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ל' . אפקטיביות של פיתוח מקצועי (.2018) 'יש לצטט את הסקירה באופן הבא: שפרלינג, ד

סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת צוות המומחים לנושא 'ניהול יהושע )עורכת(. -יוספסברג בן

מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך'. 

http://education.academy.ac.il/hebrew/   

http://education.academy.ac.il/hebrew/
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 תקציר

כמותיות בנושא תרומתן של  אנליזות-סקירה זו מתארת מחקרים, סקירות מחקרים ומטה

תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים להישגי התלמידים ולקידום ההוראה בכלל. הסקירה דנה 

רכיבים השונים דנה בבמקורות מחקריים אלה, מתארת את הממצאים העיקריים שעלו מהן ו

קצועי, פיתוח מקצועי אפקטיבי. רכיבים אלה נוגעים למודל הדידקטי של הפיתוח המ המאפיינים

בתהליך זה, למרכזיות הישגי התלמידים ומנהל בית הספר למקומו של המומחה/המאמן 

, ליצירת הזדמנויות לקהילות מקצועיות בתוכנית, לקביעת תכניה, לרכיבים של למידה פעילה

לומדות, ליצירת ידע חדש ולשילוב שבין תחום הדעת לפדגוגיה, לקיומו של תהליך הערכה, למשך 

ראיות ליצירת מהלך הכשרה -ות מבוססייוב ההשתתפות בה. הסקירה מניחה יסודהתוכנית ולח

  שיקדם פיתוח מקצועי מועיל של מורים.  ,והדרכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;professional developmentפיתוח מקצועי; הישגי תלמידים; איכות הוראה;  מילות מפתח: 

teacher learning; teacher quality; educational improvement; student achievement; 

teaching practice 
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Abstract 

The literature review describes empirical research, reviews and quantitative meta-analyses 

which deal with the contribution and effect of teacher professional development to student 

achievements and to the promotion of the teaching practice more generally. The review 

discusses the various components which characterize effective professional development. 

These components relate to the didactic model of the professional development program, to 

the role of the coach/expert and school leader in this process, to the centrality of student 

achievements in the program, to the determination of its content, to elements of active 

learning, to professional learning communities, to generation of new knowledge and it 

combination with pedagogy, to evaluation during this process, to the program duration and to 

mandatory participation in the program. The literature review provides evidence-based 

ground for the establishment of training and learning system that will promote effective 

professional development of teachers.  
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 הקדמה

מעמיקה מחייבת התמקצעות  21-למידה משמעותית של תלמידים והכנתם למיומנויות המאה ה

של מורים החל משלב הכניסה להוראה, דרך מהלך ההכשרה וההתמחות ולאורך ומתמשכת 

נדרש  ,שלמידה כזו נעשית לאורך זמן תוך הקצאת משאבים רביםבהינתן קריירת ההוראה. 

שיפור פרקטיקות לשהיא תהיה אפקטיבית ותוביל לתוצאות שאותן היא מבקשת לקדם, במיוחד 

 הישגי התלמידים.לידע המורים ולההוראה, 

המודל התיאורטי של אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים מתייחס, ראשית לרכיבי 

ך הזמן בו היא , משהנדרשים להפעלתהאת המשאבים  ,לה כוללים, למשלהתוכנית. א

 ,בהמשך, עולה השאלהלימוד הידע ויישומו כמו גם רמתם ואיכותם של כל אלה. אופני ומתרחשת

מקצועיים. כן כולל הסטנדרטים את הבאיזו מידה התוכנית נתמכת בסביבה מקצועית ותואמת 

ובסיבתיות שונה )קשר  )קצר, ביניים וארוך( משתניםהמודל התייחסות לתוצאות בטווחי זמן 

 . (Scher & O'Reilly, 2009) ישיר, מתווך ועקיף(

 

 : רכיבי תוכניות לפיתוח מקצועי1איור 

,  ציוד, זמן, כסף)משאבים 
 (מאפיינים מיוחדים

הלימה עם )קוהרנטיות 
 (הצרכים ועם הסטנדרטים

 איכות הפיתוח המקצועי

 ידע

,  חיצונית)מומחיות 
 (פנימית

 אסטרטגיות הוראה

 אופני למידה

תמיכת הסביבה  
פדגוגית  , מנהלתית)

 ופוליטית



8 
 

 

 זמן פני על מקצועי לפיתוח תוכניות השפעות: 2איור 

 

 ,Hillלביקורת ) נתונההמתודולוגיה לבחינת האפקטיביות של תהליכי פיתוח מקצועי של מורים 

Beisiegel, & Jacob, 2013),  ,בין היתר משום שתוכניות לפיתוח מקצועי כוללות מרכיבים רבים

את תרומתו הבודדת של כל מרכיב לשיפור פרקטיקות ההוראה והישגי בהן שקשה להעריך 

 ינםסף, מחקרים רבים שמתיימרים להציג את היעילות של תוכניות כאלה אבנוהתלמידים. 

נסמכים על דיווח עצמי של מורים בנוגע לשיפור פרקטיקות ההוראה  ו/או יקורתכוללים קבוצת ב

עיקר הביקורת וההסתייגות העולה מהספרות נוגעת לקושי לבדוק את הישגי התלמידים  שלהם.

  ומבוסס להתפתחות המקצועית של מוריהם. לאורך זמן וליחסם באופן מסתבר

מחקר שיטתי מועט בחן את ההשפעות שיש לשיטות שונות של פיתוח מקצועי של מורים על 

הוראה ולמידה. זאת ועוד, מרבית המחקרים בנושא לא בחנו את ההשפעות הללו באופן כמותי 

 (.  Desimone, Porter, & Garet, Yoon, & Birman, 2009וחזרתי )

אינו פיתוח מקצועי של מורים  שלמרות תכליתו,מחקרים מראים, בכפוף להסתייגויות אלה, 

כפי שבאה לידי ביטוי בפרקטיקות ההוראה של מורים, עליהן  ,תמיד מוביל ללמידה מקצועית

בתהליכי הערכה שונים ולהישגי התלמידים, הבאים לידי ביטוי במבחנים ארציים  עומדים

(Fullan, 2007; Easton, 2008; Wei, Darling-Hammond, & Adamson, 2010; TNTP, 2015). 

)פחות  ת טווחקצר תמקצועי מידהרוב המורים משתתפים בלכי למשל,  ייןמצ ארה"במחקר מ

ושאינה ממוקדת בנושאים  משמונה שעות בנושא מסוים, לרוב בסדנאות שמחוץ לבית הספר(

 & ,Wei, Darling-Hammond) ת של מוריםהתנסויותיהם היומיומיולובאתגרים הרלבנטיים 

Adamson, 2010)מקצועיים של מורים שונה בין מחוזות מידה . כן נראה, שהשפעתם של תהליכי ל

)בעיקר, זמן  במנהיגות בית הספר, במשאבים המוקצים להם ,למשל ,ובין מדינות והיא תלויה

 . (Buczynski & Hansen, 2010) ובאסדרה מקומית וכסף(

 השפעות לטווח ארוך

שינוי בעמדות  * 
 המורים

שינוי בעמדות  * 
 התלמידים

שינוי בהישגי  * 
 התלמידים

 השפעות בטווח ביניים

שינוי בפרקטיקות  * 
 הוראה  

אימוץ ידע חדש  * 
 ויישומו

 השפעות מיידיות

 שינוי בידע התוכן* 

 שינוי בידע הפדגוגי* 
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, שאף שהתקבלו באמצעות ראיונות טלפוניים ודיווח עצמי בעיקר, עשויים לספק מישראל נתונים

ציינו מורים מובילים דוברי עברית בקרב  70%רק כי  ,מראים, למשל תמיכה נוספת. נתונים אלה 

לשמש כמנחים בקהילה בהמשך  עמיתים והוכנו כלים למתן משוב מקצועי למורים רכשוש

באופן . (א2017)ראמ"ה,  של המחוז או הגוף המלווה את פעילותם להשתתפותם בהשתלמויות

חלק מהמורים המכשירים ע"י על כך שכיתה מצביע -דומה, מחקר הערכה של תוכנית אקדמיה

המוסדות האקדמיים מטילים ספק בהכשרה שעברו מתוך תחושה שאין להם צורך בלמידה 

יומנויות מתאימות על אף השתתפותם או שהם מצהירים כי לא פיתחו תפיסת תפקיד ומ ,נוספת

ממורים אלה מציינים כי בעקבות ההכשרה הם מרגישים  95%-אף שכב(. 2017בהכשרה )ראמ"ה, 

בקרב המורים המכשירים  68%-מהם )ו 79%שיש להם כלים להכשיר סטודנטים להוראה בכיתה, 

דו בהכשרה דוברי העברית( מצהירים כי הם מיישמים בכיתה פרקטיקות הוראה בצמד שלמ

 (. 2016)ראמ"ה, 

כי המחקר האמפירי הקיים יוצר אמות מידה בסיסיות  בספרות, למרות זאת, ישנה הסכמה

ולבחינת האפקטיביות של תוכניות שונות של  להמשגה של פיתוח מקצועי אפקטיבי של מורים

פיתוח מקצועי להגדלת הידע והמיומנויות של מורים, לשיפור פרקטיקות ההוראה שלהם 

ולקידום הישגי תלמידיהם. אלה כוללים: התמקדות בתחום תוכן; למידה פעילה; קוהרנטיות; 

נטען, כי פיתוח כך (. Desimone, 2009; והשתתפות קולקטיבית )ומתמשכת למידה ממושכת

מקצועי המתוכנן היטב ומיושם באופן אפקטיבי עשוי להוביל לשינויים הרצויים בפרקטיקות של 

 (.Darling-Hammond, Hyler, & Gardner, 2017מורים ובהישגי התלמידים )

מכאן עולה הצורך לסכם את הידע המחקרי המצוי בנושא פיתוח מקצועי אפקטיבי ולהביאו בפני 

מנת שניתן יהיה לנהל באופן מיטבי את הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת -ות עלמקבלי החלט

 החינוך. 

בסקירה זו, בחינת האפקטיביות של הפיתוח המקצועי של מורים תיעשה בהסתמך על מספר 

 מהספרות:העולים מאפיינים 

י לעומת פיתוח מקצוע פיתוח מקצועי חדשני )קבוצות לימוד, שיתופי פעולה, מנטורינג( .1

 ;מסורתי )סדנאות, קורסים וכו'(

 סך שעות התוכנית ומשך התוכנית באופן כללי; .2

 ;השתתפות קולקטיבית בתהליך הפיתוח המקצועי .3

 פיתוח מקצועי ממוקד תוכן; .4

שילוב הזדמנויות ללמידה פעילה )אימון, הנחייה, תצפית על מורים, משוב, עבודות  .5

 ; תלמידים וכו'(

כגון מאמן  מומחה במסגרת התוכנית לפיתוח מקצועי התייעצות עםהובלה של מומחה ו .6

 ;אישי

התנסויות  ,המורים צרכיקוהרנטיות התהליך )הלימה עם מדדי הערכה, סטנדרטים,  .7

 ;קודמות בפיתוח מקצועי וכו'(

 ;ועמדותיהם יצירת שינוי בפרקטיקות ההוראה של מורים .8

 וולונטרית בהן;חיוב להשתתף בתוכניות לפיתוח מקצועי לעומת השתתפות  .9
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 ;שינוי בתפיסות התלמידים, חוללות עצמית ומדדים חברתיים ואישייםיצירת  .10

 ; , לרבות בהישגי התלמידיםהשפעות של פיתוח מקצועי בתחומי דעת ספציפיים .11

 תרומתה של מנהיגות בית הספר;  .12

 מאפיינים נוספים, שיעלו מתוך הספרות, הקשורים לפיתוח מקצועי אפקטיבי. .13
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 מתודולוגיה של ביצוע הסקירה

לתאר את הידע המחקרי הקיים בנוגע לאפקטיביות של פיתוח מקצועי  מטרתה של סקירה זו היא

, שונים באינדקסים, אקדמיים מידע במאגרי חיפוש על מתבססת הסקירהשל מורים ולדון בו. 

 המפתח מילות באמצעות נושא הסקירהל הרלבנטיים, גופים ומוסדות של רשמיים ובאתרים

 professional development; teacher learning; teacher quality; educational :הבאות

improvement; student achievement; teaching practice .ותבשפ שנכתבו חומרים נסקרו 

  הינם זו סקירה לצורך תחקרימ ספרות אחר חיפוש נעשה שבהם המידע מאגרי .אנגליתעברית ו

EBSCO, ERIC ,ProQuestת"מופ מכון של המידע , מאגרי ,Google scholar,.  

 

ידי הגוף המזמין את הסקירה )היזמה -הסקירה כוללת תיאור ודיון במקורות, שנתבקשו על

 :מקורות אלה כולליםהקריטריונים לבחירת . למחקר יישומי בחינוך(

 ים;מאמרים המתמקדים באפקטיביות של פיתוח מקצועי של מור 

 ;מחקרים הבוחנים את ההשפעה על הישגי תלמידים 

 ;מאמרים המציגים ניתוח ממחקרים כמותיים בלבד 

  מאמרים מתוך כתבי עת מדעיים , פרק בספר מדעי, או דו"ח מדעי אחר שפורסם ע"י

 חוקרים אקדמיים בתחום. 

 אנליזה-מטה  מחקרי; 

 ;מחקרי אורך 

 .מאמרים בשפה האנגלית בלבד 

 דחייה כללו:קריטריוני 

 ;מחקרים איכותניים 

 .מחקרים נקודתיים 

 

-מוצגים המחקרים והסקירות שנתבקש לתארם ולדון בהם ולאחר מכן סקירות המטה תחילה

 למועד בהתאם נעשההמחקרים המוצגים בסקירה  סדרידי מחברי הסקירה. -אנליזה, שאותרו על

  .ביותר למאוחר מהמוקדם: פרסומם

 , המסומנת "נספח א'". של הסקירה מצורף בטבלה פירוט המקורות המחקריים

ייחודה המתודולוגי של סקירה זו היא התמקדות במספר מצומצם של מקורות אקדמיים בכדי 

היבטים מתודולוגיים לרבות פרמטרים להכללת המחקרים בכל מקור, מודל להעמיק את הדיון ב

ת המאפיינים של הפיתוח כן הסקירה תמפה א-מחקרי, מספר נבדקים ומדדים שנבדקו. כמו

  המקצועי שנבדק: סוג הפעילות, פרופיל המשתתפים, מרכיבים סביבתיים ועוד.
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חשיבותם של המחקרים האיכותניים  .במחקרים כמותיים בלבד ,כאמור ,סקירה זו ממוקדת

והיא  (2018רן, ; 2018מרגולין, יכולה להצביע על תפיסות, אמונות ובחינת מסוגלות עצמית )

 .נדרשת להשלמת הידע וההערכה בנושא המבוקש
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 : מחקרים וסקירות בנושא אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מוריםא'חלק 

 

Garet, M.S., Porter, A.C., Desimone, L., Birman, B.F., & Yoon, K.S. (2001). What makes 

professional development effective? Results from a national sample of teachers. American 

Educational Research Journal, 38(4), 915-945.  

 ושיטה תיאור

 

מחקר זה נשען על נתונים שנאספו במסגרת הערכה לתוכנית פדרלית לפיתוח מקצועי 

(Eisenhower Professional Development Program) המהווה מקור המימון הגדול ביותר ,

יסודית -לפעילויות של פיתוח מקצועי מסוגים שונים של מורים במערכת החינוך היסודית והעל

 למדגם מייצג של מורים 1998. שיטת המחקר כוללת שאלונים שחולקו בשנת בארה"ב

. החוקרים מיפו את כלל 1.7.1997-31.12.1997שהשתתפו בתוכנית בין  1,למתמטיקה ולמדעים

פעילויות הפיתוח המקצועי שנעשו במסגרת התוכנית ולאחר מיפוי ודגימה יחסית נתקבלו 

מחוזות  358-ידי התוכנית ב-מורים שהשתתפו בפעילויות ממונות על 1027-שאלונים ממולאים מ

תשובות משקפות דיווח (. ה72%ומוסדות להשכלה גבוהה שזכו למענקי התוכנית )שיעור היענות: 

עצמי של מורים ביחס להתנסויותיהם ולהתנהגותם בהמשך להשתתפות בפעילויות הפיתוח 

 המקצועי. 

, למשל, אופי צורת הפעילותנעשה שימוש בשלושה מאפיינים צורניים של פיתוח מקצועי:  במחקר

השתתפות בכינוס או שיטה מסורתית של פיתוח מקצועי כגון כמו קבוצת לימוד בשונה מחדשני 

, לרבות סך השעות שהמשתתף לקח חלק משך התוכנית; )הבחנה שנוצרה במאמר עצמו( בסדנה

, המידה שבה קבוצות מורים מאותו בית השתתפות קולקטיביתבתוכנית והתמשכותה הכוללת; 

ספר , מקצוע או מערכת משתתפים בתוכנית בשונה מהשתתפות אישית של מורים מבתי ספר 

, התמקדות בתוכןנוסף, נעשה שימוש בשלושה מאפיינים מהותיים של פיתוח מקצועי: רבים. ב

הזדמנויות ללמידה דגש על העמקה ושיפור הידע התוכני של מורים במתמטיקה ובמדעים; 

 קוהרנטיות, למשל באמצעות ביקורת של עבודות תלמידים או קבלת משוב על הוראה; ופעילה

פעילויות המתקשרות עם מטרות ההוראה, סטנדרטים ומדדי , דהיינו שילוב בפיתוח מקצועי

הערכה וקידום תקשורת מקצועית בין מורים. המשתנים שנמדדו הם דיווח עצמי של מורים ביחס 

להגברת הידע והמיומנויות בנושאים שונים, למשל שימוש בטכנולוגיה, שיטות הוראה והערכות 

 אה. חלופיות של תלמידים ושינויים בפרקטיקות ההור

בכל הנוגע למאפיין של צורת הפעילות, משתתפי המחקר נתבקשו לתאר את הפעילויות 

קטגוריות. קבוצה אחת כללה פעילויות מסורתיות של פיתוח  10הספציפיות בהן השתתפו מתוך 

מקצועי )סדנאות בתוך המחוז, קורסים לקרדיט בקולג', סדנאות מחוץ למחוז וכינוסים מחוץ 

)קבוצות לימוד של מורים, שיתופי חדשני ייה כללה פעילויות בעלות אופי למחוז(. קבוצה שנ

פעולה בין מורים, ועדות, מנטורינג, התמחות ומרכז משאבים(. באשר למשך התוכנית, משתתפי 

המחקר נתבקשו לציין את מספר השעות בהן השתתפו וכן את התמשכות התוכנית בימים, 

, שלפיו נתבקשו 0-2בתוכן נמדד באמצעות סולם בין שבועות וחודשים. המרכיב של התמקדות 

                                                      
 השאלונים חולקו באופן יחסי בהתאם למספר המורים בכל מחוז.  1
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משתתפי המחקר לדרג את המידה שבה הושם דגש בתוכנית על העמקת ידע תוכני במתמטיקה 

 דגש עיקרי(.  -2דגש משני;  -1ללא דגש;  -0ובמדעים )

כדי לבחון את המאפיין של למידה פעילה במסגרת תוכנית הפיתוח המקצועי, משתתפי המחקר 

ו להשיב אם קיבלו אימון או הנחייה )מנטורינג( בכיתה כחלק מהתוכנית, אם הוראתם נתבקש

ידי מנהלי התוכנית ועמיתיה ואם קיבלו על כך משוב;  וכן אם הערכת התוכנית -נצפתה על

התבססה באופן חלקי על הצפייה במורה בכיתה. כן הם נשאלו אם במסגרת הפעילויות בתוכנית 

הכיתה ונערך משוב, אם נפגשו באופן פורמלי או בלתי פורמלי עם נעשתה סימולציה לתנאי 

עמיתים מהתוכנית או עם מנהליה ודנו עימם בנוגע ליישום החומרים בכיתה ואם פיתחו מערכי 

שיעור ותוכניות לימודים שבהם שיתפו משתתפים אחרים בתוכנית או מנהליה. בנוסף, משתתפי 

ם הם, עמיתיהם לתוכנית או מנהליהם ביקרו את המחקר נתבקשו להתייחס לשאלות כגון: א

עבודות התלמידים שלהם ואת הערכותיהן במסגרת התוכנית, ואם עבודות אלה נבחנו במסגרת 

הערכת התוכנית. כך גם נשאלו, אם במסגרת התוכנית הם נתנו הרצאה או הציגו רעיון מסוים 

מנות כלשהי, ניהלו קבוצת דיון או בפני המשתתפים האחרים, הדגימו שיעור, יחידת לימוד או מיו

כתבו דוח מסכם, חיבור או תוכנית. כך נוצר אינדקס מסכם ללמידה פעילה במסגרת התוכנית. 

 5כ"א;  1.25במשקל  –פריטים להזדמנויות של תצפית  4פריטים ) 18-האינדקס התייחס ל

פריטים לכתיבה  5-כ"א ו 1.25במשקל  –פריטים לניתוח עבודות תלמידים  4פריטים לתכנון; 

)כל סוגי הפעילויות  20)ללא הזדמנויות ללמידה פעילה( ועד  0ולהצגה(. האינדקס נע בסולם שבין 

 של למידה פעילה נכללו בתוכנית(. 

כלל לא;  -1) 1-5בכל הנוגע למרכיב של קוהרנטיות, משתתפי המחקר נתבקשו לדווח בסולם שבין 

השתתף כל אחד תואמת למטרות הפיתוח המקצועי במידה רבה( באיזו מידה הפעילות שבה  -5

שלו, מבוססת באופן מפורש על התנסויות קודמות של המורה בתהליכי פיתוח מקצועי ומהווה 

המשך לפעילויות שצמחו עקב התנסויות קודמות של פיתוח מקצועי. בנוסף, הם נתבקשו לסמן 

הקשר שבין פעילויות התוכנית  קשור במידה רבה( את – 5לא קשור בכלל;  -1) 1-5בסולם שבין 

לפיתוח מקצועי לבין סטנדרטים מדינתיים ומחוזיים ותוכניות הלימוד הפורמליות. לבסוף, 

המשתתפים נשאלו אם דנו עם מורים אחרים בבית הספר או במקצוע הלימוד בתכנים שנדונו 

ם בבתי ספר בתוכנית, אם דנו ושיתפו אנשי מנהלה בתכנים אלה ועם עמיתים לתוכנית המלמדי

-)תוכנית ללא מרכיבי קוהרנטיות( ל 0אחרים. שלושת החלקים האלה הרכיבו אינדקס כוללני בין 

 )תוכנית כוללת כל מרכיבי הקוהרנטיות שנבדקו(.  9

במידה רבה( באיזו מידה  – 5כלל לא;  – 1) 1-5משתתפי התוכנית נתבקשו לציין בסולם שבין 

תוכנית הלימודים )יחידות, טקסטים,  (1ומים הבאים: הידע והמיומנויות שלהם התפתחו בתח

 (5( שימוש בטכנולוגיה להוראה; 4גישות להערכה;  (3שיטות הוראה;  (2סטנדרטים(; 

( העמקת ידע מתמטי. בנוסף, הם נדרשו 6אסטרטגיות להוראת אוכלוסייה מגוונת של תלמידים; 

אם ביצעו שינויים בפרקטיקות  י(שינוי משמעות -3ללא שינוי;  -0) 0-3להשיב בסולם שבין 

אתגר של  (2( תוכן מתמטי; 1ההוראה שלהם בכל הנוגע למספר פרמטרים. אלה כוללים: 

סוגי הערכות תלמידים או שילובם;   (4שיטות ההוראה שיושמו;  (3פעילויות מתמטיות בכיתה; 

 גישות לשונות בין התלמידים.  (6שימוש בטכנולוגיה בהוראה;   (5
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ן את הקשר הסיבתי בין ההשתתפות בתוכנית לבין ההישגים והתועלות הקשורים אליה, כדי לבחו

המשתנים של מאפייני בית הספר )שיעור התלמידים שזכאי לארוחת צהריים בחינם ושיעור 

המיעוטים בבית הספר( ושל המורה )מגדר, נושא הפיתוח המקצועי, רמת בית הספר בה מלמד, 

 נשלטו במודל.  , וניסיון הוראה בשנים(רישוי במקצוע הראשי להוראה

 תוצאות

 

צורת הפעילות וסוגה השפיעו על משכה ובמידה מסוימת גם על דיווח הידע הקשור אליה. כך, 

( 0.10(, לכלול יותר שעות פעילות פיתוח )0.21נוטות להיות ממושכות יותר )חדשניות פעילויות 

(. למספר שעות הפעילויות 0.05מוגברים יותר ) מפעילויות מסורתיות וליצור תחושת ידע ומיומנות

( ולקוהרנטיות בפיתוח 0.30-ו 0.31ולמשך התוכנית השפעה חיובית על הזדמנויות ללמידה פעילה )

(. מכאן, 0.08-ו 0.10( והשפעה מתונה יותר על הדגש הניתן לידע תוכני )0.16 -ו 0.26המקצועי )

איכות גבוהה יותר ככל שהן כוללות יותר שעות  שתוכניות לפיתוח מקצועי נוטות להיות בעלות

 מפגש ונמשכות לאורך זמן רב. 

דגש על ידע תוכן וקוהרנטיות בפיתוח המקצועי משפיעים על תחושת ידע ומיומנות נמצא, כי 

( גם למידה פעילה נמצאה קשורה לתחושת ידע ומיומנות מוגברים אצל 0.33-ו 0.42מוגברים )

(. זאת ועוד, פעילויות שמדגישות ידע תוכן אך אינן 0.14יותר ) המורים, אך בעוצמה נמוכה

מגבירות את תחושת הידע והמיומנויות של מורים הן בעלות השפעה שלילית על ביצוע שינויים 

(. ככלל, לתחושת ידע ומיומנויות מוגברים ולקוהרנטיות -0.11בפרקטיקות ההוראה של מורים )

(. יוצא, שמורים 0.21-ו0.44וע שינוי בפרקטיקות ההוראה )בפיתוח המקצועי יש קשר חיובי לביצ

שחשים שתוכנית הפיתוח המקצועי שלהם קשורה להתנסויות הפיתוח הקודמות, לסטנדרטים 

 ולתוכניות ההערכה ושמקדמות תקשורת מקצועית ייטו יותר ליצור שינוי בפרקטיקות ההוראה. 

ת בשיטות מסורתיות של פיתוח מקצועי המחקר מצביע על שיעור גבוה הרבה יותר של השתתפו

ועל שונות גדולה בנוגע למשך התוכניות בכל אחת מהשיטות. כן חדשניות בהשוואה לשיטות 

על למידה פעילה של מורים חדשניות נמצא שבעוד שמדווחת השפעה גדולה יותר של שיטות 

חת מהשיטות בהשוואה לשיטות מסורתיות, מספר סוגי ההזדמנויות של למידה פעילה בכל א

שונה ואינו בהכרח תואם את המגמה הזו )כך, למשל שיטות מסורתיות של פיתוח מקצועי עשויות 

(. כמו כן, בעוד שמורים נוטים לדווח חדשניותלהציע יותר הזדמנויות ללמידה פעילה משיטות 

לעומת שיטות מסורתיות חדשניות יותר על שינוי פרקטיקות הוראה לאחר השתתפות בשיטות 

 אלה מתפזר באופן אחיד.חדשניות ל פיתוח מקצועי, הניקוד הניתן לשיטות ש

לבסוף, הנתונים מצביעים על כך שאיכותן של תוכניות רבות של פיתוח מקצועי, בין אם הן 

ובין אם הן מסורתיות, אינה גבוהה, והן אינן מביאות לשינוי בתחושת הידע חדשניות 

ומסורתיות של פיתוח מקצועי הנמשכות לאורך טווח ת חדשניווהמיומנויות של מורים. שיטות 

זמן דומה עשויות להביא לאותן תוצאות. מכאן, שהחוקרים מסכמים שעדיף להתמקד יותר 

במשך התוכנית לפיתוח מקצועי, בהשתתפות קולקטיבית  ובמאפייני מהות )למשל למידה פעילה 

 נית לפיתוח מקצועי של מורים.  וקוהרנטיות( לעומת התמקדות בסוג ובצורה שבה נלמדת התוכ

יתרונותיו של מחקר זה קשורים בעובדה שמסד הנתונים נשען על תוכניות של פיתוח מקצועי 

במסגרת מימון פדרלי, המייצגת באופן נאמן פיתוח מקצועי של מורים במתמטיקה ובמדעים 
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אי. הם נדרשו בארה"ב. שיעור ההיענות  למחקר הינו גבוה. משתתפי המחקר נדגמו באופן אקר

לתת הסברים להתנהגויותיהם השונות ולא רק לדווח שיפוטים עצמיים ביחס לאיכות תהליכי 

הפיתוח המקצועי. לצד זאת, מודגש, כי אין מדובר במחקר אורך הבוחן את היחסים בין הפיתוח 

 המקצועי, למידת המורים, השינוי שהם מבצעים בפרקטיקה ולבסוף למידת התלמידים.  

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and 

development. Best evidence synthesis iteration (BES). Wellington, New Zealand: Ministry of 

Education.  

 ושיטה תיאור

 

זילנד וממדינות נוספות הקשור ללמידת מורים -סקירה מקיפה זו מאגדת לתוכה ידע מחקרי מניו

בדרך שמבקשת להשפיע על הישגי התלמידים. חיפוש המחקרים כלל חיפוש במאגרי מידע, חיפוש 

דרך מחברי מחקרים ובכתבי עת שונים ועוד. תוצאות החיפוש הראשון מוינו לפי שתי קטגוריות: 

יאור המתודולוגי ומובהקותו/משמעותו של ההשפעה הניכרת לתוכניות לפיתוח מקצועי הדיוק בת

נעשתה למחקרים כמותיים על הישגי התלמידים בכל אחד מהמחקרים. הערכת המתודולוגיה 

בהתבסס על דיוק גודל מדגם התלמידים, מהימנות ציון ההשפעה והתוקף של ההערכה ביחס 

חקרים איכותניים הערכת המתודולוגיה הסתמכה על העמקת לדגש של התוכניות עצמן. עבור מ

איסוף הנתונים וניתוחם ועל המידה שבה נעשתה טריאנגולציה. כל תוצאה מוינה ל: "גבוה", 

"בינוני", "חלש". מובהקות/משמעות ההשפעה על הישגי התלמידים נקבעה לפי גודל ההשפעה על 

. כך, למשל הישגים בתחום צר כמו איות סווגו הישגי התלמידים ומגוון הפעילויות שהשתתפו בהן

כ"צרים", הישגים הקשורים לחלק ניכר בתחום לימודי סווגו "בינוניים", והישגים שהקיפו יותר 

מתחום לימודי אחד, או כללו בנוסף גם היבטים אישיים או חברתיים של התלמידים סווגו 

 "רחבים". 

-"גבוה" בחלק המתודולוגי, ו"בינוני"-ני"המחקרים שנבחרו לסקירה הם אלה שסווגו "בינו

תוצאות. המחקרים שנבחרו  97"גבוה" בחלק של ההשפעה על הישגי התלמידים. סינון זה הניב 

מוינו לפי תחומי ההשפעה על הישגי התלמידים )חברתי לעומת אקדמי( ובהמשך לקטגוריות 

מספר מחקרים נוספים, משנה כמו "עיקרי/משני", "שפה/מתמטיקה" וכיו"ב. בנוסף, נסקרו ב

ידי מחברי הסקירה או שתאמו -שלא תאמו באופן מלא לדרישות המתודולוגיות שנבחרו על

לדרישות אלה, אך הצביעו על היעדר תרומה או על תרומה שולית לתוכניות באשר להישגי 

 התלמידים. מחקרים נוספים אלה סייעו בהסבר הממצאים של המחקרים שנדגמו.  

מאפיינים של  84מודל תיאורטי הכולל ל מופו בהתאםסקירה )סינתיזה( ב מחקרים שנכללוה

סביבת הפיתוח המקצועי של מורים שעשויים להשפיע על הישגי התלמידים. מאפיינים אלה 

השתייכו לשלוש קטגוריות עיקריות: ההקשר החברתי בעבודת המורה; סביבות רחבות יותר של 

)הזדמנויות ברמת  ספציפי של פיתוח מקצועי של מוריםעבודת המורה )ביה"ס ומדיניות(; הקשר 

. הסקירה מבקשת להתחקות לא רק על הקשרים התוכן ופעילויות לקידום למידת המורים(

מטרה שניתן לממשה  –הכמותיים בין תוכניות לפיתוח מקצועי של  מורים לבין הישגי התלמידים 

ם מפרשים ועושים שימוש בתכנים מדוע וכיצד מורי ,אנליזה, אלא גם להבין-באמצעות מטה

 ובמתודות שונות שאליהם הם נחשפו בתוכניות אלה בעבודתם השוטפת.
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 תוצאות
בסקירה זו נמדדו גדלי ההשפעה של תוכניות לפיתוח מקצועי )במחקרים כמותיים( והיקפה 

משמעו  1.00)במחקרים איכותניים(. בשל השוני הקיים במדגמי התלמידים, גודל השפעה של 

)הנהוג, בדרך כלל בקבוצת  68ר של ממוצע התלמידים בהישגיהם במדד שנבדק מאחוזון מעב

נמוך  0.2-0.4נחשב נעדר או חלש; בין  0-0.2.במחקר זה, גודל השפעה שבין 84הביקורת( לאחוזון 

גדול ובעל השפעה  0.6-בינוני ומשמעותי בחינוך ולמעלה מ 0.4-0.6אך משמעותי בחינוך; 

 2.משמעותית בחינוך

 76מארה"ב, הולנד, בריטניה, קנדה, ישראל ועוד מדינות( מתוך  56-זילנד ו-מניו 16מחקרים ) 72

המחקרים שנסקרו סיפקו נתונים מתאימים לחישוב גדלי ההשפעה של תוכניות לפיתוח מקצועי 

על הישגי התלמידים ומישורים נוספים הקשורים אליהם. ממוצעי הממוצעים של גדלי ההשפעה 

 סוגי השפעות שנתקבלו הם כלהלן: 114מתוך  שחושבו

ממוצע ממוצעי גודל  נושאי ההשפעה שנמדדו

 ההשפעה

 סטיית תקן

 0.83 0.59 סה"כ בכל הנושאים

 0.28 0.35 קריאה

 0.99 0.54 מתמטיקה

 1.15 0.44 תפיסות בנוגע למקצועות השונים

 1.33 0.95 מיומנויות שפה ואוריינות

 0.86 1.01 מדעים

 0.46 0.81 כתיבה

 0.61 0.86 מיומנויות אקדמיות אחרות

 0.40 0.70 עיבוד קוגניטיבי

 0.18 0.17 חוללות עצמית

 0.20 0.31 תוצאות חברתיות

 0.30 0.42 תוצאות אישיות אחרות

 

החוקרים מצביעים על מספר מגמות העולות מתוך הממצאים. ראשית, מסתמן מנעד רחב מאוד 

(. שנית, 1.00בנושאים השונים )מהיעדר או גודל השפעה זניח לגודל השפעה שמעל בגדלי ההשפעה 

ובמדעים גדלי  ישנם תחומים בהם גודל ההשפעה גדול יותר מתחומים אחרים. כך, בכתיבה

ממתמטיקה וקריאה. שלישית, המחקרים מראים, שקשה יותר לשנות  השפעה גדולים יותר

מדדים חברתיים ואישיים נוספים לעומת הישגים תפיסות של תלמידים, חוללות עצמית ו

מה שמעיד  –אקדמיים. רביעית, בחלק מהנושאים שנבדקו גודל ההשפעה הממוצע נמוך מהחציון 

שגודל ההשפעה מושפע מהשפעות גדולות במיוחד בהיקפן. הדבר ניכר במיוחד במיומנויות שפה 

                                                      
הסקירה מפנה לשונות שנמצאת בספרות ביחס לתיאור גודל ההשפעה במחקרים מסוג אלה. כך, בעוד שחלק  2

כמשמעותי במחקר חינוכי, מחקרים אחרים מעמידים רף גבוה יותר  0.25מהמחקרים רואים בגודל השפעה שמעל 
 & ,Yoon, Duncan, Lee, Scarlossהינו גבוה.  0.8 -הינו בינוני ו – 0.5הינו קטן,  0.2שפעה של וקובעים שגודל ה

Shapley (2007), p. 34 
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ם נמוך ביותר. חמישית, בפילוח ואוריינות שם הבסיס ההתחלתי של התלמידים שנכללו במחקרי

זילנד ולארה"ב די מחקרים כדי לבסס מסקנות בנוגע לגדלי ההשפעה של -לפי מדינות רק לניו

 תוכניות לפיתוח מקצועי. 

בכל הנוגע להשפעתן של התוכניות על הישגי התלמידים בהתאם למאפייניהן, הסקירה מעלה 

מספר ממצאים. ראשית, הקצאת זמן מספיק ללמידת מורים והתייעצות עם מומחה במסגרת 

תהליך הלמידה של מורים נמצאו הכרחיים אך לא מספיקים כדי להביא להשפעה הרצויה. שנית, 

ודת זמן מסוימת בתהליך הלמידה שלהם נתפסה כחשובה יותר מאשר מעורבותם של המורים בנק

למידה שמבוססת על רצון חופשי )והיעדר חיוב( של מורים. שלישית, עצם המרכיב של פיתוח 

מקצועי במסגרת של קהילה מקצועית לומדת לא הביא כשלעצמו להשפעה הרצויה על הישגי 

מורים לעבד תהליכי הבנה חדשים, התלמידים. קהילות מקצועיות אפקטיביות אפשרו ל

המאתגרים תפיסות קיימות תוך דגש על ניתוח השפעתן על ההוראה בפועל. לבסוף, בהתערבויות 

ספרית שארגנה או תמכה בסביבה -בית ספר שנכללו בסקירה ניתן למצוא מנהיגות בית-מבוססות

קחה בה חלק פעיל, המקדמת הזדמנויות למידה למורים, התמקדה בתרבות הלמידה של מורים ול

הציעה חזונות חלופיים להערכת תלמידים וניטרה אותם כשאלה יושמו ויצרה תנאים לביזור 

 ספרית תוך פיתוח מנהיגות אצל עובדי הוראה אחרים. -מנהיגות בית

בכל המחקרים ניכר שילוב בין התוכן לפרקטיקה במסגרת התוכניות לפיתוח מקצועי של מורים. 

תיבה הושם דגש רב יותר לתוכן בהשוואה לקריאה. כן נמצא, שלעתים, במדעים, מתמטיקה וכ

פרשנות אישית של מורים בנוגע ליחסיהם עם תלמידיהם קידמה את המוטיבציה שלהם ללמוד 

ולהתפתח. בנוסף, למעלה ממחצית מהתוכניות שנסקרו כללו במסגרתן תהליכי הערכה, מיפוי 

של תלמידים וכיו"ב. פרט לפעילות של הקשבה צרכי למידה של מורים, זיהוי צרכי למידה 

למומחה או לבעל ניסיון, הסקירה לא הראתה עדיפות לסוג פעילות מסוים של פיתוח מקצועי בין 

קטגוריות שונות ובתוך אותן קטגוריות שנסקרו. עם זאת, גם פעילות זו לא הייתה מספקת כדי 

 לייצר שינוי מבוקש. 

Yoon, K.S, Duncan, T., Lee, S.W.Y., Scarloss, B., & Shapley, K.L. (2007). Reviewing the 

evidence on how teacher professional development affects student achievement. Washington, 

DC: Institute for Education Sciences. Available at: 

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/REL_2007033.pdf  

  תיאור ושיטה

 

, הבוחנים את השפעתם של תהליכי פיתוח 1343מחקרים, שנבחרו מתוך  9דוח זה נשען על 

רים בבתי ספר יסודיים על הישגי תלמידיהם )מהגן ועד כיתה ה'( בתחום השפה מקצועי של מו

מחקרים(. הקריטריונים ששימשו  5מחקרים( וגם במתמטיקה ובמדעים במשולב ) 4והאוריינות )

נושא המחקר הוא השפעת פיתוח מקצועי של מורים  (1לבחירת המחקרים שנסקרו מלכתחילה: 

המדגם כולל מורים לשפה, מתמטיקה ומדעים ותלמידים מהגיל  (2מכהנים על הישגי תלמידיהם; 

( המחקרים פורסמו וכללו ניסויים מבוקרים באופן אקראי או מערך 3הרך ועד לכיתה י"ב; 

( 6; 1986-2006( המחקרים נערכו בין השנים 5המחקרים מדדו את הישגי התלמידים;  (4ניסויי; 

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/REL_2007033.pdf
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או ארה"ב )בשל הרצון להבטיח את התקפות המחקרים נערכו באוסטרליה, קנדה, בריטניה 

חוקרים נתבקשו  14החיצונית של הממצאים(. פרט לחיפוש ממוחשב באמצעות מילות מפתח, 

 נענו לבקשה(.  8לציין אף הם מחקרים בתחום )מתוכם 

שבעה מהמחקרים שנבחרו משתמשים במדידה מקובלת של הישגי התלמידים, מחקר נוסף פיתח 

בנושא שברים )מתמטיקה( ומחקר אחר השתמש במשימות שיח פיאז'ה בחינה של תלמידים 

. 98-779בכל מחקר ומספר התלמידים בין  5-44כמדד. מספר המורים שנדגמו במחקרים נע בין 

אחרים במסגרת עבודות לתואר שלישי. המחקרים  3-שישה מחקרים פורסמו בכתבי עת שפיטים ו

המחקרים כללו מחקר מבוקר התואם את הדרישות . חמישה מבין 1986-2003נערכו בין השנים 

המחקריות בעוד שלגבי ארבעת הנותרים היו ספקות מסוימים. הם התייחסו לפיתוח מקצועי 

 5-100שהוצע בפורמט של סדנאות או השתלמויות במכון קיץ. משך הפיתוח המקצועי נע בין 

באירוע המרכזי של מהמחקרים, התקיימו סדנאות המשך לתמיכה במשתתפים  8/9-שעות. ב

הפיתוח המקצועי. בכל המחקרים תוכניות ההתערבות אצל המורים היו ישירות ולא באמצעות 

מתווך בין מנחי התוכניות למורים שהשתתפו בהן. התוכניות שנסקרו שונות באופני הפיתוח. 

בחלק מהמחקרים המטרה הייתה ליצור שינוי בפרקטיקות ההוראה באופן כללי ובכל 

מיומנויות פדגוגיות ספציפיות בהתאם למודל  14; בחלק אחר, מורים הוכשרו לפתח המקצועות

הערכה מדינתי; במחקרים אחרים מורים תרגלו דפוס הוראה וחקר בעוד שבחלק אחר מורים 

 רכשו מיומנויות והסברים מילוליים מפורשים בעת הוראת קריאה של תלמידים חלשים.  

 Whatפיתוח מקצועי נעשית לפי פורמולות שנקבעו במסמך בחינת גודל ההשפעה של תוכניות ל

Works Clearinghouse (IES, 2018) ׂ גודל ההשפעה נמדד לפי יחידות סטיית תקן של עליה או . ׂ 

ירידה בהישג אצל קבוצת הניסוי )התערבות( בהשוואה לקבוצת הביקורת. אינדקס השיפור 

של קבוצת הניסוי )התערבות( לעומת הממוצע  (percentileמשקף את הפער בין הדירוג האחוזוני )

 ומעלה הוגדר "חשוב באופן מהותי".  0.25בקבוצת הבקרה. גודל השפעה שערכו המוחלט היא 

  תוצאות

 

השפעות  20מוקדי השפעה שיש לפיתוח מקצועי על הישגי התלמידים. מתוך  20המחקר איתר 

( 0ללא השפעה ) –ה( והשנייה שנסקרו אחת הייתה שלילית לא מובהקת )בלימוד במתמטיק

)בקרב תלמידים למורים שהוכשרו להשתמש במפורש בדיבור הוראתי במסגרת לימוד שפה(. יתר 

 ההשפעות נמצאו חיוביות.   18

ממוצע ההשפעה של תוכניות לפיתוח מקצועי על הישגי התלמידים בכל המחקרים שנסקרו הוא 

. ממצאים 20-ל 49והוא נע בין  21ור הממוצע הוא . אינדקס השיפ-0.53-ל 2.39והוא נע בין  0.54

אלה מראים השפעה מתונה שיש לפיתוח מקצועי על הישגי התלמידים בשפה, במתמטיקה 

מהן היו "חשובות באופן מהותי"  9לא היו מובהקות, אך  12ההשפעות,  20ובמדעים. מבין 

יים מבוקרים באופן אקראי מחקרים שכללו ניסו 5-השפעות דּווחו ב 15)בהתאם להגדרה לעיל(. 

 ויתר ההשפעות דּווחו ממחקרים שתאמו לקריטריונים אך היו לגביהם ספקות מסוימים. 

( 6( ולאחר מכן מתמטיקה )0.53( )גודל שינוי 12תחום השפה והאוריינות גרף את מירב ההשפעות )

שעות של  5-14יות בין (. מחקרים שהצביעו על תוכנ0.51( )גודל שינוי 2( ומדעים )0.57)גודל שינוי 

פיתוח מקצועי לא הראו השפעה מובהקת של תהליכים אלה על הישגי התלמידים בהשוואה 

 שעות.  14-לתוכניות שנמשכו למעלה מ
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חשוב להדגיש, כי אף אחד מהמחקרים לא עסק בבחינת ההשפעה של פיתוח מקצועי על הישגי 

 12-התלמידים בחטיבת הביניים או בתיכון. שנית, מספר המחקרים הנמוך יחסית והעובדה ש

ההשפעות שנמצאו לא היו מובהקות, לצד השונות בתוכניות הפיתוח המקצועי, לא  20מתוך 

גע למתכונת ספציפית של פיתוח מקצועי, בתוכן מסוים, או בהיקף מאפשר הסקת מסקנות בנו

מסוים. לבסוף, הסקירה אינה מבצעת ניתוח נוסף על הניתוחים שבמחקרים, אלא עושה מאמץ 

 להיצמד לממצאים המקוריים בהם. 

 

Desimone, L.M., Porter, A.C., & Garet, M.S., Yoon, K.S., & Birman, B.F. (2009). Effects of 

professional development on teachers' instruction: Results from a three-year longitudinal 

study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24(2), 81-112.  

 תיאור ושיטה

 

נוגע מאמר זה מתמקד במחקר אורך לבחינת אפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים בכל ה

. אוכלוסיית המחקר 1996-1999לשינוי פרקטיקות הוראה במתמטיקה ובמדעים בין השנים 

מחוזות בחמש מדינות בארה"ב. המחקר נערך במסגרת הערכה  10-בתי ספר ב 30-כוללת מורים ב

נשען אורך זה (. מחקר Eisenhower Professional Development Programלתוכנית פיתוח מקצועי )

מכל המחוזות בארה"ב )שזכו למימון  93%-מורים העובדים בכ 1027נוחות קודם שכלל על מדגם 

 . (Garet et al., 2001, שממצאיו תוארו לעיל )התוכנית(

המחקר מדד שישה מאפיינים של פיתוח מקצועי. שלושה מאפיינים ראשונים קשורים למבנה של 

כקבוצת לימוד,  למשל, חדשני אופי  – צורת ארגון הפעילות בתוכנית( 1התוכנית והם כוללים 

רשת מורים, מערכת של הנחייה )מנטורינג(, התמחות, מרכז מחקר להוראה וכיו"ב לעומת אופי 

לרבות סך השעות  – משך הפעילות( 2מסורתי כמו השתתפות בסדנה, בקורס או בכינוס; 

עד כמה  – דגש על השתתפות קולקטיבית( 3להשתתפות בתוכנית ומשך הזמן של התוכנית; 

התוכנית מעודדת השתתפות קבוצות מורים באותו בית הספר, באותה דיסציפלינה, באותה רמת 

 יסודי( לעומת השתתפות אישית של מורים מבתי ספר שונים. -הוראה )יסודי/על

דגש על ( 4שלושה מאפיינים נוספים נוגעים למהות או לתוכן פעילות הפיתוח עצמה. אלה כוללים 

באיזו מידה מורים זוכים להזדמנויות להיות מעורבים באופן פעיל בניתוח  – למידה פעילה

עד כמה התוכנית  – קידום קוהרנטיות בפיתוח המקצועי( 5משמעותי של הוראה ולמידה; 

מקדמת תפיסה שיטתית של פיתוח מקצועי, למשל התנסויות שתואמות למטרות המורים, 

עד כמה התוכנית ממוקדת  – קדות בתוכןהתמ( 6לסטנדרטים הארציים ולמדדי ההערכה; 

 בשיפור ובהעמקה של הידע התוכני של מורים במתמטיקה ובמדעים. 

מחקר האורך אפשר להשוות בין פרקטיקות ההוראה במתמטיקה ובמדעים לפני התערבויות 

 1998, באביב 1997הפיתוח המקצועי ולאחריהן. מורים במחקר נבדקו בשלוש נקודות זמן: בסתיו 

. יודגש, כי במחקר זה בחינת ההשפעה של ההתערבויות על הישגי התלמידים אינה 1999יב ובאב

נעשית במישרין, אלא באמצעות מדידת פרקטיקות ההוראה שנתפסות קשורות להישגי 

יסודי בכל אחד מעשרת המחוזות -התלמידים. המחקר התמקד בבית ספר יסודי ובית ספר על
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-יעור גבוה במיוחד של בתי ספר עם תלמידים מרמה סוציובתי ספר(. המדגם כלל ש 30)סה"כ 

בתי הספר שנבחרו כללו שיטות  3(.25%( בהשוואה לממוצע הארצי )57%אקונומית נמוכה )

מגוונות של פיתוח מקצועי של מורים ולא רק שיטות "מסורתיות" של פיתוח מקצועי כמו 

י הידע במתמטיקה ובמדעים השתתפות בסדנאות או בכנסים. מספר המורים שהשיבו לשאלונ

(. שיעור ההיענות בכל אחת 1998-9)בשנת  452(, 1997-8)בשנת  429(, 1996-7)בשנת  430היה 

. השתתפו במחקר מורים שהחזירו את השאלונים בשלוש נקודות 74-75%מנקודות הזמן נע בין 

ושהוסיפו  1997-98הזמן והשיבו עליהם במלואם, שהשתתפו בתוכנית לפיתוח מקצועי בשנת 

מורים עמדו  207ללמד אותו המקצוע במשך כל שלוש התקופות של המחקר. בסך הכל 

מהמורים  18%-מהמורים למתמטיקה ו 12%מהם היו מורים מורשים.  93%בקריטריונים אלה. 

שנים(. מבחינה מגדרית המדגם מייצג את אוכלוסיית  3למדעים היו מורים חדשים )לימדו עד 

 המורים בארה"ב. 

נקודות הזמן השנייה והשלישית משתתפי המחקר נדרשו להעיד על סוגי הפיתוח המקצועי ב

שבהם השתתפו. בנוסף, הם נדרשו לבחור סוג אחד של פיתוח מקצועי שהיה מועיל במיוחד עבורם 

קטגוריות של פיתוח  8)ובהיעדרו, להתייחס לכל סוג אחר של פעילות(. למשתתפי המחקר הוצגו 

ריות של פיתוח מקצועי "מסורתי" )סדנאות/כינוסים במסגרת המחוז; קורסים קטגו 3מקצועי. 

 חדשניקטגוריות של פיתוח מקצועי  5-לנקודות זיכוי בקולג'; סדנאות/כינוסים מחוץ למחוז( ו

)קבוצות לימוד של מורים; שיתופי פעולה בין מורים או קהילות מורים; מנטורינג; התמחויות; 

אפשר השאלון למשתתף לבחור סוג אחר של פיתוח מקצועי ולתאר אותו  ומרכזי משאבים. בנוסף,

 18.7%. 0-, ואילו פעילות מסורתית קודדה כ1-בצורה חופשית. פעילות "מהפכנית" קודדה כ

 מהפעילויות שסומנו בגל השלישי של המחקר השתייכו לפעילויות מהפכניות.

שעות  18.2מקצועי ומצא ממוצע של הסקר בדק את סך שעות המפגשים בשנת פעילות של פיתוח 

)מפחות מיום ועד  1-9שעות(. מדידת משך הפעילות נעשתה בסולם של  21.7)בסטיית תקן של 

(. 2.3)עם סטיית תקן  3.81בשנה שלישית ממוצע סך משך הפעילות היה  ללמעלה משנה(.

קולקטיבית  )מפעילות של פיתוח מקצועי שאינה 0-2ההשתתפות הקולקטיבית נמדדה בסולם של 

)עם סטיית תקן  0.33לפעילות שהיא קולקטיבית(. ממוצע מדד זה, שנתקבל בשנה השלישית היה 

פריטים  4סוגי למידה ) 18(. מרכיב הלמידה הפעילה במסגרת הפיתוח המקצועי כלל מדד של 0.5

 פריטים התייחסו לתכנון פיתוח 5כ"א;  1.25במשקל  –שמדדו הזדמנויות לתצפיות על מורים 

 5-כ"א; ו 1.25במשקל  –פריטים שהתייחסו לדיון בעבודות תלמידים  4מקצועי שיושם בכיתה; 

)ללא הזדמנויות ללמידה פעילה(  0-פריטים שאלו על הצגה, הובלה וכתיבה(. כך, נוצר אינדקס מ

)כל המרכיבים של למידה פעילה היו נוכחים(. בשנה השלישית למחקר, ממוצע מדד זה  20ועד 

 (. 3.3)עם סטיית תקן  3.43עמד על 

בכל הנוגע לקוהרנטיות שבתוכניות הפיתוח המקצועי, משתתפי המחקר נתבקשו להשיב באיזו 

מידה פעילות הפיתוח תואמת למטרותיה, בהתבסס על מה שלמדו בפעילות הפיתוח הקודמת 

לציין באיזו  פריטים(. כמו כן, הם נתבקשו 3ומלווה בפעילויות שנשענות על מה שלמדו קודם לכן )

מידה תוכנית הפיתוח תואמת לסטנדרטים המחוזיים/מדינתיים, לתוכנית הלימודים ולמנגנוני 

כ"א(. כן, נשאלו מורים אם דנו בנושאים שנזכרו  1.5פריטים, במשקל  2ההערכה של מורים )

                                                      
 מהתלמידים הרשומים אליהם נזקקים לארוחת צהריים חינם.   50%-הגדרת בתי ספר אלה הינה שלמעלה מ 3
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בתוכנית הפיתוח עם מורים אחרים בבית הספר או במקצוע הלימוד אשר לא השתתפו בתוכנית 

 3ם מנהלים וכן אם יצרו קשר עם משתתפים אחרים בתוכנית, המלמדים בבתי ספר אחרים )וע

)התוכנית כללה  9)התוכנית לא כללה אף מרכיב של קוהרנטיות( ועד  0פריטים(. כך, נוצר מדד בין 

את כל המרכיבים של קוהרנטיות שנמדדו(. בשנה השלישית למחקר ממוצע מדד זה שנתקבל הוא 

 (. 1.9יית תקן )עם סט 5.33

באשר להתמקדות בתוכן, משתתפי המחקר בשנה הראשונה והשלישית נתבקשו להתייחס למידת 

השימוש שלהם בפרקטיקות הוראה מסוימות בכיתה. משתתפים בשנה השנייה נשאלו אם 

תוכנית הפיתוח המקצועי מתייחסת לפרקטיקות הוראה אלה. אותרו שלושה תחומים, שלגביהם 

וכניות הפיתוח: שימוש בטכנולוגיה, שיטות הוראה מסדר גבוה )שימוש בחקר נבחנה השפעת ת

פרויקט ועוד(. -ולמידה פעילה( והערכות חלופיות של תלמידים )חיבור, תלקיט, הערכה מבוססת

)שימוש תכוף(. בנוסף, נאספו נתונים על ציון  3-)כלל לא נעשה שימוש( ל 0המדד שנקבע נע בין 

בחרים ועל מאפייני תוכניות הפיתוח המקצועי שמשתתפי המחקר לקחו בית הספר במקצועות הנ

 בהן חלק בשנה השנייה למחקר. 

המחקר ביקש להסביר את פרקטיקות ההוראה בשנה השלישית בהתבסס על ניסיון המורים 

בתוכניות הפיתוח המקצועי בשנה השנייה תוך בקרה של פרקטיקות ההוראה של המורים כפי 

נה למחקר. בסיס הנתונים להשוואה נתקבל מסקר עצמאי קודם שנערך. שנצפו בשנה הראשו

המשתנים במחקר זה קיבלו תוקף מהסקר הקודם. נעשה שימוש באותן שאלות בכל שלוש שנות 

המחקר. חולשת המחקר קשורה בכך שנעשית מדידה למעשה של השתתפות בשנה אחת בתוכניות 

 ר(. לפיתוח מקצועי )השנה השנייה של משתתפי המחק

לצורך ניתוח הנתונים חושב ממוצע הדגש שניתן לכל אחד משלושת התחומים )שימוש 

 0בטכנולוגיה, שיטות הוראה מסדר גבוה והערכות תלמידים חלופיות(. ממוצע זה נע בין 

)כל הפרקטיקות בתחום זה נכללו בתוכנית(. כן  1-)התוכנית לא כללה פרקטיקות בתחום זה( ל

)המייצג  1תן לכל אחד מתחומים אלה. מדד זה חושב באמצעות חילוק חושב הדגש היחסי שני

מצב בו התוכנית כללה את כל הפרקטיקות מהתחום( במספר הפעילויות הקשורות בתחום זה. 

עבור כל פעילות של הוראה נכללו שני משתנים: שימוש המורה בפרקטיקה/פעילות האמורה 

קטיקה זו במסגרת התוכנית לפיתוח מקצועי בשנה הראשונה והדגש היחסי שניתן לפעילות/פר

 בשנה העוקבת. 

 תוצאות

 

המחקר מראה, שפיתוח מקצועי הממוקד בפרקטיקת הוראה מסוימת )שימוש בטכנולוגיה, 

הוראה מסדר גבוה או הערכה חלופית של תלמידים( ונעשה באופן ברור מעלה את השימוש 

מסוימת נמצא גבוה יותר משימושים בפרקטיקה זו בכיתה. זאת ועוד, השימוש בפרקטיקה ה

בפרקטיקות אחרות תוך שליטה בתדירות ביצוע פרקטיקות אלה בשנה הראשונה למחקר. 

השפעות אלה תלויות בשימוש הקודם בפרקטיקות אלה, במקצועות שנלמדו ובמערכת בית הספר 

הוראה  יסודי(. כן נמצא שגם מורים שכלל לא עשו שימוש בפרקטיקות-)יסודי, חטיבה או על
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המשתייכות לאחת משלוש הקטגוריות האלה ייטו לעשות בהן שימוש בשנה השלישית בשיעורים 

  4מובהקים בהשוואה למורים שלא השתתפו בפיתוח מקצועי ממוקד המתייחס אליהן.

המחקר אף מצא, שהשתתפות קולקטיבית ולמידה פעילה המתרחשים במסגרת תוכניות הפיתוח 

בטכנולוגיה הם בעלי השפעה משמעותית ומובהקת על האפשרות  המקצועי הממוקדת בשימוש

שמורים ישתמשו בטכנולוגיה בכיתה. גם ביחס למאפיינים אחרים נמצאה השפעה חיובית אך לא 

מובהקת )ייתכן שהדבר קשור לגודל המדגם(. בנוסף, נמצא כי יש תועלת רבה יותר למורים 

קד בהוראה מסדר גבוה או בהערכה חלופית הממוחדשני המשתתפים בפיתוח מקצועי בעל אופי 

של תלמידים בהשוואה לפיתוח מקצועי שאינו כולל רכיבים אלה. לא נמצאה כל השפעה לאורך 

 התוכניות לפיתוח מקצועי ולמספר שעות המגע בהקשר הזה. 

 

 
Cordingley, P., Higgins, S., Greany, T., Buckler, N., Coles-Jordan, D.,…& Coe, R. (2015). 

Developing great teaching: Lessons from the international reviews into effective professional 

development. Teacher Development Trust. Available at: 

http://dro.dur.ac.uk/15834/1/15834.pdf   

 תיאור ושיטה

 

של אפקטיביות של פיתוח מקצועי של ומחקרים חיבור זה מהווה סקירה הסוקרת סקירות 

, המצביעות על השפעה שיש לפיתוח מקצועי בשפה האנגלית 2000מורים, שהתפרסמו החל משנת 

המחקרים בסקירות מתייחסים לפיתוח מקצועי של מורים במערכת על הישגי התלמידים. 

בבתי ספר פרטיים וציבוריים. לא נכללו סקירות הנוגעות  4-18לתלמידים בגילים הפורמלית 

מתוכן סקירות.  46לאחר סינון המקורות נתקבלו למודלים שונים של פיתוח מקצועי של מורים. 

 10; ותסקירות בעלות מתודולוגיה ושקילת עובדות ברור 8שלוש קבוצות: נחלקו ל סקירות 34

סקירות בעלות מתודולוגיה  15אך ללא שקילה של העובדות;  ,גיה ברורהסקירות בעלות מתודולו

 לא ברורה. 

כדי להעריך את הטענות הנוגעות לקשר שבין רכיבים שונים של פיתוח מקצועי לבין אפקטיביות 

. שלהן תוקףעוצמתן הכוללת ולארבע קטגוריות בהתאם לסקירות ל 9של תוכניות כאלה מוינו 

הכוללת מערך מחקר שמאפשר  ,קירה חזקה באופן עקבי בתחומים רביםס אחת כוללתקטגוריה 

נמצאו חזקות אף הן, ששלוש סקירות נוספות קטגוריה שנייה כוללת היסק סיבתי בין המחקרים. 

היו פחות שארבע סקירות נוספות בקטגוריה השלישית נכללו אך ממוקדות בנושאים מסוימים. 

עדיין הציגו נתונים באופן  ולם,אך לא על קשרים סיבתיים( א ,חזקות )הצביעו רק על קורלציות

נכללה סקירה אחת שהייתה  בקטגוריה הרביעית ,לבסוףשיטתי ולכן נחשבו משכנעות. 

 קונסיסטנטית עם הנתונים הקיימים, אף שלא תמכה מאוד בטענות שנכללו בה. 

ת משווה. המשקל שניתן כל סקירה נותחה באופן עצמאי והטענות שבהן הועמדו לבחינה רוחבי

הטענות נוסחו באופן להן תאם לתוקף ולעוצמה הכללית של הסקירות, כפי שסווגו מלכתחילה. 

                                                      
מערכת היסודית, חטיבת הביניים והתיכון לעשות לגבי חלק מהקטגוריות נמצאו הבדלים במוכנות של מורים ב 4

 שימוש חדש בפרקטיקות במהלך השנה השלישית. 

http://dro.dur.ac.uk/15834/1/15834.pdf
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הייתה  Timperley, Wilson, Barrar, & Fung (2007)הסקירה של י )כפי שיוצג להלן(. אטתמ

ת והטענות שהובאו בה שימשו כנקוד ,ביותרהמשמעותית והקונסיסטנטית חזקה הסקירה ה

 מוצא לבחינה הרוחבית ביתר הסקירות. 

 תוצאות

הממצא הבולט שעלה מסקירת הסקירות הוא שתוכנית מוקפדת ומתוכננת כראוי של פיתוח 

היא בעלת השפעה חזקה על הישגים אלה.  ,הממוקדת בהישגי התלמידים ,מקצועי של מורים

שמתפרסות על פני שנה בשני מחזורים או  ,)למשל שככלל להתערבויות פיתוח ממושכות נמצא,

פני זמן קצר )בנות יום אחד, למשל(. עם -שלמה( יש השפעות חזקות יותר לעומת התערבויות על

צרות במיקוד על הוראת אוריינות זאת, בחלק מהסקירות נמצאה השפעה גם להתערבויות קצרות 

שנדרשו  תדירות הפעילויות או התמיכה)למשל איות( או מדעי יסוד )שימוש במתודות חקר(. 

בכל הנוגע  ,לצורך שיפור הישגי התלמידים השתנה בהתאם למטרות התוכנית. כך, למשל

במיוחד בכל  ,שינוי באופן ההבנה של מורים את גישות ההוראה שלהםחולל להתערבויות שנועדו ל

בסיס חודשי כדי לממש מטרה -שנדרשות התערבויות עלהמחקר הנוגע לקריאה ולכתיבה, הראה 

 זו. 

כל הסקירות הצביעו על כך שכדי שתוכנית פיתוח מקצועי תהיה אפקטיבית נדרש שהתוכן שלה 

גורם יהיה רלבנטי למשתתפים בה, להתנסויותיהם היומיומיות ולשאיפותיהם ביחס לתלמידיהם. 

ה על נוסף החשוב להצלחת התוכנית נוגע לקיומה של מטרה משותפת ופחות לשאלה אם חל

כן נמצא, שלסביבת פיתוח חיובית, להקצאת זמן מתאים  תתפות.המשתתפים בה חובת הש

יותר  רבהולהתאמה בין ההתנסות בתוכנית הפיתוח להקשר החברתי הרחב יותר יש משמעות 

 לעניין האפקטיביות של תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים. 

 הפדגוגיגש הד לשני הדגשים המרכזיים:הסקירות שנכללו במקור זה הצביעו על חשיבות דומה 

הלומד, נקודות בנוסף לגורמים אלה נמצא, שבהירות בנוגע להתקדמות ידע התוכן. והדגש על 

מהווים גורמים בהצלחת תוכנית הלמידה המקצועית  גם הם ההתחלה בתהליך והשלבים הבאים

שתאפשר  ,בהקשר זה מוצע, שתוכניות לפיתוח מקצועי יכללו רכיב של הערכה מעצבת של מורים.

לעומק ולהבין  ים להבחין בהשפעה שיש לתהליך הלמידה שלהם ולעבודתם על תלמידיהםלמור

  .כיצד אלה לומדים

בכל הנוגע לדרישות התוכניות של תהליכים אפקטיביים של פיתוח מקצועי, אלה כוללות: 

ת; פרקטיקות ותפיסות; הבנה של הרציונל המונח בבסיס פרקטיקה רצויה; תוכן ֹותיאוריות קיימ

תכנים בל לערער באופן המתקבל על הדעת תיאוריה קיימת; מעורבות ביקורתית של מורים שיכו

לבחינה מחדש של גישות  וקול דעת יויצירת הזדמנויות לש; לתהליכי הפיתוח םהנוגעי

 ופרקטיקות. 

ברוב התוכניות המוצלחות של פיתוח מקצועי הוצעה תשומה חיצונית, סקירת הסקירות מעלה, ש

ביקורתית על תיאוריה  התייחסותאו  ,ל גישות והיבטים מגוונים של הפרקטיקהכמו יצירה ש

מאמנים או מומחים בתחום תוכן מסוים,  ,למשל ,רבויקיימת. תוכניות מוצלחות כאלה ע

בתהליכי פיתוח מקצועיים ובהערכה. התוכניות המוצלחות היו גם אלה שמנהליהן עודדו את 

המורים המשתתפים בהן לגלות מנהיגות והובלה ושהתייחסו אליהם כאל עמיתים שעימם הם 

 חלקו ערכים, מטרות ותפיסות משותפות. 
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סקירת הסקירות הוא שכדי להביא לשיפור בהישגי התלמידים מתוך אפוא מסר מרכזי, שעלה 

מומחיות זו מנגישה למשתתפים את  כתוצאה מתהליכי פיתוח מקצועי נדרשת מומחיות חיצונית.

הידע הקיים, התיאוריות והעובדות בנוגע לפרקטיקות ולתחומי התוכן השונים; מציגה ידע 

הישגי התלמידים; קושרת בין  בשיפורם ומיומנויות חדשים בפני המשתתפים; מסייעת למורי

למידה מקצועית ללמידת התלמידים באמצעות דיון בהתקדמות הלמידה של תלמידים וניתוח 

נקודות המוצא השונות של מורים ואת עמדתם המנטלית ביחס  מסייעת בבירורהמידע הנוגע לה; 

מצעות אסטרטגיות של אהתמיכה החיצונית במורים בתוכניות המוצלחות נעשית לרוב בללמידה. 

   5מודלינג, תצפית ומתן משוב ואימון אישי.

נמצא קשר הדוק בין הצלחות המורים בשיפור הישגי התלמידים לבין יכולתם לעבוד במשותף 

עם זאת, נגישות ולזכות לתמיכת עמיתים, המשתתפים בתוכניות לפיתוח מקצועי של מורים. 

לתרום  ותאך לא מספיק ותהכרחי וה נמצאלשיתוף מסוג מסוים לצד קבלת תשומה ממומח

תוכניות מוצלחות שעלו בסקירות הן אלה שכוללות דיון מפורש באופן תרגום להצלחת התוכנית. 

הידע בתוכניות להוראה בכיתה, שהמורים בהן מעורבים ברפקלציה ובניתוח הרציונל והעובדות 

 ,.Timperley et alמסקירה אחת )תיאוריות ולפרקטיקות הוראה. עם זאת, עולה בעיקר הנוגעים ל

 נושאים הנוגעים להוראה בדרכים מגוונותבבעוד שחשוב שתוכנית לפיתוח מקצועי תדון (, ש2007

היא אפקטיבית באופן כוללני. מודגש, כי החשוב הוא שפעילות מסוימת  נמצאה, לא ותבחן אותן

המטרות המשותפות, לצד בחינה לבין השילוב שבין רכיבים שונים של פיתוח מקצועי של מורים 

 של פרספקטיבות וגישות מגוונות. 

כי מודל דידקטי של פיתוח מקצועי שלפיו מובילי התוכנית "אומרים"  ,ניכרת הסכמה בסקירות

או מספקים להם חומרים ללא אפשרות לפתח את מיומנויותיהם ולבחון את  ,למורים מה לעשות

פיתוח מקצועי שנעדר  לגביאינו אפקטיבי. כך גם  ,השפעתם על תהליכי הלמידה של התלמידים

דגש או שאיפה הנוגעת לתלמידים ולהערכת הביצוע המשתנה של המורה והשפעתו על למידת 

 התלמידים. 

כי מנהלי בית  ,בכל הנוגע למנהיגות בית הספר, ניכר מתוכניות אפקטיביות של פיתוח מקצועי

יצירת תנאים ארגוניים שמבקשים  באמצעותי הספר לקחו חלק פעיל בתהליכי הפיתוח המקצוע

ועד למעורבות ישירה דרך המומחים החיצוניים  עטייםלהבטיח את השינויים הצפויים ב

 ,.Timperley et alהסקירה המשמעותית ביותר שנכללה בסקירת הסקירות )שלוקחים בהם חלק. 

של פיתוח מקצועי של ( הצביעה על ארבע פונקציות חשובות למנהלים בתכניות מוצלחות 2007

ארגוני שכלל, -תפקיד ניהולימורים: פיתוח חזון הנוגע להישגי התלמידים ולתוכנית הלימודים; 

 שאמון על קידום תרבות למידה למשל פתרון מחלוקות, גיוס מומחים ועוד; תפקיד של הובלה

ועוד; ופיתוח  , מעורבות בתכנים ובפעילויות שעשויים לסייע לשיפור הישגי התלמידיםבית ספרית

אחד  שיובילו היבטים פדגוגיים מסוימים בביצוע תוכנית הלימודים. מורים אחריםשל מנהיגות 

התפקידים המשמעותיים שיש למנהלי בתי ספר בהקשר הזה קשור בניתוח נתונים אודות הישגי 

התלמידים ושימוש בנתונים אלה כדי להבטיח את תהליך הלמידה וההתפתחות. הנתונים 

                                                      
עוד עולה, שתוכניות פיתוח מקצועי במדעים חסרו תצפיות ומשובים ושבתכניות במתמטיקה הקשר בין מתן משוב  5

 להצלחת התוכנית היה פחות הדוק.
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מעורבות גדולה יותר של מנהלים בפיתוח מקצועי המדגיש פדגוגיה ונושאים מתחום ים על מצביע

  מתמטיקה ומדעים.  מקצועותאוריינות השפה ומעורבות קטנה יותר בפיתוח מקצועי ב

    

 

Kennedy, M.M. (1999). The role of preservice teacher education. In L. Darling-Hammond & 

G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice (pp. 

54-85). San Francisco, CA: Jossey Bass.  

 תיאור ושיטה  

 

סקירה זו בוחנת מחקרים ניסויים, הנוגעים להתערבויות של פיתוח מקצועי שבוצעו במערכת 

. היא מתייחסת למורים שלימדו מקצועות יסוד כמו 1975החינוך האמריקנית ושפורסמו משנת 

שפה, מתמטיקה, מדעים ומדעי החברה ומוציאה מכלל זה מחקרים הנוגעים להוראת אמנות, 

שבה הדרישות הפדגוגיות עשויות להיות שונות. בשל המספר הגדול  –וכו'  חינוך גופני, חקלאות

של המחקרים הסקירה לא כללה חיפוש במאגרי מידע, אלא התמקדה בסקירות בולטות, שכללו 

כתבי עת  13 -ב 2000-2014ובנוסף נסרקו כל הגליונות שפורסמו בין  2000מחקרים לפני שנת 

מחקרים. ביחס למחקרים אלה נערך סינון  28וש זה הניב מרכזיים בתחום הכשרת מורים. חיפ

( המחקר וההבדל בין קבוצת הביקורת לקבוצת הניסוי עוסקים 1לפי חמישה קריטריונים: 

המחקר כולל נתונים הנוגעים להישגי התלמידים )הוצאו מכלל זה,  (2בפיתוח מקצועי בלבד; 

המחקר כלל תוכניות שהשתמשו  (3למשל, עדויות של מורים, סקרים או תצפיות בכיתה(; 

( 4במטלות חובה לקבוצות של מורים ומבטיח רמת דומה של נכונות ללמידה בין הקבוצות; 

( המחקר עוקב אחר 5המחקר בחן מורים לפחות שנה לאחר השלמת התוכנית לפיתוח מקצועי; 

 חקרים. מ 15מורים שהשתתפו בתוכנית לאורך זמן ולא אחר תלמידים. בסופו של דבר נכללו 

בשלב הראשון חושב גודל ההשפעה של תוכניות לפיתוח מקצועי בכל אחד מהמחקרים שנסקרו. 

ההשוואה בין המחקרים נעשתה בהתבסס על תוכן הנושאים שנלמדו בתוכניות ובין השיטות 

שנעשה בהן שימוש לצורך למידת התכנים. מובן התוכן מתייחס למספר אתגרים הניצבים בפני 

תוכנית הלימודים באופן שייצור הבנה אצל התלמידים; הכלה של מצבי התנהגות  המורה: הוראת

שונים של תלמידים; גיוס שיתוף פעולה והשתתפות מצד התלמידים לתהליכים בכיתה; חשיפת 

תהליכי החשיבה של התלמידים ביחס לחומר הנלמד. מובן השיטות ליישום התוכן של הפיתוח 

ל פיתוח מקצועי: תיאור או המחשה בפני המורים של המקצועי מתייחס למספר דרכים ש

"פתרון" נכון של בעיות; הצעה של מספר אסטרטגיות להשגת מטרה מסוימת; יצירת תובנות, 

הארה ורפלקציה אצל מורים; הצגת גופי ידע שונים בפני מורים תוך הותרת מקום רחב לשיקול 

 דעת ולאוטונומיה בהוראה. 

 תוצאות

 

כמעט בכל המחקרים שנסקרו לתוכניות הפיתוח המקצועי של מורים יש הסקירה מעלה, כי 

השפעה מועטה ללא קשר לתוכן שהוצג בהן, לזמן שהושקע במורים שהשתתפו ולאופני למידת 
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הידע והמיומנויות שננקטו בהן. זאת ועוד, כיוון שבאופן עקרוני פיתוח מקצועי משפיע על ידע 

הם, ואלה משפיעות על הישגי התלמידים, יש להניח המורים, וזה משפיע על הפרקטיקות של

שההשפעה של תוכניות הפיתוח המקצועי על הישגי התלמידים תהיה אף פחותה יותר. בנוסף, 

תוכניות שכוללות גם מאמנים אישיים או גורמים נוספים המתווכים בין מנהלי התוכנית למורים, 

על הישגי התלמידים יכולה  20.2של  מוסיפות עוד גורם לתהליך זה. מכאן, שהשפעה בשיעור

להיות משמעותית ביותר עבור תוכניות לפיתוח מקצועי. מרבית המחקרים מראים, שככל 

שהייתה השפעה לתוכניות לפיתוח מקצועי, זו ניכרת לקראת סוף שנה אחת לאחר סיום התוכנית 

ה שלהם ולא בסיומה. ממצא זה מחזק את הטענה, שמורים משפרים את פרקטיקות ההורא

 באופן שהולך ומתווסף )אינקרמנטלי(. 

הסקירה מצביעה על כך, שתוכניות בהיקפים גדולים, הכוללות פעילויות מגוונות של פיתוח 

מביאות לתרומה נמוכה אף יותר. ממצא מפתיע זה מוסבר באמצעות העובדה שבחלק גדול 

וכן קטנה. ממוצע מהתוכניות השתתפות המורים היא חובה, והמוטיבציה שלהם ללמוד מת

וכשהוצאו מחקרים . 0.10המחקרים שנסקרו היה  15ההשפעה של תוכניות לפיתוח מקצועי בכל 

כן עולה מהסקירה,  .0.16 -שכללו תוכניות בהן השתתפות המורים הייתה חובה ממוצע זה עלה ל

ה כי תוכניות, שכללו יותר מרכיבים של רפלקציה ויצירת חשיבה אצל מורים, הביאו להשפע

 גדולה יותר על הישגי התלמידים בהשוואה לתוכניות עם מרכיבים אחרים. 

בניגוד לסקירות רבות אחרות, סקירה זו מצביעה על כך, שתוכניות לפיתוח מקצועי, הממוקדות 

בעיקר בתוכן הן בעלות השפעה פחותה יותר על תהליך הלמידה של תלמידים. תוכניות 

טרטגיות המנוסחים בצורה רחבה יחסית, למשל לסייע שמצליחות להשפיע כוללות תכנים ואס

 למורים לחשוף את תהליכי החשיבה של תלמידיהם. 

גם תרומותן של תוכניות לפיתוח מקצועי, המתאפיינות בלמידה שיתופית של מורים אינן ברורה 

ושונה בין תוכניות. לעתים היא אף מלווה בהשפעה שלילית, למשל בתוכנית המבוססת על למידת 

עמיתים באמצעות הוידיאו. החוקרים מדגישים את חשיבות החקירה של התכנים ושיטות 

 הפיתוח המקצועי ולא רק את האפיון של למידה שיתופית  כדי לעמוד על טיבן וכיווני השפעתן. 

כן מראה הסקירה, שתוכניות לפיתוח מקצועי שנמשכות זמן רב יותר לא בהכרח מביאות 

שגי התלמידים. תוכניות ממושכות נראות פחות אפקטיביות כשנלווית להשפעה חזקה יותר על הי

(, והן prescription) תיאור או המחשה בפני המורים של "פתרון" נכון של בעיותאליהן מתודה של 

עשויות להיות יותר אפקטיביות כשתוכניות אלה כוללות מרכיבים של רפלקציה ויצירת חשיבה 

 ות שונות למימוש מטרות ספציפיות. אצל מורים או הצגה של אסטרטגי

לבסוף, ובניגוד למגמות מהשנים האחרונות, הסקירה אינה מראה שלשימוש באימון אישי יש ערך 

נראה, שכאשר עם זאת, ברור ותועלת למורים, המשתתפים בתוכניות עם רכיב כזה ולתלמידיהם. 

רת מודל לתכנון אסטרטגי המאמן האישי משתף פעולה עם המורה, למשל בתכנון שיעורים וביצי

 ולא רק צופה במורה ומעריך את עבודתו, כי אז יכולה להיות לכך השפעה גדולה יותר על המורה. 

החוקרים מדגישים, כי רבות מהתוכניות לפיתוח מקצועי שנמצאו בעלות השפעה על מורים 

דעות היטב בנוגע ותלמידים הן תוכניות ותיקות בעלות ניסיון רב של עבודה עם מורים, שהיו מיו

לאתגרים שבהוראה ושביססו את התוכנית על הניסיון האישי והמומחיות של מי שהציע אותה. 
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רבות מהתוכניות שלא הראו אפקטיביות גדולה היו תוכניות בהיקף גדול במיוחד, שנשענו על 

את, גורמים מתווכים כגון מאמנים אישיים, או מנהלי צוות של קבוצות קטנות שגויסו לטובת ז

 ושלא היו בקיאים די הצורך בנושא של למידת מורים.

 

 

Darling-Hammond, L., Hyler, M.E., & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional 

development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute. Available at: 

https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-

files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf  

, פיתוח מקצועי אפקטיבי מוגדר כלמידה מקצועית מובנית המביאה לשינוי מקור ביבליוגרפי זהב

בהקשר זה, בפרקטיקות של מורים ובידע שלהם ומשפרת את תוצאות הלמידה של תלמידים. 

 תפקיד.-למידה מקצועית כוללת פעילויות חיצוניות ופעילויות מוכוונות

בוצעו בשלושת העשורים הקודמים לדוח ושהיו בעלי מספר מחקרים ש 35בדוח זה נסקרו 

מאפיינים: נכללו בהם קבוצת ניסוי וביקורת או השוואה כלשהי או נותחו בהם הישגי התלמידים 

המחקרים שנסקרו הם תוך שליטה במשתני הקשר מסוימים ומאפיינים של התלמידים עצמם. 

סטטיסטית של פיתוח מקצועי על הישגי מוצאים השפעות חיוביות, מובהקות מבחינה רק אלה ש

התלמידים. כל המחקרים התפרסמו בכתבי עת שפיטים או מייצגים מחקרים תקפים, גדולים 

-Darling) סקירה קודמת הדוח נשען עלמידה שהוגשו לסוכנויות פדרליות וכפופות לשיפוט. -בקנה

Hammond, Wei, Andree, Richardson, & Orphanos, 2009),  מחקרים שפורסמו לפני שכוללת

הם  לאחר עיון במחקרים אלה .2017שפורסמו עד לסתיו ועל חיפוש עדכני של מחקרים  2010

"שיתוף פעולה", היא:  דוגמה למאפיינים אלה  סווגו לפי מאפייני תוכניות הפיתוח המקצועי.

שעות". בוצעה קריאה נוספת והתווספו מאפיינים נוספים לסיווג  50-"פיתוח מקצועי מעל ל

מאפיינים  7בסופו של דבר חולצו  ציה על פרקטיקה".קלרפ"אפשרויות למשוב", " המחקרים כמו 

 תוכניות שאיתרו תרומה אפקטיבית להוראה ולהישגי תלמידים: המרבית ל

 כניות שהן:ות

 ממוקדות תוכן;  .1

 כוללות אסטרטגיות ללמידה פעילה;  .2

 מערבות שיתוף פעולה של מורים;  .3

 מודלינג; מודלים ובמשתמשות ב .4

 מציעות אימון אישי או תמיכה של מומחה;  .5

 כוללות הזדמנויות למשוב ולרפלקציה;  .6

  בעלות התמדה והמשכיות.  .7

 תוכניות ממוקדות תוכן

 

https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
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 ,, למשלהתלמידים הוא כזה שממוקד בתוכן שהמורה מלמדפיתוח מקצועי שמשפיע על הישגי 

 , נתון בהקשר כלשהולרוב, הוא ממוקם במסגרת בית הספר. מתמטיקה, מדעים או אוריינות

וקשור אל כיתת המורה. הוא כולל למשל, בחינה של תוצרי התלמידים, בדיקה ניסויית של 

 35מתוך  31-הדוח מעלה, שב. תוכנית לימודים או לימוד של פדגוגיה בתחום תוכן מסוים

דוגמה כחלק מתוכנית הפיתוח המקצועי של מורים. דגש על תוכן מוֹשם המחקרים שנסקרו 

. תוכנית זו Science Teachers Learning from Lesson Analysis (STELLA) -לתכנית כזו היא ה

. היא כוללת וידאו-מתמקדת בתכנים ובפדגוגיה מתחום המדעים ומשלבת ניתוח הוראה מבוסס

ידי חברי סגל באוניברסיטה -השתלמות קיץ בת שלושה שבועות בתחום המדעים הנעשית על

במהלך השנה מקומית. במהלך השתלמות זו נעשה גם ניתוח של הוראה באמצעות הוידאו. 

המורים מאמצים שתי גישות ממוקדות תוכן. האחת, נוגעת להבנה של רעיונות התלמידים לצורך 

 באמצעותה קשורה ליצירת רצף של רעיונות מדעיים ירים, הוראה וניתוחה. גישה שניתכנון השיעו

התכנית כללה מפגשים בקבוצות קטנות סיוע לתלמידים לבנות סיפורים, שיהיו מובנים להם. 

בהנחיה ודיון בקטעי וידאו של הוראה של כיתה, שיח בין מורה לתלמיד, חומרי הוראה ודוגמאות 

. היא גם כללה ניתוח עצמי של הוראה באמצעות מודלים מוכנים מראש של עבודות תלמידים

שעות ניתוח של פרקטיקות  58ותיקון מערכי השיעור בהתאם. בסך הכל, מדובר בתוכנית שכוללת 

, שתלמידים שלמדו הראו יםמחקרשעות בתכנית הקיץ.  44הוראה במהלך שנת לימודים ועוד 

ים שלמדו אצל מורים שזכו להכשרה בתחום התוכן בהשוואה לתלמיד זו אצל מורים בתכנית

הבדלי ההישגים נזקפו, מבחינה סטטיסטית בלבד זכו להישגים גבוהים יותר בתחום המדעים. 

 עקביתשל מורי המדעים, לידע הפדגוגי של מורים אלה וליכולתם ליצור מסגרת  ןכולידע הת

ש לתוכנית הפיתוח המקצועי של מחקרים אלה מצביעים על יתרון שי לבניית סיפורים מדעיים.

עם פדגוגיות שתומכות בתלמידי המורים ובפרקטיקות ההוראה  ןכות תמורים הקושרת בין למיד

   (. Roth et al., 2011; Taylor, Roth, Wilson, Stuhlsatz, & Tipton, 2017) םשלה

 

 אסטרטגיות ללמידה פעילה

 

למידה של מבוגרים, מורים מגיעים לפעילות זו א פעילות וכיוון שפיתוח מקצועי של מורים ה

 קחת בחשבוןלאחר התנסויות ועניין קודם. בספרות מוסכם, שפיתוח מקצועי של מורים צריך ל

ולהציע הזדמנויות למידה בהתאם לעניין שיש להם בכך. עוד ובנסיונם בהתנסויות המורים 

וא שפעילות זו תכלול רפלקציה מודגש, כי תנאי מרכזי ללמידה ולפיתוח המקצועי של מורים ה

 המחקרים שנסקרו, 35מתוך  34 -, שבא לידי ביטוי במאפיין זה .(Trotter, 2006) עצמי וחקר

מבוססת על הרצאות למעורבות ישירה יותר של מורים ה פאסיבית שינוי מלמידה מייצג

למידה נטיים ופעילויות אינטראקטיביות. תשלהם, שימוש בחומרים או הלמידהבפרקטיקות 

לאסטרטגיות שונות כמו שיתוף פעולה, אימון, משוב, רפלקציה ושימוש מהווה קורת גג פעילה 

היא מאפשרת למורים לשנות פרקטיקות הוראה ולא רק להתנסות בפרקטיקות אחרות במודלינג. 

קונסטרוקטיביסטית לצד אלה הקיימות מזה זמן. אחד הרכיבים החשובים שלה נוגע להתנסות 

 של מורים במתודות שאותן יאמצו עם תלמידיהם, לחשיבה עליהן ולשינויין. 

למשל בתוכנית לפיתוח מקצועי של מורים לביולוגיה  באה לידי ביטוידוגמה למאפיין זה 

הידע את חקר, מיועדת להגביר את הבנת המורים ו-בקליפורניה. תוכנית זו, שהינה מבוססת

יוצרים לתלמידיהם. מורים תרגלו  םילויות הלמידה שההפדגוגי שלהם באמצעות חוויה של פע
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פרקטיקות שמייצרות שיתופי פעולה עם תלמידיהם ומגבירות את מעורבותם בתהליך הלמידה. 

ידע תלמידים שלמדו אצל מורים בתכנית הראו הישגים טובים יותר השקולים לשנה אחת של 

גים גבוהים יותר במבחנים כן נראו הישקריאה בהשוואה לתלמידים בקבוצת הביקורת. ב

    . (Greenleaf et al., 2011) הארציים בשפה ובביולוגיה

  שיתוף פעולה

 

עם ההבנה שהוראה היא פעילות משתפת בקהילה, שיתוף פעולה של מורים הוא מרכיב חשוב 

 35מתוך  32-מאפיין זה נמצא ביתוח מקצועי אפקטיבי של מורים. תכנון ובהפעלה של פב

-במונח "שיתוף פעולה" הכוונה היא למגוון דפוסי למידה החל ממפגש "אחדהמחקרים שנסקרו. 

ואנשי מקצוע  אחד", דרך אינטראקציות בין קבוצות ועד לשיתוף פעולה ברמת בית הספר-על

 My teaching -דוגמה למפגשים אישיים בין מורה למאמן נראית למשל בתוכנית ה .לו ץמחו

Partnerלשפר אינטראקציות שבין מורה לתלמיד  ת, שהינה תוכנית אימון מתווכת ברשת המיועד

בתוכנית זו מורים נדרשו לשלוח קטעי וידאו קצרים  .במדינת וירג'יניה בסביבה תיכונית

מהפרקטיקה של עצמם, להשקיף עליהם ולהשיב לשאלות של מאמן אישי בנוגע ליחסים עם 

דקות עם המאמן. בנוסף, המורים  20-30-. לכל רפלקציה נתלוותה שיחה טלפונית בת כתלמידיהם

בסך הכל, השתתפו בסדנאות מדי חודש וניתנה להם גישה לקטעי וידאו מוערים למשך התוכנית. 

חודשים בנוסף לעבודה בכיתה ולרפלקציה  13פני -שעות הכשרה בתפקיד על 20התוכנית הציעה 

מחקר שהשווה את הישגי התלמידים שלמדו אצל מורים בתוכנית ם. הורישעשו המורים על שיע

 59לאחוזון  50לעומת אלה שלמדו אצל מורים שלא השתתפו בתוכנית הראה שיפור מאחוזון 

. תוצאות (Allen, Pianta, Gregory, Mikami, & Lun, 2011) בהישגים הכוללים של תלמידים אלה

 ות בתכנית במשך שנתיים. דומות נצפו במחקר, שהתייחס להשתתפ

זילנד שבה -בניו ,למשל ,דוגמה לתוכנית המדגישה שיתוף פעולה ברמת בית הספר נראית

בתי ספר. מטרת התוכנית הייתה לשפר את אוריינות התלמידים, במיוחד אלה  195השתתפות 

בעלי הביצועים הנמוכים. כל אחד מבתי הספר בחר להדגיש קריאה או כתיבה במשך שנתיים 

והוא עבד בשיתוף עם מומחה לאוריינות, שהציע פיתוח מקצועי למורים ולמנהלים. המומחה 

ביקר בבתי הספר אחת לשבועיים וערך תצפיות במקום, הדגים הוראה, הציע אימון אישי ומתן 

תוכנית זו הדגישה את התמיכה המוגברת של בתי  משוב והיה מעורב בדיונים עם צוות בית הספר.

מחקר הראה, שתלמידים שהשתתפו ה שינויים מעבר לרמה האינדיבידואלית.הספר ביצירת 

פעמים בהתאמה בהשוואה  1.6-.1.4-פעמים ל 2.9-3.5 -בכתיבה ובקריאה שיפרו את הישגיהם ב

   .   (Meissel, Parr, & Timperley, 2016) לקבוצת המקור

ברשת יכולות אף הן לתרום  תוכניות פיתוח מקצועי של מורים המבוססות על טכנולוגיה ושיתוף

מורים בגיל הרך השתתפו בקורס אינטרנטי על הוראת  ,לשיפור הישגי התלמידים. כך למשל

והזדמנויות  ןולקבלתהודעות השפה ואוריינות. הקורס כלל סרטוני הוראה, אפשרות למשלוח 

בין להתנסות במיומנויות שונות בקבוצות קטנות. הטכנולוגיה אפשרה את שיתוף הפעולה 

 ,Landryהמורים וקידמה מאפיינים חשובים אחרים של פיתוח מקצועי מועיל כמו למידה פעילה )

Anthony, Swank, & Monseque-Bailey, 2009 .) 
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 מודלינגמודלים ושימוש ב

 

על מודלים של הוראה ושל תוכנית לימודים מסייעות למורים לגבש תפיסה של פרקטיקה ש

תתאפשר התפתחות מקצועית. המאפיין של מודלינג כולל סרטונים או מקרים כתובים של בסיסה 

חלקים לדוגמה מהוראה שיעורים לדוגמה, מערכי שיעורים מתוכננים, תצפיות בעמיתים, הוראה, 

דוגמאות המחקרים שנסקרו בדוח.  35מאפיין זה היה נוכח בכל ודוגמאות של עבודות תלמידים. 

שבו נבחנו שלושה סוגי התערבויות. התערבות אחת ת למשל במחקר ניסויי למאפיין זה נראו

, ניתוח של דיאלוג בין מורה ידי המורים עצמם-כוללת ניתוח מקרים של הוראה שנכתבו על

סוג אחר כלל ניתוח של עבודות התלמידים ביחס להוראת  .לתלמיד ורפלקציה של המורים עצמם

 הבינו מההוראה.  המורים, לרבות דיון במה שהתלמידים

 אימון אישי ותמיכה של מומחה

 

המחקרים שנסקרו כללו הפנייה לאימון אישי כחלק מתוכניות הפיתוח המקצועי של  35מתוך  30

מודל האימון מאפשר למידה מקצועית של מורים תוך הסתייעות במומחה והוא נחשב מורים. 

. התפיסה (Powell, Diamond, Burchinal, & Koehler, 2010ככזה התורם להישגי התלמידים )

המקובלת היא שמורים שהשתתפו במהלך של אימון אישי יטו יותר ליישם פרקטיקות הוראה 

חלופיות ולהשתמש בהן באופן מותאם יותר בהשוואה למורים שהשתתפו בצורות מסורתיות 

 יותר של פיתוח מקצועי של מורים. 

 

 קבלת משוב והזדמנויות לרפלקציה

 

הזדמנויות לקבלת משוב ולרפלקציה נתפסות כרכיבים משמעותיים של פיתוח מקצועי אפקטיבי. 

אף שמדובר ברכיבים בעלי אופי שונה, שניהם מסייעים למורה הלומד לפתח חזון מקצועי יותר 

הרכיב של פרקטיקת ההוראה שאותו הם למדו או שבו צפו במהלך הלמידה המקצועית שלהם. 

המחקרים שנסקרו ואילו הרכיב שכלל התייחסות לקבלת  35מתוך  34 -ב של רפלקציה הופיע

מחקרים. לרוב, תוכניות לפיתוח מקצועי היוצרות הזדמנויות לקבלת משוב  24 -משוב נראה ב

ולרפלקציה כולל אפשרויות לשתף תגובות חיוביות וקונסטרוקטיביות לתוצרים אוטנתיים של 

רים או תצלומי וידאו של שיעורים והן נעשות בדרך כלל הוראה כמו מערכי שיעור, הדגמת שיעו

 ידי מנחה מקצועי. -בהקשר של אימון אישי או סדנאות קבוצתיות המנוהלות על

 התמדה והמשכיות

 

אף שהספרות המחקרית טרם הגדירה סף מינימלי להימשכות תהליך אפקטיבי של פיתוח 

מקצועי של מורים, קיימת הסכמה שלא ניתן להגיע ללמידה מקצועית משמעותית המתורגמת 

פעמית קצרה. על פיתוח מקצועי של מורים להתמיד בזמן -לשינוי בפרקטיקת ההוראה בסדנה חד

מגוונות למורים כדי שיוכלו להיות מעורבים בלמידה סביב מערך ולהציע הזדמנויות מרובות ו

בודד של נושאים או פרקטיקות. כך, אף לא אחד מהמחקרים שנסקרו בדוח זה כלל פיתוח 

פני שבועות, חודשים או שנת לימודים -פעמי. התוכניות לרוב נמשכו על-מקצועי קצר מועד וחד
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ת מורים בסדנה התחלתית ואינטנסיבית מלאה. המודל המצוי ביותר שנסקר הוא השתתפו

אימון או ימי פיתוח מקצועי שנודעו להרחיב או המלווה ביישום הנלמד בכיתה ובמספר מפגשי 

ליישם מחדש את הידע והמיומנויות של המורים. מתכונת אחרת כוללת השתתפות מורים במגוון 

תית. היכולת ליישם מפגשים במבנה דומה במהלך סמסטר כדי לאפשר למידה מקצועית משמעו

בכיתה ולעבד את המידע הנרכש והנלמד במהלך מפגשי הפיתוח המקצועי נתפסת כמה שמאפשר 

-פני זמן יותר ממושך בהשוואה לפיתוח מקצועי קצר-את המועילות של פיתוח מקצועי שנמשך על

 מועד. 

 

אנליזה בגישה כמותית לבחינת ההשפעה על הישגי -חלק ב': מחקרים מסוג מטה

 ידיםתלמ
 

Scher, L., & O'Reilly, F. (2009). Professional development for K-12 math and science 

teachers: What do we really know? Journal of Research on Educational Effectiveness, 2(3), 

209-249.  

 

 תיאור ושיטה

 

וח מקצועי של מורים מהגיל הרך ועד אנליזה זו בוחנת מידע כמותי על תרומת תוכנית לפית-מטה

קריטריון ההכללה  6בארה"ב במתמטיקה ובמדעים. 1990יסודית שהוצעו לאחר -למערכת העל

( שכללו השוואה בין קבוצת בקרה quasi-experimentalניסויים )-הוא שמדובר במחקרים מעין

לחישוב שיעורי גודל לקבוצת הניסוי/התערבות. מחקרים אלה היו בעלי מידע סטטיסטי מתאים 

ההשפעה וגודל המדגם. המחקרים מדדו לפחות תוצאה אחת של פיתוח מקצועי של מורים מבין 

אלה: הישגי תלמידים, פרקטיקות של מורים, עמדות של מורים, תפיסות של תלמידים או עמדות 

  7של תלמידים.

נערך חיפוש ידני של נסקרו מחקרים שפורסמו ושלא פורסמו באמצעות מאגרי מידע שונים וכן 

מחקרים כאלה. כל אחד  145כתבי עת רלוונטיים. אותרו  54ליונות עדכניים של ימחקרים בג

ממחקרים אלה סוכם בהתאם למתווה אחיד, שכלל, למשל ,התייחסות להתמקדות התוכנית, 

מחקרים שנקטו  27לתוכנה, לתכנון המחקר, למדידות הצלחתה וכיו"ב. לאחר סינון, נותרו 

מחקרים הוצאו מהמדגם בשל בעיות מתודולוגיות. כך,  9ניסויית. -ודה ניסויית או מעיןבמת

שילבו בין  - 3בתוכניות במדעים;  – 8התמקדו במתמטיקה;  7מחקרים:  18אנליזה -נכללו במטה

מדעים למתמטיקה(. ככל שהשפעה מסוימת של תוכנית לפיתוח מקצועי נראתה במספר נקודות 

ות להשפעתה בנקודת הזמן העדכנית ביותר; במקרה של איתור מספר זמן, נערכה התייחס

השפעות הדומות באופיין לתוכנית אחת חושב ממוצע של גודל ההשפעה; במצבים שאותרו מספר 

                                                      
ידי -תוך הנחה שתוכניות אלה נשענו על סטנדרטים שפורסמו על ואילך נעשתה 1990ההחלטה לכלול תוכניות משנת  6

 . 80-ארגונים מקצועיים לאומיים בהוראת המתמטיקה והמדעיים בסוף שנות ה
 סקירה מציגה תציג ממצאים הנוגעים רק להשפעה על הישגי התלמידים. 7
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פני -( עלnorm-referencedהשפעות מסוגים שונים, ניתנה עדיפות להשפעות הקשורות בנורמות )

ים של גודל השפעה נעשה קידוד בנפרד לכל גודל השפעות אחרות; במקרים של דיווחים שונ

 השפעה שדווח.  

אנליזה זו התייחסה לפרמטרים שנחשבים בספרות כבעלי הצלחה גדולה יותר ביצירת שינוי -מטה

התמקדות  8אצל תלמידים ומורים. אלה כללו את משך התוכנית )שנה אחת לעומת מספר שנים(,

רק סדנאות, סדנאות ואימון אישי או סדנאות ורכיבים בתוכן לעומת פדגוגיה ורכיבי התוכנית )

אנליזה נשען על ניסוי אקראי מבוקר. יתר המחקרים -אחרים(. רק מחקר אחד שנכלל במטה

ניסויית וסובלים ממספר חולשות מתודולוגיות, למשל, אינם כוללים -כוללים מתודה מעין

ך זמן, או כוללים מידע לא מספיק הסברים בנוגע לנתוני הבסיס; אינם בודקים אותו מדגם לאור

  9בנוגע לבחירת המדגם.

 תוצאות

 

גודלי השפעה עצמאיים במתמטיקה ובמדעים, שנתקבלו מהמחקרים השונים. ככלל,  30שולבו 

השילוב מעיד על השפעה חיובית שיש לתוכניות השונות על הישגי התלמידים. מבין התוכניות 

גדלי השפעה מובהקים )מאותו המחקר( לאפקט מצטבר מוערך  3הממוקדות במתמטיקה, אותרו 

יש לתוכניות המשלבות מדעים ומתמטיקה על הישגים במתמטיקה גם ההשפעה ש 0.38של 

שילוב שני סוגי התוכניות הללו מצביעה על השפעה מתונה  0.12 -נמצאה מובהקת ומצטברת ל

משמעותה של תוצאה  0.14יותר, אך עדיין מובהקת על הישגי התלמידים במתמטיקה העומדת על 

ממוקדות במתמטיקה, או המשלבות תוכן  זו היא כי תלמידים שמוריהם השתתפו בתוכניות

סטיות תקן בהשוואה לתלמידים  0.14-במתמטיקה ומדעים שיפרו את הישגיהם במתמטיקה ב

במתמטיקה ושמוריהם  50-שמוריהם לא השתתפו בתוכניות כאלה. תלמידים שנמצאו באחוזון ה

שמוריהם לא  בהשוואה לתלמידים 56-השתתפו בתוכניות כאלה שיפרו את מיקומם לאחוזון ה

השתתפו בתוכניות הנזכרות. זאת ועוד, השתתפות מורים בתוכניות הממוקדות רק במתמטיקה 

 בהשוואה לקבוצת הביקורת.  65-מביאה לשיפור במיקום התלמידים לאחוזון ה

במידה דומה, לתוכניות ממוקדות במדעים היו גדלי השפעה מובהקים על הישגי התלמידים 

לתוכניות ששילבו תכנים במדעים  .0.12-בהשוואה ל 0.32 במדעים באפקט מצטבר של

ובמתמטיקה.  שילובם המצטבר של גודלי ההשפעה של תוכניות אלה על הישגי התלמידים 

  .0.13במדעים הוא 

אף שהממצאים מראים השפעה חזקה יותר לתוכניות שממוקדות רק במדעים או במתמטיקה 

מודגש, כי לא ניתן להסיק לעניין האפקטיביות של לעומת תוכניות המשלבות בין תכנים כאלה, 

סוג התוכנית ממערך נתונים זה, כיוון שמספר המחקרים המתייחסים לתוכניות משולבות הינו 

נמוך בהרבה מזה של תוכניות הממוקדות רק באחד מתחומי התוכן. בנוסף, אחד המחקרים 

-מסירים מחקר זה מהמטה אנליזה הוא מחקר בו מדגם גדול במיוחד. כאשר-שנכללים במטה

ובמדעים  (0.41אנליזה מתקבלים גדלי השפעה חזקים יותר על הישגי התלמידים במתמטיקה )

(0.38).  

                                                      
 פעמי או קצר מועד. -אנליזה פיתוח מקצועי חד-לא נכללו במטה 8
 יינים, עם זאת, כי המחקרים שנכללו הם מיטב המחקרים בנושא שנבדק.החוקרים מצ 9
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בכל הנוגע להשפעות יותר ממוקדות של התוכניות בהתאם למאפייניהן, נמצא שלתוכניות 

י התלמידים פני מספר שנים היו השפעות חזקות יותר על הישג-ממוקדות במתמטיקה שנמשכו על

לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים  (.0.14בהשוואה לתוכניות שנמשכו שנה אחת בלבד ) (0.59)

 מובהקים בגדלי ההשפעות על הישגי התלמידים במדעים בהתאם למשך התוכניות.  

באשר לתמהיל שבין תוכן לפדגוגיה, נמצא שתוכניות שהתמקדו במתמטיקה וששילבו בין פדגוגיה 

 10(.0.07)בהשוואה לאלה שהתמקדו רק בפדגוגיה  (0.56יותר על הישגי התלמידים )לתוכן השפיעו 

לעומת זאת, תוכניות שהתמקדו במדעים לא יצרו הבדלים מובהקים בהשפעה על הישגי 

 התלמידים בהתאם ליחס שבין פדגוגיה לתוכן בתוכניות אלה. 

ה לא היו תוכניות לפיתוח אנליז-לבסוף, ביחס למבנה התוכניות, בכל המחקרים שנכללו במטה

מקצועי שנעשו רק בצורה של סדנה. מרביתן שילבו אימון אישי וסדנה. בעוד שלכל התוכניות 

לתוכנית  (0.42יתה השפעה מצטברת מובהקת )יבמתמטיקה ששילבו בין אימון אישי לסדנה ה

כניות האחת שלא כללה אימון אישי, הייתה השפעה זניחה על הישגי התלמידים. רק אחת מתו

המדעים שילבה בין סדנה לאימון אישי בעוד ששבע התוכניות האחרות שילבו בין סדנה לרכיבים 

נוספים כמו למידה מקוונת או כנסים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בגדלי ההשפעה על הישגי 

 התלמידים לפי כל אחת מצורות התוכניות לפיתוח מקצועי. 

 

 

Lomos, C., Hofman, R.H., & Bosker, R.J. (2011). Professional communities and student 

achievement – a meta-analysis. School Effectiveness and School Improvement, 22(2), 121-

148.   

 תיאור ושיטה

 

נקודת המוצא של מחקר זה היא בהסכמה הקיימת בספרות המחקרית לפיה פיתוח מקצועי 

במאמר זה מתואר הקושי להמשיג את אפקטיבי נערך במסגרת של קהילות מקצועיות לומדות. 

ים כמותיים שבחנו את יהמונח "קהילות מקצועיות לומדות" ולמדוד אותו. מחקרים אמפיר

באמצעות קהילות מקצועיות לומדות התייחסו לחמישה מדדים: האפקטיביות של פיתוח מקצועי 

( או משוב על הוראה, פעילות משתפת, deprivatizedת )פרטידיאלוג רפלקטיבי, פרקטיקה שאינה 

 .  (Toole & Louis, 2002) תחושה משותפת של מטרה ומאמץ משותף בקשר להישגי התלמידים

ות בנושא. היא מתייחסת למחקרים כמותיים אנליזה זו מיפתה תחילה את סקירות הספר-מטה

בשלב הראשון נעשה לאומית. -ביחס לקהילות מקצועיות שפעלו בבתי ספר תיכוניים בגישה בין

ואילו  professional community ,organizational learningשימוש במילות חיפוש כלליות כמו 

המבוססות על הגדרות של קהילות לומדים מקצועיות כמו  ,בשלב השני נוספו מילות חיפוש

collegiality ,reflective dialogue ו- student achievement.  שנות הפרסום של המחקרים שנכללו

 . 1982-2009היו 

                                                      
 אנליזה תוכניות שהתמקדו רק בתוכן מתמטי. -לא נכללו במחקרים שבמטה 10
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( המחקרים בוצעו על מערכי 1קריטריונים:  4אנליזה הוגדרו -לצורך הכללת המחקרים במטה

( המחקרים כוללים הבהרה מושגית או 3יסודי; -מיקוד בחינוך על( 2נתונים שונים/עצמאיים; 

מדידה מפורשת של ( המחקרים כוללים 4; "אופרציונאלית ברורה של המונח "קהילה מקצועית

לצורך ניתוח  .מחקרים 5בהתאם לקריטריונים אלה נבחרו . וצאההישגי התלמידים כמשתנה ת

ו התייחסו )הגדרה ואופרציה( ולמתודולוגיה המחקרים נעשתה הפנייה למונח שאליאחיד של 

סוג הישגי התלמידים שנבדקו(, )גודל מדגם, סוג מדידה, תקפות ומהימנות, משתנה תוצאה )

  שיטת הניתוח הסטטיסטי )האם נעשה ניתוח רב משתני(, הערך המוסף וסוגי ההשפעות שדווחו.

מספר בתי הספר  אנגליה.שלושה מחקרים בוצעו בארה"ב, מחקר אחד בהולנד ומחקר אחר ב

-ל 169, מספר המורים שהשתתפו במחקר נע בין 24-820ו במחקרים השונים נע בין שהשתתפ

גילאי הילדים שהשתתפו במחקר הם . 975-50,000מספר התלמידים שנדגמו בהם נע בין ו  9,904

וחקר כל חמשת המחקרים כללו שאלונים ושניים מהם כללו גם תצפיות, ראיונות שנים.  9-18

כל המחקרים דיווחו על הניתוח התייחס, עם זאת, רק למתודולוגיה של השאלונים. מקרה. 

בכל הנוגע למשתני התוצאה, מחקר אחד השווה  . ומעלה.70ך אמהימנות פנימית של אלפא קרונב

י' או בין הישגים קודמים של תלמידים להישגים בעת עריכת -בין הישגי התלמידים בכיתה ח' ל

המחקר. ההישגים התייחסו למקצועות כמו קריאה, מתמטיקה, מדעים ודיסציפלינות נוספות. 

צורך השוואה במחקר. חלק מהמחקרים השתמש במדידה במבחנים ארציים כמדידה אחת ל

מהמחקרים השתמשו במודל ליניארי לחקור את היחס שבין קהילה מקצועית לומדת  הארבע

ורמות מחקר נוסף השתמש בניתוח קורלציה ודיווח על עוצמות הקשר להישגי התלמידים. 

אנליזה -המטהאקונומית. -מובהקות תוך שליטה במשתנים כמו מגדר, מוצא אתני ורמה סוציו

 ,Z (Borenstein, Hedgesושגיאות תקן  Z, שונות מסוג פישר Zוך שימוש ביחידות בוצעה ת

Higgins, & Rothstein, 2009 .) .המשקל היחסי של כל מחקר חושב בהתאם לגודל המדגם 

 תוצאות

 

שיש  ועד בינונית אנליזה הצביעו על טווח רחב הנע מהשפעה קלה-המחקרים שנכללו במטה

ההשפעה הממוצעת שנקבעה  .()0.22-0.56) ת על הישגי התלמידיםלקהילה המקצועית הלומד

י נוכחות של קהילה כומצביעה על כך  (0.25אנליזה היא קטנה אך חיובית )-בניתוח המטה

יצוין, כי ממצא זה נקבע במיוחד לנוכח מחקר  .מקצועית בבית ספר תעלה את הישגי התלמידים

החוקרים מציינים כי אף שמדובר  המחקרים. אחד שלו היה משקל גדול יחסית בהשוואה ליתר

בהשפעה קטנה, הרי שהשפעה כזו אם ניכרת בבית ספר אחד ובו מספר גדול של תלמידים יכולה 

 להיות משמעותית. 

 מגבלות אפשריות

 

אנליזה זו כוללת רק חמישה מחקרים, שנעשו בשלוש מדינות בלבד כשמתוכן לשתיים -מטה

הייתה ההשפעה הגדולה ביותר. בנוסף, המחקרים שונים מאוד אלה מאלה בגודל המדגם, בסוגי 

התוצאות שנמדדו, ברמת הספסיפיקציה של התוצאות )הישגי תלמידים באופן כללי לעומת 

החוקרים  אה שנתקבלה מושפעת מאוד ממחקר אחד מתוך החמישה.השוואות נקודתיות(. התוצ

מצביעים על כיווני מחקר חשובים בתחום זה בכדי להוכיח את השפעת הקהילות המקצועיות על 

הישגי התלמידים ובכלל זה הגדרה אחידה הכוללת את מגוון המרכיבים של קהילה, ללמידה 
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מחקרים על מאפייני המורה ובית הספר בו  ומומחיות; ולידציה של מאפייני קהילות לומדות,

פועלות קהילות, בחינת המתח המובנה בין קולגיאליות ואוטונומיה אשר עשוי להפריע לשיתופי 

הפעולה של חברי הקהילות ומחקרי אורך נוספים הבוחנים את השפעת הקהילות הלומדות על 

    הישגי תלמידים.

 

Markussen-Brown, J., Juhl, C.B., Piasta, S.B., Bleses, D., HØjen, A., & Justice, L.M. (2017). 

The effects of language - and literacy – focused professional development on early educators 

and children: A best-evidence meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 38, 97-

115.   

 תיאור ושיטה

 

אנליזה זו בוחנת את השפעתן של תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים בגיל הרך בתחום -מטה

הקטגוריות שנלקחו  11השפה והאוריינות על הישגי התלמידים ועל המורים המשתתפים בהן.

בחשבון לעניין ההשפעה על המורים היו: איכות התהליך, המתייחס לתהליכי ההוראה 

 ,איכות מבנית, המתייחס לשיפורים בסביבה האוריינית שבכיתהוהאינטראקציה עם התלמידים; 

חומרי לימוד עשירים באוריינות; וידע המורה, המתייחס להתפתחות של הידע  צגתלמשל ה

נסרקו במספר מאגרי מידע מחקרים שפורסמו בכתבי עת והפדגוגיה של האוריינות והשפה. 

( 65,037ות. המחקרים שאותרו לראשונה )שפיטים ושכללו פיתוח מקצועי בנושא של שפה ואוריינ

ידי קבוצה של סטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני. המחבר הראשון של המאמר סרק -סוננו על

-ידי הקבוצה כמתאימים. קריטריונים להכללה במטה-את המחקרים המלאים, שקודדו על

; המתודה 3-6יל אנליזה היו שהמורים שהשתתפו בתוכנית הפיתוח המקצועי עבדו עם ילדים בג

-המחקרית כללה השוואה בין קבוצת ניסוי לביקורת )במסגרת ניסוי מבוקר אקראי או מעין

המחקרים כוללים לפחות ממצא אחד שאינו דיווח עצמי ביחס לאיכות התהליך, איכות ניסוי(; 

על  -בפרסום עצמו או בהמשך לפנייה למחברים  –המחקרים דיווחו  12מבנית או ידע המורה;

 33מחקרים, שכללו  25בסופו של תהליך, נותחו  נתונים הנחוצים לחישוב גודל ההשפעה הממוצע.

. ניסויים הוצאו כיוון שלא עמדו בקריטריוני ההכללה 27ניסויים התואמים להגדרות החוקרים. 

ידי שני חוקרים )כ"א -וכן נערך קידוד עלהמחקרים חולצו גדלי ההשפעה שאותרו  25-בכל אחד מ

בין שני החוקרים הושגה הסכמה על  באופן עצמאי( של מאפייני התוכנית והתרומה האפשרית.

עסקו גם/רק  (6) מחקרים מכלל המחקרים שנכללו 5מהמקרים.  83-100%הקידוד שנעה בין 

 בתרומת התוכניות על הישגי התלמידים. 

המחושב כפער בין ההישגים לאחר הניסוי במחקרים  גודל ההשפעה השפעות התוכניות חושבו לפי

ניסויים בהשוואה לקבוצת הבקרה מחולק בסטיית התקן המצטברת הנוגעת לשימוש בהישגים 

במחקרים עם מדגמים קטנים גודל ההשפעה הומר לאחר הניסוי בהשוואה לשינוי בהישגים. 

  Card (2011 .)בהתאם למתודה שמוצעת במחקר של 

 וצאותת

 

                                                      
 סקירה זו מפנה לממצאים המתייחסים להשפעת התוכניות על הישגי התלמידים בלבד. 11
 אנליזה. -מטהכך, מחקרים שכללו רק ממצאים מסוג דיווח עצמי לא נכללו ב 12
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מחקרים הראתה השפעות מסוימות שיש לתוכניות לפיתוח מקצועי על כישורי  5אנליזה של -מטה

שפה ותחילת אוריינות בקרב תלמידים. בכל הנוגע לקליטת אוצר מילים הוערכה השפעה זו 

מתונה בשיעור -והגיעה למובהקות. באשר למודעות פונולוגית נראתה השפעה קטנה 0.21בשיעור 

נראתה ביחס לידע אלפביתי. נתון זה  0.12לבסוף, השפעה קטנה בשיעור של  0.30 מצטבר של

התקבל בהטרוגניות נמוכה יחסית בהשוואה להטרגוניות גבוהה ביחס לממצאים הנוגעים 

 לקליטת אוצר מילים ולמודעות פונולוגית. 

ל מורים לבין החוקרים בחנו גם את מידת הקשר שיש לשיפור באיכות התהליך )כהגדרתו לעיל( ש

השיפור בהישגי התלמידים. בכל הנוגע לקליטת אוצר מילים, קשר זה לא נמצא מובהק 

(p=0.338( גם בכל הנוגע לשיפורים במודעות הפונולוגית של תלמידים .)p=0.638 ובידע )

( לא אותר קשר מובהק עם השיפור שחל באיכות התהליך של מורים p=0.650האלפביתי שלהם )

 שהשתתפו בתוכניות לפיתוח מקצועי. 

אנליזה מצאה, שלהשתתפות מורים בקורסים )סדנה או קורס קיץ( בלבד לא הייתה -המטה

ר תוכניות הפיתוח המקצועי שכא. עם זאת, (0.15השפעה מובהקת על איכות התהליך של מורים )

סף לקורסים גם אימון אישי או רכיבים נוספים הייתה להשתתפותם השפעה מובהקת שילבו בנו

מאשר להשתתפות  (0.82להשתתפות בסדנאות הייתה השפעה גדולה יותר ) (0.75) על מדד זה

מגמה דומה נראתה גם ביחס למדדים של איכות מבנית )כהגדרתו לעיל(.  .(0.41בקורסים בקולג' )

על  (0.68כוללות אימון אישי מניבות השפעה גדולה יותר ומובהקת )תוכניות פיתוח מקצועי ש

גם לאימון אישי  (.0.22איכות תהליך של מורים בהשוואה לתוכניות שלא כוללות אימון אישי )

( בהשוואה לתוכניות שלא כוללות רכיב 1.49השפעה גדולה ומובהקת יותר גם על איכות מבנית )

   (. 0.20זה )
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 דיון ומסקנות
 

סקירה זו מתארת מחקרים וסקירות של מחקרים רבים שנעשו בשלושים השנים האחרונות 

בתחום של פיתוח מקצועי אפקטיבי. הסקירה מצביעה על המגוון הגדול שקיים בהערכת תוכניות 

שונות לפיתוח מקצועי של מורים, הנגזר מסוגי ההתערבויות, מהיקפם, מתחומם, ממאפייני 

 שתתפים בתוכניות אלה ועוד. התוכניות וממאפייני המ

מטרת הפיתוח המקצועי של מורים היא לשפר את ההוראה ולהביא לשיפור בהישגי מוסכם, ש

מכאן, שלצורך בחינת האפקטיביות של פיתוח מקצועי של מורים נדרש לבחון את התלמידים. 

בין מדידה של הישגי התלמידים נעשית באופן דומה השפעתו על הישגי התלמידים. אמנם 

, אך נלווה אליה קושי לא מחקרים ובפחות שונות מאשר תצפיות בכיתה או ראיונות עם מורים

להחמיץ  הישענות גדולה עליהם עלולהמבחנים סטנדרטיים הם לרוב רחבים מדי, ו מבוטל.

אכן, מרבית המחקרים העוסקים בתחום מרכיבים מיוחדים של תוכניות לפיתוח מקצועי. 

מדוד את ההשפעה שיש לתוכניות לפיתוח מקצועי על הישגי התלמידים מסתייגים מהאפשרות ל

 ולראות במדידה זו כלי בלעדי להערכתן.

שמרבית הפעילויות הרווחות של פיתוח מקצועי אינן מניבות את הספרות מצביעה על כך, 

זאת ועוד, הסתכלות צרה על תרומתן של התוכניות להישגי התלמידים אינה . התוצאות המצופות

או בידע של ו/שפיתוח מקצועי צפוי לחולל שינוי במיומנויות  ,ספיקה. תיאוריית השינוי גורסתמ

כדי להראות פיתוח מקצועי אפקטיבי . מורים וזה מביא לשיפור במיומנויות ובידע התלמידים

(: תכנון מוקפד Yoon et al., 2007נדרש להסתמך על מחקרים, המקיימים מספר תכונות )

אקראית  קבוצת ביקורתבאמצעות מחקר עם  ,סיבתיים, למשל נימי של היסקיםהמבטיח תוקף פ

כדי להוציא הסברים חלופיים אפשריים לשיפור בהישגי התלמידים; ממצאים חיצוניים תקפים; 

יכולת סטטיסטית למדוד השפעות אמתיות; פרק זמן מספיק שיחלוף בין תהליך הפיתוח 

ם; מדידה מדויקת של משתנים פסיכומטריים כמו המקצועי לבין מדידת המורה או התלמידי

הישגי תלמידים, ידע ותפיסות של מורים(; מודלים מפורטים לניתוח ושיטות סטטיסטיות 

יש מקום לבחינת השפעות נוספות על תלמידים כגון אהבת המקצוע,  ,בנוסף .ועוד מתאימות

 אוריינות, בחירת המקצוע ללימוד המשך ולקריירה.  

ראוי להדגיש מספר מגבלות  צאים הבולטים מכלל המחקרים שבסקירה זועל הממבטרם נעמוד 

-סקירות מחקרים או מטה ןחלק גדול מהמקורות שנסקרו ה המחקרים שנסקרו. אפשריות של

. אלה עלולות שלא לכלול במסגרתן שנים רבותאנליזות, המתייחסות למחקרים שפורסמו לפני 

בניית המאגדים לתוכם ידע מחקרי מצטבר לצד חידושים הנוגעים לאופני  מחקרים חדשים יותר

. מצד שני, הן מאפשרות לספק מידע רחב ו"מלמעלה" על נושא הידע וללמידת מבוגרים

האפקטיביות של פיתוח מקצועי ולזהות נושאים או סוגיות חשובות במסגרתו, שאליהן ניתן 

 להתייחס במחקרי המשך.  

ם בסקירה מתייחסים לגודל ההשפעה שיש לתוכניות פיתוח מקצועי על חלק גדול מהממצאי

גודל ל ההתייחסותהישגי התלמידים. חשוב להדגיש כי ה עלבטים שונים בהוראה, במיוחד יה

תחת ביקורת בספרות, שכן מדד זה רגיש מאוד לשיטת  תבמחלוקת ונמצא הההשפעה שנוי

 (. Simpson, 2017) ת המדידהלמשך ההתערבות, לגילאי הנבדקים ולשיטהדגימה, 
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המחקרים שנסקרו עוסקים בפיתוח מקצועי של מורים במדעים ובמתמטיקה. בתחומים מרבית 

חלק נוסף עוסק בלמידה  (.Scher & O'Reilly, 2009אלה במיוחד חסרים מורים איכותיים )

לתחומי ניכר ייצוג חסר בספרות למחקרים הנוגעים מקצועית אצל מורים לשפה ולאוריינות. 

בתחומים אלה . הוראה אחרים למשל היסטוריה, אזרחות, גיאוגרפיה, אמנות, חינוך גופני ועוד

הם האתגרים ה וממתרחשת תרומתה של למידה מקצועית של מורים, כיצד היא  ותלא ידועה מה

 .שעימה היא מתמודדת

מעבר שפועלים שם.  לאנשי החינוך מתייחסיםבארה"ב ו נערכורוב המחקרים שנסקרו מעבר לכך, 

, יש לקחת בחשבון שבארה"ב אין הוראה היא עניין תרבותי ומשתנה ממקום למקוםש ,לעובדה

(. על כן, היכולת להסיק מהידע המצטבר Kennedy, 2016תוכנית לימודים ברמה הלאומית )

 היא מסויגת ונתונה להתאמות.    ,למערכות חינוך שונות, ובכללן המערכת הישראליתבארה"ב 

תובנות משותפות. נספח ב', מציג את סקירת הסקירות מעלה כמה לצד המגבלות שלעיל, 

סקירה זו מעלה תובנות. באופן תמציתי,  תהתובנות המשותפות ואת הביסוס המחקרי לכל קבוצ

לשלושה  ותמקובצ. תובנות אלה תובנות משותפות, העולות מכלל המחקרים שנסקרו 16

של פיתוח מקצועי; מאפיינים פדגוגיים ודיסציפלינריים; והשפעות  : מאפיינים ארגונייםותאשכול

  הפיתוח המקצועי של מורים. 

 

 מאפיינים ארגוניים

 )משך התוכנית באופן כללי )סך שעות התוכנית 

משך תוכנית הפיתוח המקצועי נמצא תורם להישגי התלמידים ולאיכות ההוראה בחלק  .1

בעוד שבחלק אחר הוא לא נתפס כמהותי או כתורם (, Garet et al., 2001מהמחקרים )

(Desimone et al., 2009; Kennedy, 2016 .) נראה, שתוכניות לא מוצלחות של פיתוח מקצועי

מאפשר הטמעה של  ינופני זמן קצר, שא-על משכן הכולל מתפרשהן תוכניות קצרות או כאלה ש

הוכחות ברורות ליעילותן של תוכניות  ידע ומיומנויות חדשות, התנסות ורפלקציה. עם זאת, אין

עולה מהסקירה, כי רכיב חשוב הקשור  .(Kennedy et al., 1999) ארוכות וממושכות בהכרח

למשך התוכנית נוגע ליצירת הזדמנויות ליישום, לתצפיות עמיתים, למתן משוב ולקבלת משוב 

. כל הרכיבים (Darling-Hammond et al., 2017) ולרפלקציה על התכנים והתהליכים הנלמדים

הללו דורשים זמן ומכאן, שתוכניות ממושכות שגם כוללות רכיבים אלה נתפסות מוצלחות 

במיוחד. יתירה מכך, יש הסכמה בספרות המחקרית שקהילה מקצועית לומדת היא האסטרטגיה 

 ,Lieberman, Miller, Wiedrick, & von Frank) האופטימלית ללמידה מתמשכת של מורים

2011; Mitchell & Sackney, 2009; Owen, 2015) ,בנייה והובלה של קהילה מקצועית כזו .

 המבוססת על המאפיינים הרבים הנזכרים דורשת תקופה של חודשים רבים ואפילו שנים.

 חיוב להשתתף בפעילות/השתתפות וולונטרית 
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וכניות בת המורים המחקרים הצביעו על מגמות הפוכות באשר לתרומת חיוב השתתפות .2

כי הכוח המניע המרכזי  ,חלק מן המחקרים מצאושבעוד  . כך,לפיתוח מקצועי על הצלחתן

מחקרים  ,(Timperley et al., 2007) לקחת בה חלק פעיל ורהמרצון הלהצלחה בתוכנית קשור ל

והראו, כי חיוב ההשתתפות בתוכניות  הצביעו על היתרון בחיוב השתתפות בתוכניות אלו אחרים

.  ככלל, השאלה אם השתתפות (Kennedy et al., 1999) אינו בהכרח פוגם באפשרות הצלחתן

המורים בתוכניות הפיתוח המקצועי הינה חובה או רשות אינה מהווה שאלה עיקרית בבחינת 

 .(Cordignley et al., 2015) תרומתן ויעילותן של תוכניות אלה

 יות התהליך )הלימה עם מדדי הערכה, סטנדרטים, התנסויות קודמות בפיתוח קוהרנט

 מקצועי

עם סטנדרטים  של התוכניות לפיתוח מקצועיוההלימה אין עיסוק רב בממד הקוהרנטיות . 3

להערכת מורים, התנסויות קודמות בפיתוח מקצועי, צורכי המורים ובתרומתו של ממד זה 

 .של מורים להצלחת תהליכי הפיתוח המקצועי

 

 מאפיינים פדגוגיים ודיסציפלינריים 

  פיתוח מקצועי ממוקד תוכן ותחומי דעת ספציפיים 

צריכים להיות רלוונטיים למורים, לבעיות המטרידות  לפיתוח מקצועי תכני התוכנית .4

לפרקטיקות הלמידה שלהם ולמטרה משותפת, תוך שימוש בחומרים אותנטיים ופעילויות  ,אותם

ידועה היא בעיית היישום של בהקשר זה, . (Darling-Hammond et al., 2017) אינטראקטיביות

( לפיה, בעוד שהם עשויים ללמוד ולפתח רעיון אחד, הם עלולים problem of enactmentמורים )

 (.Kennedy, 1999עיון שונה מכוח הרגל ואף ללא תשומת לב לכך )להמשיך וליישם ר

עולה מהסקירה, כי  מרבית התוכניות משלבות ידע פדגוגי עם ידע בתחום הדעת. .5

התמקדות בתוכן לבדה אינה מספיקה כדי ליצור שינוי המבוקש אצל מורים ואצל תלמידים וכי 

פדגוגיה כתנאי להצלחת תוכניות הלמידה נדרש תמהיל מסוים בין הדגש על תחום הדעת לבין ה

 . (Scher & O'Reilly, 2009) המקצועית של מורים

שילוב של הערכה במהלך התוכנית תורם לבחינת ההשפעה שיש לתהליך הלמידה שלהם  .6

 .(Desimone et al., 2009) ולעבודתם על תלמידיהם

 כגון מאמן  מקצועי התייעצות עם מומחה במסגרת התוכנית לפיתוחהובלה של מומחה ו

 אישי

 ;Timperley et al., 2017) ואף שהדבר אינו עולה מכלל המחקרים שנסקרוככלל,  .7

Kennedy, 1999) ,רפלקציה ולהערכהעריכת נמצא יתרון לשילוב מומחה חיצוני להוראת ידע, ל 

(Cordingley et al., 2015) . מרבית המחקרים שנסקרו בהקשר זה מפנים למאמן אישי כמומחה
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כאשר המאמן האישי או החונך משתף פעולה עם המורה והוא  הסקירה מראה, כיהחיצוני. 

בתכנון שיעורים וביצירת מודל לתכנון אסטרטגי  ,למשל ,Co-learner-ו Co-thinkerמהווה גם 

כולה להיות לכך השפעה גדולה יותר על המורה ולא רק צופה במורה ומעריך את עבודתו, כי אז י

. Darling-Hammond et al., 2017; Markussen-Brown et al., 2017) ועל הישגי תלמידיו

והוא ניכר  (Feiman-Nemser, 2001, 2012ממצא זה נתמך בידע הקיים בספרות בנושא זה )

הידע הקיים בתוך בתי  , בהם עלה כיבחלק מהמחקרים שנסקרו ובמחקרים איכותניים נוספים

מנת לשפר את הפרקטיקה של המורים ואת הישגי התלמידים. מחקרים -הספר אינו מספיק על

אלה מאירים את העובדה, כי מורה מוביל או מומחה חיצוני המשתלב בפיתוח המקצועי של 

מורים משמשים לא רק מקור ידע סמכותני אלא גם מעמיקים את ההמשגה וההבנה של מורים 

  13(.2018ולין, )מרג

 שינוי בפרקטיקות ההוראה 

ם שונים מבטיחים תרומה רבה יותר לתוכניות פיתוח ימגוון ושונות של מרכיבים פדגוגי .8

מקצועי. במספר מחקרים מודגש, כי החשוב הוא השילוב שבין רכיבים שונים של פיתוח מקצועי 

 Desimone et) וגישות מגוונותשל מורים לבין המטרות המשותפות, לצד בחינה של פרספקטיבות 

al., 2009) .מציגים ידע סדור בנוגע למנגנון המאפשר יצירה של  ינם, כי המחקרים אחשוב לציין

שינוי, הלכה למעשה, בפרקטיקות ההוראה של מורים כפועל יוצא מתהליך הלמידה המקצועית 

 שלהם.

 קולקטיבית  השתתפות; שילוב הזדמנויות ללמידה פעילה; פיתוח מקצועי חדשני

 בתהליך הפיתוח המקצועי

מודל דידקטי של פיתוח מקצועי שלפיו מובילי עולה בבירור מהמחקרים שנסקרו, כי   .9

למורים מה לעשות, מספקים להם תיאור או המחשה של  מורים"" לפיתוח מקצועי התוכנית

לפתח את (, או מספקים להם חומרים ללא אפשרות prescriptionשל בעיות ) ""פתרון נכון

 מיומנויותיהם ולבחון את השפעתם על תהליכי הלמידה של התלמידים, אינו אפקטיבי

(Cordingley et al., 2015) . מידת בתהליך הפיתוח המקצועי מעורבותם של המוריםזאת ועוד ,

פעילותם בלמידה ונטילת בעלּות על הלמידה שלהם מדגישים את הצורך בלמידה פעילה של 

 .על החסרונות של השתתפות פאסיבית בתכניות הפיתוח המקצועיהמורים ומצביעה 

למידה פעילה היה מרכיב מגוון המופיע בהרבה מן התוכניות וכולל לימוד עמיתים, חקר  .10

 עם זאת ההוראה לתכנית הלימודים ולסטנדרטים, ניתוח עצמי, רפלקציה, מחקר  ועוד. תהתאמ

ה מנקודת המבט של המורים המשתתפים ולמרות החשיבות הלכאורית שיש ללמידה פעיל

ישנן עדויות חלשות ומעטות יחסית לתרומתה של למידה בתהליך הלמידה, בחלק מהמחקרים 

במספר מחקרים שנסקרו מודגש רכיב חדשני, המדגיש מתן  פעילה של מורים להישגי תלמידיהם.

תוכניות לפיתוח וקבלת משוב והזדמנויות לרפלקציה. רכיב זה נמצא קשור יותר עם הצלחת ה

  .(Cordingley et al., 2015; Kennedy, 1999) מקצועי

                                                      
 להלן, הכוללת התייחסות לרכיב של אימון אישי במסגרת סיווג התוכנית ל"חדשנית". 11ראו גם את תובנה מס'  13
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המחקרים מדגימים במיוחד את נושא האימון האישי  .ניכר יתרון לפיתוח מקצועי חדשני .11

 ושיתוף המורים בתהליך כחלק מהפיתוח המקצועי החדשני, שמוביל לתוצאות מוצלחות

(Darling-Hammond et al., 2017; Desimone et al., 2009). 

תורמות ללמידה הפעילה של המורים, לבניית הידע ולהטמעתו, קהילות מקצועיות  .12

כניות ומתמודדות עם האתגרים המוצבים בפני הת . בכך, הןלחשיבה משותפת ולרעיונות חדשים

)מרגולין,  משלבות מרכיבים מבין המרכיבים שמופו כתורמים להישגי תלמידיםו לפיתוח מקצועי

נושא ההשתתפות הקולקטיבית של מספר מורים מאותו בית ספר, מקצוע או שכבה . (2018

 Darling-Hammond et al., 2017; Lomos et) מערכתית נמצא חשוב בחלק גדול מהמחקרים

al., 2011)פות הפעילה של ת. מרבית המחקרים מצביעים על תרומה חיובית שיש למרכיב ההשת

שגי התלמידים ולהטמעת ידע ומיומנויות חדשים יהפיתוח המקצועי לעניין המורים במתודת 

ככלל, מורים שעובדים יחד ייטו יותר לדון בבעיות ובאתגרים במהלך עבודתם,  עליהם. וחשיבה

לשתף בחומרי לימוד וליישם בצורה מועילה יותר את מה שנלמד בתוכניות הפיתוח המקצועי 

פיתוח מקצועי שמבוסס על קהילות מורים יכול לפתח תרבות  בפרקטיקות ההוראה היומיומיות.

 ,.Garet et alשל למידה ולייצר הבנה משותפת של מטרות ההוראה, שיטות, בעיות וכיו"ב )

2001  .) 

זו נראית בעיקר במחקרים  חשיבות ללמידה של ידע חדש ולהקשרים תיאורטיים.ניכרת   .13

 & Scher) י אצל מורים למתמטיקה ומדעיםשבחנו את השפעת תוכניות לפיתוח מקצוע

O'Reilly, 2009) . 

 

 השפעות הפיתוח המקצועי

  ;שינוי בתפיסות התלמידים, חוללות עצמית ומדדים שיפור בהישגי התלמידים

 חברתיים ואישיים

כי לא נמצאה תוכנית אחת בלעדית התורמת ישירות להישגי  ,מחברי הסקירות מדגישים .14

תלמידים. ממדי ההשפעה של התוכניות השונות על הישגי התלמידים שונים אף הם בהתאם 

 . (Timperley et al., 2007)ראו למשל  למאפייני התוכנית ולמדידה שנעשתה

לה מהסקירה, כי ככל עו שיפור הישגי תלמידים צריך להיות מובנה במטרות התוכניות. .15

שתוכניות הלמידה המקצועית של מורים ממוקדות במטרה של שיפור הישגי התלמידים ומכוונות 

גם  נראה לעשייה זו במבנה ובמאפיינים הקשורים לכך, כך מובטחת השגתה של המטרה הזו.

, שלתוכניות פיתוח מקצועי הממוקדות ברכישת שפה ואוריינות הסיכוי מהמחקרים שנסקרו

 ;Markussen-Brown et al., 2017) גבוה ביותר ליצור השפעה חיובית על הישגי התלמידיםה

Yoon et al., 2007).  למטרות של שינוי תפיסות התלמידים, באשר לא מושם דגש רב יצוין, כי

 חוללות עצמית ומדדים נוספים, הנוגעים לתלמידים בתוכניות הפיתוח המקצועי.
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 פרתרומתה של מנהיגות בית הס 

פיתוח מקצועי של מורי לת וארגון של תוכניבהספר תפקיד מרכזי בתמיכה ו-למנהלי בתי .16

הספר, ביצירה של  תרבות למידה של מורים, במתן הזדמנויות ובביזור מנהיגות המעצימה -בית

על מנהלי בתי הסקירה נתמכת בידע מהספרות לפיו  .(Cordingley et al., 2015) את המורים

ספר לראות בפיתוח המקצועי של המורים חלק אינהרנטי ממשרתם ולדאוג ליצירת תשתית 

הולמת ומנגנונים ארגוניים מקצועיים המאפשרים תהליך מתמשך של למידת המורים )מרגולין, 

אינו מובהר המתקבלת מהנהגת בתי הספר תמיכה הה של ייאופעם זאת, (. 2017; שפרלינג, 2018

 ספרות.דיו ב

 

 

כיווני השפעה שיש או עוצמות והממצאים השונים העולים בסקירה זו חושפים מגוון רחב של 

לא קיימת תפיסה הם משקפים את העובדה, כי שיכולה להיות ללמידה מקצועית של מורים. 

עובדה זו קשורה לאופי ההוראה ולמהות מקצוע כוללנית אחת בנוגע להוראה וללמידת מורים. 

ורים משמשים גם מנהלים, מגשרים, שחקנים, נושאים בהדגמת תפקיד, משווקים מההוראה. 

ועוד. התפיסות המרובות הללו מביאות לגישות שונות בנוגע לאופן שבו פיתוח מקצועי של מורים 

 (.Kennedy, 2016עשוי לשפר את ההוראה )

 ישירה על המוריםהשפעתו הל נוגעממד חשוב אחר לבחינת אפקטיביות הפיתוח המקצועי לבסוף, 

של מורים על   מקצועיתהלמידה ה. תרומת במבודד מהשלכותיו לעניין הישגי התלמידים

ם מקידו על ,על רצונם להתמיד במקצוע ולהימנע מנשירה ממנומורים, המסוגלות העצמית של 

הינם מקצת מן הנושאים החשובים  ותחושת ההנאה שיש להם מעיסוק זה ענייןעל המקצועי וה

כדי להביא לידיעה שלמה יותר על האפקטיביות ולהיחקר אלה ראויים להיבחן בבחינת נושא זה. 

מחקרים , לרבות בשל פיתוח מקצועי של מורים בשלבים שונים בקריירה המקצועית שלהם

 לואיכותניים כגון מחקרי פעולה או חקרי מקרה שיורדים לעמקם של המרכיבים הל
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