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 תקציר

מחקרים קודמים לגבי זהותם המקצועית של מורים מתחלקים לשלוש קטגוריות שונות 

(Beijaard, 2004.)  בקטגוריה הראשונה מחקרים המתמקדים בתהליך ההיווצרות של הזהות

המקצועית. בקטגוריה השניה מחקרים המתמקדים בזיהוי המאפיינים של הזהות המקצועית של 

מורים ובקטגוריה השלישית מחקרים הדנים בזהותם המקצועית דרך סיפורים שנכתבו או סופרו 

ירת מאפיינים המשפיעים על זהותם המקצועית של על ידי מורים. המחקר הנוכחי התמקד בחק

מורים לאנגלית כשפה זרה בישראל. זהותם המקצועית של מורים חשובה כיון שהיא משפיעה על 

אמונותיהם והתנהלותם בפועל, על תחושת המסוגלות שלהם, על התפתחותם המקצועית וכן על 

הגורם הילידי.   -מורה לשפה הוא יכולתם להתמודד עם שינויים במערכת. גורם נוסף, ייחודי ל

בשונה ממורים המלמדים מקצועות אחרים, המורים לשפה מחולקים לשני סוגים: אלו בעלי רקע 

ילידי הדוברים את שפת היעד ואלו שלא. ישנם מחקרים המראים שרקע לא ילידי עלול להוביל 

ת כמורה לאנגלית את המורה לתחושת נחיתות עד כדי העמדת הלגיטימציה של הזהות המקצועי

(. לכן, מחקר זה בדק בין השאר אם הגורם Moussu & Llurda, 2008כשפה זרה בסימן שאלה )

 150הילידי משחק תפקיד בזהות המקצועית של המורה לאנגלית כשפה זרה או לא. המחקר כלל 

שאינם ( ומורים NESTנשים(. הנבדקים כללו שני קבוצות: מורים ילידיים ) 145גברים ו 5מורים )

(. הקביעה לגבי היותו של המורה ילידי או לא ילידי נעשתה בעזרת שילוב של NNESTילידיים )

השאלה הדמוגרפית: "היכן נולדת" עם הסולם לקביעת דומיננטיות דו לשונית.  שילוב זה אומץ 

עקב הקושי שהתגלה במשך המחקר בו כשליש מהנבדקים נולדו בישראל אך הגרו לארצות 

של הנבדקים שנולדו בישראל אך דיברו אנגלית בביתם  15%לית בגיל צעיר. וכן דוברות אנג

במסגרת משפחתם. לכן נעשה שימוש בסולם לקביעת דומיננטיות דו לשונית גם כן וגורם חדש 

 נבנה כך שככל שהציון היה גבוה יותר גבוהה יותר השליטה בשפה האנגלית של אותו נבדק. 

ס על מודל הזהות המקצועית של ביירד המודל של המחקר הנוכחי התבס

Beijaard,2000)  וכלל מספר סוגי מדדים: מדדי רקע, מדדי מיומנות מקצועית ומדדי הערכה )

קוגנטיבית של ההוראה. מדדי המיומנות המקצועית כללו: מיומנות בתחום הידע, מיומנות 

ערכה של ההוראה דידקטית ויכולת תקשורת עם תלמידים, ומדדי הערכה קוגנטיבית כללו ה

כאיום או אתגר ומסוגלות עצמית. המטרה העיקרית של המחקר הייתה לזהות אלו מהמדדים 

נתפסים על ידי המורים לאנגלית כמנבאים הטובים ביותר לזהות המקצועית, מהם הקשרים בין 

המדדים השונים וכן מה חשיבותו של כל מדד בפרד. המטרה השניה של מחקר זה הייתה לבחון 



הגורם הילידי ולראות כמה חיוני גורם זה לזהות המקצועית של המורה , האם יש הבדלים בין את 

המורים הילידיים )להם אנגלית היא שפה דומיננטית( לבין המורים הלא ילידיים? )להם עברית 

היא שפה דומיננטית(. השערות המחקר נבדקו בכלים כמותיים ואוששו בחלקם. נמצא שלמורים 

ת גבוהות יותר של מיומנות דידקטית, תחושת אתגר וזהות מקצועית. עובדת היותם ילידיים רמו

ילידיים ושליטתם בשפת היעד יכולים להסביר תוצאות אלה. המורים הילידיים אינם צריכים 

להתאמץ בשביל ידיעת השפה כיון שהשפה האנגלית היא חלק מהרקע ממנו הם באים. ולכן ברור 

בורם מקור בטחה , מקור הנאה, מקצוע מספק וממלא. ממצאים אלה הוא שמקצוע שכזה יהווה ע

משקפים את העמימות בנושא הגורם הילידי. מצד אחד ישנם חוקרים שאומרים שהמורה הילידי 

(. מצד שני ישנם חוקרים המעמידים בשאלה Chomsky, 1965הוא המקור האמין בתחום השפה )

נו ילידי בטענה שהמורים הילידים אינם מהווים את הדיכוטומיה של המורה הילידי מול זה שאי

. יתר על כן Moussu & Llurda, 2008)קבוצה הומוגנית ולא כולם שולטים בשפה באותה מידה )

נטענת הטענה שלכל קבוצה היתרונות והחסרונות שלה ורק עבודה משותפת של שני קבוצות אלה 

הממצאים של המחקר הנוכחי, מצד (.  כך גם Matsuda 1997מאפשרת להוציא מהם את המיטב )

אחד אכן יש יתרון למורים הילידיים לפי הממצאים וזאת בהתאמה למחקר אחר שנעשה בישראל 

(, אך מצד שני ההבדלים בין הקבוצות לא היו רבים, ואף פחותים Inbar, 1999לגבי נושא זה )

 בהרבה מאשר נצפה בהשערות המחקר. 

מדדי המחקר נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בבדיקת הקשרים והאינטראקציות בין 

בין חוויות לימודיות קודמות )גורם רקע( לבין כל שלושת מדדי מיומנויות מקצועיות )מיומנות 

בתחום הידע, מיומנות דידקטית ויכולת תקשורת עם תלמידים( , למדד האתגר וכן לזהות 

מדדי מיומנויות מקצועיות לבין המקצועית. כמו כן נמצאו קשרים חיוביים מובהקים בין שלושת 

איום, אתגר, מסוגלות וזהות מקצועית. בנוסף על כך נמצא קשר שלילי מובהק בין מדד האיום 

לבין זהות מקצועית  וקשר מובהק חיובי בין מדד האתגר, מסוגלות וזהות מקצועית. כלומר ככל 

ת כגבוהות יותר כך שהמורים תופסים את רמת האיום כנמוכה יותר ואת רמת האתגר ומסוגלו

רמת הזהות המקצועית של המורה תהיה גבוהה יותר. ועוד, מניתוח הרגרסיה ההיררכית נמצא 

שמדד האיום ואתגר היו התורמים העיקריים להסבר השונות של הזהות המקצועית. ככל 

שהמורה תופס את הוראת האנגלית כפחות מאיימת וככל שהוא תופס את הוראת האנגלית כמאת 

 ותר כך גבוהה יותר רמת הזהות המקצועית של המורה.גרת י



מודל נתיב שנבנה כדי להסביר את הדינמיקה בין המדדים השונים, הראה שהמתווכים 

העיקריים בין מדדי המיומנות המקצועית לבין הזהות המקצועית הם מדד האיום והאתגר.  

הוראת האנגלית כאיום  כלומר הזהות המקצועית של המורים נובעת מהערכתם הקוגנטיבית את

או כאתגר. הערכה קוגנטיבית זו מביאה את המורה לרמה מסוימת של זהות מקצועית, ככל 

שרמת האיום נמוכה יותר ורמת האתגר גבוהה יותר כך רמת הזהות המקצועית גבוהה יותר. 

 ( הטוענת שאדם מעריך1984תוצאות אלה מתאימות לתיאוריה הקוגנטיבית של לזרוס ופולקמן )

 מצב בדרך מסוימת לפיה הוא מגיב מאוחר יותר.

נתון מעניין נוסף אותו לומדים מהמודל הוא שלמאפיין הקבוצה )ילידי או שאינו ילידי( 

יש קשר ישיר לזהות המקצועית. מאפיין זה תורם באופן ישיר לזהות המקצועית ואין לו כל צורך 

 להיות מתווך על ידי מדדים אחרים.

קידום הבנת הזהות המקצועית בהקשר של אנגלית כשפה זרה, הן תרומת המחקר הנה ב

במישור האקדמי, עיוני, תיאורטי והן במישור המעשי. תיאורטית, המחקר מרחיב את ההבנה על 

המדדים השונים ועל תרומתם לזהות המקצועית. ומעשית, בעקבות תוצאות המחקר אפשר לתת 

ת הכנה למורים וכן לאחראים על המורים המלצות למספר גופים כמו למשל לכותבי תוכניו

לאנגלית בפועל. תוכניות הכנה למורים צריכות לכלול בתוכם מרכיבים שעוסקים בתהליכים 

פסיכולוגיים שמורים עוברים, מורים מתמודדים עם מצבים מאיימים ומלחיצים לפעמים וגם 

ם את המורה במידה לקראת אלו יש צורך להכין אותם. מחקר זה מלמד שתהליכים אלו מעסיקי

משמעותית מעבר למומחיות בתחום הידע, לבניה נאותה של שיעורים והערכת תלמידים.  באופן 

דומה כדאי לאפשר למורים בפועל אפשרות של קבלת תמיכה ועזרה להתמודדות עם מצבים 

 מאיימים ומלחיצים וכך יוכלו לטפל בבעיות בראשית דרכן ולמנוע החמרה.

 


