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המורה ויחס המדינה למורים במחצית זהות ומעמד כמה שלבים בהתפתחות ין ניתן להבחין ב

  : בבריטניהXX-השנייה של המאה ה

 היו תקופה של דגש על מקצוענות ,שישים בתחום החינוך בבריטניה-שנות חמישים -

המורים נהנו  . האימון בהם הייתה גבוההומידתמדינה הכירה במקצוענות ה. המורה

ה מורחל השיפור במעמד ה, כמו כן; של אוטונומיה וחופש פעולהרבה מידה מ

  .ותנאי העבודה

שכללו גם תקופה של משבר (ת השישים והשמונים בבריטניה ו שנ,לעומת זאת -

ממשלת השמרנים . ל מערכת החינוך מצד חוגי הימיןעהתאפיינו בביקורת )  כלכלי

המורים הואשמו ; משבר הכלכליבמערכת החינוך את האשמה על לה הטי

, בדומה לחלק מתלמידיהם,  ובהיותםבחוסר מיומנות, עסקית- נטציה אנטיבאוריי

 תוך כדי , דקה מחדש את הפיקוח על מערכת החינוךיהמדינה ה. מחוץ לשליטה

נוי ת קרנו של מעמד המורה ושידירימה שגרם ל, אוטונומיה של המורההצמצום 

בבית הספר מורה , תהמע". מורה טוב"בהגדרת המונח של , מצד המדינה, צדדי-חד

בהתאם , היסודי היה אמור להעביר לתלמידים את הידע בתחום מקצועו

מאחורי התפתחויות . רכה וניהוללהיות בעל מיומנויות של הע, לקוריקולום הלאומי

גיות מסורתיות דהינו  של טכניקות פדגונחה סמויה באשר לתקפותןהעמדה  ,אלו

ו לתלמידים אפשרשל פדגוגיה ש" פרוגרסיביות"צורות ; הוראה פרונטאלית ושינון

   . הוקעו,מקום פעיל במהלך הלמידה

 בכינון 1,לפי הגדרתו של אנתוני גידנס, עידן הגלובליזציה הנוכחי מתאפיין -

אופן ם בלפי ההגדרות שלהזהותם אנשים מכוננים את . אינדיבידואליזם מסוג חדש

- מהלך כינון הזהות מתרחש בתחום של אי. יומית- מהלך השגרה היוםתמידי ב

 . המאפיינים האלה משפיעים על החיפוש אחר זהות המורה. וודאות

                                                 
1 Anthony Giddens) 1938 - (חוקר את תופעת הגלובליזציה , סוציולוג והוגה דעות בריטי נודע

היא נעשית ; נה מולדת או קבועהזהות עצמית אי, מסורתית- שבחברה הפוסטטועןגידנס . מודרנית- פוסטה
שומרים ומחדשים , אנו יוצרים.  משימה שאנו עובדים עליה כל הזמן וחושבים עליה–לפרויקט רפלקסיבי 

 .ואיך הגענו לאן שאנחנו עכשיו,  הסיפור של מי אנחנו–סדרה של נרטיבים ביוגרפיים 

  



  

ר בלונדון שעברו את השינויים במהלך המחקר שלנו עסק במורים של מספר בתי הספ

תוך כדי שלילה , "אטיפרגמ"ו" אקלקטי"אנחנו השתמשנו במונחים . השנים האחרונות

. מאפיינים מחקרים רבים בתחום זהה" התנגדות"/"ציות"מודעת של השימוש במונחים 

 הוא פשטני מדי ואינו משקף את המגוון ,תיאור המורים כצייתנים או מתנגדים, לדעתנו

רק מעטים מהמורים שרואיינו . העשיר והמורכב של התייחסויותיהם לתהליכי השינוי

לנו הציגו את עצמם כתומכים או מתנגדים לכל מכלול הרפורמה במהלך המחקר ש

כמעט כל .  הייתה מורכבת יותר,התייחסות רובם למהלך הרפורמה.  בבית ספרםהמתבצעת 

המורים דברו על השינוי בפרקטיקה הקודמת כדי להתאימה למדיניות החדשה או על 

ללא שינויים , םהדרכים להתאים את המדיניות החדשה לפרקטיקה המסורתית שלה

 גם בהתאם לזהותם הפדגוגית –מורים עשו בחירה ממגוון מסורות חינוכיות . משמעותיים

 מתאר את המידה שבה ,במחקר שלנו" אקלקטי"המונח . וגם על מנת להשיג את הפשרה

, פילוסופיות ותיאוריות חינוכיות, של פרקטיקות בחירתם מהמגוון העשיר תמורים עשו א

 ,"פרגמאטי"מונח ה ,לעומת זאת. מכוונת לכיוונים שוניםהזהות פדגוגית בחירות שיוצרות 

  .מתאר את המניעים העומדים מאחורי הבחירות האקלקטיות של המורים

  

על ידי מיקום פעיל בתוך המרחב נקבע אופן חלקי אשר ב, אנו מתייחסים לזהות המורה

 ידי מערכות לו נקבעים עלחלק מהיחסים הא; שרייםאישיים אפ- מגוון יחסים בין-  תירהחב

מכוונת לאוניפורמיות ה המדיניות .טהפר נבחר על ידי ,אך חלק אחר מהם, חברתיות

לצמצם את מגוון ו מאיימת לרוקן את הזהות ממהותה, וקונפורמיות בתוך המרחב החברתי

 ממקם את עצמו בתוך מגוון של , המורה כסוכן פעיל.האפשריות העומדות בפני המורה

הם מורים .  פועלבו הוארקטיקות קיימות כתגובה לצרכים שנוצרים מההקשר מסורות ופ

  . משתתפים פעילים בתוך מגוון של מסורות חינוכיות שקיימות בסביבה החברתית

  

ניתן . בא כדי להבדיל בין הפרקטיקה האקלקטית למטרותיה" פרגמאטיות"נח ו המ,ובכן

  :להבחין בין שני סוגי של פרגמאטיות

גש על היחסים כאשר האקלקטיזם הפדגוגי מתאפיין בד, עקרוניתפרגמאטיות  -

  .שנוצרו על ידי הפרט

 את אופן פסיבי מקבל במורהכאשר ה, )contingent (פרגמאטיות תלויה במצב -

 .נכפות מבחוץהנהוגות בסביבה וטיקות קהפר

  

, משתתפים רבים במחקרנו שילבו באופן מודע בין מסורות פדגוגיות ופרקטיקות שונות

במהלך הבחירה המודעת הם . על מנת להשיג את מטרותיהם, "שמרניות"ו" פרוגרסיביות"

אך מתייחסים לכל , לעיתים רחוקות דוחים או מקבלים באופן מלא את האופציות הקיימות



כאן קיימת תחושת הייעוד והיכולת של . אחת מהפרקטיקות באופן סלקטיבי וביקורתי

  .  הבחירה האישית

  

נכפים עליהם ,  השינוייםחשה יותר כי המדיניות של המערכת אוקבוצת מורים אחרת 

ולא   באופן פסיבימרגישים עצמם כנגרריםלכן ו והם נאלצים לעשות פשרה מבחוץ

 פרגמאטיות ל ביןההבל בין שתי קבוצות המורים הוא הבד. בבחירה אקטיביתכעוסקים 

סוגים ה המורים משני ,יין כי במובנים רביםחשוב לצ. תלויה במצבהעקרונית לפרגמאטיות 

 הוא בכך ,ההבדל המהותי ביניהם. שותפים לאותם האילוצים והדאגות ובעלי דעות דומות

כאשר ,  מנווטים בעצמם את דרכם בתוך מגוון אפשרויות שונות,שמורים מהסוג הראשון

        .ליהםלהתרחשויות שנכפות עמגיבים תופסים עמדה פסיבית ו ,מורים מהסוג השני

 המודעזהותם  רואים בפרגמאטיות את תהליך כינון ,זהות המקצועית מהסוג הראשוןבעלי ה

הינו  תהליך כינון הזהות ,קבוצה השנייהלמורים השייכים ל, לעומתם, באופן פעילהנעשה 

  . מלחיץ ובעייתי, תהליך קשה

  

דומה של התייחסות  דפוס תהגיל, קבוצה זו. את מנהלי בתי הספרגם המחקר שלנו כלל 

את רובם לא ניתן להגדיר כתומכים או מתנגדים של מכלול . למדיניות חינוכית ולרפורמות

התייחסות . ל אחד ממרכיביהכ סלקטיבי להם מתייחסים באופן, הרפורמה או המדיניות

הפרגמאטיות כללה רמה הכרחית של קבלת ;  הייתה אקלקטית ופרגמאטית,קבוצת המנהלים

 גם אם בתפישותיהם העצמיות ,תה לא הייתה כניעה אידיאולוגיתך משמעוא, המדיניות

מנהלים בנו את היחס הפרגמאטי באופן מודע על סמך חזון , הייתה מידה של השלייה עצמית

  .  רצויותלאהפשרות בתחום החזון היו פשרות נכפות מבחוץ ו; חינוכי אישי

  

-פרוגרסיבי, כגון(ידיאולוגית  הגדרות עצמיות אנוטשיםלדעתנו התהליך שבו מורים 

מרד מתרחש בהקשר ל") חשוב זה מה שעובדמה ש"(ומאמצים זהות פרגמאטית ) שמרני

גישה דיכוטומית . והקוטביות בחשיבה המערביתהנרחב כנגד ההגדרות הדיכוטומיות 

 לא בתחום החיים , תשובות מספקותמעניקה כבר אינה 2,מהווה צורה של מסדתנותה

ם בהתאם ילוע מורים פ,זהותהבחיפוש אחר . חום החיים המקצועייםהאישיים ולא בת

ת והמסור, פיכךל. לנטיות הכלליות של החברה המודרנית שתוארו על ידי גידנס

 תיאור נכון של הפרקטיקה שמאל אינן מהוותהאידיאולוגיות המסורתיות של ימין ו

 על הדרך מצביעים, יתעקרונאך , ניסיונות לפרגמאטיות אקלקטית. הפדגוגית של המורים

  . העכשוויתצורת החיים החיובית להתמודד עם 

                                                 
, בו שום פרט אינו שרירותי, רנטי יצירת גוף ידע קוהכי ידע אמור להיות מבוסס עלטוענת שגישה  2

  . ולאחד את פריט הידע השונים כך שאפשר יהיה להעביר ידע מתחום אחד של המציאות למשנהו

 



  

עה על ביניתן לשאול האם אכן הפרגמאטיות העקרונית היא כה חיובית ומצ, יחד עם זאת

או ,  הפרקטיקה החינוכית האופטימאלית לבחירתגישה מאוזנת יותר ואידיאולוגית פחות

 –  שבנו לעצמם את התודעה הכוזבתשמא מדובר במורים השייכים לשמאל האידיאולוגי

דהינו שיח פוליטי שבו הנטייה לפעול ולהתגייס לאופוזיציה פוליטית אקטיבית מוחלפת על 

 האם אימוץ של ? במדיניות החינוכית של מוסדותיהםידי מעורבות פרגמאטיות מבודדות

גרתה פוליטיזציה מקצועית שבמס-לדה, אולי בצורה בלתי מודעת,  מביאתעמדה פרגמאטי

, יש להודות?  וויכוח חינוכי בריא מוחלף על ידי המדיניות הכוללת של הפשרה הפרגמאטית

אם כי אנחנו מעדיפים פרשנות ,  היא אפשרית של הממצאים שקיבלנוזאת נותכי פרש

 תהליך בו מקצוענות –" מקצוענות דמוקרטית"דוגלת בתפישה של החיובית יותר , אחרת

ל הקשרים בין  שיוצר צורות חדשות שכזה, קרטי חדשהמורים נקשרת לפרויקט דמו

,  נכפה מצב של רפלקציה חברתית,לובאליהפרט בעולם הגעל ,  גידנסכפי שמציין. המורים

על מנת ליצור זהות .  מכוננות את זהותווהבחירות אלו, לו בחירה אלא לבחורכאשר אין 

-ריכה אינטראקציה ביןאך בנייה זאת מצ,  עצמם שלהנרטיביםנים את ובעצמית אנשים 

 גם ברמה האישית וגם  ברמה –מה שיוצר מרחב דיאלוגי והזדהות חדשה , אישית תמידית

  . מקצועיתה

  

  

  


