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   רקע 1.1

ספר בה� התלמידי� יכוונו את הלמידה � בתקופה בה האתגר הגדול של החינו� הוא הקמת בתי

אלא , מופנית תשומת הלב של הלומדי� לא רק לרכישת ידע בתחומי דעת שוני�, שלה� בעצמ�

להכרת , מניעות אות�כמו ג� להבנת מערכות הערכי� ה. להבנת הרגלי העבודה שלה� עצמ�

הכישורי� והיכולות ובעיקר להבנה כיצד ה� לומדי� בצורה הטובה ביותר , הציפיות שלה�

)Areglado, Bradley & leane, 1996 .( הגישה החברתית הפוסט מודרנית חותרת לשילובי� של

כי , �ונותנת מקו� משמעותי לא רק לתוצרי, תלמיד�מורה, סובייקטיבי ואובייקטיבי,  ונפשגו$

  .א� לתהלי�

  

וג� בחלק מבתי , בתי ספר שמעורבי� בפרויקט הלמידה הפעילה, בבתי ספר יסודיי� אוטונומיי�

שימוש במדדי� .  טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית הוא יעד חינוכי מרכזי, הספר התיכוניי�

ל הכוונה יאפשר לחסידי הרעיו% של טיפוח לומד בע, ברורי� המעידי� על מימוש הרעיו% המבוקש

, "ראיות ברורות", "מדידת הישגי�"במקו� שבו , עצמית להציג את טענותיה� בדיו% הציבורי

  .ה� מטבע העובר לסוחר, וכיוצא באלה" בית ספר יעיל", "הוראה יעילה"

כאל המטרה שיש להביא אליה את " תעודת הבגרות"ששמה לה את השגת , מערכת החינו�

, נות של התלמידי� ולא מתאימה את עצמה ליכולותיה�לא נותנת את דעתה לשו, תלמידיה

  .צרכיה� וכישוריה�

כמו , עבודת המורה כרוכה כיו� בהתמודדות ע� קשיי� הולכי� וגדלי� בעבודה ע� תלמידי�

היסוס בהפעלת סמכות ; אובד% שליטה; חוקי� ואכיפת�,  קביעת כללי��קושי בקביעת גבולות

, קריינדלר ווייס; 2010, וייס(מידי� להצלחה המצופה ותסכול נוכח אי ההצלחה בהובלת התל

2008.(   

לרוב הדומ� , דרכי ההוראה לא מביאות את התלמידי� להישגי� הרצויי� ומכוונות בדר� כלל

, דרכי ההוראה המקובלות היו� ה% בעיקר מסכמות ולא מעצבות. בכיתה בעל ההישגי� הבינוניי�

לחשוב ביקורתי ולפתח לומד בעל , שפר את הישגיה�ה% אינ% מאפשרות הזדמנויות לתלמידי� ל

  ).2002 בתו� פלדי 2000 , הרפז(מכוונות ללמידה עצמית 

לייש� תיאוריות , עובד ההוראה  אמור להתמודד ע� מצבי� פדגוגיי� יישומיי�, בראשית דרכו

כונות לא פע� תחושה זו נדחקת הצידה והמורה מתחיל לסגל לעצמו ת, אול�. שלמד וליזו� שינוי

מה שיש "או /ו" מה שראוי שיהיה"כשהדגש על , הנחשבות חיוביות ורצויות מצד המערכת

הוא מוותר על  המאמ( ביצירת שינוי וביטוי הייחודיות , בניסיונו של המורה להישרד". לעשות

  ).2004, יועד(המורי� חשי� מתוסכלי� נוכח הפער בי% המצוי לרצוי בעבודת� . שלו

  

פסיכולוגיות שונות �מעוג% באסכולות סוציו) self-direction" (צמיתהכוונה ע"המושג 

)Zimmerman & Schunk, 1989; Schunk & Zimmerman, 19942003,  בתו� עמנואל.( 

�מטה, כי באמצעות יישומ� של תפקודי� קוגניטיביי�, אסכולות אלו מושתתות ברוב% על ההכרה



נית% לקד� את מודעות הלומד להכיר במטרות , קוגניטיביי� ומוטיבציוניי� במהל� הלמידה

ולהגביר את נכונותו להערכה ולהפקת ; לפתח אסטרטגיות פעולה להשגת מטרותיו; למידתו

 Butler & Winne(מנת לשפר את התקדמותו האישית ואת הישגיו הלימודיי� �כל זאת על, משוב

1995.(  

  

מדגישי� את הצור� , ינו� בישראלתכניות הלימודי� החדשות והסטנדרטי� שהונהגו במערכת הח

בפיתוח כישורי הכוונה עצמית של הלומד בתהלי� למידתו ומדגישות את הצור� בהשתתפותו 

, התבוננות עצמית.  הפעילה על מנת שיפתח את חשיבתו ואת יכולתו להפיק משמעות מתהלי� זה

 וא$ להגביר שיפוט עצמי ותגובה עצמית עשויי� להביא להצלחה רבה יותר בתהלי� הלמידה

רוב התיאורטיקני� סוברי� כי יכולת ההכוונה העצמית . היבטי� מוטיבציוניי� של התלמיד

בלמידה מתפתחת בשנות בית הספר היסודי ודורשת הקדשת זמ% ומאמצי� רבי� על מנת להופכה 

, אסטרטגיות למידה מטה קוגניטיביות, אסטרטגיות למידה קוגניטיביות.  לאטרקטיבית ללומד

ולצד% אוריינטציות מוטיבציוניות הינ� מרכיבי� של מבנה , טגיות של ניהול משאבי�אסטר

פיתוח כישורי הכוונה עצמית בלמידה הופכי� לגרעי% מחייב כל מורה ". הכוונה עצמית בלמידה"

ל של משרד החינו� הישראלי ובתכניות הלימודי� הרשמיות "ולומד וא$ מופיעי� בחוזר מנכ

  ).2004, יועד(

  

כשהצלחת התלמידי� במערכת החינו� ומידת שביעות , התגברות השיח בנושא רפורמה בחינו�ע� 

הרצו% שלה� ושל הוריה� נקשרת בהוראה הטובה ובמורה היודע היטב את מלאכתו ומבצע אותה 

הטענה הנשמעת היא כי מורי� צריכי� ללמוד . גוברת הדרישה להכשרת מורי� כאלה, נאמנה

, להתנסות בה� וא$ לסגל� לעצמ� כלומדי� בוגרי�,  עצמית בלמידהלעומק� כישורי הכוונה

וזאת על מנת שיוכלו להביא את תלמידיה� לידי שליטה ויכולת מיטבית ולפתח� כבעלי הכוונה 

 חוקרי חינו� מחפשי� להרחיב את גו$ הידע על, במקביל).  2005, ח דברת"דו(עצמית בלמידה 

דע זה היא חקר מורי� טובי� היודעי� את מלאכת� אחת הדרכי� להגיע לי. ההוראה הטובה

ויודעי� כיצד להביא את תלמידיה� שיפיקו את המירב מיכולותיה� תו� למידה כיצד ללמוד 

, דר� זו תאפשר לחוקרי� לאתר ולאפיי% את המרכיבי� השוני� בהוראה הטובה. בכוחות עצמ�

  .מנת לשפר את ההוראה שלה��אות� ילמדו מורי� אחרי� על

  

הספר �א� יצליח בית, איכות כוח ההוראה תקבע. הוראה יש השפעה על החברה בה אנו חיי�ל

א� תפיסת ההוראה שהייתה . מודרני או ייכשל בכ��להכשיר את תלמידיו לחיי� בעיד% הפוסט

ראתה מורה טוב כמורה בעל טכניקות יעילות בהקניית ידע ומיומנויות מוגדרי� , מקובלת בעבר

, היו�, מורה טוב. רי שהמחקר בעשור האחרו% מורה על אידיאל שונה לחלוטי%ה, מראש ללומדי�

ומסוגל ליצור אווירת , מקד� תקשורת יעילה ע� תלמידיו המתבטאת בהוראה בהירה ומאורגנת

יחד ע� זאת מורה . תו� הפגנת אכפתיות כלפי התלמידי� ולמידת�, כיתה מקדמת למידה

בה� יוכלו להתמודד בכוחות עצמ� במשימות הניתנות , המכשיר את תלמידיו לחיי� עצמאיי�

 המספק �זהו מורה המלמד את תלמידיו כיצד ללמוד. יוכל להרגיש כי הוא ממלא את ייעודו, לה�

  . את התלמיד בחומר לימודי" מאכיל"לתלמידיו את הכלי� הדרושי� ללמידה ואינו 

  



מורי� שיש , ורי� טובי�אחת מהדרכי� לשיפור רמת ההוראה היא באמצעות מחקרי� על מ

הקטגוריות התיאורטיות .  דור העתיד ללמידה עצמאית�בידיה� את הכלי� ללמד את התלמיד

בה% מציידי� אותנו חוקרי החינו� מסייעות לנו לזהות את האיכויות שהופכות את המחנ� למורה 

ל דר� לא ע, חקר ההוראה הטובה יכול לסייע למורי� לשפר את הוראת�. ולמחנ� טוב יותר

ידי הבנת מכלול התנהגויות ההוראה של המורה � ההעתקה של אסטרטגיות הוראה אלא על

מחקר על ההוראה הטובה יכול לסייע , כ%�כמו. והשלכת% על ההוראה שלה�, המתואר במחקר

על מנת . בהבחנה שלה� במגוו% הממדי� הנכללי� בעבודת המורה הטוב, למעריכי� של ההוראה

מוקד המחקר הוא , ראה הטובה בכללותה כפי שהיא מופיעה במציאותלתפוס את תופעת ההו

 4ומסביב� " לקוח" המהווי� את ה�הקבוצה הראשונה היא התלמידי� עצמ�. חמש קבוצות יעד

הקבוצות שנבחרו לצור� המחקר הנוכחי ה% . קבוצות נוספות של מבוגרי� האחראי� להתחנכות�

 �ר הנוכחי שיי� לפרדיגמת המחקר המשולבתהמנהלי� והמפקחי� והמחק, המורי�, ההורי�

הרלוונטית , זו תשמש כבסיס ליצירתה של תיאוריה על ההוראה הטובה. האיכותנית והכמותית

  ,ספר שוני��לבתי

  

' כוח המשימה הלאומי'ג� בשיח הציבורי בעקבות מסקנות , כיו�, נושא ההוראה הטובה עולה

עדה כוללות בחינת דרכי� לתגמול מורי� על מסקנות הו). 2005, ח ועדת דברת"דו(הישראלי 

ומציע להעלות , ח ש� דגש על איכות ההוראה"הדו. וכ% שילוב מרכיב מצוינות בשכר�, הצטיינות

שיפור רמת ההוראה יסייע לקידו� מעמדו של המורה .  את הסטנדרטי� לקליטת מורי� חדשי�

כל מורה צרי� לשאו$ ). 2003, אלוני(הספר � ויתרו� להעצמתו בי% כתלי בית, בעיני החברה

עבודת מחקר על התנהגויות ההוראה של המורה . להשתפר ולקד� את מיומנויות ההוראה שלו

) מפקחי�, מנהלי�(מאפשרת ג� למעריכי� של המורי� , הטוב הנשענת על הפרדיגמה האיכותית

.  ואחרי�לאמ( גישה יותר הוליסטית של בחינת עבודת המורה על פי מדדי� שהתגלו במחקר זה

הקטגוריות התיאורטיות בה% מציידי� אותנו חוקרי החינו� מסייעות לנו לזהות את האיכויות 

  ). 2005, לייבובי((ומבחינות בינו לבי% שאר המחנכי� , "טוב"שהופכות את המחנ� ל

  

 חלק� מבוססי� על בחירת). 2003, חטיבה(מחקרי� רבי� נעשו על עבודתו של המורה הטוב 

מחקר זה אימ( שיטה ? ת� לכאלהתו� שאלה מה עושה או,   כטובי� בשיטות שונותמורי� שזוהו

מעריכי הוראה , מנת להוסי$ לגו$ הידע הקיי� בנושא ההוראה הטובה כדי שישמש חוקרי�� על.זו

 התנהגויות ההוראה �סיו% בעבודה זו לברר מה% התכונות האישיותיותייעשה נ, ומחנכי� בעבודת�

, מנהלי�, מורי�(המפתח לומד עצמאי בעיני הקבוצות השונות שנבחנו הרצויות של המורה 

  ). ותלמידי�, הורי�, מפקחי� 

  

תכונות וכישורי� אשר מהווי� בסיס להחלטות לגבי התאמה מקצועית , חשוב לזהות מאפייני�

, או הכשרה המותאמת לפרט במיוחד לאלה הלומדי� את מקצוע ההוראה ומתכווני� לעבוד בו/ו

עובדי מערכת החינו� האמוני� על חינו� ופיתוח מיומנויות של דור . שכבר במערכת החינו�ולאלו 

; 2003, אלוני(איתור פוטנציאל ההצלחה טמו% בכישוריה� והתאמת� למסגרת החינוכית . העתיד

   ).2001, עשור וקפל%; 2000, הרפז

  

  



     -  Motivation for the Research  המוטיבציה למחקר 1.2

  .מרצה ומדריכה עוסקת מזה שני� בליווי והנחייה של מורי�, מורהאני כ

במבט לאחור נראה כי לא קיבלתי מ% הקורסי� בה� למדתי את ההכשרה המתאימה והמכוונת 

נושא זה העסיק אותי רבות ובמהל� שנות עבודתי כמורה נוכחתי כי . לפתח ולטפח לומד עצמאי

  :כדי לפתח לומד עצמאי הדבר תלוי בי כמורה

  .במוטיבציה שלי ובהתנהגות שלי כמורה  .א

 .ביכולות האישיות וכישורי האישיי�  .ב

 .בהתפתחות שלי באמצעות הכשרה איכותית ויישו� הלימוד בתחו� העיסוק שלי   .ג

בעבודה זו בחרתי להתמקד בפיתוח לומד עצמאי כבסיס להחלטות על כישוריו של המורה 

  . העתידי

  

   מטרות המחקר 1.3

  :רותלמחקר הנוכחי מספר מט

להבי% ולבקר את איכות ההוראה כדי לטייב את עבודת המורה כ� שיהיה מיומ% , לחקור •

  . חושב וביקורתי, וערו� לפתח לומד עצמאי

לתאר ולמקד את מאפייני , על זו המחקר הנוכחי ש� לו למטרה להבי%� כדי להגיע למטרת •

 . המורה המפתח לומד עצמאי כמענה לשאלות המחקר

 .התלמיד העצמאיהכרות ע� מאפייני  •

 . לספק הגדרות עבודה עבור הלמידה העצמאית והלומד העצמאי •

לתמו� ולפתח מיומנויות אלו בקרב , מנת להציג�לעצב תוכנית לימוד ופדגוגיה קשורה על •

 .תלמידי� בבתי הספר ובקרב סטודנטי� להוראה במכללות להכשרת מורי�

 .לייש� את תוכנית הלימודי� לפיתוח לומד עצמאי •

ח המלצות המבוססות על הערכה זו עבור אסטרטגיות פדגוגיות אפקטיביות כדי לנס •

לפתח ולהרחיב למידה עצמאית בקרב תלמידי� ובקרב סטודנטי� במכללות להכשרת 

 . מורי�

  

היישו� וההערכה של , תוצאותיו של המחקר יוסיפו לספרות המקצועית את מושג הפיתוח

נטי� להוראה  שהוא התהלי� והאפקטיביות של מיומנויות הלמידה בקרב תלמידי� וסטוד

כמו כ% יצירת% של . פיתוח מיומנויות חשיבה בקרב התלמידי� והסטודנטי� להוראה

 תו� –י החדרת מיומנויות חשיבה ביוקרתית לתכני הקורסי� "תוצאות למידה איכותיות ע

להציב , ני�שימוש בפעילויות קוגניטיביות המצריכות מהתלמידי� לנתח אינפורמציה ונתו

פעילויות . לבטא דעות ולקבל החלטות, לבנות טיעוני� על בסיס ידע מבוסס היטב, שאלות

לשלב אות% ; מסוג זה דורשות מהתלמידי� ומהסטודנטי� כאחד לרכוש מיומנויות חדשות

ולהעביר% ; לתת משמעות אישית לחומר וכ� ליצור משמעויות משל עצמ�; ע� ידע קיי�

  . צועיי� או אישיי� מק–להקשרי� אחרי� 

  



מחקר זה שוא$ להוסי$ ידע אודות השימוש בכלי הערכה למדידה והערכה של , בנוס$

, התהלי� ושל האפקטיביות של התפתחות מיומנויות הלמידה העצמאית בקרב התלמידי�

המחקר יוסי$ לידע הקיי� אודות השפעת% של , כ%�על� יתר. י פיתוח כלי מחקר למטרה זו"ע

  . הממוקדות בלומד תו� שימוש בדרכי� שונות ללמידה,  השונות  בכיתהשיטות ההוראה

 

  תרומת המחקר 1.4

המחקר תור� לגו$ הידע העוסק בחקר המורה האידיאלי המפתח לומד עצמאי ולהבנת מכלול 

  . ההתנהגויות וההיבטי� בעבודתו, התנאי�

הות מיה� המחקר יתרו� למכללות ולאלה המכשירי� את דור העתיד של המורי� לדעת לז

לדעת לאבח% את מידת התאמת� של , המורי� אות� אנו רוצי� לראות בתחו� ההוראה

  .המועמדי� הנרשמי� למקצוע חשוב זה מבעוד מועד

  

   סיכו� סקירת הספרות 1.5

סקירת הספרות הרחבה והדיו% הביקורתי סביב נושאי המחקר הנוכחי מעלה את הרעיו% של 

  ולפיתוח הרעיו% של החינו� למישור המעשישור הרטוריטיפוח לומד בעל הכוונה עצמית מ% המי

אבל מעורר בקרב מקבלי , המתקד� בבתי הספר המסורתיי� הרעיו% לכשעצמו ראוי וחשוב

המחקר הנוכחי . מעשי כל עוד אי% הוא נית% לתרגו� אופרטיבי�ההחלטות ספקות ונראה בלתי

, למידה עצמאית, כויות הלומדהצור� והפרקטיקה תו� דיו% באי, מבקש להעלות את המודעות

וההכשרה המאפשרת התפתחות מקצועית של עובדי החינו� וההוראה כרצ$ אחד של למידה 

  .לאור� החיי�

טיפוח מורי� בעלי עוצמה ואיכות תפקודית הוא משימה שעל כל הגורמי� שיש לה� נגיעה 

כלל זה חשיבה וב, להכשרת המורי� ולמעמד המורה להוביל בנחישות יחד, להוראה, לחינו�

החל מ% ההכשרה הראשונית להוראה ולאור� כל החיי� המקצועיי� , מחדש על תהליכי ההכשרה

שיציב את המורי� במקו� , בשינוי מדיניות כולל, מצד אחד, המפתח לפתרו% נעו(. של המורי�

ש   במיסוד ובארגו% מחד� ומצד שני , תנאי עבודת� ושכר�, מכובד יותר מבחינת מעמד� הציבורי

  .  מתחילת להכשרה ועד סיו� הקריירה, של כל הלי� ההכשרה של מורי� ופיתוח�

ההכשרה הראשונית וההתפתחות תו� כדי שירות חייבות להיות במסגרת מתוכננת ומובנית על פי 

כאשר החזו% הוא פיתוח של , מטרות הנגזרות ממטרות עקרוניות של הכשרת המורי� ופיתוח�

כולה להיות על בסיס משאבי� קיימי� א� מחייבת הגדרה מחדש של פעילות זו י. לומד עצמאי

תהלי� זה צרי� להיות גמיש ולהשתנות תו� כדי עשייה כ� שיתאי� לתנאי סביבה . מטרות ויעדי�

את כל אלה צרי� להוביל המוסד האקדמי להכשרת מורי� ובתי .  משתנה וצרכי� מתחדשי�

  .כי�הספר הקולטי� את בוגריו על ידי מורי� חונ

שלב הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי יעשה בשילוב בי% בתי הספר ומוסדות בעלי ידע 

  . מינהל החינו�  וארגוני� מקצועיי�, ומומחיות מבחו( כגו% מוסדות להכשרה אקדמית

הסתגלות לשינויי� תו� תקשור ע� הסביבה יהוו מודל שיהווה בית הספר , נקיטת יוזמה, פתיחות

כ� יעלה הסיכוי , שבית הספר ייש� כלי� ללמידה עצמאית באיכות גבוהה יותרככל . לבוגריו

  .וההיפ�, לפתח בוגרי� ע� מיומנויות של למידה עצמאית

  



   שלבי המחקר 1.6

מורכבות ההכשרה , ומתו� כ�" למידה עצמאית"וזיהוי המורכבות של הגדרת , סקירת הספרות

  .קר הנוכחיהשפיעו על השלבי� בביצוע המח, של לומד עצמאי

. מתו� הספרות קשה היה ללמוד על מדידה והערכה וכ% על פרופיל המורה המפתח לומד עצמאי

היותו , כאמור. מחקר זה עשה שימוש בגישה משולבת של מחקר איכותני ומחקר כמותי, לפיכ�

והימצאות� של הגדרות , תחו� חדש, של תחו� הלמידה העצמאית בכלל והלומד העצמאי בפרט

,  )סקירת הספרות(כפי שנית% לראות בפרק הראשו% , "למידה עצמאית"מגוונות למושג שונות ו

  . הביאו את החוקרת להחלטות באשר לגישת המחקר ושלביו

  . כפי שה� מיושמי� במחקר זה, בסעיפי� הבאי� יוצגו שני סוגי מחקר אלו

  

 כותרת שלב

 זיהוי בעיה 1

 ביצוע ראיונות ראשוניי� ע� מורי� 2

 .תוח הראיונות והחלטות על עיצוב הראיונות הבאי�ני 3

 הורי� ותלמידי�, מפקחי�, מנהלי�, ראיונות ע� מורי� 4

 ראיו% נוס$ ע� שני מרואייני� 5

 ניתוח הממצאי� התיאוריי� 6

 )פיילוט( מחקר מקדי� –פיתוח שאלו% למדידת משתני המחקר  7

 איסו$ נתוני� משתי קבוצות משתתפי� 8

  הממצאי� הכמותניי�ניתוח 9

 )איכותניי� וכמותניי�(דיו% וניתוח של הממצאי�   10

  

  

    כלי המחקר הכמותי1.7

  ")דילי ("  פיתוח כלי המחקר1.7.1

Developing Independent Learner Inventory ("DILI") 

תהלי� של פיתוח כלי הערכה טובה מתחיל ע� . פותח במיוחד עבור מחקר זה" DILI "השאלו% 

תוק$ מבנה תלוי בעד כמה טוב הרעיו%  , )1993(לדברי בירנבויי� . המבנה שהמחקר מבקש למדוד

ברקע נכתבו פריטי� המניחי� רק את החוויות . כבר נוסח וכמה טוב הכלי לוכד את הרעיו%

  . אוניברסליות ביותר� אנושיות � חברתיות

). 4' ראה טבלה מס(תוח הראיונות נשענו על הספרות המקצועית וכ% על ני" DILI "הפריטי� עבור 

הטריאנגולציה בי% הממצאי� שנדלו מ% הראיונות ע� הספרות המקצועית מעלות את התוק$ 

  ). 2006, שקדי(החיצוני של המחקר הנוכחי 



ראו (ניתוח ואפיו% קטגוריות המאפייני� של מורי� המפתחי� לומדי� עצמאיי� , לאחר קידוד

, לפיכ�. � המרכזיי� וההיגדי� בשאלו% נבנו ביחס למאפייני� אלהזוהו המאפייני,   )3' טבלה מס

  :למעשה כולל שני מרכיבי� מרכזיי�" DILI "שאלו% 

  .התנהגות והכשרה,  מאפייני אישיות– מאפייני מורה �

  . מאפייני� של לומד עצמאי�

  

מה שהוא נעשתה בדיקה וזאת כדי למדוד את , כדי להבטיח כי התוצאות הינ% משמעותיות, בנוס$

חברי� "התאמת ואימות תהלי� הבדיקה כללה השתתפות של ). 1993, בירנבויי�(אמור למדוד 

  .שהיו עמיתי� מנוסי�, "אנליטי�

אשר לשתיה% יש , )ר וייס רומי"ד& ח% קר% �ר אור"ד(השאלו% נשלח לשני עמיתי� אנליטיי� 

וכ% שתיה% מנוסות , דמיכמו ג� בתחו� האק, ניסיו% רב שני� בתחו� ההוראה להכשרת מורי�

  .השאלוני� תוקנו בעקבות הערות של העמיתי� האנליטיי�. בעיצוב שאלוני אימות

ואלה נאספו , הערות חשובות נעשו ג� על ידי המשיבי� עצמ�, יצויי% כי במהל� איסו$ הנתוני�

  .19' כפי שנית% לראות בנספח מס

בודה בתיאור מבנה קיי� או תוק$ מבנה הוא הערכת היעילות שבה אמצעי שעושה את הע

והיא עוסקת בשאלה הא� למדוד את ההתנהגות באופ% צפוי על בסיס הרעיו% שהוא , בהקמה

. מהותיות ומבני� חיצוניי�, מבנה: ישנ� שלושה שלבי� של אימות) 1998(על פי בנסו% . מייצג

 של המשתני� תיאור(מבני� שהוגדרו ה% תיאורטית וה% מבחינה אמפירית , במהל� השלב המהותי

  ).שנצפו וכיצד ה� נמדדי�

הצהרות . היחסי� בי% המשתני� נועדו למדידת  המבנה שה� ביקשו למדוד, בשלב של מבנה

פריטי� . נבנו כדי לחקור את התפיסה של הלומד העצמאי) פריטי�(תפיסתיות ספציפיות 

התנהגות , תאישיו(תפיסתיי� מסויימי� נבנו כדי לחקור את התפישה של מאפייני המורי� 

 .נוצלו) אלפא קרונבא�, למשל(טכניקות כגו% אמצעי� של עקביות פנימית ). והכשרה

 61השאלו% כולל ). Likert(הדוחות התפיסתיי� הותאמו בקנה מידה של שש נקודות ליקרט 

המשיבי� נדרשו להערי� את , בצד האחד של השאלו%: השאלו% מחולק לשני טורי�. שאלות

, בטור השני). במצב הרצוי (1�6 מסוימי� כעובדי החינו� בסול� של החשיבות של היבטי�

התנאי� (בחיי� המקצועיי� והחינוכיי� שלה� , המשיבי� התבקשו להערי� את ההתנהגות בפועל

הציו% הכולל שהתקבל מייצג את הפער בי% המצב הרצוי של המשיבי� ואת התפיסות ). בפועל

  ).צב המצויהמ(הרווחות של החיי� המקצועיי� שלה� 

שתיעדו את תפיסת� ואת הציפיות של , המשתתפי� היו המורי� וסטודנטי� הלומדי�  הוראה

  .  מקצועית וחינוכית� חיי העבודה שלה� 

, מרו��בייט(החלטה על פריטי� של כלי  זה נגזרו מהספרות ומאיסו$ המידע בשדה המחקר 

 בסיס הנתוני� שנאספו  מפרטת את תהלי� בניית כלי המחקר על3טבלה מספר ). 1986

באמצעות טבלה . מאיד�, והספרות המקצועית בתחו�, מהראיונות ע� מגוו% האינפורמנטי� מחד

קטגוריות ,  מבקשת החוקרת להמחיש את ההבנייה של שתי קטגוריות העל4'  וטבלה מס3' מס

  .הקטגוריות�הליבה ותתי

  

  



  הכמותי מבנה השאלו& " DILI " קטגוריות הליבה ותתי קטגוריות של   1' טבלה מס
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       תתי קטגוריה
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    תתי קטגוריה

  

  : מתארת1טבלה מספר 

 :המאפייני� של מורי� המפתחי� לומדי� עצמאיי�: קטגוריה מרכזית. א(*) 

 הכשרה, התנהגות, אישיות

  מאפייני הלומד העצמאי: וריה מרכזיתקטג. ב(**) 

  .גמישות, מוטיבציה פנימית, יכולת תכנו%, אוטונומיה

�  )1טבלה מס (קטגוריות    קטגוריות ותתי– הממצאי� סיכו

  .מאפייני מורי� ומאפייני לומד עצמאי: נמצאו שתי קטגוריות על



, אישיות:  אחדבמאפייני המורי� נמצאו שלושה מאפייני מורי� מפתחי למידה עצמאית שכל

  . התנהגות והכשרה

 

  :קטגוריות�לקטגוריית האישיות תתי

  . אהבה למקצוע וקבלה עצמית; הערכה עצמית; התלהבות

; אופטימיות; סבלנות; תקשורת בינאישית: קטגוריה אהבה למקצוע קטגוריות משנה�בתת

  .אמפתיות ואכפתיות; ביטחו% עצמי; יחס אישי; רגישות

  

  :קטגוריות�תתילקטגוריית ההתנהגות 

  .אהבת הלמידה; פתיחות; מנהיגות

  .וכבוד אחריות; ידע; יכולת למידה; אתגר: קטגוריית משנה של מנהיגות

הקשבה , הגינות; דוגמה אישית; נאמנות; אסרטיביות; רוגע: קטגוריית משנה של אהבת הלמידה

  .וחריצות

  

  .המאפייני� של הלומד העצמאי: קטגורית הליבה 

גמישות ; יכולת תכנו%; אוטונומיה; פתיחות להתנסויות:  בחלק הזה ה%קטגוריות משנה

  .ומוטיבציה פנימית

  

כ� יכול הקורא לקבל שקיפות .  בנויה על פי קטגוריות ובתוכ% תתי הקטגוריות2טבלה מספר 

  ).2006, שקדי(לשפוט בעצמו ולתק$ את הכלי , מלאה על הנתוני� וההחלטות של החוקרת

  .ההיגד בשאלו%' וכ% ציו% מס" ההיגד מתו השאלו&"לה בצידה האחת של הטב

, הטור האמצעי מציי% את המחקרי� עליה� ביססה החוקרת את ההיגד על פי הספרות המקצועית

, תוק$ חיצוני(מאיד� , מחד והפניה לדברי האינפורמנטי� שהצטרפו לספרות והוצלבו איתה

  .הקטגוריות�יי תתיבצידה השני של הטבלה מצוייני� כינו).  2006, שקדי

  ).ליד כל הפניה מופיע מספר הנספח כפי שנית% לראות בפרק הנספחי� בסו$ העבודה (

  

  " DILI" תרומת הספרות המקצועית והמרואייני� לבניית כלי המחקר – 2' טבלה מס

 אישיותי

תמיכת הנשאלי�/חוקרי� תת קטגוריה  היגד מתו השאלו& 

)2004,2009(שרמ%  התלהבות  
)2005(וארנו% רייכל   

)1958(בר   
)1994(( "זילברשטיי% וכ  

)2005(לייבובי(   
)2003, 1997(חטיבה   
)10נספח מס (דוד : מורי�  

)14נספח מס (חנה   
)11נספח מס (ציפי   

).2( מרבית העוסקי� בהוראה מרגישי� הרגשה של הצלחה   
 שעבודתו משעממת וחסרת מורה מרגיש לעיתי� קרובות

.)7(עניי%   

צמיתהערכה ע )2004(שרמ%    
)1973(רס 'רוג  

)2000(בירנבויי�   
)2002(בתו� זילברשטיי% ) 1973(ל�   

)1984(קוהוט   
)2001(גרנות ומלמד   

ההוראה בישראל מפתחת לומד המסוגל להערי� את ביצועיו 
).3(בעצמו לאחר ראיות שאס$   

המורה בישראל  מפתח לומד שיסתייע ג� במשוב של אחרי� 
).5(בסביבתו   

המורה בישראל  מפתח לומד שיקבל את המשוב מאחרי� 
).6(רק א� הדבר מתאי� לראיות שאס$ בעצמו   



)2005(קשתי   
Lewis & Murphy (2005 

)1998(ששו% �דור  
)1999(יריב   

)2005(דוח דברת   
)2010(ח% �ברוכי אהבת המקצוע  

)1999(יריב   
)1958(בר   

)2005(רייכל וארנו%   
,  אורלי,רויטל, שולי, חנה: מורי� 

נספח מס (דורית ,רבקה, גלית, לאה
14(  

)10נספח מס (דוד   
)15נספח מס (עליזה : מנהלי�  

זהבה , רחל, אורנה: מפקחי�
)16הנספח מס (  

)17נספח מס (רותי : אמא  

מרבית העוסקי� בהוראה היו בוחרי� במקצוע ההוראה 
).1(שנית   

).4(המורה בישראל מוצא עניי% רב בעבודתו כמורה   
וראה מרגיש שעבודתו מאפשרת לו ניצול מלא של איש ה

).8(כישוריו ומיומנויותיו   

)1984(סקגר  קבלה עצמית  
)2000(בירנבויי�   

)2005(רייכל וארנו%   
)14נספח מס (לאה , רויטל: מורי�  

 

, המורה בישראל  מפתח לומד שבעקבות ניסיו% אישי חיובי
.)9(מאמי% ביכולתו להתמודד ע� משימות לימודיות    

המורה בישראל  מפתח לומד שבעקבות ניסיו% אישי חיובי 
).10(יוכל לשפר את עצמו ולשנות התנהגויות במידת הצור�   

 התנהגות

)2006(עזאני �פרי מנהיגות  
)2009, 2004(שרמ%   

)2004(הופקינס   
Claxton (1997) 
-Leithwood et al, (2006) 
Bush et al (2007) 

)1999(גונ% וזכאי   
Southworth (2004) 
Habbard (2000) 

)1996(גרדנר   
)2008(דויד   

)1999(ל� בתו� יריב   
Glatter (2008) 
Armsrtong (1996) 

)14נספח מס (יהודית : מורות  
)16נספח מס (רחל : מפקחת  
)15נספח מס (סיו% ואביבה :מנהלי�  

).27(המורה בישראל  נות% כבוד ללומד   
הוראה (ראה המורה בישראל  מפתח מגוו% שיטות הו

).29) ('קבוצות למידה וכו, למידת עמיתי�, פרונטאלית  
י "המורה בישראל  מפתח שאילת שאלות בכיתה ע

).30(התלמידי�   
המורה בישראל  מסייע לפתח עניי% וסקרנות אצל הלומד 

)31.(  
המורה מסייע ותומ� בעת התעוררות של בעיה אצל הלומד 

)32.(  
בה אצל הלומדהמורה בישראל  מיצר גירוי לחשי   

)33.(  
, הומור(המורה בישראל  מפעיל באופ% יצירתי כיתת לימוד 

).34) (דוגמא אישית, תיאטרליות  
).36(המורה בישראל מסייע ליצירת בטחו% וחוסר שיפוטיות    

המורה בישראל צרי� לעורר בלומד אחריות אישית ללמידה 
).45(ומוטיבציה ללמידה   

מוביל את ( כישורי מנהיגות המורה בישראל צרי� להיות בעל
).46) (הלומד להישגי� שלא יכול היה להגיע אליה�  

המורה בישראל החלטי וברור בדר� בה הוא מוביל את 
).50(הכיתה   

 Lewis & Murphy (2005) אהבת הלומד
)1997(קובובי   

)2005(לייבובי(   
)2006(לב �בר  

)2006(כרמלי   
)2005(רייכל וארנו%   

)1994(גולדברג   
)1997(ירנבויי� ב  

שוש , שרה, שולי, דורית: מורי�
)14נספח מס (  

)11נספח מס (ציפי   
)10נספח מס (דוד   

)16נספח מס (זהבה , רחל: מפקחי�  
, רותי, שירה, ריבי, %'ג: הורי�

)17נספח מס (מופסא%   
שיר ואלה , עיד%, רותי: תלמידי�

)18נספח מס (  

).38(המורה בישראל מבצע תפקידו ע� אהבה ללומד   
המורה בישראל נאמ% ומסור ללומד כמקבל שירות הוראה 

)39.(  
).40 (המורה בישראל נות% הערכות וציוני� הוגני�  

 המורה משרה אוירה טובה בכיתה המאפשרת למידה יעילה
)41.(  

המורה בישראל מהווה דוגמא אישית כבעל חזו% ונאמ% 
).42) (פועל מתו� ערכי�(לדרכו   

ו מעבר לנדרש ולשעות הפורמאליות המורה מקדיש לתלמידי
)47.(  

המורה בישראל יוצר מערכת של אמו% הדדי בינו לבי% 
).48(הלומדי�   

).49(המורה בישראל בעל יכולת הקשבה    



)2000(בירנבויי�  פתיחות  
)1999(יריב   

)1984(סקגר   
)2005(אצל לייבובי( ) 1998(אלוני   

)2002(זילברשטיי%   
Walls & Little (2005)   
Barr (1958) 

)2006(לב �בר  
)2003(אלוני   
)1998(שקדי   

)15נספח מס (אתי , איריס: מנהלי�  
, אורנה, שולי, חנה, רויטל: מורי�
)14נספח מס (אילנה   

)10נספח מס (דוד   
)17נספח מס (אודליה : אמא  

).25(המורה בישראל  מגלה אמו% בלומד   
).26(המורה בישראל  מציב גבולות ללומד   

ה בישראל  עובר שינוי התנהגות בעקבות הכשרה המור
).28(והדרכה   

המורה בישראל מאפשר ללומד להציג נושא חו( לימודי 
).37) (מעבר לחומרי הלימוד המסורתיי�(  

)2006(כרמלי  בר סמכא  
)14נספח מס (רותי , שולי: מורה  
)11נספח מס (ציפי   

זהבה ואורנה  , רחל: מפקחי�
)16נספח מס (  

נספח (אביבה , עליזה, סיו%: מנהלי�
)15מס   

טלי , %'ג, גילית, ניב, רותי: הורי�
)17נספח מס (  

, עיד%, רותי, אילה: תלמידי�
).18נספח מס (הגר , עמיר�  

).35(למורה חזקה על הידע בכיתה   
המורה בישראל בעל שליטה מלאה בחומר אותו הוא מלמד  

)43.(  
).44 (המורה בישראל מגלה אחריות להישגי הלומדי�  

 הכשרה

 Jones & Wolman (2010) 
)1970(פריירה   

)2000(עשת ודגני   
)1998(תמיר   
)1999(יריב   

Fullan et al. (1998) 
)2004(כפיר ואריאב   

)2009, 2008(כפיר   
Bransford, Darling-
Hammond & LePage (2005) 
Hammerness (2006) 

)1998(זילברשטיי%   
כל המורי� התייחסו לנושא 

)14נספח מס (כשרה הה  
) 15נספח מס (כמו כ% כל המנהלי� 

).16נספח מס (וכל המפקחי�   

המורה בישראל מקבל את כל הידע הדרוש למילוי תפקידו 
).51(כאיש חינו� במסגרת הכשרתו בסמינר   

במסגרת לימודיו בסמינר מקבל תכני� , המורה בישראל
).52(ומודלי� עדכניי� כאיש חינו�   

מורה בישראל לומד כיצד להתייחס למה בהכשרת מורי� ה
).53(שהתלמידי� עושי� או חושבי�   

בהכשרת מורי� המורה לומד כיצד לבחו% את איכות  
).54(ההוראה   

בהכשרת מורי� המורה לומד כיצד לפעול במומחיות 
).55(בתגובה לתלמידי� ולסיטואציות   

בהכשרת מורי� המורה לומד להתמודד ע� מצבי לח( 
).56(בהוראה    

בהכשרת מורי� המורה נחש$ לסוגי לומדי� שוני� 
).57) (ליקויי למידה/ כמחונני� (  

).58(בהכשרת מורי� המורה מכיר סגנונות הוראה שוני�   
בהכשרת מורי� המורה לומד להתאי� ללומד את החומר 

).59(המותא� לרמתו וליכולתו    
בהכשרת מורי� המורה לומד להביא את הילד למצב שיוכל 

).60" (מתוכו"וד בעצמו ולקבל תשובות לשאלות ללמ  
בהכשרת מורי� המורה לומד להוביל את הלומד לאחריות 

).61(עצמאות וסקרנות , אישית  

 לומד עצמאי

פתוח 

 להתנסויות

)1984(סקגר   
)1993(בנדורה   

)2006(לב �בר  
)1996(ארמסטרונג   

)1996(גרדנר   
Walls & Little (2005) 

)15ס נספח מ(אתי : מנהלת  
, רויטל, סוהא שירה, חנה: מורי�

)14נספח מס (שירית , יהודית, שוש  
נספח (אודליה , מופסא%: אמהות

)17מס   

נכו% לעמוד במצבי� של , המורה בישראל  מפתח לומד סקר%
).19(ודאות �אי  

המורה בישראל  מפתח לומד המוכ% להיות מעורב 
� בהתנסויות חדשות הנובעות מהצבת המטרות או מתהלי

).20(הלמידה   



 Areglado, Bradley, Leane אוטונומיה
(1996) 
Goodlad (1979) 
Senko & Hrackiewicz (2005) 
Walls & Little (2005) 

)1984(סקגר   
נספח (שוש , סיגלית, אורנה: מורי�

)14מס   

המורה בישראל מפתח לומד שיבחר את נושאי הלימוד מתו� 
).11(עצמאות בהתא� למטרות שהגדיר  

המורה בישראל  מפתח לומד שאינו יחשוש לבחור נושאי�  
).12(שאינ� פופולאריי�   

) 2000(סקגר בתו� זילברשטיי%  יכולת תכנו&  
)1997( ארי �ב%  

19849(סקגר   
)1973(ל�   

)1997(בירנבויי�   
)2004(שרמ%   
)2009, 2008(כפיר   

)16נספח מס (רחל , זהבה: מפקחי�  
פח נס(שירית , סוהא, לאה: מורי�

)14מס   
נספח מס (אביבה , סיו%: מנהלי�

15(  

המורה בישראל  מפתח לומד שמסוגל לאבח% את צרכיו 
).13(הלימודיי�   

המורה בישראל  מפתח לומד בעל יכולת לקבוע מטרות לאור 
ולתכנ% אסטרטגיות יעילות להשגת מטרות , הצרכי�

).14(לימודיות   
קידו� המורה מפתח לומד בעל יכולת להיעזר באחרי� ל

).15(מטרות לימודיות    
 המורה בישראל  מפתח לומד המגלה יכולת לפתח 

).24(קריטריוני� למדידת הצלחה   

מוטיבציה 

 פנימית

)2000(בירנבויי�   
 

Schunk & Zimmerman, in 
 (2002) זילברשטיי%
Senko & Hrackiewicz, 
(2005) 
Walls & Little (2005) 

)1998(זימרמ%   
)1984(סקגר   

Barr (1958) 
Bush et. Al (2007) 

)1999(יריב   
)1973(ל�   

)2004(תדמור   
)2008(דויד   
)2009(כפיר   

)1973(רס 'רוג  
)2009, 2004(שרמ%   

)2004(ויגוצקי   
)2005(רייכל וארנו%   

)2006(לב �בר  
)2006(שטיי%   

)2008(נודינגס   
)1994(פוירשטיי%   

סיגלית , סוהא, אורנה: מורי�
)14נספח מס (ורבקה   

)10נספח מס (דוד   
)16נספח מס (זהבה : מפקחת  

המורה בישראל  מפתח לומד המונע מצרכי� פנימיי� של סקרנות 
).16(ועניי% ולא מכוח פיקוח חיצוני   

המורה בישראל  מפתח לומד הממשי� ללמוד ג� בהיעדר 
).17(פיקוח חיצוני של תגמולי� או סנקציות   

מוד ג� מחו( המורה בישראל  מפתח לומד המעוניי% לל
).18(למסגרת הלימודי� הפורמאלית    

)2008(דויד  גמישות  
)1958(בר   

)1984(סקגר   
)1972(אייז%   
)1998(שקדי   

)1973(רס 'רוג  
)2000(בירנבויי�   
)1994(פוירשטיי%   

נספח (אתי , איריס, סיו%: מנהלי�
)15מס   

המורה בישראל  מפתח לומד הבוחר את נושאי הלימוד 
).21(מתו� עצמאות בהתא� למטרות שהגדיר   

המורה בישראל  מפתח לומד הנכו% להשתמש בגישה של 
).22(ניסוי וטעייה , חקר  

 אלא �המורה בישראל  מפתח לומד שאינו נסוג בשעת כישלו%
).23(תמודד מתו� גישה מסתגלת מ  



)16נספח מס (רחל : מפקחת  
, סיגלית, שולי, סוהא, שירה: מורי�
)14נספח מס (גלית , רבקה, אורלי  
)11נספח מס (ציפי   

  

    ")DILI("מהימנות המדד של הלומד העצמאי 

להוציא  ( בעל מהימנות פנימית גבוה" DILI " נית% לראות כי כלי המחקר 3מטבלה מספר 

  :ברמות אלפא קרונבא� הבאות) המאפיי% האישיותי

 

  )אלפא קרונבא�" (DILI"  מהימנות  הפנימית של    3' טבלה מס

  

  רצוי דילי

.מס לומד עצמאי הכשרה התנהגות אישיותי  

0.36 0.9 0.867 0.889 129 

  מצוי דילי

.מס לומד עצמאי הכשרה  התנהגות אישיותי  

0.525 0.964 0.881 0.927 129 

  

 זכר � מיגדר שונה,  מורי� בשנות וותק שונות98מתוכ� .  נשאלי�128השאלו% הועבר בקרב 
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 השערות המחקר 1.8

  ימצא קשר בי% אישיות המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי  .1

 ימצא קשר בי% התנהגות המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי  .2

 ימצא קשר בי% הכשרת המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי .3

  

  1ר  השערה מספ 1.8.1

  ימצא קשר בי% אישיות המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי 

   המשיבי� לשאלו% ענו על כלל השאלות ומתו� תשובותיה� נמצא כי128

  נבדקו שני מצבי� על פי השאלו%

 בי% מאפייני� אישיותיי� (r=0.631,p<0.01) קיי� קשר סטטיסטי חיובי ומובהק � מצב מצוי 

   .יסתו את הלומד העצמאי כפי שה� מעריכי� בפועלקיימי� של המורה לבי% תפ

 בי% מאפייני� אישיותיי�    (r=0.436,p<0.01) נמצא כי קיי� קשר חיובי ומובהק –מצב רצוי 

  .רצויי� לבי% הלומד עצמאי כפי שהמשיבי� רוצי� שיהיה

  ימצא קשר בי% התנהגות המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי 

  

  2השערה מספר  1.8.2

  ימצא קשר בי% התנהגות המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי 

  יה� נמצא כית המשיבי� לשאלו% ענו על כלל השאלות ומתו� תשובו128



  נבדקו שני מצבי� על פי השאלו%

 בי% מאפייני� התנהגותיי� (r=0.522,p<0.01) קיי� קשר סטטיסטי חיובי ומובהק �מצב מצוי 

   .תו את הלומד העצמאי כפי שה� מעריכי� בפועלקיימי� של המורה לבי% תפיס

 בי% מאפייני� התנהגותיי�    (r=0.739,p<0.01) נמצא כי קיי� קשר חיובי ומובהק –מצב רצוי 

  .רצויי� לבי% הלומד עצמאי כפי שהמשיבי� רוצי� שיהיה

  

  3השערה מספר   1.8.3

  ימצא קשר בי% הכשרת המורה לתפיסתו את התלמיד כלומד עצמאי

  יה� נמצא כית המשיבי� לשאלו% ענו על כלל השאלות ומתו� תשובו128

  נבדקו שני מצבי� על פי השאלו%

בפועל הכשרת המורה  בי% (r=0.339,p<0.01) קיי� קשר סטטיסטי חיובי ומובהק �מצב מצוי 

   .לבי% תפיסתו את הלומד העצמאי כפי שה� מעריכי� בפועל

 בי% הכשרה רצויה של    (r=0.499,p<0.01)ובהק  נמצא כי קיי� קשר חיובי ומ–מצב רצוי 

  .המורה לבי% הלומד עצמאי כפי שהמשיבי� רוצי� שיהיה

  

�  סיכו� ממצאי� כמותיי

חיובי וגבוה בי% המשתני� , נמצא קשר סטטיסטי מובהק. כלל השערות המחקר אוששו

הלומד כלומד לבי% תפיסת המוראה את , התנהגותי והכשרתי,  אישיותי–המאפייני� של המורה 

  . עצמאי

של המשיבי� ממצא זה קיבל אישוש ה% במצב המשק$ מצב מצוי וה% למצב המשק$ שאיפה 

  .ומשק$ את המצב הרצוי

)  מרואייני�50( ראיונות –שני כלי מחקר מרכזיי� היוו מקור לנתוני� של המחקר הנוכחי 

  ). פרחי הוראה30 �  משיבי� מורי� ו128(ושאלוני עמדות 

  

  

  התנהגות של מורה המפתח לומד עצמאי  מאפייני אישיות   ריכוז  4 'טבלה מס

�  מורי� רכיבי

)22( 

�  מנהלי

)5( 

�  מפקחי

)3( 

�  הורי

)9( 

�  תלמידי

)11( 

 כ"סה

 )107( אהבת הלומד: קטגוריה  תת

 34 )9 (82% )7 (78% )3 (100% )1 (20% )14 (64% סבלנות

 27 )9  (82% )9 (100% )2  (66% )1  (20% )4 (20% רוגע

אהבת 

 הלומד

  

40%) 9( 

  

20%) 1( 

  

100%) 3( 

  

67%)  6( 

  

55%)  6( 

  

25 

 8 ���� )2  (22% )1 (33% )1 (20% )4 (20% כבוד

אכפתיות 

 ורגישות

  

���� 

  

20%) 1( 

  

33%) 1( 

  

55%) 5( 

  

9%) 1( 

  

8 

 3 ���� ���� ���� ���� )3 (14% התלהבות

 2 ���� )1 (11% ���� ���� )1 (5% אופטימיות



 )101(מנהיגות : קטגוריה  תת

 22 )10 (91% )8 (87% )2 (67% )1 (20% )5 (25% הקשבה

 17 ���� )1 (11% )3 (100% )4 (80% )9 (40% מנהיגות

תקשורת 

 אישית�בי%

  

18%) 4( 

  

60%) 3( 

  

67%) 2( 

  

87%) 8( 

  

���� 

  

17 

 14 ���� )9 (100% ���� )1 (20% )4 (20% אחריות

 13 )6 (55% )3 (33% )2 (67% ���� )2 (10% יחס אישי

 7 ���� )2 (25% ���� ���� )5 (25% אסרטיביות

פתיחות 

 וגמישות

  

20%) 4( 

  

���� 

  

33%) 1( 

  

���� 

  

���� 

  

5 

דוגמה 

 אישית

  

5%) 1( 

  

60%) 3( 

  

���� 

  

11%) 1( 

  

���� 

  

5 

 4 ���� ���� ���� )1 (20% )3 (14% בטחו% עצמי

 2 ���� )1 (11% ���� ���� )1 (5% הוג%

 )57( אהבת המקצוע  קטגוריה  תת

 27 )9 (82% )5 (55% )3 (100% )3 (60% )7 (30% ידע%

יכולת 

 למידה

  

40%) 9( 

  

80%) 4( 

  

100%) 3( 

  

���� 

  

���� 

  

16 

 6 ���� ���� ���� )2 (40% )4 (20% חריצות

 4 ���� ���� )1 (33% )1 (20% )2 (10% איתגור

אהבת 

 המקצוע

  

10%) 2( 

  

20%) 1( 

  

���� 

  

11%)1( 

  

���� 

  

4 

  

  

�  ,לסיכו

במחקר הנוכחי הועלו ארבע שאלות מחקר לה% נית% מענה תו� ניתוח ובניית קטגוריות ותתי 

  .קטגוריות שמהוות את בסיס המודל המחקרי

התרשי� המצור$ משק$ את כל הקטגוריות שנמצאו בדברי האינפורמנטי� לגבי ארבע שאלות 

  .ותיהמחקר האיכ

  

 שאלות המחקר שנבדקו לגבי מאפייני המורה המפתח לומד 4בתרשי� המצור$ נית% ריכוז של כל 

  .מאפייני ההכשרה ומאפייני הלומד העצמאי,  מאפייני� אישיותיי� והתנהגותיי��עצמאי

  .מאפייני� אלה נאספו מכל האינפורמנטי� שהשתתפו במחקר האיכותני

  

 

 

 

 

  



  1' תרשי� מס

  

            _______________________________________        ___________________  

                                                        |                                                               |                             |       

  מאפייני הכשרה             הלומד העצמאי               �  מאפייני� אישיותיי� והתנהגותיי

  משיג ידע בכוחות עצמו|_הכשרה פדגוגית         |                         |                   |                               |_

  הלמידה אחראי על  |_הכשרה מקצועית     |_צוע        אהבת המקאהבת הלומד   מנהיגות      

  לומד מתו עניי&, חוקר     |_   ידע&                                         |_הקשבה             |_סבלנות            |_

  לומד מתו בחירה   |_דה                             יכולת למי |_תקשורת          |_רוגע               |_

  שואל שאלות |_                              חריצות           |_יות          אחר|_כבוד               |_

  פותר לבד בעיות|_                                   איתגור      |_יחס אישי        |_התלהבות        |_

  בעל מוטיבציה פנימית                |_                                    אסרטיביות                 |_אופטימיות    |_

  בכל רמות חשיבה      |_                                                     דוגמה אישית      |_                     

          גבוהותפתיחות                                                                      |_                        

  דורש תיוו מינימלי|_                       בטחו& עצמי                                     |_                       

  מסוגל להתמודד לבד |_                         הוגנות                                          |_                        

                                                                                                           �   ע� חומר מותא

  בממצאי המחקר הכמותי כל הקשרי� יצאו מובהקי�

,  המורי� זקוקי� לסיפוק�במצב המצוי התרומה הגבוהה ביותר היא של המאפיי% האישיותי

  .במקרה זה את תלמידיה�, עילות היומיות כדי להניע את האחרי�להרגשה של הצלחה בפ

של ניצול , הדבר שקיבל ביטוי של המשיבי� שה� זקוקי� לאותה אנרגיה של תחושת הצלחה

  .של עניי% ושל אהבת המקצוע, של עשייה, משאבי� אישיי�

שכולל סביבו , כשהמשיבי� התייחסו למצב הרצוי ה� נתנו ביטוי מרכזי יותר למאפיי% ההתנהגותי

של , של יצירת אתגרי�, לקיחת אחריות, של גירוי אינטלקטואלי לעשייה, מרכיבי� של מנהיגות

  .הנעת הלומד עד הביאו אותו לידי רמות גבוהות של חשיבה ויישו� של אות� תכני לימוד ויכולות

  .המצב האידיאלי נות% משקל למאפיי% ההתנהגותי

הרי שכדי  שמורה יוכל , י והתנהגותי אוחדו בשלב הממצאי� אישיות� כיוו% ששני מרכיבי� אלה

לפתח לומד עצמאי עליו להכיל בתוכו את המאפייני� האישיותיי� כפי שצוינו לעיל שבאי� לידי 

ההוצאה לפועל של מאפייני� אלה מתבטאת בצורת ובאופי היותו . ביטוי בהתנהגותו היומיומית

  .שי� מאמצי� ויוצרי� מנהיגות חינוכית לא קורה דברא� לא עו,  המצוי�במצב היומיומי. מנהיג

  

  

, מחיי היומיומי, מורי� צריכי� כל הזמ% ללמוד על מנת שיוכלו להתרחק מהשטח, מסקנה

  .מהעשייה הסיזיפית היומיומית על מנת לראות את הפעילות השוטפת ולהערי� אותה מבחו(

 הסטודנטי� בי% ההכשרה המצויה הטענה מקבלת ביטוי בפער שנצפה ה% אצל המורי� וה% אצל�

  ).2006, שקדי, 1993, בירנבוי�) (5.6�5.7(לבי% ההכשרה הרצויה ) 3.6�3.8ממוצעי (

  

  

  

  



   דיו&1.9

להבי% ולבקר את איכות ההוראה כדי לטייב את עבודת , מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור

על זו � די להגיע למטרתכ. חושב וביקורתי, המורה כ� שיהיה מיומ% וערו� לפתח לומד עצמאי

לתאר ולמקד את מאפייני המורה המפתח לומד עצמאי , המחקר הנוכחי ש� לו למטרה להבי%

  . כמענה לשאלות המחקר

  
  : על עוצבו במחקר הנוכחי כמרכיבי מפתח לפיתוח לומד עצמאי שלוש קטגוריות

  "לומד עצמאי" שמשקפי� את המורה המפתח    אישיות והתנהגות   מאפייני מורה  .1

 "לומד עצמאי"מאפייני הכשרה רלוונטית לפיתוח  .2

  "לומד עצמאי"מאפייני התלמיד כ .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  :המלצות למחקר המש

,  פיתוח למידה עצמאית לאחר הכשרה מתאימה של מורי�� מומל( לבצע מחקר שכולל התערבות

סגרת זו נית% במ. מדידה והערכה של  תהלי� ההתפתחות של למידה עצמאית במש� שנת לימוד

  .ות בכיתת הלימודתח במחקר הנוכחי לראיונות ובתצפילעשות שימוש בכלי המחקר שפו

לבצע מחקר השוואתי במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות ולבדוק את הסטנדרטי�  .1

 .שמלווי� את הלמידה העצמאית מעבר למדינת ישראל

 .לבדוק התאמת המתודה לעיצוב  לומד עצמאי בחינו� המיוחד .2

 .פיתוח תוכנית לימודי� הנשענת על עקרונות המודל וליווי אחר יישומה במחקר פעולה .3

  

  בהיבט היישומי

נדרש פיתוח ערכת עבודה לתלמיד מלווה במדרי� למורה הנשענות על עקרונות המודל לפיתוח 

, לתלמידי� מאותגרי למידה,  מומל( שהערכה תהיה מותאמת על פי חת� גילי. לומד עצמאי

לסטודנטי� וכ%  הערכה צריכה להיות מותאמת ג� להורי� ,  שאותרו כמחונני�תלמידי�



באמצעות הערכה הזו יוכלו להיות שותפי� לתהלי� . המלווי� את תהלי� הלמידה של ילדיה�

  .ולתרו� להצלחתו

  

  תרומת המחקר להתפתחות המקצועית של החוקרת

 מחקרי ובאמצעות המחקר סיו%יהחוקרת הגיעה לשדה המחקר ע� מעט נ, במבט רפלקטיבי

סיו% והעצימה את מיומנויותיה כחוקרת ה% במחקר האיכותני וה% יהנוכחי קיבלה החוקרת נ

  .במחקר הכמותי

 שבאמצעותו רכשה � ראיו%–במחקר הנוכחי ניתנה לחוקרת הזדמנות לפתח כלי מחקר איכותני 

כמראיינת שבוודאי תרמו החוקרת מיומנות ה% ברמת עיצוב הריאיו% וה% ברמת פיתוח הכישורי� 

  .י העתידי ה% כמנחת מורי� וה% כחוקרת בתחו� החינו�ועלפ% המקצ

החוקרת . טר� ניתוח הנתוני� נתקלה החוקרת בקשיי� לגייס את שיתו$ הפעולה של המשתתפי�

ביקשה להבי% מה� הגורמי� שחוסמי� את שיתו$ הפעולה ופנתה באופ% אישי למרבית 

  . אי שיתו$ הפעולההמשתתפי� להבי% ממה נובע

מתשובות שקיבלה החוקרת מהמנהלי� ומהמפקחי� נית% היה ללמוד ולהבי% שאי שיתו$ הפעולה 

ה� , לטענת קבוצת משתתפי� זו. נבע מתו� הזמ% או תשומת הלב שהיה צרי� המשתת$ להשקיע

חסרי� במשאב הזמ% ולכ% קשה לה� להקדיש את תשומת הלב הראויה המתבקשת ולתת תשובות 

  .אלות שנשאלו באמצעות כלי המחקרלש

התנסות זו א$ היא תרמה לחישולה ולעיצובה של החוקרת ופיתוח מיומנויות מנהיגותיות 

  . מרואייני�50שבאמצעות� הצליחה החוקרת לגייס ולראיי% 

  

תהלי� זה לווה בקריאה רחבה של חומר .  הזדמנות נוספת ניתנה לחוקרת בפיתוח שאלו% כמותי

מאפייניו ומרכיבו של נשוא המחקר , ר הספרות המקצועית חלוקה על הגדרותיאורטי שכאמו

  . למידה עצמאית בכלל ולומד עצמאי בפרט�הנוכחי

סינתזה , אנליזה, שאילת שאלות, ההתנסות בפיתוח כל המחקר דרש יכול חשיבה ביקורתית

  .ויכולת אינטגרטיבית  לכלול את ההיבטי� המגווני� שהמחקר עוסק בה�

קריאה והערכה ביקורתית של חומרי� : נוכחי תר� לפיתוח מיומנויות אישיות כגו%המחקר ה

היבטי� של ניהול זמ% וחלוקת משאבי� אחרי� בי% היותה חוקרת לבי% היותה , בספרות מקצועית

  .'מדריכה וכו, מורה, חברה, אשה, א�

ודנטי� המחקר הנוכחי יתרו� לפיתוח האישי והמקצועי של החוקרת שעתידה להכשיר סט

להוראה וכ% להמשי� ולהדרי� מורי� ועובדי הוראה או צוות חינוכי ולפתח אצל� מיומנויות 

אישיות ומקצועיות כדי שיהוו מודל עבור דור העתיד כיצד לטפח לומד עצמאי ולקבל אחריות 

  .21 �סטודנטי� שמתאימי� לתפקוד מבחינה מקצועית במאה ה/תלמידי�" לייצר"

פיתוח עצמי יאפשר לחוקרת להיות אד� עצמאי שמקבל החלטות , האישיבהיבט הפרופסיונלי ו

  ).מבחינה מקצועית ואישית(כמאמנת בתחו� החינו� ה ולפתח את הקריירה של
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