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  תקציר

 המעשית ההכשרה על אמונים מורים להכשרת במכללות"פים) מד( הפדגוגיים המדריכים

ההכשרה כולו.  בתהליך חשובה מאודמהווים דמות  הם לפיכך, להוראה הסטודנטים של

 בין קשרתוך ליווי הסטודנטים במהלך לימודיהם באקדמיה וביצירת מתפקידם מתפתח 

תהליך  בספרות ).Zeichner, 2010( הספר בבתי הנעשה לבין במכללות הנלמדת התאוריה

"פים, המורים המאמנים המד לו ושותפים', הדרכה משולשהכשרת המורים מתואר '

והסטודנטים המתכשרים להוראה. כמו כן מודגשת חשיבות ההדדיות ושיתוף הפעולה 

הסטודנטים בתהליך ההכשרה  של תפקידם משמעות, זהבין שלושת השותפים. עם 

, במורים המאמנים או הפדגוגיים במדריכים שהתמקדו ומחקרים אוריותנלמד מתוך ת

, ולא מתוך מחקרים בלימודיהםקשו לשחזר את תהליך ההכשרה שעברו במורים שהתב

 ממוקדים בסטודנטים עוד במהלך לימודיהם. 

 על המושתתת הכשרה גישת פתחל הצורך מתוך נקבעה המחקר של העיקרית מטרתו

לשפר את תהליך ההכשרה להוראה.  כדי) בין לומדים למלמדים Black, 2006( הדדיות

איסוף הנתונים  תהליך' התבסס ההדרכה משולשלצורך פיתוח הגישה והשלמת '

 הסטודנטים תפיסת: עיקריים תחומים בשני להוראה הסטודנטים תשובות עלוניתוחם 

ותפיסת תפקידם בתהליך  ההכשרה בתהליך אותם המלווים"פים המד תפקיד את

 ההכשרה להוראה. 

בקבוצות המיקוד או בראיונות האישיים.  השאלונים במילוי השתתפו דנטיםסטו 118

; 2005(זילברשטיין, במחקרים קודמים  שהוצג מההממצאים העיקריים מחזקים את 

Feiman-Nemser, 2001; Odell, 1990; Slick, 1998 (- מצפים אכן הסטודנטים 

 זהעם  אך, לימודיהם שנות כל במהלך תחום בכל לתמוך הפדגוגיים מהמדריכים

החשיבות במתן מרווח להתפתחותם האישית ואת הצורך  את הסטודנטים הדגישו

 . ההחלטות ובקבלת ההדרכה בתהליךלאפשר להם להיות שותפים מלאים 

זה מאפשר למידה משותפת לקידום ההדדיות בין המדריכים והמודרכים  מחקר

 בתהליך ההכשרה להוראה. 

 סטודנטים, פדגוגיה, מורים הכשרת, פדגוגית הדרכה, םיפדגוגי מדריכים :מפתח מילות

 להוראה
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 מבוא

נדרשו הם ההכשרה למורים בעקבות השינויים ש בתכניות שינויים חלו האחרון בעשור

עוסקות בתכנים שיש  רבות תאוריות מתוך שצמחו ההדרכה תכניות. הספר בבתי לבצע

), אך אין 2010, אריאבללמד את המורים בעתיד ובמיומנויות ההוראה שעליהם לרכוש (

הפדגוגיים המכשירים בפועל את  המדריכים של התפקידבהן התייחסות למרכיבי 

 של התפקידהסטודנטים. מחקר זה התפתח מתוך הצורך להבין את משמעות 

 מורים להכשרת ותרבה בתכניות. הסטודנטיםל הפדגוגיים מנקודת מבטם ש המדריכים

בבתי  הסטודנטים שלהמדריכים הפדגוגיים משתלבים בתהליך ההתנסות המעשית 

 המדריכים: גורמים שלושה בין מורכבת אינטראקציה מתפתחת זה בתהליךהספר. 

המורים כן ו הסטודנטים, ההכשרה מסגרת ואת התאוריות את המייצגים הפדגוגיים

יצגים את בתי הספר. באינטראקציה משולשת זו "קיימת מערכת יחסים המאמנים המי

 מורה להיות המתעתד המתכשרמורכבת, שפנים רבות לה, והשפעותיה על הסטודנט 

"תפקיד המדריך  כךעל  נוסף). 5' מע ,2005" (זילברשטיין, גורלעשויות להיות הרות 

איכותיים  מרכיביםעל  נוסףשל המורה  האישי-הפדגוגי מורכב וכולל את הידע הפרקטי

 המדריכים של האישית ולהתנסותם לאישיותם, כך בשל). 1999אחרים" (מילאת, 

 הפדגוגיים הליבה מעקרונות אחד. תפקידם ביצוע על ביותר רבה השפעה יש הפדגוגיים

) מתייחס לחשיבות הדיאלוג האקדמי ההדדי שבין 1990, שור(אצל  פרירה שמציג

מטרות בתהליך  ולהגדיר משמעותלייחס  היא הדיאלוג תמטרהמורה לתלמידיו. 

 גישתם את ומודע גלוי באופן לשלב הראוי מןתכניות ההכשרה  בהכנת פיכךהלמידה. ל

ההדרכה עצמו. ככל  לתהליךהקשור  בכל ההדרכה את לקבל המגיעים הסטודנטים של

שהלומדים יהיו שותפים יותר בשיקולי הדעת ובתהליכי ההוראה כך הם יפתחו 

 .)Miskovic & Hoop, 2006(עצמאות רבה יותר בעת היתקלות בדילמות בהוראה 

לקבל את הדדיות  שאין הוא זה מחקר המובילים החינוכיים העקרונות אחד

לא יש לשתף אותם באופן פעיל ולקבל הסטודנטים בתהליך ההדרכה כמובנת מאליה, א

 מהם משוב בנוגע למשמעות ההדרכה בעיניהם. 

להדרכה הפדגוגית תרמה להרחבת הידע בתחום  הקשורות הרבות התאוריות התפתחות

תפקיד המדריכים הפדגוגיים המאפשרת  של שימושיתזה, אך לא הובילה להגדרה 

לחוסר היכולת  הסיבותאחר יעילות תהליך ההכשרה להוראה. אחת  לעקובו להבין

 ושל ההדרכה תאוריות של ההתייחסותמהיעדר  נובעת שימושיתלבנות תבנית הדרכה 

שנה, בביקורת על מערכת  משלושים יותרבפועל למודרכים עצמם. כבר לפני  המדריכים

נכים, התייחס להתייחס ולהקשיב למתח בליותהליכים  תכניות המפתחתהחינוך 

היעדר  ) לעובדה שקולם של המתחנכים במערכת החינוך אינו נשמע.1974( סמילנסקי
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 פער ישקולם של הסטודנטים בתהליך ההכשרה להוראה בולט בביקורת הטוענת כי 

לגשר עליו  שאפשרתמידי בין תפיסות המדריכים לבין אלה של המודרכים, פער 

, מילאת; 2002, זילברשטיין"פים (המדלבין  פיתוח הדדיות בין הסטודנטים באמצעות

יש צורך  זו הדדיות יצירת לשם. )Yates, 1982; 2002וורטהיים,  רייכנברג; 1999

 צריכה זה מסוג הדדיות. מהי הדדיות עבורםב להחליט ולא לסטודנטים להקשיב

 על מהות ההדרכה בעיניהם.  מהמודרכים ללמוד רצון מתוך רק להתפתח ויכולה

לפיתוח דיאלוג אקדמי  ראשוןצעד  וזהוקולם,  את משמיעים המודרכיםזה  במחקר

תפיסת הסטודנטים את תהליך ההכשרה  של ההבנה"פים. מתוך המדבינם לבין 

את השותפים  בסטודנטים להוראה מוצע כאן גם מודל גרפי המשל היותםלהוראה ואת 

 השותפים כל שילוב. המקובל' ההדרכה משולש' מתפיסת אחרתלהכשרה בדרך 

רבה  במידהיתרום  ההדרכה תפקיד של המשמעות והבנת להוראה ההכשרה לתהליך

   .הפדגוגית ההדרכה בתחום הצוות של מקצועית להתפתחות

 מהי?  פדגוגית הדרכה

אישי מתמשך, -ההדרכה הפדגוגית מוגדר בספרות המקצועית כתהליך בין תהליך

 מערך לפתח פחות בה המיומן לאדם מסייע בהוראה המיומן האדםשבמהלכו 

 תוכני בין מורכבת אינטגרציה יצירת תוך, מורה של מקצועית וזהות התנהגויות

ההוראה והלמידה, שילוב הידע הפדגוגי וההתאמה למציאות  ותאוריות ההוראה

"פים ואת המדהמורכבת של בתי הספר. מורכבות זו מרחיבה את מעגל התפקידים של 

 ;Anderson & Shannon, 1988( ל השותפים להדרכההצורך בשיתוף פעולה של כ

Konold, Jablonski, Nottingham & Kessler, 2008; Zeichner, 2010.( 

סטודנטים להוראה מיומנות הגישור בין המתפתחת בקרב  הפדגוגית ההדרכה בתהליך

 התהליך במהלך בעיקר מתבצע זה גישור. ההוראה מעשה לבין ההוראה אורייתת

-שבו המדריכים הפדגוגיים מלמדים במכללה את החלקים הפדגוגיים האינטגרטיבי

 עםהקשרים עם קורסים דיסציפלינריים אחרים, בד בבד  ויוצרים התאורטיים

 ובהערכת משוב במתןבשיעורים,  בצפייההפעילה בעבודה המעשית  השתתפותם

 הסטודנטים את מכווניםכך המדריכים הפדגוגיים  על נוסףהתקדמות הסטודנטים. 

 הלמידה תהליך לקידוםבסיס  וישיהמיומנויות של הערכה עצמית רפלקטיבית  לפתח

תוך התמקדות יעילה בכל תחומי ההוראה  מהם אחד כל של האישי וההוראה

 ). 2000, 1988, לםשהסטודנטים בחרו (
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 להוראה ההכשרה בתהליך העיקריים השותפים שלושת של השותפותכללי על  במבט

. בה המשתתפיםנראה לכאורה כי שותפות זו פשוטה וברורה לכל  הפדגוגית וההדרכה

 להדרכה גישותכמה  שלהצורך בהדדיות ובשיתוף פעולה תרמה להתפתחות  הבנת

 PDS )Professional Development-יות כיום הן:  מודל העיקרפדגוגית. הגישות ה

Schools (מודל, למכללות הספר תיב בין ההדדיים הקשרים פיתוח על המבוסס 

הסטודנטים בשלבי פתרון  ומשיתוף מההתנסות העולות דילמות מתוך הלמידה

מבקרים את התהליך שהם  המתכשרים שלפיוהביקורתית  הפדגוגיההבעיות, ומודל 

 & Breunig, 2005; Ryan, Carrington, Selvaושותפיהם עוברים במהלך ההכשרה (

Healy, 2009.( 

של הכשרה להוראה אין  אלו במודלים ותהמוצגהחדשנות והפתיחות לכאורה  אף על

כל הסבר המייצג את עמדות הסטודנטים להוראה ביחס לתהליך ההדרכה כולו.  ןבה

תפקיד הסטודנטים מתמקד בהעלאת שאלות ודילמות, אך את התשובות עליהם לקבל 

 כלפי הסטודנטים מצד יביקורת תהליך"פים. המדעם  הדיוניםומתוך  אוריותמתוך הת

 במודלים. וגלוי רשמי אינו הוא אך, שקייםהנלמדות ייתכן  התאוריות או התהליך

"פים לפעול, ביצוע תפקיד ההדרכה המדעל  שלפיהשכיום אין הנחיה מפורשת  היות

 עצמם המדריכים של פרשנותם פי על קרובות תיםנעשה לע כך להפדגוגית המורכב כ

תהליך הוראתם  את לבקרתם כוונקבלת עמדות הסטודנטים וה לכן). 2005(מילאת, 

של כל מדריך  ובפתיחותו באישיותו תלוייםתהליך ההכשרה ב הנלמדות אוריותהתאת ו

 פדגוגי. 

שהוצגו לעיל מחזקות את הצורך במחקר הנוכחי המתמקד בנקודת מבטם של  הטענות

הליך ההכשרה "פים בתהמדהסטודנטים על תהליך ההדרכה הפדגוגית ותפקיד 

 לצמצם אפשר"פים לבין המורים המאמנים המדלהוראה. את הפער שנוצר בין 

שילוב הידע הטמון בקרב הסטודנטים, ידע שיתרום גם לשיפור ולהעמקה של  באמצעות

 תהליכי ההדרכה בקרב המדריכים הפדגוגיים.  

 הפדגוגית ההדרכה לתחום המחקר תרומת

אנשי מקצוע  בקרבמוצגת מורכבות תפקיד ההדרכה הפדגוגית  שבה השונותאף  על

לייעל ולשפר את תהליך ההכשרה להוראה יש לקיים מרחב  כדיכי  הסכמהיש  למיניהם

; 1999, מילאת; 2005 ,וגוז פנייבסקי, זילברשטיין( והדדית משותפת עבודהשל 

 ). 1974, סמילנסקי
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 המורים את המכשירה המערכת בגישת העוסקיםעל כך מתוך מגוון המחקרים  נוסף

לא נמצא מחקר שלמד על גישתם של אלה המעוניינים להפוך להיות מורים.  לעתיד

 היעדר בולט ההדרכה למשולש השותפים כל לתפקידי בנוגע הקיים המידע בבדיקת

 מורכב הכשרה מערך לבנות אפשרנקודת מבטם של הסטודנטים להוראה. כיצד 

 על ללמוד אפשר אמנם? השותף הצד של תפיסתו מה לבדוק בלי הדדיות על המושתת

 אך, המאמנים והמורים המדריכים דיווחי מתוך המודרכים שעברו ההדרכה תהליכי

 על עונים"ים) המדפ( ההכשרה בתהליך אותם המובילים אם לשאלה בנוגע מידע חסר

  של המודרכים.  דרישותיהם ועל ציפיותיהם

 אםלהוראה יש לברר ראשית  והמתכשריםפיתוח יחסי הדדיות בין המכשירים  לשם

. המקצוע בבחירת המתכשרים מציפיות חלק מהווה האינטנסיבית ההכשרה מערכת

צעד ראשון בבניית הדיאלוג בין כל השותפים לתהליך ההכשרה  הואנוכחי זה  מחקר

דגש על ב הפדגוגית ההכשרה בתהליך הדעת לתחוםלהוראה. המידע החדש יתווסף 

למעשה מושא העבודה של המדריכים  שהםהסטודנטים המתכשרים להוראה כיום 

 הפדגוגיים. 

 המחקר ושאלות מטרות

מקדת בצורך לתרום לידע בתחום הכשרת המורים תהעיקרית של מחקר זה מ מטרתו

על מבוססות ההכשרה  כניותלפתח ת כדיאת גישתם של המתכשרים להוראה, וזאת גם 

 הקשורים לתהליך הכשרת המורים. הגורמים כל  שלאינטגרציה 

 מתמקדותהן ו כולו המחקר הליך לש שדרהה עמודאת  מהוות מחקר שאלות שתי

 :להוראה המתכשרים בסטודנטים

"פים המלווים המדתפקיד  את תופסיםהמתכשרים להוראה  הסטודנטים כיצד .1

 אותם בתקופת ההכשרה להוראה?

 ההכשרה בתקופתתפקידם  את תופסיםהמתכשרים להוראה  הסטודנטים כיצד .2

 ?להוראה

 המחקר  אוכלוסיית

. למיניהם אקדמיים תארים כיום המעניקהזה נערך במכללה אקדמית לחינוך  מחקר

לימודים לתואר  :להוראה מסלולים בכמה סטודנטים 1500-מ יותרבמכללה זו לומדים 

 וכן ראשון בשילוב תעודת הוראה, לימודים לתואר שני, השלמה לתעודת הוראה

 הרחבת הסמכה והסבת אקדמאים. 
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בחרו להשתתף  המחקר בתקופת מעשית עבודה ועשו פדגוגיה שלמדו הסטודנטים מבין

שלב  בכל. בהמשך שמתואר כפי שלבים כמהסטודנטים. המחקר בוצע ב 118 הכול ךבס

. ההשתתפות בכל שלבי המחקר הייתה התנדבותית אחריםתפו סטודנטים השת

החוקרת התבקשו שלא  שלמדה בהואנונימית. (סטודנטים שלמדו באותה שנה 

 שהיא נכחה בכל הראיונות האישיים ובקבוצות המיקוד).  כיוון, במחקרלהשתתף 

 מתודולוגיה

) מהווה את מיקוד 13' מ, ע2003" (שקדי, המציאות להבניית כלי הן"מילים  כי ההבנה

מתודולוגיית המחקר כולו בניתוח הטקסטים הדבורים והכתובים של המשתתפים. 

 ובהשתתפות בשאלונים פתוחות שאלות על במענהכיוון שאיסוף הנתונים התמקד 

 לבססתוך הבניית שיח בין המשתתפים היה חשוב  אישיים וראיונות מיקוד בקבוצות

 והשיח הטקסט ניתוח את המגדירה זו מתודולוגית לגישה תאםבה הנתונים ניתוח את

, קופפברג" (נתון בהקשר הממוקמת לתופעה הקשורה המשמעות הבניית של"כפעולה 

 לגישה בהתאם. להוראה ההכשרה תהליך הוא). במחקר זה ההקשר הנתון 14' מ, ע2010

 איסוף של שלב כל לאחר. שלבים בחמישההנתונים וניתוחם  איסוף נעשה זו מחקרית

 הראשון בשלבהנתונים מיד ונבדקו הדרכים המתאימות להמשך המחקר.  נותחו נתונים

שאלונים  המחקר בתקופת מעשית עבודה וביצעו פדגוגיה שלמדוהסטודנטים  מילאו

 שבוצעו והאישיים הקבוצתיים בראיונות לשיח הבסיס היההשאלונים  מילויפתוחים. 

 בסך. כולו המחקר במהלך בוצעו אישיים ראיונות שרהוע מיקוד קבוצות ארבע. בהמשך

סטודנטים. להלן פירוט כלי המחקר והרציונל לשימוש  118השתתפו במחקר כולו  הכול

 בהם:

 שאלוניםה

 על ענו הם ומתוכן, לסטודנטים שאלות 88 היו הראשוןהנתונים  איסוף של בתהליך

 ונעשהלמחקר כולו  הפתיחה היה זה במבנה השאלונים מתן. פתוחות שאלות חמש

תורם  המחקר בנושא וממוקד רלוונטי אך כללי מידע איסוף כי הטוענת הגישה מתוך

 קבוצותנשאלו ב ולניסוח שאלות ממוקדות יותר בשאר שלבי המחקר. שאלות אל

 מחקר נעשה לא כה עד). Schensul, LeCompte, Nastasi & Borgatti, 1999המיקוד (

ולכן  הפדגוגית ההדרכה לתהליך בנוגע הסטודנטים תפיסת תא לברר הייתה שמטרתו

 חמישה ועוד המחקר מובילת חיברוזה  למחקר השאלונים. את מוכן שאלוןלא היה 

"פים באופן כללי ולתפקידי המדהשאלות הפתוחות התייחסו לתפקידי  חמש"פים. מד

  להוראה.  המתכשריםהסטודנטים 
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 הפדגוגי בתהליך ההכשרה  המדריך תפקידי לדעתך םה מה: 1מספר  שאלה

 להוראה? ציין לפחות חמישה תפקידים. אנא הסבר בקצרה את התפקידים שציינת.

התבקשו  כך לשם. הפדגוגית ההדרכה תפקיד בהגדרת ישיר באופן עסקה זו שאלה

הסטודנטים לפרט לפחות חמישה תפקידים שלדעתם על המדריכים הפדגוגיים לבצע. 

 לכן, דייהבקשה להסבר נבעה מצורך המחקר לעסוק במידע ממוקד ולא כוללני מ

 לכמה מוחלט חופש ניתן ולא תפקידים חמישה לציין גםהסטודנטים  התבקשו

 רבים תפקידים מופיעים רותבספ, התאורטית בסקירה שצוין כפי. לציין תפקידים

ליצור מודל יעיל לשימוש יש לציין את התפקידים  כדי. הפדגוגיים למדריכים הקשורים

הסטודנטים. בתשובותיהם לשאלה זו התייחסו הסטודנטים  עבורב ביותר הבולטים

. האפשרות להעלאת ביקורת או חוסר בהירות לדעתםהרצוי  אליבעיקר לתפקיד האיד

האישיים. כך  ובראיונות המיקוד קבוצות"פים ניתנה בהמדבנוגע למהות תפקידי 

, ומצד פדגוגית הדרכה מודל לבניית שיוביל אללרכז, מצד אחד, את האיד התאפשר

של המודל  הסעיפים-בתתידיונים שתוצאותיהם יבואו לידי ביטוי  לאפשר, אחר

  המעודכן.

 ג' בתהליך ההדרכה -בין שנים א', ב', ו הבדל ישלדעתך  האם: 2מספר  שאלה

 שנות משלוש סטודנטים הפדגוגיה בקבוצת לשלב אפשרהפדגוגית? האם לדעתך 

 בהרחבה.  פרט אנא? הלימודים

הם יכולים  שבושאלה זו נעשה מתוך כוונה גלויה להציג לסטודנטים את המקום  ניסוח

להיות שותפים בשיקולי הדעת לקביעת הרכבי קבוצות הסטודנטים. זאת, מתוקף ליבת 

רציונל המחקר שמטרתו לתרום להדדיות בקרב השותפים לתהליך ההכשרה להוראה. 

את שיקולי  הבינו כיצד ללמוד אפשר היהמתוך תשובות הסטודנטים לשאלה זו 

 ההכשרה סיוםקבוצות הפדגוגיה ועד  מבנהבהחל  בחשבון המובאיםההדרכה הפדגוגית 

בשיקולי דעת  להשתתף מעוניינים הסטודנטיםעד כמה  ללמוד אפשר היה כן כמו. בפועל

 מסוג זה. 

 מתפקידו של אינם שלדעתך הם  תחומים או נושאים יש האם: 3 מספר שאלה

 המדריך הפדגוגי לעסוק בהם? אנא פרט בהרחבה. 

 המושג בהוראת העוסקים והסטודנטים השאלות מנסחי, החוקרת של ההבנה מתוך

"פים מתוך מה שאינו כלול בתפקידם. כל המד שלנוסחה שאלה זו בהגדרת התפקידים 

מתן דוגמאות שליליות  באמצעותהשותפים מכירים ומלמדים מושגים מתוך הגישה כי 

ברורות למושג (תפקיד המדריך הפדגוגי) מעמיקה ומתחזקת הגדרת המושג עצמו 
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)Carroll, 1964 .(ובראיונות המיקוד בקבוצות התקיים זו בשאלה הדיון המשך 

 .האישיים

 ההכשרה תהליך לתוך מעצמך להביא שעליך הראות נקודת מתוך: 4מספר  שאלה 

להוראה? אנא הסבר בקצרה את  הסטודנט תפקידי לדעתך הםה מ, להוראה

 התפקידים שציינת. 

זה  שמחקר מכיוון. תפקידיהם הם מה לציין להוראהזו התבקשו הסטודנטים  בשאלה

השפעה על תהליך ההכשרה להוראה שהוא  יכולת ובעל דעה בעל הוא שהסטודנט מראה

היה ללמוד גם על תפיסת תפקיד הסטודנט עצמו במערך הלימודים  הראוישותף לו, מן 

שיתפתח  צפויעל הקשר שהיה  ללמוד אפשרוההכשרה להוראה. מתוך תפיסת תפקידו 

"פים ולשלב תפיסה זו במודל המעודכן. אחד מרעיונות היסוד של מחקר המדן בינו לבי

 הסטודנטיםאם ו, המדריכים נזכריםעל התפיסה שאם במשולש ההדרכה  מבוססזה 

 גורם הואשווים לתהליך כולו, הרי הסטודנט  שותפים הםוהמורים המאמנים בשטח 

 ולאיל בהבנת תפקידו בהכשרה להוראה, ועליו להבין שתפקידו מתח חשובו דינמי

 . המדריכיםעל פי  תפקידו תגדרבה

 אנא עשה זאת. להוסיף רוצה אתהש הערה או רעיון, נושא יש אם: 5מספר  שאלה 

בכל הקשור להדרכה  .הערות לכתוב הסטודנטים התבקשולשאלה זו  בתשובות

בשאלות הקודמות. נושאים לעשות זאת ממוקדת  אפשרות להם ניתנה לא הפדגוגית

 בקבוצות המיקוד.  בדיוניםהוצגו  אלו

הורכבו קבוצות המיקוד  הסטודנטים תשובות של ראשוני וניתוח המידע איסוף לאחר

 קר. במח שלב עודוהחל 

 מיקודה קבוצת

הראשון התקיים לאחר ניתוח  השלבבקבוצות המיקוד התקיימו בשני שלבים.  הדיונים

 שותפים היו והם, סטודנטיםעשר -שניםהנתונים מתוך השאלונים. בשלב זה השתתפו 

 גישה מספקת המיקוד"קבוצת ש מכיווןהשאלונים בשתי קבוצות מיקוד.  למילוי

שאי אפשר להשיגם בקלות באמצעות הראיונות האישיים והתצפיות" (שקדי,  לנתונים

ומטרתו הייתה שנמצא בשאלונים  זה עלנוסף  מידע בדיונים הועלה) 89, עמ' 2003

גישת המשתתפים  ענייןההבנה באת ק יהעמלבין חברי הקבוצה,  יהאינטראקצ ליצור

 אתת הזדמנות לכל משתתף להציג את דעתו ולתלתפקידי המדריכים הפדגוגיים ו
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  הקבוצה חברי בין והתרבותיים האישייםתוך התייחסות להבדלים מבנושא  עמדתו

)Le Compte & Schensul, 1999 .( 

בוצעו  הראשון בשלב שבוצעו המיקוד ובקבוצות בשאלונים שעלו הנתונים שילוב לאחר

השתתפו בכל אחת משתי קבוצות המיקוד עשרה  זה בשלב. מיקוד קבוצות שתי עוד

. הקודמות המיקוד בקבוצותמשתתפים שלא השתתפו בשלב מילוי השאלונים או 

      התבססו על מודל ההדרכה שפיתחו אנדרסון ושנון אלו בקבוצות הדיונים

)Anderson & Shannon, 1988( לשאלות שהופיעו בשאלונים.  והורחבו 

 אישייםה ראיונותה

 עשרהבהם  היו. הנתונים לאיסוף האחרון בשלב התקיימו האישיים הראיונות

 הושפעו לא הם, כך שהקודמים המחקר משלבי אחד באף השתתפו שלא סטודנטים

 בשאלונים.  נכתבש ממה או הדיון בקבוצות נאמרש ממה

 יים מעשוהיבטים  משמעויות

 כל ביצוע ולאחרשניתוח הנתונים יקדם את תהליך המחקר בהתאם למטרותיו  כדי

בוצע ניתוח  השאלונים איסוף לאחר. מידי באופן הנתונים נותחו המחקר משלבי אחד

 יותוכן של התשובות מתוך כוונה להשיג שתי מטרות: האחת, לשם ניסוח שאלות שיה

המטרה למחקר כולו.  משמעות ובעל יעיל באופן המיקוד קבוצות לביצוע בסיסה

השנייה התמקדה באפיון קטגוריות אפשריות למיון הנושאים שהועלו בשאלונים 

קטגוריות שהתבססו על תוכן התשובות הושיעלו בהמשך איסוף הנתונים. לאחר איתור 

 ון ושנוןאורגנו הנתונים גם לפי הקטגוריות שנקבעו במודל ההדרכה של אנדרס

)Anderson & Shannon, 1988 כבסיס מהימן להתייחסות להדרכה. כמו כן אורגנו (

לאפשר בדיקה אם  כדי ,תשובות הסטודנטים גם לפי שנתוני הלימוד שלהם במכללה

 .להוראה ההכשרה תהליך"פים משתנה בהמדתפיסת תפקידי 

"פים, המדידי כלל הנתונים התבצע בשלוש קטגוריות עיקריות: הגדרת תפק ניתוח

"פים והבנת תפקידי הסטודנטים המדהגדרת תפקידים שאינם כלולים בתפקידי 

 לתהליך ההדרכה הפדגוגית וההכשרה להוראה.  השותפיםלהוראה 

 הפדגוגיים המדריכים תפקידי הגדרת

"פים במכלול תהליך ההדרכה וההכשרה המדבנוגע לתפקידי  עמימות יש בספרות

מההיבט המעשי. כל גישה  הן אורטינובע הן מההיבט התלהוראה. חוסר הבהירות 

כל מדריך פדגוגי  בפועל. הדרכה תפקידימגוון ו הדרכההמוצגת בספרות מדגישה מודל 

 אין. שלמד התאוריות ועל בהדרכה ניסיונו על המבוססת משלודוגל בגישת הדרכה 
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 זה מחקר של העיקרית מטרתו. אקדמי מוסד באותו המלמדים המדריכים בין אחידות

"פים המד של התפקידיםיודגשו עיקרי  כי מתוך נקודות המבט של הסטודנטיות היא

לדיון שנערך באחת מקבוצות המיקוד  הותהליך ההכשרה להוראה יתייעל. להלן דוגמ

בעיני  התפקיד של המשמעותאת עמימות  מדגיש הדיון"פים. המדבהקשר לתפקיד 

  .הסטודנטיות

 :המשתתפות בין הדיון באמצעות שהובהר למידע דוגמה להלן

 "פים בתהליך ההכשרה להוראה? המדתפקיד ן : מה לדעתכחוקרת

 ".מצבים עם להתמודדות כלים': "מתן א משתתפת

, להוראה שקשור במה רק לי שתעזור רוצה הייתי אני. כללית ממש': "את ב משתתפת

 לא בכל מצב".

 כלים שלי הפדגוגית מהמדריכה לקבל רוצה אני. התכוונתי שלזה': "ברור א משתתפת

 צריכה אני. מלמדת כשאני בכיתה שקורה מה את יותר טוב לפרש לי שיעזרו חשיבתיים

שאנחנו  תלמידיםנקודת פתיחה להתמודדות עם התנהגויות של שישמשו לי  עבורי כלים

 ".מכירות איננו

 לפנינוהפדגוגית  המדריכה תציגג': "צריך שבזמן שיעורי הפדגוגיה  משתתפת

 אי. לנו שיקרו דומים למצבים ולהתכונן אותן לנתח נלמד ויחד, מהשטח סיטואציות

 ".המציאות את לנתח חייבים. בתאוריה רק להישאר אפשר

 בכלל מיכלל.  בשטחד': "אנחנו לומדות המון פסיכולוגיה ולא רואות את זה  משתתפת

 ?"הקשר מה ]...[ בפסיכולוגיה משתמש

 התאוריות את גם תיישם שלנו הפדגוגית שהמדריכה רוצה את': "אז ב משתתפת

גם אם  מלמדת אינהבפסיכולוגיה שהיא  התאוריות את וגם מלמדת שהיא בפדגוגיה

 ?פסיכולוגית אינה כללהיא 

 ': "כן".ד משתתפת

"פים מתוך מה שאינו תפקידם המדשהתייחסה להגדרת תפקיד  לשאלה בנוגע בדיונים

, הם מעוניינים בדמות אחד מצד"פים. המדבתפקיד הועלו הדילמות המורכבות ש

. אקדמית ובהתנהלות בעצמאות מעוניינים הם מנגדוכתובת לכל דבר,  עבורםב יהשתה

, הייתה בנוגע לכך שאין מתפקידם של בהמשך שיפורט כפי, זה בנושא ההסכמה

     "פים להתערב בחייהם האישיים של הלומדים.המד

 בעיקרוהנתונים  ניתוח נעשה הסטודנטים בעיני התפקיד של העמימותמיקוד  לצורך

 כדיהשתמשו  שבהם הפועלוהבנת שמות  הסטודנטים של התשובותתוך כדי ניתוח תוכן 

 מעשיות"פים. תשובות הסטודנטים התמקדו בדוגמאות המדלתאר את תפקידי 
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התמקד ניתוח תוכן  לפיכך. אוריותתב לא עסקו"פים והמדאת תפקידי  המתארות

להגדיר  כדיהשתמשו הסטודנטים  שבהם ועלהתשובות הראשוני באיסוף שמות הפ

הובילה  ועלולהסביר את מהות תפקיד המדריכים הפדגוגיים. ההתמקדות בשמות הפ

פעלים  62הוזכרו  הסטודנטיםלגיבוש מסגרת התפקיד באופן ברור יותר. בתשובות 

 ).1 מזה (פירוט באיור מספר זהשונים 

ייתכן שמשמעות אם עוררה תמיהה. ה הפועל שמות 62 רשימת של ראשונה קריאה

? ואם ננסה להגדיר את כך כלרבים  תפקידיםהבחירה לעסוק בהדרכה פדגוגית תכלול 

ליצור מודל הדרכה פדגוגית,  כדי האלה הפועל"פים על בסיס כל שמות המדתפקיד 

 שהסיבה ייתכן? רב כה תפקידיםמגוון  ביעילות ובמסירות לבצע יכולים"פים המדהאם 

 ,"פים מורכב ואינו ברור בעיני המדריכים והחוקריםהמדלכך נעוצה בעובדה שתפקיד 

כה רבים מחזק גם  ועלבעיני הסטודנטים. השימוש בשמות פ בהירות חוסר גם נוצרוכך 

שעולם ההדרכה קושר ) Anderson & Shannon, 1988(את טענתם של אנדרסון ושנון 

  .בלבד אחד נושא סביב מצטמצם ואינו החיים תחומי לכל קשריםבתוכו הֶ 

 מגוון ונבדקו' הדרכה' עולהנבדק שם הפ הלשוני ההיבטמ הפועל שמות מיפוי לצורך

השייכים לפעולה באמצעות תמיכתה של האקדמיה ללשון העברית. המטרה  פועל שמות

הייתה לבדוק אם הסטודנטים אכן התייחסו אך ורק להדרכה עצמה או למכלול 

תחומים אחרים הנובעים מתוך אינטראקציות ההדרכה. בדיקה לשונית זו הדגישה את 

 מנקודות הן התייחסות הסטודנטים להדרכה הן מנקודת המבט של תהליך ההוראה

 אינדיבידואליים למקרים ולהתייחסות מקצועית אישית-בין לתקשורת הקשורות המבט

 הניתוח. בכלל כאדם הסטודנט להתפתחות אלא למקצוע דווקא קשורים שאינם

המתייחסים  ועלפ לפי שלושה קריטריונים: שמות הפועל שמות למיון הוביל הלשוני

 ועלקשורים לתהליכי ייעוץ ושמות פה ועלליחסי הדרכה באופן ישיר, שמות פ

לפי קריטריונים  הפועל שמות ארגון. כללי באופן אישית-ןהמתייחסים לתקשורת בי

לשלול אף אחד  בלי"פים לבצע המדדירג את כל התפקידים שהסטודנטים חשבו שעל 

 מהם. 

תהליך ההדרכה הפדגוגית, גם אם הוא  שלפיהמחדד את התפיסה  הפועל שמות מגוון

 כוונת. להוראה המתכשרים על ישיר באופן משפיעמתמקד בפדגוגיה ובהוראה בלבד, 

 העלאת תוך זו גישה ולעודד לחזק יש! הוא נהפוך – זו תפיסה לשלול אינה המחקר

 מכלול על הפדגוגיים למדריכים שיש הרבה להשפעה בנוגע לתהליך השותפים מודעות

וכל  תלמידים להוראת המתכשרים הסטודנטים. הלומדים של ההתפתחות תחומי

 .רחבה הוליסטית יההעוסקים בהדרכה בכלל חייבים להתייחס אל התלמידים בראי
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להם ם שמשי"פים הממהמד דנטים להוראה יחוו התייחסות דומהחשוב שגם הסטו לכן

בתחומים  , בתהליך ההדרכה הפדגוגית יש להתמקד בעיקרהמודל להוראה. עם ז

הקשורים להדרכה הפדגוגית עצמה ולאפשר לשאר תחומי ההדרכה הרחבים להשתלב 

 "פים מבצעים. שהמדכתוספים לפעילויות ההדרכה 

שעלו מתוך תשובותיהם של הסטודנטים בנוגע  הפועל שמות 62 מוצגים 1 מספר באיור

במרכז "פים מוצגים המד"פים. תפקידי הליבה של המדלהתייחסותם למהות תפקיד 

לשלוש הקבוצות  ועלהפעילויות ומתרחבים בהתאם לשאר הפעילויות. מיון שמות הפ

 מציג את תהליך ההדרכה הפדגוגית בראייתו הרחבה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהסטודנטים העלוההדרכה הפדגוגית בהיבט רחב בהתאם לשמות הפועל : 1איור מספר 

"פים בצורה ממוקדת תוך מעקב אחר המדלתפקידי  התייחסותמאפשר  1מספר  איור

אין  על אף הארגון הסכמטי הברורהתפקידים לפי מיקומם ביחס לליבת ההדרכה. 

להעביר, להציג, לגשר, לעודד, 
לבנות, להוריד, ליצור, להעניק, 
לטפח, לשדר, להתחשב, להיות, 

להעלות, לשמש, להכין, 
להפסיק, להוות, להפוך, 

 להרחיב, לדאוג, לספק, לתאם

שמות פועל 
הקשורים לייעוץ 

 באופן כללי

שמות פועל 
הקשורים 
להדרכה 

 באופן ישיר

שמות פועל הקשורים 
 אישית כללית-לאינטראקציה בין

להדריך, לכוון, להסביר, 
להכשיר, להנחות, למשב, 

לדעת, ללמד, לענות, לאפשר, 
לפתח, להתעמק, לתקן, 

לבדוק, לצפות, לתת, להקנות, 
ללוות, להעשיר, לחשוף, לפקח, 
לעקוב, לתווך, לשאול, לאתר, 

 לגרום, לראות, לגבש, לבחון

לסייע, למקד, לפתור, לשקף, 
לברר, להבהיר, לייעץ, לתמוך, 

 לחשל, להבין, להקשיב
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הסטודנטים. של "פים והמדהבנה של לידע ולבארגון זה כל התייחסות לגורמי אישיות, 

 . 2מתן המקום לכל אחד מהשותפים להדרכה בא לידי ביטוי בהמשך באיור מספר 

 ?הפדגוגיים המדריכים של בתפקידם כלול אינו מה

מורכב הן  בפרט המופשטים המושגים רכישת ותהליך בכלל השפה רכישת תהליך

 חווה שאדם ככל. למיניהןמהתנסויות חווייתיות  הןמשלבים התפתחותיים של הלומד 

, רחבה המושג את ותפיסתו הבנתו כך, כלשהו למושג בהקשר יותר מגוונות התנסויות

). תפיסה פדגוגית ודידקטית זו, העוסקת Carroll, 1964( יותר ויעילה מעמיקה

 כבר הפדגוגיה שיעוריילדים, נלמדת בקרב הסטודנטים ב אצלבתהליכי רכישת מושגים 

 . הוראה עובדי להכשרת במכללה הראשונה הלימודים משנת

 דוגמאות באמצעות מושג ולהסביר להגדיר כיצד לומדים להוראה המתכשרים

 כן כמו. עצמו למושג שייך ושאינו השייך הדגשת תוך, ושליליות חיוביות והתנסויות

הגדרה או  באמצעותמושג שאינו ברור  להסביר אפשר תיםהסטודנטים לומדים כי לע

 הסבר על מה שאינו כלול במושג זה. 

 בולט"פים נראה הבדל המדלשאלה שעסקה בשייך ובמה שאינו שייך לתפקיד  בתשובות

' א בשנה הלומדים סטודנטים. במכללה שלהם הלימודים לשנת בהתייחס המשיבים בין

 הלומדים הסטודנטים ומבין, השאלההאקדמאים לא ענו כלל על  להסבת ובתכנית

מהם טענו ש"אין תפקיד שאינו  ארבעה. המשיבים מכלל 15% רק ענו' ג-ו' ב שניםב

: "כל מה שקשור למכללה קשור לתפקידה ענומתפקיד המדריכה הפדגוגית", ושבעה 

 של המדריכה הפדגוגית". 

 הגדרת של האתגרעם  להתמודד הסטודנטים העדיפובקבוצות המיקוד  בדיונים גם

 השאלה על שענו שהסטודנטים לציין חשובאת מה שאינו כלול.  להגדיר ולאהתפקיד 

 גם שהמשיבים בכך נעוצות לכך שהסיבות ייתכןב' או ג'.  בשנים שלמדו אלה רק היו

 סוגיית את לעומק ללמוד הספיקו וגם הפדגוגית ההדרכה את יותר ממושך זמן חוו

 כי עלה בדיונים. השפה להוראת המגוונות והדרכים המופשטים המושגים הוראת

הקשורים  צורכיהם כל על לענות שצריך גורם יםיהפדגוג במדריכים ראו הסטודנטים

 ת"פים המתמקד בהוראהמדלמכללה. הם לא הפרידו בין התפקיד האקדמי של 

 כדילבין גורם אנושי אחר שהם היו זקוקים לו  למעשה אוריותהפדגוגיה וגישור הת

תוך כדי לימודיהם. אחת ממשתתפות קבוצת  העוליםלהתמודד עם דילמות וקשיים 

המיקוד הסבירה כי "מאוד נוח לחשוב שתפקיד המדריכה הפדגוגית הוא לענות על כל 

ממני  מבקשת את, למעשה. מקצועית מבחינהמה שאני צריכה, גם אם זה לא נכון 

או לחפש  עליי אחריות יותר לקבלשאינו כלול בתפקידה וכך לגרום לי  מה אתלהגדיר 
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 אפשרות ישמישהו אחר שיעשה את הדברים. למה שנרצה לעשות את זה אם 

ומהסכמתם  המשתתפת של מתשובתה?" דבר בכל אותנו תלווה הפדגוגית שהמדריכה

של שאר המשתתפים באותה קבוצת דיון עולה התייחסות הסטודנטים לתפקיד 

ועי שתפקידו "פים כאל גורם שיעזור בכל דבר ולא יתמקד רק בהיותו הגורם המקצהמד

 ללמד פדגוגיה. 

להתערב בחייהם האישיים אינו "פים המדתפקידם של  כי הסטודנטים הדגישו זה עם

 כי האבחנה הודגשה. אופיים אתשל הסטודנטים או לנסות לשנות את אישיותם ו

שאינם קשורים למכללה או  אחרים מקצוע אנשי בידימן הראוי שיטופלו  אלו תחומים

 הסטודנטים בלבד.  זמתלהכשרתם המקצועית, ושהפנייה אליהם צריכה להיות בי

בנושא שהתנהל בין שלוש משתתפות הועלתה הדילמה  הדיונים, במהלך אחד לדוגמה

 : שלהלן

 "  ?להוראה מתאים לא: "מה אם האופי של הסטודנט ממש 1 משתתפת

 ."להוראה מתאים שכן ופיא מהו בכלל: "תגדירי 2 משתתפת

 ."בתלמידים פוגע ואינו להוראה שתורם אופי? אומרת זאת: "מה 1 משתתפת

 דינמי מאודאו  באופיו שקט מאוד שהוימ אם. משמעי חד כזה דבר: "אין 3 משתתפת

 ?"ההוראה על משפיע זה האם, באופיו

 בדיונים משתתפת ולא שקטה שאני שזה טוענת שלי הפדגוגית: "המדריכה 2 משתתפת

זה מראה על כך שאיני מתאימה להיות מורה  תוחברתי פעילויות יוזמת ולא מספיק

 בעידן של היום".

 בכבוד מתייחסת את האם? ללמד יודעת את האם? הקשר: "מה 1 משתתפת

 ?"לתלמידים

: "את רואה למה התכוונתי? כל אחת חושבת שיש אופי אחד מתאים 2 משתתפת

 אותו אופי!" עם היוהמורים  כלהיה אם  עמוםישלהוראה. תארי לך איזה 

השיחה המוצג לעיל מציג למעשה את אחד הקשיים בהדרכה הפדגוגית. על  קטע

 כדי"פים להדריך את המתכשרים להוראה להיות מורים טובים ככל האפשר. המד

, כגון מיהו המורה הטוב בסיסיות שאלות על ראשית לענות יש זהלהצליח למלא תפקיד 

 אינםספק שבתקופה קצרה של הדרכה פדגוגית המדריכים הפדגוגיים  יןא .יומה אופו

של הסטודנטים ולשנותו, אך הם בהחלט  אופייםלנתח את  נדרשים ואינם יכולים

 התנהגויות לא רצויות של המתכשרים להוראה.  מפני להתריענדרשים 

 לפניושהוצג  ) Anderson & Shannon, 1988(ההדרכה שפיתחו אנדרסון ושנון  במודל

במעגל  כן כמו. המדריך של בתפקידו הנכללת הייעוץ לפעולת התייחסות יש המשתתפים
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. גם מתוך תשובות למודרך והאמפתיה הדאגה הבעת מודגשותהחיצוני של המודל 

הסטודנטים לשאלונים עלתה סוגיית הייעוץ והדאגה. אך מתוך הדיונים בקבוצות 

הייעוץ. הסטודנטים מעוניינים בייעוץ, בדאגה המיקוד עלה הצורך העמוק בגבולות 

 היות משמעית-אינה חד אלו גבולות קביעת. מאוד ברוריםובאמפתיה, אך בגבולות 

נדרש תהליך ברור של  לפיכך. כאחד והמודרכים המדריכים באישיות תלויה שהיא

למודרכים גם בתחום זה. יש לתאם בין ציפיות  המדריכיםתיאום ציפיות בין 

המדריכים מעוניינים  שבהםם לתחומי הייעוץ של המדריכים לבין התחומים המודרכי

 . מקצועית מבחינהבהם  לייעץויכולים 

 הסטודנטים בתהליך ההכשרה להוראה  תפקיד

מחייב הדדיות ושיתוף פעולה בין כל הגורמים השותפים  הפדגוגית ההדרכה תהליך

 בכל מתפתחת זה מסוג הדדיות. והמודרכים המאמנים המורים"פים, המדלהדרכה: 

מהות תפקידי  של ההבנהחשיבות  מכאןציפיות.  יאוםתב ובעיקר דרכיםמיני 

 הסטודנטים מנקודת מבטם. 

שעלו מתוך השאלונים והראיונות  עלוהפ ושמות הפעלים של הראשוני הארגון במהלך

הפדגוגיים  המדריכיםשל  האקטיביות את ציינועם הסטודנטים ניכר כי הסטודנטים 

. אבחנה זו בלטה עוד יותר בקרב הסטודנטים הלומדים עצמם שלהם הפסיביות לעומת

למכללה ולתהליך  הקשורכל תפקיד  עבורםב"פים למלא מהמדבשנה א' שציפו 

 שהנמיכולימודיהם לתואר באופן כללי, לעומת אלה הלומדים בשנים מתקדמות יותר 

 הפדגוגיים מהמדריכים מצפים הסטודנטים כי נראה"פים. מהמדאת ציפיותיהם  במעט

או להציג אחריות אישית על הכשרתם  ליזוםשהם מנסים  בלי רבים תפקידים לבצע

"פים צריכים המדהסטודנטים,  לדעתהתייחסו למה ש ועללהוראה. כל שמות הפ

לעשות. הפעולות הרבות שציינו הסטודנטים לא השאירו מרחב ללמידה עצמאית 

 נטים.  בקרב הסטוד זמהולי

בהבנת תפקידי הסטודנטים בתהליך הכשרתם הייתה בשאלה הרביעית  ההתמקדות

 להוראה ההכשרה לתהליך מעצמך להביא שעליך הראות נקודת מתוך"שנוסחה כך: 

 החוקרת של הגלויה ההצהרהאף  עללהוראה?"  תפקידיך, הסטודנטלדעתך  הם המ

חשיבות רבה  בעלישלסטודנטים יש תפקידים  והאישיים הקבוצתיים הראיונות במהלך

 המדריכים על שלדעתם בתפקידיםהסטודנטים  תשובות התמקדו הכשרתם בתהליך

"תפקידי לקרוא את החומרים שהמדריכה הפדגוגית  כגון משפטים. לבצע הפדגוגיים

" וכן הפדגוגית הנחיות המדריכהנותנת לנו לקרוא", "תפקידי להכין מערכי שיעור לפי 

 נכונותם את מראים"תפקידי להצליח בלימודים לפי הדרישות של המדריכה הפדגוגית" 
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אחריות מעבר לנדרש.  לקבל או ליזום לא אך מהם הנדרש את לבצע הסטודנטים של

 11%גישה זו אף מודגשת יותר במשפט שחזר על עצמו בעשרה שאלונים המהווים 

הפדגוגית דורשת ממני". עמדה זו גם  מהמשיבים: "תפקידי לעשות כל מה שהמדריכה

 תומכות, ברורות להנחיות זקוקים סטודנטיםה כי המציינים מחקריםממתחזקת 

 ). Breunig, 2005( הקונקרטית המטרה אל בדיוק ומובילות

הם כאשר  – הסטודנטים השתמשו שבהם עלוהפ בשמות המוצגת הפסיביות כמו שלא

 לשלב לדעתם אפשר אםג' ו-א', ב' ו בשנים הלומדים בין הבדל ישלדעתם   אםנשאלו 

 יותר.  דינמיתהתגלתה תמונה  – הפדגוגיה קבוצת באותה כולם את

 כי ללמוד אפשר) השאלונים על המשיבים מכלל כמחצית(רק  זו לשאלה המשיבים מבין

 שנות ממספר הנובעים האקדמיים ולהבדלים המקצועית להתפתחותם מודעים הם

 לידי באה הלימוד שנות בין ההפרדה למשמעות הסטודנטים של מודעותם. הכשרתם

 אבל. דברים לעשות איך לומדים. הבסיס את לומדים' א: "בשנה כמו במשפטים ביטוי

 אבל לאחרים' א שנה בין לשלב לפעמים ניתן ג' צריך כבר ליישם לבד", או "-ו' ב בשנים

 לב תשומת להםלהקדיש  וצריך ביטחוןמספיק . בשנה א' עדיין אין מדיי יותר לא

 רמה מכולם לדרוש וצריך הבדל ממש אין האקדמיות הדרישות מבחינת אבל. מתאימה

הסטודנטים מעוניינים להמשיך את ההפרדה בין שנות הלימוד  עקרוני באופן". גבוהה

שתתאים להם ותתרום  כךלהמשיך את התקדמותם המקצועית  כדיבשיעורי הפדגוגיה 

  .ההכשרה תהליך לחשיבות מודעותם את תהמחזק עובדה, יותרלהם 

, דינמיים שהסטודנטים נמצאהדיונים בקבוצות המיקוד והראיונות האישיים  במהלך

, אחראים ומעוניינים לשנות, אך אינם יודעים כיצד להביא זאת לידי ביטוי. יוזמים

 הייתיכל כך : "הזאת בדרך הדילמה את הסבירה המיקוד בקבוצות המשתתפותאחת 

יודעת אם אפשר. אולי המדריכה הפדגוגית או  אני לא  אבלנוספים  דברים לעשותרוצה 

המורה המאמנת יחשבו שאני סתם משוויצה או רוצה להראות להן שהן לא יודעות 

יודעת אם  אני לא כלום ואני כן. יש לי ניסיון הדרכה בתנועת נוער ובשירות הצבאי, אבל

 ביחסי מהמקובל אחרתהדילמה אם להביע דעה  זה מתאים להראות את זה במכללה".

: "זה מותר? מותר לנו שאלה אחרת משתתפת כאשר גם ביטוי לידי באה ההדרכה

להציע דרכים אחרות? זה בכלל בסדר שנדגיש יותר את עצמנו בתהליך?" נראה כי 

יודעים  אינםהסטודנטים מעוניינים להיות שותפים פעילים יותר בתהליך ההדרכה אך 

השגרתית של "לעשות מה שהמדריכה אומרת לנו לעשות".  דרךב אלאאיך לעשות זאת 

 תוך וגלויה ברורה בצורה השותפים לפנימעוניינים לפתח הדדיות יש להדגיש זאת אם 

 . )Breunig, 2005( והדדיות אמון בונות משימות מתן
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  והמלצות סיכום, דיון

 הפדגוגית ההדרכה בתחום הידע מאגר את להרחיב הייתה זה מחקר של העל-מטרת

משולש ההדרכה  עקרון את ליישם ובכך, הסטודנטים של מבטם נקודת הצגת תוך

באופן גלוי  שנשאלה, העיקריתהמחקר  שאלת התמקדהלהשיג מטרה זו  כדיהפדגוגית. 

תפסו, הבינו והגדירו הסטודנטים המתכשרים  שבה בדרךבמהלך כל שלבי המחקר, 

"פים שליוו אותם בתקופת לימודיהם לקראת תעודת המדקיד להוראה את תפ

 זו.  על-מטרת מתוך שנגזרו מטרות-ההוראה. כמו כן נבדקו גם תת

על כך התבסס המחקר על הגישה הטוענת שלשם השגת מטרות חינוכיות יש  נוסף

). דיאלוג זה יכול להתקיים רק אם 1990לקיים דיאלוג במהלך כל תהליך הלמידה (שור, 

יבואו לידי ביטוי דעותיהם ועמדותיהם של כל השותפים לתהליך הלמידה. במהלך  אכן

 בתהליךלהיות שותפים מלאים  הצורך אתהסטודנטים בעיקר  ציינוהמחקר כולו 

כלים מתאימים  לכשיקבלואת קולם  להשמיע האפשרות ואת הפדגוגית ההדרכה

למדריכים  ידועיםלהם  זקוקים הסטודנטיםלהתפתחותם המקצועית. הכלים ש

 הצגת לאחר תוקף"פים קיבל משנה המדתפקיד  .מקצועיותם מתוקףהפדגוגיים 

 תהליך ואת הדיאלוג את לפתחהצורך  מכאן עולהוהגישות הקודמות.  התאוריות

 ידע לרכוש שעליהם ויבינואישית  הההכשרה כך שהסטודנטים יקבלו מקום לתרומ

 יים. הפדגוג המדריכים לו שאחראים חדש מקצועי

"פים בפועל המדמדגישות כי תפקידי  בספרות המוצגות הפדגוגית ההדרכה תאוריות

 הסטודנטים דברי מתוך עלה גם כך מאישיותם ומניסיונם של המדריכים. יםמושפע

 והמודרכים המדריכים של לאישיותם מקום מתן חשיבות הודגשה זה מהיבט .במחקר

מציג את ארגון יחסי הגומלין  2כחלק בלתי נפרד מההדרכה כולה. איור מספר  כאחד

כך שתתאפשר הדרכה מבוססת הדדיות כבסיס לפיתוח  למודרכים המדריכיםבין 

 לפני להציג צריכים"פים המדלקדם את ההדדיות הנדרשת  כדימיומנויות ההוראה. 

ת שיתוף הפעולה המלא הסטודנטים את מודל ההדרכה הפדגוגית ולהדגיש את חשיבו

מבוסס רק על ביצוע משימות  אינו הפעולהשצריך להתקיים בין כל השותפים. שיתוף 

 מלאה הדדיות על מבוסס הפדגוגית ההדרכה בתהליך הפעולההסטודנטים. שיתוף  מצד

 תהליך אל ניסיונם אתהבאה לידי ביטוי בכך שהמודרכים מביאים את אישיותם ו

באישיותם הייחודית ובניסיונם המקצועי של  ההכרהבד בבד עם  להוראה ההכשרה

 "פים. המד
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 מבנה ההדרכה הפדגוגית המבוסס על ההדדיות: 2איור מספר 

 

פעמים רבות  שהועלו' להדריך'ו' הדרכההמושגים ' 2 מספר באיור לראות שאפשר כפי

 האלה עלוהפ, היות שאין ספק ששמות זאתבו.  מופיעים אינם הרביםבמהלך הראיונות 

 זה או אחר. סעיף-הם חלק מתהליך ההדרכה כולו ואינם שייכים דווקא לתת

 של אישיותו על נוסף המודרך של אישיותו היה הראיונותרכיב חשוב שהתווסף בעקבות 

 כך, המדריכים של ולאופיים לניסיונם בהתאם משתנה ההדרכה שתהליך כפי. המדריך

שונים המותאמים לכל יבצע תהליכי הדרכה  מיומן מדריך. למודרכים בנוגע הדבר גם

 לעולם יותאמוההדרכה  פעילויות. לתהליךעצמם  את להתאים. על המודרכים מודרך

 של המודרכים.  הן"פים המדהן של  ולאישיות הידע

להדדיות  הבסיס םה"פים המדשל והידע והאישיות של המתכשרים להוראה  עולם

 םבתהליך ההכשרה כולו. מתוך הראיונות עם הסטודנטים עלו החשיבות והצורך שלה

 לידע קדימות אין 2 מספר באיור. מראשיתו הפדגוגית ההדרכה לתהליך שותפים להיות

התהליך כולו מתחיל מנקודה משותפת  אלא, המדריכים או המודרכים של הקודם

 על זה בתהליך והתהליכים השותפים בהשפעת ביטוי לידי באה תאחר תרומהלכולם. 

עולם הידע 
ואישיות 
 המודרכים

עולם הידע 
ואישיות 

המדריכים 
 הפדגוגיים

יחסי ההדרכה 
 הפדגוגית

מרכיבי ההדרכה 
 הפדגוגית

פעילויות ההדרכה הפדגוגית המובילות את 
 המודרך לקראת היותו מורה
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 ברורה מסגרת המאפשר מודל ,ממדי-ורב. מחקר זה מעלה את הצורך במודל פתוח זה

 מצד אחר.  ולמודרכים ים, אך גם חופש פעולה מקצועי למדריכים הפדגוגיאחד מצד

 השונות הוא עצמו המחקר ובמהלך הספרות מתוךהמוטיבים העקרוניים שעלו  אחד

המודרכים. שונות זו  ובין"פים המד ביןגם לשונות  המובילהבני האדם  ביןהטבעית 

אחד  היאמובילה גם לשונות בתפיסתם את תהליך ההדרכה הפדגוגית כולו. שונות זו 

 מודלצורך לפתח  יש לפיכךהקשיים בפיתוח מודל אחד שיתאים לכל המשתמשים בו, 

 האפשריים ההדרכה מרכיבי כל את שיכיל ומודלמחד גיסא,  לעבודה ויעיל פשוט

 לעיל מבוסס על המודל העיקרי.  מאידך גיסא. המודל המוצג

 :הם 2 מספר באיור המוצג במבנה המודל ליצירת שהובילו העקרונות

מוצע בשפה העברית  שהמודלהסטודנט במודל המעודכן אינו מקרי. היות  מיקום -

קוראים מימין לשמאל, בעת עיון באיור מתייחסים ראשית לסטודנט. מחקר  הבש

להציג ולשלב את דעותיהם של הסטודנטים בנוגע לתהליך  הצורך בשלזה התפתח 

 מניעיהם ועם צורכיהם עם, אישיותם עםעם הסטודנטים,  היכרות בליההדרכה. 

להכיר  ישובראשונה  בראש לפיכךהדרכה פדגוגית יעילה.  יתכןלא ת הוראה ללמוד

וב את המודרכים ולאחר מכן לבנות ולפתח את תהליך ההדרכה הפדגוגית, תוך שיל

בדרך זו המודל  כך על נוסף"פים. המדעולם הידע, האישיות והמקצועיות של 

 מתקיים היה לא כולו ההדרכה שתהליך יםמשמש תזכורת למדריכים הפדגוגי

 אלה שיוזמים את ההדרכה ומגיעים ללמוד הוראה.  היו הסטודנטים אילולא

. ידע בסיס יוצרים והמודרכים המדריכים כאשר להתקיים יכול ההדרכה תהליך -

  .יררכיותמלאים לתהליך ההדרכה ואין הי שותפיםהם המודרכים  לכן

 כל במהלך וחוזקו הנתונים ניתוח בראשית שעלו הראשונים המוטיבים אחד -

יש ללמדם כיצד להיות  אבל. הסטודנטים של שותפות לאפשר הצורך היה המחקר

 במודל. דרכההה מתהליכי מקצתשותפים, לאפשר להם ליזום ולעודד הובלה של 

של כל אחד ממרכיבי ההוראה להשפיע על התהליך כולו  העצמה מובלטת המוצע

הפעולה הבולט שנדרש, כל אחד ממרכיבי מודל  שיתוףאף  עלבאופן עצמאי. 

 לפתח אפשרההדרכה הפדגוגית החדש משפיע באופן ישיר על התהליך הסופי. כך 

  .ההדרכה תוצאות כלפי והמודרכים המדריכים של האישית האחריות את

בניגוד  זאת. ההדרכה תהליך כל את המגדירים חיצוניים גבולות אין 2מספר  באיור -

 שבו מודלההדרכה שהוצג בתהליך המחקר למשתתפים,  למודלאחרים ו יםלמודל

 הפדגוגית ההדרכה תהליך הבנת. ברורים שגבולותיו מעגלהתהליך נמצא בתוך 
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 רבות להשפעות פתוח ההדרכה תהליך כי להדגיש לצורך הובילה זה מחקר בעקבות

 ּפותלְצ  אפשר שאי בגורמים אלא, והמודרך המדריך ביחסי דווקא אינו שמקורן

, מכלול היחסים הנוצרים בין עולם אחד מצדמראש בתהליך.  ולהגדירם אותם

יחסי  של המרכיביםהידע ואישיותו של המדריך, עולם הידע ואישיותו של המודרך, 

 על בולט באופן המשפיעת ומרכיבי ההדרכה הפדגוגית עצמה הוא ההדרכה הפדגוגי

אחד מהתחומים שהוזכרו לעיל  כל אחר מצד אבל ,הסופיות ההדרכה פעילויות

 הנפרדות ההשפעות אתמשפיע באופן עצמאי וישיר על פעילויות ההדרכה גם כן. 

האינטראקציות שבין  את ולשפר להוסיף כדייש לבדוק לעומק במחקר נפרד  האלה

 כךתהליך ההדרכה הפדגוגית כולו ביעילות רבה יותר.  ואתהמדריך למודרך 

לבדוק עד כמה  אפשר הפדגוגית ההדרכה בתהליך ההדדיות במסגרת, הלדוגמ

עולם הידע והאישיות של הסטודנטים משפיעים באופן ישיר על פעילויות ההדרכה 

של המדריכים  מהאישיותדע והפדגוגית, ועד כמה הם מושפעים מעולם הי

 הפדגוגיים. 

, המודרכים ואישיות הידע עולם: הפדגוגית ההדרכה מרכיבי ארבעת שילוב לאחר -

 ומרכיבי הפדגוגית ההדרכה יחסי, הפדגוגיים המדריכים ואישיות הידע עולם

מתחילה להיבנות ההדרכה עצמה. הדרכה זו מוגדרת במודל  הפדגוגית ההדרכה

הן למעשה הליבה של תהליך  והפדגוגית". פעילויות אל כ"פעילויות ההדרכה

שהזכירו הסטודנטים והוצגו  עלוהפשמות  62ההדרכה כולו. בחלק זה משולבים 

 .  1באיור מספר 

"פים הנובעים ממספר המדבתפיסת תפקידי  הבדלים הראוהסטודנטים לא  תשובות

"פים המד תפקידיכי ההבדלים בהבנת  נראה, השנות הלימוד שלהם במכללה. עם ז

 ובמהלך למכללה שהגיעומניסיונם באינטראקציות הדרכה לפני  נבעו ובתפיסתם

 של וולאישיות וגם לאופי האלה ההבדלים את לייחס אפשר כן כמו. במכללה לימודיהם

 את שהראו אלה גם היו בהדרכה הקודם ניסיונם את שהדגישו הסטודנטים. סטודנט כל

אישית במהלך הלימודים וההדרכה הפדגוגית.  ליזמה מרחב ובקבלת בעצמאות הצורך

נתון זה אף מחזק את המקום הברור שניתן לידע הקודם של הסטודנטים במודל 

 ההדרכה הפדגוגית המוצע לעיל. 

 לסטודנטים הפדגוגיים המדריכים ביןעיקרית קשורה לתיאום הציפיות  מסקנה

יד ההדרכה הפדגוגית, כפי כה רבים המתארים את תפק פועל בשמות השימוש. להוראה

 בספרותבהירות ה שחוסר מלמדהפדגוגיים,  המדריכיםשל שבא לידי ביטוי בפעילויות 

להדדיות בתהליך ההדרכה הפדגוגית בשעה  להוביל אפשראל המודרכים. כיצד  םמגיע ג
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"פים עצמם לא גיבשו את תפיסת תפקידם? חוסר הבהירות והשימוש הרב שהמד

 תפקיד כל כמעטמכיל "פים המד תפקידש הסטודנטיםלתפיסת  יםובילמ ועלבשמות הפ

 באיור כמוצע, הדדיות על המבוסס הדרכה תהליך. להוראה להכשרתם הקשור אחר

 . הבהירות חוסר את ויצמצם תהליך ההדרכה את ימקד, 2 מספר

להוספת דעותיהם ועמדותיהם של הסטודנטים לתחום ההדרכה  בסיס הואזה  מחקר

סטודנטים  בו ולשלב להרחיבו, המחקר אתהיא להמשיך  עיקריתה ההמלצההפדגוגית. 

חשיבות הדבר מורים.  להכשרת מכללותמה הכשרה ישלבוהתמחויות מגוון רבים ב

 עובדי להכשרת במכללותו בכללים במערכת החינוך נעשהרבים ה השינויים עולה מן

 קיים למודרכיםכים בחינוך עקרון ההדדיות והדיאלוג בין המדרי אמנם. בפרט הוראה

. הדיאלוג עקרון של השימושיות, אולם מחקר זה הציג את למיניהן תאורטיות בגישות

להבין את החשיבות  אותם הובילהבזמן  בוו רלוונטי מידע הניבה לסטודנטים ההקשבה

 מרחב ובמתן בהדדיות הצורך הדגשת אף עלבמעורבותם הפעילה בתהליך ההכשרה. 

"פים מגיעים אל תהליך ההכשרה הפדגוגית כאשר המדלסטודנטים, יש לזכור כי  ביטוי

  להם ידע וניסיון רב יותר מזה של הסטודנטים להוראה.

 בקרב"פים' מד'ו' פדגוגית הדרכה' במושגיםהמחקר התברר כי השימוש  במהלך

 בתפקיד רואים שהם מלמדת. עובדה זו במושגים  נרדפיםהסטודנטים היה כשימוש 

  .כולו ההדרכה מתהליך נפרד בלתי חלק"פים המד

 כה עד הקיים מן במהותה שונה אינה הסטודנטים תפיסת כי עולה זה מחקר מתוך

 עקרונות את והעמיקו הרחיבו הסטודנטים דעות, זה. עם הרבותההדרכה  בתאוריות

 הסטודנטים. כאן המוצג המודל להתפתחות ותרמו בספרות המוצגים ההדרכה

לציין את משמעות תפקיד ההדרכה הפדגוגית  כדי  עלופ שמות של רב במגוון השתמשו

בתהליך  לסטודנטים נחוציםהפדגוגיים  המדריכיםעבורם, עובדה המדגישה עד כמה ב

 של הצורך ובשלשל הסטודנטים במדריכים פדגוגיים  הצורך בשלהכשרתם להוראה. 

מקצועי קבוע במהלך כל  יש להמשיך ולפתח דיאלוג להדרכה בסטודנטים המדריכים

שנות ההכשרה של הסטודנטים. המדריכים הפדגוגיים חייבים לפתח ולקיים תרבות של 

 צריך הדיאלוגדיאלוג מקצועי בתהליך ההדרכה הפדגוגית וההכשרה להוראה. 

בדיקה, ניתוח, ביקורת והצעת תהליכים  ולעודד ללמידה הדדית אחריות על להתבסס

 בתהליך יותר פעילים להיותלהוראה  הסטודנטים יהפכוזו  חלופיים בעת הצורך. בדרך

 ולא רק לפי דרישות המדריכים הפדגוגיים.  מיזמתם לתהליך ויתרמו הכשרתם
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"פים" כפי שמפורטת בהצגת המדלשאלה בדבר "מה שאינו כלול בתפקידי  התשובה

הנתונים היא סובייקטיבית ונתונה לשינויים בהתאם לתיאום הציפיות שיעשו 

 שנה.  כל"פים עם הסטודנטים המד

 הבנת תוך המחקר את להמשיך הצורך עולה וממצאיו המחקר תהליך מתוך, לסיכום

ומתפתח באמצעות ההתנסויות המגוונות בשטח.  מהתאוריה הצומח הפדגוגי הדיאלוג

 תאוריה, הקיימת בתאוריה שלב עוד הואמודל ההדרכה הפדגוגית המוצע כאן 

אלוג בין השותפים לתהליך הלמידה וההוראה וניתנת ליישום המחזקת את חשיבות הדי

 להכשרת מורים.  המכללותמסגרות ההוראה נוסף על  מגווןב
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