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מת לב רבה מצד הנושאים האתיים שקשורים להוראה ולעבודת המורה זכו לאחרונה לתשו

  : סוגים של מוסר3ניתן להבדיל בין . החוקרים

  מוסר נורמטיבי

 )בלתי נפרד מהמצב בו מתרחש שיפוט מוסרי(מוסר מעשי 

 )שקשור גם לצורות אחרות של תפקוד מקצועי( מוסר מקצועי 

יש לציין כי במהלך השגרה הרגילה של העבודה מורים אינם נזקקים להערכה מיוחדת של 

צורך זה נוצר רק כששגרה נעצרת ואז חייבים לבחון את ; תיים של פעילויותיהםהיבטים א

  .  העקרונות על מנת לפתור את הדילמה שנוצרה

  

 נטען כי )Oser (בספרות. ניתן לכנות את המוסר המקצועי של מורים כאתוס שלהם

ערכים ה כאשר לא ניתן להיענות לשלושהקונפליקטים המוסריים במסגרת החינוכית נוצרים 

 ;)caring(דאגה  ;צדק : תפקיד חיובי ב קבלת החלטות מצד המורהים שמשחקיםמוסרי

ל " את ההיבטים המוסריים הני מהווה אוסף אסטרטגיות שמתאמות המוסר המקצוע.אמת

 הםההבדלים במוסר המקצועי בין מורים שונים . למען פיתרון של הבעיה הספציפית

על סמך הגישה הזאת אוסר מבדיל . ם בין עקרונותהבדלים בבחירת האסטרטגיות של תיאו

  : גישות שונות של פיתרון דילמות מוסריות מקצועיות על ידי המורים5בין 

הוא אינו רוצה . את הבעיה על ידי התחמקות ממנה" לפתור"מורה מנסה .  גישת ההימנעות

  . פיתרון דילמות קשותללקחת על עצמו את האחריות 

, למשל(ורה מעביר את האחריות לפיתרון הבעיה לדרג אחר מ. גישת העברת האחריות

 )'לפסיכולוג בית הספר וכו, למנהל הספר

הוא רואה את ; צדדי-מורה מנסה לפתור את הבעיה בעצמו באופן חד. גישת פיתרון עצמי

 .שיש לו יכולת לפתור את הבעיות מהסוג הזה" מומחה"עצמו בתור 

קבל את אחריותו ומאפשר לתלמידים להביע עמדות מורה מ. )שיח שאינו שלם (Iגישת שיח 

 . דבר מקבל את ההחלטה לבדשלאך בסופו , שונות

מורה מערב את כל התלמידים בתהליך הבעת עמדות וקבלת ) שיח שלם (IIגישת שיח 

רה פועל כך גם במצבים קריטיים מו. כאשר האחריות על ההחלטה היא משותפת, ההחלטה

 . תוקפנותאו /ו

  



 מתלמידיו שייכים לקבוצות מיעוט 15%אשר ו כלל מורים בתיכון עירוני המחקר שלנ

 4ולנו לבחון כעל סמך החומר הזה י. ות ושאלוניםהמחקר נעשה באמצעות ראיונ. אתניות

  :סוגים עיקריים של דילמות מוסריות שבהן נתקלים מורים

היא .  ילמות מוסריותזאת הקבוצה הגדולה ביותר של ד: בעיות קשורות לעבודת המורים

  .בעיות של היחס בין המורים, בעיות אימון, כוללת התנהגות מורה כלפי תלמידים

מעניין לציין כי המורים שזיהו את בעיותיהם . בעיות קשורות להתנהגות התלמידים

 מורות והביעו מחויבות גדולה שורות להתנהגות התלמידים היו כולןהמוסריות כבעיות הק

 . למקצוע

בעיות אלה עמדו בפני המורים שלימדו את התלמידים השייכים . ות קבוצות מיעוטזכוי

חיוב בנות ; שירי חג המולד: כגון(במוקד הבעיות עמדו נושאי הדת . לקבוצות מיעוט

 )'להשתתף בשיעורי מוזיקה וספורט וכו

 .שאלת הצדק של הכללים הנהוגים בבית הספר ומקרים של הפרתם, כללים בבית הספר

  

יתוח האסטרטגיות של פיתרון הדילמות המוסריות על ידי המורים עשינו הבחנה בין בנ

הצידוק העיקרי של . פציפי הסרות בהקשרוש ואסטרטגיות ק לוקאליותאסטרטגיות שאינן

יה בדרך כלל מגובה על ידי ן של דילמות המוסריות שהם בחרו המורים באשר לפיתרו

שייכות לקטגוריה  של זכויות קבוצות יש לציין כי בדילמות ש.  הערך של אינטרס הילדים

בבעיות . בשיטה של פשרהמורים השתמשו אך ורק באסטרטגיות תלויות בהקשר ו, המיעוט

עומת ל. עליהם הם לא היו מוכנים לוותרה או אחרים שלאהאחרות למורים היו עקרונות כ

חר של ה מכוון למציאת סוג כזה או אבעיות השייכות לקבוצות המיעוט היטיפול ב, זאת

הפשרה באה לידי ביטוי גם ביחס . איזון בין התרבות הפינית לזהות האתנית של התלמידים

  .סלחני יותר כלפי ילדי מיעוטים

  

. במהלך המחקר נבדקו גם את עדיפות המורים באשר לחמש גישות לפיתרון הבעות האתיות

ה סוגים זם ובאימובא גרף שבו ניתן לראות איזו אסטרטגיה הייתה מועדפת על המורילמטה 

  .של דילמות מוסריות

  



  

  

  :המקרא

  :גישות



Discourse – גישת השיח 

Single-handed decision גישת פיתרון עצמי 

Delegating – גישת העברת האחריות 

Avoiding – גישת ההימנעות 

  :תחומים,

Fighting – קטטה 

Grading  -  ציונים 

Teaching critic – ביקורת הוראה 

Harassment – הטרדה 

Beating – אלימות פיזית 

Complaining – תלונות 

Gender – מין 

Fire – הרחקה, פיטורין  

Parents – הורים 

Homework –שערי בית 

Colleague - עמית 

 


