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תחושת המסוגלות המקצועית של 
 סקירת ממצאי הספרות –המורה 

 בחלוקה תלת ממדית של המושג
 

 
תחושת מסוגלות , sense of self efficacy תחושת מסוגלות עצמית :תארנים

 teacherתחושת מסוגלות אישית של המורה , professional self efficacyמקצועית 
self efficacy ,ות כללית של ההוראה תחושת מסוגלteaching self efficacy ,

פרופיל , organization והארגון interpersonalהיחסים , taskתחומי המשימה 
 .המורה המסוגל

 
 
 

 מבוא
צמח מתוך תיאוריית הלמידה ' תחושת מסוגלות עצמית של המורה'המושג 

וזכה להתעניינות מרובה בהקשר , )Bandura, 1986(קוגניטיבית -החברתית
תחושת המסוגלות של המורה . לתחום המקצועי בכלל ולתחום ההוראה בפרט

, היא זו שתבחין בין מורה החש כי הוא יכול לממש את הפוטנציאל שלו
, לבין מורה החש בעל יכולת נמוכה, ולהתמודד ביעילות עם אתגרי המקצוע

 סקירת הספרות במאמר. ועקב כך מתפקד ברמה פחותה מזו שהוא מסוגל לה
הסקירה . זה מציגה את המחקרים שנעשו בסוגיית המסוגלות של מורים

מודל תלת רכיבי שמצאו פרידמן וקס , באופן שבו היא מאורגנת, משקפת
לפי מודל . Cherniss, 1993)(רניס 'בהישען על הצעתו של צ, במחקרם) 2000(

תחום : תחושת המסוגלות האישית של המורה מורכבת משלושה תחומים, זה
מודל זה מהווה חידוש לעומת הגדרות . תחום היחסים ותחום הארגון, המשימה

שהגדירו את תחושת המסוגלות של המורה , המסוגלּות הקיימות בספרות
המציגה את ממצאי , סקירת הספרות. כמורכבת מתחום המשימה בלבד
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מנסה להתמודד עם בעיה הקיימת כיום לגבי , המחקר בכל תחום בנפרד
, כי יש לבחון את המסוגלות בכל תחום תפקוד בנפרד, טעןבנדורה . המושג

ואילו במחקרים רבים משתמשים , מכיון שהמסוגלות היא תלויית נסיבות
. ללא ציון התחום המסוים שאליו מתכוונים, בהגדרות שונות וכוללות של המושג

, משימה(ההבנה כי תפקודו של המורה מורכב לפחות משלושה תחומים שונים 
. מאפשרת לארגן את הממצאים המחקריים סביב מבנה מגובש) יחסים וארגון

היכולת לחלק את המחקרים הרבים הקיימים בספרות לשלושת התחומים 
, כמו כן). שם(מהווה תמיכה נוספת במודל התלת רכיבי שמצאו פרידמן וקס 

, בצורה טובה יותר, ריכוז המחקרים בכל אחד מהתחומים בנפרד מאפשרת
סקירת הספרות אורגנה בהתאם לשלושת .  ושוני בין הממצאיםלבחון ַדמיּות
כשבתוך כל תחום קובצו המחקרים המוצגים לפי קטגוריות , ל"התחומים הנ

מה הם הגורמים הקשורים , על סמך הסקירה, כמו כן מסכם המאמר. משותפות
ומהו הפרופיל של מורה בעל תחושת מסוגלות , לתחושת המסוגלות של המורה

 .גבוהה
 

  הגדרות–מסוגלות עצמית של מורים 
תחושת המסוגלות העצמית של האדם הוגדרה כמידת אמונתו של הפרט כי יש 
ביכולתו לארגן ולבצע התנהגויות הדרושות להשגת התוצאות הרצויות בעיניו 

)Bandura, 1997 p. 3 .( המושג נחקר ונמדד באופן אינטנסיבי מאז שנות
תו בתחום ההוראה היו חברי ארגון ראנד כאשר הראשונים שמדדו או, השבעים

)Armor, Conroy, Cox, King, McDonnel, Paskal, Pauly, & Zellman, 1976 .(
מטרת החוקרים היתה לבדוק את הקשר בין תוכניות להקניית הקריאה ותחושת 

: הפריט הראשון היה. החוקרים ניסחו כלי בן שני פריטים. המסוגלות של מורים
, הוא אינו יכול לעשות הרבה, כאשר צריך המורה לקדם את הישגי התלמידים"

, ההנחה היתה". מכיוון שההניעה והביצוע שלהם תלויים בהשפעת הבית שלהם
הוא מבטא בכך את תפיסתו שהשפעת כוחות , שאם מורה יסכים עם פריט זה

, לפיכך הסיקו החוקרים. חיצוניים מגבילה את יכולת המורה לקדם את התלמיד
ט זה מבטא את תחושת המסוגלות של המורה לגבי מסוגלות ההוראה כי פרי

תחושת מסוגלות כללית של "וכינו אותה , כמקצוע לקדם את התלמידים
אם אעבוד באמת : "הפריט השני היה. general teaching efficacy" ההוראה

מורה שמסכים עם ". אוכל להגיע לתלמידים הקשים וחסרי ההניעה ביותר, קשה
פריט זה מבטא את אמונתו שתודות לכישוריו והידע שלו יוכל לקדם את 
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החוקרים קראו להיבט זה של המסוגלות . למרות מכשולים חיצוניים, התלמיד
 .personal teaching efficacy" תחושת מסוגלות אישית של המורה"

ניתנות לחלוקה לשתי קבוצות לפי , שהופיעו מאוחר יותר, מרבית ההגדרות
קבוצת ההגדרות הראשונה מתייחסת לתחושת . ארגון ראנדההבחנה של 

המורה שהוא יכול להשפיע על התלמידים מבלי להביא בחשבון קשיים 
זוהי המידה שבה המורה מאמין שיש לו את היכולת להשפיע על . אפשריים

 ;Berman & McLaughlin, 1977; Mclaughlin & Marsh, 1978(ביצועי התלמידים 
Pigge & Marso, 1993 (– תחושת הכוח האישי של המורה להשפיע על התנהגות 

או האמונה של , )Evans & Tribble, 1986(התלמידים בכיתה בדרכים רצויות 
). Cole, 1995(המורה שהוא יכול להצליח בהשפעה על הביצוע של תלמידיו 
 .הגדרות אלה מבטאות את תחושת המסוגלות האישית של המורה

ה הגדירה את תחושת המסוגלות של המורה קבוצת ההגדרות השניי
 ,Guskey(גסקי . בהתייחס לקשיים הקשורים בתלמיד או ברקע המשפחתי שלו

או מידת השכנוע הפנימי שלו שהוא , הגדיר אותה כאמונתו של המורה) 1988
על אף שיתכנו קשיים או חוסר , יכול להשפיע עד כמה התלמיד ילמד טוב

אחרים הגדירו אותה כמערך הציפיות שקשורות להשפעה של . מוטיבציה
למרות משתנים כמו יכולת התלמיד והרקע , ההוראה על ביצועי התלמיד

הגדרות אלה מבטאות את תחושת ). Ashton & Webb, 1986(המשפחתי שלו 
 .המסוגלות הכללית של ההוראה

 
סולם , ל"בהתאם להבחנה הנ, בנו) Gibson & Dembo, 1984(גיבסון ודמבו 

 תחושת המסוגלות ששימש ברבים מהמחקרים בתחום המסוגלות למדידת
החוקרים הבחינו בסולם בין תחושת מסוגלות אישית של המורה לבין . בהוראה

הם הגדירו מסוגלות אישית . תחושת מסוגלות כללית של ההוראה כמקצוע
Teacher efficacy כאמונת המורה שיש לו את הכישורים הדרושים לקידום 

 הוגדרה Teaching efficacyמסוגלות ההוראה . ההישגים הלימודיים של תלמידיו
כאמונה של המורה כי ההוראה באופן כללי יכולה להשפיע על הישגי התלמידים 

חידושם התבטא בעובדה שהרחיבו . ללא קשר לכישורים האישיים של המורה
הסולם . כל אחד מהממדים ופרטו אותו מעבר לשני הפריטים של ארגון ראנד

את , ) פריטים-16מאוחר יותר קוצר ל( פריטים 30באמצעות , להם משקףש
ומתרכז ביכולת המורה לקדם את הישגי , ממדי של המושג-המבנה הדו

 .תלמידיו
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רניס 'הרחיבו את הגדרת המושג בהתאם להצעתו של צ) 2000(פרידמן וקס 
)Cherniss, 1993 .(רניס הציע שתחושת המסוגלות של מורים תיבחן בשלושה 'צ

 תחום זה מתייחס ליכולת המורה לקדם את –תחום המשימה ) 1: תחומי תפקוד
תכנון וביצוע השיעור , שליטה בידע: וכולל אספקטים כמו, הישגי התלמידים

 בתחום זה באה לידי –אישיים -תחום היחסים הבין) 2; ותיקון ביצועי התלמידים
עם אחרים בסביבתו ביטוי היכולת של המורה לקיים מערכות יחסים טובות 

 תחום זה עוסק ביכולתו של המורה להשפיע על –תחום הארגון ) 3; המקצועית
פרידמן וקס . לתרום לו ולשאוב ממנו כוח, תהליכי קבלת ההחלטות בארגון

רניס ומצאו במחקרם כי מורים בישראל תופסים 'בדקו את הצעתו של צ) שם(
תחום ) 1: את תחושת המסוגלות המקצועית שלהם כמורכבת משלושה ממדים

הרגשי ,  יכולתם לקדם את הישגי התלמידים בתחום הלימודי–המשימה 
 יכולתם לקיים מערכת יחסים טובה עם תלמידיהם –תחום היחסים ) 2; והמוסרי

 יכולתם להשפיע על תהליכי קבלת –תחום הארגון ) 3; מעבר להיבט הפורמאלי
רכזי בסולם שבנו הוא החידוש המ. הספר ולהתקדם בתוכו-החלטות בבית

מסוגלות . הרחבת תפיסת המסוגלות האישית של המורה מעבר למרחב הכיתה
אישיים טובים -גם מיכולתו לקיים יחסים בין, לפי ממצאים אלה, המורה נבנית

ומיכולתו להשפיע על ) ת/במיוחד המנהל(ספרי -עם אנשים בארגון הבית
 .המתרחש בבית הספר

כשהוסיף את ) Bandura, 1997(היבט נוסף בסוגיית המסוגלות חידש בנדורה 
בנדורה הגדיר מושג זה . תחושת המסוגלות הקולקטיבית של המורה: המושג

, כמכלול, הספר שבו הם עובדים-כאמונות של המורים לגבי יכולתו של בית
 .לקדם את הישגי התלמידים

 ,Woolfolk & Hoy(וולפולק והוי . ריבוי ההגדרות יצר בעיה בחקר המושג
שיש לבדוק בכל מחקר בנפרד את המשמעות שהחוקר מייחס , טענו) 1990

יחד . מכיוון שכל חוקר נותן לו פרשנות שונה, "תחושת מסוגלות עצמית"למושג 
כי מרבית המחקרים הסתמכו על הגדרתם של גיבסון ודמבו , עם זאת נציין

וקיבלו את החלוקה לתחושת מסוגלות אישית של המורה ותחושת , )שם(
 .מסוגלות כללית של ההוראה

 
 סקירת הספרות המחקרית

מנסה סקירת הספרות במאמר זה להתמודד עם הפיזור , כפי שהזכרתי במבוא
סקירת הספרות שלהלן אירגנה את , לפיכך. הרב הקיים במחקר המסוגלות



 
 
 
 
 
 

 77 תחושת המסוגלות המקצועית של המורה 
 
 

ממצאי המחקרים בתחום תחושת המסוגלות של מורים לפי שלושת התחומים 
תחום היחסים ותחום , תחום המשימה): שם(מחקרם שמצאו פרידמן וקס ב

בתוך כל תחום קובצו מחקרים שעסקו באותו נושא תחת תת קטגוריה . הארגון
קיבוץ הממצאים לפי נושאים משותפים מסייע לבחון אותם תוך יכולת . משותפת

היכולת לקבץ את המחקרים לשלושת , כמו כן. להשוות ביניהם על בסיס משותף
מאששת את תוקפו של ) 2000(התחומים שנמצאו במודל של פרידמן וקס 

 .ל"המודל הנ
 
 ממצאים בתחום המשימה. א

מחקרים רבים הוכיחו את הקשר בין תחושת המסוגלות של המורים לגבי 
 ,Armor, Conroy(ההוראה שלהם לבין הבדלים אישיים באפקטיביות שלהם 

Cox, King, McDonnel, Paskal, Pauly & Zellman, 1976; Allinder, 1994; 
Raudenbush et al, 1990; Jablonski, 1995 .( בתחום המשימה ניתן למיין את

התמודדות עם , קשר להישגי התלמידים: המחקרים לפי הקטגוריות הבאות
התוכן שאותו נדרש , תלמידים המתקשים בלימודים לעומת תלמידים טובים

ובמיוחד הוראה שיתופית ויכולת , דרכי ההוראה, )הוראת מדעים(המורה ללמד 
גודל הכיתה , נכונות לאימוץ חידושים, השימוש במחשבים לצורך ההוראה

 .והשפעת תוכניות התערבות ולמידה מקצועית
 

המחקרים הראשונים במחצית השנייה של שנות  – הקשר להישגי תלמידים
ברמן .  עסקו בעיקר בבדיקת הקשר בין המסוגלות להישגי התלמידים-70ה

שתחושת המסוגלות של מורים , מצאו) Berman & Mclaughlin, 1977(לואין ומק
ככל שלמורה תחושת מסוגלות גבוהה : קשורה עם שיפור בביצועי התלמידים

) שם(ארמור ועמיתיו . כך יגיעו תלמידיו להישגים לימודיים גבוהים יותר, יותר
ודיווחו כי ככל , לס'העריכו את היעילות של תוכנית ללימוד קריאה בלוס אנג

כך השיגו תלמידיו ציונים טובים , שתחושת המסוגלות של המורה גבוהה יותר
מצאו קשר מובהק בין ) Ashton & Webb, 1986(אשטון ווב . יותר בקריאה

הם . תחושת המסוגלות של המורה ובין הישגי התלמידים במתמטיקה ובשפה
נדרטים אקדמיים כי מורים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה הציבו סט, גילו

התייחסו לצרכים ייחודיים של , יצרו אקלים של קבלה, הפגינו ביטחון, גבוהים
 .תלמידים והראו כיוונים אקדמיים ברורים יותר

בדקו את היחסים בין ) Anderson Green & Loewen, 1988(גרין ולווין , אנדרסון
 24. כישורי חשיבה והישגי תלמידים, תפיסת המסוגלות של מורים ותלמידים
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.  תלמידים מילאו שאלונים בתחילת השנה-584ו ו-מורים קנדיים בכיתות ג ו
שתפיסת המסוגלות העצמית של המורים בתחילת השנה , ממצאיהם מלמדים

 ,Muijs(ס 'מחקר שפירסם מוג. משפיעה על הישגי התלמידים במיוחד בכיתה ג
 של המורה רצה לאשש את הממצאים בדבר הקשר בין תפיסה עצמית) 1997

ספר -המחקר נערך בבלגיה עם ילדים בבתי. להישגים הלימודיים שהשיגו תלמידיו
המחויבות לבית , כאשר נשמרה השליטה על משתנים כמו מין המורה, יסודיים
הממצאים הראו . וניסיון בהוראה, אקונומי של ההורים-מעמד סוציו, הספר

שתפיסה עצמית של המורה בתחום הלימודי והישגים לימודיים הם מנבאים טובים 
חוקרים מסוימים מצאו . אבל ערך עצמי כולל אינו מנבא חזק להישגים, זה לזה

קשר בין תחושת מסוגלות כללית של ההוראה להישגי תלמידים במתמטיקה 
)Ashton & Webb, 1986; Moore & Esselman, 1992; Ross & Cousins, 1993 .(

בין תחושת מסוגלות אישית ותחושת מסוגלות ) (Ross, 1995בהקשר זה מבחין רוס 
:  תחושת מסוגלות אישית קשורה להישגי תלמידים בתחום השפה כמו–כללית 
בעוד שתחושת מסוגלות כללית קשורה , מדעי הרוח ומדעי החברה, קריאה

בעוד , שמורים תופסים יכולת במתמטיקה ככישרון מולד, רוס מסביר. למתמטיקה
בשפה הם מרגישים שלמורה יש יכולת , לכן. ששפה הם תופסים כיכולת נרכשת

בעוד שבמתמטיקה הם מרגישים שהם פחות יכולים , אישית ללמד את התלמיד
העובדה שחוקרים לא הבחינו בין תחושת מסוגלות , לטענתו של רוס. להשפיע

 .כללית ואישית במחקריהם הביאה לממצאים סותרים בתחום זה
התמודדות המורים  בתחום המשימה היא אחת הסוגיות המעניינות שנבדקה

וכיצד התמודדות זו השפיעה על רמת , המתקשים בלימודים עם ילדים
 .המסוגלות שלהם

שהנכונות של מורים להישאר עם תלמידים במצבי ,  מצאGood, 1981)(גוד 
כישלון ולא להרים ידיים קשורה לאמונה של המורה בדבר כישורי ההוראה שלו 

) Gibson & Dembo, 1984(גיבסון ודמבו . או בדבר יכולתו של התלמיד ללמוד
שמורים עם תחושת מסוגלות נמוכה מתייאשים בקלות כשתלמידיהם לא , מצאו

 ,Allinder(אלינדר . ומבקרים אותם על כישלונם, מגיעים להישגים הנדרשים
מצא שמורים עם תחושת מסוגלות ,  מורים לחינוך מיוחד19שבדק , )1995

גם . הציבו מטרות ברמה גבוהה יותר עבור תלמידיהם) שית וכלליתאי(גבוהה 
שמורים עם תחושת מסוגלות גבוהה מציבים לעצמם , מצא) Ross, 1995(רוס 

לוקחים אחריות על הישגי התלמידים , ולתלמידיהם מטרות מאתגרות יותר
 .ומתמידים כשהם נתקלים בקשיים
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כי נוכחות תלמידים מתקשים , מצאו) Ashton & webb, 1986(אשטון ווב 
הם . בכיתה הנמיכה את תחושת המסוגלות של חלק מהמורים שלימדו אותם

מץ . שתלמידים למדו הרבה יותר ממורים עם תחושת מסוגלות גבוהה, גם מצאו
)Metz, 1993 (כי חשיפה מתמשכת של מורים לכישלונות , אף מחמיר ואומר

רמת תחושת המסוגלות של בעבודה עם תלמידים מתקשים לא רק הורידה את 
אלא אף פגעה בתחושת היכולת של , המורים ביחס לקידום אותם תלמידים

 מחקרים שבדקו את 88שניתח , )Ross, 1994(רוס ! המורים עצמם כלומדים
מצביע על כך שמורים עם תחושת מסוגלות גבוהה לוקחים , מסוגלות המורה

ותחושת המסוגלות של , יותר אחריות על הצלחות וכישלונות של תלמידים
מורים עולה כשהם עובדים עם תלמידים ממושמעים ובעלי יכולת לימודית 

מורים המאמינים כי למידת תלמידים יכולה להיות מושפעת מהוראה . טובה
יתמידו זמן רב יותר בניסיונם להגיע , ולהם יש ביטחון ביכולתם להורות, יעילה

מאשר , פגינו סוגים שונים של משובוי, להישגים לימודיים גבוהים יותר בכיתה
. מורים שיש להם ציפיות נמוכות ביחס ליכולתם להשפיע על למידת התלמידים

שתחושת המסוגלות של , גילו) Raudenbush et al, 1992(ראודנבוש ועמיתיו 
המורים גדלה כשלימדו תלמידי תיכון עם יכולת ריכוז גבוהה במתמטיקה 

 .ובמדע
שבדק את תחושת המסוגלות של מורים שעבדו עם , )Miller, 1991(מילר 

מצא קשר בין העלאת תחושת המסוגלות של המורים , ב"ילדי מיעוטים בארה
ולהימנע , לבין יכולתם לשים לב להבדלים אינדווידואליים בין התלמידים

שמורים אפקטיביים עבור , מילר טען. מתפיסות מוטעות לגבי יכולתם ללמוד
סודק ופודל .  אפקטיביים עבור כל התלמידים האחריםתלמידים מתקשים יהיו

)Soodak & Podell, 1993 ( מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד 192הציגו לפני 
המורים התבקשו . או בעיות התנהגות/מקרה של תלמיד עם בעיות למידה ו

כי , התברר? בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד: לחוות דעה היכן יש להציב אותו
שתחושת מסוגלותם הייתה גבוהה , מחנכים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

מורים בעלי תחושת . נטו למקם את הילד בכיתה רגילה, באישית ובכללית
 & Ashton, Webb(מסוגלות גבוהה קשובים יותר לצרכים של תלמידים מתקשים 

Doda, 1983 ( וגורמים לשינוי בתפיסת התלמידים את יכולתם הלימודית– 
הרצון שלהם לקשר עם , התלמידים מתחילים להאמין ביכולתם להתקדם

 Ashton(וכל זה משפיע בצורה ישירה על הישגיהם הלימודיים , המורה מתחזק
et al., 1983; Ashton & Webb, 1986 .( מורים עם תחושת מסוגלות נמוכה פחות

 ,Soodak(מוכנים שילדים עם בעיות התנהגות או קשיי למידה ישולבו בכיתתם 
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Podell & Lehman, 1998 .( דניאל)מצאה במחקר שנעשה בארץ ) 1998
שסטודנטים להוראה במסלול החינוך המיוחד היו בעלי תחושת מסוגלות גבוהה 
יותר יחסית לסטודנטים מהמסלול הרגיל לגבי שילוב תלמידים עם צרכים 

 .מיוחדים בכיתות הרגילות
 לאוכלוסיית התלמידים סוגיה אחרת שנבדקה בהרחבה מתייחסת לא

 Subject( שאיתו הוא נדרש להתמודד תוכןאלא ל, שאותה מלמד המורה
matter .(שלמורים רבים יש , נמצא. רבים מהמחקרים התמקדו בהוראת מדעים

מכיוון שחוו בעברם התנסויות לא מוצלחות בלמידת , תחושת מסוגלות נמוכה
השתמשו ) Ramey, Gassert & Shroyer, 1992(גסרט ושרוייר , רמיי. מדעים

למידה : במתודות הבאות לחיזוק הביטחון בהוראת מדעים אצל מורים מתחילים
הם . microteaching-שימוש במחשב ו, מודל תפקיד, למידה ניסויית, שיתופית

מצאו אצל אותם מורים זיקות ברורות בין חרדה ממדע ותחושת מסוגלות נמוכה 
מדווחים על האפקטיביות ) Watters et al., 1994(ווטרס ועמיתיו . בהוראת המדע

של תוכנית התערבות לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות ורגשיות ללימודי מדעים 
מחקרים קודמים . ספר יסודי-בסטודנטים שלקחו קורס למורים מתחילים בבית

הראו שחלק גדול מהתלמידים שבאו ללמוד הוראת מדעים חוו בעברם 
אותם תלמידים הביעו דאגה רבה לגבי . התנסויות שליליות ביחס ללימודי מדע

ווטרס . הספר בצורה יעילה-ובהמשך ללמד מדעים בבית, יכולתם ללמוד מדעים
כי פיתוח אמונות רציונאליות ומתן הזדמנויות להתנסויות , ועמיתיו שיערו

התוכנית . מוצלחות במדע תעלה את תחושת המסוגלות של סטודנטים אלה
 עבודה ייעוצית בקבוצות שבהן עבדו עם הסטודנטים על שבנו התבססה על

המחקר . ותיקון של סילופים קוגניטיביים, שינוי היגדים רגשיים שליליים לחיוביים
הוכיח כי סטודנטים עם ניסיונות שליליים מאוד במדעים יכולים להעלות את 

חוקרים נוספים הוכיחו כי ניתן . תחושת המסוגלות שלהם לגבי הוראת המדעים
לשפר את תחושת המסוגלות של מורים אלה באמצעות סיפוק חוויות של 

 ,Enochs, Riggs & Ellis(הצלחה בעבודה סביב תוכניות להוראת מדעים לילדים 
1993.( 

תחושת  בהשפעתה של דרך ההוראה עלמחקרים רבים התמקדו 
 .במחקרים אלה נדונה במיוחד שיטת הלמידה השיתופית. המסוגלות

, ערכו מחקר בישראל) Shachar & Shmuelevits, 1996(לביץ שחר ושמוא
שיתוף פעולה בצוות ותחושת , שבדק את הקשרים בין ביצוע למידה שיתופית

 121במחקר נבדקו . מסוגלות של מורים בכיתות הטרוגניות של חטיבת ביניים
המורים השתתפו בהכשרה בת שנה . ב בעיר אחת בישראל" חט-9מורים מ
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שמורים שעבדו בכיתתם בדרכי , המחקר מצא. בשיטות הוראה שיתופיות שונות
הוראה שיתופיות באופן תדיר יותר דיווחו על רמה גבוהה יותר של מסוגלות 

בהשוואה למורים שהמשיכו ללמד בדרך , לגבי קידום תלמידים מתקשים
וכן על תחושת מסוגלות , ולא הפעילו למידה שיתופית בכיתתם, המסורתית
 & Cannon(קנון ושקרמן .  בקידום היחסים החברתיים בכיתהגבוהה יותר

Scharmann, 1996 ( לפני , ספר יסודי למדעים- מורים מתחילים בבית120בדקו
, הם הסיקו מהממצאים. ואחרי שתכננו ולימדו שיעור במדע בדרך שיתופית

שלניסיון מוקדם בהוראה שיתופית יש השפעה חיובית על תחושת המסוגלות 
ממצאים התומכים בהעלאת המסוגלות בעזרת . של המורה ללמד מדעים

 ).Scharmann & Hampton, 1995(למידה שיתופית גילו שקרמן והמפטון 
 

. סוגיה נוספת שנבדקה בהקשר לדרכי ההוראה עסקה בטכנולוגית המחשב
 מתכשרים 58בדק את תחושת המסוגלות של ) Buhendwa, 1996(בוהנדווה 

, לדעתו. במחשבים בתוכנית ללימוד השימוש במחשביםלהוראה ביחס לשימוש 
: יש לפרש את ממצאי המכשיר לבדיקת מסוגלות בהתייחס לשני ממדים

ותחושת מסוגלות ספציפית , תחושת מסוגלות וביטחון כלליים לגבי מחשבים
שמורים עם תחושת , מצא) Olvier, 1985(אוליבר . לגבי יכולת השימוש במחשב

מסוגלות נמוכה במתמטיקה לא בוטחים ביכולתם להשתמש במחשבים לצורך 
בהתבסס על , )Enochs, Riggs & Ellis, 1993(ריגס ואליס , אנוקס. ההוראה

פיתחו שאלון מהימן ותקף למדידת תחושת , השאלון של גיבסון ודמבו
השאלון כלל פריט . המסוגלות של מורים לשימוש במחשבים בהוראת מדעים

אני לא משתמש מספיק טוב במחשב כפי שאני , מאודגם אם אני משתדל : "כמו
התייחס לשינויים ) Bandura, 1997(בנדורה ". משתמש במקורות אחרים

שתחושת , הטכנולוגיים המהירים המשפיעים גם על שדה החינוך וטען
 .המסוגלות של המורה משפיעה על יכולתו לאמץ חידושים טכנולוגיים

 
הקשר בין תחושת המסוגלות ונכונות המורה סוגיה אחרת שנבדקה היא 

 ,Smylie(וסמיילי ) Guskey, 1988(גסקי . ושינויים בעבודתו לאמץ חידושים
כך הוא מוכן , שככל שתחושת המסוגלות של המורה גבוהה יותר, מצאו) 1988

מורים כאלה מאופיינים גם בכך שהם . יותר להתנסות בשיטות עבודה חדשות
לגבי יכולות ההוראה שלהם ומתפקדים בצורה מרגישים בטוחים , אוהבים ללמד
שמורים בעלי , מצאו) Imants & Tillema, 1995(אימנטס וטילמה . יעילה בכיתה

לחידושים ולהזדמנויות למידה לא , תחושת מסוגלות גבוהה פתוחים לניסויים
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וכן יתמידו זמן רב יותר בניסוי דרכי הוראה חדשות וכלים חדשים , פורמליות
מורים עם תחושת מסוגלות נמוכה יימנעו , לעומתם. לפתרון בעיות בכיתה
תפיסות חדשות ודרכי הוראה שהם למדו באופן לא , מלאמץ רעיונות חדשים

 & Raudenbush, Rowen(חוקרים אחרים . פורמלי או בלימודים פורמליים
Cheong, 1992 (יכולת "שתחושה של מסוגלות מקצועית יכולה ליצר , טענו
ומעלה את ,  שמעודדת מורים לבנות אסטרטגיות הוראה חדשות"אינטגרטיבית

 .מידת הנכונות שלהם להתמודד עם מצבי הוראה קשים
? האם יש קשר בין מסוגלות המורה וגודל הקבוצה שאיתה הוא עובד

שמורים בעלי תחושת מסוגלות , מצאו) Gibson & Dembo, 1984(גיבסון ודמבו 
גבוהה הקדישו כמחצית מהזמן שהקדישו מורים בעלי תחושת מסוגלות נמוכה 

זאת מכיוון שמורה עם תחושת מסוגלות נמוכה שולט . לעבודה עם קבוצה קטנה
הוא בעל יכולת פחותה , מוטרד יותר מהפרעות בשיעור, פחות בתלמידים

והם מתחילים , ולבסוף מאבד את התלמידים, לתקשר באופן ישיר עם התלמיד
המורה בעל תחושת מסוגלות גבוהה אינו , לעומתו. לעסוק בדברים אחרים

שולט היטב במשמעת של , הוא נינוח וגמיש: חושש לעבוד עם קבוצה גדולה
מכוון את התלמידים , עונה יותר לשאלות שהתלמידים מפנים אליו, התלמידים

מביא לכך שתלמידיו יהיו מרוכזים במשימה לאורך כל , לעבודה עצמאית
 .ומגלה גישה יותר הומאנית כלפי התלמידים, השיעור

שניתן להעלות את תחושת , מחקרים בתחום הכשרת מורים מסכימים
גאיטון . תוכניות התערבות שונותהמסוגלות המקצועית של המורה בעזרת 

ב "יה בארה'ורג'שערכו מחקר במדינת ג, )Guyton et al., 1991(ועמיתיו 
עובה יותר וליווי כי הכנה פדגוגית מ, טענו, בהכשרת מורים בעלי תואר אקדמי

) Housego, 1992(גם יוסגו . המורה בייעוץ מעלים את תחושת המסוגלות שלו
שתוכנית חדשה בת שלושה סמסטרים של אוניברסיטת קולומביה , מצא

הבריטית העלתה את תחושת המסוגלות של המתכשרים להוראה לעומת ציון 
חקר את תחושת המסוגלות כמשתנה ) Romano, 1996(רומנו . בסיס שנבדק

-Enhancing Student Well'ספרית בשם -להערכת תוצאות בתוכנית מניעה בית
Being' . נמצאו הבדלים מובהקים בתחושת המסוגלות של מורים שאומנו

שהמורים שאומנו בתוכנית שמרו לאורך , גם נמצא. בתוכנית לעומת כאלה שלא
עבדה עם ) 1996(קוזמינסקי . זמן על רמת תחושת המסוגלות הגבוהה שלהם

שתחושת המסוגלות , היא מצאה. מורות בישראל בסדנא להרחבת ידע מילים
במיוחד לגבי מיקוד , הן כלומדות והן כמורות, של המורות עלתה לאחר הסדנא

 .אמונתן לגבי מסוגלות לשינוי ונכונותן לאמץ שינויים, הידע
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שידע , מצא במחקר שבדק מורים להוראת מדעים) Schriver, 1993(שריבר 
מקצועי בפיתוח תוכנית לימודים מתאימה היה המנבא הטוב ביותר לתחושת 

) Ross, 1994(רוס . ב"ספר תיכוניים וגם בחט-המסוגלות של המורים גם בבתי
הדגיש את חשיבות המיומנות של ניהול כיתה כמשמעותית לתחושת 

מוכה שמורים בעלי תחושת מסוגלות נ, מצאה) Melby, 1995(מלבי . המסוגלות
נלחצים , לא בוטחים ביכולתם לנהל את הכיתה, מסתבכים בבעיות הכיתה

פסימיסטים לגבי יכולתם של תלמידים , בקלות וכועסים על תלמידים שמפריעים
ממוקדים יותר בחומר הלימוד ופחות , משתמשים בעונשים, להשתפר

 .ולא היו בוחרים שוב בהוראה כמקצוע, בהתפתחות האישית של התלמיד
 

: ראשית.  כמה שאלות עולות מסקירת הממצאים בתחום המשימה– לסיכום
מהי ההגדרה שעליה נשענו החוקרים בבחינת הקשר בין הישגי התלמידים 

בחלק מהמחקרים עשו החוקרים הבחנה בין תחושת ? ומסוגלות המורה
אך במחקרים אחרים לא נעשתה , מסוגלות אישית ותחושת מסוגלות כללית

בכל , כדרישתו של בנדורה, תחושת המסוגלות לא הוגדרה, ףבנוס. הבחנה כזו
. ולא תמיד נעשה שימוש בסולם שנבנה במיוחד למדידת התחום, תחום בנפרד

ריבוי ההגדרות וריבוי סולמות המדידה מקשים על ההשוואה בין הממצאים ועל 
זהו אחד ההסברים האפשריים לממצאים . הסקת מסקנות מֶעבר למחקר הבודד

 .סותרים
. שאלה נוספת שיש לשאול בתחום המשימה היא שאלת הביצה והתרנגולת

העובדה שתלמידים השיגו הישגים טובים אצל מורים עם תחושת מסוגלות 
העובדה שלמורים תחושת : האחד. גבוהה יכולה להתפרש בשני כיוונים

תלמידים עם יכולת טובה : השני. מסוגלות גבוהה העלתה את הישג התלמידים
יש , כדי לבחון את כיוון הקשר. ת תחושת המסוגלות של המורהמעלים א

 .ומערך זה לא תמיד נשמר, להקפיד על מערך מחקר ניסויי
. כיצד קובעים מהי תחושת מסוגלות גבוהה או נמוכה, שאלה נוספת היא

או שהיא , האם נקודת החתך נקבעת ביחס לנבדקים שהשתתפו במחקר
מורה שהוגדר במחקר כבעל . נקבעת מעבר להם ונמדדת במדגם גדול יותר

תחושת מסוגלות גבוהה יכול במחקר אחר ובקבוצת נבדקים שונה להיתפס 
גם בעיה זו מקשה על השוואה . כבעל תחושת מסוגלות בינונית או אפילו נמוכה

העובדה שבמחקרים שונים , למרות הסתייגויות אלה. בין הממצאים
צאים מאפשרת להסיק שמורים עם ובאוכלוסיות שונות ישנה רפליקציה של ממ

מוכנים , תחושת מסוגלות גבוהה מביאים את תלמידיהם להישגים גבוהים יותר
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לעבוד עם קבוצות גדולות ולהתנסות , יותר להתמודד עם תלמידים מתקשים
הּוכחה גם יעילותן של תוכניות התערבות שונות ושל . בחידושים ובשינויים

 .שימוש בהוראה שיתופית בקידום תחושת המסוגלות של המורים
 
 ממצאים בתחום היחסים. ב

הולכת וגוברת ההכרה . תחום היחסים זוכה להתעניינות מרובה בעשור האחרון
שצפתה בחדר מורים , )1996(קינן . בחשיבותו ובתרומתו לאיכות ההוראה

ראתה גילויים של תמיכה על ידי מילוי מקום של מורה , במחקר אנתרופולוגי
גילויי התעניינות מילולית ולקיחת תפקידים במקרה של , ורהבצרה ללא תמ

בצד גילויים של תחרות בין תת קבוצות של מורים , מוָרה שבנה חלה וכדומה
על תפיסת המורים , מצד אחד, היא מדווחת. לחיזוק הסטטוס של תת הקבוצה

. ומצד שני על קיום תחרות והיררכיה, את שיתוף הפעולה ביניהם כערך אידיאלי
: כלומר" הקולגיאליזציה של ההוראה"ממליץ לחזק את תהליך ) 1995(פרידמן 

המחקרים העוסקים בבדיקת זיקות בין מסוגלות המורה לבין רכיבים . עידוד שיתוף
בסוגיית העבודה השיתופית עם : מתחום היחסים מתמקדים בסוגיות הבאות

 התקשורת של באפיוני, במתן אוטונומיה לתלמידים מול שליטה בהם, עמיתים
 .הספר-המורה ובמידת המעורבות של ההורים במתרחש בבית

מהו הקשר בין תחושת המסוגלות המקצועית של מורים לבין יחסיהם עם 
שיתוף פעולה בין בתחום זה שמו המחקרים דגש על ? עמיתיהם המורים

 .מורים
מחקרים רבים הוכיחו בעבר את הקשר בין יחסים עם עמיתים והוראה יעילה 

)Sarason, 1982; Goodlad, 1984; Shachar & Sharan, 1995 .( ספרקס)Sparks, 
, שאם מורים עובדים בשיתוף פעולה בקבוצות אינטימיות ומובנות, מצא) 1988

. אזי תחושת המסוגלות שלהם גדלה, ויש להם יכולת להתחלק עם עמיתיהם
ת בצוות התמקדו בבחינת הקשר שבין עבודה שיתופי) שם(שחר ושמואלביץ 

כי רמה גבוהה של , הם מצאו. ההוראה לבין תחושת המסוגלות של המורים
שיתוף פעולה בין המורים השפיעה על האמונה של המורים לגבי מסוגלות 

אבל לא השפיעה על רמת תחושת המסוגלות האישית , )כללית(ההוראה 
מורים שעבדו בשיתוף פעולה עם עמיתיהם היו גבוהים , יחד עם זאת. שלהם

בצורה משמעותית בתחושת המסוגלות הכללית שלהם מאשר מורים שמיעטו 
 .לשתף פעולה

חוקרים נוספים תומכים בערך של פיתוח צוות על ידי חיזוק המרכיב 
 ,Dibella, McDaniel & Miller(כדי להעלות את תחושת המסוגלות , השיתופי
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1995; Morrison et al., 1994; Fritz, 1995; Raundbush et al., 1990 .(כי , גם נמצא
מורים שעבדו בשיתוף מרגישים יכולת טובה יותר לקדם יחסי שיתוף פעולה בין 

 ).Little, 1992; Fullan & Hargreaves, 1992; Fullen, 1993(התלמידים שלהם 
, מחקר שבדק את נכונות המורים ללמד כשמורה עמית צופה בהם העלה

שמורים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה נטו יותר להסכים שמורים אחרים יצפו 
בעוד שלמורים האחרים היה קשה יותר להיכנס מתוך תחושת אמון , בהם

-Ramey(גם רמיי ). Da Costa & Riordan, 1996(ליחסים כאלה עם עמיתיהם 
Gassert, 1996 (שעמיתים המגלים יחס תומך מעלים את תחושת , מצאה

 .המסוגלות
גם , הקשר בין תחום היחסים למסוגלותלמרות הממצאים הרבים בדבר 

ישנם מחקרים הטוענים כי גורמים הקשורים בהכשרת המורה ובאישיותו 
גסנר . משמעותיים יותר בקביעת תחושת המסוגלות לעומת גורמים בסביבתו

)Gasner, 1996 (ותפיסות של מתכשרים להוראה , בדק תפיסות של מורים בפועל
המתכשרים . במטרה לראות איך הם מגדירים יעילות של מורים ומסוגלות

המורים שהשתתפו . להוראה למדו בתוכנית הכנה להוראה באוניברסיטה
 10 נקודות בין 100הנבדקים התבקשו לחלק . ספר-במחקר עבדו בשלושה בתי

, הממצאים מראים. משתנים שיכולים להיות קשורים עם יכולת כללית של מורה
: שת המסוגלות הכללית של המורה שהמשתנים הבאים תורמים יותר לתחו

הרקע שלו ותוכנית ההכשרה שבה , האישיות שלו, האינטיליגנציה של המורה
, המנהל, כמו מורים אחרים, משתנים שאינם קשורים במורה. השתתף

תורמים פחות לתחושת , האישיות והרקע של התלמיד, האינטיליגנציה
כי לצפייה באנשים אחרים , המחקר מדגיש. המסוגלות הכללית של המורה

ממצא . הספר יש השפעה מועטה ביותר על היעילות של המורה-העובדים בבית
זה מפתיע לאור טענתו של בנדורה כי למידת חיקוי ממודל דומה היא אחד 

 .המקורות המשמעותיים ביותר בפיתוח תחושת המסוגלות
 

 הקשר בין מסוגלות לאפיוני התקשורת של המורה
בדקו את הקשר בין תחושת המסוגלות ) Schaller & DeWine, 1993(סקלר ודיויין 
 מורים ענו על שאלון 47. הישירות שלהם ויכולת התקשורת שלהם, של המורים

 תלמידים הביעו עמדה כיצד -557ו, בדיווח עצמי לגבי תחושת המסוגלות שלהם
התלמידים גם ענו על . הם תופסים את מידת הישירות והתקשורת של המורים
 :הממצאים הם. שאלון שמדד את הלמידה הקוגניטיבית והרגשית שלהם
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מורים שנתפסו כבעלי יכולת ובעלי גישה ישירה לתלמיד השפיעו על  –
 .הלמידה הרגשית

מורים שנתפסו כמוכשרים מאוד וישירים השפיעו לרעה על הלמידה  –
אולם אנו יודעים , לכאורה, זהו ממצא מפתיע. (הקוגניטיבית של התלמידים

ייה במודל שגבוה ממך בהרבה יכולה להוביל לנסיגה בתחושת שצפ
 .)המסוגלות ואולי זה מה שקרה לתלמידים

תפיסת התלמידים את היכולת התקשורתית של המורה התגלתה כמנבא  –
 .טוב לתחושת המסוגלות שלו

 
 יחסי המורה עם תלמידיו

שליחסי הגומלין בין המורה לתלמידיו יש חשיבות רבה , מצא) 1998(פרידמן 
ובמיוחד התנהגויות תלמידים שאינן , בתרומתם לתחושת השחיקה של המורה

 ,Ashton & Webb(אשטון ווב . שמבטאות תובענות יתר והתלהבות, מגלות קשב
כי מורים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה השתמשו פחות באיומים , מצאו) 1982

א קשר בין מורים כמו כן נמצ. ובהבעות כעס כלפי תלמידים עם בעיות התנהגות
 ,Midgley(בעלי מסוגלות גבוהה לבין רמת המוטיבציה של התלמידים 

Feldlaufer & Eccles, 1989( , שיפור בערך העצמי של הלומדים)Borton, 1991 (
ויחס חיובי ) Rose & Medway, 1981(שיפור ביכולת התלמידים להכוונה עצמית 

 ).Miskel, McDonald & Bloom, 1983(הספר -יותר כלפי בית
מתן אוטונומיה מול שליטה בקשר שבין מורים לתלמידיהם הושם הדגש על 

 .בתלמיד
בדקו את ) Deci, Sheinman, Schwartz, Ryan, 1981(סקוורץ וריאן , שיינמן, דסי

, לחלופין, או, ההשפעה של תפיסות המורה ביחס למתן אוטונומיה לתלמיד
 68הבדיקה נעשתה עם . למידיםעל תחושת היכולת של הת, שליטה בתלמיד
הממצאים הראו שתלמידים למורים שנתנו אוטונומיה רבה . ו-מורים בכיתות ד

יותר היו בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ובעלי ערך עצמי גבוה יותר מתלמידים 
שאצל מורים , חוקרים מסוימים טענו. שלמוריהם היתה אוריינטציה של שליטה

שמשתמשים בניהול כיתה המעודד אוטונומיה , בעלי תחושת מסוגלות גבוהה
הישגי התלמידים יהיו גבוהים יותר מכיוון שהתלמידים מרוכזים , של התלמידים
 ).Woolfolk, Rosoff & Hoy, 1990(יותר במשימה 

 
 יחסי המורים עם הורי התלמידים

 .סוגייה זו נבדקה באופן חלקי
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מיד יש תפקיד לקשר עם בית התל) Bandura, 1997(לדעתו של בנדורה 
, משמעותי ביותר הן לגבי תחושת מסוגלותו של המורה והן לגבי קידום התלמיד

הספר -והבית הוא בית, ההורים הם המורים הראשונים, מכיוון שלמעשה
 .הראשון של הילד
בדקו את הקשר ) Parkay, Greenwood, Olejnik & Proler, 1988(פרקיי ועמיתיו 

שככל שתחושת , נמצא. הספר-בין תחושת המסוגלות למעורבות הורים בבית
הורה כמקור -כך המורים פחות נוטים לתפוס יחסי מורה, המסוגלות גבוהה יותר

שהקשר בין המורים לבין הורים לילדים , מצאה) Ashton, 1984(אשטון . למתח
מורים : עם הישגים נמוכים מוביל לתחושת מסוגלות נמוכה של המורה

הספר ולא מגלים עניין בתוכנית -ינם מופיעים בביתמתוסכלים כאשר ההורים א
הם מנתקים את הקשר , בתגובה. הלימודים או בהערכת מאמצי המורה בכיתה

בדקה את היחסים בין ) Moriss, 1995(מוריס . עם ההורה והמצב מחמיר
 -9מסוגלות המורה ומעורבות הורים בפעילויות מסוימות ב, מסוגלות ההורה

הנתונים נאספו בעזרת שאלונים וראיונות של מנהל . ב"ספר יסודיים בארה-בתי
היתה .  הורים שנבחרו באופן אקראי-221 מורים ו196, הספר-אחד מבתי

-ששיתוף הורים בפעילויות התנדבותיות בבית, הסכמה בין ההורים למורים

. וכמות הפגישות ביניהם היתה נמוכה, קשר טלפוני בין המורה להורה, הספר
שהמסוגלות העצמית של ההורים ותפיסות ההורים את , אבמחקר זה נמצ

תחושת . מסוגלות המורה לא היו קשורים באופן מובהק עם מעורבות ההורים
המסוגלות של המורה נמצאה קשורה בקשר שלילי מובהק עם כמה מרכיבים 

קשר חיובי חלש מתקיים בין תפיסות מורים את מסוגלות . של מעורבות הורים
, מצאו) Bassler & Brissie, 1992(בסלר ובריסי . ההורה ומעורבות ההורה

שמורים עם תחושת מסוגלות גבוהה מעלים את תחושת היכולת של ההורה 
וכתגובה הדדית ההורים מעלים את תחושת מסוגלות , לעזור לילדו בלימודים
) Hoover-Dempsey, Bassler & Brissie, 1987(דמפסי -הובר. ההוראה של המורה

מורים הבטוחים ביכולתם המקצועית נוטים יותר להזמין ולתמוך ש, מצאו
ככל שתחושת מסוגלות ההוראה של המורה . במאמצי ההורים לחנך את ילדיהם

יעבוד עם , יסייע למורה בכיתה, כך ההורה יהיה יותר בקשר איתו, גבוהה יותר
יעזור לילדו בשיעורי הבית ויתמוך , הילד בבית בהתאם לתוכניות של המורה

הורים עם מסוגלות עצמית גבוהה תופסים את החינוך . במאמצי המורה
ואילו הורים עם מסוגלות נמוכה יתפסו , כאחריות משותפת שלהם ושל המורים

 .את אחריות המורים כבלעדית לגבי חינוך ילדיהם
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מצביע על מספר תכונות של המורה הקשורות ) Rafferty, 1993(רפרטי 
יכולת : שמשפיעות על תחושת המסוגלות שלו, ליכולתו לנהל יחסי אנוש

מוטיבציה לפעול , יכולת לשתף פעולה, יכולת לגמישות ולהסתגלות, לרפלקציה
 .ולשנות ותקשורת יעילה

 
ששיתוף פעולה בין המורים מעלה את ,  סקירת המחקרים מעלה– לסיכום

מורים עם , כמו כן). במיוחד תחושת מסוגלות כללית(תחושת המסוגלות שלהם 
תחושת מסוגלות גבוהה מחוללים שינוי חיובי בתחושות של תלמידיהם לגבי 

מורים כאלה גם מנהלים את הכיתה באופן המעודד אוטונומיה של . למידה
. ופחות משתמשים באיומים ובהבעות כעס לצורך הטלת משמעת, התלמידים

תם הם מקיימים יחסי שיתוף טובים עם הורי התלמידים ומגייסים את מעורבו
 .לטובת הילד

אין מנוס , מתוך הכרה בחשיבותו של תחום היחסים לאפקטיביות ההוראה
? עד כמה מכשירים את המורים לפתח תכונות אלה ולהשתמש בהן: מהשאלות

, עד כמה מקנים בתוכניות להכשרת מורים כישורי חשיבה ועבודה בצוות
כך שישתפו פעולה ולא יראו , מלמדים את המורים כיצד לתקשר עם הורים

ומקנים למורים כישורים לראות בתלמיד אדם שיש לחזק , במורה גורם מאיים
יש להדגיש את , בהקשר לתחום היחסים? את תחושת מסוגלותו הלימודית

מורים עם תחושת מסוגלות גבוהה . המרכיב ההדדי העולה מהממצאים
ה השפעה זו מביא). תלמידים והורים, מורים עמיתים(משפיעים על זולתם 

. תגובה זו מעלה את תחושת המסוגלות של המורה. לשינוי בתגובת אותו זולת
ולפיה האדם , כאן באה לידי ביטוי תיאוריית הדטרמניזם ההדדי של בנדורה

האדם פועל על . והסביבה שבה הוא חי מעצבים באופן הדדי זה את זה
בעקבות השינוי . התנהגותו משפיעה על הסביבה ויוצרת בה שינוי. הסביבה

האדם שוקל את המידע החדש ולאור . הסביבה מספקת מידע חדש לאדם
 .שאיפתו לקבל חיזוקים מסיק כיצד לפעול

 
 ממצאים בתחום הארגון. ג

ולכן פיתוח תחושת מסוגלות חייב להתייחס , מורים פועלים במערכת חברתית
מרבית ). Bandura, 1997(לגורמים חברתיים וארגוניים של מערכות חינוך 

הצביעו על קשר בין מאפיינים , שאת חלקם נסקור כאן, חקרים בתחום זההמ
מורן ועמיתיה -טשאנן. הספר לתחושת המסוגלות של המורה-ארגוניים של בית

)Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy & Hoy, 1998( , שסקרו במאמרם עבודות של
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-כי תחושת המסוגלות של מורים מושפעת מהיבטים בית, הסיקו, חוקרים שונים

תחושת , הספר-אופן קבלת ההחלטות בבית, התנהגות המנהל: ספריים כמו
המחקרים שנציג כאן קובצו לפי . הספר-השייכות של המורים ואקלים בית

הספר בעיני המורים מבחינת ההישגים הלימודיים -דימוי בית: האפיונים הבאים
דרך , אופי הנהגת המנהל, הספר-מידת הלחץ שחש המורה בבית, שהשיג

שיתוף המורים , )בצוותים בין תחומיים או לפי דיסציפלינות(ארגון העבודה 
 .ותחושת ההשתייכות המקצועית של המורים, בתהליכי קבלת ההחלטות

 
 הספר מבחינת הישגי תלמידיו-דימוי בית

 & Brookover, Sschweitzer, Schneider, Beady, Flood(ברוקאובר ועמיתיו 
Wisenbaker, 1978 (ספר שתלמידיהם הגיעו להישגים -שמורים בבתי, מצאו

נשאלת . השקיעו יותר זמן בעבודתם והרגישו מחויבות גבוהה יותר גבוהים
האם העובדה שבבתי הספר המסוימים הללו היו : מה קדם למה, השאלה

, הישגים לימודיים גבוהים הביאה לכך שתחושת המסוגלות של המורים עלתה
, סמויים לחוקר, או שגורמים אחרים, ע יותר בעבודהולכן היו מוכנים להשקי

וכתוצאה מכך הובילו את התלמידים להשיג , העלו את תחושת המסוגלות
נבדקו ,  שנים5שנערך במשך , במחקר אורך. הישגים לימודיים טובים יותר

מהמחקר .  מורים ענו על שאלון לבדיקת מסוגלותם-1,500ו, הישגי התלמידים
הספר בעיני המורים לבין תחושת -שקיים קשר ברור בין דימוי בית, עולה

ספר עם היסטוריה של הישגים נמוכים דיווחו -מורים שעבדו בבית: המסוגלות
ספר -בתי). Moore & Esselmen, 1994(על תפיסה נמוכה של יעילות ההוראה 

יעילים מציבים סטנדרטים לימודיים גבוהים ומספקים עזרה רבה לתלמידים כדי 
והם מרגישים , למורים תחושת מסוגלות גבוהה, ספר כאלה-בבתי. ושיצליח

הישגים נמוכים לא מיוחסים ליכולת נמוכה של . אחריות כלפי הישגי תלמידיהם
ספר עם רמת הישגים נמוכה -בבתי. התלמידים או לרקע המשפחתי שלהם
מקדישים פחות זמן להוראה פעילה , המורים לא מצפים להרבה מתלמידיהם

 ,Brookover, Beady, Flood(ומתייגים תלמידים רבים כבלתי ניתנים לחינוך 
Schweitzer & Wisenbaker, 1979.( 

 
 הספר-מידת הלחץ בבית

כי , מחקרים שבדקו את הקשר בין מסוגלות אישית ועמידה בלחצים קבעו
והסיטואציות נתפסות , אנשים עם תחושת מסוגלות גבוהה חווים פחות לחצים

 כאשר האנשים מאמינים שהם יכולים להתמודד איתם כפחות מאיימות
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הצלחות פסיכולוגיות מעודדות את הפרט להיות ). Bandura, 1986(בהצלחה 
להציב לעצמו יותר אתגרים ולהרגיש יותר בעל ערך , יותר מעורב בעבודה

, כישלון פסיכולוגי יוביל את האדם לנסיגה אמוציונאלית ממצב העבודה. עצמי
בדקו את ) 1992(פרידמן ופארבר . ולבסוף לעזיבת המערכת, לתחושת שחיקה

תוך הבחנה בין , הקשר בין הדימוי המקצועי של המורה לבין שחיקתו בעבודה
לבין הדימוי החברתי ) איך הוא תופס את עצמו(הדימוי המקצועי של המורה 

פי -הדימוי העצמי נמדד על). מה המורה חושב על איך החברה תופסת אותו(
שביעות ;  תחושת המיומנות המקצועית של המורה– מקצוענות: מדדיםשלושה 

 תחושות – יכולת אישיתו;  תחושות המורה כאיש מקצוע שבע רצון– רצון
 –המחקר הסיק כי דימוי עצמי נמוך של המורים . המורה כאדם בעל יכולות

אינם בעלי יכולת , המתבטא בתחושה כי הם אינם מיומנים דיים במקצועם
.  קשור בשחיקה–אישית מספקת ואינם בעלי מקצוע הזוכים לסיפוק בעבודתם 

שמרכיבים של חוסר סיפוק , מצאו) Farber & Miller, 1981(גם פרבר ומילר 
ומובילים לתחושת בידוד של , בעבודת המורה קשורים למרכיבים ארגוניים

כי , מצא במחקרים רבים שבדק) Ross, 1994(רוס . המורה ולחוסר עקביות
, הספר-חושת מסוגלות גבוהה קשורה לא רק למידה נמוכה של לחץ בביתת

 .אלא גם להנהגה שמתייחסת לצורכי המורה
 אופי ההנהגה

תחושת המסוגלות המקצועית של המורה קשורה לסביבה שבה הוא עובד 
)Ellett, Hill, Flo, Liu, Loup & Lakshmanan, 1997 .( הבדלים בתחום הארגון

כאשר למנהיגות תומכת של , ספר-הסבירו רמות גבוהות של מסוגלות בבתי
המנהל היה קשר לתחושת המסוגלות האישית של המורים ולתחושת מחויבותם 

). Woolfolk & Hoy, 1990; Reames & Spencer, 1998; Frase, 1998(הספר -לבית
ולתת , הספר-ממליץ לשפר את מידת שיתוף הפעולה בבית) Ross, 1994(רוס 

ה סבירה של אוטונומיה בכיתה כדי להעלות את תחושת המסוגלות למורה מיד
המנהלים מתפקדים יותר , ספר עם הישגים נמוכים-בבתי. המקצועית שלו

המנהל , ספר יעילים-בבתי, לעומת זאת. כאדמיניסטרטורים ושומרי משמעת
גם היפ ). Coladarci, 1992(הוא גם מנהיג חינוכי שמציע דרכים לשיפור ההוראה 

)Hipp, 1996 (בדקה את הקשר בין מסוגלות המורה והתנהגות המנהל כמנהיג .
המנהלים והמורים . ב" חט-10 מורים מ-280 מנהלים ו10בשלב ראשון בדקה 

והמורים ענו על השאלון של גיבסון ', The Nature of Leadership Survey'ענו על 
היפ .  מורים-34 מנהלים ו10בשלב השני נערכו ראיונות עם ). שם(ודמבו 
וסיפוק תגבור של , האצלה על מטרות הקבוצה, שהתנהגות של מודל, מצאה
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התנהגות של מודל . גמולים קשורים באופן מובהק לתחושת מסוגלות כללית
 .וסיפוק גמולים היו קשורים באופן מובהק גם לתחושת מסוגלות אישית

, למשל, כמו, הספר-לאופני העבודה בביתקבוצת מחקרים נוספת התייחסה 
ספר בעלי -השוותה בין בתי) Ashton, 1983(אשטון : עבודה בצוותים בין תחומיים

ספר שבהם עבדו צוותים בין -כי בבתי, ומצאה, תפיסה ארגונית שונה בפלורידה
הילדים למדו בקבוצות רב גיליות והיה ליווי צמוד של מורים יועצים , תחומיים
מסופקים יותר , לות גבוהה יותר המורים היו בעלי תחושת מסוג–לילדים 

מסקנות דומות . בעבודתם ואכפתיים יותר למידת ההצלחה של תלמידיהם
במחקר שערכו עם מורים ) Ginns & Watters, 1996(הסיקו גינס ווטרס 

ספר קטן ומנהל -סביבה של בית, מצבים של הוראה שיתופית: באוסטרליה
מורים מנוסים שמצליחים , לדעת החוקרים. תומך העלו את תחושת המסוגלות

-בעבודתם ושתחושת המסוגלות האישית שלהם גבוהה צריכים לשמש כיועצים

 .חונכים למורים מתחילים
בדקו את ההשפעה של עבודה ) Husband & Short, 1994(הסבנד ושורט 

 על ההעצמה –במחלקות לפי דיסציפלינות , לחלופין,  או–בצוותים בין תחומיים 
צמיחה , קבלת החלטות:  מרכיבים-6העצמה הם התייחסו לבמושג . של מורים
 מורים 309המדגם כלל . אוטונומיה והשפעה, מסוגלות אישית, מעמד, מקצועית

שמורים בצוותים בין , התוצאות הראו. ספר יסודיים ומחטיבות ביניים-מבתי
תחומיים תופסים עצמם בצורה משמעותית בעלי עוצמה גבוהה יותר ממורים 

גם . שעבדו בצוותים תחומיים בכל אחד מששת המרכיבים של המושג העצמה
ספריים המאופיינים בנורמות של קולגיאליות ושיתוף -שארגונים בית, נמצא

 .פעולה חשו ביטחון ותחושת מסוגלות מקצועית גבוהה
היא הקשר בין , הנוגעת לדפוסי העבודה בארגון, סוגיה חשובה אחרת

יש מחקרים : שיתופם בקבלת החלטותן תחושת המסוגלות של המורים לבי
הספר מעלה -הטוענים ששיתופם של המורים בתהליכי קבלת ההחלטות בבית

ויש שמצאו ; )Moore & Esselman, 1994: (את תחושת המסוגלות העצמית שלהם
בדקו את הקשר ) Taylor & Tashakkori, 1994(טיילור וטשקורי : רק קשר נמוך

בין שיתוף מורים בקבלת החלטות לבין תחושת שביעות הרצון שלהם בעבודה 
הם מצאו קשר נמוך בין השיתוף לבין תחושת המסוגלות .  מורים9,987אצל 

הספר -לעומת זאת מצאו החוקרים קשר חזק בין אקלים בית. של המורים
, הנהגת המנהל: כאשר באקלים הם כללו שלושה מרכיבים, לשביעות הרצון

בדקו טיילור , שנה מאוחר יותר. ת של תלמידיםקולגיאליות בין עמיתים ומשמע
את הקשר בין תחושת ,  מורים10,000שכלל , וטשקורי במאגר נתונים
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ומצאו ששיתוף המורים , המסוגלות לשיתוף המורים בתהליכי קבלת החלטות
 Taylor(לא התגלה כמנבא טוב לתחושת המסוגלות ולשביעות רצונם בעבודה 

& Tashakkori, 1995 .( לעומתם מצאו ראודנבוש ועמיתיו)Raudenbush, Rowen & 
Cheong, 1992 ( כי העלאת השליטה של המורה על קביעת תנאי העבודה שלו

 .מעלה את תחושת המסוגלות המקצועית שלו
 :בתחושת השתייכות מקצועיתסוגיה נוספת עוסקת 

ראת  מורים להו180ראיינו ) Ingvarson & Loughran, 1992(אינגוורסון ולאורן 
המחקר נערך במסגרת פרוייקט .  בתי ספר תיכוניים באוסטרליה-12המדעים ב

. שלמורים רבים יש זהות מקצועית חלשה, הם גילו. ארצי לקידום החינוך המדעי
, לפיתוח מדעי, המורים דיווחו שהם מרגישים קשר חלש מאוד למדענים

ושתחושת המסוגלות שלהם בתחום , לנורמות מקצועיות, לקולגיאליות מדעית
החוקרים ממליצים על חיזוק תחושת השייכות לקהילה המקצועית . זה נמוכה
 .כדרך לשיפור תחושת המסוגלות, המדעית

נשאלת השאלה עד כמה מושם דגש על תחושת השייכות , בהקשר לארץ
הספר כארגון אלא גם לארגון המאחד את -לא רק לבית, המקצועית של המורים

ומה השפעתה של תחושת , תמחות שבו הם עובדיםכל המורים באותו תחום ה
 .שייכות זו על תחושת המסוגלות

למרות שמרבית המחקרים מצאו קשרים ברורים בין מאפיינים ארגוניים 
כי המבנה , הרי שישנם גם כאלה שמצאו, לתחושת המסוגלות של המורים

 ).Schriver, 1993(הספר הוא מנבא זניח לתחושת המסוגלות -הארגוני של בית
) Dornbusch, Fuller, Wood & Rapoport, 1982(ווד ורפפורט , פולר, דורנבך

ומצאו חפיפה בין , בדקו קשרים בין תחושת המסוגלות לבין מרכיבים ארגוניים
יכולים להיות מקרים שבהם , יחד עם זאת. מסוגלות ביצועית ומסוגלות ארגונית

ויחד עם , ן ביעילותו בכיתתולמורה יש תחושת יכולת ביצועית גבוהה והוא מאמי
זאת לא יאמין שעבודה עם מורים אחרים על תוכנית הלימודים יכולה להוביל 

ולכן יתנגד להשתתף בפעולות ארגוניות ויימנע , ספרי-לאיזה שהוא שיפור בית
 .משיתוף פעולה עם אסטרטגיות של שינוי

 
כי מרבית המחקרים מצאו שלמרכיבים ארגוניים יש קשר , לסיכום אנו רואים

למידת הלחץ , הספר בעיני המורה-לדימוי בית. ברור עם תחושת המסוגלות
לדרכי העבודה הנהוגות ולתחושת , ת/לאופי הנהגת המנהל, המופעלת עליו

לגבי שיתוף . ההשתייכות המקצועית יש קשר לתחושת המסוגלות של המורה
ר סוגיה זו ולכן יש להמשיך ולחקו, בקבלת החלטות התקבלו ממצאים סותרים
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שישנן סביבות לא צודקות ולא , טען) Bandura, 1997(בנדורה . ביתר פירוט
תגובות , יחד עם זאת. מגיבות שבהן לא די שיש לאדם תחושת מסוגלות חזקה

האנשים לסביבות אלה תהיינה שונות בצורה משמעותית בהתאם לרמת 
אלה שתופסים עצמם עם מסוגלות גבוהה ומאמציהם לשנות : המסוגלות שלהם

אנשים בעלי מסוגלות . יחפשו סביבה טובה יותר לעבוד בה, את הסביבה ייכשלו
ספרי חיובי -אקלים בית, לדעתו. נמוכה יַפתחו יחס אדיש וציני לסביבה שלהם

מביא לכך שהמורים ישקיעו את מאמציהם בהוראה במקום להיות שומרי 
סודק . בפיתוח חינוכימכיוון שהציפיות המקובלות והנורמות תומכות , משמעת

כי למורים עם תחושת מסוגלות נמוכה , טענו) Soodak & Podell, 1996(ופודל 
מורים רבים בעלי יכולת עם : לתוצאות יש צורך לשנות את תנאי עבודתם

תחושת מסוגלות אישית גבוהה לגבי יכולתם ללמד היטב עובדים בתנאים 
, ולכן הם מפתחים תחושת מסוגלות נמוכה לתוצאות, המסכלים את מאמציהם

 .ומאבדים את המוטיבציה שלהם ללמד
האם סולמות המדידה : ממצאי תחום הארגון מעלים את השאלות הבאות

או שבדקו , שבהם השתמשו החוקרים בדקו מסוגלות מקצועית ללמד טוב
כפי , )שם(מחקר שהשתמש בסולם של גיבסון ודמבו ? באמת רכיבים ארגוניים
בדק את תחושת יכולתו של המורה לקדם את , םשעשו מרבית המחקרי

. ספרית-אך לא בדק את תחושת יכולתו להשפיע על המדיניות הבית, התלמידים
מה משקלו של כל גורם ארגוני בקביעת תחושת המסוגלות , שאלה נוספת היא

להנהגת המנהל יש אותו משקל כמו לדרכי העבודה , למשל, האם? של המורה
העובדה שהמחקרים בדקו נקודתית רכיבים בודדים ? הספר-הנהוגות בבית

, ראוי להמשיך ולחקור, לפיכך. בארגון לא מאפשרת קבלת תשובה לשאלה זו
את כלל הגורמים הארגוניים ואת הדינמיקה המתקיימת , בראייה מקיפה

 .ביניהם
ריכזתי את הממצאים בטבלה המבחינה בין , כדי לסכם את הנאמר עד כה

בכל , תחושת המסוגלות לבין גורמים המושפעים ממנהגורמים המשפיעים על 
 .יחסים וארגון, משימה): שם(אחד משלושת התחומים שמצאו פרידמן וקס 

 
וגורמים , גורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות של המורה :1לוח 

 המושפעים ממנה
 

 על מה המסוגלות משפיעה  מה משפיע על המסוגלות 
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 על מה המסוגלות משפיעה  מה משפיע על המסוגלות 
 בתחום המשימה •

רמת היכולת הלימודית של התלמידים –
 רמת המשמעת של התלמידים –
 תוכניות התערבות והכנה שונות –
 רמת הריכוז של התלמידים –
 ליווי המורה בייעוץ והדרכה –
 ידע מקצועי בפיתוח תוכניות לימודים –
 ידע במיומנות ניהול כיתה –
התנסויות מוקדמות שליליות בלמידת  –

 מדעים

ההישגים הלימודיים של התלמידים  –
 תמטיקה ובשפהבמ, בקריאה

מידת הנכונות של המורה להתמיד עם  –
 תלמידים מתקשים

מידת האחריות שהמורה לוקח לגבי  –
 הישגי התלמידים

מידת האמון של המורה ביכולת  –
 התלמיד להתקדם

מידת הלמידה שהתלמיד מפיק  –
 מהמורה

מידת הקשב של המורה לצרכים של  –
 תלמידים מתקשים

תחושת היכולת של המורה עצמו  –
 כלומד

מידת המיקוד של המורה בבעיות  –
 משמעת לעומת הוראה

 אמון התלמיד ביכולתו הלימודית –
יכולתו של המורה לשים לב לשונות  –

 בין התלמידים
יכולת המורה לתת משובים מסוגים  –

 שונים
מידת הנכונות להתמודד עם מצבים  –

 קשים
ההחלטה אם להציב תלמיד מתקשה  –

 בכיתה רגילה או בחינוך מיוחד
ו של המורה לאמץ מידת נכונות –

חידושים ולבנות אסטרטגיות הוראה 
 חדשות

מידת הנכונות והיכולת לעבוד עם  –
 קבוצה גדולה של תלמידים

 מידת הנינוחות והגמישות –
היעילות בהתמודדות עם בעיות  –

 משמעת
מידת הריכוז של התלמידים במשימה –

 בתחום היחסים •
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 על מה המסוגלות משפיעה  מה משפיע על המסוגלות 
מידת הנכונות להיחשף בפני עמיתים  – עבודה בשיתוף פעולה עם עמיתים  –
תחושת היכולת של ההורה לעזור  – יחס תומך מצד עמיתים  –

 לילדו
 כמות השימוש בעונשים ובאיומים  – יכולת להתחלק עם עמיתים  –
 העלאת הערך העצמי של התלמידים – אופי ואיכות הקשר עם ההורים –
 יכולת התלמידים להכוונה עצמית  – 
 פיתוח יחס חיובי כלפי בית הספר  – 
כיתה המעודד אוטונומיה של ניהול  – 

 התלמיד
הורה כמקור למתח-תפיסת יחסי מורה – 

 תחום הארגון •
 מידת השחיקה של המורה – ס מבחינת הישגי תלמידיו "דימוי ביה –
 מחויבות להוראה כקריירה – ס"מידת הלחץ הקיים בביה –
  מידת שיתוף המורה בקבלת החלטות –
  תחושת ההשתייכות לקהילה מקצועית –
מידת האוטונומיה הניתנת למורה  –

 בכיתה
 

התנהגותו כמודל : אופי הנהגת המנהל –
 מדריך

 

  מתן תגמולים ותמיכה –
  המשוב הניתן מממונים ומהורים –
  עבודה בצוותים בין תחומיים –
  ס"נורמות של קולגיאליות בביה –
העלאת שליטת המורה על תנאי  –

 העבודה שלו
 

 
פיל של מורה בעל מסוגלות עצמית לצייר פרו, על סמך הספרות, אם כן, ניתן

 :גבוהה
 מציב סטנדרטים אקדמיים גבוהים –
 מפגין ביטחון –
 יוצר אקלים של קבלה –
 קשוב ומתייחס לצרכים ייחודיים של תלמידים –
 מראה כיוונים אקדמיים ברורים –
 בעל נכונות להתמיד עם תלמידים מתקשים –
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 מציב לעצמו ולתלמידים מטרות מאתגרות יותר –
 לוקח אחריות על הישגי התלמידים –
 מסוגל להפגין סוגים שונים של משוב בהתאם לנסיבות –
 נוטה למקם תלמיד מתקשה בכיתה רגילה ולא בכיתת חינוך מיוחד –
 מאמין ביכולתו של התלמיד ללמוד ולהתקדם –
 מעלה את אמון התלמיד ביכולתו ללמוד –
 משתמש יותר בדרכי הוראה שיתופית –
 ודתומך במאמצי ההורים לעזור לילדם ללמ –
 הורה כמקור למתח-תופס פחות יחסי מורה –
 מוכן שמורים אחרים יצפו בו בעבודתו –
 מעודד אוטונומיה של התלמידים –
ולא , בוחר באסטרטגיות הוראה לפי אמונתו ביכולתן לקדם את התלמידים –

 לפי הפוטנציאל שלהן למנוע רעש והפרעות בכיתה
 חווה פחות מצבים כמלחיצים –
 מגלה גישה הומנית כלפי התלמידים –
 אוהב ללמד –
 היה בוחר שוב בהוראה כמקצוע –
 מתפקד בצורה יעילה בכיתה –
 פתוח לחידושים ולניסויים –
 מוכן להתמודד עם מצבי הוראה קשים –
 עובד יותר זמן עם קבוצות גדולות –
 נינוח וגמיש –

 
 :להמשיך לבודקן, לאור הממצאים, לסיכום אעלה מספר שאלות שראוי

 
 בהיבטים מעשיים

ת להכשרת מורים נותנים דעתם על הגורמים הקשורים עד כמה המוסדו •
ומכוונים את תוכנית ההכשרה , לתחושת המסוגלות המקצועית של מורים

הממצאים מצביעים על קשר בין תחושת המסוגלות ? להעלאת תחושת זו
האם המוסדות להכשרת מורים אכן מפתחים את . של המורה לבין יעילותו

היחסים , תחושת המסוגלות של המתכשר להוראה בתחומי המשימה
 ?ומהו המשקל שניתן בתוכנית ההכשרה לכל אחד מהתחומים, והארגון
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במיוחד , הספר-כיצד ניתן לפתח את תחושת המסוגלות של מורים בתוך בתי •

עד כמה השתלמויות המורים וחדרי מורים ? בתחומי הארגון והיחסים
או , )' וכדבלשון, השתלמויות במתמטיקה(לומדים מתייחסים לתוכן 

? שמתייחסים לרכישת כישורים בין אישיים וללמידה של התנהגות ארגונית
עד כמה מנהלים מודעים לחשיבות תחושת המסוגלות של המורים העובדים 

 ?ספרם ולכן גם דואגים לחזק אותה-בבית
 

 בהיבטים מחקריים
? ישימים למורים בארץ, ל"רובם בחו, עד כמה ממצאי המחקרים שנעשו •

יש להמשיך ולחקור האם ממצאי . מחקר המסוגלות בארץ נמצא בראשיתו
תקף גם , ב"בעיקר בארה, המחקר הענף שנערך בעשרים השנים האחרונות

ניתן לעשות זאת על ידי רפליקציות של מחקרים על אוכלוסיית מורים . בארץ
כמו כן ראוי להמשיך ולבחון את סוגיית המסוגלות גם בהתייחסות . ישראלית
ולבנות מחקרים המביאים בחשבון , ותה של החברה הישראליתלייחודי

 .ייחודיות זו
כיצד ניתן לפתור את בעיית ריבוי השאלונים למדידת תחושת המסוגלות בכל  •

מרבית המחקרים שעסקו במסוגלות ? אחד מתחומי תפקודו של המורה
לצורך כך הסתמכו על השאלון של גיבסון . המורה בדקו את תחום המשימה

. ולכן גם התייחסו לאספקטים הטכניים יותר של ההוראה, )שם(ודמבו 
ופותחו , בשנים האחרונות חשו חלק מהחוקרים שהשאלון אינו מקיף דיו

אמר . שאלונים שביקשו להרחיב את מדידת תחושת המסוגלות של המורה
פיתחו שאלון הבודק את מסוגלות ) Emmer & Hickman, 1991(והיקמן 

פיתחו ) Rich, Fisher & Lev, 1995(פישר ולב ,  ריץ.המורה בניהול כיתה
שאלון הבודק את מסוגלות המורה לשפר את היחסים החברתיים של 

פיתחו שאלון למדידת תחושת ) 2000(ופרידמן וקס , התלמידים בכיתתו
בנדורה . היחסים והארגון, המסוגלות האישית של המורה בתחומי המשימה

)Bandura, 1997 ( חיבר סולם בן שבעה תתי סולמות למדידת תחושת
-מסוגלות להשפיע על אקלים חיובי בבית: הכולל, המסוגלות של מורים

מסוגלות להשפיע , מסוגלות להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות, הספר
מסוגלות , מסוגלות להתמודד עם בעיות משמעת, ספריים-על מקורות בית

ות הקהילה ומסוגלּות מסוגלות לגייס את מעורב, לגייס מעורבות הורים
ולפיה תחושת , )שם(נראה כי הגדרתו של בנדורה , למרות זאת. ההוראה

מחייבת בניית , המסוגלות ייחודית לסיטואציה מסוימת ומשתנה ממצב למצב
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שאלונים נוספים שכל אחד מהם ימדוד את תחושת המסוגלּות של המורה 
יש לבנות שאלון נפרד למדידת תחושת , לפיכך. בתחום דעת נפרד

, מאידך גיסא. מחשבים או התעמלות, אנגלית, המסוגלות ללמד מתמטיקה
ולבעיה זו לא נמצא עדיין , ריבוי השאלונים יקשה על עריכת מחקרים משווים

 .פתרון
מה משקלו של כל גורם במערכת המשתנים המשפיעים על תחושת  •

 העובדה שמרבית המחקרים נערכו במתודה כמותית? המסוגלות האישית
ובדקו באופן נפרד את הקשר בין תחושת המסוגלות להיבט מסוים אחד לא 
איפשרה קבלת תמונה כוללת כיצד נבנית תחושת המסוגלות המקצועית של 

מחקרים איכותניים יאפשרו הבנה טובה יותר של דינמיקת . מורים
 .ההתפתחות וההשתנות של תחושת המסוגלות
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