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 אבחון  בתהליכיבולטת ומסוכנת במיוחדהינה  ,אינורמה בחינוך האמריקההגמוניה של ה

סיווג הילדים באשר ל לאחרונה ו שנעשיםמחקר. ילדים לצורך השמה בתוכניות חינוך מיוחד

  : של לקטגוריות

  )LD (לקויות למידה •

  )CD (לקויות קוגניטיביות •

 )EBD (התנהגותיותהפרעות רגשיות ו •

 מרבית הצוות .בתוצאות האבחוניםנכים שנותנים המורים והמח  הגבוהמצביעים על האמון

.  האמיתיםמצבאת כאילו הם משקפים , טרם ההשמה, נסמך על תוצאות האבחונים, הפדגוגי

קודמות תהליך ההשמה מתבסס על הנחות בניגוד לכך מצביע המחקר על כך ש, מצד שני

יים לחצים חיצונסובל מתהליך ההשמה  ,ילדים ומשפחותיהםה אודות סמויות שיש לצוות

  .  בהם עצמם, הכללית הרואה את מקור בעיותיהם של הילדיםהשהתפיונשען על 

  

:  על שני היבטים קריטיים של אבחון קוגניטיבילטענה זו  שיש נתייחס להשפעה,בסיכום זה

IQהתחומים ן כישלון באחד מ, של אבחונים" םמדעיות" - בלמאמינים . ים אקדמייםשגי וה

 לקויות כי סיווג ברצוננו לטעון,  לעומת זאת.ן נורמה לחריגותחציית גבול ביכ נתפס, ללוה

LD, CD או EBD) בעליל  על הנחות בעייתיות יםמבוסס,  על סמך תהליך אבחון)ל"הנ

חשוב להדגיש כי סטנדרטיזציה של אבחונים והטענה כי כישורים . שאינן אמינות כלל

 בהתאם לעקומת , כל האוכלוסיותמפוזרות ביןהנות קבועות ושכליים וקוגניטיביים הינם תכ

 על האופן בו ילדים מציגים תית וסביביתינה מאפשרת לנו לראות השפעה תרבות א,הפעמון

             . אבחוניםשל תוצאות מפרשים מומחים האופן בו גם על כן את הידע שלהם ו

  האמון עדיין,בתחום קביעת לקויות למידהרבה יותר גמישות שבימנו ניתן לראות למרות 

אך יש , במאמר הנוכחי נדון באבחונים קוגניטיביים.  לא נסדק, בתוצאות האבחוניםהרב

 גם בתחום הוא מתקייםלציין כי אמון באבחונים סטנדרטיים הוא עמוק עד כדי כך ש

  .מובנת מאליה , במאפיינים תרבותייםה שתלות,ההתנהגות החברתית

  



תהליך נוי חשוב במדיניות ההשמה וחל שי 2004 בשנת ,בעקבות המחקרים והביקורת

ערבות התמדינות וגורמי חינוך מקומיים קיבלו אפשרות לערוך תהליך . הסיווג השתנה

מיועד להבטיח שכל ילד יקבל ה )RTI) Response to Intervention –יבי טאלטרנ

 ילד נשלח לאבחון לצורך סיווגו ,גרת החדשהסמב. מותאמת לצרכיוהמנות ללמוד בדרך זדה

 החל מהתערבויות כלליות - בנויה ממספר התערבויותה RTIר תוכנית יעבו לאחר שקר

מעוצבות באופן ספציפי ה ,מתאימות למרבית הילדים ועד להתערבויות ממוקדותהביותר 

הוא יועבר , תיוערבומספר התלמרות ,  אינו מתקדםילדיתברר כי רק במידה ו. יותרופרטני 

תקפות ההתערבות נקבעת על סמך הלמידה בבית כאשר , למסגרת של החינוך המיוחד

משום שהיא מעניקה לילד הזדמנות נוספת ללמוד את ,  שיטה זאת מהווה שינוי חיובי1.הספר

 למורים לקבל הערכה נכונה  מאפשרתהיא, בנוסף .המושגים ואת המיומנויות הדרושים

 מתי יש להמשיך עדיין לא ברור, יחד עם זאת.  של התלמידיותר של יכולותיו וביצועיו

 מגוון רחב ביישום קיים, אכן. מעורבות זאת אינה מספיקה לילדבתמיכה ומתי לקבוע כי 

אינו מקיף את כל מערכות , ושימוש בשיטה זה.  מעשי של שיטה זאת במקומות שונים

  , איטיות היישום של השיטה.בלבד רמת המלצההחינוך וישנם מקומות בהם הוא נמצא ב

 הרווחת בדבר חלוקת תכונות רבות וביניהן יכולות קוגניטיביות בהתאם התפישהן נובעת מ

אינה מותירה ש זאת פועלת כנבואה המגשימה את עצמה משום תפישה. לעקומה הפעמון

 את העקומה ומאפשר לתלמידים רבים מקום להכנסת מערך הערכה אלטרנטיבי שהיה משנה

   .יותר להשיג תוצאות גבוהות

  

השיח המדעי של מחקר . נים כי הכישלון מובנה במערכת החינוךטועהקיימים מחקרים 

אנשים "של ) בעקבות אימוץ פרדיגמה סטטיסטית(תבסס על ההמצאה מ ,וכי מודרניחינ

היא באופן אירוני דווקא המתודולוגיה והכלים המחקריים שמטרתם המוצהרת ". נורמאליים

את הפרט על ידי הפיכתו לצירוף מאפיינים , בפועל מחקו ,לבחון את ההבדלים האישיים

משועתקת ה הדרה - נורמה  מדירה את הפרט מתוך הפרטיקולאריתשיוך לקטגוריה . כלליים

 המיתוסים אחד הוא , הנורמאליותרעיוןניתן לומר כי . בפעילות מערכת החינוך

למיד ת"מיתוס זה מכונן את המונח של .  בחברה המודרנית,עוצמהההאידיאולוגיים בעלי 

,  התלמיד הממוצעיתאימו לתפישת כך כדי ש,האבחונים נבנים ונבחרים מראש". ממוצע

  . ם תהליך של התאמה לתמונת התוצאות הטיפוסיתיועובר

  

הפרדיגמה הדומיננטית של החשיבה הנורמאלית קשורה לתהליכי סוציאליזציה והסתגלות 

מורכבויות של תגובה ה כל יש להדגיש כי תהליך הנרמול אינו יכול לתאר את. תרבותית

 ציונים אמריקאים מקבלים בממוצע-כך ידוע כי תלמידים אפרו. השפעתה על הזהותולהדרה 

                                                 
תיוג תלמידים בעלי לקויות ושיטה אלטרנטיבית של "  בתקציר המאמר RTI-ראה חומר נוסף אודות שיטת ה 1

   .בגיליון זה" אבחון תלמידים בעלי לקויות



 יוצרים על וללחץ שנתונים אהמחקרים הראו את  . IQ נקודות במבחני 15-נמוכים ב

את גם מחקרים הראו ה. אמריקאיים ותחושות ההתנגדות שהם עשויים לחוש- נבחנים אפרו

  . השלילית של סטריאוטיפים על תוצאות התלמידיםההשפעה

  

 מבוססים על צורות , ודומיוIQמחקרים רבים הצביעו על העובדה כי אבחונים לקביעת 

 עדיין מהווים  ולמרות זאת מבחנים אל.  בעלי צביון תרבותי מובהק,חשיבה ופיתרון בעיות

קרים מראים כי הביצועים  המח.כלי בסיסי לסיווג ילדים כשייכים לתחום החינוך המיוחד

,  כך למשל.הילדיםלהם מסוגלים , באבחונים האלה אינם מהווים ביצועים אופטימאליים

 הביצוערמת  את אפשרות של אינטראקציה בין נבחן לבוחן וקבלת משוב חיובי מעלה

נן בהכרח תואמות לניסיון החיים י מכוונים לחוויות שאהאבחונים הקיימים . במידה ניכרת

כי ילד כזה לא יכול לתת תשובה  ,הוא טבעי אך .דים מקבוצות אוכלוסייה חלשותשל יל

מחקרים מצביעים ה . שחוריםםתמונה פסנתר ללא תוויבראה יכש" מה חסר"נכונה לשאלה 

גם על כך כי אבחונים תואמים לסוג השיח של שאלות ותשובות הנפוץ יותר במשפחות 

שרמת השכלתם הפורמאלית בדרך , מריקאייםא- הורים אפרו ואילולבנות ממעמד ביניים

ם מיהבדל זה והיעדר ההכנה לאבחונים בבתי הספר גור. נוטים לשיח מעשי, כלל נמוכה יותר

  .ה לרעותמופלו מודרות , אלולמצב בו ילדים מקבוצות

  

הערכת הכישורים האקדמיים של הילד בדרך כלל מסתמכת על האבחונים המבוססים על 

 מונח שמקורו בתפישות של ה מהווה בעצמאך סטנדרטיזציה ,דרטיםאו סטנ ,קריטריונים

כי סביר , צדורות סטטיסטיות לכןהנורמה החברתית מוגדרת על סמך פרו. הנורמה החברתית

בני מיעוט , לעומת זאת. דרך החשיבה והביצוע של אוכלוסיית הרוב היא משקפת את

כך נוצרת . נויות האופייניות להם אינם זוכים להשתקפות של אופי הלמידה והמיומ,תרבותי

  . אי השוויון החברתישימור  לשעתוק ההדרה ותפועלהמערכת של אבחונים 

  

 , לשפר את המצב של מערכת האבחוניםניתן להצביע על מספר צעדים מעשיים שיאפשרו

  :RTIצעדים אלה קשורים ליישום שיטת 

 תוך כדי הכרה ,RTIיש להבטיח את ההתאמה התרבותית והגמישות של תוכניות  -

   של הלמידהיקונטקסטואלבאופי 

 מסתמך על דיווחיהבמרכז האבחון אמור להיות תהליך הערכה אינטראקטיבי  -

 מורים

  מצם באבחונים סטנדרטייםשימוש מצו -

חשוב לציין כי . גמישות בתהליך ההשמה ובשימוש השירותים של החינוך המיוחד -

 להתמודד עם נאלץ הוא ,חד עם זאתתקצוב וי-חינוך מיוחד סובל באופן תמידי מתת

 .שמרביתם שייכים לקבוצות המיעוט,  של התלמידים"סיווג יתר"



 הפרדיגמה הרווחת הטוענת כי היפרד מן את השינוי יש לעשותיש להדגיש כי על מנת ל

  .כישלון זה משהו שילדים עושים ולא מה שעושים להם


