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האם פיתוח מקצועי ממתן 
את הקשר בין חשיפה של 

עובדות סוציאליות למצבי 
לחץ יום-יומיים לבין שחיקה?

ריקי סויה1, אלון יניב1 וליה לוין1

דילמות  עבודה,  עומסי  חצים, 
קה של העובדות הסוציאליות 

ין חשיפה לשלושה סוגים של 
ליקטים עם עמיתים ומנהלים 
ותפיסת  הדרכה, השתלמויות 
, על הקשר בין חשיפה למצבי 

מי שהופץ ברשתות חברתיות 
1 עובדות סוציאליות כדי לדון 

ובהק בין חשיפה למצבי לחץ 
י קידום מקצועי ניבאו שחיקה 
י קידום מקצועי לא מיתנו את 

בפני  העומדים  האתגרים  בי 
תרונות מערכתיים רחבים יותר 
לצורכי  שמותאמות  קצועיות 

דרכה, קידום מקצועי.
1 בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
התקבל במערכת: אוגוסט 2020; אושר לפרסום: אפריל 2021; נוסח סופי: אפריל 2021

תקציר
ל ורוויית  מורכבת  היא  סוציאליות  עובדות  של  העבודה  סביבת  רקע: 
מקצועיות וקונפליקטים תפקידיים. מאפיינים אלה יכולים לגרום לשחי

ולהשפיע על עבודתן המקצועית.

מטרת המחקר: לבדוק קשרים בין שחיקה של עובדות סוציאליות לב
מצבי לחץ יום-יומיים בעבודתן: קונפליקטים עם מקבלי השירות, קונפ
 – נבדק אפקט המיתון של המשתנים הבאים  בנוסף  ודילמות אתיות. 
העובדות את האפשרויות להתפתחות מקצועית וקידום מקצועי בארגון

לחץ לבין שחיקה.

שיטת המחקר: 525 עובדות סוציאליות השיבו על שאלון לדיווח עצ
ניתוח הנתונים נערכה קבוצת מיקוד עם 1 רלוונטיות למקצוע. לאחר 

בממצאים ולהציע להם הסברים אפשריים.

ממצאים: השערות המחקר אוששו באופן חלקי: נמצא קשר חיובי מ
יום-יומיים לבין שחיקה; בנוסף, אפשרות להתפתחות מקצועית ואופק
נמוכה יותר. עם זאת, הדרכות, השתלמויות, התפתחות מקצועית ואופק

הקשר בין מצבי לחץ לבין שחיקה.

לג טענות  מאשררים  הממצאים  לפרקטיקה:  והשלכות  מסקנות 
עובדות סוציאליות ביום-יום. לאור הממצאים יש צורך בחשיבה על פ

מ והשתלמויות  איכותית  הדרכה  כולל  הלחץ,  מצבי  עם  להתמודדות 
העובדות הסוציאליות.

מילות מפתח: שחיקה, חשיפה לאלימות, קונפליקטים עם עמיתים, ה
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מבוא
תופעת השחיקה נחקרת בהקשרים שונים ובקרב אנשי מקצוע שונים כבר למעלה מארבעה עשורים 
 Freudenberger,( פרוידנברגר ,)Schaufeli & Buunk, 2003( לפי שופלי ובנק .)Maslach & Lieter, 2016(
1975 ,1974( טבע את המושג "שחיקה" לאחר שהבחין בשינויים שחלו בקרב מתנדבים צעירים שהפעילו 

ובמחויבות  ירידה באנרגיה, במוטיבציה  היו  בין השינויים שנמצאו  קליניקה לטיפול במכורים לסמים. 
לעבודה עם המכורים, וכן שינויים במצב הפיזי והרגשי. כדי לאפיין שינויים אלה הוא השתמש במילה 
burnout )שריפה, כיבוי(, מושג ששימש עד לאותו זמן לתיאור ההשפעות של שימוש כרוני בסמים על 

המכורים.

הגדרה והשלכות של שחיקה
 Maslach,( לאורך השנים הוצעו הגדרות שונות לתופעת השחיקה, אבל זו שהציעו מאסלך ועמיתיה 
ביותר  המקובלת  להגדרה  כיום  נחשבת  והיא  המחקרים  במרבית  אומצה   )Schufeli, & Leiter, 2001

לתופעה. לפי ההגדרה, שחיקה היא תופעה פסיכולוגית שנובעת מלחצים מתמשכים במקום העבודה, 
ומתאפיינת בתשישות רגשית, דה-פרסונליזציה ופגיעה בתחושת ההישג. תשישות רגשית, המאפיין 
דה- המקצוע;  איש  בקרב  ורגשיים  פיזיים  משאבים  של  התרוקנות  משקפת  שחיקה,  של  המרכזי 
פרסונליזציה מייצגת את הממד הבין-אישי של שחיקה ומתבטאת בתגובות של אדישות, ריחוק וציניות 
ופגיעה בתחושת ההישג מתבטאת בתחושת  של איש המקצוע כלפי האוכלוסייה שבה הוא מטפל; 

חוסר מסוגלות של העובד ובפגיעה בהערכתו המקצועית את עצמו.

שלו.  העבודה  סביבת  ועל  העובד  על  השחיקה  תופעת  של  ההשלכות  את  בדקו  רבים  מחקרים 
הממצאים מצביעים על קשרים חיוביים בין שחיקה לבין בעיות רגשיות ופיזיולוגיות של עובדים, כמו 
 Ahola et al., 2014; Kim &( הנפשית  ברווחה  וירידה  בזיכרון  הפרעות  בשינה,  בעיות  וחרדה,  דיכאון 
היעדרויות ממקום  ִהתרבות   – ביצוע העבודה  באופן  פגיעה  על  גם  Kao, 2011(. המחקרים מצביעים 

 Bhui et al., 2012; Brown, Walters,( העבודה, נשירה וירידה בפרודוקטיביות ובמחויבות למקום העבודה
 & Jones, 2019; Gilboa et al., 2008; McCarthy & Frieze, 1999; Wagaman et al., 2015; Wong, Spence, &

Laschinger, 2015(. ממצאי מחקרים גם מראים שבהשוואה לאנשי מקצוע עם רמות שחיקה נמוכות, 

לעובדים שסובלים מרמות גבוהות של שחיקה יש יותר רגשות שליליים כלפי מקבלי השירות, הם נוטים 
 Holmqvist & Jeanneau, 2006;( יותר לגבי הסיכויים להשיג את תוצאות ההתערבות  להיות פסימיים 
)Savaya et al., 2016(. כל  Morse et al., 2012( ומתקשים ליצור ברית טיפולית עם המטופלים שלהם 

 Salyers et al.,( שהיא מניבה )effectiveness( אלה משפיעים על איכות ההתערבות ומידת המועילות
.)Savaya, Levine, & Roziner, 2021( ובהתאם לכך גם על הרווחה הנפשית של העובדים ,)2017

מנבאים של שחיקה
בגלל ההשלכות ההרסניות של השחיקה על העובד המקצועי ועל איכות עבודתו, מחקרים רבים ניסו 
 Gómez-García, לזהות מנבאים לתופעה. אף כי נמצא קשר בין מאפיינים אישיים ושחיקה )לדוגמה: 
מראים  מחקרים  ממצאי   ,)Alonso-Sangregorio, & Llamazares-Sánchez, 2019; Hamama, 2012
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 Glisson & Green, 2011;( לשחיקה  יותר  טוב  הסבר  משמשים  העבודה  בסביבת  שמקורם  שלחצים 
.)Maslach & Lieter, 2016

עובדות סוציאליות בישראל ובמקומות אחרים בעולם עובדות בסביבות עבודה מורכבות אשר רוויות 
 Azar, 2000; Evans et ;2012 ,לחצים, עומסי עבודה, דילמות מקצועיות וקונפליקטים תפקידיים )קטן
al., 2006; Kim & Stoner, 2008(. מאמר זה הוא השלישי בסדרה של מאמרים שבדקו חשיפה של עובדות 

סוציאליות מישראל למצבי לחץ יום-יומיים, והשפעתה של חשיפה זו על השחיקה שלהן.

אירוע  על  לדווח  סוציאליות  עובדות   200 התבקשו  שבו  מחקר  ממצאי  הוצגו  הראשון  במאמר 
משמעותי מהפרקטיקה שלהן. על פי ההנחיות, האירוע לא היה חייב להיות חירומי או משברי, והיה 
שהציגו  האירועים  של  תוכן  ניתוח  עבורן.  משמעותי  שהיה  שגרתי  באירוע  גם  לבחור  באפשרותן 
סיווג  פי  יום-יומיים שאליהם נחשפו, על  העובדות הסוציאליות העלה תמונה טעונה של מצבי לחץ 
ודילמות  ומדריכים  עמיתים  עם  קונפליקטים  השירות,  מקבלי  עם  קונפליקטים  קטגוריות:  לשלוש 
אתיות )Savaya, Gardner, & Stange, 2011(. במחקר כמותי עוקב שבוצע בקרב 363 עובדות סוציאליות 

.)Savaya, 2014( נמצא קשר בין מידת החשיפה לחלק ממצבי הלחץ היום-יומיים לבין שחיקה

במחקר שממצאיו מדווחים במאמר זה, חזרנו לבדוק את הקשר בין חשיפה למצבי לחץ ושחיקה 
בקרב מדגם גדול יותר של עובדות סוציאליות. בנוסף בדקנו את אפקט המיתון של משתנים שמקדמים 
התפתחות מקצועית על קשרים אלה. מאחר שמשתנים אלה נמצאים בשליטת מקום העבודה, חשבנו 
שראוי כי ייבדקו – ואם יימצא שהם אומנם ממתנים את אפקט השחיקה, הנהלת השירות יכולה לקבוע 

מדיניות לקידום סביבת עבודה אשר תומכת בהזדמנויות להתפתחות מקצועית של העובדות.

של  יום-יומיים  לחץ  למצבי  בנוגע  כה  עד  שנערכו  המחקרים  שמרבית  מראה  הספרות  סקירת 
אלימות  שכוללים  השירות,  מקבלי  עם  קונפליקטים  בבדיקת  התמקדו  בעבודתן  סוציאליות  עובדות 
מילולית או פיזית. הממצאים מראים שרוב העובדות הסוציאליות נחשפו להתנהגויות אלימות מצד 
 Enosh & Tzafrir, 2015; Koritsas, Coles, & Boyle, 2010; Newhill, 1996; Newhill &( השירות  מקבלי 
במחלקות  הסוציאליות  העובדות  מקרב  כ-80%  דיווחו  בישראל   .)Wexler 1997; Padyab et al., 2012

המחקר  שאלון  על  למענה  שקדמו  החודשים  בשלושת  לאלימות  חשיפה  על  חברתיים  לשירותים 
)Enosh & Tzafrir, 2015(. ממצאים  פיזית  גם על אלימות  ומיעוטן  מילולית,  דיווחו על אלימות  רובן   –
 Itzick, Kagan, & Ben Ezra, ;2017 ,דומים עלו גם בקרב עובדים סוציאליים מתחומים אחרים )גולדמן
Kagan & Itzick, 2019 ;2018(. בסקר שנערך לאחרונה על ידי איגוד העובדים הסוציאליים בקרב 1,600 

עובדים סוציאליים, נמצא ש-90% מהעובדים דיווחו במהלך שנת 2017 על חשיפה לאלימות מילולית, 
 )shaming( ביוש  חוו  ו-11%  פיזית  פגיעה  חוו   30% משפחתם,  חיי  או  חייהם  על  איומים  ספגו   30%
מעל  אלימות  חוו  כי  דיווחו  בסקר  המשתתפים  מכלל  כרבע   .)19.03.2019 )ירון,  חברתיות  ברשתות 
לחמש פעמים במהלך השנה שקדמה למועד ביצוע המחקר. בשנים האחרונות התגברו תופעות של 
בריונות ברשת כלפי עובדים סוציאליים, ובלוגים, דפי פייסבוק וערוצי YouTube שונים מעבירים מסרים 
 .)Kagan, Orkibi, & Zychlinski, 2018( אישיים קשים כלפיהם וכלפי מקצוע העבודה הסוציאלית בכלל
הקונפליקטים עם מקבלי השירות והחשיפה לביטויי אלימות שונים משפיעים על המצב הרגשי של 
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העובדים: עובדים שנחשפו לאלימות כלשהי מצד מקבלי שירות דיווחו על תחושות של פחד שנמשך 
זמן רב לאחר שהסתיים האירוע, האשמה עצמית, כעס, חרדה, לחץ, תחושת השפלה, שינויים במצב 
 Enosh, Tzafrir, & Gur, 2013; Kagan &( הרוח ותשישות, וכן פגיעה במוטיבציה וירידה בתפקוד המקצועי

.)Itzick, 2019; Savaya et al., 2011

בהקשר של שחיקה, הכתיבה על קונפליקטים עם עמיתים ומנהלים ועל דילמות הקשורות לתפקיד 
היא מצומצמת יותר. במחקר זה הוגדרו קונפליקטים עם עמיתים ומנהלים כמצבים שבהם העובדות 
הסוציאליות אינן מצליחות ליישם התערבויות בהתאם לשיקול דעתן בשל חילוקי דעות עם העמיתים 
 Savaya,( או המדריכים שלהן, והדבר משפיע על תחושת האוטונומיה המקצועית שלהן בביצוע עבודתן
2014(. ממצאי מחקרים מצביעים על קשר שלילי בין תמיכת עמיתים לבין שחיקה )למשל, דביר ובן דוד, 

Abu-Bader, 2000; Lee & Ashforth, 1996 ;2012(, ובין תחושת אוטונומיה מקצועית לשחיקה )למשל, 
.)Ben Porat & Itzhaky, 2015; Fernet et al., 2013

יום-יומי  בסיס  על  נדרשים להתמודד  סוציאליים  עובדים  לדילמות הקשורות לתפקיד,  בהתייחס 
עם דילמות מקצועיות, קונפליקטים בין ערכים וקונפליקטים בין היבטים שונים של התפקיד – בהם 
קונפליקט בין הרצון לדווח על תכנים שעלו בקשר המקצועי עם הלקוח לבין הצורך לשמור על אמונו, 
וכן התנגשות בין צרכים וציפיות של בני משפחה שונים, בין רגשות העובד וערכיו לבין צורכי הלקוח, ובין 
המחויבות ללקוח לבין מדיניות השירות )Savaya, 2014(. אף כי בחלק מהמחקרים אוששו הקשרים בין 
 El-Bassel( דילמות אתיות והתמודדות עם קונפליקטים בתפקיד לבין אחד או יותר ממאפייני השחיקה
 Lizano & Mor Barak,( במחקרים אחרים לא אוששו קשרים אלה ,)et al., 1998; Lee & Ashforth, 1996

.)2015; Savaya, 2014; Savaya et al., 2021

משתנים ממתנים
מעמידים  עבודה  שמקומות  משאבים  של  המיתון  אפקט  גם  נבדק  זה  במחקר  לעיל,  שצוין  כפי 
וקידום מקצועי: השתתפות בהדרכות והשתלמויות  לרשות העובדות הסוציאליות לצורך התפתחות 
אופק  ומספקת  מקצועית  התפתחות  המאפשרת  כמסגרת  העבודה  מקום  ותפיסת  מקצועיות, 
לקידום מקצועי. למיטב ידיעתנו, למרות ההשפעה האפשרית של מקומות עבודה על תפיסות אלה, 
יום-יומיים  לחץ  למצבי  בין חשיפה  על הקשר  הללו  כה אפקט המיתון של המשתנים  עד  נבדק  לא 
ושחיקה. עם זאת, קיימת ספרות מקצועית ענפה על חשיבות ההדרכה לשם התפתחותם המקצועית 
זקוקים לה על מנת להתמודד עם הקשיים  ולחיזוק התמיכה הרגשית שהם  סוציאליים  עובדים  של 
 Azar, 2000; Bogo & Mcknight, 2006; 2012 ,העולים בתפקידם )למשל, לאופר וכהן, 1999; לזר ובן עוז
Kadushin & Harkness, 2002; Walker, 2007(. הדרכה יכולה להפחית חוסר בהירות בתפקיד, שנמצא 

כמנבא של שחיקה )Kim & Lee, 2009(; ואכן, ממצאי מחקרים הצביעו על קשר שלילי בין שחיקה לבין 
Edwards et al., 2006; Hyrkäs, Appleqvist-( )Jovanović et al., 2016( ושביעות רצון מהדרכה  הדרכה 

.)Shmidlechner, & Haataja, 2006

הכשרה מקצועית והשתתפות בהשתלמויות מקצועיות נתפסות גם הן כמנגנונים שעוזרים למנוע 
שחיקה )מלאך-פיינס, Freudenberger, 1977 ;2011(. עם זאת, הקשר בין השתלמויות לשחיקה נבדק 
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עד כה במחקרים מעטים יחסית, ולא הניב ממצאים חד-משמעיים. כך לדוגמה, מחקר אורך שנערך 
על  הצביע  מקצועיות  מיומנויות  לפיתוח  הכשרה  ואחרי  לפני  חולים  בבית  סוציאליים  עובדים  בקרב 
ירידה משמעותית ברמת השחיקה של העובדים אחרי ההכשרה )Cohen & Gagin, 2005(, אך במחקרים 
אף  נוסף  מחקר   .)Ben Porat & Itzhaky, 2011; Rabin et al., 2000( דומים  קשרים  נמצאו  לא  אחרים 
הצביע על קשר חיובי בין השתתפות מדריכים בקורסים ובימי עיון לבין תשישות רגשית )אולינבאום, 
2008(. לכך ניתנו שני הסברים: המשתתפים במחקר ציינו שימי העיון והקורסים היו כלליים מדי ולא 
ובכך  העובדים  של  השוטפת  לעבודה  התווספה  בהם  ההשתתפות  ובנוסף  שלהם,  הצרכים  על  ענו 

הגבירה את עומס העבודה שלהם.

וקידום התפתחות ללמידה, אפשרויות הכוללת עבודה שסביבת טוענת גם )2011( מלאך-פיינס 
הדרכים כאחת המקצועית וההתפתחות הלמידה את מציין וצ'רניס יותר, נמוכה בשחיקה מתאפיינת 

לקידום אפשרות בין קשרים שבדקו מחקרים ממצאי אך (.  ,1995Cherniss)שחיקה עם להתמודדות 
שעולה שככל כך המשתנים, בין שלילי קשר על מצביעים חלקם עקביים. אינם שחיקה לבין מקצועי 
)לדוגמה, שלו השחיקה פוחתת כך לקידום, רבות אפשרויות מספק העבודה מקום כי העובד תפיסת 

, 2000Abu-Bader .) לדוגמה, המשתנים בין קשר נמצא לא אחרים במחקרים זאת, עם(,ertfSie 

tne, & Chess, 1991aarJay .) המחקרים ממצאי עם בהלימה המיתון אפקט את לבחון בחרנו זה במחקר
שהראו כי השתתפות בפעילויות שמקדמות התפתחות מקצועית קשורה לירידה בשחיקה.

מאחר שהקשרים בין השחיקה לבין חשיפה למצבי הלחץ היום-יומיים כפי שהוגדרו במחקר זה 
כמעט ולא נבדקו עד כה, ואפשרות ההשפעה הממתנת של הדרכה, השתלמויות, התפתחות מקצועית 
ואופקי הקידום על קשרים אלה לא נבדקה כלל במחקרים קודמים, לא ניתן למצוא עיגון אמפירי ישיר 
להשערות המחקר. עם זאת, בהתבסס על ממצאי מחקרים שהראו קשרים חיוביים בין מצבי לחץ יום-
יומיים ושחיקה, ועל ממצאי מחקרים שהראו קשרים שליליים בין הדרכה, הכשרה וקידום מקצועי לבין 

שחיקה, נוסחו השערות המחקר הבאות:

לבין רמת 1.  יום-יומיים  לחץ  סוציאליות למצבי  עובדות  בין מידת החשיפה של  חיובי  יימצא קשר 
השחיקה שלהן.

קידום 2.  ואופקי  – הדרכה, השתלמויות, התפתחות מקצועית  וקידום מקצועי  משתני התפתחות 
מקצועי – ימתנו את הקשר בין חשיפה למצבי לחץ יום-יומיים לבין רמת השחיקה, כך שקיומם 

של משתנים אלה יחליש את הקשר בין חשיפה למצבי לחץ לבין שחיקה.
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שיטה

דגימה ומדגם
 )88.8%( נשים  כלל  רוב המדגם  נוחות.  בדגימת  סוציאליות, שנדגמו  עובדות  במחקר השתתפו 525 
יהודיות )94.1%(, חילוניות )66.6%(, נשואות או חיות בזוגיות )77.7%( ואימהות לילדים )76.4%(. הגיל 
ממחציתן  למעלה   .)SD=10.6(  41.1 היה  הנתונים  איסוף  בזמן  המדגם  משתתפות  של  הממוצע 
ידי המדינה או  רובן במסגרת שירותים שמוצעים על  ישיר עם מקבלי השירות,  )63.2%( עבדו באופן 
הרשויות המקומיות )71.0%(. שני שליש מהן הועסקו בעת המחקר לפחות בשני שליש משרה. כשני 
 ,)SD=10.1( היו בעלות תואר שני או שלישי. הוותק הממוצע במקצוע היה 13.6 שנים )שליש )66.5%

.)SD=8.23( ובשירות הנוכחי 8.44 שנים בממוצע

כלי המחקר
מאפייני רקע: המשתתפות התבקשו לספק מידע על המאפיינים הבאים: מגדר, גיל, מצב משפחתי, 
מספר ילדים והשכלה, ובנוסף על מקום העבודה והיקף המשרה, הוותק שלהן במקצוע והוותק שלהן 

במקום העבודה הנוכחי.

 בידי1981 בשנת פותח אשר פריטים, 22 שכולל במדד השתמשנו השחיקה למדידת  שחיקה:
 שבההשכיחות את לדרג התבקשו במחקר המשתתפות (. Maslach & Jackson, 1981)וג'קסון מאסלך 
 )כל7 עד פעם( )אף מ-1 שנע ליקרט סולם גבי על מהפריטים אחד בכל המוצגות בתחושות התנסו 

 המדד,של התאורטי המבנה את אישש קייזר של נורמליזציה עם אובלימין מסוג גורמים ניתוח יום(. 
 ודה-פרסונליזציה.הישג בתחושת פגיעה רגשית, תשישות גורמים: לשלושה הפריטים חולקו פיו שעל 

 "מרגיש/ההעבודה", לפני עייפות "מרגיש/ה )לדוגמה: פריטים תשעה כלל רגשית" "תשישות הגורם 
 ההישג"בתחושת "פגיעה הגורם השחיקה; במשתנה מהשונות 22.12% והסביר רגשית"( סחוט/ה 

 חשובים"(דברים "הגשמתי הלקוחות", בבעיות בהצלחה "מטפל/ת )לדוגמה: פריטים שמונה כלל 
 "מטפל/ת)לדוגמה: פריטים חמישה כלל "דה-פרסונליזציה" והגורם מהשונות; 19.0% והסביר 

 מהשונות.9.67% והסביר ללקוחות"( קורה מה לי אכפת "לא אדם", כבני ולא כאובייקטים בלקוחות 
 הנוכחיבמחקר הפנימית המהימנות בדיקות ממצאי מהשונות. 55.8% יחד הסבירו הגורמים שלושת 
 0.86α=רגשית, תשישות של לסולם  0.90α=הכללי, למדד  0.85α=טובים: מקדמים על הצביעו 
 הציוניםדה-פרסונליזציה. של לסולם  0.76α=של בינוני ומקדם ההישג בתחושת פגיעה של לסולם 
 בציוןמהם. אחד בכל הנכללים הפריטים ממוצע בסיס על חושבו ובתתי-הסולמות הכללי בסולם 

 יותרגבוה שציון כך הישג, תחושת שמודדים בפריטים הציונים של היפוך התבצע הכללי השחיקה 
 מעידיםההישג תחושת של בסולם יותר נמוך וציון ודה-פרסונליזציה רגשית תשישות של בסולמות 

על רמת שחיקה גבוהה יותר.

מצבי לחץ יום-יומיים: למדידת החשיפה למצבי לחץ נעשה שימוש בשאלון שבו הוצגו 13 מצבי 
לחץ יום-יומיים )Savaya, 2014(, בחלוקה לשלושה סוגים: קונפליקטים עם מקבלי השירות, קונפליקטים 
עם עמיתים ומנהלים ודילמות הקשורות לתפקיד. העובדים התבקשו לציין את השכיחות שבה נחשפו 
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ניתוח מאוד(. קרובות )לעיתים 5 עד לא( )בכלל מ-1 שנע ליקרט סולם גבי על מהמצבים אחד לכל 
הורדת לאחר המדד, של התאורטי המבנה את אישש קייזר של נורמליזציה עם אובלימין מסוג גורמים 

53.7% יחד הסבירו הגורמים שלושת )0.37(. הגורם על נמוך נמצא שלו הטעינה שמקדם אחד פריט 
משפחה בן או לקוח מצד פיזית "אלימות )לדוגמה: השירות" מקבלי עם "קונפליקטים הגורם מהשונות: 

והסביר פריטים חמישה כלל השירות"( את או אותך 'לרמות' שלו משפחה בן או לקוח מצד "ניסיון שלו", 
בניגוד שהיא התערבות "הפעלת )לדוגמה: ומנהלים" עמיתים עם "קונפליקטים הגורם מהשונות; 28.6% 

חברי בין דעות "חילוקי ממך", אחרת חושב/ת שלך שהמדריך/ה בגלל שלך, המקצועי הדעת לשיקול 
15.2% והסביר פריטים ארבעה כלל שלך"( המקצועי הדעת לשיקול בניגוד לפעול אותך שמביאים צוות, 

לגורמים לדווח שלך הרצון בין "קונפליקט )לדוגמה: לתפקיד" הקשורות "דילמות והגורם מהשונות; 
מצרכים שנובע "קונפליקט הלקוח", אמון על לשמור שלך הרצון לבין לקוח של מצב על רלוונטיים 
ממצאי מהשונות. 9.9% והסביר פריטים שלושה כלל שבטיפולך"( שונים משפחה בני של מתנגשים 

של לסולם  0.72α=הכללי, למדד  0.77α=בינוניים: מקדמים על הצביעו הפנימית המהימנות בדיקות 
בינוני-ומקדם ומנהלים, עמיתים עם קונפליקטים של לסולם  0.74α=השירות, מקבלי עם קונפליקטים 

ציוני של כממוצע חושב גורם כל של הציון לתפקיד. הקשורות דילמות של לסולם  0.57α=של נמוך 
הפריטים הכלולים בו. ציון גבוה יותר מעיד על חשיפה בשכיחות גבוהה יותר למצבי לחץ יום-יומיים.

מאפיין מדידת לצורך  מקצועי:לקידום ואופק מקצועית חות פתהתהשתלמויות, כה, הדר
את "האם מהמשתנים: אחד לכל אחת שאלות, ארבע נשאלו הסוציאליות העובדות עבודת של זה 

"האם העבודה?", מקום חשבון על להשתלמויות יוצאת את "האם קבוע?", באופן הדרכה מקבלת 
מספק העבודה מקום ו"האם מקצועית?" התפתחות שמאפשרת עבודה סביבת מספק העבודה מקום 
המהימנות בדיקת ממצאי שאלה. כל לגבי לא או כן לענות התבקשו העובדות מקצועי?". לקידום אופק 

אחד כל של לציון להתייחס הוחלט כך ובשל כולו, לשאלון  0.52α=של נמוך מקדם על הצביעו הפנימית 
מהמשתנים בנפרד.

הליך
איגוד של הפייסבוק בקבוצת – האינטרנט רשת דרך רלוונטיות חברתיות ברשתות הופץ השאלון 

הרווחה משרד של הידע ובקהילות חברתיים שירותים של מנהלים/ות בקרב הסוציאליים, העובדים 
על ההשבה . Qualtricsבתוכנת השאלונים את למלא התבקשו המשתתפות החברתיים. והשירותים 
השיבו בטרם מדעת הסכמה טופס על לחתום התבקשו והמשתתפות שם, בעילום נעשתה השאלונים 

עליהם. המחקר קיבל את אישור ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב.

אפשריים. הסברים להם ולהציע בממצאים לדון מנת על מיקוד קבוצת נערכה הנתונים ניתוח לאחר 
ומשפחות(, נוער עובדות )לדוגמה: שונים מתחומים סוציאליות עובדות 11 כללה המיקוד קבוצת 
והן המשתתפות בפני הוצגו המחקר ממצאי המרכז. באזור חברתיים לשירותים מהמחלקות באחת 

את איששו שלא לממצאים הסברים ולהציע מהם העולות הסוגיות על דעתן את לחוות התבקשו 
מוצגות אינן זו בפגישה שעלו התמות ותומללה. הוקלטה כשעה, נמשכה הפגישה המחקר. השערות 

בפרק הממצאים, אלא משולבות בפרק הדיון כהסברים שהוצעו לממצאים.
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ניתוח נתונים
נתונים כמותיים: הניתוח נעשה בשני שלבים. בשלב הראשון חושבה סטטיסטיקה תיאורית לקבלת 
משתני  בין  פירסון  מתאמי  וחושבו  המחקר,  ומשתני  הדמוגרפיים  המאפיינים  התפלגות  על  מידע 
המחקר. בשלב השני נבדקו השערות המחקר בעזרת שתי רגרסיות היררכיות, תוך פיקוח על המשתנים 
הדמוגרפיים הבאים: מגדר, גיל, מצב משפחתי )נשואה/חיה בזוגיות או לא( והורות. על מנת להכניס את 
משתנה המצב המשפחתי לרגרסיה, נבנה משתנה דמה חדש שבו הקטגוריה נשואה/גרה בזוגיות=1, 
אישה=1(  )גבר=0,  מגדר  עבור  דמה  משתני  נוצרו  בנוסף  בזוגיות=0.  גרה  נשואה/לא  לא  והקטגוריה 
ועבור הורות )ללא ילדים=0, עם ילדים=1(. בניתוחים הרב-משתניים השתמשנו רק בציונים הגלובליים 

של חשיפה למצבי לחץ ושחיקה.

מידע מקבוצת המיקוד: לאחר תמלול ההקלטה של קבוצת המיקוד, נעשה ניתוח תוכן בסיסי 
לזיהוי תמות מרכזיות שעולות מהטקסט )שקדי, 2011(.

ממצאים
ממצאים  השני  ובחלק  תיאוריים  ממצאים  יוצגו  הראשון  בחלק  חלקים.  בשני  יוצגו  המחקר  ממצאי 

הנוגעים להשערות המחקר.

ממצאים תיאוריים
רמה  על  דיווחו  העובדות  לראות,  שניתן  כפי   .1 בלוח  מוצגת  המחקר  משתני  של  תיאורית  תמונה 
בינונית של תשישות רגשית, רמה בינונית-נמוכה של פגיעה בתחושת הישג ורמה נמוכה של תחושת 

דה-פרסונליזציה.

)N=525( לוח 1: התפלגויות וערכי פיזור של משתני המחקר המרכזיים

סטיית תקןממוצעמקסימוםמינימום טווחמשתנים
משתני תוצאה

7-11.145.052.910.70שחיקה, ציון כללי

7-11.007.003.621.23תשישות

7-11.006.252.750.92פגיעה בתחושת הישג

7-11.006.601.890.88דה-פרסונליזציה

מנבאים

5-11.004.002.300.48מצבי לחץ, ציון כללי 

5-11.004.402.360.61קונפליקטים עם מקבלי השירות

5-11.005.002.500.70דילמות 

5-11.004.502.060.63קונפליקטים עם עמיתים
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משתנים ממתנים

התפלגות 
באחוזים

כן

התפלגות 
באחוזים

לא

63.736.3קבלת הדרכה

69.930.1יציאה להשתלמויות

75.524.5הזדמנויות להתפתחות מקצועית

48.751.3אופקי קידום מקצועי

כדי להציג תמונה מלאה של מצבי הלחץ שאליהם נחשפו העובדות הסוציאליות שהשתתפו במחקר, 
בחרנו גם להציג את התפלגות כל הפריטים הנכללים במדד. כפי שמוצג בלוח 2, הממצאים מראים 
במחקר  שהשתתפו  הסוציאליות  העובדות  כל  כמעט  נדירות"(  “לעיתים  )כולל  אחרת  או  זו  שברמה 
וחוו מצד מקבלי השירות הפרה של גבולות מקצועיים, לחץ לעקוף  היו חשופות לאלימות מילולית, 
את התקנות ו/או ניסיון לרמות אותן. עוד ניתן לראות שלמעלה משליש נחשפו לאלימות פיזית מצד 
מקבלי השירות. בהתייחס ל"דילמות הקשורות לתפקיד", כחמישית מהמשתתפות במדגם העידו כי 
שונים.  משפחה  בני  של  צרכים  בין  מהתנגשות  שנובע  קונפליקט  עם  גבוהה  בשכיחות  התמודדו  הן 
בהתייחס לקונפליקטים עם עמיתים ומדריכים, מעל למחצית מהעובדות דיווחו כי הפעילו, בשכיחות 
מעל  לבסוף,  קולגות.  או  מדריכים  עם  דעות  חילוקי  בשל  דעתן  לשיקול  בניגוד  התערבות  משתנה, 
בהתייחס  הלקוח.  לטובת  לשירות  “לשקר"  או  “לרמות"  מוכנות  היו  הן  כי  העידו  מהעובדות  לשליש 
אינן מקבלות הדרכה באופן קבוע  דיווחו שהן  1(, כשליש מהעובדות  לוח  )ראו  למשתנים הממתנים 
יוצאות להשתלמויות במסגרת עבודתן, כמחציתן ציינו שמקום העבודה אינו מספק להן אופק  ואינן 
לקידום מקצועי, וכרבע מהמשתתפות במדגם דיווחו שמקום העבודה אינו מספק להן סביבת עבודה 

שמאפשרת התפתחות מקצועית.

)N=525 ;לוח 2: שכיחות של מצבי לחץ יום-יומיים )התפלגות באחוזים

בכלל עד כמה נחשפת לכל אחד מהמצבים הבאים?
לא

לעיתים 
נדירות

לעיתים לפעמים
קרובות

לעיתים 
קרובות 

מאוד
קונפליקטים עם מקבלי השירות

ביטויים מילוליים של עוינות, כעס או תוקפנות   .1
מצד מקבלי השירות או בני משפחתם

4.433.345.313.04.0

אלימות פיזית מצד מקבלי השירות או בני   .2
משפחתם

60.431.87.40.20.2

הפרה של גבולות מקצועיים בינך לבין מקבלי   .3
השירות

12.635.839.29.92.5

ניסיון מצד מקבלי השירות או בני משפחתם   .4
"לרמות" אותך או את השירות

15.035.735.211.13.0

לחץ מצד מקבלי השירות או בני משפחתם   .5
לעקוף חוקים, תקנות או כללי התנהגות 

מקצועית

15.536.335.79.43.1
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בכלל עד כמה נחשפת לכל אחד מהמצבים הבאים?
לא

לעיתים 
נדירות

לעיתים לפעמים
קרובות

לעיתים 
קרובות 

מאוד
דילמות הקשורות לתפקיד

קונפליקט בין הרצון שלך לדווח לגורמים   .1
רלוונטיים על מצב של מקבל שירות לבין רצון 

שלך לשמור על אמונו

12.831.540.813.61.3

קונפליקט שנובע מצרכים מתנגשים של בני   .2
משפחה שונים שבטיפולך

17.119.841.618.03.5

קושי לתפקד במצבים שנוגעים או מעלים בך   .3
דברים מהחיים הפרטיים שלך

20.247.325.65.41.5

קונפליקטים עם עמיתים ומנהלים

קושי ליישם החלטות מקצועיות בגלל התנגשות   .1
עם מדיניות השירות

11.938.132.614.52.9

הפעלת התערבות שהיא בניגוד לשיקול הדעת   .2
המקצועי שלך בגלל שהמדריך/ה שלך חושב/ת 

אחרת ממך

35.941.118.24.20.6

חילוקי דעות בין חברי צוות, שמביאים אותך   .3
לפעול בניגוד לשיקול הדעת שלך

27.250.520.81.10.4

את/ה מוצא/ת את עצמך בעמדת נחיתות   .4
אל מול עובדים אחרים, מאחר שחוות הדעת 

המקצועית שלך אינה מתקבלת

43.739.814.41.70.4

מוכנות לעיתים "לרמות" או "לשקר" לשירות   .5
לטובת מקבלי השירות

58.228.910.02.30.6

ממצאים על השערות המחקר
בהשערת המחקר הראשונה נטען שיימצא קשר בין מידת החשיפה למצבי לחץ יום-יומיים לבין רמת 
השחיקה. כפי שניתן לראות בלוח 3, נמצא קשר חיובי בין הציון הגלובלי לחשיפה למצבי לחץ לבין 
הציון הגלובלי של שחיקה. כלומר, ככל שהעובדות חשופות יותר למצבי לחץ יום-יומיים, כך הן שחוקות 
יותר. כאשר בוחנים את המתאמים בין תת-הסולמות של מצבי לחץ ושל שחיקה ניתן לראות שקיימים 
לא  ודה-פרסונליזציה.  תשישות  לבין  לחץ  מצבי  של  תת-הסולמות  בין  מובהקים  חיוביים  מתאמים 
נמצאו קשרים מובהקים בין שלושת הגורמים של מצבי לחץ לבין פגיעה בתחושת ההישג של העובדות 

והעובדים.
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תני המחקר)525
ש
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לוח 3: מ
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שת 
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דה-
פרסונליזציה

שיפה 
ח

למצבי 
לחץ

קונפליקטים 
עם מקבלי 

שירות
ה

דילמות
קונפליקטים 

עם עמיתים
הדרכה

שתלמויות
ה

התפתחות 
מקצועית

אופק 
מקצועי

שחיקה
1
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שו
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_
1
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.26
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.29

***
.26
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.23
***
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1
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.08
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.08
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.05
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1

ת
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-.14
**
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**

-.04
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*
-.12
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-.06

-.09
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**
-.00

1

ת 
תחו

תפ
ה
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-.23
***

-.24
***

-.08
-.08

-.20
***

-.10
*

-.04
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***
.20

***
.29

***
1

אופק מקצועי
-.19

***
-.19

***
-.12

**
.01

-.13
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-.01
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-.26
***

.17
***

.20
***

.43
***

1

*p<
.05, **p<

.01, ***p<
.001
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על מנת לבדוק את תרומת החשיפה למצבי לחץ להסבר השונות ברמת השחיקה )ציון גלובלי( מעבר 
גיל, מצב משפחתי,  למשתני הרקע, בוצעה רגרסיה היררכית. בצעד הראשון הוכנסו משתני הרקע: 
גיל ומגדר,  והורות. כפי שניתן לראות בלוח 4, קשר מובהק לשחיקה נמצא רק בין המשתנים  מגדר 
כך שעובדים מבוגרים יותר דיווחו על שחיקה נמוכה יותר, ונשים דיווחו על רמות שחיקה גבוהות יותר 
משל גברים. בצעד השני של הרגרסיה הוכנסו משתני הלחץ: קונפליקטים עם מקבלי השירות, דילמות 
גיל לשונות  ומנהלים. הממצאים הראו שהתרומה של  וקונפליקטים עם עמיתים  הקשורות לתפקיד 
המוסברת נשארה מובהקת גם בצעד השני ובאותו כיוון. עוד ניתן לראות ששניים מתוך שלושת היבטי 
מובהק  באופן  תרמו  ומנהלים,  עמיתים  עם  וקונפליקטים  השירות  מקבלי  עם  קונפליקטים   – הלחץ 

לשונות המוסברת של שחיקה.

מקצועי  לפיתוח  המשתנים  ארבעת  של  המיתון  אפקט  נבדק  שבה  השנייה  המחקר  השערת 
נבדקה גם היא באמצעות רגרסיה היררכית. בצעד הראשון הוכנסו משתני הרקע: גיל, מצב משפחתי, 
מגדר והורות; בצעד השני הוכנסו הציונים המתוקננים של הציון הגלובלי של מצבי לחץ ושל ארבעת 
הציון  של  המתוקננים  הציונים  של  המכפלות  ארבע  הוכנסו  השלישי  ובצעד  הממתנים;  המשתנים 

הגלובלי של מצבי לחץ וארבעת המשתנים הממתנים.

כפי שניתן לראות בלוח 5, מבין משתני הרקע, גם בניתוח זה נמצא קשר מובהק בין גיל לשחיקה. 
התרומה של משתנה הגיל נשארה מובהקת גם בצעד השני והשלישי של הרגרסיה, אם כי עוצמתה 
נחלשה. בצעד השני של הניתוח נמצא קשר חיובי מובהק בין חשיפה למצבי לחץ לבין שחיקה, והוא 
ניתן לראות שארבע האינטראקציות לא תרמו באופן מובהק לשונות  עוד  גם בצעד השלישי.  נשמר 
קידום  ואופקי  מקצועית  התפתחות  השתלמויות,  הדרכה,  של  שקיומן  כך  השחיקה,  של  המוסברת 
מקצועי לא מיתנו את הקשר בין חשיפה למצבי לחץ יום-יומיים לבין שחיקה. עם זאת, כאשר בוחנים 
בצעד השני של הרגרסיה את האפקטים הישירים של ארבעת המשתנים הממתנים על שחיקה, ניתן 
קידום מקצועי  אופקי  ובין  לבין שחיקה  בין התפתחות מקצועית  ומובהקים  לראות קשרים שליליים 
לבין שחיקה. אפקטים אלו נשארים מובהקים גם בצעד השלישי. כלומר, סביבת עבודה המאפשרת 

התפתחות מקצועית ושיש בה אופק לקידום מקצועי קשורה לשחיקה נמוכה יותר.
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.001
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דיון
במחקר זה בדקנו את הקשרים בין חשיפה למצבי לחץ יום-יומיים, המאפיינים את הפרקטיקה בעבודה 
משתני  ארבעת  של  הממתן  האפקט  נבחן  בנוסף  סוציאליות.  עובדות  של  שחיקה  לבין  סוציאלית, 

ההתפתחות המקצועית על קשרים אלה.

דיון בממצאים התיאוריים
ממצאי המחקר הראו שכמעט כל העובדות הסוציאליות שהשתתפו במחקר היו חשופות לאלימות 
מילולית, ומיעוט גדול מהן היו חשופות גם לאלימות פיזית מצד מקבלי השירות או בני משפחותיהם. 
ממצאים אלה עקביים עם היקפי החשיפה לאלימות שתועדו בספרות המקצועית )גולדמן, 2017; ירון, 

.)Enosh & Tzafrir, 2015; Kagan & Itzick, 2019 ;19.03.2019

ובינוניות-נמוכות. בינוניות שחיקה רמות על דיווחו הנוכחי המחקר משתתפות לשחיקה, באשר 
2000; )כהנא-פרידמן, בישראל סוציאליות עובדות בקרב שנמצאו השחיקה לרמות דומות אלו רמות 
כשני הממתנים, המשתנים לגבי (. 1990a, 2014ayt al., 1998; SavEl-Bassel e; קריא, 2012; מאיר, 
מיעוט זאת, עם העבודה. במסגרת להשתלמויות ושיצאו הדרכה מקבלות שהן דיווחו מהעובדות שליש 

בסיסיים תנאים להן מספק אינו העבודה שמקום ציינו – עובדות שלוש מכל אחת כמעט – מהן גדול 
שמייחס החשיבות עם אחד בקנה עולים אינם אלה ממצאים מקצועית. התפתחות שמאפשרים אלה 

התע"ס בהוראות מתבטאת שהיא כפי ולהשתלמויות, להדרכה החברתיים והשירותים הרווחה משרד 
– למשל הוראה 2.4 בדבר חשיבות ההדרכה והוראה 2.2 בדבר חשיבות ההשתלמויות.

בהלימה עם הממצאים, גם בקבוצת המיקוד העובדות תיארו תקופות ארוכות, לעיתים של שנים, 
שבהן הן אינן מקבלות הדרכה. עם זאת, כפי שהעידה אחת העובדות שהשתתפה בקבוצת המיקוד, 
מהעובדות  חלק  בעיני  נתפסת  צוותים  ראשי  בידי  חברתיים  לשירותים  במחלקות  שהדרכה  ייתכן 

כפגישת עבודה ולא כהדרכה לשמה.

בהשוואה לתמונה שהתקבלה לגבי הדרכה ויציאה להשתלמויות, כשלושה רבעים מהמשתתפות 
בדיווחים  גם  ניתן חיזוק  ציינו שסביבת העבודה שלהן מאפשרת התפתחות מקצועית. לכך  במחקר 
התפתחות  מאפשר  העבודה  שמקום  ציינו  הן  זאת,  עם  המיקוד.  בקבוצת  שהשתתפו  העובדות  של 
מקצועית בהקשר של התפקיד שאותו הן ממלאות, ולא כמדיניות כללית מטפחת של המשרד, ההנהלה 
והפיקוח. לבסוף, מעל למחצית העובדות שהשתתפו במחקר לא סברו שמקום העבודה מספק להן 
אופקי קידום מקצועי. דעה זו הושמעה גם על ידי רוב העובדות שהשתתפו בקבוצת המיקוד. הן דיברו 
על מיעוט אפשרויות לקידום בתוך המחלקות לשירותים חברתיים, אבל ציינו שהתפתחות מקצועית 

ומילוי תפקידים בכירים יותר אפשריות מחוץ למחלקה שבה הן מועסקות.
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דיון בהשערות המחקר
קשר בין מצבי לחץ יום-יומיים לבין שחיקה

כמעט במחקר אוששה שחיקה לבין יום-יומיים לחץ למצבי חשיפה בין לקשר שטענה ההשערה 
ההיבטים שלושת פי על לחץ למצבי יותר גדולה חשיפה על שדיווחו שעובדות הראו הממצאים במלואה. 
ודה-פרסונליזציה. רגשית תשישות היבטים: בשני יותר גבוהות שחיקה רמות על גם דיווחו שנבחנו, 

לבין עבודה במקומות לחץ למצבי חשיפה שבדקו קודמים מחקרים לממצאי תואמים אלו ממצאים 
חשיפה לבין שחיקה בין קשר ספציפי באופן שבדקו מחקרים ממצאי עם אחד בקנה עולים וכן שחיקה, 

agil, 2005; Galián-ur & Yt al., 2016; Ben ZBass e)שונים בתחומים צוותים של לקוחות מצד לאלימות 

t al., 2012on et al., 2016; Gascz eMuño ) סוציאליים, עובדים בקרב(t al., 2013ab eadyP ) בין קשר וכן
-El)תפקידיים וקונפליקטים ( orth, 1996shfee & A, 2000; LAbu-Bader)עמיתים לתמיכת שחיקה בין 

orth, 1996shfee & At al., 1998; LBassel e .) בקבוצת שהשתתפו עובדות אלה, ממצאים עם בהתאמה
עומס יוצרים שלהן, החוויה את מייצגים לחץ מצבי של במדד המתוארים שהמצבים ציינו המיקוד 

עבודה ועומס רגשי ומובילים לשחיקה.

עם זאת, לא נמצאו קשרים בין החשיפה למצבי לחץ לבין תחושת ההישג של העובדות. ממצא זה 
לקוחות מצד לאלימות חשיפה לבין הישג תחושת בין קשר נמצא לא שבהם מחקרים ממצאי עם עקבי 

(t al., 2016z eagil, 2005; Galián-Muñour & YBen Z ,) תפקידיים קונפליקטים לבין ובינו(t al.,El-Bassel e 

ודה-פרסונליזציה שתשישות כך על חוקרים שהעלו טענות באמצעות זה ממצא להסביר אפשר (. 1998
ממחסור נובעת ההישג בתחושת פגיעה ואילו העבודה, במקום וקונפליקטים עבודה מעומס מושפעים 

 orth,shfee & AL)מיומנויות לשיפור הזדמנויות של וקיומן חברתית תמיכה כמו רלוונטיים, במשאבים 

t al., 2001e1993; Maslach , ereit1996; L .) מהימנה, בצורה הישגיהן את מעריכות אכן העובדות אם
ודה-תשישות של ותחושות לחץ מצבי עם מתמודדות אשר סוציאליות עובדות כיצד השאלה נשאלת 

פרסונליזציה מצליחות לבצע את עבודתן היטב?

במאפייני טמון אחד אפשרי הסבר אלה. לממצאים אפשריים הסברים שלושה מציעים אנחנו 
שנים 13.6 של ותק בעלות מנוסות, סוציאליות עובדות היו המשתתפות רוב שנדגמה: האוכלוסייה 

במסגרת והשתלמויות שני תואר לימודי כולל – רחבה מקצועית הכשרה עברו והן במקצוע, בממוצע 
אליהם נחשפות שהן לחץ מצבי עם להתמודדות ומיומנויות ניסיון רכשו גם הן זאת בזכות עבודתן. 
תפקיד לאופי נוגע שני הסבר שלהן. האישי ההישג בתחושת הפגיעה את מפחית והדבר בעבודה, 
שירות במתן והאתגרים השירות מקבלי של האישיים בחייהם שהנגיעה ייתכן הסוציאלית: העובדת 

היטב לתפקד להן המאפשרות ומשמעות, סיפוק של תחושות לעובדות מעניקים מצבם לשיפור מיטבי 
קשר על שהצביעו מחקרים ממצאי על השאר בין נשען זה הסבר בפניהן. העומדים הלחצים למרות 

 t & IzhakyaorBen P,)השפעה ויכולת ( 1996t al., 1991ert efSie; וגוטרמן, גל )בר בתפקיד אתגרים בין 

העובדות של הציפיות באמצעות הממצאים את להסביר ניתן לבסוף, יותר. נמוכה שחיקה לבין ( 2015
בעיניהן צפויים הם שיהיו, ככל ומורכבים קשים נחשפות, הן שאליהם הלחץ שמצבי ייתכן מעבודתן: 
הלחץ מצבי עם להתמודד מצליחות לעובדות לסייע עשוי הדבר מתפקידן. הכרחי כחלק ונתפסים 
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ולטפל כהלכה במקבלי השירות. ואכן, ממצאים מצביעים על קשר בין שחיקה לבין פערים בציפיות של 
עובדים לגבי תפקידם לעומת עבודתם בפועל )Browning et al., 2006; Lee & Ashforth, 1996(. כלומר, 
לבין  בעבודתן  הצפויים  המצבים  לגבי  הסוציאליות  העובדות  של  הציפיות  בין  קטנים  שפערים  ייתכן 
הפרקטיקה בפועל ינבאו שחיקה נמוכה יותר. ראוי שהסברים אלה, גם אם הם נתמכים בחלקם על ידי 

מחקרים קודמים, ייבדקו במחקרים עתידיים.

 אפקט המיתון של משתנים להתפתחות מקצועית על הקשר בין חשיפה
למצבי לחץ ושחיקה

לא מקצועית התפתחות שמייצגים המשתנים ארבעת של המיתון לאפקט הנוגעות ההשערות כאמור, 
התייעצות, שמאפשרות פרקטיקות כי ההנחה הייתה אלה להשערות המוצא נקודת זה. במחקר אוששו 
והתפתחות מקצועיים כלים רכישת לצד קשיים, עם בהתמודדות שותפות של ותחושה תמיכה 

ויגבירו בעבודה אונים וחוסר תסכול של תחושות יפחיתו שבהתערבות, המועילות את ישפרו מקצועית, 
לחץ למצבי חשיפה בין הקשר את יחלישו בתורן ואלה עצמית, ומסוגלות עצמית שליטה של תחושות 

(.t al., 2002; Kadushin & Harkness, 2002s eerCohen & Gagin, 2005; Ewלבין שחיקה )

שחיקה לבין הדרכה של קיומה בין קשר נמצא קודמים במחקרים זה, במחקר מהממצא בשונה 
הדעה את ביטאו העובדות המיקוד בקבוצת גם (. 19902016al., t e vicanovJo; )קריא, יותר נמוכה 

לחוסר שלהן. השחיקה את ומפחיתה התפקיד אתגרי עם בהתמודדויות להן מסייעת טובה שהדרכה 
ההדרכה נושא נמדד שבו לאופן נוגע הראשון הסברים. מספר להיות יכולים הממצאים בין העקביות 

כלומר, ואיכותה. ההדרכה מאפייני את ולא לא(, או )כן הדרכה קיימת אם בדק המדד הנוכחי: במחקר 
איכות נבדקה ואילו שחיקה, לבין לחצים בין הקשר את ממתן אינו עצמו בפני הדרכה של שקיומה ייתכן 

תשמש הדרכה כל לא כי מניסיונן טענו העובדות המיקוד בקבוצת גם שונים. היו הממצאים ההדרכה 
כאשר קרי, – מקצועית המדריכה כאשר רק מתרחש הדבר אלא שחיקה, ותפחית לחץ למצבי בלם 
של העמקה מטופלים, עם ההתמודדות דרכי הרחבת בהן הנחיה, של שונות פונקציות ממלאת היא 

של מקצועית התפתחות וקידום רגשית תמיכה מתן לוונטילציה, אפשרות מתן מקצועיות, מיומנויות 
שחיקה לבין מההדרכה רצון שביעות בין קשר שהראו מחקרים לממצאי תואמת זו עמדה העובדת. 

 1990t al., 2006;ds eardw, 2000; EAbu-Bader; קריא, 1992; הייבלום, 2008; )אולינבאום, יותר נמוכה 

t al., 2006äs eHyrk.)

́

הסבר נוסף יכול להיות קשור לאופי ההדרכה שניתנת בסוכנויות רווחה שונות. הממצאים מראים 
חברתיים  לשירותים  במחלקות  כולל  הממשלתי,  במגזר  עובדות  במחקר  מהמשתתפות  ש-71% 
בתע"ס   2.4 ובהוראה  צוותים,  ראשי  ידי  על  מתבצעת  אלה  במחלקות  ההדרכה  מקומיות.  ברשויות 
של  העבודה  תכנית  לביצוע  “אחראי  השאר:  בין  התפקיד,  של  המנהליים  מאפיינים  בעיקר  מוצגים 
המחלקה... לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות... לתפקוד מקצועי ומנהלי... מנחה את העובדים 
 )Kadushin & Harkness, 2002( והרקנס  קדושין   .)9 )עמוד  בהתאם"  וביצועה  עבודתם  בתכנון  בצוות 
מתייחסים לנקודה זו וטוענים שהתפקידים הנכללים בפונקציה המנהלית של ההדרכה – ייצוג מדיניות 
ולתרום  העובדים  עבור  למתח  מקור  להיות  יכולים   – והערכה  העבודה  איכות  על  פיקוח  השירות, 
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מקור  משמשים  ההדרכה  של  החינוכית  הפונקציה  דרך  שמתקיימים  התהליכים  אם  גם  לשחיקתם. 
כיוון שתהליך ההדרכה   – והרקנס טוענים שהם מהווים בכל זאת גם מקור למתח  לתמיכה, קדושין 
כולל בחינה מחדש של עמדות ואמונות, ולעיתים מכוון לוויתור על כלים מוכרים לטובת כלים חדשים. 
תקופת הביניים של הלמידה עלולה לעורר חרדה ולפגוע באופן זמני בביטחון העצמי של העובד, אשר 

.)Kadushin & Harkness, 2002( צריך לעבור תהליך של הסתגלות

לדבריהן,  הצוות:  ראש  גם  המדריכה  היות  של  החסרונות  את  העלו  העובדות  המיקוד,  בקבוצת 
העובדה שהמדריכה היא גם המנהלת עלולה להשפיע לרעה על הנינוחות של העובדת, היכולת שלה 
בידי  שההדרכה  ציינו  הן  בנוסף  מסוגלות.  כחסרת  להיתפס  שלה  והחשש  רגשיים  בתכנים  לשתף 
ראש הצוות הופכת לעיתים למעין פגישת עבודה שבה העובדת מתייעצת עם המדריכה לגבי סוגיות 
הנחוצה  הרגשית  גם לתמיכה  מותיר מקום  באופן שאיננו  קונקרטיות הממוקדות במקבלי השירות, 
לעובדת. עוד אמרו כי הדרכה הניתנת על ידי ראש צוות אינה בהכרח מקלה, ולעיתים היא מתמקדת 

במשימות נוספות המוטלות על העובדת ובכך עלולה גם להגדיל את העומס המוטל עליה.

ייתכן הנוכחי. במחקר שנבדקו היום-יומיים הלחץ מצבי אופי הוא לממצא אחרון אפשרי הסבר 
גם למתן. מצליחה אינה שההדרכה באופן השחיקה על שמשפיע רגשי עומס יוצרים אלו שמצבים 
תואמות אינן טובה, היא כאשר גם ואופייה, ההדרכה תדירות לפיה העמדה הושמעה המיקוד בקבוצת 

בטענה מעוגן להיות יכול זה הסבר העובדות. של הקשות ולתחושות העבודה לתנאי הרגשי, לעומס 
חסם יוצרים סוציאליים, עובדים נחשפים שאליהם לתכנים הקשורים לחץ גורמי או רגשית, שהצפה 

כך, (. 2018t & Itzhakyaoran, Ben-P-Dag, 2006; Weisso & McKnightBog ,)אפקטיבית הדרכה בפני 
תפקידם מתוקף נחשפים אשר סוציאליים עובדים בקרב כאפקטיבית נמצאה לא הדרכה למשל, 

ובקרב (, t al., 2018an e-DagWeiss)התעללות בעקבות מטראומה הסובלים לילדים גבוהה בתדירות 
בישראל אלימות נפגעות לנשים ובמקלטים אלימות למניעת במרכזים שעובדות סוציאליות עובדות 

(, 2011t & ItzhakyaorBen P.)

והכשרות מקצועיות אומנם לא תמכו בהשערות  הממצאים על אפקט המיתון של השתלמויות 
המחקר, אך הם תואמים למחקרים קודמים שלא מצאו קשר בין השתתפות בהשתלמויות והכשרות 
מקצועיות לבין שחיקה )למשל, Ben Porat & Itzhaky, 2011(. הסבר אפשרי לממצא זה הוא שמספר 
מקבלי השירות והמשימות שבהם מטפלת העובדת במסגרת תפקידה נותר על כנו, גם כאשר שעות 
לעובדות  נותנים  אכן  השתלמות  שימי  ייתכן  כלומר,  והשתלמות.  ללמידה  מוקדשות  שלה  העבודה 
הימים  בשאר  שלהן  העבודה  עומס  את  מגדילים  הם  בו-בזמן  אבל  ו"אוורור",  להתחדשות  הזדמנות 
)אולינבאום, 2008(. הסבר זה העלו גם העובדות שהשתתפו בקבוצת המיקוד. נקודה נוספת שעלתה 
בקבוצת המיקוד היא שבמסגרת השתלמויות שונות העובדות נדרשות להגיש מטלות, והללו מתווספות 

למשימות הרבות העומדות בפניהן בעבודתן השוטפת.

חשיפה  בין  הקשר  את  מיתנו  לא  מקצועי  קידום  ואופקי  מקצועית  להתפתחות  אפשרויות  גם 
יכולים  אינם  אלה  משתנים  שגם  ייתכן  להדרכה,  שניתן  להסבר  בדומה  שחיקה.  לבין  לחץ  למצבי 
למתן השפעות של מצבי לחץ, עמס רגשי ומעמסה בעבודה. עם זאת, הממצאים הצביעו על אפקט 



האם פיתוח מקצועי ממתן את הקשר בין חשיפה של עובדות סוציאליות למצבי לחץ יום-יומיים לבין שחיקה?

333

ישיר, שלילי ומובהק בין שני משתנים אלה לבין שחיקה, כך שככל שגוברת תחושת העובדת כי מקום 
העבודה מאפשר התפתחות מקצועית ושיש בו אפשרות לקידום, כך השחיקה קטנה. ממצא זה מחזק 
את טענת הספרות כי עבודה שמספקת אפשרויות של למידה, התפתחות מקצועית וקידום מתאפיינת 
Abu-Bader, 2000; Cherniss, 1995(. ממצא זה גם נמצא  יותר )מלאך-פיינס, 2011;  בשחיקה נמוכה 
בהלימה עם העמדה שעלתה בקבוצת המיקוד, שבה העובדות כרכו יחד את ההדרכות, ההשתלמויות 

והאפשרות להתפתחות מקצועית ולקידום כמכלול שביכולתו להפחית שחיקה.

מגבלות המחקר
למחקר זה מספר מגבלות אשר יש לקחת בחשבון בהסקת המסקנות והכללת הממצאים. מבחינה 
מתודולוגית עלו המגבלות הבאות: )א( מקדם המהימנות הנמוך של תת-הסולם “דילמות הקשורות 
מדובר  המדגם,  של  גודלו  אף  על   – הדגימה  אופן  )ב(  הממצאים;  את  להטות  היה  שיכול  לתפקיד", 
מהמדגם  הממצאים  את  להכליל  ניתן  לא  ולכן  ברורה,  אינה  שלו  הייצוגיות  שמידת  נוחות  במדגם 
לאוכלוסייה; ו-)ג( מערך המחקר – מכיוון שמדובר במחקר מתאמי, לא ניתן להסיק על קשרים סיבתיים 

בין המשתנים.

מבחינה משתני המחקר, נוסחה שאלה אחת לכל אחד מארבעת המשתנים הממתנים. ייתכן שזו 
הסיבה לכך שאפקט המיתון שלהם לא אושש. כפי שצוין בפרק הדיון, בדקנו אם התקיימה הדרכה 
אבל לא נבדקו איכותה ושביעות הרצון ממנה. קרוב לוודאי שנכון היה להרחיב את השאלות גם לגבי 
משתני המיתון האחרים. לבסוף, על אף העובדה שההשבה על שאלוני המחקר הייתה אנונימית, ייתכן 
שהממצאים הושפעו מהטיה הקשורה לרצייה חברתית. למרות מגבלות אלה, מחקר זה יכול לספק 

תרומה לתאוריה ולפרקטיקה.

תרומת המחקר והמלצות למחקרי המשך
בפניהן  והאתגרים שעומדים  על הלחצים  סוציאליות  עובדות  עדויות של  ממצאי המחקר מאשררים 
במהלך עבודתן היום-יומית, ומתקפים ממצאי מחקר קודמים שבדקו קשרים בין חשיפה של עובדים 
למצבי לחץ לבין שחיקה. הממצאים גם מעלים שאלות לגבי מידת המועילות של הדרכות, השתלמויות, 
הקשורה  ושחיקה  בכלל,  שחיקה  למניעת  מקצועי  קידום  ואופקי  מקצועית  להתפתחות  הזדמנויות 

בחשיפה למצבי לחץ בפרט.

הגיבוש של מדיניות  זרקור לחשיבות  יישומיות: הממצאים מפנים  גם השלכות  עולות  מהמחקר 
שתוביל  עצמן,  השירותים  הנהלות  מצד  וכן  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  משרד  מצד  כוללת 
עשויים  לכך  אפשריים  פתרונות  והשחיקה.  הלחץ  מצבי  לצמצום  יותר  רחבים  מערכתיים  לפתרונות 
לכלול הגבלת עומסי העבודה, הגברת המוגנות, והתאמת תקציבים ונוהלי עבודה להיקף ולאופי של 
גם  מזמינים  הסוציאליות. ממצאי המחקר  העובדות  הבעיות שעימן מתמודדים מקבלי השירות של 
חשיבה לגבי המידה שבה המענה הקיים, למשל בתחום ההדרכה, משיג את מטרותיו. טוב יהיה אם 
מדיניות מתאימה, הן לגבי צמצום מצבי הלחץ והן לגבי צמצום השחיקה, תעוצב מתוך דיאלוג ושיח עם 

עובדות בדרגות שונות ותיקח בחשבון את התנסותן היום-יומית בהקשרים השונים.
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בפרק הדיון ניתנו מספר הסברים אפשריים לממצאי המחקר, ובעיקר לאלה הנוגעים להשערות 
שלא אוששו. מומלץ לבחון הסברים אלה במחקרים עתידיים. בנוסף, כדי להבטיח את ייצוגיות המדגם 
ואת הכללת הממצאים לכלל אוכלוסיית העובדות הסוציאליות בישראל, מומלץ במחקרים עתידיים 

להבטיח דגימה הסתברותית של עובדות ועובדים סוציאליים.

נקודות מפתח
עובדות סוציאליות חשופות לאלימות פיזית ומילולית מצד מקבלי השירות. �

הדרכה, השתלמויות, התפתחות מקצועית ואופקי קידום מקצועי אינם ממתנים את הקשר בין  �
חשיפה למצבי לחץ לשחיקה.

יש צורך בפתרונות מערכתיים רחבים יותר להתמודדות של עובדות סוציאליות עם מצבי לחץ. �

יש להבטיח שכל העובדות יקבלו הדרכה איכותית והשתלמויות מקצועיות שמותאמות לצרכים  �
שלהן.
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