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  המלמדים  מורים  בין הבדלים  – תהחינוכי  צתליוע יה י הפנ

 רגילות  בכיתות  המלמדים  למורים אומ"ץ בכיתות
 ריקון   צמרתו גוזלן חן

 תקציר 

להתמודדות    מרובות  דרישות  וכוללת  מורכבת  החינוך  במערכת  מורים  של  עבודתם
  המלמדים   אלו  כמו  בסיכון,  נוער  עם  העובדים  במורים  מדובר  כאשר  .במישור היומיומי

  ההתמודדויות   נוכחל  גבוהה  מקצועית  מסוגלות  להפגין  נדרשים  שהם  ניכר  אומ"ץ,  בכיתות
 התמודדות  רבים. מגוונים  קשיים עם המתמודדים תלמידים – זו ייחודית כיתה שמזמנת

  המורים. של שחיקה בתהליכי לעיתים מלווה זו

  אמורה  הספר,  בית  באי  של  הנפשית  רווחתם  על  האמונה  החינוכית  היועצת  תפקידה,  עתב
  היא   ממטרותיה  כשאחת  ת ופרטני  תמערכתי  דרךב  בהתמודדויותיו  החינוכי  לצוות  לסייע

  היועצת   של  והמרכזי  הייחודי  תפקידה  אף   על  צועית.מק  שחיקה  של  התחושה  הפחתת
 יועצת ב  ההסתייעות  מידת  את  הבוחנים  מחקרים  ובוצע  טרם  ספרי,  הבית  במערך

  הם ש   השחיקה  ותהליכי  יםמור  של  ם מסוגלות  עבור  תפקידה  משמעות  ואת  החינוכית
   .חווים

  הערכת   המורה,  של  המקצועית  מסוגלותו  בין  קשר  יש  האם  לבחון  יתהיה  המחקר   מטרת
  האם  נבדק   כן   כמו  מקצועית.  שחיקה  של  תחושות ה  ובין  החינוכית  ליועצת  יהיהפנ  תדירות

  רגילות  בכיתות  המלמדים  מורים  ובין  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים  מורים  בין  הבדלים  םישנ
 וברמת  סיוע  לקבלת  החינוכית  ליועצת  היהפני  תדירות  בהערכת  המקצועית,  במסוגלות
   המקצועית. השחיקה

 אומ"ץ.   מכיתות  מורים  66- ו  רגילות  מכיתות  מורים  65  םהמ  מורים,  131  השתתפו  במחקר
 של   התמיכה  יכולת  הערכת שאלון  דמוגרפי,  שאלון  שאלונים:  ארבעה  לאוימ  המשתתפים

 מקצועית.  שחיקה שאלוןו מקצועית מסוגלות שאלון ,תהחינוכי צתהיוע

 ובין   תהחינוכי  צתליוע   יהיהפנ  תדירות   הערכת   בין  קשר  נמצא  לא   כי  הראו   המחקר  ממצאי
  בכיתות  המורים  של  המקצועית  המסוגלות  תחושת  המורים.  של  המקצועית  השחיקה  רמת

  בין   הבדלים  נמצאו  לא  רגילות.  בכיתות  המורים  של  מזו  יותר  גבוהה  נמצאה  אומ"ץ
 השחיקה.  וברמת תהחינוכי צתליוע  היהפני תדירות בהערכת הקבוצות

 המכוונת   יזומה  ייעוצית  בעבודה   המיקוד  של  חשיבותו  את  מאירים  המחקר  ממצאי
 שחיקה.   ומניעת  המסוגלות  תחושת  שיפור  לצורך  מורים  עם  מקצועיים  סיוע  קשרי  ליצירת

 .אומ"ץ כיתות  ; מקצועית שחיקה  ;מקצועית  מסוגלות  ;חינוכיים יועצים  מפתח:  מילות
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 מבוא

ב  הז  עםו  ביותר  גבוהה  הסיפוק  תחושת  בוש  מקצוע  אהו  ההוראה  מקצוע  עומסמלווה 
  תלמידים,   בקשיי  הקשורים אתגרים  מגווןבו  רבה  אחריותב   ,גדולים  יומיומיות  דרישותבו

  (. Harmsen et al., 2018; McCallum, 2020)  וההנהלה  הצוות  הורים,  עם  אינטראקציות
 אלו,   תחושות  מתוך  הנובעים  השחיקה  ושיעורי  גבוהים  והשחיקה  הלחץ   יתישחוו  מכאן

 של  המקצועית  המסוגלות  תפיסת  (.Harmsen et al., 2018  ;2014  )ארהרד,  ביותר  גבוהים
  ויצירת  םתפקוד  דרך   את  ומתווה  יום-םהיו  אתגרי  עם  להתמודד  הםל  מאפשרת  יםהמור

 (. Klassen et al., 2011 ;2010 )חן, הספר בית צוות עם הםשל הפעולה שיתופי

  )טטר,   החינוך  ממערכת   לנשירה  המועדים  תלמידים  עם  אומ"ץ  בכיתות   מורים  של  עבודתם
 מוטיבציה   התנהגות,  בעיות  כגון  ,לחץ  מצבי  שלל  עם  התמודדות  פניהםל  מציבה  (,2002
 המסוגלות   תחושת   את  מאתגרים  אלה  לחץ  גורמי  נמוכים.  והישגים  ללמידה  נמוכה

  (. Antoniou et al., 2006; Brouwers & Tomic, 2000)  לשחיקה  מועדות  ויוצרים  המקצועית
  להדריך  אמצעי  המורים  צוות  עם  צתהיוע  בעבודת  רואה  חינוכי  בייעוץ  המערכתית  הגישה
  )ארהרד,   ושחיקה  לחץ  תחושות  עומנלו  מורים  של  והרווחה  מסוגלותה  תחושת  את   ולקדם
 המלמדים   אלו  כגון  במורים  כשמדובר  יותר  רב  דגש  מקבלת  זו  מערכתית  עבודה  (.2008

   (.Moracco & McFadden, 1982) גבוהה תבתדירו לחץ לגורמי חשופיםו אומ"ץ בכיתות

- )שלום  ספרי  הבית  במערך  תהחינוכי  צתהיוע  של  והמרכזי  הייחודי  התפקיד  אף  על  הז  עם
  ההבדלים   על  להאיר  בא  הנוכחי  המחקר  דיו.  מפותח  אינו  זה  בנושא  המחקר  (,2013  אסרף,

 מידת   ועל  אומ"ץ  בכיתות  למורים  רגילות  בכיתות  מורים  בין  מקצועית  במסוגלות
 החינוכית.  ביועצת אלה מורים של הסתייעותם

 ספרות  סקירת

 מורים של מקצועית מסוגלות

  על   הנשענת  המורה  של  המקצועית  המסוגלות  תחושת  כי  הגדירו  וקס  פרידמן  החוקרים

  את   הסובייקטיבית   תפיסתו  יאה  (Bandura, 1986)  בנדורה של  העצמית  המסוגלות  הגדרת
  ולביצועי   לחינוך  להוראה,  הכיתתי,  למרחב  הנוגעות  מקצועיות  משימות  למלא  יכולתו

 על   יומחשבותו  התלמידים,  עם  אישיים-בין  יחסים  לקיים  יכולתו  למידת  גםו  התלמיד,
  את  כוללש  הארגוני  למרחב  גם  תנוגע  מקצועית  מסוגלות  מקצועית.-המשימתית  יכולתו
  ספרית הבית המדיניות עיצוב בתהליכי המורה שותפות למידת וההנהלה, הספר בית סגל

 בית   סגל  עם  אישיים-בין  יחסים  לקיים  יכולתו  מידת  על  ותיומחשבול  ,מדרגב  והתקדמותו
  תחושת  בחקר  שהעמיקו  מחקריםב  (.2005  ופרידמן,  קס  ;2001  ,2000  וקס,  )פרידמן  הספר

 מקצועית   מסוגלות  תחושת  כי  מצאנ  (Collie et al., 2012)  מורים  של  המקצועית  המסוגלות
  כגון   ,וסביבתיים  אישיים- מאפיינים   למגוון  תחיובי  מידהב  נקשרה   מורים  של  גבוהה

  על   להשפיע  וכוח  מעורבות  לתחושות  וכן  נתינה,  שייכות,  מסירות,  ארגונית,  מחויבות
   ; 2010  חן,  ;2011  )בוחניק,  הלימודים  ולתוכנית  להוראה   הקשורות  החלטות

Klassen et al., 2011; Skaalvik, & Skaalvik, 2007.)  נמוכה   מקצועית  מסוגלות  זאת  לעומת 
 דחק  של  ולתחושות  מהעבודה  סיפוק  של  נמוכות  לתחושות  קשורה  נמצאה  מורים  של

(Betoret, 2006.)  חברתיים   למאפיינים  גם  קשורה  נמצאה  המקצועית  המסוגלות  תחושת 
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  ועריכת  צוות  עבודת  אמון,  יחסי  העמיתים,  עם  ביחסים  פתיחות  כגון  ,העבודה  במקום

 ,Klassen et al., 2011; Skaalvik, & Skaalvik  ;2010  חן,  ;2011  )בוחניק,  פעולה  שיתופי

2007.)  

 עמדות   הציגו   גבוהה  מקצועית  מסוגלות  תחושת  בעלי  מורים  מערכתית,-מקצועית  מבחינה
  בכיתה  חדשניות  הוראה  דרכי  ליישום  יותר  גבוהה  סבירות הספר,   בית  כלפי  יותר  חיוביות

 של   נמוכה  מקצועית  מסוגלות  ואילו  ,(Caprara et al., 2006)  בכיתה  בעיות  ניהול  ויכולת

   (.Betoret, 2006) כיתה בניהול קושי של לתחושות קשורה נמצאה מורים

 כי   נמצא  בקנדה  מורים  664  בקרב  שהשנע  במחקר  –  פנים  שתי  מציג  בתחום  המחקר
 המורים   של  נמוכה  עצמית  מסוגלות  לתחושות  נקשרה  התלמידים  של  שלילית  התנהגות

(Collie et al., 2012.)  הכשרה,   היעדר  היו  אלה  נמוכות  מסוגלות  לתחושות  הגורם  כי  ניכר 
  נמצאו  מתאימים   וליווי  הכשרה  בשדה.  המורים  רכיוצ  את  ההולמים  והדרכה  ליווי

   (. 2000  קס,  ;2016  )פישרמן,  מורים  של  המסוגלות  בתחושת  לעלייה  ניכרת  מידהב  תורמים

  שיש  בסיכון(  נוער  בכיתות  הלומדים  בקרב   )כמו  תלמידים  של  דומות  בעייתיות  התנהגויות
  את   המורה   תפיסות  על  לרעה  השפיעו  תוקפנית,  והתנהגות  בריונות   משמעת,   חוסר  בהן

  בכיתות   תלמידים  עם  העובדים  מורים  (.Tsouloupas et al., 2010)  המקצועית  מסוגלותו
  תורמת  נמצאה  הצלחה  כאשר  תלמידים,  עם  חההצל   של  מעטות  חוויות  חווים  אלה

 (. Caprara et al., 2006) ועית המקצ המסוגלות לתחושת

  מורים   של  מקצועיתה  המסוגלות  תפיסת  את  ןבחש  (2010)  מאיר  של  במחקרה  זה  כנגד
  יסודיים, -על  ספר  בבתי  משולבות  וכיתות   מיוחד  חינוך  רגילות,  כיתות  בין  השוואה  תוךמ

  מסוגלות   תפיסת  הציגו  מיוחד  חינוך  בכיתות  המלמדים  מורים  לעיל,  אמורכ  שלא  כי  נמצא
  מורים  כי   נמצא  כן   כמו  רגילות.  בכיתות   המלמדים  מורים  לעומת  יותר  גבוהה  מקצועית

  הסיבות   את  תלתה  מאיר  גם   לקודמיה,  בדומה  .תהחינוכי  צתביוע  להיעזר  מיעטו  אלו
  הבסיסיים,  בכישוריהם  גם  אך  המורים,  של  המקצועיות  ההכשרות  בין  בהבדלים  האלה

  המקצועית. וביוקרה העבודה בתנאי הבדלים

   מקצועית שחיקה

  בין   התאמה  מחוסר  הנובעת  בעבודה,  מתמדת  פסיכולוגית  עייפות  של  מצב  היא  שחיקה

 & Schaufeli)  בעבודה  הממשיות  לחוויות  האדם  של  והמוטיבציות  האישיות  הכוונות

Enzmann, 1998.)  שירות   במתן  הכרוכים  במקצועות  קרובות  תיםילע  מופיעה  השחיקה  
  מעצמו   לתת  המקצוע  איש  אצל  קושי  של  תחושה  יוצרת  והיא  לסיוע,  הנזקקים  לאנשים

(Friedman, 2000; Maslach, & Jackson, 1981.)  השגת   פני ל  מכשול  ותילה  עלולה   שחיקה 

  (. Park et al., 2013)  התמודדות  משאבי  ולרוקן  (Maslach, 2003)  מקצועיות  מטרות
  ופיזיות   נפשיות  השפעות  של  רחב  לטווח  נקשרת  מקצועיתה   השחיקה  כי  עולה  ממחקרים

   (.Van Droogenbroeck et al., 2014) שליליות

  הדחק   מודל  הוא  בתחום  מרכזי  מודל  מודלים.  כמהב  בספרות  הוסברה  שחיקה

  (. Lazarus, 1999; Lazarus, & Folkman, 1984)  ופולקמן  לזרוס  שפיתחו  וההתמודדות
 שהפרט  קוגניטיבי  כתהליך  הפסיכולוגית  והעייפות  הלחץ  תחושת  את  מסביר  המודל
  תיחווי  כלומר  ,כאלה  בהם  יראו  אם  לחץ  לגורם  יהפכו  בעבודה  מאפיינים  לדבריהם,  מבצע.
 איש ו  לא  או  כאיום  חוותילה   יכולה  קשיים  בעלי  תלמידים  בה  שלומדים  לכיתה  הכניסה
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 הערכה   מתקיימת   הקוגניטיבי  בתהליך  לא.  או  לחץ  גורם  היא  אם  להעריך  יכול  המקצוע
  הפרט  יכולת  של  משנית  והערכה  הפרט,  על  איום  בו   יש  אם  להחליט  כדי  המצב  של  ראשונית
  הפרט  כאשר  מתקיימות  שחיקה  ובהמשך  לחץ  תחושת  תו(.תחוש)ל  האיום  עם  להתמודד
 מהמשאבים  יותר  גדולות  פניול  העומדות  הפנימיות  או  החיצוניות  שהדרישות  מעריך

 .המקצועית מסוגלותו קרי ולרשות שעומדים

  מורים  של  מקצועית שחיקה

  של   המקצועית  השחיקה  את  המרכיבים  מרכזיים  גורמים  שלושה   ישנם  כי   עולה  מהספרות

 (: Friedman, 2000; Maslach, & Jackson, 1981 ;1999 ,פרידמן) מורים

 מהעבודה,   לדחק  נקשרתש  ביותר  השכיחה  התגובה  את  יוצרת   –  נפשית  תשישות . 1
  את   שהתחילו  מורים  אצל  דווקא  להופיע  ועלולה  מהעבודה  סיפוק  חוסר  לתחושת
  ואכפתיות.  עניין של גבוהה ברמה עבודתם

 המאמצים   אף  על  בעבודה  ממשי  הישג  היעדר  להרגשת  תנוגע  –  הגשמה-אי  תחושת . 2
 המושקעים. 

  מהתלמידים  בריחוק  המורים,  של  המעורבות  בהפחתת  מתבטאת  –  פרסונליזציה-דה . 3
  אובייקטים. כאל יהםפלכ וביחס

 של   אישיותיות  בתכונות  הקשורים  גורמים  ממגוון  נובעת  מורים   של  המקצועית  השחיקה
  עמיתים,  תלמידים,  עם  אישיים-הבין  ביחסיו  ההוראה,  תפקיד  כלפי  ותיוגישב  המורה,
  עצמה  ההוראה  בעבודת  הקשורים  גורמים  , כך  על  ונוסף  מאלה,  ובתמיכה  הורים  הנהלה,

 ,.Aloe et al., 2014; Gavish, & Friedman, 2010; O'Brennan et al)  העבודה  ובסביבת

2017; Van Droogenbroeck et al., 2014.)  יכול   בו  מלמדים  שהמורים  ספר  בית  סוג  גם  
 יותר  גבוה  שחיקה  פוטנציאל  יש  יסודי-על   ספר  בבית  להוראה  למשל  ,השחיקה  על  להשפיע
 הדרכה,   ספרי,  בית  אקלים  ,כך  על  נוסף  .(2016  )פישרמן,  יסודיים  ספר  בבתי  הוראה  לעומת

 אצל  שחיקה  לתחושות  נקשרים  בעבודה  עומס  ותחושות  (Fernet et al., 2012)  תמיכה

  מורים  בקרב  ובמיוחד  (,den Brok et al., 2017  ;2012  סמחאת,  ;2011  )בוחניק,  מורים
 ת בי  מצד  מתאים  סיוע  היעדר  (.2005  ,ואחרים  )טלמור  קשיים  בעלי   תלמידים  עם  העובדים

 אף  להקשות  יכולים  קשיים,  בעלי  תלמידים  עם  לעבודה  מותאמת  הכשרה  היעדרו  פרהס

 & Sloan Nichols  ;2005  ואחרים,  )טלמור  שחיקתם  ועל  מורים  של  תחושותיהם  על  יותר

LaPlante Sosnowsky, 2002.)  התנהגות  ובעיות  משמעת  בעיות  כי  ראיםהמ  ממצאים  ישנם  
 במוטיבציה   פוגעותש  ועומס,  דחק   של  תחושות  ביצירת  מרכזיים  גורמים  םה  תלמידים  של

   ;Fernet et al., 2012)  שחיקה  של  תחושות  ומקדמות  רצונו  ובשביעות  המורה  של

Skaalvik, & Skaalvik, 2010, 2011).  

 תחושת   ובהוראה,  הביצועית  ביכולת  ניכרת  בירידה  מתבטאת  השחיקה  מקצועית,  מבחינה
 יכולות   כלפי  נמוך  ציפיות  רף  התלמידים,  כלפי  ונוקשות  קשיחות  נמוכה,  מחויבות

  )טלמור   מוקדמת   ופרישה  מחלה  מפאת   ממושכות   ובהיעדרויות  והישגיהם  התלמידים

 מורים  של  שחיקה  תחושת (.Antoniou et al., 2006; Nübling et al., 2011  ;2005  ,ואחרים
  סבל  ואף  סיפוק   חוסר  מועקה,  של  תחושות  ויוצרת  הנפשית  רווחתם  על  לשלילה  עהמשפי

  המערכת  ועל  תלמידיו  על  עצמו,  המורה  על  תשלילי  מידהב  משפיעה  השחיקה  מהעבודה.
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 הצלחת   ועל  ה בכית  והלמידה  החינוך  איכות  על  שליליות  ותפעהש  לה  ויש  החינוכית,

 (. Queirós et al., 2015) התלמידים

 המקצועית   השחיקה  מתמשכות,  עבודה  שנות  של  כתוצר  השחיקה  את  לראות  שנהוג  אף  על
 מורים   הראשונות.   העבודה  שנותב  או  דרכם  בתחילת  מורים  בקרב  גם  להופיע  יכולה

 כי  מגלים  םמה  חלק  אך  שליחות,  ותחושת  מוטיבציה  מלאי  לעבודתם  מגיעים  מתחילים
   ההוראה   על  אליתיהאיד  בהשקפתם  שהצטייר  מזה  ומורכב  שונה  ההוראה  עולם

(den Brok et al., 2017; Harmsen et al., 2018; McCallum, 2020.)  בישראל  רבים  מורים  
  עולם   על  אליםיוהאיד  החלומות  ההוראה,  עבודת  של  היומיומית  במציאות  כי  מדווחים
 ובאכזבות.  בתסכולים  בקשיים,  רצוף  מתמשך  למאבק  הופכים  וההוראה  החינוך

 הראשונות   עבודתם  בשנות  רבים   מורים  של  לפרישתם  בישראל  גורמת  הזאת  ההתמודדות
   (.2002 ,ואחרים סטרהובסקי ;2007 ופרידמן, )גביש

 מקצועית  לשחיקה  מקצועית מסוגלות בין הקשר

 ; 1999)  פרידמן  בזה.  זה  הכרוכים   מושגים  הם  מקצועית  ושחיקה  מקצועית  מסוגלות

Friedman, 2000 )  כישלון   של  תחושה  קיימת  המורה  של  השחיקה  תחושת  בלב  כי  טען 
  המקצועית   למסוגלות  שלו  המקצועית  המסוגלות  תפיסת  שבין   לפער  הקשורה  מקצועי

 המסוגלות   תחושת  בין  פער  שכשיש  טענו  אף  (2005)  ועמיתותיה  טלמור  .אליה  שואף  הואש
 הוראה   כלפי שליליות תחושות מתפתחות ומהמקצוע, מהעבודה הציפיות  ובין המורה של

 תפיסת   בין  שליליים  קשרים  מצאו  םלמיניה  מחקרים  המקצועית.  שחיקה  ונוצרת
 עם   העובדים  מורים  בקרב  גבוהה  מקצועית  שחיקה  ובין  נמוכה  מקצועית  מסוגלות

 ,Evers et al., 2002; Skaalvik & Skaalvik)  התנהגות  ובעיות  משמעת  קשיי  בעלי  תלמידים

 של   בעייתית  התנהגות  כי  נמצא  בקנדה,  מורים  806  בקרב  שהנעש  במחקר  (.2010 ,2007
 המסוגלות  תפיסת   וכי  המורים  של  נמוכה  עצמית  מסוגלות  לתפיסת   נקשרת  תלמידים
 שההתנהגות   נמצא   מכך,   יתרה   מקצועית.  שחיקה  של  תחושות  מנבאת   המקצועית
 המסוגלות תפיסת של התיווך באמצעות מורים של מקצועית לשחיקה נקשרת הבעייתית

 (. Fernet et al., 2012) המורים של המקצועית

  נמוכה  סבירות  בעלי  הם  גבוהה  מקצועית  מסוגלות  תחושת  בעלי  מורים  כי  נמצא  זה  כנגד

 טלמור   וש שע  במחקר  (.Aloe et al., 2014  ו)רא  מקצועית  שחיקה  של  תחושות  לחוות  יותר
  בעלות  למחנכות  נמוכה  שחיקה  רמת  בעלות  מחנכות   בין  השוו  הן  ובו  (2004)  ועמיתותיה

 כי   נמצא  מיוחדים,  צרכים  עם  תלמידים  בהן  משולביםש  בכיתות  גבוהה  שחיקה  רמת
  בעוד   גבוהה,  מקצועית  מסוגלות  תפיסת  בעלות  היו  נמוכה  שחיקה  רמת  בעלות  מחנכות
  צרכים  עם  לתלמידים  לעזור  ביכולתן  שאין  חשו  גבוהה  שחיקה   רמת  בעלות  מחנכות
 אונים  וחוסר יכולת חוסר של מתחושות הנובעת נמוכה מסוגלות על  דיווחו והן מיוחדים,
  לדבריש  לתסכול  להן  גרמו  אלו  תחושות  האחרים.  ובציפיות  מעצמן  בציפיותיהן  לעמוד

  ציפו   גבוהה  שחיקה  רמת   בעלות המורות  מכך,  יתרה  שחיקה.  ידיל  אלהבי  עלול  החוקרות,
  נמוכה   שחיקה  רמת  בעלות  מורות  בעוד  החינוך,  וממערכת  הספר  מבית  יותר  רבה  לעזרה

 דרישות   בין  הפער  לפיהש  הטענה  את  מחזק  זה  ממצא  . ןבעצמ  בעיות  לפתור  השתדלו
 השחיקה   תחותבהתפ  משמעותי  גורם  הוא  לבצען  היכולת  חוסר  לתחושת  המורה  תפקיד
  בכיתות   המלמדים   במורים  ממוקדת   בחינה  של  החשיבות  עולה  מכאן  (.2000  וקס,  )פרידמן
 בעבר. נבחן שלא נושא – אומ"ץ
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  מורים עם בעבודה תהחינוכי צתהיוע של  האחריות ותחומי התפקידי

 אחריות   תחומי  מספר  וכולל  מגוון  אהו  ספרי  הבית  במערך  תהחינוכי  צתהיוע  תפקיד
 להנהלה   היוועצות  או  ייעוץ  בהענקת   קשורים  המתפקידי  כמה  ומערכתיים.  פרטניים
 יחסי ב  (.2017  ,החינוך  משרד)  מיטבית   לימודית-חברתית  סביבה   בקידום  המורים  ולצוות
 פעולה   ושיתופי  אינטראקציות  יש  למורים  החינוכיים  היועצים  בין  השוטפים  העבודה

  (. Khansa, 2015)  היועצים  שלו  המורים  של  עבודתםב  רבה  חשיבות  להם  נודעתו  עקביים
 מורים  שבין  ובתקשורת  הפעולה   בשיתוף  הטמונה  חשיבותב  ותמקדהת  ישנה  בספרות

 עריכת  באמצעות  (.Beesley, 2005; Clark & Amatea, 2004; Khansa, 2015)  יועציםל
  תפיסת  בחיזוק  למורה  לסייע  היכול  תהחינוכי  צתהיוע  ימה,מעצ  )קונסולטציה(  היוועצות
  ,עצמאית  החלטות  לקבלת  עידוד ב  העצמי,  ערך  תחושת   בהעלאת  המקצועית,  מסוגלותו
  )ארהרד,   המורה  של  השליטה  ותחושת  המוטיבציה  לחיזוק  ומכאן  מאמצים  בהשקעת

  עם   נעשה  היומיומית  מעבודתם  מעט  לא  כי  עולה   יועצים  שמדיווחי  אף  על  אך  (.2008
  תים ילע  ,(2000  וגוזלן,  )טטר  אישי  ובייעוץ  צוות  בישיבות  היוועצות,  בתהליכי  המורים,

  נוכיים החי  ביועצים  המורים  של  הסתייעותם  ובמידת   הפעולה   בשיתוף  קשיים  ישנם
 (. 2010 )מאיר,

  תפקיד  את  מורים  של  םתפיסותיה  על  סותרים   ממצאים  מציגה  המחקרית  הספרות  לפיכך
 הכיתה   בניהול  להם  לסייע  יכולת  בעלי  יועציםב  רואים  מורים  כי  נמצא  .תהחינוכי  צתהיוע

(Perusse et al., 2004; Reiner et al., 2009,)  מבינים  אינם  מורים  תיםישלע  נראה   גם  אך  

 מידת   על  השלילל  שמשפיע  מה  (,Stelzer, 2003)  היוועצות  ומהי  צתהיוע  תפקיד   את

  מורים  כי  נמצא  (2010)  מאיר  של  במחקר  כאשר  (.Khansa, 2015)  צתביוע  הסתייעותם
 לבקשת   פנויים  היו  לאש  מאחר  נמוכה  במידה  בה  הסתייעו  ייעוצית,  לתמיכה  זקוקים  שהיו
 בה.  הטמון הפוטנציאל את נכון העריכו לא או העזרה

 בסיכון נוער עם  בעבודה הכרוכים האתגרים

  ( 2000  )להב,  רוחניים  או  נפשיים  פיזיים,  סיכון  מצבי  של  רצף  על  נעה  בסיכון  לנוער  ההגדרה
  (. 2017  לאל,- )סבו  והזנחה  מהתעללות  הסובלים  בסכנה  נוער  ובני  ילדים  נמצאים  ובקצהו
 הסתגלותם  על  ומאיימים  המסכנים   וקשיים  בעיות  ממגוון  לסבול  נוטים  אלו  ילדים

 חווים   בסיכון  המצויים  נערים  הספר  בבית  (.Schonert-Reichl, 2000)  והעתידית  העכשווית
  מגיעים   אף  קיצוניים  יםצבובמ  םיקונפליקטואלי  מצבים  עם  מתמודדים  הם  ותסכול,  זעם

 לנשירה   בסיכון  נמצאים  אלו   תלמידים  .(2006  ומנדלסון,  )מור  מהסביבה  מוחלט  לנתק
 בלימודים   השתתפותם  בפועל  אך   פורמלית  מבחינה  ללימודים  רשומים  שהם  יווןכ  סמויה,
 )וורגן,  החינוכית המסגרת של לעזיבה כלומר גלויה, לנשירה בסיכון  הם וכן סדירה, אינה
2011.)   

 רבה   וחשיבות  נכבד  מקום  ישנו   התלמידים  עם  הנוצרים  וליחסים  למקצועיותם  למורים,
  ; 2006  ומנדלסון,  )מור  שלהם  ההצלחה  סיכויי  ובשיפור  אלו  תלמידים  עבורב  שינוי  ביצירת

 המורכבים  מאפייניהם סמך על הז עם (.Murray, & Naranjo, 2008 ;2011 ,אחריםו ראזר
  השפעה   ומשפיעה  פשוטה  אינה   מםיע  המורים  של  עבודתם  בסיכון,  התלמידים  אותם  של

  תלמידים,   של  התנהגות  בעיות  כי  מצאו  בנושא  שנעשו  מחקרים  הצדדים.  שני  על  תהדדי
  התלמידים  של  נמוכים  והישגים  ללמידה  נמוכה  מוטיבציה  בכיתה,  מפריעות  התנהגויות

  מורים בקרב  שחיקה  לתחושות  ולגרום  רב  לחץ  של  תחושות  ליצור  שביכולתם  גורמים  הם
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 נוער   עם  העובדים  מורים  ובקרב  (Antoniou et al., 2006; Brouwers & Tomic, 2000)  בכלל
  על   חיובית  השפעה   בעלת  גם   להיות  יכולה  בסיכון  נוער  עם  העבודה   ה ז  עם  בפרט.  בסיכון
 עצמית   והגשמה  צמיחה  בעבודה,  סיפוק  של  תחושות  אצלו  לייצר  יכולה  והיא  המורה

(Karasin, 2007.)   

 ומטרותיה אומ"ץ כניתות

 הנכללת  תוכנית   היא  להישגים(  צופה  למאמץ,  מוכן  בעצמי,  )אמונה  אומ"ץ  כניתות
 המחלקה   בסיכון,  ונוער  ילדים  לחינוך  א'  אגף  של  פיקוחל  תונהנ  כן  ועל  אתגר  תוכניותב

 למנוע  התוכנית  מטרת  החינוך.  במשרד  ורווחה(  חינוך  )שירותי  שח"ר  וכיתות  לתוכניות
  לקראת  לימוד  באמצעות  התנהגותיים,ו  חברתיים  לימודיים,  פערים  ולצמצם  נשירה
  ומונה   הארץ  ברחבי  אתגר  כיתות  240-ב  פועלת  התוכנית  מלאה.  בגרות  תעודת

 ריבוי   לימודיים,   בקשיים  מאופיינים   התוכנית  תלמידי  עליונות.  חטיבות  תלמידי  5,280-כ
  ותנאי   העבודה  דרכי  נמוך.  אקונומי-סוציו  מרקע  ומרביתם  נמוך  עצמי  דימוי  כישלונות,
  להצליח   עליהם  מקשים  העליונה  בחטיבה  רגילות  בכיתות  כלל  בדרך  המצויים  הלימוד
  (. 2019  ,החינוך  ומשרד  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות)  הבגרות  בבחינות
  ציונים   שמונה-שבעה  עם  סמויה,  או  גלויה  נשירה  בסכנת  מצויים  התוכנית  תלמידי
  הנהלת  ידיב  נעשית  הכיתה הרכבת   מיוחד.  חינוך   תלמידי  מוגדרים  אינםו  ומעלה  שליליים

 )טטר,   הפדגוגי  כזוהר  ביישוב  למיניהן  רשויות   סדיר(,  ביקור  )קצין  הקב"ס  ,פרהס  תבי
2002 .) 

  תשנ"ט   הלימודים  בשנת  כאשר  תשנ"ח,  הלימודים  בשנת  כניסוי  לפעול  החל  ץ"אומ  פרויקט
 פועל   הפרויקט  הדרום.  במחוז  תיכוניים  ספר  בתי   במספר  תלמידים  111-כ  בו  השתתפו
 פועלת   זו שיטה כהן. ניסיםאותה  תחישפ  לימודי(, )מבצע המואץ  הפערים צמצום בשיטת

 של  וממוקד   אינטנסיבי   ולימוד  מקצועות  מעטב   או  אחד  במקצוע  התמקדות   באמצעות
  (.2015 )משה, מספר שבועות הוא מבצע כל של זמן פרק התחום. באותו הלימוד חומרי

  לשתי   חלוקה  יש  ןהוב  תלמידים(,  25-18)  קטנות  בכיתות  יםשנע  אומ"ץ  בכיתות  הלימודים
 התוכנית   (.2016  החינוך,  במוסדות   שח"ר  ותכניות   לכיתות  )המחלקה  למידה  קבוצות
  משמעותי   "אחר"  על  הסתמכות  של  חשיבותבו  התלמידים  של  רגשיים  צרכיםב  עוסקת
  הפרויקט  מנהל  משמש   הכיתה  מחנך  הספר.  בית  צוות  מתרגל,  מורה,  מחנך,  התלמיד:  בחיי

  התלמיד  רכיולצ  קשבת  אוזן  מעניק  המחנך  שגרתיות.  לא  בשעות  עובד  רבות  ופעמים
   (.2015 )משה, בעיות ןבפתרו ומסייע ולימודית חברתית אישית, מבחינה

  מאפייני  כי נמצא (,2015 )משה, "ץאומ תוכנית תלמידי 17  בקרב שהשנע איכותני במחקר
 תרמו  המתרגלים,  עם  טובים  יחסים  ובפרט  קטנות,  בקבוצות  למידה  הייחודיים,  התוכנית
 על   שהשנע  הערכה  במחקר   ואילו   בלימודים.  ולהצלחתם  המתבגרים  של  חיובית  לתחושה

 לתוכנית   המתאימים  הלימודיים  החומרים  בסיוע  כי  נמצא  (,2002  )טטר,  אומ"ץ  כניתות
 התוכנית   בעבודתם.  מצליחים  אומ"ץ  מורי  האפקטיביות,  ההוראה  שיטות  ובאמצעות

 להם   מעניקה  ולחברה,  לתלמידים  חשובה  תרומה  של  לתחושות  למורים   גורמת  נמצאה
  גורם  שמשת מ  ששחיקה  נמצא  זה   במחקר  בחיים.  התקדמות  לתחושת  ואף   רב   סיפוק
 עם  היומיומית  שעבודתם  ציינו  מהמורים  חמישית  המורים.  של  בהתמודדות   מרכזי
 ( 2002)  טטר  לתסכול.  להם  גורמת  ואף  עליהם  מקשה   אותם,  מעייפת  אומ"ץ  כיתות   תלמידי
  השיעורים,   ובהעברת  בתכנון  הרבה  מהשקעתם  נגזרת  המורים  ששחיקת  מציין

  דיפרנציאלי   לתגמול  זוכים  אינם  כי  ומתחושתם  האינטנסיבית  הרגשית  ממעורבותם
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  חינוכי  ייעוץ  מתן  באמצעות  א הי  אלה  למורים  הסיוע  מדרכי  אחת   טטר,  פי  על  הולם.
 למורים. 

 להשפיע   יכולות  מורים  בקרב  מקצועית  ושחיקה   מקצועית  מסוגלות  תחושות  לסיכום,
  בתוכנית   כמו  בסיכון,  נוער  עם  העבודה  האישיים.  חייו  ועל  המורה  של  תפקודו  על  מהותית
 בתדירות   םיקונפליקטואלי  ומצבים  חדשים  אתגרים  נוכח ל  ותוא  מעמידה  אומ"ץ,
  שחיקה.ל ומכאן בסכנה תיומיומי

 הבית   במערך  חשובהו  נגישה  מקצועית  דמות  תשמשהמ  תהחינוכי   צתהיוע  מתפקידי  אחד
  בסיכון  נוער  המלמדים  לאלו  בפרט  למורים,  מקצועיים  וסיוע  תמיכה  להעניק  אהו  ספרי,
  כיתות   מורי  של  עמדתם  את  לבחון  תהיהי  הנוכחי  המחקר  מטרת  אומ"ץ.  כניותובת  כמו

 צת היוע  של  התרומת  ואת  שלהם  המקצועית  והשחיקה  המקצועית  המסוגלות  כלפי  אומ"ץ
 המלמדים   למורים  בינם  אלה   תחושות  של  השוואה  תוךמ  אלה,  לתחושות  תהחינוכי
  רגילות. בכיתות

 המחקר  שאלות

 תדירות  והערכת  שחיקה  תחושות   מקצועית,  מסוגלות  בין  קשר  ישנו  מידה  ובאיזו  האם
   מורים? בקרב החינוכית ליועצת היהפני

  בכיתות  המלמדים  מורים  ובין  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים  מורים  בין  הבדלים  םישנ  האם
  ובתחושות   מקצועית  במסוגלות  החינוכית,  ליועצת  יהיהפנ  תדירות  בהערכת  רגילות
 שחיקה? 

 שיטה 
 המשתתפים,  כלל  מתוך   וגברים.  28-ו  נשים  103  םבה  מורים,   131  השתתפו  במחקר

  מתוך   כאשר  אומ"ץ,  בכיתות  לימדו  מורים  66- ו  רגילות  בכיתות  רק  לימדו  מורים  65
 מורים   14-ו  (78.8%)  רגילות  ובכיתות   אומ"ץ  בכיתות  במשולב  לימדו   מורים  52  זו  קבוצה
  כדור  בשיטת  נעשהו  נוחות  מדגם  על  סתמך ה  המחקר  (.21.2%)  בלבד  אומ"ץ  בכיתות  לימדו
 היו   שהשתתפו  המורים  לכל  הצפון.  במחוז  תיכוניים  ספר  בבתי  לימדו  המורים  כל  שלג.
  ומעלה   50%  של  משרה  היקף  בעלי  הספר,  בבית  תחינוכי  צתיוע   עם  ישירים  עבודה  קשרי
 גם   עבדו  אומ"ץ  כיתות  מחנכי  ותרב  יםפעמבש  מאחר  לפחות.  שנתיים  היה  העבודה  וותק

 למורים   מחנכים  בין  בחנהה  הנוכחי  במחקר  השתנע  לא  הכיתות,  באותן  מקצועיים  כמורים
 מקצועיים. 

 המאפיינים   של  וההתפלגויות  התקן  סטיות  הממוצעים,  את  מתארים  2-ו  1  לוחות
  במחקר. המשתתפים של הדמוגרפיים

  הרציפים הדמוגרפיים המאפיינים של  וטווח תקן   סטיות ,ממוצעים  :1 לוח

 (N=131) המשתתפים של
 במדגם  המורים כלל 

(n=131) 
 אומ"ץ  בכיתות מורים

(n=66) 
 רגילות  בכיתות מורים

(n=65) 

 41.64 40.83 41.23 ממוצע גיל

 ( 8.44) ( 8.07) ( 8.23) )ס.ת.( 

 62-26 59-27 62-26 טווח 

 14.30 14.14 14.31 ממוצע ותק  שנות

 ( 8.86) ( 8.41) ( 8.86) )ס.ת.( 

 36-1 36-2 36-2 טווח 
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 (N=131) המשתתפים  של קטגוריאליים דמוגרפים משתנים  התפלגות  :2 לוח
  המורים כלל 

 במדגם 
  בכיתות  מורים

 אומ"ץ 
(n=66) 

  בכיתות  מורים
 רגילות 
(n=65) 

 N (%) N (%) N (%) 

 מגדר 

 13 (20) 15 (22.7) 28 (21.4) גבר  

 52 (80) 51 (77.3) 103 (78.6) אישה 

 השכלה 

 26 (40) 31 (47) 57 (43.5) ראשון   תואר 

 39 (60) 35 (53) 74 (56.5) שני  תואר 

 הספר  בבית  תפקיד

 3 (4.6) 9 (13.6) 12 (9.2) המקצועות  לכלל מורה 

 25 (38.5) 24 (36.4) 49 (37.4) ת מחנכ מחנך/ 

 33 (50.8) 31 (47) 64 (48.9) מצומצם מקצועות אחד/מספר למקצוע מורה 

 4 (6.2) 2 (3) 6 (4.6) מנהל יתסגנסגן/ 

 משרה   היקף

 58 (89.2) 60 (90.9) 118 (90.1) מלאה  משרה  

 7 (10.8) 6 (9.1) 13 (9.9) חלקית  משרה  

 עימם   עבודה  קשרי ישש יועצים  מספר

 1 (55.7) 73 (54.5) 36 (56.9) 37 

 2 (30.5) 40 (33.3) 20 (27.7) 18 

 3 (13) 17 (12.1) 8 (13.8) 9 

 4 (0.8) 1 (0) 0 (1.5) 1 

 צת היוע עם   מפגשים קביעות  מידת

 4 (7.2) 38 (57.6) 42 (32.1) קבוע  

 35 (53.8) 18 (27.2) 53 (40.4) אקראי  

 26 (40) 10 (15.2) 36 (27.5) ואקראי  קבוע משולב: 

 בעיה   בעת צת ליוע הילפני סבירות 

 7 (10.8) 7 (10.6) 14 (10.7) מאוד  נמוכה 

 4 (6.2) 6 (9.1) 10 (7.6) נמוכה 

 16 (24.6) 11 (16.7) 27 (20.6) בינונית 

 20 (30.8) 19 (28.8) 39 (29.8) גבוהה 

 18 (27.7) 23 (34.8) 41 (31.3) מאוד  גבוהה 

 צת מהיוע המתקבל הסיוע  הערכת 

 8 (12.3) 9 (13.6) 17 (13) מועיל  לא כלל 

 6 (9.2) 4 (6.1) 10 (7.6) מועיל  לא 

 14 (21.5) 10 (15.2) 24 (18.3)   מסוימת במידה   מועיל 

 23 (35.4) 20 (30.3) 43 (32.8)   מועיל 

 14 (21.5) 23 (34.8) 37 (28.2) ביותר   מועיל 
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 המחקר  הליך

 לשכת   של  האתיקה  עדתוומו  אורנים"  "מכללת  של  האתיקה  עדתומו  אישור  קבלת  לאחר
 בית   למנהלי  ישירה  בפנייה  אלה:  בדרכים  המורים  אותרו  ,החינוך  במשרד  הראשי  המדען
  על  שמירהה  דרכיו  המחקר  מטרת  ורבהוס  בפנייה  החברתיות.  וברשתות  במייל  ספר,

 מחקרית.  אתיקה

 המחקר  כלי

 דמוגרפיים  פרטים שאלון 

  העבודה   קשרי  על  פרטים  וכולל  המחקר  לצורכי  נבנה  תהחינוכי  צתהיוע  עם  קשר  שאלון
  הספר. בבית החינוכיים יםצהיוע עם המורה של

 ת החינוכי צתליוע היהפני תדירות  הערכת שאלון 

  שש   בן  ליקרט  סולם  על  המדורגים  היגדים  9  וכולל  הנוכחי  המחקר  לצורכי  נבנהש  שאלון
  צת ליוע  היהפני  מידתב  יםקסעו  ההיגדים  )תמיד(.  6  ועד  פעם(  )אף  1-מ   החל  דרגות,
  לך  המעניק  תהחינוכי  צתהיוע  מידה  "באיזו  הלדוגמ  פריט  .הב  וההסתייעות  תהחינוכי

  הציון  ממוצע  חושב  הפריטים  לכל  .α.=90  הנוכחי  במחקר  השאלון  מהימנות  רגשי".  סיוע
  .תהחינוכי צתהיוע  אל גבוהה פנייה תדירות מייצג גבוה ציון כאשר

   המורה  של מקצועית מסוגלות שאלון 

  על   המדורגים  היגדים  29  כולל   השאלון  (.2001)  וקס  פרידמן  ובריחש  עצמי  לדיווח  שאלון
 ההיגדים   מאוד(.   רבה  )במידה  5  ועד  לא(  )כלל  1-מ  החל  דרגות,  חמש   בן  ליקרט  סולם

 ויחסים:  ארגון ההוראה, משימות לפי תחומים לשלושה יםנוגע בשאלון

  מעניינת  בדרך   מלמד/ת  שאני  חושב/ת  "אני  :הלדוגמ  ההוראה:  משימות  סולם  .1
   התלמידים". בקרב מוטיבציה היוצרת

 על   ממש  של  השפעה  לי  שאין  חושב/ת  "אני  :הלדוגמ  פריטים.  9  כולל  ארגון:  סולם  .2
   בביה"ס". המתקבלות עקרוניות החלטות

  עם   להתלוצץ  יכול/ה  שאני  חושב/ת  "אני  :הלדוגמ  פריטים.  10  כולל  יחסים:  סולם  .3
   בעיניהם". ייפגע כמורה שמעמדי מבלי התלמידים

 הציון,   ממוצע  חושב  בכללותו  לשאלון  גם  בנפרד,  סולם  כל  של  הממוצע  חישוב  לע  נוסף

   α.=70–.83  בטווח  נמצאה  נותמהימ  גבוהה.  שחיקה  רמת   מייצג  גבוה  ציון  כאשר
  (.2010 מאיר, ;2010 )חן,

  מורים של מקצועית שחיקה שאלון 

  ואחרים   ך מאסל  של  השחיקה  שאלון  סמך  על  (1999)  פרידמן  תחיפש  עצמי  לדיווח  שאלון

(Maslach et al., 1996.)  באיזו  בהם  לדרג  התבקשו  המשיביםו  פריטים  14  כולל  השאלון  
  לקיום   שקדמו  האחרונים  שלושה -בחודשיים  אלה  בתחומים  שחיקה  חשים  הם  תכיפות
  ( פעם  )אף  1-מ  החל  דרגות,  שש  בן  ליקרט  סולם  על  מדורגים  בשאלון  הפריטים  המחקר.

  הגשמה   היעדר  תשישות,  תחומים:  בשלושה  המורים  תחושות  את   ומתארים  )תמיד(  6  ועד
 פרסונליזציה: -ודה עצמית
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  מעבודת  'סחוט/ה'  מרגיש/ה  "אני  :הלדוגמ  פריטים.  5  כולל  תשישות:  סולם . 1
 ההוראה". 

 שבמקצוע   מרגיש/ה  "אני   :הלדוגמ  פריטים.  5  כולל  עצמית:  הגשמה  היעדר  סולם . 2
   יכולתי". את יותר  טוב מנצל/ת הייתי בהוראה, לא אחר,

 כל  לא  שלתלמידיי  מרגיש/ה  "אני  :הלדוגמ  פריטים.  4  כולל  פרסונליזציה:-דה  סולם . 3
  טובים". כתלמידים עצמם את להוכיח חשוב כך

  השחיקה  שאלון  של  פנימית  המהימנות  גבוהה.  שחיקה  רמת  מייצג  גבוה  ממוצע  ציון

 בשאלון  השתמשוש יםאחר במחקרים .α.= 90 ייתהה (1999) פרידמן של במחקר בכללותו

   ; 2001  )הנרי,  α=.88– .90  בטווח  הייתה  בכללותו  השאלון  שמהימנות  נמצא
  (.2005 ,אחריםו טלמור

 הנתונים  ניתוח

  טווחים   ממוצעים,  התפלגויות,  חושבו  .22SPSS  תוכנת  באמצעות  שהנע  הנתונים  ניתוח
 ומבחני  פירסון  מתאמי  וחושבו  המחקר  משתני  ושל  הדמוגרפים  המשתנים  של  תקן   וסטיות

t תלויים.  בלתי למדגמים 

 ממצאים 

  צת ליוע  היהפני  תדירות  הערכת  :המחקר  משתני  על  אורייםית  נתונים  מוצגים  3  בלוח

  המקצועית  המסוגלות  תחושת  ,(M=3.21)  המדגם  קבוצות  בכל  ממוצעת  נמצאה  תהחינוכי

 בכל   נמצאת  המקצועית  השחיקה   ורמת  ( M=3.58)  הממוצע  מעל  נמצאה  המורה  של

   (.M=2.79) לממוצע מתחת קצת המדגם קבוצות

 המחקר  משתני של  וטווח תקן   סטיות ממוצעים,  :3 לוח

 המדגם  כלל  
(N=131 ) 

  מורים
  בכיתות
 אומ"ץ 

(n=66 ) 

  מורים
  בכיתות
 רגילות 

(n=65 ) 

  צתליוע  ה יהפני  תדירות  הערכת
   תהחינוכי

 3.08 3.34 3.21 ממוצע

 ( 1.05) ( 1.21) ( 1.16) )ס.ת.( 

 6-1 6-1 6-1 טווח 

 5-1 5-1 5-1 בפועל טווח 

 3.21 3.94 3.58 ממוצע   מקצועית מסוגלות  תחושת

 ( 0.20) ( 0.53) ( 0.54) )ס.ת.( 

 5-1 5-1 5-1 טווח 

 3.76-2.72 5.03-2.86 5.03-2.72 בפועל טווח 

 2.72 2.85 2.79 ממוצע   מקצועית שחיקה רמת

 ( 0.56) ( 0.66) ( 0.62) )ס.ת.( 

 6-1 6-1 6-1 טווח 

 3.79-1.29 4.29-1 4.29-1 בפועל טווח 
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  משתני  ובין  מקצועי(,  ותק  ושנות  )גיל  הדמוגרפיים  המשתנים  בין  הקשרים   בבדיקת
  לתדירות  מובהק  שלילי  בקשר  קשור   המורה  גיל  כי  נמצא  המורים  כלל  עבורב  המחקר

 תדירות  כך  יותר,  צעיר  המורה  שגיל  ככל  כלומר  ,(r=-.24, p<.01)  החינוכית  ליועצת  יהיהפנ
  את  ומובהק  שלילי  מנבא  נמצא   הוא  גם  ותק  יותר.  גבוהה  החינוכית  ליועצת  יהיהפנ

 המקצועי   הוותק  ששנות  ככל  כלומר  ,(r=-.26, p<.01)  החינוכית  ליועצת  יהיהפנ  תדירות
  יותר. גבוהה החינוכית ליועצת היהפני תדירות  כך יותר, נמוכות

  לסייע   יכולתה  הערכת  עם   וחיובי  מובהק  בקשר  נמצאה  ליועצת  הפנייה  מידת

(r=.85, p<.001.)  ,יותר,   גבוהה  תהחינוכי  צתמהיוע   המתקבל  הסיוע  שהערכת  ככל  כלומר 
  יותר. גבוהה תהחינוכי צתליוע יהיהפנ תדירות הערכת גם כך

   המחקר, משתני  ובין דמוגרפים משתנים  שבין הקשרים   – פירסון מתאמי  :4 לוח

 ( N=131)  במדגם המורים כלל
  תדירות הערכת 

  צת ליוע יהיהפנ
 ת החינוכי

  מסוגלות 
 מקצועית 

  שחיקה
 מקצועית 

 07. 05.- *24.- גיל
 09. 06. *26.- מקצועי  ותק שנות 

 09. 09. **85. תהחינוכי צת ליוע לפנייה  סבירות

 11. 15. . **82 ת החינוכי צתמהיוע המתקבל הסיוע הערכת

*p<.01, **p<.001   

  צת ליוע  היהפני  תדירות  הערכת  בין  קשר  נמצא  לא  כולו  במדגם  המשתנים  בניתוח
  שחיקה  ובין  מקצועית  מסוגלות  בין  קשר   נמצא   לא  גם  מקצועית.  שחיקה  ובין  תהחינוכי

  תחושת  בין  שלילי  קשר  נמצא  אומ"ץ  בכיתות   המלמדים  המורים  בקרב   הז  עם  מקצועית.

  בקבוצת   בעוד  (,r=-.39, p<.001)  המקצועית  השחיקה  רמת  ובין  המקצועית  המסוגלות
   נמצא. לא זה קשר רגילות בכיתות המלמדים המורים

 בכיתות   המלמדים  מורים  ובין  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים  מורים  בין  ההבדלים  בבדיקת
  בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא  ,תהחינוכי  צתליוע  יהי הפנ  תדירות  בהערכת  רגילות

  נמצאו   המקצועית.  השחיקה  ברמת  הקבוצות  בין  הבדלים  נמצאו  לא  גם  הקבוצות.
 למורים   אומ"ץ  בכיתות  מורים  בין  המקצועית  המסוגלות  בתחושת  מובהקים  הבדלים

 המורים  של  המקצועית  המסוגלות  ממוצע  ולכן  [,t(129)=10.41, p<.001]  רגילות  בכיתות

  לממוצע   בהשוואה  (M=3.94, S.D.=.53)  יותר  גבוה  היה  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים

 (. M=3.21, S.D.=.20) רגילות בכיתות המלמדים המורים של המקצועית המסוגלות

 דיון

 תחושת   הגברתל  תמיכה  קבלת  בין  קשר  מצא  לא  זה  מחקר  ,המקצועית  ספרותב  כמו  שלא

 ,.Kahn et al., 2006; O'Brennan et al) מקצועית שחיקה תחושת של הפחתה או מסוגלות

2017; Talmor et al., 2005.)  מסתייעים  המורים  כי  ניכר  לסיוע  הפנייה  מנתוני  הז  עם 
  של   תחושות  באוורור  לצורך  קשורות  אינן  אלה  שפניות  ייתכן  אך  החינוכיים,  ביועצים
 ספציפיות.   בבעיות  לפעולה  ואסטרטגיות כלים  לקבלת  נועדו  שהן  אלא  ,מקצועית  שחיקה
 תפקידםש  חושבים  המורים  כי   שהראו  קודמים  ממחקרים  גם  עולה  זו  לסברה  חיזוק

 & ,Beesley, 2005; Clark)   לתלמידים  פרטני  ץייעו  הוא  חינוכיים  יועצים  של  המרכזי
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Amatae, 2004; Perkins, 2012,)  של  חיבור  ויצירת  המשפחות  עם  בעבודה  סיוע  ולצידו  
  אינם   כלל  רבים  מורים  כי  מצאו  אף  מחקרים  מכך,  יתרה  (.2014  )ארהרד,  ליהןא  המורה

 ( Hale, 2012; Marchetta, 2011)  החינוכיים  יועצים  של  האחריות  תחומי  מהם  יודעים
 האישית. בהתמודדותם סיוע לקבל פונים אינם ולפיכך

  הניתן   הסיוע  על  הדיווח  ושיעורי  הכיתות   מורי  בין  הסיוע  בתחושת  הבדלים  היעדר  לחלופין
 הכיתות   שמורי  מכיוון  כנראה  זאת  רגילות,  בכיתות  גם  ניתן   הייעוצי  הסיוע  כי  יםראמ

  לקשיי   הכיתה,  לגודל  להטרוגניות,  הקשורים  מורכבים  במצבים  הם  גם  נתקלים  הרגילות
- ארביב  ;2010  ויגיסר,-ושלו  אפלויג)  רב   עבודה  ולעומס  והתנהגות  משמעת  לבעיות  למידה,

 אף   על  כן  כמו  (.Almog & Shechtman, 2007; Karasin, 2007  ;2013  וצימרמן,  לישיבא
  ניתנות  ספר  בית  בכל  ייעודיות,  הכשרות  מקבלים  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים  שהמורים

  . ותרב  פעמיםאותן    מעבירה  הספר   בית  יועצתש  ספריות   בית-פנים  הכשרות  המורים  לכלל
 הסבירות   ,תהחינוכי  צתמהיוע  המתקבל  הסיוע  הערכת  בין  שנמצאו  החיוביים  הקשרים

 המודעות  להעלאת  בצורך  תומכים  אליו,  היהפני  תדירות   והערכת  בעיה  בעת  אליו  יהילפנ
  צתהיוע  כי  יבינו  שהמורים  ככל  כי   נראה  .מורים  בקרב   הומיומנויותי  צתהיוע  לתפקיד

   (.Lindwall & Coleman, 2011) לעזרה ריות האלי לפנות טויי הם ןכ להם, לעזור היכול

  בקרב   מקצועית  לשחיקה  מקצועית  מסוגלות  בין  שלילי  קשר  על  עמד   המחקר  ממצאי  עיקר
  אומ"ץ  כיתות   מורי   בין  המקצועית  המסוגלות  בתחושת  הבדלים  ועל  אומ"ץ  כיתות   מורי
  מחקרים  עם  אחד  בקנה  עולים   אלה  ממצאים  רגילות.  בכיתות   המלמדים  מורים  ובין

  מקצועית  מסוגלות  תחושת  ובין  תלמידים  של  והתנהגות  משמעת  בעיות   בין  קשר  שמצאו

  המסוגלות  שתחושת  ראהנ  (.Collie et al., 2012; Tsouloupas et al., 2010)  מורים  של
  מורים  (.2013  ופריש, )כ"ץ  הצלחה  של ניסיונות לאחר המתגבשת  תחושה היא המקצועית
 להם   גורמת  בתוכנית  שההוראה  כך  על  דיווחו  (2002  )טטר,  אומ"ץ  בכיתות  המלמדים

  נמצא  מחקר  באותו  רב.  וסיפוק  ולחברה  לתלמידים  חשובה  תרומה  תורמים  הם  כי  לחוש
 כלפי   ביותר  חיוביות  הערכות  מבטאים  אומ"ץ  בכיתות  הלומדים  התלמידים  של  ההורים  כי

  תחושת   ולהגביר  שחיקה  תחושת  למתן  יכולים  אלה  גורמים  ד.ומא  בה  ומעורבים  התוכנית
 אומ"ץ. כיתות  מורי בקרב מקצועית מסוגלות

  בהשוואה   החינוכית.  ליועצת  היהפני  תדירות  להערכת  מנבאים  נמצאו  הוותק  ושנות  הגיל
  וחווים  בעבודתם  ביטחון  פחות   חשים  ובמקצוע(  )בגיל  צעירים  מורים  ותיקים,  למורים

 Harmsen et al., 2018; McCallum, 2020; Voss  ;2007  ,פרידמןו  גביש)  רבים  וקשיים  עומס

et al., 2017,) החינוכיים.  מהיועצים סיוע לקבלת לפנות יותר נוח מרגישים  הם לכןו 

 של   השחיקה  במידת  הבדלים  נמצאו  לא  המסוגלות,  בתחושת  ההבדלים  אף  על  כאמור,
  התמודדויות   על  מעידהוא  ש  תכןיי  אך  מעודד,  ממצא  זהש   תכןיי  הקבוצות.  בין  המורה

  ליועצת  שיש הסיוע ליכולת מודעות הגברת של חשיבותה ומכאן המורים כל של מורכבות
 של   פרואקטיביות  פעולות  יום.- םהיו  בחיי  המורים  את  המלוות  בהתמודדויות  החינוכית
 ם באמצעותש  קבוצתיים  מפגשים   בהנחיית  או  מורים  עם   פרטניות  בשיחות  היועצת
 יכולות   ,שלה  ההתערבות  תחומי  גם  יוסברו  הבש  היועצת  עם  אישית   היכרות  תתקיים
  ונות.מגוה במסגרות מורים של מסוגלותם תחושת ובחיזוק שחיקה במניעת לסייע
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 המחקר  מגבלות

 גם  מלמדים  בזמן  ווב  אומ"ץ  בכיתות   מלמדים   במחקר  שהשתתפו  מהמורים  78%-כ
  היו  הממצאיםש  ייתכן  בלבד.  אומ"ץ  בכיתות  מלמדים  מהמורים  21%  רק  רגילות.  בכיתות
 בבתי  הקיימת המציאות של שיקוף זהו הז עם יותר. הומוגנית יתה יה הקבוצה אם שונים
 זאת  עושים  בסיכון,  נוער  של   כיתות  עם  העובדים  המורים  מרבית  בהש  בישראל,  הספר
  רגילות. בכיתות עבודתם לצד

 המשך  למחקרי המלצות

  תמיכת   את   המורים  תראיי  שבין  קשריםה  על  הקיים  הידע  את   מרחיב  הנוכחי  המחקר
  בכיתות   המלמדים  מורים  באוכלוסיית  התמקדות   תוךמ  מקצועית  ושחיקה  היועצים
 שהם   אומ"ץ  כיתות  מורי  ם ישנ  מידה  ובאיזו  האם  לבחון  מומלץ   רגילות.  ובכיתות  אומ"ץ
 למידהב  דגש  מושם  מיוחד  חינוך  של  שבהכשרה  מפני  זאת  מיוחד,  בחינוך  הכשרה  בעלי

   הטרוגניות. בכיתות הוראהבו אישית

  רגילות,  בכיתות  גם  מלמדים  אומ"ץ  בכיתות   המלמדים  המורים  שמרבית   אף   על  כאמור,
  בקבוצת  רק   להתמקד   יוכל  המשך   ומחקר   בלבד   אומ"ץ  בכיתות  המלמדים  מורים  גם  ישנם
 גורם ישמשו תרבותיות  ותגישש להניח מקום יש .מסוימים מגזרים  בחינת תוך זו, מורים
  מחקרי   מתקשים.  תלמידים  כלפי  יחסב  גםו  והשחיקה  המסוגלות  תיבחווי  משפיע

  המורים  קבוצות  של  ייעוצית  והדרכה  בסיוע  הצורך  את   לבחון   יכולים  התערבות/מניעה
  המקצועית. המסוגלות תחושת את ולחזק שחיקה למנוע כדי וזאת ונותמגוה

 מקורות רשימת

  עבודה  נייר  :21-ה  המאה  בתחילת  המורה  תפקיד  (.2010)  י'  ויגיסר,-ושלו  נ'  אפלויג,
 ליר. ון מכון .2010 לחינוך ליר-ון  כנס לקראת

 נושר?  המורה  מיהו   בישראל:  מהוראה   נשירה  (.2013)  ו'   וצימרמן,  ר'  אלישיב,-ארביב
  מכון  . מסכם  דו"ח  התופעה?:  עם  מתמודדת  החינוכית  המערכת  וכיצד

 לעו"ה.  מקצועי ופיתוח הכשרה  מינהל החינוך, משרד מופ"ת;

 .אביב תל אוניברסיטת  – רמות ומעשה.  תיאוריה מעצימה: היוועצות (.2008) ר' ארהרד,

 מופ"ת.  מכון זהות. מחפש מקצוע חינוכי: ייעוץ (.2014) ר' ארהרד,

  המלמדות   חרדיות  מורות  של  מבטן   מנקודת  מקצועי  ודימוי  שחיקה  (.2011)  א'  בוחניק,
   אילן.-בר אוניברסיטת מוסמך[. ]עבודת יעקב" "בית של הספר בביתי

  הנתפסת העבודה סביבת של תרומתה ארגוני: כאדם המורה (.2007) י' ופרידמן, ב' גביש,
 הראשונה   ההוראה  שנת  בתחילת  השחיקה  לניבוי   המתחיל  המורה  ידי  על

 .87-55 , 29 החינוך,  ובארגון  נהלי במ עיונים .ובסיומה

  אתגר:   תוכנית  (.2016)  .החינוך  במוסדות   שח"ר  ותכניות   לכיתות  המחלקה
  , החינוך  משרד  . ו תשע"  לשנת  אתגר   תות יכ  לפתיחת  והערכות   נהלים  חוברת
 בסיכון.   ונוער  ילדים  חינוך  'א  אגף   הפדגוגי,  נהלהמ  

meyda.education.gov.il/files/Shachar/etgar.doc 

https://dokumen.tips/documents/21-oe-8-oe-oe.html
https://dokumen.tips/documents/21-oe-8-oe-oe.html
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11366.pdf
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11366.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Shachar/etgar.doc
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 התפתחותם   בקליטה,   ליווי  של  יוצא  כפועל  מורים  של   שחיקה  (.2001)  ת'  הנרי,

  אוניברסיטת  דוקטור[.   עבודת [  העבודה   סביבת  את  ותפיסתם  המקצועית 
 חיפה. 

 , הכנסת  ביניים.   דוח  החינוך:  ממערכת  תלמידים  של  הנשירה  שיעורי  (.2011)  י'  וורגן,
   והמידע. המחקר מרכז

  תלמידים  בביתם  משלביםה  מורים  אצל  ואמפתיה  עצמית  מסוגלות  תחושת  (.2010)  מ'  חן,
 . 165-134 , 13  ולמחקר,   לעיון  עת כתב ומעשה: מעוף .מיוחדים צרכים בעלי

  , בחינוך  הטיפוח  לחקר  המכון  אומ"ץ.   פרוייקט  אודות  הערכה  מחקר  (.2002)  מ'  טטר,
  העברית.  האוניברסיטה ,לחינוך ביה"ס

 יועצים   בקרב  לה  המיוחסת  והחשיבות  ההיוועצות  היקף  (.2000)  ע"א  ,וגוזלן  מ'  טטר,
 . 35-13 , 9 החינוכי,  הייעוץ חינוכיים.

  לבין   בוההג  שחיקה  רמת  עם  מחנכות  בין  מה  (.2004)  נ'  ,ופייגין  ש'  רייטר,  ר',  טלמור,
  צרכים   בעלי  תלמידים   שילוב  של  בהקשר  נמוכה  שחיקה  רמת  עם  מחנכות

 . 31-17 (,1)19 ובשיקום,  מיוחד בחינוך סוגיות סחי"ש: מיוחדים?

 בהן  שמשולבים  בכיתות   מחנכות  של  שחיקתן  (.2005)  נ'  ופייגין,  ש'   רייטר,  ר',  טלמור,
 . 34-10 , 39 דפים .מיוחדים  צרכים בעלי תלמידים

  –   שאנן  למעשה.  הלכה   להוראה:  במכללה   עצמית   חוללות  (.2013)  י'   ופריש,  ש'  כ"ץ,
 לחינוך. הדתית האקדמית המכללה

 . 16-8 , 10 לשילוב,  מניתוק בפרספקטיבה. התופעה – בסיכון נוער (.2000) ח' להב,

 יסודי, - על  ספר  בבית  מורים  של  מקצועית  מסוגלות  בין   הקשר  (.2010)  א'  מאיר,
 לתרום   היועצים  יכולת  את  ותפיסותיהם  ביועצים  שלהם  ההסתייעות

 אורנים.  מכללת מורחבת[. יישומית גמר ]עבודת המקצועית לעבודתם

  החינוכית   התפיסה  בסיכון:  מתבגרים  עם  לדבר  (.2006)  י'  ומנדלסון,  פ'  מור,
   אשלים. . חברתית-הפסיכו 

 לאור   אומ"ץ  בפרויקט  המשתתפים  תלמידים  של  ה"עצמי"  תפיסת  (.2015)  א'  משה,
  .מוסמך[  ]עבודה  הלימודיים  ההישגים  בהיררכית   היחסי  המיקום
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