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 תקציר

הן במערכת החינוך בעיני החניך,  'טובה'הדמות החינוכית ה תפיסתעוסק ב מחקר זה

קיימת הבחנה  התפיסה לפיה המחקר בוחן את. הפורמאלית והן במערכת החינוך הבלתי פורמאלית

 חינוכית דמותלאופן בו נתפסת  'משמעותית'המתייחדת כ חינוכית דמות באופן בו נתפסת

נתפסות על ידי "דמויות חינוכיות"  האופן בהןהבנת תסייע בהבחנה זו  .'התומקצועי'המתייחדת ב

 .זהות של מתבגריםהעל עיצוב  דמויות אלומשפיעות הדרך בה וחניכים 

מדגישים , והחינוך בבואם לבחון את טיב ההוראהעולם החינוך והמחקר החינוכי בפרט, 

בטים יהאת ההיבטים הפדגוגיים הקשורים למטרות אקדמאיות, וכמעט ואינם שואלים על לרוב 

וך הופך להיות , כגון: הבניית זהות החניך, האופנים בהם החינבהוראה יותר חינוכיים רחבים

 על משפיעותלמשמעותיות ול חינוכיות דמויותהופכות  כיצד השאלה וכד'. משמעותי עבור החניך

הופכות  חינוכיות דמויותעל כן, המחקר ינסה לתרום להבנת האופן בו . להיבחן ראויה, זהות עיצוב

למידים הייחודיים שת ההיבטיםעל ידי זיהוי , נוער בני של זהותם בעיצובלהיות משמעותיות 

  .משמעותיותמייחסים לדמויות המצוינות כ

נתפסת  והאופן באשר עשויים להבחין בין  מאפיינים מספרבהקשר ל מחקר זה ערך השוואה

המאפיין : 'מקצועית'ה החינוכית הדמותהאופן בו נתפסת  לעומת 'משמעותית'ההחינוכית  הדמות

מאפיינים ' )תלהבותהוה אידיאולוגיהה'ומאפיין  'סמכות', מאפיין ה'קשר האישי', מאפיין ה'פדגוגי'ה

)בהסתמך על מחקרם של  הספרות סקירת מתוך נבחרו אלו מאפיינים. יפורטו בהמשך(אלו יוסברו ו

 .'טובות' חינוכיות דמויות המאפיינים ככאלו ועוד(, 9111; וולף , Tatar, 1998b; 2002קסלר וטטר, 

פיינים אלו בין הדמות החינוכית ה'משמעותית' אהבחנה במ מצאהשערות המחקר היו שת

הבחנה במאפיינים אלו בין דמויות חינוכיות 'טובות'  מצאשתכמו כן לדמות החינוכית ה'מקצועית', ו

 לי.אלי לבין דמויות חינוכיות 'טובות' בחינוך הבלתי פורמאבחינוך הפורמ

, כולם בוגרי 20-50נשים, בגילאי  35 -גברים ו 74נבדקים, מתוכם  900במחקר השתתפו 

קבוצות ניסוי: בקבוצה הנבדקים חולקו באופן רנדומלי לשתי  תנועות הנוער היהודיות בישראל.

אחת מהחינוך הפורמאלי ואחת [ 'ת'משמעותיוהנבדקים לבחור שתי דמויות חינוכיות התבקשו אחת 

בקשו לבחור שתי דמויות , ובקבוצה השנייה הנבדקים הת](N=50)מהחינוך הבלתי פורמאלי 

 .](N=50)אחת מהחינוך הפורמאלי ואחת מהחינוך הבלתי פורמאלי [ חינוכיות 'מקצועיות'



 

 

שנבנה במיוחד לצורך מחקר זה שאלון 'דמות חינוכית' שני שאלונים: הנבדקים מילאו 

. בארבעה מאפיינים של הדמות החינוכית כאמור בהתבסס על ספרות תיאורטית בנושא, שעסקה

לחשוב על דמות חינוכית מסוימת בהתאם לקבוצת הניסוי אליה הוא תבקש מבשאלון זה, הנבדק 

 תכונות 50רנדומלי ולאפיין את הדמות שבחר, לפי מימדים שונים על ידי דירוג של שובץ באופן 

תבקש המשיב מ(, כאשר לגבי כל תכונה שהוזכרו לעיל דים)התכונות נבחרו בהתאם לארבעת המד

כל משיב ענה על השאלון  מתאפיינת בתכונה.החינוכית שבחר לציין את דעתו לגבי המידה בה הדמות 

לי(. אבלתי פורמחינוך המהאחת לי ואמהחינוך הפורמאחת כל אחת מהדמויות שבחר )פעמיים, לגבי 

 מששי אשר הנבדקים של רקע לפרטי המתייחס שאלון פרטים דמוגרפייםבנוסף, הנבדקים מילאו 

עמדותיו  לבין הנחקר של האישי הרקע נתוני בין הקשר לבדיקת כבסיס וכן לתיאור האוכלוסייה

 החינוכיות אותן בחר.ביחס לדמויות 

 'משמעותית'ה נבדקים לדמות החינוכית 30תשובות לגבי כל תכונה ) 200הבסיס לניתוח היו 

על השאלון פעמיים: כל אחד מהם ענה  כאמור, , כאשר'מקצועית'(ה החינוכית נבדקים לדמות 30-ו

  ורמאלי.פעם אחת לגבי דמות מהחינוך הפורמאלי ופעם נוספת לגבי דמות מהחינוך הבלתי פ

הגדרת ארבעת התאימו לבניתוח השאלון נבחן בניתוח גורמים. ארבעת הגורמים שנמצאו 

המאפיינים המוזכרים לעיל. מתוך השאלון נבנו ארבעה סקאלות מובחנות המייצגות כל אחד 

 מהמאפיינים, ואשר הינם בעלי מהימנות פנימית גבוהה.

נתפסת דמות  והבחנה בין האופן ב שאכן ישנהצאי המחקר המרכזיים מצביעים על כך ממ

הדמות החינוכית . 'מקצועית'ת ו נתפסת דמות חינוכילבין האופן ב 'משמעותית'חינוכית 

דמות החינוכית בהשוואה ליותר בהיבטים הקשורים לפיתוח זהות  נתכמאופיי תנתפס 'תמשמעותי'ה

אידיאולוגיה 'ו 'קשר אישי' -, שכן ממוצע המדדים הקשורים להיבטים זהותיים'מקצועית'ה

גבוהים יותר כבעלי ממוצעים נמצאו 'סמכות' ו'פדגוגיה'  –בטים ההוראתיים ילעומת הה 'והתלהבות

 . 'משמעותית'ה החינוכית אצל הדמות

יותר  גבוההלי בעלת זיקה אכמו כן, נמצא שהדמות החינוכית מהחינוך הבלתי פורמ

 .ליאהחינוכית מהחינוך הפורמבהשוואה לדמות היבטים הקשורים לפיתוח זהות ל

יאפיין יותר את הדמות החינוכית  'אידיאולוגיה והתלהבות'בניגוד להשערה שהמדד יחד עם זאת, 

מהחינוך הבלתי פורמאלי, נמצא שמדד זה בעל ממוצע גבוה יותר אצל הדמות החינוכית מהחינוך 

 פורמאלי.ה

הפער בממוצעי המדדים שבין ממצאי המחקר תמכו בהשערה כי בחינוך הבלתי פורמאלי, 

מקצועית' קטן מפער זה לעומת החינוך 'המשמעותית'  לבין הדמות החינוכית הדמות החינוכית ה'



 

 

הפורמאלי. דהיינו; ביחס לחינוך הפורמאלי, שם בולט יותר השוני שבין שני סוגי הדמויות 

 ו יחסית קרובות זו לזו.(, בחינוך הבלתי פורמאלי שתי הדמויות הלל'מקצועית'לעומת  'משמעותית')

 הן ביחס לדפוסי, החינוךבתחום  יישומיות והשלכות תיאורטיות תרומות המחקר לממצאי

פעולתם של מוסדות חינוך פורמאליים ושל מסגרות חינוך בלתי פורמאליות, והן ביחס לגישתם 

 החינוכית של צוותי ההוראה בבתי הספר.

שלדמויות החינוכיות ישנה יכולת להיות שותפים בגיבוש מתבסס על הטיעון מחקר זה 

מערכת יחסים  . בנייתבעיניהם כדמויות משמעותיותזהותם של בני הנוער, כאשר הם נתפסים 

המורה להשפיע על התלמיד  ותית בין מורה לתלמיד, יש ביכולתה להביא את דמותו שלמשמע

(6891Galbo, .)  מערכת חינוך המעמידה לעצמה את המטרה לקחת חלק בעיצוב דמותם של

פתח את מתבגריה, אמורה לקחת בחשבון ממצאים אלו, ולכוון את הדמויות החינוכיות שלה ל

אידיאולוגיה 'ו 'קשר אישי': 'משמעותית'ההחינוכית הבניית הדמות המדדים שנמצאו מרכזיים ב

שמה לה לדגש, מלבד טיפוח יכולות ההוראה והפדגוגיה שלה, . דהיינו; דמות חינוכית ה'והתלהבות

התייחסות לחניך באופן אישי, הקשבה את החשיבות בפיתוח הקשר אישי עם חניכיה )דבר הכולל 

(, וכן דמות לחניך, הקדשת זמן לחניך מעבר למסגרת הרשמית, מוכנות להתאמץ בשביל החניך ועוד

 מוטיבציהיצירת ת ומקרינה התלהבות )דבר הכולל משדרת לחניכיה את תפיסתה האידיאולוגיה

 לידע 'הראש תחיפתהנלמד, ' בתחום להתעניין, יצירת התלהבות הנושא על עוד ללמוד אצל החניך

  ועוד(. חדש

כפי שהראו ממצאי המחקר, המדריכים בתנועות הנוער, הן אלו שנבחרו כדמויות חינוכיות 

יכולת גבוהה  ותחינוכיות 'מקצועיות', מתאפיינות כבעל'משמעותיות' והן אלו שנבחרו כדמויות 

בקרב המדריכים בתנועות  'אידיאולוגיה והתלהבות'יחד עם זאת ממוצע המדד  .'קשר אישי'ביצירת 

יש לאור ממצא זה,  .הנוער היה נמוך יותר בהשוואה לממוצע של מדד זה בקרב המורים בבית הספר

בתנועות הנוער לגבי חשיבות היותם דמויות המשדרות  מקום להמליץ על פיתוח תודעת המדריכים

 .התלהבות, כאלו 'החיות' את תפיסת האידיאולוגיה שלהם, באופן היוצר אצל החניך רצון להזדהות

כאשר הנער מגיע מבחירה חופשית, יש אפשרות רבה יותר להשפיע על תפיסת עולמו, על הרגליו, שכן, 

וכדברי כהנא בהקשר  .(2004מי חיים רבים )שמידע ורומי, ועל אחריותו האישית ועל רגשותיו בתח

, מעניקה מענה זהותי פרט, ותנועות הנוער בפורמאלישמסגרת החינוך הבלתי , Kahane, 1997)) זה

 .מספק לבני הנוער הלוקחים בה חלק באופן קבוע

כיוונים נוספים לפיתוח התהליך המחקרי, אשר לא היה ניתן  מוצעיםבהמלצות המחקר 

לאו דווקא בתור  במבט רחב יותר, התייחסות לחינוך הבלתי פורמאלילבדוק במחקר הנוכחי, כגון: 

: מדריכים בחוגים מקצועיים, למשלתנועות נוער, אלא גם במסגרות בלתי פורמאליות נוספות )



 

 

ות חברתית בתוך לבלתי פורמאלי שבפורמאלי, דהיינו פעיל , ואף התייחסות(מדריכים בסמינריונים

לערוך מחקר איכותני  מומלץכמו כן  וכד'(. ת תלמידים בית ספריתלמשל מועצמסגרות בית הספר )

 .השונים שזוהו והוגדרו במחקר זה 'טיפוסים'להעמקה בבחינת ה

 


