
 על מורים ומורים פחות

מחקר כמותי שערכתי מעלה כי בבתי ספר ולדורף קיים הבדל משמעותי בתחושת המסוגלות 

? מנין נובע הפער ומה ניתן לעשות בנידון. בין מורים במשרה מלאה למורים במשרה חלקית

 מדור חדש בנושא ניהול מוסדות חינוך

 רונן האן

 ואיכותו תלויה באיכות אותו מרחב, מתרחש במרחב שבין אדם לאדם המעשה החינוכי

שלושה החלטתי לחקור , 1במסגרת לימודי לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך. אנושי

להשוות על פיהם בין , על המרחב האנושי שנוצר בבית הספר( לדעתי)פרמטרים המשפיעים 

ולבחון מה משפיע על אותם , "יבייםנורמט"בתי ספר בגישת חינוך ולדורף לבתי ספר 

 . פרמטרים

  :שחקרתי שלושת הפרמטריםלהלן 

הנעשה במאמץ הקבוצתי , צוות המוריםין תייחס לשיתוף פעולה בפרמטר זה מ .עבודת צוות

 . בין חברי הצוות יםקשרהודק את בו, בבית הספר

פרמטר זה מתייחס . (Organizational Citizenship Behavior) התנהגות אזרחית ארגונית

בפעילות בית נטילת יוזמה , הפורמאליתמאמץ מיוחד מעבר לדרישה בצע ות המורה ללנכונ

תמיכה במורים , בית הספר הצעות לשיפורהעלאת , תפקידים מעבר להוראה לקיחת, הספר

 .וכולי ,במשימות שלהם אחרים

ייחס תמושג זה מ. Teacher self-efficacy)) המורהשל המסוגלות העצמית תחושת 

 ויכולתל בנוגע תותחוש, תובהורא נוביטחו, ליכולתו להשיג מטרותבאשר לתחושת המורה 

תחושת המסוגלות בוחנת גם את . בתלמידים מתקשים יכתותמו, ותלמידי הישגילקדם את 

, עמיתיםית הספר עם ים מערכות יחסים בבילקתחושת היכולת : לצוות ולהנהלה ויחסותיהת

 לדרוש דרישות, להציע הצעות בצוות ומול ההנהלה, להשפיע ולחולל שינויים בבית הספר

 .וכולי ,להתקדם בתפקידיםתחושת היכולת , מההנהלה

בתי ספר שאלונים למורים מבתי ספר ולדורף וחולקו  .כמותי מחקר היהשהתבצע המחקר 

ניתוח סטטיסטי של  .(שאלונים בסך הכל 011-כ, בתי ספר מכל סוג 7-כ) נורמטיביים

 המוריםהיחס של מספר המייצג את משלושת הפרמטרים לקבל  לכל אחדהשאלונים אפשר 

 2.לגביהם נשאלוש לפרמטרים

 מרשים אך לא מפתיע

התנהגות אזרחית , עבודת צוות)הראשונים  כי בשני הפרמטרים מחקר הראותוצאות ה

מהמורים בבתי הספר  צורה מובהקתורף היה גבוהים בלדוהערכים של מורי הו( ארגונית

בצורה הערך היה גבוה יותר , מסוגלות המורהשבוחן את  ,בערך השלישי. הנורמטיביים

  .ועל כך בהמשך - משרה מלאהב מוריםרק בקרב מובהקת 
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התנהגות אזרחית  .אך אינן מפתיעות ,מרשימות התוצאות האלה בתי ספר ולדורףמבחינת 

 – םמשקיעים בצורה ניכרת בעבודתה ,ארגונית מדברת על מורים בעלי מוטיבציה גבוהה

 בבתי ספר ולדורףהנהוגה , שיטת המנדטים .מורי ולדורף בארץ תכונות סטנדרטיות בקרב

יחת אחריות אישית על לק תדדועמ( 9גיליון , עוד על השיטה קראו את מאמרי באדם עולם)

משפיעים על שלושת  כל אלה. ולעיתים גם בקשיים ,צוות בעשייההתף ישו נושא מסוים

  .שנבדקו הפרמטרים

מחנך החינוכית שיש ל דורף הוא עקרון האוטונומיהאחד העקרונות העיקריים בחינוך ול

תהליכים ושליטה ב תואחריות רבה על התנהלות כתלמחנך רון זה מאפשר עק. ותבכת

ישיר על תחושת המסוגלות האישית באופן  דבר זה משפיע. הפדגוגיים שמתרחשים בה

 .שנחקרה

בפרמטרים שלא תמיד עוסקים בהם ולדורף ספר הבתי את  המעניין הוא שהמחקר מודד

ור לבתי הספר ניתוח הגורמים שמשפיעים על הפרמטרים יכול לעז .בחינוך ולדורףישירות 

ם על התנהגות אזרחית הוא יאחד הגורמים שמשפיע, לדוגמא .להמשיך ולשפר אותם

כלומר עד כמה המורה מרגיש שהמוסד החינוכי הוגן כלפיו , תחושת ההוגנות של המורה

ב מוריו רהתחושה הזאת בקוראוי לכל בית ספר לבדוק את  ,(יחס וכולי, מבחינת תנאים)

מחקר כזה יכול לעודד בתי ספר ולדורף לבקרה עצמית בכלל ולבדיקת  .ולהתייחס אליה

 .מים בפרטושות של אנשי הצוות בנושאים מסויתח

ך גישות הניהול נטים מתומישנם אל. פר נורמטיבייםלבתי ס גם התוצאות משמעותיות

בלי מודת המורים ותחושותיהם גם באת עולדורף שיכולים לשפר ועבודת הצוות של חינוך 

ההנחה היא שנושאים מסוימים מתוך עבודת הצוות  .ולדורף ם בבתי ספרלהיות מורי

דוגמא אחת  .לדורףור לוהאנתרופוסופית ניתן ליישם באופן נכון גם במוסד חינוכי שאינו קשו

ים אחת מפגשים אלה מתקיימ. בית הספר צוותשבהם משתתף כל , היא מפגשי הקולגיום

התבוננות בתלמידים , לימוד משותף, והם לרוב כוללים שיתוף אישי של המורים, לשבוע

בתי ספר שאינם ולדורף יכולים לאמץ (. שירה ,למשל)ובכיתות ופעילות אומנותית משותפת 

  .חלק מהאלמנטים של ישיבות הקולגיום לאמץרעיון של ישיבת צוות שבועית ו

שעקרונותיה יכולים להיות מיושמים גם באופן שבו מורה , םהמנדטי דוגמא אחרת היא שיטת

 חשוב להדגיש כי לא כל אלמנט, עם זאת. למשל ריכוז שכבה –לוקח על עצמו תפקיד מסויים 

 .חינוך הכלליאמץ באפשר ונכון ל ולדורףוב

 שני מעמדות, בית ספר אחד

 .של המורים המשרה להיקףה בתי ספר ולדורף היא זו הקשורבאשר לינת התוצאה המעני

בין בעלי המסוגלות תחושת במשמעותי  ישנו פערבבתי ספר ולדורף ניתוח הנתונים מראה ש

המסוגלות שלהם מרגישים כי האחרונים . חלקיתהמשרה בעלי ההמלאה לבין  שרההמ

לבצע משימות בבית , תלמידים הישגישלהם לקדם  תלגבי היכולם תחושת. נמוכה יותר

אפשר להסביר ממצא . יחסיתנמוכה היא  על התלמידים ועל בית הספר כולו הספר ולהשפיע

שעות מוגבל של המלמדים מספר  מורי מקצועלרוב חלקית הם במשרה  המחזיקיםזה בכך ש

 אינםמורי המקצוע לרוב  .קים את זמנם בין מספר בתי ספרלמח חלק ממורים אלו. שבועיות

בים בהחלטות ולעיתים אפילו לא משתתפים לא תמיד מעור, המרכזיים נושאים במנדטים

על הרגשתם  לות שלהם נמוכה יותר והדבר משפיעתחושת המסוג ,על פי המחקר. בקולגיום

  .האישית ועל יכולת ההוראה שלהם



 :תעיקריו שתי המלצותעולות  בנושא בעלי המשרות החלקיות המחקרתוצאות תוח ינמתוך 

לאפשר להם , הזמנה לכל בית ספר להשקיע תשומת לב נוספת במורי המקצוע ,האחת

 של מורים ותיקים ולהזמין אותם ליווי להם להעניק, מקצועיותהשתלמויות לקחת חלק ב

חשוב מאוד . פרהסת להיות מעורבים בנעשה בביו משמעותיים שונים תפקידיםקחת חלק בל

מומלץ לבנות את מפגש  ,בנוסף .בקולגיוםם יקחו חלק המורישכל בכך מאמץ  להשקיע

במחנכים ובמורי המקצוע  המקצוע ולא יתרכז אך ורק גם למורימענה שייתן הקולגיום כך 

 .נוכחות בדיון והן מבחינת הצרכיםההן מבחינת , המרכזיים

 מנע מהגדלתהילנסות לעל בית הספר , כי מבחינת משאבי אנוש, שנייה היאההמלצה ה

מחפש דרכים למלא שעות כאשר בית ספר  .עלי המשרות החלקיותבהחלק היחסי של 

 ,הרחבת המשרה למורים קיימים בצוותבין גיוס מורים מבחוץ לבין  מתלבטו ,נוספות מערכת

 םמוריה ביןמ הללואת המענה לשעות  למצוא שניתןככל להתאמץ היא  שליההמלצה 

 .מבחוץ מורה נוסף שוכריםלפני ש ,רפסבית הבהמלמדים 

, וות בסמינר זומרמלמד עבודת צ, מלווה ארגונית בתי ספר ולדורף וארגונים אחרים, נן האןרו

 .יעוץ ארגוניימוסד בינלאומי ל, IMOישראלי של הסניף מרכז את ה
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