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  תקציר

" הראוימורה "ה את מחייב הרגיל בחינו� מיוחדי� צרכי� בעלי ילדי� של שילוב�

 להקנות יכולתבעל , ההוראה בתחו� ספציפי ידעבעל , גבוהה פדגוגית יכולת בעל להיות

 הרגשיי� ורכיה�יכולת ליצור בכיתה מער� העונה על צבעל ו וחשיבה למידה מיומנויות

, מחקרי� מראי� כי מורי� רבי� מאמיני� בשילוב ורואי� בו אתגר .הילדי� כלל של

אול� הלכה למעשה מעול� לא קיבלו הכשרה מותאמת לעבודה ע� ילדי� בעלי צרכי� 

, ניסיו� וידעבעיקר על רקע של חוסר , ה� אינ� חשי� מסוגלי�. רגשיי� מיוחדי�

מחקר זה בדק את הקשר . משפיעה על  יכולת� להיענות באופ� רגשי מותא� זו ותחושה

עמדות כלפי התלמידי� האמפתיה והרמת לבי� בי� תחושת המסוגלות העצמית 

המחקר נער� כשלב מקדי� . מורי� משלבי� בחינו� הרגיל בקרבהמשולבי� 

ב והייתה מכוונת להגברת תחושת להשתלמות שעסקה בעולמו הרגשי של המורה המשל

תוצאות המחקר הצביעו על קשר חיובי בי� . המסוגלות העצמית הרגשית בקרב מורי�

 מסוגלות תחושת כמחזקת נמצאה הספרדרגת בית . תחושת מסוגלות עצמית ואמפתיה

ואילו גיל וותק נמצאו , אמפתיה כמחזק נמצא אקדמי תואר. ואמפתיה עצמית

 ילדי� ע� לעבודה הכשרה, אקדמית השכלה. העצמית סוגלותהמ תחושת את כמחזקי�

ספרי תרמו לעמדות חיוביות יותר כלפי ילדי� �ודירוג בית מיוחדי� צרכי� בעלי

ממצאי� אלו מחדדי� את הצור� להגביר את תחושת המסוגלות של מורי� . משולבי�

כי� לילדי� בעלי צר, מתו� עמדה אמפתית, כדי שיוכלו לתת מענה רגשי מותא�

  .מיוחדי� המשולבי� בכיתה הרגילה
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  אמפתיה, בהוראה עצמית מסוגלות, שילוב כלפי עמדות: מפתח מילות

 הקדמה

 שילוב כלפי עמדות .1

המקצועית קיימת הסכמה כי שילוב� של תלמידי� בעלי צרכי� מיוחדי�  בספרות

) (Ruijs & Peetsma, 2009בחינו� הרגיל מהווה רפורמה משמעותית בתפיסת החינו� 

, ל"חוזר מנכ(בחוק החינו� המיוחד ) 1( שהיא נגזרת מהוספת פרק ד, השילוב תכנית וכי

 בבית השירותי� נותני על, השפיעה באופ� ישיר על עבודת� של מעצבי מדיניות, )2003

  ;Cook, (Cameron & Tankersley, 2007) י�הספר ובעיקר על הצוותי� החינוכי

Dixon, 2005 ."לכל טיפולית�המבטיחה תמיכה חינוכית, )ה"תשס" (השילוב כניתת 

 מורכבתיצרה בבתי הספר מציאות , ההזכאי להיכלל ב מיוחדי� צרכי� בעל תלמיד

, שוויו�להשיג  במטרה המיוחד לחינו� הרגיל החינו� מערכת בי� למזג השאיפה. מאוד

 מהצוות החינוכי לתת מענה הדרש השונה כלפי סובלנות ופיתוח אישית בי� הבנה

שיקומו של הילד . לא הוכשר ללמדה מעול�שהוא , חריגה יהלימודי ורגשי לאוכלוסי

והכנתו לחיי� חברתיי� ומקצועיי� תקיני� ככל  והסתגלות, קידו� עצמאותו, משולבה

ממחנכי� רבי� להרחיב את ידיעותיה�  דרשו, עד מיצוי יכולתו המרבית, האפשר

 לעסוק בחרו לאתחומי� שה�  – ולהשתל� בתחומי� פסיכולוגי� בתחו� ההוראה

זה נחקרו מורי� המשלבי� ילדי�  במחקר. (Ainscow, & Cesar, 2006) בה�

 מתאי� חינוכי טיפול שבעזרת חינוכיי� לימודיי� קשיי� כבעליהמוגדרי� על פי החוק 

, וריכוז קשב הפרעות, למידה לקויי: לדוגמה. בעיותיה� על להתגבר לה� לעזור נית�

  ).2002, אבישר( לק שכלי פיגור

 קוד� תלויה המעשה אל התאוריה מ� והוצאתו השילוב הצלחת כי הראו מחקרי�

ידיעותיו של  וברמת בנכונותו, במיומנויותיו, בכישוריו, בתפיסותיו, בעמדותיו כול

מחקרי� שבדקו ). 2006, כה� ולייזר(המחנ� והמורה העוסק במלאכת ההוראה והחינו� 

כלפי השילוב מצאו כי רוב המחנכי� תומכי� במדיניות את עמדותיה� של מחנכי� 

ההכשרה והמקורות הדרושי� , המומחיות, כי אי� לה� הזמ� טועני�א� , השילוב

, רייטר ופייגי� ,טלמור; 2004 ,טימור; 2004, אלמוג ושכטמ�(ליישו� יעיל של מדיניות זו 

 על, מודי� הכלליתאחרי� דיווחו על חשש כי השילוב יפגע ברמת הלי מחקרי� ).2004

 בארגו�, ההערכה בדרכי, הלימודי� בתכנית, ההוראה בשיטות שינויי� מפני חשש

 Idol, 2006; Jordan) משמעת לבעיותעל חשש כי השילוב יגרו�  וכ�, הפיזית הסביבה

& Stanovich, 2004) .לשילוב כללית מוכנות על דווח באר$ שנעשו במחקרי� 
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 בייחוד, השילוב ביישו� קושי הודגש א�, הרגיל בחינו� מיוחדי� צרכי� בעלי תלמידי�

 כי דיווחו) 2006( ולייזר כה�). 2002, אבישר( בכיתה ההוראה דרכי בשינוי הצור� עקב

בפרט כלפי תלמידי� ע� , השילוב עקרו� כלפי חיוביות עמדות הביעו המורי� מרבית

. מגבלות ביישו� השילובאול� ה� ביטאו ג� הסתייגויות מפני קשיי� ו, חריגויות קלות

וכ� בי� עצמת השילוב הנדרשת , נמצא קשר בי� סגנונות הוראה לבי� עמדות כלפי שילוב

, יהודה ולסט�ב� Lifshitz, Glaubman, & Issawi, 2004;( המיוחד צור�וחומרת ה

2004 .(  

גורמי� נוספי� שנמצאו כמשפיעי� על עמדותיה� של מורי� בחינו� הרגיל כלפי 

ובעיקר מידת המעורבות של ההנהלה ורמת  ,האקלי� הארגוני הבית ספרי שילוב ה�

במחקר ). 2003, דרור וויזל ;2003 ,ולייזר רייטר, אבישר(שיתו# הפעולה בקרב המורי� 

כי המורות מרגישות שמציאות השילוב היא  נמצא) 2006(איכותני שערכו גביש ושמעוני 

הורי� , תלמידי� –ה מקורות עיקריי� כאוטית עקב לח$ משתנה המופעל עליה� משלוש

 ,כישלו� ושחיקה, של חוסר הוגנות תחושות ה� העיקריות תחושותיה�. ובעלי תפקידי�

עדר יהלהמשתמע ממנו ו עלעדר ידע מבוסס על חוק החינו� המיוחד וילה המתווספות

מצאו מתא� חיובי ) 2006(כה� ולייזר . הכנה ודאגה מערכתית שוטפת ליישו� החוק

שילוב� של תלמידי� בעלי חריגויות שונות לבי� תפיסת ל בנוגעה בי� עמדות גבו

תגובות המורי� הראו שה� תופסי� . הכישורי� של המורה ללמד תלמידי� אלה בכיתה

כגו� ליקויי למידה , עצמ� כבעלי מסוגלות הוראה ללמד תלמידי� בעלי לקויות קלות

ללמד תלמידי� בעלי לקויות מורכבות  אול� כבעלי מסוגלות נמוכה, או בעיות התנהגות

תפיסת מסוגלות  בעלימורי� . פיגור שכלי בעלירשי� ותלמידי� יח, עיוורי�: כגו�, יותר

ונטו לייחס , כגו� מת� שבחי� וחיזוקי�, עצמית גבוהה יותר נטו לנקוט גישות מסייעות

תפיסת  בעלי מורי�, לעומת�. את  בעייתו של הילד ליחסי הגומלי� שבינו לבי� הסביבה

מסוגלות נמוכה נטו בשכיחות גבוהה יותר לייחס את הבעיה לתלמיד עצמו וגילו העדפה 

אלמוג (כגו� הפניית התלמיד לטיפול מחו$ לכיתה הרגילה , לגישות מגבילות יותר

מצא כי ככל שמורי� הרגישו שליטה טובה יותר ) 2003( גיבס). 2004, ושכטמ�

ויחס� כלפי הילד  שלה�ות העצמית ההוראתית עלתה תחושת המסוגל, ברגשותיה�

מובהק בי�  חיוביעל קשר  י�מצביע מחקרי�. (Gibbs, 2003)המשולב היה חיובי יותר 

תחושת המסוגלות של המחנ� לבי� עמדתו כלפי השילוב וכלפי התלמיד המשולב 

(Weisel & Dror, 2006) .  

 

 



  

 137 ♦ מורי� משלבי�
 

 מסוגלות עצמית 1.1 

) 1977(שנטבע על ידי בנדורה ) Self-Efficacy( "תחושת המסוגלות העצמית"המושג 

מתייחס לאמונות שיש לאד� בכל הנוגע ליכולותיו ולתוצאות מאמציו בסיטואציות 

על , על מאמציו, על בחירותיו, אמונות אלו משפיעות על התנהגותו של האד�. שונות

מחקרי� הראו כי . יכולת ההתמודדות שלו ועל התמדתו במשימות חייו השונות

לביצוע , ליכולת אישית, מסוגלות עצמית מבוססת על תפיסות עצמיות בנוגע לידע

 ,Goddard, Hoy & Woolfolk-(Hoy)ושליטה וקשורה לפעולות עתידיות ספציפיות 

2004 .  

האמונות בנוגע למסוגלות עצמית מבוססות על מידע המגיע מארבעה מקורות 

שכנוע מילולי ותגובות פיזיות  ,התנסויות חלופיות, התנסויות אישיות: אפשריי�

מידע זה מתפתח לידיעה קוגניטיבית בעלת ממד רגשי המשפיעה על יכולתו . וריגושיות

  ). (Usher & Pajares, 2008של האד� לממש את כישוריו או שלא לממש� כלל  

תחושת מסוגלות עצמית נחקרה בעיקר בכל הנוגע להיותה מנבאת , בתחו� החינו�

ובכל הנוגע להשפעתה בבחירת  , )Bates & Khasawneh, 2007(הישגי� אקדמיי� 

מסוגלות עצמית נמצאה קשורה (Labone, 2004) תחו� לימודי� והתמחות מקצועית 

מכוונות , אופטימיות, תפיסה עצמית –למושגי מפתח בתחו� המוטיבציה ללמידה 

 ,Hutchison, Follman(ייחוס אקראי ותחושת ער� , חרדת בחינות, להישג ולמטרה

Sumpter & Bodner, 2006 .( סטודנטי� בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה

פותרי� בעיות באופ� יעיל , מעריכי� את עבודת� האקדמית כיעילה יותר ומועילה

ה� ג� . ויכולת התמדת� גבוהה מזו של סטודנטי� בעלי תחושת מסוגלות נמוכה, יותר

, ת התקדמות� לעתי� קרובות יותרמבקרי� א, עובדי� טוב יותר על משימותיה�

 ,Schunk & Pajares(ונעזרי� באסטרטגיות של ויסות עצמי המשפרות את הצלחת�  

2005.(  

  

  מורי� של עצמית מסוגלות. 1.1.2

 הישגי�, הוראה של בהקשר בעיקר נחקרה המורה של העצמית המסוגלות תחושת

 של התאוריה על סתמבוס המושג הגדרת ).Egyed & Short, 2006(כיתה  וניהול

 הכישורי� ואת הידע את לארג� יכולתו את המורה בהערכת ומתמקדת בנדורה

  בנושאי בעיקר, עתידיות מטרות השגת לש� נדרשותדרכי פעולה  ולייש� שברשותו

, ריאלי אתגר בעלות מטרות הצבת השאר בי� כוללת זו יכולת. התלמידי� הישגי קידו�
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 ע� נאותה והתמודדות קשיי� לנוכח והתמדה $מאמ השקעת, הוראה בדרכי שימוש

  .(Hoy, & Burke-Spero, 2000)  רגשיי� מצבי�

 מגוו� לבי� המורה של העצמית המסוגלות תחושת בי� חיובי קשר מצאו מחקרי�

 למידה כלפי תלמידי� של עמדות, במבחני� ציוני�, התלמידי� הישגי: ביניה�, תוצאות

 הכנת, היעדרויות, קשי� הנחשבי� במקצועות להצלחה  ציפיות, הספר בית וכלפי

 משולבי� ילדי� כלפי תלמידי� ועמדות כיתה אקלי�, בית שיעורי

 ,Tschannen-Moran, & Barr, 2004; Hipp & Bredeson, 1995;) (Gibbsבכיתת�

2003 .  

, הורי� ע� שלה� לקשרקשר בי� תחושת מסוגלות עצמית אצל מורי�  מצאו אחרי�

 ,Seitsinger, Felner עצמ� התלמידי� וע�בית הספר  מנהל ע�, יי�מקצוע מורי� ע�

Brand & Burns, 2008) (Rich, Lev & Fischer, 1996;. תחושת בעלי מורי� 

 ציפיות הביעו נמוכה מסוגלות תחושת בעלי מורי� לעומת גבוהה עצמית מסוגלות

 במטלות להתמיד לתלמידיה� וגרמו במטרת� התמידו, מהתלמידי� יותר גבוהות

 תלמידיה�של  יה�ולכישלונות להצלחותיה� אחראי� עצמ� ראו ג� ה�. בכיתה

(Romi & Layser, 2006). יותר מאמיני� גבוהה מסוגלות בעלי מורי� כי נמצא כ� כמו 

רב יותר בהישגיה� ומציבי� לה�  עניי� מביעי�, חלשי� תלמידי� של ביכולת�

וגלות נמוכה רואי� בתלמידי� החלשי� בעלי מס מורי�, לעומת�. אתגרי� לימודיי�

   .)(Tschannen-Moran & Barr, 2004 החזקי� בתלמידי� ומתרכזי� להפרעות מקור

 ההחלטות קבלתעל קשר בי� תחושת המסוגלות של המורה לאופ�  מדווח )2003( גיבס

 מזמנו לתרו� ולרצו� מקבילי� מורי� ע� פעולה לשת# ליכולת, יישומ�  ולאופ� בכיתה

 אחרי� מחקרי� (Gibbs, 2003). הספר בבית ומורי� תלמידי� של החברתי דו�לקי

 הוראה דרכי ליישו�, בהשתלמויות להשתתפות �ג קשורה עצמית מסוגלות כי הראו

 במקצוע להתמדהו ההוראה למקצוע מחויבות להבעת, בכיתה ומגוונות חדשות

וגלות גבוהה נוטי� בעלי מס מורי�. )(Evers , Tomic & Brouwers, 2004 ההוראה

לעומת , אוטונומיה בקרב התלמידי� מעודדי�, יותר בניהול כיתת� הומאניי�להיות 

 נוקשות תקנות על והקפידומורי� בעלי מסוגלות נמוכה שנטו לניהול כיתה שמרני יותר 

 כאשר יותר גבוהה מסוגלות חשו מורי� .(Meijer, & Foster, 1998) סנקציות ועל

� סוציו ממעמד בתלמידי�, גבוהי� תלמידי� בהישגי מאופייני�ה ספר בבתי לימדו

 & ,Jordan) (& Stanovich, 2004; Egyedגבוה ובמיעוט בעיות משמעת  אקונומי

Short, 2006,  וכ� א� לימדו מקצועות מדעיי� לעומת מקצועות הומניסטיי�(Yenice, 
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� את תלמידיה� בבתי ספר יסודיי� חשי� מסוגלות גבוהה יותר לקד מורי�. (2009

 .(,Midgley, Aldarman & Hicksמבחינה לימודית לעומת מורי� בחטיבות הביניי�

1995(  

בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה נטו לקבל את שילוב� של  מורי�, לבסו#

בעלי  המורי�תלמידי� לקויי למידה ובעלי בעיות התנהגות בחינו� הרגיל יותר מ� 

 בעיות בעלי תלמידי� בהוראת רבה הצלחה חשו וכ�, הנמוכה המסוגלותתחושת 

 & Soodak & Podell & (Lehman, 1998; Soodak)התנהגותיות או לימודיות

Podell, 1997.  

  

 אישיי� מגורמי� מושפעת מורי� אצל העצמית המסוגלות תחושת כי העריכו מחקרי�

 אקלי� –גו� מגורמי� הקשורי� באר וכ� ומינו המורה גיל, בהוראה ותק: כגו�, שוני�

 מקצועיי� ומאפייני� הכיתה מאפייני, עמיתי� ע� פעולה שיתו#, הספר בית

 המאפייני� שלגבי בעוד ;Labone, 2004; Tschannen-Moran &) (Hoy, 2007שוני�

 אקלי�: קרי(הקשורי� בארגו�  גורמי� .משמעיי��חד ממצאי� נמצאו לא האישיי�

) מקצועיי� ומאפייני� בכיתה התלמידי� מאפייני, עמיתי� ע� פעולה שיתו#, כיתה

 ה� מצאו קשר חיובי מובהק בי� . על קשר ברור המצביעי�ממצאי�  בהחלטהניבו 

 שינויי� לקבל יכולת, המורה של אוטונומיות תחושת, משתפת ספרית מנהיגות בית

 הילד כלפי ועמדות המורה של העצמית המסוגלות תחושת לבי� עמיתי� בי� ושיתו#

  . Weisel & Dror,) (2006 המשולב

המסוגלות העצמית של המורה היא תפיסתו הסובייקטיבית את  תחושת, ככלל

 העמיתי� ולמעגל והכיתה התלמידי� למעגל הנוגעותיכולתו למלא משימות מקצועיות 

 משימתית מבחינה ה� המסוגלות תחושת נמדדתמעגלי� אלו   בתו�. וההנהלה

 העמיתי� ע�, התלמידי� ע� טובי� אישיי� י�ב יחסי� ניהול מבחינת וה� מקצועית

   ).2001 ,וקס פרידמ�(בית הספר  מנהל וע�

 כוללת וזו, המורה בהעצמת קשורה עצמית מסוגלות תחושת כי טענה )2008( ארהרד

 ההשפעה ביכולת אמונה, עצמי כבוד, עצמי ער� תחושת: כגו� מונחי� בתוכה

 שההוויה להתמסרות רגשית יותפנ למורה  מאפשרות אלו תכונות. ואוטונומיה

 צרכי� בעלי ילדי� בכיתה משולבי�כאשר   במיוחד, דורשת והלימודית ההוראתית

המורה נדרש להניח את הפרספקטיבה האישית שלו בצד . מיוחדי� וחברתיי� רגשיי�

 שהערכתו, גבוהה מסוגלות תחושת בעל מורה. ולראות את הדברי� מעיניו של התלמיד

 האינדיווידואלית התקיימותו צורת שבו בתהלי� להשתת# כולי, איתנה העצמית
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חינוכית זו  עמדה. התלמיד של האינדיווידואליות כינו� לטובת במתכוו� מתבטלת

 רבה להתייחסות שזכה מושג, "אמפתיה"מכונה פעמי� רבות בספרות המקצועית 

 Tettegah( החינוכי בתחו� ביותר מועטה ולהתייחסות, והטיפולי הפסיכולוגי בתחו�

& Anderson, 2007 (.  

  

   יהתאמפ. 2

 אחרי� של לרווחת� המתייחס, לפרט שיש" מוסרי רגש"כ בספרות מתוארת אמפתיה

 בהתנהגות אנשי� של מעורבות� על חיובי באופ� ומשפיע אישית�הבי� באינטראקציה

 & Zhou,Valiente & Eisenberg, 2003; Hakansson(  ואלטרואיסטית חברתית

Montgomery, 2003 .(של המידית לרגישות ,האד� ו שללמודעות מתייחסת אמפתיה 

 את, שלו הפרספקטיבה את, האחר רגשות את ולהבי� לזהות הפרט של וליכולתו הזולת

 ;Tettegah & Anderson, 2007( עול� החוויות שלו ואת משמעות הרגשות עבורו

  ).2004, עמית

ע�  אינטראקציה כדי תו� תחתשמתפ מולדת כיכולת והומשגה נחקרה אמפתיה

כמצב  ,)Keen, 2006(כתהלי� אינטואיטיבי  ,)Duan & Hill, 1996( משמעותיתדמות 

   .(Goldberg, 1999) וכתכונהעוררות רגשית 

 רגשית אמפתיה. קוגניטיבית אמפתיה לבי� רגשית אמפתיה בי� מבחיני� חוקרי�

 קוגניטיבית ואמפתיה, אחר אד� של לרגש בתגובה באד� רגשית להתעוררות מתייחסת

 אחר אד� של והתנהגויות רגשות, מחשבות לנבא האד� של ליכולתו מתייחסת

 יש. (Kerem& Fishman, 2001)מעורבות של רגשותיו האישיי�  ללא, באובייקטיביות

א� אינו חווה עוררות רגשית בעקבות כ� , זולתו את מבי� הפרט שבה�מצבי� 

(Hoffman, 2000) .רצו�, החלטה דורש באמפתיה השימוש כי הטוענת גישה קיימת 

  ).2000, שכטמ�; Mencl & Douglas, 2009( וידע להשתמש ביכולת זו

להתפתח רק באחד  ועשויה, תופעה התפתחותית היאהסבורי� כי אמפתיה  יש

 האמפתיה שיכולת סבורי� אחרי� חוקרי� .(Watson, 2009)ממרכביה ולא בשניה� 

לרדת לעומקה של יכולת זו יש לנקוט  כדיכאחד ו וקוגניטיביי� �רגשיי מיסודות בנויה

  . Tettegah (& Anderson, 2007)המשלבת יסודות אלו  גישה

 פנימיי� תהליכי� ולזיהוי להבנה דר� באמפתיה רואה הפסיכואנליטית הגישה

 המבוסס, אינטואיטיבי תהלי� הוא האמפתי התהלי� לטענת�. הזולת אצל המתרחשי�
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 ברובו על שכבות לא מודעות ונשע�, ההשלכה במנגנו� מבוקר שימוש על בעיקרו

(Lotowits, 2008; Zepf & Hartmann, 2008).  

, של העצמי הפסיכואנליטית בפסיכולוגיה מרכזי מושג היא האמפתיה, דומה באופ�

 )1977( קוהוט). 1995, אסטרוויל(כעמדה הורית חיונית וה� כעמדה טיפולית הכרחית  ה�

 כי טוע� הוא. הפנימי עולמו ולהכרת הזולת להבנת יחידי אמצעי באמפתיה רואה

 בתפיסת לעיוותי� תביא חיצונית הסתכלות ידי על המטופל של הפנימי עולמו חקירת

 ראותו נקודת את רואה אינו הוא, אמפתית עמדה מגלה אינו המטפל כאשר ולכ�, הזולת

על פי קוהוט היא  האמפתיה. גיתהפסיכולו החקירה בתחו� נמצא ואינו המטופל של

שיטה לאיסו# נתוני� על עולמו הפנימי של המטופל והיא שמגדירה את תחו� החקירה 

  ).  2000 ,אופנהיימר(הטיפולי 

 Williams & Turner, 2006( יעילה יותר צוות לעבודתכמו כ� נמצא קשר בי� אמפתיה  

Parker,( . לפסיכולוגיה ולרפואהבי� אמפתיה לעבודת� הקלינית של סטודנטי�(Hojat, 

Gonnella, Mangione (& Nasca, 2002 . ובי� אמפתיה למנהיגות רפואית(Skinner 

& Spurgeon, 2005) .נמצא קשר חיובי בי� אמפתיה לרמת אינטליגנציה : זאת ועוד

 ,Austin, (Evans, Goldwater & Potter)והישגי� לימודיי� אצל סטודנטי� לרפואה

, Hodgson & (Wertheim, 2007)ת אמפתיה לסלחנות בקרב סטודנטי� בי� רמ, 2005

  .(Lieth & Baumeister, 1998)בי� רמת אמפתיה לאשמה 

טענה כי אנשי� מועצמי� לומדי� להבי� מסרי� בעלי משמעות למצב� ) 2003(ידידיה 

מתו� כ� . ומרחיבי� בכ� את הבנת� החברתית ואת פרשנות� למצב הסובבי� אות�

 והערכה בחיי� שליטה תחושת. אמפתיי� ולהיות האחר את להבי� כולת�י הגדל

  . האמפתית היכולת ע� חיובי בקשר ה� ג� נמצאו עצמית

  

  מורי� בקרב אמפתיה 2.1

 אינטראקציות המעודדת מחנכי� אצל משמעותיתשאמפתיה מוכרת כיכולת  פי על א#

של האמפתיה בקרב  מאוד מחקרי� בחנו את תפקידיה מעט, תלמידי� בקרב חיוביות

 Tettegah (Yoon & Kerber, 2003;. Cooper , 2007(מחנכי� וסטודנטי� להוראה 

 באופ� קשורה היא כי וטענה" חינוכית אמפטיה"ל מפורטת הגדרה הציגהקופר ) 2002(

מאוד  ותלויה אינטראקציה כדי ותו� זמ� לאור� מתפתחת, המוסר להתפתחות ישיר

 את ומהווה" בסיסית אמפטיה"מ מורכבת היא. הבשותפי� באותה האינטראקצי

קשורה באופ� ' עמוקה אמפתיה, 'זאת לעומת. לתלמיד המורה בי� הקשר של תחילתו
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 ולמוטיבציה ביניה� קשר ליצירת, והתלמיד המורה של העצמי הער�מובהק לתחושת 

  . (Cooper, 2004)ללמידה אצל התלמיד 

המתקשרי� רגשית ומנטלית , בוההג מוסרית רמה כבעלי נמצאו אמפתיי� מורי�

 מוסרי מודל מהווי� ה�. אחרי� ע� שכזה לקשר לעודד� ומצליחי�  ה�לתלמידי

 אינטראקציות. חיוביות אינטראקציות עמ� ויוצרי� עמיתי� ולמורי� לתלמידי�

 בהתנהגות לשיפור, והלמידה ההוראה באיכות לעלייה תורמות אלו אישיות

  ).   (Tettegah & Andersen, 2007ולשיתופיות

 ספר� לבית התלמידי� של השייכות תחושת את כמחזקי� נמצאו אמפתיי� מורי�

 הביטחו� לתחושת ג� תורמי� אלו מורי�. ולעמיתי� למורה שלה� הקשר ואת

 יועצי� בקרב האמפתיה רמת את שבדק מחקר .Schutz, (2002) ספרי הבית באקלי�

 אמפתיה רמת בעלי יועצי� כי מצא הספר בבתי האלימות לרמת ביחס בית ספריי�

 התמודדות להגביר, התלמידי�גבוהה הצליחו לשק� את תחושת הרווחה האישית של 

 את שבדק מחקר. )(Ikiz, 2009מעשי אלימות  ולהפחית כעס של רגשות ע� יעילה

כי ככל שרמת  מצא אמפתיות ותגובות מורי� אצל רגשית אינטליגנציה בי� הקשר

 גברה אמפתי באופ� ולהגיב האחר את לראות היכולת, יותר הגבוהההבנה העצמית 

)Ergur, 2009(.  

מעבודת�  אינטגראלי כחלק הטיפולי התחו� את רואי� אינ� רבי� מורי�

היומיומית ורוב התלמידי� אינ� רואי� במורה כתובת לקבלת ייעו$ ותמיכה בתחו� 

ת החינו� לבי� ספק קיי� פער גדול בי� הציפייה לאמפתיה ממערכ ללא. הרגשי

 לפסיכולוגיה החינו� בי� ההפרדה, קרובות לעתי� .(Hoffman, 2009)המתרחש בשטח 

 תמיכה לקבלתפנייה למורה  אי, תלמיד�מורה ביחסי ניכור: כגו�, מצבי� מייצרת

 ואי תלמידי� של רגשיות בבעיות בטיפול מורי� של ביטחו� וחוסר רתיעה, רגשית

 ,Cohen).  מורי� של והשתלמות� הכשרת� במהל� מעשיי� טיפוליי� כלי� רכישת

2006)   

 מבוגרי� העצמת כי טענה אול�, אמפתיה על ישירות דיברה לא )2008( ארהרד

 של מרבי ומימוש מיטבית התפתחות המאפשרת סביבה מייצרת ילדי� ע� העובדי�

" נתפסת שליטה" למבוגרי� שתהיה ככל, לטענתה. ותלמידה תלמיד כל של הפוטנציאל

 כ�, הילדי� של לצורכיה� הול� מענה לתת יותר גבוהה ויכולת החיי� במצבי יותר רבה

 הנחה מנקודת יוצאת זו גישה. הנוער ובני הילדי� של יותר תקינה התפתחות תתאפשר

, אמפתיה, אישית מסוגלות תחושת, עצמי וכבוד עצמי ער� תחושת בעלי מבוגרי� כי

 כסוכני תפקידי� את למלא יותר רבה יכולת יבעל ה� ואוטונומיה פנימי שליטה מוקד
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 משמשי� נוער ובני ילדי� גדלי� שבה בסביבה המבוגרי�. הצעיר הדור לבני ִחברות

 היכולת שתגבר ככל. מצוקה בשעת לפנייה כתובת ג� כמו ישיר התנהגות כמודל

 כ� – ספרית והבית המשפחתית במערכת בעיקר – אלו מבוגרי� של האמתית

 & Chan,2004;  Jenning). יותר וחיובית בריאה תהיה הילדי� של התפתחות�

Greenberg, 2009)   

  

  המחקר  מטרת

רמת ) 1(: לבחו� את הקשר בי� המשתני� הבאי� הזה היית מחקר של מטרתו

מורי� משלבי� כלפי הילד המשולב  של עמדותיה�) 2(; המסוגלות העצמית ההוראתית

 מורי� בקרב האמפתיה רמת) 3( ;)מיוחדי� י�וחינוכיבעלי צרכי� לימודיי�  ילדי�(

  .בהשתלמות להשתת# שנבחרו הספר בבתי רגילות בכיתות משלבי�

 תחושת, מצא קשר חיובי בי� עמדות כלפי שילוביכי י הייתה המחקר השערת

 עצמית מסוגלות תחושת בעלי מורי�, כלומר. אמפתיה ורמת עצמית מסוגלות

 יותר חיוביות עמדותכבעלי ו יותר גבוהה אמפתיה רמת כבעלי יימצאו גבוהה הוראתית

 ותואר ספר�בית דרגת, מיוחד בחינו� הכשרה, גיל, ותק: המשתני�. המשולב הילד כלפי

  . מתווכי� כמשתני� תפקדו אקדמי

הממד הרגשי בהוראה עודדה את משרד החינו� לקיי� השתלמות בנושא  חשיבות

 עצמית מסוגלות, המאתגר הילד הבנת: כמו תכני� היתר בי� הכוללת, "הרגשי המחנ�"

 ההשתלמות מטרת. רגשי ואמפתיה ויסות, רגשית אינטליגנציה, המחנ� של רגשית

 בהנחה, להגביר את תחושת המסוגלות העצמית ההוראתית והרגשית של המחנ� הייתה

 כלפי החיוביות עמדותיו אתיה שלו ותשהגברתה של תחושה זו תגביר  את רמת האמפ

כותבת מאמר זה לבחו� את  החליטה, להשתלמות כהכנה. הרגילה בכיתה בהמשול הילד

כלפי הילד  המשלבי� המורי� עמדות את, רמת המסוגלות העצמית ההוראתית

 בקרב האמפתיה רמת אתו) מיוחדי� חינוכיי� לימודיי� צרכי� בעלי ילדי�(המשולב 

    .ותבהשתלמ להשתת# שנבחרו הספר בבתי רגילות בכיתות משלבי� מורי�

  

   המחקר שיטת

  מדג�

 ספר בבית מלמדי� מה� 36; )גברי� �9ו נשי� 70( משלבי� מורי� 79 השתתפו במחקר

 בעלי ה� �45וה� בעלי תואר ראשו�  מהמשתתפי� 34. תיכו� ספר בבית �43ו יסודי
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לעבודה ) לפחות אקדמיות שעות 28 של( מוסדית השתלמות עברו 35 מתוכ�, שני תואר

  ).1לוח מספר ראו(לא קיבלו הכשרה שכזו  משתתפי� �44מיוחדי� וע� בעלי צרכי� 

 תק� סטיית ע�( 43.7 היה הממוצע הגיל כאשר, י�שנ �64ל 25המשתתפי� נע בי�  גיל

, שני� �43ל 1 בי� נע ההוראה במקצוע המשתתפי� של הוותק שנותמספר ). 9.1 של

 התלמידי� מספר). 10.0 של תק� סטיית ע�( שני�  18.3 היה הממוצע הוותק כאשר

 התלמידי� של הממוצע מספר�). 6.2 של תק� סטיית ע�( 30.7 היה בכיתה הממוצע

 המשולבי�) וריכוז קשב הפרעות, למידהלקויי ( החינוכיי� הלימודיי� הקשיי�בעלי 

  ).2 מספר לוח ראו  –  4.6 של תק� סטיית ע�(  7.2 היההרגילה  בכיתה

 של המשתתפי�מאפייני� דמוגרפי�  – 1' לוח מס
  הבדל בית ספר תיכו� בית ספר יסודי כ"סה  מאפייני	 וקטגוריות

  N %  N %  N %  χ2 
  ספר�בית

              

            45.6  36  יסודי

            54.4  43  תיכו�

                

                מי�

  **8.504  20.9  9  0  0  11.4  9  זכר

    79.1  34  100  36  88.6  70  נקבה

                

                תואר אקדמי

B.Ed  12  15.2  11  30.6  1  2.3  13.453***  

B.A  22  27.8 6 16.7 16 37.2   

M.A  45 57.0  19  52.8 26  60.5   

                

                מוסד אקדמי

 **7.711 86.0 37 58.3 21 73.4 58  אוניברסיטה
   14.0 6 41.7 15 26.6 21  מכללה

                

                הכשרה בחינו� מיוחד

 0.186 46.5 20 41.7 15 44.3 35  כ�
   53.5 23  58.3 21 55.7 44  לא

**p≤0.01, ***p≤0.001  

  

  

  המשתתפי� מאפייני של תק� וסטיות ממוצעי� – 2' מס לוח
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  הבדל  ספר תיכו� בית  ספר יסודי בית  כ"סה  מאפייני	 וקטגוריות

  M  S.D.  M  S.D.  M  S.D.  t  

 0.815 8.5 42.9 9.7 44.6 9.1 43.7  גיל המורה

 0.442 9.8 17.9 10.4 18.9 10.0 18.3  ותק בהוראה

 0.410- 7.4 31.0 4.7 30.4 6.2 30.7  מספר תלמידי	 בכיתה

מספר תלמידי	 

  משולבי	
7.2 4.6 5.8 2.4 8.5 5.6 -2.752** 

**p<0.01 

  המחקר כלי

  :הנתוני� נאספו באמצעות שני שאלוני�

– (Interpersonal Reactivity Indexממדי �האמפתיה הרב שאלו�: שאלו� אמפתיה

Davis 1980, (1983 מה� , השאלו� המקורי כלל ארבעה סולמות .שתורג� לעברית

דאגה (ושני סולמות רגשיי� ) תפיסת עמדת האחר ופנטזיה(שניי� קוגניטיביי� 

במרבית המחקרי� קיי� . הכוללי� כל אחד שבעה פריטי�, )אמפתית ודאגה אישית

א� מחבר השאלו� טע� כי ,  Spurgeon, &(Skinner 2005 שימוש בארבעת הסולמות

במחקר זה הורכב השאלו� ). Davis, 1983(נית� להשתמש בה� ג� כסולמות בודדי� 

סול� רגשי שבודק את רמת רגשות ההשתתפות של ": דאגה אמפתית: "מהסולמות

סול� קוגניטיבי שבודק את רמת יכולתו של ": תפיסת עמדת האחר"הנחקר וסול� 

השאלו� הותא� לסיטואציות בית ספריות ולכ� . במקו� האחרהפרט להעמיד את עצמו 

בשאלו� הנוכחי . במקו� דמויות אקראיות שובצו בפריטיו דמויות של מורה ותלמידי�

לא מתאר אותי בכלל =  1(פריטי� המדורגי� על פני סול� ליקרט בעל חמש דרגות  14

  = 0.635αכחי היא ומהימנותו הפנימית שנמצאה במדג� הנו) מתאר אותי היטב=  �5ו

  ). 3ראו לוח מספר (

שאלו� להערכת תחושת המסוגלות : שאלו� תחושת המסוגלות העצמית של המורה

השאלו� בודק ). 2001(העצמית של המורה שנלקח מתו� מחקר� של פרידמ� וקס 

 –משימות ההוראה : שלושה מוקדי התייחסות בתחו�  המסוגלות העצמית של מורי�

לימודיות וחברתיות הקשורות , וגלות המורה במשימות חינוכיותסול� הבודק את מס

סול� הבודק את תחושת מסוגלות המורה בתחו� הארגו�  –ארגו� ; בכיתה ובתלמידי�

הקשר  –יחסי� ; ובאיזו מידה הוא חש כבעל השפעה על החלטות ברמה הבית ספרית
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  6קרט על פני פריטי� אשר מדורגי� בסול� לי 29בשאלו� . של המורה ע� תלמידיו

. = α 0.7ומהימנותו הפנימית שנמצאה במדג� זה היא ) א# פע�=  1; תמיד=  6(דרגות 

  ). 3ראו לוח מספר (

  . המורי� נתבקשו לענות על ארבע שאלות חצי פתוחות בנושא השילוב, נוס# לכ�

  : להל� השאלות ואופ� קידוד�

  . תאר פרופיל של ילד המשולב בכיתת� .1

 ? מה הוא מעורר ב�  .2

 ? הא� אתה מסכי� ע� שילובו בכיתת� .3

 ?כיצד אתה עוזר לו להשתלב  .4

  :וכל מורה קודד לפי התבחיני� הבאי�, התשובות עברו ניתוח תוכ�

הילד :"לדוגמה, הילד מתואר באור חיובי(הא� הפרופיל שהוא תיאר הוא חיובי  .1

� שמאתגר אותי הוא ילד חכ� ומאוד רגיש וברור לי שמאוד קשה לו להתמודד ע

זה ילד : "לדוגמה, הילד מתואר באופ� שלילי(או שלילי ) "הדרישות הבית ספריות

ומה שמעניי� אותו זה להפריע , לא מקשיב, מתנשא על הילדי�... שעושה מה שבא לו

  ").לאחרי�

הא� המורה מתאר רגשות אמפתי� (הא� הרגשות המתעוררי� בו ה� חיובי�  .2

אני רוצה לעזור לו אבל זה ממש , ד קשה לואני יודעת שמאו:"לדוגמה, שמתעוררי� בו

�לא נעי� לי : "לדוגמה, המורה מתאר רגשות של כעס(או שליליי� ") ...מסוב

 )....אני מעדיפה שלא יגיע...אבל טוב לי בימי� שהוא לא מגיע לכיתה...להגיד

 .הא� הוא מסכי� או אינו מסכי� ע� שילובו של אותו הילד בכיתתו .3

 .תלב בכיתה או מפנה אותו לגורמי� אחרי�הא� הוא עוזר לו להש .4

, )1=חיובי (כאשר כל התגובות היו חיוביות , 5הסכו� המצטבר הגבוה ביותר הוא 

  .כאשר כל התגובות היו שליליות 0והנמו� ביותר הוא 

הממצאי� של ניתוח התוכ� קודדו בעזרת מחוו� לערכי� מספריי� ולכ� לא הובאו 

  .במחקר זה כממצאי� איכותניי�
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 לפי המורה של אמפתיההו עצמיתה מסוגלותה שאלוני פריטי סיכו�: 3מספר  לוח

  ומהימנויות תחומי�

 מספר

 סול�
  ש� הסול�

  מספר

  הפריט
  טווח פריט הפו

  טווח ציוני�

  בפועל

 מהימנות לפי
Cronbach's  

Alpha  

 ממוצע
סטיית 

שאלו� תחושת   תק�

  המסוגלות העצמית

1  
משימות 

  ההוראה

1,7,9,12,15,17  

,19,22,23,27,28,29 
 1-6  3.7-5.7 0.706 4.69 0.41 

  יחסי�  2
2,3,8,10,13,16, 

21,24 
 1-6 2.9-5.9 0.661 4.24 0.67 

  ארגו�  3
4,5,6,11,14,18, 

20,25,26 
26 1-6 2.1-5.2 0.732 3.92 0.71 

1�3  
מדד מסוגלות 

  עצמית
1-29 26 1-6 3.5-5.1 0.727 4.33 0.37 

  השאלו� האמפתי
              

1  
דאגה 

  אמפתית
1,3,5,7,8,10,11 7 1-5 2.4-4.9 0.630 3.52 0.67 

2  
תפיסת עמדת 

  האחר
2,4,6,9,12,13,14 2,9  1-5 2.3-5.0 0.643 3.63 0.55 

 0.36 3.58 0.368 2.8-4.50 1-5  2,7,9 1-14 מדד אמפתיה  1�2

  
  

  המחקר מהל�

 באזור תיכוניי� ספר בתי ובשלושה יסודיי� ספר בתי בשני חולקו המחקר שאלוני

 בהשתלמות להשתת# החינו� משרד של הפיקוח ידי על נבחרו בתי ספר אלה. המרכז

 הרצאת לפני במליאה מולאו השאלוני� ספר בית בכל". הרגשי מחנ�"ה בנושא מרוכזת

ניתנה לנבדקי�  ולא, עצמאי באופ� מולאו השאלוני�. הספר בבית שהתקיימה מבוא

  .מתו� המשתתפי� בהרצאות 93% ההיענות עמד על שיעור. תמורה כלשהי

  
  תוצאות

 של העצמית המסוגלות מדדי להשוואת תלויי� בלתי למדגמי� t מבחני נערכו. 1

 לעומת יסודיי� ספר בבתי מורי� בי�, שילוב כלפי והעמדות האמפתיה מדדי, המורה

  :4 'מס בטבלה להל� מוצגות התוצאות. תיכוניי� ספר בבתי מורי�
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, העצמית המסוגלות תחושת לשאלו� t ומבח� תק� סטיות, ממוצעי� –4' סמ לוח

 יסודי( ספרי בית דירוג פי על ילדה שילוב כלפי עמדותה ולמדד יהתאמפה לשאלו�

  )תיכו�/

  

  
  בית ספר יסודי

)N=36(  
 

 ספר תיכו��בית

)N=43(  
  הבדל 

  סול�

M S.D.   M S.D.   t  שאלו� תחושת המסוגלות

  העצמית

 1.012  0.42 4.65  0.40 4.75  שימות ההוראהמ

 ***4.750-  0.68 4.53  1.74 3.91  יחסי
 ***5.214  0.73 3.60  0.46 4.30  ארגו

 1.012  0.39 4.29  0.34  4.37  מדד מסוגלות עצמית
              שאלו� האמפתיה

 ***6.242-  0.60 3.88  0.48 3.10  דאגה אמפתית
 ***3.830  0.50 3.43  0.52 3.87  תפיסת עמדת האחר

 *2.095-  0.37 3.65  0.34 3.48  מדד האמפתיה
 **2.692  1.60 2.35  1.64 3.33  מדד עמדות כלפי שילוב הילד

*p≤0.05, ***p≤0.001  

  

למעט סול� משימות ההוראה , מלמדות כי בכל הסולמות 4התוצאות בטבלה 

נמצאו הבדלי� , עצמיתוהמסוגלות העצמית הכללית בשאלו� תחושת המסוגלות ה

מובהקי� בי� מורי� המשלבי� בבתי ספר יסודיי� לבי� מורי� המשלבי� בבתי ספר 

ניכר כי תחושת המסוגלות . א� כי כיוו� ההבדלי� משתנה בי� המדדי�, תיכוניי�

ונמוכה באופ� ) p<0.001(העצמית של מורי תיכו� גבוהה באופ� מובהק בממד היחסי� 

בשאלו� . בהשוואה למורי� המשלבי� ביסודי) p<0.001(מובהק בממד הארגו� 

ביחס ) p<0.001(מורי תיכו� גילו דאגה אמפתית גבוהה באופ� מובהק , האמפתיה

אול� תפיסת עמדת האחר שלה� הייתה נמוכה באופ� מובהק , למורי� בבית ספר יסודי

)p<0.001 (מדד האמפתיה הכללי היה גבוה באופ� מובהק . ביחס למורי� אלה

)p<0.05 (לעומת זאת מדד העמדות . בקרב מורי התיכו� לעומת מורי בית הספר היסודי

בקרב מורי� משלבי� בבית הספר ) p<0.001(כלפי השילוב היה גבוה באופ� מובהק 

  .היסודי בהשוואה למורי� המשלבי� בתיכו�
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ה למדגמי� בלתי תלויי� להשוואת מדדי המסוגלות העצמית של המור tנערכו מבחני . 2

ומדדי האמפתיה והעמדות כלפי שילוב בי� מורי� בעלי הכשרה בחינו� מיוחד ובי� 

  :5' התוצאות מוצגות להל� בטבלה מס. מורי� ללא הכשרה בחינו� מיוחד

  

, לשאלו� תחושת המסוגלות העצמית  tסטיות תק� ומבח�, ממוצעי� – 5' לוח מס

הכשרה בחינו� מיוחד  ולמדד העמדות כלפי שילוב הילד על פי לשאלו� האמפתיה

 )לא/כ�(
  כ�  הכשרה בחינו מיוחד

)N=35(  

  לא

)N=44(  

  הבדל

 M S.D.  M S.D.  t  סול�
       שאלו� תחושת המסוגלות העצמית

 0.569- 0.40 4.67 0.44 4.72  משימות ההוראה

 0.389 0.62 4.27 0.73 4.21  יחסי
 0.027 0.77 3.92 0.63 3.92  ארגו

 0.040- 0.31 4.33 0.45  4.33  מדד מסוגלות עצמית
            שאלו� האמפתיה

 0.456 0.66 3.56 0.69 3.49  דאגה אמפתית
 0.543 0.56 3.66 0.54 3.59  תפיסת עמדת האחר

 0.841 0.39 3.61 0.33 3.54  מדד האמפתיה 
 ***4.529- 1.38 2.11 1.64 3.66  מדד עמדות כלפי הילד המשולב

***p≤0.001 
  

  
מדד היחידי שבו נמצא הבדל מובהק ההיה  "הילד המשולב עמדות כלפי" המדד

)p<0.001( כלשהי הכשרה עברו שלא למורי� מיוחד בחינו� הכשרה שעברו מורי� בי� 

נמצא כי מורי� בעלי הכשרה בחינו� מיוחד החזיקו בעמדות חיוביות יותר . זה בתחו�

  .כלפי שילוב לעומת מורי� ללא הכשרה בחינו� מיוחד

 מדדי, המורה של העצמית המסוגלותלהשוואת מדדי  כיווני�חד שונות ניתוח נער�

 ראשו� תואר –מורי� בעלי שלוש רמות השכלה  בי� שילוב כלפי והעמדות האמפתיה

  :6 'מס בטבלה להל� מוצגות התוצאות. שני ותוארתואר ראשו� כללי , בחינו�
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, וגלות העצמיתלשאלו� תחושת המס Fסטיות תק� ומבח� , ממוצעי� – 6' לוח מס

העמדות כלפי שילוב הילד על פי תואר� האקדמי של  לשאלו� האמפתיה ולמדד

  )  ,M.A,  B.Ed B.A(המורי� 

  

  תואר אקדמי
B.ED  

)N=12(  

BA  

)N=22(  

MA  

)N=45(  
  הבדל

 M S.D. M S.D. M S.D. F  סול	
         שאלו� תחושת המסוגלות העצמית

 4.90a 0.27 4.58b 0.38 4.70ab 0.44 2.433  משימות ההוראה

 2.239 0.70 4.14 0.63 4.49 0.52 4.19  יחסי
 1.267 0.70 3.90 0.80 3.82 0.52 4.21  ארגו

 1.297 0.42 4.30 0.32 4.32 0.19 4.49  מדד מסוגלות עצמית
                שאלו� האמפתיה

 *3.21b 0.63 3.79a 0.67 3.48ab 0.64 3.245  דאגה אמפתית
 **4.11a 0.52 3.62b 0.49 3.50b 0.53 6.612  תפיסת עמדת האחר

 *3.66a 0.25 3.70a 0.36 3.49b 0.37 3.215  מדד האמפתיה
 **4.08a 1.08 2.22b 1.63 2.73b 1.68 5.335  מדד עמדות כלפי הילד המשולב

*p≤0.05, **p≤0.01 
  

a-b –  אותיות שונות בכל שורה מבטאות הבדלי� מובהקי� בי� התארי� האקדמאי�

  ) Tukey מבח�(

נמצא ) דאגה אמפתית ותפיסת עמדת האחר, אמפתיה כללי(רק בשאלו� האמפתיה 

מורי� בעלי . שתואר אקדמי משפיע באופ� מובהק על העמדות כלפי הילד המשולב

דאגה אמפתית גבוהה יותר ממורי� בעלי ) p<0.05(הראו באופ� מובהק  B.Aתואר 

הייתה גבוהה באופ�  B.Edתואר תפיסת עמדת האחר של מורי� בעלי . B.Edתואר 

מדד .  M.Aותואר B.Aמתפיסת עמדת האחר של מורי� בעלי תואר ) p<0.01(מובהק 

היה גבוה באופ� מובהק  B.Aותואר B.Edהאמפתיה הכללי בקרב מורי� בעלי תואר 

)p<0.05 ( ממדד האמפתיה של מורי� בעלי תוארM.A . מדד העמדות כלפי הילד

בהשוואה למורי�  B.Edבקרב מורי� בעלי ) p<0.01(מובהק  המשולב היה גבוה באופ�

  .�M.Aו B.Aבעלי 

בו מתאמי פירסו� בי� מדדי מסוגלות עצמית של מורי� לבי� מדדי האמפתיה והעמדות 

  :7' הממצאי� מוצגי� להל� בטבלה מס. כלפי שילוב
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 יבימרכ, העצמית המסוגלות תחושת שאלו� מרכיבי בי� פירסו� מתאמי –7' מס לוח

  הנבדקי� ומאפיינישילוב , שילוב כלפי כלפי  עמדותה ומדד אמפתיהה שאלו�

1 
משימת 

  ההוראה

  

2 

 יחסי

3  

  ארגו

4  

מדד 

מסוגלות 

  עצמית

5  

דאגה 

 אמפתית

6  

תפיסת 

עמדת 

  האחר

7  

מדד 

 אמפתיה

8  

 גיל
9 

 וותק

10  

' מס

 
תלמידי

  בכיתה

11  

' מס

 
תלמידי


 משולבי

1 �                      

2 0.363*** �                    

3 0.167 -0.098 �                  

4 0.735*** 0.604*** 0.617*** �                

5 0.047 0.666*** -0.146 0.263* �              

6 0.278* -0.254* 0.327** 0.193 -0.341* �            

7 0.256* 0.424*** 0.115  0.392*** 0.688*** 0.473*** �          

8 0.224* 0.064 0.280* 0.298** 0.037 0.036 0.063 �        

9 0.174 0.054 0.251* 0.256* 0.067 0.013 0.072 0.895*** �      

10 0.102 0.050 0.107 0.137 -0.031 -0.073 -0.084 0.041 0.088 �    

11 0.084 0.280* -0.053 0.141 0.286* -0.166 0.145 -0.026 -0.016 -0.047 �  

12 -0.103 -0.163 0.087 -0.077 -0.173 -0.041 -0.192 -0.020 -0.107 -0.155 -0.235* 

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

 ,r=0.392(נמצא קשר חיובי ומובהק בי� מדד האמפתיה למדד המסוגלות העצמית 

p<0.001 .(בקשר חיובי בינוני ע� : מדד האמפתיה נמצא ג� בקשרי� מובהקי� נוספי�

חלש ע� מסוגלות עצמית במשימת ביחסי� ובקשר חיובי , סול� מסוגלות עצמית

כמו כ� נמצא קשר חיובי ). בהתאמה r=0.424, p<0.001; r=0.256, p<0.05(הוראה 

 ,r=0.688(דאגה אמפתית   –המדדי� שלו �מובהק בי� מדד האמפתיה הכללי לבי� תת

p<0.001 ( ותפיסת עמדת האחר)r=0.473, p<0.001 .(  

 ,r=-0.341(פיסת עמדת האחר דאגה אמפתית נמצאה בקשרי� מובהקי� ע� ת

p<0.05 ( וע� מספר הילדי� המשולבי� בכיתה)r=0.286, p<0.05 .( לא נמצא קשר בי�

-=r(הסולמות של המדד לבי� עמדות כלפי השילוב  �מדד האמפתיה וכ� לא בי� תת

0.192, -0.173, -0.041, n.s. דאגה אמפתית ותפיסת עמדת האחר , עבור אמפתיה

  ).בהתאמה

חיוביי� וחלשי� ע� גיל המורה , וגלות העצמית נמצא בקשרי� מובהקי�מדד המס

וע� ותק המורה ) r=0.263, p<0.05(ע� דאגה אמפתית ) r=0.298, p<0.01(המשלב 

  ).r=0.256, p<0.05(המשלב 
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�ע� תת )p<0.001(מדד המסוגלות העצמית נמצא בקשרי� מובהקי� , כמו כ�

וקשרי� ) r=0.735(לות במשימת ההוראה קשר חיובי חזק ע� מסוג: הסולמות שלו

 �וr=0.617 (חיוביי� בינוניי� ע� מסוגלות ביחסי� ומסוגלות בארגו� 

r=0.604בהתאמה .(  

סול� המסוגלות במשימות ההוראה נמצא בקשר מובהק חיובי ובינוני ע� : זאת ועוד

מדת ע� תפיסת ע, חיובי וחלש, בקשר מובהק, )r=0.363, p<0.001(מסוגלות ביחסי� 

ע� גיל , חיובי וחלש, ובקשר מובהק) r=0.278, p<0.05(האחר בסול� האמפתיה 

  ). r=0.224, p<0.05(המורה המשלב 

ע� הדאגה , חזק�חיובי ובינוני, סול� המסוגלות ביחסי� נמצא בקשר מובהק

ע� תפיסת עמדת האחר , שלילי וחלש, בקשר מובהק, )r=0.666, p<0.001(האמפתית 

)r=-0.254, p<0.05 (ע� מספר הילדי� המשולבי� בכיתה , חיובי וחלש, ובקשר מובהק

)r=0.280, p<0.05  .(  

ע� תפיסת , חיוביי� וחלשי�, סול� המסוגלות בארגו� נמצא בקשרי� מובהקי�

 �וr=0.280  ,r=0.327 (ע� גיל המורה וע� הוותק שלו בהוראה , האחר

r=0.251בהתאמה.(  

� עמדות כלפי שילוב לבי� מספר התלמידי� בי, מובהק וחלש, נמצא קשר שלילי

  ).r=-0.235, p<0.05(המשולבי� בכיתה 

�וכ� בי� כל תת, לא נמצא קשר מובהק בי� מדד המסוגלות העצמית הכללית, ולבסו#

 ,r=-0.077, -0.103, -0.163(המדדי� למסוגלות עצמית לבי� עמדות כלפי שילוב 

0.087, n.s. ביחסי� ובארגו� , וגלות בהוראהמס, עבור מסוגלות עצמית כללית

  ).בהתאמה
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  דיו�
  

מחקר זה בא לבחו� את עולמ� הפנימי של מורי� משלבי� כהכנה להשתלמות בית 

מטרת המחקר הייתה לבדוק עמדות כלפי הילד ". המחנ� הרגשי"ספרית בנושא 

רמת מסוגלות עצמית ורמת אמפתיה בקרב מורי� משלבי� בבתי ספר , המשולב

נבח� הקשר בי� שלוש המשתני� האלו בהנחה כי תחושת מסוגלות , # לכ�נוס. רגילי�

עצמית גבוהה תהיה קשורה לעמדות חיוביות כלפי הילד המשולב ולרמת אמפתיה 

גיל וותק , תואר אקדמי, הכשרה בחינו� מיוחד, )תיכו�/יסודי(דירוג בית ספרי . גבוהה

  .ל"נבדקו ג� ה� ביחס למשתני� הנ

שנבחרו מראש על ) שניי� יסודיי� ושלושה תיכוניי�(בתי ספר  המחקר נער� בחמישה

כיוו� שמשולבי� בה� ילדי� רבי� בעלי צרכי� , ידי הפיקוח של משרד החינו�

  . מיוחדי�

, )43גיל ממוצע (המדג� במחקר זה הוא מבוגר , בהשוואה למחקרי� אחרי� בתחו�

נת אחוז הגברי� ואחוז עתיר ניסיו� חינוכי ודומה מבחינת ההכשרה האקדמית ומבחי

מדג� זה דומה ). (Ruijs & Peetsma, 2009מקבלי ההכשרה בתחו� החינו� המיוחד 

למדגמי� במחקרי� אחרי� מבחינת מספר התלמידי� בכיתה ומספר התלמידי� 

בעוד שמספר התלמידי� המשולבי� בתיכו� היה גבוה , המשולבי� בבית הספר היסודי

  ). Frostad & Pijl) 2007.מחקרי� אחרי�במדג� זה באופ� ניכר ממספר� ב

בהשוואה שנערכה בי� בתי הספר היסודיי� לתיכוני� נמצא כי תחושת המסוגלות 

העצמית של מורי התיכו� הייתה גבוהה באופ� מובהק בממד היחסי� ונמוכה באופ� 

ממצאי� אלו דומי� באופ� חלקי . מובהק בממד הארגו� ביחס למורי היסודי

שדיווחו על כ� שמורי� בבתי יסודיי� הראו תחושת , )1996(' וריצ לממצאיה� של לב

מסוגלות גבוהה יותר ממורי תיכו� וממורי חטיבת הביניי� בתחו� של הקידו� החברתי 

מחקרי� נוספי� מצאו כי מורי� בבתי ספר יסודיי� עובדי� . והלימודי של תלמידיה�

יותר ממורי , מורי� אלה נוטי�ולכ� , בשיתו# פעולה רב יותר מזה של מורי� בתיכו�

 & Midgley, Anderman)להרגיש תחושות שייכות ומסוגלות בתחו� הארגו� , התיכו�

Hicks, 1995; Weisel (& Dror, 2006.  

במחקר זה מורי התיכו� חשו מסוגלות גבוהה יותר בתחו� היחסי� ע� , באופ� מפתיע

ר את המורי� בבתי הספר ממצא שבספרות המחקרית נמצא כמאפיי� יות –התלמידי� 

אפשר שנית� להסביר ממצא זה בכ� שמרבית הפריטי� שבסול� היחסי� . היסודיי�

ופריטי� , קרוב וכריזמטי ע� תלמידיו, שיתופי, בחנו את יכולתו של המורה להיות כ�
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ממדי� האופייניי�  –טיפול ואמפתיה , סמכות, מעטי� יותר בחנו  ממדי� של דאגה

  . (Hastings & Oakford, 2003)ידי� צעירי� יותר לקשר  ע� תלמ

סול� המסוגלות ביחסי� נמצא בקשר חיובי מובהק ע� סול� האמפתיה : זאת ועוד

ואילו בקשר שלילי מובהק ע� סול� תפיסת , הכללית וכ� ע� סול� הדאגה האמפתית

  . עמדת האחר

מצריכה ) תיכו�(ייתכ� כי תפיסת המסוגלות בקשר ע� ילדי� בוגרי� ובני נוער 

הדאגה "מעורבות והשתתפות רגשית גבוהות יותר הנמדדות באמצעות סול� 

כרוכה ) יסודי(ואילו תחושת המסוגלות של מורי� לעומת ילדי� צעירי� ; "האמפתית

הממצא ". תפיסת עמדת האחר"הנמדד באמצעות סול� , בניהול קוגניטיבי של אמפתיה

כו� גילו דאגה אמפתית גבוהה יותר מורי התי –שבשאלו� האמפתיה מחזק דברי� אלה 

  . ויכולת נמוכה יותר לתפוס את עמדת האחר לעומת מורי היסודי

אול� ממחקרי� , לא נמצאו מחקרי� נוספי� שהשוו סולמות אמפתיה של מורי�

, הנחשבת יכולת רגשית, שנעשו על סטודנטי� ועל תרפיסטי� עולה כי דאגה אמפתית

מטפלי� ובקרב אנשי� בעלי אוריינטציה , בדר� כלל גבוהה יותר בקרב נשי�

היכולת לתפוס את עמדת האחר נמצאה . ,Daun & Hill) (1996נשית �תעסוקתית

. (Davis , 1983)להשכלה ולירידה במתח אישי , קשורה למורכבות אינטלקטואלית

ממחקר זה עולה כי הלח$ סביב בחינות הבגרות והחומר שמורה בתיכו� מחויב להספיק 

מתח זה מפחית את יכולת� של , מצד אחד. צרי� מתח רב בקרב המורי�ללמדו יו

ומ� הצד האחר מגביר את , המורי� לראות את צורכיה� האחרי� של תלמידיה�

העמדות כלפי . כלפי תלמידיה�) הזדהות ע� הקושי של התלמיד(מעורבות� הרגשית 

ר יסודיי� לעומת הילד המשולב היו חיוביות יותר באופ� מובהק בקרב מורי� בבתי ספ

ממצאי� אלו דומי� לממצאיה� של מחקרי� אחרי� שבדקו קשר בי� עמדות . תיכוני�

עמדות כלפי שילוב , Weisel & Dror, (2006)מורי� כלפי שילוב ואקלי� בית ספרי

ועמדות כלפי שילוב וניסיו� בהוראה  (Hastings & Oakford, 2003)וסוג הלקות 

(Tschannen-Moran & Hoy, 2007) . ממחקר אחר עולה כי עמדות חיוביות יותר

מורי התיכו� : והועלתה בו הסברה הבאה, בנוגע לשילוב נמצאו דווקא בקרב מורי תיכו�

משו� שמספר , חשו מידה פחותה יותר של שחיקה ושמרו על עמדות חיוביות יותר

השעות שבה� ה� פוגשי� את הילד המשולב קט� ממספר השעות שפוגשי� אותו 

  . Balboni & Pedrabissi, (2000)תיה� בבית הספר היסודיעמי

ממחקר זה עולה שמורי� בתיכו� הביעו עמדות שליליות יותר כלפי השילוב לעומת 

במדג� שבמחקר זה : וממצא זה נית� להסביר באופ� הבא, מורי� בבתי ספר יסודיי�
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ניכרת מספר הילדי� המשולבי� בכיתה בבתי הספר התיכוני� היה גבוה במידה 

כמו ). p<0.01, 5.8לעומת  8.5(ממספר הילדי� המשולבי� בכיתה בבית הספר היסודי 

נמצא קשר שלילי מובהק בי� מספר הילדי� המשולבי� בכיתה לבי� העמדות כלפי , כ�

כ� המורה , ככל שמספר הילדי� המשולבי� בכיתה היה גדול יותר –כלומר ; השילוב

כנראה משו� העובדה שהתמודדות ע� מספר , ילובגילה עמדות שליליות יותר כלפי הש

לכ� מורי התיכו� שבכיתת� מספר הילדי� . ילדי� רב יותר מורכבת וקשה יותר

  .  ל"המשולבי� היה גבוה יותר הביעו את העמדות הנ

ממחקר זה עולה שמורי� שרכשו הכשרה בחינו� מיוחד ומורי� שרכשו השכלה 

לעומת ) B.Ed(יוביות יותר כלפי הילד המשולב אקדמית במכללות לחינו� גילו עמדות ח

ממצאי� אלו מצביעי� ). �M.Aו B.A(מורי� בעלי תארי� מתקדמי� מהאוניברסיטה 

 –על חשיבות� ועל יעילות� של ההכשרה בחינו� מיוחד ושל ההכשרה במכללות לחינו� 

רה נראה שההכש, יתרה מזו. סוגי הכשרה אלה יש בה� כדי להכי� את המורי� לשילוב

במכללות להוראה יש בה כדי להציע הדגשי� המגבשי� עמדות חיוביות יותר של מורי� 

לא נמצאו מחקרי� המאששי� השערה . לעומת התכניות האוניברסיטאיות, כלפי שילוב

אול� הממצא שעלה ממחקר זה המלמד שמורי� שרכשו את השכלת� במכללות , זו

יש בו כדי ) א� כי לא באופ� מובהק(ותר חווי� מסוגלות עצמית גבוהה י) BE.d(לחינו� 

שכ� יש לתת את הדעת כיצד נית� , עניי� זה חשוב מ� הבחינה היישומית. לחזק עניי� זה

לשפר את תכניות ההכשרה באוניברסיטאות כ� שיעניקו מקו� רב יותר לגישות 

 ויחייבו את כל) אולי יכללו ג� לימודי שדה או פרקטיקו�(ההתערבות בתחו� השילוב 

  . התלמידי� המתעתדי� לפנות להוראה להשתת# בה�

בעלי תואר . השכלה אקדמית נמצאה כמשמעותית ביחס לסולמות מדד האמפתיה

B.A  הראו דאגה אמפתית גבוהה יותר מבעלי תואר B.Ed לעומת� בעליB.Ed   הראו

ממצאי� אלו אינ� עולי� בקנה . �M.Aו B.Aתפיסת אחר גבוהה יותר מבעלי תואר 

) תפיסת האחר(שתיאר את הסול� הקוגנטיבי ) 1983(� ממצאיו של דיוויס אחד ע

ואת הסול� של הדאגה האמפתית כסול� שאינו קשור , כקשור להשכלה גבוהה

במדג� ה�  -B.Edרוב בעלי ה(הִקרבה לילדי� , נית� להניח שג� כא�. להשכלה כלשהי

כל אלה השפיעו על  –ות המגע היומי עמ� והעיסוק במטלות שאינ� רק לימודי, )מחנכי�

יכולת� של המורי� לראות את הפרספקטיבה של התלמיד טוב יותר מאשר מורי� 

, חשוב לציי�. בעיקר בתיכו�, מקצועיי� הנפגשי� ע� הילדי� באופ� רצי# פחות

כלפי הילד המשולב היו  B.Edשממחקר זה עולה שג� עמדותיה� של מורי� בעלי תואר 

  .חיוביות ביותר
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ממצא זה עולה . יה הכללי היה נמו� ביותר בקרב מורי� בעלי תואר שנימדד האמפת

שמצא כי מורי� מקצועיי� בתיכו� ה� , )2009(בקנה אחד ע� ממצאיו של ארגור 

א� ממצא זה ; )Ergur, 2009(על א# היות� בעלי השכלה גבוהה יותר , אמפתיי� פחות

גילו אמפתיה כללית רבה סותר את הממצא שעלה במחקר זה המלמד כי מורי� בתיכו� 

נית� . יותר וכ� דאגה אמפתית רבה יותר כלפי תלמידיה� מאשר מורי בית הספר היסודי

לשער כי הדבר נובע משו� העובדה שמורי� בתיכו� עסוקי� בעיקר במשימת ההוראה 

אפשר שהלח$ להצלחה בבחינות גור� לה� להיות , מנגד. ופחות במשימת החינו�

  . ת ע� תלמידיה�דאוגי� יותר ולהזדהו

ממצאי מחקר זה מצביעי� על קשר חיובי בי� תחושת המסוגלות , בהתא� למשוער

, העצמית של מורי� משלבי� לבי� היכולת האמפתית הכללית ולבי� הדאגה האמפתית

ובאופ� חלקי ג� בכל הנוגע , בפרט בכל הנוגע למסוגלות בתחו� היחסי� ע� תלמידיה�

גיל וותק נמצאו קשורי� למסוגלות עצמית . הוראהלמסוגלות בהקשר של משימות ה

ואילו מספר הילדי� המשולבי� משפיע , של מורי� בתחו� משימות ההוראה והארגו�

כ� ככל , וכאמור ג� על עמדות כלפי שילוב, על המסוגלות העצמית בהקשר של יחסי�

שמספר הילדי� המשולבי� בכיתה עולה העמדות נעשות שליליות יותר ותפיסת 

  .סוגלות ביחסי� פוחתתהמ

ממצאי� אלו מחזקי� את הקשר המתואר בספרות בי� תחושת מסוגלות עצמית 

לעודד , גבוהה של מורי� משלבי� לבי� נטיית� לנהל את כיתת� באופ� הומאני יותר

ולהיות סובלניי� יותר כלפי כישלונותיה� שלה� עצמ� , אוטונומיה בקרב התלמידי�

  .  Evers, Tomic, & (Brouwers, 2004)ושל תלמידיה�

דיווחו כי מורי� בעלי תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה יותר נטו ) 2004(אלמוג ושכטמ� 

ונטו לייחס את בעייתו של הילד , כגו� מת� שבחי� וחיזוקי�, לנקוט גישות מסייעות

מורי� בעלי תפיסת מסוגלות נמוכה נטו , לעומת�. ליחסי הגומלי� שבינו לבי� הסביבה

ת גבוהה יותר לייחס את הבעיה לתלמיד עצמו וגילו העדפה לגישות מגבילות בשכיחו

מחקר שבדק את הקשר בי� .  כגו� הפניית התלמיד לטיפול מחו$ לכיתה הרגילה, יותר

ותגובות אמפתיות מצא כי ככל שרמת ההבנה העצמית  אינטליגנציה רגשית אצל מורי�

. (Ergur, 2009)ופ� אמפתי גברה היכולת לראות את האחר ולהגיב בא, גבוהה יותר

במחקר זה נמצא קשר חיובי מובהק בי� תפיסת המסוגלות של המורה , בהתא�

    . לבי� דאגה אמפתית ואמפתיה כללית) שיכולה להיתפס כסוג של הבנה עצמית(

בניגוד להשערת המחקר לא נמצא קשר בי� מסוגלות עצמית הוראתית של , ע� זאת

מחקר זה אינו מצליח לאשש ,  בכ�. ת כלפי הילד המשולבהמורה ואמפתיה לבי� עמדו

שמצאו כי מורי� , (Soodak & Podell, 1997)למשל אלו של , ממצאי� קודמי� כמו
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בעלי מסוגלות גבוהה נטו לקבל את שילוב� של תלמידי� לקויי למידה ובעלי בעיות 

יות לימודיות וכ� חשו הצלחה רבה בהוראת תלמידי� בעלי בע, התנהגות בחינו� הרגיל

 & ,Soodak, Podell)או התנהגותיות יותר ממורי� בעלי תחושת מסוגלות נמוכה 

Lehman, 1998) .שעסק בעמדות כלפי , יכול להיות שהאופי הרפלקטיבי של השאלו�

יצר מרחב אישי יותר שבו אפילו מורי� בעלי מסוגלות עצמית נמוכה , הילד המשולב

ברוב המחקרי� האחרי� עמדות כלפי . לד המשולבחשו אמפתיה ואולי הזדהות ע� הי

ובחלק מהמחקרי� , (Romi & Layzer, 2006)שילוב נמדדו באמצעות שאלו� סגור 

 & Tschannen-Moran). השאלות עסקו יותר במדיניות השילוב ופחות בילד עצמו 

Hoy, 2007)במחקר זה לא נבדקו עמדות כלפי אוכלוסיות שונות של ילדי� משולבי� ,

יוו� שההשתלמות הייתה מכוונת בעיקר להגברת המסוגלות ההוראתית של מורי� מכ

אול� מחקרי� , המשלבי� בכיתותיה� ילדי� בעלי הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה

אחרי� דיווחו על הבדלי� בעמדות ובגישה כלפי אוכלוסיות שונות של ילדי� משולבי� 

  .  במחקר המש� ולכ� חשוב לבחו� זאת, )2006, כה� ולייזר(

מחקר זה התמקד באופ� ספציפי במושג אמפתיה ובח� ומדד אותו באמצעות כלי תק# 

ובכ�  –הכולל בתוכו אספקטי� קוגניטיביי� ורגשיי� כאחד , (Davis, 1983)ומהימ� 

דירוג , עמדות כלפי שילוב, אמפתיה נבדקה בהקשר של תחושת מסוגלות עצמית. ייחודו

ובכ� תר� המחקר להשלמת החסר  –גיל וותק , הכשרה ,תואר אקדמי, בית ספרי

  .בתחו� חקר האמפתיה

חשוב מאוד לציי� כי למחקר זה נבחרו רק שניי� מתו� ארבעת הסולמות של , ע� זאת

כלי "ראו פירוט בפרק (וג� ה� הותאמו קלות לסביבה הבית ספרית , הכלי המקורי

מת האמפתיה לקראת מכיוו� שבמקור� השאלוני� נועדו להערכת ר"). המחקר

. ואפשר שבכ� נפגעה רמת מהימנות�, ההשתלמות ה� כנראה לא עברו תיקו# מספק

אול� , מחקרי� אחרי� השתמשו א# ה� בסולמות שהשתמשנו בה� במחקר זה

ג� השאלו� .  (Jolliffe & Farrington, 2006)מהימנות� הייתה במעט גבוהה יותר

ולכ� , היה בעל מהימנות נמוכה יחסית) מסוגלות עצמית הוראתית(השני במחקר זה 

) שהיה קט� יחסית(אפשר שהמהימנות הנמוכה במחקר זה נובעת ג� מגודל המדג� 

מלכתחילה איסו# הנתוני� לא נועד לצור� . ביחס למספר השאלוני� שמילאו הנבדקי�

אול� לאחר הניתוח הראשוני  חשבתי לנכו� להציג� כדי שישמשו בסיס למחקר , מחקר

כ� בעצ� ייחודו של המחקר . על ההשתלמות עצמה ומתו� עניי� בנושא עצמוהמש� 

  .הוא ג� חלק ממגבלותיו
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דבר נוס# שיש בו כדי להוות מגבלה היה העובדה שבתי הספר שהשתתפו במדג� היו 

ובתי ספר אלה נבחרו , בתי ספר המשולבי� בה� ילדי� רבי� בעלי צרכי� מיוחדי�

חצית מחברי הצוות שבה� עברה השתלמות משו� שרק מ, להשתת# בהשתלמות

במחקר זה לא נבדק  יחס� של המורי� ללקות מסוימת אלא לילדי� : זאת ועוד. בנושא

  . בעלי צרכי� חינוכיי� מיוחדי� ככלל

  

  סיכו�

המניע הראשוני לעבודת מחקר זו נבע מאמונה בכוחה של האמפתיה לייצר שינוי בחייו 

האמפתיה היא כלי מרכזי ). התלמיד(או המוכל ) ההמור(בי� א� הוא המכיל , של אד�

טיפולית שבתי הספר מאמצי� והשילוב �ולאור הגישה החינוכית, בתיאוריות טיפוליות

נוצר צור� לקד� את האמפתיה במרחב , של בעלי הצרכי� המיוחדי� בכיתות רגילות

  .   הבית ספרי

ת רבה לטיפוחה ולכ� יש חשיבו, טיפוליות רבות�לאמפתיה איכויות חינוכיות

 –ולהעצמתה בקשרי� הנוצרי� בי� הדמויות השונות הלוקחות חלק במער� הבית ספרי 

  .מנהלי� ובעלי תפקידי� נוספי�, מורי�, הורי�, תלמידי�

במחקר זה נמצא קשר בי� תחושת המסוגלות של המורה לבי� רמת האמפתיה שהוא 

את האמפתיה בבית הספר יש כי כדי לקד� , מכא� נית� להסיק. מפגי� כלפי תלמידי�

ובפרט את תחושת המסוגלות העצמית , לטפח את תחושת המסוגלות של המורי�

בפרט מפני שמורי� , טיפוח תחושת מסוגלות מורי� הוא משימה מורכבת. הרגשית

ולכ� לא נית� , רבי� אינ� רואי� את הפ� הרגשי והטיפולי כחלק מעבודת� היומיומית

כדי לגשר על הפער בי� . בה� כתובת לבעיות מסוג זהלצפות כי התלמידי� יראו 

מציע שקדי , הציפיות הרגשיות והטיפוליות ממערכת החינו� לבי� המתרחש בפועל

ליצור את החיבור בי� חינו� לפסיכולוגיה באופ� ישיר יותר כבר בהכשרות ) 1998(

מת מצביעה על כ� שהעצ) 2008(ארהרד . המורי� וכמוב� ג� בהשתלמויות המורי�

המחנכי� היא דר� ליצירת סביבה המאפשרת התפתחות מיטבית ומימוש הפוטנציאל 

באמצעות מורי� בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה . האישי של כל תלמיד ותלמידה

  ).2008, ארהרד(תוכל מערכת החינו� לספק מענה הול� לצורכיה� של הילדי� 
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