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 תקציר

השקעה הבמוקד העבודה הנוכחית, ייבחנו הקשרים שבין זהות דתית,  רוחניות ו"תיאוריית 

(,לבין מידת המוטיבציה ושביעות הרצון של סטודנטיות Emotional Labor Theoryרגשית" )ה

ללימודי יהדות   ייעודיםמסלולי לימוד  שלביםמוסדות אקדמיים המ דתיות הלומדות בשלושה

באוניברסיטה(  ]מדרשה[  במכללה ולימודי יהדות ]לימודי קודש[ מודי יהדות)לימודי מדרשה, לי

במסגרת לימודים לתואר ראשון, מתוך מטרה לעמוד על הזהות הדתית, ממדי רוחניות ומאפייני 

ודים האקדמיים ההשקעה הרגשית בקרב סטודנטיות דתיות הלומדות לימודי יהדות כחלק מהלימ

 והשפעתם האפשרית  של משתנים אלו על  מידת המוטיבציה ושביעות הרצון מלימודיהן. 

מקצועיות  -תקופת הלימודים האקדמיים הינה תקופה המשלבת דרישות מסוגים שונים, אקדמיות 

כמו גם רגשיות. בעוד שבעבר ניתנה חשיבות רבה להכשרה המקצועית והאקדמית של סטודנטים 

ד הלימודים, בשנים האחרונות הולך וגובר העיסוק והמחקר גם בתחום הרגשי, יחד עם בדיקת במוס

חוויות חיוביות הכוללות  -שביעות הרצון והמוטיבציה ללימודים המערבים גורמים נוספים כגון 

תמיכה חברתית, קשר אישי ואינטראקציה חיובית עם המרצים ועם הנהלת המוסד. גורמים אלו  

במידת  –ת משפיעים ודומיננטיים במערך השיקולים לבחירת מוסד הלימודים, ובהמשך הפכו להיו

 שביעות הרצון מתוכנית הלימודים בתחומים ספציפיים, ומהמוסד בכללותו. 

-על 1983הוצגה לראשונה בשנת  (,"Emotional Labor Theory") 1"תיאוריית ההשקעה הרגשית"

( ועמדה בהרחבה על הדרישות Arlie R. Hochschildהוכשיילד )ידי הסוציולוגית האמריקנית ארלי 

הרגשיות מן העובדים במקצועות השירותים ועל הטכניקות השונות להתמודדות עם הדרישות 

הבעת  –"הצגה שטחית"  הללו.  הוכשיילד וחוקרים נוספים אחריה זיהו שלוש טכניקות כאלה: )א( 

הפיכת הרגש  – "הצגה עמוקה"גש האותנטי; )ב( רגש אידיאלי שאינו עולה בקנה אחד עם הר

הפגנת רגש אותנטי כאשר הוא  –האידיאלי לרגש האותנטי; )ג( "הצגה טבעית" )או "הצגה טהורה"( 

 תואם את הרגש האידיאלי, ללא צורך לבצע מניפולציה כלשהי על הרגשות האותנטיים.

תחום ההוראה יות דתיות, ואף שהמחקר הנוכחי בודק את 'סגנון ההשקעה הרגשית' בקרב סטודנט

לב מחקרית נרחבת בהקשר של תיאוריית ההשקעה הרגשית, -היד שזכו לתשומת-נמנה על משלחי

ירות תודעת שחינוכיות, -היכולות הפדגוגיות נוסף עלבדרשת, בעיקר בעקבות ההבנה כי מהמורים נ

                                                           
"עבודת  המופיע בספרות הינוברית של המושג ץ. תרגום חלופי לעכ יעקב' פרופ, המנחה בהמלצת הוא לעברית התרגום  1 

 (. 2011; אופלטקה, 2011רגשות" )ראה, לדוגמא, גינת, 



, טרם נחקרה כראוי תאוריה זו בקרב תלמידים בכלל ובקרב התלויה ברכיבים רגשיים רבים

 סטודנטיות דתיות בפרט. 

מידת ; הזהות הדתית של הסטודנטיותמשתנים בלתי תלויים:  בשניהמחקר הנוכחי יתמקד 

המשתנה המתווך הינו 'סגנון ההשקעה הרגשית', כפי שנידון לעיל. שני ; הרוחניות של הסטודנטיות

 נם מוטיבציה ללימודים ושביעות רצון מהלימודים. המשתנים התלויים הי

ניהול  העל של המחקר הייתה העלאת המודעות התיאורטית והפרקטית לחשיבותו של-מטרת

הרגשות בתהליך למידה, כמתווך בין 'זהות דתית' ו'רוחניות' כפרמטרים מוקדמים, לבין מוטיבציה 

כחלק מתוכניות הלימודים האקדמיות  ושביעות רצון מלימודי יהדות / מדרשות  אשר משולבים

כך שאימוץ נכון ומיטבי של סגנונות השקעה רגשית  איכותיים יסייע בקידום תהליך ול המקצועיות,  

של קורסים אלו במסגרות הלימוד, ויתרום לשיפור המוטיבציה ולהעלאת שביעות הרצון הלמידה 

הקשרים בין ופרטיבית: זיהוי על זו נגזרה מטרה א-מטרתמלימודי היהדות במוסדות אלו. מ

הסטודנטיות, וזיהוי ההבדלים בין קבוצות המחקר )בהתייחס לשלושת  המשתנים בקרב כלל

תצורות הלימוד לימודי מדרשה, לימודי יהדות במכללה ולימודי יהדות ]מדרשה[ 

משלוש  רמות השימוש שלהן בכל אחד זיהוין שלבאוניברסיטה(ביחס למשתנים השונים. בנוסף, 

תוכנית של ההשקעה הרגשית )עמוקה, שטחית וטבעית(, בכדי לזמן אפשרות לבניית סגנונות ה

פעולה אינטרגרטיבית, המשלבת באופן הוליסטי את הממד הרוחני/ פנימי של הסטודנטיות, את 

אישי /רגשי ואת הממד המקצועי אקדמי. שלושת הממדים הללו יחד מרכיבים את -הממד הבין

 ית של הסטודנטיות.   חווית הלמידה המיטב

 השערות מרכזיות למחקר הנוכחי:  עשרהועלו 

  .יות לבין רמת המוטיבציה ללימודיםיימצא קשר חיובי בין עוצמת הזהות הדתית של הסטודנט. 1

 .ות לבין רמת המוטיבציה ללימודיםיימצא קשר חיובי בין ממדי הרוחניות של הסטודנטי. 2

ביעות הרצון שלהן הזהות הדתית של הסטודנטיות לבין מידת שיימצא קשר חיובי בין עוצמת . 3

  .מלימודי היהדות

יעות הרצון שלהן מלימודי יימצא קשר חיובי בין ממדי הרוחניות של הסטודנטיות לבין מידת שב. 4

 .היהדות

 .ות הדתיתיימצאו הבדלים בין סטודנטיות הלומדות בתצורות הלימוד השונות בעוצמת הזה. 5

  .הבדלים בין סטודנטיות הלומדות בתצורות הלימוד השונות בממדי הרוחניות יימצאו. 6



יימצאו הבדלים בין סטודנטיות הלומדות בתצורות הלימוד השונות ברמת המוטיבציה . 7

 .םללימודי

יימצאו הבדלים בין סטודנטיות הלומדות בתצורות הלימוד השונות ברמת שביעות הרצון . 8

 .היהדותמלימודי 

 ה.קעצאו הבדלים בין שלושת סגנונות ההשקעה הרגשית ובין קבוצות המחקר במידת ההשיימ. 9

רני, דתי יימצאו הבדלים בין שלושת סוגי ההשקעה הרגשית ובין שלושת רמות הדתיות; תו. 10

 .ומסורתי, במידת ההשקעה

במודל תיאורטי שאליו נלוות השערות המחקר.  אורגנו אשר ממשתנים הורכב המחקר מערך

 50סטודנטיות ממדרשת נוי ]לימודי מדרשה[ ,  51: משתתפות 136כללה  המחקר אוכלוסיית

סטודנטיות ממכללת תפארת  35-סטודנטיות ממדרשת שגב ]לימודי מדרשה באוניברסיטה[,  ו

  ]לימודי יהדות / קודש במכללה[ , כולן מוגדרות על הרצף הדתי ]מ'מסורתי' ועד 'תורני'[. 

 . בשלב ראשון, כלmixed methods methodology -ניתכמותית ואיכותהיא  הפרדיגמה המחקרית

 Adolescent Racial andשאלון "סוציאליזציה"לדיווח עצמי:" שישה שאלונים המשתתפים מילאו

Ethnic Socialization Scale (ARESS)  "ושאלון "זהותMulti Ethnic Identity Measure 

(MEIM) ,רוחניות" (; שאלון2018, )אל קאדר" (Underwood & Teresi, 2002)  ; מקורי שאלון

-Levineשחובר על ידי  Teacher Emotional Labor Scale (TELS) 'השקעה רגשית בקרב מורים'

Brown (2011 ,) בדיקת השקעה רגשית  –ואשר עבר עיבוד והתאמה נוספת לצרכי המחקר הנוכחי

 Motivation Strategies for Learning -שאלון מוטיבציה ללימודים בקרב סטודנטיות ; 

Questionnaire ((MSLQ (Pintrich et al. 1993) ,שאלון 'שביעות רצון מהלימודים' )רומנוב ;

 ושאלון דמוגרפי, שחובר לצורך המחקר הנוכחי. ( 2010

, וכן varimaxוכלל בדיקת מהימנות, ניתוח גורמים  מסוג  SPSSעיבוד הנתונים נעשה בתוכנת 

ממוצעים וסטיות תקן של משתני המחקר. בשלב בדיקת ההשערות בוצעו מבחנים סטטיסטיים 

לב בשSEM. וניתוח נתיבים מסוג  מסוג מתאם פירסון, מנובה חד כווני, מדידות חוזרות חד כווני

שלוש סטודנטיות מכל תצורת  -המשתתפות 136מתוך  9השני, נערכו ראיונות מובנים למחצה עם 

הראיונות הייתה להעמיק בממצאים שהתקבלו בניתוח הכמותי ולדלות מידע שלא  . מטרתלימוד

 ניתן להשיגו בשיטות כמותיות. 



רוחניות לבין מוטיבציה ושביעות רצון בין  תיווך מובהקים יקשר קיימים מממצאי המחקר עולה כי 

השקעה הרגשית מכאן, ניתן להבין כי המהלימודים העוברים דרך "הצגה עמוקה" ו"הצגה טבעית". 

רוחני של הסטודנטית במהלך  -חינוכי -לת משמעות רבה לתהליך הלימודיהינה בע הסטודנטית של 

, וכי יש לראות בה גורם בעל חשיבות ממעלה ראשונה בכל הנוגע להבנת שנות לימודיה לתואר

הרוחני  ולחיזוק תהליך בניית זהותן הדתית ועולמןבכלל,  התלמידיםעולמם הרגשי של אוכלוסיית 

של סטודנטיות דתיות בפרט. בנוסף, ממצאי המחקר מראים על קשרים מובהקים רבים בין משתני 

המחקר, כאשר עיקר המובהקות נמצאה בקרב הסטודנטיות הלומדות במדרשת שגב, המשלבת 

לימודי מדרשה באוניברסיטה. כמו כן, בבדיקת הבדלים בין קבוצות המחקר ביחס למשתנים, נמצא 

 ההשערות אוששו )באופן מלא או חלקי(, ומודל המחקר המוצא התאים היטב לנתונים.שמרבית 

כי הסטודנטיות הלומדות לימודי קודש במכללת תפארת, משקפות  הראו ממצאי המחקר האיכותני

ישנה בחירה במוסד  –בחינת הממד המקצועי/ אקדמי  –שיח אמביוולנטי ביחס לכמה מהממדים 

לימודים יוקרתי, אך מצטרף לכך מחיר של עומס ודרישות גבוהות. הממד הבין אישי /רגשי מתחלק 

גם הוא בין יחסי מרצה סטודנטית מורכבים לבין חשיבות התכנים והרלוונטיות של לימודי הקודש 

פארת, רואות בחיים. בחינת הממד הרוחני / פנימי מעלה כי הסטודנטיות הלומדות במכללת ת

 בלימודי החובה הזדמנות לבניין רוחני, אך אין לכך בהכרת קשר או השפעה לזהות הדתית שלהן.

לעומת זאת, המרואיינות מקרב הסטודנטיות הלומדות במדרשות )נוי / שגב(, השמיעו קול דומה 

לראות הבדל ניתן . עם זאת, הממד הבין אישי / רגשי, והממד הרוחני / פנימי -בשני הממדים הבאים

 .הלומדות במדרשות, בממד המקצועי / אקדמי קבוצות המחקרבין 

במחקר הקשרים שנמצאו בין המשתנים את משמעותם של מסקנות המחקר הדגישו והעמיקו 

השפעה רבה על אוכלוסיית המשתתפות באמצעות  הקריטריונים אשר הוכחו כבעליהכמותי, ואת 

חטיבה שלמה ,  ת שחולצו מתוך הראיונות מהוות יחדהמחקר האיכותני. שלושת התמות המרכזיו

ויש למוסדות הלימוד יכולת, עניין ואחריות כוללת, לייצר סביבת לימודים הוליסטית אשר תפעל 

ן צוות שיפור היחסים הבין אישיים ביתוך להעצמת הזהות הדתית והרוחנית של התלמידות, 

ך חוגי הלימוד ובמוסד ה ותומכת בתובניית תשתית חברתית חזקהמרצים לבין הסטודנטיות, 

 שיפור והעלאת הרמה האקדמית / מקצועית של מוסד הלימודים. בכללותו, ו

תרומת המחקר, הצעות למחקרי המשך עתידיים, והצעות יישומיות לאחר הדיון במסקנות יידונו גם 

  למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 


