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 תקציר

בשנים האחרונות מתרחב השיח החינוכי בנושא הפיתוח המקצועי של המורים בעולם בכלל 

  2018שפרלינג,  ;2018מרגולין, רגב, דושניק ורפאלי,  ;2010)אבדור, רינגולד וכפיר,  בפרטובישראל 

Campbell, 2017; Darling-Hammond, Hyler & Gardner, 2017; Guskey & Yoon, 2009; .) 

המאופיין בשינויים מהירים ולעיתים גם  הנוכחי של מורים היא הכרח בעידן מקצועיתפתחות הת

צרכי המציאות המשתנה מניעים מגמות עתידיות המשנות את תכניות הלימודים ואת . בלתי צפויים

ימצא בהלימה עם יחייבות פיתוח מקצועי של מורים אשר . לכן, מגמות אלו מדרכי ההוראה

 ,Gordon, Halsz, Krawczyk ; ;2019איזנברג וזליבנסקי,  ; 2008)אבדור,  21-מיומנויות המאה ה

Leney, et al. 2009.) 

י מודגש בית ספרה milieu זירהתהליך הכשרת המורים בבישראל, בעשור האחרון, 

זאת בעקבות רפורמות חינוכיות )למשל, "עוז  ,כתהליך מרכזי המובל על ידי מנהל בית הספר

תפקידו של המנהל  נגרם שינוי בתפיסתמרפורמות אלה, כתוצאה משמעותית"(. לתמורה", "למידה 

-2016Avidov פישר,  ;2016 לוי, -בוזו ומנדל) פדגוגי בקרב מורי בית הספר-כמוביל פיתוח מקצועי

Unger, 2019; .) 

מדגישה את  21-העוסקת בתהליך ההטמעה של מיומנויות המאה ה המקצועית הספרות

המורים וממקדת את המבט בתהליך הכשרתם. לעומת זאת, הספרות המקצועית של  חשיבותם

 ,Barber, 2009; Van Laar van) אינה מדגישה את תרומתו של מנהל בית הספר לפיתוח זה

Deursen, van Dijk & de Haan, 2017; Wagner,2008.)  

המורים הנערך פוא, מתמקד בהבנת חשיבותו של המנהל בפיתוח המקצועי של א ,מחקר זה

בזירה הבית ספרית, בין כתלי בית הספר. מטרתו הינה לבחון את תפיסת תפקיד המנהל במסגרת 

, "בקהילה המתקיים בתוך בית הספר (”in service“)הפיתוח המקצועי של המורים  תהליך

את  המחקר בדק. בעיניהם של מורים ומנהלים 21-הבהטמעת מיומנויות המאה לומדת", 

את הקשיים , מנהלים כמנהיגים פדגוגיים וכמובילי תהליכי למידה של המוריםהתמודדות ה

כמו . ותפיסתם את האפקטיביות של מערך זה מנהלים בהפעלת מערך הפיתוח המקצועי שחווים

כן, מחקר זה עורך השוואה בתפיסת התפקיד של המנהל בין מורים הנוטלים חלק בפיתוח מקצועי 

 לבין מורים שאינם שותפים ללמידה זו. 21-למיומנויות המאה הבמסגרת קהילה לומדת בהכשרה 

 Mixed–שיטת מחקר כמותית לבין שיטת מחקר איכותנית נערך על ידי שילוב בין המחקר  

method . מנהלי בתי ספר ממלכתיים על 10-אשר הועברו ל ניתוח ראיונות חצי מובניםהוא כלל-



ניתוח נושאי אשר התייחס למילים ולתיאורים של יסודיים. ראיונות אלו נותחו באמצעות 

 ,ובנוסף(. 2003המרואיינים ששיקפו את הידע שלהם, רגשותיהם, מחשבותיהם ואמונותיהם )שקדי 

יסודי. שאלונים -מורים בבית ספר ממלכתי על 170-סגורים אשר הועברו ל שאלוניםהמחקר ניתח 

וניתוח שונות רב משתנים עם משתני   tמבחן אלו נותחו באמצעות מבחנים סטטיסטיים שונים כגון:

 (. MANCOVAבקרה )

 ניתוח הממצאים האיכותניים  העלה כי בתפיסתם של המנהלים קיימים שלושה תפקידים

באמצעות הפיתוח המקצועי שנערך בתוך בית  עליו לממשעיקריים של מנהל בית הספר אותם 

 מודל לחיקויוהשלישי, העצמתם של המורים , השני, הטמעת חזון בית הספרהספר. הראשון הינו  

הרותם את המורים לתהליכים בבית הספר. עוד נמצא כי המנהלים מתנהלים  והשראה

ומאידך מתקשים להרפות  21-באמביוולנטיות, מחד מעוניינים להתאים את הפדגוגיה למאה ה 

בכלל  פקטיביא"מהעולם הישן" ומההצלחות אותן חוו בעבר. מהמחקר עלה כי פיתוח מקצועי 

תוצרי המתנהל במסגרת של 'קהילה לומדת' המייצר הוא פיתוח בפרט,  21-ובמיומנויות המאה ה 

 21-המיושמים בפרקטיקה הפדגוגית בכיתה. עם זאת, בפיתוח מקצועי במיומנויות המאה ה עשייה

רבות קיימים קשיים רבים, כאשר הבולט ביניהם הוא השמרנות של המורים המובילה להתנגדויות 

 לתהליך זה.

ניתוח הנתונים הכמותיים העלה כי המורים מעריכים יותר את תפקידו של המנהל כמוביל 

וכאחראי לסדירויות הארגוניות אשר יאפשרו את פיתוחם  21-החזון בנושא מיומנויות המאה ה

המקצועי. המורים מצפים מהמנהל לסייע להם בהתמודדות עם המורכבות הקיימת בהוראת 

. עם זאת, אינם מעוניינים בהתערבותו ביישום הכלים והמתודות אשר 21-ות המאה ה מיומנוי

בתפיסות המורים את תפקיד המנהל נרכשו בפיתוח המקצועי. עוד נמצא, כי קיימים הבדלים 

בין מורים השותפים לקהילה לומדת  21-כמוביל הפיתוח המקצועי בהטמעת מיומנויות המאה ה

בכל ששת המדדים  לבין מורים שאינם שותפים לקהילה לומדת זו 21-הבתחום מיומנויות המאה 

 של קהילה לומדת אשר נבדקו: חזון, הבנה, נטיות, כלים, פרקטיקות וסדירויות.

בהפניית זרקור על תפקידו של המנהל בפיתוח מקצועי של  נטועהחשיבותו של המחקר 

, זאת מורים ומנהליםופסים זאת כפי שת 21-מורים בתוך בית הספר בתחום מיומנויות המאה ה

מקצועי. המחקר מאפשר לבדוק האם  בנוסף, למיקוד במורים הקיים במחקרים העוסקים בפיתוח

בתוך קהילה לומדת בית  21-החוויה של המורים במסגרת פיתוח מקצועי בנושא מיומנויות המאה ה

 , הוא מעלה אתספרית בשיתופו של המנהל מסייעת להבניית תפיסת תפקיד המנהל. כמו כן



, בניגוד לרוב היתרונות והקשיים המאפיינים פיתוח מקצועי אפקטיבי בין כותלי בית הספר

אבדור, , 2008)אבדור, בחנו פיתוח מקצועי חוץ בית ספרי  המחקרים שנערכו עד כה בישראל אשר

    (.2010רינגולד וכפיר, 

 החוקרים חידושו התיאורטי של המחקר הוא בבחינת המודל התיאורטי של

Hammerness, Darling-Hammond, Bransford, Berliner, McDonald & Zeichner (2005) 

והשאלתו לתחום מנהל החינוך. המודל מתאר חמישה מאפיינים הכרחיים של קהילה לומדת: 

'חזון', 'הבנה', 'נטיות', 'כלים' ו'פרקטיקות'. המחקר מתייחס למאפיינים אלו דרך פרספקטיבה 

תארת את תפקידו של המנהל ביחס למאפיינים חשובים אלו הנחוצים להפעלתה חדשה המ

המיטבית של קהילה לומדת בית ספרית. המחקר גם בחן הוספת מרכיב חדש למודל העוסק 

 ב'סדירויות' הארגוניות החיוניות למימוש תהליכי הפיתוח המקצועי. 

של מנהלים ומורים בתהליך השלכות למדיניות העולות מממצאי מחקר זה נוגעות לצרכים  

. המחקר מציע המלצות אופרטיביות לקובעי המדיניות 21-ההכשרה למיומנויות הדרושות במאה ה

 )למשל, במשרד החינוך לעוסקים בתחום הפיתוח המקצועי ולראשי התכניות להכשרת המנהלים

לה מיטבית מנהלים להוב( אודות הידע והמומחיות המקצועית להם זקוקים במכון "אבני ראשה"

. המחקר אף עשוי לסייע למנהלי בתי ספר 21-של הצוות החינוכי ליעדים החדשניים של המאה ה

בהבנת ציפיות המורים על אופן ניהול פיתוח מקצועי בית ספרי אפקטיבי במסגרת קהילה לומדת 

 .21-ובגיבוש תפיסת תפקידם בנוגע לפיתוחם של המורים בנושא מיומנויות המאה ה

 

 

 

 

 


