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  תקציר

לכ� השאלה מיהו המורה , המורי� ה� הגור� המרכזי באיכותה של מערכת החינו�

במאמר זה מוצגת מסגרת מושגית הטוענת שהמורה הטוב הוא . הטוב חשובה ביותר

תפיסה . ו הוא מלמדמורה המומחה בתהליכי הלמידה של תלמידיו בתחו� הדעת שאות

מבוססת על גישה משולבת של הפרופסיה כקבוצה חברתית בעלת יוקרה ועל הידע , זו

ליבת הידע של המורי� צריכה , לפי גישה זו. המקצועי כמרכיב מרכזי של יוקרה זו

שיטות להסקה בכל הנוגע , לכלול כלי� לאבחו� מיומנויות הלמידה של התלמידי�

יות אלו ודרכי� לפיתוח תכנית אישית לקידו� ולשיפור לקשיי� ולחוסרי� במיומנו

ההתאמה של ידע המורי� כפי שהוא היו� �המאמר ממשי� ומציג את אי. המיומנויות

ואת הקשיי� , את היתרונות הצפויי� למורי� א� יפעלו בדר� זו, למומחיות הנדרשת

  .העומדי� בפני מהל� זה

  

  המורה הטוב; מומחה למידה; ידע מקצועי; הוראה כפרופסיה: מילות מפתח
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  המורה כמומחה למידה

, לקובעי מדיניות ולאנשי חינו�, השאלה מיהו המורה הטוב אינה מניחה לחוקרי�

א� נראה שמגוו� . הרואי� באיכות המורי� מרכיב בסיסי במערכת החינו� ובהישגיה

הליכי כיוו� אחד של מחקר מתמקד בת. התשובות לשאלה זו רב כמגוו� המשיבי� עליה

ההתנסות והפיתוח המקצועי כמרכיב משמעותי באיכות , ההכשרה, הגיוס, המיו�

ב המלי$ להעלות את דרישות "כוח משימה שפעל לאחרונה בארה, למשל. ההוראה

להתנות קביעות במבחני ידע ויישו� ולקשור את שכר המורי� למדדי ביצוע , הכניסה

ק# מ�  ההמלצה הישראלית המציעה כיוו� דומה משת. (Maxwell, 2009)ואפקטיביות 

זאת ). 2006, אריאב(לקד� את הכשרת עובדי ההוראה לרמת לימודי� של תואר שני 

על איזו� בי� , )2009, כפיר(יש המציעי� להקפיד על הכשרה רציפה ומתמשכת : ועוד

על פיתוח מקצועי המקד� תחושת מסוגלות , )1994, עיני(אקדמיזציה והומניזציה 

ועל שיפור יכולת רפלקציה המאפשרת למורי� לקשר בי� פרקטיקה ) 2000 ,קס(עצמית 

  ). 2001, מלאת; 2003, אבדור(לתאוריה 

הנחה אחת היא ששליטה . גו# נוס# של מחקרי� עוסק בפעילות המורי� בכיתה

א� מחקר שבח� כיצד מורי� סיני� בעלי . בתחו� הדעת היא המפתח להוראה טובה

של מורי� אמריקאיי� מביאי� את תלמידיה� להישגי�  השכלה מתמטית פחותה מזו

החוקרת מצאה שהמורי� הסיני� מביני� . Liping, (1999)גבוהי� יותר טוע� אחרת

ולכ� מצליחי� להתאי� את ההסברי� לתלמידי� , את המתמטיקה בצורה עמוקה יותר

  . לפי צורכיה�

תו� הנחה שכדי מ, ענ# מחקרי אחר מתמקד בחקר התנהגות� של מורי� מצטייני�

אלא שימוש בשיטות הניתנות , להיות מורה טוב לא צרי� איכויות כריזמטיות מיוחדות

צילמו החוקרי� , (Lemov, 2010)ב "במחקר שהתפרס� לאחרונה בארה. ללמידה

טכניקות שעיקר� ריכוז תשומת לב  49עשרות מורי� מצליחי� ומתו� התצפיות חילצו 

 (Teach For America & Farr, 2010)במחקר אחר  .התלמידי� ווידוא הבנת הוראות

בחנו מאפייני� של מורי� שהובילו את תלמידיה� לציוני� גבוהי� מהממוצע ומצאו 

מרוכזי� בקידו� , מגייסי� את התלמידי� והוריה�, שה� מציבי� מטרות גבוהות

  . מתכנני� מראש ועובדי� ללא לאות, הלמידה

הערכה נמוכה למקצוע . מת� קשורה בחברהטענה נוספת היא שאיכות המורי� ור

צמצו� תקציבי החינו� והדרת המורי� מצומתי , משכורות מורי� נמוכות,  ההוראה

כל אלו ה� גורמי� המקשי� על צמיחת� של מורי� , החלטה על רפורמות חינוכיות

  . (Goodson, 2000)טובי� 
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של מקצוע ההוראה  גישות מגוונות אלו לסוגיית המורה הטוב מעידות על מורכבותו

א� : מורכבות המקשה על גזירת מסקנות מעשיות. ועל ריבוי הגורמי� המשפיעי� עליו

? היכ� עלינו להשקיע� כדי לקבל מורי� יותר טובי�, יש בידינו משאבי�  מוגבלי�

כדי לענות על שאלות אלו דרושה מסגרת ? מדוע? באילו היקפי� ובאיזה סדר

ת תפקיד המורה ואת מעמדו בתו� ההקשר הרחב של המעגנת א, התייחסות תאורטית

  .כפי שמציגות שלוש הגישות הבאות, הציפיות החברתיות

  

  שלוש גישות להגדרת המורה הטוב 

מכשיר , המגייס אות�, תארו עול� שבו המורי� מועסקי� על ידי השלטו� המרכזי

ית המורי� מלמדי� את תכנ. מציב אות� לעבודה ודואג לה� ע� פרישה, אות�

המרכזי של " לקוח"ה. בשיטות דומות ולקראת הישגי� אחידי�, הלימודי� הלאומית

: והמדד המרכזי להצלחתו הוא המידה שבה הוא עומד בציפיותיה, המורה הוא החברה

מנהל את הכיתה תו� שמירה ; מקנה את התכני� הנדרשי� בקצב ובצורה המקובלי�

. אמי� לממוצע ומתפלגי� נורמאליומביא את תלמידיו להישגי� התו, על סדר ושקט

  .  בתמורה זוכי� המורי� לביטחו� תעסוקתי

את מי שה� , שבו המורי� חופשיי� ללמד מה שה� רוצי�, עתה תארו עול� אחר

כל אחד יכול להיות  –אי� חסמי כניסה למקצוע . ולגבות כל שכר שה� רוצי�, רוצי�

המורה הטוב , בעול� כזה. לווכל תלמיד יכול לבחור את המורי� המתאימי� , מורה

יהיו אלו הישגי�  –נמדד במידה שבה הוא מצליח להביא את תלמידיו ליעד הרצוי 

בעול� זה המורה הטוב הוא זה . יכולת רטורית מפותחת או התפתחות רוחנית, גבוהי�

  . היכול לגבות את השכר הגבוה ביותר

� לקד� את יכולות תארו עול� שבו למורי� יש ידע מומחה המאפשר לה, ולבסו#

להחליט מה , יש לה�  הכוח להכתיב מי יצטר# למקצוע. הלמידה של תלמידיה�

לעצב את שלב ההתנסות ולקבוע את מבחני הרישוי וההסמכה , ההכשרה הנדרשת

, מחויבות המורי� למקצוע ולתלמידיה� גבוהה מרדיפת הבצע, ע� זאת. המקצועיי�

המורה , בעול� זה. ברמה גבוהה ובמחיר סבירלכ� התלמידי� יכולי� לסמו� על שירות 

הוא זוכה ליוקרה רבה , הטוב נמדד ביכולתו לקד� את תלמידיו כלומדי תחו� הדעת

  . ולתגמולי� הולמי�

מדגימי� את השפעת� של ) Freidson, 2001המבוססי� על (שלושה תסריטי� אלו 

תרונותיה במאמר זה ארחיב בנוגע לי. תפיסות שונות על הגדרת המורה הטוב
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א� קוד� , זו הרואה במורה הטוב מומחה למידה, ולחסרונותיה של התפיסה השלישית

  . לכ� אבח� בקצרה את שתי האפשרויות האחרות

  

ה� סוכני , מערכת החינו� כולה והמורי� בראשה, לפי גישה זו –המורה כנציג החברה 

בר עשרות שני� סוציולוגי� טועני� כ. סוציאליזציה שמטרת� להכשיר את הדור הבא

שבה מתרגלי� התלמידי� יחסי� חברתיי� , שהכיתה היא מערכת חברתית בזעיר אנפי�

את העמדות ואת הידע הדרוש להצבת� התפקודית כבוגרי� , ורוכשי� את המיומנויות

כאשר חזר  –טענה זו זכתה לחיזוקי� רבי� במהל� השני� ). 1959, פרסונס(בחברה 

ובי� , )2003, דה�(שכלה לסיכוייו של היחיד בחיי� והתברר הקשר המשמעותי בי� ה

, זמיר(פרקטיקות החינו� וההוראה לבי� העברת המורשת התרבותית והחברתית 

אמור המורה לדאוג ללכידותה ולהמשכיותה של החברה , כסוכ� ִחברות א� כ�). 2005

חותו תו� רגישות לתהליכי התפת, באמצעי� מקובלי�, על ידי הקניית תכני� מוסכמי�

  .  של התלמיד

גישות , הגדרה זו הולכת ומתערערת בעשורי� האחרוני� בעקבות שינויי� דמוגרפיי�

החודרות לשדה החינו�  (managerialism)ליברליות ותפיסות ניהוליות עסקיות  � ניאו

)Selwyn, 2007 .( שינויי� אלו מקשי� על המורי� להמשי� ולמלא את תפקיד�

, הקושי הראשו� הוא: בפניה� מספר קשיי� מרכזיי�המסורתי בהצלחה ומציגי� 

איננה , שאותה חברה שאת עקרונותיה ואת מסריה צריכי� המורי� להנחיל לדור הבא

מסריה הדומיננטיי� אינ� מוסכמי� והמורה נחשד , בהתא�. יותר אחידה ומלוכדת

� תהליכי� אלו מפחיתי� מ). 1995, תמיר(כנשא של קבוצות אינטרס כאלו ואחרות 

לטענה זו שות# . ובהכרח מחלישי� אותו, ההסכמה בנוגע לתפקידו של המורה ולמעמדו

הטוע� שמשבר החינו� נעו$ בעובדה שהערכי� , (Gardner, 1999)ג� גארדנר 

חברות שלא יגבשו , על כ� לטענתו. המרכזיי� בחברות המודרניות הולכי� ומתעמעמי�

לא  –מהו היופי ומהו הטוב , מהי האמת –סדר יו� ברור בנוגע לשלוש סוגיות מרכזיות 

  . יוכלו להגיע לחינו� טוב ולמורי� טובי�

הקושי השני שבו נתקלי� המורי� הוא מידת ההשפעה המזערית שיש לה� על תכנית 

עליה� להעביר לכל התלמידי� את המורשת ואת הקודי� , כשליחי החברה. הלימודי�

כאשר מדובר על תכנית . והסמויההחברתיי� באמצעות תכנית הלימודי� הגלויה 

על המורה כסוכ�  –הלוא היא תכנית הליבה המוסכמת  –הלימודי� הגלויה 

כאשר בידיו , להעבירה כלשונה, "טכנאי סוציאליזציה"או ליתר דיוק כ, סוציאליזציה

על ההיק# או על , לשנות או להשפיע על הסדר, א� בכלל, דרגות חופש מעטות בלבד

המייצגי� את התרבות , יש א# הטועני� שהמורי�. תכני� הנלמדי�זוויות המבט של ה
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 ,Bourdieu)בדר� כלל מזוהי� ע� תכני� אלו ולכ� אינ� רוצי� לשנות�, הדומיננטית

הכוללת את , המצב קיצוני עוד יותר כאשר מדובר בתכנית הלימודי� הסמויה. 1998)

בי� ). 1980, בלו�(ספר מגוו� האינטראקציות והיחסי� בי� השחקני� השוני� בבית ה

 ,Tyack & Cuban)א� תכנית הלימודי� הסמויה משקפת ציפיות חברתיות רחבות

המורי� בכל מקרה אינ� , )1996, פרקינס(או ציפיות מקומיות של בעלי עניי�   (1995

משו� שה� אינ� מודעי� או אינ� מוסמכי� להתמודד , יכולי� להתמודד ע� תכנית זו

  . קיד� בתוכהע� השפעותיה וע� תפ

שסיכויי יישומו , הקושי השלישי של המורי� כרו� בהגדרת תפקיד כה רחבה, ולבסו#

ההטמעה וההקניה של הידע , כדי להצליח בעבודת הִחברות. המלא  נמוכי� ביותר

הכוללות , מצופי� המורי� להתייחס למגוו� רחב של מטלות,  והמורשת החברתית

טיפוח אווירה יוצרת , יית תחומי דעת מגווני�הקנ, דאגה לקידו� הישגי התלמידי�

הגדרת , המורה בבית הספר היסודי(ומחנכת והקניית הרגלי עבודה ולמידה נכוני� 

לכ� מוסיפי� החוקרי� תפקידי� נוספי� הדרושי� לדעת� כדי לקד� את ). תפקידי�

את  עידוד מחקר המורי�, )2005, גלעד(כגו� הוספת מרכיב ניהולי , מעמדו של המורה

, גמישות, ופיתוח שלל תכונות מרשימות כגו� יצירתיות) 2002, זילברשטיי�(עבודת� 

תחכו� ויכולת עבודה בצוות , לקיחת סיכוני�, יכולת לתת אמו�, יכולת לפתור בעיות

(Hargreaves, 2003) . את הגדרת התפקיד העשיר והמורכב הזה צרי� המורה למלא

: כגו�, הספר יותר ויותר ציפיות לפעילות כאשר מצד אחד מופנות לבית, בהצלחה

בסמי� ובעישו� , הבהרת הסכנות שבמי�, מניעת אלימות, צמצו� פערי� חברתיי�

ומ� הצד האחר מקטינה החברה את תקציבי ; וחינו� לקיימות ולאחריות סביבתית

" שוק"מקשיחה את התביעה לדי� וחשבו� ועמידה בסטנדרטי� ופותחת את , החינו�

מהלכי� שלא זו בלבד שמחלישי� את ). 2007, אופלטקה(חירה ולתחרות החינו� לב

ה� מאפשרי� את צמיחת� של , אלא יתרה מזו, מעמדו של המורה במערכת הקיימת

  .  שבה� המורה העצמאי הוא המורה הטוב, חלופות מופרטות ופרטיות

  

 OECDהוציא הארגו� לפיתוח ולשיתו# פעולה כלכלי  2001בשנת  – המורה העצמאי

. מסמ� המציג שישה תסריטי� המתייחסי� לעתיד החינו� בעשרי� השני� הבאות

, במצב זה. אחד התסריטי� מציג את מעמדו של המורה במקרה שמודל השוק יתחזק

דרכי העסקה של , רמת התארגנות המורי� תרד, תהליכי ההפרטה של החינו� יתעצמו

והיצע המורי� יהיה גבוה ) ת חלקיותמשרו, ציבורי, פרטי(המורי� יהיו מגוונות ורבות 

בתנאי� אלו . (OECD, 2001)ומועט באזורי� מיעוטי יכולת , ואיכותי באזורי ביקוש
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. א� ייחלש מעמד� של כלל המורי�, יתחזק מעמדו של המורה שיכול להבטיח תוצאות

הביקוש למורי� טובי� יגדל ויאפשר למיעוט מביניה� להשיג שכר גבוה ועמדות 

  . כבר היו� נית� להבחי� במספר היבטי� של תופעת המורי� העצמאיי� .מתגמלות

מדדי יעילות וצמיחה  –ב "נתוני המיצ. הראשו� שבה� הוא תופעת המורה הפרטי

מהתלמידי� בישראל משתמשי� במורי� פרטיי�  �41%מראי� ש, 2009  –ספרית �בית

ע� המעבר מבית כאשר אחוז הנעזרי� במורי� פרטיי� עולה , במקצוע אחד לפחות

והוא גבוה במיוחד במקצועות מתמטיקה ואנגלית , הספר היסודי לחטיבת ביניי�

ב אינ� בודקי� את השיעורי� הפרטיי� לקראת מבחני "נתוני המיצ). 2009, ב"מיצ(

ומאפשרת , א� סביר להניח שבתקופה זו צריכת השיעורי� הפרטיי� עולה, הבגרות

אתרי� ברשת מציגי� מחירי� של שיעורי� . תפרנסה מלאה למורי� שמכיני� לבגרו

ראו " (מורי� שהפכו לגורואי�"לשעה עבור A  200לשעה ועד A  �50 הנעי� מ, פרטיי�

  ). 2010, "בחירת קריירה"למשל 

ה� , נחקר א� מעט) private supplementary tutoring(נושא השיעורי� הפרטיי�  

א� המחקרי� הקיימי� . תוני�בי� השאר בגלל הקושי לאסו# נ, באר$ ה� בעול�

, בקנדה 20%�10%הנעי� בי� , מדווחי� על אחוזי� משתני� של שימוש במורי� פרטיי�

 & Bray(בבתי הספר היסודיי� בקוריאה הדרומית  73%עד , במדינות אסיה �50%כ

Kwok, 2003 .( החוקרי� המגדירי� סוגי� ותנאי� שוני� של שיעורי� פרטיי� מצאו

זה שעולה כס# ומיועד להשלי� את חומר בית הספר ונית� על ידי  ,שהשיעור הפרטי

. הוא תופעה שהולכת ומתרחבת בכל העול�, מורי� שאינ� מלמדי� בבית הספר

מיליארד  12.4הוצאו על שיעורי� פרטיי�  2003בשנת , בקוריאה הדרומית למשל

רחיבי� את שיעורי� אלו מ. מתקציב החינו� השנתי במדינה �55%המהווי� כ, דולרי�

א� בה בעת מהווי� מקור פרנסה והשלמת הכנסה למורי� , הפערי� החברתיי�

, ובכ�? מה המשמעות החינוכית של המורי� הפרטיי�. (Bray, 2006)ולאקדמאי� 

  . נראה שהתשובה תלויה בתוכ� ובשיטת ההוראה

 .ה� בדר� כלל שליליות" מורי� המכיני� לבחינה"תפיסותיה� של החוקרי� בנוגע ל

כאלו שמטרת� ללמד את ". סופיסטי�"מורי� אלו נתפסי� כ, לפי הגישה הביקורתית

מורי� ). 1999, גור זאב(להרוויח ולהתקד� , כללי המשחק וכיצד לנצל� כדי להצליח

אלא , שאינ� מוטרדי� בשאלות בנוגע לאמת ואינ� מודאגי� מהתפתחותו של תלמיד�

ג� א� בדרכ� , יה� להישגי� הרצויי�ממוקדי� בדר� הטובה ביותר להביא את תלמיד

  . זו ה� יוצרי� בקרב התלמיד תלות ויוצרי� ברית ע� המציאות שממנה ה� מרוויחי�
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שמטרתו לאל$ את הזולת , "סוקרטי"כאשר מדובר במורה הנוקט בדיאלוג , ע� זאת 

הרי שהוא נתפס כמורה הראוי ביותר , האמת� לגלות בעצמו את נוכחות הכוח ואת אי

הפועל , איש חינו�, המורה העוסק בפיתוח התלמיד הופ� למנטור). 1999, אבגור ז(

מורה המספק לימודי� בעלי ; השקפת עולמו וחייו הערכיי� של תלמידו, לעיצוב זהותו

עדיי� נדרשי� יחסי�  –א� ג� כדי להגיע למטרות אלו ). 2010, תדמור(ער� ומשמעות 

  ". שיעור הפרטי"ועדיי� נדרש ה, אישיי� בי� המורה לתלמיד

סובלת , גישת המורה העצמאי כחלופה להגדרת המורה הטוב כנציג החברה, א� כ�

ומהווה למעשה מערכת , הדפוס השכיח של מורה פרטי איננו מקובל –משתי בעיות  

בעוד , (Bray & Kwok, 2003)רפאי� חינוכית הפועלת בִצלה של המערכת הגלויה 

לכ� ). כלכלית וערכית(עדיי� איננו אפשרי , )דעותבעיני חלק מהוגי ה(שהדפוס הרצוי 

  .ג� א� אינה פשוטה להשגה, שלדעתי היא אופציה רצויה, אעבור לתפיסה השלישית

  

המורה הטוב הוא מקצוע� בעל ידע מומחה , לפי גישה זו –המורה כמומחה למידה 

(professional) ה של היודע כיצד להשתמש בידע זה לקידו� יכולות הלמיד, בלמידה

, שהיא עיקר המאמר, כדי לבסס טענה זו. התלמיד בתחו� הדעת שאותו הוא מלמד

הקשר בי� איכות המורה לבי� מעמד ההוראה ) 1: צרי� להבהיר תחילה מספר סוגיות

הפרקטיקה של המורה כמומחה ) 3; מהות הידע המקצועי של המורי�) 2; כפרופסיה

  .למידה

  

בקרב החוקרי� יש הסכמה על כ� שרעיו�  – הוראה כפרופסיה ואיכות המורה. 1

הפרופסיה נתפס כאטרקטיבי בעול� העבודה וקבוצות עיסוקי� רבות שואפות להגיע 

 ,Evetts, 2003; Ingersoll)כוח ותגמולי� חברתיי� , לסטאטוס זה המקנה יוקרה

כבר מתקופתו , הגישה הפונקציונאלית. ההסברי� ליוקרת הפרופסיה מגווני�. (2001

מעגנת את יוקרת הפרופסיה בתרומתה החשובה ליציבות ולסדר , )1973(ר של וב

הגישה הביקורתית רואה בפרופסיה קבוצה מקצועית הפועלת להשגת מונופול . החברתי

לפיה השלטו� צרי� את , גישה שלישית מציעה סינתזה. (Abbott, 1988)בשוק 

ת הלגיטימציה והאחרונות צריכות א, הקבוצות המקצועיות להצדקת פעולותיו

מדובר על איזו� בי� האינטרס , לכ� על פי גישה זו. החברתית כדי להצדיק את מומחיות�

ומאיד� גיסא מאפשר , שמחד גיסא מונע שימוש בכוח הפרופסיה לרעה, האישי והכללי

  . (Evetts, 2003)שינוי בהגדרת המקצועות והתאמת� לעול� המשתנה 
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� חברי הפרופסיה מהווה את ליבת הפרופסיה הידע המקצועי שבו שולטי, בכל מקרה

כדי לרכוש שליטה בידע זה נדרשת הכשרה ממושכת המלווה : ומשפיע על כל מאפייניה

ניתנת לחברי ; נדרש רישיו� לעסוק במקצוע המעיד על השליטה בידע; בתקופת התנסות

; ת�הפרופסיה אוטונומיה לגייס חברי� חדשי� ולהפעיל את הידע לפי מיטב שיקול דע

וניתנת לעוסקי� בתחו� ; נדרש קוד אתי המפקח על שימוש הוג� בידע לטובת הלקוח

הכרה ויוקרה חברתית בכל הנוגע ליכולת� להפעיל את הידע לטובת פרטי� ולטובת 

  ;Abbott, 1988; Glazer, 2008;  Hodson & (Sullivan, 2007)החברה כולה 

Freidson, 2001.  

מדובר  (Abbott, 1988:8-9)לפי אבוט ? הפרופסיה מהו אותו ידע מקצועי בליבת

, ובאופ� מפורט יותר; ביכולת לייש� ידע מופשט למקרי� ייחודיי� כדי לפתור בעיות

לארג� אות� , להגדיר� בקטגוריות, מדובר על ידע המשמש   להמשגת פרקטיקות ובעיות

הרפואה . שותלהג� עליה� מפני מקצועות מתחרי� ולספח בעיות חד, לפי מכנה משות#

מגדירה ומארגנת את הקשיי� הפיזיי� , מטפלת בבעיות של חולי, כפרופסיה לדוגמה

וא# מנסה לנכס לעצמה טיפול , של בני האד� בקטגוריות של מחלות וסימפטומי�

השליטה . השמנת יתר והיפראקטיביות אצל ילדי�, כגו� אלכוהוליז�, בבעיות חדשות

, להג� עליו, ית להגדיר את תחו� מומחיותהבידע שכזה מאפשרת לקבוצה המקצוע

לדרוש מהחברה לגיטימציה לבעלותה על הידע המופשט ועל הטיפול בבעיות התחו� 

בתמורה לאחריות הפרופסיה . של הפרופסיה (jurisdiction)ולהכיר בו כשטח השיפוט 

למער� הבעיות שבתחומה ולמחויבותה לטפל בבעיות אלו בהצלחה יחסית היא תובעת 

  . חברה לא רק הכרה בתחו� השיפוט אלא ג� תגמולי שכר ויוקרהמה

ולכ� אינ� יכולי� , (Ingersoll, 2001)המורי� מוגדרי� היו� כפרופסיה למחצה 

אי� למורי� תחו� שיפוט מוכר . כלומר מורי� מומחי�, להיחשב כמורי� טובי�

ת� להגדיר מורה ני, כמוב�. ולגיטימי ולא ברור מה�  הבעיות שבה� ה� מחויבי� לטפל

אבל מקצוע , )1994, זילברשטיי�(טוב ויוצא דופ� ביכולותיו , זה או אחר כאיכותי

ולכ� תפקוד� של כלל המורי� אינו , הוראה ככלל אינו נתפס כמקצוע של מומחי�

, אחד הגורמי� המרכזיי� למצב זה הוא ידע המורי�. מוער� ואיכות� מבוקרת תדיר

 ,Glazer(� ביכולתו לשמש כליבה של פרופסיה מלאה הסובל ממספר חוסרי� הפוגעי

  ). 1985, ל�; 2008

  

אחד החוקרי� המרכזיי� ביותר בנושא , (Shulman, 1986)לי שולמ�  –ידע המורי� . 2

ידע : טוע� שהידע שלו זקוקי� המורי� הטובי� כולל מספר קטגוריות, ידע המורי�
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ידע על מאפייני , ידע קוריקולרי, ספציפיידע פדגוגי של התוכ� ה, ידע פדגוגי כללי, תוכ�

ידע זה אמור לכוו� . ידע על מאפייני הלומד וידע על מטרות החינו�, הקונטקסט החינוכי

אבל כאשר בוחני� את הידע שדורש בית הספר מהמורי� עולה , את פעולת המורי�

המורי� נדרשי� להשתמש בסמכות� כדי ללמד תלמידי� שאינ� רוצי� . תמונה אחרת

; 1985, ל�(ללמוד ולעסוק בהעברת חומר ובהתאמתו ליכולת הנתפסת של התלמידי� 

בהצגה ובהמחשה של , בהדגמה, המורי� עסוקי� בעיקר בהסבר, כלומר). 2000, הרפז

הרי שמספר מאפייני� , א� אכ� זהו הידע המקצועי של מורי�. (Berliner, 2005)ידע 

  .  את הפיכת ההוראה לפרופסיה מונעי� ממנו להפו� לליבה מקצועית שתאפשר

בעיה ראשונה היא מידת הגיבוש והאחידות של הידע ועד כמה הוא מתורג� לרוטינות 

כדי לדרוש מהחברה הכרה במומחיות נדרשת . מוכרות וברורות של אבחו� קשיי למידה

יחד ע� אינטואיציה ויכולת , הפרופסיה למאגר רוטינות קבועות של אבחו� וטיפול

במיוחד כאשר , פרקטיקה אחידה שכזו. משי� את כל חברי הפרופסיההמש, הסקה

אינה קיימת , מדובר על מענה לקשייה� של התלמידי� בהבנת הנלמד ובפיתוח הלמידה

(Glazer, 2008) .לטענתו של . חוסר אחידות נמצא ג� בתכניות ההכשרה להוראה

ת העקרונות א� להוראה יש חתימה פדגוגית מקצועית המקפלת בתוכה א, שולמ�

הרי שחתימה זו אמורה להימצא , הפעולה והאתיקה המקצועית, המנחי� של החשיבה

הוא אמנ� מצא חתימות כאלה בהכשרת רופאי� . בכל תכנית להכשרת מורי�

  . (Shulman, 2005)אבל לא מצא� בתכניות להכשרת מורי� , ומשפטני�

בתה של כל פרופסיה לי. בעיה שנייה מתייחסת לתמהיל מרכיבי הידע של המורי�

ידע פרקטי על סוגי הבעיות ועל , כוללת ידע תאורטי מופשט העומד בבסיס העשייה

וידע טכני המכוו� כיצד לייש� את הידע התאורטי לטובת , דרכי הטיפול האפשריות

בידע , בהתייחס לסוגי ידע אלה. Hodson & (Sullivan, 2007)פתרו� בעיית הלקוח

יש הטועני� שידע : הידע התיאורטי, ראשית. בי� בעייתיי�המורי� קיימי� שני מרכי

אחרי� טועני� שמקצוע . (Shulman, 1986)ויש להמשי� ולפתחו  , זה איננו מפותח דיו

בהסתמ� על כ� ה� . ההוראה מבוסס על חכמת הפרקטיקה ולא על תאוריות מופשטות

איכות  מדגישי� את חשיבות הרפלקציה של המורה על מעשיו וכוחה לקד� את

ייווצר , א� ידע המורי� יישאר פרקטי ויתבסס על רפלקציות). 2003, אבדור(ההוראה 

את פעילויותיה� של המורי� ואת מדדי , על בסיס תאורטי, קושי לנמק ולהסביר

  . ההצלחה של  פעילויות אלה

והוא האפקטיביות של , עניי� זה מוביל למרכיב הבעייתי השני הקיי� בידע המורי�

הפרקטיקות של המורי� צריכות להתפרש על , כדי להפו� לפרופסיה. פרקטיהידע ה
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להשיג הסכמה חברתית , לקבוע מדדי הצלחה לטיפול בה�, מגוו� רחב של בעיות למידה

במצב שבו נכפי� על המורי� סטנדרטי� . ולעמוד בה�, למדדי� ולפעילויות אלו

האפקטיביות , כי הטיפול בה�ואי� הסכמה לא על בעיות הלמידה ולא על דר, חיצוניי�

  .(Glazer, 2008)של פעולות המורי� נמצאת בסימ� שאלה 

בעיה שלישית של ידע המורי� היא מידת הרלוונטיות שלו או התאמתו של ידע זה 

א� ידע המורי� הוא כיצד להיות מורה . (Glazer, 2008)לערכי� המרכזיי� בחברה 

ת רמת השליטה בו ופועל בתו� בית ספר בוח� א, המעביר חומר, )1997, בק" (מסר�"

אזי ידע , )2000, הרפז(ביורוקרטי המעביר את ידע העול� כפי שנבחר על ידי מומחי� 

בי� א� בשל התמעטות ההסכמה על . זה הול� ומאבד את הרלוונטיות החברתית שלו

ובי� א� בשל התאמתו החלקית לידע שיידרש , )1995, תמיר(הידע שאותו צרי� להעביר 

העברת הדגש מ� ההוראה אל הלמידה עשויה להציע מענה , להערכתי. לתלמידי� בעתיד

  .  לתרו� לפיתוח ליבת ידע מקצועי ולהעצמת המורי� כמומחי למידה, לבעיות אלו

  

מורה שאל :  הסיפור הבא יש כדי להדגי� מורה מעי� זה  – מורה כמומחה למידה. 3

למרות ". לב�"ורק אחד ענה , "ירוק" ,"אדו�"התלמידי� ענו ? מה צבעו של תפוח

ולבסו# הוסי# , התלמיד התעקש, ואולי צהוב, ירוק, הסברי המורה שתפוח הוא אדו�

 –התלמיד " בתו�"המורה מומחה הלמידה מסתכל ). Day, 2004: 90" (הסתכל בתוכו"

  . ולא רק את ביצועיו ואת הישגיו, הוא בוח� את יכולותיו ואת תפיסותיו

, ומה נדרש כדי להפו� אתו לליבה פרופסיונאלית, מה חסר בידע המורי�כדי להסביר 

שג� היו� יש הרואי� בה את הגישה המפותחת , 1988אציג את גישתו של אבוט משנת 

 ,Glazer)והמתוחכמת ביותר להבנת מהותו של הידע המקצועי שבבסיס הפרופסיה 

2008;  Freidson, 2001) .טוע� אבוט , י� אחרי�ההבדל בי� פרופסיה לבי� עיסוק

ידע . ובסיכויי ההצלחה של הטיפול, במורכבות הבעיה, תלוי במורכבות הידע, )1988(

במקרה של . הסקה וטיפול, אבחו�: מקצועי כולל שלוש פעולות הנדרשות מהמומחה

; היכולת למיי� ולהגדיר בעיות למידה –אבחו� : מדובר בסוגי הידע הבאי�, למידה

ק על בעיות למידה מתו� סימפטומי� והתנהגויות הקשורות היכולת להסי –הסקה 

היכולת לעשות משהו לשיפור ולקידו� היכולת ללמוד בתחו� דעת  –טיפול ; ללמידה

האמורי� להימצא , להל� מספר דוגמאות והסברי� לשלושת המהלכי� האלו. נתו�

  . בבסיס הידע המקצועי של המורה כמומחה למידה

  



  

 55♦  המורה כמומחה למידה 
 

תהלי� איסו# נתוני� על התלמיד ועל מאפייני למידתו ופירוש�  אבחו� הוא –אבחו�  3.1

: מבוסס על שני תהליכי משנה, )1988(תהלי� זה לפי אבוט . על פי הידע המקצועי

, הראשו� הוא תהלי� ליקוט ואיגוד הסימפטומי� שמראה הלקוח לתמונת בעיה ברורה

תהליכי� אלו . אימהוהשני הוא סיווג ושיבו$ תמונת הבעיה לקטגוריית האבחו� המת

תהלי� , כאשר מדובר על מומחיות בלמידה. מחייבי� ידע מקצועי מפותח בכמה אופני�

היכולת להתאי� מאפייני , הליקוט פירושו היכרות ע� מאפייני בעיות הלמידה השונות

ביצוע של תלמיד לסוג של קושי לימודי והיכולת להבחי� את בעיות הלמידה ממאפייני� 

כפי שהרופא צרי� לבודד את הסימפטומי� של המחלה משאר . ידאחרי� של התלמ

עור� הדי� המתמחה בגירושי� צרי� לבודד את סיפורי , המאפייני� הגופניי� של החולה

צרי� לאתר , כ� המורה המומחה ללמידה, האהבה של הלקוח מהנתוני� הרלוונטיי�

צור� פיתוח יכולת ל. את קשיי הלמידה של התלמיד מתו� שאר היכולות והקשיי� שלו

האחד הוא מאגר סימפטומי� והשני הוא : דרושי� למורי� שני בסיסי ידע, האבחו�

  . מאגר הגדרות וקטגוריות של בעיות וקשיי למידה

הקשורי� , גורמי� נוספי�. א� תהלי� האבחו� איננו מסתכ� רק במאגרי ידע מקצועי

מבנה מערכת , למשל. חו�מעורבי� בתהלי� האב, כול� למורכבותו של הידע המקצועי

א� הסימפטו� הוא שהתלמיד , לדוגמה(לא מדובר בתרשי� זרימה פשוט  –המיו� 

. שאז אי� צור� במומחיות –) הרי שהמסקנה היא שהוא לא קרא את החומר, משתעמ�

שבו לעתי� תהלי� למידה מסוי� מושפע מתהליכי� , מדובר במבנה מורכב ומסוע#

מורכבות נוספת נובעת מבהירות הסימפטומי� . אות�סותר אות� או משלי� , אחרי�

מילוי (לעתי� אותה צורת התנהגות . לא תמיד מדובר בסימפטו� אחד לבעיה אחת –

מיומנות , חוסר שיטתיות(מעידה על בעיות למידה שונות ) חלקי של הוראות בבחינה

אחת  בעיית למידה –ולהפ� , )חוסר ריכוז וכ� הלאה, חלקית של הוצאת עיקר מטפל

, טעות בדוגמה(יכולה להופיע בדרכי� שונות ) קושי בהבחנה בי� הדוגמה והמודג�(

, כל אלו הופכי� את תהלי� האבחו� למורכב ביותר). 'מענה חלקי וכו, טעות בהכללה

ומ� הצד האחר ניסיו� רב בזיהוי ובהכרת הסימני� , המחייב מצד אחד בסיס ידע רחב

  . ב בני אד� שוני�והביטויי� של תהליכי הלמידה בקר

  

א� בתהלי� האבחו� המטרה היא לבודד את קשיי הלמידה מהמאפייני�  – טיפול 3.2

יש , הרי שבתהלי� הטיפול, )אוצר מילי�, כגו� מוטיבציה(הייחודיי� של התלמיד 

להחזיר את כל המאפייני� הייחודיי� לתמונה ולבנות את הטיפול תו� התחשבות 

המשפרי� את יכולות הלמידה , הליכי עבודה ע� התלמידהטיפול כולל ת. מלאה בכול�

הטיפול מאורג� סביב , )1988(טוע� אבוט , ככלל. שלו בהתא� לבעיות שהוגדרו באבחו�
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בפרופסיות . מקרי� שיש לה� טיפול ברור החוזר על עצמו, המקרי� השכיחי�

דידת כמו למשל רופאי� שמעבירי� מ, משוכללות עובר הטיפול הברור לסוכני משנה

שכפי שה� , מנגד יש מקרי� מורכבי� ומרובי בעיות. חו� ומת� תרופות לאחיות

כ� ה� מסובכי� לטיפול ודורשי� שילוב של טיפולי� או סדרות של , מסובכי� לאבחו�

  . טיפולי�

הצלחת הטיפולי� היא מרכיב חשוב בקביעת עצמתה או חולשתה של הפרופסיה 

טיפולי� . לות על תחו� שיפוט מקצועיובמוכנות החברה לקבל את תביעתה לבע

כאשר , לעומת זאת. הופכי� את הפרופסיה למיותרת, פשוטי� המצליחי� כל הזמ�

ה� בשל חוסר עמידתה בחוזה החברתי וה� עקב , הפרופסיה נעשית פגיעה, הטיפול נכשל

ג� יכולת המדידה של . המבטיחי� הצלחה רבה יותר, תחרות וכניסת עיסוקי� אחרי�

בריאות מול חולי , למשל(ככל שקל למדוד הצלחה . הטיפולי� פוגעת בפרופסיההצלחת 

כשלא , כשיש חולשה, לשתות מי� כשכואב הראש(וככל שהטיפול כללי , )ברפואה

ככל שהטיפול ייחודי , לעומת זאת. כ� קל לבקר את פעולות המומחה, )מרגישי� טוב

מתחזקת שליטתה המקצועית כ� מתחזק מעמדה של הפרופסיה ו, יותר ומותא� ללקוח

  .  בשטח השיפוט

הוא יכולת� של המומחי� לכפות את הטיפול , גור� נוס# המשפיע על הצלחת הטיפול

טיפול כפוי יכול לעורר התנגדות ולהזמי� , א� למומחי� אי� מונופול. על הלקוחות

הוא פונה , כאשר הרופאי� מציעי� טיפול שאינו מקובל על החולה, כ�. מתחרי�

ייטה הלקוח לנסות קוד� את , מונופול יש אבל כאשר למומחה. ואה אלטרנטיביתלרפ

המחייבת את מורי , המורי� הפרטיי� יוצרי� תחרות, בהקשר החינוכי. הטיפול המוצע

לפחות על , בתי הספר להציע טיפול רלוונטי בגלל מיעוט כוח� לכפות את מרכולת�

אפשרות לנסות את הטיפול מהווה ה.  (Bray & Kwok, 2003)האוכלוסיות החזקות 

שכ� , אפשרות זו היא נדב� חשוב בתהלי� עבודתו של המומחה. המש� לתהלי� האבחו�

  . היא מאפשרת לדייק את תהלי� האבחו� באמצעות תהליכי הסקה

  

להבי� את , להגדיר�, היא היכולת לפענח סימני� וסימפטומי� –הסקה  3.3

זהו תהלי� לוגי המבוסס על הידע . תאי�מקורותיה� ולגזור מה� את הטיפול המ

ההסקה חשובה במיוחד כאשר היחסי� בי� האבחו� לטיפול . המקצועי ועל הניסיו�

� כאשר הסיבות לבעיות הלימודיות אינ� ברורות וחד, בהקשר של למידה. עמומי�

. כמו היכולת לנסות שיטות שונות וללמוד מהטעויות, חשובי� נתוני המקרה, משמעיות

נוס# שנודעת לו חשיבות בתהלי� ההסקה הוא סיכויי ההצלחה של טיפול מרכיב 

לעתי� עיקרו של הטיפול . או מידת הנזק שהוא עלול לגרו� בהשוואה לחלופות, מסוי�
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שלבי המנסה לנצל �ולעתי� עיקרו הוא תכנו� מדויק ורב, הוא מניעת התדרדרות

  . פעמית להצלחה�הזדמנות חד

הפרופסיה במידה שהיא תלויה באבחו� ובתנאי� ההסקה קובעת את חוזקה של 

כ� , כלומר שתמיד במקרה א הטיפול הוא ב, ככל שהסקה ידועה מראש. הייחודי�

ולכ� המומחיות והבקיאות בידע המקצועי נדרשת , מדובר יותר ברוטינה  ובטכניקה

כלומר שרשרת היסקי� לוגית ארוכה מדי בי� , ג� פער הסקה גדול, לעומת זאת. פחות

  . מפחיתה את ההערכה המקצועית, הסימפטומי� לטיפול

ביסוס ידע המורי� בנוגע למומחיות בקידו� יכולות הלמידה בתחו� דעת עשוי לענות 

, במאה העשרי� ואחת: הרלוונטיות, ראשית. על שלוש החולשות של ידע המורי� היו�

בות להסתגל ולהמציא עצמ� מחדש הופכת לאחת היכולות החשו, היכולת ללמוד

יכולת זו מבוססת במידה רבה על . (Bourdieu, 1998)בקביעת סיכויי חייו של היחיד 

בהנחה ששיפור , כ�. מיומנויות הלמידה של הפרט ועל יכולתו לקד� מיומנויות אלו

, המורי�, יכולות למידה הוא אחת המטרות המוסכמות ביותר בחברה המודרנית

מבחינת , שנית. שיפוט זה לעצמ� ה� המתאימי� ביותר לתבוע תחו�, להערכתי

פיתוח הידע המתייחס לאבחו� יכולות למידה ולדרכי שיפור� : אחידות הפרקטיקות

כפי שקיי� קוב$ אבחו� מחלות נפשיות לפסיכולוגי� וקוב$ . יוכל לספק אחידות שכזו

כ� דרוש קוב$ אבחו� מיומנויות למידה שיהווה בסיס , תקדימי� משפטיי� לעורכי הדי�

קטגוריות של : מבחינת האפקטיביות, ולבסו#. דת� האחידה של כל המורי�לעבו

שיהווה בסיס להגדרת הבעיות , מיומנויות למידה מחייבות בסיס תאורטי ואמפירי

מחד גיסא מתו� , נית� להניח שידע שיבנה. ולהנמקת המדדי� להצלחת הטיפול בה�

ל לאפקטיביות רבה בשיפור יובי, התבססות על תאוריה ומאיד� גיסא על ניסוי מתמש�

קוד� שניגש לבחו� . א� תהלי� זה איננו פשוט או מהיר. מיומנויות למידת התלמידי�

, נבח� תחילה מדוע כדאי ללכת בכיוו� זה, את הקשיי� שבפיתוח ידע מקצועי למורי�

  .  ומה היתרונות הצפויי� למורי� א�  יהפכו למומחי למידה

  

  יתרונות המורי� כמומחי למידה

, יתרונותיו של המורה מומחה הלמידה נוגעי� לאפקטיביות שלו בקידו� תלמידיו

לכבוד ולתגמולי� שהוא יכול לקבל מהקהילה , להערכתו ולהנאתו מהמקצוע וליוקרה

  . ומ� הסביבה
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מערכת החינו� מרבה להשתמש במושגי� המיועדי� להדגיש את  – התלמידי� קידו�

הוראה ", "מענה לשונות" –הבודד  חשיבותו של הטיפול המדויק בתלמיד

 Personalised) " תכנית לימודי� אישית", "הוראה מותאמת", "דיפרנציאלית

Learning) מחקרי� שוני� אכ� מראי� שיחס אישי ומדויק משפר את . וכ� הלאה

בשל סיבות שונות המערכת , לעתי� קרובות, א� דא עקא, )2006, אייל(הישגי תלמידי� 

ג� א� מתקיימות : יתרה מזו. ליכי� שיש בה� כדי ליצור יחס אישיאינה מאפשרת תה

הרי במקרי� רבי� חוזרי� בה� על אות� הדברי� , תלמיד�אינטראקציות מורה

בי� השאר משו� שהמורי� אינ� יודעי� כיצד לפעול , כיתה�המתרחשי� ברמת המורה

ות הלמידה של פיתוח מומחיות המורה בקידו� יכול). 1997, לוי�(בה� באופ� שונה 

תלמידיו בתחו� הדעת יאפשר תוכ� ברור ומדויק לאינטראקציות אלו הממוקדות 

  . ולכ� צפוי לקד� את הישגי התלמידי�, בלמידה

חוקרי� טועני� . כא� חשוב להתייחס בכמה מילי� לקשר שבי� למידה לתוכ� הנלמד

, (Brown, Collins & Duguid, 1989)שידע ולמידה מתרחשי� תמיד בהקשר מסוי� 

ג� א� , ע� זאת. ולכ� לא ייתכ� פיתוח למידה המנותק מתחו� הדעת שאותו לומדי�

עדיי� ייתכ� שהתלמיד , המורה למתמטיקה יהיה מומחה לקידו� הלמידה במתמטיקה

אבל ע� , אבל כמו חולה אסטמה כרוני היודע שלא יירפא. ימשי� לא לאהוב מתמטיקה

כ� ג� , עליו ולשפר מאוד את איכות חייו זאת יודע שיש תרופות היכולות להקל

ידע ללמוד תחו� זה טוב יותר ולהשיג את השליטה , התלמיד שאיננו אוהב מתמטיקה

מדובר לכל הפחות על הנעת , )1985(במונחיו של צבי ל� . (Liping Ma, 1999)הנדרשת 

ל א� לא בגל, התלמיד ממצב שבו הוא אינו רוצה ללמוד למצב שבו הוא רוצה ללמוד

נית� להניח שכאשר . אזי בגלל העניי� שהוא מגלה בתהליכי למידתו שלו, התכני�

את משמעות� ללמידה ואת , המורה יציג לתלמיד את סוג הקשיי� המעכבי� אותו

יזכה לתשומת לבו ולנכונותו לתרגל כדי לקד� את , הפעולות שעליו לנקוט כדי להשתפר

  . הישגיו

חיובית ומכוונת מטרה , אינטראקציה עניינית התמקדות בלמידה תאפשר: זאת ועוד

, קשתי(בהתנהגות , בהעדפה, אינטראקציה שאיננה תלויה בחיבה. בי� המורה לתלמיד

כפי . (Spade, 2000)או בגורמי� שיוכי� כמו מוצא ומגדר ) 1985, אריאלי והראל

מיד על כ� ג� המורה יוכל לעבוד ע� כל תל, שהרופא צרי� לעזור לכל לקוח שנכנס אליו

הבניית העבודה האישית של . שיעזור בהקטנת ההטיות האישיות, בסיס מקצועי ברור

המורה למול התלמיד עשויה להגדיל את רגישותו לא רק לקשייו של התלמיד אלא ג� 
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ובכ� להביא לציפיות גבוהות ובעקבותיה� להישגי� , לתחומי� שבה� הוא חזק

  . לימודיי� גבוהי� יותר

  

האינטראקציה של המורה ע� , כמומחה למידה – המורי� של העצמית ההערכה

ההנחה היא שמורה . התלמיד תדרוש מהמורה שימוש מתמיד ביכולות המקצועיות

על מופעיה� , הכולל ידע על מיומנויות למידה, מומחה ישלוט בגו# הידע הפרופסיונאלי

לקידו�  על כלי� ושיטות לאבחו� המיומנויות ועל אסטרטגיות מגוונות, השוני�

הרי שמול התלמיד לא יעמוד מורה שעיקר תפקידו , א� כ� יהיה. מיומנויות למידה אלו

מול התלמיד יעמוד מומחה שיוכל לעקוב . להשקיט רעש ולנהל שיעור, להשליט סדר

ובכ� לעזור לו להשיג שליטה במיומנויות הלמידה , אחר תהליכי הלמידה של התלמיד

  . עתידשכה משמעותיות לסיכויי חייו ב

עיקר האינטראקציה בי� המורה לתלמיד ינוע סביב אחד התהליכי� : יתרה מזו

תחת לתפוס עצמ� כמאלפי חיות במקרה . הלמידה –המתגמלי� ביותר לבני האד� 

 ,Ben-Peretz, Mendelson and Kron)הגרוע או כמנצחי תזמורת במקרה הטוב 

לעזור לתלמידי� לחוות את יתפסו עצמ� המורי� כמומחי� בעלי ידע וכוח , (2003

היכולת לשלוט , היכולת לקד� את התלמידי�. ההנאה ואת השמחה שבלמידה

המיומנות להציג את יכולותיו ואת קשייו של התלמיד , בפרקטיקה של האבחו� והטיפול

מתו� . כל אלו יחזקו את הערכה העצמית של המורי� –במילי� מקצועיות ומדויקות 

העניי� שיגלו . ל המורי� לפעול וליצור מעגלי משוב חיוביי�יקל ע, עמדת ידע ושליטה

, התלמידי� בתהליכי למידת� והמשוב החיובי שיקבלו יוליכו אות� להישגי� לימודיי�

עניי� שיש בו כדי להוסי# , ואלה עשויי� להוביל לעניי� רב בלמידה ובתכני� הנלמדי�

   . ולחזק את ביטחו� המורי� בעצמ� ובידע המקצועי שלה�

תועלת חשובה נוספת להערכה העצמית של המורי� עשויה לנבוע ממאפייני הקריירה 

, למידה והתפתחות, קריירה מוצלחת כוללת אפשרויות קידו� והתמחות. של תפקיד�

אחת הקריירות המכילה . (Baruch, 2004)גמישות ומימוש עצמי , השתכרות בכבוד

וללת אוטונומיה לבחור את תחומי הכ, רבי�  ממרכיבי� אלו היא הקריירה האקדמית

, מגוו� כיווני התפתחות, רשת קשרי� ע� עמיתי� בתו� ובי� מוסדות, המחקר וההוראה

קידו� על פי הישגי� ועבודה בארגו� שטוח בעל רמות , ניהול עצמי וניהול ידע, קביעות

חוקרי� שוני� מציעי� לקד� את , כיו�. (Baruch and Hall, 2004)היררכיה מעטות 

הפיכת ). 2002, זילברשטיי�(יוקרת המורי� בעזרת הוספת המרכיב של חקר עבודת� 

תוסי# מרכיב זה לתפקיד המורה כמו ג� מרכיבי� אחרי� של קריירה , המורה למומחה
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למידה ; ההסקה והטיפול בקשיי למידה, המחקר ייסוב סביב האבחו�: מוצלחת

צלחתו בקידו� מיומנויות והתמחות מתמדת יאפשרו למורה להגביר את סיכויי ה

ורשתות למידה ע� עמיתי� יקדמו את בקיאות� של המורי� ; הלמידה של תלמידיו

יכולת הולכת ומשתכללת של , כ�. בקטגוריות חדשות של בעיות וטיפולי� עדכניי�

המורי� לאבח� בעיות למידה ולטפל בה� בהצלחה תקד� הערכה עצמית ותרבה 

  . תגמולי� רגשיי� וחברתיי�

  

תהלי� התמחות� של המורי� יתרו� ג� ליחסיה� ע�  – והסביבה הקהילה ערכתה

המפגש המקובל . ויוביל לשיפור יוקרתו של המקצוע, ההורי� וע� הסביבה הרחבה

, פעמי� רבות מינימאלי,  )2005, אשכנזי(היו� בי� המורי� וההורי� הוא מפגש טקסי 

י� אינ� מעריכי� במיוחד את ההור: כאשר שני הצדדי� מנסי� למזער את חשיבותו

הפיכת . והמורי� מנסי� להימנע ממפגש ע� ההורי� ומדרישת� לדי� וחשבו�, המורי�

ידעו המורי� , כמומחי למידה. המורי� למומחי למידה תשנה את האיזו� ביחסי� אלו

, להציג להורי� את יכולות הלמידה של ילדיה� באופ� שיבהיר את התנהגות הילדי�

יצביע על , ויתרה מכ�, חותיה� ואת כישלונותיה� במונחי� מקצועיי�יסביר את הצל

אולי א# יותר , כמי שמעונייני� במיוחד. דרכי טיפול והתמודדות לשיפור הישגי הילדי�

ידעו ההורי� להערי� את תרומת המורה ואת , בהצלחתו הלימודית, מהתלמיד עצמו

  . יכולתו לעזור

לא עוד . רה לגייס את שיתו# הפעולה של ההורי�נית� להניח שיקל על מו, על רקע זה

התמרמרות הורי� על שעליה� להשלי� את מה שהמורי� אינ� עושי� ולעבוד 

ולא עוד תלונות מורי� על חוסר שיתו# פעולה ועל , )או לשל� למורה פרטי(במקומ� 

האמו� במורה שהוא אכ� רואה ומכיר את ילד� הפרטי . חוסר גיבוי  מצד ההורי�

יוכל המורה לגייס את , ככאלה. יוביל את ההורי� לשיתו# פעולה, יכול לקדמו ושהוא

" שיעורי בית"לא סת� . עזרת� לקד� ולתרגל את הילד בפעולות הדרושות להצלחתו

שמטרתה , מנומקת ובהירה, אלא עשייה בהתאמה אישית, אחידי� שמקבלי� כול�

  . ברורה ותועלתה מהירה

יעריכו את המורי� , � של עצמ� ושל החברה כולהכנציגי, ההורי�, א� כ� יהיה

לעוד מורה ולעוד , כל פגישה בי� הורה למורה של ילדיו. ויוקרת� של אלה תעלה, יותר

עוד הצלחות בלימודי� ועוד הרגשת יכולת בקרב , עוד פגישת הורי� ועוד אחת, מורה

להביא עמה  וזו אמורה, ותביעת המורי� להכרה במומחיות� תוכר ותכובד, התלמידי�

מדוע הדברי� אינ� , א� המצב טוב כל כ�. (Abbott, 1988)ג� כוח ושכר בהתא� 
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מספר קשיי� מרכזיי� עומדי� בי� המורי� , כפי שיפורט להל�? מתרחשי� בכיוו� זה

  . לבי� השגת מומחיות� בלמידה

  

  קשיי� המעכבי� את התמחות המורי� בלמידה

קוראת תיגר על כמה , ומחיות בלמידהגישה הרואה בהוראה פרופסיה הטוענת למ

התלויי� כרחיי� על צוואר , כמו ג� על כמה מרכיבי� ארגוניי�, מוסכמות חברתיות

חסמי� , קושי בפיתוח ידע מקצועי, המורי� ובה� חוסר רצונ� של מורי� בשינוי

  .ארגוניי� והתמחות משנה בתו� הפרופסיה

  

ה� היו , הצגתי גישה זו לפני מורי� באחת הפעמי� שבה� – בשינוי המורי� רצו� חוסר

אז למה את לא מספרת את זה : "ולבסו# שאלו אותי, מרוצי� מהאפשרויות המוצגות

שבאי� מושיע מש� עצמו , בדומה לברו� מינכהואז�, ובכ�? "שכבר יכירו בנו –לכול� 

כ� רק המורי� ה� אלו היכולי� לקד� את עצמ� , בשערות ראשו ויצא מ� הביצה

, במקביל. ה� אלו היכולי� להרוויח  ממהל� זה את הרווח הרב ביותר. כפרופסיה

יכולי� המורי� לנצל את הציפייה החברתית ההולכת ומתחזקת לשיפור בתי הספר 

וכא� ג� , אבל זו הזדמנות המחייבת עבודה רבה ומתמדת. ולמצב עצמ� כמומחי למידה

  .   הקושי

ספק א� האתוס ; )2008, חטיבה( ספק א� המורי� רוצי� בשינוי מעמד� המקצועי

יאפשר  (presentism)אינדיבידואליז� ועכשוויות , המקצועי שלה� הכולל שמרנות

כאשר ה� , וספק א� יש ביכולת� לפעול בכיוו� זה; )Lortie,) 2002לה� שינוי שכזה 

מה עוד שתהלי� התביעה של . (Bourdieu, 1998)עצמ� חלק מהסדר החברתי הקיי� 

מחייב פעולה אקטיבית ) 1973, ובר" (חמס של כבוד"רופסיונאלי או שטח שיפוט פ

לקושי זה של המורי� לקד� את מעמד� המקצועי מצטר# קושי משמעותי . ומודעת

  . הידע –נוס# 

  

בעוד שתחו� מדעי הלמידה מתרחב וידע רב נאס# על תהליכי למידה  – ידע חוסר

ואי� ברשות� מאגר , כירי� ידע זההמורי� אינ� מ, )2006, אייל(תקיני� ופתולוגי� 

יש בידי , להערכתי. פורמאלי כתוב ומסודר של בעיות למידה מוגדרות ומוסכמות

א� ידע זה איננו מנוסח , המורי� ידע אינטואיטיבי רב  בכל הנוגע לקשיי� לימודיי�

הטקסונומיה של בלו� משמשת את המורי� , למשל. במונחי� של מיומנויות למידה

א� לא כדי לאבח� תהליכי , מבחני� ומטלות שליטה, י להכנת מערכי שיעורכמכוו� כלל
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המורי� עוסקי� באופ� שוט# בתהליכי למידה כגו� מיו� , מנגד. למידה ברמת התלמיד

תהליכי� אלה יש בה� כדי . הבחנה בי� דוגמה לרעיו� ופיתוח טיעו� לוגי, עיקר מטפל

ללא עזרת , א� המורי� לבד�. ד�להוות נקודת התחלה שממנה נית� להתחיל ולהתק

 . לא יוכלו ליצור את גו# הידע הדרוש, החוקרי� באקדמיה

א� , למשל. תחומי הידע השוני� מקשי� ג� ה� על יצירת גו# ידע, נוס# על כ�

ייתכ� שתהלי� זה שונה בתחומי דעת , הבחנת עיקר מטפל מוגדרת כתהלי� למידה

העיקר , ייתכ� שבספרות, דירי� עיקר וטפלבעוד שכללי הלוגיקה במתמטיקה מג: שוני�

אלא נדרשת  –לא די במומחיות בלמידה , לכ�. והטפל מגדירי� את כללי הלוגיקה

חוסר הקשר בי� המורי� לבי� המומחי� , כ�. מומחיות בלמידת תחו� דעת מסוי�

וחוסר המיקוד , בי� תחומי הידע השוני�) ולעתי� החומות(ההבחנות , במדעי הלמידה

חוברי� כול� להאטה משמעותית של , )במקו� בתוצאות הלמידה(כי הלמידה בתהלי

  . התפתחות גו# הידע בתחו� הלמידה

כ� צריכה ויכולה , כפי שהרפואה נשענת על מדעי� כמו ביולוגיה וכימיה: יתרה מכ�

כפי , במקביל. להזי� אות� וללמוד מה�, ההתמחות בלמידה להישע� על מדעי הלמידה

כ� יידרש , י תרופות שוקדי� כל העת לפתח תרופות עבור הרופאי�שרוקחי� ויצרנ

מער� פיתוח שייצר וימציא טיפולי� חדשי� ויעילי� יותר עבור המורי� מומחי 

לא ברור עד , למרות התמיכה החברתית בלמידה ובהשכלה כערכי� מרכזיי�. הלמידה

מער� כזה דורש  .כמה תמיכה זו ניתנת לתרגו� תקציבי המיועד לפיתוח ידע הלמידה

והוא ההקשר הארגוני של מקצוע , ועניי� זה מוביל אותנו לקושי נוס#, תמיכה ציבורית

  .ההוראה

  

) 1985(טוע� ל� , כדי לשנות את ההוראה צרי� לשנות את בית הספר – הארגוני ההקשר

להסיק ולטפל באופ� אישי , כיצד נית� לאבח�, ואכ�. ומצביע על חשיבותו של ההקשר

 30בנויה עדיי� על מורה אחד ע� ) ובעול� כולו(מיד כאשר מערכת החינו� שלנו בכל תל

, יחד ע� הגדרת תפקיד המורה ומדדי ההצלחה כפי שה� היו�, מער� זה? תלמידי�

השינוי , כדי שהמורה יתפקד כמומחה למידה. מהווי� בהחלט מכשלה משמעותית

יעביר המורה מטלות , ומרבמקו� להעביר ח. המרכזי יצטר� להתרחש במבנה השיעור

או קבוצתיות לפי /ויכי� תכניות עבודה אישיות ו, יפענח אות�, אבחו� לכל התלמידי�

עיקר האינטראקציה בי� המורה והתלמידי� בכיתה ייסוב . יכולת הלמידה שיש לפתח

כאשר עיקר למידת התכני� יתבצע , סביב תהליכי אבחו� והיכרות ע� תכניות הקידו�

מה שקורה ג� היו� במידה (על ידי התלמידי� לאחר שעות בית הספר באופ� עצמאי 

עיקר הלמידה יתרחש , כלומר). לפחות בכיתות הגבוהות לקראת בחינות הבגרות, רבה
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להבחי� בי� , למשל, א� יהיה עליו. כאשר התלמיד מתרגל את מיומנויות הלמידה

גמאות מתו� הצור� הרעיו� המרכזי בפרק בהיסטוריה לבי� המשפטי� התומכי� והדו

  . הוא ג� ילמד להכיר את הטקסט עצמו, לנתח את הטקסט

, להתאי� מסלול קידו�, תלמיד ישמש כדי לאבח� בעיות וקשיי��המפגש מורה

יפעלו התלמידי� בהרכבי� משתני� , במקביל. ולתרגל דרכי� ופתרונות חדשי�

מיכה של מנחי למידה בת, לתרגול מיומנויות הלמידה) קבוצות קטנות, זוגות, בודדי�(

ארגו� המקו� והזמ� , חלוקת יו� הלימודי�). ראו פירוט בחלק הבא(כאלו ואחרי� 

עניי� זה מוביל אותנו . ועמ� ג� תפקידי� נוספי� בבית הספר, ומרחבי הלמידה ישתנו

  . התמחויות משנה וחלוקת התפקידי� בתו� מקצוע ההוראה –לקושי נוס# 

  

ההתמחות בלמידה עשויה לגרו� להתרחבות מער�  – ההוראה במקצוע התמחות משנה

שחלק� עדיי� , שותפי התפקיד של המורה וליצור התמחויות נוספות ותפקידי� חדשי�

מדבר על חלוקה בתו� הפרופסיה בי� אלו בעלי היוקרה , )1988(אבוט . אינ� קיימי�

העוסקי�  ,לבי� אלו בעלי היוקרה הנמוכה, העוסקי� בעיקר בידע ובייצורו, הגבוהה

. הרופא המנתח לעומת רופא המשפחה ולעומת האחות, למשל. בעיקר בלקוחות

א� כדי שיוכל המורה , שצר כא� המקו� מלדו� בה�, להיררכיה זו השלכות חשובות

עיסוק , למשל. חלק מתפקידיו יעבור לגורמי� אחרי�, להתפנות ולהתמקד במומחיותו

; בור לפסיכולוגי� וליועצי� החינוכיי�בתהליכי� רגשיי� ופסיכולוגי� של הפרט יע

כפי . וכ� הלאה, העיסוק בחלקי� החברתיי� ייתכ� שיעבור למדריכי� חברתיי�

מזכירות ומנהלות , שוני�) רפואיי��פרה(מרפאי� נלווי רפואה , שהרופא מוק# אחיות

   .'ע� מדרי� למידה וכו, ע� יועצת, ע� קלינאית, כ� ג� המורה יעבוד ע� סייעת, מרפאה

לפחות לוגית ועל פי , הרי שהיא נגזרת, ג� א� תפיסה זו נראית ביורוקרטית ומכנית

התמחות מאפשרת מענה . מעצ� רעיו� ההתמחות, ההיסטוריה של פרופסיות אחרות

ומעלה במקביל את חשיבות התיאו� והריכוז בי� כל , מדויק יותר לצרכי� המתהווי�

ובמוב� זה , של כל תלמיד" הל המקרהמנ"המורה המומחה ימשי� להיות . התפקידי�

אבל . ואפילו יותר מהמצב היו�, לא פחות –אפשר שיוכל לשמש עבור התלמיד מחנ� 

הוא יידרש לעזרת� של , כדי שיוכל להשתמש במלוא מומחיותו ובמלוא הידע שלו

א� מצב זה ייצור בציבור תחושה של חינו� מכני . שותפי תפקיד מסוגי� שוני�

ובהתא� ייחלש , הרי שער� הלמידה יתחרה בער� החינו�, ת התלמידהמתעל� מכוליו

אבל א� . כוח התביעה של המורי� על המומחיות בלמידה כשטח שיפוט מקצועי חדש

שמומחיות� , את הוריה� ואת הציבור כולו, יצליחו המורי� לשכנע את התלמידי�

) בדיקה עצמית, התמדה, ניתוח(מקנה לו ערכי� אישיי� , בלמידה מחזקת את התלמיד
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הרי שצעד זה הוא צעד חשוב בקידו� מעמד , )שיתו# פעולה, עזרה הדדית(וחברתיי� 

  . המורי�

  

  סיכו�

, עד כה הצגתי את התפישה הפרופסיונאלית ככלל ואת ההתמחות בלמידה בפרט

או על , והצבעתי על היתרונות ועל החסרונות, כמסגרת ניתוח והערכה של המורה הטוב

ברצוני להדגיש שלוש נקודות , בחלק הסיכו�. די� בפני מהל� כזההקשיי� העומ

  : מרכזיות הנובעות מהגישה שהוצגה כא�

נראה לי שחשוב להגביר את , ג� א� דבר מכל המוצע כא� לא יקרה – ללומד ממורה

אפשר להיות . המודעות למשמעותה של התמחות בלמידה לעומת התמקדות בהוראה

, ועל כ� שוקדת מערכת החינו� כל העת, ד הוא בהוראהמורה מצוי� ג� כאשר המיקו

הגישה המוצגת כא� איננה מבטלת את חשיבותו ואת מקומו של תפקיד המורה . ובצדק

, א� נצליח לפנות מעט מקו�, בכל מקרה. אלא מציגה חלופה מנומקת, כפי שהוא היו�

, תלמידי�לחשיבות המעקב אחר תהליכי הלמידה בקרב ה, לפחות בחשיבה של המורי�

הוא , המתמקד במורה הלומד את למידת התלמיד, היבט זה. הרי שהתקדמנו שלב

הבודק לא רק מה ציונו , המשק# את מעברו של המורה מטכנאי הוראה למומחה למידה

אלא ג� כיצד למד ואילו מיומנויות למידה הביאו את , של התלמיד ואת ביצועיו בבחינה

  . התלמיד לציו� זה

  

מהתלמידי� בישראל משתמשי� במורי�  41% – מחכי� למורי� �אינ התלמידי�

וכעשרה אחוזי� ) 2009, ב"מיצ(מדווחי� על מעורבות באירועי� אלימי�  13%, פרטיי�

משמעות� של נתוני� אלו היא שתלמידי� רבי� ויתרו על . מוגדרי� כליקויי למידה

נות במקומות כמוקד הלמידה שלה� והלכו לחפש פתרו) או על בית הספר(המורה 

ריפוי : כגו�, רפואיי��פרה(אצל מומחי� נלווי רפואה , אצל מורי� פרטיי� –אחרי� 

הלח$ , במקביל. אצל רופאי� ונירולוגי� וכ� הלאה, )'בתנועה וכו, בעיסוק, בדיבור

שבה הופכי� מבחני הבגרות ומבחני ידע , ה� במערכת החינו�, ללמוד ולהשכיל רק גובר

שבו מומרת ההשכלה לכס# ולתגמולי� , וה� בשוק הכלכלי, צלחהבינלאומיי� למדד לה

התלמידי� לא ימשיכו לחכות למורי� , להערכתי, בתנאי� אלו). 2003, דה�(חברתיי� 

ויפנו לגורמי� , עד שיתמחו ויוכלו לעזור לה� ולקד� את יכולות הלמידה שלה�

על , למידהשה� המתאימי� ביותר להפו� למומחי , א� יוותרו המורי�. אחרי�
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עלול , )ע� כל המאמצי� שיש להשקיע בתהלי�(הלמידה כשטח שיפוט� המקצועי 

  . מעמד� להמשי� ולהיחלש

  

מהתלמידי� הנשאלי� העידו על כ� שהמורי�  79%, ככלל – פתח לאופטימיות

יותר משנתו� זה מעיד על יכולת� של ). 2009, ב"מיצ(מאמיני� בה� וביכולותיה� 

על היחסי� הטובי� המתקיימי� בי� , בעיניי, הוא מעיד, מידי�המורי� לקד� את התל

תשתית אמו� וקרבה זו יכולה להיות מנו# חשוב . התלמידי� ובי� המורי� בישראל

המיקוד בלמידה הוא תהלי� שיוכל לחזק עוד . להתמחות המורי� ולקידו� התלמידי�

יות החשובה של יותר את האמו� ואת היחסי� הטובי� ולהוסי# לה� ג� את האפקטיב

  . קידו� הלמידה

בתחילת המאמר טענתי שמסגרת תאורטית תעזור לקבל החלטות בנוגע למקו� שבו 

א� היו שואלי� אותי היכ� , ובכ�. צרי� להשקיע כדי להשיג שיפור באיכות המורי�

הייתי ממליצה להתחיל ע� המורי� עצמ� ולבחו� באופ� אמפירי את , להשקיע

, הייתי מתחילה ע� מספר קט� של מורי� מתנדבי�. ה כא�המסגרת המושגית שהוצג

ויחד ע� חוקרי אקדמיה יחלו לפתח , שיבחרו מספר קט� של תלמידי� לפי שיקוליה�

וא� , א� התהלי� יצליח בהיק# קט�. תו� מעקב ושיפור מתמיד, את גו# הידע הרלוונטי

  . אזי נית� להרחיב את היק# השינוי, המורי� ייווכחו בתועלתו

שלושה דברי� טובי� יוכלו לקרות כאשר המורה יהיה מומחה למידה , סופו של דברב

התלמידי� , השני; המורה ילמד על יכולות תלמידיו ויקד� את הישגיה�,  האחד –

המורה יגלה עד כמה , ולבסו#, ילמדו להערי� את מומחיות המורה שמצליח לקדמ�

  . מתגמל ומעשיר להיות מורה טוב
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