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 מבקש לבדוק את הגורמי� המשפיעי� על המחויבות למקצוע של המחקר
, ציאלית במוסדות להשכלה גבוהה באר�הסטודנט המתחיל ללמוד עבודה סו

המחקר . מניעי� לבחירת המקצוע ותפיסת מהות המקצוע, מבחינת משתני הרקע
ח בארבעה " סטודנטי� בתחילת שנת הלימודי� תשס450נער� בקרב מדג� של 

באוניברסיטת , באוניברסיטה העברית בירושלי�: בתי ספר לעבודה סוציאלית
חי  במכללת תל, )בני ברק הפועלת בחסותהכולל המכללה החרדית ב(חיפה 

הסטודנט הממצאי� מעלי� שני פרופילי� של . ובמרכז האוניברסיטאי אריאל
 אשר בחר ללמוד את המקצוע מתו� זה: המתחיל מבחינת המחויבות למקצוע

המכיר בחשיבות הפעילות המקצועית הפרטנית , רצו$ להביא לשינוי חברתי
 לעסוק בעתיד בטיפול המבקש זה לעומתו ;קצועוהקהילתית ג� יחד והמחויב למ

אלא באמצעות ההכרה בחשיבות , לא נמצא מחויב למקצוע במישרי$, פרטני
השלכותיה� על בהמאמר ד$ בממצאי� ו. הפעילות המקצועית הפרטנית בלבד

 .  בפרטלעסוק בוההכשרה על מקצוע העבודה הסוציאלית בכלל ו

 

_____________ 

 .אוניברסיטת חיפה, בריאותהרווחה והי מדעהפקולטה ל, בית הספר לעבודה סוציאלית  1

 .האוניברסיטה העברית בירושלי�, ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע  2

 .חי�המכללה האקדמית תל, החוג לעבודה סוציאלית  3
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וציאלית מטמיעי� רפורמות ואסטרטגיות חדשות בו בתי הספר לעבודה סשבעיד� 

מיומנויות וערכי� ,  ידעתרכישצד לשנראה , � לסביבה המשתנהמ להתאישתכלית�

). Lowenberg & Balalty, 1989(אצל סטודנטי� מחויבות למקצוע  נחוצה מקצועיי�

מחויבות גבוהה למקצוע היא תנאי לנכונות להתמודד ע� המשימות שההנחה היא 
. (Arkin, Freund, & Saltman, 1999)ות הנדרשות כיו� מהעובד הסוציאלי המורכב

המניעי� לבחירת המקצוע והתפיסות ביחס ,  בודק את הקשרי� בי� משתני הרקעחקרהמ

ממצאי המחקר מצביעי� על הקשר בי� מניעי . למהות המקצוע לבי� המחויבות למקצוע

ממצאי�  . לבי� מחויבות� למקצועהסטודנטי� לבחירת המקצוע ותפיסותיה� את המקצוע

סוציאלית במשימת� להעלות העבודה האלה יכולי� לסייע לעוסקי� בהכשרה למקצוע 

 ואולי א� להשפיע על השיקולי� בנוגע לנתוני , בקרב סטודנטי�אליואת המחויבות 

 . הבסיס הנדרשי� מאלה המעונייני� ללמוד את המקצוע

בה של המחויבות למקצוע על תהלי� ההכשרה מחקר זה יוצא מתו� ההכרה בהשפעתה הר

א� שמטרת� של בתי ספר לעבודה  .מקצועיתהזהות ג� על הכמו , על תוצאותיהו

כמעט לא נמצאו , סוציאלית היא להכשיר את הסטודנטי� באופ� המקצועי והנכו� ביותר

המחקר הנוכחי . דיווחי� מחקריי� העוסקי� במחויבות למקצוע אצל סטודנטי� מתחילי�

מניעי� לבחירת מקצוע העבודה ה, מציע לבדוק את יחסי הגומלי� בי� משתני הרקע

 .הסוציאלית ותפיסת מהות המקצוע לבי� מחויבות למקצוע

לשק� תמונת מצב עדכנית של הסטודנטי� המטרה הראשונה היא  :למחקר שתי מטרות

 בדק ש� כ�ל. המתחילי� ללמוד עבודה סוציאלית בבתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל

רמת , לאו�, ציו� פסיכומטרי, ציו� בגרות, גיל, מגדרמשתני רקע כגו� : המחקר את אלה

 מניעי ;שירות צבאי ופעילות חברתית קודמת ללימודי�, השתייכות פוליטית, דתיות

הרצו� לעסוק בטיפול ,  כמו הרצו� לרכוש השכלה,הסטודנט ללמוד עבודה סוציאלית

 כלומר מידת , תפיסת הסטודנטי� את מהות המקצוע;וי חברתיפרטני והרצו� להביא לשינ

החשיבות שהסטודנטי� מקני� למהות המקצועית הפרטנית והקהילתית ולמחויבות שה� 

 . חשי� למקצוע

הגורמי� המניעי� או המעכבי� תפיסת מחויבות למקצוע את  תזהול השנייה היא המטרה

וא� לענות על השאלה כיצד משתני המחקר ש. אצל הסטודנטי� בראשית דרכ� המקצועית

החשיבות (מניעיה� לבחירת המקצוע ותפיסת המהות המקצועית , הרקע של הסטודנטי�

קשורי� זה בזה ) שה� מקני� לעשייה המקצועית בתחומי� הפרטני והקהילתי

 .  למקצוע�ולמחויבות

 .  באמצעות מחקר שדה מתאמיו הושגותמטרשתי ה
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האד� מנסה להתאי� בי� . בחירת מקצוע היא החלטה חשובה המתגבשת לאור� זמ�

בי� האפשרויות ובי� מאפייני המקצוע , האינטרסי� שלו ועמדותיו, תפיסתו העצמית

  לוקח בחשבו� את המגבלות הנורמטיביות והמבניות של החברה בעודו, פניולהפתוחות 
)Enoch, 1993 .(בחירת המקצוע יכולה להיות מובנת  לעסי� שההחלטה  יש הגור:כלומר

 רק בתו� ההקשר החברתי ובהתא� לציפיות החברתיות המקובלות בקבוצה מסוימת 
)Christie & Kruk, 1998; Solas, 1994.( 

הבחירה ללמוד את מקצוע העבודה הסוציאלית נובעת מטווח רחב של גורמי� אישיי� 

שיפור , למשל הגשמה עצמית(צורכי האד�  להנוגעי�ביניה� כאלה , וחברתיי�

 ;Cory & Cory, 1998; Holme & Maizels, 1978; Pearson, 1973) (מיומנויות
Solas, 1994 ( לסביבתו הנוגעי�וכאלה )תרומה לחברה, למשל סיוע למוגבלי� ( 

)Wilson & McCrystal, 2007 .( באי� הסטודנטי� שמשתני רקע שמחקרי� מראי�

קשורי� , כגו� דתיות הסטודנט או משפחת מוצא בעלת ערכי� דתיי�, ללימודי�אית� 

 ,Ashencaen, Crabtree, & Baba ;1978, גל"בר(לבחירה במקצוע העבודה הסוציאלית 
2001; Rompf & Royse, 1994; Wilson & McCrystal, 2007 .(נמצא עוד 

,  תפקודיות שונות גדילה במשפחה ע� בעיותכגו�, התנסויות אישיות בחיי�ש ,במחקרי�

 וטיפול חברי משפחהלדאגה , שהייה במסגרות טיפול, קשר ע� עובדי� סוציאליי� בעבר

 ,Black, Jefferys, & Hartley( על בחירת מקצוע העבודה הסוציאלית משפיעות, בה�
1993; Furness, 2007; Hackett, Kuronen, Matthies, & Kresal, 2003; Rompf 
& Royse, 1994; Russel, Gill, Coyne, & Woody, 1993; Sellers & Hunter, 

2005; Wilson & McCrystal, 2007.( 

המחקרי� מצביעי� ג� על ההשפעה של התנסות קודמת בתחו� דומה על הרצו� ללמוד 

שאחוז גבוה מהסטודנטי� שבחרו במקצוע , מציינת) (Enoch, 1993אנו� . את המקצוע

 לימודיה� למסגרות שהפעילויות בה� כרוכות בעבודה העבודה הסוציאלית השתייכו לפני

ג� חוקרי� ). השירות הצבאי, עבודה התנדבותית בקהילה, תנועת הנוער(ע� אנשי� 

שהגור� המשפיע ביותר על בחירת המקצוע בקרב סטודנטי� לעבודה , אחרי� מצאו
 & Wilson;1983, אלבק(סוציאלית הוא ניסיו� קוד� בפעילות בתחו� קרוב למקצוע 

McCrystal, 2007.( 

או תפיסת (בבחינת המניעי� לבחירת המקצוע עולה השאלה מהי האוריינטציה המקצועית 

  .מכוונת אות� לבחור במקצוע זהה, בקרב סטודנטי� בתחילת דרכ�) מהות המקצוע
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 ימהותה והקשרשל  במקצוע בבמחקרי� שבדקו את המוטיבציה של סטודנטי� לבחור

בחלק . (Segal-Engelchin & Kaufman, 2008)נמצאו ממצאי� סותרי� ומגווני� 

רצו� לעסוק בפרקטיקה פרטנית המנבעה הבחירה במקצוע ש  נמצאמהמחקרי�

 ;Bogo, Raphael, & Roberts, 1993; Butler,1990; Land, 1987 (ובפסיכותרפיה
Rubin & Johnson,1984(,נבעה מהשליחות הבחירהש,  נמצאאחר מה� בחלק  ואילו 

לסייע , לשרת אוכלוסיות של מוגבלי�, הרצו� לתרו� לחברה –ע המסורתית של המקצו

 & Abell;1987, אלבק(לאנשי� המקופחי� ביותר מבחינה כלכלית להתגבר על אפליה 
McDonell, 1990; Arkin, Freund, & Saltman, 1999; Bogo, Michalsk, 
Raphael, & Roberts, 1995; Butler, 1990; Csikai & Rozensky, 1997; 
Furness, 2007; Hackett, Kuronen, Matthies, & Kresal, 2003; Limb & 

Organista, 2003, 2006 .( 

ה� .  סטודנטי� בתחילת לימודיה�באיזו אוכלוסייה מעדיפי� לטפל בדקו אחרי�מחקרי� 

לטפל באוכלוסייה הסובלת מבעיות רגשיות מתונות שרוב הסטודנטי� מעדיפי� , ומצא

, מוגבלי� מבחינה התפתחותיתבזקני� וב, עניי�ה� נוטי� פחות לטפל ב.  כרוניותלאו

 & ,Rubin & Johnson, 1984; Weiss & Gal, 2001; Weiss, Gal(  פיסית ושכלית
Cnaan, 2004; Weiss, Gal, Cnaan, & Maglajlic, 2002; Wilson & McCrystal, 

אלא , במחקר אור� א� נמצא אישוש לכ� שתהלי� ההכשרה אינו משנה נטייה זו). 2007

מגמה ). Rubin, Johnson, & De Weaver, 1986(סיו� לימודיה� מחרי� אותה לקראת 

 בקרב סטודנטי� מתחילי� לעבודה נער�במחקר ש, זו נשמרה ברובה כעשור לאחר מכ�
 מעט מאוד עניי� בלא,  ע� עניי�גדול בעבודהניי� שאמנ� הביעו ע, סוציאלית בבריטניה

 ). (Jack & Mosley, 1997ע לאוכלוסיות של זקני� ומוגבלי� פיסית ושכלית וסיב

 המסורתי של ייעוד מעלי� כיוו� המשלב בי� ה90" בשנות הנערכומספר מחקרי� ש

 ,לבי� עיסוק בפרקטיקה פרטית –ת סיוע לאוכלוסיות חלשו –ת העבודה הסוציאלי

 ;Abbel & McDonell, 1990(טיפול אישי או משפחתי ו) Butler, 1990(פסיכותרפיה 
Bogo, Raphael, & Roberts, 1993.( ע�  עבודה הסתמנה העדפה של :כלומר

 . אוכלוסיות חלשות לצד פסיכותרפיה

 בי� השני�  בארצות הבריתלמגמה זו נית� למצוא במחקר שנער�יותר תמיכה עדכנית 

ממחקר זה עולה שסטודנטי� אלה .  סטודנטי� מתחילי�7,000"כבקרב  1999"1991

א� בד בבד נמשכי� ג� לתחומי� לא קליניי� של עבודה , נמשכי� מאוד לעבודה קלינית

עבודה על  ורוב� האמינו ש,לסייע לאנשי� עניי�ג� העדיפו סטודנטי� אות� . סוציאלית

  ר מאשר בהסתגלות של הפרטסוציאלית להתמקד בשינויי� חברתיי� ומוסדיי� יות
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)Limb & Organista, 2003( .מצייני� החוקרי� �בניגוד למחקרי� , במחקר המש

שתפיסת המהות המסורתית של , )Bogo et al., 1995; Roubin et al., 1986(קודמי� 

 גבוה יותר של שיעור : למשל;המקצוע מתחזקת במהל� שנות ההכשרה המקצועית

 שעל העובדי� הסוציאליי� להתמקד ני�מאמי, ואה למתחילי� בהשו,סטודנטי� בוגרי�

עליה� ש עוד ה� מאמיני� .קבוצות ממעמד אחרבמאשר יותר בסיוע לאוכלוסייה ענייה 

 שינויי� אישיי�מע� מאשר ליותר להעדי� לפעול למע� שינויי� חברתיי� וארגוניי� 

(Limb & Organista, 2006). 

בקרב סטודנטי� מתחילי� לעבודה סוציאלית  בשני� האחרונות נערכובמחקרי� ש

של העדיפויות  בראש סול� עומדשבקרב רוב� הטיפול הפרטני , בישראל נמצא

  מצויות בתחתיתו התערבויות ברמת הקהילה והמדיניותוה ,ההתערבות המקצועית
)Weiss & Gal, 2001; Weiss, Gal, & Cnaan, 2004; Weiss, Gal, Cnaan, & 

Maglajlic, 2002( .אנגלשי� וקאופמ� "מצאו לאחרונה סגל, בניגוד למחקרי� אלה

שכמחצית מהסטודנטי� שהשתתפו , )Segal-Engelchin & Kaufman, 2008(במחקר� 

כלומר הביעו עניי� רב ביותר , במחקר היו בעלי אוריינטציית מקרו בעבודה סוציאלית
 ומחצית� ,וי חברתי ע� קהילות ובפעולות הקשורות לפרקטיקת מדיניות ושינהעבודב

 . זוגות ומשפחות,  ע� יחידי�העבודבהביעו עניי� רב 

 

òåö÷îì úåáéåçî 

בסקירת הספרות לא נמצאו מחקרי� המתייחסי� לקשרי� בי� תפיסת מהות המקצוע או 

מכיוו� .  המקצועית�מניעי� לבחירת המקצוע בקרב סטודנטי� לבי� מחויבותה

מחקר זה בדק , תפקודו של איש המקצוערבות על  למחויבות המקצועית השלכותש

 .הקשרי� אל

כפי שבאה , המקצועמחויבות למקצוע מוגדרת כמידת הבולטות היחסית של עמדות כלפי 
שמשקיע העובד בהתפתחותו , הרעיוני והרגשי, לידי ביטוי במידת העיסוק המחשבתי

עילות על היא מעידה על אוטונומיה מקצועית הדורשת פ). Kanungu, 1982(המקצועית 

תחושת זהות ע� על , התבססות על האתיקה המקצועיתעל , סמ� מנדט חברתי מקובל

 ).(Lafleur, 2007; Lawler, 2007הזדהות ע� הערכי� המנחי� את המקצוע על עמיתי� ו

הנכו� להשקיע , מחויבות גבוהה למקצוע מצביעה על עובד מחויב למטרות עיסוקו

 לעתי� על חשבו� מחויבויותיו,  בוהוא עוסקשהתחו�  לקד� את כדימשאבי� אישיי� רבי� 

 ).Cappelli, 2000; Freund, 2006; Giffords, 2009(האחרות הנדרשות מסביבתו 
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למשתני� אישיי� כמו גיל או מגדר השפעה דו כיוונית על מחויבות שכללית נמצא 

הסיכוי  ה� עשויי� להגביר את מידת האוטונומיה של העובד ואת  גיסאמחד. מקצועית

 .ניסיו� והשקעה מקצועית, המגיעי� בדר� כלל בעקבות שנות ותק, לתגמולי� נוספי�

 אז ו,נכזבותכאשר במקרי� רבי� ציפיות גבוהות , להיות לרוע* ה� עלולי� ומאיד� גיסא

מחקרי� ). Carmeli & Freund, 2009 ( מתערערתהמחויבות המקצועית של העובדי�

 לבי� מחויבות , שנבדקו במחקר הנוכחיה כמו אל,יי�העוסקי� בקשר בי� משתני� איש

 ממצאי מחקרי� העוסקי� במחויבות נסמ� עלעל כ� המחקר . מקצועית כמעט לא נמצאו

למשתני� אישיי� יהיה קשר למחויבות ש ומניח ,מקצועית אצל עובדי� בארגוני�
לא כמעט  , הרבה של מחויבות למקצוע על תוצאות עבודהההשפעהלמרות . מקצועית

נית� . נמצאו דיווחי� מחקריי� העוסקי� בעיצובה של מחויבות למקצוע אצל סטודנטי�

מחויבות למקצוע המבטאת רצו� לתרו� לארגו� תושפע מפעילות חברתית שלהניח 

המחקר הנוכחי מציע . שינוי חברתי או פרטנילחולל רצו� מתפיסת מקצוע או מ, קודמת

פעילות חברתית ( יימצא קשר בי� משתני רקע :Ú˘‰1¯‰ מכא� נגזרת . הלבחו� שאלות אל

לבי� מחויבות למקצוע העבודה ) רות צבאי בתחו� קרוב ורמת דתיותיש, לפני הלימודי�

 בעבר בפעילות חברתית או צבאית  יותרככל שהסטודנט היה מעורב: כלומר ;הסוציאלית

 . למקצועורמת מחויבותתגדל  כ� ,בתחו� קרוב או מגדיר את עצמו כדתי

היא משפיעה . חקרי� בנושא המחויבות למקצוע מצביעי� על השפעותיה רחבות ההיק�מ

מימוש מטרות מקצועיות אצל העובדי� הסוציאליי� על  על תוצאות העבודה ו:על אלה

 ;)Whiting, Podsakoff, & Pierce, 2008 (ואצל סטודנטי� בתהליכי הכשרה מקצועית

 & Carmeli ( על ביצועי תפקיד;)Angle & Perry, 1981(על אפקטיביות ארגונית 
Freund, 2009; Schappe, 1998(; הארגו� ועל התנהגות אזרחית לעזוב את  על נטיות

  תהליכי הסוציאליזציה המקצועיי� על; )Cohen, 2000; Freund, 2005 (בארגו�
)Coetsee, 1999(;על תהליכי התפתחות מקצועית ) Carmeli, Ben-Hador, 

Waldman, & Rupp, 2009; Lawler, 2007( .מחויבות גבוהה למקצוע ש נמצא עוד

מאפשרת לממש את מטרות ההכשרה ולפתח זהות מקצועית ברורה יותר אצל הסטודנטי� 

)Neale & Griffin, 2006 .( בראשית דרכ� הנמצאי� כיוו� שהמחקר עוסק בסטודנטי�

כדי לאפשר , זההרי שמחויבות מקצועית משמעותית בשלב , לפיתוח זהות מקצועית

 יימצא קשר חיובי :Ú˘‰2¯‰ מכא� נגזרת . לסטודנט בסיס ברור לפיתוח זהות מקצועית

לבי� מחויבות ) חשיבות הפרקטיקה הפרטנית והקהילתית(בי� תפיסת מהות המקצוע 

 המחויבות תגדל, תפיסת חשיבות המהות המקצועיתתובהר כ� שככל ש, למקצוע

 .למקצוע

מקצועית ה ת�לי� שבו סטודנטי� בשלבי� שוני� של הכשרתהנרכשת בזהות מקצועית 

 ,Bauer, Bonder, Erdogan( למקצוע מפתחי� השתייכותלומדי� את תפקיד� ו
Truxillo, & Tucker, 2007 .( תהליכי� של בניית זהות מקצועית מתמקדי� באופ� שבו



 121 מחויבות למקצוע בקרב סטודנטי� מתחילי� בעבודה סוציאלית 

 המקובלות תהמיומנויואת ההתנהגויות ואת , הערכי�את , סטודנטי� לומדי� את האמונות
-Lopez & McMillan ( את תפקיד� על הצד הטוב ביותרלמלא שיוכלו כדי, במקצוע

Capehart, 2009( .תחושת   מצמצמתמחקרי� מראי� שזהות מקצועית מגובשת וברורה

 & Hidalgo( המקצוע  אתבועזלשחיקה ונטיות , תפקידוקונפליקט ע� העמימות 
Moreno, 2009 (חרדה ה רמת מפחיתה אתו)Bauer et al., 2007 .(מלבד זאת נמצאו 

 Gruman et(אקטיביות "קשרי� חיוביי� בי� זהות מקצועית ברורה לבי� התנהגויות פרו
al., 2006( , התאמה בי� הפרט למקצוע)Kim, Cable, & Kim, 2005( , הסתגלות

 ,Boswell, Shipp(שביעות רצונו מהמקצוע והזדהותו ע� המקצוע , העובד למקצוע
Paynem, & Culbertson, 2009 .(בנייה , כאשר מדובר במקצוע כמו עבודה סוציאלית

סוציאליזציה למקצוע וה� ה ה� בשלבי ,וגיבוש זהות מקצועית חשובי� ומשמעותיי�

מחויבות מקצועית יכולה להשפיע על העמקת . מאוחר יותר לעובדי� בארגוני רווחה

-Lopez & McMillan(דנטי�  מגיעי� הסטוהאיתשמעבר לעמדה הבסיסית , הזהות
Capehart, 2009 .(4" ו3 השערות מכא� נגזרות.  ‰¯Ú˘‰3: יימצא קשר חיובי בי� הרצו� 

 ,שינוי חברתילחולל כ� שככל שיגבר הרצו� , שינוי חברתי לבי� מחויבות למקצועלחולל 

ימצא קשר חיובי בי� הרצו� לעסוק בטיפול פרטני י :Ú˘‰4¯‰ .  המחויבות למקצועתגדל

 המחויבות תגדל ,כ� שככל שיגבר הרצו� לעסוק בטיפול פרטני, לבי� מחויבות למקצוע

 . למקצוע

 

ø÷çîä úèéù 

Ì‚„Ó 

ח בבתי הספר לעבודה סוציאלית של ארבעה מוסדות "לימודי� תשסההמחקר נער� בשנת 

כנית וכולל הת, אוניברסיטת חיפה: )שתי אוניברסיטאות ושתי מכללות(להשכלה גבוהה 

חי  מכללת תל, האוניברסיטה העברית בירושלי�, החרדית בבני ברק שבחסותהבמכללה 

הפנייה הראשונית היתה לכלל בתי הספר לעבודה . והמרכז האוניברסיטאי אריאל

. חלק� לא לקחת חלק במחקר הנוכחיהעדיפו אול� מסיבות שונות , סוציאלית באר*

� נבחרו ארבעה מוסדות ראשוה כאשר בשלב , מדג� נוחותהואבסופו של דבר המדג� 

 . מרכז ופריפריה, מכללה, אוניברסיטה: להשכלה גבוהה המייצגי� את מגוו� המוסדות

מארבעת )  החזר87%( סטודנטי� 450 השיבו � הכולבס. 1 לוחמאפייני המדג� מוצגי� ב

 , למדו באוניברסיטת חיפה�n=�129 28.32% .שותפי� למחקרההמוסדות האקדמיי� 

13.17%) 54=(n�99 22.36% ,שלוחתה בני ברק ב=n�47 10.12% , למדו בירושלי��=n� 
 .  למדו בתל חי�n=�120 25.73%" ו,למדו באריאל



 אילה כה$ וניקול דהא$, כה$& עידית בליט,ענת פרוינד 122

 1לוח 

ÌÈ˜„·�‰ È�ÈÈÙ‡Ó 

SD M (valid)% N ÔÈÈÙ‡Ó 
   

28.89 

22.00 

10.44 

26.67 

12.00 

 

130 

99 

47 

120 

54 

„ÂÓÈÏ „ÒÂÓ: 

 אוניברסיטת חיפה

 אוניברסיטת ירושלי�

 יאלמכללת אר

 מכללת תל חי

 שלוחת בני ברק

   

11.54 

88.46 

 

83 

365 

¯„‚Ó:  

 גברי�

 נשי�

   

81.43 

13.65 

4.03 

0.89 

 

364 

61 

18 

4 

ÌÂ‡Ï: 

 יהודי

 מוסלמי

 נוצרי

 דרוזי

12.49 24.53   ÏÈ‚ 
10.49 97.75   ˙Â¯‚· È�ÂÈˆ ÚˆÂÓÓ 

59.34 601.32   È¯ËÓÂÎÈÒÙ ÔÂÈˆ ÚˆÂÓÓ 

   

47.73 

21.82 

25.23 

5.23 

 

210 

96 

111 

23 

˙ÂÈ˙„ ˙Ó¯: 

 חילוני

 מסורתי

 דתי

 חרדי
   

84.34 

15.66 

 

307 

57 

˘È‡·ˆ· ˙Â¯ : 

 רת בצבאיש

 רת בצבאילא ש
   

24.84 

11.76 

16.34 

16.01 

31.05 

 

76 

36 

50 

49 

95 

˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ¯Â˘˜‰ ‡·ˆ· „È˜Ù˙: 

 בכלל לא

 במידה מועטה

 במידה בינונית

 במידה רבה

 במידה רבה מאוד
   

7.09 

19.07 

30.81 

32.52 

10.51 

 

29 

78 

126 

133 

43 

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ È�ÙÏ ˙È˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ: 

 בכלל לא

 במידה מועטה

 במידה בינונית

 במידה רבה

 במידה רבה מאוד

   

38.15 

22.94 

38.90 

 

153 

92 

156 

˙ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÎÈÈ˘: 

 ימי�

 מרכז

 שמאל
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ממוצע .  נשי��88.46% ו מ� המדג� היו גברי��11.54%ש ,הניתוח של כלל המדג� מעלה

הממוצע של ש  נמצאבחינת נתוני הקבלהב). 12.49=ת"ס (24.53גיל הנבדקי� עמד על 

ציו� הפסיכומטרי ה והממוצע של (S.D.=10.49, n=393) 97.75 על  עמדציו� הבגרות

, ה� יהודי�ש 81.43%  דיווחובנוגע ללאו�). n=355 ,S.D.=59.34 (601.32עמד על 

כמחצית , מבחינת רמת הדתיות.  דרוזי��0.89% נוצרי� ו4.03% , מוסלמי�11.65%

, )21.82%(כמעט רבע מה� מסורתיי� , )47.73%(הסטודנטי� הגדירו את עצמ� חילוני� 

מבחינת ההשתייכות .  הגדירו את עצמ� חרדי�5%ועוד , )25.23%(כרבע מה� דתיי� 

  אוכי� לצד השמאליה� משתייש) 38%( זהה של סטודנטי� שיעור  דיווחוהפוליטית
רוב הסטודנטי� ). 23%(והשאר מיקמו את עצמ� במרכז , הימני של המפה הפוליטית

 מה� שירתו 60% ומעל ,)85%(לפני תחילת הלימודי�  שירתו בצבא או בשירות לאומי

. ש"קית ת" כמו למשל מש,בתפקיד חברתי הדומה או קשור למקצוע העבודה הסוציאלית

למשל הדרכה או ,  סוציאלית היה ניסיו� קוד� בתחו� חברתי הסטודנטי� לעבודהרובל

 ).70%מעל (חברות בתנועת נוער 

 

¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ 

כלי המחקר היה שאלו� למילוי עצמי שהועבר בתחילת שנת הלימודי� לכל הסטודנטי� 

בד, . ל"כניות הבוגר לעבודה סוציאלית במוסדות הנובשנה הראשונה ללימודיה� בת

הנתוני� ישמשו לצורכי המחקר שהשאלוני� אנונימיי� ושטי� מקדי� הובהר לסטודנ

 המחקר הלי- אישור פורמלי של ועדת  עברבה� היה צור- בכ-ש תבמוסדו. בלבד
 . האתיקה

 שהנבדקי� התבקשו לציי� ,כלל היגדי� כל אחד מה� ;השאלו� הורכב מארבעה חלקי�

במידה מועטה  – 1דרגה :  דרגותחמש על גבי סול� ב�  בנוגע לה�את עמדת�

 –ד  במידה רבה מאו– 5ודרגה , מבטאת רמה נמוכה של הסכמה –� בכלל לא מסכי/מאוד

 לענות על מספר שאלות בנוגע נבדקי� התבקשו העוד. מבטאת רמה גבוהה של הסכמה

 .למשתני הרקע

תופסי� את  הסטודנטי� אי- כלומר ,ראשו� של השאלו� עסק במהות המקצועה וחלק

 נבנה בידי כה�  פריטי�15כלל השאלו� ש. שובה בעבודה סוציאלית עשייה חמהותה של

ספרות העוסקת בתפקידי� של עובדי� סוציאליי� הנלקחו מהפריטי�  ).בפרסו�(ובה� 

ב� עוז (מטלות של סטודנטי� בהכשרה המעשית בישראל בתחו� הקהילתי והפרטני בו

ריטי� שנמצאו דומי�  נבחרו פ.)2001, אור��שרר ופלג; 2002, יצחקי; 1996, וגור

 . ומשותפי� בספרות זאת
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 המבטאי� פעילויות של ,כלל עשרה היגדי�ש קהילתי סול�) 1(:  המדד כלל שני סולמות

ליווי ", "חברתית/פיתוח יזמות קהילתית "כגו� ,עובדי� סוציאליי� בתחו� הקהילתי

ציי� הנבדק ממוצע הערכי� שמהציו� הורכב ". חברתיות/קבוצות והתארגנויות קהילתיות

פריטי� אלה על פי אלפא של קרונב- נמצא  לשבות פנימית יבניתוח עק. הלפריטי� אל

כלל חמישה היגדי� המבטאי� פעילויות של ש ,סול� פרטני) α. )2=0.86מקד� מהימנות 

 בניתוח ."סיוע כלכלי ללקוח"ו" טיפול פרטני "כגו�, עובדי� סוציאליי� בתחו� הפרטני

 . α=0.69ריטי� אלה על פי אלפא של קרונב- נמצא מקד� מהימנות פ לשבות פנימית יעק

 פריטי� 13ב� נבנה מדד . מניעי� לבחירת המקצועשל השאלו� בח� את השני ה וחלק

פריטי� אלה מבטאי� עולמות תוכ� שהעלו מועמדי� לעבודה . במיוחד למחקר זה

כחלק ) מחקר זהבאחד המוסדות האקדמיי� המשתתפי� ב(סוציאלית בראיונות אישיי� 

על ש, מניעי�שלושה זוהו של עולמות התוכ� בניתוח תוכנ� . מהלי- קבלת� ללימודי�

 :פיה� נבנה המדד

למידת : "כולל חמישה פריטי�מניע זה  – מקצוע באופ� כללי ללמוד ולרכוש הרצו� )1(

עידוד ", ".B.Aקבלת תעודת ", "יכולת להתקבל ללימודי� אלה", "מקצוע כלשהו

פריטי� אלה על  לשבות פנימית יבניתוח עק". חברי� שג� ה� לומדי�"ו" ללמודמשפחתי 

 –י שינוי חברתלחולל רצו� ה) α .)2=0.76פי אלפא של קרונב- נמצא מקד� מהימנות 

, "רצו� לחברה צודקת יותר", "חינו- לשוויו� חברתי: "כולל ארבעה פריטי�מניע זה 

 לשבות פנימית י בניתוח עק." קודמתמעורבות חברתית"ו" פעילות חברתית קודמת"

לעסוק הרצו�  )α .)3=0.76פריטי� אלה על פי אלפא של קרונב- נמצא מקד� מהימנות 

 לטיפול הקשור מקצוע למידת: "כולל ארבעה פריטי�  מניע זה– בטיפול פרטני
 עניי�"ו" טיפולית קליניקה לפתוח רצו�", "לפסיכולוגיה קרוב מקצוע למידת", "באנשי�

פריטי� אלה על פי אלפא של קרונב-  לשבות פנימית יבניתוח עק". זה לימודי ו�בתח

 . α=0.69נמצא מקד� מהימנות 

לצור- זה . שלישי של השאלו� בדק את מידת המחויבות של הסטודנט למקצועה וחלק

 ,)Freund, 2006(ידי פרוינד בתורג� ועובד ש, )(Kanungo, 1982המדד של קנונגו שימש 

המדד המקורי כוו� בעיקרו . טודנטי� לעבודה סוציאלית לצור- המחקרהותא� לסו
הסטודנטי� לדווח התבקשו  ואילו במחקר הנוכחי ,לבחינת מחויבות למקצוע אצל עובדי�

שלוש מתייחסות לאמונה : המדד כולל תשע הצהרות. על עמדת� מול מחויבות למקצוע

� המטרות שלי והמטרות של יש דמיו� רב בי: "למשל (במטרות ובערכי� של המקצוע

: למשל(מקצועית השייכות ה שלוש מתייחסות לתחושת ;)"מקצוע העבודה הסוציאלית

 ושלוש מתייחסות למעורבות ;)"אני רואה את עצמי כחלק ממקצוע העבודה הסוציאלית"

אני גאה להיות שיי- למקצוע העבודה : "למשל( המקצוע בהקשר שלרגשית 

 .=0.862α הואשאלו� כולו ות של המקד� המהימנ )."הסוציאלית
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ציו� בגרות , גיל, מגדר: חלקו הרביעי של השאלו� בדק משתני רקע של הסטודנטי�

נוצרי או , מוסלמי, יהודי( השתייכות דתית, רמת דתיות, לאו�, ציו� פסיכומטרי, משוקלל

קודמת שירות צבאי ופעילות חברתית , )ימי� או מרכז, שמאל(השתייכות פוליטית , )דרוזי

 .1פירוט מלא של המשתני� האישיי� נמצא בלוח . ללימודי�

 

¯˜ÁÓ‰ ÍÈÏ‰ 

 ה� מלמדותש צוות החוקרות באוניברסיטאות בידישאלוני המחקר הועברו לסטודנטי� 

לאחר התיאו� . אות� קורסי� בכל האוניברסיטאות, ידי מרצי� בקורסי פרקטיקהב או בה�

. מיד בסיו� התהלי-אות� השאלוני� ואס, חילק את , הגיע צוות החוקרות אל הכיתה

 130באוניברסיטת חיפה ענו ; )94.5% (127 סטודנטי� מתו- 120במכללת תל חי ענו 
; )85.7% (63 סטודנטי� מתו- 54בשלוחת בני ברק ענו ; )92.9% (140סטודנטי� מתו- 

 47 במכללת אריאל ענו ;)90%( סטודנטי� 110 מתו- 99באוניברסיטת ירושלי� ענו 

 ).53.5% (88סטודנטי� מתו- 

 

 „Â·ÈÚ‰ ÌÈ�Â˙� 

השערות המחקר נבדקו באמצעות שיטות . SPSSניתוח הנתוני� נעשה באמצעות תוכנת 

שיטות אלה כללו חישוב מהימנות אלפא של . סטטיסטיות המקובלות במדעי החברה

יה ניתוחי מתאמי� וניתוח רגרס, )ממוצעי� וסטיות תק�(מדדי מרכז ופיזור , קרונב-

 . בצעדי�

 

¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ 

המניע החזק ביותר הוא הרצו� שבנוגע למניעי� של הסטודנטי� לבחירת המקצוע נמצא 

 הרצו� לעסוק ואחריו בסדר יורד, )1.05 ת"ס; 4.04ממוצע של (שינוי חברתי לחולל 

מבחינת תפיסת ). 1.03 ת"ס; 2.83(והרצו� לרכוש השכלה ) 0.9 ת"ס; 3.72(בטיפול פרטני 
 חשיבות הפעילות המקצועית הפרטנית גבוהה  נמצאהבות שיש לפעילות המקצועיתהחשי

היו תק� ה סטיות ). בהתאמה3.98 לעומת 4.34( הפעילות המקצועית הקהילתית חשיבותמ

מחויבות הסטודנטי� המתחילי� למקצוע היתה ).  בהתאמה0.58 לעומת 0.53(דומות 

 ).1.05ת "ס; 4.4(גבוהה מאוד 

לפיה יימצא ו,  ההשערה הראשונה:עלו ממצאי� אלההשערות המחקר אישוש ל בנוגע

רות צבאי בתחו� קרוב ורמת יש, פעילות חברתית לפני הלימודי�(קשר בי� משתני הרקע 
קשרי� מובהקי� . אוששה בחלקה, סוציאליתהעבודה מקצוע הלבי� מחויבות ל) דתיות
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) r=.317, p<.001(מקצועית נמצאו בי� פעילות חברתית לפני הלימודי� לבי� מחויבות 

, שנייהההשערה בנוגע ל). r= 2.775, p<.01(ובי� רמת דתיות לבי� מחויבות למקצוע 

בי� : אלה נמצא קשר חיובי בי� ,קשר בי� מהות המקצוע למחויבות למקצועבדבר ה

 לבי� מחויבות ,מיומנויות פרטניותלחשיבות ייחוס  המתבטאת ב,תפיסת מהות המקצוע

 בחשיבות המתבטאת,  ובי� תפיסת מהות המקצוע ;)(r=.261, p<.001למקצוע 

, ההשערה השלישית). r=.215, p<.001( לבי� מחויבות למקצוע ,במיומנויות קהילתיות

כ- שככל , שינוי חברתי לבי� מחויבות למקצועלחולל לפיה יימצא קשר חיובי בי� הרצו� ו

 ,r=.547 אוששה במלואה ,קצוע המחויבות למתגדל ,שינוי חברתילחולל שיגבר הרצו� 
p<.001)(.מצא קשר חיובי בי� הרצו� לעסוק בטיפול פרטני ילפיה יו,  ההשערה הרביעית

 המחויבות תגדל ,כ- שככל שיגבר הרצו� לעסוק בטיפול פרטני, לבי� מחויבות למקצוע

 .לא אוששה, למקצוע

 2לוח 

 ¯˜ÁÓ‰ È�˙˘Ó ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ ˙�ÈÁ·Ï ÔÂÒ¯ÈÙ ÈÓ‡˙Ó 

)450=N( 

ילות פע
 חברתית

רצו לשינוי 
 חברתי

רצו ללמוד 
מקצוע טיפולי

שאיפה 
להשכלה

 מיומנויות
 פרטניות

מיומנויות 
תוקהילתי  משתנה

     .257 ***  פרטניות מיומנויות

 שאיפה להשכלה 039. 072.    
   .186 *** .202 *** רצו ללמוד מקצוע טיפולי 013.
  .071 .035 .177 *** .165 ***  רצו לשינוי חברתי

 פעילות חברתית קודמת ** 125. * 106. 040. ** 147. *** 301. 

.317 *** .547 *** .041 .077 .261 *** .215 ***  מחויבות למקצוע

 * p<0.05 

** p<0.01 

*** p<0.001 

,  נית� לראות את הקשר בי� משתני המחקר הבלתי תלויי� למשתנה המחקר התלוי2בלוח 

המשתנה הבלתי תלוי פעילות חברתית קודמת נמצא בקשר מובהק ע� . ת מקצועיתמחויבו
מבי� המניעי� ללימוד המקצוע המשתנה רצו� . p)>.001 (*** 0.317 ;מחויבות מקצועית

 ,p)>.001 ;***0.547(לשינוי חברתי נמצא קשור בקשרי� מובהקי� ע� מחויבות למקצוע 

וד מקצוע טיפולי לא נמצאו בקשר מובהק ע� ואילו המשתני� שאיפה להשכלה ורצו� ללמ

תפיסת החשיבות של הפעילות המקצועית הקהילתית  המשתני�. מחויבות מקצועית

ותפיסת החשיבות של הפעילות המקצועית הפרטנית נמצאו קשורי� קשר מובהק ע� 

 . p)>.001 ***0.261 ;***0.215 ;(מחויבות למקצוע 

 לבחו� אילו ממשתני המחקר מנבאי� עדהנו הופעלה רגרסיה בצעדי� שמלבד זאת

והמניעי� לבחירת ) 1בלוק ( במודל הראשו� הוכנסו משתני הרקע .מחויבות מקצועית
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במודל השני הוכנסו משתני .  מהשונות�47%מודל זה מסביר כנמצא ש .)2בלוק (המקצוע 

ת  מהשונו�33%מסביר כשהוא  ונמצא ,)2בלוק (ותפיסת מהות המקצוע ) 1בלוק (הרקע 

מניעי� לבחירת ה, )1בלוק  (במודל השלישי הוכנסו משתני הרקע. במחויבות למקצוע

 �49%מודל זה מסביר כנמצא ש. )3בלוק  (תפיסת מהות המקצועו) 2בלוק (המקצוע 

 .מהשונות

 3לוח 

˙ÈÎ¯¯È‰ ‰ÈÒ¯‚¯ : ÚÂˆ˜ÓÏ ˙Â·ÈÂÁÓ ÈÂ·È�Í¯„ÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ�Â˙� ÈÌ , 

Ó‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÚÈ�ÓÂ ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ÚÂˆ˜ 

(N=450) 

 Ï„ÂÓ3  Ï„ÂÓ2  Ï„ÂÓ1  

Β (t) Β (t) Β (t)  

   Ú˜¯ È�˙˘Ó: 

 גיל 0.103 ) 1.567( 0.113 ) 1.446( 40.10 ) 71.56(

 לאו% 0.087 ) 1.302( 0.758 ) 0.941( 0.083  )1.302(

 מגדר 0.055 ) 0.732( 0.798 ) 1.014( 0.058 ) 0.735(

 השתייכות פוליטית 0.095  0.912)( �0.003 (�0.024) 0.024  0.189)(

 ציו בגרות 0.035  (0.319) �0.011  (�0.085) �0.056  (�0.411)

 ציו פסיכומטרי 0.265  (3.665***) 0.314  (3.858***) 0.166  (3.532**)

 רמת דתיות 0.420  (2.679**) 0.602  (3.443***) 0.265  (2.775**)

 פעילות חברתית 0.280  (7.685***) 0.249  (7.055***) 0.164  (5.085***)
 קודמת ללימודי%

    ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÚÈ�Ó
ÚÂˆ˜Ó: 

 רצו לשינוי חברתי 0.270  (9.365***)   0.253  (8.825***)

רצו לעסוק בטיפול  0.126  (1.433)  0.103  (0.918)
 פרטני

 רצו לרכוש השכלה 0.039  (1.345)   0.038  (1.034)

   ‰ ˙Â‰Ó ˙ÒÈÙ˙ÚÂˆ˜Ó:

חשיבות פעילות   0.155  (2.705**) 0.110  (2.215*)
 מקצועית קהילתית

חשיבות פעילות   0.226  (3.775***) 0.136  (2.565*)
 מקצועית פרטנית 

0.494 0.326 0.468 R² 
0.471 0.302 0.448 Adjusted R² 

***21.266 ***13.796 ***22.786 F 

 * p<0.05 

** p<0.01 

*** p<0.001 
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רמת הדתיות ופעילות חברתית קודמת , הציו� הפסיכומטריש משתני הרקע נמצא בי�

חולל הרצו� לשהמניעי� נמצא בי�  .מחויבות למקצוע לשמנבאי� מובהקי� ה� ללימודי� 

 ושני המרכיבי� של תפיסת המהות ,מחויבות למקצוע לשמנבא מובהק הוא שינוי חברתי 

נמצאו כמנבאי� מובהקי� של ) קהילתיותהיות ופרטנהמיומנויות החשיבות (המקצועית 

 . המחויבות המקצועית

משתני הרקע והמניעי� לבחירת המקצוע שמתו� התבוננות במודלי� השוני� נראה 

 תפיסת מהות המקצוע תורמת אילו ו,תורמי� את התרומה הגבוהה ביותר להסברת השונות

 . בלבד2%�להסברת שונות זו כ

 

ïåéã 

תמונת מצב עדכנית של סטודנטי� בראשית דרכ� המקצועית המחקר הנוכחי מציג 

 כמצופה ,בבחינת משתני הרקע נמצא. בארבעה בתי ספר לעבודה סוציאלית ברחבי האר"

 שרוב, )Furness, 2007 ;Christie & Kruk, 1998( מחקרי� אחרי� ימצאמובדומה ל

ממצא . 24מעל  הואגיל הסטודנטי� הממוצע ו ,ה� נשי�) מדג�מה 88.46%(הסטודנטי� 

יש פערי גיל משמעותיי� בכיתות ובהכשרה הטועני� ש, זה תוא� ממצאי מחקרי� אחרי�

). Russel, Gill, Coyne, & Woody, 1993; Wilson & McCrystal, 2007(המעשית 

 שיעור. סטודנטי� לעבודה סוציאלית באי� מרקעי� שוני�שעוד עולה מממצאי המחקר 
ממספר הסטודנטי� ויותר  הפי שלוש,  בקירוב17%�גיע למבמדג� הסטודנטי� הערבי� 

. ה הכלליתי הערבי� באוכלוסילשיעור תוא� א�, )1987, אביר� וקט� (1982�סיימו בש

. גיל ומגדר לא נמצאו משפיעי� על מידת המחויבות למקצוע, משתני� אלה של לאו�

 , המחויבותמשתני� אחרי� משמעותיי� יותר בהשפעה עלשממצא זה מחזק את ההנחה 

� .כפי שייראה בהמש

מעבר . 601.32 וממוצע ציוני הפסיכומטרי עמד על ,97.75ממוצע ציוני הבגרות עמד על 
 �שהסטודנטי� מגיעי� ללימודי� מתו� תפיסת המהות המקצועית , המחקר מלמדלכ

ומתו� מחויבות גבוהה ) חשיבות המיומנויות הפרטניות והקהילתיות כאחד(בכללותה 

ת ודתיה רמת תמבחינ). 5�1  של בממוצע על פני סול�4 דורגה היאבמדג� (צוע מאוד למק

פוליטית נראה שהגו- הסטודנטיאלי כיו� ההשתייכות הו) דתי וחרדי, מסורתי, חילוני(

מכבר לא עד ש, מבחינה דתית יש לציי� את הנוכחות של סטודנטי� חרדי�. הוא הטרוגני

, דהא� ואביר� (ו להשתלב במוסדות האקדמיי� החל ורק בעשור האחרו�,נפקדו לחלוטי�

ממצא זה תומ� . מחויבות למקצועהלרמת הדתיות השפעה מובהקת על נמצא ש). 2010

;1978, גל�בר(דתיות לבחירה במקצוע השמצאו קשר בי� רמת , במחקרי� אחרי�
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Ashencaen, Crabtree, & Baba, 2001; Rompf & Royse, 1994; Wilson & 
McCrystal, 2007( . כגו� צדק חברתי או עזרה ,ערכי� דתיי�שנית� לשער בהקשר זה 

אולי מה ש, סוציאליתהעבודה העומדי� בבסיס מקצוע ה תואמי� את הערכי�, לזולת

. ללימודי�מגיעי� איתה הסטודנטי� ש נקודת מוצאמגביר את המחויבות למקצוע כ

שייכי� טודנטי�  סשמספר זהה שלבבחינת המיקו� הפוליטי של הסטודנטי� עולה 

 נמצאי� � עובדה מעניינת היא שרוב.לפחות במדג� המחקר, ולימי� הפוליטישמאל ל

 .  במרכזמיעוט�בקצוות ו

התנסות קודמת בעשייה חברתית שאחד הממצאי� התוא� היטב את הידוע בספרות הוא 

 70%  הגיעומדג�על פי ה. בוחרי� ללמוד עבודה סוציאליתהמאפיינת את הסטודנטי� 

מצאה קשר בי� משתני� ) Enoch, 1993(ג� אנו� . � ללימודי� ע� ניסיו� קוד� בתחו�מה

מנהיגותי �ביניה� חברות בתנועת נוער וביצוע תפקיד הדרכתיו ,התנהגותיי� קודמי�

בחירת מקצוע העבודה בי� ל, קשר ע� אנשי�ב שהיה כרו�והתנסות בתפקיד צבאי 

, מלבסקי(נה לסטודנטי� בגרות ולמידה התנסות קודמת מקשאחרי� מצאו . הסוציאלית

2000 ;�לפני לפיו התנסות והמחקר מעדכ� ומחזק ידע קיי� ). 2002, קאופמ� ומנסב
ממצא המקנה להתנסות זו ער� מוס- לטובת ,  מחויבות למקצועתלימודי� מנבאה

 . ההכשרה למקצוע

. ות למקצועהוא הקשר בי� ציו� המבח� הפסיכומטרי למחויב, לעומת זאת, ממצא מפתיע

פני הסטודנט לייתכ� שציו� פסיכומטרי גבוה יותר מגדיל את מבחר האפשרויות העומדות 

ולכ� סטודנטי� בעלי ציו� פסיכומטרי גבוה בחרו במקצוע , בעת הבחירה המקצועית

ממצא , על כל פני�. העבודה הסוציאלית מתו� תחושה עמוקה יותר של מחויבות חברתית
ציו� הויכוח עז בנוגע לחשיבות נטוש ת לעבודה סוציאלית במחלקו. זה חשוב ביותר

 א� ציו� פסיכומטרי גבוה מנבא עובד סוציאלי כשהשאלה היא, הפסיכומטרי כתנאי קבלה

מקצועי מוצלח יותר או שיש עדיי� לבדוק מאפייני אישיות אחרי� המתאימי� למקצוע 

 והוא תומ� בגישה ,ממצא זה מספק תשובה לשאלות הללושנראה . העבודה הסוציאלית

 את הקבלה ללימודי העבודה הסוציאלית בציו� פסיכומטרי הגבוה מס- תנההנוכחית המ

לאור ג� אלא ,  של המקצוע באקדמיהומעמדבשל לא רק מטעמי� אקדמיי� ו, מסוי�

 .  למחויבות למקצועזיקתו

, שינוי חברתילחולל הרצו� , מבי� שלושת המניעי� לבחירת המקצוע שנבדקו במחקר

 הוא היחיד הקשור קשר ,הרצו� לעסוק בטיפול פרטני והרצו� לרכוש השכלהמ בשונה

בוחרי� ללמוד את מקצוע ההסטודנטי� שממצא זה מעלה . מובהק למחויבות למקצוע

 לפחות בנקודת ההתחלה של ,שינוי חברתי ה�לחולל העבודה הסוציאלית מתו� רצו� 

ה חשיבות בנוגע לקבלת סטודנטי� לממצא ז .המחויבי� ביותר למקצוע, הלימודי�

 .ללימודי�
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 הסטודנטי� את החשיבות של הפעילות המקצועית הפרטנית לעומת תתפיסבאשר ל

 ,הפעילות המקצועית הפרטניתשממצאי המחקר מעלי� , הפעילות המקצועית הקהילתית

ממצא שנראה .  הקהילתית מזו במידה מסוימתחשובה ,בעיני כלל הסטודנטי� המתחילי�

מקצוע שחשיבותו כמשק- את דימויו של מקצוע העבודה הסוציאלית בציבור הרחב זה 

, דימוי זה מעוג� במציאות הישראלית). 1989, שינדלר(נעוצה בפעילותו ברמה הפרטנית 

הוא ). 1993, ער� ולב שדה( העשייה בלשכות הרווחה היתה ועודנה פרטנית רובשבה 

; 1978,  גל�בר(לעבודה סוציאלית בישראל  בתי הספר רובבהכשרה המעשית בג� מעוג� 

ובהעדפות המקצועיות של בוגרי בתי הספר לעבודה ) 2003, ווזנר�זהב ו�אב�, אור��פלג
צות דימוי זה תוא� ג� את המציאות בארשמתברר . )1989, אביר� וקט�(סוציאלית 

הוא דגש ה ו, העדפה לטיפול קליני על פני התערבויות קהילתיותרווחתש� עדיי� , הברית

 ).2006, מקרוס(פרקטיקה �פרקטיקה יותר מאשר על מקרו�על מיקרו

קיבלו הערכה בכל זאת , הפרטנית והקהילתית, שני סוגי הפעילות המקצועיתשהעובדה 

מקצוע . האוטונומיה שלועל על מצב המקצוע ו גבוהה במחקר מספקת מידע חשוב

המחקר . פרטנית והקליניתהעבודה הסוציאלית היה מזוהה במש� שני� ע� העבודה ה
שההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית עדיי� מותירה את אותותיה על שא- , מעלה

(את הפעילות הפרטנית כחשובה יותר מזו הקהילתית התופסי�  ,הסטודנטי� המתחילי�

Weiss & Gal, 2001; Weiss, Gal, & Cnaan, 2004; Weiss, Gal, Cnaan, & 
Maglajlic, 2002( ,צות הבריתחל שינוי בארשכל זאת דומה ב) Segal-Engelchin & 
Kaufman, 2008 (ש. ולפי המחקר הנוכחי ג� בישראל �היה הד נית� אולי להצביע על כ

 ;1979, יפה; 1993, כורזי� וקט�, יורק; 2005, וייס; 1989, דורו�(קריאה של אנשי מקצוע ל

לאז� , 90�להישמע בישראל בשנות השהחלה , )2000, רוזנפלד וסייקס; 1993, רוזנפלד

בי� ההכשרה לעבודה סוציאלית פרטנית לקהילתית ולהדגיש את הפ� הקהילתי של זהות 

בהמש� לכ� נית� אולי לראות בממצא זה אות ראשוני להגדרה ברורה יותר של . המקצוע
, ווייס�ולנגר �קורי�, שרר, שפירו( מ� הפסיכולוגיה הבחנתו העבודה הסוציאלית ותחו�

2002 .( 

  שווהחשיבותהוא רואה  תפיסת הסטודנט את מהות המקצוע שמבחינתהמחקר מעלה 

 –ת  כלומר התערבות ברמות שונו,אחדות המקצוע. פעילות הקהילתיתבפעילות הפרטנית וב

העסיקה עובדי� סוציאליי� ,  ופיתוח מדיניות–ת ארגוני, תקהילתי, תקבוצתי, תפרטני

כיו� .  מדיניות במש� השני� הרבות של התהוות המקצועבהוראה ובפיתוח, בפרקטיקה
� רואי� את �כ� שה, אחדות המקצוע משתקפת בתפיסת הסטודנטי� בתחילת הדר

 תאת הצלחמשק- נראה שממצא זה .  של התערבות אחדותהמקצוע כמורכב מרמות

 . אחתתחומי הפעולה שלו לכדי הגדרה אינטגרטיביתאת מקצוע לאחד את מגמותיו וה

 הפעילות ג�שינוי חברתי לבי� התפיסה שלחולל רי� המובהקי� שנמצאו בי� הרצו� הקש

הוא מלמד שהסטודנטי� . עצמוכשל ממצא חשוב ה� הקהילתית חשובות ג�הפרטנית ו
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ה� , )שהניע רבי� מה� לבחור ללמוד את המקצוע( שינוי חברתי לחוללסבורי� שנית� 

ממצא זה שונה מזה . ות קהילתיתבאמצעות התערבות פרטנית וה� באמצעות התערב

 & Segal-Engelchin(אנגלשי� וקאופמ� �שנמצא לאחרונה במחקר� של סגל
Kaufman, 2008( , רק הסטודנטי� בעלי אוריינטציית מקרו הביעו עניי� שאשר הראה

מחקר זה מצא שהסטודנטי� רואי� דומה למחקר� בג� , יחד ע� זאת. בשינוי חברתי

�שבמחקר� של סגלהוא  אחרדמיו� קו . ות ג� יחד וקהילתיותניחשיבות בפעילויות פרט

רצו� ) בעלי אוריינטציית מקרו ומיקרו(שתי קבוצות הסטודנטי� הביעו אנגלשי� וקאופמ� 

ואילו במחקר זה , כל קבוצה בהתא� לאוריינטציה המועדפת עליה, לסייע לעניי�
אחת ל ,לשתי קבוצותשינוי חברתי נחלקי� מע� הסטודנטי� שהביעו רצו� לפעול ל

 . ת אוריינטציה קהילתיתראחלאוריינטציה פרטנית ו

מבחינת מער� הקשרי� השל� לניבוי מחויבות למקצוע אצל סטודנטי� לעבודה סוציאלית 

 הוא החזק ביותר ואחריו "שינוי חברתילחולל רצו� " שהמשתנה, בראשית הדר� עולה

 "תפיסת מהות המקצוע"המשתני� . "פעילות חברתית קודמת ללימודי�" ,משתנה הרקע

כמו ג� משתני הרקע ציו� , )הקהילתיתוהפרטנית המקצועית חשיבות הפעילות (
יחד ע� . מחויבותהתרומה ייחודית לניבוי ג� ה�  מוסיפי� ,פסיכומטרי ומידת הדתיות

 להסבר 2%שתפיסת המהות המקצועית תורמת רק , נית� לראות  מהמודל השני,זאת

ידע המועט של הסטודנטי� בנוגע למהות המקצוע ע� כניסת� של  בליזאת או ו,השונות

שינוי חברתי ותפיסה לחולל השילוב של רצו� ש ,ה ממצאי� אלעוד מעלי�. ללימודי�

 מחויבות משק- ג� הוא,  פעילות ברמה הפרטנית והקהילתיתכלומר, רחבה של המקצוע

 . למקצוע

שהמניעי� רצו� לעסוק בטיפול , להבבחינת המודל השל� לניבוי מחויבות למקצוע עו

ממצאי ש נראה :כלומר. פרטני והרצו� לרכוש השכלה אינ� תורמי� למחויבות למקצוע

מקצוע אצל סטודנטי� לעבודה לימוד הלעיקריי� המחקר מצביעי� על שני מניעי� 

�רצו� לעסוק בטיפול פרטני או וההרצו� לקד� שינוי חברתי : סוציאלית בראשית הדר

מראי� קשר ישיר , בעלי התנסות חברתית קודמת ללימודי�, הראשוני�. כלהלרכוש הש

 מהות מקצועית הכוללת ראייה של חשיבות פעילות תלמחויבות למקצוע וכ� תפיס

החשיבות המקצועית שמצהירי� ,  לעומת�,האחרי�. כאחתמקצועית קהילתית ופרטנית 

חשיבות הפעילות המקצועית לאצל�  והמחויבות למקצוע מקושרת ,העיקרית היא פרטנית

 .הפרטנית

אוכלוסיית הסטודנטי� המתחילי� ללמוד את המקצוע ומיוצגי� , בסיכומו של דבר

רמת דתיות , לאו�, ד מבחינת גילובמחקר הנוכחי מצטיירת כקבוצה מגוונת והטרוגנית מא

לא נמצאו , רמת הדתיות והתנסות קודמת, פרט לציו� פסיכומטרי. ועמדות פוליטיות

לא שכל אלה מראי� .  המשפיעי� על מחויבות למקצועאחרי�תני� דמוגרפיי� מש

אלא , המשתני� הדמוגרפיי� או השונות בי� הסטודנטי� משפיעי� על המחויבות למקצוע
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מקצוע העבודה הסוציאלית מצר- לשורותיו אנשי� שוני� שמשות- לה� רצו� לפעול ש

 ).Gambrill & Pruger, 1992(שינוי חברתי חולל ול

 

ø÷çîä úåëìùä 

על הטרוגניות שנמצאה בקבוצת הסטודנטי� המתחילי� השלכות על ההכשרה למקצוע ול

משתני� .  דת ועמדות פוליטיות,בעיקר השונות שנמצאה בנוגע למשתני הרקע, עתידו

שיכולות להיות לה� השלכות במפגש ע� ערכי� , אלה מערבי� תפיסות ערכיות וחברתיות

יית� דעתו ,  בכיתות ובשדה ההכשרה המעשית,ב שהסגל האקדמיחשועל כ� . מקצועיי�

השונות הרחבה אשר אפיינה את המשתתפי� במחקר הנוכחי . על סוגיה זו ומשמעויותיה

 ,אודות השונות ההתנהגותית או) Neikrug, 1997 (נייקרוג הציבשמעצימה את השאלות 

אית� מגיעי� ששונות הערכי� השוני� והתפיסות ה, ההתנהגות השונה, במלי� אחרות
 שאפשר או זו השונותהגבול שבי� אודות  ,מרצי� ומדריכי� במערכת ההכשרה, סטודנטי�

 התרומה של אודות ,ליותסתה אל מול תפיסות מקצועיות אוניבריאפשר להשלי� א שאי

וכ� שאלות ; השונ1ת התרבותית של הסטודנטי� והמידה שיש לקבלה או א- לעודדה

שאלות . של המורי� להשתמש בשונות ככלי מסייע בתהלי� ההכשרההעוסקות במיומנות 

 .כנראה רלוונטיות כיו� יותר מתמיד) 1993, עד� ולב שדה( שהועלו כבר בעבר האל

א יהעובדה שכמחצית מהסטודנטי� מגדירי� עצמ� מסורתיי� או דתיי� או חרדיי� ה
רה למקצוע לא הכש לשמשתנה הדתיות בהקשר . ממצא הדורש התייחסות בפני עצמו

 הקשור ,הכשרה כמשתנה טרו� הוא נדו�, וא� נדו�, קיבל תשומת לב מספקת בעבר

 במהל� ).1978, גל�בר(לשיפוט הערכי ולהתפתחות ערכי� חברתיי� בשנות הלימודי� 

 בעול� התייחסות מחודשת לזהות אחרי�ובמקומות צות הברית השני� האחרונות יש באר

 מהסטודנטי� שבחרו 87%�ש נמצא :למשל. יותיההדתית של הסטודנטי� ולמשמעו

 הושפעו במידה רבה צות הבריתללמוד עבודה סוציאלית בחמש אוניברסיטאות באר

 , נמצאעוד. )Romp & Royse, 1994 ( ילדות�שספגובבחירת המקצוע מערכי� דתיי� 

תופעה , סטודנטי� מוסלמי� רבי� בוחרי� במקצוע בשל אמונת� הדתית דווקאש

מנותקת מהאמונות ה את התפיסה המערבית הדיכוטומית של עבודה סוציאלית מאתגרתה
 מממצא זה נובע. (Ashencaen, Crabtree, & Baba, 2001)הפרטיות של העובד 

הכשרה את ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ע� ערכי� דתיי� מהל� הבשחשוב להפגיש 

אמונות ה למזג אתשיאפשרו לסטודנטי� , וכ� לפתח אסטרטגיות הוראה והכשרה

 ע� תפיסות וערכי� אית� מגיעי� שה�חברתיות הקהילתיות וה, דתיותה, אישיותה

במקביל עולה החשיבות להכשיר את אנשי הסגל האקדמי . מקצועיי� אוניברסליי�
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בי� למשל המפגש ,  סטודנטי� העסוקי� במפגש הזהויותתוהמדריכי� להתמודד ע� הכשר

 & ,Black, Jeffreys; 2004, דהא�(קצועית הנרכשת זהות המלזהות� האישית הדתית 
Hartley, 1993.( 

בפרט העובדה שרוב , השונות בהשתייכות הפוליטית של הסטודנטי� לעבודה סוציאלית

כלומר יותר בקצוות , הסטודנטי� נמצאי� בצד הימני או השמאלי של המפה הפוליטית
לא , התמודד במהל� ההכשרה על כ� שהחינו� למקצוע מתבקש לתמאותת, ופחות במרכז

ג� כא� .  ג� ע� ההטרוגניות הפוליטית של הסטודנטי�אלא, הטרוגניות הדתיתרק ע� ה

 כדי, דומה שנדרש להפגיש בי� ערכי המקצוע והעמדות הפוליטיות של הסטודנטי�

עמדותיה� ללמצוא דרכי� לסייע לה� ליישב בי� הדרישות הערכיות של המקצוע 

 . (Lackie, 1983; Land, 1987)הפוליטיות האישיות 

 הסטודנטי� עסקו בעבר בפעילות חברתית וכי חלק נכבד מה� עסקו שרובהמלמד לממצא 
) 1( :יש שני היבטי�במהל� השירות הצבאי בנושאי� הקשורי� לעבודה סוציאלית 

 )2(.  למקצועוזוהי תרומה, התנסות קודמת מבגרת ומפתחת מיומנויות תקשורת ומת� סיוע

מחייב את מה ש, רוב ללא הדרכה או הנחיה מקצועיתהתרחשה על פי  קודמת זו התנסות

�סוציאליזציה או רה�סגל ההוראה להתמודד במידה זו או אחרת ע� תהלי� של דה

, תופעה חדשהאי� זו . תהליכי� מורכבי� יותר מאשר סוציאליזציהשה� , סוציאליזציה

 תמשימ, אחרי� של הסטודנטי�אבל נראה שבצירו- ע� ההטרוגניות במשתני הרקע ה

יחד ע� ). D'Aprix, et al., 2004(המחנכי� למקצוע הופכת מורכבת ומאתגרת יותר 

 את המחויבות תהפעילות החברתית הקודמת מנבאשממצאי המחקר מלמדי� , זאת

 .(Falck, 1988)ועל כ� היא כנראה יתרו� בקבלה של הסטודנטי� ללימודי� , למקצוע

שינוי חברתי מחזק את התפיסה הרואה לחולל � לעבודה סוציאלית  של הסטודנטינ�רצו

מרחב פעולה דבר המקנה לעבודה הסוציאלית , בעובד הסוציאלי סוכ� שינוי חברתי

 מביני�רק חלק מהסטודנטי� המתחילי� . (Marsh, 1988) של הפסיכולוגיה המזהמובח� 

ציאלי לסנגר על על העובד הסושבעיות הפרט ה� תוצאה של גורמי� חברתיי� וש

הכלכליי� , אוכלוסיות מוחלשות ולהביא לשינוי במבני� ובמוסדות הפוליטיי�

בחלק ממוסדות ההכשרה לעבודה סוציאלית . יטיבו יותר ע� הפוני�יכ� ש, והמשפטיי�
באר" עדיי� מודגש מסלול לימודי שעיקרו לסייע לפרטי� להשתנות וכ� להשתלב טוב 

בהקשר זה מודגש תפקידו של מקצוע ). 2001, וייס וגל; 2007, וייס(יותר בסביבת� 

העבודה הסוציאלית כמפקח חברתי המצפה מ� העובדי� הסוציאליי� להעביר את 

על שנראה ). 2006,  גל�וייס( שיתאימו לחברה כדילקוחותיה� תהלי� סוציאליזציה 

מעמידה ג� א� זו ,  להמשי� ולחזק את התפיסה של המקצוע כסוכ� שינוי חברתיההכשרה

לצור� . את העובד הסוציאלי במידה רבה במצב של קונפליקט ע� תפקוד החברה והממסד

ת ידע וכלי� להתמודדות והקנל תכלית�יש להמשי� ולפתח מסלולי הכשרה ששכ� דומה 

הזנחה וניצול של ,  כגו� הדרה,ע� הבעיות החברתיות הפוקדות את החברה הישראלית
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 ;Payne, 2005 (ה היא ליצור חברה צודקת יותרכשהמטר, קבוצות מוחלשות ועניות

Ratner, 1985( . ככל שמוסדות המכשירי� עובדי� סוציאליי� באר" ישכילו לפתח

כ� יינת� מענה ראוי יותר לסטודנטי� הבוחרי� , ולהדגיש היבטי� אלה של המקצוע

, בהתא� לממצאי המחקר, שה� בסופו של דבר, במקצוע מתו� רצו� לשינוי חברתי

 ,Specht(מחקרי� אחרי� ע� ממצאי� אלה נמצאי� בהלימה . ויבי� יותר למקצועהמח

1999; Specht & Courtney, 1994 .(והרחבת , מסלולי ההכשרה אינ� פועלי� בריק

ועל כ� .  בתו� הלימודי�להיק- התעסוקה המוצעהמסלולי� הקהילתיי� קשורה ג� 

 � לפעול לתגבור חשובההכשרה במקביל לחיזוק של הפ� הקהילתי של המקצוע בתהלי
 . התקני� הקהילתיי� בשדה

הסוגיה של הרחבת המגוו� של הגו- הסטודנטיאלי הבוחר ללמוד עבודה סוציאלית 

 בכניסה ליובל השני של האקדמיזציה מוסדות ההכשרהאת כנראה תמשי� להעסיק 

 שרתמאפההימצאות של עובדי� סוציאליי� לעתיד בעלי משתני רקע מגווני� . למקצוע

 באנשי המקצוע נ�להגביר את אמו, לקרב את המקצוע לאוכלוסיות יעד ולקהלי� שוני�

 .�וכ� להגביר את הרלוונטיות של מקצוע העבודה הסוציאלית בעבור, ובמקצוע בכללותו
ועל כ� יותר , המחויבות למקצוע מאפשרת לגבש את השונות למטרה משותפת אחת

�ממצאי המחקר העידו .  ההכשרה ואחריומתמיד היא הופכת להיות נחוצה בתהלי

 ע� הרצו� לקד� פרטי� ביחדשינוי חברתי לחולל הזדהות הסטודנט ע� הרצו� ש

ה� מלמדי� על .  מחויבות למקצועי�רצו� לעסוק בעבודה קהילתית ממקסמוהומשפחות 

הנחיצות להטמיע את המחויבות למקצוע על ידי הפעלת תוכניות ברורות העוסקות 

שינוי חברתי באמצעות פעילות לחולל מתו� הדגשת הרצו� , פיסת המקצועבהרחבה של ת

 .Lundy, 2004)(מקצועית פרטנית וקהילתית כאחד 

 כל בתי הספר ולא נכללו בשהמגבלה העיקרית נובעת מהעובדה . למחקר מספר מגבלות

כמה מבתי הספר שייצוג� חסר הוזמנו להצטר- לקבוצת .  באר"שישלעבודה סוציאלית 

הכללת כל המוסדות היתה .  עמ�שמורותהמסיבות סירבו א� , קר ולהשתת- בוהמח

דומה שמגוו� המוסדות ששיתפו , ע� זאת. מרחיבה את המדג� ומספקת תמונה רחבה יותר

פוליטי שה� ה�המיקו� הגיאוגרפי והגוו� החברתי,  החברתימעמדה תמבחינ, פעולה

 במיוחד ,מגבלה זו סבירה. ממצאיול מקנה כוח לא מבוטל למחקר ו,מזוהי� עמו

למגבלה זו שייתכ� , לעומת זאת.  הקשר בי� משתני�בדברכשמדובר בבדיקת השערות 

 .השפעה מסוימת על הממצאי� התיאוריי� בדבר אפיו� אוכלוסיית הסטודנטי�

 של המחקר קשורה לעצ� הבדיקה של עמדות ותפיסות של הסטודנטי� אחרתמגבלה 

. לחשיבות הפעילות המקצועית ולמחויבות� למקצוע, צועבנוגע למניעיה� לבחירת המק

ג� במחקר זה יש מגבלה הנוגעת לרצייה חברתית שיכולה , כבכל מחקר הבודק עמדות

אנונימיות השאלוני� היתה הדר� . הסטודנטי� את השאלו�מילאו להשפיע על הדר� שבה 

 .חברתית על ממצאי המחקרהה ירציה שפעתלנסות ולמזער את ה
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שלא כל הסטודנטי� ענו על השאלוני� נובעת מכ� שה� לא חויבו להשתת- העובדה 

אכ� ממצאי . כ� שמגבלה מחקרית זו נעוצה בשמירה על כללי אתיקה מחקרית, במחקר

המחקר משקפי� את תשובותיה� של הסטודנטי� שבחרו להשתת- במחקר ולא של אלה 

, בס� הכולגבוהי� יו שה, יחד ע� זאת אחוזי ההשתתפות בכל המוסדות. אשר נמנעו

 .מחזקי� את המחקר ואת תוק- ממצאיו, שא- הוא גבוה, והמספר הכולל של הסטודנטי�

  

íåëéñ 

 ואפיתוח מחויבות וזהות מקצועית אצל סטודנטי� לעבודה סוציאלית בתהליכי הכשרה ה

דגש מרכזי בתהליכי סוציאליזציה .  המרכזיי� של בתי הספר לעבודה סוציאליתה�מיעדי

חברתית אצל � לחזק מחויבות חברתית ותפיסה ערכיתהצור� וא ההדו� מטרות אלוקי

ההתמקצעות ותהליכי . הסטודנטי� העושי� צעדי� ראשוני� במקצוע העבודה הסוציאלית
. המיו� של העובדי� הסוציאליי� לעתיד מכווני� לקידו� מטרות הלמידה במרכיבי� הללו

והמניעי� הבסיסיי� בשלבי� הראשוני� של המחקר הנוכחי חקר את העמדות הראשוניות 

ממצאי המחקר משקפי� את תהלי� הסוציאליזציה הראשוני של . הטמעת ההתמקצעות

א� סביר שיהיו עדיי� שינויי� במהל� הלמידה לתואר , סטודנטי� לעבודה הסוציאלית

הראשו� ובמידת הנכונות ואפקטיביות הסוציאליזציה עקב תהליכי למידה והתאמה 

הנות� תמונת , חשיבות המחקר הנוכחי היא בהיותו מחקר שיטתי ומקי- ראשו�. י�מקצועי

. אית� מגיעי� סטודנטי� למקצוע העבודה הסוציאליתשהמניעי� על מצב על העמדות ו

ממצאי מחקר זה יכולי� להוות נקודות מוצא והשוואה למחקרי� עתידיי� אשר יעקבו 

ת החלקי� השוני� המרכיבי� את תפיסת חשיבוואחר התפתחות הזהות המקצועית 
עובדי� בראשית דרכ� אצל המקצוע אצל סטודנטי� בבתי הספר לעבודה סוציאלית ו

 .ממצאי המחקר מעידי� כי תהלי� זה עודנו בתחילת דרכו. המקצועית

 

úåøå÷î 
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העדפות מקצועיות של בוגרי בתי הספר לעבודה סוציאלית ). 1989(' י, וקט�' א, אביר�

 .16�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,È ,3‰. שירותי� ותפקידי�, רמות יוקרה של אוכלוסיות: בישראל

השוואה בי� קבוצות סטודנטי� ; החלטה בתהלי� בחירת מקצועגורמי ). 1983(' ש, אלבק

�ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ�ÂÈÚ, 37-38, 215. כימיה ופיסיקה, חינו�, פסיכולוגיה, לעבודה סוציאלית

232. 

השוואה בי� סטודנטי� לעבודה ; הציפיות לתגמולי� מהמקצוע הנבחר). 1987(' ש, אלבק

לחינו� וסטודנטי� לכימיה סטודנטי� , לבי� סטודנטי� לפסיכולוגיה סוציאלית

 .32�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,Á, 24‰. ופיסיקה

Â·ÚÏ ÌÈË�„ÂËÒ ·¯˜· ˙È˙ÏÈ‰˜ ‰˜ÈË˜¯ÙÏ ˙Â·ÈÂÁÓ„‰ ). בפרסו�(' א, וכה�' א, בה�
˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ :ÌÈÓÏÂ·Â ÌÈÓ¯Â˙ ÌÈÓ¯Â‚. 

, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות:  חיפה.Â‰ ¯ÙÒ¯‡˙ ‰˘„‰). 1996(' ר, וגור' מ, זוב� ע

 .פהאוניברסיטת חי

˘Â·ÚÏ ˙ÂÈË�„ÂËÒ Ïˆ‡ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ÈÎ¯Ú ËÂÙÈ„‰ ). 1978(' ד, גל�בר
‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙÏÂ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ .ש פאול " לעבודה סוציאלית עת הספרבי: ירושלי�

 . האוניברסיטה העברית, ברוואלד

-Ï‡¯˘È· ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ : ÌÈ�˘· ÌÂÁ˙· ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙¯È˜Ò1990). 2004(' ר, צורי�בר
 .הרשות לתכנו� כוח אד�, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה: רושלי� י.2002

ÔÈ· ˘‚ÙÓ-È˙Â·¯˙ :˙Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙È�ÂÈÒÈ� ˙È�Î). 2004(' נ, דהא�
˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·ÚÏ ˙ÂÈ„¯Á ÌÈ˘� ˙¯˘Î‰Ï. עבודה לש� קבלת תואר דוקטור 

 . ירושלי�, האוניברסיטה העברית, בפילוסופיה

�2(, 170 (ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,Ë‰. דמותה החברתית של העבודה הסוציאליתל). 1989(' א, דורו�

178. 

ובפרקטיקה של  גישת האד� בסביבתו וביטויה באידיאולוגיה המקצועית). 2007(' ע, וייס

 .596�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,ÊÎ) 2(, 567‰. עובדי� סוציאליי� בישראל

� לעבודה סוציאלית העדפות מקצועיות של סטודנטי� מתחילי). 2001(' ג, וגל' ע, וייס

 . 176�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,‡Î) 3(, 159‰. בישראל

מסגרת מושגית לפעולת� של עובדי� : פרקטיקה של מדיניות). 2006(' ע, גל�וייס

 . 478�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,ÂÎ) 1(, 445‰. סוציאליי�

‰Â·Ú· ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙Î ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ‰„Â·Ú„‰ ). 1993(' וקט� י' י, כורזי�', א, יורק
˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ.סוציאליי�המשרד העבודה והרווחה ואיגוד העובדי� : שלי� ירו . 
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עבודה סוציאלית בקיבו" על פי תפיסת� של העובדי� הסוציאליי� ). 2002(' ח, יצחקי

 . 54�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,·Î) 2( ,35‰. ושותפי תפקיד�

 חיבור לש� קבלת .·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· ˙ÂÁÓ˙‰ ˙¯ÈÁ˙). 2000(' ע, מלבסקי

 . אוניברסיטת תל אביב, מ�תואר מוס

תפקיד העובד הסוציאלי בחברה משתנה מנקודת מבט� של עובדי� ). 2006(' א, מקרוס

 . 152�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,ÂÎ) 2(, 135‰. סוציאליי� ולקוחותיה�

 עבודת גמר .ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÈÚ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜ÂÈ˙). 2002 ('א, נזלי�

� . אביב אוניברסיטת תל,לקראת תואר מוסמ

משרד העבודה :  ירושלי�.‚ÁÂ˙ÈÙ ˙È�Â‚¯‡�È· ˙È˙ÏÈ‰˜ ‰˘È). 1993(' ד, ולב שדה' י, ער�

 .י משאבי� קהילתיי�" השירות לעבודה קהילתית ואס–והרווחה 

הכשרה מקצועית בישראל ": מבט חוקר ). "2003(' י, ווזנר�ו' ר, זהב�אב�', נ, אור��פלג
 .492�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,‚Î) 4( ,475‰. בשנות האלפיי�

חקר : על הקשר� של החלטות ערכיות בעבודה סוציאלית). 2002(' א, ומנסב�' ר, קאופמ�

�ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á ,·Î) 4(, 185‰. של עובד סוציאלי קהילתי" התרעה בשער"מקרה של 
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