
 

 

 

 

 

 

זיקה בין זיכרונות ה :הפרעת קשב והיפראקטיביות עםסטודנטים לחינוך 

 הוראהחינוך וילדות לבחירתם ב

 

 1אליוסף וזוהר לבקוביץ ענבר

 מבוא

ליקויים בקשב, בקוגניטיבית המתבטאת -והיפראקטיביות הינה הפרעה נוירו הפרעת קשב

 ה.ימהאוכלוסי 10-2%יחות של בשכאימפולסיביות בוהיפראקטיביות בם, יבתפקודים ניהולי

 בחירתם במקצוע ההוראהו התמודדותם, םזיכרונות ילדותאת  מטרת המחקר הייתה לבחון

 לצורך כך,והיפראקטיביות.  בעלי הפרעות קשבשהם חינוך תואר ראשון בשל סטודנטים ל

שאובחנו כלוקים סטודנטים לחינוך  13פנומנולוגי בו השתתפו -בוצע מחקר איכותני

קושי להישאר על ו דיווח. במחקר עלו חוויות ילדות מורכבות. משתתפי המחקר ההפרעב

גרמו  ו. תסמינים אלצורך בתנועתיות מרובהעל ו עדר מיקודיה ,ת גבוההחּומוסעל בקשב, 

 תסכול, כישלון תאותם עם תחושוהותיר לקשיים בבית הספר אשר פגעו בדימויים העצמי 

לתפיסת חלק מהסטודנטים, בהיותם תלמידים הם חשו קנאה בעמיתיהם ללימודים. רגשות ו

. אך כאשר מוריהם האמינו אמפתיה וסבלנות לקשייהםחוסר  ,חוויה של ויתור מצד מורים

בבחירתם מסוגלות. ו מובנות בהם ודחפו אותם להצלחה, הם חוו חוויה של העצמה,

ית על מערכת ם לצד הסתכלות נגטיביבמקצוע ההוראה העלו בעיקר שיקולים אלטרואיסטי

בנוסף, ניכר כי הם רואים במקצוע  ת הצלה.ייהחינוך אשר יכולה להתפרש כביטוי של פנטז

תקווה שהניסיון האישי שלהם עם קשיים  ההוראה אפשור לחוויה מתקנת עבור עצמם תוך

    בבית הספר יסייע להם בעבודתם כמורים.

 

 

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךזוהר אליוסף, ענבר לבקוביץד"ר  1
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 סקירת ספרות

 בקרב מבוגרים והיפראקטיביות ת קשבהפרע

הפרעה  נה( היADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorderהפרעת קשב וריכוז )

המאופיינת בהנמכה בתפקודי הקשב, בהתנהגות היפראקטיבית התפתחותית -נוירו

הנמשכת  מוגדרת כלקות התפתחותיתההפרעה  2ן.ואימפולסיבית או בשילוב של שתיה

מאוכלוסיית  2%-5%נמצא כי לפחות  .רלאורך החיים ואינה מיוחסת רק לילדים כבעב

  3.המבוגרים מאובחנים עם הפרעה זו

חרדות, הפרעות במצב הרוח,  הניה ת להפרעות קשב וריכוזיהתחלואה הנלוו

פגיעה בקוגניציה  4חוסר תפקוד, וליקויים משמעותיים נוספים כמוהפרעות התנהגות 

וגרים הצעירים עם הפרעת מהמב %27כי  עוד נמצא 5.וקשיים באינטראקציות חברתיות

 בוגרים עם הפרעת קשבמ 6דיכאון מג'ורי.מקטיביות סובלים גם ראקשב והיפ

פסיכיאטרית, בריאותית ויותר של תחלואה  השכיחות גבוה מדווחים על והיפראקטיביות

אחוז נמוך של לימודים  הפרעות שינה, הפרעות אכילה,סיכון מוגבר לשימוש בסמים, 

אי יציבות במערכות יחסים , נמוכים יותר הישגים לימודיים, ההגבו להשכלהבמוסדות 

הפרעת קשב והיפראקטיביות חשים חריגות, חוסר עם מבוגרים רבים  7.ובמקום העבודה

 מהיחס הביקורתי עשויות לנבועהשלכות רגשיות אלה  8.ביטחון וחרדה בתחומים רבים

  9.המאשים של הסביבה לתוצאות ההפרעהו

מתארים זיכרונות של חוויות קשות הפרעת קשב והיפראקטיביות מאנשים עם בים ר

ת וונמשכמלוות בתחושת כישלון ואכזבה פר עקב בעיות התארגנות, חוויות המבית הס

הפרעת קשב והיפראקטיביות עם נשים  140מחקר אורך שבחן  10.בבגרותפעמים רבות גם 

פי פרשנות -על .האוכלוסייהשנים מצא כי רמת השכלתן הייתה נמוכה יותר מכלל  16לאורך 

החוקרים, ממצא זה מגיע בעקבות קשיים שחוו הנחקרות בבית הספר כגון: חוסר תשומת 

בכיתה וגרמו להפנמה של בלימודיהן לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות אשר הפריעו להן 

 11.הצלחה בלמידה קודמתרוב -פי-השכלה גבוהה דורשת עלהיות ו חוסר הצלחה אקדמית

הפרעת קשב  בעלים זאת, נמצא כי מבוגרים אחרים חוו הצלחה למרות שהינם יחד ע

                                                           
2 Fleming & McMahon, 2012; Nigg, 2013; Polanczyk et al., 2014 
3 Polanczyk et al., 2014; Reddy, Newman & Verdesco, 2015Chung et al., 2019;  
4 Instanes et al., 2018; Sun et al., 2019 
5 Kok et al., 2016 
6 Instanes et al., 2018; Sun et al., 2019 
7 Barkley et al., 2008; Instanes et al., 2018 
8 Jarrett, 2016 
9 Ramsay, 2010 

10 Owens et al., 2017 Jarrett, 2016; 
11 Owens et al., 2017 
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שבו נבחנו סיפורי חיים של מבוגרים עם הפרעת קשב נמצא כי במחקר  12קטיביות.אוהיפר

חלקם הצליחו לבנות תפיסה קוהרנטית אודות החיים ועל עצמם ולהודות על החלקים 

  13החיוביים של ההפרעה.

 באקדמיה בקרב סטודנטים יותוהיפראקטיבהפרעת קשב 

יו הבוגרים ובבחירתו בהמשך ימלווה את האדם גם בח וההיפראקטיביותשב קהפרעת ה

 בהפרעת קשעם במוסדות להשכלה גבוהה לומדים סטודנטים  14.באקדמיה ולימודי

בקרב שנערכו מחקרים  15ים.מאוכלוסיית הסטודנט %2-8 מהוויםוהם  והיפראקטיביות

קטיביות בקרב גברים, אקשב והיפרהפרעות גבוהות יותר של  רמות מעידים על סטודנטים

 17.בעלי אבחון עדכני  מהסטודנטים הינם %4.5 וכי רק 16לנשים בהשוואה

, התמודדות עם מספר מטלות עצמי כישורי ארגון וניהול לימודים באקדמיה דורשים

נתפסות ת אלה דרישו 18.ועמידה בלוח זמנים , התמדהבעת ובעונה אחת, שימת לב לפרטים

 ,כמורכבות ביותר לאנשים עם הפרעות קשב המציגים בעיות בשימור קשב לעיתים קרובות

הסטודנטים עם מרבית  19.קושי בהתמדה, בוויסות פעילות מוטורית וארגון מטלות וסיומן

הפרעת הקשב והיפראקטיביות אינם מאמינים ביכולותיהם לפתח אסטרטגיות למידה 

יותר בהשוואה  ותנמוכלעיתים  ןהאלה יבציה של סטודנטים רמות המוטגם  .יעילות

להצליח  עם קשיים לימודייםבבחינת הגורמים שסייעו לסטודנטים  20.לסטודנטים אחרים

ת הסטודנט להשקיע מאמצים נכונווהשלמה עם הקשיים, וקבלה  ובלימודים, נמצא

לצד היבטים של  21להצלחה ולכישלון. פנימי תוך אמונה עצמית וייחוס עצמי בלימודים

 פיצויקבלה עצמית ומודעות חברתית יש לציין כי גם בהפרעות קשב מתקיימים תהליכי 

יכולות או התנהגויות לעצמם לסגל הפרעת קשב והיפרקטיביות עם סטודנטים אפשרים להמ

עוד נמצא כי תמיכת הורים ומעורבותם בפן הלימודי  22.על הלקותמת במידה מסוי ותהמפצ

 ם שליכולתם הם יגורמים נוספים שנמצאו אפקטיבי 23ו להצלחת הסטודנטים.והארגוני סייע

 עמיתים ללימודים(. מבלתי פורמלי )ו (באקדמיה מרציםמהסטודנטים לקבל סיוע פורמלי )

                                                           
12 Fleischmann & Miller, 2013; Lynn, 2019 
13 3ler, 201Fleischmann & Mil 
14 Musso & Gouvier, 2014 
15 Fleming & McMahon, 2012; Parker & Boutelle, 2009 
16 DuPaul et al., 2017 
17 Drake, Riccio, & Hale, 2019 
18 Green & Rabiner, 2012 
19 Gray et al., 2016 
 שם 20
 2013פרופר ומיריסקי,  21
22 Glutting, Youngstrom & Watkins, 2005 
23 et al., 2017; Wilmshurst, Peele & Wilmshurst, 2011 DuPaul 
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קויות למידה והפרעת קשב שהם בעלי לסטודנטים לחינוך  ,בכל שנה

למעגל מצטרפים ו במוסדות להשכלה גבוההמסיימים את לימודיהם והיפראקטיביות, 

 סטודנטים לחינוך  ואתילדות של ת הימחקרים מעטים בחנו את חווי .בתי הספרההוראה ב

 24.חוו קושי ופגיעה בדימוי העצמיקרובות לעיתים בו רצונם לחזור לבית הספר, מקום 

באוכלוסיה של  הוראה בחינוך מיוחדלבחירה במחקר נרטיבי שחקר את המניעים 

מתוך הצורך להתמודד עם לקותן במקצוע הן בחרו כי מצא מידה סטודנטיות עם לקות ל

המעמיקה עם הלקות תוכל לסייע  ןכרותיהאישית והקשיים שנבעו ממנה. לתפיסתן, ה

 נמצא כיבנוסף,  25.לקויות הלמידה להתמודד בעצמם עם תהליך הלמידהבעלי  הןלתלמידי

הצלחתם ביצירת קשרים רואים בלקות כתורמת ל והיפראקטיביות הפרעת קשבעם מורים 

חשו סיפוק רב בעבודתם כמורים ואף ראו הם צרכים מיוחדים, בעלי טובים עם תלמידים 

מחקר שבחן את דרכי ההתמודדות  26.שנגרם להם בילדותם שחשו עוולחוויה מתקנת  לבכך 

בתמיכה נעזרת של מורים בפועל עם הפרעות קשב והיפראקטיביות מצא כי אוכלוסייה זו 

יעיל נוסף על שימוש , בתמיכה מקצועית ותמיכה רפואית ,ומכרים עמיתים שלאישית 

  27בכלים לניהול זמן או מידע.

 הפרעת קשב והיפראקטיביותעם כרונות ילדות בקרב סטודנטים יז

מתאר כי הזיכרונות  28זיכרון מוגדר כחוויה או מידע מהעבר שנשמר בתודעה. אדלר

תפיסת העצמי, תפיסת האחר  –יבי האישיות מאפשרים לנו לראות תמונה רחבה של מרכ

הזיכרון ככלל משקף את עולמו הפנימי של האדם ואת המשמעות שהוא מעניק והעולם. 

הזיכרון,  ם, תפיסות, ציפיות, ערכים ואמונות.ימאווי: פי תפיסתו-לחוויות שחווה על

ל האדם גישתו ששיקוף של לשיטתו של אדלר, אינו בבחינת צילום מדויק של העבר אלא 

הזיכרונות  29ביטוי לפרשנות הסובייקטיבית של האדם. הלהיסטוריה הפרטית שלו ומהוו

 ,שהאדם בוחר לזכור אינם מקריים, הם משקפים את מצבו הנוכחי של מספר הזיכרון

לשינויים החלים בחייו של המספר. בעזרת בהתאם מותאמים לסגנון חייו והם דינמיים 

הווה, החשוף תהליכי העברה שמועתקים מן העבר אל העלאת זיכרונות ילדות ניתן ל

 30.קונפליקטים ודרכי התמודדות

כרונותינו ימעניקה לנו תחושה של אמת היסטורית. ערעור על זההיזכרות ת יחווי

יהיה בבחינת ערעור על מהות אישיותנו, הקוהרנטיות של תפיסתנו העצמית ויאיים על 

                                                           
 Manjula, Saraswati & Padakannaya, 2009; 2017הלוינג, ודהן, -רוסק, דניאל 24
 2009לביאן, -הלל 25
 2017מילר,  26
27 Brock, 2008 
28 Adler, 1959 
 2011אסטרד,  29
30 Adler, 1959; Dwairy, 2015; Mosak & Fasula, 2011 
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 ותפקידים חיוניים בחיייש רונות הילדות של הפרט כיכי לנרטיב זטוען אדלר  31סגנון חיינו.

כרונות יחוקר ז 33,מיימן 32וכי הם מסייעים לו לנהל את חייו כאן ועכשיו לעבר מטרתו.

משקפים דפוסי יחסים שעוצבו והופנמו. ככרונות ותוכנם ימבנה הזעל פסיכודינמי מצביע 

הדרך בה הוא תופס את  מבנה אישיותו של הפרט מאורגן סביב דפוסים אלו המגדירים את

 עצמו ואחרים משמעותיים בחייו. 

הפרעת קשב והיפראקטיביות משנות לימודיהם עם חוויותיהם של סטודנטים רבים 

 34תסכול, אכזבה, כישלונות, עלבון, בושה ואשמה. כולליםבבית הספר רצופים בזיכרונות ה

ת החוזרים בבת הספר, להישגים אקדמיים לעומת הכישלונו מהם ת הסביבהוהפער בין ציפי

מחקר שבחן  35חוסר מסוגלות.ה של רגשי אשם, דימוי עצמי נמוך ותחושעוררו אצלם 

סטודנטים לחינוך, כלכלה ועבודה סוציאלית, מצא כי כישלונותיהם המצטברים, הפגיעה 

בהישגים ותגובות הסביבה פגעו באמון שלהם בעצמם ויצרו תחושה של ייאוש וחוסר 

מחקר שהעריך את ההשפעה של הפרעת קשב והיפראקטיביות . ומאמץ כוחות להשקיע זמן

ווחו על זיכרונות ימשתתפים רבים דשעל התעסוקה בקרב מבוגרים עם הפרעה זו, גילה 

ילדות שליליים כתוצאה מתחושת חוסר הצלחה חינוכית בבית הספר. ממצאי המחקר 

ן בתחומי חיים נרחבים, הצביעו על חוסר אופטימיות בנוגע לעתידם, חוסר שביעות רצו

מחשבות שליליות תכופות וכן על שיעורי תעסוקה והכנסה נמוכים יותר ביחס למבוגרים 

כרונות הדרמטיים של ימעניין לבחון כיצד הז 36ללא הפרעת קשב והיפראקטיביות.

האם דפוסים אלו מאפיינים מערכות יחסים  .הסטודנטים התעצבו כתמות ביחסי האובייקט

שהשתרשו בהם לגבי התפיסות ? כיצד הצליחו הסטודנטים לפרוץ את םהנוספות בחיי

 עצמם והסביבה ולנסות לחולל שינוי בחייהם? 

הפרעת קשב עם מטרת המחקר הינה לבחון את זיכרונותיהם של סטודנטים לחינוך 

-לנתח עלשהתמודדו עם לקות וחוויותיהם כילדים וכתלמידים לזהות את והיפראקטיביות, 

על בחירתם  ותכילדים עם הפרעת קשב וריכוז משפיעם כיצד חוויותיהם פי דיווחיה

 .במקצוע ההוראה

 

                                                           
 2016שריג,  31
32 Adler, 1959 
33 Mayman, 1984 
34 Honkasita, Verhkakoski & Vehmas, 2016; Ohan et al., 2011 
35 Gormley et al., 2016; DuPaul et al., 2017 
36 Biederman & Faraone, 2006 
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 ת המחקרשיט

 רסוג המחק

המציאות נחשבת  .תפנומנולוגי בפרדיגמה מחקר איכותנימערך  תבסס עלמהמחקר הנוכחי 

חקר פנומנולוגי  37.לרבת פנים ולסובייקטיבית, היא מיוצגת בתפיסות האדם המתבונן

שחוו אותה ומתוארת  ידי הסובייקטים-כפי שנחווה עלבמהות החוויה האנושית מתמקד 

והתמודדותם זיכרונותיהם מחקר זה בוחן לעומק את  38.יםדימויובתפיסות, זיכרונות 

בראייה לאורך חייהם  והיפראקטיביותעם הפרעת קשב המשתתפים האישית של 

 רטרוספקטיבית.

 משתתפי המחקר

 לתואר ראשון בחינוך במכללה, הלומדים 37-25בני ים סטודנט 13במחקר השתתפו 

הפרעת קשב כבעלי  (15-7) אובחנו בגיל בית הספרר שאהאקדמית לחינוך אורנים, 

הורים  מהם . שלושהאחת ווקים, שלושה נשואים וגרושהר כםקטיביות. תשעה מתואוהיפר

אשון שאובחנו קריטריון ההכללה: אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים לתואר רלילדים. 

בגיל בית הספר. מאחר ובשנים האחרונות יש עלייה במודעות  ADHD/ADDלראשונה עם 

חטיבה גיל הסטודנטים שאובחנו במהמחקר החלטנו שלא להוציא  ADHD-לאבחון וטיפול ב

 תיכון.בו

 מהלך המחקר 

גוון (, שמטרתה ליצור מדגם מpurposeful samplingהמחקר נערך על בסיס דגימה מכוונת )

של הנושא ככל האפשר משתתפי המחקר ובכך מעניק תמונה מקיפה של המשקף שונות 

המרואיינים גויסו באמצעות קשרים חברתיים ישירים ועקיפים של המראיינים. הנחקר. 

המראיינים. קשר . לצורך כך הוכשרו הראיונות בוצעו במסגרת קורס במכללת אורנים

לפון ולאחריה נקבע מפגש במקום ובזמן המתאימים ראשוני נוצר עם המרואיינים בשיחת ט

למרואיינים. בתחילת הריאיון הוסבר למרואיינים מהי מטרת המחקר, כיצד יתנהל הריאיון 

-פרטים סוציומילאו שאלון של והם חתמו על טופס הסכמה מדעת. כל המשתתפים 

מכללה. כל ט במקום שקאו ב מרואייןבבית הוהתקיים איון נמשך כשעה, ידמוגרפיים. כל ר

 הראיונות הוקלטו ותומללו במלואם.

  כלי המחקר

-אל-מובנה פנים-איון עומק חצייאיסוף הנתונים האיכותניים במחקר זה נערך באמצעות ר

(. הריאיון משמש כאמצעי ללמידה ולהבנת in depth semi-structured interviewפנים )
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הכולל תחומי מפתח  "איוןידריך רמ"נערך על בסיס  איוןיהמשתתפים. הרחוויותיהם של 

ביטוי אישי למרואיין לצורך גמיש ומאפשר דיאלוג בין המראיין הוא משמעותיים אך 

של הלוקים בהפרעת זיכרונות : הבאים את עולמות התוכן ללוכ איוןימדריך הר 39.משמעותי

ויות חו, ההפרעבנוכחות הת הבגרות יחוויילדות בבית הספר ובבית, קשב וריכוז בתקופת ה

שאלות  .עימה התמודדותהוריכוז ודרכי  בההתנהלות כסטודנט בעל הפרעת קשמתוך 

כיצד אתה זוכר את עצמך כתלמיד בבית ' ';הפרעת קשב וריכוז עבורך? ומה ז': הלדוגמ

 .'אם חל שינוי בדרך שההפרעה באה לידי ביטוי מהילדות לבגרות?'ה ';הספר היסודי?

 עיבוד הנתונים

פנומנולוגי מניחים כי יש תמצית לחוויות אנושיות -ונים במחקר איכותניבהליך ניתוח הנת

כוללת משמעויות מרכזיות של התופעה, כפי שהן מתגלות מניתוח חוויות  אשרמשותפות 

של אנשים שונים באותו הקשר. הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן כדי לזהות ולקודד 

ם את הראיונות בשלמותם, קריאה הוליסטית קראו החוקריבשלב הראשון  40תמות מרכזיות.

תוך השהיית עמדותיהם והנחותיהם אודות הנושא. בשלב השני, זוהו יחידות משמעות 

בסיסיות באמצעות ניתוח גולמי של היגדים, דימויים ומחשבות בנפרד של כל אחד משני 

כדי החוקרים. בשלב השלישי ערכו החוקרים ניתוח השוואתי של יחידות המשמעות עד 

בשלב האחרון אותרו התמות המרכזיות אשר מייצגות את צמצומן לקטגוריות ולתמות. 

 .עיקרי המחקר

 ממצאים

עם הפרעת קשב סטודנטים  כרונות הילדות שליזלבחון את  יתהמחקר היהמטרת 

 שלוש העלוממצאי המחקר בחירתם לעסוק בחינוך והוראה. בהקשר ל ,והיפראקטיביות

 . תמות עיקריות

היבטים רגשיים וחברתיים של  ":אפילו לא אני ,אף אחד לא הבין אותי" הראשונה:התמה 

 .בצל הפרעת קשב והיפראקטיביות ת הספרבבי םלימודיה

 זיכרונות הילדות של הסטודנטים לחינוך אודות הפרעת הקשב וההיפראקטיביות, שזורה

תחושה ישלון. כשל ת ושהושפעו מצבירת חווי , פגימות ותסכולקשות של זרותבתחושת 

, כמו כולם הם יהיועלמו וישל נחיתות אל מול קבוצת השווים ואף פנטזיה שהקשיים י

חוסר כי כילדים, רבים מהם חשו היעדר מוטיבציה, ארו יהסטודנטים ת .נטולי ההפרעה

ההתמודדות עם הפרעת  .עותיתמניוחשש מכישלון שגרם להתנהגות ה אונים, כעס וייאוש

הקשורים  נרחבים ביותר אספקטים מקצינהקשה ומבלבלת, אשר  הקשב מתוארת כחוויה
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ידי הסביבה הביא להטמעה של -חברתית ולימודית. שיקוף הכישלון עלאישית, לחוויה 

 אצל חלקם כי הםתפיסה לאמונה כי אין ביכולתם להצליח ואף ולתפיסת מסוגלות נמוכה, 

  כסילים:

ב, לביקורת עצמית, דימוי עצמי הקושי האדיר בלארגן את עצמי גרם לי לתסכול ר
תמיד רציתי להיות  [...] ברצפה ולמעשה להרים ידיים עוד לפני שניסיתי להתמודד

מהאנשים האלו ש"ידם בכל" ועסוקים מאוד אבל מספיקים לעשות הכל. אלו שנראה 
 שהחיים קלים עבורם כי הם מסודרים ויודעים מה רוצים.

פגעה בתפקודם  וההיפראקטיביותהקשב  ארו כיצד לתפיסתם הפרעתיתהסטודנטים 

קיימת ם של השוואה חברתית והשפעתם על הדימוי העצמי יתהליכל. לימודיוה החברתי

השפעה ניכרת בגיל בית הספר וניכר כי התחושה של נחיתות בתחום האקדמי אותם חוו 

חשו תחושה של שונות ולעיתים הם שם , הסטודנטים הוכללה לעיתים גם לשדה החברתי

 יתות.נח

לאורך היסודי חוויתי קשיים גם בפן החברתי, היה לי קושי ליצור חברים ופעמים 
רבות הרגשתי בדידות. הרגשתי כי אני מתמודדת עם משהו שונה. אני חושבת 
שהקשיים די הושפעו מהקשיים שהיו לי בלימודים ומהדימוי העצמי הנמוך שהיה לי 

חשבתי שאני הכי פחות חכמה והייתי  בגלל הקשיים בלימודים, תמיד [...] בגלל זה
מתביישת בעצמי. לא הייתי מדברת מול כל הכיתה או ששאלו שאלה אף פעם לא 

 הרמתי את היד לענות את התשובה כי חשבתי שאני טיפשה. 

קטיביות, אהיפרהפרעת הקשב וה םשי שלהם להתמודד עארו את הקושי האייהסטודנטים ת

אובדן הילד  היו צריכים להתמודד עם הםהוריאך גם את מסע ההשלמה של ההורים. 

הדרגתי וכלל בהתחלה  הגם עם אובדן "ההורה המושלם". התהליך הי וה"מושלם" ואית

עדר תקווה. הסטודנטים תיארו את יוההכחשה של קשיי הילדים, תחושות של חוסר אונים 

שו במציאת , ציפו מהם שיהיו "כמו כולם" והתקקשייהםהוריהם ככאלו שהתקשו להבין את 

ניכר כי ההורים תוארו ככאלו שנקטו באסטרטגיות של  רונות ומענים מותאמים.תפ

 התעלמות ונרמול והתקשו לאמץ עמדה מקבלת ואסרטיבית בהתמודדות מול הקשיים. 

אבא שלי מאוד התעקש שאני אלך לכדורגל, זה ממש ללעוג לעני לקחת אותי 
חר. אני לא קשרתי לעצמי את השרוכים לכדורגל, אני לא קשרתי שרוכים עד גיל מאו

 .ודוחף אותם לנעל 'יראו'שם, הייתי עושה כל מיני קומבינות של 

החוויה , נעשתה בו המודעות העצמית גוברת , שלבעם המעבר להתבגרותגם שניכר 

הפרעת הקשב כיצד הסטודנטים תיארו  .יותר מורכבתלהסטודנטים את עצמם  ית שלימהפנ

להם להיות אך מאידך אפשרה  ,תסכלה וייאשהוגם ם מחד גיסא הקשתה עליהוהריכוז 
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האישית ואף חלק מהזהות  הפכה לעיתים להיות"אחרות" היוזמים. וייחודיים, יצירתיים 

 , כאשר בד בבד הקשתה על יצירת תחושת שייכות.ייחודיותויה של וח העניקה

שלי באיזשהו הפרעת קשב וריכוז זו המתנה הכי גדולה שלי, והקללה הכי גדולה 
מקום. מתנה כי זה נותן לי דרך מעניינת ושונה להסתכל על העולם, המוח שלי עובד 

זה שאני מרגיש שהכל  - אחרת, אני מרגיש שאני מאוד יצירתי בזכות זה. וקללה
. שהווליום הוא עד הסוף [...] בווליום מאוד גבוה, קצת כמו גיל ההתבגרות כל החיים

וליום החיצוני שאני שומע, אלא גם הווליום הפנימי. הכל ולכל הכיוונים. לא רק הו
 כמו מיקסר של הגברה, שהכל למעלה והכל בהכי חד שיש, ונורא קשה להכיל את זה

 אפשרות להנמיך את זה לגובה הרצוי.בלי ה

 מלימודיהם בביתלחינוך סטודנטים של זיכרונות  ":זה היה כישלון ידוע מראש"תמה שנייה: 

 .הספר

 ארו זיכרונות ילדות מתקופת היותם תלמידים בבית הספר היסודי והתיכוןים תהסטודנטי

 םמגוון רחב של תסמינים המבטאים מוסחות וקושי בשמירה על קשב לאורך זמן. הוהעלו 

על קשיי התארגנות, איבוד קשב, דחיינות, בעיות התנהגות, אי ציות למורים וקושי  העידו

שציינו  תסמיניםניתן לסווג את ה .שיעורי בית(במילוי הוראות )הבאת ציוד, הכנת 

יכולות קוגניטיביות גבוהות עדרן של יבההסטודנטים כקשיים בתפקודים הניהוליים, 

יכולת להקצאת משאבי קשב כדי בקושי לצד  ,הכוללות תכנון, ניטור, בקרה עצמית ומשוב

 לייצר פעולה אפקטיבית.  

קר הייתה בגדר המלצה, וכשהגעתי לא הייתי תלמידה זוועה. ההגעה ללימודים בבו
נכנסתי לשיעורים, לעולם לא באתי עם הציוד המתאים לשיעור כמו ספרים או 

את [ ...] הלוואות" כי תמיד לקחתי ציוד מאחרים 41קלמר, צחקו עליי וקראו לי "שי
 . ןרוב שנות החטיבה העברתי בחוץ על הדשא בפינת עישו

תשומת לב על איחורים, התנהגות חריגה או  יתמיד הרגשתי שונה כי הופנתה אלי
, משפט: "המון פוטנציאל לא ממומש" ציונים נמוכים. בכל שיחת הורים נאמר אותו

האימפולסיביות שלי באה לידי ביטוי בחוסר סבלנות, התפרצות למילים של אחרים, 
פטפוטים בשיעור וגרמה להמון הערות עוקצניות מהסביבה ומעולם המבוגרים. 

מעגל המשפחתי שלי כל הזמן השוו אותי לאחרים ובעיקר קיבלתי את אפילו ב
 התחושה שלא משנה מה אעשה זה לא יהיה מספיק טוב. 

 ניכר כי הקשיים .בין התלמיד, ההורים ובית הספרהקשר המשולש הסטודנטים תיארו את 

אליו אפשר חלקם חוו את הבית כמקום בו ובבית הספר קיבלו מקום משמעותי בבית, 

מצב לשמר  רצונם של ההוריםארו את ית אחריםרוח מהחוויות הקשות של בית הספר. לב

 . בשל כך השלכות הנגזרותלעדר הבנה בנוגע לקשיי הקשב ויהאך לימודי נורמטיבי לילדיהם 
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אבא שלי היה רואה אותי ומבין שאני רוצה ללמוד אבל לא יכול בגלל הסחות דעת, 
חוסר סבלנות, כמובן שחשוב לי לציין שהוא  אז היה עושה לי את השיעורים מתוך

היה בא אחרי העבודה וגם הוא היה סחוט מהיום. אמא שלי הייתה מנסה להסביר לי 
 נקודת הנחה שזה מובן ורצה לדבר הבאמאת החומר אבל היא דיברה ממש מהר ו

היא ממש טובה במתמטיקה, והיה לה ממש קשה להכיל את הקושי שיש לי  [...]
 מספרים.  כשאני רואה

 בדרישות בית לעמודעל הרגשה של חוסר מסוגלות  סיפרוהמרואיינים הסטודנטים חלק מ

זיכרון לקוי לטווח קצר וקשיי למידה שהתבטאו בפערים בינם תחושה של חריגות, הספר, 

הקושי העיקרי היה בכך  .תחושה שבית הספר ויתר עליהםוכן על  ובין שאר התלמידים,

 הקשיים שחוו: ת מקור להבין אלא ידעו הם ש

כשהייתי בכיתה קטנה תמיד הרגשתי שונה, מזה שמונית באה לאסוף אותי מפתח 
הבית עד לשער בית הספר, והרגשתי שהנערים בשכבה פחות רצו להיות עם הנערים 

אנשים מסתכלים אלייך ומשווים את עצמם  .הרגשתי ממש שונה]...[.  בכיתה הקטנה
צמי 'למה?', 'מה שונה בי?', 'למה אני לא כמו כולם?' אלייך ואז הייתי שואל את ע

בית כדי לעזור, אבל ההיו פעמים בהם הרגשתי שהמורה הייתה משחררת אותנו לאב 
 בדיעבד הרגשתי שוויתרו עלי.   

 המרואיינים השתקפה דרך ההתנהלות של מוריהם מולהסטודנטים ת הלמידה של יחווי

חוסר סבלנות שגרמו גם להם לוותר על ויתור וחוו  םחלק .הקשיים שבאו לידי ביטוי בכיתה

המאמץ להישאר בכיתה וללמוד, אחרים שיתפו בהזדמנות שמורה אחד נתן להם להתחיל 

רצון לקדם אותם להצלחה. במשולב עם חוויה של קבלה, אכפתיות חוות משהו חדש ול

 לעיתים מורה זה היה הסיבה העיקרית להצלחה בבית הספר:

ים. ישנם מורים ששמו לב שקשה לי ונתנו לי תחושה שהם איתי, איזה מור תלוי
נתנו לי להיכנס לכיתה באיחור, או לצאת להסתובב ולחזור, נתנו אחריות, הקלו 

לעומתם היו מורים חסרי  .י איפה שניתן ובעיקר תרמו לאווירה נעימה בכיתהיעל
ד באותם סבלנות שלא הסתירו את החוסר הבנה שלהם למצבי ודרשו ממני לעמו

 קריטריונים כמו כולם למרות שידעו שאכשל.

בכיתה י' המורים הציבו להורים שלי גבול והחליטו שאם לא אתחיל בטיפול לא 
אוכל להמשיך במסגרת. בהתחלה נורא כעסתי לא חשבתי שיש משהו לא תקין אצלי 
והאשמתי את הבית ספר בטיפשות. פחדתי שהאבחון ינציח את החריגות שלי. לאחר 

ומה זה בכלל הגעתי להמון תובנות על  ADHDהתקבל האבחון והבנתי שיש לי ש
אלא שמדובר בקושי  ,ההתנהגות שלי. הבנתי שאני לא באמת עצלנית או טיפשה

 .  ף ולכן אני לא אשמה בזה שקשה ליאמיתי של הגו
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 במקצועהמרואיינים בחירת הסטודנטים ": אתן להםלי היה חסר שמה "תמה שלישית: 

 .כחוויה מתקנת אהההור

שרואיינו למחקר  והיפראקטיביותהפרעת קשב עם במסגרת התעסוקתית בחרו הסטודנטים 

 מסגרת שהיוותה קושי עבורם.עם סיום הלימודים להוראה ולחזור חינוך וללמוד הנוכחי 

נר לרגליהם ולדרכם החינוכית. הם כ הוצגו על ידםזיכרונות הילדות המורכבים מבית הספר 

הפרעת קשב עם לשפר את תחושת המסוגלות של תלמידים וב להם טענו שחש

לטעת בהם ואמפתיה ו הבנהלהפגין כלפיהם , לאפשר להם מרחב פעולה, והיפראקטיביות

 תחושת מסוגלות והצלחה. 

 בגלל הקושי שלי בתור נער בבית הספר, והתסכול מכך שהסביבה לא מבינה אותי,
כרות הפרטית שלי עם בעיית הקשב יהבחרתי דווקא את מקצוע החינוך. מתוך ה

יש בי את הרצון לתת מהכלים שרכשתי במהלך החיים לתלמידים. לעזור  ,והריכוז
להם, לתת להם יד ולא להפנות להם גב כמו שהרבה מורים עשו לי. חשוב לי 
שהתלמידים יבינו שגם עם בעיית קשב וריכוז אפשר להצליח ולהגיע למקומות 

ת שלי בחיים זה הניסיון והידע שרכשתי במהלך הניסיונות גדולים בחיים. היתרונו
אין חכם  .םישלי ללמוד. היום אני בעל ביטחון, ידע וכלים ויכול לתת מזה לתלמיד

 . ןכבעל ניסיו

 פר כחוויה קשהבבית הס תקופת הלימודים שלהםהמרואיינים חוו את הסטודנטים 

לבית הספר כדי לעשות שינוי, זור מתארים את עצמם כמי שעתידים לח כיום הםוומורכבת, 

חוויה אחרת מזו שהייתה להם ולהשלים את החוסר שהם חשו  חוותלאפשר לתלמידיהם ל

 והם חש, ההוראה , במסגרת לימודיכי כבר בהתנסות שלהםשיתפו הסטודנטים בילדותם. 

התלמידים, לסייע להם להשתלב ולהצליח הקשיים של ביכולתם לראות ולהרגיש את כי 

 הספר, להכיל את קשייהם ולהילחם על כל תלמיד ולא לוותר: בבית

זאת המילה הנכונה. לא רציתי ללמוד וזה בסדר היה שאני לא לומדת.  ויתרו! יעלי
כאילו לא היה בזה משהו לא בסדר. שזה חבל לי. אני לא מוותרת על אף אחד 

  .דנלחמת על כל אח ף אחד בשום כיתה. הם יודעים. אנימהתלמידים שלי. א

 והעבודה בבית הספר עם התלמידים חשפה הבחירה בחינוךששרואיינו העידו הסטודנטים 

אינה עול קטיביות איפרהוהחלק מהמרואיינים מבינים שהפרעת קשב  .בפניהם פן נוסף

מקצוע ההוראה יכול לתת מענה  כמורים ואנשי חינוך. בלבד אלא יכולה לתרום לתפקידם

ניכר גם כי הפרעת  אנרגיה וחיוניות. י, מלאים, יצירתייםרכיהם להיות במרכז העניינולצ

שמייחד את הסטודנטים ומהווה חלק גם כמרכיב  אהקשב אינה נתפסת רק כ"חריגות" אל

 מהזהות החיובית שלהם. 
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 מורה זה תפקיד של להיות במרכז העניינים, לראות הרבה דברים בבת אחת. להחזיק
שקורה בכיתה מפריע לקשב שלי אז אני  רמות אנרגיה ברמה מאוד גבוהה. כל דבר

  .צריכה לשמור את הכיתה מאוד מרוכזת

אני מתה על זה. אני חושבת שכיתות שרק יושבים בהם, זה משעמם בטירוף. אני 
אוהבת. זה יותר עניין. האימפולסיביות הזאת שזה צועק את זה וההוא מתווכח. 

  .אוהבת את האנרגיה הזאתהכיתות שלי תמיד נורא רועשות, גם אני רועשת. אני 

הפרעת קשב מזדהים עם הקשיים אותם חווים תלמידים עם  סטודנטיםמהראיונות עולה כי 

הם זוכרים את חוויותיהם  .במפגש עם מערכת החינוך והיפראקטיביותהפרעת קשב עם 

מדגישים את הרצון לא הסטודנטים לתלמידיהם חוויה אחרת.  העניקהקשות ורוצים ל

תמיכה את ה להעניקו המוטיבציהאת לפתח בהם מידים ולסייע להם להצליח לוותר על תל

ם באמצעות התייחסות יהם עוששהם עצמם לא זכו לה. מתוך העשייה החינוכית והתיקון ש

תפיסה חדשה של עצמם  מתפתחתוסטודנטים נראה כי עולה אצל המשקמת לתלמידיהם 

מתחילים לראות  םה, וים והמקצועייםכפי שהיא באה לידי ביטוי בחייהם האישיהקושי ושל 

 את היכולות המקצועיות הייחודיות שיש להם.

  דיון

 אצל תה לבחון את זיכרונות הילדות ואת המוטיבציה להוראה ימטרת המחקר הנוכחי הי

 מגוון של כולליםאישיים הכרונות יהזות. יסטודנטים לחינוך עם הפרעת קשב והיפראקטיב

הבלעת  42עם הזיכרון הקבוצתי, ממשיכים או מבנים אותו.קולות המקיימים משא ומתן 

את חקר המפגש הקיים בין השניים. לפיכך מחטיאה הזיכרון האישי בתוך הזיכרון הקבוצתי 

 כרון הקבוצתי. יאנו מבקשים לתת ביטוי הן לקולות האישיים והן לז

 ,םקודמישל מחקרים הסטודנטים שנבדקו במחקר הנוכחי מאמתים ממצאים אורי ית

ולקויות למידה  כרונות ילדות של סטודנטים עם הפרעות קשב והיפראקטיביותיזלפיהם 

אורי ית 43.תסכול, אכזבה, כישלונות, עלבון, בושה ואשמהם בירווי בגיל בית הספר

 יםנחשבקשב, מוסחות, דחיינות, קשיי התארגנות, הד וקימהסטודנטים לגבי הקשיים ב

התמשכות ווח על יכך גם הדו 44והיפראקטיביותשל הפרעת קשב  מקובליםלמאפיינים 

   45מים מגיל הילדות אל עבר הבגרות.והסימפט

                                                           
 2004המנחם,  42
43 ta et al., 2016; Ohan et al., 2011Honkasi  
44 Caye et al., 2016  
45 Sibley et al., 2017 
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 46תואמת גם כן את הספרותשחזרה בדיווחי הסטודנטים  העצמית הנמוכה הערכהה

 החביוןסבר כי בגיל  48אריקסון 47.יכולה להיות תוצאה של תהליכי השוואה חברתיתו

שדורש מהם יצרנות היסודי ם של בית הספר בחובות ובכללי הילדים נדרשים לעמוד

 49וחריצות ומשקף דרישה חברתית להצטיינות ובכך יכול לסייע לרכישת ערך עצמי.

, על תחושת חוסר הסטודנטים לגבי קונפליקטים ביחסים עם הוריהםאורי ית

שביעות רצון הדדית ועל תחושה כי הוריהם אינם מבינים את קשייהם ומתקשים לאמץ 

הורים מצביעים על כך שאשר ממצאים קודמים תואמים  ,וקשובה לקשייהםית הורות עקב

אלו  הורים 50תסכול.וגזנות, עייפות ר לילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות מדווחים על 

כי איכות חייהם נמוכה, כי הם סובלים יותר מדיכאון ונוטים לדווח על הורות  גם מדווחים

  51.עוינת ולא עקבית

 הסטודנטים במקצועשל  תםלבחירהמוצהרות סק בסיבות וי עהמחקר הנוכח

 ההוראה. התייחסות לחזרה לבית ספר בתפקיד המורה כאפשרות לחוויה מתקנת עבור

 למיטב הסטודנטים.אורי יבתבלטה והיפראקטיביות עצמם ועבור תלמידים עם הפרעת קשב 

סטודנטים עם בקרב  את הבחירה לעסוק בהוראהקיימים מחקרים מעטים הבוחנים עתנו ייד

מצא כי נלחינוך מיוחד  סטודנטיותבקרב  53מחקר נרטיביב 52.קטיביותאהפרעות קשב והיפר

להתמודד עם הלקות שלהן. אישי סטודנטיות עם לקויות למידה בחרו במקצוע מתוך צורך 

 בקרב בחירה במקצוע ההוראה לעהמדווחות קיימת ספרות ענפה שעוסקת בסיבות 

צעירים. ישנם חוקרים שבחנו את ההשפעה של מבנה האישיות על  סטודנטים או מורים

המקצועית כתהליך התפתחותי בו האדם  גישות שהדגישו את הבחירהו 54בחירת המקצוע

של  האיכותניאופיו  55.בה החברתיתביסבמאמץ לעצמו זהות מקצועית מתוך התנסויות 

חוויות לת הרושם כי יוצר א עדר היכולת להסיק על סיבתיות,י, לצד ההמחקר הנוכחי

תה השפעה משמעותית על בחירתם יההתמודדות עם הפרעת הקשב וההיפראקטיביות הי

רואה את הבחירה הובכך נראה כי הוא מתיישב עם הגישה לעסוק במקצוע ההוראה 

המקצועית כתהליך התפתחותי בו יש אינטראקציה משמעותית עם הסביבה. יחד עם זאת, 

בהערכה של האישיות או בהתאמה של גורמים אישיותיים  היות והראיונות לא התמקדו

                                                           
46 Ramsay, 2010 Jarrett, 2016; Owens et al., 2017; 
47 Festinger, 1954 
 1976אריקסון,  48
49 Frankel et al., 1999 
50 Theule et al., 2011; Wiener et al., 2016 
51 Wiener et al., 2016 
52 ock, 2008Br 
  2009לביאן, -הלל 53
54 Sears, Kennedy & Kaye, 1997 
55 Super, 1980 
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בתהליך  ו של הרכיב האישיותילא ניתן לבחון את תרומת ,למאפייני מקצוע ההוראה

לבחירה המדווחים  יםהשכיחוהשיקולים הסיבות חילקו את  56מחקרים קודמיםהבחירה. 

חברה, קידום תרומה ל - םייאלטרואיסטשיקולים ( 1)במקצוע ההוראה לשלוש קבוצות: 

את ההנאה או המשמעות שמפיק  יםמדגישה - ים(ינזישיקולים פנימיים )אינטר( 2; )תלמידים

 - ים(ינזישיקולים חיצוניים )אקסטר( 3)-ו ;הפרט מביצוע התפקיד )סיפוק, עניין, משמעות(

מדגישים את התועלות הנלוות לתפקיד ושלא כלולות בתוכו )שנת שבתון/חופשות/שעות ה

בעיקר השיקולים בלטו עבודה/יציבות כלכלית(. ניכר כי בדיווחי הסטודנטים 

ים שבאו לידי ביטוי בכך שהסטודנטים ראו בתפקיד המורה שליחות חברתית יהאלטרואיסט

ראו שהם מתברר . מסיפוריהם פנימייםלים שיקוכן המאפשרת סיוע לילדים עם קשיים, ו

גם הכרה  הם, ניתן לראות בדיווחיקרילביטוי ולמימוש עצמי. במקצוע ההוראה דרך 

בחשיבות הערכית של העיסוק בחינוך אך גם הסתכלות על הפוטנציאל שלו לסייע 

נזיים היו ימעניין ששיקולים אקסטרבתהליכים של מימוש עצמי ויצירת חוויה מתקנת. 

קבוצת המחקר הנוכחי. ייתכן כי סדר שאילת השאלות, תחילה בות מרכזיים בראיונות פח

יות הילדות ובהמשך עיסוק בסיבות שעמדו בבסיס הבחירה במקצוע וחובהתמקדות 

ההוראה סייעו לסטודנטים לבנות נרטיב קוהרנטי ומגובש. יחד עם זאת, בראיונות בלט 

די לבצע תיקון, להיות עבור התלמידים המבוגר כ ,פעם כמוריםה, הצורך לחזור לבית הספר

 שהיה חסר לסטודנטים בילדותם. 

האדם הזיכרון כנרטיב הינו חלון ראווה של סגנון החיים של האדם. זהו חלון בו 

המחקרים בנושא הזיכרון מביט בראש ובראשונה בעצמו אך הוא מוצג גם לעיני הזולת. 

 ונה שמסייע לפרט בשמירה על תחושת הערךחלון זה מציג בכל פעם נרטיב שכי מלמדים 

של כרונות הילדות עלינו לחפש בהווה יפי אדלר את משמעותם של ז-על 57והשייכות העצמי

 כרונותיעמדתו של אדלר הומניסטית ומתייחסת לאדם ולז 58ולא בעבר.המעידים על עצמם 

מרים באופן בררני, כרונות ילדות מוקדמים נשילדידו של אדלר, ז בי וייחודי.יבאופן סובייקט

אורי יבתלהתנסויות המתאימות לסגנון חייו.  םלא בשל הדחקה אלא כי האדם שומר אות

לדמויות  מנוגדתהסטודנטים בלט הרצון להצטייר כדמות חיובית ומבינה שהיא לעיתים 

. פנטזיית הצלה מבוגרים שאותם פגשו בילדותם וניתן לראות בכך ביטוי לפנטזיית הצלה

לראות את פועלם כנובע ממקור  ,לרוב של אנשי טיפול ,יה פנימיתנטימוגדרת כ

יחס דמוני כלפי לאמץ ואת הזולת  "לרפא"להפריז בהערכת יכולתם ועל כן  ,אלטרואיסטי

בראיונות ואכן,  59.במצב "אשמים"נתפסים כ אשר גורמים אחרים )מורים או הורים(

                                                           
56 Serow, 1993; Yong, 1995 
    2016Dwairy, 2003;  ;Bruhn, 1990שריג,  57
58 Adler, 1959 
59 Berman, 2003 
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 האלטרואיסטיכמעוגנת במקור  ית הצלהיזפנטאת מה שניתן לכנות כהסטודנטים מייחסים 

את המניעים  הדגישוהסטודנטים . יוצא מכך שתלמידיהםהם עתידים לפעול כלפי ממנו 

 .םייאלטרואיסטממניעים  הנובעתשלהם לעסוק בהוראה כנובעים מתוך שליחות חברתית 

או כלפי בית  , הוריםעמדות דמוניות כלפי מוריםהיה בהבעת  ,אם כי לא עקבי, ביטוי נוסף

 . הרכיב של אומניפוטנטיותשל התלמידיםהלימודי הקשה כאשמים במצבם  ושנתפס הספר

כמורה אוכל לסייע בצורה מוחלטת לתלמידים עם קשיים הייתה אני לפיה  - תרפויטית

האם המורים מודעים  :השאלותאם כן נשאלות  .אורי הסטודנטיםיבת פחות בולטת

ם הם מהרהרים בקשיים הצפויים להם מובילים אותם בבחירת המקצוע? האהלמניעים 

 כמורים בפועל?

מעניין לבחון את בחירתם של הסטודנטים לחזור לבית הספר כמורים כאפשרות 

 ידי-למילד שלא הובן ונפגע ע - היפוךדיאלקטיקה של הבנוי על  לכאורה נרטיב אישילהבנות 

מתוך אולם  ,טוביוגרפינרטיב זה נחווה כזיכרון או. למבוגר שמבין ומשקם ילדים ,המבוגרים

שמתגבש דרך אינטראקציה  זיכרון 60,זיכרון משותףפרספקטיבה סוציולוגית ניתן לראות בו 

אותם אנשים  ידי-למסוימת לידי תסריט מגובש יחסית שנחווה עקבוצה בין חברי  של שיח

מבוגרים שבילדותם אובחנו כבעלי הפרעת קשב  כחלק מהזיכרון האוטוביוגרפי שלהם.

 אך הם חולקים ,קטיביות הם אינם "קבוצה" בהיבט האתני, הפוליטי או הסולידריוהיפרא

 דחייה מצד החברהאף עדר הבנה ויהבהתנסו  בופרק חיים היסטוריה "טראגית" דומה או 

מתקיים בין חברי קבוצה זו מתפזר באמצעות התקשורת הפופולרית ה. השיח כלפיהם

רכה הראשונה מוצג ילד שונה ודחוי ומודר בהם במעם מוכרים ינרטיבים חברתישמהדהדת 

ספיידרמן,  .שלאחר מסע חניכה מתגבר על הקשיים והופך לדמות עם מאפיינים אידיאליים

והברווזון המכוער הם דוגמאות מוכרות לאותו נרטיב.  נשטייןיאי ,י פוטררסינדרלה, הא

גם לזיכרון משותף יות הילדות של הסטודנטים ביטוי וקטיבה זו ניתן לראות בחוספמתוך פר

של חוסר מובנות ודחייה של ילדים לא רגילים ולבחירתם במקצוע ההוראה כאפשרות 

 זיכרון משותף רצוי. סוג של  להשלים את סיפורם האישי באופן שהולם את 

ות ליבו לכרונות הילדות וטען כי הם מבטאים את משאיפרויד ערער על תוקפם של ז

כרונות יהוא הציע כי באמצעות מנגנון הגנה ז 61.יאותהמטופל ואינם משקפים את המצשל 

כרונות הינם יצירה סובייקטיבית יכרון כי הזימוסכם בקרב חוקרי זכיום  מאיימים מודחקים.

הסטודנטים  62.כרונות והשמטתםיהמתארת נרטיב ייחודי הכולל תהליכי עיבוד, הטמעת ז

להכיל את הזיכרונות הקשים  במחקר החילו על עצמם תהליך של ריפוי ובכך היו מסוגלים

 מתקופת ילדותם.

                                                           
 2000-1999מרגלית, פקטור ופגיס,  60
61 Freud, 1958 
62 i Pietro, 2007Adler, 1959; Dwairy, 2003; Mosak & D 
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 של ילדותם.סטודנטים לבנות נרטיב חיובי ובעל משמעות לסייע המעובד הזיכרון 

על  נגדמוהאישי  הנרטיבחלק המשברי בעיצוב המלמדים אותנו על שלהם זיכרונות הילדות 

 מהלך .ילדות(ת נוכרויההוראה )שאינו מבוסס על ז ה'כאן עכשיו' המניעים בבחירת מקצוע

גם כקישור בין העבר  אזה מלמד אותנו על האופן בו מתעצב הנרטיב לא רק במבט לעבר אל

 אל מול העתיד המדומיין. 

מחקרים שחקרו אוכלוסיות שעברו טראומה אקוטית או בבחינת תהליכי זיכרון, 

חה כי ניתן להגיע לצמימצבי דחק קיצוניים )בשונה מאוכלוסייה של מחקר זה( הצביעו 

המושג "צמיחה  63.נפשית מהאירוע המשברי, צמיחה המכונה "צמיחה פוסט טראומטית"

טראומטית" מתאר תהליך התפתחות אישי, המתרחש כתוצאה מהתמודדות עם מצב -פוסט

בסיומו רמת התפקוד של האדם  עוצמה שאינו חלק מתהליך התפתחות אישי טבעי,-דחק רב

ים מייחסים להתמודדותם עם מצבי דחק וניסיון עולה. מושג זה מתאר שינוי חיובי שאנש

  י.טלחפש ערך או משמעות של האירוע הטראומ

האם דיווח על צמיחה מהווה אינדיקציה לצמיחה  ,מתקיים דיון בין חוקרים

למרות זיכרונות  65.או מהווה מנגנון של התמודדות באמצעות אשליה עצמית 64אמיתית

אומנם לא של  ,ם וזיהוי של נרטיב שיתופיילדות קשים ומורכבים שתיארו הסטודנטי

, האם אכן הסטודנטים יצליחו לממש נותרה השאלהשל פגיעות והחלמה,  אטראומה אל

 עם זאת על בסיסבפועל כמורים את הנרטיב בעל המשמעות שיצרו לגבי בחירתם בהוראה. 

המעיט , לא ניתן ל"ממד האשלייתי של צמיחה"גם אם נגדיר זאת כפרספקטיבה נרטיבית, 

בכוחה של אמונה פנימית בהבניית עבר אישי מנחם  ,במקרה המתואר כמו במקרים אחרים

מסוגלים לנסח אותו הם ו שינוי אמיתי דומה שכאשר אנשים מאמינים שחל בהם ומסייע.

על , משום שהיא זו שעשויה להשפיע כמו במקרה הזה ,הרי תחושתם היא הקובעת, לעצמם

 נוהגם כמורים וכמחנכים.   

כרונות והטראומות יעלו על פני יכי כדי שהאירועים הקשים, הז והציע 66לאובפלמן ו

על המאזין לקחת חלק באירוע ובהחזקתו, במאבק של הדובר עם משקעי עברו. כך  השטח,

בפגיעה ו תחושת חוסר האוניםב ,חלק בקושי המאזיןמעצם ההקשבה, לוקח חלק גם 

ינו אדם נפרד הממלא תפקידו כעד ואין הוא הופך המייסרים את הדובר. לצד זאת, המאזין ה

בעת הוא משמש כעד לדובר  כאשר בה נקודת מבט נפרדיםעל לדובר אלא שומר על מקומו ו

, שחווה אותה מהאדםמתארת את הטראומה כדבר שמתרחש הרחק  67אמירועד לעצמו. 

                                                           
63 Calhoun & Tedeschi, 1998 
64 Boals & Schuler, 2018 
65 la, Ochoa & Blanco, 2009lSuma 
 2008פלמן ולאוב,  66
 2013אמיר,  67
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מטיים כמתחלקים בין מרחב הזיכרונות הטראו ואת חייהם של הסובלים מפוסט טראומה

גישות תה "הווה קונקרטי". נאותו כינתה "הווה ניצחי" לבין המציאות היומיומית אותו כי

לספר את י טסברו כי על המטופל הטראומ 68לטיפול בטראומה כמו חשיפה ממושכת

עד שההשפעה האברסיבית ותגובות החרדה  ושוב בזמן הווה שוב ושוב הקשיםכרונותיו יז

ונשלט ומשום  להיות מעובדזו מסייעת לזיכרון הטראומטי פרקטיקה מהסיפורים פוחתים. 

 , בהםובכך מאפשר גם לסימפטומים הנלווים חלק מהזיכרון האפיזודיכך הוא עובר להיות 

 נשלטים להצטמצם.  בלתיופלשבקים סיוטי לילה 

הסטודנטים במחקר הנוכחי נראה היה כי הזיכרונות שהציגו היו  יהם שלבעדויות

כך  ,אאך לא נכון לסווגם כזיכרונות טראומטיים אלאשים יאוד ואף מימלעיתים כואבים 

ניכר כי הסטודנטים במחקר טראומטי. תוכן בעלי ם יכזיכרונות אפיזודי ,אנחנו סוברים

 .ת העצמי שלהםיחוויחלק בלתי נפרד מזיכרונותיהם כחלק מסיפור חייהם וכארגנו את 

רדה בלתי נשלטת ולא נצפו תגובות לא עוררו בהם ח ,זיכרונותיהם, גם הקשים שבהם

תהליכי הזיכרון  ,למרות התוכן הטראומטילכן,  .הימנעות משמעותיות במהלך הראיונות

לדפוסי  כרונות עבריהמפגש בין ז ולפיהציע ניסוח  69אוגדןאינם טראומטיים. שנחקרו 

טים נראה כי הסטודנ צמה עם העצמי הסובייקטיבי.וע-כרונות הוא מפגש רביההווה דרך ז

במחקר ניסו ליצור ביוגרפיה שנכתבת מחדש ומייצרת תחושת ייעוד ותכלית לעצמם. 

כרונות עוסק בהליכי השלמה עם מורכבות העבר יהדיאלוג שעורכים הסטודנטים עם הז

כרון הינו שרשרת של נרטיבים המייצגים את מי יהז לטובת בניית עתיד חדש ומיטיב.

צאים נמכרונות, אנו יטוביוגרפי. כאשר אנו מעלים זשאנחנו ברגע שאנו מאחזרים אירוע או

במקום שונה בתודעה ויוצרים זיכרון שונה לאותה חוויה. כך הזיכרון עשוי להשתנות 

גם אם נוצר תהליך דינמי של שינוי או הטמעת זיכרונות, לזיכרונות  70.ולהתעצב לאורך הזמן

 71.יש תפקיד מהותי בכינון המתמיד של העצמי

 מגבלות המחקר

 ו, מצביעים על חסרונגיסא יתרונות המחקר הפנומנולוגי האיכותני, המאפשר העמקה מחד

משתתפי המחקר הינם  .גיסא כשיטה שאינה מאפשרת הכללה על אוכלוסיות רחבות מאידך

פי -סטודנטים לתואר ראשון בחינוך הלומדים במכללה האקדמית לחינוך אורנים, שעל

לא בחנו את  םחוקריהקטיביות. אהפרעת קשב והיפרדיווחם אובחנו בגיל בית הספר עם 

בנוסף, טווח הגילים בו נערך  .אבחנות נוספותקיימים משתתפים להם האבחונים וייתכן ו

המשתנה והחי של  היבשל אופית הסטודנטים. יעלול להשפיע על חווי, דבר שהאבחון רחב

                                                           
 2006פואה, דורון וידין,  68
 2001אוגדן,  69
70 Tulving, 1972 
 2016שריג,  71
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של הסטודנטים מערכת הזיכרון, יש לראות בממצאי המחקר ביטוי לחוויה הפנימית 

בדומה לכך, גם בפירוש הסיבות לבחירת מילדותם ולא לילדותם האובייקטיבית. 

הסטודנטים במקצוע ההוראה, מערך המחקר הנוכחי לא יכול להצביע על קשר סיבתי בין 

ם משקפים יהכרונותיזזיכרונות הילדות עם הפרעת קשב לבין הבחירה במקצוע ההוראה. 

אורי יחלק מתם לבנות חוויה של זהות עצמית ומקצועית. נרטיב שבין היתר מסייע לה

אורים והמשגה מופשטת של עמדות אישיות ותגובות יכרונות אלא תיהמשתתפים לא כללו ז

מגבלה נוספת הינה כי המחקר נערך בקרב  התנהגותיות ורגשיות להתרחשויות בעולמם.

בהם לומדים סטודנטים  נוספים יםמוסדות אקדמיבסטודנטים לחינוך ממכללת אורנים ולא 

והתנהגותם, עלולה  כאשר משתתפים מדווחים באופן עצמי על אודות תפקודםלחינוך. 

להתקיים "רצייה חברתית", כלומר, או שהנבדק מנסה לשער מה החוקר רוצה לשמוע 

ולפיכך הוא עונה, או שהוא עונה לפי האופן שהוא רוצה להצטייר בעיני החוקר או בעיני 

  .הקוראים

 לצות למחקרי המשךהמ

קטיביות במגוון אהפרעת קשב והיפרעם סטודנטים לחינוך  מומלץ שמחקרי המשך יבחנו

בני יהם של בנוסף, חשוב לבחון את תפיסותמוסדות אקדמיים וממגוון מאפייני רקע. 

אנשי החינוך כדי להרחיב ולהעמיק את ההבנה לגבי של ו קבוצת השוויםשל , המשפחה

אודות  להעמיק יותר בתהליכים, מומלץ לשלב במחקרבמטרה . ות מבטהתופעה ממגוון נקוד

ניהול יומנים של  קטיביותאסטודנטים לחינוך המתמודדים עם הפרעת קשב והיפר

מחקר אורך יכול המשתתפים, כמו גם שימוש במתודה משולבת של מחקר כמותני ואיכותני. 

יוכל ו תם כמורים בבית הספרלפתוח צוהר לחוויותיהם כאשר הם מתחילים בפועל את עבוד

לבחון את עבודתם בנקודות זמן שונות בשנות עבודתם כמורים חדשים. מחקרים מצביעים 

הפרעת קשב עם חדשים י מורים כייתכן  .ם חדשיםירועל קשיים ונשירה בקרב מ

 והיפרקטיביות יהיו בעלי קשיים ייחודיים ויסבלו משחיקה ועזיבה גבוהה של המערכת.

הערכה את הצרכים והמענים של מורים אלו כמורים  בחן במחקריכון מופ"ת ימומלץ כי מ

בנו תוכניות התערבות ייחודיות תואמות כדי לספק להם תמיכה יוי חדשים בבתי הספר

 בראשית דרכם. 

 המלצות יישומית

מומלץ כי מוסדות להשכלה גבוהה יעניקו סיוע לסטודנטים עם הפרעת קשב 

קדמי )כגון: תכנון זמן, התארגנות לקראת למידה למבחנים, קטיביות במישור האאוהיפר

אסטרטגיות למידה( ולצידו סיוע רגשי לצורך עיבוד המפגש המחודש עם תהליך הלמידה. 

חששות לצד תקוות בסדנאות מלוות התנסות לאוכלוסייה זו ראוי שיעסקו בפחדים ו
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בור אותם סטודנטים והעצמת תחושת המסוגלות לקראת עבודתם בבית הספר. יש לייצר ע

אינטנסיבי ליווי המלצה נוספת היא  רשתות תמיכה ועיבוד לקראת חזרתם לבית הספר.

חינוכי  ץיוע ידי-לקטיביות עאסטודנטים עם הפרעת קשב והיפרשל  'בתקופת שנת הסטאז

או פסיכולוג בית הספר. ליווי זה יוכל לסייע בעיבוד הקונפליקט הצפוי עם החזרה לבית 

 'פנטזיית ההצלה'וד חוויות ההוראה הראשוניות ופיתוח מודעות במקרה הצורך להספר ועיב

בתחילת להקשות על העבודה המקצועית של המורה  יםאו לתהליכי העברה נגדית שעלול

   הדרך.
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