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 תקציר

 

לתהליכי זהות וצבירת הון זהותי של מתבגרים. בדקנו  תוה עוסק בחשיבות דמות המורה בתרוממחקר ז

האם מורים הנתפסים כמשמעותיים בעיני התלמידים מתוארים ככאלה בגלל ההשפעה הנתפסת שלהם על 

תהליכים זהותיים שהתלמיד עובר: הזדהות, אקספלורציה ומחויבות, וכן מיצוב, התנגדות ומשא ומתן. 

ם קשורים בחוויות של התלמידים להיותם של המורים תורמים כמו כן, בדקנו אם המורים המשמעותיי

לצבירת "ההון הזהותי" של התלמיד: תחושת שייכות, תחושת ייחודיות, תחושת יכולת לפעול בעולם 

 למימוש עצמי, תחושת הכרה, השקפת עולם וקוהרנטיות. 

"אחר (Tatar,1998a). הספרות מתייחסת ל"אחר משמעותי" כאדם שיש לו השפעה חיובית על אדם אחר

( הוא מונח המתייחס לאדם המחזיק בדרגה גבוה של "חשיבות", Significant Othersמשמעותי" )

שדעותיו נחשבות בעלות משמעות. לפיכך, ל"אחר משמעותי" יכולה להיות השפעה רבה על המתבגר 

(Lackovic- Gergin & Dekovic, 1990 בקרב  -תבגרים טטר מדרג דמויות משמעותיות בחייהם של מ(. 

;המשפחה: אימא, אבא, אחים, קרובים אחרים ודמויות מחוץ למשפחה: חברים בני אותו מין, בני זוג,  

(Tatar,1998a).מורים, אחרים  בעוד הקשר בין מתבגרים עם בני גילם נחקר רבות, מערכת היחסים בין  

(Tatar,1998a).המתבגר למורה נחקרה מעט באופן יחסי  באופן מיוחד  ו( התייחס2200טטר וקסלר ) 

יינים האפשריים שלו. וגיבשו "פרופיל פסיכולוגי" תוך התייחסות למאפ מורה ה"משמעותי"הלדמותו של 

לטענתם, מורים הנתפסים כמשמעותיים על ידי תלמידיהם הם אלו המספקים תמיכה רגשית ומעודדים 

ת התפתחות קוגניטיבי (Tatar,1998b) שנעשו עד כה דנו בעיקר בקשר בין . בספרות נמצא שמחקרים 

; 1978התלמיד ל"מורה הטוב" והתמקדו בדמותו של המורה ה"אידיאלי".  כך למשל:  )קובובי, 

(. המחקרים לא עסקו בדמות המורה כשותף 2001; מאור ואשל 1994; גולדברג, 1998זילברשטיין וכ"ץ 

עצמי והזהות האישית של על הבנת ההשפעה ארוכת טווח  בעיצוב זהותם של תלמידים או כמי שיש לו

של  גיבוש זהותםהפרט. מחקר זה ינסה לבחון את חשיבות המורה בשל תרומתו ותפקידו בתהליך 

שלהם מנקודת המבט של המתבגרים. להון הזהותימתבגרים ותרומתו   

ן על כ ,מרכיב מרכזי בהקשר החברתי של המתבגרבבסיס מחקר זה עומדת התפיסה כי בית הספר מהווה 

) פיתוח זהותב ניכריש לו פוטנציאל  Schachter & Rich, 2011 חינוך לזהות פירושו מעורבות פעילה (. 

 ומכוונת של מחנכים בתהליכים והתנסויות פסיכולוגיים אשר מעורבים בהתפתחות זהותם של תלמידים.

תחילת  חברה.זהותו של הפרט מגדירה את הפרט כפרט, כישות נפרדת בעלת ייחוד, אך גם את מקומו ב

(, אך בחינה 1995 תהליך גיבוש הזהות של הפרט מתחיל בשנות הילדות וההתבגרות המוקדמת )פלום,

מחודשת של ההזדהויות השונות נעשית בגיל ההתבגרות ומושפעת משלושה גורמים התפתחותיים ושינויים 

ת ודרישות החברה משמעותיים המאפיינים את גיל ההתבגרות: התפתחות מינית, התפתחות קוגניטיבי



(Kroger, 2007 .)  

אריקסון מדגיש את התפקיד הקריטי של החברה בתהליך גיבוש הזהות. לטענתו, תפקידו של הדור המבוגר 

בחברה הוא לספק מבחר מודלים זהותיים ובעלי משמעות אשר יש בהם כדי לסייע למתבגר לארגן את 

(Schachter, 2004הזדהויותיו  כי לאורך כל מעגלי החיים, על התפיסה התהליכית של אריקסון סוברת  (.

לפי  ,חברתיים. משבר -נה שלבי התפתחות, הפרט מתמודד עם סדרת משברים פסיכוופני רצף של שמ

אריקסון, הנו נקודת תפנית נורמטיבית שיש בה הזדמנות לעיסוק בנושאים המהווים נדבך לגיבוש זהותו 

הזהות הוא השלב ההתפתחותי החמישי, המתרחש בדרך כלל בגיל ההתבגרות, בו של הפרט. שלב גיבוש 

ויות אלה לקראת גיבוש בילדותו ומקיים בחינה מחודשת של הזדה צברהפרט מפנים הזדהויות שונות ש

. תפקידו של המתבגר לקבל על עצמו הגדרה זהותית ולהתחייב אליה. התחייבות זו היא זהות העצמי

  .לם המבוגריםהכרחית למעבר לעו

אם כן, לפי תפיסתו של אריקסון, על הפרט לעבור שלושה תהליכים משמעותיים על מנת לגבש זהות יציבה 

וקוהרנטית: הזדהות, אקספלורציה ומחויבות. מחקר זה בחן את הטענה הגורסת כי מאחר שמורים 

סביר להניח שתלמידים נוכחים בתקופות התפתחותיות משמעותיות של התלמידים, לאורך זמן, יש יסוד 

 יקשרו את חוויותיהם עם "המורה המשמעותי" לתהליכים של הזדהות, אקספלורציה ומחויבות.

Korobov, 2015קורובוב ) קציה אאינטר"ה ,אינטראקטיבית לזהותהגישה מציג במחקריו את ה( 

כרוכים  י זהות, תהליכזוגישה " )~הקשור לשיח(. על  סיביורהמיצוב הדיסק"מדברת על ", המבוליתיהס

) מצבהפרט מטיעונים משתמעים או מפורשים בנוגע ל"עצמי".  ה שלקבלצור/ייב Position מול  עצמו( את 

הסביבה, ולעתים הסביבה ממצבת אותו. כאשר פרט רוצה לבחון את המיצוב שמוצע לו, הוא יכול לנהל 

)תהליך של משא ומתן  Negotiate כמו כן, כאשר מיצוב זה אינו משרת את  עם הסביבה לגבי מיצוב זה.( 

)הפרט והוא אינו רוצה בו, הוא יכול לקיים תהליך של התנגדות  Resistance שזהויות . אף על פי (

התנגדות. היא גם מכירה למתגבשות לאורך הזמן, פרספקטיבה זו רואה את הזהות כפתוחה למשא ומתן ו

במצב נתון.  ונהל ולבטא את זהותל הפרטבכך שההקשר הרחב יותר משפיע על היכולת של   

מחקר זה יצא לבחון את הטענה כי תלמידים הנפגשים עם דמויות מורים לאורך תקופת גיבוש זהותם, 

ייתקלו בניסיונות מיצוב של מורים. כמו כן, שיערנו כי ביכולתם של מורים לעודד תלמידים לתהליכי 

"המורה המשמעותי" ייתפס ככזה מאחר שהיה מיצוב, משא ומתן והתנגדות. על כן טענתנו הייתה כי 

 מעורב בתהליכים אלו.

חשיבותה של מעורבות המורים בתהליכי הזהות השונים קשורה לתרומת התהליכים לבניית "הון זהותי" 

(Cote, 1997 מתוך משא ומתן  אפשרזהות אישית מתביסוס מדגיש כי  ל"הון זהותי"  המודל של קוטה .(

ועל ידי שימוש  ,משפחה( יקבוצת השווים, מוסדות חברתיים ובנ גון,חברתיים )כ גורמיםעם  אישי-בין

ורכישת משאבים נוספים, המאפשרים לאדם לטעון  אינטראקציות כאלהבמשאבים )ההון החברתי( ב

מוחשיות -משאבי הון זהותי משתנים במידת הממשות .לזהות מסוימת אשר מקבלת הערכה מצד החברה



 ,ואילו הבלתי מוחשיים ,ים יותר, נוטים לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות של יחידיםשלהם. משאבים מוחשי

כים להיות מופשטים על מנת שנוכל ללמוד אותם. רכישת הון זהותי יצר ,המהווים תכונות אישיות

 מתייחסת לנכסים נטו של הפרט בנקודת זמן נתונה.

ינוכיים )תארים ותעודות(, הון אנושי תכונות מוחשיות יכולות לכלול משאבים כספיים, אישורים ח

הון תרבותי )מעמד חברתי(. תכונות בלתי מוחשיות עשויות לכלול ו)חברויות(, הון לשוני )דפוסי דיבור( 

יבויות, חוזק אגו, מיקוד שליטה פנימי, בקרה עצמית, וחמשל  : חקירהחיוניות פסיכולוגית, ויכולות כגון

נטילת נקודת מבט חברתית, יכולות חשיבה ביקורתיות ויכולות  הערכה עצמית, תחושת משמעות לחיים,

משא  נה וניהוללהבאת האמצעים לאפשר לפרט  ןשתפקידהוא  חשיבה מוסריות. המשותף לתכונות הללו

 ומתן חברתי בעת מכשולים והזדמנויות בהם נתקל לאורך חייו המאוחרים כמבוגר. 

שהפרט משיג במהלך חייו. משאבים אלו יגבשו  וגייםפסיכולקשור למשאבים  כאמור, צבירת הון זהותי

, ובכך הפרט יתמקם ויתקדם בתוך בסופו של דבר את אישיותו של הפרט, יסייעו לו להגדיר את "מי שהוא"

כמשמעותיות בהיותן  נתפסות כי אינטראקציות חינוכיות עם מורים מחקר זה שיערעל כן  .החברה

תפקיד משמעותי ייתכן לפתח את זהותו. במילים אחרות, למורים  מאפשרות לפרט לצבור הון זהותי, ובכך

על מנת  , ובכך להרחיב את ההון הזהותי של התלמידיםספציפיים זהותיים להעניק משאבים  םביכולת

.שיוכלו "לתחזק זהות" כמבוגרים בעולם  

( הלומדים 20-25סטודנטים בשלב הבגרות המאוחרת )גילאי  14אוכלוסיית המחקר של מחקר זה כוללת 

על ידי במסגרות אקדמיות שונות ברחבי הארץ, לרבות מכללות. המחקר התבצע בשיטה האיכותנית, 

ת בגישה זו הנחקרים מתבקשים לספר א"סיפור חיים מבוסס תמה".  נושא חצי מובנים בשיטת-ראיונות

 סיפור חייהם, או חלקים ממנו, אך הם גם מתבקשים להתייחס לנושא המסוים בו התעניינה החוקרת.

במחקר הנוכחי הנחקרים התבקשו לספר את סיפור חייהם וכן להתייחס לחוויות ספציפיות הזכורות להם 

 עם מורים בכלל ומורים משמעותיים בפרט. 

נרטיבים הם כלים פרשניים המהווים סת על העובדה שהבחירה בגישה הנרטיבית לצורך מחקר זה, מתבס

ם ומעניקי הסובב אותםהשקפה מעשית, אך גם סלקטיבית מאוד, שבעזרתה אנשים מתבוננים על העולם 

) תיו ולפרשןלהבנות את חוויו לו משמעות. הנרטיבים עוזרים לפרט Gudmundsdottir, 1995 זהות  (.

יא נחוותה ונוסחה בסיפורים שביטאו חוויה זו. הפרט חי את נרטיבית היא יחידה בחייו של אדם כפי שה

חלק ממכלול משמעויות המאורגנות בדרך  ןחייו בהתאם לתסריט אשר מבטיח כי הפעולות שלו ה

) המאפשרת לו לבחון אותן ולהצדיק אותן על ידי הבהרה שלהן McAdams, 2001 ).  

שגיבשנו מתוך ספרות המחקר. לאחר קריאה בתהליך הניתוח יצרנו טבלאות על פי הקטגוריות השונות 

מוקפדת, חוזרת ונשנית של הראיונות, סימנו את המשפטים הרלוונטיים לכל קריטריון, ושיבצנו במקרים 

תהליכים זהותיים: הזדהות, המתאימים את הטקסטים בטבלה שיצרנו. הטבלה הייתה מורכבת מ

. ובנוסף, מרכיבים של "ההון הזהותי": תחושת אקספלורציה ומחויבות, וכן מיצוב, התנגדות ומשא ומתן



שייכות, תחושת ייחודיות, תחושת יכולת לפעול בעולם למימוש עצמי, תחושת הכרה, השקפת עולם 

לבסוף, יצרנו דו"ח עדויות סופי )פרק התוצאות( שהכיל מידה מספקת של ציטוטים הנוגעים וקוהרנטיות. 

הנסיבות שבהן העדויות נאספו על מנת להראות שאיסוף הנתונים לסוגיות הרלוונטיות. בדו"ח ציינו גם את 

 קשור באופן הגיוני לשאלות המחקר.

משמעותי נתפס ככזה מאחר שהוא שותף בקידום המורה הש מעידים על כךממצאי המחקר  

תהליכים זהותיים של מתבגרים וכן בצבירת ההון הזהותי שלהם. נמצא כי, ככלל, המורים המשמעותיים 

מתוארים ככאלה מאחר שהיו מעורבים בתהליכי זהות שעברו התלמידים. שימוש במושגים אכן 

התיאורטיים בדבר תהליכי התפתחות הזהות מסייע להבנה של חשיבות המורים בסיפורי התלמידים. 

סטודנטים העידו כי המורים היוו גורם מעודד ומקדם תהליכים זהותיים שעשו, כגון: הזדהות, 

ויבות, וכן בתהליכים כגון: מיצוב, משא ומתן והתנגדות. כמו כן, סטודנטים העידו כי אקספלורציה ומח

מורים משמעותיים שפגשו הרחיבו את מאגר ההון הזהותי שלהם בתחושת שייכות, תחושת ייחודיות, 

תחושת יכולת לפעול בעולם למימוש עצמי, תחושת הכרה, השקפת עולם ותחושת קוהרנטיות. במחקר זה 

יצד באות לידי ביטוי החוויות הזהותיות בפועל, ונראה הבדלים בין תהליכים שונים וסוגים שונים נפרט כ

 של "הון זהותי"  העולים בסיפורי התלמידים.

תוצאות מחקר זה מעידות כי תהליכי הזדהות מתוך האסכולה של אריקסון, נמצאו דומיננטיים בחוויות 

ת הספר. מרואיינים רבים הזכירו דמויות מורים של תלמידים עם המורה המשמעותי מתקופת בי

מצאנו כי רוב המרואיינים תיארו תהליכי כמו כן,  משמעותיות שעמן הם הזדהו בתקופת בית הספר.

גם בתחומים האקדמיים והמקצועיים. ניתן היה למצוא כי  אם כיבתחום הזהות הדתית,  , בעיקרחקירה

ד תהליכי חקירה בנוגע לזהותם, לערעור המחנכים את המרואיינים התייחסו בראיונות בעיקר לעידו

שתלמידים מצאנו לבסוף,  מתן לגיטימציה מצד המחנך לשאילת שאלות.לעולם שסיגלו, והתפיסות 

תקופת הבגרות , בעיקר במייחסים חשיבות למורה שעודד או דרש מהם מחויבות לאספקטים באישיותם

להכריע לגבי זהותם ולהתחייב אליה. בחוויה של  ידים. מחנכים אלו ציפו מהתלמ)המוקדמת והמאוחרת(

 התלמידים קיימת ציפייה מהם לבחור זהות דתית, מקצועית, משפחתית וכד'. 

מיצוב, משא ממסורת האינטראקציה הסימבולית תהליכים  מזכירים תלמידיםעוד נמצא במחקר זה, כי 

עותי. מצאנו כי תלמידים תופסים את לחוויות עם המורה המשמושרים אותם ומתן והתנגדות שעברו, וק

הן חיובי, הן מיצוב יכול להיות המורה המשמעותי כמי שקידם אצלם תהליכי מיצוב, או מיצב את זהותם. 

מורים משמעותיים, הקשורים  חוויות שליליות עם מרואייניםהם של הסיפוריב שלילי. כמו כן, מצאנו

ים כי קיים קשר בין המחנך המשמעותי במובן מראהממצאים לתהליכי התנגדות שהתלמידים עברו. 

נתפסים על ידי תלמידים מחנכים השלילי, לבין התנגדות התלמיד לאופן שבו המחנך מיצב את זהותו. 

של התלמיד, והוא כתגובה מביע התנגדות  ון שלילי כאשר הם ממצבים את זהותכמשמעותיים במוב

ם אשר בהן המורה המשמעותי עודד או קידם אותם במחקר זה לא נמצאו חוויות של תלמידילמיצוב זה. 

מצאנו כי מחנכים שעודדו או נענו לצורך של תלמידים לתהליך של התנגדות כלפי מיצוב זהותי. לבסוף, 



לנהל משא ומתן בנוגע לזהותם, נתפסו על ידי התלמידים כמשמעותיים. כמו כן, בראיונות הוזכרו דמויות 

הותם של התלמידים, והמרואיינים תיארו תהליך של משא ומתן של מחנכים שנתפסו כממצבים את ז

צבה את זהותו.יאישי עם הדמות החינוכית שמ-פנימי או בין  

מעורב וקשור  לבסוף, מחקר זה מצא כי "המורה המשמעותי" נתפס כך על ידי תלמידים בשל היותו

המאפיינים, כפי שנמצאו  ששתהראנו כיצד  .תוצרים של הון זהותי שאותם רוכש התלמיד במהלך חייוב

של שכטר ) במודל Schachter, 2014 : תחושת שייכות, תחושת ייחודיות, תחושת יכולת לפעול בעולם (

בראיונות, כאלמנטים  לם ותחושת קוהרנטיות, אכן נמצאולמימוש עצמי, תחושת הכרה, השקפת עו

כמו כן, הצגנו מעותי. שהתחזקו או נוספו בחייהם של המרואיינים בעקבות המפגש עם המורה המש

 סיפורים בהם המורים נתפסו משמעותיים במובן השלילי, מאחר שפגעו בתחושות הנ"ל.

 

 
 


