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 קצירת

 מרכזית השפעה ולו האנושית בהתפתחות החשובים המרכיבים אחד הוא הפרט של הממד הרוחני

היחיד. בשנים האחרונות קיימת התייחסות  של הזהות האישית והזהות המקצועית גיבוש תהליך על

ת מדתיות וניתן נבדלב, הרוחניות ופי ר-רחבת היקף למושג רוחניות בשדות מחקר רבים ושונים. על

לזהות בספרות רוחניות בעלת אופי דתי ורוחניות בעלת אופי הומניסטי. המחקר הנוכחי מתמקד 

( ומאופיינת transcendence dimensionברוחניות הומניסטית המוגדרת כמודעות לממד מתעלה )

משמעות ומטרה בחיים בערכים ואמונות ביחס לעצמי, לעולם ולאחרים המקנים לאדם תחושת 

. לרוחניות (,1988Hedstrom, Hughes, Leaf & Saunders Elkins ,שנובעים ממקור אנושי )

ההומניסטית שלושה מרכיבים עיקריים: התעלות עצמית )אמונה בממד נשגב, מקודש, תכלית 

אופי )בעלי יות אישית ומשימה בחיים(; וערכים )תחושה של אחר (; שליחות בחייםהקיום האנושי

 הומניסטי כמו מחויבות לאידיאלים גבוהים, שיפור פני החברה ומניעים אלטרואיסטיים(. 

אישית, זהות מקצועית,  הרוחניות ההומניסטית ותרומתה להבניית זהות את בוחן הנוכחי המחקר

המסגרת התאורטית של המחקר הנוכחי . מורים מתחילים בראשית הקריירה שחיקה ומעורבות של

( המתאר תפיסה Elkins et al., 1988המודל התיאורטי של אלקינס ושותפיו ) על מתבססת

הומניסטית אוניברסלית למושג רוחניות. מודל זה מתאים למחקר הנוכחי העוסק ברוחניות 

ההומניסטית )הנובעת ממקור אנושי( של מורים מתחילים ממגזרים שונים, חילונים, דתיים 

 וחרדים. 

 של והמקצועיים האישיים לחייו הרוחניות של המרכזית תרומתה את הציגו קודמים מחקרים

-ההתייחסות בהם הייתה לרוחניות במובן התיאולוגי אך(, Hogan, 2009; Kang, 2014) המורה

להסתגלות ההומניסטית הרוחניות תרומתה של של  מקיפהבחינה מעמיקה ולמיטב ידיעתנו, דתי. 

 .טרם נעשתה (וחרדים דתיים ,)חילונים שונים ממגזרים מורים והשוואתה בקרב, למקצוע ההוראה

דיפרנציאלי  באופןההומניסטית  רוחניותשהוא עוסק בייחודו של המחקר הנוכחי הינו בכך לפיכך, 

לרוחניות  זאת ועוד, המחקר הנוכחי מתייחס. של הגדרה דתיתצרה  לתפיסהרחב יותר מעבר 

האישית והמקצועית  הזהות בגיבוש מאתגר בשל הקריירה, ההומניסטית של המורה בשלב ראשית

 .ההוראה מקצוע את לעזוב וכוונות גוברת שחיקה תחושת מחודשת של מחויבויות, הכולל חקירה

במחקר הנוכחי הוצבו שלוש מטרות עיקריות: להרחיב את הידע הקיים על הרוחניות ההומניסטית 

(, באמצעות בחינת קווי הדמיון והשוני בתפיסת Elkins et al., 1988מהמודל של אלקינס ושותפיו )

הרוחניות ההומניסטית של מורים מתחילים ממגזרים שונים; להציג תמונה מקיפה על אודות 

התרומה של הרוחניות ההומניסטית לזהות האישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה; 

ה לממד הרוחני, מנקודת מבטם ללמוד מהמורים על התהליך ההסתגלותי בכניסה למקצוע, בזיק

( mixed-methods design) שילוב מתודולוגיותהאישית. בחינת מטרות המחקר נעשתה באמצעות 

שבה נבדקה תרומתה של הרוחניות ההומניסטית  ,מתודולוגיה כמותיתכמותית ואיכותנית: 

רציה (, לגיבוש זהות אישית )מחויבות, אקספלוערכים)התעלות עצמית, שליחות בחיים ו

רפלקטיבית, ואקספלורציה רומינטיבית(, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה בקרב מורים 

 מובנים-הכוללת ראיונות עומק חצי ,ומתודולוגיה איכותנית פרשנית ;מתחילים ממגזרים שונים

מתחילים ממגזרים שונים, שהשתתפו בחלק הכמותי של המחקר ושיקפו ציון גבוה מורים עם 



 

 ב

 

הרוחניות ההומניסטית. מטרת הראיונות הייתה להעמיק בממצאים שהתקבלו בניתוח בשאלון 

 הכמותי, ולאפשר למשתתפים לפֵרט את טיעוניהם האישיים מנקודת מבטם הסובייקטיבית. 

דתיים; מורים  113חילונים; מורים  171מורים מתחילים, מתוכם  353מדגם המחקר הכמותי כלל 

אמונה דתית, ים מילאו שאלונים העוסקים ברוחניות הומניסטית, חרדים. כל המורמורים  69-ו

מורים מתוך  35די זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות. המחקר האיכותני כלל ממ

מובנים. כל משתתפי המחקר היו יהודים, -משתתפי המחקר הכמותי, שרואיינו ראיונות עומק חצי

 . שנים בהוראה 5ותק של עד , בעלי ו35-20ישראלים, בטווח הגילאים 

מצביעים על כך מאששים את רוב השערות המחקר והנוכחי הממצאים העיקריים של המחקר 

י הרוחניות ההומניסטית )התעלות עצמית, שליחות ים הבדלים בין קבוצות המורים במרכיבשקיימ

, בית()רפלקטיבית ורומינטי די האקספלורציה ממשתנה הזהות האישיתערכים(, בממבחיים ו

ההוראה כשליחות ממשתנה הזהות המקצועית: למורים חרדים ודתיים תפיסה גבוהה  רכיבובמ

ספלורציה, ורמה גבוהה די האקההומניסטית, רמה נמוכה יותר של ממי הרוחניות רכיביותר של מ

ההוראה כשליחות, בהשוואה למורים חילונים. אולם, לא נמצאו הבדלים ביחס  יותר של מרכיב

בין המשתנה  יםלשחיקה ומעורבות בעבודה בין מורים ממגזרים שונים. עוד נמצא, כי הקשר

ים אוניברסלי זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות הםהרוחניות ההומניסטית לבין הזהות האישית, 

מחויבות רוחניות הומניסטית גבוהה הייתה קשורה בכלומר,  בשלוש קבוצות המחקר. ודומים

. גבוהה, אקספלוציה רומינטיבית נמוכה, זהות מקצועית גבוהה, שחיקה נמוכה ומעורבות גבוהה

ם חילונים המתאם בין עם זאת, עוצמתם של קשרים אלה שונה בין קבוצות המחקר: בקרב מורי

לו אצל מורים דתיים וחרדים המתאם בין מדד יותר, ואי מדד הערכים לשחיקה ומעורבות חזק

יותר. ממצאים אלה מלמדים על חשיבותה של  עלות העצמית לשחיקה ומעורבות חזקההת

הרוחניות ההומניסטית בהסתגלות למקצוע, המשותפת לשלוש קבוצות המחקר. בדומה לכך, מן 

ורמות תרומה חיובית המחויבות והזהות המקצועית תולה כי הרוחניות ההומניסטית, הרגרסיות ע

מחזק מודל נתיב תרומה שלילית למעורבות. די האקספלורציה והשחיקה תורמים למעורבות, וממ

נמצא בשתי קבוצות המחקר, התיווך הראשון  את הממצאים ובו עולים שני קשרי תיווך מרכזיים:

ן שחיקה ות המקצועית לביחילונים ודתיים, ובו הרוחניות ההומניסטית מתווכת באמצעות הזה

וחניות התיווך השני נמצא רק בקרב החילונים, ובו המחויבות מתווכת בין הר ומעורבות.

ל ממצאים מעורבות. נוסף לכך, עולים מן המודההומניסטית והאמונה הדתית לבין שחיקה ו

קשר שלילי בין רוחניות הומניסטית לבין אקספלורציה רומינטיבית בקרב המורים נוספים: 

קשר חיובי בין מחויבות בקרב המורים הדתיים; חיובי בין רוחניות הומניסטית ל קשר ;החילונים

 בין אקספלורציה רומינטיבית לבין שחיקה, ושלילי למעורבות בקרב המורים הדתיים.

ממצאי המתודולוגיה האיכותנית, מחזקים את ממצאי המתודולוגיה הכמותית ומצביעים על כך, 

ה )בפרספקטיבה הומניסטית ודתית( תופס מקום מרכזי בגיבוש שהגרעין הפנימי הרוחני של המור

זהותו המקצועית. המורים המתחילים משקפים תהליך הסתגלותי של משא ומתן בין הממד הרוחני 

שלהם )קטגוריית תוכן( לבין מאפייני סביבת העבודה )קטגוריית מבנה(, במטרה להגיע 

הראיונות פותח מודל התהליך ההסתגלותי  לאוריינטציה של מעורבות בשדה החינוכי. על בסיס

המתאר תהליך של התאמה בין עולמו הרוחני של המורה המתחיל לסביבתו בכניסה למקצוע, 

 )קטגוריית תהליך(.  החינוכית
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למחקר הנוכחי תרומה תיאורטית ויישומית. מבחינת התרומה התיאורטית, ככל הידוע, זהו 

לבחון את הממד הרוחני ההומניסטי של מורים מתחילים המחקר היחיד שנעשה שמטרתו הייתה 

ממגזרים שונים. בחינה מקיפה והשוואתית של ממד זה תורמת להרחבת הידע הקיים בשדה 

המחקר העוסק ברוחניות בכלל, וברוחניות בחינוך בפרט. המחקר הנוכחי חשוב גם לספרות 

ת המקצועית של מורים התאורטית העוסקת בשלב הכניסה למקצוע ההוראה ובגיבוש הזהו

 מתחילים.

למוסדות להכשרת מורים, למנהלים, לחונכים המלווים ואף תרומתו היישומית של המחקר נוגעת 

ממצאי המחקר נראה כי בכוחה של הרוחניות ההומניסטית לתרום לגיבוש למורים המתחילים. מ

שנה חשיבות מיוחדת הזהות האישית והמקצועית, לשחיקה נמוכה ולמעורבות גבוהה. לאור זאת, י

בפיתוח תכנית התערבות המעצימה את הממד הרוחני ההומניסטי של המורה המתחיל. תכנית 

י הרוחניות מרכיבהתערבות זו כוללת תכנים פילוסופיים והומניסטיים המתבססים על 

 ( ומתאימים למורים חילונים ודתיים, ערכיםההומניסטית )התעלות עצמית, שליחות בחיים ו

 במטרה לפתח ולחזק את הממד הרוחני ההומניסטי של המורה בכניסה לשדה החינוכי. 


