
שרגא פישרמן

זהות מקצועית ושחיקה
בקרב עובדי חינוך



Shraga Fisherman

Professional Identity and Burnout Among Teachers

עריכה גרפית, עיצוב כריכה והבאה לדפוס: תמי יהושע
עריכת לשון: יפעת פישר

©

כל הזכויות שמורות למחבר

ישראל

תשע"ו – 2016

הוצאה לאור

ISBN 978-965-7482-23-0 מסת"ב

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך

רח' הים התיכון 7, קרית שמואל – חיפה







5

מבוא........................................................................................................................13
זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו....................................................................19
זהות מקצועית..................................................................................................... 19
חשיבות המחקר על זהות מקצועית של מורים............................................................. 20
מהי זהות מקצועית של מורים?................................................................................ 21
הגישה הפרשנית וגישת הרכיבים בזהות המקצועית של מורים....................................... 22
נרטיב מקצועי וזהות מקצועית................................................................................. 24
שלבים בגיבוש הזהות המקצועית של המורה.............................................................. 24
פיתוח הפריטים.................................................................................................... 27
שיטה..................................................................................................................... 27
תוצאות.................................................................................................................. 28
28 ..................................................................................)EFA( ניתוח גורמים מגשש
30 ...............................................................)CFA( ניתוח גורמים מאשש
דיון....................................................................................................................... 31
זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים.............................................................................37
תופעת השחיקה....................................................................................................... 37
שחיקת מורים.......................................................................................................... 39
הגורמים לשחיקת מורים............................................................................................ 40
גישות משלבות........................................................................................................ 41
התמודדות עם שחיקה............................................................................................... 42
זהות מקצועית ושחיקה בקרב גננות, מורות בבית הספר היסודי והעל-יסודי בישראל...........47
שיטה..................................................................................................................... 48
תוצאות.................................................................................................................. 48
השוואה בין הקבוצות............................................................................................ 48
הקשר בין שחיקה לזהות מקצועית............................................................................... 51
ציון השחיקה הכולל.............................................................................................. 51
תשישות נפשית.................................................................................................... 52
אי מימוש עצמי.................................................................................................... 53
דה-פרסונליזציה................................................................................................... 54
דיון ...................................................................................................................... 56
זהות מקצועית ושחיקה בקרב מחנכות כיתה ומורות מקצועיות בבתי ספר יסודיים...............63
מחנכי כיתה............................................................................................................ 63
שיטה..................................................................................................................... 65
תוצאות.................................................................................................................. 65
השוואה בין הקבוצות............................................................................................ 65
הקשר בין הזהות המקצועית לשחיקה בקרב המחנכות ובקרב המורות המקצועיות.............. 67
אי מימוש עצמי.................................................................................................... 68
דה-פרסונליזציה................................................................................................... 69
ציון השחיקה הכולל.............................................................................................. 70
דיון ...................................................................................................................... 71
הבדלים בין הקבוצות בזהות המקצועית ובשחיקה........................................................ 72
הבדלים בין מחנכות למורות מקצועיות בקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה..................... 73
זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורות בבתי ספר של חינוך מיוחד ומורות בבתי ספר רגילים...77

תוכן העניינים



6

שחיקה של מורים בחינוך מיוחד.............................................................................. 77
שיטה..................................................................................................................... 81
תוצאות.................................................................................................................. 81
ציון השחיקה הכולל.............................................................................................. 84
תשישות נפשית.................................................................................................... 84
אי מימוש עצמי.................................................................................................... 85
דה-פרסונליזציה .................................................................................................. 86
דיון....................................................................................................................... 87
זהות מקצועית..................................................................................................... 87
שחיקה............................................................................................................... 88
הקשר בין זהות מקצועית לשחיקה........................................................................... 89
זהות מקצועית של מדריכים במרכז יישוג לנוער בסיכון גבוה...........................................93
נוער במצבי סיכון ................................................................................................ 93
נשירה................................................................................................................ 94
דתיות וסטייה חברתית........................................................................................... 95
זהות האני של נוער בסיכון..................................................................................... 96
דתל"שיות........................................................................................................... 96
שיטה..................................................................................................................... 98
תוצאות.................................................................................................................. 99
רקע אישי........................................................................................................... 99
עמדות כלפי הזולה................................................................................................ 99
מהות הזולה....................................................................................................... 101
מהות המוזיקה בזולה........................................................................................... 101
מהות המעגל בזולה............................................................................................. 101
מה רוצים לשפר/לשנות בזולה?............................................................................. 102
זהות מקצועית................................................................................................... 102
סיכום.................................................................................................................. 110

 שחיקה וזהות מקצועית בקרב מורים המשתתפים באופק חדש ומורים 
שאינם משתתפים באופק חדש................................................................................... 113
תכנית אופק חדש................................................................................................ 113
רפורמות בחינוך................................................................................................. 115
שיטה................................................................................................................... 117
תוצאות................................................................................................................ 118
דיון................................................................................................................. 123

 זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים המשתתפים בתכנית "עוז לתמורה"
ומורים שאינם משתתפים בתכנית...............................................................................127
תכנית "עוז לתמורה".......................................................................................... 127
שיטה................................................................................................................... 130
תוצאות................................................................................................................ 130
הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה....................................................................... 132
ציון השחיקה הכולל............................................................................................ 132
תשישות נפשית.................................................................................................. 133
אי מימוש עצמי.................................................................................................. 134
דה-פרסונליזציה................................................................................................. 134
דיון..................................................................................................................... 136
זהות מקצועית................................................................................................... 136
שחיקה............................................................................................................. 137

 השוואה בין מורים המשתתפים בתכנית אופק חדש ובין מורים המשתתפים 
בתכנית עוז לתמורה............................................................................................ 140



7

זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים בבתי ספר ניסויים ובבתי ספר שאינם ניסויים............147
בתי ספר ניסויים................................................................................................ 147
שיטה................................................................................................................... 150
תוצאות................................................................................................................ 150
הקשר בין זהות מקצועית לשחיקה בקרב שתי קבוצות המדגם...................................... 151
ציון השחיקה הכולל............................................................................................ 152
תשישות נפשית.................................................................................................. 152
אי מימוש עצמי.................................................................................................. 153
דה-פרסונליזציה................................................................................................. 154
דיון..................................................................................................................... 155
תכנית התערבות לגיבוש זהות מקצועית של פרחי הוראה באמצעות דילמות.....................161
שימוש בדילמות................................................................................................. 161
שיטה................................................................................................................... 162
תוצאות................................................................................................................ 167
דיון..................................................................................................................... 168
סיכום.....................................................................................................................175
אפילוג....................................................................................................................183
ביבליוגרפיה ...........................................................................................................193



זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך 8

22........)Beijaard et al., 2004( לוח מספר 1: הגדרת זהות מקצועית במחקרם של בז'ארד ואחרים

29.......................varimax ברוטציה לפי שיטת )EFA( לוח מספר 2: ניתוח גורמים אקספלורטורי

לוח מספר 3: שאלון מחקר ה'פיילוט'.................................................................................34

לוח מספר 4: שאלון זהות מקצועית למורה )גרסה סופית(......................................................35

לוח מספר 5: ארבע שיטות להתמודדות עם שחיקה...............................................................43

 לוח מספר 6: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בציון השחיקה 
הכולל ובגורמי השחיקה השונים......................................................................50

לוח מספר 7: זהות מקצועית בקרב שלוש קבוצות המחקר......................................................51

 לוח מספר 8: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות...............................................52

 לוח מספר 9: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי........................52

 לוח מספר 10: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי...................53

 לוח מספר 11: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות...............................................53

 לוח מספר 12: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי........................53

 לוח מספר 13: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי...................54

 לוח מספר 14: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות...............................................54

 לוח מספר 15: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי........................55

 לוח מספר 16: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי...................55

 לוח מספר 17: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות...............................................55

 לוח מספר 18: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי........................56

 לוח מספר 19: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי...................56

לוח מספר 20: הממצאים העיקריים של הרגרסיות בצעדים בקרב שלוש קבוצות המדגם...............56

רשימת לוחות



9

 לוח מספר 21: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מחנכות ומורות
בגורמי הזהות המקצועית ובציון הזהות המקצועית הכולל......................................66

 לוח מספר 22: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים
בין מחנכים ומורים בגורמי השחיקה ובציון השחיקה הכולל...................................67

 לוח מספר 23: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות............................................69

 לוח מספר 24: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות..............................................69

 לוח מספר 25: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות............................................69

 לוח מספר 26: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות..............................................70

 לוח מספר 27: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות............................................70

 לוח מספר 28: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות..............................................71

 לוח מספר 29: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות............................................71

 לוח מספר 30: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות..............................................71

לוח מספר 31: הממצאים העיקריים של הרגרסיות בצעדים בקרב שתי קבוצות המדגם.................72

 לוח מספר 32: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מורות ובין מורות
 בחינוך המיוחד בגורמי הזהות המקצועית ובציון הזהות המקצועית הכולל................83

 לוח מספר 33: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מורות ובין מורות
בחינוך המיוחד בגורמי השחיקה ובציון השחיקה הכולל........................................84

 לוח מספר 34: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות חינוך הרגיל.............................85

 לוח מספר 35: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד...........................85

 לוח מספר 36: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך הרגיל...........................85

 לוח מספר 37: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד...........................86

 לוח מספר 38: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך הרגיל...........................86

 לוח מספר 39: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד...........................86

 לוח מספר 40: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד...........................87



10

לוח מספר 41: תיאור הממצאים העיקריים..........................................................................87

לוח מספר 42: מדדי מרכז ופיזור של זהותם המקצועית של המדריכים....................................104

לוח מספר 43: מבחן t לבדיקת ההבדלים בין מדריכים למורים בזהות המקצועית......................104

לוח מספר 44: ממוצעים וסטיות תקן לגבי אי מימוש עצמי שנמצאה מובהקת סטטיסטית.............120

 לוח מספר 45: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות ותק
לגבי מרכבי הזהות המקצועית שנמצאו מובהקים סטטיסטית................................121

 לוח מספר 46: תוצאות ניתוחי post hoc לבדיקת מקור ההבדלים בין שלוש קבוצות הוותק
לגבי מרכיבי הזהות המקצועית......................................................................121

 לוח מספר 47: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש.............................................122

 לוח מספר 48: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון התשישות הנפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש.............................................122

 לוח מספר 49: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש.............................................123

 לוח מספר 50: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים שאינם באופק חדש...................................123

לוח מספר 51: תיאור כללי של תוצאות הרגרסיות לניבוי שחיקה על פי זהות מקצועית בקרב מורים 
המשתתפים בתכנית האופק החדש ובקרב מורים שאינם משתתפים בה..................123

 לוח מספר 52: ניתוח ANCOVA לבדיקת הבדלים בזהות מקצועית
 בין מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם משתתפים 

בתכנית....................................................................................................132

 לוח מספר 53: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................133

 לוח מספר 54: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים שלא משתתפים בתכנית עוז לתמורה.............134

 לוח מספר 55: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................134

 לוח מספר 57: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................135

 לוח מספר 58: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................135

 לוח מספר 59: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................136

 לוח מספר 60: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה..................136

 לוח מספר 61: תיאור כללי של תוצאות הרגרסיות לניבוי שחיקה על פי זהות מקצועית
בקרב מורים המשתתפים בעוז לתמורה ומורים שאינם משתתפים בתכנית..............136



11

 לוח מספר 62: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבחינת ההבדלים בין מורים 
בבתי ספר ניסויים ולא ניסויים......................................................................152

לוח מספר 63: ממוצע, סטיית תקן ומבחן t לבחינת ההבדלים בין הקבוצות בשחיקה..................152

 לוח מספר 64: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים.....................................153

 לוח מספר 65: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים...........................153

 לוח מספר 66: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים.....................................154

 לוח מספר 67: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים...........................154

 לוח מספר 68: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם אי מימוש עצמי הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים.....................................154

 לוח מספר 69: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים...........................155

 לוח מספר 70: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים.....................................155

 לוח מספר 71: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים...........................155

לוח מספר 72: תיאור הממצאים העיקריים של הרגרסיות.....................................................651

לוח מספר 73: ממוצעים וסטיות תקן של קבוצות המחקר.....................................................168



12

תרשים מספר 1: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בשחיקה .................................... 49

תרשים מספר 2: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בזהות מקצועית .......................... 50

תרשים מספר 3: ממוצעי זהות מקצועית בקרב מחנכות ומורות...................................................... 66

תרשים מספר 4: ממוצעי שחיקה בקרב מחנכות ומורות מקצועיות.................................................. 67

תרשים מספר 5: ממוצעי מורות בחינוך הרגיל ומורות בחינוך המיוחד בזהות המקצועית................... 82

תרשים מספר 6: ממוצעי מורות בחינוך הרגיל ומורות בחינוך המיוחד בשחיקה................................ 83

 תרשים מספר 7: ממוצעי גורמי הזהות המקצועית וציון הזהות המקצועית
הכולל בקרב המדריכים ובקרב המורים............................................................... 104

 תרשים מספר 8: תיאור האינטראקציה ותק אופק חדש
בקרב שלוש קבוצות מורים................................................................................ 119

 תרשים מספר 9: ממוצעי ציון השחיקה הכולל וגורמי השחיקה בקרב מורים המשתתפים
בתכנית עוז לתמורה ובקרב מורים שאינם משתתפים בה....................................... 132

תרשים מספר 10: ציוני זהות מקצועית של שתי הקבוצות........................................................... 168

רשימת תרשימים



13 מבוא

מבוא

ב"ה 

לשרגא שלום,

זכורים לי מלימודיי במכללה שהסתיימו לפני ארבע שנים, השיעורים שלך. לכן עכשיו, כשאני באה לסכם 
והגות  מחקר  כאיש  אליך.  הדברים  את  מפנה  אני  הוראה,  בשדה  הראשוניות  התנסויותיי  מסקנות  את 

בתחום החינוכי אולי תמצא בהם עניין, ואולי אפילו יהיה לך מה להגיד לי בתשובה.

באחד מהשיעורים העברת לנו שאלון שנוגע ליחסינו למקצוע. זכור לי שאמרת באותה הזדמנות משהו בנוגע לשחיקה 
העצומה במקצוע, משהו בקשר לזה שמורים רבים פורשים אחרי חמש השנים הראשונות בעבודה. לא קשה לי להבין 

למה. אני רוצה לספר לך כאן קצת על היחס האישי שלי למקצוע ועל מה שאני רואה מסביבי.

במהלך לימודיי במכללה )אני מתייחסת כאן רק להתמחות אנגלית. ההתמחות השנייה שלי לא רלוונטית(, 
בכמה וכמה קורסים הקשורים לדידקטיקה, הדגישו בפנינו את הצורך בהוראה יצירתית. למדתי על שבע 
)עכשיו כבר 8? 9?( האינטליגנציות של גרדנר. בעבודה המעשית אף קיבלתי משימות להציע שדרוגים 
לשיעורים שצפיתי בהם על פי מודל האינטליגנציות המרובות. למדתי קורס שלם על הוראת אנגלית דרך 
משחקים, ועוד קורס על שימוש בספרות ילדים להוראה. בשיעורי ההדרכה לעבודה המעשית הפנמתי את 
חשיבות הגיוון בדרכי ההוראה, את הפנייה לחושים שונים, את היתרונות שבעבודת צוות, למידה פעילה, 
פרויקטים וכדו'. הגישה הזאת להוראה הדהדה לי כנכונה ואמתית. מעבר לכך, מתוך קריאה וחשיבה 
ללמוד" של רוג'רס  אישית, הזדהיתי מאוד עם הגישה ממוקדת-הלומד. בשנה א' קראתי את "חופש 

ומאוד הזדהיתי והסכמתי. ורציתי ליישם.

עכשיו, זה לא שאני לא יודעת מה זה בית ספר. זה לא שהספקתי בשנתיים שבין סיום התיכון להתחלת 
הלימודים במכללה, לשכוח מה טיבה של אותה מערכת שבה ביליתי 12 משנות חיי. אבל נתתי צ'אנס. 
חשבתי שאוכל לעשות את זה אחרת. שאבתי עידוד מכך שבמכללה, הן בקורסים והן בעבודה המעשית, 

היו תכנים )כנ"ל( שמאוד הזדהיתי איתם. 

)לשם הגינות עלי לציין שההוראה לא נתפסה עבורי לכתחילה כקריירה לחיים אלא רק כאבן דרך. בעז"ה 
אני עדיין שואפת להמשיך וללמוד תרפיה באמניות, לכשאצליח לגייס את המשאבים בזמן ובכסף. ועדיין, 

.)fair chance באתי בראש פתוח ועם הרבה רצון, לא במרמור והרגשה של בדיעבד ונתתי לזה

אבל גיליתי, לדאבוני, שלא משנה מה מלמדים במכללות להוראה, בית ספר זה יצור אחר לגמרי. יצור 
שמתבטאים  ותוצרים  תעשייתי  שקט  אותו  מעניין  בעולם.  הלמידה  תאוריות  כל  מעניינות  לא  שאותו 

כמספרים על נייר.
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לעמוד  שתפקידם  מבוגרים  אותם  של  בכינויים  האחרונות  בשנים  שחל  במינוח  לשינוי  לב  שמת  בוודאי 
בכיתות. פעם קראו להם מורים. היום המינוח הרשמי הוא "עובדי הוראה". זה מינוח שמאוד מייצג בעיני 
את מה שקורה בשטח. הייתי אפילו מחליקה קצת הלאה על אותו סולם מילולי, ומכנה את זה "טכנאי 
יותר נאמנה למציאות. במכללות מנסים ללמד איך להיות מורים. אבל מי שבאמת  הוראה", כדי להיות 

מורה, בנשמה, הוא overqualified לעבודה הזאת, כי בשטח צריך רק טכנאי הוראה.

ליצירתיות, מקום דל  בעבודת ההוראה בפועל, בניגוד למה שמלמדים במכללה, יש מקום מועט בלבד 
מאוד לגיוון, וכמעט שאין מה לדבר על הנאה או על חוויית לימוד ויצירה אמתיות. זה טבוע במערכת 

עצמה, בא"ב של מרכיביה הבסיסיים, ולא יעזור כלום. 

בוא נתבונן לשם התחלה רק על מרכיב אחד ממאפייני היסוד של בית הספר: מערכת השעות. מערכת 
השעות היא לדעתי האויב הכי גדול של חוויית לימוד אמתית. התלמיד יודע שמשעה 8 ועד 8:45 יש לו 
ספרות, ומ-8:45 עד 9:30 יש מתמטיקה וכו'. אין לו שהות, וממילא גם לא מבקשים ממנו להתעמק 
באמת בתכנים הנלמדים: להפנים לעומק, לחשוב לעומק, לנתח, להסיק מסקנות, לפתח עמדה אישית, 
יחידת הזמן הקצרה הנתונה )שבפועל מתקצרת עוד הרבה  בין קוגניטיבית בין רגשית. ממילא בתוך 
יותר בשל הזמן הרב הנגזל בהתארגנות לכל שיעור וביצירת שקט(, הלימוד שמתאפשר הוא שטחי ודי 
טכני. וזה לכתחילה, עוד בלי להחשיב את ההפרעות ו"בעיות המשמעת" שמותירים זמן וקשב מועטים 

עוד יותר.

ניל פוסטמן, בספרו "קץ הילדות", מונה בין מגרעותיה של תרבות הטלוויזיה את הנחלת התפיסה השטחית 
של המציאות. הוא מסביר איך המבנה של מהדורת החדשות, בה יש קפיצה בין נושא לנושא ללא סדר הגיוני 
וללא היררכיה מבחינת הזמן המוקדש לכל אייטם – מחנך בלא מודע את הצופים לתפיסה משטיחה של 
המציאות – כאילו הכול שווה, הכול חשוב באותה מידה, הכול משנה באותה מידה, וממילא – הכול לא 

חשוב ולא משנה. 

אני חושבת שבאופן כלשהו, בתי הספר עושים בדיוק את אותו דבר. קפיצה שרירותית מנושא לנושא, 
דקות,  חומש עם פרשנים 45  לומדים  ביותר.  הרב  ביותר מקבלים את הזמן  דווקא החשובים  כשלאו 
חותכים במעבר חד לשיעור אנגלית כפול, יוצאים לריצת 500 מטר בשיעור ספורט וחוזרים לכיתה ללמוד 
יצירה של ביאליק. ממילא אי אפשר להיות בשום דבר עד הסוף )זה נקרא פיזור הדעת. אין אפשרות 
להיקשר למה שלומדים, אין הפנמה שכלית ורגשית – אין דעת(. וממילא מקבלים רושם, באיזשהו מקום 
לא מודע, כאילו הכול שווה, הכול חשוב באותה מידה, האנגלית והתורה והספורט והביאליק, ולשום דבר אי 
אפשר להיקשר כי הכול שטחי וחולף וכבר האייטם הבא )השיעור הבא(, וממילא הכול לא חשוב ולא משנה. 

)ולדעתי כשבתי הספר עושים את זה, זה אפילו יותר גרוע מאשר מהדורת החדשות של ניל פוסטמן, כי 
מטרתה המוצהרת של הטלוויזיה היא לבדר, ואילו בית הספר נתפס כאוטוריטה שמלמדת לכאורה כיצד 

לתפוס ולהתייחס לדברים הרציניים והחשובים בחיים(.

ולא רק מערכת השעות, אלא המבנה המערכתי שבו מורה אחת צריכה "להשתלט" על מעל שלושים נערים 
ולעסוק בנושאים שלא מזיזים להם. זה  לגרום להם להקשיב לדברים שלא מעניינים אותם  נערות,  או 
עצמו גורם להתרכזות בצדדים הטכניים של ההוראה, כי עבודה טכנית זה דבר שעוזר לרכז ציבור גדול 
בקלות. הדרך הכי טובה לרכז את הכיתה ולהגיע לעבודה יעילה )יעילה מבחינת הקריטריונים הרשמיים 
למה תלמיד צריך לעשות בכיתה( – היא לתת לתלמידים )מכל הכיתות הרמות והמינים( לעשות משימות, 
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ושרצוי שהן תהינה פשוטות, ברורות ושגרתיות, ללא צורך ביצירתיות וחשיבה רבות מדי. "תני להן לעשות 
משימות, אל תדברי יותר מדי, ככה לא תיכנסי עמן לקונפליקטים" – יעצה לי מורה ורכזת אנגלית מנוסה 
ונחשבת באחד מבתי הספר. כך בנויים ספרי הלימוד וחוברות העבודה, וכך אכן רוב המורות ששוחחתי 
עמן )על כל פנים לאנגלית, אך יש להניח שגם במקצועות אחרים שלא בדקתי(, מורות אחרות נוהגות 

כך. 

עוד תוצאה של המצב בו מבוגרת אחת צריכה לנהל 30 ילדים שלא רוצים להיות שם, עם גיבוי ועזרה 
מועטים ביותר, זה שהעניין של משמעת ושל "החזקת כיתה", הפך להיות הקריטריון הראשון והעיקרי 
להערכת המורה מבחינה מקצועית. כשמנהל מחפש להעסיק מורה, השאלה המרכזית שלו היא לא – "מה 
היכולת הדידקטית שלה?"; "האם היא בעלת ידע נרחב בתחום המקצועי שלה?"; "האם היא יוצרת קשר 
חם וטוב עם תלמידיה" או "האם היא יצירתית ובעלת יוזמה", אלא – "האם היא מחזיקה כיתה?". זה 

העוף והאורז. כל השאר – תוספות. 

להחזיק כיתה, דרך אגב, למי שלא בקיא בטרמינולוגיה, זה לא בהכרח לדאוג שתהיה למידה משמעותית, 
שתהיה הבנה, שהתלמידים יהיו פעילים. זה פשוט לדאוג לכך שהתלמידים יישבו עם ספרים ומחברות 
ולא יעשו מה שאומרים להם לא  לכיוון המורה, יעשו מה שאומרים להם,  פתוחים לפניהם, עם ראשים 

לעשות, ושבכל רגע נתון יישמע לא יותר מקול אחד בכיתה.

לשם הדגמת הנאמר, אביא סיפור מההיסטוריה האישית שלי: בשנה הראשונה שלי כמורה, הגעתי לבית 
הספר )היסודי( חדורת תפיסות פיידוצנטריות ומלאת רעיונות להוראה מרובת-אינטליגנציות ופן-חושית. 
ואוצר  הדקדוק  תרגילי  סביב  המחזות,  איתם  עשיתי  סיפורים  הכיתה. כשקראנו  להפעיל את  הרביתי 
המילים הכנתי משחקים, ובכיתות שלי היה הרבה יותר רעש ו"בלגן" מבכל הכיתות האחרות גם יחד, אבל 
לדעתי – הייתה גם הרבה יותר למידה. חיש מהר קיבלתי קריאות-כיוון מהמנהלת. היא ניסחה זאת במילים 
הכי ברורות כשאמרה: "אני רוצה לראות מה הן כתבו בחוברות ובמחברות שלהן מתחילת השנה". לא היה 
לי נעים לומר לה ש-ובכן-לא הרבה. לא ממש. לא מאמינה שלמלא תרגילים בחוברת זו דרך ללמוד שפה.

עד מהרה תפסתי, שזה ככה לא רק שם )לא המשכתי באותו בית ספר...(, אלא בכל מקום, וככל 
יותר גרוע. עם המיצב בכיתה ה' ו-ח', אפילו בתי הספר היסודיים וחטיבות  נהיה  שהכיתה עולה זה 
אלא  אנגלית,  לומדים  לא  הגבוהות  בכיתות  לדוגמה  הטכנוקרטית,  הלמידה  מעול  לא פטורים  הביניים 
לי לאחר  נודע  לומדים למיצ"ב )הדבר  לומדים אנגלית, אלא  ובכיתה ח' לא  לומדים לבגרות באנגלית, 
שיחות עם מורות ותיקות יותר במהלך שנים אלה, לא התרשמות שלי בלבד(. ואפילו ב-ה' לומדים למיצ"ב, 

ומעניין שלא התחילו ב-א'. 

ושוב, למי שאינו בקיא: ללמד למיצ"ב באנגלית, כמו ללמוד לבגרות, פירושו בעיקר ללמד אסטרטגיות 
של התמודדות עם משימות הבנת הנקרא או הנשמע, כשאין לך זמן להבין את הטקסט לעומק או לבדוק 
במילון את כל המילים שאינך מבין. ללמד למיצ"ב )או בגרות( במ"מ פירושו לתרגל עם הכיתה שוב ושוב 
טכניקות מסוימות של פתרון שאלות ותרגילים מסוגים מסוימים, אפילו )ולעתים קרובות( – ללא הבנה 
מלאה של משמעותן. ללמד לבגרות בהיסטוריה פירושו לדאוג שהתלמידים יידעו עובדות מסוימות שנלקטו 
על ידי כותבי הספרים מתוך מאורעות הזמן שלומדים עליו, וניתוחים פשטניים שמבוססים על עובדות 

אלה, אותם אפשר ללמוד בע"פ על פי שאלות משנים קודמות. וכן הלאה.

רכזות אנגלית )אלה מביניהן ש"משקיעות"( רוצות לדעת לאיזה עמוד הגענו בספר, אילו דפי עבודה 
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חילקתי, על מה בחנתי וכמה שיעורים הקדשתי ל-past perfect progressive. בכל ספר לימוד יש גם 
הצעות לפרויקטים יצירתיים ושאלות לחשיבה ודיון, אבל גם המורות וגם התלמידים יודעים שעל החלקים 
האלה מדלגים. התלמידים עצמם כבר לא יודעים איך "לאכול את זה" כשמורה מציעה להם לעשות 
משהו לא שגרתי, ורואים בזה חוסר תכליתיות ובזבוז זמן והזמנה לשיעור חופשי. למדתי כבר לא להילחם 
בזה. למדתי להיות טכנוקרטית של הוראה. כנ"ל כשמורה מנסה לפתח דיון על יצירה ספרותית או על 
סוגיה ערכית. יש כמה מעוניינים, השאר רואים בזה הזדמנות לפוש מעט עד שיתחיל ה"חומר למבחן".

אבל כשתלמידים משמיעים אמירות של חוסר הזדהות עם מה שקורה בבית הספר, חוסר סיפוק וחוסר 
בהרגשה של למידה משמעותית, אני מזדהה, וגם קצת מתביישת.

אני מתביישת על כך שהפכתי )בלית ברירה( לנציגה ולפעילה של מערכת שאיני מזדהה עמה, ושאני 
פועלת על פי ערכיה, שבהם איני מאמינה.

אני מתביישת בזה שהפכתי להיות זאת שדואגת שכולם יוציאו ספר ויפתחו אותו בעמוד 99, גם זה 
שיש לו מבחן גדול והוא "מת" להרוויח עוד חצי שעה ללמוד אליו, וגם זה שחזר ב-3 בבוקר מחתונה 
והוא חצי ישן, וגם זה שההורים שלו מתגרשים והוא בכלל לא פנוי ללמידה, וגם זה שהרמה קשה מדי 
בשבילו )אבל הוא עדיין בהקבצה גבוהה כי הרמה של ההקבצה הנמוכה יותר מדי קלה עבורו( והוא לא 
מצליח בכלל לעקוב, וגם זה שהרמה קלה מדי בשבילו )אבל עדיין לא מגיע לרמת הקבוצה שמעליו לכן 
הוא נשאר( והוא משתעמם, וגם זה שמאוד מוזיקלי ודרמטי אבל לשבת קשה לו והיה יכול ללמוד הרבה 
יותר טוב בצורה אחרת - - - כולם כולם כולם, כל השלושים וחמישה, שיפתחו בעמוד 99 הזה, אפילו 
שהתוכן שלו לא משנה לאף אחד, ומתוך אוצר המילים שבו הם ממילא לא יזכרו כלום, אלא רק ילמדו את 
רשימת המילים אחרי זה למבחן, ולמרות שגם לי לגמרי לא אכפת מהקטע הזה, המקרי, בעמוד האקראי 
הזה, שעוסק בסרטי אימה, או במיחזור, או באישה נכה שמציירת ברגל. אבל ההצלחה שלי כמורה, אני 

יודעת, נמדדת בזה שכולם ייקראו את הקטע בעמוד 99, ויענו על חמש השאלות שתחתיו.

)יש גם עניין של הוראה הטרוגנית, אבל בפועל זה לא תמיד מצליח בגלל המבנה הריכוזי של השיעור 
ובגלל מחסור בכוח אדם בכיתה(.

אני כבר לא מנסה להיות יצירתית, לעניין, לעורר למחשבה, לחנך. אני מלמדת דקדוק ומצלמת אנסינים, 
ודואגת שיהיה שקט בכיתה. כשיש הפרעות אני מזכירה את המבחן הקרב ומאיימת בדיווח למנהל או 
בהורדת ציון או בטלפון לאמא, כל קבוצת תלמידים והשוט שלה. אני לא מצליחה לתת משהו משמעותי, 

אפילו בתחום ההוראה שלי, ק"ו מעבר לו. אני עובדת הוראה מצויה.

אז... מה אמרת על שחיקה?

הכותבת  את  זכרתי  שנים.  מספר  לפני  שלי  המייל  לכתובת  הגיע  מעטות,  השמטות  עם  זה,  מכתב 
את  כסטודנטית,  רצינותה  את  האחרון(,  בפרק  )המתוארת  מקצועית  זהות  לגיבוש  בסדנה  כסטודנטית 
כנותה, את היושרה שלה )לעתים עד כדי התרסה( ויותר מכך את האותנטיות שבה ניחנה. זכרתי את 
הדיונים שניהלנו, זכרתי את האנרגיה הבלתי נדלית, את חילוקי הדעות שבאו לחדד את העמדות וזכרתי 
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את התום והאידאולוגיה החינוכית. אם אינני טועה אף חלקתי עם הקבוצה את תפילתי-תקוותי שחלקים 
רבים מהתום הזה יישמרו.

בשנית,  אותו  לקרוא  שב  עצמי  את  מצאתי  אך  חלילה.  וחוזר  הגיבה  היא  שהשבתי,  מה  לה  השבתי 
בשלישית וברביעית ובכל פעם שקראתי הרגשתי שאני מזדהה אתה יותר ויותר. הרגשתי שיש לי מה 
לומר, אך טיעוני באו ממקום פטרוני והיו מבוססים על ניסיון, על תחושות ופחות על ידע עדכני. מדי 
פעם חשתי שאני לא לגמרי כן עם עצמי וחששתי להיסחף לאפולוגטיקה. אני זוכר תחושה אחת שליוותה 
אותי בכל פעם שקראתי את המכתב וגם חלקתי אותה עם הכותבת. הייתה זו תחושה ברורה אף שהיא 
מורכבת. חשתי הנאה עצומה שזכיתי ליטול חלק בהכשרתה, חשתי שאסור למערכת החינוך לאבד מורה 
כזו וחשתי שהתסכול שלה אינו נחלתה הבלעדית ושיש רבים השותפים לה. חשתי חובה לנסות להתעמת 
ולהתאמת עם התחושות שבמכתבה וחשתי שאין בידי ידע עדכני, רלוונטי, מתאים למקום ולזמן וידע 

מספק כדי לתת לי תשובות.

אפשר למצוא במכתבה נושאים רבים ומגוונים, אך שני נושאים עיקריים משכו את עיניי ואת לבי: הזהות 
המקצועית המתעצבת והשחיקה. בספר זה נעסוק בקשר בין זהות מקצועית לשחיקה.

בספר מופיעים עשרה פרקים ומובאים בו תשעה מחקרים שערכתי בעשור האחרון. המחקרים מבקשים 
להשוות בין קבוצות שונות של מורים באשר לזהותם המקצועית, לשחיקה שלהם ולקשר שבין הזהות 
מחקר  מתואר  הספר  בתחילת  לוגי.  אלא  כרונולוגי  אינו  המחקרים  הצגת  סדר  לשחיקה.  המקצועית 
שערכנו ד"ר יצחק ווייס ואני – מחקר שגיבשנו בו את הגדרתנו למושג "זהות מקצועית" ובנינו סולם 
למדידתו. פרק זה הוא עיבוד למאמר שפורסם בכתב-העת "דפים", ואני מודה למערכת כתב העת על 
אישורם להכלילו בספר. הפרק השני הוא פרק תאורטי ודן בשחיקת מורים. בפרק השלישי מובא מחקר 
המשווה מורים לשלוש קבוצות גיל: גננות, מורות בבית הספר היסודי ומורות בבתי ספר על-יסודיים. 
בפרק הרביעי יש השוואה על פי תפקיד המורה: מחנכות ומורות מקצועיות. בפרק החמישי יש השוואה 
בין מורות בחינוך מיוחד למורות בכיתות רגילות. הפרק השישי דן באוכלוסייה ייחודית מאוד. במחקר 
זה  פרק  מאוד.  גבוה  בסיכון  דתי  לנוער  יישוג  במרכז  מדריכים  של  המקצועית  הזהות  את  בחנתי  זה 
הוא עיבוד למחקר מקיף שנערך על מרכז היישוג ופרסם אותו ארגון ה-OU. הפרק השביעי והפרק 
השמיני מתמקדים במורים בשתי רפורמות חדשות: מורים ברפורמת אופק חדש ומורים ברפורמת עוז 
לתמורה. הפרק התשיעי משווה בין מורים בבתי ספר ניסויים למורים בבתי ספר רגילים. בפרק העשירי 
מובא מחקר שליווה סדנה לגיבוש זהות מקצועית של פרחי הוראה באמצעות דילמות. על אף שמבחינה 
כרונולוגית מחקר זה היה הראשון מהמחקרים המתוארים בספר, הוא מובא אחרון כפתיח לפרק הסיכום 

שנדונים בו, בקצירת האומר, רעיונות לסיוע בגיבוש זהות מקצועית ומניעת שחיקה.

הספר ערוך כמסע משותף עם עדנה, מסע בן עשר תחנות, ובכל תחנה אנחנו לומדים סוגיה אחת הקשורה 
בתובנות  ונחתם  למסע  בהזמנה  נפתח  פרק  כל  שונים.  חינוך  עובדי  בקרב  ולשחיקה  מקצועית  לזהות 

מהתחנה שביקרנו בה.

למנה אחרונה מובא סיכום קצר ומספר תובנות שלי. לקראת תום כתיבת הספר פגשתי במקרה את עדנה. 
שמחתי לפגוש אותה, סיפרתי על הספר ובשל קוצר הזמן הבטחתי לשלוח לה את הטיוטה. עדנה קיבלה 

את הטיוטה וכדרכה הגיבה במכתב ישיר ומאלף המובא אף הוא כאפילוג לספר.

על אף שבספר מובאים מחקרים, ממצאים, דיונים ותובנות, אני מבקש לראות בו הזמנה לדיון, לשיח, 
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להרהור ולערעור. אשמח אם מי מהקוראים אף ישתף אותי בהם.

לעונג הוא לי להודות, בראש וראשונה, לעדנה על ההזדמנות לנסות ולבחון את הסוגיה. תודה לפרופ' 
פריש,  יחיאל  פרופ'  קרוב,  לידיד  תודות  המחכימות.  והצעותיה  הערותיה  הארותיה,  על  רייטר  שונית 
נשיא המכללה, על ההזדמנות, על שיתוף הפעולה ועל הסיוע שבהוצאת חיבור זה. תודות לסטודנטים 

ולסטודנטיות שסייעו באיסוף הנתונים ולמאות המורים שטרחו למלא את השאלונים.

תודות מיוחדות לתמי על העריכה הגרפית וההפקה וליפעת על העריכה הלשונית. 

תודה לחיה על העידוד, הסבלנות ואורך הרוח.

שרגא 

מכללת שאנן תשע"ו
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זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו1

זהות מקצועית

בספרות המחקרית קיימת התייחסות נרחבת למושגים "בגרות מקצועית", "גיבוש בחירה מקצועית", 
"מחויבות תעסוקתית" והתייחסות מעטה יחסית למונח "זהות מקצועית". על אף ההבדלים בין המונחים 
השונים, הם מתייחסים לבחירה המקצועית של הפרט, לעמדותיו כלפי המקצוע שבחר, להפעלת תהליכי 

קבלת החלטות מקצועיות ולתחושת השתייכות למקצוע. 

 career choice( מקצועית"  בחירה  "גיבוש  המושג  את  הגדיר   )Blustein, 1988( בלושטיין 
crystallization( במונחים של בהירות וייחודיות של העדפה מקצועית, ואת המושג "בגרות מקצועית" 
)vocational maturity( הגדיר במונחים של תכנון חקר, מיומנויות של קבלת החלטות ומידע תעסוקתי. 

פרק זה הוא עיבוד מחדש של מאמר קודם: פישרמן, ש' ווייס, י' )2011(. זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו.   .1
דפים, 51, 56-39.
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בלושטיין מציין כי גיבוש בחירה מקצועית כולל שני רכיבים: 1. הרמה האישית של קבלת ההחלטה; 2. 
רמת המחויבות למטרות של קריירה ספציפית. לדבריו, קיים קשר חיובי בין בגרות תעסוקתית לגיבוש 
מחויבות מקצועית. וייסקירש )Weisskirch, 1999( לא מצא קשרים מובהקים סטטיסטית בין בגרות 
תעסוקתית לעמדות ומידע על המקצוע. עם זאת, נמצאו קשרים חיוביים בין בגרות תעסוקתית למודעות 
עצמית וזהות האני. בעקבות ממצאיו תיאר וייסקירש את המושג "בגרות תעסוקתית" במונחים הקשורים 
ל"אני" ול"זהות האני". במובן מסוים תיאורו של וייסקירש דומה להגדרתם של קרמר והופמן )1981(, 
גם  זה אפשר למצוא  והזדהות. תמיכה מסוימת לקשר  שכן שני התיאורים עוסקים בתחושות שייכות 

.)Hotaling, 2001( בממצאיו של הוטלינג

רוג'רס וסקוט )Rodgers & Scott, 2008( הלכו לפי דרך אחרת, והם טוענים כי הזהות המקצועית 
מתפתחת ומושפעת מהסביבה ומהכוחות הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים וההיסטוריים הפועלים בה. 
החברתית- הסביבה  ועם  עצמו  עם  המקצוע  איש  של  יחסי-גומלין  בתוך  מתעצבת  המקצועית  הזהות 

תרבותית והמקצועית שלו.

חשיבות המחקר על זהות מקצועית של מורים

קומפ, בונד, דוורט ובואק )Kompf, Bond, Dworet, & Boak, 1996( טוענים כי זהותם המקצועית 
 Beijaard,( של מורים נחקרה מעט מאוד, וזאת בעיקר בשל קשיים בהגדרתה. גם בז'ארד, ורלופ וורמונט
Verloop, & Vermunt, 2000( טוענים כי אנו מבינים אך מעט את התהליך המביא מורים לגיבוש 
זהותם המקצועית. מנגד קוראות רוג'רס וסקוט )Rodgers & Scott, 2008( למורים לחזק את המודעות 

שלהם לגבי זהותם המקצועית.

 חוקרים רבים עומדים על החשיבות הגדולה לחקור את זהותם המקצועית של המורים. בז'ארד ואחרים
)Beijaard et al., 2000( מציינים כי זהות מקצועית של מורים משפיעה על תחושת החוללות העצמית 
שלהם ועל מוכנותם להתמודד עם שינויים חינוכיים. לטענתם, זהות מקצועית משפיעה על שיפוטם של 

המורים ועל החלטותיהם המקצועיות.

גם דיי ואחרים )Day et al., 2006( טוענים כי זהות מקצועית משפיעה על האפקטיביות של מורים. 
אלטמן וכ"ץ )2001( מציינים כי זהות מקצועית משפיעה על התנהגויותיו, על שיטת עבודתו, על צורת 
החשיבה, על אמונותיו ועל הצהרותיו של המורה. קלכטרמנס )Kelchtermans, 2009( מציין כי זהות 
מקצועית משפיעה על שביעות הרצון של המורה מעבודתו, על מחויבותו, על תחושת החוללות שלו ועל 

הניעתו. 

והופמן,  קרמר  )גלנטה, 1985;  מורים  שחיקת  המנבא  מרכזי  כגורם  נמצאה  דיפוזית  מקצועית  זהות 
 Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, & Hofman,( וכוונה לעזוב את ההוראה )1981

 2.)2011

להרחבה – ראה בפרק העוסק בקשר בין זהות מקצועית לשחיקה.  .2
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מהי זהות מקצועית של מורים?

וורלופ  מאייר  בז'ארד,  של  ממאמרם  ללמוד  אפשר  מורים  של  מקצועית  לזהות  בנוגע  המבוכה   על 
)Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004(. החוקרים סקרו עשרים ושניים מחקרים העוסקים בזהות 
מקצועית של מורים, וחילקו אותם לשלוש קבוצות: 1. מחקרים העוסקים בדרך שבה מורים מעצבים את 
זהותם המקצועית; 2. מחקרים הממוקדים במאפייני הזהות המקצועית של מורים; 3. מחקרים הממוקדים 

בסיפורי חיים כביטוי לזהות המקצועית. 

בלוח מספר 1 מוצגים מחקרים שסקרו בז'ארד ואחרים )Beijaard et al., 2004(, מתודולוגיית המחקר 
והגדרות החוקרים למושג "זהות מקצועית של מורים". 

)Beijaard et al., 2004( לוח מספר 1: הגדרת זהות מקצועית במחקרם של בז'ארד ואחרים

מתודולוגיההגדרת זהות מקצועיתהחוקר ושנת הפרסום
לפרשנות גודסון וקול, 1994 הקשור  מתמשך  תהליך 

והקשר.
ראיונות עם שבע מורות

ראיונות חצי מובנים עם 44 מוריםהגדרה מעורפלתגרדנר, 1995
סטודנטים אין הגדרה ברורהאנטוק ודונטו, 1997 שני  של  יומנים  ניתוח 

להוראה
לשינויים שוגר, 1997 הפתוח  פנימי  דו-שיח 

ומשותף לאפיון של מורים אחרים.
ריאיון עם תשעה סטודנטים

מחקר אתנוגרפיאין הגדרה ברורהמוויני ואחרים, 1997
איזון מורכב ודינמי בין דימוי עצמי וולקמן ואנדרסן, 1998

המורה  תפקיד  ובין  כמורה  אישי 
כפי שנתפס בעיני מורים אחרים

ניתוח מחברות של שבעה מורים

למקצוע קולדרון וסמית', 1999 נותן  שהאדם  המשמעות 
שבו הוא עובד.

ניתוח של תאוריות

ובין דילבו, 1999 ופרשנות  תיאור  שבין  היחס 
פעילות, שפה והתנסות יום-יומית.

ניתוח תאוריות

של סמואל וסטפנס, 2000 ערכים,  של  וקבלה  הבנה 
והתנסות  עמדות  ושל  התנהגויות 

בתהליך החינוך.

סטודנטים  שני  של  מקרה  חקר 
להוראה

על מור והופמן, 1988 חושב  שהאדם  מה  בין  היחס 
בפועל  התפקיד  ובין  שלו  התפקיד 
ונמצא  מושך  חשוב,  כמה  )עד 
בהרמוניה עם עוד תפקידים בחייו(.

שאלונים ל-350 אנשי סגל

ניתוח חומר תאורטיאין הגדרה ברורהפרוס והופס, 1991
תחושת סירג'-בלטשפורד, 1993 על  ותחושות  תובנות 

אוטונומיה שיש לאדם במקצוע.
ניתוח חומר תאורטי
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מתודולוגיההגדרת זהות מקצועיתהחוקר ושנת הפרסום
עובדים בז'ארד, 1995 לעומת  ומשתנה  דינמית 

אירועים  משמעותיים,  אחרים 
והתנסויות, ויכולה להיות מובנית.

ראיונות עם 30 מורים

המבטאים גזיאל, 1995 פריטים  רשימת 
מקצוענות

שאלוני פרה-פוסט למורים

ראיונות עם 30 מרציםאין הגדרה ברורהניקסון, 1996
על אין הגדרה ברורהפצ'ר והד, 1996 תצפית  סגל,  עם  ראיונות 

פגישות ועיון במסמכי בי"ס
ראיונות עם 11 מוריםאין הגדרה ברורהדקורסה ווגטל, 1997

ראיונות עם שמונה מוריםאין הגדרה ברורהמיטשל, 1997
יומני לימוד וראיונות עם סטודנטיםאין הגדרה ברורהגרהם ויונג, 1998

היבטים מתחום ההוראה המשותפים בז'ארד ואחרים, 2000
דידקטיקה,  )תוכן,  המורים  לכלל 

פדגוגיה(.

שאלונים ל-80 מורי תיכון

סיפור אישי של מורהאין הגדרה ברורהברוק, 1994
ושל סיפור שהאדם חי על פיוקונלי וקלנדין, 1999 מנהלים  של  אישיים  סיפורים 

מורים

לאחר עיון במחקרים המופיעים במאמרם עולה תמונה מעניינת. ב-45% מהמחקרים )10( אין הגדרה 
המורים,  של  המקצועית  לזהות  שונות  הגדרות  קיימות  מהמחקרים  וב-55%  מקצועית,  זהות  למושג 

כאשר רובן )11 מתוך 12( מתמקדות בפרשנות של המורים לעבודתם.

הגישה הפרשנית וגישת הרכיבים בזהות המקצועית של מורים

העוסקים  חוקרים   .1 עיקריות:  גישות  בשתי  להבחין  אפשר  מורים  של  מקצועית  זהות  על  במחקר 
בפרשנות של המורה את עבודתו וזהותו המקצועית או בסיפור חייו המקצועיים. חוקרים אלו טוענים 
כי זהות מקצועית היא סובייקטיבית; 2. חוקרים העוסקים ברכיבים שונים של זהות מקצועית. לדעתם, 

המושג 'זהות מקצועית' הוא מושג אובייקטיבי ואפשר למדוד אותו.

הזהות  לשיטתם   .)Coldron & Smith, 1999( וסמית  קולדרון  את  לכלול  ראוי  הפרשנית  בגישה 
המקצועית של מורים היא הביוגרפיה האישית והחברתית שלהם. לדעתם חלק מזהות זו נתונה לבחירת 
 Louden,( המורים ואילו את חלקה מטילה עליהם החברה. בכך מקבלים החוקרים את דעתם של לאודן
אישית  מביוגרפיה  מורכבת  מורים  של  זהותם  כי  הטוענים   ,)Goodson, 1992( וגודסן   )1991
כמורים.  האישית  זהותם  ועל  התנסותם  על  משפיעות  הללו  הביוגרפיות  ושתי  חברתית,  ומביוגרפיה 
נקודות דמיון מסוימות אפשר למצוא גם בתפיסתה של טיקל )Tickle, 1999(, הרואה שני מרכיבים 
בזהות מקצועית של מורים: 1. כיצד המורה רואה את עצמו; 2. כיצד החברה רואה את המורה. בהיבט 
הראשון היא כוללת רכיבים כגון מה חשוב בעבודתו ובחייו המקצועיים, ובהיבט השני נבחנות התפיסות 
של עמיתים, הורים, צרכנים ותלמידים את המורה. טיקל מוסיפה להבנה את האינטראקציה בין התחושה/



23 זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו

Feiman-( התפיסה העצמית של המורה ובין מה שלדעתו הסביבה חושבת עליו. גם פיימן-נמסר ופולדן
Nemser & Folden, 1986( טענו כי עולם ההוראה הוא סובייקטיבי, וכי מה שחשוב הוא כיצד מורים 
מפרשים את ההוראה שלהם. קורליי )Corely, 1998( אימצה אף היא גישה זו, ודיברה על "אימוץ 

התפקיד" של מורים.

גם פרידמן וקס )2000( טוענים כי זהות מקצועית היא תשובת האדם לעצמו על השאלה: "מי אני כאיש 
מקצוע?". הגדרה זו דומה מאוד להגדרתו של המושג "דימוי עצמי מקצועי", ואכן, שניהם אינם מבחינים 
בין שני המושגים.  גם קוזמינסקי )2008( מציינת כי זהות מקצועית היא התשובה על השאלה: "מי אני, 

או מה אני, כאיש מקצוע?". 

פיימן-נמסר ופולדן )Feiman-Nemser & Folden, 1986( טענו כי עולם ההוראה הוא סובייקטיבי, 
וכי מה שחשוב הוא כיצד מורים מפרשים את ההוראה שלהם. קורליי )Corely ,1998( אימצה אף היא 

גישה זו, ודיברה על "אימוץ התפקיד" של מורים.

בפרשנות  העוסקות  להגדרות   )Kelchtermans, 2009( קלכטרמנס  של  תפיסתו  את  לשייך  ראוי 
אישית. קלכטרמנס טוען כי זהות מקצועית היא פרשנות המורה על האינטראקציה הנמשכת של המורה 
עם ההקשרים של ההוראה. לדעתו, פרשנות זו משפיעה על שביעות הרצון של המורה מעבודתו, על 

מחויבותו, על תחושת החוללות שלו ועל הניעתו. 

ראוי לשייך לגישה זו גם את מאמרם של רוג'רס וסקוט )Rodgers & Scott, 2008( שהניחו ארבע 
תרבותיים,  )חברתיים,  מגוונים  הקשרים  של  בסיס  על  נבנית  היא   .1 המקצועית:  הזהות  על  הנחות 
היסטוריים ופוליטיים( ותלויה בהם; 2. היא נבנית מתוך יחסים עם הזולת; 3. היא דינמית; 4. היא מנסה 

להיות קוהרנטית. 

ההקשרים שמציינים רוג'רס וסקוט דומים, לדעתנו, להקשרים שג'יי )Gee, 2001( מציין אותם. הוא 
טוען כי רכיבי הזהות המקצועיים של המורה כוללים את מקורותיו השיוכים, המולדים )מין, גזע, תרבות, 
דת(, את מקורותיו הממסדיים )בית הספר, עמיתים ועוד( ואת השיח עם קבוצת השייכות שאליה הוא 
מתייחס מנקודת מבטו. לדעתו קיימים ארבע "תתי-זהויות" בזהותם המקצועית של המורים: 1. זהות 
טבעית המתייחסת למקורות שיוכים כגון מגדר, תרבות ודת; 2. זהות מוסדית כגון בית ספר ועמיתים; 
3. זהות שיח הבאה לידי ביטוי באינטראקציה עם הסובבים; 4. זהות זיקה הנוצרת באמצעות השתייכות 
לקבוצה. השילוב בין תתי-זהויות הוא היוצר את הזהות המקצועית של המורה. למחקרים אלה אפשר 
לצרף גם את מחקרם של דיי ואחרים )Day et al., 2006(, הטוענים כי זהות מקצועית היא האיזון בין 

רכיבים אישיים, מקצועיים ומצביים. 

 Moor,( כאמור, הגישה השנייה רואה בזהות המקצועית מושג אובייקטיבי שאפשר למדוד אותו. מור
1970( התמקד בהערכה החברתית את האדם כבעל מקצוע, בסטטוס המקצועי ובתדמית של המקצוע. 
קרמר והופמן )1981( הגדירו זהות מקצועית של מורים כתחושת שייכות והזדהות עם המקצוע. טרנר 
)Turner ,1978( התמקד בהזדהות האדם עם עבודתו. טרנר אף קבע כקריטריון לזהות המקצועית את 
זו.  לגישה   )1986( גם את אברהם  או להחליף תפקיד. אפשר לשייך  להינתק מעבודתו  יכולת האדם 
אברהם טוענת שהעצמי המקצועי כולל את תפיסת האדם את תכונותיו, את כישרונותיו, את רגשותיו, 
את ערכיו המקצועיים ואת האינטראקציה שלו עם עוד אנשים שהוא בא עמם במגע במסגרת עבודתו. 
גם קורינוס ואחרים )Canrinus, 2011( טוענים שהזהות המקצועית קשורה לדרך שבה המורים רואים 
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בעבודה,  המורים  הרצון של  בשביעות  ניכרת  וזו  תלמידיהם,  עם  מתמשכת  באינטראקציה  עצמם  את 
במחויבות תעסוקתית, ברמת היעילות העצמית וברמת המוטיבציה.

נעשו   )Beijaard et al., 2004( ואחרים  בז'ארד  רוב המחקרים שנסקרו במאמרם של  כי  לציין  יש 
הסיבות  אחת  זו  ואולי  הנבדקים,  של  סובייקטיבית  פרשנות  מאפשרת  זו  מתודה  איכותנית.  במתודה 
המחקרים  מקבץ  את  להבין  אפשר  המורים.  של  הסובייקטיבית  בפרשנות  ולתלות  ההגדרות  למיעוט 
שסקרו בז'ארד ואחרים על פי תפיסות פוסט-מודרניות את נושא הזהות בכלל ואת נושא הזהות המקצועית 
קונפליקט  של  חיובי  שפתרון  ההנחה  על  חולקות  הפוסט-מודרניות  שהתפיסות  להניח  מקובל  בפרט. 
זהות משמעו זהות מגובשת. יש שישייכו את הוויכוח לחילוקי הדעות בין המודרנה לפוסט-מודרניות 
)ספקטור-מרזל, 2008(, ויש המנסים לציין את ראשיתו של העידן שאחרי הפוסט-מודרניות. לדעתנו, 
ראוי לשייך כמה מהחוקרים שצוטטו בתוך בז'ארד ואחרים )Beijaard et al., 2004( לתפיסה הרואה 
דומה  הניבה תפיסה  הזהות הכולל  מושג  זו את  וגמיש. לדעתנו, תפיסה  דינמי, רב-פנים  בזהות מבנה 

למושג הזהות המקצועית.

נרטיב מקצועי וזהות מקצועית

ראוי אולי ליצור הבחנה בין "סיפור מקצועי" או "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית", כאשר נרטיב 
מקצועי הוא סיפור החיים המקצועי של המורה כפי שהוא רואה ומגדיר אותו, בעוד זהות מקצועית היא 
מושג "אובייקטיבי" ומדיד קצת יותר. אפשר לדמות את המושג "נרטיב מקצועי" למה שפרידמן וגביש 

)2003( מכנים "גיבוש העצמי המקצועי".

נרטיב מקצועי הוא אולי מה שרבים מתארים כקולות מגוונים של המורה המנהלים שיח פנימי מתמיד 
 המאפשר למורה להבין את עצמו ולחיצוני לו )החוקר( ללמוד על הפרשנויות של המורה את המציאות 
)Riessman & Speedy ,2007(. נוסף על כך בהקשר זה אולי אפשר לרמוז להפריה בין התפיסה 
המקצועי  הנרטיב  את  מניבה  הפוסט-מודרנית  התפיסה  כאשר  הפוסט-מודרנית,  לתפיסה  המודרנית 
והתפיסה המודרנית – את הזהות המקצועית. אם יש גרעין של "אמת" בכך, הרי שבכל מורה קיימות שתי 
"ישויות" מקצועיות, האחת היא הזהות המקצועית והאחרת היא הנרטיב המקצועי. הזהות המקצועית 
מגובשת  מקצועית  זהות  של  לכיוון  דיפוזית  מקצועית  מזהות  יותר,  או  פחות  קווי  בתהליך  מתגבשת 
ויציבה. לעומת זאת, הנרטיב המקצועי מתבנה במהלך החיים המקצועיים של המורה. הוא גמיש מאוד, 
התרבותית  הפסיכולוגית,  החינוכית,  הסביבה  עם  מתמדת  באינטראקציה  ונמצא  רב-פנים  מורכב, 

והחברתית שהמורה חי בה.

שלבים בגיבוש הזהות המקצועית של המורה

כאמור, רוג'רס וסקוט )Rodgers & Scott, 2008( מציעים ארבע הנחות על הזהות המקצועית: 1. היא 
נבנית על בסיס של הקשרים מגוונים )חברתיים, תרבותיים, היסטוריים ופוליטיים( ותלויה בהם; 2. היא 

נבנית מתוך יחסים עם הזולת; 3. היא דינמית; 4. היא מנסה להיות קוהרנטית. 

שץ-אופנהיימר, משכית וזילברשטרום )2011( טוענות כי תהליך הבניית הזהות המקצועית של המורה 
מתרחש תוך התמודדות עם היווצרות מתחים ופערים בין הזהות האישית לזהות המקצועית שלו. תהליכי 
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עיבוד המתחים וניהול הפערים הללו הם תהליכים מרכזיים בהבניית הזהות המקצועית כיוון שבתהליכים 
דברי  מתוך  והמקצועי.  האישי  מניסיונו  הנובעים  שונים  ידע  במקורות  להשתמש  המורה  נדרש  אלה 
המחברות משתמע כי תהליך גיבוש הזהות המקצועית מתחיל עם תחילת עבודתו של המורה. האם אפשר 

לזהות שלבים בדינמיות של גיבושה )או הבנייתה( של הזהות המקצועית?

שלב   .1 המורה:  של  המקצועית  בהתפתחות  שלבים  שישה  זיהה   )Huberman ,1989( הוברמן 
ההישרדות והגילוי; 2. שלב ההתייצבות; 3. שלב החקירה והגיוון; 4. שלב ההערכה והספק; 5. שלב 
הבהירות והשלווה; 6. שלב הניתוק והשחרור. אפשר לתאר את התפתחות הזהות המקצועית של המורה 
על פי ששת השלבים הללו: בשלב הראשון המורה הטירון "מגלה" את זהותו המקצועית ומתחיל לגבשה. 
בשלב השני הוא "אוסף" מרכיבים רבים, ונדמה לו שהנה זהותו המקצועית מגובשת. בשלב השלישי הוא 

נחשף להיבטים נוספים ומתחיל לבחון אותם וכך הלאה.

גם גודארד ופוסטר )Goddard & Foster, 2001( זיהו שישה שלבים בתהליך ההתפתחות של הזהות 
המקצועית של מורים מתחילים: 

דמות  של  האינסטינקטיבית  התפיסה  זו  הוראה.  של  הראשוני  המודל  קביעת  קביעת "אב-טיפוס": 
המורה, והיא מכריעה בבחירת ההוראה כמקצוע.

"הגעה לשערי בית הספר": סיום תקופת ההכשרה וקבלת המשרה הראשונה. בדרך כלל המשרה היא 
במקום, במקצועות ובתנאי עבודה לא רצויים.

תחילת העבודה בהוראה ותחושות סותרות. מצד אחד שמחה על קבלת המשרה  "הבנת המצב": 
בהוראה וצפיות גבוהות. מצד שני, מתח והטלת ספק ביכולתה האישית להיענות 
ולתמיכה יש השפעה מכרעת בסיוע למורה המתחיל  לציפיות הללו. להדרכה 

לבנות את זהותו המקצועית ולרכוש עצמאות.

התמודדות קשה עם ציפיות של בעלי תפקידים בבית הספר, קשיים ארגוניים  "היעלמות הברק":  
ועוד גורמים לדעיכה ולתשישות נפשית רבה.

התפכחות מאשליה ואשמה: תחושת אכזבה, נטייה להאשים את תכניות ההכשרה על כך שלא סיפקו 
תמונה מספיק מדויקת על העתיד להתרחש.

"דרכים חלופיות בחציית הרוביקון": מעבר מ"טירון" ל"בעל מקצוע מנוסה". פיתוח הבנה טובה יותר 
של העבודה במהלך השנים הראשונות בהוראה. מתחילה להתפתח הבנת הקשר 
בין התאוריות שנלמדו בתקופת ההכשרה להוראה לבין ההתנסות, התאוריות 
זו מלווה בחשיבה, רפלקציה  שנלמדו מתחילות לקבל ביטוי בעבודה. תקופה 

ושיקול דעת באשר לדרכי עבודה מובחנות.

זו  תפיסה  להוראה.  הכניסה  עם  להתפתח  מתחילה  מקצועית  זהות  כי  היא  אלה  חוקרים  של  טענתם 
תואמת במקצת את התפיסה שהוצגה לעיל על הנרטיב המקצועי של המורה שכן אם נרטיב מקצועי נבנה 

מההתנסות של המורה במהלך עבודתו, הרי שאינו יכול להתפתח בשלבים מוקדמים יותר.

ניאס )Nias, 1989( טענה כי למורה יש השקפה אישית על ההוראה וכי ה"עצמי" הוא רכיב מרכזי 
בהשקפה זו. לדבריה, יש להבחין בין רמות "גרעיניות" של העצמי ובין רמות "מצביות" שלו. כאשר 
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המורה נכנס לשדה ההוראה, מתרחשים קונפליקטים בין הרמות הגרעיניות ובין הרמות המצביות שלו. 
לטענתה, מורים שאינם משלבים את הרמות הגרעיניות ברמות המצביות שילוב פעיל ומתמיד, יעזבו את 
ההוראה או ירגישו אומללים. אפשר להבין מדבריה כי "הרמה הגרעינית" קשורה לעמדות המורה כלפי 

עצמו, כלפי ההוראה וכלפי שניהם, וכי עמדות אלו קדמו לכניסה להוראה.

פרידמן וגביש )2003( מזהים שלושה שלבים עיקריים בהתפתחות המקצועית של המורה: שלב ההכשרה, 
שלב הכניסה לעבודה ושלב ההתפתחות המקצועית במהלך מילוי התפקיד. האם אפשר להסיק מדבריהם 
כי זהות מקצועית מתחילה להתגבש כבר בשלב ההכשרה? צבר בן-יהושע )2001( עסקה במה שהיא 
מכנה "קריאת המפה" של מורים מתחילים. קריאת המפה היא למידת הנורמות של בית הספר כשלב 
וזאת בהתאם לגישה האקולוגית )Vonk, 1995(, הרואה בתהליך  מכריע בגיבוש הזהות המקצועית, 
של "להיות מורה" התפתחות הקשורה ללמידת הקודים התרבותיים בבית הספר. לדעת צבר בן-יהושע, 
והסתגלות. שלב  כולל שלושה שלבים מרכזיים: שלב הפנטזיה, הלם תרבות  תהליך "קריאת המפה" 
הפנטזיה הוא שלב המתרחש טרם הכניסה להוראה, והוא כולל ציפיות גבוהות, תקוות, התרגשות, פחד, 
מעורבות רגשית ותחושות אופוריה. האם שלב זה אינו כולל ידע ועמדות בנוגע להוראה, ל"אני" ולקשר 
זה כשלב הראשוני בתהליך של "להיות מורה", הרי שהצעדים  ואם המחברת כוללת שלב  ביניהם?! 

הראשונים בזהות המקצועית אכן נעשים לפני שלב הכניסה להוראה. 

הזהות  אם  מורים.  בהכשרת  חשובה  המקצועית(  הזהות  התגבשות  תחילת  מועד  )בנושא  זו  סוגיה 
המקצועית מתחילה להתגבש רק בשלב הכניסה לעבודה, הרי שבשלב ההכשרה אין טעם לטפל בנושא, 
והעיסוק בו עלול )אולי( להזיק. אולם אם היא מתחילה להתגבש בשלבים מוקדמים יותר, אפשר לעסוק 

בה בשלב ההכשרה, ואולי רצוי לעשות כן כחלק מתהליך ההכשרה. 

במחקר מוקדםFisherman, 2004( 3( פיתחנו סדנה לגיבוש זהות מקצועית לסטודנטים בשנה האחרונה 
להכשרתם. בסדנה דנו בדילמות כדי לברר את עמדותיהם של הסטודנטים, עימתנו בין העמדות השונות 
ובין הספרות הרלוונטית, ולעתים אף השתמשנו במשחק תפקידים. שלוש פעמים במהלך השנה התייחסו 
שאלונים  מילאו  הסטודנטים  בהם.  החלים  ולשינויים  הלמידה  לתהליך  רפלקטיבי  באופן  הסטודנטים 
הבודקים זהות מקצועית של מורים )שם( לפני הסדנה ובסיומה. נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 
בין תוצאות השאלונים לפני הסדנה ואחריה כפי שנבדקו בניתוחי "מדידות חוזרות". חזרנו על סדנה 
זו במשך כמה שנים, ובכל שנה התקבלו תוצאות דומות. המסקנה היא שאכן אפשר להשפיע על הזהות 
המקצועית של סטודנטים להוראה במהלך ההכשרה. מסקנה זו תואמת את טענתם של דובראו והיגינס 
להוראה  סטודנטים  של  המקצועית  הזהות  התפתחה  כיצד  שהראו   )Dobrow & Higgins, 2006(

במהלך לימודיהם.

מטרת המחקר הייתה לבחון את המושג זהות מקצועית של מורים ולפתח כלי מדידה להערכת הזהות 
המקצועית של המורה. 

להרחבה – ראה בפרק המתאר את הסדנה ותוצאותיה.  .3
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פיתוח הפריטים

הפריטים לשאלון זהות מורים התקבלו ממקורות אחדים:

שאלונים מוקדמים: בפיתוח השאלון השתמשנו בשאלונים מוקדמים של קרמר והופמן )1981(,  א.  
.)Fisherman, 2004( ושל פישרמן )של גלנטה )1985

מורי- מאה  הנוכחי:  המחקר  לפני  ומחצה  כשנה  למורי-מורים  שניתן  פתוח  חצי  שאלון  ב.  
זהות  מהי  א.  שאלות:  שתי  ובו  אלקטרוני  דואר  קיבלו  לחינוך  מכללות  בשתי  המלמדים  מורים 
מקצועית של מורים? ב. מיהו מורה בעל זהות מקצועית מגובשת? התקבלו תשובות מ-57 מורי 
המקצועית; 2.  בבחירה  ביטחון  גורמים: 1.  תוכן שהניב תשעה  בניתוח  נותחו  מורים. התשובות 
עצמי  מימוש   .5 ההוראה;  תדמית   .4 כשליחות;  ההוראה  תפיסת   .3 למקצוע;  בהתאמה  ביטחון 
כמורה;  טוב; 8. מקצוענות  מורה  להיות  אישית  יכולת  רצון מההוראה; 7.   בהוראה; 6. שביעות 

9. אהבה למקצוע ההוראה. שלב זה היה מחקר חלוץ למחקר הנוכחי.
ראיונות עם מורי-המורים: תשעת הגורמים הוצגו לפני קבוצת מורי-מורים )n=23(. הוצגו לפני  ג.  
המשתתפים "תוצאות" שלב ב )מחקר החלוץ(, והם התבקשו לחוות את דעתם על תשעת הגורמים 
המבטאים "זהות מקצועית של מורים", כפי שהשתקפו מהשאלונים למורי-המורים. הבחירה במורי-
המורים נבעה מההבנה שמכשירי המורים מבינים מה המשמעויות של להיות מורה וכיצד להכשיר 

מורים, ומתוך כך הם משמשים "קבוצת מומחים" להבהרת המושג זהות מקצועית של מורים.
ראיונות עם מורים: תשעת הגורמים הוצגו לפני שתי קבוצות של מורים הלומדים לתואר שני בחינוך  ד.  
)n=56(. הבחירה במורים נבעה מהבנת החוקרים שהזהות המקצועית קשורה בדרך שבה מורים 
 Corely, 1998; Feiman-Nemser & Folden,( מפרשים את עבודתם ובאימוץ תפקידי מורים
1986(, וממחקרים שסקרו בז'ארד ואחרים )Beijaard et al., 2004(. מורים אלה התבקשו לחוות 
דעה הן באשר להתאמתם של תשעת הגורמים לזהות מקצועית של מורים והן בשאלה אם זהות 
מקצועית של מורים כוללת עוד היבטים. מורי-המורים והמורים הביעו את הסכמתם לעניין הגורמים 
ולעניין תקפות המושג "זהות מקצועית של מורים" על פי הגורמים. לאחר הצגת הגורמים התבקשו 
המשתתפים לנסח היגדים המבטאים את הגורמים האלה. התקבלו 41 היגדים המוצגים בלוח מספר 

.2

עם סיום ארבעת השלבים שתוארו היה בידינו שאלון הכולל 41 היגדים.

שיטה

הליך

השאלון שהכיל 41 פריטים )כמוצג בלוח מספר 3(, הועבר למורים בבתי ספר יסודיים, בחטיבות ביניים 
ובתיכונים. המורים התבקשו לענות על השאלון באופן אנונימי ולציין כמה פרטים אישיים, כמו שנות 

ותק וסוג בית הספר שבו הם עובדים )יסודי, חטיבת ביניים או תיכון(.
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מדגם

חילקנו את השאלון ל-180 מורים, והם התבקשו להשיב עליו ולהחזירו לידינו. התקבלו תשובות מ-168 
 84 – הנשאלים  מבין   .)Std = 8.07, M=15( ל-36 שנים  בין שנה אחת  היה  המורים  ותק  מורים. 
)50%( לימדו בבתי ספר יסודיים, 56 )33%( לימדו בחטיבות ביניים, ו-28 )17%( לימדו בבתי ספר 

תיכוניים. 

תוצאות

)EFA( ניתוח גורמים מגשש

נערך ניתוח גורמים )EFA( על 41 הפריטים. הניתוח עמד על ארבעה גורמים מובחנים ל-27 פריטים 
בלבד. 14 פריטים הושמטו בניתוח מכיוון שרמת הטעינות שלהם בכל גורם הייתה נמוכה מ-40. בלוח 

מספר 2 מוצגות התוצאות של ניתוח הגורמים. מספרי השאלות נשמרו על פי השאלון המקורי.

varimax ברוטציה לפי שיטת )EFA( לוח מספר 2: ניתוח גורמים אקספלורטורי

מספר 
הפריט

טעינויות היגד
גורם 1

טעינויות 
גורם 2

טעינויות 
גורם 3

טעינויות 
גורם 4

80.מושך אותי להיות מורה10

79.אני מגשים את עצמי בהוראה15

79.אני שמח שבחרתי בהוראה6

79.עבודת ההוראה מושכת אותי37

77.אני חושב שההוראה היא המקצוע שהכי מתאים לי13

73.אני שלם עם בחירתי בהוראה27

71.אני בטוח שעשיתי נכון כאשר בחרתי בהוראה1

מתאים 7 אני  אם  ספקות  בי  עולים  קרובות  לעתים 
להיות מורה

.69

69.אינני מגשים את עצמי בהוראה24

65.טוב לי לעסוק בחינוך5

64.לא נראה לי שאעזוב את ההוראה17

64.אינני בטוח שאשאר זמן רב בהוראה32

64.אני שבע רצון לעסוק בהוראה38

81.אני שולט ברזי מקצוע ההוראה33

77.יש לי מיומנויות מקצועיות יעילות להיות מורה טוב18

75.אני יודע מה ואיך צריך לעשות בהוראה36

75.אני בטוח שרכשתי את הכישורים להיות מורה טוב34

71.אני חושב שאני מורה מקצוען9
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מספר 
הפריט

טעינויות היגד
גורם 1

טעינויות 
גורם 2

טעינויות 
גורם 3

טעינויות 
גורם 4

68.יש לי גישה נכונה לתלמידים31

66.יש לי התכונות להיות מורה טוב22

68.ההוראה היא שליחות בעבורי30

65.תמיד חשבתי שהשליחות שלי היא להיות מורה20

כשחושבים אותי לבעל מקצוע אחר אני מתקן את 35
הטעות ומסביר שאני מורה

.62

53.אני רואה במקצוע ההוראה שליחות2

שהוא 14 חש  אני  למורים  בזלזול  מתייחס  כשמישהו 
פוגע בי

.76

73.כשאני רואה מורה אני חש כלפיו הערכה23

אני חושב שיש רק מורים מעטים היכולים להגדיר 39
את עצמם כמקצוענים בהוראה

.68

92.88.65.59.מהימנות אלפא קרונבך

3.173.343.262.77ממוצע

53.45.46.59.סטיית תקן

2715.779.027.26אחוז שונות מוסברת של כל גורם לאחר רוטציה

היגדים 7 ו-32 מנוסחים על דרך השלילה.
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)CFA( ניתוח גורמים מאשש

כדי לאשש את תוצאות ניתוח הגורמים המגשש )EFA( נערך ניתוח גורמים מאשש על פי שיטת ניתוח 
נתיבים )SEM-Structural Equation Modeling(. התוצאות מוצגות באיור מספר 1. 

איור מספר 1: מודל ניתוח גורמים מאשש ל-27 הפריטים שנמצאו מתאימים בניתוח המגשש 

Table Goodness of Fit Indices for CFA

χ²=273.86, df=256, p=.212 n.s. 

מדד התאמה מדדי קשר מדדי שגיאה

Model M1: χ²/)df( NFI CFI TLI RMSEA

1.070 .86 .990 .98 .024
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ממוצע כלל התשובות מציג את ציון הזהות המקצועית הכולל. מהימנות ציון הזהות המקצועית הכולל על 
.α=.92 פי שיטת אלפא קרונבך היה

 chi-square( המדדים מעידים על התאמה מלאה בין מודל ארבעת הגורמים ובין הנתונים האמפיריים
לא נמצא מובהק סטטיסטית(. עיון בהיגדים של כל גורם הניב את שמות הגורמים: גורם 1 – ביטחון 
בבחירה המקצועית; גורם 2 – חוללות עצמית להיות מורה; גורם 3 – תחושת שליחות; גורם 4 – מוניטין 
ההוראה. ניתוח גורמים מאשש )C.F.A( הראה על התאמה מלאה בין מודל 4 הגורמים ובין הנתונים 

האמפיריים. מדדי הקשר נמצאו מעל 95. ומדד הטעות נמצא קטן מ-05. .

דיון

מטרות המחקר היו לבחון את משמעות המושג "זהות מקצועית של מורים" ולפתח כלי למדידתו. על 
סמך התשובות לשאלותינו במחקר ועל פי ניתוח הגורמים – אנו סבורים כי זהות מקצועית של מורים 
היא מחשבות ותחושות המורים בנוגע לבחירתם המקצועית, לחוללותם המקצועית, לתחושת השליחות 
שלהם ותחושותיהם באשר למוניטין ההוראה. השאלון בגרסתו הנוכחית כולל 27 פריטים המאורגנים 

על פי ארבעת הגורמים הללו, והוא מוצג בלוח מספר 4. 

הגורם הראשון הוא הביטחון שבבחירה המקצועית: גורם זה קשור לבחירה המקצועית שעשה המורה 
בעבר, כמו גם לבחירות שהוא עושה כמעט מדי יום ביומו. מורה הבטוח בבחירה המקצועית שעשה, 
נכנס לכיתתו מתוך תחושה שאף על פי שיש לו חלופות מקצועיות אחרות, הוא בחר בהוראה. מורה 
 Moore( כזה אכן יחוש שזהותו המקצועית מגובשת. גורם זה נראה דומה לפרשנותם של מור והופמן
Hofman, 1988 &( כי זהות מקצועית היא התחושה עד כמה המקצוע שבחר המורה חשוב ומושך, 
וכן להגדרתו של בלושטיין )Blustein, 1989( העוסקת גם היא בהעדפה מקצועית. יש סיכון כי מורה 

שאינו בטוח בבחירתו המקצועית ובכל זאת ממשיך בהוראה, יהיה מורה שחוק. 

כי הוא מסוגל להיות  זה קשור לתחושת המורה  גורם  תחושת החוללות העצמית:  הגורם השני הוא 
מורה טוב. תחושה גבוהה של חוללות עצמית משמעה תחושה של המורה שיש לו התכונות והמיומנויות 
להיות מורה טוב. גורם זה דומה לתפיסתם של פרידמן וקס )2000( את "תחושת המסוגלות העצמית 
של המורה". בז'ארד ואחרים )Beijaard et al., 2000( טוענים כי זהות מקצועית משפיעה על תחושת 
החוללות העצמית. במחקר זה אנו מראים כי חלק מהזהות המקצועית היא תחושת החוללות העצמית. 
נראה כי מורה הבטוח ביכולותיו, בידיעותיו ובמיומנויותיו, הוא אכן מורה בעל זהות מקצועית מגובשת. 
מורה החושש שאין לו חלק מהתנאים הדרושים לדעתו להיות מורה טוב )ועדיין ממשיך להיות מורה(, 
הוא מורה בעל זהות מקצועית דיפוזית יותר והסיכון שיישחק – גבוה יותר )ראו לדוגמה פרידמן וגביש, 

.)2003

הגורם השלישי הוא תחושת השליחות: גורם זה דומה למה שרובי )Roby, 2009( מציג כקשר שבין 
אינו  זה  כי השאלון שפותח במחקר  לציין  ראוי  הספר.  לבית  לתרומתו  המורה  תחושת השליחות של 
עוסק בתוכני השליחות, אלא בתחושה סובייקטיבית של המורה שהוא שליח, שיש לו אחריות ויש מי 
שעומד מאחוריו )ושלח אותו(. תחושת השליחות מתייחסת אמנם אל ההווה, אבל גם אל העתיד. אם 
אני שליח אז עליי למלא את שליחותי בעתיד )הקרוב או הרחוק יותר(. קיים קשר בין תחושת השליחות 
לתחושת החוללות העצמית – אני שליח ואני יכול למלא את שליחותי. אנו סבורים כי בעוד שתחושת 
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הביטחון בבחירה והחוללות המקצועית מתייחסות למורה כלפי עצמו, תחושת השליחות מתייחסת גם 
לעולם החיצוני של המורה, כיוון שהמורה חש שהוא שליח של מישהו: חברה, אידאל, גורם מטה-פיזי, 
תלמידים וכדומה. שאלות חשובות אלו )כמו שליח של מי, של מה ולאיזו מטרה( הן שאלות למחקרים 

עתידיים במתודה המתאימה.

 ,)Moor,  1970( זה נראה מתאים לדברי מור  גורם  מוניטין החינוך וההוראה:  הגורם הרביעי הוא 
שהדגיש את ההערכה החברתית להוראה כחלק מהזהות המקצועית. גורם זה מתאים גם לדברי טיקל 
)Tickle, 1999(, שטענה כי הזהות המקצועית היא שילוב בין הדרך שבה המורה רואה את עצמו ובין 
 Cohen et( וכהן, היגינס ואמברוס   )Farber,  1991( הדרך שבה החברה רואה את המורה. פארבר 
al., 1999( מציינים את ההידרדרות במוניטין ההוראה ואת השלכותיה. פארבר )Farber, 1991( טוען 
כי יש סחף כה גדול בדימוי הפרופסיונלי של מורים, עד כי אפשר לדבר על "דה-פרופסיונליזציה" של 
כי מקצוע ההוראה הפך  )Cohen Higgins, & Ambrose, 1999( מציינים  ואחרים  כהן  ההוראה. 
לשעיר לעזאזל של כל תחלואי החברה. דומה כי דווקא מתוך דבריהם של כהן ואחרים אפשר ללמוד על 
המגמה ההפוכה, שכן אם ההוראה היא השעיר לעזאזל, היא גם התרופה כי מצפים מהחינוך ומההוראה 
גם להציל את החברה מתחלואיה. אם כן, מובן מדוע הביאו מורי-המורים והמורים את מוניטין כדוגמה 

לאחד הגורמים בזהות המקצועית. 

מגבלות השאלון

השאלון הוא שאלון סטטי. הוא בודק את הזהות המקצועית ברגע נתון. הוא אינו רגיש לתהליך התפתחותי 
רציף. אם מעוניינים לבחון תהליך רציף )ולא תחנות(, עדיף להשתמש במתודה דינמית כגון הנרטיב. 
השאלון הוא אובייקטיבי יותר בהשוואה לנרטיב המקצועי. לכן לדעתנו השאלון מתאים להשוואה בין 

נבדקים ובין קבוצות, אך אינו מתאים ככלי תיאורי. 

שימושים עתידיים

כגון  בזהותם המקצועית של מורים,  זה למחקרים עתידיים העוסקים  לדעתנו, אפשר להשתמש בכלי 
לכך אפשר  בנוסף  וכדומה.  אישיותיים  ומשתנים  מקצועית  זהות  מקצועית לשחיקה,  זהות  בין  הקשר 
לבחון את זהותם המקצועית של מורים על פי שלבי "החיים המקצועיים" שלהם )ראו בפרק התאורטי(. 
אפשר ליצור "פרופיל של זהות מקצועית" על פי שלבי ההתפתחות המקצועית, לדוגמה באילו מהגורמים 
 ,)Huberman,1989 פי של הזהות המקצועית חלה עלייה משלב ההישרדות לשלב ההתייצבות )על 

ובאילו מהם חלה ירידה.

שימוש נוסף בשאלון קשור לשלב ההכשרה. בפרק התאורטי צוין מחקר שהעיד על כך שאפשר להשפיע 
ומתודות  תכנים  להתאים  אפשר  כן,  אם   .)Fisherman, 2004( ההכשרה  בשלב  מקצועית  זהות  על 

לגורמים השונים של הזהות המקצועית, ולבחון את השפעת תכניות ההכשרה על הגורמים השונים. 



33 זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו

לוח מספר 3: שאלון מחקר ה'פיילוט'

מאוד לא 
נכון

לא נכון נכון נכון 
מאוד

1. אני בטוח/ה שעשיתי נכון כאשר בחרתי להיות מורה
2. אני רואה במקצוע ההוראה שליחות

3. אינני אוהב/ת להיות מורה 
4. כאשר עיתון פוגע במעמד המורה אני חש/ה פגיעה 

אישית
5. טוב לי לעסוק בחינוך

6. אני שמח/ה שבחרתי בהוראה
אני  האם  ספיקות  במוחי  עולים  קרובות  לעתים   .7

מתאימ/ה להיות מורה 
8. יש לי יכולת אישית להיות מורה טוב/ה

9. אני חושב/ת שאני מורה מקצוען/נית
10. מושך אותי להיות מורה

11. תמיד רציתי להיות מורה

אחר  במקצוע  עצמי  את  שאממש  חושב/ת  אני   .12
שאינו הוראה 

13. אני חושב/ת שההוראה היא המקצוע שהכי מתאים 
לי

14. כשמישהו מתייחס בזלזול למורים אני חש/ה שהוא 
פוגע בי

15. אני חושב/ת שאני מגשימ/ה עצמי בהוראה

16. להוראה תפקיד מרכזי בחיי

17. לא נראה לי שאעזוב את שטח החינוך

18. אני חושב/ת שיש לי את המיומנויות המקצועיות 
להיות מורה טוב/ה 

19. אני חושב/ת שמי שאינו אוהב להיות מורה אל לו 
לעסוק בהוראה

20. תמיד חשבתי שהשליחות שלי היא להיות מורה 

21. מי שאינו רואה שליחות בהוראה עדיף שלא יהיה 
מורה

מורה  להיות  התכונות  את  לי  שיש  בטוח/ה  אני   .22
טובה

23. כשאני רואה מורה אני חש/ה הערכה כלפיו

24. אני בא/ה לידי ביטוי בהוראה

25. חסרים לי כישורים בסיסיים להיות מורה
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מאוד לא 
נכון

לא נכון נכון נכון 
מאוד

26. אני מרגיש/ה שאני מתאימ/ה להיות מורה

27. אני שלמ/ה עם בחירתי בהוראה

28. אני מאמינ/ה שאצליח בהוראה

29. אני מתבייש/ת להיות מורה

30. ההוראה מהווה עבורי שליחות

31. יש לי גישה נכונה לתלמידים

32. אינני בטוח/ה שאשאר עוד זמן רב בהוראה 

33. אני שולט/ת ברזי מקצוע ההוראה

לי את הכישורים להיות מורה  אני בטוח/ה שיש   .34
טובה

35. כשחושבים אותי לבעלת מקצוע אחר אני מתקנ/ת 
את הטעות ומסביר/ה שאני מורה

36. אני יודע/ת מה ואיך צריך לעשות בהוראה

37. עבודת ההוראה מושכת אותי

38. אני שבע/ת רצון לעסוק בחינוך

היכולים  מעטים  מורים  רק  שיש  חושב/ת  אני   .39
להגדיר עצמם כמקצוענים בהוראה

40. אני מצליח/ה ליצור קשר טוב עם תלמידים

41. ההוראה מהווה עבורי אתגר אינטלקטואלי

לוח מספר 4: שאלון זהות מקצועית למורה )גרסה סופית(

מאוד לא 
נכון
1

לא נכון

2

נכון

3

נכון 
מאוד

4

1. אני בטוח/ה שעשיתי נכון כאשר בחרתי להיות מורה
2. אני רואה במקצוע ההוראה שליחות

3. טוב לי לעסוק בחינוך
4. אני שמח/ה שבחרתי בהוראה

אני  האם  ספיקות  במוחי  עולים  קרובות  לעתים   .5
מתאימ/ה להיות מורה 

6. אני חושב/ת שאני מורה מקצועני/ת
7. מושך אותי להיות מורה

8. אני חושב/ת שההוראה היא המקצוע שהכי מתאים 
לי
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מאוד לא 
נכון
1

לא נכון

2

נכון

3

נכון 
מאוד

4

9. כשמישהו מתייחס בזלזול למורים אני חש/ה שהוא 
פוגע בי

10. אני חושב/ת שאני מגשימ/ה עצמי בהוראה

11. לא נראה לי שאעזוב את שטח החינוך

12. אני חושב/ת שהמיומנויות המקצועיות שלי יעילות 
כדי להיות מורה טוב/ה

13. תמיד חשבתי שהשליחות שלי היא בחינוך

מורה  להיות  התכונות  את  לי  שיש  בטוח/ה  אני   .14
טוב/ה

15. כשאני רואה מורה אני חש/ה הערכה כלפיו

16. אני בא/ה לידי ביטוי בהוראה

17. אני שלמ/ה עם בחירתי בהוראה

18. ההוראה מהווה עבורי שליחות

19. יש לי גישה נכונה לתלמידים

20. אינני בטוח/ה שאשאר עוד זמן רב בהוראה

21. אני שולט/ת ברזי מקצוע ההוראה

לי את הכישורים להיות מורה  אני בטוח/ה שיש   .22
טוב/ה

23. כשחושבים אותי לבעלת מקצוע אחר אני מתקנ/ת 
את הטעות ומסביר/ה שאני מורה

24. אני יודע/ת מה ואיך צריך לעשות בהוראה

25. עבודת ההוראה מושכת אותי

26. אני שבע/ת רצון לעסוק בחינוך

היכולים  מעטים  מורים  רק  שיש  חושב/ת  אני   .27
להגדיר עצמם כמקצוענים בהוראה
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זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים

תופעת השחיקה

קיימת הסכמה נרחבת על ההשלכות החמורות של שחיקת המורים )פרידמן וגביש, 2003(. השחיקה 
משפיעה על נפשו של המורה, על התנהלותו בבית הספר, על התנהגותו ומפריעה להשגת יעדי מערכת 
החינוך. מורה שחוק משפיע על תרבות בית הספר ואף עלול להשפיע על תחושת הסיפוק של עמיתיו 

)פרידמן וגביש, 2003(.

קיימות הגדרות שונות למושג השחיקה. צ'רניס )Cherniss, 1980( הגדיר את השחיקה על פי תהליך 
המקצוע  בעל  של  והתנהגותו  עמדותיו  משתנות  שבעקבותיו  תהליך  היא  שחיקה  לדעתו,  ותוצאות. 
בכיוון שלילי בגלל לחץ בעבודה. כאמור, בהגדרתו של צ'רניס )שם( אפשר למצוא שני רכיבים: רכיב 
היא  זו  תפיסה  לעבודה.  בהניעה  ירידה   – התוצאה  רכיב  תהליך מתמשך של התרחקות;  התהליך – 
גישה בעלת אוריינטציה דינמית, המזהה שלבים מובחנים בשחיקה ובוחנת אותם כתהליך מתפתח, בעל 
דינמיקה משלו. לדעתו, ציפיות ראשוניות אידאליסטיות של האדם מתפקידו מסמנות את ראשיתו של 
תהליך השחיקה. המשכו של התהליך מתבטא בהתמודדות אקטיבית עם לחצים, המפנה מקומה בהדרגה 
של  לסימפטומים  נסיגה  מתרחשת   – יפה  עולים  אינם  אלה  גם  כאשר  פסיביים.  הסתגלות  לניסיונות 

שחיקה.
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התמקדו   )Malach-Pines, Aronson, & Kafry, 1981( וקפרי  ארונסון  מלאך-פיינס,  לעומתו, 
בתוצאת השחיקה. לדעתם, שחיקה היא תחושת לאות גופנית ורגשית ועמדות שליליות של האדם כלפי 

עצמו, כלפי עבודתו, כלפי חייו וכלפי אנשים אחרים. 

)Perlman & Hartman, 1982( העלו שלושה יסודות בתופעת השחיקה: תשישות  פרלמן והרטמן 
 Kyriacou,( קיריאקו  לדעת  מודגשת.  ודה-פרסונליזציה  בעבודה  נמוכה  תפוקה  גופנית,  או  רגשית 
בעיקר  הם  ומאפייניה  מתמשך,  מלחץ  הנובעת  כתסמונת  המורה  שחיקת  את  להגדיר  אפשר   ,)1987

תשישות פיזית, רגשית והתנהגותית. 

מאסלאך וג'קסון )Maslach & Jackson, 1981( הגדירו את השחיקה כתסמונת של תשישות רגשית, 
מקצוע  אנשי  אחרת.  או  זו  בדרך  אנשים  עם  העובדים  מקצוע  אנשי  אצל  קרובות  לעתים  המתרחשת 
כלפי  ציניות  ועמדות  שלילית  גישה  מפתחים  הם  מעצמם",  "לתת  עוד  יכולים  הם  שאין  חשים  אלה 
התשישות  הרגשית.  התשישות  לתחושת  קשורה  להיות  עשויה  זאת  וגישה  עצמם  וכלפי  לקוחותיהם 
לא  שהמטפל  בכך  ניכרת  נמוכה  אישית  הגשמה  אנרגיה.  ובאבדן  בעייפות  ביטוי  לידי  באה  הרגשית 
מאמין יותר ביכולותיו המקצועיות ויש ירידה בתחושותיו כלפי הצלחותיו המקצועיות. בשל כך התפוקה 
שלו אכן יורדת, המוטיבציה שלו יורדת, והוא חש חוסר יכולת להתגבר על מכשולים וקשיים בעבודה. 
לידי  באה  היא  מטופליהם.  כלפי  מפתחים  מקצוע  ההתייחסות השלילית שאנשי  היא  דה-פרסונליזציה 
ביטוי בהקשחת העמדות הנפשיות כלפיהם, בהבעת עמדות שליליות לגבי אופי המטופלים, עמדותיהם 
תחושת  ואבדן  נפשי  אי-שקט  היא  נוספת  תוצאה  המטופלים.  מן  פסיכולוגית  התרחקות  והתנהגותם, 
השליחות של המטפל. מודל זה הוא רב-ממדי ושונה מן הקודמים לו בכך שהוא כולל הן את הלחץ והן 

את תגובותיו של איש המקצוע כלפי הזולת. 

הוא  המהותי  שמאפיינה  כתופעה  השחיקה  את  הגדירו   )Shirom, 1989( ושירום   )1985( אזרחי 
קוגנטיבית  פיזית,  כללית,  תשישות  תחושת  אליה  ונלווית  הפרט,  של  האנרגיה  מקורות  התרוקנות 
ואמוציונלית. פארבר )Farber, 1983( מציין כי אנשים המתלוננים על שחיקה, מתארים בדרך כלל 
את הרגשתם באמצעות הביטויים, כגון "התרוקנות המצברים", "התייבשות", "איבוד גובה", "עייפות 

החומר", "דעיכה", "נשבר לי" וכדומה.

הקשורה  תסמונת  היא  שחיקה  הגדרתו  לפי  יותר.  כוללנית  הגדרה  הציע   )Farber, 1991( פארבר 
בעבודתו של איש המקצוע, והיא נובעת מכך שהיחיד תופס כי קיים פער ממשי בין המאמץ )תשומה( 
לבין התגמולים )תפוקה( בעבודתו. מאפייניה הם התרחקות מן הלקוחות ותגובה צינית כלפיהם, כמו גם 
תשישות נפשית וגופנית, יחד עם סימפטומים פסיכולוגיים, כמו חוסר שקט, חרדה, עצבות ודימוי עצמי 

נמוך.

שלא כמו החוקרים לעיל, הובפול ופרידיי )Hobfoll & Freedy, 1993( הדגישו את הפער בין תפיסת 
היחיד את עצמו ובין המציאות התעסוקתית. מצב של לחץ יופיע באחד משלושת המצבים הבאים: 1. 
האדם חש שהמשאבים שלו מאוימים; 2. המשאבים מידלדלים )למשל חוסר תעסוקה(; 3. אין מספיק 
משאבים כדי להיענות לדרישות התפקיד, או כאשר המשאבים לא מביאים לתוצאות הרצויות. תאוריה 
זו שנקראה 'תאוריית שימור המשאבים', טוענת שדרישות תעסוקתיות שאינן תואמות למצב המשאבים, 

יביאו לידי עומס ובשל כך לידי מתח ותשישות פיזית ונפשית.

ראייה  מזווית  בשחיקה  עוסקות   )Malach-Pines & Yafe-Yanai, 2001( ויפה-ינאי  מלאך-פיינס 
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קיומית. לפיהן השחיקה היא ביטוי של היעדר משמעות קיומית לחיי העבודה של האדם. אם בתהליך 
בחירת הקריירה ציפה האדם שהקריירה תעניק לו משמעות קיומית, אז תהליך השחיקה יבוא לידי ביטוי 

גם בפיחות במשמעות הקיומית.

שחיקת מורים
 .)Farber, 2000 ;1990 ,מקצוע ההוראה נחשב לאחד המקצועות השוחקים ביותר )גרינפלד

חוקרים שונים אפיינו את שחיקת המורים:
קריאקו )Kyriacou, 1987( אפיין את שחיקת המורה בתשישות גופנית, רגשית והתנהגותית. לדעתו, 
שחיקת המורה כוללת גם תופעות של מתח, תסכול, חרדה, כעס ודיכאון, ובמקרים קיצוניים   התמוטטות 

נפשית. 
ספניול וקפוטו )Spaniol & Caputo, 1979( חילקו את ביטויי השחיקה לשתי קטגוריות: ביטויים 
אישיים וביטויים ארגוניים. ביטויים אישיים כוללים סימפטומים גופניים הבאים לידי ביטוי בעייפות, 
כאבי ראש, סחרחורות, מחלות לב ועיכול וסימפטומים פסיכולוגיים הבאים לידי ביטוי בדיכאון, כעס, 
חוסר יציבות רגשית, דאגנות, אשמה, ניכור וביקורת. הביטויים הארגוניים כוללים היעדרויות תכופות 
ממקום העבודה, רמת התלהבות נמוכה, ירידה בביצוע העבודה ובאיכותה, חוסר תקשורת, משוב דל 

והיעדר פתיחות לרעיונות חדשים. 
לעומתם, דונהאם )Dunham, 1980( תיאר שתי תגובות עיקריות של שחיקה אצל מורים: תגובה אחת 
היא תסכול שנמצא קשור למחושים גופניים מגוונים, להפרעת שינה ולתופעות דיכאוניות. תגובה שנייה 
היא חרדה שנמצאת קשורה לתחושות של חוסר ביטחון, של יכולת מוגבלת ושל פיזור דעת. לדעתו, 

תופעות של היעדרויות, עזיבת מקצוע ופרישה מוקדמת מן העבודה הן תוצאות של שחיקה. 
ופרידמן  מורים  קטגוריות לשחיקת  הציגו שלוש   )Maslach & Jackson, 1981( וג'קסון  מאסלאך 
גופנית  תשישות  שחיקה:  של  קטגוריות  בשלוש  להבחין  אפשר  החוקרים  לפי  אותן.  תיקף   )1992(

ונפשית, היעדר הגשמה ודה-פרסונליזציה.
חוקרים רבים עסקו בתהליך השחיקה:

יובש  שוואב )Schwab, 1983( תיאר את התפתחות השחיקה בשלושה שלבים: 1. תחושת עייפות, 
רגשי ורצון להישאר בבית; 2. עמדות שליליות כלפי תלמידיו, המורה מתקשה להישאר רגוע ולהפגין 

תמיכה בתלמידיו; 3. איבוד תחושת ההגשמה העצמית בעבודה ותסכול. 
פרידמן )1992( תיאר את תהליך השחיקה של המורה: המורה מתחיל את עבודתו בהוראה בהתלהבות, 
במרץ ובתחושת שליחות. כשהוא נתקל בקשיים ובלחצים הנובעים מן ההוראה, מתעוררים אצלו ספקות 
באשר ליכולתו האישית, וכן בכל הקשור לניצול משאביו האינטלקטואליים ולמידת ההגשמה המקצועית 
שהוא זוכה לה בעבודת ההוראה. עם התפתחות תחושות אי-ההגשמה, נוצרת עייפות הולכת וגוברת. 
את  ולנטוש  התלמידים  עם  מגע  לנתק  ברצון  לשיאה  המגיעה  חזקה,  נפשית  תשישות  מתהווה  לבסוף 

ההוראה.
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הגורמים לשחיקת מורים
חוקרים רבים דנו בגורמים לשחיקת המורים. 

גרינפלד )1990( הבחין במספר גורמי שחיקה אצל מורים:

עם  אינטנסיבי  מגע  הכוללות  ודחוסות  קצרות  זמן  ביחידות  מאופיין  ההוראה  מבנה  עבודה:  עומס    .1
כיתות מגוונות היוצר אינטראקציות מגוונות וקצרות. עבודה רבה נותרת מחוץ לשעות הלימודים. 

עומס זה עלול להביא את המורה לתחושת תסכול ולירידה בהערכתו העצמית.

וחוסר  לתסכול  גורמות  עמן  להתמודד  צריך  שהמורה  מנוגדות  דרישות  תפקידיים:  קונפליקטים    .2
סיפוק. 

אישיות המורה כפי שבאה לידי ביטוי ביחסים עם תלמידים.    .3

אישיות מנהיגותית: המורה צריך להנהיג את הכיתה. לשם כך עליו להפגין מנהיגות וכריזמה, דבר    .4
העלול לעורר לחצים.

בעיות משמעת שהמורה צריך להתמודד עמן.    .5
ולכן יש חשיבות  יחסים בין-אישיים עם צוות בית הספר: המורים עומדים לבדם מול תלמידיהם    .6
רבה לתמיכת הצוות. כאשר המורה חש שעמיתיו אינם תומכים בו מספיק, הוא עלול לחוש בודד 

במערכה.
בית הספר כארגון ותהליך קבלת ההחלטות: בית הספר הוא ארגון היררכי והחלטות מתקבלות בו    .7

באופן פורמלי והיררכי. אם המורה חש שאין לו השפעה על ההחלטות הוא עלול לחוש ניכור.

דעיכת מעמד המורה: בעבר, מעמד המורה היה גבוה. הוא נתפס כסוכן של החברה שבידיו האחריות    .8
לסוציאליזציה של הדור הבא. אנו ערים לדעיכה במעמד המורה המעודדת שחיקה.

גישה מכנית-אינסטרומנטלית להצלחה: התפיסה החברתית שלפיה כל פעילות נמדדת במונחים של    .9
תשומות ותפוקות, העצימה את מדידת ההישגים ככלי עיקרי להצלחת ההוראה. מורה עלול לחוש 
דאגה מפני תוצאות הישגי תלמידיו. הצלחתו כמורה מותנית בהישגי תלמידיו והצלחה חלקית שלהם 

נתפסת ככישלון שלו. 

חשיבה דיכוטומית: הפונים למקצועות הסיוע הם לעתים קרובות אנשים הנמשכים למקצוע ממניעים   .10
אידאליסטיים. הם רואים בהוראה שליחות חינוכית וחברתית, מגיעים מתוך אהבה ומסירות לבני 
אדם, רצון לבנות עולם טוב יותר, שבו אנשים רגישים ואכפתיים יותר. אנשים כאלה נוטים לתפיסת 
לגרום להכחשה של הצרכים  יכולה  כזו  דיכוטומית  ומסייע. חשיבה  פונה  ומקבל,  נותן  עולם של 

העצמיים לעזרה, וגורמת למורים להימנע מלבקש עזרה מאחרים כאשר נצרכים לה.

פרידמן )1992( הוסיף לעשרת הגורמים הנ"ל גם את הצורך של המורה להתאים את עצמו להיררכיה 
הברורה, ליעדים שנקבעו על ידי גורמים חיצוניים ולמערכות אדמיניסטרטיביות אנושיות פחות. 

מורים  לשחיקת  הגורמים  את  וגביש  פרידמן  חילקו   ,)2002( גביש  של  הדוקטורט  לעבודת  בהמשך 
לשלוש קבוצות: גורמים אישיים, סביבתיים וארגוניים. 

תכונות  שהדגישו  יש  לשחיקה.  האישיים  בגורמים  עסקו  רבים  חוקרים   – אישיים  גורמים 
המתייחסות ל'אני' ולקשר הבין-אישי, כגון בלוך )Bloch, 1977( שהדגיש את הרגשנות, את הנטייה 
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הדגישו  אחרים  לשחיקה.  הסיכון  את  המגבירות  תכונות   – הכפייתיות  ואת  מסירות  את  לאידאליזם, 
ואת  ולוטן, 1985(  )פרידמן  נמוך  עצמי  דימוי  את   ;)Farber, 1991( המקצועית  האוריינטציה  את 
 Holt, Fine, & Tollefson,( את חוסר ביטחון ;)Mazur & Lynch, 1989( מוקד שליטה חיצוני
 Brenninkmeijr, Vanyperen, & Buunk, 2001;( הנמוכה  העצמית  ההערכה  את   ;)1987
 ;)Kyriacou & Pratt, 1985( התמודדות  סגנון  את   ;)Byrne, 1999; Villa & Calvete, 2001
של  הנמוכה  התחושה  את   ;)Brouwers & Tomie, 2000 )דביר, 2007;  העצמית  החוללות  את 
 שליטה )Santavirta, Solovieva, & Theorell, 2007( ואת דימוי עצמי מקצועי )אברהם, 1972; 
טוענים  ופארבר  פרידמן  כי  לציין  ראוי  זה  בהקשר   .)Hughes, McNelis, & Hoggard, 1987
שהקשר בין דימוי עצמי מקצועי ושחיקה הוא קשר דו-סטרי, דימוי עצמי מקצועי נמוך גורם לשחיקה 

המשפיעה על דימוי עצמי מקצועי )פרידמן ולוטן, 1993; פרידמן ופארבר, 1992(.

המורה  שבין  הגומלין  יחסי  את  למנות  אפשר  הסביבתיים  הגורמים  בין   – סביבתיים  גורמים 
 Byrne, 1999; Darling-Hammond, 1990; Farber,  ;1992 ופארבר,  )פרידמן  לתלמידיו 
)דביר,  לעמיתיו  המורה  שבין  הגומלין  יחסי  את   ;)1983; Lortie, 1975; Nias, 1999
הספר בית  למנהל  המורה  שבין  הגומלין  יחסי  את   ;)Lortie, 1975;  1994 מישור,   ;2007 
 ;)Billingsley & Cross, 1992; Byrne, 1999; Mazur & Lynch, 1989; Rozenholtz, 1989(
המורה  שבין  הגומלין  יחסי  את   ;)Farber, 1991( התלמידים  להורי  המורה  שבין  הגומלין  יחסי  את 

.)Cohen et al., 1999; Kelchtermans, 1993( לקהילה

גורמים ארגוניים – בין הגורמים הארגוניים שנמצאו משפיעים של השחיקה: תגמולים לא מספקים 
)Farber, 1983; Trendall, 1989(; היעדר כבוד מצד החברה )Mazur & Lynch, 1989(; מעט 
 הזדמנויות לקידום )Fimian & Santoro, 1993; Travers & Cooper, 1996(; קונפליקט תפקיד 
 Byrne, 1999; Maslach( עומס יתר ;)Byrne, 1999; Mazur & Lynch, 1989; Smylie, 1990(
 Santavirta et al.,( ודרישות לא סבירות   )Farber, 2000( שינויים ארגוניים ;)& Leiter, 1997

.)2007

גישות משלבות

 Shirom,( יש חוקרים המדגישים את השילוב בין גורמים פנימיים וחיצוניים באשר לשחיקה. שירום
1989( ראה את הגורמים האישיותיים כמתווכים בין התנאים התעסוקתיים לשחיקה. לדעתו, ההוראה 
היא עבודה בסביבה לוחצת, אך לא כל מורה יישחק במידה דומה. מה שמתווך בין הלחץ בעבודה ובין 
השחיקה הם גורמים אישיותיים שונים העשויים לסייע למורה להתמודד עם תנאי העבודה. גם דביר 
)2007( הראתה כיצד גורמים אישיים, כגון תחושת מסוגלות עצמית וכן תמיכה חברתית, מתווכים בין 

סביבת עבודה לוחצת ובין שחיקה.

גביש )2002( מתארת בדרך אחרת שלוש גישות עיקריות לחקר השחיקה:

 Taris, Schreurs, ( שפותחה על ידי טריס, צ'ריוס וצ'פלי )COR( תאוריית שימור משאבים  .1
Schaufeli, 1999 &(. לפי החוקרות דרישות תעסוקה מאיימות על משאבי הפרט ולכן גורמות 
למתח המביא לידי תשישות נפשית. משאבים מסייעים להתגבר על הצורך בהתמודדות הגנתית 
 Lee &, 1996( ומשפרים את תחושת המסוגלות העצמית המנטרלת את השחיקה. לי ואשפורד

Ashforth( תומכים בגישה זו על פי ניתוח שעשו על 60 מחקרים מוקדמים. 
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גורמים ארגוניים: פרידמן ווקס )2000( ופרידמן ופארבר )1992( טוענים כי שחיקה היא צמצום    .2
תחושת המסוגלות על ידי גורמים סביבתיים. פרידמן ופארבר )שם( מציינים כי גורמים ארגוניים-
סביבתיים המונעים מפרטים עם תחושת מסוגלות גבוהה מימוש של מטרות וציפיות תעסוקתיות 
עלולים לתרום לשחיקה. עובדים הבטוחים בכישוריהם מצפים שכישורים אלה יביאו לידי תגמולים 
מקבילים וכשהתהליך אינו מתרחש גדלה הסבירות לשחיקה. פרידמן ווקס )2000( מכנים מצב זה 

כפער בין רמות מצופות לרמות נצפות של תחושת המסוגלות העצמית. 

Malach-Pines & Yafe-( ומלאך-פיינס ויפה-ינאי )פרספקטיבה קיומית: מלאך-פיינס )1984   .3
ציפה  שהפרט  קיומית  משמעות  היעדר  של  תחושה  מבטאת  שחיקה  כי  טוענות   )Yanai, 2001
להפיק מעבודתו. השחיקה קשורה לבחירת קריירה שחלקים ממנה קשורים להיבטים לא מודעים 
ומונעים מהתנסויות ילדות, סיפוק צרכים ועוד. הבחירה נושאת עמה שאיפות, תקוות ומעורבות 
עצמי גבוהה מאוד. הצלחה מקצועית מעניקה תחושת משמעות. כאשר נכשלים הם מרגישים שאין 

משמעות ולכן הם נשחקים. 

התמודדות עם שחיקה

חוקרים רבים עסקו בדרכי התמודדות עם השחיקה. אפשר לארגן את הממצאים וההמלצות לפי סוגי 
הסיוע.

תמיכה חברתית 

מלאך-פיינס )1984( מתארת שני גורמים להתמודדות עם שחיקת מורים: 1. כיוון ההתמודדות: האם 
צורת ההתמודדות: פעילה או  גורם הלחץ או אל הפרט המתנסה בלחץ; 2.  ההתמודדות מופנית אל 

סבילה. 

לפי שני גורמים אלה היא תיארה ארבע שיטות להתמודדות עם שחיקה.

לוח מספר 5: ארבע שיטות להתמודדות עם שחיקה

עקיפהישירה
שינוי מקור הלחץ.פעילה

עימות עם מקור הלחץ.
מציאת היבטים חיוביים במצב.

דיבור על מקור הלחץ.
שינוי עצמי כדי להסתגל ללחץ.

מציאת עיסוקים אחרים.
התעלמות ממקור הלחץ.סבילה

הימנעות ממקור הלחץ.
עזיבת הסביבה.

שימוש  אלכוהול,  שתיית  נסיגניות:  התנהגויות 
בסמים.

אכילה יתרה.
מחלה.

התמוטטות.

שהן  כיוון  הישירות  הפעילות  השיטות  הן  ביותר  היעילות  שהשיטות  טוענת   )1984( מלאך-פיינס 
מצליחות לשנות את התפיסה של הפרט כלפי המצב וכלפי עצמו. שיטות עקיפות עשויות לסייע כאשר 
הן מצטרפות לשיטות ישירות ולא כאשר הן מופעלות לבד. נמצא מתאם חיובי ומובהק סטטיסטית בין 
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השיטות הסבילות העקיפות ובין רמת שחיקה גבוהה. 

במחקר מוקדם מצאו מלאך-פיינס ואחרים )Malach-Pines et al., 1981( שמערכות תמיכה חברתית 
החברתית  התמיכה  הצוות,  לכידות  השחיקה.  עם  ההתמודדות  את  מאוד  משמעותי  באופן  מעודדות 
והמקצועית גרמה לתחושת שחיקה נמוכה. בין הפעילויות החברתיות היעילות ביותר להתמודדות עם 
שחיקה, מנו החוקרים שש פעילויות: 1. הקשבה; 2. מתן תמיכה רגשית; 3. סיוע תוכני מעמיתים; 4. 
משוב והערכה מצד הממונים; 5. תגובות רגשיות אובייקטיביות )כולל מתיחת ביקורת עניינית בונה(; 
6. תחושה שיש לעובד שותפים. הצורך במערכות תמיכה חברתיות הוא כמעט אוניברסלי, אך הצורך 
בממדים כאלה או אחרים הוא אינדיבידואלי וייחודי. יש עובדים שסיוע מסוג אחד עשוי להועיל להם 
ויש שסיוע מסוג אחר יסייע להם למנוע את השחיקה או להפחית אותה. לאחר מכן התמקדה מלאך-פיינס 
)1984( בפירוט התמיכה החברתית והוסיפה להקשבה, לתמיכה הרגשית ולתמיכה המקצועית גם את 
האתגר המקצועי, את האתגר הנפשי ואת ראיית העולם המשותפת. האתגר המקצועי מאפשר התחדשות 
ומונע קפיאה, האתגר הנפשי מאפשר התבוננות מחודשת במציאות גם בזמנים של הצפה רגשית וראיית 

העולם המשותפת מספקת תמיכה וערכים בעתות לחץ ומשבר.

גם עציון )1984( מציינת כי תמיכה חברתית עשויה להפחית שחיקה. תמיכה קבוצתית עשויה לבלום את 
השחיקה על ידי התמודדות קבוצתית עם גורמי השחיקה.

שינויים במבנה העבודה

 )Cherniss, 1980( צ'רניס  הציע  מערכתיים-ארגוניים,  לקשיים  ביטוי  הרואה בשחיקה  לדרכו  נאמן 
לבצע שינויים ארגוניים במבנה העבודה ובסביבת העבודה של המורים. ארגון 'אנושי' ו'ידידותי' המתחשב 
יותר במורה, עשוי לסייע בצמצום הפער בין ציפיות המורה ובין המציאות הבית ספרית ובכך עשוי לסייע 
בהפחתת השחיקה. בהתאם לכך ממליץ צ'רניס )Cherniss, 1980( על שינויים ארגוניים כגון שילוב 
עבודות האדמיניסטרציה, הכנת השיעורים, בדיקת מבחנים ועבודות וישיבות הצוות במהלך יום העבודה.

לגיטימציה לתחושות השחיקה

לדעת עציון )1984( מתן לגיטימציה והבנה לשחיקה מסייעת להפחתת רגשות השחיקה. כאשר מורה 
יחוש שהוא אינו היחיד החש שחיקה וכי השחיקה היא תופעה נפוצה, הוא עשוי לחוש שחוק פחות. 

הדרכה

צ'רניס )Cherniss, 1980( הציע למנוע שחיקה על ידי הדרכה מקצועית. להדרכה זו שני תפקידים: 
האחד, הערכה מקצועית של העבודה, מתן ביקורת חיובית או שלילית, הנחיית העובד באשר למקרים 
מיוחדים והעברת מידע. השני, תמיכה וסיוע לעובד עצמו בהתפתחותו המקצועית ובתפקוד יעיל. המטרה 
השנייה משמעותית במיוחד לעובדים חדשים ומאפשרת התמודדות רגשית עם הלחצים שמביאה עבודת 

ההוראה. מכאן קושר צ'רניס )שם( בין הדרכה, לחץ עבודה ומתח העובד. 

לסעיף זה אפשר לשייך עוד המלצות ממוקדות. פרידמן ולוטן )1985( עמדו על השפעת השתלמויות 
על מניעת שחיקה. גולד )Gold, 1987( טוען כי השתלמויות העוסקות בניהול כיתה והפחתת בעיות 

משמעת מפחיתות את השחיקה. גרינפלד )1990( הדגישה את ההדרכה לפיתוח מיומנויות מנהיגות.
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חופשה

כמקור  החופשה  של  חשיבותה  את  ציינו   )Maslach, 1982( ומאסלאך   )Cherniss, 1980( צ'רניס 
לצבירת אנרגיה ולהפחתת השחיקה.

אפיוני תפקיד

צ'רניס )Cherniss, 1980( הציע את העושר בתפקידים כגורם לעניין רב בעבודה ולהפחתת שחיקה. 
 1989( שירום  טוען  ובהתאמה  השחיקה  על  כמשפיעה  האוטונומיה  רמת  את  הדגיש   )1985( אזרחי 

,Shirom( כי רמת שליטת המורה בהתרחשויות שסביבו קשורה לשחיקה.
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שיטה

מדגם

השתתפו 240 מורות: 60 גננות, 90 מורות בבתי ספר יסודיים ו-90 מורות בבתי ספר על-יסודיים. טווח 
ותק המורות היה משנה אחת ועד 37 שנים. ממוצע ותק המורות היה 16.87 )סטיית תקן 9.51(. המורים 
נדגמו באקראי מ-17 גני ילדים, שישה בתי ספר יסודיים )שניים ממלכתיים וארבעה ממלכתיים-דתיים( 
וארבעה בתי ספר על-יסודיים )אחד ממלכתי ושלושה ממלכתיים-דתיים(. הבחירה במורות )נשים( היא 

בשל מספרן הרב במערכת )בהשוואה למורים(.

כלים

שאלון למדידת שחיקת מורים )פרידמן, 1999(

סולם זה הנו שיפור של הסולם הקודם למדידת שחיקת מורים, שפיתחו פרידמן ולוטן )1985(. סולם 
זה מבוסס על סולם השחיקה של מאסלאך וג'קסון )Maslach & Jackson, 1981(, וכולל 14 פריטים 

המרכיבים שלושה תתי-סולמות:

תשישות נפשית: לדוגמה "אני מרגיש שההוראה קשה לי מבחינה פיזית"; "אני מרגיש שההוראה  א. 
מעייפת אותי מדי". במחקרו של פרידמן )1999( חושבה המהימנות הפנימית בשיטת קרונבך אלפא 

.α=.91 במחקר הנוכחי נמצאה מהימנות פנימית .α = .90 ונמצאה

אי מימוש עצמי: לדוגמה "אני מרגיש שבהוראה אני לא מגשים את עצמי"; "אני מרגיש שכמורה  ב.  
אני לא מספיק מתקדם בחיים". במחקרו של פרידמן )1999( חושבה המהימנות הפנימית בשיטת 

 .α = .74 במחקר הנוכחי נמצאה מהימנות פנימית .α = 82. קרונבך אלפא ונמצאה

דה-פרסונליזציה )נתינת דופי(: לדוגמה "אני מרגיש שתלמידי אינם כל כך רוצים ללמוד"; "אני  ג.  
פרידמן  של  במחקרו  עכשיו".  לי  שיש  מאלה  טובים  יותר  הרבה  תלמידים  רוצה  שהייתי  חושב 
)1999( חושבה המהימנות הפנימית בשיטת קרונבך אלפא ונמצאה .α=79. במחקר הנוכחי נמצאה 

 .α =.82 מהימנות פנימית

סולם זהות מקצועית של מורים )פישרמן ווייס, 2011(

ראה תיאור בפרק "זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו", עמ' 19.

תוצאות

השוואה בין הקבוצות

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שלוש קבוצות המורים בציון השחיקה הכולל 
 Sidak מסוג post hoc וכן ניתוח )ANOVA ובגורמי השחיקה השונים נערך ניתוח שונות חד-כיווני )

לבדיקת מקור ההבדלים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 6.
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 לוח מספר 6: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בציון השחיקה 
הכולל ובגורמי השחיקה השונים

a גננות
)N=60(

ממוצע סטיית תקן

מורות בבתי 
ספר יסודיים 

b
)N=90(

ממוצע סטיית תקן

 מורות
 בבתי ספר 

c על-יסודיים
)N=90(

ממוצע סטיית תקן

F2,237p Post
hoc

3.002.13.12 3.13.74 2.861.05 94.תשישות נפשית

2.674.81.009b>a 2.80.94 85. 2.41 1.01אי מימוש עצמי

3.1910.13.000c>b>a 2.88.84 2.48.98 87.דה-פרסונליזציה

2.945.24.006b,c>a 2.94.71 2.59.79 79.ציון השחיקה הכולל

הכולל  השחיקה  בציון  הקבוצות  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  כי  לראות  אפשר   6 מלוח 
ובשני גורמי השחיקה )אי מימוש עצמי ודה-פרסונליזציה(, בעוד שבתשישות נפשית לא נמצאו הבדלים 
מובהקים סטטיסטית. קבוצת הגננות שחוקה פחות משתי הקבוצות האחרות. בציון השחיקה הכולל לא 
ובין המורות בבית הספר העל- נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורות בבית הספר היסודי 
יסודי. המורות בבית הספר היסודי נמצאו שחוקות יותר בגורם אי מימוש עצמי בהשוואה לגננות, אבל 
לא בהשוואה למורות בבית הספר העל-יסודי. בגורם הדה-פרסונליזציה המורות בבית הספר העל-יסודי 

נמצאו שחוקות יותר מהמורות בבית הספר היסודי ואלה נמצאו שחוקות יותר מהגננות.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 1.

תרשים מספר 1: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בשחיקה 

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שלוש קבוצות המורים בציון הזהות המקצועית 
 Sidak מסוג post hoc וכן ניתוח )ANOVA ובגורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח שונות חד-כיווני )

לבחינת מקור ההבדלים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 7.
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לוח מספר 7: זהות מקצועית בקרב שלוש קבוצות המחקר

a גננות
)N=60(

ממוצע סטיית תקן

מורות
b בבית ספר יסודי

)N=90(
ממוצע סטיית תקן

מורות בבית ספר
c על-יסודי
)N=90(

ממוצע סטיית תקן

F2,237p Post
hoc

1.79.472.46.791.86.5239.51.000b>a,cביטחון בבחירה

1.52.492.50.981.75.6248.46.000b>a,cשליחות

1.81.592.52.921.88.5133.69.000b>a,cמוניטין

1.55.442.441.021.67.5243.16.000b>a,cחוללות

ציון זהות 
מקצועית כולל

1.71.372.47.811.82.4249.30.000b>a,c

הזהות המקצועית השונים של  וגורמי  הזהות המקצועית הכולל  ציון  כי  מלוח מספר 7 אפשר לראות 
המורות בבית הספר היסודי גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני הגננות ומציוני המורות בבית הספר 
העל-יסודי. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בזהות המקצועית בין הגננות והמורות בבית הספר 

העל-יסודי.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 2.

תרשים מספר 2: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות המחקר בזהות מקצועית 
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הקשר בין שחיקה לזהות מקצועית

ציון השחיקה הכולל

כדי לנבא את ציון השחיקה הכולל על פי גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק בקרב גננות, 
מורות בבית הספר היסודי ומורות בבית הספר העל-יסודי, נערך ניתוח רגרסיה בצעדים כאשר המשתנה 
המנובא היה ציון השחיקה הכולל ומשתני הקריטריון היו גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק. 

הניתוח נערך בכל קבוצה בנפרד.

גננות

נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית F)1,58(=32.27, p<.000 המסביר כ-36 אחוז מהשונות. הגורם 
.)β=−.60( המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית

 לוח מספר 8: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות

BβR2R2ΔFמשתנים

***1.01-0.5980.360.36-ביטחון בבחירהצעד 1 32.27

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר היסודי

כ-42  מסביר  והשני  מהשונות  אחוז  כ-40  מסביר  הראשון  סטטיסטית.  מובהקים  מודלים  שני  נמצאו 
אחוז. הוחלט לבחור במודל השני F)2, 87(=32.97, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה 

.)β=.18( וחוללות עצמית )β=−.71( המקצועית

 לוח מספר 9: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***1.102-0.710.4040.404-ביטחון בבחירהצעד 1 59.61

***0.3040.180.4310.027חוללותצעד 2 32.97

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר העל-יסודי

נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית. הראשון מסביר כ-54 אחוז מהשונות והשני כ-59 אחוז. הוחלט 
לבחור במודל השני F)2, 87(=62.35, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה המקצועית 

.)β=.34( ותחושת שליחות )β=−.98(
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 לוח מספר 10: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***1.355-0.9810.5350.535-ביטחון בבחירהצעד 1 101.30

***0.3940.3410.5890.054שליחותצעד 2 62.35

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

תשישות נפשית

כדי לנבא את ציון התשישות הנפשית על פי גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק בקרב גננות, 
מורות בבית הספר היסודי ומורות בבית הספר העל-יסודי, נערך ניתוח רגרסיה בצעדים כאשר המשתנה 
המנובא היה ציון תשישות נפשית ומשתני הקריטריון היו גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק. 

הניתוח נערך בכל קבוצה בנפרד.

גננות

נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית F)1,58(=20.32, p<.000 המסביר כ-26 אחוז מהשונות. הגורם 
.)β=−.51( המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית

 לוח מספר 11: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות

BβR2R2ΔFמשתנים

 ביטחוןצעד 1
***51.51.51.-1.03-בבחירה 20.32

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר היסודי

נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית F)1,88(=44.79, p<.000 המסביר כ-34 אחוז מהשונות. הגורם 
.)β=−.58( המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית

 לוח מספר 12: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***58.34.34.-1.19-ביטחון בבחירהצעד 1 44.79

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 
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מורות בבית הספר העל-יסודי

נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית. הראשון מסביר כ-18 אחוז מהשונות והשני כ-30 אחוז. הוחלט 
לבחור במודל השני F)2, 87(=62.35, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה המקצועית 

.)β=.49( ותחושת שליחות )β=−.79(

 לוח מספר 13: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

 ביטחוןצעד 1
***79.18.18.-1.13-בבחירה 19.88

***59.49.30.12.שליחותצעד 2 18.30

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

אי מימוש עצמי

כדי לנבא את ציון אי מימוש עצמי על פי גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק בקרב גננות, 
מורות בבית הספר היסודי ומורות בבית הספר העל-יסודי, נערך ניתוח רגרסיה בצעדים כאשר המשתנה 
המנובא היה ציון אי מימוש עצמי ומשתני הקריטריון היו גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק. 

הניתוח נערך בכל קבוצה בנפרד.

גננות

נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית F)1,58(=47.46, p<.000 המסביר כ-45 אחוז מהשונות. הגורם 
.)β=−.67( המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית

 לוח מספר 14: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות

BβR2R2ΔFמשתנים

***67.45.45.-1.46-ביטחון בבחירהצעד 1 6.89

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר היסודי

נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית. הראשון מסביר כ-45 אחוז מהשונות והשני כ-52 אחוז. הוחלט 
לבחור במודל השני F)2, 87(=47.40, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה המקצועית 

.)β=.30( וחוללות עצמית )β=−.79(
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 לוח מספר 15: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***79.45.45.-1.62-ביטחון בבחירהצעד 1 71.46

***59.30.52.07.חוללותצעד 2 47.40

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר העל-יסודי

נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית F)1,88(=153.10, p<.000 המסביר כ-64 אחוז מהשונות. הגורם 
.)β=−.80( המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית

 לוח מספר 16: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***80.64.64.-1.46-ביטחון בבחירהצעד 1 153.10

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

דה-פרסונליזציה

כדי לנבא את ציון דה-פרסונליזציה על פי גורמי הזהות המקצועית השונים ותק המורה בקרב גננות, 
מורות בבית הספר היסודי ומורות בבית הספר העל-יסודי, נערך ניתוח רגרסיה בצעדים כאשר המשתנה 
המנובא היה ציון דה-פרסונליזציה ומשתני הקריטריון היו גורמי הזהות המקצועית השונים ושנות הוותק. 

הניתוח נערך בכל קבוצה בנפרד.

גננות

הגורם  מהשונות.  אחוז  המסביר 13   F)1,58(= 8.69, p<.005 סטטיסטית  מובהק  אחד  מודל  נמצא 
.β=−.36 המנבא היה חוללות עצמית

 לוח מספר 17: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב גננות

BβR2R2ΔFמשתנים

**36.13.13.-71.-חוללותצעד 1 8.69

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001
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מורות בבית הספר היסודי

נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית. הראשון מסביר 12 אחוז מהשונות והשני כ-17 אחוז. הוחלט 
לבחור במודל השני F)2, 87(= 8.62, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה המקצועית 

.)β=.24( וחוללות עצמית )β=−.44(

 לוח מספר 18: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***44.12.12.-85.-ביטחון בבחירהצעד 1 11.99

***43.24.17.05.חוללותצעד 2 8.62

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בבית הספר העל-יסודי

נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית. הראשון מסביר 33 אחוז מהשונות והשני כ-38 אחוז. הוחלט 
לבחור במודל השני F)2, 87(= 26.55, p<.000. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה המקצועית 

.)β=.32( וחוללות עצמית )β=−.81(

 לוח מספר 19: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בבית ספר על-יסודי

BβR2R2ΔFמשתנים

***82.33.33.-1.33-ביטחון בבחירהצעד 1 43.41

***44.32.38.06.חוללותצעד 2 26.55

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

סיכום הממצאים של הרגרסיות בצעדים מופיע בלוח 20.

לוח מספר 20: הממצאים העיקריים של הרגרסיות בצעדים בקרב שלוש קבוצות המדגם

אחוז שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא
36ביטחון בבחירה )-(ציון שחיקה כוללגננות 

42ביטחון בבחירה )-( חוללות עצמית )+(יסודי

59ביטחון בבחירה )-( שליחות )+(על-יסודי

26ביטחון בבחירה )-(תשישות נפשיתגננות

34ביטחון בבחירה )-(יסודי

30ביטחון בבחירה )-( שליחות )+(על-יסודי
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אחוז שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא
45ביטחון בבחירה )-(אי מימוש עצמיגננות

52ביטחון בבחירה )-( חוללות )+(יסודי

64ביטחון בבחירה )-(על-יסודי

13חוללות )-(דה-פרסונליזציהגננות

17ביטחון בבחירה )-( חוללות )+(יסודי

38ביטחון בבחירה )-( חוללות)+(על-יסודי

אפשר לראות כי נמצאו דפוסי ניבוי שונים בקרב כל אחת מקבוצות המדגם לניבוי ציון השחיקה הכולל 
וגורמי השחיקה השונים על פי גורמי הזהות המקצועית השונים. גורם ביטחון בבחירה המקצועית הוא 

המנבא השכיח ביותר של ציון השחיקה הכולל וגורמי השחיקה השונים. 

)תשישות  השחיקה  גורמי  ולשני  הכולל  השחיקה  לציון  הקשור  המקצועית  הזהות  גורם  גננות  בקרב 
נפשית ואי מימוש עצמי( היה הביטחון בבחירה המקצועית. בקרב מורות בבית הספר היסודי ביטחון 
שניים  ואת  הכולל  השחיקה  ציון  את  ניבאו  חיובי(  )מקדם  חוללות  ותחושת  שלילי(  )מקדם  בבחירה 
ביטחון  העל-יסודי  הספר  בבית  מורות  בקרב  ודה-פרסונליזציה(.  עצמי  מימוש  )אי  השחיקה  מגורמי 
שניים  ואת  הכולל  השחיקה  ציון  את  ניבאו  חיובי(  )מקדם  שליחות  ותחושת  שלילי(  )מקדם  בבחירה 

מגורמי השחיקה )תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה(. 

דיון 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות בין שלוש קבוצות של מורות )גננות, מורות בבית הספר היסודי 
ומורות בבית הספר העל-יסודי( בשחיקה, בזהות מקצועית ובקשר ביניהן.

בציון השחיקה הכולל ובגורמי השחיקה )אי מימוש עצמי ודה-פרסונליזציה( נמצאו הבדלים מובהקים 
סטטיסטית בין הקבוצות, ואילו בתשישות נפשית לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית. קבוצת הגננות 
שחוקה פחות משתי הקבוצות האחרות. בציון השחיקה הכולל לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 
בין המורות בבית הספר היסודי ובין המורות בבית הספר העל-יסודי. המורות בבית הספר היסודי נמצאו 
שחוקות יותר בגורם אי מימוש עצמי בהשוואה לגננות, אבל לא בהשוואה למורות בבית הספר העל-
יסודי. בגורם הדה-פרסונליזציה המורות בבית הספר העל-יסודי נמצאו שחוקות יותר מהמורות בבית 

הספר היסודי, ואלה נמצאו שחוקות יותר מהגננות.

ורוסנטל  סנוק  קווין,  וולף,  קהאן,  התפקיד.  בעמימות  טמון  זה  לממצא  אפשרי  הסבר   לדעתנו, 
)Kahn, Wolfe, Quin, Snoke, & Rosental, 1964( הבחינו בין "קונפליקט תפקיד" ובין "עמימות 
תפקיד". לדברי החוקרים, לעמימות תפקיד יש שלושה מקורות: 1. היעדר מידע ברור על תחומי האחריות, 
חובות וזכויות; 2. היעדר מידע ברור על מערך הציפיות שמשמעו קושי בהבחנה בציפיות של "שולחי" תפקיד 
 שונים; 3. היעדר מידע זמין בעקבות שינויים שהארגון עובר. בהמשך להבחנתם, מצאו הוברמן וונדנברג 
)Huberman & Vandenberghe, 1999( שעמימות תפקיד )נוסף על דרישות תפקיד, מתחים בין-
אישיים וקונפליקט תפקיד( מנבאת תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה. ייתכן שההבדל בין גננות למורות 
בבית הספר היסודי, ובהמשך בינן למורות בבית הספר העל-יסודי קשור להבדלים בעמימות התפקיד 
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במערך הציפיות ובשינויים שהארגון עובר. מערך הציפיות מהגננת הוא ברור יחסית. הגננת מרגישה 
מחויבת להורי הילדים והיא נמצאת בפיקוח של המפקחת על הגנים. מערך הציפיות של המורה בבית 
הספר היסודי מורכב יותר. היא מרגישה מחויבת לתלמידים, להורים, להנהלת בית הספר, לפיקוח על 
לעתים  משמעותיים  שינויים  עובר  היסודי  הספר  בית  ועוד.  המקצוע  הוראת  על  לפיקוח  הספר,  בית 
תדירות: תכניות חדשות מוכנסות וביניהן תכניות ממוקדות מקצוע ותכניות רחבות היקף )כדוגמת אופק 
וכדומה.  חדש(, בתקופות מסוימות מדגישים את המורה "הכוללת" ובאחרות את המורה המתמקצעת 
לגן. המורה בבית הספר  ייתכן שתפקיד המורה בבית הספר היסודי אכן נמצא "בעמימות" בהשוואה 
לקהילה,  להוריהם,  לתלמידיו,  מחויב  המורה  יותר.  רבה  תפקיד  בעמימות  לעתים,  נמצא,  העל-יסודי 
תפקיד  בעלי  בין  בקונפליקט  נמצא  המורה  לעתים  ועוד.  המקומית  לרשות  החינוך,  למשרד  להנהלה, 
שונים במשרד החינוך המושכים כל אחד לכיוון שלו. הלחץ להספיק ללמד את "חומר הלימודים" גדול, 
הקשיים החינוכיים שעליו להתמודד עמם רבים והחברה מפנה אליו את האחריות לכל תחלואיה. ייתכן 
שעמימות התפקיד היא המפתח להבנת המשתנים המנבאים את השחיקה. ייתכן שבשל העובדה שעמימות 

התפקיד של הגננות היא הנמוכה ביותר, הן שחוקות פחות משלוש הקבוצות. 

ציון הזהות המקצועית הכולל וגורמי הזהות המקצועית השונים של המורות בבית הספר היסודי גבוהים 
הבדלים  נמצאו  לא  העל-יסודי.  בבית הספר  המורות  ומציוני  הגננות  מציוני  מובהק סטטיסטית  באופן 

מובהקים סטטיסטית בזהות המקצועית בין הגננות ובין המורות בבית הספר העל-יסודי. 

נבחן קודם את ההבדל בין הגננות למורות בבית הספר היסודי:

רוד )Rodd, 1998( מונה חמישה מאפיינים בניהול חינוך בגיל הרך, הנובעים ממאפייני הגיל וממבנה 
המוסד החינוכי: 1. הגננת עובדת באופן ישיר עם ההורים, הצוות והילדים. דבר הדורש כישורי ניהול 
ותקשורת; 2. הגננת אחראית על כל הילדים במשך כל היום ובכל תחומי ההתפתחות והדעת; 3. ילדים 
הם פגיעים במיוחד ונדרשת רמה גבוהה של משמעת עצמית ואתיקה מקצועית; 4. עבודת הגננת מתבצעת 
בבידוד מקצועי. דרושה מיומנות גבוהה בקבלת החלטות ופתרון בעיות; 5. קשת הגילאים רחבה – דבר 
המחייב כישורים ייחודיים. ייתכן שבשל המורכבות הגדולה של תפקיד הגננת, זהותה המקצועית נמוכה 
מזהותה המקצועית של המורה בבית הספר היסודי. את ההבדל בין הזהות המקצועית של המורה בבית 
הספר היסודי ובין הזהות המקצועית של המורה בבית הספר העל-יסודי – אפשר לתלות באופי ההכשרה 
של מורי בית הספר העל-יסודי. רוב המורים בבית הספר העל-יסודי הוכשרו באוניברסיטאות, ואילו 
רוב המורים בבתי הספר היסודיים הוכשרו במכללות )קניאל, ברט ושטיינברג, 2007(. האוניברסיטאות 
מדגישות את הלימודים הדיסציפלינריים, ואילו המכללות מדגישות את לימודי החינוך )פישרמן ווייס, 
יותר  ומכוונת  ואחרים, 2007(. ההכשרה המעשית להוראה במכללות רחבה, מעמיקה  2011; קניאל 
אכן  היסודיים  הספר  בבתי  המורים  רוב  כי  להניח  אפשר  כן,  אם  ואחרים, 2007(.  )קניאל  להוראה 
הוכשרו במוסדות שהדגישו את ההוראה, ואילו רוב המורים בבתי הספר העל-יסודיים הוכשרו במוסדות 
לימודי  תום  לאחר  מתקיימת  באוניברסיטאות  להוראה  ההכשרה  כן  כמו  הדיסציפלינה.  את  שהדגישו 
התואר הראשון או בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון ומקצת המתכשרים להוראה באוניברסיטאות 
בחרו ללמוד לתעודת הוראה בשלב מתקדם של לימודי התואר הראשון )קניאל ואחרים, 2007(. ייתכן 
שבשל סיבות אלה הזהות המקצועית של המורות בבתי הספר היסודיים מגובשת יותר מהזהות המקצועית 
של המורות בבתי הספר העל-יסודיים. מובן כי יש לבחון הסברים אלה במחקר נפרד במתודה מתאימה.

ניתוחי רגרסיה בצעדים שנעשו על כל קבוצה בנפרד הראו מודלים שונים של גורמי הזהות המקצועית 
לניבוי שחיקה בקרב כל קבוצה.
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המנבא העיקרי של השחיקה בכל אחת מקבוצות המדגם הוא הביטחון שבבחירה המקצועית. ממצא זה 
מחזק את תפיסתה של מלאך-פיינס )1984( המדגישה את ההיבט הקיומי של השחיקה. לדעתה, השחיקה 
קשורה לבחירת קריירה שחלקים ממנה קשורים להיבטים לא מודעים ומונעים מהתנסויות ילדות, סיפוק 
ומעורבות עצמית גבוהה מאוד. הצלחה מקצועית  נושאת עמה תקוות, שאיפות  ועוד. הבחירה  צרכים 

מעניקה תחושת משמעות. כאשר  הם נכשלים, הם מרגישים שאין להם משמעות ולכן הם נשחקים. 

בקרב גננות גורם ביטחון בבחירה המקצועית ניבא את ציון השחיקה הכללי ואת גורמי השחיקה )תשישות 
נפשית ואי מימוש עצמי(. את גורם הדה-פרסונליזציה ניבא גורם החוללות העצמית. ממצא זה מצטרף 
לדברי מלאך-פיינס )1984( הטוענת כי המכשיר החשוב ביותר של המסייע הוא אישיות וכשאינו 
מרגישה  שהגננת  לביטחון  מתייחס  המקצועית  בבחירה  ביטחון  מתאים.  שאינו  חושש  הוא  מצליח 
היום בבחירה המקצועית שלה )בעבר( להיות גננת. ככל שהגננת מרגישה שאכן בחרה "נכון", כך היא 
תחוש פחות תשושה נפשית ויותר מגשימה את עצמה. תפקידי הגננת לעומת תפקידי המורה הם רבים, 
מורכבים ומאתגרים. אשרת )1999( עמדה על כך שהגננות עובדות עם מעט סיוע מקצועי, ממלאות 
נוסף לתפקידי  יומיומי.  ונפגשות עם ההורים על בסיס  )כמעט(  עובדות בלי הפסקה  פונקציות רבות, 
ההוראה והחינוך, הגננת היא גם מנהלת הגן )ביגר, 2003(. לריבוי התפקידים יש פוטנציאל שחיקה 
גבוהה )גביש, 2002(. נראה כי כאשר קשה לגננת בעבודתה בגן היא שואלת את עצמה האם פעלה נכון 
כאשר החליטה לבחור במקצוע כה מורכב. הרהורים אלו עשויים לגרום לה לבחון מחדש את בחירתה, 
ואם תשובתה תהיה חיובית הרי ש"הבחירה מחדש" עשויה להקטין את תחושות התשישות הנפשית. 
את הקשר שבין הביטחון בבחירה ובין ההגשמה העצמית אפשר להסביר על פי חלק מההיגדים שבגורם 
הביטחון בבחירה. אחד ההיגדים שבגורם זה הוא: "אני מגשים עצמי בהוראה" ולכן אין תמה שגורם זה 

מנבא את תחושת אי מימוש עצמי. 

תחושת החוללות העצמית ניבאה את גורם הדה-פרסונליזציה. חוללות עצמית היא התחושה שיש לי את 
הידע, הכלים והמיומנויות להיות גננת. גורם הדה-פרסונליזציה נראה חריף, בפרט אצל גננות. הגננת 
פוגשת את הילד הרך ובדרך כלל אוהבת אותו. גננת שאינה רואה בילד הרך "מתיקות" או גננת שרואה 
בילד "סטטיסט" בגן עלולה להיות מתוסכלת מאוד. גננת זו עלולה לחוש שאין לה את המיומנויות לאהוב 
את הילד, להרגיש ולהדגיש את ייחודיותו. קשר זה נראה חריף בגן, הרבה יותר מאשר בבית הספר ולכן 

מודל זה נמצא בגן ולא נמצא בבית הספר.

מורות בבית הספר היסודי

)מקדם  העצמית  החוללות  וגורם  שלילי(  )מקדם  המקצועית  בבחירה  הביטחון  גורם  של  הקומבינציה 
חיובי( מנבאים את ציון השחיקה הכולל ואת אי מימוש עצמי ודה-פרסונליזציה בקרב המורות בבית 

הספר היסודי. גורם הביטחון בבחירה המקצועית בלבד מנבא את ציון התשישות הנפשית.

פיצוי"  "יחסי  לפנינו  כי  נראה  ודה-פרסונליזציה,  עצמי  מימוש  אי  הכולל,  ציון השחיקה  לניבוי  אשר 
בבחירה  הביטחון  שבין  השלילי  הקשר  את  ממתן  העצמית  החוללות  גורם  ולפיהם  )קומפנסציה(, 
המקצועית ובין השחיקה. כלומר גורם הביטחון קשור קשר שלילי לשחיקה, וקשר זה מתמתן על ידי 
תחושת החוללות העצמית. אם המורה מרגישה שאינה בטוחה בבחירתה המקצועית, יש סיכון שתרגיש 
אי מימוש עצמי, אלא אם כן היא מרגישה שיש לה את הידע, הכלים והמיומנויות להיות מורה טובה. 
אינה  שהיא  שתרגיש  נמוך  סיכון  יש  המקצועית,  בבחירתה  בטוחה  מרגישה  המורה  אם  זאת,  לעומת 
מגשימה את עצמה, אלא אם כן היא אינה בטוחה שיש לה הידע, הכלים והמיומנויות להיות מורה טובה. 
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את  מגשימה  שאינה  לחוש  עלולה  היא  טובה,  מורה  להיות  הכלים  את  לה  שיש  מרגישה  לא  היא  אם 
עצמה על אף שהיא בטוחה בבחירה המקצועית. כך אפשר להסביר את המודל המנבא את גורם הדה-

פרסונליזציה ואת ציון השחיקה הכולל. 

והמובהק שבין תחושת החוללות  )פירסון( החיובי  זה אפשר לקבל מהמתאם  תמיכה מסוימת להסבר 
בבחירה  הביטחון  גורם  של  המרכזיות  על   .)r=.42, p<.000( המקצועית  בבחירה  לביטחון  העצמית 
גורם  של  הממתנת  השפעתו  מדוע  היא  השאלה  לעיל.  עמדנו  כבר  השחיקה  על  בהשפעה  המקצועית 
החוללות היא דווקא על מורות בבית הספר היסודי? שאלה זו מחריפה אם נשווה בין המורות בבית הספר 
היסודי והגננות אשר השחיקה מושפעת מהביטחון בבחירה ובין המורות בבית הספר העל-יסודי שאצלן 

השפעת הביטחון על השחיקה מתמתנת בתחושת השליחות. 

הספר  בבית  המורה  תפקידי  את  מחלקים   )2008( ורונן  וצדקיהו   )Alexander,  1992( אלכסנדר 
לתפקידים של מחנכת ולתפקידים של מורה. מורים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות דיווחו כי 
בהכשרתם חסרה הכוונה מספקת לחינוך כיתה ולניהולה. מורים בבית הספר היסודי שוהים בכיתתם 
שעות רבות, הם מלמדים מקצועות רבים ולעתים קרובות הם מכירים היטב את תלמידיהם. מורים בבית 
ו"מנהלי כיתות" לעומת מורים בבתי הספר העל-יסודיים, וככל  יותר "מחנכים"  הספר היסודי חשים 

שהכיתה שהם מלמדים גבוהה יותר, כך ביטחונם ביכולת שלהם ללמד נמוך יותר )רוזן, 2002(. 

גורם החוללות בשאלון הזהות המקצועית נוגע לתחושת המסוגלות ללמד ולא לתפקידי החינוך. ייתכן 
ולוטן  פרידמן  ללמד.  ביכולתם  בטוחים  ופחות  לחנך  ביכולתם  בטוחים  היסודי  הספר  בבית  שמורים 
)1985( עמדו על כך שלמעלה מ-90% ממורים בבית הספר היסודי סבורים שהם מקנים לתלמידיהם 
מורה בבית הספר  יותר מאשר בתפקידי ההוראה.  כלומר התמקדו בתפקידי החינוך  ערכים חשובים. 
בבחירה  ביטחון  שבין  הקשר  ולכן  לחנך  ביכולתה  בטוחה  המקצועית,  בבחירתה  הבטוחה  היסודי 
המקצועית לשחיקה כולל את הביטחון ביכולת לחנך. הביטחון בידע, בכלים ובמיומנויות ללמד בא לידי 
ביטוי בגורם החוללות העצמית שבזהות המקצועית. מורה בבית הספר היסודי שאיננה בטוחה בבחירה 
המקצועית שלה, אינה בטוחה גם ביכולתה לחנך ולכן רמת השחיקה שלה גבוהה. אם תחושת החוללות 

שלה גבוהה, אם היא חשה שיש לה את הידע, הכלים והמיומנויות ללמד - תחושת השחיקה תפחת. 

מורות בבית הספר העל-יסודי

השחיקה  ציון  את  ניבאו  חיובי(  )מקדם  שליחות  ותחושת  שלילי(  )מקדם  המקצועית  בבחירה  ביטחון 
הכולל וכן שניים מתוך שלושת גורמי השחיקה )תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה( בקרב מורות בבית 
הספר העל-יסודי. ביטחון בבחירה המקצועית היה הגורם המנבא היחיד של אי מימוש עצמי בקרב מורים 

אלו. 

הניבוי  מקדם  כאשר  השחיקה  את  מנבאים  שליחות  ותחושת  בבחירה  ביטחון  שלפיו  לממצא  ההסבר 
על  להסברנו  דומה  חיובי,  הוא  השליחות  תחושת  של  הניבוי  ומקדם  שלילי  הוא  בבחירה  ביטחון  של 
משוואות הניבוי בקרב המורים בבית הספר היסודיים. לדעתנו, היחס בין המשתנים המנבאים הנו "יחס 
פיצוי" )קומפנסציה(. ביטחון נמוך בבחירה מנבא שחיקה, כאשר הגורם הממתן הוא תחושת השליחות. 
תמיכה להסבר זה אפשר לקבל מהמתאם )פירסון( החיובי, הגבוה והמובהק שבין גורם השליחות לגורם 

.)r=.73, p<.000( הביטחון בבחירה המקצועית

עלינו להסביר מדוע גורם השליחות משמש גורם ממתן למשתנה הביטחון בבחירה דווקא בקרב מורים 
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בבתי הספר העל-יסודיים. 

רבים  מחקרים  מצטטת   )2002( גביש  גבוה.  שחיקה  פוטנציאל  יש  העל-יסודי  הספר  בבית  לעבודה 
בבית  המלמדים  מורים  לעומת  בתיכון  המלמדים  מורים  בקרב  גבוהה  שחיקה  רמת  את  המראים 
גבוהה  תמיד  אינה  התלמידים  הניעת  רבים,  חינוכיים  אתגרים  מזמן  ההתבגרות  גיל  יסודי.  ספר 
בבחירתו  בטוח  שאינו  העל-יסודי  הספר  בבית  מורה  של  השחיקה  רמת  גבוה.  אינו  המורים  ומעמד 
אותו  מביא  ושהחינוך  שליחות  שזו  חש  הוא  כן  אם  אלא  מאוד,  גבוהה  להיות  עלולה  המקצועית, 
פחות  ישפיע  העל-יסודיים  הספר  בבתי  ובחינוך  בהוראה  הקושי  אחרות,  במילים  עצמי.  מימוש  לידי 
אצל  דווקא  קיים  זה  ניבוי  שליחות.  בעבורו  משמשת  שההוראה  יחוש  הוא  אם  המורה  שחיקת  על 
והחינוך  ההוראה  של  המיוחדים  והאתגרים  המשימות  ריבוי  בשל  העל-יסודי  הספר  בבית  מורות 
ואיוניסיקי  אנדרסון  של  במחקרם  למצוא  אפשר  זה  להסבר  מסוימת  תמיכה  העל-יסודי.  הספר   בבית 
)Anderson & Iwaniciki, 1984( שדיווחו על כך שמורים המלמדים בחטיבות ביניים ותיכונים חווים 

רמות גבוהות של דה-פרסונליזציה ורמות נמוכות של תחושת הגשמה אישית.

הסבר אלטרנטיבי יכול להישען על ממצאיהם של זק והורוביץ )1985(. הם טוענים כי מורים בבתי ספר 
יסודיים וגננות חשים שליחות יותר מעמיתיהם, כי הם מרגישים שהם עוסקים במקצוע חברתי המטפח 
את דור העתיד. ייתכן שדווקא העובדה שהגננות והמורים בבית הספר היסודי חדורים תחושת שליחות 
יותר מעמיתיהם בבית הספר העל-יסודי, גורמת לכך שאותם מורים בבית הספר העל-יסודי עם תחושת 

השליחות שחוקים פחות, על אף שביטחונם בבחירה המקצועית הוא נמוך.

את העובדה שביטחון בבחירה המקצועית היה המנבא היחידי של אי מימוש עצמי אפשר, לדעתי, לייחס 
לאחוז השונות הגבוה )64%( המקשה מאוד על הכנסת משתנה מנבא נוסף. תמיכה להסבר זה אפשר 
לקבל מהממצא שמתאם פירסון בין תחושת שליחות לגורם אי מימוש עצמי היה שלילי, בינוני ומובהק 

.)r=-.54, p<.000(

לסיכום, מחקר זה מלמד על כך שגננות שחוקות פחות ממורות בבית הספר היסודי וממורות בבית הספר 
נמוכה בהשוואה  הגננות  העובדה שעמימות התפקיד של  ידי  על  בעיקר  מוסבר  זה  העל-יסודי. ממצא 
לעמיתותיהן. ציוני הזהות המקצועית של המורות בבית הספר היסודי גבוהים בהשוואה לגננות ומורות 
בבית הספר העל-יסודי. לדעתנו, זה נובע בשל מורכבות תפקיד הגננות מצד אחד, ואופי הכשרת המורות 

לבית הספר היסודי במכללות מצד שני.

כמו כן המחקר מציג קשרים דיפרנציאליים בין זהות מקצועית לשחיקה בקרב גננות, מורות בבית הספר 
היסודי ומורות בבית הספר העל-יסודי. בכל הקבוצות גורם הביטחון בבחירה המקצועית מנבא שחיקה, 
בקרב גננות הוא המנבא הכמעט יחידי, בקרב מורות בבית הספר היסודי מצטרף אליו גורם ממתן – 

תחושת החוללות ובקרב מורות בבית הספר העל-יסודי הגורם הממתן הוא תחושת השליחות. 

גורמים  אישיים,  גורמים  לשחיקה:  הגורמים  בהבנת  עיקריות  גישות  שלוש  הבאנו  התאורטי  ברקע 
סביבתיים וגורמים ארגוניים. הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה מלמד על גורמים אישיים הקשורים 
לשחיקה, אך הקשר הדיפרנציאלי שבין הזהות המקצועית לשחיקה רומז להשפעה של מתווכים הקשורים 
לגורמים הארגוניים. אם הסבר זה נכון, אזי אפשר לחשוב על מערך מורכב יותר של גורמים לשחיקה 
כאשר הגורמים האישיים משפיעים על השחיקה באמצעות הגורמים המתווכים – הגורמים הארגוניים. 
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סטטיסטיות  בטכניקות  ולהשתמש  זו  בשאלה  ממוקד  מחקר  לערוך  יש  זה  הסבר  לבחון  כדי  כי  מובן 
המאפשרות בחינה של נסיבתיות. 

ההשלכות החינוכיות הנובעות מממצאים אלו רלוונטיות להכשרת המורים, לפיתוח המקצועי של המורים 
ולתכניות למניעת נשירה. השקעה בפיתוח וגיבוש זהות מקצועית עשויה למנוע שחיקה. ממצאי המחקר 
הנוכחי מראים את מיקוד ההשקעה בזהות המקצועית. נראה כי ראוי להשקיע מאמצים בפיתוח זהות 
היסודי  הספר  בבית  המורות  בקבוצת  הקבוצות.  בכל  המקצועית  בבחירה  הביטחון  בתחום  מקצועית 
כדאי להשקיע גם בתחושת החוללות, ובקבוצת המורים בבית הספר העל-יסודי כדאי להשקיע בתחושת 

השליחות.

מגבלות המחקר טמונות במדגם. במחקר הנוכחי נדגמו רק מורות ולא מורים. אי אפשר להכליל מהמחקר 
על מורים ובחינת הקשר בקרב מורים ראוי שתיעשה בנפרד.
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 זהות מקצועית ושחיקה בקרב מחנכות כיתה 
ומורות מקצועיות בבתי ספר יסודיים

מחנכי כיתה

חינוך כיתה נתפס כאחד התפקידים המרכזיים בבית הספר והוא כולל בתוכו את ההיבטים החינוכיים 
והארגוניים בכיתה )צדקיהו, פישרמן, עילם ורונן, 2008(. מחנך הכיתה נתפס כבעל תפקיד משמעותי 
ומרכזי בבית הספר. נוטוב )2011( טוענת כי מחנכי הכיתות נחשבים לעילית של המערכת. אקרמן וגורדון 
)1997( מציינים כי "החשיבות המיוחסת לתפקיד המחנך בחינוך הישראלי נובעת מכמה שיקולים. קיומו 
של תפקיד המחנך מאפשר לבתי הספר, ובמיוחד לבית הספר העל-יסודי, לדחות האשמות של אדישות 
וניתוק. התפקיד מבטיח שבכל כיתה יהיה לפחות מבוגר אחד שבאמת איכפת לו שיהיה זמין לכל תלמיד 

באופן אישי" )שם, עמ' 262(.

תקנון שירות עובדי הוראה )משרד החינוך, 2014( מגדיר את תפקידו ואחריותו של מחנך הכיתה בבית 
ספר העל-יסודי: "מחנך הכיתה ממונה על כל העניינים החברתיים והלימודיים של תלמידי הכיתה".

נוטוב )2011( מציינת כי עד כה נעשו מעט מחקרים המתמקדים בתפקיד מחנך הכיתה. בקשי-ברוש 
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)2005( הראתה כי מעמדם של המחנכים בבית הספר גבוה יותר ממעמד המורים המקצועיים. לדבריה, 
גם אם יש למחנך הכיתה מעט שעות הוראה בהשוואה למורה המקצועי, עדיין נתפס התלמיד כ'שייך' 
זו  קרבה  להנהלה.  לקרבתם  והודות  להעצמתם  הודות  נרכש  יחסית  הגבוה   מעמדם  המחנך.  לכיתת 
להנהלה באה לידי ביטוי גם במחקרו של תלם )Telem, 2005( שהביא את הדרך שבה מחנך הכיתה 

משמש חוליה מקשרת בין הכיתה ובין בעלי תפקידים אחרים, וביניהם מנהל בית הספר.

כאמור לעיל )בפרק "זהות מקצועית של מורים: המושג ומדידתו"( אחד מגורמי הזהות המקצועית הוא 
מוניטין ההוראה ואחת הפרשנויות למוניטין ההוראה היא מעמדו של המורה. בשל סיבה זו נראה מעניין 

לבחון את זהותם המקצועית של המחנכים לעומת המורים המקצועיים.

נוטוב )2011( מצטטת מחקר שנערך בסין שהפנה אל רשימת משימות ארוכה שמבצעים מחנכי כיתות. 
לדברי נוטוב, המשימות של מחנכי הכיתה בסין דומות למשימות שמחנכי כיתה בישראל מבצעים ורוב 

המשימות הן בעיקר משימות ייעוציות.

צדקיהו ואחרים )2008( מביאים אף הם רשימה של תחומי אחריות של המחנכים. בין התחומים אפשר 
למצוא תחומים חינוכיים, כגון חינוך לערכים, טיפול בפרט, אחריות על חברת הכיתה ועל הפעילויות 
החברתיות; תחומים מנהליים, כגון אחריות לבדיקת נוכחות התלמיד, לוח בחינות ועוד; תחומים שעיקרם 
תיאום וקשר עם הסביבה העוטפת את התלמיד: קשר עם ההורים, קשרים עם גורמים פנים-בית ספריים 
ועוד(.  הנוער  תנועת  )פיקוח,  ספריים  חוץ-בית  גורמים  עם  וקשר  ועוד(  מקצועיים  מורים  )הנהלה, 
ולכן עליו  'משרתם של אדונים רבים'. הוא שליח של ההנהלה  המחברים מציינים את עובדת המחנך 
להעביר מידע למורים המקצועיים, לתלמידים ולהורים. עליו לדאוג לארגון הכיתה כמסגרת מתפקדת 
זה עליו להיות מומחה בהכרת המבנה הארגוני של  ולתקנות הבית ספריים. בתפקיד  בהתאם לחוקים 
וחוקים בהתאם  בית הספר כמוסד בעל מאפיינים ביורוקרטיים. עליו לדעת להפעיל כללים, הסדרים 
למבנה הארגוני של בית הספר. בנוסף לכך, תפקידו מכיל היבטים חינוכיים הומניים. ככזה עליו להנחות 
יחידה חברתית – הכיתה. ביחידה זו המחנך והחניכים הם אנשים עם עמדות משלהם. המחנך והחניכים 
מפתחים דיאלוג שתפקידו לפתח בקרב התלמידים חשיבה רפלקטיבית על עצמם, על הלמידה שלהם 
ועל המטרות שלהם כקבוצה. המחברים מכנים את שני התפקידים: תפקיד בירוקרטי ותפקיד הומניסטי 

וטוענים שהיחס בין התפקידים קובע את תפיסת התפקיד של המחנך.

בשל ריבוי התפקידים ועל סמך המחקרים המראים שחיקה גבוהה בקרב בעלי תפקידים רבים )ופחות 
מגובשים( בבית הספר, צפוי כי מחנכי הכיתות יהיו שחוקים יותר מעמיתיהם, המורים המקצועיים.

נוטוב )2011( טוענת כי התפקיד של מחנכי כיתות בארה"ב, אנגליה, אוסטרליה וניו זילנד הוא בעיקר 
בירוקרטי- ניהולי והוא בא לידי ביטוי במפגש הבוקר שבו בודקים נוכחות, מחלקים מכתבים להורים, 
זאת  עם  פדגוגי-ייעוצי.  בעיקר  הוא  המחנך  תפקיד  וברוסיה  בסין  ביפן,  והודעות.  הוראות  מעבירים 
מציינת נוטוב כי קיימים בארה"ב בתי ספר ייחודיים )Smaller Learning Communities( שבהם 

קיים תפקיד מחנך הנקרא "advisor", המקביל במידה רבה לתפקיד המחנך בישראל.

בשל הייחודיות של התפקיד בישראל ובשל חשיבותו בחרנו במחקר זה לבחון את ההבדלים בין מחנכי 
כיתות ובין מורים מקצועיים לגבי המשתנים: זהות מקצועית, שחיקה והקשר ביניהן.

בשל עומס התפקידים והאחריות המוטלת על המחנכים שיערנו כי המחנכים יהיו שחוקים יותר מהמורים 
יותר  מגובשת  תהיה  המחנכים  של  המקצועית  הזהות  כי  שיערנו  התפקיד  מובחנות  בשל  המקצועיים. 
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מהזהות המקצועית של המורים המקצועיים. בשל העובדה כי לא נמצאו מחקרים מוקדמים בנושא לא 
העלנו השערה באשר להבדלים בין הקבוצות בקשר שבין הזהות המקצועית לשחיקה.

שיטה
מדגם

במדגם השתתפו 103 מורות בבתי ספר יסודיים. כ-44% מהן מחנכות )n=45( וכ-56% מורות מקצועיות 
)n=58(. המורות נדגמו באקראי משלושה בתי ספר במרכז הארץ. אחד מבתי הספר היה ממ"ד ושניים 
ממלכתיים. טווח ותק המורות היה משנה אחת ועד 32 שנים, ממוצע הוותק std=8.56( 12.59(. טווח 

.)std=6.9( ותק המחנכות היה ארבע שנים עד 28 שנים, וממוצע הוותק היה 14.02 שנים

כלים

זהות  שאלון  )פרידמן, 1999(,  מורים  שחיקת  למדידת  שאלון  שאלונים:  שלושה  מילאו  הנבדקות 
מקצועית של מורים )פישרמן ווייס, 2011( ושאלון פרטים דמוגרפיים. 

הליך

אותם  בזמן ההפסקה. המורים התבקשו לקחת את השאלונים, למלא  מורים  חולקו בחדרי  השאלונים 
במלואם, לענות עליהם בכנות ולהשיבם לעורך המחקר ולסטודנטיות שסייעו בידו באותו היום. כעשרים 
אחוזים מהמורים ביקשו להחזיר את השאלונים לבית הספר למחרת ואכן כך עשו. שבעה מורים סירבו 
השתתפו  לא  והם  ובהשפעתם  במחקרים  אמון  אי  או  עבודה  עומס  של  מסיבות  השאלונים  את  למלא 

במדגם.

תוצאות

השוואה בין הקבוצות

כדי לבחון האם קיימים הבדלים בין המחנכות והמורות בגורמי הזהות המקצועית ובציון הזהות המקצועית 
הכולל נערכה סדרת מבחני t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 21.

 לוח מספר 21: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מחנכות ומורות
בגורמי הזהות המקצועית ובציון הזהות המקצועית הכולל

)n=45( מחנכות)n=58( מורותt

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
***3.31.552.93.46ביטחון בבחירה 3.83

***3.53.453.11.40שליחות 4.99

3.33.363.18.421.87חוללות

2.93.673.00.41.62מוניטין

***3.28.342.99.31ציון זהות מקצועית כולל 4.62

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 
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גבוהים באופן מובהק  היו  ציוני המחנכות בציון הזהות המקצועית הכולל  כי  מלוח 21 אפשר לראות 
השליחות  ובתחושת  המקצועית  בבחירה  הביטחון  בגורם  המחנכות  ציוני  המורות.  מציוני  סטטיסטית 
ומוניטין  גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורות. בגורמים תחושת החוללות המקצועית  היו 

ההוראה לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 3.

תרשים מספר 3: ממוצעי זהות מקצועית בקרב מחנכות ומורות

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המחנכות ובין המורות בגורמי השחיקה ובציון 
השחיקה הכולל נערכה סדרת מבחני t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 22.

 לוח מספר 22: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים
בין מחנכים ומורים בגורמי השחיקה ובציון השחיקה הכולל

)n=45( מחנכות)n=58( מורותt

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
**2.91.813.41.73תשישות נפשית 3.25

***2.30.902.85.79אי מימוש עצמי 3.30

2.93.693.00.92.44דה-פרסונליזציה

2.56*2.83.693.16.68ציון השחיקה הכולל

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מלוח מספר 22 אפשר לראות כי ציוני המחנכות בגורמי השחיקה )תשישות נפשית ואי מימוש עצמי( 
היו נמוכים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורות המקצועיות. גם בציון הכולל של השחיקה המחנכות 
היו פחות שחוקות באופן מובהק סטטיסטית בהשוואה למורות המקצועיות. בגורם הדה-פרסונליזציה לא 

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 4.

תרשים מספר 4: ממוצעי שחיקה בקרב מחנכות ומורות מקצועיות

כדי לבחון האם לוותק המורה יש השפעה על ההבדלים בין מחנכות למורות בזהות מקצועית ובשחיקה, 
חילקנו את ותק המורות לשלוש קבוצות על פי האחוזונים 33 )עד חמש שנות ותק( ו-66 )בין שש ל-15 
ANOVA, כאשר המשתנים התלויים היו ציוני גורמי  ניתוחי שונות רב-כיווניים מסוג  שנים(. נעשו 
הזהות המקצועית וגורמי השחיקה )כל אחד לחוד(, והמשתנים הבלתי תלויים היו תפקיד המורה )מחנכת 
או מורה מקצועית(, קבוצת ותק המורה והאינטראקציה ביניהם. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 
בין קבוצות הוותק וכן באינטראקציה בין תפקיד המורה והוותק שלה בכל המשתנים התלויים. במילים 
אחרות, ההבדלים בין המחנכות למורות המקצועיות בזהות המקצועית ובשחיקה קיימים ללא קשר לוותק 

המורה. 

גבוהים  היו  גורמי הזהות המקצועית  וברוב  בזהות המקצועית  כי הציונים של המחנכות  אפשר לסכם 
בציון  הן  פחות  שחוקות  היו  המחנכות  כן  כמו  המקצועיות.  המורות  מציוני  סטטיסטית  מובהק  באופן 

השחיקה הכולל והן ברוב גורמי השחיקה.

המורות  ובקרב  המחנכות  בקרב  לשחיקה  המקצועית  הזהות  בין  הקשר 
המקצועיות

כדי לבחון האם הקשר בין הזהות המקצועית לשחיקה דומה בקרב המחנכות ובקרב המורות המקצועיות 
נערכה סדרת ניתוחי רגרסיה בצעדים כאשר ציון השחיקה הכולל וציוני גורמי השחיקה השונים היו 
המשתנה התלוי )בכל ניתוח בנפרד( וגורמי הזהות המקצועית ושנות ותק המורה היו משתני הקריטריון. 
הבחירה להוסיף למשתנה הקריטריון את ותק המורה נבעה מתוצאות מחקרים שעמדו על הקשר שבין 
ותק המורה לשחיקה )ראה בפרק הדן בשחיקת מורים(. הבחירה בניתוחי רגרסיה בצעדים נבעה מתוך 
רצון לבחון את ההבדלים בין הקבוצות ביחס לקשר שבין המשתנים ומתוך רצון להבין את תוכן הקשרים 

ומשמעותם.

תשישות נפשית 

בקרב מחנכות נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(=83.72, p<.001( המסביר כ-84 אחוז )!( 
מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית )β=−.81(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 

.23
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תרשים מספר 4: ממוצעי שחיקה בקרב מחנכות ומורות מקצועיות

כדי לבחון האם לוותק המורה יש השפעה על ההבדלים בין מחנכות למורות בזהות מקצועית ובשחיקה, 
חילקנו את ותק המורות לשלוש קבוצות על פי האחוזונים 33 )עד חמש שנות ותק( ו-66 )בין שש ל-15 
ANOVA, כאשר המשתנים התלויים היו ציוני גורמי  ניתוחי שונות רב-כיווניים מסוג  שנים(. נעשו 
הזהות המקצועית וגורמי השחיקה )כל אחד לחוד(, והמשתנים הבלתי תלויים היו תפקיד המורה )מחנכת 
או מורה מקצועית(, קבוצת ותק המורה והאינטראקציה ביניהם. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 
בין קבוצות הוותק וכן באינטראקציה בין תפקיד המורה והוותק שלה בכל המשתנים התלויים. במילים 
אחרות, ההבדלים בין המחנכות למורות המקצועיות בזהות המקצועית ובשחיקה קיימים ללא קשר לוותק 

המורה. 

גבוהים  היו  גורמי הזהות המקצועית  וברוב  בזהות המקצועית  כי הציונים של המחנכות  אפשר לסכם 
בציון  הן  פחות  שחוקות  היו  המחנכות  כן  כמו  המקצועיות.  המורות  מציוני  סטטיסטית  מובהק  באופן 

השחיקה הכולל והן ברוב גורמי השחיקה.

המורות  ובקרב  המחנכות  בקרב  לשחיקה  המקצועית  הזהות  בין  הקשר 
המקצועיות

כדי לבחון האם הקשר בין הזהות המקצועית לשחיקה דומה בקרב המחנכות ובקרב המורות המקצועיות 
נערכה סדרת ניתוחי רגרסיה בצעדים כאשר ציון השחיקה הכולל וציוני גורמי השחיקה השונים היו 
המשתנה התלוי )בכל ניתוח בנפרד( וגורמי הזהות המקצועית ושנות ותק המורה היו משתני הקריטריון. 
הבחירה להוסיף למשתנה הקריטריון את ותק המורה נבעה מתוצאות מחקרים שעמדו על הקשר שבין 
ותק המורה לשחיקה )ראה בפרק הדן בשחיקת מורים(. הבחירה בניתוחי רגרסיה בצעדים נבעה מתוך 
רצון לבחון את ההבדלים בין הקבוצות ביחס לקשר שבין המשתנים ומתוך רצון להבין את תוכן הקשרים 

ומשמעותם.

תשישות נפשית 

בקרב מחנכות נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(=83.72, p<.001( המסביר כ-84 אחוז )!( 
מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית )β=−.81(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 

.23
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 לוח מספר 23: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות

BβR2R2ΔFמשתנים

83.72***66.8166%.-1.20-ביטחון צעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

בקרב מורות מקצועיות נמצאו שלושה מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-32, כ-41 וכ-46 אחוז 
מהשונות. הוחלט לבחור במודל השלישי )F)3,54(=11.35, p<.001(. הגורמים המנבאים היו ביטחון 
מפורטים  )β=.25(. הממצאים  ותחושת שליחות   )β=−.38( חוללות   ,)β=−.53( בבחירה המקצועית 

בלוח מספר 24.

 לוח מספר 24: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות

BβR2R2ΔFמשתנים

26.15***32.5232%.-82.-ביטחוןצעד 1

19.10***09.3841%.-65.-חוללותצעד 2

11.35***05.46.2546%.שליחותצעד 3

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

אי מימוש עצמי

מחנכות

בקרב מחנכות נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(= 137.49, p<.001( המסביר כ-87 אחוז 
בלוח  מפורטים  הממצאים   .)β=−.87( המקצועית  בבחירה  ביטחון  היה  המנבא  הגורם  מהשונות.   )!(

מספר 25.

 לוח מספר 25: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות

BβR2R2ΔFמשתנים

137.49***87.8787%.-1.43-ביטחון צעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות

בקרב מורות מקצועיות נמצאו שלושה מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-54, כ-62 וכ-65% 
מהשונות. הוחלט לבחור במודל השלישי )F)3,54(=33.55, p<.001(. הגורמים המנבאים היו ביטחון 
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בבחירה המקצועית )β=−.65(, חוללות )β=−.63( ושנות ותק המורה )β=.02(. הממצאים מפורטים 
בלוח מספר 26.

 לוח מספר 26: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות

BβR2R2ΔFמשתנים

65.58***54.6554%.-1.11-ביטחוןצעד 1

43.90***08.3362%.-63.-חוללותצעד 2

33.55***03.02.2065%.ותקצעד 3

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

דה-פרסונליזציה

מחנכות

בקרב מחנכות נמצאו שלושה מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-16, כ-28 וכ-34 אחוז מהשונות. 
ההוראה  מוניטין  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)3,41(=7.13, p<.01( השלישי  במודל  לבחור  הוחלט 

)β=−.43(, חוללות )β=−.53( ושנות ותק המורה )β=.20(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 27.

 לוח מספר 27: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות

BβR2R2ΔFמשתנים

8.38**16.44.4316%.-מוניטיןצעד 1

7.98**12.2828%.-53.-חוללותצעד 2

**087.13.03.2734%.ותקצעד 3

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות

בקרב מורות מקצועיות נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1, 57(=8.18, p<.001( המסביר כ-13 
אחוז מהשונות. הגורם המנבא היה תחושת החוללות המקצועית )β=−.78(. הממצאים מפורטים בלוח 

מספר 28.
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 לוח מספר 28: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות

BβR2R2ΔFמשתנים

8.18**13.3613%.-78.-חוללותצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

ציון השחיקה הכולל

מחנכות

בקרב מחנכות נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-73 וכ-78 אחוז מהשונות. בשל 
 .)F)1,43(=117,88, p<.001( התרומה הנמוכה יחסית של הצעד השני הוחלט לבחור במודל הראשון

הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית )β=.83(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 29.

 לוח מספר 29: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מחנכות

BβR2R2ΔFמשתנים

117.88***73.8373%.-89.-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות

בקרב מורות מקצועיות נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-55 וכ-65 אחוז מהשונות. 
הוחלט לבחור במודל השני )F)2,53(=19.88 = p<.001(. הגורמים המנבאים היו חוללות מקצועית 

)β=.40(, וביטחון בבחירה המקצועית )β=.38(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 30.

 לוח מספר 30: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות

BβR2R2ΔFמשתנים

23.91***55.4055%.-65.-חוללותצעד 1

19.88***10.865%.-56.-ביטחוןצעד 2

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

הממצאים העיקריים מתוארים בלוח מספר 31.
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לוח מספר 31: הממצאים העיקריים של הרגרסיות בצעדים בקרב שתי קבוצות המדגם

אחוז שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא
מחנכות 

תשישות נפשית
84ביטחון )-(

46ביטחון )-(, חוללות )-(, שליחות מורות

מחנכות
אי מימוש עצמי

87ביטחון )-(

65ביטחון )-(, חוללות )-(, ותקמורות

מחנכות
דה-פרסונליזציה

34מוניטין )-(, חוללות )-(, ותק

13חוללות )-(מורות

מחנכות
ציון השחיקה הכולל

78ביטחון )-(

65חוללות )-(, ביטחון )-(מורות

מלוח 31 אפשר לראות כי התקבלו מודלים שונים בקרב המחנכות ובקרב המורות המקצועיות. בדרך 
כלל בקרב המחנכות הגורם המנבא הנפוץ היה הביטחון בבחירה המקצועית )מקדם ניבוי שלילי( ובקרב 
המורות המקצועיות הגורם המנבא הנפוץ היה תחושת חוללות מקצועית )מקדם ניבוי שלילי(. כמו כן 

אחוזי השונות המוסברת בקרב המחנכות היו גבוהים יותר בהשוואה למורות המקצועיות.

אשר לניבוי התשישות הנפשית – בקרב המחנכות ביטחון בבחירה המקצועית ניבא מעל שמונים )!( 
)מקדם  הביטחון  גורם  ניבאו  המקצועיות  המורות  בקרב  ואילו  שלילי(,  ניבוי  )מקדם  מהשונות  אחוז 
שלילי(, תחושת החוללות המקצועית )מקדם ניבוי שלילי( ותחושת השליחות )מקדם ניבוי חיובי( מעל 

45 אחוז מהשונות.

אשר לניבוי תחושת אי מימוש עצמי – בקרב המחנכות ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית מעל 85 
)!( אחוז מהשונות, ואילו בקרב המורות המקצועיות ניבאו הביטחון )מקדם שלילי(, תחושת החוללות 
)מקדם שלילי( ושנות ותק המורה )מקדם חיובי( קרוב לשני שלישים מהשונות. ותק המורה המקצועית 

תרם תרומה שולית למדי לניבוי.

אשר לניבוי תחושת הדה-פרסונליזציה – התקבלה תמונה אחרת. בקרב המחנכות ניבאו גורם המוניטין 
)מקדם שלילי(, תחושת החוללות )מקדם שלילי( ושנות ותק המחנך )מקדם חיובי( כשליש מהשונות, 

ואילו בקרב המורות המקצועיות ניבאה תחושת החוללות )מקדם שלילי( כ-13 אחוז מהשונות.

אשר לציון השחיקה הכולל – בקרב המחנכות ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית )מקדם שלילי( 
כשלושה רבעים של השונות, ואילו בקרב המורות המקצועיות ניבאו תחושת החוללות המקצועית )מקדם 

שלילי( והביטחון בבחירה המקצועית )מקדם שלילי( קרוב לשני שלישים מציון השחיקה הכולל.

דיון 

מטרת המחקר הייתה להשוות בין קבוצת מחנכות לקבוצת מורות מקצועיות במשתנים זהות מקצועית, 
שחיקה וקשר ביניהן. הרציונל למחקר התבסס על ספרות מקצועית שהראתה על עומס עבודה גבוה של 
המחנכים בהשוואה למורים, אחריות גדולה של המחנכים וריבוי התפקידים והמשימות של המחנכים 
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 t מבחני  סדרת  היה  אחד  סוג  ניתוחים:  סוגי  בשני  נעשתה  ההשוואה  המקצועיים.  למורים  בהשוואה 
למדגמים בלתי תלויים כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי הקבוצות. הסוג 
השני היה סדרת ניתוחי רגרסיה בצעדים כדי לבחון האם קיימים הבדלים בין הקבוצות בעוצמת הקשר 

ובטיבו שבין זהות מקצועית לשחיקה. להלן ננתח את תוצאות המחקר על פי סוגי ניתוחים אלה.

הבדלים בין הקבוצות בזהות המקצועית ובשחיקה

סדרת מבחני t עמדו על הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות בציון הכולל של הזהות המקצועית 
ובגורמי הזהות המקצועית: ביטחון בבחירה המקצועית ותחושת שליחות. בתחושת החוללות ובמוניטין 
ההוראה לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית. ציוני המחנכות נמצאו גבוהים בכל הגורמים לעומת 

המורות המקצועיות.

ממצאים אלה מחזקים את עמדתה של נוטוב )2011( הטוענת שמחנכי כיתות נחשבים לעילית המורים. 
לדעתנו, הממצא שלא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות בתחושת החוללות, נובע מכך 
שקיים עיסוק מועט ביותר בתכונות, בידע ובמיומנויות של מחנכי כיתה בהשוואה למורים מקצועיים. 
לכך תורמת גם העובדה שכמעט ואין תכניות הכשרה ייחודיות למחנכי כיתות. ייתכן שכאשר מחנכת 
שואלת את עצמה האם יש לה את הידע, את התכונות ואת המיומנויות להיות מחנכת טובה, היא עונה 
לעצמה תשובה דומה מאוד לתשובתה על השאלה האם יש לה ידע, תכונות ומיומנויות להיות מורה טובה.

אינו  ההוראה,  של  המוניטין  בגורם  הקבוצות  שתי  בין  סטטיסטית  מובהק  הבדל  נמצא  שלא  הממצא 
מפתיע. הן המחנכות והן המורות המקצועיות סבורות שמעמדו של המורה אינו גבוה וזאת אפשר לראות 
מממוצעי ציון גורם המוניטין )m=2.93 ו-m=3.00( בשתי הקבוצות בהשוואה לממוצעי גורמי הזהות 

האחרים.

סדרת מבחני t עמדה על הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות בשניים מתוך שלושת גורמי השחיקה 
ובציון השחיקה הכולל. ציוני השחיקה הכוללת וציוני תשישות נפשית ואי מימוש עצמי של המחנכות 
שעומס  כיוון  מסקרן  זה  ממצא  המקצועיות.  המורות  מציוני  סטטיסטית  מובהק  באופן  נמוכים  נמצאו 
העבודה, עומס המשימות המוטלות על ידי המנהלים ומשרד החינוך ועומס האחריות של המחנכות גבוה 

מהעומס המוטל על המורות המקצועיות.

 אפשר להסביר הבדלים אלו בשלושה אופנים: 1. הבדלים בגורמים אישיים; 2. הבדלים בגורמים ארגוניים; 
3. תמיכה חברתית.

הבדלים בגורמים אישיים: בפרק העוסק בשחיקת מורים עמדנו על כך שלדברי חוקרים רבים    .1
ודימוי   )Brenninkmeijer, Vanyperen, & Buunk, 2001; Byrne, 1999( עצמית  הערכה 
עצמי מקצועי )פרידמן ולוטן, 1993; פרידמן ופארבר, 1992( מונעים שחיקה. בסעיף הדן בהשוואה 
מהזהות  כלל  בדרך  גבוהה  המחנכות  של  המקצועית  שהזהות  כך  על  עמדנו  המקצועית  בזהות 
'דימוי עצמי מקצועי' ובכך מצטרף ממצא  המקצועית של המורות. זהות מקצועית קרובה למושג 
זה לממצאיהם של פרידמן ולוטן )1993( ופרידמן ופארבר )1992( שעמדו על הקשר שבין דימוי 
עצמי מקצועי לשחיקה. ייתכן שאפשר לקשור את הממצא גם לדבריה של צימרמן )2008( שמצאה 
שלושה נתיבי התפתחות מקצועית בקרב מחנכי כיתות: 1. ירוקי העד )evergreens( – מחנכים 
מייחסים את התפתחותם המקצועית לקו רציף ועקבי הממחיש תהליכי שיפור אישיים-מקצועיים 
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תהליכי  שעברו  חינוך  כאנשי  עצמם  את  התופסים  מחנכים   –  )naturals( הטבעיים  תמדיים; 2. 
מחנכים   -  )fluctuating( המתנדנדים   .3 המקצועית;  דעיכתם  החלה  שאחריו  שלב  עד  צמיחה 
המתארים את עצמם כמי שעברו במהלך חייהם המקצועיים משברים או טלטלות שקטעו את רצף 
התפתחותם. נתיבים אלו נמצאו אצל המחנכות ולא אצל המורות המקצועיות. האם ייתכן שרבות 
מן המחנכות שבמחקר הנוכחי אכן שייכות לנתיב הראשון? אם קשר זה בין מחקרנו למחקרה של 
צימרמן נכון, עולה השאלה מה המאפיינים של המחנכים שנשארים "ירוקי עד"? מובן שנדרש עוד 

מחקר לבחון זאת.
הבדלים בגורמים ארגוניים: עומס העבודה והדרישות מהמחנכים גבוהים יותר מאלה של המורים   .2
המקצועיים )נוטוב, 2011(. עובדה זו הייתה צריכה לגרום לכך שהמחנכות תהיינה שחוקות יותר 
מהמורות המקצועיות. ממצאי מחקר זה מראים רמת שחיקה נמוכה של המחנכות בהשוואה למורות 
המקצועיות. אולי אפשר להסביר את הממצא באמצעות גורמים מתווכים אחרים שלא נידונו במחקר 

הנוכחי. 
ותמיכה  להוראה  )מסוגלות  אישיים  גורמים  קיימים  כי  מציינת   )2007( דביר  חברתית:  תמיכה   .3
חברתית( המתווכים בין גורמים לוחצים ובין השחיקה. ייתכן שהתמיכה החברתית הניתנת למחנכות 
 )2011( שנוטוב  שמה  ייתכן  המקצועיות.  למורות  הניתנת  החברתית  והערכה  מהתמיכה  גבוהה 
מציינת שהמחנכים נחשבים לעילית המקצועית של המורים, מלמד על הערכה חברתית-מקצועית 

שהמחנכות זוכות לה וזו ממתנת את השחיקה.

הבדלים בין מחנכות למורות מקצועיות בקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה

בכל ניתוחי הרגרסיה בצעדים נמצאו מודלים שונים לכל קבוצה. ממצא זה מחזק את הרציונל של המחקר 
הנוכחי. בקרב המחנכות גורם הביטחון בבחירה המקצועית ניבא שניים משלושת גורמי השחיקה ואת 
ציון השחיקה הכולל, בעוד שבקרב המורות המקצועיות גורם החוללות המקצועית ניבא את כל גורמי 
בקרב  השחיקה  בניבוי  מרכזי  כה  בבחירה  הביטחון  גורם  מדוע  הכולל.  השחיקה  ציון  ואת  השחיקה 
המחנכות וגורם החוללות כה מרכזי בניבוי השחיקה בקרב המורות המקצועיות? כדי לנסות לענות על 
שאלה זו, ננסה להעלות שאלה אחרת: מה ההבדל בין ביטחון בבחירה המקצועית ובין תחושת חוללות? 
נכון כאשר בחר להיות מורה.  נוגע לשאלות המורה את עצמו האם עשה  ביטחון בבחירה המקצועית 
שאלות אלו הן כלליות יותר לעומת שאלות ששואל המורה לעניין חוללות. תחושת החוללות נשענת על 
ידע ועל מיומנויות ההכרחיות להוראה וייתכן שכאשר המורה שואל את עצמו לעניין החוללות המקצועית 
שלו, הוא חושב על ידע ומיומנויות ספציפיות יחסית שלדעתו חיוניות להצלחתו כמורה. עמדנו על כך 
לעיל שאין בנמצא פירוט של ידע, תכונות ומיומנויות הייחודיות למחנכות כיתה, בעוד שאפשר להצביע 
על ידע ומיומנויות התורמים להצלחתן של מורות. ייתכן שהעמימות בידע, בתכונות ובמיומנויות גרמה 
לכך שהמחנכות הבוחנות את עצמן פונות יותר לביטחון בבחירה המקצועית שהוא כללי, ואילו המורות 

המקצועיות פונות לחוללות שהיא ספציפית יותר.

להלן ננסה להסביר בפירוט את ממצאי המחקר המתבססים על הרגרסיות:

ניבוי תחושת התשישות הנפשית: בקרב המחנכות נמצא קשר שלילי בין הביטחון בבחירה לתחושת 
התשישות הנפשית, ואילו בקרב המורות המקצועיות הקומבינציה שנמצאה יעילה ביותר לניבוי כללה 
את הגורמים: ביטחון בבחירה )מקדם שלילי(, חוללות )מקדם שלילי( ותחושת שליחות )מקדם חיובי(. 
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את הממצא בקרב המחנכות אפשר להסביר כפי שהסברנו את הממצאים הקודמים, אך המודל המורכב 
שנמצא בקרב המורות המקצועיות ראוי לדיון. ייתכן שלפנינו מודל מסוג 'פיצוי' )קומפונסציה( שמשמעו: 
ככל שמידת הביטחון בבחירה המקצועית נמוכה וככל שתחושת החוללות המקצועית שלו נמוכה, תחושת 
תסייע  גבוהה  שליחות  תחושת  נמוכה.  השליחות  שתחושת  בתנאי  גבוהה  תהיה  הנפשית  התשישות 
גורם  היא  המקצועי  המורה  של  השליחות  תחושת  המקצועי.  המורה  של  הנפשית  התשישות  למניעת 
ממתן תשישות נפשית או גורם המתווך בין ביטחון נמוך וחוללות נמוכה ובין תשישות נפשית גבוהה. אם 
הסבר זה נכון, הרי שמחקרנו מאשש את טענתה של דביר )2007( שגורמים אישיים מתווכים בין סביבת 
וביטחון  גורם אישי )שליחות( ממתן בין סביבת עבודה לוחצת  ובין שחיקה. במחקרנו  עבודה לוחצת 

וחוללות נמוכים ובין תשישות נפשית.

ניבוי תחושת אי מימוש עצמי: בקרב המחנכות נמצא מודל דומה למודל המנבא את תחושת התשישות 
הנפשית, ביטחון בבחירה המקצועית מנבא את תחושת אי מימוש עצמי )מקדם שלילי(. בקרב המורות 
המקצועיות נמצא גורם מורכב שלפיו ביטחון בבחירה )מקדם שלילי(, חוללות )מקדם שלילי( ושנות 
ותק המורה )מקדם חיובי( מנבאים את תחושת אי מימוש עצמי. גם כאן ברצוננו לטעון כי זה מודל מסוג 
'פיצוי'. ככל שמידת הביטחון בבחירה המקצועית ותחושת החוללות נמוכות, כך תחוש המורה המקצועית 
שהיא איננה מגשימה את עצמה, בתנאי שהיא אינה ותיקה בהוראה. אם המורה המקצועית ותיקה, הקשר 
בין הביטחון בבחירה המקצועית ותחושת החוללות ובין אי מימוש עצמי יהיה נמוך. במילים אחרות, אם 
המורה 'שרדה' בהוראה מספר רב של שנים היא 'מחוסנת' מפני תחושת אי מימוש עצמי שבשחיקה. קרוב 
לוודאי שהיא 'מפעילה' מנגנונים שונים למתן את השחיקה ואלו לא נבדקו במחקר זה. מובן שכדי לבחון 

את נכונות הסברנו, יש לערוך עוד מחקר במתודולוגיה מתאימה.

בבחירה  ביטחון  המקצועית  הזהות  גורמי  ניבאו  מחנכות  בקרב  הדה-פרסונליזציה:  תחושת  ניבוי 
המקצועית )מקדם שלילי(, חוללות )מקדם שלילי( ושנות הוותק )מקדם חיובי( את ציון דה-פרסונליזציה, 
ואילו בקרב המורות גורם החוללות ניבא את דה-פרסונליזציה. אנו סבורים כי בקרב המחנכות מודל 
הניבוי הוא מסוג 'פיצוי' שלפיו ככל שהמחנכת פחות בטוחה בבחירה המקצועית שלה וככל שהיא פחות 
בטוחה שיש לה את הכישורים והמיומנויות להיות מחנכת, כך היא עלולה להיות יותר שחוקה בגורם 
הדה-פרסונליזציה וזאת בתנאי שהיא איננה ותיקה. אם היא מחנכת ותיקה, אז היא תהיה פחות שחוקה 
בחוללות  בטוחה  ופחות  המקצועית  בבחירתה  בטוחה  פחות  שהיא  אף  על  הדה-פרסונליזציה,  בגורם 
זה  בגורם  גבוהה  שחיקה  בתלמידים.  דופי  נתינת  משמעו  הדה-פרסונליזציה  גורם  שלה.  המקצועית 
משמעה שהמורה אינו רואה בתלמיד 'אדם' אלא 'מספר'. גורם זה הוא חריף ביותר ולדעתנו, מורה הנותן 
דופי רצוי שיפרוש מההוראה. על אחת כמה וכמה, מחנך הנותן דופי ואינו רואה בתלמידו 'אדם', כיצד 
יכול הוא לחנכו?! לדעתנו, 'מחנך' כזה יכול להמשיך בתפקידו רק אם הוא רואה בתפקיד המחנך 'מנהל 
כיתה' ותפקידיו הם מנהליים בלבד ולא חינוכיים. מחנך הנותן דופי יבחר להתמקד בנושאים טכניים-
מנהליים, קשריו עם תלמידיו יהיו שטחיים, הוא יתמקד בהנחיות, ירגיש שהוא שליח של ההנהלה ולא 
סנגור של הילד ובכך יפעל על פי המודל המערבי של מחנכי כיתות. מחנך עם ותק מועט בהוראה יתקשה 
מאוד לתפקד כמנהל הכיתה, כיוון שהציפיות של מנהל בית הספר, עמיתיו המורים, הורי התלמידים 
ואף התלמידים הן שיפתח קשרים חמים עם תלמידיו. ייתכן שהוא לא בחר בתפקיד מחנך הכיתה, אלא 
התפקיד נכפה עליו על ידי מנהל בית הספר שלא הצליח "לשכנע" מורים אחרים לקחת על עצמם את 
תפקיד חינוך הכיתה. מנהל מתקשה לכפות תפקיד על מורים ותיקים והוא עלול לבחור בדרך הקלה – 
לכפות את התפקיד על מורים עם ותק מועט. כמו כן מורה עם ותק רב "מסתגל" לתפקידו, ומבחינתו, 
חלק מהמטלות הן רוטיניות ולכן הוא משקיע בהן זמן ומשאבי אנרגיה נמוכים. כלומר ותק רב עשוי 
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למתן את השחיקה. על אף הקושי שלו לחנך, בשל אי בטחונו בבחירה המקצועית ותחושה נמוכה של 
חוללות, הוא ייתן פחות דופי בתלמידיו והוא יבחר )במודע או בלא מודע( בדרכים אחרות לתעל את 

שחיקתו ולא להטיל דופי.

בקרב המורות המקצועיות נמצא קשר שלילי בין תחושת החוללות המקצועית ובין דה-פרסונליזציה. 
כאשר תחושת החוללות נמוכה, מורה מקצועי חושש מניהול הכיתה ומבעיות משמעת. אחת הדרכים 
התמקדות  חשבון  על  הלימודים  חומר  ב'העברת'  להתמקד  היא  רבות  משמעת  בעיות  עם  להתמודד 

בתלמידים. התמקדות זו עלולה לבוא לידי ביטוי במתן דופי בתלמידים.

ההסבר למודלים השונים בניבוי ציון השחיקה הכולל דומה להסברנו למודלים השונים בניבוי הגורמים: 
המקצועית,  בבחירה  ביטחון  הוא  המנבא  הגורם  המחנכות  בקרב  עצמי.  מימוש  ואי  נפשית  תשישות 
הנוגעת גם לבחירה בתפקיד המחנכת, ואילו בקרב המורות המקצועיות הגורמים המנבאים היו תחושת 

החוללות והביטחון בבחירה המקצועית ושניהם מתייחסים לתפקיד המורה.

לסיכום, לפנינו הבדלים מובהקים ומשמעותיים סטטיסטית בין המחנכות ובין המורות המקצועיות בזהות 
המקצועית, בשחיקה, בתוכן ובמשמעות הקשר ביניהן.

 in( למחקר זה השלכות יישומיות רבות הן בהכשרה והן בליווי המורים ובסיוע להם במהלך שירותם
service training(. בשל השוני הרב בין התפקידים ובשל חשיבות תפקיד מחנך הכיתה אנו סבורים כי 
יש לפתח תכניות הכשרה ייחודיות למחנכי כיתות. בתכניות אלו יש להתמקד בין השאר בפיתוח מיומנויות 
כמורה(,  רק  )ולא  כמחנך  מגובשת  מקצועית  זהות  בטיפוח  ומתבגרים,  ילדים  עם  בין-אישי  קשר  של 
בהבנת חשיבות תפקיד המחנך ובדרכים למנוע שחיקה. כמו כן יש ללוות את המחנכים ליווי מקצועי 
שיתמקד הן בכלים לחינוך והן בדרכים לניהול עצמי ולמניעת שחיקה. יש לטפח רשתות של מחנכים, 
מפגשי מחנכים, פעילויות להאדרת מחנכים ולהעצמתם כדי לתת להם תחושה שהחברה מעריכה את 
תפקידם ואת השקעתם הרבה. גם לדעתנו ראוי להעצים את המחנכים על ידי שיתופם בקבלת החלטות 
חינוכיות ומנהליות בבית הספר בהתאם להמלצתם של קרסון וקינג ) Carson & King, 2005(, וכך 

לתת להם תחושה חיובית כלפי תפקידם ולהערכה כלפיהם ולהפחית את שחיקתם. 

לדעתנו, מגבלות המחקר טמונות בשני מוקדים: המדגם ומתודת המחקר. במחקר זה נדגמו מחנכות מבתי 
מגדריים במשתני  הבדלים  קיימים  האם  לבחון  כדי  מחנכים  על  גם  לערוך מחקר  ראוי  יסודיים.  ספר 
גודל המדגם הרחבה משמעותית, לבחון בתי ספר שונים ממגזרים  המחקר. כמו כן ראוי להרחיב את 
אחרים )למשל ערבים(, מזרמים אחרים ועם אוריינטציות תרבותיות וחינוכיות אחרות, כגון בתי ספר 
פרטיים, ניסויים וכדומה. מובן כי אין להכליל מתוצאות המחקר הנוכחי על בתי ספר על-יסודיים, אלא 

לאחר ביצוע מחקר נוסף שיתמקד בהם.

מגבלה שנייה קשורה למגבלת המחקר במתודה הכמותית. מידת הביטחון שלנו בהסבר ההבדלים היא 
במתודה  במחקר  זה  כגון  מחקר  ללוות  ראוי  המחקר.  לממצאי  שלנו  פרשנויות  שאלו  כיוון  מוגבלת 
איכותנית שתאפשר ניתוח מעמיק של הסברי המחנכים לדרך שבה הם רואים את תפקידם, בתחושותיהם 
שחיקה.  עם  מתמודדים  הם  שעמן  ובדרכים  מתפקידם  החברה  של  בציפיות  לתפקיד,  הכשרתם  כלפי 

לדעתנו, שילוב שני המודלים יאפשר הבנה מעמיקה יותר של ממצאי המחקר הנוכחי.
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זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורות בבתי ספר של 
חינוך מיוחד ומורות בבתי ספר רגילים

שחיקה של מורים בחינוך מיוחד

 Alyson,( החינוך  מערכת  ואת  החינוך  חוקרי  את  רבות  מעסיקה  המיוחד  בחינוך  מורים  שחיקה של 
2010(. מחקרים בארה"ב לימדו על שחיקה גוברת של מורים בחינוך מיוחד לאחר החלת חוק השילוב 
וזאת בשל הזמן הרב שהמורים לחינוך מיוחד משקיעים במפגשים עם עמיתים ובישיבות על חשבון הזמן 

 .)Billingsley, 2004( שהשקיעו בתלמידים ובשל תמיכה מעטה של המנהלים

רבים חקרו את הסיבות לשחיקתם של מורים בחינוך מיוחד. בין הסיבות לשחיקת מורים בחינוך מיוחד 
 Center & Steventon,( אפשר למנות ישיבות תכופות, עבודת ניירת מרובה, מיעוט תמיכה ממנהלים
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 Kaff, 2004;( תפקיד  עמימות   ;)2001; Kaff, 2004; Schlichte, Yssel, & Merbler, 2005
 Wisniewski &( שכר נמוך, יוקרה נמוכה, תחושת בדידות עם עמיתים ;)Schlichte et al., 2005
Gargiulo, 1997(; בעיות תקציביות )Kaufhold, Alverez, & Arnold, 2006(; יותר קונפליקטים 
באשר  ביטחון  אי   ;)Plash & Piotrowski, 2006( המערכת  של  סותרות  דרישות  בשל  מקצועיים 
לדרישות התפקיד, מטרותיו והציפיות מהן, שגורם להם לחוש תשישות נפשית, פחות מוטיבציה ופחות 
קרייני  טוענים  תפקיד,  לקונפליקט  אשר   .)Plash & Piotrowski, 2006( מתפקידם  רצון  שביעות 
ואיווניסקי )Crane & Iwanicki, 1986( שקונפליקט תפקיד ועמימות תפקיד קשורים לשחיקת מורים 

בחינוך מיוחד יותר מהקשר שבין רקע אישי ומקצועי לשחיקה.

משנות  מחקרים  עשרים  שסקרה   )Billingsley, 2004( בילינגסלי  של  מחקרה  ראוי  מיוחד  לציון 
התשעים ואילך. מחקרים אלה שעסקו ברצונם של מורים בחינוך מיוחד לפרוש מעבודתם. המחקרים 
שנסקרו הכילו מעל ל-20,000 מורים לחינוך מיוחד בארה"ב. את ממצאי המחקרים חילקה החוקרת 
לגורמים הקשורים למניעים אישיותיים ואישיים )גיל, מגדר, מוצא, משפחה ועוד(; רמת הכשרה )רישוי 
והסמכה, תואר אקדמי ועוד(; סביבת עבודה )שכר, אקלים בית ספר, תמיכת מנהל, תמיכה של עמיתים, 
לניירת, שינויים בתפקיד(  ריבוי משימות הקשורות  חונך, התפתחות מקצועית, תפקיד המורה,  מורה 
וגורמים הקשורים לתלמידים )סוגי לקויות וצרכים, מספר תלמידים בכיתה, בעיות משמעת, ניהול כיתה 
ועוד(. כמו כן הציעו המחקרים דרכים למניעת נשירה של מורים לחינוך מיוחד: הקטנת הלחץ )תמיכת 
להצלחה(;  ברורים  קריטריונים  מקצועית,  )תמיכה  מעבודה  רצון  הגברת שביעות  ועמיתים(;  מנהלים 
הגברת תחושת המחויבות )אמונה חזקה במטרות הארגון או המקצוע, מוכנות להשקיע מאמצים להגשמת 
המחברת  הביאה  בסיכום  ומהמקצוע(.  מהארגון  חלק  להיות  חזקה  תשוקה  והמקצוע,  הארגון  מטרות 
ארבעה ממצאים עיקריים מהמחקרים שסקרה: 1. מורים עם ותק מועט נוטים לעזוב את המקצוע יותר 
מעמיתיהם הוותיקים; 2. מורים חסרי הכשרה נוטים לעזוב יותר מעמיתיהם; 3. מורים שקיבלו ציונים 

גבוהים בבחינות רישוי נוטים לעזוב יותר מעמיתיהם; 4. נסיבות משפחתיות מגבירות רצון לעזוב.

לחינוך  מורים  שבדק 341   )Kaff, 2004( קאפ  גם  עמד  התפקידים  עומס  בשל  כישלון  תחושת  על 
מיוחד מקנזס. המורים דיווחו שהם נאבקים עם ריבוי משימות, תפקידים ואחריויות ולכן חשו כישלון. 
מורים בחינוך מיוחד דיווחו על חוסר תמיכה ופחות הערכה שהם מקבלים ממנהלים, מהורים ומעמיתים. 
הסיבות  כי אחת  דיווחו  ורובם  ההוראה  לעזוב את מקצוע  חושבים  כי הם  דיווחו  כמחצית מהנבדקים 
המרכזיות לכך היא חוסר התמיכה וההערכה שהם מקבלים. רבים ציינו שחוסר הערכה זה נובע מאי 

הבנה של האחריות הרבה וריבוי המשימות של מורי החינוך המיוחד. 

דיווחו על   )Gersten, Keating, Yovanoff, & Harniss, 2001( והרניס יובנוף  גרשטיין, קטינג, 
 Nichols & Sosnowsky,( ממצאים דומים. בהקשר של התמיכה החברתית הראו ניקולס וסוסנובסקי

2002( כיצד הגדלת תמיכה חברתית למורי חינוך מיוחד צמצמה את תחושת הבדידות והלחץ בעבודה.

צריכים  הם  איך  על  חושבים  מיוחד  חינוך  שמורי  מה  בין  הפערים  על  הראו  יותר  מורכבים  מודלים 
 .)Gersten et al., 2001( לעבוד ומה שבאמת עליהם לעשות כמקור לשחיקה של מורים בחינוך מיוחד
 ,)Cooley & Yovanoff, 1996( כדוגמה לפערים אלו אפשר להביא את ממצאיהם של קולי ויובנוף
הטוענים שמורים בחינוך מיוחד בשנה הראשונה חושבים שהתפקיד העיקרי שלהם הוא ללמד ילדים 
עם צרכים מיוחדים, אבל מהר מאוד הם מבינים שזה רק חלק קטן מעבודתם. גם פוור, מרטין ובנדר 
)Fore, Martin, & Bender, 2002( מדווחים כי מורי חינוך מיוחד חשו דיסוננס קוגניטיבי בין מה 
שחשבו שדרישות המקצוע ובין הדרישות ה"אמתיות" - דבר שגרם לשחיקה. לעומת זאת, אמונה מעטה 



79 זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורות בבתי ספר של חינוך מיוחד ומורות בבתי ספר רגילים

בשינוי שחל בתלמידים בחינוך מיוחד תורמת לשחיקה מואצת כפי שהראו בילינגסלי, קרלסון וקליין 
)Billingsley, Carlson, & Klein, 2004(. החוקרים עמדו על כך שהשחיקה הרבה ביותר בקרב 

מורי חינוך מיוחד הייתה בקרב מורים שלא האמינו בשינוי שהם עושים בתלמידים. 

מורים  ובין  מיוחד  בחינוך  מורים  בין  השוו  מיוחד  בחינוך  מורים  של  שחיקתם  על  מהמחקרים  רבים 
 Center & ,2001( סנטר וסטבנטון .)אחרים )בחינוך הרגיל או בחינוכם של ילדים עם לקויות שונות
Steventon( עמדו על כך שמורים בחינוך מיוחד שחוקים יותר מעמיתיהם בחינוך הרגיל. לא נמצאו 
הבדלים בשחיקה בין מורים בחינוך מיוחד לילדים עם בעיות התנהגות ובין מורים בחינוך מיוחד לילדים 

עם לקויות אחרות. 

המקצועיים.  החיים  מעגל  שונים של  מיוחד בשלבים  בחינוך  מורים  בקרב  את השחיקה  בחנו  אחרים 
בשלבים  מתי"א  מורי  ובין  מיוחד  בחינוך  מורים  בין  השוותה   )Hillel-Lavian, 2012( הלל-לביאן 
שונים של מעגל החיים המקצועיים. הממצאים העיקריים במחקרה מראים שמורים בחינוך מיוחד חשים 
יותר שליחות בתחילת עבודתם. בהמשך, כאשר הם עובדים עם תלמידים עם קשיים רבים ללא אקלים 
תומך, הם חשים שחיקה ושוקלים לפרוש. לעומתם, מורי מתי"א העובדים עם ילד אחד או שניים חשים 

שחוקים פחות.

מחקרים אחרים תלו את השחיקה בהכשרה לא מספקת או לא מתאימה למורים בחינוך מיוחד. זאבל 
וזאבל )Zabel & Zabel, 2001( מציינים שמורי חינוך מיוחד רבים חשו שלא הכשירו אותם מספיק 
טוב. בכך החוקרים מצטרפים לחוקרים אחרים שדיווחו כי מורים רבים בחינוך מיוחד חשים שעליהם 
 Brownell &( להיות מומחים בתחומי לקויות שונים ובקשיים שונים של תלמידים והם לא הוכשרו לכך
Cooley-( קולי-ניקולס .)Lobosco & Newman, 1992( ולכן חשו שחוקים יותר ,)Smith, 1993
בתכניות  בעיקר  מתמקדת  בארה"ב  המיוחד  החינוך  מורי  הכשרת  שרוב  מציינת   )Nichols, 2004
כגון  ביותר,  המאתגרות  בלקויות  מתמקדות  אינן  התכניות  רוב  ובהערכה.  באדמיניסטרציה  לימודים, 

אוטיזם, סינדרום דאון, לקויות ראייה ולקויות רב-מערכתיות.

ניקולס וסוסנווסקי )Nichols & Sosnowsky, 2002( הראו כי בגלל תחושה של אי הכשרה מספקת, 
דיווחו מורים לחינוך מיוחד על תחושות של דה-פרסונליזציה, לחץ נפשי, תשישות נפשית ופחות סיפוק 
מעבודה. החוקרים מדווחים כי תמיכה של אנשי חינוך בעבודת מורי החינוך המיוחד הקטינה תחושת 

שחיקה.

אליסון )Alyson, 2010( בחנה את הגורמים השונים המנבאים את ההיבטים השונים של השחיקה: 
איכות  רגשיות,  דרישות  שלחץ,  מצאה  אליסון  ודה-פרסונליזציה.  עצמי  מימוש  אי  נפשית,  תשישות 
מנהיגות וריבוי דרישות היו המנבאים הטובים ביותר של תשישות נפשית בקרב מורים בחינוך מיוחד. 
ביותר של  הטובים  המנבאים  היו  עמיתים  ותמיכת  מנהלים  תמיכת  מנהיגות,  איכות  מרובות,  דרישות 
מימוש עצמי. רמת בית הספר, ריבוי תלמידים לקויי למידה, ריבוי ישיבות עם מנהלים, דרישות נפשיות, 

קונפליקט תפקיד ואיכות מנהלים היו המנבאים של תחושת חוללות. 

מחקר  תוצאות  בין  שהשוו   )Zabel & Zabel, 2001( וזאבל  זאבל  של  מחקרם  ראוי  מיוחד  לציון 
שערכו בתחילת שנות השמונים של המאה שעברה לתוצאות מחקר המשך שערכו עשרים שנה אחר כך. 
החוקרים דיווחו שבמחקר ההמשך מורי חינוך מיוחד חשו שחוקים פחות מהמחקר הקודם. המורים חשו 
מוכשרים יותר ובודדים פחות. עם זאת המורים בחינוך מיוחד עדיין חשים שהם עובדים קשה, שהם 
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מתקשים לעבוד עם משפחות עם קשיים ושהם מקבלים מעט תמיכה מעמיתים. הסיבה השכיחה ביותר 
לשחיקה היא ניירת רבה וחוקים רבים. מורים רבים בחינוך מיוחד ביקשו "תנו לנו פחות עבודת ניירת 

ויותר זמן עם הילדים".

 )1999( גביש  בישראל.  מיוחד  לחינוך  מורים  מדגם  על  שנעשו  המחקרים  ממצאי  במיוחד  מעניינים 
השוותה בין מורות בחינוך מיוחד ובין מורות בחינוך הרגיל בגורמי לחץ ושחיקה. על אף שתפקידה של 
המורה בחינוך מיוחד הוא מורכב ותובעני יותר מזה של המורה בחינוך הרגיל ועל אף שסביבת עבודתה 
מורכבת יותר, המורות בחינוך מיוחד דיווחו על פחות לחץ ושחיקה. גביש )שם( מסבירה את ההבדל 
ורצון להעניק  נכונות להקרבה  בממצאים בתכונות האישיות של המורות בחינוך מיוחד: אלטרואיזם, 
מעצמן לזולת. לדבריה, תכונות אלה מסייעות למורות בחינוך מיוחד להתגבר על הקשיים ולהתמודד עם 
האתגרים. גביש מציינת שממצא זה אינו תואם את הסקירה הספרותית שבה נמצא בדרך כלל שהמורים 

בחינוך מיוחד שחוקים יותר מעמיתיהם בחינוך הרגיל. 

הלל-לביאן )2008( בחנה את השפעת האקלים הארגוני על שחיקתם של מחנכי כיתות ומורים לחינוך 
מיוחד בבתי ספר רגילים. המחברת מציינת את המורכבות הרבה של עבודת המורות בחינוך מיוחד, את 
תנאי העבודה המורכבים, האינטנסיביים והתובעניים, את היחסים המורכבים עם התלמידים ועם ההורים 
הגיעו  מיוחד  בחינוך  היא שמורות  העיקרית  טענתה  מיוחד.  בחינוך  הנדרשים  והמיומנויות  הידע  ואת 
לעבודה בחינוך מיוחד מתוך אמונה ביכולתן להשפיע. במקרים רבים המציאות טופחת על פניהן בשנים 
הראשונות לעבודתן המורכבת ב"כיתות הקטנות" )כינוי לכיתות של חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים(. 
ככל שהאקלים בבית הספר נתפס כתומך, כך המורות תרגשנה שחוקות פחות. לענייננו מעניין הממצא 

שדווקא מורכבות העבודה נמצאה כגורם מסייע להישאר במקצוע.

ייתכן שהשוני בין ממצאיה של גביש )1999( ובין ממצאיה של הלל-לביאן )2009( קשור לפער השנים 
שבין שני המחקרים )כמעט עשור(, ייתכן שהוא קשור לאוכלוסיית המורות )מחקרה של גביש התמקד 
במורות בבתי ספר של חינוך מיוחד ומחקרה של הלל-לביאן במורות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים( 
של  ומחקרה  כמותית  במתודה  התבצע  גביש  של  )מחקרה  המחקר  למתודולוגיית  קשור  שהוא  וייתכן 
מיוחד  לחינוך  שהמורות  הוא  המחקרים  לשני  המשותף  איכותנית(.  במתודולוגיה  התבצע  הלל-לביאן 
בישראל שונות מהמורות לחינוך מיוחד ברוב המחקרים בחו"ל בתכונותן ובמניעי בחירתן בחינוך מיוחד. 
ומניעי  לתרום  ונכונות  לזולת  עזרה  של  אישיות  בתכונות  מאופיינות  בישראל  מיוחד  לחינוך  המורות 
הבחירה במקצוע כוללות גם את האמונה בכושר ההשתנות של הילד וביכולתן לסייע לילד להשתנות. 
קס ומילר )Kass & Miller, 2011( ציינו שמורים לחינוך גופני בחינוך מיוחד במגזר הבדואי שואפים 
בין השאר להיות סוכני שינוי של החברה. מחקר אחר של הלל-לביאן )2009( תומך בייחודיות המורים 
בחינוך מיוחד בישראל. היא בחנה את המניעים של סטודנטיות ללמוד חינוך מיוחד באמצעות נרטיבים 
אישיים. החוקרת מציינת שבחירתן של הסטודנטיות לחינוך מיוחד מאופיינת במניעים פנימיים הקשורים 
במקרים רבים לחוויות האישיות שלהן. לרוב הסטודנטיות לחינוך מיוחד היה קשר לחינוך מיוחד, חלקן 
מוגדרות כלקויות למידה, לחלקן יש אחים עם צרכים מיוחדים, חלקן חוו הצלחות בסיוע לאחים עם 
צרכים מיוחדים וכדומה. לדבריה, מאפיינים אלו שונים ממאפייני הבחירה של סטודנטיות לחינוך רגיל 
גם במחקר  נמצאו  דומים  מניעים  העולמית.  בספרות המחקרים  בהוראה שנדונות  הבחירה  וממאפייני 

שבחן מורים בדואים לחינוך גופני בחינוך מיוחד. 

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בין מורות בחינוך מיוחד ובין מורות בחינוך הרגיל במשתנים 
זהות מקצועית, שחיקה וקשר ביניהן.
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שיערנו שהזהות המקצועית של המורות בחינוך מיוחד תהיה מגובשת יותר בשל ההכשרה המקצועית 
שמקבלות מורות לחינוך מיוחד בישראל.

שיערנו שהמורות לחינוך מיוחד תהינה שחוקות יותר מעמיתותיהן בשל עומסי העבודה המוטלות עליהן 
ובשל עבודת הניירת המרובה.

שאלה שלא נוסחה לגביה השערה הייתה האם הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה יהיה דומה בקרב 
מורות בחינוך מיוחד ומורות בחינוך הרגיל.

שיטה

כלים

המורים מילאו שלושה שאלונים: שאלון זהות מקצועית למורים )פישרמן ווייס, 2011(, שאלון שחיקת 
מורים )פרידמן, 1999( ושאלון פרטים דמוגרפיים.

מדגם

המדגם כלל 103 מורות, 45 מהן )כ-44%( מורות בחינוך הרגיל ו-58 )כ-56%( מורות בחינוך מיוחד. 
המורות בחינוך הרגיל נדגמו משני בתי ספר: יסודי ועל-יסודי ממלכתיים, והמורות בחינוך מיוחד נדגמו 
משלושה בתי ספר לחינוך מיוחד. טווח ותק המורות בחינוך הרגיל היה שנה עד 24 שנים, ממוצע שנות 
הוותק היה 11.37 וסטיית התקן הייתה 10.02. טווח ותק המורות בחינוך מיוחד היה 35-3 שנים, ממוצע 

הוותק היה 15.87 וסטיית התקן הייתה 8.67.

הליך

הועברו  המיוחד  החינוך  למורות  מורים. השאלונים  הועברו בחדרי  הרגיל  בחינוך  למורות  השאלונים 
ספר  בבתי  מיוחד  חינוך  ובכיתות  מיוחד  חינוך  של  ספר  בבתי  למורות  אישית  ובפנייה  מורים  בחדרי 
רגילים. המורות התבקשו למלא את השאלונים ולהשיבם באותו היום. לא נצפו קשיים מיוחדים במילוי 

השאלונים.

תוצאות

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין מורות בחינוך מיוחד ובין מורות בחינוך הרגיל 
בזהות מקצועית נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 32.
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לוח מספר 32: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מורות ובין מורות בחינוך 
המיוחד בגורמי הזהות המקצועית ובציון הזהות המקצועית הכולל

 מורות בחינוך רגיל
)n=45(

מורות בחינוך מיוחד 
)n=58(

t

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע

3.27.523.11.511.76ביטחון בבחירה

**3.46.483.25.52שליחות 2.45

2.02*3.43.402.28.42חוללות

3.07.633.06.61.12מוניטין

**3.29.353.15.39ציון זהות מקצועית כולל 2.20

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

מלוח מספר 32 אפשר לראות כי ציון הזהות המקצועית הכולל של המורות בחינוך הרגיל גבוה באופן 
מובהק סטטיסטית מציון המורות בחינוך מיוחד. כמו כן ציוני המורות בחינוך הרגיל בגורמי שליחות 

וחוללות מקצועית היו גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורות בחינוך מיוחד.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 5.

2
2.2
2.4
2.6
2.8

3
3.2
3.4
3.6

ביטחון שליחות חוללות מוניטין זהות
מקצועית

חינוך רגיל

חינוך מיוחד

תרשים מספר 5: ממוצעי מורות בחינוך הרגיל ומורות בחינוך המיוחד בזהות המקצועית

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורות בבתי הספר בחינוך מיוחד ובין המורות 
בחינוך הרגיל בציון השחיקה הכולל ובגורמי השחיקה נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 33.
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לוח מספר 33: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבדיקת ההבדלים בין מורות ובין מורות בחינוך 
המיוחד בגורמי השחיקה ובציון השחיקה הכולל

 מורות בחינוך 
)n=45(

 מורות בחינוך מיוחד
)n=58(

t

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
3.05.963.07.83.13תשישות נפשית

2.44.952.65.911.31אי מימוש עצמי

**2.99.812.54.99דה-פרסונליזציה 2.77

2.89.712.77.75.98ציון השחיקה הכולל

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

מלוח מספר 33 אפשר לראות כי לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורות בחינוך הרגיל 
יותר  שחוקות  נמצאו  הרגיל  בחינוך  המורות  השחיקה.  של  הכולל  בציון  מיוחד  בחינוך  המורות  ובין 
באופן מובהק סטטיסטית מהמורות בחינוך מיוחד בגורם הדה-פרסונליזציה. בגורמי השחיקה האחרים 

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 6.

תרשים מספר 6: ממוצעי מורות בחינוך הרגיל ומורות בחינוך המיוחד בשחיקה

כדי לבחון האם קיימים הבדלים בין מורות בחינוך מיוחד ובין מורות בחינוך הרגיל בקשר שבין ותק 
בהוראה וזהות מקצועית ובין שחיקה נערכה סדרת ניתוחי רגרסיה בצעדים לניבוי ציון השחיקה הכולל 
וגורמי השחיקה השונים על פי גורמי הזהות המקצועית, כאשר ציון השחיקה הכולל וגורמי השחיקה, 
כל אחד לחוד, היו המשתנים המנובאים ושנות הוותק בהוראה וגורמי הזהות המקצועית היו המשתנים 

המנבאים. הניתוחים נעשו בנפרד בקבוצת המורים בחינוך מיוחד ובקבוצת המורים בחינוך הרגיל.
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ציון השחיקה הכולל

מורות בחינוך רגיל

בקרב מורות בחינוך הרגיל נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(= 70.61, p<.000( המסביר 
51% מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה )β=−.97(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 34. 

 לוח מספר 34: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות חינוך הרגיל

BβR2R2ΔFמשתנים

70.61***51.7151%.-97.-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בחינוך מיוחד

בקרב מורות בחינוך מיוחד נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים 39% ו-45% מהשונות. 
בבחירה  ביטחון  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,56(= 23.26, p<.000( השני  במודל  לבחור  הוחלט 

)β=−.53( ושליחות )β=−.52(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 35.

 לוח מספר 35: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד

BβR2R2ΔFמשתנים

36.35***39.3539%.-53.-ביטחוןצעד 1

23.26***06.3645%.-52.-שליחותצעד 2

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

תשישות נפשית

מורות בחינוך רגיל

בקרב מורות בחינוך הרגיל נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(= 60.59, p<.000( המסביר 
47% מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה )β=−.69(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 36. 

 לוח מספר 36: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך הרגיל

BβR2R2ΔFמשתנים

60.59***47.6947%.-1.27-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 
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מורות בחינוך מיוחד 

בקרב מורות בחינוך מיוחד נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,57(= 35.90, p<.000( המסביר 
38% מהשונות. הגורם המנבא היה שליחות )β=−.62(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 37. 

 לוח מספר 37: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד

BβR2R2ΔFמשתנים

35.90***38.6238%.-98.-שליחותצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

אי מימוש עצמי

מורות בחינוך רגיל

בקרב מורות בחינוך הרגיל נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,44(= 109.58, p<.000( המסביר 
62% מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה )β=−.84(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 38. 

 לוח מספר 38: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך הרגיל

BβR2R2ΔFמשתנים

109.58***62.8462%.-1.53-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורות בחינוך מיוחד 

בקרב מורות בחינוך מיוחד נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים 49% ו-54% מהשונות. 
בבחירה  ביטחון  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,56(= 32.99, p<.000( השני  במודל  לבחור  הוחלט 

)β=−.75( ותק המורה )β=23(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 39.

 לוח מספר 39: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד

BβR2R2ΔFמשתנים

57.25***49.7549%.-1.33-ביטחוןצעד 1

32.99***05.02.2354%.ותקצעד 2

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 
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דה-פרסונליזציה 

מורות בחינוך רגיל 

בקרב מורות בחינוך הרגיל לא נמצא מודל ניבוי מובהק.

מורות בחינוך מיוחד 

בקרב מורות בחינוך המיוחד נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית )F)1,57(= 9.25, p<.01( המסביר 
14% מהשונות. הגורם המנבא היה חוללות )β=−.37(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 40. 

 לוח מספר 40: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית ושנות הוותק בקרב מורות בחינוך מיוחד

BβR2R2ΔFמשתנים

9.25**14.3714%.-94.-חוללותצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

הממצאים העיקריים מפורטים בלוח מספר 41.

לוח מספר 41: תיאור הממצאים העיקריים

מורים בחינוך מיוחדמורים בחינוך הרגיל
משתנים משתנה מנובא

מנבאים
משתנים %שונות

מנבאים
% שונות

 ביטחון )-(51%ביטחון )-(ציון השחיקה הכולל
שליחות )-(

45%

38%שליחות )-(47%ביטחון )-(תשישות נפשית

 ביטחון )-(62%ביטחון )-(אי מימוש עצמי
ותק )+(

54%

14%חוללות )-(-דה-פרסונליזציה

המורים  בקרב  מורים.  של  קבוצה  כל  עבור  שונים  מודלים  נמצאו  כי  לראות  אפשר  מלוחות 40-37 
בחינוך הרגיל גורם הביטחון בבחירה המקצועית הוא הגורם המנבא הנפוץ ביותר. גורם זה ניבא את 
ציון השחיקה הכולל ואת הגורמים תשישות נפשית ואי מימוש עצמי. בקרב המורות בחינוך מיוחד גורמי 
הביטחון בבחירה המקצועית וגורם השליחות ניבאו את ציון השחיקה הכולל )מקדמים שליליים(. גורם 
השליחות ניבא את גורם התשישות הנפשית )מקדם שלילי(, גורם הביטחון בבחירה )מקדם שלילי( ותק 
המורה )מקדם חיובי( ניבאו את גורם אי מימוש עצמי וגורם החוללות המקצועית ניבא את גורם הדה-

פרסונליזציה )מקדם שלילי(. 
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דיון

זהות מקצועית

מציון  סטטיסטית  מובהק  באופן  גבוה  היה  הרגיל  בחינוך  המורות  של  הכולל  המקצועית  הזהות  ציון 
היו  מקצועית  וחוללות  שליחות  בגורמי  הרגיל  בחינוך  המורות  ציוני  כן  כמו  מיוחד.  בחינוך  המורות 
גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורות בחינוך מיוחד. ממצא זה "מתכתב" עם מחקרה של הלל-
לביאן )2010(, שדיווחה על כך שסטודנטים לחינוך מיוחד חדורים במוטיבציה גבוהה יותר מסטודנטים 
להוראה במסלולים אחרים. לטענתה המוטיבציה מגיעה ממקום אישי, חלקם מאובחנים כליקויי למידה, 
חלקם אחים לילדים עם ליקויי למידה והם עם תכונות ייחודיות. ייתכן שהניעתם של הסטודנטים לחינוך 
מיוחד היא פנימית יותר מהניעתם של סטודנטים לחינוך הרגיל, אך הניעה זו נחלשת במהלך השירות. 
החדשים  המורים  על   )2001( יהושע  צבר-בן  של  במחקרה  מסוימת  במידה  להיתמך  יכול  זה  הסבר 
)כ-16  יחסית של המורים בחינוך מיוחד  זה כדאי לציין את ממוצע הוותק הגבוה  כמהגרים. בהקשר 
שנים(. אם הסבר זה נכון הרי שראוי למנהיגים החינוכיים ולמקבלי ההחלטות לתת את הדגש בליווי של 

המורים בחינוך מיוחד במהלך שנות עבודתם על ידי סדנאות לגיבוש זהות מקצועית. 

הממצא העוסק בתחושת החוללות מעניין במיוחד. תחושת החוללות של המורים לחינוך מיוחד נמוכה 
באופן מובהק סטטיסטית מתחושת החוללות של המורות בחינוך הרגיל. ממצא זה נמצא בהלימה עם 
 Brownell &( וסמיט  בראונוול   ,)Lobosco & Nweman, 1992( וניומן  לובוסקו  מחקריהם של 
 .)Cooley-Nichols, 2004( וקולי-ניקולס )Zabel & Zabel, 2001( זאבל וזאבל ,)Smith, 1993
הם דיווחו על כך שמורים לחינוך מיוחד מרגישים שהוכשרו לתפקידם פחות מהציפיות שלהם או קיבלו 
הכשרה הולמת פחות. תחושת החוללות יכולה לנבוע מהכשרה מקיפה פחות או מהכשרה ממוקדת פחות. 
ההכשרה נתפסת במחקר ובקרב המורים כתהליך קדם כניסה לתפקיד )pre service training(. חוק 
השילוב ובעקבותיו ועדת המתווים שעל ידי המועצה להשכלה גבוהה גרמו להבחנה בין הכשרת מורים 
לשילוב והכשרת מורים לחינוך בבתי ספר של חינוך מיוחד. באמצעות ההכשרה הדיפרנציאלית מבקשת 
המערכת להכשיר מורים לתפקידים ממוקדים יותר בהשוואה להכשרה בעבר. המורים שנדגמו במחקר 
הנוכחי הוכשרו על פי התכניות הפחות מעודכנות, וייתכן שעוד מחקר שיבדוק את תחושות החוללות 

המקצועית של מורות בחינוך מיוחד שקיבלו הכשרה לפי המתווים המעודכנים, יניב תוצאות אחרות. 

תחושת חוללות מקצועית מתגבשת גם בעקבות ניסיון חיובי )כ"ץ ופריש, 2013(. ההתקדמות של ילדים 
בחינוך מיוחד היא לעתים איטית יותר מהתקדמות של ילדים בחינוך הרגיל. עם זאת התקדמותם של 
יותר. כדי לחוש תחושות חוללות מקצועית גבוהות צריכה  ילדים בחינוך מיוחד היא לעתים דרמטית 
המורה בחינוך מיוחד להתמקד יותר בראיית ההצלחות הדרמטיות ופחות בראיית הצלחות של הילדים 
בחינוך הרגיל. במחקר הנוכחי לא בדקנו את עמדות המורות כלפי התקדמות הילדים בקבוצות השונות 
וייתכן שראוי לעשות זאת במחקרים אחרים. אם הסבר זה נכון, כדאי ליזום פעילויות המאדירות את 

הצלחותיהם של המורים בחינוך מיוחד כדי להגביר את תחושת החוללות המקצועית שלהם. 



זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך 88

שחיקה

בציון השחיקה הכולל לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין מורות בחינוך מיוחד ובין מורות בחינוך 
הרגיל. כמו כן לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בגורמי השחיקה )תשישות נפשית ואי מימוש 
עצמי(. ציוני המורים בחינוך מיוחד בגורם הדה-פרסונליזציה היה נמוך באופן מובהק סטטיסטית מציוני 

המורים בחינוך הרגיל. 

ממצא זה אינו נמצא בהלימה עם מחקרים רבים שהובאו ברקע התאורטי ולפיהם מורים בחינוך מיוחד 
אותו  משווים  אנו  כאשר  מאוד  מעניין  זה  ממצא  גם  הרגיל.  בחינוך  מעמיתיהם  יותר  שחוקים  נמצאו 
לציונים הנמוכים של המורים בחינוך מיוחד בזהות המקצועית לעומת ציונים של מורים בחינוך הרגיל. 
שאלה נוספת היא מדוע המורות בחינוך מיוחד שחוקות בגורם הדה-פרסונליזציה פחות ממורות בחינוך 

הרגיל.

אפשר להעלות כמה הסברים אפשריים לממצאים אלה. הסבר אחד יתמקד בעבודת המורה בחינוך מיוחד 
בישראל לאחר החלת חוק השילוב. רוב התלמידים עם לקויות למידה משולבים בחינוך הרגיל, והילדים 
זו עשויות  לעובדה  מיוחדים.  או  ילדים עם קשיים חריפים  מיוחד הם  חינוך  הלומדים בבתי ספר של 
רגשות  רגשות של חמלה.  יותר  לעורר  עם קשיים חריפים עשויים  ילדים  להיות מספר השפעות: 1. 
של חמלה עשויים לעודד את המורים, לראות הצלחות של ילדים בתחומים ממוקדים. ראיית הצלחה 
של ילדים, כל אחד בתחומו, עשויה לתרום להפחתה בתחושת הדה-פרסונליזציה של המורות בחינוך 
מיוחד; 2. ציפיות המורים מקצב התקדמות התלמידים וציפיות הורי התלמידים מילדיהם נמוכים לעומת 
ציפיות מילדים רגילים. כמו כן ציפיות המורים וציפיות ההורים הן דיפרנציאליות – עבור כל ילד יש 
ציפיות ייחודיות בתחומים ספציפיים. ציפיות פחות גבוהות תורמות לתחושות הצלחה. חשוב לציין כי 
ציפיות נמוכות מפחיתות הניעה ולכן איננו מתכוונים לציפיות נמוכות, אלא לציפיות פחות גבוהות; 3. 
ילדים המשובצים בבתי ספר של חינוך מיוחד הם ילדים שעברו אבחונים רבים וועדות מקצועיות. הורים 
המתנגדים בנחרצות לשיבוץ ילדם בחינוך מיוחד יצליחו בדרך כלל לשכנע את המערכת או לכפות עליה 
את אי שיבוצם בחינוך מיוחד. בדרך כלל הורים לילדים בבתי ספר של חינוך מיוחד השלימו עם הקשיים 
שיש לילדיהם והם יכירו למורים טובה, יותר מהורים בבתי ספר רגילים. הכרת תודה עשויה להקטין 
את השחיקה של המורות, ובפרט בגורם הדה-פרסונליזציה; 4. היחס בין מספר חברי הסגל בבתי ספר 
של חינוך מיוחד ובין התלמידים הוא קטן מהיחס שקיים בבתי הספר הרגילים. עובדים פרה-רפואיים, 
זה עובד עם  צוות  ואנשי סגל אחרים עובדים בבתי ספר של חינוך מיוחד ביחד עם המורים.  סייעות 
ילדים עבודה פרטנית ומיומן בכך. רוח זו עשויה לתרום לתחושות המסייעות למורות למתן תחושות 
של דה-פרסונליזציה; 5. השילוב של מורים עם אנשי צוות מקצועי יוצר שפה מקצועית, השתלמויות 
והתמקצעות וזו מקטינה את השחיקה דווקא בגורם הדה-פרסונליזציה; 6. בתי הספר של החינוך המיוחד 
מאופיינים בכיתות קטנות ובצוות גדול. כמו כן הקשיים המורכבים וההטרוגניות הגדולה מחייבים את 
המורים בבתי הספר של החינוך המיוחד לראות את הייחודי בכל תלמיד. להסבר זה מצטרפת החובה של 
מורים בבתי הספר של החינוך המיוחד לפתח תכניות ייחודיות ומותאמות אישית לכל ילד )תח"י( ולעקוב 
אחר התקדמותו. שילוב הילד בבית ספר של החינוך המיוחד אינו שילוב קבוע ועניינו של הילד עולה, 
מעת לעת, לדיון ולבחינה מחודשת של התקדמותו; 7. ההבדל בממצאים קשור לייחודיות המורה לחינוך 
מיוחד בישראל. ברקע התאורטי הבאנו כמה מחקרים שהתייחסו למורים לחינוך מיוחד בישראל ובחו"ל. 
טענת החוקרים הייתה שמורים לחינוך מיוחד בישראל נבדלים ממורים לחינוך מיוחד בחו"ל במאפיינים 
אישיותיים ובמניעי הבחירה המקצועית. המורים בישראל מאופיינים באישיות אלטרואיסטית ובאמונה 
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ביכולתם לסייע לתלמיד להשתנות ובבחירתם היה מן הצורך "לתקן את העולם". הלל-לביאן )2008( 
בישראל.  מיוחד  בחינוך  המורות  של  השחיקה  בפני  הבלם  היא  העבודה  מורכבות  שדווקא  ציינה  אף 
ייתכן שמאפיינים אלה הם הגורמים לכך שהמורות לחינוך מיוחד שבמחקרנו לא נמצאו שחוקות יותר 

מהמורות בחינוך הרגיל.

הסברים אלה עשויים להעלות ציפייה לציונים נמוכים של שחיקה בקרב המורים בחינוך מיוחד, בעוד 
הסיבות  כי  לזכור  עלינו  גורמי השחיקה.  ברוב  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  זה  שבמחקר 
שנמנו ברקע התאורטי לשחיקה מוגברת של מורים בחינוך מיוחד במחקרים מוקדמים תקפות ברובן גם 
אצל מורים בחינוך מיוחד בישראל. ריבוי משימות, עבודת ניירת מרובה, הטרוגניות בצורכי התלמידים 
היא שהמורים  והתוצאה  והאקלים  עומדים הציפיות, הסגל  מול הקשיים הללו  ועוד.  ובלקויות שלהם 
בבתי הספר של החינוך המיוחד אינם שחוקים יותר מעמיתיהם. מובן כי נדרשים עוד מחקרים במתודות 

ממוקדות יותר כדי לבחון מה ההסבר הנכון.

הקשר בין זהות מקצועית לשחיקה

נמצאו מודלים שונים עבור כל קבוצה של מורים. בקרב המורים בחינוך הרגיל גורם הביטחון בבחירה 
הגורמים  ואת  הכולל  השחיקה  ציון  את  ניבא  זה  גורם  ביותר.  הנפוץ  המנבא  הגורם  הוא  המקצועית 
תשישות נפשית ואי מימוש עצמי. בקרב המורות בחינוך מיוחד גורמי הביטחון בבחירה המקצועית וגורם 
השליחות ניבאו את ציון השחיקה הכולל )מקדמים שליליים(. גורם השליחות ניבא את גורם התשישות 
הנפשית )מקדם שלילי(, גורם הביטחון בבחירה )מקדם שלילי( שנות ותק המורה )מקדם חיובי( ניבאו 
את גורם אי מימוש עצמי וגורם החוללות המקצועית ניבא את גורם הדה-פרסונליזציה )מקדם שלילי(. 
הגורם המנבא הנפוץ ביותר בקרב המורים בחינוך הרגיל היה הביטחון בבחירה המקצועית. ממצא זה 

מצטרף לממצאים דומים במחקרים השונים שבספר זה. 

השליחות  גורם  ניבא  הנפשית  התשישות  את  מיוחד.  בחינוך  המורים  בקרב  התקבלו  שונים  מודלים 
שבזהות המקצועית עם מקדם ניבוי שלילי. כפי שתיארנו ברקע התאורטי, עבודת המורים בחינוך מיוחד 
ועבודת  ומאתגרים  רבים  הילדים  קשיי  הטרוגניות,  הכיתות  רבות,  עליהם  המוטלות  המשימות  קשה, 
בחינוך  מורה  השליחות.  תחושת  הוא  הנפשית  התשישות  בפני  שהבלם  נראה  שוחקת.  הרבה  הניירת 
מיוחד שלא חשה שליחות רבה בעבודתה תתקשה לשרוד ולעומתה מורה החשה שליחות לסייע לילדים 
המתקשים תחוש פחות עייפה נפשית. תמיכה להסבר זה אפשר לקבל מהממצא שציוני המורות בחינוך 
מיוחד בגורם השליחות שבזהות המקצועית היו גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציונן של המורות 

בחינוך הרגיל. 

את גורם אי מימוש עצמי שבשחיקה בקרב המורות בחינוך מיוחד ניבאו הביטחון בבחירה המקצועית 
אינו  שחיקה  מנבא  המקצועית  בבחירה  שביטחון  הממצא  שליליים(.  ניבוי  )מקדמי  המורה  ותק  שנות 
מפתיע והוא נמצא בהלימה למחקרים המגוונים שבספר. הממצא המעניין הוא שוותק המורה הצטרף 
לניבוי ודווקא בקרב המורות שבחינוך מיוחד. בפרק התאורטי העוסק בזהות מקצועית עמדנו על שלבי 
התפתחות הזהות המקצועית על פני שנות הוותק של המורה. ראינו כיצד השלבים הראשונים בהוראה 
מאופיינים בקשיים רבים ובהסתגלות שאינה קלה. ברקע התאורטי למחקר זה הובאו מחקרים המציינים 
שמורים רבים לחינוך מיוחד בארה"ב מדווחים כי לא הוכשרו כראוי בתכניות להכשרת מורים שהכשירו 
דרכם  בראשית  הרגיל  בחינוך  מורים  המאפיין  שההלם  להניח  אפשר  מיוחד.  בחינוך  להוראה  אותם 
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מאפיין בעוצמה יתרה מורים לחינוך מיוחד בראשית דרכם. הפער בין ההכשרה ובין התפקידים שהמורה 
חייב למלא בכיתתו הוא גבוה, המומחיות שעליו לרכוש כדי לסייע לילדים היא גבוהה ועליו לעשות 
זאת בזמן קצר יחסית. הוא אינו יכול להסתמך על מנהל בית הספר שיסייע לו בניהול הכיתה הקטנה 
שבאחריותו. כמו כן שותפים לו עובדים פרה-רפואיים, סייעות ואנשי צוות אחרים, כאשר עליו לנהל 
כך  ותק,  שנות  צובר  שהוא  ככל  לילדים.  לסייע  הכוחות  כל  את  לרתום  כדי  המורכבת  העבודה  את 
הוא מסתגל לעבודתו, משכלל את מיומנויותיו, לומד לעבוד בצוות ומעמיק את ידיעותיו בהשתלמויות 
זה  מחקר  האישית.  ההגשמה  תחושת  על  גם  לוודאי  קרוב  משפיעה  זו  מקצועית  התפתחות  מגוונות. 
מצטרף למחקריה של הלל-לביאן )Hillel-Lavian, 2012(, המתארת את הלחצים של המורים לחינוך 

מיוחד בישראל בשנים הראשונות לעבודתם.

החוללות  גורם  ניבא  המיוחד  החינוך  של  הספר  בבתי  המורות  בקרב  הדה-פרסונליזציה  גורם  את 
המקצועית. גורם החוללות מתייחס לתחושות המקצוענות של המורה. גורם הדה-פרסונליזציה שבשחיקה 
מתייחס לראיית המורה את התלמיד כאדם ייחודי. ציינו לעיל שהכיתות בבתי הספר של החינוך המיוחד 
מאופיינות בדרך כלל בהטרוגניות רבה על אף מספר התלמידים הקטן. הטרוגניות רבה עשויה לתרום 
לראיית התלמיד כייחודי בתנאי שהמורה תרגיש שהיא מומחית בתחום החינוך המיוחד, שהיא יכולה 
לסייע לתלמיד המתקשה ולקדם אותו. מורה בחינוך מיוחד שחשה שהיא לא מומחית מספיק ושהיא לא 
יודעת כיצד לסייע לתלמיד עלולה לתלות את האשמה בתלמיד ולהפיג את המתח שנוצר על ידי ראייתו 

"מקרה" או "מספר".

המודלים המגוונים לניבוי השחיקה על פי הזהות המקצועית בקרב שתי קבוצות המורים שמבטאים את 
השונות הגדולה שבין שתי הקבוצות, מחייבים הכשרה שונה המכוונת להתמודדות עם אתגרים מגוונים 

ומחייבים חשיבה שונה באשר לדרכים למניעת שחיקה.
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 זהות מקצועית של מדריכים
במרכז יישוג לנוער בסיכון גבוה4

נוער במצבי סיכון 

המושג "נוער במצבי סיכון" מאפיין אוכלוסיות נוער הנמצאות או העלולות להימצא במצבי סיכון פיזיים, 
טווח רחב של  וחווים  בעיות  נוטים לסבול ממגוון  נוער אלה  בני  )להב, 2000(.  רוחניים  או  נפשיים 

 .)Schonert-Reichl, 2000( קשיים, המסכנים ומאיימים על הסתגלותם העכשווית והעתידית

ההגדרה של "נוער במצבי סיכון" אינה חד משמעית. היא מורכבת ממרכיבים אובייקטיביים, כדוגמת 
נשירה מהמערכת החינוכית ומרכיבים סובייקטיביים, כדוגמת מצוקה אישית ומשפחתית )רומי, 2007(. 
עזוב,  נוער  חינוך,  )נוער חסר  זו לאורך השנים  והכינויים השונים שקיבלה קבוצה  גם ריבוי השמות 
נוער שוליים, חבורות רחוב, נוער במצוקה ונוער מנותק( מראים בין השאר על הבעייתיות בהגדרתה 
של קבוצה הטרוגנית זו על פי קריטריונים ברורים )להב, 1992(. קיימות גישות שונות להגדרת "נוער 
במצבי סיכון". יש שעסקו במאפייניה של התופעה, ואחרים – בהשלכותיה; יש שהתמקדו בנסיבותיה 

ויש – בסיבותיה. 

קאים )2010( מסווג את הגישות לאלו העוסקות בתופעת הסיכון ולגישות העוסקות בפגיעה שבסיכון. 
ארבעה  )Resnick & Burt, 1996( שמצאו  וברט  רזניק  את  קאים  הביא  הראשונה  לגישה  כדוגמה 
מרכיבים להגדרת תופעת הסיכון. לפיהם הגדרת מתבגר בסיכון כוללת ארבעה רכיבים: 1. גורמי סיכון; 

2. סימני סיכון; 3. התנהגויות סיכון; 4. תוצאות סיכון. 

כדוגמה למייצגי הגישה השנייה, העוסקת בפגיעה - אפשר להביא את שמיד )2006(, המגדיר "נוער 
במצבי סיכון" כילדים מגיל לידה עד 18 שנים החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, 
ובגלל מצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד. גם דו"ח דוברת 
)דוברת, אבגנים, ברנדס ורגב, 2005( הגדיר "נוער במצבי סיכון" כ"ילד/נער בגילאי 3 עד 18 הנמצא 
במצב הפוגע או עלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים, בחיי החברה ובמשפחה, 
או במצב שיש חשש ממשי להתפתחותו התקינה ו/או לאי מימוש הפוטנציאל האישי שלו, וזכותו הבסיסית 

לחינוך ולהשכלה משמעותיים ואיכותיים" )שם(. 

להב )1992( טוען שהקושי בהגדרה נובע מהעובדה שחוקרים רבים באים מדיסציפלינות מגוונות והם 
מנתחים את התופעה מזוויות ראייה מגוונות. גם רומי )2007( טוען שההגדרה של נוער בסיכון נושאת 

אופי השתייכותי ופחות מכוונת לקריטריונים ברורים. 

להיקף  באשר  המחלוקת  היא  בסיכון  המתבגרים  תופעת  בהגדרת  הבהירות  חוסר  של  התוצאות  אחת 
התופעה. על אף אי הבהירות באשר להיקף התופעה מספרם של בני הנוער בסיכון המטופלים על ידי 

פרק זה הוא עיבוד של קטעים מהספר: פישרמן, ש' )2011(. הזולה של חצרוני: מנקודת מבטם של החניך והמדריך.   .4
.UO - ירושלים: זולה של חצרוני
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הרשויות הוא כ-30,000 )בר-המבורגר, 2000(. דו"ח דוברת טוען כי פוטנציאל בני הנוער המצויים 
בסיכון בישראל נאמד בכ-331,000, מתוכם 120,000 בסיכון גבוה ומיידי )משרד הרווחה, 1998(. 

נשירה

תופעת הנשירה ממערכת החינוך היא אחד הגורמים המרכזיים המזינים והמשמרים את הפערים החברתיים 
ואחרים,  )דוברת  הישראלית  החברה  במסגרת  נתקלים  אנו  שבהם  הקשות  החברתיות  התופעות  ואת 
2005; הר-נוי, להב, שמש, אבנר וטל, 2005; שמיד, 2006(. קאים )2010( מציין שגם בהגדרת תופעת 
הנשירה חלוקים החוקרים )להב, Wolman, Bruininks, & Thurlow, 1989 ;2000(, ואפשר למצוא 
בספרות חלוקה של נוער נושר על פי קריטריונים שונים, כגון מידת הנוכחות בבית הספר )להב, 1999(; 
 Janosz, Le Blance,( ודפוסי התנהגות בבית הספר )Pouncy, 1999( אופי ההשתתפות בשיעורים
Boulerice, & Tremblay, 2000(. קיימת הבחנה בין נשירה גלויה המתייחסת למתבגרים שעזבו כבר 
את מסגרות הלימוד הרגילות שבפיקוח משרד החינוך, ובין נשירה סמויה המבטאת תהליך של התנתקות 
מבית הספר בקרב מתבגרים הנמצאים עדיין במסגרות הלימוד, אך אינם משתתפים באופן מלא בתהליך 
הלימודי ואינם מפיקים ממנו את הצפוי להם )דוברת ואחרים, 2005; הר-נוי ואחרים, 2005; כהן-נבות, 
 .)Atkinson, Halsey Wilkin, & Kinder, 2000 ;2006 ,אלנבוגן-פרנקוביץ וריינפלד, 2001; שמיד
יש לציין שלנשירה סמויה אין הגדרה אחידה ומוסכמת, אולם קיימים סימנים העשויים לסייע בזיהויה, 
כגון ריבוי היעדרויות, הישגים נמוכים, תחושת ניכור כלפי בית הספר, התנהגות בלתי מסתגלת, בעיות 
חברתיות, אי קבלה של דרישות בית הספר והתנהגויות סיכון )טרומר, בר-זוהר וכפיר, 2007; כהן-נבות 
ואחרים, 2001(. לדברי החוקרים )כהן-נבות ואחרים, 2001; להב, 1999, 2000(, נהוג למיין את סוגי 
הנשירה על פי קריטריונים שונים מתוך תפיסה שיש לראות את התופעה על פני רצף הנע בין התנהגות 
נורמטיבית )רמת סיכון נמוכה( עד לניתוק מוחלט מהמסגרת הבית ספרית )רמת סיכון גבוהה(. שיעור 
הנשירה הגלויה במדינת ישראל בגילאי כיתות ט'-י"ב עומד על ממוצע ארצי של כ-5% )משרד החינוך, 
2003(, ואילו שיעור הנשירה הסמויה דומה בהיקפו לזה של הנשירה הגלויה, פרט לקבוצות העולים 
ובני המיעוטים שבהן שיעורי הנשירה הסמויה גבוהים יותר )כהן-נבות ואחרים, 2001; להב, 2004(. 

הזולה של חצרוני

בדפי ההסבר של המרכז הישראלי של ה-OU נכתב כי "]...[ לפעול בהקמת מועדון נוער שייתן מענה 
לפעילות אלטרנטיבית לתרבות הפנאי ]...[" )פישרמן, 2011, עמ' 5(. לפי מסמך זה אוכלוסיית היעד 
גבוהים שמאסו )בשלבי  "נערים דתיים או דתל"שים )מבתים תורניים( במצבי סיכון  הזולה היא  של 
ניתוק גלוי וסמוי( במוסדות הפורמאליים ]...[" )שם(. ממסמך זה אפשר ללמוד כי סגל הזולה רואה 

בזולה מועדון נוער למתבגרים דתיים )או דתל"שים( במצבי סיכון גבוהים.

בשנת תשס"ו הגישה ועדת היגוי בין-משרדית למנהל אגף לשירותי תקון ונוער מנותק במשרד הרווחה 
הזולה  את  מתאר  זה  מסמך  הזולה.  פעילות  את  המתאר  מסמך  החינוך  במשרד  נוער  קידום  ולמנהל 
בין  ובמצוקה" )משרד החינוך, 2006(.  לנוער דתי-לאומי בסיכון  כ"פרויקט הזולה לשירות הוליסטי 
עקרונות הפעולה אפשר למצוא את העיקרון: "ביסוס העבודה החינוכית טיפולית ]...[ לשם מתן הזדמנות 
לנער לבנות את עולמו הנפשי-רגשי והרוחני מחדש" )שם(. נראה כי מחברי המסמך השתמשו במונח 
"פרויקט לשירות" מתוך כוונה ברורה שלא להגדיר את הזולה כמקום טיפולי או כמקום חינוכי. עם זאת 
הם מתארים את עקרונות הטיפול במונח "חינוכי-טיפולי". בין מרכיבי השירות אפשר למצוא סעיפים 
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כגון "ליווי אישי צמוד על ידי שיחות עם מדריכים ואנשי חינוך טיפוליים".

בשנת 2010,  הזולה  פעילות  על  מסכם  דו"ח  כתבו   OU וארגון היהודית  הסוכנות  ירושלים,  עיריית 
ובדו"ח זה היא כונתה "מועדון".

בדו"ח הערכה של קרן רש"י מכונה הזולה "מרכז ליישוג בני נוער". במבוא מוגדרת הזולה: "מסגרת לא 
פורמאלית לנוער בסיכון ]...[ המועדון ממוקם ]...[" )פישרמן, 2011, עמ' 5(.

האם ההגדרות השונות הן פרי של מענים שונים, של קושי ממסדי של הגדרה, של ניסיון לתת מענה 
לשאלות משפטיות או קושי של הגדרה עצמית? האם לפנינו פיל שכל סומא הממשש חלק ממנו מנסה 

להגדירו על פי הכלים שלו ודרך המשקפיים שלו?

דתיות וסטייה חברתית

)או דתל"שי( חשוב להסביר את הקשר שבין דתיות  נוער דתי  כיוון שהזולה מוגדרת כמסגרת עבור 
לסטייה חברתית. 

 Davis, Kerr, & Kurpis,( עד לאחרונה פסיכולוגים התייחסו בשלילה לדתיות. דיוויס, קר וקורפיוס
2003( מציינים שגם פרויד וגם אליס ראו בדתיות חשיבה לא רציונלית. גם קליי )Clay, 1996( מציין 
כי הכנסייה היא המקום לאנשים שאינם מסוגלים להתמודד עם החיים. מצב זה השתנה לאחרונה. דתיות 
נישואין  מחיי  רצון  לשביעות  פיזית,  לבריאות  קשורות  נפשית,  לרווחה  כמסייעות  נתפסות  ורוחניות 
ולמשתנים פסיכולוגים רבים )להרחבה ראו Davis et al., 2003(. היעדר רוחניות קשורה ל"התנהגויות 
שליליות", לעבריינות ולדפרסיה. מרטון )Maton, 1989( טען כי רוחניות ודתיות מספקות משאבים 
לאדם כדי להתמודד עם אירועי חיים שליליים. טענה זו עשויה להסביר ממצאים של מחקרים המראים 

קשרים בין רוחניות להתנהגויות עברייניות ואירועי חיים שליליים.

פייקוק, מק קלור ואגרס )Peacock, McClure, & Agars, 2003( מציינים כי המחקר על עבריינות 
של בני נוער עבר בשנים האחרונות מחיפוש סיבה אחת לעבריינות לגישה אקולוגית, שאחת המשמעויות 
שלה היא חיפוש משפחה של סיבות לעבריינות נוער. הגישה האקולוגית )Franke, 2000( מתעניינת 
וקהילה(  ספר  בית  השווים,  קבוצת  משפחה,  )כמו  חברתיות  מערכות  של  ההקשריים  במאפיינים 
העולים  הממצאים  מקצת  להלן  דתיות.  וקהילות  דתיות  מערכות  ובכללן  המתבגרים  בהן  שמעורבים 

ממחקרים שפורסמו בשני העשורים האחרונים.

רוב  ועישון.  טבק  צריכת  על  כנסייתיות  מניעה  תכניות  של  ההשפעה  את  בדקו  חוקרים  עישון:  
 Voorhees et al.,( המחקרים מלמדים על קשר שלילי בין השתתפות בתכניות ובין עישון

 .)1996; Winett et al., 1999

דיווחו   )Strickland, Welshimer, & Sarvela, 1998( וסרבלה  וולשמיר  סטריקלנד,  אלימות: 
 Windle et al.,( על הפחתת אלימות בשל השתתפות בפעילות כנסייתית. ווינדל ואחרים
2009( בחנו את הסיבות לצריכת אלכוהול על ידי מתבגרים. החוקרים חילקו את המניעים 
לגורמים ממוקדי אלכוהול ולגורמים לא ממוקדים. אחד הגורמים הלא ממוקדים העיקריים 
היה דתיותם של המתבגרים. לדעת המחברים סיכוייהם של מתבגרים דתיים לצרוך אלכוהול 
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)בגיל 15( נמוכים מסיכוייהם של מתבגרים שאינם דתיים. לממצאים אלה מצטרפת הרדן 
)ושלילית( על צריכת אלכוהול בגיל  כי דתיות משפיעה השפעה עקיפה  )2010(, הטוענת 

צעיר.

קליין, אליפסון וסטרק )Klein, Elifson, & Ster, 2006( עמדו על קשר שלילי ומובהק  סמים:  
בין דתיות וצריכת סמים בקרב נשים בוגרות. מתבגרים שהגדירו את עצמם כלא דתיים או 
שקיבלו ציונים נמוכים בדתיות דיווחו על צריכה גבוהה יותר של סמים ממתבגרים דתיים 
)Kutter & McDermott, 1997; Miller, Davies, & Greenwald, 2000( ממצאים 

 .)Free, 1994( 'אלו תואמים לממצאי מחקר מוקדם שנערך על סטודנטים בקולג

זהות האני של נוער בסיכון

אריקסון )Erikson, 1958( טען כי הזהות הבריאה מתפתחת על ידי אינטראקציה בין הילד לסביבה. אם 
האינטראקציה בין הילד לסביבה פגועה או לא תקינה קיים סיכון שזהות האני שלו תהיה דיפוזית. הבאנו 
 Marcia, Waterman, Matteson, Archer, & Orolofsky,( לעיל את דבריהם של חוקרים מסוימים
עם  יחסם  את  לפעמים  רואים  דיפוזית  זהות  במיצב  מתבגרים  כי  שדיווחו   )1993; La Voie, 1976
משפחתם כמעורבים פחות ומנותקים. יחסים מנותקים עם המשפחה היא אחת ההגדרות לנוער מנותק 

)ראו לעיל(.

חוקרים אחרים מצאו קשר בין ניתוק מהמשפחה ובין זהות אני דיפוזית )בן עמי, 1989; רומי וטל-בר-לב, 
2001(. גם להב )1996( טוען כי נוער מנותק צפוי לקשיים בגיבוש זהות האני עקב תהליך התפתחותי 
משובש המקשה על התפתחות זהות האני. אף קאים )2010( מדווח כי אחד המניעים הבולמים קבלת 

עזרה הוא הערכה עצמית נמוכה וזהות אני לא מגובשת.

דתל"שיות

המונח דתל"ש מבטא תופעה של מתבגרים שגדלו בבתים דתיים-לאומיים, התחנכו במוסדות חינוך של 
הציונות הדתית ומגדירים את עצמם "דתיים לשעבר". הביטוי הוטבע לראשונה באמצע שנות התשעים 
)פישרמן, 1998( ומאז נעשה בו שימוש נרחב. כיום הפך הביטוי למשפחה של כינויים, כגון דתל"פ – 
דתי לפעמים, ודתלשל"ש – דתי לשעבר לשעבר, כלומר דתי שהפך לדתל"ש ולאחר מכן חזר להיות דתי. 
לפני שנתחיל בדיון על הדתל"שים ראוי לציין את דברי הרב פישמן-מימון שאמר שהתורה ניתנה בסיני 
והדת ניתנה בשושן. בכך רצה הרב לבטא את השטחיות בביטוי דתי ומכאן את השטחיות בביטוי "לא 

דתי". בכל מקרה, ביטויים אלה הפכו לשגורים בפי כל ולכן בחרנו אף אנו להשתמש בהם.

חקר עזיבת הדת מבחינה פסיכולוגית התחיל רק בשנות השבעים. תופעת עזיבת הדת היא אוניברסלית 
ולכן חקר זה מקיף חוקרים מגוונים, דתות מגוונות ואוכלוסיות מגוונות. כיוון שהחניכים בזולה זוכים 

לטיפול חינוכי-פסיכולוגי נעדיף את זווית הראייה הפסיכולוגית על פני הזוויות האחרות.

משפחתיים  מאפיינים  דמוגרפיים,  מאפיינים  בין  להבחין  מקובל  מדתיות  התרחקות  מאפייני  בחקר 
ומאפיינים אישיים.
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 .)Hayes, 1996( יותר של בנים לעומת בנות מחקרים הראו על אחוז גבוה  מאפיינים דמוגרפיים: 
וינוגרד ג'אן )2005( מצטטת מחקרים שמצאו כי מתבגרים שהחליפו מקום מגורים התרחקו מן הדת 
נוכחות  כי  נמצא  זה  בהקשר  בקהילה.  עוסק  בהרחבה  דמוגרפי שנחקר  מאפיין  עוד  מעמיתיהם.  יותר 
 .)Bronfenbrenner, 1979( ומבוגרים דתיים בקהילה השפיעה על דתיות המתבגר בוגרים צעירים 
שהמתבגר  הסיכוי  הלימודים,  למוסד  הבית  בין  דתית  הלימה  קיימת  כאשר  כי  מצאו  אחרים  חוקרים 
יישאר דתי גבוה יותר מהסיכוי של מתבגרים שאין להם הלימה בין הרמה הדתית של בית הספר ובין 
 Sandomirsy & Wilson, 1990 ורנד, 1984;  דור-שב  וארד, 1970;  ינון  )רקובר,  ההורים  בית 
בתוך וינוגרד ג'אן, 2005(. ממצא דומה מצאה וינוגרד ג'אן )2005(, המדווחת כי שניים מהמנבאים של 
התרחקות מן הדת היו חוסר בתחושת השתייכות לקהילה הדתית ופחות מעורבות בפעילויות הנערכות 

במסגרות דתיות.

מאפיינים משפחתיים: וינוגרד ג'אן )2005( מצטטת כמה מחקרים המציינים כי ככל שהמתבגר חש 
 Dudley( דחוי על ידי הוריו, וככל שהוא חש חוסר תקשורת עם הוריו, כך נמוכים סיכוייו להישאר דתי
Laurent, 1988; Herzburn, 1993 &(. גם קדם-פרידריך ובר-לב )1996( מדווחים כי מתבגרים 
שתפסו את משפחתם כמספקת תמיכה רגשית, חום, אינטימיות ותקשורת טובה דיווחו על דמיון רב יותר 
)2005( על כך שאחד  ג'אן  וינוגרד  בין דתיותם לדתיות הוריהם. בהלימה עם ממצאים אלה מדווחת 
היה תחושת הבדידות אצל מתבגרים שהוריהם הדגישו את הדתיות בבית.  עזיבת הדת  המנבאים של 
גריילי )1982 בתוך נאמן, 2002( הדגיש את השמחה במשפחה כגורם בולם עזיבת דת וגריילי )1995 
בתוך נאמן, 2002( הדגיש את הדבקות הדתית במשפחה. בהקשר זה חשוב לציין את החולשה היחסית 
יכולים  איננו  אחרות,  במילים  נסיבתיות.  לבחון  יכולים  )קורלטיביים( שאינם  מתאמיים  מחקרים  של 
לדעת אם ובאיזו מידה היחסים המעורערים עם ההורים גרמו להתרחקות מן הדתיות או נגרמו בעטייה. 
הברמן )1993( מציינת כי הגורמים המשפחתיים משפיעים על עזיבת הדת, אך הם ישפיעו תמיד יחד 

עם עוד גורמים.

מאפיינים אישיים: חוקרים רבים מדווחים על קשר חיובי בין השתתפות מתבגרים בפעילויות חברתיות 
הנערכות במסגרות דתיות ובין דתיותם. מקצת החוקרים לעיל מדווחים על קשר חיובי בין השתתפות 
 Hood, Spilka, בתוך  בנושא  סקירה  )ראו  מאוחר  בגיל  הנבדק  דתיות  ובין  הילדות  בגיל  בפעילות 
 )King, Elder, & Whitbeck, 1997( ואחרים  קינג  גם   .)Husberger, & Gorsush, 1996
מדווחים כי מתבגרים שהתרחקו מן הדת דיווחו על השתתפות מעטה בפעילות כנסייתית. בין הגורמים 
האישיים אפשר למנות גם גורמים חברתיים-אישיים, כגון שירות צבאי )צוקרמן-בראלי, 1971; גוטמן 
ומן, 1977( והשכלה גבוהה )Goldstein & Goldscheider, 1968 בתוך נאמן, 2002(, המנבאים 

התרחקות מן הדת.

מאוס )Mauss, 1969( הציגה טיפולוגיה שונה לחקר העזיבה, ונאמן )2002( אימצה גישה זו. מאוס 
חילקה את הגורמים לעזיבת הדת לשלושה אשכולות: גורמים אינטלקטואליים-קוגניטיביים הקשורים 
ותפיסות  מודרנית  דמוקרטיה  של  לתפיסות  הקשורים  חברתיים-תרבותיים  גורמים  האמונה;  לאיבוד 
למאורעות  כתגובות  או  טראומטית  לחוויה  כתגובה  עזיבה   – רגשיים  גורמים  מודרניות;  המתקראות 
לאשכולות  הוסיפו   )Bar-Lev, Leslau, & Ne'eman, 1997( ונאמן  לסלוי  לב,  בר  משפחתיים. 
המשפחה  היא  הפרטיקולריות  כאשר  הפרטיקולריות,  מול  האוניברסליות  קריטריון  את  הגורמים 

האחראית לעזיבת מתבגרים מהחברה הדתית-לאומית. 

אפשר לסכם את הסקירה המחקרית בהבנה שקיימים גורמים רבים לעזיבת הדת, מקצתם נתפסים בעיניי 
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כגורמים מרוחקים ומקצתם כגורמים מקורבים. הגורמים המקורבים הם הגורמים האישיים ובראשם 
הגורמים האישיותיים והמרוחקים ביותר הם הגורמים הקהילתיים. מקצת הגורמים המרוחקים יכולים 
ידי המשפחה, חום,  ולא מספקים. במילים אחרות, הכלה של המתבגר על  להיתפס כתנאים הכרחיים 
תקשורת תקינה עם המשפחה ותחושת המתבגר שהוא יכול לבחור בדרכו כרצונו ושלא משנה במה יבחר 
– תמיד יקבלוהו, הם תנאים שבלי קיומם יתקשה המתבגר לגבש את זהותו האמונית. בכך אנו מקבלים 
הביטחון  הוא  זהות  לגיבוש  התנאים  )Marcia et al., 1993( שאחד  ועמיתיו  מרסיה  של  דעתם  את 
בתמיכת ההורים. ברם, תנאי הכרחי אינו תנאי מספק! כדי שהמתבגר יגבש את זהותו האמונית עליו 

להיות מכוון למטרה )גיבוש זהותו האמונית( ולעבור תהליך פנימי קוגניטיבי ורגשי.

מטרת המחקר

מטרת המחקר הייתה לבחון מי המדריך בזולה ומה הזולה בעיניו. מטרה זו פורקה לשתי תתי-מטרות: א. 
מי הוא המדריך בזולה; ב. כיצד רואה המדריך את הפעילות בזולה ואת השינוי במתבגר.

שיטה

מדגם

בשלב הפיילוט נעשו ראיונות עומק עם ארבעה מדריכים. הראיונות היו אחד המקורות לחיבור החלק 
הראשון של השאלון למדריכים.

בשלב השני חולקו שאלונים לארבעה-עשר המדריכים בזולה. התקבלו שנים-עשר שאלונים מלאים.

כלים

בחלק זה נשתמש בשתי מתודות: 1. כמותית; 2. איכותנית.

במתודה הכמותית הועברו למדריכים שלושה שאלונים:

פרטים אישיים ורקע משפחתי, לימודי ודתי.    .1

שאלון הבוחן עמדות כלפי החניכים, כלפי הזולה, כלפי צורכי המדריך בתחום המקצועי וכלפי   .2
דילמות טיפוליות. שאלון זה כלל 23 שאלות, חמש מהן פתוחות )מה הזולה בשבילי, מה המוזיקה 
בזולה בשבילי, המעגל בזולה, מה מפריע לי בזולה ואיך הייתי רוצה שהזולה תהיה( ו-18 היגדים 
על פי סולם בן חמש דרגות מסוג ליקרט )מנכון מאוד ועד כלל לא נכון(. שאלות אלו נחלקות 
כלים  אילו  מקצועיים;  בגורמים  הצורך  בזולה:  לעבוד  בבחירה  הביטחון  את  הבוחנות  לשאלות 
קיבלתי במהלך עבודתי בזולה?; האמונה שאפשר להציל כל חניך; האם יש צורך להרחיב את 
הזולה?; האם הזולה חייבת להתמקד רק במתבגרים דתיים )או דתל"שים(?; הגישה הטיפולית של 

הזולה. לשאלון נוספו מספר שאלות פתוחות העוסקות במהות הזולה, המוזיקה, המעגל ועוד.

 .)Fisherman & Weiss, 2008; 2011 ,שאלון זהות מקצועית )פישרמן ווייס   .3

הליך 

שאלונים  התקבלו 12  שחולקו  שאלונים  מתוך 14  קבוצתית.  בפגישה  למדריכים  הועברו  השאלונים 
מלאים. 
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כדי להשוות בין הזהות המקצועית של המדריכים לזהות המקצועית של מורים, השוו תשובות המדריכים 
לתשובות 180 מורים שענו על שאלון הזהות המקצועית.

במתודה האיכותנית נעשו ראיונות עם ארבעה מהמדריכים. הראיונות נעשו בשיטת הריאיון החצי מובנה. 
הראיונות הוקלטו, שוקלטו, הועברו לאישור המדריכים ונותחו על פי ֵתמות מרכזיות )שקדי, 2003(.

תוצאות

התוצאות המוצגות להלן נחלקות על פי שתי המתודות המחקריות: הכמותית והאיכותנית.

מתודה כמותית

צוות הזולה מונה כעשרים אנשי צוות, מהם ארבעה-עשר מדריכים והשאר אנשי מקצוע בתחום הטיפולי 
)פסיכולוג ועובד סוציאלי(, רב ו"מנגנים".

רקע אישי

גיל המדריכים נע מ-21 עד 45, כאשר הגיל הממוצע הוא 30.33 )סטיית תקן = 6.27(. ותק המדריכים 
נע משנה וחצי עד שמונה שנים, כאשר ממוצע הוותק הוא מעל ארבע שנים )סטיית תקן = 2.34(. שמונה 
משמעותי  ותק  ועם  משפחות  עם  רובם  בוגרים,  הם  המדריכים  רווקים.  וארבעה  נשואים  מהמשיבים 

בהדרכה בזולה.

כל המדריכים מגדירים את עצמם דתיים, למדו במסגרות דתיות ושומרים על אורח חיים דתי.

שבעה מהמשיבים )כ-58%( מדווחים על מצבי סיכון כלשהם: שניים מהמדריכים נשרו מבית הספר, 
שלושה מדווחים על צריכה או על התנסות בסמים ושלושה מדווחים על התנסות בצריכת אלכוהול. רוב 
המדריכים חוו בעצמם מצבי סיכון ואולי אפשר לראות בכך רמז למניעי בחירתם, לתחושת השליחות 

ולמטרותיהם החינוכיות.

עמדות כלפי הזולה

ביטחון בבחירה לעבוד בזולה )ארבעה היגדים(

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
3.254.53.753.89.39

אפשר לראות כי המדריכים מרגישים שלמים עם בחירתם, אם כי אינם מקובעים אליה.

הצורך בגורמים מקצועיים )שני היגדים(

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
153.503.921.14
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יש מחלוקת בעמדת המדריכים באשר לזמינות גורמים מקצועיים שאפשר להתייעץ עמם. רוב המדריכים 
סבורים שיש להם עם מי להתייעץ, אם כי כמה מהם חשים שאין בכך די. מעניין להשוות בין ממצא זה 

לשניים הבאים.

"אני מרגיש שקיבלתי בזולה כלים לטיפול בחניכים"

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
353.754.08.67

"אני מעוניין להשתלם ולרכוש כלים טיפוליים"

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
354.54.67.65

אפשר לראות כי רוב המדריכים חשים שקיבלו בזולה כלים לטיפול בחניכים והם מעוניינים להמשיך 
אחרות,  במילים  לקבלם.  ומעוניינים  כלים  מספיק  קיבלו  שלא  סבורים  מהם  מעט  כלים.  עוד  ולקבל 
המדריכים סבורים כי קיבלו כלים טיפוליים, הם מעוניינים לקבל עוד כלים וסבורים שיש מקום לבעלי 

מקצוע טיפולי שיוכלו להתייעץ עמם.

האמונה שאפשר להציל כל חניך )שני היגדים(

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
354.74.5.56

רוב המדריכים סבורים כי אפשר להציל כל חניך. מעטים מהם מאמינים בהיגד זה במידה בינונית. נראה 
כי אמונה זו מנחה את המדריכים בעבודתם. את המיעוט המאמין בהיגד זה במידה בינונית אפשר אולי 
בהערה שאחד  למצוא  זו אפשר  להנחה  מסוימת  תמיכה  החיים של המדריכים.  ולניסיון  לוותק  לייחס 

המדריכים ציין: "אם היה כתוב 'לקדם' הייתי מאמין מאוד".

האם יש צורך להרחיב את הזולה )ארבעה היגדים(?

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
34.753.753.79.52

רוב המדריכים חושבים כי הזולה צריכה להרחיב את פעילותה )לעוד ימים ובעוד מקומות(, אם כי מידת 
ביטחונם בכך היא מתונה.

האם הזולה חייבת להתמקד רק במתבגרים דתיים או בדתל"שים?

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
1522.751.49

המדריכים חלוקים בדעתם אם הזולה חייבת להתמקד רק במתבגרים דתיים או בדתל"שים ורובם נוקטים 
עמדה קיצונית )חיובית או שלילית(.
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הגישה הטיפולית של הזולה

שאלה זו ניסינו לבדוק על ידי שני היגדים:

"לזולה יש גישה טיפולית ברורה"

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
152.52.921.64

"הכלי החשוב ביותר בטיפול הוא אהבה"

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
354.84.58.79

המדריכים חלוקים בדעתם אם יש לזולה גישה טיפולית ברורה. ממצא זה רומז אולי לזהות מקצועית 
מגובשת פחות על פי הגדרות מסוימות של הזהות המקצועית. 

באשר לכלי הטיפולי – אהבה, רוב המדריכים מסכימים עם ההיגד במידה רבה. אפשר להבין את השאלה 
השנייה כמשלימה לראשונה: הכלי החשוב ביותר הוא האהבה ולכן לא צריך גישה טיפולית ברורה. דעתי 
נוטה להבנה זו, אם כי אפשר להבין את השאלות גם בדרך שונה: תנאי חיוני לטיפול הוא האהבה ולא 

ברור גם אם לזולה יש גישה טיפולית ברורה.

מהות הזולה

כמחצית מהמדריכים כתבו שהזולה בשבילם היא בית. כרבע כתבו שזה מקום לצמיחה ולמפגש אותנטי 
)דבר שאפשר לפרשו כבית( וכרבע כתבו על הזולה כשליחות וכמקום חינוכי. ראוי לציין כי רוב החניכים 

הגדירו את הזולה כבית, כמקום המעניק חום ואהבה וכמקום שבו מקבלים את החניך כמו שהוא.

מהות המוזיקה בזולה

התייחסו  כשליש  אמתיים.  ולחיים  לטיהור  לנשמה,  ללב,  כחיבור  המוזיקה  על  כתבו  שלישים  כשני 
למוזיקה ככלי טיפולי. 

מהות המעגל בזולה

'המעגל' הוא המפגש הכולל המשמעותי ביותר בזולה. המעגל מתרחש באולם גדול חשוך ברובו, במרכזו 
'בימה' קטנה עם נרות דולקים וסביבו מזרנים ו'פופים' לישיבה. ההתכנסות למעגל גדולה יחסית כאשר 
רבים יושבים דווקא בשולי החדר. כמה נגנים מנגנים מוזיקת נשמה ומשתתפים רבים מצטרפים לנגינה 
המפגש  במהלך  בזמזום.  או  בשירה  מצטרפים  מהם  וכמה  מהזולה,  נלקחו  מהם  שכמה  נגינה  כלי  עם 
מתקיימות גם שיחות בין חניכים למדריכים ולעתים אפשר לראות חניך יוצא עם מדריך במהלך המעגל 

לשיחה פרטית ואחר כך הם שבים. המפגש עשוי להימשך כמה שעות. 



זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך 102

כשני שלישים מהמדריכים כתבו על המעגל במונחים של חיבור לנשמה, ללב, 'להיות' וכדומה, וכשליש 
מהם כתבו על המעגל כמהות שדרכה אפשר להגיע לחניך.

חיבור של שתי השאלות האחרונות מלמד על ראיית רוב המדריכים את המוזיקה ואת המעגל כמהות 
רוחנית-מטפיזית המספקת את הליבה של הזולה. השליש האחר רואה בהם כלים )או מסגרת( לעבודה 
עם חניכים. לא נמצא קשר בין מגדר המדריך ושנות הוותק ובין תשובותיו לשאלות אלו. ראוי לציין כי 

אין סתירה בין שתי קבוצות המדריכים שכן המוזיקה והמעגל עשויים לשרת שתי מטרות אלו. 

מה רוצים לשפר/לשנות בזולה?

שאלה זו היא מכשילה מעט שכן היא מחייבת את המשיב להתייחס להיבטים שליליים של הזולה. שני 
מדריכים בלבד לא ענו על שאלות אלו )האחד לא כתב והאחר כתב "לא לשנות כלום"(. אף על פי כן 

אפשר ללמוד משאלות אלו על הדברים שלדעת המדריכים טעונים שיפור.

כארבעים אחוז מהמדריכים ציינו שלדעתם יש פחות מדי הבנה טיפולית והדרכה. שליש מהם חושבים 
שהזולה צריכה לפתוח את שעריה עוד ערבים בשבוע והשאר האירו/העירו על נושאים טכניים אחרים. 
תשובות אלו נמצאות בהלימה לתשובות שהובאו לעיל: רוב המדריכים מעוניינים להשתלם ולקבל גישה 
המדריכים  רוב  אהבה.   – "כלי"  לפרשנות  תמיכת-מה  למצוא  אפשר  ובכך  טיפוליים  וכלים  טיפולית 
סבורים כי אהבה היא תנאי הכרחי לסיוע, אך לא תנאי מספיק ולכן הם מעוניינים להמשיך ולהשתלם 

בהיבטים טיפוליים אחרים.

ראוי לציין כי מחקר זה דגם את המדריכים בנקודת זמן אחת בלבד. הנהלת הזולה וכן המדריכים שרואיינו 
ציינו כי הזולה מדגישה כיום את ההשתלמויות וכי הן נעשות בשיטתיות )פחות או יותר(. אם כן, אפשר 

לומר כי המדריכים משתלמים ורובם מבקשים להעמיק ולרכוש כלים טיפוליים. 

אפשר לסכם את החלק הזה של המחקר על המדריכים ולראות בהם בוגרים שרובם חוו בעברם מצבי 
סיכון אישיים והתגברו עליהם. מסיבה זו הם מסוגלים להיות אמפתיים כלפי החניכים, להכיל אותם, לא 

להיבהל ממצבם הנוכחי ולהאמין ביכולתו של החניך להשתנות. 

המדריכים אינם בעלי השכלה טיפולית רשמית כלשהי. מדי פעם מביאים לזולה 'בעל מקצוע' כדי לתת 
למדריכים 'לטעום' מגישות טיפוליות, אך השתלמויות אלה הן בבחינת 'טעימה'. 

המדריכים רואים בעבודתם שליחות, הם מאמינים שהכלי הטיפולי המרכזי בעבודתם הוא האהבה והכלת 
החניך. רובם מעוניינים להשתלם וללמוד גישות טיפוליות מעמיקות יותר.

ממצאים אלו מעוררים את העניין לבחון את זהותם המקצועית של המדריכים ולהשוות בינה לבין הזהות 
המקצועית של מורים.

זהות מקצועית

כאמור, המדריכים ענו על שאלון זהות מקצועית הכולל ארבעה גורמים: ביטחון בבחירה המקצועית, 
תחושת שליחות, חוללות עצמית מקצועית ומוניטין. הממצאים מפורטים בלוח מספר 42.
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לוח מספר 42: מדדי מרכז ופיזור של זהותם המקצועית של המדריכים

סטיית תקןממוצעחציוןמקסימוםמינימום
343.453.56.37ביטחון בבחירה המקצועית

2.53.753.183.2.44שליחות

2.143.862.803.05.52חוללות עצמית מקצועית

242.42.79.72מוניטין של תפקיד המדריך

2.563.793.193.26.36ציון זהות מקצועית

מוניטין  בגורמי הזהות המקצועית השונים הם מעל הבינוני, מלבד  ציוני המדריכים  כי  אפשר לראות 
תפקיד המדריך שבו הציון הממוצע הוא בינוני.

כדי להבין את ממצאי הזהות המקצועית של המדריכים השווינו בין ציוני המדריכים ובין מדגם מורים 
שענו על שאלון זהות מקצועית למורים. כדי לבחון האם ההבדלים בין הקבוצות מובהקים סטטיסטית 

נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 43. 

לוח מספר 43: מבחן t לבדיקת ההבדלים בין מדריכים למורים בזהות המקצועית

tמוריםמדריכים בזולה

סטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצע
***3.56.372.74.85ביטחון בבחירה המקצועית 5.53

**3.20.442.72.93שליחות 2.79

3.05.522.75.991.58חוללות מקצועית

2.79.722.70.93.37מוניטין

***3.26.362.70.78ציון כללי של זהות מקצועית  3.91

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 7.
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 תרשים מספר 7: ממוצעי גורמי הזהות המקצועית וציון הזהות המקצועית
הכולל בקרב המדריכים ובקרב המורים

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בגורמים: ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת שליחות והציון הכולל 
של הזהות המקצועית. יש לציין שגם בגורם החוללות המקצועית קיימים הבדלים, אך אינם מובהקים 

סטטיסטית. אני סבור כי אי המובהקות במבחן בתחושת החוללות נובעת ממספר הנבדקים הקטן.

ביטחון בבחירה המקצועית: גורם זה עוסק בביטחון של האדם שבחירתו המקצועית נכונה ושהתפקיד 
של  מציוניהם  ניכרת  במידה  גבוהים  היו  זה  בגורם  המדריכים  של  ציוניהם  לו.  מתאים  ממלא  שהוא 
ארוכה  היא  מורים  של  המטרימה  ההכשרה  שתקופת  העובדה  בשל  תמיהה  מעורר  זה  ממצא  מורים. 
)כארבע שנים(, אינטנסיבית וממוסדת, ואילו ההכשרה של המדריך לפני כניסתו לתפקיד היא קצרה ולא 
ממוסדת. אם נצרף לכך את הממצא שהמדריכים סבורים שהכלי הטיפולי החשוב ביותר הוא האהבה, 
סבורים  הם  חינוכי-טיפולי.  עבודה  וכלי  תנאי  היא  שהאהבה  חושבים  שהמדריכים  להסיק  אולי  נוכל 
שיש עוד כלים שהם מעוניינים "לרכוש", אך בלי תנאי היסוד – האהבה – אין לכלים אלה כל ערך. 
ממה נובעת תחושת הביטחון של המדריכים בבחירה המקצועית? שאלון הזהות המקצועית לא מספק 
על הקשר שבין הביטחון בבחירה  כי מחקרים רבים הראו  לציין  ראוי  זו.  לנו תשובה מלאה לשאלה 
המקצועית ובין שחיקה בקרב מורים. האם אפשר להניח מממצאי המחקר הנוכחי כי תחושות השחיקה 

של המדריכים נמוכה מתחושת השחיקה של המורים?

תחושת שליחות: תחושת השליחות של המדריכים גבוהה באופן מובהק סטטיסטית מתחושת השליחות 
של המורים. להסבר ממצא זה נצרף את הממצא באמונת המדריכים כי אפשר להציל כל חניך. לכאורה 
אפשר לראות באמונת המדריכים ראייה נאיבית, רומנטית ולא מציאותית. אינני סבור כך. המדריכים 
מאמינים שאפשר להציל כל חניך ושזו השליחות שלהם! הם מאמינים שהם נמצאים בזולה לא במקרה 
ומהראיונות שערכתי אני יכול להקדים ולומר שחלקם רואים בכך ערך דתי ראשון במעלה. ואולי זה סוד 

הקסם של המדריכים...?

חוללות: משמעות החוללות היא התחושה שיש לי את התכונות, את הכלים ואת המיומנויות להצליח 
בתפקיד. מבחן t לא הניב תוצאה מובהקת סטטיסטית, אך בהתחשב במספר הקטן של המדריכים אפשר 
לדעתי לראות בתוצאה ממצא בעל משמעות. כאמור לעיל, הכשרת המורה ממושכת, מובנית וממוסדת 
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ואת  הכלים  את  התכונות,  את  להם  יש  כי  המדריכים  זאת חשים  עם  בזולה.  המדריך  הכשרת  לעומת 
המיומנויות להצליח. אפשר להסביר ממצא זה בשני אופנים: 1. המדריכים סבורים שלא צריך מיומנויות 
מפותחות וכלים להדריך, בשונה מהמורים; 2. המדריכים סבורים שהגיעו לזולה עם מיומנויות מפותחות 
'כלים  וללמוד  להשתלם  מעוניינים  המדריכים  כי  עולה  מהראיונות  עבודתם.  במהלך  שכללו  שאותן 
מקצועיים' לסיוע לחניכים. כיצד מתיישב ממצא זה עם תחושת החוללות הגבוהה יחסית של המדריכים? 
ייתכן שהדבר קשור לממצא העוסק באהבה והכלה כתנאי להצלחה בחינוך בזולה. אם המדריכים סבורים 
שאהבה היא התנאי ההכרחי, ייתכן שכמה מהם סבורים שהיא גם תנאי מספק. רצונם להשתלם ולרכוש 
כלים ומיומנויות 'גבוהות' הוא כדי לשכלל את הסיוע שהם מעניקים לחניך, אך עיקר הכלים קשור ביחסי 
האהבה. אפשרות אחרת להסבר הממצאים קשורה לאופי הטיפול בזולה. הזולה מעניקה 'עזרה ראשונה' 
שאורכת לפעמים כמה שנים. בשלבים אלו האהבה היא תנאי הכרחי ולפעמים גם תנאי מספק, אך ככל 
שהחניך מתקדם, הוא זקוק לסיוע מעמיק ומקצועי יותר. לכן, מצד אחד סבורים המדריכים שאהבה היא 
הכלי המרכזי בעבודתם ומצד שני הם אכן מעוניינים להעמיק את הסיוע ולמקצע אותו ולכן הם מעוניינים 
ללמוד עוד כלים מקצועיים. בהקשר זה ראוי לציין כי העניין של המדריכים בסיוע מקצועי אינו בהכרח 

לימודים אקדמיים מדורגים, אלא השתלמויות שבהן, לדעתם, יוכלו לרכשו כלים ומיומנויות.

מוניטין: הן המדריכים הן המורים סבורים שמוניטין מקצוע ההוראה וההדרכה הוא בינוני )2.7 ו-2.8 
בסולם 4(. בהתחשב במעמד החינוך בציבוריות הישראלית, כפי שבאה לידי ביטוי באמצעי התקשורת, 
ממצא זה הוא אופטימי. המדריכים סבורים שמוניטין המקצוע שבו הם עוסקים הוא בינוני ואף על פי כן 

ביטחונם באשר לבחירתם המקצועית גבוהה כנראה בשל תחושת השליחות שהם חשים.

מתודה איכותנית

נערכו שלושה ראיונות עם מדריכים )שני בנים ובת אחת(. ביקשתי לשוחח עם מדריכים שהיו במצבי 
סיכון ולכן אין לראות בראיונות מדגם מייצג של המדריכים. ביקשתי לתהות בעיקר על משמעות הזולה 

בעיניהם, משמעות המוזיקה בעיניהם ומה לדעתם הם מעניקים לחניכים בהתייחס לעבר שלהם.

להלן התייחסות שלושת המדריכים על פי הֵתמות: אני כחניך )למי שהיה חניך בזולה(; אני כמדריך; מה 
משמעות המוזיקה בזולה?; מה משמעות ברסלב בזולה.

אני כחניך

א'

הדבר שהכי משך אותי לזולה, לא יכולתי להגדיר אותו, אבל זה המקום של המעגל. כל השנים הייתי מגיע לזולה ]...[ 
אבל בעיקר בשביל האווירה הזו של המעגל משהו שיש באוויר. אני זוכר שהייתה לי חברה טובה ]...[ והיא הייתה מנסה 
למשוך אותי החוצה מהעיר ]...[ בכל פעם היא שואלת אותי מה יש לך שם, מה אתה מחפש שם? והייתי אומר לה 
אני לא יכול להסביר מה, אבל יש שם משהו חזק שמחיה אותי. זה במילים שלי היום, אבל בפירוש במשמעות הזאת. 
היה שם משהו חזק שקשור באופן ישיר למעגל ולניגונים והסיפורים והאווירה שמה, שמשך אותי. בעיקר בגלל זה אני 

נמצא פה היום ]...[.

מה נתן לך המעגל?

]...[ הרבה חום. ואני חושב שהוא נתן לי איזה פן לעולם הרוחני שלא היה לי אף פעם, כל הילדות שלי, אף פעם לא 
התעסקתי במשהו רוחני, רק דיברו על זה, מה שצריך לעשות ]...[ חום ואהבה ועולם רוחני . זה מה שמשך אותי ]...[.
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ב' 

]...[ הוא הכיר אותי אישית ואמר לי פעם שאני חייב לבוא אליו ל"זולה" ]...[ גם כשהיה מבקר בכיכר ציון היה פוגש אותי, 
מבקר אותי שם. אז הוא אמר לי לבוא ולראות איך זה. אז באתי וראיתי קודם כל שלא שופטים אותך על פי איך שאתה 
נראה. זה תמיד מה שהציק לי. והייתה שם מוזיקה. אני ומוזיקה זה משהו שהולך ביחד. שיש גבולות, אבל לא גבולות 

מופרכים בלי הסבר. בקיצור, בני אדם. הייתי שם באופן קבוע בערך שנתיים.

מה הזולה נתנה לך?

הרבה. קודם כל מקום בעולם. עד עכשיו הייתי תלוש, כי אני לא דתי ואני לא חילוני. והנה, יש לי מקום. דבר שני ידעתי 
שאם אני צריך משהו, אז יש איפה. מטכני ועד נפשי ורוחני. כשאני שואל שאלות באמונה, לא מסתכלים עליי בעין 
"מה אתה עושה  אותי:  ושאל  בזולה  ]...[ ראה אותי  ]...[ אז פעם אחת הרב  ב  לישיבה  לדוגמה כשנרשמתי  עקומה. 
כאן?" אז עניתי לו שאין לי כסף לנסוע לישיבה. זה היה בהתחלה ולא ידעתי איך נוסעים לשם בטרמפים, אז הוא נתן 
לי חמישים ש"ח. יש כאן מדריכים שאפשר לדבר ִאתם בגובה העיניים. הייתי יכול לנגן שם "מטליקה" וזה היה בסדר. 

היו זורמים ִאתי אז זה היה בסדר.

למדריכים בזולה היו תשובות לשאלות האמוניות שלך?

יותר  שאלות  היו  כן  לפני  כאן.  מדריכים  עם  לדבר  יותר  התחלתי  שהתחזקתי  אחרי  רק  אותם.  שאלתי  כך  כל  לא 
"הצקתיות", לא ממש בשביל לשבת ולדבר. אני הייתי בעולמות משלי. גם כשניסו לקבוע אתי הייתי שוכח ונוסע לדוגית. 

ממש עשיתי לעצמי הודו כאן.

ג'

]...[ שהייתי מסתובבת בעיר התלבטתי אם לרדת לכאן, אני זוכרת, אבל לא ירדתי. ידעתי שיש פה ]...[ אחר כך גם הייתי 
בקשר מאוד מאוד טוב עם הרב ]...[ אני יכולה לומר, אני חושבת על המקום של הראל חצרוני והמקום של הרב ]...[ אני 
יכולה לומר שהראל חצרוני הציל כאן את החיים שלי באיזשהו מקום והרב ]...[ הציל לי את הנפש שלי. הוא זה שטבע 

בי את הנפש הבריאה, שזה משמעותי מאוד, הרבה מהתובנות ]...[.

שלושת המדריכים הגיעו לזולה בנסיבות שונות מאוד ולכן טבעי שידגישו צדדים שונים באשר לֵתמה 
הנוגעת לזולה בהיותם חניכים. אף על פי כן אפשר למצוא שדה סמנטי משותף הקשור לבית. א' מתאר 
שקיבל אווירה, חום ואהבה; ב' מדגיש את "המקום" )אולי הכוונה לשייכות(, סיפוק צרכים ואכפתיות; 
ג' מציינת את הצלת הגוף והנפש. במבט ראשון ג' שונה מהשניים הקודמים שכן היא מדברת במונחים של 
"הצלה" )בעיקר לאור הרקע להגעתה(, אך אפשר לשייך את הדימויים שלה למה שבית צריך להעניק. 
כדאי לציין שבכתבנו "למה שבית צריך להעניק" אינני מתכוון לביקורת על ביתה של ג' שלא העניק, 

אלא לדימוי באשר לתפקידי הבית. 

ב' שהיו לו ספקות אמוניים משמעותיים לא היה צריך להתנצח והוא מוסיף את ממד המרחב הפסיכולוגי 
שהזולה נתנה לו על ידי הדימוי של "הודו". אפשר לשייך גם ממד זה ל"בית" ואפשר לשייכו לממד 
של  מסוימת  ומידה  התלבטות  ומעודד  המאפשר  פסיכולוגי  למרחב  הזקוק  הרוחנית-דתית  ההתפתחות 

מורטוריום.
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אני כמדריך

שלושת המרואיינים עסקו בנושא "אני כמדריך" משתי זוויות ראייה: א' עסק בשאלה באופן של "מה 
האני שלי כמדריך )מי אני(" בעוד שב' וג' עסקו בשאלה "האם לאור העובדה שהייתי במצבי סיכון, אני 

מדריך שונה". אף על פי כן אני סבור שהשדה הסמנטי של עיסוקם דומה. 

א'

באיזה מקום המקום הזה מאפשר לי להעלות דברים לפני השטח שבמקום אחר יותר קשה להביא, יותר קל להיפתח 
פה לדברים, לשמוע, ללמוד, להעריך דברים, שבבית התחושה הטבעית הייתה להתרחק ולהתנגד להם. גם במעגל 
השני, עם החבר'ה עצמם מקום מאוד מאפשר. נפתח לי לפני איזה שנה וחצי, טסתי פעם ראשונה לשליחות להודו 
לשלושה חודשים, גם, קו פרשת המים מבחינת העבודה פה בזולה, שהשתנתה לי הנקודה, אני לא בא רק לשפוך 
אורות ולחזור הביתה, לא בא לתת כמה ניגונים ולדבר ולחזור הביתה, אני בא לתת מעצמי, אני בא להקשיב. אני שומע 
פה הרבה דברים שהם נחוצים לי ]...[ אפילו בשפה שאני מדבר ִאתם פה, זה שפה שלא הייתי מדבר עם החברים בבית, 
ביישוב, ופה אני כן מדבר ככה. זה לא רק שפה זה גם נושאי דיבור ]...[ אני לא חושב שפה אני אמתי ופתוח ובבית 

אני סתם סגור, אני חושב שזה מה נכון לי. פה בהחלט יש מקום להיות פתוח אני מרגיש שזה בריא לי ומאפשר ]...[.

ב' 

אם לא היית עובר את התהליך שעברת, אתה חושב שיכולת להיות מדריך כאן?

יכול להיות שיכולתי להיות מדריך כאן, אבל היה לי פחות כלים. מאז ומעולם, הייתי כתובת לדברים כאלו. גם בתוך 
החבר'ה, מי שהיה לו צרות, היה מגיע אליי. מאז שאני זוכר את עצמי אני קורא כתבות על חינוך, על נפש, על תהליכים 

פנימיים, אפילו כשהייתי פריק רציני.

ג' 

]...[ זו תשובה מורכבת כי אם אתה יותר מדי קרוב לחומר שעובדים זה גם קשה, כי אם מישהו מספר לך משהו שהוא 
עבר וזה מאוד מציף אצלך דברים, זה גם לא פשוט, אבל זה המקום שלך לברר את הדברים עד הסוף ולא להיות מוצף. 
וגם בסוף אבל אתה יודע שום דבר לא דומה לשום דבר, כל סיפור הוא עולם בפני עצמו, לחלוטין. מה שכן אתה יודע 
מה ההרגשה שם שאתה בג'יפה, אתה באיזשהו מקום ]...[ אתה מבין את התחושה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד 

הסוף. בסופו של דבר גם, כל אחד והג'יפה שלו. 

העיקרון שלך, היתרון שלך על מישהי שעברה תהליך נורמטיבי זה שאת היית שם ואת יודעת מה 
זה, את מבינה אותה יותר טוב?

כן, למרות ששוב זה לא מחייב שמישהו אחר לא ]...[ קל לי יותר להקשיב להבין את מה שמתחת למילים.

את אומרת שני דברים: קל לי יותר להקשיב וקל לי יותר להבין?

נכון ]...[ כי הקשבה כי משהו שמקשיב למה שאתה מדבר וגם למה שקורה תכל'ס, גם אם אתה לא מדבר, אני יודעת 
יודע להקשיב אתה שומע גם מה שיש מתחת, מה  ואני לא אומרת אותם. אם אתה  יכולה לומר  שיש דברים שאני 

שמביאים לך זה לא הכול ]...[.

ומה שעושה אותך טובה יותר, ומה גורם לחניכה להיפתח אלייך יותר?
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אני לא מביאה את הסיפור שלי בדיבור עם בנות, אני לא חושבת שזה המקום. אני שומרת על עצמי. אני חושבת 
שבנאדם שמביא את עצמו אני לא חושבת שהוא רוצה לשמוע מה יש לצד השני להגיד, כמה שאנשים חושבים זה 
שטויות במיץ, אל תמציא, שבן אדם רוצה לדבר – הוא רוצה לדבר, הוא רוצה הקשבה. ]...[ ואני אומרת לעצמי אני לא 
צריכה להביא את הסיפור שלי, זה הסיפור שלי ואני לא צריכה לדחוף אותו בכל מקום. מצד שני יש תחושות שאני 
יכולה להרגיש מתוך הסיפור שלי ואז אני יכולה אפילו לפנות בשאלה – מה זה מרגיש לך, זה לא מחייב בכלל שזה אותו 
הדבר, מצד שני אני מרגישה שאתה מקרין שאתה יודע. את השלווה כי אתה עברת את זה ואתה במקום אחר, אתה 

שלם, ואתה מאוד מאמין. אתה יודע ואתה זוכר באיזה מצבים היית ואתה יודע שגם השני יעבור את זה ]...[. 

בהקשר של הסיפור האישי שלה וכחלק מתשובה לשאלה אם היה אפשר למנוע את המצב הסיכוני 
שלה, אמרה ג': 

זה לא רק לדבר זה יותר להקשיב. שמישהו במציאות יתפוס, לא יודעת את המילה, אפשר לתפוס בהרבה דרכים, אבל 
יחבר ]...[ יכיל ]...[.

א' מדבר על כך שהוא מגיע לזולה כדי לתת מעצמו. הוא בא להקשיב, להיפתח לאחר ולחוות אותו; ב' 
מציין שמאז ומעולם היה כתובת לאחרים שמצאו אצלו אוזן קשבת; ג' מדגישה את היכולת שלה להרגיש 
מה החניכה מרגישה ולהבין בדיוק מה עבר ועובר על החניכה. נראה כי השדה הסמנטי של דבריהם קשור 
ביותר של הטיפול. מטרת  רואה באמפתיה את האמצעי החשוב   )1990( רוזנהיים  למושג האמפתיה. 
האמפתיה, לדעתו, היא "לחוש את המטופל מקרוב ובדיוק רב ככל האפשר". בארון-כהן )2006( מסביר 
את האמפתיה: "התחברות טבעית וספונטנית אל מחשבותיו ורגשותיו של אדם אחר, יהיו מה שיהיו ]...[ 
מדובר ביכולת להיכנס, בלי מאמץ, לנעליו של אדם אחר. להיכנס לאינטראקציה עם אדם אחר מתוך 

רגישות ובלי להעליבו או לפגוע בו, להיות קשוב לרגשותיו ואכפתי" )שם, עמ' 35(.

בארון-כהן מציין כי האמפתיה מורכבת משני יסודות: רכיב קוגניטיבי )הבנת רגשותיו של האחר( ורכיב 
רגשי )תגובה רגשית הולמת(. נהוג להבחין בין סימפתיה ואמפתיה, כאשר סימפתיה היא היכולת להבין 
את האחר כי חוויתי חוויה דומה והאמפתיה היא היכולת להבין את האחר גם אם לא חוויתי חוויה דומה. 
נראה כי ג' מתכוונת לסימפתיה כחלק מתהליך האמפתיה. שלושת המדריכים מדברים על היכולת להבין 
לחניך  לסיוע  כתנאי  )והאישית(,  המקצועית  זהותם  של  ביותר  משמעותי  כחלק  החניך  את  )ולהכיל( 

וכייחודית לזולה.

ג' מוטרדת מסוגיית ה"הדהוד" או משמירת הגבולות בין ה"אני" ובין החניך-המטופל.  כדאי לציין כי 
סוגיה זו נפוצה בשלב ההכשרה ובשלבי הטיפול המוקדמים. יש חילוקי דעות בשאלה זו בין מטפלים 
)של  יעילותה   ]...[" כותב:   )1990( רוזנהיים  שונות.  ותאורטיות  טיפוליות  גישות  ובין  מתקדמים 
האמפתיה( מותנית בשמירת ההבחנה בין מה שיש במטופל בפועל לבין מה שנראה שיש בו על בסיס 
 in( התגובות הרגשיות שהמטפל היה חש אילו היה במצבו". אפשר לשער שאם תורחב מסגרת ההכשרה

service training( של הזולה, סוגיה זו תמצא את מקומה בהכשרה. 

מקום המוזיקה בזולה

המוזיקה תופסת מקום מרכזי ביותר בזולה. היו שהגדירו את פעילותה של הזולה כמסגרת הממוקדת 
בתרפיה במוזיקה )רוזוב, 2011(. בפרק הדן בתוצאות המחקר במתודה הכמותית ציינו שכשני שלישים 
כתבו על המוזיקה כחיבור ללב, לנשמה, טיהור וחיים אמתיים ושליש רואים במוזיקה כלי טיפולי. שניים 

מהמרואיינים אפשרו להציץ למחשבותיהם באשר לתפקידה של המוזיקה בזולה.
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א'

]...[ מה שאני מאוד דוגל שהמוזיקה אין לה משקל בפן המוזיקלי שלה ]...[ מאוד לא חשוב לי, אני אומר את זה 'להפוכי', 
כי הייתה פה מוזיקה ברמה, וקשה היה להם לשמוע משהו שהוא לא ברמה. היום חשוב לי שזה לא ישחק תפקיד 
בכלל. אני שאני מנגן אפילו עם גיטרה לא מכוונת לגמרי, ובאים אליי חברה ואומרים לי: "הגיטרה שלך לא מכוונת", 
אני אומר להם: "בסדר אבל הלב שלי מכוון" ]...[ היא נותנת את האווירה, את הנשמה, נותנת רוחניות, אמונה, תקווה.

אחד הדברים שהכי חזקים פה בעיר זה הכוחניות, ההישרדות, להוכיח שאני פה, שאני בחבר'ה, שאני חזק, שאני יודע 
הכול, שאין משהו שאני לא יודע, לא יתקילו אותי במשהו שאני לא יודע, אפילו שם של איזה להקת רוק שאני לא מכיר, 
אני חייב להשלים מהר, אתה חייב תמיד לדעת הכול, להיות בעניינים. המון כוח וכבוד. קשה מאוד לחיות במקום הזה, 
זה שקר מאוד גדול, נורא נורא קשה. אדם הוא לא חי את עצמו הא חי את החברה. עד שהם מגיעים לפה ורואים אנשים 
שהם משתדלים, רק אמת, בפשטות ותמימות ]...[ זה מה שחשוב לי, שהמוזיקה תנבע ישירות מהלב, שהיא לא תהיה 
]...[ זה לא שהיום אני מחליט שאני רוצה לנגן היום משהו מסוים, סגנון מסוים. אני מחפש משהו שיוצא לי  מגויסת 
מהלב, שיתחילו להאמין שיש כזה דבר מישהו שמדבר מהלב, גם הסיפורים, הדיבורים. שאתה מדבר מהלב יש אנשים 
פתאום אומרים רגע יש אנשים שמדברים מהלב ]...[ יש משפט של האדמו"ר הזקן: "הניגון קולמוס הנפש". אומרים פה 
הרבה בזולה, שאתה רוצה לבטא רגשות הרבה פעמים המילים לא מצליחות להכיל, אני יכול להגיד "אני שמח", אבל 

שאתה מביא איזה ניגון, יכול להיות חסידי או זורם, ניגון יכול לבטא מאוד חזק את הרגש.

א' רואה במוזיקה כלי לתקשורת בין-אישית ישירה, טבעית ואותנטית וככלי חינוכי-טיפולי. הוא מציג 
עלו  אלו  היבטים  האותנטית.  המוזיקה  ובין  שב"עיר"  אותנטיים  והלא  הכוחניים  החיים  בין  הנגדה 

בתשובות המדריכים האחרים על השאלון, אך אצל ב' התשובות מפורטות ומעמיקות יותר.

ב'

יהודית, לגמרי  לזולה בתור מדריכה אז ממש לא הכרתי שום מוזיקה  יכולה להגיד עליי שאני הגעתי לכאן  ]...[ אני 
]...[ ואני זוכרת שבהתחלה הייתה לי התנגדות פנימית, שירים דוסיים כאלה, רוחניים מדי אבל זה פותח. אני מרגישה 
שהיום אני יכולה לשבת ולשיר, ממש מכל הלב, זה מקום שפותח ומאפשר להתפרע להשתולל לצחוק ]...[ בגבולות, 

להתפרק בצורה הנכונה.

היכולת  שני.  מצד  וכמשחררת  אחד,  מצד  כספונטנית  היהודית,  במוזיקה  ובפרט  במוזיקה,  רואה  ב' 
גבולות.  בתוך  הוא  כזה  שתהליך  מציינת  ג'  אבל  "קתרזיס",  של  תהליך  על  אולי  רומזת  להשתחרר 
לכך  ואולי  נרקוטיים.  חומרים  צרכני  בקרב  נפוץ  גבולות  וטשטוש  השתוללות  שחרור,  של  ביטויים 
רומזת ג'. ייתכן שהמוזיקה שבזולה, בשונה מהחומרים הנרקוטיים )ואולי גם בשונה מהמוזיקה שחוותה 
במהלך חייה(, נובעת ממקורות טבעיים ויהודיים יותר והיא מאפשרת תהליכים נפשיים בגבולות שרובם 
בה  עסקה  ג'  החניכים,  של  בהקשר  בזולה  במוזיקה  עסק  שא'  שבעוד  לציין  ראוי  יהודיים-הלכתיים. 

בהקשר אישי הרומז גם להקשר של החניכים. 

משמעות ברסלב בזולה

חזותם של מדריכים רבים מעידה על היותם מקורבים לחסידות ברסלב. תהינו אם הנחה זו נכונה ואם יש 
לה משמעות? שאלתי את המדריכים מה המשמעות של חסידות ברסלב בזולה.
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א'

]...[ אצל רבי נחמן הניגון, התפקיד שלו לעשות בירורים בנפש, בין אמת לשקר, בין פנימיות לחיצוניות. בין מה שהוא 
נכון לי עכשיו למה שהוא נכון ]...[ אני חושב באמת שברסלב ]...[ רבי נחמן אומר שצריך בכל רגע נתון ללכת עם תורה, 
לקחת איזה תורה מליקוטי מוהר"ן, ללמוד אותו להתפלל עליו, לחפש אותו בעולם, ללכת אתו בעולם כמה חודשים. 
התורה שאני הולך אתה פותחת במילים "ודע שעיקר היהדות הוא פשיטות ותמימות". פעם זה היה כתוב, מחקו את זה, 
פה בגדול על הקיר שהחבר'ה כתבו פה את זה בצבע גואש. שזה מה שהזולה רוצה לתת פה. בן אדם שרוצה להגיע 

לנשמה שלו, אל האמת, חייב להשליך הכול ולהיות רק בפשטות ובתמימות ]...[.

ב'

ר' נחמן הוא הגיע אליי. קודם כל שאלתי את כל "צבעי הקשת" גם שמחוץ ליהדות והיחידים שנתנו לי תשובות שהאירו 
הכול  ופתאום  חינם  ספר  או  חינם  קונטרס  לי  מביאים  היו  שהלכתי  מקום  כל  נחמן.  רבי  פי  על  הברסלבים  היו  לי 
נפתח. עד עכשיו הכול היה סתום ופתאום הכול נפתח. בהתחלה לא הבנתי שנפתח אצלי הסיפור. מבחינתי פשוט 
קיבלתי תשובה ביהדות. התשובות היו על פי "פנימיות", לא תשובות לוגיות. כי תשובות לוגיות אף פעם לא יענו במאת 

האחוזים, תמיד אפשר לסתור אותה. אבל אחרי שהגעתי לזה שהשם קיים והזוהר הוא נכון אז יש תשובות לשאלות.

לכל מקום שהגעתי פתאום ראיתי את רבי נחמן, לכל שיעור שנכנסתי שמעתי את רבי נחמן. לאט לאט המשכתי יותר 
ויותר וקיבלתי את מה שהייתי צריך לקבל. 

]...[ בעל  וזה רבי נחמן  פשוט מאוד, קודם כל, אדם שהיה בכל מיני עולמות כאלו ואחרים, אז הוא מחפש "אורות" 
הסולם מיושב יותר. הוא לא יגיד לך מה לעשות אחרי שנפלת. הוא ילמד אותך איך לומדים קבלה. וחב"ד לא יגידו לך 
מה לעשות אחרי שנפלת אלא יגידו לך מה לעשות כשאתה למעלה. היחיד שמדבר אליך לזמנים בהם אתה אחרי 
הפגם הכי גדול בתורה, מה אז? מה עושים? רבי נחמן הוא היחיד שמסביר לך מי אתה בכלל. זה בגלל שהוא היחיד 
שאומר לך איך לחזור בתשובה ולא רק איך להיות צדיק. לא רק מה לעשות כשאתה צדיק, אלא גם איך להגיע לזה. זה 
בגלל שהוא היחיד שאומר לך איך לא להתייאש ואיך לא ליפול בדרך. הוא נותן לך את ה"אורות" שבעל תשובה מחפש 
ויחד עם זה הוא מביא לך כלים. כדי שלא תשתגע. לרופא לב מגיעים אנשים עם בעיות בלב, לרופא שיניים מגיעים 

אנשים עם בעיות בשיניים, לרבי נחמן מגיעים אנשים עם מחלה רוחנית.

הבחירה בתורתו של רבי נחמן מברסלב איננה מקרית, לדעתי. היא לא נובעת משיטת "חבר מביא חבר", 
אלא מתפיסה אידאולוגית חינוכית של קבלת כל אדם, אהבת כל יהודי, חיפוש אמת ופשטות )במובן של 
רבי נחמן(. אינני חושב שהצלחתי להבין לעומק את המקום של ברסלב בזולה ואני סבור שכדאי להעמיק 

ולבחון נקודה זו על ידי קבוצת מיקוד של המדריכים, המדריכות והראל חצרוני. 

סיכום

רוב  ברסלב.  חסידות  על  כיום  נמנים  מהם  וכמה  דתיים  משפחות,  עם  רובם  בוגרים,  הם  המדריכים 
המדריכים דיווחו כי היו בעבר במצבי סיכון. המדריכים בחרו לעבוד בזולה והם אינם מרגישים ש"חתמו 
בה קבע". כולם מאמינים בכושר ההשתנות של החניך וביכולתם לסייע לו. רוב המדריכים סבורים שיש 
להם עם מי להתייעץ בזולה, הם חשים שקיבלו בזולה כלים לטיפול בחניכים אבל הם מעוניינים לקבל 

כלים רבים ומעמיקים יותר.
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המדריכים רואים באהבה את התנאי הקריטי לטיפול. המדריכים חלוקים בדעתם באשר לגישה הטיפולית 
הברורה או המגובשת של הזולה. המדריכים רואים במוזיקה את הכלי לחיבור ללב של החניכים ורק 

כשליש מהמדריכים רואים במוזיקה כלי טיפולי.

רוב המדריכים סבורים שיש להרחיב את פעילות הזולה לעוד ימים ולעוד מקומות.

המקצועית  בבחירה  הביטחון שלהם  יחסית.  גבוהה  במידה  מגובשת  המדריכים  של  המקצועית  זהותם 
המקצועית  העצמית  המסוגלות  תחושת  גם  אקראי.  מורים  ממדגם  גבוהים  שלהם  השליחות  ותחושת 

גבוהה מזו של המורים, אם כי ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית.
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שחיקה וזהות מקצועית בקרב מורים המשתתפים 
באופק חדש ומורים שאינם משתתפים באופק חדש5

תכנית אופק חדש

אופק חדש היא תכנית הדגל של משרד החינוך והסתדרות המורים. התכנית שהוצגה על ידי שרת החינוך 
בחודש מרץ 2008, מתרחבת וכוללת כיום את רוב בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. 

וממשלת  החינוך  משרד  ובין  המורים  הסתדרות  בין  רשמי  הסכם  נחתם   2008 בדצמבר 
חלקיות  בפעימות  יישומו  את  להחל  המורים  התחייבו  שנים,  חמש  שתוקפו  זה  בהסכם  ישראל. 
 .2013 שנת  עד  בישראל  הביניים  חטיבות  ואת  היסודית  החינוך  מערכת  כל  את  שיכלול  עד 
הספר  בתי  כל  כמעט  יסודיים,  ספר  בתי  כ-1500  התכנית  הקיפה  תשע"א  הלימודים  בשנת 
)ראמ"ה, 2012(. בארץ  הביניים  חטיבות  מכלל  כרבע  שהן  ביניים  חטיבות  וכ-150  היסודיים, 

ב"אופק חדש"  מורים המשתתפים  וזהות מקצועית בקרב  )2014(. שחיקה  ש'  פישרמן,  למאמר:  עיבוד  הוא  זה  פרק   .5
ומורים שאינם משתתפים ב"אופק חדש". הייעוץ החינוכי, יח, 295-316.
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מטרות התכנית מתמקדות בשיפור מעמד ההוראה, בשיפור ההוראה ובקידום הישגי התלמידים )הסתדרות 
המורים, 2009(. התכנית כוללת רפורמה מקיפה בחמישה תחומים: 

סולם שכר חדש ומשופר למורים.  .1
סולם שכר למנהלים.  .2

העצמת סמכות המנהלים כלפי המורים.  .3
משימות  והכללת  העבודה  שעות  מספר  הגדלת  השאר  בין  הכולל  המורה  משרת  בהרכב  שינוי   .4

חינוכיות ופדגוגיות בשעות העבודה.
קביעת מדרג קידום חדש על פי עקרונות פרופסיונליים הכוללים השתלמויות מקצועיות, הערכה   .5

מקצועית של המורה וביצוע תפקידים.

אין במטרות אלה התייחסות גלויה לזהות המקצועית של המורה ולמניעת השחיקה בהוראה. 

קייזל )2009( בחן את התכנית הסמויה וציין שהרפורמה ביקשה להשיג עוד שתי מטרות "דיאלוגיות": 
שיפור תהליכי הוראה-למידה בבית הספר ושיפור הקשר מורה-תלמיד. ומה באשר לדיאלוג של המורה 

עם עצמו?

חוברת  נגר  עם  ביחד  כתב  החינוך,  במשרד  ההוראה  עובדי  המקצועי של  הפיתוח  על  כממונה  רוזנר, 
בנושא זה )נגר ורוזנר, 2011(. בחוברת רשמית זו מצויות מטרות הפיתוח המקצועי, מדיניות משרד 
החינוך באשר להשגת המטרות ונהלים שונים לביצוע המדיניות. בפרק א', סעיף 2, מופיעות שבע הנחות 
יסוד למתווה המדיניות. ההנחה השלישית מציינת כי "צמיחה אישית, הרחבת אופקים ובניית תפיסת 
רצף  על  המקצועית  בהתפתחותו  משמעותיים  רכיבים  הם  ההוראה,  עובד  של  חברתית-ערכית  עולם 
הקריירה". בהמשך הפרק, בסעיף 3, מצוינות מטרות הפיתוח המקצועי ובתוכן אנו מוצאים לראשונה 

את המושג "זהות מקצועית": 

3.1. גיבוש זהות מקצועית לשם מיצוי יכולותיו האישיות והמקצועיות של עובד ההוראה.

3.2. העלאת המסוגלות האישית והמקצועית כדי לקדם הישגים הנדרשים ממנו בעת יישום תפקידיו.

3.5. פיתוח אישי–מקצועי של עובד ההוראה כאדם בעל תפיסת עולם חינוכית, חברתית וערכית.

בסעיף 5, העוסק בשלבי הקריירה של עובדי הוראה, מצוינת טבלה המפרטת ארבעה שלבים בקריירה של 
עובדי הוראה: שלב הכניסה לתפקיד, שלב הביסוס הראשוני, שלב הביסוס המתקדם ושלב המומחיות. 

בשלב הביסוס הראשוני מתואר עובד ההוראה כ"מפתח זהות מקצועית".

בסעיף 6, העוסק במדיניות הפיתוח המקצועי, מצוין כי: "שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שלוש 
של  המקצועיים  החיים  המשך  על  מכרעת  השפעה  יש  הכניסה  לשלב   ]...[ הראשונות  העבודה  שנות 
עובד ההוראה, הן מבחינת נכונותו להתמיד בעיסוקי ההוראה, והן מבחינת תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו 

המקצועית".

אפשר להבין מהמסמך כי הזהות המקצועית מתגבשת בשלב הביסוס הראשוני. לפי מחברי המסמך היא 
אינה מתפתחת בשלבים המוקדמים )שלב ההכשרה ושלב הכניסה(, אם כי לשלב הכניסה יש השפעה 
מכרעת עליה. כמו כן היא אינה מצריכה עיסוק מיוחד בשלב שאחרי הביסוס הראשוני )ביסוס מתקדם 

ומומחיות(. 
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מה כוללת הזהות המקצועית על פי משרד החינוך? במסמך אין הגדרה של המושג, אך אפשר למצוא 
גם  קשורה  חשובה,  המקצועית  הזהות  המושג.  לעניין  המסמך  מחבר  תפיסת  על  רמזים  לעיל  בנאמר 

לתפיסת התפקיד, למיצוי המסוגלות ולתפיסת עולם חינוכית. 

הדעות חלוקות כלפי התכנית. מצד אחד טוענים המחייבים כי קיימת בשורה חדשה בתכנית. בן-פרץ 
)2008 בתוך גילת, 2011( טוענת כי תכנית זו היא הגשמת חלום העתיד להחזיר את החינוך לבתי הספר. 
לדבריה, התכנית תקדם את מקצועיות המורה, תיתן למורים הזדמנות להגשים חלומות פדגוגיים ותשפר 

את החינוך.

לעומתם, המתנגדים להסכם, ובראשם ארגון המורים העל-יסודי, עוסקים בעיקר בתנאי העסקת המורים, 
בשכרם ובחיזוק החינוך בכוחות מקצועיים )נוסף על המורים(. המתנגדים מסכמים: "המורים הרוצים 
ויודעים את חשיבותה של רפורמה בחינוך, טוענים כי הם מקווים שלא יכפו עלינו את הסכם התעסוקה 
החדש שיביא לחיסול החינוך הציבורי, שיביא לבריחת המורים הטובים מהמערכת. ומקוים כי במקומו 

יביאו הסכם שיביא אור לחינוך ילדי ישראל" )דרור, 2006(. 

רפורמות בחינוך

אי שביעות רצון ממערכת החינוך ותחושות משבר מאפיינות רבים מקובעי המדיניות, חוקרי חינוך ואנשי 
ציבור בעולם )חן, 2006(. חן מאפיין את המשבר ומביא ארבעה רכיבים המופיעים בספרות המחקרית: 
הישגים לימודיים נמוכים, תכניות לימודים לא מעודכנות, דרכי הוראה לא מתקדמות ומבנה ניהולי. את 

סקירתו מסכם חן )2006( בארבע מסקנות:

קיים מצב משברי בחינוך.  .1
המשבר הוא רב-ממדי וכולל הישגים לימודיים נמוכים, תכניות לימודים לא מעודכנות, פדגוגיה לא   .2

מתקדמת ומבנה ארגוני לא מתאים.
משבר החינוך הוא אוניברסלי.  .3

המחקר מזהה תסמינים למשבר, אך אינו מספק תאוריה מקיפה להסבר התופעה.  .4

 .)Senge et al., 2000( בתגובה לתחושת המשבר צומחת תחושת הצורך בשינוי

אפשר להבחין בשלושה טיפוסים של שינוי:

שינוי מסדר ראשון – שינוי "מקומי" בתת-מערכת אחת בתוך בית ספר.  .1
שינוי מסדר שני – שינוי של בית ספר.  .2

שינוי מסדר שלישי – שינוי של מערכת חינוך שלמה ביישוב, מחוז או מדינה )חן, 1999(.  .3

וולנסקי )2007( והרפז )2007( מדגישים שרפורמה היא שינוי מהמעלה השנייה – שינוי הפרדיגמה, 
שינוי שאחריו הארגון אינו חוזר עוד לדפוסי העבודה הרגילים שהיו לו. לדעת הרפז )שם( רפורמות 
חינוכיות מציגות בדרך כלל מטרות מרחיקות לכת המכוונות לשיפור התפוקות של בתי הספר ולהשגת 
וכדומה. עיון ברציונל, במטרות ובמתודות של  מטרות חברתיות כגון צמצום אלימות, צמצום פערים 

תכנית אופק חדש מעלה שהוגיה, מתכנניה ורוב השותפים אכן מתכוונים לרפורמה חינוכית.
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למרות החשיבות הרבה המיוחסת לרפורמות חינוכיות, רובן נכשלו )הרפז, 2007(. חלק מהרפורמות 
נכשלות במבחן הביצוע – הרפורמה נשארת על הנייר ולא מגיעה לידי יישום. חלק אחר של הרפורמות 
מיושמות, אך אינן משיגות את מטרותיהן. קיימות גם עוד שתי אפשרויות: 1. הרפורמה עוברת שינויים 
מצליחה  הרפורמה  )פוקס, 2007(; 2.  שתוכננה  מזו  מהותית  שונה  בפועל  שהרפורמה  עד  רבים  כה 

ומטרותיה מושגות. 

באשר  לפסימיות  שותף   )2006( קובן  גם  מצליחות.  לא  שהרפורמות  סבור   )2007( הרפז  כאמור, 
עידוד  מאוד  מעט  מציעה  ובכיתות  הספר  בבתי  רפורמות  הנהגת  של  "ההיסטוריה  ואומר:  לרפורמות 
לאלה שמייחלים ליישום מהימן של ההמלצות הזורמות מוועדות מיוחדות, מצוותים וממומחים". לעמדה 
תהליך  וכי  מוחלט  כישלון  הוא  בחינוך  רפורמות  של  גורלן  כי  הטוען   ,)2007( גזיאל  גם  מצטרף  זו 
עוד  פנים-מערכתיים.  מתהליכים  ופחות  גלובליים  וכלכליים  פוליטיים  מתהליכים  מושפע  הרפורמות 
סיבה לכישלון רפורמות, לדעת גזיאל, היא חוסר יציבות פוליטית בעקבות חילופי שלטון תכופים, מבנה 
רופף של מערכת החינוך, חוסר תקציבים ליישום הרפורמות וגם עוצמתם הרבה של שני ארגוני המורים. 

תכנית אופק חדש ותכנית עוז לתמורה, בשונה מהניסיון ליישם את דו"ח דוברת, נחתמו לאחר משא ומתן 
עם ארגוני המורים ולכן אפשר לקוות שגורלן יהיה שונה מגורלן של רפורמות אחרות בארץ ובעולם.

שינויים ארגוניים, זהות מקצועית ושחיקת מורים

משבר  יוצרת  חינוכיות  רפורמות  של  שתכיפותן  טוענים   )Day, 2002( ודיי   )Nias, 1989( ניאס 
בזהות המקצועית של המורים. המורים מפתחים זהות מקצועית וכשזו נמצאת במתח עם העקרונות או 
הפרקטיקות של הרפורמה היא מתערערת. לדעתם, התערערותה של הזהות המקצועית בעקבות רפורמות 
פוגעת בשביעות הרצון מהעבודה, במחויבות התעסוקתית, בהניעה הפנימית ובתחושת המסוגלות. כלומר 
רפורמות תכופות מערערות את הזהות המקצועית ומגבירות את השחיקה. לעומתם, טוענות קוזמינסקי 
לזהות  להועיל  עשויות  חיות"  "סתירות  ולכן  ודינמית  גמישה  היא  מקצועית  שזהות   )2010( וקלויר 

המקצועית.

פוקס )1995( ופוקס )1998( מציינים כי כל שינוי כרוך גם בתהליכים לא נעימים, בקשיים ובהתנגדויות. 
על האדם לעזוב את המוכר ולפנות לחדש ולפעמים לעמום ולא מוכר. תובנה זו נכונה שבעתיים בכל 
הכרוך בשינויים בשדה החינוך. פרידמן )1991( עומד על הפוטנציאל החיובי שיש לשינוי על אקלים 
זו  והתחדשות  להתחדש  המורים  את  מחייבים  חינוכיים  שינויים  המורים.  שחיקת  וצמצום  הספר  בית 
משפיעה על בלימת השחיקה. לעומתו, גביש )2002( מביאה מחקרים שונים המראים שינויים חינוכיים 
כגורמים מרכזיים לשחיקה. מהמחקרים שסקרה היא מסיקה כי שינויים הכרוכים ברפורמות חינוכיות 
וגרמו לכך שבעיות התנהגות של תלמידים הפכו לגורם השני בחשיבות  הם הגורם המרכזי לשחיקה 
החדשות.  לדרישות  להסתגל  רוצים  לא  גבוהה  מקצועית  מחויבות  עם  מורים  השחיקה.  על  בהשפעה 
פוגעות בהערכה העצמית שיש להם. הרפורמות מוצעות  והן  ידם כביקורת  הרפורמות מתפרשות על 
משום שהשיטה הישנה נכשלה, השיטה נכשלה כי המורים נכשלו. כמו כן ברגע שהשינוי נכנס לתוקף 
הוא מעצים תחומים מסוימים ומחליש תחומים שרק אתמול היו החשובים. המורים השקיעו מאמצים 
היא הערכה  והם מרגישים שיש הערכה מעטה כלפיהם. עצם הבחירה בשינוי  'של אתמול'  בתחומים 
שלילית כלפיהם. גביש מצטטת את לנס ודה-גסוס )Lens & De Jesus, 1999 בתוך גביש, 2002(, 
הטוענים שאחת הסיבות העיקריות להגברת השחיקה בגלל שינויים ורפורמות היא העובדה שהרפורמות 
כי חלק מהשחיקה קשור  טוענת   )1994( מישור  המורים.  וללא שיתוף של  למטה'  'מלמעלה  מוטלות 
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להיעדר תמיכה במורה העומד לפני השינויים. לטענתה היעדר התמיכה מביא את המורה לידי אדישות, 
שמרנות ושחיקה.

הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך )ראמ"ה( ערכה מחקרי הערכה על תכנית אופק חדש בחטיבות 
הביניים בשנת תש"ע ובשנת תשע"א. בדו"ח המחקר שהתמקד בשנת הלימודים תש"ע )ראמ"ה, 2013( 
– השוו בין תשובות של מורים המשתתפים בתכנית לתשובות מורים שלא השתתפו בתכנית – צוין שרוב 
גדול של המנהלים והמורים מעוניינים להמשיך ברפורמה. כשלושה רבעים מהמנהלים דיווחו על שביעות 
רצון גבוהה וכ-44% מהמורים דיווחו על שביעות רצון מהתכנית. רק כ-40% מהמורים המשתתפים 
בתכנית דיווחו שהם מרוצים מעבודתם כמורים, אך בקרב המורים שאינם משתתפים בתכנית רק 30% 
ענו תשובה דומה. קרוב לשני שליש )64%( מהמורים המשתתפים בתכנית דיווחו על תחושה של עומס 
עומס העבודה  כבד בעבודה בבית הספר לעומת 54% מהמורים שאינם משתתפים בתכנית. לדעתם, 
גבר בעקבות ההשתתפות ברפורמה. רוב המורים והמנהלים דיווחו על שינוי לטובה בעבודת בית הספר 
ועל שיפור בקשר האישי של מורה ותלמיד. לעומת זאת, עולה מהמחקר כי המורים והמנהלים מדווחים 

שתדמית ההוראה לא השתנתה בעקבות הרפורמה.

כי  חשים  שהמורים  החוקרים  ציינו  תשע"א  בשנת  חדש  אופק  רפורמת  על   )2012( ראמ"ה  בדו"ח 
הרפורמה "חוללה שינוי של ממש באופן עבודתם ובאופן שבו הם תופסים את עצמם מבחינה מקצועית" 
)שם, עמ' 5(. דומה כי אפשר להסיק מממצא זה שזהותם המקצועית של המורים בתכנית אופק חדש 

גבוהה מהזהות המקצועית של המורים שאינם משתתפים בתכנית.

אפשר לצפות כי תכנית אופק חדש, בהיותה רפורמה כה נרחבת, עשויה להשפיע על תחושות השחיקה 
של המורים. אפשר לצפות כי הגורמים הארגוניים והסביבתיים של המורים ישתנו והם עשויים להקטין 

את תחושת השחיקה של המורים. 

מטרת המחקר הייתה לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורים המשתתפים בתכנית 
אופק חדש ובין מורים שאינם משתתפים בתכנית אופק חדש בשחיקה, בזהות המקצועית ובקשר ביניהן. 
שוער כי יימצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין מורים המשתתפים באופק חדש ובין מורים שאינם 
העוסקים  המחקרים  ממצאי  כי  העובדה  בשל  ביניהן.  ובקשר  המקצועית  בזהות  בשחיקה,  משתתפים 
בשחיקת מורים בעקבות שינויים ארגוניים ורפורמות אינם חד משמעיים, לא הועלו השערות ספציפיות. 

שיטה

מדגם

210 מורות המלמדות בבתי ספר יסודיים השתתפו במחקר. כ-55% מהם )n=116( משתתפות בתכנית 
אופק חדש וכ-n= 94( 45%( אינן משתתפות בתכנית. כמחצית )n = 60( מהמורות המשתתפות בתכנית 
משתתפות בה שנה שנייה ולמחציתן )n = 56( זו השנה הראשונה. טווח ותק המורות בהוראה נע משנה 

אחת ועד 35 שנה, כאשר ממוצע הוותק היה std = 9.65( 17.30( והחציון 16.3.

המורות נבחרו באקראי מתוך חמישה בתי ספר יסודיים ממלכתיים ושישה בתי ספר ממלכתיים-דתיים 
באזור המרכז. 
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כלים

המורות מילאו שלושה שאלונים: שאלון זהות מקצועית למורים )פישרמן ווייס, 2011(, שאלון שחיקה 
למורים )פרידמן, 1999( ושאלון פרטים דמוגרפיים שכלל פרטים על ותק בהוראה, מהם התפקידים 

שהם ממלאים בבית הספר, האם משתתפים בתכנית אופק חדש וכמה שנים הם משתתפים בתכנית.

הליך

המורות נדגמו בחדרי מורים. המורות המשתתפות בתכנית מלמדות בבתי ספר שבהם רוב מוחלט של 
המורים משתתפים בתכנית. עובדה זו נבדקה עם המנהלים לפני הבחירה בבתי הספר. לאחר קבלת אישור 
מהמנהלים של בתי הספר, עוזרות מחקר ביקשו מהמורות בחדרי המורים לענות על השאלונים. עוזרות 
המחקר דיווחו על היענות גבוהה )כ-85% הסכימו לענות(. השאלונים הועברו בזמן ההפסקה ונאספו 

מהמורות לקראת סיום יום הלימודים. השאלונים הועברו במהלך שנות הלימודים תשע"א ותשע"ב.

תוצאות

בשל המחקרים המלמדים על קשר בין ותק המורה לשחיקתו הוחלט להכניס את ותק המורה כמשתנה 
בניתוחים הסטטיסטיים. המורות חולקו לשלוש קבוצות על פי האחוזונים ה-33 וה-66. התקבלו שלוש 
קבוצות: ותק 1 - בעלי ותק הנמוך מ-11 שנים; ותק 2 - בעלי ותק שבין 11 שנים ל- 19; ותק 3 - בעלי 

ותק הגבוה מ-20 שנים.

מורות  ובין  חדש  אופק  בתכנית  המורות המשתתפות  בין  הבדלים  יימצאו  כי  בדיקת ההשערה  לצורך 
שאינן משתתפות תוך אינטראקציה עם שלוש קבוצות הוותק על שלושת מרכיבי השחיקה )תשישות 
 ,3X2 דו-כיווני, במערך של Manova נפשית, אי מימוש עצמי ודה-פרסונליזציה( נערך ניתוח שונות

כאשר 2= משתתף בתכנית אופק חדש או לא משתתף * 3= קבוצות הוותק.

הממצאים מראים כי בניתוח הכולל Manova לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המשתתפות 
אולם  הוותק,  קבוצות  בין שלוש  הבדלים  נמצאו  לא  בו.  המורות שלא משתתפות  ובין  החדש  באופק 
 F)6,204(=1.86,( קיימת נטייה למובהקות לגבי האינטראקציה בין משתתפות באופק לשנות הוותק
p=.08, η2=.03(. בניתוח univariate על כל משתנה תלוי בנפרד נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 
 F)2,208(=5.13, p<.01,(( באינטראקציה בין השתתפות באופק לוותק במרכיב אי מימוש עצמי בלבד

.η2=.05

הממצאים מפורטים בלוח מספר 44.
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לוח מספר 44: ממוצעים וסטיות תקן לגבי אי מימוש עצמי שנמצאה מובהקת סטטיסטית

באופק  השתתפות 
החדש

ותק 3ותק 2ותק 1

ממוצעמשתתף
ס.ת.

N

3.23

.88

45

2.74

.80

38

2.66

.67

33

ממוצעלא משתתף
ס.ת.

N

2.57

.74

34

2.90

.55

27

2.66

.99

33

המשתתפות  בקבוצת  כי  התקבל  ההבדלים.  מקור  לבדיקת   )shafe מסוג(  post hoc ניתוחי נעשו 
)ותק   1 ותק  בקבוצת  סטטיסטית  מובהק  באופן  גבוהה  הייתה  עצמי  מימוש  אי  תחושת  חדש  באופק 
 M=2.74, std=.80( )M=2.66,( לעומת שתי קבוצות הוותק האחרות )M=3.23, std=.88( )מועט
std=.67(. בקרב המורות שאינן משתתפות באופק חדש לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין 

שלוש קבוצות הוותק.

הממצאים מתוארים בתרשים מספר 8.

 תרשים מספר 8: תיאור האינטראקציה ותק אופק חדש
בקרב שלוש קבוצות מורים
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מורות  ובין  חדש  אופק  בתכנית  המורות המשתתפות  בין  הבדלים  יימצאו  כי  בדיקת ההשערה  לצורך 
שאינן משתתפות באינטראקציה עם שלוש קבוצות הוותק על ארבעת מרכיבי הזהות המקצועית נערך 
לא  או  חדש  אופק  בתכנית  כאשר 2= משתתף   ,3X2 של במערך  דו-כיווני,   Manova שונות  ניתוח 

משתתף * 3= קבוצות הוותק.

הוותק  קבוצות  שלוש  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו   Manova הכולל  בניתוח 
המשתתפות  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא   .)F)8,202(=2.37, p<.02, η2=.06(
השתתפות  בין  סטטיסטית  מובהקת  אינטראקציה  נמצאה  ולא  משתתפות  הלא  ובין  החדש  באופק 
הבדלים  נמצאו  בנפרד  תלוי  משתנה  כל  על   univariate בניתוח  ותק.  ובין  החדש  באופק 
בבחירה  ביטחון  המקצועית:  הזהות  במרכיבי  הוותק  קבוצות  שלוש  בין  סטטיסטית  מובהקים 
חוללות   ;)F)2, 204(=6.58, p<.01( שליחות   ;)F)2, 204(=2.88, p<.05(  המקצועית 

 .F)2,204(= 3.51, p<.05(.η2=.07(

הממצאים מפורטים בלוח מספר 45.

 לוח מספר 45: ממוצעים וסטיות תקן של שלוש קבוצות ותק
לגבי מרכבי הזהות המקצועית שנמצאו מובהקים סטטיסטית

ותק 3ותק 2ותק 1
ממוצעביטחון בבחירה

ס.ת.
N

2.81

.25

79

2.70

.81

65

2.50

.86

66

ממוצעשליחות
ס.ת.

N

3.10

.94

79

2.89

.98

65

2.56

.99

66

ממוצעחוללות
ס.ת.

N

2.93

.89

79

2.88

.99

65

2.52

.98

66

נעשו ניתוחי post hoc לבדיקת מקור ההבדלים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 46.

 לוח מספר 46: תוצאות ניתוחי post hoc לבדיקת מקור ההבדלים בין שלוש קבוצות הוותק
לגבי מרכיבי הזהות המקצועית

V 1

)N=79(

V 2

)N=65(

V 3

)N=66(

F2,207P>Post hoc

ממוצעביטחון בבחירה
ס.ת.

2.81

.25

2.70

.81

2.50

.86

2.88.05V1>V3

ממוצעשליחות
ס.ת.

3.10

.94

2.89

.98

2.56

.99

6.58.002V1>V3

V2>V3
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ממוצעחוללות
ס.ת.

2.93

.89

2.88

.99

2.52

.98

3.51.03V1>V3

V2>V3

והחוללות  הביטחון בבחירה המקצועית, תחושת השליחות  כי תחושת  לראות  מלוח מספר 46 אפשר 
המקצועית של המורים הפחות ותיקים היו גבוהים מציוני המורים הוותיקים.

כדי לבחון האם קיימים הבדלים בין מורות המשתתפות בתכנית אופק חדש ובין מורות שאינן משתתפות 
ציון  לניבוי  בצעדים  רגרסיה  ניתוחי  סדרת  נערכה  לשחיקה  מקצועית  זהות  שבין  קשר  לגבי  בתכנית 
השחיקה הכולל וגורמי השחיקה )כל אחד לחוד( על פי גורמי הזהות המקצועית. הניתוחים נעשו בנפרד 

בקבוצת המורות המשתתפות בתכנית ובקבוצת המורות שאינן משתתפות בה.

מורות המשתתפות בתכנית אופק חדש 

לניבוי ציון השחיקה על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצאו שני מודלים 
 F)2,( השני  במודל  לבחור  הוחלט  מהשונות.  וכ-11%  כ-5%  המסבירים  סטטיסטית  מובהקים 

 .)β=.54( ותחושת שליחות )β=−.70( הגורמים המנבאים היו ביטחון .)7.10=)113, p<.001

הממצאים מפורטים בלוח מספר 47.

 לוח מספר 47: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש

BβR2R2ΔFמשתנים

**67-0.7040.0510.051.-ביטחוןצעד 1 6.08

***440.5390.1120.061.שליחותצעד 2 7.10

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

לניבוי ציון התשישות הנפשית על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
אחד מובהק סטטיסטית )F)1,114(=5.31, p<.03(, המסביר כחמישה אחוזים מהשונות. הגורם המנבא 

היה ביטחון בבחירה )β=−.21(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 48.

 לוח מספר 48: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון התשישות הנפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש

BβR2R2ΔFמשתנים

5.31*289-0.2110.0450.045.-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 

נמצאו  בצעדים.  רגרסיה  ניתוח  נערך  המקצועית  הזהות  גורמי  פי  על  עצמי  מימוש  אי  ציון  לניבוי 
השני  במודל  לבחור  הוחלט  מהשונות.  אחוזים  וכעשרים  אחוזים  כחמישה  המסבירים  מודלים   שני 
)F)2,113(=13.93, p<.000(. הגורמים המנבאים היו ביטחון בבחירה )β=−.97( ותחושת שליחות 

)β=−.85(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 49.
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 לוח מספר 49: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים באופק חדש

BβR2R2ΔFמשתנים

**1.00-0.9700.0480.048-ביטחוןצעד 1 5.69

***750.8460.1980.15.שליחותצעד 2 13.93

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

לניבוי ציון דה-פרסונליזציה על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. לא נמצא מודל 
ניבוי מובהק.

מורות שאינן משתתפות באופק חדש 
נמצא  לא  בצעדים.  רגרסיה  ניתוח  נערך  המקצועית  הזהות  גורמי  פי  על  הכולל  השחיקה  ציון  לניבוי 
מודל ניבוי מובהק. לניבוי ציון התשישות הנפשית על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה 
בצעדים. לא נמצא מודל ניבוי מובהק. לניבוי ציון אי מימוש עצמי על פי גורמי הזהות המקצועית נערך 

ניתוח רגרסיה בצעדים. לא נמצא מודל ניבוי מובהק.
לניבוי ציון דה-פרסונליזציה על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
אחד מובהק סטטיסטית )F)1, 92(=4.94, p<.03(. הגורם המנבא היה חוללות )β=−.23(. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 50.

 לוח מספר 50: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים שאינם באופק חדש

BβR2R2ΔFמשתנים

4.94*232-0.2260.0510.051.-חוללותצעד 1

* p<0.05 

ובין מורות שאינן משתתפות בתכנית בקשר  בין מורות המשתתפות באופק החדש  לסיכום ההשוואה 
שבין זהות מקצועית לשחיקה, הממצאים מפורטים בלוח מספר 51.

לוח מספר 51: תיאור כללי של תוצאות הרגרסיות לניבוי שחיקה על פי זהות מקצועית בקרב 
מורים המשתתפים בתכנית האופק החדש ובקרב מורים שאינם משתתפים בה

מורים שאינם באופק החדשמורים המשתתפים באופק החדש
משתנים % שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא

% שונותמנבאים

ביטחון בבחירה )-(ציון השחיקה הכולל
--11שליחות

--5ביטחון בבחירה )-(תשישות נפשית

ביטחון בבחירה )-(אי מימוש עצמי
--20שליחות

5חוללות )-(--דה-פרסונליזציה
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מלוח 51 אפשר לראות כי בקרב מורות המשתתפות בתכנית נמצאו קשרים מובהקים סטטיסטית בין 
גורם ביטחון בבחירה המקצועית )מקדם שלילי( ותחושת שליחות )מקדם חיובי( של הזהות המקצועית 
ובין ציון השחיקה הכולל ושניים מגורמי השחיקה )תשישות נפשית ואי מימוש עצמי(. לא נמצאו קשרים 
מובהקים סטטיסטית בין גורמי הזהות המקצועית לגורם הדה-פרסונליזציה. לעומת זאת, בקרב מורות 
שאינן משתתפות בתכנית אופק חדש לא נמצאו קשרים מובהקים סטטיסטית בין גורמי הזהות המקצועית 
לציון השחיקה הכולל ולשניים מגורמי השחיקה. נמצא קשר שלילי בין גורם החוללות ובין ציון דה-

פרסונליזציה.

דיון

המטרה המרכזית של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם מורות המשתתפות בתכנית אופק חדש שחוקות 
יותר מעמיתותיהן שאינן משתתפות בתכנית והאם זהותן המקצועית מגובשת פחות מזהותן המקצועית 

של המורות שאינן משתתפות בתכנית.

אשר לשחיקה, נמצא כי תחושת אי מימוש עצמי של מורות המשתתפות בתכנית אופק חדש שמספר 
שנות עבודתן נמוך מ-11 שנים גבוהה באופן מובהק סטטיסטית מתחושת אי מימוש עצמי של מורות 
מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  חדש.  אופק  בתכנית  משתתפות  שאינן  ותק  שנות  של  דומה  מספר  עם 
הוותק  קבוצות  שתי  בקרב  משתתפות  שאינן  מורות  ובין  בתכנית  המשתתפות  מורות  בין  סטטיסטית 
האחרות. במילים אחרות, המורות המשתתפות בתכנית שחוקות בגורם אי מימוש עצמי יותר מעמיתותיהן 
שאינן משתתפות וזאת רק בקבוצת המורות שאינן ותיקות. ממצא זה תואם את ממצאי מחקרים שונים 
מועט.  ותק  עם  ממורים  פחות  שחוקים  ותיקים  שמורים  כך  על  המצביעים  התאורטי,  ברקע  שנסקרו 
ניסיון  )2002( טוענת שמחקרים רבים הדנים בקשר שבין ותק לשחיקה מדווחים שמורים עם  גביש 
רב רגישים פחות להשפעת לחץ תעסוקתי. מורים ותיקים חשים פחות תשושים, ציוניהם בגורם דה-
פרסונליזציה נמוכים והם מדווחים על רמות גבוהות של הגשמה אישית. אפשר לייחס ממצאים אלה 
לבגרות פסיכולוגית או לציפיות ראליות יותר )Webber & Toffler, 1989(. בהקשר זה ראוי לציין 
 כי אין תמימות דעות בין החוקרים באשר למספר שנות ניסיון בהוראה המראות על היות המורה 'ותיק'.
כי  טוענים   )Marlow, Inmam, & Betancourt-Smith, 1997( ובטנקורט-סמית  אינמאם  מרלו, 
מורה עם ותק של עשר שנים עובר למיצב של 'מורה ותיק'. במחקר הנוכחי החלוקה לשלישונים הניבה 
את קבוצת המורים עם ותק מועט כמורים עם ותק הנמוך מ-11 שנות ותק. בהתאם לכך, ייתכן שהמורים 
הוותיקים יותר )ותק מעל 11 שנים בהוראה( חוו ועדות שונות, קיבלו המלצות לשינויים ואף חוו שינויים 
תהליכים  חוו  הם  זעם.  יעבור  עד  ראש'  'להרכין  שעליהם  חשים  שהם  ייתכן  עבודתם.  שנות  במהלך 
מערכתיים שונים ו'שרדו' ולכן הם פיתחו מיומנויות להגנה מפני השפעתם של שינויים מערכתיים על 
שחיקתם. המורים עם ותק של פחות מ-11 שנים נמצאים בלב השינויים ולכן הם מושפעים מהם יותר. 
הממצא שהמורים המשתתפים בתכנית שחוקים יותר דווקא בגורם אי מימוש עצמי, הוא מעניין. התכנית 
דורשת השקעה רבה יותר של שעות עבודה ולכן היינו מצפים שאם שחיקתם של המורים המשתתפים 
בתכנית תהיה גבוהה משחיקתם של המורים שאינם משתתפים בה, שחיקה זו תבוא לידי ביטוי בגורם 
התשישות הנפשית. אם כן, מדוע חשים המורים המשתתפים בתכנית שאינם מגשימים את עצמם לעומת 
עמיתיהם? אולי אפשר לטעון שהמורה המשתתף בתכנית מתמודד עם תחושת העומס בעבודה, אם הוא 
רבה  במידה  תורם  משקיע  שהוא  חש שהמאמץ  אינו  המורה  אם  לחינוך.  ותורם  חשוב  חש שהמאמץ 
לחינוך ולחניך, הוא עלול לחוש שחיקה בגורם אי מימוש עצמי. מובן כי יש לבחון הסבר זה במחקר 
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נפרד ובמתודה מתאימה.

באשר לזהות מקצועית – לא נמצאה אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בינה ובין ותק המורה והשתתפות 
בתכנית אופק חדש. הבדלים מובהקים סטטיסטית נמצאו בין שלוש קבוצות הוותק. מורות עם ותק מועט 
בהוראה נמצאו עם זהות מקצועית גבוהה באופן מובהק סטטיסטית ממורות עם ותק רב בהוראה. כיוון 
שמטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון הבדלים בין שתי קבוצות מורות בהקשר של אופק חדש, וממצא 

זה אינו קשור לתכנית אופק חדש – לא נרחיב בהסבר הממצא.

ההבדלים המשמעותיים בין מורות המשתתפות באופק חדש ובין מורות שאינן משתתפות בתכנית נמצאו 
בקשר שבין הזהות המקצועית לשחיקה. בדרך כלל בקרב המורות המשתתפות באופק נמצאו קשרים 
מובהקים סטטיסטית בין זהות מקצועית לשחיקה, ואילו בקרב מורות שאינן משתתפות לא נמצאו כמעט 
בבחירה  שהביטחון  ככל  כי  נמצא,  בתכנית  המשתתפות  המורות  בקרב  סטטיסטית.  מובהקים  קשרים 
בבחירה  שהביטחון  ככל  נמוך.  הכולל  השחיקה  ציון  כך  נמוכה,  השליחות  ותחושת  גבוה  המקצועית 
בין  השלילי  הקשר  נמוכה.  עצמי  מימוש  אי  תחושת  כך  נמוכה,  השליחות  ותחושת  גבוה  המקצועית 
ביטחון בבחירה המקצועית לשחיקה מובן ואף הוזכר ברקע התאורטי. עלינו להסביר את הקומבינציה 
בין מקדם שלילי של ביטחון בבחירה ומקדם חיובי של שליחות לניבוי השחיקה ומדוע קשר זה נמצא 
'פיצוי'  דווקא בקרב מורות המשתתפות בתכנית אופק חדש. הסבר אפשרי לממצא זה מתמקד ביחסי 
)קומפונסציה(. ככל שהביטחון בבחירה המקצועית נמוך, כך תחושת השחיקה גבוהה אם המורה חשה 
שליחות בעבודתה. אם היא לא רואה בעבודתה החינוכית שליחות, השחיקה שלה תהיה נמוכה, על אף 
הביטחון הגבוה בבחירה המקצועית. אחת הסיבות האפשריות לכך היא היכולת של המורה לנתב את 
עצמה למניעים חיצוניים. כל עוד המורה חשה שליחות בעבודתה החינוכית, מניעיה פנימיים יותר, אך 
כאשר היא לא רואה בעבודתה שליחות - הניעתה חיצונית יותר ואז ככל שהביטחון בבחירה המקצועית 
גבוה, כך השחיקה ותחושת אי מימוש עצמי נמוכים וזאת רק בקרב המורות המשתתפות בתכנית אופק 
חדש. שניים מהשינויים המשמעותיים של אופק חדש קשורים להרכב משרתו של המורה ולשכרו. שכר 
המורים בתכנית עלה לצד עלייה בהיקף השעות הנדרשות למשרה. כאשר מורה בתכנית חש תחושת 
שליחות הוא מחשב פחות את חשבונות תשומות-תפוקות כלכליות. הוא רואה בחינוך ערך ובעבודתו 
החינוכית שליחות ולכן אם הוא בטוח בבחירתו המקצועית, תחושת השחיקה ותחושת אי מימוש עצמי 
ובין  בתכנית  בין השקעתו  היחס  את  הוא מחשב  בעבודתו שליחות,  רואה  אינו  הוא  אם  נמוכים.  יהיו 
העלייה בשכרו, והוא מבחין שהיחסים אינם דומים – תוספת השכר אינה 'מכסה' על תוספת ההשקעה. 
במצב כזה הוא עלול לשאול את עצמו האם צדק כשבחר בהוראה. אם הביטחון בבחירה המקצועית שלו 
גבוה, שחיקתו תהיה נמוכה, כי הוא אומר לעצמו שעל אף היחס בין ההשקעה והשכר הוא בטוח במקצוע 
שבחר. אבל אם הביטחון בבחירה המקצועית שלו נמוך, הוא אינו רואה בעבודתו שליחות והוא נדרש 
לתוספת שעות עבודה – הוא יחוש שחיקה בעבודתו. תמיכה מסוימת להסבר זה אפשר למצוא בדו"ח 
ראמ"ה )2012( שהראה כי שגרת שבוע העבודה בתכנית אופק חדש פגעה בתחושת השליחות של מורים 
מסוימים. לדברי החוקרים: "יש הרואים בזה פגיעה ברוח השליחות שבתפקיד ההוראה וניסיון לתחום 
אותה במסגרת צרה של מקום וזמן, מה שעלול דווקא להפחית מחשיבות התפקיד החינוכי" )שם, עמ' 

.)33

באשר לגורם הדה-פרסונליזציה – לא נמצא קשר בין זהות מקצועית לגורם זה בקרב המורות המשתתפות 
באופק חדש. לעומת זאת, נמצא קשר שלילי, נמוך ומובהק בין תחושת החוללות המקצועית של המורות 
שאינן משתתפות בתכנית ובין גורם הדה-פרסונליזציה. אחד הדגשים החינוכיים המרכזיים ביותר של 
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תכנית אופק חדש קשור לחינוך הפרטני, להעצמת התלמיד ולהשקעה בתלמיד )ולא רק בכיתה(. לצורך 
הגשמת מטרה זו נערכות השתלמויות הממוקדות ביחסי מורה-תלמיד וביחסי הוראה-למידה של התלמיד 
הפרטני. מבחינה תאורטית קיים מתח מובנה בין דגש בחינוך פרטני ובין דה-פרסונליזציה. ייתכן שבשל 
סיבה זו מורות המשתתפות בתכנית מפנימות יותר את הערך של חינוך פרטני ולא נמצא קשר בין זהותן 
המקצועית לדה-פרסונליזציה. בניגוד אליהן, בקרב מורות שאינן משתתפות בתכנית אופק חדש קיים 
קשר שלילי, נמוך ומובהק בין תחושת החוללות לגורם הדה-פרסונליזציה. ככל שהמורה חשה שהיא 
מסוגלת לחנך, כך היא תראה בחניך 'אדם' ולא 'מספר'. מנגד זה, ככל שתחושת החוללות שלה נמוכה, כך 
היא עלולה לחוש דה-פרסונליזציה ולכך תתווסף העובדה שהיא לא משתתפת בתכנית ולכן אולי הפנימה 
פחות את החשיבות של יחס אישי, קשר אישי וטיפול בפרט. בהקשר זה כדאי להזכיר את הגדרתם של 
 Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink,( קונרינוס, הלמס-לורנס, בז'ארד, בויטינק והופמן
Hofman, 2011 &( את הזהות המקצועית. לדעתם, זהות מקצועית קשורה לאופן שבו המורים רואים 
את עצמם באינטראקציה עם תלמידיהם. אינטראקציה זו ניכרת בין השאר בהניעה שלהם, במחויבות 

התעסוקתית וביעילות שלהם. 

למדידה  הארצית  הרשות  הערכה של  במחקר  הפרטני.  לחינוך  המורים  לפרשנות  קשור  חלופי  הסבר 
והערכה בחינוך )ראמ"ה, 2013( על רפורמת אופ"ק חדש בחטיבות הביניים בשנת הלימודים תש"ע, 
החוקרים מציינים שרוב המורים דיווחו כי השעות הפרטניות הוקדשו להוראה בתחום הדעת. במילים 
 )15%( מיעוטם  ורק  פרטנית  כהוראה  הפרטני  החינוך  את  מפרשים  בתכנית  המורים  רוב  אחרות, 
לשיחות אישיות. ייתכן שהמורות המשתתפות בתכנית, המפרשות את החינוך הפרטני כהוראה פרטנית 
והמקדישות את השעות הפרטניות להוראת תחומי דעת, לא חשות במתח שבין השתתפות בתכנית ובין 
דה-פרסונליזציה כיוון שהחינוך הפרטני, לדעתן, עוסק פחות במפגש הבין-אישי ויותר בהוראה במסגרת 
שונה. תמיכה להסבר זה אפשר לקבל מדיווח ראמ"ה על כך שמצד אחד, רוב המורים ברפורמה )80%( 
דיווחו שיש בידם הכלים והידע להנחיית תלמידים בשעות הפרטניות, אך מצד אחר, רוב המורים )58%( 
של  רגשיים  קשיים  עם  התמודדות  כגון  הפרטניות  לשעות  הנוגע  בכל  מקצועי  בפיתוח  צורך  הביעו 
בין  אין כלל מתח  וכדומה. אכן אם המורים מפרשים את החינוך הפרטני להוראה פרטנית,  תלמידים 
הממצאים. יש לסייג את ההסבר בציון העובדה שמחקר הערכה של ראמ"ה נערך בקרב מורים בחטיבות 

ביניים בעוד שהמחקר הנוכחי נערך בקרב מורות בבית הספר היסודי.

ותק  ולכן  חדש  אופק  תכנית  של  הראשונות  בשנים  נערך  המחקר  כי  לציין  ראוי   – המחקר  מגבלות 
כמו  ילדות' של התכנית.  'מחלות  ייתכן שלפנינו  יותר משנתיים.  לא  היה  המורים שהשתתפו בתכנית 
יניב תוצאות אחרות. בדו"ח ראמ"ה  וייתכן שמחקר על מדגם גדול יותר  כן מדגם המורים אינו גדול 
)2013( נמצא כי מורים המשתתפים יותר שנים בתכנית אופק חדש, מביעים שביעות רצון גבוהה יותר 
מעמיתיהם שהצטרפו מאוחר. גם בנושא החינוך האישי יש התקדמות שדווח עליה במחקר הערכה על 
המרכזית  התרומה  את  ציינו  במחקרם  מהמרואיינים  רבים  )ראמ"ה, 2012(.  תשע"ב  הלימודים  שנת 
של התכנית ליחסי מורים-תלמידים. החוקרים מוסיפים ומציינים ש"הסיפוק והתרומה שהמורים חווים 
יותר עם התלמידים... ומחיזוק תחושת  נובעים בעיקרם מן היחסים הקרובים  עקב השעות הפרטניות 
המסוגלות המקצועית והעצמת המורה" )שם, עמ' 30(. אנו מקווים שאכן מגמה זו תתחזק וממצאינו יהיו 

תקפים רק לשנים בהם התבצע המחקר.

לסיכום, בקרב מורים בקבוצת ותק נמוכה נמצא כי מורים המשתתפים בתכנית אופק חדש חשים אי 
מימוש עצמי בהשוואה למורים שאינם בתכנית. כמו כן בקרב מורים המשתתפים בתכנית נמצאו קשרים 
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שבין  הקשר  את  ממתנת  השליחות  תחושת  כאשר  לשחיקה,  מקצועית  זהות  בין  סטטיסטית  מובהקים 
ביטחון בבחירה המקצועית לשחיקה. 

מגבלות המחקר והמלצות למחקרים עתידיים עוסקים בשני היבטים: גודל המדגם והתקדמות בתכנית 
אופק חדש. מומלץ לערוך עוד מחקרים על מדגמים גדולים יותר )ובשני המגדרים( כדי לבחון את ממצאי 
המחקר. רצוי לערוך מחקרי המשך עם התבססות התכנית ולהשוות ממצאים אלה עם מחקר מקביל על 

השפעת תכנית "עוז לתמורה".
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 זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים
 המשתתפים בתכנית "עוז לתמורה"
ומורים שאינם משתתפים בתכנית

תכנית "עוז לתמורה"

את שורשיה של תכנית עוז לתמורה אפשר למצוא בתכנית בעלת שם זהה שיזם ארגון המורים העל-
יסודי. התכנית שהוצעה על ידי ארגון המורים העל-יסודי פותחה כתגובה להמלצות "כוח משימה לאומית 

לקידום מערכת החינוך בישראל". 

שרת החינוך, לימור לבנת, עם כניסתה לתפקיד בשנת 2001, מינתה את איש העסקים שלמה דוברת 
לעמוד בראש ועדה "כוח משימה לאומית לקידום מערכת החינוך בישראל". הוועדה הגישה המלצות 
רבות, וביניהן חיזוק מעמדו של בית הספר ועצמאותו כמוקד לעשייה החינוכית. שני ארגוני המורים 
)הסתדרות המורים וארגון המורים העל-יסודיים( התנגדו להמלצות הוועדה ורוב המלצותיה לא מומשו, 

על אף החלטת הממשלה לקבלם. 

פרופ' יולי תמיר כשרת החינוך החלה במשא ומתן אינטנסיבי עם שני ארגוני המורים, אך הצליחה להגיע 
לידי הסכמה רק עם הסתדרות המורים על נוסח של רפורמה נפרדת, "אופק חדש". הסכם השכר נחתם 
בשנת תשס"ח והוחל ביישומו בשנה זו. ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים התנגד בתוקף לרפורמה 
זו. לאחר מאבק ומשא ומתן נחתם, בשנת הלימודים תשע"ב, הסכם עם ארגון המורים בבתי הספר העל-
יסודיים. הסכם זה בנוי על תכנית "עוז לתמורה" שהציע ארגון המורים, והיא נוסתה כמה שנים לפני כן 

)אבידב-אונגר, רוזנר ורוזנברג, 2013(.

תכנית עוז לתמורה "המקורית" נוסתה בחמישה בתי ספר בשנות הלימודים תשס"א-תשס"ג והופסקה 
משרד  העל-יסודיים,  הספר  בבתי  המורים  ארגון  בשיתוף  נבנתה  זו  תכנית  תקציביות.  מגבלות  בשל 
ומשרד האוצר. בשנים שהתכנית המקורית הופעלה בהן, השתתפו בה ארבעה בתי ספר על- החינוך 

יסודיים שש-שנתיים וחטיבת ביניים עצמאית אחת.

פרידמן, ברמה, לוין-אפשטיין וקרונגולד )2003( בחנו את הצלחת התכנית וממחקרם אפשר ללמוד על 
מטרותיה, על עיקריה ועל הצלחותיה. הם מציינים ארבע עיקרים וחמש מטרות. עיקרי התכנית עוסקים 
בתגמול המורים על פי תשומות והישגים, צמצום מספר התלמידים בכיתה, שינוי מבנה שבוע העבודה 

של המורים ושיפור התנאים הפיזיים בבית הספר. 

להלן מטרות התכנית:

שיפור הישגי תלמידים וצמצום פערים. א. 
צמצום תופעת הנשירה מבתי הספר. ב. 

שיפור באקלים בית הספר והפחתת תופעות האלימות. ג. 
שיפור במקצועיות המורים והגברת היעילות שלהם. ד. 
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והישגיהם  עבודתם  מתנאי  שלהם  הרצון  שביעות  ותחושת  המורים  של  המקצועי  הדימוי  שיפור  ה. 
המקצועיים.

שתי המטרות האחרונות "מתכתבות" עם זהות מקצועית ועם שחיקה.

השנה  של  השנייה  מהמחצית  נערך  החינוך,  משרד  שהזמין  ואחרים, 2003(  )פרידמן  הערכה  מחקר 
הראשונה להפעלת התכנית. אפשר לסכם את עיקרי הממצאים בנקודות הבאות:

ניכר שיפור בהישגי התלמידים. א. 
המורים חשים בשיפור אקלים בית הספר בשל השיחות האישיות ושיעורי התגבור. כמו כן התלמידים  ב. 

מדווחים על שיפור באקלים.
תחושת  גם  ועמה  גברה  האחריותיות  תחושת  למקצועיותם.  התכנית  מתרומת  מרוצים  המורים  ג. 

האחריות של המורים.
לא היה שינוי ברמת השחיקה. ד. 

החוקרים סיכמו את מחקרם בציון העובדה שעל אף שתקופה של שלוש שנים היא קצרה מדי לבחינת 
ההצלחה, אפשר לסכם שהמורים ציינו את השיפור שחל באקלים בית הספר, את השיפור במקצועיות 
המורה ובדימוי העצמי המקצועי שלו. כמו כן ציינו החוקרים שהתכנית דורשת זמן לימוד והסתגלות 

ושרוב המורים מעוניינים בהמשך יישומה.

כאמור לעיל, תכנית עוז לתמורה פותחה על בסיס התכנית המקורית שהופסקה בשנת תשס"ג. 

אבידב-אונגר ואחרים )2013( טוענים כי שני ההסכמים )אופק חדש ועוז לתמורה( הם בגדר "פריצת 
דרך להתוויה של מדיניות הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בישראל". המחברים מוסיפים כי "שתי 
הרפורמות נועדו ליצור שפה פדגוגית אחידה ותרבות של למידה משותפת. תו ייחודי נוסף שלהן הוא 
הניסוח מחדש של תוצרי הפיתוח המקצועי, היינו, המשימות המוטלות על המשתתפים בקורסים לפיתוח 

מקצועי". 

לפי המחברים, מופיעות להלן מטרות הפיתוח המקצועי בתכנית אופק חדש:

גיבוש זהות מקצועית לשם מיצוי יכולותיו האישיות והמקצועיות של עובד ההוראה.  א.  
העלאת המסוגלות האישית והמקצועית כדי לקדם הישגים הנדרשים ממנו בעת יישום תפקידיו.  ב.  

פיתוח והבנה של מהות המחויבות המקצועית להבטחת הוראה ולמידה איכותית לתלמידים.  ג.  
הבטחת תפקוד מיטבי של עובד ההוראה כחבר בצוות המוסד החינוכי וכשותף להצלחתו של הארגון  ד.  

המעסיק אותו. 
פיתוח אישי-מקצועי של עובד ההוראה כאדם בעל תפיסת עולם חינוכית, חברתית וערכית.  ה.  

התפקיד,  ולשותפי  להורים  לתלמידים,  אפקטיבי  מענה  למען  ההוראה  עובד  של  היכולות  טיוב  ו.  
למימוש המטרות והיעדים שהוגדרו בהלימה לצרכיו האישיים ולצורכי המערכת.

מתן אפשרות לניעות ולהתקדמות בסולם הדרגות המקצועי.  ז.  
הטמעת מדיניות משרד החינוך להשגת יעדים נדרשים. ח.  

לפי  המקצועית.  בזהות  מתמקדת  בתכנית  המקצועי  הפיתוח  של  הראשונה  המטרה  כי  לראות  אפשר 
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הגדרת פישרמן ווייס )2011(, אחד מגורמי הזהות המקצועית הוא תחושת חוללות מקצועית ולכן גם 
המטרה השנייה היא חלק מהזהות המקצועית. מניעת השחיקה או צמצומה לא מופיעה במפורש. אם כן, 

אפשר לטעון שחלק מהנקודות עשויות לתרום להפחתתה.

באתר משרד החינוך מופיעים ארבעה דגשים בפיתוח המקצועי בתכנית עוז לתמורה:

למידה מתמשכת לאורך הנתיב המקצועי ודגש בהתמחות במקצועות ההוראה.  א.  
פיתוח מקצועי בית ספרי ליצירת תרבות של ארגון לומד.  ב.  

הכשרה טרום-תפקידית ובמהלך התפקיד של בעלי תפקידים.  ג.  
שיפור האיכות של תהליכי ההוראה-למידה-הערכה. ד.  

הזהות המקצועית לא מופיעה בדגשים אלו ואף לא השחיקה.

שישה עקרונות מופיעים באתר משרד החינוך בנושא הפיתוח המקצועי בתחום הפדגוגי:
הפיתוח המקצועי יתבסס על תכניות לקורסים שיגבשו היחידות המקצועיות במשרד החינוך. קורסים  א. 

אלו יספקו את מתווה הפיתוח המקצועי.
בכל קורס תינתן מטלת ביצוע יישומית – תיעוד רפלקטיבי-יישומי של תהליך הלמידה וההוראה  ב. 

והרלוונטי למעשה החינוכי.
וכחבר  כפרט  מורה  כל  הפיתוח המקצועי של  על  הוא שיופקד  חינוכי,  כמנהיג  בית הספר,  מנהל  ג. 
מסלול  את  מורה  כל  עם  חינוכי  בדיאלוג  ויאשר  יתכנן  מנהל  הספר.  בית  של  העמיתים  בקהילת 

ההתפתחות המקצועית שלו.
תכנית הפיתוח המקצועי תכלול את תחום הדעת, תחום דידקטי-חינוכי, תחום ניהולי-ארגוני והעצמה  ד. 

אישית.
הפיתוח המקצועי יתבצע במוסדות האקדמיים המוכרים על ידי המל"ג )מכללות אקדמיות לחינוך  ה. 
ארגוני  של  המקצועי  הפיתוח  במוסדות  פסג"ה,  במרכזי  באוניברסיטאות(,  לחינוך  הספר  ובתי 

המורים ובבית הספר.
ככלל, עובד הוראה יוכל לזכות בגמול פיתוח מקצועי אחד לשנה, לאחר שילמד בקורס/ים שהיקפם  ו. 

עד 112 שעות, יבצע את משימות הקורס ויהיה נוכח בקורס נוכחות סדירה.

הזהות המקצועית והשחיקה לא מופיעים כלל בהקשר זה.

ועמוקות בחדרי  רבות  למחלוקות  נושא  היא  אופק חדש,  תכנית  לאחותה  בדומה  לתמורה,  עוז  תכנית 
)2010( סיכמו חלק מטענות הצדדים. המחברות  זליקוביץ'  ומורן   )2008( גרנות  ובתקשורת.  מורים 
מציינות שלצד המצדדים בתכנית רבים טוענים ששכרו של המורה למעשה פחת. המתנגדים סבורים 
שאם מחשבים את כלל שעות העבודה של המורים על פי התכנית ואת השכר המשולם להם נראה כי 
התשלום לשעת עבודה של המורה פחת. כמו כן מציינים המתנגדים כי התכנית אינה מאפשרת למורים 
לא  הספר  בית  שסביבת  טוענים  רבים  לפניה.  עשו  שרבים  דבר   - אחת  מלאה  ממשרה  יותר  לעבוד 
הצורך  הספר.  בבית  לפעול  יצטרכו  שבהן  הרבות  ולשעות  המורים  של  הנוספים  לתפקידים  הותאמה 
לשוחח עם תלמידים שיחות אישיות וללמד קבוצות קטנות מחייב היערכות פיזית הקשורה לחללים בבית 

הספר ועד שבית הספר לא ייערך לכך, הם יתקשו למלא תפקידים אלה.

עוד טיעונים נגד התכנית קשורים לסמכות המנהל. התכנית מעניקה למנהל סמכויות רבות באשר לקביעת 
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וטוענים  ולקבלת תפקידים. מורים רבים מעלים חששות בשל כך  מעמדו של המורה, לעלייה בדרגה 
שסמכויות אלו רחבות מדיי.

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההבדלים בין מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם 
משתתפים בתכנית בזהות המקצועית, בשחיקה ובקשר ביניהן.

כיוון שהמחקר נערך שנתיים בערך לאחר המחקר שבחן את ההבדלים בין מורות המשתתפות בתכנית 
אופק חדש ובין מורות שאינן משתתפות בתכנית אופק חדש העלנו השערות בהתאם לממצאי המחקר 

המוקדם.

שיערנו כי זהותם המקצועית של מורים בתכנית עוז לתמורה תהיה מגובשת פחות מזהות המורים שאינם 
משתתפים בתכנית. שיערנו שהמורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה יהיו שחוקים יותר באופן מובהק 

סטטיסטית מעמיתיהם. בקשר שבין הזהות המקצועית לשחיקה לא העלנו השערה ספציפית.

שיטה

מדגם

ממלכתיים,  היו  הספר  מבתי  שלושה  על-יסודיים.  ספר  בתי  משישה  מורים  השתתפו 368  במחקר 
שניים ממלכתיים דתיים ואחד פרטי. כעשרה אחוזים מהמורים היו גברים )n=38( וכתשעים אחוז היו 
נשים )n=330(. טווח ותק המורים נע משנה אחת ועד 45 שנות ותק, ממוצע שנות הוותק היה 15.09 
השתתפו  לא  וכ-49%   )n=189( לתמורה  עוז  בתכנית  השתתפו  מהמורים  כ-51%   .)std=10.40(

.)n=179( בתכנית

כלים

המורים התבקשו למלא שלושה שאלונים: שאלון זהות מקצועית למורים )פישרמן ווייס, 2011(, שאלון 
שחיקה למורים )פרידמן, 1999( ושאלון פרטים דמוגרפיים.

הליך

באנונימיות  השאלונים  את  למלא  התבקשו  המורים  בהפסקות.  המורים  בחדרי  הועברו  השאלונים 
ולהחזירם לעורך המחקר ולעוזרות המחקר באותו היום. היו מורים שביקשו לענות בביתם ולהחזירם 
למחרת. לא נצפו קשיים מיוחדים במילוי השאלונים, אם כי היו מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה 

שהביעו התנגדות לתכנית במהלך מילוי השאלונים.

תוצאות

בשל המחקרים המלמדים על קשר בין ותק המורה לשחיקתו הוחלט להכניס את ותק המורה כמשתנה 
בניתוחים הסטטיסטיים. ניסינו לחלק את המורים לשלוש קבוצות ותק על פי האחוזונים ה-33 וה-66, 
אך החלוקה הניבה מרווח שנים לא פרופורציוני )קבוצה א' 7-1, קבוצה ב' 13-8 וקבוצה ג' 45-14( 

מסיבה זו השארנו את ותק המורה כמשתנה אינטרוולי. 
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לצורך בדיקת ההשערה כי יימצאו הבדלים בין המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים 
שאינם משתתפים תוך שמירה על משתני הוותק והמגדר כמשתנים מפוקחים - נערך ניתוח שונות מסוג 

.ANCOVA

הממצאים מפורטים בלוח מספר 52.

ANCOVA לבדיקת הבדלים בזהות מקצועית  לוח מספר 52: ניתוח 
בין מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם משתתפים בתכנית

FPס.ת.ממוצע

ל.מ.3.29.420.92עוז לתמורהציון זהות מקצועית הכולל
3.35.40לא משתתף

ל.מ.3.24.562.49עוז לתמורהביטחון
3.36.49לא משתתף

ל.מ.3.30.570.34עוז לתמורהשליחות
3.36.53לא משתתף

ל.מ.3.11.500.17עוז לתמורהמוניטין
3.10.48לא משתתף

ל.מ.3.46.420.06עוז לתמורהחוללות
3.45.44לא משתתף

2.89.865.41p<.02עוז לתמורהציון השחיקה הכולל
2.65.68לא משתתף

2.961.044.78p<.03עוז לתמורהתשישות נפשית
2.691.01לא משתתף

ל.מ.2.571.041.61עוז לתמורהאי מימוש עצמי
2.38.86לא משתתף

3.20.856.96p<.01עוז לתמורהדה-פרסונליזציה
2.92.75לא משתתף

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם 
המשתתפים  המורים  ציוני  הכולל.  המקצועית  הזהות  ובציון  המקצועית  הזהות  בגורמי  בה  משתתפים 
בתכנית עוז לתמורה נמצאו גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני מורים שאינם משתתפים בתכנית 
משמעות  ודה-פרסונליזציה(.  נפשית  )תשישות  השחיקה  ובגורמי  הכולל  השחיקה  בציון  לתמורה  עוז 
ודה- נפשית  תשישות  בגורמים  יותר  שחוקים  חשים  בתכנית  המשתתפים  שהמורים  היא  הממצאים 
מתוארים  הממצאים  סטטיסטית.  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  עצמי  מימוש  אי  בציון  פרסונליזציה. 

בתרשים מספר 9.
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 תרשים מספר 9: ממוצעי ציון השחיקה הכולל וגורמי השחיקה בקרב מורים המשתתפים
בתכנית עוז לתמורה ובקרב מורים שאינם משתתפים בה

הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה

כדי לבחון האם קיימים הבדלים בין מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם משתתפים 
בתכנית בקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה נערכה סדרת ניתוחי רגרסיה בצעדים לניבוי ציון השחיקה 
הכולל וגורמי השחיקה )כל אחד לחוד( על פי גורמי הזהות המקצועית. הניתוחים נעשו בנפרד בקבוצת 

המורים המשתתפים בתכנית ובקבוצת המורים שאינם משתתפים.

ציון השחיקה הכולל

מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

לניבוי ציון השחיקה הכולל על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצאו שני 
השני  במודל  לבחור  הוחלט  מהשונות.  וכ-49%  כ-47%  המסבירים  סטטיסטית  מובהקים  מודלים 
 .)β=.15( ומוניטין   )β=−.73( ביטחון  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,187(=88.43, p<.001(

הממצאים מפורטים בלוח מספר 53.

 לוח מספר 53: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***730.470.47.-1.13-ביטחוןצעד 1 163.82

***250.150.490.02.שליחותצעד 2 88.43

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 
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מורים שאינם משתתפים בתכנית עוז לתמורה 

לניבוי ציון השחיקה הכולל על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
ביטחון  היה  המנבא  הגורם   .)F)1,178(=138.79, p<.001( כ-44%  המסביר  סטטיסטית  מובהק 

)β=−.66(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 54.

 לוח מספר 54: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים שלא משתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***660.44.-86.-ביטחוןצעד 1 138.79

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

תשישות נפשית

מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

נמצאו  בצעדים.  רגרסיה  ניתוח  נערך  המקצועית  הזהות  גורמי  פי  על  הנפשית  התשישות  ציון  לניבוי 
שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-28% וכ-33% מהשונות. הוחלט לבחור במודל השני 
)F)2,187(=46.31, p<.001(. הגורמים המנבאים היו ביטחון )β=−.61( ומוניטין )β=.24(. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 55.

 לוח מספר 55: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***610.280.28.-1.17-ביטחוןצעד 1 72.48

***500.240.330.05.שליחותצעד 2 46.31

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורים שאינם משתתפים בתכנית עוז לתמורה

לניבוי ציון השחיקה הכולל על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
היה  המנבא  הגורם   .)F)1,178(=51.44, p<.001( מהשונות  כ-22%  המסביר  סטטיסטית  מובהק 

ביטחון )β=−.47(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 56.
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 לוח מספר 56: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון התשישות הנפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים שלא משתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***470.22.-80.-ביטחוןצעד 1 51.44

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

אי מימוש עצמי

מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

לניבוי ציון אי מימוש עצמי על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
אחד מובהק סטטיסטית המסביר כ-66% מהשונות )F)1,188(=358.33, p<.001(. הגורם המנבא היה 

ביטחון )β=−.40(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 57.

 לוח מספר 57: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***400.66.-1.67-ביטחוןצעד 1 358.33

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורים שאינם משתתפים בתכנית עוז לתמורה

לניבוי ציון אי מימוש עצמי על פי גורמי הזהות המקצועית נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
אחד מובהק סטטיסטית המסביר כ-58% מהשונות )F)1,178(=240.37, p<.001(. הגורם המנבא היה 

ביטחון )β=−.87(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 58.

 לוח מספר 58: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***870.58.-1.27-ביטחוןצעד 1 240.37

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

דה-פרסונליזציה

מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

לניבוי ציון דה-פרסונליזציה על פי גורמי הזהות המקצועית, נערך ניתוח רגרסיה בצעדים. נמצא מודל 
אחד מובהק סטטיסטית המסביר כ-11% מהשונות )F)1,188(=23.68, p<.001(. הגורם המנבא היה 
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ביטחון )β=−.33(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 59.

 לוח מספר 59: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***330.11.-53.-ביטחוןצעד 1 23.68

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורים שאינם משתתפים בתכנית עוז לתמורה

נמצאו  בצעדים.  רגרסיה  ניתוח  נערך  המקצועית  הזהות  גורמי  פי  על  דה-פרסונליזציה  ציון  לניבוי   
שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-11% וכ-14% מהשונות. הוחלט לבחור במודל השני 
 .)β=.21( ומוניטין   )β=−.24( חוללות  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,177(=14.73, p<.001(

הממצאים מפורטים בלוח מספר 60.

 לוח מספר 60: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה

BβR2R2ΔFמשתנים

***240.110.11.-42.-חוללותצעד 1 20.93

***210.140.03.-30.-מוניטיןצעד 2 14.73

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

לעניין  משתתפים  שאינם  מורים  ובין  לתמורה  עוז  בתכנית  המשתתפים  מורים  בין  ההשוואה  לסיכום 
הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה, הממצאים מפורטים בלוח מספר 61.

 לוח מספר 61: תיאור כללי של תוצאות הרגרסיות לניבוי שחיקה על פי זהות מקצועית
בקרב מורים המשתתפים בעוז לתמורה ומורים שאינם משתתפים בתכנית

מורים שאינם בעוז לתמורהמורים המשתתפים בעוז לתמורה

% שונותמשתנים מנבאים% שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא

ביטחון )-(ציון השחיקה הכולל
שליחות

44%ביטחון )-(49%

ביטחון )-(תשישות נפשית
שליחות

22%ביטחון )-(33%

58%ביטחון )-(66%ביטחון )-(אי מימוש עצמי

חוללות )-(11%ביטחון )-(דה-פרסונליזציה
מוניטין )-(

14%

פי  על  השחיקה  ציוני  של  המוסברת  השונות  אחוזי  כלל  בדרך  כי  לראות  אפשר   61 מספר   מלוח 
גורמי הזהות המקצועית גבוהים בקרב מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה לעומת מורים שאינם 
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משתתפים בתכנית. 

גורמי  ובניבוי  הכולל  השחיקה  ציון  בניבוי  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  המנבאים  למשתנים  באשר 
השחיקה )תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה(. בקרב המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה המשתנים 
שניבאו את ציון השחיקה הכולל היו ביטחון בבחירה המקצועית )מקדם ניבוי שלילי( ותחושת שליחות 
)מקדם ניבוי חיובי(, ואילו בקרב מורים שאינם משתתפים בתכנית ניבא משתנה הביטחון לבדו את ציון 

הכולל של השחיקה. 

את התשישות הנפשית בקרב המורים המשתתפים בעוז לתמורה, ניבאו ביטחון בבחירה )מקדם ניבוי 
הביטחון  גורם  ניבא  בתכנית  מורים שאינם משתתפים  ובקרב  חיובי(,  ניבוי  )מקדם  ושליחות  שלילי( 

בבחירה המקצועית.

את גורם הדה-פרסונליזציה ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית בקרב מורים המשתתפים בתכנית 
שלילי(  ניבוי  )מקדם  מקצועית  חוללות  ניבאו  משתתפים  שאינם  מורים  שבקרב  בעוד  לתמורה,  עוז 

ומוניטין ההוראה )מקדם ניבוי שלילי(.

דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההבדלים בין מורים בבתי ספר על-יסודיים המשתתפים בתכנית 
עוז לתמורה ובין מורים בבתי ספר על-יסודיים שאינם משתתפים בתכנית בזהות המקצועית, בשחיקה 

ובקשר ביניהן.

זהות מקצועית

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ובין מורים שאינם 
כאמור ברקע  הזהות המקצועית השונים.  ובגורמי  הכולל  הזהות המקצועית  בציון  משתתפים בתכנית 
התאורטי, כמה ממטרות התכנית עוסקות בזהות המקצועית של המורים. אפשר להסביר את הממצא שלא 

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בכמה דרכים:

המשמעות של השותפים לתכנית עוז לתמורה למונח "זהות מקצועית" שונה מהמשמעות של עורכי  א. 
"זהות  למונח  האוצר  ומשרד  העל-יסודי  המורים  ארגון  החינוך,  משרד  של  המשמעות  המחקר. 
המקצועית  ההתפתחות  את  רואים  השותפים  מקצועית".  "התפתחות  למונח  קרובה  מקצועית" 
"זהות  של  המשמעות  כלכליים.  ובגמולים  תפקידים  בקבלת  התקדמות  מומחיות,  של  במונחים 
מקצועית" בהקשר המחקרי הנוכחי היא הביטחון בבחירה המקצועית, תחושת השליחות, תחושת 

החוללות המקצועית ומוניטין ההוראה.
במדגם הנוכחי, משך הזמן שהמורים משתתפים בתכנית עוז לתמורה היה בין שנתיים לשלוש שנים.  ב. 

ייתכן שמשך זמן זה קצר מדי ואינו משפיע על הזהות המקצועית של המורים.
בכך.  מצליחה  לא  היא  המקצועית,  זהותם  את  לגבש  למורים  לסייע  מבקשת  שהתכנית  אף  על  ג. 
המתנגדים לתכנית מדגישים את הקשיים שחווים המורים המשתתפים בתכנית. ייתכן שקשיים אלו 
מונעים מהמורים לחוש יותר ביטחון בבחירתם המקצועית. כמו כן ייתכן שהקשיים מאפילים על 
תחושת השליחות שהיא חלק מהזהות המקצועית. ייתכן שהמורים הנדרשים לשוחח עם תלמידיהם 
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תחושת  כך  ובשל  בכך  מתקשים  ההתבגרות  גיל  את  המאפיינים  אישיים  בנושאים  להם  ולסייע 
המורים  ידי  על  נתפסת  שהתכנית  ייתכן  ההוראה,  למוניטין  אשר  מועצמת.  לא  שלהם  החוללות 

כממוקדת בהוראה ובמורים ולדעתם היא אינה משפרת את מוניטין ההוראה.

שחיקה

ציוני המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה בציון השחיקה הכולל היו גבוהים באופן מובהק סטטיסטית 
מציוני המורים שאינם משתתפים בתכנית. כמו כן ציוני המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה בגורמי 
המורים  מציוני  סטטיסטית  מובהק  באופן  גבוהים  היו  ודה-פרסונליזציה(  נפשית  )תשישות  השחיקה 
בין שתי  נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית  אי מימוש עצמי לא  בגורם  שאינם משתתפים בתכנית. 
קבוצות המורים. משמעות הממצאים היא שהמורים המשתתפים בתכנית חשים תשישות נפשית יותר 
גבוהה  שלהם  הכוללת  השחיקה  ותחושת  הדה-פרסונליזציה  בגורם  יותר  שחוקים  חשים  מעמיתיהם, 

מתחושות עמיתיהם שאינם משתתפים בתכנית.

את הממצא העוסק בתשישות הנפשית אפשר לייחס לקשיים של המורים המשתתפים בתכנית. גרנות 
)2008( ציינה את הטענות של מתנגדי התכנית. מורים דיברו על קשיים רבים, על עומס רב ועל כך שהם 
אינם מתוגמלים מספיק. חשוב לציין שתחושת התשישות הנפשית היא סובייקטיבית וייתכן שבהקשר 
של עוז לתמורה היא לא רק מבטאת עומס ועבודה רבה, אלא תחושה שהתגמול אינו תואם את ההשקעה 
הנדרשת מהם. תוספת שעות העבודה ותוספת המאמץ שהם משקיעים ובעיקר העובדה שלדעתם תוספת 
התגמול אינה תואמת את תוספת ההשקעה היא זו שגורמת, לדעתי, לתשישות הנפשית הגבוהה יותר של 

המורים המשתתפים בתכנית.

מהמורים  סטטיסטית  מובהק  באופן  יותר  שחוקים  נמצאו  לתמורה  עוז  בתכנית  המשתתפים  המורים 
שאינם משתתפים בגורם הדה-פרסונליזציה. גורם זה מבטא את הקשר בין מורה לתלמיד. מורה שציונו 
בגורם הדה-פרסונליזציה גבוה רואה בתלמיד "מספר" או "מקרה" ולא אדם. ממצא זה מעניין, כיוון 
שאחד העקרונות בתכנית עוסק בקשר האישי שבין המורה לתלמיד. הרפורמות אופק חדש ועוז לתמורה 
התכנית,  פי  על  מוקדשות,  המורה  ממשרת  שבועיות  שעות  ארבע  פרט".  מכוונת  "פדגוגיה  נקראות 
להוראה פרטנית וחלק מן המטרות של שעות אלה הן "העמקת השיח המשמעותי בין המורה לתלמיד". 
במצגת עוז לתמורה באתר הבית של משרד החינוך מוקדש מקום של כבוד ל"פיתוח אקלים של תמיכה 
לתלמידים".  המורה  בין  משמעותיים  יחסים  של  ותחזוקה  וליצירה  אכפתיות  של  ול"יחסים  רגשית" 
במצגת זו מופיעה הרצאתו של חתן פרס נובל, פרופ' שכטמן, בכנס "החינוך בישראל", ובה הוא מדגיש 
כן  הוא היחס האישי. כמו  ביותר של המנטור  את חשיבות המורה כמנטור לתלמיד. המאפיין החשוב 
משמעותי  שיפור  על  הראה  ואחרים, 2003(  )פרידמן  לתמורה  עוז  התכנית  ניסוי  של  הערכה  מחקר 
באקלים בית הספר הנובע בין השאר משיפור ביחסי מורה-תלמיד. אם כן, מדוע המורים המשתתפים 

בתכנית שחוקים דווקא בגורם הדה-פרסונליזציה יותר מעמיתיהם שאינם משתתפים בתכנית? 

בספר המתאר ניסוי בהכשרת מורים )פישרמן והרשליקוביץ, 2011( הבאנו את הקושי הרב שמבטאים 
מורים לנהל שיחה עם תלמידים. מורים ותיקים ומחנכי כיתות מדווחים על קושי לנהל שיחה אישית 
אישיות  בשיחות  דווקא  קשיים  מבטאים  המורים  בפרט.  מתבגרים  תלמידים  ועם  בכלל  תלמידים  עם 
המכוונות לרווחת התלמידים. אחת התכונות הבסיסיות ביותר הנדרשות לניהול שיח אישי עם תלמידים 
היא האמפתיה. אבן היסוד של האמפתיה היא אי השיפוטיות והמורים מתקשים ליצור אקלים אמפתי 
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ואינם נחלתם של המורים בתכנית עוז  במפגש מורה-תלמיד. קשיים אלה מאפיינים את כלל המורים 
לתמורה. ייתכן שאפשר להסביר את הממצא בעובדה שתכנית עוז לתמורה העבירה את הקשר האישי 
שבין המורה לתלמיד לקדמת הבמה. הבולטות הרבה של הקשר האישי לא מאפשרת למורה לדחוק את 
הקשר לרקע, הוא אינו יכול להתעלם מתפקיד זה ולהתמקד בהוראה מכוונת "חומר לימודי". המורה 
בבית הספר העל-יסודי יכול, אם הוא רוצה, להתמקד בהוראת "חומר", הוא יכול לדבר אל "הכיתה" 
ולא אל התלמיד הפרטי. הוא משלים עם תפיסתו והיא פחות מטרידה אותו. המורה בבית הספר העל-
יסודי המשתתף בתכנית עוז לתמורה אינו יכול לעשות זאת. הוא חייב להשקיע ארבע שעות שבועיות 
במפגש עם תלמיד בודד או קבוצה קטנה של תלמידים, הוא נדרש לקשר אישי עם תלמידיו, עליו לדווח 
על מפגשים אישיים, דנים בכך בחדרי המורים ובישיבות הצוות והוא יודע שאחד הקריטריונים להערכתו 
על ידי המנהל ממוקד בקשר זה. ייתכן שדווקא הדגש הרב בקשר האישי גורם לו לחששות שמא הוא 
זאת כראוי. חששות אלה ביחד עם הקשיים שבקשר הם היוצרים את הדה-פרסונליזציה.  אינו עושה 
תמיכה מסוימת להסבר זה אפשר למצוא במחקר הערכה של הרשות הארצית להערכה ולמדידה בחינוך 
על תכנית אופק חדש בחטיבות הביניים )ראמ"ה, 2013(. החוקרים מדווחים שרוב המורים בחטיבות 
דעת  בתחום  להוראה  הוקדשו  הפרטניות  השעות  כי  דיווחו  חדש  אופק  בתכנית  המשתתפים  הביניים 
)83%( ורק מעט שעות הוקדשו לשיחות אישיות )15%(. בהמשך הדו"ח מציינים המחברים כי מצד 
אחד רוב המורים שנמצאים ברפורמה )80%( דיווחו שיש בידם הכלים והידע להנחיית תלמידים בשעות 
הפרטניות, אך מצד שני רוב המורים )58%( הביעו צורך בפיתוח מקצועי בכל הנוגע לשעות הפרטניות 

כגון התמודדות עם קשיים רגשיים של תלמידים וכדומה. 

ראוי לציין שהמחקר הנוכחי התמקד בתכנית עוז לתמורה ולא בתכנית אופק חדש ואכן ראוי לבחון את 
הדברים בנפרד. 

הקשר בין הזהות המקצועית לשחיקה

בדרך כלל אחוזי השונות המוסברת של ציוני השחיקה על פי גורמי הזהות המקצועית גבוהים בקרב 
מורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה לעומת מורים שאינם משתתפים בתכנית. 

גורמי  ובניבוי  הכולל  השחיקה  ציון  בניבוי  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  המנבאים  למשתנים  באשר 
השחיקה )תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה(. בקרב המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה המשתנים 
שניבאו את ציון השחיקה הכולל היו ביטחון בבחירה המקצועית )מקדם ניבוי שלילי( ותחושת שליחות 
)מקדם ניבוי חיובי(, ואילו בקרב מורים שאינם משתתפים בתכנית ניבא משתנה הביטחון לבדו את ציון 

הכולל של השחיקה. אני סבור שממצא זה נובע מניבוי התשישות הנפשית ולכן נסביר אותו להלן.

את התשישות הנפשית בקרב המורים המשתתפים בעוז לתמורה, ניבאו ביטחון בבחירה )מקדם ניבוי 
הביטחון  גורם  ניבא  בתכנית  מורים שאינם משתתפים  ובקרב  חיובי(,  ניבוי  )מקדם  ושליחות  שלילי( 
בבחירה המקצועית. הקשר השלילי שבין הביטחון בבחירה המקצועית לשחיקה נדון בפרקים הקודמים. 
מורה הבטוח בבחירה המקצועית שלו חש פחות עייף נפשית. הוא יודע שזו עבודתו, הוא בטוח שבחר 
הוא  המעניין  הממצא  פחות.  תשוש  הוא  לו,  קשה  לפעמים  אם  גם  ולכן  ביותר  לו  המתאים  במקצוע 
צירוף גורם השליחות לניבוי התשישות הנפשית בקרב המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה ומקדם 
בין תחושת השליחות לתשישות  חיובי  הניבוי החיובי. לדעתנו, מקדם הניבוי החיובי לא מבטא קשר 
הנפשית, אלא יחסי 'פיצוי' )קומפונסציה(. הקשר השלילי שבין הביטחון בבחירה המקצועית לתשישות 
הנפשית ממותן על ידי גורם השליחות. מורה הבטוח בבחירה המקצועית יחוש תשוש פחות, אלא אם כן 
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תחושת השליחות שלו גבוהה. מורה הבטוח בבחירה המקצועית שלו והוא בעל תחושת שליחות גבוהה 
מעצמו  ציפיותיו  ההוראה.  כלפי  "רומנטיים"  רגשות  לחוש  עלול  לתמורה  עוז  בתכנית  משתתף  והוא 
מרגיש  הוא  מסוימות  ומבחינות  ביותר  גבוהות  התכנית  בעקבות  להתרחש  העשוי  החינוכי  ומהתהליך 
כמו מורה בתחילת דרכו החינוכית. כאשר הוא מגיע לכיתה והקשר עם תלמידיו המתבגרים אינו תואם 
את ציפיותיו, כאשר הוא מקדיש זמן לשיחות אישיות והמתבגר "מתקפד" או "משתבלל" ואינו משתף 
פעולה )בשלבים הראשונים( בהתאם לציפיותיו הוא עלול לחוש תשישות נפשית. לעומת זאת, מורה 
הבטוח בבחירתו המקצועית ותחושת השליחות אינה גבוהה במיוחד, ייתכן שציפיותיו מהשינוי לאחר 
ייתקל  זה  מורה  כאשר  יותר(.  ריאליות  זאת  שינסחו  )ויש  יותר  מתונות  תהיינה  לתמורה  עוז  תכנית 
בקשיים הוא יחוש תשוש פחות משום שהפער בין הציפיות למציאות נמוך יותר. מורה שאינו משתתף 
בתכנית עוז לתמורה לא מפתח ציפיות גבוהות מהרגיל, מבחינתו "מה שהיה הוא שיהיה" ולכן הביטחון 
בבחירה המקצועית הוא המנבא את גורם התשישות הנפשית )מקדם ניבוי שלילי( בקרב המורים שאינם 

משתתפים בתכנית.

אם הסבר זה נכון, הרי שהשתתפות בשינוי שעשוי להיות משמעותי כל כך יכולה להתפרש על ידי המורים 
כחזרה, במובנים מסוימים, לתחילת דרכם בהוראה. מבחינות מסוימות דומה הדבר למה שפריצקר וחן 
)2010( מכנות "שלב הברק" וצבר בן-יהושע )2001( מכנה "שלב הפנטזיה". יש בכך אופטימיות רבה 
באשר לפוטנציאל השינוי לאחר התכנית, אך אתגר בהכשרת המורים עם כניסתם לתכנית. מובן שכדי 
לבחון הסבר זה יש לערוך עוד מחקר, רצוי במתודה איכותנית, כדי לבחון את ציפיותיהם של המורים 

עם כניסתם לתכנית.

את גורם הדה-פרסונליזציה שבשחיקה ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית בקרב מורים המשתתפים 
בתכנית עוז לתמורה, בעוד שבקרב מורים שאינם משתתפים ניבאו חוללות מקצועית )מקדם ניבוי שלילי( 
ומוניטין ההוראה )מקדם ניבוי שלילי(. ניבוי גורם הביטחון בבחירה המקצועית אינו מפתיע והוסבר לעיל 
בפרקים הקודמים. הממצא שלפיו בקרב המורים שאינם משתתפים בתכנית עוז לתמורה ניבאו גורמי 
מעניין  בפרט  הסבר.  וטעון  מעניין   – הדה-פרסונליזציה  גורם  את  ומוניטין  חוללות  המקצועית  הזהות 
 Brenninkmeijer,( ובונק  וניפרן  ברנונקמייר,  של  הממצאים  עם  אותו  מעמתים  אנו  כאשר  הממצא 
Vanyperen, & Buunk, 2001(, שדיווחו שלא מצאו הבדלים בתחושת החוללות בין מורים שחוקים 

למורים שחוקים פחות.

הקשר שבין תחושת החוללות המקצועית לשחיקה מובן, מורה שאינו בטוח ביכולתו לחנך את תלמידיו 
עלול לראות בהם "מקרים" ולא אנשים. חשוב לזכור שהמחקר נערך בשנה שבה מורים רבים בבתי 
הקשורות  בסוגיות  עסק  המורים  בחדרי  והשיח  לתמורה  עוז  בתכנית  משתתפים  העל-יסודיים  הספר 
לתלמיד.  המורה  בין  האישי  הקשר  היא  התכנית  של  היסוד  מאבני  אחת  לעיל,  שנאמר  כפי  לתכנית. 
בתכנית  מורה שאינו משתתף  החינוכי.  בשיח  נוכח  והוא  הקשר  לשיפור  מוקדשים  רבים  זמן  משאבי 
נחשף לנושאי הקשר הבין-אישי ולעתים הוא אומר לעצמו "אני לא משתתף בתכנית, אבל אני מסוגל 
ליצור קשר בין-אישי טוב" או "הקשרים שלי עם תלמידים הם טובים למדיי". תחושות אלה מבטאות 
רמה גבוהה יחסית של חוללות מקצועית בתחום החינוכי, והן עשויות למתן את השחיקה. אם הוא לא 
בטוח ביכולתו ליצור קשר טוב עם תלמידיו, הוא יישחק דווקא בתחום השחיקה הקשור ליחסים הבין-
אישיים – דה-פרסונליזציה. לגורם החוללות מצטרף גורם המוניטין של ההוראה. אחת ממטרות-העל 
של תכנית עוז לתמורה היא העלאת מעמד המורה וההוראה, כלומר העלאת מוניטין ההוראה. כאמור 
לעיל, המורה שאינו משתתף בתכנית נחשף לתכנית, למטרותיה ולתכניה. הוא מודע לעובדה שהתכנית 
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מבקשת בין השאר להעלות את מוניטין ההוראה. אם לדעתו מוניטין ההוראה אינו נמוך, הוא יישחק 
פחות ודווקא בתחום שהשינוי בו אמור להיות רדיקלי: יחסי מורה-תלמיד. אם מוניטין ההוראה לדעתו 
נמוך והוא בחר שלא להצטרף לתכנית, כנראה שאינו מאמין בתכנית או ביכולת שלו לתרום למוניטין. 
אם הוא אינו מאמין בשינוי או ביכולתו לתרום לשינוי הוא עלול לתלות את ייאושו בתלמיד. לדעתו, 
התלמיד הוא האחראי לניכור הקיים בין המורה לתלמיד ועמדה זו עלולה לגרום לו לפתח גישה שלילית 

כלפי תלמידיו, גישה שתבוא לידי ביטוי בגורם הדה-פרסונליזציה שבשחיקה.

השוואה בין מורים המשתתפים בתכנית אופק חדש ובין מורים המשתתפים 
בתכנית עוז לתמורה

במורים  העוסק  המחקר  ובין  חדש  אופק  בתכנית  המשתתפים  במורים  העוסק  המחקר  בין  ההשוואה 
המשתתפים בתכנית עוז לתמורה מסקרנת, אך מורכבת. קיימים כמה הבדלים בין שני המחקרים: 

בתכנית  משתתפים  שאינם  למורים  חדש  אופק  בתכנית  המשתתפים  מורים  בין  שהשווה  המחקר  א. 
נערך בשנות הלימודים תשס"ט ותש"ע, ואילו המחקר שהשווה בין מורים המשתתפים בתכנית עוז 
לתמורה ובין מורים שאינם משתתפים בתכנית נערך בשנת הלימודים תשע"ד. הפרש של ארבע 

שנים בין שני המחקרים הוא בעייתי מבחינה מתודולוגית.
תכנית אופק חדש מיועדת למורים בבתי הספר היסודיים ומדגם המורות במחקר העוסק בתכנית  ב.  
אופק חדש כלל מורות בבתי ספר יסודיים. המחקר שהתמקד בתכנית עוז לתמורה כלל מורים בבתי 

ספר על-יסודיים.
כלל המורים במחקר שהתמקד בתכנית אופק חדש היו מורות, ואילו במחקר על תכנית עוז לתמורה  ג. 

היו גם מורים )כעשרה אחוזים(.
במחקר שבחן  שונה.  הייתה  הוותק שלהם  שנות  פי  על  המורים  מדגם  התפלגות  בשני המחקרים  ד. 
המורים  בין  ולהשוות  לשלישונים  המדגם  את  לחלק  אפשר  היה  יסודיים  ספר  בבתי  המורים  את 
המשתתפים בתכנית אופק חדש ובין מורים שאינם משתתפים בתכנית. ברם, החלוקה לשלישונים 
דיספרופורציונליות  קבוצות  שתי  הניבה  העל-יסודיים,  הספר  בבתי  המורים  את  שבחן  במחקר 

מבחינת טווח שנות הוותק בכל קבוצה ולכן בחרנו באופרציה סטטיסטית שונה.

בין  להשוות  ובחרנו  המחקרים  שני  בין  המשווים  סטטיסטיים  ניתוחים  מעריכת  נמנענו  אלו  מסיבות 
הממצאים העיקריים.

זהות מקצועית

במחקר העוסק במורים המשתתפים בתכנית אופק חדש נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שלוש 
המקצועית,  בבחירה  ביטחון  המקצועית:  הזהות  של  גורמים  בשלושה  ותק(  פי  )על  המורים  קבוצות 
תחושת שליחות ותחושת חוללות מקצועית. ניתוח מקור ההבדלים הניב את הממצא לפיו ציוני קבוצת 
המורים עם הוותק המועט גבוהים מציוני קבוצת המורים הוותיקים בגורמי הזהות המקצועית הנזכרים 

לעיל, בלי קשר להשתתפותם בתכנית.

במחקר העוסק במורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין 
מורים המשתתפים בתכנית ובין מורים שאינם משתתפים בציון הזהות המקצועית הכולל ובגורמי הזהות 

המקצועית השונים.
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על אף ההבדלים בין שני המחקרים אפשר לראות כי בדרך כלל ציוני המורים המשתתפים בשתי התכניות 
אינם גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורים שאינם משתתפים בתכניות.

המשתתפים  מורים  של  המקצועית  הזהות  לשיפור  התייחסות  קיימת  התכניות  בשתי  לעיל,  כאמור 
נעשו  לסייג את הממצא שכן שני המחקרים  יש  זה מאכזב מעט.  ומבחינות מסוימות ממצא  בתכניות, 
בשנים הראשונות להפעלת שתי התכניות, אך על אף ההסתייגות נראה שיש לעסוק בכך הן מההיבט 
עוקבים בשנים הקרובות  לערוך מחקרים  מומלץ   – והן מההיבט החינוכי: מההיבט המחקרי  המחקרי 
ולבחון האם תהיה עקביות בממצאים או לא. כמו כן בשל העובדה שהזהות המקצועית נתפסת בשתי 
התכניות כחלק מהמקצועיות של המורים, כדאי להבחין בין שני המשתנים ולערוך מחקרים ממוקדים 

במשתנה מקצועיות או התפתחות מקצועית ובמשתנה זהות מקצועית. 

מההיבט החינוכי – ראוי שקובעי מדיניות החינוך, מנהלי בתי הספר וראשי ארגוני המורים ייתנו את 
הדעת על כך וישקיעו משאבי אנרגיה, זמן וכסף בסיוע למורים המשתתפים בשתי התכניות לשדרג את 
זהותם המקצועית. הדרכים לסייע למורים בזהותם המקצועית רבות ומגוונות וראוי שנתאימן לגורמים 

השונים של הזהות המקצועית. 

שחיקה

במחקר העוסק בתכנית אופק חדש נמצא שהמורים המשתתפים בתכנית שחוקים יותר מעמיתיהם שאינם 
משתתפים בתכנית בגורם אי מימוש עצמי. כלומר המורים המשתתפים בתכנית אופק חדש חשים שהם 

פחות מממשים את עצמם לעומת מורים שאינם משתתפים בתכנית.

במחקר העוסק בתכנית עוז לתמורה נמצא שהמורים המשתתפים בתכנית שחוקים יותר מעמיתיהם שאינם 
משתתפים בתכנית הן בציון השחיקה הכולל והן בגורמי השחיקה )תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה(.

מדווחים  בעומס שהמורים  להסביר  אפשר  התכניות  בשתי  המשתתפים  המורים  לשחיקת  הממצא  את 
עליו. את הממצא שלפיו השחיקה של המורים המשתתפים בתכנית אופק חדש באה לידי ביטוי דווקא 
כאשר  החינוכית.  והתרומה  ההצלחה  תחושת  פי  על  הקודם  בפרק  הסברנו   – עצמי  מימוש  אי  בגורם 
המורה בבית הספר היסודי מרגיש שהמאמצים שהוא עושה נושאים ֵפרות חינוכיים, הוא יחוש שהוא 
מממש את עצמו על אף הקשיים. אם, חלילה, הוא ירגיש שעל אף המאמצים הרבים שהוא עושה, הוא 

אינו מצליח לקדם את תלמידיו מבחינה לימודית או מבחינה חינוכית, הוא יחוש אי מימוש עצמי. 

בקרב המורים בבתי הספר העל-יסודיים נמצא שהמורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה שחוקים יותר 
מעמיתיהם שאינם משתתפים בתכנית בגורמים תשישות נפשית ודה-פרסונליזציה. את ממצא זה אפשר 
ייחסנו  הנפשית  ובמוקדים של התכנית. את תחושת התשישות  להסביר באתגרים שבחינוך מתבגרים 
לעומסים ולהשקעת הזמן הנדרשת מהמורים שבתכנית. את השחיקה הגבוהה בגורם הדה-פרסונליזציה 
עוז לתמורה. ראוי  ייחסנו לקשר האישי שבין המורה לתלמיד הנדרש מהמורים המשתתפים בתכנית 
לציין כי שתי התכניות מדגישות את הקשר האישי שבין המורה לתלמיד, אלא שבבתי הספר היסודיים 
קשר זה הוא טבעי יותר ותדיר מהקשר האישי של המורים בבתי הספר העל-יסודיים. המורים בתכנית 
עוז לתמורה המלמדים מתבגרים מתקשים לעתים ליצור קשר אישי עם תלמידיהם וזאת כחלק מהקושי 
לגרום למתבגר להיפתח לפני המורה. אם המורה משתתף בתכנית עוז לתמורה המדגישה את חשיבות 
הקשר האישי, המשקיעה בקשר זה שעות "הוראה" והמעריכה )גם( לפיו את המורה, החשיבות שהוא 
מחויב לתת לקשר זה עולה, וככל שהוא יתקשה יותר, כך הוא יחוש מתוסכל יותר ושחוק יותר. במקרים 



זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך 142

הטלת  ספרי.  הבית  האקלים  ועל  ההתבגרות  גיל  על  התלמידים,  על  יוטל  המורה  הקושי של  קיצונים 
הקושי עלולה לבוא לידי ביטוי באי ראייתו את התלמיד כאדם וראייה זו תבוא לידי ביטוי בגורם הדה-

פרסונליזציה.

הקשר בין זהות מקצועית לשחיקה

במחקר העוסק במורים המשתתפים בתכנית אופק חדש נמצאו קשרים בין זהות מקצועית לשחיקה בקרב 
מורים המשתתפים בתכנית, בעוד שבקרב מורים שאינם משתתפים בתכנית לא נמצאו כמעט מודלים 
מובהקים סטטיסטית לניבוי השחיקה על פי גורמי הזהות המקצועית. בקרב המורים המשתתפים בתכנית 
נמצא שגורם הביטחון בבחירה המקצועית ניבא את כל גורמי השחיקה ואת ציון השחיקה הכולל, כאשר 
מקדם הניבוי היה שלילי ובחלק מהמודלים הצטרף אליו גורם השליחות עם מקדם ניבוי חיובי. הסברנו 
לעיל את הקשר על ידי הקומפונסציה שמשמעה: הקשר השלילי שבין גורם הביטחון בבחירה המקצועית 
ובין השחיקה ממותן על ידי גורם השליחות. בקרב המורים שאינם משתתפים בתכנית אופק חדש לא 
גורם  שניבא  הדה-פרסונליזציה  גורם  של  הניבוי  מלבד  השחיקה,  את  המקצועית  הזהות  גורמי  ניבאו 
החוללות כאשר אחוז השונות המוסברת היה נמוך )5%(. תחום היחס הבין-אישי בתכנית בולט ולפי זה 

אפשר להסביר את הממצא לעיל.

המקצועית  הזהות  גורמי  בין  יותר  חזקים  קשרים  נמצאו  העל-יסודיים  הספר  בבתי  המורים  בקרב 
והשחיקה הן בקרב המורים המשתתפים בתכנית עוז לתמורה והן בין המורים שאינם משתפים בתכנית. 
בקרב המורים המשתתפים בתכנית ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית את ציון השחיקה הכולל ואת 
גורמי השחיקה השונים, כאשר מקדם הניבוי היה שלילי וניבוי זה מותן, בחלק מהמקרים על ידי תחושת 
גורם הביטחון בבחירה  ניבא  עוז לתמורה  ואילו בקרב המורים שאינם משתתפים בתכנית  השליחות, 

לבדו את ציון השחיקה הכולל ואת גורמי השחיקה השונים.

וגם בקרב המורים המשתתפים  אופק חדש  גם בקרב המורים המשתתפים בתכנית  כי  נמצאנו למדים 
כאשר  השחיקה  ובין  המקצועית  בבחירה  הביטחון  בין  שליליים  קשרים  נמצאו  לתמורה  עוז  בתכנית 
גורם השליחות ממתן את הקשרים הללו. דומה שאפשר לטעון שההשתתפות בשתי התכניות היא אחד 
הגורמים לקשרים אלו. קשרים אלה אולי מאפשרים להשפיע על השחיקה באמצעות השפעה על הזהות 
המקצועית. בסקירה התאורטית לספר זה נדונו דרכים להקטין את השחיקה בקרב מורים. מיתון השחיקה 
בקרב מורים היא משימה חשובה, אך קשה מאוד. לעומת זאת, השפעה על הזהות המקצועית נראית 
קלה יותר. אם בקרב המורים בשתי התכניות קיימים קשרים בין הזהות המקצועית ובין השחיקה, אולי 
אפשר למתן את השחיקה על ידי חיזוק הזהות המקצועית כחלק מהפעילות במסגרת שתי תכניות הדגל 

של מערכת החינוך.

בפרקי הדיון בשני המחקרים העוסקים בתכניות החדשות עמדנו על מגבלות המחקרים בזמן שנעשו בו. 
שני המחקרים נעשו בשנים הראשונות לקיום התכניות וייתכן שהממצאים שהוצגו הם בבחינת "מחלות 
אותם  לשדרג  שאפשר  היבטים  להאיר  ביכולת  טמון  תכנית  בתחילת  מחקר  לעריכת  היתרון  ילדות". 
בקלות יחסית. בשתי התכניות יש פוטנציאל גבוה ביותר לטיוב מערכת החינוך. האם נשכיל לנצל את 
ההזדמנות ולנתב את שתי התכניות לשיפור מערכת החינוך? כיצד אפשר לעשות זאת? גזיאל )2007( 
טוען שגורלן של רפורמות בחינוך הוא כישלון מוחלט כי תהליך הרפורמות מושפע מתהליכים פוליטיים 
טובת  את  רק  עינינו  מול  להציב  נשכיל  האם  מערכתיים.  פנים  מתהליכים  ופחות  גלובליים  וכלכליים 

תלמידנו ולא השפעות פוליטיות גלובליות?
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עוד סיבות לכישלון רפורמות, לדעת גזיאל, הן "חוסר יציבות פוליטית בעקבות חילופי שלטון תכופים, 
מבנה רופף של מערכת החינוך, חוסר תקציבים ליישום הרפורמות וגם עוצמתם הרבה של שני ארגוני 
זה מעניק תחושת  המורים. כדי להצליח בהכנסת שינויים יש לשתף פעולה עם ארגוני המורים. צעד 
מחויבות ומנטרל את ההתנגדות לשינויים המוצעים". גם בלס )2012( טוען שבוועדת דוברת שהייתה 
הבסיס לשתי התכניות )אופק חדש ועוז לתמורה(, הדירו את ארגוני המורים בכוונה. לדעתו: "ארגוני 
המורים נתפסו יותר כמכשול שיש להתגבר עליו ולא כמשאב שאפשר וראוי לרתום אותו לביצוע משימה 
משותפת" )שם, עמ' 5(. גם כאן השאלה היא האם נצליח להתעלות מעל שיקולים אלו ולהעלות את 

החינוך בלבד "על ראש שמחתנו"?

במידת  תלויה  חינוכיות  רפורמות  הצלחתן של  כי  הטוען   ,)2007( גזיאל  את  )2013( מצטט  בשארה 
ההזדהות של המורים המלמדים בבית הספר עם מטרות הרפורמה ועם ערכיה. בשארה טוען שהלחץ 
הרב שבו המורים נמצאים, לחץ שהולך וגובר כל הזמן, גורם להם לפתח עמדות שליליות כלפי הרפורמה 
החדשה ולהתגעגע לדגם העבודה הקודם. לדבריו: "כך עולה מדברי המורות שהשתתפו במחקר. המורות 
ציינו 'אם הייתה זו רפורמה טובה, אז מדוע מכריחים אותנו לקבל אותה? מדוע לא יאפשרו לנו לקבל 
אותה בדרך של בחירה?' המורות אמרו עוד "כי זאת רפורמה בעיניים, ואם היינו יכולות לוותר עליה 
היינו עושות זאת בשמחה רבה". ציינו לעיל שאחד ההבדלים המשמעותיים בין דו"ח דוברת ובין שתי 
מהדרה,  בשונה  התכניות  סביב שתי  המורים  ארגוני  עם  החינוך  ומתן של שרת  הוא המשא  התכניות 
כמעט מוחלטת, של ארגוני המורים מוועדת דוברת. האם אין סתירה בין תחושת המורות במחקרו של 
בשארה ובין תהליך קבלת שתי התכניות? ייתכן שעל אף שיתופם של שני ארגוני המורים בדיונים, עדיין 
חשים מורים שההחלטה האם להצטרף אינה בידיהם או שהמידע שקיבלו על התכניות אינו מדויק או 
אינו מספק. ייתכן שתחושה סובייקטיבית זו פוגעת במוכנות שלהם להשתתף השתתפות מלאה בתכניות 
זו עלולה להיות אחד הגורמים לפיחות בזהות המקצועית  ומכאן יש תחושה שלילית כלפיהן. תחושה 
כי בראשית דרכן של התכניות, ההחלטה האם להצטרף לתכנית או לא הייתה  ולשחיקה. ראוי לציין 
בידי המורים. מורים דיווחו על לחצים רבים מצד ארגוני המורים ולעתים גם מצד המנהלים להצטרף 
זאת, עדיין חשו המורות לחינוך מיוחד במחקרו של  בידי המורים. עם  הייתה  לתכניות, אך ההחלטה 
בשארה כי לא שותפו בהחלטה, דבר המחזק את הסברנו על סובייקטיביות תחושת ההחלטה או הכפייה. 
המורים  של  אינטנסיבי  שיתוף  על  בשארה  של  להמלצתו  להצטרף  שאפשר  הרי  נכון,  זה  הסבר  אם 

בהחלטות השונות באשר לשתי התכניות. 
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זהות מקצועית ושחיקה בקרב מורים בבתי ספר ניסויים 
ובבתי ספר שאינם ניסויים

בתי ספר ניסויים

אי שביעות רצון ממערכת החינוך ותחושות משבר מאפיינות רבים מקובעי המדיניות, חוקרי חינוך ואנשי 
ציבור בעולם )חן, 2006(. חן מאפיין את המשבר ומביא ארבעה רכיבים המופיעים בספרות המחקרית: 
הישגים לימודיים נמוכים, תכניות לימודים לא מעודכנות, דרכי הוראה לא מתקדמות ומבנה ניהולי. את 

סקירתו מסכם חן )2006( בארבע מסקנות:

קיים מצב משברי בחינוך.  .1
המשבר הוא רב-ממדי וכולל הישגים לימודיים נמוכים, תכניות לימודים לא מעודכנות, פדגוגיה לא   .2

מתקדמת ומבנה ארגוני לא מתאים.
משבר החינוך הוא אוניברסלי.  .3

המחקר מזהה תסמינים למשבר, אך אינו מספק תאוריה מקיפה להסבר התופעה.  .4

 .)Senge et al., 2000( בתגובה לתחושת המשבר צומחת תחושת הצורך בשינוי
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אפשר להבחין בשלושה טיפוסים של שינוי:
שינוי מסדר ראשון – שינוי "מקומי" בתת מערכת אחת בתוך בית ספר.

שינוי מסדר שני – שינוי של בית ספר.
שינוי מסדר שלישי – שינוי של מערכת חינוך שלמה ביישוב, מחוז או מדינה )חן, 1999(.

גזיאל )Gaziel, 2010( מציין כי בשונה מהשינויים החינוכיים בעבר שהתאפיינו בשינויים "מלמעלה 
למטה", השינויים העכשוויים מאופיינים בשינויים "מלמטה למעלה" – דבר שמשרד החינוך תומך בו. 

על סמך מאפיין זה יש לבחון את בתי הספר הניסויים העכשויים.

חינוכית,  בחדשנות  ובהתמדה  ברציפות  העוסק  "מוסד  ניסויי:  ספר  בית  מגדירה   )2006( ויינשטיין 
פדגוגית וארגונית. בין היתר הוא עושה זאת על ידי מיקוד וחידוד של כיוני עשייה לא-שגרתיים לשיפור 
היעילות הארגונית" )שם, עמ' 43(. אפשר לטעון כי על פי ויינשטיין בית ספר ניסויי מבטא שינוי מסדר 
שני המשפיע ברציפות הן על הפדגוגיה והן על הארגון. לדעתה, השפעה על הארגון מבחינה בין חדשנות 
מהאסטרטגיה  חלק  להיות  חייב  שהניסוי  ומציינת  מוסיפה  ויינשטיין  ניסויי.  ספר  בית  ובין  חינוכית 

ומתכנית העבודה של המוסד החינוכי.

בשנת 1992 הוקם בישראל מערך ממוסד לבתי ספר ניסויים והוקם גף מיוחד לכך במשרד החינוך – גף 
ניסויים ויזמות )שולזינגר, 2006(. מטרת העל של בתי הספר הניסויים היא ליצור ידע, לגבשו לדגמים 
יישומיים ולהפיץ אותם במערכת החינוך. גף ניסויים ויזמות מתמקד ביוזמות הנובעות מן השטח, כאשר 
הגף נותן להן מענה מערכתי ופדגוגי. רצוי למקד את מטרות הגף לשתי מטרות עיקריות המשלימות זו את 
זו: א. עידוד יוזמות והבשלתן לניסוי; ב. פיתוח מודלים פדגוגיים-ארגוניים לשם יישומם בכלל מוסדות 
החינוך )ויינשטיין וגל, 2008(. הגף מטפל מדי שנה בכ-120 מוסדות חינוך מגני ילדים ועד מכללות 
לחינוך; מבית ספר בודד ועד מרכזי פיסג"ה ומחוז. גף ניסויים ויזמות פיתח מסלולי הכשרה והתמקצעות 
לבתי ספר ניסויים המקבילים לשלבי הניסוי: קורס שואפי ניסוי, קורס מובילי ניסוי, קורס ניהול מידע 

וידע, קורס חונכות, חילוץ מודל, כתיבת ספר ניסוי וקורס מרכזי ידע. 

חן )2006( ניסה לאפיין את בתי הספר הניסויים, וזיהה ארבעה דפוסים של שינוי בחינוך:

שינוי שהוא פרי של יוזמה אישית או מקומית. לדוגמה סרמהיל, בית היתומים של קורצ'אק, וולדורף   .1
וכדומה.

מעבר מחינוך ציבורי לפרטי.   .2
שינוי הנובע מתאוריה אקדמית. למשל, בית הספר הניסויי שייסד דיואי בשלהי המאה התשע-עשרה   .3

ובית הספר שייסד מונטסורי בתחילת המאה העשרים. 
שינוי הנובע מהחלטות ממשליות.  .4

חן )2006( טוען כי בתי הספר הניסויים מטעם גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך שייכים לדפוס השלישי, 
לדעתי  התמיכה.  את  מספק  בעוד שהממשל  מהתאוריה,  נובעים  השינוי  ואסטרטגיות  כיוון שהרציונל 
אפשר לחלוק על קביעה זו. אני חושב שרוב בתי הספר הניסויים הם תוצר של יוזמה אישית של מנהל 
או קבוצת מורים המרגישים צורך בשינוי ו"מאמצים" תאוריה או תאוריות ולא של תאוריה אקדמית 
מסודרת. בכך אני מצטרף לטענת ויינשטיין )2006( כי החלטת משרד החינוך להקים את גף ניסויים 
ויזמות מתמקדת ביוזמות הנובעות מהשטח. ויינשטיין העומדת בראש גף הניסויים והיזמות, טוענת כי: 
"... אמירה הנובעת מתוך אמונה ותפיסה שפיתוח איכותי של מערכת חינוך אפשרי באמצעות מעורבות, 
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יוזמה ויצירתיות של העוסקים במלאכה – מורים ומנהלים, אנשי חינוך" )שם, עמ' 42(. 

ראוי לצרף לעמדה זו את דעתה של טובין )Tubin, 2009(. היא טוענת שהניסוי הוא פרי יוזמה של 
קהילת בית הספר, ושותפי הניסוי )צוות, הנהלה, אקדמיה, רשות ומשרד החינוך( מתמקדים בהפיכת 
הרעיון המקורי למודל של חדשנות פדגוגית-ארגונית. גם שולזינגר )2006( טוענת כי גף ניסויים ויוזמות 

מתמקד ביוזמות הנובעות מן השטח. 

ניסויים מכללתיים, מעורב במישרין  יועץ אקדמי )בעבר ובהווה( של ארבעה בתי ספר, מוביל  בתור 
בניסויים בעשרה בתי ספר וחבר בוועדות העליונות של בתי ספר ניסויים – אני יכול לקבוע כי רוב 
הניסויים הבית ספריים נעשים ביוזמה של מנהל, של חבר הנהלה או של מורה בבית הספר המתמקד 
בשינוי ומחפש תאוריה ולא באקדמיה. טענה זו תואמת את דעתה של בלום )1997( שמתארת את בתי 
הספר הניסויים, שהתחילו מיוזמה מקומית של מנהל בית הספר או מיוזמה של מורים, הורים ותלמידים 
ומערכת  יוזמים  הספר  בתי  כיצד  מתארת  היא  בהמשך  שונות.  ברמות  חינוכיות  בבעיות  שמתחבטים 
החינוך והאקדמיה תומכים ביוזמות. לקביעה זו יש חשיבות רבה בבחינת השפעת הניסוי על מורי בתי 

הספר הניסויים שהוא מטרת המחקר הנוכחי.

גם אם נטען שהיוזמה לניסוי היא בדרך כלל של מנהל בית הספר ו/או איש צוות, השילוב בין הפדגוגיה, 
הארגון והתאוריה נמצא תמיד בבסיס הניסוי. ויינשטיין )2006( מונה עשר אמות מידה לניסוי וביניהן 
מידה  וקהילתית. אמת  פדגוגית  ארגונית,  ביסוס תאורטי, תשתית  הניסוי,  למצוא את מקוריות  אפשר 
מעניינת נוספת נוגעת לפוטנציאל הרחבת הניסוי למערכת. לצורך זאת פיתח גף ניסויים ויזמות מערכת 
מושגית – מפ"ה, הנמצאת בבסיס בתי הספר הניסויים בשלבי ההכשרה, הפיתוח והמעקב. מפ"ה כוללת 

מחקר, פיתוח והפצה ובכך היא מכוונת לקשר ההדדי בין היוזמה, התאוריה והמעקב. 

ומעטים  הניסוי  ניסויים מתמקדים בהצלחת  ספר  לבתי  רוב המחקרים הקשורים  כי  טוען   )2006( חן 
הדגישו את השלכות הניסוי על המורה. גלעד-חי )2013( מציינת כי מיעוט המחקרים מקשה על השוואה 
בין מורים בבתי ספר ניסויים ובין מורים בבתי ספר רגילים במשתנים רבים, ביניהם הרווחה הנפשית 

של המורים.

יוצא מן הכלל הוא מחקרה של גלעד-חי )2013( שבחנה את השפעת רכיבים שונים של ניסוי )סוג בית 
ואקלים תומך חדשנות( על משתני אפקטיביות ברמת הפרט,  פי רצף הניסוי, מאפייני מנהל  ספר על 
הצוות והארגון. ברמת הפרט כללה גלעד-חי את תחושת הדחק של המורים. בהקשר זה, מצאה גלעד-
חי תחושת דחק נמוכה אצל מורים בבתי ספר ניסויים לעומת מורים בבתי ספר רגילים. תחושת הדחק 
בתי ספר  בין  מובהקים סטטיסטית  נמצאו הבדלים  לא  מורים.  קרובה מאוד למשתנה השחיקה בקרב 
בתהליך הניסוי ובין בתי ספר שסיימו את תהליך הניסוי. בבתי הספר הניסויים נמצאה תחושת לכידות 
מחקרה  את  מסכמת  גלעד-חי  הרגילים.  הספר  לבתי  בהשוואה  גבוהה  חדשנות  ורמת  גבוהה  חברתית 
המקיף בקביעה שהממצא העקבי הוא הבדלים מובהקים סטטיסטית ברוב משתני המחקר בין בתי הספר 
הניסויים ובין בתי הספר הניסויים, בלי קשר לשלב בניסוי שבית הספר נמצא בו. לדעתי, אפשר להסיק 
ממחקרה כי קיים "משהו" ב-DNA של בתי ספר ניסויים שככל הנראה לא התחיל מהניסוי ובוודאי לא 

יסתיים עם סיום הניסוי.

הבנה זו מצטרפת לעמדה של ויינשטיין )2006( שהצביעה על שני תהליכים שלובים המתרחשים בבית 
כוללת  הרגשי-ערכי  בתהליך  רגשי-ערכי.  תהליך  ב.  ושיטתי;  רציונלי  ארגוני  תהליך  א.  ניסויי:  ספר 
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ויינשטיין את המשמעות שחברי הארגון מוצאים בעשייתם, את המחויבות לארגון וליעדיו ואת תחושת 
המחויבות לארגון. 

נמצאנו למדים כי שחיקת המורים קשורה לרווחה נפשית וכי מורים בבתי ספר ניסויים מרגישים פחות 
שחיקה ממורים בבתי ספר ניסויים. השאלה שאנו מעלים היא האם יימצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית 

בין מורים בבתי ספר ניסויים ובין מורים בבתי ספר רגילים בזהות מקצועית, בשחיקה ובקשר ביניהן.

יותר מעמיתיהם בבתי ספר רגילים,  ניסויים עובדים קשה  אנו מניחים שעל אף שהמורים בבתי ספר 
ציוני השחיקה שלהם יהיו נמוכים. אנו מניחים שהיבטים מסוימים בזהותם המקצועית של המורים בבתי 
ספר ניסויים יהיו גבוהים מעמיתיהם בבתי הספר הרגילים. שאלה שלא נוסחה לגביה השערה היא האם 

יימצאו הבדלים בן שתי הקבוצות בקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה.

שיטה
מדגם

נדגמו 202 מורים בחטיבות ביניים ותיכונים. 102 מהם הם מורים בשלושה בתי ספר ניסויים ו-100 
ספר  בתי  משני  נדגמו  ניסויים  ספר  בבתי  המורים  ניסויים.  שאינם  על-יסודיים  ספר  בבתי  מורים 
ממלכתיים ומבית ספר ממ"ד אחד. שניים מבתי הספר הניסויים נמצאים בשנה השנייה לניסוי והשלישי 
נמצא בשנה השלישית לניסוי. המורים בבתי ספר שאינם ניסויים נדגמו באקראי מארבעה בתי ספר: 
 .)n=175( וכ-86% היו מורות )n=27( שניים ממלכתיים ושניים ממ"ד. כ-13% מהמורים היו גברים

כלים

ווייס, 2011( ושאלון שחיקה  )פישרמן  זהות מקצועית למורים  המורים מילאו שני שאלונים: שאלון 
למורים )פרידמן, 1999(.

הליך

השאלונים הועברו במהלך שנת הלימודים תשע"ד. נציגי מורים העבירו את השאלונים בחדרי המורים. 
לא נצפו קשיים מיוחדים במילוי השאלונים.

תוצאות

ובין  ניסויים  כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין מורים בבתי ספר על-יסודיים 
בלתי  למדגמים   t מבחן  חישוב  נערך  מקצועית,  בזהות  ניסויים  שאינן  על-יסודיים  ספר  בבתי  מורים 

תלויים. הממצאים מפורטים בלוח מספר 62.
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 לוח מספר 62: ממוצעים, סטיות תקן ומבחן t לבחינת ההבדלים בין מורים 
בבתי ספר ניסויים ולא ניסויים

)n=102( ניסויים)n=100( לא ניסוייםt

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
2.18*3.10.333.25.56ביטחון בבחירה

3.39.493.46.45.97שליחות

**3.55.403.38.50חוללות 2.61

***3.23.602.93.58מוניטין 3.61

3.25.333.28.46.43ציון זהות מקצועית כולל

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מלוח מספר 62 אפשר לראות כי ציוני המורים בבתי הספר הניסויים היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית 
המקצועית,  בבחירה  ביטחון  המקצועית:  הזהות  בגורמי  ניסויים  שאינם  הספר  בבתי  המורים  מציוני 
תחושת חוללות מקצועית ומוניטין ההוראה. בגורם השליחות ובציון הכולל של הזהות המקצועית לא 

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין המורים בבתי הספר העל-יסודיים הניסויים 
ובין מורים בבתי ספר שאינם ניסויים בשחיקה נערכה סדרת מבחני t למדגמים בלתי תלויים. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 63.

לוח מספר 63: ממוצע, סטיית תקן ומבחן t לבחינת ההבדלים בין הקבוצות בשחיקה

)n=102( ניסויים)n=100( לא ניסוייםt

ס.ת.ממוצעס.ת.ממוצע
2.96.762.95.88.09תשישות נפשית

2.48.942.53.95.32אי מימוש עצמי

**2.84.753.14.82דה-פרסונליזציה 2.67

2.75.672.85.731.02ציון השחיקה הכולל

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מלוח מספר 63 אפשר לראות כי המורים בבתי ספר שאינם ניסויים היו שחוקים יותר באופן מובהק 
סטטיסטית בגורם דה-פרסונליזציה ממורים בבתי ספר ניסויים. בשאר גורמי השחיקה וכן בציון השחיקה 

הכולל לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

הקשר בין זהות מקצועית לשחיקה בקרב שתי קבוצות המדגם

כדי לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי קבוצות המדגם בקשר שבין זהות מקצועית 
הכולל  השחיקה  ציון  היה  המנובא  המשתנה  כאשר  בצעדים  רגרסיה  חישובי  סדרת  נערכה  לשחיקה, 
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וגורמי השחיקה השונים )כל אחד לחוד(, והמשתנים המנבאים היו גורמי הזהות המקצועית. הניתוחים 
נעשו בנפרד במורים בבתי ספר ניסויים ובמורים בבתי ספר שאינם ניסויים.

ציון השחיקה הכולל

מורים בבתי ספר ניסויים

בקרב מורים בבתי ספר ניסויים נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-33% וכ-36% 
ביטחון  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,99(=8.10, p<.000( השני  במודל  לבחור  הוחלט  מהשונות. 

בבחירה המקצועית )β=−.64( ומוניטין ההוראה )β=.18(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 64.

 לוח מספר 64: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

***6433%.-1.10-ביטחוןצעד 1 49.88

***03.20.1836%.מוניטיןצעד 2 28.10

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית המסביר 47% מהשונות 
.)β=−.69( הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית .)F)1,98(=87.06, p< .000(

הממצאים מפורטים בלוח מספר 65.

 לוח מספר 65: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון השחיקה הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

87.06***6947%.-90.-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

תשישות נפשית

מורים בבתי ספר ניסויים

בקרב מורים בבתי ספר ניסויים נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית המסביר כחמישה אחוזים מהשונות 
הממצאים   .)β=-.23( המקצועית  בבחירה  ביטחון  היה  המנבא  הגורם   .)F)1,100(=5.70, p<.02(

מפורטים בלוח מספר 66.
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 לוח מספר 66: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

**235.4%.-46.-ביטחוןצעד 1 5.70

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

מורים בבתי ספר

 )F)1,98(=36.72, p<.000( בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית
)β=−.68(. הממצאים  המסביר כ-27 אחוז מהשונות. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית 

מפורטים בלוח מספר 67.

 לוח מספר 67: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם תשישות נפשית על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

36.72***6827.3%.-1.07-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001 

אי מימוש עצמי

מורים בבתי ספר ניסויים 

מהשונות  כ-49%  המסביר  סטטיסטית  מובהק  אחד  מודל  נמצא  ניסויים  ספר  בבתי  מורים   בקרב 
)F)1,100(=96.96, p<.000(. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית )β=−.76(. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 68.

 לוח מספר 68: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם אי מימוש עצמי הכולל על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

96.96***7649.2%.-1.85-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

מורים בבתי ספר 

 בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים נמצא מודל אחד מובהק סטטיסטית המסביר כ-58% מהשונות 
)F)1,98(=137.82, p<.000(. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית )β=−.97(. הממצאים 

מפורטים בלוח מספר 69.
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 לוח מספר 69: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור גורם אי מימוש עצמי על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

137.82***9758.4%.-1.66-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

דה-פרסונליזציה

מורים בבתי ספר ניסויים

בקרב מורים בבתי ספר ניסויים נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית המסבירים כ-16% וכ-20% 
ביטחון  היו  המנבאים  הגורמים   .)F)2,97(=12.46, p<.000( במודל השני  לבחור  הוחלט  מהשונות. 
בבחירה המקצועית )β=−.47( ותחושת חוללות מקצועית )β=.23(. הממצאים מפורטים בלוח מספר 

.70

 לוח מספר 70: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

18.15***4715.6%.-93.-ביטחוןצעד 1

12.46***29.2320.4%.חוללות

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

מורים בבתי ספר 

מהשונות  כ-10%  המסביר  סטטיסטית  מובהק  אחד  מודל  נמצא  רגילים  ספר  בבתי  מורים   בקרב 
)β=−.31(. הממצאים  )F)1,98(=10.54, p<.002(. הגורם המנבא היה ביטחון בבחירה המקצועית 

מפורטים בלוח מספר 71.

 לוח מספר 71: תוצאות רגרסיה בצעדים עבור ציון דה-פרסונליזציה על פי 
גורמי הזהות המקצועית בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים

BβR2R2ΔFמשתנים

10.54**319.7%.-46.-ביטחוןצעד 1

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

הממצאים העיקריים מפורטים בלוח מספר 72.
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לוח מספר 72: תיאור הממצאים העיקריים של הרגרסיות

מורים בבתי ספר שאינם ניסוייםמורים בבתי ספר ניסויים
% שונותמשתנים מנבאים % שונותמשתנים מנבאיםמשתנה מנובא

השחיקה  ציון 
הכולל

ביטחון )-(
מוניטין )+(

47%ביטחון )-(36%

27%ביטחון )-(5%ביטחון )-(תשישות נפשית

63%ביטחון )-(49%ביטחון )-(אי מימוש עצמי

פי  על  ציוני השחיקה  כלל  כלל אחוז השונות המוסברת של  כי בדרך   מלוח מספר 72 אפשר לראות 
גורמי הזהות המקצועית גבוה יותר בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים לעומת מורים בבתי ספר 

ניסויים, מלבד ניבוי ציון הדה-פרסונליזציה.

באשר לגורמים המנבאים בקרב שתי קבוצות המורים, הגורם המנבא הנפוץ ביותר הוא גורם הביטחון 
בבחירה המקצועית )מקדם שלילי(. בקרב מורים בבתי ספר שאינם ניסויים, ניבא גורם הביטחון את 
ציון השחיקה הכולל ואת כל גורמי השחיקה. בקרב מורים בבתי ספר ניסויים התמונה שונה מעט. לניבוי 
ציון השחיקה הכולל הצטרף גורם המוניטין )מקדם חיובי( לגורם הביטחון הבחירה, ולניבוי גורם הדה-

פרסונליזציה הצטרף גורם החוללות )מקדם חיובי( לגורם הביטחון. 

דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הבדלים בין מורים בבתי ספר ניסויים ובין מורים בבתי ספר 
רגילים בזהות מקצועית, בשחיקה ובקשר ביניהן.

זהות מקצועית

אשר לזהות המקצועית שיערנו שציוני המורים בבתי ספר ניסויים בציון הכולל של הזהות המקצועית 
הזהות  של  הכולל  בציון  רגילים.  ספר  בבתי  המורים  מציוני  גבוהים  יהיו  המקצועיים  הזהות  ובגורמי 
מובהקים  הבדלים  נמצאו  המורים.  קבוצות  שתי  בין  סטטיסטית  מובהק  הבדל  נמצא  לא  המקצועית 
סטטיסטית בין שתי קבוצות המורים בשלושה גורמים )מתוך ארבעה( של הזהות המקצועית. ציוניהם 
של המורים בבתי הספר הניסויים בגורמים ביטחון בבחירה המקצועית, תחושת החוללות המקצועית 
גבוהים באופן מובהק סטטיסטית מציוני המורים בבתי הספר הרגילים. בהנחה  היו  ומוניטין ההוראה 
שהמורים בבתי הספר הניסויים לא היו שונים מהמורים בבתי הספר הרגילים לפני הניסוי, ראוי לטעון 
שהשתתפותם בניסוי תרמה להגברת תחושת הביטחון בבחירה המקצועית. בבתי הספר הניסויים נושבת 
"רוח חדשה" ומרעננת המציבה לפני המורים אתגרים ומעניקה למורים תחושה שבחרו במקצוע המתאים 

לאישיותם ולכישוריהם. 

יותר  גבוהה  מקצועית  מסוגלות  תחושת  חשים  ניסויים  ספר  בבתי  שמורים  הממצא  מאוד  מעניין 
מעמיתיהם. בנדורה )Bandura, 1997( וכ"ץ ופריש )2013( מדגישים את תרומת "ביצועי משימות 
בעבר" לתחושת החוללות של תלמידים ושל מורים. המחברים טוענים כי המקור בעל ההשפעה הגדולה 
 Feuerstein & Rand,( ביותר על תהליך תחושת החוללות הוא הצלחות קודמות. גם פוירשטיין ורנד



זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך 156

1974( הדגישו את תפקיד ההצלחה בהקניית "תחושת הקומפטנטיות", שהיא אחד המקורות ההנעתיים 
החשובים ביותר.

נראה כי השתתפות בניסוי תורמת לתחושת הצלחה וזו תורמת לתחושת החוללות העצמית. צוותי המורים 
בבתי הספר הניסויים חשים שהם מסוגלים להיות מורים טובים יותר. ממצא זה מצטרף לממצאיה של 
גלעד-חי )2013( הטוענת כי מורים בבתי ספר ניסויים חשים שהם מסוגלים "לכוון ולמצות באפקטיביות 
זרימה של התשומות והמשאבים הנדרשים בקונטקסט של הטמעת חדשנות" )שם, עמ' 92(. לא בדקנו 
את תחושת ההצלחה הכללית של המורים ואף לא את תחושת ההצלחה של הניסוי, ואכן כדי לבחון את 

נכונות ההסבר לממצא יש לעשות זאת בעתיד.

בין שתי קבוצות המורים במוניטין ההוראה. מצד אחד אפשר לחשוב  הוא ההבדל  עוד ממצא מעניין 
שמוניטין ההוראה תלוי בשיפוט של החברה ולא בתחושה סובייקטיבית של המורה, אך מצד שני הכללתו 
סובייקטיבית  בתחושה  הגורם  תלות  על  מלמדת  אמפירי,  תוצאה של מחקר  המקצועית, שהיא  בזהות 
של המורה. כלומר תחושת המורה באשר למוניטין ההוראה היא סובייקטיבית, והקשר שלה עם מדדים 
חברתיים של מוניטין הוא חלקי )אם בכלל(. הממצא שמורים בבתי ספר ניסויים חשים שמוניטין ההוראה 
גבוה יותר לעומת מורים בבתי ספר שאינם ניסויים, יכול ללמד על תחושת המורים בבתי הספר הניסויים 

שהחברה )הורים, תלמידים, מורים, ממסד וקהילה( מעריכה אותם ואת תפקידם. 

עוד הסבר אפשרי נוגע לחברה המעריכה את המוניטין. יכול להיות שהמורים מבססים את תחושותיהם 
במוניטין המקצוע על משובים של קהילת בית הספר ולא של החברה בכללותה. קהילת בית הספר כוללת 
תלמידים, הורים, מורים עמיתים, קהילה ומפקחים. ייתכן שקהילת בית ספר ניסויי "נדבקת" בתחושות 
לתחושת  רגישים  הניסויים  הספר  בבתי  המורים  הצלחה.  של  ובתחושות  מתרחש"  חדש  "משהו  של 
קהילת בית הספר ולכן הם חשים שמוניטין ההוראה גבוה דווקא בבית הספר שבו הם עובדים. תמיכה 
מסוימת להסבר זה אפשר למצוא בניסיון של גף ניסויים לערב בתהליך השינוי מעגלים גדולים ככל 
האפשר של קהילת בית הספר )ויינשטיין, 2006(. ייתכן שמעורבות גדולה של קהילת בית הספר תורמת 
תורמת  הגבוהה  ההערכה  המורים.  את  הקהילה  של  יותר  גבוהה  ולהערכה  הניסוי  חשיבות  לתחושת 

לתחושת מוניטין גדולה של המורים.

שחיקה

סטטיסטית  מובהק  באופן  נמוכים  היו  "דה-פרסונליזציה"  בגורם  הניסויים  הספר  בבתי  המורים  ציוני 
ובציון השחיקה הכולל לא נמצאו הבדלים  גורמי השחיקה  מציוני המורים בבתי ספר רגילים. בשאר 

מובהקים סטטיסטית. 

חוקרים רבים עמדו על הקשר שבין עומס עבודה ותגמולים לא מספקים ובין שחיקה )גרינפלד, 1990; 
פרידמן ופארבר, 1992; פרידמן וקס, Kaff, 2004; Trendall, 1989 ;2000(. מצד אחד מורים בבתי 
ספר ניסויים אינם מקבלים תגמולים כלכליים יותר מעמיתיהם בבתי ספר רגילים. מצד שני מורים בבתי 
ספר ניסויים עובדים קשה יותר מעמיתיהם, משקיעים יותר זמן בעבודה ויש להם אחריות רבה יותר. אם 

כן, מדוע הם אינם שחוקים יותר? ומדוע הם שחוקים פחות דווקא בגורם הדה-פרסונליזציה?

לתמיכת  נוסף  )2011( שהביאה מחקרים שהראו שחדשנות,  נוטוב  לדברי  לממצא קשור  אחד  הסבר 
ממונה, הערכה ואקלים ארגוני, עוזרים למורים להתמודד עם בעיות משמעת. כמו כן מורים מאמצים 
פעולות המשקפות היענות לאתגרים ארגוניים חדשים ולמעשים שמטרתם קידום פרויקטים חדשים שאין 
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לגבם ניסיון קודם על ידי בניית תפקידים חדשים ופיתוח פרויקטים. 

הסבר אחר קשור לתמיכה חברתית ומקצועית – עציון )1984(, מלאך-פיינס )1984( ופרידמן וגביש 
חשיבות  את  הדגישה   )Kaff, 2004( קאפ  שחיקה.  כמונעת  החברתית  התמיכה  את  הדגישו   )2003(
תמיכת מנהלים והורים כמונעת שחיקה בקרב מורים בחינוך מיוחד. ייתכן שבבתי הספר הניסויים קיימת 
תמיכה חברתית ומקצועית רבה יותר מאשר בבתי הספר הרגילים. תמיכה חברתית אפשר לקבל מעמיתים 
ומקהילת בית הספר. ייתכן שבבתי הספר הניסויים קיימת קואליציה של מורים השותפים לניסוי. המורים 
השותפים לניסוי יוצרים לעצמם מעין "קהילה", וזו מעניקה תמיכה לחבריה. תמיכה מסוימת להסבר 
)ויינשטיין,  בניסוי  ניסויים – שיתוף כלל המורים  זה אפשר למצוא באחת מאמות המידה לבתי ספר 
2006(. כאשר מורים רבים שותפים לניסוי, הופכת קהילת המורים לרחבה והתמיכה החברתית גדלה. 
המורים בבתי הספר הניסויים מקבלים תמיכה גם ממנהל בית הספר. כפי שציינו ברקע התאורטי, רוב 
הניסויים הם פרי יוזמה של מנהלים ושל צוות בית הספר. מנהל בית הספר היוזם ניסוי חייב לרתום את 
צוות המורים לניסוי. ניסוי בית ספרי אינו שינוי מקומי, הוא חייב לכלול שינויים ניהוליים וארגוניים 
ראשונים  שלבים  לבדו.  או  מצומצם  בצוות  להפעילו  יכול  אינו  ניסוי  יוזם  מנהל  )ויינשטיין, 2006(. 
יתקשה מאוד  צוות מלוכד סביב הניסוי. המנהל  ליצור  ומכריעים של הניסוי קשורים ביכולת המנהל 
לכפות ניסוי על צוות בית הספר ולכן עליו לגייס את צוות המורים באמצעות תמיכה מקצועית וחברתית. 
העבודה  מעומס  לנבוע  שעלולה  שחיקה  הפוטנציאלית,  השחיקה  בפני  בולם  כוח  משמשת  זו  תמיכה 
ומהוריהם.  מהתלמידים  גם  תמיכה  לקבל  עשויים  המורים  הניסויים.  הספר  בבתי  המורים  על  המוטל 
ומקיף.  מהותי  שינוי  מתרחש  ניסויי  ספר  בבית  המקצועית,  בזהות  העוסק  לממצא  להסברנו  בהתאם 
התלמידים והוריהם חשים בשינוי ולעתים קרובות הם שותפים לו. שותפות של הורים לניסוי מעניקה 
תמיכה הפועלת נגד השחיקה. ייתכן שמסיבות אלה המורים בבתי הספר הניסויים אינם שחוקים יותר 

מעמיתיהם בבתי הספר הרגילים, על אף עבודתם הקשה יותר והשעות הרבות שהם משקיעים בניסוי.

ציוניהם של המורים בבתי הספר הניסויים בדה-פרסונליזציה נמוך באופן מובהק סטטיסטית מעמיתיהם 
דה-פרסונליזציה  ותלמיד.  מורה  של  מנוכר  יחס  מבטא  דה-פרסונליזציה  גורם  הרגילים.  הספר  בבתי 
הספר  בבתי  המורים  מדוע  כן,  אם  כאדם.  ולא  "כמספר"  תלמידו  את  רואה  המורה  כאשר  מתרחשת 
ופחות "מספרים"? לדעתי, ההסבר לכך קשור בתכני הניסויים.  בני אדם  הניסויים רואים בתלמידים 
עיון בכותרות ספרי הניסויים שפורסמו )ויינשטיין, 2006( מלמד על כך שבכולם )!( התלמיד נמצא 
במרכז וכך הדבר גם בנושאים של מרכזי הידע. לדוגמה אפשר להביא את הניסויים הקשורים בחינוך 
וולדורף, הבהרת ערכים, חינוך דיאלוגי, דיאלוג יצירתי ועוד. מובן כי ניסוי שבמרכזו נמצא התלמיד 
עומד בסתירה מוחלטת עם דה-פרסונליזציה. האם המורים בבתי הספר הניסויים היו יותר ממוקדי תלמיד 

לפני הניסוי או שזו תוצאה של הניסוי? על שאלה כזו אפשר להשיב רק במחקר במתודות אחרות.

הקשר שבין זהות מקצועית לשחיקה

בסדרת רגרסיות בצעדים לניבוי ציון השחיקה הכולל וגורמי השחיקה על פי גורמי הזהות המקצועית 
נמצא כי המנבא הנפוץ ביותר הוא גורם הביטחון בבחירה המקצועית. ממצא זה אינו מפתיע והוא דומה 

לתוצאות המחקרים השונים המובאים בספר זה.

השונות  מאחוז  גבוה  היה  הרגילים  הספר  בבתי  המורים  בקרב  המוסברת  השונות  אחוז  כלל  בדרך 
המוסברת בבתי הספר הניסויים. משמעות הממצא היא שהשחיקה בקרב המורים בבתי הספר הניסויים 
בבתי  המורים  בקרב  ואילו  זה,  במחקר  נבדקו  למשתנים שלא  ויותר  המקצועית  לזהות  פחות  קשורה 
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הספר הרגילים השחיקה קשורה יותר לזהות המקצועית. ציינו לעיל שהעומס המוטל על מורים בבתי 
ספר ניסויים גבוה יותר מהעומס המוטל על מורים בבתי ספר רגילים. מורים בתי ספר ניסויים מתבקשים 
נבדקה  זו לא  זו תורמת לשחיקה, אך  ייתכן שהשקעה  יותר מעמיתיהם.  להשקיע שעות עבודה רבות 

במחקר הנוכחי. ריבוי מנבאים שלא נבדקו עשוי להשפיע על אחוז השונות המוסברת.

הממצא הקשור לניבוי גורם הדה-פרסונליזציה על פי גורמי הזהות המקצועית מעניין. בקרב מורים בבתי 
ספר רגילים ניבא גורם הביטחון בבחירה המקצועית לבדו, ואילו בקרב המורים בבתי הספר הניסויים 
גורם הביטחון  פי  ניבוי דה-פרסונליזציה על  ניבוי חיובי(.  גורם החוללות המקצועית )מקדם  לו  נוסף 
בבחירה אינו מפתיע והוסבר לעיל, במחקר הנוכחי ובמחקרים אחרים בספר זה. כאמור, בקרב מורים 
בבתי ספר ניסויים נמצאו שני מודלים מובהקים סטטיסטית ובהם שני מנבאים: גורם הביטחון בבחירה 
'פיצוי'  עם מקדם ניבוי שלילי וגורם החוללות המקצועית עם מקדם ניבוי חיובי. נראה שלפנינו יחסי 
)קומפונסציה( שמשמעם ניבוי גורם אחד הממותן על ידי גורם שני. ביטחון בבחירה המקצועית נמצא 
מנוגד לדה-פרסונליזציה בתנאי שהחוללות המקצועית גבוהה. אם החוללות המקצועית נמוכה, הניבוי 
של גורם הביטחון את הדה-פרסונליזציה יהיה נמוך. כאשר תחושת הביטחון בבחירה המקצועית גבוהה, 
השחיקה בגורם דה-פרסונליזציה תהיה נמוכה, אלא אם כן תחושת החוללות של המורה גבוהה. תחושת 
גבוה  ביטחון  דה-פרסונליזציה.  ובין  המקצועית  בבחירה  הביטחון  שבין  הקשר  את  ממתנת  החוללות 
בבחירה המקצועית ותחושת חוללות מקצועית גבוהה יוצרת ציפיות גבוהות ביותר להצלחה דווקא בבית 
הספר הניסויי. בבית ספר ניסויי קיימות ציפיות גבוהות לשינוי ולהצלחה. לעומת זאת, קיימים קשיים, 
מבוכות ואתגרים הקשורים בשינוי. נוסף על כך, אם קיימת תחושה גבוהה של ביטחון בבחירה ותחושת 
הן תתקלנה בקשיים, הסיכון בהתרסקות  מוגזמות שכאשר  ציפיות  להיווצר  עלולות  גבוהה,  מסוגלות 
יגדל. אם הביטחון בבחירה גבוה ותחושת החוללות מאוזנת ציפיות המורה להצלחה תהיינה ריאליות 
יותר וכאשר ייתקל בקשיים, הוא יראה אותם כמאתגרים ולא כשוחקים. כאשר אחד המוקדים המרכזיים 
נתקל  והמורה  גבוהה  ותחושת החוללות  גבוהה  וכאשר תחושת הביטחון  הניסוי קשור בתלמידים  של 
בקשיים, הוא יאשים את התלמידים בקשיים ובאי ההצלחה. הוא אינו "אשם" או אחראי לאי ההצלחה 
לידי  או באי ההצלחה תבוא  גבוהה. "אשמת" התלמיד בקשיים  וחוללותו  גבוהה  ביטחונו בבחירה  כי 
ביטוי בגורם הדה-פרסונליזציה שבשחיקה. ייתכן שבבית ספר שאינו ניסויי ציפיות המורים נמוכות יותר 
ודה-פרסונליזציה  זו הקשר שבין ביטחון בבחירה  ייתכן שמסיבה  ייתפסו כנורמליים בחינוך.  וקשיים 

ממותן על ידי תחושת חוללות דווקא בקרב מורים בבתי ספר ניסויים.
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תכנית התערבות לגיבוש זהות מקצועית של פרחי 
הוראה באמצעות דילמות6

שימוש בדילמות

השימוש בדילמות בחינוך ובמחקר במדעי החברה הוא רחב מאוד, כגון הדילמות המוסריות ככלי למדידת 
בדילמות  השימוש   ;)Kohlberg, 1981; Piaget, 1948; Wagant, 1997( המוסרי  השיפוט  רמת 
 Takezawwa,( דילמות חברתיות ככלי לבחינת ציפיות ;)לחינוך ערכי )דור, בן-דוד, זכאי ונרדי, 1999
נוטים  אנשים שאינם  ובין  פעולה  הנוטים לשתף  אנשים  בין  להבחין  ככלי  דילמות חברתיות   ;)1999

לשתף פעולה )Weesie & Franzwn, 1998; Cha, 2000( ועוד.

זו נעשה שימוש נרחב לבחינת פיתוח  אחת הדילמות המפורסמות ביותר היא דילמת האסיר. בדילמה 
יחסי שותפות )Roberts & Sherratt, 1998(, לבחינת השפעת אישיות על נטילת סיכונים כלכליים 
 Tsuji,( לחקר תקשורת בקבוצות קטנות ,)Boone, De Barbander & van Witteloostuijn, 1999(
 Matsuda &( לבחינת יחסי שיתוף ואמון ,)Key & Aiello, 2000( להערכת טיפול אבהי ,)1999
Yamagishi, 2001(, לקביעה של העדפות של רגש או הגיון כבסיס לחשיבה )Norris, 2001( ועוד. 
דילמה ידועה אחרת היא דילמת מונטי הול )Monty Hall( ואף בה נעשה שימוש נרחב בחקר תהליכי 

.)Granberg & Dorr, 1998( קבלת החלטות

שימוש בדילמות נפוץ גם להכשרה. רובינס )Robins, 1996( השתמשה בדילמות ככלי להוראת תהליכי 
 )Newfield, Newfield, Sperry & Smith, 2000( קבלת החלטות. ניופילד, ניופילד, סמית וספריי
 Carrington,( ופאררי  הוליס  גריפין,  וקרינגטון,  משפחתיים  מטפלים  בהכשרת  בדילמות  השתמשו 

Griffin, Hollis & Parry, 2002( השתמשו בדילמות בהכשרת פסיכולוגים חינוכיים.

 Fisherman, S., & Weiss, I. )2008(. Consolidation of professional identity :פרק זה הוא עיבוד של מאמר  .6
by using dilemmas among pre-service teachers. Learning and Teaching, 1)1(, 31-50
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השתמשו   )Arellano et al., 2001( ואחרים  ארלאנו  בדילמות.  שימוש  נעשה  מורים  בהכשרת  גם 
בדילמות להכשיר מורים להוראת תהליכי חקירה משותפים. פווייל )Powell, 2000(, ארלאנו ואחרים 
 )case study( מקרה  מחקרי  חלק  הוא  בדילמות  השימוש  כי  מציינים   )Arellano et al., 2001  (

ומתודה זו יעילה יותר מחקרי מקרה. 

פווייל )Powell, 2000( יצר מבנה תלת שלבי לשימוש בדילמות: בשלב הראשון חשף החוקר את פרחי 
ההוראה לעמדותיהם, בשלב השני נערך דיון על דילמות ובשלב השלישי בדק החוקר את השפעת הדיון 

על עמדות המתכשרים להוראה.

מטרת המחקר לבחון את השפעתה של תכנית התערבות לגיבוש זהות מקצועית של מורים. 

שיטה

נבדקים

מדגם המחקר כלל 56 סטודנטיות להכשרת מורים הלומדות בשנה שלישית במסלולים חינוך מיוחד ועל-
יסודי. טווח גיל הסטודנטיות היה 27-22. 29 סטודנטיות השתתפו בתכנית ההתערבות ו-27 היו בקבוצת 

הביקורת. הסטודנטיות נבחרו לקבוצת הניסוי בחירה אקראית.

כלים

 .)Fisherman & Weiss, 2008( שאלון זהות מקצועית – גרסה ראשונה

 Fisherman,( ופישרמן )סולם זה נבנה על בסיס הסולמות של קרמר והופמן )1981(, גלנטה )1985
2004(. היגדי השאלון גובשו מהסולמות לעיל, מראיונות עם מורי-מורים ומשאלונים שחולקו למורי-
מורים. בשאלון מופיעים 41 היגדים על סולם מסוג ליקרט, ועל הנבדק להשיב באיזו מידה ההיגד מתאים 
המקצועית  הזהות  ציון  את  מניב  ההיגדים  ממוצע  מתאים(.  לא  )מאוד  ועד 7  מאוד(  )מתאים  מ-1  לו 
הכולל. ניתוח מהימנות פנימית מסוג אלפא קרוננבך הראה על מהימנות פנימית גבוהה הן בשלב מבחן 

.)α=.94( "והן בשלב מבחן ה"אחרי )α=.92( "ה"לפני

הליך

תכנית ההתערבות

תכנית ההתערבות כללה 20 מפגשים של שתי שעות אקדמיות כל אחד. במפגש הראשון הוסבר מבנה 
ההתערבות, הרציונל של השימוש בדילמות ולימוד המושג זהות מקצועית. בכל מפגש הועלתה דילמה 
ממנה  שבאו  והתרבותית  החברתית  לסביבה  הקשורות  דילמות  כלל  א'  סבב  סבבים:  שלושה  פי  על 
עולם  בהשקפת  העוסקות  דילמות  כלל  ב'  סבב  זו.  בסביבה  יעבדו  שהן  הסיכויים  ורוב  הסטודנטיות, 
הפרטית של הסטודנטיות ובעמדותיהן בנושאים חברתיים כלליים. סבב ג' עסק בתפיסת תפקיד המורה. 
הרציונל המונח בבחירת שלושת סבבים אלו נובע מההבנה שהמורה מביא עמו להוראה את עצמו כחלק 
מהמרקם החברתי שהוא חי בו, את עמדותיו ועולמו הפנימי ואת עמדותיו כלפי החינוך וההוראה. הבנה 
זו מבוססת על פרשנותם של שגיא, גילת וקופפרברג )2002( לדברי וונק )Vonk, 1995(. וונק טען 
כי ההתפתחות המקצועית של מורה היא תהליך המבוסס על אינטראקציה בין שלושה ממדים: אישי, 
מקצועי ואקולוגי. שגיא ואחרים )2002( טוענים כי הממד האישי הוא המארגן והמפרש את שני הממדים 
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האחרים. בתהליך ההכשרה מושם דגש רב בממד המקצועי וניתנת הכנה לממד האקולוגי שייושם רבות 
במהלך עבודת המורה. במחקר הנוכחי ניסינו להאיר ולחשוף את פרח ההוראה לממד האישי כפי שבא 
לידי ביטוי )חלקי( בעמדות חינוכיות. הבחירה להתחיל בסבב העוסק בעולם החברתי והתרבותי נבעה 
מהרצון להתחיל ממעגל חיצוני יותר לאישיות הסטודנטית, לעבור למעגל פנימי יותר – השקפת עולם 

וממנו למעגל פנימי הקשור להוראה ולזהות המקצועית – עמדות כלפי תפיסת תפקיד המורה.

לנושאים  רפלקטיבית  תגובה  בכתב  להגיב  הסטודנטיות  התבקשו  ובסופו  דילמות  כמה  כלל  סבב  כל 
שהועלו באותו הסבב ולהשוות את עמדותיהן לסבב הקודם. בסוף הקורס התבקשו הסטודנטיות לכתוב 

"רפלקציה על הרפלקציות" ובה להגיב לשלוש הרפלקציות )לשלושת הסבבים(.

כל דילמה נפתחה בסיפור שהוקרא בקבוצה. לאחר שמיעת הסיפור התבקשו הסטודנטיות להגיב בכתב 
תגובה ראשונית שאינה בהכרח רציונלית. לתגובה זו קראנו תגובה "מן הבטן" ומטרתה הייתה ליצור 
קתרזיס זעיר כדי לאפשר דיון מעמיק בדילמה. לאחר כתיבת התגובה הראשונית, התקיים סבב ראשון 
שבו הגיבה כל סטודנטית את תגובתה הראשונית לפני הקבוצה. עודדנו את הסטודנטית להגיב תגובה 
רגשית ולאו דווקא רציונלית, ואכן סטודנטיות הגיבו פעמים רבות באמירות רגשיות, כגון "מסכנה...", 
"מזל שלא נפל עלי תיק כזה...", "איך אפשר להמשיך...". לאחר סבב התגובה הראשונית, התבקשו 
הסטודנטיות לכתוב האם לדעתן יש בסיפור זה דילמה ומה עמדתן הראשונית כלפי הדילמה. בשלב זה 
התקיים דיון על הדילמות ועל עמדות הסטודנטיות כלפי הדילמות שהועלו. נושאי הדילמות נכתבו על 

הלוח, אך לא העמדות. 

במהלך הדיון על הדילמות עסקנו גם בהיבטים תאורטיים מגוונים כמו אופני ניהול קונפליקט, קונפליקטים 
בין-אישיים ותוך-אישיים, דילמות וקונפליקטים תוך-אישיים ועוד. לאחר הדיונים התבקשו הסטודנטיות 
ב. מה העמדה שלך כלפי  הן הדילמות העיקריות שהועלו בקבוצה;  א. מה  לענות על שלוש שאלות: 

דילמות אלו; ג. מה קרה לך בעקבות החשיפה לעמדות השונות מעמדתך.

כאמור, לאחר כל סבב של דילמות נערך סבב רפלקטיבי. סבב זה נערך בכתב והמשתתפות לא נחשפו 
לרפלקציה הקבוצתית. ברפלקציה התבקשו הסטודנטיות לבחור כמה עמדות שהן מעוניינות לעסוק בהן 
)3-5(, לכל עמדה ניתן דירוג על פי סולם מ-1 עד 5 כלפי מידת הביטחון של הסטודנטית לפני הדיון )כפי 
שהיא רואה אותה כיום( ודירוג נפרד, על פי סולם דומה, כלפי מידת הביטחון של הסטודנטית בעמדה 
זו כיום. אחר כך התבקשו הסטודנטיות לכתוב מה גרם להן הדיון הן בראיית הקונפליקטים והן כלפי 
עמדותיהן. לסיכום היה עליהן לחבר עוד דילמה ולנתח אותה על פי ראיית שני היבטי הדילמה או יותר. 
בסבב השני והשלישי היה על הסטודנטיות לדון גם בהבדלים בין סבב זה לסבב הקודם כלפי היכולת 

לזהות קונפליקטים, לעמדותיהן ולמידת הביטחון שלהן בעמדות אלו.

ברפלקציה על הרפלקציות התבקשו הסטודנטיות לדון גם במידת המרכזיות של העמדות שבחרו להתמקד 
בהן. על פי סולם מ-1 עד 10 היה עליהן לדרג עד כמה עמדות אלו מרכזיות לזהותן המקצועית, כפי שהן 
תופסות אותה כיום. כמו כן היה עליהן לתת משוב על הסדנה, האקלים בסדנה, דרכי העברתה, האם יש 

לקיימה, מה יש לשפר בסדנה ותחושה כללית כלפי הסדנה.

זהות מקצועית בתחילת הקורס  ואף הועבר לה שאלון  קבוצת הביקורת למדה קורס מתקדם בחינוך, 
ובסופו.
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דוגמאות לדילמות

סבב א'

ריקי סיימה את לימודיה במכללה לפני שנתיים בהתמחות לייעוץ חינוכי. ריקי נשואה ואם לתינוק בן 
שמונה חודשים. בעלה של ריקי סטודנט ומגיע הביתה בשעות הערב המאוחרות.

אמה של ריקי הייתה מורה שנים רבות ופרשה בשנה שעברה מעבודתה בין השאר בגלל פריצת דיסק 
קשה. האם שכבה בביתה כמה שבועות, אך ריקי לא יכלה לסייע לה רבות בגלל הריונה, סיום חובותיה 

הלימודיים ותחילת עבודתה כמורה.

בתחילת החודש פנתה מנהלת בית הספר לריקי וביקשה ממנה להיות יועצת בבית הספר בחצי משרה 
בשנה"ל הבאה. ריקי שמחה מאוד על ההצעה וביקשה שהות קצרה כדי לתת למנהלת תשובה.

כדי להיות יועצת, ריקי צריכה ללמוד לתואר שני ועל כך היא שוחחה עם בעלה – חיים. חיים שמח על 
ההצעה ואמר שהוא מעריך את ריקי, אך הוסיף ושאל איך הדבר ישפיע על הבית שלהם. ריקי ענתה 
שהיא תצטרך ללמוד יום מלא בשבוע, להשתלם מדי פעם, להיות בישיבות צוות די רבות, להיות בכוננות 

ולקרוא חומר מקצועי רב. כנראה שיצטרכו להכניס את התינוק לפעוטון. 

חיים שמע, הנהן בראשו, אך לא ענה. ריקי הרגישה שהוא לא כל-כך מרוצה. לשאלתה, הוא ענה שזה 
לא הוגן שהוא יגביל אותה בעוד שהוא עצמו טרם החל לעבוד ומצד שני זה יקשה מאוד על "ניהול הבית 

וחינוך הילדים"…

ריקי צלצלה אלייך, יועצת בית הספר, שקרובה אלייך מאוד וביקשה לשוחח עמך.

סבב ב'

יעל התמחתה בחינוך במסגרות לא פורמליות ובהוראת ספרות. יעל סיימה את לימודיה לפני שנתיים. 
בשנת הסטאז' עבדה יעל בתיכון ממ"ד אליטיסטי לבנות. בית הספר קולט שליש מהפונות אליה. לבית 
הספר יש "שם" של מוסד לימודים טוב מאוד. רוב הבנות ברמה לימודית גבוהה והן ניגשות למספר רב 
של יחידות בגרות במגמות יוקרתיות. קשה להתקבל לבית הספר. הבנות עוברות מבחני כניסה קשים, 
מתחשבים בציוני כיתה ח' ואפילו מלמדים שיעור לניסיון בקבוצה קטנה ואחר כך בוחנים עליו. יש ראיון 
עם רב בית הספר ועם המנהלת, אך בריאיון עוסקים יותר ביכולתה הלימודית של הבת וברקע המשפחתי 

שלה ופחות בכישורים שאינם אינטלקטואליים.

צוות בית הספר מורכב ברובו ממורים ותיקים המאמינים בדרך חינוכית "ברורה", חד משמעית ומלאת 
גבולות נוקשים. לבית הספר יש תקנון ברור ומפורט ומי שאינה עומדת בו – מועמדת לסילוק.

ויעל הרגישה שהיא  היו בעיות משמעת  הייתה מורכבת מאוד. מצד אחד כמעט שלא  שנת ההתמחות 
"מחליקה" לתפקיד. מצד שני היא לא הרגישה שהיא ממצה את עצמה מבחינה חינוכית. לדעתה, נוצרה 
שניות בקרב הבנות. הבנות יודעות היטב מה מצפים מהן בבית הספר והן ממלאות זאת בקפידה, אך 
כשניסתה לשוחח עם בנות "מלב אל לב" הרגישה שהן נסגרות ואינן מוכנות לשתף אותה. כששוחחה 
על כך עם המורה בכיתה המקבילה, המורה הסבירה שכנראה הבנות חוששות להיפתח שמא ישתמע 

מדבריהן שאינן כה מרוצות. 
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פעם אחת במהלך השנה הרגישה יעל שנוצר איזשהו סדק. היה זה יום לאחר מסיבה שנערכה לדמות 
מרכזית בבית הספר לרגל יום הולדת "עגול". על קיר אחד הבניינים צויר גרפיטי ענק המדבר "בשבח" 

אותה דמות. הבת שציירה זאת נתפסה והורחקה מיידית.

בשנה שעברה עבדה יעל כמחנכת וכרכזת חינוך חברתי בבית ספר מקיף בעיירת פיתוח ליד ביתה. כאן 
מצאה יעל עולם שונה לחלוטין. רוב התלמידות באו מבתים מהמעמד הנמוך. בית הספר קלט את כל 
מי שהתדפקה בשעריו. נערכו מבחני כניסה, אך אלה היו לצורך שיבוץ בכיתות אם. היו בנות שהגיעו 
למבחני הכניסה במכנסיים ובגופיות. כאשר ההורים באו לסדר את ענייני הרישום, היו אבות שהגיעו 

ללא כיפה.

יעל חינכה את כיתה י' )לאחר העלייה מהחטיבה(. היו לה די הרבה שעות הוראה עם הכיתה והיו לה 
ציפיות עצומות מהבנות ומעצמה כמחנכת. כמה מהבנות הרבו לשוחח עמה בפתיחות והיא ניהלה הרבה 
שחנ"שים )שיחות נפש( עמן. הבנות סיפרו לה על החיים בבית, על ההורים, על השאיפות שלהן ועל 
יעל תסכול רב ואפילו חוסר אונים, לאחר ששמעה על המצבים שהן היו  החברים. לא פעם הרגישה 

צריכות להתמודד עמם.

בעבודתה כרכזת חינוך חברתי ניסתה יעל לארגן הרצאות רבות, אך די מהר נוכחה לראות שההרצאות 
לפעילות  חינוכיות  מטרות  לקבוע  החליטה  היא  המנהל,  עם  אחת  בעצה  המטרה.  את  ממלאות  אינן 
החברתית ואלה כללו חינוך לאזרחות, לאיכפתיות וחינוך לזהות אמונית. יעל ארגנה יותר סמינריונים 
ופחות הרצאות ומפגשים. לא פעם חזרה יעל לביתה מתוסכלת וכועסת על יום עיון שלא הצליח, אך 
בעלה אמר לה בכל פעם: "תחשבי מה האלטרנטיבה – אם לא תערכי את ימי העיון, גם אלו שהקשיבו 

בהם, לא יהיה להן מאומה".

מנהל בית הספר ניסה להקפיד על משמעת בבית הספר, אך לא תמיד בהצלחה יתרה. היה ברור ליעל 
שמה שחשוב לו הוא שקט תעשייתי. הוא עצמו לא היה דמות תורנית ובבית הספר למדו במקצועות 

היהדות "את מה שהמשרד מחייב".

בערב יום הזיכרון קרא לה מנהל בית הספר לפגישה. יעל התרגשה וחששה. בפגישה אמר לה מנהל בית 
הספר שהוא מעריך את עבודתה ואת רצינותה והוא יודע על הקשיים הרבים ועל התסכולים. המנהל 
המשיך ושאל איך היא מרגישה והתנהלה שיחה "ידידותית" על חינוך וערכים. לאחר שהמנהל הקשיב 
לה הוא אמר: "אני מבין שיש בינינו חילוקי דעות לגבי מה ראוי ומה רצוי 'לתת' לבנות, אבל אני מאמין 
בך ואני מוכן לנסות אתך משהו חדש. האם את רוצה להקים כיתה ייחודית אליטיסטית בבית הספר? אם 
תסכימי, אתן לך אפשרות לבחור 20 בנות מכיתות י' ולהקים אתן כיתת אולפנית שאת תהיי המחנכת 

שלהן."

יעל שמחה מאוד, אך הרצינה ושאלה "האם זה השינוי שכלל הבנות צריכות?".

סבב ג'

נעמי סיימה את לימודיה במכללה לפני שנה. נעמי למדה מתמטיקה ובחרה להיות מורה. בשנה שעברה 
התמחתה נעמי התמחות סטאז' בהוראת מתמטיקה לבנות בכיתה ז' בבית ספר עירוני. רוב הבנות היו 
ברמה לימודית די חלשה, דבר שדי תסכל אותה. סדנת הסטאז' עזרה לה מאוד להתגבר על התסכול והיא 

הרגישה שחברות שלה נתקלות בתופעה דומה.
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ילדה  היא  יעל  יעל.  עם  נעמי  נפגשה  ח'(  )כיתה  הכיתות  באחת  כיתות.  במספר  נעמי  מלמדת  השנה 
שחרחורת עם רעמת שיער כהה, קופצנית, שובבה עם "פלפל בעיניים".

יעל היא נערה חברותית ואחראית מאוד. היא נבחרה זו השנה השלישית לוועד כיתה, היא מביעה את 
עמדותיה בביטחון וכשצריך היא לוחמת על זכויות חברות הכיתה.

יעל מתקשה בלימודים ובפרט בחשבון. נעמי שוחחה עם המחנכת של יעל, וזו סיפרה לה שכנראה יעל 
היא מקרה אבוד. בשנה שעברה אובחנה יעל ויש לה כנראה דיסקלקולציה. בישיבה שהייתה למחנכת 
עם היועצת הוסכם "להוריד ממנה לחץ" ו"לחזק את הצדדים החיוביים". בבית הספר התקיימה סדנה על 

אינטלגנציה חברתית ונראה שיעל "קיבלה מנה גדושה" של אינטלגנציה זו על חשבון החשבון.

בישיבת מורים העלתה נעמי את הנושא, אך מנהלת התיכון אמרה "היא אובחנה, נעבור לילדה הבאה". 
נעמי שוחחה עם יעל מלב אל לב. יעל התלוננה שהיא צריכה לשחק את הילדה המרוצה, אך היא דואגת 
היכן תלמד בשנה הבאה, איזה מקצוע תוכל לרכוש ללא תעודת בגרות ועוד. נעמי גילתה נערה נבונה 
ובוגרת. במכללה למדה נעמי שאסור ליהודי להתייאש ואסור להתייאש מיהודי, והנה היא נתקלת בנערה 

שמעמידה את אמונתה במבחן.

נעמי התיעצה עם המנחה בסדנת הסטאז' וזו הוסיפה על מבוכתה כאשר הציעה לה לא להכנס לעימות עם 
המחנכת של הכיתה ולא לקחת יותר מדי ללב.

בבית התייעצה נעמי עם בעלה וזה הפטיר "מה היינו עושים לו יעל הייתה הבת שלנו..."

עוד דוגמה לדילמה מהסבב השלישי 

יפעת למדה במכללה להכשרת מורים והתמחתה בחינוך מיוחד. יפעת נהנתה מהלימודים ואף גיבשה את 
זהותה המקצועית )כך לפחות חשבה(. 

של  מהתאוריה  האדם  של  ההשתנות  בכושר  האמונה  היה  זהותה  של  היסודיים  מהמרכיבים  אחד 
פוירשטיין. לא פעם חשבה יפעת שזהו עיקרון אופטימי וחשוב, אך השאלה היא איך מיישמים אותו. 
בזמן הלימודים יצא לה לשוחח עם מורות בבתי ספר )בזמן העבודה המעשית( על העיקרון הנזכר לעיל 
והיא חשה שבתאוריה הן מאמינות בו, אך בפרקטיקה יש פעמים רבות שהן אינן נוהגות לפעול על פיו.

השנה יפעת מחנכת כיתת שילוב. בכיתתה 33 תלמידים, חמישה מהם אובחנו עם צרכים מיוחדים. כל 
יפעת מרגישה טוב מאוד עם  יפעת.  סיוע ממורה סייעת שנמצאת בקשר מצוין עם  החמישה מקבלים 

הסיוע ועם הכלים שקיבלה לשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה.

אחת הבנות בכיתתה של יפעת היא אורית, ילדה עם תסמונת דאון. אורית היא הבת הבכורה למשפחה 
נפלאה וחמה. אביה של אורית הוא רופא ואמה היא מרכזת מקצוע מתמטיקה בתיכון עירוני. בשבוע 
הראשון ללימודים פגשה יפעת את הוריה של אורית. ההורים היו נחמדים וחיוביים. הם סיפרו ליפעת על 

אורית ונתנו לה תחושה שהם סומכים עליה על אף גילה הצעיר. 

מלוכסנות,  עיניה  במקצת,  גמלוניות  תנועותיה  נמוכה,  היא  כיתתה.  מבנות  בשנתיים  מבוגרת  אורית 
אצבעותיה קצרות ועיניה עירניות. דיבורה די רהוט, היא חייכנית וטובת לב. אורית מתקשה בלימודים 

ומסתייעת רבות ביפעת ובמורה המסייעת. כמו כן אורית מקבלת סיוע בביתה ובמועדונית שבשכונה.
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בנות הכיתה )כיתה ד'( התחילו לבקר בתנועת הנוער ואף אורית הולכת עמן מעת לעת. אורית אינה 
במרכז החברתי בכיתה, אך היא אינה דחויה על ידי הבנות.

ניתוח  שקיים  ציינה  הסטאז'  מנחת  דאון.  תסמונת  נושא  עלה  שעבר  בשבוע  שהייתה  הסטאז'  בסדנת 
פלסטי, לא קשה במיוחד, לתיקון החלק העליון של הפנים. לאחר תקופת החלמה הילדים המנותחים 

נראים "כמו ילדים רגילים". יפעת התרגשה מאוד והייתה בטוחה שהנושא חדש להוריה של אורית. 

לפני יומיים שוחחה יפעת עם אמה של אורית. יפעת סקרה את התקדמותה של אורית בלימודים, תוך 
שהיא מציינת את הקשיים הלימודיים הרבים שלה. יפעת ציינה לשבח את תלמידות הכיתה שאינן דוחות 
המחצית  לקראת  הנוער.  בתנועת  לבקר  התחילה  שאורית  העובדה  ואת  חברתית  מבחינה  אורית  את 
השנייה של השיחה הזכירה יפעת את הניתוח הפלסטי. אמה של אורית לא הגיבה כלל. יפעת הזכירה 
זאת שוב ואז נאנחה האם ואמרה ליפעת שהיא שמעה על הניתוח זה מכבר: "הניתוח איננו קל כל כך, 
אך הבעיה היא שונה... החשש הוא שאם אורית תיראה כמו כל הילדים היא עלולה לחשוב שהיא ילדה 
רגילה. הילדים יתייחסו אליה כאל ילדה רגילה ולא יהיו מודעים לבעיה האמתית שלה והכי בעייתי הוא 
שאורית תצפה מעצמה להיות ילדה רגילה. היא איננה ילדה רגילה ואם נשלה אותה בכך היא תסבול 

עוד יותר."

יפעת לא הצליחה להירדם כל אותו הלילה והרגישה שהיא נבוכה וחסרת אונים.

נוסף לניתוחים הסטטיסטיים, ניתחנו את הרפלקציות של הסטודנטיות שהשתתפו בסדנה על פי תמות 
מרכזיות.

תוצאות

עם מדידות חוזרות.   M )anova 2 2(× כדי לבדוק את האינטראקציה בין זמן לגורם הקבוצה, נערך ניתוח
האינטראקציה זמן*קבוצה נמצאה מובהקת סטטיסטית F)1,52(=32.34, p<.000. הממצאים מפורטים 

בלוח מספר 73.

לוח מספר 73: ממוצעים וסטיות תקן של קבוצות המחקר

סטיית תקןממוצע
4.96.63ניסוי לפני

5.49.32ניסוי אחרי

4.98.57ביקורת לפני

5.02.53ביקורת אחרי
 

בתרשים מספר 10 מתוארים ממוצע ציוני זהות מקצועית של קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת.
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תרשים מספר 10: ציוני זהות מקצועית של שתי הקבוצות

דיון

כיוון שהתקבלו שני סוגי מידע – מידע כמותי העוסק בציון הזהות המקצועית ומידע איכותני העוסק 
דיון בתוצאות המחקר  הדיון לשני חלקים:  וברפלקציה של הסטודנטיות – חילקנו את פרק  בתגובות 

במתודה הכמותית ודיון בתוצאות שעל פי המתודה האיכותנית.

מתודה כמותית

מתוצאות ניתוח האנקובה בשיטת המדידות החוזרות משתמע כי נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין ציון 
הזהות המקצועית לפני ההשתתפות בתכנית ההתערבות ובין ציון הזהות המקצועית אחרי ההשתתפות 
בתכנית ההתערבות בקרב קבוצת הניסוי. נראה כי תכנית ההתערבות לגיבוש זהות מקצועית של פרחי 
הוראה על ידי שימוש קבוצתי בדילמות, שיפרה את ציון המשתתפות. בכך מצטרף מחקר זה לממצאיהם 
הפוטנציאל  על  שעמדו   )Powell, 2000( ופוויל   )Arellano et al., 2001( ואחרים  ארלאני  של 

שבשימוש בדילמות, כחלק מחקרי מקרה בהכשרת מורים.

שאפשר  אלא  מקצועית,  זהות  לגיבוש  ביותר  היעילה  הדרך  הוא  בדילמות  שימוש  כי  טוענים  איננו 
להשתמש בדילמות ככלי לגיבוש זהות מקצועית. כדי לבחון את יעילות השימוש בדילמות, יש לערוך 
עוד מחקר שבו קבוצת ניסוי אחת תשתתף בסדנה המשתמשת בדילמות, קבוצת ניסוי שנייה תשתתף 
בסדנה המשתמשת במתודה אחרת וקבוצת ביקורת שלא תשתתף בסדנה ייחודית לגיבוש זהות מקצועית.

מתודה איכותנית

כאמור, כל סטודנטית שהשתתפה בתכנית ההתערבות כתבה סקירה לכל דילמה, רפלקציה לכל סבב 
ורפלקציה על הרפלקציות עם סיום התכנית. תלקיט הסקירות והרפלקציות משמש חומר גלם למחקר 

נרטיבי, אך אנו נדון בחלקים מהכתוב על פי שלושת הסבבים והסיכום הרפלקטיבי.

בהתחלה )בדילמה הראשונה בסבב א'( טענו כשליש מהמשתתפות )9( כי הן לא רואות דילמה. לאחר 
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סבב הדיונים ראו כל המשתתפות בכל הסיפורים דילמות. כמה מהמשתתפות דנו בכך ברפלקציה, והן 
ולכן לא ראו כאן  כיוון שהייתה להן עמדה כה ברורה, הן לא חשבו שאפשר לחשוב אחרת  כי  טענו 
התנגשות בין ערכים. לאחר החשיפה לעמדות אחרות ראו כולן את הדילמה. הקושי לראות דילמה בשל 
עמדות מוצקות דווח על ידי בז'ארד )Beijaard, )1995 שציין כי עמדות מסוימות נראו למורים כה 
ברורות, עד שהם התקשו לעשות עליהן רפלקציות ולבחון אותם מחדש. נראה כי קיים פוטנציאל גדול 

בשימוש בדיון לרפלקציה ולבחינה מחודשת של עמדות הקשורות לזהות מקצועית. 

הדיון  א.  הדיונים:  של  יתרונות  בשני  להבחין  אפשר  הדיונים.  חשיבות  את  הדגישו  רבות  משתתפות 
כמבליט את הדילמה; ב. הדיון כתורם לעמדות המקוריות. 

דוגמה ליתרון א אפשר למצוא בדבריה של משתתפת שכתבה: "בכל אחת מן הדילמות, הדיון בקבוצה 
הפך  פרטים,  מלא  נראה  שבהתחלה  הסיפור   – הדיונים  כדי  תוך  הקונפליקט.  של  הצדדים  את  חידד 

לקונפליקט. וכך הייתה לי אפשרות לבחון את עמדתי העקרונית כלפיו". 

דוגמה ליתרון ב אפשר למצוא בדבריה של משתתפת אחרת שכתבה:

"הדיון גם עזר לי לקבל פרופורציה על עמדותי המקוריות. לפעמים הוא גורם לי לעדן אותן 
)לדוגמה – כי לא חשבתי על כל הצדדים של הנושא והדיון תיקן לי צדדים אחרים( ולפעמים 

דווקא לחזק אותן". 

עם זאת, עדיין היו שהדגישו שזה רק תחילתו של תהליך: 

"הדילמות בסבב ג' היו הרבה יותר חזקות עבורי. יותר נגעו בי בפנים. כתבתי כל מיני אמונות 
שלי, אבל אני יודעת שהדיון בתוכי עדיין פתוח. עכשיו, כתב היד שלי מעיד על הבלבול שבו 
אני נמצאת כי אני צריכה לבחון מחדש באמת עד כמה אני מאמינה בתלמיד וקשה לי לגלות 

את זה".

משתתפות רבות ראו בדיון ובראיית הדילמות לאחריו כהרחבת נקודות המחשבה: "התייחסות לדילמה 
אחרי הדיון הייתה תמיד יותר מורכבת וכללה אולי יותר נקודות למחשבה". 

היו שציינו את הדיונים כבחינה מחדש של העמדות המקוריות, חידודן והבהרתן: 

"הדיון גרם לי להתעמת עם הדברים. לפעמים, כשהיו עמדות שונות ומנוגדות לשלי, הדבר 
רק  ואחרות  אצלי  השתנו  מסוימות  עמדות  המקוריות.  עמדותיי  על  מחדש  לחשוב  לי  גרם 

התחזקו או שחזרו למקומן בראש בצורה מסודרת יותר". 

"אני קוראת עכשיו שוב את ההיגדים. אני חושבת שאני ממש מסכימה עליהם )אוסף של 
ההיגדים המרכיבים את הזהות המקצועית(. יש אפילו דברים שאני ממש מתחזקת עכשיו. 
אני חושבת שרוב ההיגדים שלי מסתכמים בסופו של דבר בשני עקרונות: האמונה בתלמיד 
המשמעות  את  להבין  רבות  לי  תרם  שהקורס  חושבת  אני  שלי.  החינוכית  בדרך  והאמונה 
היותר עמוקה של העבודה החינוכית. הוא העמיד אותי מול עמדות וקונפליקטים שגרמו לי 
לחשוב שוב ולגבש לי עמדות משלי. למצוא שיש לי עמדות משלי. הקורס עזר לי ותרם לי 

לגבש את זהותי המקצועית בתור מורה ומחנכת".
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דומות,  דילמות  לפני  אעמוד  לי שכאשר  ברור  אבל  לא השתנתה,  המקורית שלי  "העמדה 
אשתדל להסתכל על הדברים גם בכיוונים הנוספים שהועלו". 

"בדיון הפנימי שבתוכי הפסקתי להיות בטוחה בעצמי. בתוכי פתאום בדקתי את עצמי האם 
אני באמת מאמינה בעמדות שלי?"

"בהתחלה היה לי די ברור מה צריך לעשות. ככל שהתקדם הדיון די הסתבכתי ושקעתי אל 
תוך הדילמות. יצאתי מאוד מבולבלת. הזדהתי מאוד עם... )גיבורת הדילמה( והשלכתי זאת 

לחיי האישיים...". 

מסייע  זו  רלוונטיות  האם  האישיים.  לחייה  והדיון  הדילמה  של  הרלוונטיות  את  מוסיפה  זו  סטודנטית 
לגיבוש הזהות המקצועית או שהיא מקשה על השלבים המוקדמים בשל מעורבות יתר? לעתים התשובה 

על כך ברורה: 

"היה לי טוב שהדילמה... עלתה. היא נגעה לי בדיוק בנקודה רגישה שאני מתלבטת בה כבר 
הרבה זמן והיא קשורה לחיים שלי...". ולעתים ברורה פחות.

משתתפות רבות עסקו בתרומת הדיונים לזהותן המקצועית על ידי הפקת לקחים שהן מתכוונות לממש 
אותם בחייהן המקצועיים. 

"... בכך נאלצתי להיכנס יותר לנעליו של התלמיד ולחשוב יחד עמו מה טוב בשבילו עוד 
לפני שאני רוצה לממש את ערכי שזה הרבה פעמים לשנות אותו". 

"חשוב לחשוב ולשים לב איך החלטות שנראות פשוטות יחסית יכולות להשפיע ממש על 
עתיד התלמיד". 

"הסתכלות חדשה על המושג הקלות. יש למצוא לכל תלמיד את הדרך הטובה ביותר ללמידה 
ולא רק לתוצאות".

"יש לכל מורה זכות לחנך לערכים השונים מהבית, בעצם העובדה שההורים בחרו לשלוח 
את הילד למוסד זה, אך הוא חייב לעשות זאת תוך תיאום ציפיות".

"היה לי קשה לקבל שאבחון אינו קדוש". 

"לא ידעתי שהורה עלול להיפגע כל כך מזה שהילד שלו מתקשה. עובדה זו גורמת לי בתור 
מורה לחזק את הצורך בשיחה עם ההורה ולגרום לו להבין עד כמה העזרה שלו חשובה". 

"ההבנה שלעתים למורה יש רצון עז לעזור, אך הוא עשוי להיתקל בחומות וקשיים רבים 
דווקא מהצד שאמור להיות בצד של הילד".

אחת המשתתפות שביטאה חששות רבים בסבב הראשון, הלכה ונפתחה בסבבים הבאים. בסבב הראשון 
היא כתבה:

"עלתה בי עמדה די אחידה וברורה כך שלא נוצר עימות בין דעות שונות. העמדות השונות 
שהובעו לא גרמו לי לחשוב מחדש על עמדתי ולא שינו אותה כלל". 
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בסבב השני היא כתבה: 

צורך  וחשתי  "מיושנת",  קצת  הרגשתי  לעמדתי,  המנוגדת  ברורה  עמדה  מול  "כשעמדתי 
לבחון מחדש מה אני חושבת ולהסביר לעצמי למה אני חושבת כך". 

בסבב השלישי היא כתבה: 

"בסבב זה התלבטתי מה טוב לחינוך הילדים, האם אפשר לחנך בשונה מהקו החינוכי של בית 
הספר והאם ואיך אפשר לדאוג לילד גם בתחומים אחרים )ולא רק לימודים( שבית הספר 
אחראי להם. אין לי תשובה ברורה, על אף שחשבתי תמיד שיש לי, ואני מבינה שאני צריכה 

לחשוב על כך".

משתתפת אחרת הצליחה להבין את הדילמות על אף שנשארה איתנה בדעתה. תגובתה להבנת הדילמות 
הייתה הבחנה בין עמדתה הברורה ובין הבנתה שעמדה זו לא מתאימה לחברותיה: 

מזדהה  שאני  כיוון  ראשונית....  כתגובה  השמרנית  בגישה  נקטתי  תמיד  א'(  )בסבב  "אני 
הזו. בכל המקרים הייתה עמדתי ברורה מההתחלה. הדיון שנערך תמיד חידש  עם הגישה 
שהוצגו  והאפשרויות  שהושמעו  הדעות  השמרנית,  בגישה  נחרצת  שאני  בגלל  דווקא  לי. 
כפתרונות לדילמות פתחו אותי להבין שקל לי לקבוע עמדה המעדיפה תמיד את א' ושמה 
)ואפילו לא  אותו בראש סדר העדיפויות..., אך העמדה הזו לא מתאימה לכל המשתתפות 
לרובן( ומסתבר שהמרכיבים, שאצלי הם שניים במעלה, אצל רבים הם ראשונים במעלה 

באמת" )ההדגשה במקור ש.פ.(.

עוד משתתפת, לאחר שציינה כי בהתחלה לא הבחינה כלל בדילמות והיה ברור לה מה יש לעשות, כתבה: 

"למעשה, החשיפה לעמדות אחרות חיזקה את עמדתי. החידוד והדילמות אפשרו לי לברר 
טוב יותר את עמדותיי ומה הגורמים שמהם נבעה עמדתי הראשונית". 

סטודנטית זו נחשפה לדילמות וגם לעמדות השונות מעמדתה. החשיפה לעמדות שונות חידדה אצלה את 
ההבנה לעמדותיה ולמקורות שלהן. 

ברפלקציה על רפלקציה ובמשובים על הסדנה היו דיונים מגוונים. רבות ציינו את הספקות שהיו להן 
בתחילה כלפי נחיצות הסדנה, כלפי התהליך וכלפי יכולתן לתרום ולהיתרם בסדנה. להלן כמה תגובות 

מתוך המשובים המסכמים:

"אודה כי בתחילת השנה היססתי לגבי התועלת של הקורס לגיבוש זהותי המקצועית: הטלתי 
עמדות  אצלי  לעצב  יכולים  ראשון  יום  בבוקרי  שולחן  סביב  תאורטיים  דיונים  אם  ספק 
ו'אני מאמין'. חשבתי שזהות מקצועית אמורה להיבנות מהשטח ולא מסיסמאות.  חינוכיות 
עברתי  איך  בעין,  עין  רואה,  אני  סופו  ועד  מתחילתו  הקלסר  על  מסתכלת  כשאני  עכשיו, 
והחשיפה לעמדות השונות של  נקודות למחשבה, הדיונים  זו. העלאת  תהליך במהלך שנה 
הבנות הובילו אותי לחשוב על הדברים לעומק, להתמודד עם אמונות ורעיונות שלא היו כל 
כך מבוססים אצלי ולגבש אותן לכלל מערכת אחת של 'אני מאמין' שעמה אני יוצאת לדרך. 
אין לי ספק שתאוריה לחוד ומעשים לחוד, ומן הסתם במפגש עם הדברים בשטח, 'ההיגדים 
המקצועיים' שלי לא תמיד יוכיחו את עצמם, אבל החשש שהתאוריות יתנפצו יום אחד לא 
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מונע ממני לחלום עליהם עכשיו ולקוות שרובם יתממשו. אם הם לא יתממשו אצטרך לנסח 
אותם מחדש". 

את  ספקות שאפיינו  לצד  הזהות המקצועית.  גיבוש  לתהליך  בוגרת  התייחסות  בדבריה  לראות  אפשר 
עמה  שתיפגש  למציאות  עמדותיה  את  להתאים  ובכוחה  בעמדותיה  אמונה  צומחת  בתחילה,  ציפיותיה 
בעבודתה החינוכית. היא מבינה שזהותה המקצועית תלך ותתגבש במהלך שנות עבודתה, אך היא הניחה 

את היסודות לזהות מקצועית זו. לדבריה, היסודות הללו הובהרו לה בסדנה.

סטודנטית אחרת כתבה: 

"אני בדרך כלל לא אוהבת קורסים מסוג זה, אבל בקורס זה נהניתי מאוד... העובדה שדנו 
היו  הדיונים  הקורס.  של  לחשיבותו  תרמה  בעתיד  עמן  שניפגש  בטוחה  שאני  בדילמות 
מעניינים מאוד ונתנו נקודות מבט רבות וחדשות על כל מיני נושאים. הייתה אווירה טובה 
בקבוצה, בנות רבות הביעו את דעתן וזה היה מאוד מעשיר... העובדה שהיה צריך לכתוב 
את הדילמות והעמדות בבתי ספר קצת מעיקה, אבל זה היה חשוב מעין כמוהו כי זה הכריח 

אותנו לחשוב במה אנו מאמינים". 

סטודנטית אחרת סיכמה את התהליך: 

"אני קוראת את ההיגדים שוב. אני חושבת שאני ממש מסכימה עליהם, יש אפילו דברים 
שאני ממש מחזקת עכשיו. אני חושבת שהקורס תרם לי רבות להבין את המשמעות היותר 
עמוקה של העבודה החינוכית. הוא העמיד אותי מול עמדות וקונפליקטים שגרמו לי לחשוב 

שוב ולגבש לי עמדות משלי למצוא שיש לי עמדות משלי...".

 סטודנטית זו מציינת כי השלב המכריע אצלה היה כאשר קראה את ההיגדים המרכזיים המביעים את 
רכיבי זהותה המקצועית וגילתה שעל אף כל המבוכה שהיא שרויה בה, היא הצליחה לגבש רכיבים רבים 

של זהות מקצועית.

נוסף על התהליך, הייתה סטודנטית שעסקה בדילמות ב'חיים': 

"אף פעם לא נמניתי עם הבחורות החושבות לעומק והמגיעות למסקנות ולקושיות. כל חיי 
הורגלתי לחשוב במידת הצורך כדי להגיע להחלטה הנוכחית וזהו. בלי להתאמץ ולהתפלסף 
)ואיני רואה זאת בצורה שלילית(. כמובן שהגעתי לפרשות דרכים שונות בימי חיי שאילצו 
אותי לחשוב ולהחליט ואמנם התלבטתי, אך הכול היה בגדר מחשבה פרקטית. אם אין בעיה 
בשטח אז בשביל מה לשבור את הראש? כך חונכתי וכך חייתי. בקורס גיבוש זהות מקצועית 
נחשפתי למחשבה פרופר! היה לי מאוד קשה עם זה במחצית א' ואמנם נהיה לי יותר קל עם 
הזמן אך עדיין לא ממש זרמתי עם הקבוצה. כאשר ישבתי עם הסיפורים בבית היה לי יותר 
קל לחשוב ומצאתי את עצמי כותבת עמדות, אך אני עדיין בראשית דרכי. יישר כוח על ניהול 

הדיונים, נהניתי מאוד, היה מאוד מרתק וסוחף ..."

זו  סטודנטית זו משווה בין חייה עד היום אשר אופיינו ב-doing. גם אם היה עליה להתלבט, הייתה 
התלבטות בעשייה. הסדנה חייבה אותה להתלבט בתנאי מעבדה. בתחילה היה לה קשה, אך את עיקר 
השינוי היא מייחסת לשלב שבו היה עליה לכתוב רפלקציה על התהליך כולו. בשלב זה היא מנסחת 
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היגדים הבונים את זהותה המקצועית, תוך שהיא מודעת היטב לעובדה שאלו היגדים לשלבי הכניסה 
לעבודה.

גם המשתתפת הבאה רואה בשלב הסיכומים שלב קריטי: 

"אני קוראת עכשיו שוב את ההיגדים. אני חושבת שאני ממש מסכימה עליהם )אוסף של 
ההיגדים המרכיבים את הזהות המקצועית(. יש אפילו דברים שאני ממש מתחזקת עכשיו. 
אני חושבת שרוח ההיגדים שלי מסתכמים בסופו של דבר בשני עקרונות: האמונה בתלמיד 
המשמעות  את  להבין  רבות  לי  תרם  שהקורס  חושבת  אני  שלי.  החינוכית  בדרך  והאמונה 
היותר עמוקה של העבודה החינוכית. הוא העמיד אותי מול עמדות וקונפליקטים שגרמו לי 
לחשוב שוב ולגבש לי עמדות משלי. למצוא שיש לי עמדות משלי. הקורס עזר לי ותרם לי 

לגבש את זהותי המקצועית בתור מורה ומחנכת". 

נוסף לתהליך שעברה, היא מדגישה את תרומת הסדנה להבנה שיש לה עמדות משלה! מה החידוש בכך? 
'אמתות' שהיו ברורות לה. אפשרות  'כפתה' עליה לבחון  ייתכן שהסדנה  אין לכל אדם עמדות?  האם 
אחרת היא שהסדנה גרמה לחידוד העמדות שהיו יותר דיפוזיות בתחילת הסדנה, ייתכן שהיא מתכוונת 
לכך שעמדותיה נראות לה חשובות ומשמעותיות וייתכן שכוונתה לכך שכעת היא רואה כיצד עמדות אלו 

רלוונטיות להמשך דרכה החינוכית.

לזהותם  שניסחו  ההיגדים  מרכזיות  את  סולם  על  לציין  התקשו  כ-40% מהמשתתפות  הסיכום  בשלב 
להבנת  קשור  אחד  מקור  עיקריים:  מקורות  משני  הסטודנטיות,  לדברי  נבעו,  אלו  קשיים  המקצועית. 
המושג "מרכזי לזהות המקצועית". ייתכן שקושי זה נובע מאי הבהרה ואי תרגול מספיק של הנושא. 
מקור שני קשור לשלב שבו נמצאות חלק מהסטודנטיות בזהותן המקצועית. ייתכן שחלק מהסטודנטיות 
נמצאות בשלבים מוקדמים יחסית של גיבוש זהותן המקצועית והצעדים שפסעו בסדנה זו היו משמעותיים 
אותן לבחון את  בזהותן המקצועית, אך הם טרם הביאו  לבניית אבני דרך  לגביהן. צעדים אלו תרמו 

מרכזיות אבני הדרך לזהותן המקצועית.

האיכותנית,  ובמתודה  הכמותית  במתודה  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  ההתערבות,  תכנית  תוצאות  לסיכום, 
מראות על הפוטנציאל הרב הטמון בשימוש בדיונים ובדילמות ככלי לגיבוש זהות מקצועית. איננו יכולים 
לענות על השאלות האם יש יתרון לשימוש בדילמות על פני תכניות התערבות אחרות, האם יש מגבלות 
לשימוש בדילמות ומתי יעיל יותר לסייע לגיבוש זהות מקצועית בזמן ההכשרה, בזמן הסטאז' או במהלך 

עבודה. תשובות על שאלות אלה דורשות עוד מחקרים במתודות מתאימות. 

בחרתי לסכם בציטוט מדבריה של אחת המשתתפות: 

"הדיונים חיזקו אצלי את העמדה עד כמה הילדים זקוקים למורים שיגיעו עם זהות מקצועית 
והמוטיבציות לפעול כך  לי הכוחות  זה על הדף. אני מתפללת שיהיו  מגובשת. הכול היום 

שנים רבות בעבודה עצמה". 

דומה כי הבנתה בדבר חשיבות גיבוש זהות מקצועית מבטאת את המעבר ממחשבה שעבודת המורה היא 
בעיקר doing להבנה שהעיקר הוא ה-being וממנו נובעות הפעולות החינוכיות.
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סיכום
זהות  שאלוני  שמילאו  מורים  מעל 1400  הכול  בסך  בהם  שהשתתפו  מחקרים  עשרה  הבאנו  בספר 
מקצועית למורה )רובם מילאו את השאלון זהות מקצועית למורים של פישרמן ווייס )2011( ומעטים 
)Fisherman & Weiss, 2008(, את שאלון שחיקה  ווייס  פישרמן  מילאו את השאלון המקורי של 
ננסה לסכם את המחקרים ב"מבט על" כדי  זה  ופרטים דמוגרפיים(. בפרק  )פרידמן, 1998(  למורים 

לנסות ולהפיק מסקנות מחקריות ורעיונות לתכניות התערבות.

לחפש  המנסה  הגישה  השחיקה:  להבנת  גישות  שתי  הבאנו  מורים  של  בשחיקה  הדן  התאורטי  בפרק 
שמדגישים  למחקרים  נחלקת  לשחיקה  גורמים  המחפשת  הגישה  המשלבת.  והגישה  לשחיקה  גורמים 
גורמים אישיותיים וגורמים אישיים לשחיקה, מחקרים המדגישים גורמים סביבתיים ומחקרים המדגישים 
גורמים ארגוניים לשחיקה. בגישה המשלבת הבאנו שלוש תאוריות עיקריות: תאוריות שימור משאבים 
ארגוניים- גורמים  המדגישות  סביבתיות  תאוריות  ותפוקות,  תשומות  של  במבט  השחיקה  את  הרואה 
סביבתיים העלולים לצמצם תחושת מסוגלות ותאוריות קיומיות המדגישות את היעדר משמעות קיומית 

לעבודה. 

מצאנו  ההשוואתיים  המחקרים  בכל  יותר.  מורכבת  תמונה  מביאה  המחקרים  עשרת  של  על"  "ראיית 
בין  השווינו  המחקרים  בכל  ביניהן.  ובקשר  המקצועית  בזהות  בשחיקה,  המדגם  קבוצות  בין  הבדלים 
קבוצות מורים שהשוני ביניהם הוא מסגרת בית ספר, תפקיד, השתתפות ברפורמה או בתכנית מיוחדת. 

השוואה בין מורים ממסגרות שונות באה לידי ביטוי במחקר שבו השווינו בין גננות למורות בבתי הספר 
למורות  מיוחד  בחינוך  מורות  בין  השווינו  בו  ובמחקר  העל-יסודיים  הספר  בבתי  ולמורות  היסודיים 

בחינוך הרגיל ובמחקר שעסק במדריכים בתכנית יישוג לנוער דתי בסיכון גבוה ביותר.

המחקרים  מקצועיות.  למורות  כיתה  מחנכות  בין  השווינו  שבו  במחקר  ביטוי  לידי  בא  בתפקיד  שוני 
שבהם השווינו בין מורים המשתתפים ברפורמות אופק חדש ועוז לתמורה ובין מורים שאינם משתתפים 
מייצגים את  ניסויים  ספר שאינם  בבתי  למורים  ניסויים  ספר  בבתי  מורים  בין  והמחקר שבו השווינו 

הקבוצה השלישית.

במבט ראשון אפשר לטעון שהשוני בין קבוצות המורים מבטא גורמים ארגוניים ואולי אף סביבתיים, 
אך דומה שמבט זה הוא שטחי במקצת. אפשר לטעון שהמדריכים בתכנית היישוג או המורות בחינוך 
המיוחד בחרו לעבוד במסגרות אלו בשל גורמים אישיים או אישיותיים. רוב המדריכים בתכנית היישוג 
היו בעברם מתבגרים בסיכון, ופרחי הוראה רבים בוחרים להכשיר עצמם להוראה בחינוך מיוחד בשל 
מניעים אישיים או משפחתיים )ראה בפרק הדן במורים בחינוך מיוחד(. מבחינה מחקרית קשה מאוד 

להפריד בין הגורמים הארגוניים ובין גורמים האישיים.

כמו כן העובדה שבכל המחקרים נמצאו קשרים מגוונים בין זהות מקצועית לשחיקה מלמדת על קשר 
בין גורמים אישיותיים לשחיקה.

גורמים  ידי  על  מנובא  או  קשור  חלק של השחיקה  איזה  את השאלה  לבחון  כדי  המחקרי,  ההיבט  מן 
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ארגוניים, סביבתיים או אישיותיים יש לערוך מחקרים במתודות מתאימות. מחקרים המשלבים מתודות 
כמותיות עם מתודות איכותניות עשויים להניב תשובות מדויקות יותר.

מן ההיבט הפרקטי, נראה כי יש לתת את הדעת על מגוון הגורמים, אך באופן דיפרנציאלי בהתאמה 
למסגרת שהמורה עובד בה, לארגון שהוא משתייך אליו )ואין כוונתי, בזה, לארגון העובדים(, לתנאי 

עבודתו, לסביבתו החברתית ולקהילה. ננסה בהמשך להאיר מעט על היבט זה.

המחקרים ההשוואתיים עסקו בהשוואה בין קבוצות מורים בזהות המקצועית ובשחיקה וכן בהשוואה בין 
הקבוצות בקשר שבין המשתנים. ננסה לשפוך מעט אור על כל השוואה בנפרד, אך נעשה זאת באופן 

כללי בלבד שכן בכל פרק נכנסנו לעובי הקורה.

זהותן המקצועית של המורות בבתי הספר היסודיים הייתה גבוהה מזהותן המקצועית של המורות בבתי 
הספר העל-יסודיים ושל הגננות. לעומת זאת, המורות בבתי הספר היסודיים שחוקות יותר ממורות בבתי 
הספר העל-יסודיים ומגננות. מעבר להסברים על תפקידם המיוחד של המורות בבתי הספר היסודיים 
והשלכות תפקידים אלו על הזהות המקצועית ועל השחיקה שהובאו בפרק שתיאר את המחקר, כדאי 
לציין את העובדה שקבוצה אחת של מורות נמצאה בעלת זהות מגובשת יותר, אבל גם שחוקה יותר. 
בין מורות בחינוך מיוחד למורות בחינוך הרגיל. המורות  גם במחקר המשווה  נמצאו  דומים  ממצאים 
בחינוך המיוחד נמצאו שחוקות יותר, אך זהותן המקצועית מגובשת יותר. האם ממצאים אלה סותרים 

את הקשר שבין הזהות המקצועית לשחיקה, שהוא מטרת הספר הנוכחי?

"עומס  למושג  המורים.  על  המוטלים  העבודה  בעומסי  השחיקה  את  להסביר  ניסינו  המחקרים  בשני 
עבודה" יש היבט אובייקטיבי והיבט סובייקטיבי. האפשרות לשנות את המטלות המוטלות על המורים 
נראית לי פחות סבירה, אבל היכולת להקטין את התחושה הסובייקטיבית של העומס נראית אפשרית. 
חלק מתחושת העומס קשור לתחושת אי הצדק. במילים אחרות, אם המורה מרגיש שמה שנדרש ממנו 
הוגן ושיש הערכה רבה למאמציו תחושת העומס פוחתת. כמו כן אם האקלים בחדר מורים מעודד השקעה 

מרובה, אם כלל המורים משקיעים משאבי אנרגיה וזמן בעבודה החינוכית תחושת העומס פוחתת. 

 Organizational Citizenship( ארגונית"  אזרחית  "התנהגות  מושג  עם  "מתכתב"  זה  רעיון 
Behavior(. אמנם מושג זה עוסק בהתנהגויות בארגון שאינן נכפות על ידי ממונים או על ידי הפעלת 
התנהגויות  מהמורים.  המצופות  להתנהגויות  גם  המושג  את  לאמץ  שאפשר  סבור  אני  אך  סנקציות, 
 Bragger, Rodriguez-Srednicki, Kutcher,( נתונות לבחירה ואינן מכוונות לקבלת גמול OCB
בקרב   OCB של התנהגויות  אפיין   )Oplatka, 2006( אופלטקה   .)Indovino, & Rosner, 2005
מורים כמכוונות לתמיכה בתלמידים ובמורים עמיתים, מאפשרי שינויים, מכווני ארגון ולויאליים כלפי 
פרופסיית ההוראה. מטה אנליזיס שערכו אורגן וראיין )Organ & Ryan, 1995( הראה על תרומתן של 
 .OCB שביעות רצון מהעבודה, מחויבות ארגונית, תמיכת מנהיגים ותחושות הוגנות להתנהגויות של
גם  לעמלם'.  שכר  ו'יש  החינוכי  פועלם  את  שמעריכים  המורים  לתחושות  גם  נוגעת  הוגנות'  'תחושת 
אמון  שיחסי  כך  על  דיווחו   )Eyvind, Knut-Andreas, & Are, 2012( ואר  קנוט-אנדרס  איוינד, 
דיווחו אף הן על תרומה של תמיכת המנהל   )2007( ורון  ומורים תורמים ל-OCB. סומך  בין מנהל 
להתנהגות OCB. בראגר ואחרים )Bragger et al., 2005( הביאו עוד מחקרים המלמדים על הקשר 

 .OCB-שבין שביעות רצון מעבודה ל

שתיארנו  מה  את  מבטאת   )Organ & Ryan, 1995( וראיין  אורגן  עליה  שכתבו  ההוגנות  תחושת 
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לעיל כהפחתה סובייקטיבית של תחושת העומס. העובדה שהממצאים שתוארו לעיל בשני המחקרים 
נמצאו דווקא בקרב מורות בבית הספר היסודי ובחינוך המיוחד אינם מפתיעים, כיוון שבשתי מערכות 
לדרישת  קשורים  היסודיים  הספר  בבתי  השינויים  תדירות.  לעתים  משתנות  מהמורים  הדרישות  אלו 
בכיתת  רבות  שעות  הימצאות  המחייבת  כוללת  התמחות  בין  הנעה  והמטוטלת  מהמורים,  התמקצעות 
האם ובין התמקצעות המחייבת ניידות גדולה של מורות על פני הכיתות, נעה בקצב מהיר. גם השינויים 
שינויים  הם  השילוב  בוועדות  ההורים  ומעמד  השילוב  חוק  בעקבות  מיוחד  לחינוך  המורה  בתפקידי 

מהותיים, ופוטנציאל ההשפעה שלהם על תפיסת המורה את עומסי העבודה שלו הוא גבוה.

אם ההסבר שהובא לעיל נכון, אז אפשר למצוא רמז לאפשרות ההשפעה על תחושת העומס ועל הגברת 
תחושת הזהות המקצועית והפחתת השחיקה. לדעת חוקרים רבים, התנהגויות OCB עשויות להגביר את 
שביעות הרצון מהעבודה הקשורה הן לזהות המקצועית והן לשחיקה. הגברת התנהגויות OCB אפשרית 
על ידי תמיכת מנהיגים, יחסי אימון בין מנהלים לעובדים, שיתוף עובדים בהחלטות ותמיכת עמיתים. 
במילים אחרות, מנהלים שישתפו את המורים בהחלטות )אבן יסוד באקלים בית ספרי(, יביעו בפניהם 
יצליחו  העמיתים,  תמיכת  את  ויעצימו  המורים  עם  אמון  יחסי  יבנו  המסורה,  לעבודתם  הערכתם  את 

להגביר התנהגויות OCB, ולדעתנו, יגבירו את הזהות המקצועית ויפחיתו את השחיקה. 

הסבר זה תקף גם לפרק המתאר את זהותם המקצועית של המדריכים במרכז יישוג לנוער דתי בסיכון 
שרוב  העובדה  בשל  )חלקה  שליחות  של  גבוהה  תחושה  על  לימד  בראיונות  שהתקבל  המידע  גבוה. 
המדריכים היו בעבר מתבגרים בסיכון גבוה(, על השקעה רבה מאוד של משאבי אנרגיה וזמן )הרבה 
מעבר ל"נדרש"(, על תחושה גבוהה של מחויבות ועל תחושה שהמדריכים הם הנער ההולנדי עם האצבע 
גבוהה של ההנהלה  והערכה  בחור של הסכר. תחושות אלה בצירוף מנהיגות משתפת, אקלים מיטבי 
והצוות יוצרים, לדעתי, את האקלים המעודד התנהגויות של OCB, המבטאות במידה רבה את הזהות 

המקצועית.

הספר  בבתי  מורים  של  ובשחיקה  המקצועית  בזהותם  הדנים  לממצאים  גם  מתאים  זה  הסבר  לדעתי, 
הניסויים. אין ספק שהמורים בבתי הספר הניסויים נדרשים להשקיע מאמצים רבים יותר מעמיתיהם. 
מוכנותם להשקיע מושפעת ממה שכינינו DNA הקיים בבתי הספר הניסויים. מנהלי בתי הספר ומובילי 
הניסוי מצליחים להדביק את המורים השותפים "בחיידק" הניסוי ומצליחים לגרום להם להשקיע אנרגיה 
רבה וזמן רב מהנדרש מעמיתיהם בבתי ספר שאינם ניסויים. גלעד-חי )2013( הסבירה את מה שהיא 
מכנה "ההשפעה המתערבת של מאפייני המנהל ואקלים תומך חדשנות" הקיימת בבתי הספר הניסויים 
המנהלים  ממעשי  ניסויים,  ספר  בתי  של  מהאקלים  ללמוד  אפשר  האם   .OCB התנהגויות באמצעות 

וממנהיגי הניסוי וליישם בבתי הספר שאינם ניסויים?

רעיון זה תקף גם לתכניות אופק חדש ועוז לתמורה. חלק מהטיעונים של המתנגדים לרפורמות אלו קשור 
הנדרשת מהמורים בשתי התכניות. המתנגדים מחשבים את התגמול לשעת  לתגמול הכספי בהשקעה 
עבודה לפני החלת הרפורמות ולאחריה ומציינים את התגמול הנמוך לשעת עבודה בעקבות הרפורמות. 
המצדדים טוענים, בהקשר זה, שמניין השעות לא לוקח בחשבון את העובדה שחלק מהעבודה הנדרשת 
מהמורים בעקבות הרפורמות נעשתה לפני כן על חשבון זמנו "הפנוי" של המורה. בהסתמך על הרעיון 
של תחושת עומס סובייקטיבית ועל התנהגויות OCB, אני תמה האם זו הדרך לחשב את התגמול על 
הסיכוי  ואת  המורים  להשקעת  והערכה  הערך  את  מפחיתים  אלו  שחישובים  ייתכן  ההשקעה?  שעות 
פורמליות  עבודה  מורים במסגרת שעות  פעילויות רבות של  ייתכן שהכללת   .OCB להתנהגויות של

גורמת להחצנה של ההניעה ובכך מגבירה את השחיקה. 
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יהיו שיטענו שזו נאיביות לחשוב שאפשר לגייס מורים רבים להתנהגויות של OCB ומורים רבים יגיבו על 
כך בציניות. אני חושב שמי שבחר בהוראה ובטוח בבחירה המקצועית שלו )הביטחון בבחירה המקצועית 
הוא הגורם הראשון בזהות המקצועית(, מי שחש תחושת שליחות )עוד גורם בבחירה המקצועית( ומאמין 
ביכולתו לשנות )הגורם השלישי בזהות המקצועית( הוא נאיבי במובן החיובי של המילה ופחות ציניקן. 
צוות  להנהיג  והמסוגלים  החינוכית  בדרכם  המאמינים  חינוכיים  ומנהיגים  מנהלים  מצריך  הדבר  נכון, 

חינוכי ולרתום אותו למשימות חינוכיות, אך זו אינה מטרת הספר הנוכחי.

הקשרים בין גורמי הזהות המקצועית ובין גורמי השחיקה שמופיעים ברוב המחקרים המובאים בספר 
ניבאו מעל 85% מהשונות של השחיקה.  זהות המקצועית  גורמי  וחזקים. בחלק מהמחקרים  – רבים 
שני  של  רגישות  על  לדעתי,  מראים,  מורים  של  שונות  אוכלוסיות  בקרב  הדיפרנציאליים  הקשרים 
את  להסביר  ניסיתי  פרק  בכל  ביניהם.  ולהבדלים  שונות  לאוכלוסיות  הכלים,  של  גם  כמו  המשתנים, 
ההבדלים בין המדגמים כפי שבאו לידי ביטוי במודלים שונים שהתקבלו מניתוחי הרגרסיות. ההסברים 
בכל פרק רלוונטיים לאוכלוסיות שנדונו בפרק, ברם מטרת פרק הסיכום הוא לתת "מבט על" ולכן אנסה 

להתעלם מההבדלים המשמעותיים שבין המדגמים השונים.

השחיקה.  על  להשפיע  קשה  לשינוי.  פוטנציאל  בחובו  טומן  לשחיקה  המקצועית  הזהות  שבין  הקשר 
של  הדוקטורט  בעבודת  נדונו  חלקן  השחיקה.  על  להשפיע  המנסות  ומגוונות  שונות  תכניות  קיימות 
גביש )2002( וחלקן במחקרים רבים אחרים. רובן מתארות הצלחות במיתון השחיקה, אך מציינות עד 
כמה הדבר קשה ומצריך משאבים רבים. מעטות הן התכניות המיועדות לסייע למורים בגיבוש זהותם 
המקצועית. אם הקשר שבין הזהות המקצועית לשחיקה קיים הרי שאפשר להשפיע על השחיקה דרך 

הגברת הזהות המקצועית.

הזהות  להעצמת  פעילויות  מתוארות  הוראה  פרחי  של  מקצועית  זהות  לגיבוש  סדנה  המתאר  בפרק 
המקצועית באמצעות דילמות. השימוש בדילמות לפרחי הוראה נוח כיוון שהוא מאפשר דיון בדילמות 
גם אם הניסיון של המשתתפות בשדה ההוראה היה מצומצם. מובן כי דיונים של מורים מכהנים בדילמות 

עשוי להיות מאוד רלוונטי ופורה. 

בשל העובדה שקיימות, בספרות המקצועית, תכניות למיתון השחיקה וקיימות מעט תכניות לגיבוש זהות 
מקצועית בחרתי לנסות לתאר מספר רעיונות העשויים לסייע למורים לגבש את זהותם המקצועית. 

גרוטוונט )Grotevant, 1992( הבחין בין זהות נמדדת ובין זהות נבחרת. זהות נמדדת עוסקת באותם 
רכיבים של זהות שבדרך כלל האדם אינו בוחר בהם והשפעתו עליהם מצומצמת. גרוטוונט )שם( מזכיר 
בהקשר זה גזע, מגדר וכדומה. לעומת זאת, הזהות הנבחרת בנויה מהיבטים שונים של זהות שהאדם 
בחר בהם. כדוגמה לזהות נבחרת מביא גרוטוונט את הזהות המקצועית. בהקשר אחר תיארנו תהליך 
שבו אפשר להפוך זהות נמדדת לזהות נבחרת )פישרמן, 2000( באמצעות שאלות הקשורות לפרשנות 
שהאדם נותן לעובדת היותו... "לעובדה שנולדתי זכר לא תהיה השפעה רבה על זהותי, ואפילו על זהותי 
המגדרית". אם אשאל את עצמי "מה המשמעות לעובדת היותי זכר" כל תשובה שאתן לשאלה זו תיצוק 
תוכן לזהותי המגדרית ותקרב אותי לגיבושה. יש הסבורים, כגרוטוונט )Grotevant, 1992(, שהזהות 
יעסוק.  באיזה מקצוע  בוחר  אני מסכים עם הטיעון שבדרך כלל האדם  נבחרת.  זהות  היא  המקצועית 
בחירה זו מושפעת מגורמים רבים המשפיעים עליה, אך היא אינה מסתיימת עם הבחירה או עם סיום 
שלב ההכשרה והכניסה לעבודה. לעתים קרובות יהיה על האדם לשקול מחדש את הבחירה המקצועית, 
בין אם זה בשל אירועים הנתפסים בעיניו כחיוביים ואם בשל אירועים הנתפסים בעיניו כשליליים באותו 
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הזמן. בכל פעם שיחליט להישאר במקצוע שבו בחר מתוך בחירה ולא מתוך הכרח ובכל פעם שהוא ינמק 
לעצמו מדוע החליט להישאר, הוא יחזק את הזהות המקצועית שלו. 

ייתכן שזו הסיבה לכך שהביטחון בבחירה המקצועית הוא הגורם הראשון שנמצא בניתוח הגורמים של 
הזהות המקצועית. ייתכן שזו החוליה המקשרת בין מה שכינינו "נרטיב מקצועי" ובין "זהות מקצועית". 
רבים  במקומות  שלפיהם  הממצאים  הבחירה".  "חידוש  או  מחודשת  כבחירה  זה  תהליך  לתאר  אפשר 
בעולם המערבי כחמישים אחוז של המורים פורשים בחמש השנים הראשונות, מלמדים על כך שלמורים 
יש בחירה האם להישאר או לעזוב. כמה מהמורים שבחרו להישאר, עשו זאת מטעמים שבעינינו הם 
שליליים: קושי למצוא עבודה אחרת, נוחות, שגרה, חופשות וכדומה, אך כמה מהם בחרו להישאר בשל 
שיקולים של בחירה מקצועית. כדאי "להציף" את השיקולים הללו, להביאם לידי מודעות, להביא את 

המורים לידי השלמה עמם ואף לחזקם. 

הזהות המקצועית כוללת את הביטחון שבבחירה המקצועית, את תחושת השליחות שבחינוך, את תחושת 
החוללות המקצועית ואת מוניטין ההוראה. אנו מציעים לחזק את כל ארבעת הגורמים הללו. 

את תחושת הביטחון בבחירה המקצועית אפשר לחזק בסדנאות שיחשפו את המורים למניעי הבחירה 
משתי  באחת  המשתתף  המורה  לדוגמה,  החינוך.  בתחום  להישארותם  ולמניעים  שלהם  המקצועית 
התכניות אופק חדש או עוז לתמורה עמוס במשימות, הוא מקדיש שעות רבות לעבודתו והדרישות ממנו 
גבוהות. עם זה רוב המורים לא נוטשים את עבודתם על אף השינויים בהרכב משרתם. המתח הנוצר בין 
הקושי בעבודה ובין הבחירה לא לנטוש יוצר דיסוננס שאפשר לרתום אותו לחיזוק הביטחון בבחירה 
המקצועית. חשיפת המורים למניעים של עמיתיהם בבחירה המקצועית ולמניעים שלהם עשויה לעורר 
לעיסוק  הפנימית  להניעה  הדיונים  את  לנתב  אפשר  לפרוש.  לא  למניעים  מהרה,  עד  שיגלשו,  דיונים 

בחינוך ובכך להשפיע על הביטחון שבבחירה המקצועית.

תחושת השליחות היא הגורם השני שבזהות המקצועית. תחושה זו קשורה לביטחון בבחירה, אך הכיוון 
הרואה  האידאולוג  המורה  הוא  הגבוהה  השליחות  תחושת  בעל  המורה  החוצה".  "מבפנים  הוא  שלה 
בתפקידו שליחות חברתית ולעתים אף שליחות דתית. אם תחושת השליחות גבוהה מדיי עלול המורה 
לפתח ציפיות גבוהות מדיי העלולות לתרום לשחיקתו בדומה לשנים הראשונות בהוראה )ראה בהרחבה 
בספרה של צבר בן-יהושע, 2001(. חיזוק תחושת השליחות לצד מיתון ציפיות לא ריאליות הוא משימה 
העשויה לתרום לתחושת השליחות ולמיתון השחיקה. תחושת השליחות מבוססת על הצורך החברתי 
בטיוב החינוך ועל התחושה הסובייקטיבית שמשימה זו מוטלת עלי. כמו כן תחושת השליחות מבוססת 
על האמונה בכושר ההשתנות שחלק מהמשמעויות שלה היא היכולת של המורה להשפיע על תלמידיו 
ולגרום לשינוי אצלם. כדי להגביר את תחושת השליחות אפשר להאיר על הצלחות חינוכיות שגרמו 
לשינויים מהותיים אצל תלמידים כפי שבאו לידי ביטוי בבגרותם. ספרים רבים שחלקם הומחזו לסרטים, 
)2006( מתמקד  יאיר  כגון "לסניור באהבה" וכדומה עוסקים בשינוי מהותי שחולל מורה. ספרו של 
בשינויים מהותיים שיצרו מורים. עיסוק ודיון ביצירות אלו, תוך מיתון הציפיות והצבת דרכים למימושן 

עשוי להגביר, לדעתנו, את תחושת השליחות.

וכ"ץ   )2012( כ"ץ  המורה.  של  המקצועית  החוללות  תחושת  הוא  המקצועית  בזהות  השלישי  הגורם 
ופריש )2013( עמדו בהרחבה על חשיבותו של גורם זה למניעת שחיקה בקרב מורים. תחושת החוללות 
פוירשטיין  של  הקוגניטיבי"  ההשתנות  "כושר  שבתאוריית  הקומפטנטיות  למרכיב  דומה  המקצועית 
היא  הקומפטנטיות  תחושת  להגברת  ביותר  היעילה  הדרך  פוירשטיין  לפי   .)Feuerstein, 1990(
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היא  כי אחת הדרכים היעילות להגברת תחושת החוללות   )2012( ההצלחה. מכיוון אחר טוענת כ"ץ 
התנסויות חיוביות קודמות. דומה שאם נצרף לכך את רעיונותיהם של חוקרים רבים באשר ללמידה 
שיתופית מהצלחות )CLS – collective learning from success( נוכל להציע מפגשים קבוצתיים 
שבהם ידונו המורים בהצלחות שלהם. שכטר וגנון )Schechter & Ganon, 2012( טוענים שבתי ספר 
אפקטיביים נוטים להצליח בשימור יוזמות משום שהם מדגישים שלושה רכיבי מפתח: עבודה משותפת 

מתוך שיח בין אנשי הסגל, התמקדות עקבית בהוראה ובלמידה והערכה של ההתקדמות לאורך זמן. 

היא  הספר  בבית  מורים  מומחיותם של  א.  למידה מהצלחות:  עיקריות של  הנחות  מונה שלוש  שכטר 
משאב יקר; ב. המערכת מתקשה ללמוד מהצלחה ומתמקדת בלמידה מכישלון; ג. למידה מהצלחה חייבת 
את  לחקור  הסגל  לחברי  המסייע  ארגוני  לידע  הופך  אישי  ידע  שבאמצעותה  שיתופית  למידה  לכלול 
הביטחון  את  משפרת  מהצלחות  שלמידה  שהראו  רבים  חוקרים  מביא  שכטר  שלהם.  המעשה  חכמת 
וההתמדה, יש לה נטייה להפוך "לנבואה המגשימה את עצמה" ומחזקת את תחושת המסוגלות העצמית 
של המורים לשפר את הישגי התלמידים. אפשר להקים בבית הספר "קהילה לומדת" המתכנסת לעתים 
מזומנות ללמוד מהצלחות של חברי הקהילה. חשוב להדגיש – אין זו "קבוצת תמיכה", אלא נהפוך הוא, 
מטרת הקהילה היא אכן ללמוד מהצלחות ולבחון "מה עובד". רווח מוסף של קהילה כגון זו הוא הצפת 

ההצלחות ותרומה לתחושת החוללות המקצועית.

הגורם הרביעי שבזהות המקצועית הוא תחושת המוניטין של החינוך. אין זה סוד שרבים סבורים כי 
מעמד המורים נמוך. על תדמית ההוראה אפשר ללמוד מההקדמות לדו"ח ועדת דוברת, לאופק חדש ולעוז 
לתמורה. לעומת זאת, יש לא מעט עדויות לכך שמעמד מקצוע ההוראה בישראל גבוה בהרבה מהתדמית 
בו  שמדורגים  לעבודה"  "רייטינג  בשם  אתר  פיתח   )2014( הכלכלה  משרד  לדוגמה  שלו.  הציבורית 
193 משלחי יד. דירוג משלחי היד נערך על פי אלגוריתם המביא בחשבון פרמטרים שונים, כגון מספר 
משרות פנויות, שכר התחלתי, משך זמן שמעסיקים מחפשים עובדים לאיוש המשרה ועוד. מקום המורים 
באתר זה הוא גבוה ביותר לצד מהנדסי מחשבים, אחיות מוסמכות, רופאים, הנדסאי מחשבים, מהנדסים 
אזרחיים ועוד. גם קציר, שגיא וגילת )2004( מדווחים כי כשני שלישים מהסטודנטיות שבחרו ללמוד 
הוראה עשו זאת בשל בחירה בין חלופות שונות שעמדו לפניהן. במילים אחרות, דירוג מקצוע ההוראה 

אינו תואם את התדמית שיש להוראה בציבור, כפי שתופסים אותה המורים. 

יהיו שיטענו שמה שחשוב אינו התדמית ושהתדמית חשובה רק בעידן הרייטינג, אך עובדה היא שתדמית 
מושפעת  המקצוע  תדמית  המקצועית.  הזהות  של  הגורמים  כאחד  אמפירי  במחקר  התקבלה  המקצוע 
מהתדמית הציבורית ומהתדמית הסובייקטיבית של המחנכים. אין זה מתפקידנו ואינני רואה את עצמי 
מומחה בתחום התדמית ולכן לא אביא דרכים לשיפור התדמית הציבורית של החינוך וההוראה. נעשות 
פעולות לשדרוג התדמית, אך חשוב שקברניטי המערכת יהיו משוכנעים בתרומתם של המורים לחינוך 

ילדי ישראל וישדרו זאת לציבור הרחב. 

הקשרים הדיפרנציאליים בין הזהות המקצועית לשחיקה יכולים ללמד על דגשים דיפרנציאליים לכל 
נעמוד רק על דגשים בולטים באשר  אוכלוסייה של מורים שנדונו בפרקים המגוונים. בפרק הסיכום 

להתערבות אפשרית לשיפור הזהות המקצועית ובאמצעותו למיתון השחיקה בקבוצות השונות.

המקצועית,  בבחירה  לביטחון  נוסף  המקצועית,  החוללות  תחושת  כי  השאר  בין  נמצא  הגננות  בקרב 
קשורה לגורם הדה-פרסונליזציה של השחיקה. הסברנו זאת באמצעות הקשר הרגשי העמוק שבין הגננת 
החוללות  תחושת  זה,  הסבר  לפי  היסודי.  הספר  בבית  המורות  בקרב  הממצא  את  הסברנו  גם  לילד. 
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המקצועית נוגעת ליכולת של הגננת והמורה ליצור קשר עמוק וחם עם הילד. את נכונות ההסבר יש 
לבחון במחקר עומק, אך אם הסבר זה נכון יש להתמקד ביכולת ליצור קשר עם הילד בתכניות לשיפור 
בקרב  זאת,  לעומת  היסודי.  הספר  בבית  והמורות  הגננות  בקרב  השחיקה  ולמיתון  המקצועית  הזהות 
המורות בבית הספר העל-יסודי גורם השליחות קשור לשחיקה, נוסף לביטחון בבחירה המקצועית. ראוי 
שתכניות המיועדות למורים בבתי הספר העל-יסודיים יציפו וידגישו את גורם זה. בהקשר זה ציינו כי 
מורים רבים בבית הספר העל-יסודי רואים את תפקידם כטכנאי הוראה ופחות כמחנכים ואולי לכן רואים 
פחות שליחות בעבודתם. אם הסבר זה נכון הרי שבתכניות למורים בבתי ספר על-יסודיים יש להדגיש 
בהוראת  מתמחה  המורה  אם  גם  הרשמי.  לתפקידם  קשר  בלי  המורים,  של  החינוכיים  התפקידים  את 

מתמטיקה, הוא מחנך הן בהוראת המתמטיקה והן במפגש מורה-תלמיד.

ההבדלים שנמצאו בין המחנכות בבתי הספר היסודיים ובין המורות המקצועיות מעצימים בקשה/תביעה 
להכשיר מחנכים בהכשרה ייחודית. את תביעה זו הבאנו בחיבורים מוקדמים )פישרמן ווייס, 2011(, 
והיא מקבלת משנה תוקף אף בחיבור זה. ראוי לזכך את תפקידי המחנך והמיומנויות הנדרשות ממנו 
שיפותחו  ההכשרה  תכניות  את  להתאים  יש  העל-יסודיים.  הספר  לבתי  והן  היסודיים  הספר  לבתי  הן 
וללוות  להכשירם  לתפקיד,  להכשרה  מתאימים  מועמדים  לאתר  יש  השונות,  ולמיומנויות  לתפקידים 
ומיומנויותיו  גם את תחושת המקצועיות של המחנך, מומחיותו  יש להדגיש  אותם. בתהליך ההכשרה 
כוחות  ולטפח  לפתח  גם  אפשר  יהיה  ייחודית  הכשרה  באמצעות  כיתות.  מחנכי  מורים שאינם  לעומת 
עמיתיהם,  ובעיני  הכיתות  מחנכי  בעיני  התפקיד  תדמית  את  לטפח  וגם  מרכזי  כה  לתפקיד  מקצועיים 

התלמידים והקהילה.

במחקר הדן במורים בשתי הרפורמות אופק חדש ועוז לתמורה ניסינו להסביר חלק מהממצאים באמצעות 
תהליך החצנת ההניעה בעקבות הדגש בשיפור שכר המורים. שני המחקרים בוצעו בשנים הראשונות 
של התכניות. ייתכן שבשנים הראשונות, כאשר קיים צורך לשכנע את המורים להצטרף לתכניות ומתוך 
התחשבות בתחרות העזה שבין שני ארגוני המורים, היה מקום להעצים את השיפור בשכרם של המורים 
המצטרפים לתכניות. כיום, כאשר התכניות צוברות תאוצה, אין יותר צורך להביא את השיפור בשכר 
המורה לדמות ואפשר להעבירו לרקע. לדעתי, עכשיו חשוב להדגיש את חשיבות המפגש הבין-אישי 
של המורה והתלמיד לצורך התפתחותו התקינה של החניך. הבלטת השפעת המורה על חיי החניך עשויה 
ולמתן את השחיקה. הבלטת הצלחות חינוכיות  לתרום רבות להעצמת הזהות המקצועית של המורים 
הביטחון שבבחירה  את  ולחזק  השליחות  תחושת  את  המקצועית,  החוללות  תחושת  את  לשפר  עשויה 
המקצועית. המורים עשויים להעלות למודעותם את הצלחותיהם החינוכיות ובכך להעצים את הניעתם 

הפנימית, בעוד שהבלטת השכר גורמת להחצנת ההניעה על ידי התחשבנות של תשומות ותפוקות.

אהבת  חשובות:  נקודות  שתי  מלמדנו  גבוה  בסיכון  למתבגרים  יישוג  בתכנית  במדריכים  הדן  המחקר 
ללא חשבון של  המדריכים,  הנפש של  מסירות  מאחור".  אחד  אף  "לא משאירים  לפיו  והערך  החניך 
שעות עבודה, תגמולים, הכרת תודה וכדומה היא המפתח להצלחתם של המדריכים בתכנית. אהבתם 
את החניכים אינה יודעת גבולות, קבלתם את החניכים היא מוחלטת ולדעתי, בכך הם מייצגים נאמנה 
את האמפתיה שבחינוך )קניאל, 2013(. במחקר המקורי הראנו כיצד החניכים בתכנית היישוג חשים 
את הקבלה המוחלטת ואי השיפוטיות ומוקירים אותה באהבה הדדית המאפיינת את האמפתיה החינוכית 
על פי קניאל. נוסף על כך, אמונתם הבלתי מעורערת בכושר ההשתנות של החניך ובתחושת השליחות 
היא המונעת את שחיקתם. לדעתי, עלינו ללמוד ממדריכים אלו ולהטמיע רעיונות אלו בשלבי ההכשרה 

הטרום תפקודית ובשלבי הליווי במהלך חיי העבודה החינוכית.
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המחקר הדן במורים בבתי ספר ניסויים הראה על "רוח מיוחדת" הנושבת בבתי הספר הניסויים. רוח זו 
מוסברת ב-DNA הקשור לחדשנות, ללמידה ולהתנסות, ומאפשרת למנהלים לדרוש מהמורים להשקיע 
יותר זמן ומאמצים לטובת החינוך בבית הספר. ממצא זה רומז על חשיבות בחירת המנהלים והכשרתם 
ועל תרומה פוטנציאלית של המנהלים לזהות המקצועית של המורים ולמניעת שחיקתם. הממצא שהראה 
קשרים חזקים יותר בין הזהות המקצועית לשחיקה בקרב המורים בבתי הספר הניסויים לעומת מורים 
בתי הספר הרגילים יכול להראות, אף הוא, את הרוח המיוחדת של בתי הספר הניסויים ועל פוטנציאל 
השפעה על המורים. בהנחה שהמורה לא בחר לעבוד בבית הספר הניסויי, אלא שבית הספר שהוא עובד 
בו הפך לבית ספר ניסויי, אפשר להשפיע לא רק על זהות המקצועית והשחיקה, אלא אף על הקשר שבין 
למידה  החלטות,  בקבלת  המורים  שיתוף  החינוכית,  החדשנות  באמצעות  לשחיקה.  המקצועית  הזהות 
קבוצתית מתוך הצלחות ובחינה מתמדת של ההצלחות אפשר לחזק את הקשרים שבין הזהות המקצועית 

לשחיקה ובכך להשפיע יותר על מניעת השחיקה.

רוב פרקי הספר מסתיימים בשאלות שנותרו פתוחות ומזמנות עוד מחקרים. בדרך כלל מוצע שהמחקרים 
ייערכו במתודות המשלבות מחקרים במתודה כמותית עם מחקרים במתודה איכותנית ולכן אני מזמין את 

עמיתי החוקרים ומורי-המורים להשתתף בעשייה זו.
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אפילוג
לאחר שסיימתי את כתיבת הספר, פגשתי במקרה את עדנה. שוחחנו על דרכה, על התלבטויותיה ועל 

הדרך שבה היא רואה את מערכת החינוך.

סיפרתי לה על הספר וביקשתי ממנה לקוראו.

היא הסכימה בשמחה, ולאחר מספר ימים שלחה לי את המכתב הבא. ביקשתי את רשותה וצירפתי אותו 
לאפילוג מתוך תקווה שהוא יאתגר את הקורא, כפי שהוא מאתגר אותי. 

ב"ה

שרגא היקר שלום,

אני ממש מעריכה את זה ששיתפת אותי בטיוטת הספר... 

קראתי את כולו )תוך דילוג על אלפא-קרונבכים ושאר יצורים(, ובמענה שלי אליך אנסה לצאת מסבך 
העובדות, המספרים, הפרשנויות וההשערות, ומהסבך של ניסוחי הכתיבה האקדמית – ולהביט על הדברים 
במבט על. ובמבט על, לאורך כל הספר, אתה בעצם מוכיח שיש מתאם שלילי בין זהות מקצועית ובין 

שחיקה, ומתמקד בגורם השליחות שבזהות המקצועית. 

ולא מצליחה. כי הנה – מרכיבי הזהות המקצועית היו די  רלוונטי לגביי –  ואני מנסה לחשוב איך זה 
גבוהים אצלי )ולגבי "ביטחון בבחירת המקצוע" – המדריכים ב"זולה" הם הוכחה לכך שאפשר להיות 
מאוד מסורים לתפקיד גם אם לא מעוניינים להמשיך בו עד זקנה ושיבה, וזה לא גורם לשחיקה, אלא 

לפעמים להיפך, מגן מפניה(. ובכל זאת לא החזקתי מעמד...

... היה גם יכול להיות מעניין אם היית מכניס למחקר גם את "הבן החמישי" )זה שהרבי מליובאויטש 
מוסיף לארבעת הבנים – שבכלל לא הגיע לסדר!( ובוחן את תופעת השחיקה גם אצל מורים שבאמת 
עלינו".  "אבדו  כזה  ספר  מכנה  הייתי  אבדה"8  "עלמה  בהשראת  עזבו.   – כלומר  הסוף.7  עד  נשחקו 
הכלאה בין ה"אבדו" )למערכת( ובין תחושת האכזבה והרמייה שמלווה את התהליך. ואולי הממצאים היו 
מחכימים יותר אם המורים הנושרים היו נכללים במחקר – כי בחנת את תופעת השחיקה למעשה רק אצל 

אלה שעוד לא לגמרי נשחקו .

בכל אופן, אם אתה באמת מתעניין במה שיש לי לומר בנושא השחיקה, אז זו דעתי האישית )מחולקת 
לכותרות(:

במאמר מוסגר, אני חושבת שמילולית burned out זה יותר »שרוף לגמרי« מאשר »שרוף בחוץ«. ישנם די הרבה   .7
צירופי-פעלים עם המילה out שבהם משמעותה – »לגמרי, עד הסוף«, כביכול – »כל הדרך עד לצד החיצוני« של 

העניין. למשל – we talked it out – דיברנו עד שמיצינו את הדיון והגענו להסכמה. וכן הלאה.
8.  על מה אבדה הוא שם של ספר שחיברתי, והוא עוסק בתופעות הבנות הדתיות לשעבר )ש.פ.(.
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לקצור אוויר

סיפור חסידי9 מספר על אציל שסבל מדכדוך וחוסר עניין, ויום אחד יצא לטייל מעט עם מלוויו בשדות, 
לנשום את אוויר הכפר הצלול, לחלץ את עצמותיו. אולי כך ירווח לו. הוא הגיע לשדה באחר צהריים קיצי, 
האור האחרונות  שניצלו במרץ את שעות  וצפה בפועלים  הזהובה,  יפעתם  השיבולים עמדו אז בשיא 
וקצרו אלומה אחר אלומה במגליהם המבהיקים. לנוגה שמש בין הערביים שריצדה על שריריהם השזופים, 
נראתה לו לאציל תנועת הקצירה החלקה והמחזורית – ההנפה של המגל, ההחלקה המהירה מטה והצדה, 
החזרה הבלתי נלאית שוב ושוב – כמופת של יופי וחן, כמעשה אומנות. הוא צפה זמן מה במהופנט, ואחר 
כך פנה לאחד הפועלים ומשך אותו הצדה. הוא שאל את הפועל "כמה אתה משתכר?" והפועל ענה לו: 
"שני מטבעות ליום". אמר לו האציל "אתן לך שני מטבעות לשעה אם תבוא עמי לביתי, תעמוד במרכז 
הטרקלין שלי ו"תקצור", כך שאוכל להתבונן מדי פעם וליהנות מהחן שבתנועת הקצירה שלך". התלהב 
הפועל מהשכר הגבוה ולמחרת בבוקר התייצב בשמחה בביתו של האציל, הפשיל את שרווליו והתחיל להניף 
להיות קצת פחות  ותנועותיו התחילו  את מגלו באוויר כאילו הוא קוצר. אחרי שעה נמס החיוך מפניו, 
נמרצות. אחרי שעתיים הוא כבר הפגין חוסר התלהבות של ממש. אחרי שלוש שעות של קצירה הפועל 
שלנו כבר היה תשוש לגמרי, ואחרי ארבע שעות הוא הניח את מגלו, יישר את שרווליו, והודיע לאציל שאינו 
יותר  יותר. "אבל למה?" תמה האציל. "האם העבודה בטרקלין הממוזג אינה קלה  יכול להמשיך בזה 
מעבודה בשמש הקופחת?" "כן, קלה יותר." הסכים הפועל. "והאם אין המאמץ קל יותר כאשר מניפים 
את המגל באוויר מאשר קוצרים בו שיבולים אמתיות?" "יותר קל." השיב הפועל. "והאין שכרך אצלי 
גבוה לאין ערוך ממה שיכולת להשתכר בעבודה בשדה?" "אכן, אדוני", ענה הפועל, "ואני מעריך את 
השכר הרב שהואלת לשלם לי, ואף על פי כן, איני מסוגל להמשיך. העבודה הזאת מעייפת ומתישה אותי. 
קל לי יותר לעבוד יום שלם בשמש הקופחת ולקצור שיבולים אמתיות, מלעמוד כאן בטרקלין הקריר אפילו 

שעה אחת ולקצור אוויר." 

או בשלוש מילים קצרות שגם אותן כבר אמרו לפניי – "האדם מחפש משמעות".

הבאת בפרק הראשון של הספר כמה תאוריות על גורמי ההתשה. אני אישית מזדהה ביותר עם ה"גישה 
המשולבת" השלישית – זו הקיומית. כי, כמו שאמר ניטשה "מי שיש לו 'מה' שלמענו יחיה, יוכל לשאת 
כמעט כל 'איך'". ואת המשפט הזה מוכיחים המדריכים בזולה של חצרוני, מוכיחות המחנכות, מוכיחים 
המורים בבתי הספר הניסויים ומוכיחות המורות בחינוך המיוחד )נכון שמצאת אצלן שחיקה גבוהה, אבל 

מצאת גם שתחושת שליחות היא גורם ממתן, מול גורמים אחרים שכנראה אחראים לשחיקה(. 

הלל-לביאן  ובין   )1999( גביש  בין  הממצאים  בין  הסתירה  שיישוב  להיות  ויכול  זה,  על  חשבתי  אבל 
)2008( באשר לשחיקה של מורות בחינוך המיוחד נעוץ דווקא בעובדה שהפונות לחינוך מיוחד הן עם אופי 
אלטרואיסטי ומונעות מתחושת שליחות: ככל שתחושת השליחות גבוהה יותר – השחיקה תהיה גבוהה יותר 
בהיעדר אפשרות למילוי השליחות! )כפי שהיא נתפסת(. וככל שקיים צורך גבוה יותר במימוש עצמי 
יצירתי במקצוע – כך תגבר השחיקה בהיעדר אפשרות למימוש כזה. וכן הלאה. במילים אחרות, הייתי 

מנסחת את הכלל הבא: 

ויותר  רגישים  יותר  יצירתיים,  יותר  מעמיקים,  יותר  אנשים  תגייס  הנוכחי[  ]במצבה  שהמערכת  ככל 

אני מכנה אותו חסידי משום ששמעתי אותו בשיעורים של חב"ד. ניסיתי למצוא את המקור אך החיפוש בגוגל העלה   .9
חרס...
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על  שוחחנו  עדנה.  את  במקרה  פגשתי  הספר,  כתיבת  את  שסיימתי  לאחר 
דרכה, על התלבטויותיה ועל הדרך שבה היא רואה את מערכת החינוך.

סיפרתי לה על הספר וביקשתי ממנה לקוראו.

היא הסכימה בשמחה, ולאחר מספר ימים שלחה לי את המכתב הבא. ביקשתי 
את רשותה וצירפתי אותו לאפילוג מתוך תקווה שהוא יאתגר את הקורא, כפי 

שהוא מאתגר אותי.

אכפתיים – כך תגבר השחיקה במערכת.

מסקנה פרדוקסלית, נכון? אבל לגמרי הגיונית מבחינת איך שאני רואה את זה. אני טוענת שכדי להפחית 
את השחיקה, מערכת החינוך צריכה לנקוט אחת משתי אפשרויות: או להתחיל לגייס אנשים שקציר אוויר 

אינו מטריד אותם, או להתחיל לתת להם שדות...

- אבל מהו "השדה"? ומהי "הקצירה"? ומה זה "קציר אוויר"? אני הייתי מחלקת את זה לשני תחומים: 
הוראה וחינוך.

הוראה – הפן המקצועי. תני להם פרזנט סימפל!

האדם נברא בצלם אלוקים ולכן יש בו צורך פנימי ליצור – לברוא – להגשים. להבריק רעיונות, לפתח 
אותם, להרות וללדת אותם לתוך המציאות. כל אחד בתחום שלו, כל אחד עם הכלים שלו, ולא כל אדם 
ניחן ברמה גבוהה של יצירתיות, אבל אני מאמינה שאף אדם אינו אוהב להרגיש בורג קטן, אינו אוהב 

למלא הוראות של אחרים בלי שום חופש פעולה. 

המכללות להוראה, אם הן עושות את תפקידן נאמנה, מכשירות את פרח ההוראה לחשוב – להציב מטרות 
פדגוגיות, להתאים אליהן את כלי ההוראה, לתכנן לטווח קצר יותר – ולטווח ארוך יותר, להכיר את מגוון 
אופני ההסתכלות הן על הדיסציפלינה שלו והן על הדרכים להוראתה. בשביל זה ישנם סמינרים )ועבודות 

סמינריוניות(, וישנם שיעורים שמלמדים שיטות מחקר, וישנו פרקטיקום, ויש, ויש... 

ואילו בתי הספר מכשירים את המורה המתחיל – לאט אבל בטוח – לא לחשוב. כמה שפחות, יותר טוב. 
את תכנית הלימודים כתבו לך כבר. את ספרי הלימוד לא אתה כתבת ולא אתה בחרת. אפילו מה ללמד 
בכל שיעור ובאיזה קצב – לא תמיד אתה קובע )היה בית ספר שבו נדרשתי להגיש את הלו"ז לכל יחידה 

עם מורה נוספת כך שיהיה חומר זהה למבחן. הו המבחן.(

כתבתי לך כבר על עוולות שיטת הציונים. הבעיה עם שיטת "הציון הוא הכול" הוא שהמורה בעצמה 
מתחילה מהר מאוד לשכוח שזה רק כלי ליצור מוטיבציה חיצונית אצל התלמידים, ומוצאת את עצמה 
משתחווה אפיים ארצה לאליל הזה שכל בית הספר ירא אותו. והבעיה עם זה היא שהחשיבות הרבה 
שמייחסים למבחן ולציון – גורמת להבלטה לא-פרופורציונית של אותן מיומנויות שקל למדוד אותן ולתת 
עליהן ציון, ולהזנחה – לפעמים גמורה – של כל מה שיותר קשה לתת עליו ציון )אפילו אם הוא חשוב 
מנקודת מבט דיסציפלינרית(, או מאיזו שהיא סיבה אחרת אינו צפוי להיכלל במבחנים. אם מדברים על 
הוראת אנגלית, שוב, רק כדוגמה, כי זה מה שאני יותר מכירה, התחומים הכי "כמיתים" בהוראת שפה 
הוא הדקדוק ואוצר המילים ברמת הכרת המילה הבודדת. וכנראה בגלל זה אלה התחומים הכי נמדדים 
והכי מתורגלים. תלמידים מכיתה ה' ועד כיתה י"ב ממלאים דפי תרגול במאות, חוזרים מדי שנה על 
כל כללי הדקדוק שלמדו בשנים הקודמות – ויהיו בעיניהם כחדשים, ומשננים מפעם לפעם רשימות מילים 
וביטויים ללא ההקשר, כי זה מה שצריך לדעת למבחן. "איי – ככה לא בונים שפה?" – אז מה, למי 

אכפת. כאן יש פנס, בצד שבו המטבע נפל חשוך מדי, דורש לחשוב, דורש מאמץ.

את הכותרת לחלק הזה לקחתי מדבריה של רכזת בתכנית של החינוך הלא-פורמלי דווקא, במקום שאני 
עובדת כעת, שלא מצא חן בעיניה שנתתי משימת כתיבה פתוחה דווקא לתלמידים שלא הביאו שיעורי 
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בית להכין במרכז. היא נזפה בי "זה מה שהם לומדים?" והזכירה לי בסוף השיעור "בפעם הבאה תביאי 
דפים". וכשאמרתי לה "איזה דפים? אני עוד אפילו לא יודעת מה הרמה של כל אחד." היא הסתכלה בי 
בתמיהה כאילו נפלתי מהכוכב של אלפא קרוננבך וענתה לי, בטון שבו עונים משהו מובן מאליו, "תביאי 
להם פרזנט-סימפל פרזנט-פרוגרסיב". את כל הסיטואציה אולי אסביר אח"כ, על כל פנים משמעותה: 
דפי עבודה בתור fillers, דפי עבודה כדי שיישבו בשקט, דפי עבודה כדי להעסיק אותם במשהו שיש 
בו מראית עין של לימוד אנגלית, אבל אינו לימוד אנגלית, או כל לימוד, ואין בו שום דבר חוץ ממילוי טכני 

ושגרתי של קווים ריקים לפי טכניקה מסוימת שנלמדה.

לצערי, זה לא מוגבל רק לרכזת התכנית הלא פורמלית – ההבנה הלקויה הזו של מהות הוראת שפה היא 
גם נחלתן של חלק מהמורות לאנגלית ורכזות האנגלית בבתי הספר. לדידן – אין כמו קצת תרגול יבש של 
כללי דקדוק כדי להפיח חיים חדשים בלימוד השפה, ואם לא חיים חדשים – לפחות מראית עין של כיתה 
עסוקה, פעילה ולומדת. וזה אפילו לא קשור לבגרויות, הרי תחום הדקדוק )השליטה האקטיבית בדקדוק 
כפי שמתבטאת בכתיבה נכונה( משפיע על פחות מ-4% מהציון הכולל של בחינת הבגרות באנגלית! 
אבל זה כן קשור לצורך במתן משימות טכניות, ממוקדות וברורות כדי להשיג שליטה בכיתה, ולקבל שקט 

תעשייתי ומראית עין של למידה. 

וזה ממש לא כך רק באנגלית. רק לשם דוגמה אחרת, כשנכנסתי למילוי מקום בשיעור פיזיקה בכיתה 
להן,  בין התלמידות בזמן שמילאו את דפי העבודה שהמורה השאירה  ט' באחד מבתי הספר, עברתי 
וביקשתי מהן להסביר לי את מהות יחידות המידה )ג'אול( שהן משתמשות בהן כדי לענות על השאלות 
החישוביות – מה המשמעות של זה? מה אתן מודדות? מה זה בעצם אומר? – אף אחת לא ידעה, והן היו 
מאוד קצרות רוח כלפיי, ובוודאי חשבו משהו בסגנון "תפסיקי לבלבל את השכל ותתני כבר לעבוד, אנחנו 
צריכות לסיים את הדף בכיתה, אחרת יהיו לנו שיעורי בית!" כשאמרתי למורה שהבנות לא מבינות את כל 
העיקרון של אנרגיה ושל מדידת אנרגיה )חשבתי שהיא תרצה לדעת שאני עושה לה טובה כי לפעמים מורה 
בטוח שהכיתה הבינה משהו – ומגלה להפתעתו במבחן שהם לא( – היא קיבלה ברוח מאוד לא טובה את 
ההתערבות שלי ונבחה לעברי – "הן לא צריכות לדעת את זה. הן רק בכיתה ט'. גם ככה קשה לי ללמד 
אותן את מה שהן צריכות – אני לא אבלבל אותן עכשיו עם משהו שהן לא צריכות!" כלומר – מה שהן 

צריכות = לבצע חישובים. מה שהן לא צריכות = להבין את משמעות החישובים שביצעו. 

אתה יודע, בשנה שעברה לימדתי קבוצת בנות לבגרות במשהו שנקרא "מדעי הטכנולוגיה". זו בעצם 
בגרות של יחידה באוריינות מדעית ברמה של חטיבת הביניים, שמיועדת לכל מי שלא המשיך במסלול מדעי 
כלשהו. עבדתי )גם( עם תלמידה שלא למדה מדעים מעולם, כנראה )הגיעה מבית ספר חרדי(. הכול 
היה חדש לה. באחת הפעמים שישבתי אתה, מפה לשם מצאתי את עצמי מסבירה לה על החוק השני 
של התרמודינמיקה )חוק האנטרופיה(. זה לא היה חלק מהחומר )ואני עצמי מעולם לא למדתי את זה 
במסגרת רשמית, אלא רק מקריאה עצמאית(, אבל זה היה רלוונטי למה שדיברנו עליו, וכשתיארתי לה 
באילו נסיבות הוא נוסח ומה המשמעויות שלו, גם הפילוסופיות יותר – היא הייתה ממש מרותקת. אם הייתי 
מנסה לעשות שיעור כזה לכיתה שלמה – הייתי מאבדת את העניין בכך באמצע, סביר להניח, אחרי עשר 
הערות משמעת וכמה שאלות "זה למבחן?" – ועוברת למה שהרבה יותר יעיל ובטוח: "בנות, תפתחו את 

הספרים בעמוד 34, שאלה 3"... 

לא עסקת בצד הזה בכלל בספר, אבל אצלי אישית הצורך במשמעות – ובמקרה הזה בהנחיית למידה 
משמעותית - הוא צורך עמוק עד כדי סבל אמתי במצבים שזה נמנע, ואני כפויה להעמיד פנים של 
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מורה, כשלמעשה אני הצינור שמתווך בין כותבי המבחנים ומחליטי ה"מה צריך" ובין התלמידים שמקבלים 
את המה צריך הזה בתור אסופה של מיומנויות ועובדות בלתי קשורות ובלתי רלוונטיות, שמישהו החליט 
סתם כך שעליהם ללמוד, ואין להם שום השפעה על שום דבר בחיים שמחוץ לבית הספר. אני מעדיפה, 
אם אתה שואל אותי, לנקות חדרי מדרגות אפילו. כי מדרגות שניקית – היו מלוכלכות ועכשיו הן נקיות. 
וכשאנשים ייצאו מהבית הם ייהנו מהניקיון הזה. עשית משהו, הוספת טוב בעולם, בפינה הקטנה הזאת, 
באמצעים שעמדו לרשותך. אבל אם לקחת קבוצת נערים בני 15 וכילית את זמנם לריק במילוי טכני אחר 
הוראות משמימות בדף עבודה מיותר – מה עשית? איזה טוב עשית בעולם שיצדיק את השכר שאתה 
מקבל? ההכרה הזאת של חוסר המשמעות היא שגרמה לי חלק גדול מהסבל שהניע אותי לעזוב את החינוך 

.) ...הפורמלי )והנה, היא רודפת אחרי גם לתוך החינוך הבלתי פורמלי

חינוך - הפן האנושי. אדם לאדם מחשב.

לגבי הפן של המפגש הבין-אישי בין מורה לתלמיד, מבחינתי גורם הדה-פרסונליזציה שהזכרת )כגורם 
לשחיקה או כמאפיין שחיקה?( הוא גורם עיקרי ומרכזי בקושי להיות מורה, ובייחדו בחינוך העל-יסודי. 
ככל שהכיתות יותר גדולות וככל שהמבחנים החיצוניים נתפסים כחשובים ומרכזיים יותר וממילא המיקוד 
הוא על הספק של חומר – כך הולך הקשר ונהיה פחות ופחות אישי. או שיותר מדויק לנסח זאת כך: יש 
פחות ופחות סיכוי שיירקם קשר אישי, מתוך ברירת-המחדל שאין קשר כזה )אלא אם כן את מחנכת, 
וגם אז לא בטוח(. וברור לי שזה אחד הגורמים המרכזיים לשחיקה )ובמחקר על מורות היסודי, התיכון 
והגן אפשר לראות שככל שהגיל עלה – מידת הדה-פרסונליזציה עלתה ועמה רמת השחיקה הכללית(. 
כי מה שאנשים הכי זקוקים לו, בחיים בכלל, זה מגע. קשר. שייכות. תקשורת. דיאלוג. מבט אנושי. 
"אדם לאדם". לא רק החניכים בזולה של חצרוני, כל האנשים זקוקים לזה, בכל המקומות והמסגרות. 
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יותר אלה  ועוד  לדוגמה.  ולא עם מכונות או מחשבים,  דווקא,  לעבוד עם אנשים  ובוודאי אלה שבחרו 
שבחרו בחינוך דווקא, כעבודה וכשליחות וכמסע-חיים. וכשאנשים שזקוקים למגע אנושי ורוצים לתת 
מגע אנושי )אלה לרוב שני צדדים של אותו מטבע( מוצאים את עצמם במסגרת שאינה מאפשרת או 
שמגבילה מאוד את ההזדמנויות לדיאלוג אמתי ולקשר – כי היא מציבה מורה אחד מול שלושים וכמה 
תלמידים, כי היא דורשת מהמורה דרישות חיצוניות של הספק שלא מותירות זמן לשום דבר אחר, כי היא 
מציבה את התלמידים במעמד ובתפקיד של פיסות חומר גלם שנעות על פס ייצור ארוך, ואת המורים 
במעמד של זרועות תפקוד שונות של מכונת פס הייצור הזה, או מכל סיבה אחרת – האנשים האלה יהיו 

אומללים )או במילה אחרת שחוקים(. 

בעצם זה עוד פן של הצורך במשמעות שדיברתי עליו: קודם סיפרתי לך על הצורך במשמעות בעבודה, 
בתפקיד. עכשיו אני מספרת על הצורך במשמעות בקשר האנושי. שלא יהיה קשר של "מסכה למסכה" 
– "אני-בתפקיד-מורה פוגשת את אתה-בתפקיד-תלמיד, ורק משם, מהמדים של המורה, אני פונה 
אליך. ורק משם, מהתלבושת האחידה של התלמיד – אתה עונה לי". מרטין בובר כתב על מהות הדיאלוג, 
שיש בו תקשורת בין אדם מלא לאדם מלא, שבו מתאפשר לכל אחד להיות מי שהוא על כל המורכבות 
והעושר שלו. לעומת דיאלוג שקרי שבו הזולת אינו "אתה" אלא "הלז". אז כן – דה-פרסונליזציה. זה 
גורם שחיקה משמעותי ביותר מבחינתי. )ובאמת נתת  דעתך על כך בפרק הסיכום כשכתבת שצריך 

כעת להביא את היחס האישי מורה-תלמיד לקדמת הבמה(. 

התנגשות בין ערכים

אתה, שרגא, דיברת על "עמימות התפקיד" כמצב שבו לא ברור למורה למי מהגורמים שהוא אחראי 
כלפיהם עליו להיות נאמן יותר – וזה יכול לכלול גם גורמים מופשטים כמו "הקהילה". אבל אני מדברת 
כאן על התנגשות מהותית עוד יותר – התנגשות ברמה הערכית-מוסרית. בית ספר הוא מקום של דיכוי. 
אתה יכול אם אתה רוצה לראות בזה אמירה קיצונית, אבל אם תגדיר "דיכוי" באופן אופרטיבי ותערוך 
בית   – "דיכוי"  שאיך-שרק-לא-הגדרת  תגלה  הספר,  בבית  המתרחש  על  אפילו,  שטחיות  תצפיות, 

הספר מקיים את ההגדרה.

הנה שיר שכתבתי על זה פעם, מזמן, לפני שנהייתי מורה )ולפני שזנחתי את הכתיבה(.
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ֶמטריה
מבנה מרובע.

מה את עושה שם
בחוץ הירוק החצוף מעז

איך הוא מעז
והמים קולחים אשדות, אשדות

וכל האדום והצהוב והלבן והסגול הזה
וִבפנים מלבנים מלבנים, מלבנים

ואת אחת מהם
ומלמדים אותך

שהדרך הקצרה בין שתי נקודות
היא קו אחד ישר.

מוזר.
תמיד חשבת

שהדרך בין שתי נקודות מחוללת,
מעגלים, מעגלים.

ויותר משקשה להיות בין המדוכאים, קשה לתפוס את עצמך כמדכא. כשוטר. כסוהר. למרות שלא אתה 
יצרת את המערכת ולא אתה בדית את חוקיה ממוחך הקודח ולא אתה בן חורין להפטר מהם, וגם לא 
בטוח שיש לך אלטרנטיבה. לי על כל פנים אין, כי אלטרנטיבה במבנה החינוך צריכה ללכת יד ביד עם 

אלטרנטיבה בארגון החברתי. וכאן אני מגיעה לעוד נקודה חשובה – 

בית הספר הוא לא הבעיה

בית הספר הוא לא הבעיה, או לפחות לא הבעיה היחידה. בית הספר אינו המקום היחיד שמתנהל בכיבוי 
שריפות ונותן הרגשה שכולם מנסים להסתדר איכשהו, לשרוד, להתגלגל, למשוך. עד שהפריץ ימות או 
עד שהסוס ימות או עד שהסוס יתחיל לדבר. בית הספר הוא לא המקום היחידי בחברה שלנו שהולך על 
פתרונות קלים, מקסימום תוצאות במינימום השקעה, גם אם התוצאות הן רק למראית עין. רק מה 
שהמבחן בודק. והוא לא המערכת היחידה שסובלת ממחסור בכוח אדם שייתן מענה לכל מקבלי השירות 
– ולכן באמת אין מענה לרבים מהם. וכמובן – בית הספר הוא לא המערכת היחידה אצלנו שפועלת 
לכתחילה באופן שלא מאפשר לה להצליח במה שאמור להיות המטרה שלה. אם זה כך בשירותי הבריאות 
והמרכזים הרפואיים, כך בשירותי הרווחה, כך במערכת בריאות הנפש, כך אפילו במערכת הביטחון 
– אם במערכות האלה לא עוסקים באמת לא בריפוי ולא בשיקום ולא בסיוע בר קיימא ולא בביטחון 
- בהתאמה, אז מה לנו כי נלין על כך שמערכת החינוך אינה עוסקת בחינוך, ואפילו בהוראה היא לא 
שהיו  או  ברובם,  אידאליסטיים  אנשים  עובדים  האלה  מהמערכות  אחת  בכל  מי-יודע-מה?  מצליחה 
אידאליסטים בתחילת דרכם ו"נשרפו החוצה".�� ואלה שעוד לא שחוקים הם אלה שבזכותם המערכת 
עוד דופקת, איכשהו, ואנחנו עוד כאן והחברה עוד לא התפרקה. פתגם רוסי אומר שכשהראש לא עובד 
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-- הרגליים עובדות קשה יותר.

)"ראש" – מקביל למנהיגות / ההנהלה...( 

מגוון  של  תמונות  וקיבלתי  ימות",  שהפריץ  עד  או  ימות  שהסוס  "עד  בגוגל-תמונות  כתבתי  )נ.ב. 
פוליטיקאים ישראלים, אחת מהן של ביבי עם אובמה...(

על כבשים והרדופים

אז מה – האם אני ורק אני שמה לב לדברים האלה? רק אני ואנוכי נורמלית יותר מכולם? האם כולם 
עיוורים וחירשים ורק אני רואה ושומעת? האם רק אני אכלתי מהחיטה של השנה הקודמת, כמו במשל של 
ר' נחמן, וכל השאר אכלו מהתבואה החדשה שגורמת לשיגעון? כך שאלת אותי, במילים יותר עדינות, 
באחד מהקטעים שבהם התכתבת "עמי". והתשובה שלי מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון הוא: כן. 

אנשים  הגבעה".10  על  "השוטים  כמוני,  אאוטסיידרים  ועוד  אני  ושכמותי.   – אני  כמובן.  אני  רק  לא 
שמתעקשים לחשוב על כל דבר בעצמם, ולמדוד הכול )רק( לפי סרגל הערכים הפנימי שלהם ולא אכפת 
להם ש"ככה כולם". זה לא בהכרח טוב, או טוב יותר, להיות כזה – אני רק מתארת מצב. כי נוכחתי 
לדעת שאנשים )שעברו דרך מערכת החינוך הציבורית...( למדו לקבל דברים כאקסיומה ולא לשאול עליהם 
שאלות. במופלא ממך אל תדרוש. ככה זה כי מישהו קבע שזה ככה, ומי שקבע שככה זה, זה אנשים 
חכמים ממני וממך. הרי עובדה שנתנו להם לקבוע את הכללים, ולא לי ולך. אז שקט. אל תחפור. תהיה 
כבש, תשב במנוחה. תטפל בפינה הקטנה שלך. שם עוד תוכל קצת להשפיע על משהו. להציל את העולם 

זה לא בשבילך.

ולא  להיות בבחינת "עיניים להם  ניהול עשויים  אני אתן לך דוגמה שמבהירה עד כמה אנשים בעמדות 
יראו": 

התחלתי לאחרונה לעבוד במסגרת מסוימת של החינוך הלא-פורמלי. לפני שהתחלתי את העבודה הייתי 
בפגישה אישית עם המנהל, פגישה אישית עם הרכזת )כן, זאת מהפרזנט סימפל לעיל(, וישיבת צוות 
של שעה - שעה וחצי, ובכל שלושת המפגשים הנ"ל נטחן לי לתוך המוח הֵדק היטב – שמטרת התכנית 
אינה להיות "בית ספר", אלא "להיות שם בשבילם", בשביל הנערים והנערות שנרשמו לתכנית על בסיס 
וולונטרי ועלולים גם לעזוב אם לא יהיה להם נעים, והם זקוקים לאווירה לימודית אחרת, שונה, מכילה, 
חופשית... נשמע טוב, לא? בפועל - התלמידים ישבו ליד שולחנות בטורים, נאסר עליהם לצאת מהכיתה 
)כי אז אין כיסוי ביטוח(, נאסר עליהם להוציא טלפונים ניידים או כל דבר אחר שאינו שיעורי הבית שהיו 
צריכים להביא ולהכין שם, ונאסר עליהם לשוחח זה עם זה. הרכזת חילקה את זמנה בין נוכחות בכיתה 
שלי לכיתה השנייה שלימדה בו זמנית, ובאחת הגיחות שלה אליי תלמיד פנה אלי בפנייה "המורה". מה 
שקרה אחר כך היה נחשב בוודאות לפרודיה מבוימת אילו צילמתי אותו והעליתי אותו ליו-טיוב. היא גערה 
"למה אתה  חושבים שהיא אומרת משהו בסגנון  היו  בלי הפס-קול  הווידאו  ו)אילו הקרנת את  בתלמיד 
מתחצף? או "איך אתה מעז לעמוד בכיתה!" אבל בפועל היא( אמרה: "מה אתה קורא לה המורה! זה 

לא בית ספר פה! תקרא לה עדנה!" ...

https://www.youtube.com/watch?v=UNfS9Ywb2Cc )שווה שמיעה! נ.ב. שים לב כמה כאב יש ב"אואואואואואו"   .10
לקראת הסוף...(
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אבל זה היה רק החלק הראשון של התשובה )על השאלה האם אני היחידה שרואה את זה(. החלק השני 
הוא – לא. וזה מה שכתבתי לך עוד לפני שקראתי את הספר, בתגובה על המכתב שלך. אני מודעת 
לכך שלא כל העוסקים בהוראה הם או שחוקים או אנשי-פרזנט-סימפל )תרתי משמע( המחפשים חיים 
קלים. יש גם אנשים איכותיים בהוראה שרוצים – ומצליחים – לתת משהו לתלמידים, גם לנוכח התנאים 
הקיימים. אני מכירה כמה נשים כאלה, למען האמת. ערכיות, מסורות, שלא הפכו לטכנאיות. מצד שני, 
כשאני חושבת מה יש להן במשותף ובמה הן שונות ממני – הן פחות רגישות ממני )לטוב ולמוטב(, פחות 
זקוקות לצידוק קיומי לכל פעולה ופעולה שלהן, ויותר טובות ממני בהכלת מצבי עמימות. בגלל זה כתבתי 
לך שיש כאן גם עניין של מבנה אישיות. יכול להיות שיש יתרון מסוים לחברה גם באנשים עם מבנה אישיות 
כמו שלי – כי לפעמים יש צורך במהפכות. אנשים מהסוג שלי שייתנו להם להנהיג – יעשו מהפכה כי 
רק כך הם יכולים: להרוס את הכול ולבנות מחדש. ואחרי שיסיימו להרוס ולבנות – יהיה צורך להחליף אותם 

במנהיגים מסוג אחר כדי שהסידור החדש יהיה יציב ולא יקרוס לתוך מהפכה חדשה וחוזר חלילה. 

אבל אני חושבת שגם ביותר מדי גמישות וראיית-גוני-אפור והכלת-מורכבויות יש סכנה. הסכנה היא, 
כמובן, ששום דבר לא יזוז. אף פעם.

אתה יודע, קראתי את הנתון המחקרי שמורות ותיקות יותר הן מורות שחוקות פחות, ושהן מדווחות על רמה 
גבוהה יותר של מימוש עצמי, וזה גרם לי לתהות, האם אותן מורות מגדירות את ה"עצמי" המקצועי 
שלהן, מה שיש "לממש", באותו אופן שהיו מגדירות אותו עם כניסתן להוראה, או שמשהו קרה בינתיים 
להגדרת המימוש העצמי שלהן? הרי אין באמת דבר כזה "עצמי" כיצור סטרילי – מובחן מסביבתו, 
ותיקות  מורות  אותן  אולי  הסביבה.  עם  מגע  לאחר  מתעצב  הזמן  כל  העצמי  עצמו.  בפני  "משהו" 
עוצבו, עם השנים, על ידי המצוי והקיים בסביבת העבודה שלהן ולכן הפער בין הרצוי למצוי )אי מימוש 
עצמי( קטן. או במילים אחרות – אולי אותן מורות, גם אם לא התחילו את דרכן ככבשים, סיימו אותה 

כהרדופים...

הכול בראש

הכול, אבל בעיניי בראש ובראשונה אחראי על זה האוקסימורון "מערכת החינוך". 

ההתייחסות התעשייתית ולכן הבלתי-אישית וההתייחסות הכוחנית - להוראה וללמידה, הן שאחראיות על 
זה.

החיוב   / בחוק  החיוב   - טוב  הפחות  במקרה  זה  הספר  בבית  אותם  שמחזיק  שמה  לתלמידים  ברור 
החברתי, ובמקרה היותר טוב - הדאגה לעתידם, שהיא גם סוג של כפייה/אילוץ שהחברה מחילה עליהם. 
ומכיוון שזו הסיבה היחידה להימצאותם שם - ומעטים אם בכלל היו בוחרים לבוא לבית הספר על בסיס 
יומיומי אם זה היה תלוי בהם - לכן יש לתלמידים מטרה: לשרוד עוד יום בבית הספר / לקבל ציונים 
טובים )תלמיד תלמיד לפי עניינו(. וכשהם מרגישים שאין להם צורך בשיתוף פעולה עם פעילות מסוימת 
כדי להשיג את המטרה שמעניינת אותם, הם לא ישתפו פעולה. למעשה, תלמידים ש"מפריעים בשיעור" 
עושים לא נכון את הדבר ההגיוני ביותר מבחינתם )ואולי לא הם מפריעים בשיעור, אלא השיעור מפריע 
להם?(, ומהותית גם אי אפשר להכריח מישהו ללמוד. ומכיוון שהמערכת בנויה על כפייה, לכן שום פתרון 

שתציע לא יעזור באמת.
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כלשהו גם אם  שיפור  להשיג  איך אפשר  לחשוב  צריך  כפייה.  יש  עוד  כל  אז פתרונות אמתיים אין, 
הוא לא יהיה מושלם. זו שאלה, אם יש משהו שבאמת אפשר לעשות. אני בכל אופן פתרתי את הבעיה 
האישית שלי בכך שעזבתי. ועכשיו לדוגמה באמת לא הייתי כותבת לך את המכתב ההוא, כי עכשיו 
באמת לא אכפת לי. אכפת - אבל אני מבינה שהבעיה הזאת היא חלק מבעיה הרבה הרבה יותר גדולה 
וכוללת - של החברה התעשייתית בכלל )בית הספר שייך לחברה התעשייתית, לא הפוסט(. ואולי רק משיח 

יכול לפתור אותה באמת...

שבת שלום שרגא, 

תודה על ההזמנה לדיון.
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