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 אלד 'תייסיר ח

 

 פקודווהשפעתם על ת המתמחה במגזר הערבי בישראל המורה קשיי

 

 

 תקציר

 מגזר הערביחינוך במחקר זה מציג את הקשיים שנתקל בהם המורה המתחיל את דרכו במערכת ה

מתמחה , המורה לעסוק בהוראה וכמו בכל מקצוע אחר. במסגרת קבלת רישיון במדינת ישראל

בשל חשיבות העניין  החינוך. דכמורה מן המניין באחד מבתי ספר המוכרים על ידי משר במקצועו

שנת ל נשלחיםחלק מהמורים המתמחים לא עוברים את ההתמחות בהצלחה או ומאחר ש

 .קל בהם המורה המתמחה בתחילת דרכונוצר צורך לחקור את הקשיים שנת תמחות נוספת,ה

שמעת בכיתה, בעיות מ :למורה בשנת ההתמחות אחדיםעל קשיים  ההצביע ספרות המחקר

מחסור בחומרים וציוד ארגון מטלות בכתה, הטרוגניות של תלמידים, הערכת הלמידה, 

קשר , התמודדות עם פערים בין תלמידים, בעיות אינדיבידואליות של תלמידיםוהתמודדות עם 

חוסר תמיכה מהמנהל, יות התלמידים, , אמצעי הוראה וטיפול פרטני בבעעם ההורים והקהילה

  ובעיות נוספות.

. מטרתה לשפר "בשם: "אופק חדשרפורמה חדשה הישראלי על הכריז משרד החינוך  2008בשנת 

את ההישגים במערכת החינוך ובמקביל להעלות את שכרם העוסקים בהוראה. רפורמה זו לא 

ולוועדה בית  ההערכה למנהל אלא העבירה את סמכויות ,ביטלה את שנת ההתמחות של המורה

מספר הגבירה את שעות ההוראה של המורה במהלך השבוע ואף הוסיפה  הרפורמה. ספרית

: מה נשאלת השאלה .הדורשות ממנו מלאכה רבה ומושקעת, דרישות ונהלים לעבודת המורה

ערבי בשנת ההתמחות "הסטאז'", שהיאשנת הקשיים אשר נתקל בהם המורה המתחיל במגזר ה

 ?עבודתו הראשונה

שיים אלה מעיקים קנתקל בקשיים בשנת ההתמחות, ומתמחה המורה הש הייתהחקר השערת המ

תת ועל פי הממצאים ל הללו,את הקשיים  מפותל ייתה. מטרת המחקר העליו בהמשך דרכו

עבודתם  מורים מתמחים בשנת 351-לחולק שאלון שיטת המחקר כמותית.  .פתרונות והמלצות

אותו שאלון  .ישראל מוכרות על ידי משרד החינוךמכללות בבשלוש  מדולהראשונה. המורים 

 ים המתמחים.מוראת המרצים המלמדים במכללות  30-חולק גם ל

חמישה  המחקר איתרספרות המקצועית. עם זאת, מסקנות בל ותהמחקר היו זה מסקנותרוב 

בין ניהול וארגון הזמן ( 1) :, והםלא מצאה להן מענההמקצועית הספרות שקשיים בולטים, 

, יולזכויותהמורה המתמחה מודעות -אישגיאות הנובעות מ( 2)עבודה ללימודים לקראת התואר, 

 (5, )מערכתעמיתים ב עםמורכבים יחסים ( 4), ת עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדיםהתמודדו( 3)

יים הללו מובילות לתובנה, כי לחמשת הקשמסקנות המחקר  .ומרחק הנסיעה למקום העבודה

 . קצועית נחוץ מחקר המשך מעמיקשלא קיבלו מענה בספרות המ
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 מבוא

תחנה  , מכיוון שהיאה הראשונה בעבודת המורהכי ישנה חשיבות רבה לשנ רבים טועניםמחקרים 

לרוב  בישראל החינוךבמערכת תמחה מתחיל את עבודתו המורה המ. המקצועי מוחשובה בקידו

 .במהלך שנת ההתמחותמגוונים ה נתקל בקשיים המורה המתמח. B.ed בשנה הרביעית לתואר

למלא את  יםחלק מהמורים מתקש. המשך דרכו המקצועיתם על עבודתו וקשיים אלה מעיקי

חלק . למורה עצמאי בכיתה הסטאטוס של סטודנט במכללה להוראהמעבר מב םתפקיד

 התמחות נוספת .שנת ל נשלח מהם וחלק ,בסוף שנת ההתמחותמהמתמחים נכשל בהערכה 

השנה הראשונה בעבדותו של המורה כי  המורה המתמחה. נמצא הספרות המקצועית דנה בקשיי

המכה (. reality shock ,praxis shock" )מכת המציאות"בנה גורלית אשר תלווה נחשבת לש

ית לבין המציאות הקיימת בבאשר למד תיאוריות  ,בפער בין ציפיות התלמיד בסמינר תמתבטא

קשיי ההתמודדות וההישרדות בשנה הראשונה הם מהגורמים העיקריים לכך שמורים . הספר

בארצות נושרים מן המקצוע בשנות עבודתם הראשונות. היקף הנשירה של מורים מתחילים 

 & Dewert, Babinski, 2003במהלך חמש השנים הראשונות לעבודתם ) ; 50% -מגיע ל הברית

Jones 2004 ,Johnson, 2004; Wong מבוגרי  50%עד  20%(. בישראל שיעורי הנשירה דומים: בין

המוסדות להכשרת מורים במדינת ישראל נושרים לאחר שלוש שנות עבודה בממוצע, ומרביתם 

 (.1992; כפיר, פרסקו וארנון, 1991עושים זאת בתום השנה הראשונה להוראה )אשרת 

מורים עם כניסתם להוראה עשוי שמתן תמיכה ועידוד ל ,על כך המקצועית מצביעההספרות 

ולסייע בתהליך הסוציאליזציה שלהם לתוך המקצוע. מכאן נובע הצורך  ,למנוע את נשירתם

הראשונה, בתמיכה ובהתערבות מקצועית, שיסייעו בידי המורה המתחיל לשרוד את שנת העבודה 

הכניסה להוראה. ימנעו את נשירתו מן המקצוע בשלב ו ,את תהליכי התובנה המקצועית שלויזרזו 

-DeBolt, 1992; Feiman) תכניות התמיכה בכניסה להוראה מיועדות לתת מענה לצרכים אלה

Nemser, Carver, Schwille & Yusko, 2000). 

בדק את הקשיים הניצבים בפני מורים מהמגזר הערבי בישראל בשנת התמחותם, ולצד המחקר 

זאת את עמדותיהם על הקשיים הללו של הסגל האקדמי המכשיר אותם להוראה. השאלונים 

התמחות בהוראה  -סדנת סטאז' בלומדים ה הנשנה הראשוב מתמחיםמורים  351-להוגשו 

במכללות להוראה המלמדים פרחי מרצים  30המחקר כמו כן, בדק . מגזר הערבי בישראלמה

יצוין כי הסדנה הינה חלק אינטגרלי מתהליך הכשרת  .אלו במכללותבסדנת הסטאז הוראה 

המורה להוראה והיא מהווה נדבך חשוב לקבלת רשיון לעסוק בהוראה . הסדנה "סדנת הסטאז" 

סקים בהוראה בשנה הינה מפגש שבוע למשך שעתים , ובו המרצה פוגש את המורים העו

 תבסס עלההמחקר  הראשונה. דנים בסוגיות ודילמות אשר נתקלים בהן המורים במהלך העבודה.

  :מחקר אחדים כלי

  קר לדרג את הקשיים בהתאם לעבודתו נתקל תבקש המשתתף במחבו הסגור אשר שאלון

  .או לא נתקל בכלל

 הועלו בשאלון ונמק את מנה שני קשיים שלא ": בחלק השני של השאלון שאלה פתוחה

 ."בחירתך
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 משתתפי המחקר ומאפייניהםהתפלגות 

אשר לומדים סדנת סטאז' באחת וערך על קבוצת מורים בשנה הראשונה לעבודתם נמחקר ה

מכללה בצפון, מכללה במרכז ומכללה ישראל: ות המוכרת על משרד החינוך בהמכללות האקדמי

לקראת  2014האחרון של סדנת הסטאז' בחודש יוני . השאלונים הועברו למורים במפגש בדרום

 משתתפים.  381 בסך הכל . במסגרת המחקר נדגמום שנת הלימודים במערכת החינוךסיו

)המאפיינים הדמוגרפיים של המשתתפים, כמו מין ובית  1מאפייני המשתתפים מוצגים בלוח 

 רק עבור המורים ולא עבור המרצים(. וספר, קודד
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היו  26%היו מורים ממכללת מרכז,  40%-, מתוך המשתתפים במחקר, כ1כפי שניתן לראות מלוח 

 68%-היו מורים ממכללת דרום והשאר היו מרצים. מתוך המורים, כ 26%מורים ממכללת צפון, 

לימדו בחטיבת ביניים  18%-לימדו בבית ספר יסודי, כ 72%-היו נשים והשאר היו גברים. כ

, "אופק חדש"היו שייכים לרפורמת  67%-היו במהלך שנת סטאז, כ 88%-תיכון. כוהשאר לימדו ב

 מוצגות התוצאותק"מ ממקום העבודה.  80-התגורר למעלה מ 46%-היו במהלך סמינר וכ 62%-כ

 :1.7-1.1 בתרשימים גם

 : התפלגות המשתתפים במחקר לפי קבוצת מחקר1.1תרשים                                 
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 התנהלות המחקר בקווים עיקריים

ות המחקר. נבדקו התפלגויות התשובות של המשתתפים לשאל בשלב הראשון של המחקר

 :2התוצאות מוצגות בלוח 
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 על ענו שונות נבדקים קבוצות כיצד נבדק, המחקר לשאלות הנבדקים תשובות בדיקת לאחר

 מאחר. פרמטריים-א מבחנים במספר שימוש נעשה, כך לשם. שונים באופנים המחקר שאלות

 מעלייה להימנע בכדי,  α = 0.002 של מובהקות ברמת שימוש נעשה ,שונים פריטים 19 ונבדקו

התמחות ה בשנת שהיו מורים בין בתשובות הבדל קיים אם נבדק תחילה . I מסוג לטעות בסיכון

 התוצאות. ויטני-מאן במבחן שימוש נעשה, זאת לעשות כדי. האחרים המורים ביןל שלהםשלהם 

 :3 בלוח מוצגות
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 :2.1-2.3 בתרשימים גם מוצגות התוצאות
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 כלל בתשובות הבדלים דרוםמים אם נבדק', סטאז לפי המורים בתשובות הבדלים שנבדקו לאחר

, דרום ממכללת מורים, צפון ממכללת מורים – מחקר קבוצת לפי (המרצים כולל) המשתתפים

. וואליס-קרוסקאל במבחן שימוש נעשה, זאת לעשות כדי. ומרצים מרכז ממכללת מורים

 :4 בלוח מוצגות התוצאות
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 המחקר מצאימסיכום 

 בין מורים שאינם בשנת סטאז'.לם מובהקים בין מורים בשנת סטאז' לא נמצאו הבדלי .1

מורים ממכללת צפון, מורים  :מרצים ין עמדותנמצאו הבדלים מובהקים מרובים ב .2

 ממכללת דרום ומורים ממכללת מרכז. 

נראה שלנשים יש יותר קושי לפתור בעיות  -נמצא הבדל מובהק אחד בין גברים לנשים  .3

 התנהגות של תלמידים מאשר לגברים.

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מורים מבתי ספר שונים. .4
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"אופק ובין מורים שאינם ב "אופק חדש"רים בנמצאו שני הבדלים מובהקים בין מו .5

היה קושי גדול יותר בנסיעה לבית הספר וכן הם חשו שאין אווירה  "אופק חדש"למורים ב .חדש"

נוטים לגור  "אופק חדש"תומכת בבית הספר. עם זאת, נראה שמקור ההבדל הוא בכך שמורים ב

 ."אופק חדש"במרחק רב יותר מבית הספר מאשר מורים שאינם ב

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מורים לפי השתתפות בסמינר. .6

נמצא הבדל מובהק אחד בין מורים המרוחקים מבית הספר ובין מורים שאינם מרוחקים  .7

למורים המרוחקים מבית הספר קשה יותר בנסיעות אל בית הספר, מאשר מורים  -מבית הספר 

 שאינם מרוחקים מבית הספר. 

 

 מסקנות המחקר

ואף בעת  שנת ההתמחות,במהלך  רבים יםשיקמתוצאות המחקר עולה כי אכן המורים רואים 

עם הקשיים (   ,1986veenmannוינמן )  ו שלטענתמסקנות המחקר מאששות את  .הוראהה המשך

העיקריים של המורה המתמחה. עם זאת, מצא המחקר קשיים בולטים אחדים מנקודת מבטם של 

 מתמחים, והם:

 

 של התלמידים משמעתבעיות  .1

טוענים כי נתקלו בבעיות משמעת בכיתה וזה  75%: רתקיםממצאי המחקר הצביעו על נתונים מ

ציינו כי נתקלו בבעיית התמודדות עם פערים בין תלמידים )  66%נחשב בעיניהם כקושי בולט . 

רב עם פערים חינוכיים ולימודיים ( . ממצאי המחקר אכן הצביעו על כך שלמורים יש קושי 

טענו שהעדר שיתוף פעולה בין המערכת והקהילה מקשה על עבודתם  65%הקהילה וההורים : 

  בשנה הראשונה .

 

 העדר תמיכה מסגל בית הספר .2

 הוא עבודתם במהלך בה שנתקלים הבולטים הקשיים אחד כי, סוברים המתמחים מהמורים 55%

 המניע כי מציינת הספרות. הראשונה בשנה עבודתם על שמקשה דבר, הספר בבית תמיכה העדר

 המורים התמודדות בגלל הוא דרכו בתחילת המורה בו שנתקל" המציאות הלם"ל העיקרי

 56%. בכיתה עצמאיים מורים הינם כי העובדה בשל, הריאלית המציאות עם המתחילים

 בשנה הראשונה .  אלו ים בקשייםמהנשאלים מציין כי אכן נתקל

 

 על ידי התלמידים מבחן האישיות .3

נים את המורה שנכנס לכיתה בפעם הראשונה . מורים רבים נכשלים במבחן הזה חוהתלמידים ב

מורה על ידי בפעם הראשונה ורק בודדים עוברים אותו . המבחן הינו מבחן לנפשו ולרוחו של ה
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״ מורה שעובר את המבחן ומפגין אישיות , סמכות התלמידים מה שנקרא ״מבחן האישיות

  .טיות מצליח להתגבר ולשרוד אחר כךוכריזמ

 

 יחסי המורה המתמחה עם מנהל בית הספר .4

, א שלמנהלים , על פי תפיסת המוריםהספרות מראה כי ההשקפה המרכזית העולה מן הספרות הי

יש תפקיד קריטי ברווחת המורה בבית הספר . המנהל מחזיק באמתחתו בכל המשאבים העשויים 

של המורה .  "מקור כל צרותיו"המנהל הוא  -לתמוך בעבודת המורה ולתרום לה , ולחילופין 

רואים במנהל כדמות חשובה בעיצוב האישיות המתמחים מהמחקר עולה כי אכן המורים 

מדגישים כי  56%מורה להצליח בשנה הראשונה , מתוך הנשאלים עולה כי וביכולתם להוביל את ה

הספרות מדגישה את צביע על קושי בעבודה עם מנהלים . העדר תמיכה מהמנהל גרם להם לה

 בין המורה לעמיתיו.  "בריאה"החשיבות של אינטראקציה 

 

 בעיות אלימות בבית הספר .5

בעיות האלימות באחד הקשיים שנתקלים בהם  אתמהמורים שמילאו את השאלון ראו  68%

 הפיסית והמילולית של תלמידים . 

 

 השתלבות במערך "אופק חדש" .6

נחשב  "אופק חדש", האם מערך השעות בלתת את דעתם המתמחים המוריםהתבקשו  במחקר

אכן  "אופק חדש"מהנשאלים סוברים כי מערך השעות ב 55%מהמחקר עולה כי  מלחיץ אותם?

 72%מלחיץ אותם . יצויין כי הספרות לא כתבה בהקשר אופק חומר שניתן להסתמך עליו . 

 .אמת חומרי הלמידה לתלמידים בכיתהמהנשאלים חושבים כי ישנו קושי בהת

 

 ניהול הזמן של המורה המתמחה .7

שלא מצאתי לה מענה בספרות המקצועית , דבר  השערות לקשיים אצל מורים מתמחים,אחת ה

המורים  ״ .ן בין עבודה ללימודים לקראת תוארדורש מחקר מעמיק יותר , הינו "ניהול זמ אשר

העוסקים במערכת בשנה הראשונה הינם סטודנטים בשנת הסטאז' , הם מוגדרים כסטזיארים , 

ימים בשבוע ולומדים יום או יומיים להשלמת התואר . המורים רואים בזה קושי רב,  4-5עובדים 

המורים טוענים כי אי  מתקשים להתאים או לנהל את הזמן בין לימודים לעבודה . ציינו כי 71%

 . 66%מודעות בזכויות המורה נחשב כקושי בולט : 
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 לי צרכים מיוחדיםהמתמחה עם בעהתמודדות  .8

, למידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתהמהנשאלים טוענים כי יש להם קושי להתמודד עם הת 71% 

 וסר למידת עמיתם קושי רב. מהנשאלים ראו בח 55%חומר תיאורטי.  לסעיף זה לא נמצא

 

 סיכום

 הצביעו עליהם למשך השנה הראשונה הצורך בבחינת פתרון לקשיים שהמורים  מצביע עלהמחקר 

  .ימצאו קשיים רבים טבעי ש, במהותהמורכבת החינוך הבמערכת 

להביא בסופו של דבר לחיזוק  יהם עשוייםאפשרות להתגבר על בחינתהקשיים האלה ו בדיקת

הצעות  מעמד המורה , ואף יוביל את המורה לשרוד במערכת ולהצליח במלאכה . המחקר מספק

לטעון כי אכן קשיים אלה הינם קשיים מובהקים  מחקראין בכוונת ה, קשייםחלק מלהתמודד עם 

חלק  לאוכלוסייה . במערכת החינוך ואין לחלוק עליהן. הנתונים משתנים מזמן לזמן ומאוכלוסייה

שמונת .  2020כאופייניים לעידן  נראווחלק מהקשיים  ,בספרות המקצועית נסקריםמהקשיים 

מחקר זה יכול לשמש כמחקר . נוסףדורשים מחקר הקשיים העיקריים שנמצאו במחקר לעיל, 

ישנה חשיבות רבה להעמיק יותר במספר מדדים שלא נמדדו ולא  .להמשך מחקר מעמיק יותר

 ו מענה מדויק יותר. קיבל
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