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 חוללות עצמיתמסוגלות ותחושת . 8

והביטחוןהיאעצמיתחוללות המסוגלות למוריםאשרשלו.ביכולותלאדםשישתחושת

מתייחסתעצמיתההחוללות המשימותאתלבצעיכולתםבדברלתפיסתם כרוכותהמגוון

בעבודתם במהותןחלקתנעצמיתחוללותטאליסבמחקר. הדומות קטגוריות לארבע

עצמיתחוללות:(פרקטיקות הוראה 9.1 פרק -תתלקטגוריותשלפרקטיקותההוראה)ראו

)בניהול Classroom managementכיתה ולרסן–( לימודית אווירה ליצור ביכולת כלומר

ה ללמידהמהתנהגויות )עצמיתחוללות;פריעות Instructionבהוראה ביכולת–( כלומר

והערכה הוראה פרקטיקות עצמיתחוללות;להשתמשבמגוון מעורבות התלמידיםבקידום

) Student engagementבלמידה ביכולת–( רגכלומר תמיכה לתלמידים שיתלספק

ליצור וכן וקוגניטיבית, בלמידהענייןאצלם מעורבותם את עצמית;ולהגביר וחוללות

) מתקדמות וב,(Enhanced activitiesבפעילויות באמצעותעיקר ללמוד לתלמידים לסייע

לביןעצמיתחוללותביןחיוביקשרקייםכייםמלמדיםמחקר.שימושבטכנולוגיהדיגיטלית

המוריםתדירותהשימוש ואיכותההוראהשל יישומן אופן בפרקטיקותהרלוונטיות, ולשני,

התלמידקשראלוהיבטים של למוטיבציה התלמידיםהן )ויחס ולביתיםללמידה למקצוע

לרמת והן שניהםההישגיםהספר( תוצריהלימודיים)ולידעהנרכשבטווחהקצרוהארוך(,

יםהמפגיניםתחושתחוללותעצמיתגבוההנוטיםמורעולהממחקריםכיעוד.למידהחיוניים

הלהיותיותרשבעירצוןמעבודתם,לגלותמחויבותרבהיותרלתפקידםולהציגעמידותגבוה

מעידיםעלחשיבותהחוללותהעצמיתלרווחתהמורה.כלאלה–ונשירהבפנישחיקה

 תחושת מסוגלות בביצוע פרקטיקות שונות. 8.1

טאליס במחקר המורים מידהנשאלו שונותבאיזו הוראה פרקטיקות לבצע יכולים הם

 הדיווח שבכיתתם. 33לוח ו25 תרשים)להלן ( תחושתלשיעורמתייחס בעלי המורים

שציינוכיביכולתםלבצעאתהפעילות"דיהרבה"או"הרבהמיחוללותעצמיתגבוהה,קרי

גבוהה עצמית חוללות על דיווחו מורים הבאות הקטגוריות משלוש אחת בכל מאוד".

'הוראה'כניהול':95%-עדכ80%-בשיעוריםשלכ ברם,ויתה', 'קידוםמעורבותבלמידה'.

 לכמחצית )מרק 52%המורים גבוהה עצמית חוללות תחושת לתלמידים( לסייע ביכולתם

.ללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית

 ז'90%-מליותרבישראל, כיתות -ממורי ביכולתם גבוהה מסוגלות תחושת להבהיר'ט'

התנהגותהמורהמצפהמהם 94%)'לתלמידיםלאיזו כשהתלמידים'(, לספקהסברחלופי

(.על92%)'הםיכוליםלהצליחבלימודיםלגרוםלתלמידיםלהאמיןש'(ו93%)'אינםמבינים

מן90%-לכ80%-תחושתחוללותעצמיתגבוההבמרביתהפרקטיקותהנוספותדיווחוביןכ

דיווחועלתחושתחוללותגבוההב'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה'.75%-המורים,ו

רוב שלמוריםבמדינותה,עלפי ישראלדומהלזו -תחושתהחוללותהעצמיתבקרבמורי

OECD.תחושת ישראל למורי פרקטיקות: במספר ניכרו עצמית חוללות בתחושת פערים

לעוררמוטיבציה'ובעיקרביכולתם,מסוגלותרבהיותרבהיבטיםשלקידוםמעורבותבלמידה

לגרוםלתלמידים',בהתאמה(,68%לעומת78%)'בתלמידיםהמגליםענייןמועטבלימודים

שהםיכוליםלהצליחבלימודים ו85%לעומת92%)'להאמין בהתאמה( לעזורלתלמידים',

למוריישראלתחושתלצדזאת,,בהתאמה(.81%לעומת86%)'להכירבערכהשלהלמידה

,,בהתאמה(80%לעומת74%)'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה'מסוגלותנמוכהיותרב

)-ב בכיתה' ההוראה אסטרטגיות 80%'גיוון בהתאמה(,85%לעומת ב, יכולתם'ובעיקר

דיגיטלית בטכנולוגיה שימוש באמצעות ללמוד לתלמידים 52%)'לסייע ,67%לעומת

 רקבהשוואהפרקטיקותתחושותהמסוגלותבבהתאמה(. נמוכותלא ישראל מורי של אלו

אלאגםבהשוואהלתחושותהמסוגלות,OECD-וריםבמדינותהמלשיעוריםהמקביליםבקרב

בשארהפרקטיקות.
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  פעילויותעל תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע  שדיווחו המורים שיעורי: 25 תרשים

I.2.20,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע פעילויות : שיעורי המורים שדיווחו 33לוח 

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

ה
ת

כי
ל 

הו
ני

להבהיר לתלמידים לאיזו התנהגות אני  

 מצפה מהם
94% 91% 95% 92% 

לגרום לתלמידים להישמע לכללי 

 ההתנהגות בכיתה
87% 89% 85% 91% 

 90% 82% 85% 84% הפרעות בכיתהלרסן 

 89% 80% 83% 82% להרגיע תלמיד מפריע או רועש

ה
א

ר
הו

לספק הסבר חלופי כשהתלמידים אינם  

 מבינים
93% 92% 93% 94% 

 94% 88% 88% 90% לנסח שאלות טובות לתלמידים

 83% 79% 85% 80% לגוון את אסטרטגיות ההוראה בכיתה שלי

 85% 70% 80% 74% אסטרטגיות הערכהלהשתמש במגוון 

ת 
בו

ר
עו

מ
ם 

דו
קי

ה
ד
מי

ל
ב

 

לגרום לתלמידים להאמין שהם יכולים 
 להצליח בלימודים

92% 85% 91% 93% 

לעזור לתלמידים להכיר בערכה של 

 הלמידה
86% 81% 84% 91% 

 81% 78% 81% 79% לעזור לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית

המגלים עניין לעורר מוטיבציה בתלמידים 

 מועט בלימודים
78% 68% 74% 88% 

פעילויות מתקדמות: לסייע לתלמידים ללמוד 
 באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית

52% 67% 48% 61% 
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(,מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלתחושתחוללות33לוח ישראלי)-במבטפנים

ניכרים הפערים עברית. דוברי ספר בבתי עמיתיהם של לזו דומה או יותר גבוהה עצמית

עיקרב הפרקטיקות: 'בשלוש מוטיבציה מולעורר עניין המגלים בלימודים'בתלמידים עט

בהתאמה(,74%לעומת88%) אסטרטגיותהערכה', ,70%לעומת85%)'שימושבמגוון

ו בהתאמה( באמצעות ללמוד לתלמידים דיגיטלית'סיוע בטכנולוגיה לעומת61%)'שימוש

,בהתאמה(.48%

ל הקודם המחקר מחזור החוללותהנוכחימחזורבין בתחושת ממש של שינויים חלו לא

מוריםבישראלהעצמית של ירידהבשיעור. במספרמדינותנרשמה המוריםילעומתזאת,

הפרקטיקות) תחושתמסוגלותעצמיתגבוההבכל על שדיווחו בצרפת,הדבר בעיקר ניכר

 בברומניהובסלובקיה(, )אחרותמדינותואילו עליותחדותבשיעוריםאלו יפן,בצ'כיה,בחלו

 הולנד(.בקוריאה,וב

 לות והקשר לוותק בהוראהתחושת מסוג. 8.2

ותיקים מורים מרביתהפרקטיקותנמצאשתחושתהחוללותהעצמיתשל בעבור בישראל,

,אםקיימים,עלפירובהפערים.(34 לוחו26 תרשים)גבוההמזושלמוריםבראשיתדרכם

ריסוןהפרעות,וניכריםבחלקמפרקטיקותהנוגעותלניהולכיתה)10%עד5%-עומדיםעלכ

חוסינ(,להוראהוהערכה)לגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגותבכיתהיכולת,בכיתה

לתלמידים טובות הערכה,שאלות אסטרטגיות במגוון בלמידהשימוש מעורבות ולקידום )

.(להכירבערכהשללמידהויכולתלסייעלתלמידיםלחשובבצורהביקורתית)

 – פעילויותעל תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע  שדיווחו המורים שיעורי :26 תרשים
 ט' ישראל-בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'

 
I.2.20,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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ה מדינות בממוצע בעיקרOECD-גם ניכרו העצמית המסוגלות בתחושת הפערים ,

ניהולכיתה)ריסוןהפרעותבכיתה,לגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגותבפרקטיקות

ו מרעיש( או מפריע תלמיד להרגיע והערכהבבכיתה, הוראה פרקטיקות במגוון שימוש

הולםאת)להשתמשבמגווןאסטרטגיותהערכה,לנסחשאלותטובותלתלמידים(.ממצאזה

שימושבפרקטיקותאלוהאשיתדרכםעלתדירותברמוריםבדיווחימוריםותיקיםוהפערים

ניהולכיתה.פרקהזמןהמוקדשלהזמןמהשיעורהמוקדשלהוראהולמידהלעומתפרקועל

ה מדינות שיש ותיקים מורים בין ניכרים פערים בתחושתלמוריםבהן דרכם בראשית

.לעומתזאתהחוללותהעצמיתהןיפן,שבדיה,אוסטרליהוהולנד כמעטהבדליםלאנמצאו

טורקיה,בולגריה,מלטהודרוםאפריקה.ב

 –על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע הפעילויות  שדיווחו המורים : שיעורי34 לוח
 בפילוח לפי ותק בהוראה 

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 ניהול כיתה

להבהיר לתלמידים לאיזו 

 התנהגות אני מצפה מהם

 93% 92% 88% 92% מורים בראשית דרכם

 92% 95% 92% 95% מורים ותיקים

לגרום לתלמידים 
להישמע לכללי 

 ההתנהגות בכיתה

 84% 79% 83% 80% מורים בראשית דרכם

 93% 87% 90% 89% מורים ותיקים

 85% 75% 78% 77% מורים בראשית דרכם לרסן הפרעות בכיתה

 91% 85% 87% 87% מורים ותיקים

להרגיע תלמיד מפריע או 

 רועש

 86% 75% 77% 78% מורים בראשית דרכם

 90% 81% 85% 84% מורים ותיקים

 הוראה

לספק הסבר חלופי 
 כשהתלמידים לא מבינים

 96% 91% 91% 92% מורים בראשית דרכם

 93% 94% 92% 94% מורים ותיקים

שאלות טובות לנסח 
 לתלמידים

 93% 79% 85% 82% מורים בראשית דרכם

 94% 91% 88% 92% מורים ותיקים

לגוון את אסטרטגיות 

 ההוראה בכיתה שלי

 85% 77% 82% 79% מורים בראשית דרכם

 83% 80% 85% 81% מורים ותיקים

להשתמש במגוון 
 אסטרטגיות הערכה

 84% 63% 75% 68% מורים בראשית דרכם

 85% 73% 81% 76% מורים ותיקים

 קידום מעורבות בלמידה

לגרום לתלמידים להאמין 
שהם יכולים להצליח 

 בלימודים

 94% 87% 84% 89% מורים בראשית דרכם

 92% 93% 86% 93% מורים ותיקים

לעזור לתלמידים להכיר 

 בערכה של הלמידה

 90% 76% 77% 80% מורים בראשית דרכם

 90% 87% 82% 88% מורים ותיקים

לעזור לתלמידים לחשוב 

 בצורה ביקורתית

 76% 71% 77% 72% מורים בראשית דרכם

 82% 80% 81% 80% מורים ותיקים

לעורר מוטיבציה 

בתלמידים המגלים עניין 

 מועט בלימודים

 86% 70% 64% 74% מורים בראשית דרכם

 89% 75% 69% 79% מורים ותיקים

 פעילויות מתקדמות

לתלמידים ללמוד  לסייע
באמצעות שימוש 

 בטכנולוגיה דיגיטלית

 66% 53% 68% 56% מורים בראשית דרכם

 60% 47% 67% 50% מורים ותיקים
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ב יותר גבוהה המסוגלות תחושת בקרבישראל דרכם בראשית למוריםבהשוואהמורים

זהאיננו,בהתאמה(.ממצא50%לעומת56%גיטלית')שימושבטכנולוגיהדי'ברקותיקים

ש בעובדה בהתחשב 'מפתיע הוראההנושא לצורכי בתקשוב בהכשרה'שימוש יותר נפוץ

) מוריםבראשיתדרכם בהשוואהל77%ובהשכלההפורמליתשל ותיקים( (.52%)מורים

 האומנם מדינות OECD-בממוצע מסוגלות בתחושת פער ביניהם נמצא שימוש'בלא

(,ניו6%צ'כיה)אוגדולמהפערהקייםבישראלנרשםב',אךפערדומהבטכנולוגיהדיגיטלית

(.11%(ווייטנאם)10%(,נורבגיה)8%(,יפןוהולנד)7%זילנד)

בישראלנמצא הבדליםבין ו מגזרי עבריתתחושת(.34 לוחהשפה)שני ספרדוברי בבתי

וזאת החוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםנמוכהעלפירובמזושלמוריםותיקים,

בכללישראלוגםבהבהרתהתנהגותמצופהוביכולתלעוררמוטיבציהצוינובכלהפעילויותש

תחושתבתלמידים ערבית דוברי ספר בבתי זאת, לעומת בלימודים. מועט עניין המגלים

רובהחוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםדומה לזושלמוריםותיקים,למעטעלפי

תבכיתה,להישמענמוכהיותרבנוגעליכולותשלניהולכיתה)ריסוןהפרעותחושתמסוגלות

 וקידום ההתנהגות( ביקורתית(.לכללי בצורה לחשוב לתלמידים )עזרה בלמידה מעורבות

בשימוש יותר גבוהה מסוגלות תחושת מגלים דרכם בראשית מורים השפה, מגזרי בשני

בטכנולוגיהדיגיטלית.

 על: קשר בין תחושת חוללות עצמית למאפייני המורים-מבט

בממוצעמדינותה כמו ותקבהוראהוהיקףהמשרהOECD-בישראל, בין נמצאקשרחיובי ,

תחושתהחוללותהעצמיתהכוללתשלו המורהלבין של תלויים( )משתניםמסבירים/בלתי

בעלי להיות נוטים מלאה במשרה ומורים יותר ותיקים מורים קרי מוסבר/תלוי(, )משתנה

 יותר גבוהה עצמית חוללות לתחושת במקבהשוואה דרכם בראשית ומורים מוריםלצוע

על בקרה נעשתה הקשרים בבחינת כי לציין יש בהתאמה. חלקית, במשרה המועסקים

תלמידיםעםצרכיםמיוחדים,ימשתנירקעאישיים)גיל,מגדר(וכיתתיים)גודלכיתה,שיעור

המורים לתפיסת נמוכים הלימודיים שהישגיהם תלמידים –משיגים"-"תתלהלן–שיעורי

קשריםעםמאפייניםאלויפורטובהמשך(.סבירשהדברקשורלצבירת.םמחונניותלמידים

והןמהיקףהמשרה.משתניםאלוקשוריםזהבזה,מקצועניסיוןבהוראה,הנגזרהןמוותקב

ותיקים מורים בקרב יותר גבוה מלא בהיקף הוראה במשרת האוחזים שיעור ,הםש,שכן

תר.מוריםשמועסקיםבמשרהמלאהצובריםתחושתחוללותעצמיתגבוההיובעלי,כאמור

ל בהשוואה יותר רב תורמתמיניסיון חיוביות התנסויות וצבירת חלקי, בהיקף שמועסקים

לתחושתמסוגלותגבוההיותר.חשובלהדגישכיהקשרביןכלאחדמןהמשתניםהמסבירים

לתחושת גםהחוללותההללו המשתנההשניעלתתביקורתש שמּו לאחרעצמיתמובהק,

 .אשרמוחזקקבוע


