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מבוא

שיטה

המסוגלות העצמית היא מושג מפתח בתיאוריה הקוגניטיבית – חברתית של
בנדורה .היא מוגדרת כיכולות של בני אדם לארגן ולהוציא לפועל פעולות
הנדרשות להשגת יעדיהם ).)Bandura, 1986
חווית ההצלחה האישית משפיעה על תחושת המסוגלות.
לאמונה של האדם ביכולתו להתקדם ולהסתגל ,למרות אירועי משבר או דחק,
יש השפעה ניכרת על תפקודו החיובי ,תחושת מחויבותו ומסוגלותו העצמית.

במחקר השתתפו שישים יועצות חינוכיות ,העובדות בבתי ספר יסודיים,
בחטיבות הביניים ובתיכונים בצפון הארץ .שלושים מהן יועצות חדשות ,עד
שנתיים בתפקיד ,שלושים מהן יועצות וותיקות ,מעל שנתיים בתפקיד .הדגימה
הינה דגימת נוחות .הנתונים נאספו במסגרת ההשתלמויות המתקיימות לאורך
השנה בתחום הייעוץ.

חוסן נפשי מוגדר כגורם פנים אישיותי ,שמשמעו היכולת של האדם להמשיך
לתפקד באופן חיובי ברמה הרגשית ,למרות הדרישות המשתנות של המציאות
ובמצבי טראומה ( .)Condly, 2006
מחקר זה ,בחן את הקשר בין מסוגלות עצמית לבין חוסן נפשי ,בעבודת היועץ
החינוכי ,מתוך הנחה שלקשר זה השפעה ניכרת על תפקודו.

סקירת ספרות
יועצים מתמודדים באופן יום יומי במסגרת עבודתם בבית הספר עם מצבים
מורכבים של תלמידיהם כגון :דיכאון ,ניסיון התאבדות ,הריון ,שימוש בסמים,
אלימות ועוד .עליהם למלא תפקיד מול ההורים ,צוות בית הספר וגורמים
טיפוליים מחוץ לבית הספר .במצבים אלה עלולים היועצים לחוש לחץ ועומס.
כדי שיחוו תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בתפקידם ,עליהם להיות בעלי חוסן
נפשי גבוה (.)Bulent, 2012
לחוסן הנפשי שלושה מאפיינים:
מחויבות –  commitmentתכונה אישיותית המתבססת על מידת אמונתו של
האדם בחשיבות קיומו ובערכם ואמיתותם של מעשיו.
שליטה  control -תכונה המציינת את נטייתו של האדם לפעול מתוך אמונה
ותחושת ביטחון ביכולתו לנקוט עמדה אקטיבית ולהשפיע על מהלך האירועים
בחייו ובסביבתו.
אתגר –  chalangeמאפיין אישיותי הבא לידי ביטוי בתפיסת עולם הרואה
בשינוי – יותר מאשר ביציבות ,דרך חיים נורמטיבית .השינוי הוא למעשה
הזדמנות לצמיחה אישית ).(Kobasa,1979
נמצא במחקרים כי בשנים הראשונות לעבודה ,עובדי החינוך מגלים רמה

כלי המחקר
שאלון פרטים אישיים של היועצת
שאלון מסוגלות עצמית כללית )(Chen & Guly, 1997
(אלפא קרונבך )0.082
שאלון חוסן נפשי )Hardiness Scale – third generation (Kahn, 1986
(אלפא קרונבך נעה בין )0.085 - 0.079

תוצאות
1

2

גבוהה של מחויבות ומעורבות ,מקדישים זמן רב לעבודה וחדורים רצון למלא
את ייעודם (  .(Veenman,1984עוד נמצא שככל שעוברות השנים בעבודת
החינוך ,בהן נצבר וותק גבוה יותר ,כך גוברת תחושת השחיקה והתחושה
השלילית של מורים כלפי ההוראה ( פרידמן ולוטן.)1993 ,

3

השערות המחקר

4

 .1ימצא הבדל בתחושת המסוגלות העצמית של יועצות חדשות בהשוואה
ליועצות וותיקות ,כך שהמסוגלות העצמית של יועצות וותיקות ,תהייה גבוהה
יותר מהמסוגלות העצמית של יועצות חדשות.
 .2ימצא הבדל בתחושת החוסן הנפשי של יועצות חדשות בהשוואה ליועצות
וותיקות ,כך שחוסנן הנפשי של יועצות וותיקות ,יהיה גבוה יותר מחוסנן
הנפשי של יועצות חדשות.
 .3ימצא הבדל בין יועצות חדשות לוותיקות בקשר שבין מסוגלות עצמית
לחוסן נפשי ,כך שהקשר יהיה חזק יותר בקרב היועצות הוותיקות.
 .4ימצא קשר חיובי בין תחושת המסוגלות העצמית של יועצות לבין חוסנן
הנפשי .ככל שתחושת המסוגלות העצמית תהיה גבוהה יותר ,כך החוסן
הנפשי יהיה גבוה יותר.
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