195

ìù äëéîú íéããåòîä íéîøåâ
äìéòô úåáøåòîá íééìàéöåñ íéãáåò
äìéä÷-íé÷ñò éøù÷á
1

íäá ïåðîà

בעת האחרונה ,במיוחד על רקע תהליכי ההפרטה ,עסקי מעורבי במידה גוברת
והולכת בפעילות קהילתית )קשרי עסקיקהילה( .זירת הפעילות שלה היא ג
בי השאר זירת פעילותה של העבודה הסוציאלית .כדי שיהיו לפעילות זו מסגרת
מקצועית ופיקוח הול ,חשוב שעובדי סוציאליי ייקחו בה חלק .המחקר
הנוכחי נועד לאתר גורמי המסבירי עמדות חיוביות של עובדי סוציאליי
בשני תחומי בהקשר זה) :א( מעורבות עובדי סוציאליי בתפקידי הקשורי
לקשרי עסקיקהילה; למשל :גיוס כספי ומשאבי אחרי מהעסקי לקהילה
וארגו הפעילות החברתית של העסקי בקהילה; )ב( השפעת על תהליכי קבלת
ההחלטות והביצוע בנושאי הקשורי לקשרי עסקיקהילה .המחקר התבסס על
שאלו מובנה שהועבר ל 206עובדי סוציאליי במחלקות רווחה .ממצאיו
מלמדי שתמיכת מנהלי המחלקות בקשרי עסקיקהילה ותחושת העובדי
הסוציאליי שה מסוגלי לעסוק בפעילות זו מסבירי את שני המשתני
)מעורבות בתפקידי והשפעה( .ממצאי אחרי במחקר מורי על גורמי
אחרי המסבירי רק אחד ממשתני המעורבות של העובדי; לדוגמה :משאבי
מוגבלי בארגו ,מעורבות העובד בתפקידי ניהול ,ושייכותו ללאו ערבי לעומת
יהודי .לעומת זאת ,מחויבות לעבודה סוציאלית לא תרמה באופ מובהק לא$
אחד מהמשתני שנבדקו .מסקנות בתחו המקצועי ,המחקרי ,ההכשרתי
והניהולי נידונות במאמר.
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àåáî
קשרי עסקי קהילה ה חלק מהתפתחותה של תופעה רחבה יותר של אחריות חברתית
של עסקי ,הכוללת היבטי מספר) :א( על העסק להיות יצרני ורווחי מבחינת בעלי
העניי הקשורי לפעילות הכלכלית ,כגו צרכני ,עובדי ובעלי עניי אחרי
)) .(Stakeholdersב( על העסק לפעול במסגרת החוק והתקנות שמכתיבה החברה ועל פי
נורמות אתיות מקובלות) .ג( העסק מחויב לסביבה הפיסית שהוא מצוי בה ומתחייב למנוע
זיהו אוויר ,השלכת פסולת ועוד כיוצא באלה) .ד( מצופה מהעסק שיתרו לפיתוח
הקהילה ) & Boehm, 2005; Carrol, 1999; Cran, McWilliam, Matten, Moon,
 .(Siegel, 2008; Lee, 2008העבודה הנוכחית מתמקדת בתחו האחרו של קשרי
עסקיקהילה.
הצור במעורבות עסקי בקהילה בהקשר של אספקת שירותי רווחה בולט על רקע
תהליכי הפרטה המובילי להידלדלות המשאבי בארגוני חברתיי ולצור בשירותי
חלופיי )כה ;2003 ,רייכל ,גדרו ושניגמליאל ;2000 ,שמידCrane & ;2001 ,
 .(Matten, 2007; Gamga & Lamberti, & Lettieri, 2009; Mele, 2004הצור
בולט במיוחד אצל קהלי היעד של העובדי הסוציאליי ,הקבוצות המוחלשות,
המתקשות לאתר חלופות לשירותי שקוצצו )הזנפלד ;2005 ,כורזיקורושי ,ליבובי'
ושמיד ;2005 ,קאופמ ;2008 ,קט .(Aspalter, 2008; Olsen, 2007 ;2008 ,ואכ
העסקי מעורבי במגוו תחומי שנמצאי תחת טיפול של העובדי הסוציאליי –
נוער בסיכו ,עולי חדשי ,מובטלי ,אנשי ע מוגבלויות ,קשישי במצוקה – וכ
בפיתוח פרויקטי קהילתיי ,חינוכיי וכלכליי )נוטמשוור' וגדותBoehm, ;2003 ,
.(2009; Cran, McWilliam, Matten, Moon, & Siegel, 2008
למעורבות עסקי בקהילה יש יתרונות מספר) :א( עסקי תורמי בנושאי הקשורי
לפיתוח קהילתיכלכלי ) ,(Ragardo, 2009וה מעודדי עובדי רווחה להרחיב את
פעילות בנושאי כלכליי ) Barbera, 2006; Sherraden, Laux, & Kaufman,
) .(2007; Zufferey, 2008ב( עסקי תורמי לפיתוח הו אנושי ותשתיות תעסוקתיות
באזורי מוכי אבטלה )) .(Bonfiglioli, Moir, & Ambroshini, 2006ג( ה מסייעי
בהתמודדות ע מצוקת כוח אד בקהילה באמצעות מתנדבי ) & Muthuri, Matten,
) .(Moon, 2009ד( לעסקי יש כוח פוליטי והשפעה על מערכות ארציות ובינלאומיות
) ,(Schuster & Lundstrom, 2002הנחוצה לפיתוח במישור הקהילתיהכלכלי
)) .(Crosby, 2002ה( ה מכריחי ארגוני חברתיי לבחו גישות של עלותתועלת,
להצביע על תוצאות מדידות ) (Simpson, 2009ולפתח גישה שיווקית ) Campbel et al.,
 .(2004למנהלי ועובדי בעסקי יש ניסיו בתחומי אלה ,וה יכולי להקל על שירותי
הרווחה לאמ' גישות כאלה ולהפנימ.(Boehm, 2005) .
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לצד היתרונות יש כמוב ג חסרונות) :א( עסקי אינ מצוידי במיומנויות מתאימות
ובידע מקצועי ,ובמקרי רבי אי ה רגישי ואינ מחויבי די הצור לראייה כוללת
של סדר העדיפויות ,הנדרשת בפיתוח תוכניות המתמודדות ע מצוקות בחברה
) .(Poncelet, 2003הסתמכות על עסקי עשויה אפוא להוביל לחלוקת משאבי לא
הוגנת .בדר כלל אי עסקי מחויבי על פי חוק למסור די וחשבו על פעילות
החברתית )) .(Boehm, 2005ב( עסקי עלולי לנצל את פעילות החברתית להאדרת
כוח וטובת במקו להעצי את האזרחי ואת הקהילה ) Banerjee & Munger,
 .(2004; Poncelet, 2003בעיה זו חריפה במיוחד ,כי כוח של עסקי במקרי רבי
עולה על זה של האזרחי )) .(Wood & Logsdon, 2001ג( בדומה לפעילות ארגוני
המגזר השלישי ,הסתמכות יתר על עסקי עשויה לטשטש את אחריות של המוסדות
הציבוריי והמקצועיי ).(Basu & Palazzo, 2008; Johansson, 2003
פרדריק ) (Frederick, 2006מצביע על נקודות החולשה בקשרי עסקיקהילה ומציע
פיקוח הול והתערבות של גורמי מקצועיי בתהלי מעורבות העסקי בקהילה .נוטמ
שוור' וגדות ) (2003מדגישות את החשיבות של מעורבות העבודה הסוציאלית בקשרי
עסקיקהילה .עובדי סוציאליי יכולי לתרו לתהלי פיקוח וליווי מקצועי .ה
נשעני על גו* ידע רחב העוסק בפעילויות שהעסקי חודרי אליה ,ויש לה אחריות
כלפי החברה ומוסדותיה לשמור על סטנדרטי מקצועיי בבוא להוציא לפועל מיזמי
חברתיי ) .(Lee, Uken & Sebold, 2004לעובדי סוציאליי יש מומחיות ומיומנות
שנרכשו תו לימוד תיאורטי והתנסויות מבוקרות של עבודה מעשית ) Barak, Travis,
 .(Pyun, & Xie, 2009ה מחויבי לעבודה שיטתית ,להקצאת משאבי נטולת משוא
פני ולעבודה על פי סטדנרטי מקצועיי ).(Jayaratne, Croxton, & Mattison, 1997
עובדי סוציאליי מחויבי לכללי של צדק חברתי ) (Roose & Bie, 2008ולקוד אתי
הכולל כללי התנהגות כלפי לקוחות ובעלי עניי אחרי ) .(Woodcock, 2008ג לעסקי
יש קוד אתי ,א הוא מתמקד יותר בתחומי אחרי ,הקשורי ליחסי עבודה ועסקי.
ההצדקה למעורבות עובדי סוציאליי נובעת אפוא מהשאיפה לשלב בקשרי עסקי
קהילה תהליכי המבוססי על ידע מקצועי ועל נטילת אחריות ) .(accountabilityהעדר
מעורבות שלה עשוי להשאיר את הקבוצות המוחלשות ללא פיקוח נאות ,ללא יד
מקצועית מכוונת וללא סנגור .חשיבות מעורבות העובדי הסוציאליי בולטת במיוחד,
כשיש חפיפה בי תחומי הפעילות של עסקי ושל העבודה הסוציאלית.
ראוי לציי שמעורבות עובדי סוציאליי מהשירות הציבוריהממשלתי )מחלקות
הרווחה( בקשרי עסקיקהילה משקפת מגמה גוברת להידוק שיתו* הפעולה בי
הממשלה לעסקי ,מגמה המתבטאת במסמכי מדיניות של ממשלת ישראל ,המצביעי על
צור בחיזוק הקשר של הממשלה ע ארגוני החברה האזרחית ,במיוחד לאחר מלחמת
לבנו השנייה )משרד ראש הממשלה .(2009 ;2008 ,בנוס* לתפקידה המסורתי של
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הממשלה – פיקוח על הפעילות החברתית של עסקי – מצופה ממנה לעודד יוזמות של

קשרי עסקיקהילה )מכו ראותAlbareda, Lozano, & Ysa, 2007; Moon, ;2008 ,
.(2004; Qu, 2007

המחקר הנוכחי בח שני היבטי של מעורבות העובדי הסוציאליי בהקשר שדובר בו:
)א( מעורבות ישירה בפעילות של קשרי עסקיקהילה )גיוס תרומות כספיות ומשאבי
אחרי מהעסקי ,ארגו וניהול פעילות חברתית של העסקי בקהילה וגיוס עובדי
מהעסקי לפעילות התנדבותית בקהילה(; )ב( מידת ההשפעה שיש לעובדי סוציאליי
על תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע של הפעילות הנערכת במסגרת קשרי עסקי
קהילה; למשל :העברת וקבלת מידע על הפעילות המתרחשת במסגרת קשרי עסקי
קהילה; ייעו' להתוויית המסגרת והאופי של פעילות זו; זכות הכרעה ,חלקית או מלאה,
בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לפעילות.
המחקר מתמקד בבחינת גורמי אישיימקצועיי ומערכתיי שיכולי לתרו לעמדה
חיובית של עובדי סוציאליי בשני תחומי אלה .המחקר בדק את עמדות העובדי ,ולא
את פעילות .א* שבשני האחרונות החל משרד הרווחה לפעול בתחו קשרי עסקי
קהילה )סטטמ וקליינמ ,(2009 ,כבר בתהליכי המחקר הראשוני נמצא ,שלפחות בשלב
זה רק עובדי מעטי מעורבי באופ ישיר בפעילות בתחו זה .החשיבות ללמוד על
עמדות העובדי הסוציאליי )ולא רק פעילות מעשית( כלפי מעורבות בקשרי עסקי
קהילה קשורה ביכולת להניע עובדי בעלי עמדות חיוביות לשינוי וליישו .ולהפ ,
הקושי בהכוונת עובדי לפעילות כאשר עמדת שלילית ) & Diamond, 2008; Furst
 .(Cable, 2008ידע על הגורמי התורמי לעמדות חיוביות של העובדי הסוציאליי
כלפי מעורבות של העובדי בקשרי עסקיקהילה יאפשר לפיכ למוסדות המכשירי
והמעסיקי לכוו את העובדי לפעילות יישומית בתחו זה.

úåøôñ úøé÷ñ
כמחקר ראשו בנושא ,הבוח גורמי הקשורי למעורבות של עובדי סוציאליי בקשרי
עסקיקהילה ,נבדקו היבטי שוני בשני מישורי מרכזיי :המישור האישיהמקצועי
)תפיסת מעורבות העובד הסוציאלי בקשרי עסקיקהילה כפעילות מקצועית; מסוגלות
של עובדי סוציאליי לעסוק בתחו של קשרי עסקיקהילה; מחויבות העובד
הסוציאלי למקצוע; תפקידיו בארגו( ,והמישור המערכתי )משאבי מוגבלי; תמיכת
המנהל; עמדה ביחס למדינת רווחה והפרטה( .כאמור ,מעורבות פעילה של עובדי
סוציאליי בתחו קשרי עסקיקהילה מתייחסת לשני מישורי :מעורבות בתפקידי
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ספציפיי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה; השפעה על קבלת ההחלטות הנוגעות לתכנו
וביצוע בתחומי הקשורי לקשרי עסקיקהילה.

ÈÚÂˆ˜Ó È˘È‡ ¯Â˘ÈÓ
˙˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙÎ ‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÒÈÙ
כנקודת מוצא לבחינת הגורמי המסבירי את תמיכת העובדי הסוציאליי במעורבות
בקשרי עסקיקהילה שימשו עבודות שחקרו מתי ה מתנגדי לתהליכי ולשיטות
עבודה או נכוני לאמ' אות ,כשאב הבוח היא א אות שיטות ותהליכי מתיישבי
ע הפעילות המקצועית והערכית הרווחת במקצוע א לאו ) .(Buroway, 1979בקרב
עובדי סוציאליי נמצאה התנגדות לשינוי ,כשהשינוי שיק* איו על הגישה המקצועית
והערכית הרווחת ) .(Baines, 2004לעתי התעצמה ההתנגדות לשינוי עד כי העובד
הסוציאלי שקל לעזוב את מקו העבודה ).(Abramovitz, 2005; Baines, 2008
המעורבות האפשרית של עובדי סוציאליי בקשרי עסקיקהילה עשויה להתנגש ע
תפיסת המקצועית וע ערכי העבודה הסוציאלית ) Basu & Palazzo, 2008; Boehm,
 .(2005; Fredrick, 2006היא עשויה להתנגש ג ע פעילות גיוס המשאבי הכרוכה
בקשרי עסקיקהילה ) .(Kotler & Lee, 2008; Walker, 2002בעבר נתפס גיוס
משאבי כפעולה פילנתרופית חד כיוונית ,לא מקצועית של "שנור" ,וזיקת המתרי
לתור היתה רופפת ובדר כלל חד פעמית ) .(Lauffer,1985היו שראו בגיוס משאבי
עיסוק בלתי מקצועי ) (Hager, Rooney, & Pollack, 2002ולעתי אפילו שלילי,
ומגייסי המשאבי נתפסו כמניפולטיבי ,נוכלי וסחטני ) Grace, 2005; Wagner,
).1997
ואול לאחרונה מתפתחת גישה חיובית יותר ,המדגישה את הצד המקצועי של גיוס
משאבי :פעולות המחייבות ידע )לצור איתור תורמי פוטנציאליי למשל(; ניסוח
ברור של מטרות משותפות; בחירת אסטרטגיה; תהליכי הערכה; היכולת לבנות ע
התור מערכת יחסי הדדית ,פעמי רבות לטווח ארו  ,תו שותפות לאתגר חברתי
).(Fisher, Vandenbosch, Antia, & Kersi, 2008
התפיסות המקצועיות והערכיות כלפי קשרי עסקיקהילה אינ אחידות .א נית לצפות
שעובדי סוציאליי התופסי את קשרי עסקיקהילה כפעילות מקצועית יצדדו
במעורבות פעילה בתחו.
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‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜ Ï˘ ÌÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ
בנדורה ) (Bandura, 1977הגדיר מסוגלות עצמית כאמונה או שיפוט של היחיד שהוא
יכול להצליח במשימה כלשהי ולהשלי אותה .מאז חוקרי רבי מביאי הוכחות
אמפיריות לכ שמסוגלות עצמית היא מנבא משמעותי במגוו רחב של משימות ,רמת
ביצוע ,התמדה בפעילות ,השלמת מטרות ויעדי ופעילות שיש בה אתגרי מעבר למגוו
התפקידי הרווחי ) .(Narciss, 2004ואול חשוב לציי שתחושת המסוגלות העצמית
הכללית של אד עשויה להשתנות ממצב למצב ,ואי היא תכונה גלובלית וסטטית
) .(Babdura & Jourdan, 1991ייחודה של תחושת המסוגלות העצמית הוא בכ שהיא
ספציפית למשימה ולמצב ) .(Pintrich & Schunk, 1995מחקרי מאשרי את התרומה
של מסוגלות ספציפית לעמידה בהצלחה במשימות במקצועות שוני בכלל ) & Abele
 (Spurk, 2009; Brown, Jones, & Leigh, 2005ובעבודה סוציאלית בפרט Palmer
) .(Boehm, 2006 ;& Randall, 2002על כ נית לצפות שתחושת של עובדי
סוציאליי שה מסוגלי לפעול בקשרי עסקיקהילה תהיה קשורה לעמדה חיובית כלפי
מעורבות הפעילה בתחו זה.
ÔÂ‚¯‡· Â„È˜Ù˙Â ÂÚÂˆ˜ÓÏ ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ ˙Â·ÈÂÁÓ
מחקרי מורי שמחויבות גבוהה למקצוע תורמת למוטיבציה גבוהה ולמעורבות גדולה
במגוו רחב של תפקידי .עובדי בעלי מחויבות גבוהה למקצוע א* נוטי לוותר על
מניעי אישיי ולהירת ביתר שאת למשימות הקשורות לתפקיד ולארגונ ) Freund,
 .(2005; Chen, Chang, Lin, & Chen, 2009מחקרי על מחויבות מראי שעובדי
ע רמת מחויבות מקצועית גבוהה נוטי לבצע משימות בהתלהבות רבה יותר ,ג כשה
חורגות מהגדרת התפקיד הפורמלי והשגרתי ) Bogler & Somech, 2004; Giffords,
 .(2003לכ עובדי סוציאליי בעלי מחויבות גבוהה עשויי לתמו במידה רבה יותר
בתחומי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה .מחויבות גבוהה עשויה לעודד מעורבות
בפעילות עסקיקהילה ,ג משו שהיא מסייעת לשמור על המשאבי הנדרשי לקיו
הפעילות המקצועית ,במיוחד בתקופה של הפרטה שבה הממשלה מקצצת בתקציביה ג
בשירותי הממשלתיי ).(Nwafor, 2005; Timothy, 2003
ואול בהגדרת המחויבות למקצוע לא נית להסתפק בהגדרה כללית של עבודה
סוציאלית ,שכ עבודה סוציאלית מתרכזת במקרי רבי בייעו' וטיפול בפרט
) (Hardcastle, Wenocur, & Power, 1997יחד ע זאת ,פרקטיקה בעבודה קהילתית
מתמקדת במידה רבה בפעילות במערכות רחבות ,ארגוניות ובי ארגוניות ) & Rubin
 .(Rubin, 2008; Weil, 1996א כ ,נית לצפות שתהיה אצל עובדי סוציאליי זיקה
בי מחויבות למקצוע לבי תמיכה במעורבות בקשרי עסקיקהילה .א זיקה הדוקה
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יותר צפויה בי מחויבות של העובדי לעבודה קהילתית לבי תמיכת במעורבות
פעילה בקשרי עסקיקהילה.
בדר דומה נית לבחו הבדלי בי עובדי סוציאליי בתפקידי קליניי ,שכאמור אינ
נוטי בדר כלל לעסוק בתפקידי מערכתיי וכספיי ,לבי נושאי תפקידי ניהוליי
) .(Felice, Perlmutter, & Crook, 2004; Schmid, 2004נית לצפות שבקרב עובדי
סוציאליי יימצא מתא חיובי בי מידת עיסוק בתפקידי ניהוליי לבי תמיכת
במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.

È˙Î¯ÚÓ‰ ¯Â˘ÈÓ‰
ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈ·‡˘Ó
עמדת העובדי הסוציאליי כלפי קשרי עסקיקהילה נובעת מהצור הבסיסי לייבא
לארגו תשומות על רקע משאביו המוגבלי ,כפי שמתבטא בגישת המערכת הפתוחה.
גישה זו מציגה את הארגו כמערכת פתוחה ,שבה מוחלפות תשומות בתפוקות .המערכת
הפתוחה ,בנסותה להימנע מאנטרופיה )תהלי של התפרקות וכליה( ,מאחסנת אנרגיה על
ידי כ שהיא מייבאת מסביבתה אנרגיה רבה יותר מזו שהיא מוציאה .אנרגיה זו מבטיחה
את קיו הארגו בזמ משבר שהוא תולדה של הידלדלות המשאבי .א כ ,ככל
שהמשאבי בארגו דלי יותר ,כ יפעל הארגו ביתר שאת לאתר חלופות להשלמת
המשאבי )שמיד .(Katz & Kahn, 1978; Wodak & Meyer, 2001 ;1997 ,עובדי
סוציאליי עשויי אפוא לפנות לקשרי עסקיקהילה בשל חוסר ממשי במשאבי ,כשה
נדרשי לגייס משאבי כדי לדאוג לפעילות התקינה של מחלקת הרווחה ולשירות הול
ללקוחות .למעשה ה יחתרו למצב של אנטרופיה שלילית .א כ ,נית לצפות שיימצא
אצל מתא חיובי בי תפיסה של חוסר משאבי כספיי בארגו לבי תמיכה במעורבות
פעילה בקשרי עסקיקהילה.
˙Ï‰Ó‰ ˙ÎÈÓ
מחקרי מצביעי על מרכזיותו והשפעתו של המנהל על העובדי בארגו ) Soren,
 .(Weise, & Gemunden, 2007התפקיד המכריע של המנהל בא לידי ביטוי במספר
היבטי :עיצוב התרבות הארגונית ) ;(Schein,1992הנהגת שינויי ,בארגו ובשירותי
) ;(Harris & Ogbonna, 2002תיוו ותיאו בי דרישות מנוגדות העולות מהסביבה
החיצונית והפנימית ) .(Fleming & Spicer, 2004כ ג השפעתו של המנהל בארגוני

הרווחה עשויה להיות מרכזית בעיצוב ערכי ונורמות המתחייבי מקשרי עסקיקהילה,
בעיצוב קודי התומכי ברעיו או מתנגדי לו .מעורבות המנהל בשירותי הרווחה נחוצה
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בפעילות זו ,ג כי במקרי רבי אי קשרי עסקיקהילה מעוגני בדפוסי הפעילות של
הארגו וה מחייבי שינויי וחידושי בדפוסי אלה .א כ ,נית לצפות שאצל עובדי
סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תמיכת המנהל בקשרי עסקיקהילה לבי תמיכת
שלה במעורבות פעילה בתחו זה.
‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙È„Ó ÈÙÏÎ ‰„ÓÚ‰
הגישה התומכת בקשרי עסקיקהילה מבוססת על הפרטה .ככל שהממשלה מושכת ידה
ממחויבות לאוכלוסיות שונות בקהילה ,הצור בחלופות לאספקת המשאבי גובר,
וחלופה אפשרית אחת היא המחויבות של עסקי לקהילה )רייכל ,גדרו ושניגמליאל,
.(Crane & Matten, 2007 ;2000
בשני האחרונות גובר הוויכוח בנוגע למידת אחריותה של המדינה לתת מענה לצורכי
אזרחיה .למרות הישגיה של מדינת הרווחה בתחומי מגווני ,כמו צמצו ממדי העוני,
הבטחת שירותי בריאות מקיפי ,פתיחת מערכות החינו לפני רוב הילדי ובני הנוער ,יש
רבי המבקרי אותה ); .(Claessense & Simeon, 2004; Jabour, 2005ה טועני
כנגדה שתרמה לאינפלציה ולגידול בשיעורי האבטלה ,וכשלה בהשגת שוויו ובצמצו
ממדי העוני .אחרי טועני שהמדינה מחריפה את הבעיות החברתיות שהיא מתיימרת
לפתור ,על ידי כ שהיא פוטרת אנשי מאחריות ויוצרת תלות ) .(Barr, 2004הוויכוח
אינו פוסח על מוסדות העבודה הסוציאלית ,מכיוו שמדיניות אספקת שירותי הרווחה
בידי הממשלה או דר גופי חלופיי מטעמה נוגעת במישרי לקבוצות במצוקה,
שבמקרי רבי נפגעות ראשונות עקב הפסקת התמיכה הישירה של הממשלה או עקב
היעדר של חלופות הולמות במסגרות וולנטריות )הזנפלד ;2005 ,כורזיקורושי,
ליבובי' ושמיד ;2005 ,קאופמ ;2008 ,קט.(Aspalter, 2008; Olsen, 2007 ;2008 ,
מכיוו שקשרי עסקיקהילה מבוססי כאמור על רעיו ההפרטה ,נית לצפות שאצל
עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תמיכה במדיניות הפרטה לתמיכה במעורבות
פעילה בקשרי עסקיקהילה.

åéúåøòùäå ø÷çîä úìàù
שאלת המחקר בוחנת א יש אצל עובדי סוציאליי קשר בי היבטי אישיימקצועיי
והיבטי מערכתיי לבי עמדת בנוגע למעורבות בקשרי עסקיקהילה .כזכור,
מעורבות פעילה של עובדי סוציאליי בתחו קשרי עסקיקהילה מתייחסת לשני
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מישורי :מעורבות בתפקידי ספציפיי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה; השפעה על
קבלת ההחלטות הנוגעות לתכנו וביצוע בתחומי הקשורי לקשרי עסקיקהילה.
ההיבטי האישייהמקצועיי ה תפיסת המעורבות של עובדי סוציאליי בקשרי
עסקיקהילה כפעולה מקצועית ,תחושת מסוגלות לעסוק בתחו של קשרי עסקי
קהילה ,מחויבות למקצוע ולעבודה קהילתית ותפקידי ניהול בארגו .ההיבטי
המערכתיי ה תפיסת המשאבי בארגו ,תמיכת מנהל המחלקה בקשרי עסקיקהילה
ותמיכה במדיניות ההפרטה.
כדי לענות על שאלת המחקר הועלו ההשערות האלה:
 :1 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תפיסת מעורבות בתחו
קשרי עסקיקהילה כפעולה מקצועית לבי עמדת כלפי מעורבות בתחו זה.
 :2 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תחושת המסוגלות לעסוק
בקשרי עסקיקהילה לבי תמיכת במעורבות פעילה בתחו זה.
 :‡3 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי מידת המחויבות למקצוע
העבודה הסוציאלית לבי תמיכה במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.
 :·3 ‰¯Ú˘‰מתא חיובי יימצא ג בי מחויבות לעבודה קהילתית לבי תמיכה
במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.
עוצמת המתא בהשערה 3ב )המתמקדת בעבודה קהילתית( תהיה גבוהה יותר בהשוואה
לעוצמת המתא בהשערה 3א )המתייחסת לעבודה סוציאלית באופ כללי(.
 :4 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי מידת העיסוק בתפקידי
ניהוליי לבי תמיכה במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.
 :5 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תפיסה של מחסור במשאבי
כספיי בארגו שה עובדי בו לבי תמיכה במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.
 :6 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תמיכת מנהל המחלקה
לשירותי חברתיי בקשרי עסקיקהילה לבי תמיכת שלה במעורבות בקשרי אלה.
 :7 ‰¯Ú˘‰אצל עובדי סוציאליי יימצא מתא חיובי בי תמיכה במדיניות ההפרטה
לבי תמיכה במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה.
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Ì‚„Ó
המדג נער בקרב עובדי סוציאליי במחלקות לשירותי חברתיי בישראל.
המשתתפי נבחרו באקראי ,מתו רשימה של עובדי סוציאליי במחלקות הרווחה
באזור הצפו .מתו הרשימה נבחרו באקראי  100מחלקות ,ושאלוני הועברו באופ
אקראי ל 300עובדי .התקבלו בחזרה  206שאלוני ) 68.67אחוז החזר( .רוב
המשתתפי ה עובדי פרטניי ) 54.46אחוז( ,האחרי ה מנהלי ) 15.84אחוז(,
עובדי כוללניי )המשלבי טיפול פרטני וקהילתי;  15.84אחוז( ועובדי קהילתיי
) 13.86אחוז( .רוב המשתתפי ה נשי ) 77.67אחוז( ,וגיל נע בי  24ל ;68ממוצע:
 .38.56רוב בעלי תואר ראשו בעבודה סוציאלית ) 60.40אחוז( ,והשאר בעלי תואר שני.
רוב המשתתפי יהודי ) 67.49אחוז( ,והיתר ערבי ) 32.51אחוז(.

‡Ì„Â·ÈÚÂ ÌÈÂ˙‰ ÛÂÒÈ
הנתוני במחקר נאספו באמצעות שאלו מובנה .החלק הראשו של השאלו כלל שני
מדדי המתייחסי לעמדות העובדי הסוציאליי כלפי מעורבות בקשרי עסקיקהילה
)המשתני התלויי( .החלק השני כלל שבעה מדדי המתייחסי לגורמי היכולי
להסביר את שונות המשתני התלויי .החלק השלישי כלל שאלות אחדות על נתוני רקע.
לפני העברת השאלו ,נער מבח מוקד .השאלו הופ' באמצעות שישה מראייני,
תלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית ,שהוכשרו לנושא .המראייני הגיעו למקומות
העבודה ,חילקו את השאלוני ואספו אות בו ביו או אחרי ימי ספורי .ניתוח הנתוני
נעשה באמצעות תוכנת  .SPSSהשערות המחקר נבדקו באמצעות שיטות סטטיסטיות
מקובלות במדעי החברה :חישוב מדדי מרכז ופיזור )ממוצעי וסטיות תק( ,מבחני
מתא ,מבחני  tוניתוח רגרסיות רב משתניות.

ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ˙˘Ó‰
המחקר כלל שני משתני תלויי :הראשו מתייחס לעמדת העובדי הסוציאליי כלפי
תפקידי שוני שלה בקשרי עסקיקהילה ,והשני לעמדת כלפי רמת ההשפעה
הרצויה על קשרי עסקיקהילה .המשתתפי התבקשו לציי את התשובה המתאימה על
סול של  5דרגות – 1 :בכלל לא;  – 2מעטה;  – 3בינוניות;  – 4רבה;  – 5רבה מאוד.
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˙ :(„·ÂÚ‰ ˙„ÓÚ) ‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ È„È˜Ùמדד הבוח את תפקידי
העובד הסוציאלי בקשרי עסקיקהילה נבנה במיוחד למחקר זה .המדד נבנה עוד קוד
לבניית השאלו באמצעות סקירת ספרות ותשאול של  15עובדי סוציאליי ,ביניה אנשי
אקדמיה ועובדי בשדה ,ו 15אנשי עסקי ,שכל אחד מה התבקש לציי תפקידי
אפשריי של עובד סוציאלי בקשרי עסקיקהילה .הרשימה שהתקבלה קובצה ונבדקה
שוב אצל הנשאלי .המדד כלל  10תפקידי; למשל :מזהה וממפה את הצרכי
הקהילתיי המתאימי לפעילות של קשרי עסקיקהילה בקהילה; מגייס תרומות כספיות
של עסקי לקהילה; מארג ומנהל את הפעילות החברתית של העסקי בקהילה; מגייס
עובדי מעסקי לפעילות התנדבותית בקהילה .הנשאלי התבקשו לענות על השאלה
הזו" :באיזו מידה עובד סוציאלי מצופה להיות מעורב בכל אחת מהפעולות הבאות?"
בניתוח עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.92
¯ :ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙Óבזיקה לשאלו הבוח את רמת ההשפעה
בארגוני ) (Cabrera, Ortega, & Cabrera, 2003נבנה מדד הכולל ארבעה פריטי,
המתארי רמת השפעה :מקבל ומוסר מידע על תופעות חברתיות לעסקי; יוע' לעסק
בביצוע פעילויות שונות; שות* זוטר בתכנו וביצוע )ללא זכויות הצבעה(; שות* בכיר
בתכנו וביצוע )ע זכויות הצבעה( .הנשאלי התבקשו לענות על השאלה הזו" :באיזו
מידה ,לפי דעת  ,עובד סוציאלי מצופה להיות מעורב בכל אחת מהפעולות הבאות?"
בניתוח עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.86

‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· „·ÂÚ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
Ì‰ÈÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â
כדי לבדוק את הגורמי המסבירי את עמדת העובד כלפי מעורבות בקשרי עסקי
קהילה ,נבנה שאלו של שבעה מדדי .המדדי כוללי היגדי שהמרואייני התבקשו
להגיב אליה ולציי את מידת הסכמת ע כל היגד ,על סול של חמש דרגות.
 :˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙÎ ‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÂÚ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÒÈÙ˙ „„Óנבדק
בזיקה לשאלו קוד ) .(Boehm, 2006אותו שאלו כלל שבעה פריטי שעברו התאמה
מעיסוק בגיוס כספי לקשרי עסקיקהילה; למשל :פעולה המבוססת על גו* של ידע;
פעולה המחייבת ידע ייחודי בתחו המקצוע; פעולה המבוססת על דיאלוג ויחסי של
כבוד הדדי בי העובד סוציאלי לעסק; פעולה של ניצול )הפו (; פעולה המערבת בתוכה
מניפולציות )הפו ( .העובדי התבקשו להתייחס להיגד "מעורבות של עובדי סוציאליי
בפעולות של קשרי עסקיקהילה נתפסת בעיני ) "...ובהמש צוינו הפעולות השונות(.
בניתוח עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.79
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 :˙ÂÏ‚ÂÒÓ ˙ÒÈÙ˙ „„Óהשאלו חובר בזיקה לשאלו קוד ,הבודק תחושת מסוגלות
אישית ספציפית בגיוס משאבי ) ,(Boehm, 2006וכלל שבעה פריטי שעברו התאמה
מעיסוק בגיוס כספי לקשרי עסקיקהילה .למשל :אני מכיר דרכי פעולה הולמות
לפיתוח קשרי עסקיקהילה; אני לא מעודכ למי נית לפנות בנושא מחויבות חברתית
של עסקי; אני חושב שאני מסוגל להשפיע על עסקי לתרו משאבי .העובדי
התבקשו לענות על השאלה הזו" :באיזו מידה הינ מסכי/מה ע כל אחד מהמשפטי
הבאי?" בניתוח עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.87
 :(˙È˙ÏÈ‰˜ ‰„Â·ÚÏÂ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ) ÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â·ÈÂÁÓ „„Óהמדד הסתמ
על מדד המחויבות של פורטר ועמיתי ) (Porter et al., 1974ועל גרסתו בעברית של
בה וליטווי ) .(Boehm & Litwin,1997הוא כולל תשעה היגדי :שלושה מתייחסי
לאמונה במטרות ולערכי מושא המחויבות ,שלושה לתחושת שייכות ושלושה למעורבות
רגשית ע מושא המחויבות .העובדי התבקשו לציי את מידת הסכמת ע ההיגדי,
פע בהקשר של מקצוע העבודה הסוציאלית ופע בהקשר של תחו העבודה הקהילתית.
בניתוח עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות בהתאמה α =0.89
ו.α = 0.91
 :Ï‰Ó‰ ˙ÎÈÓ˙ „„Óמתבסס על מדד קוד הבוח תמיכה כללית של מנהל הארגו
) ;(Zeits, Johannesson & Ritchie, 1997הותא לתמיכה בקשרי עסקיקהילה.
המדד כולל חמישה פריטי ובה "מעודד פעילות הקשורה לקשרי עסקיקהילה
בקהילה"" ,מגדיר מטרות ויעדי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה בקהילה" .העובדי
התבקשו לענות על השאלה הזו" :באיזו מידה המשפטי הבאי נכוני לגבי
המנהל/האחראי המרכזי המשפיע על עבודת בארגו שבו הינ עובד/ת?" בניתוח
עקיבות פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.95
 :ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈ·‡˘Ó „„Óנבנה במיוחד למחקר זה ,וכולל ארבעה היגדי :מצבו הכספי
של הארגו מאפשר לספק מענה הול ללקוחות; יש זרימה סדירה של משאבי כספיי
לארגו; המצב הכספי של הארגו מאיי על המש קיומו )הפו (; בשל מצבו הכספי אי
אפשרות לשל את השכר לעובדי )הפו ( .העובדי התבקשו לענות על השאלה הזו:
"באיזו מידה המשפטי הבאי משקפי את הארגו שבו הינ עובד/ת?" בניתוח עקיבות
פנימית על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α = 0.87
 :¯È˘È ÏÂÙÈË ˙ÓÂÚÏ ÏÂ‰È È„È˜Ù˙· ˙Â·¯ÂÚÓ „„Óנבנה סול של חמש דרגות ,המציי
את אחוז המעורבות בטיפול ישיר לעומת תפקידי ניהול ,החל ב 100אחוז תפקידי טיפול
ישיר )לעומת  0אחוזי תפקידי ניהול( 75 ,אחוז תפקידי טיפול ישיר )לעומת  25אחוז
תפקידי ניהול( וכ הלאה עד  0אחוזי תפקידי טיפול ישיר )לעומת  100אחוז תפקידי
ניהול( .המשתתפי התבקשו לציי את הרמה המשקפת ביותר את פעילות בעבודה.
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 :‰ÁÂÂ¯ ˙È„Ó/‰Ë¯Ù‰ ‡˘Â· ˙Â„ÓÚ „„Óפותח מדד המבוסס על מחקר קוד ) Boehm,
 ,(2006שבח שני אפיקי תמיכה מנוגדי :את התמיכה בפעילות ממשלתית )מדינת
רווחה( ,באמצעות שני היגדי שבודקי את מידת אחריות הממשלה לספק משאבי
כספיי לשירותי ולהפעיל את השירותי; את התמיכה במעורבות חו' ממשלתית
)הפרטה( ,באמצעות שני היגדי שבודקי את הער הייחודי המוס* של גופי חו'
ממשלתיי ,בתרומות ובפעילות וולנטרית .העובדי התבקשו לענות על השאלה הזו:
"באיזו מידה הינ מסכי/מה ע כל אחד מהמשפטי הבאי?" בניתוח עקיבות פנימית
על פי אלפא של קרונב נמצא מקד מהימנות .α =0.65

íéàöîî

‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÒÁÈ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â„ÓÚ
הסול שנבדק לתיאור תמיכת העובדי בנוגע למעורבות בקשרי עסקי קהילה הוא של 5
דרגות – 1 :בכלל לא;  – 2מעטה;  – 3בינונית;  – 4רבה;  – 5רבה מאוד .עיו בלוח 1
מראה שתמיכת העובדי הסוציאליי במעורבות בתפקידי שוני בקשרי עסקיקהילה
היא למעלה מבינונית ) ,(m=3.27ובהשפעה בתחו של קשרי עסקיקהילה היא נמוכה
מבינונית ).(m=2.70

·„ÌÈÓ‡˙Ó ˙˜È
בדיקת המתאמי מראה על קשר מובהק בי רוב המשתני הבלתי תלויי לתלויי )ראו
לוח  .(1קשר מובהק בולט במיוחד נמצא בי כל אחד מהמשתני הבלתי תלויי האלה –
תמיכת המנהל ,תפיסת המעורבות של העובד הסוציאלי בקשרי עסקיקהילה כפעילות
מקצועית ,תפיסת המסוגלות והמחויבות לעבודה קהילתית – לבי שני המשתני התלויי
"עמדה התומכת במעורבות העובד הסוציאלי בתפקידי שוני בתחו קשרי עסקי
קהילה" ו"מידת ההשפעה בנושא" .עוד קשר מובהק ,א פחות ,נמצא בי המשתני
"מעורבות בתפקידי ניהול"" ,הפרטה" ו"מחויבות לעבודה סוציאלית" לבי עמדה
התומכת במעורבות העובד הסוציאלי בתפקידי שוני בתחו קשרי עסקיקהילה
ומידת ההשפעה בנושא .לא נמצאו קשרי מובהקי בי מחסור במשאבי לבי שני
משתני המעורבות.

M

S.D

0.62 4.05
3.17
3.92
3.44
2.73
2.83
2.72
2.89
2.70
3.27

0.84
0.71
0.91
0.93
0.9
1.17
0.66
1.09
1.06

1

*** .41
*** .26
*** .39
* .19
.10
** .21
*** .31
*** .33
*** .42

2

לוח 1

.13
*** .49
*** .28
".03
*** .29
*** .24
*** .42
*** .45

3

4

5

7

8

9

*** .46
*** .24
.07
.03
.08
.05
.08
.10 *** .30 *** .23
.10 ".02
.12 ** .20
.11
** .33 *** .45 ".07 ** .18 *** .45
* 15
** .44 ** .20 *** .50 ".03 ** .25 *** .45
* 15

6

¯˜ÁÓ‰ È˙˘Ó ÔÈ· ÌÈÓ‡˙ÓÂ (Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ) ˙È¯Â‡È˙ ‰˜ÈËÒÈËËÒ

 .1תפיסת מעורבות
בתחו כמקצועית
 .2תפיסת מסוגלות
 .3מחויבות לעבודה סוציאלית
 .4מחויבות לעבודה קהילתית
 .5מעורבות בתפקידי ניהול
 .6משאבי מוגבלי
 .7תמיכת מנהל
 .8הפרטה
 .9מידת השפעה
 .10מעורבות בתפקידי

* p ≤0.05
** p ≤0.01
***p ≤0.001

 :‰¯Ú‰שמונה המשתני הראשוני ) (81ה המשתני הבלתי תלויי ,ושני המשתני האחרוני ) (109ה המשתני התלויי.
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במבחני מתא אחרי נבדקו מתאמי בי גיל העובד ,ותק בעבודה סוציאלית וותק
במקו העבודה לבי המשתני התלויי ,ולא נמצאו מתאמי מובהקי .במבחני t
להשוואה בי גברי לנשי נמצאו הבדלי מובהקי :גברי יותר מנשי תומכי
בהשפעה על קשרי עסקיקהילה ) .(p=0.01בהבדלי בלאו המשתתפי נמצא באופ
מובהק שערבי תומכי יותר בהשפעה על פעילות בתחו של קשרי עסקיקהילה
) (p = 0.00ובמעורבות העובד הסוציאלי בתפקידי שוני הקשורי לתחו פעילות זה
).(p = 0.00

È˙˘Ó ·¯ ÁÂ˙È
כדי לבדוק את התרומה היחסית של המשתני הבלתי תלויי לשונות המשתני התלויי
)עמדות כלפי מעורבות בתפקידי בקשרי עסקיקהילה והשפעה על תחו פעילות זה(,
נערכו שני ניתוחי רגרסיה רב משתנית .בעקבות המבחני הקודמי לבדיקת הרגרסיה
הוכנסו ג שני משתני אישיי :מגדר ולאו .לוח  2מתאר את ממצאי הרגרסיה.
לוח 2

‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â„ÓÚ ˙‡ ÌÈ‡·Ó‰ ÌÈ˙˘Ó
ÌÈ‡·Ó ÌÈ˙˘Ó
לאו )ערבי  /יהודי (
מגדר
תפיסת מעורבות בתחו כמקצועית
תפיסת מסוגלות
מחויבות לעבודה סוציאלית
מחויבות לעבודה קהילתית
מעורבות בתפקידי ניהול
משאבי מוגבלי
תמיכת מנהל
הפרטה
R2
Adjusted R2
R
F
* p ≤0.05
** p ≤0.01
***p ≤0.001

˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ È„È˜Ù
** (2.94) 0.16
(0.45) 0.03
** (3.01) 0.19
** (3.01) 0.19
* (2.30) 0.15
(0.87) 0.05
*** (4.31) 0.26
* (2.18) 0.12
*** (5.94) 0.34
(0.22) 0.01
0.5
0.47
0.71
*** 12.83

ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ ˙ÚÙ˘‰
(1.69) 0.11
(0.97) 0.06
(1.35) 0.10
(1.35) 0.10
* (2.40) 0.18
(0.19) 0.01
(0.89) 0.06
(1.84) 0.12
*** (4.65) 0.31
(0.33) 0.02
0.35
0.31
0.59
*** 9.52
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המודל לבדיקת הגורמי המשפיעי על עמדות העובדי נמצא מובהק ביחס לשני
המשתני התלויי .אחוז השונות המוסבר ביחס לעמדת העובדי כלפי השפעה בתחו
הפעילות של קשרי עסקיקהילה הוא  35אחוז ,וביחס לעמדת העובדי כלפי מעורבות
בתפקידי הקשורי לקשרי עסקיקהילה הוא  50אחוז.
המשתנה "תמיכת המנהל" מסביר באופ מובהק במידה הרבה ביותר את שונות שני
המשתני התלויי :עמדה התומכת במעורבות העובדי הסוציאליי בתפקידי שוני
בקשרי עסקיקהילה ומידת השפעת בתחו פעילות זה .ג מסוגלות של העובדי
לעסוק בתחו מסבירה ,א כי במידה מעטה יותר ,את שני המשתני התלויי.
משתני אחרי – מעורבות בתפקידי ניהול ,משאבי מוגבלי ,לאו )ערבי לעומת
יהודי( ותפיסת קשרי עסקיקהילה כחלק מהפעילות המקצועית בעבודה סוציאלית –
הסבירו את שונות עמדת העובדי כלפי מעורבות בתפקידי של קשרי עסקיקהילה.
המשתנה "מחויבות לעבודה קהילתית" הסביר באופ מובהק את שונות השפעת העובדי
הסוציאליי בתחו קשרי עסקיקהילה.
המשתני "מחויבות לעבודה סוציאלית"" ,הפרטה" ו"מי העובד" לא הסבירו באופ
מובהק א %אחד מהמשתני התלויי.

ïåéã
המאמר נועד לבחו מאפייני אישיימקצועיי ומערכתיי המסבירי עמדה חיובית של
עובדי סוציאליי כלפי מעורבות בקשרי עסקיקהילה בשני תחומי :מילוי תפקידי
הנוגעי לקשרי עסקיקהילה )כגו גיוס תרומות מעסקי לקהילה ,ארגו הפעילות
החברתית של העסקי בקהילה(; השפעה על קבלת ההחלטות והביצוע בתחומי
הקשורי לקשרי עסקיקהילה .הצור' בחיזוק עמדה חיובית של העובדי הסוציאליי
כלפי מעורבות בקשרי עסקיקהילה התבהר על רקע תהליכי ההפרטה המגבירי את
פעילות העסקי בקהילה בתחומי שבה העבודה הסוציאלית עוסקת.
לפני דיו בהיבטי המסבירי את עמדות העובדי ,אתאר אות בקצרה .ממצאי המחקר
מורי שתמיכת העובדי הסוציאליי במעורבות ישירה בתפקידי שוני הנוגעי לתחו
קשרי עסקיקהילה היא בינונית ומעלה )על פי סול חמש הדרגות( ,ותמיכת בהשפעה
על פעילות הקשורה לתחו זה בינונית ומטה.
נית להתייחס לממצאי אלה בסיפוק מסוי ,שכ הנושא של קשרי עסקיקהילה לא
קיבל עד כה תשומת לב רבה בעבודה סוציאלית ,לא בעבודות תיאורטיות ובמחקר ולא
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כחלק מתהלי' ה ִחבר(ת למקצוע .אול על פי שיפוט קטגורי יותר הועלה טיעו שמצופה
שעובדי סוציאליי יתמכו במעורבות פעילה שלה בקשרי עסקיקהילה ,כדי לתת
לפעילות גוו מקצועי יותר ולשמור על הקצאה צודקת של משאבי .הסבר זה מחזק את
הצור' בהבנת גורמי המעודדי עובדי סוציאליי לתמו' במעורבות פעילה בקשרי
עסקיקהילה.
ממצאי המחקר מורי שהגורמי הבולטי ביותר לתמיכת העובדי הסוציאליי
במעורבות בקשרי עסקיקהילה ה תמיכת המנהל בארגו בקשרי אלה )היבט
מערכתי( ,ותחושת מסוגלות אישית לעסוק בתחו )היבט אישי( .היבטי אלה ואחרי
יידונו בפרק זה.

˙ÌÈÈÏÂ‰È ÌÈ„È˜Ù˙Â ‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È¯˘˜· ÔÂ‚¯‡· Ï‰ Ó‰ ˙ÎÈÓ
הממצאי מסבירי באופ מובהק ובולט את תמיכת המנהל בשני ההיבטי האלה :עמדה
חיובית כלפי מעורבות העובד הסוציאלי בתפקידי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה
והשפעה על הפעילות בתחו זה .ממצאי אלה עולי בקנה אחד ע מחקרי המצביעי
על מרכזיותו והשפעתו של המנהל על העובדי בארגו ) & Soren, Weise,
.(Gemunden, 2007
מעניי להשוות שני ממצאי במחקר .כאמור ,תמיכת המנהל בארגו בקשרי עסקי
קהילה מסבירה את עמדת הנחקרי בנוגע למילוי תפקידי הנוגעי לקשרי עסקיקהילה
וג בנוגע להשפעה על קשרי עסקיקהילה .לעומת זאת ,המידה שבה העובדי לוקחי
חלק בתפקידי ניהול מסבירה באופ מובהק רק את עמדת כלפי מילוי תפקידי הנוגעי
לקשרי עסקיקהילה ,ולא את עמדת כלפי השפעה על קשרי עסקיקהילה ,וג הסבר
זה חלש יותר בהשוואה להסבר של תמיכת המנהל בקשרי עסקיקהילה .התמונה
הכוללת מורה שיש אמנ חשיבות לתמיכת המנהלי ,אבל המנהלי אינ נעני לאתגר
במלואו .ממצאי אלה תומכי באופ חלקי בלבד בתפיסה ולפיה עובדי בתפקידי ניהול,
שמצופה מה להתמקד במידה רבה יותר באיתור וגיוס תקציבי חיצוניי ) Felice,
 ,(Perlmutter, & Crook, 2004; Schmid, 2004יתמכו במידה רבה יותר בקשרי
עסקיקהילה .ייתכ שהמנהלי עדיי אינ תופסי תחו פעילות זה כמרכיב מרכזי דיו
בתפקיד.

˙¯˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙ÓÂ
ממצאי המחקר מראי שתחושתו של העובד הסוציאלי שהוא מסוגל לפעול במסגרת
קשרי עסקיקהילה תורמת לתמיכתו במעורבות של עובדי סוציאליי בתפקידי שוני
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של קשרי עסקיקהילה והשפעת על תחו פעילות זה .ממצאי אלה עולי בקנה אחד
ע התיאוריה הקוגניטיביתהחברתית ,ולפיה תחושת המסוגלות של אד משפיעה על
בחירותיו ,על היק %המאמ* שהוא מוכ להשקיע במצב נתו ) ;Abele, & Spurk, 2009
 (Bandura & Jourdan, 1991; Boehm, 2006ועל החלטותיו בדבר מידת מעורבותו
) .(Narciss, 2004נראה שתחושת המסוגלות נחוצה במיוחד בתחו של קשרי עסקי
קהילה ,שאינו מוכר כתחו התערבות מקובל דיו בעבודה סוציאלית .אד שלא חש רמת
ביטחו ויכולת סבירה נמנע מלתמו' בפעילות זו.

˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÒÈÙ˙Â ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ˙Â·ÈÂÁÓ
·˜˘¯˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙÎ ‰ÏÈ‰˜-ÌÈ˜ÒÚ È
מחויבות עובדי סוציאליי למקצוע העבודה הסוציאלית אינה מסבירה באופ מובהק את
תמיכת בכל אחד מההיבטי הנוגעי למעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה .ייתכ
שמנקודת מבט של העובדי הסוציאליי אי העבודה הסוציאלית כמקצוע מביאה מסר
חד משמעי וברור התומ' במעורבות בתחו זה או מתנגד לה .ממצאי אלה מעלי
דילמה ביחס לתפיסת מקצוע העבודה הסוציאלית כמסגרת המחייבת או מעודדת תמיכה
בקשרי עסקיקהילה .במבוא לעבודה זו התגבש טיעו המצדד במעורבות פעילה של
עובדי סוציאליי בתחו זה ,שכ התערבות של עסקי באוכלוסיות מוחלשות ,ללא
פיקוח וליווי מקצועי ,עלולה לפגוע בשיקולי מקצועיי ) ;Basu & Palazzo, 2008
 ,(Poncelet, 2003וג בכ' שעל העבודה הסוציאלית להתוות כללי להתערבות
ולהחדיר אות )נוטמשוור* וגדותLee, Uken & Sebold, 2004; Roose, ;2003 ,
.(2008; Woodcock, 2008
ייתכ שיש עמימות :העובדי הסוציאליי תומכי ברעיו שעליה לקחת חלק פעיל
בקשרי עסקיקהילה ובה בעת מתנגדי לו .כי התגייסות העבודה הסוציאלית לקשרי
עסקיקהילה עשויה לתת לגיטימציה לפעילות בלתי מקצועית .במחקר הנוכחי יש חיזוק
מסוי להסבר אחרו זה .ממצאי המחקר מראי שתפיסת העובד הסוציאלי את הפעילות
במסגרת קשרי עסקיקהילה כפעילות מקצועית מסבירה באופ מובהק את מעורבותו
בתפקידי שוני הקשורי לתחו; כלומר :העובדי הסוציאליי בוחרי להימנע
מהשתלבות בפעילות שאינה נתפסת כמקצועית דיה ,אולי כדי לשמור על הדימוי המקצועי
של העבודה הסוציאלית .ייתכ ,שכאשר הפעילות במסגרת עסקיקהילה נתפסת בעיני
העובדי הסוציאליי כפעילות מקצועית ה חשי שיש לה לגיטימציה וה חופשיי
לעסוק בתחו זה .ולהפ' ,כאשר הפעילות במסגרת עסקיקהילה נתפסת בעיניה
כפעילות בלתי מקצועית ה חשי אי לגיטימציה ומסתייגי ממעורבות בתחו; אבל אי
ה מנסי להפו' את הפעילות ללגיטימית על ידי מעורבות מקצועית.
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בניגוד למחויבות לעבודה סוציאלית ,ממצאי המחקר מורי שמחויבות ספציפית לתחו
העבודה הקהילתית תורמת באופ מובהק ,א כי במידה מועטה ,לתמיכת של עובדי
סוציאליי בפעילות של קשרי עסקיקהילה .נית להסביר ממצאי אלה בכ' שבניגוד
לפרספקטיבה הקלינית של עובדי סוציאליי הרווחת במקרי רבי ) Hardcastle,
 ,(Wenocur, & Power, 1997הפרקטיקה הקהילתית מתמקדת במידה רבה יותר
בפעילות מערכתית ובהשגת משאבי מגופי חיצוניי ) .(Rubin & Rubin, 2008על כ
המחויבות הספציפית לעבודה קהילתית תורמת למעורבות רבה יותר בקשרי עסקי
קהילה .למרות הדברי האמורי ,מחויבות לעבודה קהילתית מסבירה באופ מובהק רק
את מידת ההשפעה שיש לעובדי במסגרת קשרי עסקיקהילה .ממצאי אלה מראי
אמנ את חוזקה של העבודה הקהילתית כמקור תמיכה להשפעת עובדי סוציאליי על
מערכות חיצוניות לארגוני של עבודה סוציאלית ,אבל עדיי אי במחויבות לעבודה
הקהילתית משו פריצת דר' רדיקלית .נראה שבדומה לעבודה סוציאלית ג עבודה
קהילתית באופ ספציפי אינה מטשטשת את הדילמה של העובדי א להיות מעורבי
בקשרי עסקיקהילה.

ÌÈ·‡˘Ó· ¯ÂÒÁÓ
תפיסת העובדי הסוציאליי שמשאבי הארגו מוגבלי תרמה באופ מובהק ,א כי
במידה מועטה בלבד ,לתמיכת בביצוע תפקידי הקשורי לקשרי עסקיקהילה .נית
להסביר ממצא זה על בסיס תיאוריית המערכת הפתוחה ,ולפיה במצב של מחסור
במשאבי וסכנה של אנטרופיה יפעלו הארגו ועובדיו לאיתור משאבי חלופיי )שמיד
.(Katz & Kahn, 1978; Wodak & Meyer, 2001 ;1997
א' נשאלת השאלה מדוע מחסור במשאבי לא תר באופ מובהק ג להשפעה של
עובדי סוציאליי על קשרי עסקיקהילה .ייתכ שמחלקות הרווחה פונות למקורות
חיצוניי רק במצבי קיצוניי של מחסור בולט במשאבי .כא ראוי לציי שעל פי
ממצאי המחקר אי העובדי במחלקות הרווחה רואי את היק %המשאבי העומד
לרשות ממסכ פעילות )על פי הסול שנבדק היק %המשאבי במחלקות הרווחה הוא
אמנ בינוני ומטה בעיניה ,א' לא נמו'( .כלומר :ייתכ שהעובדי אינ חשי שמדובר
במצבי של איו ממשי וקיצוני על עצ קיומו של הארגו .תיאוריית המערכת הפתוחה
בוחנת תהליכי אנטרופיה ואנטרופיה שלילית ביחס למצבי של איו ממשי על קיו
הארגו ).(Katz & Kahn, 1978
ייתכ ג שאי העובדי הסוציאליי חשי שזו אחריות לפעול להשלמת משאבי.
תחושה כזו עשויה להתגבש כחלק מתפיסת המקצועית .הממצאי שהראו שאי
המחויבות למקצוע תורמת לתמיכה של עובדי במעורבות בקשרי עסקיקהילה מחזקי
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הסבר זה .זאת ועוד ,ייתכ שהעובדי רואי את הממשלה כאחראית להזרי משאבי
למחלקות לשירותי חברתיי ,הנמצאות תחתיה ,ועל כ אי זה תפקיד לפנות לגופי
חיצוניי .יש לזכור ג שבמצבי חמורי של מחסור במשאבי העובדי עשויי לפנות
לגורמי אחרי ,כמו ארגוני ללא כוונת רווח.

ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ‰Ë¯Ù‰
ממצאי המחקר מורי שתמיכת עובדי סוציאליי בהפרטה אינה מסבירה באופ מובהק
תמיכה במעורבות בקשרי עסקיקהילה ,בתפקידי הקשורי לתחו הפעילות וההשפעה
עליו .ממצאי אלה מנוגדי לתפיסה ולפיה קשרי עסקיקהילה מתפתחי מתו' מדיניות
ותפיסה התומכת בתהליכי הפרטה )רייכל ,גדרו ,ושניגמליאלCrane & ;2000 ,
 .(Matten, 2007ייתכ שעובדי סוציאליי רואי בעמדות לגבי מדינת רווחה והפרטה
עמדות אישיות ,אידיאולוגיות או פוליטיות ,ולא עמדות שה חלק מהתפיסה המקצועית,
ועל כ אי ה קשורות באופ ישיר ומשמעותי יותר לדרכי הפעולה שלה בעבודה.

ÌÂ‡Ï‰ ˙ÚÙ˘‰
מעבר להשערות המחקר ,בבחינת המשתני הדמוגרפיי נמצא שעובדי סוציאליי
ערבי תומכי באופ מובהק יותר מיהודי במעורבות בתפקידי שוני בקשרי עסקי
קהילה .נית אולי להבי ממצאי אלה על רקע העוני והמצוקה הרבה ביישובי הערביי
בהשוואה ליישובי היהודיי )אחדות ,כה ואנדבלר ;2006 ,קט ,(2007 ,ההקצאה
הנמוכה של משאבי ממשלתיי לאספקת שירותי חברתיי ליישובי הערביי והיכולת
המוגבלת של השירותי ביישובי אלה לספק מעני הולמי לאוכלוסייה )קט.(2007 ,
תמיכת העובדי הסוציאליי הערבי בקשרי עסקיקהילה גדלה כנראה עקב חיפוש
פתרונות למצוקה ולמשאבי המוגבלי .א' מכיוו שלא נמצא קשר ישיר בי תחושת
המחסור במשאבי לבי תמיכה במעורבות פעילה בקשרי עסקי וקהילה )ראו הסעי%
הקוד  ,(ÌÈ·‡˘Ó· ¯ÂÒÁÓייתכ שהממצאי על הבדלי בי ערבי ליהודי מצביעי
יותר על מצוקת קהל היעד של העובדי בקרב האוכלוסייה הערבית ,ופחות על המצוקה
של הארגוני המספקי שירותי .רצוי לבחו היבט זה במחקר עוקב.

גורמי המעודדי תמיכה של עובדי סוציאליי במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה

215

úåð÷ñî
המאמר מעלה מסקנות בארבעה מישורי :מחקרי ,מקצועי ,הכשרתי וניהולי.
המישור המחקרי :כא רצוי להציג מספר מגבלות של המחקר הנוכחי .ראשית ,המדג
שנעשה בו שימוש התמקד בעובדי ובמנהלי במחלקות לשירותי חברתיי ,א' הזניח
קבוצות אחרות .רצוי להרחיב את המחקר בנושא זה לארגוני ולקהלי יעד אחרי:
בארגוני לא ממשלתיי ,לדרג מקבלי ההחלטות ברמה הארצית ולחברי סגל באקדמיה
המכשירי את העובדי הסוציאליי .רצוי ג להכיר את נקודת המוצא של העסקי ביחס
לתפקיד העובדי הסוציאליי .שנית ,המחקר מבוסס על מדג שנער' בצפו .חלק
מהיישובי שנבדקו נמצאי בפריפריה ,וייתכ שיש לכ' השלכות על רמת הנחיצות
בקשרי עסקיקהילה .חלק מהיישובי נמצאי באזור עימות וג לכ' עשויה להיות
השפעה על נחיצות גדולה יותר בקשרי עסקיקהילה ) .(Boehm, 2009ייתכ שמחקר
מקי %ברמה ארצית יוביל לממצאי שוני .כזכור ,המחקר התמקד בבחינת עמדות
העובדי הסוציאליי כלפי קשרי עסקיקהילה ,א' לא בדק את מעשיה בפועל .מכיוו
שבשלב זה אי עובדי רבי שעוסקי בתחו קשרי עסקיקהילה ,רצוי לערו' מחקר
שיפנה במכוו לקבוצות העוסקות בתחו זה.
המישור המקצועי :הממצאי העולי מהמחקר ,שהמחויבות למקצוע העבודה סוציאלית
אינה תורמת לתמיכת העובדי הסוציאליי במעורבות פעילה בקשרי עסקיקהילה,
מלמדי שאי מסר ברור שעל העבודה הסוציאלית לפעול בתחו של קשרי עסקי
קהילה .זאת ועוד ,התפיסה של העובדי הסוציאליי את הפעילות במסגרת קשרי עסקי
קהילה כפעילות מקצועית הובילה אות לתמו' בה .כלומר :העובדי הסוציאליי
נרתעי מלהיכנס לתחו ,כאשר אי הוא נתפס כמקצועי דיו .ממצאי אלה מנוגדי
לתפיסה שהתגבשה במבוא למאמר זה ,ולפיה רצוי שעובדי סוציאליי יפעלו בתחו,
דווקא משו שהוא עשוי להיות פרו* להתערבות בלתי מקצועית .נחו* אפוא לערו' דיו
מעמיק בסוגיה זו של מעורבות העבודה הסוציאלית בקשרי עסקיקהילה ,תפקידי העובד
הסוציאלי ומידת השפעתו בתחו ,ולהעביר מסר ברור יותר לעובדי.
המישור ההכשרתי :ממצאי המחקר העלו שתחושת מסוגלות תורמת לתמיכת העובדי
הסוציאליי בשני ההיבטי :מעורבות בתפקידי שוני הקשורי לקשרי עסקיקהילה
והשפעה על תחו פעילות זה .המוסדות האקדמיי המכשירי את העובדי הסוציאליי
ומוסדות ההכשרה האחרי נקראי אפוא לשלב את התחו של קשרי עסקיקהילה
ומעורבות העובד בה כחלק מהותי יותר בתוכנית הלימודי .תחושת המסוגלות לפעול
יכולה להירכש באמצעות הכשרה וניסיו ) .(Duronio, 1997הכשרה יכולה לתרו
להכרת העובדי הסוציאליי בתפקידי הייחודיי שיכולי להיות לה בתחומי
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הפעילות של קשרי עסקיקהילה ,לחזק בכ' את תחושת מסוגלות ולהניע יותר עובדי
לקחת חלק פעיל בתחו בתפקידי ההולמי את מטרת מקצוע העבודה הסוציאלית.
המישור הניהולי :ממצאי המחקר הצביעו שתמיכת המנהל מסבירה באופ מובהק ובולט
במיוחד את תמיכת העובדי הסוציאליי בקשרי עסקיקהילה .בה בעת הראו ממצאי
המחקר שמעורבות בתפקידי ניהול מסבירה באופ חלקי ומועט יותר את תמיכת העובדי.
ייתכ שהמנהלי עדיי אינ תופסי את הפעילות בתחו קשרי עסקיקהילה כמרכיב
משמעותי דיו בתפקיד ,ולפיכ' עולה הצור' לעודד אות להכיר בנושא כחלק מרכזי
יותר בתפקיד ,ובעיקר לעודד עובדי בארגו לפעול בתחו זה.
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