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תקציר

מטרת המחקר הייתה לאתר את הגורמים הסביבתיים הקשורים לעבודת המורה בכיתה 
לשחיקת  שלהם  הקשר  את  ולבחון  מיוחדים,  צרכים  בעלי  תלמידים  בה  שמשולבים 

המורה. 330 מורות מחנכות בבתי ספר יסודיים ממלכתיים ענו על שאלון המחקר.  
עמדת  הוא  לשחיקה  קשור  שנמצא  היחיד  המשתנה  האישיים,  הרקע  משתני  מתוך 
היא  כך  יותר,  חיובית  כלפי השילוב  כלפי השילוב. ככל שעמדת המחנכת  המחנכת 
מתוך  המחקר.  להשערת  בניגוד  וזאת  ההגשמה,  אי  במרכיב  יותר  שחוקה  מרגישה 
הדה- למרכיב  חיובי  קשר  הקשורים  שניים  נמצאו  התעסוקתיים  הרקע  משתני 
פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך כיתות גבוהות ומילוי תפקיד 
מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  של  גבוה  אחוז  כי  נמצא  כן,  כמו  רכזת שכבה.  של 
בכיתה (מעל 20%) ועזרה מועטה למחנכת מהגורמים השונים במערכת תורמים לעלייה 

בשחיקת המחנכת. 
הארגוני,  הגורם  לשחיקה:  הפוך  קשר  נמצא  העבודה  סביבת  גורמי  מתוך  לשלושה 
ביותר  והגורם החברתי, כאשר האחרון קשור בקשר הפוך החזק  הגורם הפסיכולוגי 
לשחיקה של מחנכות. כלומר, מורה הרואה את סביבת העבודה שלה בראייה חיובית 
ומדווחת שאין לה בעיות משמעת בכיתה ובעיות חברתיות הקשורות לשילוב, אין לה 
לתלמידים  רגילים  תלמידים  בין  הזמן  בחלוקת  בעיות  לה  אין  הערכה,  במתן  בעיות 
בעלי צרכים מיוחדים, ואין לה בעיות בקשר עם הוריהם של התלמידים בעלי הצרכים 

המיוחדים - מורה זאת איננה שחוקה.

מבוא

עם  הילדים  שכונו  (כפי  ה"חריגים"  התלמידים  מרבית  התחנכו  רבות  שנים  במשך 

המוגבלויות השונות מליקויי למידה והפרעות התנהגות קלות ועד המוגבלויות הקשות) 

בבתי ספר נפרדים או בכיתות נפרדות במערכת החינוך המיוחד. בעשורים האחרונים 



11 רחל טלמור, שונית רייטר, נעמי פייגין

דרשו הוריהם של תלמידים אלה שוויון זכויות לילדיהם. עקב כך חלו שינויים במערכת 
המשפטית והחינוכית. בארה"ב נחקק ב-1975 חוק השילוב, ולפיו זכותו של כל תלמיד 
להתחנך בסביבה חינוכית המגבילה פחות. בישראל נחקק חוק חינוך מיוחד (משרד 
בכיתות  מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  לשילוב  העדפה  הנותן   ,(1988 המשפטים, 
רגילות. בעקבות הרפורמה החינוכית, שבמרכזה עמדה החלת חוק זה, ניצבים המורים 
בפני משימות שלא נדרשו להן קודם לכן. עליהם להתמודד עם כיתות הטרוגניות יותר, 
שבהן לומדים תלמידים בעלי טווח רחב ומגוון הן של יכולות והן של מגבלות. המשימות 
הנדרשות מהמורים כרוכות בקשיים שעלולים להשפיע על שחיקת המורים ועל יעילות 
עבודתם. כדי להפחית את השחיקה ולשפר את עבודת המורים ואת יעילותה יש לאתר 

את גורמי הסביבה המקשים את העבודה בכיתה המשלבת.

 Cook, Tankersley, Cook,) במחקרים רבים נבדקו עמדות המורים כלפי השילוב
 & Landrum, 2000; Norwich, 2002; Reiter, Schainin, & Tirosh, 1998;
העבודה  השפעת  נבדקה  מחקרים  במעט  אך   ,(Scruggs & Mastropieri, 1996
בכיתה המשלבת על המורים עצמם (Reiter, 1996), ונראה שלא נערכו כלל מחקרים 
הבוחנים את הקשר בין שילוב לבין שחיקה. מטרת המחקר הנוכחי היא לאתר את 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  תלמידים  בהן  שמשולבים  בכיתות  המחנכות1  של  הקשיים 

ולבחון את הקשר שבין קשיים אלה לבין שחיקתן של המחנכות. 

שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה

"חוק חינוך מיוחד", שהתקבל בכנסת בשנת 1988, נותן עדיפות לשילוב תלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים בכיתות רגילות תוך קבלת העזרה הנדרשת עבורם (משרד המשפטים, 
1988). החלת החוק קיבלה תאוצה עם צאתו של חוזר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות 
בשנת 1994 (חוזר מיוחד י"ב, תשנ"ד), הנקרא "שינויים במדיניות הטיפול בתלמידים 
מתקשים בחינוך הרגיל ובהשמת תלמידים בחינוך המיוחד". מחוזר המנכ"ל משתמע, 
שמשרד החינוך והתרבות שואף לכך שבית הספר הרגיל ייתן מענה לכלל האוכלוסייה 
שהוא משרת, וישלב במערכת החינוכית יותר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - הכול 
בהתאם ליכולתו של התלמיד המשולב ולכישוריו. לשאיפה זו שלוש מטרות חינוכיות 
עיקריות: 1. לקדם ולפתח את כישוריו ואת יכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, 
ידע,  לו  להקנות  וההתנהגותי,  הנפשי  השכלי,  הגופני,  תפקודו  את  ולשפר  לתקן 
מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל את שילובו 

1. בבתי הספר היסודיים החילוניים בישראל כמעט כל המחנכים הם נשים. 
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בחברה ובמעגל העבודה; 2. לעודד את הילד בעל הצרכים המיוחדים לקבל את עצמו 

כחלק מהקהילה ומהחברה; 3. לחנך את התלמידים לסובלנות כלפי שונות.

הוא  רגילה  בכיתה  החריג  הילד  לשילוב  חשוב  תנאי  כי  מסכימים,  החוקרים  רוב 

 Guralnick, 1982;) שינוי עמדות והגברת הפתיחות של אנשי מערכת החינוך הרגיל

 Hanline, 1985; Odem & McEvoy, 1990; Samuel, Abernathy, Butera,

Lesar, 1991 &). משום כך יש להכין את המערכת לקראת שילובם של ילדים בעלי 

צרכים מיוחדים: יש להקנות למורים הרגילים ידע, כלים ואמצעים בנושא הילד בעל 

את  לשנות  אלה,  ילדים  עבור  חדשות  לימודים  תכניות  לפתח  המיוחדים,  הצרכים 

עמדותיהם של המורים כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים ולאפשר למורים להתייעץ 

עם אנשי ידע ומקצוע מהחינוך המיוחד (מיכאל, 1991; מרגלית, 2000; רנד, 1994). 

בכיתה.  למורים  וסיוע  ליווי  תמיכה מתמשכת,  הוא  השילוב  להצלחת  הכרחי  תנאי 

לרשות המורים אמורים לעמוד כמה אנשי צוות שניתן לפנות אליהם לצורך היוועצות, 

כגון: יועץ, מנהל בית הספר, מורי השילוב, מנהלי מתי"א (מרכזי תמיכה יישוביים-

אזוריים), פסיכולוג בית הספר ועוד. 

במחקרים נמצא קשר בין חומרת החריגות ובין עמדת המורים. ככל שהחריגות נתפסת 

בעיני המורה כחמורה יותר כך פוחתת נכונותו לשילוב. בדרך כלל המורים מצדדים 

בשילוב תלמידים בעלי נכות פיזית-חושית קלה, אך לא בשילוב תלמידים בעלי בעיות 

 .(Scruggs & Mastropieri, 1996) התנהגותיות, פיגור שכלי ובעיות פיזיות קשות

גם בישראל, במחקר שכלל 475 סטודנטיות להוראה נמצא, שנכונותן של הסטודנטיות 

לקלוט בכיתתן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותחושת המסוגלות שלהן להתמודד 

עם ילדים אלה קשורות לסוג החריגות ולדרגת חומרתה וכן למסלול ההכשרה שלמדו 

לחטיבת  הרך,  לגיל  ההכשרה  במסלולי  הלומדות  סטודנטיות  של  עמדותיהן  בו: 

הביניים ולמוסיקה, היו חיוביות יותר מעמדותיהן של הלומדות במסלולי ההכשרה 

להוראה בבית הספר היסודי ובחינוך המיוחד (ליפשיץ ונאור, 2001). 

המורים חוששים מפני השפעות שליליות של השילוב על תלמידים רגילים, חוששים 

 Scruggs) בעבודתם  ובסיוע  בתמיכה  וממחסור  החינוכיות  הדרישות  מעומס 

של  הוריהם  עם  בקשר  בעיות  על  גם  מתלוננים  המורים   .(& Mastropieri, 1996

התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, המאשימים את בית הספר באחריות לכישלונות 

הלימודיים ולתיוג של ילדם או מתלוננים על התייחסות לא הוגנת של המורים אליהם. 

מצד אחר, בתי הספר והמורים מאשימים את ההורים בחלק מן הקשיים של הילד, 

בחוסר עניין בנעשה ובאי מעורבות או במעורבות יתר בנושאים שהם באחריות בית 

הספר והמורים (לייזר, 2001; מרגלית, 2000).
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 Roll-Pettersson, ;1999 ,בסקירת ספרות מקיפה של מחקרים בנושא השילוב (אבישר

Scruggs & Mastropieri, 1996 ;2001) נמצא קשר ישיר בין עמדות חיוביות של 

ומשאבי  חומריים  משאבים  זמינות  ההנהלה,  תמיכת  ובין  השילוב  כלפי  המורים 

אנוש, כיתות קטנות, זמן לתכנון והכשרה ספציפית להוראת תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים. במחקר אחר (Fisher, Sax, Rodifer, & Pumpian, 1999) נמצא, שכאשר 

ניתנו למורים בכיתות משלבות אפשרויות של התקדמות, התפתחות, למידה וביטוי 

עצמי, הם דיווחו שהאישיות שלהם התפתחה בעקבות השילוב, ואקלים הכיתה הפך 

נוח יותר. המחקר מעיד על חשיבותה של המשמעות שהמורה נותן לשילוב: כאתגר 

להתפתחות וללמידה או כגורם מעכב של לחץ וקושי. 

אצל מורים בישראל נמצא עירוב של תפיסות חיוביות ותמיכה בשילוב לצד גישות 

 Shechtman, Reiter, & Schainin,) שליליות שמקורן בתפיסת הקשיים הכרוכים בו

1993). שכטמן ועמיתיה מצאו קשר בין עמדות חיוביות לבין ניסיון חינוכי, הכשרה, 

 Reiter, Schainin,) ותירוש  שיינין  רייטר,  ותחושת אתגר. אצל  אמונה, מוטיבציה 

Tirosh, 1998 &) ואצל היימן (1999) נמצא כי מורים רבים אינם תומכים בשילוב 

לא בגלל אמונות, דעות או רגשות אלא בגלל חוסר הכשרה וחוסר ידע באשר לתפקיד 

המורה בשילוב ולדרכי ההוראה המתאימות לשילוב. 

שחיקה בהוראה

המושג,  אבי  העבודה.  לעולם  כלל  בדרך  המתייחס  מורכב  מושג  היא  "שחיקה" 

עייפות ושל  ,Freudenberger), הגדיר את השחיקה כ"מצב של   1974) פרוידנברגר 

לשחיקה  הסיבה  את  וראה  התבלות",  של  מצב  ונפשיים,  פיזיים  כוחות  התרוקנות 

עצמו  האדם  ידי  על  הוצבו  אשר  ריאליות,  בלתי  ציפיות  להשיג  מוגזמת  ב"שאיפה 

פרוידנברגר  של  בהגדרתו  העיקריים  המרכיבים  החברה".  של  ערכים  באמצעות  או 

את תופעת ה"שחיקה בעבודה" הם: תחושה של כישלון, תשישות (נפשית או גופנית) 

ותחושה של בליה (נפשית) או סחיטה (גופנית). כל אלה נובעים מעומס יתר של תביעות 

על המרץ, על מקורות האנרגיה האישית או על העוצמה הנפשית של איש המקצוע. 

העובד  שחיקת  את  תיארו   (Maslach & Jackson, 1981) וג'קסון  מאסלאך 

ממקבץ  כמורכבת  השירות,  מקבלי  עם  הדוק  במגע  הכרוכים  העזרה",  ב"מקצועות 

אישית.  הגשמה  אי  של  ותחושה  דה-פרסונליזציה  נפשית,  תשישות  של  תחושות 

השימוש במושג "תשישות נפשית" שיקף הנחת יסוד חשובה, שלפיה תסמונת השחיקה 

דווקא  רבה.  בין-אישית  מעורבות  דורשת  שעבודתם  עובדים  בקרב  בעיקר  מופיעה 
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אצל עובדים אלה, שהתחילו את עבודתם ברמה גבוהה של עניין ואכפתיות, מופיעה 

לעתים אותה תחושה של תשישות נפשית, השונה לחלוטין מן העייפות, האופיינית 

לעבודות חד-גוניות או משעממות (Jackson, Schwab, & Schuler, 1986). תחושת 

דה-פרסונליזציה נתפסה כתגובה ללחץ, הבאה לידי ביטוי החל מתחושת אי מעורבות 

ולא כאל  "חפצים"  וכלה בהתייחסות אליהם כאל  בבעיותיהם של מקבלי השירות 

הישג  העדר  של  הרגשה  היא  ההגשמה  אי  תחושת   .(Maslach, 1973) אנוש  יצורי 

ממשי בעבודה חרף המאמצים שהעובד משקיע. תחושה זו גורמת לכך שהעובד מפתח 

 Miller) סימני לחץ ודיכאון, וכאשר הוא חש שאין מעשיו מועילים, הוא חדל לנסות

.(& Norman, 1979

בסקירות  בכלל.  בעבודה  לשחיקה  דומים  במונחים  מתוארת  בהוראה  השחיקה 

 Guglielmi & Tatrow,) מורים  בשחיקת  שעסקה  המחקר,  ספרות  של  מסכמות 

Kyriacou, 1987 ;1998), תופעת השחיקה מוגדרת כתסמונת הנובעת מלחץ מתמשך, 

מצא,   (1999) פרידמן  והתנהגותית.  רגשית  פיזית,  תשישות  בעיקר  הם  שמאפייניו 

שמרכיבי השחיקה של מורים הם תשישות, תחושה של אי הגשמה מקצועית ודה-

של  השחיקה  תחושת  של  שבלבה   ,(Friedman, 2000) טוען  הוא  פרסונליזציה2. 

המורה קיימת תחושה של כישלון מקצועי, הקשורה לפער שבין תפיסת המסוגלות 

העצמית המקצועית שלו לבין המסוגלות המקצועית שהוא שואף אליה. המסוגלות 

למורה  שיש  הבין-אישיים  וליחסים  למשימות  הן  מתייחסת  המורה  של  העצמית 

(פרידמן  והן למשימות הקשורות לתפקודו בארגון הבית ספרי  עם תלמידיו בכיתה 

וקס, 2001).

בין התופעות הגלויות של שחיקת המורה ניתן לראות תגובות חריפות של כעס, חרדה, 

אי שקט, דיכאון, עייפות, שעמום, ציניות, אשמה, תגובות פסיכוסומטיות ובמקרים 

קיצוניים גם התמוטטות נפשית. מן הבחינה המקצועית אפשר לראות ירידה ניכרת 

ביכולת הביצוע ובהוראה, היעדרויות ממושכות מפאת מחלה ופרישה מוקדמת. מורים 

לצפות מהם  ובנוקשות,  מוגזמת  כלפי תלמידיהם בקשיחות  לנהוג  עלולים  מותשים 

להשקעה מעטה של מאמץ, לחוש עייפות נפשית וגופנית ולגלות רמת מחויבות נמוכה 

 Cherniss, 1980; Farber & Miller, 1981;) לעבודת ההוראה ולענייני התלמידים

  .(Maslach, 1976; Spaniol & Caputo, 1979

דופי  מטילה  שהמורה  בכך,  ביטוי  לידי  באה  בהוראה  דה-פרסונליזציה  פרידמן,  2. לפי 
בתלמידיה. 
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המקורות העיקריים לשחיקה של מורים

מתמקדים  המורים  של  השחיקה  לתופעות  והמחקריים  התאורטיים  ההסברים 

סביבה  משתני   .3 רקע;  משתני   .2 אישיות;  משתני   .1 עיקריים:  משתנים  בשלושה 

ותפקיד (פרידמן ולוטן, 1993). 

1. משתני האישיות 

הגורמים  לעומתם  נחקרו מעט מאוד,   משתני האישיות של המורים השחוקים 

ומודגשים  מגוונים  הספר  בית  ולסביבת  עצמה  לעבודה  הקשורים  הסביבתיים 

כגורמים שיש לטפל בהם (מלאך-פינס, Maslach, 1978 ;1984). תכונות אישיות 

שהוזכרו במחקרים כתורמות לשחיקה הן: רגשנות, נטייה לאידיאליזם, מסירות, 

.(McIntyre, 1984) כפייתיות, סלידה מאלימות ומוקד שליטה חיצוני

2. משתני רקע  

 מחקרים אחדים בדקו קשרים בין משתני רקע אישיים של המורים לבין שחיקתם. 

משתני הרקע שנבדקו היו: מין (פרידמן, 1992; פרידמן ולוטן, 1993; שירום, 1997; 

 ,(Farber, 1984; Maslach & Jackson, 1981; Schwab & Iwanicki, 1982

 ,(Schwab & Iwanicki, 1982 ;1997 ,פרידמן, 1992; שירום) גיל וותק בהוראה

מצב אישי, מספר הילדים בבית ורמת ההשכלה של המורה (פרידמן ולוטן, 1985; 

שירום, 1997). ממצאי המחקרים האלה אינם מעידים על קשרים עקביים בין 

משתני הרקע לשחיקה. 

3. משתני סביבה ותפקיד  

הדרישות-תמיכה- תאוריית  היא  השחיקה  את  המסבירות  התאוריות   אחת 

מגבלות (Demand-supports-constraints model). על פי תאוריה זו, העובד 

התמיכה  ויופחתו  ממנו  הדרישות  שירבו  ככל  ולשחיקה  ללחץ  יותר  נתון  יהיה 

 .(Payne & Fletcher, 1983) והאמצעים לטיפול בבעיות שלפניו

 מחקרים רבים בחנו את הקשר בין מאפיינים של סביבת העבודה לבין שחיקה 

 Farber, 1982; Friedman, 1992;  ;1997 שירום,   ;1985 ולוטן,  (פרידמן 

בעקבות   .(Kyriacou, 1987; Maslach, 1978; Pines & Aronsom, 1981

סביבת  את   (1984) מלאך-פיינס  סיווגה  ואחרים  אלה  מחקרים  של  הממצאים 

הפסיכולוגי,  הממד  לשחיקה:  הקשורים  ממדים  לארבעה  הארגון  של  העבודה 

הממד המבני, הממד החברתי והממד הארגוני-ביורוקרטי. 

ורגשיים.  שכליים  אפיונים  כולל  העבודה  סביבת  של  הפסיכולוגי  א) הממד 

באפיונים אלה נכללים משתנים כמו עצמאות, גיוון ועומס בעבודה, תחושת 

מקצועית.  ולהתפתחות  עצמי  לביטוי  והאפשרות  העבודה  של  החשיבות 
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ההנחה היא שככל שלעובד יהיה פחות עומס בעבודה, יותר עצמאות, יותר 

גיוון ויותר אתגר, וככל שירגיש שעבודתו חשובה, כך תגבר תחושת הגשמתו 

המקצועית, והוא יישחק פחות.

כמו  קבועים  אפיונים  אחד  מצד  כולל  העבודה  סביבת  של  המבני  ב) הממד 

ומצד אחר את הגמישות הדרושה  רעש,  ודרגת  מרחב, מבנה ארכיטקטוני 

לשם שינויים של אפיונים קבועים אלה והתאמתם לצורכיהם האישיים של 

העובדים ולטעמם. ככל שהמבנה יהיה נוח, נעים, מאפשר פרטיות בעבודה 

ומתאים לדרישות העבודה הספציפית, כך ירגיש העובד שהוא יכול להשיג 

את מטרותיו, ויהיה שחוק פחות.

במגע  הבאים  האנשים  כל  את  כולל  העבודה  סביבת  של  החברתי  ג) הממד 

ישיר עם העובד ובכלל זה מקבלי השירות, חברים לעבודה וממונים. ממד זה 

כולל את תרבות הארגון, את המנהיגות בארגון, את התקשורת בין האנשים, 

נותני השירות. ההנחה  את חומרת הבעיות של המטופלים ואת יחסם אל 

היא שמנהיגות תומכת, תקשורת יעילה בין העובדים ויחס נאות של מקבלי 

מהעבודה,  הסיפוק  ואת  העובד  של  השליטה  תחושת  את  יגבירו  השירות 

ויפחיתו שחיקה. 

ד) הממד הארגוני-ביורוקרטי של סביבת העבודה כולל אפיונים כמו סחבת, 

ושיתוף  ותקנות  חוקים  כמו  מנהליים  אפיונים  תקשורת;  וחוסר  ניירת 

העובדים בהחלטות בדבר מדיניות; ומקומו של האדם בארגון בנוגע לבעיות 

ופגיעות  תפקידים  בין  קונפליקט  דיים,  בהירים  שאינם  תפקידים  כגון: 

והפרעות במעמד העובד. גם כאן ההנחה היא שתפקוד יעיל של הארגון ושל 

וימנעו  מטרותיו  את  להשיג  לעובד  יאפשרו  בעבודה  התומכים  המנגנונים 

תשישות נפשית וגופנית.

ארבעה ממדים אלה הם הבסיס במחקר הנוכחי לניתוח סביבת העבודה של המורה 

המחנכת בכיתה המשלבת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. המחקר יוצא מתוך הנחה, 

שהשילוב קשור לעבודת המורה בכל אחד מארבעת הממדים הללו, ולכן אלה קשורים 

למידת שחיקתה. 

מטרות המחקר היו לאתר את הגורמים הסביבתיים, הקשורים לעבודת המורה בכיתה 

שמשולבים בה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולבחון את הקשר שלהם לשחיקת 

המורה. במחקר נבחן הקשר בין כל אחד מממדי סביבת העבודה הללו (חברתי, מבני, 

השחיקה  מתת-סולמות  אחד  כל  לבין  וביניהם  השחיקה  לבין  וארגוני)  פסיכולוגי 

(תשישות, אי הגשמה ודה-פרסונליזציה). 
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לפיכך השערות המחקר המרכזיות הן:
ממדיה  ארבעת  על  הספר  בבית  העבודה  סביבת  את  תתפוס  שהמחנכת  1. ככל 

כמתאימה לשילוב, כך תרד רמת השחיקה שלה. 
 בנוסף לכך, ניתן לשער, כי יהיה קשר בין עומס העבודה של המורה בשל השילוב 
לבין השחיקה. עומס העבודה בא לידי ביטוי, בין היתר, באחוז התלמידים בעלי 
הצרכים המיוחדים בכיתה ובמידת המידע והעזרה שהמורה מקבלת עבורם. זאת 
בנוסף לקשר בין עומס העבודה בכלל, הנמדד על פי מספר התפקידים שהמורה 
ממלאת בבית הספר ודרגות הכיתה שבהן היא מלמדת, לבין השחיקה. משום כך, 

השערות נוספות הן:
גבוה  המחנכת  של  בכיתתה  המיוחדים  הצרכים  בעלי  התלמידים  שאחוז  2. ככל 

יותר, כך תגדל רמת השחיקה שלה.
3. ככל שהמחנכת מקבלת יותר עזרה ותמיכה בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים 
מגורמים שונים בתוך בית הספר (כמו מהיועצת החינוכית או ממורה לחינוך מיוחד) 

ומחוצה לו (כמו למשל ממרכז תמיכה אזורי), כך יורדת רמת השחיקה שלה.
4. ככל שהמחנכת ממלאת יותר תפקידים בבית הספר ועובדת בכיתה גבוהה, כן 

רמת השחיקה שלה גבוהה יותר.
 יש לשער, שקיים גם קשר בין עמדת המורה כלפי השילוב לבין השחיקה. לכן 

השערה נוספת היא:
5. ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, כך רמת השחיקה שלה נמוכה 

יותר.
מכיוון שהממצאים על אודות משתני הרקע (מין, גיל, מצב משפחתי, השכלה, מספר 
והשחיקה  המשרה)  והיקף  בכיתה  התלמידים  מספר  בהוראה,  ותק  בבית,  הילדים 

במחקר הנוכחי אינם עקביים, יוכנסו משתנים אלה כמשתני פיקוח.

השיטה
הנבדקים

יסודיים ממלכתיים במחוז חיפה.  במחקר השתתפו 330 מורות מחנכות בבתי ספר 

הבחירה בבתי ספר יסודיים נעשתה משום שבהם מתבצע כיום עיקר השילוב. למעלה 

משני שלישים מתלמידי החינוך המיוחד, הלומדים בבתי ספר רגילים, לומדים בבתי 

ספר יסודיים (אבישר, 1999).

הבחירה במחנכות מתבססת על ההנחה, שהן אלה שנמצאות רוב הזמן עם כיתתן, 

שבידיהן  אלה  גם  הן  השילוב.  נושא  עם  העיקריות  להניח שהן המתמודדות  וסביר 
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המידע הרב ביותר על מצבו של כל תלמיד, והן אלה שמקיימות את הקשר העיקרי עם 
ההורים ועם גורמי השילוב השונים.

במחוז חיפה ישנם 107 בתי ספר יסודיים ממלכתיים במגוון של יישובים עירוניים 
קטנים וגדולים, יישובים כפריים, בתי ספר גדולים וקטנים, אזורים מבוססים יותר 
ומבוססים פחות. מהסיבה הזאת ומטעמי נוחות בחרנו להתמקד במחוז זה. לא נכללו 
במדגם בתי ספר של המגזר הדתי ושל המגזר הערבי או בתי ספר ייחודיים כמו בית 

הספר הפתוח. 

שאלוני המחקר נשלחו, לאחר מכתב מקדים ושיחה טלפונית עם מנהל/ת ביה"ס, לכל 
בתי הספר במחוז בצירוף מעטפה מבוילת למשלוח השאלונים המלאים. 330 מחנכות 
מתוך כ-700 מחנכות (כ-47%) מ-50 בתי ספר השיבו על השאלונים. המחנכות ובתי 
הספר אינם מייצגים בהכרח את כל בתי הספר במחוז חיפה. לבתי הספר שהשיבו על 
השאלונים אין אפיון מיוחד למעט העובדה, שמנהלת בית הספר נתנה את הסכמתה 
להעברת השאלונים למחנכות. כמו כן, לא ניתן לדעת את רמת השחיקה של המחנכות 

שהשיבו על השאלון לעומת אלה שלא השיבו.

המורות הן נשים (חוץ מגבר אחד - מחנך ומנהל בית ספר), שגילן הממוצע הוא 39 
שנים (טווח גילים בין 25 ל-57). למחנכת כ-18 שעות הוראה בממוצע בכיתתה, כאשר 
בכיתות הנמוכות שעות ההוראה רבות יותר משעות ההוראה בכיתות הגבוהות. רוב 
המורות נשואות (84.8%), ולכל מורה 3-2 ילדים בממוצע (השכיחות הגבוהה ביותר 

היא של מורות עם שלושה ילדים).
רוב המורות (91.5%) הן מורות בכירות או מורות בעלות תואר ראשון. מעט מאוד 
מורות הן בעלות תואר שני (5.8%). הוותק של המורות נע בין שנה אחת ל-33, כאשר 
הממוצע הוא 14.4 שנים (סטיית תקן 8.46), והיקף העבודה הממוצע שלהן הוא 25.3 

שעות שבועיות.3 

בחינוך  הידע  מיוחד.  בחינוך  קודם  ידע  על  מדווחות   (48.5%) מהמורות  ממחצית  פחות 
מיוחד נרכש בעיקר במסגרת ההכשרה להוראה (20%). אחרות רכשו אותו בהשתלמויות 

שונות: קצרות - הרצאות בודדות (12.1%) או ארוכות - קורס מלא (17.9%). 
מקצוע  רכזת  כמו:  הספר,  בבית  נוסף  תפקיד  ממלאות   (55.2%) המורות  ממחצית  יותר 
ביטחון,  רכזת  או: אחראית ספרייה,   (2.1%) מנהל  סגנית   ,(7.6%) רכזת שכבה   ,(21.2%)

רכזת טיולים וכדומה (19.7%). חלק קטן מהמורות ממלאות יותר מתפקיד אחד (4.6%).

3. היקף המשרה של מורה בבתי ספר יסודיים הוא 30 שעות שבועיות, והיקף המשרה של 
מורה, שהיא אם לילדים עד גיל 14, הוא 24 שעות. 



19 רחל טלמור, שונית רייטר, נעמי פייגין

דרגות הכיתה, שהמורות מחנכות, מתחלקות בצורה כמעט שווה. האחוז הנמוך ביותר 

ביותר הוא של מחנכות  והאחוז הגבוה   ,(14.8%) ו'  של המורות הן מחנכות בכיתה 

בכיתה ב' (19.1%).

הכלים

1. שאלון מאפייני סביבת העבודה של המורה בכיתה שמשולבים בה תלמידים 

בעלי צרכים מיוחדים

על המשתנים הבלתי תלויים המרכזיים   בשאלון שני חלקים, המספקים מידע 

במחקר זה: 

מספר   (1) על:  שאלות  כמה  המורות  נשאלו  זה  בחלק  השילוב:  על  א. מידע 

בעיות  או  היפראקטיביות  קל,  פיגור  למידה,  ליקויי  בעלי  התלמידים 

התנהגות, ליקויי ראייה/שמיעה או ליקויים ונכויות פיזיות אחרות בכיתה, 

שאובחנו ושטרם אובחנו, והאם לצד המחנכת עובדת בכיתה מורה נוספת; 

(2) מידת המידע שהן מקבלות על תלמידים אלה מגורמים שונים במערכת 

(מורה לחינוך מיוחד, מורים עמיתים, מנהל בית הספר, יועצת, פסיכולוג, 

אחות בית הספר, הורים, מתי"א); (3) מידת העזרה המקצועית שהן מקבלות 

מהגורמים האלה. 

על  נבנה  זה  חלק  בשילוב:  הכרוכים  האתגרים  ושל  הקשיים  של  ב. תפיסות 

בסיס ארבעת הממדים של סביבת העבודה שהציע מלאך-פינס (1984), והוא 

כולל 18 היגדים בארבעת הממדים של סביבת העבודה: הארגוני (6 היגדים), 

המבני (3 היגדים), הפסיכולוגי (3 היגדים) והחברתי (6 היגדים). 

עם  פתוחים  ראיונות  בו  שנערכו  חלוץ,  מחקר  כלל  הכלי  בניית   תהליך 

הקשורים  ושליליים  חיוביים  גורמים  לציין  התבקשו  המורות  מורות.  שש 

בספרות,  הגורמים שנמצאו  פי  ועל  ראיונות אלה  פי  על  בעבודת השילוב. 

נכתבו היגדים המתארים את סביבת העבודה הקשורה לשילוב. לאחר מכן 

שויך כל היגד על פי תוכנו לאחד מארבעת הממדים. חלק מהממדים הוזכרו 

לעתים קרובות יותר הן בספרות והן בראיונות, ולכן מופיע בהם מספר רב 

יותר של היגדים.

את  נכונה  מתארים  אלה  היגדים  מידה  באיזו  לסמן  התבקשו   הנחקרות 

עבודתן. התשובות סומנו בסולם בעל 4 דרגות (1 = כלל לא; 2 = במידה 

מועטה; 3 = במידה רבה; 4 = במידה רבה מאוד). שאלון זה נבנה במיוחד 

עבור מחקר זה (טלמור, 2002). 
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 לאחר העברת השאלון לאוכלוסיית המחקר נבדקה המהימנות (אלפא של 

ארבעת  של  המהימנות  מקדמי  הממדים.  מארבעת  אחד  כל  של  קרונבך) 

 ;α = .77 המבני   ;α = .74 הפסיכולוגי   ;α = .65 החברתי  היו:  הממדים 

.α = .84 עקיבותו הפנימית של כלל הסולם הייתה .α = .77 והארגוני

2. שאלון למדידת השחיקה של המורים 

בשאלון  שימוש  נעשה  המורה,  של  בעבודתו  שחיקה  התלוי,  המשתנה   למדידת 
של  השאלונים  על  בעיקר  מבוסס  השאלון   .(1999) פרידמן  של  מורים  שחיקת 

 Iwanicki) אייוואניקי ושוואב ,(Maslach & Jackson, 1981) מאסלאך וג'קסון

והתאימם  עיבדם  שפרידמן  כפי   ,(Farber,  1982) ופארבר   (& Schwab, 1981

שלושה  בהם  נמצאו  גורמים  שבניתוח  פריטים,   14 כולל  זה  שאלון  לעברית. 

תת-סולמות: 5 פריטים במרכיב התשישות, 5 פריטים במרכיב אי ההגשמה ו-4 

פריטים במרכיב הדה-פרסונליזציה  (נתינת דופי בתלמידים). עקיבותו הפנימית 

של כלל הסולם, שנאמדה בעזרת אלפא של קרונבך, הייתה α =. 90. העקיבות 

הייתה                 ודה-פרסונליזציה  הגשמה  אי  תשישות,  תת-הסולמות  של  הפנימית 

α = .79 ,α = .82 ,α = .90, בהתאמה (פרידמן, 1999).

ודה- הגשמה  אי  תשישות,  תת-הסולמות:  של  הפנימית  העקיבות  של   בבדיקה 

התקבלו  קרונבך,  של  אלפא  בעזרת  הנוכחי  במחקר  שנאמדה  כפי  פרסונליזציה, 

תוצאות דומות לאלו שהתקבלו אצל פרידמן: α = .80 ,α = .84 ,α = .88, בהתאמה.

3. שאלון משתני רקע אישיים-תעסוקתיים

מידע  המספקים  פריטים  כולל  והתעסוקתיים  האישיים  הרקע  משתני   שאלון 
על המשתנים הבלתי תלויים - דרגת כיתה ותפקידים נוספים בבית הספר, ועל 

גיל, מצב משפחתי, השכלה, מספר הילדים בבית,  מין,   - המשתנים המפקחים 

ותק בהוראה, מספר התלמידים בכיתה והיקף המשרה.

הממצאים

תיאור סביבת העבודה הקשורה לשילוב 

לוח 1 מציג את התפלגות סוגי החריגויות לפי דיווחי המחנכות הן עבור התלמידים 

שאובחנו והן עבור אלה שלא אובחנו, אך המורה, לאור היכרותה את הכיתה וניסיונה 

החינוכי, מאתרת אותם כבעלי צרכים מיוחדים. 
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לוח 1: התפלגות סוגי החריגויות לפי דיווחי המחנכות 

תלמידים סוג החריגות
שאובחנו

תלמידים 
שלא אובחנו

סה"כ 
תלמידים

סה"כ 
באחוזים

27219847056%לקויות למידה

14511025530%היפראקטיביות ובעיות התנהגות

4414587%ליקויי חושים
229314%פיגור שכלי

222243%נכויות פיזיות
505333838100%סה"כ

מהלוח ניתן לראות, כי מתוך כל התלמידים עם הצרכים המיוחדים בכיתה, השכיחות 

של  היא  אובחנו,  שלא  אלה  לגבי  והן  שאובחנו  התלמידים  לגבי  הן  ביותר,  הרבה 

ותלמידים  התנהגות  בעיות  עם  תלמידים  ואחריהם   ,(56%) למידה  לקויי  תלמידים 

היפראקטיביים (30%). שכיחויות נמוכות בהרבה היו לתלמידים עם ליקוי חושי (7%), 

לתלמידים עם פיגור שכלי (4%) ולתלמידים עם ליקויים פיזיים (3%).

מידת העזרה והמידע שהמחנכת מקבלת מבעלי התפקידים השונים מוצגת בלוח 2. 

טווח הציונים בלוח הוא: 1 - כלל לא, 2 - במידה מועטה, 3 - במידה רבה, 4 - במידה 

רבה מאוד. 

לוח 2: מידת העזרה והמידע שהמחנכת מקבלת מבעלי התפקידים השונים* 

(n=~310)

מידת העזרהאיש המקצוע
    ממוצע      סטיית תקן

מידת המידע
    ממוצע      סטיית תקן

2.441.092.041.09מנהל/ת
2.261.151.921.12מורה לחינוך מיוחד

1.990.891.851.06הורים
1.951.051.740.90פסיכולוג/ית

1.831.391.621.01יועצת
1.710.921.571.25מורים מקצועיים
1.710.941.530.87מחנכים עמיתים
1.470.811.220.63אחות בית הספר

1.441.111.210.97מתי"א
1.180.801.000.63עובד/ת סוציאלי/ת
1.880.551.670.58סה"כ עזרה ומידע

* מידת העזרה ומידת המידע שהמורות מקבלות מדורגות על סולם מ-1 עד 4.
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 ,(X = 1.88) מועטה  לרשותה של המחנכת  העומדת  העזרה  כי  למדים,  אנו   2 מלוח 

מועטה  השונים,  מהגורמים  מקבלת  שהיא  העזרה,  מידת  כי  חשה  המחנכת  כלומר 

המידע  מידת  של  הממוצע  הציון  הגרוע.  במקרה  לא"  ו"כלל  הטוב  במקרה  בלבד 

המוקדם, שהמחנכת מקבלת מאנשי המקצוע, נמוך עוד יותר מממוצע העזרה שהיא 

מקבלת (X=1.67). דהיינו לפי תפיסתה, המחנכת כמעט אינה מקבלת מידע מוקדם על 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

לחינוך  והמורה  המנהל/ת  ובראשונה  בראש  הם  ביותר  המשמעותיים  העזרה  נותני 

מיוחד, ואחריהם - ההורים, הפסיכולוג/ית והיועצת. איש המקצוע, שאינו מורגש כלל 

בבית הספר בנושא השילוב, הוא העובד הסוציאלי. 

הסדר):  (לפי  הם  המיוחדים  הצרכים  בעלי  התלמידים  על  המוקדם  המידע  נותני 

המורים  היועצת,  הפסיכולוג/ית,  ההורים,  מיוחד,  לחינוך  המורה  המנהל/ת, 

המקצועיים, המחנכים העמיתים, אחות בית הספר ומתי"א. מקומו של מתי"א, הן 

בעזרה למחנכת והן במסירת מידע מוקדם, נמוך מאוד. חלק מהמחנכות רשמו שאין 

גורם כזה בבית הספר או שאין הן יודעות במה מדובר. 

תפיסת המחנכות את השילוב

מההיגדים  אחד  כל  של  התקן  וסטיות  הממוצעים  מוצגים  הבא)  (שבעמוד   3 בלוח 

בארבעת הממדים של סביבת העבודה. טווח התשובות הוא: 1 - כלל לא, 2 - במידה 

מועטה, 3 - במידה רבה, 4 - במידה רבה מאוד. ככל שהממוצע גבוה יותר כך תופסות 

המחנכות את ההיגד מתאים יותר עבורן.

מעיון בלוח 3 ניתן לראות, כי הממוצעים בארבעת הממדים על פי הסדר מהמתאים 

 ;X = 2.83 בממד הפסיכולוגי ;X = 2.87 ביותר ועד הפחות מתאים הם: בממד הארגוני

בממד החברתי X = 2.70; ובממד המבני X = 2.18. כלומר המחנכות סוברות כי הממד 

בין "במידה מועטה"  גם הוא רק  יותר מכל הממדים, אך  הארגוני מתאים לשילוב 

ל"במידה רבה", ואילו הממד המבני נתפס הכי פחות מתאים לשילוב.

ההיגד שקיבל את הדירוג הגבוה ביותר (X = 3.32) מצוי בממד הארגוני: "ברור לי 
מהם תפקידיי ביחס לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתתי", ואילו ההיגד עם 
הממוצע הנמוך ביותר (X = 1.77) הוא בממד החברתי: "העבודה עם תלמידים בעלי 

צרכים מיוחדים דורשת ממני איפוק רב וסבלנות". 
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לוח 3: הממוצעים וסטיות התקן של ההיגדים בכל אחד מהממדים

(n = 315) 

סטייתממוצעההיגדהממד 
תקן

44.  אורך זמן רב עד שתלמידים בעלי צרכים הממד הארגוני
מיוחדים מגיעים לאבחון.

2.77.90

45.  אורך זמן רב עד שתלמידים בעלי צרכים 
מיוחדים מתחילים לקבל את הטיפול שהומלץ 

עבורם.

2.72.95

46. אני שותפה בקבלת החלטות הנוגעות 
לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתתי.    

3.24.80

47. ברור לי מהם תפקידיי ביחס לתלמידים בעלי 
הצרכים המיוחדים בכיתתי.

3.32.69

48. ברור לי מהם תפקידיה של המורה לחינוך 
מיוחד בבית הספר.

3.25.76

51. יש לי עצמאות בקבלת החלטות הנוגעות 
לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכיתתי.

* סה"כ

2.89

2.87

.80

.50
הממד 

הפסיכולוגי
52. העבודה בכיתה עם תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים מוסיפה גיוון לעבודתי.
2.65.85

54. העבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 
נותנת לי סיפוק.

2.82.81

57. העבודה בכיתה עם תלמידים בעלי צרכים 
מיוחדים מהווה אתגר עבורי.

סה"כ

3.02

2.83

.82

.70
41. מבנה הכיתה מתאים לתלמידים בעלי צרכים הממד המבני

מיוחדים.
2.06.78

42. מבנה בית הספר מתאים לתלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים.

2.31.79

43. יש בכיתה פינות שונות לשימושם של 
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ואחרים 
(פינות האזנה, מחשבים, קריאה וכדומה).

סה"כ

2.15

2.18

.82

.64

*  לאחר היפוך התשובות
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סטייתממוצעהממד               ההיגד
תקן

49. שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מגביר הממד החברתי
את בעיות המשמעת בכיתתי.

2.29.99

50. יש לי קושי במתן הערכה לתלמידים בעלי 
צרכים מיוחדים.

2.43.91

הצרכים  בעלי  התלמידים  הורי  עם  55. הקשר 
המיוחדים יוצר עומס עבודה.

2.65.94

מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  עם  56. העבודה 
דורשת ממני איפוק רב וסבלנות.

1.77.77

58. יש לי קושי בחלוקת הזמן בכיתה בין תלמידים 
רגילים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

2.10.91

מגביר  מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  59. שילוב 
את הבעיות החברתיות בכיתתי.

* סה"כ

                 2.54  

2.70

.97

        .63

*  לאחר היפוך התשובות

שחיקת המחנכות 

בלוח 4 מוצגים הממוצעים וסטיות התקן של סך כל השחיקה ושל כל אחד מההיגדים. 

ודה- הגשמה  אי  תשישות,  השחיקה:  של  המרכיבים  לשלושת  מחולקים  ההיגדים 

לעתים   -  2 לא,  פעם  אף   -  1 דרגות:   6 של  סולם  פי  על  הוא  הדירוג  פרסונליזציה. 

רחוקות מאוד, 3 - לעתים רחוקות, 4 - לעתים קרובות, 5 - לעתים קרובות מאוד,         

6 - תמיד. ככל שהדירוג גבוה יותר, השחיקה של המחנכת רבה יותר. 

לוח 4: ממוצעים וסטיות תקן של ההיגדים ושל הגורמים המרכיבים את     

(n = 320) תחושת השחיקה

סטייתממוצעההיגד 
תקן

מרכיב התשישות
12.751.16. אני מרגישה שההוראה קשה לי מבחינה פיזית.

22.971.11. אני מרגישה "סחוטה" מעבודת ההוראה.
63.361.13. אני מרגישה "גמורה" בסוף יום העבודה בבית הספר.

82.781.17. אני מרגישה שההוראה מעייפת אותי מדי.
123.001.21. אני מרגישה שההוראה שוחקת אותי.

2.97.94סה"כ
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סטייתממוצעההיגד 
תקן

מרכיב אי ההגשמה
42.281.25. אני מרגישה שבהוראה אני לא מגשימה את עצמי.

7. אני מרגישה שבמקצוע אחר, לא בהוראה, הייתי מנצלת טוב יותר 
את יכולתי.

2.461.21

לי   היה  ניתן  אם  בהוראה,  ובוחרת  חוזרת  שהייתי  חושבת  9. אני 
להתחיל את חיי המקצועיים מחדש.

2.98*1.63

102.781.35. אני מרגישה שכמורה אני לא מספיק מתקדמת בחיים.

142.671.14. אני מרגישה שהציפיות שלי מההוראה אינן מתגשמות.
2.631.03סה"כ

מרכיב הדה-פרסונליזציה
98.   32.88. אני מרגישה שתלמידיי אינם משתדלים בלימודים כנדרש.

עצמם  את  להוכיח  חשוב  כך  כל  לא  שלתלמידיי  מרגישה  5. אני 
כתלמידים טובים.

2.461.02

112.732.05. אני מרגישה שתלמידיי לא כל כך רוצים ללמוד.  
13. אני חושבת שהייתי רוצה תלמידים הרבה יותר טובים מאלה שיש 

לי עכשיו.
2.681.28

2.68.87סה"כ
78.  2.76ממוצע כל השאלון 

*  לאחר היפוך התשובה

מתוך הלוח עולה כי רמת השחיקה של המחנכות אינה גבוהה. ציון השחיקה הכולל 

מאוד"  רחוקות  "לעתים  לבין  רחוקות"  "לעתים  שבין  שחיקה  מצב  משקף  שלהן 

 .(X=2.97) הדירוג הגבוה ביותר בשאלון השחיקה ניתן למרכיב התשישות .(X=2.76)

במרכיב זה היה גם ההיגד בעל הדירוג הגבוה ביותר (X=3.36): "אני מרגישה 'גמורה' 

הדה-פרסונליזציה  מרכיב  היה  השני  המרכיב  הספר".  בבית  העבודה  יום  בסוף 

אי  במרכיב   .(X=2.63) ההגשמה  אי  למרכיב  ניתן  ביותר  הנמוך  והדירוג   ,(X=2.68)

ההגשמה היה גם ההיגד בעל הדירוג הנמוך ביותר (X = 2.28): "אני מרגישה שבהוראה 

יום  בסוף  "גמורות"  מרגישות  שהמחנכות  פי  על  אף  עצמי".  את  מגשימה  לא  אני 

העבודה בבית הספר, הן לא מרגישות שהן אינן מגשימות את עצמן בהוראה.

 

שחיקה ושילוב 

רמת  על  תלויים  הבלתי  מהמשתנים  אחד  כל  של  הישירה  ההשפעה  את  לבחון  כדי 

 Multiple regression) מרובה  רגרסיה  ניתוחי  נערכו  המחנכות,  של  השחיקה 
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analysis). לניתוחי הרגרסיה הוכנסו רק המשתנים שנמצאו בעלי מתאם עם השחיקה. 
לוח 5 מציג את ההשפעות של משתני סביבת העבודה על השחיקה ועל מרכיביה.

לוח 5: ההשפעות של משתני סביבת העבודה על השחיקה ועל מרכיביה:    

(β) מקדמי רגרסיה מתוקננים

דה-פרסונליזציהאי הגשמהתשישותשחיקה כלליחזאים
**188.-*142.-031.-*138.-ממד ארגוני

046.-**181.-051.-121.-ממד פסיכולוגי
054.-005.-066.-044.-ממד מבני

***201.-**180.-***351.-***295.-ממד חברתי
מידת העזרה שהמחנכת 
מקבלת לתלמידים בעלי 

צרכים מיוחדים 
כיתות ה'-ו'1

-.087

.098

-.128*

.013

-.080

.113

.020

.127*
מעל 20% תלמידים בעלי 

צרכים מיוחדים בכיתה2
.042.018-.049.174**

מילוי תפקיד נוסף: 
ריכוז שכבה3

.032.028-.048.139**

062.-*084.084.145.עמדת המחנכת ביחס לשילוב
R²0.2420.1980.1760.25
F7.811***6.035***5.208***8.135***

df (11,269)

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

1 קבוצת ההשוואה: מחנכות בכיתות נמוכות יותר;
2 קבוצת ההשוואה: מחנכות שיש בכיתתן מתחת ל-19% תלמידים בעלי צרכים מיוחדים;

3 קבוצת ההשוואה: מחנכות שאינן רכזות.

מתוך המשתנים של תפיסת סביבת העבודה, נמצא קשר בין שחיקה לשלושה גורמים 

של סביבת העבודה: הגורם הארגוני, הגורם הפסיכולוגי והגורם החברתי. לא נמצא 

קשר בין הגורם המבני לשחיקה. 

הגורם הארגוני קשור בקשר הפוך למדד השחיקה הכללי (β=-.138; p<.05), למרכיב 

הדה-פרסונליזציה (β=-.188; p<.01) ולמרכיב אי ההגשמה (β=-.142; p<.05), כלומר 

כך  השילוב,  עבור  יותר  כמתאימה  הארגונית  הסביבה  את  תופסת  שהמחנכת  ככל 

היא פחות שחוקה (וחשה פחות דה-פרסונליזציה ופחות אי הגשמה). ככל שהמורה 

מדווחת על אבחון וטיפול מהירים יותר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, על שותפות 
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לחינוך  המורה  ושל  שלה  התפקיד  בהירות  ועל  עבורם  החלטות  בקבלת  ועצמאות 

מיוחד ביחס לתלמידים אלה, כך היא חשה שחוקה פחות. 

 .(β=-.181; p<.01) הגורם הפסיכולוגי קשור גם הוא בקשר הפוך למרכיב אי ההגשמה

ככל שהמחנכת רואה את הסביבה הפסיכולוגית מתאימה יותר לשילוב, כך היא מגלה 

פחות שחיקה במרכיב אי ההגשמה. כלומר ככל שהמורה חשה שהעבודה בכיתה עם 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מוסיפה גיוון וסיפוק לעבודתה ומהווה עבורה אתגר, 

כך היא חשה פחות אי הגשמה בתפקידה. 

קשר הפוך חזק נמצא בין הגורם החברתי לבין כל מרכיבי השחיקה: ככל שהמחנכת 

יותר, כך היא  תופסת את הסביבה החברתית הקשורה לשילוב כחיובית ומתאימה 

ודה-  (β=-.180; p<.01) הגשמה  אי  פחות  וחשה   (β=-.295; p<.001) שחוקה  פחות 

משמעת  בעיות  בכיתה  לה  שאין  המדווחת  מורה   .(β=-.201; p<.001) פרסונליזציה 

בעיות  לה  אין  הערכה,  במתן  בעיות  לה  אין  לשילוב,  הקשורות  חברתיות  ובעיות 

בקשר  בעיות  לה  אין  מיוחדים,  צרכים  לבעלי  רגילים  תלמידים  בין  הזמן  בחלוקת 

שחוקה.  איננה  זאת  מורה   - המיוחדים  הצרכים  בעלי  התלמידים  של  הוריהם  עם 

המשתנים האלה מסבירים כרבע (24%) מהשונות במדד השחיקה הכללי; 19% ממדד 

התשישות; 17% ממדד אי ההגשמה ו-25% ממדד הדה-פרסונליזציה.

על פי משתני סביבת העבודה הקשורים לשילוב, נמצא קשר משמעותי סטטיסטית 

בין אחוז התלמידים בעלי צרכים מיוחדים לבין מרכיב הדה-פרסונליזציה. מחנכות 

יותר דה- גילו  גבוה מ-20%  שבכיתתן אחוז התלמידים בעלי צרכים מיוחדים היה 

פרסונליזציה (β=.174; p<.01). בנוסף, נמצא קשר שלילי בין מידת העזרה שמקבלת 

המחנכת לבין רמת התשישות שלה; ככל שהמחנכת מקבלת פחות עזרה כך היא מגלה 

.(β=-.128; p<.05) יותר תשישות

מתוך משתני סביבת העבודה שאינם קשורים ישירות לשילוב, נמצאו שניים הקשורים 

לשחיקה: דרגת הכיתה ומילוי תפקיד של רכזת שכבה בנוסף לתפקיד החינוך. דרגת 

חשות  הגבוהות  בכיתות  מחנכות  הדה-פרסונליזציה.  מרכיב  על  משפיעה  הכיתה 

תפקיד  מילוי  הנמוכות.  בכיתות  ממחנכות   (β=.127; p<.05) דה-פרסונליזציה  יותר 

מחנכות  הדה-פרסונליזציה.  למרכיב  הוא  גם  קשור  נמצא  שכבה  רכזת  של  נוסף 

אותו             דה-פרסונליזציה ממחנכות שאינן ממלאות  יותר  זה חשות  הממלאות תפקיד 

.(β=.139; p<.01)

מתוך המשתנים האישיים: המשתנה האישי היחיד המשפיע על השחיקה הוא עמדת 

     β=.145;) ההגשמה  אי  תחושת  על  רק  משפיע  זה  משתנה  השילוב.  כלפי  המחנכת 

p<.05). ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, גוברת אצלה התחושה של 

אי הגשמה.
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דיון וסיכום  

הקשורים  הסביבתיים  הגורמים  את  לתאר  הייתה  המחקר  של  העיקרית  המטרה 

לעבודת המחנכת בכיתה שמשולבים בה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ולבחון את 

הקשר שלהם לשחיקתה. השערת המחקר המרכזית הייתה, שככל שהמחנכת תתפוס 

את סביבת העבודה בבית הספר על ארבעת ממדיה - החברתי, המבני, הפסיכולוגי 

והארגוני - כמתאימה לשילוב, כך תרד רמת השחיקה שלה. השערה זו אוששה ברובה: 

כל הממדים, פרט לממד המבני, נמצאו קשורים לשחיקה.

לשלושה ממדים של תפיסת סביבת העבודה - הארגוני, הפסיכולוגי והחברתי - נמצא 

קשר הפוך לשחיקה. ככל שהמחנכת תופסת את הממד הארגוני ואת הממד הפסיכולוגי 

כמתאימים יותר לשילוב, כך היא שחוקה פחות. כלומר, מחנכת המדווחת על אבחון 

וטיפול מהירים יותר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, על שותפות ועצמאות בקבלת 

החלטות עבורם, על בהירות התפקיד שלה ושל המורה לחינוך מיוחד ביחס לתלמידים 

אלה, על תחושה של סיפוק, גיוון ואתגר בעבודה בכיתה עם תלמידים בעלי צרכים 

מיוחדים, מחנכת זו חשה פחות שחוקה. 

הממד החברתי הוא הממד הקשור בקשר הפוך החזק ביותר לשחיקה של מחנכות. 

מחנכות החשות שהשילוב גורם לבעיות משמעת ולבעיות חברתיות בכיתה, לבעיות 

בחלוקת הזמן בכיתה בין תלמידים רגילים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקשיים 

הורי  עם  הקשר  בעקבות  הנגרם  עבודה  ולעומס  אלה  לתלמידים  הערכה  במתן 

יותר מאחרות. גם כאן  התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, מחנכות אלו שחוקות 

בא לידי ביטוי הפער בין הדרישות העומדות בפני המורות לבין האמצעים העומדים 

יד  אוזלת  של  ותחושות  עייפות  ויוצרים  יחד  חוברים  אלה  כל  למלאן.  כדי  לרשותן 

וחוסר יכולת להשיג את מטרות ההוראה ולהשפיע על חיי התלמידים, שהן ממרכיביה 

של השחיקה.

לקשר  באשר   (Friedman, 2000) פרידמן  של  טיעוניו  את  מחזקים  אלה  ממצאים 

תחושת  בעבודתה.  למחנכת  שיש  והמשמעותיות  המסוגלות  תחושת  לבין  בין שחיקה 

המסוגלות של המחנכת היא "תפיסתה הסובייקטיבית את יכולתה (א) למלא משימות 

הקשורות בהוראת התלמידים ובחינוכם, כמו גם משימות הקשורות בכלל הארגון; (ב) 

מצבים  עם  בהצלחה  ולהתמודד  בארגון  להשתלב  טובים,  בין-אישיים  יחסים  לקיים 

 - הספר  בית  ברמת  והן  בתלמידים,  הקשורים  מצבים   - הכיתה  ברמת  הן  מאיימים, 

מצבים הקשורים בהנהלה ובעמיתים" (פרידמן וקס, 2001, עמ' 343). מחנכת המדווחת 

שיש לה בעיות משמעת, בעיות במתן הערכה, בעיות חברתיות בכיתה, קושי בחלוקת 

הזמן בין תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ואחרים, היא מחנכת שתחושת המסוגלות 
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שלה, לפחות בהקשר הכיתתי, נמוכה. כאשר יש פער בין תחושת המסוגלות של המחנכת 

לציפיות שלה, המחנכת מפתחת כנראה תחושות שליליות בקשר להוראה ונשחקת. 

כאלה  הן   - המחנכת  של  העבודה  סביבת  במשתני  עסקו  במחקר  נוספות  השערות 

המשתנים  לשילוב.  ישירות  קשורים  שאינם  כאלה  והן  לשילוב  ישירות  הקשורים 

בסביבת העבודה הקשורים לשילוב, שנבדקו בעבודה זו, כוללים את אחוז התלמידים 

בעלי צרכים מיוחדים בכיתה ואת מידת העזרה שהמחנכת מקבלת. במחקר נמצא, 

גיסא  מחד   (20% (מעל  בכיתה  מיוחדים  צרכים  בעלי  תלמידים  של  גבוה  אחוז  כי 

לעלייה  תורמים  גיסא  מאידך  במערכת  השונים  מהגורמים  למחנכת.  מועטה  ועזרה 

כך  עולה,  בשחיקת המחנכת. ככל שאחוז התלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה 

עולות הדרישות מהמחנכת והעומס עליה רב יותר. עם זאת, המחנכות מדווחות על 

עזרה מועטה שהן מקבלות מהגורמים במערכת האמורים לעזור להן, כמו יועצת בית 

הספר, המורים המקצועיים, אחות ביה"ס ומתי"א (מרכזי תמיכה יישוביים-אזוריים). 

כמו כן, המחנכות כמעט שאינן מקבלות מידע מהגורמים השונים בביה"ס ובמערכת. 

חשוב לציין, שמידת קבלת העזרה והמידע תלויה גם במחנכת עצמה וביכולתה לנצל 

ומידת  העזרה  מידת  כי סטיית התקן של  להזכיר,  יש  לרשותה.  העומדים  משאבים 

המידע גבוהה יחסית. עובדה זו יכולה ללמד על השונות הרבה במאפיינים אלה בין 

בתי הספר ו/או בתפיסתן של המחנכות את מידת המידע והעזרה שהן מקבלות.

ממצאים אלה מחזקים מחקרים בתחום השילוב, שבהם עלה הצורך בידע ובמקורות 

 .(Clark & Nomanbohoy, 1998) מידע ותמיכה שיסייעו למורים להצליח בשילוב

עזרה נוספת, שהמורים היו רוצים, היא קשר עם מורה לחינוך מיוחד או עם מורה 

תכניות  של  והתאמה  התלמידים  על  אינפורמציה  הספר,  בית  של  תמיכה  מדריכה, 

הלימוד (Fisher et al., 1999). חשוב להדגיש, שהשילוב אמור להיות מהלך מערכתי, 

וכדי שיצליח יש צורך בשיתוף פעולה ובתיאום בין כל הגורמים העוסקים בו. בנושא 

זה על המערכת להשקיע מאמצים נוספים.

מתוך משתני סביבת העבודה שאינם קשורים ישירות לשילוב, נמצאו שניים הקשורים 

בקשר חיובי למרכיב הדה-פרסונליזציה (הטלת דופי בתלמידים) של השחיקה: חינוך 

כיתות גבוהות ומילוי תפקיד של רכזת שכבה. תוצאות דומות לגבי מילוי תפקידים 

במחקרים  גם  התקבלו  לשחיקה  שלהם  והקשר  הספר  בבית  המחנכת  של  נוספים 

אחרים. נמצא, שככל שעולה מספר התפקידים שהמחנכת ממלאת, כמו תפקיד של 

רכזת שכבה, עולה רמת שחיקתה (שירום, 1997). ייתכן שממצאים אלה מחזקים את 

הממצאים הקודמים על הקשר בין תפקידים נוספים לשחיקה, אך אפשר גם שחינוך 

בכיתה גבוהה, בנוסף לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה, יוצר עומס נוסף 

על המחנכת, וללא עזרה מתאימה יש בכך תרומה לשחיקה. 
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ההשערה האחרונה של המחקר עסקה בקשר שבין משתני הרקע האישיים של המחנכת 

לבין שחיקתה. מתוך משתני הרקע האישיים המשתנה היחיד שנמצא קשור לשחיקה 

הוא עמדת המחנכת כלפי השילוב. ככל שעמדת המחנכת כלפי השילוב חיובית יותר, 

כך היא מרגישה יותר שחוקה במרכיב אי ההגשמה, וזאת בניגוד להשערת המחקר. 

ויותר  יותר ציפיות מהשילוב  כנראה שלמחנכת עם עמדה חיובית כלפי השילוב יש 

היא  אלה,  ציפיות  להגשים  ביכולתה  שאין  מרגישה  היא  כאשר  בו.  להצליח  רצון 

מרגישה שחוקה.

מחקר זה בא לטעון, שהשילוב טומן בחובו "גורמי סיכון" התורמים לשחיקת מורים. 

אף על פי שרוב הגורמים שנמצאו קשורים לשחיקה מתייחסים בבירור לשילוב, ייתכן 

שנמצאו  שהקשרים  לציין  חשוב  כן,  כמו  ישירות.  אליו  קשורים  אינם  מהם  שחלק 

במחקר זה בין השחיקה לבין מה שכינינו "גורמי השחיקה" הם קשרים מתאמיים, 

כיוון שמערך המחקר אינו ניסויי ולא נעשו מדידות לפני ההתנסות בהוראה בכיתות 

משלבות ואחריה. משום כך אין לומר בביטחון שמאפיינים אלה הם אמנם הגורמים 

לשחיקה, בעיקר בהתחשב בכך שהן משתנה השחיקה והן מאפייני סביבת העבודה 

נמדדו על פי דיווחים עצמיים של המורים. תאורטית, ייתכן שדווקא להפך, המורים 

חיים  תנאי  או  למקצוע  שונה  סוציאליזציה  אישיות,  גורמי  בגלל  (אולי  השחוקים 

אישיים) תופסים את סביבת העבודה כלא מתאימה לשילוב, ונוטים לדווח על קשיים 

שבעיני מורים שאינם שחוקים אינם נחשבים קשיים. ייתכן גם שמחנכות שחוקות 

נטו לא לענות על השאלון. עם זאת, איתור גורמים אלה הקשורים לשחיקה, אפילו 

חשוב  אחרות,  מסיבות  גם  להישחק  הנוטים  המורים  בעיקר  עליהם  מדווחים  אם 

על  לא  אך  אלה  גורמים  על  להשפיע  אפשרות  יש  החינוך  למערכת  שכן  כשלעצמו, 

גורמים אישיים.
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