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תודות
כתיבת עבודת גמר הינה שיאו של תהליך למידה אקדמי ואישי .זהו תהליך ארוך הדורש משאבים
נפשיים שללא תמיכתם של אנשים יקרים ורבים לא היה מגיע לתומו.
תודה גדולה למנחה שלי ד"ר גלית ברנשטוק שידעה לשאול ועל ידי כך להאיר את עיני ,על
ההקשבה האמיתית וסבלנות אין סופית בכל שלבי המחקר.
תודה למנהלות בתי הספר אשר פתחו בפני את חדרי המורים ועודדו את הצוותים לשתף פעולה
באופן מלא וכנה אשר ככזה חשף בפני מידע יקר וחשוב.
ומעל לכל ,תודות עמוקות למשפחתי :לבן זוגי ושלושת ילדי על ההבנה ,הסבלנות והתמיכה שגילו
לאורך כל תקופת הלימודים וכתיבת העבודה .תודה מיוחדת להורי שסייעו לי רבות להגשים את
מטרתי להשגת התואר השני.

תקציר
המחקר הנוכחי בודק את השפעת המנהל ועבודת הצוות על קונפליקט בית-עבודה בקרב מורות
בבית הספר היסודי לאור רפורמת "אופק חדש" .הספרות המחקרית קושרת את איכות הקשרים
שיש ליחידים עם דמויות בארגון (ממונים ,עמיתים וכפיפים) עם יכולתו להפחית גורמי לחץ
תפקידים נתפסים (קונפליקט ,עמימות ועומס) וכן בהפחתת קונפליקט עבודה משפחה )1999
 .(Carlson & Perrewé,בשל העובדה שקיים חלל בתחום המחקר האמפירי בנושא הקשר בין
קונפליקט בית -עבודה ,עבודת צוות בקרב מורים והקשר עם מנהל בית הספר ,יבדקו מושגים אלו
בהקשר הבית ספרי.
המחקר התבצע בשלושה בתי ספר יסודיים בצפון הנמצאים זו השנה החמישית ברפורמת "אופק
חדש" .המחקר התמקד ראשית בבדיקת הקשר בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית –
עבודה .שנית ,המחקר בדק את הקשר בין תמיכת המנהל במורה לבין קונפליקט בית – עבודה.
לבסוף ,נבדקה האפשרות כי עבודת צוות הינה משתנה מתווך בין תמיכת מנהל וקונפליקט בית
עבודה.
הנתונים נאספו באמצעות שאלון שהיה מורכב מארבעה פרקים :פרק ראשון -כולל שאלות
המתייחסות למשתני הרקע של המורים כמו מצב משפחתי ,מספר ילדים ,גיל הילד הקטן,שנות
ותק ושנות וותק בבית הספר הנוכחי ותפקיד (מחנכת /אינה מחנכת) .פרק שני -כולל שאלון אשר
נבנה על ידי  )4111( Carlson, Kacmar & Williamsואשר מתייחס לקונפליקט בית עבודה באופן
דו כיווני ובכל כיוון נבחנים גם שניים מתוך שלושת מקורות הקונפליקט המוזכרים בספרות.
פרק שלישי -עבודת צוות נבדקה על ידי שאלון יחסי עבודה בצוות מורים אשר נבנה על ידי שרן
וישראלי ( .)4111פרק רביעי -התנהגות המנהל אשר נבדקה על ידי סעיף מחלקו השני של שאלון
המבוסס על מודל הטווח המלא של המנהיגות (אבליו.)4111 ,
ממצאי המחקר מצביעים כי קיים מתאם שלילי ,חלש מאד ולא מובהק בין עבודת צוות
אפקטיבית לבין קונפליקט בית-עבודה .כמו כן ,כאשר נבדק המתאם בין אופי היחסים בין מורה-
מנהל לבין קונפליקט בית-עבודה נמצא גם כן מתאם שלילי ,חלש מאד ולא מובהק בין שני
המשתנים הללו .מאידך עולה כי קיים קשר חזק בין תמיכת המנהלת לעבודת צוות אפקטיבית
של המורות אשר בהקשר של קונפליקט בית עבודה מצביע על ,עבודת צוות כמשתנה מתווך,
המושפע מהמשתנה הבלתי תלוי ,תמיכת מנהל ,ומשפיע על התלוי דהיינו ,קונפליקט בית עבודה.
במילים אחרות ,השפעת תמיכת המנהל על עוצמת קונפליקט בית עבודה תבוא לידי ביטוי בעבודת
צוות אפקטיבית .נראה כי לבתי הספר מאפיינים ייחודיים אשר שגורם לתמיכת עמיתים ומנהל
להתבטא דרך המתרחש בעבודת צוות .הסבר אפשרי לכך שהנבדקות היו כולן נשים ויש הטוענים
כי תמיכה של מנהל ועמיתים אינה מסייעת לנשים ,בניגוד לגברים ,בהפחתת רמת הקונפליקט
( .)Daalen et.al, 2006הסבר נוסף טמון באופי עבודת המורה שכן רוב עבודתו של המורה
מתבצעת בכיתה ומעטות השעות המוקדשות לעבודת צוות או צפיית עמיתים .רפורמת אופק חדש
מייעדת בין שעתיים לארבע שעות משבוע העבודה של המורה לעבודת צוות מתוך  63שעות
המהוות מישרה מלאה .מערכת החינוך אינה נותנ iת חשיבות מספקת לעבודת צוות ופועל יוצא
מכך הוא שכמות התמיכה מעמיתים אותה יכולה לקבל מורה ,היא יחסית מועטה .לבסוף ,עבודת

צוות היא אחד הביטויים של אוטונומיה הניתנת למורים על ידי המנהל .רמת האוטונומיה נמצא
כמדד אשר מפחית את רמת קונפליקט בית -עבודה ( .)Nomaguchi, 2009לפיכך ,עבודת צוות
תשמש כמשתנה מתווך בין תמיכת מנהל לבין קונפליקט בית עבודה.
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 .1מבוא
קונפליקט בית עבודה הוא קונפליקט בין תפקידים שאינם בהתאמה זה לזה .קונפליקט זה עולה
כתוצאה מכך שאדם תופס את תפקידו באחד מהצדדים כבולט יותר וככל שאדם תופס תחום
אחד כחשוב יותר הוא ישקיע בו יותר זמן ומאמץ מה שישאיר פחות לתחום השניGreenhause ( .
 .)& Beutell, 1985תוצאות הקונפליקט ניכרות בתפקוד ירוד הן בבית והן בעבודה ולכן יש
חשיבות להפחית את הקונפליקט ) .(Cinamon & Rich, 2005לאור התפיסה הרווחת כי מערכת
החינוך היא מערכת המספקת תנאי עבודה ידידותיים לנשים ,הקונפליקט נחקר בעיקר בקרב
נשות הייטק ועורכות דין ,מקצועות שאינם אופייניים לנשים .אולם ,מחקרים הראו כי מורות
מגלות מחויבות גדולה לעבודה ותופסות אותה כחשובה ) Acker ,1992בתוך Cinamon & Rich,
 .)2005זאת ועוד ,מחקרים אף העידו כי מורות מתקשות להפריד בין חיי המשפחה והעבודה (
 Johnston, McKeown and McEwen ,1999בתוך  .)Cinamon & Rich, 2005רפורמת "אופק
חדש" (אתר משרד החינוך) שינתה את תנאי העסקת המורים והפכה אותם לדומים למקובל בשוק
העבודה.
תמיכה חברתית ( )social supportנחשבת כמשאב עיקרי שעוזר ליחיד למזג באופן אישי ומספק
בין תחום הבית לתחום העבודה ועל כן יש לה תפקיד הקריטי בהפחתת הקונפליקט ( Frone,
 .)2003תמיכה חברתית מחלישה את ההשפעות מזיקות שיש לדרישות המשפחה על עבודת צוות
שכן עמיתים בצוות מספקים תמיכה אינסטרומנטלית כאשר חבר בצוות אינו יכול לבצע את חלקו
בגין חובות משפחתיות .תמיכה מתמשכת זו הופכת את חברי הצוות ליותר מחויבים לצוות
ומוכנים יותר לבנות יחסים של שיתוף פעולה עם חברי הצוות .חברי צוותים בעלי דרישות משפחה
גבוהות השתמשו בזה כהזדמנות ליצור יחסי גומלין שיתופיים .בהקשר שכזה ,חברי הצוות
מחליפים אחד את השני כאשר יש להם דרישות משפחה מכבידות וממונים מראים הבנה כלפי
התפקיד הכפול של חברי הצוות .השילוב של דרישות משפחה כבדות ועזרה הדדית מביא לידי
אקלים שיתופי אשר בו עבודת צוות פורחת (  .)ten Brummelhuis et al , 4104מעבר לכך,
המחקר מוכיח כי התפיסה שהמעביד תומך באיזון בין עבודה לבית מובילה את העובדים לתפוס
את האקלים הארגוני בכללותו כתומך באיזון בין עבודה למשפחה וכתוצאה מכך להפחית את
הקונפליקט ( .) Kossek et. al, 2011
לפיכך ,המחקר ביקש לבחון את השפעת המנהל ועבודת הצוות על קונפליקט בית-עבודה בקרב
מורות בבית הספר היסודי לאור רפורמת "אופק חדש" .המחקר התבצע בשלושה בתי ספר
יסודיים בצפון הנמצאים זו השנה החמישית ברפורמת "אופק חדש" .המחקר התמקד ראשית
בבדיקת הקשר בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית –עבודה .שנית ,המחקר בדק את
הקשר בין תמיכת המנהל במורה לבין קונפליקט בית – עבודה .לבסוף ,נבדקה האפשרות כי
עבודת צוות הינה משתנה מתווך בין תמיכת מנהל וקונפליקט בית עבודה.

1

 2.1קונפליקט בית עבודה
קונפליקט בית עבודה הוא קונפליקט בין תפקידים שאינם בהתאמה זה לזה .קונפליקט זה עולה
כתוצאה מכך שאדם תופס את תפקידו באחד מהצדדים כבולט יותר .ככל שאדם תופס תחום אחד
כחשוב יותר הוא ישקיע בו יותר זמן ומאמץ מה שישאיר פחות לתחום השני .כיוון שקונפליקט
בית -עבודה מקורו בתנאים שונים ,אפשר להבדיל בין שלושה סוגים .סוג אחד של קונפליקט בית
עבודה יכול להיות מבוסס זמן .תפקידים מרובים יתחרו על זמנו של היחיד .הזמן המושקע
בפעילויות בתוך תפקיד אחד ,לא יכול להיות מוקדש לפעילויות בתפקיד אחר .משתנים אשר
גוזלים זמן כמו ,לוחות זמנים בעבודה (הכוללים מספר שעות העבודה ,תדירות שעות נוספות,
משמרות ורמת השליטה בלוח הזמנים בעבודה) ,נישואים ,ילדים ,ודפוסי התעסוקה של בן הזוג
עלולים ליצור לחצים להשתתף בהרחבה בתפקיד העבודה או בתפקיד הבית .הקונפליקט נחווה
כאשר לחצי זמן אלו אינם בהתאמה לדרישות התפקיד בתחום האחר .סוג אחר מבוסס מתח,
הווה אומר ,חרדה דיכאון ,אפתיה ,נרגנות ועייפות העולים בביצוע תפקיד אחד ,מקשים על
היענות לדרישות באחר .לפיכך ,כל מאפיין תפקיד בבית או בעבודה אשר יוצר מתח יכול לתרום
לקונפליקט למשל ,העדר תמיכה או מאפיין תפקיד אשר יוצר מחויבות זמן נרחבת .סוג שלישי,
מבוסס התנהגות .דפוסים מסוימים של התנהגות בתוך תפקיד יהיו בסתירה עם הציפיות
להתנהגות ראויה בתפקיד אחר .לדוגמא ,הסטריאוטיפ של מנהל גבר מדגיש שעליו לסמוך על
עצמו ,יציבות רגשית ואובייקטיביות .בני המשפחה יצפו מהאדם להיות חם ,מטפח ,רגיש ופגיע
באינטראקציה שלו עימם .אם האדם אינו מסוגל להתאים את התנהגותו ולהיענות לציפיות של
התפקידים השונים ,הוא עלול לחוות קונפליקט ).)Greenhause & Beutell, 1985
קונפליקט בית עבודה הינו דו כיווני וניתן להבחין בין קונפליקט עבודה -בית ובין קונפליקט בית-
עבודה ) .)Greenhause & Beutell, 1985בין שני הסוגים קיימים יחסי גומלין ולכל כיוון סיבות
והשפעות משלו ) .)Frone et al.,1992aהראשון מתרחש כאשר תביעות ואירועים בעבודה פוגעים
בהתנהלות חיי המשפחה .קונפליקט בית -עבודה מתרחש כאשר דרישות אירועים מהבית יש להם
השפעה על ההתנהלות בעבודה ( .(Cinamon& Rich, 2005תוצאותיו של מטא -מחקר אשר שילב
את התוצאות של יותר משישים מחקרים ( )Byron, 2005מבסס את האמירה כי קיים הבדל בין
שני סוגי הקונפליקט וכי עובדים מבדילים בין המקור ,הכיוון של ההתערבות ,ולשני סוגי
הקונפליקט יש אירועים מקדימים ( )antecedentsשונים.
אירועים מקדימים מתחלקים לשלושה סוגים :משתנים מתחום העבודה ,משתנים שלא מתחום
העבודה ומשתנים דמוגרפים אישיים .משתנים מתחום העבודה כוללים גמישות ומתח בעבודה.
שלא מתחום העבודה כוללים קונפליקטים מתחום הנישואין ,שעות הנדרשות לעבודות הבית או
הילדים .משתנים דמוגרפים כוללים אישיות ,התנהגות והבדלים אישיותיים כגון מגדר ,הכנסה
וסגנון התמודדות .גורמים מתחום העבודה קשורים יותר לקונפליקט עבודה -בית וגורמים וכאלה
שלא של עבודה קשורים יותר לקונפליקט בית -עבודה .עולה כי מגדר ומצב משפחתי הינם מדדי
ניבוי חלשים לשני סוגי הקונפליקט.
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למרות ההבחנה לעיל בין אירועים מקדימים שונים לשני סוגי הקונפליקט ,ישנן השפעות
המתערבות באופן סימולטני על חיי המשפחה והעבודה של יחידים :לחץ בעבודה ,לחץ במשפחה
וקונפליקט במשפחה ( .)Byron, 2005קונפליקט עבודה -בית עולה בתדירותו על קונפליקט בית
עבודה בין מבוגרים עובדים בעלי משפחות ללא קשר למגדר .גבולות המשפחה חדירים יותר
מאשר העבודה ( .)Frone et.al.,1992 bלפיכך לעבודה השפעה מזיקה יותר על חיי המשפחה
מאשר להיפך .קונפליקט בית עבודה מנבא חוסר סיפוק בעבודה ,חוסר תפקוד בעבודה ,רמות
ביצוע נמוכות ,רצון לשינוי מקצוע ,היעדרויות ( )Cinamon, Rich, &Westman, 2007ופוגע
בתחושת המסוגלות העצמית והשליטה של היחיד ( .(Frone et.al.,1992 aההשפעות העיקריות
של קונפליקט עבודה -בית הינן חוסר סיפוק מחיי משפחה ועייפות ( Cinamon, Rich,
.)&Westman, 2007
 2.1.1מאפייני הקונפליקט
קונפליקט בית עבודה נובע מהדרישות להשקעת זמן מרובה בשני התפקידים ,לפער בין הערכים
המנחים את התנהגות היחיד בתפקידים השונים והחשיבות השונה( )Role Salienceאשר מעניק
היחיד לכל אחד מהתפקידים.
המאה ה 41 -הביאה עימה שינויים בעולם התעסוקה והמשפחה כאחד .החל משעות עבודה רבות
יותר ,נסיעות ממושכות לחו"ל ,העברות למקומות עבודה מרוחקים ( )relocationוכלה בתביעה
לזמינות תמידית לצרכי מעסיק או לקוח שלעיתים נמצא באזור זמן שונה (פרנקל .)4100 ,שינויים
רבים גם חלו בנורמות החברתיות הנוגעות לגידול ילדים שכן היום יותר מבעבר נדרשים הורים
להשקיע זמן וכסף רבים יותר ( Blair- Loy, 2003אצל פרנקל .)4100 ,בד בבד ,אוכלוסיית
הקשישים הולכת וגדלה ודורשת אף היא את טיפול ותמיכת המשפחה .נשם שבעבר היו אלו שנענו
לתביעה לטפל במשפחה ,משתלבות כיום בשוק העבודה ולפיכך נדרשות להיענות לדרישותיו
(פרנקל .)4100 ,הורים עובדים רבים מוצאים עצמם מותרים על זמנם הפנוי על מנת לנהל את סך
כל מספר הדרישות העולה בבית ובעבודה (.)Nomaguchi, 2009
מבין שלושת סוגי הקונפליקט אשר מנו גרינהוז וביוטל ) )Greenhause&Beutell, 1985לא
נמצאו מחקרים אמפיריים על קונפליקט מבוסס התנהגות .לובל ( )Lobel, 1992גורסת כי אפשרי
לגשר על הפער על ידי ניתוח הערכים אשר מנחים התנהגות בעבודה ובחיי המשפחה ועל ידי בחינה
של כיצד קונפליקט בית עבודה יכול לעלות מערכים אלו .על פי לובל (שם) דרגת ההתאמה בין
ערכי היחיד והארגון הוא משתנה המשפיע על ההתאמה בין ערכי בית -עבודה והשפעתם על
קונפליקט בית -עבודה .ערכי היחיד יכולים להיות תואמים או בלתי עם אלו של הארגון .חוסר
ההתאמה בין ערכים יכול לנבוע מכמה סיבות .ראשית יחיד יכול אך אינו רוצה לאמץ את ציפיות
הארגון .שנית ,הרמה שבה היחיד רגיש להשפעה ,תקבע אם ערכי היחיד ישתנו כאשר הוא נכנס
לארגון שערכיו סותרים את שלו .שלישית ,מאפיינים אישיותיים ,כגון הערכה עצמית ,יתרמו
לרגישות ללחץ להתאים את ערכיו עם אלו של הארגון .לפיכך ,חוסר התאמה בין ערכים אישיים
וארגוניים יכול להתרחש בגלל חוסר אמונתו של היחיד להשפיע או הערכה עצמית גבוהה אשר
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מונעת ממנו לאמץ את מערכת הערכים השונה של הבית והמשפחה .בנוסף ,חוסר התאמה מועט
יכול להתרחש בשל חוסר היכולת לעבור מסט ערכים אחד לשני גם אם היחיד רוצה בכך .סיבה
אחרונה ,חדירותם של הגבולות בין עבודה לבית אשר משפיעה על תהליך האימוץ (.)Lobel, 1992
ניתן לומר כי אפשר לנבא קונפליקט בית עבודה מפרספקטיבה של התאמה ערכית בין הפרט
לארגון .קונפליקט בית עבודה יתרחש כאשר הציפיות הקשורות לתפקידי בית משפחה הן שונות.
כאשר ההתאמה בין ערכי היחיד לאלו של הארגון היא מועטה .היחיד אינו מרגיש אחראי
להתאמה המועטה .לבסוף ,כאשר הציפיות הקשורות לתפקיד בעבודה מונעות מהיחיד לעמוד
בדרישות תפקיד המשפחה באופן שהוא מחשיב כרצוי (.)Lobel, 1992
בולטות תפקיד מתייחסת לחשיבות אשר יחידים מייחסים לתפקידים שהם ממלאים בתחומים
שונים כגון משפחה ועבודה .המבנה של בולטות התפקיד משמש להבנה איך אנשים בונים
ומתכננים תפקידים בחיים בהקשר של חייהם ( Super et al., 1996אצל .)Cinamon, 2010
קונפליקט בית -עבודה מתעצם כאשר גם תפקידי והמשפחה או העבודה הם מרכזיים וחשובים
לתפיסה העצמית של האדם .שככל שהתפקיד חשוב ליחיד הוא ישקיע בו יותר זמן ואנרגיה מה
שישאיר לו פחות זמן ואנרגיה לתפקיד האחר ) .)Greenhause& Beutell, 1985אכן מחקרים
הוכיחו את השפעת בולטות תפקיד העבודה על קונפליקט עבודה -בית ואת בולטות תפקיד
משפחה על קונפליקט בית -עבודה ( .)Cinamon, 2010ניתוח של בולטות תפקיד תורם להבנה
מדויקת יותר בשונות של הקונפליקט בקרב מועסקים ( (Cinamon& Rich, 2002aוהוא גם
נימצא כמנבא של השונות של קונפליקט בית עבודה (.)Frone, 2003
נמצאו שלושה פרופילים באשר לתפיסת חשיבותה של העבודה והבית :אדם בעל פרופיל בית הוא
אדם אשר רואה חשיבות רבה יותר לתפקידיו במסגרת הבית מאשר לתפקידיו במסגרת העבודה
ולכן חווה את הקונפליקט בכיוון בית  עבודה ,כלומר מרגיש כי העבודה פוגעת בתפקודו בבית.
אדם בעל פרופיל עבודה הוא אדם אשר מוצא חשיבות גדולה יותר בתפקידו בעבודה מאשר
בתפקידו בבית ולכן חווה את הקונפליקט בכיוון עבודה  בית ומרגיש כי תפקודו בבית פוגע
בתפקודו בעבודה .אדם בעל פרופיל דואלי הוא אדם המוצא חשיבות זהה בתפקידו בבית ובעבודה
ולכן סביר שלא יחווה קונפליקט מסוג זה ( .(Cinamon & Rich, 2002aבמחקר השוואתי אשר
נערך בקרב מורות יהודיות וערביות ( ,)Cinamon, 2009הפגינו המורות היהודיות ערכים של
הורות ובן זוג גבוהים יותר מאשר המורות הערביות .האחרונות הפגינו ערכים גבוהים יותר של
עבודה ומחויבות לעבודה .לפיכך ,הנשים היהודיות דיווחו על ערכים גבוהים יותר של קונפליקט
בית עבודה בהשוואה לעמיתיהן הערביות.
 2 .2השלכות קונפליקט בית עבודה
השלכות הקונפליקט ניכרות בספירה המדינית ,הארגונית והאישית .עבודה זו תתמקד בשתיים
האחרונות בלבד.
ברמת הארגון נמצא כי הקושי לאזן בין תביעות הבית ודרישות המעסיק גורם לתחלופת עובדים.
בכך נשלל מן הארגון ניסיון מקצועי רב ערך וכן נדרש ממעסיקים להשקיע במיון ובהכשרת
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עובדים חדשים ( Lambert, 2000אצל פרנקל .)4100 ,עובדים הנשארים במקום העבודה חווים
חוסר שביעות רצון ואי ודאות העשויים לפגוע בפריון בעבודה ( )Konrad &Mangel, 2000כמו
כן ,דווח על קשר בין היעדרויות לקונפליקט בית עבודה ( .)Goff et al., 1990עוד נמצא ,כי פיקוח
ארגוני אשר תומך בדרישות שמעבר לעבודה ומאפשר גמישות יש לו השפעה חיובית על הסיפוק
מהעבודה והמצב הבריאותי של היחיד ( .)Thomas & Ganster, 1995בשל העובדה שבעיקר נשים
הן הנענות לדרישות המשפחה ,חוסר התחשבות בצרכים המשפחתיים של מועסקות (בעיקר
בארה"ב) הוכר כביטוי לאפליה מגדרית ,החושף את המעביד לתביעות משפטיות ( & Kelly
 Dobbin, 1999אצל פרנקל.)4100 ,
למרות האמור לעיל ,הבעיה מתגלגלת לפתחו של הפרט אשר נאלץ להתמודד עם השפעותיו
ההרסניות על תוצאות התנהגותיות ורגשיות בתחומי הבית והמשפחה כאחד (פרנקל.)4100 ,
מחקרים הצביעו על ההשפעות הפיסיות של הקונפליקט כמו בריאות גופנית ירודה והשפעה ישירה
על תחושת הרווחה הכללית ( .)Frone et al., 1992aמסקר לאומי על תחלואה נלווית של עובדים
עלה כי יחידים שדווחו על קונפליקט בית עבודה דיווחו יותר על הפרעות במצבי רוח ,חרדות ותלות
ושימוש בסמים .בין אלו שדווחו על קונפליקט בכיוון של בית עבודה ,הדיווחים היו גבוהים יותר
בשל ההבדל לייחוס האחריות על הקונפליקט .בקונפליקט עבודה -בית המעסיק או הארגון נתפסו
כאחראים לקונפליקט בעוד שבקונפליקט בית -עבודה תופס היחיד את הקונפליקט כחוסר יכולת
שלו לנהל באופן אפקטיבי את חיי המשפחה ( .)Frone, 2000כמו כן ,היו שדיווחו על קשר ישיר בין
הקונפליקט ושימוש באלכוהול ( .)Frone et al., 1994דרישות הקונפליקט זלגו גם לתחומים
אחרים בחיים ,כמו סיפוק מהחיים ומתח בחיי הנישואין זאת ועוד ,עובדים אשר בוחרים לעזוב
את שוק העבודה או בוחרים במשרות חלקיות או במשרות לא מאתגרות או לא מתגמלות ,הופכים
תלויים בבני הזוג ,במשפחה המורחבת או בקצבאות המדינה ובכך נשללות מהם האפשרויות לנצל
את כישוריהם והזכות לסיפוק ולכוח שעצמאות כלכלית הייתה מאפשרת להם (פרנקל.)4100 ,
כאשר הזמן בעבודה הולך ומתארך ,היחיד חש שעליו לארגן ביתר יעילות את זמן המשפחה היקר
הנותר לו ואז הוא משבץ את בני הבית לתוך משבצות של פעילות .הורים הופכים למפקחים
שמנטרים ארוחות וזמני שינה ומשקיעים מאמץ רב בחיסול זמן מבוזבז .המושג יעילות שהיה
מיוחס לעבודה הפך לאמצעי ומטרה בפני עצמה בבית ,וכך הופך הבית למשמרת שנייה .חוסר בזמן
משפחה מביא הורים להיות מעורבים במשמרת שלישית שפירושה התמודדות עם התוצאות
הרגשיות של המשמרת השנייה הדחוסה .ההכרה במשמרת השלישית רק מוסיפה לתחושה
שהחיים בבית הם עבודה קשה (.)Hochschild, 1997

 2.3גורמים המסייעים ליחיד לשלב תפקידי בית ועבודה
הפתרונות וההתערבויות באשר למניעה או צמצום קונפליקט בית עבודה ניתנים לבחינה מאותם
שלושה היבטים :מדיני -חברתי ,ארגוני ואישי (פרנקל .)4100 ,יעילותם נבחנת בהתאמה לכיווניות
של הקונפליקט ( )Byron, 2005וגורמים מתערבים שונים ( .)Stier et. al, 2012פרט להבחנה בין
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מקורות התמיכה הניתנת ליחיד ,קיימת הבחנה בין תמיכה רגשית לאינסטרומנטלית הן בתחום
הפרטי והן בתחום העבודה .תמיכה אינסטרומנטלית מקורה במדיניות המאפשרת איזון או עזרה
בתשלום בבית ,ואילו הרגשית מקורה במעביד ,עמיתים המביעים אמפתיה או בבן זוג ,קרובים
ושכנים המביעים תמיכה רגשית (.)Abendroth & Dulk, 2011
 2.3.1ההיבט האישי
היחיד מנהל אירועים של קונפליקט בית -עבודה בשני אופנים .האחד ,נקיטה שורה של צעדים
אשר יעזרו לו להימנע מהקונפליקט .באם הקונפליקט בלתי נמנע ,הוא עושה שורה של בחירות
אשר מעידות על כיוון הקונפליקט ,התערבות הבית בעבודה או ההיפך .אופן ניהול הקונפליקט
מושפע מסדר העדיפויות של היחיד אשר מתמודד עם הקונפליקט ,מערכת הלחצים אשר מופעלת
עליו על ידי הדמויות המושפעות מהקונפליקט בבית ובעבודה ולבסוף מאפייני האירוע אשר
שבמרכזו של הקונפליקט ( .)Powell, Gary &Greenhause, 2006הימנעות מתוצאותיו
השליליות של הקונפליקט ניכרת בשלבי תכנון הקריירה בקרב צעירים .חלקם ינמיכו שאיפות
מקצועיות לטובת תוכניות משפחתיות או יזנחו תוכניות משפחתיות לטובת שאיפות מקצועיות על
מנת להימנע מתוצאות שליליות נצפות של קונפליקט בית עבודה (.)Cinamon & Rich, 2005
ואכן במחקר אשר נעשה בקרב סטודנטים גברים ונשים נמצא כי יחידים אשר ייחסו חשיבות
גבוהה יותר לתפקידי העבודה ,רמות קונפליקט בית -עבודה המצופות היו גבוהות והם הוכיחו
מסוגלות נמוכה לנהל את הקונפליקט (.)Cinamon, 2010
תמיכה היא משאב העומד לרשות היחיד בהתמודדותו עם דרישות בעבודה כגון ,שעות ארוכות,
משמרות ,נסיעות ולחץ בעבודה וכן עם דרישות בבית כמו דאגה לבן משפחה בוגר או ילד .דרישות
אלו לא נתפסות כשליליות כאשר יש את המשאב להתמודד עימן (.)Schaufeli & Bakker 2004
תמיכה חברתית יכולה "להמתיק" את ההשפעה של מצבי לחץ אובייקטיביים פוטנציאלים על ידי
כך שהם גורמים לאנשים מלכתחילה לתפוס מצבים אלו כפחות מאיימים או מלחיצים ( House,
 1981אצל  .)Abendroth & Dulk, 2011לתמיכה מספר מקורות שהבולטת ביניהן בשדה המחקר
היא תמיכה של בן הזוג .מקורות אחרים של תמיכה פחות שכיחים כנושא למחקר יכולים להגיע
מסבים וסבתות ,חברים ,שכנים ועזרה בבית בתשלום (.)Abendroth & Dulk, 2011
מלבד ההבחנה בין מקורות שונים של תמיכה הספרות הקיימת מבדילה בין שתי סוגי תמיכות
בבית ובעבודה :אינסטרומנטלית ורגשית .תמיכה אינסטרומנטלית מתבטאת בזה שיש שותף
ועזרה לא פורמאלית או בתשלום באשר למשימות הבית .תמיכה רגשית מקורותיה באיכות
היחסים עם הקרובים ,חיי חברה והעדר קונפליקטים עם בן הזוג באשר למטלות הבית .בניגוד
להיבט הארגוני ,ברמת הפרט לתמיכה האינסטרומנטלית אין השפעה על שביעות הרצון של היחיד
מיכולתו לאזן בין העבודה לחיים בכלל אלא רק לתמיכה הרגשית(.)Abendroth & Dulk, 2011
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 2.3.2המימד הארגוני
ברמה הארגונית חלו שינויים עם התבססותה של התפיסה הניהולית של "ארגון תומך משפחה"
( ) Family Friendly Organizationהגורסת כי איזון בין בית לעבודה תורם לביצועיו העסקיים
ולתחרותיות של הארגון (פרנקל .)4100 ,שלושה גורמים עיקריים האיצו את התפתחות גישה זו
לטענתה של פרנקל (  .)4100הראשון ,עליה במספר הנשים בכוח העבודה במיוחד בזה
הפרופסיונאלי הדורש השקעה ארגונית מרובה בעובד .מנקודת מבט של משאבי אנוש ,עזיבה של
עובדות בשל אי יכולתן לאזן בין דרישות הבית לעבודה פירושן עלויות רבות של הכשרה והחלפה.
שנית ,המחוקק אסר על אפליה מגדרית במקומות העבודה .הסדרי טיפול ארגוניים סייעו
למעסיקים להיחלץ מתביעות אפליה .האחרון ,מעורבותם של ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים
אשר הדגישו את צרכיהם הייחודיים של נשים כאמהות ,אשר חוסר התחשבות בהם מביא
למידורן מכוח העבודה וממשרות בכירות .ארגונים אלו קידמו פעילות ציבורית שתבעה
ממעבידים לקדם אופנים המשלבים עבודה ומשפחה והציעו להם ייעוץ ארגוני בנושא .ארגונים
וירחונים אשר העניקו אותו הצטיינות למעבידים תומכי משפחה ,הגבירו את רצונם של מעבידים
להצטייר ככאלה בעיני עובדים פוטנציאלים ובאופן זה עין הציבור הפכה את התמיכה במשפחה
לפחות ברמה ההצהרתית לכלי ניהולי מקובל.
הפתרונות אותם מציעים ארגונים כוללים חופשות ממומנות כמו חופשת לידה לאמהות ולעיתים
גם לאבות ,חופשות לצורך טיפול בבן משפחה חולה ותהליך חזרה הדרגתי מחופשת לידה .כמו כן,
מציעים מקומות עבודה דפוסי עבודה גמישים כגון ,מישרה חלקית ,שעות עבודה גמישות מבחינת
שעת התחלה ושעת סיום ,חלוקת שעות על פני תקופת זמן על פי צרכי העובד (בנק שעות) ,חלוקת
משרה ( )job sharingהמאפשרת לשני עובדים לחלוק משרה ועבודה מרחוק () time work
המחליפה או משלימה את העבודה במקום העבודה עצמו .פתרון אחר הוא שירותים לעובד
ומשפחתו כמו שירותי פנאי ,מעונות יום ,ביטוחים רפואיים ,סבסוד לימודים ועוד .שירותים אלו
מחזקים את נאמנותו של העובד לארגון ואת הקשר בין הארגון לעובדיו .שארגונים המספקים
שירותי הכוון ויעוץ המסייעים במציאת פתרונות רפואיים וחינוכיים המאפשרים לעובד לחסוך
זמן ,להתמקד בעבודה ולהיות פרודוקטיבי יותר .יחד עם זאת ,נמצא כי לא רבים מהמעסיקים
משתמשים בפרקטיקות אלו ובשנות משבר כלכלי ,חלה ירידה בשימוש בהן .מנקודת מבט של
העובדים יש בשימוש בפתרונות אלו צד שלילי .יש הטוענים כי כאשר עובדת משתמשת
בפרקטיקות אלו ,היא מתועלת למסלול אמהות ( ) mummy trackשעוצר את קידומה ויוצר לה
דימוי הרחוק מדימוי העובד הרצוי בארגון ( )Glass, 2004כמו כן ,היא תהיה הראשונה להיות
מפוטרת .קל וחומר לאור ממצאיו של מחקר המצביעים על כך כי קידומן של נשים ניפגע בשל
תפיסות של מעבידים (גברים ונשים כאחד) כי נשים חוות קונפליקט בית עבודה גדול יותר מאשר
גברים ולכן נתפסות כבעלות התאמה נמוכה לתפקיד ולארגון .תפיסות אלו הן בניגוד למחקר
האמפירי המצביע על כך כי נשים וגברים מדווחים על רמות זהות של הפרעות מתערבות מהבית
ומהעבודה ( .)Hoobler et al., 2009זאת ועוד ,עובדים המשתמשים בדפוסי עבודה גמישים,
נעדרים ממפגשים בלתי פורמאליים האחראים ליצירת רשתות חברתיות בארגון ועלולים להפסיד
כאשר מדובר בהחלטות על עליה בשכר וקידום ( Moen, 2003אצל פרנקל .)4100 ,יש לשער שככל
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שיותר עובדים יעשו שימוש בפתרונות הללו ,ככל שהלגיטימציה שלהם תגדל וההקפדה הארגונית
על מניעת אפליה כלפי המשתמשים בהם ,כך תקטן השפעתן השלילית על מבנה ההזדמנויות
המגדרי.
אסטרטגיה ארגונית נוספת ,טענה לובל ( ,)Lobel, 1992אשר תתמוך ביחיד בבואו לנהל את
הקונפליקט היא בהיבט ההתאמה בין היחיד לארגון .צמצום הקונפליקט יכול להיות מושג אם
הארגון ידגיש במידה שווה ערכים המזוהים עם הבית (כגון ,רגישות ,אכפתיות ומודעות עצמית)
והארגון (כמו ,אינטלקט ,ידע טכני ,תכנון והיכולת לפתור בעיות) ולא רק סוג אחד .החשיבות של
קידום יחסים אינטימיים והרמוניים מובנת כאשר מדובר במשפחה אך מנהל אשר אינו רגיש
לעמיתיו לא ייצר אצלם אמון ומחויבות .לכן ,על הארגון לתגמל את שני סוגי מערכות היחסים.
דרך נוספת היא שמירה על התאמה טובה בין ערכים אישים וציפיות הארגון למרות הסתירה בין
ערכי הבית והעבודה ( .)Lobel, 1992הוכח כי פרטים אשר הערכים שלהם תואמים את אלו של
הארגון חשים סיפוק ונשארים יותר בארגון .אי לכך ,זהו אינטרס של הארגון ושל הפרט למקסם
את ההתאמה בין היחיד לארגון ( Chatman, 1991אצל  .)Lobel, 1992היחיד יכול להגיב לחוסר
ההתאמה בין הערכים על ידי שינוי ערכיו בהתאמה לארגון ,לנסות לשנות את ערכי הארגון
בהתאמה אליו או לעזוב את הארגון ( .)Lobel, 1992נשים נוטות יותר לשנות את ערכיהן
בהתאמה לארגון ( Gallos, 1989אצל  .)Lobel, 1992קשה לשנות את ערכי הארגון על מנת
שיתאימו לפרט ולכן אין זו המלצה פרקטית .עזיבת הארגון ,תפתור את הקונפליקט לפרט ,אך לא
לשאר חברי הארגון .חברי הארגון יכולים לשכנע את הפרט והוא יכול להיענות על ידי הימנעות
מסנקציה או מרדף אחרי גמולים ולא על ידי אימוץ אמיתי ל הערכים .לכן ,היענות אינה
ממקסמת את ההתאמה יחיד ארגון (.)Lobel, 1992
בניסיון להתחקות אחר הגורמים אשר הביאו לעליה ברמות קונפליקט בית עבודה נמצאו מספר
מגמות אשר גרמו לירידה בקונפליקט כמו למשל ,תחושה של אוטונומיה ומשמעותיות בעבודה וכן
היכולת של הורים ,במיוחד אבות ,לבלות יותר זמן עם ילדיהם .אי לכך ,מעסיקים אשר יקדמו לא
רק גמישות בשעות העבודה ולוחות הזמנים ,אלא גם את מידת האוטונומיה של העובד כמו למשל
מתן הזדמנויות להשתתף בתהליכי קבלת החלטות אשר משפיעים על עבודתו ,יעזרו לעובד לנהל
את המתח הכרוך בקונפליקט .כמו כן ,אי התעלמות מהעובדה שאבות רוצים לקחת חלק ביומיום
של ילדיהם (.)Nomaguchi, 2009
אסטרטגיה ארגונית אחרת היא תמיכה חברתית ( )social supportאשר נחשבת כמשאב עיקרי
שעוזר ליחיד למזג באופן אישי ומספק בין תחום הבית לתחום העבודה ועל כן יש לה תפקיד
הקריטי בהפחתת הקונפליקט ( .(Frone, 2003תמיכה חברתית מערבת החלפה של משאבים בין
לפחות שני אנשים שלהם הכוונה לעזור למקבל .היא יכולה לקבל צורה של תמיכה חברתית כגון
אמפתיה ,אכפתיות ,אהבה ,עידוד ואמון .תמיכה אינסטרומנטלית כגון זמן וכסף .תמיכה בהערכה
( ) appraisal supportהכוללת מידע הקשור להערכות או תמיכה אינפורמטיבית הכוללת עצה
ומידע ( House, 1981אצל  .)Cinamon, 2009תמיכה חברתית יכולה להיות משני סוגים :תמיכה
חברתית כללית ותמיכה ספציפית באיזון בין עבודה משפחה .תמיכה כללית כוללת ביטויים כללים
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של דאגה (תמיכה רגשית) או אינסטרומנטלית שמיועדות להגדיל את תחושת הרווחה הכללית של
העובד למען הגדלת האפקטיביות בעבודה .בתמיכה ספציפית ,היחיד תופס את המעסיק כמי
אכפת לו מרווחת המשפחה -עבודה של היחיד ,היא מופגנת על ידי התנהגויות העוזרות בפתרון
קונפליקטים של בית עבודה או גישות כגון הפגנת אמפתיה לרצון היחיד לאזן בין השניים (
 .)Kossek et. al, 2011ממצאים מעידים כי שתי סוגי התמיכות משלימות זו את זו על מנת ליצור
אצל היחיד שביעות רצון מהאיזון בין העבודה לחיים (.)Abendroth & Dulk, 2011
 2.4קונפליקט בית עבודה בקרב מורות
לאור התפיסה הרווחת כי מערכת החינוך היא מערכת המספקת תנאי עבודה ידידותיים לנשים
סברו החוקרים במשך שנים רבות כי מורות יהיו בעלות פרופיל בית עבודה ועל כן הקונפליקט
נחקר בעיקר בקרב נשות הייטק ועורכות דין ,מקצועות שאינם אופייניים לנשים .לפיכך ,במחקר
הקיים קיימת התייחסות מועטה להימצאות קונפליקט בית עבודה בקרב מורות .לאור מחקרים
שהראו כי מורות מגלות מחויבות גדולה לעבודה ותופסות אותה כחשובה ) Acker ,1992אצל
 )Cinamon& Rich, 2005ומחקרים נוספים שהעידו כי מורות מתקשות להפריד בין חיי
המשפחה והעבודה (  Johnston, McKeown and McEwen ,1999אצל Cinamon& Rich,
 ,)2005אכן מצאו צינמון וריץ ( )4111כי שלושת הפרופילים שתוארו לעיל קיימים גם בקרב
מורות .קונפליקט עבודה -בית נפוץ יותר מאשר קונפליקט בית -עבודה.מורות חדשות בעלות וותק
של  0-1מראות את רמת הקונפליקט הגבוהה ביותר לחיי המשפחה .מורות חט"ע מראות רמת
קונפליקט עבודה -בית הכי גבוהה ואילו למורות חט"ב רמה הכי נמוכה של שני סוגי הקונפליקט.
רפורמת "אופק חדש" (אתר משרד החינוך) שינתה את תנאי העסקת המורים והפכה אותם
לדומים למקובל בשוק העבודה .תוצאות מחקר (עבודה סמינריונית) בקרב מחנכות בית ספר יסודי
אשר מלמדות מזה ארבע שנים במסגרת רפורמת "אופק חדש" העלה כי המורות מייחסות
חשיבות זהה לתפקידיהן בבית ובבית הספר .המורות מוצאות בתפקיד ההוראה סיפוק רב ,אתגר
ואפשרות לממש את כישוריהן ובשל כך הן מפגינות מסירות רבה למקום עבודתן .את אותה
נאמנות הן מפגינות כלפי תפקידיהן כאימהות ורעיות ומסרבות לוותר על היענות לדרישות אשר
מציבים תפקידים אלו .החשיבות שתופס תפקיד ההוראה גורם לחוסר יכולת למלא את תפקידיהן
כאמהות ובנות זוג על פי תפיסתן שלהן ,פוגע בתחושת הרווחה הנפשית ומונע מהמורות לפנות זמן
לעצמן .מאפייני קשר אלו מצביעים על קונפליקט משמעותי בכיוון של עבודה -בית שכן הם באו
לידי ביטוי בעיקר בספירה הביתית וכמעט שלא בתחום העבודה (גוב.) 4106 ,
למרות הרצון להשוות בין מורים לבעלי מקצועות אחרים בתפיסת קונפליקט בית עבודה טענו
צינמון ,ריץ וווסטמן ( )4117כי גורמי לחץ הייחודיים למקצוע להוראה יסבירו טוב יותר את
השונות הרבה בין מורים באשר לקונפליקט בית עבודה והקשר של הקונפליקט לשחיקה ולנמרצות
( .)vigorבמחקר שערכו השלושה בקרב מורי תיכון בישראל נבחנו אירועים מקדימים לקונפליקט
בית עבודה כאשר שלושה מהם מיוחדים להוראה כגון :גודל כיתה ,התמודדות עם התנהגות לא
הולמת של תלמידים ויחסים עם הורים ,וחמישה משתנים כלליים כמו ,גמישות שעות העבודה,
מספר שעות העבודה ,תמיכת המנהל ,תמיכת עמיתים ותמיכת בן זוג .מתוך המחקר עלה כי
לגמישות בשעות העבודה מתאם חיובי עם קונפליקט בית עבודה שכן עבור מורים גמישות בשעות
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העבודה מאפשרת לעבוד פחות בביה"ס ויותר בבית .לתוצאה זו חשיבות מרובה שכן הפחתת
קונפליקט בית עבודה אצל מורים לא תיתכן דרך הגמשת שעות העבודה אלא אולי דרך עזרה
בהתמודדות אפקטיבית עם בעיות משמעת ועם הורים .שני סוגי הקונפליקט (בית -עבודה ועבודה
–בית) ניבאו שחיקה של מורים ואילו נמרצות נובאה על ידי קונפליקט בית -עבודה בלבד .תוצאות
מחקר זה מצביעות על כך שיש לנקוט באסטרטגיה שממזגת גורמים כלליים וגורמים הקשורים
ספציפית למקצוע כדי להגדיר את היחסים בין בית לעבודה ולהקטין את ההשפעות השליליות.
המחקר קושר את איכות הקשרים שיש ליחידים עם דמויות בארגון (ממונים ,עמיתים וכפיפים)
עם יכולתו להפחית גורמי לחץ תפקידים נתפסים (קונפליקט ,עמימות ועומס) וכן בהפחתת
קונפליקט עבודה משפחה ) .(Carlson & Perrewé, 1999תמיכה חברתית מחלישה את ההשפעות
מזיקות שיש לדרישות המשפחה על עבודת צוות שכן עמיתים בצוות מספקים תמיכה
אינסטרומנטלית כאשר חבר בצוות אינו יכול לבצע את חלקו בגין חובות משפחתיות .תמיכה
מתמשכת זו הופכת את חברי הצוות ליותר מחויבים לצוות ומוכנים יותר לבנות יחסים של שיתוף
פעולה עם חברי הצוות .חברי צוותים בעלי דרישות משפחה גבוהות השתמשו בזה כהזדמנות
ליצור יחסי גומלין שיתופיים .בהקשר שכזה ,חברי הצוות מחליפים אחד את השני כאשר יש להם
דרישות משפחה מכבידות וממונים מראים הבנה כלפי התפקיד הכפול של חברי הצוות .השילוב
של דרישות משפחה כבדות ועזרה הדדית מביא לדי אקלים שיתופי אשר בו עבודת צוות פורחת (
 .)ten Brummelhuis et al , 4104במחקר שנעשה על תפיסת קונפליקט בית -עבודה בקרב אחיות
עלה כי מחסור בעבודת צוות היוו את אחד הגורמים למחשבה בדבר עזיבת מקום העבודה או
המקצוע ( . (Gipson-Jones, 4119בנוסף נמצא כי תמיכת עמיתים היא אחת מהאסטרטגיות בהן
משתמשות מורות בבואן להתמודד עם דרישות התפקיד מבית וממקום העבודה .תמיכת עמיתים
מתבטאת בעזרה בתחום ההוראה כמו ,עזרה בהכנת טקסים ,הכנת מצגות ,הכנת מערכי שיעור
ומתן עצה מקצועית בנוגע להורה או תלמיד .התמיכה היא גם רגשית והיא מתבטאת בתחושה של
שותפות גורל ומתן אוזן קשבת ומתבצעת במהלך יום הלימודים אך גם בשעות שמעבר ליום
העבודה.מנהלת בית הספר מהווה מקור תמיכה נוסף למורות אשר מנסות לאזן בין תפקידי הבית
והמשפחה (גוב.)4106 ,
ממצאים אלו מדגישים קשר בין שני משתנים שלמחקר הנוכחי יש בהם עניין :קונפליקט בית-
עבודה ועבודת צוות .שכן אם דרישות מהבית מחזקות את עבודת הצוות אשר דרכה מקבל העובד
תמיכה אינסטרומנטלית אשר ידועה כעוזרת להתמודדות עם הקונפליקט הרי שכדאי לבדוק קשר
ישיר בן עבודת צוות לקונפליקט בית -עבודה .קשר זה דורש הבהרה באשר למושגים כגון עבודת
צוות ,יתרונותיה והקשיים שהיא מעלה ומהי עבודת צוות אפקטיבית .בשל העובדה שבספרות
המחקר קיימת התייחסות מועטה אם בכלל לקשר בין קונפליקט בית -עבודה ועבודת צוות בקרב
מורים ,יבדקו מושגים אלו בהקשר הבית ספרי.
 2.5צוות ועבודת צוות

ההגדרה הרווחת היא שצוות או קבוצת עבודה הינו מספר אנשים בעלי תלות הדדית אשר חולקים
באחריות להביא לתוצאות מסוימות לארגון בהם הם פועלים (  ,Nielsen, 2007אלבו.)0992 ,
צוותים הם יותר מאשר מבנה ליחידים אשר עובדים ביחד .על צוותים ללמוד כיצד מחליפם מידע,
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ללמוד ,לנהל משא ומתן אחד עם השני ולהניע אחד את השני כך שהם יוכלו לנצל את ההטרוגניות
שלהם בצורה נכונה ולעבוד באופן חדשני ).(Somech, Zahavy ,2007צוות יכול לתאם את
פעילותם של היחידים ,לספק תמיכה ולעזור לחברים בו ,ליצור מחויבות ,לספק מקום להיות,
ליצור שייכות ,לזהות צרכי הדרכה והתפתחות ,לספק הזדמנויות למידה ,לקדם תקשורת ולאפשר
סביבה מספקת ,ממריצה ומהנה (וודקוק .) 0996 ,הציר סביבו מתלכד הצוות בעבודתו הוא ערכים
משותפים כגון,שותפות ,שיתופיות ,תמיכה וסיוע ,תיאום הדדי ואמון בסיסי ( &Katzenbach
 .) Smith,1999בין חברי הצוות קיים קשר שיש בו תלות הדדית שעל פי אדיג'ס ( ) 4101חייב
להיות מוסדר באמצעות כללים .בלנצ'ארד ( )4118הצביע על מספר כללים .הראשון שבהם הוא
פיתוח גישה לימודית קרי ,כישלונות אינם מתרחשים אלה הם רק הזדמנויות ללמידה .השני ,אמון
אשר נבנה על ידי שיתוף ברעיונות ומידע.לפיכך ,את מקומה של התחרות יתפסו שיתוף הפעולה,
תקשורת פתוחה וכבוד הדדי .סובלנות לדעות שונות שכן היא זו שתביא ליצירתיות .אחרון,
תפיסת הצוות כגוף אחד ולא כאוסף של יחידים.
עבודת צוות מתאפשרת כאשר ההנהלה מאצילה סמכויות ,צעד המגביר את המוטיבציה בעשייה
היומיומית .עבודת צוות בין מורים מבטלת את הבידוד המקצועי וכשהיא מתקיימת כהלכה ,היא
תורמת לשביעות רצון של המורים ממקום עבודתם ומשפרת את יכולתו של ביה"ס להשיג את
מטרותיו (שרן ושחר .) 0991 ,לצוות יש תפקיד מרכזי בזיהוי צרכי התלמידים ,בפיתוח ובתכנון
תוכניות לימודים ,בהחדרת החדשנות בהוראה ובהפיכת בית הספר לארגון
לומד).(Somech&Zahavy ,2005
 2.5.1היתרונות של עבודת צוות
בלנצ'ארד ( (2008גורס כי צוותים מבצעים את המשימות שלהם טוב יותר ומשתנים במהירות
רבה יותר מאשר מבנים מסורתיים מדרגים .בהשוואה ליחיד ,צוות אפקטיבי מקבל החלטות
טובות יותר ,פותר בעיות מורכבות יותר ,מגביר את היצירתיות ומפתח כישורים.
מחקרים על עבודת צוות בבתי ספר העלו מספר יתרונות .עבודת צוות אפקטיבית לקידום
קולגיאליות ( )Malone, Gallagher, & Long, 2001ובהחלפת רעיונות ומידע ( Harris & Klein,
 .)2002חברי צוות מאמינים שהם מרוויחים מהתובנות אשר מתקבלות כתוצאה מחשיפה לתחומי
דעת אחרים וניסיונם של אחרים( . )Millward& Jeffries, 2000עובדים דיווחו כי עבודת צוות
משפרת תקשורת (  ,)Harris&Klein,2002משפרת מאמצי תכנון והישגי תלמידים ( Hunt et al.,
 ,)2003מקדמת מעורבות הורים ( ,)Scott-Stein &Thorkilsden, 1999משפרת פתירת בעיות
וקבלת החלטות (.)Senior &Swailes, 2004כמו כן ,חברי צוות מאמינים כי עבודת צוות יכולה
להביא לידי מגוון רווחים אישיים כגון ,הגברת תחושת האחווה ( ,)Malone et al., 2001תחושות
של שייכות ( ,)Fenton, Yoshida, Maxwell, & Kaufman, 1979הרחבת הידע האישי ( Brown,
 )1995ומתן תמיכה אישית (.)Hunt et al., 2003
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 2.5.2קשיים בעבודת צוות בבתי הספר
וידיסלבסקי ,זכאי ורם ( )4100גורסות כי למרות היתרונות שנמנו לעיל ברמת הפרט והארגון,
עלולים להתעורר קשיים בבתי הספר בהם עובדים בצוותים .הקשיים הם על רקע מספר גורמים.
הראשון שבהם הוא תפיסת תפקיד ההוראה כתפקיד שבו הפרט פועל בבדידות ובאופן אוטונומי.
תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי רק מחזקים תפיסה זו .גורם נוסף הוא מבנה בית הספר שכן
רוב משרתו של המורה מורכבת משעות הוראה בכיתה בה הוא נמצא לבד .מנהלים ומורים רוטנים
כי אין זמן פנוי לעבודת צוות או לצפיית עמיתים .גורם שלישי הוא גורמים תוך אישיים ובין
אישיים .מורים לעיתים עלולים לחוות קונפליקטים על רקע מתחים בין מחויבות לארגון לבין
מחויבות הנדרשת למקצוע .טענה זאת נתמכת על ידי ממצאיהן של סומך ודרך זהבי ()4117
המראים כי מורים בחטיבות הביניים חשים מחויבים יותר לדרישות המקצוע מאשר לדרישות
הארגון .לטענתן ,הדבר מעיד על תהליכי בידול הקיימים בבתי הספר ומקשה על עבודת צוות
אפקטיבית .וידיסלבסקי ,זכאי ורם ( )4100ממשיכות וטוענות כי למורים רבים את המיומנויות
הנדרשות לעבודת צוות כמו למשל ,להשתתף בקבלת החלטות ,לתת ולקבל משוב ,פתיחות לשתף
במידע ובתפיסות ומיומנויות תקשורת .גורם רביעי הוא אי שוויון במוקדי ההשפעה הנובע
מהעובדה שישנם מורים הנמצאים מחוץ למעגל ההשפעה המערכתי .מורים כאלו ימצאו את מירב
סיפוקם המקצועי בתקשורת עם תלמידיהם .גורם אחרון שנמצא הוא עומס תפקידים ומתח בין
מחויבויות .חלק מהמורים חברים במספר צוותים שלהם מטרות ,משימות וטווחי פעילות
משתנים .אלו יוצרים עומס של תפקידים ומתח בין דרישות.
 4.1.6מאפיינים של צוותים ברמת תפקוד גבוהה
בלנצ'ארד ((2010מצביע על שבעה מאפיינים) )PERFORMעיקריים של צוות ברמת תפקוד גבוהה:
תכלית ( :)Purposeחברי הצוות חולקים תחושת תכלית חזקה ומערכת ערכים משותפת אשר
מאפשרים להם להגיע למטרות וכללים מוסכמים ולפתח אסטרטגיות.
העצמה (:)Empowermentחברי הצוות בטוחים ביכולת הצוות להתגבר על מכשולים .נתנה להם
הסמכות לפעול ולקבל החלטות בגבולות ברורים .קיימת עזרה הדדית ושיתוף במידע .לחברי
הצוות יש את הכישורים המתאימים ויודעים כצד לפתח את אלו החסרים להם.
יחסים בין אישיים ותקשורת( :(Relationshipבין חברי הצוות מתקיימת תקשורת פתוחה ועל כן
חשים החברים כי הם יכולים לקחת סיכונים וחלוק עם עמיתיהם מחשבות ודעות .הם מכבדים,
מקבלים ומעריכים האחד את השני .החברים תופסים את השונות כערך שכן הם רואים בה מקור
ליצירתיות .הם ממשבים זה את זה בכנות ובכך יוצרים מודעות לחולשות ,לחוזקות ולהשפעה שיש
להם על אחרים .כל אלה יוצרים רמת לכידות גבוהה בין חברי הצוות.
גמישות ( :)Flexibilityבין חברי הצוות קיימת תלות הדדית והם מודעים לעובדה שכל אחד מהם
אחראי לביצועי הצוות ,התפתחותו והנהגתו .לצוות אין מנהיג קבוע אלא התפקיד מחליף ידיים
בהתאם לנסיבות .חברי הצוות מבינים כי שינויים הם בלתי נמנעים ועליהם להסתגל לתנאים
המשתנים.
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תפוקה אופטימאלית ( :)Optimal productivityלצוותים תפוקה גבוהה הן ברמת הכמות והן
ברמת האיכות .הצוות מחויב לתוצאות משמעותיות והצלחה במשימה ממלאה את כל חברי הצוות
בגאווה .הם מפתחים שיטות יעילות לקבלת החלטות ולפתרון בעיות בכדי להרחיב את ההשתתפות
ולהעצים את היצירתיות.
מורל ( :) Moralלצוות מורל גבוה המתבטא בתחושת גאווה על הישגיהם ועל השתייכותם לצוות.
הכרה והערכה ( :) Recognitionחברי הצוות נהנים מהכרה והערכה הניתנות להם כצוות וכיחידים
מחבריהם ,ראש הצוות והארגון .המשוב החיובי מגביר המוטיבציה והביצועים ובונה את הערכה
העצמית.
לסיכום ,ניתן לשער כי עבודת צוות אפקטיבית ויתרונות עבודת הצוות בכללותם יביאו להפחתה
ברמת קונפליקט בית עבודה בקרב המורות.
השערה ראשונה :ימצא קשר שלילי בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית
עבודה ,כך שככל שעבודת הצוות תהיה אפקטיבית יותר ,הקונפליקט יהיה נמוך יותר.
 2.6התנהגות המנהלת ויחסיה עם המורים
עבודת צוות היא פן אחד של תמיכה חברתית הקיימת במקום העבודה  .הפן השני ,כפי שנזכר
לעיל ,כולל את תמיכת הממונה .התמיכה בחיי המשפחה והחיים הפרטיים כוללת מתן תמיכה
רגשית באתגרי השילוב בין בית לעבודה ,מתן דוגמא אישית כיצד הממונים עצמם מתמודדים עם
סוגיות בית -עבודה וחיפוש אחר פתרונות יצירתיים אשר יענו גם על צרכי העובד וגם על צרכי
הארגון ( .)Hammer et al. 2009תוכנית התערבות אשר כללה אימון ממונים בכדי שיוכלו להראות
תמיכה באשר לחייהם הפרטים של העובדים ,הראתה כי עובדים בעלי פגיעות רבה יותר
לקונפליקט בית עבודה הרוויחו מכך ( .) Kelly et al, 4102במחקר שנעשה על תפיסת קונפליקט
בית -עבודה בקרב אחיות עלה כי מחסור בתמיכת ממונה היוו את אחד הגורמים למחשבה בדבר
עזיבת מקום העבודה או המקצוע ( .) Gipson-Jones, 4119התפיסה כי המעביד תומך באיזון בין
עבודה לבית תוביל את העובדים לתפוס את האקלים הארגוני בכללותו כתומך באיזון בין עבודה
למשפחה וכתוצאה מכך להפחית את הקונפליקט (  .) Kossek et. al, 2011כאשר מדובר בארגונים
כמו בתי ספר ,את מקור התמיכה החברתית להורדת רמת קונפליקט בית -עבודה ישאבו המורים
ממנהל בת הספר .לפיכך ,הבנת אופי מערכות היחסים בין מורים למנהלים יש בה כדי לשפוך אור
על הקשר שבין קונפליקט בית עבודה בקרב מורים לבין תמיכת המנהל במורה.
מנהלים הם דמויות מרכזיות ביה"ס אשר פעולותיהם מעצבות באופן ישיר את אקלים בבית
הספר .המחקר רואה במנהלים כאחראים במיוחד על האקלים הארגוני אשר בו הם יכולים לטפח
סביבות פתוחות ,שיתופיות ואמינות שבהן המידע המגיע מהצוות הוא מבורך ( Bryk, Sebring,
 .)Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010; W. K. Hoy, Smith, &Sweetland, 2002אותו
מחקר מזהה שמאפייני אמון ,שיתוף פעולה ופתיחות מייצרים רמות גבוהות של סיפוק ולכידות
סביב מטרות בית הספר ומחויבות בין אנשי הסגל .יחסי צוות -מנהל ואינטראקציות בין אישיות
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הם גורמים מרכזים לקבלת תוצאות אלו .אמון הוא אבן היסוד לבניה ושמירה של יחסים ארגונים
אלו ( .)Bryk et al., 2010יחסי המנהלים עם מוריהם משפיעים על רמות המחויבות ,הלכידות
והסיפוק של מנהלים ומורים .בין מנהלים ,יחסי עבודה טובים משפרים את הסיפוק מהעבודה,
תפיסת הלכידות ורמות המחויבות .בין מורים ,היחסים עם המנהל הם אלו שקובעים באופן ישיר
וחזק את עמדותיהם אשר משפיעות באופן ישיר על האקלים הלימודי(.)Price, 2012
לפיכך טוענים ריג ומרקולין ( ,)Rieg&Marcoline, 4118טיפוח מערכות יחסים בין מנהל למורה
עליה להפוך לקדימות עליונה בסולם העדיפויות של מנהל .החוקרים מורים על מספר דרכים לכך.
האחת ,חיפוש דרכים לסיפוק הצרכים האישים של העובדים למשל ,מציאת מחליף למורה שצריך
לצאת במהלך יום לימודים בגין הורה הזקוק להשגחה או אירוע של ילד .השנייה ,מציאת זמן
לשוחח עם המורה על דברים חשובים בחייו מלבד סוגיות בית ספריות .דרך נוספת ,תמיכה
במורים באשר הם מתמודדים עם המורכבויות הכרוכות בעבודתם .מערכת היחסים עליה להיות
מושתת על אמון וכבוד הדדי.
גרמסטון וקוסטה ( )0999מביאים ממצאי מחקרים הבוחנים את נקודות המבט של מורים לגבי
גורמים ההופכים מנהלים לראויים לאמון .מתוך הממצאים עלו שלושה מאפיינים עיקריים.
האחד,מנהלים שנטלו על עצמם אחריות להתנהגויות שלהם עצמם .הם הודו בטעויות ולא
האשימו אחרים .השני ,מנהלים שנתפסו קודם כל כאנשים ורק אחר כך כממלאי תפקידים.
מנהלים שמורים נתנו בהם אמון ,הם כאלה שחשפו מידע אישי על אודות עצמם ,כך שלאחרים
הייתה תחושה של זהותם מחוץ לעבודה .האחרון ,מנהלים שנתפסו כלא מניפולטיביים .מנהיגים
שרחשו להם אמון השפיעו על הארגון באופן ישיר ,בשונה ממוסווה ,והתכניות שלהם היו גלויות.
כמו כן ,מחקר זה גילה קשרים בין אמון בין-אישי לבין אמון בסביבה .מורים שרכשו אמון במנהל,
בטחו לעתים קרובות זה בזה ובצוות המשרד הראשי.
מתוך ממצאי המחקר שביצעו אבגר ,ברקוביץ ושלו-ויגיסר ( )4104על תפיסות של מורים ומנהלים
בישראל בנושא האמון ,עולה כי מנהלים מצטיירים כאחראים במידה רבה ליצירת מרחב אמון
בעבור המורים .יצירת מרחב אמון כזה במערכת החינוך הישראלית תלוי במידה רבה ברצונו
וביכולותיו של המנהל שכן התרבות הארגונית של משרד החינוך בארץ מגבילה אותו.
אמון בין ממונה לעובד יש לו השפעה חיובית על סיפוק בעבודה וכן הוא קשור באופן שלילי למתח
בעבודה .כלומר ,כאשר שורר אמון ,הלחץ בעבודה יורד ורמות הסיפוק בעבודה עולות (, 4102
 .) Guinnot, Chiva & Ruca-Puigבהקשר קונפליקט בית עבודה ,מתח מעלה את רמת
הקונפליקט בעוד שסיפוק בעבודה מוריד את רמת הקונפליקט .זאת ועוד ,המדד העיקרי בבחינת
מידת האמון שנותן מנהל הוא מידת האוטונומיה הניתנת למורה (אבגר ,ברקוביץ ושלו-ויגיסר,
 .)4104תמיכת ממונה ( (Byron, 2005ורמת האוטונומיה ( )Nomaguchi, 2009נמצאו כמדדים
אשר מפחיתים את רמת קונפליקט בית -עבודה .לפיכך ,ניתן לשער כי אופי מערכת היחסים בין
מורה למנהל ישפיע על רמת קונפליקט בית עבודה בקרב המורות.
השערה שנייה :ימצא מתאם בין אופי היחסים בין מורה -מנהל לבין קונפליקט בית עבודה ,כך שככל
שהיחסים יהיו מבוססים על אמון ,שיתוף פעולה ופתיחות ,רמת הקונפליקט תהיה נמוכה יותר.
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מחקר אשר בחן ניהול דרישות משפחתיות בצוותי עבודה מצא כי לתמיכה חברתית תפקיד
משמעותי ( .)ten Brummelhuis et al , 4104המחקר הבחין בין שני סוגים של תמיכה חברתית
אשר יכולים להינתן בעבודה:הראשון ,תמיכה אינסטרומנטלית אשר ניתנת על ידי עמיתים כאשר
אחד מחברי הצוות אינו מסוגל לבצע את חלקו בעבודת הצוות בגין התחייבויות משפחתיות .השני,
תמיכת ממונה יכולה לעזור לחברי הצוות להסתדר עם התפקידים הכפולים .על ידי מתן תמיכה
מתאימה ,ממונים יכולים למנוע מחברי צוות בעלי דרישות משפחתיות כבדות מלהיכשל בלבצע
את חלקם בעבודת הצוות .בנוסף ,חברי הצוות גומלים לממונה על תמיכתו על ידי הגדלת המאמץ
בעבודה והשקעה בעבודת צוות .מחקרים אמפיריים דיווחו על ביצוע משימה (task performance
) גבוה יותר ,מחויבות לעבודה והתנהגות עוזרת כאשר לעובדים היו יחסים טובים יותר עם
הממונים עליהם ( .)Cook, 2009; Ten Brummelhuis & Van der Lippe, 2010נוסף על כך,
ממונים אשר הראו הבנה ,הצליחו ליצור אווירת עבודה שיתופית אשר בה כל העובדים חשו
מוערכים והראו מחויבות ארגונית גבוהה ( .)Cook, 2009; Ryan & Kossek, 2008ממצאים אלו
מביאים להשערה שלישית הטוענת להימצאותו של משתנה מתווך בין תמיכת מנהל וקונפליקט
בית עבודה והוא עבודת צוות .משתנה מתווך מוגדר כמשתנה הנמצא בין המשתנה הבלתי-תלוי
למשתנה התלוי ,מושפע מהבלתי-תלוי ומשפיע על התלוי (  .)Baron, & Kenny, 1986לפיכך,

השערה שלישית :ההשפעה החיובית של המנהל על הקונפליקט היא באמצעות שיפור
האפקטיביות של הצוות ,כאשר לאפקטיביות של הצוות יש השלכה על הקונפליקט.

עבודת צוות

תמיכת מנהל

קונפליקט בית עבודה

בשל העובדה שעבודת צוות אפקטיבית יכולה להיפגע בגין דרישות מהבית וכיוון שתמיכת ממונה
בחברי הצוות עוזרת בהתמודדות עם הדרישות הכפולות יוצא מכך כי תמיכת המנהל תגדיל את
האפקטיביות של חברי הצוות .על כן ההשערה השלישית תיבדק דרך השערת משנה כי יימצא
קשר חיובי בין תמיכת המנהל במורה לבין עבודת צוות אפקטיבית ,כך שככל שהתמיכה הרגשית
והאינסטרומנטלית של המנהל תהיה רבה יותר ,כך עבודת הצוות תהיה אפקטיבית יותר.
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 .3שיטה
המשתתפים
במחקר השתתפו  80מורות משלושה בתי ספר יסודיים בצפון הנמצאים זו השנה החמישית
ברפורמת "אופק חדש" 47( .מורות מבית הספר הראשון 60 ,מורות מבית הספר השני ו – 46
מורות מבית הספר השלישי) 6.מורות רווקות ( 11 ,)2.8%מורות נשואות ( 6 ,)88.7%מורות גרושות
( )2.8%ומורה אחת אלמנה ( 09 .)0.3%מורות ( 46.1%מהמדגם) לא השיבו על שאלה זו69 .
מהמורות בתפקיד מחנכת ( ,)31%ו –  43מורות בתפקיד מורות מקצועיות ,שאינן מחנכות (.)21%
 03מהמורות לא השיבו לשאלה זו ( 09.8%מהמדגם) .הגיל של המחנכות נע בין  42ל –  ,30הגיל
הממוצע ( 26.8סטיית תקן  .)8.11מספר הילדים נע בין  0ל ,3 -ממוצע הילדים ( 4.79סטיית תקן
 .)1.91גילו של הילד הצעיר נע בין שנה אחת ל –  60שנים ,כאשר הגיל הממוצע ( 00.10סטיית תקן
 .)7.98הוותק של המורות בעבודה נע בין שנתיים ל –  69שנים ,כאשר הוותק הממוצע בעבודה
עומד על  08.60שנים (סטיית תקן  .)8.98הוותק של המורות בבית הספר נע בין שנה אחת ל – 60
שנים ,כאשר הוותק הממוצע בבית הספר עומד על  04.03שנים (סטיית תקן .)7.27

מצב משפחתי

תפקיד מקצועי

N

N

N

N

)(%

)(%

)(%

)(%

סה"כ

רווקות
6
()2.8

נשואות
11
()88.7

גרושות
6
()2.8

אלמנה
0
()0.3

34
( 09לא השיבו)

N

N

)(%

)(%

סה"כ

מחנכת
69
()31

מורה מקצועית
43
()21

31
( 03לא השיבו)

טווח

)M(SD

גיל

30 - 42

)8.11( 26.8

מספר ילדים

3-1

)1.91( 4.79

גיל הילד הצעיר

60 - 0

)7.98( 10

וותק בעבודה

69 - 4

)8.98( 08.60

וותק בבית הספר

60 - 0

)7.27( 04.03
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 .3שיטת המחקר
שיטת המחקר בה יעשה שימוש במחקר זה היא השיטה הכמותית  -מתאמית .מטרתו של המחקר
המתאמי היא לבדוק אם קיים מתאם בין תופעות שונות ,מבלי לקבוע מה הסיבה ומה המסובב
(בייט -מרום.)4110 ,
כלי המחקר
כלי המחקר כולל שאלון המורכב מארבעה פרקים:
פרק ראשון -כולל שאלות המתייחסות למשתני הרקע של המורים כמו מצב משפחתי ,מספר
ילדים ,גיל הילד הקטן,שנות ותק ושנות וותק בבית הספר הנוכחי ותפקיד (מחנכת /אינה מחנכת).
פרק שני -כולל שאלון אשר נבנה על ידי  )4111( Carlson, Kacmar& Williamsואשר מתייחס
לקונפליקט בית עבודה באופן דו כיווני ובכל כיוון נבחנים גם שניים מתוך שלושת מקורות
הקונפליקט המוזכרים בספרות.לדוגמא" ,העבודה מרחיקה אותי מפעילויות הקשורות במשפחה
שלי יותר משהייתי רוצה ".על הנבדקות היה להקיף באיזו מידה המשפט נכון או לא נכון עבורן
בטווח שבין כלל לא נכון ועד נכון במידה רבה .במחקר הנוכחי התקבלה עקיבות פנימית אלפא
קרונבך α= 0.87עבור  00משתנים הבודקים קונפליקט בית – עבודה.
פרק שלישי -עבודת צוות נבדקה על ידי שאלון יחסי עבודה בצוות מורים אשר נבנה על ידי שרן
וישראלי ( .)4111הנבדקות התייחסו להיגדים כגון" ,את פונה למורות בצוות על מנת לקבל עזרה
בכל תחום שהוא?" גם כאן על הנבדקות היה להקיף באיזו מידה המשפט נכון או לא נכון עבורן
בטווח שבין כלל לא נכון ועד נכון במידה רבה .במחקר הנוכחי התקבלה עקיבות פנימית אלפא
קרונבך  α= 0.83עבור  40משתנים הבודקים את יחסי העבודה בצוות המורים .בוצע היפוך קידוד
לשאלות .44 ,02 ,06
פרק רביעי -התנהגות המנהל אשר נבדקה על ידי סעיף מחלקו השני של שאלון המבוסס על מודל
הטווח המלא של המנהיגות (אבליו .)4111 ,המשתתפות התייחסו למשפטים כגון" ,דלתה של
המנהלת תמיד פתוחה ".המשתתפות בחרו באיזו מידה המשפט רלוונטי עבורן בטווח שבין לגמרי
לא נכון לנכון מאד .במחקר הנוכחי התקבלה עקיבות פנימית אלפא קרונבך  α= 0.92עבור 41
משתנים הבודקים את התנהגות המנהל ויחסו למורה .בוצע היפוך קידוד לשאלות ,12 ,26 ,61 ,62
.13 ,11
נערך פיילוט על חמש מורות שמטרתו כפולה .האחת ,לבדוק את מידת בהירות ההנחיות ,מידת
הבנת השאלות ומשך זמן מילוי השאלון .השנייה ,לתקף את השאלון דהיינו ,עד כמה השאלות
אכן בודקות את מה שהן אמורות לבדוק.
דרכי שמירה על אמינות המחקר:למורות נאמר כי השאלונים הם אנונימיים ולא יעשה שימוש
בתוצאות מלבד למחקר זה .כמו כן ,הובהר למורות כי זהו שאלון עמדות שאין בו תשובות נכונות
ולא נכונות וכי תשובות כנות חשובות להצלחת המחקר.
דרכי ניתוח הנתונים :ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת  SPSSגרסה  .40תחילה חושבו
השכיחויות לתיאור הדמוגרפי של המדגם ,ולאחר מכן חושבו מדדי המרכז והפיזור למשתניו.
17

בנוסף חושבו מדדי המהימנות של הסולמות השונים .בשלב הבא נבדקו ההשערות בעזרת
מתאמים בין משתני המחקר המרכזיים.
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 .4תוצאות
ממצאים מקדימים
טבלה  – 1מתאמים וסטיות תקן של מדדי המחקר
עבודת צוות אפקטיבית

קונפליקט בית – עבודה

תמיכת מנהל במורה

ממוצע
)סטיית תקן(
)(n = 81

ממוצע
)סטיית תקן(
)(n = 81

ממוצע
)סטיית תקן(
)(n = 81

2.58

3.76

4.22

))0.78

)(0.40

))0.55

בדיקת השערות
 .0על פי ההשערה ראשונה ימצא קשר שלילי בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית-
עבודה .כאשר נבדק את המתאם בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית –עבודה ,נמצא
מתאם שלילי ,חלש מאד ולא מובהק בין שני המשתנים(.)r=-0.02; P>0.05
טבלה  - 2הקשר בין עבודת צוות אפקטיבית לבין קונפליקט בית – עבודה
קונפליקט בית – עבודה
עבודת צוות
אפקטיבית

-0.02
n=81

בהתאם להשערה ,כיוון הקשר אכן נמצא שלילי ,כך שככל שעבודת הצוות תהיה אפקטיבית יותר,
הקונפליקט יהיה נמוך יותר.
ההשערה הראשונה לא אוששה ,מכיוון שלא נמצא קשר מובהק בין שני המשתנים.
 .4על פי ההשערה השנייה ,ימצא קשר שלילי בין אופי היחסים בין מורה-מנהל לבין קונפליקט
בית-עבודה .כאשר בדקנו את המתאם בין אופי היחסים בין מורה-מנהל לבין קונפליקט בית-
עבודה נמצא מתאם שלילי ,חלש מאד ולא מובהק בין שני המשתנים (.)r=-0.07; P>0.05
טבלה  - 3הקשר בין תמיכת המנהל במורה לבין קונפליקט בית – עבודה
קונפליקט בית –
עבודה
תמיכת המנהל

-0.07

במורה

n=81

בהתאם להשערה ,כיוון הקשר אכן נמצא שלילי ,כך שככל שהיחסים בין המורה למנהל יתאפיינו
באמון ,שיתוף פעולה ופתיחות רבים יותר ,כך רמת קונפליקט בית-עבודה תהיה נמוכה
יותר.ההשערה השנייה לא אוששה ,מכיוון שלא נמצא קשר מובהק בין שני המשתנים.
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.6על פי ההשערה השלישית קיים קשר חיובי בין תמיכת המנהל במורה לבין עבודת צוות
אפקטיבית .בהתאם להשערה ,נמצא מתאם חיובי ,בינוני – חזק ומובהק ( )r=0.47; P‹0.05בין
שני המשתנים ,כך שככל שהתמיכה הרגשית והאינסטרומנטלית של המנהל במורה רבה יותר ,כך
עבודת הצוות תהיה אפקטיבית יותר ,ולהיפך.
טבלה  - 4הקשר בין תמיכת המנהל במורה לבין עבודת צוות אפקטיבית
עבודת צוות
אפקטיבית
תמיכת
המנהל
במורה

*0.47
n=81

*P<.05
ההשערה השלישית אוששה ,נמצא קשר חיובי ,בינוני-חזק ומובהק בין המשתנים תמיכת המנהל
במורה לבין עבודת צוות אפקטיבית.
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 .5דיון ומסקנות-
מחקר זה נועד לבחון כיצד גורמים בית ספריים כגון ,יחסי עבודה בצוותים והקשר עם המנהלת,
משפיעים על השילוב בין משפחה לעבודה בקרב מורות בבתי ספר יסודיים הנמצאים זו שנה
חמישית ברפורמת "אופק חדש" .למחקר הנוכחי היו שלוש מטרות .הראשונה ,לבחון את הקשר
בין עבודת צוות אפקטיבית של המורות לבין קונפליקט בית עבודה (בשני הכיוונים של
הקונפליקט) .שנייה ,האם קיים מתאם בין תמיכת המנהלת לבין קונפליקט בית עבודה (בשני
הכיוונים של הקונפליקט) .לבסוף ,לבחון את הקשר בין תמיכת המנהל במורה לבין עבודת צוות
אפקטיבית.
בניגוד למה ששוער ,במחקר הנוכחי לא נמצא קשר מובהק בין עבודת צוות אפקטיבית של המורות
לבין קונפליקט בית עבודה (בשני הכיוונים של הקונפליקט) .ההשערה אמנם לא אוששה ,אך
הקשר הוא בכיוון ההשערה ויתכן שהסיבה לכך היא גודל המדגם .ממצא זה מנוגד להנחה
שמשאבים בעבודה הם בולטים במיוחד (תמיכת עמיתים) כאשר הדרישה להם גבוהה (דרישות
מהבית) ( .)Bakker et al., 2011אולם במחקר שנעשה בקרב שני סוגי אוכלוסיה ,האחת בעלת
דרישות משפחתיות כמו טיפול בילדים ו/או טיפול בבני משפחה מבוגרים והשנייה שכמעט וחסרה
דרישות משפחתיות ,התגלה כי לתמיכת עמיתים יש יכולת השפעה שונה על רמת קונפליקט בית
עבודה .תמיכת עמיתים גבוהה הייתה מועילה למניעת קונפליקט בית עבודה רק עבור הקבוצה
שלא הייתה בעלת דרישות משפחתיות .כלומר ,תמיכה מעמיתים אינה מקלה על ההשפעות
השליליות שיש לדרישות המשפחה ( .)Tement and Korunka , 4106החוקרים (שם) הניחו כי
הכמות של התמיכה אינה מספקת עבור עובדים עם דרישות משפחתיות ועל כן בעיקרון אינה
מפחיתה את רמת הקונפליקט.
ממצא זה מקבל תמיכה נוספת ממחקר אשר בדק את הקשר בין מקורות תמיכה חברתית
וקונפליקט בית -עבודה (בשני הכיוונים של הקונפליקט) מבוסס זמן ומתח מצא שתמיכה חברתית
אינה קשורה לקונפליקט בכיוון של עבודה -בית ( .)Daalen et.al, 2006ההסבר שנתנו החוקרים
היה שעמיתים עומדים זה לצד זה כאשר חסר זמן ,למשל ,לעשות במקומו משימה על מנת שיוכל
לעזוב מוקדם ,בידיעה שהנ"ל יחזיר טובה כאשר העמית יזדקק לכך .ממצא נוסף שעלה באותו
מחקר הוא שנשים לא נהנו מתמיכה חברתית שניתנת על ידי ממונה ועמיתים .קונפליקט עבודה-
בית מבוסס זמן רק החריף כאשר הן קיבלו תמיכה מהממונה .הסיבה לכך ,משערים החוקרים,
היא שהן צריכות לעשות מטלה נוספת על מנת לקבל תמיכה מהממונה .קונפליקט בית -עבודה
מבוסס מתח ,כמעט ולא הושפע על ידי תמיכת עמיתים .גברים ,לעומתן ,הרוויחו מתמיכתם של
מנהל ועמיתים .תמיכה מעמיתים הורידה את רמת קונפליקט בית -עבודה מבוסס מתח .תמיכה
ממונה הנמיכה קונפליקט עבודה -בית מבוסס זמן .ביסוס נוסף לכך מתקבל ממחקר שבדק
ממשק של בית ועבודה בקרב עובדי מגזר ציבורי בחמש מדינות אירופאיות והעלה כי תמיכה של
עמיתים חשובה עבור תחושה של סיפוק מאיזון בין בית לעבודה אך אינה מקלה על הקונפליקט
עבודה  בית מבוסס מתח אשר נוצר בעבודה (.)Beham et.al , 4102

הסבר נוסף טמון באופי עבודת המורה שכן רוב עבודתו של המורה מתבצעת בכיתה ומעטות
השעות המוקדשות לעבודת צוות או צפיית עמיתים .רפורמת "אופק חדש" מייעדת בין שעתיים
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לארבע שעות משבוע העבודה של המורה לעבודת צוות מתוך  63שעות המהוות מישרה מלאה (
אתר משרד החינוך) .המחקר מצביע על כך שאחת התמיכות הארגוניות החשובות ביותר לעבודת
צוות אפקטיבית היא הקצעת זמן למפגש צוותי במהלך יום העבודה וכי בתי ספר מתקשים מאד
לעשות כך .חברי צוות לעיתים גזלו זמן מפגישות על מנת לתקשר בסוגיות לא צוותיות בשל זמן
מוגבל במהלך היום לאינטראקציה בין מורים ( .)Crow & Pounder, 2000סומך ודרך-זהבי,
( )4117מצאו ,כי תדירות עבודת הצוות בבתי הספר עדיין נמוכה וכי למשתנים ברמת הארגון קרי,
תדירות המפגשים והטרוגניות הצוותים ,התרומה הגבוהה לאפקטיביות הצוותים.
בנוסף לממצא שתואר לעיל ,לא נמצא קשר מובהק בין תמיכת המנהלת לבין קונפליקט בית
עבודה (בשני הכיוונים של הקונפליקט) .ממצא זה אינו תואם את שתואר בסקירת הספרות אולם
הוא מוצא הדים במספר מחקרים נוספים .ביהם ועמיתיה ( )Beham et.al , 4102מצאו כי תמיכה
של ממונה משפיעה יותר על עובדים לא מקצועיים ( )non-professional workersמאשר עובדים
מקצועיים ( .)professional workersעבור האחרונים ,תרבות ארגונית תומכת משפחה מועילה
יותר בהקלה של הקונפליקט מאשר תמיכה של ממונה .טמנט וקורונקה (Tement and , 4106
 ) Korunkaגם לא מצאו הבדלים בהשפעות המטיבות שיש לאוטונומיה בקרב קבוצת עובדים בעלי
מחויבויות משפחתיות ובקרב עובדים ללא מחויבויות משפחתיות .ההסבר שנתנו היה שההשפעות
שיש לאוטונומיה על קונפליקט בית  עבודה הן באופן כללי די נמוכות.
המחקר הנוכחי מצא קשר חזק בין תמיכת המנהל במורה לבין עבודת צוות אפקטיבית .ככל
שהתמיכה הרגשית והאינסטרומנטלית של המנהל רבה יותר ,כך עבודת הצוות אפקטיבית יותר.
ממצא זה נמצא בהלימה עם השערת המשנה הנגזרת מתוך הספרות המחקרית אשר בחנה ניהול
דרישות משפחתיות בצוותי עבודה ומצאה כי לתמיכה חברתית של ממונה תפקיד משמעותי
בעזרה לחבר צוות לבצע את חלקו בעבודת הצוות ( .)ten Brummelhuis et al ,4104מחקרים
אמפיריים מצביעים על כך שתשומות של עובד במושגים של אנרגיה ,זמן ,מאמץ וביצוע יורדות
כאשר יש מהעובד דרישות משפחתיות גבוהות ( .)Keene & Reynolds, 2005בקרב מורים נמצא
כי רמה גבוהה של קונפליקט בית עבודה קשורה בפחות נמרצות ( )vigorאשר מייצגת תגובה
אפקטיבית חיובית לאינטראקציות של היחיד עם אלמנטים בעבודה ובסביבת העבודה
( .)Cinamon, Rich & Westman, 2007ברמת הצוות ההשפעה של דרישות משפחתיות היא
כפולה .ראשית ,כאשר יש יותר חברי צוות עם דרישות משפחתיות כבדות תרומתם לא תהיה
אופטימאלית ולכן סך כל העבודה הכוללת של הצוות תרד .שנית ,ביצוע משימה באופן לקוי על ידי
אחד מחברי הצוות עלול לעכב את שאר חברי הצוות מלבצע את עבודתם כיוון שקיימת תלות
הדדית בעת ביצוע משימה בצוות (  .(Mathieu et al., 2008למשל ,היעדרות של אחד מחבר
הצוות בשל נסיבות משפחתיות ,עלולה לעקב חברים אחרים הצוות מלבצע את חלקם (ten , 2102
 .)Brummelhuis et alדרישות משפחה עלולות להשפיע על פעילות הגומלין בין חברי הצוות
(עבודת צוות) .חברי צוות שלהם דרישות משפחתיות מכבידות יהיה להם פחות זמן ואנרגיה
להשקיע ביחסים עם עמיתים  .)Knoester & Eggebeen, 2006דרישות משפחה מקושרות
לשיעורי היעדרות גבוהים יותר אשר מפחיתים את ההזדמנויות לאינטראקציה ובניית יחסי
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שיתוף פעולה פוריים ( .)Erickson et al., 2000לפיכך ,דרישות משפחה קשורות באופן שלילי
לתוצר עבודת הצוות ולעבודת הצוות עצמה (.)ten Brummelhuis et al , 2102
אחד מהגורמים החשובים שעוזרים לעובדים לשלב בין תפקידי העבודה והמשפחה היא תמיכה
חברתית ).(Carlson & Perrewe, 1999כאשר מספקים תמיכה חברתית ,הפרט שואף לעזור על
ידי הגדלת המשאבים האישיים של מקבל העזרה (& Van Daalen, Willemsen,
 .)Sanders, 2006תמיכה חברתית כוללת הזדהות ,אכפתיות ,אהבה ואמון (תמיכה רגשית) ,זמן
כסף ואנרגיה (תמיכה אינסטרומנטלית) ,מידע הרלוונטי להערכה עצמית (תמיכת הערכה) ועצה,
מידע והצעות (תמיכת מידע) ( House, 1981אצל  .)ten Brummelhuis et al , 4104תמיכה
חברתית נתפסת כעוזרת לאזן בין תפקידי הבית והמשפחה כיוון שהיא מעניקה זמן נוסף ,אנרגיה
ותחושת הגשמה ) .(Ten Brummelhuis et al., 2010נמצא כי קבלת תמיכה חברתית ממנהל
וקולגות הייתה קשורה לרמות גבוהות של נמרצות ,מה שמצביע כי תמיכה חברתית הינה פונקציה
ממריצה ( .)Cinamon, Rich & Westman, 2007תמיכה בעובדים מפתחת משאבים אישיים
להתמודדות עם דרישות המשפחה ומונעת מהן מלפגוע בתפקודם בעבודה (ten , 2102
.)Brummelhuis et al
ברומלהוס ועמיתיו ( )ten Brummelhuis et al , 2102חישבו ומצאו כי דרישות משפחתיות מצד
אחד מדלדלות את משאביו של היחיד אולם מהצד השני ,עובדים גומלים לנותני התמיכה על ידי
השקעת יותר זמן בעבודה ועל ידי השקעה ביחסים עם נותני התמיכה .יחסי גומלין אלו מתגברים
כאשר תמיכת חברתית אכן נדרשת ( .(Cook, 2009מחקרם הוכיח כי תמיכה חברתית מחלישה
את השפעותיהן של דרישות משפחתיות ברמת התוצרים ( )taskworkשל הצוות וברמת עבודת
הצוות (.)teamwork
סיכום ומסקנות
לסיכום ,במחקר הנוכחי לא נמצא קשר מובהק בין עבודת צוות אפקטיבית של המורות לבין
קונפליקט בית עבודה (בשני הכיוונים של הקונפליקט) .כמו כן לא נמצא מתאם בין תמיכת
המנהלת לבין קונפליקט בין עבודה (בשני הכיוונים של הקונפליקט) .אולם לאור העובדה כי נמצא
קשר חזק בין תמיכת המנהלת לעבודת צוות אפקטיבית של המורות ניתן לומר כי קיים משתנה
מתווך ,עבודת צוות ,המושפע מהמשתנה הבלתי תלוי ,תמיכת מנהל ,ומשפיע על התלוי דהיינו,
קונפליקט בית עבודה .במילים אחרות ,השפעת תמיכת המנהל על עוצמת קונפליקט בית עבודה
תבוא לידי ביטוי בעבודת צוות אפקטיבית .ממצאי מחקר זה הולמים את העולה מעבודתם של
צינמון ,ריץ וווסטמן ( )4117הגורסים כי יש לנקוט באסטרטגיה המשלבת גורמם כלליים וגורמים
ייחודיים למקצוע בחיפוש אחר דרכים לשיפור הקשרים בין הבית לעבודה על מנת לצמצם את
ההשפעות השליליות שלהם .הם (שם) מוכיחים כי למקצוע להוראה גורמי לחץ ייחודיים וכי
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למקצוע הוראה מעמד מיוחד בכל הקשור לקונפליקט בית עבודה .אכן ,צינמון וריץ ( ) 4111מצאו
שמשתנים כללים רבים שהוגדרו על ידי חוקרי קונפליקט בית עבודה בין עובדות היי טק ומנהלות
לא היה ביכולתם להסביר קונפליקט בית עבודה בקרב מורות .הממצאים שהם העלו הצביעו כי
גורמי לחץ הקשורים ישירות להוראה עלולים להסביר טוב יותר את השונות ברמת הקונפליקט
בקרב המורים .נמצא כי בעיות התנהגות של תלמידים ,דרישות ניהול כיתה ( Hastings & Bham,
 )2003והתערבות של הורים בעבודתם ( Dworkin, 1997אצל צינמון ,ריץ וווסטמן)4117 ,
מהווים מקורות לחץ בעבודת המורה .גורמים אחרים הינם כיתות גדולות ,מספר רב של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים והישגים נמוכים של תלמידים (.)Maslach & Leiter, 1999; Ross, 1998
למחקר גם חשיבות יישומית בולטת לבתי ספר בכלל ולעבודת המורים וצוותי ניהול בפרט .על
מנת להגביר את שיתופי הפעולה בצוות המורים ולחזק יחסי חברות ושיתופי פעולה בצוות ,על
מנהלים להתמקד באווירה השוררת בצוות ולקדם סביבת עבודה שיתופית .אוירה שיתופית שבה
חברי הצוות עומדים זה לצד זה כאשר דרישות ממקום העבודה ומבית מקשות עליהם ,תשפר את
סך ביצועי הצוות .על המנהל להקצות משאבים ,אינסטרומנטליים כגון זמן למפגשי צוות,
ומנטאליים כמו תשומת לב והערכה לגבי עומס העבודה ודרישות המשפחה ,וכך לשמור על
המרחב הצוותי .כך יהווה הצוות קבוצת תמיכה מקצועית ורגשית תוך ארגונית אשר תעצים את
המשאבים הנפשיים של המורה.
זאת ועוד ,בשל הקשר החיובי החזק אשר נמצא במחקר הנוכחי בין תמיכת המנהל לבין עבודת
צוות ולאור מחקרים אשר העלו כי מנהלים אחראים במידה רבה ליצירת מרחב אמון בעבור
המורים (אבגר ,ברקוביץ ושלו-ויגיסר )4104 ,וכן שמורים שרכשו אמון במנהל ,בטחו לעתים
קרובות זה בזה (גרמסטון וקוסטה )0999 ,על מנהלים לבסס תשתיות ליצירת אמון בינם לבין
המורים .במחקרם מצאו אבגר ,ברקוביץ ושלו-ויגיסר ( )4104כי אחד המימדים המהווה את
התשתית ליצירת אמון הוא חציצה בין המורים לבין דרישות ההורים וכמו שהוזכר לעיל קשר עם
ההורים הוא אחד מגורמי הלחץ אשר מנבאים את רמת קונפליקט בית עבודה (צינמון ,ריץ
וווסטמן .)4117 ,בכך גם תומכים ממצאי מחקרם של סומך ודרך-זהבי ( )4117אשר הוכיחו כי
האופן בו מבנה הארגון את עבודת הצוות בהקשר הבית ספרי ,כלומר ההחלטה לגבי הרכב הצוות
כמו גם מה תהיה תדירות המפגשים (החלטות המתקבלות ברמת המנהל) ,מהוות את התשתית
הארגונית ההכרחית לקידום אפקטיביות הצוות .עמדת המנהל כלפי צוותים ,באה לידי ביטוי
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בראש ובראשונה בהקצאת משאבים (בעיקר של זמן) לפעילות הצוותים ובכך מעביר המנהל מסר
עקיף לגבי מידת חשיבות עבודת הצוות בבית הספר.
הצעות למחקרים נוספים :בית ספר הוא ארגון בעל מאפיינים הייחודיים לו וכמו כן מקצוע
ההוראה עצמו .עם זאת יש בו מהמשותף עם ארגונים אחרים ולכן מעניין יהיה לבדוק מדוע הקשר
בין קונפליקט בית עבודה לתמיכת עמיתים ומנהל אינו ישיר .מה מיוחד בעבודת המורה שגורם
לתמיכת עמיתים ומנהל להתבטא דרך המתרחש בעבודת צוות.
כיוון נוסף לחקירה הינו בנוגע להימצאותו של מתאם שלילי ,חלש מאד ולא מובהק בין עבודת
צוות של המורות לבין לקונפליקט בית עבודה .מחקרים קודמים הראו שמקורות שונים של
תמיכה חברתית יכולים להפחית את רמות קונפליקט בית עבודה אצל היחיד ( & Carlson
 .)Perrewe, 1999לדוגמא ,עמיתים יכולים להיות תומכים ,מבינים ומכבדים את ההתחייבויות
של היחיד לתפקידי חיים אחרים ( .)Powell and Greenhaus, 2006אולם אפשר להסתכל על
סוגיה זו בדרך הפוכה כפי שעשו אימריק ופיטרס ( )Emmerik & Peeters, 2009אשר הראו כי
חוויות שליליות שחווים חברי צוות עלולות להשפיע על היחיד .הם מצאו כי קונפליקט בית עבודה
(בשני הכיוונים) ברמת הצוות השפיע על קונפליקט בית עבודה (בשני הכיוונים) בהתאמה שהיחיד
חווה .המעבר מרמת הצוות אל רמת היחיד יכול להתרחש דרך תהליך גלוי ומודע של שיתוף.
לדוגמא ,עובדים אשר מתלוננים על עומס העבודה שלהם עלולים להעביר את רגשותיהם
לעמיתיהם .המודל שעליו התבססו אימריק ופיטרס ( )Emmerik & Peeters, 2009הוא "מודל
ההדבקה הרגשי" ( )emotional contagion modelאשר מדבר על חשיפה תדירה לרגשות האחר
והקדשת תשומת לב אליהם באופן לא מודע .יכול להיות שמנגנון מסוג זה קיים בצוותי מורים
בשל נורמות התנהגות ארגוניות וציפיות תפקיד כגון לקחת עבודה הביתה ותעדוף העבודה על
המשפחה .ווסטמן ( )4100גורסת כי העברה ( )crossoverשל מתח ולחץ הנובעים מתפקיד קיימת
בין מעסיקים לעובדים ובין עובדים לעמיתיהם .עדויות להעברות קיימות אצל חברי צוות שונים
ונמצאו גם אצל מורים .ווסטמן ועציון ( ) 0999מצאו העברה של מתח תפקידי ממנהלים למורים
ולהיפך .כמו כן נמצאה העברה של שחיקה בקרב מורים במיוחד בין אלו שהיו רגישים לרגשות של
אחרים וכאשר הם שוחחו לגבי בעיות הקשורות לעבודה (.)Bakker & Schaufeli, 2000
מגבלות המחקר :מגבלות המחקר נובעות מגודל המדגם אשר כלל מספר יחסית מוגבל של
משתתפות 80 -במספר .מגבלה נוספת היא בכלי המחקר עצמו -התיאור יחסי המנהלת והמורות
תחום הבית לא מוגדר בצורה גלויה דיו אלא מדובר ב"כל תחום" כמו למשל ,המשפט "אני
מרגישה שאקבל עזרה מהמנהלת בכל תחום שאבקש" או המשפט "אני יודעת שאם הייתי משתפת
את המנהלת בבעיותיי היא הייתה מגיבה בצורה עניינית ואכפתית" .למרות שמסגרת השאלון
הייתה שילוב חיי בית ומשפחה יכול להיות שבמהלך מילוי השאלון המורות נטו לחשוב על תחום
העבודה בלבד.
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נספחים
נספח מס'  : 0שאלון המחקר
שלום רב,
תודה על הסכמתך להשיב על שאלון זה.
השאלון מועבר לך במסגרת מחקר לתואר שני במכללת אורנים .מטרת המחקר היא לבחון גורמים
בית ספריים המשפיעים על השילוב בין העבודה והמשפחה.
השאלונים במחקר הם אנונימיים .לא יעשה שימוש בתוצאות מלבד למחקר זה .עני בבקשה על כל
השאלות בלי לדלג.
זהו שאלון עמדות ,כך שאין בו תשובות נכונות ולא נכונות .המטרה במחקר הנוכחי היא לדעת מהי
דעתך האישית .מדובר במחקר מדעי ,כך שתשובות כנות ואמיתיות הן התרומה הגדולה ביותר
שהינך יכולה לעשות למען הצלחת המחקר.
תודה על שיתוף הפעולה.
פרק א' :פרטים אישים
גיל_____ :
מצב משפחתי :רווקה /נשואה /גרושה /אלמנה
מספר ילדים_____ :
גיל הילד הקטן ביותר_____ :
הוותק שלך בעבודה _____ :שנים.
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מחנכת /לא מחנכת
פרק ב' :שילוב בין חיי המשפחה והעבודה
המשפטים הבאים נוגעים לשילוב בין חיי המשפחה והעבודה .באיזו מידה כל אחד מהמשפטים
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את היכולת שלי לבצע את עבודתי.

פרק ב' :יחסי עבודה בצוות מורים
המשפטים הבאים נוגעים לשיתוף הפעולה בצוות ויחסי חברות בצוות .באיזו מידה כל אחד
מהמשפטים הבאים נכון או לא נכון עבורך?
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 .02האם במהלך פעילות בצוות הרגשת שבולמים
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תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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