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, מחקר זה בוח� את הקשר בי� תכונות ומאפייני� תרבותיי� של סטודנטיות ערביות 

  . לבי� תפיסת תכונות המורה הטוב, פרחי הוראה

. סטודנטיות ערביות הלומדות במסלול הגיל הר� במכללת סכני� 122במחקר השתתפו 

בתכונות האחת מצדדת : ממצאיו עולה שהסטודנטיות מתחלקות לשתי קבוצות

ובמאפייני� תרבותיי� מסורתיי� והאחרת מצדדת בתכונות ובמאפייני� תרבותיי� 

  . מודרניי�

הממצאי� מלמדי� כי תכונות ומאפייני� תרבותיי� מסבירי� את ההבדלי� בנוגע 

מ� הממצאי� עולה שסטודנטיות בעלות : יתרה מזו. לתפיסת תכונות המורה הטוב

: רגות גבוה את תכונות המורה הטוב בסדר הבאמאפייני� תרבותיי� מודרניי� מד

, מתקשר היטב ע� התלמידי�, מורה אשר מפתח יכולות קוגניטיביות בקרב תלמידי�

בקיא ושולט בידע יותר מאשר הסטודנטיות , יוצר אווירה נינוחה בכיתה ושומר עליה

ת נמצא שסטודנטיו: זאת ועוד. בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המסורתיי�

: בעלות מאפייני� תרבותיי� מודרניי� הגדירו מורה טוב כמורה המלמד בשתי רמות

  ). מורה מול כיתה(וברמה הקולקטיבית ) מורה מול תלמיד(ברמה הפרטנית 
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  מבוא. 1

מסקירת הספרות . שונות הוא מושג ייחודי שהפרט מייחס לו תכונות" מורה טוב"

, העוסקת בנושא עולה שתכונות המורה הטוב מושפעות מחוויותיו האישיות של הפרט

 (Bannink & Van Dam, 2007; Reichel & Arnon, 2009)מניסיונו לאור� השני� 

  . ומ� הזהות התרבותית שרכש מילדותו

יקר את הקשר מחקר זה בוח� את השפעת התרבות על תפיסת דמות המורה הטוב ובע 

לבי� תפיסת� את המושג , פרחי הוראה, בי� עמדות תרבותיות של סטודנטי� ערבי�

מסקירת הספרות המחקרית עולה שתפיסת� של פרחי הוראה מהחברה ". מורה טוב"

מחקר זה . הערבית בכל הנוגע לתכונות המורה הטוב בהקשר התרבותי כמעט לא נבחנה

מטרתו לבדוק את הקשר בי� המאפייני� שכ� , בא להשלי� את החסר בנושא זה

התרבותיי� של פרחי הוראה ערבי� לבי� תפיסותיה� בכל הנוגע לתכונותיו של המורה 

הבנת דמות המורה הטוב כפי שהיא משתקפת בעיני פרחי הוראה יש בה כדי . הטוב

 � ומהו האידיאל המקצועי, מה מכוו� את התנהגות�, לסייע להבי� מיה� המורי� לעתיד

 ).2005, רייכל וארנו�(כלומר לעצמ� , שי שה� מייחסי� למורהאנו

כ� נית� להצביע . תכונות שונות" מורה טוב"בתקופות היסטוריות שונות יוחסו למושג 

 ,Arnon & Reichel)על דימויי� שוני� ומגווני� למושג זה מימי קד� ועד ימינו 

; )2005, רייכל וארנו�" (צוימורה ר: "לפיכ� מורה זה מכונה בכינויי� מגווני�. (2009

מורה "; )2006, אלוני" (מורה מצליח"ו" מורה מחנ�): "2006, כרמלי" (מורה ראוי"

 (Hargrove, 2005; Raymond, 2007), "מורה מצוי�" ;(Kambich, 2007)" מומחה

  ). Reichel & Arnon, 2009 ;1983, גלעדי וקור$, פר$� ב�( "מורה אידיאלי"ו

כמו , רה הטוב תואר על ידי  פילוסופי� שוני� בתארי� שוני�כבר מימי קד� המו

, מחנ� בהתא� לטבע, משחרר, מודל לחיקוי, אמ� השימוש בידע, מיילדת

 ,Arnon & Reichel)מודרניסטי �פוסטממוקד תלמיד וכ, מתוו�, אקסיסטנציאליסט

 מאעה כבעל נימוסי�'בתקופה האסלאמית תואר המורה הטוב על ידי אב� ג .(2009

אובייקטיבי , דואג לאינטרס תלמידיו, שליח, בעל ידע והשכלה, יפי� וכמוסרי

רוק� קשרי� חברתיי� ע� תלמידיו ושומר על מראה חיצוני , בהתייחסותו לתלמידיו

תיאר את המורה הטוב כמתחשב ) 2007(אב� סינא ). 1935, מאעה'אב� ג(יפה וצנוע 

שב בנטיותיה� הלימודיות מתח, בהבדלי� הלימודיי� הקיימי� בי� תלמידיו

, מנומס ומסור, משתמש בהענשה לצור� עיצוב התנהגות� של תלמידיו, ובתחביביה�
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בעל , צודק, זאלי תיאר אותו כאיש אמי�'ג�אל. מנחה ומדרי�, בקיא בלימוד קבוצתי

בעל , קרוב לאלוהי� ומאמי� באחרית הימי�, שליח, רחמנות וסבלנות כלפי תלמידיו

ר את תלמידיו ברמה מחשבתית ונפשית ומתחשב בהבדלי� האישיי� מכי, ידע והשכלה

לדו� תיאר את המורה הטוב כאד� המתייחס 'אב� ח). 2001, זאלי'ג�אל(ביניה� 

בעל יכולת , אד� בעל סבלנות גבוהה; לתלמידיו באהבה ובגמישות ונמנע מלהיות גס

מ� הקל  –גתי מתחשב בתלמיד ומחנ� אותו באופ� הדר, הסבר והמחשת חומר הלימוד

    ). 1965, לדו�'אב� ח(אל הכבד 

הוא . מושג המורה הטוב זכה לתיאורי� שוני� ומגווני� בשני העשורי� האחרוני�

זה המשלב בתהלי� ההכשרה בי� הלימוד : רוצה לומר –" אינטלקטואל" �תואר כ

הרפלקטיבי ובי� התחו� היישומי במטרה לעצב תלמידי� חושבי� ואזרחי� פעילי� 

(Giroux, 1988) . גורסות שמורה טוב הוא זה אשר מביא בחשבו� את ) 2001(כפיר ובכר

את מגוו� חומרי , את אופיי� של נושאי הלמידה השוני�, יעדי החינו� וההוראה

ריד ואחרי� . את שיטות ההוראה בכלל ואת השונות בי� התלמידי�  בפרט, הלמידה

)Reed et. al, 2002( ככזה המאפשר דיאלוג , � אכפתיתיארו את המורה הטוב כאד

תיאר את המורה הטוב  (Lamm, 2000)לא� . רפלקטיבי ומדגיש את תחו� ההוראה

כמי שמפתח את אישיות הפרט , שינוי חברתי/כסוכ� שימור, כאד� המחנ� לתרבות

מתארת את המורה הטוב ) 2003(אדמנית . דיסציפלינאריוכמי שמספק לסטודנט ידע 

הוא , נוס# להוראה הבסיסית שמורה זה מספק: הווה אומר. כמורה לחיי� לתלמידיו

כ� שבמש� כל חייו התלמיד יזכור לטובה את האיכויות , מכשיר את תלמידיו ג� לחיי�

: סבור שבמורה הטוב יש מתכונות ההורה הטוב) 2004(ב� חורי� . שאותו מורה העניק לו

מחזק את נקודות , יטחו�מעניק ב, תומ�, מעודד, מבי�, מתעניי� ומקשיב, הוא רגיש

מורה טוב מתואר כבעל יכולת : זאת ועוד. החוזק ותומ� בנקודות החולשה של התלמיד

לסקר� את תלמידיו ברמה מדעית ולחשו# את יכולותיה� האינטלקטואליי� תו� 

מבחינתו של אבינו� . התחשבות בקשיי ההתמודדות שלה� ע� הנושאי� הנלמדי�

מודעות ,  כבוד עצמי, בעל הבנה, מתנהג בכנות, מי$מורה טוב הוא אד� א, )2004(

מבחינה . כושר אלתור ומשחק ובעל חוש הומור, דמיו� יוצר, אחריות אישית, עצמית

, בקיא בסגנונות שוני� ומגווני� של למידה והוראה, סמכא בתחומו�הוא בר, מקצועית

, בשט# דיבורבעל מיומנות ברטוריקה ו, אד� בעל מקוריות מחשבתית וסקרנות יוצרת

, מכוו�, הוא מהווה מקור לדוגמה אישית, מבחינה פדגוגית". סיטואציות למידה"מנהל 

מסייע בפיתוח סקרנות אינטלקטואלית ומוטיבציה ללמידה בקרב תלמידיו ומביע , יוע$

    .פשוטה ומובנת את רעיונותיו בלשו�
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�המורה המקצועירואה את  –האחד : מבחי� בי� שני דגמי� של מורי�) 2006(כרמלי 

רואה את המורה הטוב כמחנ� וכמפתח   –האחר ; כדג� למורה הטוב הפרופסיונאלי

סבור שמחנ� טוב וראוי אמור להיות ) 2006(אלוני . את אישיותו המוסרית של התלמיד

, חושב באופ� אוטונומי וביקורתי, אכפתי, בעל רוחב דעת ואופקי�, פתוח, אינטלקטואל

נוהג , דוגל בצדק חברתי ובסובלנות, לזולת ער� אנושי שווה מייחס, מוסרי, הגיוני

הגו� ומתחשב ובעל נוכחות פדגוגית המאפשרת לו השפעה חינוכית על , באחריות ובכבוד

, תיאר את המורה הטוב כאד� אשר אוהב את מקצועו) 2009(עאמרי �אל. תלמידיו

ב את תלמידיו ומבי� מכיר היט, חכ�, בעל מראה נאות, יציב ומאוז�, אסרטיבי, צנוע

, מסור, נעי� הליכות ע� תלמידיו, חברתי, דייק� בזמ�, משכיל, בקיא בחומר, אות�

, נות� הזדמנות לתלמידיו להביע דעת�, בעל יכולת ניהול כיתה, מכבד את תלמידיו

בעל יכולת תרגו� החומר התאורטי , בעל חוש הומור, מעודד, מקשיב יותר מאשר מדבר

  . למעשי

. מפיריי� מעטי� עסקו בתכונות המורה הטוב בקרב אוכלוסיות שונותמחקרי� א

התלמידי� העריכו את המורה הטוב , במחקר שנער� בקרב תלמידי בית ספר יסודי

מרגיע , פונה לחלק הבוגר שלה�, אינו מפלה ביניה�, כאד� המעניק כבוד לתלמידיו

וקשוב לצורכיה� דואג , מאמי� ביכולותיה� ובכישוריה�, ומפחית את חרדותיה�

במחקר נוס# שנער� בקרב תלמידי בית ספר ציינו תלמידי� אלה ). 1977, קובובי(

פתוח , תומ� ומעודד אות�, שלדעת� מורה טוב הוא מורה המעניק יחס אישי לתלמידיו

דייק� , נוכח בבית הספר ובכיתה, יוצר קשר טוב ע� ההורי�, לקבלת ביקורת מתלמידיו

, )1995(מחקר� של פרידמ� וקורונגולד . (Meighan, 1981)בזמ� ומגלה התלהבות 

מצא שהתלמידי� דיווחו כי מנקודת , שהתמקד באינטראקציה בי� המורה לתלמידי�

מייע$ ומסייע בפתרו� , מבט� מורה טוב הוא זה המעניק יחס אנושי ואישי לתלמידיו

, רה רגועההתלמידי� הביעו הערכה למורי� השומרי� על אווי, כמו כ�. בעיותיה�

במחקר . משתמשי� בהומור בעת הלימוד ובקיאי� בחומר הלימוד ובשיטות ההוראה

בנושא תפיסת האפיוני� החשובי� והרצויי� של המורה בקרב ) 1996(כפיר ובכר שערכו 

מערי� את תלמידיו : כגו�, שהורי� ייחסו למורה הטוב תכונות, קבוצת הורי� נמצא

מבי� את בעיותיה� , מבי� אות�, � רגשית בתלמידיומעודד ותומ, מכבד, בצורה הוגנת

  . האישיות ומטפל בבעיות המשמעת שלה�

קבוצת ) 1: (חקרו את תכונות המורה הטוב בקרב שתי קבוצות) 2005(רייכל וארנו�  

סטודנטי� לחינו� שה� כבר ) 2(; סטודנטי� פרחי הוראה במכללה להכשרת מורי�

במכללה להכשרת מורי� או במכללה אקדמית המשלמי� תואר ראשו� , מורי� בפועל

תופסות את , ה� פרחי הוראה וה� המורי�, במחקר זה נמצא כי שתי הקבוצות. אזורית
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אול� הקבוצות נבדלו במידת החשיבות שה� ייחסו . המורה הטוב כבעל אמפטיה וקשוב

ות כמעט כל המורי� ייחסו לידע המקצועי חשיב: לידע המקצועי כמאפיי� של מורה טוב

�שאל, מ� האמור לעיל עולה. רבה לעומת שני שלישי� בלבד בקבוצת פרחי ההוראה

סבורי� שדמותו של המורה הטוב מורכבת משני ) 1996(וכפיר ובכר ) 2009(עאמרי 

המרכיב המקצועי המתייחס לטיב הביצוע והמרכיב האישיותי : מרכיבי� בסיסיי�

נות הנחשבות כנחוצות כדי תכו –המתייחס לתכונותיו האישיותיות של המורה 

  .להכתירו כמורה טוב

סקירת הספרות העוסקת בנושא זה מלמדת שהתייחסות אמפירית מעמיקה , ע� זאת 

להשפעת� של תכונות ומאפייני� תרבותיי� על תפיסת המורה הטוב בחברה הערבית 

סבורה שהתכונות והמאפייני� האישיי� של הפרט משפעי� ) 1990(זמורה . לוקה בחסר

כ� שמורה שמרני יתמקד בסגנו� הוראה שבו התכני� הלימודיי� וצבירת . ל עמדותיוע

, סובלני יותר, שהוא גמיש יותר, לעומתו מורה מתקד�, ידע מהווי� מטרה בפני עצמה

  . יבחר סגנו� ממוקד פיתוח מרבי הנחו$ לתלמיד

תפיסת  במחקרי� השוואתיי� בי� סטודנטי� ערבי� ליהודי� בנושא, בהקשר התרבותי

ממצאי המחקר של . המורה הטוב נמצא כי לתרבות יש השפעה על תפיסת המורה הטוב

מצביעי� על הבדלי� תרבותיי� ולשוניי� בתפיסת דמות המורה ) 2007(קציר ואחרי� 

ההבדלי� העיקריי� משתקפי� ביחסי� . הטוב בי� סטודנטי� להוראה ערבי� ויהודי�

בסגנו� ממוקד מורה לעומת , כמנחה ומדרי� בתפקיד המורה, הבינאישיי� של המורה

מחקר� של רייכל . סגנו� ממוקד תלמיד ובתחושות התלמידי� ורגשותיה� כלפי המורה

בדק את ההבדלי� ואת קווי הדמיו� בתפיסת  (Reichel & Arnom, 2009)וארנו� 

המורה הטוב בקרב מדג� של יהודי� וערבי� מכלל אוכלוסיית ישראל תו�  התמקדות 

מממצאיו עולה  שהעמדות כלפי המורה הטוב ה� עמדות . מגדר ואתניות: י היבטי�בשנ

  ).ethno-culture(לאומית �התלויות תרבות

המחקרי� שהוצגו לעיל ה� מחקרי� השוואתיי� המשווי� בי� משתתפי� ערבי� 

לפיכ� ממצאיה� מדווחי� על שונות בתפיסת המורה הטוב בי� , למשתתפי� יהודי�

מחקרנו זה מתמקד בהשפעת תכונות ומאפייני� , לעומת זאת. תשתי התרבויו

 –תרבותיי� על תפיסת המורה הטוב בקרב סטודנטיות בעלות רקע תרבותי דומה 

בעלי זיקה , המחקר מניח שקיימי� שלושה מרכיבי� עיקריי�. מוסלמיות, ערביות

מרכיב : מרכיבי� אלה ה�. המאפייני� את התרבות הערבית, הדדית בולטת

ומרכיב תפיסת ) שהוא מרכיב מרכזי בחברה הערבית(מרכיב הדת , קולקטיבי בחברהה

מטרתנו ). Barakat, 2000; 2009, זועבי וחליל, עואד(חלוקת התפקידי� על פי מגדר 
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במחקר זה היא לבחו� הא�  קיי� קשר בי� המאפייני� התרבותיי� של הסטודנטיות 

  .לבי� תפיסת� את המורה הטוב

  המתודולוגי. 2

יתרונה של שיטת המחקר הכמותי . מחקר זה משתמש במתודולוגיה של כלי� כמותיי�

הכלי הכמותי . הוא בכ� שניתוח תשובות הסטודנטי� קל יותר ושיטת הניתוח אחידה

  .תפיסות ואמונות, בא לידי ביטוי במילוי שאלו� אשר כלל קשת של עמדות

  

  אוכלוסיית המחקר . 2.1

תלמידות במסלול הגיל  –סטודנטיות מוסלמיות  122אוכלוסיית המחקר מנתה 

תלמידות שנה  34; תלמידות שנה א 33. הר� במכללת סכני� להכשרת עובדי הוראה

סטודנטיות נוצריות ודרוזיות  14.  תלמידות שנה ד �28תלמידות שנה ג ו 27; ב

  .שלמדו עמ� נופו בשלב המקדי� משו� מספר� הנמו�

  

  משתני המחקר. 2.2

  :חקר ה�משתני המ  

 : תכונות ומאפייני� תרבותיי�/תפיסות ועמדות חברתיות   .א

  ;מידת הקולקטיביז� לעומת מידת האינדיבידואליז�. 1

  ;מידת הדתיות. 2

  ;תפיסת חלוקת תפקידי� על פי מגדר. 3

  תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליח  .ב

  

  תיאור אוכלוסיית המחקר . 2.3

מ�  �90.0%סטודנטיות מוסלמיות שה� כ 122אוכלוסיית המחקר מנתה , כאמור

 95.1%. התלמידות במסלול הגיל הר� במכללת סכני� להכשרת עובדי הוראה

נשואות ללא  25.4%; מהסטודנטיות רווקות 41.8%; 30�20מהסטודנטיות בגילאי� 

  .נשואות ע� ילדי� 32.8% �ילדי� ו

  

  כלי המחקר. 2.4

שאלו� עבור תפיסות ועמדות : שו�הרא. השאלו� ששימש אותנו כלל שני חלקי�

שני . המאפיינות את המורה המצליח התכונותשאלו� עבור : השני; חברתיות
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ה� של ניסוח וה� , החלקי� ה� שאלוני מד# שתורגמו לשפה הערבית ועברו תיקו#

  .של תוכ�

  שאלו� . 2.4.1

השאלו� . בשאלו� זה באה לידי ביטוי ההגדרה האופרטיבית למשתני� דלעיל

בררתיות שבה� המשיב �שאלות סגורות רב) א: (שלושה סוגי� של שאלות כלל

היגדי� שדורגו על פני סול� ליקרט ) ב(; צרי� לבחור את התשובה המתאימה לו

, גיל: פרטי רקע דמוגראפיי�) ג(; )הגבוה ביותר( 5עד ) הנמו� ביותר( 1שנע בי� 

  . מצב משפחתי ועוד

  

  תיות שאלו� תפיסות ועמדות חבר. 2.4.1.1

שאלו� ). 2009(שימש ג� את עואד ואחרי� , השאלו� ששימש אותנו במחקר זה

פריטי� אשר בודקי� את תפיסת הסטודנטי� בנוגע לשלושה   �117זה מורכב מ

  : מרכיבי�

 ). פריטי� 50( תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית  .א

  ). פריטי� 8(תפיסות ועמדות כלפי הדת   .ב

 ). פריטי� 59(תפקידי� על לפי מגדר  תפיסות ועמדות כלפי חלוקת  .ג

. הנבדקי� התבקשו לציי� את עמדת� בנוגע להיגדי� בשלושת המרכיבי� הללו

מסכי� במידה ( 5עד , )לא מסכי� בכלל( �1דרגות מ 5כל היגד דורג בסול� של 

  ).רבה

  

  שאלו� התכונות המאפיינות את המורה המצליח. 2.4.1.2

). 1990(מש ג� את שרמ� וב� מנח� השאלו� ששימש אותנו במחקר זה שי

 ,Edward et alשאלו� זה נבנה במקורו על ידי מומחי� מארצות הברית 

עמדת� בנוגע הנבדקי� התבקשו לציי� את . פריטי� 25השאלו� כלל ). (1983

האפיו� החשוב ביותר קיבל את . לתכונות המאפיינות את המורה המצליח

  .1ה ביותר קיבל את הער� ואילו זה שחשיבותו היא הנמוכ, 5הער� 

  

  ניתוח גורמי� ומהימנות השאלו� . 2.5

לשאלו� זה שני . עמדות ואמונות, הפריטי� בשאלו� מתארי� מגוו� של תפיסות

קולקטיביות : שאלו� תפיסות ועמדות חברתיות שמרכיביו ה�) א: (חלקי�
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שאלו�  )ב(; חלוקת תפקידי� לפי מגדר, דתיות פרקטית ואמונה, ואינדיבידואליות

להל� מסכ� את מהימנות  1לוח . תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליח

  .  ציוני השאלוני� ואת המדדי� שנגזרו מניתוח הגורמי�

. α=77.הייתה  תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיביתמהימנותו של המרכיב  

 ח גורמי�נער� ניתו, נוס� לכ�. מידת מהימנות זו מציינת עקיבות פנימית גבוהה

פריטי המרכיב ונבדקה מידת התאמת� לקיומ� של גורמי�  50אשר הוכנסו בו 

המייצגי� את מידת הקולקטיביות ) או לקיומו של גור� אחד(נסתרי� 

נמצאו חמישה , בניתוח גורמי� של ציוני מרכיב הקולקטיביות. והאינדיבידואליות

  . גורמי� בעלי משמעות בהתא� לפריטי� שנכללו בה�

ביחס לגור�  �0.4בעלי טעינות הגבוהה מ) 25�22(� ראשו� כלל חמישה פריטי� גור

גורמי� אלה מתארי� היבטי� שוני� הקשורי� ). פריטי� דומיננטיי� –להל� (

מדד שייכות והזדהות גור� זה יכונה להל� . למידת השייכות וההזדהות ע� הקבוצה

גור� . יטי� הכלולי� בולמדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפר. ע� הקבוצה

תפיסות ועמדות כלפי חברה "מס� כל השונות של המרכיב  7.4%זה מסביר 

ציו� גבוה מעיד על רמת הרמוניה גבוהה בי� ( α=82.והוא בעל ער� של , "קולקטיבית

  ).חברי הקבוצה

אשר מתארי� היבטי� , )14,10,6,4,2,1(פריטי� דומיננטיי�  6גור� שני כלל 

מדד גור� זה יכונה להל� . לדאגה ולעזרה לשכני� ולחמולה הגדולה, שוני� לתמיכה

למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� . תמיכה הדדית בתו� הקבוצה

תפיסות ועמדות "מס� כל השונות של המרכיב % 6.3גור� זה מסביר . הכלולי� בו

על רמת עזרה ציו� גבוה מעיד ( α=77.בעל ער� של  והוא, "כלפי חברה קולקטיבית

  ).ותמיכה הדדית בי� חברי הקבוצה

המשמשי� לתיאור היבטי� ) 38, 37�34(פריטי� דומיננטיי�  5גור� שלישי כלל 

מדד גור� זה יכונה להל� . שוני� הקשורי� למידת שיתו# הפעולה בי� חברי הקבוצה

למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע  .שיתו� הפעולה בי� חברי הקבוצה

תפיסות "מס� כל השונות של המרכיב  5.7%גור� זה מסביר . הכלולי� בו הפריטי�

ציו� גבוה מעיד על ( α=77.והוא בעל ער� של , "ועמדות כלפי חברה קולקטיבית

  ).רמת תחרות נמוכה בי� חברי הקבוצה

אשר מתארי� היבטי� ) 33�29(גור� רביעי כלל חמישה פריטי� דומיננטיי� 

גור� זה יכונה להל� . ואלי ברמת הכישורי� והמיומנויותשוני� של ביטוי אינדיביד

למדד זה נבנה סול� המבוסס על . מדד לביטוי היכולת המשותפת הקבוצתית
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מס� כל השונות של המרכיב  5.6%גור� זה מסביר . ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

ציו� גבוה ( α=77.והוא בעל ער� של , "תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

  ).יד על רמת ביטוי אינדיבידואלית נמוכה בי� חברי הקבוצהמע

אשר מתארי� , )20,19,18,17,11(גור� חמישי כלל חמישה פריטי� דומיננטיי� 

גור� זה , היבטי� שוני� הקשורי� למידת הלכידות וההזדהות ע� חברי הקבוצה

על  למדד זה נבנה סול� המבוסס. מדד הלכידות המשפחתית והחברתיתיכונה להל� 

מס� כל השונות של המרכיב  5.0%גור� זה מסביר . ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

ציו� גבוה ( α=62.והוא בעל ער� של  , "תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

  ).מעיד על רמת לכידות משפחתית וחברתית גבוהה בי� חברי הקבוצה

. ת הגורמי� הללונבנה מדד חדש המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בחמש     

מדד זה מבטא את התפיסות ואת העמדות כלפי חברה קולקטיבית בהתא� 

קולקטיביות ואינדיבידואליות  מדדמדד זה יכונה להל� . לחמשת הגורמי� שלעיל

מס� כל השונות של המרכיב  30.0%חמשת הגורמי� יחד מסבירי� . כללי

ציו� ( α=75.זה הוא  וערכו של מדד, "תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

  ). גבוה מעיד על רמת קולקטיביות גבוהה

מהימנות זו . α=62.הייתה " תפיסות ועמדות כלפי הדת"מהימנותו של המרכיב 

שהוכנסו  נער� ניתוח גורמי�: זאת ועוד. מציינת מידה גבוהה של עקיבות פנימית

או (סתרי� בו שמונת פריטי המרכיב ונבדקה מידת התאמת� לקיומ� של גורמי� נ

בניתוח . המייצגי� את התפיסות ואת העמדות כלפי הדת) לקיומו של גור� אחד

גור� זה כלל חמישה . גורמי� של ציוני מרכיב זה נמצא גור� אחד בעל משמעות

פריטי� אלה מתארי� היבטי� שוני� . �0.7בעלי טעינות הגבוהה מ) 5�1(פריטי� 

: כגו�, יסודות המרכזיי� של הדתבתפיסות ובעמדות הנוגעי� לאמונה האישית ב

גור� זה יכונה להל� . מלאכי� ויו� הדי�, ספרי קודש, שליחי� ונביאי�, אלוהי�

. למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו. אמונה/מדד דתיות

, "תפיסות ועמדות כלפי הדת"מס� כל השונות של המרכיב  42.2%גור� זה מסביר 

אמונה גבוהה בקרב /ציו� גבוה מעיד על רמת דתיות( α=88.של  והוא בעל ער� 

  ).אוכלוסיית המחקר

" תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר" מהימנותו של המרכיב

תפיסות ועמדות כלפי חלוקת "בניתוח גורמי� של ציוני המרכיב . α=87.הייתה

עלי משמעות בהתא� גורמי� ב 6פריטי� נמצאו  59שכלל " תפקידי� לפי מגדר

  . לפריטי� הכלולי� בה�
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המתארי� ,)57,46,45,44,38,37,20,16,9(פריטי� דומיננטיי�  9גור� ראשו� כולל 

היבטי� שוני� למידת השוויו� בי� המיני� בהישגי� האקדמיי� ובפיתוח מקצועי 

למדד זה נבנה סול� . מדד שוויו� בהישגי� ובמקצועגור� זה יכונה להל� . וקריירה

מס� כל השונות  7.5%גור� זה מסביר . מבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בוה

והוא בעל ער� , "תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר"של המרכיב 

  ).ציו� גבוה מעיד על תפיסה שוויונית בי� המיני� בהישגיות ובמקצוע( α=80.של 

המתארי� , )59,58,54,50,49,40,19,18(פריטי� דומיננטיי�  8גור� שני כלל 

היבטי� שוני� בחשיבות הנישואי� ולמידת השוויו� בביצוע מטלות הבית וניהול 

למדד זה . )ניהול וביצוע(מדד חלוקת תפקידי� בבית גור� זה יכונה להל� . המשפחה

מס� כל  5.7%גור� זה מסביר . נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

והוא , "תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר"השונות של המרכיב 

ציו� גבוה מעיד על תפיסה שוויונית בי� המיני� בניהול ותפעול ( α=82.בעל ער� של  

  ).הבית

המתארי� אמונה בחלוקת ) 28,8,5,4(פריטי� דומיננטיי�  4גור� שלישי כלל 

ד מידת האמונה בשוויו� מדגור� זה יכונה להל� . תפקידי� שוויונית בי� גבר ואישה

גור� זה . למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו. בי� מיני�

תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� "מס� כל השונות של המרכיב  4.1%מסביר 

ציו� גבוה מעיד על אמונה גבוהה בשוויו� בי� ( α=64.והוא בעל ער� של , "על פי מגדר

  ).המיני�

המתייחסי� להיבטי� שוני� ) 55,25,23,6(פריטי� דומיננטיי�  4רביעי כלל גור� 

האישה כמקור עזר (הנוגעי� לחשיבות העזרה שמגישה האישה לבעלה ולצור� שלה 

למדד זה . 'האישה בבית אינה מקור עזרה בלבד'מדד גור� זה יכונה להל� ). לבעל

מס� כל  4.0%ר� זה מסביר גו. נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

והוא , "תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר"השונות של המרכיב 

ציו� גבוה מעיד על כ� שהאישה אינה נתפסת א� ורק כמקור ( α=65.בעל ער� של  

  ).עזר לבעלה

פרטי� אלה מתייחסי� ). 34,26,24(פריטי� דומיננטיי�  3גור� חמישי כלל 

גור� זה יכונה . הקשורי� לחשיבותה של המשפחה לעומת הקריירהלהיבטי� שוני� 

למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע . מדד עדיפות משפחה על פני קריירהלהל� 

תפיסות "מס� כל השונות של המרכיב  4.1%גור� זה מסביר . הפריטי� הכלולי� בו
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ציו� גבוה ( α=68.והוא בעל ער� של , "ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר

  ).מעיד על יכולתה של האישה לפתח קריירה משלה

שתיארו היבטי� שוני� בכל ) 48,41,15(פריטי� דומיננטיי�  3גור� שישי כלל 

. מדד הישג שכלי שוויוניגור� זה יכונה להל� . הנוגע לשוויו� בהישגי� השכליי�

� זה מסביר גור. למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

תפיסות ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי "מס� כל השונות של המרכיב  4.0%

ציו� גבוה מעיד על תפיסה שוויונית לפי מגדר ( α=66.והוא בעל ער� של , "מגדר

  ).בהישגי� השכליי�

מדד זה . נבנה מדד חדש על בסיס ממוצע הפריטי� הכלולי� בששת הגורמי� הללו

את העמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר בהתא� לששת מבטא את התפיסות ו

חלוקת תפקידי� שוויונית לפי מגדר גור� זה יכונה להל� מדד . הגורמי� שלעיל

תפיסות "מס� כל השונות של המרכיב  30.0%ששת הגורמי� יחד מסבירי� ). כללי(

� גבוה ציו( α=86.והוא בעל ער� של , "ועמדות כלפי חלוקת תפקידי� על פי מגדר

  ). מעיד על תפיסות ועל עמדות שוויוניות כלפי חלוקת תפקידי� לפי מגדר

הייתה  תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליחמהימנותו של שאלו�   

.90=α . גורמי� בעלי משמעות בהתא�  6פריטי� נמצאו  25בניתוח גורמי� שכלל

  . לפריטי� שנכללו בה�

פריטי� אלה ). 20,19,18,16,15,10(ננטיי� פריטי� דומי 6גור� ראשו� כלל 

מתארי� את המורה המצליח כמי שמפתח את היכולת הקוגניטיבית והעצמית של 

כל תלמיד בכיתה ומטפח תקשורת ושיתו# פעולה בינו לבי� התלמידי� ובינו לבי� 

מדד פיתוח יכולת קוגניטיבית גור� זה יכונה להל� . צוות בית הספר וההורי�

למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� . תלמידי�ותקשורת ע� 

תפיסת התכונות "מס� כל השונות של המרכיב  16.6%גור� זה מסביר . הכלולי� בו

ציו� גבוה של מדד זה ( α=86.והוא בעל ער� של , "המאפיינות את המורה המצליח

  ). מלמד שהתכונות שלעיל מאפיינות מורה מצליח

הפרטי� שבו מתארי� את ). 34,23,22,4(� דומיננטיי� פריטי 4גור� שני כלל 

שומר על קשר טוב והוג� עמ� ומייצר , המורה המצליח כמי ששומר  על התלמידי�

מדד יצירת אווירה נינוחה בכיתה גור� זה יכונה להל� . אווירה חיובית בכיתה

ור� ג. למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו. ושמירה עליה

תפיסת התכונות המאפיינות את "מס� כל השונות של המרכיב % 12.2זה מסביר 
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ציו� גבוה של מדד זה מצביע על כ� ( α=79.והוא בעל ער� של , "המורה המצליח

  ). שבעיני הנבדקות התכונות שלעיל מאפיינות מורה מצליח

טי� אלה בהסתמ� על פרי). 13,12,8,6,5(פריטי� דומיננטיי�  5גור� שלישי כלל 

, מגוו� בשיטות הלימוד, מורה מצליח מתואר כמי ששומר על אתיקה מקצועית

מדד רמה מקצועית גור� זה יכונה להל� . מתכנ� את השיעור ובקיא בחומר הנלמד

גור� . למדד זה נבנה סול� המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו. ושליטה בידע

תפיסת התכונות המאפיינות את "מס� כל השונות של המרכיב  10.3%זה מסביר 

ציו� גבוה של מדד זה מצביע על כ� . (α=78.והוא בעל ער� של , "המורה המצליח

שבעיני הנבדקות תכונות המורה שלעיל ה� התכונות הדומיננטיות המאפיינות מורה 

  ).מצליח

בפרטי� אלה המורה המצליח ). 21,14,9(פריטי� דומיננטיי�  3גור� רביעי כלל 

שומר על משמעת ומערי� נכונה את הישגי , שולט בכיתה, ורה  עדכנימתואר כמ

למדד זה נבנה סול� . מדד הוראה עדכנית קלסיתגור� זה יכונה להל� . התלמידי�

מס� כל השונות  8.9%גור� זה מסביר . המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בו

א בעל ער� של והו, "תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליח"של המרכיב 

.62=α . 

פריטי� אלה מתארי� ). 25,17,11,7,3(פריטי� דומיננטיי�  5גור� חמישי כלל 

בעל יכולת התאקלמות , מורה מצליח כמי  שנמצא בקשר טוב ע� צוות בית הספר

גור� . רגיש לצורכי התלמידי� ובקיא בתכניות הלא פורמאליות בבית הספר, גבוהה

למדד זה נבנה סול� המבוסס . בסביבה הלימודית מדד התמודדותזה יכונה להל� 

מס� כל השונות של המרכיב  8.2%גור� זה מסביר . הכלולי� בועל ממוצע הפריטי� 

 .α=68.והוא בעל ער� של , "תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליח"

. נבנה מדד חדש המבוסס על ממוצע הפריטי� הכלולי� בחמשת הגורמי� הללו

א את תפיסת התכונות המאפיינות את המורה המצליח בהתא� מדד זה מבט

תפיסת תכונות המורה המצליח גור� זה יכונה להל� מדד . לחמשת הגורמי� שלעיל

תפיסת "מס� כל השונות של המרכיב  56.7%חמשת הגורמי� יחד מסבירי� ). כללי(

עיד על ציו� גבוה מ. (α=90.והוא בעל  , "התכונות המאפיינות את המורה המצליח

  ).תפיסת המורה כמצליח יותר
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  ערכי אלפא קרונב� של ציוני המדדי�: 1לוח 
  

מרכיב 

  )/שאלו�(

  מדדי�

  )אלפא(

  7מדד   6מדד   5מדד   4מדד   3מדד   2מדד   1מדד 

תפיסות 

ועמדות 

כלפי חברה 

 קולקטיבית

שייכות 

והזדהות ע� 

  הקבוצה

.82)(  

תמיכה 

הדדית בתו� 

  הקבוצה

).77(  

שיתו� 

� פעולה בי

חברי 

  הקבוצה

).77(  

יכולת 

משותפת 

  קבוצתית

).70(  

לכידות 

משפחתית 

  וחברתית

).62(  

קולקטיביות 

ואינדיבידואליות 

  )כללי(

).62(  

  

תפיסות 

ועמדות 

  כלפי הדת

 אמונה/דתיות

).88(  
            

תפיסות 

ועמדות 

כלפי חלוקת 

תפקידי� 

  לפי מגדר

שוויו� 

בהישגי� 

  ובמקצוע

).80(  

חלוקת 

תפקידי� 

נית שוויו

ניהול (בבית 

  )וביצוע

).82(  

אמונה 

בשוויו� בי� 

  המיני�

).64(  

 האישה בבית

אינה מקור 

  עזרה בלבד

).65(  

עדיפות 

משפחה על 

 פני קריירה

).68(  

הישג שכלי 

  שוויוני

).66(  

 חלוקת

  תפקידי�

לפי  שוויונית

  )כללי( מגדר

).86(  

התכונות 

המאפיינות 

את המורה 

  המצליח

פיתוח יכולת 

  תקוגניטיבי

ותקשורת ע� 

  התלמידי�

).86(  

יצירת 

  אווירה

נינוחה 

  בכיתה

ושמירה 

  עליה

).79(  

רמה 

מקצועית 

ושליטה 

 בידע
).78(  

הוראה 

  עדכנית

  קלסית

).62(  

התמודדות 

ע� 

הסביבה 

  הלימודית

).68(  

תפיסת תכונות 

  המורה המצליח

  )כללי(

).90(  

  

  

    מהל� המחקר. 2.6

האקדמית להכשרת עובדי הוראה  השאלוני� הועברו בכיתות הלימוד במכללה

הסטודנטיות ענו על השאלו� באופ� . ט"בסכני� לקראת סו# שנת הלימודי� תשס

  .השאלוני� הועברו על ידי החוקרי�. אנונימי

  

  ממצאי�. 3

תפיסות ועמדות כלפי חברה "א שלהל� מוצגות השוואות בי� ממוצעי המדדי� .2בלוח 

ינונית במדד הקולקטיביות והאינדיבידואליות נצפתה רמה ב, באופ� כללי". קולקטיבית

ורמה נמוכה של נטייה לקולקטיב בכל מה שקשור , )4.9�2.2וטווח  3.17ממוצע (הכללי 

, במילי� אחרות". הצגת יכולת קבוצתית"ו" שיתו# פעולה בי� חברי הקבוצה"למדדי� 

ולא ברמה  ברמה אישית) כישורי� ומיומנויות(הסטודנטיות נוטות להבליט את יכולת� 

לעומת . קבוצתית ואינ� חושבות ששיתו# פעולה בי� חברי הקבוצה הוא אפקטיבי עבור�
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נצפתה רמה גבוהה של נטייה לקולקטיביות בכל הקשור לתמיכה הדדית בי� חברי , זאת

הסטודנטיות מדווחות על רמת קולקטיביות . הקבוצה וללכידות משפחתית וחברתית

לעומת רמת קולקטיביות נמוכה ברובד האישי , גבוהה ברובד המשפחתי והחברתי

  ).קידו� מקצועי, פיתוח קריירה, כישורי�, מיומנויות, הישגי�(המקצועי 

 

"תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"ממוצע ציוני המדדי� של הממד : א.2לוח   

תפיסות 

ועמדות כלפי 

חברה 

  קולקטיבית

שייכות 

והזדהות 

ע� 

 הקבוצה

תמיכה 

הדדית 

בתו� 

 הקבוצה

שיתו� 

פעולה בי� 

חברי 

 הקבוצה

יכולת 

 קבוצתית

לכידות 

משפחתית 

 וחברתית

קולקטיביות 

ואינדיבידואליות 

 )כללי(

 3.17 4.24  1.76  2.23  3.90  3.26  ממוצע
 0.34 0.46  0.57  0.71  0.63  0.83  סטיית תק�
  4.9�2.2  5.0�3.2  4.4�1.0  5.0�1.0  5.0�1.0  5.0�1.0 טווח ציוני�

תפיסות ועמדות כלפי "קדמי מתא� פירסו� בי� ציוני המדדי� של הממד מ: ב.2לוח 

התכונות המאפיינות את המורה "לבי� ציוני המדדי� של  הממד " חברה קולקטיבית

 "המצליח

 ממדי�
שייכות 

והזדהות ע� 

 הקבוצה

תמיכה 

הדדית בתו� 

 הקבוצה

שיתו� 

פעולה בי� 

חברי 

 הקבוצה

יכולת 

 קבוצתית

לכידות 

משפחתית 

 רתיתוחב

קולקטיביות 

ואינדיבידואליות 

 )כללי(

פיתוח יכולת 

 קוגניטיבית
ותקשורת ע� 

 התלמידי�

.234 a .362 a n.s -.212 b .272 a .241 a 

יצירת  אווירה 

  נינוחה בכיתה

 ושמירה עליה
n.s .353 a n.s n.s .206 b .224 a 

רמה מקצועית 

 b .313 a -.181 b -.291 a .232 b n.s 207. ושליטה בידע

 הוראה עדכנית
  קלסית

n.s  .188 b  -.226 b  -.240 a  .183 b  n.s  

התמודדות ע� 

הסביבה 

  הלימודית
.214 b  .387 a  n.s  n.s  .152 c  .260 a  

 

not significant :n.s   , P<0.01 : a  ,  P<0.05 : b  ,  P<0.10 : c 
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בי� ) 5%ברמת מובהקות עד (ב מצביע על מתא� שלילי מובהק סטטיסטית .2לוח 

בממד " יכולת קבוצתית"ו" שיתו# פעולה בי� חברי הקבוצה: "המדדי� הבאי�

פיתוח יכולת : "לבי� המדדי� הבאי�" תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

הוראה "ו" רמה מקצועית ושליטה בידע", "קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�

, רוצה לומר". יחהתכונות המאפיינות את המורה המצל"בממד " עדכנית קלסית

בממד ) כישורי� ומיומנויות(הסטודנטיות אשר מצדדות בהבלטת היכולת האישית 

מעניקות ציוני� גבוהי� לתכונות , "תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

פיתוח יכולת קוגניטיבית : "המאפיינות את המורה המצליח הקשורות למדדי� הבאי�

". הוראה עדכנית קלסית"ו" ית ושליטה בידערמה מקצוע", "ותקשורת ע� התלמידי�

ברמה הפרטנית , מדדי� אלה מבטאי� את העבודה המקצועית של המורה בשתי רמות

ב עולה שכאשר .2מלוח , נוס# לכ�). מול התלמידי� בכיתה(וברמה הקולקטיבית 

הסטודנטיות מעניקות ציוני� גבוהי� לפריטי� שבמדד התמיכה הדדית בי� חברי 

ה� מעניקות בהתא� ציוני� גבוהי� במדד , )הבנה לאחר, חמלה, עזרה, גהדא(הקבוצה 

, המתייחס לתכונות המאפיינות את יחסו של המורה המצליח כלפי התלמידי� בכיתה

של ממד התכונות המאפיינות ) התכונות(לכ� ה� מעניקות ציוני� גבוהי� לכל המדדי� 

  .את המורה המצליח

כשסטיית התק� , )5.0�3.6טווח ( 4.95היה " נהאמו/דתיות"נמצא כי ממוצע המדד 

הרמה , א# על פי שנתוני� אלה מעידי� על רמת אמונה גבוהה: הווה אומר. 0.2היא 

נמצא מתא� שלילי מובהק ,  זאת ועוד. הפרקטית של ממד הדתיות לא הייתה מובהקת

הוראה "לבי� המדד " אמונה/דתיות"בי� המדד ) 10%ברמת מובהקות (סטטיסטית 

ככל : לשו� אחר". התכונות המאפיינות את המורה המצליח"בממד " דכנית קלסיתע

ה� מייחסות חשיבות ") אמונה/דתיות"כפי שעולה מהמדד (שהסטודנטיות דתיות יותר 

לתכונות הקשורות להוראה עדכנית קלסית ) מעניקות ציוני� נמוכי� יותר(פחותה יותר 

). תה ומערי� נכונה את הישגי התלמידי�שומר על משמעת בכי, מורה משתל� כל הזמ�(

בי� המדד ) 10%ברמת מובהקות של עד (לא נמצא מתא� מובהק סטטיסטית 

התכונות המאפיינות את המורה "לבי� שאר המדדי� של הממד " אמונה/דתיות"

  ". המצליח

ה /באיזה מידה את( 7' נמצא מתא� חיובי מובהק סטטיסטית בי� פריט מס, ע� זאת 

אשר מבטא את ") פרקטית�דתיות"להל� מדד '; כמו תפילה וכו, וות הדתת מצ/מקיי�

יצירת אווירה נינוחה בכיתה : "לבי� המדדי� הבאי�, ההיבט הפרקטי של הדתיות
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רמה מקצועית "; )1%ברמת מובהקות   254.מקד� קורלציה של" (ושמירה עליה

  ). 10%ברמת מובהקות של  168.מקד� קורלציה של " (ושליטה בידע

תפיסות ועמדות "שלהל� מוצגות השוואות ממוצעי� בי� המדדי� של המדד  3בלוח 

מלוח זה עולה נטייה בינונית לשוויוניות ". בכל הנוגע לחלוקת תפקידי� על לפי מגדר

בתחו�  –בעיקר בתחו� ההישגי� והמקצוע , )4.6�2.6וטווח  3.55ממוצע . (בי� המיני�

ה� מצדדות בשמירה , לעומת זאת. שנייה בביתזה תפיסת� היא שהאישה אינה מפרנסת 

מתשובותיה� של , כמו כ�. על המשפחה יותר משה� מצדדות בפיתוח הקריירה

ניהול (הסטודנטיות עולה תפיסה לא שוויונית בכל הנוגע לחלוקת התפקידי� בבית 

  ).וביצוע

תפיסות ועמדות בכל הנוגע לחלוקת "ממוצע ציוני המדדי� של הממד :  3לוח 

  "ידי� לפי מגדרתפק

תפיסות 

ועמדות כלפי 

חלוקת 

תפקידי� לפי 

  מגדר

שוויו� 

בהישגי� 

 ובמקצוע

חלוקת 

תפקידי� 

שוויונית בבית 

 )ניהול וביצוע(

  אמונה

בשוויו� 

בי� 

 המיני�

האישה 

  בבית

אינה מקור 

 לעזרה בלבד

עדיפות 

 משפחה 

  פני על

 קריירה

הישג 

שכלי 

 שוויוני

  חלוקת

  תפקידי�

על לפי  שוויונית

 )כללי( מגדר

 3.55 3.40 2.38 4.20  3.30  3.22  4.12  ממוצע
 0.46 0.89 0.93 0.66  0.81  0.73 0.55  סטיית תק�

 5.0�1.0  5.0�2.0 5.0�1.2  5.0�1.2 5.0�2.8  טווח ציוני�
5.0�

1.3  
4.6�2.6  

שוויו� "בי� המדד ) 1%ברמת מובהקות של (נמצא  מתא� חיובי מובהק סטטיסטית 

פיתוח : "לבי� התכונות הקשורות למדדי� הבאי�" בי� המיני�בהישגי� ובמקצוע 

ברמת מובהקות  277.מקד� קורלציה " (יכולת קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�

). 1%ברמת מובהקות של  334.מקד� קורלציה " (הוראה עדכנית קלסית"ו) 1%של 

ובמקצוע ה�  בהישגיות, ככל שהסטודנטיות מצדדות יותר בשוויו� בי� המיני�, כלומר

פיתוח יכולת "הקשורות למדד , מדרגות גבוה יותר את תכונותיו של המורה הטוב

הוראה עדכנית "ואת אלה הקשורות  למדד " קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�

שומר על משמעת בכיתה ומערי� נכונה את הישגי , מורה משתל� כל הזמ�" (קלסית

ה� " אמונה לשוויו� בי� המיני�"תר במדד כאשר הסטודנטיות מצדדות יו). התלמידי�
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יצירת  אווירה : "נוטות להעניק ציוני� נמוכי� לתכונות הקשורות למדדי� הבאי�

) 10%ע� רמת מובהקות  �154.מקד� קורלציה " (נינוחה בכיתה ושמירה עליה

). 5%ע� רמת מובהקות  �212.מקד� קורלציה " (התמודדות ע� הסביבה הלימודית"ו

טודנטיות המאמינות בשוויו� בי� המיני� מעניקות ציוני� גבוהי� יותר ס, דהיינו

לתכונותיו של המורה המצליח המבטאות עבודה מקצועית ברמה הפרטנית מול 

  . התלמיד

) 10%ברמת מובהקות של (נמצאה קורלציה חיובית מובהקת סטטיסטית : זאת ועוד

פיתוח יכולת "מדד לבי� ה" האישה בבית אינה מקור לעזרה בלבד"בי� המדד 

אישה המאמינה בשוויו� בי� , במילי� אחרות". קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�

מעניקה ציוני� גבוהי� לתכונותיו של ) כמפרנסת שווה(המיני� בכישורי� ובהישגי� 

". פיתוח יכולת קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�"המורה המצליח הקשורות למדד 

לא נמצאה קורלציה , זאת ועוד. דה פרטנית מול התלמידי�תכונות אלה מבטאות עבו

מובהקת סטטיסטית בי� השילובי� האחרי� בי� מדדי התכונות המאפיינות את המורה 

המצליח לבי� מדדי� שבחנו את התפיסות והעמדות כלפי חלוקת התפקידי� על לפי 

 .מגדר

המאפיינות את  מוצגות השוואות בי� הממוצעי� של מדדי התכונות, שלהל� 4בלוח 

מאפייניו של המורה , באופ� כללי. המורה המצליח בהתא� לתפיסת� של הסטודנטיות

הסטודנטיות ציינו ). 5.0�3.6וטווח  4.47ממוצע (המצליח דורגו ברמה גבוהה 

יצירת אווירה נינוחה בכיתה ושמירה : שהתכונות החשובות ביותר למורה מצליח ה�

יכולת לפיתוח היכולות הקוגניטיביות של ; ה בידערמה מקצועית גבוהה ושליט; עליה

בסדר (הסטודנטיות דירגו . התלמידי� וכ� תקשורת פתוחה וסימטרית ע� התלמידי�

: באופ� הבא, את התכונות הפחות חשובות בעיניה� המאפיינות מורה מצליח) יורד

ית מידת התמודדותו של המורה ע� הסביבה הלימודית ומורה המתאפיי� בהוראה עדכנ

  .קלסית
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"התכונות המאפיינות את המורה המצליח"ממוצע ציוני המדדי� של הממד : 4לוח   

תכונות 

המאפיינות את 

המצליח המורה  

פיתוח יכולת 

  קוגניטיבית

ותקשורת ע� 

 התלמידי�

יצירת  אווירה 

 נינוחה בכיתה

 ושמירה עליה

רמה 

מקצועית 

ושליטה 

 בידע

הוראה 

  עדכנית

 קלסית

התמודדות 

ה ע� הסביב

 הלימודית

תפיסת תכונות 

 המצליח ורההמ

 )כללי(

 4.47 4.30 4.32 4.51 4.62 4.56 ממוצע
 0.37 0.50 0.56 0.46 0.44 0.42 סטיית תק�
�3.5 5.0 טווח ציוני�  5.0 �2.7  5.0 �3.0  5.0 �2.6  5.0 �3.2  5.0 �3.6  

  

כדי להבליט ולחדד את הקשר בי� התכונות והמאפייני� התרבותיי� לבי� התכונות 

המאפיינות את המורה הטוב נבנה מדד חדש אשר מבטא את התכונות ואת המאפייני� 

המדד החדש ". תפיסות ועמדות חברתיות"התרבותיי� לפי שלושת הממדי� של המדד 

במדד " אמונה/דתיות"כדי לחדד את השפעת הדת החלפנו את המדד : נבנה באופ� הבא

קולקטיביות "דד המ –כל אחד מ� המדדי� הבאי� ". פרקטית�דתיות"

)" כללי(חלוקת תפקידי� שוויונית על לפי מגדר "המדד , )"כללי(ואינדיבידואליות 

לאחר . קודד בנפרד לשני ערכי� לפי ער� החציו� השיי� לו –" פרקטית�דתיות"והמדד 

) מתחת לחציו�( 1ער� ; מדדי� חדשי� שלכל אחד מה� שני ערכי� 3הקידוד התקבלו 

חושב מדד כללי חדש המבוסס על סכו� שלושת , בהתא� לכ� ).מעל לחציו�( 2וער� 

מדד זה מבטא את התכונות "). כללי –מדד תרבותי "שיכונה להל� (המדדי� החדשי� 

: הערכי� האפשריי� של מדד זה ה�. ואת המאפייני� התרבותיי� של הסטודנטיות

ונה להל� שיכ, 4,3עבור הערכי� ( 1ער� ; מדד זה קודד שוב לשני ערכי�. 6,5,4,3

שיכונה להל� , 6,5עבור הערכי� ( 2וער� ") תכונות ומאפייני� תרבותיי� מסורתיי�"

  "). תכונות ומאפייני� תרבותיי�  מודרניי�"

בהשוואה בי� ממוצעיה� של שני מדגמי� בלתי  tשלהל� מראה את ערכי מבח�  5לוח 

ה עולה מלוח ז. למדדי� של התכונות המאפיינות את המורה המצליח, תלויי�

שהסטודנטיות בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המודרניי� מעניקות ציוני� 

פיתוח : תכונות כגו�, גבוהי� יותר לתכונות המאפיינות לדעת� את המורה המצליח

יצירת אווירה נינוחה בכיתה ושמירה , יכולת קוגניטיבית ותקשורת ע� התלמידי�

מאשר , )במובהקות סטטיסטית גבוהה(ע רמה מקצועית גבוהה ושליטה ביד, עליה

  : הסטודנטיות בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המסורתיי�
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התכונות המאפיינות את המורה "של ממוצעי המדדי� של הממד  tערכי : 5לוח 

 )"כללי(המצליח לפי מדד תרבותי 

תכונות המאפיינות 

 את המורה המצליח

פיתוח יכולת 

  קוגניטיבית

 ותקשורת ע�

 התלמידי�

יצירת אווירה 

 נינוחה בכיתה

 ושמירה עליה

רמה 

מקצועית 

 ושליטה בידע

הוראה 

  עדכנית

 קלסית

התמודדות 

ע� הסביבה 

 הלימודית

תפיסת תכונות 

 המורה המצליח

 )כללי(

תכונות ומאפייני� 

 תרבותיי�

)ממוצע(מסורתיי�   
4.48 4.51 4.41 4.29 4.26 4.40 

תצפיות ' מס  N 66 66 66 66 66 66 

 0.38 0.52 0.53 0.49 0.48 0.44 סטיית תק�

תכונות ומאפייני� 

 מודרניי� תרבותיי�

)ממוצע(  
4.66 4.74 4.62 4.36 4.35 4.56 

תצפיות ' מס   N 56 56 56 56 56 56 

 0.33 0.47 0.60 0.40 0.36 0.38 סטיית תק�

 t 2.32 b 2.92 a 2.47 b n.s n.s 2.34 bער� 

כ תצפיות "סה  N 122 122 122 122 122 122 

דרגות חופש   df 120 120 120 120 120 120 

  

not significant :n.s   , P<0.01 : a  ,  P<0.05 : b  

: רוצה לומר. מדדי� אלו מציגי� את סגנונו של המורה ואת שיטת ההוראה שלו

הסטודנטיות בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המודרניי� מעריכות מורה 

וה� ברמה ) למול התלמיד(ה� ברמה הפרטנית , רה המלמד בשתי רמותמצליח כמו

ע� זאת לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בי� ). למול התלמידי� בכיתה(הקולקטיבית 

הסטודנטיות בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המסורתיי� לבי� הסטודנטיות 

: ע למדדי� הבאי�בעלות התכונות והמאפייני� התרבותיי� המודרניי� בכל הנוג

מדדי� אלו נוטי� ". התמודדות ע� הסביבה הלימודית"ו" הוראה עדכנית קלסית"

  .פרונטאלי בתו� הכיתה� יותר לסגנו� עבודה קולקטיבי

  

  דיו�. 4

מחקר זה התמקד בהשפעת� של תכונות ומאפייני� תרבותיי� על תפיסתה של דמות 

ות חברתיות של סטודנטיות הוא בח� את הקשר בי� עמדות ותפיס". המורה הטוב"

לבי� תפיסת� את התכונות המאפיינות את המורה , פרחי הוראה, מוסלמיות ערביות

, התכונות שמייחס הפרט למורה הטוב מושפעות מחוויותיו האישיות. הטוב/המצליח
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 Bannink)מניסיונו לאור� השני� ומ� המאפייני� התרבותיי� שאות� רכש מילדותו 

& Van Dam, 2007; Reichel & Arnon, 2009) .  

בעיני פרחי ההוראה תסייע להבי� מיה� המורי� " המורה הטוב"הבנתה של דמות 

אנושי שה� מייחסי� �ומהו האידיאל המקצועי, מה מכוו� את התנהגות�, לעתיד

  ). 2005, רייכל וארנו�(כלומר לעצמ� , למורה

הוא מורה המתאפיי�  מתשובותיה� של הסטודנטיות עולה שמורה טוב בעיניה�, ככלל

מגלה רמה מקצועית ; יוצר אווירה טובה ונינוחה בכיתה ושומר עליה: בתכונות אלה

; מגלה יכולת לפיתוח היכולות הקוגניטיביות של התלמידי�; גבוהה ושליטה בידע

ממצאי� אלו תואמי� את מרבית . מומחה לתקשורת פתוחה וסימטרית ע� התלמידי�

; שהוזכרו על ידי הוגי דעות מהתקופה האסלאמית" ובמורה ט"תיאוריו של המונח 

כמו ). 1965(לדו� 'ואב� ח) 2001(זאלי 'ג�אל, )2007(אב� סינא , )1935(מאעה 'כגו� אב� ג

אשר , )1983(גלעדי וקור$ , פר$�ב�ממצאי� אלו דומי� לממצאי� שהוזכרו על ידי , כ�

, ודד חשיבה מסתעפתמע, מצאו כי המורה האידיאלי נתפס כמומחה בתחו� ההוראה

  . מטפח חשיבה ביקורתית ומתאי� את הסבריו לרמת החשיבה של התלמידי�

בממד ) כישורי� ומיומנויות(הסטודנטיות אשר מצדדות בהבלטת היכולת האישית 

מעניקות ציוני� גבוהי� יותר לתכונות , "תפיסות ועמדות כלפי חברה קולקטיבית"

פיתוח יכולת קוגניטיבית : "למדדי� הבאי�המאפיינות את המורה המצליח הקשורות 

". הוראה עדכנית קלסית"ו" שליטה בידע, רמה מקצועית", "ותקשורת ע� התלמידי�

ה� ברמה , תכונות אלה מבטאות את העבודה המקצועית של המורה בשתי רמות

  .הפרטנית וה� ברמה הקולקטיבית

תכונות המאפיינות ה"לבי� הממד " אמונה/דתיות"לא נמצא מתא� ברור בי� הממד 

לבי� " פרקטית�דתיות"נמצא מתא� חיובי בי� המדד , ע� זאת".  את המורה הטוב

רמה מקצועית "והמדד " יצירת אווירה נינוחה בכיתה ושמירה עליה: "המדדי� הבאי�

הסטודנטיות תופסות את המורה הטוב כמי שבקיא בחומר : הווה אומר". ושליטה בידע

. ובכ� מאפשר תהלי� למידה ראוי, חה בכיתה ושומר עליהיוצר אווירה נינו, הנלמד

, זמורה(תפיסה זו נוטה לתפיסה המסורתית הרואה את המורה בעיקר כמקור של ידע 

1990.(  

מ� הממצאי� עולה שסטודנטיות שצידדו בשוויו� בי� המיני� בכל הנוגע להישגיות 

, יכולת קוגניטיביתולמקצוע ייחסו חשיבות גדולה יותר לתכונות הקשורות לפיתוח 

מורה " (הוראה עדכנית קלסית"לתקשורת ע� התלמידי� ולתכונות שקשורות למדד 
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). שומר על משמעת בכיתה ומערי� נכונה את הישגי התלמידי�, משתל� כל הזמ�

תפיסה זו נוטה לתפיסה המודרנית הרואה את המורה לא רק כמקור ידע אלא ג� 

  ).1990, זמורה(תלמיד כמחנ� וכזה המפתח את  אישיותו של ה

שקיי� הבדל בי� , ממחקרי� שהשוו בי� סטודנטי� ערבי� לסטודנטי� יהודי� עולה

 Reichel; 2007, קציר ואחרי�(סטודנטי� אלה בכל הנוגע למאפייניו של המורה הטוב 

& Arnom, 2009 .( מחקרנו זה בח� את השפעת� של התכונות והמאפייני� התרבותיי�

בקרב סטודנטיות ערביות בעלות רקע תרבותי " המורה הטוב"של  על תפיסת תכונותיו

  . ובכ� ייחודו –דומה 

ממצאיו מלמדי� כי קיימת שונות בתפיסת� של הסטודנטיות את תכונותיו של 

, כמו כ�. ושונות זו מקורה בתכונותיה� ובמאפייניה� התרבותיי�, "המורה הטוב"

�ה� ברמה הפרטנית, ובעונה אחתשמורה המלמד בשתי רמות בעת , ממחקר זה עולה

 �וה� ברמה הקולקטיבית) ת ופתוחהתקשורת סימטרי, פיתוח קוגניטיבי(למול התלמיד 

נתפס בעיני הסטודנטיות , )יצירה אווירה נינוחה ושמירה עליה(למול התלמידי� בכיתה 

   .בעלות המאפייני� התרבותיי� המודרניי� כמורה טוב יותר

 רשימת מקורות

 תזכורת של המאזי� לבי� הדובר בספרות הידע� ואת הלומד ).1935(' ב ,מאעה'אב� ג

   .חיידר אבאד אלדכ�: הודו). وا����� ا��	� أدب �� وا����� ا�
	�� ��آ�ة(

  .מוסד ביאליק: ירושלי�). מקדמה( אקדמות למדע ההיסטוריה ).1965(' ע, לדו�'אב� ח

   .הוצאת בדאיאת: בירות .)ا�
�	�� آ�	ب(פוליטיקה  ).2007(' א, אב� סינא

  . פכר�דאר אל: בירות.   )ا�#"!  ��م ا��	ء(החייאת מידע הדת  ).2001(' א, זאלי'ג�אל

עלו�  ,31גיליו� , נעשה ונשמע. מקצועיות וכישורי� פדגוגיי�, אישיות). 2004(' י, אבינו�

  . 28' עמ, מכללת סמינר הקיבוצי�

, תלפיות. מסכת משפחה. למשפחתו ולתלמידיו, טוב לו –מורה טוב ). 2003(' ב, אדמנית

87�84 .  

בפברואר  10יו� שישי , מוס# שבת, מעריב. אידיאליז� ואישיות, אמו�). 2006(' נ, אלוני

  .27' עמ, "ספרות וספרי�"מדור , 2006

  .דאר אוסאמה: עמא�, ירד�). בערבית( המורה המצליח). 2009(' ע, אל עאמרי
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עלו�  ,גיליו� נובמבר .נעשה ונשמע. טוב דומה להורה טובמורה ). 2004(' י, ב� חורי�

  . 28' עמ, מכללת סמינר הקיבוצי�

עיו� . שינוי עמדות והתנהגויות מקצועיות במהל� ההכשרה להוראה). 1990(' ד, זמורה

משרד החינו� , גורדו�. ד.ש א"המכללה לחינו� ע: ומחקר בהכשרת מורי�

  .95�73, 4, והתרבות

תפיסת אפיוניה� של מורי� בעיני : ההוראה בדר� לפרופסיה). 2002(' ובכר ש' ד, כפיר

כפיר ' פרסקו וד' בתו� ב. העוסקי� בהוראה והמכשירי� עצמ� לעסוק בה

תל ). 53�34' עמ(ההכשרה להוראה והמעשה החינוכי : דיאלוג מתמש�) עורכות(

  . ת"מכו� מופ: אביב

שמונה קבוצות את מקצוע ההוראה תפיסותיה� של חברי ). 1996(' ש, ובכר' ד, כפיר

היחידה למחקר ולהערכה בהכשרה : מכללת בית ברל. ואת אפיוניה� של מורי�

  .להוראה ובחינו�

. 78�70, 36, חברה וחינו�, תרבותכתב עת ל  –פני�  .הבו לנו מחנכי�). 2006(' א, כרמלי

  .הסתדרות המורי� הוצאת

עיו� , מחקר –במכללה  .היכרות טר� הכשרה ).2009(' מ, וחליל' ח, זועבי', י, עואד

 . 238�211, 22, ש דויד ילי�"הוצאת המכללה לחינו� ע, ויצירה

ת המבט של נקוד: גומלי� בי� מורי� לתלמידי� יחסי). 1995(' נ, וקורונגולד' י, פרידמ�

: הפרק(מדרי� למידה , פעילות גומלי� בכיתה )עור�(טל �בר', בתו� ד. התלמיד

האוניברסיטה : תל אביב). עמדותיה� והתנהגויותיה�, תפיסות התלמידי�
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   ספרית : תל אביב .המורה הטוב בעיני תלמידיו: בי� מורה לתלמיד). 1977(' ד, קובובי

  .פועלי�        

המורה 'מאפייני� תרבותיי� ולשוניי� של דמות  ).2007(' צ, ושלו�' ח, עזר', י, קציר

בשיח הכתוב בעברית בקרב סטודנטי� להוראה ערבי� ויהודי� בשנת ' הטוב

  .מכללת לוינסקי. דוח מחקר –הלימודי� הראשונה 

  –שלושה דיוקנאות של מורי� במראת הסטודנט להוראה ). 2005(' ש ,וארנו�' נ, רייכל

  .58�23, 40 ,דפי�. מורה המורי� ודמות הסטודנט עצמו כמורה, המורה האידיאלי
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