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זהות מקצועית של מורים
שרגא פישרמן*

* פרופ' שרגא פישרמן – ראש התוכנית לתואר שני במכללת שאנן ועורך כתב העת "הייעוץ החינוכי". מחקריו מתמקדים בזהות האני, זהות דתית, זהות 
מקצועית, אינטימיות והכשרת מורים ויועצים.

מקצועית",  "בגרות  במושגים  רבות  עוסקת  המחקרית  הספרות 

"גיבוש בחירה מקצועית" ו"מחויבות תעסוקתית", אך עוסקת מעט 

לבחירה  נוגעים  אלה  מושגים  מקצועית".  "זהות  במושג  יחסית 

המקצועית של הפרט, לעמדותיו באשר למקצוע שבחר, להפעלת 

תהליכי קבלת החלטות מקצועיות, לתחושת השתייכות למקצוע ואף 

 Blustein, 1988; Weisskirch,( לאופן שהחברה רואה את המקצוע

.)1999; Hotaling, 2001; Rodgers & Scott, 2008

זהות מקצועית של מורים משפיעה על תחושת החוללות העצמית 

 Beijaard( חינוכיים  שינויים  עם  להתמודד  מוכנותם  ועל  שלהם 

צורת  עבודתו,  שיטת  המורה,  של  התנהגויותיו  על   ,)et al., 2004

החשיבה, אמונותיו והצהרותיו )אלטמן וכ"ץ, 2001(, על האפקטיביות 

מהעבודה  רצונו  שביעות  מחויבותו,  על   ,)Day et al., 2006( שלו 

ואי־ מורים  של  שחיקתם  ועל   )Kelchtermans, 2009( והניעתו 

.)Canrinus et al., 2011 ;2016 ,הישארותם בשדה החינוך )פישרמן

מורים  של  מקצועית  לזהות  בנוגע  המבוכה  על  ללמוד  אפשר 

ממאמרם של בייז'רד ועמיתיו )Beijaard et al., 2004(, אשר סקרו 

מורים  של  מקצועית  בזהות  העוסקים  מחקרים  ושניים  עשרים 

שמורים  בדרך  העוסקים  מחקרים  קבוצות:  לשלוש  אותם  וחילקו 

במאפייני  הממוקדים  מחקרים  המקצועית;  זהותם  את  מעצבים 

חיים  בסיפורי  ומחקרים המתרכזים  מורים;  הזהות המקצועית של 

כביטוי לזהות המקצועית. ב-45% מהמחקרים לא מופיעה הגדרה 

הגדרות  כמה  יש  מהמחקרים  וב-55%  מקצועית",  "זהות  למושג 

לזהות המקצועית של מורים, רובן מתמקדות בפרשנות של המורים 

לעבודתם.

במחקר על זהות מקצועית של מורים אפשר להבחין בשתי גישות 

לעבודתו  נותן  שהמורה  בפרשנות  העוסקים  חוקרים  א.  עיקריות: 

לטענתם  כלומר,  המקצועיים.  חייו  בסיפור  או  המקצועית  ולזהותו 

חוקרים  ב.  סובייקטיבית;  היא  מקצועית  זהות  אלו  חוקרים  של 

המושג  ולדעתם  מקצועית,  זהות  של  שונים  ברכיבים  העוסקים 

"זהות מקצועית" הוא אובייקטיבי וניתן למדידה.

 Louden,( לאודן  את  לכלול  אפשר  הפרשנית,  הראשונה,  בגישה 

 Coldron( וסמית'  וקולדרון   )Goodson, 1992( גודסון   ,)1991

מורים  של  המקצועית  הזהות  את  המתארים   )& Smith, 1999

Feiman-( ופולדן  פיימן-נמסר  גם  וחברתית.  אישית  כביוגרפיה 

הוא  ההוראה  עולם  כי  שטענו   ,)Nemser & Folden, 1986

סובייקטיבי וכי מה שחשוב הוא כיצד מורים מפרשים את ההוראה 

שלהם, שייכים לקבוצה זו, וכן קוזמינסקי )2008( המציינת כי זהות 

מקצועית היא התשובה לשאלה "מי אני, או מה אני, כאיש מקצוע?" 

חוקרים אחרים השייכים לקבוצה זו התמקדו בדינמיקה המתבֵנית 

 ,)Rodgers & Scott, 2008; Kelchtermans, 2009( הזהות  של 

המקצועית,  הזהות  גיבוש  תהליכי  של  לעומק  בחינה  המאפשרת 

וכדומה, אך מקשה מאוד על בחינת  רכיביה, השינויים החלים בה 

שחיקה,  כגון  נוספים  למשתנים  המקצועית  הזהות  שבין  הקשרים 

חוללות מקצועית, רווחה נפשית ועוד.

אובייקטיבי  מושג  המקצועית  בזהות  רואה  השנייה  הגישה  כאמור, 

מור  למשל  מוקדמים,  במחקרים  ננקטה  זו  גישה  למדידה.  הניתן 

 )1981( והופמן  קרמר   ,)Turner, 1978( טרנר   ,)Moor, 1970(

ואברהם )1986(, וכן במחקרים עדכניים יותר, כגון קנרינוס ואחרים 

זו מאפשרת להשוות בין קבוצות  )Canrinus et al., 2011(. גישה 

בין הזהות המקצועית למשתנים  ולבחון קשרים  שונות של מורים 

נוספים.

"סיפור  בין  להבחין  אפשר  הגישות,  שתי  בין  ההבחנה  על  נוסף 

מקצועי" או "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית". נרטיב מקצועי 

ומגדיר  רואה  שהוא  כפי  המורה  של  המקצועי  החיים  סיפור  הוא 

קצת  ומדיד  "אובייקטיבי"  מושג  היא  מקצועית  זהות  ואילו  אותו, 

יותר. נרטיב מקצועי הוא מה שרבים מתארים כקולות מגוונים של 

את  להבין  למורה  המאפשר  מתמיד  פנימי  שיח  המנהלים  המורה 

עצמו ומתיר לחיצוני לו )החוקר( ללמוד על הפרשנויות של המורה 

את המציאות )Riessman & Speedy, 2007(. אפשר לדמות את 

המושג "נרטיב מקצועי" למה שפרידמן וגביש )2003( מכנים "גיבוש 

העצמי המקצועי". 

האחת   – מקצועיות  "ישויות"  שתי  יש  מורה  שבכל  טענה  יש 

הזהות  המקצועי.  הנרטיב  היא  והאחרת  המקצועית,  הזהות  היא 

המקצועית מתגבשת בתהליך קווי, פחות או יותר, מזהות מקצועית 

דיפוזית לכיוון של זהות מקצועית מגובשת ויציבה. הנרטיב המקצועי, 

והוא  המורה,  של  המקצועיים  חייו  כל  במהלך  נבנה  זאת,  לעומת 

עם  מתמדת  באינטראקציה  ונמצא  רב־פנים  מורכב,  מאוד,  גמיש 

הסביבה החינוכית, הפסיכולוגית, התרבותית והחברתית שהמורה חי 

בה.

רוג'רס וסקוט )Rodgers & Scott, 2008( הניחו ארבע הנחות על 

הקשרים  מגוון  של  בסיס  על  נבנית  היא   )1( המקצועית:  הזהות 

היא   )2( ותלויה בהם;  ופוליטיים(  היסטוריים  )חברתיים, תרבותיים, 

נבנית מתוך יחסים עם הזולת; )3( היא דינמית; )4( היא מנסה להיות 

קוהרנטית. שץ-אופנהיימר ואחרות )2011( טוענות שתהליך הבניית 

הזהות המקצועית של המורה מתרחש כאשר עליו להתמודד עם 

מתחים ופערים בין הזהות האישית לזהות המקצועית שלו. תהליכי 

עיבוד המתחים וניהול הפערים הללו הם מרכזיים בהבניית הזהות 

המקצועית מכיוון שבתהליכים אלה נדרש המורה להשתמש בידע 

גיבוש  שתהליך  משתמע  מכך  והמקצועי.  האישי  מניסיונו  שרכש 

הזהות המקצועית נפתח עם תחילת עבודתו של המורה. 

בהתפתחות  שלבים  שישה  זיהה   )Huberman, 1989( הוברמן 

שלב   )2( והגילוי;  ההישרדות  שלב   )1( המורה:  של  המקצועית 

ההתייצבות; )3( שלב החקירה והגיוון; )4( שלב ההערכה והספק; )5( 

שלב הבהירות והשלווה; )6( שלב הניתוק והשחרור. במילים אחרות, 

בשלב הראשון המורה הטירון "מגלה" את זהותו המקצועית ומתחיל 

לגבשּה. בשלב השני הוא "אוסף" מרכיבים רבים ונדמה לו שהינה 

להיבטים  נחשף  הוא  השלישי  בשלב  מגובשת.  המקצועית  זהותו 

נוספים ומתחיל לבחון אותם, וכך הלאה.

גם גורדר ופוסטר )Gordard & Foster, 2001( תיארו שישה שלבים 

בתהליך ההתפתחות של הזהות המקצועית, אך התמקדו במורים 

מתחילים: 

זו . 1 ההוראה.  של  הראשוני  המודל  קביעת  אב-טיפוס:  קביעת 
והיא מכריעה  התפיסה האינסטינקטיבית של דמות המורה, 

בבחירת ההוראה כמקצוע.
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וקבלת . 2 ההכשרה  תקופת  סיום  הספר:  בית  לשערי  הגעה 
המשרה הראשונה. תקופה זו מתאפיינת בדרך כלל במקום 

עבודה, במקצועות לימוד ובתנאי עבודה לא רצויים.

סותרות. . 3 ותחושות  בהוראה  העבודה  תחילת  המצב:  הבנת 
והציפיות  מצד אחד יש שמחה על קבלת המשרה בהוראה, 
האישית  ביכולת  וספק  מתח  מתעוררים  שני,  מצד  גבוהות. 
יש  ולתמיכה  להדרכה  ולפיכך  הללו,  לציפיות  להיענות 
זהותו  את  לבנות  המתחיל  למורה  בסיוע  מכרעת  השפעה 

המקצועית ולרכוש עצמאות.

בעלי . 4 של  ציפיות  עם  קשה  התמודדות  הברק:  היעלמות 
נסיבות,  ושאר  ארגוניים  קשיים  הספר,  בבית  תפקידים 

המביאים לידי דעיכה ותשישות רבה.

התפקחות מאשליה והאשמה: תחושת אכזבה ונטייה להאשים . 5
את תוכניות ההכשרה על שלא סיפקו תמונה מדויקת דיה על 

העתיד להתרחש.

ל"בעל . 6 מ"טירון"  מעבר  הרוביקון:  בחציית  חלופיות  דרכים 
מקצוע מנוסה", פיתוח הבנה טובה יותר של העבודה במהלך 
השנים הראשונות בהוראה. מתחילה להתפתח הבנה לקשר 
ובין  להוראה  ההכשרה  בתקופת  שנלמדו  התאוריות  שבין 
בעבודה.  ביטוי  לקבל  מתחילות  הללו  והתאוריות  ההתנסות, 
ובשיקול דעת באשר  זו מלווה בחשיבה, ברפלקציה  תקופה 

לדרכי עבודה מובחנות.

לטענתם של חוקרים אלה, זהות מקצועית מתחילה להתפתח עם 

הכניסה למקצוע הוראה. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם התפיסה 

שהוצגה לעיל על הנרטיב המקצועי של המורה, משום שאם נרטיב 

הרי שאינו  נבנה מההתנסות של המורה במהלך עבודתו,  מקצועי 

יכול להתפתח לפני ראשית התנסותו.

השקפה  יש  למורה  כי  טוענת   )Nias, 1989( ניאס  זאת  לעומת 

הוא  ה"עצמי"  וכי  לתפקיד,  כניסתו  טרם  עוד  ההוראה  על  אישית 

רכיב מרכזי בהשקפה זו. לדבריה, יש להבחין בין רמות "גרעיניות" 

של העצמי ובין רמות "מצביות" שלו. "הרמה הגרעינית" כוללת את 

עמדות המורה ביחס לעצמו, ביחס להוראה וביחס לקשר ביניהם, 

ועמדות אלו קדמו לכניסה להוראה. לעומת זאת "הרמה המצבית" 

בה  נמצא  שהוא  לסיטואציה  באשר  המורה  תחושות  את  כוללת 

כעת. כאשר המורה נכנס לשדה ההוראה, מתעוררים קונפליקטים 

ניאס,  לטענת  שלו.  המצביות  הרמות  ובין  הגרעיניות  הרמות  בין 

המצביות  ברמות  הגרעיניות  הרמות  את  משלבים  שאינם  מורים 

גם  אומללים.  ירגישו  או  ההוראה  את  יעזבו  ומתמיד  פעיל  באופן 

שלבים  שלושה  מנו  אשר   ,)2003( וגביש  פרידמן  של  מדבריהם 

עיקריים בהתפתחות המקצועית של המורה: שלב ההכשרה, שלב 

מילוי  כדי  תוך  המקצועית  ההתפתחות  ושלב  לעבודה  הכניסה 

התפקיד, אפשר להסיק כי זהות מקצועית מתחילה להתגבש עוד 

בשלב ההכשרה. 

בדומה לכך, צבר בן-יהושע )2001( עסקה במה שהיא מכנה "קריאת 

המפה" של מורים מתחילים. קריאת המפה היא למידת הנורמות 

בגיבוש הזהות המקצועית, בהתאם  של בית הספר כשלב מכריע 

לגישה האקולוגית )Vonk, 1995( הרואה בתהליך של "להיות מורה" 

הספר.  בבית  התרבותיים  הקודים  ללמידת  הקשורה  התפתחות 

לדעת צבר בן-יהושע, תהליך "קריאת המפה" כולל שלושה שלבים 

הפנטזיה  שלב  והסתגלות.  תרבות  הלם  הפנטזיה,  שלב  מרכזיים: 

ציפיות  כולל  והוא  להוראה,  הכניסה  טרם  המתרחש  שלב  הוא 

גבוהות, תקוות, התרגשות, פחד, מעורבות רגשית ותחושות אופוריה. 

שלב זה כולל ידע ועמדות בנוגע להוראה, ל"אני" ולקשר ביניהם. 

בגיבוש הזהות  בן-יהושע הצעדים הראשונים  לפי צבר  גם  כן  אם 

המקצועית נעשים לפני שלב הכניסה לתפקיד. 

סוגיית מועד תחילת התגבשות הזהות המקצועית חשובה בהכשרת 

מורים, משום שאם הזהות המקצועית מתחילה להתגבש רק בשלב 

בנושא,  לטפל  טעם  אין  ההכשרה  שבשלב  הרי  לעבודה,  הכניסה 

מתחילה  המקצועית  הזהות  אם  ואולם  להזיק.  עלול  בו  והעיסוק 

בה  לעסוק  רצוי  ואף  אפשר  יותר,  מוקדמים  בשלבים  להתגבש 

בתהליך ההכשרה. 

מקצועית  זהות  לגיבוש  סדנה  פיתחנו   2004 משנת  במחקר 

 Fisherman,( להכשרתם  האחרונה  בשנה  להוראה  לסטודנטים 

לברר  כדי  מחלוקת  מעוררי  בנושאים  דיון  יזמנו  בסדנה   .)2004

את עמדותיהם של הסטודנטים, עימתנו בין העמדות השונות ובין 

הספרות הרלוונטית ולעיתים אף נעזרנו במשחק תפקידים. שלוש 

רפלקסיבי  באופן  הסטודנטים  התייחסו  השנה  במהלך  פעמים 

לתהליך הלמידה ולשינויים החלים בהם, ולפני הסדנה ועם סיומה 

בניתוח  מורים.  של  מקצועית  זהות  הבודקים  שאלונים  מילאו  הם 

"מדידות חוזרות" נמצאו הבדלים מובהקים בין תוצאות השאלונים 

לפני הסדנה ואחריה. גם כשחזרנו על סדנה זו במשך כמה שנים, 

ממחקר  שעלתה  המסקנה  דומות.  תוצאות  התקבלו  שנה  בכל 

סטודנטים  של  המקצועית  הזהות  על  להשפיע  שאפשר  היא  זה 

להוראה במהלך ההכשרה, והיא מתיישבת עם טענתם של דוברוו 

התפתחות  את  שהציגו   )Dobrow & Higgins, 2006( והיגינס 

הזהות המקצועית של סטודנטים להוראה במהלך לימודיהם. 

לממצאים אלה השלכות חשובות להכשרת מורים, משום שפירוש 

הדבר שאפשר לשלב בין נרטיב מקצועי לזהות מקצועית כדי לסייע 

בשלבים  החינוכית.  דרכם  לגיבוש  במסע  להתחיל  הוראה  לפרחי 

הראשונים מומלץ לחשוף אותם במגוון מתודות לתפיסותיהם ביחס 

העצמי  הדימוי  כולל  בעיניהם,  ההוראה  ולתדמית  להוראה  לחינוך, 

שלהם כמחנכים ומורים, ובד בבד להעריך את זהותם המקצועית 

)באמצעות שאלון pre(. לאחר מכן יש לקיים "חקר מקרה" בעקבות 

יומנים של מורים, סרטים, נרטיבים ומפגשים עם מורים ומחנכים. 

הדיונים ילּווּו ביומן רפלקסיבי שישמש מעין "יומן מסע" של פרחי 

המעשית,  ההתנסות  במסגרת  הניסיון  יצטרף  זה  ליומן  ההוראה. 

לקראת  בסדנה.  המפגשים  עם  ו"יתכתב"  ברפלקציה  ילּווה  אשר 

על  )רפלקציה  הרפלקציות  את  המשתתפים  יסכמו  הסדנה  תום 

 .)post( המקצועית  הזהות  שאלון  את  שוב  וימלאו  הרפלקציות( 

ויוכל  הסטאז'  שנות  במהלך  ההוראה  פרח  את  ישמש  זה  תלקיט 

להיות מעין מראה להתפתחותו המקצועית.

לסיכום, ההבחנה בין נרטיב מקצועי ובין זהות מקצועית מאפשרת 

להכשיר ולסייע לפרחי הוראה. הטרמת העיסוק בזהות המקצועית 

יכולה לסייע בבלימת השחיקה בשנים הראשונות בהוראה, בהגברת 

ההניעה לעסוק בחינוך, בחיזוק תחושת השליחות ובהפחתת חרדות 

בשנות ההוראה הראשונות.
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