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ישנם חוקרים שקושרים ביחד את . בספרות קיימות גישות שונות לחקר דעות המורים

 למאפיינים המיוחדים של כל אחד משני  פחותמתייחסיםוהתנהגות כמקשה אחד ההדעות ו

. חוקרים אחרים רואים בדעות סוג של תיאוריות או השקפות או סוג של ידע. מרכיבים אלה

בקבלת  על התהליך האינדיבידואלי  ומצביעות מכוונות את הפעילויותע דעותדבתור י

 מסגרת אישית רואים בהן,  לדעות כקטגוריה נפרדתמתייחסיםחוקרים רבים ה. ההחלטות

התייחסות לדעות בתור קטגוריה . ששייכת לפרט וכוללת  גם מרכיבים של אמוציות והערכה

.  ממדיות והיעדר קוהרנטיות-דעות כמו רבנפרדת מאפשרת להכיר בתכונותיהן של ה

ואפילו ,  תלויות אחת בשנייהשל בן אדם אחד לעתים אינןשונות מחקרים מראים כי דעות 

תכונות אלה קשורות לחשיבות של מיקומן של הדעות במרכז או בפריפריה של . סותרות

 יציבות יותר אך גם, הדעות שקשורות יותר למרכז הן עקביות יותר. המסגרת הקוגניטיבית

המידע שהולך ,  מכךכתוצאה.  כמסנניםותדעות מתפקד, בנוסף לכך. ופחות ניתנות לשינוי

כאשר המידע שסותר לדעה זו נדחה , "מרכז"נקלט ב, בקנה אחד עם הדעה המסוימת

  . לאזורים הפריפריים

  

 המחקרים מראים כי דעות המורים. חקר הדעות חיוני עבור הבנת הפרקטיקה של ההוראה

חוקרים אחדים סבורים כי .  יותר על הפרקטיקה הפדגוגית מאשר הידע שלהםמשפיעות

לעומת ; דעות ופרקטיקה נמצאים ביחסים אינטראקטיביים וקיימת השפעה הדדית ביניהן

חוקרים אחרים טוענים כי לדעות קיימת עדיפות ברורה ושינוי הדעת חייב לבוא לפני , זאת

  . השינוי בפרקטיקות

  

לעתים בודקים את השפעת הדעות בשלבים שונים של קריירה המקצועית של חוקרים 

היות נטען כי האפשרויות להתפתחות מקצועית עבור מורים מנוסים עשויות ל, כך. המורים

 החוויות במהלך הכשרת המורים לעתיד , לעומת זאתבעלות השפעה גדולה על הדעות כאשר

נטען כי מורים מתחילים , כמו כן. ח על הדעותהינן קצרות מדי ואין להן השפעה ארוכת טוו

מורים מנוסים עשויים , לעומת זאת; עשויים יותר לשנות את הדעות ולא את הפרקטיקה

  . יותר לשנות את הפרקטיקה ולא את הדעות



  

דעות המורים ב מדובר . מחקרים התמקדו בדעות האפיסטמולוגיות של המורים, לאחרונה

דעות אלה קשורות באופן הדוק עם דעות המורים אודות . תופי רכישואודות טיב הידע וא

פציה של הידע שיש למורה משפיעה באופן קונס. גישתם להעברת הידע לתלמידיםהלמידה ו

  . ישיר על אמונותיו הפדגוגיות

  

.  לעיןן גלויותלעשות, על מנת להבין את דעות המורים יש צורך להביא אותן להכרה

יים אשר  המתודית של המחקרים המבוססים על דיווחים עצמהחוקרים מציינים את הבעיה

צורת הראיון מאפשרת . לעתים משקפים את המצב הרצוי ולא את המציאות כפי שהיא

  . העריך את חשיבת המורה ולנסות ולהגיע לרמה עמוקה יותר של דעותיוללחוקר 

  

  :ניתן לסווג את הדעות האפיסטמולוגיות של המורים לקבוצות הבאות

מורה מספק מידע בסביבה . עמדה ממוקדת במורה. )traditional (מדה מסורתיתע .1

כללים ומתודות שניתן להעבירן לתלמידים כפי  ,מדע מבוסס על עובדות. מסודרת

ת העברת הידע מתבצע. הדגש בלמידה הוא על המידע ועל מערכת הידע. שהם

  .בפיקוחו הצמוד של המורה וביוזמתו

המוקד הוא . מורה מפקח על פעילויות התלמידים. )instructional (עמדה הדרכה .2

. הדגש הוא על יישום הידע. לא על הידע כשלעצמו אלא על המרכיב החוויתי

. וליישמומהתלמידים נדרש לא רק לקלוט את הידע אלא לגעת להשתמש בו 

תיו ועל ידי כך לרכוש את המיומנויות יוות את פעילוהמורה מציע לתלמידים לחק

 . הדרושות

 ביצירת סביבה מורה רואה את תפקידו המרכזי). transitional(דה של שינוי עמ .3

תן לדבר על שני ביצירת המעורבות ני. לימודית הולמת שתכלול את התלמיד

-  הקוגניטיבי והמרכיב האמוציונאלי שנסמך על יחסי מורההמרכיב: מרכיבים

ונאליים עם במוקד תפקיד המורה נמצא פיתוח יחסים אמוצי, לכן. תלמיד

התלמידים שבאמצעותם הוא מסייע להם לקלוט את החומר ולפתח מיומנויות של 

החלטות רבות על התוכן הנלמד נובעות ממשוב , לפי עמדה זאת. חשיבה ביקורתית

 . התלמידים

 במוקד עומדת אינטראקציה בין תלמידים למורה .)responsive (עמדת מענה .4

ביבה הלימודית בכיתה בצורה כזו כדי מורה בונה את הס. ובינם לבין עצמם

התהליכים . לאפשר את האינטראקציה בין התלמידים ולמידה משותפת

תלמידים נעשים . רהית של המוגוג נמצאים במוקד עבודתו הפדםהאינטראקטיביי

קריטריון ההצלחה הוא יכולת התלמיד . בקביעת התוכן הלימודיו לשותפים בבחירה



 מתלמידים . אחרליישם אותו במצב נתון זה או, יתמאלשחזר את החומר בצורה עצ

 .למדנלפרש את החומר ה, נדרש לפתח חשיבה עצמאית וביקורתית

מורה בונה . דה ממוקדת תלמידימל). reform-based(עמדה מבוססת על רפורמה  .5

תוך כדי הדגשת השוני , את הסביבה הלימודית בהתאם לדרישות התלמיד

דע הקודם של הדגש בלימודי מקצוע נעשה על הי. דוהאינדיבידואליות של כל תלמי

קריטריון ההצלחה . היומיומייםל השתקפות התחום בחייו התלמידים בתחום או ע

פטים ליצור קונס, ליישמו בסביבה חדשה, הוא ביכולת התלמיד לפתח את הידע

 .חדשים

  

  :המחקרים שלנו שנעשו בקרב המורים בבתי ספר ברמה שונה של וותק הראו כי

סטודנטים להוראה ; עה על דעותיהםתוכניות ההכשרה למורים יש השפל -

מגלים נטייה לפעילות ממוקדות התלמיד יכולים לפתח עמדה אשר 

ללא הכוונה וביסוס ; קוהרנטית עם קבלת תמיכה או הכשרה מתאימה

  .סביר להניח כי דעותיהם ינועו לכיוון העמדה המסורתית, נטייה זו

שינוי עשויים לשנות את עמדתם לעמדה מורי מדעים בעלי עמדת ה -

 ;מסורתית או לעמדה מבוססת על רפורמה

 .מורים מתחילים בדרך כלל הינם בעלי עמדות מסורתית או הדרכה -

 להכשרה על המורים תלויה בעמדתם והתוכניותהשפעת הקורסים  -

אותו קורס עשוי להביא את המורה לעמדה יותר מסורתית או ; המקורית

 .תיתחל בהתאם לתפישותיו ההת–הרפורמה יותר מבוססת על 

המסקנה האחרונה מדגישה את החשיבות של חקר דעות המורים בבניית תוכניות ההכשרה 

 . למורים

  


