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תקציר מנהלים
בשנים האחרונות גובר העניין הבין-לאומי בקידום איכות ההוראה באמצעות עידוד מורים להשלים
לימודי תואר שני .תפיסה זו נובעת מן העובדה שבמדינות שונות ,המשיגות את רמת ביצועי התלמידים
הגבוהים ביותר במבחני ההערכה הבין-לאומיים ,המורים המועסקים בהוראה הם בעלי תואר שני.
לדוגמה ,בפינלנד מורים חייבים להיות בעלי תואר שני כדי להתקבל לעבודה בהוראה במערכת החינוך.
עם זאת ,לא ברור לאילו מטרות בחינוך ובהוראה יש להתנות תואר שני ובאיזה סוג של תואר שני
מדובר.
סקירה זו מבקשת לעסוק במחקרים על אודות תרומת תארים מתקדמים של עובדי הוראה לקידום
איכות ההוראה ,בדגש על תואר שני יישומי או תאורטי ,במטרה לבחון סוגיות שעניינן תמיכה ממשלתית
בלימודים מתקדמים של עובדי הוראה.
להכשרת מורים באמצעות תארים מתקדמים ולעידוד הלמידה המתמשכת של עובדי הוראה
באמצעות תמריצי שכר עם השלמת תארים אקדמיים מטרות אחדות :לתת מענה למצוקת גיוס מורים
איכותיים למערכת החינוך; להביא לכך שהמורים האיכותיים נשארים במערכת החינוך; לתרום לשיפור
ההוראה; לשפר את ביצועי התלמידים במבחנים.
השלמת תואר שני בחינוך אפשרית בכמה ערוצים :תואר שני  M.Teachמיועד להכשרת אקדמאים
העושים הסבה מקצועית לחינוך ,תואר שני  M.Edמיועד לפיתוח מקצועי של מורים ,תואר שני כללי
) (M.Aאו תואר שני בדיסציפלינות שונות כמו מתמטיקה ,ביולוגיה או פיזיקה .ישנם תארים שהם חלק
מתוכנית ההכשרה של מתכשרים להוראה במערכת החינוך ,וישנם תארים המיועדים למורים שכבר
מועסקים במערכת החינוך ,והם נלמדים במסגרת הפיתוח המקצועי של המורים והכשרת המנהיגות
החינוכית .אפשר לחלק את התוכניות לתואר שני בעולם לשניים :תוכניות תאורטיות המכשירות למחקר
והערכה ,ותוכניות יישומיות המיועדות להמשך הכשרת המורים בתחומים דיסציפלינריים שונים ,רכישת
כלי מחקר והטמעה של תכנים מסוימים בשדה ,וכן שילוב של תוכניות אלו .בשנים האחרונות מתרחבת
המגמה הרואה בתוכניות אלו חלק בלתי נפרד ממעגל הלמידה השני של מורים ועובדי הוראה .לעיתים
מעגל זה מוביל למעגל למידה שלישי – השלמת תואר שלישי ( Ph.Dו – )Ed.D-למורים המעוניינים
להתמקד במחקר יישומי או תאורטי וכן למנהיגים חינוכיים ,זאת כחלק מתפיסת הלמידה המתמשכת
לאורך הקריירה של מורים.
מספרות המחקר עולה כי תארים מתקדמים משמשים לרכישת מיומנויות וידע כמו כישורים
טכנולוגיים ,פיתוח מסוגלות עצמית ,יכולות חשיבה רפלקטיבית והבנה של תהליכי למידה של תלמידים
באמצעות ניתוח תהליכי הלמידה של מורים הלומדים בתוכניות של תארים מתקדמים .השלמת תואר
שני על ידי מורים ומתכשרים להוראה מסייעת למיצוב מקצוע ההוראה כפרופסיה ,להעלאת יוקרתו,
להגברת המוטיבציה של המורים ,לצמצום נשירת מורים ממערכת החינוך ולשמירה על עובדי הוראה
איכותיים בכיתות .ברם ,לא נמצא קשר מובהק בין מורים בעלי תואר שני ושיפור ביצועי תלמידים
במבחנים ,להוציא מורים-מומחים בעלי תארים מתקדמים בנושא שאותו הם מלמדים כגון מתמטיקה
ומדעים ,אך גם במקצועות אלו הקשר החיובי בין מורים בעלי תואר שני ושיפור הישגי התלמידים חלש.
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ייתכן שהקשר החיובי (החלש) הזה נובע מכך שההכשרה הדיסציפלינרית תורמת לאפקטיביות
הלמידה ,מעמיקה את הבסיס הקוריקולרי הספציפי של מורים ,מספקת למורים ידע חדש והבנה
תאורטית ומסייעת להם לקבל החלטות מושכלות בנוגע לפרקטיקה שלהם.
ממחקרים שנעשו בארצות-הברית עולה שעל אף שהממשלה משקיעה משאבים רבים בקידום
הכשרת מורים בתארים מתקדמים ,לא ניכר שיפור בציוני התלמידים במבחנים ארציים או במבחנים
בין-לאומיים .נמצא קשר חיובי בין ותק המורים בהוראה והישגי התלמידים (בהנחה שמורים נעשים
אפקטיביים יותר ככל שהם צוברים ניסיון רב יותר) ,אולם לא נמצא קשר מובהק בין השלמת תארים
מתקדמים על ידי מורים ושיפור הישגי תלמידים .במקצת המקרים נמצא קשר שלילי בין השלמת תארים
מתקדמים על ידי מורים ושיפור הישגי תלמידים ,דבר המצביע על כך שלא בהכרח מורים בעלי תואר
שני מובילים את תלמידיהם להישגים לימודיים גבוהים יותר .במילים אחרות ,תמריצי המורים לקידום
מקצועי באמצעות השלמת תארים מתקדמים הם יקרים מאוד ומשפיעים במידה מעטה על ההישגים
הלימודיים של התלמידים ,ונראה שהתמריץ הכלכלי של תשלום שכר גבוה יותר למורים בעלי תואר
שני אף הוא אינו מוביל ל עלייה בהישגי התלמידים .חשוב לציין כי מחקרים אלו התמקדו בבחינת ציוני
התלמידים כמדד בלעדי להישגי תלמידים ,ולא נמצאו מחקרים הבוחנים מדדים נוספים הקשורים
ישירות לתרומת תארים מתקדמים לאיכות ההוראה כגון הגברת עניין במקצוע ,אוריינות ,אהבת
המקצוע ,בחירה במקצוע כתחום לימוד בבית ספר על-יסודי ובחירת המקצוע כתחום עיסוק בחיים.
אומנם נראה שתארים מתקדמים של מורים אינם תורמים להישגי התלמידים בבחינות ,אך כל
המחקרים שנסקרו כאן מצביעים על כך שתרומת התארים המתקדמים מתבטאת בקידום הפיתוח
המקצועי של המורים בהיבטים האלה :יכולתם המחקרית והאנליטית ,העמקת הידע הדיסציפלינרי,
מסוגלות עצמית גבוהה יותר ,מוטיבציה גבוהה יותר ושיעורי נשירה נמוכים יותר ממערכת החינוך.
המחקרים העוסקים בתהליכי למידה מדגישים כי ההשפעה הרבה ביותר על תלמידים מקורה
במורים ובהוראתם .איכות ההוראה היא המאפיין החשוב ביותר בבית הספר ,והיא משפיעה על הישגי
התלמידים .מכאן אפשר להסיק שתארים מתקדמים ,התורמים לפיתוח הכישורים המקצועיים של
המורים ,העמקת ניסיון הוראה שלהם ,קידום יכולותיהם האקדמיות והידע הדיסציפלינרי שלהם,
מסייעים בעקיפין להצלחת תלמידים .בנוסף לכך ,בספרות המחקר מודגש שחשוב לאמוד את סביבת
העבודה של המורים .סביבה שלא תספק את התמיכה הראויה או תעניק אתגר מספק וממריץ למורים
תפגום באיכותם .רק שילובם של כל הגורמים הללו ,בדגש על רכישת ידע פדגוגי ותוכן ,וכן הערכת
משובי תלמידים וסביבת הלמידה ,יסייעו לקידום ההוראה ,לשיפור איכותה ולאפקטיביות שלה .אם כן,
תרומתם של תארים מתקדמים בהוראה אינה נאמדת רק בשיפור הישגי התלמידים בבחינות בלבד,
אלא במדדים אחרים כגון מוטיבציית המורים ,היכולת המחקרית והאנליטית שלהם ,יכולתם
הרפלקטיבית והידע הדיסציפלינרי שלהם .מדדים אלה תורמים להעלאת יוקרתו של מקצוע ההוראה
והפיכתו לפרופסיה.
לסיכום ,לא נמצא קשר ישיר בין מורים שיש להם תארים מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים
בבחינות ,להוציא קשר חיובי חלש במקצועות המתמטיקה והמדעים .אף על פי כן ,תרומתם של תארים
מתקדמים לקידום ההוראה אינה נמדדת רק במושגים של הישגי תלמידים ,אלא היא חלק בלתי נפרד
מתהליך למידה מתמשך ,פיתוח יכולות מחקר וכישורים אנליטיים ,יצירת קהילות לומדות של מורים
עמיתים ,פיתוח יכולות של חשיבה רפלקטיבית וחשיבה ביקורתית ,ידע דיסציפלינרי וכישורי מנהיגות.
6

זהו הערך המוסף של תארים אלו .זאת ועוד ,תארים מתקדמים תורמים ליוקרת המקצוע ומיצובו ,מיון
מועמדים להוראה והעמקת הידע הדיסציפלינרי והמחקרי .תרומתם של התארים המתקדמים בחינוך
ובהוראה היא חלק מתפיסה רחבה יותר הדוגלת בלמידה מתמשכת ובפיתוח מקצועי של מורים
איכותיים וכתנאי להישארותם במערכת החינוך.

מילות מפתח
Advanced degrees, Teacher education, professional development, teacher learning,
;M.Ed, teacher effectiveness, student achievements, teacher self-efficacy
תארים מתקדמים ,לימודים לתואר שני ,קידום ההוראה ,אפקטיביות ההוראה ,למידת מורים ,פיתוח
מקצועי ,הישגי תלמידים ,מנהיגות בחינוך.
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Executive Summary
In recent years there is a growing interest in the improvement of quality of
education by inducing teachers to complete advanced degrees. This agenda is
driven by the fact that in several countries, which gained the highest scores in
international standardized tests that had measured students' achievements, the
demand from all teachers is to complete advanced degrees. For instance, in Finland
teachers must complete their Master degree prior to their induction in the education
system. However, research is still indecisive concerning the goals set for these
degrees or concerning the types of advanced degrees which serve the system the
most.
This literary review seeks to assess the contribution of advanced degrees for
promoting the quality of education with special focus on master degrees in education,
in order to estimate the justification of governmental support for such policy.
There are several goals for the policy of encouraging educators to complete
advanced degrees and of maintaining continuous learning by providing salary
incentives: to respond to the shortage of qualified teachers in the education system;
to keep qualified teachers in the education system; to contribute to teaching
improvement; and to improve students' performance in exams.
Educators may complete advanced degrees: Master of Teachers (M. Teach)
aimed at graduate students redirected to education; a general Master degree (M.A.);
or a disciplinary Master degree in mathematics, biology or physics (M.Sc.). Some
degrees constitute an integral part of preservice teachers' education program while
other degrees are obtained by teachers who are already employed in the education
system. The latter form part of educators' professional development process and are
embedded in educational leadership programs. There are two types of programs of
advanced degrees: Theoretical programs that prepare educators for research, and
vocational programs intended for teachers in different disciplines, in order to
introduce them to research and to additional disciplinary knowledge. Some programs
combine both methodologies. In recent years, the predominant view is to accept
these programs as inseparable part of educators' second circle of learning.
Sometimes, this circle leads to a third circle of learning toward a third degree (Ed.D.
or Ph.D.) for teachers who are interested in focusing on research as well as for
educational leaders.
The literature on this subject highlights the fact that advanced degrees
contribute to the acquisition of new skills and knowledge, such as technological skills,
self-efficacy, reflective proficiencies, as well as to the understanding of students'
learning processes by analyzing learning processes of teachers who are completing
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their advanced degrees. Advanced degrees also contribute to leveraging the
education profession and its prestige, as well to motivating educators and improving
their retention rates within the education system. Nonetheless, research has found
only weak relationship between the completion of advanced degrees and between
the improvement of students' scores in the exams, with the exception of disciplinary
teachers with advanced degrees in the fields of mathematics and sciences. This
finding may be linked to the conjecture regarding disciplinary programs, which
contribute to the effectiveness of learning, to deepening the curricular proficiency of
teachers, to providing new knowledge and theoretical understanding, and to aiding
teachers to make rational decisions based upon their practices.
In the United States researchers highlight the fact that despite many
governmental efforts to endorse professional development of educators by promoting
advanced degrees, findings indicate that students' scores in national or international
exams hardly improved. At the same time, research found a strong relationship
between educators' number of years in the system and between students'
achievements (under the assumption that teachers had become more effective as
they had gained more experience), yet no indications were found to support the
relationship between teachers’ advanced degrees and between the improvement of
students' achievements. In some cases, a negative relationship was reported; thus,
indicating that it is not necessarily the fact that teachers have advanced degrees,
which stimulates students to gain higher achievements. Moreover, research shows
that incentives for professional development such as advanced degrees are very
costly and have little effect on students' learning achievements. It is important to note
that the reviewed works focused on students' scores as the sole indicator for
measuring students' achievement. At the same time, research on other factors such
as students’ interest in the learning subject, proficiency, passion for learning, or the
choice of professional career based upon students’ interest in school, was very
limited.
Although the relationship between the contribution of educators' advanced
degrees and between the improvement of students' performances is unclear, this
literary review suggests that advanced degrees promote professional development of
educators in the following aspects: strengthening educators' analytical and scholarly
skills; deepening their disciplinary knowledge; achieving higher self-efficacy and
higher motivation; and increasing teachers' retention rates in the education system.
Scholarship on learning processes highlights the fact that the most influential factor in
the classroom is the teacher and the quality of teaching, which in turn impact on
students' achievements. Hence, we may deduct that advanced degrees - which
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contribute to the development of professional skills, academic capacities and
disciplinary knowledge - indirectly contribute to students' success. Additionally,
researchers emphasize the fact that it is important to measure teachers' work
environment. Work environments that will not provide the adequate support or
professional challenge for teachers would mischief their quality. Altogether, these
factors (including particularly the acquisition of pedagogical knowledge and content,
and the assessment of students' feedback and learning environment) would assist in
promoting the quality of teaching and its effectiveness. This way, the contribution of
advanced degrees to the quality of education is not measured only by higher
students' scores in exams, but by other factors, such as teachers' motivation,
scholarly and analytical skills, reflective tools, and disciplinary knowledge. These
aspects contribute to the profession's prestige and position it as lucrative one.
To summarize, research did not find direct relationship between educators'
advanced degrees and between the improvement of students' scores in exams with
the exception of weak positive relationship in mathematics and sciences.
Nevertheless, the contribution of advanced degrees to the improvement of quality of
education should not be measured solely in terms of students' achievements; it
should be measured in terms of maintaining processes of continuous learning, of
developing analytical and research skills, of creating learning communities of
colleagues, of developing reflective skills, and of promoting critical thinking,
disciplinary knowledge and leadership skills.
Moreover, advanced degrees were found as contributive for promoting the
profession as a lucrative one, for screening candidates for education programs, as
well as for extending the disciplinary and scholarly knowledge. Hence, advanced
degrees should be viewed as part of a wider agenda, which promotes continuous
learning and professional development of qualified teachers and their retention in the
education system.

Keywords
Advanced degrees, Teacher education, professional development, teacher learning,
M.Ed, teacher effectiveness, student achievements, teacher self-efficacy;
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 .1מבוא
מדינות רבות מתמודדות עם אתגר גיוס מורים חדשים ושימורם במערכת החינוך .לצד המחסור במורים,
אפשר גם להצביע על שיעור גבוה של חילופי מורים באזורים שבהם מועסקים עובדי הוראה שלא
השלימו הכשרה ראויה ועל שיעור גבוה של מורים חדשים הנושרים ממערכת החינוך בתום שנת
ההוראה הראשונה .תוכניות הכשרה שונות מבקשות לתת מענה לבעיות אלו באמצעות אימוץ גישה
חדשה לגיוס מורים איכותיים ושימורם במערכת.
בשנים האחרונות גובר העניין הבין-לאומי בקידום איכות ההוראה באמצעות העסקת מורים בעלי
תואר שני ,דבר הנובע מן העובדה שבמדינות שהשיגו את ההישגים הגבוהים ביותר במבחני ההערכה
הבין-לאומיים ,המורים המועסקים בהוראה הם בעלי תואר שני .למשל ,בפינלנד המתכשרים להוראה
חייבים להיות בעלי תואר שני כדי להתקבל לעבודה במערכת החינוך .בדוחות ממשלה שונים נכתב
שמערכות החינוך הטובות ביותר בעולם מכירות בהכשרת מורים ברמת תואר שני .עם זאת ,לא ברור
לאילו מטרות יש להתנות תואר שני בחינוך ובהוראה ובאיזה סוג של תואר שני מדובר ( Kennedy,
.)2013
מתוך הסכמה גורפת אשר לחשיבות איכות המורים – המדד הראשון במעלה לשיפור הישגי
התלמידים – יש מקום להדגיש את חשיבות הכשרת המורים והפיתוח המקצועי שלהם כתהליך למידה
מתמשך לאורך הקריירה .עם זאת ,כפי שנסקור בעמודים הבאים ,איכות המורים אינה תוצר בלעדי של
תארים מתקדמים.
אוכלוסיית המורים הפונה ללימודי תואר שני מגוונת והטרוגנית בהיבטים האלה :רקע תרבותי-
חברתי-כלכלי ,ותק בהוראה ,צרכים ומטרות .התואר השני נתפס כלמידה מקצועית של מורים וכחלק
מהכשרתם המתמשכת או חידוש רישיון ההוראה שלהם ,כל זאת כדי לשמור על איכות המורים .בנוסף,
באמצעות תואר שני בהוראה אפשר לגייס כוח הוראה איכותי נוסף שמקורו באקדמאים המבקשים
לעשות הסבה מקצועית ובוחרים בהוראה כקריירה שנייה.
מטרות התואר השני בחינוך ובהוראה:


הכרת תחום ההוראה לעומק וכיצד מלמדים אותו לתלמידים;



קבלת אחריות על ניהול למידת תלמידים ובקרת הלמידה שלהם;



פיתוח חשיבה מערכתית על פרקטיקה של מורים ולמידה מניסיונם;



הובלת המורים להיות חברים בקהילות לומדות.

מורים הלומדים לתואר שני נדרשים להוכיח ידע מקצועי ,מחד גיסא ,ולהיות אחראים העל הצרכים של
לומדים שונים בהיבטים האלה :תרבות ,שפה והכרניות (קוגניטיביות) ,מאידך גיסא.
לפי האריס וסאס ( ,)Harris and Sass, 2007, 2009אין הוכחה חד-משמעית שתארים
מתקדמים מביאים לשיפור ציוני התלמידים ,גם בקרב מורים הנחשבים יעילים יותר .עם זאת ,חשוב
להדגיש כי במחקרים רבים לא השוו בין אפקטיביות של מורים בעלי תואר ראשון ואפקטיביות של מורים
בעלי תואר שני או ניתחו את ההבדלים האלה (אם היו קיימים) (,)Goldhaber and Liddle, 2012
כמו כן לא נבחנה האפקטיביות של מורים בעלי תארים מתקדמים המלמדים בשני בתי ספר ,קרי מורים
המלמדים בשתי סביבות שונות .אבל השוואה בין מחקרים שנעשו בארצות-הברית ומחקרים שהתמקדו
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במערכת החינוך בפינלנד מעלה כי יש הבדלים בין סוגי התארים המתקדמים המוכרים בכל מדינה
לצורכי קידום והעסקה במערכת החינוך.
בארצות-הברית מחצית מהמורים במערכת החינוך הם בעלי תואר שני ,ומדינות רבות בפדרציה
מכירות בקורסים של תואר שני לטובת קבלת תעודת רישוי בהוראה .במחוזות מסוימים דורשים ממורים
להשלים תואר שני בתוך שנים אחדות מתחילת ההעסקה במערכת החינוך ומעניקים העלאה בשכר
בתמורה לכך .בארצות-הברית רכישת תואר שני בקרב מורים נעשית בעיקר במהלך שנות ההוראה
הראשונות .כ 16%-מהמורים בעלי ותק הוראה של שלוש שנים או פחות הם בעלי תואר שני ,לעומת
 62%מהמורים בעלי ותק רב יותר שהשלימו תואר שני ,אולם תארים רבים אינם נלמדים בנושא תחום
ההוראה בכיתה או שהם מתאימים במידה מעטה לפיתוח המקצועי של המורים (.)Hill, 2007
במערכת החינוך בארצות-הברית יש ביקורת נוקבת על הנוהג לשלם למורים עבור השלמת תארים
מתקדמים ,זאת עקב המשבר הכלכלי בחינוך ועקב הסכומים הגבוהים שמשלמים במחוזות בתי הספר
עבור הכשרת מורים באמצעות תואר שני .במחקר שנעשה בשנת  2007העריכו ש 2.1%-מכלל
ההוצאות של מערכת החינוך בארצות-הברית היו על שכר מורים שהשלימו תארים מתקדמים .בשל
העובדה שכ 90%-מהתארים המתקדמים של מורים בארצות-הברית הם תארים כלליים בחינוך ,ובשל
העובדה שלא הוכח קשר בין התארים האלה ושיפור הישגי התלמידים בבחינות ,קוראים המבקרים
לשקול מחדש מדיניות זו (.)Roza and Miller, 2009
אינפלציית התארים המתקדמים בקרב מורים ניכרת במדינת ניו יורק שבה שיעור המורים בעלי
תואר שני או שלישי הוא  ,)Terry, 2014( 78%ובמדינות אחרות בארצות-הברית ניכר פער השכר בין
מורים בעלי ניסיון זהה ,כשלמורה אחד תואר שני ולמורה אחר אין תואר שני .לעיתים פער השכר עשוי
להיות כ 10,000-דולר בשנה .במדינת מיזורי שיעור המורים בעלי תואר שני או שלישי הוא  ,51%ופער
השכר הממוצע השנתי בין מורה בעל תואר שני ומורה ללא תואר שני הוא  4,283דולר (נכון לשנת
 .)2014זאת ועוד ,תקציב מחוזות בתי הספר במיזורי היה כ 147-מיליון דולר ,והוא יועד להכשרת
מורים באמצעות תואר שני (שם) ,על אף שלא הוכח בספרות המחקר שתואר שני משפר את ההישגים
האקדמיים של התלמידים ( ;Campbell and López, 2008; Clotfelter, Ladd, and Vigdor, 2007
;Dobbie and Fryer Jr., 2011 in Terry 2014; Hanushek and Rivkin, 2012 in Terry 2014
.)Harris and Sass, 2009
טרי ( )Terry, 2014מצא שמורים הרוכשים תואר שני לאחר תחילת קריירת ההוראה שלהם
תורמים פחות להעלאת ציוני התלמידים במבחנים בהשוואה למורים ללא תואר שני .במחקר שערך
במדינת מיזורי בארצות-הברית בכיתות ג' ו-ה' מצא טרי שבמחוזות שבהם רוב המורים היו בעלי תארים
מתקדמים התקבלו ציוני מבחנים נמוכים יותר במתמטיקה בהשוואה למחוזות אחרים במדינה (שם).
לעומת זאת ,האריס וסאס ( )Harris and Sass, 2009מצאו קשר חיובי בין השלמת תארים מתקדמים
והישגי תלמידים בחטיבות הביניים בשיעורי מתמטיקה ,אך בקרב מורים המלמדים קריאה ומתמטיקה
בבתי ספר בשלב החינוך היסודי לא נמצא כל קשר כזה ,ובבתי ספר תיכון נמצא קשר שלילי בין השלמת
תארים מתקדמים והישגי תלמידים במקצועות המתמטיקה והקריאה .מחקרים אלה מדגימים כי תיתכן
השפעה שונה של תרומת תארים מתקדמים על הישגי תלמידים בגילים שונים.
בפינלנד מערכת החינוך נשענת על מורים חדשים בעלי תואר שני ,דבר המקנה למורים ביטחון
עצמי ,ביטחון מקצועי ,אוטונומיה ומומחיות .שלא כפי שנהוג בארצות-הברית ,בפינלנד המורים לומדים
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תואר שני בחינוך כללי או תואר שני כללי (ללא התמחות במקצוע מסוים) .התואר השני של המורים הוא
בתחומי ההוראה שלהם ,למשל ,היסטוריה ,מתמטיקה ,ביולוגיה וכיוצא באלה ( .)Bangs, 2012מכאן
נשאלת השאלה :האם תלמידי בתי הספר בפינלנד משיגים הישגים גבוהים במבחני ההערכה הבין-
לאומיים בשל היות המורים שלהם בעלי תואר שני ,מומחים במקצוע ההוראה שלהם .נוסף על השכלת
המורים הפינים ,חשוב להדגיש כי בפינלנד רק  10%מהמועמדים המצטיינים ללימודי חינוך מתקבלים
לתוכנית הלימודים ,ומתוך כ 20,000-מועמדים להוראה במערכת החינוך בסיום הלימודים רק כרבע
מהבוגרים מתקבלים לעבודה כמורים בבתי ספר ( .)Sahlberg, 2010במלים אחרות ,מלבד השכלה,
קיימים קריטריונים נוספים שיש לעמוד בהם כדי לקבל תפקידי הוראה במערכת החינוך הפינית.
למידה של תלמידים ושיפור הישגיהם מושפעים מגורמים רבים ,בין היתר ,כישורי התלמידים,
ציפיותיהם ,המוטיבציה שלהם ,התנהגותם ,משפחותיהם ,גישות ההוראה ,מערכת התמיכה
בתלמידים ,כישורי קבוצת הגיל ,ארגון בית הספר ,אקלים בית הספר ,מבנה תוכנית הלימודים ,תוכני
הלימוד ,כישורי המורים ,הידע של המורים ,פרקטיקות ההוראה שלהם ועוד .אבל מחקרים בנושא
תהליכי למידה הוכיחו כי ההשפעה הגדולה ביותר על תלמידים מקורה במורים ובהוראה שלהם .במילים
אחרות ,המורים ואיכות ההוראה שלהם הם הגורמים החשובים ביותר בבית הספר ,כיוון שהם משפיעים
במידה רבה מאוד על הישגי התלמידים .המורים נמדדים לפי כישוריהם ,ניסיונם בהוראה ,יכולותיהם
האקדמיות והידע הדיסציפלינרי שלהם.
איכות ההוראה מורכבת מכמה יכולות:


היכולת להעביר רעיונות באופן ברור ומשכנע;



היכולת להביא את התלמידים לאהוב את תחום הדעת ,להשתמש בו בחייהם ולבחור
בו בהמשך לימודיהם;



היכולת ליצור סביבות למידה אפקטיביות לתלמידים בעלי צרכים שונים;



היכולת לקדם מערכות יחסים בין תלמידים ומורים ביעילות המניבה תוצרים;



היכולת לעורר התלהבות ויצירתיות;



היכולת לעבוד באפקטיביות עם מורים ועם הורים.

יכולות אלה אינן נמדדות בקלות ,אולם הן חיוניות להצלחת תלמידים (.)OECD, 2005
בכל הנוגע לאיכות ההוראה ,חשוב לציין שמורים מוכשרים ואיכותיים ,החיוניים למערכת ,כמובן,
אינם המדד היחיד ,ויש חשיבות רבה גם לאווירה שבה מורים עובדים .מורים איכותיים לא יממשו את
הפוטנציאל שלהם אם סביבת העבודה לא תספק להם תמיכה ראויה או לא תעניק להם אתגרים
ותמריצים .ואכן נמצא שמדינות רבות מתמקדות באיכות ההוראה ואינן מייחדות מספיק משאבים
למספר המורים ,לפיתוח פרופיל המורה (פיתוח מקצועי וביצועים בהתאם לצורכי בית הספר) ,לפיתוח
מקצועי כרצף ,לשינויים בתוכניות הכשרת המורים ולהגמשתן ,לביסוס מקצוע ההוראה כמקצוע מבוסס
ידע ולמתן אחריות לבתי ספר בניהול עצמי של מורים.
בבואנו לסקור את השפעת התארים המתקדמים של מתכשרים ומורים לקידום ההוראה ,יש לאמוד
את כל המרכיבים הרלוונטיים הללו ולהעריך את תרומתם בעת מדידת אפקטיביות ההוראה והלמידה
בשדה החינוך.
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 .2מתודולוגיה
סקירה זו עוסקת במחקרים על אודות תרומת תארים מתקדמים של עובדי הוראה לקידום איכות
ההוראה ,בדגש על תואר שני יישומי או תאורטי ,במטרה לבחון את הסוגיות שעניינן תמיכת הממשלה
בלימודים מתקדמים של עובדי הוראה .הסקירה מתמקדת בשאלות המחקר האלה:
 )1אילו סוגי תארים מתקדמים קיימים בעולם עבור עובדי הוראה?
 )2מה תרומתם של תארים אלו לקידום ההוראה במדינות השונות?
 )3האם קיים קשר בין הכשרת מורים בתואר שני ,שיפור האפקטיביות בהוראה ושיפור הישגי
התלמידים?
 )4האם קיימים מודלים מוצלחים של הוראה אפקטיבית הנובעת מהכשרת מורים בעלי תואר
שני?
כדי להשיב על שאלות אלו ,תציג הסקירה מחקרים שונים מארצות-הברית ,מבריטניה ,מאוסטרליה,
מסקוטלנד ,מפינלנד ומהולנד ,וכן מחקרים העוסקים במדינות שונות נוספות הבוחנים תוכניות לתארים
מתקדמים לעובדי הוראה לפי החלוקה הזו:


תארים מתקדמים בחינוך ובמדיניות החינוך;



תארים מתקדמים בתחום הדעת שאותו מלמד עובד ההוראה ובדיסציפלינות ההתמחות;



תארים מתקדמים במנהיגות וניהול;



תארים מתקדמים כלליים אחרים.

המחקר עבור סקירה זו מתבסס על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים
רשמיים של גופים רלוונטיים לנושא המחקר .עבור סקירה זו השתמשנו במילות המפתח האלה :תארים
מתקדמים ,לימודים לתואר שני ,קידום ההוראה ,אפקטיביות ההוראה ,למידת מורים ,פיתוח מקצועי,
הישגי תלמידים ,מנהיגות בחינוך.
לצורך סקירה זו השתמשנו במאגרי המידע האלה ,EBSCO, ERIC :מאגרי המידע של מכון
מופ"ת ,Google scholar ,מפתח חיפה ,וכן בדוחות ממשלה שונים ,בדוחות בין-לאומיים ,למשל ,דוח
הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ( ,)OECDבדוחות מחקר של גופים ותוכניות פרטניות כגון קרן
ביל ומלינדה גייטס ,ארגון רנד וכיוצא באלה.

14

 .3סוגי תארים מתקדמים עבור מתכשרים להוראה ועובדי הוראה
אפשר לחלק את התארים המתקדמים של עובדי הוראה לשני סוגים עיקריים :תארים יישומיים ותארים
תאורטיים ,וכן קיימת חלוקה בהתאם לקהל היעד של תוכניות הלימודים :תואר שני המיועד להכשרת
מורים חדשים ותארים מתקדמים המיועדים למורים ותיקים ועובדי הוראה .בנוסף ,אפשר לחלק את
תוכניות התארים המתקדמים בהתאם למטרותיהן :הכשרת מנהיגות חינוכית ,מחקר ,הכשרה כללית
והעמקת המומחיות .חלוקה נוספת היא תואר שני בתחום דיסציפלינרי ,בהוראת התחום או בחינוך.

 3.1הכשרת מורים חדשים בעלי תואר שני
 3.1.1המודל הפיני
חינוך הוא חלק אינטגרלי מהתרבות הפינית שבה מורים נהנים מכבוד ואמון .בפינלנד כפי שמקצועות
חופשיים אחרים כמו רפואה ,משפטים וכלכלה נתפסים כמקצועות יוקרתיים וחשובים ,כך גם נתפס
מקצוע ההוראה ,והבוחרים במקצוע זה נתפסים כאנשים המונעים ממניעים מוסריים ולא חומריים .לפי
סלברג ( ,)Sahlberg, 2010איכות ההוראה היא הסיבה שפינלנד מובילה במבחני ההערכה הבין-
לאומיים באוריינות ,במדעים ובמתמטיקה .כאן המקום לציין ,שהמורים בפינלנד הם בעלי תואר שני
אוניברסיטאי – מורים בבתי ספר יסודי מתמחים בחינוך ,ומורים בבתי ספר תיכון מתמחים בתחום
דיסציפלינרי כגון מתמטיקה – והתואר האקדמי הוא תעודת הרישוי להוראה .דרישת הסף של תואר
שני למורים בחינוך היסודי הייתה חשובה כדי לעלות את קרנו של מקצוע ההוראה .כדי להמשיך את
הפיתוח המקצועי של המורים בחינוך ,בפינלנד המורים יכולים ללמוד קורסים מתקדמים נוספים לתואר
שלישי ,ובד בבד לעסוק בהוראה .בדרך כלל התואר השלישי הוא במדעי החינוך .על כן מורים שהתמחו
בתואר שני בתחום דעת מסוים חייבים לעשות הסבה מקצועית וללמוד קורסי השלמה כדי להתמחות
גם בחינוך .נשאלות השאלות :האם איכות ההוראה בפינלנד היא תוצר בלעדי של הכשרת המורים
והשכלתם (תואר שני); האם יש גורמים נוספים המסבירים הצלחה זו כגון היבטים תרבותיים וחברתיים
או תהליכי סינון קפדניים למועמדים למקצוע.
בפינלנד הכשרת מורים היא תחום תחרותי ביותר ,לימודי התואר השני בחינוך קיימים בכל
האוניברסיטאות במדינה .סטודנטים עוברים מבחני כניסה דו-שלביים המדגישים ,מלבד כישורים
אקדמיים ,את ההתאמה האישית של הסטודנטים ואת המוטיבציה שלהם לעסוק בהוראה .בדוח מקינזי
משנת  2007נקבע שמערכות חינוך בעלות ביצועים גבוהים מאופיינות באיכות מעולה של מורים ושל
הכשרת מורים ,כפי שמדגים המקרה הפיני .מדיניות הממשלה בפינלנד הובילה לכך שרוב המורים
המועסקים במשרה מלאה במערכת החינוך מוכשרים למקצוע שאותו הם מלמדים .בנוסף ,הגישה
השולטת במערכת החינוך הפינית היא של מורים-חוקרים ,גישה זו מעודדת מורים לחשיבה ביקורתית
ולגישה אנליטית בעבודתם .על אף הנאמר כאן ,אין הוכחה שהצלחת מערכת החינוך בפינלנד יכולה
להיות מועתקת למקומות אחרים בעולם ,בין היתר ,בגלל הבדלי תרבות ( Malinena, Vaisanen, and
.)Savolainen, 2012
מניתוח המחקרים שעסקו באיכות ההוראה בפינלנד עולה כי (:)Sahlhbeg, 2010
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 .1יש צורך בפיתוח תוכניות הכשרת מורים מבוססות מחקר שיכשירו מורים בנושאים האלה:
תוכן ,פדגוגיה ,תאוריה חינוכית ,וכן פיתוח יכולת מחקר ,כולל הנחיה בשדה על ידי מומחים.
 .2יש צורך בתמיכה כלכלית נמרצת בהכשרת מורים ,בפיתוח מקצועי ,במשכורות אטרקטיביות
ובתנאי עבודה תומכים.
 .3חשוב ליצור אווירה של מקצוע מכובד שבו יש למורים סמכות ואוטונומיה ,כולל אחריות לעיצוב
תוכנית הלימודים והערכת תלמידים ,דבר שמערב מורים בפרקטיקה של ניתוח מתמשך ושינוי.

חשיבה
ביקורתית

מומחיות
דיסציפלינרית
מרבית המורים
בעלי הכשרה
למקצוע שאותו
הם מלמדים

סינון מועמדים
להוראה

היבטים
תרבותיים
וחברתיים

התאמה אישית
של מועמדים

תרשים  :1הכשרת מורים חדשים בעלי תואר שני לפי המודל הקיים בפינלנד

 3.1.2מודלים שונים להכשרת מורים חדשים בארצות-הברית
המחסור במורים בארצות-הברית (הן במחוזות בתי הספר באזורי כפר והן בערים) והשיעור הגבוה של
מורים חדשים הנושרים ממערכת החינוך לאחר שנת ההוראה הראשונה מוביל לאימוץ גישה חדשה
לגיוס מורים איכותיים ושימורם במערכת החינוך .בארצות-הברית כל המורים צריכים להיות בעלי תואר
ראשון כדי לקבל רישיון הוראה ,אולם במדינות אחדות החלו לדרוש מהמתכשרים להוראה וממורים
עובדים להיות בעלי תואר שני כדי לקבל רישיון הוראה ראשוני או כדי לחדש את רישיון ההוראה הקיים.
בארצות-הברית כמה תוכניות הכשרה נשענות על המודל של הכשרה רפואית ומעניקות רישוי
למורים על סמך הכשרה קלינית מעמיקה (התמחות) במהלך שנה אקדמית שלמה ,תוך למידת קורסים
בתחום המומחיות באוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית .בסוף התוכנית הסטודנטים מקבלים תואר
שני .התקדים לתוכניות אלו הן יוזמות התואר השני בהוראה משנות השישים והשבעים של המאה
הקודמת במימון פדרלי ,תוכניות שנוסדו באוניברסיטאות מובילות כמו קולומביה ,הרווארד ,סטנפורד
ואוניברסיטת שיקגו .מחקרם של גוהה ,היילר ודרלינג-המונד (Guha, Hyler, and Darling-
 )Hammond, 2017מצא הבדל מהותי מבחינה סטטיסטית בשיעורי הנשירה של מורים שהשתתפו
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בתוכניות אלה לעומת עמיתיהם שלמדו בתוכניות הכשרה אחרות .זאת ועוד ,מחקרים אחדים
שהתמקדו בהשפעת ההכשרה המעשית בתואר השני על הישגי תלמידים הצביעו על כך שהישגי
תלמידים של מורים שהשלימו תוכנית לתואר שני ,שכללה הכשרה מעשית ,היו טובים יותר בהשוואה
לציוני התלמידים של מורים שלא עברו הכשרה מעשית בלימודי התואר השני.
כמה תוכניות לתואר שני עבור מורים חדשים מתמקדות במחקר מקצועי ככלי לפיתוח מורים
מומחים בהוראה ( .)Watson and Drew, 2015בארצות-הברית הגדירה הוועדה הלאומית
לסטנדרטים מקצועיים בהכשרת מורים ()National Board for Professional Training Standarts
את המורה-המומחה ( ,)accomplished teacherזהו מורה המחויב לתלמידים וללמידתם ,המכיר את
החומר שהוא מלמד וכיצד ללמד אותו ,האחראי לניהול והנחיית למידת התלמידים ,החושב באופן
מערכתי על הפרקטיקה שלהם והלומד מהניסיון .כמו כן ,מורה-מומחה הוא חבר בקהילות לומדות.
באוסטרליה מורה-מומחה מוגדר כמורה אפקטיבי ,בעל כישורים להוראה ,הפועל באופן עצמאי ובשיתוף
פעולה כדי לשפר את הפרקטיקה שלו ושל עמיתיו .בסקוטלנד מורה-מומחה נדרש להיות אפקטיבי
ולפתח תחומי הישגים ומנהיגות (יש לציין כי מערכת החינוך בסקוטלנד מושפעת מהצלחת מערכת
החינוך בפינלנד ,ולכן בסקוטלנד הכשרה מקצועית של מורים נעשית במסגרת לימודי תואר שני).

הכשרה
קלינית

הכשרת מורים
חדשים עם
תואר שני
בארצות
הברית

מחקר
מקצועי

ידע
מקצועי

מומחיות

תרשים  :2הכשרת מורים חדשים במסגרת תואר שני בארצות-הברית

3.2

תארים מתקדמים למורים בעלי ותק בהוראה

 3.2.1תואר שני במנהיגות חינוכית ()M.A. in Teacher Leadership
תרבות אינה נכפית על סביבה חברתית או על מוסדות חברתיים כמו בית ספר ,אלא היא מתפתחת
לאורך זמן עם האינטראקציות החברתיות .מנהיגים בבית ספר יכולים לעצב את התרבות הבית ספרית,
את החזון המשותף ,את הערכים ,את המטרות ,את האמונות ואת האמון בבית ספר.
מחקר שנערך בשנים  ,2010–2008במדינת אוהיו שבארצות-הברית ,בקרב  195מורים שלמדו
לתואר שני במנהיגות חינוכית ,ניסה להעריך את הפוטנציאל של אנשי הוראה להשפיע על תרבות בית
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הספר עם השלמת התואר .במחקר נדרשו המורים להעריך את התרבות הבית ספרית במקום עבודתם,
כך שיוכלו לאמוד את חולשותיה ואת עוצמותיה ואת יכולתם להשפיע לחיוב עליה .במחקר השתתפו
מורים המלמדים בשלב החינוך היסודי ומורים המלמדים בשלב החינוך העל-יסודיים ,מורים המלמדים
באזורי כפר ,בערים ובפרוורים .כל המורים עבדו משרה מלאה במהלך הלימודים להשלמת התואר
השני; שיעור הנשים שהשתתפו במחקר היה  ,80%לרוב המורים ( )60%היה ותק הוראה של 5–1
שנים; לרבע מהמורים היה ותק הוראה של  10–6שנים; ל 14%-מהמורים היה ותק של  20–11שנים;
לשאר המורים היה ותק בהוראה של עשרים שנים ויותר.
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אחוז המורים

40

20
10
0
 20שנים ויותר

 10-6שנים

 20-11שנים

 5-1שנים

ותק הוראה

תרשים  :3ותק בהוראה של משתתפי התוכנית לתואר שני במנהיגות חינוכית ()Roby, 2010

המורים שהשתתפו במחקר והעריכו את תרבות בית הספר הצביעו על תחושת הבדידות של
מורים ,על סוגיית האמון מול מקבלי החלטות ,על מערכות היחסים בתוך בית הספר ,על מתן הזדמנויות
למנהיגות לא פורמלית ועל התמיכה שהם מקבלים בתוך כותלי בית הספר כגורמים המשפיעים על
החלטתם אם להיות מעורבים בהנהגת המוסד .בהקשר של תרבות בית הספר עלו הנושאים האלה:
עבודת הצוות לניהול שינויים ,פתרון סכסוכים וחיזוק מערכות יחסים בין-אישיות בעבודה .זאת ועוד,
במחקר הוכח שוותק ההוראה לא היה רכיב מהותי בדירוג אקלים בית ספר .מסקנות המחקר היו כי
רצוי שמנהיגים בכל בית ספר יערכו משאל בנוגע לתחומים המסוימים שמרבית המורים במוסד חשים
שיש לשפרם .כמו כן ,מן המחקר עלה ש למורים הלומדים תואר שני במנהיגות חינוכית יכול להיות
תפקיד חשוב בפיתוח תרבות למידה בבית הספר ,כולל פיתוח מחויבות לשיפור מערכתי ,למידת
עמיתים וסיוע ללמידה מתמשכת בסביבת העבודה.

1

 1בהקשר זה ראו גם המחקר על אודות תוכנית להכשרת מנהיגים חינוכיים בתואר שני בחינוך ככלי לקידום
מדיניות כלכלית-חברתית במדינות מתפתחות (.)Woodmansee, 2017
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 3.2.2מחקרים על תארים מתקדמים בתחום דיסציפלינרי
תארים מתקדמים בתחומים דיסציפלינריים עשויים לסייע לקידום ההוראה ,כפי שנמצא במחקר שנערך
בקרב מורים הלומדים לתואר שני בטכנולוגיה חינוכית באוניברסיטת מישיגן .במאה ה 21-בבית הספר
קיים מתח בין הצורך להשתמש בטכנולוגיה ,הפדגוגיה הנדרשת ותוכני הלמידה ,דבר המעורר במורים
רבים חשש מפני העיסוק בטכנולוגיה .כדי להפיג חשש זה נפתחה תוכנית ללימודים מתקדמים
בטכנולוגיה חינוכית.
בארצות-הברית לרוב התלמידים יש גישה לטכנולוגיות דיגיטליות ,אולם ללא כוח הוראה ,המצויד
בידע כיצד צריך להשתמש בטכנולוגיה זו באפקטיביות כדי לתמוך בלמידה ,הסיכוי שתלמידים יפיקו
תועלת מטכנולוגיות אלו וירכשו את הכישורים ואת הידע הדרושים להם במאה ה 21-הוא קטן .לתוכנית
הלימודים בטכנולוגיה חינוכית כמה מטרות :להרחיב את הידע הטכנולוגי של המורים ואת כישוריהם
הטכנולוגיים; להעניק למורים ביטחון רב יותר בעת השימוש בטכנולוגיה; להכשיר מורים-מומחים
בתחום הטכנולוגיה ,כדי שיוכלו לסייע לעמיתיהם בפתרון שאלות או בעיות בתחום זה; להרחיב את
הידע של התלמידים בנושא בחירת טכנולוגיות ושימוש בהן ( Hagerman, Keller, and Spicer,
.)2013
מספרות המחקר שעניינה מודלים של פיתוח מקצועי של מורים באמצעות הטמעת טכנולוגיה
בכיתות עולה שההזדמנויות לתרגל הוראה של הטמעת טכנולוגיות שונות בכיתה במהלך הכשרת
המורים עשויות להעניק למורים תמריץ לפתח כישורים טכנולוגיים ,ביטחון עצמי ורצון להשתמש
בכיתותיהם בידע שרכשו ( Hartsell, Herron, Fang and Rathod, 2010 in Hagerman, Keller,
and Spicer 2013; Shriner, Clark, Nail, Schlee and Libler, 2010 in Hagerman, Keller,
 .)and Spicer 2013; Zhao, 2007 in Hagerman, Keller, and Spicer 2013ואכן נמצא במחקר
שנעשה במישיגן שבוגרי התוכנית משפיעים על הטמעת הטכנולוגיה בבתי הספר שבהם הם עובדים
ובמחוזות שלהם 80% .מהמשתפים במחקר דיווחו על רכישת כישורים טכנולוגיים וידע ,וכ75%-
מהמשתתפים דיווחו על הנחיית עמיתים בנושאים טכנולוגיים – מדד חשוב להצלחת התוכנית70% .
מהבוגרים חשו שהם מטמיעים במודע את הטכנולוגיה בבית הספר ומהרהרים על הטמעת טכנולוגיה
בכיתות שבהן הם מלמדים .כ 65%-ממסיימי התוכנית דיווחו על ביטחון עצמי רב יותר ושימוש גובר
בטכנולוגיה בכיתה .זאת ועוד ,כל משתתפי המחקר דיווחו שהם נהיו מורים טובים יותר בעקבות לימודי
התעודה בטכנולוגיה חינוכית וציינו שהקורסים שלמדו סייעו להם להתגבר על המגבלות המקצועיות
שלהם וחיזקו את תפיסת המסוגלות העצמית שלהם .אם כן ,במחקר הוכחה ההשפעה החיובית של
התפתחות מקצועית של מורים בנושא הטמעת טכנולוגיה על תרומתם לבית הספר בכלל ועל הוראתם
בכיתה בפרט .עם זאת ,יש צורך במחקר נוסף שיעסוק במסגרות הלימוד לתואר שני בחינוך המתמקדות
בטכנולוגיה חינוכית .כמו כן ,יש צורך לבחון אם אכן יש קשר בין השלמת התואר השני ושיפור הישגי
תלמידים בבחינות או הרחבת השימוש בטכנולוגיה בכיתות.

 3.2.3תארים מתקדמים במתמטיקה ובמדעים
במהלך העשורים האחרונים נכתב בדוחות מחקר שונים על מחסור חמור במורים למתמטיקה ולמדעים
בארצות-הברית ( .)Hag and Megowan, 2012מחסור זה משפיע על הישגי התלמידים ומונע מהם
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להמשיך בלימודי מדעים ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה .לפי מחלקת החינוך האמריקנית ( Hag and
 ,)Megowan, 2012כ 32%-מהמורים למדעים ולמתמטיקה לא התמחו במקצועות אלו ,בייחוד מורים
המלמדים בבתי ספר באזורי פריפריה חברתית-כלכלית .לדוגמה ,באריזונה שיעור המורים שאינם
מומחים להוראת מדעים ואין להם כישורים ללמד מקצועות אלו הוא כ ,80%-ומעט הבוגרים בחוג
להוראת מתמטיקה או להוראת מדעים באוניברסיטת אריזונה אינם מספקים מענה לצורכי בתי הספר
במדינה .זאת ועוד ,מורים רבים פורשים לגמלאות ,יותר תלמידים לומדים בבתי הספר,
והאוניברסיטאות המכשירות להוראה אינן מספקות מספיק מורים-מומחים במקצועות אלו .במקצועות
אלה המחסור במורים מורגש במיוחד בחטיבות הביניים.
כדי לפתור את בעיית המחסור במורים פתחה אוניברסיטת אריזונה מכון למודלינג (צפייה בהדגמה
על ידי מורים מנוסים) ,במסגרת התוכנית לתואר שני למחנכים המלמדים בשלב החינוך היסודי,
המעוניינים להתמקצע בהוראת מדעים ומתמטיקה בחטיבת הביניים (פיירסטיין .)2015 ,התוכנית
מושכת מועמדים איכותיים ,שאינם מעוניינים ברכישת ידע דיסציפלינרי בלבד ,אלא גם ביישום הידע
הנלמד הן במהלך לימודיהם והן בהוראתם המעשית בבתי הספר .תוכנית זו אטרקטיבית במיוחד
למורים בעלי ותק של  5–3שנים המבקשים לרכוש אסטרטגיות שונות להוראה כדי להבליט את
יתרונותיהם בתחום ולעמוד בדרישות ההוראה במאה ה .21-נוסף על התוכנית הזו יש תוכניות אחרות
לתואר שני שבהן מורים יכולים לרכוש מומחיות במקצוע מסוים (מתמטיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,פיזיקה
או מדעי כדור הארץ והחלל) ,וכן יש תוכניות לתואר שני המיועדות להסבת אקדמאים להוראה.
אקדמאים אלה התמחו באחד ממקצועות ההוראה שפרטו לעיל ,ובאמצעות לימודי התואר השני הם
רוכשים תעודת הוראה .רק חלק מתוכניות הללו (לדוגמה באוניברסיטת יוסטון ,באריזונה ובפנסילבניה)
משלבות את הוראת הידע הדיסציפלינרי ברמת הקורס .זה המקום לציין שכדי להתקדם בסולם דרגות
השכר בתי ספר באריזונה בפרט ובארצות-הברית בכלל דורשים ממורים להיות בעלי תואר שני.
האג ומגוון ( )Hag and Megowan, 2012שרטטו דיוקן של מורים מוכשרים להוראת מדעים
ומתמטיקה כדי לסייע לאוניברסיטאות לפתח תוכניות להכשרת מורים העונות על צורכי המורים ,מזה,
ועל צורכי המחוזות שבהם הם עובדים ,מזה .במחקרם השתתפו  324מורים ,ממוצע ותק המורים
בהוראה היה  12שנים וגילם הממוצע היה  41שנים .קרוב לשליש מהמורים היו בעלי תואר ראשון
( ;)31%יותר ממחצית היו בעלי תואר שני ( 12% ;)54%היו תלמידי תואר השני; ול 1%-היה תואר
שלישי .נתון זה מעניין ,שכן על אף שמרבית המורים כבר היו בעלי תואר שני ,הם חשו צורך להרחיב
את השכלתם באמצעות לימודים דיסציפלינריים נוספים בתחומים מדעים ובמתמטיקה .רוב המורים
( )60%שהשתתפו במחקר היו מעוניינים בהכשרה במדעים כדי לשפר את יכולות ההוראה שלהם.
למורים אלה היה ניסיון ,הם נטו פחות לעזוב את מקצוע ההוראה ,והם היו צעירים יותר מהמורים
בחטיבות הביניים בקהילות שלהם .מורים אלה היו מודאגים מהביטחון התעסוקתי שלהם ומלמידה של
טכניקות הוראה מאתגרות וחדשניות.
האג ומגוון (שם) הסיקו שבתוכניות אחרות לתארים מתקדמים צריכים לשקול לשלב תכנים
המושכים מורים ,כגון שיטת הוראה באמצעות מודלינג ,בדגש על מקצועות המדעים והמתמטיקה,
והטמעת תוכנית הלימודים המועברת בבתי הספר בקורס האקדמי ,והמליצו ליצור תוכניות ממוקדות
תוכן עבור מורים בחטיבות הביניים .זאת ועוד ,בשלושה מחוזות באריזונה זיהו האג ומגוון (שם) 22
מורים המעוניינים לרכוש תארים מתקדמים במדעים ,וכן מורים שכבר היו בעלי תואר שני והביעו עניין
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בלימודים לתואר שני נוסף בהוראת מדעים בחטיבות הביניים .המורים גם העריכו בחיוב את הטמעת
תוכנית הלימודים במדעים ומתמטיקה הנלמדת בבתי הספר ואת הידע המועבר בקורס האקדמי
להכשרת המורים.
אם כן ,תוכנית לימודים לתואר שני במתמטיקה ובמדעים ,המתבססת על מודלינג ,עשויה לסייע
להוראת המורים בכיתות .התוכנית באוניברסיטת אריזונה אטרקטיבית במיוחד למורים שיש להם ותק
בהוראה של  5–3שנים ,וכאלה המחפשים אסטרטגיות שונות כדי להיות תחרותיים יותר במקצוע
ולעמוד בדרישות ההוראה של המאה ה .21-ראוי להדגיש כי מספר גדל של בתי ספר באריזונה בפרט
ובארצות הברית בכלל דורש ממורים להיות בעלי תואר שני כדי להתקדם בסולם דרגות השכר .המחקר
גם מצא שמורים שאינם מעוניינים כל כך בהוראת המדעים מלמדים בעיקר בכיתות נמוכות בשלב
החינוך היסודי (כיתות א'–ג') .מחקרים קודמים ציינו שסטודנטים החוששים ממתמטיקה נוטים להימנע
מקורסים אלו או ממסלולי קריירה המובילים לעיסוק במקצועות אלו .לאור זאת ,תוכניות השוקלות לפנות
לקהל מורים זה צריכות לשקול להוסיף קורסי ריענון במתמטיקה ובמדעים .נוסף על כך ,החוקרים הסיקו
שתמריצים לעידוד פיתוח מקצועי צריכים להיות מוגבלים לתוכניות הקשורות לדיסציפלינה של המורה
(למשל ,מתמטיקה ומדעים) .מסקנה זו תואמת מחקר אחר שבו נמצאה השפעה חיובית (מעטה) של
תארים בתחום ההתמחות של המורה על הישגי התלמידים ( .)Goldhaber and Brewer, 1998כפי
שנראה להלן ,יש צורך במחקרים נוספים כדי לאמוד את הקשר בין תכנים לפיתוח מקצועי בתוכניות
לתואר שני ושיפור ביצועי התלמידים בבחינות.
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 3.2.4תואר שני לפיתוח מקצועי של מורים בעלי ותק בהוראה
חקר הפיתוח המקצועי של מורים בעלי ותק המשלימים תארים מתקדמים מסייע לאמוד את פיתוח
היכולת הרפלקטיבית שלהם ,את למידתם המקצועית ואת ההשפעה של לימודיהם על ההוראה
המעשית .ממחקר שנערך בארצות-הברית בקרב משתתפי התוכנית "לימודי המשך בהוראה ולמידה"
( ,)Advanced Studies in Teaching and Learningברמת תואר שני ,המיועדת למורים שהשלימו
שנת הוראה אחת לפחות במשרה מלאה ,עולה חשיבותם של מאפיינים שונים בתהליך הפיתוח
המקצועי באמצעות תארים מתקדמים .במחקר השתתפו  47מורים-מומחים בדיסציפלינות שונות,
שהוותק שלהם בהוראה הוא  20–1שנים ,והם מלמדים בבתי ספר בכל שלבי החינוך .המחקר הצביע
על כך שמורים חדשים הפיקו ידע וביטחון בנושא פרקטיקות פדגוגיות העשויות להשפיע על למידת
תלמידים ,ומורים ותיקים הפיקו תועלת מפיתוח מקצועי והביעו נכונות לשנות פרקטיקות בכיתה.
במחקר לא השוו את הממצאים הללו להישגי התלמידים של המורים ,ולכן אי-אפשר לדעת האם
השלמת התואר השני של המורים תורמת לקידום הישגי התלמידים ( Fox, Muccio, White, and
.)Tian, 2015
ממצאי מחקר אורך שבוצע בקרב  89מורים שיש להם ותק בהוראה של  22–1שנים ,והם למדו
לתואר שני באוניברסיטה גדולה בחוף המזרחי של ארצות-הברית ,מצביאים על עלייה במידה רבה

 2למחקר בנושא ההשפעה של תוכנית תואר שני בחינוך מדעי ( )M.Edעל ההתפתחות המקצועית של מורים
בישראל ככלי לפיתוח מקצועי וקידום איכות ההוראה ראו ).(Trumper,and Eldar, 2015
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ברמת ההבנה של המורים אשר לתוצאות למידת תלמידים ,חקירה מערכתית של פרקטיקה ויצירת
קהילה לומדת .ממחקר זה אפשר ללמוד על המדדים השונים באמצעותם אפשר לבחון את אפקטיביות
התואר השני של המורים.
רפלקציה יכולה לספק עדות על השפעת התוכנית על חשיבה של מורים .מבנה התוכנית ותוכני
הלימוד הם רכיבים חשובים שיש להביא בחשבון כשמעצבים תוכניות ומעריכים אותן עבור מורים
מנוסים .נראה שתוכניות המיועדות למורים חדשים צריכות להתמקד בהכנת הסטודנטים להיות מורים
אפקטיביים ,ואילו תוכניות מתקדמות צריכות לספק גם חוויות מקצועיות משמעותיות התומכות בלמידה
מתמשכת של מורים .כלים כגון הערכה עצמית לפני התוכנית ואחריה ורפלקציות בזמן התוכנית נמצאו
ככלים יעילים בתהליך החקירה המערכתית של הפרקטיקה .מקצת המשתתפים ציינו בראיונות העומק
ששנה לאחר סיום לימודי התואר השני ,הם השתמשו ברפלקציות בהוראה שלהם כדי לבחון את תהליך
עבודתם .הראיונות לאחר סיום התוכנית הוכיחו גם שמורים המשיכו להתמקד בנושא השונות
והמחויבות להבנת הצרכים של תלמידים שונים שנה לאחר סיום התוכנית (

White, Fox, and

.)Isenberg ,2011
מחקרים שונים באוסטרליה הדגישו את חשיבות ההכשרה הדיסציפלינרית כתורמת לאפקטיביות
הלמידה .התועלת הגבוהה ביותר לקידום ההוראה הייתה בתוכניות הפיתוח המקצועי ,תוכניות
שהעמיקו את הבסיס הקוריקולרי הספציפי של מורים ,סיפקו למורים ידע חדש והבנה תאורטית וסייעו
להם לקבל החלטות מושכלות בנוגע לפרקטיקה שלהם (.)Office of Education, 2013

 3.2.5תואר שני בהכשרת מורים להוראת שפה בתוכנית תואר שני מקוונת
הדרישות הגוברות למורים להוראת השפה האנגלית ברחבי העולם מובילות לפתיחתן של תוכניות
לימודים רבות ,מקצתן מקוונות ,כולל תוכניות ברמת תואר שני עבור מורים .למשל ,בתוכניות תואר שני
להוראת אנגלית בבריטניה משתתפים סטודנטים שאינם בריטים או סטודנטים בריטים המלמדים
אנגלית במדינות שונות בעולם ( .)Baker and Watson, 2014מחקר שנערך על תוכנית מסוג זה
ביקש לבחון את יעילות התוכנית כחלק מתהליך הלמידה המתמשך של מורים .המחקר נערך בקרב
 24סטודנטים במשך  18חודשים מתוך שלושים החודשים שבהם התקיימה התוכנית .מטרת התוכנית
הייתה לנצל את סביבת הלמידה המקוונת כדי להציע חוויית לימודים אינטראקטיבית וכוללת באמצעות
למידה מרחוק .שיעור ההשתתפות של המורים בקורסים המקוונים היה  ,83%וקבוצות הדיון של
התוכנית היו יעילות ליצירת דיאלוג בין לומדים ,והן היו רכיב חיוני בתוכנית.
החוקרים הסיקו שפיתוח תבנית עשירה יותר מהמבנה הקלסי של תוכניות ההכשרה בלמידה
מרחוק בהוראת שפה ,זו המבוססת על קריאת טקסטים ,דרשה מהסטודנטים להיות פעילים בלמידה
שלהם .קבוצות הדיון תרמו לצמיחתן של קהילות למידה מקוונות ,המעניקות מענה לתחושת הבדידות
של הסטודנטים ,תחושה המאפיינת את הלומדים בתוכניות למידה מרחוק .מסקנה נוספת הייתה בעניין
תרומתן של הקהילות הלומדות ,שהתוכנית סייעה ביצירתן ,ללמידה מתמשכת של מורים (שם).
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 3.2.6לימודי תואר שלישי בחינוך
למרות העובדה שסקירה זו מתמקדת בעיקר בתרומת תואר שני לקידום ההוראה ,ראוי לציין כי לימודי
הדוקטורט הם מעגל ההכשרה השלישי של מורים ,לאחר לימודי התואר הראשון והתואר השני
בהכשרת מורים .חוקרים אחדים טוענים שמעגל שלישי זה ישפיע לחיוב על יוקרת המקצוע ,שכן כתיבת
הדוקטורט ,עבודתם החדשנית של המורים-החוקרים או של כותבי תוכניות לימודים עשויים לשפר את
איכות החינוך (.)Niemi, 2008 in Kovacs 2014; Karpati, 2008 in Kovacs 2014
במדינות אנגלו-סקסוניות הכשרת מורים לתואר שלישי יישומי ( )D.Edנפוצה .תואר זה שווה ערך
לתואר שלישי תאורטי בחינוך המתמקד במחקר ( .)Ph.Dבאירופה תואר שלישי יישומי עדיין נחשב
משני לתואר שלישי תאורטי ,אף שמתרחבת המגמה ללמוד אותו ,בעיקר בקרב מנהיגי חינוך ביבשת.
התואר השלישי היישומי מדגיש פיתוח מקצועי של מורים ומכשיר מנהיגי בתי ספר המסוגלים לתת
מענה חינוכי בסביבת בית הספר וכן לספק מענה בנושאים חברתיים .תואר זה מכין את המורים
למשרות אקדמיות ,מנהליות ,קליניות ואף למשרות מחקר בחינוך ,והוא שווה ערך לתואר מחקרי
בחינוך ,הנפוץ יותר בשירות הציבורי ובארגונים פרטיים (יוספסברג בן-יהושע .)2014 ,בשל קוצר
היריעה ,סקירה זו אינה מתמקדת במעגל הלימודים השלישי ואינה מנתחת אותו בהרחבה ,להוציא
דוגמה אחת של תואר שלישי במנהיגות חינוכית .עם זאת ,בעקבות ממצאי המחקרים שנסקרו עד כה,
ניתן לראות מגמה מתרחבת להכשיר מנהיגים חינוכיים בעלי תואר שני במסלולי לימודים של תואר
שלישי כחלק מתהליך האקדמיזציה של מערכת החינוך והפיכת מקצוע ההוראה לפרופסיה ,כפי שהדבר
מקובל במקצועות אחרים כמו מדעי הרפואה.

 3.2.6.1תואר שלישי ( )D.Edבמנהיגות חינוכית
תוכניות שונות לתואר שלישי עוסקות בפיתוח והכשרה של מנהיגים חינוכיים ומעבר לתפקידי הנהלה
כאמצעי לקידום ההוראה .ברם ,כיום ,המחקר על אודות הכשרת חוקרים שיפתחו את הידע שעל פיו
יוגדרו הסטנדרטים של ההוראה מועט .לפי רודס ( ,)Rhodes, 2013יש צורך בגישור על פני פערים
תרבותיים כדי שאנשי הוראה יהיו חוקרים בעלי תארים מתקדמים .מורים אשר משלימים תואר שלישי
צריכים לשנות את אופני חשיבתם :מחשיבה נורמטיבית לחשיבה אנליטית ,מגישה אישית לגישה
אינטלקטואלית ,מראייה פרטנית להשקפה אוניברסלית ומגישה ניסיונית לגישה תאורטית.
מורים רבים שישלימו את עבודת המחקר שלהם (תואר שלישי) לא יצטרפו לקהילה המקצועית של
חוקרים אקדמיים בתחום החינוך ויעסקו בו כעיסוק מרכזי ,שכן המעבר מתפקיד מורה לתפקיד חוקר
חינוך עלול להיות כרוך במתחים .עם זאת ,הנשאלים במחקר (שם) ,שבחרו לשוב לעולם ההוראה ,ציינו
את השינוי המחשבתי שחל בהם עם השלמת לימודיהם לתואר שלישי .סוגיה אחרת שנבדקה במחקר
עסקה בפיתוח תפיסה עצמית ומסוגלות עצמית .לפי המחקר ,עלייה במסוגלות העצמית בלמידה היא
סימן חיובי למובהקות השינוי של מורים המשלימים תואר שלישי לקראת תפקידם כחוקרי חינוך.
הלומדים אמורים לדעת כיצד להשתתף בדיון אפקטיבי וכיצד לבצע רפלקציה ביקורתית כדי לאמוד את
אמונותיהם לעומק ולשנות את ההתייחסויות המקובעות שלהם כדי לנסח תובנות חדשות ומגוונות.
השלמת תואר שלישי גם מעידה על תהליך של שינוי למידה והתפתחות בקרב מורים ,תהליך המעודד
הרהור ביקורתי ושינוי של מסגרות ההתייחסות למקצוע.
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תארים
דיסציפלינריים

תואר בפיתוח
מקצועי לעובדי
הוראה

מטרת התואר

הכשרת מורים
חדשים

הכשרת
מנהיגים
חינוכיים

העמקת הידע
והמומחיות

שיפור
פרקטיקות
ההוראה של
מורים בעלי
ותק וניסיון

הוראת שפה
בתוכניות
למידה
מרחוק
מקוונות
הכשרת מורים
להוראת שפה

מנהיגות
חינוכית

הכשרה
להוראה
למורים
חדשים

סוג התואר
דגש בתוכנית
הלימודים

M.Ed
הכשרה כללית
בחינוך

M.A
פיתוח כלי
מנהיגות בקרב
מורים ותיקים

ממצאים
עיקריים

הדגש על
דרישות
מינימום של
תואר שני
למורים מעלה
את קרנו של
מקצוע
ההוראה ,תורם
לפיתוח יכולת
מחקר,
למומחיות
דיסציפלינרית
ולחשיבה
רפלקטיבית
לחשיבה
ביקורתית

למנהיגים
חינוכיים יש
תפקיד חשוב
בפיתוח תרבות
למידה בבית
הספר ,פיתוח
מחויבות
לשיפור
קולקטיבי,
למידת עמיתים
וסיוע ללמידה
מתמשכת
בסביבת
העבודה

M.A.
פיתוח כלי
מחקר ,חשיבה
ביקורתית ,ידע
דיסציפלינרי
במקצועות
שונים כגון
מתמטיקה,
מדעים ,חינוך
טכנולוגי,
היסטוריה
וכיוצא באלה
נמצאה
השפעה קטנה
אך חיובית על
הישגי
התלמידים

M. Teach
פיתוח היכולת
הרפלקטיבית
בקרב מורים,
למידה
מקצועית,
ניתוח תהליכי
למידה

M.A
הכשרת מורים
אקטיביים
בתהליך
הלמידה,
צמצום תחושת
הבדידות בשל
אופי תוכנית
הלימודים

עלייה במידה
רבה ברמת
ההבנה של
המורים בנוגע
לתוצאות
למידת
תלמידים,
חקירה
מערכתית של
פרקטיקה
ויצירת קהילה
לומדת

רמת הלומדים
בתוכניות
מקוונות הייתה
דומה לרמת
המורים שלמדו
בתוכניות
רגילות להוראת
שפה במסגרת
תואר שני.
יש חשיבות
לקהילות
הלומדות
במהלך
הלימודים
ולאחריהם

לוח  :1סיכום תוכניות לתארים מתקדמים
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 .4תארים מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים במבחנים
בעשורים האחרונים בדקו חוקרים את הקשר בין השלמת תארים מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים
במבחנים .השלמת תואר שני על ידי מורים היא חלק מדרישה שהולכת וגוברת במקצוע ההוראה ,והיא
מבטאת מדיניות לקידום למידה מתמשכת של מורים ככלי לקידום ההוראה .בספרות המחקר מדגישים
שמורים איכותיים אינם דווקא מורים בעלי תארים מתקדמים ,אלא מורים המחויבים ללמידה מתמשכת
לאורך הקריירה שלהם; מקצתם מורים צעירים ומקצתם מורים לקראת פרישה ,מורים אלה למדו מניסיון
וממחקר ולא ראו את עצמם רק כצרכני למידה אקדמית או רק כספקיה ( Pantic, 2012; Brčić and
 .)Perin, 2014לממצאים אלו יש חשיבות מבחינת קביעת מדיניות הממשלה לקידום הוראה אפקטיבית
וחשיבה מחדש על מדיניות הממשלה בנושא מתן תמריצים למורים המשלימים את לימודיהם בתארים
מתקדמים.
מחקרים שנערכו בארצות-הברית מאששים את הקביעה שמורים הלומדים לאורך הקריירה שלהם
מובילים את תלמידיהם להישגים טובים יותר .לדוגמה ,במדינת ג'ורג'יה הציעו תמריצי שכר למורים כדי
להשלים תארים מתקדמים ,במטרה לשפר את ביצועי התלמידים בבחינות באמצעות שיפור ההוראה,
זאת למרות הקשר הקלוש שנמצא בספרות המחקר בין איכות המורים ותמריצי שכר ( Campbell and
 .)López, 2008ציוני התלמידים במדינת ג'ורג'יה ,בכל מדדי החינוך הארציים ,היו נמוכים בהשוואה
למדינות אחרות בארצות-הברית .הפרסום של הנתונים האלו הוביל גורמי ממשלה במדינה להודיע על
הצורך בשיפור מערכת החינוך הציבורי באמצעות מתן תמריץ כלכלי למורים בשלב החינוך היסודי
ובשלב החינוך העל-יסודי .המחוקקים במדינה הובילו מדיניות חדשה להעלאת ההישגים האקדמיים
של התלמידים באמצעות גיוס מורים חדשים ,הכשרתם ושימורם במערכת החינוך ,פעולות שהבטיחו
כי בכל כיתה מלמדים מורים-מחנכים איכותיים בעלי הכשרה אקדמית ברמת תואר שני .תכלית
התמריצים הייתה לשפר את כישוריהם האקדמיים של המורים ,כיוון שמורים מוכשרים ,משכילים
וטובים מעניקים שירותי חינוך והוראה ברמה גבוהה יותר ,ומורים בעלי הכשרה אקדמית גבוהה (תואר
שני) מעצימים את תלמידיהם ומעודדים אותם ללמידה .במילים אחרות ,ככל שהשכלת המורים גבוהה
יותר ,ביצועי התלמידים בבחינות הארציות טובים יותר .זאת ועוד ,כדי לשפר את הישגי התלמידים,
משנת  ,1991על פי החוק במדינת ג'ורג'יה ,בבתי ספר תיכון צריכים לקיים מבחני הערכה על תוכנית
הלימודים בכיתות יא למטרות בגרות .מחלקת החינוך במדינה פיתחה את מבחני ההערכה ומפקחת
עליהם (מבחנים אלה מבוססים על סטנדרטים ארציים) .בנוסף ,משנת  2004בוחנים במדינת ג'ורג'יה
את ההתקדמות השנתית של התלמידים במתמטיקה וכישורי שפה ,זאת בעקבות התוכנית הפדרלית
 3.No Child Left Behindוגם התמריץ המגולם בהעלאת שכר המורים מספק מוטיבציה לשינוי באיכות
ההוראה .המדינה מעניקה למורים שכר בהתאם לשנות הוותק בהוראה ולתואר האקדמי שלהם .ברוב
משרות החינוך דורשים תואר ראשון לפחות ,ושכר המורים עולה עם קבלת התואר השני.
3

תוכנית  No Child Left Behindנוסדה בשנת  2001בעקבות החלטת הקונגרס האמריקני לקדם את כלל

אוכלוסיית התלמידים בארצות-הברית לרמת אוריינות זהה במגוון מקצועות ולשפר את הישגי התלמידים
בבחינות ,בדגש על תלמידים הבאים משכבות חברתיות של מיעוטי יכולת .התוכנית ביקשה לקדם רפורמה בחינוך
שבה כל מדינה מחויבת לאמוד את הכישורים הבסיסיים של תלמידיה בגילים מסוימים ,כתנאי לקבלת מימון
פדרלי לחינוך.
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קמבל ולופז (שם) ביקשו לבחון את הקשר בין שיפור ביצועי התלמידים במבחנים ותמרוץ המורים
ללמוד תואר שני .השערתם הייתה שלא תהיה השפעה רבה מדי למדיניות תמריצי הממשלה בתחום
השכלת המורים על הישגי התלמידים ,קרי ציוני המעבר של התלמידים במבחני הבגרות לא ישתפרו
בעקבות הכשרת המורים בתארים מתקדמים .לשם בדיקת ההשערה הזו בחנו החוקרים את הקשר
האמפירי בין תארים מתקדמים של מורים וציוני מעבר של תלמידים במבחני בגרות בבית ספר תיכון.
החוקרים השתמשו בנתונים משנים  .2002–1998הנתונים נלקחו מ 159-מחוזות בתי הספר
העצמאיים במדינת ג'ורג'יה.
תוצאות המחקר הצביעו על כך שהמשתנה "תארים מתקדמים" נמצא חסר חשיבות בהתחשב
בגודל אוכלוסיית התלמידים ,צפיפות האוכלוסין באזור ,מקור ההכנסה לנפש ,ההכנסות הבית ספריות
והמוצא האתני של התלמידים .החוקרים הסיקו שאי-אפשר להוכיח שתארים מתקדמים משפיעים על
שיפור בהישגי התלמידים בבחינות ,ובפועל תוצאות המחקר הצביעו על השפעה שלילית קטנה .במילים
אחרות ,המחקר במדינת ג'ורג'יה הצביע על כך שעל אף ההשקעה הגדולה של הממשלה בקידום
הכשרת מורים באמצעות תארים מתקדמים ,התלמידים לא שיפרו את הישגיהם במבחנים .ולכן ,חרף
הרצון הטוב של הממשל להשקיע במורים ,אין אפשרות לחזות אם השקעה זו צפויה להשפיע על הישגי
התלמידים .במדינת ג'ורג'יה כלי מדיניות זה נמצא יקר ובלתי יעיל לקידום מדיניות No Child Left
.Behind
בחינת האמונות של מורים בעלי תארים מתקדמים ,המלמדים בבתי ספר בשלב החינוך היסודי,
כלפי תפיסת המסוגלות העצמית שלהם בהוראת מתמטיקה ,העלתה מסקנות רלוונטיות לקידום למידה
מתמשכת של מורים .מסקנות אלה הדגישו את חשיבותם של מאפיינים אחרים בתהליך ההכשרה של
המורים .במחקר שבו השתמשו בראיונות עומק ,רואיינו ארבעה מורים בעלי תואר שני בחינוך לקריאה
וארבעה מורים בעלי תואר שני בחינוך מתמטי ,נבדקו מאפייני הידע של המורים ,שיטות ההוראה שלהם
וטכניקות ההערכה שלהם .כמו כן ,המחקר התמקד בהבדלים בתפיסת מקורות המסוגלות העצמית של
מורים על סמך התארים האקדמיים שהיו למשתתפי המחקר.
תחושת המסוגלות העצמית של המורים הוגדרה במחקר כאמונת המורים ביכולותיהם לבצע
משימת הוראה כדי שתלמידיהם יצליחו בתהליך הלמידה .אמונות המורים בנושא ויסות העצמי שלהם
הוכיחו עצמן כמקור לחיזוי הפרקטיקה של המורים ,המסוגלות העצמית של התלמידים והישגיהם.
בבסיס המחקר הזה הניחו שיש חשיבות לבסיס ידע חזק במתמטיקה מגיל הגן ועד כיתה ח' וליכולת
להישען על מושגים שנרכשו קודם לכן כדי להוביל למטרות למידה עתידיות ,אך לא פחות מכך ,יש
חשיבות לכישורים כמו פיתוח מנגנון מסוגלות עצמית (.)Talaga, 2015
המחקר נשען על שיטות מחקר איכותניות שבהן רואיינו מורים בנוגע לאמונותיהם בנושאים האלה:
הוויסות העצמי שלהם בכל הקשור לידע המתמטי שרכשו ,לשימוש בשיטות הוראה שונות ולשימוש
בטכניקות הערכה .המקור לאמונות אלו היה ,בין היתר ,ניסיון הוראה קודם והשתתפות בקורסים
מתקדמים .אמונות אלו משקפות גם את הסטנדרטים הלאומיים למתמטיקה בארצות-הברית
(:)Common Core State Standarts for Mathematics


לימוד תוכן מתמטי חדש;



בחירה בשיטות הוראה חדשות כדי ללמד תוכן;
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פיתוח כלי מדידה כדי להעריך את ההבנה המתמטית של התלמידים.

כפי שמציין המחקר ,בלימודי המתמטיקה נמצא כי תלמידים למורים בעלי מסוגלות עצמית נמוכה
גילו מסוגלות עצמית נמוכה ,וסיכויי ההצלחה שלהם בפתרון בעיות תאורטיות היו נמוכים יותר בהשוואה
לסיכויי ההצלחה של תלמידים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה .בנוסף ,תלמידים בעלי מסוגלות עצמית
גבוהה במתמטיקה הצליחו יותר בפתרון בעיות ,והיו עקביים יותר בפתרון בעיות מורכבות ובחיפוש
פתרונות מורכבים .אם כן ,מאחר שהמסוגלות העצמית במתמטיקה היא סמן חשוב להצלחת תלמידים,
ומאחר שמסוגלות עצמית של מורים משפיעה על המסוגלות העצמית של תלמידים ,חשוב להדגיש את
תרומת המקורות הקיימים לפיתוח מסוגלות עצמית של מורים בהוראת המתמטיקה (שם).
מסוגלות עצמית של מורים נובעת מגורמים אחדים :חוויות פיתוח מקצועי ,הערות עמיתים ומשובים
של מנהלים ,זאת לצד השתתפות בקורסים לתארים מתקדמים .במהלך הלימודים לתארים מתקדמים
המורים מקבלים הזדמנות לעצב את חוויות המומחיות שלהם .לדוגמה ,כשמורים משתתפים בקורסים
מתקדמים בחינוך למתמטיקה בתארים מתקדמים הם עשויים ללמוד שיטות הוראה חדשות כדי ללמד
שברים בכיתה .הצלחה בלמידת שיטות אלו בקורסים מתקדמים ,יכולה להוביל לעיצוב חוויית
המומחיות ,והיא בתורה מובילה לפיתוח מסוגלות עצמית גבוהה יותר של המורים .לעומת זאת ,אם
מורים משתתפים בשיעורים מתקדמים למתמטיקה וחשים תסכול מלמידת התוכן ,המסוגלות העצמית
שלהם בנוגע לידע הנרכש עלולה להיפגע.
השתתפות מורים בקורסים מתקדמים עשויה להיות גם מקור ללמידה עקיפה ,שכן מורים עשויים
ללמוד מעמיתיהם .כאשר מורים המשתתפים בקורסים לתארים מתקדמים מתארים את הצלחתם
ביישום שיטת הוראה חדשה ,עמיתיהם עשויים לחוש העצמה אישית ולנסות אסטרטגיה זו כדי לסייע
לתלמידיהם .קורסים מתקדמים תורמים גם באמצעות משובים הניתנים על ידי מנחי הקורסים .ויותר
מכך ,תהליך הלמידה בתארים מתקדמים עשוי לעורר תחושת הנאה וריגוש עקב למידת מושגים חדשים
המגבירים את המסוגלות העצמית של המורים ,מחד גיסא ,אך מורים עשויים לחוש גם חרדה או רתיעה
בעת למידת הקורסים ,אם אינם מבינים את החומר במלואו ,מאידך גיסא ( Bandura, 1997 in
 .)Talaga, 2015נמצא שמורים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה עשויים להשתמש במגוון רחב יותר של
שיטות הוראה המאפשרות פעילויות ממוקדות בתלמיד ,ואילו מורים בעלי מסוגלות עצמית נמוכה נוטים
להשתמש יותר בשיטות הוראה של הנחיה ישירה כגון הרצאה (טל ואלטרץ.)2016 ,
בספרות המחקר נטען שאיכות ההוראה היא המאפיין הראשון בכיתה המשפיע על הצלחת
תלמידים ( .(Marzano, 2007 in Terry, 2014; Wong, 2009 in Terry, 2014אולם גם במחקרו
קבע טרי ( )Terry, 2014שאין מתאם ברור בין שני מאפיינים המשמשים כיום להערכת מורים ולהצלחת
תלמידים – תארים מתקדמים וותק בהוראה – על אף ששני המאפיינים הללו נחשבים ביותר במקצוע
ההוראה ושכר המורים נשען עליהם .תוכניות כמו

 ,No Child Left Behindקביעות המורים,

ופרקטיקות העסקה נשענות על ניסיון ההוראה של מורים ועל השלמת התארים האקדמיים שלהם ,או
על שני המאפיינים יחד .יש לציין שמחקרו של טרי (שם) התמקד במדינת מיזורי בארצות-הברית ובחן
מורים בכיתות ג' ו-ה' על סמך רמת התואר המתקדם וניסיונם בהשוואה לממוצע הציונים בכיתה עבור
התוכנית להערכה של מדינת מיזורי ( )Missouri Assessment Programבמקצועות תקשורת
ומתמטיקה.
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טרי (שם) לא מצא קשר ברור בין המאפיינים תארים מתקדמים וותק בהוראה וציוני התלמידים
במבחנים .תוצאות המחקר הזה מעמידות ,אפוא ,בסימן שאלה את האפקטיביות של השימוש בשני
מאפיינים אלו כדי לאפיין איכות של מורים .תוצאות אלה מערערות על העדיפות הגבוהה הניתנת
למאפייני הוותק והתארים המתקדמים בקביעת קידום המורים ושכרם .נראה שמורים רבים ,הלומדים
לתואר שני ,עושים זאת כדי להתקדם בסולם דרגות השכר ,ובמערכת החינוך כל תוכניות הלימוד לתואר
שני מוערכות באותו אופן .כך מורים עשויים להשלים תואר שני בתחום לימודים שאינו עולה בקנה אחד
עם תחום ההוראה שלהם .לפי מילר ורוזה )  ,)Miller and Roza, 2012 in Terry, 2014מרבית
תוכניות התואר השני שמורים סיימו הן תוכניות כלליות בחינוך או תואר שני בניהול .בארצות-הברית
עובדי הוראה יכולים לבחור בין שלושה ערוצים ללימודי תואר שני :תואר שני בהוראה ,תואר שני כללי
למורים בעלי רישיון הוראה ותוכניות  M.Teachלמורים .תוכניות בערוץ האחרון מדגישות את הקשר
בין התאוריה והפרקטיקה ,מדגישות את יכולת המורים לפרש ידע ולבנות ידע חדש על פרקטיקות
מקצועיות ומתמחות בפרקטיקה בכיתה (.)Selke, 2001
בקרב החוקרים קיים ויכוח האם תוכניות הלימודים לתואר שני משפרות את האפקטיביות של
המורים .ייתכן שאין מדובר בשאלה האם המורים רוכשים תואר מתקדם ,אלא באיזה שלב בחייהם
המקצועיים הם לומדים את התואר המתקדם .מורים המשלימים את התואר השני בשנות ההוראה
הראשונות שלהם עלולים להגיע ללימודיהם ללא רקע מתאים וללא ניסיון בהוראה כדי לרכוש כישורים
נוספים מחוויית הלימודים .במקרה של מורים חדשים ,מטרת הלימודים שלהם אינה לחדד כישורים
יציבים ,כפי שקורה במקרה של מורים ותיקים יותר ,אלא אלה לימודים במסגרת הכשרת המורים
הכללית.
טרי ( )Terry, 2014השתמש בנתונים של מחוזות בתי הספר ושל מחלקת החינוך במדינת מיזורי
כדי לבחון אם ניסיון של מורים ותארים מתקדמים מסייעים לשיפור ציוני תלמידים במבחני ההערכה
בכיתות ג' ו-ה' במתמטיקה ובכישורי תקשורת במחוזות בתי ספר קטנים במדינה (עד  600תלמידים).
בשיטת מחקר כמותנית נבדק האם קיים קשר סטטיסטי בין המאפיינים השונים .תוצאות המחקר הוכיחו
כי אין קשר בין ניסיונם של המורים והשלמתם את לימודי התואר השני שלהם וציוני התלמידים בכיתות
ג' ו-ה' .נמצא קשר חיובי בין ניסיונם של המורים והצלחת התלמידים בכיתה ה' ,אך קשר זה לא היה
מובהק סטטיסטית .תוצאות המחקר הצביעו על כך שניסיון המורים והתואר השני שלהם אינם משפיעים
על הישגי התלמידים בכיתה ובמבחנים בכישורי שפה ובמתמטיקה .תוצאות מחקר זה השפיעו על
מדיניות הממשלה בנושא קידום ההוראה וקביעת שכר המורים.
מחקר אחר שנעשה בארצות-הברית במדינת צפון קרולינה על אודות הקשר בין מאפייני מורים
ותארים אקדמיים והישגי התלמידים בחן במשך עשור את הסוגיה במקצוע המתמטיקה בכיתות ג'–ה',
בשנים  .2004–1995ממצאי המחקר הוכיחו קשר חיובי בין מספר שנות ההוראה של המורים והישגי
התלמידים (בהנחה שמורים נעשים אפקטיביים יותר ככל שהם צוברים ניסיון רב יותר) .אולם במחקר
לא נמצא קשר ברור בין השלמת תארים מתקדמים והישגי תלמידים ,ובמקצת המקרים נמצא קשר
שלילי (.)Clotfelter, Ladd, and Vigdor, 2007
כאמור ,רוב המורים משלימים את לימודי התואר השני כדי להעלות את דרגת השכר שלהם ,אך
מציאת קשר שלילי בין המאפיינים השונים מצביעה על כך שהשלמת תואר שני כקריטריון בפני עצמו
אינה קשורה בהכרח לרמת ההישגים של התלמידים ,ולכן מוצע לבחון האם מדיניות סולם דרגות השכר
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הנוכחית נכונה והאם מדיניות זו משרתת את המטרה :שיפור איכות ההוראה של מורים ,הואיל ושכר
גבוה יותר למורים בעלי תואר שני אינו מוביל בהכרח לתוצאות הרצויות ,אלא אם מטרת התואר השני
היא לשמור על מורים מנוסים ואפקטיביים במקצוע ההוראה הספציפי שלהם.
חוקרים הבחינו בין תואר שני ( ,)M.Aתואר מתקדם ( )advancedותואר שלישי ( ,)Ph.Dכאשר
"תואר מתקדם" כולל גם תארים או תעודות שאינם מובילים להעלאה בשכר המורים ,ומורים אינם
חייבים לדווח עליהם .קלוטפלטר ,לאד וויגדור (שם) הצביעו על קשר שלילי בין השלמת תארים
מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים ,וכן על קשר לא חזק בין השלמת תואר שני ושיפור הישגי התלמידים.
אשר למורים בעלי תואר שלישי במתמטיקה ,נמצאה אנומליה ,בשל מספרם המועט של מורים כאלה
המלמדים בבתי ספר בשלב החינוך היסודי.
הבחנה נוספת של החוקרים הייתה בין השלמת התואר השני והתקופה שבה המורים השלימו
תואר זה .מורים שהשלימו תואר שני לפני כניסתם למקצוע ההוראה או בחמש השנים הראשונות של
ההוראה היו אפקטיביים באותה המידה כמו מורים אחרים מבחינת הישגי התלמידים .לעומת זאת,
מורים שהשלימו את התואר השני לאחר חמש שנים ויותר מתחילת תקופת ההוראה שלהם היו
אפקטיביים פחות ממורים ללא תואר שני שלימדו את אותו המקצוע .אי-אפשר להסיק אם משמעות
השפעה שלילית זו היא שמי ששואף לתואר שני בשלב זה בקריירה שלו הוא מורה אפקטיבי פחות ,או
שהשלמת התואר השני בשלב זה בחיים המקצועיים מביאה את המורים להיות אפקטיביים פחות .כמו
כן ,אי-אפשר להסיק דבר מכך על ההשפעה השלילית ,אם היא קיימת ,של התואר השני (שם).
גם נושא השלמת תואר שני על ידי גננות נבדק בספרות המחקר ,במחקרה של דולסקי-בושולץ
( .)Dulski-Bucholtz, 2013מראיונות עומק שקיימה החוקרת עם שש גננות בנוגע לבחירה לפנות
ללימודי תואר שני עולה ,שההחלטה להמשיך לתארים מתקדמים נובעת מהזהות המקצועית והאישית
של נשות ההוראה .דולסקי-בושולץ הצביעה על כך שעל הגננות מופעלים לחצים רבים בנושא אחריותן
כלפי התלמידים ויחסיהן עם ההורים .לחצים אלה פוגעים במסוגלות העצמית של הגננות ומעצימים את
תחושת הבדידות ,האופיינית לגננות בשל סביבת העבודה הייחודית בגיל הרך .בהיעדר מחקרים רבים
בנושא זה ,יש חשיבות למחקר נוסף בסוגיה זו.
רוזה ומילר ( )Roza and Miller, 2009הדגישו שבמקצועות המדעים והמתמטיקה השלמת תואר
שני במקצועות אלה עשויה לשפר את הישגי התלמידים בבחינות ,אך כפי שצוין קודם לכן ,בארצות-
הברית שיעור התארים המתקדמים של מורים שהם תארים כלליים בחינוך ולא תארים דיסציפלינריים
הוא  .90%נתון זה חשוב במיוחד ,משום שמערכת החינוך בארצות-הברית משקיעה חלק ניכר
מתקציבה בתמריצים למורים כדי שאלה ישלימו תארים מתקדמים .לפי האריס וסאס ( Harris and
 ,)Sass, 2009פיתוח מקצועי ממוקד תוכן עשוי להיות חיובי ולתרום לפרודוקטיביות של התלמידים
בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכון במקצוע המתמטיקה ובאוריינות שפה .מורים מנוסים יותר עשויים
להיות אפקטיביים יותר בהוראת מתמטיקה ובקריאה בשלב החינוך היסודי וכן בהוראת מתמטיקה
בחטיבות הביניים.
המחקר שערכו האריס וסאס (שם) בפלורידה התמקד בנתונים שנאספו על אודות תלמידים בבתי
ספר ציבוריים ומבחני ההישגים במתמטיקה ובקריאה בכיתות ג'–י' בשנים  2000–1999עד –2004
 .2005החוקרים בדקו את הקשר בין ניסיון המורים ,התארים האקדמיים שלהם ,הפיתוח המקצועי
שלהם ,ההכשרה הטרום-תעסוקתית שלהם והפרודוקטיביות שלהם .תוצאות המחקר הצביעו על קשר
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חיובי ,אך מעורב ,בין ניסיון ההוראה של המורים והפרודוקטיביות שלהם .לא נמצא קשר בין השלמת
תארים מתקדמים ובין הפרודוקטיביות .שנות הניסיון הראשונות בהוראה מגבירות את הפרודוקטיביות
של מורים בבתי ספר בשלב בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים ,אך אינן משפיעות על האפקטיביות של
מורים בבתי ספר תיכון .להוציא את מקצוע המתמטיקה בחטיבות הביניים ,שם נמצא שתארים
מתקדמים מעצימים את יכולת המורה לקדם את הישגי התלמידים ,בכל שאר המקצועות ושכבות הגיל
הקשר בין מורים בעלי תארים מתקדמים והישגי תלמידים היה שלילי או זניח .האריס וסאס (שם) הסיקו
שהשיטה לקביעת שכר מורים על בסיס הישגים אקדמיים בלבד אינה יעילה לתגמול מורים.
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 .5תארים מתקדמים והוראה אפקטיבית
משנת  ,2009במשך שלוש שנים ,במיזם ארוך טווח של הקרן על שם ביל ומלינדה גייטס ,בדקו את
הקשר בין מאפיינים שונים לקביעת איכות ההוראה ושיפור הישגי התלמידים במבחנים .במיזם למדידת
הוראה אפקטיבית ( )Measures of Effective Teaching – METבחנו גישות חדשות לזיהוי הוראה
אפקטיבית והציעו כלים למדידת אפקטיביות של מורים ,בין היתר ,באמצעות השלמת תארים
מתקדמים .בשלב הראשון של המיזם התמקדו בקביעת מדדי האפקטיביות:

ריבוי
אומדנים
לאפקטיביות

הערכת
מורים
מדויקת

קביעות שיש לה משמעות
רבה יותר
שכר על בסיס אפקטיביות
שיבוץ אסטרטגי של מורים
תמיכה פרטנית במורים

מורים
אפקטיביים

שיפור הישגי
תלמידים

תרשים  :4מסלול להוראה אפקטיבית ()MET Project, 2010

במיזם נאספו  13,000שיעורים מצולמים של מורים מתנדבים .שיעורים אלו קיבלו ציון ,לפי המדדים
שנקבעו ,כדי לאמוד את אפקטיביות ההוראה .נוסף על כך נאספו דוחות מתלמידים על מוריהם בכל
שיעור ,כדי לבדוק האם הערכת התלמידים של סביבת הלמידה ושל המורים עולה בקנה אחד עם חוויית
הלמידה שלהם .כמו כן ,תלמידים התבקשו להיבחן במבחני הערכה .תלמידים הלומדים בכיתות ד'–ח'
הוערכו על בסיס ההבנה הקונספטואלית שלהם במושגי יסוד במתמטיקה ובקריאה בשיעורי אנגלית
(.)MET Project, 2010, 2011
ממצאי המחקר הראשונים היו כדלקמן:
 .1בכל שכבת גיל ובכל נושא לימוד נמצא שהצלחה של מורים בעבר בשיפור הישגי התלמידים
במבחנים ארציים הייתה סימן ליכולת המורים לחזור על הצלחה זו.
 .2המורים שתלמידיהם קיבלו ציונים גבוהים ביותר במבחנים ארציים נטו לסייע לתלמידיהם יותר
להבין מושגים במתמטיקה או להוכיח את הבנת הנקרא באמצעות כתיבה.
 .3תלמידים יודעים לזהות מהי הוראה אפקטיבית כשהם חווים אותה.
 .4משוב לא חייב להיות מוגבל לציוני מבחנים .בשילוב מקורות מידע שונים אפשר לספק
למורים השואפים להשתפר משובים ממוקדים המנתחים את פעולות ההוראה שלהם.
במיזם מדידת ההוראה האפקטיבית בדקו האם הניסיון בהוראה והתואר האקדמי משפיעים על
הישגי התלמידים .נציין שניסיון בהוראה ותואר אקדמי הם שני הקריטריונים הקובעים את שכר המורים
ומשפיעים על קידום המורים במחוזות בתי הספר בארצות-הברית .מבחינת הישגי תלמידים במבחנים
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נמצא פער קטן לטובת המורים בעלי תואר שני בהשוואה למורים ללא תואר שני; לא נמצאה הוכחה
לכך שקבלת החלטות על בסיס ניסיון המורים או התואר האקדמי של המורים משפיעה לחיוב על סוגי
הכישורים הנמדדים במבחנים ( MET Project, 2012; Kane, McCaffrey, Miller, and Straiger,
 .)2013במילים אחרות ,פרקטיקות הוראה איכותיות אינן נובעות בהכרח מהשכלת המורים ,קרי לימודי
תואר שני.
כפי שעולה מדוחות המיזם ( ,)MET Project, 2010, 2011, 2012מערכות הערכת מורים כיום
אינן מספקות את המידע הדרוש כדי לצמצם את פער ההישגים של תלמידים ,וספרות המחקר ודוחות
הממשלה אינם יכולים להצביע על גורם אחד הביא את מורים להיות אפקטיביים בהוראתם או לזהות
את המורים האפקטיביים ביותר .מיזם מדידת ההוראה האפקטיבית מציע מודל חדש להערכת
אפקטיביות המורים ,מודל שאינו נשען על הקריטריונים הקיימים כיום כגון השלמת תארים מתקדמים.
כיום הקרן על שם ביל ומלינדה גייטס בשיתוף מכון המחקר האמריקני ( American Institutes for
 )Researchמעורבת במחקרים נוספים בנושא פיתוח מקצועי של מורים וחשיבותו ( Stecher et al.,
.)2016

משוב
מנהלים

ותק

תואר
אקדמי

המודל כיום
תרשים  :5מודל למדידת אפקטיביות של מורים כיום ()Kane, McCaffrey, Miller, and Straiger, 2013

משובי
תלמידים

ידע פדגוגי
ותוכן

תצפיות
בכיתה

הישגי
תלמידים

תנאי
עבודה
בבית ספר

המודל המוצע
תרשים  :6המודל המוצע למדידת אפקטיביות של מורים ()Kane, McCaffrey, Miller, and Straiger, 2013
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 .6תארים מתקדמים ופיתוח מקצועי
תארים מתקדמים תורמים לפיתוח מסוגלות עצמית ,להעמקת הידע הדיסציפלינרי ולרכישת כישורים
אנליטיים וכלי מחקר .מממצאי מחקר על אודות תוכנית מחקר לתואר שני באוניברסיטת רואמפטון
שבלונדון ומכללת פונטיס להכשרת מורים בחינוך מיוחד בהולנד עולה כי למידה הדדית ,המתרחשת
בתוכנית לימודי התואר השני ,משפיעה אף היא על איכות ההוראה .מטרת הלמידה ההדדית הייתה
לסייע בבניית רפלקציה ביקורתית על החוויה המקצועית ,לשמש ככלי פיתוח מקצועי ולסייע ביצירת
קהילות לומדות .המורים שהשתתפו במחקר דו-לאומי זה דיווחו על למידה הדדית מאנשי מקצוע
עמיתים וממנחי התוכנית .למידה זו תורגמה בתורה להבנה כיצד התלמידים שלהם לומדים בעצמם
(.)Van Swet and Ponte ,2007
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 .7דיון ומסקנות
בראייה מערכתית ,הכשרת מורים באמצעות לימודי תואר שני ועידוד למידה מתמשכת של עובדי הוראה
באמצעות תמריצי שכר עם השלמת תארים מתקדמים נועדו לתת מענה למצוקת גיוס מורים איכותיים
למערכת החינוך ושימורם וכדי לתרום לשיפור ההוראה ולשיפור הישגי התלמידים בבחינות .אפשר
לחלק את התארים המתקדמים לתארים שהם חלק מתוכנית ההכשרה של מתכשרים בדרכם להיות
מורים חדשים במערכת החינוך ולתארים המיועדים למורים המועסקים במערכת החינוך ,כחלק
מהפיתוח המקצועי שלהם והכשרת מנהיגות חינוכית.
ברחבי העולם יש תוכניות תואר שני תאורטיות המכשירות למחקר והערכה ויש תוכניות יישומיות
המיועדות להמשך הכשרת המורים בתחומים דיסציפלינריים שונים ,רכישת כלי מחקר והטמעה של
תכנים מסוימים בשדה ,וכן שילוב של תוכניות אלו .בשנים האחרונות מתרחבת המגמה הרואה
בתוכניות התואר השני מעגל למידה שני של מורים ועובדי הוראה .מעגל זה מוביל למעגל למידה שלישי
– השלמת תארי  Ph.Dו – Ed.D-למורים המעוניינים להתמקד במחקר יישומי או תאורטי וכן למנהיגים
חינוכיים ,זאת מתוך תפיסת הלמידה המתמשכת לאורך הקריירה של מורים.
בארצות-הברית יש כמה ערוצים שבהם אפשר ללמוד תואר שני :תואר שני ( )M.Aבהוראה ,תואר
שני כללי למורים בעלי רישיון הוראה ותוכניות  M.Teachלמורים .תוכניות  M.Teachמדגישות את
הקשר בין התאוריה והפרקטיקה ,את יכולת המורים לפרש ידע ולבנות ידע חדש על פרקטיקות
מקצועיות ואת ההתמחות בפרקטיקה בכיתה ( .)Selke, 2001כמחצית מן המורים בארצות-הברית
הם בעלי תואר שני ,ומוסדות לימוד רבים מציגים למורים חדשים תנאי לקידום בתמורה להשלמת תואר
שני בתוך שנים ספורות מיום הכניסה למקצוע ההוראה .בפינלנד מורים חדשים המתקבלים למערכת
החינוך הם בעלי תואר שני מאוניברסיטאות .תואר זה הוא תעודת הרישוי לעסוק בהוראה .המורים
בשלב החינוך היסודי מתמחים בחינוך ,ואילו מורים בבתי ספר תיכון מתמקדים במקצועות ספציפיים
כגון מתמטיקה .המורים בפינלנד יכולים ללמוד קורסים מתקדמים נוספים (במסגרת תואר שלישי) כדי
להמשיך את הפיתוח המקצועי שלהם בחינוך ובד בבד להמשיך לעסוק בהוראה.
תוכניות שונות לתארים מתקדמים (שני או שלישי) מתמקדות במנהיגות חינוכית ,מתוך ראייה
רחבה יותר הרואה במורים סוכנים של שינוי חינוכי ,חברתי וכלכלי בבית הספר בפרט ובחברה בכלל.
תוכניות אחרות מסייעות למורים להיות חוקרים המפתחים את הידע שעל פיו יוגדרו הסטנדרטים של
ההוראה .בתוכניות אלה מחפשים מועמדים המסוגלים לשנות את דפוסי החשיבה שלהם מחשיבה
נורמטיבית לחשיבה אנליטית ,מגישה אישית לגישה אינטלקטואלית ,מראייה פרטנית להשקפה
אוניברסלית ,מגישה ניסיונית לגישה תאורטית.
במדינות רבות שנסקרו לעיל קיים הניסיון לפתח מורים-מומחים ()accomplished teacher
באמצעות מתן תמריצים למורים ללימודי תואר שני .ההנחה היא שמורים-מומחים מחויבים לתלמידים
וללמידתם ,מכירים את החומר שהם מלמדים וכיצד ללמד אותו ,אחראים לניהול תלמידיהם ולהנחייתם
בלמידתם ,חושבים באופן מערכתי על הפרקטיקה של התלמידים ולומדים מהניסיון .מורים-מומחים
שיש להם תואר שני הם מורים אפקטיביים ,בעלי כישורי הוראה ,פועלים באופן עצמאי ובשיתוף פעולה
כדי לשפר את הפרקטיקה שלהם ושל עמיתיהם .לצד המומחיות בהוראה קיימת גם מומחיות
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מקצועית הנרכשת בזמן הלימודים וכן נרכשות אסטרטגיות רטוריות מגוונות המבליטות את המורים-
המומחים ואת זהותם המקצועית.
מחקרים שונים הצביעו על כך שפיתוח מקצועי של מורים ורכישת כישורים וידע נעשים בעת למידת
הקורסים השונים לתואר שני ולתואר שלישי .מורים רבים הביעו ביטחון ורצון להשתמש בכיתות הלימוד
שלהם במה שהם למדו בקורסים .מראיונות עומק שונים עולה כי משתתפים בתוכניות שונות (כגון
פיתוח כישורים טכנולוגיים) דיווחו שבעקבות למידתם הם נהיו מורים טובים יותר מבחינת תפיסת
המסוגלות העצמית שלהם .מורים שהשלימו תארים מתקדמים דיווחו גם על למידה הדדית ,יכולות
חשיבה רפלקטיבית והבנה של תהליכי למידה של תלמידיהם באמצעות ניתוח תהליכי הלמידה שלהם
עצמם כלומדים בתוכניות התארים המתקדמים .ברם ,מספרות המחקר עולה שאין קשר ישיר בין
השלמת תואר שני כמאפיין בודד והישגים טובים יותר של תלמידים בבחינות ,להוציא תארים מתקדמים
בתחומי דעת ספציפיים כגון מתמטיקה ומדעים ,שם נמצא קשר חיובי חלש בין היות המורים בעלי
תארים מתקדמים והישגי התלמידים בבחינות .זאת ועוד ,נראה כי ההכשרה הדיסציפלינרית תורמת
לאפקטיביות הלמידה ,שכן היא מעמיקה את הבסיס הקוריקולרי הספציפי של מורים ,מספקת למורים
ידע חדש והבנה תאורטית ומסייעת להם לקבל החלטות מושכלות בנוגע לפרקטיקה שלהם.
המשתנה "תארים מתקדמים" נמצא לא חשוב בהתחשב בגודל אוכלוסיית התלמידים ,צפיפות
האוכלוסין במחוז בית הספר ,מקור ההכנסה לנפש ,ההכנסות הבית ספריות והמוצא האתני של
התלמידים .על אף ההשקעה הגדולה של הממשלה בקידום הכשרת מורים באמצעות תארים
מתקדמים ,כפי שמוכיחים המחקרים בארצות-הברית ,לא חל שיפור בהישגים האקדמיים של
התלמידים .אומנם נמצא קשר חיובי בין ותק ההוראה של המורים והישגי התלמידים (בהנחה שמורים
נעשים אפקטיביים יותר ככל שהם צוברים ניסיון רב יותר) ,אולם לא נמצא קשר חזק בין השלמת תארים
מתקדמים והישגי תלמידים .ויותר מכך ,במקצת המקרים נמצא קשר שלילי ( Clotfelter, Ladd, and
 .)Vigdor, 2007רוב המורים משלימים את לימודי התואר השני ,משום שהדבר מקנה להם שכר גבוה
יותר ,אך הקשר השלילי בין התואר המתקדם של המורים וציוני התלמידים בבחינות מצביע על כך
שהתואר השני אינו משפיע בהכרח על הישגי התלמידים ,ויותר מכך תמרוץ המורים באמצעות לימודי
תואר שני הוא כלי יקר מאוד ,אבל יעילותו מוטלת בספק .במילים אחרות ,תשלום גבוה יותר למורים
בעלי תואר שני אינו מוביל לתוצאות הרצויות – שיפור הישגי התלמידים בבחינות – אלא אם מטרת
התואר השני היא לשמור על מורים מנוסים ואפקטיביים במקצוע ההוראה.
על אף האמור כאן ,שיפור ציוני התלמידים אינם המטרה היחידה של הכשרת מורים באמצעות
תואר שני .מטרות נוספות הן מיצוב המקצוע והפרופסיה ,הגברת המוטיבציה ,צמצום נשירת מורים
ושימור מורים איכותיים במערכת החינוך .כאן טמונה חשיבותם של התארים המתקדמים ותרומתם
לקידום ההוראה .בדיקת השפעת הניסיון בהוראה (ותק המורים) והתארים המתקדמים על הישגי
התלמידים (שני הקריטריונים הקובעים את שכר המורים ואת הקידום של המורים במחוזות בתי הספר
בארצות-הברית) הצביעה על פער קטן בין מורים בעלי תואר שני ובין מורים ללא תואר שני מבחינת
הישגי התלמידים בבחינות.
נראה שלמידת התלמידים ושיפור הישגיהם מושפעים מגורמים רבים כגון כישורי התלמידים,
ציפיותיהם ,המוטיבציה שלהם ,התנהגותם ,משפחותיהם ,גישות הוראה ,מערכת תמיכה בתלמידים,
כישורי קבוצת הגיל ,ארגון בית הספר ,אקלים בית הספר ,מבנה תוכנית הלימודים ,תוכני הלימוד,
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כישורי המורים ,הידע של המורים ,פרקטיקות ההוראה ועוד .המחקרים על אודות תהליכי למידה הוכיחו
כי ההשפעה הגדולה ביותר על תלמידים היא המורים ואיכות ההוראה שלהם .איכות ההוראה היא
המאפיין החשוב ביותר בבית הספר המשפיע על הישגי תלמידים ,דבר המתבטא במאפיינים כמו כישורי
המורים ,ניסיונם בהוראה ,יכולות אקדמיות וידע דיסציפלינרי .בנוסף ,חשוב לאמוד את סביבת העבודה
של מורים .סביבה שאינה מספקת תמיכה ראויה או אינה מספיק מאתגרת את המורים וממריצה אותם
פוגמת באיכותם .רק שילוב של כל הגורמים הללו :רכישת ידע פדגוגי ותוכן (גם באמצעות השלמת
תארים מתקדמים) ,הערכת משובי תלמידים וסביבת הלמידה ,יסייע לקידום ההוראה ,שיפור איכותה
והאפקטיביות שלה .ספרות המחקר תומכת במסקנה זו ומצביעה על הקשר בין שינוי איכות ההוראה
המשפיע על איכות הלמידה .מכאן אפשר להסיק שתרומתם של תארים מתקדמים בהוראה אינה
נאמדת רק בשיפור הישגי התלמידים ,אלא בשיפור של מדדים אחרים :מוטיבציית המורים ,כישורי
יכולת המחקר של המורים והיכולת האנליטית שלהם ,יכולתם הרפלקטיבית והידע הדיסציפלינרי
שלהם .גורמים אלו אף תורמים להעלאת יוקרתו של מקצוע ההוראה והפרופסיונליות שלו.
לסיכום:


לא נמצא קשר ישיר בין השלמת לימודי תואר שני ושיפור הישגי תלמידים.



נמצא קשר בין הכשרת מורים באמצעות תארים מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים במקצועות
מתמטיקה ומדעים ,אך קשר זה חלש וזניח.



תרומתם של תארים מתקדמים לקידום ההוראה אינה נמדדת רק במושגים של הישגי
תלמידים בבחינות ,אלא היא חלק מתהליך למידה מתמשך ,פיתוח יכולות מחקר וכישורים
אנליטיים ,יצירת קהילות לומדות של מורים-עמיתים ,פיתוח יכולות חשיבה רפלקטיבית
וחשיבה ביקורתית ,ידע דיסציפלינרי וכישורים מנהיגותיים .זהו הערך המוסף של תארים אלו.



איכות ההוראה אינה נמדדת רק במושגים כמותיים של שיפור ציוני התלמידים ,אלא גם
במושגים של בניית זהות מקצועית של מורים ,מסוגלות עצמית ,שביעות רצון מהמקצוע,
מניעת נשירה של מורים חדשים ,פיתוח יכולות מחקר והעמקת הידע הדיסציפלינרי.



יש לשקול מחדש את דרכי התגמול של מורים וקידומם במערכת החינוך על פי הקריטריון של
השלמת תארים מתקדמים וותק הוראה בלבד ,למשל ,באמצעות הערכת למידה של תלמידים
ואיכות ההוראה באמצעות משובי תלמידים או תצפיות בכיתות הלימוד.



מודלים שונים של הוראה אפקטיבית מוצלחת אינם נשענים בהכרח על הכשרת מורים
בתארים מתקדמים ,אלא על הידע של המורים ,על כישוריהם ,על המוטיבציה שלהם להוראה
ועל המסוגלות העצמית שלהם .תארים מתקדמים תורמים לפיתוח מאפיינים והיבטים אלו.



תארים מתקדמים תורמים לתדמית מקצוע ההוראה ,ליוקרתו ,למיצובו כפרופסיה ,למיון
מוצלח יותר של מועמדים להוראה ולהעמקת הידע הדיסציפלינרי והמחקרי.



תרומת תארים מתקדמים מתבטאת גם ביצירת מנהיגות חינוכית ,קידום מחקר ויצירת ידע
ותוכן ,וכן הטמעת כישורים כגון יכולות טכנולוגיות או אוריינות שפה.



יש לראות את השלמת תארים מתקדמים על ידי מורים כחלק מתפיסה רחבה יותר הדוגלת
בלמידה מתמשכת לאורך הקריירה ובפיתוח מקצועי של מורים איכותיים וכתנאי לשימורם
במערכת החינוך ,וכן כהשפעה ישירה על איכות הלמידה של תלמידים.
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