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שחיקה וסימפטומים 
דיכאוניים בקרב עובדים 

סוציאליים: התרומה 
של ניהול קונפליקטים 

ומשאבי תמיכה חברתית
טל ג'משי1 וסארה אבו-כף1

בדים סוציאליים הם אוכלוסייה ייחודית 
הות של שחיקה ודיכאון. למיטב ידיעתנו, 
ודיכאון בקרב  רווחה לבין רמות שחיקה 

קונפליקטים של עובדים סוציאליים מול 
וציאליים לבין רמות השחיקה והדיכאון 
ונות ניהול קונפליקטים ומשאבי תמיכה 

בישראל.

ת שאלוני דיווח עצמי להערכת משתנים 
קה ודיכאון.

נונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות 
ניהול קונפליקטים של  ודיכאון. סגנונות 
באים למדדי השחיקה והדיכאון. כמו כן 
אינטרסים של אחד הצדדים לבין מדדים 

בות שבראיית שני צידי הקונפליקט ואת 
מחקר יכול לתרום לבניית תוכנית יעילה 
ה החברתית, אשר תסייע לזהות וליישם 

הפונים.

ם, תמיכה חברתית, עבודה סוציאלית.
התוכנית לניהול וישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  1
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תקציר
רקע: מחקר זה מגיע מתחום חקר יישוב וניהול סכסוכים. עו
המתמודדת עם קונפליקטים רבים במקצוע, ונתונה לרמות גבו
הקשר שבין סגנון ניהול קונפליקטים מול הפונים לשירותי ה

אוכלוסייה זו טרם נבדק.

מטרת המחקר: מחקר זה בוחן את הקשר בין סגנונות ניהול ה
הפונים אליהם ומשאבי התמיכה החברתית של העובדים הס
בקרבם. כמו כן נבחנת תרומתם של משתנים דמוגרפיים, סגנ
חברתית לניבוי מדדי שחיקה ודיכאון בקרב עובדים סוציאליים 

שיטה: המחקר נערך בקרב 163 עובדים סוציאליים באמצעו
דמוגרפיים, סגנונות ניהול קונפליקטים, תמיכה חברתית, שחי

ממצאים: נמצאו קשרים חיוביים בין שחיקה ודיכאון לבין סג
וויתור, וקשרים שליליים בין תמיכה חברתית למדדי שחיקה 
ויתור ותחרותיות, ותק ותמיכה חברתית נמצאו כמשתנים מנ
נמצא קשר בין שימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים המקפחים 

גבוהים של שחיקה ודיכאון בקרב העובדים הסוציאליים.

מסקנות והשלכות לפרקטיקה: מחקר זה מדגיש את החשי
חשיבותה של תמיכה חברתית זמינה לעובדים הסוציאליים. ה
להכשרה ולליווי עובדים סוציאליים, בדגש על מודעות לתמיכ
סגנונות ניהול קונפליקטים המאזנים בין צורכיהם לבין צורכי 

מילות מפתח: דיכאון, שחיקה, אסטרטגיות ניהול קונפליקטי
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מבוא
עבודה זו מגיעה מתחום חקר ניהול ויישוב סכסוכים, ובוחנת את הקשר בין סגנון ניהול קונפליקטים 
בישראל,  אוכלוסיית העובדים הסוציאליים  בוחן את  ודיכאון. המחקר  רמות שחיקה  לבין  בין-אישיים 
אשר ייחודית במגעה התכוף עם קונפליקטים ובחשיפתה לרמות גבוהות של שחיקה ודיכאון מסיבות 
לבין  סוציאליים  עובדים  בקרב  ודיכאון  שחיקה  רמות  בין  הקשר  את  בדקו  קודמים  מחקרים  שונות. 
 Kim et al., 2011; Lahana et( פונים  מצד  ותוקפנות  עומס  לחץ,  ארגוני,  אקלים  כגון  שונים  משתנים 
al., 2019; McFadden et al., 2014(, אך טרם נבדק הקשר בין סגנונות התמודדות עם קונפליקטים מול 

פונים לבין רמות שחיקה ודיכאון בקרב אוכלוסייה זו. על כן ישנה חשיבות רבה לבדיקת הקשר בין דרך 
ההתמודדות עם קונפליקטים בקרב עובדים סוציאליים לבין רמות השחיקה והדיכאון בקרבם.

כמו שאר המקצועות בתחומים הטיפוליים, גם מקצוע העבודה הסוציאלית כולל התמודדות עם 
סיטואציות מורכבות, עומס בעבודה, מצבי לחץ ואינטראקציות שליליות, והוא מעלה סיכון לשחיקה 
שבין  היום-יומי  מהמגע  נפרד  בלתי  חלק  הם  קונפליקטים   .)Shier et al., 2018( נפשית  ולתשישות 
מטפלים לפונים אליהם, בין אם מדובר בחילוקי דעות מזעריים או בעימותים אינטנסיביים. אך בשונה 
מתחומי טיפול אחרים כגון רפואה, פסיכולוגיה וכדומה, שבהם הפונה מגיע לרוב לטיפול מתוך בחירה 
אישית לאחר הבנת הצורך בו, בחלק מהמקרים הפונים לשירותים סוציאליים מגיעים לטיפול מתוך 
הכרח של נסיבות חיצוניות – לדוגמה מצב של עוני או מוגבלות במשפחה, או נערים ונערות המופנים 
לסיוע בידי המסגרת החינוכית שלהם. לרוב פונים אלה נתונים בעומס רגשי כבד, ולעיתים הם מסרבים 
לשתף פעולה. לאור זאת, המפגש הרגיש בינם לבין העובדים הסוציאליים עלול להתפתח לכדי ביטויי 

.)Shier et al., 2018; Tzafrir, Enosh, & Gur, 2015( תוקפנות כגון אלימות מילולית ואפילו פיזית

להתנהלות יעילה של העובדים הסוציאליים במפגש עם הפונים יש חשיבות רבה בהשגת תוצאות 
מיטביות ממפגש זה, ובעיקר נוכח קונפליקטים שעלולים להתעורר מולם. לצד זאת ישנה חשיבות גם 
למשאבי התמיכה החברתית שעומדים לרשות העובדים הסוציאליים, שכן במחקרים נמצא כי תמיכה 
 .)Drouin et al., 2018; Woodhead, Northrop, & Edelstein, 2016( מצוקה  במצבי  מסייעת  חברתית 
מטרת מחקר זה היא לבחון את הקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים עם פונים לבין רמות השחיקה 
והדיכאון של העובדים הסוציאליים בישראל. כמו כן, מחקר זה בוחן את הקשר בין משאבי התמיכה 
החברתית העומדים לרשות העובדים הסוציאליים לבין רמות השחיקה והדיכאון שלהם, ואת תרומתם 

של משתנים דמוגרפיים לניבוי מדדי שחיקה ודיכאון בקרב אוכלוסייה זו.
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סקירת ספרות

סגנונות התמודדות עם קונפליקטים
קונפליקט הוא מצב של ניגוד אינטרסים בין שני צדדים )Thomas, 1974(. אנשים שונים מאמצים דרך 
התמודדות שונה עם מצבים אלה, וייתכן אף שאותו אדם יאמץ סגנונות שונים של ניהול קונפליקטים 
בהקשרים שונים. כמו כן, מחקרים העלו משתנים שונים הקשורים לבחירה בסגנון ניהול קונפליקטים 
חמישה  מצא   )Rahim, 1983( רחים   .)Narayana & Debas, 2016; Riasi & Asadzadeh, 2015( מסוים 
סגנונות לניהול קונפליקטים, ועל בסיסם יצרו תומס וקילמן )Thomas, 1974( כלי למדידת סגנון ניהול 
קונפליקטים – המאפשר לבחון את דרך ההתמודדות של אנשים שונים עם קונפליקטים בהקשרים 

.)Kuzmochka, 2019( בכלי זה נשתמש גם במחקר הנוכחי .)שונים )ראו תרשים 1

)Thomas, 1974( תרשים 1: חמשת סגנונות ניהול הקונפליקטים על פי רחים

לפי המודל, סגנונות ניהול הקונפליקטים נעים על פני שני צירים – הדאגה לעצמי והדאגה לאחר. ציר 
הדאגה לעצמי מבטא את המידה שבה האדם שואף לספק את צרכיו שלו בקונפליקט, וציר הדאגה 
לאחר מבטא את מידת רצונו לספק את צורכי האחר. שילוב שני הצירים יוצר חמישה סגנונות לניהול 
קונפליקטים בין-אישיים: )א( ויתור – נובע משילוב בין רמה גבוהה של דאגה לאחר ורמה נמוכה של 
דאגה לעצמי, ובא לידי ביטוי בזניחת האינטרסים האישיים לטובת האינטרסים של האחר; )ב( שיתוף 
פעולה – נובע משילוב בין רמה גבוהה של דאגה לעצמי ולאחר גם יחד, ובא לידי ביטוי בהתחשבות 
בצורכי שני הצדדים; )ג( תחרותיות – נובע משילוב בין רמה גבוהה של דאגה לעצמי ורמה נמוכה של 
דאגה לאחר, ומתבטא בדאגה לצרכים האישיים וזניחת צורכי האחר בקונפליקט; )ד( הימנעות – נובע 
ביטוי בהימנעות ממאמץ למלא  לידי  ובא  יחד,  גם  ולאחר  נמוכה של דאגה לעצמי  בין רמה  משילוב 
את צרכיו של כל אחד הצדדים, ואף בניסיון להימנע ממצבי קונפליקט מלכתחילה; )ה( פשרה – נובע 
משילוב בין רמה בינונית של דאגה לעצמי ולאחר, ובא לידי ביטוי בוויתורים מסוימים של כל צד אך גם 
 Rahim, 1983; Tehrani &( ברווח מסוים עבור כל אחד מהם, כך שצורכי שני הצדדים נענים באופן חלקי

.)Yamini, 2020
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לניהול  ביותר  והחיובית  היעילה  כדרך  במחקר  שנמצא  הסגנון  לעיל,  הסגנונות  חמשת  מתוך 
שני  צורכי  את  בחשבון  לוקח  זה  סגנון   .)Mikulincer et al., 2013( הפעולה  שיתוף  הוא  קונפליקטים 
הצדדים, וחותר לפתרון מיטבי המקובל על שניהם. למשל, במחקרים שבדקו סגנונות התמודדות עם 
קונפליקטים בין בני זוג נמצא קשר חיובי בין סגנון של שיתוף פעולה לבין רמות גבוהות יותר של אמון 
ממערכת  שחיקה  של  יותר  נמוכה  ורמה  היחסים  מערכת  איכות  של  יותר  גבוהה  הערכה  הזוג,  בבן 
קונפליקטים,  לניהול  יעילה  ובלתי  שלילית  לדרך  נחשב  תחרותיות  של  סגנון  זאת,  לעומת  היחסים. 
ונקשר לרמות סיפוק נמוכות יותר מהקשר ולרמות גבוהות יותר של שחיקה, לצד תחושות של מורת 
על  )Greeff & De Bruyne, 2000; Kulik et al., 2016(. מחקרים  בקונפליקט  והחמרה  אונים  חוסר  רוח, 
רמת  את  להעלות  נטו  והימנעות  תחרותיות  של  סגנונות  כי  הראו  הטיפול  במקצועות  קונפליקטים 
הקונפליקטים המדווחים בקרב הנבדקים, וכן נמצא קשר חיובי בין השימוש בהם לבין מדדי שחיקה 
גבוהים בעבודה. מחקרים שהעלו ממצאים אלו הסבירו אותם מבחינה תאורטית באמצעות מאפיינים 

.)Labrague et al., 2018( אישיים ובין-אישיים, מאפיינים דמוגרפיים ומאפייני סביבת העבודה

קונפליקטים במקצוע העבודה הסוציאלית
שכן  הסוציאלית,  בעבודה  ייחודית  חשיבות  ישנה  קונפליקטים  ניהול  לסגנונות  הקשורים  למשתנים 
עובדים סוציאליים מתמודדים עם קונפליקטים רבים בעבודתם – כולל קונפליקטים אישיים-פנימיים, 
אלימות מילולית ופיזית, מניפולציות, מרמה והפרת גבולות הטיפול מצד הפונים אליהם, לצד יחסים 
 .)Savaya et al., 2021( שליליים שניכרים לעיתים בקשר עם עמיתיהם לעבודה ועם הממונים עליהם 
נוסף על כך, מחקרים העידו שעובדים סוציאליים סבורים לעיתים קרובות כי הצרכים והדרישות של 
הארגון שבו הם עובדים מתנגשים עם צורכי הפונים אליהם )Lev & Ayalon, 2018(. כמו כן, עובדים רבים 
ותשישות  לחץ  מצבי  עם  שגרתי  באופן  מתמודדים  סוציאליים,  עובדים  ובכללם  הטיפול,  במקצועות 
)Lahana et al., 2019; Valutis & Rubin, 2016(. מכאן  נוכח האינטראקציה עם הפונים אליהם  נפשית 
עולה החשיבות של בחינת סגנונות ניהול קונפליקטים בקרב עובדים סוציאליים מול הפונים אליהם, 

ובחינת הקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים לבין מצוקה נפשית בקרב העובדים הסוציאליים.

תמיכה חברתית
תמיכה חברתית היא משאב חשוב שעשוי לסייע לעובדים סוציאליים בתהליך ההתמודדות עם הפונים, 
ואף להתקשר לרמות נמוכות יותר של דיכאון ושחיקה. תמיכה חברתית היא החוויה או התפיסה של 
תקשורת  מרשת  חלק  ושהוא  אותו,  ומעריכים  אוהבים  לו,  שדואגים  אחרים  אנשים  ישנם  כי  האדם 
)Cobb, 1976(. תמיכה חברתית משמשת כוח הופכי ללחץ, מגבירה את הרווחה  ומחויבות משותפת 
האישית, מצמצמת את חומרתן של מחלות ומגבירה את מהירות ההחלמה מבעיות רפואיות. מחקרים 
מצאו כי תמיכה חברתית ממשפחה ומאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש קשורה באופן שלילי למדדי 
שחיקה ודיכאון שונים, וכן היא נקשרה לרמות תשישות נפשית נמוכות יותר ולהישגים אישיים גבוהים 

.)Drouin et al., 2018; Woodhead et al., 2016( יותר, גם בקרב אנשי מקצועות הטיפול

הדרך שבה תמיכה חברתית מסייעת להתמודד עם מצבי לחץ חולקה בעבר לשני מודלים: המודל 
הישיר והמודל העקיף. על פי המודל הישיר, תמיכה חברתית מסייעת להימנע מלכתחילה ממצבי לחץ 
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ואי-ודאות בכך שהיא מספקת יציבות והכרה בערך העצמי, ומסייעת לצפות מראש מצבים מלחיצים. 
לעומת זאת, על פי המודל העקיף, תמיכה חברתית מספקת כוח בולם להתמודדות מיטבית עם מצבי 
 Cohen & Wills,( ובין-אישיים  גיוס משאבים פנימיים  לחץ או חוויות לחץ שכבר התרחשו, באמצעות 
1985(. המחקר הנוכחי בוחן את סגנון ניהול הקונפליקטים של עובדים סוציאליים עם הפונים אליהם 

ואת הקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים אלה לבין רמות השחיקה ודיכאון. כמו כן, מחקר זה בוחן את 
משאבי התמיכה החברתית של אותם עובדים סוציאליים, ואת המודל של תמיכה חברתית שמתקשר 

לצמצום שחיקה ודיכאון בקרב אוכלוסייה זו.

שחיקה ודיכאון בקרב עובדים סוציאליים
מחקרים העלו שתי תופעות אשר פוגעות במידה רבה בתפקוד האדם בחיי היום-יום, ובפרט בתפקודו 
המקצועי: שחיקה ודיכאון. שחיקה היא מצב מתמשך של תשישות רגשית ופיזית, המעורר תפיסות 
 .)Pines & Maslach, 1978( שליליות על העצמי, גישה שלילית כלפי העבודה ואובדן עניין רגשי באחרים
מלאך-פיינס )2011( הגדירה שלושה מרכיבים לשחיקה: תשישות, ציניות )דה-פרסונליזציה( וירידה 
בהישגים. רכיב התשישות מתבטא בעייפות פיזית, תחושת דכדוך, חולשה גופנית וקשיי הירדמות; רכיב 
הציניות מתבטא בתחושת ניכור מהעבודה וניסיון לדה-פרסונליזציה; ורכיב הירידה בהישגים מתבטא 
בתחושת חוסר ערך וכישלון. שחיקה בקרב עובדים סוציאליים היא תהליך הדרגתי שבו נשחקים מנגנוני 
 Jacobson( וקשים  סבוכים  מקרים  עם  תכופה  והתמודדות  מתמשכות  רגשיות  דרישות  עקב  ההגנה 

.)Frey et al., 2013

הטיפול,  במקצועות  השחיקה  לחקר  הלב  תשומת  גברה  בעבר,  מאשר  יותר  האחרונות,  בשנים 
ובפרט במקצוע העבודה הסוציאלית. מחקרים בעולם ובישראל העלו גורמים רבים הקשורים לשחיקה 
בקרב אנשי המקצועות הטיפוליים: עומס בתפקיד, בעיות ארגוניות, תנאי עבודה ירודים, עבודת ניירת 
רבה, חסך במשאבים, משכורת לא מספקת, שעות עבודה ממושכות, אפשרויות מוגבלות לקידום, חסך 
בתחושת הישג אישית, קונפליקטים עם עמיתים בעבודה, אלימות מצד הפונים, חשיפה למציאות חיים 
קשה של פונים, דה-פרסונליזציה של הפונים, קונפליקטים פנימיים בין ערכים שונים, חוסר אוטונומיה 
 Lloyd et al., 2002; Maslach & Leiter, 2016; McFadden( בתפקיד והיעדר תמיכה חברתית בתוך הארגון
והגוף:  בריאות הנפש  על  וארוכות-טווח  ישירות  ישנן השפעות  לכך, לשחיקה  et al., 2014(. בהמשך 

לדוגמה, במחקר אורך שבחן עובדים סוציאליים בארצות הברית במשך שלוש שנים נמצא כבר בשנה 
הראשונה למחקר שינוי לרעה בבריאותם של עובדים שחוו רמות שחיקה גבוהות, ובריאותם הפיזית 

.)Kim et al., 2011( נמצאה לקויה ביתר תקופת המחקר

גם בישראל מחקרים הראו פגיעות לשחיקה בקרב עובדים סוציאליים )Savaya, 2014(. רוב העובדים 
הסוציאליים בישראל עובדים במגזר הציבורי ובמוסדות ללא כוונות רווח )מלכ"רים(, וסובלים מתנאים 
ירודים כגון עומס פונים, שכר נמוך, מחסור בכוח אדם, קשיי תקצוב, מיעוט אפשרויות קידום והיעדר 
רבים  צרכים  עם  מתמודדים  בישראל  סוציאליים  עובדים  כך,  על  נוסף   .)Katan, 2012( אישי  ביטחון 
ומגוונים של פונים, בין השאר עקב רמות העוני הגבוהות בישראל, וכן ריבוי של פגיעות טראומה וקשיים 
 Kidron et al.,  ;2020 ואחרים,  )אנדבלד  הישראלי-פלסטיני  הקונפליקט  עם  מהתמודדות  הנובעים 

.)2019; Gerner, 2018
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תופעה נוספת הפוגעת בתפקוד היום-יומי, ובפרט בתפקוד בעבודה, היא דיכאון. דיכאון קליני הוא 
מצב רגשי הבא לידי ביטוי בירידה במצב הרוח, באדישות ובייאוש, ותסמיניו כוללים עצבות, תשישות, 
תחושת חוסר ערך ואשמה )APA, 2000; Abu-Kaf & Lewensohn-Braun, 2015(. מספרות המחקר עולה 
כי אוכלוסיית העובדים במקצועות הטיפול פגיעה יותר לדיכאון, ונמצא קשר בין תשישות נפשית, דה-
 Vasconcelos et al.,( פרסונליזציה ותחושת הישג נמוכה במקצוע לבין רמות גבוהות יותר של דיכאון
 Ashenberg( העובדים הסוציאליים פגיעים במיוחד לרמות דיכאון גבוהות בשל מאפייני המקצוע .)2018

Straussner et al., 2018(. במחקר ייחודי ומקיף בהשתתפות 1,000 עובדים סוציאליים מארצות הברית 

 Siebert,( העידו כ-60% מהנחקרים שהם חווים תסמיני דיכאון בהווה או שחוו תסמינים אלה בעבר 
2004(. כ-16% מהם דיווחו כי שקלו להתאבד במהלך חייהם, ו-20% העידו כי הם נוטלים תרופות נגד 

דיכאון. מסקנת המחקר הייתה כי אוכלוסיית העובדים הסוציאליים פגיעה לסימפטומים דיכאוניים. גם 
מחקרים עדכניים יותר מצביעים על מגמה דומה של רמות דיכאון גבוהות במקצועות הטיפול )לדוגמה 

.)Mata et al., 2015

עובדים  בקרב  והדיכאון  השחיקה  משתני  שבבחינת  החשיבות  את  מדגישים  שלעיל  הממצאים 
ועל  על תפקודם  העובדים,  הפיזית של  בריאותם  על  אלה  סוציאליים, בשל השפעתם של משתנים 
כי  לציין  יש  כללי.  באופן  ומחייהם  מעבודתם  החברתיים,  מקשריהם  שלהם  והסיפוק  ההנאה  מידת 

במחקר הנוכחי ייבחנו תסמיני דיכאון בלבד, ולא אבחנה של דיכאון קליני.

הקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים לבין רמות שחיקה ודיכאון
 Kelly et al.,( ודיכאון  בין סגנונות שונים לניהול קונפליקטים לבין רמות שחיקה  מחקרים העלו קשר 
2016(. במחקרים שנערכו בקרב עובדות סיעוד בבתי חולים, נמצא כי עובדות שדיווחו על סגנון ניהול 

קונפליקטים של תחרותיות דיווחו גם על מידה ניכרת של שחיקה. בנוסף, נמצא כי התמודדות יעילה 
 McKibben,( עם קונפליקטים קשורה לתפקוד מיטבי יותר בעבודה ולרמות גבוהות של רווחה נפשית
הקונפליקטים  ניהול  סגנונות  בין  הקשר  ידיעתנו,  למיטב   .)2017; Montoro-Rodriguez & Small, 2006

לבין רמות מדדי השחיקה והדיכאון בקרב עובדים סוציאליים טרם נבדק עד כה, והמחקר הנוכחי מבקש 
לספק מענה לחוסר זה.

משתנים דמוגרפיים, סגנונות ניהול קונפליקטים, תמיכה חברתית 
ומדדי שחיקה ודיכאון

מחקרים ייחסו חשיבות למגוון משתנים דמוגרפיים, כגון מגדר וותק במקצוע, בבחירה לאמץ סגנונות 
לניהול  סגנונות  באימוץ  לגברים  נשים  בין  הבדלים  נמצאו  לדוגמה,  קונפליקטים.  ניהול  של  שונים 
קונפליקטים, כך שנשים נטו יותר לסגנונות של ויתור ופשרה ואילו גברים נטו יותר לסגנונות של הימנעות 
 .)Brahnam et al., 2005; Dildar & Amjad, 2017; Nelson et al., 2015; Vestal & Torres, 2016( ותחרותיות
את  יותר  מדגישות  נשים  קונפליקטים,  שבמהלך  בכך  המגדריים  ההבדלים  את  הסבירו  אלו  מחקרים 
מערכות היחסים עם האחר על פני האינטרסים האישיים שלהן בהשוואה לגברים. כמו כן נמצאו הבדלים 
בסגנונות ניהול קונפליקטים בין אנשים ברמות ותק שונות במקצוע – כך לדוגמה, במחקר שנערך בקרב 
ויתור בניהול קונפליקטים  יותר לסגנון של  יותר במקצוע נטו  ותיקות  עובדות סיעוד נמצא כי עובדות 

.)Labrague et al., 2018(
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מגדר  כמו  דמוגרפיים  משתנים  בין  קשרים  מצאו  ודיכאון  שחיקה  שבחנו  מחקרים  כך,  על  נוסף 
וותק במקצוע לבין רמות השחיקה והדיכאון שעליהן דיווחו המשתתפים. המשתנה הדמוגרפי הבולט 
ביותר היה מגדר: במחקרים רבים נמצא כי נשים חוות רמות גבוהות יותר של תשישות נפשית, שחיקה 
ודיכאון מאשר גברים. כמו כן נמצא קשר שלילי בין שנות ותק במקצוע העבודה הסוציאלית לבין רמות 
הנוכחי  במחקר   .)Granek et al., 2016; Hamama, 2012; Schadenhofer et al., 2018( ודיכאון  שחיקה 
ייבחנו הקשרים והמתאמים בין המשתנים הדמוגרפיים מגדר וותק במקצוע העבודה הסוציאלית לבין 

סגנונות ניהול קונפליקטים, שחיקה ודיכאון.

 Drouin et al.,( בהמשך לכך, מחקרים מצאו קשרים שליליים בין תמיכה חברתית לבין מדדי מצוקה
Woodhead et al., 2016 ;2018(. נמצא כי במצבי לחץ נשים נוטות יותר לחפש ולקבל תמיכה חברתית, 

 Taylor et al., 2000; von Dawans( והן מרוצות יותר מהתמיכה החברתית שהן מקבלות בהשוואה לגברים
et al., 2019(. במחקרים שבדקו מדדי מצוקה ותמיכה חברתית בקרב עובדים סוציאליים ברמות ותק 

שונות במקצוע, נמצא כי לאחר קבלת תמיכה חברתית עובדים בעלי ותק מועט )כשש שנים ומטה( חוו 
.)Hamama, 2012( ירידה ברמות המצוקה, ואילו עובדים בעלי ותק רב יותר לא חוו שינוי זה

עובדים  בקרב  ודיכאון  שחיקה  מדדי  בבחינת  עסקו  רבים  מחקרים  כי  עולה  לעיל  מהסקירה 
ותמיכה  ודיכאון  שחיקה  מדדי  לבין  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  בין  הקשר  נבחן  טרם  אך  סוציאליים, 

חברתית בקרבם. המחקר הנוכחי שם לעצמו למטרה למלא פער מחקרי זה.

המחקר הנוכחי
המחקר הנוכחי הוא מחקר רוחב )cross-sectional( שבוחן את הקשרים בין סגנונות ניהול קונפליקטים 
עם פונים ותמיכה חברתית לבין רמות שחיקה ותסמיני דיכאון בקרב עובדים סוציאליים. כמו כן ייבחנו 
בקרב  במקצוע  וותק  מגדר  כמו  דמוגרפיים  למשתנים  בהקשר  המחקר  במשתני  וקשרים  הבדלים 
עם  התמודדות  בין  הקשר  את  שבחן  הראשון  המחקר  זהו  ידיעתנו,  למיטב  הנחקרת.  האוכלוסייה 
קונפליקטים ושימוש במשאבי תמיכה חברתית לבין שחיקה ודיכאון בקרב עובדים סוציאליים בישראל. 

על מנת להשיג מטרות אלו העלינו מספר שאלות מחקר:

האם קיימים הבדלים מגדריים במשתני המחקר – סגנונות ניהול קונפליקטים, תמיכה חברתית, 1. 
שחיקה ודיכאון, בקרב עובדים סוציאליים בישראל? 

ויתור ופשרה לניהול  יותר סגנונות של  ייטו לאמץ  משוער שמקרב העובדים הסוציאליים, נשים 
קונפליקטים, ואילו גברים ייטו לאמץ יותר סגנונות של תחרותיות ושל הימנעות. כמו כן, משוער כי 

נשים ידווחו על רמות גבוהות יותר של שחיקה ודיכאון מאשר גברים.

האם ותק במקצוע העבודה הסוציאלית קשור לסגנונות ניהול קונפליקטים, שחיקה ודיכאון?2. 

משוער שעובדים סוציאליים בעלי ותק רב במקצוע יאמצו סגנון של ויתור בניהול קונפליקטים על 
פני סגנונות של תחרותיות, פשרה והימנעות. כמו כן, משוער כי הקשר שיימצא במחקר בין ותק 
במקצוע לבין שחיקה ודיכאון יהיה שלילי, כלומר עובדים סוציאליים ותיקים יותר במקצוע ידווחו 

פחות על שחיקה ודיכאון מאשר עובדים סוציאליים ותיקים פחות.
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האם סגנונות ניהול קונפליקטים קשורים למדדי שחיקה ודיכאון בקרב עובדים סוציאליים?3. 

משוער כי סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות וויתור יימצאו קשורים לרמות גבוהות יותר 
של שחיקה ודיכאון בהשוואה ליתר סגנונות ניהול הקונפליקטים. 

האם תמיכה חברתית קשורה למדדי שחיקה ודיכאון?4. 

שחיקה  למדדי  שלילי  באופן  קשורות  יהיו  חברתית  תמיכה  של  יותר  גבוהות  רמות  כי  משוער 
ודיכאון.

משתנים 5.  אילו  חברתית,  ותמיכה  הקונפליקטים  ניהול  סגנונות  הדמוגרפיים,  המשתנים  מבין 
מנבאים את רמות השחיקה והדיכאון בקרב עובדים סוציאליים?

משוער כי סגנונות קונפליקטים של ויתור ותחרותיות יהיו מנבאים משמעותיים הן לשחיקה והן 
יהיו  ותמיכה חברתית  ותק במקצוע  כי המשתנים הדמוגרפיים, מגדר,  כן, משוער  לדיכאון. כמו 

מנבאים שליליים לשחיקה ודיכאון.

שיטה

משתתפים
גויסו באמצעות דגימת נוחות. לחישוב גודל  במחקר הנוכחי השתתפו 163 עובדים סוציאליים, אשר 
המדגם הרצוי להשגת עוצמה סטטיסטית ולצורך בדיקת ההשערות ברמת ביטחון של 95% השתמשנו 
מן  לאמוד  שיש  הפרמטרים  במספר   )N( המשתתפים  מספר  את  שמכפילה  המומלצת,  בנוסחה 
הנתונים )Jackson, 2003( )q(. לפי נוסחה זו, לכל פרמטר יש לדגום 20 משתתפים. במערך הכמותי 
שבמחקר הנוכחי הוגדרו 8 פרמטרים, ולכן מדגם העובדים הסוציאליים אמור לכלול 160 משתתפים 
)160=20×8(. בסך הכול השתתפו במחקר 145 נשים )89%( ו-18 גברים )11%(. גיל המשתתפים נע 
בין 23 ל-67, בממוצע 40 )ס"ת 10.77(. שנות הוותק של המשתתפים במקצוע העבודה הסוציאלית 
נעו בין שנה אחת ל-45 שנים, ובממוצע 13.02 שנים )ס"ת 10.54(. רוב המשתתפים נולדו בישראל, 
היו נשואים, והכנסתם המשפחתית החודשית הייתה מעל 10,001 ש"ח. כל המשתתפים במחקר היו 
יהודים ישראלים, כמחציתם הגדירו את עצמם כחילונים והשאר כמסורתיים או דתיים ברמות שונות. 
לתיאור מפורט של המאפיינים הדמוגרפיים במדגם ראו לוח 1. נציין כי במחקר זה נבחנו גם הבדלים 
מגדריים, אף שבדומה למצב בפועל בקרב עובדים סוציאליים – חלקם של הגברים במדגם קטן ביחס 
לחלקן של הנשים )משה, 2016(. כל הנבדקים במחקר הנוכחי קיימו באופן שגרתי בעבודתם מפגשים 

עם פונים ברמות אינטנסיביות שונות.
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לוח 1: מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית המדגם

המשתנה
סטיית תקן/אחוזיםממוצע/מספר

N/Mean%/SD

מגדר
1811%גברים
14589%נשים

40.1810.77גיל
ארץ לידה
14085.9%ישראל

31.8%ברית המועצות לשעבר
42.5%אתיופיה

21.2%מרוקו
148.6%ארצות אחרות

מצב משפחתי
3119.1%רווק
11269.1%נשוי

1710.5%גרוש
21.2%אלמן
השכלה

5936.2%תואר ראשון
9558.3%תואר שני

21.2%תואר שלישי
74.3%אחר

רמת דתיות
8954.6%חילוני

2917.8%מסורתי
3722.7%דתי

84.9%דתי מאוד
מסגרת עבודה

10866.3%אגף הרווחה
5533.7%מסגרות אחרות

13.0210.54ותק במקצוע העבודה הסוציאלית
הכנסה משפחתית חודשית בשקלים

74.3%עד 5,000 
 10,000–5,0013521.5%

15,000–10,0015332.5%
20,000–15,0014125.2%

20,0012716.6% ומעלה
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כלי המחקר
שאלון סגנונות לניהול קונפליקטים: להערכת הסגנונות לניהול קונפליקטים נעשה שימוש בשאלון 
 Thomas,(  )Thomas-Kilmann conflict mode instrument( ניהול קונפליקט  וקילמן לזיהוי דרך  תומס 
1974( – שאלון לדיווח עצמי הבוחן דרכי התמודדות עם קונפליקטים בין-אישיים. המשתתפים במחקר 

זה התבקשו לענות על שאלוני המחקר על בסיס תפיסותיהם את הקונפליקטים שעולים בעבודתם 
 12 פריטים, מהם   60 הכול  בסך   – היגדים  שני  ובכל אחד  30 סעיפים,  אליהם. בשאלון  הפונים  מול 
פריטים שמתייחסים לכל סגנון של ניהול קונפליקטים. זוג משפטים לדוגמה: )1( "אני נמנע לעיתים 
עשוי  אני  האחר,  האדם  את  ישמח  זה  "אם   )2( )הימנעות(;  דעות"  לחילוקי  שתביא  עמדה  מלנקוט 
להניח לו להמשיך לדגול בעמדתו" )ויתור(. על המשיבים לבחור מכל זוג היגדים את ההיגד המאפיין 
ביותר את התנהגותם במצבי קונפליקט. המשתתפים במחקר זה התבקשו להתייחס באופן ספציפי 
ולא  סגנון  בכל  רציפים  ציונים  לחשב  במטרה  אליהם.  הפונים  מול  בעבודתם  שעולים  לקונפליקטים 
לקבוע סגנון דומיננטי לכל משתתף, בכל זוג פריטים שמוצג למשתתף ערכנו קידוד שונה, שבו הפריט 
שהתקבלו  הציונים  של  ממוצע  חישבנו  סגנון  לכל   .0 קיבל  נבחר  שלא  והפריט   1 ציון  קיבל  שנבחר 

בפריטים השונים. כל סגנון זווג לסגנון אחר שלוש פעמים, וממוצע הציונים בכל סגנון נע בין 0 ל-1.

 :)Rahim, 1983( כל היגד ציין סגנון אחד מתוך חמשת הסגנונות לניהול קונפליקטים שמצא רחים
תחרותיות, שיתוף פעולה, פשרה, הימנעות וויתור. תומס וקילמן דיווחו על מהימנות מבחנים חוזרים 
)לאחר ארבעה שבועות( כדלהלן: תחרותיות – 61., שיתוף פעולה – 63., פשרה – 66., הימנעות – 68. 
וויתור – 62. במחקר זה נמצא בבחינת הסולמות המקוריים של השאלון טווח מהימנות נמוך מ-6., 
ניהול הקונפליקטים.  זה התאמה מחדש בסגנונות  וכיוון שהוא היה מרכזי במחקר, נעשתה לשאלון 
נמצאו   ,varimax רוטציית  גורמים של המרכיבים העיקריים בתשובות המשתתפים עם  ניתוח  לאחר 
השאלון  לפריטי  בהתאם  קונפליקטים,  לניהול  הסגנונות  לחמשת  שהותאמו  חדשים  ציונים  חמישה 
בכל קטגוריה. המיון נעשה ב-36 מתוך 60 היגדים, משום שבאו בחשבון רק הפריטים שנגעו לסגנון 
במיון החדש,  נכללו  לא  פריטים מהשאלון המקורי   24 א(.  בנספח  פירוט  )ראו  יחיד  קונפליקט  ניהול 
שכן הם נגעו לכמה סגנונות ניהול של קונפליקטים במקביל. לא היה אפשר להבחין על סמך הטעינּות 
החיובית שלהם לאיזה מסגנונות ניהול הקונפליקט הם משתייכים, ולכן לא היה אפשר לשייך אותם 
לסגנון אחד מסוים. לאחר חישוב הציונים מחדש נמצאה מהימנות פנימית לפי אלפא קרונבך טובה או 
בינונית לארבעת תתי-הסקלות של תחרותיות )84.(, פשרה )67.(, הימנעות )62.( וויתור )64.(. חשוב 
לציין כי המהימנות של תת-הסקלה של שיתוף פעולה נמצאה לא תקינה )42.(, ועל כן סגנון ניהול 

קונפליקטים של שיתוף פעולה לא נכלל בפרקי הממצאים והדיון.

שחיקה מדדי  בשאלון  שימוש  נעשה  השחיקה  רמות  להערכת  שחיקה:  מדדי   שאלון 
)Maslach et al., 1986( )Maslach Burnout Inventory – MBI-GS(. השאלון מורכב מ-16 היגדים שבחנו 
שלושה ממדים: תשישות )לדוגמה: "אני חש שחוק מעבודתי"(, ציניות )לדוגמה: "התעניינותי בעבודתי 
פחתה מאז שהתחלתי בתפקיד הזה"(, וחוללות מקצועית – עד כמה העובד מרגיש בטוח בתרומתו 
לארגון וביכולתו לעמוד בציפיותיו ובמטרותיו של הארגון במסגרת עבודתו )לדוגמה: "אני מסוגל לפתור 
ביעילות את הבעיות העולות בעבודתי"(. הפרטים מדורגים על סולם שנע שבין 1 )אף פעם( ל-7 )כל 
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יום(. סכום גבוה של הפריטים מעיד על שחיקה גבוהה, וסכום נמוך מעיד על שחיקה נמוכה. כלי זה 
לכלי  נמצאה  עדכניים  במחקרים  גם   .)Maslach et al., 1986(  .87 של  גבוהה  מהימנות  כבעל  נמצא 
מהימנות אלפא קרונבך גבוהה של 9. )לדוגמה Philippe et al., 2019(. במחקר הנוכחי נעשה שימוש 

בציון הכללי של שחיקה, ונמצאה מהימנות גבוהה לפי אלפא קרונבך של 88.

שאלון סולם הדיכאון: להערכת תסמינים הדיכאוניים נעשה שימוש בשאלון סולם הדיכאון של 
 )Center for Epidemiological Studies-Depression Scale – CES-D( אפידמיולוגיים  למחקרים  המרכז 
)Radloff, 1977(. השאלון מורכב מ-20 היגדים, ועל הנבדק לדרג כל אחד מהם על פי תחושותיו בארבעת 
השבועות שקדמו למילוי השאלון בסולם שנע בין 0 )כלל לא או יום אחד בשבוע( לבין 3 )רוב הימים 
מאמץ";  היה  שעשיתי  דבר  שכל  "הרגשתי  לדוגמה:  דיכאון,  תסמיני  מייצגים  ההיגדים  הזמן(.  כל  או 
נמצאה  לשאלון  ל-60.   0 בין  נע  השאלון  של  הכללי  הסכום  אותי".  מחבבים  לא  שאנשים  "הרגשתי 
עקביות פנימית גבוהה מאוד וכן תוקף ומהימנות גבוהים )Radloff, 1977(. במחקרים שנעשו בישראל 
 Abu-Kaf & Braun-Lewensohn,(  .89 של  ומהימנות  תוקף  לשאלון  נמצאו  יהודיות  אוכלוסיות  בקרב 

2015(. במחקר זה נמצאה לכלי מהימנות אלפא קרונבך גבוהה של 91.

שאלון תמיכה חברתית: להערכת התמיכה החברתית נעשה שימוש בשאלון תמיכה חברתית 
)Sherbourne & Stewart, 1991(. בשאלון   )Medical Outcomes Study Social Support Survey – MOS(
דיווח עצמי זה קיימים 19 פריטים, המודדים מגוון מדדים תפקודיים של תמיכה חברתית, כולל תמיכה 
רגשית או הסברתית, תמיכה מוחשית ותמיכה המבוססת על חיבה ואינטראקציות חיוביות, בדגש על 
הזמינות הנתפסת של תמיכה בעת הצורך )לדוגמה: "באיזו מידה יש לך מישהו שיכין לך אוכל במידה 
ואת לא יכולה לעשות זאת בעצמך?"(. המשתתפים התבקשו להשיב באיזו תדירות כל סוג תמיכה זמין 
להם בעת הצורך בסולם ליקרט שנע בין 1 )לעולם לא( ועד 5 )כל הזמן(. כלי זה נבחן על ידי שרבורן 
וסטיוארט )Sherbourne & Stewart, 1991( בקרב כ-3,000 בוגרים בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים, 
 Schwartz &( השאלון  של  העברית  בגרסה  שימוש  נעשה  הנוכחי  במחקר  בוססו.  ותוקפו  ומהימנותו 
Frohner, 2005(. לצורך המחקר השתמשנו בסכום התוצאות של השאלון ולא בחנו בנפרד סוגי תמיכה 

שונים, שכן המטרה הייתה לאמוד את הזמינות הכללית של תמיכה חברתית. במחקרים אחרים בקרב 
אוכלוסיות יהודיות נמצאה לכלי מהימנות של Abu-Kaf & Braun-Lewensohn, 2015( .72(, ובמחקר זה 

נמצאה לכלי מהימנות גבוהה לפי אלפא קרונבך של 96.

שאלון דמוגרפי: לבחינת המשתנים הדמוגרפיים נבנה שאלון דמוגרפי, ובו נאספו מהמשתתפים 
נתונים לגבי מגדר, מצב משפחתי, גיל, ותק במקצוע העבודה הסוציאלית, דת, רמת דתיות, הכנסה 

והשכלה.

הליך המחקר
בקרב  מחקר  לביצוע  הרווחה  במשרד  המחקר  אגף  מטעם  אתיקה  לאישור  בקשה  הוגשה  תחילה 
עובדים סוציאליים. לאחר שהתקבל האישור, נערך איסוף הנתונים בשתי דרכים: ראשית השאלונים 
למזכירות  טלפונית  פנינו  ובנוסף  והשפלה,  הדרום  באזור  רווחה  אגפי  בשני  ידנית  וחולקו  הודפסו 
האגפים לשירותים חברתיים והעברנו דרכה מכתב דוא"ל לעובדים הסוציאליים באגפים. במכתב נכללו 
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הסברים על המחקר וקישורים למענה על השאלון באופן מקוון ואנונימי. שנית, קישור מקוון למענה 
אחרות  ובקבוצות  סוציאליים  עובדים  של  בקבוצות   Facebook החברתית  ברשת  הופץ  השאלון  על 
וצורפו  הועברו למחשב  ידנית  הנתונים מהשאלונים שנאספו  ולמחקר.  סוציאלית  לעבודה  הקשורות 

לנתונים שנאספו באופן מקוון. 

ניתוחים סטטיסטיים
ערכנו   1 המחקר  שאלת  לבחינת   .24 בגרסה   IBM SPSS בתוכנת  שימוש  נעשה  הנתונים  לניתוח 
)סגנונות  בין הממוצעים של משתני המחקר  ונערכה השוואה  תלויים,  בלתי  t-test למדגמים  מבחני 
ניהול קונפליקטים, תמיכה חברתית, שחיקה ודיכאון( בקרב נשים וגברים. לבחינת שאלת המחקר 2 
חושבו מתאמי פירסון ונבדק הקשר בין משתנה הוותק במקצוע לבין משתני המחקר. לבחינת שאלות 
המחקר 3 ו-4 חושבו מתאמי פירסון בין משתני סגנונות ניהול הקונפליקטים לבין משתני השחיקה, 
הדיכאון והתמיכה החברתית. לבחינת שאלת המחקר 5 נערכו שתי רגרסיות היררכיות מרובות לניבוי 
ניהול  סגנונות  משתני  וכן  במקצוע,  וותק  מגדר  הדמוגרפיים  המשתנים  באמצעות  ושחיקה  דיכאון 

הקונפליקטים והתמיכה החברתית.

ממצאים
בהשערה 1 שוער כי נשים ייטו יותר לאמץ סגנונות של ויתור ופשרה לניהול קונפליקטים, ואילו גברים 
של  יותר  גבוהות  רמות  על  ידווחו  נשים  כי  שוער  כן,  כמו  ותחרותיות.  הימנעות  של  לסגנון  יותר  ייטו 
ודיכאון מאשר גברים. מהממצאים המוצגים בלוח 2 עולה כי ההשערה הופרכה: לא נמצאו  שחיקה 
הבדלים בין גברים ונשים בנוגע לאימוץ סגנונות מסוימים לניהול קונפליקטים, ולא נמצאו הבדלים בין 
גברים ונשים בנוגע למדדי שחיקה ודיכאון. חשוב לציין כי נמצא הבדל גבולי בכיוון המשוער בסגנון ניהול 

קונפליקטים של ויתור בקרב נשים לעומת גברים.

לוח 2: הבדלים באימוץ סגנון ניהול קונפליקטים ומדדי שחיקה ודיכאון בין גברים ונשים

המשתנים 
t valueנשיםגבריםכלל המדגם

)1,161( MSDMSDMSD

55.-43.29.39.22.43.29.תחרותיות )0–1(

92.-56.28.50.31.56.27.הימנעות )0–1(

68.-65.27.61.29.66.27.פשרה )0–1(

^49.27.38.28.51.27-1.9.ויתור )0–1(

95.-4.01.793.87.654.03.81תמיכה חברתית )1–5(

24.077.4724.177.424.17.5.06שחיקה )0–112(

05.-11.598.0711.509.011.68.0דיכאון )0–60(

^p <.08
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ייטו לאמץ סגנון של תחרותיות  בהשערה 2 שוער כי עובדים סוציאליים בעלי ותק רב יותר במקצוע 
וויתור בניהול קונפליקטים על פני סגנון של פשרה והימנעות, וידווחו על מדדי שחיקה ודיכאון נמוכים 
זו  השערה   ,3 בלוח  לראות  שאפשר  כפי  יותר.  מועט  ותק  בעלי  סוציאליים  לעובדים  בהשוואה  יותר 
הופרכה. בניגוד למשוער, משתנה הוותק במקצוע לא נמצא קשור אף לא לאחד מהסגנונות לניהול 

הקונפליקטים, כמו כן, לא נמצא קשר בין משתנה זה למשתני שחיקה ודיכאון.

לוח 3: מתאמים בין משתני המחקר

12345678המשתנים

*16.*13.17.-12.-***35.*02.18.-11. תחרותיות

10.02.-09.09.***35.**21.35. הימנעות

10.05.-09.03.-**31.23. פשרה

*16.-*18.-^14.-07.-41. ויתור

03.-11.-51.12. ותק במקצוע העבודה הסוציאלית

***32.-***30.-61. תמיכה חברתית

***71.65. שחיקה

81. דיכאון

^p <.08. *p <.05. **p <.01. ***p <.001.

בהשערה 3 שוער כי יימצא קשר חיובי בין סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות וויתור לבין מדדי 
חיוביים  קשרים  נמצאו  במלואה.  אוששה  ההשערה   ,3 בלוח  לראות  שאפשר  כפי  ודיכאון.  שחיקה 

ומובהקים בין סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות וויתור לבין מדדי שחיקה ודיכאון. 

ודיכאון. גם השערה  יימצא קשר שלילי בין תמיכה חברתית למדדי שחיקה  בהשערה 4 שוער כי 
זו אוששה באופן מלא, ונמצא קשר שלילי בין רמות גבוהות של תמיכה חברתית לבין מדדי שחיקה 
נטו לדווח על רמות  גבוהות של תמיכה חברתית  ודיכאון, כך שעובדים סוציאליים שדיווחו על רמות 

נמוכות יותר של שחיקה ודיכאון. 

באמצעות  ודיכאון  שחיקה  משתני  לניבוי  מרובות  היררכיות  רגרסיות  שתי  נערכו  כך,  על  נוסף 
המשתנים הדמוגרפיים מגדר וותק במקצוע, סגנונות ניהול קונפליקטים ותמיכה חברתית. הממצאים 

מוצגים בלוחות 4 ו-5 להלן.
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 לוח 4: רגרסיה היררכית מרובה לניבוי שחיקה באמצעות משתנים דמוגרפיים,
סגנונות ניהול קונפליקטים ותמיכה חברתית

BSE BβR² changeF(df1, df2)המשתנה
)160 ,2(02.91.צעד 1: משתנים דמוגרפיים

923.77.02.מגדר
14.-20.12.-ותק במקצוע העבודה הסוציאלית
)156 ,4( *103.07.צעד 2: סגנונות ניהול קונפליקטים

13.-7.324.60-פשרה
*11.624.01.22תחרותיות

03.-1.444.67-הימנעות
**15.04.63.27ויתור

)155 ,1(**105.24.צעד 3: תמיכה חברתית
-.32.08-.32***

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

וותק במקצוע הסבירו 2% ממשתנה  כי בצעד הראשון, המשתנים הדמוגרפיים מגדר  4 עולה  מלוח 
השחיקה בקרב עובדים סוציאליים, ולא נמצא קשר מובהק בין משתנים אלה לבין ניבוי שחיקה. אך 
בצעד השני, כאשר הוספנו למשתנים הדמוגרפיים את סגנונות ניהול הקונפליקטים, נוספו 12% בניבוי 
תחרותיות  של  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  לבין  שחיקה  בין  מובהק  קשר  ונמצא  שחיקה,  המשתנה 
יותר שימוש  )p<.01, β=.27(. כלומר, ככל שהעובדים הסוציאליים דיווחו על  וויתור   )p<.05, β=.22(
יותר של שחיקה. בצעד השלישי  דיווחו גם על רמות גבוהות  וויתור, כך הם  בסגנונות של תחרותיות 
נוסף משתנה התמיכה החברתית, אשר תרם 22% לניבוי השחיקה. מניתוח הרגרסיה אפשר לראות כי 
המשתנים העיקריים שתרמו לניבוי שחיקה הם סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות, ויתור, וכן 

תמיכה חברתית. לסיכום, מודל הרגרסיה שהוצג לעיל הסביר 36% ממשתנה השחיקה.

לוח 5: רגרסיה היררכית מרובה לניבוי דיכאון באמצעות משתנים דמוגרפיים, סגנונות ניהול קונפליקטים 
ותמיכה חברתית 

BSE BβR² changeF(df1, df2)המשתנה

)160 ,2(021.06.צעד 1: משתנים דמוגרפיים
312.02.01.מגדר

12.-09.07.-ותק במקצוע העבודה הסוציאלית
)156 ,4( 072.04.צעד 2: סגנונות ניהול קונפליקטים

03.-1.042.52-פשרה
*4.742.23.17תחרותיות

1.442.56-0.5-הימנעות
**6.622.54.22ויתור

)1,155(**187.05.צעד 3: תמיכה חברתית
-.24.04-.45**

*p<.05. **p<.01
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ממשתנה   2% הסבירו  במקצוע  וותק  מגדר  הדמוגרפיים  המשתנים  הראשון  בצעד  כי  עולה   5 מלוח 
הדיכאון בקרב עובדים סוציאליים. בצעד השני, בהוספת סגנונות ניהול הקונפליקטים, נוספו 9% בניבוי 
משתנה הדיכאון. בשלב זה, בדומה לשחיקה, נמצא קשר מובהק בניבוי דיכאון בקרב עובדים סוציאליים 
)p<.01, β=.22(. בצעד השלישי  וויתור   )p<.05, β=.17( לסגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות 
נוסף משתנה התמיכה החברתית, אשר תרם 27% לניבוי דיכאון. מניתוח הרגרסיה עולה כי המשתנים 
שתרמו במידה הרבה ביותר לניבוי דיכאון הם סגנונות ניהול קונפליקטים של ויתור ותחרותיות ותמיכה 

חברתית. מודל הרגרסיה שהוצג לעיל הסביר 38% ממשתנה הדיכאון.

סיכום
נמצא קשר חיובי בין סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות וויתור לבין מדדי שחיקה ודיכאון, וקשר 
שלילי בין תמיכה חברתית לבין מדדים אלה. כמו כן נמצאה תרומה מובהקת למשתני התחרותיות, 
בסגנונות  לבחירה  מגדר  בין  קשר  נמצא  לא  ודיכאון.  שחיקה  בהסבר  החברתית  והתמיכה  הוויתור 

מסוימים של ניהול קונפליקטים.

לוח 6: סיכום התוצאות

אישוש/דחייה ופירוטהשערה

יותר  לאמץ  ייטו  נשים  הסוציאליים,  העובדים  מקרב 
קונפליקטים,  לניהול  ופשרה  ויתור  של  סגנונות 
תחרותיות  של  סגנונות  יותר  לאמץ  ייטו  גברים  ואילו 
והימנעות. כמו כן, נשים ידווחו על רמות גבוהות יותר 

של שחיקה ודיכאון מאשר גברים.

הבדלים  נמצאו  לא   – במלואה  הופרכה  ההשערה 
ניהול  של  מסוימים  סגנונות  באימוץ  ונשים  גברים  בין 
במדדי  ביניהם  הבדלים  נמצאו  ולא  קונפליקטים, 

שחיקה ודיכאון.

סגנון  יאמצו  יותר  רב  ותק  בעלי  סוציאליים  עובדים 
של  סגנונות  פני  על  קונפליקטים  לניהול  ויתור  של 
בין  שלילי  קשר  יימצא  והימנעות.  פשרה  תחרותיות, 

ותק במקצוע לבין שחיקה ולדיכאון.

ההשערה הופרכה במלואה – בניגוד למשוער, משתנה 
לאחד  לא  אף  קשור  נמצא  לא  במקצוע  הוותק 

מהסגנונות לניהול הקונפליקטים.

של  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  בין  קשר  יימצא 
שחיקה  של  יותר  גבוהות  לרמות  וויתור  תחרותיות 

ודיכאון בהשוואה ליתר הסגנונות.

חיוביים  קשרים  נמצאו   – במלואה  אוששה  ההשערה 
של  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  בין  ומובהקים 

תחרותיות וויתור לבין רמות שחיקה ודיכאון.

תמיכה  של  גבוהות  רמות  בין  שלילי  קשר  יימצא 
חברתית למדדי שחיקה ודיכאון.

בין  שלילי  קשר  נמצא   – במלואה  אוששה  ההשערה 
רמות גבוהות של תמיכה חברתית לבין מדדי שחיקה 

ומדדי דיכאון.

יהיו  ותחרותיות  ויתור  קונפליקטים של  ניהול  סגנונות 
ותק  לדיכאון.  והן  לשחיקה  הן  משמעותיים  מנבאים 
יהיו  חברתית  ותמיכה  הסוציאלית  העבודה  במקצוע 

מנבאים שליליים לשחיקה ודיכאון.

העיקריים  המנבאים  חלקי:  באופן  אוששה  ההשערה 
ויתור  של  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  היו  לשחיקה 
העיקריים  המנבאים  חברתית.  ותמיכה  ותחרותיות 
ויתור  של  קונפליקטים  ניהול  סגנונות  היו  לדיכאון 
כמנבא  נמצא  לא  ותק  חברתית.  ותמיכה  ותחרותיות 

של שחיקה או דיכאון.
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דיון
לבין  דמוגרפיים  ומשתנים  חברתית  תמיכה  קונפליקטים,  ניהול  סגנונות  בין  הקשר  נבחן  זה  במחקר 
רמות השחיקה והדיכאון בקרב עובדים סוציאליים. להלן הדיון בעיקרי הממצאים שעלו במחקר הנוכחי. 
קשרים חיוביים נמצאו בין סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות וויתור לבין שחיקה ודיכאון. ממצא 
קונפליקטים  לניהול  יעילים  פחות  סגנונות  בין  קשרים  שהעלו  קודמים,  מחקרים  לממצאי  תואם  זה 
לבין רמות גבוהות יותר של שחיקה ודיכאון ורמות נמוכות של רווחה נפשית )McKibben, 2017(. אפשר 
להסביר ממצא זה בטבעם הלא יעיל של שני סגנונות אלה לניהול קונפליקטים: עובד סוציאלי המנהל 
קונפליקט עם פונה בסגנון של תחרותיות, דואג יותר למטרותיו שלו ולמגבלות המערכתיות שלהן הוא 
כפוף ופחות לצרכיו ולמטרותיו של הפונה, ואילו עובד סוציאלי המנהל קונפליקט עם פונה בסגנון של 
ויתור דואג יותר לצרכים ולמטרות של הפונה על פני אלו שלו עצמו ושל המערכת שהוא מייצג. בשני 
המקרים צרכיו של אחד הצדדים נזנחים. אף כי הקונפליקט עשוי להיפתר כך במהירות יחסית, זניחת 
צורכי אחד הצדדים מגבירה את תחושת הלחץ והמעמסה הנפשית של העובד הסוציאלי. עקב כך, 

בחירה בשני הסגנונות מניבה השלכות נפשיות שליליות על העובד הסוציאלי.

גם  נפגע  הסוציאלי  העובד  כי  נמצא  שבהם  קודמים,  מחקרים  לממצאי  תואמים  אלה  ממצאים 
 Labrague et al.,( כאשר צרכיו שלו בקונפליקט נענים במלואם, אם צרכיו של הפונה לא נענים כלל
McKibben, 2017; Montoro-Rodriguez & Small, 2006 ;2018(. דינמיקה זו במפגש בין העובד הסוציאלי 

לפונה עלולה לייצר "כדור שלג" שמחריף את הקונפליקט ממפגש למפגש, והלחץ והמעמסה שנובעים 
חוויות  הסוציאלי.  העובד  בקרב  והדיכאון  השחיקה  מדדי  את  מעלים  זה  יעיל  לא  התמודדות  מסגנון 
וחוסר ערך, שנמצאו בבסיסם של תסמינים  אלה עלולות להוביל לתחושות של חוסר אונים, תסכול 
הצדדים  שני  של  לצורכיהם  המענה  חשיבות  עולה  מכאן   .)APA, 2000; Mulki et al., 2015( דיכאוניים 

בקונפליקטים העולים בין העובד הסוציאלי לפונה.

באופן מפתיע, לא נמצאו קשרים בין סגנונות הימנעות ופשרה לבין שחיקה ודיכאון. שני סגנונות 
אלו מתאפיינים במידה של שוויוניות בקונפליקט, בדגש על הצרכים של שני הצדדים. בהימנעות אין 
ייצוג של הצורך של העצמי ושל האחר, ואילו בפשרה יש ייצוג או הבעה חלקית של צורכי שני הצדדים. 
סגנון של הימנעות מבטא חשש וחוסר רצון לנהל קונפליקט מלכתחילה בשאיפה להימנע מההשלכות 
הרגשיות שלו, והדבר עשוי להסביר למה עובדים סוציאליים הנוטים להשתמש בסגנון זה סובלים פחות 
ודיכאון,  שחיקה  פחות  יחוו  זה  בסגנון  שהמשתמשים  צפוי  היה  לפשרה,  בנוגע  דיכאון.  או  משחיקה 
משום שבכך שני הצדדים אומנם מוותרים על חלק מצורכיהם, אך חלקם כן נענים – וחוויה זו אמורה 

לקדם תחושה חיובית ולצמצם חוסר אונים בקונפליקט.

יש לציין כי גורמים נוספים מעורבים בקונפליקט שבין העובד הסוציאלי לפונה. העובדים הסוציאליים 
עובדים במסגרת ארגונית אשר לה מגבלות ונוהלים המכתיבים צורת התנהגות ותגובה לפונים. כמו כן, 
העובדים הסוציאליים משתייכים לצוות אשר נתון בהיררכיה ארגונית של מנהלי צוותים ומנהלי אגפים, 
ואינם יכולים תמיד להגיב כפי שהיו רוצים במפגש עם הפונים או להשתמש בסגנון ניהול הקונפליקטים 
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הלחץ  המתח,  רמת  את  להגביר  עשויים  הללו  הסביבתיים  המאפיינים  לסיטואציה.  בעיניהם  הנכון 
.)Savaya et al., 2021( והמעמסה שהם חווים בעבודתם

ממצא נוסף שעלה במחקר הוא קשר שלילי חזק בין תמיכה חברתית לבין מדדי שחיקה ודיכאון. 
התמיכה החברתית גם הייתה המנבא המשמעותי ביותר לשחיקה ודיכאון שנמצא במחקר. ממצא זה 
ובשיפור  ודיכאון  שחיקה  בצמצום  החברתית  התמיכה  חשיבות  על  בתחום  מחקרים  לממצאי  תואם 
תמיכה  שבה  הדרך  כאמור,   .)Drouin et al., 2018; Woodhead et al., 2016( הפיזית  הבריאות  מצב 
חברתית מסייעת להתמודד עם מצבי לחץ הומשגה בעבר בשני מודלים: המודל הישיר והמודל העקיף. 
על פי המודל הישיר, תמיכה חברתית מסייעת להימנע מלכתחילה ממצבי לחץ ואי-ודאות בכך שהיא 
מספקת יציבות והכרה בערך העצמי, ומסייעת לצפות מראש מצבים מלחיצים. על פי המודל העקיף, 
תמיכה חברתית מספקת כוח בולם למצבי לחץ או חוויות לחץ לאחר הופעתם. מודלים אלה נמצאו 
 Cohen & Wills, 1985; Sundqvist( סוציאליים  עובדים  ובפרט בעבור  תקפים בעבור כלל האוכלוסייה, 
ודיכאון במחקר הנוכחי תומך במודל  לבין שחיקה  בין תמיכה חברתית  et al., 2018(. הקשר השלילי 

ועקבי המסייע  יציב  הישיר של התמיכה החברתית, ומראה שהתמיכה החברתית משמשת כמשאב 
בהתמודדות עם מצבי שחיקה ודיכאון, ולא עולה אל פני השטח רק כאשר מתעוררים אירועים מעוררי 

לחץ.

במחקר זה לא נמצא אפקט של מגדר על שימוש בסגנונות לניהול קונפליקטים. ממצא זה שונה 
מממצאי מחקרים קודמים, שהצביעו על כך שנשים נטו יותר לסגנונות של ויתור ופשרה ואילו גברים 
 Brahnam et al., 2005; Dildar & Amjad, 2017; Nelson et( נטו יותר לסגנונות של הימנעות ותחרותיות
 Nelson et( אימוץ סגנון של ויתור הוסבר במחקרם של נלסון ואחרים .)al., 2015; Vestal & Torres, 2016

al., 2015( באמצעות סטריאוטיפים מגדריים שיוצרים ציפייה להתנהגות חברתית נורמטיבית בניהול 

קונפליקטים שהיא שונה בין גברים ונשים. עם זאת, מחקרים הצביעו באופן כללי על התנהלות שונה 
 Brahnam et al., 2005; Dildar( של נשים וגברים בקונפליקטים המתקיימים במרחבים ובהקשרים שונים
Amjad, 2017 &(. את היעדר ההבדלים המגדריים בסגנונות ניהול הקונפליקטים אפשר לייחס למיעוט 

הגברים שהשתתפו במחקר זה, וכן לשוני בין סוגי הקונפליקטים שנבדקו במחקרים קודמים לעומת 
זוגיים,  או  לרוב קונפליקטים משפחתיים  זה: מחקרים קודמים בחנו  הקונפליקטים שנבדקו במחקר 
והמעטים שהתמקדו בקונפליקטים במקצועות טיפוליים בחנו קונפליקטים עם עמיתים לעבודה ועם 
לבין  סוציאליים  עובדים  בין  קונפליקטים  ספציפי  באופן  נבדקו  הנוכחי  במחקר  ואילו  הניהולי,  הדרג 

הפונים אליהם.

ממצא בלתי צפוי העולה במחקר זה הוא היעדר ההבדלים בין גברים לנשים במדדי שחיקה ודיכאון. 
 Granek et al., 2016; Hamama, 2012; Schadenhofer et al.,( ממצא זה מפתיע לאור הספרות בתחום
2018(, שהצביעה על הבדלים מגדריים במשתנים אלה, כך שנשים נמצאו פגיעות יותר לרמות גבוהות 

לשחיקה  בפגיעּות  הבדלים  של  זו  חזקה  מגמה  למרות  אך  לגברים.  בהשוואה  ודיכאון  שחיקה  של 
ולדיכאון, היו גם מחקרים שלא מצאו הבדלים בין גברים לנשים במדדים אלה. מחקרים אלו התמקדו 
לרוב באוכלוסיות שרמת הלחץ בהן גבוהה, וההבדלים המגדריים הצטמצמו בהן עד כדי כך שלא היה 
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אפשר להבחין בהם עוד. לדוגמה, במחקר שנערך בקרב סטודנטים יהודים וערבים-בדואים במוסדות 
הערבי-בדואי  במדגם  לנשים  גברים  בין  המצוקה  ברמות  הבדלים  נמצאו  לא  בישראל,  אקדמיים 
)Abu-Kaf et al., 2019(. גם במחקר שנערך בקרב שוטרים לא נמצאו הבדלים מגדריים ברמות הלחץ 

.)McCarty et al., 2007( והשחיקה, אם כי כן נמצאו הבדלים כאלה בגורמים שהובילו ללחץ ולשחיקה

והן גברים על רמות גבוהות במיוחד של תסמינים  דיווחו הן נשים  חשוב לציין כי במחקר הנוכחי 
ייתכן כי המשמעות התאורטית של ממצא זה היא שאוכלוסיות הנתונות בקביעות בלחץ  דיכאוניים. 
ייחודיות  בעיות  עם  קבע  דרך  להתמודד  נדרשות  הסוציאליים,  העובדים  אוכלוסיית  זה  ובכלל  גבוה, 
המעלות את מדדי השחיקה והדיכאון בהשוואה לאוכלוסיות אחרות – והדבר מוביל גם לרמות גבוהות 
קודמים  שנמצאו במחקרים  ביניהם  כך שההבדלים  ולנשים,  לגברים  זהה  באופן  ודיכאון  של שחיקה 
של  היעדרם  את  להסביר  עשוי  במחקר  הגברים  המשתתפים  מיעוט  לכך,  בנוסף  להצטמצם.  נוטים 

הבדלים מגדריים בנוגע לשחיקה ודיכאון.

באשר לוותק במקצוע העבודה הסוציאלית, במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין משתנה זה לבין 
 Hamama, 2012; Maslach et al.,( מדדי השחיקה והדיכאון. ממצא זה עומד בסתירה למחקרים הקיימים
2001(, שהעלו כי עובדים סוציאליים בעלי שנות ותק רבות יותר נוטים לדווח על שחיקה ודיכאון נמוכים 

יותר. בשונה מהמחקר הקיים בתחום, נמצא כי ותק במקצוע העבודה הסוציאלית אינו קשור אף לא 
לאחד מסגנונות ניהול הקונפליקטים )Vestal & Torres, 2016(. את חוסר ההתאמה הזה אפשר להסביר 
בכך שעובדים סוציאליים ותיקים הינם מנוסים מאוד בניהול קונפליקטים עם פונים, מיומנים יותר בגיוון 
בין סגנונות ניהול הקונפליקטים מולם, ואינם מאמצים סגנון אחד מסוים לניהול קונפליקטים עם כל 

הפונים אליהם.

מגבלות המחקר הנוכחי והצעות למחקרי המשך
למחקר הנוכחי מגבלות אחדות. ראשית, בשאלון סגנון ניהול קונפליקטים, מהימנות תת-הסקלה של 
ניהול הקונפליקטים של שיתוף  )42.(, מה שהוביל להוצאת סגנון  שיתוף פעולה נמצאה לא תקינה 
פעולה מניתוח הנתונים. משמעות הדבר היא שסגנון ניהול קונפליקטים אחד מתוך החמישה שנבדקו 
האיכויות  את  שיבחן  המשך  מחקר  בביצוע  הצורך  עולה  הנוכחי  מהמחקר  זה.  במחקר  נכלל  לא 
ויספק מידע על הכלים המומלצים  הפסיכומטריות של הכלי להערכת סגנונות ניהול הקונפליקטים, 

יותר לשימוש בקרב אוכלוסיית הבוגרים בחברה הישראלית.

)Cross-sectional(, כך שכל המשתנים נמדדו באותה  נוספת היא שמדובר במחקר רוחב  מגבלה 
נקודת זמן. במערך מחקר זה אי אפשר להכריע אם סגנונות ניהול הקונפליקטים הם שהובילו לשחיקה 
ולדיכאון, או שאנשים אשר סובלים מרמות גבוהות של שחיקה ודיכאון בוחרים לנהל קונפליקטים בסגנון 
יותר במקצוע מובילות לרמות  ותק רבות  ניתן לקבוע אם שנות  כן לא  ויתור. כמו  או  של תחרותיות 
גבוהות יותר של תמיכה חברתית, או שמא אנשים שנהנים מרמות תמיכה גבוהות יותר גם נשארים 
יותר זמן במקצוע. מגבלה נוספת של המחקר נוגעת לדומיננטיות הנשית במדגם: מיעוט משתתפים 
גברים עשוי להטות את התוצאות, במיוחד בניתוחים שנועדו לבחון הבדלים מגדריים. מחקרי המשך 
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מאוזנים יותר מבחינה מגדרית יסייעו לבחון את מידת ההכללה שמאפשרים ממצאי המחקר הנוכחי. 
דתית  השתייכות  ובני  אחת  מדינה  ילידי  רובם  ואחידה,  מצומצמת  אוכלוסייה  דגם  המחקר  בנוסף, 
אחת. מחקרי המשך יוכלו לחקור מדגם מגוון יותר של קבוצות תרבותיות והשתייכויות דתיות בחברה 

הישראלית, ולבחון באיזו מידה הממצאים שהתקבלו במחקר זה יימצאו גם בקבוצות אחרות.

מהתוצאות עולה כי במשתנים שחיקה ודיכאון נותרה עדיין שונות רבה שאינה מוסברת באמצעות 
המשתנים הדמוגרפיים, סגנונות ניהול קונפליקטים ותמיכה חברתית. מחקרי המשך שיאספו נתונים 
לאורך זמן יוכלו להצביע על כיווני השפעה וסיבתיות בין שחיקה ודיכאון לבין סגנונות ניהול קונפליקטים 
לתרום  העשויים  נוספים  משתנים  בחשבון  יביאו  המשך  שמחקרי  חשוב  כן,  כמו  חברתית.  ותמיכה 
להבנת גורמי השחיקה והדיכאון בקרב עובדים סוציאליים, כגון תנאי העסקה וקונפליקטים עם עמיתים 
וממונים. כמו כן יש צורך במחקרי המשך שיבדקו מדגם רחב יותר ויאפשרו בחינת מודלים מורכבים 
יותר של תיווך ומיתון בקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים לבין שחיקה ודיכאון. ולבסוף, מוצע לערוך 
מחקר המשך איכותני שיבדוק לעומק את ההתמודדות של עובדים סוציאליים עם מצבי קונפליקט 

ויתחקה אחר התהליכים שהם עוברים בדרכם לפתור או לנהל קונפליקט עם הפונים אליהם.

מסקנות והשלכות יישומיות
חשיבותו של מחקר זה נובעת מבדיקת הקשר בין סגנונות ניהול קונפליקטים ותמיכה חברתית לבין 
ללחצים,  בעבודתם  קרובות  לעיתים  חשופים  אשר  סוציאליים,  עובדים  של  והדיכאון  השחיקה  רמות 
על  שונים  גורמים  של  השפעתם  את  שבדקו  למחקרים  בהמשך  ודיכאון.  שחיקה  יום-יומיים,  קשיים 
רמות השחיקה והדיכאון של עובדים סוציאליים, מחקר זה בחן שחיקה ודיכאון בקרבם מנקודת מבט 
ובמיוחד  ומדגיש את החשיבות שבראיית שני צידי הקונפליקט –  של חקר קונפליקטים בין-אישיים, 
את צרכיו ועמדתו של העובד הסוציאלי כפרט )ולא כנציג המערכת( בקונפליקטים מול הפונים אליו. 
המסקנה העיקרית העולה ממחקר זה היא שכאשר צרכיו של אחד הצדדים בקונפליקט לא נענים, 
צפויה עלייה ברמות השחיקה והדיכאון של העובד הסוציאלי. נוסף על כך, עובדים סוציאליים הסובלים 
ייטו לבחור בסגנון ניהול קונפליקטים המקפח את אחד הצדדים  מרמות גבוהות של שחיקה ודיכאון 
ניהול קונפליקטים הלוקחים בחשבון את שני הצדדים,  בקונפליקט. מכאן אפשר להסיק כי סגנונות 
יש בהם כדי לסייע בקידום רווחתם של העובדים הסוציאליים. כמו כן, מחקר זה מדגיש את החשיבות 
השחיקה  רמות  לצמצום  קשורה  היא  שכן  הסוציאליים,  העובדים  עבור  זמינה  חברתית  שבתמיכה 

והדיכאון שהם חווים.

למחקר הנוכחי ישנן השלכות יישומיות שיכולות לבוא לידי ביטוי בתוכנית הכשרה או ליווי לעובדים 
סוציאליים, אשר מתמקדת בזיהוי עובדים שעלולים להיות פגיעים במיוחד לשחיקה ולדיכאון בהתבסס 
על סגנונות ניהול הקונפליקטים שלהם, ומאמנת את העובדים הסוציאליים להשתמש בסגנונות יעילים 
לניהול קונפליקטים עם פונים. כמו כן, ברמת המדיניות, מחקר זה יכול לסייע כבר בשלבי ההכשרה 
של עובדים סוציאליים בהדגשת חשיבות המודעות לסגנונות ניהול קונפליקטים והתמיכה החברתית, 

ובהבהרת הקשר שלהם למדדי שחיקה ודיכאון.
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נקודות מפתח
בקרב עובדים סוציאליים נמצאו קשרים חיוביים בין סגנונות ניהול קונפליקטים של תחרותיות  	

וויתור לבין שחיקה ודיכאון.

משאב התמיכה החברתית נמצא כמנבא עיקרי לשחיקה ולדיכאון.  	

שימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים המקפחים אינטרסים של אחד הצדדים, העובד הסוציאלי  	
או הפונה, נמצא קשור לרמות גבוהות של שחיקה ודיכאון אצל העובדים הסוציאליים.
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