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 תקציר

 ותחינוכי ותמורים ויועצ אלבחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל מתבגרים הפנייה של  ירזה נבדקו שיעומחקר ב

נאלצים להתמודד  בחינוך המיוחד , על רקע מחקרים שבהם מתבגריםיובתחום האישבעיות בלימודים ב

 144 השתתפו במחקר .בהשוואה למתבגרים בחינוך הרגיל ונמצאים בסיכון גבוה יותר עם קשיים נוספים

לתלמידים  בעיקר המיועדות דמכיתות מקדמות בחינוך המיוחמתבגרים  139 -ו גילותמכיתות ר םמתבגרי

שאלוני , שמילאו  לרכוש מיומנויות קוגניטיביות שונותאת יכולתם  התפתחותית המגבילה-הפרעה נוירועם 

, תוא ליועצלפנות למחנכים ולהעדיפו פים משתתשה הממצאים הראויה לעזרה. אישיות ושאלון פני

מאשר למחנכים יותר מתבגרים בחינוך המיוחד לפנות נטו הבתחום האישי  ד בתחום הלימודי.וחבמי

-המאפיינים הבלתי צות.לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בנושא הפנייה ליוע .בחינוך הרגילעמיתיהם 

י תשב לעזרהנכונות לפנות של ההשונות בר להס בהקתרמו באופן מוות הסיוע פורמליים של מקור

ותיים כדוגמת סגנון ההתקשרות תרומה להסבר השונות בפניית הקבוצות. בנוסף, נמצא שלמשתנים אישי

אשר להעדפות המתבגרים בבחירת מקורות הסיוע ב נבחנים הממצאיםבדיון  המתבגרים למקורות הסיוע.

 ת. ל המקורותפקידם שלגבי ו

 

 תיועצ ,החד, מורמתבגרים, חינוך מיו זרה,ה לעפנייח: מילות מפת
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Abstract 

The study was designed to examine the rate to which adolescents in regular education and 

special education, seek help from teachers and educational counselors for academic and 

personal issues. Underlying this examination is the fact that adolescents in special education 

face more difficulties than their normative peers and are at higher risk. Participants were 144 

students in regular classes and 139 from special-education enhancement classes, primarily 

aimed for students with neuro-developmental disorders that limit their ability to acquire 

various cognitive skills. The students filled in questionnaire regarding personal information 

and help seeking. Findings revealed that, for personal issues, adolescents in special education 

tended to turn more to their teachers than did their peers in regular education. No differences 

were found regarding turning to counselors. In both groups, the help sources’ informal 

attributes contributed significantly to explaining the variance in willingness to seek help. It 

was also found that personality variables, such as attachment style, contribute to this 

variance. The Discussion addresses these differences in choosing the help sources and the 

role of these sources.  

 

Key words: Help seeking, adolescents, special education, teacher, counselor 
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 קירה מחקריתס

 מבוא

שואפים ומצד שני  הם תלויים במבוגריםשכן מצד אחד  קשה להתמודד עם בעיותיהם מתבגריםל

חרדה, פחד או  חווים רגשות אברסיביים כמו, וכשהם (ne,Wilson & Dea 2012) להשתחרר מתלות זו

. מתבגרים אינם ( ,Deane, & Wilson,Rickwood 2005) תמודד אתםהל יכולת הרגשיתאין להם ה בושה

 ,Fortuneמלבקש עזרה ) נמנעיםהם  לכןועומדים לרשותם, הלמגוון מקורות הסיוע  מודעיםתמיד 

2008 ,& Hawton ,Sinclair)בעזרה מקצועית ממקורות הם של הצורך הגבוהפער בין  ף קייםא, ו

  .(Burns, Durkin, & Nicholas, 2009) יהם בפועללאשיעור הפנייה הנמוך ופורמליים 

לרכוש את יכולתם  התפתחותית המגבילה-הפרעה נוירוהינם בעלי  למידה  עם לקויותמתבגרים 

עומדים בפני  ולפיכך הם ,(2017שילשטיין ושליט,  ;2007)הניק ורובינשטיין, מיומנויות קוגניטיביות שונות

, לימודיים נסים בקשייםתמ, ויבייםמאלה של מתבגרים נורמט יםלוגדלימודיים והסתגלותיים  אתגרים

 וויח שהמתבגריםגורמי סיכון המגבירים את הסבירות  ןהלמידה  לקויות .(2011)שדה,  חברתיים ורגשיים

ם ן קשורות געם זאת, ה .ודאקדמיים, רכישת מקצוע וע כמו: הישגים, בתחומי חיים שוניםקשיים 

 עליהם תומהם ומשפיעות מושפע, 'הגנה גורמי'כ המתפקדיםרכתיים עמרמים וגלגורמים אישיותיים ול

(Sharabi & Margalit, 2009.)  סובלים  הםמתפתחים מאוחר יחסית לגילם הכרונולוגי, ואלה מתבגרים

(. Deshler, 2005) קשיים קבועים במיומנויות למידה בסיסיותרקע  , ביניהם עלהלקותגלל ב גוברמלחץ 

 נויים בלתי צפוייםמעברים, בשיקשיים בהסתגלות, בלים ליבם הלימודי, מוקודבתפ םילהגדהפערים 

בפופולריות  ןאפייתמ חלק מהםמבחינה חברתית, . (Smith, 2000) מבוגריםשל  תבהתמודדות עם דרישוו

במיומנויות חברתיות  רחסבגלל , הנורמטיביים בני גילםמ ריותחזקה ות ידבדובנמוכה בקרב בני גילם 

ם ביקורת ם בהתמודדות עקשיי המגל חלקם מבחינה רגשית .(Margalit & Al-Yagon, 2002) מותלוה

מצבי רוח בוכה, ית נמה עצממתאפיינים בהערכו(, Lenz & Deshler, 2004והסתגלות לשינויים )

 (.2004, ועמיתים לופי) גבוהה חרדהבועוררות רגשית ב מתחלפים,

צבי מבמקורות תמיכה וסיוע מציע הספר -בית תיובועקר בצולאור מגוון הקשיים הרחב והלחץ שנ

גורמים  עם מקורות אלה נמנים. צרכים מיוחדים עםמתבגרים עבור נורמטיביים ובגרים תמעבור לחץ 

מאמר ב ציאלית.ועובדת סות גית, פסיכולוועצ, יאו מחנכת מחנךביניהם לי, טיפו-וות החינוכישונים בצ

 . ותויועצ מחנכים-מורים – הספר-בבית עושני גורמי סיתמקד בנכחי הנו
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 לעזרהפנייה 

את תקופת ההתבגרות לעבור בהצלחה  מסייעים למתבגריםאשר אחד הגורמים המרכזיים 

פרט הזקוק לעזרה  (Nadler, 1991) נדלר ילדבר. שוניםבמקורות סיוע  רותהיעזרמת ה הואורכבת המ

את מצבו לשפר  עשוי לחסוך זמן ומאמץ,עזרה  ש, חיפומחד גיסא ת חיפוש עזרה.דילמוך תבבעייתו לכוד ב

דילמה זו . , חברתי ופסיכולוגימוחשי – מאידך גיסא, לקבלת עזרה יש מחיר ;מוונה ולהיטיב ע  של הפ

פעולות נקיטת ות מי באמצעהערך העצתחושת אליות ות האינדיבידוך לבסס אורהצ נוכחלמתעצמת 

 ,.Tishby et al) ידע וכוח בעלי ם סיוע חיצונייורות קמזדקק לנמנע לה-הצורך הבלתי ובד בבדעצמאיות, 

2001) . 

מים עזרה כוללת גורמים מאיימים )חסמים( וגור Nadler(1991) שפיתח 'ערך העצמיה לעאיום ' מודללפי 

 יאהיקבעו אם  –העזרה, מאפייני נותן העזרה י מקבלמאפיינ – פציפיתהס עזרההמאפייני  ;תומכים

דית על התגובה י  עה מ  יפמש מאפיינים אלואינטראקציה בין המכת. ותת או כחווה כמאיימית

 .אופן התמודדותו עם הבעיהאת  תבעוהקוגניטיבית, הרגשית וההתנהגותית של הפרט, והיא שק

ורמת  לכליכ-תיחבר כמו מגדר, מצב יםגרפידמו-מאפיינים סוציוש נמצא הפונהשל למאפיינים באשר 

משפיעים  על  סגנון התקשרותו מסוגלות עצמיתרכה עצמית, עהו כמ ההפונל ש וגורמי אישיות ,דתיות

 .(2016קאים ורומי,  ;2014קאים ורומי,  ;2001טטר ומילגרם, ) רמת הפנייה לעזרה של הפונה

הבחנה בין שני יש  המקצועית בספרות ות לעזרה,החלטה לפנה על עמקור הסיומאפייני להשפעה של  באשר

. (Tishby et al., 2001 ;1998רומי,  ;2014רומי, קאים ו ;2001גרם, ר ומילטט) יועמקורות ס ים שלסוג

שאינה פועלים בסביבה , וייםממסדיים או מקצועשאינם גורמים  - פורמליים-תיבלסיוע מקורות 

סיוע מקורות  .הורים, בני משפחה וחברים כגון: ,ץנוע  -ץיוע  שר המקצועי ויחסי הק   בהיבט שלפורמלית 

 .ים, יועצים ופסיכולוג, מטפליםםמחנכי כמו ,ובעלי הכשרה מקצועית דייםם ממסגורמי  - לייםפורמ

יבלון,  ;2014, ורביבגילת ) לייםפורמ-בלתיסיוע  למקורות לפנותם מעדיפים גרימתבש מהספרות עולה

 ום עליאנובעת ממחיר נמוך יחסית של הההעדפה , (l.,D'Avanzo et a 2012 ;6201קאים ורומי,  ;2014

, (Nadler, 1991) תונורמטיבי תשגרתית כספהם נתפנייה אלי .אלהנייה למקורות עצמי הכרוך בפהערך ה

קאים ) פתיחותו קרבה שים כלפיהםח הםונגישים וזמינים,  לעזור,נכונים ם תופסים אותם כבגריוהמת

ות מקור םעם גם יירים משמעותקש יש מתבגריםל, הספר-לימודיהם בבית עתבעם זאת,  (.2014ורומי, 
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גשית, הספר תמיכה ר-מצפים לקבל מבית, והם ותחינוכי ותעצויעם ו חנכיםמ-מורים , למשל, עםלייםורמפ

   (.Tatar & Amram, 2007) בהם הם נזקקים לסיועחומים שמידע בתו מעשית תמיכה

 

 רגילה בחינוך מחנך-רההפנייה לעזרה למו

, מרכז םמהמורים המקצועיי ה רבה יותרידבמהם ל זמין אוה .לתלמידיו דמות מובילההוא מחנך הכיתה 

-מחנךהקשר . חינוכיגורמים שונים בצוות הומקיים קשר רציף עם  בכיתתוהתלמידים של מצבם ע על מיד

 התלמידיםל ש לתפקודםגעים מתבטא גם בתחומים אחרים הנווראה אלא קשר של האינו רק  תלמיד

לבחינות הכנת התלמידים ול, ות ספציפייםצועמק תהוראל יאחרא מקצועי המור, בעוד שולהסתגלותם

השוואה גבוה ב למחנכיםנורמטיביים מתבגרים על כך ששיעור הפנייה לעזרה של  הצביעו חוקריםרות. הבג

מחנכים  על פי רובש שודג, יעם זאת (.2015לוי,  ;2009, רנטגלר) םאל המורים המקצועיי למידת פנייתם

ם האישי, יסיונלו לתרום מנ. הם יוכעזרה תןיים בתחום של מייחוד םצועייקמאינם מצוידים בכישורים 

 יםהתלמידים לגורם המייעץ המתאבכך שהם יכולים להפנות את  עודד את התלמיד, ויתרונם הואואולי ל

 (.2014)יבלון, 

, שכן (2007קסלר וטטר, ; 2010ת )טטר, וותישמעת מיודמו להיותפוטנציאל ולמורים למחנכים 

ת וונענ הםאת צורכי ותהמזה תוינזמת יודמויות הכמחצית ממוריהם יכולים ל ,ראלים בישרמתבג תעלד

ם, מרגישים שהם נגישי ומכיוון שהתלמידים ,ני נועריש ניסיון עם ב ,למחנכים. (Tatar, 1998להם )

ת וא. הגישה למחנכים, שלא כמו לאנשי בריאשוניסיוע רכמקור לפחות  רביכולתם לעזור בשעת משב

שהשיקולים  על כך הצביעו חוקרים כן,וא (.1998וינטר, גילת ו) המרתיע מלווה בסטיגמה אינה ,שהנפ

 זה,מ ,ם של המחנכיםיותומקצוע םהם מומחיות למחנכיםמתבגרים לפנות לעזרה נחים משהשכיחים 

 ןי, מבדועזאת ו(. Tatar, 2001; 2014קאים ורומי,  ;1998, גילת ווינטר) ה, מזותחושת קרבה אליהם

המועדפים בקרב המתבגרים מיד רות הסיוע ממקו כאחד יםדורגמ המחנכיםליים, ורמות הסיוע הפקורמ

 ,Mansbach-Kleinfeld et al., 2010; Moran; 2010טטר, ( לייםפורמ-בלתיקורות הסיוע הלאחר מ

ות הדולהז יווכמודל לחיק יםכמומח יםנתפס םבהם השתחום הערכי די ובחום הלימובמיוחד בת, (2007

(Tatar, 2001) . 

 

 ך הרגילינובח תיחינוכצת יועללעזרה הפנייה 

לחץ, מצבי עת תערבות בהידיה תפק ובין, ספרה-בביתריאות הנפש על תחומי ב נהאמו תהחינוכיצת היוע

צת מיומנת היוע. לימודייםו בנושאים אישיים יים וייעוץרי חכישוו שיפור תהליכי למידהמניעת אלימות, 



7 

 

בכוח  לעודד פנייה של מתבגריםלה א יכו, והי(2014 )גילת ורביב, פסיכולוגית עזרה בהגשת םמהמורי יותר

ביחסים  וד וקבלהדיות, כבשמירת סותוך  לנועץ בלעדית מחויבת שלה. היא אישית-ןביהאוריינטציה ה

 ;2003 ,קייםלא-לקדם את תוצאות הסיוע )ארהרד ושמרפים שיכולים ם ולגושה לאנשייש לה גיו יםשוויוני

Gilat & Rosenau, 2012 .) 

אינם תופסים את ם מתבגריכמקור סיוע משמעותי,  צתים בתפקיד היועהטמונת היתרונות למרו

 יתכן (.2015לוי,  ;2017טמיר, ) לעזרה ממעטים לפנות אליהמקור סיוע מועדף, וכ תכיינוהח תהיועצ

גילת ווינטר, ) להםהגיש ל התביכולש עזרהה גלסואו  צתתפקידי היועמודעים דיים לאינם גרים תבהמש

1998; Tishby et al., 2001) את  מכתימה ,ובריאותה הנפש הותגלתחום  ההשתייכותש הם סבורים, ואולי

 העמוסות כדמופסים אותה . אפשר גם שהם ת(2011ושגיא,  ,גילת, עזר) תיתמבחינה חבר ההפונים אלי

 צתמן היועי זרות וריחוק רגשחוסר אמון,  יםחש יםרגהמתב. (2003אלקיים, -ארהרד ושמר) המאוד בעבוד

מצאה קשר בין  (2009) רנטגלר (.2011 ,ושות' גילת ;1998)גילת ווינטר,  שמירת סודיות-מאי חוששיםוכן 

. בפועל ולקבל עזרה ם לפנותתבין נכונוו םוראת מקור הסיוע כזמין עב יםתופס יםבו התלמידש האופן

 צתועהי ןהבשות בכית אבל, ךלפנות למחנ מעדיפים תלמידים, רספ-יתבבימות לאבמקרים של טענתה, ל

  יותר.כזמינה  שכן הם אותה אליהת לפנו מעדיפיםגם מורה, תלמידים  איה

בחינוך  םמקביליהו חנ"מ(בחינוך המיוחד )ומורים  ותבין יועצ אחדים ליםקיימים הבדיצוין כי 

להם ר מאפשה דבר, למידים קטן יותרר תמספעל  פקדיםומבחנ"מ  והמורים ות. היועצ)חנ"ר( הרגיל

פרדיגמה לפי  הם פועלים יותר. (2012רז,  ;2009)ברוש, הם אישי יותר עם תלמידייחס יקה ות מעמהיכרו

 ,נאון, מילשטיין ;2013נימיני, ב-רמנו ;2009תפקידים בסיוע )ברוש, ים יותר בעלי מערכתית ומשתפ

ועי קצד ממעמבעלי ו ץדמית גבוהה יותר בתחומי הייעוקא כלהשהבעלי  םוה ,(2012רז,  ;2011ומרום, 

 (. 2012רז,  ;2011, ושות' נאון ;2013ימיני, בנ-מנור) נ"רחעמיתיהם במזה של גבוה יותר 

 

 זרה למקורות הסיוע בחינוך המיוחדפנייה לענכונות ה

בין  ריםו החוקבו השושאחד,  רבמחק יה לעזרה בחינוך המיוחד.ידפוסי הפנ בנושא מעטים עסקו ריםחוק

לא נמצאו  ,ילותמשולבים בכיתות רג ותלמידיםספר מיוחד -ם בביתלומדים מיוחדים הצרכי עםתלמידים 

בשתי  .פונים התלמידיםשל מקורות הסיוע שאליהם  זהותםרה ובורי הנכונות לפנות לעזהבדלים בשיע

או ות ם, חברים, יועצ: הורי(לנמוך הלעזרה למקורות השונים היה )מהגבו דירוג הפנייה הקבוצות

לפנות לעזרה מאשר  מתבגרות נכונות רבה יותרהביעו בשתי הקבוצות ו ,ריםם ולבסוף מוכולוגיפסי

רכי וראה לצוסף, נמצא שככל שהמורים מתאימים יותר את ההונב .(2011עוזי, -)שיינין ובן יםמתבגר
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, והם יוזמים יותר אלה מידיםשל תל םמודייילתפקודיהם החברתיים והעולים משולבים, כך מידים ההתל

את נכונות הפנייה לעזרה של אחר שבו בחנו החוקרים במחקר (. 2004ושכטמן,  אלמוגיות לעזרה )פנ

עזרה דירוג הפנייה לבכל סוגי האלימות שנמצא  ,בעיות אלימותעקבות מוגבלות שכלית ב עםמתבגרים 

וע הסי זמינות מקור. תחינוכי צתיוע וףולבס תעסיי או היה: מחנך הכיתה, בת שירות (מהגבוה לנמוך)

 .(2015)לוי,  המשתתפים במחקר של ירו את העדפת הפנייהגורמים שהסבהיו הבה אליו ת הקרומיד

 

 בחירת מקור הסיוע  השפעת תחום הבעיה על

ים ומתחבעיות בבהקשורות לתחום הלימודי והמקצועי מאשר  ה יותר בבעיותמתבגרים נוטים לפנות לעזר

ככל שתחום הבעיה נתפס . (Vogel & Wei, 2005 ;2005אים, ק ;1998)גילת ווינטר,  אישייםיים ושגר

נכונות  יותר, כך ךנמוה ייה לעזרכרוך בפנרתי והפסיכולוגי החבה והמחירתבגרים כרגיש פחות בקרב המ

 ה ושלרזל העש יתפנייה לעזרה מתבטא בהערכה שליללעתים מחיר ה. תריו רבההסיוע  הפנייה למקור

צמי נה, כך האיום על הערך העעצמית של הפוהערכה ב יותריות מרכזיות ככל שמדובר בבעומקור הסיוע, 

  .(Nadler, 1991) יותר מעטהלעזרה  נכונות לפנותהגדל ושלו 

 ,טטרהערכי )בתחום המקצועי וחום תבהלימודי, ם ובתח בעיקרבולטת  מחנכים-יםהפנייה למור

ת מתבגרים תופסים אלה הם שבתחומים א, משו(Mansbach-Kleinfeld et al., 2010 ;2014יבלון,  ;2010

טטר  ;2009, רנטגלר) בים אליהםשים קרו, ומרגילחיקוי ולהזדהותודל וכמ יםכמומח מחנכים-יםהמור

תחום הלימודי, משום בבעיקר בבעיות  תהחינוכיצת פונים ליועים מתבגר(. Tatar, 2001 ;2001ילגרם, מו

 (.2005; קאים, 2010 טר,)ט תיות ומנהלתיודמות הפותרת בעיות חינוכיהם כבעינ תסא נתפישה

נייה של אשר למקורות הפבהממצאים , שיאו הרג האישי מיםבתחולמשל, , ות אחריםבתחומי בעי

קאים,  ;2010)טטר, נמוכים  מחנכיםבגרים לתה לעזרה של משיעורי הפנייים אינם מובהקים. המתבגר

צמצום שעות , אקדמית גיותאופיינת בהישהמ הספר התיכונים,-בתיבגונית האר תובהתר שלב ,(2010

עו על חדים הצביחוקרים א (.Tatar, 1998הם )יתלמידו מחנכיםבין אישי -ןביוהתרופפות הקשר ההחינוך 

 כאלהבעיניהם כ יםנתפס שהםים, משום לפסיכולוגלה בתחומים אזרה יפים לפנות לעמתבגרים מעדכך ש

 וחוקרים אחרים מצאו, (al. D'Avanzo et, 2012) רת במרכז היחסים עם הנועץקשוהת את םימעמידה

 יםלפסיכולוג ים אוה למורבהשוואה לנכונות הפנייה לעזר רבה ותצעונכונות הפנייה לישבבעיות רגשיות 

 (.2011 ,ושות' תגיל; 1998ינטר, ת וו)גילבשירות הציבורי 
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 הלעזר היבפנים ביגורמים אישיותיים המעור

סגנון  –בחן מספר גורמים אישיותיים יה לעזרה. להלן נלפנישוב בנכונות אישיותו של הפרט היא גורם ח

 פנייה לעזרה.ואת חלקם בהנעה ל – ת ושליטההתקשרות, הערכה עצמי

ציפיות גבוהות לקבלת  מפתחיםבטוח  רותהתקש סגנון עםאנשים  ,אוריית ההתקשרותתעל פי 

 ,Florian)וח לא בטן שלהם לאלה שהסגנובהשוואה  צבי משברות במרשההתקת יועזרה מדמו

Mikulincer, & Bucholtz, 1995.) זרה יותר לחפש ע נוטיםנון בטוח גסאנשים עם שמצאו  חוקריםן, ואכ

 רבה יותר ממנה תועלת ומפיקים 'זמינה עזרה' ותר כעלעליה י מדווחים(, Moran, 2007ה )בעת מצוק

  (.Florian et al., 1995) שרות שלהם הוא חרד או נמנעהתקן הגנוסלה שא יםמאשר מפיק

ה של זרה נובעים מהבדלים ברמשונים בנכונות לפנות לערות התקשסגנונות אנשים עם ההבדלים בין 

חרד נוטים להשתמש  אלה שסגנונם. תפיסת המצוקהה של התמיכה החברתית הנתפסת וברמ

ים יר את הסיכוישלהם כדי להגבחוויית המצוקה  ות אתריהמגבש רגבאסטרטגיות סבילות ממוקדות ב

באופן שלילי, נוטים ון נמנע תופסים את הזולת גנס אלה שסגנונם הוא. לעומתם, גייס עזרה מהזולתל

, שומרים על ריחוק רגשי קים את מצוקתםילית של חשיבות הזולת בהגשת עזרה, ולכן מדחיללהערכה ש

  (.Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003; Vogel & Wei, 2005)מית עצת ופועלים בדרך של הסתמכו

ס את קשריהם פולת נוטים בכיתות רגילות ביםמשולהם ו למידה תלמידים שיש להם לקויות

של בדידות ו תנעוהימ, של חרדה על רמות גבוהות יותר שלפחות. הם מדווחים  חיםבטוהחברתיים כ

 תחופ זמיניםכהם תופסים את מורי אלהתלמידים , ת ועודאז .םיייבחברתית בהשוואה לתלמידים נורמט

נמוכה רגשית ה רבעל ק מדווחיםמורים  בבד-דב. בהשוואה לתלמידים נורמטיביים פחות מכיליםו

 & Al-Yagon ;2011)שדה,  םנורמטיביילמידה בהשוואה לתלמידים  לקויות להםשיש לתלמידים 

Mikulincer, 2004),לקויות  שיש להםבה לתלמידים נעים מקררים נמומה שראנ . לדברי החוקרים

 & Al-Yagon) מרוחקים מהםם וכסים את מוריהם כלא זמיניתופ הדים אלהתאם תלמי, ובלמידה

Mikulincer, 2004 .) 

. לפנות לעזרה םנכונות של מתבגרים על הערכה עצמיתהשפעתה של ל שני הסברים מנוגדים הוצעו

 מי נמוך,י עצדימו יבעלה לבהשווא, לפנות לעזרה ממעטיםה י גבומצוי עימד בעליהעקביות,  השערתפי ל

עצמית ה להערכ נם תואמיםאיש ות(ייה לעזרה )נחיתות ותלהשליליים המעורבים בפניסודות ה בגלל

בעלי דימוי ל בהשוואהלעזרה פחות  פוניםמי נמוך יעות, בעלי דימוי עצהפגהשערת לפי . שלהם וההבגה

עצמית הערכתם ה ם עללאיי ר העלול, דבבתהליך הפנייה לעזרה תימוהקיות מסטיגה וםמש עצמי גבוה,
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 ל אפשרבא(, Nadler, 1991 ;2003טטר, רחבה )גיטקיס ו יכה אמפיריתהעקביות תמ תיאורייתל. הנמוכה

 (. Tedstone Doherty & Kartalova-O'Doherty, 2010עות )גיהפתיאוריית למצוא תמיכה אמפירית גם ל

 

ביבתו החברתית וך סעל החיים בת ידה שבה הפרט תופס את השפעתומהושת חת היא היטשל

 רמתובמצבי לחץ תחושת שליטה  הצביעו על קשר חיובי בין ים(. חוקרBen-Zur, 2002)האישית ו

לעתים שו מניעהבת במתחים ות המאופיינחתימשפסביבה שחיים במתבגרים , לטענתם. סתגלותהה

ל ש ותושתח , חשיםבתםליטה בחייהם ובסבילהם תחושת שלספק  יל כדודמ קרובות חסרה להם דמות

נמוכה בקרב השליטה התחושת יודגש ש. בהםולשלוט  על חייהםע יכולתם להשפיל אשרבודאות חוסר 

-Lipschitz) הלימודית לא להסתגלותם קשורה להסתגלות הרגשית והחברתית שלהם, אך אלהמתבגרים 

Elhawi & Itzhaky, 2005.) ם משימשתו דה רבה יותרבמי מצוקה רגשית מגליםנמוכה  שליטה תלי רמעב

באסטרטגיות  משתמשיםה בעלי רמת שליטה גבוה ואילו ,במידה רבה יותר רגשבאסטרטגיות ממוקדות 

 גבוהה עצמית הערכה גבוההרמת שליטה  ליבע. לבקשת עזרה במידה רבה יותר, למשל, בעיהת דוממוק

 להשתמש יותרנוטים הם  כןל, ועיםהאירו תוצאות עם מודדתהלים לושהם יכ האופטימיות ואמונ יותר,

 םסיוע שוני מקורותל פנייה מוכ והתנהגותיות קוגניטיביות פעולות בעזרת בבעיה ממוקדת באסטרטגיה

(Chung, Preveza, Papandreiu, & Prevezas, 2006). 

 

 סיכום

מאפיינים המשל גורמי הסיוע ו יניםיפמאהמ תפעפנייה לעזרה מוששההחלטה על  מסקירת הספרות עולה

בעיות ובעצמת הקושי של התברר שיש הבדלים בסוגי ה. של המתבגריםם ותייאישיהדמוגרפיים וה

"ר. נבחם מאשר לעמיתיהמשאבי התמודדות יש פחות מ ם בחנ"מתבגרי, ושלבחנ"מונ"ר בחרים מתבג

מינותם זגם הם פיעים נ"ר משחרות הגסמלנ"מ הבדלים מבניים משמעותיים בין מסגרות הח, ףבנוס

מתבגרים ודדות של דרכי ההתמעל משפיעים הבדלים אלה מתוך הבנה ש וע.יסהשל גורמי  ומשמעותם

ום האישי תחב ותלעזרה של מתבגרים אל מורים ויועצ בפנייה הבדלים נובחיזה י, במחקר צותמשתי הקבו

י המסגרות מתבגרים משת שלות דדההתמו כיבדראפשריים הבדלים , כדי לעמוד על תחום הלימודיוב

משתנים טבעם של החן ייב בנוסף,ספרי. -הסיוע הביתדיים שלהם במערך ייחועל הצרכים ה דווללמ

  .ותאל המורים והיועצהקבוצות  ם משתימתבגריפנייה לעזרה של ם את המסביריה
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 שיטה

 גםדמ

בתי שמונה אקראית מ בצורה שנדגמו תבכיתות רגילושלמדו  144, מתוכם ריםגמתב 283תפו במחקר השת

שני המשתייכים ל ספר ותם בתיאב כיתות מקדמות 15-שנדגמו בצורה אקראית מ 139 -ו על יסודייםספר 

 לבין שילוב מלאחנ"מ  ביניים בין כיתתאפשרות  של כמסגרתמוגדרת  מקדמת כיתה .נרכז ודרוםמחוזות: 

לרכוש את יכולתם  לההמגביהתפתחותית -ונויר הפרעה עםלתלמידים והיא נועדה  ,ספר רגילים-בבתי

להגיע להישגים אקדמיים או לפעולות חיים יומיומיות המחייבות כישורי  ,יביות שונותמיומנויות קוגניט

ים גותייים התנהרגש ים:ם נוספתפקודיב ליקויים בעקיפין חווים תלמידים אלוחלק מ למידה בסיסיים.

ם מידיהתל כיתה זו אמורה לספק את צרכי (.2017ושליט, ין יטשילש ;2007)הניק ורובינשטיין,  חברתיים.ו

 היא כוללת מס' מצומצםהינו בעל הכשרה לינוך מיוחד,  מאפיינים: המורה בכיתה ליקויי הלמידה בשל מספר

גיל  (.2007)רונן,  ה מיוחדותתוכניות לימודים ושיטות הוראגישה אינדיבידואלית וכן הוגה בה של תלמידים, נ

ת יילוסאוכהתפלגות מוצגת  1 וחבל (.M = 14.25, SD = 1.56) שנים 17–12 היה המחקר תוסייכלאו

ומצב  של ההורים דה, עבודה, מצב משפחתימגדר, הגדרת דתיות, סדר לי :אישייםינים פי מאפיהמחקר ל

 כלכלי.

 

 [1לוח ]

 

מצב 'ו 'תוידתת דרהג' במאפייניםם בין שתי הקבוצות הקימוב יםהבדל וליםע 1לוח ם בוניהנתמ

. 59.6% – החנ"רקבוצת וב ,45.3% נ"מ הואחמתבגרים בה קבוצתבשיעור הדתיים . 'משפחתי של ההורים

 –בנים מגדר: . 84.6% – החנ"ר, ובקבוצת 73.9% וארים הנשואים הנ"מ שיעור ההוחמתבגרים בבקבוצת ה

רוב המצב הכלכלי של ו ,(26.2%) מהמשיבים הם בכורים רבעמ יותר: דהליר סד. 35.4% – בנות, 64.6%

 (. 69.3%ם עובדים )וריהשה וחודיומשיבים מרבית ה. 'בוט' הוא( 69.2%) משתתפי המחקר

 

 כלי המחקר

מחקרים  לע, והוא מבוסס כי המחקר הנוכחירושאלון זה פותח לצ. ייה לעזרהשאלון נכונות הפנא. 

 קים:שני חל. לשאלון (1998; רומי, 2001, לגרםמיים )טטר וקודמ

 – ותוכיינח ותויועצ כיםמחנ-יםמור – םמרכזייאל שני מקורות סיוע  דת הנכונות לפנות לעזרהימ .1

 מחנך והיועצתהודגש למתבגר בשאלון כי ה .ותאישיבעיות ו םלימודיבבעיות  –ם יומתח ניבש
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 ביתב גם מחנכותות שהינן לא בחן יועצשאלון וכי ה ,ותם דמויות נפרדהינ החינוכית בבית הספר

ו פונים אהם היו  באיזו מידה להעריךו םתחומיהמהתייחס לכל אחד המשתתפים התבקשו ל פר.הס

על בות דורגו תשו. ההיו להם קשייםלו  לקבלת עזרה בבית הספר שלהם ת הסיועם למקורונילא פו

ככל שהציון גבוה יותר, "(. ה מאודרבה במיד" – 6 ;א""בכלל ל – 1) ותסולם מסוג ליקרט בן שש דרג

 . יותרהנכונות לפנות לעזרה גבוהה  תכך מיד

ור, אמינות, , נכונות לעזבהה )קרהעזר נינים של נותנבדקו חמישה מאפיי – העזרה נימאפייני נות .2

ו המשתתפים דירג. לעזרה הםלפנות אלימשתתפים ( המשפיעים על התמומחיות ואחריות מקצועי

"במידה רבה מאוד"(.  – 6לא";  ל"בכל – 1על סולם מסוג ליקרט בן שש דרגות )ם ותיהאת תשוב

טת חלעל ה תריומידה רבה בעים באפיינים אלה מרכזיים ומשפימשהמחקר עולה ספרות מ

ים יינמאפריות: לשתי קטגובספרות  וגיםוסמ מאפיינים אלה .המתבגרים לפנות למקורות הסיוע

 ואחריות מקצועית( ומחיותומאפיינים פורמליים )מ ים )קרבה, נכונות לעזור ואמינות(פורמלי-בלתי

של  ייניםפאהמחמשת את חלוקת במטרה לבחון  . (2014 ,קאים ורומי; 2001, )טטר ומילגרם

 אישי.חום התבלימודי ובתחום ה Varimax עם רוטציה מסוג  גורמים יניתוח ומקורות הסיוע בוצע

תחום ב ןכמודי ובתחום הלי 1-שלהם גדול מ eigenvalue -בניתוחים אלו נמצאו שני גורמים שה

. בשני 84.6% –ובתחום האישי  78.2%היה  ימודיום הלוסברת בתח, כאשר אחוז השונות המהאישי

תי לגורם הבלות( שייכים ינאמנכונות לעזור ו ,ת נמצא ששלושה מאפיינים )קרבהחומי הבעיות

 הוצגה ,בנוסף חיות ואחריות מקצועית( שייכים לגורם הפורמאלי.ושני מאפיינים )מומ ,מליפור

שלושתם היו ם החינוך, ומומחים בתחו םלפני שלושה שופטי ת הסיועמקורושל  ניםרשימת המאפיי

 . תי קבוצותמאפיינים לשה וןמיל אשרתמימי דעים ב

על סולם מסוג והתשובות דורגו  פריטים 10 . בשאלון זה(Rosenberg, 1965) שאלון הערכה עצמית .ב

ו סהתייחפריטים . חמישה י"(מאוד לגבי "נכון – 5 ;גביי"נכון ל א"כלל ל – 1ליקרט בן חמש דרגות )

 וקיפת הסלמיד חסיםמתייפריטים ה ת.הערכה עצמית שלילילאחרים חמישה ו ית חיוביתהערכה עצמל

לפרט בחייו, לתכונותיו החיוביות, לגישה חיובית כלפי עצמו, לתחושת היותו נחוץ ומועיל ולמידת שיש 

ות בפריטים בבאמצעות חישוב ממוצע התשוון התקבל עצמו. צי כלפיחש שהוא  ןוהכבוד העצמי או הכישל

כה העצמית גבוהה. ערההרמת וה יותר, שהממוצע גב כלכ דוד.שונים. לפריטים השליליים נעשה היפוך קיה

  .(α = 85.) ון זה נמצאה עקביות פנימית גבוההלשאל

 ECR – Experience in Close Relationshipןול, מבוסס על שא2005 כדורי,) שאלון סגנון התקשרותג. 

שני  רות באמצעותקשהת(. על פי שאלון זה מגדירים את סגנון הBrennan, Clark, & Shaver, 1998של 
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-ויוצרים באמצעותם ארבעה סגנונות: בטוח, חרד –וחרדה הימנעות  –ים של התקשרות יפרצעל -ממדי

שאלון  תתפיםהמשוכחי קיבלו פריטים, במחקר הנ 36 יוה בהשלא כבגרסה המקורית ש נמנע, חרד ונמנע.

ם מסוג ת על פי סולבורות של מתבגרים במערכות יחסים קהמתארים תחושופריטים  16 ובש מקוצר

זוגיים בדקו הימנעות -הפריטים האי . שמונת"("במידה רבה מאוד – 7"כלל לא";  – 1דרגות ) 7 בןקרט לי

 התקשרות. חרדה בבדקו  םיהפריטים הזוגי שמונתובהתקשרות, 

 עבור ממד ההימנעות, ועקביות( α 72. =)ונית ת פנימית בינובמחקר הנוכחי נמצאה לשאלון זה עקבי

חרדה. ציוני החרדה וההימנעות חושבו לפי ממוצע הציונים של הד ממור בע( α 81. =)מית טובה ניפ

לון של השא לתקפותו תר. עדותהים יוובהפריטים בכל מדד. ככל שהציון גבוה יותר ההימנעות או החרדה ג

: שלילייםה רגשותוה ובי בין סגנון התקשרות חרדא קשר חישבו נמצ (2005נמצאה במחקר של כדורי )

 רגשות חיוביים.ו קשר שלילי בין סגנון התקשרות נמנעו, וכעסחרדה ון, דיכא

השליטה  חושתם את תירפריטים המתא שבעהשאלון ב (Pearlin & Schooler, 1978)שאלון שליטה ד. 

. ממוצע התשובות "(מתאים מאוד" – 7 ";םלא מתאי" – 1) על סולם ליקרט בן שבע דרגותמשתתף של ה

נמצאה . לשאלון זה ולהפך ,על תחושת שליטה גבוהה מצביע והבן גציו. שלו הציון הואף תתמששל ה

 .(α = 79.) עקביות פנימית גבוהה

 ןעל שאלונים קודמים. בשאלו בוססוא מ, והר הנוכחיהמחקרכי ולצ פותח. שאלון זה פרטי רקעשאלון ה. 

ל ש יםינדקים מאפיפריטים הבו עהרבמשתתפים ואים הבודקים נתונים אישיים של היטפרשמונה  זה

מגדר, גיל, דתיות, לאום, ארץ לידה, שנת עלייה, סדר הלידה,  :הרקע שנבדקו. פריטי יהםתומשפח

 שכלת הורים, מצב משפחתי, מצב כלכליה דק הם:שפחת הנבם של מינלימודים; פריטי המאפיי מסגרת

 ומספר ילדים.

 

 הליך המחקר

כיתות מקדמות שחלקן  17 -וב רבחנ"ספר -בתי שבעההמחקר בת יכש לאשר את ערתבקהמשרד החינוך 

 . השאלונים חולקו למתבגרים הנורמטיביים בכיתות,בחנ"ר ספר אחרים-היו באותם בתי ספר וחלקן בבתי

. יםאותם בסיוע החוקרנות, ומילאו טנים באופן פרטני ובקבוצות קת השאלוקיבלו אבחנ"מ ים מתבגרהו

להגדיל  כדיזאת לצורך מחקר בלבד, ים שמשמו םאנונימיי שאלונים הםשה יםהחוקרים הדגישו למשתתפ

  ולהגביר את אמינות המחקר.  להשיב בכנות ם של המשתתפיםאת נכונות
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 ממצאים

לפנייה לעזרה בחנ"מ ביחס  םתבגרים בחנ"ר לבין מתבגרילים בין מיוצגו הבדזה  פרקשל ון שאבחלק הר

. החלק השני יתמקד בבחינת ותשיאית יודיות ובבעבבעיות לימוך נובמוסדות החי ותאל מורים ויועצ

 משתנים שמסבירים את הפנייה לעזרה למקורות סיוע אלה. 

 

 ותאל מורים ויועצלעזרה  בנכונות הפנייה רבחנ"ם ירמתבגלבין  בין מתבגרים בחנ"מהבדלים 

שני ל זרהות לפנות לעוננכבר ומתבגרים בחנ"מ בחנ"מתבגרים הבדלים בין ק אם קיימים ובמטרה לבד

אישי, נעשה ניתוח בתחום הלימודי ובתחום הבעיות ( בתוויועצ ים)מור ספריים-הבית סיועה ותמקור

MANOVA 2  2 קבוצות(  עם מדעומקורות הסי )יוע. בניתוח זה יחס למקורות הסות חוזרות בהתידי

ל בדה נמצאלא  , אך2Eta ,01.0 < p, 60.153 = )802 ,2(F = .25ין מקורות הסיוע, הבדל מובהק ב נמצא

, נמצאה אינטראקציה מובהקת של עם זאת. F(2, 280) = 2.59, p > .05 ,בהק בין שתי קבוצות המחקרמו

שני  קן שלתות ההממוצעים וסטי .2Eta, 10. < p, 775. = )028 2,(F = .04 ,מקורות סיוע קבוצות 

 .2גים בלוח ד בנפרד מוצמדל תוצאות ניתוחי השונות שנעשו לכורות הסיוע ומק

 

 [2ח ול]

 

( נמצאו Univariate ANOVAשבניתוחי השונות שנעשו בנפרד לכל תחום ) עולה 2לוח הנתונים במ

אחריו ו ,ם הלימודי הוא הגבוה ביותרפקט בתחוגודל הא 2Etaי פ עלש, כםיהתחומ בשניהבדלים מובהקים 

 .ותליועצ הפנייל אההשווגדולה ב םילעזרה למורת נוהתחומים הנכונות לפ שבשניכן נראה ם האישי. בתחו

 מקורות  נמצאה גם אינטראקציה מובהקת של קבוצות MANOVAכזכור, בניתוח 

 האישי, ציה זו מובהקת בתחוםאינטראק רד נמצאהמדד בנפ הסיוע. בניתוחי השונות שנעשו לכל

= .04 2Eta, 01.0 < p, 26.11 = 1)82 (1,F, 05 ,דימולילא נמצאה בתחום ה אך. > p ,89. = 1)28 (1,F. 

  .1מוצגת בתרשים  יה זואינטראקצ

 

 ]1ם תרשי [
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י הפנייה גבשל בעוד ,יםמורלההבדלים בין שתי הקבוצות בהתייחס לפנייה לעזרה  יםנרא 1תרשים ב

בתחום האישי נמצא הבדל מובהק בין שתי  simple effects ואכן, בניתוחי .הבדליםלא נמצאו  ותליועצ

 ,ותאך לא בהתייחס ליועצ, 2Eta< .001,  p= 12.20,  1)1,28(F 04. =, יםמורת בהתייחס לצובוהק

F(1, 281) = .20, p > .05. ס לפנייה ת זאת, בהתייחעומ. למעטה ותהנכונות לפנות ליועצ בשתי הקבוצות

בהשוואה  יישלעזרה בתחום האלמורים ת יותר לפנו רבהונות מגלים נכנ"מ ח, המתבגרים ביםלעזרה למור

 . "רנרים בחבגמתל

, מצב דהות, סדר לידה, עבהגדרת דתיוהבאים: מגדר, אישיים המאפיינים הבמחקר נבדקו גם  כזכור,

חי על פי מאפיינים אלה נעשו ניתויימים הבדלים וק האם קרה לבדטממשפחתי של ההורי ומצב כלכלי. ב

MANOVA 2  2  2 קבוצות(  יםאישי ניםמאפיי    עם מדיסימקורות )בהתייחס  ות חוזרותדוע

שיים ואף לא נמצאה האיקים על פי המאפיינים הבדלים מובהנמצאו  תוחים אלו לאילמקור הסיוע. בנ

 .ועסימקורות    יםאישי ניםמאפיי  קבוצות  ושל   יםאישי ניםיפימא  קבוצות ות שלאינטראקצי

 ותלמורים וליועצ לעזרה ותלפננכונות ה לבין  מקור הסיועהפונה ו מאפיינימתאמים בין 

שתי ייה לעזרה של מתבגרים מרים את הפנבימסם נישתמ האל חוןלב היתהבמחקר אחת המטרות כאמור, 

המשתנים ההתקשרות,  אם קיים קשר בין מדדידקנו ם כך בשל .ותאל המורים והיועצהקבוצות 

בין ל פורמליים(-ובלתי מליים)פור ר הסיועומאפייני מקו של הפונה )שליטה והערכה עצמית( ותייםהאישי

ולכל  יםשתתפהמרסון לכלל תאמי פיחושבו מזאת  וקבדי לדכ. ותציועול יםזרה למורהנכונות לפנות לע

( Fisherפישר ) של Zמצאו בניתוחי מקרים שנוב ,המדגם הכולל ימתאמ יםצגומ 3 לוחבקבוצה בנפרד. 

 פרד לכל קבוצה.ונים בנים השהמתאמ מוצגיםהבדלים בין הקבוצות במתאמים, 

 

 [3לוח ]

, ותבהתייחס ליועצ הןו יםייחס למורתבההן  ,התחומים בשנין לראות שנית 3לוח הנתונים במ

גבוהים יותר עם הנכונות סיוע הם בעלי מתאמים רות הל מקוש ייםפורמל-המאפיינים הפורמליים והבלתי

. יש לציין שהמתאמים יםהאישיותי ניםולמשתואה למדדי ההתקשרות פנות למקורות השונים בהשול

אך ינים הפורמליים, תאמים של המאפיהממ טעמגבוהים  פורמליים-בלתילמאפיינים ההמתייחסים 

ל שהמאפיינים שככ עולה 3 לוחמ, כללכים. מובהקה אל לא נמצאו הבדליםשל פישר  Zבניתוחי 

 ותליועצאו ים למור זרהלפנות לע ביםהמשיפורמליים גבוהים יותר, כך הנכונות של -ו הבלתיהפורמליים א
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 יצוין תחום האישי. ן בבעיות בהלימודי והם חובתת יובעהן בים ה חוזרים ונשנגבוהה יותר. ממצאים אל

 ים.בהקמו ם אלה לא נמצאו הבדליםות המחקר לגבי מתאמיי קבוצבין שת ואהלהשושל פישר  Zבניתוחי ש

 יםנכונות הפנייה למורב יחסיתאך נמוכים  ,למדדי ההתקשרות, נמצאו מתאמים מובהקיםאשר ב

תתפים שהמשהלימודי, כך שככל ם רק בתחוהוא  הקובם המהמתא ותעצלגבי היו ילואוהתחומים,  בשני

להשוואה בין  של פישר  Zבניתוחי . ותעצאו ליו יםלמורר פונים יות , הםותרה ימאופיינים בהימנעות גבוה

מובהק בין שתי  בחנ"מ נמצא הבדל המתבגריםוצת וקב נ"רם של קבוצת המתבגרים בחהמתאמי

 Z = 1.75, p < .05. ,הקבוצות

 וביהמתאם בקרב מתבגרים בחנ"מ חיש נמצא בתחום האישי יםלמורפנייה ומנעות יה שביןבמתאם 

 ,החרדה במתאמימובהק.  אינוונמוך  םהמתא נ"רבקרב מתבגרים בח ואילו, r = .26, p < .01 ,ובהקומ

ות בחרדה בהתקשר מאופיינים יותר שהמשיבים, כך שככל אך מובהקיםמוכים יחסית נמצאו מתאמים נ

  עזרה למקורות אלה.ונות לפנות לנכר יות יש להם

אך  סיתמתאמים נמוכים יחשני או מצנ (הליטוש הערכה עצמית) משאבי ההתמודדותעבור 

הערכה הש, כך שככל יםהנכונות לפנות למורובין הערכה עצמית נמוך ם חיובי נמצא מתא מובהקים.

בין רמת  צאנמ הקאך מוב וךנמילי מתאם של ;יותררבה  יםורנכונות לפנות למהגבוהה יותר, העצמית 

 יםמגל הם ,הםחייב רבה יותר שליטה םיחש םבישימה, כך שככל שותהנכונות לפנות ליועצוהשליטה 

בוצות המחקר הק בין שתי קנמצא הבדל מובפישר של Z  בניתוחי .ותנות ליועצר לפיות מעטהנכונות 

בקרב מתבגרים . Z = 2.75, p < .05 ,שיבתחום האי יםלעזרה למורנכונות לפנות ושליטה בין ש במתאם

חיובי ולא  מתאםהבחנ"ר בקרב מתבגרים ילו או, r = -.24, p < .01 שלילי ומובהק,המתאם בחנ"מ 

 .r = .09, p > .05 ,מובהק

 

 משתי הקבוצות למורה וליועצתשל מתבגרים  תרומת משתנים להסבר הפנייה לעזרה

 את ים של מקורות הסיוע מסביריםמאפיינקים והבדהנשל  אישייםהם ה המאפייניכמ עד בחןנמחקר זה ב

נכונות בת המשתנים להסבר השונות תרומיש דמיון באם ו, ותעצויו יםרומ לתם שהנכונות לפנות לעזר

שבהם המשתנים  נעשו ניתוחי רגרסיה ל שאלות אלהכדי להשיב עבין שתי הקבוצות. הפנייה לעזרה 

מאפיינים . 1בחמישה צעדים:  הוכנסו , והמנבאיםותעציוו יםמור תלעזרמדדי הפנייה  התלויים היו

ה לאחד שורים לנכונות לפנות לעזרמשתני ההתקשרות שנמצאו ק. 2י; פחתמש מגדר ומצב –אישיים 

שתנים שנמצאו קשורים גם כה עצמית, משליטה והער –משתנים אישיותיים  .3ות; ממקורות הסיוע לפח
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האינטראקציות  .5פורמליים; -הפורמליים והבלתיני מקור הסיוע ייאפמ .4הסיוע; רות פנות למקולנכונות ל

פייני מקורות הסיור. משתנים האישיותיים ועם מאמשפחתי( עם הצב ם )מגדר ומישייהא ניםשל המאפיי

תיים עם המאפיינים של מקורות הסיוע, שכן הן שתנים האישיווכנסו האינטראקציות של המכן ה

מת המנבאים להסבר השונות בנכונות לפנות לעזרה. הקבוצות בתרון בילים אם יש הבדאפשרות לבדוק מ

ח שכיחים בקרב מתבגרים. בלועיות אישיות, שני תחומים ות לימודיות ולבייחסו לבעיה התרסיהרגניתוחי 

  .ותלהסבר השונות של הנכונות לפנות למורים וליועצת ההיררכיות מוצגים מקדמי הרגרסיו 4

 

 [4לוח  ]

 

ר ביסהלאפשרו לתחום הלימודי,  ורסיה ההיררכית שהתייחסחי הרגשניתו עולה 4ח לוים בהנתונמ

אשר קרב מתבגרים בחנ"מ. ב 29% לעומת יםמורה ללפנות לעזר של מתבגרים בחנ"רהנכונות מ 44%

 ר"נבחמאשר ( 37%מוסברת גדול יותר בקרב מתבגרים מהחנ"מ )הת נושוה ששיעורה , נראותפנייה ליועצל

צאה מנא ל ,בו נבדקה תרומתם של המגדר והמצב המשפחתישאשון עד הר, שבצמהלוח להוע עוד (.28%)

בו הוכנסו שני מדדי ההתקשרות, ששני ד הבצע באף אחת מהרגרסיות.ה קת של מאפיינים אלומה מובהתר

ם וצת המתבגריקבב יםהשונות רק בהתייחס למור ומה מובהקת להסברדה, נמצאה תרהימנעות וחר

 הם כך , חרדהבי, כך שככל שהמתבגרים בחנ"מ מאופיינים ביותר יוח חרדהשל ה  -ה מקדםבחנ"מ. 

אישיותיים, שליטה והערכה  משתניםו בו הוכנסש השלישי בצעד .םינות לעזרה למורים יותר לפנוט

וצת קבב ותוליועצ יםל שני משתנים אלה להסבר השונות של פנייה למורומה מובהקת שעצמית, נמצאה תר

ייה פנ של נמצאה תרומה מובהקת של שני משתנים אלה להסבר השונות "מחנבוצת הו בקילוא, ר"נהח

ליטה וההערכה העצמית חיוביים, כך שככל הש של  -מקדמי ה ,נ"ררים בחבוצת המתבגבלבד. בק יםלמור

 םיזרה למוריותר לפנות לענוטים  כך הםגבוהים,  נ"רת של המתבגרים בחצמיהע רכהאו ההעשליטה שה

  -דם הומק ילישל של השליטה  -נמצא שמקדם הקבוצת המתבגרים בחנ"מ זאת, בלעומת . ותיועצל או

ההערכה העצמית תר ול מתבגרים בחנ"מ נמוכה יוחיובי, כך שככל שהשליטה ששל ההערכה העצמית 

 ע,הסיויני מקור אפיי הוכנסו מבצעד הרביע .יםנכונים יותר לפנות לעזרה למור הםוהה יותר בגשלהם 

בשתי  ותעצוליו יםמורפורמליים להסבר השונות של הפנייה ל-יינים הבלתיפשל המאנמצאה תרומה ו

את ו יםתופסים את המור מתבגרים בשתי הקבוצותחיוביים, כך שככל שה  -ה. מקדמי הקבוצות

שבו ד החמישי בצע ליהם.ות אלפנ יותר פורמליים, כך הם נוטים-יאפיינים בלתכגבוהים במ תוהיועצ

להסבר  7% ריעוובש יםלהסבר הפנייה למור 11% בשיעורנמצאה תרומה כוללת  ותקציסו אינטראכנהו
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בקרב קבוצת  שליטה  הימנעות יה מובהקת שלנמצאה אינטראקצ, יםר למוראש .ותהפנייה ליועצ

 נ"מ.בח המתבגרים

 

 [2ם שיתר]

 

בין  נמצא קשר נ"מחב גריםת המתבבוצבק .שליטה  תמוצגת אינטראקציה של הימנעו 2תרשים ב

,  = -.31, p < .001 ,ךנמונע התקשרות נמנון סג עם בקרב מתבגריםרק  יםנכונות לפנות לעזרה למורושליטה 

בחנ"מ שסגנון ם מתבגרי רבבק . = .11, p < .05 ,גבוה םהימנעותשסגנון  מתבגרים אך לא בקרב

לפנות לעזרה  ותפחנוטים  הם ר,ותיהה גבושלהם  שליטהה שרמתל , ככךנמוההתקשרות הנמנע שלהם 

 בתחום הלימודי. יםלמור

  הימנעות ליים ושלפורמ-פיינים בלתימא  ת של הימנעותנטראקציושתי אי וצאנמ ,ותיועצל אשר

 .האינטראקציות אל וצגות מ 4ובתרשים  3תרשים ב .מ"נליים בקבוצת המתבגרים בחמאפיינים פורמ

 

 [3 תרשים]

 

משתנה ש. בתרשים נראה פורמליים-מאפיינים בלתי  אקציה הימנעותרנטהאי בו מוצגת 3תרשים ב

מתבגרים אך לא בקרב  , = .56,  p < .001 ,נמוכה עותהימנ עםמתבגרים  ות בקרבונר השהסבם לזה תור

תופסים את  בחנ"מ נמוכה הימנעותעם מתבגרים ככל ש לכן . = -.12, p > .05 ,גבוהה הימנעותעם 

ם לעזרה בתחו םהם נוטים יותר לפנות אליהכך , גבוהים לייםפורמ-בלתינים יפימא יבעלכ ותעצהיו

 ודי.לימה

להלן מוצגות תוצאות האינטראקציה ם, מאפיינים פורמליי  מנעותהי היתהאינטראקציה נוספת 

 .4 בתרשים

 [4ים תרש]

 

רק  ותעציול העזרת לת לפנוהנכונוומליים הדגשת המאפיינים הפור שנמצא קשר בין עולה 4ם מתרשי

 הימנעותשסגנונם ה בגריםתמבקרב  לא , אך =.47, p < .001 ,גבוה הימנעותעם סגנון מתבגרים  בקרב



19 

 

ם יותר לפנות טינו, גבוהשלהם  הימנעותסגנון הש מתבגרים בחנ"מ . = -.01, p > .05 ,ךנמולהם ש

 יותר.  םגבוהי פורמלייםים יינמאפ תכבעל תים את היועצככל שהם תופסלעזרה בתחום הלימודי  ותליועצ

ונות היררכיות להסבר השרגרסיות  מוצגות 5 לוחב שנבדק במחקר הוא התחום האישי. תחום נוסף

 בתחום האישי.  ותוליועצ יםרומלשל הנכונות לפנות 

 

 [5לוח ]

 

 36% -ו נ"רחב 38%ת )שתי הקבוצוב דומהמוסברת השונות ה יעורש ,למוריםשבנוגע  ,ולהע 5מלוח 

שר אמ( 46%) ר"נל יותר בקרב מתבגרים בחמוסברת גדוהשונות ה שיעורש ראה, נותאשר ליועצ. (מנ"בח

ינטראקציות תרומה מובהקת לאף אחת מהאשבשתי הקבוצות לא נמצאה  יש לציין (.34%בחנ"מ )

 .ומה מובהקתרק ארבעת הצעדים הראשונים שבהם נמצאה תרמוצגים  5כן, בלוח  על, ושנבדקו

שני המאפיינים האישיים, מגדר ומצב תרמו אישי לא , גם בתחום המודיהלי תחוםב נואי שמצפכ

צאה התקשרות, נמ רסיה שני מדדיבו הוכנסו לרגשבצעד השני קבוצות. ההשונות בשתי  סברלה ,חתימשפ

בי הפנייה גלנ"מ ובח נ"רמובהקת בקרב מתבגרים בחתרומת משתנה זה שחרדה, כתרומה מובהקת רק ל

, רדהבח של משתנה זה חיוביים, כך שככל שהמתבגרים מאופיינים יותר  -ה. מקדמי ותציועו לאים למור

 .ותוליועצ יםר לפנות לעזרה למורנוטים יות הם

משתנים למצאה תרומה מובהקת סו מדדי האישיות שליטה והערכה עצמית, ונישי הוכנבצעד השל

יטה וגם להערכה לשל קת גםובהה מרומה תנמצא נ"רמתבגרים בח בבקר .יםרק לגבי הפנייה למור האל

מנגד, . ים רבה יותרנכונות לפנות למורהותר, ים יבוהת גאו ההערכה העצמיככל שהשליטה שהעצמית, כך 

  -מקדם ה נ"רקבוצת החכ ושלא, ההשליטחנ"מ נמצאה תרומה מובהקת רק למשתנה בקרב מתבגרים ב

 פחות , הם נוטיםה יותררב השליטים ביינמ מאופשככל שהמתבגרים בחנ" של משתנה זה הוא שלילי, כך

 .יםלפנות למור

של מקורות  פורמליים והמאפיינים הפורמליים-בלתיבצעד הרביעי הוכנסו הערכת המאפיינים ה

בשתי  ותוליועצ יםהתייחס למורבפורמליים -תיהסיוע. נמצאה תרומה מובהקת של המאפיינים הבל

שתי הקבוצות תופסים את ים מתבגרכל שהמכשביים, כך ם של משתנה זה הם חיוהקבוצות. המקדמי

לעזרה. לפנות אליהם יותר פורמליים, כך הם נוטים -כבעלי מאפיינים בלתי ותאת היועצ ים אוהמור

רק בקבוצת  ותיועצלו יםמורביחס למובהקת תרומה שיש להם  מאפיינים הפורמליים נמצאבבדיקת ה

תופסים את  נ"רשהמתבגרים בח שככליים, כך שלילהיו  של משתנה זה  -דמי ה. מקנ"רהמתבגרים בח
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ת אליהם לעזרה פנול פחות , כך הם נוטיםגבוהים יותר מאפיינים פורמלייםכבעלי  ותהיועצאת  או יםהמור

 בבעיות אישיות.

 

 דיון

הם חווים בסוגי הבעיות ובעצמות הקשיים שאלה מאלה נבדלים נ"מ גרים בחומתבנ"ר מתבגרים בח

"ר. בנוסף, נבח מאלה של חבריהםמשאבי התמודדות פחותים נ"מ בגרים בחמתשכן ל, במהלך חייהם

משמעותם של  ועל  עים על זמינותםמשפיללו מסגרות החינוך השתי הבדלים מבניים משמעותיים בין 

בפנייה  חנ"ממתבגרים בלבין  נ"רבדלים בין מתבגרים בחהמאמר זה בחן את ה .בכל מסגרתסיוע הגורמי 

נבדקו  ה. הבדלים אלצתויועמחנך -מורה – הספר-י מקורות סיוע בביתל שנפיינים שתפיסת המאלעזרה וב

משתנים מסבירים את  ובדקנו כאן אלבנוסף,  דיות.קשר לתחום הבעיות האישיות ולתחום הבעיות הלימוב

מקור בדגש על מאפייני  נ"מבקרב מתבגרים בח"ר בהשוואה למתבגרים בח צתעזרה למורה וליועהפנייה ל

 .שיותיים של הפוניםם איע ומשתניהסיו

 

 רומתבגרים בחנ" מ"נוע בקרב מתבגרים בחדירוג מקורות הסי

 גבוה יותר כמקור סיוע  יםמורדרגים את הם בשתי הקבוצות משמתבגרילמדים מהמחקר הנוכחי ממצאי 

חד לה בקנה אממצא זה עוום האישי. , והפער גדול יותר בתחום הלימודי מאשר בתחותמאשר את היועצ

 יםמוראת התבגרים דרגים המ, מהפורמלייםמבין מקורות הסיוע שעלה הם מקודמים ש םקריעם מח

 םהמוריבו שבמיוחד בתחום הלימודי , פורמליים-הבלתיהסיוע  מקורות יאחרמיד , ףסיוע מועדמקור כ

אישי, בתחום הף א (.Mansbach-Kleinfeld et al., 2010; Moran, 2007 ;2010טטר, ים )מומח יםנתפס

תופסים (, 2014)גילת ורביב,  למוריםאשר רב יותר מניסיון וידע מקצועי בו יש  ותליועצ ,הכאורלש

  קטנים יותר. בין גורמי הסיוע פעריםהאם כי ת, ות מועדפיוכדמואת המורים המתבגרים 

צרכים מ עמדות,מתפיסות, מ ,נהבראש ובראשו ,נובעת ותיועצל 'פנייה לעזרה-אי' של התנהגות

 דתפקיבפרט. עמימות  ותחינוכי ותבכלל וליועצתבגרים כלפי פנייה לעזרה לאנשי מקצוע ל המערכים שמו

 (2012ז, ר ;2009)ברוש,  השל תפקיד בין הפרדיגמה המערכתיתורטנית בין הפרדיגמה הפ, המתח תהיועצ

לבול גם מימות והב. העהמתבגריםבלים את מבלספרי -יוע הביתבמערך הס המקומבהירות אשר ל-איו

(, Tishby et al., 2001; 2011, ושות'  )גילת הנפש ם גהותלתחו ותהמשייכות את היועצסטיגמות רים מייצ

ות עם מודדלהתמחפשים מקור סיוע הצמי של המתבגרים גבוה על הערך הע איוםתחום שיש בו 
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בין  גדולעל פער  נ"רחהו"מ חנלתלמידי הקור סיוע כמ ותהחינוכי ותהנמוך של היועצ ןדירוג .בעיותיהם

  . ןההמתבגרים המסתייגים מבין ולייעץ למתבגרים  ותנות היועצנכו

 

 חנ"ר בנכונות הפנייה לעזרההבדלים בין מתבגרים בחנ"מ לבין מתבגרים ב

יותר לפנות  נוטיםמתבגרים בחנ"מ שהבעיה היא בתחום האישי, כמצאי המחקר הנוכחי עולה שממ

ים את תופס מתבגרים בחנ"מש נראה ום הלימודי.בתח , אך לארנ"בחתיהם מאשר עמי יםעזרה למורל

תופסים את נ"ר בחבגרים מת, ואילו בעיותמגוון וכמקורות סיוע עבור ת משמעותית יודמוים כמורה

בממצא אחר של המחקר הנוכחי חיזוק לכך ניתן למצוא מודי. במיוחד בתחום הלי יםכמומחהמורים 

בתחום . להסבר שונות הפנייה לעזרה של מתבגרים משתי הקבוצותור הסיוע תרומת מאפייני מקגע להנו

 פסותשככל שהם  כך, נ"ררק בקבוצת המתבגרים בח של המאפיינים הפורמלייםנמצאה תרומה  האישי

ת. לפנות אליהם לעזרה בבעיות אישיו פחות טונ, כך הם גבוהים יםפיינים פורמלימא בעליכ יםאת המור

חנת יסה מובתפ ום האישי. בתחליים של מאפיינים פורמנמצאה תרומה  אל נ"מם בחמתבגריבקרב מנגד, 

תלמידים מכל אחת מהמסגרות כלפי  רמת הקרבה שיחושוהבדלים בבין שתי הקבוצות עשויה להשליך  זו

ות לבעי בעיות בתחום האישיתופסים את הנ"ר מתבגרים בחבוע מכך שלנ יכול ל זההבד .המורה

מ החנ"יהם ממחברפתוחים פחות  םולכן הבעיות בתחום הלימודי,  שרמאת יותר אינטימיות ומטרידו

  .(Vogel & Wei, 2005 ;2005 קאים,; 1998)גילת ווינטר, ושאים אלה למורים לפנות בנ

 דיווחו עלנ"מ מתבגרים בחממצאי מחקרים אחרים שבהם עם גם בהלימה  יםנמצא אלה יםממצא

 תםהערכהעלתה את , זו הפחיתה את הדיכאון של התלמידים . תמיכההםמצד מורי היםגבומיכה תשיעורי 

מסוגלות התה, לת נורמות הכימוטיבציה, קבהסקרנות, ה, אקדמיתההסתגלות המדדי את ו, העצמית

(. Alexander & Schnick, 2008; Hughes, Luo, Kwok, & Loyd, 2008) שלהם הישגיםהואקדמית ה

נ"ר מתבגרים בח , ואילו בחנ"מים מתבגרם הנפשית של רווחתדום רכזי בקייד מתפקורים אם כן, למ

 ,.Tishby et al; 2003)גיטקיס וטטר, כים כמחנ מאשרלהוראה  יםכמומחיותר  יםאת המור סיםפות

)טטר,  רהם פונים לעזרה למורים בשיעור נמוך יות ,ום האישיתחב כמו בתחומי בעיות אחריםכן ול, (2001

 (. 2010ם, קאי; 2010

את  אפשר להסבירתו צעובאמש ר הנוכחי, אך ייתכןשלא נבדק במחקהיא גורם  המורה מינותז

אחד השיקולים המרכזיים ש( מצא 2010טטר ) .פנייה לעזרה למוריםלנכונות ב ההבדלים בין שתי הקבוצות

 יהיהשמורה  שכדי ראוה (2007קסלר וטטר )זמינות מקור הסיוע.  הואבפנייה לקבלת עזרה  מתבגריםשל 

ם המעודדים יתנא וליצורבגר המתעם ית לבלות זמן ממושך יחס דמות משמעותית בחיי המתבגר, עליו
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תו חמש שעות שהתלמידים נפגשים אכמורה משמעותי  מורה, והגדירו תתמשכומ תחשיפה והיכרות הדדי

בעיני ת ות מרכזייודמו כים הםמחנ-יםמור, ולכן מעטה צוות החינוכיה תחלופתנ"מ בח .לפחות שבועיות

. בנוסף, דולה יותרגתה המורים בכי ביןפה חלומהמצב בחנ"ר, שם התה , בשונחינוך הזהבהמתבגרים 

 יםאישי יםקשר ליצור יםלמור המאפשר, דבר למידיםת 6-14 חנ"מ לומדים תכיתבדרך כלל, ב

 . (2013)מילשטיין וריבקין, ם תלמידיעם ה יםומשמעותי

על אף  ,ותעזרה ליועצנכונות הפנייה לאשר להבדלים בין שתי הקבוצות לא נמצאו  כחיבמחקר הנו

 ותהיועצ(. 2012רז, ; 2009ברוש, ) נ"רבח ןמאשר עמיתיהפחות תלמידים ל ותאחראיבחנ"מ  ותועצשהי

ואפשר (, 2012רז,  ;2009מערכתית וממוקדת בצוות החינוכי )ברוש, יותר לפי פרדיגמה  ותפועלבחנ"מ 

 מעטה. ןשהקרבה אליה וכדמויות ותכלא זמינבחנ"מ  בעיני המתבגרים ותנתפס ןהכך של שב

 

 ליועצתשתי הקבוצות למורה ולהסבר הפנייה לעזרה של מתבגרים מ עהסיופייני מקור אמ ומתתר

בקרב מתבגרים  ותוליועצ יםמסבירים את הפנייה לעזרה למורהמשתנים מצוא את הל היתהמטרה נוספת במחקר 

מקבל העזרה  יני)מאפי מודלה מרכיבי ניבין שמ ."איום על הערך העצמי" לעל פי מוד בחנ"רמתבגרים  בקרבומ חנ"ב

ותם של מתבגרים לפנות לעזרה הוא זהותו של מקור הרבה ביותר על נכונ עההגורם בעל ההשפומאפייני נותן העזרה(

בין מקורות הסיוע  שמתבגרים מבחינים ,מלמדיםים. ממצאים אלה פורמליים והפורמליהבלתי  והסיוע ומאפייני

שונים של מקור המאפיינים ה .ומים דגש על מאפיינים שה סיועטות שלהם לגבי מקור הובקבלת ההחל ,השונים

 הנכונות לפנותהמאפיין הבולט ביותר שמשפיע על ו ,תולפנות לעזרשל הפרט  נותוכנה תעל מידמשפיעים יוע הס

  .)2008קפלן, ) פורמליאו בלתי  פורמלי: לעזרה הוא סוג מקור הסיוע

ר להסבר ביות רבהע תרמו תרומה ר הסיומקוים של פורמלי-יאפיינים הבלתהמבשתי הקבוצות ש נמצא

ממצא זה מרמז על  לימודי ואישי. – שני התחומים שנבדקוב ותליועצו יםונות לפנות למורהשונות של הנכ

כמו  ספריים משיקולים רגשיים-יתהב לפנות לעזרה למקורות הסיוע כך שמתבגרים משתי הקבוצות נוטים

ם תוא, וואחריות לתוצאותיות כמו מומח מקצועייםקולים משי מאשר יותר זורת ונכונות לעקרבה, אמינו

 ,"איום על הערך העצמי"מודל על פי  .(2016קאים ורומי, ; 2003 טטר,ס ויגיטק) יםאחרמחקרים ממצאי ל

 יהפניהכי  בפנייה אליו, על העצמי מפחיתים את רמת האיום ועזיהוי של מאפיינים כאלה במקור הסי

תי הקבוצות שמתבגרים משציין נבהקשר זה  .(Nadler, 1991טיבי )מנורגרתי ושיותר כדבר  תסנתפ

 ותהמחקר מורים ויועצ בספרות, אף שותיועצשל הו יםורמה לשפורמליים -ת המאפיינים הבלתיהדגישו א

וגע לסיוע שבכל הנ יתכן(. 2001טר ומילגרם, ט; 1998)גילת ווינטר, פורמליות ת מויות ממסדיוד הם
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של המורים  –ליהם זמינות מקור הסיוע ומידת הקרבה א –פורמליים -בלתיהים מאפיינהתמיכה, לו

 (.2015לוי, ) לעזרהאליהם לפנות ם גריהמתבאת נכונות מעודדים  ותיועצוה

בשתי הקבוצות, נמצאה , דיבתחום הלימו. לייםמאפיינים הפורמלים בין התחום הבעיה נקשר להבד

ק רנמצאה תרומה זו  בתחום האישי ואילו, לגורמי הסיוע יהר הפנילהסבליים פורמפיינים מאשל  התרומ

 בתחום הלימודי והאישי  -מקדמי ה נ"רבחים בקבוצת המתבגרש צייןיש ל. נ"רחבקבוצת המתבגרים ב

ליים מאפיינים פורמ ותכבעל ותעצרים תופסים את היוככל שהמתבג ,חום הלימודיבתולכן , וכיםהפ

ככל  בתחום האישי, , ואילוןלפנות אליה יותר נוטיםהם כך , םגבוהי (יות ואחריות מקצועיתמומח)

 פחות נוטים, כך הם גבוהים פיינים פורמלייםמא בעליכ ותאו היועצ יםים את המורתופס שהמתבגרים

יות יכולה לנבוע מכך שבע נ"רבגרים בחהמת חנת זו מצדיסה מובלעזרה בבעיות אישיות. תפלפנות אליהם 

ת בתחום הלימודי, בעיו מאשראינטימיות ומטרידות יותר בעיני מתבגרים  יותות לבעבתחום האישי נחשב

 ;2005 קאים,; 1998)גילת ווינטר,  ותושאים אלה למורים וליועצבנ כן המתבגרים פתוחים פחות לפנותול

Vogel & Wei, 2005). 

 אבל ות,הבעי יתחומבשני ליים ם פורמשל מאפייניישירה נמצאה תרומה  לא נ"ממתבגרים בחבקרב 

 הימנעות גבוהעם סגנון  ריםשל מתבג תםודי בפנייבתחום הלימליים נמצאה תרומה של מאפיינים פורמ

, הם רגבוהים יות פורמלייםנים מאפיי ותכבעל ותאת היועצופסים ת שהמתבגרים בחנ"מככל . תועצליו

בקבוצת אה נמצ הלנטראקציה של משתנים אאי לעזרה בתחום הלימודי. ןת אליהלפנויותר  נוטים

עם סגנון  משיביםוקא וד אלהם ליים, אלא שבמאפייניפורמ-לגבי מאפיינים בלתי חנ"מ גםמתבגרים בה

, שסגנון חנ"ממתבגרים בשנראה אם כן,  בתחום הלימודי. ותיותר לפנות ליועצ נוטיםיותר  ךנמועות ימנה

הם שומרים על ריחוק ן ולכליהם, כדמויות קרובות א ותצאינם תופסים את היוע ,גבוהשלהם  נעותהימה

 & Mikulincer et al., 2003; Vogelות עצמית )ועלים בדרך של הסתמכופ אליהן, מתקשים לפנות רגשי

Wei, 2005 ,)תורוחקמ תוליפורמ יותדמוכ בעיניהם תונתפסן כשהק בתחום הלימודי ר ותפונים ליועצו. 

ים עם אנשים, ולכן פונים שרקיותר  קושריםך, נמושלהם ות הימנעשסגנון המתבגרים בחנ"מ 

 הפורמליים ניםהמאפייאת היות להסביר  אפשר ם.פורמליי-יקולים בלתיתחום הלימודי משב ותליועצ

עזרה ב הםצורך המוגבר שלבה גבו הימנעות עם סגנון מ גורם מקדם פנייה לעזרה רק בקרב מתבגרים בחנ"

לשקול פנייה לעזרה הם אינם מהססים  .(Deshler, 2005) נ"רם בחתבגריעקב ריבוי בעיות בהשוואה למ

מדגישים בפנייה  נ"רחב םגרימתב אם כן,. ותטיבימנור נתפסותהבעיות בו הלימודי שבתחום  ותליועצ

דגישים בפנייה "מ מחנבמתבגרים  ואילופורמליים, -יים והן בלתיהן מאפיינים פורמל יםורלעזרה למ
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ים יחסים קרובים, זמינים ואישיים יותר עם חוום שהם משו ,פורמליים-ם בלתירק מאפייני יםלמור

 (. 2012ז, ר ; 2009)ברוש,  להםש יםהמור

 וליועצתלהסבר הפנייה לעזרה של מתבגרים משתי הקבוצות למורה יים יותמשתנים אישתרומת 

תרומת  .חרדהלמדד  ישירה רקתרומה במחקר נמצאה  –ות ימנעחרדה וה –התקשרות מבין שני מדדי ה

תחום בואילו , תחום האישיב במיוחד בלטה בשתי הקבוצות ותוליועצ יםפנייה למורה רהסבברדה הח

ככל שרמת  כןולכל הקשרים הללו היו חיוביים, . חנ"מבבקרב מתבגרים רק  תההי החרדה תתרומהלימודי 

ם בהתא ותוליועצ יםלמורעזרה לפנות ל םבוהה יותר, נכונותות גתבגרים משתי הקבוצהחרדה של המ

ד חה בקנה אהאישי עולבעיקר בתחום ייה לעזרה תרומת החרדה להסבר הפנ. גבוהה יותר בעיההלתחום 

על כך  החוקרים והצביעשבו  ,(Al-Yagon & Mikulincer, 2004ומיקולינסר ) גוןי-של אל םקרחעם מ

 יתכן קשור לתפקוד לימודי. רגשית ואינו-הסתגלות חברתיתלבהק ן מוהתקשרות קשור באופנה השמשת

ככל שהבעיה  הכרוכות באופי הבעיה. עלויות החברתיות והפסיכולוגיותסבר לממצא זה טמון בהשה

 מידתפוחתת,  של המתבגריםת הפתיחות ייכת לתחום אישי ואינטימי, מידש םיגראת המתב המטרידה

 בה יותר.ן ההתקשרות של הפרט רומידת ההשפעה של סגנו תיורד ותעציולונות לעזרה למורים הנכונות לפ

יותר  רבהחשיפה  יכותמצרמורכבות יותר,  אלהשבעיות  משוםמאיימות יותר על הפונה,  אישיותבעיות 

 משוםותר לפנות לעזרה, קושי בהשתלבות חברתית. לעומת זאת, בתחום הלימודי נוח י על ומעידות

 ה וקיימתבחשיפה גבוהה של הפוניחסית, אין צורך  יםופשוט יםמוקדמ להות אלבעי נותהפתרוש

הפנייה  בעתשל הפרט עה של סגנון ההתקשרות , ולכן ההשפלפנות לסיוע בהקשר זהלגיטימציה חברתית 

 יותר.  מעטהזה  חוםלעזרה בת

 בקרבשל הפנייה לעזרה  להסבר השונות הימנעותד הבמחקר הנוכחי לא נמצאה תרומה ישירה למד

חנ"מ ב בקרב מתבגריםרק הימנעות הקיפה של נמצאה תרומה עלעיל,  עם זאת, כפי שנכתב שתי הקבוצות.

ם פורמליים בפנייה ינימאפי ליים ושל הימנעותפורמ-מאפיינים בלתי  מנעותשל הי באינטראקציות

פיינים מא תוכבעל ותאת היועצ גבוהה, ככל שהם תופסים תבקרב בעלי רמת הימנעו. ותלעזרה ליועצ

בעלי רמת ואילו מתבגרים  יותר, ןאליה םהם פוני – תומרוחקות וליפורמ תיודמו –גבוהים  לייםפורמ

הם פונים  גבוהים לייםורמפ-ימאפיינים בלת ותכבעל ותהיועצה, ככל שהם תופסים את נמוכ הימנעות

למצבי משבר. בעלי  נמנעהסגנונות החרד וה הבדלים בתגובות בעליזה באפשר להסביר ממצא  יותר. ןאליה

מוקדות ברגש, המגבירות את חוויית המצוקה שלהם, מסבילות  ים להשתמש באסטרטגיותסגנון חרד נוט

ת החרדה שלהם גבוהה יותר הם פונים יותר שרמגייס עזרה מהזולת, ולכן ככל להגביר את הסיכויים ל כדי

שים אינם נותנים אמון ביכולתם של אנ ילי,את הזולת באופן שלבעלי סגנון נמנע תופסים לעזרה. לעומתם, 
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ם מתוך הסתמכות ם מדחיקים את מצוקתם, שומרים על ריחוק רגשי ופועליהם, ולכן בסביבתם לסייע לה

 (. Mikulincer et al., 2003; Vogel & Wei, 2005)עצמית 

 מצאהנ בשתי הקבוצותת. שליטה והערכה עצמי – כחינבדקו במחקר הנו אישיותיים משתניםשני 

ככל שרמת , כך שותוליועצ יםמורל מתבגריםשל סבר הפנייה לעזרה לה הערכה עצמית תרומה מובהקת של

. גורמי הסיועלעזרה ל נותלפ נוטים יותרובית יותר, הם חי בגרים משתי הקבוצותשל מת ההערכה העצמית

 ,Tedstone Doherty & Kartalova-O'Doherty) רים קודמיםממצאים אלו עולים בקנה אחד עם מחק

בעלי מאשר לעזרה פחות  פוניםי נמוך מדימוי עצשבעלי  ונמצאהפגיעות השערת  אוששהבהם ( ש2010

על הערכתם איימות מה תהליך הפנייה לעזרכרוכות בה סטיגמותשה זאת משום ה,דימוי עצמי גבו

הערכה  בין יותר קשריםיש ודי שבתחום הלימנמצא הנוכחי במחקר (. Nadler, 1991הנמוכה ) העצמית

שמתבגרים תופסים את  יתכן. חום האישיתהשוואה לליים בפורמ ועורות סינכונות הפנייה למקועצמית 

ת בפנייה כולוגיות הכרוכופסיהעלויות החברתיות והלכן ו ביכדבר נורמטי לימודיותהבעיות החשיפת 

קאים, ; 1998וינטר, לת ות בתחום האישי )גיוכות יותר בהשוואה לבעיוליים נמבתחום זה למקורות הפורמ

2005; Vogel & Wei, 2005.) 

בתחום הלימודי  ה, נמצא בשתי הקבוצות תרומה שלו להסבר הפנייה לעזרהטשלישאב האשר למ

חיוביים, כך שככל היו של השליטה   -מקדמי הנ"ר גרים בחמתבבקבוצת ה .ותים וליועצלמור יוהאיש

ואילו בקבוצת  ים,לפנות לעזרה למור נוטים יותר , הםה יותרגבוהנ"ר בח שליטה של המתבגריםשרמת ה

של מתבגרים בחנ"מ  של השליטה שלילי, כך שככל שהשליטה  -נמצא שמקדם ה ים בחנ"ממתבגרה

אופן ב הממצא זה מצביע על כך שרמת השליטה משפיע .יםעזרה למורת ליותר לפנו וטיםהם נ ,כה יותרנמו

על הערך העצמי  םאיוהם חשים שה ,רמת שליטה גבוהה ישיםמרגנ"ר בחמתבגרים כשכל קבוצה. שונה ב

בחנ"מ,  בקבוצת המתבגריםואילו , (Chung et al.,  2006)נמוך  למקורות הפורמלייםה יפניעת ב שלהם

ה מעמיקה בדיקים מתמעטת. ממצא זה מצריך עזר במורילהנכונותם ולה, עם ככל שרמת השליטה שלה

 תחושת השליטה תפקידל ץ לערוך מחקר איכותני שיבחן מדועמומל, יעשו בעתיד, לכןשיותר במחקרים 

  ."מבחנ"ר ומתבגרים בחנ בקרב מתבגרים יםייה לעזרה למורנשונה בפ

 מגבלות המחקר

ן , ולכפר רגיליםס-בבתינמצאות ה מיוחדחינוך ההות לומדים בכיתהקר הנוכחי התמקד במתבגרים המח

 ,המטופלים במסגרות אחרות חינוך המיוחדברים הממצאים והמסקנות אינם מתאימים בהכרח למתבג

 חינוך מיוחדכיתת י משונות באופן מהות המסגרות אל. או כיתות שילוב ,מיוחד חינוךספר ל-כגון בתי
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חרות של צות אקבולגבי  לבחון את ממצאי המחקרמשך לחזור ובמחקרי הספר רגיל. לפיכך, מומלץ -בבית

יה לעזרה של מתבגרים יאופי המסגרת משפיע על דפוסי הפנ אםכדי לבדוק , חינוך המיוחדמתבגרים ב

 .יוחדחינוך המב

 מבעיות אישיות או עלבפו סובלים ום שנבדקמתבגריכל אינדיקציה האם ה לא היתהבמחקר  בנוסף,

 ?ועל ידי אלו גורמים או בעבר בהווה יםלמטופהאם הם  וכן ,יהםחומרת בעיות, מבעיות בלימודים

אור על לשפוך  יםעשויו ,לחקור במחקר המשך מהותיים שמומלץים מתערב יםשתנממשתנים אלו מהווים 

ומידת  של המתבגרים תמוטרדוהעל פי מידת  של מקורות הסיוע השונים בעיני המתבגרים יסתםתפ

 .הסיוע היכרותם עם מקורות

כובע שאים במקורות סיוע שנובחן את עמדות המתבגרים כלפי ה שהמחקר בדספת קשורה בעוולה נמגב

צות החינוכיות משמשות גם כמחנכות העובדה שחלק מהיוער לאו או יועצת חינוכית. תמחנכ הד: מוראח

ות הסיוע ה לשני מקורהשוואך הסיוע בערמביועצת -של מורה קומהמאת  ןלבחו  מומלץ כמורותאו לפחות 

תביע לכך מידים יועצת יותר נגישה וקרובה לתל-השמורייתכן שהעובדה  ר הנוכחי.שנבדקו במחק

 ת יותר מאשר יועצת בלבד.סיוע תהיה חיובישמעמדה ותפיסתה בעיני המתבגרים כמקור 

כמקדמים ת בספרוצאו שה מאפיינים מרכזיים שנמו במחקר חמיבאשר למאפיינים של מקורות הסיוע נבדק

בכל  של מקור הסיוע זמינותה מידת לבחון מאפיינים משמעותיים נוספים כמויד מומלץ . במחקר עתעזרהנייה לפ

קורות הסיוע. בחינה כזאת תאפשר הבנה עמוקה יותר מדמת של המתבגרים עם ות המוקמסגרת וכן מידת ההיכר

 .של הממצאים

  ת למחקרי המשך והמלצות, הצעוסיכום

רכיבי המודל מתורמים ( בחנ"רומתבגרים  בחנ"משנבדקו )מתבגרים שתי הקבוצות  שלגבי ,מסקנת המחקר היא

 מודלומתם של מרכיבי הי תרכצא, ר לכך נממעב לעזרה. תהנכונות לפנובאופן דומה להסבר השונות של שנבדקו 

מבין זהותו. על פי תלויה רק במאפייני מקור הסיוע, אלא משתנה לפנות לעזרה אינה נכונות הלהסבר השונות במידת 

 יבעל הם הגורמים יםפורמליומאפייניו הבלתי  זהות מקור הסיועש נמצא ,"האיום על הערך העצמי" מודל רכיבי מ

שהמתבגרים ענה . דבר זה מחזק את הטלפנות לעזרה המתבגריםנכונות  לות שנהשו ה הגבוהה ביותר להסברהתרומ

 מאפייני מקורות הסיוע.על פי המתבססת על שיקולי רווח והפסד הבחנה מקורות הסיוע, ינים בין מבח

 

משתנים ה תרומתבט של דומים בהיר מתבגרים בחנ"ומ שמתבגרים בחנ"להסיק חי ניתן נוכמהמחקר ה

פיינים של מקורות המא. המשתנים הבולטים בתרומתם היו ותוליועצ יםלמורייה נר הפנים להסבהשו

המאפיינים  , ואילותר בשתי הקבוצותיופורמליים תרמו במידה רבה -המאפיינים הבלתי. הסיוע

ת מחזק א א זהממציותר.  מעטה היתהותרומתם  בחנ"ר רק בקבוצת המתבגרים טאוהתבהפורמליים 
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על פי  'דרווח והפס'ות הסיוע, הבחנה המתבססת על שיקולי מקורבין  יניםגרים מבחהטענה שמתב

 לייםפורמ-ים יותר את המאפיינים הבלתימחפש משתי הקבוצותמקורות הסיוע. מתבגרים מאפייני 

את זאמון בו,  ועם עם מקור הסיועמלמד על הצורך שלהם בקשר רגשי דבר ה, ספרה-בביתהסיוע  במקורות

מה ש, עולהמכאן  פורמליות.ו כדמויות ממסדיותמוגדרים  ותצויוערים וקר מפרות המחבסש למרות

 ואהספר ה-בבית הסיועבוצות לפנות לעזרה למקורות מתבגרים משתי הקהקדם יותר את נכונות שעשוי ל

  .ינות, אמינות ותחושת קרבהפורמליים שלהם כמו זמ-בלתים ההמאפייני בלטתה

הנובעים חסמים מצביע על בשתי הקבוצות יוע ור סקכמ תוהחינוכי ותשל היועצ דירוג הנמוךה

במחקר המשך יהיה מעניין לבדוק מהם החסמים המונעים  .ור סיועכמק ןאותהמתבגרים ת ותפיסמ

להיעזר יותר בגורם מקצועי כמו להם ולאפשר הם בל לטפעל מנת , ןאליה ממתבגרים לפנות לעזרה

נתיבים  ם ולחפשמתבגריסות אלה של הלתפי ותרעיות לה ותריכצ ותאה שיועצנררה מזאת, . יתצתהיוע

של  זמינותה והעלאת היכרותגרים, בין היתר, באמצעות פעולות המתבלבין  ןבינים לביסוס הקשר

להוסיף , כיםבות בכיתות בשיתוף המחנכניות התערבת ותלשלב יותר את היועצאפשר למשל,  .תהיועצ

פי לגם  תנעשו ןיהפעולותדים ולוודא שתלמיעם  םייצתיים וקבולמפגשים איש ייעודיות ותשע ןלמשרת

 .הפרטניתהפרדיגמה 

כדמויות , מעיד שהם תופסים את המורים בחנ"מהמשתתפים, כולל אלה בעיני  יםורהמ גדירו

את המורים תופסים  בחנ"רמתבגרים  , שכןשתי הקבוצותבין יש הבדלים  את,. עם זתומשמעותית ווחיובי

גם ת ות משמעותייוכדמו תופסים את המורים בחנ"מהם מיתי. עידלימובתחום ה עיקרב יםמומחכ

מורים זמינים יותר לתלמידיהם ומעניקים להם יחס אישי בחנ"מ ש משום, ואינטימיים בתחומים אישיים

נ"מ בחשלמורים יש תפקיד מרכזי בקידום מתבגרים  ,מכאןקטנות. ות יותר בשל הלמידה בכית

הכשרה מקצועית להם אין שם יש לתת את הדעת לכך בר ,פשיתנה תםרווחינם עניונים שם שבפרמטרי

מתי הזה עשויות לסייע להם להחליט והשתלמויות למורים בתחום  הדרכות. ת הנפשהובתחום הטיפול וג

 גורם מתווך בלבד.היות ומתי עליהם ל הםתלמידיהם מסוגלים לסייע ל

 נכונותעל  עותמשפירדה חשל ושליטה ל שרכה עצמית, בוהות של הענמצא שרמות ג בנוסף,

 ותוליועצ יםפנייה לעזרה למורלערכה העצמית ין רמות החרדה וההב הקשריםלפנות לעזרה.  המתבגרים

בקרב בקרב כל קבוצה.  הפוךבאופן  יעהמשפ ההשליטה נמצאואילו רמת חיוביים בשתי הקבוצות,  נמצאו

ואילו בקרב , יםלמור זרהת לעולפנ נכונותםלליטה שרמת ה בי ביןור חיקש נמצא נ"רמתבגרים בח

כאמור,  .יםלמור לפנות לעזרה םנכונותל שלהם הילי בין רמת השליטקשר של נמצאמתבגרים בחנ"מ 

 . הבנת ממצא זה דורשת בדיקה מעמיקה יותר במחקרים עתידיים
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 קורותמ

עלי ים במידלדם של תן תפקולביויות הוראה של מורים ם בין התנהג(. קשרי2004) 'ושכטמן, צ ,'אלמוג, א

 .79-94(, 2)19ובשיקום, ות בחינוך מיוחד סוגיגילות. צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות ר

, ב"עוץ החינוכי, יהיי (. הייעוץ החינוכי באספקלריית המנהלים.2003אלקיים, ט' )-ושמר ,ארהרד, ר'

33-47 . 

עבודה  המערכתית.גמה רדיפורתית למה המסדיגוכי בתהליך מעבר מהפרהייעוץ החינ(. 2009) 'ברוש, ז

   .אביב-סיטת תלאוניבר, ר לחינוךבית הספ', ךמוסמ'לשם קבלת תואר 

קבלת תמיכה (. פניות של תלמידי תיכון לקבלת תמיכה ממוריהם: ציפיות ו2003וטטר, מ' ) ,גיטקיס, ג'

 .48-67, ב"הייעוץ החינוכי, יבפועל. 

ם בחינוך, עיוני נייה לעזרה של מחנכים ויועצים.פי פכל םתלמידי דות שלעמ (.1998ווינטר, נ' ) ,גילת, י'

3(2,) 203-218. 

(. חיפוש עזרה בקרב מתבגרים: עמדות כלפי פנייה לעזרה אל מקורות 2011ושגיא, ר' ) ,עזר, ח' ,לת, י'גי

 .405-414(, 4-3)מגמות, מ"ז ונים ומסורתיים.מקו

ם ובני ומים בפנייה לייעוץ ולטיפול אצל ילדימחס פר.סבבית ה שירות"ר ה(. "פע2014מירם, ר' )וע ,ילת, י'ג

הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה בתוך ע' רביב ור' בולס )עורכים(,  ודרכים להנמכתם. נוער

 פריית הפועלים.אביב: ס-(. תל52-66' מ)ע ולמעשה

עקבות רה בלעז ם לפנותתלמידישל וכיים למידת הנכונות יועצים חינ תרומתם של(. 2009, י' )רנטגלר

  אילן.-אוניברסיטת בר, לחינוךבית הספר ', וסמךמ'בלת תואר חיבור לשם ק אלימות בבית הספר.

 .6-7(: ע' 4)5(. חשבון לא פשוט. סינטפיק אמריקן, 2007הניק, א'. רובינשטיין, א'. )

הייעוץ  .םוכייזרה ממורים ומיועצים חינלים לקבלת עמתבגרים ותיקים ועו (. פניית2010, מ' )טטר

 .15-27 ,ז", טנוכיהחי

 .91-115, הייעוץ החינוכי, יה בקרב מתבגרים. יה לעזר(. פני2001) 'לגרם, א, ומי'טטר, מ

קבות אלימות: הקשר בין סוג זרה בעת לענכונות של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנו(. 2017טמיר, ש' )

בית הספר ', מךמוס'ם קבלת תואר שדה לעבו .נכונות לפנות לעזרהת המצוקה וההאלימות, רמ

   אילן.-יברסיטת בראונ , לחינוך

-רמת פניית תלמידים לעזרת הצוות החינוכי בבית הספר בעקבות אלימות ומצוקה בבית.(. 2014' )בלון, יי

 ון חרוב.לן ומכאי-רגן: אוניברסיטת ב
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הקשר בין -כוןקרב נוער בסיברות דיווח עצמי לדפוסי התקש ות של שאלוןבחינת התקפ (.2005) כדורי, ת'

בית הספר  ,'מוסמך'עבודה לשם קבלת תואר  .סתגלותאישיות וה-רטיבות ביןדפוסים אלו לבין נ

 אילן. -אוניברסיטת בר ,לחינוך

ת ר בין זמינושכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות: הקש וגבלותלי מנכונות תלמידים בע(. 2015לוי, א' )

בית , 'מוסמך'תואר  עבודה לשם קבלת נייה לעזרה.ין פולת לעזור לבכעל יגורם העזרה ותפיסתו כב

 אילן. -אוניברסיטת בר, נוךספר לחיה

של מתבגרים  יני אישיותטיביים ומאפיי(. הערכת יכולת, כישורים קוגנ2004) ', ולוי, נ', אלנר, א'לופי, ד

 .82- 69(, 1)19ובשיקום,  חינוך מיוחדסוגיות בעם ליקויי למידה. 

קידום השילוב  –רגילים ספר -עם צרכים מיוחדים בבתי שילוב ילדים(. 2013, וריבקין, ד' )א' שטיין,לימ

 .ירושלים: אשלים ספרית משלבת.-ויצירת תרבות בית

 . 51-52 (,6)ז"הד החינוך, פיוחד? נוך המבחי (. מה מיוחד2013) בנימיני, א'-מנור

מעקב : יםיסודי ספר-בבתי מיוחדים צרכים עם ילדים ילובש (.2011)מ' , ומרום', א יין,מילשט', ד ,נאון

 .ברוקדייל ירושלים: מאיירס, ג'וינט .וק חינוך מיוחדלוב" בח"פרק השי יישום אחר

 וע,ת סיוע שונים כפונקציה של סוג מקור הסילמקורורים ייה לעזרה של מתבגנכונות הפנ(. 2005) קאים, ז'

ספר ה בית', מוסמך'לשם קבלת תואר  עבודת גמר דר.גיכרות, תחום הבעיה, דתיות וממידת הה

 אילן. -אוניברסיטת בר, לחינוך

מקבל העזרה, נותן דפוסי חיפוש עזרה של נוער נורמטיבי ונוער במצבי סיכון: מאפייני (. 2010) 'אים, זק

, בית הספר לחינוך, 'ילוסופיהלפ דוקטור'חיבור לשם קבלת תואר  סת הבעיה.ה ותפיהעזר

 אילן. -טת בריאוניברס

יות: השוואה בין מתבגרים במצבי יות אישחירת מקורות הסיוע לעזרה בבעב (.2014ורומי, ש' ) ,קאים, ז'

 .385-409 ,ד"ל ,חברה ורווחה סיכון לבין מתבגרים נורמטיביים.

ון כנוער בסי –ם על הערך העצמי" דל: "איוהמופנייה לעזרה על פי מרכיבי  (.2016ש' ) ורומי, ,ז'קאים, 

 .185-212 (,1)51 ,מגמות לעומת נוער נורמטיבי.

יסות תלמידים את המורים המשמעותיים עבורם: השפעותיהן של איכות (. תפ2007וטטר, מ' ) ,קסלר, ע'
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 1לוח 

לפי  נ"מרים בחובקבוצת המתבג בחינוך הרגילבקבוצת המתבגרים  אוכלוסיית המחקר, %( Nהתפלגות )

  מאפיינים אישיים

 

  "ממתבגרים בח מתבגרים נורמטיביים  

 N % N % ²  מאפיינים

 .88 65.5 91 46.6 93 זכר מגדר

  34.5 48 35.4 51 נקבה 

       

 5.71* 54.7 75 40.4 57 חילוני הגדרת 

  45.3 62 59.6 84 דתי דתיות

       

 3.29 78.7 107 69.1 96 לא בכור סדר 

  21.3 29 30.9 43 בכור ידהל

       

 .48 71.2 99 67.4 97 לא עובדים עבודה

  28.8 40 32.6 47 עובדים 

       

 4.91* 26.1 36 15.4 22 לא נשוי משפחתימצב 

  73.9 102 84.6 121 נשוי הוריםשל ה

       

 2.96 9.2 12 4.2 6 נמוך מצב 

  22.1 29 26.1 37 בינוני כלכלי

  68.7 90 69.7 99 גבוה 

 

*p < .05                                                                    
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 2לוח 

 ותליועצבהשוואה  יםלעזרה למור הייל נכונות הפנם וסטיות תקן שממוצעי

 

   מקורות סיוע מדדים

   יועצת מורה 

 M SD M SD F(1,281) Eta² 

 .52 305.23*** 1.66 2.40 1.57 4.43 לימודי

 .11 35.83*** 1.64 2.25 1.74 2.80 אישי

                

***p < .001   
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 יםלמורנ"מ ומתבגרים בח גילבחינוך הררים גם האישי של מתביה לעזרה בתחויממוצעי הפנ .1 רשיםת

 ותוליועצ
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 3לוח 

נכונות הפנייה ובין קור הסיוע ם של מומאפייני משתנים אישיותייםין מדדי התקשרות, מתאמי פירסון ב

 אישי ה חוםובת לימודיהום לעזרה למקורות סיוע שונים בתח

 

 מאפיינים משתנים אישיותיים וייםם תלמשתני

 ייםפורמל בלתי פורמליים מיתהערכה עצ ליטהש חרדה הימנעות 

       לימודי

 38*** .44*** .15* .04 .15* .19** מורה

 .42*** .49*** .01 -.13 .14* .17** יועצת

       
       אישי

 .40*** 53*** .03 -.12 .23*** .19** מורה

 .41*** .57*** -.09 -.18** .21*** .10 יועצת

 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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 4לוח 

 ה לעזרה בקרב מתבגרים בחינוך הרגיל ומתבגריםהיררכית להסבר השונות של הפנייסיה רגרקדמי מ

 בתחום הלימודי בחנ"מ

 

 ותיועצ יםמור  

 וך מיוחדחינ חינוך רגיל חינוך מיוחד חינוך רגיל  

  ²R  ²R  ²R  ²R איםמנב צעד

 .00 -.04 .01 .10 .00 .01 .02 -.13 מגדר 1

  .04  .01  -.01  -.01 מצב משפחתי 

          
 .04 .17 .02 .10 .08** .10 .02 .13 ימנעותה 2

  .07  .07  .22*  .02 חרדה 

          
 .00 -.05 .05* .27* .03 -.20* .15*** .27** שליטה 3

  .02  .19*  .22*  .25* צמיתכה עהער 

          
         ניםימאפי 4

 .26*** .53*** .20*** .23* .07** .22* .25*** .44*** ב"פ 

  -.02  .25*  .07  .10 פורמליים 

          
 .07*    .11*** .35***   שליטה×ימנעותה 5

  -.40***       ב"פ×הימנעות 

  .31**       פורמליים×נעותהימ 

 ²R ***44. ***29. ***28. ***37. 

 

*p < .05     **p < .01      ***p < .001 
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 5לוח 

רים בחנ"מ ומתבג נ"רלעזרה בקרב מתבגרים בח השונות של הפנייה היררכית להסברמקדמי רגרסיה 

 בתחום האישי

 

 יועצת מורה  

 חינוך מיוחד לחינוך רגי יוחדחינוך מ חינוך רגיל  

  ²R  ²R  ²R  ²R באיםמנ דצע

 .00 -.03 .02 -.13 .01 -.03 .01 -.10 מגדר 1

  .00  .05  .09  -.04 תימצב משפח 

          
 .06* .10 .03 -.11 .08* .11 .05* -.03 הימנעות 2

  .19*  .23*  .21*  .24* חרדה 

          
 .02 -.13 .01 .00 .03 -.21* .10** .20* שליטה 3

  -.04  .09  .11  .25* הערכה עצמית 

          
         מאפיינים 4

 .26*** .57*** .35*** .75*** .24*** .48*** .22*** .67*** ב"פ 

  -.06  -.19*  .03  -.23* פורמליים 

 ²R ***38. ***36. ***41. ***34. 

 

*p < .05.  **p < .01. ***p < .001. 
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לפנות לעזרה  בוהה ונמוכה,גבעלי הימנעות  ,נכונות של מתבגרים בחנ"מושליטה  בין הקשר .2תרשים 

 ם הלימודיבתחו יםלמור

 

 

, בעלי תבגרים בחנ"מת של מהנכונוופיינים בלתי פורמליים של מקור הסיוע הקשר בין מא .3תרשים 

 ודי בתחום הלימ ותצלפנות לעזרה ליוע הימנעות גבוהה ונמוכה,
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, בעלי הימנעות ממתבגרים בחנ" להנכונות שויוע בין מאפיינים פורמליים של מקור הסקשר ה .4תרשים 

  הלימודיבתחום  ותלפנות לעזרה ליועצ נמוכה,גבוהה ו

 

 


