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Abstract 

 

This study examined the differences in willingness to seek help between 139 with special needs 

and 144 normative adolescents, looking at formal (teacher and school counselor) and informal 

(parents and friends) sources of help for academic, social, and personal problems. All 

participants were in regular schools, the special-needs children in inclusion classes. The 

participants answered a questionnaire about their personal characteristics and their degree of 

willingness to seek help from informal and formal sources. Findings revealed that the special-

needs adolescents turned more to teachers and less to friends than did normative adolescents. 

The two groups also differed in their preferred source of help for resolving the problem, 

although in both groups willingness to seek help with studies was greater than their 

willingness to seek help for social and personal problems. Parents and teacher were the 

preferred sources for academic problems, followed by friends, with the school counselor in 

the last place; for social and personal problems the teacher was rated only in third place. 

Gender differences were also found regarding turning to teacher and friends. The implications 

of adolescents’ preferences for sources of help and the role of these sources in helping 

adolescents are the topic of the Discussion.  

Key words: help seeking, formal and informal sources, special-needs adolescents 

 תקציר

מתבגרים הלומדים בכיתות מיוחדות ומתבגרים נורמטיביים המחקר התמקד בבדיקת ההבדלים בין 

יים בשלושה תחומי פורמל-יים ובלתיפורמלבנכונות לפנות לעזרה למקורות סיוע  הלומדים בחינוך הרגיל

מתבגרים  419-מתבגרים שלמדו בכיתות רגילות ו 411 במחקר השתתפו .חברתי ואישי, לימודי: בעיות

 .ספר רגילים-צרכים מיוחדים בתחומי חריגות שונים בבתי עםלתלמידים  מיוחדות שלמדו בכיתות

רות ומקשני לפנות לעזרה אל  םמידת נכונותובמאפייניהם האישיים ב שעסקהמתבגרים מילאו שאלון 
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ו הבדלים חקר נמצאבמ .יועצת חינוכיתמורה ו – ייםפורמלושני מקורות  ,חבריםוהורים  – ייםפורמל-בלתי

חינוך מתבגרים ב. גע לפנייה לחברים ולמורהולבין מתבגרים נורמטיביים בנ חינוך המיוחדבין מתבגרים ב

שתי נבדלו , בנוסף. מתבגרים נורמטיבייםלעומת נוטים לפנות פחות לחברים ויותר למורה  המיוחד

נכונות של השיעורי וצות אם כי בשתי הקב, הבעיהרון תלפ מקורות הסיוע ם אתהעדפתב הקבוצות

 בתחום הלימודי. בתחום הלימודי גבוהים מאשר בתחום החברתי והאישילפנות לעזרה המתבגרים 

תחום בבעוד ש, יועצתה –ובמקום האחרון  חבריםלאחר מכן ל, הורים ומורהההעדפה הראשונה הייתה ל

לים מגדריים בפנייה למורה ו הבדנמצא, בנוסף. המורה דורג רק במקום השלישיאישי בתחום החברתי וה

בדיון נבחנות השלכות ממצאי המחקר על העדפות המתבגרים בבחירת מקורות הסיוע ועל  .ולחברים

 .תפקידם של מקורות אלו באופן הסיוע למתבגרים

 חינוך המיוחדבמתבגרים , יםיפורמל-בלתיו ים יפורמל מקורות סיוע, פנייה לעזרה :תחמילות מפ

 

 מבוא

ם תלויים מתבגריהון להתמודד עם מצבים אלה יסיבנ. עלייה במצבי לחץ נפשימאופיין בגיל ההתבגרות 

 & Wilson) בעיותיהםעל ידעו ירוצים שהוריהם אין הם שואפים לעצמאות אך מכיוון שהם , במבוגרים

Deane, 2012 .)יכולת ים את החסרהם  פחד או בושה, כמו חרדה, רסיבייםהם חווים רגשות אּבכש

 ,Fortune)עומדים לרשותם המודעים למגוון מקורות הסיוע אין הם , ומעשית רגשיתאתם להתמודד 

Sinclair & Hawton. 2008 .)הם נאלצים להתמודד עם , צרכים מיוחדים עםמתבגרים כאשר מדובר ב

 . העלולים להפוך אותם לקבוצה בסיכון גבוה יותר, רבים נוספים קשיים ולחצים

 

 גרים בחינוך המיוחדמשאבי ההתמודדות של מתב

מחקרים שונים . יםוחברתי יםרגשי, יםקוגניטיבי, יםביולוגי, רבים תקופת ההתבגרות מאופיינת בשינויים

. שהם נתונים בתהליך התפתחותי שטרם הושלםמפני כנראה , הצביעו על פגיעות רבה של מתבגרים

שרויים בתערובת והם  רתית ורגשיתחב, לשונית, קוגניטיביתאינם בשלים והמתבגרים עדיין חסרי ניסיון 

ואף מגלים עדיין תלות , מעמד גבולי ומבוכה חברתית, חוסר מוכנות ביולוגית, ייחודית של חוסר ניסיון

משאבי ההתמודדות שלהם , כפועל יוצא מכך. (Wilson & Deane, 2012) אישית וחברתית בהוריהם

 מבוגריםלעומת ים יותר לחשיפה ללחץ פגיעהם ם ניסיון וכלים להתמודדות וים להחסר, פחותים

(Steinberg, 2008).  רובם מתפתחים מאוחר ש צרכים מיוחדיםם כשמדובר במתבגרים ע מתמתעצזו פגיעות
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קשיים קבועים ביניהם על רקע , הלקותגלל סובלים מלחץ וממתח גוברים בהם ו, יחסית לגילם הכרונולוגי

 ,Deshler)התאמות וסיוע קשיים המצריכים , מבחניםמידה בבע, בארגון זמן, במיומנויות למידה בסיסיות

קשיים לים ליבמו, בתפקודם הלימודיהגדלים בינם לבין בני גילם הנורמטיביים  הפערים (. 2005

 ועם ציפיותיהם ההוריםשל  יהםתבהתמודדות עם דרישוו בשינויים בלתי צפויים, במעברים, בהסתגלות

(Smith, 2000) .עשויה קבוצה זו להתמודד גם עם קשיים חברתיים , ום הלימודיבנוסף לקשיים בתח

בני מ ריותחזקה בדידות ובבפופולריות נמוכה בקרב בני גילם  הם מתאפיינים, מבחינה חברתית .ורגשיים

הם , בנוסף .(Margalit & Al-Yagon, 2002) במיומנויות חברתיות הולמות רחסבגלל , הנורמטיביים גילם

מתבטא בהשתתפות מעטה בפעילויות פנאי חברתיות  וזה, כישורים מיוחדים קושי בפיתוחמגלים 

 (.Engel-Yeger, Jarus, Anaby, & Law, 2009) ובלקיחת חלק בפעילויות פשוטות ומזדמנות בלבד

, (Lenz & Deshler, 2004)הם מגלים קשיים בהתמודדות עם ביקורת והסתגלות לשינויים מבחינה רגשית 

, ועמיתים לופי) גבוהה חרדהבעוררות רגשית וב ,מצבי רוח מתחלפיםב, ה עצמית נמוכהמתאפיינים בהערכו

צרכים מיוחדים למתבגרים נורמטיביים יוצרים  םכי ההבדלים המבחינים בין מתבגרים ע ייתכן (.0001

 .דפוסי הפנייה לעזרהיניהם גם בהבדלים ב

 

  מקורות הסיוע

למקורות סיוע  ביותר של המתבגרים היא פנייה לעזרהאחת מדרכי ההתמודדות הנפוצות והמרכזיות 

 , קרובי משפחה וחברים, הוריםהם  ייםפורמל-בלתיהסיוע המקורות   .פורמליים ופורמליים-בלתי

 (. Tishby et al., 2001)יועצים ופסיכולוגים , מטפלים, מוריםהם  ייםפורמלהסיוע הומקורות 

 

בעיקר , פורמליים-בלתילמקורות הסיוע הלפנות ם מתבגרים מעדיפי, יהא תחום הבעיה אשר יהא

מתבגרים  . (,.Miller, 2007-Sherer & Karnieli; 2012 D'Avanzo et al ;0041  , יבלון)חברים להורים ול

קרבה וקשר , היכרות מוקדמת, נורמטיביותבהם , פורמליים-את יתרונותיהם של המקורות הבלתירואים 

הבנה והזדהות עם בעלי , סודיות וצורך בפרטיות, הדדיות, ת ונגישותזמינו, נכונות לעזור, אינטימי

, קאים ורומי ;0041, יבלון)וכן העובדה שעזרה זו אינה כרוכה בתשלום כספי  ההשפעה והסמכות

צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות הרגילות כקבוצה נמצאים בסיכון למעמד חברתי  עםתלמידים .(0041

לפיתוח סגנון למידה פסיבי ולבחירה בדפוסי התנהגות , ציאל הלימודי שלהםמימוש הפוטנ -לאי, נמוך

מתקשים בהתמודדות עם ו, לעומת בני גילם מה-הם מתפתחים באיחור(. 0001 ,אלמוג ושכטמן)בעייתית 

 ,יש להם נטייה לחרדה, סף התסכול שלהם נמוך(. 0044, שדה)החברים עם המשפחה ועם , הספר-בית
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בעקבות כישלונות לימודיים חוזרים בכיתה . (Deshler, 2005) ביצירת קשרים חברתייםקשיים ולדיכאון ל

ולכן הם נמנעים מבקשת עזרה  ,כישלוןסופו ללמוד וש שכל ניסיון לחאלה עלולים תלמידים , הרגילה

את העובדה שאינם יודעים או מבינים את  'להסגיר'חשף וישלא להכדי  הספר-מגורמים מקצועיים בבית

 .םעצמ במקרים רבים הם גם לא נותנים לעצמם דין וחשבון ולא מבקרים את תהליך הלמידה שלו, ורהשיע

ה יחוסר תושי' – וכך נוצר מעגל קסמים שלילי של כישלונות, הם מהססים לפנות לעזרה כשקשה להם

א יפנו ך הם לעזרה מההורים איבקשו תלמידים יש שבמצב כזה . (Stainback & Stainback, 1996)' נלמד

ואכן הממצאים לגבי רמת התמיכה של תלמידים מהוריהם אינם  .(McCarthy, 2007) למקורות חיצוניים

הפרעות התנהגות  םבמחקרים שבחנו את מערכות היחסים בתוך המשפחה של תלמידים ע. משמעיים-חד

פחות ה המדגישה יותר הישגיות ומקנ, מובנית, נמצא שהתלמידים תפסו את המשפחה כמסגרת נוקשה

 (. Johnson, Chen, & Ohan, 2006) מרחב רגשי

מהוריהם על רמת תמיכה נמוכה יותר  ולמידה והפרעות התנהגות דיווח ותמתבגרים עם לקוי

 תדים תחושרג את משפחותיהם כנמוכות יותר בממנטו לדו, בהשוואה לתלמידים עם לקויות למידה בלבד

 & ,Sabornie, Evans) למידהלקויות רק יש להם ים שדית בהשוואה לתלמידוביטחון ומתן תמיכה לימ

Cullinan, 2006 .)הם דיווחו על רמות תמיכה דומות מצד הוריהם בהשוואה לבני גילם, עם זאת 

למידה דיווחו על רמות תמיכה נמוכות מצד עם לקויות שתלמידים נמצא במחקר אחר . הנורמטיביים

תמיכת תפסו את  בתחומים רבים יותרם לקויות למידה תלמידים עו, הוריהם בהשוואה לקבוצת השווים

צרכים מיוחדים לא תמיד מודעים  םמתבגרים ע, בנוסף (.Martinez, 2006) ההורים נ כנמוכה יותר

יים פורמלוע עזר במקורות סיייודעים מתי ואיך לה ינםחלק מהם א, לחשיבותו של מערך מקורות הסיוע

ניכר חלק , יתרה מכך(. 0044, עוזי-שיינין ובן) גל התמיכה שלהםלהרחיב את מעכיצד ו ,ייםפורמל-ובלתי

בתהליך הפנייה קושי שעשוי להוות מכשול , בשפההחברתי בכללי השימוש מתקשים  ממתבגרים אלה

הספר אלא -ביתבכי לקות למידה מתבטאת לא רק בקשיים , החוקריםמסכימים כיום (. 0044, שדה)לעזרה 

המצוקה והמשבר שחווים , כלומר, ( ;0044Estell et al., 2008, שדה)השווים עם קבוצת ביחסים גם בבית ו

כישורי ההתמודדות שלהם מוגבלים יותר ו, צרכים מיוחדים מורכבים ומשמעותיים יותר עםתלמידים 

ואכן נמצא כי מתבגרים בעלי צרכים מיוחדים דיווחו על תדירות גבוהה יותר  .נורמטיבייםתלמידים של מ

שימוש מועט על ו ,באסטרטגיות התמודדות פסיביות המאופיינות בהימנעות ובהכחשהשל שימוש 

   .(Shulman, Carlton-Ford, Levian, & Hed, 1995)מתבגרים נורמטיביים לעומת  ,באסטרטגיות פעילות

יכולת הִסנגור בעם קשיי הסתגלות תלמידים נבדלים מלמידה שמצליחים בחיים  תלקועם תלמידים 

לגייס , לעמוד על זכויותיו, לדבר בעד עצמוכולת של הפרט ביטחון וישהוא , (0041, רופר ומירסקיפ) העצמי
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(. 0044, עוזי-שיינין ובן)לעתיד  החלטותיו ולהעריך את תכניותיוללקבל אחריות , תמיכה להשגת מטרותיו

אחד ש נמצא למידה להצליח בלימודים תוקלעם לסטודנטים שהתמקד בגורמים המאפשרים במחקר 

מצליחים הוא לבין אלה שאינם למידה שהצליחו בלימודים  תלקועם הגורמים המבחינים בין סטודנטים 

ככל שהם יוזמים יותר פנייה למקורות ו, פורמליים-יים ובלתיפורמליחסי הגומלין שלהם עם מקורות סיוע 

(. 0041, יומירסקר פרופ)יותר בלימודים טובה כך הם מגלים הסתגלות  ,קשייהםללקבלת תמיכה  האל

על קשר חיובי בין תמיכה חברתית ממקורות  צרכים מיוחדים הצביעו עםבגרים מחקרים שהתמקדו במת

פרופר )תפיסה עצמית חיובית לו, שביעות רצון מהחייםל, תפקוד אקדמיל, תוסיוע שונים לאופטימי

 (.0041, ומירסקי

יש תלמידים עם צרכים  – וג המסגרתסהוא גורם נוסף שעשוי להשפיע על דפוסי הפנייה לעזרה 

( תלמידים 41-7בת )ואחרים לומדים בכיתה מיוחדת ( כיתה משלבת)מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות 

בפעילויות משתתפים בכיתה הרגילה ו לעתים לומדים תלמידים בכיתה המיוחדת חלק מה. בבית ספר רגיל

כיתה המיוחדת נבדלת מהכיתה הרגילה לא רק ה(. 0041 ,מילשטיין וריבקין) ספריות הכלליות-הבית

, נאון ;0041, בנימיני-מנור) מקצועי-צוות רב ,לצד המורה, במספר התלמידים אלא בעובדה שיש בה

נראה שיש , באשר ליתרון של מסגרת זו או אחרת משמעית-חדאף כי אין תשובה  (.0044, מילשטיין ומרום

בהישגים הלימודיים של התלמידים ושאין  בו פגיעה לימודי השפעות חיוביות של השילוב בתחום הלשילוב 

מחקרים מעטים בלבד מצאו כי . (Zigmond, 2003 ;0041, מילשטיין וריבקין) המשולבים בכיתות הרגילות

 של התלמידים המשולבים להשפיע לרעה על ההישגים בלימודיםלול עבכיתה רגילה נוך משלב יח

(Lindsay, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009) . אפשר את הצלחת השילוב בתחום הלימודי בכיתות הרגילות

שהשילוב מאפשר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד בסביבה עשירה ומגרה מבחינה  להסביר בכך 

 של התלמידים הנורמטיביים עשויים לשמש להם מודל לחיקוי תוההתנהגות הלימודי ,קוגניטיבית

(Myklebust, 2007). שכן תלמידים עם צרכים , בכיתה הרגילהפחות מצליחים י הם ום החברתבתח, מנגד

ייתכן  שהם  (.;Estell et al., 2008) נורמטיבייםההתלמידים מקובלים חברתית מאשר  מיוחדים פחות

 ,Bakker)העצמי  נםלפגוע בביטחועלול  דברוה, משווים את עצמם לילדים הנורמטיביים בכיתה הרגילה

Denessen, Bosman, Krijger, & Bouts, 2007) .צרכים מיוחדים  םעכי מתבגרים , עוד עולה מהספרות

 מאשרחווים יותר דחייה חברתית ופחות זוכים לתמיכה חברתית  ינוך המיוחדלומדים במסגרות החה

  .(; 0044Barber & Mueller, 2011, שדה) בכיתות רגילות טיבייםתלמידים נורמ

בתחום  בבעיותלפנות לעזרה  ל מתבגרים בעלי צרכים מיוחדיםנכונות שה הבדקבהם נמחקרים שב

, בישראל נמצאמשלבות כיתות  11-במחקר שנערך ב. םבהתאם למסגרת הלימודיהבדלים מצאו נ הלימודי
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צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות יוזמים פחות פניות לקבלת עזרה לצורך הבהרה  םשתלמידים ע

נמצא  במחקר אחר(. 0001 ,אלמוג ושכטמן) נורמטיבייםתלמידים ומת לעאו סיוע מחברים וממורים 

 נורמטיבייםתלמידים מאשר בתדירות גבוהה יותר פונים לאחרים למידה משתמשים  תלקועם מתבגרים ש

 Shulman et)דבר המבטא רמה גבוהה יותר של תלות בסביבה , בהתמודדות עם בעיות לימודיותלעזרה 

al., 1995.) וקשורה  ,למידה תלקועם גורם מגן עבור תלמידים היא י תמיכת ההורים עוד נמצא כ

המאפשרים גורמים שבחנו  יםבמחקר (.0045, שושן)לימודים בלהתמודדות יעילה שלהם עם לחצים 

ם ההוריש נמצא( 0041, פרופר ומירסקי ;0007, פלוטניק)ח בלימודים למידה להצליעם לקות  תלמידיםל

הורים שנתנו לילדיהם  – בהיבט הרגשי. רך התמיכה בהיבטים רגשיים ומעשייםתפקיד מיוחד במעמילאו 

תמכו בהם ואהבו אותם למרות הקשיים האובייקטיביים הקשורים , שמרו עליהם, תחושה שהם חשובים

 יםמעורבההורים יש  –בט המעשי יבה. בלימודיםתרמו לפיתוח דימוי עצמי חיובי אצלם ולהצלחה , בלקות

 (.ספר-כמו סנגור מול בית) בין התלמידים למקורות סיוע חיצוניים כיםמתווו ,יבתחום הלימוד

הגיעו  בתחום החברתיות ילמידה עם בעעם לקות ות של מתבגרים התמודדמחקרים שבדקו גם 

 מתבגרים עם לקות למידהמצאו כי ( Geisthart & Munsch, 1996) גייסתארט ומונש. למסקנות סותרות

ופונים לעזרה בתדירות נמוכה מזו של מתבגרים  ,חברתיות בעיקר בכוחות עצמםמתמודדים עם בעיות 

מתבגרים עם שעולה ( Shulman et al., 1995 )שולמן ועמיתיו  ממצאיהם שלמ, לעומתם. נורמטיביים

אך פונים , משתמשים במשאבים עצמיים בתדירות נמוכה מזו של מתבגרים נורמטיביים לקות למידה

במחקר אחר שהשווה בין תלמידים בעלי צרכים  .ות כמו מתבגרים נורמטיבייםלעזרה באותה תדיר

בכיתות רגילות לא נמצאו הבדלים בשיעורי לבין כאלה המשולבים ספר מיוחד -מיוחדים הלומדים בבית

. שונותהאליהם פנו בבעיות שובזהותם של מקורות הסיוע ( 0044, עוזי-שיינין ובן)לעזרה לפנות נכונות ה

 אויועצים , חברים, הורים(: מהגבוה לנמוך)בוצות דירוג הפנייה לעזרה למקורות השונים היה בשתי הק

יותר רבה בשתי הקבוצות מתבגרות מביעות נכונות נמצא גם כי מחקר אותו ב .פסיכולוגים ולבסוף מורים

 .לפנות לעזרה מאשר מתבגרים

התלמידים , בקבוצותפית שיתובלמידה כי בכיתות שבהן המורים עובדים יותר , עוד נמצא

מעורבים יותר בפעילות הכיתתית ותפקודם הלימודי גבוה , המשולבים פונים יותר לעזרה לחברים ולמורים

למידה שיתופית מאפשרת למורה ליצור אינטראקציות לימודיות , כלומר(. 0001 ,אלמוג ושכטמן)יותר 

. ם יותר  ומקדמת את הישגי התלמידיםתורמת לפיתוח לומדים אקטיביי, וחברתית בין תלמידים שונים

כך תפקודיהם , בנוסף נמצא שככל שהמורים מתאימים יותר את ההוראה לצרכי התלמידים המשולבים

 (.0001 ,אלמוג ושכטמן)והם יוזמים יותר פניות לעזרה  ,(0045, שושן)החברתיים והלימודיים גבוהים יותר
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 תחום הבעיה

מתבגרים נוטים יותר לפנות לעזרה . קור הסיוע הוא תחום הבעיהעל בחירת מ יםמשפיעהאחד הגורמים 

פנייה לעזרה בבעיות . (0005, קאים) בתחומים לימודיים ומקצועיים מאשר בתחומים חברתיים ואישיים

 Ryan ;0005, קאים) אישיות ורגשיות-ןביבעיות גלל כנורמטיבית יותר מפנייה ב אינסטרומנטליות נתפסת

& Pintrich, 1997). תלויה בזהותו של  ונכונות זו , לעזרהרים לפנות גשל מתבנכונות העל תחום משפיע ה

טטר ) ואישייםות חברתיבבעיות לו לחברים ילהורים בבעיות לימודיות ואהם נוטים לפנות  :מקור הסיוע

ההנחה היא  .(Wenz-Gross, Siperstein, Untch, & Widaman, 1997 ;0041, יבלון ;0004, ומילגרם

עצות מועילות באמצעות מיכת ההורים בתחום הלימודי מטפחת במתבגרים התמודדות מסתגלת שת

חברים בתחום החברתי ובתחום האישי  תתמיכואילו  ,וכן שיפור תפיסת המסוגלות העצמית ,ועידוד

 .(Wenz-Gross et al., 1997)קשורה להפחתת רמות חרדה ודיכאון ולתחושות של הערכה עצמית חיובית 

הפנייה למורה בולטת יותר בתחום הלימודי , ספרית-יים במערכת הביתפורמללמקורות הסיוע האשר 

, מנגד(. 0005, קאים ;0040, טטר)וליועצת בתחום הלימודי בלבד ( 0040טטר  ;0041, יבלון) ובתחום הערכי

 D'Avanzo et)מתבגרים מעדיפים לפנות לעזרה לפסיכולוג יותר מאשר למורה או ליועצת , בתחום הרגשי

)200 , Fiorenza, & Sofronoff, ldSheffie ;2012 al.,) את מעמיד הם כמי שיהוא נתפס בעינבטענה ש

 (.,.D'Avanzo et al 2012)דיבור במרכז היחסים עם הנועץ האת תקשורת וה

אפשר , לעזרה בתחומים שוניםלפנות  של מתבגרים נורמטיבייםלאור ההבדלים שנמצאו בנכונות 

בהתאם לתחום לפנות  של מתבגרים בעלי צרכים מיוחדיםנכונות הבשיעורי גם יימצאו הבדלים  לצפות כי

 . דומיםיהיו לא בהכרח השינויים אם כי , הבעיה

 

 המחקר ומטרותיו

דפוסי הפנייה לעזרה של את קובעים במידה רבה מהספרות עולה כי זהות מקור הסיוע ותחום הבעיה 

 פי סוג -היו לבחון את דפוסי הפנייה לעזרה של מתבגרים עלקר הנוכחי ת המחומטר, לאור זאת. מתבגרים

לבין  חינוך המיוחדהבדלים אפשריים בין קבוצת מתבגרים ב נבחנו כאן, בנוסף. זהות מקור הסיועוהבעיה 

עד כה לא , ככל הידוע .קבוצת מתבגרים נורמטיביים בשיעורי הנכונות לפנות לעזרה למקורות סיוע שונים

מרחיבים ממצאי המחקר הנוכחי . על אף , בהרחבההפנייה לעזרה בקרב בעלי צרכים מיוחדים ושא ננחקר 

זאת  .צרכים מיוחדיםבדגש על מתבגרים עם   ,בכללהפנייה לעזרה של מתבגרים דפוסי את הידע בנושא 
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התמודד עם לחצים ללהצביע על הצעדים הנדרשים כדי לסייע למתבגרים מאפשרים הממצאים , ועוד

 .הספר-ברחוב ובבית, הם חווים בביתשומשברים 

 

 המחקר תשיט

  נבדקים

בכיתות מתבגרים שלמדו  419-ונורמטיביים  411 , תלמידים עם בעיות למידה 071 במחקר השתתפו

המועצה )ספר רגילים -צרכים מיוחדים בבתי עם אם מיוחדות לתלמידים -המוגדרות ככיתות, מקדמות

 .(M = 14.25, SD = 1.56) 47 - 40היה גיל הנבדקים ( 0044, הלאומית לשלום הילד

של הנבדקים  התפלגות הנבדקים בשתי הקבוצות על פי המאפיינים האישייםמוצגת  4בלוח 

 .מצב משפחתי ומצב כלכלי, עבודה, סדר לידה, דרת דתיותהג, מגדר: ומשפחותיהם

 

 1 לוחהוסף 

 

ולמצב  ק ביחס להגדרת הדתיות של הנבדקיםהקבוצות ר שתיהבדלים מובהקים בין עולים  4מלוח 

 59.5%ואילו  ,הגדירו את עצמם כדתיים 15.1%נמצא שבקבוצת החינוך המיוחד . המשפחתי של ההורים

בקבוצת החינוך , אשר למצב המשפחתי. הגדירו את עצמם כדתיים הנורמטיבייםמקבוצת המתבגרים 

. מההורים נשואים 71.5%ים הנורמטיביים בקבוצת המתבגרואילו , מההורים נשואים 71.9%המיוחד 

מבין  ,בנוסף(. 15.1%) בנותהן בנים וכשליש הם מהנבדקים ( 51.5%) יםנראה שכשני שליש, בנוגע למגדר

ומרבית הנבדקים , הוגדר טוב( 59.0%)המצב הכלכלי של רובם , בכורים( 05.0%)הנבדקים יש רק כרבע 

שנעשה להשוואה בין שתי הקבוצות בגיל לא נמצאו הבדלים  t-testבניתוח (. 59.1%)דיווחו שהם עובדים 

 .מובהקים

 

 כלי המחקר

בפנייה לעזרה של מתבגרים בחינוך הרגיל ובחינוך שהתמקדו  מחקר זה הוא המשך לסדרת מחקרים

 .תחום הבעיה וסוג הקבוצה, מקור הסיוע ו שלזהות הם נבדקו בו( 0045, 0041, קאים ורומי) המיוחד

 : שאלונים-ר הורכב משני תתשאלון המחק

שאלון זה פותח לצרכי המחקר הנוכחי על בסיס מחקרים ושאלונים . לעזרהפנייה לנכונות שאלון . 1

לבעיות שלושה סולמות בשאלון . (Sheffield et al., 2004 ;4997, רומי; 0004 ,טטר ומילגרם)קודמים 



11 

 

באיזו מידה הם היו פונים לעזרה לו ך להעריוהנבדקים מתבקשים , אישיהו חברתיה, ימודילבתחום ה

ארבעה מקורות סיוע כל אחד משלושת תחומי הבעיות יש התייחסות לב. נתקלו בבעיות בתחומים אלה

מידת (. מחנך ויועצת-מורה)ושניים פורמליים , הורים וחברים)פורמליים -מהם שניים בלתי, עיקריים

ככל . (במידה רבה מאוד – 5 ,בכלל לא – 4) דרגות שש על סולם ליקרט בןדורגה הנכונות לפנייה לעזרה 

 . לעזרה גבוהה יותרלפנות נכונות הכך מידת , שהציון גבוה יותר

. המחקר הנוכחי על בסיס שאלונים קודמים לצרכיפותח גם שאלון זה  .שאלון מאפיינים אישיים. 2

שנת , ארץ לידה, לאום, ותדתי, גיל, מגדר)נתונים אישיים של הנבדק הבודקים פריטים  שמונהשאלון ב

מצב , השכלת הורים) מאפיינים של משפחת הנבדקהבודקים  ארבעהו( מסגרת לימודים, סדר הלידה, עלייה

 .(מצב כלכלי ומספר ילדים, משפחתי

 

 הליך המחקר

חולקו למתבגרים השאלונים . ספר רגילים-בתי שבעהבחולקו שאלונים , משרד החינוךלאחר אישור מ

השאלונים באופן פרטני ובקבוצות קיבלו את צרכים מיוחדים  םמתבגרים עהו ,תוכיתהנורמטיביים ב

שהשאלונים בעת חלוקת השאלונים הדגישו החוקרים . קר ועוזרי מחקרהחו סיועבאותם לאו ימו ,קטנות

זאת כדי לעודד את המשתתפים לענות בכנות בלי חשש , הם אנונימיים וישמשו לצורך מחקר בלבד

  .שייחשפו

 

 מצאיםמ

( חינוך המיוחדמתבגרים נורמטיביים ומתבגרים ב)בין שתי קבוצות המחקר אפשריים  יםלבדוק הבדלכדי 

נעשה ניתוח ( מורה ויועצת, חברים, הורים)ומקורות הסיוע ( חברתי ואישי, לימודי)וכן בין תחומי הבעיות 

רות ביחס לתחום הבעיה ולמקור עם מדידות חוז( מקור הסיוע ×תחום הבעיה ×  קבוצות) 0  ×1×  1שונות 

 .המשתנה התלוי היה מידת הנכונות לפנות לעזרה. הסיוע

בין המתבגרים הנורמטיביים למתבגרים בחינוך המיוחד בניתוח השונות לא נמצא הבדל מובהק 

 אינטראקציה מובהקת של קבוצות נמצאה, מנגד .F(1, 281) = .01, p > .05 ,לעזרהלפנות נכונות הבמידת 

F(3, 843) = 7.98, p < .001, Eta ,ור הסיועמק× 
2
יש לציין שבניתוח לא נמצאו אינטראקציות . 03. = 

ואף לא נמצאה אינטראקציה מובהקת , F(2, 562) = 2.88, p > .05 ,תחום הבעיה×  מובהקות של קבוצות

 × קבוצות האינטראקציה של .  F(1, 281) = .01, p > .05,מקור הסיוע ×תחום הבעיה  × של קבוצות

 .4 תרשיםמקור הסיוע מוצגת ב
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 [1 תרשים]

 

 ופחות, בין שתי הקבוצות בנוגע לפנייה לעזרה לחברים ולמורהניכרים יותר הבדלים יש תרשים נראה כי ב

 = F(1, 281) ,נמצאו הבדלים מובהקים לגבי החברים simple effectואכן בניתוחי . בנוגע להורים וליועצת

6.19, p < .05, Eta
2
F(1, 281) = 10.20, p < .01, Eta ,ולגבי המורה, 02. = 

2
אך לא לגבי מקורות , 04. = 

פונים לעזרה , חינוך המיוחדיותר ממתבגרים ב ,מתבגרים נורמטיבייםשעולה מהתרשים . הסיוע האחרים

המתבגרים פונים אליו יותר מ חינוך המיוחדקא מתבגרים בודו –המורה לגבי ואילו , לחברים

 . בייםהנורמטי

F(2, 562) = 21.99, p < .001, Eta ,הבעיות בדלים מובהקים בין שלושת תחומינמצאו ה
2
 = .07. 

נמצאו הבדלים מובהקים בין התחום הלימודי לבין התחום  Bonferoniבניתוחי השוואה בזוגות לפי 

 = M = 3.64, SD ,נראה כי ממוצע הפנייה לעזרה בתחום הלימודי. p < .001, והאישי, p < .001 ,החברתי

 = M ,ובתחום האישי, M = 3.34, SD = 1.21, גבוה יותר מהנכונות לפנות לעזרה בתחום החברתי, 1.07

3.25, SD = 1.16. 

F(3,843) = 151.46, p < .001, Eta ,בניתוח השונות נמצא גם הבדל מובהק בין מקורות הסיוע
2
 = 

 p ,הבדל מובהק בין ההורים לבין החבריםנמצא  Bonferoniבניתוחי השוואה בזוגות לפי . 35.

גדול  M = 4.42, SD = 1.41 ,ממוצע הפנייה לעזרה להורים. p < .001 ,והיועצת ,p < .001, המורה001.>

 ,והיועצת ,M = 3.48, SD = 1.36 ,המורה ,M = 3.39, SD = 1.39, חבריםהפנייה לעזרה ל יותר מממוצעי

M = 2.34, SD = 1.44 .לבין היועצת חבריםבדל מובהק בין הנמצא ה, בנוסף, p < .001 מורהוכן בין ה 

ממוצעי הפנייה לעזרה לחברים ולמורה גבוהים יותר מממוצע הפנייה לעזרה . p < .001 ,לבין היועצת

ה ויועצת בעדיפות יחברים ומורה בעדיפות שני, הורים בעדיפות ראשונה: דירוג הפנייה לעזרה הוא. ליועצת

 .שלישית

 = F(6, 1686) ,תחום הבעיה ×השונות נמצאה גם אינטראקציה מובהקת של מקור הסיוע בניתוח 

61.35, p < .001, Eta
2 

  .מציג אינטראקציה זו 0 תרשים. 18. =

 

 [2 תרשים]
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 simple effectואכן בניתוחי , הבדלים בין מקורות הסיועיש בכל אחד מתחומי הבעיות שנראה  0בתרשים 

F(3, 279) = 63.43, p < .001, Eta ,בתחום הלימודי מובהקיםנמצאו הבדלים 
2
 ,בתחום החברתי, 41. = 

F(3, 279) = 155.77, p < .001, Eta
2
F(3, 279) = 108.21, p < .001, Eta ,ובתחום האישי ,63. = 

2
 = 

בין ההורים אך לא  ,הבדלים בין מקורות הסיוענמצאו לגבי התחום הלימודי Bonferoni  בניתוחי .54.

ובדירוג נמוך יותר לחברים , בתחום הלימודי ההעדפה הגבוהה ביותר היא פנייה להורים ולמורה. ורהלמ

  .ובסוף ליועצת

בשני . בין כל ארבעת מקורות הסיוע הבדלים מובהקיםנמצאו ובתחום האישי תחום החברתי ב

 ורה וליועצתלמ, ולפי סדר יורד לחברים, ההעדפה הגבוהה ביותר היא פנייה להוריםתחומים אלה 

שונות  יניתוח ונעש, תלויים במגדר או ברמת הדתיות של הנבדקיםאלה לבדוק אם הבדלים כדי 

בניתוחים אלה לא נמצאו הבדלים כלשהם ואף לא . תלויים-הוכנסו המגדר והדתיות כמשתנים בלתיובהם 

 ,F(3 ,ר הסיועמקו×  נמצאה אינטראקציה מובהקת של מגדר, מנגד. תוהדתי תאינטראקציות לפי הגדר

837) = 4.17, p < .001, Eta
2
 . 1והיא מוצגת בתרשים , 02. = 

 [3תרשים ]

חברים ומורה , דירוג הפנייה לעזרה מהגבוה לנמוך בקרב מתבגרים ומתבגרות הוא הוריםשתרשים נראה ב

  .רותהם בקרב המתבגייותר מהפער בינגדול הפער בין ההורים לחברים בקרב המתבגרים . יועצת –ובסוף 

 = F(3, 277),נמצא הבדל מובהק בין מקורות הסיוע בקרב המתבגרים simple effect בניתוחי

85.67, p < .001, Eta
2
 = F(3, 277) , מובהק בין מקורות הסיועהבדל נמצא בקרב המתבגרות גם .  48. = 

49.06, p < .001, Eta
2
ובהקים בין נמצאו הבדלים מ( מתבגרים ומתבגרות)בשתי הקבוצות . 35. = 

נטראקציה נובעת מכך שיש היפוך אינראה שה. פרט להבדל בין החברים למורה, מקורות הסיוע השונים

 . מתבגרותלעומת ה מתבגריםבקרב ה ,מורה וחברים, ל שני מקורות סיועבדירוג ההעדפה ש

 

 דיון

 לדירוג מקורות הסיוע בקרב מתבגרים בחינוך המיוחד בהשוואה למתבגרים בחינוך הרגי

מקורות מעדיפים בבירור ומתבגרים נורמטיביים  חינוך המיוחדמתבגרים מהשממצא בולט במחקר הוא 

החברים וההורים הם שני המקורות  (.ויועצת מורה) על פני מקורות פורמליים( הורים וחברים)טבעיים 

 ;Sheffield et al., 2004; Sherer &Karnieli-Miller, 2007) אליהם פונים המתבגרים שהעיקריים 

Tishby et al., 2001), אפילו במקרים של מצוקה קשהיהם מסתמכים עלם מתבגריוה (Sherer & 
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Karnieli-Miller, 2007). נובעת מהמחיר הנמוך יחסית של האיום על הערך העצמי של הפונה  העדפה זו

עצם , נוסףב. (Nadler, 1996)לעזרה למקורות הסיוע הטבעיים לעומת מקורות הסיוע הפורמליים 

המאפיינת את גיל , מהנטייה לפיתוח עצמאות, ככל הנראה, תנובעלמקורות סיוע טבעיים לפנות  ההעדפה

 ,Ciarochi, Deane, Coralie)העדפתם של המתבגרים להתמודד עם בעיות בכוחות עצמם  ומ, ההתבגרות

& Rickwood, 2002). ם נובעת מחוסר מודעות ייתכן שההעדפה לפנות למקורות סיוע טבעיי, יתר על כן

אך גם מחסמים , (Wilson et al., 2005)המתבגרים ליתרונותיהם של מקורות הסיוע האחרים של מספקת 

יעילות -אימ, שמירת סודיות-חשש מאי, זמינות-אי, חשש מחשיפה עצמית גבוהה ,סטיגמה :כגוןשונים 

 (.;Eisenberg, Golberstein & Gollust, 2007 ;0044 ,עזר ושגיא ,גילת) יתר-שיפוטיותמו

סיוע בשלושת תחומי למקור כההורים ממצא בולט הוא שמתבגרים בשתי הקבוצות מעדיפים את 

מענה נגיש לקשיים נותנים הם  –ילדיהם הצלחת לשההורים תורמים רבות נמצא . הבעיות שנבדקו

כלים להתמודדות ם מספקיו, נוכחות ותמיכה, הקשבה אמפתיתמעניקים ו, אישייםחברתיים ו, לימודיים

תמיכת ההורים משמשת גורם מגן מרכזי עבור המתבגרים בהתמודדות עם  .משברוישלון ל כעם חוויות ש

הורים מילאו תפקיד מיוחד במערך התמיכה שעולה בקנה אחד עם מחקרים שהראו מסקנה ש, בעיותיהם

  (.0041, פרופר ומירסקי ;0007, פלוטניק)למידה  עם לקויות ילדיהם של 

מתבגרים להמחנך כמקור סיוע פוטנציאלי -נוסף הוא דירוגו הגבוה יותר של המורהחשוב ממצא 

בין שתי המסגרות החינוכיות מבחינת הבדלים אולי בשל ה, מתבגרים נורמטיבייםלעומת  חינוך המיוחדב

תה כילעומת  (מיוחדתכיתה הקרויה גם ) בכיתה מקדמתהקטן מספר התלמידים . סביבה ותנאים פיזיים

 ,(0044, עמיתיםו אוןג ;0041, בנימיני-מנור) מורה וסייעת בועבאופן ק ישוהעובדה שבכיתה זו  ,רגילה

 בהקשר זה. פנייה לעזרהואקלים נוח יותר ל, שי הצוות החינוכימאפשרים יחס אישי ומכיל יותר של אנ

כך , נמצא שככל שהמורים מתאימים יותר את ההוראה לצרכי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים

והם יוזמים יותר פניות לעזרה  (0045, שושן) יותרטובים של התלמידים תפקודיהם החברתיים והלימודיים 

עיים בכלים מקצומציידת אותם מורים בחינוך המיוחד ההכשרה של , בנוסף (.0001, אלמוג ושכטמן)

 יםקשור ממצאים אלהגם ש אפשר .בחינוך הרגיללטיפול בקשיים חברתיים ורגשיים בהשוואה למורים 

פחות מסוגלים להיעזר בחבריהם הם  – חבריהםעם  חינוך המיוחדיה של המתבגרים בבאינטראקצ

(Margalit & Al-Yagon, 2002) ,פונים למוריהםכן -ועל.  

פונים לעזרה לחברים פחות מאשר מתבגרים  נוך המיוחדחיבגרים בתשמעולה מהמחקר הנוכחי  

צרכים מיוחדים מדווחים על הסתגלות חברתית  םלכך שמתבגרים ע ממצא זה מנוגד לכאורה. נורמטיביים
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אפשר שההבדל שנמצא  (.Estell et al., 2008) המקדמת לעומת הכיתה המשלבתגבוהה יותר בכיתה 

של תלמידים נורמטיביים בכיתה המשלבת לעומת הקשיים  תיבמחקר נעוץ בהסתגלות החברתית הבסיס

קשיים . המיוחד של החינוך המקדמת הבכית שכיחים יותר בקרב תלמידיםהרתיים האובייקטיביים בהח

לבקש את עזרת בקרב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד מקשים עליהם  החברתיים אל

ממצא זה עולה בקנה  .כמקור סיוע פוטנציאלי, שלהםלזה  שמצבם דומה ,לחבריהם או לסמוך על חבריהם

פחות ים יותר דחייה חברתית וזוכים צרכים מיוחדים חוו םתלמידים עש מצאבהם נשמחקרים  אחד עם

עם  .(;Barber & Mueller, 2011 ;0044, שדה) תלמידים נורמטיבייםמאשר לתמיכה חברתית מחברים 

לחברים רק אם יש להם גישה   מחבריםם להשיג תמיכה חברתית מסוגלי חינוך המיוחדמתבגרים ב, זאת

  (.Neihart, 2008) םמתאימי

שנמצאו במחקר הנוכחי בין מתבגרים בפנייה לעזרה למורה ולחברים יש לציין שההבדלים  

שלא מצאו הבדלים בין ( 0044)עוזי -שונים מאלה של שיינין ובןלמתבגרים נורמטיביים  חינוך המיוחדב

של המתבגרים  יםייתכן שהבדל זה נעוץ באופי  . לעזרהלפנות נכונות הצות המתבגרים בשיעורי שתי קבו

המחקר הנוכחי התמקד במתבגרים הלומדים בכיתות . שנבדקו בכל מחקר חינוך המיוחדבהמסוימים 

מדים נערך בקרב מתבגרים הלו( 0044) עוזי-מחקרם של שיינין ובןואילו , ספר רגילים-בבתי החינוך המיוחד

במחקר עתידי הבדלים בפנייה לעזרה בין מתבגרים לבדוק לפיכך מומלץ . חינוך המיוחדספר של ה-בבתי

-ספר רגיל ובית-בבית חינוך מיוחדכיתות , כיתות שילוב: בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות שונות

 . חינוך מיוחדספר ל

 דירוג הפנייה לעזרה לפי תחום הבעיה

על פי תחום משתנ ה לעזרה לפנות בשתי הקבוצות נכונות של המתבגרים ש, העול מהמחקר הנוכחי

ייתכן שמידת הנכונות  .האישי ובתחום החברתי בתחוםמאשר הלימודי בתחום יותר פניות ושיש , הבעיה

ואף , רגשיות-יותר בבעיות אינסטרומנטליות מאשר בבעיות חברתיותרבה של המתבגרים לפנות לעזרה 

ככל שהבעיה המטרידה את המתבגר . ת החברתיות והפסיכולוגיות הכרוכות באופי הבעיהמושפעת מהעלויו

החלוקה שהתקבלה במחקר . מידת הפתיחות והיקף הפנייה לעזרהכך קטנות , יותר תואינטימי תאישי

בולטת התופעה של נכונות לפנות אשר גם בהם , (0005, קאים( מחקרים קודמיםהנוכחי חופפת במידה רבה 

, באשר לממצאי המחקר הנוכחי. רגשיות-בבעיות אינסטרומנטליות יותר מאשר בבעיות חברתיות לעזרה

, מכיוון שהפתרון לבעיה מסוג זה ממוקד ופשוט יחסית, נראה כי נוח יותר לפנות לעזרה בתחום הלימודי

 ,יגוד לכךבנ. בלימודים קיימת לגיטימציה חברתית להיעזרותאין צורך בחשיפה עצמית גבוהה של הפונה ו

יותר רבה דורשות חשיפה עצמית , הן מורכבות יותרכי , בעיות חברתיות ורגשיות מאיימות יותר על הפונה
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ככל שסוג , במלים אחרות(. משימה מרכזית בתקופת ההתבגרות)ומעידות על קושי בהשתלבות חברתית 

ס את הבעיה פחות לגורמים הוא מייחשכן , קל יותר למתבגר לפנות לעזרה, הבעיה נתפס כנורמטיבי יותר

 .(Ryan & Pintrich, 1997) רמת האיום על הערכתו העצמית והחברתית נמוכה יותרולפיכך , םאישיי

 דירוג מקורות הסיוע על פי תחום הבעיה

הדיפרנציאציה בפניית המתבגרים למקורות הסיוע לפי תחום הבעיה נמצאה במחקר הנוכחי גם 

הורים יתה העדפה לפנייה להי בתחום הלימודי .ורות הסיוע השוניםבנוגע לדירוג העדפת הפנייה למק

, היו ההורים במקום בראשון אישיבתחום הבתחום החברתי ו .לאחר מכן לחברים ובסוף ליועצת, ומורה

מתבגרים משתי הקבוצות מכך ש הבדל זה נובעשנראה . מורה ויועצת, חברים, בסדר יורד, ואחריהם

. את תחום הבעיה למקור הסיוע 'להתאים'הם מעדיפים  ,כלומר, הבעיה פי-עלמקורות סיוע בוחרים 

קשרים משמעותיים עם מוריהם בעיקר בתחום המתבגרים מקיימים  במהלך לימודיהם בבית הספר

, קאים; 0040, טטר)התלמידים תופסים את המורה כמומחה אלה תחומים וב, הלימודי ובתחום הערכי

ממעטים המתבגרים לפנות  ,כמו בתחום החברתי ובתחום האישי, יםבתחומים אחר, לעומת זאת(. 0005

כדי להפחית את רמת האיום על  למקורות הטבעייםלפנות ומעדיפים ( 0040, טטר)למורה בבקשת עזרה 

השפעת המורה על המתבגרים שהעובדה , עם זאת .(Ryan & Pintrich, 1997)העצמית והחברתית  ההערכה

מעידה על תפיסתו בעיני , תחומים אחריםלעומת ( תחום מומחיותו) יחסית בתחום הלימודיחזקה 

 ;0044, ועמיתים גילת)עולה גם ממחקרים אחרים תפיסה ה, המתבגרים כמומחה להוראה ולא כמחנך

Tishby et al., 2001). בתלמידים שאין להם הכלים המתאימים לטיפול צייניםמורים מהגם , יתרה מכך, 

 .ד ניתן לסייע לתלמיד ומה עליהם לעשותכיצ ותוהם מתחבטים בשאל

היועצת החינוכית המתבגרים דירגו את כי נמצא במחקר הנוכחי , המורההדירוג הגבוה של לעומת 

שאפשר לפנות אליה חשובה ככתובת מכאן שאין הם תופסים אותה כלל . בכל תחומי הבעיות דירוג נמוך

 טובההאישית -ןביהאוריינטציה ה, (0004, גרםטטר ומיל) המקצועיים  יהיתרונות זאת למרות, עזרהל

ממצא זה עולה  .(0041, ארהרד) בלעדית לנועץה הומחויבות  העומדים לרשותה מקצועיים הכלים ה, שלה

חסרונות ששבהם נמצא  (Tishby et al., 2001 ;0041, יבלון)בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים  

מהגבולות הלא ברורים של מרכיבי הייעוץ האישי , הפקידיתכמקור סיוע נובעים בעיקר ממגוון  צתהיוע

בשנים האחרונות עיקר תפקידה של היועצת עובר , בנוסף .ומהסטיגמה הטיפולית של המקצוע הבתפקיד

 (.0041, ארהרד)ממתן תמיכה פרטנית לתלמידים להתערבות ותמיכה מערכתית 

בניגוד , פורמלית-ה נתפס כדמות בלתיהמור, ייתכן שהדבר רומז על כך שבכל הנוגע לסיוע ותמיכה

(. 0041, קאים ורומי ;0005, קאים)כמו היועץ והפסיכולוג , בבית הספרעמו עובדים הלמקורות סיוע אחרים 
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בפנייה לעזרה למקורות פורמליים , פורמליים-יחסית בפנייה למקורות בלתיהחלש לאיום בניגוד 

 Eisenberg) יותרגדולה תר לעצמי וכן סטיגמה חברתית יוחזק איום יש בריאות הנפש תחום ב 'מקצועיים'

et al., 2007.)  ובאופי  המתבגרים יכולה לנבוע מהבדלים במהות התפקידיםשל תפיסה מובחנת זו

כפי שעולה מתפיסת , לעומת פנייה למקורות סיוע פורמליים אחרים, מחנך-האינטראקציה שבפנייה למורה

ואכן במחקר שבחן דפוסי פנייה (. Tishby et al., 2001 ;0041, לוןיב ;0044, ועמיתים גילת)המתבגרים 

הם העדיפו לפנות לעזרה למחנכים על פני מקורות סיוע שכלית נמצא כי  ותמוגבלעם לעזרה של מתבגרים 

כאשר זמינות מקור הסיוע ומידת הקרבה אליו שימשו כגורמים שהסבירו את , אחרים בצוות החינוכי

 (.0041, יבלון) למחנכיםהעדפת הפנייה שלהם 

בעלי אם הם , מתבגרים אם הם יודעים לתת אמוןחשובים ליים יכולים להיות פורמלמקורות , ככלל

 פני אחריםלולחשוף אותם עם רגשותיהם מסוגלים להתמודד אם הם ו מודעות גבוהה לרגשותיהם

(Ciarrochi et al., 2002) .ולהגביר יים פורמלהמקורות הלפרסום אמין של  לדאוג , מצדו, הספר-על בית

 .ואת זמינותם נגישותםאת 

 

 הבדלים בין מתבגרים בנכונות הפנייה לעזרה לפי מגדר ודתיות

גם הנוכחי נבדקו במחקר , למתבגרים נורמטיביים חינוך המיוחדבנוסף לבדיקת ההבדלים בין מתבגרים ב

המתבגרות  :הפנייה למקורות הסיוענמצאו הבדלי מגדר בדירוג העדפת . הבדלים בין מתבגרים למתבגרות

בר דייתכן שה .הפוכה יתהיהמתבגרים המגמה הואילו אצל , למורהמאשר חברותיהן נטו לפנות יותר ל

ואילו בנות מתמקדות ברגשות , בנים מתמקדים בבעיה: מהבדלי מגדר בסגנון ההתמודדות עם בעיה נובע

(Gavranidou & Rosner, 2003 .)ם יעדיפו את המורה על פני החברים מכיוון אפשר שהמתבגרי, כלומר

מתבגרות יעדיפו את ואילו , הגדרת תפקידו מכוון יותר לסיוע מקצועי הממוקד בבעיהמעצם שהמורה 

המדגיש את יתרונותיהן  שיח רגשייותר החברים על פני המורה מפני שקבוצת השווים מאפשרת למתבגרות 

 .(0041, יבלון) בעתיות הרגשיות ו, מילוליותעל פני הבנים ביכולות 

שלא , לא נמצאו במחקר הנוכחי הבדלים בין מתבגרים דתיים לחילוניים, אשר לרמת הדתיות

 ,George, Larson) יותר מקורות סיוע טבעייםשדתיים מעדיפים  שבהם נמצא, ממצאי מחקרים קודמיםכ

Koenig, & Mccullough, 2000; Lowenthal, Cinnirella, Evdoka, & Murphy, 2001 )ומורים 

(Oliver, Reed, Katz, & Haugh, 1999) . משתנה הדתיות על  תהשפעור את להמשיך לחקדבר זה מחייב

 .דתות שונות ומגזרים שוניםבני דפוסי הפנייה לעזרה בקרב 
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 מגבלות המחקר

ן ולכ, ספר רגילים-בבתינמצאות ה חינוך המיוחדהלומדים בכיתות ההמחקר הנוכחי התמקד במתבגרים 

 ,המטופלים במסגרות אחרות חינוך המיוחדבהממצאים והמסקנות אינם מתאימים בהכרח למתבגרים 

 חינוך מיוחדשונות באופן מהותי מכיתת  המסגרות אל. או כיתות שילוב ,חינוך מיוחדספר ל-כגון בתי

חרות של קבוצות אבמחקרי המשך לחזור ולבחון את ממצאי המחקר לגבי מומלץ , לפיכך. ספר רגיל-בבית

יה לעזרה של מתבגרים יאם אופי המסגרת משפיע על דפוסי הפנכדי לבדוק , חינוך המיוחדמתבגרים ב

 .חינוך המיוחדב

זהותו של מקור כיוון שנמצא כי . מגבלה נוספת קשורה במעגל מקורות הסיוע שנבדקו במחקר

כיוון וכן  ,לעזרהאליו  לפנותנכונות העל משפיעים ( ייםפורמל-יים ובלתיפורמל)הסיוע ומאפייניו 

חינוך בלבחון את עמדות המתבגרים  מומלץ ,חבריםממעטים לפנות לעזרה ל חינוך המיוחדבשמתבגרים 

מחקר  .וקרובי משפחה פסיכולוג, סייעתכמו  ,םבסביבת כלפי פנייה לעזרה למקורות סיוע נוספים המיוחד

 .חינוך המיוחדבמתבגרים ליתן תמונה יותר קוהרנטית לגבי מערך הסיוע יזה כ

למידת  הולא השווה אות, לעזרה ותפנהמתבגרים ל ם שלנכונותברק עסק המחקר הנוכחי  ,כמו כן

מומלץ כי מחקר עתידי יתמקד בשיעורי הפנייה בפועל ובשביעות הרצון של מתבגרים . הפנייה שלהם בפועל

כזה עשוי לשפוך אור על מחקר . משתי קבוצות הפונים לעזרה לכל אחד ממקורות הסיוע שנדונו במאמר

השוואה בין הנכונות לפנות לעזרה לבין , בנוסף .תפקודם של מקורות הסיוע השונים בעיני המתבגרים

עשויה לתרום להבנת אופי הקשר בין שני המשתנים ולהבהיר את מידת היכולת להקיש הפנייה בפועל 

  .מעמדות הפנייה של המתבגר להתנהגותו בפועל

בכלים איכותניים את המשמעויות הפסיכולוגיות הסובייקטיביות שנותנים  כדאי לבדוק, לבסוף

הבחנה כזאת עשויה לתרום . ומתבגרים נורמטיביים להסתייעות באדם אחר חינוך המיוחדבמתבגרים 

תופס את הפרט בהבנה כיצד להבנה טובה יותר של דילמת חיפוש העזרה העומדת בפני מתבגרים ולסייע 

 .ייםנדבר שקשה לקבל בשימוש בכלים כמות, של חיפוש עזרה יכולתו הכוללת במצב

 

  סיכום

בחינוך המיוחד ומתבגרים נורמטיביים ממצאי המחקר תורמים להבנת הגורמים המעודדים מתבגרים 

אותם תופסים ו לפנייה לעזרהעדיפה רואים בהוריהם כתובת משתי הקבוצות מתבגרים . לפנות לעזרה

ניכר , אשר לחברים. וחברתיים ,אישיים, קשיים בהיבטים לימודייםם לעזור בויכולי יםנגישו יםמשמעותיכ

מבחינת ם הקשייבגלל כנראה , בהם מקור סיוע מועדףממעטים לראות  חינוך המיוחדשמתבגרים ב

מתבגרים משתי הקבוצות אינם תופסים את היועצת , עם זאת. כישורים חברתיים וגיוס תמיכה חברתית
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אצל , בנוסף. חשובהייחודיים שעשויים להפוך אותה לדמות ה יהמרות יתרונותל, כמקור סיוע מועדף

נובע כפי הנראה דבר ש, לפנייה לעזרהמועדפת ככתובת המחנך -המורהבלט  חינוך המיוחדהמתבגרים ב

ובאופי ההכשרה המקצועית של  הבדלים בסביבה ובתנאים הפיזיים שבין שתי המסגרות החינוכיותהמ

  .יל ומורים בחינוך המיוחדמורים בחינוך הרג

הבעיה  מתאימים את בחירת מקור הסיוע על פי אופי מתבגריםהעולה כי  ,באשר לתחום הבעיה

ולכן , להוראה ולא כמחנך התלמידים תופסים את המורה כמומחהאפשר לראות ש. שמעסיקה אותם

ום האישי הם נוטים בתחום החברתי ובתח, מנגד. מרבים לפנות אליו במיוחד בבעיות בתחום הלימודי

ולכן , נחשבות מורכבות ורגישות יותר הבעיות בתחומים אל ,ככל הנראה ,שכן, להיעזר בהורים ובחברים

כדי להפחית את רמת האיום על  ,המתבגרים בוחרים מקורות סיוע טבעיים מהרשת החברתית שלהם

גבוה בתחום הלימודי  שיעור הפנייה לעזרה נמצא במחקר שבשתי הקבוצות, בנוסף .העצמית םהערכת

ככל שהתחום פחות רגיש והעלויות , כלומר. האישי ובתחום החברתי לעומת שיעור הפנייה לעזרה בתחום

נכונות הפנייה והעצמית נמוכה יותר  ההערכהרמת האיום על , החברתיות הכרוכות בפנייה נמוכות יותר

 .למקור הסיוע תהיה גבוהה יותר

מאחר שהבחירה במקור סיוע מסוים מושפעת במידה . שומיותגם השלכות יייש הנוכחי למחקר 

חשוב לחשוף את , רבה מתפיסות סובייקטיביות של הפונה לגבי המאפיינים והזהות של מקור הסיוע

ולהדגיש מקורות סיוע , לפונקציות ולתרומה הייחודית של מקורות הסיוע השונים, המתבגרים למאפיינים

הבנה מעמיקה יותר של דפוסי חיפוש , בנוסף. כמו היועצת, לתרומתם פורמליים שמתבגרים פחות מודעים

צרכיהם והשיקולים המנחים אותם לפנות לעזרת מקורות פורמליים , חינוך המיוחדהעזרה של מתבגרים ב

עשויה להביא את מקורות הסיוע להיערכות מתאימה יותר לצורכי המתבגרים ולייעול , פורמליים-ובלתי

מומלץ שמקורות פורמליים ינקטו , לבסוף .חינוך המיוחדלמתבגרים בהמתאים ן התערבויותיהם באופ

  . בעת הצורךפנות אליהם לעזרה לה םתולעודד אכדי , בקשריהם עם המתבגרים עילהבגישה פ

 

 מקורות

קשרים בין התנהגויות הוראה של מורים לבין תפקודם של תלמידים בעלי (. 0001) ,'צ, ושכטמן ,,'א, אלמוג

 .91- 79 ,(0)11 ,סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. ם מיוחדים המשולבים בכיתות רגילותצרכי

 .ת"מופ: אביב-תל  .מקצוע מחפש זהות: ייעוץ חינוכי(. 0041) ' ר, ארהרד

ה לעזרה אל מקורות יעמדות כלפי פני: חיפוש עזרה בקרב מתבגרים(. 0044)' ר, ושגיא' ח, עזר' י, גילת

 .141-105, (4-3)ז "מ, מגמות .מקוונים ומסורתיים
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 .ירושלים . 2011שנתון : בישראל ילדים (.2011 )הילד  לשלום הלאומית המועצה

הייעוץ  .לקבלת עזרה ממורים ומיועצים חינוכיים –ותיקים ועולים  –פניית מתבגרים (. 0040)' מ, טטר

 .15-45 ,ז"ט, החינוכי

 .445 -94, 'י ,הייעוץ החינוכי. ב מתבגריםפנייה לעזרה בקר(. 0004) .א, ומילגרם ,.מ, טטר

ספר -פנייה לעזרה של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הלומדים בבתי(. 0041)' י, יבלון

 .קרן שלם: בית דגן .לחינוך מיוחד בעקבות אלימות בבית הספר

 .ומצוקה בבית פניית תלמידים לעזרת הצוות החינוכי בבית הספר בעקבות אלימות(. 0041)' י, יבלון

 .מכון חרוב: ירושלים

טיביים ומאפייני אישיות של מתבגרים עם יכישורים קוגנ, הערכת יכולת(. 0001) 'נ, ולוי, 'א, אלנר, 'ד, לופי

 .70- 59, (4)11, סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום. ליקויי למידה

 .54-50, (5) ז"פ, הד החינוך? מה מיוחד בחינוך המיוחד(. 0041)' א, בנימיני-מנור

ם השילוב וקיד – ספר רגילים-שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי .(2013)' ד ,וריבקין 'א ,מילשטיין

 .יםאשל: ירושלים .ספרית משלבת-ויצירת תרבות בית

מעקב  :יסודיים ספר-בבתי מיוחדים צרכים עם ילדים שילוב .(2011)' מ ,מרוםו 'א ,מילשטיין 'ד ,נאון

 .לברוקדיי מכון-וינט'ג-מאיירס: ירושלים(. ח מחקר"דו) דמיוח חינוך בחוק "השילוב קפר" יישום אחר

 .קשב וריכוז, ם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידהעולמ: לגדול אחרת(. 7000)' ר, פלוטניק

  .יסוד: חולון

אנשים עם לקויות למידה מספרים על  –" ?למה לא להיות דוקטור(. "0041)' י, ומירסקי' י, פרופר

 .79-447, א"כ ,סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית. הצלחתם באקדמיה

מקור רות סיוע שונים כפונקציה של סוג מתבגרים למקו נכונות הפנייה לעזרה של(. 0005)' ז, קאים

בית הספר  ,ךקבלת תואר מוסמ חיבור לשם .דתיות ומגדר, תחום הבעיה, היכרותמידת ה, הסיוע

 .אילן-אוניברסיטת בר, לחינוך

 השוואה בין מתבגרים במצבי: בחירת מקורות הסיוע לעזרה בבעיות אישיות (.0041)' ש, ורומי' ז, קאים

 .109-175 ,ד"ל ,חברה ורווחה .לבין מתבגרים נורמטיביים סיכון

 נוער בסיכון –" איום על הערך העצמי: "פנייה לעזרה על פי מרכיבי המודל (.0045)' ש, ורומי' ז, קאים

 .212-185 ,(4)11 ,מגמות .לעומת נוער נורמטיבי

בתוך . ת מחודשת במערכות קיימותהתבוננו: שירותי ייעוץ נפשי במסגרות בלתי פורמליות(. 4997)' ש, רומי

 .רכס: אבן יהודה (. 179-157' עמ) מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי ,(עורכות)פלדמן ' לזובסקי וש' ר

http://sifria2012.lnx.biu.ac.il/F/?func=find-b&find_code=SYS&request=1175385&local_base=BAR&adjacent=N&con_lng=heb
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 4לוח 

המתבגרים בחינוך מיוחד לפי בקבוצת הנבדקים בקבוצת המתבגרים הנורמטיביים ו( %, N)התפלגות 

  ם אישייםמאפייני

 

  מ"חמתבגרים ב מתבגרים נורמטיביים  

 N % N % ²  מאפיינים

 .77 55.5 94 15.5 91 זכר מגדר

  11.5 17 15.1 54 נקבה 

       

 5.74* 51.7 75 10.1 57 חילוני הגדרת 

  15.1 50 59.5 71 דתי דתיות

       

 1.09 77.7 407 59.4 95 לא בכור סדר 

  04.1 09 10.9 11 בכור לידה

       

 .17 74.0 99 57.1 97 לא עובדים עבודה

  07.7 10 10.5 17 עובדים 

       

 1.94* 05.4 15 45.1 00 לא נשוי מצב 

  71.9 400 71.5 404 נשוי משפחתי

       

 0.95 9.0 40 1.0 5 נמוך מצב 

  00.4 09 05.4 17 בינוני כלכלי

  57.7 90 59.7 99 גבוה 

 

*p < .05. 

 

 



26 

 

 

 

 

ממוצעי הפנייה לעזרה של מתבגרים בחינוך רגיל ומתבגרים בחינוך מיוחד למקורות הסיוע . 4תרשים 

 השונים

 

 

 



27 

 

 

 

 ממוצעי הפנייה לעזרה של מתבגרים למקורות הסיוע השונים לפי תחום הבעיה. 0תרשים 



28 

 

 

  

 השונים ממוצעי הפנייה לעזרה של מתבגרים ומתבגרות למקורות הסיוע. 1תרשים 

 


