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 תקציר
 

מחקר הנוכחי הייתה לבחון מהי דמות המורה המשמעותי עבור בנות נוער מהחינוך העל במטרת 

בחיי קיימת חשיבות מרובה לדמותו של המורה המשמעותי י כמטרה זו נבעה מתוך ההבנה . הדתי

מורה המצליח ל"געת בנפש" תלמידיו ולהשפיע עליהם השפעה אשר חורגת במובן של  בני נוער

יכול להוות עוגן בעיקר בגיל ההתבגרות,  ,בנוסף, מורה משמעותימהקניית ידע ומיומנויות בלבד. 

בחינת מאפייני דמות  נוער.הנפשי יציב ולתרום רבות לעיצוב אישיותם, זהותם ובחירותיהם של בני 

על של ה( תכונות 1נעשה בהתייחסות לשלוש רמות של ניתוח: ) ,במחקר הנוכחי ,עותיהמורה המשמ

בתוך תכונות העל,  תכונות משנה( 2אישיות המורה לעומת מקצועיות המורה, ) –המורה המשמעותי 

 ודחיפה הגינותם בתוך תכונות המשנה, כגון, ( מאפייני3) -ו ושיטות הוראה אופי תכונותכגון, 

המחקר נערך על מדגם של בנות נוער בחינוך הדתי. שלוש שאלות נבחנו במחקר הנוכחי:  ה.צלחהל

מהם ( 2; )ותכונות בדמות ה"מורה המשמעותי"?האם ניתן להצביע על פרופיל של מאפיינים ( 1)

האם קיימים הבדלים בין בנות ( 3; )המאפיינים והתכונות החשובים ביותר של מורה המשמעותי?

 יים שונים ושכבות גיל שונות בתפיסת דמות המורה המשמעותי?  נוער מזרמים דת

אשר נדגמו  תלמידות תיכון, מהחינוך הממלכתי דתי 295שאלוני המחקר הועברו למדגם של 

מהמדגם(,  35%: שני בתי ספר מהמגזר החרדי )דתיים שישה בתי ספר משלושה מגזריםמתוך 

 36%מהמדגם( ובית ספר אחד מהמגזר הדתי לאומי ) 31%שלושה בתי ספר מהמגזר המסורתי )

לתלמידות הועבר שאלון מחקר להערכת יב(. -שכבות גיל )ימהמדגם(. בתוך כל בית ספר נדגמו שלוש 

 איונות חצי מובנים.תלמידות קוימו ר 39. כמו כן, עם דמות המורה המשמעותי

, מדידה שיטות שתי באמצעות במקביל נעשה המשמעותי המורה לדמות ביחס הנתונים איסוף

 . הצלבה בין מאפייני המורה המשמעותי העולים מהספרות עם דימוייםיתנואיכות כמותית

יש בה בכדי לתרום למיצוי מאפייני המורה המשמעותי ובכך לתרום לתוקף מהשדה  םאותנטיי

 של שונים מאפיינים הופיעו בו סגור שאלון באמצעותנאספו  ,חלק הכמותיהמדידה. הנתונים ב

 המורה לדמות הנתפסת חשיבותו מידת פי על ודורג אשרו המחקרית מהספרות שנאספו מורים

נאספו נתונים באמצעות האיכותני, בחלק . דרגות 5 בן ליקרט מטיפוס סולם גביעל  המשמעותי

  . שאלות פתוחותשלוש ראיון חצי מובנה במהלכו נשאלו התלמידות 

על פי תפיסתן של בנות נוער מהחינוך הדתי, מורה משמעותי הוא עלה כי ממצאי המחקר 

מורה בעל מאפיינים אישיותיים ברורים וייחודיים. מורה משמעותי הוא מורה המדגיש את חשיבות 

לבין תלמידיו, מציע תמיכה רגשית, שומר על אקלים כיתה חיובי ובמקביל מעודד היחסים בינו 

כי המורה המשמעותי משלב תכונות אישיות עם תכונות  ,למוטיבציה ללמידה. בנוסף נמצא

של בנות נוער  מקצועיות. נראה אפוא, כי המורה המשמעותי, המשפיע על זהותן ועל עיצוב דרכן

יו, תומך רגשית סיוע לתלמיד נתפס כמורה בעל מאפיינים הומניסטיים, ככזה המגיש מהחינוך הדתי

מימוש ומטפח קשר אישי אנושי וחם עם תלמידיו ובו בזמן, גם שם גבולות ברורים ודואג ל

סיכום הממצאים שנתקבלו במחקר הנוכחי מתוך החלק הכמותי והאיכותני הלימודיות.  הםתיויכול

פה לדמות המורה המשמעותי בקרב בנות נוער מהחינוך הדתי וכן למפות מאפשר להציע הגדרה תק

קיימת חשיבות רבה ממצאי מחקר זה תורמים להבנה כי את המאפיינים החשובים ביותר לדמותו. 

הפן האישיותי עם הפן המקצועי בעבודת המורה בכדי להיהפך למורה משמעותי במובן של בשילוב 



יו ולהשפיע עליהם השפעה אשר חורגת מהקניית ידע ומיומנויות מורה המצליח ל"געת בנפש" תלמיד

בלבד. השפעה הנוגעת ברבדי עומק של התלמיד ומתייחסת להיבטים של עיצוב אישיות התלמיד, 

מודעות אנשי חינוך לקווי דמותו של המורה  זהותו והשקפת עולמו לטווח הקרוב והרחוק.

שרת פרחי הוראה וכקריטריון קבלה למקצוע המשמעותי הינה בעלת חשיבות מרובה בתהליך הכ

 ההוראה וכן יש בה בכדי לתרום לשיפור  איכות עבודתו של המורה.

 

 

 


