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במכללת אורנים להתפתחותם  .M.Ed-תרומת הלימודים במסגרת תכניות ה

 המקצועית של המוסמכים ולהשפעתם על הובלת שינויים במערכת החינוך

 ח מחקר"דותקציר 

  מרי תותרי3 עטרה שריקי

 רקע

-הוראה רבM.Ed. 2 תכניות שש) תואר השנילניות שונות שבע תכ ת אורניםבמכללפעלו  ב "בשנת תשע

 3ניהול וארגון מערכות חינוך 3ערביתעברית ו, הוראת שפות בהתמחויות אנגלית 3תחומית במדעי הרוח

כן ו 3יסודי-הוראת המדעים בבית הספר העל 3חינוך והוראה לתלמידים בהדרה 3ייעוץ חינוכי

 מוסמכים שלמחזור אחד  לפחות קיים .M.Ed-ל תכניותה ששכל ב. (מוסמך בהוראה –  .M.Teachתכנית

 . (היישומית שטרם הגישו את עבודת הגמר) שמיעה חובות מסיימי או/ו

מקצועי לסוגיות חינוכיות ו לתת מענה אקדמי היא .M.Ed-העל של כל אחת מתכניות ה-מטרת

להעריך את תרומת הלימודים לבחון ו הייתההמחקר מטרת  .וחברתיות המעסיקות את מערכת החינוך

  .מסיימי החובות/מוסמכיםלהתפתחותם המקצועית של ה .M.Ed-במסגרת תכניות ה

מגזר , לפי ותק, בניתוח ממצאי המחקר נעשתה הבחנה בין תרומת הלימודים לאוכלוסיות השונות

, ההבחנה לפי ותק נעשתה בהתאם לתפיסה לפיה מורים מתפתחים במהלך חייהם המקצועיים. ותכנית

חולקו לקבוצות  מסיימי החובות/המוסמכים .צרכים שוניםהתנהגות שונה ומאפיינים אותם ולכן בכל שלב 

  1.(Huberman, 1995)ם מוריההתפתחות של הבהתאם למודל של הוברמן המתאר את מעגלי ותק לפי 

ההבחנה לפי מגזר נעשתה בשל בעובדה שבני מיעוטים רואים בהשכלה כלי העצמה מרכזי שבאמצעותו יש 

 .החינוכי והפוליטי, את טווח ההזדמנויות הפתוחות בפניהם לצורך שיפור מצבם הכלכלי דילביכולתם להג

מלמדים מנהלי בתי ספר שבמסגרתם  אצלבתכנית כפי שהיא נתפסת לימודים נבחנה תרומת ה, בנוסף

 המלמדים בבית ספרם המורים המקצועי של בפיתוח חשוב תפקיד שכן למנהלים יש,  מוסמכי התכניות

  . ללמודהגברת המוטיבציה שלהם וב

 המחקר

עסק ששאלון מסיימי החובות /נשלח לכל המוסמכים א"תשעשל שנת הלימודים ' במהלך סמסטר ב

תואר השני ל םלימודיהבתרומה של  ,תואר שניל םם ללימודיהבמניעי, השכלתייםו םידמוגרפימאפיינים ב

, ידע דידקטי ופדגוגי, כניובהיבט של ידע ת) המקצועית םלהתפתחותהיישומית תרומה של עבודת הגמר בו

הצעות לשינויים שיש וב, בשינויים שחלו בעבודתם המקצועית ,(וידע תאורטי, ידע הנוגע לניהול כיתה

סטודנטים את חובותיהם במסגרת  500-עד למועד ביצוע המחקר סיימו כ. לבצע בתכניות השונותלדעתם 

 . מאוכלוסיית היעד 40%-שהם למעלה מ, משתתפים 210מתוכם השיבו לשאלון . השונות .M.Ed -תכניות ה

ה שלושמהמגזר היהודי ו השלוש 2בתי ספר ות/מנהלי העם שישנים התקיימו ראיונות עומק מוב  , בנוסף

על מנת לקבל תמונה , משתי תכניות שונות לפחות מוסמכים עובדיםנבחרו בתי ספר בהם  . מהמגזר הערבי

  .קיפה יותר על תרומת הבוגרים למערכת החינוךמ

 

 

 המכללה האקדמית לחינוך, אורנים 3ר מרי תותרי"ד ,ר עטרה שריקי"ד

                                                           
1
 Huberman, 1995 
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 ממצאים עיקריים

ולאחר , תחילה יוצגו הממצאים שעלו מתוך השאלונים. להלן יוצגו כמה מהממצאים הבולטים של המחקר

 .מכן הממצאים שעלו מתוך הראיונות עם המנהלים

 ממצאים מתוך השאלונים

 לימודים לתואר שני המניע העיקרי ל 2מניעים ללימודים-M.Ed. התפתח להמשיבים נם של היה רצו

ממצאי . מניע זה נמצא משמעותי יותר מאשר הרצון לשפר את הסטטוס החברתי. באופן מקצועי

לפיכך ניתן לומר ו, רצון מהםהמניע ללימודים לבין שביעות התאם גבוה בין המחקר מצביעים על מ  

 הם רכיוהגישה החינוכית והמקצועית הננקטת במסגרת התכניות השונות של התואר השני עונה על צש

  .יהםציפיותועל  של הלומדים

 לפי , וי בארבעה היבטים עיקרייםתרומה זו באה לידי ביט 2תרומת הלימודים להתפתחות המקצועית

 חברתיתההרחבת הרשת ( 2) 3מעשיהידע וה תאורטיההרחבת הידע ( 1) 2הבאהחשיבות סדר 

התקדמות ( 4)-ו 3(הרבה מעבר לציפיות הראשוניות)עלייה בהערכה החברתית ( 3) 3מקצועיתוה

  . בתפקידים במסגרת מערכת החינוך

 ממצא , מעוניינים להמשיך ללמוד במסגרות אקדמיותמהמשיבים ציינו שהיו  00% 2שאיפות אקדמיות

, ללמוד לתואר שלישיהביעו רצון  םקרוב למחצית. חיוביתתה יהילימודים הת יחוויהמעיד על כך ש

 51%, בנוסף. תחושת מסוגלות עצמית גבוההבקרב הבוגרים הלימודים פיתחו ולכן ניתן להסיק ש

מה שמצביע על כך , בספרות מחקרבאופן עצמאי  מהבוגרים ציינו שהם ממשיכים להתעדכן

 .לקטואליתאינטה םסקרנותאת הלימודים פיתחו ש

 לטובת המגזר , בכל אחד מהממדים נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים 2הבדלים בין המגזרים

השכלה גבוהה נחשבת לאחד האמצעים החשובים לניעות ונראה שניתן לייחס זאת לכך ש, הערבי

לזכור יש , יחד עם זאת. ר מעמדם בחברהופיהרואים בה מנוף לש יםכלכלית בקרב בני מיעוט-חברתית

ולא נעשתה כל בחינה חיצונית אובייקטיבית של , שהשאלון בחן את התפיסה העצמית של המשיבים

 .ולכן בחינת ההבדלים בפועל בין המגזרים ראויה למחקר נוסף, התשובות לשאלון

 כל התכניות עמדו מה שמעיד על כך ש, נמצא שההבדלים בין התכניות היו זניחים 2הבדלים לפי תכניות

  .כל תכניתברכיהם הייחודיים וונתנו מענה לצ יהם של המוסמכיםבציפיות

 צורך בהרחבה ובחיזוק של חיבור מתוך ההצעות לשיפור עולה ( 1) 2הצעות לשיפורים ולשינויים

דגש  אין, אין מספיק התבססות על הידע המקצועי של המורים המשיביםחלק מלדעת . התכנים לשטח

לביצוע רפלקציה על  תקמספ לא ניתנת הזדמנותו, הם פועלים על התנסות המורים בסביבה בהמספק 

ידע עם התכני הלימוד של  זיהוי דרכים מתאימות לחיבור  לעראוי לתת את הדעת , לפיכך .ההתנסות

התמיכה  יש צורך להרחיב את( 2)-ו 3המקצועי שמביאים איתם הלומדים והשטח שבו הם פועלים

עצם ביצוע עבודת ש ממצאי המחקר מעידים על כך. וכתיבתההיישומית במהלך ביצוע עבודת הגמר 

אך יחד עם זאת הייתה לכך , של המשיבים אקדמייםהכישורים ההגמר תרם באופן משמעותי לפיתוח 

תכן ודרוש זמן יי. לתרגם את העשייה המחקרית לעשייה חינוכיתשלהם היכולת   על תרומה פחותה

ליווי /תמיכה/שיש צורך בהכנהגם תכן ייאך  ,ייםממושך יותר כדי להפנים את הקשר בין השנ

בתרומת ביצוע עבודת לא נבדקו ההבדלים שכאן נעיר  .ביצוע עבודת הגמר במהלך מעמיקים יותר

המשיבים לפי בין לא נבדקו ההבדלים , חובות השמיעהו את סיימאלה שבין מוסמכים לבין ההגמר 

בדקו ההבדלים לפי סוג העבודה לא נוכן , (מורחבת/סמינריונית) היקף עבודת הגמר

 . מחקר נוסףאלה במומלץ לבחון היבטים  (.'וכד, מחקר פעולה/מחקרית/עיונית)

 ידע ) הן בהיבט המקצועי, גבוהה של המרציםה םאיכותמשיבים רבים ציינו את  2נקודות ראויות לציון

אווירת הלימודים רבים גם ציינו את . (מודל לחיקוי, יחס אנושי, תמיכה) והן בהיבט האישי( מעמיק
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הובעה . וצמיחה אישית מאפשרת התפתחותו, תומכתומשפחתית , אווירה חמהשהיא , באורנים

מה שמעיד על כך שאכן , שיתוף הפעולה עם עמיתיםממהחשיפה לקהילייה המקצועית ושביעות רצון 

חלק מהמשיבים ציין .  חינוך אך ורק לאנשיקיים יתרון להשתתפות בתכניות לתואר שני המיועדות 

צורך ליצור תיאום ציפיות עם  וניכר שקיים, תואר שלישילאת הקושי בהמשך לימודים 

 . האוניברסיטאות

 ממצאים מתוך הראיונות עם המנהלים

עם המנהלים מצביעים על הבדלים משמעותיים בין מנהלים מהמגזר היהודי לבין  נערכוניתוח הראיונות ש

  .מהמגזר הערבי עמיתיהם

 בעוד שכל המנהלים מהמגזר היהודי התקשו להצביע על הבדלים בין מורים שלמדו  2המוסד המכשיר

י היו תמימי הרי שכל המנהלים מהמגזר הערב, במכללות לחינוך לבין מורים שלמדו באוניברסיטאות

 בנוגע לכך שבמסגרת האוניברסיטאות מוקנה לבוגרים יותר ידע תאורטי מאשר במכללות דעים

מוקנה להם ( אורנים תובהקשר זה ציינו לטובה את מכלל)לחינוך ואילו במסגרת המכללות , לחינוך

מנהלים מהמגזר הערבי מכוונים את המורים ללמוד לתואר שני , בהתאם לכך. יותר ידע מעשי

 . במכללות לחינוך

 אך לא , מנהלים מהמגזר היהודי מעודדים את המורים ללמוד ולהתפתח 2עידוד ללימודים ומעורבות

וכן אינם מביעים עניין , (לימודים אקדמיים/השתלמויות מורים)מייחסים חשיבות לאופי הלימודים 

ם הרכיומערכת על פני צהרכי ומנהלים אלה נותנים עדיפות לצ. טף בתהליך הלמידה של המוריםשו

המנהלים מהמגזר הערבי מעודדים את המורים ללמוד לקראת , לעומתם. המקצועיים של המורים

מנהלים אלה קשובים לדיוני הצוותים , כמו כן. ובעיקר מעודדים צוותים שלמים ללמוד, תואר שני

ם הרכיותוך מתן עדיפות לצ, אחר תהליך ההתפתחות המקצועית של המורים הלומדיםועוקבים 

בהקשר של למידה של צוותים שלמים ראוי לשים  .האישיים של המורים על פני הצרכים המערכתיים

חברי הצוות לומדים לגלות את לב לכך שהמנהלים מהמגזר הערבי ציינו את העובדה שבדרך זו 

לכל אחד להביא לידי ביטוי את הפן  מתאפשרובכך , ל כל אחד מהחבריםהכישורים הייחודיים ש

מהלכים של יזום י ופיתוח תחושת ביטחון המאפשרת תוך חיזוק הצוות כקבוצה, הייחודי שלו

שכן הם , גם חברי צוות שאינם לומדים יוצאים נשכרים ,לדעת המנהלים. תוך היזון הדדי חינוכיים

  .ים עידוד ללמודנחשפים לרעיונות חדשים ומקבל

 דיווחו על כך ו, התייחסו בעיקר להיבט המקצועימנהלים מהמגזר היהודי  2תרומת הלימודים

, ולשלב גישות דידקטיות חדשות, שהלימודים הניעו מורים ליזום פרויקטים חדשים ותכניות חדשות

בלטו גם לפני המנהלים ציינו שבוגרי התכניות השונות , יחד עם זאת. או לשדרג את עצמם בהוראה

מנהלים מהמגזר הערבי התייחסו . ש תפקידי מפתחוהגבוהות ובאייהם תחילת הלימודים ביכולות

וכפועל , העצמי של הבוגרים הלימודים תרמו לביטחונםטענו שבהיבט האישי ו ,לתרומה של הלימודים

 הבוגריםאת  הלימודים הניעו, בהיבט המקצועי. להתנסות בגישות שונות להוראה נםיוצא מכך לרצו

 .גישות חדשות בהוראה ולשלב, ליזום פרויקטים חדשים

 סיכום 

, כניובאה לידי ביטוי בהתפתחות הידע הת שני באורניםהתואר ם להעיקרית של הלימודיתרומה ה

ם לשתף ביכולת, ת שלהםבשינוי בתפיסותיהם ובעשייה החינוכי, מוסמכיםה הדידקטי והתיאורטי של

זו תרומה  .פיתוח סקרנות אינטלקטואליתבו, כלומדיםשלהם עצמי הדימוי הפיתוח ב, פעולה עם עמיתים

הרמה המקצועית , ביניהם תכני הקורסים הנלמדים בתכניות השונות, היא תולדה של מגוון גורמים

 .מכללת אורניםב והאווירה התומכת והחמה, הגבוהה של הסגל האקדמי
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  המלצות

שידע נראה . תשומת לב לפיתוח הידע המעשי של הלומדים עולה שקיים צורך להקדיש מהממצאים .1

ייזום תהליכים חינוכיים , פיתוח תכניות לימודים, הבא לידי ביטוי ביישום גישות הוראה חדשניות, זה

שיש לסייע הדבר משמעות . הדידקטי והתאורטי, כניוהתפתח פחות מאשר הידע הת', חדשים וכד

ראשי התכניות יתנו דעתם לשינויים ש מומלץ .מושו בפועלשרכשו למיאת הידע  לתרגם סטודנטיםל

  .ניהםתוך התייחסות מעמיקה יותר לפן היישומי של תכ, אפשריים בקורסים השונים

שבעי רצון מהחשיפה שלהם לקהילייה המקצועית  למרות שמתוך ממצאי המחקר עולה שהבוגרים .2

הרי שתרומה , המקצועית שלהם במהלך לימודיהם ולתרומת האינטראקציה עם עמיתים להתפתחות

אחד מהיתרונות של תואר שני . זו הייתה פחותה ביחס לתרומת המרכיבים האחרים של התכנית

, המיועד למורים הוא העובדה שתואר כזה מזמן ללומדים הזדמנות לחלוק את הידע המקצועי שלהם

במסגרת התכניות , לכן. תערך של שיתוף פעולה ותמיכה הדדיתוך יצירת מ ,ולדון בדילמות חינוכיות

סתייע הוכדי ל תמיכה מקצועית הדדיתלשם , ידע שיתוףהשונות יש ליצור מסגרות רחבות יותר לצורך 

 .ברעיונות חינוכיים

. ביצוע עבודת גמר בעלת אופי יישומיעל ובכלל זה , מושם דגש על הפן המחקרי .M.Ed-בתכניות ה .3

 לרכושסבורים שביצוע עבודת הגמר סייע להם  ממצאי המחקר מצביעים על כך שמרבית המשיבים

לאור . וכיתבעשייה החינ אך כמעט ולא סייע להם לבצע שינויים משמעותיים ,מיומנויות מחקריות

העובדה שהמשיבים הביעו צורך להרחיב את התמיכה והליווי שלהם במהלך ביצוע עבודת הגמר 

ל הסטודנטים לקראת ביצוע עבודת מומלץ לבחון מחדש את אופי ההכנה ההדרגתית ש, וכתיבתה

 .וכן לבצע שינויים במערך הליווי והתמיכה בסטודנטים במהלך ביצוע העבודה עצמה, הגמר

כמה מורים  .M.Edלתואר שני בבתי ספר בהם לומדים , כפי שניתן לראות מתוך ממצאי המחקר .4

כמו גם לשאר חברי , ותרומתם לבית הספר, מוסמכיםהמועצמת העשייה החינוכית של  ,מאותו צוות

לאור . במקרים בהם רק חבר צוות אחד לומד לקראת תואר שני רבולטת יותר מאש, הצוות שלהם

ולאור העובדה שמנהלים מבתי ספר במגזר היהודי אשר רואיינו במסגרת המחקר אינם מודעים , זאת

בהם  בתי ספרעם מנהלי  צע לבחון מפגשים מו, .M.Ed-באופן מספק ליתרונות הטמונים בלימודי ה

   .חברי צוות ללמוד יחד לעידודוהחשיבות שיש , ובפניהם היתרונות של הלימודים במסגרת ז יוצגו

 


