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כיצד נית ליצור שותפויות בי אנשי החיי בהדרה למערכות חברתיות?
ד"ר שרית ברזילאי  ,מכו סמ"ל
פרופ' יונה רוזנפלד ,מכו ברוקדייל

בכל חברה מוכר קיומ של אנשי החיי בהדרה ונשללת מה האפשרות לתרו לה ולהיתר על ידה.
כאשר מדובר בחברות דמוקרטיות זה מהווה מצב ענייני אשר נוגד את חזונ .על כ מחפשות חברות אלה
דרכי ליצור שותפויות ע אלה כמו ע שאר חבריה .במקו לעסוק כא בהסברי ובהרחבת ההבנה
לתופעה זו ,מצאנו כי הגישה של "מוטב יחדיו" ,מאפשרת לזהות דרכי עשייה אשר מאפשרי ליצור
שותפויות בי אנשי החיי בהדרה לבי מערכות חברתיות.
בחקר ותיעוד תוכנית "מוטב יחדיו" אנו מבקשי להטיל זרקור על אזורי חברתיי של תקווה במטרה
לגלות את ערכי היסוד ודרכי הפעולה שלה .גילוי ,המשגה והפצה של דרכי הפעולה בתוכנית ,עשוי להוביל
לשינוי חברתי תו הצגת אסטרטגיות חדשניות וייחודיות ליצירת שותפויות בי אוכלוסיות החיות בהדרה
למערכות חברתיות.
השותפות היא הדר המרכזית שבאמצעותה פועלת "מוטב יחדיו" במטרה לתרו לאוכלוסיות החיות
בהדרה ולחבריה .שותפות אשר אפשרה לחיי בהדרה לצאת מהדרת ולמערכות החברתיות לתרו
לה ולהיתר על יד.
"מוטב יחדיו" הינה ספינת הדגל של עמותת "ג'וינט אשלי" ונכו לכתיבת שורות אלו התכנית פועלת
ב  30שכונות הפרוסות מדימונה בדרו ועד קריית שמונה בצפו .בסה"כ משתתפי בה מעל  20,000ילדי
בוני נוער ומעל  5,000הורי ותושבי פעילי לוקחי בה חלק.
המאמר מבוסס על מתודולוגיה מחקרית ייחודית היוצרת שזירה בי מחקר נרטיבי לשיטת הלמידה
מהצלחות .מחקר זה מבקש לחשו %את הקשר המורכב בי האישי החברתי והפוליטי ,לתעד את
סיפוריה ,קולותיה ,מאבקיה ושאיפותיה של אנשי החיי בהדרה חברתית המשתתפי בתוכנית
ואת האסטרטגיות שהתהוו במסגרת "מוטב יחדיו" ליצירת שותפויות בינ ובי המערכות החברתיות.
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"שו מחקר עלינו ,בלעדינו" – הא יצליחו המחקר האמנציפטורי והמחקר המשת לחולל
שינוי בחייה של אנשי ע מוגבלות
דורית ברק ,האוניברסיטה העברית
דנה רוט ,בית איזי שפירא

תמורות מרחיקות לכת בהעצמת של אנשי ע מגבלות ובגישת החברה אליה הובילו
לדרישת ."Nothing about us without us" :תמורות אלו הביאו להתפתחות כיווני מחקר
ייחודיי ,החותרי למעורבות וא %לשליטת הנחקרי במחקרי .שתי גישות המחקר העיקריות:
מחקר אמנסיפטורי ומחקר משת/%מכיל.
העיקרו המרכזי של גישת המחקר האמנסיפטורי – היפו ההירארכיה המסורתית של חוקר –
נחקר .המחקר האמנסיפטורי תופס את גישות המחקר המסורתיות כדכאניות בשל הניכור בי
החוקרי לנחקרי ; התייחסות לנחקרי כאל אובייקטי למחקר; ההתעלמות מניסיו חייה
; העדר רלוונטיות של המחקרי לצורכיה .המאפייני החשובי של המחקר אמנסיפטורי:
הדדיות בי חוקרי לנחקרי ; רווח ותועלת לנחקרי )בעיקר הסרת חסמי והנגשת החברה( ;
העצמה ; עיגו במודל החברתי של נכות; גיוו של גישות המחקר )ע דגש על גישות איכותניות(.
במקביל למחקר האמנסיפטורי התפתחו גישות של מחקר פעולה משת %בקרב אנשי ע מגבלות
שכליות )ובהמש ג ע קהילות נוספות( .גישות אלה מתאפיינות בשותפות בי חוקרי
ו"נחקרי" .המשתתפי במחקר בעלי קול ,לוקחי בו חלק פעיל ומשמשי ג כחוקרי.
המחקר המשת %ש דגש על הנגשה של כל הלי המחקר ותוצריו .המחקרי פועלי נגד הדרה
חברתית באמצעות השמעת קול של הנחקרי .הרוב המכריע של מחקרי הפעולה המשתפי
עושי שימוש בגישות מחקר איכותניות .המתודולוגיה האיכותנית מאפשרת למשתתפי לבחו
חוויות אישיות ,סיפורי חיי והתייחסויות שלא ניתני למחקר בגישות כמותיות.
ההצגה תבח את המידה בה הגישות מגשימות את חזונ .עד כה ,היישו של המחקר
האמנסיפטורי מוגבל יחסית ,עובדה המעלה ספקות לגבי עתידו .לעומתו ,היישו של גישות
המחקר המשתפות מוצלח יותר .היישו של מחקרי משתפי מעלה שאלות בנוגע לשליטה
ולאחריות על המחקר ולמקומ של אנשי הצוות בתהלי המחקר .במציאות שבה רוב האנשי ע
מגבלות שכליות נזקקי לשותפי על מנת לבצע מחקר ,וה תלויי בצוות לצור מחקר ופרסו
הנושא של כוח הופ לנושא מרכזי.
נתייחס לסיבות לקשיי ביישו מחקר אמנסיפטורי מצד אחד ,ולדילמות הנוגעות לשותפות בי
חוקרי ע וללא מגבלות עמ מתמודד המחקר המשת %מצד שני .יוצעו כיווני עתידיי לגישות
מחקר אלו.
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ארגו מחליט לשלב בתוכו מחקר איכותני – שינויי במחשבות ,בהתפתחות ,בעשייה
משה אלו ,שפ"ח ת"א יפו
תמיר פראוי  ,שפ"ח ת"א יפו
קר גל מיכלזו ,שפ"ח ת"א יפו

הערכה איכותנית של פרויקט התערבות מערכתית בבית ספר תיכו על ידי חברת מדור מחקר
ופיתוח בשירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( הביא לפתיחת צוהר לעול לא מוכר בתחו המחקר
בפסיכולוגיה חינוכית בשפ"ח ת"א יפו .עד אז המחקרי וההערכות היו כמותיות .ההערכה
שנעשתה הסתמכה על ראיונות ע המשתתפי העיקריי בתוכנית ההתערבות מצוות התיכו.
הדו"ח שהוגש למתערבי ולצוות ביה"ס "היה קריא" ונית היה לתרגמו כמעט מיידית להמלצות
להמש הדר  .התנסות זו הובילה את מקבלי ההחלטות בארגו )השפ"ח( ללמוד את הנושא של
מחקר וההערכה איכותנית לעומק .הלמידה החלה בחשיפה של הנושא ביו עיו פתוח לעובדי
השפ"ח ולאחר מכ בפתיחת קורס למחקר איכותני בשדה הפסיכולוגיה החינוכית בביה"ס הגבוה
לפסיכולוגיה חינוכית ,הממוק בשפ"ח ת"א יפו .בקורס השתתפו שבעה לומדי ונמש שלושה
סמסטרי .בקורס השתת %ג מנהל השפ"ח ומנהל מדור מחקר ופיתוח.
הלומדי אמורי להגיש בסיו הקורס עבודות גמר שיעסקו בנושאי במרחב הפסיכולוגיה
החינוכית .הכוונה לפרס את העבודות בחוברת.
כבר נית לראות השפעות הלמידה על העשייה וההערכה בשפ"ח:
השפ"ח הציע את השתתפותו בהערכה מקיפה לתוכנית התערבות מערכתית בארבעה בתי ספר
בעיר בנה"ל תשע"ב באמצעות ההערכה איכותנית ,שבמרכזה ירואיינו  4מנהלי בתי הספר .ס.
מנהל השפ"ח יזמה הקמת קבוצת כתיבה של פסיכולוגי חינוכיי בשפ"ח ת"א יפו ,שתעסוק
בעשייה בפסיכולוגיה חינוכית בסיוע פסיכולוג מנוסה בכתיבה ובעל ידע בעידוד כתיבה.
המושב יציג את התהלי  ,את ההשפעות על הארגו המחליט להכניס לתוכו את הנושא והשינויי
הנצפי בעקבות זאת.
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קבוצות פעולה כדר של שינוי חברתי :מרכז המחקר והפעולה של נשי לגופ
טלי תמיר ,עמותת "נשי לגופ"

עמותת 'נשי לגופ' הוקמה ב  2005כדי להעלות לסדר היו הציבורי את מצב בריאות של נשי
ממגוו הקבוצות ומתו כוונה ליצור מאגר ידע בהיר ,ברור ונגיש שיאפשר לנשי להכיר את גופ,
מיניות ובריאות .העבודה על הספרי )בעברית ובערבית( נמשכה שש שני וכללה עבודה של 350
נשי ,נשות מקצוע ונשי מהשטח ,ראיונות ,סיעורי מוחות וחומרי שעלו בסדנאות.
שני הספרי שיצאו לאור השנה ה התאמה תרבותית ייחודית של הספר האמריקאי " Our
 "Bodies Ourselvesובשניה מארג )שונה( המשלב בי סוגיות הנוגעות לגו ,%בריאות ומיניות
לתחומי ידע שוני כגו :רפואה מערבית ,רפואה אלטרנטיבית ,תיאוריות ועשייה פמיניסטית,
קטעי ראיונות ע נשי ממגזרי ,מעמדות ,גילי ומוצאי שוני.
מתו העבודה על הספר צמח מודל עבודה ייחודי ובאמצעותו )כמו ג באמצעות הסדנאות שלנו(
נחשפנו לסוגיות רבות מושתקות שמעסיקות נשי בישראל .לא לכול היה מקו בספרי ולכ
החלטנו להמשי ולטפל בה באמצעות מרכז המחקר והפעולה שלנו .ייחודיותו של המרכז היא
שהוא איננו תיאורטי אלא משלב חקירה באמצעות סוגי ידע שוני וכ פעולה לשינוי .מרכז
אקטיבי שמניח ומנכיח את הקשר שבי תיאוריה לפעולה ,שאיננו רק אוס %ומייצר נתוני אלא
מייצר קבוצות פעולה המורכבות מידע ועמדות של אנשי ונשות מקצוע ע ידע ,צרכי ותפיסות
של נשי מהשטח.
במרכז המחקר והפעולה יאספו נתוני ומחקרי קיימי וכ יערכו מחקרי חדשי לזיהוי
חולשות וצרכי ביחד ע פעולה לשינוי בנושאי :פוריות ,מיניות ,גו %ובריאות מודעת של נשי
בישראל .המרכז יהווה חממה לפיתוח קשרי בי אנשי ונשות צוות רפואי ,חוקרי/ות ממוסדות
שוני ,אקטיביסטיות ונשי שהסוגיה נוגעת בה א במישרי או בעקיפי.

מושב 102

מחקר פמיניסטי על נשי
יו"ר :ד"ר סיגל רו
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החוויה של פעילות ציבורית – קהילתית של נשי חד הוריות בישראל
יעל לוי

ההרצאה תעסוק בממצאי מחקר איכותני ,המתאר את עול החוויות של פעילות ציבורית – קהילתית של
נשי חד – הוריות בישראל .המחקר נער במסגרת לימודי תואר מוסמ  ,בהנחיית פרופ' יוסי קט וד"ר
רונית ליכטנטריט מביה"ס לע"ס ע"ש בוב שאפל .סוגיית הפעילות הקהילתית של נשי המשתייכות
לקבוצות חברתיות שוליות ומודרות בישראל וביניה נשי חד – הוריות ,נחקרה מעט מאוד כנושא
מובח .מטרת המחקר הנוכחי היתה להבי את החוויות המתקשרות לפעילות הקהילתית ,מנקודת מבט
של הפעילות שהינ אמהות חד – הוריות ופועלות למע קידו קהילות הנשי החד הוריות .המחקר
ביקש להעמיק את התובנות ביחס לשאלה כיצד נשי חד – הוריות מסויימות מצליחות להתגבר על
קשיי וחסמי חברתיי ואישיי והופכות לפעילות קהילתיות.
שיטת המחקר הינה איכותנית – נטורליסטית ,נעשה שימוש בעקרונות השאובי ממחקר פמיניסטי,
תהלי ראיו אינטר – סובייקטיבי ושיתו %הנשי הנחקרות בתהלי המחקרי .נתוני המחקר נאספו
באמצעות ראיונות עומק ע שמונה נשי חד – הוריות שהינ פעילות קהילתיות במסגרות פעילות ברמה
מקומית וארצית במש חמש שני ומעלה.
חוויית הפעילות הקהילתית מתוארת באמצעות ארבע תמות מרכזיות :קשרי הגומלי שבי אמהות חד –
הורית לבי הפעילות הקהילתית ,הדיאלקטיקה של חוויות הכוח והמנהיגות ,ההשתייכות לקהילת
האמהות החד – הוריות בצל חוויות סטיגמה ,אפליה והדרה ,ותיאור אפיוני הפעילות "בית ח ואוז
קשבת" ו"קול".
הדיו בממצאי יבח את תהלי הפוליטיזציה של הנשי הפעילות כנובע מתו חוויות חייה ,וכ יצביע
על גורמי שוני המשפיעי על כניסת לפעילות קהילתית :תהלי סוציאליזציה לפעילות קהילתית;
השתייכות לרשתות קהילתיות של נשי חד – הוריות; מאבק אישי אפקטיבי ואידאולוגיית מאבק;
הזהות האימהית והפרקטיקות האימהיות; ותהליכי של חשיבה רפלקטיבית המלווי את הפעילות.
בהרצאה ידונו השלכות תובנות המחקר על התערבות מקצועית של עבודה סוציאלית קהילתית.
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על הידיעה במחקר הפמיניסטי בתחו האלימות
קטיה בלו גייגר
""What you know can hurt, but what you do not know can kill
)(Audre Lorde, But What Can You Teach My Daughter

במהל עריכת מחקר פמיניסטי נארטיבי בתחו האלימות הפיזית והמינית ,1התעוררו בי שאלות
לגבי האופ בו המחקר הפמיניסטי בתחו האלימות מתמודד ע מושג ה'ידיעה' .בהרצאה זו אדו
בשלושה היבטי של הידיעה מנקודת מבט מחקרית פמיניסטית ואראה כיצד ה כרוכי יחדיו.
ההחלטה לערו

מחקר על אלימות מגדרית מהווה בחירה לקחת חלק בהיבטי

המטרידי והכואבי של האנושות ) .(McMillan, 2007הא אנחנו רוצות לדעת על
אלימות? מה קורה כשאנחנו מוכנות באמת לדעת ולהניח להבנה לגעת בנו? אדו בסוגיות
אלו תו התייחסות למפגשי ע המשתתפות ולהשפעת על החוקרת ועל המחקר.
בפרספקטיבה של מחקר פמיניסטי ,מערכת היחסי בי החוקרת למשתתפת דורשת את
נכונותה של החוקרת לנהל דיאלוג פנימי וחיצוני כני לגבי טיבה .במחקר פמיניסטי
בתחו האלימות ישנה רגישות מובנית לסוגיות כגו יחסי כוחות ,ניצול ואחריות
) .(Skinner, Hester & Malos, 2005בחירתי לכלול שתי נשי שהיו בעבר בטיפולי
כעובדת סוציאלית 2הוסיפה למורכבות מערכת היחסי עמ כמשתתפות במחקר ,ועוררה
בי שאלות לגבי המתח בי מה שאנחנו יודעות לבי מה שאנחנו חושבות שאנחנו יודעות,
והאופ בו המתח הזה עלול להשפיע על המשתתפות במחקר ,עלינו כחוקרות ועל מערכת
היחסי שלנו ע המשתתפות במחקר.
כיצד מאזני בי דיו בשאלות האפיסטמולוגיות החשובות שמעלה המחקר הפמיניסטי
לבי מחוייבותו העמוקה להפיק ידע שמטרתו יצירת שינוי חברתי? על רקע זיהוי פער
בנארטיבי של המשתתפות מצאתי את עצמי עסוקה במתח בי שתי סוגיות שהמחקר
הפמיניסטי מחוייב אליה :מידת הסמכות שלי לפרשנות ולייצוג קול של המשתתפות
) ,(Maynard, 2000אל מול האמונות והידע שלי לגבי דיכוי חברתי של נשי ע מוגבלות
גופנית נפגעות אלימות והשאיפה שלי להיות "חלק מהפתרו".

1

עבודת המחקר "לכאורה "סחורה פגומה פעמיים"  -חווייתן של נשים עם מוגבלות גופנית נפגעות אלימות פיזית ומינית",
התבצעה בהנחייתן של ד"ר דורית אלדר-אבידן וד"ר עפרית שפירא-ברמן
2
באישור ועדת האתיקה.
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תפיסות אימהות של עובדות סוציאליות במחלקות לשירותי חברתיי
חגית סיני גלזר
המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת ת"א

עובדות סוציאליות כוללניות במחלקות לשירותי חברתיי פוגשות אימהות שהגיעו לתשומת
ליב של השירותי החברתיי מסיבות שונות ,בדר כלל סביב מצבי מעוררי דאגה של ילדיה.
לעובדות סוציאליות ,כסוכנות סוציאליזציה ,יש תפקיד מרכזי לעיתי בעיצוב תפיסות אימה.ת,
עמדות כלפי אימה.ת ופרקטיקות האימה.ת של הנשי אית ה עובדות .התערבות של עובדות
סוציאליות ע אימהות בשירותי הרווחה זוכה לעיתי לביקורת מכיווני שוני .אחת הביקורות
היא כנגד תפיסותיה המסורתיות של העובדות ,הבאות לידי ביטוי בפרקטיקה שרואה את הא
כאחראית בלעדית למצבו של הילד .תפיסות אימהות אלו ניזונות בי היתר ממיתוס "הא
המושלמת".
מחקרי מצביעי על כ שההבניות החברתיות הגלומות במיתוס "הא הטובה" מחלחלות
ומהוות חלק בלתי נפרד מחייה של נשי .ספרות ביקורתית ,פמיניסטית בעיקר ,מפנה אצבע
מאשימה כלפי סוכני סוציאליזציה שוני ביניה עובדות סוציאליות כפועלות בתו המיתוס
ובכ

משמרות את מצוקת של הנשי עימ ה נפגשות בשירותי הרווחה .ואול ,בשני

האחרונות יש שינויי בתפיסת מימדי מיתוס "הא הטובה" כמו ג חשיפה הולכת וגדלה
לתכני פמיניסטיי ,והצטברות של ידע לגבי מצוקות בחייה של נשי ואימה.ת במצבי חיי
קשי .א כ ,עובדות סוציאליות חשופות כיו למעבר משיח מסורתי לשיח פמיניסטי בכל
הקשור לעבודה ע פונות המחלקה לשירותי חברתיי.
לאור ממצאי מחקר איכותני במסגרתו רואיינו  22עובדות משפחה ,הרצאה זו שואפת לדו בקשר
שבי צדק חברתי לעבודת של עובדות סוציאליות ע אימהות במחלקות לשירותי חברתיי.
איזה תפקיד תופסות העובדות מול הפונות? והא בהתמקמות מול האימהות ה מקדמות ערכי
של צדק חברתי? הא בתפיסות האימהות האישיות של העובדות יש בכדי לחזק הבניות חברתיות
לגבי אימהות ,או לקעקע? מהו אופיו של המפגש האישי והמקצועי בי העובדות לבי האימהות
פונות המחלקה?

מושב 103

מחקר במרחבי רב תרבותיי
יו"ר :ד"ר גדי ב עזר
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מחקר איכותי רגיש תרבות בקרב אוכלוסיות מיעוט אתני מסורתי ,כדוגמת האוכלוסייה
הערבית החיה במתח סוציו – פוליטי
אגבארייה מוחמד )סעאדה( ,האוניברסיטה העברית

כיו בעיד הגלובאלי ,בכל פרופסיה ובכל תחו עיסוק ,מצופה מאיש המקצוע לגלות הבנה
ורגשות תרבותית כלפי אוכלוסיית היעד שבתחו עיסוקו .כ ג הצפייה מחוקרי ובייחוד
בשלבי איסו %הנתוני וניתוח לגלוי הבנה מעמיקה לאוכלוסיית היעד הנחקרת .אחת
מהדילמות המקדימות הניצבות בפני החוקר ,הנה שאלת מהי השיטה העדיפה לחקר אוכלוסיות
מיעוט שבאות מרקע אתני מסורתי החיה במתח סוציו פוליטי ,כ הא בכלל מחקר איכותי ע
שאלות פתוחות ,עדי %על מחקר כמותני ע שאלות סגורות וממוקדות ? ,סוגיה זו מתעוררת
לנוכח העובדה שבניגוד לאוכלוסייה מרקע מערבי המתאפיינת בחשיבה קונקרטית וממוקדת,
בקרב האוכלוסייה הערבית בהיותה מסורתית מזרח תיכונית ,מתאפיינת יותר בחשיבה מופשטת
והוליסטית ,מכא אפשר לומר שההרצאה תנסה להדגיש ולכוו לעדיפות מחקרי איכותיי על
מחקרי כמותניי בקרב אוכלוסיות אלו.
כמו כ ,לרוב נחקרי מקרב קבוצות מיעוט מחזיקי בערכי ,עמדות ותפיסות עול ,השונות
וא %סותרות תפיסות וערכי של חוקרי מרקע מערבי .כ לדוגמא ערכי קולקטיביי בקרב
נחקרי מקבוצת מיעוט ,מעצבי ומבני תפיסות תלותיות ,סמכותיות ושמרניות ,זאת בניגוד
לתפיסה האינדיבידואלית המערבית של החוקר אשר מבוססת על עצמאות ,פתיחות וליבראליות.
ערכי תלותיי ,סמכותיי ושמרניי עשויי להשפיע על רמת הפתיחות ומידת שיתו %הנחקר
מרקע מיעוט אתני מסורתי ע החוקר הבא מרקע מערבי .חוקרי אלה בשלב איסו %הנתוני,
עשויי להיתקל במידע שלכאורה נתפס כסותר ,לא אחיד וא %לא אמי .ולבסו %וב השאר
נתייחס לסוגיית החשדנות וחוסר האימו שעלול להתעורר מצד נחקרי מקבוצות מיעוט כלפי
חוקרי מקבוצת רוב מערביי ,והשפעתו על מידת אמינות וייצוגיות החומרי האיכותיי
הנאספי.
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מחקר בתנאי קונפליקט :דגימת אוכלוסיות "חבויות" ו"קשות לגישה" תו שימוש במדג כדור
השלג – מקרה הבוח של הסכסו הישראלי ערבי
תמר אריאלי,מכללת תל חי
ניסי כה ,אוניברסיטת חיפה

ביצוע מחקר בסביבת קונפליקט הנו לרוב אתגר גדול ,בהתחשב ברגישויות הרבות וכ בחוסר
האמו והחשדנות המאפייני לרוב את אוכלוסיית המחקר .ההיבטי המתודולוגיי של עבודות
שדה בסביבת סכסו טר נחקרו באופ שיטתי .תו סקירה ודיו של הבעיות המתודולוגיות
המרכזיות של מחקר המתנהל בתנאי קונפליקט ,אנו מציעי את השימוש במדג כדור השלג
כמענה להתמודדות ע אתגר זה .היעילות שבשימוש במתודה זו הוכרה בספרות כמובהקת במגוו
מקרי ,בעיקר אלו העוסקי במחקר הנער ב"חברות שוליי" .אול ,אנו טועני כי בסביבת
סכסו  ,האוכלוסייה כולה הופכת במידת מה ל"חברת שוליי" ,והופכת בכ ל"סמויה" ול"קשה
להשגה" עבור החוקר החיצוני .יעילות המתודה בתנאי אלו מאפשרת ניהול מחקר תחת
אילוצי של סביבת קונפליקט לעומת האפשרות של ויתור מראש על ניהול המחקר עקב אילוצי
אלו .בד בבד ע ניסיוננו בשטח אנו מספקי מספר תובנות והמלצות לשימוש במדג כדור השלג
בסביבות סכסו .
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קריאה אישית וקריאה חברתית של סיפורי מנהלות מוסלמיות שעברו ללבוש מסורתי
ד"ר תמר שפירא ,אוניברסיטת חיפה ,מכללת גורדו חיפה
ד"ר חאלד עראר ,המרכז ללימודי אקדמיי אור יהודה

מחקר זה ד בשינוי זהות בקרב מנהלות מוסלמיות שעברו ללבוש מסורתי .מאז אירועי ספטמבר
 2011נשי מוסלמיות ע רעלה מהוות מקור לחשדנות בשל פחד מהאיסלא הקיצוני .חוקרת
אמריקאית הציעה לראות נקודת המבט שלה עצמ כהגדרה מחדש של החיג'אב .בניגוד להנחה
שהחיג'אב מבטא הקצנה ודיכוי נשי ,נשי סיפרו שכיסוי הראש מילא תפקידי אחרי בחייה,
חלק מעצימי.
בעבודה השתתפו תשע מנהלות מוסלמיות מבתי ספר וממחלקות רווחה במחוזות מרכז וצפו.
כלי המחקר היה ראיו פתוח והתקבלו סיפורי על המעבר ללבוש מסורתי .ניתוח הסיפורי נער
בשיטת "המדרי למקשיב" ) (Gilligan, Spencer, Weinberg, & Bertsch, 2004שמציעה
לערו מספר קריאות וכ לחשו %את מערכות יחסיו של אד ע עצמו ,ע אחרי וע החברה.
שתי הקריאות שיוצגו מתייחסות להיבט האישי ולהיבט החברתי של הסיפורי.
הממצאי מעלי מגוו שיקולי של הנשי בהחלטה לשנות את לבוש .המעבר היה קשור
בדרכי שונות למינויי של המרואיינות לניהול מ ההיבט החברתי ,א עלו ג סיבות אישיות,
כמו משבר וצור למשענת רוחנית .כל אחת מצאה לעצמה ביטוי אישי וגישה מחמירה או מקלה
דר סגנו כיסוי הראש.
המנהלות כרכו את לבוש ע מעמד בקהילה וע הכבוד כלפיה .מנהלות חילוניות שהתנגדו
לשינוי באורח חייה ,תיארו לח /לכ מהסביבה וא %ציינו את היתרונות שיכלו להפיק משינוי
בלבוש.
התחושה שליוותה את המנהלות הייתה שמצפי מה להשתנות חיצונית ע קבלת התפקיד.
למרות שחלק חוו לחצי לעבור ללבוש צנוע ולכיסוי ראש ,כנשי עצמאיות וחזקות כול הדגישו
שההחלטה הייתה אישית בלבד .המסקנה היא שנראות דתית היוותה חלק מהצור בלגיטמציה
חברתית  ,רצו להפגנת מקצועיות ,וסיפוק אמצעי הגנה של נשי בתפקידי ניהול ואיננה מאופיינת
בהקצנה דתית בניגוד לטענה המקובלת.
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"הדרכה רגישת תרבות והשפעותיה על הזהות המקצועית של גננות פלסטיניות בנצרת"
נירה ואלה ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,מכללת סמינר הקיבוצי

הקי /האחרו ,והקריאה לשינוי חברתי ,האירו ג את תפקידו של החוקר האיכותני כמתערב
וכמשפיע על המציאות; כמי שקורא תגר על הדרה חברתית ותרבותית בשאיפה ליצור חברה
צודקת ושוויונית יותר.
ההרצאה המוצעת כא היא פרי מחקר פעולה שיתופי ) (participatory action researchשנער
ע  20גננות פלסטיניות 3מנצרת )מוסלמיות ונוצריות( ,קבוצת מיעוט רב ממדית ,מודרת,
ומאותגרת על ידי היברידיות תרבותית .המחקר עסק בלמידה ובפיתוח של פרקטיקה "רגישת
תרבות" ובהשפעותיה על הזהות המקצועית של הגננות במטרה לשת %אות בתהליכי שינוי והבנה
של תכניות "רגישות תרבות" ,ולהעצי את יכולותיה ואת זהות המקצועית.
המחקר נוהל על ידי שתי חוקרות :יהודייה ,ופלסטינית .השילוב ביניה אפשר דיאלוג ממשי בי
המציאות לבי המחקר האקדמי ,בי הרוב למיעוט ,במטרה ליצור שינוי ברמה הפרקטית
והתיאורטית כאחת.
נתוני נאספו במפגשי הדרכה קבוצתיי ופרטניי ,בתצפיות בגני ,בראיונות עומק שנערכו
בערבית ,בסיורי משותפי בנצרת ,ביומני שניהלו שתיי מהגננות והחוקרת היהודייה
ובקבוצת מיקוד בהשתתפות מנחה חיצונית .כל המפגשי הוקלטו ושוקלטו ונערכה ביניה
הצלבת נתוני.
המחקר התקיי בתהלי מעגלי ספיראלי ואינטראקטיבי .הגננות השותפות בהדרכה ערכו שינוי
בפרקטיקה רגישת התרבות בגני ובזהות המקצועית ,זו השפיעה על החוקרת ועל ההדרכה.
מהלכי המחקר הכילו ארבעה שלבי :תכנו ,פעולה ,התבוננות ורפלקסיה .מעגל אחד הוליד את
ואפשר למשתתפות להתמודד ע שאלות שעלו בכל אחד משלביו .איתור המבנה
המעגל הבא ִ
ומהלכי המחקר הספירליי נבחנו יחד ע משתתפות המחקר ,שנתנו משוב בתו מעגלי הפעולה
וביניה.
במהל המחקר גובש ידע תיאורטי ומעשי בתחו הדרכה רגישת תרבות ,נבנו כלי להתערבות
רגישת תרבות בקרב הגננות הפלסטיניות בנצרת ,וגובש אית מודל תיאורטי המתאר את הזהות
המקצועית שלה ,שיוצג בהרצאה.

3

את ההגדרה 'גננות פלסטיניות' בחרו הגננות שותפות המחקר.
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על מוגבלות כחסר :שיג ושיח על הנוכח והנעדר בגו
ד"ר עדי פינקלשטיי ,האוניברסיטה העברית בירושלי; מכללת בית ברל ומכו טל )(JCT
גב' אורה כלפה ,חוקרת עצמאית
גב' נילי ברויאר ,מכו אלי בית נוע ללימודי מוגבלות
"[T]he prefix dis connotes separation, taking apart, sundering in two. The prefix
has various meanings such as not; absence of; opposite of; undo, do the opposite
of; and deprived of. … [T]o use the verb disable, means, in part, to deprive of
capability or effectiveness. The prefix creates a barrier, cleaving in two ability
and its absence, its opposite. Disability is the 'not' condition, the repudiation of
"ability.
)(Linton, 1998:30

נדמה כי במוגבלות אנחנו לא יודעי מה בפועל ישנו אלא עסוקי במה שאיננו .כפי שמעידה
לינטו ,את הפעולה המרוקנת נית לזהות כבר בשפה האנגלית תחת הש  .dis-abilityהמוגבלות
מכוננת על בסיס הנעדר ,על בסיס מה שכביכול אמור היה להיות א למעשה אינו בנמצא .בחסות
מדע הרפואה ,הידע המקצועי ממסד את האי כמאפיי דרכו נית לזהות ולהבי את המוגבלות.
כתוצאה מכ  ,אנשי ע מוגבלות מוגדרי כחסרי וגופ ,שכל או נפש הופ לאתר של
היעדרות.
במושב זה אנו מבקשות לצאת מתו נקודת מבט ביקורתית ולקיי שיג ושיח על מוגבלות ומושג
החסר .בעוד המוגבלות לרוב נתפסת כסוגיה פרטית ,אנו נבקש לבחו אותה כסוגיה חברתית
תרבותית המובנית בתו הקשר .המושב יתנהל כשיחה פעילה בי שלוש חוקרות ,אשר גופ מובנה
חברתית כחסר .שלושת הדוברות יציגו את עמדת ויקיימו ביניה דיו ער הכולל שימוש בשיטות
מחקר איכותניות שונות ,ביניה האוטואתנוגרפיה.
ההבניה של המוגבלות כחסר יוצרת ציפייה וא %דרישה לפיצוי ולהשלמת החסר .הצור הזה עשוי
להתקיי ברמה האישית )הכחשה עצמית" ,נכה העל" ,הסתרה ו  (passingוברמה החברתית
)תיקו ,ריפוי ושיקו( .א כ ,השאלות המתעוררות מתייחסות לרמה האישית והחברתית כאחד.
מתי חברה מסמנת את הגו %כחסר? הא היעדרות משמעה אובד של דבר מה שבעבר התקיי?
הא הגדרת האי תלויה בתפקוד? מה קורה כאשר החסר אינו גלוי לעי?
המושב ישמש אותנו כזירה ניסיונית לבחינה פעילה ואינטראקטיבית של הקשר התרבותי שבי
חסר למוגבלות .המדיו של השיחה מזמ לתוכו ביטוי של קולות שוני ויית הזדמנות לבנייה
ולפירוק של נרטיבי תו כדי הצגת .מטרת השיחה לעורר את הדוברות ואת המשתתפי בקהל
לבחינה מחודשת וביקורתית של המושגי חסר ומוגבלות.
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מחקרי בחינו :קול של מורי ותלמידי
יו"ר :ד"ר אולז' גולדשטיי
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מה בי סקירת ספרות ,מטא סינתזה וכריית טקסט?
ד"ר אולז' גולדשטיי
המכללה האקדמית לחינו ע"ש קיי ,באר שבע

סקירת ספרות היא סיכו אוביקטיבי ,יסודי ,עדכני וביקורתי של מאמרי )מחקריי או לא
מחקריי( בנושא הנחקר .מטרתה לבחו את בסיס הידע הקיי בנושא על מנת לקבוע את הקווי
המנחי למחקר עתידי .במקרי אחרי ,סקירת ספרות מהווה מחקר על המנסה להגיע להכללות
והמשגות על סמ ממצאי מחקרי קודמי שנערכו בנושא .קיימות גישות שונות לאינטגרציה של
פרטי מידע מחקריי .בתחו המחקר הכמותי נעזרי למטרה זו בגישת המטא אנליזה הבוחנת
את המחקרי הקודמי מבחינת איכויות השיטה ואיסו %נתוני ,ומשקללת בשיטות
סטטיסטיות את ממצאיה על מנת להגיע לאובייקטיביות ותקפות גבוהה יותר של ממצאי.
בעשור הקוד הופיעו שיטות המנסות להכליל ולבנות אינטגרציה של הידע הנבנה על ממצאי
המחקרי האיכותניי או על מכלול המחקרי שנערכו בגישות שונות :איכותנית ,כמותית
ומשולבת.
ברנט פייג' ותומס ) (Barnett-Page & Thomas, 2009ערכו סקירת ספרות על דרכי האינטגרציה
של ממצאי מחקרי איכותניי ואיתרו תשע גישות :סינתזה מטא נרטיבית )meta-narrative
 ,(synthesisסינתזה נרטיבית טקסטואלית ) ,(textual narrative synthesisסינתזה ביקורתית
פרשנית ) ,(critical interpretive synthesisמטא מחקר ) ,(meta-studyמטא אתנוגרפיה )meta-
 ,(ethnographyתיאוריה פורמאלית מעוגנת בשדה ) ,(grounded formal theoryסינתזה נושאית
) ,(thematic synthesisסינתזה של מתווי ) ,(framework synthesisוטריאנגולציה אקולוגית
) .(ecological triangulationחלק מגישות אלה מכילות סינתזה של ממצאי מחקר שנערכו ג
בגישות כמותיות או משולבות .גישה חדשה לכתיבה של סקירת ספרות מבוססת על כריית טקסט
) ,(Text Miningהמהווה שיטה לניתוח טקסטי מרובי לפי אלגוריתמי מתמטיי.
בהרצאה אדו בשיטות אלה בהקשר לסקירת ספרות שערכתי בנושא השימוש ברשתות חברתיות
בחינו  .כמו כ אשת %את הקהל ברעיונות לשימוש בתוכנת אטלס לצורכי כריית טקסט.
Barnett-Page, E. & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative
research: a critical review. NCRM Working Paper. UK: The National Centre for
Research Methods (NCRM).

מושב  – 105מחקרי בחינו :קול של מורי ותלמידי

מה לא ידעתי כשהגשתי את הצעת המחקר? גלגולו של מחקר ביחסי גומלי בי מכללה
לחינו ובית ספר מאמ – בפרספקטיבה של אחרי  20שנה
ד"ר רויטל היימ ,המכללה לחינו ע"ש דוד ילי

לפני שני אחדות נתבקשתי לערו מחקר על שיתו %פעולה בי מכללה לבי בית ספר סמו
שמהווה אכסניה לאימוני ההוראה במתכונת .PDS4
בפגישת הכנה למחקר בה היו שותפי בעלי תפקידי שעוסקי באימוני ההוראה בבית הספר
סוכ כי המחקר יעסוק במודל שפותח במהל השני של שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי
בכיתות הא בבית הספר בשל שותפות הסטודנטי המתאמני בבית הספר.
תחילתו של המחקר החל בגישוש אודות שאלות מחקר רלבנטיות לשותפי ,ביצוע מחקר חלו/
קצר והגשת הצעת מחקר מפורטת .הצעה זו עסקה ב"שילוב" ,וכללה רקע תאורטי רלבנטי,
מתודולוגיות לאיסו %נתוני וכדומה .מחקר זה אמור היה להיות במתודולוגיה מעורבת ) Mixed
 (methodsהמשלב נתוני כמותיי )שאלוני שביעות רצו ועמדות( ע נתוני איכותניי מבוססי
ראיונות ותצפיות .איתי עבדה חוקרת נוספת ,סטודנטית ,שאספה נתוני לצור המחקר המשות%
וג כתבה עבודה סמינריונית על אחד ההיבטי של המחקר.
שנת המחקר הראשונה ,בה נערכו ראיונות חצי מובני ע מורי ,הורי וסטודנטי ,התנהלה
כמתוכנ .ג שאלוני העמדות הצביעו על תמיכה בלתי מסוייגת בשילוב תלמידי בכיתה .רק
בשנה השנייה ,כאשר הראיונות הפכו להיות יותר פתוחי ופחות ממוקדי בשאלות המחקר
הראשונות ,החלו לעלות תמות חדשות שלא נגעו כלל בשאלות המחקר הראשוניות והצביעו על כ
שמתחת לפני השטח קיימי מתח ,מאבקי כח ותחושות אי נחת.
כא עלו דילמות אתיות שלי כחוקרת – הא להיצמד לשאלות המחקר המקוריות ולהתעל
מהקולות החדשי ששמעתי או לשנות את מיקוד המחקר ולתת ביטוי לסיפורי ה"אמיתיי"?
נדרשתי לשקול שיקולי אתיי שכללו את האינטרסי השוני של הגופי שיזמו את המחקר
ושל הגופי המממני ,העניי שלי כחוקרת ,הלויאליות למעורבי בתהלי והתועלת/הנזק
שהמחקר יכול להביא לקוראיו.
דו"ח המחקר שהוגש לאחר לבטי קשי עסק במורכבות יחסי הגומלי שהתפתחו בי שני
הארגוני בפרספקטיבה של כמעט  20שנות שותפות.
עלי לציי שהדילמות המצויינות למעלה מונעות ממני ,עד היו ,לפרס את ממצאי המחקר בקרב
כל הגופי השותפי לו!
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מה קורה כשאמונה ,נטייה ולמידה נפגשי :חקר מקרה
דיתה פישל ,מכללת קיי

עבודה זו מציגה ומנתחת יומ אישי של סטודנטית לחינו

המתעד שלושה מתו עשרה מפגשי שלה ע אישה,

היומ מתאר את המתרחש במפגשי מנקודת מבטה של
קרובה לגילה ,בעלת מוגבלות קוגניטיבית קשה.
הסטודנטית וכולל ג שיח פנימי שלה  .התיעוד חוש %בנוס %למתרחש במפגשי ג אמונות ותובנות אישיות
שקשורות למשימה ולתפיסות עולמה של הכותבת .העבודה עוסקת בשתי שאלות  :א( מה מאפיי את התנהגותה
של הסטודנטית לאור המפגשי? ב( הא חלי שינויי באמונותיה בעקבות המפגשי הללו?
עבודה זו היא חלק ממחקר הערכה של קורס במכללה לחינו  ,שנועד ליצור עבור הסטודנטי המשתתפי בו
הזדמנויות לפגוש ולחבור לאנשי ע מוגבלויות קוגניטיביות קשות ומורכבות ולחוות עימ מצבי חברתיי.
המפגש החברתי המתמש )עשרה מפגשי שבועיי בני שעתיי( כיוו לעודד התייחסות שוויונית מצד
הסטודנטי כלפי האנשי שה פוגשי ,וניסתה לעדכ באמצעות המפגש ידע ואמונות של הסטודנטי בהקשר
לאנשי ע מוגבלות קוגניטיבית קשה.
ניתוח היומ בוצע באמצעות עקרונות של תיאוריה המעוגנת בשדה על פי גישתה הפרשנית של שרמז ) Charmaz,
 (2006וכלל שלושה שלבי :א( קידוד פתוח של הנתוני לש זיהוי קטגוריות מרכזיות; ב( ניתוח צירי ) axial
 (codingשזיהה קטגוריות לבה שבהמש יצרו מודל; ג( הצגת ובחינת הקשרי בי הקטגוריות במודל.
ממצאי ניתוח היומ מראי שהסטודנטית פעלה לרוב מתו אמונות ונטיות אישיות שקדמו להכשרה להוראה  ,ג
כשה סתרו ידע שנרכש במהל לימודיה במכללה .התוצאות מכוונות לדיו בשלושה נושאי :א( בחינת הזיקה בי
אמונות ונטיות אישיות לבי ידע שנרכש במהל לימודי; ב( מודעות עצמית לאמונות ונטיות אישיות כגור מתערב
או מסייע בלמידה; ג( בחינת מקומו של המנחה בביצוע משימת שטח.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. London: Sage.
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'אני רוצה לשאול אות ,מה השיחה הזו עשתה ל' – תהליכי מתמירי בי הנראטיב
של המרואיינת לנראטיב של החוקרת
חייתה נוריאל ,אוניברסיטת בר איל

מטרת ההרצאה לבחו כיצד הושפע מער מחקר לדוקטורט מאירועי חיי מכונני שהתרחשו
בחיי הפרטיי באות שני.
לפני שלוש שני התחלתי את לימודי לדוקטורט באוניברסיטת בר איל בתכנית ללימודי מגדר.
בעבודתי כיועצת ע מנהלות בתי ספר ,העסיקו אותי המנהיגות שלה ותפישותיה כמובילות צוות
בסביבה ארגונית ייחודית .עיצבתי את שאלות המחקר מתו תפישה אינטואיטיבית של ניהול בתי
ספר כמקו של כוח ,מכוו קריירה ,וכיוונתי להשתמש במתודולוגיה של חקר סיפורי חיי כדי
להתחקות אחר מקורות הכוח ,וביטויי במנהיגות בארגו .הזירה התאורטית העיקרית הייתה
ארגונית.
כחודש וחצי לאחר תחילת הלימודי לדוקטורט התייתמתי משני הוריי בתו חודש ימי,
בעקבות אירוע טראגי בו נפגעו .כשנה וחצי לאחר מכ התגרשתי מבעלי ,ואני חיה כיו ע שני
ילדיי ,ומפרנסת בכוחות עצמי את משפחתי .במש כל הזמ הזה התמדתי בלימודי בתכנית
למגדר ,והמשכתי לקד את המחקר שלי .אירועי חיי מכונני אלה ,שהגדירו את חיי החדשי,
הולידו הקשבה חדשה לסיפורי החיי של הנשי ,ויצקו משמעות עמוקה להיות הראיו
הנראטיבי שיח דיאלוגי משפיע .בסיפורי הנשי שראיינתי הסתמנו בהדרגה נראטיבי מפתיעי,
מורכבי ,של פגיעות ,רגשות עוצמתיי ,דילמות של מערכות יחסי ,הגדרה עצמית ,ידיעה,
פעולה ,קול אישי ,כול מהדהדי בזמ אמת ובעוצמה בחיי שלי ,והזירה התאורטית נעה
לקריאה חדשה בהתפתחות וזהות של נשי.
תהליכי החקירה והלמידה האקדמית והמושגית ,נוכח סיפורי החיי של המרואיינות ,העצימו את
היכולת שלי להמשיג את ידע העול החדש שלי ,ולהפו אות למבנה ידע משל עצמי ,שבתורו
תר לעיצוב העמדה הפמיניסטית שלי במחקר ,ולהבהרה של ערכיו ,הצדקותיו והמשגותיו.
למעשה ההתפתחות במער המחקר אינה נמצאת רק במרחב האקדמי והמעשי שלו ,אלא
מתרחשת ג במרחב הנפשי של המראיינת ,משפיעה עליו ומושפעת ממנו.
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"כול קראו לי המחבלת של הבית ספר...פחדו ממני...הסתבכתי " –בני נוער מספרי
התדרדרות ו"סחרור עבריני"
ד"ר עדנה קפל גרי ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש דוד ילי

נשירה של בני נוער ממסגרות נורמטיביות מתוארת על ידי רזניק וברט )Resnick & Burt, 1996
( כאחת מהתנהגויות הסיכו ) (Risk Behaviorsשעלולות להתממש כסכנה לשלומ הפיזי,
הרגשי ולתפקוד הכולל  .בני הנוער הללו מאבדי את הסטאטוס הלימודי והחברי ולכ נמצאי
בסיכו רב להתדרדרות לעבריינות ,לשימוש בסמי ,לנטייה לאבדנות ולהתנהגויות שוליי
אחרות .רוב התנהגויות הסיכו מתרחשות בגיל  ,13 18אצל בני נוער הנתוני במצב שיש בו גורמי
סיכו ) ) ,( Risk Factorsכמו משפחה שאינה מתפקדת ,עוני וסביבה חברתית עבריינית .למרות
שקיימות מסגרות טיפוליות רבות שמנסות למצוא מענה לצרכיה של בני נוער ע התנהגויות
סיכו ,ממצאי מחקרי מראי כי המסגרות הללו מקנות מענה חלקי בלבד ורבי מבני הנוער
חיי בסיכו מתמש  .המחקר הנוכחי ש לו כמטרה להשמיע את קול של בני הנוער הללו
וללמוד מתו סיפור חייה על גורמי סיכו וצרכי )רגשיי ,חברתיי פיזיי( שלא נענו
בסביבת הקרובה .מחקר זה נער בהתא למסורת הפנומנולוגית המבקשת למצוא את מהות
החוויה כפי שבאה לידי ביטוי בתפיסות ,בזיכרונות ,בדימויי ובמחשבות של המתבונ בה .לפיכ
נערכו "ראיונות סיפור חיי" ע שבעה בני נוער שנשרו ממסגרות נורמטיביות ונמצאי במסגרת
שיקומית תעסוקתית המטפלת בה .בתיאור ההתנסויות והחוויות שלה עלו חמש תמות
מרכזיות:
שנות ילדות המוקדמת בצל משפחות מובסות ובמצוקה מתמשכת :חווית אובד ,שכול
•
והגירה ,גירושי ,התעללות והזנחה ופגיעות נפשית.
•

בית ספר ונשירה :חוויית אחר.ת ,מ.קצ.ת ,פגימות ,אפסי.ת וחידלו.

•

התדרדרות ו"סחרור עברייני" :איבוד שליטה ,היגררות מתו צור נואש להשתיי

לקבוצת השווי ,זעקה לעזרה וכמיהה עמוקה להיות נאהבי על ידי ההורי.
נגוהות של תקווה :מסגרות מיטיבות,אירועי מכונני ודמויות משמעותיות.

•
לצד העמקת ההבנה החברתית לתופעת הנשירה וה"סחרור העבריני" ,המחקר שוא %ליצירת
הבנות שתשמשנה מצע לצמיחת פרקטיקות של דרכי טיפול בנוער בסיכו במסגרת הבית ספרית
ומחוצה לה .
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אלטר נרטיב :מערכת היחסי בי ישראלי – מזרחי לערבי מנקודת מבט של יוצאי
תוניסיה מחקר סיפורי חיי
ליאת עמר אר ,אוניברסיטת ב גוריו

הקונפליקט הישראלי פלשתיני באופ ספציפי והיהודי ערבי באופ כללי נעו /בשורשי
היסטוריי ,תרבותיי ,דתיי ופסיכולוגיי עתיקי יומי .מחקר רב מדיסציפלינות שונות מנסה
לבאר את מרכיבי הקונפליקט והגורמי המעורבי בהתפתחותו .ליהודי יוצאי ארצות ערב
מקו ייחודי בהקשר זה וחקר תפקיד נמצא עדיי בראשיתו .היהודי שחיו בארצות מוסלמיות
ערביות ידעו ימי של דו קיו ,פריחה ושותפות ע שכניה .מרבית היהודי הללו התאפיינו
בזהות יהודית ייחודית שהושפעה מהותית מסביבתה הערבית .לנרטיב של קהילות אלה ופרטיה
לא נית עד כה ביטוי משמעותי בנרטיב ההיסטורי לאומי הרווח בקרב היהדות הציונית האירופו
צנטרית שהתפתחה במדינת ישראל.
מחקר זה בה לבחו את התפתחותה של מערכת היחסי ע הערבי מזווית ראיית של
המזרחיי ,תו בירור אופי חוויית המפגש שלה ע ערבי .מבחינה פסיכולוגית סוציולוגית
היסטורית מתרחש מפגש בי הזיכרו האישי של כל אחד מהמרואייני ע הנרטיב הלאומי
הדומיננטי וש נבנית ומתעצבת זהות של המרואייני .ניתוח מקרה זה ,של יהודי ממוצא
תוניסאי מדגי את הצומת בה נמצא המחקר האיכותני ,בי האישי לקולקטיבי ובי ההיסטוריה
המסופרת לפרשנות הפסיכולוגית.
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ה"גיל הרביעי" האמנ "מרחב רביעי" לא מוב?
אילנה מזרחי ,אוניברסיטת תל אביב

"הגיל הרביעי" ) (+80מוצג בספרות הגרונטולוגית ,כזקנה פתולוגית כאנטי תזה ל"גיל השלישי"
בו "ההזדקנות מוצלחת" ובה הזקני הצעירי יותר ה בעלי משאבי המנהלי מו"מ ע
סביבת למניעת ירידה אל עבר השוליי החברתיי .לעומת מוגדרי הזקני ב"גיל הרביעי"
כמי שעצמיות אינה שלמה וה כבר בשוליי .במונחי הפרספקטיבה ההיברידית של באבא
מתואר הגיל השלישי כמצוי ב"מרחב השלישי" ,בו מתפתחת תודעה כפולה המאפשרת בחינה ה
מהשוליי החברתיי וה דר הפרספקטיבה של בני הגיל השני ,בעוד ש"הגיל הרביעי" מצוי
ב"מרחב רביעי" שבו לא מתקיי משא ומת ע התרבות והחברה .סיפורי החיי של הזקני
המופלגי בישראל במחקרה של רמר ביאל ) ,(2008אוששו תפיסה שקבוצה זו שוב אינה פועלת
ע ארגז הכלי תרבותי של הזקנה המוקדמת יותר ,ולכ ,לטענתה הוא אינו נגיש לחוקרי.
המחקר הנוכחי ,המתמקד בתנאי כינו זקנה יוצאי דופ בחברה המערבית ומשלב מגוו שיטות
מחקר איכותניות ,מצייר תמונה שונה לחלוטי מזו שבספרות.
בחינת הקונטקסט החברתי תרבותי ,ממנו התעלמו החוקרי ,מתיימרי להציג מאפייניה
"הטבעיי" של הזקנה המופלגת והקשיי לחקור אותה ,מלמדת כי בתנאי מאפשרי המשכיות
בקיבו /שיתופי משתנה ,הזקני המופלגי אינ נאלצי למקד את מאמציה בהישרדות .ה
ממשיכי חלק מפעולותיה ,ע אוטונומיה ניכרת והמשכיות הזהות .ע זאת ,השינויי בתרבות
הקיבוצית לכיוו הבלתי שיתופי גורמי הפחתה במשאביה ,מבטלי יוקרה שזכו לה בעבר בשל
חלוציות ,מעמידי בסימ שאלה את ויתוריה וזאת תו שיכולת לפצות על כ בהישגי
אחרי הולכת וקטנה .שילוב של מגוו שיטות מחקר איכותניות תצפית משתתפת וראיונות
נרטיביי בקיבו /השיתופי משתנה בשתי יחידות דוריות )"העלייה החמישית" מפולי ו"עליית
הנוער" מהבלק ערב מלחה"ע השנייה( בשתי נקודות זמ ,מאפשר לספק תמונה מקיפה של
החוויה הקיומית בקרב מי שעומדי בסו %חייה ,ועולמ נתפס כמרחב לא נגיש.
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נרטיבי משתלבי בתפיסות של לומדי מבוגרי לגבי התקדמות אישית והצלחה אקדמית
בסיו קורס לקריאה אקדמית באנגלית
שרה גלזר ,האוניברסיטה העברית בירושלי

לומדי מבוגרי באוניברסיטה ניצבי בפני אתגר קשה כאשר עליה ללמוד אנגלית על מנת
להגיע לרמת "פטור" .באוניברסיטה העברית קיימת מסגרת ייחודית ללומדי אלה ,אשר
מאפשרת לה למידה במסגרת תומכת של קבוצות לימוד .ראיונות עומק של מסיימי הקורס
התבצעו לאור כמה שני .אציג את דר ניתוח הראיונות באמצעות ניתוח נרטיבי שבו ארצה
למצוא כיצד סיפורי החיי וחוויית הלימוד באוניברסיטה משתלבי ומקבלי משמעות על ידי
ניתוח פרשני .תיאוריית ה"אני העתידי" )(Markus and Nurius, 1986) (Possible Selves
ותאוריה מוטיבציונית של לומדי שפה )(Dornyei, 2005) (The L2 Motivational Self System
מהוות את המסגרות התיאורטיות העיקריות המאפשרות הסתכלות על מכלול החוויות ותפיסות
השינוי ,ההתקדמות וההצלחה אצל לומדי אלה .אציג מקרה אחד כדר להמחשת תהלי
הניתוח והשילוב בי הנרטיבי ,התמות והאלמנטי הלשוניי הבולטי בראיונות.
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מבט רטרוספקטיבי על השפעות מעצבות זהות של חוויות בי"ס
אסתי ארואס ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

במחקר נרטיבי זה אני בודקת כיצד מבני אנשי מבוגרי את זכרו בי"ס וכיצד ה תופסי
את ההשפעות מעצבות הזהות של ביה"ס .במחקר זה אני קושרת שני תחומי חקר חסרי מנקודת
מבט התפתחותית .ראשית ,בניגוד לנקודת המבט החינוכית המתמקדת לרוב בתלמיד שבאד,
אני מתעניינת באד המתפתח שבתלמיד ,ובביה"ס כמרחב התפתחותי .בנוס ,%אני מתבוננת
בחוויית בי"ס ,המתמקדת בהתפתחות הזהות ,מנקודת מבט רטרוספקטיבית ,כלומר באמצעות
זכרונות .שנית ,ברצוני ללמוד על התהליכי הפסיכולוגיי המעורבי בגיבוש זהות בגיל המבוגר.
אוכלוסיית הנחקרי ה נשי וגברי ,בני  ,50 60מרקע חברתי מגוו ,שלמדו באר ./ה רואיינו
באופ אישי ומעמיק על פי גישתה של רוזנטל .הראיו נפרש על פני שני מפגשי וכלל שימוש
בשרטוט מפות קשר שפיתחה ג'וסלסו.
מתו ניתוח הראיונות שכלל אספקטי תמטיי וכ מבניי צורניי עולי  3דפוסי סיפוריי
עיקריי המשרטטי  3מסלולי התפתחותיי:
בדפוס הראשו מפוטנציאל להחמצה מתואר תהלי התפתחותי של ירידה במהל החיי מזהות
בית ספרית של תלמידי מוכשרי ובעלי פוטנציאל לחוויה עכשווית של החמצה.
הדפוס השני החיי כתהלי החלמה מטראומת בי"ס משרטט מסלול הפו  ,של מרואיינות
המתארות את ביה"ס כחוויה טראומטית בשל תת השגיות ,ואת המש חייה כתהלי של
החלמה ,התפתחות והעצמה.
בדפוס השלישי מתואר תהלי התפתחותי של התרחבות מתמדת ,המאופיי על ידי חווית בי"ס
מגוונת ועשירה הכוללת השגי כמו ג כשלונות ,וחווית הגשמה עצמית בהווה.
בהצגה אתאר ג את ההקשרי והגורמי ההתפתחותיי המקבלי חשיבות סיבתית בתפיסת
של המרואייני ,אסטרטגיות ההתמודדות הנרטיביות שלה ע הפערי הזהותיי ,והאפיוני
האישיותיי וההתיחסותיי של המרואייני ,בכל אחד מהדפוסי ,כפי שמשתקפי בסיפוריה.
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לטוות שיח אמנציפטורי :ניכוס ,חתרנות וגמישות ביצירת שיח החלמה על ידי
אמהות מכורות לסמי
ד"ר קר גואטה ,אוניברסיטת בר איל

בהרצאה יוצג 5מחקר אשר התחקה אחר הבניית הזהות לאור תהלי החלמה של  25אמהות
מכורות לסמי .הבניית הזהות נבחנה מבעד לעדשה קונסטרוקטיביסטית לפיה זהויות ה תוצר
של הבניות המתעצבות ומשתנות במהל קשרי גומלי בי הפרט למארג שיחי ,המשק %מערכת
של אידיאולוגיות חברתיות-תרבותיות .ממצאי המחקר מלמדי על שימוש נבדל במערכות שיח
בהבניית הזהות בקרב משתתפות המחקר .המשתתפות אשר היו נתונות בתהלי החלמה מתקד
וארו טווח ,להבדיל מ המשתתפות שהיו נתונות בראשיתו ,ניכסו לש הבניית זהות את השיח
באמצ שיח טיפולי נוס,%
ַ
הממסדי ,שרווח במרחב הטיפולי בו שהו ,תו שכלולו והרחבתו
התוא את חווית .בנוס ,%א %יצקו משתתפות אלו אל השיח תכני המנוגדי לתכניו של השיח
הממסדי .כ ה אימצו שיח הלקוח ממסגרת החלמה אחרת ,בעוד שואלות המשגות אחדות
ממנו ומתעלמות מהמשגות אחרות המהוות את ליבתו של שיח זה .או אז ,באמצעות שלושת
השיחי שהתלכדו יחדיו לשיח ההחלמה הייחודי שיצרו ,היה לאל יד ,להבדיל מ המשתתפות
אשר היו נתונות בראשית תהלי ההחלמה ,לערער על השיח הפופולארי המבנה אמהות
מכורות כאמהות מפלצתיות ולבסס את תהלי החלמת .ממצאי המחקר מסייעי בהבנת
תפקידו החיוני של השיח בתהלי שינוי ,בהצביע על יחסי הגומלי המורכבי בי ה78על.ת
האנושית לשיחי החברתיי תרבותיי ובמקד את שימת
הלב המחקרית בבחינת חלופות הפעולה הטמונות בשיחי אלו .ממצאי אלו חורגי ממיפוי
האופני שבאמצעות מופנמי ייצוגי ופרקטיקות המדיחות לשוליי וזורי אור על האופני
שבאמצעות מהוות הבניות חתרניות בסיס לערעור על שיח פופולארי .לפיכ ממחישי ממצאי
המחקר כיצד יצירת שיח חדש ,באמצעות ליקוט הבניות תואמות חוויה הניחנות בער חברתי
תרבותי ,מאפשרת המרת חוויות השוליי לאופניי תודעה מתנגדי ומעוררי שינוי ושחרור.

5

מחקר זה הוא חלק מעבודת דוקטורט בהנחייתו של פרופ' אדד משה ובמימון חלקי של הרשות למלחמה בסמים
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מתודולוגיה לשחזור מבני שטח ועומק בשיח" :פרויקט חילופי ההגמוניה" כדוגמה
נגה גלעד ,אוניברסיטת תל אביב ,תל" ,אוניברסיטת חיפה

ההרצאה הנוכחית מציעה לבחו שיח באמצעות שחזור מבני עומק ושטח .אדגי זאת בחקר
תהליכי שינוי חברתי המגולמי במה שמכונה בשיח הישראלי "פרויקט ההתנחלויות" .יש
המתמקדי בחקר בינויו הטריטוריאלי של המרחב השנוי במחלוקת )יש"ע /השטחי( אל תו
המרחב המדינתי ההגמוני )'ישראל'( .אחרי מצביעי על השתקפותו של תהלי סוציו פוליטי
נרחב יותר ,החותר לבינוי 'החברה הישראלית' עצמה מחדש );Benvenisti, 1984; Lustick, 1987
גורבי & '/אר ;1991 ,פייגה ;1995 ,פישר ;2007 ,שגיא.(2003 ,
לטענתי ,מדובר בדיאלקטיקה בי שני אגפי טיעו ,כל אחד מורכב בתורו )כל מושג 'קט'
יש"ע/מתנחלי מתייחס למושג נרחב יותר' :ישראל'; והישראלי היהודיי ,קרי :הציוני
)גורבי '/ואר .(1991 ,לכאורה ,כשעוסקי באחד השני סמוי א בפועל אי אפשר לפתח את מנגנו
הטיעו המפורש מבלי להתייחס לממד המשלי )כ למשל ,כדי לבנות את 'יש"ע' זקוקי
ל'מתיישבי''/מתנחלי' וכדי לדו ב'מתנחלי' זקוקי למושג יש"ע( .זהו מצב מתעתע טיפוסי
לניתוח דיסקורסיבי ביקורתי :היכ 'מצוי' בטקסט הממד הסמוי א הוא מתבטא בטקסט עצמו?
מהיכ דולי אותו וכיצד? במלי אחרות ,מה כא סמוי ומה גלוי?
לטענתי ,בלי מתודולוגיה מתאימה תהלי אנליטי שכזה יתקשה להמריא .מחקרי רבי
אודות הנסיו להנחיל בציבור הרחב השקפת עול מסויימת מתעמקי ברטוריקה של הפרוייקט.
ככל מחקר של אידיאולוגיה והפשטה דיסקורסיבית יש בכ טע רב ,שכ בלי שכתוב וחידוד
המסר המפורש לא יתבהרו ג לעומק שאלות פילוסופיות ומעשיות אודות עוצמתה וחולשותיה
הרטוריי של השקפת העול .א לטענתי זה רק שלב ראשו בתהלי ; "מבנה השטח" במושגיו
של חומסקי ,שבהליכתו "בכיוו הטקסט" הוא משמש כדובר לדוברי .בכדי להבי את מבנה
העומק הנובע מכ יש להשלי את הניתוח בהליכה "נגד כיוו הטקסט" ,המחלצת ממדי
סמויי כמו סתירות פנימיות ודפוסי יישוב בדיעבד .הדגמה למתודולוגיה כזו תוצג בהרצאה.
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"א תשבי ותבכי לא יתנו ל" :הבנת יחסי תמיכה חברתית תחת השיח הניאו ליברלי
עינת לביא וד"ר שירה עופר ,אוניברסיטת בר איל

בעשורי האחרוני הפ הניאו ליברליז לאידיאולוגיה המרכזית בשיח הציבורי של הכלכלה
במדינות מערביות רבות ,וביניה ישראל .הנחה מרכזית של אידיאולוגיה זו היא כי עצמאות ,ה
של השוק וה של הפרט ,היא ער עליו ,וכי כל אד אחראי לרווחתו האישית .המדיניות
החברתית כלכלית שנובעת מאידיאולוגיה זו גורסת כי האזרח הראוי הינו זה המצליח לפרנס את
עצמו ומשפחתו בכוחות עצמו .הקיצוצי המסיביי והשינוי במדיניות קבלת קצבאות הרווחה
במהל השני האחרונות ,משקפי אידיאולוגיה זו .במחקר הנוכחי אנו נשענות על המושג
 Conditional Reciprocityאותו טבעה אמי ווקס ) ,(Wax 2000; 2005המגדיר כי רק אלה
המוכיחי מאמ /ורצו לעזור לעצמ הינ ראויי לקבל סיוע מדינתי .במחקר הנוכחי ביקשנו
לבחו כיצד עקרו זה בא לידי ביטוי באינטראקציות הבי אישיות של אמהות החיות בעוני,
ובאיזו מידה הוא משתק %ברציונל שמעלות נשי אלה כאשר ה פונות לרשתות החברתיות שלה
לקבלת תמיכה.
המחקר נער בשיטה איכותנית ,בעקבות ההנחה כי שיטה זו היא המתאימה ביותר לבחו חוויות
סובייקטיביות ואישיות .ממצאי המחקר מתבססי על נתוני שהתקבלו מראיונות עומק מובני
למחצה ע  35אמהות החיות בעוני בישראל .ניתוח הראיונות נעשה בהתא לגישת התיאוריה
המעוגנת בשדה ) .(Charmaz 2006ממצאי המחקר העלו ,כי הנשי מצדיקות את הפניה שלה
לבקשת עזרה מהרשתות החברתיות שלה בהתבסס על מידת המאמ /שלה להיות פרודוקטיביות
ויצרנות בהווה או בעבר ,או על ידי יכולת להוכיח מסוגלות מוסרית לעמידה בכללי אלה
בעתיד .למרות שרוב הנשי המרואיינות קיבלו תמיכה מחברי הרשתות החברתיות שלה,
מדבריה עולה התפיסה הניאו ליברלית כי אנשי צריכי לעמוד ברשות עצמ ,ללא היעזרות
באחרי ,וכ כי אב הבוח העיקרית לבחינת מידת המוסריות ולזכאות לקבלת תמיכה מחברי
הרשת החברתית ,היא ההשתתפות בשוק העבודה בשכר .מחוייבות הנשי לעקרו זה היא
שמגדירה את הכלל הברור והחד משמעי" :א תשבי ותבכי לא יתנו ל " .תרומת המחקר
העיקרית הינה ההתייחסות למושג ההדדיות החברתית במוב של עמידה במחוייבויות המוסריות
לחברה.
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לגשר בי הומניטאריז ,זכויות אד ופעילות פוליטי – סגירת ה"מרפאה הפתוחה"
כמקרה בוח
נורה גוטליב ,דני פילק ,נדב דוידובי'/
אוניברסיטת ב גוריו בנגב

רקע :בהקשר של מדיניות ניו ליבראלית ארגוני הומניטאריי הפכו לספקי שירותי בריאות
אלטרנטיביי .ה ממלאי את החלל הנוצר על ידי נסיגתה של מדינת רווחה מניפוק שירותי
למהגרי וקבוצות אחרות בשולי החברה ובזאת ,לעיתי קרובת ,נותני יד ליצירת לגיטימאציה
להתנערותה של המדינה ממחויבותה החברתית .ארגוני זכויות אד משחקי תפקיד חשוב
בסנגור עבור זכויות המהגרי; אול ,פעמי רבות ה ג מיצגי המשגה משפטית של ה"זכות
לבריאות" אשר מגבילה את חזונ לצדק חברתי .מחקרינו עושה שימוש במקרה של מרפאה
הומניטארית ,המופעלת על ידי ארגו זכויות אד בתל אביב יפו ,כמקרה בוח :בשנת  2007זינוק
במספר המטופלי הצית ויכוח פנימי זוהר לגבי סגירה זמנית של המרפאה כאמצעי להגביר את
הלח /הפוליטי על הממשלה לפעול בנושא.
מטרת המחקר :אנו מבקשי להאיר את הקשרי והמתחי בי הדיסקורסי שוני
הומניטאריז רפואי ,זכויות אד ואקטיביז פוליטי – אשר מובילי את הפעילויות של ארגוני
לא ממשלתיי בתחו הבריאות.
שיטות המחקר :נתוני המחקר נובעי מפרוטוקולי של פגישות פנימיות ודיוני בכנסת ומשבעה
ראיונות עומק ע אנשי מפתח .נתוני אלו היוו נושא לניתוח איכותני ממוחשב )(ATLAS.ti 6
המבוסס על תיאוריה המעוגנת בשדה.
תוצאות ומסקנות :מצאנו הערכות שונות לגבי סגירת המרפאה; ה מביאות לידי ביטוי קונצפטי
סותרי לגבי תפקידי המרפאה – בי השאר הומניטארי ,פוליטי ,סימבולי ,וארגוני – ולגבי
ה"זכות לבריאות" של מהגרי .בזאת ,פתח המשבר באותה מרפאה דיו יותר רחב הנוגע
בדיסקורס ובפרקטיקות של ארגוני לא ממשלתיי בתחו הטיפול הרפואי למהגרי .מחקרנו
מבקש לעזור לאינטרוספקציה ביקורתית זו ,לחדד את תובנותיה ולהצביע על אפשרויות לקשר
פורה בי השקפות עול אודות הומניטאריז רפואי ,זכויות אד ואקטיביז פוליטי.
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מחקר איכותני כאקטיביז חברתי
יו"ר :פרופ' יהודה בר שלו
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טובי השניי :החוקר האיכותני כסנגור ושות של יזמי חברתיי הפועלי
למע קבוצות מודרות
פרופ' יהודה בר שלו ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש דוד ילי

חוקרי ביקורתיי ה אלה שבאי לראות ,לתעד ולהסביר סדרי ומבני חברתיי דכאניי,
לא צודקי ולא שוויוניי ,מתו

מטרה להביא לשינויי

& (Lewin, 1948; Fine

).Vanderslice, 1992
בהרצאה זאת יתאר חוקר ותיק את ניסיונו כסנגור ושותפ של אלה המשמשי סוכני שינוי
בחברה הישראלית .מזה כ 11שני ,עור החוקר מחקרי הבאי לתאר ולנתח יוזמות של שינוי
חברתי ותיקו חברתי.
מבלי שזאת הייתה כוונתו בתחילה ,הפ החוקר במש השני לשות) %וסנגור( משמעותי בעשייה
של אות מוסדות ,ארגוני ופרטי העוסקי בשינוי החברה .בהרצאה יתאר החוקר בהרחבה
את הדינאמיקה הבי אישית הנוצרת במהל המחקר  ,דינאמיקה המאפשרת יצירת תשתית של
דיאלוג ואמו  ,שבסופו של דבר מובילה לשיתופי פעולה וחתירה משותפת לשינוי החברה.
אי בהרצאה זאת ניסיו לומר שיש הכרח בהתפתחותה של דינאמיקה שכזאת .ע זאת ,החוקר
במקרה הזה מצא שהשותפות שנוצרה באופ דיאלוגי וולונטרי אפשרה לארגו הנחקר ולחוקר
למצוא אפיקי נוספי להשפיע  ,ולו במעט ,על החברה הישראלית כמכלול .מגמה זאת של
שיתופי פעולה רק גברה ע הופעת של גלי המחאה הנוכחיי .ג נושא זה יוצג בהרצאה.
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אנתרופולוגיית בית שמצליחה בחשיפת שורשי בעיות יסוד והצעת פתרונות ישימי –
נוטה להיכשל בשינוי חברתי
ד"ר ראוב שפירא ,המכללה האקדמית הגליל המערבי

באנתרופולגיית בית הידועה כ  Native anthropologyחוקר החוקר את חברתו בנצלו
את היכרותו רבת השני עימה להעמקה בהבנת בעיותיה .אחת מהסיבות לעשייתה היא רצונו
למצוא לה פתרונות ישימי ,אול ,היה ומחקרו מוצלח וחש %שורשי בעיות יסוד חשובות
ופתרונות ישימי ,מאמציו לפרס את ממצאיו ולדחו %לשינויי וחידושי מיישמי פתרונותיו
נוטי להיכשל בשל חסמי המובני בשיטה.
מקיומ של רוב בעיות היסוד בחברה יש מרוויחני המשמרי אות ומכשילי ניסיונות לפותר
יחד ע שמרני אחרי .שמות פיקטיביי להסתרת זהות הנחקרי והארגו/הקהילה הנחקר/ת
אינ בולמי מאמצי הכשלת ניסיונות הפתרו משו שמיקו החוקר ידוע ו"מעמיד לקיר" את
המרוויחני המקומיי הנזעקי לדכאו ,ומשו שהמרוויחני בארגוני/בקהילות דומי/ות
נדחפי להגנת רווחיה על ידי הכשלת פרסו הממצאי ,ו/או גניזת א פורסמו ,ו/או
ניטרול על ידי מס שתיקה ,ו/או מאמצי דיכוי אחרי .לעזרת באי לרוב חוקרי כמותניי,
פונקציונליסטי מחמיצי הבעיה או שורשיה א משו יחסי סימביוטיי עימ ,ו/או משו
פגיעת פרסו הממצאי במעמד האקדמי בחושפו את כישלונ בהבנת בעיות יסוד .כעורכי
וכקוראי מומחי ה מונעי את פרסו הממצאי בחוות דעת שליליות ,ו/או מעקרי את
השפעת הפרסו על ידי השמטת חלקי מהותיי ,ו/או מבקרי את הממצאי באופ לא הוג
כהצגת המקרה הנחקר כיוצא דופ תו העלמת מידע שלילי על דומיו והצגת החוקר כבלתי
אובייקטיבי ופועל ממניעי שליליי ,ו/או מאפסי את הפרסו על ידי התעלמות .בשל כ ובשל
אמצעי הכשלה נוספי נוטה אנתרופולוגיית בית מוצלחת להיכשל בשינוי חברתי .הטענה תוכח
בניתוח כישלונות אנתרופולוגי בית קיבוציי לפתור בעיות יסוד שחשפו את שורשיה.

מושב  108מחקר איכותני כאקטיביז חברתי

"אל תזרקי את מה שאני מספרת לפח הזבל" ,על תרומתו של מחקר אודות עובדות ניקיו
בחברות קבל למאבק הציבורי נגד העסקה קבלנית
שרה הלפרי ,האוניברסיטה העברית
יעל וולפנזו ,עמותת "מעגלי צדק"

בהרצאה יוצג מחקר איכותני פנומנולוגי הבוח לעומק את חוויות העבודה של שתי עשרה נשי
העובדות בניקיו דר חברות קבל .ממצאי המחקר מצביעי על כ שמעבר להפרת זכויות
שיטתית לה חשופות העובדות ,עיקר הפגיעה עמה ה מתמודדות מתרחש דווקא במישור הרגשי.
מסרי של חוסר ער ושל דה הומניזציה המופני כלפי הנשי גורמי ,אצל חלק הגדול ,לחוויה
רגשית קשה ,אשר במקרי מסוימי א %מלווה בתסמיני של טראומה .מערכות היחסי במקו
העבודה )בי עובדת הניקיו לעובדי הארגו הקבועי ,ובי עובדת הניקיו לקבל( ה הזירה
המרכזית להתרחשות הפגיעה .המחקר מצביע על מאפייני דמיו רבי בי מערכת היחסי של
הקבל ע עובדת הניקיו לבי מערכת יחסי זוגית אלימה.
עד כה ,עיקר הדיו הציבורי בסוגיית ההעסקה הקבלנית התנהל במישור החוקי ,תו התמקדות
בזכויות עובדי ובהפרת .מחקר זה מאתגר את השיח הקיי על ידי כ שהוא ממשיג את
הפגיעה בעובדות קבל במונחי רגשיי ,ומצביע על אלימות כמאפיי אינהרנטי לתבנית ההעסקה
הקבלנית .המשגה זו מכילה אספקטי רבי יותר של הפגיעה הכרוכה בהעסקה קבלנית,
ומאפשרת דיו רחב יותר במהות השלילית של תבנית העסקה זו ,ובהשלכותיה ההרסניות על
עובדות קבל בפרט ועל יחסי אנוש במרחב התעסוקתי בכלל.
עמותת "במעגלי צדק" ,המובילה מאבק ציבורי נגד העסקה קבלנית ,עושה שימוש בממצאי
המחקר במאמציה לשלול את הלגיטימציה הציבורית להעסקה קבלנית )ג כאשר זו אינה כרוכה
בהפרת זכויות( ,ולגייס את דעת הקהל למיגור התופעה.
בעוד שבמקו העבודה המעמד האנושי של הנשי שהשתתפו במחקר מוטל בספק תמידי ,דמות
של הנשי ,כפי שמשתקפת בממצאי המחקר ,היא אנושית באופ יוצא דופ .מערכת מורכבת של
שיקולי מוסריי ,התחשבות בזולת ושימור הער העצמי מנחה את הנשי בהתמודדות אל מול
הפגיעות שה חוות במקו העבודה.
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"לרקוד אית .לפני ואחרי" .רטרוספקטיבה על עמדתה של אמנית פעילה חברתית
רנה בדש ,אוניברסיטת תל אביב

פרויקט חברתי מבוסס אמנות שהתנהל במציאות בי קהילתית אלימה היה מצע מרתק למחקר
איכותני שסיימתי בשנת  .2008התווית התכני האמנותיי ויישומ בשדה הקהילתי ,קריאה
וניתוח של הקשרי האינטראקטיביי שבי המערכות האנושיות לאמנותיות ,תו התייחסות
לנסיבות הפוליטיות והחברתיות שעל ריקע התגבש הפרויקט ,שמשו תשתית לביקורת פרשנית
וביססו כלי השלכתיי על מציאות חברתית.
פרויקט "דו קיו ערבי יהודי במחול" החל כתגובה להתפרצות מעשי אלימות בי קהילתיי
באוקטובר  2000ברחבי ישראל ,וההנחה שתקשורת לא מילולית ופעילויות תנועתיות ישפיעו על
מאפייני גלויי וסמויי של התנהלות קהילתית חברתית לוותה אותו מתחילתו .קריאה
רטרוספקטיבית של רשת הכוחות שהניעו את יוזמת הפרויקט ,שניסחו את תכניו וניתבו את
השתלשלויותיו לאור ארבע שני ,הניחה את טענת המחקר לפיה ,השתתפות בפעילויות מחול
ותנועה בצוותא היא כלי אפקטיבי לקידו היכרות בלתי אמצעית מלווה בסובלנות ע ה"אחרת
שרוקדת לידי ,איתי".
הפרויקט שימש מקרה בוח במחקר איכותני להערכת כוחה של "מרות היופי" שבידי אמנות
המחול להוביל לשינוי חברתי בקהילה הנתונה בקונפליקט .מעמדה אוטו רפלקסיבית כפולה,
ברצוני להציג בכנס את עמדתי כחוקרת פעילה ולפרש את מהלכי הפרויקט לאור מעורבותי
ביוזמה לקיומו .מעמדה זו אציג את אמונותיי כאמנית פעילה חברתית ,אשר ניסיוני בשדה
המקצועי אמנותי ,כמו ג הידע שצברתי בשדה החינו קוד לפרויקט שבמחקר ,עיצבו את
הפעולה שהובלתי במרכזה של תופעה אנושית אמנותית ,שהיו מעורבי בה אנשי קהילות
שבקונפליקט ,תלמידות מחול ותנועה ערביות ויהודיות ,נושאי תפקיד עירוניי ומנחי למחול
ולתנועה .המודעות למידת ההשפעה של מעורבותי בפרויקט ליוותה את הערכת הממצאי
המורכבי ופרשנות במחקר ,תו התייחסות לניסיוני בשדה החקר האמנותי חברתי והיכרותי
ע יישומי מעשיי של תיאוריות חברתיות משלבות אמנות.

מושב 109

בי המילולי לחזותי בדר לשינוי חברתי
יו"ר :ד"ר נעמי דיקמ
מתדיינת :ד"ר שרה שמעוני ,מכללת לוינסקי ומכו מופ"ת

פיתוח היכולת לחקור מסרי באופני ובאמצעי שוני יש בו כדי להעשיר את ההבנה אודות
המציאות האישית ,הבי אישית והבניית בתקופה זו של סערה חברתית הטומנת בחובה ריבוי
תפישות .מסרי שאינ מילוליי יכולי להשלי מסרי מילוליי – ולהיפ (Barthes, 1973,
) .1977והשילוב ביניה יש בו כדי ליצור הבנה מעמיקה של המסרי ובכ לסייע במציאת קו
מקשר בי התפישות השונות.
כל מדיו הוא אקטיבי ובכ הוא מהווה חלק מעיצוב המשמעות של המסר )שליטא .(1998 ,כיוו
שלכל מדיו סגולות ומגבלות משלו ) (Fosnot, 1996השילוב שביניה מרחיב ומעמיק את פענוח
המשמעות של המסרי המועברי דרכ.
מושב זה מבקש להתמקד במחקר איכותני המשלב בי השפה המילולית לשפה החזותית במטרה
לפענח מסרי שיש בה כדי לתרו לתובנות העשויות להוביל לשינוי חברתי כפי שיוצג
בשלושת המחקרי האיכותניי שלהל .כל אחת מההרצאות במושב זה תדגי את הטקסטי
החזותיי )צילומי ,איורי ,פרסומות( והמילוליי ואת ניתוח המשלב ביניה.
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קידו אוריינות חזותית בגיל הר בפריפריה
ד"ר אריאל פרידמ ,המכללה האקדמית לחינו אורני ,אוניברסיטת תל אביב

המחקר שיוצג כא מערי את תהלי יישומה של תכנית לימודי ניסויית בצילו בג בקצרי ,זו
השנה השלישית .אני משמשת בתכנית לימודי זו כיועצת אקדמית וכעת אני עורכת מחקר מקי%
המערי את תהלי יישומה של תכנית הצילו בג כדי לבחו את תרומת התכנית לילדי הג
ולמבוגרי שסביב.
התוכנית מיועדת לגילאי  4 2ובבסיסה נעוצה מטרת פיתוחה של אוריינות חזותית תו ניסיו
לחזק את השילוב שבי החזותי והמילולי במערכת החינו ולהציבו במקו מרכזי ומהגיל הר
)שליטא ,פרידמ והרתא .(2011 ,ההנחה היא ,שבעיסוק במצלמה ובצילו טמו פוטנציאל יצירתי
וחוויתי רב שבכוחו לתרו לפיתוח החשיבה ,השפה ומערכות היחסי בג הילדי.
כל נושאי הלימוד בג נלמדי באמצעות צילו בפועל של הילדי במצלמות דיגיטליות ו/או
באמצעות צפייה בתצלומי ממקורות שוני המשמשי כתמונות לימודיות ,כאלה המעוררות
רכישת מידע ,עניי ,שאלות ודיו.
מחקר זה בוח תהלי שנתי ובו ניתנות לילדי בג מצלמות דיגיטליות ע פעילויות מובנות
וחופשיות כאחד .המחקר בוח כיצד רוכשי הילדי ,באמצעות תוכנית הלימודי הייחודית,
מיומנויות של אוריינות חזותית ובתו כ ג אוריינות מילולית.
האתגרי שמציבי החיי הדיגיטליי בה גדלי ילדי היו ,מחייבי אותנו לנקוט פעולה
ולהכניס לתו מערכת החינו אוריינות חזותית ,דיגיטלית ואזרחית כדי לחנ  ,להעצי ולהג על
ילדי הגדלי בעול רווי טכנולוגיות ואמצעי תקשורת חדשי ולצייד בחשיבה ביקורתית
ויצירתית.
חוויית היומיו שלנו שזורה בטכנולוגיות ואמצעי תקשורת מתוחכמי שבבסיס ה
"מולטימדיה" .אלה מזמיני אותנו יותר מאי פע לבסס גישה אינטגרטיבית באוריינות .דהיינו,
ליצור שילובי יצירתיי של פורמטי ושל מערכות סימבוליות ובתו כ ג צורות חדשות של
למידה שה במהות בינתחומיות ).(Edwards& Willis, 2000
בהרצאה אדגי ממצא אחד מהמחקר הנוכחי :התרומה של תוכנית הלימודי הנדונה לפיתוח
מיומנויות מילוליות באמצעות מדרש תמונה שמבצעי הילדי בתחילת השנה ובסופה .אבקש ג
לחלוק התלבטויות באשר לביצוע מחקר איכותני ע ילדי צעירי שאיננו יכול להתבסס א ורק
על תקשורת מילולית שהיא מוגבלת בגילאי  ,4 2וכ שאלות מתודולוגיות נוספות כגו הקושי
בבנייה מראש של קריטריוני לבדיקת תוצרי צילומי של הילדי ואולי אימו /של גישה
מחקרית המסרבת לכ מלכתחילה" ,לוקחת צעד לאחור" ובזאת מאפשרת לנתוני חדשי ואולי
דקי יותר ,להופיע ).(Stephenson, 2008
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שיח הפרסומת בעשור הראשו ובעשור הנוכחי כאתגר לדיו בשינוי חברתי
ד"ר עירית זאבי ,המכללה האקדמית לחינו אורני ,מכללת עמק יזרעאל

מחקר זה בוח בכלי איכותניי את שיח הפרסומת הישראלית בעשור הראשו למדינת ישראל
ובעשור הנוכחי; מטרתו ללמד אותנו על אופ ייצוג החברה הישראלית בעבר וכיו באמצעות
ניתוח סימני חזותיי מילוליי כאתגר לדיו בשינוי חברתי.
פרסומות מסחריות ה חלק מהשיח הציבורי בימינו .תכלית הפרסומאי לשכנע נמעני לרכוש
מוצרי ולעצב את התנהגות הצרכנית; לש כ ה מתבססי על נורמות ותפיסות עול
רווחות .מכא ,שפרסומות מ7כרות לא רק מוצרי אלא ג אמונות וערכי ,וניתוח מאפשר
לתאר את החברה וללמוד על תמורותיה החברתיות ערכיות )וימ ;2000 ,למיש;2004 ,2000 ,
פירסט ואברה.(2003 ,
המחקר בח מדג ב  1000פרסומות בעיתונות המודפסת ) 500מכל עשור( .ניתוח הממצאי
מלמד שבי שני העשורי חל שינוי מהותי באסטרטגיית הפנִ ייה של הפרסומת .פרסומות העבר
מגויסות לענייניי הכלל וערכיו :עממיות ,סולידריות חברתית ,אהבת המדינה ,הסתפקות במועט,
אמתיי' ולשני רבות
חיסכו ומניעת בזבוז .ה מלמדות על חשיבות רכישת מוצרי לצרכי ' ִ
ומשקפות את היותה של ישראל חברה צנועה .בימינו הפרסומת מציגה אינדיווידואליז נהנתני,
העמדת הפרט במרכז ורצו לחיי מותרות נוחי וקלי; היא מעודדת את הציבור לרכוש מוצרי
ולהחלי %מוצרי ישני בחדשי.
בנוס ,%בעבר הפרסומאי ביקשו ללמד את הנמעני באופ ענייני על המוצר והסיבות לרוכשו,
התייחסו בכובד ראש למסר ולשפה העברית; הקשר בי האיור למלל הוא לרוב קשר דנוטטיבי
)איקוני( .בימינו ,כשמוצרי רבי מתחרי על כיסו של הצרכ הישראלי ,המפרסמי נוהגי
לוותר על הטיעו הלוגי ומסירת המידע ,זונחי קשר ענייני למוצר ,מתמקדי בנמע ומחזרי
אחריו .ה בוני פרסומות מתוחכמות ,אניגמאטיות ,בעלות דו משמעות מכוונת בטקסט עצמו
ובמיוחד בקשר שבי הטקסט לתמונה ,משתמשי בסלנג ובלשו דיבור.
שינויי אלה מקור בהשתנות החברה הישראלית ,במעבר מסביבה כלכלית ממשלתית ציבורית
לסביבה עסקית פרטית צרכנית ,בעיקר בהשפעת תהליכי הגלובליזציה )וראו ר.(1999 ,
בכנס יוצג אופ הניתוח החזותי לשוני של שיח הפרסומת – ניתוח המימדי הגלויי יתייחס
להיבטי לשוניי רטוריי ספרותיי ,והמימדי הסמויי יתמקדו בפ הבי טקסטואלי,
דהיינו ביחס הפרסומת לטקסטי אחרי ,למיתוסי ולאידיאולוגיות )קליי.(2010 ,
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ה"אני" הנגלה בי המילולי לחזותי
ד"ר נעמי דקמ ,מכללת אוהלו ואוניברסיטת חיפה
גב' ח'אולה זועבי ,מכללת סכני

המחקר הנוכחי יצא לתור אחר ה"אני" האישי והמקצועי של סטודנטיות ערביות להוראה ,כפי
שהוא נגלה ביומני שה ניהלו במסגרת קורס שנער במכללה להכשרת מורי.
המחקר נער במתכונת חקר מקרי אתנוגרפי )צבר ביהושע ,(2001 ,מתו תפיסה איכותנית
נטורליסטית ) (Patton, 1990המדגישה את הצור לחקור תופעות בהתא לפרשנות המשתתפי.
נתוני המחקר נאספו מתו תשעי יומני שניהלו סטודנטיות להוראה במהל שנה"ל השלישית
שלה במכללה ,כמשימה בקורס שהתמקד בניהול יומ ככלי להתפתחות אישית ומקצועית .טבעו
הדואלי של היומ :מחד ,כלי לשיקו %ובבואה להתנסויות ,ומאיד  ,כלי לקידו תהליכי )דיקמ,
 (2005מאפשר מגוו שימושי בשדה החינו .
ההנחיה הייתה ,לנהל יומ המשלב טקסטי מילוליי וחזותיי ,בהישע על התפיסה כי "לכל
מדיו סגולות ומגבלות משלו ובכ  ,הוא מחל /קישורי חדשי וואריאציות חדשות על משמעות
מובלעת תלוית הקשר" ) (6Fosnot, 1996ומהווה חלק מעיצוב המשמעות של המסר )שליטא,
 ;(1998לכתיבה פוטנציאל לשיקו %ההתרחשות הפנימית בעולמו האישי של הפרט ,בהיותה ביטוי
חיצוני לדיבור הפנימי ,ובכ היא מאפשרת לתהלי פנימי לצאת החוצה ).(7Vygotsky, 1934
המדיו החזותי בכוחו לשק %ערכי והשקפת עול של יוצריו )שליטא.(1998 ,
ממצאי המחקר מלמדי ,כי ביומני נער מפגש אותנטי ע המחשבות ,החלומות והרגשות של
הכותבות ,שהשתקפו בטקסט הכתוב ובטקסט החזותי מתו הסכמת לשת %בעולמ הפנימי
ולעתי ג בסודות שלא סופרו מעול .השילוב של מלל וביטויי חזותיי העלה מגוו
השתקפויות של ה"אני" של הכותבות אשר פורשו כנעות בי האישי לבי הממוצב בתרבות
וביחסה למגדר.
במסגרת ההרצאה נציג ביטויי מילוליי וחזותיי מתו היומני ונדגי כיצד השילוב ביניה
מלמד על ה"אני" האישי מקצועי של הכותבות.
ממצאי המחקר מוסיפי נדב לידע אודות ה"אני" הכללי והמקצועי של סטודנטיות ערביות
להוראה ,ולהשלכות הנובעות ממנו עבור הפיתוח המקצועי שלה.
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מושב 110
חקר שיח ההתנסות וההתמודדות במחלת נפש
יו"ר :פרופ' עירית קופפרברג
מתדיינת :פרופ' לאה קס ,מכללת לוינסקי לחינו

בשני האחרונות ,קימת הסכמה בי אנשי המחקר והשדה בתחו בריאות הנפש שקיי צור
בבניית נקודת מבט איכותנית המאפשרת להקשיב לקול של המתמודדי במחלה כדי להבי את
ההתנסות שלה בהקשר שבו ה חיי .נקודת מבט זאת ,מדגישי חוקרי וקליניקאי,
משלימה את נקודת המבט הביו רפואית שלעתי מתייחסת להתנסות במונחי אובייקטיביי
המעלימי את המשמעות הסוביקטיבית שנותני המתמודדי להתנסות שלה ).(1984 Mishler,
חקר השיח הוא תחו שמציע מסגרות תיאורטיות ,מתודולוגיות ומתודיות המאפשרות לחקור
את תהליכי יצירת המשמעות בהקשר תרפויטי ורפואי ולהקשיב לקול של המתמודדי .מטרת
הסימפוזיו להתמקד בהתנסות ובהתמודדות במחלת נפש בישראל כפי שהיא נבנית על ידי
המתמודדי עצמ בשיח פני אל פני ושיח מקוו.
לאור הנאמר לעיל ,ובמטרה לשפו אור על המשמעות שנותני מתמודדי במחלת נפש להתנסות
ולהתמודדות שלה ,המשתתפי בסימפוזיו זה שמי בקדמת הבמה שתי שאלות שהתשובות
לה יינתנו בהרצאות :מה היא תרומת חקר השיח לחקר ההתנסות של מתמודדי במחלת נפש?
מה ה מאפייני ההתנסות של מתמודדי כפי שה עולי מתו ההרצאות שיוצגו?
הסימפוזיו יכלול מבא קצר שיתמקד בתרומת חקר השיח לבניית ההתנסות .לאחר מכ יוצגו
ארבע הרצאות (1) :סיפור אישי של מתמודד במחלת נפש; ) (2תרומת טריאנגולציה של שיטות
מחקר לחקר מקרה של מתמודדת מאושפזת; ) (3הנרטיב הפסיכוטי ויצירת העבר ההיסטורי של
מתמודדי ; ) (4סטיגמה כפי שהיא נבנית בשיח המקוו של מתמודדי .המתדיינת תחתו את
המושב ותתייחס למשמעות התיאורטית ,המתודולוגית והיישומית של ההרצאות בהקשר
הישראלי והגלובלי.
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התמודדות ע מחלת נפש
צביאל רופא

בשנת  ,1975במהל שירותי הסדיר בצה"ל ,חליתי במחלת הנפש מאניה דפרסיה .עד 1979
הכחשתי את מחלתי על כל המשתמע מכ  ,ובהתא אושפזתי שלוש פעמי בבתי חולי לחולי
נפש ,מה פעמיי בכפייה .לקראת נישואיי ב  1980הסתיימה תקופת ההכחשה שלי ,א לא מלאה
סאת ייסוריי וכמו נפגעי נפש רבי אחרי היה עלי להתמודד בו זמנית ע ספקטרו רחב של
מכשולי ייחודיי מלבד החולי הנפשי עצמו :האשפוזי הנוראיי ,התרופות הבעייתיות,
משפחת המוצא ,בניית הזוגיות ,רכישת ההשכלה ,השתלבות בתעסוקה ,ומעל לכל אלה
התמודדות כוללת אל מול הסטיגמה האופפת מכל עבר.
כא אני מבקש להתמקד במאבק שלי ושל מטפליי במחלת הנפש עצמה .בכינוי מאבק קט אני
מבקש לכנות את שיטת המציאותרפיה לניהול סימפטומי ,שפיתחתי עבור עצמי .לשיטה זו
למעשה שני שלבי :זיהוי מוקד ,מאבק בכיוו ההפו לפסיכופתולוגיה .בלמתי באמצעותה
ארבעה התקפי בשני  ,1993–1988ומאז לא חזרו ההתקפי .בלימת ההתקפי נשאה בכנפיה
ג יתרונות נוספי.
בכינוי מאבק גדול ,אשר עמד כל העת ברקע המאבק הקט ואפשר אותו ,אני מבקש לכנות את
הטיפול ארו הטווח בעיכוב ההתפתחותי של אישיותי לאור כ  36שני כמעט ברציפות .משל שק
הקמח ממחיש את הרציונליזציה העומדת מאחורי השיטה הפסיכודינמית ,המפרכת א היעילה
במידה רבה ,שבה טופלתי לאור השני.
לסיכו פרק ההתמודדות ע החולי הנפשי אביא בפניכ את משל החדרי בווילה שמהווה
מבחינתי אבחנה מבדלת בי המאבק הקט לבי המאבק הגדול .לסיו ,אתאר בקצרה את
המוצאות אותי בשני העשורי האחרוני ,שבה החולי הנורא הסיר את עולו מעלי ,ואפשר לי
לפרוח בדומה לגבעולי הוורדי במשל הנפלא של ד"ר פאטריציה דיג.
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חקר האני של מתמודדת במחלת נפש באמצעות טריאנגולציה של שיטות מחקר
פרופ' עירית קופפרברג ,ד"ר יצחק גילת ,ד"ר איל דה וד"ר עדיאל דורו
בהרצאה נתמקד בתרומת טריאנגולציה של שיטות מחקר ) (Method triangulationלחקר
המיצוב בשיח )) (Discursive positioningכלומר ,הצגת האני בשיח( של מתמודדת במחלת נפש
המאושפזת במרכז לבריאות הנפש בראיו איכותני ) (Hunt, Chan, & Mehta, 2011שנער בבית
החולי .בעקבות וורז ) (Wortham 2004נגדיר מיצוב בשיח כמיקו היבטי סמויי או
גלויי של העצמי של המשתתפי בשיח ביחס למשתתפי אחרי.
צוות החוקרי אימ /לו מסגרת תיאורטית המבוססת על פסיכולוגיה דיסקורסיבית )Discursive
 ,(psychologyחקר השיחה המוסדית ) (Institutional conversation analysisושיטת העולמות
לניתוח שיח )קופפרברג .(2010 ,שילוב זה מאפשר לזהות את מיצוב של משתתפי בשיח מבלי
לבא ע תיאוריות מוגדרות מראש המסבירות את ההתנהגות של המשתתפי בשיח.
לאור המסגרת התיאורטית ,ניסחנו את שאלת המחקר הבאה :מה היא תרומת השילוב של
שיטות המחקר להבנת המיצוב של המתמודדת? נערכו שמונה ראיונות שנמשכו חצי שעה כל אחד
במש חצי שנה .הראיונות נותחו באמצעות ) (1שיטה המבוססת על חקר השיחה המוסדית
המדגישה את חשיבות הרצ %באינטראקציה ו ) (2שיטת ארבעת העולמות המאפשרת לפרק את
המיצוב של המשתתפת לרמות שונות )למשל ,מיצוב בי אישי ,מיצוב בעבר ומיצוב בעתיד(.
הניתוח הראשו מראה כיצד המראיי ממצב את המרואיינת בתו ההקשר המוסדי של בית
החולי שהוא מכוו לזמ כרונולוגי .הניתוח השני מבליט את ההצלחות והכישלונות של
המרואיינת במיצוב האני שלה בשיח כשהיא מונעת קדימה ואחורה על ידי זמ נרטיבי .למשל,
המתמודדת מיצבה הביטי לכידי של האני שלה באינטראקציה הבי אישית ע המראיי,
אול כשהיה עליה לנוע אחורה בזמ ולמק את עצמה בהתנסויות מורכבות ולעתי מכאיבות
בעבר ,או בתסריטי עתידיי אפשריי ,לנוכח דמויות שלא היו נוכחות בחדר ,היא לא הצליחה
להציג ממדי ברורי של האני שלה .בהרצאה נבליט באמצעות דוגמאות את הממצאי שעלו
מתו כל ניתוח בנפרד ואת חשיבות השילוב של שיטות המחקר בניתוח המיצוב של המתמודדת.
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הנרטיב הפסיכוטי :מ העשייה אל ההוויה
ד"ר ציפי פרי

המחקר ,חקר הפסיכוזה :מ העשייה אל ההוויה ,הנרטיב הפסיכוטי כיצירת עבר היסטורי ,נער
במסגרת לימודיי לתואר שלישי ,בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד,
באוניברסיטה העברית בירושלי ,בהדרכתה של פרופ .מימי אייזנשטדט .המחקר נער בשיטת
מחקר איכותנית והוא התבסס על ראיונות ע אנשי שעברו אירוע פסיכוטי.
מ המחקר נית ללמוד על הצור האנושי ב'עתודות הזיכרו' הנמסרות מאב לב ומשמשות כעבר
היסטורי של היחיד .אותו עבר קושר בי האד ובי ההיסטוריה שלו ,משפחתו ,החברה בה הוא
נולד והתרבות אליה הוא שיי  .הוא משמש כמענה ל'שאלות בראשית' ,אות שאלות יסוד
המבקשות הסבר על הסיבה לקיו האישי הפרטי והקיו הכללי ,של העול והאנושות .אותו עבר
היסטורי ,מהווה משענת שממנה האד יכול לסלול את דרכו בעול ,במסלול ייחודי ומקורי.
הטענה המרכזית של המחקר היא כי הנרטיב הפסיכוטי מנסה ג הוא ,בדרכו הייחודית והחד
פעמית ,לשמש כעבר היסטורי עבור האד הפסיכוטי אשר חסר את אות 'עתודות של זיכרו'
הנמסרות על ידי האב .האד הפסיכוטי ,זה אשר חסר את אותה תחושה של שייכות לחברה ,אותו
אד שמסרב לקבל על עצמו את הסדר של הכלל והשפה ואת היות היחיד חלק מקבוצה ,עבורו
מהווה הנרטיב הפסיכוטי טקסט הממלא את החללי הריקי של 'עתודות הזיכרו' ,מכניס את
הסובייקט לקיו האנושי ,מעניק לו ש וזהות ולמעשה מאפשר לו לחיות.
כיוו מחקרי זה מבוסס על הניסיו ליצור מרחבי שמיעה פתוחי עבור הנרטיב הפסיכוטי,
ולהכליל למרכז את הטקסט אשר נדחק אל השוליי בעיד התבונה .ממצאי המחקר היישומיי
מציעי פרקטיקה טיפולית הכוללת אפשרות לרגרסיה ,הקשבה והכלה של התכני הפסיכוטיי,
בכדיי לאפשר מקו ועיבוד לאימת המוות הטמונה בה ואפשרות להשתמש בנרטיב הפסיכוטי
כמקור ליצירת זהות ותחושת שייכות לעול.
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סטיגמה מקוונת :התנסות ורגשות של מתמודדי ע מחלת נפש בקבוצת תמיכה מקוונת
ד"ר ענת קליי

מרבית הספרות המקצועית על סטיגמטיזציה של מחלות נפש מתמקדת בציבור הרחב כמקור
לסטיגמה ותוצאותיה של הסטיגמה ביחס לחולי המתמודדי ע מחלות נפש ומשפחותיה.
מעט מחקרי עסקו בהתנסויות האישיות והקולקטיביות של החולי ע סטיגמה .אול ,לא
נעשה כל מחקר המתייחס להתנסויות ע סטיגמה של מתמודדי ע מחלות נפש המסתייעי
בקבוצת תמיכה מקוונת.
מטרת המחקר לחפש התנסויות ע סטיגמה בקרב מתמודדי ע מחלות נפש ,המנהלי שיח
מקוו ולזהות סוגי שוני של סטיגמה ,בהתא לנקודת מבט ולתפישת .שאלות המחקר בחנו
את שיעור ההודעות של המתמודדי שהכילו סטיגמה ,את סוגי הסטיגמה בשיח המקוו ושיעור
וכ את הקשר בי סוגי סטיגמה שוני ומגדר.
ובשימוש בשיטות איכותניות ) (Modified Labeling Theoryבהתבסס על תיאוריית התיוג
וכמותניות של ניתוח שיח ,נותחו  551הודעות של  46מתמודדי ע מחלות נפש שהסתייעו
בקבוצת תמיכה החל מחודש מר 2009 /ועד חודש מאי .2010
בהודעות של  38%מהמתמודדי נמצאו מופעי סטיגמה .רק  26%מההודעות הכילו מופעי של
סטיגמה ציבורית .ע זאת 33% ,מההודעות הכילו סטיגמה עצמית שבאה לידי ביטוי בהערכה
עצמית נמוכה של המתמודדי שהפנימו ,בעצ ,את הסטיגמה הציבורית .ב  41%מההודעות
זוהתה סטיגמה מקצועית ,עובדה המצביעה על התנסויות קשות של המתמודדי ע מערכת
בריאות הנפש .סטיגמה מקצועית נמצאה גבוהה יותר בקרב גברי ,בעוד סטיגמה עצמית נמצאה
גבוהה יותר בקרב נשי.
המחקר מספק תמונה מהימנה אודות סטיגמה מקצועית וסטיגמה עצמית – יותר מזו המתקבלת
בראיונות אישיי או בסקרי ,הואיל וקהילה וירטואלית מאפשרת תמיכה של עמיתי
המתמודדי ע מחלות נפש ,במקו תמיכה של אנשי מקצוע המתייחסי אל המתמודדי כאל
חולי נפש הזקוקי לאשפוז .תמיכת העמיתי – "אחי לצרה" ,מובילה ליתר פתיחות בקרב
משתתפי קבוצת התמיכה המקוונת ,פתיחות הנשמרת הודות לכ שהמתמודדי לא מודעי
לנוכחות החוקר.

מליאה

Health and Illness in a Connected World:
DIPEx International and Social Change

Prof. Sue Ziebland, Department of Primary Health Care, University of Oxford
The internet has an important role in the provision of reliable relevant and timely health
information for the public and patients. Traditionally health information has been based on
facts and figures, not the experiences of patients. However the rise of patient generated
content on the internet, in the form of online patients’ experiences (PEx) has changed the
landscape in health information and decision-making.
Online PEx can have both positive and negative influences – for example PEx can enhance
social support and facilitate adjustment to illness but it can also raise anxiety levels and be
used to deliver messages that are both powerful and misleading.
In this paper Sue will draw on her experience with the UK branch of DIPEx International,
which publishes its qualitative research on experiences of health and illness on
www.healthtalkonline.org, and her recent conceptual review (with Professor Sally Wyke of
Glasgow) to consider the potential health effects of access to online PEx.
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אז מה את אומרת אמא? על אמת ואתיקה של יחסי במחקר אוטו אתנוגרפי
כלנית צאלח ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

השנה  ,2009המקו
איכותניות.

המכללה האקדמית ספיר ,האירוע

תרגול בקורס שיטות מחקר

השיעור הפע עוסק באתיקה ודילמות במחקר .אני מספרת לסטודנטי שאני מתעתדת לעשות
מחקר אוטו אתנוגרפי על חוויות של אחר.ת וזה כרו בשלל דילמות' .אוטו מה?' נשמעות קריאות
המנסות להבי א המונח החדש נכלל ג הוא בחומר למבח .אוטו אתנוגרפיה ,אני חוזרת.
אתנוגרפיה עצמית .זה אומר שאני בעצמי הנחקרת ,המרואיינת ,וכי מה שקורה וקרה בחיי שלי
רלבנטי למחקר .אני מסבירה מעט על אופי המחקר ומתעכבת על הדילמות האתיות הרבות
שמחקר מעי זה מעורר ,על כ שכל הסוגיות האתיות שאנו לומדי עליה כמו סודיות,
אנונימיות ,פרטיות ,הסכמה מדעת ,יחסי חוקר נחקר ,אמית.ת הנרטיב ולמי שיי הסיפור
הופכות לרגישות ,מורכבות וטעונות עוד יותר באוטו אתנוגרפיה .אני אומרת לה שעוד לא
דיברתי באמת ע אמא שלי .שהיא אמנ רגילה שמכשיר ההקלטה נמצא ש ,ושאני עושה 'כל
מיני עבודות לאוניברסיטה' ,אבל לא באמת עשינו את שיחת ההסכמה מדעת .ביני לביני אני
מוסיפה בקול שקט שזה לא מקרי שעדיי לא עשיתי את 'השיחה'.
מי שעבר במקרה ליד בית הוריי שנה לאחר מכ שמע את הדברי הבאי:
אז זה בסדר מציד אימא?
כ ,כבר אמרתי ל .
לא ,שאני הולכת להציג בכנס ולדבר ג עליכ וכל זה
למה מה יעשו ,יתבעו אותי?
)קטע משיחה ביני ובי אמא שלי ,לקראת הצגה בכנס האנתרופולוגי השנתי(3.4.10 ,
כשאנו כותבי על עצמנו ,אנו ג כותבי על אחרי ,לא פע קרובי ומשמעותיי לנו .בעשייה
זו אנו מסתכני בכ שה ייחשפו ,שייפגעו מדר תיאור או מאי שאנו רואי את עצמנו ביחס
אליה ,שהפרשנויות והזכרונות שלה יהיו שוני מאלו שלנו ,ובכלל שהקשר שלנו אית ייפגע.
שאלות לגבי אתיקה באוטו אתנוגרפיה הינ נפוצות ,אול המעני בספרות הינ יחסית מועטי.
מה שברור ולא נית לחמוק ממנו הוא שכל מי שעוסק באוטו אתנוגרפיה חייב לפתור את אי
ומה להגיד לאות אחרי משמעותיי ואינטימיי לגבי החלק שלה בסיפורי שלנו.
במוקד הרצאה זו יעמוד נסיו שכזה אוטו אתנוגרפיה של ועל אתיקה.
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כתיבה אקדמית פואטית
ד"ר רבקה הלל לביא ,ענבל בכר כ ,/מכללת לוינסקי לחינו

במהל שנת הלימודי הראשונה של סטודנטי מהתוכנית לחינו מיוחד מתבקשי הסטודנטי
לבצע עבודת מחקר המתמקדת בהתפתחות האישית והמקצועית בהקשר להתנסות בבתי ספר
לילדי ע פיגור שכלי .מטרת עבודת מחקר זו היא להפו את הלומד ל"נראה" ולהפו את
הלמידה ל"נראית" :להמשיג ולתת ביטוי מילולי או אחר לתובנות.
חלק מהסטודנטי בוחרי להביע את הרפלקציה והתובנות העולי במהל השנה ,באמצעות
ייצוגי אלטרנטיביי שאינ כתיבה אקדמית ובכ ה תורמי להתפתחות ולחיות של ידע .
הסטודנטי משתפי את עמיתיה ביצירותיה בשיעור "חקר ההתנסות" .מעדויות הסטודנטי
עולה כי האפשרות שנפתחה עבור להביע את עצמ והשקפת עולמ בכתיבה אקדמית פואטית,
אפשרה לה להגיע למקומות עמוקי יותר בעצמ ,שלא צפו מראש שיוכלו להגיע אליה .מת
ביטוי כזה בפני כל הכתה אפשר לסטודנטי אחרי להביע את עצמ בדרכי המתאימות לה,
השונות מהמקובל בכתיבה אקדמית.
כתיבה אישית היא כלי רב עוצמה ,הפותח מרחבי להתפתחות ,לצמיחה ולהעצמה .יכולתנו
לכתוב את עצמנו מרחיבה את אפשרות ההכלה וההבנה העצמית שלנו .עצ כתיבת הטקסטי,
קריאת מחדש ,ונתינת משמעות מנקודות תצפית חדשות ,פותחת לנו אפשרויות חדשות של
צמיחה ופיתוח עצמי )שריג.(2006 ,
במושב זה נרצה להציג אחת מעבודות מחקר אלו של סטודנט לחינו מיוחד שבחר להביע ה את
חוויותיו וה את תובנותיו באמצעות שירה ופרוזה ,על ידי הקראת שלוש מיצירותיו.
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לעטות את המסכה של ריק קוד ,אוטואתנוגרפיה בחוג לריקודי ע בכיסאות גלגלי
נילי ברויאר ,מכו אלי בית נוע ללימודי מוגבלות

ההרצאה תבח באופ ביקורתי את הסימו התרבותי המייצר דה לגיטימציה לריקוד מתו כיסא
גלגלי .במהל המפגש אפרוש מהל תיאורטי שפורט על הנימי העדיני של הפוליטיקה של
הגו %ושל הייצוג .במוקד הסוגיה ניצב המתח שבי נכות ובי ריקוד כפי שהוא מתעצב בתרבות
המערבית בכלל ובחברה הישראלית בפרט.
המחקר אותו אציג משתיי ללימודי מוגבלות ) (Disability Studiesכשדה ביקורתי ובינתחומי
הבוח את הנכות כתופעה חברתית תרבותית .תהלי המחקר כלל תצפית משתתפת בחוג לריקודי
ע בכיסאות גלגלי .ע המעבר שלי לכיסא הגלגלי התגבשה שיטת המחקר לאוטואתנוגרפיה,
המובאת בגו %ראשו .מלאכת התיעוד במסגרת זו נעשית גלויה ומונכחת כפעולה פרשנית ,שלא
רק מתארת מציאות אלא מתערבת בה ושותפה ליצירתה .האוטואתנוגרפיה מוציאה אותי
כחוקרת מעמדת כוח מסורתית של שקיפות ומספקת לי נוכחות ,גו %וקול סובייקטיבי .האופ בו
אני חווה את המציאות הוא הקורפוס שעליו מבוסס המחקר.
המחקר בחוג לריקודי ע לכיסאות גלגלי בדק תהליכי של השתנות ומשא ומת על הסימו.
בניסיו להתחקות אחר סימוני שהפעלתי אני ושאחרי הפעילו עליי ,זוהה מנגנו המרוק את
הגו %הנכה מריקוד ומלביש עליו מסכה של ריק קוד .8הריק קוד הוא העיוות של הריקוד; תנועת
הגו %הנכה משהה את הריקוד ,מגמגמת ופורמת אותו ,ומרוקנת מהגו %את האפשרות שיתקבל
כרוקד .בהיעדר ריקוד נותר "חיקוי כלשהו" המהדהד בחלל את הדבר שאיננו.
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אני מודה לפרופ' תמר אלאור שהציעה לי את המושג .כפל המשמעות הטמו במחיצה שבי ריק לריקוד מיטיב לתאר
את המהל שאפרט עליו בהרצאה.

מושב 112
מחאה חברתית וקי2011 .
יו"ר :ד"ר איברהי מחג'אנה
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ה דורשות צדק חברתי ,הייצוגי התקשורתיי של מנהיגות המחאה החברתית
ד"ר דליה ליר אלפר ,המכללה למנהל
ד"ר אורלי צרפתי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המחאה החברתית של קי ,2011 /שזכתה לתמיכת ההמוני ומצטיירת כאירוע מכונ בתולדות
החברה הישראלית ,התאפיינה בהנהגה נשית צעירה.
המחקר המוצג )בתהלי ( מתמקד בשאלת הייצוג התקשורתי בעיתונות המקוונת ) וואלה ו
 ( YNETשל שתי הנשי המרכזיות שהובילו את תנועת המחאה בישראל  – 2011דפני לי %וסתיו
שפיר .במרכזו תבח השאלה

הא הופעל מסגור מגדרי ) (Norris, 1997ומה מרכיביו של

מסגור זה?
מכלל המחקר על ייצוגי נשי בתקשורת נמצא כי הכחדה סימבולית )(symbolic annihilation
ננקטת בייצוגי הנשי ) (Tuchman, 1978ובאה לידי ביטוי בהעדר ייצוג או בייצוג מצומצ,
מעוות ושלילי.
פרקטיקות של הדרה והכללה ננקטות תכופות בסיקור נשי הפועלות במרחב הציבורי.
בפוליטיקה נשי סוקרו פחות מהגברי ,בייצוג הודגשו היבטי שאינ רלוונטיי לתפקיד ,כמו
הופעה חיצונית וסטאטוס משפחתי וכ הובלטה תכונת הרגשנות מחד גיסא והתוקפנות מאיד
גיסא )ראו בי השאר . Ross, 2002 ,Holtz-Bchna & Koch, 2008 :ובישראל  :הרצוג,1994 ,
ליר אלפר .(2009 ,1994 ,בייצוג תקשורתי של תנועות מחאה של נשי בנושאי שלו וביטחו
בישראל הובלט הסטאטוס האימהי והיבטי סקסיסטיי )קמפLemish & Barzel ,1996 ,%
.(2000
המושג מסגור ) (Frameמרמז על תהלי אקטיבי ,כמו ג על תוצאה; הכוונה היא לתבנית
שהתקשורת מניחה על המציאות א בד בבד ג לכלי בידי חוקרי תקשורת ותרבות לפירוק השיח
והמשמעויות שכל קהילה מקנה לנרטיבי שלה ), Reese, 2001

 . (Gamson, 1989מסגור

מגדרי נוצר עקב הנטייה לספר את הסיפורי הפוליטיי במושגי גבריי של כוח ,מאבק ועימות.
סיקור נשי מנהיגות ,מתמודדות על הנהגה פוליטית וא %ראשי מדינות ,מצביע עליה כחיצוניות
למערכת ,כ"חלוצות" וכסוכנות של שינוי .מרכיב זה עשוי במקרי מסוימי לתרו לדימוי של
נשי המנהיגות ארגוני מחאה.
במחקר זה שולבו המושגי התיאורטיי של הכחדה סימבולית ע תיאורית המסגור של
התקשורת .שיטת המחקר היא ניתוח טקסטואלי תמטי משווה של הכתבות שהתפרסמו
באתרי המקווני .בנוס %ינותח השיח בתגוביות )טוקבקי( שהועלו בהתייחס לכתבות.
תקופת הזמ הנבדקת יולי – ספטמבר .2011
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בית אישי ,אוהל קהילתי וצדק חברתי במאהל המחאה בבאר שבע
ענבל אסתר סיקורל ,המכללה האקדמית אשקלו
טל ליטבק הירש ,אוניברסיטת ב גוריו

בהרצאה יוצג מחקר שנער בקי 2011 /במאהל המחאה בבאר שבע .מטרת המחקר הייתה בחינת
תפיסת והבניית הבית האישי ,הלאומי ובעיקר הקהילתי על רקע המחאה החברתית ,תו שימוש
במאהל המחאה שהוק בבאר שבע בקי 2011 /כמקרה בוח .במהל הקי /נערכו תצפיות
וראיונות חצי מובני ע דרי מחנה האוהלי בבאר שבע ,כמו ג ראיונות אחרי פירוקו של
המאהל.
הממצאי הצביעו על שיח מורכב הכולל בתוכו עיסוק בשלוש הרמות של הבית :הבית האישי,
המתייחס לצור בפתרונות דיור כמו ג בהוזלת מחירי הדיור .הבית הלאומי חובק בתוכו את
הרצו להשפיע על עיצוב המדינה וליצור מדינה שיוויונית יותר עבור אזרחיה .המאבק למע שני
בתי אלו ייצר במאהל את הבית הקהילתי .רעיו בית זה העלה תכני בינאישיי וחברתיי של
דייריו ,בני קבוצות שונות ,על טיבו של המאבק ,אופיו וייחודיותו של המאהל בבאר שבע.
ייחודו של הבית הקהילתי במאהל הבאר שבעי הנה באיחוד של קבוצות שונות דוגמת חסרי בית,
אנשי ומנהיגי השכונות וסטודנטי אשר יחד דיברו בזכות החשיבות של הבית הקהילתי ה ככלי
המקד את המאבק החברתי וה כמקור מעצי לעבודת המחאה שלה .ההרצאה תיבח את
שאלת יעילותו של הבית הקהילתי ככלי במחאה ,כמו ג יוצגו ההשלכות של המקרה הבאר שבעי
על תפיסת הבית בראי המחאה בהקשר רחב יותר.
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למה שתקו הפלסטיני אזרחי מדינת ישראל בגל המחאות
ד"ר מחאג'נה אברהי ,המכללה האקדמית צפת ,המכללה האקדמית בית ברל

בהרצאה זו נרצה להשמיע את קול של הפעילי החברתיי הפלסטיני אזרחי מדינת ישראל
באשר למעורבות הצנועה במחאות האחרונות .איסו %הנתוני נעשה בשני שלבי :בשלב
הראשו ,התחקינו אחר כמות וסוג המעורבות של הפלסטיני אזרחי מדינת ישראל במחאות
האחרונות באמצעות תוכנת  (Really Simple Syndication) RSSאו )(Rich Site Summary
ובעברית "תמצית עשירת מידע" .בשלב השני ,ראיינו  27פעילי חברתיי מאזור המשולש )בגלל
דירוגו הסוציו אקונומי הנמו ( אודות ההסברי שלה לשתיקת הפלסטיני אזרחי מדינת
ישראל בגל המחאות .מיינו את ההסברי לפנימיי וחיצוניי :הסברי ממוקדי בפלסטיני
אזרחי מדינת ישראל כמו ":בעיות נגישות ,כמו היעדר תחבורת ציבורית בכלל וזולה בפרט";
"בעיות בתקשורת כמו אי שליטה בשפה העברית"" ,מחסומי תרבותיי כמו מעורבות גברי
ונשי"; "מחסומי דתיי כמו האופי החילוני של המחאות" :ריקוד" "מוסיקה" "צורת לבוש"';
מחסומי פוליטיי כמו "אי לנו תרבות של מחאה חברתית אלא פוליטית" או "לא הייתה
קריאה חד משמעית של המוסדות הלגיטימיי כמו ועדת המעקב העליונה" או "אנו לא מאמיני
בממסד הישראלי" ,מחסומי פסיכולוגיי כמו "בחיי לא עודדנו מישהו וניצח" או "אנו
נח'סי א נגיע לג עד נמצא אותה מלאה או סגורה" או "חסר לנו עוד מרירות של כישלו";
מחסומי ענייניי כמו "הדרישות המרכזיות לדיור אינ רלוונטיות לנו .הבעיה שלנו היא שחרור
אדמותינו ,אישור תוכניות מתאר לכפרינו ומת היתרי בניה".
הסברי ממוקדי בעוינות של הפלסטיני אזרחי המדינה ע הממסד הישראלי כמו" :הממסד
רוצה את נוכחותנו כדי לעשות דה לגיטימציה בטענה שהשמאלני התחברו ע הערבי כדי
לקעקע את יסודות המדינה"" ,נוכחותנו תביא את המשטרה להפעיל כוח לא סביר נגד המפגיני",
"לממסד יש אלרגיה מאתנו ועדי %שלא נגרה אותה"" ,השב"כ יכול לארג מעשה תועבה ולתפור
לנו תיק"" ,ה יעזבו את כול ויתנפלו עלינו"" ,בגללנו המחאה תהפו מאזרחית לביטחונית",
"היהודי יכולי להשיג מהממסד כי הוא שלה א בשו אופ לא אנחנו" .בסו %ההרצאה נטע
שהקול של הפלסטיני אזרחי מדינת ישראל פירק לעולמות תוכ קונקרטיי את התיאוריה
הסוציו פוליטית בספרות אודות אי השתתפות של מיעוטי ילידי במחאות לא סקטוריאליות.

מושב 113

בי זהות אישית ושיח חברתי
יו"ר :פרופ' תמר רפפורט
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בי "עצמי" ל"אחר" :משא ומת על זהויות אישיות וקולקטיביות במפגש ישראלי גרמני
יוחאי נד ,גליה וינברג קורניק ,פרופ' עדיטל ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

התפיסה כי "האחר" ,כייצוג וכדמות ממשית ,תופס מקו משמעותי בעיצוב זהותו של היחיד,
זוכה למקו מרכזי בתרבות המערבית .המשמעויות שמעניק היחיד לחוויית ה"עצמי" שלו
ולזהותו מתעצבות באמצעות ומתו המפגש ע "אחרי" ,וממחישות את התלות הקיימת בי
אינדיבידואלי וסביבת החברתית .דינאמיקה דומה מתקיימת ג ברמה הקולקטיבית ,מתו
הדיאלוג הבי קבוצתי והתו קבוצתי .יחידי ,מגדירי עצמ מתו שייכות לקבוצה מסוימת,
ומתדייני ע דעות ותפיסות המייצגות את אלו הממוקמי מחו /לגבולות הקבוצה ,ובכ
מהווי את "האחרי" שלה.
הרצאה זו תציג ממצאי מחקר אשר בח את התהליכי המתהווי במפגש בי קבוצה ישראלית
)ערבי ויהודי( ,לבי קבוצה גרמנית .במסגרת המחקר בוצעו חמישה עשר ראיונות עומק ע
סטודנטי ישראלי )ערבי ויהודי( ,אשר השתתפו בפרויקט "חיפה פוגשת את ברלי" בי
השני  .2007 2009הפרויקט מאפשר התנסות בקבוצה הטרוגנית ,מרובת תרבויות וזהויות,
המזמינה בחינה מקרוב של המשמעות האישית והמקצועית הנוצרת במפגש ובמגע ע "האחר".
כמי שמהווה פעמי רבות תשליל ,או תמונת נגטיב של ה"עצמי" )ערבי יהודי ,גרמני ישראלי(,
מאפשר המפגש ע "האחר" התבוננות על ייצוגיו עבור ה"עצמי" ,ועל האופ בו ייצוגי אלו
מבני אספקטי חדשי בזהותו .באופ דומה ,תהליכי מקבילי שהתקיימו ברמה
הקולקטיבית בי הקבוצות ,אפשרו התבוננות מחודשת על הזהויות הקולקטיביות של כל אחת
מתתי הקבוצות :ערבית ,יהודית וגרמנית .בהרצאה ,נעסוק בתהליכי אשר אפשרו את הבנייתו
המחודשת של ה"עצמי" כתוצאה מ המפגש ע ה"אחר" ,ונעקוב אחר אופני הבנייתה של הזהות
האישית והקולקטיבית ביחס אליו.
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ציפיות חברתיות מנשי נפגעות גילוי עריות
ד"ר דפנה טנר ,אוניברסיטת חיפה

תופעת גילוי העריות תופסת נתח משמעותי בשיח הציבורי בשני האחרונות אול בחוויה
הסובייקטיבית של נשי נפגעות ,הכרה מצד החברה באה יד ביד ע דרישות נחרצות "לשחק"
מספר תפקידי חברתיי ,חלק סותרי זה את זה .1 :תפקיד "הסלחניות" – בתפקיד זה
הנשי תופסות עצמ כמי שמחויבות לסלוח לפוגע במוב של לשכוח ולהמשי הלאה ,בעוד
התמקדות בפגיעה המינית נחשבת מיותרת ,מייגעת ,וא %מאיימת בעיני החברה" .2 .תפקיד
הנקמניות" – בתפקיד זה הנשי תופסות עצמ כמי שמחויבות לא לסלוח ,כי גילוי עריות נתפס על
ידי אחרי כבלתי נסלח .הבעת רגשות חיוביי כלפי הפוגע מתויגת על ידי החברה כסטייה וגוררת
תיוגי מיידיי" .3 .תפקיד המשפחתיות" – בתפקיד זה הנשי תופסות עצמ כמי שמחויבות
לשאו %ליחסי קרובי ע משפחת המוצא ,על א %הפגיעה ,כתנאי הכרחי לזהות נורמטיבית.4 .
"תפקיד מספקות יצר המציצנות של החברה" מסר נוס %שהנפגעת מקבלת הוא שהחברה
מתעניינת בפורנוגרפיה של הסיפור שלה .בצהוב .עליה לספק את הצרכי המציצניי ולכאורה
לגיטימיי של החברה.
הרצאה זו ,המבוססת על נתוני מחקר איכותני שנער בקרב נשי נפגעות גילוי עריות )טנר,(2010 ,
תעסוק בתפקידי החברתיי השוני שמוקצי לנפגעות גילוי עריות ובטענה כי אלו נובעי
מתו רצו של החברה להג על המרחב הפסיכולוגי הפנימי שלה ועל היסודות שמחזיקי אותה,
בעוד שכניסה לעולמ הסובייקטיבי של נשי נפגעות גילוי עריות פירושה אובד המרחב הבטוח
ותחושת הבית .על כ ,ייטע בהרצאה ,על א %המודעות הציבורית ההולכת וגוברת לתופעה ,נראה
כי החברה דואגת להרחיק אותה מהתודעה שלה כדי לשמור על מוגנות .היא מתייגת את גילוי
העריות בכותרות חד ממדיות ודורשת מהנשי לסלוח/לשכוח או לחלופי לנקו ,כדר להשיב
את הסדר החברתי על כנו.
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הדגמת ראייה הוליסטית דר עדשות "מולטיפוקליות" במחקר נרטיבי
חיה פאסיק ונורית גולדשטיי ,המרכז האוניברסיטאי אריאל

חוקרי איכותניי מצביעי על עדשות ייחודיות למחקר נרטיבי שדרכ ה מתבונני בתופעה
הנחקרת )ספקטור מרזל ותובל משיח :(Chase, 2005; 2010 ,הסיפור כיוצר משמעות ,הסיפור
כהשמעת קול ,הסיפור כמבטא ומכונ זהות ,הסיפור כמגל שינוי והתפתחות ,הסיפור כקשר בי
מספר ומאזי ,הסיפור כתוצר הקשרי.
בהצגת עדשות אלו ,מצד אחד יש נימה של התנצלות על הפרדת מכיוו שיש קשר הדדי ביניה,
ולרוב בתהלי המחקר ה משתלבות זו בזו )לעיתי באופ טבעי א לא תמיד מכוו מראש( .מצד
שני ,בפועל רוב רוב של החוקרי מדגישי רק אחד או שניי מתו העדשות לפי תחומי העניי,
ההנחות ,האמונות והערכי של הדיציפלינה ממנה ה באי .למשל ,פסיכולוגי נוטי
להתמקד במרכיבי זהות בסיפור .הגישה הפמניסטית מדגישה את הסיפור כהשמעת קול.
האתנוגרפיה רואה את הסיפור המדובר כקשר בי מספר ומאזי .סוציולוגי יראו את הסיפור
כתוצר הקשרי .הגישה הספרותית תסתכל על עלילות של שינוי והתפתחות...
בהצגה הנוכחית נדגי אי ניתוח נרטיבי במחקר אחד דר כל העדשות ,ביחד ולחוד ,יכול
להוביל לראייה "מולטיפוקלית" מורכבת א הוליסטית בתהלי של פירוק והרכבה מחדש של
הטקסטי .לצור ההדגמה נתמקד במחקר על חוויית אי פריו ראשוני בקרב נשי דתיות ,לאחר
שנולדו לה ילדי ,מחקר המבוסס על ראיונות עומק ע  10נשי .לבסו ,%ניכנס ג לקופסה
השחורה של גלגולו של מער המחקר הזה ,ונחש %אי הגענו למהל הזה מנקודה התחלתית של
ניתוח תוכ לפי קטגוריות.
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ביטוי אמנותי של נכי במבח משמעות הפעולה החברתית :לשנות ,אבל את מי?
ד"ר ליל ניישטט בורנשטיי ,עמותת 'עזרה'

מי הוא מושא פעולת השינוי בפרוייקט חברתי :הנכי? המתנדבי? החברה? הממסד? הפרט?
איזה מקו מוקצה לאמנות בעבודה ע קבוצות מודרות? אי מתיישבי יחד ערכי חברתיי
של הצלחה והשתלבות ,ע ערכי אמנותיי של בחינת גבולות וחשיפת סדקי? אי נית לעורר
חשיבה ביקורתית במקרי בה נראה כי האינטרס הממסדי חובר לזה של הנכי עצמ?
המועדו החברתי של עמותת 'עזרה' פועל למעלה מעשור ,ומפגיש מדי שבוע נכי צעירי ע
סטודנטי מתנדבי למדעי ההתנהגות ממכללת רופי .בשנת  2010חברו אל הקבוצה סטודנטי
מבית הספר 'דר צילו' בתל אביב ויחד יצרו תערוכה שכללה אמנות דיגיטלית ,צילו וטקסטי.
התערוכה הוצגה במרכז קהילתי ,בגלריה לאמנות ,בקניו מסחרי ,ובמוסדות אקדמיי.
החוקרת ,שהנחתה את הקבוצה ויזמה את התערוכה ,תציג צמתי של קבלת החלטות בתהלי
הוצאת התערוכה מהכוח אל הפועל ,תחת לחצי של השגת משאבי ושיתו %פעולה ע העמותה,
הסטודנטי ,הנכי ומשפחותיה ,האמני ,בית הספר ,המועצה המקומית ,התורמי ,הגלריות
והמדיה .לצד תהלי יצירת התערוכה ,יוצגו תפיסות משמעות הפעולה החברתית על ידי הגורמי
המעורבי והתקבלותה על ידי הקהלי השוני בחללי בה הוצגה.
בהרצאה יוצגו צילומי ,יצירות אמנות וטקסטי מ התערוכה ,לצד סרטו וידיאו המתעד את
התנהלות הקבוצה.
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"מושגי גורמי רגישות" כנקודת מוצא לחקר נרטיבי של הורי לב/בת המתמודדי ע נכות
נפשית הדגמה ותובנות
ד"ר רבקה דינר זיסק*

מחקר שדה שבח סוגיות בחיי הורי של ב/בת המתמודדי ע מחלת נפש עסק בחלקו
האיכותני בנרטיב של ההורי .בחלק זה של המחקר נעשה ניסיו להבי את הפרספקטיבה של
הורי לגבי היבטי בחייה הנובעי מניסיונ האותנטי .נאספו שמוני ראיונות של זוגות
הורי :אב וא ,אשר לה ב/בת מעל גיל  18החיי בקהילה והמתמודדי ע מחלת נפש )דינר
זיסק.(2011 ,
הגישה של "מושגי הגורמי לרגישות" ) (sensitizing conceptsנבחרה כנקודת מוצא לניתוח
קשת רחבה של תמות בנרטיבי של ההורי" .מושג גור רגישות" נות תחושה כללית של
התייחסות ,הכוונה ואפשרויות לא להסתכל כאשר ניגשי לחומר האמפירי ).(Bowen, 2006
ה"מושגי גורמי הרגישות" נבעו מגישת ההחלמה וכ מהמשגות של  (2001) Karpאשר חקר
נרטיבי של בני משפחה המטפלי באד ע נכות נפשית .חמש קטגוריות של תמות היוו עוג
ראשוני :סיבתיות ,ריפוי ,שליטה ,התמודדות והחלמה.
חלק מהמושגי גורמי הרגישות אשר כוונו את הניתוח כמו התמה של סיבתיות נמצאו ג במחקר
זה .חלק מהתמות שנמצאו קבלו גוו אחר לדוגמא התמה של צפייה לריפוי עלתה כתמה של
צפייה לשינויי במהל המחלה התקדמות ,נסיגה ,או גלי .כמו כ עלו תמות חדשות
שמתייחסות להחלמה כמו תמה של חשיפה לסביבה ,תמה של שינוי במשמעויות ובתפיסה של
החיי ,תמה של צמיחה אישית ותמה של שינוי בתפיסת המחלה.
בהרצאה נדו בשיקולי שהביאו לבחירת הגישה של "מושגי הגורמי לרגישות" לאור שאלות
המחקר ,נציג את תהלי החשיבה במהל חיפוש והמשגת התמות בהתייחס ליחסי הגומלי בי
מושגי תיאורטיי ותמות שנובעות מהחומר האמפירי וכ נשת %בתובנות שעלו לגבי משמעות
ה"מושגי הגורמי לרגישות" כמייצגי מודלי שוני :המודל הרפואי של מחלת נפש והמודל
החברתי של שיקו ושילוב נפגעי נפש בקהילה.
*ההרצאה מתבססת על מחקר במסגרת עבודת דוקטורט "נרטיבי של הורי לב/בת ע נכות
נפשית :מקו מגורי ,העדפה והער של אוטונומיה אישית ואיכות חיי" בהנחיית פרופ' שלמה
קרבי /וד"ר רבקה תובל משיח ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר איל.
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בי שפה מוגבלת למציאות מגבילה :מסע מחקרי ב  ,Disability Studiesישראל 2011
ד"ר נצ אלמוג ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

במר 2011 /הגשתי את עבודת הדוקטורט שלי .למרות שהכוונה הראשונית שלי היתה לכתוב
עבודה בחינו מיוחד ובעברית ,בסופו של דבר הגשתי עבודה ב Disability Studiesובאנגלית.
הבחירה שלי להחלי %את העדשה דרכה בחנתי את תהלי ההסתגלות של סטודנטי ע לקויות
ראייה ועיוורו הלכה והתבהרה לי ככל שהתקד המסע המחקרי אותו עברתי יחד ע
המשתתפי במחקר .מסע מהמודל הרפואי הרואה במוגבלות שונות אינהרנטית ,פנימית לאד,
המסמנת את האד ע המוגבלות אי ש בשוליי ,אל המודל החברתי הרואה במוגבלות שונות
טבעית ומצביע על כ שרוב הבעיות הנחוות על ידי אנשי ע מוגבלויות נובעות מהטוטאליות של
סביבות ותרבויות מגבילות ).(disabling environments
בניתוח שיח תמציתי שערכתי במסגרת המחקר נחשפתי לשיח המבולבל והלא אחיד המתנהל בכל
הקשור לאנשי ע מוגבלויות בישראל .השמות בה מכוני אנשי ע מוגבלויות משתני
בהתא לדובר ולסיטואציה ונעי בי האופציה שהוזכרה לעיל לבי “אנשי בעלי מוגבלויות”,
“אנשי שסובלי ממוגבלויות”“ ,בעלי צרכי מיוחדי” ועוד .הכינויי המתייחסי לבעלות
ולסבל ,מגלמי תפיסות לגבי טיב של אנשי ע מוגבלויות ולגבי האחריות למצב .בנוס%
לכ  ,השיח הקשור להתאמות לה זכאי אנשי ע מוגבלויות ,שיח המגיע מתו נקודת מבט של
שיוויו זכויות ואחריות חברתית ,עדיי מכיל בתוכו מילי כמו הקלות או הנחות ,הקשורות
לליבה של התפיסה הרפואית.
הבחירה שלי לכתוב את עבודת הדוקטורט באנגלית ,נבעה מאותה מציאות המדירה לא רק אנשי
ע מוגבלויות מהחברה בישראל ומהשיח הישראלי ,אלא ג מהמציאות האקדמית בישראל.
המושגי עליה מתבסס הניתוח התיאורטי שערכתי עדיי לא תורגמו לעברית ,כמו ג תחו
הדעת  Disability Studiesשטר נית לו ש עברי הול והוא אינו מוצע ללמידה בא%
אוניברסיטה או מכללה באר ./כ שההדרה השיחית והחברתית משתקפת ג במציאות
האקדמית שהתוותה את גבולות המחקר שלי .ההרצאה הנוכחית תעסוק בסוגיות של
 Disablementבמחקר ,בשפה ובמציאות .הסוגיות יבחנו מתו שלוש נקודות מבט שונות :השיח
הישראלי ,האקדמיה הישראלית ושדה המחקר האיכותני.
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"מה אני חבילה עוברת?" – על תפיסת העצמאות של בוגרי ע נכויות
ד"ר פנינה שור /שור ,האוניברסיטה העברית ,בית הגלגלי
אודליה פיטוסי ,בית הגלגלי
ד"ר אורלי עידו ,המכללה האקדמית דוד ילי ,בית הגלגלי

השיח סביב סוגיות שונות הנוגעות לאנשי ע מוגבלויות השתנה בשני האחרונות .ביטויי כמו
שוויו זכויות ,ככל האד ,שילוב ועצמאות רווחי בקרב גופי ואנשי העוסקי בתחו כמו ג
במחקרי .יחד ע זאת ,אנשי ע מוגבלות הינ על פי רוב ,מושאי השיח ולא דובריו.
המחקר הנוכחי נעשה במסגרת בית הגלגלי ,שביקש לקבל החלטה מושכלת בנוגע להקמת
מסגרת של דיור עבור בוגריו ומתו רצו להבי כיצד תופסי חברי הארגו ,בעלי הידע ,את הנושא
והפיכת לפעילי במחקר .בכ הוא עונה להגדרה של מחקר משת) %קרומר נבו ,ברק (2006
הנשע על פרדיגמה פרשנית פנומנולוגית הרואה בהתנסות גופה את העיקר )שלסקי ,אריאלי
 (2001תו שימוש בסוגה הנרטיבית) .( Josselson & Lieblich 2001
במחקר השתתפו  20מרואייני ,בגילאי  ,22 35ע מוגבלויות פיסיות ,רוב  .CPהמחקר נעשה
ע"י צוות ששתיי ממנו ע נכות ושתיי ע מסוגלות פיסית  ,עובדה שהייתה לה השפעה לכל
אור המחקר ובמיוחד במהל הראיונות .במקביל עלו סוגיות אתיות כגו ה"כובעי" השוני של
החוקרות.
ממצאי המחקר מחדדי את ההבחנה בי המושגי 'עצמאות תפקודית' לבי 'תודעת עצמאות'.
עצמאותו של האד ע הנכות מתייחסת ה לפ התפקודי וה ליכולת לקבל החלטות ולנהל את
חייו כראות עיניו .רווחה נפשית או 'מיטביות' ) (wellnessמבוססת על התחושה העצמית של
הפרט ורמת תפקודו .מחקר זה מהווה אמצעי לסינגור עצמי )  ( Self-advocacyהמסייע
לקידומ של אנשי ע מוגבלויות ,ובכ עשוי לשמש כלי לשינוי חברתי.
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חיי בסרט? בוא נדבר על זה ילד שימוש בטכניקה ייחודית בראיונות ילדי ע לקויי למידה
אביבה בר ניר ,מכללה לחינו ע"ש דוד ילי ,האוניברסיטה העברית י 

במסגרת המחקר 9העוסק בזיהוי מאפייני חוס ) (Resilienceבקרב תלמידי ע לקויי למידה
הלומדי שפה זרה בבית הספר ,רואיינו  20תלמידי ע לקויי למידה בני  ,11 10בראיונות חצי
מובני ,שכללו ראיו מאזכר ושיחה במהל צפייה בסרט וידיאו מותא .מתודה זאת מצטרפת
לניסיו המצטבר בעשור האחרו ,בבחירת דרכי חלופיות במטרה לגרו לשיתו %אקטיבי של
ילדי במחקר .כיו מתנהל שיח בינלאומי בתחומי החינו והפסיכולוגיה על חשיבות ואופ
המחקר בהשתתפות פעילה של ילדי .10הניסיו המצטבר במחקרי המשמיעי את קול של
הילדי מצביע על כ  ,שתפיסת של ילדי שונה מתפיסת של מבוגרי ומהווה מקור חיוני
וייחודי למידע .11יחד ע זאת ,יש קושי ביכולת להגיע אל הילדי ובמיוחד לילדי ע לקויי
למידה .על מנת להבי ,לפרש ולהפיק את המידע ,מהילדי הללו במטרה להעצימ ,יש להיות
מודעי לקשיי השוני :קשיי מבחינה שפתית ,רגשית וקוגניטיבית ,קשיי מבחינת המעמד
של המבוגר מול הילד וקשיי מבחינת יכולת המבוגר להיכנס לעולמו של הילד.12
ההבנה כי הדר לראיי ולחקור ילד הינה שונה מהדר לראיי מבוגר ,הביאה מגוו מתודולוגיות
חדישות . 13ישנ מתודות המגוונות בדרכי הפעולה שלה כמו :סיעור מוחי ,השלמת משפט,
פתיחת
כרטיסי ע אמירות או שאלות ,התייחסות לתמונות ולצילומי ,תרגילי התעמלות ומשאלות.
ישנ מתודות שבאמצעות מופעל הילד כחלק מהתהלי  ,בו יש פעילויות המעבירות מסרי כגו:
צביעה ,ציור ,צילו ,לספר סיפור וכתיבת יומ.
הצפייה בסרט במהל הראיו ,נוסתה במחקר מקדי שערכתי

14

ובמחקר הנוכחי ,15ונמצאה

כתורמת באופ משמעותי ליכולת להפיק מידע חיוני מהילדי .הטכניקה אפשרה "שבירת קרח"
ופתיחות לשיחה ,גרמה להעלאת נושאי חדשי ולהרחבת דברי שנאמרו קוד ,יצרה
מוטיבציה וא %אפשרה טריאנגולציה ע שאר המידע בראיו .

9

מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית .מנחות פרופ' עלית אולשטיין ופרופ' קורי שולמן .יוגש בשנה
הבאה לשיפוט.
10
Barker &Weller, 2003
11
Davis, 2007
12
Singer, 2005; Balen et al. 2001; Lewis & Porter, 2004; Dockrel, 2004
13
Balen et al. 2001; Barker &Weller, 2003; Davis, 2007
14
בר ניר 2007
15
בר ניר  ,מחקר לצורך קבלת תואר דוקטור בתהליך עדין.
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כשאופקי אינ נפגשי – מבוכה ,עמימות ובלבול במפגש בי חוקר למרואיי
דר' נעמי וינר לוי ,דר' אריאלה פופר גבעו ,המכללה האקדמית דוד ילי

ישבתי יחד ע סו )מתארת וינר לוי( ,בפינה שקטה של השוק בלאו צ'אי ,סוגרת את הטייפ לאחר
שזו סיימה לספר את סיפור חייה .חשתי שאי מילי בפי ,מחשבותיי היו סבוכות והתמלאו
מבוכה וסימני שאלה .אי מתחבר הסיפור שסיפרה לדמותה התוססת? הא המשמעות של 'לספר
סיפור חיי' כה שונה עבורה מהמשמעות שאליה התכוונתי? חשבתי שהכרתי היטב את סו,
מדריכת תיירי משבט הה'מונג ,עמה ביליתי תקופות ממושכות תו שאני מבקשת ללמוד על
חייה שלה ושל עמיתותיה .תחושת ההיכרות וההבנה שחשתי נמוגה ונעטפה סימני שאלה,
והאופקי של הסיפור שלה והפרשנות שלי לא הצליחו להתמזג.
לאחר שסו סירבה בהתחלה לספר את סיפור חייה בטענה שאלה "אינ מענייני" ,היא שטחה
סיפור חיי טראגי ,עמוס קשיי ,מסע ארו ולינה במערות מוכות שדי ,מיתות משונות,
ניסיונות לרצח בתו המשפחה ,מספר ניסיונות התאבדות שלה וייסורי.
הפער בי הופעתה העליזה ומלאת החיי של סו לבי הסיפור שסיפרה ,חוסר ההלימה לכאורה
בי ההיבטי הדרמטיי )מדי( של הסיפור והאופ המאופק שבו סופר העלו מבוכה ובלבול .הא
סיפור זה הומצא בכדי לספק סיפור "טוב" לחוקרת זרה? הא שטחה סו בפני המראיינת את
ה"אמת שלה"?
אותה תחושה – שהאופקי של החוקר ואלה של הנחקר אינ נפגשי ) – (Gadamer, 1960אינה
מדוברת על פי רוב בספרות המחקר האיכותני .רגעי אלו נתפסי כאינ תקיני פוליטית,
כמבטאי חוסר אמו במרואייני ,או כמשקפי את בורות של החוקרי בתרבות ואולי ג את
חוסר ניסיונ.
כאשר החוקר נתקל בנרטיב שאינו מוב ,מעורר ספק או אינו מתאי למה שהחוקר מצפה לו ,הוא
מוב ותוהה .התפיסה האידילית של ההזדהות ע המרואייני והקרבה אליה – נסדקת .אנו
מבקשות להתמקד ברגעי אלה ,המעוררי ספק ,תהיות וסימני שאלה ,ולדו בהשלכותיה על
המחקר האיכותני ועל הידע שאנו מציגי או "מתעלמי" ממנו .פעמי ,תגובת החוקר לנוכח
הספק ,גורמת לדחייה של הנרטיב .בהיעדר קריטריוני להערכת אמינות הנרטיב ,הוא עלול
להיתפס כמופר או מדהי מדי ,ולהיזרק ל"סל המחזור" .פעמי רבות יתכ שהצעד
מוצדק ,ע זאת ,לעיתי דווקא הדברי החדשני יותר ,הפחות ידועי ,יהיו אלה שמעוררי
שאלות של אמינות ,בלבול ומבוכה ,וזריקת או התעלמות מה – מהווה לטענתנו ,את ה'טעות
ההפוכה' שהשלכותיה על המחקר האיכותני תידונה בהרצאה.
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כיצד ילדי בגילאי חמש תופסי את המושג רעש? ובחינת השימוש במטפורה ככלי איכותני
לחשיפת תפיסת
ד"ר גילה רוסו צימט ,מכללת לוינסקי לחינו

ס" .אני רוצה שיהיה שקט ,שיש הרבה צעקות ולא נעי בג ,לא נעי לי בגו."%
בדו"ח מטע המוסד הבינלאומי לבריאות בקופנהג ) (Bistrup, 2001העוסק בהשפעת הרעש
והסכנות שלו על ילדי נכתב כי הרעש הוא עני ציבורי וקיימת חשיבות רבה להשפעתו
ולמניעתו .רוב המחקרי בתחו זה בדקו ילדי בנקודת מבט רפואית ,פיזיולוגית ואת השפעת
הרעש על התפתחותו הקוגניטיבית.
למחקר זה שתי מטרות :האחת ,לבדוק את תפיסת של הילדי בגילאי חמש את המושג רעש.
והשנייה לבחו
את המטפורה ככלי איכותני ,לחשיפת הבנת מושגי בגיל הר .
ממצאי המחקר מעידי על הבנה מעמיקה של המושג רעש כבר בגיל חמש .הבנה זו מתייחסת
להיבטי פסיכולוגיי של הרעש )השפעות הרעש על חיי היומיו של הילדי( ולהיבטי פיזיי
)התייחסות להגדרתה מדעית של הרעש :תכונות ,מקורות ומאפייני הרעש( .כמו כ ,ממצאי
המחקר מעידי על דיפרנציאציה בי הילדי שהשתתפו במחקר לגבי יכולת ההמשגה והשימוש
במטפורות לצור המשגת הרעש.
במחקר נעשה שימוש בשלושה כלי מטפוריי לעידוד שיח :הראשו ,הקולאז' המטפורי )רוסו
צימט ,אביבי ד וגילת ,(2009 ,הקולאז' הוא טקסט חזותי עשיר בדימויי אות בוחר הילד
באמצעות דימויי ממגזיני וציור חופשי .בעקבותיו עבודת היצירה נוצר שיח על אודות הנושא.
כל הטקסט הנלווה מתועד ומנותח .השני ,כלי המתבסס על בחירת תחו מקור עשיר רעיו זה
מתבסס על רעיונותיה של  (1980) Lekoff & Johnsonהמתבססי על הגדרה כי המטפורה היא
העברה מתחו מקור לתחו יעד על מנת ליצור משמעות .נבחרו ארבעה תחומי מקור וה:
צבעי ,בעלי חיי ,מזו ותופעות טבע  .בחירת הילדי בדימוי היתה השלב הראשו  ,לאחר מכ
התבקשו הילדי להסביר את בחירת וההסבר נותח .השלישי ,הצבעה על איבר בגו %האד
המייצג רעש והסבר הבחירה באיבר הנבחר.
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שיתופי פעולה מקצועיי ביצירה והפקה של תוכניות דרמה ובידור בטלוויזיה לקידו שינוי
חברתי בנושאי חברה ,בריאות וסביבה
טל פרידמ ,אוניברסיטת תל אביב

אחד היעדי של ארגוני חברה ,בריאות וסביבה הוא להעלות סוגיות חברתיות בנושאי שוני
לסדר היו האישי ,הקהילתי והציבורי ,ולהשפיע על עמדות והתנהגות של אזרחי ומקבלי
החלטות .לאחרונה ,ארגוני חברתיי מנסי לעשות זאת על ידי החדרת הנושאי בתכניות
טלוויזיה פופולאריות .אול ,יעדי חברתיי אלו צורכי שיתופי פעולה בינ ליוצרי ולמפיקי
ובספרות מדווח על מתח שנוצר .המחקר הנוכחי מתעתד לתרו לפיתוח התיאורטי של הממשק
בי היבטי יצירתיות ותהליכי הפקה ליישו יעדי חברתיי בטלוויזיה .המחקר מתנהל במספר
רבדי .ניתוח מקרי דוגמא בה שולבו תכני חברתיי; ראיונות עומק ע אנשי ארגוני וע
יוצרי ומפיקי בתעשיית הטלוויזיה הישראלית והאמריקאית.
במחקר עולה שבראיונות ע יוצרי ומפיקי קיימי מספר אתגרי מתודולוגיי :העיסוק
ביצירתיות סובייקטיבי ודורש ראיונות פתוחי לא מובני ,הניסיו לדו לא רק בנושא
היצירתיות ,שהיוצרי מבקשי להתמקד בו ,אלא באופ בו ה רואי את הנושא החברתי
שאותו מקדמי ארגוני חברתיי; התנאי לקיו הראיונות משתני תדיר .המרחב והזמ
נזילי )דחיות ,איחורי ו'הקפצות'(; הראיונות מלווי ברגשות עזי ,למשל כשהדיו עוסק
במתחרי; עיסוק אינטנסיבי במה שנית להתייחס כ"אגו" או ניצול הראיו ליצירה של
המרואיי .כ למשל ,במפתיע ,יוצר תיעד בוידאו את הראיו עבור תוכנית טלוויזיה בה יועד
להשתת ;%השיח על מחויבות חברתית לצד רעיונות של אוטונומיית התוכ וחופש יצירתי מורכב
ומצרי גמישות .בנוס ,%עולה כי קהילה זו מובחנת באופ ניכר מאוכלוסיית המחקר השנייה,
אנשי ארגוני חברתיי ,עמ מיועדי היוצרי לשת %פעולה .ראיונות ע אנשי ארגוני
חברתיי מתנהלי באווירה שונה ,מובנית ,ובו זמנית מעלי אתגרי אתיי נוספי .כ למשל,
הבקשה מ המרואייני לחשוב על המסר החברתי הבוער בעורקיה כתוכ שיווקי ומוצר שיש
לקדמו.
מסתמ כי קיי שוני מתודולוגי מעניי בשיח ע אוכלוסיות המחקר השונות ,כאשר מטרת
העבודה הנה מציאת שפה משותפת וגישור בי הפערי.
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הוראה ומחקר במפגש ע ה'אחר'
יו"ר :פרופ' ויקטור פרידמ
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מרחב שלישי ) (Soja 1996ותאורית ההכלאה ) (Bhabha, 1994כפריזמה לקבלת ה"אחר"
והשונה בהוראת מחקר איכותני
רחל הלר ,מכללת דוד ילי

תופעות של דיכוי גזענות וחוסר שוויו ה בדר"כ תוצאה של דעות קדומות מצד קבוצות
דומיננטיות כלפי קבוצות מיעוט .ה קשורות עפ"ר לתחושת זרות וחרדה ונובעות מתו חוסר
הכרות ע אורח החיי והתרבות של קבוצות המיעוט.
המחקר האיכותני ,בהיותו מושפע מאידיאולוגיות כדוגמת :פמיניז ,פוסט מודרניות ותאורית
הגזע הבקורתית ,מאפשר פעמי רבות הכרות אישית ע הפ האנושי של הזר והשונה תו
התבוננות באורח חייו ,הקשבה לקולו והבנת המשמעות שהוא מייחס למעשיו ,בהופכו אותו בכ
מזר למוכר.
בהוראת המחקר האיכותני ,אני מציעה לשלב שני כלי מושגיי נוספי להעמקת ההכרות ע
הזר :מרחב שלישי ) (Soja, 1996ותאורית ההכלאה ).(Bhabha, 1994
בהציגו את המרחב השלישי מציע סוגה לאמ /נקודת מבט יצירתית בהתיחס לניגודי בינאריי.
למשל ,קבוצת שוליי אינה מוגבלת לשתי אופציות מנוגדות בהתייחסותה לקבוצת הרוב ,כמו
התנגדות לעומת הטמעות ,אלא יכולה לבחור אופציות אחרות ושילובי בי תרבותיי ,תו כבוד
הדדי לרב תרבותיות.
בהבה

) (Bhabhaבתאורית ההכלאה ,מצביע על התהליכי המורכבי ,הקונפליקטי

הפנימיי והזרמי הדו כיווני ,המתרחשי במפגשי בי תרבותיי ,ועל ההכלאות התרבותיות
השונות הנוצרות עקב כ .
חשיפת סטודנטי למושגי אלו ,עשויה לסייע בהגברת האמפתיה לקבוצות מיעוט שוליות ,לשונה
ולזר .בממסגרת מיני מחקר שבו אני מעודדת סטודנטי להעיז לתאר תופעות של אי צדק חברתי
או שונות בסביבת ,חשפו סטודנטי בי השאר :קיפוח נשי מוסלמיות ,ניצול עובדי זרי,
גילוי עריות במשפחה ומתבגרי הומוסקסואלי.
נראה שיש בכלי מושגיי אלו פוטנציאל לסייע לסטודנטי בהבנת המורכבות שבמפגשי בי
תרבותיי ,ליצור אמפתיה לזר ולשונה ,ולבסס אוירה מקבלת העשויה לסייע לחוקרי ילידי
ואחרי לחשו %זרות ,שונות ואי צדק חברתי בסביבת .זהו אומנ צעד קט אבל משמעותי ,שבו
מורי מחקר יכולי לתרו לנושא ,בחלקת האלוקי הקטנה שלה.
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"דילמת השגריר“ :סטודנטי חוקרי את התרבות של עצמ בחברה לא שוויונית
ד"ר דניאלה אריאלי ,פרופ' ויקטור פרידמ
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

הרצאה זאת מנתחת דילמה העולה בניסיו לבנות תהלי למידה ,המבוסס על הקניית כלי של
מחקר איכותני לסטודנטי .התהלי מיועד לעזור לסטודנטי בסביבה רב תרבותית לעצב את
הזהות של עצמ ואת החיי המשותפי ביניה.
נקודת המוצא היא שמחקר איכותני יכול להוות כלי שבאמצעותו אנשי ירחיבו את טווח
הבחירה שלה בחיי .בחירה מבוססת על הנחה שהמציאות החברתית נבנית באופ מתמיד ע"י
אנשי ) ,(constructivismאו במילי אחרות כי בני אד יוצרי את סביבת החברתית
תרבותית בתהלי מעגלי אי סופי .באמצעות מחקר איכותני נית לפתח מודעות לתהלי זה
ולאתר נקודות בחירה המאפשרות להשפיע על המציאות החברתית ,במקו לקבל אותה כמובנת
מאליה .נקודות מוצא אלו מהוות בסיס לבניית תהלי למידה רב שנתי במסגרת החוג לסיעוד
במכללת עמק יזרעאל ,חוג שבו לומדי סטודנטי מקבוצות אתניות ,לאומיות ,דתיות ,וחברתיות
מגוונות.
במרכז התהלי נמצאת הקנייה של מתודולוגיות מחקר איכותניות )ראיו עומק ותצפית(,
המיועדות לאפשר לסטודנטי התבוננות חקרנית בתרבות של עצמ ובתרבויות של חבריה
לספסל הלימודי .בשלב מוקד של התהלי הסטודנטי מתבקשי לחקור פעילות סמלית מ
התרבות שלה ולהציגה בפני הכיתה .גילינו שמטלה זאת מעמידה דילמה קשה ,במיוחד בפני
סטודנטי מקבוצות מיעוט .הרצו לנקוט עמדה חקרנית וא %ביקורתית מתנגש ע הדח %של
רבי מה להפו למעי ”שגרירי“ של תרבות ,שרוצי להציגה "באור חיובי" שנתפס יוקרתי.
בהרצאה ננתח את הדילמה ודרכי להתמודד אתה.
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משפחה "שחורה" או "לבנה"? תגובות החברה הישראלית ל"משפחות מעורבות"
ע יהודי אתיופיה
גדי ב עזר ,המכללה למינהל

מאמר זה ד בתגובות החברה הישראלית במרחב הציבורי ל"משפחות מעורבות" בה אחד
החברי הוא ממוצא אתיופי .המאמר מתבסס על שני מחקרי אמפיריי איכותניי :האחד בדק
משפחות בה אחד מבני הזוג )ב/בת זוג( הוא יוצא אתיופיה; המחקר השני בדק משפחות בה
אומ /ילד יוצא אתיופיה למשפחה "לבנה" .בשלושי השני מאז החלה ההגירה של יהודי
מאתיופיה ,רבות נחקר וניכתב לגבי הגעת והשתלבות בישראל ,א מעט יחסית ניכתב על
היבטי של צבע עור ,וכמעט כלו לא ניכתב על משפחות מעורבות מסוגי שוני .ביחוד חסרי
בישראל )ובעול( מחקרי איכותניי המנסי להבי את החוויה של בני המשפחה המעורבת
באינטראקציה שלה ע אחרי בחברה .המחקר הנוכחי בוח את תגובות החברה הישראלית
לתופעה הולכת ומתרחבת זו ,מנקודת הראות של בני המשפחות המעורבות כפי שה חווי אותה
במרחב הציבורי .מכלל הממצאי עולה ,קוד כל ,כי החברה מגיבה עדי לצבע העור השונה
בהקשר של המשפחה המעורבת ע יוצאי אתיופיה ,מהגרי או כאלה שנולדו כבר בישראל .עוד
עולה מכלל הממצאי כי ברוב המקרי "השחור צובע את הלב" ולא "הלב את השחור" .כלומר,
התגובה למשפחה המעורבת מושפעת יותר מב המשפחה ה"שחור" החבר בה .מסקנה מרכזית
נוספת העולה מ הממצאי היא שעדי אי קטיגוריה "טבעית" של משפחה מעורבת" ע יהודי
ממוצא אתיופי בחברה הישראלית .הממצאי הנ"ל מוצגי במאמר ,קוד כל ,כ"מקרה מבח
קיצוני" שיכול לשק %תפיסות לגבי המהגרי היהודי מאתיופיה בחברה הישראלית ואת
המשכיות )או השתנות( במש השני ,ג לגבי אנשי ממוצא אתיופי שכבר נולדו בישראל )"דור
שני" להגירה( .תפיסות אלה עשויות לשק %תהליכי רחבי וכלליי יותר בחברה הישראלית,
כמו למשל מידת הטמעת בפועל ,ולא רק מ השפה לחו ,/של גישות "פלורליסטיות" ו"רב
תרבותיות" בישראל ,הבאות לידי ביטוי ,בי היתר ,בהתפתחותה האפשרית של קטיגוריה של
"משפחה מעורבת" בחברה הישראלית .לכלי האיכותני תפקיד מיוחד במקרה זה משו שהוא
מעלה ,בכלי נרטיביי" ,סיפורי תגובה ישראלית" שקשה לדמיי ולכ ממעטי לעלות במחקרי
כמותיי .הסיפורי מאפשרי לתפוס את הרבדי השוני של הלח /החברתי המופעלי על
המשפחות המעורבות במרחב הציבורי.
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מה למדו סטודנטי להוראה על שונות ,צדק חברתי ועל עצמ מתו התנסות בשירות בקהילה?
ד"ר אילנה אבישר וד"ר נורית דביר ,מכללת סמינר הקיבוצי

המחקר מציג תפיסות של סטודנטי על תהלי של חינו חברתי ביקורתי שעברו במהל קורס
של שירות בקהילה.
המודל הפדגוגי של 'למידה תו שירות בקהילה' משלב למידה עיונית ע התנסות בעבודה
בקהילה .המודל התפתח בארה"ב בשנות ה  80כתגובה למאמרי אקדמיי שהתריסו כנגד
אדישות של סטודנטי כלפי הקהילה ) .(Stukas & Dunlap, 2002במסגרת הלמידה תו
שירות בקהילה נפגשי הסטודנטי ע "מציאות של אחרי" ולומדי עליה מקרוב ,בסביבה
אותנטית וכ עשויה להתפתח בה אכפתיות ואחריות אזרחית ) .(Swick, 2001
בהקשר של הכשרת מורי נחשב המודל כלי יעיל לשינוי עמדות ואמונות של סטודנטי ולטיפוח
חינו חברתי ביקורתי )  .(Coffey, 2010; Conner, 2010מודל זה רואה בהוראה מעשה חינוכי
פוליטי הפור /את דלתות הכיתה והמורי נתפסי בו כ"אינטלקטואלי מחוללי שינוי" ) Giroux,
.(1988
המחקר מתבסס על חקר מקרה ) (Stake, 2000של קורס 'שירות בקהילה' ,שהתקיי במכללה
להכשרת מורי במרכז האר /בשני  .2005 2008בכל שנה השתתפו בו כ  20סטודנטי ,שפעלו
ע אוכלוסיות מוחלשות ,במפגשי שבועיי במהל שנת הלימודי .הסטודנטי תעדו את
פעילות ביומני שדה ופרשו את המשמעויות החברתיות חינוכיות שלה .העדויות כללו :תיעוד
המפגשי השבועיי ופרשנות; תאור וניתוח של קונפליקטי ודילמות שעלו במהל השירות;
כתיבה של סיפור חיי של הסטודנטי וניתוחו בזיקה לעולמ של החניכי.
מ העדויות עולה שהמפגש ע האחר מעורר את הסטודנטי לבחינה מחודשת של סיפור החיי
שלה ,לפירוק סטריאוטיפי והבניות חברתיות המכוננות את העמדות שלה כלפי נאחר.
התהלי הוא הדרגתי והוא כולל הכרות ע הסביבה הפיסית של החני וע עולמו החברתי
תרבותי; עימות בי 'סיפור החיי' של הסטודנטי לסיפור של ה'אחר'; עיסוק בדילמות
וקונפליקטי הכרוכי בתהלי זה.
כ מתפתחת תודעה חברתית ורגישות לצדק חברתי ,הנדרשי למחנכי מחוללי שינוי.
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מחקר פסיכולוגי בשדה החינו
יו"ר :ד"ר מיה לביא אג'אי
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מסמני זהות אתנו תרבותיי בשיח הפסיכולוגי ובפרקטיקות של אבחו בשדה החינו בישראל
פנינה גל יעקב ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

המחקר בו אני עוסקת מבקש להיות ניתוח תרבותי רגיש של שיח פסיכולוגי ושל
פרקטיקות של אבחו פסיכולוגי בשדה החינו בישראל כמו ג של מסמני הזהות האתנו
תרבותיי הקיימי בפרקטיקות הללו ,ומשמעות .במחקר זה אני מבקשת לחקור את השאלות
הבאות :מה האופני שבה מסמני זהות אתנו תרבותיי באי לידי ביטוי בשיח הפסיכולוגי
ובפרקטיקות האבחו הפסיכולוגי במערכת החינו ?הא אפשר שהשיח הפסיכולוגי
ושהפרקטיקות המאבחנות והפסיכולוגיות במסגרות חינוכיות ,מבטאות הלכה למעשה
אידיאולוגיות הגמוניות ,ומתו כ מביאות לידי שעתוק ההיררכיות החברתיות ,הפערי
החברתיי והמעמדות החברתיי ?הא שיח פסיכולוגי ופרקטיקות של אבחו משרתי מערכות
של קלסיפיקציה שבכוח לשמר מבני כוח שקיימי בחברה ?הא השיח הפסיכולוגי בשדה
החינו הינו שיח בעל מאפייני של שיח סטריאוטיפי או שיח קולוניאלי ,שמטרתו" להבנות את
הנתיני כאוכלוסיה מטיפוס נחות ,על בסיס מוצא גזעי ,כדי להצדיק את הכיבוש ולבסס מערכות
של מינהל והוראה )באבא , 1990 .בתו שנהב .(, 2004 ,
במסגרת חיבור זה אני מבקשת לטעו כי מסמני זהות אתנו תרבותיי שזורי בתו
השיח הפסיכולוגי ובתו הפרקטיקות המאבחנות ,הג שלא באופ בולט וברור כבעבר .טענה
נוספת שאני מבקשת לבחו במחקר זה היא הטענה בדבר המשמעות הרבה של קיומ של מסמני
אלה ושל השיח הפסיכולוגי ,לפרקטיקות שעשויות להשפיע על המש חייה של הילדי שה
מושאי האבחוני והשיח הפסיכולוגי בשדה החינו .תזה זו מבוססת ,בי היתר על הנחת היסוד
של ניתוח שיח ביקורתי ,לפיה השיח אינו משק %את המציאות כפי שהיא ,אלא מעצב אותו
בהתא לאינטרסי פוליטיי ולאידיאולוגיות פרטיקולאריות של קבוצות חברתיות.
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סוגיות וחוויות בחקר מתבגרי
טלי עמיעד מילשטיי ,שירות פסיכולוגי חינוכי תל אביב ,מכללת בית ברל

במסגרת קורס למחקר איכותני הנית זו השנה השניה בבית הספר הגבוה לפסיכולוגיה חינוכית
בשפ"ח תל אביב נטלתי על עצמי את המשימה לערו מחקר איכותני .המחקר כולל ראיונות
איכותניי ע מתבגרי שהצליחו לעמוד בבחינות הבגרות ,בבית ספר תיכו להזדמנות שנייה
הכולל בתוכו מרכז טיפולי גדול לטיפול באומנויות.
התלמידי הצליחו ,חר %היסטוריה של חוויות חוזרות של כשלו ,אי הצלחה או הימנעות
מלמידה .רוב התלמידי בבית הספר אובחנו כלקויי למידה או  .ADHDחלק מ התלמידי סבלו
מבעיות התנהגות ,מבעיות רגשיות או מבעיות משפחתיות ,סוציו אקונומיות .חלק הוגדר כנוער
בסיכו.
במסגרת המחקר ביקשתי לבדוק כיצד תופסי התלמידי את הצלחת ואת הגורמי שסייעו
ביד לעבור טרנספורמציה זו? כיצד חל המהפ לעבר מוטיבציה ללמידה? כיצד המתבגרי
התגברו על בעיות התנהגות ובעיות רגשיות והתפנו ללמידה? מהי המשמעות שה מייחסי
להליכה בתל? ואיזה שינוי עברו לגבי תפיסת העצמית ותפיסת עתיד?
ניסיוני כפסיכולוגית המיומנת בעבודה ע המתבגרי סייע לי בתכנו מהל המחקר
וההתמודדות ע הסוגיות והאתגרי שעלו בחקר המתבגרי .במושב זה אני מציעה מבט
רפלקטיבי לגבי אופ ההתנהגות שלי ע המתבגרי בהקשר של ניסיוני כפסיכולוגית חינוכית
ומיקומי במערכת.
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ארגו חוקר את עצמו "לשאול את המוב מאליו"
תמיר פראוי ,השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( ,עיריית תל אביב

השרות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( עוסק בקידו הבריאות הנפשית של תלמידי באמצעות
שרותי אבחו/ייעו//טיפול לתלמידי/הורי וצוותי חינוכיי .אופ מת השרות ע"י השפ"ח
שונה משירותי פסיכולוגיי שניתני באמצעות מרפאות או בתי"ח בכ שהשירות נית
באמצעות פסיכולוג שמגיע למסגרת החינוכית ש הוא יוצר קשר ע הצוות החינוכי ואיתו הוא
מתא את עבודתו.
כתוצאה מכ יש לפסיכולוג החינוכי מספר רב של לקוחות אפשריי ולא פע הוא צרי להחליט
למי הוא יעניק עדיפות במת השרות הא הוא יטפל ישירות במס' תלמידי ע בעיות התנהגות
בכיתה או שמא יית הדרכה למחנכת כיצד להתמודד ע ילדי הסובלי מהפרעת התנהגות או
אפילו יזו סדנא למחנכי בנושא שיפור האקלי בביה"ס.
עבודת המחקר הנוכחית ניסתה ללמוד לעומק את חווית הפסיכולוג החינוכי בעבודתו .כיצד
מתעצבת תפיסת התפקיד של הפסיכולוג החינוכי על רקע מורכבות המשימות וריבוי הלקוחות
האפשריי .המחקר התבצע באמצעות "חוקר מבפני" – החוקר הוא פסיכולוג חינוכי בארגו
שבו בוצע המחקר .לצור עבודת המחקר ראיי החוקר מס' עמיתי שע חלק הוא עבד באופ
ישיר ואת כול הוא הכיר במידה מסוימת .תהלי הראיו היה מורכב ומעניי עקב מספר
היבטי.
אמו ההיכרות המוקדמת והשפעתה על בניית האמו ע משתתפי המחקר.
לשאול על המוב מאליו כיצד מקדמי ראיו על תחומי תוכ מוכרי? כיצד נמנעי מהטיה
בניסוח השאלות?
שיפוטיות כיצד מנטרלי את הדעה האישית בעת הראיו? כיצד שלא ליפול למלכודת הביקורת
על התפקוד המקצועי של המשתתפי במחקר.
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פיתוח הכוונה עצמית אצל מורי חדשי כמשאב פנימי לצמיחה ולהשפעה חברתית
ד"ר חיה קפל ,ד"ר אמנו גלסנר ,גב' סהר עדס ,גב' יעל שרעבי ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש קיי

בהרצאה נציג ממצאי מחקר שליווה את סדנאות "משאבי צמיחה" ,המתקיימות במכללת
קיי ,בה השתתפו מורי בשנת הראשונה בהוראה ,במסגרת "אופק חדש" .שדה החינו הינו
צומת מרכזי בו נפגשי האישי ,החברתי והפוליטי .מתו תפיסה הרואה במורי סוכני ומנהיגי
של שינוי חברתי פיתחנו גישת הנחיה המשתמשת בכלי שוני של מחקר איכותני ,שמטרתה
לפתח אצל המורי הכוונה עצמית ומודעות לעצמ ולהקשר בו ה פועלי ,תו עידוד לנקוט
בגישה פרואקטיבית אל מול המערכות השונות ,אות ה פוגשי בעבודת .דר ההנחיה מעודדת
תהליכי אקספלורטיביי אישיי וקבוצתיי ,ג באמצעות מעורבות במחקר פעולה בבית
הספר.
השתתפו כ  60מורי יהודי וערבי )שלוש קבוצות מעורבות( ,מרקע מגוו .שילבנו כלי
מחקר איכותני שנועדו לשיקו %נקודת מבט המשתתפי על התהלי )ראיונות ,שאלוני פתוחי,
יומני רפלקטיביי( ,לצד כלי איכותניי ששימשו את המשתתפי ככלי מרכזיי בתהלי
ההתפתחות האישית )יצירת קולאז' ,למידה מסיפורי הצלחה ,ניתוח אירועי ,עריכת מחקר
פעולה משת ,%ועוד( .סוגת המחקר הינה נרטיבית פנומנולוגית.
מצאנו שדר ההנחיה בסדנאות מעוררת אצל המשתתפי מודעות למשמעות תפקיד
כמורי בהקשרי רחבי ומפתחת מוטיבציה אוטונומית ויכולת לפעול באופ פרואקטיבי ,תו
הישענות על המשאבי האישיי .זאת בניגוד לתפיסת תפקיד המזהה הוראה רק ע תכני
לימודיי ,או לביטויי חוסר אוני ואי יכולת להוביל שינוי אל מול דרישות התרבות ,המערכת
הבית ספרית ומערכת החינו בכלל .בהרצאה נציג ראיות המעידות על הממצאי.
החידוש המרכזי שאנחנו מציעי הוא שינוי בתפיסת תהלי הקידו המקצועי של המורי
החדשי ,מתהלי שמטרתו לתת כלי ספציפיי לפתרו בעיות ולהתמודדות בשדה ,לתהלי
שמזמ יצירת מרחב אקספלורטיבי אישי וקבוצתי ,שבו נבנית זהות מקצועית פרואקטיבית,
אוטונומית ורפלקטיבית ,זהות של מנהיגות חינוכית .נתאר את השלכות התהלי על דר עבודת
של המורי ,תו דגש על הקשרי תרבותיי חברתיי.
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מה בי שיי ) (Scheinלמסלו ) ?(Maslowמחויבות ארגונית כביטוי של תרבות ,צרכי וניהול:
המקרה של התפקיד חינו כיתה בתיכו בישראל
ליאורה נוטוב ,מכללת גורדו ומכללת לוינסקי
אורית חז ,הטכניו

התפקיד של חינו כיתה הוא אחד התפקידי המרכזיי בתיכו בישראל .מטרת המחקר המוצג,
שנער בטכניו בי השני  ,2007 2011הייתה לזהות מאפייני בית ספריי ומאפייני אישיי
הבאי לידי ביטוי בעיצוב התפקיד חינו כיתה.
בהתא למטרת המחקר ,תוכנ מחקר איכותני .המחקר נער בארבע בתי ספר תיכו בצפו האר/
שכל אחד מה נחקר כחקר מקרה במש שנת לימודי אחת .נתוני המחקר נאספו באמצעות
ראיונות ,תצפיות ,שיחות מזדמנות ,מסמכי ויומ המחקר .ס הכול רואיינו  65אנשי )מחנכי
כיתות ,רכזי שכבה ,מנהלי בתי הספר ודמויות נוספות מצוות בית הספר( ובוצעו  115שעות תצפית
)בחדר המורי ,בשעות חינו בכיתות ,בישיבות צוותי חינו  ,ועוד(.
בתהלי בניית תיאוריה מעוגנת בשדה ,פותח מודל מחויבות ארגונית ,המארג את עשיית הרבה
של מחנכי הכיתות במישור הארגוני בהתא ל א .תרבות ארגונית של בית הספר ,ו ב .צרכיה
הארגוניי האישיי של המחנכי .כמו כ ,המודל מבהיר את תפקיד מנהל/ת בית הספר בעיצוב
התפקיד חינו כיתה.
למחקר תרומה תיאורטית ומעשית .תרומתו התיאורטית באה לידי ביטוי ב :א .הבהרת תפקיד
מנהל/ת בית הספר בתהלי עיצוב התפקיד חינו כיתה ,ו ב .חקר מושג המחויבות בגישה
איכותנית ,בשעה שמושג זה נחקר עד כה בעיקר בכלי כמותיי .תרומתו המעשית של המחקר
מתייחסת לקשת רחבה של עוסקי בחינו – מחנכי ,מנהלי/ות בתי הספר והעוסקי בהכשרת
מורי – בהציגה בסיס לתכנו התפתחות מקצועית למחנכי הכיתות.
בהרצאתנו נציג את המודל ,נפרט את תכונותיו ונרחיב על אפשרויות יישומו.

מושב 118

מחקר על /ע אינטרנט
יו"ר :ד"ר עינב ארגמ
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כשה קוראי לפעולה ,למה ה מכווני? :על תפקיד סטודנט ,כמזמ אקטיביז ,בקירות
פרטיי בפייסבוק
ד"ר עינב ארגמ ,מכללת לוינסקי לחינו בתל אביב

תפקיד מוגדר כ"דפוס התנהגות וגישה ,המספק את הבסיס המרכזי לזיהוי ומיצוב היחיד
בקבוצה ,בארגו ,או בחברה" ) .(Turner, 1990בהתייחס לתפקידי סטודנט )נושא ההרצאה
הנוכחית( ,באופ מסורתי "הלומד" הוא המרכזי שבה ) .(Huber, 1987ע זאת ,חוקרי בחינו
הגבוה מסכימי כי סטודנטי ממלאי תפקידי נוספי ,כפעילי פוליטית וחברתית )בתו
ומחו /לגבולות הקמפוס( ובסריקת מקומות עבודה פוטנציאליי במהל הלימודי )הציפייה
החברתית היא כי לימודי אקדמיי יובילו לתעסוקה; .(Benjamin, 1996
מחקרי העוסקי בתפקיד סטודנט בפייסבוק ,בוחני את התפקיד בפרופילי שנפתחו
לצרכי לימודיי .בפרופילי אלה ,תפקידי סטודנט מתייחסי בעיקר לאספקטי אקדמיי
)למשל ,הסטודנט כחושב רפלקטיבית על התנסויותיו בקורסי( ,ולאספקטי בי אישיי
במסגרת האקדמית )הסטודנט כשומר על קשר ,'keep in touch' ,ע סטודנטי אחרי( .מוזכר
כי הסטודנט עשוי למלא תפקיד של אקטיביסט פוליטי/חברתי בפייסבוק ,אול אי פירוט לגבי
מהות התפקיד )לאיזו פעולה חברתית סטודנטי קוראי וכיצד הקריאה לפעולה מתבצעת(.
מחקרי בוח שיח חינוכי בקירות פייסבוק שאינ אקדמיי קירות פרטיי של
סטודנטי .המחקר הנו אתנוגרפי .במש שנתיי אספתי תצלומי מס של קירות .התצלומי
נותחו ניתוח תוכ; הרשומות בה תיווכו תפקידי סטודנט.
אחד מהתפקידי שנגלו הנו "הקורא לפעולה" .לתפקיד אספקטי שוני :דמות המזמי לפעולה,
ה Tמ ְז ָמ ,הנושאי שלשמ סטודנטי קוראי לפעולה ואופ ניסוח הקריאה .ממצאיי מראי כי
ה"קורא לפעולה" מהווה כעשירית מכלל תפקידי הסטודנט שנמצאו .סטודנטי קוראי לפעולה
בנוגע לחיי במוסד האקדמי )בהתייחס לקורסי ,למרצי ,לפעילויות או לאירועי מוסדיי(
וברמה הלוקאלית אישית של הסטודנט עצמו .למעט שני מקרי ,הפעיל הפוליטי/חברתי כאד
העושה למע הכלל ,המעורב והמעצב החלטות וסדרי מוסדיי חסר.
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היבטי מתודולוגיי ואתיי הנלווי למחקר איכותני הנער במרחב המקוו
ניר ויטנברג ,אוניברסיטת תל אביב
השימוש באינטרנט במחקר איכותני מאפשר נגישות למידע ולמשתתפי שלעתי קשה יותר
לאתר או לשלב במער מחקר טיפוסי ,א בה בעת עולות במחקרי אלה סוגיות מתודולוגיות
ואתיות חדשות.
אוכלוסיות רבות מוצאות במרחב המקוו את האפשרות לביטוי כאביה ומצוקותיה .תהלי גיוס
מרואייני אלו יכול להתלוות בחסמי בשל המנעותו של הפרט להפרת מעטה האלמוניות המגונ
של הרשת .השתתפות מתבגרי קטיני במחקר טומנת בחובה קונפליקט ,היות שיתכ כי פנו
לעזרה ברשת בסוגיות בה בחרו שלא לשת %את הוריה .יתר על כ ,ישנו קושי באימות גילו של
הקטי ובהערכת אמינות הסכמת ההורי.
לאינטרנט תפקיד משמעותי בפיתוח יחסי גומלי מעבר לגבולות של מקו ,זמ ,אתניות ,גיל
ומגדר .נוכח מאפייני אלו ,מתאפשרי שיתו %וחשיפה עצמית גבוהה יותר ,בהשוואה לראיו
פני אל פני וא %לשאלו .בר ,קיימת סבירות כי הגידול בכנות ובאמינות המידע האישי אינו
מובטח כפי שעולה מתופעת הזהות הכוזבת ) (identity deceptionשל גולשי ובסילו %התוכ.
חר %ממצאי שוני ביחס למאפייני התופעה ושכיחותה ,נדרש החוקר לבחינת מהימנות
הממצאי .בטקסטי כתובי ברשת אי ערובה כי האד המדווח על חוויה כלשהי אכ חווה
אותה ובשל העדר של רמזי אודיו ויזואליי ,מתקשה החוקר להסתמ על חושיו.
באיזו מידה האתיקה המסורתית יכולה להיות מיושמת במרחב המקוו ,כיצד נית להג על
המשתתפי ,ומפני מה?
נהוג להבחי בי מחקר מבוסס רשת שנעשה בצורה שאינה חודרנית ,כגו ניתוח אתרי,
וארכיוני ,לבי מחקר רשת שבמסגרתו מיושמי כלי כגו שאלוני ,ראיונות או ניסויי .על
א %השוני המהותי בניה ,נדרשת בחינה מחודשת של מוסכמויות אתיות שונות ולמידת היכולת
לקיימ באופ המקובל .בשדה המחקר המקוו לעתי מטשטשי הגבולות שבי המרחב ה"פרטי"
וה"ציבורי" .כפועל יוצא ,הדרכי להבטחת סודיות ופרטיות ,ולמידת הצור והאמצעי לקבלת
הסכמה מדעת ,מורכבות במיוחד.
בהרצאה אשת %בסוגיות אלו שעלו בעת עיצוב מער המחקר שלי אשר בוח חווית פנייה לעזרה
של מתגברי ברשת ויוצעו קווי מתאר של מדריכי לאתיקה מקוונת ותובנות ממחקרי רשת
שוני.
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מחקר איכותני של שיח אינטרנטי בפורומי של נפגעות גילוי עריות סוגיות אתיות חברתיות
ומתודולוגיות
רוני אלר ברק ,אוניברסיטת חיפה

רשת האינטרנט הפכה בשני האחרונות לחלק נורמטיבי ובלתי נפרד מחיינו .יותר ויותר
אנשי פוני לאינטרנט כאל מקו מפגש חברתי בו נית להתייע ,/לשאול שאלות וא %לחשו%
דברי אות אנו מתקשי לבטא במקומות אחרי.
מתהווה ונוצר ,בעיקר בבלוגי ובפורומי ,שיח אנטרנטי רגיש וחושפני ,בו יכול החוקר
לקרוא אודות סודותיה הכמוסי ביותר של הכותבי ,וא %לצפות באופ ישיר באינטרקציות
ביניה ללא מגבלות של זמ ומרחק .במרבית המקרי מדובר באתרי הפתוחי לכל ,שהגישה
אליה אינה דורשת הזדהות או סיסמת כניסה.
ע זאת ברור שמחקר מעי זה מעלה סוגיות אתיות מתודולוגיות וחברתיות מורכבות.
ראשית ,סוגיות של זכויות יוצרי ,הסכמה מדעת ופרטיות של נחקרי .שנית ,סוגיות הקשורות
ליחסי הכח והאחרות ) (otheringהנוצרי בי החוקר למשתתפי מחקרו )והא ה באמת
משתתפי? הלא השתתפות אינה מבחירה( ולבסו %עולות סוגיות של מהימנות ) trust
 .(worthinessסוגיות אלה מודגשות על רקע הטשטוש הניכר בי הציבורי לבי הפרטי במרחב
הוירטואלי.
כ  ,בבואי להבי את עולמ של נשי נפגעות גילוי עריות ,הרגשתי כי התעלמותי מהשיח
האינטרנטי אותו ה מקיימות )בעיקר בפורומי יעודיי( תרחיק אותי מעולמ ולא תאפשר מחקר
המצייר תמונה מהימנה של חייה .מצד שני עריכת מחקר אינטרנטי אינה אפשרית ,ללא בירור
מקי %וכנה של הסוגיות האתיות המתייחסות למתודולוגיה ולנתוני המתקבלי .והרי ,מדובר
במחקר היוצר מגע ע נשי שעברו פגיעה קשה ועלי להיזהר משנה זהירות מכל אפשרות של
שיחזור או פגיעה נוספת.
בהרצאתי אנסה לתאר את הדילמה האתית ,החברתית והמתודולוגית ,תו ציטוט של
הספרות העוסקת במחקר איכותני של שיח אינטרנטי .כ אביא את הפתרו אותו אני מצאתי
לדילמה זו ,ואנסה להראות כיצד המידע שעולה מתו האינטרנט יכול להוות מידע משלי למחקר
איכותני אחר.
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דפוסי ההוראה מרחוק במכללה להכשרת מורי כמנו לקירוב הפריפריה למרכז
סמדר בר טל ,מכו מופ"ת ,מכללת לוינסקי

כניסת הטכנולוגיה והשימוש הרב שעושי במחשב התלמידי וכלל הציבור הביא את מורי
המורי לשלב את אפשרויות הטכנולוגיה בסביבת ההוראה שלה .בכנס יוצג מחקר שחקר את
דפוסי ההוראה החדשי שנוצרו בקרב מורי מורי במכללה להכשרת מורי בישראל ,בעת
המעבר מהוראה מסורתית להוראה מרחוק באמצעות האינטרנט.
המסגרת המושגית למחקר הורכבה מהנושאי הבאי :הכשרת מורי ,הוראה מרחוק ,
דיספלינה ,וממדי של ההוראה :ארגו וייצוגי מידע ,ארגו וניהול ההוראה ואינטראקציה.
בזכות השימוש במתודולוגיה איכותנית הגיעה החוקרת לתובנות ופרשנות שלא הייתה ידוע
מראש וקשה היה להבחי בה .החוקרת בחרה בחקר מקרה תו שימוש בפרדיגמה פרשנית
המאפשרת שילוב של נקודת מבט של הנחקרי ע מבטה של החוקרת .כלי המחקר כללו:
ארבעה עשר ראיונות פתוחי  ,קריאת מסמכי וכתיבת יומ מחקר .בזכות עושר כלי המחקר
אפשר היה לעשות טריאנגולציה ע הנתוני.
המעבר יצר פדגוגיה המאופיינת בארבעה דפוסי הוראה שנמצאי בזיקה לדיסציפלינות .כאשר
כל דיסציפלינה רותמה את הטכנולוגיה לשימוש מוגבר באחד ממדדי ההוראה .דפוס ייצוגי של
מורי מדעי החיי וסטטיסטיקה הדגיש את השימוש הרב במגוו ייצוגי מידע וכתיבה אינטרנטית
המאופיינת בקישורי רבי .דפוס אינטראקטיבי של מורי האוריינות שעיקרו מת הערכה
מעצבת על תוצרי הכתיבה של הסטודנטי תו שימוש בכלי תקשורת וירטואליי התורמי
להידוק האינטראקציה האישית מורה סטודנט .דפוס ארגוני במקצועות חינו התמקד בארגו
וניהול ההוראה והלמידה באמצעות שימוש ביישומי מחשב .דפוס הוליסטי במקצועות חינו
וספרות שמהותו שילוב כל המאפייני של הדפוסי הנ"ל בדגש על נוכחות חברתית .ניתוח דפוסי
ההוראה הוביל ליצירת טיפולוגיה של ארבעה דפוסי הנעי על הרצפי הבאי :ארגו הוראה
גמיש – קבוע ,ריבוי – מיעוט אופני אינטראקציה ,מול ייצוגי מידע יצירתי – שמרני ,אוריי
טכנולוגיה משתמש טכנולוגיה .בטיפולוגיה בלטה הניגודיות בי המורי המלמדי מקצועת
חינו  ,כהמש דפוס של הוראה פרונטלית לעומת הובלת סדנת למידה
בצומת )שילוב( של מפגש פדגוגיה ע טכנולוגיה תו שינוי מקו ,זמ ואופי השיעור ,הביא לכ
שהפרדיגמה של  Zeichnerוהאורינטציה של  Feiman Nemserבהכשרת מורי קבלו ממדי
חדשי ונוספי ליישומ .דפוס ההוראה החדש מצרי הכשרה מקדימה ומתאימה לכל מורה
בהתא לדיספלינה שהוא מלמד.
מחקר זה מוביל לצמצו הפער בידע אודות דפוסי הוראה החדשי של מורי מורי המלמדי
מרחוק במכללה להכשרת מורי בישראל.

"מה בי 'שוויו' להוראת המחקר האיכותני?" קולות ותמונות מקורס מקוו
וקורס פני אל פני
ד"ר שוש מלאת ,מכללת אחוה ,מכו מופ"ת

אחד הממצאי המפתיעי ממחקר הערכה ומעקב של קורסי העוסקי במחקר איכותני היו
הערכי החברתיי שבאו לידי ביטוי כמו :שוויו ,שונות ,חופש ביטוי ,בחירה ,רב תרבותיות.
המחקר המוצג עקב אחר ארבע קבוצות לומדי ובה שבעי ושניי סטודנטי במש שנתיי.
בכל שנה שתי קבוצות משתי מסגרות :קורס פני אל פני וקורס מקוו .הקורסי ניתנו כקורסי
חובה לסטודנטי הלומדי לתואר שני במכללה ,על ידי מרצה אחת .מטרות המחקר ה :אפיו
תהליכי הלמידה הוראה בקורס "שיטות מחקר איכותניות" הנלמד בשתי מסגרות שונות ,ובחינת
השוני בי תרבות של סביבת למידה פיסית לתרבות למידה מקוונת בהקשר לנושאי נבחרי
בקורס.
המחקר נער בשיטה איכותנית פרשנית ,כ  case studyכדי להגיע לתובנות על תופעות בהקשרי
ובאתרי הממשיי בה ה מתרחשי .כלי המחקר כללו ראיונות ,רפלקציות בצורת ויניאטות,
ושאלוני פתוחי וסגורי.
הממצאי הבולטי ה:
א .הבדלי בי שני הקורסי במאפייני הלמידה הבאי לידי ביטוי בדרכי ההוראה ,אמצעי
ההמחשה ,בפרופיל המרצה ,ובפרופיל הסטודנט.
המרצה בקורס פני אל פני מאופיינת כדמות כריזמטית המביאה את ההתנסויות האישיות
שלה כדוגמאות חיות לנושאי הנלמדי.
המרצה בקורס המקוו מאופיינת כמובילה ללמידה עצמית .היא מנחה תכליתית ובלשו
הסטודנטי " המרצה הוירטואלית תמיד תמכה וענתה לשאלות".
הערכי החברתיי שהעלו הסטודנטי כמו :תחושת השוויו ,בטחו לשאול ולבטא מחשבות
במסגרת החדשנית המקוונת ,וכמו :רב תרבותיות וחופש הביטוי במסגרת המסורתית ,כחלק
מגישת המחקר האיכותני מייחדי את ממצאי המחקר.
ב.הבדלי בי שני הקורסי במאפייני השינוי בתרבות סביבת הלמידה.
בקורס פני אל פני נוצרה תרבות למידה מגוונת .אופיינה אינטראקציה בלתי אמצעית בי
המרצה והסטודנטי ,ותקשרת ברמה גבוהה בי הלומדי.בקורס המקוו באו לידי ביטוי שינויי
בהרגלי למידה המצייני עמידה בלוחות זמני ,התמודדות ע היק %מטלות ועבודות באופ
עצמאי.
אחת מהמלצות המחקר הינה מצד אחד פיתוח קהילות לומדות מקוונות משולבות בשיח עמיתי,
ומצד שני שילוב יחידות הוראה מקוונות בקורס פני אל פני .המלצה נוספת היא שילוב נושאי
ערכיי–חברתיי בתכני ונושאי הקורס.
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מחקר איכותני והגירה
יו"ר :פרופ' יוליה מירסקי
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לאומיות כמשאב תרבותי :מיקו והתמקמות בקרב הרוסי בישראל
אבי גולצמ ,אוניברסיטת תל אביב

שאלת השילוב של מהגרי לתו המדינה נבחנת לרוב מ"למעלה" כאשר ההנחה היא שהתרבות –
בי א זו של המהגרי או זו של המדינה – היא יחידה גדולה ,סגורה ובעלת גבולות יציבי
המפעילה את המפגש של המהגרי ע מדינת החדשה .כ ג נטע ביחס לרוסי בישראל לגבי
העמדות הלאומניות שה מביעי – הפנמת התרבות הפוליטית הלא דמוקרטית במרחב
הסובייטי לשעבר היא המסבירה את אימוצה של המימדי הלאומניי בישראל.
בהתבסס על ראיונות עומק ע רוסי בישראל שהיגרו לתוכה במחצית הראשונה של שנות
התשעי ,התמונה "מלמטה" נראית מורכבת יותר .אמנ מרואייני מביעי עמדות "לאומיות",
א נדמה שעבור החיבור ע המימדי הלאומניי בישראל אינו אתוס מרכזי לחייה ,אלא
משמש כמשאב תרבותי נוח ,יעיל ושימושי בהקשר הישראלי אותו ה מאמצי על מנת להתמודד
ע מיקומ השולי יחסית במבנה התרבותי והחברתי בישראל המדיר אות ובו בעת ג פותח
עבור אפשרויות תרבותיות חדשות .מיקומ האמביוולנטי בישראל –בי מזרח למערב; בי
מהגרי ל"שבי הביתה"; בי הדימוי שלה כרופאי ,מהנדסי ופרופסורי לדימוי שלה
כפושעי ,אלכוהוליסטי וזונות; בי יהודי לאנשי שיהדות מוטלת בספק – מציע לה
להשתמש ברפרטוארי תרבותיי רחבי כמשאבי תרבותיי באופ הטרוגני והקשרי בכדי
להתמודד ע הדברי השליליי המיוחסי לה .אי זה אומר שה מקבלי את ישראל –
המחברת בי דת לבי לאו – כהווייתה; ה מבקשי להבליט את אות המימדי המיטיבי
עמ ושאות ה יכולי לנכס לעצמ ,לרבות ההיסטוריה המודרנית של הציונות; התרומה
שלה לכלכלה ,לתרבות ול"אירופיות" של ישראל .בו בעת ,ה ג מבקשי לפרק את האחדות
בי דת ללאו בישראל .החיבור שלה ע המימדי האתנו לאומיי שבציונות מאפשר לה
להסיר את התיוגי השליליי כלפיה ,להפו עצמ "לישראלי" בספרה הציבורית ובו בעת
להמשי להיות "רוסי" בספרה הפרטית.
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 :Lost and found in translationסוגיית השפה במחקר איכותני ע מהגרי
פנינה דולברג ,ז'נה בר ,לודמילה רובינשטיי ,נטע ברודו ,פרופ' יוליה מירסקי
אוניברסיטת ב גוריו בנגב

הרצאה זו תדו במשמעויות הבחירה בשפה במחקר איכותני ע מהגרי ותדגי את הסוגיה
מתו התנסות מחקרית.
במחקרי המדווחי בעברית בה משתתפי מרואייני מהגרי אשר שפת אימ אינה עברית,
מער המחקר עשוי לכלול כמה שלבי של תרגו.
ראשית ,יש להחליט בנוגע לשפת הריאיו :הא לראיי בשפת הא של המרואיי או בעברית?
לכל אחת מהשפות יש יתרונות וחסרונות בהקשר להיבטי צור או אי צור בתרגו ,סוגיית
נאמנות התרגו ,עלויות ,מרחק רגשי ,יחסי כוח בראיו ועוד .אול ,הא כדאי לבחור מראש את
שפת הריאיו או לאפשר למרואיי לבחור? מהי משמעות בחירת השפה על ידי המרואיי? מה
משמעות המילי אות הוא בוחר לומר בראיו בשפה השנייה?
שנית ,יש להחליט בנוגע לשפת הניתוח :במידה והראיו נער בשפת הא של המרואיי ,הא
כדאי לתרג את הריאיו לעברית ולנתחו בעברית ,או שעדי %לערו את הניתוח בשפה בה הראיו
נער ? ג כא מתקיימי יתרונות וחסרונות לעברית ולשפת הא ,המתקשרי למושגי שאינ
קיימי או אינ ידועי באחת השפות ,לקושי בתרגו מילי וביטויי בעלי משמעות תרבותית,
לעלויות ולפשרות במקרה של מחקר ע כמה קבוצות מהגרי.
לבסו ,%עולות שאלות הפרשנות התרבותית :עד כמה ההיכרות ע השפה מסייעת להבנת
התרבות? אי אפשר לצמצ את חסרונות התרגו בהקשר התרבותי?
בהרצאה נדו במשמעויות של כל אחת מ הבחירות ונציג דוגמאות ממספר מחקרי .לצד זאת,
נתייחס לחשיבות מקומה של החוקרת במחקר ע מהגרי ,בייחוד א לחוקרת רקע אישי
בהגירה.
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הילדי מהחצר האחורית סיפור השתלבות של ילדי מהגרי עבודה
ופליטי במערכת החינו הישראלית
נורית דביר ,נמרוד אלוני ,דור הררי ,מכללת סמינר הקיבוצי

במוקד המאמר עומדת סוגיית שילוב של ילדי מהגרי העבודה והפליטי בחברה בישראל .סוגיה זו
דומה במאפייניה לזו המעסיקה ג את ארצות מערב אירופה ויש לה משמעות בשאלות רחבות יותר
הקשורות לזהות לאומית ורב תרבותית בעיד של גלובליזציה )צבר;2007 ,

Kemp, 2010

;.(Scheffer, 2011
המאמר מתבסס על חקר מקרה של בית ספר אחד" ,קמפוס ביאליק רוגוזי" בדרו תל אביב ,בו
לומדי כ  800תלמידי ,בגילאי  ,5 18בשלוש חטיבות גיל .מרבית ילדי פליטי ומהגרי העבודה,
שהגיעו לישראל מקרוב לחמישי מדינות מוצא ומורשות תרבות .נעדר בבית הספר מקומ של
ילדי צברי .לעומת זאת ,רובו של הצוות החינוכי נמנה על צברי ,וותיקי באר ,/אשכנזי
ומזרחי ,חילוניי ודתיי.
במחקר משתתפי תשעה ילדי 'אחרי' ,ותשעה מאנשי הצוות החינוכי בבית הספר .המחקר נמנה
על הפרדיגמה הנרטיבית ,ומתבסס על פרשנות של ראיונות פתוחי של סיפורי חיי
) .(Rosenthal,1993מטרתו לחשו %את פרשנות של המשתתפי על אודות המציאות המורכבת
בה ה מתנהלי ואת המשמעות שה נותני למפגש בי העולמות השוני שלה :במישור האישי,
הבינאישי ,והחינוכי פוליטי.
נמצא שהצוות החינוכי מזדהה ע הילדי מתו פרשנות לחוויות של 'שונות' ,אישית חברתית,
שחשפו בסיפוריה .סיפורי הילדי מבני את הפרשנות שלה לשונות :של השתייכות לתרבות
בת כלאיי ,מצוקות כלכליות ומשפחתיות ,עוינות השלטונות וחרב הגירוש המאיימת עליה ועל
משפחותיה .כמו כ מתבררת המשמעות שנותני המשתתפי לדיאלקטיקה העולה בסוגיית
שילוב של הילדי בתרבות ובחברה הישראלית ,מחד ושמירה וטיפוח של תרבות הייחודית,
מאיד  .דיאלקטיקה זו מתבטאת במת מענה מערכתי וקהילתי לצורכי הילדי; שילובי גמישי
ומידתיי בי מגמות ההשתלבות החברתית והייחודיות הרב תרבותית ,קידו הילדי להישגי
לימודיי נורמטיביי ע סטנדרטי גבוהי .אלה מסייעי להשתלבות המוצלחת בחברה
הישראלית כאזרחי שווי ומעורבי ,מתו תחושת עוצמה תרבותית ייחודית.
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גלגול של מחקרי
יו"ר :חיותה ינו
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מחקר אקטיביז ,ופמיניז מה מוציא את מה ,ומה משלי את מה?
סיגל אופנהיי שחר ,אוניברסיטת בר איל

במחקר זה אני חוקרת באופ תהליכי ,את המפגש של נערות מאוכלוסיות מתויגות )נערות
בסיכו( בסדנה ממושכת )רשתות ,אשלי( ,ע תכני החפצי להעניק לה כלי בכדי
לבסס לעצמ עצמאות כלכלית .המחקר מלווה את הנערות לפני ,במהל ואחרי הסדנא.
על מנת ללמוד כיצד ובאלו תנאי נית ומתאפשר לה לתרג את התכני המופשטי
לאופני פעולה ממשיי.
חשיבותו ,של מחקר זה ,מעבר להבנה תיאורטית של התהליכי החברתיי של נערות אל
מול תכני אלה ,היא בניסיונו לייצר תובנות לגבי האופ שבו יש לפתח תוכניות המקנות
ידע מבני מקד .ככלי המחזק מסוגלות עצמית של נערות 'בסיכו' .וכ ,לקד הבנה לגבי
האופ שבו נית וראוי לעזור בהשתלבות של נערות מקהילות מתויגות כמו הקהילה
האתיופית למשל ,בדר שאינה מחבלת בקשר וביחס לקהילה מחד ,א מאפשרת
התפתחות אישית במקביל.
את המחקר התחלתי כמחקר פעולה המשלב הערכה ופרספקטיבה תיאורטית אותה נית
לחל /כנובעת מ הדיאלוג והתהלי שעוברות הנערות המפגש ע התכני .אול לאחר
שהנחתי שלוש סדנאות והעמדתי את הממצאי ,מצאתי שהפרספקטיבה הקיימת אותו
חיבור מתודולוגי ייחודי ששואב את כוחותיו מפרספקטיבה פדגוגית של "מחקר עצמי של
אנשי מעשה" ,מתקשה לתק %את עצמו בתהלי סוציולוגי ,המנסה להתבונ על נערות ועל
המשא ומתני שלה ע תכני הסדנא .וכדי שאוכל לעמוד מקרוב על המשמעויות
הסובייקטיביות ,שנערות אלה מייחסות לה ,נאלצתי לוותר על ההיבט של תהלי
ההתערבות והערכה .וכ למעשה נוצרה אתנוגרפיה ,מבוססת ממצאי המשולבי
מחומרי שמתארי תהליכיות כמו למשל יומני שדה מהסדנה ,ביחד ע הראיונות.
כלומר ,מחקר תיאורטי ,על מצע אקטיביסטי.
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גלגולו של מחקר :מהשירות הצבאי למחאה האזרחית
נטע ארנו שושני ,אוניברסיטת בר איל

מחקר זה יצא לדרכו תחת הכותרת :תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהל החיי :מחקר
קוהורט בפריפריה הישראלית .במסגרתו ,ביקשתי לעסוק במקומו של השירות הצבאי בחייה
האזרחיי של קבוצה מובחנת :ילידי  ,1973בוגרי מחזור  1991של התיכו בו למדתי" ,נופי גול"
בקצרי.
אול ,במהל הראיונות "התמרדו" הבוגרות והבוגרי נגד הנושא שהעליתי בפניה .תחת הדיו
בצבא ,אשר לטענת אינו רלוונטי לה עוד ,ביקשו לספר לי את סיפורי חייה תו התמקדות
בהווה ,בדגש על מיקומ הסוציו אקונומי .בסיפורי אלו בלט נושא האזרחות ומערכת היחסי
של בני המחזור ע מה שהגדירו כ"המדינה" .זו ,כ ה חשי ,בגדה בה ,באמצה ללא סייג
התנהלות נאו ליברלית וקפיטליסטית ,השוחקת את מיקומ החברתי כלכלי .ככל שהעמקתי
בראיונות ,נוכחתי לדעת כי אני עדה לשובו של המעמד את השיח החברתי ,ובעקבותיו לשינוי של
המחקר שלי :במקו צבא – אזרחות; ובמקו השפעת השירות על מהל החיי – סיפורי חיי
לאורה של ביקורת אזרחית וחברתית מתו תחושת איו וערעור מעמדית.
אלא שביקורת ותחושה אלו לא הובילו ליצירת של תודעה או פעולה ,אלא להיפ – לאדישות
והסתגרות גוברות והולכות .בשעה שרוב הדיו הסוציולוגי בתחו עוסק בנסיגת המדינה
ממחויבותה לאזרחיה – כא עולה תמונה הפוכה .מעמד הביניי ,כפי שהשתק %מסיפוריה של
בוגרות ובוגרי התיכו בקצרי  ,1991הציג תגובה נחרצת ליחס המדינה כלפיו :א פוליטיות כאקט
פוליטי .בחירה זו הוסברה על יד ה כייאוש ,ה כהתרסה וה כתגובה רציונלית למציאות חיי
כאוטית.
הראיונות הסתיימו בינואר  .2011ביולי  2011עלתה המצוקה האזרחית על גדותיה ומצאה את
ביטויה המפתיע במחאה החברתית של הקי /שעבר .בעקבות זאת ,אני מבקשת לחבר בהרצאתי
בי הקולות שעלו מ השטח לאירועי האקטואליי האחרוני.
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מער מחקר איכותני בחברה גלובלית – מציאות שדורשת גמישות
ענת גייפמ ברודר ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

במסגרת מחקר איכותני בחברה גלובלית עוצבו שאלות מחקר ראשוניות והוצעה מתודולוגיה
מפורטת .ע זאת  ,ע הכניסה לשדה המחקר התברר שיש לשנות את שאלות המחקר כיוו שאינ
תואמות את המציאות בארגו .כמו כ ,נדרשה גמישות ביחס למתודולוגיה )מספר המרואייני,
מיקו הראיונות ועוד( בשל שינויי שעבר הארגו .איסו %הנתוני לאור כל תקופת המחקר
אתגר את החוקרת והציב בפניה קשיי הקשורי לנגישות המרואייני לפתיחות וכ אתגרי
הקשורי לשינויי משמעותיי )תהליכי פיטורי,שינויי מבניי ועוד( ,שעבר הארגו במהל
תקופת המחקר .ההרצאה תתאר את מער המחקר שהוצע ואת שאלות המחקר הראשוניות .כמו
כ  ,ייבחנו האתגרי והקשיי שהוצבו בפני החוקרת במהל המחקר ויידונו השינויי שנדרשו
בעקבותיה במער המחקר.
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גלגולה של מתודולוגיה במחקר דוקטורט
חיותה ינו ,מכללת אורני ואוניברסיטת חיפה

מחקר הדוקטורט שלי ,שמתחקה אחר תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה
בעשור הראשו של הקריירה שלה ,ומבוסס על ראיונות רטרוספקטיביי חצי מובני ע 39
עובדי הוראה ,עבר מספר גלגולי מתודולוגיי .הפרזנטציה המוצעת תפרט גלגולי אלה ,ותעמוד
על ההחלטות והשיקולי המתודולוגיי שעמדו בבסיס.
באופ יותר ספציפי ,הפרזנטציה תעמוד על הגלגולי שעבר המחקר בשלוש נקודות זמ :תכנו
המחקר ,איסו %הנתוני וניתוח הנתוני )תו כדי כתיבה( .בהתייחס לנקודות זמ אלה אפרט,
בראש ובראשונה ,את השינויי שחלו בשאלת המחקר .התחלתי את מחקר הדוקטורט ע
השאלה מדוע מורי מתחילי פורשי מהמקצוע ,וסיימתי ע שאלת מחקר שלא מופיעה בה
אפילו מילה אחת משאלת המחקר ההתחלתית :כיצד עובדי הוראה בעשור הראשו של הקריירה
שלה מקבלי החלטות תעסוקתיות? .בי הנוסח ההתחלתי לנוסח הסופי השתנתה שאלת
המחקר פע נוספת.
הגלגולי שעברה שאלת המחקר משקפי התערערות של הנחות היסוד והמושגי הבסיסיי
שהנחו את המחקר בראשיתו .בהתא לכ  ,אעמוד ג על השינויי שחלו בי ראשית המחקר
לסיומו בהתייחסותי לפרישה מ המקצוע ,לראשית הקריירה ,ולשימוש במילה 'מורה' .כ  ,למשל,
בראשית המחקר התייחסתי לפרישה מהמקצוע באופ צר ,כאל תופעה בעייתית .בניגוד לכ  ,עתה
אני מתייחסת לפרישה מהמקצוע כאל מקרה פרטי של החלטה תעסוקתית ,אחת מבי החלטות
תעסוקתיות רבות ושונות שמקבלי עובדי הוראה לאור הקריירה המקצועית שלה.
ולבסו ,%השינויי בשאלת המחקר ובהנחות היסוד של המחקר השפיעו ג על הספרות
התיאורטית והמחקרית שקראתי בשלבי שוני של המחקר ,וכ הובילו לקבלת החלטות
מתודולוגיות שונות ,כגו ההחלטה על הרחבת המדג ,וההחלטה להשתמש במודל מהספרות
כעדשה פרשנית להתבוננות בנתוני שנאספו .הפרזנטציה תדגי כיצד הפרספקטיבה התיאורטית
השתנתה לאור המחקר ,ותסביר אלו החלטות מתודולוגיות נבעו מגלגולי המחקר השוני.
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אחר4ת ,התנגדות ושיח
על ֵ
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר נבו
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קולינריה בבית תמחוי תצפית משתתפת באכילה
יעל כה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

מטרת מחקר זה היא לערער על תפיסות הרואות בבית תמחוי מקו שמתקיי בו מפגש של
אנשי שאינ נורמטיביי ,בסיטואציה שאינה נורמטיבית ,ע"י תיאור וניתוח של סיטואציות
מביקורי ש.
אנשי רבי נחרדי בשומע ,שבמסגרת המחקר ,אני אוכלת בפועל בבית תמחוי .יש בינה
שמביעי הערכה מופתעת על אומ /ליבי ,אחרי מזדעזעי ונגעלי ויש מי שמנסי להניע אותי
ממעשי אלה .יתרה מזאת ,בכל ספרות המחקר שסקרתי ,שעוסקת בבתי תמחוי ,איש מ
החוקרי לא מעיד על עצמו שהצטר ,%אי פע ,לארוחה ע הסועדי ,ולרוב לא מובאת כל
התייחסות לאוכל המוגש למרות שסיבת קיומו של בית תמחוי היא הארוחה.
מדוע? מה כל כ מחריד? הרי בהשוואה למאכלי שנאלצי לאכול אנתרופולוגי שמבלי
תקופות ארוכות במקומות רחוקי וזרי האוכל בבית תמחוי הוא מוכר ורגיל.
התשובה לכ  ,נעוצה ,לטענתי ,ב'אחרות' המוטלת על האנשי שחיי בעוני ,שהופכת מפגש הדדי,
שוויוני על בסיס מכנה משות ,%כפי שמתקיי בארוחה משותפת ,לבלתי אפשרי ולבלתי נתפס.
בהרצאה זו אני מבקשת למקד את הדיו באכילה המשותפת ע הסועדי ,ככלי מתודולוגי
ואידיאולוגי ג יחד ,שמייצר נקודת מבט חדשה על הנעשה בבית תמחוי ,מזמ גישה לחוויות של
טע וריח שלא נחקרו עד כה ומאפשר לשבור את חומת 'האחרות' שניצבת בי החוקרת לבי
הסועדי .באמצעות סיטואציות מבית תמחוי בכוונתי להראות כיצד הסירוב לאכול יחד מייצר
'אחרות' ואילו האכילה המשותפת מדגישה את המשות %והמאחד בי החוקרת לבי הסועדי,
משדרת אמו והדדיות ומקלה על חשיפת התחושות ,הלבטי ,המניעי והסיפורי של הסועדי,
שנחשפי כ במלא מורכבות האנושית והנורמטיבית.
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התנועה בי אני כאחר ,כזר לבי שיו חברתי
ד"ר אורנה לוי מגד

תקציר זה מבוסס על עבודת דוקטורט שנושאה הבניית הזהות של המאומ ./המתודה של המחקר
השתמשה בסיפורי חיי שנותחו ה הוליסטית וה תמטית .האחדה והצלבה בי הממצאי הללו
אפשרה לעקוב מקרוב על האופני הייחודיי של עצוב הזהות של המאומצי .נית היה להפריד
בי הדרכי הייחודיות להבניית הזהות האימוצית לבי המשות %שבי הנחקרי.
ממצאי המחקר מצביעי על תהלי

של הדרה חברתית שהמאומצי עוברי באמצעות

הפרקטיקה האימוצית של סודיות ואנונימיות הקוטעת אות משורשיה הביולוגיי ,חברתיי
ותרבותיי .לאחר אימוצ ה חווי הדרה חברתית כאשר הסביבה שלה אינה מקבלת את
הוריה המאמצי כהורי "אמיתיי" לכול דבר ועניי .המאומ /חווה עצמו כעובר תהלי של
הזרה על ידי חברה שאינה מקבלת לא את מהותו הביולוגית ולא את מהותו הסביבתית.
המסע שהמאומצי עוברי לקראת קבלה של הכרה חברתית מתרחש באמצעות האפשרות
לשנות את המציאות החברתית שהוכתבה לה .מאומצי והורי מאמצי והורי ביולוגיי
אשר נלחמו והתריסו כנגד פרקטיקת האימו /הגורסת הפרדה ,אנונימיות וסודיות ,אפשרו
למאומצי לאחד מחדש את המרחב הביולוגי ע המרחב המאמ ./איחוד המרחבי הללו והכרה
חברתית עליה מאפשרת למאומצי להבנות את זהות על סמ כול מרכיבי אישיות.
ג'קינס וטרנר נותני תוק %לממצאי מחקר זה ) (Jenkins, 2008 ; Turner, 1999לטענת זהויות
חברתיות הניתנות ליחיד על ידי החברה ה בעלות עוצמה רבה ומושפעות מתהלי

של

סוציאליזציה ולח /קבוצתי .ממצאי מחקר זה אתרו את תחילת השינוי בתחושת השייכות אצל
המאומצי דר הפ החברתי .ביטוי לכ נית על ידי אחת המרואיינות במחקר "השייכות שאני
מרגישה היא הפוכה משל שאר האנשי ,במקו מפנימיותי החוצה ,אצלי זה קרה מהחברה לכיוו
פנימי".
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אני )לא( פרחה :ההישרדות התרבותית של נערות מזרחיות מול מיתוס הפרחה
ענבר מיכלזו דרורי ,האוניברסיטה העברית בירושלי

עניינו של מחקר זה הוא ה"הישרדות תרבותית" של נערות מזרחיות מול מיתוס הפרחה ומנגנוני
הסימו הדכאניי שלו )לובי  .(2003הישרדות תרבותית היא מעשה יומיומי ,מתמש ומצטבר,
המאפשר לאישה )או למיעוט פוליטי אחר( להישאר חלק מ התרבות המדירה אותה ,מבלי לוותר על
כינו הסובייקטיביות שלה .הפרחה היא מושג תרבותי שמופעיו הטקסטואליי והפרפורמטיבי
השתרשו היטב בתרבות הישראלית )שיפמ  .(2010הדיו האקדמי ,העיוני ברובו ,התמקד עד כה
באופני ייצורה התרבותיי כקטגוריה מגדרית ואתנית וזאת בעיקר מתו פרספקטיבה ביקורתית ,א
הזניח את נקודת מבט של הנשי והנערות אשר באופ מתמיד ה בבחינת 'חשודות' כפרחות :נשי
ונערות מזרחיות מהפריפריה החברתית בישראל )שיפמ  ,2007שיר  ,2008אלאור  .(2006מחקר זה
מעמיד במרכז את התפיסה והפרשנות של החשודות בפרחיות ומאמ /את גישתו של באבא שלא
להתפתות לפירוק הסטריאוטיפ אלא דווקא לבחו את הפרודוקטיביות שלו ,במטרה לאתר את האופ
שבו הלי הסובייקטיפיקציה של מושאיו ,הופ אפשרי דר השיח הסטריאוטיפי .מעבר זה מההכרה
המובנת מאליה של דימויי כחיוביי או שליליי ,מאפשר ג לחשו %את אי יציבותו האינהרנטית
של הסטראוטיפ בכללותו )באבא  .(2000המחקר מציג  21ראיונות עומק אשר נערכו ע נערות בגילאי
 15 18המתגוררות בלוד ומגדירות עצמ כמזרחיות וע אנשי חינו בסביבת הקרובה .ניתוח
הראיונות מעלה שני ממצאי עיקריי (1) :הזירות החברתיות המרכזיות ובעיקר בית הספר ,משפחה
ושכונה מסמנות באמצעות הפרחה גבולות מגדריי ,אתניי ולאומיי ומנרמלות באמצעותה את
יחסי הכוח במרחבי אלה (2) .המרואיינות חוות את דימוי הפרחה כאיו מתמיד ,שממנו ה מנסות
להיחל /באמצעות מנעד רחב של אסטרטגיות הישרדות; מאימו /הסטריאוטיפ והנאה מהכוח המפתה
שבו ועד דחייתו דר פרקטיקות שונות המזוהות בתרבות ע דמותה של 'הילדה הטובה' כהגדרת.
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מי מאיתנו הוא ה'אחר'? מה נית ללמוד מסיפורי חיי של סטודנטי להוראה על תפיסת את
'אחרות' ואת ה'אחר'?
ד"ר נורית דביר ,מכללת סמינר הקיבוצי

בשני האחרונות הול ומתרחב השימוש בסיפורי חיי של סטודנטי בהכשרת מורי ,ונודעת
תרומת לחשיפת תפיסותיה החינוכיות ולהבנית זהות המקצועית ).(Gidron, et. al, 2011
המאמר חוש %חוויות שונות המכוננות את תפיסות הסטודנטי אודות 'אחרות' ונבחנת
המשמעות החינוכית שה מעניקי ל'אחר' בהקשר לתפקיד המקצועי .הוא מתבסס על ניתוח
תוכ של סיפורי חיי ) (Rosenthal, 1993של  24סטודנטי להוראה .המאמר מושתת על מספר
הנחות יסוד :זהות מקצועית של סטודנטי להוראה נבנית במהל כתיבה וניתוח של סיפור
חייה האישי והמקצועי ) ;(Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004תפיסת של סטודנטי
את 'אחרות' של תלמידיה מושפעת מסיפור חייה ומהקונטקסט האישי משפחתי והחברתי
תרבותי בו ה גדלו ) ;(Sharkey, 2004בחינת ה'אחרות' באמצעות סיפורי חיי של סטודנטי
תורמת לפיתוח רגישות ל'אחר' ומכוננת זהות מקצועית ביקורתית ) Mitton-Kukner, Nelson
& .(Desrochers, 2010
ניתוח הסיפורי מלמד שתפיסת הסטודנטי אודות 'אחרות' ואודות ה'אחר' ניזונה מפרשנות
של חוויות מפתח מתקופות שונות בחייה )ילדות ,נעורי ,בגרות( ומבחינת תהליכי שעברו של
הדרה ושייכות ביחס לדמויות משמעותיות .זאת ועוד ,תפיסת נבנית בשני היבטי :האישי
והחברתי ובתהליכי שוני :דיאלוג רפלקטיבי ודיאלוג בינאישי .ההיבט האישי נבנה באמצעות
דיאלוג רפלקטיבי ,המבנה את הפרשנות לאחרות בהקשר להיבטי פסיכו פיזיולוגיי )כמו:
נכות ,לקויי למידה ,קשיי נפשיי( .ואילו ההיבט החברתי נבנה באמצעות דיאלוג בינאישי
)מדומיי וממשי( ,הבוח 'שייכות' ו'אחרות' במפגש ע דמויות משמעותיות )כמו :מורי ואנשי
חינו  ,חברי ,מדרי תנועת נוער ,מפקד בצבא ,קרוב משפחה ועוד(.
עוד נודע ,שהתהליכי הדיאלוגיי )הרפלקטיבי והבינאישי( והפרשנות של הסטודנטי את
'אחרות' )בהיבט האישי ו/או החברתי( ואת האחרות של תלמידיה מבני תפיסה מקצועית
חברתית ביקורתית המתאפיינת ברגישות ל'אחר' ,בהקשבה לסיפור חייו ובנכונות לחולל שינוי
חינוכי להעצמתו ).(Norris, 2010
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ניתוח השיח סביב הלגיטימציה להפעלת כח במלחמת לבנו הראשונה
ד"ר מאיה ב אהרו ,המכללה האקדמית אשקלו

מיו הקמתה ,מדינת ישראל לחמה בסדרת מלחמות שאופיינו על ידי קונצנזוס ציבורי רחב.
קונצנזוס זה איבד מכוחו בעת מלחמת לבנו הראשונה וגרר בעקבותיו ויכוח סוער סביב
הלגיטימציה של ישראל להפעלת כח .המחקר עסק בניתוח מער ההסברי וההצדקות אשר תמכו
בהפעלות כח בעת מלחמת לבנו הראשונה ,ואילו תגובות ה עוררו בקרב החברה בישראל.
הלגיטימציה להפעלת כח במלחמה נבחנה על ידי שני סוגי שיח עיקריי :השיח שתמ בהפעלת
כח אשר הופק על ידי ממשלת הימי וזכה לתמיכה מצד חלקי נרחבי מ הציבור; ושיח אשר
התנגד או הסתייג מהפעלת הכח אשר יוצר על ידי מפלגות שמאל ואזרחי ששאפו להשפיע על
התנהלות הממשלה והציבור .המחקר בח את התפתחות ,אפיונ והשפעת ההדדית של שני
סוגי השיח כפי שהוצגו בטקסטי עיתונאיי באותה תקופה.
חקירת השיח התמקדה בתכני ,באמצעי רטוריי ובטכניקות בה טקסטי תקשורתיי
נעזרו על מנת לשכנע בהסבר מסוי על המציאות הפוליטית הקיימת ,ולהתחרות ע הסברי
חלופיי עליה .ניתוח הטקסטי נער לפי ניתוח שיח וניתוח תוכ ,באמצעות הופקו קטגוריות
שונות שאפיינו את סוגי השיח .על ידי הקטגוריות הוסקו מסקנות כיצד גרסאות על תפיסת
המלחמה ,הבניית זהות החברה הישראלית ,הבניית זהות האויב ועוד ,הופקו מתו השיח
והשתרשו בו.
חשוב לציי כי במהל שלביו הראשוניי של גיבוש הרעיו המחקרי הוחלט להימנע מקביעה
מוקדמת של קטגוריות תוכ או סגנו לפיה נער המחקר ,וזאת על מנת לשק %במידה המדויקת
והנאמנה ביותר את אופי השיח שיעלה מ הממצאי .לכ ,ההלי המחקרי החל באיסו %מידע
מהמקורות שצוינו ,ורק לאחר מכ הממצאי מוינו לפי קטגוריות שונות אשר נבנו במהל ולאחר
חקירת הטקסטי .גישה מחקרית זו אפשרה לדלות ממצאי ולהעלות מסקנות אשר לא היו
מתגלי במידה והיו נקבעות קטגוריות תוכ מראש .לדוגמא ,נמצא באופ מפתיע כי למרות השוני
הבולט בתכני של שיח הימי לעומת שיח השמאל ,המחקר הראה באופ חד משמעי את הדמיו
הרטורי באופ ההבעה של שני סוגי השיח ,וניכר כי שני סוגי השיח פעלו בתו מסגרת שיחית זהה
המקדמת ומעודדת הפעלת כח.
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ה'חירות לאמפתיה' :ד"ר אבו אל עייש ,אי5ב ועולו של עקרו הצדק
ד"ר גליה גלזנר חלד ,מכו שכטר למדעי היהדות

פול ריקר קובע" :כמו טקסט ,פעולה אנושית היא מלאכה פתוחה ] ... [open workמשו שהיא
'פותחת' הפניות חדשות וסופגת מה שיוכי ] [relevanceטריי המגדירי את משמעותה"
) .(Ricoeur, 1973, p. 103אציע כא פרשנות חדשה של הסיפור המקראי של אי7ב לצד הסיפור
המודרני של הרופא העזתי אל עייש ,אשר שכל ב  2009שלוש מבנותיו מירי בשוגג של טנק
ישראלי ,תו נסיו לגזור משני הסיפורי רלוונטיות עכשווית 'טרייה' .במחקר האיכותני ,תרגו
חוויות הנחקרי ופרשנות החוקר/ת אות לכדי ייצוגי מתחדשי של ידע והנגשת לציבור –
הוא אשר נושא בחובו את הפוטנציאל לשינוי חברתי ) .(Stein & Mankowski, 2004משאת הלב
במחקר זה היא כי מושג החירות לאמפתיה שנולד מ ה'מלאכה הפתוחה' ,לשו ריקר ,של ניתוח
הפעולות האנושיות שעל הפרק – יהפו נתיב חסו בציבוריות הישראלית לדר הישר.
ניתוח המקרי יחשו %מילכוד בעל מבנה בינארי :התביעה לצדק דוחקת אותנו בשיטתיות אל
אחד משני קטבי – כפירה בקיומו של אל צודק )או ,באנלוגיה ,של מדינה צודקת( כנגזרת מאסונו
של הצדיק ,או האשמה של הקורב באסונו כדי לשמר את האמונה בצדק ,כדר רעי איוב .מחיר
הבינאריות והיעדר המורכבות הוא היעדר אמפתיה כלפי הצדיק הסובל .ג המפני לו עור%
משלמי :את מחיר העיכוב של רגש ספונטני וטבעי ,והעמדה השלילית הנגזרת ממנו ,התלויי
כאב ריחיי על התפיסה העצמית המוסרית של הפרט והחברה .אדו במחירי המוסריי,
החברתיי והרגשיי של דפוס התמודדות שכיח זה .אנסה לפצח את המבוי הסתו דר המשגה
של שתי אוריינטציות לשיפוט מוסרי:
מוסריות מעוגנת צדק ומוסריות מעוגנת קשר ,מבית מדרשה של קארול גיליג ואסיק כי היעדר
האמפתיה ,הבדידות והיעדר הקשר ה תוצר של דבקות יתר במסגרת השיח שמגדירה המוסריות
מעוגנת הצדק .ניווכח כי דיבור בשפת הקשר המקבילה לא צרי  ,כפי שאנו נוטי לחשוב ,לעמוד
בסתירה לעמידה איש על עקרונות הצדק שלו ועשוי לזקו %קומת של יחידי ושל חברות ולברוא
מחדש את ה'חירות לאמפתיה' .תקוותי כי יש בדברי אלה משו מענה מוסרי בר קיימא לאתגר
אל עייש.
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הפרדוקס הנרטיבי של האבל – הא הזמ עוצר או ממשי?
עדי ברק ,אוניברסיטת תל אביב

מה הציפיות המוצהרות והבלתי מוצהרות המוצבות להורי שכולי על ידי השיח הציבורי?
מה הציפיות המובלעות בשיח הטיפולי והמחקרי אודות תהליכי אבל? כיצד מזיני שדות השיח
האלה זה את זה?
בהרצאה אנסה להצביע על מקומות בה השיח הציבורי המחקרי והטיפולי מנסי להבנות
ולמשטר את הכאוס של השכול לתו תבניות נרטיביות קוהרנטיות .אטע שתפיסות אלה נובעות
מתו שאיפה בסיסית )ומובנת( לכ שהמציאות תהיה מסודרת ,ליניארית וצפויה ,בעוד שהשכול
מערער על יכולתה של המציאות להיות כזו .כדי להמחיש את טענותיי אתמקד בנושא הזמ בתו
השכול .הא הזמ ממשי עבור ההורה השכול ,או שעוצר ,כפי שעצר עבור ילדו המת? הבחינה
תחשו %פרדוקסי המובני בתהלי האבל ההורי שבו הזמ הוא ג ליניארי וג כאוטי ,ממשי
ועוצר בעת ובעונה אחת.
טיעוניי יתבססו על מחקר איכותני פרשני המבוסס על משנתו ההרמנויטית של גדמר .במחקרי
בחנתי תהליכי ייחוס משמעות של הורי שכולי הכותבי שירי באמצעות ראיונות עומק
וניתוח יצירת השירית .ההורי שראיינתי שכלו את ילד באירוע טרור ,או בעת שירותו הצבאי.
בהתא למושג "מיזוג האופקי" הפגשתי את שירי ההורי והראיונות ע טקסטי נוספי,
וביניה :אורפאוס ואורודיקה ,אשת לוט ,פנלופה ואודיסאוס והיפיפייה הנרדמת .טקסטי אלה
עזרו לי לבחו ולפענח את מושג הזמ בתו השכול .ניתוחיי הפרשניי הוחזרו להורי להמש
דיאלוג עד לכתיבת הסופית.
מסקנותיי מטילות ספק בכ שמות צאצא יכול תמיד ,או צרי להיות מובנה לתו נראטיב
קוהרנטי ,וכי יש לכ משמעות תפקודית אדפטיבית .בשונה מכ  ,אטע כי דווקא נרטיב
פרדוקסאלי ,מפוצל ולא קוהרנטי מאפשר ,לעיתי ,הישרדות לנוכח השכול .ההורי מאמצי
נראטיבי אלה כחלק ממאמצי ההישרדות שלה במסגרת תהלי האבל .הא נוכל אנחנו לייצר
ידע המכיר בכ ומקבל זאת?

מושב  – 122מלחמה ושלו

גלגולו של מחקר :אי מחקר על סיפורי מאירועי אוקטובר הפ למחקר על סיפורי
ממלחמת לבנו השנייה
דורית הדר שובל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המחקר עוסק בסיפורי של יהודיות ופלשתינאיות אזרחיות ישראל ממלחמת לבנו השנייה.
סיפורו של המחקר הוא סיפור המלחמה שלי ,בקי 2006 /הגיע המחקר לשלב איסו %הראיונות.
המחקר התמקד אז בחוויותיה של מספרות על אירועי אוקטובר  .2000הכול כבר היה מוכ ,לוח
זמני ,מכשיר הקלטה ,ושאלות מנחות לראיו חצי מובנה שנבדקו במספר ראיונות פיילוט
מקדימי.
ואז הגיעה המלחמה וטרפה הכול .מחוקרת נמרצת בעלת עמדות מוצקות בנוגע למציאות
המורכבת במדינה ,הפכתי באחת לאימא חרדה ,בעלי ושני אחי גויסו בצו  8למילואי ונשלחו
ללבנו.
הבשורות הרעות המשיכו להגיע ,יות לוט ,חבר ילדות מהקיבו /נפל בקרב בבינת ג'בל .מיד
כשהגיעה ההודעה נסעתי להוריו בקיבו ,/בדר לש דיברתי בטלפו ע שירי ,שותפתי לביצוע
הראיונות .שירי היא פלשתינאית מוסלמית אזרחית מדינת ישראל שחייה בחיפה .ברדיו הודיעו
שהיו נפילות טילי בחיפה  ,התקשרתי לבדוק לשלומה .היא סיפרה לי שהיא נוסעת לכמה ימי
לירושלי ,ועוד הוסיפה ואמרה לי" :תמיד את צריכי לפתור הכול בכוח ,את תראו שזה לא
יצליח לכ" ,לא היה לי קל לשמוע את הדברי האלו.
בלילה כשחזרתי הביתה נגשתי למיטתו של בני הבכור ,ליטפתי אותו וחשבתי אי אפשר לגדל
ילדי באר /המשוגעת הזו? אי אפשר ללמד אות להאמי בטוב שבאד? ללמד אות סובלנות
לאחר? לפתח אצל את התקווה לשלו? באות רגעי נגמרו לי המחשבות החכמות ,חיבקתי
אותו וקיוויתי שהחיבוק הזה יעזור לי לעזור לו להאמי.
בליל השימורי הזה ,כשהשיחה ע שירי מהדהדת בראשי ,החלטתי שהמחקר לא יוכל להמשי
להתמקד באירועי אוקטובר  ,2000המציאות הקשה כתבה פרק חדש בסיפור המחקר.
מיד בתו המלחמה התחלנו ,אני ושירי בבניה מחדש של כלי המחקר ובביצוע ראיונות פיילוט
חדשי.
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מחקרי על מדיניות חברתית
יו"ר :פרופ' נורית זיידמ
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"שבויי בשיח" בחינת השינויי בשיח הציבורי הישראלי בסוגיית חילופי השבויי
1976 2008
הילה גרינפלד ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר דליה גבריאלי נורי ,המכללה האקדמית הדסה ירושלי ואוניברסיטת בר איל

הרצאה זו עוסקת באיפיו השינויי שחלו בשיח הציבורי בסוגיית חילופי השבויי בי השני
 1976 2008בישראל .למרבה הצער ,ג לאחר חזרתו של השבוי גלעד שליט ,בחברה הישראלית
סוגיית חילופי השבויי אינה רק סוגייה תאורטית ולפיכ תרומת המחקר היא ג בהבנה מעשית
של הגורמי והכוחות הפועלי במקרי של חילופי שבויי.
החידוש של המחקר הוא במעקב אחרי ההבנייה השיחית של סוגיית חילופי השבויי ,הכוחות
המניעי את השיח והשינויי שחלו בו לאור השני .המחקר מצביע על תפיסה מעומעמת של
ההנהגה בנוגע למדיניות בה יש לבצע את חילופי השבויי .ההרצאה תתמקד בשני מהלכי
מרכזיי בהבניית שיח השבויי :א .התנודות שחלו בי הגישה שאי לנהל משא ומת ע מחבלי
לבי הגישה המכירה בלגיטימיות של 'עסקת שבויי' ב .השימוש בשיח השבויי כדי להוכיח
ערכיות המוסרית של החברה הישראלית וההנהגה הישראלית .בי השאר יידונו שיקולי ונורמות
חברתיות וערכיות ,לרבות "ער חיי אד" ,ירידה בנכונות החברה להקריב ,רגישות לאבדות ועוד.
לצד זה תוצג שזירת של דימויי וסטריאוטיפי מהדת וההלכה ,והבניית הנורמה והציווי של
"פדיו שבויי" כאב דר בניהול שיח חילופי שבויי.
המחקר מאמ /עקרונות התיאורטיי והמתודולוגיי של חקר שיח ביקורתי

(Critical

) .Discourse Analysis, CDAגישה זו מבוססת על חשיפת אידיאולוגיה ויחסי כוחות באמצעות
ניתוח שיח .המקרי שנבחנו כוללי את מבצע אנטבה ) ,(1976עסקת ג'בריל ) ,(198ושחרור של
אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל ) .(2008הקורפוס כולל כתבות מהעיתונות היומית הישראלית
)"האר" "/וידיעות אחרונות"( ,טקסטי מפרוטוקולי של דיוני בכנסת ועוד.
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מדיניות חברתית כלפי נערות במצבי מצוקה – חקר מקרה :ניתוח מגדרי של דו"ח הוועדה
הציבורית לבדיקת מצב של ילדי ובני נוער בסיכו ובמצוקה
והתוכנית הלאומית שקמה בעקבותיו
אדוה ברקובי ,'/האוניברסיטה העברית

הרצאה זו תעסוק בחקר מקרה אודות המדיניות חברתית כלפי נערות במצבי מצוקה כפי
שהיא מתבטאת מניתוח מגדרי של דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת מצב של ילדי ובני נוער
בסיכו ובמצוקה והתוכנית הלאומית שקמה בעקבותיו .16קיימות שתי תפיסות מגדריות מקבילות
ביחס לתופעת הנוער במצבי סיכו ומצוקה ,ה בספרות וה בפרקטיקה :התפיסה הראשונה
מתייחסת לנערי ולנערות כמקשה אחת ללא הפרדה מגדרית )"עיוורו מגדרי"( .כתוצאה מגישה
זו ,המחקרי ותוכניות הטיפול נוטי לעסוק במצוקות ה"נראות" ,המאפיינות בעיקר נערי.
בנוס ,%ממצאי מחקרי אלה ואופני הטיפול מוכללי ג על נערות .התפיסה השנייה מחזיקה
ב"משקפיי" מגדריות ומצביעה על מאפייני ייחודיי לנערות ,מאלו של הנערי ,ודוגלת בטיפול
מותא בפרקטיקה .מטרות המחקר :לזהות מהי התפיסה המגדרית כיו בטיפול בנוער במצבי
סיכו ומצוקה בישראל וכיצד תפיסה זו משפיעה על הפרקטיקה; למפות את הצרכי המרכזיי
של נערות במצבי סיכו ומצוקה ,אשר אינ מקבלי מענה .הניתוח הראשוני מצביע על כ שדו"ח
הוועדה נכתב בתפיסה "עיוורת מגדר" – הנתוני אודות בני הנוער אינ מופרדי על פי מגדר
ומצוקות רבות מה סובלות נערות לא מקבלות ביטוי בדו"ח .ע זאת קיי ביטוי להיבט המגדרי
ביחס לקבוצות מיעוט :ערבי ,חרדי ועולי .הניתוח הראשוני של התוכנית מצביע על כ
שמתו  140תוכניות לנוער 45% ,מהתוכניות מבקשות לענות על מצוקות האופייניות יותר לנערי
)כאמור אלכוהול ,סמי ,אלימות ,ניתוק ועבריינות( .חידושו של מחקר זה הוא בניסיו הראשו
לבחו את המדיניות החברתית כלפי אוכלוסיית הנערות במצבי מצוקה בישראל .חשיבותו של
המחקר הינה לקד את התפיסה הדוגלת בהבחנה מגדרית ביחס לנוער במצבי מצוקה על מנת
לפתח מעני מותאמי יותר לנערות.
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תוכנית אשר פועלת ב  70ישובי באר /והוקצו לה כ  180מליו \ בשנה.
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להביא את התרבות אל תו הארגו :ניתוח מסגרות מדיניות ככלי לשילוב בי ניתוח תרבותי
למוסדי בחקר מדיניות חברתית
נדב פר /וייסוידובסקי ,האוניברסיטה העברית ,מכללת אשקלו

שאלת הגורמי המשפיעי על עיצוב המדיניות החברתית היא שאלה שנדונה בהרחבה בספרות
העוסקת בעיצובה של מדיניות זו .שניי מהגורמי המרכזיי עליה מצביעי חוקרי ה,
מחד ,השדה התרבותי ,בו נכללות השפעותיה של תפיסות והנחות תרבותיות על האופ שבו
מתעצבת המדיניות .מאיד  ,חוקרי אחרי מצביעי על חשיבותו של הארגו ,ועל חשיבות של
אינטרסי מוסדיי ,בעיצוב המדיניות.
בהרצאתי ,אשתמש בתהלי העיצוב של תכנית חופשת לידה לאב הישראלית ,על מנת להציע
מתודולוגיה המשלבת בי שני מישורי אלו על מנת ליצור הסבר אחיד .מתודולוגיה זו משתמשת
בנתוני איכותניי ממספר מקורות :ראיונות עומק חצי מובני ,לצד איסו %חומרי קיימי:
התכתבויות פני וחו /ארגוניות ,פרוטוקולי ועוד .חומרי אלו מנותחי בשתי רמות שונות.
רמת ניתוח אחת משמשת על מנת לבנות 'סיפור מעשה' ארגוני .המידע הנאס %משמש לזיהוי
השחקני המרכזיי בזירה ,האינטרסי שלה ,האינטראקציות שלה זה ע זה והאופ שבו כל
אלה מתגלגלי אל עיצוב המדיניות.
ברמת הניתוח השנייה ,נעשה שימוש במושג 'מסגרות המדיניות' ,ככלי המאפשר לבחו שימוש
בתפיסות תרבותיות ברמה הארגונית .לפי בריא סטינסלנד ,מסגרות תרבותיות ה האופ שבו
קטגוריות תרבותיות מתבטאות בשיח אודות המדיניות .מסגרות מדיניות ה אוס %של עמדות
כלפי המדיניות הנדונה ,שבבסיס עומד אותו השימוש בקטגוריות התרבותיות ,ואותה תפיסה
לגבי מה הבעיות החברתיות ,ומה הפתרונות הראויי לבעיות אלו .השימוש במסגרות מדיניות
מאפשר לבחו את ההבדלי בקטגוריות התרבותיות בי משתתפי שוני בתהלי עיצוב
המדיניות ,וכ לבחו את האופ שבו קטגוריות אלו מתבטאות ברמה הפני ארגונית.
השימוש בשני מישורי ניתוח מקבילי אלו ,מאפשר לזנוח את העמדה שמבקשת להכריע בדבר
הגור המשפיע על עיצוב המדיניות ,ולעצב הסבר המכיר בהשפעת של שני גורמי אלו במקביל,
וחשוב מכ – של האינטראקציה בי שניה .מתודולוגיה זו מאפשרת להבחי באופני שבה
המבנה מעצב את התפיסות התרבותיות מחד ,ומאיד – ג במקרי שבה התפיסות התרבותיות
מכתיבות את האופ שבו שחקני תופסי את האינטרסי המבניי שלה.
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תגובות מורי לשינוי כפוי
ד"ר רוקסנה רייכמ ,המכללה האקדמית לחינו גורדו

בשני האחרונות מדינות שונות מנסות להחדיר רפורמות חינוכיות מסוגי שוני על מנת לשפר
את הישגי התלמידי .באר ,/בחמש השני האחרונות החלו ביישו שתי רפורמות משמעותיות
ביותר :רפורמת אופק חדש נמצאת בשנה הרביעית ליישו ,בעיקר בבתי ספר יסודיי )(1932
ובגני ילדי ) .(8041כמו כ ,בשנת תשע"ב מתחילי לייש את רפורמת עוז לתמורה במספר
מצומצ של בתי ספר על יסודיי.
המחקר הנוכחי בוח את תגובותיה של מורי לשינוי כפוי .המחקר מתבסס על מכתבי ומסרי
שנשלחו על ידי מורי לפורו אינטרנטי בזמ שביתת המורי הארוכה ביותר בישראל
)מאוקטובר עד דצמבר  .(2007שאלת המחקר היא :מה עמדותיה של מורי בנושא החדרת
רפורמת "אופק חדש"? המחקר מתמקד בהתנגדות של מורי חברי ארגו המורי העל יסודיי
לרפורמה המוצעת ובוח את השימוש באינטרנט כאמצעי לחיזוק השובתי .המחקר מבוסס על
ניתוח תוכ של למעלה מ  700מסרי שנשלחו לפורו על ידי  72מורי במהל  64ימי השביתה.
הממצאי מעלי ארבע קטגוריות עיקריות :עמדות המורי כלפי הממסד ,מעמד המורה ,הוראה
כמקצוע אידאליסטי וקריאה למחאה .מועלות המלצות שקשורות להחדרת רפורמות חינוכיות.
כמו כ ,מועלות דילמות אתיות שקשורות לביצוע סוג זה של מחקר וכ ההשלכות לגבי מחקרי
עתידיי.
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מחקר פעולה
יו"ר :ד"ר רויטל היימ
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מזהות לזיהוי – כלי לניתוח שיח לצור הבנה של תהליכי הבניית זהות בכיתה
עינת הד מצוייני ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה

בהרצאה המוצעת אסקור את שיטת המחקר שפיתחתי במסגרת הדוקטורט ,שמטרתה היא
לאפשר חקר של היבטי רגשיי ,חברתיי וקוגניטיביי של למידת מתמטיקה תחת מסגרת
מושגית אחת אחידה .שיטת המחקר משמשת לניתוח תכתובי )תמלולי( של הקלטות הנערכות
בסביבת הלמידה הטבעית .היא מבוססת על הגישה התקשורתית ) ,(Sfard, 2008המשתייכת
לגישות הסוציו תרבותיות ללמידה וממשיגה חשיבה כסוג של תקשורת תו אישית ,שאינה שונה
במהותה מהתקשורת האנושית הבי אישית .השיטה מתמקדת בניתוח של תהליכי הבניית זהות,
כאשר זהות מוגדרת כ"מכלול הסיפורי )נרטיבי( שאד מספר על עצמו ואחרי מספרי
עליו") .(Sfard & Prusak, 2005החידוש העיקרי בשיטה הוא שהיא מאפשרת ניתוח של פעילות
התלמידי המתרחשת באופ טבעי בכתה ,בניגוד למרבית השיטות המסתמכות בעיקר על
ראיונות לפני או אחרי הפעילות .היא מתמקדת בחלוקת השיח בשיעור המתמטיקה לשני סוגי
עיקריי :פעילות מתמטית ) ,(mathematizingהמוגדרת כתקשורת על עצמי מתמטיי;
ופעילות סובייקטיפיקציה ) (subjectifyingהמוגדרת כדיבור על המשתתפי בשיח .מספר
קריטריוני משמשי למיו של פעילות סובייקטיפיקציה לכזו המהווה הבנייה של זהות
) .(identifyingביניה ,רמת ההכללה של ההיגד )מספציפית ,כגו "אני לא מבינה את זה" ועד
כללית וקבועה )כגו "אני לא טובה בשברי"( .קריטריו נוס %הוא המבעי הרגשיי של
המשתתפי המסומני כ"גוו הרגשי" של ההיגד .הגוו הרגשי משמש את החוקר להסקת
מסקנות בנוגע לחשיבות אותה המשתתפי מייחסי לנרטיבי מסויימי ולפערי בי הזהות
הנוכחית שלה )האופ שבו ה רואי את עצמ בהווה( לבי זהות המיועדת )האופ שבו
הזהות שלה מצופה להיות( .במהל ההרצאה אדגי ניתוח של קטע שיח ואסקור בקצרה את
הממצאי שעלו במחקר בו השתמשתי בשיטת הניתוח הזו ואשר והובילו להבנות חדשות בנוגע
לאופ שבו מתפתחות זהויות של יכולת לעומת זהויות של כישלו במתמטיקה.
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מחקר איכותני כדר לשדרוג מודל חינוכי
ארנה פליק ,ד"ר שרמ רוזנפלד ,פרופ' בת שבע אלו מכו ויצמ למדע ,רחובות

ילדי לומדי בסביבות למידה פורמאליות )בית הספר( ובלתי פורמאליות )מחו /לבית הספר(.
הא ה מקשרי בי מה שלומדי בשתי סביבות אלו? חלק מהמחקרי אמנ מדווחי על
יכולת של תלמידי לבצע קישורי בי סביבות הלמידה ,אול ,מרבית מצביעי על נתק בי
סביבות כאלה ברמת התלמידי.
במהל שני העשורי האחרוני חוקרי ואנשי חינו רבי קוראי לשלב בי החינו הפורמאלי
והחינו הבלתי פורמאלי .מטרת עבודה זו היא לחקור מה השיטות היעילות אשר יכולות לקד
קישורי כאלה .אנחנו מציעי:
) (1רציונל לגישור בי סביבת למידה פורמאלית )לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניי באר(/
וסביבת למידה בלתי פורמאלית )תוכנית העשרה במדע וטכנולוגיה המתרחשת אחה"צ קבוצות
מדע צעיר –קמ"צ( ,הכולל את הצור במודל כוללני כזה.
) (2מתודולוגיה לבניית המודל המסתמכת על אינטגרציה של סקירת ספרות העוסקת בגישור בי
סביבות למידה ומחקר חלו /שבוצע בשנת תשס"ח .המודל הראשוני התייחס לארבעה היבטי:
ארגוני ,קוגניטיבי ,אפקטיבי ,וחברתי סביבתי .כמו כ ,בדקנו את המהימנות והתקיפות של
המודל באמצעות כלי מחקר איכותניי ,שהובילו לשדרוגו של המודל.
המחקר האיכותני הצביע על היבט חדש במודל המשודרג :ההיבט המערכתי .המחקר האיכותני
הסתמ על ניתוח איכותני של ראיונות ,תצפיות ומסמכי נוספי .גילינו שלהוספת ההיבט
המערכתי למודל חשיבות רבה ,מאחר והוא יכול לסייע לאנשי חינו ממוסדות חינו שוני לגשר
בי סביבות למידה שונות .בהרצאה נציג כיצד המחקר האיכותני הוביל אותנו להוסי %את ההיבט
המערכתי למודל ,ונדו בחשיבות שיש ליחס להיבט זה ,במחקר האיכותני ,בשעה שמתכנני
להכניס יוזמות חדשות למערכת החינו .
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שילוב מתודות איכותניות
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'המורה אירנה' ופועלה למע ילדי הקטמוני
ד"ר וייס ישראלה ,המכללה האקדמית בית ברל

בהרצאה זו ברצוני לעסוק בסרט "המורה אירנה" המשרטט פורטרט של מורה )מורה אמיתית
ולא שחקנית( הנאבקת לנטוע תקווה בקרב אוכלוסיה חלשה .הסרט בבימויו של איתמר ח מתאר
את פועלה היו יומי של מורה בבית ספר שכונתי בקטמוני בירושלי :שכונה בה גרי משפחות
מהגרי ,משפחות בקשיי כלכליי וילדיה הסובלי ממצוקות רגשיות .הסרט נענה למשמעות
"קולנוע העי" על פי ורטוב .במהל הסרט אירנה הופכת לנציגת של אנשי הפרברי ופועלת
לאפשר לתלמידיה נקודת פתיחה טובה לחיי.
הרצאה זו תעסוק במבנה השיח של אירנה באמצעות הכלי שהציע גרג מאיירס במאמרו "ניתוח
שיחה ודיבור" ) ,2011פרק  (11ובניתוח אורקולי שהציעה דיאנה רוז במאמרה "ניתוח תמונות
בתנועה")  ,2011פרק .(14
טענתי היא שאירנה פועלת למע שינוי חברתי מתו הקהילה בה היא חיה ופועלת .היא מחנכת
את סביבתה ולצור כ משתמשת באופ מודגש בשפת הגו %ובאינטונציה התומכת בדבריה כדי
שמסריה הברורי ,הפשוטי והחד משמעיי יובנו .אירנה מתייחסת לתלמידי והוריה באופ
זהה ,היא דורשת מה התגייסות מלאה וכבוד מוחלט למערכת .לאירנה יכולת להציב גבולות,
להקנות הרגלי למידה ויכולת להעניק הרבה אהבה.
סרט זה הוא הדגמה לניתוח עבודת המורה בכיתה .אירנה מלמדת בשיטה הפרונטלית ולמרות
שהסרט גור לחוסר נוחות מסויימת הוא יכול לשמש נקודת מוצא לדיו בשיטות הוראה
מסורתיות מול פרוגרסיביות.
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ידע מילוני כלמידה לחיי :מחקר איכותני רב מתודות בחקר אסטרטגיות למידה לחיי של
אנגלית כשפה זרה בקרב תלמידי חט"ב
ד"ר יהודית עוד כה  ,מכללת אוהלו בקצרי
ד"ר אביבה בלכרובי ,/בי"ס אורט עכו

מחקר זה בדק את אסטרטגיות למידת האנגלית של תלמידי חט"ב אשר קיבלו הכשרה שיטתית
בשימוש במילו אנגלי אנגלי עברי .קיימי מחקרי רבי על תרומת ידע מילוני לרכישת אוצר
מילי בשפה זרה )) .(Tuijnman, A. and Bostrom, A.K.2002 ;Tono, Y., 2001א לא נמצאו
מחקרי באשר להשפעת הכשרה שיטתית בשימוש במילו על גיבוש אסטרטגיות למידת השפה
האנגלית ועל היחס ללמידת אנגלית בקרב תלמידי חט"ב.
מחקר זה ,ברמת דוקטורט ,בדק את השינויי שעברו התלמידי בעקבות רכישת מיומנויות
שימוש במילו ללמידת אנגלית כלמידה לחיי ,ואת התייחסות באשר ללמידת אנגלית כשפה
זרה.
שאלות המחר העיקריות היו:
 .1מה אסטרטגיות למידת האנגלית של תלמידי חט"ב לפני ,תו כדי ואחרי רכישת
מיומנויות שימוש במילו?
 .2מה התייחסויותיה של תלמידי חט"ב באשר ללמידת אנגלית לחיי בעקבות רכישת
מיומנויות שימוש במילו?
המחקר הוא מחקר איכותני בגישה פרשנית קונסטרוקטיביסטית )צבר ב יהושוע ,2001 ,שקדי,
 ,(2003ורב מתודות .כלי המחקר כללו תצפיות וראיונות חצי מובני ע תלמידי ומורי
לאנגלית ,ונער בארבעה שלבי .ניתוח הנתוני נעשה באמצעות ניתוח תוכ )קס וקרומר נבו,
 .(2010בהרצאה נתמקד בשיקולי הדעת בבניית מתודות איכותניות ושילוב כדי להתחקות אחר
תפיסותיה ,דעותיה ותחושותיה של משתתפי המחקר.
מהמחקר עולה כי ידע מילוני שנרכש בצורה שיטתית נתפס כבעל חשיבות רבה ללמידת אנגלית
כלמידה לחיי .כמו כ עלה מהמחקר כי ידע מילוני כאסטרטגית למידה חיזק את המוטיבציה
ללמידת השפה האנגלית ,העלה את הביטחו העצמי כלומדי ,ושיפר את יכולותיה של
התלמידי להתמודד ע למידת השפה האנגלית לחיי .בהרצאה נסקור את הממצאי
העיקריי ואת המסקנות היישומיות אשר עלו מכלי המחקר ,ואת התרומה העתידית של
ממצאי אלה ללמידה לחיי.
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מער מחקר איכותני דו שלבי ורב מתודות בחקר חונכות דר חוויות הכניסה
להוראה של מורי חונכי
ד"ר יהודית עוד כה ,מכללת אוהלו בקצרי

מחקר זה נער בקרב משתתפי קורס מורי חונכי שהתקיי במכללה למורי באזור הצפו.
מטרת המחקר הייתה ללמוד על חונכות דר חוויות הכניסה להוראה כפי שה באות לידי ביטוי
בסיפורי חיי של מורי חונכי המתארי את שנת הוראת הראשונה.
שאלות המחקר היו:
 .1אילו סוגיות בהוראה עולות בסיפורי חיי של מורי חונכי המתארי את שנת
הוראת הראשונה?
 .2אילו דמויות מפתח עולות בסיפורי חיי של מורי חונכי המתארי את שנת הוראת
הראשונה ומה נית ללמוד מהמשמעות שהמורי החונכי מייחסי לה מנקודת מבט?
זהו מחקר איכותני בגישה פרשנית קונסטרוקטיביסטית )צבר ב יהושוע ,2001 ,שקדי ,(2003 ,דו
שלבי ורב מתודות .הנתוני נאספו מתו סיפורי חיי על שנת הוראת הראשונה של משתתפי
קורס חונכות ,כדר ללמוד על חונכות ועל הסוגיות והקשיי העומדי בפני מורי בשנת
הוראת הראשונה ,מתו חוויותיה האישיות של מורי חונכי .בשלב א' נאספו  16סיפורי
אשר נותחו בניתוח תוכ )קס וקרומר נבו .(2010 ,ממצאי ניתוח התוכ הוצגו בפני משתתפי
המחקר ונער עליה דיו בקבוצת מיקוד כדי לתת משמעות לממצאי שלב א'.
בהרצאה אתמקד בתהלי בניית מער המחקר הדו שלבי ובחירת המתודות .כמו כ יוצגו
הממצאי שעלו משני שלבי המחקר וסייעו בהבנת מהות תהלי החונכות ,תפקידי החונכי
ודמויות המפתח המשמעותיות בשנת עבודת הראשונה של מורי חדשי.
הנתוני מעלי כי השני הראשונות בהוראה מאופיינות בדו קוטביות רגשית ,הכוללת אופוריה
מצד אחד והצפה בקשיי ולבטי מהצד השני .מכא עולה מהות החונכות כתהלי מרכזי התומ
בקוטביות זאת ,ומציע דרכי התמודדות ומקורות סיוע בשנה הראשונה להוראה .הספרות
המחקרית מציגה ידע על הכניסה להוראה שנלמד מסיפורי מורי מתחילי )אורלנד ברק
ומשכית ,(2011 ,א ייחודו וחשיבותו של מחקר זה נעו /בעובדה כי הוא מאיר את החונכות דר
סיפורי הכניסה להוראה של מורי חונכי.
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לחקור מבפני ומבחו.
יו"ר :ד"ר רבקה תובל משיח
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להקשיב "בשני קולות" מחקר אודות חוזרי בתשובה הנשארי בקיבו.
לי כהנר ונסי ליאו ,המכללה האקדמית לחינו אורני ,המחלקה לסוציולוגיה אוניברסיטת בר איל

בשני העשורי האחרוני אנו עדי לתנועה בולטת של יחידי בקיבוצי חילוניי הפוני לדר
חיי דתית .ה מכוני לרוב "חוזרי בתשובה" .חלק בוחרי לעזוב את הקיבו /ההופ למחוז
זיכרו וחלק בוחרי להיוותר בקיבו /הממשי לשמש מסגרת חיי .המחקר עוסק בחוזרי
בתשובה חברי קיבו /חילוני הממשיכי להתקיי במסגרת הקיבוצית .ממצאיה הראשוני של
עבודת שדה מלמדי על העיבוד הנדרש לרעיו הקיבוצי בקרב החוזרי בתשובה; עוסקי
בבחירה של חברי קיבו /חוזרי בתשובה להמשי לחיות חיי דתיי אורתודוקסיי דווקא
בקיבוצ החילוני; מלמדי על מער הדילמות המלווה את דר חייה החדשה ביחס לתמורה
בזהות והתגובה לה מצד החברה הקיבוצית .אחת הדילמות נקשרת בשאלה הא בחירת
משקפת ניתוק מדר החיי הקיבוצית או דווקא חיבור ורציפות לרעיו זה .בכל מקרה הנושא בו
בחרנו להתמקד הוא הסיבות להיוותרות בקיבו /וההתמודדות היומיומית על דר חייה
החדשה בו.
המחקר כלל שימוש בשיטות אתנוגראפיות כתצפית משתתפת שליוותה יחידי שנותרו בקיבו/
בחיי היו יו ,בלימוד שיעורי בבית הכנסת ובאירועי שוני .וכ שיטת ראיונות עומק אישיי
ע חוזרי בתשובה החיי בקיבו /החילוני וע חבריה לקיבו /המתנגדי לתופעת החזרה
בתשובה ולהשלכותיה.
חומרי נוספי ששמשו אותנו במהל תהלי איסו %הנתוני היו חומרי ארכיוני מהקיבוצי
השוני בה נמצאי חוזרי בתשובה והקשורי למאבקי סביב הקבוצה ,כתבות מהעיתונות
החרדית ומהעיתונות הקיבוצית אשר סקרו את סיפור של החוזרי בתשובה בקיבוצי כל אחת
מביאה את נקודת המבט שלה ,וכל חומר כתוב אחר אשר הופ /בי החוזרי בתשובה או נגע
לסיפור .כלל הקיבוצי בה פעלנו נמני על התנועה הקיבוצית המאוחדת ובכול קיי תהלי
של התחדשות קהילתית והפרטה מוגבלת או מואצת.
בהרצאה זו ברצוננו להתמקד בחוויה המחקרית שלנו כחוקרי המגיעי מרקע תרבותי שונה:
האחד מבית דתי לאומי עירוני והשנייה עוזבת קיבו ./מצאנו את עצמנו חווי את החוויה
המחקרית "בשני קולות" .ההסתכלות על המרחב הקיבוצי ,ההקשבה לסיפורי החיי של בני
הקיבו ,/עיבוד נקודת החזרה בתשובה ,ההגעה לחדר הצעירי הקיבוצי המקושט "בארו ספרי
יהודי" מאולתר .ההרצאה תתמקד בחוויה ,בהסתכלות ,בניתוח ובשיתו %פעולה הפעולה המחקרי
בי שני חוקרי השומעי בשני קולות.
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המשמעויות האתיות של להיות חוקרת במקו העבודה
סמדר בר טל ,מכללת לוינסקי ,מכו מופ"ת

בכנס יוצגו הדילמות האתיות שליוו אותי כחוקרת במכללה להכשרת מורי בה אני מלמדת.
תחו המחקר נשק לתחו עיסוקי המקצועי בהוראה .המחקר התמקד בקבוצת מיעוט של מרצי
ידועה ומוכרת במכללה ,שמובילה שינוי בסביבת הלמידה .הבחירה במתודולוגיית מחקר של
"חקר מקרה" נבעה משיקולי רבי ,בניה הרצו לחקור תופעה לעומק ובהקשר ייחודי של
המכללה .היתרונות ב"חקר מקרה" היו הנגישות הנוחה מאד להגיע לאינפורמנטי ,שיתו%
הפעולה וקבלת הסכמת להשתת ,%האפשרות להשגת מסמכי והכרת המוסד מבנהו על מבנהו
הפורמלי והבלתי פורמלי וכמבול לחקור את הנושא המרכזי של תחו עיסוקי ע הקשיי
והבעיות שמתעוררי .א יחד ע זאת פרדיגמת מחקר זו מעלה סוגיות אתיות רבות .לכ,
הרגשתי מחויבות גדולה להביא למודעות מושאי המחקר וקהילת החוקרי את הנושא ולתת לו
מענה ככל שנית.
ככל שהתקרבתי אל מושאי מחקרי עלו שאלות אתיות רבות יותר :לגבי גבולות הקשר עימ,
מידת החדירה לעולמ הפרטי ,אמירת האמת באשר למטרות המחקר ,גילוי והסתרה של זהות,
תמיכה או ביקורת עליה.
המעבר מתפקיד עמיתה לתפקיד חוקרת ,ניסיו לאסו %מקסימו מידע א לשמור על אנונימיות
הנחקרי ,העדר פגיעה וחשיפת מידע אינטימי ודפוסי התנהגות במהל עבודת .כיצד להביא
אות להשתתפות מרצו ואי יצירת מחויבות הדדית הנובעת משיקולי אישיי או מקשרי עבודה
במהל המחקר עלו דילמות אתיות דילמות הקשורות בנתוני שנאספו והפרשנות של מוסרי
המידע ושלי .כמו כ התעוררו התלבטויות קשות בנושא של מימו המחקר והאפשרות שהמימו
עשוי להטות את ממצאי המחקר.
במחקר נקטתי שורה של צעדי ע הנחקרי כמו :שיקלוט הראיונות ע"י החוקרת ,שמירת
החומרי ,הסוואת שמות ,קבלת הסכמה מדעת של האינפורמנטי והצגת הממצאי בפניה .כל
זאת כדי לשמור על רמה גבוהה של אתיקה בביצוע המחקר ושמירה על זכויות הפרט ,כבוד
לאנשי ושמירה על האמת.
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והרהרתי לעצמי :מי לומד יותר?
ניקי אהרוניא ,אוניברסיטת מונש ,אוסטרלי ,משרד החינו  ,ישראל

כמדריכה לחינו לשוני ,יזמתי השתלמויות מורי במשרד החינו העוסקות בהוראת
הכתיבה .בנוס %לעיסוק בפדגוגיה ,בהשתלמויות אלו ,המורי נפגשי ע הכתיבה ככלי
ללמידה והעצמה מקצועית .בארבע שני האחרונות השתתפו כ  250מורי מבתי ספר
יסודיי בשש ערי במחוז צפו.
כמורת מורי העוסקת במחקר על למידת המקצועית של מורי ,אני מודעת לכ שלאור
תהליכי ההוראה וההערכה ,אני בעצמי מתפתחת באופ תמידי .למידה זו מתרחשת בהקשרי
חברתיי מגווני :בדיאלוג ע המורי המשתתפי בהשתלמויות בהנחייתי ,באמצעות
השיח הכתוב בפורו המתוקשב שמלווה את ההשתלמויות ובחשיפה לפרקטיקה של המורי
בכיתותיה .למידה זו מתרחבת כאשר אני יוזמת דיאלוג ע חוקרי אחרי סביב טקסטי
כתובי שאני מפיקה על עבודתי.
כמחנכת וכחוקרת העורכת מחקר פעולה נרטיבי על עבודתי ע המורי ,הכתיבה עצמה היא
ציר מרכזי בלמידתי ובעבודתי .עבורי ,הכתיבה היא דר עוצמתית לחקור את מעשיי .הכתיבה
מאפשרת לי לעקוב אחרי שינויי במחשבתי ובעמדותיי ולהבי את המניעי לשינוי .דר
הכתיבה אני שואלת את עצמי שאלות ומגבשת כיווני פעולה .כתיבה רפלקטיבית ביומ מחקר
ובבלוג ,עוזרת לי לערו רפלקציה משמעותית ,לשקול חלופות ולהגיע למסקנות.
בהרצאתי אציג דוגמאות של טקסטי רפלקטיביי ,המעידי על הלמידה שלי מתו שיח
ופעולה וקטעי מתו ההתכתבות שלי ע מורי .בנוס ,%אציג את הדר שבה ,לאור שני,
למידה זו מוצאת את אותותיה בעבודתי ,במחקרי ובפרסומיי .אמחיש כיצד הידע שלי
מקריאה מקצועית מעובד בכתיבה רפלקטיבית ,מוצא את דרכו לעשייה החינוכית שלי ומעובד
שוב בכתיבה מקצועית .לבסו ,%אדו בתרומתו של בלוג מחקרי להתפתותי המקצועית.
בחקר הפדגוגיה שלנו כמורי מורי ,עלינו לתאר את דרכי הוראה שלנו ,להמליל את הידע
שנוצר באינטראקציות מקצועיות שונות ולשת %עמיתי בידע שנבנה .הרצאה זו הינה צעד
נוס %בשיתו %ובחיפוש דיאלוג מסוג זה.
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"אני לוקחת אות איתי" :נקודת המבט של החוקר/ת במחקר על הזנחה עצמית*
גב' סיגל נעי ,ד"ר טובה בנד וינטר שטיי ,ד"ר ישראל )איסי( דורו ,אוניברסיטת חיפה

מה אנו מביאי למחקר? מה מעוררי אצלנו נושא ונשוא המחקר? כיצד אנו ממצבי את עצמנו
ביחס אליו? מחקר איכותני ש דגש על מעורבות החוקר כמשתת %פעיל בכל שלבי המחקר.
כתוצאה מכ  ,המחקר הוא תוצר משות %של יחסי החוקר והמשתתפי כמו ג של המשמעויות
ששני הצדדי מעניקי לתופעה הנחקרת.
מטרת הרצאה זו היא לתאר ,באמצעות רפלקציה ,את מעורבות החוקר בצמתי מחקר
משמעותיי והתמודדות ע מחקר רגיש" ,קשה לעיכול" שעסק בהזנחה עצמית של זקני
בקהילה.
רפלקציה היא תכונת מפתח וכלי חיוני בהלי המחקר המעודדת קיו שיח מתמש של החוקר ע
עצמו אודות החוויה החיה ,תו כדי התרחשותה ובחינה ביקורתית מתמשכת של התפקיד האישי
כחוקר.
ההרצאה תעסוק בפערי בי המצופה על ידי החוקר לבי המפגש ע נשואי המחקר בשטח,
בקשיי להכיל את נושא המחקר והמציאות אליה נחש %החוקר ,כמו ג בדרכי "לשרוד" את
הראיונות ולהגיע בסופו של תהלי לכדי תמונה המצליחה להביא את האד שמאחורי התופעה.
*המחקר נער בסיוע קר המחקרי של מכבי שירותי בריאות
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נרטיב ככלי להבניית זהות
יו"ר :פרופ' עמיה ליבלי
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למ ְש ֵמע סיפור חסר משמעות :כתיבה נרטיבית כמנו בעיצוב זהות לאחר טראומה מוחית
ַ
ובשיקו ממנה מבטו של הפגוע
פרופ' יור עשת ,האוניברסיטה הפתוחה

אפיי הרב ממדי של פציעות מוחיות קשות קשור בדר כלל בשינויי דרמטיי בתפיסת האני
ובריסוק כל המוכר והידוע לפצוע על יכולותיו הקוגניטיביות ,הרגשיות והחברתיות .טראומה זו
מחייבת את הפגוע בהבניה יעילה של נרטיבי ,שאמורי לתמו בהתמודדות ע המצב החדש.
זאת ,על בסיס ההנחה שבמסגרת עיצוב הזהות מגבשי בני אד נרטיבי מתמשכי החותרי
למציאת משמעות לנסיונותיה ושיקומ.
מכיוו שעיקר הנזקי הנגרמי מהפציעה המוחית הינ סמויי מ העי ,התמודדות ע
הטראומה מחייבת את הפצוע לצאת למסע רב שני של חקירה ומיפוי עצמי ,לש זיהוי והגדרה
של היק %הטראומה ,לפיתוח אסטרטגיות התמודדות עמה ,ובסופו של דבר :להגדרה עצמית
מחודשת ולקביעת עמדה אישית מולה .לרוע המזל ,הפרדוכס בפגיעה המוחית הוא בכ שהיא
מלווה בפגיעה במנגנוני המ.דעות והאינטרוספקציה מה שמהווה המכשול העיקרי בהתמודדות
יעילה עמה .עקב כ  ,נודעת חשיבות רבה לדיווחי אותנטיי של אנשי שעברו טראומות מוחיות
קשות ,דיווחי העשויי לתרו לשיפור הבנתנו את תהליכי ההתמודדות ,השיקו והבניית
התודעה לאחר טראומות מוחיות.
בהרצאה ייד7נו תהליכי אלה מנקודת מבטו של המחבר ,אשר נפצע במוחו באופ אנוש במלחמת
יו הכיפורי .ההרצאה ,המהווה תוצר של עשרות שנות התבוננות וחקירה עצמית של הפגיעה
המוחית והטראומה ,תתבסס על ניתוח תהליכי הבניית זיכרו ותודעה המתוארי בספרו של
המרצה "אד הול הביתה" )הוצאת "כתר" ,(2010 ,ספר המהווה מחקר נרטיבי ביוגרפי ,הד
בתהליכי התמודדות ע טראומה קשה ,בהבניית זהות וברכישת בעלות על הטראומה והנכות
בעזרת כתיבה נרטיבית .ההרצאה מבוססת על הנחות המתודולוגיה הפנומנולוגיה פרשנית
ומטרתה לבחו את הדפוסי הנרטיביי האופייניי לתהליכי יצירת זהות ומשמעות בהתמודדות
ע תוצאותיה של טראומה קשה .בהרצאה אדו בכתיבה הנרטיבית כמנגנו רב עוצמה בהנגשה
פסיכולוגית ,ביצירת משמעות ובהשלמה ע חוויה טראומטית קיצונית.

מושב  – 127נרטיב ככלי להבניית זהות

''שפת א'' סיפור החיי בבית מדרש לנשי בפריפריה
דפנה חורב בצלאל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מנהלת "שפת א"
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בהרצאתי אציג מודל שפיתחתי ,לעבודה קהילתית חינוכית ע נשי מהפריפריה באמצעות
שימוש בסיפורי חיי ,ש הפרויקט "שפת א" .הפעלתי פרויקט חברתי זה במושבי הדרו
וכעת אני שוקדת על פתיחת קורס להכשרת מנחות על פי מודל זה .כמו כ ,בהרצאה אתייחס
למחקרי האקדמי בעל הזיקה לפרויקט הנזכר ,מחקר העוסק ב"חייה ,עולמ ותפיסותיה
הדתיות חינוכיות של נשי מבוגרות יוצאות ג'רבא ,תוניסיה ,החיות במושב שרשרת שבנגב
הצפוני".

(The Life , Worlds, and Religious-Educational Conceptions Of Elderly

)Women of Jerba, Tunisia, Presently Living In moshav Sharsheret in Southern Israel.
הפרויקט "שפת א" הפועל כבית מדרש ייחודי בי דורי לנשי בקהילה בנושאי חינו ערכי
ויהודי ) ‘Sefat Em’ (=Mother Tongue) A Women’s Inter-Generational and Communal
) Bet Midrash Dealing with Jewish and Values Oriented Educationמבקש ליצור לימוד
והתחדשות בקרב נשי ,לצד קשר ושמירה על הרצ %המסורתי קהילתי .בפרויקט ,בנות הקהילה
משוחחות על נושאי משמעותיי בחייה כנשי ,ולומדות באמצעות סיפורי החיי על אופני
התמודדותיה השוני .בית המדרש עוסק בהנחלת המסורת הנשית ,היהודית ,הערכית והחינוכית
שמקורה בעל פה למשפחה ,לקהילה ולחברה תו מת הזדמנות לנשי מבוגרות וצעירות ללמוד
ולשוחח יחדיו בנושאי חינו יהודי וערכי.
המתודולוגיה:
בהרצאה אעסוק בסוגיות המתודולוגית שעבודת השטח מזמנת לי .אתמקד באופ שבו המחקר
והפרויקט החברתי הנזכרי לעיל נעשי ואתייחס לאתגרי שעומדי בפתחי במהל הפרויקט
והמחקר .דוגמאות לסוגיות שאעסוק בה :המתח או הדיאלוג בי מחקרי לעשייתי החברתית,
אופני התמודדותי ע השימוש האחר בסיפורי חיי ,בשונה מהצורה הקלאסית שבה החוקרת
יושבת ע מסרנית ומתעדת את סיפור החיי ובשונה מבית המדרש הקלאסי בו הטקסט הכתוב,
שנכתב בד"כ ע"י גברי ,הוא זה במרכז.

 17בית מדרש בי דורי לנשי בקהילה המבוסס על סיפורי חיי בנושאי חינו יהודי וערכי
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"הציפור הכחולה שלי היכ היא מסתתרת?" הנרטיב ככלי לפיתוח והרחבת הזהות האישית
והמקצועית של מנהיגי
ד"ר רעיה יואלי ,האוניברסיטה העברית

המחקר מבקש לבחו את כוחו של הנרטיב ככלי לחקירת ההתפתחות המקצועית ,ומת מענה
ליצירת סיפור מועד %מקצועי מיטבי ,בקרב מנהיגי ואנשי מפתח בחברה .מנהיגות מחוללת
מתכוונת להפו את הבלתי אפשרי לאפשרי ,בכוחה לעצב ארגוני וחברות ,כאשר חזונו האישי
של המנהיג ,מהווה מרכיב מפתח בעיצוב החזו הארגוני( Yoeli, Berkovich,2010 ) .
יחד ע זאת אנו עדי לתופעה הולכת וגוברת של מנהיגי ,אשר מצויי בשלבי קרירה שוני,
העוסקי בשאלת חיפוש הזהות ,ויצירת חזונ האישי .ה עוסקי בשאלות כגו :מהו הייעוד
אליו ה חותרי? מה המשמעות שאותה ה רוצי ליצוק לעבודת? מה השינוי אותו ה רוצי
ליצור? תהלי גיבוש הזהות המקצועית הינו תהלי של יצירת סיפור מועד ,%אשר לרוב מתחיל
בשאלת המשמעות שאליה חותר האד .בהרצאה זו יוצג מחקר פעולה ,אשר חוש %נרטיבי
שוני של מנהיגי ,אשר חוו חוויה של משבר זהות ,וחיפוש משמעות חדשה להתפתחות
האישית והמקצועית .יחודו ותרומתו החדשנית של מחקר פעולה זה הינו באור אותו הוא שופ על
הנרטיב ,ככלי לפיתוח זהות מקצועית ,תו הדגמה של סיפורי אישיי מקצועיי ,וחשיפת
כלי נרטיבי ,המאפשרי בניה של סיפור מועד %מקצועי .מתו הסיפורי המקצועיי שעלו
נית למצוא נרטיבי שוני ,היוצרי את הסיפור המועד ,%לדוגמא" :מחיפוש לגילוי",
"מבחירה צפויה לבחירה מודעת"" ,הרוצה או המרצה" " ,מחלו להגשמה"" ,מהחמצה
למשמעות ".כמו כ ,המאמר מציע כלי נרטיבי להרחבת הסיפור ,וליציקת משמעות לסיפור
המקצועי המועד .%ממצאי המחקר מראי ,כי טמונה סכנה באימו /זהות מקצועית ,שאינה עולה
בקנה אחד ע עול הערכי ,והחות האישי כיוצק משמעות .כמו כ ,ה מחזקי את הטענות
נגד בחירה מקצועית שאינה תואמת את הערכי האישיי של המנהיג ואינה בעלת משמעות
אישית עבורו .פעולות מעי אלו עשויות להוביל לתחושות אשמה וכישלו ,ועלולות למנוע את
המחויבות של המנהיגות ,ההכרחית לצור הצלחה ומימוש העצמי ,הנובעי מהעצמי האותנטי,
ולא מהתאמה לנורמות החברתיות .לאור זאת ,תרומת המחקר הנוכחי הינה באפשרות לפתח
כלי ואסטרטגיות מ המחקר אל העשייה בשדה ,ומ הפרקטיקה היישומית אל הידע התיאורטי.
כל זאת על מנת לאפשר תהליכי פיתוח מקצועי למנהיגי ,המביאי את סיפור התפתחות
האישי והמקצועי ,כשזורי יחדיו ,לקראת בניה ויצירה של סיפור מועד %מקצועי.
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סיפור מחדש ועיבוד של אירוע דחק :כלי להערכה משווה של סיפורי "מקבילי" על פי
מנגנוני הבררה הנרטיבית
אליסו סטר פר ,/גבריאלה ספקטור מרזל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מכללת ספיר

סיפור מחדש ) (retellingשל נרטיבי הוא נושא מרתק ,הטומ בחובו מפתח להבנת הקשר ההדדי
בי נרטיב וחיי .א %על פי כ ,העיסוק המחקרי במשמעויות של הסיפור מחדש ובמנגנוני
הספציפיי שבה הוא מתבטא ,הינו מועט ביותר .בהרצאה זו נציג שיטה לניתוח נרטיבי
"מקבילי" – שני נרטיבי או יותר ,המסופרי על ידי אותו מספר ,לאותו מראיי ,על אותו
אירוע או סדרת אירועי ,בנקודות זמ שונות .השיטה מבוססת על המודל הפרשני של ספקטור
מרזל ) ,(2010המזהה ששה מנגנוני בררה שבאמצעות נרטיבי מתעצבי ומסופרי :הכללה,
חידוד ,השמטה ,השתקה ,השטחה וייחוס משמעות "הולמת" .מודל זה שימש במחקרי מגווני
לניתוח נרטיבי עצמיי ,בהתבסס על השוואה בי הנרטיב העיקרי ) (Rosenthal, 1993של
המרואייני לבי היסטוריות חייה .בהרצאה זו יוצע יישו ייחודי של מודל מנגנוני הבררה,
המושתת על השוואה בי שני נרטיבי "מקבילי".
הניתוח יודג באמצעות נרטיבי שהופקו במחקר על נהגי אוטובוס ישראלי שחוו אירוע טרור
בזמ הנהיגה באוטובוס שלה .הנהגי רואיינו פעמיי ,בהפרש של שלוש שני בי הראיונות ,על
ידי החוקרת הראשונה .בהרצאה נראה כיצד ניתוח משווה של שני הנרטיבי ,המתחקה אחר
הביטויי הצורניי והתוכניי של מנגנוני הבררה הנרטיבית בכל אחד מה ,עשוי לשמש צוהר
לתהלי העיבוד של האירוע :למידה שבה חל )או לא חל( שינוי לאור זמ בתפיסת המספר את
התנהגותו לפני האירוע ,בזמ האירוע ואחריו ,במשמעויות שהוא מייחס לאירוע ,וא %במצבו
הרגשי .באמצעות דוגמאות של "שיפור" ושל "התדרדרות" לאור זמ ,כפי שאלה משתקפי
בטקסטי נרטיבי ,נציע את מנגנוני הבררה הנרטיבית ככלי לאבחו העיבוד של אירוע דחק בכלל
וטראומה בפרט.
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מורכבות וסיכוי בחינוכ של בני אוכלוסיות מודרות
יו"ר :ברכה אלפרט ושמחה שלסקי
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מורכבות וסיכוי בחינוכ של בני אוכלוסיות מודרות :ממצאי מחקרי אתנוגרפיי
ברכה אלפרט ,שמחה שלסקי ,המכללה האקדמית בית ברל

במושב זה מוצגי ממצאי מחקרי אתנוגרפיי שעסקו באוכלוסיות ילדי ובני נוער שונות
וחלשות מרוב אוכלוסיית הילדי בישראל .המחקרי בוחני תהליכי חינוכיי ,ארגוניי
ותפיסתיי במסגרות חינו שבה לומדות אוכלוסיות אלה ,מספקי תיאור ,ניתוח ופרשנות של
תהליכי אלה ,ומצביעי ה על בעיות ופערי בי אמונות לבי המציאות בשדה המאתגרי
אותנו ,וה על כיווני ודרכי שיש בה סיכוי ותקווה לתיקו .המחקרי ממחישי את כוחה של
עבודת שדה אתנוגרפית הכוללת תצפיות וראיונות בחשיפה ובבחינה של תופעות חינוכיות
הדורשות טיפול והתייחסות.
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שינוי תפיסתי וערכי בקרב צוות רב מקצועי בנושא חינו מיני לתלמידי בעלי פיגור שכלי
איריס מנור בנימיני ,עדי עמיהוד ,מיכל שרייבר ,תמי שטרנליכט ,ביה"ס הניסויי ממ"ד "שלו"

התמודדות ע נושא המיניות בקרב אוכלוסיית תלמידי בוגרי )גילאי  (12 21ע פיגור שכלי
הינו מורכב ורגיש בשל מאפייני הלקות .מחקרי מצביעי על כ שלאנשי בוגרי ע פיגור
שכלי יש ידע מצומצ והתנסות מועטה בתחו המיני .נוס %על כ  ,קיימי גורמי המעכבי
התפתחות פסיכו סקסואלית תקינה.
הנושא רגיש בקרב הבוגרי ע פיגור בשל היות אוכלוסייה זו מועדת לניצול מיני ,ובקרב אנשי
המקצוע .הוראת הנושא בכיתה מהווה קושי לצוותי הרב מקצועיי ,והוא מעורר מבוכה
כשדני בו בפומבי .הנושא קשה על אחת כמה וכמה כאשר יש צור ללמד אותו בקרב אוכלוסייה
של תלמידי בעלי פיגור ,ובמיוחד בבתי ספר דתיי.
בשל מורכבות ורגישות הנושא ,הבניית תוכנית לימודי היא מאתגרת והצלחתה מהווה סיכוי
להתמודדות ע הנושא במערכת החינו  .הבנייה של תוכנית כזו ויישומה ,נעשתה במהל חמש
שני בבית הספר הניסויי ממלכתי דתי "שלו" לתלמידי בוגרי ע פיגור שכלי .המחקר
המוצע להצגה בכנס עקב אחר עבודתו של צוות רב מקצועי בתהלי הבניית התוכנית .הממצא
המרכזי של המחקר מראה שסיכוי להצליח ביישו התוכנית מותנה בשינוי עמדות של אנשי
המקצוע .בכנס אנחנו מבקשות להציג חקר מקרה אתנוגראפי .איסו %הנתוני כלל  29ראיונות,
 92תצפיות בשיעורי חינו מיני חברתי צילו שיעורי בנושא חברתי מיני בכיתות ,ותיעוד 40
ישיבות של הצוות הרב מקצועי בנושא זה .נציג את תהלי המחקר ,ממצאיו ומורכבותו.
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מוסדות בית הספר בי הכלה להדרה :מקומו של האבחו הפסיכולוגי בביה"ס בניתוב ילדי
לקריירה של חינו מיוחד
סמדר תובל ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש קיי

בהצגה אתאר פרק ממחקר אתנוגרפי שבח מהו התהלי בו מעורב צוות בית הספר היסודי,
הכולל מורות ,מנהלות ,יועצות חינוכיות ,ופסיכולוגיות ,המנתב ילדי שנכנסו למערכת החינו
הכללית ,למסגרות של חינו מיוחד .במחקר נשאלה השאלה מה הייצוגי החברתיי
המשתתפי בתהלי  ,מה הפרוצדורות הגלויות והסמויות של צוות ביה"ס ,וכיצד ה באי לידי
ביטוי בחיי ביה"ס .בניתוח פרשני של הממצאי נמצא תהלי מיו חברתי מתמש המתחיל ע
כניסת הילדי לבית הספר ,המנתב ילדי לקריירות חינוכיות שונות ומדיר ילדי מסוימי אל
מחו /למערכת הנורמטיבית.
ממצאי המחקר הראו שמול האידיאולוגיה המוצהרת של הכלה והתנגדות לבידול בבתי הספר
והמבנה הבסיסי של בית הספר היסודי 'הכיתה' שהוא במהותו מבנה מכיל ,נבנו בבתי הספר
מוסדות רבי לשרות הריבוד וההדרה .אחד המוסדות הבולטי היה האבחו הפסיכולוגי
ותפקידו בבית הספר .האידיאולוגיה המוצהרת של האבחו הפסיכולוגי ,כפי שיוצגה בשיח בבית
הספר הייתה של הכלה וסיוע בהשתלבות של ילדי ,והתבססה על תפיסה חברתית שוויונית.
לעומת זאת בפועל ,האבחו שימש ככלי ממיי ומבדל המייצג תפיסה חברתית היררכית ריבודית
והיווה את המהל הגוזר ,הטקסי ,הסופי לבידול .ייצוג האבחו הפסיכולוגי כמכשיר
"אובייקטיבי" מדעי המחליט על הבידול ,הסווה את הקונפליקט שבי האידיאולוגיה והמעשה.
נמצא במחקר שההחלטה על שליחת ילד לאבחו היוותה הסוואה להוצאה לחינו המיוחד .כ
האבחו ,כפעולת אל חזור ,הפ למעי טקס שהוא המשוכה האחרונה לפני הבידול .אחרי האבחו
ההחלטה על הוצאה למסגרות החינו מיוחד הייתה כמעט מובטחת וההחלטה על הפניה של ילד
לאבחו פסיכולוגי הפכה לכמעט חופפת להחלטה להוצאה של ילד לחינו מיוחד.
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בי "סדר" ל"כאוס" :המקרה של ג ילדי זרי בדרו תל אביב
אילאיל אמיר ,האוניברסיטה העברית בירושלי

המובלעת הקוסמופוליטית של מהגרי העבודה באזור התחנה המרכזית בתל אביב הינה מובלעת
בעלת תנאי דמוגרפיי ,פוליטיי וסוציו אקונומיי ייחודיי ,ומהווה חלק מהשינויי
הסוציו פוליטיי המשמעותיי המתרחשי במציאות הישראלית ,ומעסיקי את אנשי המחקר
התיאורטי סוציולוגי ואת מתווי המדיניות כאחד.
מחקר זה מבקש לבחו מאפייני מסגרת טיפולית חינוכית המכנה עצמה "ג" ,אחת מבי עשרות
מסגרות דומות במובלעת ,שמהגרי עבודה יצרו באופ עצמאי עבור פעוטות וילדי הממוקמי
בתחתית סול המעמדות בחברה הישראלית ,תו עצימת עיניי של הרשויות והסתלקות
מנטילת אחריות.
המחקר בוח ומתעד את תפיסת הילדות והחינו המשתקפת מתו דפוסי ההתנהלות היומיומית
ודפוסי הסדר הקיימי במסגרת זו ,בהתבסס על ההבחנה בי מצבי של "סדר" ו"כאוס",
מושגי בעלי חשיבות תיאורטית סוציולוגית וערכית חינוכית .הזיקה בי "סדר" ל"כאוס" נבחנת
באמצעות מחקר אתנוגראפי שכלל תצפיות משתתפות וראיונות ע גורמי מפתח במסגרת.
הממצאי מלמדי כי הדפוסי השוררי במסגרת הולמי את המושג הפרדוקסלי "סדר
כאוטי" ,המשק %גישה שונה מהגישות המגדירות סדר ואי סדר במושגי דיכוטומיי או
לינאריי .מושג זה מתייחס לדפוס סדר המערבל באופ תמידי סוגי שוני של סדר ואי סדר,
תו כדי התרחשות והשתנות הרציפה; דפוס המערבב בי מגמות עקביות ,א ליניאריות לבי
תופעות נקודתיות משתנות ,או חוזרות על עצמ.
הטענה המרכזית היא ,כי מסגרת זו מאתגרת מודלי מערביי וישראליי למסגרות חינו ,
ובפרט לגני ילדי ,מבחינת "השחקני" ,מבנה הזמ והמרחב ,הפרקטיקות והיחסי
המתקיימי בה ,וא %חותרת תחת תפיסות הילדות והחינו המקובלות במערב ובישראל .כ
נטע ,כי הסדר הכאוטי בג הינו תוצר של התנאי הסוציו פוליטיי והכלכליי הייחודי
השוררי במובלעת ,ומשק %הוויה יומיומית של מצוקה ,ארעיות נמשכת ,זרות ,הדרה ,חוסר
וודאות ,הטרוגניות וטשטוש גבולות שייכות.
* המאמר מבוסס על עבודת מ.א )כחלק צפוי של עבודת דוקטורט( בהנחייתה של פרופ' תמר
רפופורט מהאוניברסיטה העברית.
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"מפנה" זו תחנה לסיפורי מאוד אנושיי ,מאוד מסובכי...מקו שבו עוד מאיר אור יו"...
דיוק בית ספר "מפנה" כפי שמשתק בעיני חברי הצוות שלו
עדנה קפל גרי ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש דוד ילי ,ירושלי
יוליה מירסקי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בית ספר "מפנה" בירושלי הינו מסגרת חינוכית טיפולית המצליחה לחולל מפנה בחייה של בני
נוער נושרי .מידי שנה נקלטי במסגרת זו כחמישי בני נוער שאינ עובדי או לומדי
וסובלי מחסכי לימודיי ,חברתיי ,רגשיי והתנהגותיי .בבית הספר ה פוגשי מצע
חינוכי טיפולי כוללני שמתקיי כמכלול אחד ובטווח זמ מוגדר של שנה .במחקר מעקב על בוגרי
בית הספר נמצא כי מרבית חזרו ללימודי במסגרות נורמטיביות בקהילה.
על מנת ללמוד על הצלחתה של מסגרת בית ספרית זו ,המחקר הנוכחי התמקד בחוויית של בני
נוער נושרי וחברי הצוות המטפלי בה בבית ספר "מפנה" .המחקר שילב בי שתי מסורות
מרכזיות במחקר האיכותני :הגישה האתנוגרפית והגישה הפנומנולוגית .בהתא למסורת
האתנוגרפית המדגישה את תיאור תרבותה של החברה והבנת משמעויותיה באמצעות מעורבות
בחייה של אנשי ,איסו %הנתוני נעשה באמצעות תצפית משתתפת שהתפרשה על פני שלוש
שני.
בהתא למסורת הפנומנולוגית שמדגישה את המשמעות שנותני המשתתפי לחוויית נערכו
במש שנתיי נוספות ראיונות עומק ע בני נוער וחברי הצוות במסגרת זו שאפשרו לקבל תמונה
מקיפה ועשירה יותר על אירועי ,פעילות ומצבי שלא נית לצפות בה באופ ישיר .הרצאה זו
תתמקד בממצאי המחקר העוסקי בהתבוננות חברי צוות שוני על חיי היומיו בבית הספר
והמשמעות שה מעניקי לעבודת החינוכית –טיפולית במסגרת זו.
בתיאורי חברי הצוות ,בית הספר נחווה כ"סביבה מאפשרת טובה דיה" שמצליחה לשאת את
הכאב ,העצב והתסכול של בני הנוער ,להתאי עצמה לצורכיה ,ליצור תחושת שייכות ולהטעי
בה את האופטימיות והתקווה שב"יציאה מ המייצר".

מושב 129
גבולות המחקר האיכותני :ע הופעת ספרו החדש של אשר שקדי "המשמעות מאחורי המילי"
יו"ר :ד"ר יעל דיי
ספרו החדש של אשר שקדי מציג את מאפייני המחקר האיכותני ושש מתודולוגיות על המאפיינות
את מכלול המופעי של המחקר האיכותני .מתו כ  ,הספר מציב את קווי הגבול בי מה שיכול
להיות מוגדר כמחקר וכמחקר איכותני בפרט ,לבי מה שחורג ממחקר איכותני ,א לכיוו אמנות
וספרות או לכיוו מחקר כמותי .מושב זה יוקדש לסוגיית הגבולות של המחקר האיכותני .הרצאה
אחת ,של ד"ר אורי קצי ,תדו בסוגיה באופ עקרוני ושתי ההרצאות האחרות יציגו יישו
מתודולוגי של הסוגיה המתבסס על מחקרי אור בני  9שני שבצעו באוכלוסיית סטודנטי
להוראה ומורי מתחילי.
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בי מחקר ללא מחקר :על הגבולות המתודולוגיי של המחקר האיכותני
ד"ר אורי קצי ,מכללת סמינר הקבוצי

"מחקר איכותני" הוא ש של משפחה ענפה הכוללת מסורות ופרקטיקות רבות המתייחסות
לארבעה היבטי :גישה מחקרית ,סוגה מחקרית ,מתודה מחקרית ומתודולוגיה מחקרית .גישה
מחקרית מתייחסת להנחות הפרדיגמאטיות המעצבות את הדר שבה החוקרי ניגשי לבעיות
ואת השיטות בה ה משתמשי כדי לאסו %נתוני ולנתח .גובה ולינקול )(Guba & 1998
Lincoln,מציעי הבחנה בי ארבע גישות מחקריות איכותניות :פוזיטיביסטי ,פוסט
פוזיטיביסטי ,תיאורטי ביקורתי וקונסטרוקטיביסטי .סוגה מחקרית מתייחסת בעיקרה לאופיו
של תוצר המחקר )'חקר מקרה/מקרי'' ,אתנוגרפיה'' ,תיאוריה המעוגנת בשדה'( .מתודה
מחקרית כוללת את הכלי המחקריי באמצעות מתקיי המחקר )כלי בביטוי מספרי ,כלי
בביטוי מילולי(.
בכדי לקבוע את גבולות המחקר האיכותני נדרשת הגדרה מקיפה המציבה תחת קורת גג אחד את
כל המסורות המחקריות האיכותניות .הגדרה שתכלול את היסודות המתודולוגיי המשותפי
לכל המחקרי האיכותניי ,למרות השוני הרב ביניה ,תבטא את המבדיל אות מהמחקרי
הכמותיי ותאפשר את קביעת הגבול בי מחקר ללא מחקר .בהתבסס על הגדרות המופיעות
בספרות המתודולוגית מציע שקדי בספרו החדש "המשמעות מאחורי המילי" הגדרה המבוססת
על שלושה מרכיבי:
א .מחקר איכותני הוא מחקר המתקיי בשפת המילי ,השפה הטבעית של בני האד,
ובסביבה הטבעית בה חיי בני האד.
ב .מחקר איכותני הוא מחקר המתבסס על כישורי החקר האינטואיטיביי התרשמותיי
של בני האד והחותר לקרבה מעורבות ואמפתיה ע התופעות הנחקרות.
ג .מחקר איכותני הוא מחקר המתבסס על כישורי החקר האנליטיי של בני האד מתו
יצירת מרחק ,רפלקציה ובקרת התהלי המחקרי.
האתגר העומד בפני החוקרי האיכותניי לשמור על האיזו בי מרכיבי אלו ,כאשר נראה כי
מרכיביה לעיתי סותרי זה את זה וחוכמת המחקר היא למצוא את השילוב הראוי ביניה.
על סמ הגדרה זו תוצג בהרצאה פריסה טיפולוגית שימושית של גבולות המחקר האיכותני
בחלוקה לשישה דפוסי מתודולוגיי )מתודולוגיות על( המאפייני את המרחב של המחקר
האיכותני.
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אסו נתוני וניתוח במחקר הבוח את תפיסת הסטודנטי מורי
את תהלי ההכשרה להוראה
ד"ר אורלי עידו ,מכללת דוד ילי והאוניברסיטה העברית בירושלי

המחקר בח את תפיסת של סטודנטי מורי את תהלי ההכשרה להוראה במהל ארבע שנות
ההכשרה ואת תפיסת את תהלי ההכשרה להוראה בראייה רטרוספקטיבית בשלב ההוראה
בפועל ,חמש שני נוספות .זה הוא "מחקר מרובה מקרי" ,והתבצע על פי עקרונות הגישה
האיכותנית קונסטרוקטיביסטית המבקשת להבי את התופעה הנחקרת מתו עולמ הפנימי של
החווי את התופעה.
הנושא והיקפו העמידו את החוקרת בפני אתגרי מתודולוגיי כבדי משקל .שעיקר ,הניסיו
לשמור על איזו בי קשב ,מעורבות ואמפתיה לאוכלוסיה הנחקרת ובה בעת לשמור על בקרה,
ריחוק ורפלקציה כלפי התופעה הנחקרת .כל אחד מהמשתתפי נצפה )וידאו( ורואיי )רש קול(
מספר פעמי במהל שנות המחקר .התצפיות היו מסוג "תצפית מתערבת" בה החוקרי
מעורבי בתופעה הנצפית ובוחני אותה מבפני והראיונות נשאו אופי של "ראיונות עומק"
המאפשרי למרואייני לספר את סיפור בחופשיות יחסית שלא בהתייחס למער שאלות
מחייב.
בשעה שבתהלי אסו %הנתוני נית דגש רב במיוחד לקרבה מעורבות ואמפתיה ע הנחקרי,
בתהלי הניתוח הדגש עבר יותר ויותר לתהליכי של בקרה ,ריחוק ורפלקציה ,א כי נשתמרה
ג מידה רבה של מעורבות וקרבה .הנתוני נותחו בתהלי מדוקדק ב כמה שלבי במתודולוגיה
של 'תיאוריה המעוגנת בנרטיבי' ונסתייעו בתוכנת עזר לניתוח נתוני ,ה"נרלייזר".
התמונה המתקבלת במחקר מצביעה על מספר דפוסי של תהלי ההכשרה שהמשות %לכול דגש
על ההתנסות שהתאפיינה בתפקוד של הסטודנטי כמורי עצמאיי בכיתות בית הספר ,החל
מהשנה השנייה להכשרה .מרבית הנחקרי סבורי כי הכשרה ראויה צריכה להתבטא בליווי
ותמיכה של מדריכי פדגוגיי את תפקוד העצמאי כמורי .מיעוט סברו כי ההתנסות צריכה
להתבצע באופ עצמאי לחלוטי ללא תמיכה וחלק סברו כי התמיכה צריכה להינת על ידי
הקולגות ולא המדריכי הפדגוגיי .לעומת זאת ,כול סבורי כי מרכיב לימודי החינו העיוניי
וכ מרכיב לימודי החינו הדידקטיי הקבוצתיי )להבדיל מהתמיכה האישית( ה מיותרי ולא
תרמו לה דבר .לימודי התוכ הדיסציפלינאריי נתפסי בדר כלל כמענייני וכמאתגרי ,א
תרומת הישירה להכשרת כמורי קלושה.
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הבניית תיאוריה המעוגנת בנתוני במחקר הבוח את תפיסות הלמידה של סטודנטי מורי
גילת כ" ,/מכללת סמינר הקבוצי והאוניברסיטה העברית בירושלי

מחקר זה בח כיצד סטודנטי מורי ,המתכשרי להוראת מקצועות יהדות בבתי ספר
ממלכתיי על יסודיי ,תופסי את תהליכי הלמידה של תלמידיה ומה התמורות החלות
בתפיסות אלו במהל השני .המחקר מתפרש לאור תשע שני ,הכוללי את ארבע שנות
ההכשרה ומתמש עד לתו חמש השני הראשונות של ההוראה כמורי מ המני .המחקר בדק
את תפיסת למידת התכני ,תפיסת למידת מיומנויות הלמידה ותפיסת למידת נורמות התנהגות
של כל אחד מ הסטודנטי מורי הנחקרי.
המחקר התבצע בגישה איכותנית קונסטרוקטיביסטית תו חתירה ליצירת "תיאוריה המעוגנת
בנרטיבי" .מטרת המחקר להבנות תיאוריה אודות תפיסת הלמידה של הסטודנטי מורי,
תיאוריה השומרת על האופי הנרטיבי קונסטרוקטיביסטי של המחקר והקשורה בשקיפות רבה
לנרטיבי של הנחקרי .הסיפורי של הנחקרי מהווי את אבני הבניי של התיאוריה המעוגנת
בנרטיבי .בחינת הנתוני שנאספו ונותחו לא נעשתה מנקודת ראות חיצונית המפרשת את
ההתרחשויות בשיעורי ,אלא נלמדה מכלי ראשו – דברי הסטודנטי מורי עצמ בראיונות,
שבמהלכ ה צפו בצילומי של שיעוריה ותיארו והסבירו מנקודת מבט את אשר התרחש
בפועל.
מתודולוגיית המחקר מקפידה על שילוב בי הקשב וההתמקדות בנחקרי לבי ניתוח אנליטי
מדוקדק הנעשה באמצעות הבניית התיאוריות .לצור זה ,ניתוח הנתוני נעזר בתוכנת
ה"נרלייזר" המאפשרת שקיפות מלאה והבטחה על האיזו בי המרכיבי המתודולוגיי של
המחקר .במחקר זה נבנתה תיאוריה מסדר שני המקישה על תפיסות הלמידה מתו מעשיה
והצהרותיה של הנחקרי ,ומציגה מספר דפוסי תיאורטיי בכל שלשת התחומי הנחקרי
למידת תכני ,מיומנויות ונורמות התנהגות.
התמונה שהתקבלה מציגה מגוו של תפיסות למידה של הסטודנטי מורי בכל אחד משלושת
התחומי שנחקרו ומצביעה בדר כלל על שונות בתפיסות הלמידה לגבי כל אחד משלושת
התחומי ועל מידה רבה )א ג לא מוחלטת( של יציבות תפיסות הלמידה ,ג לאחר הניסיו
המצטבר בהתנסות כמורי.

מושב 131
שלושה סיפורי על סיפור :שיטות לניתוח נרטיבי
יו"ר :ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל
מתדיינת :ד"ר רבקה תובל משיח ,אוניברסיטת בר איל

מתו הכרה בפרשנות הנרטיבית כפעולה פתוחה ורב ממדית ,המאפשרת מגוו של נקודות מבט,
המושב יציג שלוש דרכי אפשריות להתבונ על סיפור חיי אחד .החוקרי ,כול מומחי
בניתוח נרטיבי ,יציגו פרשנויות שונות לסיפור חיי של עמוס ,ב דור תש"ח המרותק לכסא
גלגלי בעקבות אירוע מוחי ומסתייע בעובד זר .לסיכו המושב ,המתדיינת תציע מבט על
הניתוחי שהוצגו ,תו הצבעה על נקודות הדמיו והשוני ביניה ,ותעלה מחשבות כלליות על
אודות טבעה של הפרשנות הנרטיבית.
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שיטת ארבעת העולמות
פרופ' עירית קופפרברג ,מכללת לוינסקי לחינו

בהרצאה יוצגו היבטי תיאורטיי ,מתודולוגיי ומתודיי של שיטת ארבעת העולמות לניתוח
שיח אינטראקטיבי ויודג ניתוח של טקסט נרטיבי על פי שיטה זאת .השיטה פותחה לניתוח
קבצי גדולי של סיפורי אישיי ,סיפורי חיי וסיפורי אינטראקטיביי .בשני האחרונות
הותאמה השיטה ג לשיח אינטראקטיבי שאיננו נרטיבי .המסגרת התיאורטית שהשיטה נשענת
עליה מבוססת על גישות פונקציונליות לחקר השיח המדגישות שמשאבי לשוניי ה כלי
לבניית משמעות .עוד מדגישה המסגרת את מושג 'המיצוב' בשיח המראה כיצד נית לחבר ניתוח
מכוו נתוני ברמת המיקרו ע ניתוח מכוו תיאוריה ברמת המקרו .הגישה ג נשענת על המושג
'זמ נרטיבי' המאפשר לבני אד לנוע בחשיבת קדימה ואחורה וכ להתגבר על 'הזמ
הכרונולוגי' הנע בכיוו אחד תמיד .שיטת הניתוח מאפשרת לחוקרי לפרק את הטקסט לעולמות
ההווה ,העבר והעתיד של המשתתפי ולבחו אות בעול רביעי – עול פרשני ,שבו ה מחברי
את הניתוח ממוקד הטקסט ע תיאוריות המנחות אות .עול ההווה מוגדר כתקשורת בי
המשתתפי בשיח .עול העבר הוא עול ההתנסות של המשתתפי )הנבנה בהווה( ,ועול העתיד
)הנבנה א %הוא בעול ההווה( הוא עול שאליו לעתי שואפי המשתתפי בשיח להגיע,
ומטרת לבחו תובנות שנבנו בעול ההווה על בסיס העבר.
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מנגנוני ברירה בטענה של זהות נרטיבית
ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מכללת ספיר

ההרצאה תציג ניתוח של סיפור החיי על פי המודל הפרשני של מנגנוני בררה .בבסיס המודל
עומדת ההנחה שכל סיפור ,וסיפור חיי בפרט ,טוע זהות ,באמצעות בחירה ,סינו וסידור של
עובדות ביוגרפיות .באופ ספציפי ,כל סיפור מציג מסר זהותי ) (End-Pointמוגדר ,שהוא תוצר
הפעולה של שישה מנגנוני של ברירה נרטיבית :הכללה ,חידוד ,השמטה ,השתקה ,השטחה
וייחוס משמעות "הולמת" .בהתא ,פעולת הניתוח מבקשת לזהות את הביטויי של מנגנוני
אלה בטקסט הסיפורי .איתור מנגנוני הבררה נעשה מתו אסטרטגיה הוליסטית ,הלוקחת
בחשבו את הדיאלוג והפערי בי סיפור החיי להיסטורית החיי ,רואה בסיפור יחידה
שלמה ,נדרשת לתוכ וצורה ,מתייחסת למעגלי ההקשר שבתוכ סופר הסיפור ומאמצת נקודת
מבט רב ממדית ואינטר דיסציפלינרית.
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ניתוח שיח על פי תורת הסימ הלשוני
אליסו סטר פר /וישי טובי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בתיאוריה לשונית המבוססת על תורת הסימ ,אפשר להגדיר ג שפה וג טקסט כמערכת על
המורכבת מתת מערכות המשמשת כלי תקשורת לבני אד .המשמעות של המושג תקשורת
בגישה זו הינה יצירת ניגודי על ידי סימני לשוניי .הטקסט הנוכחי מורכב מסדרה של
ניגודי ,הכולל (1 :הגו %הראשו )אני לעומת אנחנו( לעומת הגו %השלישי )ה(;  (2משפטי
פעילי המשקפי שליטה ואחריות לעומת משפטי סבילי המציגי חוסר שליטה;  (3הצגת
אירועי ומצבי בצורה כרונולוגית לעומת הצגת אירועי ומצבי שנעצרו בזמ; ו  (4ניגודי
בתמות כמו בריאות לעומת חולי ,ציפיות לעומת אכזבות ,והצלחה לעומת כשלו .כל הניגודי
הנ"ל מובדלי בטקסט ע"י סימני שיח בולטי ) (discourse markersהמשקפי את השקפת
העול של הדובר/כותב ויחסי הגומלי בינו לבי העול הסובב אותו .שיטת הניתוח שלנו מפרשת
ג את הצורה וג את התוכ של הטקסט ,וג בוחנת את הטקסט ברמה המיקרו וג ברמה
המקרו בצורה אנטגרלית כדי להגיע לניתוח מקי ,%ממצה והוליסטי.
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דיו :קריאות נרטיביות הנית להציע מפת דרכי לניתוח המתאי?
ד"ר רבקה תובל משיח ,אוניברסיטת בר איל

על רקע ההרצאות הקודמות במושב ,שתצענה קריאות שונות של טקסט אחד ,אדו בשאלות
הדמיו והשוני בי הניתוחי השוני ,ואבקש לחדד את השאלה הא הגישה הנרטיבית,
בהתמקדותה בסיפור ,מחייבת או מכוונת לפרשנויות מסוג מסוי ותחו .מ הכיוו המשלי,
אדגי כיצד סוגי ניתוח שוני מתאימי לשאלות מחקר שונות ,ואציע שכחלק מפיתוח וקידו
המתודולוגיה הנרטיבית ,רצוי לפתח מיפוי של סוגי ניתוח שוני ,והתאמת לסוגיות או דגשי
מחקריי שוני.
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זמ .מרחב .גו .ייצוג :אתגרי וכיווני חדשי במחקר האיכותני
יו"ר :פרופ' עדנה לומסקי פדר
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להיות "ש" בדר אחרת :הראיו האתנוגראפי ככלי לפענוח זהות אתנית במציאות היומיו
יוספה טביב כלי ,%האוניברסיטה העברית בירושלי

הראיו האתנוגראפי הוא הכלי המתודולוגי באמצעותו אני בוחנת את התפתחותה והתגלגלותה
של הזהות האתנית לאור זמ בקרב צעירי )בוגרי בית הספר האינטגרטיבי 'גבעת גונ'
בירושלי( מזרחי ואשכנזי ממעמדות חברתיי שוני ,המפלסי את דרכ בחברה הבוגרת
בישראל.
הראיו האתנוגראפי ) (ethnographic interviewמשלב יחד סידרה של ראיונות עומק לאור זמ
ע כל אחד מהנחקרי ) 4שני( ומעקב רצי %אחרי המתרחש בחייה באמצעות שיחות טלפו,
מיילי ,פייסבוק ופגישות באירועי חברתיי .שיטה זו מבוססת על כינונה של מערכת יחסי
ארוכת טווח בי החוקר לנחקרי ,ועל מפגשי חוזרי ונשני בי השניי בנקודות זמ שונות.
ביסוס מערכת יחסי מתמשכת ע המרואייני מייצרת אתר משמעותי של התקשרות ומגע,
המאפשר ה לחוקר וה לנחקרי להחלי %דעות ולדו יחד במשמעות האירועי המתחוללי
בחייה ,לאור זמ.
לראיו האתנוגראפי חשיבות מכמה טעמי :האחד ,באמצעותו ,מתאפשרת התבוננות "צמודה"
בחיי היומיו של הנחקרי תו כדי חיזוק היכולת הפרשנית של הנחקרי מצד אחד והעצמת
הממד האתנוגראפי .השני ,מסגרת זו מאפשרת לעקוב אחר האירועי השוני בחיי הנחקרי
"או ליי" ולא ממרחק של זמ .ולבסו ,%מאפשר הראיו האתנוגראפי לעקוב ברזולוציות
משתנות ,מורכבות ועדינות אחר התפתחותה של הזהות האתנית ,ולחל /מסלולי ומופעי שוני
שלה.
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איפה הילד? :נרא4ת מרחבית של תלמידי באמצעות 'מפות סובייקטיביות'
חגית זמרוני ,האוניברסיטה העברית בירושלי

בשני האחרונות אנו עדי לפיתוח של מכשירי טכנולוגיי המסוגלי לאתר את המיקו
שלנו במרחב הפיזי .יחד ע זאת ,מכשירי אלו אינ יכולי לספק תשובות לשאלות כמו :מדוע
אנשי ונשי הולכי למקומות מסוימי ,ונמנעי מלהגיע למקומות אחרי.
מחקרי הנערכי מתו גישה איכותנית ,בכלי מחקר נרטיביי מילוליי ,יכולי להרחיב את
הבנתנו לגבי החוויות ,המשמעויות והפרשנויות ,שמייחסי אנשי ונשי למרחב החברתי בו ה
נמצאי ופועלי .אול ,במחקרי מסוג זה ,חסרה האפשרות לראייה רחבה יותר ,ובו זמנית ,של
'התמונה כולה' ,ה של מכלול האפשרויות המרחביות ,מתוכ בוחרי אנשי ונשי ללא ללכת,
ומהיכ להימנע ,וה של מגוו מסלולי התנועה שלה במרחב ,כפי שמתקיימי בפועל ,באותו זמ.
בהרצאה אדגי ויזואליזציה של דרכי פעולה ושל משמעויות שאינדיבידואלי מייחסי למרחב
בו ה פועלי ,באמצעות מחקר שבח סוגיות של הדרה מרחבית ,ניידות מרחבית ו  agencyשל
ילדי וילדות בבית הספר .המחקר בדק את האופ בו הילדות והילדי נעי בשטח בית הספר
שלה .הנתוני ,שנאספו דר תצפיות ,ראיונות ,שאלוני ותמונות ,עובדו בתוכנת מחשב של
)GISמערכות מידע גיאוגרפי( ,ובעזרתה נוצרו 'מפות סובייקטיביות' רבות )כמספר הילדי
והילדות המשתתפי במחקר( .מתו חיבור ה'מפות הסובייקטיביות' נית היה ללמוד על ריבוי
מסלולי התנועה של הילדי והילדות בשטח בית הספר ,ועל מגוו המשמעויות שמייחסי הילדי
והילדות למקומות השוני בבית הספר.
העשרת 'ארגז הכלי' של המחקר האיכותני ,בכלי ויזואליי ודינמיי של מפות ממוחשבות
)שמקור בגיאוגרפיה הומניסטית ובגיאוגרפיה ביקורתית( ) ,(2007 ,Kwanתורמת להבנת מגוו
דרכי הפעולה של אינדיבידואלי ,המשתייכי לקבוצות חברתיות שונות ,במרחב היומיומי
שלה .בהקשר זה ,ה'מפות הסובייקטיביות' ,יוכלו להדגיש את הנוכחות והנראות ) (visibilityשל
הפועלי החברתיי במרחב ,ולתרו להבנת השונות המתקיימת בתו הקטגוריות החברתיות,
ולא רק ביניה.
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אהדה זה בגו
טלי פרידמ ,האוניברסיטה העברית בירושלי

המחקר הרב תחומי שעוסק ב"גו %החווה" ה ) lived bodyלמשל  (Crossley 1995התמקד בעיקרו
בכל הקשור לגו %ה"אחר" – א זה ,לדוגמא ,הגו %הנשי ,השחור ,החולה או הנכה .במרכז המחקר שלי
עומד גו %נורמטיבי" ,רגיל" ,הגו %של אוהד הכדורגל .מחקר זה שעניינו אהדה ואוהדי עוסק בדרכי
בה נאמנות לקבוצת כדורגל מכ.ננת ,משומרת ומנוהלת באמצעות פרקטיקות גופניות אינדיבידואליות
וקולקטיביות.
נקודת המוצא לפיה אהדת כדורגל משוקעת ) (embodiedבגו ,%מציבה אתגר מתודולוגי בהבנת האופ
בו האוהדי חווי את הגו ,%פועלי דרכו ומכונני באמצעותו את זהות.

לפי הפרדיגמה

הפנומנולוגית איכותנית הבנה זו צריכה לנבוע מהסובייקטי עצמ ולכ מחייבת נגישות בלתי
אמצעית אליה והתבוננות ישירה בפעולת .האתגר המתודולוגי מתעצ עוד יותר לנוכח הקושי בחקר
הדר בה הביטוס האהדה מושרש ונטמע בגופו של האוהד )ובעיקר האוהד הצעיר( ,תהלי אשר על פי
בורדייה ,מתרחש מעבר לתודעתו של הפרט ) .(Bourdieu, 1977בנוס ,%הקושי בביטוי מילולי של
חוויות ותחושות גופניות ובהעברת ממדיו סנסורי למדיו של המלה הכתובה או המדוברת
) (Robson, 2000בולט עוד יותר בחקר של ה"גו %ההביטואלי".
כמענה לאתגר המתודולוגי לעיל אדגי בהרצאה את תרומת השימוש בטכניקות וחומרי ויזואליי
לחשיפה ,הארה והבנה של ההביטוס הגופני של אוהד ,עניי אשר קשה להפיק באופ אחר (Sweetman
) .2009בעיקר אציג ניתוח סמיוטי ראשוני )הרקע ,הלבוש ,התנועה ,המימיקה בפני וכיו"ב( של
צילומי ילדי אוהדי המתפרסמי באתרי האינטרנט ,וצילומי שאספתי במהל תצפיות במגרשי –
שהתמקדו ,בי השאר ,באינטראקציה הגופנית בי אבות לילדיה הקטני .כמו כ אציג ממצאי
ראשוניי הקשורי בשימוש בטכניקות ויזואליות במסגרת ראיו עומק .הכוונה בעיקר לתיעוד עצמי
מצול ואוספי תמונות וחפצי שמשמשי את המרואייני לתיאור ולהמחשה של "עבודת" האהדה
שלה.
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אתנוגרפיה של ייצוגי
עמרי גרינברג ,האוניברסיטה העברית בירושלי

בהרצאה זו אדו ב"אתנוגרפיה של ייצוגי" מבנה מתודולוגי תיאורטי המבקש לאפשר לחקור,
לנתח ולדו בקבוצות אוכלוסייה מוכפפות בהקשר אקדמי ביקורתי .אציג מבנה זה מתו הדוגמה
הספציפית של מחקרי בנושא "ילדי הצמתי" :ילדי פלסטיני אשר על מנת לפרנס את
משפחת ,עושי את דרכ דר גדר ההפרדה והמחסומי אל עבר צמתי מרכזיי בשטחי
ישראל ,ש ה מוכרי סחורות ,מנקי שמשות או מקבצי נדבות.
במחקר אינטר דיסציפלינארי זה ניתחתי ארבעה ייצוגי של ילדי הצמתי :פרוטוקולי משתי
ישיבות של הועדה לזכויות הילד בכנסת ,סרט תיעודי קצר ,טקסט של גדעו לוי וכ אתנוגרפיה
שלי עצמי מתצפיות בצמתי הסמוכי לקמפוס האוני' העברית ,הר הצופי .האתנוגרפיה שלי
שימשה אותי בעיקר כטקסט מייצג בפני עצמה ,ולא כזירת מחקר מיוחסת לעומת שאר הייצוגי.
ניסיתי לדלות מכל אחד מהייצוגי ,באמצעותו ובכפו %ליחסו אל הייצוגי האחרי" ,תיאור
גדוש" אתנוגראפי של ילדי הצמתי .ההתערבות התיאורטית האינטר דיסציפלינארית התייחסה
אל מיקומי הסובייקט של כל אחד מהמייצגי ואל מאפייני השיח של הייצוג עצמו .שלב
התיאורטיזציה לא היה מטרת המהל  ,אלא חלק מהניסיו ליצור מארבעת הייצוגי האלו
טקסט אתנוגראפי על אודות "ילדי הצמתי" והשיח הישראלי בנושא.
ההתמודדות המחקרית ע אוכלוסיות מוכפפות ,בעיקר ילדי וכ בהקשר של הסכסו
הישראלי פלסטיני ,מחייבת נקיטת אמצעי זהירות מתודולוגיי בשל הרגישויות האתיות
פוליטיות שהיא מעלה ,אות הביאה התיאוריה הפוסטקולוניאלית אל לב השיח האקדמי .זהירות
זו עשויה להוביל את החוקר לכתיבה רפלקסיבית יתר על המידה ,ו/או לכבילה אל נקודות מבט
פרדיגמאטיות מגבילות .אתנוגרפיה של ייצוגי מנסה א כ ה להפגיש בי כלי פרדיגמאטיי
שוני למע הבניית ייצוג גדוש והגעה אל תובנות תיאורטיות ,ה להימנע מאותה יתר
רפלקסיביות תו ייחוס משמעות מתודולוגית תיאורטית למיקומי הסובייקט של המייצגי ביחס
למושא המחקר ,וה לדו בהשלכות האתיות פוליטיות של פעולת הייצוג.
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מתנדבות מתעדות סיפורי חיי ,קשרי קהילתיי נרקמי :פרויקט
קהילתי במועצה אזורית אשכול ,השוכ בגבול ע עזה
יו"ר :ד"ר ג'וליה צ'ייטי
משתתפות :ד"ר ג'וליה צ'ייטי ורת שטרנברג ,המכללה האקדמית ספיר; הגר ארד ,לאה ברזילי,
נירה דריי ,שלומית שנהר ,קיבוצי ומושבי במועצה אזורית אשכול

מושב זה יציג פרויקט קהילתי מיוחד ,שנולד במרכז חוס במועצה אזורית אשכול בקי.2009 /
הפרויקט משלב מחקר פעולה משת %ע מחקר ביוגראפי/נרטיבי שמתרחש במועצה אזורית
אשכול ,אזור שנמצא על הגבול ע רצועת עזה ונחש %לאיו בטחוני מתמש מעל עשור.
בתחילת הפרויקט ,גייסנו מתנדבות מהמושבי והקיבוצי באזור ,למע תיעוד סיפורי חיי של
וותיקי הקיבוצי והמושבי .מאז אותו גיוס ,העברנו מספר סדנאות הכשרה של ראיונות
ביוגראפיי )סיפורי חיי( ,נתנו סופרוויז'י מקצועי למתעדות ,תמללנו את הראיונות,
והמתנדבות ארגנו ערב חגיגי למרואייני ולבני משפחותיה .חלק מהמתנדבות ג הביעו רצו
להשתת %בשלב הניתוח של הראיונות ,ולכ פתחנו קבוצת לימוד ועבודה לפרשנות .כעת אנחנו –
הצוות המקצועי יחד ע המתנדבות שוקדות על כתיבת מאמר ראשו על סיפורי החיי שנאספו
מש שנתיי ומתכנני את המאמר השני ,שיתעד וינתח את התהלי הקהילתי.
במושב זה ,שתוכנ יחד על ידי הצוות המקצועי של הפרויקט וארבע מהמתנדבות שהפכו לעמיתי
מחקר ומובילות הפרויקט ,נציג את הפרויקט ואת התהלי שעברנו יחד .בנוס ,%מרואיי אחד
יספר לקהל על חוויותיו כמשתת %במחקר .נשת %את הקהל בחשיבה רפלקטיבית על התהלי
שעברנו ועל רעיונותינו להמש  ,הכולל שיתו %רחב יותר של אוכלוסיית האזור בהמש תיעודי,
ניתוחי הסיפורי האישיי ,הפצת הסיפורי והפרשנויות לקהלי שוני במועצה ,ועשייה
חברתית קהילתית הבנויה על תהלי הלמידה והעשייה שלנו עד כה.
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שני בתי וילד קשיי ודילמות אתיות במחקר על משפחות משולבות
משתתפות :פרופ' נעמה צבר ב יהושע ופרופ' גליה צבר ,אוניברסיטת תל אביב
מתדיינת :פרופ' עמיה ליבלי  ,האוניברסיטה עברית ירושלי ,מכללת ת"א יפו

בהרצאה זו נאיר מספר קשיי ודילמות אתיות שעלו במהל מחקרנו על משפחות משולבות וכ
נציג את דרכי התמודדותנו עמ .המחקר עליו מבוסס הספר "שני בתי וילד" עוסק בהורי
המגדלי ילדי לא ביולוגיי שהגיעו למשפחה בעקבות נישואי חוזרי של לפחות אחד מבני
הזוג .המחקר מעלה את חווית הגידול של ילדי לא ביולוגיי מנקודת מבט של הורי מגדלי
ושל ילדי שגדלו במשפחות כאלה .התובנות המרכזיות שהעלו ההורי והילדי מנותחי על
ידנו תו חילו /תימות מרכזיות וכ פירוק הבניות חברתיות מקובלות והצעת דרכי להבנת כוח
והשפעותיה ה על חברי המשפחה המשולבת וה על מערכות נוספות כמו מערכת החינו  ,מערכות
טיפוליות ומערכת המשפט.
סיפורי חיי של כמה עשרות הורי מגדלי וכ של ילדי ממשפחות משולבות שימשו מאגר
הנתוני למחקר .מטבע הדברי כאשר סיפורי עוסקי במצבי אינטימיי ע פוטנציאל
קונפליקטואלי מתעוררי קשיי רבי ועולות סוגיות אתיות סביב מתחי ,יצרי בקורת שיפוט
ועוד.
הקשיי והדילמות שהתעוררו היו פנימיי וחיצוניי .הפנימיי היו שלנו כחוקרות ע עצמנו
ונגעו בי היתר בסוגיות של בחירה :למשל את מושאי המחקר ,מה לפרס ומה להשמיט וכ
אשר בו זמנית אנו חוקרות א ג חלק ממשפחה משולבת – לייצר
במידת היכולת שלנו
הרחקה החיונית בתהליכי השוני של המחקר .זאת ועוד ,העבודה של שתינו יחד שמעל ומעבר
להיותנו חוקרות אנו בראש ובראשונה א ובת טומנת בחובה דילמות אתיות רבות .עיקר קשור
בהליכי ניתוח מאגר הידע המחייב באופ גלוי ונסתר בטקסט ובסב טקסט – התמודדות ע
הנרטיב הפרטי והמשפחתי של כל אחת לחוד ושל שתינו ג יחד.
הקשיי והדילמות החיצוניות היו מול ההורי ומול הילדי נשואי המחקר .בהרצאה זו בחרנו
להציג רק מקצת מהקשיי והדילמות הללו תו התמקדות בתחומי הבאי:
 .1הגנה על המרואייני תו שמירה על האמת המחקרית לאור השלכות של דברי שנאמרו על
יד א .החשש מביקורת .היו מרואייני שהצביעו על האפשרות של ביקורת מצד הנוגעי בדבר
לכשיזהו את הסיפור ולפיכ ביקשו לטשטש וא %למחוק קטעי רבי שהיה בה ביטוי שנתפס
בעיניה כבעייתי .לעיתי היענות לריבוי המחיקות שמטה את ההצדקה להצגת הסיפור כמקרה.
ב.אמירות בוטות .מצבי הפוכי שבה המרואייני התבטאו באופ קשה כלפי בני המשפחה
הגרעינית והחוקרות ראו את הסכנה בדבריה במידה ואלה יזהו עצמ.
.2חרטה .אצל שתי האוכלוסיות היו מרואייני לא מעטי עד כדי סיכו המחקר כולו
חרטה בשלב שבו התבקשו לתת הסכמה כתובה על הריאיו הסופי.

שהביעו

 .3נקמה .מרואייני שביקשו לנצל את הריאיו כאמצעי לנקו בבני זוג לשעבר.
המודעות למעידות אתיות שלוותה את החוקרות )  (Josselson, 1996היה המגדלור שעל פיו ה
קבלו את החלטותיה.
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בלתי נראית :אוטו אתנוגרפיה במחקר העוסק בפגיעה מינית של אימהות בבנות:
שלוש שיחות
שיחה בי פרופ' עינת פלד ,דודי בלט וקהל
מחקר אוטואתנוגרפי הנו ז'אנר מקובל במחקר איכותני א אינו נפו /בקרב חוקרי איכותניי
בישראל .אוטואתנוגרפיה עושה שימוש ברבדי שוני של תודעה ומחברת בי נקודות מבט
אישיות לנקודות מבט חברתיות ,תו שאיפה ליצור טקסט חיוני ,נגיש ,אשר יעורר שינוי.
מושב זה יעסוק בבחירה באוטואתנוגרפיה במחקר פמיניסטי על פגיעה מינית של אימהות בבנות.
המחקר נער בתו הקשר חברתי היסטורי בו נעדר קול של נשי נפגעות תקיפה מינית על ידי
אמ מ השיח החברתי על פגיעה מינית בילדות .למרות ההתפתחויות הניכרות שקיד השיח
הפמיניסטי העוסק באלימות מינית ובהבניות חברתיות ותרבותיות של נשיות ,אימהות ומיניות,
ההבניות החברתיות הקיימות עדיי מונעות ומגבילות את קול של נפגעות אלו מלהישמע,
ובמגבילות את היכולת להמשיג את הפגיעה ולהעניק לה משמעות במסגרת השפה .כשפה מחקרית
אלטרנטיבית ,יצירתית ,בלתי שגרתית ורב ממדית אפשרה הבחירה באוטואתנוגרפיה במחקר
זה לפרו /את גבולות השיח הקיי ולהרחיב אותו ,תו גילוי ויצירת שפה חדשה לתיאור תופעה
בלתי נראית ובלתי מומשגת .הסדנה תעסוק בבחירה וביישו של אוטואתנוגרפיה במחקר העוסק
בפגיעה מינית של אימהות בבנות ,על משמעותיה הרגשיות ,המתודולוגיות והאתיות .הסדנה
תכלול הצגה של חומרי מתו עבודת המחקר ,ושלוש שיחות על אוטואתנוגרפיה.
פרופ' עינת פלד מנחת העבודה ,תראיי את דודי בלט על היבטי שוני בעבודתה
האוטואתנוגרפית; דודי תראיי את עינת על התנסותה ומחשבותיה ביחס להנחיית עבודה
אוטואתנוגרפית במסגרת אוניברסיטאית ,ולבסו %תתקיי שיחה פתוחה בי המציגות לקהל.
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Revolting times, revolting spaces: Steps toward a more just future
Panelists:
Hillary Caldwell, Jen Gieseking, Rachel Liebert, Wen Liu, Einat Manoff,
Puleng Segalo, The Graduate Center, City University of New York

In these revolting times, injustices around the world are intensifying as are collective
protests. As a group of critical feminist researchers from environmental and
social/personality psychology, our projects span the globe and different subject matter
-- from projects on the politics of space; to projects on the politics of survival; to
projects that contest the privatization and commodification. We find ourselves
responding to this key moment for collective reflection and action with critical theory
and activist methods, eager to create conversations on how to develop research
for/with justice. As a group, we work across, and trouble, notions of nation, risk,
structural violence as it is laced into lives, and the fragile vibrancy of solidarities that
come together to critique what is, and demand what could be. In this panel, we
provide insights within and across our projects, tracing the links between theory,
politics and methods, in the academy and beyond. Across various contexts and scales
and with the tools of critical qualitative methods, we ask - How are modes of
resilience, reworking, and resistance changing with/in these global "circuits of
(dis)possession" (Fine, M. & Ruglis, J. 2009)? In doing so, we document a
"countertopographic" engagement that draws contour lines between places that
illuminate their connections through relations of oppression by and resistance to
global and systemic processes (Katz, C. 2001). We thus hope to link not only our own
projects, sites, and participants, but also to connect with broader activist and scholarly
efforts that visibilize injustice, while working to develop and realize alternatives for
social movements, justice and change.
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מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות
יו"ר :יערה לוי פריימ

בכנס הישראלי הרביעי למחקר איכותני פורס קול קורא להשתתפות בקבוצת עני במתודולוגיות
מחקר פמיניסטיות .בשנתיי שחלפו מאותו כנס ,קבוצת העניי נבטה וצמחה וחוותה תהלי של
לימוד הדדי ודיו בשיטות מחקר פמיניסטיות .כעת ,לקראת סופו של התהלי  ,עתיד לצאת לאור
ספר שיקב /מאמרי פרי עט של חברות וחברי הקבוצה .בקבוצה השתתפו חוקרות וחוקרי
"מדורות" שוני – שלבי אקדמיי שוני וניסיו שונה בעבודה ובמחקר האקדמי ,אשר משות%
לכול העיסוק בסוגיות פמיניסטיות במחקר האקדמי .במושב זה יינת מקו לחוקרות וחוקרי
פמיניסטיי ,אשר יציגו סוגיות והיבטי מתו המאמרי שכתבו לספר.
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ביוגרפיה נשית = מעשה פמיניסטי?
ד"ר עינת לחובר ,בית הספר לתקשורת ,מכללת ספיר

ההרצאה בוחנת את השאלה הא ביוגרפיה שבמרכזה דמות אישה ,הינה בהכרח ביוגרפיה
פמיניסטית? במילי אחרות :מה העקרונות והקריטריוני להגדרת ביוגרפיה כפמיניסטית?
ההרצאה מתבססת בעיקרה על ספרות מחקרית בתחו חקר הביוגרפיה וחקר הביוגרפיה
הפמיניסטית ,תו רפלקציה עצמית על חוויה אישית של תהלי מחקרי ביוגרפי מסוי – תיעוד
סיפור חייה של חנה זמר ) (2003-1924עורכת עיתו דבר .ההרצאה דנה באבני דר בתהלי
כתיבת הביוגרפיה על אודות זמר ובדילמות שעלו בו ,שמציבות שאלה לגבי טיבו הפמיניסטי של
החיבור :מטרת הכתיבה מת קול והנכחה של דמות נשית; הממד הפוליטי; הסובייקט
המחקרי; כח ,סמכות וקול; יחסי כותבת וסובייקט.
יצאתי למסע של מחקר זה ,כשאני מבקשת לטעו ,שלא די בהנכחה של דמות אישה כדי להגדיר
טקסט פמיניסטי וכי ביוגרפיה פמיניסטית מחייבת כתיבה בעלת עמדה פוליטית ישירה.
ההתמודדות ע הדילמות שזימנה כתיבת הביוגרפיה של חנה זמר הובילה אותי למסקנה שונה.
הביוגרפיה הפמיניסטית מציעה צורות התנגדות שונות – גלויות ובעלות אמירה פוליטית מפורשת
)דוגמת הביוגרפיה של זמר( ,או סמויות שמבקשות בראש ובראשונה לחשו %את סיפור של נשי.
לסיכו ,ההרצאה תציע כיוו למחקר המש  ,שיבח באופ השוואתי את טיב הפמיניסטי של
ביוגרפיות של נשי עבריות שנכתבו בשפה העברית וישאל אלו גווני ותצורות ה מציעות? הדיו
בהצעה למחקר מבוסס על מיפוי ראשוני של קורפוס המונה חמישי ביוגרפיות מודפסות של נשי
והצגה של שאלות הקשורות במאפייני מושא הביוגרפיות ,מאפייני כותבי/ות הביוגרפיות ומאפייני
הטקסט הביוגרפי .אני תקווה שמיפוי ראשוני זה יסייע לגיבושו של סדר יו מחקרי בתחו
ביוגרפיות של נשי עבריות מפרספקטיבות שונות :מתודולוגית ,היסטורית וספרותית.
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פרקטיקה אקדמית פוגשת פרקטיקה פמיניסטית :דילמות בלימוד מחקר איכותני פמיניסטי
ד"ר ענבל וילמובסקי ,האוניברסיטה העברית בירושלי

מטרתה של ההרצאה היא התבוננות על המפגש בי פרקטיקה אקדמית ובי פרקטיקה
פמיניסטית ,כפי שהוא מתבטא במסגרת קורס אקדמי ללימוד מתודולוגיות פמיניסטיות בהקשר
הישראלי.
מורכבותו של הדיו בשאלות הקשורות למתודולוגיות של המחקר הפמיניסטי ,מציב קשיי
בבואנו ללמד אות במסגרת אקדמית .במסגרת ההרצאה אבח כיצד משתלבות הפרקטיקות
האקדמיות שמטרת יצירת תוצר מחקרי אקדמי מוסדר ושיטתי ,ע פרקטיקות פמיניסטיות
המדגישות את נקודת המבט האישית ,הרגשית המתהווה מתו חייה של נשי ועומדת במוקד
הפעילות בשדות חברתיי שוני .בחינת של שאלות אלה ממחישות כי הדילמות העולות מתו
כתיבה פמיניסטית המתבססת על מחקר ,מקבילות לאלה העולות ג בתהלי הלימוד עצמו
שיקו %בכתה ורפלקסיביות בתהלי הלמידה ,מת מקו לקולות שוני ,יצירת מרחב להתנגדות,
מודעות ליחסי כוחות היררכיי וניסיו ליצירת שינוי חברתי באקדמיה ומחוצה לה .לאור הדיו
בסוגיות אלה עולה הטענה שהחיבור בי פמיניז לאקדמיה עדיי אינו מוב מאליו ומתקשר לדיו
רחב במתח שבי אקדמיה לפוליטיקה ,בהיותה של הכתיבה הביקורתית פרקטיקה של ערעור
תהליכי סוציאליזציה אקדמית ,ערעור על סמכות ידע דיסציפלינארית ,ערעור על תהליכי יצירת
ידע ותכניו .יחד ע זאת חיבור זה הוא מאתגר ומזמי אפשרות אמיתית לשינוי חברתי במסגרות
חשיבה אקדמיות וחברתיות ,תו התמקדות בשאלות כגו מה אנו כאקדמאיות פמיניסטיות
מבקשות לגלות ולייצר? כיצד נעשה זאת? כיצד נלמד לעשות זאת?
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ממתודולוגיה פמיניסטית למתודולוגיה קווירית :על ידע ,מחקר ומרחב
ח משגב ,אוניברסיטת תל אביב

הרצאה זו תעסוק בשני תחומי ידע – פמיניז ותיאוריה קווירית ,ובקשר ביניה מבחינה
אפיסטמולוגית ,מתודולוגית ומרחבית .השאלה המרכזית אותה אבקש להציג ועליה אנסה
להשיב
היא השאלה כיצד נית לחקור סוגיה מרחבית גיאוגרפית תו שילוב של עקרונות מתודולוגיי
פמיניסטי וקוויריי .לש כ אציג את הרקע האפיסטמולוגי והפולמוס שבי פמיניז ותיאוריה
קווירית ,את הביטוי שלו בדיסציפלינה הגיאוגרפית ואת המתודולוגיה המשמשת בתחומי אלו
בשני האחרונות .את הקשר המתודולוגי שבי מחקר מרחבי פמיניסטי וקווירי אדגי ממחקר
שדה בקבוצת "טרנס במרכז" ,קבוצה לדיוני בנושאי "פמיניסטי ,קווירי וטרנסג'נדרי"
הנפגשת אחת לשבועיי במרכז לקהילה הגאה בג מאיר בת"א .מחקר המשלב עקרונות
אפיסטמולוגיי ומתודולוגיי פמיניסטי וקווירי מעלה ג קשיי ,תהיות ושאלות אות
אעלה ועליה אנסה להשיב בהרצאה זה ,כמו למשל מקומו של החוקר וזהותו ,הדמיו והמתח בי
סוגיות קוויריות ופמיניסטיות במחקר האמפירי והאופ בו נית להתמודד אית .על כ אנסה
להשיב מתו ההתנסות האישית שלי במחקר מסוג זה.
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על דיבור ,שתיקה ורפלקסיביות בזמ אמת בראיונות ע נשי בעלות שוליות מרובה
ד"ר סיגל נגר רו ,אוניברסיטת ב גוריו ,מכללת ספיר

ד"ר סיגל נגר רו )אוניברסיטת ב גוריו ומכללת ספיר( מציעה להבי דיבור ושתיקה בראיונות
ע נשי בעלות שוליות רבה באמצעות התמקדות "בסובייקטיביות בזמ אמת" .באמצעות
דוגמאות מראיונות סיפורי חיי של נשי מזרחיות בנות הדור הראשו החיות בעיר פיתוח בנגב,
מדגימה נגר רו את ריבוי השתיקות והדיבור האנקדוטלי המאפייני את המפגש בי החוקרת
לנחקרת ,ומציעה לפענח אות באמצעות התמקדות בתגובות המרואיינות ליחסי הכוח המתקיי
בראיו.

מושב 202

האינטרנט כשדה מחקרי
יו"ר :שרו חלבה עמיר
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ציוצי ובעיות או טוויטר כמקרה בוח למחקר אינטרנטי
שרו חלבה עמיר ,אוניברסיטת חיפה

בקי /האחרו ביקשתי לבחו את תגובותיה הציבוריות של חברי הכנסת למחאת האוהלי,
וזאת באמצעות ניתוח תוכ הציוצי בטוויטר .בפרזנטציה זו ברצוני להצי %בעיות הנובעות
מבחירת פלטפורמת מחקר מקוונת ודינמית כגו זו.
טוויטר הינה רשת חברתית המבוססת על מיקרובלוגינג ) (Microbloggingומאפשרת משלוח
מסרי קצרי ) Tweetsציוצי( שאורכ אינו עולה על  140תווי .טוויטר מתאפיי בהזנת
עדכוני  News Feedבזמ אמת ) .(Real Time Internetמשתמשי טוויטר מצייצי ועוקבי
אחרי ציוציה של אחרי .הפיד ,שירות ההזנה השוטפת מורכב מס כל הציוצי של האנשי
שבחרנו לעקוב אחריה.
בעיות הנובעות ממער המחקר:
•

מפאת היק %המידע העובר דרכו ,טוויטר אינו מארכב את כלל הציוצי באתר; ואחזור
ציוצי של פרקי זמ העולי על ימי ספורי הינו לרוב משימה בלתי אפשרית .כתוצאה
מכ  ,יש צור בשמירת הפיד מדי מספר ימי .מכא שמחקר הנוגע לאפליקציות
חברתיות העובדות בטכנולוגיית אינטרנט בזמ אמת חייב להיעשות כמעט בזמ אמת או
לפחות בסמיכות זמני גדולה.

•

ישנה אפשרות לעשות שימוש בממשק תכנותי מוגדר API-Application Programming
 Interfaceהמאפשר איסו %נתוני לצרכי שוני )כדוגמת מחקר( .הבעיה היא שלש
כ צרי ידע בתכנות....

•

בנוס %לכ  APIמאפשר זיהוי  #Hashtagsתגיות המסומנות בסולמית .חיפוש תוכני
חופשי אינו בר ביצוע .ניתוח תוכ שיבקש לבחו את המחאה הרחבה שהתרחשה בקי /לא
ימצה את העיסוק בנושא בציוצי ח"כי א יסתפק א ורק בבחינת התגית "מחאת
האוהלי" )כמשל(

•

מגבלת מספר התווי מחייבת שימוש בURLי מקוצרי .שירותי ה  URLהמקוצר
הינ קצרי טווח וכתוצאה מכ  ,ע חלו %הזמ ,הקלקה על ה – URLהמקוצר לא תוביל
ליעד המבוקש.

•

יש צור להעתיק כל ציו /כמות שהוא היות שפורמט הכתיבה חשוב מאד בשל מספר
התווי המצומצ .אז מהו סוג הקוב /המועד %לשמירה?
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ההיבט האיכותני של כימות מבעי של ילדי ברשת
ד"ר ערגה הלר ,המכללה האקדמית לחינו ע"ש קיי ,באר שבע

בעת ביצוע מחקר לשוני על אודות תופעות לשוניות שכיחות בעברית כתובה על ידי ילדי )(12 – 6
ברשת 18עלתה השאלה כיצד לבחור ,באופ מיטבי ואובייקטיבי ככל הנית ,נבדקי על סמ הצגת
הנתוני בפרופילי שלה ברשת .כידוע מסיבות שונות ילדי מסווי את הגיל הממשי שלה,
את המגדר שלה ,ישנ אתרי שאינ מעדכני נתוני וקיימת אי התאמה בי התצוגה לנתו
ממשי ,ולפיכ קיימת בעיית אמינות כללית.
ככלל ,איסו %נבדקי אקראיי מהרשת ,בייחוד מאתרי פתוחי לכול ,מפחית את השליטה
והבקרה בממשות הנתוני המיוחסי לכל נבדק .דבר זה משלי על ודאות הנתוני הנאספי
ומטיל ספק בתקפות הממצאי .במחקר הלשוני נאספו נתוני מאתרי פתוחי ומאתרי
סגורי ומבוקרי ,כחלק מהשערת המחקר על התערבות גור חינוכי על ייצוג לשו הילדי.
פעולה זאת הובילה לפער עצו במידע הנמסר ברשת על כל נבדק ,ולקושי בקביעת סול אחיד
להערכת אמינות המידע האישי המיוחס לכל נבדק.
בעיית האמינות ,הגזורה מהמידע האישי על אודות הנבדקי ,נפתרה בסיוע כלי מחקר איכותניי.
בביצוע מחקר לשוני נאספי נתוני כמותיי )מספר הופעות ,מבני ,שגיאות דקדוקיות וכדומה(
ונתוני איכותניי )תכני המבע הכתוב דוגמת נרטיבי אישיי( .איסו %נתוני איכותני משלי,
מעבר לצרכי המחקר הלשוני הבסיסי ,אישש את ההצלבות בי המידע האישי שיוחס לכל נבדק
מהרשת לבי הממצאי המאפייני כל שכבת גיל ומגדר ,ובכ אימת את ממצאי הנתוני
הלשוניי הכמותיי .ללא שילוב מתודות איכותניות ,למחקר הלשוני המקורי לא היה תוק.%

18

ממצאי המחקר האמור הוצגו על ידי בכנס סקריפט ,יולי .2011
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נתוני הנופלי בי חורי הרשת – דילמות אתיות של המורה המקוו
עידית אבני ,אוניברסיטת חיפה

הפעילות ברשת מוטמעת בחיי בית הספר ובשגרת עבודתו של המורה המקוו.
מאפייני הרשת ,ביניה נגישות למידע ,פרסו פומבי ,שיתו ,%שקיפות ,חשיפת פרטיות ,אנונימיות
ומגוו אינטראקציות ,מעלי סוגיות אתיות וחוקיות המשתנות במרחב המקוו .על המורה נכפית
התמודדות ע מגוו אירועי אתיי ,ביניה :אי כיבוד קניי רוחני ושימוש ללא רשות בחומרי
דיגיטאליי ,התנהגות פוגעת ברשת ,הפצת מידע רגיש וחסוי ,שקיפות יתר בהתנהלות כיתה
וגבולות האישי והמקצועי במדיה חברתית.
באיתור הנתוני ברשת לא נמצא את המבוכה ,הפחד ,המצוקה והקונפליקט בהתמודדות המורי
ע אירועי במרחב המקוו .ללא עוגני הסברה ,קודי אתיי או מענה ברור בחוק וללא הכשרה
או שיח מקצועי בתחו ,מתארי המורי את התנסויותיה וחוויותיה" :מצאתי את עצמי
עבריינית" ,"...הייתי בלח /ובפחד ,לא חשבתי על זה עד היו" ,"...זעזוע גדול נגר לי" ,"...זה
פתוח לעיני כל ,זה הפחיד אותי"" ,הבנתי עד כמה זה פוגע ,זה היה לי קשה" ,"...זה כמו רכבת
הרי ...הכל פרו /ואנחנו כמורי לא יודעי אי לטפל בזה ."...קולות אלה מלווי דילמות
אישיות ומקצועיות ,שמעוררות עיסוק באתיקה וחוק ,מעלות את המודעות האתית ומשפיעות על
תפיסת תפקיד המורה כסוכ חינוכי ותרבותי.
לצד התבססות מקומה של הרשת כשדה מחקר ,מתחזק הצור לייצג את אות קולות סמויי
ומודחקי ,העולי מהרשת א אינ נלכדי בה .לקולות אלה הקשבתי במסגרת מחקר נרטיבי
אודות התפתחות המודעות האתית של המורה המקוו .ה הושמעו מעוגני בהקשרי רחבי
של סיפורי חיי ,תפיסות עול ומציאות מורכבת ,אשר ההנעה והתעוזה להשמיע התבססה על
אמו ,הקשבה ,שיתו %ושיח מפרש ומעצב.
במחקר אודות אד ,חברה ותרבות בעיד הדיגיטאלי ,חשובה החכה שתאתר לא רק את הנתוני
ברשת אלא ג את אלה הנופלי בי חוריה.
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בחינה איכותנית של מעורבות ציבורית בדיוני בהקשר מדעי במערכת הטוקבקי
אסתי לסלו וד"ר אילת ברע צברי  ,המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי,הטכניו

רקע :האינטרנט מוביל תהליכי שינוי תרבותיי וחברתיי ,הנובעי בי היתר מ העלייה
הדרמטית בנגישות למידע ,הפצת מידע ויכולת תגובה .מערכת הטוקבקי )תגובות גולשי(
לכתבות באתרי חדשות ,מאפשרת השתתפות פעילה של הקוראי ביצירת תוכ ,ומקדמת מגוו
דעות בזירה הציבורית .מעורבות זו מוגברת ג בתחו המדע ,המתאפיי באופ מסורתי בהדרה
של מי שאינ מומחי מ השיח הציבורי .בחינה של הבניית ידע ומשמעות בדיוני המתפתחי
בעקבות כתבות חדשותיות ,עשויה להוביל להבנה עמוקה יותר של השיח הציבורי בהקשר של
המדיה החדשה.
 .2מטרות המחקר .:אפיו הסיקור החדשותי באתר חדשות מוביל בסוגית ניסויי בבעלי חיי,
והדיו הציבור המתפתח בעקבותיו ,תו בחינת הכלי והידע המדעיי והאתיי הבאי לידי
ביטוי בכתבות ובמערכת הטוקבקי.
 .3מתודולוגיה :איסו %לאור שנה מהאתר  Ynetשל כתבות חדשותיות העוסקות בסוגית
הניסויי בבעלי חיי ) .(n=28ניתוח הכתבות והשיח בתגובות הגולשי לאות כתבות ).(n=2448
יחידת הניתוח הוגדרה יחידת תוכ – עובדה או טיעו שהועלו במאמר או בתגובה .נבדקה
התיחסות המגיבי לתכני המדעיי והאתיי שהוצגו בכתבות ,ובתגובות הקודמות .בנוס%
נבדקה השתקפות הרעיונות המובעי בספרות ,באתרי האינטרנט של ארגוני שוני ,ובחוק צער
בעלי חיי ) ,(1994בתכני שהופיעו בתגובות ובכתבות.
תוצאות :נמצא שהתכני שזכו להתייחסות בתגובות ,מתמקדי בעיקר בתגובות הקוראי ולא
במאמרי עצמ .כמו כ ,מסגרות המדיה בה התייחסו הקוראי לנושאי שהועלו בכתבות היו
מגוונות ושונות מאלו ששימשו את הכתב ,והתבססו על ידע וטיעוני מדעיי ואתיי נוספי על
אלו שהועלו בכתבה המקורית.
תרומת המחקר :תוצאות המחקר יאפשרו מיקוד מטרות והצבת קוי מנחי לחינו מדעי
באוריינטציה של מעורבות ציבורית ,תו בחינת תרומת מרכיבי הידע בתחו המדע והאתיקה
ליכולת להשתת %בשיח ציבורי בנושאי מדעי– חברתיי בעול אינטרנטי.

מושב 203

קוראי כותבי :ניתוח טקסטי
יו"ר :פרופ' תמר אלכסנדר
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קדושה חילונית ,יחדאות ,והמרחב הבו זמני של העצמי והאחר :ציורי ראוב רובי בתרבות
בהתהוות ,היישוב ומדינת ישראל 1974 1923
ד"ר יעל ויילר ישראל

ציורי ראוב רובי ,משנות העשרי של המאה ה  ,20נוצרו כחלק מהבניית תרבות עברית חדשה
באר /ישראל .זו הייתה כוונת המכוו של היוצר ,יליד משפחה מסורתית ברומניה ,שלמד בנערותו
ב"בצלאל" יצא מאר /ישראל וחזר אליה בתקופת העלייה השלישית ,והפ לאחד מדובריה
הרהוטי ,באמנות החזותית ,של התרבות העברית המתהווה ביישוב היהודי החדש בתקופת
המנדט הבריטי באר /ישראל.
בעבודותיו נמצא אוצר דימויי וסיפר אמנותי שאומר מרחבי של מחייה ל"אחרי" – כחלק
מנופיה של התרבות העברית המתהווה בזמנו של הצייר" .האחרי" :נשי ,ערבי ,תינוקות
וילדי ,עולי מארצות האיסלא ,חרדי וישו העברי ,מופיעי בה כמו שה ,על סממניה
האופייניי ,שאינ מודרניסטי ,חילוניי ,או יהודי ,עבריי.
תפיסת העול של ראוב וג המסר שרצה להעביר לצופיו הוא חברה רבת פני ,תרתי משמע,
אשר מקדשת את מרחב ההיות של השוני והאחרי ,ובצוותא אחת ,כמצב חברתי ופוליטי
אמיתי ,וג כיעד של תקווה ,וזאת מבלי להניח הצידה א %לרגע את השאיפה אל ריבונות עברית
במלאותה בכברת אר /ישנה חדשה.
כול מופיעי בעבודותיו ,ויחדאות ג א סוריאליסטית וג א מצלמת את הנו %שנצפה
מחלו ביתו ,היא בדר כלל בהבעה שלווה ,כמעט אדישה ,ואשר על כ אולי מעט אוטופית ,לנוכח
הסכסו היהודי ערבי שהל והחמיר במהל שנות הפעולה של ראוב שנות המנדט ,וג לנוכח
סכסוכי מגזרי אחרי שמייצגיה הופיעו מסומני הזהות התרבותית האוטנטית שלה,
בעבודותיו.
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יחס היהדות ליופי האנושי :הלכה ומעשה ,האתוס התרבותי של היופי ביהדות
והאופ שבו הוא מתבטא אצל שדכני בתהלי השידו במגזר הדתי לאומי
ד"ר יערית בוקק כה וד"ר ניצה דוידובי ,'/המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו
ד"ר סימה זלצברג בלאק ,חוקרת עצמאית

בהרצאה זו נתחקה אחר ערכי היופי וההופעה החיצונית של נשי ,כפי שה נתפסי במקורות
הכתובי ביהדות ,ונבח הא ובאיזו מידה הגישה של 'הבל היופי ושקר הח' עדיי רלוונטית
לדורנו .באיזה אופ ה מתבטאי בפעילות של שדכני במגזר הדתי לאומי .לפיכ מחקרנו
כולל שני חלקי :האחד נער באמצעות ניתוח טקסטי מהתנ" והגמרא ,והשני נער באמצעות
ראיונות עומק ע שדכני ממגזר זה .לצור בחינת סוגיית ההופעה החיצונית של נשי על פי
התורה וההלכה ערכנו איסו %וניתוח טקסטי ממקורות שוני .ביהדות האמונה התמימה
ועשיית המצוות ה התכלית העיקרית כשהיופי ,על פניו ,שולי לתכליתו המרכזית של האד .מתו
המקורות עולה כי היהדות לא פוסלת כלל את היופי כסגולה שיש להעריכה ולטפחה ,אלא,
שיופיה של האישה חייב להיות משועבד למטרה נעלה .ליופי יש תפקיד פונקציונאלי בלבד:
מציאת זיווג ,הקמת בית בישראל ושמירה על שלמותו ,הולדת ילדי וגרימת הנאה לבעל החוקי.
כאשר הוא משרת מטרות נעלות אלו הוא נחשב לחיובי .אול כאשר יש בו פוטנציאל לאיו על
הסדר החברתי הפטריאכלי ,הוא מוקצה מכל וכל .נוכח זאת רצינו ללמוד על האופ שבו
מתייחסי שדכני בציבור הדתי לאומי ליופי ,ולראות הא יש התאמה בי תפיסת ההלכה לבי
התייחסות של השדכני לנושא .לש כ ראיינו עשרי וחמישה שדכני מהמגזר הדתי לאומי.
מ הממצאי עולה כי הדואליות האופיינית לתפיסה ההלכתית ניכרת ג בפרקטיקות השידו
הנהוגות על יד .מחד גיסא ,השדכני נוהגי להטי %ללקוחותיה על חשיבות של המידות
הטובות והתכונות האישיות של ב הזוג המתאי .המשפט 'שקר הח והבל היופי' מהווה נקודת
מוצא ערכית ממנה ממשיכי השדכני לנסות ולשכנע את לקוחותיה להמעיט בחשיבות
ההופעה החיצונית של בני הזוג המוצעי לה .מאיד  ,בו בזמ 'נכנעי' השדכני ו'משתפי
פעולה' ע הציווי התרבותי המערבי המקדש את היופי הפיזי ,ונוהגי להדרי את לקוחותיה,
לעיתי באופ מפורט ,כיצד להתלבש ולהיראות על מנת לשפר את סיכויי החיתו שלה.
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פניה המכוערות של החברה בספר " :פתאו בעומק היער" /עמוס עוז ודרכי לתיקונה קריאה
אינטרטקסטואלית אינטרדיסציפלינארית מהיבט חברתי בנובלה "פתאו בעומק היער"
ובציוריו של שאגאל
ד"ר אסתר אזולאי ,מכללת "חמדת הדרו" ומכללת קיי

ההרצאה תציג קריאה רבת רבדי של הנובלה לילדי ולנוער "פתאו בעומק היער" בראי ציוריו
של מארק שאגאל ואיוריו של מייק ונציה בספר האמנות לילדי שמייק ונציה ער כתב ואייר.
ההרצאה תתמקד במרד בעלי החיי בחברה האנושית ,כדר לביטוי של ביקורת חברתית נוקבת,
ובדרכי שעמוס עוז מעלה בספרו לתיקו החברה .חלק מהתובנות שתעלנה כתוצאה מהעיו
האינטרטקסטואלי והאינטרדיסציפלינארי האמור ,יעצימו את הבעיות החברתיות ואת הביקורת,
שעולה ברומ של עוז בעיקר על יחס החברה לאנשי בעלי צרכי מיוחדי .כמו כ ,קריאה זו
תצביע על דרכי אפשריות נוספות לשינוי היחס לחריג ולחלש ,לא רק כפי שעמוס עוז מציע
בספרו ,אלא מתו מצע רחב יותר של ערכי מוסריי אנושיי וחיפוש משמעות ואתגרי
רוחניי ומעשיי.
ההרצאה תנסה להדגי את העובדה שאכ המחקר האיכותני מאתגר ויכול להוביל לשינוי חברתי.
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זהות עצמית וזיהוי של האחר :התימני בכתבי העלייה השנייה
סמדר כה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בהרצאה זו אציג קריאה חדשה של כתבי העלייה השנייה מתו פרספקטיבה ביקורתית המדגישה
את מושג "הדיאלוג" כפי שנוסח על ידי צ'ארלס טיילור ,בתהליכי כינו זהויות קולקטיביות.
הדיאלוג ,כפי שטיילור מנסחו ,אינו מחייב אינטראקציה פני מול פני בי אני לאחר כלשהו;
הוא וירטואלי .כלומר ,לצור כינונה של הזהות העצמית ,נדרש האני – במקרה זה אני קולקטיבי
– לכונ אחר או אחרי )ריאליי או מדומייני( שלמול הוא מגבש את זהותו .על בסיס הנחת
עבודה זו ,אבקש להראות כי באמצעות מיו המהגרי שהגיעו לפני ובזמ העלייה השנייה
"זוקקה" הקבוצה שעליה סיפרו אנשי העלייה השנייה את סיפור ,קבוצה שאותה כינה ברל
כצנלסו "התמצית מ התמצית" .מיו זה סימ את גבולות הקבוצה של אנשי ונשות העלייה
השנייה ועיצב את הזהות והמעמד הפועלי שלה כמו ג של אלה שמה ביקשו להיבדל .העלייה
השנייה סימנה את גבולותיה באמצעות כינו הקטגוריות של "היישוב היש"" ,העלייה הראשונה",
ו"התימני" .קטגוריות אלה הבטיחו את השוליות והנחיתות של הקבוצות שאנשי העלייה
השנייה סימנו כ"אחרי" .שלוש הקטגוריות הופעלו במקביל אבל כל אחת מה תיארה סוג שונה
של מאבק .העלייה השנייה סימנה את היישוב היש כ"טרו לאומי" באמצעות הבלטת הדמיו
בינו לבי היהודי הגלותי ,את הגבול בינה לבי העלייה הראשונה היא סימנה באמצעות הוויכוח
סביב סוגיית העבודה העברית והבעלות על הקרקע ,ולעומת זאת את ההתבדלות שלה מהתימני
ביססה העלייה השנייה על קריטריוני מוגזעי ,ביולוגיי ותרבותיי כאחד .בהרצאה זו אציג
את התפקיד שמילאו "התימני" בעיצוב הזהות העצמית של העלייה השנייה .כמו כ ,אראה
שהמפגש ההיסטורי של השליח שמואל יבניאלי ע היהודי בתימ ) (1912 1911סימ את נקודת
האפס של יחסי התנועה הציונית והמזרחי.
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יומ מצול ככלי מחקר ויזואלי יצירת שינוי ויצירת משמעות
ד"ר ציפי קידרBabes-Bolyai University Cluj-Napoca-Romania ,

יומ מצול הוא כלי מחקר שבודק הפעלת מוטיבציה ליצירת שינוי באמצעות פרויקטי באומנות
על ידי תלמידי בבית ספר יסודי .המחקר נעשה בשיטות משולבות .הכלי במחקר היו
איכותניי בתוספת כלי כמותי.
היומ המצול ככלי מחקר נוס ,%מתעד שלושה פרויקטי באומנות שנערכו בבית ספר יסודי
במסגרת תכנית חינוכית שמטרתה יצירת שינוי בסביבת המחייה של התלמידי .הפרויקטי
התקיימו בשלושה מוקדי ציבוריי :קומה שלמה שיצרה בידול חברתי בי התלמידי ,ארבעה
חדרי שירותי מוזנחי נעדרי כל סממ אסטטי ותחושה של בטחו .וחלל מרכזי שהקשה על
השהות בו בהפסקות עקב בעיות של אקוסטיקה ורעש.
הצילומי חושפי את מרכיבי השינוי הפיזי באזורי אלו .היומ מציג את הבחירות האומנותיות
של התלמידי ומהווה עדות והנצחת השינוי ברמת הטקסט הוויזואלי .ברמת הסב טקסט ,הוא
שוא %להעביר תחושות של שינוי אקלימי ותרבות בית ספרית .היומ המצול ואני כחוקרת
מנהלי דיאלוג מתמש  .הוא חוש %בכל פע שאני מתבוננת בו רבדי נוספי ומאפשר לי תובנות
שעומדות למבח .מצד אחד מול הזיכרו שנשאר לי מהחוויה ומצד שני אל מול הצילומי
שהנציחו רגעי מאוד ספציפיי על ציר הזמ .שאלה מרכזית שהיומ המצול מציב בפני היא:
למה בחרתי להנציח דווקא את מה שצול? יש ואני זוכרת את הסיבה ויש שאני מבינה את הסיבה
רק כשאני מחברת את רצ %האירועי הויזואליי מזיכרוני אל מול היומ המצול ואל מול
ממצאי המחקר המתועדי בשפה הכתובה.
היומ מתעד את השפעתה של קבוצת תלמידי שהוכשרה כסוכני שינוי ,על שאר התלמידי
בבית הספר ועל המוטיבציה שלה ליצירת שינוי .היומ מאפשר דיאלוג בי מה שברור מהצילו
למשמעות שלו .הוא מתוו בי החוויה החושית שתיעד למתבונני בו.
בהרצאה ,אציג את חשיבותו של היומ המצול ככלי רפלקטיבי המאפשר הסבר לשוני ,פרשנות
ובחינת הממצאי מנקודות מבט נוספות.
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מראי מקו :ראיונות בהליכה בשדות האחרוני של העיר
גלעד רונ ,אוניברסיטת תל-אביב

בנופי השדה שבשולי העיר נוצרת במקרי רבי עזובה ותופעות "חצר אחורית" שונות .נופי
אלו ,המיועדי לבינוי עתידי ,אינ נתפסי בפעמי רבות )על ידי גורמי תכנו וא %על ידי
הקהילות המקומיות( כמקומות לפעילות אנושית .ע זאת ,דיירי המקו מגלי נופי זמניי
אלו ולמרות קשיי נגישות ,פעילי בה בפרקטיקות שונות של הליכה ,רכיבה ועוד .א ג
פעילות זו היא זמנית ,כאשר ה 'לוקחי אית הביתה' את חוויותיה וזיכרונותיה מהשדה,
שנותר כ שוב באלמוניותו.
אחד מהאופני להשבה של חוויות וזיכרונות אלו לשדה )המחקרי( היא מתודת ה'ראיו בהליכה'.
במתודה אתנוגראפית היברידית זו שבי מתודת הראיו והתצפית המשתתפת ,מלווה החוקר
אינדיווידואלי )כאינפורמנטי( בסביבת היומיומיות .בעזרת הקשבה ,שאלות והתבוננות ,מכיר
ולומד החוקר את הפרקטיקות המרחביות שלה ,בו בעת שה מקיימי אינטראקציות ע
סביבת הפיזית והחברתית ) :(Kusenbach, 2006ב הליכת מסלול הולכי החוקר והאינפורמנט
זה לצד–זה לאור תוואי הדר הקבוע של האינפורמנט ,החוש %את רצ %חוויותיו ,את זכרונותיו
ומפגשיו בשדה .בסוג אחר של הליכת ראיו לוקח האינפורמנט את החוקר אל מחו /למסלול
ומראה לו את המקו האישי שלו ומקומות של אחרי ,אליה הוא חש תחושות שייכות וא%
בעלות .מהליכת ראיו זו נרקמת בי השניי ,הנעי כעת כאחד ליד השני שיחה משותפת ובה
ה רואי ומראי זה לזה את הנו %החי ומייצרי ,כגו %ליד גו ,%נו %אישי משות .%באופ זה
חלקי מהנו %שהיו 'סגורי'' ,נפתחי' ונמצאי "מעבר לאקסלוסיביות של צד זה או אחר"
)גורבי.(2007 ,/
בהליכות ע האינדיווידואלי השוני נרק כ בהדרגה מארג של ארועי ,חוויות וזכרונות
להבניה של קהילה אנונימית ה'מתמקמת' באופ ארעי בשדה .חלק מההליכות מתועדות כ'הליכות
וידאו' ) ,(Pink, 2007המביאות את עדות החיה של ההולכי וכ את סיפורו של השדה ,ובכ
מוציאות אותו שוב ,ולרגע ,מאלמוניתו.
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על המפגש בי ציונות לאוניברסאליות
אור קידר ,אוניברסיטת חיפה

בבואנו לבחו אלו השפעות תרבותיות עשויות לעצב את תפישת של מומחי ישראלי באשר
לשינויי האקלי ,קרוב לוודאי שנחפש יסודות מקומיי ,א ג נתור אחר גישות אוניברסאליות
באופיי.
חוקרי שבחנו את הגישה הסביבתית מקומית בישראל ,תיארו את החברה בה ככזו הדוגלת
בטכנולוגיה ובמדע .החברה בישראל תוארה כמושפעת מהאתוס הציוני של קידמה ופיתוח ,וככזו
הסבורה שנית להסתייע במדע ובטכנולוגיה בכדי להתמודד ע האתגרי הסביבתיי .גישה זו
תואמת להגדרת הטכנוצטריות – קו מחשבה אופטימי הסבור שחברה יכולה להתמודד ע כל
אתגר סביבתי בעזרת טכנולוגיה ומדע ,ובכ ג להשיג צמיחה חומרית.
מחקר ארבע שנתי סקר את מסגרות ההבנה של  131מומחי ישראלי בנושא שינויי האקלי.
המומחי השתייכו לארבעה סקטורי (1) :האקדמי (2) ,השירות הציבורי (3) ,הייעו /הפרטי ו )(4
הגופי הסביבתיי .המחקר הסתייע בקיו ראיונות ע המומחי ,וניתוח בגישות איכותניות
של התיאוריה המעוגנת בשדה וניתוח התוכ.
תוצאות המחקר הראו כי הגישה הרווחת ,בקרב כל ארבעת המגזרי ,אינה עולה בקנה אחד ע
עקרונות הטכנוצנטריות .הסברה כי טכנולוגיה מהולה במדע תציב את ישראל בעמדה מוכנה יותר
מול שינויי האקלי ,לא אפיינה את מסגרות ההבנה של המומחי.
הגישה השכיחה יותר בקרב ארבעת המגזרי הייתה אוניברסאלית ,כזו המאפשרת למומחי בכל
העול לדבר "בשפה דומה" .גישה זו מוגדרת במאפייני של מדע פוסט נורמאלי ,המתארי
מציאות בה התשומות המדעיות ה "רכות" בחשיבות מול היבטי של קבלת החלטות
"קשיחות" .גישה זו מערערת את יסודות הגישה המקומית ציונית ,בכ שאינה רואה במדע
ובטכנולוגיה את חזות הכל בהתמודדות ע אתגרי סביבתיי כשינויי אקלי.
מחקר המפגש בי הגישה הישראלית ציונית מקומית לבי זו האוניברסאלית ,עשוי לשפו אור על
האופ בו קהילה מקומית של מומחי מתמודדת ע נושאי סביבתיי גלובאליי.
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צפירת דומיה דקה – מה אומרת לנו דקת הדומיה ומה אנו אומרי על אודותיה
פרופ' אפרת מיכל ,אוניברסיטת חיפה

המחקר המוגש כא עוסק בחווית דקת הדומיה .מחקרי רבי ומכונני בעול ובאר /עסקו
בהיבטי השוני של טקסי ומסורת :המצאת; תפקיד; קהלי היעד שלה ,חלק כסוכני
סוציאליזציה ,הנחלת ועוד .דקת הדומיה ,למרות שאי הורתה בישראל ,מזוהה מאוד – בעיני
הישראלי – ע ישראלי.ת .דקת הדומיה ביו הזיכרו לשואה וביו הזיכרו לחללי צה"ל
מוסדרת בחוק לגבי עיתוייה ,משכה וחלקה במרחב הציבורי .יש בה שילוב של פרט וקולקטיב,
דג חוזר ואירוע ייחודי חד פעמי ולפחות בחיצוניותה היא נגישה לכולנו .ואול למרות כל אלה
דקת הדומיה לא זכתה )בעול ,ובאר (/לעמוד במוקד מחקר מדעי.
מטרת המחקר היתה למלא ואקו זה .המחקר מבוסס על ראיונות שנעשו מיד לאחר דקות
הדומיה בימי השואה וימי הזיכרו ) (2006 2010ובה סיפרו אזרחי מכל גוני הקשת )גילי,
זהויות וזיקות לימי המסויימי( את שחוו באות דקותיי.
הנאראטיבי נותחו בגישה איכותנית קונסטרוקטיבית )מצד תכנ ומצד צורת( .אלה הומשגו
למודל שבמרכזו הצפירה כקוד התנהגות חיצוני והדומיה כהתרחשות פנימית ולזיקות שבי
השתיי .התימות שבוחר המשתת %להעלות )או שלא להעלות( כמו ג סדר והיחסי
)טופיקאליי ,אוצר מלי ,מלות מבנה ,וכד'( שביניה ַמ ְבני נאראטיב ייחודי של דקת הדומיה
שלמרות המש הקצרצר שלה הוא רב מימדי ,מורכב ומהווה פריזמה לעול ומלואו :תימות
של אינדיבידואציה וסוציאליזציה ,זהויות ועמדות ,השגרה ושבירתה ,דיבור ושתיקה ,נורמה
וציפיות ,זיכרו קולקטיבי ,ועוד.
מסקנות מעניינות עולות באשר למשות %ולמפריד בי תימות דקות הדומיה של שני הימי )ימי
הזיכרו לשואה וימי הזיכרו לחללי צה"ל( ,אוצר המלי המשות %והשונה; תימות יו הזיכרו
כפי חוויה בלתי אמצעית לעומת תימות יו השואה כפרי חוויה מתווכת.
המודל נתמ כא ג במקורות חיצוניי )יצירות ספרות ,ווידאו ארט ,אמצעי תקשורת ,אינטרנט
ובלוגי( כמו ג במחקרי וגישות תיאורטיות.
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שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות
יו"ר :לאה שגריר
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שיקולי דעת בתכנו מער מחקר בהתייחס לעמדות קובעי המדיניות במכללה מחקר בנושא
תכנית אימו אישי לקידו סטודנטי מתקשי
ד"ר מירי שח ,ד"ר אורית הרשקובי ,/מכללת אורט בראודה ,הטכניו

תוכנית אימו אישי לקידו כישורי למידה של סטודנטי מתקשי ,מופעלת במכללה במטרה
להקטי את מספר הנושרי מ הלימודי בשלבי הראשוני של התואר .התוכנית נערכת
במסגרת יוזמה ייחודית של המכללה לפיתוח תכניות סיוע אישיות וחברתיות לסטודנטי בתו
השנה הראשונה ללימודיה ,ומת הזדמנות נוספת לסיי בהצלחה את לימודי ההנדסה .התוכנית
מופעלת על ידי המרכז לקידו ההוראה והלמידה במכללה .התכנית מתבססת על "מודל ששת
השלבי" ) (Six Factor Modelשפיתח קד ), (2006בהתא לגישה הקוגניטיבית התנהגותית.
המאמני ה מרצי במכללה שקיבלו הכשרה ייחודית באימו אישי אקדמי.
תכנית האימו מלווה במחקר הערכה מעצב אשר בוח את יעילות התוכנית כדי לאפשר לקובעי
המדיניות במכללה לקבל החלטות לגבי המש הפעלת התוכנית.
ההיבטי אשר נבחני במחקר כוללי:
 .1הישגי אקדמיי של הסטודנטי לפני ואחרי תכנית האימו האישי
 .2ציפיות ,רגשות ,קשיי ותהליכי שינוי שעברו הסטודנטי המתאמני
 .3השפעת תהלי האימו על התפתחות המקצועית של המרצי המאמני
אוכלוסיית המחקר כללה  25סטודנטי שנכשלו בתו השנה הראשונה ללימודי וקיבלו
הזדמנות להשתת %בתכנית ו  16מרצי –מאמני .הסטודנטי קיבלו  10 12מפגשי אימו אישי.
ממצאי המחקר מעידי כי תהלי האימו תור להתפתחות האקדמית של הסטודנטי
המתאמני ושל המרצי המאמני וג לשיפור ההישגי של רוב הסטודנטי.
בהרצאה נתייחס לשיקולי הדעת שלנו בבניית מער המחקר ) (mixed methodsבהתייחס לעמדות
של קובעי המדיניות במכללה שרצו לבסס את ההחלטה להשקיע משאבי בתכנית זו .נדו בפער
בעמדות בנושא "מהו מחקר משמעותי" בי החוקרות לבי קובעי המדיניות במכללה .פער זה בא
לידי ביטוי בדיו ע קובעי המדיניות הבאי מתחו המחקר המדעי כמותי,ולכ מעונייני
בניתוח מדדי כמותיי )שיפור בהישגי( ומתקשי לקבל את חשיבות הממצאי האיכותניי
המתייחסי לתהליכי מורכבי של התפתחות ושינוי.
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מוטיבציות ,אקולוגיה תרבותית ויושר אקדמי
ד"ר אלט דורית ,מכללת צפת
ד"ר ברנדה גייגר ,המכללה האקדמית גליל מערבי

מחקר זה  ,המשלב שיטות כמותיות ואיכותניות ,בח את תרומת של תפיסות ביחס למטרות,
מוטיבציות ומסוגלות עצמית כלפי למידה ,לעמדות כלפי יושר אקדמי בקרב סטודנטיות יהודיות
וערביות לחינו  .מטרה נוספת הייתה לבחו את מקומה של הסביבה התרבותית בפיתוח תחושות
פחד מפני כישלו ולח /להצליח בלימודי ,התורמי א %ה לפי הספרות המחקרית להיבטי של
יושר אקדמי .לצור בחינת מטרות אלה הועברו שלושה כלי מחקר כמותניי ל  221סטודנטיות
לחינו משתי מכללות בצפו האר ,/ונער ראיו חצי מובנה ע  22מה .ממצאי המחקר מצביעי
על תרומה חיובית של הצבת מטרות לימודיות החותרות לריצוי ההורי למוטיבציה חיצונית
בלמידה ,שנמצאה קשורה באופ שלילי ליושר אקדמי .בנוס ,%נמצא כי הסטודנטיות הערביות
הציבו מטרות לימודיות החותרות לריצוי ההורי ומונעות חיצונית ללמידה ,בהשוואה
לסטודנטיות היהודיות .ראיונות חצי מובני שימשו כדי לשפו אור על ממצאי המחקר הכמותי
וכדי לבחו את השפעת הסביבה התרבותית על תפיסות של כשלו והצלחה בלימודי .ניתוח
הראיונות העלה שתי תמות עיקריות :אפשרות הבחירה והתעניינות במסלול הלימודי ,והסביבה
המשפחתית והתרבותית .בעוד סטודנטיות יהודיות העידו כי בחרו ללמוד חינו מתו מגוו
חלופות שעמדו לרשות ,סטודנטיות ערביות ראו בלימודי אלה אילו /המלווה בפשרה בשל תנאי
הקבלה והיעדר הכוונה והדרכה אקדמית ראויה ,ובשל היעדר כישורי שפה .בנוס ,%סטודנטיות
יהודיות דיווחו על מחויבות להצליח ועל פחדיה מפני כישלו בזיקה להיבטי אינדיווידואליי,
בעוד שסטודנטיות ערביות ייחסו מקו מרכזי למשפחה ולחברה בתאר את תחושותיה ביחס
להיבטי אלה .תחושות אלה נכרכו בהנעות ובמטרות ללמידה ,הקשורי ליושר אקדמי .המחקר
ד בחיוניות הכרת ההיבטי האקולוגיי תרבותיי של הסטודנטיות ,התורמי לתחושות
ההצלחה והכישלו ,ובצור להביא לגישור פערי בי שתי האוכלוסיות ולצמצו אי השוויוניות
ביניה בזיקה ללימודי אקדמיי.

מושב  – 205שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות

הפעלת מוטיבציה לשינוי באמצעות סוכני שינוי ופרויקטי באמנות
ד"ר ציפי קידרBabes-Bolyai University Cluj-Napoca-Romania ,

המחקר בדק את חווית הפעלת המוטיבציה ליצירת שינוי בסביבת המחייה אצל תלמידי ועל ידי
תלמידי בבית ספר יסודי .השינוי ברמה הפיזית מוחשית ,יצרה שינוי בתפיסות חברתיות אצל
התלמידי בנושאי של שייכות" ,מקובלות" ,מרחב פרטי וציבורי .השינוי התאפשר באמצעות
תכנית התערבות ופרויקטי באומנות .מפעילי התכנית היו קבוצת תלמידי שהוכשרו כסוכני
שינוי לתוו את התהלי עבור הילדי בבית הספר.
המחקר נעשה בשיטות משולבות ושיק %את התפתחות החשיבה המחקרית בתהלי  .החלק
הראשו היה מחקר פעולה בגישה אמנציפטורית וכלל חקר מקרה שבדק את תהלי השינוי
ברמה האישית לעומת הקהילתית בהתייחס לשינוי בסביבה הציבורית בכלי איכותניי.
טריאנגולציות אפשרו הצלבת מידע ונתוני ותרמו להבנת המחקר מזוויות נוספות שלא נלקחו
בחשבו בתחילת התהלי  .כחלק מהתפתחות החשיבה המחקרית נבנה כלי כמותי חדש שמרכיביו
ה הממצאי האיכותניי.
כדי לקבוע הא המוטיבציה ליצירת שינוי אצל ילדי בבית ספר יסודי מופעלת באמצעות פרויקט
באומנות וסוכני שינוי ,אותרו זירות המופעי של המוטיבציה :שבעה ממדי ושלושה אספקטי
פונקציונאליי .השוני והניגודי בי הממצאי האיכותניי לכמותיי ,יצרו תמונה שלמה
המנמקת ומסבירה את הפעלת המוטיבציה ליצירת שינוי.
מסקנות מחקר זה הובילו לפיתוח מודל שמסביר את תהלי יצירת השינוי אצל תלמידי בבית
ספר יסודי ושמו" :מוטיבציה מהדהדת בי שני קטבי משלימי".
בהרצאה יוצגו כלי המחקר המשולבי האיכותניי והכמותיי אשר אפשרו לגלות את תפיסות
התלמידי על יכולת להשפיע וליצור שינוי ברמה אישית וקהילתית ,וקשורות לשינוי המוחשי
של סביבת המחייה שלה ולסוכני השינוי .המשתתפי בתהלי השינוי הופכי בסופו של דבר
להיות השינוי עצמו .כמו כ יוצג הדיאלוג שבי יצירתו של האמ קונסטנטי ברנקוזי )העמוד האי
סופי  (1937לאופ החשיבה והתפיסה המחקרית של החוקרת שהביא לבניית הטקסונומיה
המסבירה את המודל.

מושב  – 205שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות

לבעיית הערכה המפלה בי תלמידי
ליאורה הו ומרי עמית ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מכללת תלפיות

אחת ממטרות הערכה לספק אינפורמציה יעילה שתעזור לקד הלומד ,וזו יכולה להתרחש רק
כאשר ההערכה מבוצעת באופ הוג .בעיות אשר אינ מתאימות למסוגלות כלל תלמידי הכיתה
ואינ מבחינות בשונות הקיימת ביניה גורמות לכתחילה הטיה לטובת קבוצת לומדי מסוימת
ואינה נותנת הזדמנויות שוות לכל אחד ואחד להוכיח את ידיעותיו ויכולותיו .על ידי כ עלולי
תלמידי אלה שלא להיות חלק מהחברה הטכנולוגית ,ויותר מכ  ,להידחק לשוליי החברתיי
שכ לא יצליחו להשיג עבודה טובה.
מטרת המחקר הנוכחי הינה לבדוק הא מורי מתמטיקה יודעי לבחור מטלות מתאימות לצור
הערכת מטרות חינוכיות המופיעות בתוכנית הלימודי ,והא המטלות הנבחרות אכ מזמנות
הזדמנות שווה לכל תלמידי הכיתה להוכיח את ידיעותיה ויכולותיה.
המחקר מסוג  .Mixed Methodבשלב הראשו הועבר ל  66מורי חדשי המלמדי מתמטיקה
בבית ספר על יסודי שאלו הבודק יכולת קישור בי מטרה מתמטית למטלה .מתו הממצאי
נית היה להסיק כי יכולת זו של המורי זקוקה לחיזוק .לצור חשיפת הסיבות לבחירה השגויה
של מטלות כמו ג בחירה נכונה משיקולי שאינ נכוני רואיינו  8מורי.
הממצאי המפתיעי של המחקר ה אלה שעלו מתו הכלי האיכותני .הראיונות ה אלה אשר
חשפו בפנינו כי חוסר הצדק החברתי מתחיל כבר בשיעורי המתמטיקה ,עת המורי בוחרי
מטלות הערכה המוטות לטובת קבוצה אחת ומפלות לרעה את האחרת .יתר על כ ,במרבית
המקרי ,בעת הבחירה המורי מודעי לכ שהמטלות הנבחרות לא תמיד מאפשרות לכל
תלמידי הכיתה להוכיח יכולותיה.

מושב 206

זהות וזרות שיחי ,נרטיבי וחוויות
יו"ר :ד"ר אית שחר
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סיפור זהות – סיפור "זרות" :למידה על זהות קולקטיבית דר הקשבה לתכני הנוכחי ואינ
נוכחי בסיפורי של יהודיות ופלשתינאיות אזרחיות ישראל על מלחמת לבנו השנייה
דורית הדר שובל ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המחקר בח זהות קולקטיבית של יהודיות ופלשתינאיות אזרחיות ישראל )פלשתינאיות( דר
סיפורי אישיי אודות מלחמת לבנו השנייה.
הגישה הנרטיבית נבחרה כמפתח תיאורטי ומתודולוגי ג יחד לחקר הזהות.
נאספו סיפוריה של  20משתתפות ) 10יהודיות ו  10פלשתינאיות( .בניתוח הסיפורי נמצאו ארבע
קטגוריות תוכ מרכזיות:
נסיבות ייחודיות המאפייני הייחודיי של האירוע.
הקשר דיאכרוני האופ בו היחיד מתאר את יחודו של הקולקטיב מבחינה תרבותית ,ערכית ,
נורמטיבית ,היסטורית.
הקשר סינכרוני האופ בו היחיד מתאר את מיקו הקולקטיב ביחס לאחר.
הקשר השייכות האופ בו היחיד מתאר את זיקתו לקולקטיב ואת מחויבותו של הקולקטיב
כלפיו.
בהתבסס על ממצאי אלו פותח "מודל סטרוקטוראלי לזהות קולקטיבית" .לפיו למידה על זהות
קולקטיבית צריכה להיעשות באמצעות ניתוח שני ממדי " :סמוי" ו"גלוי" .המימד הסמוי מכיל
את סכמות ההקשר הדיאכרוני ,הסינכרוני והשייכות .ואילו המימד הגלוי מתייחס לנסיבות
הייחודיות בה מוצגת הזהות הקולקטיבית )נושא הסיפור ,המאזי ,הסיטואציה וכדומה(.
מודל זה שימש בסיס תיאורטי לניתוח נקודות הדמיו והשוני בסיפוריה של הישראליות
והפלשתינאיות .מתוכו עלו שני הבדלי משמעותיי ,ההבדל הראשו קשור למידת הומוגניות של
השימוש בסכמות הליבה .ההבדל השני נעו /במשקל הסגולי ,שנית לכל אחת מסכמות הליבה,
בתהלי יצירת הסיפור .הבדלי אלו חושפי תמונת זהות של "זרות" המאפיינת את
הפלשתינאיות אזרחיות מדינת ישראל.
ממצאי אלו מציבי אתגרי חשובי בפני מערכת החינו  ,קבוצה גדולה המתחנכת
בתו המערכת חווה "זרות" כמרכיב מרכזי בהוויה שלה .סיפורי זהות אינ מעוגני בעבר,
במיתוסי ובסמלי הנגזרי ממנו והסיבה הנחשפת במחקר היא חוסר ידע .המערכת תצטר
למצוא דרכי לאפשר לתלמידיה הפלשתינאי מרחב בטוח לבחו נושאי אלו ולפתח בתוכ את
הסיפור שלה.
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מה הסיפור ע הפרעת קשב? על אבחנות קסומות ופוסט מודרניז
רותי תא שמע כה ,אוניברסיטת ב גוריו

בעשורי האחרוני חלה עלייה חדה בהיק %האבחו של הפרעת קשב וריכוז )הק"ר( ,מגמה
המעוררת דיו ציבורי טעו .מבחינת בוגרי בעלי הק"ר הפוני לאבחו ,דיו זה נוגע בשאלות
אישיות החושפות אינטראקציה מורכבת בי חוויה פנימית מבלבלת לנרטיבי חיצוניי מבלבלי
לא פחות .בהרצאה אציג מחקר בו נבדקה נקודת המבט של מספר נשי שאובחנו בבגרות כבעלות
הק"ר ,ואציע לפרש אותה בהקשרה החברתי ,ובפרט המעבר ממודרניז לפוסט מודרניז.
אבחנת הק"ר ,שמקורה בשיח הפסיכיאטרי המודרניסטי ,נאשמת לעתי בהיותה מכשיר לשימור
הסדר החברתי באמצעות פתולוגיזציה .מעניי לראות שבסיפוריה של רוב המרואיינות המושג,
שאומ /לזהות האישית כמעט ללא מעורבות אנשי מקצוע ,ממלא דווקא תפקיד משחרר ,מעצי
וא" %קסו" .לפי הניתוח ,מאפייני מסוימי של בעלי הק"ר אינ מתיישבי ע ההמשגות
המודרניסטיות ששלטו בעולמ של המרואיינות בצעירות ,מה שיצר אצל דיסוננס וצרימה.
אימו /מושג הק"ר אפשר לה לבנות נרטיב קולע יותר ,שמנצל מרכיב מתו מערכת הידע
המודרניסטית א חורג מדפוסיה .האפשרות להשתמש בתיוג פסיכיאטרי של הק"ר כהעצמה
מתקשרת למעבר הדרגתי לפוסט מודרניז ,המחשיב שונות אנושית ללגיטימית ולרצויה ,ויתרה
מכ  ,רואה באד ישות פתוחה ורב קולית ללא מרכז ברור ,מה שעשוי להתאי ספציפית להק"ר.
עצ ה"קשב" הממוקד במטרה עשוי להיתפס כאשליה או כדיכוי ,וכ הפרעה בקשב עשויה
להיתפס בעקיפי ג כסגולה חיובית.
בהרצאה אראה כי הנרטיב שהמרואיינות בונות שוזר בתוכו מרכיבי מודרניסטיי ופוסט
מודרניסטיי כאחד ,וזה אולי סוד כוחו א ג מקור לפרדוקסי ולאתגרי .בי אלה :צור
נמש לבסס את הנרטיב כנגד ספקות וערעורי ,סיבו מושגי הבחירה והאחריות ,וייחוס ער
חיובי לתופעה מאתגרת מבחינה תפקודית .אפשר לראות בהתמודדות של המרואיינות ניסיו
פעיל לבנות משמעות בתנאי של פרדוקס ,בעול שמושגיו משתני במהירות לכיווני שטר
ידועי.
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מעברי :מבט אוטו אתנוגרפי על הביטוס מפוצל בי הבית לאקדמיה
כלנית צאלח ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בניירות העמדה האחרוני של וועדת המומחי למע צדק חברתי הודגש מקומו של החינו
כמרכיב מרכזי בחברה אשר שואפת לשוויו הזדמנויות ,לסולידריות ולמוביליות .השכלה גבוהה
במיוחד נתפסת כגור מרכזי למוביליות חברתית וכמי שמרחיבה את אפשרויות התעסוקה ,כמו
ג את ההתפתחות העצמית של הפרט .ואול ,עבור מי שהשכלה גבוהה אינה חלק אינהרנטי
מהסיפור הקולקטיבי של המיקו המעמדי והאתני שלו ,היא אינה נטולת מחירי .זה במיוחד
נכו כאשר הסביבה בה סטודנטי אלו חיי את חייה האקדמיי עשויה להיות שונה באופ
משמעותי מהבתי מה ה באי .סביבה זו מזמנת עבור מפגשי ע אנשי מרקעי שוני,
חושפת בפניה דימויי של הקבוצות החברתיות אליה ה משתייכי ,ועשויה להתבטא ג
בחוויה של התרחקות מהמקו ממנו באו .חוויה דואלית זו מדגישה את האפקט של מה שכינה
בורדייה הביטוס מפוצל אשר רווי במתחי ובסתירות אשר בי הניגודי.
בהרצאה זו אני מבקשת ,א כ ,להעמיד במרכז הטקסט מתחי מתח בי האינטלקט לבי חיי
היומיו ,מתח בי השפה הביקורתית לבי המציאות ,ומתח בי הידע המנוסח במילי לבי הידע
שאצור בגופה של הסובייקטית החווה .מתחי אלו ייבחנו באמצעות מבט אוטו אתנוגרפי על
היכולת שלי כדוקטורנטית מזרחית לנוע בי הבית והאקדמיה ,ועל דיאלקטיקת המבטי
שתנועה זו מייצרת בי מי שנתפסת כאחרת לבי זה שמביט עליה.
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חוויית הגו כמאבק ע קטגוריות מיניות ומגדריות
לימור מעודד דנו ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

גופניות "אינטרסקסואליות" מערערת את נוקשות ,ממשיות וא %את קיומ של הקטגוריות
החברתיות "מי" ו"מגדר" .בעוד התפיסה הביו חברתית 19הקיימת מעוניינת לשעתק את קיומ
של שני מיני /שני מגדרי טיפוסיי ונורמטיביי ,תו נרמול הגו %ה"אינטרסקסואלי" בעזרת
פרקטיקות רפואיות ,כירורגיות והורמונאליות ,הגו" %האינטרסקסואלי" )והגו %האנושי בכלל(
מראה כיצד הווייתו ,התפתחותו ופועלו הינ נזילי ,אנטי זהותיי ואנטי קטגוריאליי.
הרצאה זו מבוססת על מחקר איכותני שנעשה בישראל 20המראה כיצד הניסיו לנרמל גופניות
"אינטרסקסואלית" ממוסגר בתו מדיניות טיפולית לה קראתי "תהלי המינגו) "%תהלי של
כינו מי מסוי בגו .(%תהלי "המינגו "%כולל סדרת אבחוני ,ניתוחי ,טיפולי הורמונאליי,
מעקב ושמירה על סודיות )לעיתי ג מ"אינטרסקסואלי" עצמ( ,במטרה למחוק את סממני
הגו" %האינטרסקסואלי" וליצור זהות מינית ,מגדרית ,הטרונורמטיבית.
בהרצאה אתמקד בהשלכות של תהלי "המינגו "%על חייה וגופ של "אינטרסקסואלי"
ואראה את הפרדוקסאליות של תהלי המינגו ,%אשר למעשה מייצר בעצמו גופי שאינ
זכריי/נקביי טיפוסיי .למשל גו %ללא גונדות )שחלות /אשכי( וללא איברי מי פנימיי
)רח ,חצוצרות(.
כמו כ ,אראה כיצד הסוד והסודיות ,שהינ פרקטיקה אימננטית בתהלי המינגו ,%מהווי חלק
משמעותי בחוויית החיי של "אינטרסקסואלי" וגורמי לדיאלקטיקה מתמדת בי חוויית הגו%
לחוויית הסוד .הסוד מנסה להתאי "אינטרסקסואלי" לנורמות חברתיות )מיניות ומגדריות(,
א הגו %אינו יודע לשמור סוד ו"מגלה" את מאפייניו "האינטרסקסואלי" בדרכי ייחודיות,
פרטיקולאריות כמו :כאב ,צלקות ,מגיב/לא מגיב להורמוני ,סוגר את הנרתיק ,סוגר שפתיי,
מייצר דלקות ,מפתח שיער גו ,%זוכר איברי שהוסרו ממנו ועוד .כמו כ ,בדרכי אלו הוא ג
חותר תחת תהלי המינגו.%
מתו חוויית של "אינטרסקסואלי" נית ללמוד כי הוויית הגו ,%דיבור הגו %והתפתחותו
הייחודית ,המנוגדת למהלכי תהלי המינגו ,%חותרת תחת הקטגוריות "מי"" ,מגדר" והקשר
ביניה ומאפשרת מצע לשינוי חברתי.

19

ביו-חברתי זהו מושג המחבר בין מדעי ,מדעני הטבע לבין נורמות וערכים חברתיים .הטבע והחברה חבורים יחד בקשר בלתי
נפרד.
20
מחקרי כולל ראיונות )חצי מובנים( עם  22אנשי מקצוע בתחומים שונים )אנדוקרינולוגים ,אורולוגים ,גניקולוגים,
פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים( ,המטפלים בתינוקות ובוגרים "אינטרסקסואלים" ,ראיונות עומק עם  5הורים
ל"אינטרסקסואלים" וראיונות נרטיביים )סיפורי חיים( עם " 11אינטרסקסואלים"
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ארגוני שירות כמנו לצדק חברתי
יו"ר :ד"ר דלית יסעור בורוכובי'/

בחברה בה אנו חיי מרבית הצרכי האנושיי מסופקי דר ארגוני .מכא ג שהיחס
החברתי לקבוצות שונות – כולל יחס של הדרה ואפליה מצד אחד ,והעצמה מהצד השני – בא
לביטוי במידה רבה דר יחס של ארגוני אלו.
נציג ארבעה מחקרי איכותניי העוסקי בכוח של ארגוני בכלל ,וארגוני שירות בפרט ,להדיר
או להעצי אוכלוסיות שונות ולקד או להסיג צדק חברתי .השימוש שנעשה בארבעה מחקרי
אלו במתודה האיכותנית הוא שאפשר חשיפה של רבדי סמויי במערכות היחסי האנושיות,
ושל מערכת המשמעויות )הגלויות והסמליות( של הדרה מחד ושל העצמה מאיד  ,בארגוני
שנחקרו .במושב יוצגו ארבעת המחקרי שתקציר מצור %לעיל ,ויתקיי דיו בנושא האחריות
החברתית של ארגוני שירות.
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הפעלת מתנדבי ככלי להעצמה חברתית
גלית ינאי ונטורה ,מכללה האקדמית עמק יזרעאל

הפעלת מתנדבי כחלק מהמער הארגוני הסדיר היא אחד ממקורות ההו הפוטנציאליי של
ארגוני מגזר שלישי .לא פחות מכ  ,הפעלה נאותה של מתנדבי ,ה בצד היישומי וה בצד הערכי,
עשויה להיות יסוד מכריע בביסוסה ובהתפתחותה של חברה אזרחית .נכונות המתנדבי ,כפי
שמתבטאת במוטיבציה הבסיסית להתנדב היא אולי אחד הסימני הראשוני למעורבות
האזרחית ולפוטנציאל הגלו בתרומת העתידית.
במסגרת ההרצאה אעסוק בהעצמה זו ובסוגיות המרכזיות בניהול מתנדבי המסייעות להעצמה.
אשאל מהו ניהול מעצי ובאילו תנאי ארגוניי מתנדבי חשי מועצמי; הא כאשר מנהלי
מתנדבי מדברי על העצמה ה מתכווני בדר כלל לאוטונומיה ארגונית – כלומר ,לניהול
עצמי של המתנדב ,יזמות אישית ויכולת קבלת החלטות בתפקיד? מה השלכותיה של אוטונומיה
זו מנקודת מבט של מתנדבי ומתי היא עשויה לאיי עליה? אתמקד בסוגיה של אוטונומיה
ואדו בסיכוני הכרוכי באוטונומיה ובניהול עצמי בפועל של מתנדבי אשר באופ פרדוקסאלי
מחלישי את התפקוד ותחושת המסוגלות העצמית .אדו בחולשות אלה לצד התובנות שחינו
לאוטונומיה ,עידוד יזמות ושיתו %מתנדבי בקבלת החלטות הנ יסודות מפתח ביצירתה של
חברה אזרחית .אציע מסגרת תיאורטית ראשונית שעשויה לסייע בסוגיה זו.
ההרצאה תשלב ממצאי משלושה מחקרי איכותניי שערכתי :מד"א כמודל מוצלח לניהול
מתנדבי; הגורמי הקשורי בנשירת מתנדבי; וניהול מתנדבי יעיל מנקודת מבט של
מנהלי .באמצעות מתודה של ראיו נרטיבי מובנה למחצה )המעודד העלאת סיטואציות ורגשות
דר סיפורי( ותחת הנחייתה של התיאוריה מעוגנת השדה ,צפו ועלו הקשרי רבי
וקונטרוברסליי בתנאי העבודה של מנהלי ומתנדבי .כא ,התחוור ג אופייה של החקירה
האיכותנית המאפשר את חילוצה של התיאוריה במסגרת המציאות הארגונית היומיומית.
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רפואה משולבת ורפואה ערבית מסורתית
ד"ר יעל קשת ,המכללה האקדמית גליל מערבי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

כחוקרי איכותניי אנו יכולי להתנגד למגמות של פילוג ואי צדק ,דר תיעוד מהלכי
ותוצאותיה .ברוח זו אציג מחקר )שערכתי בשיתו %ע ד"ר ער ב אריה( על רפואה משולבת
בארגוני בריאות בצפו ישראל .המחקר מראה ששיטות לא קונבנציונאליות לטיפול בבריאות,
אות מעדיפי יהודי )שיטות מיובאות כמו הומיאופתיה ,רפלקסולוגיה ודיקור סיני( ,משולבות
במרבית ארגוני הבריאות .לעומת זאת ,שיטות אות מעדיפי ערבי )כמו רפואת צמחי מקומית
מסורתית( אינ משולבות .זאת למרות שערבי מהווי קרוב לחצי מהאוכלוסייה בצפו ישראל,
ושימוש בצמחי מרפא מקומיי עולה בקנה אחד ע רעיונות של ריפוי בהקשר מקומי וטבעי.
כחוקרי איכותניי אנו יכולי ג לבחו כיצד יוצרי "אזורי חברתיי של תקווה ,אליה אנו
שואפי" ולתעד אות "כדי להכליל בדמיו הציבורי ולהפכ לאפשריי" )מתו קול קורא,
הכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני( .בהתא ,אציג מחקר המש  ,שבח כיצד קבוצה של
רופאי משלבי וחוקרי נוספי פועלי כדי לשלב ג רפואה ערבית מסורתית ,לצד רפואה
משלימה ,בארגוני לטיפול בבריאות .גישה הוליסטית של טיפול ממוקד בחולה ,אחריות חברתית
ורגישות תרבותית מובילי אות לפעול להתאמת הטיפול הרפואי ג לאוכלוסיות מיעוט.
בהרצאה אציג כיצד נעשי מהלכי אלו שמטרת ליצור מרחבי מקצועיי ,לאומיי ודתיי
משותפי ברפואה המשולבת.
יתרונו של המחקר האיכותני הוא ביכולתו לעקוב אחר התפתחות תהליכי ארוכי טווח ולהכיר
שחקני חברתיי בפעילויותיה השונות לאור זמ ובסביבת הטבעית .מעקב כזה ,שכלל
שיטות כמו תצפית משתתפת ,ניתוח תכני ,ראיונות עומק ,מחקרי פעולה ועודִ ,אפשר לי להבי
ולהכיל את מורכבות הרפואה המשולבת בישראל ,ואת מגמות התפתחותה וביניה הניסיו
ליצירת מרחב יהודי ערבי משות.%
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"ג לעניי יש צרכי" – על התמודדות של אנשי שירות ע מקבלי שירות החיי בעוני
דלית יסעור בורוכובי ,/מכללת עמק יזרעאל
)"Services for the poor are poor services" (Richard Titmuss

בישראל של שנת  2009היו  1,774,800נפשות שחיו בעוני .מה  850,300ילדי .לכאורה אלו
אזרחי שווי זכויות בחברה .כפי שמציי דו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי אלו מה שה
בגיל עבודה ואינ חולי ומוגבלי מרבית אנשי עובדי .בפועל מדובר באוכלוסיה
שהחברה ככלל ,וסוכני החברה כגו עסקי שוני וארגוני שירות בפרט ,מתעלמי מצרכיה.
במערכת המעודדת צרכנות מואצת מחד ,והרואה בצבירת רכוש ונכסי עדות להצלחה מאיד ,
נתפסי מקבלי השירותי העניי כמי שאינ שותפי ממשיי ושווי זכויות במערכות
הכלכליות חברתיות בישראל )דורו .(2008 ,נית לכנות "הלקוחות השקופי" ,שכ למרבית
הארגוני אי מדיניות ביחס לטיפול בה ,וג במחקרי העוסקי ביחסי נותני שירות מקבלי
שירות ה כמעט שלא מוזכרי.
במחקר שיתואר לעיל נבחרו אנשי שירותי שוני ,שהמשות %לה – בנוס %על היות אנשי
שירות הנמצאי באינטראקציה ישירה ע מקבלי השירות – הוא שה מספקי שירותי
העוני על צרכי בסיסיי .המחקר הוא מחקר שנעשה במתודה האיכותנית) grounded theory
( ומתבסס על ראיונות עומק חצי מובני ע  50נותני שירותי 10 :נהגי אגד )ניידות(10 ,
קופאיות בסופרמרקטי )מצרכי מזו ואחזקת בית( 10 ,מורות בבי"ס יסודיי )חינו והשכלה
לילדי( 10 ,רופאי/ות משפחה )בריאות( ,ו  10קופאי/קופאיות בבנק )ניהול כספי( .הנחקרי
נשאלו בקשר למפגש שלה ע מקבלי שירות החיי בעוני ,כיצד ה מזהי אות ,מה היא
מדיניות הארגו שלה יחס ללקוחות עניי ,וכיצד ה עצמ מתמודדי ע לקוחות אלו.
בהרצאתי אדו בממצאי המחקר ובהשלכות האפשריות של מחקר זה על אחריות חברתית
ורגולציה.
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"מה שחשוב זה אי שאנחנו נראי" אחריות חברתית תאגידית בעיני מנהלי
אריה רש ,%המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מושג האחריות החברתית התאגידית צמח מתו תיאורית בעלי העניי ) (Freeman,1994הגורסת
כי על ארגוני להתייחס בהוגנות לכל בעלי העניי שלה .על פי תפיסה זו התאגיד העסקי הוא
חלק אינטגרלי מהחברה ופועל בשירות מטרותיה ,וזאת תו כפיפות לערכי המחייבי את כלל
חבריה .קרול ) (Carroll,1979א %טוע כי לארגוני יש מחויבות פילנתרופית לחברה.
תוכניות האחריות החברתית של ארגוני עסקיי וציבוריי רבי נהפכו בעשור האחרו לחלו
הראווה של ארגוני אלו .וא %תפסו "לכאורה" את מקומ של גופי ממשל רשמיי במת סיוע
חברתי לשכבות מצוקה .הפער בי הצהרות התאגידי העסקיי לגבי מידת החשיבות של
פעילויות המכוונות לסיוע לחברה ולקהילה לבי התנהגות הפוגענית כלפי חלק מבעלי עניי של
הארגו מעלה את השאלה הא אי כא פעילות מתוחכמת של יחסי ציבור ושיווק ותו לא?
מטרת המחקר הנוכחי שהוא ראשו מסוגו הייתה לבחו ולתאר את תפיסותיה של מנהלי
בנושא האחריות החברתית התאגידית .משתתפי המחקר היו  70תלמידי תואר שני במינהל
עסקי בעלי ניסיו ניהולי שנתבקשו לתאר בכתב את הפעילויות החברתיות המופעלות
בארגוניה ,בהתייחס לנושאי הבאי :א .אופי הפעילות ב.הערכי העומדי על פי תפיסת
ביסוד של תוכניות האחריות המופעלות בארגוניה ו ג .תאור תחושותיה האישיות כלפי
פעילות זו .ניתוח התוכ של תגובות המשתתפי מצביע על מגמה אינסטרומנטלית בהפעלת
תוכניות אחריות חברתית בארגוני רבי –"כול עושי זאת וזה מוסי %למוניטי של הארגו".
בהרצאה יתוארו התמות העיקריות שעלו מתגובותיה של המשתתפי לשלושת השאלות
שהוצגו לה  .מהניתוח עלה הצור בהגדרת מושג חדש – "אחריות חברתית מזויפת".
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צמתי בתכנו לימודי מעוג שדה בתהלי הכשרת מורי
יו"ר :ד"ר עידית טבק
המושב הנוכחי יבקש לתאר שלושה צמתי בפיתוח "קוריקולו מעוג בשדה" )Grounded
 ,(Curriculumומתו כ לבחו את יחסי הכוח בהבניה חברתית חינוכית שבה קולות שהיו עד
כה נפקדי ,מינוריי או מוחלשי ומבקש לתת לה במה.
הצמתי ה:
 .1הערכת מדיניות חינוכית :בי המצומצ למכיל ולמורכב
 .2פיתוח מקצועי של סגל מדריכות :בי הובלה לשיתופיות
 .3שותפות מכללה שדה :בי מובנה לצומח
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מדיניות חינוכית :בי המצומצ למכיל ולמורכב מי מערי? מה מעריכי? כיצד מעריכי?
ד"ר נורית חמו וד"ר עידית טבק

ההיצג הנוכחי יבקש לשת %בממצאי מחקר הערכה של מדיניות חינוכית מוסדית שמטרת העל
שלה היא פיתוח זהויות מקצועיות של מורי .אופי התהלי מאפשר לבחו התייחסות לשלוש
שאלות מכוננות של הערכה :מי מערי ? מה מעריכי? כיצד מעריכי? מדובר בהערכה כחלק
מתהלי תכנו לימודי מוסדי במוב הרחב ,הבוח את מרק יחסי הכוחות בי כלל שותפי
העשייה החינוכית ואת סוג הזיקות בי תהלי תכנו מובנה ,לינארי המתרחש "מלמעלה למטה",
מתו כ שהמדיניות החינוכית של המכללות להכשרת עובדי הוראה מוכתבת מחד על פי מתווה
אחיד שנגזר מהמלצותיה של ועדת אריאב ,לבי תהלי תכנו הקשרי דינמי וצומח "מלמטה
למעלה" המבקש להוביל לבנייתו של "קוריקולו מעוג שדה" ).(Grounded Curriculum
המחקר נער בגישה איכותנית ועשה שימוש במתודולוגיה משלבת ) .(mix-methodsבמחקר
השתתפו  247סטודנטי בוגרי שנה ג' ,שהתחילו את לימודיה בתכנית החדשה על פי "מתווה
אריאב" .הנתוני נאספו באמצעות שאלו חצי מובנה ובאמצעות ניתוח תוכ של מסמכי מסוג
רפלקציות בקבוצה של  30סטודנטי בדגימה מכוונת ומגוונת ) .(Patton,1990הממצאי מעידי
על מגוו פרשנויות לזהות מקצועית של מורה ,חלק מצי %מתח בי המובנה המוכתב והליניארי
לבי הגמיש ההקשרי והצומח ביחס למדיניות החינוכית המקומית של המכללה .ההיצג יבקש
לתאר מתח זה בהתייחס לשלוש השאלות המרכזיות שהוצגו בפתח הדברי ובעיקר בהתייחס
לשאלה מהי משמעות הממצאי? הא הקולות שהושמעו יעצבו באופ שונה את תוכנית
הלימודי קרי תוכנית המדיניות החינוכית? הא דגשי שהוצפו ביחס לזהות המקצועית דגש
על הפדגוגי והאינסטרומנטלי ה לגיטימיי או מושא לשינוי וא כ מדוע וכיצד? הדיו בפרשנות
של הממצאי ובאופ השתלבות בתהלי של קוריקולו מעוג שדה יבקש לחשו %את ההבניות
החברתיות החינוכיות ואת מער הכוחות המקובל ביחסי שבי כלל חברי קהילת המכללה
בתהלי .
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המתח בי הובלת שינוי למת אפשרות לקולות רבי
ד"ר שרי סלוני

ההיצג הנוכחי מבקש לתאר ולדו בממצאי ראשוניי מתו מחקר פעולה ששותפיו ה החוקרת
ועשרי משתתפי :מדריכות מתודיות ופדגוגיות ומרצי תקשוב .נקודת המוצא למחקר היא
בשאלה המטרידה את החוקרת והיא כיצד אוביל ,באמצעות שילוב התקשוב בתהליכי ההוראה
למידה ,תהלי שינוי חינוכי פדגוגי מובנה ומכוו מחד ,א פתוח ליזמה ולהובלה של צוות
ההוראה מאיד ? יש כא רצו למצוא אסטרטגיות להובלת תהלי שינוי הקשרי צומח במוסדות
חינו  ,במהלכו תהיה הזדמנות לצוות ליזו ,להיות מעורב ולהשפיע "מלמטה למעלה" ,ג א
התהלי יהיה מעוג במטרות כלליות מובילות אשר ההחלטה עליה התקבלה "מלמעלה למטה".
מניתוח הנתוני עולה כי מחקר הפעולה היווה לא רק סוגה מחקרית ,אלא אסטרטגיה אשר
סייעה למובילת התהלי להיות קשובה לצוות ולעובר עליו .עלו ביטויי של מוטיבציה ויזמות
בקרב הקבוצה וכ ביטויי להרחבת דג הפעולה השיתופי למסגרות נוספות :לשיח משות %ע
עמיתי ולהובלת מהלכי משמעותיי ה במפגשי הצוות ,ה בעבודת ע הסטודנטיות וה
בבתי הספר המאמני .כמו כ עלו ביטויי של יכולת לפעול במצבי של אי ודאות בתכנו
לימודי מגיב ,הקשרי וצומח .אופי השימוש בכלי המחקר :ראיונות פתוחי ,ניתוח תוכ של
מסמכי מסוג תכתובת אינטרנטית ופרוטוקלי ישיבות וכ ניתוחי תוכ וכתיבה רפלקטיבית של
כלל משתתפי מחקר הפעולה ,באופ שיתופי אפשרו "השטחה" מסויימת של ההיררכיה
המוסדית מתוק %מעמד והגדרת תפקיד וזימנו מרחב רב קולי .השיתופיות כעיקרו מוביל באה
לביטוי ה בתהלי הלמידה וה כאמור במתודת מחקר פעולה שנבחרה כדר לפירוק והבנייה של
מציאות חברתית חינוכית מקובלת לטובת מציאות צודקת יותר מבחינת הפרט במערכת )אצל
צלרמאיר .(Cochran-Smith& Lytle, 1999 :2001,בהיצג יובאו עדויות מתו התהלי המלמדות
על תמורות פנימיות וחיצוניות :משתתפי המחקר משתפי בהתלבטויותיה בשיח רפלקטיבי
פנימי וחיצוני לגבי אמונות ,השקפות עמדות והתנהגויות.
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תכנית התערבות לשיפור כישורי שפה בחט"ב :שותפות בי המכללה לבי השדה הלכה למעשה
ד"ר בתיה סרוסי ,גב' ענת כה צורני

אחד המוקדי האוצרי יחסי כוח בלתי שוויוניי הוא באופי הקשר בי האקדמיה לשדה
בתהלי הכשרת מורי כשההפרדה והמידור רווחי וממצבי את האקדמיה כאליטיסטית.
ההיצג הנוכחי יציג ממצאי מחקר הערכה של תוכנית המבוססת על תפישה שיתופית בי המכללה
לבי השדה שמטרתה שיפור כישורי שפה אצל תלמידי כיתה ז' בחט"ב במרכז האר ,/שנכשלו
במבחני הבנת הנקרא .ייחודה של תוכנית זו הוא בכ שהיא נרקמה מתו אינטרסי הדדיי של
המכללה ושל בית ספר .במחקר השתתפו  17תלמידי ,שחולקו לארבע קבוצות בהנחיית
הסטודנטיות .ה עבדו על שיפור כישורי שפה בתחומי שוני .התכנית פעלה באופ אינטנסיבי
לאור עשרה ימי התנסות .בתקופה זאת נאספו עדויות שונות על הלמידה במתודולוגיה איכותנית
על ידי תצפיות ,ראיונות וניתוח מסמכי מסוגי שוני :דפי משוב ,דפי עבודה ,וכ תיעוד
רפלקטיבי של ההתנסות שערכו הסטודנטיות במסגרת עבודת חקר ההתנסות שלה בתהלי
ההכשרה שלה במכללה .התלמידי דווחו על התקדמות ניכרת בתחו הלימודי ,הרגשי והשפתי.
הסטודנטיות דיווחו על הבנה טובה יותר של מושגי ועקרונות תיאורטיי בתחומי השפה
השוני ,על תרומה להתפתחות האישית והפרופסיונאלית ועל חיזוק הקשר ע תלמידיה .כמו
כ נאספו עדויות ללמידה מתו הבנה ועניי מעבר להקשר של עבודה לשונית ממוקדת והיררכית
בקבוצה קטנה .הממצאי הכוללי מאפשרי לבחו את האופ בו הפ קורס תיאורטי בחינו
הנלמד במכללה לקורס מעשי הנלמד במסגרת ההתנסות בשדה .מפגשי למידה בי כל השותפי
יצרו קהילה מקצועית לומדת ,שבאמצעותה נוצר גשר בי התיאוריה לפרקטיקה .שיתו %הפעולה
ההדוק בי המרצה הדיסציפלינארית ,המדריכה הפדגוגית והסטודנטי הניב עבודה על אבני יסוד
לשוניות וכישורי שפה שנבחרו על פי קריטריוני התפתחותיי ועקרונות פסיכולינגוויסטיי.
בהיצג יובאו מקטעי מתו קולות התלמידי והסטודנטיות  ,המאפשרי לבחו את הפרשנות
לממצאי ואת השלכת להבנת יחסי הכוח שבי מכללה לשדה.
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התנסות כאמצעי רב עוצמה ללמידה משמעותית של הסתברות
ד"ר אביק גזית ,האוניברסיטה הפתוחה ,מכללות סמינר הקיבוצי ובית ברל

פתרו בעיות במתמטיקה תו שימוש בטכניקות אלגוריתמיות כמו נוסחאות המשמשות
כמתכוני ,אינו מאפשר לתלמידי הבנה משמעותית של מצבי הסתברותיי .הסתברות
מקושרת במידה רבה למצבי ביו יו ,אול הצור ליצור סינתיזה בי הדטרמיניסטי ובי האי
ודאי מקשה על ההבנה .המודלי התאורטיי בה משתמשי להסברת תהליכי הסתברותיי
סותרי לעיתי את האינטואיציה המבוססת על התנסות יו יומית .אול בדר כלל ההתנסויות
שלנו אינ רצופות ואינ מודרכות מה שמפריע להבנייה נכונה של הידע ההסתברותי.
) (Rokni,2001 Fieschbein, 1975שימוש בהתנסויות מודרכות בעת התמודדדות ע בעיות
הסתברות הנגזרות ממצבי אותנטיי עשוי ליצור הבנה משמעותית של עקרונות בהסתברות.
) (Ramazan, et-al, 2010שאלת מחקר הפעולה בדקה מה מקור השגיאות של  16פרחי הוראה
המתכשרי להוראת מתמטיקה בחט"ב ,בעת פתרו בעיות הסתברות אותנטיות והא התנסות
ישירה עשויה להוביל להבנת הפתרו .בפני הנבדקי הוצגו  3בעיות הסתברות מחיי היו יו:
הסיכויי למצוא שניי החוגגי יו הולדת ביחד ,הסיכויי לנחש פרס מאחורי שלוש דלתות
א פותחי את אחת הדלתות והסיכויי לקבל צד מסויי בהטלת שתי דיסקיות צבועות .בשלב
הראשו ענו הנבדקי על השאלות ללא התנסות.כל הנבדקי ענו תשובה שגוייה לשאלת שלושת
הדלתות ורק נבדק אחד ענה נכו לשתי השאלות האחרות .בשלב השני נית למשתתפי הסבר
לוגי המשלב הדגמה ומודל .כמה מהמשתתפי חוו דיסונאנס קוגניטיבי לאחר קבלת ההסבר שלא
התאי לאינטואיציה הראשונית .בשלב השלישי התנסו המשתתפי בסימולציה התנסות ישירה
של שלושת הבעיות :איסו %תאריכי לידה ,ניחוש דלתות והפיכת דיסקית .לאחר שלב ההתנסות
הישירה השתכנעו כל המשתתפי בפתרו הנכו של כל אחת משלוש הבעיות ושינו את דר
חשיבת כלפי מצבי אי ודאות .שימוש בהתנסות ישירה עוזר להבי מצבי הסתברותיי ומפתח
מיומנויות משמעותיות להתמודד ע בעיות מציאותיות בכלל ובעיות הסתברות בפרט.
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בית בטוח :הריסת בתי והתמודדות משפחות וילדי
יו"ר :פרופ' דורית רואר סטריאר
מתדיינת :פרופ' נאדירה שלהוב קבורקיא

קבוצת מחקר של  10סטודנטי יהודי וערבי חקרה במש חמש שני קבוצות שונות של
אוכלוסיות שבתיה נפגעו באירועי שוני ) מלחמה ,הרס בית על ידי השלטונות ,פינוי גוש קטי%
וכד'(
במושב זה יוצגו שלשה מקרי של הריסת בתי באוכלוסיה הערבית והיהודית.
הריסת בתי בכפרי הלא מוכרי בנגב ופגיעה בבתי בצפו האר /במלחמת לבנו השנייה בקרב
האוכלוסייה הערבית והיהודית.
מטרות המחקר היו:
•

תיעוד קולות מבוגרי וילדי שחוו פגיעה בבתיה ותיאור המשמעויות השונות שנתנו
לחוויה זו.

•

יצירת במה להשמעת קול של המשתתפי שחוו פגיעה בבתיה.

•

גילו דרכי התמודדות של המבוגרי והילדי שבתיה נפגעו.

•

בנית מתודולוגיה מחקרית הכוללת אלמנטי של טיפול והעצמה של משתתפי המחקרי.

•

גיבוש קבוצת מחקר רב תרבותית הפועלת להעלאת ה"רגישות לאחר" בקונטקסט

הפוליטי חברתי של ישראל.
הצגת הפתיחה תדו במטרות אלו ובמתודולוגיה המחקרית להשגת ,וכ בנתוני ראשוניי על
השפעת המחקר על החוקרי והמשתתפי בו.
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"אנחנו .....בי הפטיש לסד"" ,إ  .....ا واان" :חווית הפגיעה בבית במלחמת
לבנו השנייה והשלכותיה על הפלסטיני בצפו האר.
אבתסא מרעי סרוא

הרצאה זו עוסקת בממצאי המחקר שהתמקד בחוויות הפגיעה בבית של  24נחקרי )נשי
וגברי( פלסטיני אזרחי המדינה ,שהתגוררו בצפו האר /במהל מלחמת לבנו השנייה ,2006
בח את משמעות ה"בית" עבור ואת השפעת הפגיעה על מערכות היחסי החברתיות
והמשפחתית ,בריאות הנפשית ויחס לדת ולמדינה .כמו כ ,בח את חווית של הפלסטיני
אזרחי המדינה לאור מצב המיוחד ,בשל הדואליות של שיוכ האזרחי לאומי ,ערבי בעלי
אזרחות ישראלית .ייחוד המחקר בכ שהוא בודק את משמעות הבית וחווית אובדנו לחברה
שחיה טראומה ממושכת של אובד.
על רקע חוסר השוויו בישראל ,מלחמת לבנו השנייה חשפה והבליטה מציאות עגומה של פערי
בי השירותי הניתני לאזרחי הפלסטיני והיהודי בתשתיות ,בשירותי חירו ,בשירותי
הרפואה ובנגישות למידע בשעת חירו.
ההצגה תתייחס לשתי תמות שנבחרו מתו ממצאי המחקר:
 .1תחושות האכזבה והתסכול מקובעי המדיניות ומהממסד בכל הנוגע לטיפולו באוכלוסייה
הערבית ,והתחושה שהמדינה מפקירה ומפלה את אזרחיה הערבי לרעה בכל תחומי החיי.
 .2הבעייתיות של אזרחות של הפלסטיני במדינה והיות "בי הפטיש לסד" ,ביטוי אשר
משק %את התחושות והקונפליקט שבו נתוני הנחקרי כמי שתלויי בי שתי עולמות ,שתי
זהויות ושתי נאמנויות :מצד אחד ה פלסטיני ,החשי שייכות לאומה הערבית ,ומצד שני ,ה
אזרחי המדינה ,א ממנה לא מקבלי את זכויותיה המלאות כאזרחי ,אלא סובלי מאי
שוויו ומאפליה מתמשכת.
מתו ניתוח ממצאי המחקר נבנה מודל תיאורטי שמתאר את חווית אבד הבית כתוצאה
מאירוע של אלימות פוליטית ומחדד את תפיסת היות של אנשי "בי הפטיש לסד".
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עולי מחבר העמי שחוו אובד שני של בית בעקבות מלחמת לבנו השנייה
רוני היינב

הרצאה זו מעלה שתי סוגיות הקשורות למחקר העוסק בעולי מחבר העמי שבית נפגע
במסגרת מלחמת לבנו השנייה.
המחקר אשר במסגרתו רואיינו  10נחקרי ,תושבי קריית שמונה ,בא לבחו את משמעות המושג
בית ,את העזיבה של הבית מספר פעמי ,ה בעקבות הגירה וה בעקבות נזקי מלחמה ,את
מקומה של הישנות של טראומה וכפועל יוצא מכ את ממד החוס האישי והקהילתי וכ את
ההתמודדות ע הקושי התרבותי והשפתי.
ייחודו של המחקר הוא בכמה מישורי:
•

בחינת משמעות הטראומה בקרב עולי שחוו ה הגירה וה פגיעה בבית במתודה
איכותנית.

•

בדיקת הקושי התרבותי ,א בעיקר שפתי ,שמלווה את אוכלוסיית העולי בסוגיות
שונות בחייה והיכולת לפתור זאת.

•

השמעת קול של אלו שקול לא נשמע.

מכיוו שהמחקר נמצא בשלבי ניתוח ,ההתייחסות בהרצאה שלי תעשה בשני נושאי ,האחד
מתודולוגי והשני מעלה סוגיה חברתית
 .1המקו של חוקר שלא שיי לקהילה בהגעה למרואייני ,למקורות מידע וכפועל יוצא
מזה נכונות של הנחקרי לשת %פעולה וכ שאלה הדנה במקומו ומשמעותו של
מתורגמ במחקר האיכותני.
 .2ממד החוס האישי אל מול החוס הקהילתי בקרב אוכלוסייה שמאופיינת בקשרי תלויי
תרבות וקהילת המוצא.
המטרה שעמדה לפני ,לפני תחילת המחקר והתחזקה בעקבותיו היא למנוע הדרה חברתית של
אוכלוסיית העולי במדינת ישראל בכלל ובפריפריה בפרט.
מניעת הדרה חברתית תקרה על ידי ביסוס תשתית קהילתית חזקה דיה בה תהיה התייחסות
לאוכלוסיית העולי ביו יו כמו ג בעתות משבר ,כאשר הקושי התרבותי/שפתי לא מהווה
גור מעכב או מונע במת סיוע.
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תפיסת היעילות של רשתות התמיכה החברתית ואסטרטגיות ההתמודדות בקרב מתבגרי
בדואי שחוו הריסת בתי בכפרי הבלתי מוכרי בנגב
ליית' ג'יוסי

ההרצאה תעסוק בתפיסת של מתבגרי בדואי למידת היעילות והזמינות של מקורות התמיכה
החברתית הפורמאליי והבלתי פורמאליי ,ואסטרטגיות ההתמודדות לאחר החשיפה להריסת
בתי בכפרי הבלתי מוכרי בנגב.
מטרת המחקר הייתה לבחו את ההשלכות הפתוגניות והסלוטוגניות של החשיפה להריסת בתי
על הרווחה הפסיכו חברתית של מתבגרי בדואי הגרי בכפרי הבלתי מוכרי בנגב .המחקר
התבסס בחלקו על שילוב בי מחקר כמותנית ואיכותני .המדג כלל  250מתבגרי בדואי אשר
אותרו באמצעות דגימת כדור שלג מתו  32כפרי בלתי מוכרי בנגב .ההרצאה תתמקד בשתי
תמות מרכזיות שעלו מניתוח השאלות הפתוחות ,כמתואר להל:
ראייה פסימית כלפי מקורות התמיכה השוני :המתבגרי שידרו ראייה פסימית ,תחושות
ייאוש ,עוול וחוסר אוני כתוצאה מחוסר התועלת של מקורות התמיכה ,ה בשל המש
"החורב"" ,האובד" ו"ההרס" המתרחשי בכפרי הבלתי מוכרי ,ה בשל היעדר תשתיות
פיזיות ,כלכליות ,חברתיות ,כלכליות ,קהילתיות וכדומה.
יותר ממחצית ,הצהירו כי אי לה שו צפיות לתמיכה פורמאלית מגופי ועמותות לאומיי
ובינלאומיי לאור שתי סיבות מרכזיות) :א( המדיניות והמשטר הדיקטטורי של מדינת ישראל
אשר מבוסס על גזענות ואפליה בי הערבי והיהודי ,דבר שמתבטא בתופעת הריסת הבתי) .ב(
תחושות האכזבה והתסכול כלפי העול הערבי ומנהיגיו אשר מתנערי מלקיחת אחריות
ועומדי משותקי מול מראה הדיכוי והסבל שנעשה בחברה הבדואית ,מבלי לטרוח מאמ,/
להתערב ולסייע.
במקביל לתחושת הפסימיות החזקה וחוסר התקווה כלפי סוגי התמיכה ,המתבגרי הצביעו על
שתי אסטרטגיות התמודדות אפקטיביות להתמודדות ע האובד :אסטרטגיות התמודדות
ממוקדות בעיה )חשיבה רציונלית ,אופטימיות והערכת המצב מחדש; חיפוש תמיכה חברתית
אינסטרומנטלית; והתמודדות אקטיבית דר ארגו הפגנות ומחאות ,סיוע משפטי ,איתנות
והיאחזות באדמה( ואסטרטגיית התמודדות ממוקדת רגש )סבלנות ופנייה לדת(.

מליאה
מחקר איכותני ואתגרי השינוי החברתי ,מבטי ישראליי
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר נבו

מחקר מדעי ועשייה חברתית – הילכו יחדיו בלתי א נועדו
פרופ' גליה צבר ,אוניברסיטת תל אביב

מהשטח למחקר איכותני וממחקר איכותני חזרה אל השטח
ד"ר שירי רגב מסל ,אוניברסיטת תל אביב

רוח הפעולה הנשית המשותפת :אי יזינו ממצאי ממחקרי ראיונות את האקטיביז בישראל?
ד"ר אורלי בנימי ,אוניברסיטת בר איל

אהבת המספרי של קובעי המדיניות
ד"ר דפנה הקר ,אוניברסיטת תל אביב
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שולח עגול :הוראת מחקר איכותני
יו"ר :ד"ר ניר אביאלי
משתתפי :ד"ר מיה לביא אג'אי ,ד"ר יוליה לרנר ,ד"ר טל כוכבי ,ד"ר איסמעיל נאש%
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מאבקי חברתיי הבניות ,ייצוגי ופרקטיקות
יו"ר :פרופ' תמר כתריאל
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פרקטיקות של התנגדות ברשת ,אתנוגרפיה של הבלוג הקהילתי העוק.
בטי בנבנישתי ,אוניברסיטת תל אביב

במסגרת מחקר אתנוגראפי שהתקיי בי השני  2008 – 2006בחנתי את האופני בה מגדירי
חברי הבלוג הקהילתי העוק /את החברתי ,תו שה עושי שימוש באפשרויות שמזמנת
טכנולוגיית האינטרנט .המאפיי של הכותבי בבלוג הוא עמדת הביקורתית כלפי המדיניות
החברתית בישראל אשר נובעת מנקודת מבט מזרחית כלפי החברה בישראל .הבלוג החל לפעול
באוגוסט  2003והוא כולל מאות כותבי פוסטי )מאמרי( ואלפי קוראי ומגיבי קבועי
ומתחלפי .רבי מחברי הקהילה פועלי בו בזמ באקדמיה ,בפוליטיקה ובתקשורת הממסדית.
במחקר זה בחנתי את הרשת בה פועל בלוג העוק /ואת יחסי הגומלי שמקיימי חברי הקהילה
ע גורמי שוני בה ומחוצה לה .איסו %ועיבוד המידע התבסס על התיאוריה המעוגנת בשדה
וכלל ניתוח טקסטי שהתפרסמו בבלוג; בחינה איכותנית של הקישוריות המופיעות בו; תצפיות
משתתפות בפעולות מחאה שפורסמו בו;  28ראיונות עומק; וסטטיסטיקה תיאורית של התפלגות
הפוסטי בבלוג.
מצאתי כי הכותבי בעוק /משתמשי באינטרנט להפצת מידע ופרשנויות המייצרות רפלקסיביות
מתמדת כלפי האופ שבו מתארגנת החברה .ה מוחי כנגד המדיניות החברתית ,מציבי
אלטרנטיבות לארגו החברתי ,ומציעי פרשנויות פוליטיות שונות למושג "החברתי" .ה עושי
שימוש באופני הייצוג הייחודיי שמזמנת טכנולוגיית הווב  ,2.0כאשר הפעילות שלה מתקיימת
בו בזמ בעול המקוו ) (on-lineוהלא מקוו ).(of-line
בהרצאה זו ברצוני להציג את הפרקטיקות שמגבשות את חברי העוק /לכדי קהילת מחאה .אלו
כוללות שימוש/ייצור שפה אותה אני מכנה "דיבורשת" מנוסח היטב; אופני ייצוג בלתי אמצעיי
של הנפגעי מהסדר החברתי; ותיוו ותרגו של מידע שלא זכה לחשיפה בבמות התקשורתיות
המרכזיות .פרקטיקות אלו מייצרות מרחב שיח שמשבש את החלוקות הסוציולוגיות המוסדיות
שבי החברה לפרט ,בי האישי לציבורי ובי חלוקה והכרה.
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תפקידו של נרטיב הקבוצה במיצובה בתקשורת :מאבק של לוחמי השייטת
והדייגי בפרשת הקישו
אלה ב עטר ,אוניברסיטת בר איל
סמדר ב אשר ,המכללה האקדמית ע"ש קיי ,מרכז מנדל למנהיגות בנגב ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

שאלת הבולטות וההדרה של קבוצות בישראל היא שאלה מרכזית המשפיעה על מדינת ישראל
כמדינה דמוקרטית המקיימת שוויו בי אזרחיה .המחקר עוסק בתפקידו של הנרטיב הקבוצתי –
כמו שמספרי אותו חבריה במיצובה של הקבוצה במרחב השיח הציבורי בתיווכה של
התקשורת.
שאלת המחקר עוסקת בביטוי התקשורתי שמקבלי סיפוריה הנרטיבי של לוחמי השייטת
והדייגי ,הנאבקי בנפרד להכרה בקשר שבי שכיחותה הגבוהה של מחלת הסרט בקרב ובי
השהות במי הקישו המזוהמי ברעלי שמקור במפעלי הפטרוכימיי.
המחקר בוצע במסגרת הפרדיגמה הפנומולוגית קונסטורקטיביסטית ,ומטרתו הייתה להבי
לעומק אירועי ותהליכי כמו שהאנשי המעורבי באירוע הנחקר חווי ומפרשי אות.
במחקר נעשה שימוש בראיונות עומק ) (in-depth interviewsשל נציגי הקבוצות ,ומתוכ זוהו
הנרטיבי המרכזיי של כל קבוצה וקבוצה .כל נרטיב נבדק מתו התייחסות לדר שחברי
הקבוצה מספרי אותו ולאופ הצגתו בעיתונות הכתובה בישראל.
מהממצאי שנתקבלו עולה קשר ברור בי הנרטיב של הקבוצה כמו שמספרי אותו חבריה
ובי התייחסותה של התקשורת אל הקבוצות ואל מאבק .הנרטיב שסיפרו לוחמי השייטת מזוהה
ע הנרטיב הלאומי ,הכולל ערכי כמו דבקות במטרה ,אחריות ,אמינות ,רעות ושליחות .נרטיב
זה יוצר ברית אהדה גלויה בי התקשורת ללוחמי מתו התפיסה שקבוצה זו תרמה למדינה ולכ
זכאית לתגמול.
הדייגי ,לעומת ,מציגי נרטיב של קבוצת שוליי מודרת ובלתי מוערכת ברמת תרומתה
לכלל .ניסיונ של הדייגי להתחבר לנרטיב הלאומי ציוני או לנרטיב הסביבתי אקולוגי מוצג
בתקשורת באופ שלילי ,והדייגי מוצגי ככאלה ש"קפצו על הסירה ולא משיטי אותה".
הדיו מעלה שאלות הנוגעות לצדק חברתי ולכוחה של התקשורת להשפיע על המקו
שהקבוצות תופסות במרחב השיח הציבורי :קידו קבוצות שוליי למרכז ההוויה החברתית או
הדרת והעמקת השסעי הקיימי בחברה בישראל בי קבוצות אליטה לקבוצות שוליי.
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היסטוריה של מאבק חברתי בסיפורי חיי של הורי לבוגרי ע אוטיז
ד"ר עדנה מישורי ,האוניברסיטה העברית בירושלי

סיפורי החיי של הורי לבוגרי ע אוטיז מהווי ביטוי ותיעוד של מאבק חברתי להחדיר
לחברה הישראלית את זכויותיה נגד ממסד שאינו קשוב לצורכיה .חוסר עמוק במת שירותי
הולמי לבניה היווה דח %עבור ההורי לנקיטת עמדה של מאבק חברתי לקראת שינויי
במציאות בלתי קבילה במדיניות החברתית שהייתה שלטת.
בהיותי עצמי א לאד בוגר ע אוטיז ,נובעת עבודה זו מנקודת המבט הסובייקטיבית שלי,
מבוססת על מקורות העומדי ברשותי ,על התנסותי ועל פרשנותי האישית.
המאבק החברתי החל באופ אינטואיטיבי וללא תוכנית אסטרטגית ברורה .תחילתו בזיהוי
מציאות בלתי הוגנת הגורמת להדרה ,לקיפוח ולסבל של האוכלוסייה המוחלשת –הילדי ע
האוטיז ובני משפחותיה .הגדרת הטענה היוותה שלב התחלתי שהמשכו בבניית תוכניות פעולה
המאתגרת את הממסד .ההתמדה העיקשת בפעילות יצרה בהדרגה מציאות המתאימה עצמה
לצורכי האוכלוסייה המיוחדת והשפיעה ג על החברה בכללותה.
נראה כי פעילות ההורי ממשיכה להשפיע ג כיו על קידו השירותי באר /לאוכלוסייה זו,
כולל חקיקה ,התאמת תקציבי ממשלתיי וקשר ע קהילות מקצועיות באר /ובעול .תהלי
ההשתנות ממשי ממודרות להכללה ,מסטיגמה ליוקרה המבטאת מהפ מתפיסה שלילית אל
התייחסות של הערכה וכבוד .כחלק מ התהלי נוצרה נורמה מקובלת יותר של שיח בי בעלי
המקצוע ע ההורי מקבלי השירותי מעמדה שוויונית וכביטוי לפריצת הגבולות המקובלי.
כיו ,ע הפניית המבט לעתיד עולה הצור בהתאמת השירותי לאנשי בוגרי ומזדקני ע
אוטיז מתו הבנת הצרכי המיוחדי המשתני ע הגיל ומתו התפיסה שזכות לחיות
בכבוד כבני אד שלמי ג כאשר ההורי "לא יהיו עוד בסביבה".
הנרטיב הקבוצתי מבטא את רעיו יכולת הבחירה ונטילת אחריות חברתית רחבה המתחיל ע
קומ /של אנשי בעלי עניי עמוק בנושא .בכ קיי ביטוי לרעיו הקיי בלב לבה של התפיסה
היהודית "הכול צפוי והרשות נתונה" )פרקי אבות ,פרק ג' משנה י,ט(.
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מחקר איכותני על ועדי עובדי כמכשיר להבנת אופיו הרצוי של מאבק מעמדי
גדי נסי ,אוניברסיטת תל אביב ,המרכז האקדמי רופי

מחקר איכותני יכול לתרו לצדק ולשינוי חברתי במספר אופני :בחירת נושאי ושדות מחקר
שמתמקדי בקונפליקט חברתי ,המחשת האופני המגווני בה פועלי הדיכוי והניצול בחיי
היומיו ,ניסיו להתחקות אחר אופני ההתמודדות והתנגדות של המוכפפי בחברה ,וכ הלאה.
במוב הרחב יותר ,מפיח המחקר האיכותני חיי בתיאוריה הביקורתית .באמצעות מחקר מסוג
זה נית לבדוק כיצד מתגלמי המושגי התיאורטיי והקטגוריות האנליטיות בשטח .המחקר
האיכותני אמנ לא מציע ספרי הדרכה עבור מנהיגי שינוי חברתי; א כ יכול לספק תיאור וניתוח
טובי יותר של אופני הדיכוי ,ההשלמה וההתנגדות; על מנת לספק לסוכני השינוי החברתי הבנה
טובה יותר של השטח ,והערכת פוטנציאל ההתנגדות וכיוונה הרצוי.
את הטענות הללו אדגי בהרצאה באמצעות מחקר אותו ערכתי בקרב עשרי ועדי עובדי
בסקטור הפרטי בישראל .הנתוני נאספו בשני  ,2006 2008באמצעות תצפיות וראיונות .המחקר
מלמד כי אצל חברי הועדי נית לאתר שיח מובח ומורכב .מצד אחד ,ה הטמיעו מוטיבי
מהשקפת העול של המעסיקי ומהאידיאולוגיה העסקית ,ולכ היוו חלק מההגמוניה הניאו
ליברלית בחברה הישראלית .מצד שני מצאתי אצל מרכיבי שיח של צדק חברתי ומלחמת
מעמדות – במצבי מסוימי ה הגדירו את היחסי ע המעסיקי כקונפליקטואליי וראו את
המאבק כמוצא היחידי .המסקנה הסופית הייתה שפוטנציאל ההתנגדות קיי ,א כול עוד יש
אחיזה ממשית אצל נציגי עובדי לאידיאולוגיה המזוהה ע בעלי ההו; ההתנגדות תהיה
מקומית ,א פוליטית ומתגוננת באופייה .כדי לממש את פוטנציאל ההתנגדות דרוש גור פוליטי
חזק יותר ,הנשע על השקפה סוציאל דמוקרטית ,ויכול לאגד את הכוחות הקיימי בשטח
ולתא ביניה .המחקר ג מצא שההסתדרות אמנ ממלאת באופ פורמאלי את הפונקציה הזו,
א בפועל אי היא נחווית אצל הנחקרי כגו %בעל משקל וקול אידיאולוגי ברור.
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זהות ונרטיב בארגוני
יו"ר :פרופ' איילה מלא פיינס
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זהות ארגונית – בי פרקטיקה למשמעות :המקרה של ארגו חינו
ניצה רסקי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,מרכז מנדל למנהיגות

סיפורי ה אמצעי חיוני לכינו זהותנו כפרטי כמו ג לכינו זהות של ארגוני .לארגוני
סיפורי המאפשרי להגדיר מי ה ,מה ה עושי ,מי האחר שלה וכדומה .לעיתי הסיפורי ה
כל כ חזקי כ שה צובעי ,מכווני ומסבירי את ההתנהגות הארגונית ג כשההתנהגות היא
בסתירה לערכי של הארגו עצמו ולמציאות שמוכתבת לו על ידי סביבתו.
'זהות ארגונית' ההבנה המשותפת של מי שאנחנו ) (Albert & Whetten, 1985נוצרת על ידי הסיפורי
הארגוניי ששחקני מחברי במאמציה להבי או לטעו במשמעות את הישויות הקולקטיביות
אית ה מזדהי ).(Brown, 2006
נקודת המוצא של הנחה זו היא הפרספקטיבה ההבנייתית ,המניחה כי זהות היא תופעה של הבניה
חברתית ,ושקבוצות חברתיות חותרות לרמה מסוימת של מפגש סביב משמעויות של זהות .מכא
שזהות אינה דבר מה ממשי אלא הבניה מתמשכת של המציאות הארגונית על ידי הפרטי הכלולי
בה ,באמצעות המדיו העיקרי שדרכו אנו מתקשרי השפה.
בהרצאה אציג ממצאי של עבודת דוקטורט שעסקה בדינמיקה של הבניות הזהות ותהלי
התפתחות בארגו חינוכי בפריסה ארצית מאז הקמתו כאשר מרבית איסו %הנתוני נעשה בשני
 2003עד .2006
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"אני לא קלאסית של הייטק" יחסי הגומלי בי הזהות האישית והזהות הארגונית
במרחב קונפליקטואלי
מעי רוזנברג ש ,/האוניברסיטה העברית בירושלי

עבודתי המתבססת על מחקר איכותני – נרטיבי ,עסקה בבחינת יחסי הגומלי הנוצרי
באינטראקציה שבי הזהות האישית ובי הזהות הארגונית .על מנת להיטיב ולהבי יחסי גומלי
אלה ,נבחר מקרה בוח קונפליקטואלי ,קיצוני מבחינת שכיחותו הארגונית ) (Yin, 2003המקרה
של נשי דתיות העובדות כמתכנתות בארגוני הייטק .נשי אלה חריגות במקו עבודת ה על
רקע נשיות בארגוני גבריי וה על רקע היות דתיות בארגוני בעלי צביו חילוני.
על פי הגישה הנרטיבית הטוענת כי זהותו של אד היא סיפורו ,הארגו מהווה מרחב שיח בו
מתעצבת זהותו הארגונית של האד ) .(Brown, 2006לאור זאת ,נערכו ראיונות עומק חצי
מובני ,ע שתיי עשרה מרואיינות ,אשר סיפרו את סיפור החיי האישי שלה ואת הסיפור
הארגוני שלה .מ הראיונות עלו שתי תמות בה מתרחש קונפליקט שאלת השייכות לחברה
ולמסגרות )ובתו כ  ,ג לארגו( ובחינת הנשיות .על רקע שתי תמות אלה ,שורטטו יחסי הגומלי
בי הזהות האישית והארגונית וכיצד אלה נוטלי חלק בהבניה של סוג ההזדהות ע הארגו.
נמצא כי על פי המידה בה תמות הקונפליקט נפתרות במהל יחסי הגומלי שבי הזהויות ,נית
לזהות את מידת ההזדהות של המרואיינות ע הארגו בו ה עובדות.
עיקר תרומתה התיאורטית של עבודה זו היא בכ שהיא מניחה בסיס לראות במושג ההזדהות
כמתאר את הקשר שנוצר ביחסי הגומלי שבי הזהות האישית והזהות הארגונית.
תרומתה המתודולוגית של עבודה זו ,היא בשימוש החדשני שהיא עושה בשיטת המחקר
האיכותנית – נרטיבית לחקר ההזדהות ע ארגו .ביטויה של ההזדהות בסיפורי החיי ,עולה
מדבריה של המרואיינות ,מהשיח שלה ומדר סיפור ולא מאובח על ידי שאלו מנחה ,כפי
שנעשה בעבר .בכ  ,מחקר זה מעשיר את הידע המצוי בידינו על הבניית ההזדהות ועל דרכי
ביטויה.
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נרטיב אקולוגי של מחוללי שינוי חברתי
הילה כה

המושג "יזמות חברתית" פר /בשני האחרונות הרבה מעבר לגבולותיו הראשוני ונעשה הביטוי
"הח" ביותר של העשור ) .(Bernholz, 2011) (The Buzzword of the decadeיזמי חברתיי
הינ המרכיב הראשו והמרכזי "ביזמות חברתית" א מאפייניה האישיי והאישיותיי כמעט
ולא נחקרו ) .(Bornstein, 2004התחו שואב ידע מתחו היזמות העסקית ,ניתוחי מקרה,
סיפורי ,הגדרות עמומות ,כתבי עת מעטי ונתוני חלקיי ) .(Mair & Marti, 2006על כ,
מטרתו של מחקר זה הינה בראש ובראשונה לשרטט פרופיל אישי ,אישיותי ומוטיבציוני של יזמי
חברתיי .לצור כ בוצעו עשרי ראיונות עומק ע יזמי חברתיי במסגרת מחקר איכותני
נרטיבי ונעשה ניתוח תוכ וצורה לראיונות ,בקרב שלושה מהמרואייני נעשה ג ניתוח של
מסמכי אוטוביוגרפי שנכתבו על יד.
ממצאי המחקר מעלי סביבות שונות היוצרות פסיפס אקולוגי התפתחותי של היז החברתי.
סביבה מידית הכוללת מאפייני רקע כגו :מקו בסדר הלידה ,מקו מגורי ,השכלה ,מצב
משפחתי .סביבה קרובה הכוללת דינמיקה משפחתית ,חוויות ילדות ,קשרי ע דמויות
משמעותיות ועוד .סביבת ביניי הכוללות מסגרות טרו צבאיות ,תנועות נוער ,צבא ומסגרות
לימוד שונות .סביבה רחוקה הכוללת ערכי ,תפיסות עול ואידיאולוגיה .סביבה חוצה ומשותפת
כוללת סביבה פנימית אישיותית של חיפוש אחר עשייה משמעותית ותכלית ערכית לחייה.
היבטי מוטיבציוניי מעלי גורמי פנימיי הנכללי כגורמי משיכה ) ,(Pull-Factorלמשל,
"חרדה לדורות הבאי"" ,מימוש השקפת עולמי בענייני רווחי" ובעיקר רצו לעשייה
משמעותית .ניתוח הסביבות השונות מעלה כי היזמות החברתית נבנתה על בסיס מניעי ,צרכי
וכישורי של היז כאשר דינמיקה משפחתית ,חוויות קשות בילדות וחוויות מכוננות בבגרות
סללו את הדר לביטוייה הספציפי .ממצאי אלו תומכי בתיאוריה פסיכואנליטית של בחירת
קריירה ,תיאוריה פסיכואנליטית אקזיסטנציאלית )2002; Pines Pines & Yanai ,2001; 2002
; (Pines, et al., 2003ובאופ חלקי ג בתיאוריה התייחסותית ).(Özbilgin, 2005) (relational
התרומה לתיאוריה ולפרקטיקה חותמת את העבודה.
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ארגוני חברתיי עסקיי :דפוסי התמודדות ע המתח שבי החברתי והכלכלי
דקלה יוגב ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

במחקר קוד 21נבנתה מסגרת מושגית חדשה עבור תופעה הולכת וגדלה באר /ובעול – ארגוני
חברתיי עסקיי )המכוני "עסקי חברתיי"( .מדובר בארגוני בעלי מטרות חברתיות
המשתמשי במתודולוגיה עסקית לש השגת .שלושה סוגי של ארגוני זוהו כשייכי למסגרת
קונצפטואלית זו:
) (1הקואופרטיבי החברתיי
) (2העסקי החברתיי
) (3מיזמי עסקיי במסגרת עמותות
מדובר בארגוני שלה מטרות חברתיות שעל מנת להשיג ה משתמשי במנגנוני השוק
ומתחרי ע ארגוני עסקיי.
במחקר זוהה קונפליקט אלמנטרי רוחבי ועמוק בי האלמנט העסקי והכלכלי .הקונפליקט משלי
על התנהלותו של הארגו ברמה היומיומית ,ברמת הניהול השוט ,%מייצר ומגביר את הצור
בהתמודדות ע קונפליקטי שוני בארגו.
ממצאי המחקר מעלי כי הארגוני הללו נוטי להשתמש בטרמינולוגיה של "התמודדות" כדפוס
הפעילות היומיומי שלה ,כאשר זו משקפת נכוחה את מצב ואת אתגרי הניהול בה.
אופ ההתמודדות ע קונפליקטי הינו דיכוטומי ומצביע על דפוס ייחודי בניהול קונפליקטי
עסקיי אל מול דפוס של התמודדות ע קונפליקטי חברתיי.
באופ כללי ,אפשר לטעו כי ארגוני אלו דומי מאוד בדפוסי הפעילות שלה לארגוני ללא
כוונות רווח ,א ייחודיי בסגנו ההתמודדות ע קונפליקטי ארגוניי.

 21גדרון ב' ויוגב ד' )" .(2010ארגונים חברתיים-עסקיים בישראל-נתונים ראשונים על תופעה חדשה" – דו"ח מחקר .המרכז
לחקר המגזר השלישי בישראל ,אוני' בן גוריון.
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הפואטיקה של היומיו :דרכי המשגה והיגוד של מספרי
מקבוצות שוליות
יו"ר :פרופ' אילנה רוז
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"את כיתה ג'? את מדברת כל כ יפה" מודלי נרטיביי ואסטרטגיות לשוניות בסיפור חיי
של אישה מזרחית חסרת השכלה מבאר שבע
יעל זילברמ ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

נשי מזרחיות ,מבוגרות חסרות השכלה המתגוררות בעיירות פיתוח באזור הדרו נתפסות בשיח
הציבורי כ"טעונות טיפוח" שעולמ מוגדר על בסיס של חסכי חברתיי ,תרבותיי וכלכליי.
מחקרי עכשוויי מעונייני לאתגר את הסטריאוטיפ השלילי הקשור בה ולהציג כסובייקט
אקטיבי .ואול ג בה נשמעת לא אחת הטענה כי נשי "שוליות" אלו חסרות מודלי נרטיביי
ותרבותיי שלאור ה יכולות להבנות סיפור חיי משמעותי .בניגוד לכ  ,אני מבקשת להראות
כי יחסי בי נתוני חברתיי ולשוניי אינ יחסי של סיבה ותוצאה ,וכי קטגוריות כמו אזור,
גיל ,אתניות ,מעמד ומגדר אינ מכתיבי באופ אוטומטי היגוד של סיפורי חיי .גישה זו
מבקשת להתמקד בשימושי היצירתיי והאינדיבידואליי שמספרות עושות בקטגוריות
חברתיות שונות ולראות בה 'פעולות לינגוויסטיות של זהות' המהוות אמצעי יצירתי ואקטיבי
לבניית עולמות דיסקורסיביי ולתמרו מציאות חברתית קיימת.
בהרצאתי אדגי כמה מ המודלי הנרטיביי והאסטרטגיות הלשוניות בה משתמשת
מספרת כדי לערער את התמונה הסטריאוטיפית ביחס לזהותה כאישה מבוגרת ,מזרחית ,דרומית
וחסרת השכלה ,בת למעמד הפועלי ,שאינה יודעת קרוא וכתוב ,וכיצד היא מבנה את זהותה
הנרטיבית כאישה חזקה ואסרטיבית וכמספרת מוכשרת .לאור זאת אטע כי התייחסות מפורטת
לאמנות הביצוע וההיגוד של נשי אלו ושכמות מלמדת כי ה רחוקות מלתפוס את עצמ
כשוליות וכי ה מקיימות יחסי משמעותיי ,טעוני ולעתי מחלוקתיי וחתרניי ע המסורת
וע מסגרות סמכות מסוגי שוני בסביבת.
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ראיו נרטיווי רפלקטיבי ככלי להעצמה חברתית :ראיונות ע סטודנטיות ערביות העוזבות את
בתיה לצרכי לימודי אקדמיי
זאב גרינברג ,המכללה האקדמית תל חי

המאמר אותו אבקש להציג עוסק בקשיי אישיי של סטודנטיות ערביות צעירות העוזבות את
משפחת ובתיה לצור לימודי גבוהי .מחקרי רבי בחנו את משמעות היציאה ללימודי
גבוהי על תחושות אישיות של הסטודנטיות ,פילוח תחומי הלימודי ,אחוז המסיימות
לימודיה ,תחושות העצמה והתפתחות אישית שלה כנשי ועוד.
במחקר זה רואיינו שש עשרה מרואיינות סטודנטיות בגילאי תשע עשרה ועד עשרי ושש
הלומדות בשני מוסדות :האחד ,מוסד אקדמי בחיפה והשני במכללה בגליל העליו.
בראיונות התבקשו הסטודנטיות לספר את סיפור חייה בהקשר של יציאה ללימודי והקשיי
הכרוכי ביציאת מהבית לראשונה בחייה לתקופות זמ ארוכות לצרכי לימודיה .השימוש
במתודולגיית המחקר הנרטיבית רפלקטיבית אפשרה לצוות המחקר לשמוע את סיפורי החיי
של הסטודנטיות ,להגדיר יחד ע המרואיינות את הסיפורי המשמעותיי לה ,ולבחו אית
ביחד את ההתנהגויות ,הערכי ,הנורמות והציפיות של הסטודנטיות מעצמ.
ממצאי הראיונות גילו כי קיימי שני סוגי של סיפורי חיי המאפייני סטודנטיות צעירות
העוזבות את בית לצרכי לימודי .סוג אחד של סיפורי עוסק בהיות הסטודנטית לומדת,
מתמידה ,מצליחה ,כובשת את עתידה .הסוג השני של הסיפורי עוסק בקשיי האישיי
והחברתיי שחווות הסטודנטיות ,סיפורי אלה מלמדי על תופעות של מער חברתי דוחק
ולוח /המופעל על ידי בני גיל ,גברי בעיקר ,שקיבלו על עצמ תפקיד חברתי של 'משגיחי'
ו'מפקחי' על אורח חייה ,דרכי פעילות והתנהגות של הסטודנטיות הערביות במקו לימודיה
המרוחק מהכפר.
ההרצאה תציג את תהלי הראיונות שביצענו ע הסטודנטיות ,את סיפורי החיי ,תהלי הבניית
הסיפורי המשמעותיי ,ממצאי סיפורי אלה ,המאפייני של כל אחד מסוגי הסיפורי ואת
האבחנה בי סיפורי העצמה המאפייני את הסיפורי המדגישי את הלמידה של הסטודנטיות
לבי הסיפורי הקשורי המנגוני הפיקוח המסורתיי והמגדריי ומציאות האיו המתמיד בה
חיות הסטודנטיות הלומדות הרחק מבית.
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"למה שאני לא אגיד את האמת? יש דברי שפע צריכי להגיד .גמרנו ,זה הזמ":
ניצולת שואה במסע משתיקה לסיפור
ד"ר ליל ניישטט בורנשטיי' ,קבוצת הסיפור של ' וסמינר הקיבוצי

אחרי שאיבדה את כל משפחתה בשואה ,עזבה קרלה את גרמניה ובנתה חיי חדשי בישראל.
במש ארבעי שנה חיה כעקרת בית צנועה מבלי לחשו %את סיפורה אפילו באזני בניה .מכתב
שקיבלה מעיר הולדתה בגיל  58שינה את חייה .ב  25השנה האחרונות היא חולקת את חייה בי
ביתה ומשפחתה שבטבעו לבי בית ילדותה בגרמניה ,שהפ למוזיאו בתוכו היא חיה.
הסרט "בי מולדת לבית" )לובקה וניישטט בורנשטיי (2011 ,מתלווה למסעה של קרלה בת ה 83
מישראל לגרמניה בקי 2010 /וחוש %לבטי וסוגיות מטלטלות :אריגת הסיפור כאמצעי 'לקבל
מקו' ,להשיב ש ורכוש ולמשמע אבד; הפיכתה למספרת הסיפורי של עיר הולדתה ושתיקתה
המתמשכת במרחבי הישראלי; מעמדה כסמל מטוהר של מצפו וזיכרו בקהילה הגרמנית;
התמודדותה ע תגובת המסתייגת של בני משפחתה ומכריה הישראלי נוכח קשריה ע
הגרמני; כוחו הטרנספורמטיבי של הסיפור בחייה של קרלה ,הגרמני והישראלי שביניה
היא חיה; והאופ בו היא מתמרנת בי שפות ,זהויות ,בתי ,סיפורי וקהילות ,בחתירה לכינו
זהות קרועה שלמה.
בקטע מתו הסרט שיוצג בהרצאה ,מתועדת גיבורת הסרט בפרקטיקת ההיגוד הייחודית לה,
מדגימה את התנאי ,המטרות והאסטרטגיות שלה בהגדה; התמודדותה ע תפיסות גרמניות
וישראליות של מושג השואה והעדות; ואת המתח בי כאב הזיכרו לבי הסיפוק והעונג שהיא
שואבת מהגדת הסיפור.
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"הסיפור שאינו נשכח" – סיפורי חיי של זקני ע דמנציה
דברת הראל ,אוניברסיטת בר איל

אנשי זקני הלוקי בדמנציה נוטי לדבוק בזיכרונות מסוימי מעבר הרחוק ולספר את
אות סיפורי חיי בהזדמנויות שונות .בהתבסס על הקשר התיאורטי בי סיפורי חיי והגדרת
זהות (Bruner, 2004; Sarbin, 1986; Polkinghorne, 1991; McAdam 1988) Alasuutari,
 (1997מחקר איכותני זה שוא %לזהות את ביטוייה של הזהות הנרטיבית בסיפורי חיי של זקני
הלוקי בדמנציה קלה )' .('mild dementiaבהתא לגישת ה"גרונטולוגיה הספרותית" (Wyatt-
) Brown, 1992מוצעת שיטת ניתוח ספרותית לצור חשיפת המשמעות של סיפורי חיי אלה
עבור מספריה .תוצאות המחקר מציעות להתבונ על סיפורי החיי החזרתיי הללו כתוצרי
של תהלי אקטיבי )מודע או בלתי מודע( ,המאפשר לאנשי המספרי לגבש זהות עצמית
מסתגלת וחיובית במטרה לשפר את ההתמודדות ע האתגר הכפול של זקנה ודמנציה.
סיפורי החיי נאספי במסגרת קבוצות להעלאת זיכרונות וסיפורי חיי במרכזי יו לקשיש
במרכז האר ./הסיפורי מנותחי על פי המודל של אלקד להמ ) (2010המבוסס על שלוש
תיאוריות ספרותיות :הביקורת החדשה ) ,(New Criticismביקורת תגובת הקורא
) (Reader Response Theoryואינטר טקסטואליות ).(Intertextuality
ההרצאה תכלול הדגמה של שני סיפורי חיי ,אחד של גבר ואחד של אישה ואת ניתוחיה
הספרותיי .מהממצאי עד כה עולה כי סיפורי אלה משרתי מספר פונקציות חשובות:
-

עיבוד של אבדני הנגזרי מהזקנה וממחלת הדמנציה.

-

יצירת משמעות מחוויות העבר.

-

שמירה על רצ %והמשכיות מ העבר להווה ולעתיד.

-

הבניית זהות עצמית חיובית ומסתגלת.

פעולת הסיפור א %נותנת ביטוי ליכולת היצירתית של האד הזק והדמנטי והיא הולמת את
התפיסה הקונסטרוקטיבית של האד כפעיל ,יוצר ומעצב לאור טווח החיי
).(Holstein & Gubrium, 2000
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"מוציא כאב בראפ" על כתיבה של צעירי באתר ראפ באינטרנט )חקר מקרה(
עליזה לזרסו ,אוניברסיטת בר איל

ההרצאה ,המבוססת על פרק מעבודת דוקטור )לזרסו ,(2011 ,מציגה חקר מקרה :כתיבתו של
נער צעיר באתר ראפ .במת הכתיבה :פורו "יצירות אישיות" של קהילת האתר .מסגרת זו
משמשת לו ולבני נוער רבי אחרי במה וירטואלית וולונטרית לפרסו ליריקס )שירי ראפ
אישיי וחברתיי( מפרי עט ולקבלת משוב .מדובר באוריינות שוליי )למונח ר' למשל Barton
 :(& Hamilton, 1998בכתיבה "ללא השגחה" ובסביבה אוריינית מחו /לבית הספר )ר' & Hull
 ,(Schultz, 2002הנחשבת שולית ,יחסית לאוריינות ההגמונית ,הדומיננטית.
גידי )ש כינוי בדוי( ,הנער שבמוקד חקר המקרה ,הוא משתת %בולט וחריג בתוצריו
ובאינטראקציות שלו ע האחרי .ניתוח הטקסטי שלו משרטט מאבק אורייני חברתי של ילד
המנסה להשתלב בדרכו הייחודית בי בני הנוער באתר הווירטואלי ,להפו אות לחבריו ,ולהפו
את האתר ל"בית" שלו .דמותו כמשתת %מרובת ניגודי :הוא צעיר בי בוגרי ,חדש בי ותיקי,
דיסלקטי בי כותבי ,כותב שירי חושפניי בפורו של שירי ראפ ,מחפש אמפתיה ומתבטא
בבוטות.
מאבקו להתערות חברתית אינו קל .הבוטות מרחיקה ממנו את ההתחשבות ואת האמפתיה של
עמיתיו לפורו ,החריגה מהסוגה גוררת משובי שליליי ,ושגיאות הכתיב הרבות שלו מעוררות
לעג ומרחיקות ממנו את הדימוי הראפרי שהוא מתאמ /לאמ ./על א %המכשולי ,אינו מוותר:
ממשי לכתוב ,עומד על שלו בויכוחיו ע עמיתי בוגרי וא %מציע את מועמדותו לניהול
הפורו.
התיאורטי והמתודולוגי .אטע
בהרצאה אציג את המקרה של גידי בהקשר המחקרי
שההשתתפות באתר משמשת לו ולשכמותו סימולטור חברתי ופלטפורמה להעצמה אוריינית.
אציג טקסטי הממחישי את התפקיד החשוב שממלאת הכתיבה בחייו ,על א %לקותו
ומגבלותיו .תו כ אדגי שיטה מולטימתודולוגית ) (Herring, 2007לניתוח שיח ,המשתמשת
בכלי מתחומי הסוציולינגוויסטיקה ,ניתוח שיח ביקורתי ) (Gee, 2005פרגמטיקה ,לשו
ואוריינות.
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מפרח קיר לע .בודד :נשי גרושות בחברה החרדית
ענת בארט ,פרופ' עדיטל ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

גירושי בחברה החרדית הישראלית נתפסי כאקט שלילי ,ה בשל שיוכ לתפיסות
אינדיבידואליסטיות וה בשל הצור בפיקוח והגנה חברתיי .האנשי שחוו גירושי יוצאי
מסטטאטוס חברתי נורמטיבי ,וממוקמי במשבצות חברתיות חריגות ומורכבות .המעמד
החברתי החדש מחייב את הגרושי לעבור תהליכי אישיי וחברתיי מורכבי ,בכדי לקיי
חיי נורמטיביי .החיי החדשי ישאירו את הגרושי במעמד חברתי שונה ונמו יותר מחד,
ומאיד יאפשרו צוהר לתפיסות אינדיבידואליסטיות וחשיבה "מחו /לקופסא" המאפשר גדילה
אישית.
בעבודה זו ,שהינה חלק מעבודת דוקטורט ,מוצג המסלול אותו עוברות נשי גרושות ,ממערכות
נישואי קשות ומתעללות ,לצמיחה אישית ויצירת "אני" מחודש ברמה האישית והחברתית.
במחקר זה נעשתה טריאנגולציה של מקורות מידע ועל כ רואינו  61משתתפי חרדיי 22 :נשי
גרושות 9 ,גברי גרושי 10 ,בנות להורי גרושי )בוגרות( ו  20אנשי מהחברה החרדית
העוסקי במקצועות קשורי גירושי כמו :דייני ,טועני רבניי ומטפלי.
בעבודה מצטייר תהלי דיאלקטי מורכב אותו עוברות הנשי המתגרשות ע עצמ ,משפחת
וחברת .האשה המתגרשת עוברת תהלי ארו בהחלטה להתגרש ,המחייב אותה לשנות תפיסות
קולקטיבסטיות מופנמות ביחס לחשיבות התא המשפחתי ,ומעבר לתפיסות אינדיבידואליסטיות
ביחס לחשיבות הרווחה האישית .תהלי זה מלווה בשינוי זהות עמוק ,ובתוכו שינוי זהות ביחס
ל"אני" הדתי ,במעבר מתפיסת אלוקות צווית ומרוחקת ולתפיסות דת אינדיבידואליסטיות
המאפשרות מגע בלתי אמצעי ע הא ל .ברמה המשפחתית מתמודדות הנשי ע הדואליות של
קבלה ודחיה שבי תלות ועצמאות במשפחה .וברמה החברתית מתמודדות הנשי ע דואליות
אישית מול חברה הדוחה אות מחד ,א ג מאפשרת בזעיר אנפי יצירת פתרונות חברתיי
חדשי.
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חיי יומיו והשתקפות של הבניות מגדריות בסיפורי חיי של נשי יהודיות ממצרי
ליאת מגיד אלו ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בהרצאה זו אעמוד על האופ בו סיפורי חיי שופכי אור ומאפשרי הסתכלות מחודשת על
היסטוריה מודרנית של נשי במרחב מזרח תיכוני .אטע כי פנייה למקורות הנופלי מחו/
לקטיגורית המקורות הקלאסיי למחקר היסטורי וחברתי מאפשרת במקביל התייחסות
לקבוצות מודרות – מספרית או חברתית ,והרחבה של התמונה ההיסטורית חברתית הכללית .עוד
אטע כי הפנייה למקורות דוברי מאפשרת ,לצד ההכרח להתמודד ע שאלות של היסטוריה
וזיכרו ,לבחו שאלות היסטוריות חדשות .אפרוש את הידע ,שנחש %במחקר זה ואדו במורכבות
המתודולוגית במחקר המשלב גישה מיקרו היסטורית ומחקר איכותני נרטיבי במרחב אקדמי
הנמצא בתהלי עיצוב.
בשני האחרונות גוברת ההכרה כי דרושה הערכה מחודשת של הנחות היסוד בחקר המודרניות
בחברות מזרח תיכוניות .אימו /מקורות נרטיביי ומקורות שבעל פה – ראיונות וסיפורי חיי
אל המיינסטרי המחקרי ,נמצא עדיי בשלביו המוקדמי .המחקר המוצג כא משלב גישה
מיקרו היסטורית ע מחקר נרטיבי איכותני ,ומבסס את השימוש במקורות אלה כמקורות
חיוניי.
נשי יהודיות במצרי כמעט ולא נחקרו עד היו מפאת הגישות הדומיננטיות ששלטו במחקר
ההיסטורי והקושי במציאת מקורות היסטוריי קלאסיי .סיפורי החיי והראיונות של נשי
יהודיות מצריות פותחי חלונות להבנת חיי היומיו שלה ואל החברה בה חיו וההבניות
החברתיות והמגדריות ,שעיצבו את חייה ועוצבו על יד בתקופה הסוערת שבי שתי מלחמות
העול בה המודרנה והשיח הלאומי עיצבו זהויות חדשות .חיבור התכני העולי ממקורות אלה
ע מקורות נוספי פורס בפנינו תמונת מציאות מורכבת ושוברת סטריאוטיפי ,המרחיבה את
הידוע והמוכר לגבי היסטוריה מודרנית במזרח התיכו של נשי כקבוצה וכחלק מקבוצת
מיעוט ,ושל החברה היהודית והכללית.
ההרצאה תתבסס על תזה המ"א המוגשת בימי אלה.
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למות כדי לחיות :משמעות הכאב הנפשי בסיפורי החיי של נשי ששרדו ניסיו אובדני
נועה כפיר לוי ,ד"ר דורית סגל אנגלצ'י ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב
ד"ר שי נוישטטר ,ביה"ח סורוקה

בהרצאה זו יוצג מחקר שבח את משמעות הכאב הנפשי בסיפורי החיי של נשי ששרדו ניסיו
אובדני .המחקר התבסס על ארבעה ראיונות עומק פתוחי ושלוש אוטוביוגרפיות של נשי
ששרדו ניסיו אובדני ,אשר נותחו על פי עקרונות התיאוריה המעוגנת בנרטיבי.
מניתוח סיפור חייה של הנשי עלו חמש תמות מרכזיות המבהירות את הדינאמיקה שהובילה
אות לניסיו האובדני .התמה הראשונה מאירה תשעה מימדי מובחני הצובעי את חוויית
הכאב הנפשי .התמה השנייה מתארת את התפתחות הכאב הנפשי לאור חייה .התמה השלישית
מתמקדת בהשפעת מערכות היחסי שלה על הקלה והחרפה של הכאב .התמה הרביעית עוסקת
בהשפעת הסימפטומי שנלוו להפרעות הפסיכיאטריות ,שמה סבלו הנשי ,על חווית הכאב
הנפשי והתמה החמישית מהווה את החוליה המקשרת בי הכאב הנפשי והמעשה האובדני.
תרומתו של המחקר להעמקת ההבנה של חווית הכאב הנפשי מתבטאת בזיהוי כמה מימדי
של הכאב הנפשי שלא נמצאו במחקרי קודמי .הממצאי ,החושפי את התמהיל הייחודי של
ממדי הכאב הנפשי בקרב הנשי ,מלמדי כי הסבל הנלווה לכאב הנפשי חוצה את גבולות
האבחנות הפסיכיאטריות ,התרבות ,הגיל ,והסטאטוס הסוציו אקונומי.
ההקשבה לסיפור חייה של הנשי אפשרה לעמוד על הקשר שבי היסטוריית החיי ,הכאב
הנפשי והניסיו האובדני ,ובתו כ לזהות את המקור לכאב הנפשי .הממצאי מצביעי על
הצור בהרחבת ההתייחסות של אנשי הטיפול מהתמקדות במישור הפרטני ,הממוקד בפתולוגיה
של המטופל ,למת דגש להקשר החברתי בהתערבות המקצועית.
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"לא לקרוא לילד בשמו" :יסודות פמיניסטי בסיפורי חייה של נשי מוסלמיות,
כפריות בישראל
תמר שקיר זועבי ,פרופ' ב ארי עדיטל ,אוניברסיטת חיפה

מחקר נרטיבי זה מביא את סיפורי חייה של נשי ערביות ,פלסטיניות ,מוסלמיות וכפריות
בישראל ,במטרה להתחקות אחרי יסודות ורעיונות פמיניסטיי העולי מה .איסו %הנתוני
נער ללא שימוש במונח "פמיניז" ה מצד המרואיינות וה מצד המראיינת א %לא אחת
מהמרואיינות הזכירה את המושג בסיפור חייה.
ממצאי המחקר העלו כי החוויה הנשית בהיבטיה ובהקשריה השוני ,ניתנת לתיאור על פני
רצ %הנע בי מסורת לקדמה ובי דיכוי להעצמה .בחינת היסודות הפמיניסטיי בתו הממצאי
האלה ,העלתה כי "הפמיניז" בחוויית הנשית של המרואיינות מחולק לשניי .הראשו מתאפיי
בביטויי התואמי את הגישה הפמיניסטית האוניברסאלית המערבית .השני ,החידוש של המחקר
הנוכחי ,מציע ביטויי פמיניסטיי ייחודיי ,התואמי את החברה הערבית על מאפייניה וערכיה,
כחברה פטריארכאלית וקולקטיבית.
יסודות החשיבה וההתנהגות הפמיניסטיי שעלו" ,תואמי הגישה המערבית" ,התאפיינו
באלמנטי של "מרד והתנגדות" .לעומת ,אלה "תואמי החברה הערבית" ,התאפיינו באלמנטי
של "פשרה" ,מעי נקודת אמצע ברצ %שתיאר את החוויה הנשית .נית לומר כי חסידותיו של
"הפמיניז הערבי" השיגו את מבוקש מבלי להיתפס כמרדניות וכסוטות ,ובה בעת מבלי לחוות
את עצמ כמדוכאות וכמקופחות.
ממצאיו של המחקר ממחישי את קיומו של "פמיניז ערבי" ומציירי את דמותו באופ
הסותר את הגישות שלא ראו את הפמיניז כרלוונטי לחברה הערבית ,גישות שלא האמינו כי סגנו
חייה של הנשי הערביות המזרחיות ,ששונה מזה של אחיותיה המערביות ,מאפשר פיתוח
וקידו כל סוג של פמיניז .תמונה זו מאתגרת את הפמיניז "האוניברסאלי" ומחייבת אותו
להרחיב את מסגרתו ,להכיר ב"פמיניז הערבי" ולכלול בתוכו את ביטויו הייחודיי .אלה כוללי
אלמנטי של "פשרה" במקו "מרד"" ,תמרו" במקו "דיכוטומיה" ,ו"חוכמה" במקו "צדק",
ומשקפי סגנו חיי פמיניסטי בקרב נשי החיות בחברות פטריארכאליות ,קולקטיביסטיות
ושמרניות.
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הראיו האיכותני כמרחב והקשר
יו"ר :פרופ' נחמי באו

מושב  215הראיו האיכותני כמרחב והקשר

דר איכות)נ(ית לדוקטורט :הצגה
ר פלג ,הטכניו ,מכו מנדל למנהיגות חינוכית
ליאורה נוטוב ,מכללת גורדו ,מכללת לווינסקי ,הטכניו

הדר לדוקטורט לעול אינה קלה ,וכשמדובר בדוקטורט המבוסס על מחקר איכותני ישנ
אתגרי ייחודיי ומיוחדי המתווספי לקושי .בהצגה זו אנו ממחיזי פרשנות שלנו למהל
מחקר לדוקטורט המתבסס על המתודה האיכותנית .בתו ההצגה ,נקיי דיו על הדר
לדוקטורט איכות)נ(י.
להל תמלול של קטע קצר מההצגה:
הדוקטורנט נכנס לחדר דמיוני .הוא מוש כיסא ,ממק אותו ישירות מול הקהל ומפעיל מכשיר
הקלטה .מחשבותיו מושמעות לקהל דר מערכת הגברה בעוד הדוקטוראנט מבטא בשפת הגופו
התנהגות שלא תמיד תואמת את מחשבותיו:
שלו) ,הוא לוח /את היד למרואיי ,דמות דמיונית ,ומתיישב(
הנה מתחילי.
)מחיי חיו רחב( הוא נראה נחמד.
)החיו נשאר והוא פותח עיניי( מזל שהוא הסכי להתראיי.
)החיו נשאר א אור עיניו כבה והוא נשע קצת לאחור( איזה שאלה מטומטמת .הייתי צרי
לעבוד יותר על הניסוח.
אופס ,הפע ממש הובלתי אותו! איפה הפלסטר? )ידו ממששת את כיסו בחיפוש אחרי פלסטרי
לפה(
לזכור מה אמרה המנחה )מגלגל עיניי תו מחשבה( – להקשיב כמה שיותר ,לדבר כמה שפחות
ולשמור על פוקר פייס) .מזדק ,%ומוחק כל הבעה מפניו(
יש ,הוא מדבר לפי ההזמנה! )פותח עיניי ונשע קדימה לכיוו הקהל(
את מי זה מעניי מה הילד שלו למד בכיתה ג'! זה ממש לא רלוונטי! )מחיי חיו רחב ,נשע
לאחור וקצת הצידה ומסכל רגליו(.
)נשע על מרפקיו ומסתכל קדימה( איזה בזבוז זמ! מי אמר לי לעשות מחקר איכותני? מה היה לי
רע רק בסטטיסטיקה?
)שוב מתיישר( לא יפה ,אד מקסי נות לי מזמנו ואני? כפיות טובה מצידה.
)מעי %מבט בשעו( טוב ,הגיע זמ להיפרד .ב  12יש לי ראיו נוס .%חיו ח לסיו )מחיי ( .איש
מקסי )ק(.
תודה רבה ,שלו.
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הראיו המחקרי כ"מרחב מוג"" :מאחר והש שלי לא יעלה בהמש ,אז אני יכולה להגיד ל"
פרופ' נחמי באו ,אוניברסיטת בר איל

מטרת המרכזית של ראיונות עומק הנעשי במסגרת מחקרי אקדמיי היא להשיג מידע באופ
בלתי אמצעי על חוויות ,מחשבות ורגשות כמו ג התלבטויות ,דילמות ואי הסכמות בנושאי
ובתחומי שהידע לגביה איננו מספק .במדינת ישראל שבה קיימי חסמי מועטי לכאורה
המגבילי את חופש הביטוי מתברר שהשיח על נושאי מסוימי אינו אפשרי.
בהרצאה זו אציג כיצד המרחב החברתי שבו אנו חיי מאפשר לחשו %במקומות עבודה רק חלק
מוגבל מהמחשבות ,הרגשות וההתנסויות ג באוזני אנשי המבטאי עניי ומצייני כי ה
מעוניני לדעת.
עדויות משלושה מחקרי ע עובדי סוציאליי שהתמקדו במפגש המקצועי בי יהודי
לערבי ,תפקוד מקצועי של עובדי סוציאליי בעיתות מלחמה ,ואפליה כלפי מגזרי אוכלוסיה
ספציפיי ,חושפי כי השיח על נושאי מסוימי ממודר .ניתוח הראיונות מראה כי עובדי
רבי חשי העדר לגיטימציה להביע עמדות ולחשו %פעולות שה נקטו במסגרת מילוי תפקיד
מחשש שמא הדבר יגרור אחריו מחיר של נידוי בינאישי ,ארגוני או חברתי.
באמצעות דוגמאות מראיונות עומק שערכתי ע עובדי סוציאליי במחקרי השוני אציג
באיזה אופ משמש הראיו המחקרי מרחב כמעט יחיד שבו יכולי אנשי המקצוע להתבטא בכנות
ובפתיחות ללא פחד מפגיעה .בהרצאה זו אבקש להראות כיצד ההבטחה לשמור על סודיות
מאפשרת ליצור מרחב מוג המרחיב את החופש להצביע על איסורי ,מגבלות וחסמי
ג'נדריאליי ,לאומיי ,ומוסדיי.
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החוויה האבהית כסיפור הקשרי
ד"ר צרצור ראודה ,מכללת בית ברל

ההרצאה תתמקד בניתוח הקשרי לראיונות במחקר נרטיבי שעסק בחווית האבהות של
גברי ערבי בישראל ובאופ שבו היא מתעצבת .הניתוח המוצג עונה על שאלות ברמת העיצוב
של הסיפור על האבהות ) באיזה אופ מתממש עול התוכ בסיפור כולו? מהו ההקשר שבו
מתקיי הנרטיב על האבהות? אי נית לזהות את ההקשר? ומהו המסר המועבר באופ שבו
החוויה מסופרת?( נוס %על זה הוא מנסה להבי את התנהלות של המרואייני במהל הראיונות
ולהבי ג את תפקידי ומקומי כחוקרת בעיצוב הנרטיב של האבות .הניתוח נעשה על פי מודל של
שלוש רמות ההקשר שמציעה תובל משיח ) :(2007הקשר האינטר סובייקטיבי ,השדה החברתי
והמטה נרטיבי חברתיי .תובל משיח מדגישה שבניתוח הנתוני בוח החוקר את התוכ של
הנרטיב ובאותה מידה ג את הצורה וההקשר שבה נוצר הנרטיב.
ההתמקדות בחקר האבהות של גברי ערבי בישראל משקפת את הניסיו להבי את
ההקשר שבו היא מתרחשת ואת נקודת המבט הסובייקטיבית של האבות עצמ .נקודת המוצא
במחקר זה היא שחווית האבהות הינה תלויית הקשר היסטורי תרבותי והיא בעלת היבטי
תרבותיי ,פוליטיי וסוציו פסיכולוגיי .מכא ,הדיו בנושא האבהות בחברה הערבית בישראל
אינו יכול להצטמצ רק לנושא "המגדר" במובנו הצר ,אלא יש צור בדיו סוציולוגי פוליטי
ותרבותי שיהווה תשתית לדיו מרכזי בחוויה האבהית של האב הערבי בישראל .המחקר ,א כ,
עור דיו מגדרי המעוג בהקשר פוליטי וחברתי תרבותי ,שנמצא באיזשהו אופ ,גלוי או נסתר,
בתו הטקסט על חווית האבהות.
שתי שאלות מרכזיות הנחו את המחקר הראשונה נוגעת לתוכנה של החוויה האבהית:
"מהי חווית האבהות של אבות ערבי בחברה הישראלית כפי שהיא משתקפת מסיפורי
האבהות?" והשנייה עוסקת בגורמי המעצבי את החוויה האבהית" :באיזה אופ מעוצבת
החוויה האבהית?"
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חשיבה דיאלקטית במתודולוגיה פמיניסטית :גילוי עריות בחברה הפלסטינית בישראל
סאברי ח'יאט ,פרופ' עדיטל ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

ההרצאה עוסקת ביסודות דיאלקטיי של המתודולוגיה הפמיניסטית במסגרת עבודת דוקטורט
העוסקת בנושא גילוי העריות בחברה הפלסטינית בישראל .באופ יותר ספציפי ,ההרצאה תעקוב
אחר תהלי ההתפתחות של שלושת שאלות המחקר המרכזיות והאספקטי האפיסטמולוגיי,
האתיי והפוליטיי שעיצבו אות .תהלי זה מערב עמדה אפיסטמולוגית אינטגרטיבית
שמשלבת בי שלושה זרמי אפיסטמולוגיי פמיניסטיי הקשורי במחקר איכותניFeminist :
 ,Standpointקונסטרוקטיביז פמיניסטי ואפיסטמולוגיה פמיניסטית פוסט מודרנית .הטענה
היא כי ראיית עול דיאלקטית מהווה כיוו מבטיח להעמקת הבנת מורכבות תופעת גילוי העריות
וליצירת ידע חדש לגביה .פרספקטיבה זו הביאה ליצירת מסגרת מתודולוגית אינטגרטיבית לש
בחינת שאלות המחקר הנוגעות ל :סיפורי החיי של נשי פלסטיניות שחוו גילוי עריות; השיח על
גילוי עריות בתו החברה הפלסטינית בישראל; והפוליטיקה של חשיפת פשעי גילוי עריות בתו
אותה חברה.
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מחקר פעולה – כלי לבניית קיימות בבתי ספר
יו"ר :מיכל צלרמאיר

אחד המרכיבי המרכזיי בתפיסה העכשווית של קיימות ) (sustainabilityהוא צדק חברתי.
המחקר שלנו נסמ על מושג הקיימות כפי שהוא מופיע אצל פול ואצל הרגרייבס ופינק .ה
מגדירי קיימות כיכולת של מערכת לעבור שינויי מורכבי לצור שיפורה תו כדי התאמתה
למטרות של צדק חברתי בתהלי של למידה המתרחב ומתמש באופ שהוא אינו פוגע
במשתתפי וא %יוצר עבור הטבות להווה ולעתיד .בהקשר זה קיימות מתייחסת לא רק להצלחה
ולמש השינוי אלא ג לפיתוח מיזמי אשר אינ מסכני את התפתחות של הגורמי השוני
במערכת זו ובמערכות אחרות.
מחקר פעולה הוא כלי לבניית קיימות בארגוני .הוא מאפשר ה למנהיגי המובילי קיימות וה
לפרטי במערכת לבנות תהליכי שינוי המקדמי צדק חברתי .כפי שכותב זייכנר ) ,(2009למחקר
פעולה יש כוח דיסקורסיבי כי הוא מכיל התנגשות בי שתי מטרות בו בזמ :יצירת ידע מחקרי
ושיפור פעולה חברתית .מעבר לכ  ,מחקר פעולה מזמ תהלי למידה של החוקרי ושל
המשתתפי האחרי המתרחב ומתמש באופ שאינו פוגע בה וא %יוצר עבור הטבות לעתיד
ולהווה.
מחקר פעולה הוא חלק מהקוריקולו של תכניות רבות להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורי והוא
עומד במוקד של התכניות האקדמיות במכללת לוינסקי לחינו  .במסגרת מושב זה תצגנה מרצות
במכללה דוגמאות למחקרי פעולה של הסטודנטי אשר משקפי כיצד מחקר זה מקד צדק
חברתי ויוצר תנאי לקיימות.
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מחקר פעולה להעצמת תלמידי בסיכו
מיכל צלרמאיר ,מכללת לוינסקי לחינו

מורי רבי מתלבטי בישו חוק השילוב של תלמידי בעלי צרכי מיוחדי בכיתותיה.
המחקר הנוכחי נער על ידי סטודנטית לתואר שני ,מחנכת ומורה לאוריינות בכיתה ו' ,אשר היה
עליה לבנות סביבה לימודית משלבת עבור  5תלמידי לקויי למידה ועבור נתי ,תלמיד אחד ע
בעיות קשות של משמעת .מחקר הפעולה שלה הושפע בעיקר מרעיונותיו של פרירה בדבר חשיבות
הוראה דיאלוגית לשחרור ולהעצמת תלמידי "מדוכאי".
ההוראה הדיאלוגית מתמקדת ביצירת תנאי לקיומו של שיח שוויוני בי לומדי ומלמדי,
במאפשר לה לבנות יחסי של כבוד הדדי שמבוססי על כ ששני הצדדי משתתפי בהחלטות
הקשורות ללמידה ולחומר הלימודי .במהל השיח המורה לומד להכיר את החיי של

התלמידי ,ומסתמ על עולמ התרבותי כדי לקד את הידע והיכולות החברתיות שלה וליצור
עבור הטבות להווה ולעתיד כתלמידי במערכת החינו .
באמצעות מחקר הפעולה בנתה המורה שיח ע נתי במחברת קשר ,אשר במהלכו היא יצרה עבורו
בסיס של אמו הדדי שאפשר לה להזמי אותו לכתוב עבורה את סיפור חייו ולבסו %נת לו כלי
לעמוד בהצלחה במשימה הכיתתית של כתיבה והוצאה לאור של ספר .הספר שלו היה הרחבה
והרחקה של סיפור חייו תו בניית דמות נרטיבית של ילד הדומה לו וג שונה ממנו .הוא כתב,
אייר והוציא לאור את הספר שזכה למקו כבוד במצעד הספרי של בוגרי בית הספר.
תהלי זה תועד באמצעות יומ היומיומי של המורה ובאמצעות תיעוד השיח הדבור והכתוב בינה
לבי התלמיד .התעוד אפשר לה להגיע להבנה של חשיבות הקשר בי הלמידה לבי הזהות אצל
תלמידיה ובפרט אצל אלה בעלי הצרכי המיוחדי .על בסיס הבנה זו היא בנתה סביבה לימודית
שבה כל אחד מה יכול היה לתרו מכשרונותיו ומיכולותיו המיוחדות.
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גננות חוקרות את עבודת :מחקר פעולה כמכשיר ליצירת מרחב חברתי חדש
עידית טבק ,מכללת לוינסקי לחינו

הקורס "מחקר פעולה בחינו " מיועד לסטודנטי הלומדי לתואר השני במכללה להוראה.
מטרתו לזמ לה התנסות במתודולוגיה של מחקר פעולה הכוללת פיתוח יכולת רפלקטיבית,
הבניית ידע פרקטי והובלת שינוי בהקשר העבודה .רבי ממחקרי הפעולה שלה עוסקי ביחסי
כח בארגוני החינוכיי שבה ה פועלי וביצירת שיח אשר ישפר את הלמידה של הילדי.
המחקר הנוכחי נער על ידי שתי סטודנטיות שה גננות .האחת ,דליה ,גננת המוטרדת
מ"הצעקות" בג ואינה שבעת רצו מהאופ בו הסייעת מתבטאת ומתקשרת ע ההורי והילדי.
בתחילת מחקרה דליה חשבה שא תגרו לשינוי בשיח של הסייעת ,האקלי בג ישתפר
והסביבה הלימודית תהיה מאפשרת ותומכת בהתפתחות הרגשית חברתית והאינטלקטואלית של
הילדי .במהל מחקרה היא למדה שעל מנת לשפר את המצב עליה לשנות את מערכת היחסי
שלה ע הסייעת ולשת %אותה במחקר הפעולה שלה .אל דליה חברה גלית ,על פי בקשתה
כ"ידידה ביקורתית" שותפה לניתוח הנתוני ולפרשנות.
הנתוני נאספו על ידי החוקרות ממקורות שוני) :א( ראיונות ע הסייעת; )ב( תצפיות בג;
)ג( יומני רפלקטיביי; )ד( שיחות מוקלטות ביניה .בניתוח הנתוני ועל בסיס הספרות
המחקרית אותרו שלוש קטגוריות) :א( יחסי כוח; )ב( אוטונומיה; )ג( צדק חברתי.
הממצאי מראי שהשותפות בי גלית ודליה זימנה שיח רפלקטיבי שאפשר לה לזהות
הזדמנויות שיצרו תפנית בפעולה .מחקר הפעולה אפשר לסטודנטיות לפרק את מערכת יחסי
הכוח בי הגננת לבי הסייעת ובניית מערכות יחסי קולגיאליות שתמכו ביכולת ליצור שינוי
ולבנות מרחב חברתי חדש בעבור הילדי.
המחקר מראה את כוחו של מחקר פעולה כמזמ קריאה ביקורתית של המציאות ,מעורר הרהור
לאור התיאוריה הרלבנטית ,מאתגר הנחות יסוד וידע קיי ,ומעצי את יכולת החוקרי
להשמיע קול ולהתמודד ע המטרידי אות בעבודת.
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מחקר פעולה של מתכשרת להוראה כמוביל שינוי חברתי לאור זמ
דרורית ר ,ליאת אייל ,מכללת לוינסקי לחינו

המחקר המתואר כא הוא מחקר פעולה שבוצע על ידי מתכשרת להוראה בשנת לימודיה האחרונה
במכללה להכשרת מורי במרכז האר /שלימדה כיתה בחטיבת ביניי במרכז האר /באופ קבוע
פע בשבוע .הנתוני שאספה כללו תמלולי שיעורי שלימדה ,רפלקסיות שכתבה ,משוב שקיבלה
מעמיתי ,מורי ומדריכי שצפו בשיעוריה ,מסמכי ,תוצרי למידה ,ותיעודי שיחות ע ילדי
ובי ילדי ,בפעילויות של בית הספר בשעות הלימודי ולאחריה .המטרה הראשונית של מחקר
הפעולה הייתה העצמה פרופסיונאלית שלה כמורה ושיפור כישורי ניהול הכיתה שלה .אול
הבעיה שזוהתה בשיעורי שלימדה זימנה אפשרות לשינוי מטרות ההוראה ולשינוי חברתי לאור
זמ בשלושה מעגלי הקשר :אישי ,כיתתי ובית ספרי.
הבעיה הראשונית שזוהתה בשיעורי שלימדה הייתה תגובות והתנהגויות פוגעות של תלמידי
בשיעור כלפי שלושה ילדי דחויי בכיתה .תגובות אלה הפריעו לה לנהל שיח כיתה על הנושא
שתכננה ללמד .היא החלה לפעול בחברת הילדי השתתפה בפעילויות שלה והפעילה
התערבויות מתאימות ה בשעות הלימוד בבית הספר וה בפעילויות שבה השתתפו הילדי
הדחויי לאחר שעות הלימודי .למרות השיפור בהתנהגות הילדי היה ברור לה ששינוי לאור
זמ דורש שינוי עמדות ופעולות לא רק בקרב הילדי ,אלא ג בקרב צוות ההוראה בבית הספר.
היא יצרה שינוי עמדות בקרב המורי כלפי צדק חברתי ומידת התרומה שלה לכ  .לצור כ ,
גייסה את המורי לפעולה מתמשכת שמטרתה שילוב והעצמה של הילדי הדחויי חברתית.
המחקר איפשר לה להבי טוב יותר שכדי לקד למידה על המורה לטפח את תחושת השייכות של
כל המעורבי בפעילות החינוכית בקהילת בית הספר.
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יו"ר :מני מלכה והדס בר
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יצירת אתנוגרפיה ויזואלית במסגרת אקדמאית
הדס בר ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

צפייה

בסרט

scango

to

time

)10

דקות(

משבר הייצוג באנתרופולוגיה היה כרו בצור החדש להכיר בכ שהייצוג הקלאסי גיל בתוכו
יחסי כוח לא שוויוניי .הוא חייב יצירת צורות ייצוג חדשות שיביאו לידי ביטוי את הרב קוליות
של השדה ה על הכתב וה בשדה; דרש מאיתנו לחקור את האנתרופולוגיה עצמה כמוסד פוליטי
והיסטורי הממוק בז'נר הכתיבה; הזהיר אנתרופולוגי בדבר הבסיס ההכרתי של הייצוגי שלה
והנהיג ,מ הסיבות הללו ,את שלב השיקו .%מרקוס טוע שצרי למצוא דרכי חדשות דרכ יוכלו
קשרי אתנוגרפיי מסורתיי להתמודד ע סוכני ,סמלי ופרקטיקות יומיומיות (Marcus
) .2005אחת מצורות הייצוג האלטרנטיביות שמושב זה מנסה לקד הינה האנתרופולוגיה
הויזואלית בתוכה האתנוגרפיה הויזואלית .במהל הרצאה זו אתמקד בתהלי יצירת סרט
אתנוגרפי במסגרת אקדמאית משלב התכנו עד השלב הסופי של הקרנה ועליית התוצר הסופי
לאינטרנט .עליית הסרט לאינטרנט מהווה מפגש בי האנתרופולוגיה לקהל הרחב מפגש זה משמש
כהעצמה של קבוצות שקול אינו נשמע.
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סדנת קולנוע היפר נרטיבי ככלי העצמה :פיתוח חשיבה אופציונאלית אצל בני נוער
במצבי סיכו ומצוקה
אירית נומה ,אוניברסיטת תל אביב

באופ כללי סדנאות קולנוע יוצרות עניי אצל המשתתפי בה ,אול הטענה הרווחת שסדנאות
כאלה עוזרות לפתח כישורי חברתיי אינה מבוססת על עדויות מסודרות או תיאוריה המסבירה
א ,אי ולמה כישורי כאלה מתפתחי .בפרויקט זה ,אנו מציעי סדנאות קולנוע הכוללות
הפקה של סרט היפר נרטיבי מתו הנחה שסרט כזה הבנוי מנרטיב מסתע %יעודד חשיבה
אופציונאלית .בנוס ,%עקרונות ההפקה של סרט היפר נרטיבי מתאימי לתיאוריה נרטיבית
קונסטרוקטיביסטית.
לפי התיאוריה הנרטיבית קונסטרוקטיביסטית ,נרטיב הוא דר בסיסית ליצירת משמעות עבור
אירועי חיי של אנשי .נרטיבי מורכבי מארגו אירועי חיי במסלול סיבתי ע התחלה,
אמצע וסו ,%הכולל התהוות של אירועי והחלטות אנושיות המניבות סיבוכי ותוצאות .נרטיבי
מעצבי חוויות וחיי ,ה המציאות .כבני אד ,נולדנו לנרטיבי דומיננטיי או שיח תרבותי
שנוצר על ידי בעלי כוח בתרבות .השיח הדומיננטי משפיע על הנרטיב המקומי והאישי ,על המילי
שאנו משתמשי ,על הידע שיש לנו והופ לאמת פנימית .החוויה של האד הופכת אבודה או
משועבדת לנרטיב הדומיננטי .לכ ,התיאוריה הנרטיבית רואה בעיות מנקודת המבט של הנרטיב
הדומיננטי .בהתבסס על שיח תרבותי ,גישת התרפיה הנרטיבית נושאת אג'נדה פוליטית
וחברתית :לעזור לאנשי לשחרר עצמ מסיפורי בעייתיי שהתרבות ו/או החברה כופה עליה
ולבנות סיפורי על עצמ המקני יותר אפשרויות לחייה.
התיאוריה הנרטיבית קונסטרוקטיביסטית מציעה לפרט להתגבר על בעיותיו על ידי סיפור אירועי
חייו המאפשרי "החצנה" של הבעיות ,ועל ידי תהלי בניית "סיפור מחדש" של אות אירועי
חיי .תהלי ה"סיפור מחדש" מאפשר לזהות בנרטיבי אישיי את ההנחות המקובעות להסבר
ודר העלאת אירועי ,עמדות או זיכרונות שהודרו מ הנרטיב המקורי ,ובצירו %השקפות
רלוונטיות אחרות ,מנסי לעצב נרטיב חלופי שעשוי לעזור לפתור את הבעיה או להעלי אותה.
אי לכ  ,תהלי הסיפור מחדש מאפשר אימו לחשיבה אופציונאלית ומפחית קיבעו קוגניטיבי כי
הוא מעודד אימו /של נק' מבט אחרות .התאמת של סדנאות קולנוע היפר נרטיבי לתיאוריה
נרטיבית קונסטרוקטיביסטית עשויה להיות יעילה במיוחד לפיתוח חשיבה אופציונאלית בכ
שהתרגו האודיו ויזואלי של נרטיבי חלופיי מסתעפי עשוי להציע יותר מעורבות ,החצנה
וסיפור מחדש של בעיות חיי אמיתיות.
הפרזנטציה תתמקד בהצגת חומרי ויזואליי שבני נוער צילמו במהל סדנאות קולנוע היפר
נרטיבי בהסבר אי חומרי מסוג כזה עשויי לעודד תהליכי של העצמה ושל פיתוח חשיבה
אופציונאלית .נית להתייחס לתהליכי אלה כאל תוצרי תרפויטיי של הגישה הנרטיבית גישה
המגויסת למע רעיונות של צדק ושינוי חברתי.
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על אחרות כהזדמנות :ייצוגי מעבודתו של מדרי קווקזי ע בני נוער קווקזי
מני מלכה ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

אחרות ) (othernessהינה מושג תיאורטי המיוחס לטווח רחב של פרקטיקות שעניינ סימו
זהויות קולקטיביות המתויגות כנחותות ביחס לזהויות הגמוניות .מדע ומחקר אינ מנותקי
מהתהלי ייצור האחרות )סעיד (Fine, 1994; 2000 ,ולכ מבקש המחקר הביקורתי להתמודד ע
שאלת האחרות .כ למשל ,חוקרות מהזר הפמיניסטי הביקורתי הציעו לאחרונה ,מתו תפיסה
הרואה במחקר עצמו ככלי לשינוי חברתי ,פרקטיקות שונות של כתיבה המשקפות מאמ /מודע
להתנגד לאחרות

) .(Krumer-Nevo, 2011מחקרי אחרי מבקשי להתחקות אחר

הפוטנציאל החתרני המצוי בלב ליבה של עשייה ,תרבותית או אחרת ,בקרב מגזרי הנחשבי
לשוליי )רגב.(2011 ,
בהצגה הנוכחית אבקש לעסוק בהיבט נוס %של האחרות .אטע ,בעקבות אתנוגרפיה ארוכת שני
בקרב קהילה אתנית ,כי בנסיבות מסוימות יכולה האחרות להפו להזדמנות .במוקד תעמוד
עבודתו של מדרי קווקזי בתוכנית הכנה לצה"ל המיועדת לבני נוער קווקזי .מאפייני התרבות
והקהילה הקווקזית משמשי עבור הוגי התוכנית צידוק להפעלתה כתוכנית מתקנת ועל הבסיס
הזה המדרי ועבודתו הופכי לנשא העיקרי של רעיו כור ההיתו  ,בו מקנה השירות הצבאי
כרטיס כניסה לישראליות .באופ דיי מפתיע בפשטותו ,בטווח שבי התסריט הגלוי )כרטיס
הכניסה( ובי התסריט החבוי המייצג את מעשה ההתנגדות החתרני ) ,(Scott, 1990נוצר מרחב
פעולה חדש .בתוכו מבקש המדרי לפצות על כשלי של מוסדות המדינה ונציגיה "להגיע" אל בני
הנוער.
ההצגה תתבסס ברובה על סרטו וידאו אתנוגראפי ) (Crawford, 1992המתעד קטעי מעבודת
הרכז ומאפשר לצופה להיחש %לייצוגי שוני שלה .אמנ מדובר בייצוגי שמקור בבחירות
מודעות או לא מודעות של החוקר ,א אי לראות בגדר אמת מוחלטת .נוכחות הצופה ומעשה
הצפייה יוצרי מרחב רפלקסיבי עצמאי בו מלאכת הפרשנות והמשא ומת פתוחי ויכולי שלא
להסתיי לעול ).(Pink, 2001
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על תצלומי אוויר ככלי בארגז הכלי המושגי והמתודולוגי
חגית קיסר ,אוניברסיטת ב גוריו

בהרצאה זו אני מבקשת להבדיל בי "צילו אוויר" כטכנולוגיה שלרוב איננה בהשג ידנו ,לבי
”צילו אוויר מהקרקע" ,באמצעות עפיפוני ובלוני ,כטכנולוגיה בגובה העיניי נגישה וזמינה
הרלוונטית למטרות מקומיות ,מחקריות וקהילתיות כגו תכנו ,מיפוי ,חינו  ,אמנות ואחרות.
אדבר על תצלו אוויר שאיננו תוצר או מרכיב סופי של תהלי צילומי ,אלא טכנולוגיה ותהלי
בפני עצמו ,גו %של ידע וכלי הרלוונטי למטרות מחקר מרחבי המערער על יחסי כוח קיימי
במישור השלטוני מקומי ,ומאפשר לייצר מערכות יחסי חדשות בי תושבי ,חוקרי מתחומי
שוני ,אמני ,אקטיביסטי ואחרי .בהרצאה אדגי כיצד פרקטיקה זו עשויה להשפיע באופ
מרחיק לכת על מרחב וזכויות אד ,על זכויות יוצרי ,ועל תפיסות של הזכות לייצר וליצור ,תו
טשטוש הגבולות בי מי שיוצר ומי שצור  .כלומר ,תצלו אוויר כפי שאציג אותו כא עשוי לשנות
באופ דרמטי את היכולת של תושבי להפו ממשתמשי ליוצרי ,לקחת חלק ביצירת המרחב,
לעקוב אחר תהליכי המתרחשי בו ,ולדמיי תהליכי חדשי בו ,לייצר מפות ולהזרי מידע
שלרוב אינו נגיש ,באופ חופשי ועצמאי.
ההרצאה מתבססת על התנסויות ביצירת תצלומי אוויר במרחב העירוני בירושלי ,במסגרת
פרויקט מיפוי ניסיוני במעבדת החינו של "מעמותה" במרכז לאמנות ומדיה בירושלי ע"ש
דניאלה פסל ובתמיכת הקר לירושלי .הפרויקט תוכנ בשיתו %ע צוות קט של מפתחי
מתחומי שוני השותפי לתהלי ולרעיונות שאני מציגה כא .הרכבנו סדרה של סדנאות
העוסקות במיפוי המערב צילו ,וידאו ,סאונד ושימוש באינטרנט כשמטרת בגדול היא לייצר
עבור צעירי בעיר את התנאי להפו לשותפי פעילי במיפוי ובייצוג של המרחב בירושלי,
להפו לרלוונטית את נקודת מבט האישית והייחודית .ובטווח הארו  ,דר התנסות ולמידה,
לייצר תשתית או ארגז כלי מושגי ופרקטי למחקר והתערבות במרחב העירוני .יצירת תצלומי
אוויר ,היא דוגמא אחת לכלי שעשוי להיות בארגז הכלי הזה.
א במיפוי קונבנציונאלי אותה יישות לא נראית ,אותו הקרטוגר %או המוסד הממפה שש אותנו
על המפה בסימו המוכר "אתה נמצא כא!" במקרה של מיפוי מלמטה יוצרי/ות המפה
מייצרי/ות את המפה ממקומ ומסמני את עצמ ואת האחרי על גביה .תצלו האוויר
במקרה זה כבר איננו פשוט ייצוג נאמ ,אובייקטיבי ,אלא טכנולוגיה המאפשרת לנסח מערכות
יחסי חדשות בי משתמשי ,יוצרי ,הסכמי משותפי המעגני יחדיו אתיקה ופרקטיקה.
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מילות מפתח :דרכי ליצירת שינוי חברתי באמצעות מחקר איכותני
יו"ר :פרופ' עינת פלד
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בעקבות אליס באר .הפלאות :גילוי ,השתנות ושינוי במפגש ע המחקר האיכותני
טל לוי רוטברג ,MSW ,מרפאת לוינסקי ,הניידת לטיפול בנשי בזנות

במסגרת לימודי התואר השני בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב התנסיתי
במחקר תזה איכותני .המחקר בדק תפיסות של פקידות סעד לחוק הנוער כלפי אמהות בזנות .אני
רואה במפגש ע המחקר האיכותני מסע המגל בתוכו פוטנציאל לשינוי אישי הכולל שינוי
במודעות החברתית ובנכונות לפעול למע שינוי חברתי .אציג את המסע כמקביל למסעה של אליס
באר /הפלאות הכולל גילוי ,השתנות ושינוי .המסע בנוי מארבע תחנות מרכזיות ,שבליבה של כול
אחת מה חוויה מעצבת כשהרפלקטיביות המאפיינת את המחקר האיכותני סייעה לי להיות
מודעת אליה.
התחנה הראשונה במסע הייתה 'תגלית' שהביאה אותי להחליט בדבר שאלת המחקר .גיליתי כי
קיי חיבור שכיח בי זנות לאמהות וכי רוב הנשי בזנות ה אמהות .הגילוי המפתיע היווה עבורי
המחשה מצמררת לאופ בו ג אני לוקחת חלק במחיקת מציאות חייה של אוכלוסיות הנמצאות
בשוליי החברתיי .התגלית הביאה אותי לעסוק במחקר בנושא אמהות בזנות מתו רצו לפעול
נגד ההשתקה ולעודד שיח לגבי מציאות שכיחה זו .התחנה השנייה הייתה הקושי לקיי בפועל
שיח על אמהות בזנות בראיונות ,קושי שהיה משות %לי ולמרואיינות והתאפיי בשתיקה ובשכחה
ובד בבד בכ שהשיח אכ הצליח להתקיי .אחת המרואיינות סיפרה סיפור יוצא דופ על א
בזנות שאחרי תקופה ארוכה בה הכחישה את הדבר הגיעה מוקד בבוקר ללשכת הרווחה בכדי
לבקש עזרה כשהיא לבושה בבגדי הזנות מהלילה .במעשה זה של ביטוי בפעולה )(Acting out
ושבירה של קודי חברתיי היא הצליחה לחבר בי הזנות לאמהות בלשכה ולפתוח בשיח בנושא.
התחנה השלישית הייתה הבחירה שלי לעבוד כעו"ס בניידת לטיפול בנשי לזנות מתו הרצו
לפעול למע נשי ואמהות בזנות .התחנה הרביעית הייתה ליזו וליצור במסגרת עבודת הניידת
קבוצת מחקר פעולה משת %בנושא אמהות בזנות.
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הא ראיו אישי הוא אתר להעלאת מודעות? דילמות ,השלכות ותגובות מרואייני
יערה לוי פריימ ,אוניברסיטת תל אביב

הרצאה זו תדו בדילמה – הא ראיו המתקיי במסגרת מחקר איכותני הוא אתר ליצירת שינוי
תודעתי והעלאת מודעות של משתתפי המחקר? מחד גיסא ,מרחב הראיו אמור להיות מכיל,
מכבד ,אמפאטי וחסר שיפוטיות ,ועל כ זהו אינו מקו מתאי לנסות לשנות את תפיסותיה
ועמדותיה של המרואייני .מאיד גיסא ,לעתי המראיינת מגיעה לראיו ע תפיסת עול
אותה היא שואפת לקד.
דילמה זו התעוררה במהל מחקר שערכתי בנושא התהוות זהות אבהית בקרב נערי בגילאי 17
 .18מאחר שתיאוריות פמיניסטיות היוו כוח מייצר ומניע של מחקר זה ונעשה שימוש
במתודולוגיה פמיניסטית ,נראה היה שמבחינה אתית נכו ליידע את משתתפי המחקר כי ה
לוקחי חלק בפרויקט פמיניסטי .לאור הקונוטציות המורכבות שהמילה "פמיניז" עשויה
לעורר ,א בהתחשב בחשיבות שיתו %המרואייני ב"מאחורי הקלעי" של המחקר ,בחרתי שלא
להציג את עצמי ואת המחקר כמחקר פמיניסטי בתחילת הראיו ,אלא רק בסופו ,יחד ע הצגת
הרקע למחקר.
דר פעולה זו הנכיחה בראיונות דיבור על פמיניז ,גבריות ונשיות ,תו התמודדות ע
סטריאוטיפי ותפיסות דיכוטומיות .יידוע המרואייני כי המחקר הוא פמיניסטי והחוקרת היא
פמיניסטית עורר קשת של תגובות ורגשות – סקרנות ,מבוכה ,תוקפנות ,תמיכה בפמיניז ,חשש,
בלבול ,אדישות ועוד .במקרי מסוימי ,התקיי שיח מרתק על פמיניז ומגדר שפתח צוהר
ליצירת שינוי תודעתי.
ההרצאה תתבונ בתגובות הנערי לאמירה כי מדובר במחקר פמיניסטי ,תו התייחסות
למחירי ,כמו ג לרווחי ,העולי מתו מהל זה .הדיו במשמעויות ההצהרה על זהות
פמיניסטית במסגרת ראיו ובהשלכות של הצהרה זו על מהל הראיו קשור בשאלות רחבות יותר
על מפגש בי אנשי המחזיקי בזהויות שונות ,המנכיחות את קיומ של יחסי כוח.
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פיתוח מודלי להתערבות על בסיס מחקר איכותני
פרופ' עינת פלד ,אוניברסיטת תל אביב

שני רבות אני חוקרת סוגיות שונות בתחומי האלימות במשפחה ,אלימות נגד נשי ואבהות
ואימהות במצבי מצוקה ודיכוי .כעובדת סוציאלית שאפתי תמיד שלפחות חלק ממחקרי יועילו
באופ ישיר להתערבות בעבודה סוציאלית .כחוקרת איכותנית ניצבו בפני דילמות ייחודיות בבואי
לעשות שימוש בנתוני ממחקרי לפיתוח או עיצוב מודלי של פרקטיקה .בהצגה זו ארצה לדו
בשתי שאלות מרכזיות העולות ביחס לפיתוח מודלי על בסיס מחקר איכותני .שאלה ראשונה
ומקדמית היא מה האופני בה יכול מחקר איכותני לתרו לפיתוח התערבות? מה
הייחודיות של ידע איכותני בהקשר זה ,מה המטרות המחקריות וסוגי המחקרי האיכותניי
שלה תרומה ייחודית לפיתוח התערבות? שאלה מרכזית שנייה נוגעת להכללה – הא נית,
מוצדק ונכו לפתח מודל התערבות על בסיס חקירה ,ג ע מעמיקה ,של מדג קט יחסית ובלתי
מייצג של מקרי? כיצד נית לנצל את היתרונות הגלומי במחקרי איכותניי עבור פיתוח
מודלי להתערבות ,תו התמודדות ע המגבלות הנובעות ממאפייני המדגמי שנחקרו?
שאלות אלו ידונו על בסיס שני פרויקטי בה פיתחנו מודלי להתערבות קבוצתית ע ילדי
עדי לאלימות במשפחה וע הורי במשפחות בה האב היה אלי כלפי הא שהתבססו
במידה רבה על אסו %נתוני איכותניי בשלבי שוני של תהלי פתוח ההתערבות.
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טרנספורמציה של שתיקה לפעולה מתו 'בלתי נראית :פגיעה מינית של אימהות בבנות'
דודי בלט ,קליניקה מעו %תל אביב

"זה נראה כהתעלמות ,ממש כהתעלמות במפגי .זה לא שלא יודעי על פגיעה מינית של
אימהות בבנות ,אלא ...זה ...כל התגובות האלה של באמת?! זה לא יכול להיות ...כאילו,
אבל אימא זה אימא ,כאילו רק אל תפגעו לי במוסד האימהי ...זה כאילו את באה ופוגעת
במשהו בסדר הקוסמי ממש .ג אנשי טיפול ,ג חברי ...ג בתו העול של 'נפגעי' את
מרגישה מוזר ,עו %מוזר ופשוט ...לא מדברי על זה".
מאבקה של התנועה הפמיניסטית הביא בארבעי השנה האחרונות להכרה בפגיעות מיניות
בילדי במשפחה כבעיה חברתית רבת הק ,%ובעקבותיה לחקיקה בנושא ולפיתוח מעני חברתיי
לעזרה לנפגעות תקיפה מינית .עדיי ,פגיעה מינית של אימהות בבנות נותרה בלתי נראית ,מעבר
לגבולות השיח החברתי בנושא פגיעות מיניות ,כמעט ללא התייחסות קלינית ותיאורטית .נשי
אשר נפגעו מינית כילדות מאמ מדווחות לא רק על השלכותיה החמורות של הפגיעה על חייה,
אלא ג על הקושי העצו שה חוות בהמשגתה ,במרחב המכחיש את עצ קיומה ,ובמציאת הד
חברתי אשר יאשר וייתק %את חווית ויעניק לה תמיכה.
הרצאה זו תציג את היבטי אקטיביסטי של העלאת מודעות לפגיעה מינית של אימהות בבנות
באמצעות הרצאות מול קהלי העוסקי בהגנה על ילדות ונשי שנפגעו מינית ,אשר ערכתי
במהל עבודתי על מחקר אוטואתנוגרפי פמיניסטי בנושא .סבב הרצאות זה ,כמו ג פעולות
אקטיביסטיות נוספות אשר התלוו אליו ,ביקשו להפו תופעה מושתקת לתופעה מדוברת בפועל,
ולתרו ליצירתו של שינוי בשיח על פגיעה מינית בישראל אשר יחבר בי פגיעה מינית של אימהות
בבנות לרבדי שוני של התודעה האישית והחברתית .רשמי מהרצאות אלו ,ותגובות אליה,
נשזרו בי חומרי אישיי ,היסטוריי ותיאורטיי והוחזרו לטקסט האוטואתנוגרפי ,בשאיפה
ליצור טקסט חיוני ,נגיש ,ושיעורר שינוי חברתי בנושא.

מושב 219

הוראת מחקר איכותני לתלמידי מחקר בהוראת המדעי :דילמות,
תיאוריה ומעשה
יו"ר :עידית ירושלמי
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הוראת מחקר איכותני המכוונת לשינוי תפישתי אצל תלמידי מחקר בהוראת המדעי
עידית ירושלמי ,רנה הרשקובי ,/מכו ויצמ למדע

מחקר איכותני בחינו מעדי %את החוקר המעורה בסביבה הלימודית ,ואולי א %פועל
במסגרתה ,על החוקר המנוכר לה ,ומסיט את המוקד ממדידת הישגי לתהליכי למידה .בכ
מחקר איכותני מהוה כלי עזר בעיצוב דרכי הוראה קשובות ללומד.
למורי מדע ותלמידי מחקר בהוראת מדעי רקע במדעי הטבע ,ובהתא רבי מה מורגלי
בגישת מחקר פוזיטיביסטית ,על פיה המציאות נוהגת על פי חוקי כלליי ויציבי שאינ
תלויי במשקפיי דרכ מסתכלי על המציאות,כ שתפישותיה וערכיה של החוקרי אינ
משפיעי על ממצאיה .לא אחת קורה שתלמידי מחקר המחזיקי בפרדיגמה פוזיטיביסטית
מבטאי תסכול וחשדנות כאשר ה נחשפי למחקר האיכותני כביכול נית למצוא בנתוני כל
מה שהחוקר/ת רוצה למצוא בה:המחקר האיכותני ממיר את המדידה בכלי אובייקטיבי
כביכול ,בצפייה מעמיקה בתופעה ובפרשנותה לפי שאלת/ות המחקר.במקו קטגוריות מוגדרות
מראש,נבנות קטגוריות ניתוח הצומחות מהנתוני ,ממשמעות של מונולוגי
ודיאלוגי,והחוקר/ת משקי %על הנתוני מנקודת מבט אישית ,הרלוונטית לשאלות המעסיקות
אותו/ה.
מ האמור לעיל עולה כי קורס במחקר איכותני המופנה לתלמידי אשר לה רקע במדעי הטבע
צרי לתמו בתלמידי בביצוע שינוי תפישתי ,באשר לגישת להנחות היסוד לגבי תהלי הכרת
המציאות ומעמד החוקר ביחס למושא מחקרו.
בהרצאה זו נציג אירועי מרכזיי בקורס במחקר איכותני לתלמידי מחקר בהוראת המדעי
במכו ויצמ למדע שתוכננו לשק %גישות שונות ,הננקטות במחקר האיכותני ,לגבי תהלי פענוח
המציאות החברתית ,זו המונעת ע"י כוונת של בני אד ומשמעות התנהגות בעיני עצמ,

באמצעות הכרת של נורמות חברתיות נתונות .בנוס ,%נסביר כיצד שולבו בקורס מסגרות
תיאורטיות מרכזיות לניתוח למידה והוראה של תכני במתמטיקה ובמדעי הטבע.
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"השל גדול מחלקיו"
עידית ירושלמי ,רנה הרשקובי ,/מכו ויצמ למדע

בהצגה זו נתמקד במשימת "טבילת ידיי" שפותחה במטרה לאפשר לתלמידי מחקר בהוראת
המדעי בקורס הנ"ל ,להכיר ולהפעיל מחקר איכותני ,תו כדי התנסות ממשית בניתוח מקב/
נתוני משות.%
המשתתפי קיבלו נתוני ממחקר שהתפרס בספרות ,שעיקר תמליל שיח של שלוש תלמידות
מכיתה ח ,העובדות יחד על בעיות בהסתברות .המשתתפי לא קיבלו את שאלת המחקר
ששימשה במחקר המקורי .ה התבקשו לעבוד בזוגות :לקרוא את התמליל ,לזהות שאלת/ות
מחקר המעניינות אות ,לבצע בעקבותיה ניתוח שיטתי בהתא לשיטות לניתוח תמלילי
שלמדו ,ולהסיק באמצעותו מסקנות לגבי שאלת/ות המחקר שבחרו .ההנחיות שמו דגש על שיקו%
תהלי העבודה .עבודות התלמידי בקורס נותחו על ידינו במטרות של:
אפיו מגוו נקודות המבט לגיבוש שאלות מחקר,למתודולוגיות לניתוח הנתוני ,הצגת
והמסקנות המתקבלות ,שנפרשו בעבודות המשתתפי .להל מבחר תוצאות:
שאלות המחקר :מרבית התלמידי לא פרטו את תהלי ההתמקדות בשאלות המחקר ו/או
דיווחו עליו בקצרה .ע זאת שאלות המחקר ה שונות מאוד מזוג לזוג ונית למק אות על
שני רצפי שוני:
א .האחד נמש משאלות העגונות בקונטקסט הספציפי מתמטי ו/או אינטראקטיבי של הנתוני,
ועד לשאלות מחקר גלובאליות .
ב .השני נע בי הקוטב הקוגניטיבי תכני של בניית הידע ,והקוטב הסוציו אינטראקטיבי שבשיח.
ניתוח הנתוני :השימוש בכלי מתודולוגיי היה מגוו מאוד בי הזוגות השוני ,ונעשו לעיתי
שינויי גמישי בשימוש בכלי המחקר אצל אותו זוג .זוגות רבי השתמשו ג בניתוחי
כמותיי כדי לחזק ולהעשיר את ממצאיה האיכותניי .הכלי הפכו איפה באופ גמיש ולפי
הצור לכלי עבודה בידי הסטודנטי.
בהרצאה תוצגנה דוגמאות מעבודות התלמידי המצביעות על האוטונומיה שרכשו מחד ,ועל
שאלות נוספות העולות מניתוח העבודות מאיד .
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הפיכתו של תלמיד למורה כאסטרטגיה לקידו תהליכי למידה
ברנד סרינג ,האוניברסיטה העברית בירושלי

בשנת הלימודי תש"ע השתתפתי כתלמיד בקורס "גישות ושיטות במחקר איכותני" ,המתואר
בהרצאות א ו ב לעיל .בהצגה זו אתאר את פרויקט הסיו שהגשתי במסגרת הקורס.
לצור הפרויקט תיעדתי תהלי למידה של תלמידה בשכבת י"ב ,שהשתתפה בכיתה על
אזורית באסטרופיזיקה במעבדות בלמונטה של האוניברסיטה העברית בירושלי.
התלמידה הביעה עניי להשתת %בניסוי שבו תלמד את חבריה לקורס מושגי יסוד בתורת
היחסות הכללית .התמודדותה ע משימה זו התנהלה בארבע מסגרות שונות:
) (iקריאה עצמאית של פרקי משני ספרי לימוד באנגלית;
) (iiמפגש הנחיה שבועי ע מורה הקורס;
) (iiiשלוש הרצאות לפני תלמידי הקורס במהל שנת הלימודי;
) (ivשיחת משוב ע מורה הקורס אחרי כל הרצאה;
שלבי ) (ii)-(ivתועדו במסרטת וידיאו ותומללו .לתמלילי ערכתי ניתוח רטורי צורני ע"פ שתי
ההנחות הבאות:
 .1רטוריקה יו יומית כוללת אלמנטי ,המשמשי לקביעת המרחק בי הדובר ,לבי מושא
הדיבור .קיימת "רטוריקה של קרבה" ,ששני הקצוות הקיצוניי שלה ה "רטוריקה של
הזדהות" ו"רטוריקה של ניכור".
 .2רטוריקה של קרבה ,בהקשר של למידה ,מהווה סממ חיצוני למצב פנימי של הלומד ,מידת
ה"בעלות" על התכני הלימודיי .מושג ה"בעלות",המתאר באיזו מידה תלמיד מתייחס
לתוכ אינטלקטואלי כלשהו כ"שלו" ,משלב אלמנטי לוגיי ע אלמנטי רגשיי.
בשלב הראשו של ניתוח התמלילי זיהיתי ארבע צורות רטוריות חוזרות ,שבעזרת ביטאה
התלמידה את מידת הניכור שלה מהתכני הלימודיי .בשלב השני מיפיתי את השימוש בצורות
אלה בשלבי השוני של תהלי הלמידה .הסתבר שהיק %השימוש ברטוריקה של ניכור ע"י
התלמידה היה נרחב מאוד בשיחות ההנחיה מיד אחרי קריאה ,א היה רגיש להתערבות המנחה
והצטמצ לאפס בעקבות מת הרצאה של התלמידה מול הכיתה.
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המעבדה בכימיה כסביבת למידה המאפשרת בניית טיעוני
דבורה קצבי ,'/מכו ויצמ למדע

מעבדה החקר בכימיה מתנהלת בקבוצות קטנות ,כאשר התלמידי שנחשפי לתופעה חוקרי
אותה לאחר שהציעו שאלת חקר ,השערה ותכנו ניסוי .השיח הקבוצתי מנוהל ע"י חברי הקבוצה
ולעיתי כולל התערבות מורה הכיתה .מטרת מעבדת החקר ליצור בעלות ) (ownershipושותפות
עמוקה בתהלי הלמידה .בהרצאה זו אציג מחקר העוסק בטיבו של השיח המתנהל במעבדה,
ובפרט מתמקד בשאלה :הא וכיצד מהווה מעבדת הכימיה ,במסגרת ניסויי החקר ביחידת
המעבדה ,גור מזמ לבניית טיעוני על ידי התלמידי?
אוכלוסיית המחקר הקיפה שבע כיתות הלומדות כימיה בכיתות י"א ו י"ב .גודל הקבוצה כיוו
אותנו מלכתחילה למער מחקר כמותני שעניינו השינוי בהישגי תלמידי מפרה לפוסט .בעקבות
השתתפותי בקורס במחקר איכותני לתלמידי מחקר בהוראת המדעי ,וחשיפה לניתוח איכותני
ופרשנויות אפשריות של שיח תלמידי בקבוצות קטנות ,חשתי לגיטימציה לגשת לניתוח אחר,
המתאר תופעות ,ומאפשר להבי לעומק מה קורה בשעורי המעבדה.
בהצגה זו אציג כיצד נותחו התמלילי של שיח התלמידי במעבדה מנקדות מבט של תהלי
בניית הטיעו .בנוס %אנתח ראיונות ע התלמידי אשר סייעו להבי את החוויה מנקודת מבט
של התלמידי עצמ .חלק מהממצאי נותחו כמותית במטרה להערי את מימדי התופעות
שזיהינו.
ממצאי המחקר אפשרו לחדד מאפייני של מעבדת החקר ההופכי אותה לסביבת למידה
המקדמת אצל התלמידי תהלי של בניית טיעוני ,לדוגמא :דרישות משימת החקר :ככל
שהמשימה יותר פתוחה ,ומציגה תופעה מורכבת ,כ השיח כולל טיעוני רבי יותר; כאשר
התלמידי מקבלי תוצאות בלתי צפויות בניסוי המקדי של החקר ,או בניסוי שה מתכנני,
השיח שמתפתח מכיל טיעוני רבי יותר וכ ג הפרכות .הראיונות מחזקי את הממצאי לגבי
תפקיד מעבדת החקר בטיפוח שיח טיעוני.
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מחקר איכותני במפגש בי שווי ושווי יותר
יו"ר :ענבל סיקורל
בימי אלו של תסיסה ושל מאבק על הדרכי הראויות לחלוקת הטובי החברתיי ,יעסוק מושב
זה בדרכי הפעולה של יחידי ה'משתייכי' לקבוצות חברתיות מוחלשות ,להשתלב ברשתות
החברתיות ,אות ה תופסי כרצויות .מתו מחקר איכותני של קבוצות מגוונות מאוד בחברה
הישראלית )החל במהגרות טריות וכלה בסטודנטי למשפטי( תיבח הפעילות הדומה של
שימוש בהו החברתי הקיי למע השתלבות ,או שילוב של אחרי ,ברשתות חברתיות
הנתפסות כרצויות.
המושב יבח ויציג את דרכי הפעולה הדומות של מהגרות )מאתיופיה( בשנת הראשונה בישראל,
כמו ג כאלו הנמצאות באר /עשור )מאתיופיה א %ה( ,וכ מהגרות )ממרוקו( החיות באר /מספר
עשורי .יבחנו ג היחס לחינו בפריפריה ובמחלקה ללימוד משפטי.

מושב  220מחקר איכותני בי שווי ושווי יותר

סוכנות לשינוי :סומכות במרכזי קליטה של עולי אתיופיה
ד"ר ענבל סיקורל ,פרופ' רחל שרעבי
המכללה האקדמית אשקלו ,המכללה האקדמית ספיר ,אוניברסיטת בר איל

ההרצאה תדו בפרשנות הייחודית של נשי מוחלשות לתפקיד כמלמדות תרבות בתו קהילה
מוחלשת עוד יותר .היא תעשה זאת דר בחינת עבודת הסומכות ,שה עובדות הסוכנות במרכזי
קליטה של עולי אתיופיה .בשנות השמוני מילאו תפקיד זה סומכות שלא הכירו את תרבות
העולי והונעו משיקולי תעסוקתיי ,א משנות התשעי מועסקות בתפקיד עולות ותיקות,
דוברות אמהרית ,מתו הנחה כי הבסיס התרבותי המשות %יסייע בהעברת מסרי הקליטה.
המחקר מתבסס על עבודת שדה בשלושה מרכזי קליטה בישראל .עבודה זו כללה ראיונות ע
סומכות ועובדות נוספות מצוות מרכז הקליטה ,וכ תצפיות משתתפות בהתנהלות עבודת.
ההנחיה הרשמית שניתנה לסומכות היא הדרכת העולות החדשות בניהול משק הבית ,ובפרט
הוגדרו עבור כמוקדי המרכזיי להנחיית העולות הניקיו ,בישול וטיפול בילדי .ההרצאה
תבח את עבודת הסומכות בפועל בשלושה תחומי :ניקיו ובריאות ,הורות וזוגיות וכ היחס
למסורת האתנית .בשלושת המוקדי מצטיירות הסומכות מחד ,כמי שרואות עצמ כנציגות
הממסד הקולט ,מעבירות את מסריו ושואפות להידמות לקבוצת ההתייחסות הישראלית .אול
מאיד  ,העובדה שהסומכות באות מרקע אתני זהה לזה של העולות )והעולי( ,מובילה לאמפטיה
כלפיה ולתרגו מסרי הקליטה באופ שיובנו ,יתקבלו וישרתו אות .כ  ,הסומכות ,שתופסות את
עצמ כנשי ישראליות ,משתמשות בכוח השפעת ובכוח שנית לה בידי הממסד ,על מנת לשלב
במסרי ה"ישראליות" וה"ביתיות" ג מסרי שוויו מגדרי ,שאינ נכללי בהגדרות עבודת.
בנוס ,%הסומכות פועלות לשימור היבטי מתרבות העולי ,ובהשפעת מעצבות לעיתי מחדש,
את זהות.
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מארגנת החינה מהגרת מרוקנית ויזמות תרבותית
ד"ר בברלי מזרחי ,המכללה האקדמית אשקלו

הרצאה זו היא מתו ספרי על מסלולי הניעות של קבוצה של דור שני של מהגרות ממרוקו
לתו ובתו המעמד הבינוני בישראל .באמצעות הבניית סיפור חייה ,נשי אלה תארו כיצד ה
השתמשו ב  human agencyבתחומי מגווני של חייה ובמבני חברתיי שוני בכדי להשיג
את מטרת המוביליות שלה .רינה ,מארגנת החינה היא אחת מהנשי מהקבוצה.
מאז שנות ה ,60ע היחלשות הציפייה ליצירת כור ההיתו ובעקבות ההישרדות העיקשת של
הייחודיות האתנית ,חלה התעוררות אתנית בקרב יהודי מרוקו בישראל .התעוורות זו הייתה
מלווה בביקוש גובר לביטוי אתניי .סיפור חיה של רינה הוא מקרה מבח של מהגרת ממרוקו
שזיתה ביקוש זה בקהילה המרוקנית והפכה אותו לעסק משגשג.
רינה החליטה להשתמש בהו האתני שלה –בידע שלה את המנהגי והמסורת המרוקני – כדי
להקי עסק של ארגו טקסי חינה ,טקס האירוסי המרוקני המסורתי .בעשותה כ היא הפכה
את ההו האתני שלה למוצר מסחרי עבור בני עדתה .רינה השתמשה ג בהו המגדרי שלה להקי
את העסק שלה .בתרבות המרוקנית טקס האירוסי ,החינה ,הוא אירוע מגדרי מובהק ,המאורג
בהתא למסורת על ידי אישה א הכלה .לכ ,כדי שעסק ארגו החינה יצליח ,וכדי שמרוקני
יראו בו טקס אתני אותנתי ,עליו להיות מאורג על ידי אישה .יש להדגיש שההו האתני והמגדרי
של רינה היה שוק מוג כפליי ,שג העניק לה יתרו כפול .הבלעדיות שלה על ההו האתני הגנה
עליה מפני תחרות מצד בני קבוצות אחרות וההו המגדרי שלה הגנה עליה מפני תחרות מצד
גברי בעלי אותו מוצא אתני.
מימוש היזמות העסקית התרבותית כאופציה עבור נשי מהגרות תלוי בכמה תנאי הכרחיי.
הראשו הוא עצ מציאת של חברות פלורליסטיות מבחינה תרבותית המורכבות מקבוצות
אתניות בעלות תרבויות שונות ומובחנות .התנאי השני הוא קיומה של תחושה משותפת לבני
הקבוצה האתנית שה שייכי לאותה תרבות ,כלומר ,לבני הקבוצה חייבת להיות תודעה אתנית.
התנאי השלישי הוא קיומה של נורמה המקבלת שוני תרבותי בחברות אלו .תנאי אחר הוא רצו
לביטוי פעיל של מסורת וטקסי שה בעלי ער תרבותי בעיני הקבוצה האתנית ושיוצרי שוק
למוצרי אתניי .חברה פלורליסטית אשר נשלטת על ידי האידאולוגיה של כור היתו אינה
יוצרת סביבה שבה יכולה יזמות עסקית תרבותית לפרח.
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החינו בפריפריה :חס או מנו למוביליות חברתית?
ד"ר נעמי גל ,המכללה האקדמית אשקלו

הזכות לחינו היא אחת מאבני היסוד בעול המערבי הנאור והיא משליכה על הזכויות
החברתיות האחרות .השקעת משאבי בחינו יכולה להעצי אוכלוסיות חלשות שלרוב נמצאות
בפריפריה הגיאוגרפית/חברתית .מחקרי רבי מצביעי על קורלציה חיובית בי השכלה לבי
מוביליות חברתית .חלק מהזכות לעבוד היא החופש לבחור את העיסוק ואחד ממדדי השכר
הבסיסיי ביותר הוא שנות ההשכלה ורמתה .מכא שיש קשר אינהרנטי בי יכולת הבחירה ,או
אפשרויות בחירה של האד את עיסוקיו לבי השכלתו ,דהיינו המידה שבה הוא נהנה מהזכות
לחינו וזכאותו לחינו  .כל אלה ,בקונסטלציה הנכונה ,יכולי לתרו למימוש הפוטנציאל הגלו
בפרט ,ולהגדלת תרומתו לחברה.
המחקר עוסק בהיסטוריה של מערכת החינו במדינת ישראל בשימת הדגש על ההבדלי בי
מערכת החינו במרכז לעומת מערכת החינו בפריפריה .החוקרת תטע כי מקורו של אי
שוויו במדינת ישראל קשור ג לחלוקת משאבי אי שוויונית בתחו החינו  .נית לראות
קורלציה בי רמת השכר ביישובי לבי אחוזי הזכאות לבגרות.
המחקר ינסה לבחו את הסוגיה הא מערכת החינו בפריפריה מהווה מנו %או חס למוביליות
החברתית .המחקר מבוסס על מדג גדול של שיחות וראיונות ע תלמידי ,מורי והורי
בפריפריה; ניתוח שיטות ההוראה והשינויי שחלו בה; מעקב אחרי הישגי התלמידי
בפריפריה ע דגש על שני העשורי האחרוני; מעמד המורה בחברה והשלכותיו על רמת
המורי והישגי התלמידי בפריפריה; החינו האפור והשלכותיו על הפער בי מרכז פריפריה;
ניתוח ממצאי ממחקרי שנעשו והצלבת ע ממצאי המחקר .חקיקה ופסיקה :חוק לימוד
חובה ,התש"ט  ;1949התיקוני למיניה; חוק זכויות התלמיד; השימוש בחוק ההסדרי ועוד;
פס"ד גילת הד בסוגייה הא הזכות לחינו נגזרת מחוק יסוד כבוד האד וחירותו והשלכותיו על
הזכות לחינו ; ניתוח שנתוני סטטיסטיי ,מבחני מיצ"ב ,נתוני הלמ"ס ,ונתוני משרד החינו '
ולבסו %ניתוח הקשר בי מיקו גיאוגרפי לבי אחוזי זכאות לבגרות ובי רמת ההשכלה בישובי
הפריפריה לבי רמות השכר.
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פירוק והרכבה זהויות משתנות
יו"ר :עדיטל ב ארי
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בי מהותנות לבי פירוק קטגוריית זהות במחקר איכותני :קבוצה בעלת היסטוריה
ואג'נדה פוליטית משותפת
מאיה מאור ,אוניברסיטת ב גוריו

חוקרת המעוניינת לבחו את חוויותיה של נשי שמנות המתנגדות להגדרה הרווחת של גופ כבעל
ער שלילי ,ניצבת בפני דילמה .מצד אחד ,התייחסות מהותנית אל קטגוריית הזהות 'נשי
שמנות' עלולה לתרו לרוש שקיי סובייקט טיפוסי של 'אישה שמנה' ,מסוג אחד בלבד .מצד
שני ,פירוק קטגוריית הזהות ,יקשה על הנכחת חוויותיה הייחודיות של נשי אשר מוגדרות על
ידי עצמ ועל ידי אחרי כשמנות ,בחברה בה לזהות זו מתלווי סטריאוטיפי שליליי רבי.
שימוש בקטגורית זהות כללית עלול להיות בעייתית במיוחד במחקרי איכותניי ,השואפי
לחקור את חוויות החיי הסובייקטיביות הרחבות של הפרט .הכללה תחת קטגורית הזהות
'שמנה' אינה מעידה בהכרח על מרכזיות החוויה בעולמה הסובייקטיבי של המרואיינת .שימוש
בקטגורית זהות כללית בעייתי במיוחד כאשר קטגוריית הזהות משמשת ,בשיחי הגמוניי,
כאתר של משטור אינדיבידואלי שנתפסי כסוטי .במחקרי רבי נהוג להגדיר נשי וגברי
כ'שמני' על פי פרופורציית משקל הגו %והגובה )מדד ה  ;(BMIאול אקטיביסטי בתנועות
חברתיות נגד אפליית שמני טועני שדיבור על השמנה כעל משתנה הנית למדידה ולכימות
מסווה את יחסי הכוח הפוליטיי המובלעי במדדי אלו.
בהתמודדות ע דילמה זו ,נשענתי על הגדרת קבוצה אלטרנטיבית של פנינה מוצפי הלר ,כקבוצה
"בעלת היסטוריה ואג'נדה משותפות" ) .(2007עצ התנגדות של הנשי אות ראיינתי מניחה
הכרה בדיכוי המתקיי ביחס אליה זו ההיסטוריה המשותפת; וההתנגדות מהווה ג אג'נדה
משותפת .הגדרה זו מפנה את מרכז הכובד של המחקר מנקודת המבט של הקבוצות ההגמוניות
"אל האופ שבו חברות הקבוצה המוכפפת מגדירות את עצמ אל מול שיחי שולטי" )ש(.
בדר זו ,מתאפשרת הגדרה מחדש ומשמוע שונה של תגית הזהות והפיכתה לזהות אקטיבית,
אמצעי להעצמה ובסיס לאתגור של יחסי הכוח החברתיי.
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מהנדסי אבהות גברי במבני משפחה חדשי בי פירוק לבנייה
אפרת קנול ,אוניברסיטת בר איל

הרצאה זו היא חלק ממחקר על מודלי תרבותיי של אבהות בישראל ,מתו חוויות האבהות של
גברי במבנה משפחה חדש .התמורות והשינויי שעבר מבנה המשפחה המודרני במהל המאה
העשרי אפשרו מצב בו כל מרכיב מפורק ועומד בפני עצמו ,כ שנוצרי מגוו מבני משפחה
חדשי ,מורכבי ומצרפיי .בחרתי לכנות את הגברי הבוחרי לממש את אבהות במסגרת
משפחה חדשה כ"מהנדסי אבהות" כאשר אני מצביעה על התכנו המורכב מראש של הבאת ילד
לעול וגידולו במסגרת מבנה משפחה חדש.
נקודת המוצא התיאורטית והמתודולוגית ממנה אני יוצאת היא כי הורות ואבהות ה הבניות
חברתיות ולכ כל האבות מהנדסי למעשה אבהות בצורה זו או אחרת ,אלא שבמשפחות הטרו
נורמטיביות הנדסת האבהות לעיתי תכופות נותרת שקופה וחלק מה"מוב מאליו" התרבותי.
מיקומ השולי של האינפורמנטי במחקר הנוכחי ביחס לעול האבהות מספק לה מבט ייחודי
ומאפשר ללמוד על המרכיבי הסמויי של תפיסת האבהות ההגמונית.
בהרצאה זו אבח כיצד מהנדסי האבהות פועלי לשינוי חברתי בישראל בשני מישורי .ברמת
התוכ אבקש לתת קול ונראות לאות הגברי שבחרו ותכננו מבנה משפחה חדש ,על א%
המורכבות המוסדית ,משפטית וכמוב ,חברתית ותרבותית .ברמה המתודולוגית ,אני מבקשת
להראות כיצד מייבאי ומתרגמי האבות מודלי הוריי קיימי כ שיאפשרו לה נוכחות
חברתית ותרבותית תו פירוק ובניה מחדש של מושגי האבהות ,ההורות והמשפחה.
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גילויי סוכנות ) (agencyבקרב "יוצאי בשאלה" החיי בחברה החרדית ומקימי
"מראית עי" חרדית
גליה וינברג קורניק ,פרופ' עדיטל ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

פתרונות דיאלקטי ,מופיעי בקרב חרדי אשר אבדו את אמונת הדתית ,א חיי בתו
החברה החרדית ומציגי כלפי חו /חזות חרדית .הקהילה ,כמסגרת חברתית ,נתפסת על יד,
כמקו כמעט בלעדי בו ה מסוגלי להמשי לייצר ,לתפקד וליהנות מתחושת שייכות .אורח
חייה ,מעורר שאלות הנוגעות למקומה של ההבניה התרבותית החרדית והחילונית ביחס לאופ
בו מובנית זהות ,ולמשמעויות שה מייחסי לה .הפרדיגמה הפנומנולוגית מתארת את זהותו
של הפרט באמצעות שני מבני :הזהות החברתית שלו ) ,(Social identityמתייחסת לאופ בו
נתפס הפרט על ידי האחרי ולהכרה שמקבל היחיד מאחרי ומסביבתו החברתית .הזהות
הפסיכולוגית ) ,(Psychological identityמכילה את הקיו הפנימי והסובייקטיבי של היחיד ואת
היכולת שלו לתפוס את עצמו כאד חושב .במסגרת מחקר איכותני ,פנומנולוגי ,העוסק בתהליכי
"יציאה בשאלה" ,נעשו ראיונות עומק חצי מובני ,ע מדג חלקי של עשרה חרדי ,מתו מדג
כולל של שלושי גברי ונשי ש"יצאו בשאלה" .איסו %הנתוני ,נעשה באמצעות דגימת
קריטריו וניתוח כלל ניתוח תו מקרי ובי מקרי .מניתוח הראיונות עלה ,כי רמות הזליגה
השונות בי העול החילוני והחרדי ,משקפות ניסיו לייצר גבולות בי אלמנטי שוני ומנוגדי
בזהות של היוצאי ,אשר כל אחד מה נחווה כחיוני ומשמעותי עבור .היכולת לפצל ולחבר
בניה ,מהווה ביטוי ליצירתה של תחושת סוכנות ) ,(Agencyבידי "יוצאי" ,המבקשי להמשי
ולחיות בתו קהילותיה ,ובה בעת לחתור ולצאת נגד גילויי קונפורמיות וסולידריות כפויי
כלפיה.
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הבנייתה של המשפחה ההומו לסבית :דיאלקטיקה של פיצול ושילוב
אלו אור ,פרופ' עדיטל ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

ההרצאה תשע על מחקר איכותני הבוח את תופעת המשפחה ההומו לסבית ה'מתוכננת'
מזווית ראיית של הומואי ולסביות ,הנמצאי בזוגיות במסגרתה התקבלה ומומשה החלטה על
ההורות .מטרת המחקר להתחקות אחר התהוות החוויה האישית לאור תהלי הבנייתה של
הורות חד מינית ומשפחה הומו לסבית על כל ערוצי ההורות הנכללי במסגרתה.
בהרצאה ישורטט תהלי התהוות החוויה המשפחתית בתו הקשר חברתי ,בו נוצרי שני
כוחות חברתיי הפועלי על הפרט בכיווני מנוגדי של שימור וחידוש .בעוד שהכוחות
המשמרי מאתגרי את המרואייני ויוצרי פיצולי בחוויה ,הרי שהכוחות המחדשי תומכי
בהשגת אינטגרציה ,בכל שלב ושלב של הבניית המשפחה .התהלי מומשג לאור שלוש תקופות –
'לקראת הורות'' ,הורות בראשיתה' ,ו'ביסוסה של משפחה' דר שלושה מרכיבי של החוויה את
המשפחה 'אחרות' ,שייכות ומימוש עצמי .לאור חיי המשפחה ,מחליפי המרכיבי זה את
במידת הדומיננטיות שלה במרכז החוויה .בעוד שבתקופה של 'לקראת הורות' ,המרואייני
עסוקי בצור קיומי לגיטימציה להורות ומשפחה ,הרי שע ביסוסה של המשפחה ,ממקו של
עוצמה ה מבטאי סיפוק במת מענה על צור גבוה יותר מימוש העצמי בהורות ומשפחה.
תנועה זו בי מרכיבי החוויה של המרואייני ,מייצגת התפתחות שחלה בחקר המשפחה
ההומו לסבית כתופעה חברתית .בעוד שהמעגל המחקרי הראשו ,מבטא עיסוק של הומואי
ולסביות בחיפוש אחר לגיטימציה להקמת משפחה הומו לסבית ,הרי שהמחקר העכשווי ,חוקר
את האופ בו מועצמת החוויה המשפחתית של הומואי ולסביות .מהמחקר עולה מודל של
התפתחות חוס ועוצמה שממחיש את האופ בו מתפרקי מבני ומושגי משפחתיי
מסורתיי ומורכבי מחדש .המשפחה ההומו לסבית ,מאמצת מבני משפחה הטרוסקסואלי
"שבורי" ,מלטשת אות ,ומחזירה אות בחזרה לחברה כמודלי המבטאי לכידות משפחתית
הנסמכת על חוויה אינטגרטיבית של שייכות ומימוש עצמי.
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אבהות הומוסקסואלית :משמעות הבחירה במודל ההורי עבור גברי הומוסקסואלי החיי בזוגיות
אריאל כה ארקי ,ד"ר דורית סגל אנגלצ'י ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

גברי הומוסקסואלי אשר מחליטי להפו לאבות נדרשי להחליט על המודל שבאמצעותו
יממשו את אבהות .בישראל קיימי שלושה מודלי הוריי עיקריי עבור גברי
הומוסקסואלי :אימו ,/פונדקאות והורות משותפת ע אישה .מטרת המחקר הנוכחי הייתה
להבי את השיקולי ואת המשמעות שמעניקי גברי הומוסקסואלי החיי בזוגיות לבחירת
המודל ההורי .לש כ נבחרה שיטת מחקר איכותנית פנומנולוגית .נערכו ראיונות עומק
מובני למחצה ע  12גברי הומוסקסואלי אשר מימשו את אבהות בהיות בקשר זוגי
באמצעות אימו ,/פונדקאות או הורות משותפת ע אישה.
מהממצאי עולה כי הבחירה במודל ההורי הייתה כרוכה בהתמודדות ע הסוגיה הנוגעת
להשפעת העדר דמות א על הילד .ניכר כי אופ התמודדות הייחודי של האבות בכל מודל ע
סוגיה זו עיצב את האידיאולוגיה המשפחתית בה דגלו ,וכ את תפיסותיה ביחס לטובת הילד.
האבות שבחרו בהורות המשותפת גרסו כי דמות הא חיונית להתפתחות הילד ,וה שאבו את
הלגיטימציה להורות מעצ נוכחותה של הא בחיי ילדיה .בקרב זוגות אלו נמצא כי רק
אחד מבני הזוג חפ /בהורות .ויתורו של ב הזוג על מקומו ההורי פינה "מקו" לשותפה
ההורית ,אשר מלכתחילה נתפסה כשות %מועד %להורות.
בקרב האבות שבחרו באימו /ופונדקאות ,לעומת זאת ,התפתחות הקשר הזוגי והכמיהה לילד
משות %נמצאו כשיקולי המרכזיי בבחירת המודל ההורי .אלא שבכדי לבחור בחלופות אלו,
היוצרות מבנה משפחתי ללא דמות א ,ה נדרשו לבחו מחדש את עמדותיה כלפי תפיסות
המגדר המסורתיות .בעבור האבות המאמצי אקט האימו ,/המעניק לילד נטוש משפחה
חלופית ,הווה לגיטימציה לאבהות .האבות שבחרו בפונדקאות נאחזו בעוג הביולוגי ,אשר
הקנה לשני בני הזוג מעמד חוקי.
בהרצאה יוש דגש על הדילמות האישיות ,הזוגיות והמוסריות אשר העסיקו את המרואייני
בתהלי בחירת המודל ההורי.
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מחקר ,הוראה וטיפול באמצעות אומנויות
יו"ר :ד"ר אפרת הוס
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אי התאמה בי שפה ורבלית ולא ורבלית והקשרה לתחו הטיפול בתנועה ומחול
ד"ר אורית ויסמ ,המכללה אקדמית ע"ש דוד ילי ,ירושלי

אי התאמה בי שפה ורבלית ולא ורבלית היא תופעה שנחקרה בתחו חקר השפה הלא ורבלית
)מקניל  ,1992גולדי מדו.(2003 ,
בויסמ ) (2010התמקדתי בהיבטי הורבליי והלא ורבליי בטקסט בעת קונפליקט ,ניתחתי את
ההיבט הלא ורבלי באמצעי סמיוטיי שוני )אפק וטובי  ,1988טובי  ,1990טובי ושמידט
 (2008ומצאתי מקרי של אי התאמה בי ההיבטי הורבליי והלא ורבליי ברגעי קונפליקט וכי
יש מקו נכבד ומשמעותי לתופעת אי ההתאמה כאסטרטגיה טקסטואלית.
בספטמבר  ,2010ערכתי סדנא חוויתית לימודית במסגרת כנס בינלאומי לטיפול בתנועה ומחול,
אשר נועדה לחקור את המושג הזה ואת מקומו במסגרת הקשר הטיפולי הרגשי.
ההרצאה כא תתמקד במושג 'אי ההתאמה' בי שפה ורבלית ולא ורבלית ,כפי שהתגלה בספרות
ובמסגרת המחקר שלי ע רקע תיאורטי של המושגי של ניגודי בתחומי בריאות הנפש .היא
תציג את הצעתי להמש בדיקה וחקר של המושג כחלק ממושג טיפולי .בהרצאה יוצגו הרציונאל
לעריכת הסדנא ,דרכי העברה ,דוגמאות להתנסות ורשמי ממשתפי.
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הידברות מוסיקלית בי ערבי ליהודי
ד"ר אבי גלבוע ,אוניברסיטת בר איל

במהל השני האחרונות פותח במחלקה למוסיקה באוניברסיטת בר איל מודל להידברות
מוסיקלית בי סטודנטי ערבי לסטודנטי יהודי .מדובר בקורסי בה משתתפי 15 20
סטודנטי כמחצית ערבי וכמחצית יהודי בהנחייתי )מרצה במחלקה למוסיקה ומטפל
במוסיקה( .בסיוע של פעילויות מוסיקליות לומדי הסטודנטי להכיר זה את תרבותו של זו
ומצליחי לחשו %את הלבטי ,הכאבי והכעסי שלה בנוגע ליחסי המורכבי הקיימי בי
המגזרי בישראל .הפעילות המוסיקלית המרכזית של הקבוצות היא ה"פרזנטציה המוסיקלית"
אשר בה כל סטודנט/ית מציג/ה את עצמו/עצמה ואת תרבותו/תרבותה באמצעות קטעי
מוסיקליי בעריכתו/בעריכתה .סבב הפרזנטציות חוש %את האישי ואת התרבותי ,את השונה
ואת הדומה ,את המוב מאליו ואת המפתיע .במקביל לכ מתקיימי דיוני מעמיקי בנוגע
לסוגיות רגישות ביותר הלקוחות מ האקטואליה היומיומית )למשל ,אירוע המשט ,מבצע "עופרת
יצוקה"( ומלוח השנה של כל מגזר )למשל ,יו הזיכרו ויו הנכבה ,חג הקורב ,חג החנוכה וחג
המולד(.
ליוויתי קורסי אלו במחקר איכותני שמטרתו לבחו לעומק את התהליכי המתרחשי
במהלכ .המחקר בא לבחו הא אכ יש משמעות לקורסי עבור הסטודנטי? הא משהו
בהשקפת העול שלה משתנה במהלכ ,בעקבותיה? מה תפקידיה של המוסיקה במהל
הקורסי? הא נית לשפר את הקורסי?
החומרי שנאספו כוללי בי היתר ,את הקלטות הפרזנטציות המוסיקליות של הסטודנטי ,את
תמלילי הדיוני שלה ,את העבודות שהגישו וא %ראיונות שנעשו עימ לאחר סיו הקורס.
ניתוח החומרי המילוליי התבסס על הגישה הפנומנולוגיה פרשנית של סמית ואוסבור ) Smith
 (& Osborn, 2003; 2008וניתוח החומרי המוסיקליי התבסס על הגישה הפנומנולוגית לניתוח
מוסיקלי של פורינאש וגונזאלס ) .(Forinash & Gonzalez, 1989במהל ההרצאה יינתנו
דוגמאות לאופ ניתוח החומרי כמו ג התוצאות העיקריות של המחקר המובילות להמלצות
אופרטיביות לשיפור קורסי ההידברות המוסיקלית בי ערבי ליהודי.
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קו תרפיה בי מחנ ומטפל ,קבוצת טיפול באומנויות בחינו המיוחד מעבודה בשטח למודל תיאורטי
מיקי עופר ירו ,ד"ר דבורה קורט ,אוניברסיטת בר איל

"אני פוגש אנשי בסביבת הטבעית ומנסה לתת לה את האומ /לחזור ולחלו) "...י.ל מורנו(
החל משנת ) 1988החלת חוק החינו המיוחד( משתלבי מטפלי פרא רפואיי במסגרות החינו
המיוחד בישראל ,וביניה ג מטפלי באומנויות .שילוב זה דורש עבודת צוות מערכתית ושיתו %פעולה
מקצועי .מאיד  ,שיתו %צוות ביה"ס בתהלי אותו עוברי התלמידי הינו בעל משמעות בקשר לעבודה
במערכת החינו  ,א מעלה סוגיות אתיות רבות.
המחקר שיוצג ,בודק מודל עבודה ייחודי של טיפול באומנויות בבית הספר של החינו המיוחד בו
המחנכ/ת והסייע/ת מעורבי בשעה הטיפולית.
מטרתו של מחקר זה לתאר ,לנתח ולזהות את המאפייני הייחודי למודל עבודה זה.
שאלת היסוד העולה היא מה המאפייני הייחודיי למודל :דרכי עבודה ,מתודות ,תמות ואלמנטי
ייחודיי למודל ,קשיי אופייניי ודרכי התמודדות שנמצאו יעילות ,וכ מה תרומותיו הייחודיות של
הטיפול באומנויות ,על פי המודל המוצע ,לעבודה החינוכית רגשית בביה"ס ולבית הספר כמערכת.
המחקר נער בשיטה האיכותית ,תיאוריה המעוגנת בשדה ,וכולל ראיונות ,תצפיות וניתוח מסמכי.
המחקר מתמקד בבחינת תהליכי כוללניי בשמונה כיתות בחינו המיוחד )עד  8תלמידי בקבוצה(
בה עובדי לפי המודל המוצע.
חשוב לציי כי אני מטפלת באומנויות העובדת במערכת החינו  .עובדה זו מסייעת לי בנגישות לזירת
המחקר ואפשרת מימוש פוטנציאל הלמידה מ המקרה להבניית מודל תיאורטי .ע זאת קיימי
קשיי והתמודדויות אתיות לאור ביצוע המחקר לאור ההיכרות העמוקה ,עד כדי הזדהות יתר ע
המטפלי באומנויות .במצגת זה יובאו ג ההתמודדויות שלי כחוקרת המנסה לבצע מחקר בנאמנות
ובזהירות ,לנסות להיות מעורבת ,אמפטית ומשתלבת תו רפלקציה ,עיבוד ובחינה מחדש של ההבנות.
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הציור הלשוני ככלי לאיתור שלב בקבלת הלקות וכמנו לטיפול בתלמידי ע לקויות למידה
ד"ר שרה גבעו ,מכללה אקדמית לחינו ע"ש רא"מ ליפשי ,/ירושלי

מטרת המחקר הייתה לבחו את התהליכי הרגשיי והקוגניטיביי שחווי מתבגרי ע
לקויות למידה בהתמודדות ע למידה מורכבת .בדיקת היבטי מתודולוגיי של מחקרי שבחנו
תהליכי רגשיי של תלמידי ע ליקויי למידה מצביעה כי מרבית השתמשו בכלי מדידה
ישירי :שאלוני או ראיונות .ג א היו אלה ראיונות עומק ,הגישה הייתה ישירה ובכ קשה
היה לעמוד על תחושות סמויות כפי שה באות לידי ביטוי ללא צנזורה של הנבדקי )סובל.(2006 ,
שימוש בציורי לשוניי היא גישה מקובלת בעול הקליני לצור טיפול א ג לאבחו )אליצור,
 (Olsen, 2010: 1992שכ שימוש במטאפורה או בדימוי אינ מאיימי ,ישנו ריחוק של
המשתמש בה וה עוזרי בגילוי מסרי סמויי.
לכ הפרדיגמה התיאורטית שנבחרה למחקר זה היא מחקר אור איכותני ,באמצעות ראיונות חצי
מובני שנשענו על התנסות חווייתית של הנחקרי .נבחרו עשרי תלמידי כתות י' ע לקויות
למידה שונות .במהל שלוש שנות המחקר ,רואיינו התלמידי ראיו עומק חצי מובנה .במטרה
להגיע למכנה משות %בבניית תיאוריה מעוגנת בשדה .מהנתוני נבנה דג לאחר קידוד על ציר,
זוהו שלבי שוני בתהלי קבלת הלקות כחלק מזהות עצמית ונבחנו סוגי שוני של דרכי
התמודדות.
כדי לבחו את התחושות הסמויות של המשתתפי במחקר ,ה התבקשו להפיק ציור לשוני:
מטאפורה או דימוי המתאר את ההתמודדות ע הלקות .מסתבר שהציור הלשוני באמצעותו בחרו
המשתתפי במחקר להדגי את התהלי שעברו ,מאפיי את השלב בקבלת הלקות ואת סגנו
ההתמודדות :מסתגל )משלי ,נחוש( ושאינו מסתגל )נמנע ,מתמרד( .ממצא זה חשוב למחנכי
וליועצי שכ שימוש בציור לשוני מהווה כלי יעיל לאיתור השלב בו נמצא התלמיד בקבלת לקות
ועשוי לשמש כמנו %להתערבות חינוכית לקידומו בתחו רגשי ולימודי.
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אמפתיה ככלי הכרחי להבנה ולפעולה למע האחר
יו"ר :ד"ר איריס בקשי ברוש וד"ר יהודית וינברגר
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'תיאטרו עדות' חווית סיפור הילדות בשואה ניצולי ע בני נוער על במה אחת
מירי פלג ,אוניברסיטת חיפה

ההרצאה תעסוק במחקר בנושא 'תיאטרו עדות' חווית סיפור הילדות בשואה ניצולי ע בני
נוער על במה אחת ,22ובה אשת %בתהלי המחקר ובתהלי שעברתי כחוקרת ,דור שני לשואה,
המראיינת ניצולי שואה.
מחקר זה מדגיש כי הטראומה המאסיבית והממושכת ,שניצולי שואה שהיו ילדי בשואה חוו
בתקופת גיל כה משמעותית לגיבוש והתפתחות הזהות ,הביאה לכינונה של זהות קולקטיבית של
יהודי נרד .%ע עלית לאר /זכו הניצולי ,מפאת העדר אמפתיה ,ליחס שיפוטי ועוי מצד
האוכלוסייה הקולטת ,וזהות הקולקטיבית כ'ניצולי שואה' הותירה אות ע רגשות של בושה
ונחיתות .ניסיונ להזדהות ע האידיאולוגיה הציונית ולאמ /ערכי הנלווי לכ  ,חיזקו א %ה
המספר
את גיבוש זהות הקולקטיבית והקשו על כינונה של זהות אישית .ואול ,בזכות תפקיד ְ
ב'תיאטרו עדות' )פרויקט עבודה ממוש של בני נוער וניצולי( מצליח להתרחש מעבר מזהות
קולקטיבית לזהות אישית.
המספר הוא ג בעל משמעות אישית שהתאפשרה הודות לאיכויות שהביאו בני הנוער
תפקיד ְ
לקשר הממוש ע הניצולי :הקשבה ,רגישות ,אמפטיה והכלה ,איכויות שאפשרו לה לקחת
תפקיד מעצי של העברת הלפיד שלאורו קיימת המדינה .בעקבות כ  ,עולה המסקנה כי הבנייה
מחדש של הזהות האישית יכולה להתרחש על ידי לקיחת תפקיד חיובי ומעצי בתו הקשר של
יחסי ע זולת שמקשיב הקשבה מלאה ,אמפאטית ונטולת שיפוטיות.
ההרצאה תעסוק ג בתהלי הראיו ואת התרומה של הקשבה ואמפטיה ,כפי שעולה משימוש
בממדי בעלי אופי צורני ולשוני בניתוח הנתוני .התהלי האישי שעברתי כמראיינת ,משמעות
מת שמות בדויי וחשיבות המש הקשר ע הניצולי יידונו א %ה.
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מחקר שבוצע לצורך קבלת תואר מוסמך בדרמה תרפיה ,ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות ,אוניברסיטת חיפה ,בהנחיית
פרופ' רחל לב-ויזל וד"ר דני יניב.
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אמפתיה – גשר של יצירה משותפת בהכשרת מורי יוצאי אתיופיה
ד"ר רנה ברנר ,מכללת סמינר הקיבוצי ,המכללה לחינו  ,לטכנולוגיה ולאמנויות

הכשרת מורי היא תהלי מורכב המביא לידי ביטוי את התפיסות ,הערכי והתרבות ממנה
באי הסטודנטי ומורי המורי .מתוק %תפקיד ,מורי המורי מקיימי ע הסטודנטי קשר
אישי ,חברתי ואקדמי ולפיכ  ,מעבר לידע המקצועי שלה ,קיימת חשיבות רבה לאישיות,
לאופ תפקוד )רוג'רס (1967 ,ולאופי הקשר בינ לבי הסטודנטי.
מורכבות ההכשרה להוראה מתחדדת כאשר בי השותפי לתהלי ניצבות תרבויות למידה,
השואבות ממסורות שונות .מיוחדת בכ היא תרבות הלמידה של סטודנטי יוצאי אתיופיה.
לעתי ,הרקע התרבותי של סטודנטי יוצאי אתיופיה מהווה בו זמנית ג עוג וג אב נג .%לכ,
קיימת חשיבות רבה למציאת הדרכי שיסייעו לה בתהליכי למידה ,צמיחה והתפתחות .תפקיד
זה מוטל ,ברובו ,על המורי וה נדרשי לבנות גשרי של יצירה בינתרבותית משותפת )ב עזר,
 ;1998רול %ב שחר (2008 ,כחלק מהגשרי האקדמיי והבינאישיי.
במכללת סמינר הקיבוצי מופעלת מזה שנתיי תוכנית פל"ח להכשרת מורי יוצאי אתיופיה.
כמרכזת התוכנית ,ערכתי מחקר פעולה משתת .%בדקתי את הרכיבי הייחודיי באינטראקציה
ביני ובי הסטודנטי ,שהשפיעו על הלמידה.
מהמחקר עלה כי התייחסות אמפתית כמסע לעבר הזולת )קוהוט;1966 ,קוהוט (2005 ,מתו
פרספקטיבה אחרת )גולדמ (1997 ,היא קריטית .אמפתיה ,כהתאמת התגובה הקוגניטיבית
והרגשית למצב הקוגניטיבי והרגשי בו נמצא הזולת ,איננה מספיקה .ממד הכרחי נוס %הוא יצירת
מרחב של מודעות וכבוד להקשר התרבותי .זוהי 'אמפתיה תרבותית' תהלי בלתי פוסק של
למידה ,היכרות ומודעות להיבטי התרבותיי ,לצד ההיבטי האחרי' .אמפתיה תרבותית' היא
בעלת עוצמה מסייעת למורי ולסטודנטי בפיתוח יכולותיה האישיות בדר להגשמת
מטרותיה המקצועיות.
בכנס יוצג מחקר הפעולה המשתת %שערכתי .ינת דגש על התפיסות ,על העקרונות ועל
הפרקטיקות של בניית גשר בינתרבותי כתהלי של יצירה משותפת בהכשרה להוראה .יודגשו
הדרכי למימוש 'אמפתיה תרבותית' ,יתרונותיה והאתגרי שהיא מציבה בפני מכשירי המורי.
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המעשה האמפתי השל
דר' איריס בקשי ברוש ,דר' יהודית וינברגר ,מכללת סמינר הקיבוצי

אמפתיה נחשבת כאחד מעמודי התוו העיקריי של מערכת יחסי תקינה ומשמעותית בי בני
אד .אנשי מקצוע בתחומי שוני בה אינטראקציה ע אנשי היא לב המקצוע תלויי בה
לש השגת מטרותיה ,וכ ג חוקרי איכותניי בכל מסורת וענ %ה זקוקי לאמפתיה
כדי לקיי מערכת יחסי משמעותית ע נחקריה ולהשיג את מטרתה היסודית של הפרדיגמה
האיכותנית להבי וללמוד מנקודת מבט ומניסיונ של אנשי.
במאמר זה אנו מציגות תפישה אינטגרטיבית רחבה של האמפתיה המבוססת על סקירת ספרות
ענפה במדעי החברה והרוח .תפישה זו שאנו מכנות "המעשה האמפתי השל" מתאימה ליישו
בקרב חוקרי איכותניי ,רופאי ,תרפיסטי ,עובדי סוציאליי ,מחנכי או אחרי
שאינטראקציה אנושית מצויה בלב עשיית ,ואחריות המקצועית היא לרווחה ,הטבה וצמיחה
של היחיד והחברה" .המעשה האמפתי השל" מניח את מהל הכניסה לנעלי האחר כחלק מרכזי
וקריטי החבוק בשני חלקי משמעותיי בחלק המניע כל מהל אמפתי של כניסה לנעלי האחר
והוא תכלית התפקיד רווחה ,הטבה והתפתחות של אנשי ,ובחלק המשלי את היציאה מנעלי
האחר והוא נקיטת פעולה אחראית כלפיה.
כחוקרות ומרצות בתחומי המחקר האיכותני ,החינו והסוציולוגיה ,אנו מדגימות במאמר את
תפישת המעשה האמפתי השל של מורי ,ומתארות תכנית לחיזוק המעשה האמפתי השל
שפיתחנו ואנו מיישמות בקרב עשרות רבות של סטודנטי במסלול להכשרת אקדמאי להוראה
המתנסי בה במסגרת קורס להכרת הפרדיגמה האיכותנית.
התכנית מציעה לסטודנטי לבצע מחקר איכותני עצמי המשמש כאמצעי המרכזי במהלכו ה
מעמיקי את הידע והמודעות למושג המורכב של האמפתיה ולתפישת המעשה השל שלה,
ומגלי את האופ בו "מתנהגת" האמפתיה שלה במהל אינטראקציות ע תלמידי .במקביל
לעריכת המחקר ה משתתפי בסדנות "איסו %נתוני ופרשנות" על מנת להתאמ ולשכלל
מיומנויות של חוקרי איכותניי כמו התבוננות מקיפה ורגישה ,האזנה פעילה ופרשנות אמינה
מיומנויות הכרחיות לחיזוק הכשירות האמפתית.
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להיכנס לנעליי קטנות
יעל שרו ,אוניברסיטת  ,SUSSEXאנגליה ,מכללת תלפיות ,מכללת אחווה

אחת המיומנויות המרכזיות בעבודה ע ילדי היא היכולת להבי ולהרגיש את מה שחווה הילד.
במהל השני כתרפיסטית עסקתי במציאת גורמי חוס שיכולי לעזור לילדי בהתמודדות ע
חוויות ומציאות חייה .תיאורטיקני וחוקרי כגו אדלר ,מאסלו ,פראנקל ,יאלוZika& ,
 Chamberlinועוד מצאו כי חיבור למשמעות בחיי מהווה גור מחס ומחזק בקרב אוכלוסיות
רבות ומגוונות.
נושא משמעות בחיי כמעט ולא נחקר בקרב ילדי .הסבר אפשרי לכ יכול לנבוע מחוסר אמונה
ביכולותיה של הילדי להמשיג נושא כה מופשט ,הסבר אפשרי אחר הינו חוסר בהירות
מתודולוגית בעריכת מחקר אותנטי ואתי ע ילדי.
יצאתי לדרכי המחקרית במחקר האיכותני ,אוחזת בגישה פנומנולוגית קונסטרקטיביסטית,
המתעניינת בהבנת עולמו של הילד באמצעות המשמעויות שהוא מבנה לעצמו.
שאלותיי היו :הא לילדי יש משמעות בחיי? מהי הדר הטובה בעיניה לחיות? והא יש
לה כוחות שיכולי לעזור לה בחיזוק המשמעות בחיי?
כלי המחקר שלי היו כלי מילוליי וכלי הבעתיי ,זאת מתו הנחה שנובעת מתחו הטיפול
באמנויות ,שהיצירה והיצירתיות הינ כלי 'טבעיי' לילד יותר מאשר הכלי המילולי.
במחקר השתתפו  30ילדי בגילאי  ,8 9שרואיינו באופ אישי או קבוצתי.
הראיו נפתח בסיפור על חייזר שמבקש את עזרת הילד .באמצעות כ קשרתי ע הילד קשר
ראשוני ח ,וגרמתי לו להתעניי בראיו ובהשמעת דעותיו .מש התפתחה שיחה של כחצי שעה,
על בסיס שאלו חצי מובנה  .לסיו ,כל ילד התבקש לצייר ציור בנושא הדברי המשמעותיי לו
בחיי.
תשובותיה של הילדי היו מרגשות ומשמעותיות ומסקנותיי ברורות :לילדי יש משמעויות
רבות בחיי ,וה מודעי לכ .
בהרצאה אדגי את הכלי המילוליי והלא מילוליי שבאמצעות אפשר לדבר ע ילדי כ
שהילדי יקשיבו ,ולהקשיב לילדי כ שהילדי ידברו.
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האמפתיה כאמצעי לדיאלוג מעצי במחקר האיכותני
ד"ר רינת חלאבי ,מכללת תלפיות ומכללת סמינר הקיבוצי

אמפתיה מוגדרת כיכולת להכיר את נקודת ראותו של הזולת ולבטא זאת באופ שהזולת ירגיש
שהוב .היא מאפשרת התפתחות בונה של קשרי בי אישיי במצבי חיי שוני ,לרבות
בסיטואציות של איסו %נתוני במסגרת מחקר איכותני .קוהוט ) (1978תיאר את האמפתיה
כצורה יסודית של התקשרות אנושית המשמשת ג כדבק מלכד את העצמי .בדבריו אלו התכוו
לכ  ,שמעבר לתהלי ההבנה של הזולת ,מאפשרת האמפתיה לאד להבי את עצמו ,משו שהיא
מעניקה לו תחושה של היות במרחב בטוח .בתנאי אלו האד מסוגל "לפגוש את עצמו",
להתוודע לתפיסותיו ולאמונותיו העמוקות ולארג את מחשבותיו .בהקשר של מחקר איכותני,
האמפתיה היא תנאי לאיסו %נתוני מקי ,%מהימ ואותנטי ובנוס ,%היא טומנת בחובה אפשרות
להבנה עצמית ,צמיחה והעצמה של משתתפי המחקר .מסיבה זו ,חשוב להבי את מאפייניה
ומרכיביה של האמפתיה ולהשתמש בה בבואנו לערו מחקר .כמורה למחקר איכותני במכללה
להכשרת להוראה אני נוהגת להקדיש זמ להוראת עקרונות האמפתיה ומרכיביה וכ להדגי את
השימוש בה במסגרת ראיו .בהרצאה הנוכחית נתמקד בשני מרכיבי מרכזיי של אמפתיה:
הקשבה ושאילת שאלות )קוסטה וגרמסטו .(2000 ,תחילה נבחי בי ארבע צורות הקשבה
שמגבילות צמיחה והעצמה )הקשבה אוטוביוגרפית ,הקשבה חטטנית ,הקשבת פיתרו והקשבה
שיפוטית( ,לבי הקשבה אמפתית .בהמש נעמוד על מרכיביה של ההקשבה האמפתית:
שיחזור/שיקו ,%שפת גו ,%שהיה ושאילת שאלות הבהרה "ארבעת השיני" של ההקשבה
האמפתית .לבסו ,%נתוודע אל מרכיבי השאלה האמפתית ,שהינה פתוחה ובלתי שיפוטית.
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הוראת המחקר האיכותני
יו"ר :ליאורה נוטוב
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גלגולה של מתודולוגיה במחקר דוקטורט
חיותה ינו ,מכללת אורני ואוניברסיטת חיפה

מחקר הדוקטורט שלי ,שמתחקה אחר תהליכי קבלת החלטות תעסוקתיות של עובדי הוראה
בעשור הראשו של הקריירה שלה ,ומבוסס על ראיונות רטרוספקטיביי חצי מובני ע 39
עובדי הוראה ,עבר מספר גלגולי מתודולוגיי .הפרזנטציה המוצעת תפרט גלגולי אלה ,ותעמוד
על ההחלטות והשיקולי המתודולוגיי שעמדו בבסיס.
באופ יותר ספציפי ,הפרזנטציה תעמוד על הגלגולי שעבר המחקר בשלוש נקודות זמ :תכנו
המחקר ,איסו %הנתוני וניתוח הנתוני )תו כדי כתיבה( .בהתייחס לנקודות זמ אלה אפרט,
בראש ובראשונה ,את השינויי שחלו בשאלת המחקר .התחלתי את מחקר הדוקטורט ע
השאלה מדוע מורי מתחילי פורשי מהמקצוע ,וסיימתי ע שאלת מחקר שלא מופיעה בה
אפילו מילה אחת משאלת המחקר ההתחלתית :כיצד עובדי הוראה בעשור הראשו של הקריירה
שלה מקבלי החלטות תעסוקתיות? .בי הנוסח ההתחלתי לנוסח הסופי השתנתה שאלת
המחקר פע נוספת.
הגלגולי שעברה שאלת המחקר משקפי התערערות של הנחות היסוד והמושגי הבסיסיי
שהנחו את המחקר בראשיתו .בהתא לכ  ,אעמוד ג על השינויי שחלו בי ראשית המחקר
לסיומו בהתייחסותי לפרישה מ המקצוע ,לראשית הקריירה ,ולשימוש במילה 'מורה' .כ  ,למשל,
בראשית המחקר התייחסתי לפרישה מהמקצוע באופ צר ,כאל תופעה בעייתית .בניגוד לכ  ,עתה
אני מתייחסת לפרישה מהמקצוע כאל מקרה פרטי של החלטה תעסוקתית ,אחת מבי החלטות
תעסוקתיות רבות ושונות שמקבלי עובדי הוראה לאור הקריירה המקצועית שלה.
ולבסו ,%השינויי בשאלת המחקר ובהנחות היסוד של המחקר השפיעו ג על הספרות
התיאורטית והמחקרית שקראתי בשלבי שוני של המחקר ,וכ הובילו לקבלת החלטות
מתודולוגיות שונות ,כגו ההחלטה על הרחבת המדג ,וההחלטה להשתמש במודל מהספרות
כעדשה פרשנית להתבוננות בנתוני שנאספו .הפרזנטציה תדגי כיצד הפרספקטיבה התיאורטית
השתנתה לאור המחקר ,ותסביר אלו החלטות מתודולוגיות נבעו מגלגולי המחקר השוני.

 – הוראת המחקר האיכותני224 מושב

 תפיסות אפיסטמולוגיות בתחילתו ובסיומו של קורס בשיטות:מנקודת מבטו של הסטודנט
מחקר איכותניות
 האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית,דנה קפל
 האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר איל,הילה לוינשטיי

Many thinkers believe we are in the midst of a "third methodological moment" in the
social sciences which not only legitimizes the qualitative paradigm but also resolves
the enduring qualitative/quantitative tension. Much less is known, however, about
the actual "scientific epistemic beliefs" of students in this particular moment. Unlike
the vast literature on student's scientific literacy, a similar research on students'
knowledge of social research and qualitative methodology is yet to have emerged.
While a research dedicated to the pedagogic challenges related to teaching
qualitative methods has indeed taken shape, it nevertheless tends to focus on experts'
perspectives and difficulties in transmitting the required knowledge. This leaves
students' perspectives unaccounted for. We therefore set out to explore students'
epistemological preconceptions and the effect of a university level qualitative
methods course on their epistemological ecology. We ask whether students' concepts
of social research change after taking the course, and if so, in what way? Does an
intensive exposure to the constructionist and interpretive perspective reshape
students' epistemology, making it less positivistic?
Based on pedagogical theories of scientific knowledge acquisition and literacy (i.e.,
Conceptual Change and Nature of Science) we assumed that students' positivistic
concepts might hinder their learning. Using a questionnaire designed to pinpoint
students' pre- and post- course epistemologies, it was found that a qualitative course
changed social sciences student's epistemology. A relative pre-positivism diversified
into a broader outlook, comprising of both positivistic and constructionistinterpretivist thinking. Arguably, this finding suggests a rise of a post-positivistic
epistemology amongst students, as part of a broader public understanding of the
social sciences.
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הוראת מחקר איכותני ≈ ביצוע מחקר איכותני
אורית חז ,המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי ,הטכניו
ליאורה נוטוב ,מכללת גורדו ומכללת לוינסקי

בהרצאתנו נציג ונדגי עשרה עקרונות שיישמנו בהוראת קורס על שיטות מחקר איכותניות
שנלמד בטכניו .עקרונות אלה ,כפי שנראה ,מושרי ממהותו של המחקר האיכותני; כלומר:
הוראת קורס שעניינו מחקר איכותני מיישמת את עקרונות המחקר האיכותני .גישה זו להוראת
הקורס נובעת מאופי תהלי הלמידה הוראה של הנושא מחקר איכותני ,הדומה במורכבותו
למורכבות של נושאי הנחקרי בשיטות מחקר איכותניות; מורכבות זו דורשת מצוות ההוראה
של הקורס להנחות את הסטודנטי בתהלי הבנת שיטת מחקר זו באופ דומה לזה בו חוקרי
איכותניי לומדי את שדה המחקר אותו ה חוקרי.
להל עקרונות ההוראה ,שבנוס %להצגת אופ יישומ בקורס ,נסביר בהרצאה ג כיצד ה
מושרי מעקרונות המחקר האיכותני.
עקרו  :1ביצוע מחקר איכותני של על ידי הסטודנטי.
עקרו  :2הקורס מחקר איכותני כסביבת המחקר של משימות הסטודנטי בקורס.
עקרו  :3הצגת הסטודנטי מחקרי איכותניי בפני מליאת הקורס וניהול דיו עליה.
עקרו  :4הדגמת נושאי הקורס באמצעות המחקרי המבוצעי על ידי הסטודנטי בקורס.
עקרו  :5בניית אמו בי צוות ההוראה לסטודנטי ובי הסטודנטי עצמ.
עקרו  :6שילוב רפלקציות בתהלי הלמידה.
עקרו  :7ניהול דיו כניהול ראיו.
עקרו  :8הנחיית חשיבה ברמות הפשטה שונות.
עקרו  :9העלאת מודעות לרגשות חוקרי ולמקומ במחקר.
עקרו  :10הנחיית תהלי למידה הדרגתי.
עקרונות הוראה אלה משקפי הלימה בי גישת ההוראה לנושא הנלמד; במקרה של הקורס
הנידו כא ,הלימה הבאה לידי ביטוי בשיקו %רוח המחקר האיכותני בהוראתו )בדומה ,למשל,
להפעלת שיטות הוראה קונסטרקטיביסטיות בעת הוראת קונסטרוקטיביז( .וכ  ,הוראת הקורס
מחקר איכותני המתבצעת בהשראת המחקר האיכותני מהווה ,בנוס %לשיטת הוראה ,ג הדגמה
עבור הסטודנטי את עקרונות ביצועו של מחקר איכותני.
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העצמת זהויות בראי המחקר הנרטיבי
יו"ר :פרופ' חנה עזר

במושב זה יוצגו ארבעה מחקרי ,שנערכו במתודולוגיה הנרטיבית ,שמשמעותה בחשיפת הקולות
בקבוצות חברתיות שונות ובחשיפת הזהות וההעצמה כמרכיבי של שחרור בחברה משתנה .בכל
מחקר בולט שינוי המתרחש בפרט בתו ההקשר הקבוצתי והחברתי שלו .המחקרי המוצגי
יאירו את ההיבטי הבאי:
מחקר נרטיבי מאפשר לקולות השותקי/המושתקי בקבוצות חברתיות תרבותיות שונות
להישמע באופ אותנטי ומעמיק )אלבז לוביש ,(2002 ,ולחשו %תפיסות זהות והעצמה
בחברה/בסביבה שבה פועלי חברי הקבוצה ) .( Clandinin & Connelly, 2000בכ משמש
המחקר הנרטיבי כלי משמעותי בדר לשינוי חברתי )עזר.(2010 ,
התיאוריה הביקורתית באה לחשו %דברי כדי לתק ,תו חיפוש אמנסיפציה אנושית – כלומר,
שחרור בני אנוש ממצבי המשעבדי אות .מתו רעיו "השחרור" )שור ופרירה(1990 ,
התפתחו תאוריות רבות ,המתמקדות בדרכי להפחתת השליטה ולהגדלת החירות באמצעות
אתגור מושגי כמו דמוקרטיה ,צדק ,עוצמה ) . (Kincheloe & McLaren, 2002התפיסה
קוראת לשינוי המבני הקיימי במציאות שונה ומשתנה ,במיוחד מזווית הראייה של קבוצות
מיעוט בחברה ועל בסיס תפיסות הזהות שלה.
היא מושג מורכב ,העולה מתו אמונות ,גישות ,היסטורית חיי ונרטיב אישי.
זהות
תיאורטיקני וחוקרי בתחו מייחסי חשיבות למודעות אנשי המקצוע לזהויותיה ולכוחות
הפוליטיי ,היסטוריי וחברתיי המעצבי אות ) .(Rodgers, & Scott, 2008הזהות מצביעה
על תפיסת 'האני' במרחב האנושי ,סיווג תכונות אישיות ושיו לקבוצת הדומי )אלמוג,(2006 ,
והיא משפיעה על האופ שבו תופסי עצמ הנבדקי ,על השיפוט שלה ועל התנהגות
) .(Beijaard et al., 2000קולו של הדובר מצביע על האמת שלו ,מתאר מציאות נתפסת ,משק%
את נשמתו ואת מהות 'האני' שלו ) ,(Mazzei & Jackson, 2009כולל מרכיבי העצמה.
העצמה מוגדרת כתהלי קוגניטיבי והתנהגותי ,שאד צובר בו כוחות המאפשרי לו לצמוח
ולבטא את יכולותיו במישורי שוני ) (McWhirter, 1991בהקשר חברתי תרבותי פוליטי.
'תחושת ההעצמה' היא מצב מנטאלי הכרו בתפיסת יכולות עצמיות להתמודדות ע אתגרי
והתגברות על מכשולי ) .(Barak et al., 2008זהו חלק מתהלי החינו המשחרר ,שיש בו הארה
אישית ו"מת העצמה" )שור ופרירה.(1990 ,
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"באותו רגע לא הייתה מאושרת ממני" סיפורי הצלחה של יועצי חינוכיי
ד"ר שרה רוזנאו ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר יצחק גילת ,מכללת לוינסקי לחינו

המחקר הנוכחי מתמקד בחוויות הצלחה בעבודת היועצות החינוכיות כפי שעלו בתיאורי
נרטיביי וכ בתפיסת הגורמי מקדמי ההצלחה והתובנות האישיות שרכשו היועצות בעקבות
ההתנסויות המוצלחות .חוויות של הצלחה מהוות אמצעי לחשיפה של יכולות ועוצמות אישיות.
ששי ושש יועצות חינוכיות מלאו שאלו נרטיבי בו התבקשו להתייחס לשלושה היבטי :מהות
ההצלחה ,הגורמי להצלחה והתובנות שלמדו על עצמ ועל הייעו /בעקבות ההצלחה .הנתוני
עובדו בשילוב של מתודולוגיה איכותנית וכמותית .הניתוח האיכותני נער באמצעות ניתוח תוכ
שהעלה קטגוריות בכל אחד מההיבטי .הניתוח הכמותי של קטגוריות אלה תאר את שכיחות
היחסית ואת הקשר שלה לסוג האירוע פרטני מול מערכתי .הממצאי העלו שחוויות הצלחה
שאובות ממכלול התפקידי שממלאות יועצות ובאות לידי ביטוי בעיקר ביצירת קשר אישי,
בשינוי תפקודי ובהעצמת נועצי .הגורמי להצלחה העלו בעיקר כישורי אישיי ומיומנויות
נרכשות ,כגו שיתו %פעולה ע גורמי בתו בית הספר ומחוצה לו ותכנו מוקד של התערבויות
ייעוציות .התובנות האישיות כללו העלאת המודעות האישית ליכולות אלה וגיבוש ידע מקצועי
חדש .מ המחקר עלה שהעצמת היועצת נובעת מתרומתה לפיתוח יכולות וחוזקות של הנועצי –
תלמידי ,מורי והורי – ומפיתוח מיטביות היועצת .המחקר חש %את זיקת הגומלי בי
העצמת נועצי ומיטביות היועצת בפ האישי והמקצועי.
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"מש כל פע צומחי וצומחי" :ביטויי/חוויות של העצמה אצל סטודנטי
מתחילי להוראה
ד"ר יהודית שטיימ ,ד"ר יצחק גילת ,פרופ' חנה עזר ,ד"ר רחל שגיא ,מכללת לוינסקי לחינו

הבחירה במקצוע ההוראה ,כמו בכל תחו התמחות אחר ,ושנת הלימודי הראשונה ,שהיא לרוב
ג שנת לימודי ראשונה במוסד אקדמי ,ה שלבי שמחייבי גיוס כוחות פנימיי והסתייעות
בגורמי מסייעי חיצוניי .לכ חשוב לבדוק מה ביטויי ההעצמה החיצוניי והפנימיי
שקיימי בחייה של סטודנטי להוראה ,ברוב סטודנטיות ,שמסייעי לה מצד אחד להגביר
תחושות מסוגלות ויכולות קיימות ומצד שני להתגבר על קשיי ועל גורמי מעכבי.
ההיצג מתבסס על השלב הראשו במחקר ארו טווח שמבקש לעקוב אחרי התפתחות של
סטודנטי להוראה במכללה אחת .בשלב זה נערכו ראיונות ע  12סטודנטיות ו  2סטודנטי
במהל הסמסטר השני לשנת הלימודי הראשונה ,בה התבקשו הסטודנטי לספר את סיפור
הבחירה שלה בהוראה והלימודי בסמסטר הראשו .ניתוח תוכ קטגוריאלי של הנרטיבי של
הסטודנטי העלה ביטויי שוני של העצמה.
מתו הממצאי עולה כי ביטויי העצמה מתגלי אצל הסטודנטי ה בשלב הבחירה במקצוע וה
בתהלי הלמידה .הביטויי הבולטי בשלב הבחירה ה :תחושת משמעות; הרחבת אפשרויות
ויכולת בחירה; הכרה חיצונית ביכולת שמגבירה תחושת מסוגלות פנימית .בנוס %לכ זוהו
גורמי בסביבה המקצועית ,במיוחד במפגש הראשוני ע המכללה ובסביבה המשפחתית
והחברתית המקדמי את ההעצמה של הסטודנטי .גורמי אלה ג מסייעי להתמודד ע
הגורמי המעכבי הקשורי לדימוי מקצוע ההוראה בחברה הישראלית.
ביטויי העצמה בתהלי הלמידה מתגלי בשני התחומי העיקריי של הלמידה במכללה :בתחו
הלמידה העיונית העשרת ידע ,התפתחות אישית ותחושת מסוגלות; ובתחו העבודה המעשית:
התנסות בפועל ,ביטחו עצמי ,התמקצעות ,תרומה ותחושת משמעות ותחושת הצלחה .בס הכול
אפשר לראות שבמהל הסמסטר השני ללימודיה רוב הסטודנטי מרוצי מהחלטת לבחור
ללמוד במכללה להוראה ,ה מתמודדי ע הקשיי השוני שהלימודי העיוניי וההתנסות
המעשית מציבי בפניה ,רוכשי ידע ומיומנויות רלוונטיי ומתחילי לפתח תחושת השתייכות
וגיבוש זהות מקצועית.
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'שתי פני למראה' – נשי חוקרות במכללות לחינו
פרופ' חנה עזר ,מכללת לוינסקי לחינו

המיקוד במחקר הוא בנשי מרצות החוקרות במכללות לחינו בשל ריכוז הגבוה במכללות
לחינו  ,ומ ההיבט המגדרי ,הרואה בנשי כוח משמעותי בשוק העבודה בכלל ובאקדמיה בפרט.
על רקע מצב המחקר במכללות לחינו והתפיסה הסטריאוטיפית שהוראה היא מקצוע נשי ,בוח
המחקר הנוכחי כיצד נשי העוסקות בחינו תופסות את המחקר כחלק מזהות ורואות בו
מרכיבי של העצמה .לאור מיעוט מחקרי בתחו ,שופ המחקר הנוכחי אור על נשי חוקרות
בחינו  ,ומציג את המחקר כחלק בלתי נפרד ממקצוע ההוראה ,המתחייב במציאות הכשרת
המורי .ההיצג הנוכחי מתמקד אפוא בשאלה :כיצד תופסות מרצות חוקרות את זהות כחוקרות
במכללות לחינו ? המחקר בח באמצעות ריאיו נרטיבי את סיפוריה המקצועיי מחקריי של
עשרי ואחת נשי שהוגדרו כ"חוקרות" במכללות לחינו .
במחקר בולטות שתי זהויות של חוקרות בחינו  :זהות כ"חוקרת במהותה" וזהות כ"חוקרת
צנועה ,צעירה" .כל החוקרות מזהות את עצמ כבעלות תכונות של חוקרת השואבת את מחקרה
מתחו עיסוקה ,וככאלה ששתי הזהויות שלה – המקצועית כמרצה וכבעלת תפקיד בהכשרת
מורי והמחקרית כחוקרת – שזורות זו בזו.
החוקרות הרואות את המחקר כחלק ממהות ,תופסות אותו כחלק מתכונותיה האישיות ,ככאלה
שאוהבות להתבונ ,לבחו התנהגויות ,לראות כיצד אנשי פועלי ולפרש את התנהגויותיה.
אלה המגדירות עצמ כחוקרות צנועות ,מדגישות" :התואר חוקרת גדול עלי" ,ומתייגות את עצמ
כ'קצת חוקרת'' ,מעי חוקרת'' ,חוקרת קצת לבד ללא תשתית'' ,חוקרת לומדת'' ,לא ממש
חוקרת'' ,חוקרת ע היסוסי' .על א %תפיסת הזהות המצטנעת והאמביוולנטית ,נית לזהות
בשיח של המספרות מרכיבי של העצמה .בהיצג יוצג 'שיח ההעצמה' באמצעות הדגמה של נרטיב
אחד מלא של אחת ממשתתפות המחקר.
חשיפה של תפיסת הזהות המחקרית של המרצות החוקרות ,יכולה לסייע במיצוב הנשי
החוקרות במערכת ההשכלה הגבוהה באר /ולתרו לגו %הידע הבוח נשי במקומות העבודה
בכלל ובהשכלה הגבוהה בפרט.
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"...אנחנו לא שואב אבק :"...סיפור של נשי עובדות במשק בית
ד"ר רחל שגיא ,מכללת לוינסקי לחינו

ההיצג הנוכחי מבוסס על סיפוריה של נשי שלצור פרנסת עוסקות בניקיו בתי .הסיפור של
קבוצת נשי זו טר נשמע באר ,/ואולי א %בעול ,למעט הספר והסרט "העזרה" אודות
סיפוריה של עוזרות הבית השחורות בשנות השישי בדרו ארה"ב.
בהיצג יתוארו סיפוריה של  5נשי מתו  20מרואיינות יהודיות אשר עובדות במשק בית בי 3
ל  30שני .מניתוח הראיונות הנרטיביי עולי ביטויי שמתארי את תנאי השעבוד ואת
השחרור ממנו ,על פי התיאוריה הביקורתית .תפיסה של חוסר חירות מחד גיסא ,המתבטאת
בבושה" ,יש בחורות שלפעמי מתביישות לדבר ,זה מגיע למצב שה נמצאות בעבודה הזאת וה
מתביישות וה באות כי אי לה ברירה וחייבות לעבוד" ,ומאיד גיסא ,תפיסה של עבודה
שמכבדת את בעליה" ,אני הולכת יוצאת מוקד מתלבשת מתאפרת חוזרת ,למה לא? אני במשק
בית ולא מתביישת".
כמו כ ,מצטיירת תמונה של נשי שבחרו את דרכ ולא נקלעו לדר ללא מוצא ,שאוהבות את
הניקיו ואוהבות לעבוד בעבודה הזו" ,החלטתי שמשק בית זו עבודה שתייצב אותי ,אני נהנית
והאנשי מקסימי ואוהבי" .מהניתוח עולי היבטי שמהווי ביטוי להעצמה אשר ממצבת
את הנשי מול המקצוע ,מול המעסיקי ומול החברה" ,אני רוצה שיעריכו את העבודה שלי בתור
בנאד ולא בתור פטמה" .ה רואות את העבודה כמכבדת את בעליה" ,לא גנבתי ,לא קיבצתי
נדבות" ,נותנת פרנסה ,מאפשרת לה לחיות ברווחה )דירה ,נסיעות לחו"ל ,תמיכה בנכדי(
ומאפשרת לה לצאת מ הבית ולקבל משוב חיובי מאנשי.
סיפור של נשי אלה יכול לתרו לתהלי של שינוי בתפיסת החברה את המקצוע ואת הנשי
שבחרו לעבוד בו לפרנסת.
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מחקר המקד פרקטיקה של שינוי חברתי בעבודה סוציאלית
יו"ר :פרופ' מיכל קרומר נבו
העבודה הסוציאלית חרטה על דגלה עוד משחר היווסדה ,ליצור ולעורר שינוי חברתי .בהיותה
מוגדרת כ  ,ערכיה ,פרקטיקות ההתערבות הטיפוליות שלה והגישות המחקריות המובילות אותה
אמורות להיות מכוונות לשינוי ולצדק חברתי .בשני האחרונות התעורר שיח עז שק וביקר את
העבודה הסוציאלית והאשימה כמי שעוסקת יותר בתחומי הנפש והטיפול הנפשי מאשר בשינוי
חברתי .השיח הביקורתי שהתעורר טע שהעבודה הסוציאלית שחרטה על דגלה "שינוי חברתי"
זנחה את מטרה זו.
מושב זה מבקש להראות כיצד נית להשתמש במחקר האיכותני על פניו המגוונות על מנת לעודד
שיח מחבר וחדשני שמשלב רעיונות של צדק חברתי ושינוי יחסי הכוח יחד ע פרקטיקות
טיפוליות שונות .נשתמש במקרה של מקצוע העבודה הסוציאלית כמקרה מבח בו השיח
המקצועי נע בי קטבי שוני ,ונרצה להראות כיצד המחקר האיכותני יכול לשמש מנוע לקידו
השיח .נעשה זאת על ידי הצעת התבוננות ,מחשבה ואפשרויות שונות לעשייה ה פרקטית
טיפולית וה מחקרית בעבודה סוציאלית ,המכוונת לשינוי חברתי ,ומנסה לבטל את הדיכוטומיה
השוררת – אולי כביכול – בי שינוי חברתי ופרקטיקות טיפוליות .כל השותפי במושב עוסקי
ה בפרקטיקה וה במחקר בעבודה סוציאלית המכוונת לשינוי חברתי .נרצה
לשאול כיצד נית להפו פרקטיקות טיפוליות לשינוי חברתי לנוכחות בשיח המקצועי של העבודה
הסוציאלית ,וכיצד יכול לסייע בכ המחקר האיכותני.

מושב  226מחקר המקד פרקטיקה של שינוי חברתי בעבודה סוציאלית

שותפות ככלי טיפולי :מחקר איכותני מראה שזה אפשרי
שחר תימור שלוי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

השיח על שותפות בעבודה סוציאלית ,מכוו לכינו שותפויות בי מקבלי ההחלטות לאזרחי.
עיקר העיסוק בנושא נוגע לשאלה הבסיסית' :מי מחליט?' ,או במלי אחרות' :מי בעל הכוח?'
)שמר ושמיד .(2006 ,שותפות מכוונת לשינוי יסודי של יחסי הכוח בי מקבלי ההחלטות
לאזרחי ,ליצירת צדק חברתי וייצוג לאזרחי בהשפעה על חייה.
א הא שותפות יכולה להוות ג כלי טיפולי? במחשבה ראשונה זהו כמעט אבסורד :בתו
יחסי טיפוליי תמיד ישרור אי שוויו ,כיוו שצד אחד עוזר והצד השני נעזר.
מחקר איכותני בח את אופי היחסי והתהליכי הנרקמי בי מדריכי ומדריכות נוער ונערות
ונערי בסיכו במועדוני החברתיי טיפוליי של עמותת "ידידי בית ח" – עמותה הפועלת
כשלושי שנה ע נוער בסיכו ומצהירה על שימוש בשותפות ככלי טיפולי .במחקר שאלתי
נערי ,נערות ,מדריכות ומדריכי נוער ,וכ את מייסדי העמותה – מהי שותפות עבורכ?
ביקשתי מה לתאר את היחסי והחוויות שלה בבית ח ,וניסיתי להתחקות אחר החוויה
של יחסי שיתופיי ,מעבר לפרמטרי של יחסי הכוח ו'מי מחליט?'.
הממצאי חשפו "עול שיתופי" המתקיי בעמותה ,המתבסס על אידיאלי והנחות יסוד
ספציפיות ,ומאפשר יצירה של יחסי בעלי השפעה חזקה על המשתתפי בה .המרואייני
תיארו שותפות כמורכבת מרבדי מבניי ,המבליטי את המחויבות לשינוי יחסי הכוח;
ומרבדי תוכניי ,המתארי חוויות שיתופיות של ביחד ,משפחתיות ושייכות .קראתי לחוויה
זו "ביחד  ,(Anderson, 2007) "nessוסימנתי נקודות ציו משמעותיות בדר ליצירת חוויה
שיתופית כזו.
בהרצאה אציג את המחקר ואטע כי פרקטיקה שיתופית יכולה להוות כלי טיפולי השזור
ביחסי הטיפוליי הפרטניי ,וכ יכולה לשמש קו מנחה לעבודה של מוסדות שוני ,ובכ
לחבר עקרונות של צדק חברתי לתו העבודה הסוציאלית היומיומית.
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רגעי של שינוי חברתי :מחקר פמיניסטי ועבודה סוציאלית פמיניסטית
נור שמעי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

הלגיטימציה לפעול ולזהות עצמי כעובדת סוציאלית פמיניסטית הגיע בדיעבד ,מהתנסות
ולמידת עקרונות המחקר הפמיניסטי ,ככזה המשלב בי ידע לפעולה ,ותור לשינוי חברתי
באמצעות מערכת היחסי הנרקמת בי התיאוריה לפעולת המחקר כפעולה חברתית פוליטית
) .(praxisבתהלי זה מימשתי עקרונות אלו בתו מהלכי מחקר תחילה ומתו כ בעבודתי
כעובדת סוציאלית .מטרת העבודה הסוציאלית הפמיניסטית להסיר ,לחשו %ולהתנגד לדיכוי
שנוצר ממבנה חברתי סקסיסטי פטריארכאלי ) .(Van Wormer, 2002בהרצאה אבח את
אפשרויות המחקר והפרקטיקה הללו ,בחיפוש האישי שלי אחר עשייה של שינוי חברתי פוליטי.

בכדי לבסס זאת אתייחס למחקר שערכתי בו בחנתי את חווית הנשיות בסיפורי חיי של נשי
המתמודדות ע מחלת הנפש ,באמצעות גישות מחקר פמיניסטיות .לאור שלביו השוני של
המחקר )איתור המשתתפות ,ראיונות ואיסו %המידע ,ניתוח הנתוני וכתיבת( פעלתי ונעזרתי
בדרכי החשיבה הפמיניסטיות ובפרקטיקה המחקרית הנגזרת ממנה .הממצאי מתייחסי
לתמות השונות שמעלות הנשי באמצעות סיפורי החיי שלה ביחס למושג הנשיות ,כגו:
מערכות יחסי ,אמהות ,מראה חיצוני ומיניות .דר תמות אלו אני למדה על המהל הייחודי
שעוברת הבניית הנשיות במפגש ובהתמודדות ע מחלת הנפש .ההזדמנות להביט בהבניית
מושג הנשיות ,מאפשרת את פירוקו ,כמו ג חשיפת אופיו ה"לא טבעי" ,שכ המשתתפות
מלמדות אותנו שנשיות זה דבר שצרי לעשות )רוזמרי.(Butler, 1990; 2001 ,

התנסות מחקרית זו מעוררת עבורי שאלות על מקצוע העבודה הסוציאלית ועל הפרקטיקה של
עבודה סוציאלית פמיניסטית ,והא נית ליצור דרכה שינוי חברתי אמיתי.
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מה בי תיאוריה  ,פרקטיקה ושינוי חברתי?
מירית סידי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

עבודה ב"מקומות ספר" או בשולי החברה ,נחשבת לא פע למעשה רומנטי והרואי .מתלווה לה
ההילה של מצילי ומתקני עול ,ולצידה ג התפיסה שהעוסקי בכ ה אנשי יוצאי דופ,
מיוחדי ,פורצי דר יצירתיי ,אידיאליסטיי ואמיצי שאי כמות .זאת בניגוד לשאר אנשי
המקצוע "האפורי" שמקומ בעבודה הנעשית במסגרות מקובלות לפי "ארגזי הכלי" הנלמדי
במוסדות להשכלה גבוהה.
תפיסה זו מרחיקה אנשי מקצוע מהמחשבה שעבודת כרוכה בנקיטת עמדה חברתית בנוגע
ליחסי הכוח שמתקיימי בי החברה לבי המטופלי שלה ,וכמוב בינ עצמ לבי מטופליה.
יותר מכ  ,העדר קיומה של הכרה כזו קשור בהכרח לאי התייחסות לשאלות של אחריות
חברתית ,חלוקת משאבי ,מבנה יחסי הכוח בחברה ומקורות הידע לפעולה במפגש היומיומי ע
אות משתמשי שירותי .עמדה זו ,בסופו של דבר ,מרחיקה את העובדי ממהותה של
הפרופסיה "עבודה סוציאלית" ,שבתרגו לעברית פירושה "עבודה חברתית" .עשייה חברתית
מחפשת את מקורותיה בערכי כצדק חברתי ,שוויו ,שותפות ,התנגדות לאפליה וגזענות ,שימת
לב ליחסי כוח ,ומכוונת לשינוי חברתי ).(payne,1997
בסיסי הידע של הפרקטיקה המבקשת לקחת אחריות חברתית מגיעי ממקורות תיאורטיי
נוספי מלבד התיאוריות הטיפוליות המקובלות בעבודה סוציאלית .מפגש זה בי שיח מקצועי
לשיח חברתי ערכי אידיאולוגי ,בי דיסציפלינות כגו פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
יוצר דיאלוג בי פרופסיה לתיאוריה .דיאלוג זה יוצר מעגל חשיבה רפלקטיבי ).(Brechin,2000
מעגל המתקיי על ידי תיעוד ,רפלקציה ,המשגה וחזרה לפעולה ,ועל ידו נוצרת ,בו זמנית ,תרומה
תיאורטית ואפשרות לפרקטיקה חדשה.
הרצאה זו תעסוק במפגש שבי האקדמיה ובי השטח ,אותו אזור בו "העבודה הסוציאלית
מתקיימת" ,תו כדי התייחסויות לזירות שונות שהמחקר שלי; "החצר הנשית תיעוד והמשגה
של פרקטיקה ביקורתית בעבודה סוציאלית ע נערות ונשי צעירות ביפו" ,עסק בה :שיח
מקצועי ,תפישות חברתיות ותרגומ לפרקטיקה טיפולית" ,מעמדו של הידע" :ידע תיאורטי מול
ידע פרקטי ,והמחקר כזירה שבה נוצרת השפעה המחוללת שינוי חברתי.
ההרצאה מבוססת על מחקר שנעשה במסגרת לימודי תואר שני ,כחיבור תזה בעבודה סוציאלית.
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"זמני יקר לא יכולת להגיע מוכנה יותר?" ראיו ע משתתפי מחקר בעלי כוח
ד"ר נורית חמו

השיח אודות המתודולוגיה המחקרית האיכותנית בכלל ושל השימוש בכלי המחקר ריאיו בפרט,
בהקשר של הפילוסופיה בה היא מעוגנת מדגיש לרוב את כוחו של החוקר ואת האחריות האתית
והחברתית בה הוא נושא בהתייחס ל'מעשה הנכו' .כיצד מתנהל ריאיו וכיצד ראוי שיתנהל ה
שאלות מרכזיות בספרות המחקרית המצביעות על מספר מאפייני מרכזיי ביניה הצור
להקשיב למרואייני מעמדה של אי ידיעה" ,השטחת" ההיררכיה בי החוקר למרואיי
) ,(Anderson,1995כיבוד האוטונומיה של המרואייני לבחור מה יספרו והתרכזות בניווט הריאיו
בדר שתקל על המרואייני על ידי בניית פיגומי )גילת ,לזרובי ,(2010 ,'/או "מקל הליכה"
).(Fontana and Frey, 2000מאפייני אלו לצד אחרי ממצבי את החוקר כבעל כוח .מנגד,
קיימת התייחסות לכוח של משתתפי המחקר ,א היא נבחנת לרוב מתו פרספקטיבה של כוח
החזקה על הסיפור המופק בתהלי המחקרי ) כגו השאלה שהציבה צבר ב יהושע בהרצאה בכנס
חקר האד הרב מימדי" :2006 ,של מי הסיפורי האלו?"( .ההיצג הנוכחי יבקש להתמקד בשאלת
הפעלת כלי מחקר מרכזי במחקר האיכותני הריאיו בקרב קבוצת משתתפי ) (n=13בעלי כוח
מסוג שונה המציב התמודדויות אחרות ונוספות בפני החוקר .בהקשר הנוכחי כוח הוא ה
במעמד כבעלי תפקידי רמי במערכת החינו הפורמלית וה כבעלי השפעה על ייזו ,תכנו
והטמעה של מדיניות חינוכית ושל תוכניות לימודי בתחו של חינו יהודי" .זמני יקר לא יכולת
לבוא מוכנה יותר" היא תגובה של אחד ממשתתפי המחקר לשאלה הרחבה והפתוחה" :מה זה
עבור חינו יהודי?" .בהלי מחקרי זה שבו נאספו נרטיבי מקצועיי המתייחסי למדיניות
חינוכית בתחו של חינו יהודי ,הפגינו המרואייני סוגי כוח שוני ,פרמו הליכי מקובלי וזימנו
חשיבה רפלקטיבית על הידע המקצועי שלי כחוקרת איכותנית כלפי ריאיו עומק פתוח ,בהקשר זה.
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ראיו חסר שוויו ללא הדדיות וללא שותפות
אביחי קלרמ

הריאיו הוא כלי מחקר מרכזי בשיטת המחקר האיכותית ,במסגרת מדעי האד והחברה .מתקיי
בו "תהלי של התאמה ויצירת זיקה בי חוקר לנחקר; החוקר מעודד את הנחקר לדבר על תרבותו,
ושוא %לקיי יחסי הרמוניי עמו ולהיווצרות תחושת אמו ,המאפשרת זרימה חופשית של מידע"
)צבר ב יהושע :1990 ,עמ'  .(63השאלה העולה היא ,הא תפיסת הריאיו ברוח זאת אינה נפגעת
כשמשתתפי המחקר ה בעלי כח ומעצבי התופעה הנחקרת )'השדה'(? הא ראיו ע בעל הסמכות
והכוח ,במחקר שבו החוקר שיי לקבוצה שאת 'קולה' הוא רוצה להשמיע ,נחשב לכלי פתוח
המאפשר תהלי של התאמה ותחושת אמו הדדית בי החוקר לאינפורמנטי?
ההיצג יבקש לבחו את סוגיית השימוש המיטבי בריאיו הפתוח בהבניה חברתית היררכית שבה
לוקחי חלק ה החוקר וה משתתפי מחקרו .המחקר בוח את הוראת תורה תלמוד בישיבות
התיכוניות ובאולפנות .משתתפי המחקר ה מנהלי בתי ספר ,מורי ורבני .במהל הריאיו עצמו
ובשלבי השוני של קידוד הנתוני ,ניתוח ואיפיונ עלו תהיות לגבי תוקפ של מאפייני
רווחי ומקובלי של הריאיו ככלי פתוח .ההקשר הייחודי של המחקר ושל מעמד החוקר בו צ%
ועלה בעוצמה .חוקר המשמש כמורה בישיבה ובאולפנה ,המגיע לבחו ולחקור סוגיה רגישה ,היות
המשתתפי שייכי לעול תורני בו קיימת היררכיה ניהולית חינוכית ואפילו מעמדית – דתית שונה
מזו של המערכת הכללית ,הקשו על הריאיו להיות 'פתוח' בעוצמה המצופה .מתו הממצאי עולה
כי המראיי נתפס לא אחת בקרב מרואייניו כ'תלמיד בפני רבו' השומע הרצאה ודרשה על התפיסה
החינוכית הראויה לעול התלמוד ,כשאי הוא יכול פנימית וחיצונית להשתת %בשיח .ראשי
המוסדות והרבני מצאו בראיו כר להבעת דעותיה ולעיתי א %טענותיה נגד המערכת הבית
ספרית והממלכתית ,ביחס ללימודי והוראת המקצוע הנחקר .ההיצג יבקש להדגי ולמפות את
הגורמי המכרסמי בפתיחות של הריאיו ,המדגימי את הקושי ומאתגרי את מאפייניו
השגורי של הריאיו.
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על ראיו בשניי ,שנוכחי בו שלושה
אתי רפאלובי ,/אוניברסיטת תל אביב ומכללת שאנ

מחקרי איכותניי הינ כמעט הדר היחידה למחקר בקהילות מתבדלות )זלצברג .(2010 ,כלי
המחקר השכיח במחקרי מסוג זה הינו הריאיו ,לסוגיו השוני ,שכ בקהילות סגורות ומתבדלות
מרצו לא מתאפשרת בדר כלל תצפית .כ היוו הראיונות כלי מחקר עיקרי במחקר שערכתי
בקהילה אליה אני משתייכת קהילה חרדית ליטאית .המחקר ,שעסק בחוויית הלמידה במוסד
חינוכי לבני בגילאי היסודי ) הקרוי "חדר"( כפי שהיא נתפסת על ידי השותפי לה ,כלל ראיונות
עומק פתוחי ע השותפי השוני .מערכת היחסי ההיררכית הפני קהילתית מהווה מסגרת
בתוכה מצויי ה המראיי וה המרואיי ,מכא שההיצג הנוכחי מבקש לבחו הקשר ייחודי המצי%
סוגיות אתיות ומתודולוגיות ביחס לכוח החוקר ולמעמד של משתתפי המחקר .בהקשר זה מגיע
החוקר לשדה המחקר לא כבעל כוח 'חיצוני' כנציג עול המחקר ,אלא כעמית ,חבר בקהילה
מתבדלת – המגזר החרדי .כאמור ,כל חברי הקבוצה והחוקר בכלל זה ממוקמי בהבנייה חברתית
היררכית .ההרשאה לקיו הריאיו מופקדת בידיו של בעל המעמד והסמכות הרוחנית בקבוצה.
אישור כזה מהווה פעמי רבות תנאי הכרחי לכניסה לשדה ולשיתו %פעולה ומציב כבר בראשית
הדר סימני שאלה ביחס לטיב היענות של משתתפי המחקר .ההיצג הנוכחי יבקש להתמקד
במאפייניו הצומחי של הכלי המחקרי ריאיו עומק פתוח ,בהקשר זה .מה מאפייני הריאיו
בהבניה חברתית מסוג זה? מה קורה כאשר ה החוקר וה משתתפי המחקר אינ חשי כבעלי
הכוח ,א מבחינת המעמד "חוקר"" ,אינפורמנטי" וא מבחינת מיצוב הכולל בקבוצה ביחס
לבעל הכוח שאינו נוכח בריאיו ,אבל בהחלט מתפקד כנפקד נוכח ? מה קורה לפתיחות ,לשיתו,%
לאוטונומיה ,לבחירה הכוללת לספר את הסיפור האישי? מה קורה לחוקר ולאופ בו הוא משתמש
באיכויותיו של הריאיו בדרכו של המחקר האיכותני?
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" ...חשבתי שאנחנו נשרת אות ...לא היו לי ציפיות שאנחנו ניתר כל כ" יחסי כוח משתני
במחקר אתנוגרפי פרשני ,כפי שה משתקפי בריאיונות עומק פתוחי
נורית מירב ,מכללת לוינסקי לחינו

כל ראיו ,הוא מפגש חד פעמי המתקיי בי המראיי למרואיי .מלכתחילה אי זה מצב טבעי
ושיוויוני ,כי הוא נובע מהבדלי אינטרסי ,גיל ,כוח ,מעמד ,והבדלי לינגוויסטיי )סיידמ,
 (1998 ,Seidmanומבוסס על מוטיבציה ברורה של המראיי ,על הסכמה של המרואיי להתראיי,
על הדינמיקה והכימיה המתהווי בי המשתתפי .כמו מערכת יחסי חברתית שיש לטפח ,לשמר
ולסיי בנדיבות ,כ תהלי הריאיו ,כפי שהתרחש במחקר המהווה בסיס להיצג זה .המצב "אני
אתה" הומר בו – בזהירות ובבקרה למצב של "אנחנו" .מרבית ה"ראיונות" עליה מבוסס ההיצג
התקיימו תו כדי שיחה שיתופית פרשנית ,בה דנו במציאות הבית ספרית ,בהתהוותה ובעיצובה,
בהתייחס למערכת היחסי בי אוריינות בית ספרית אוניברסאלית ,לבי אוריינות תרבותית
לוקאלית ,כפי שבאה לידי ביטוי בבית ספר ממלכתי דתי יסודי לבנות ,המשתיי לקהילת חב"ד.
ראיונות "שיחות" אלה ,שהתקיימו במסגרת של אילוצי והגבלות מדעיי ,בהשתתפות פעילה של
משוחחי המעוצבי על ידי ההקשר והמצב בו ה מצויי ,יצרו יחד טקסט הנתו למשא ומת,
והמפתח משמעויות השתתפות בתהלי מחקרי כזה יצרה עבור המשתתפי מרחב בו יכלו לשק %את
התנסויותיה ,לשאול את השאלות המעסיקות אות במסגרת עבודת ולדו בדרכי בה ה
פועלי בעבודת
ההיצג יאיר את הופעותיו הייחודיות של ה"ראיו" כמקלעת ,בבניית מערכות היחסי ותהליכי
הפקת הידע במחקר ,את התהלי שבו כוח של חלק משתתפי מחקר נוצק בה תו כדי ההלי
המחקרי והבנת יחסי התלות ההדדית .ה עברו תהלי ממקו חלש של "אנו נשרת אות " למקו
הדדי של את חוקרת ואנו נתרמות .התנהלות המחקר בהקשר חינוכי חב"די ,כלל נשי ,במסגרת של
שיח אידיאולוגי ,המוגדר בנורמות של שליחות וציות" ,הימצאות" של בעלי הסמכות כנוכחי,
וכנוכחי נעדרי במרחב המחקרי ,והשפעת על ניהולו ,ישמשו כעדשות דרכ יידונו מקורות הכוח
של המשתתפי ,תפקיד של מקורות אלה בניהול המחקר ,בעיצוב מערכות היחסי בו ,ובבעלות
על תוצריו.
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מחקר בשדה הבריאות
יו"ר :איה בידרמ
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השפעת הפריפריה על התמודדות של חרשי במהל מבצע עופרת יצוקה
קרולינה ברוכי ,ד"ר לימור אהרנסו דניאל ,ד"ר פאולה פדר בוביס ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

למצבי חירו השפעות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות שליליות על אוכלוסיות אזרחיות .המידע בשעת
חירו מועבר באמצעות אזעקה .מעבר לקושי של שמיעה/תקשורת ,לחרשי בדרו האר /ישנ
קשיי נוספי ,בשל מגוריה בפריפריה ,כגו :מחסור במקומות עבודה ,מיעוט של מספר
מתורגמני ,חס באמצעי )במיוחד טכנולוגיות תומכות( ,וכו' .נית לטעו שאוכלוסיית החרשי
המתגוררת בפריפריה היא מעי פריפריה בתו פריפריה.
במחקר איכותני זה השתתפו חרשי שהתגוררו בדרו האר /בזמ מבצע "עופרת יצוקה".
ראיונות עומק בוצעו בשפת הסימני .ממסקנות המחקר עלה כי על מנת לשפר את הטיפול
באוכלוסיית החרשי המתגוררי בפריפריה בזמ חירו ,יש להקפיד על שלושה עקרונות
מרכזיי:
 .1גיוו ערוצי תקשורת ע חרשי :המרואייני דיווחו על קושי בקבלת מידע בחירו בעיקר בשל
כמות נמוכה של מתורגמני ובעיה בזמינות של בני משפחה שומעי .נמצא כי המידע בשידורי
טלוויזיה בזמ חירו לעיתי אינו מוב .העברת מידע באמצעות חומר מודפס או כתוביות
בטלוויזיה אינו מספיק )בשל רמת קריאה נמוכה של החרשי( ואינו מספק .המשתתפי דיווחו
על שימוש חלקי בזימוניות עקב ניסיו שהוגדר ככושל.
 .2שיתו %פעולה ע קהילת החרשי :לא בכל עיר בדרו האר /יש מועדו עבור חרשי .א קיי
מועדו ,הפעילות לעיתי מתקיימת במבני השייכי לארגוני אחרי; לכ ,במצבי חירו
המועדוני סגורי .המועדו יכול לשמש כמקו לתרגול ,להעברת מידע וכמוקד של משרד
הרווחה ופיקוד העור .%נית לבנות תוכנית של מתנדבי חרשי למע חרשי ולהפו את
המועדוני למרכזי חוס והעצמה בדומה לקהילות אחרות.
 .3טיפול בחרשי בהתא לאפיונ :במצבי חירו ובהתכוננות למצבי חירו ,חשוב להכיר את
השוני בי החרשי וכ לתכנ שיטות ,הדרכות וטיפול ,אשר יהיו מתאימי יותר לאוכלוסיות
חרשי שונות על פי אפיונ )בעיקר מזדהי כחרשי או לא(.
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"אבל איני יודעת מהי זכות בריאות :"..פיתוח מודל מחקרי יישומי לשימוש בנרטיבי
ויזואליי להעברת מידע על מימוש זכויות בקבוצות חברתיות מודרות מחקר ע יוצאי
אתיופיה
פרופ' נורית גוטמ ,אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ענת גסר אדלסבורג ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר ספפה אייצ'ק ,עמותת טנא בריאות

המחקר מציג מודל מחקרי יישומי שיועד להתמודד באתגר של הפצת מידע בנושא זכויות בקרב
אוכלוסיות מוחלשות ומודרות .המודל מסתמ על ההנחות שמידע ספציפי הינו חשוב ,אבל לא
מספיק ,וצרי לכלול בו פתרונות רלוונטיי להתמודדות בגורמי המהווי חסמי למימוש
הזכויות מנקודת ראות הקהילה ,שסיפורי אישיי של אנשי הקהילה ישמשו בסיס לנרטיבי על
מימוש הזכויות ,ושחשוב להציג סיטואציות רלוונטיות ופתרונות שנית להשתמש בה בפועל
מנקודת ראות הקהילה.
המחקר נער בקרב יוצאי אתיופיה .בישראל נמצא פער בניצול שירותי בריאות בקרב יוצאי
אתיופיה לעומת אוכלוסיות אחרות ,ורבי אינ מממשי את זכויותיה עקב אי נגישות לשונית
ומכלול גורמי הקשורי להיות מהגרי בעלי משאבי כלכליי מוגבלי.
המחקר כלל הקמת וועדה מלווה של נציגי מארגוני הקשורי לזכויות וליוצאי אתיופיה
וראיונות אישיי וקבוצתיי ע  143יוצאי אתיופיה ואנשי מקצוע שעובדי ע אנשי הקהילה.
בשלב הראשו המטרה הייתה ללמוד באילו מהנושאי חשוב להתמודד .המרואייני התבקשו
לספר סיפורי אישיי כדי לאפיי את בעיות ,חסמי למימוש הזכויות ,ודרכי התמודדות .נמצא
שחסמי כללו אי ידיעת הזכויות ,אמונות תרבותיות )זה יעליב את הרופא( ,חששות לוגיסטיי,
ותחושת חוסר מסוגלות )אי ידיעת שפה ,חוסר אוני מול המערכת( .בשלב השני ,ע"ס הממצאי
והתייעצות ע הוועדה ,הוכנו חומרי דוגמה ,שכללו סרטוני ווידיאו וחוברות ע צילומי ואיורי
בפורמט של נרטיבי ,שהתבססו על הסיפורי והדגימו את אופ יישו הזכות תו התמודדות
בחסמי שהועלו .בשלב השלישי נבדקו תגובות לחומרי בקרב יוצאי אתיופיה ונמצא שלפי
המודל החומרי מעלי ומתמודדי בחסמי רלוונטיי .נמצאה העדפה לפורמט של "סיפור".
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בפורו את מרגישה שאת לא לבד :השימוש בפורומי ישראלי מקווני בתקופת ההיריו
ד"ר אימי לב ,אוניברסיטת תל אביב

יותר ויותר נשי הרות במדינות העול המערבי עושות שימוש ברשת האינטרנט כמקור העיקרי
לקבלת מידע בנוגע להריונ ) .(Romano ,2007תקופת ההיריו היא תקופה שבה מתקיי מתח
מתמיד בי תחושות של התרגשות ושמחה לקראת הולדת התינוק/ת ,לבי תחושות של חשש
משינויי פיזיולוגיי ופסיכולוגיי בשילוב חוסר וודאות ודאגה לגבי מהל ההיריו ותוצאותיו
).(Elsenbruch et al., 2007
אחת הדרכי בה בוחרות נשי הרות בישראל להתמודד ע האתגרי השוני במהל ההיריו
היא השתתפות בפורומי ישראלי ברשת המוקדשי לנושאי הריו ולידה על מנת לספק צרכי
שוני של מידע וקבלת תמיכה חברתית מקוונת תו קיו אינטראקציה ע נשי הרות אשר
עוברות חוויות דומות.
מטרתו של המחקר הנוכחי ,שהינו חלק מעבודת דוקטורט העוסקת בשימוש ברשת האינטרנט
בתקופת ההיריו ,הינה לשפו אור על פרקטיקות השימוש בפרומי של הריו ולידה ברשת
האינטרנט על ידי נשי ישראליות הרות ועל הצרכי אשר באי לידי סיפוק באמצעות השימוש
בפורומי הללו .המחקר התבצע בשיטה איכותנית וכלל ראיונות עומק חצי מובני ע  50נשי
ישראליות הרות לגבי שימושי האינטרנט שלה בנוגע להריונ ובחינת תפיסותיה בנוגע לצרכי
הרלוונטיי להריונ המסופקי באמצעות השימוש ברשת.
הפרספקטיבה התיאורטית המנחה מחקר זה היא גישת השימושי והסיפוקי אשר מסייעת
להבי כיצד אינדיבידואלי עושי שימוש במדיה על מנת לספק את צרכיה השוני .הגישה
האיכותנית במחקר זה נבחרה מתו רצו להבי לעומק את חוויות השימוש באינטרנט מנקודת
המבט של הגולשות ולקבל מידע עשיר ומפורט המתבסס על ניסיונ וחוויותיה של המרואיינות.
ממצאי המחקר מעלי כי המרואיינות עושות שימוש בפורומי לקבלת מידע ותמיכה חברתית
בתקופת ההיריו .עבור חלק מ המרואיינות המרחב הווירטואלי של הפורו א %משמש כתחלי%
להיעדר תמיכה במעגל החברתי הקרוב.
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משמעות המעידה בקרב מכורי לסמי – הא נדרש שינוי מדיניות כלפי המעידה במסגרות
הטיפול בישראל?
עו"ס ניבה לב אל

במרבית מסגרות הטיפול בישראל מצופי המכורי לסמי לשמור על ניקיו טוטאלי מסמי לפי
"עקרו ההינזרות" ,הנובע מהאמונה ששימוש חד פעמי )קרי ,מעידה( יוביל לשימוש יומיומי בס.
אמונה זו ראויה לבחינה מחודשת .הספרות אודות המעידה מצומצמת ולא נשמע בה קול של
המכורי עצמ ,החשוב להבנת המעידה ולהצלחת הטיפול .המחקר כלל ראיונות ע  15מכורי
שנערכו ונותחו בשיטה איכותנית נטורליסטית במטרה לתאר את המשמעות הניתנת למעידה על
יד.הממצאי העלו כי קיימי שני מערכי משמעות מתחרי באשר למעידה – הראשו,
הדומיננטי יותר ,שולל את עצ קיו תופעת המעידה כשימוש חד פעמי .לפיו ,משמעות המעידה
השליטה הבלתי מעורערת בחיי המכור הנקי היא ה'מחלה' ,המ.אנשת
היא שלילית ופטאליתָ .
והופכת דמות ממשית ,מפתה וקטלנית הגורמת למעידה ולמוות .לכ ,הדר להתמודד ע המעידה
היא למנוע אותה.
המער השני אינו מנותק מהראשו .סגנונו חתרני מכיוו שהוא כופר בהנחות המער הדומיננטי
ומציע לה אלטרנטיבה .לפיו ,המעידה כשימוש חד פעמי היא תופעה קיימת ,ג א נדירה.
המעידה מתוארת כפונקציונלית לחיי מי "מוצלחי" ,להתמודדות ע קשיי וכאלטרנטיבה
מ.אדר .במער מוצעות דרכי מאתגרות למניעת המעבר
ָ
לאלימות .המכור שמעד באופ חד פעמי
ממעידה לנפילה.
פרשנות דדוקטיבית מגלה קשר בי הממצאי לבי גישת 'המחלה' של ה NAומודל מניעת
ההישנות של מארלאט .פרשנות אינדוקטיבית מניבה מספר רעיונות (1 :משמעות המעידה
והמסרי אודותיה נושאי אופי פרדוקסלי המייצר דיסוננס קוגניטיבי ותגובות ייחודיות(2 .
ישנ קשרי מורכבי בי בדידות ובקשת עזרה לבי מעידה ונפילה (3 .התעמקות בנוכחות
הבולטת של המוות והמי בשיח על המעידה שופכת אור על משמעותה (4 .המער הראשו מהווה
הפנמה של המדיניות השגורה בישראל לטיפול במכורי ,בעוד המער השני מבקש לאתגר אותה.
ההמלצות לפרקטיקה קוראות לבחינה מחודשת של המדיניות ,המטרות והמסרי הטיפוליי
אודות המעידה ,להנגשה ושיפור של היכולת להעניק ולבקש עזרה ,ולפיתוח התערבויות בנושא
המוות ,המי והמיניות והקשר למעידה.
המחקר ,שכותרתו "משמעות השימוש בס במהל

תקופת ניקיו )מעידה( בקרב מכורי

לסמי" ,נער במסגרת עבודת גמר )תיזה( לקראת התואר מוסמ
סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

אוניברסיטה בעבודה

פוסטרי
יו שני 6.2.2012

"הייתי צרי לדעת "...מחקר איכותני על המעבר להתמחות ברפואת המשפחה
מהתמחות אחרת
ד"ר ליאור שחר ,שירותי בריאות כללית ,מחוז מרכז

רקע מדעי  -מקצוע רפואת המשפחה סובל מירידה בכמות הרופאי הפוני אליו כיעד להתמחות.
בעשור האחרו נצפתה תנודה משמעותית הרחק מרפואת המשפחה ואל התמחויות ספציפיות
יותר ברוב מדינות העול המערבי .ברחבי העול נעשי נסיונות רבי לבחו אילו שיקולי
עומדי מאחורי הבחירה ברפואת המשפחה כיעד להתמחות ,ואילו גורמי משפיעי על מידת
המשיכה של רופאי לתחו זה.
מטרת המחקר להבי מה מניע רופאי לעבור להתמחות ברפואת המשפחה מהתמחויות אחרות.
שיטת המחקר מחקר איכותני ,הכולל ראיונות עומק מובני חלקית .בוצעה דגימה מכוונת על
מנת לייצג מתמחי ומומחי בשלבי שוני ,בשיטת כדור השלג .עד כה רואיינו  11רופאי,
מתוכ  7מתמחי והשאר בסו %ההתמחות או מומחי.
תוצאות – התמות העיקריות שנמצאו היו (1 :עזיבת ההתמחות הקודמת מונעת בראשיתה מדחיה
של הקושי בתנאי העבודה בבית החולי ותחושה של חוסר התאמה או שייכות (2 .הבחירה
ברפואת משפחה קשורה לתנאי העבודה ,סוג העבודה הרפואית בקהילה והקשר ארו הטווח ע
המטופלי (3 .קיימת הבנה מאוחרת ,דר אופי העבודה ,המשוב מהמטופלי והחוויה הרגשית,
כי רפואת המשפחה כדיסציפלינה מתאימה יותר לאישיותו של הרופא מאשר כל התמחות אחרת,
וכי למעשה היה עליו להבי זאת מראש אילו היו בידיו יותר נתוני על הצפוי לו.
מסקנות – תכנו אסטרטגיות למשיכת מועמדי מתאימי להתמחות ברפואת המשפחה עליו
להיעשות תו שימת דגש על הגדלת החשיפה של סטודנטי לרפואה בקהילה ,ועל הגברת
המודעות ה לתנאי העבודה ,ה ליחסי מטפל מטופל וה למרכיבי האישיותיי העשויי לנבא
סיפוק מקצועי ואישי ברפואת המשפחה.

עדי במדי משלחות צה"ל לפולי והנחלת זיכרו השואה בצה"ל – לש מה?
ד"ר ניצה דוידובי ,/המרכז האוניברסיטאי אריאל
תא"ל במיל אמיר השכל
פרופ' ד סוא ,המרכז האוניברסיטאי אריאל וסמינר הקיבוצי

אנו עדי למחאה הקוראת לשינוי סדר העדיפות החברתי .במחקר זה ניסינו להתחקות אחר אחת
הפעילויות שצה"ל מבצע במסגרת תכנית "עדי במדי" – מסע לפולי .מטרת המחקר היתה
לבחו את נושא הנחלת זיכרו השואה בצה"ל – לש מה?
צבא שלוקח על עצמו את תפקיד המחנ הוא תופעה שקיימת ברחבי העול .התפיסה הצבאית של
ימינו רואה חשיבות רבה בהנחת בסיס ערכי ומוסרי לחייל ,זאת מתו הנחה כי עוצמתו של הצבא,
מקורה בקוד הערכי ובאתוס של חייליו ומפקדיו .במחקר הנוכחי בחנו את פרויקט "עדי
במדי" ,מסעות צה"ל לפולי .באופ ספציפי ביקשנו לבחו הא ובאיזו מידה תורמת הנסיעה של
משלחות צה"ל לפולי להעצמת הערכי האוניברסאליי והפרטיקולאריי של משתתפיו.
אוכלוסיית המחקר כללה גברי ונשי  267שענו על שאלוני לפני המסע ו  333משתתפי שענו
לאחר השיבה .כלי המחקר כלל כלי איכותניי )ראיות ,ניתוח מסמכי ותצפיות( וכמותיי
)שאלו לבדיקת קוגניציות ,ערכי ועמדות הנוגעי לזיכרו השואה( .ממצאי המחקר העלו כי
הערכי האוניברסאליי מתחזקי בקרב חברי המסע בעוד הערכי הפרטיקולאריי )זהות
יהודית ציונית ,גאווה לאומית ,חשיבות הסמלי היהודיי( פוחתי בעקבותיו .כלל
המשתתפי ,מעבר להבדלי גיל ומגדר ,היו בעלי עמדות מאוד חיוביות ה לגבי היציאה למסע וה
לגבי הציפיות ממנו לחיזוק משמעות השואה ,המחויבות לע היהודי והשלכותיה
האוניברסאליות .לאחר המסע נמצאה ירידה בערכי הלאומיי ,בחשיבות הסמלי היהודי,
בתחושת הגאווה הישראלית ,בתחושת השליחות ובחשיבות מושג הגבורה .בנוס ,%התרחשה עלייה
בכלל הערכי הדמוקרטיי .מסקנת המחקר גורסת כי המסע ה להלכה וה למעשה מהווה
אמצעי להנחלת ערכי בקרב חברה הנוטה להתרחק מערכי היסוד שעליה נבנתה.
לקוראי לשינוי סדר חברתי בהקצאת משאבי כלכליי ,השאלה הא תרומה ערכית זו של
המסעות היא אכ הכרח ,איננה חד משמעית.

 100שנות ג ילדי באר .ישראל
ד"ר גילה רוסו צימט ,מרי סנפיר ,ד"ר שוש סיטו
מכללת לוינסקי לחינו

במהל מאה שנות ג ילדי באר /ישראל ובחילופי הדורות התחוללו תמורות בחברה ובתרבות:
נוצרו תאוריות חדשות ובעקבותיה השתנו תורות חינוכיות קיימות .השינויי התבטאו בתפיסת
הילד והילד.ת.
המטפורה "ג ילדי" הוא הש שנית למסגרת החינוכית לילדי הרכי מיו הוולדה .מטפורה
זו מבטאת את המושג המופשט ,את העול התרבותי שנהגה ושנבנה בעבור הילד הר  .ג הילדי
באר /ישראל החלי %את החינו התורני ב"חדר" .והפ למוסד חינוכי המנחיל את הלשו העברית
המתחדשת לילדי הרכי ,שלימדו אותה להוריה ,ויצר תרבות עברית ישראלית כשחידש את
חגי ישראל ומועדיה בשיר ,בריקוד ובמסיבות חג להורי וילדיה .ג הילדי יצר ג מהפכה
פמיניסטית כאשר פתח את שעריו לבנות ,בעוד שהחינו ב"חדר" הדיר אות ממנו ,והועיד את
תפקיד המחנכת הגננת לנשי.
הגישה המחקרית שהנחתה עבודה זו כוללת מחקר היסטורי של ג הילדי העברי לדורותיו ,תו
התמקדות בשינויי ,זיהוי נקודות המפנה ומקורותיה האקדמיי והחברתיי ,כמו ג תיאור
ביטוייה במעשה החינוכי בי כותלי ג הילדי .כמו כ עסקנו במחקר נרטיבי שכלל סיפורי חיי
של דמויות מרכזיות בחינו לגיל הר אשר השפיעו על תפיסת הילד הר ומקומו בחברה.
בהרצאה זו ,נבח את התפיסות השונות שהשפיעו על התמורות שחלו בג הילדי באר /ישראל
לאור מאה השני האחרונות.

"לימודי זה הרכוש של איפה שלא תהיה" הזהות האוריינית והזהות הנשית בסיפורי חיי
של אמהות יוצאות אתיופיה הלומדות באקדמיה
ד"ר עדנה רובי ,אחווה המכללה האקדמית לחינו

למרות התיעוד המחקרי הנרחב בקרב יוצאי אתיופיה בישראל ,מעטי המחקרי שעסקו
בסטודנטי יוצאי אתיופיה )יונגמ ;1984 ,אלנבוג פרנקובי /ועמיתי ;2000 ,וויל ;2004 ,אשל
ועמיתי .(2007 ,במיוחד חסרי מחקרי העוסקי בנשי יוצאות אתיופיה הרוכשות השכלה
גבוהה .זאת על א %העובדה שמספר הנשי יוצאות אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה עולה על
מספר הגברי.
עבודה זו מבקשת ללמוד על הזהות הלומדת האוריינית של יוצאות אתיופיה ,שפנו ללימודי
אקדמיי רק בשנות השלושי שלה ולאחר שהקימו משפחה .בהתבסס על פרדיגמת המחקר
הפרשנית ועל הגישה הנרטיבית ,ובעזרת ראיונות ,הופקו סיפורי חיי של עשר אמהות יוצאות
אתיופיה הלומדות במוסד אקדמי להכשרת מורי.
הקריאה בסיפורי החיי וניתוח כוונה באמצעות השאלה :הא הפניה להשכלה גבוהה הינה
נקודת מפנה בחייה של הלומדות או שמא ההשכלה היא פרק המשתלב בזר החיי הכולל?
בהיצג יובאו המשמעויות אות הנחקרות מעניקות הלומדת ללימודיה לאור החיי .בשונה מ
המתואר בספרות המחקרית על יוצאי אתיופיה ,מרבית האמהות הלומדות מתארות עצמ
כלומדות מגיל צעיר .פניית ללימודי האקדמיי נתפסת כשיא אליו ה מעפילות לאחר מסע
לימודי הנמש לאור כל חייה .הלומדות ממקמות את בחירת בלימודי אקדמיי במרחב
המורכב משלושה צירי :הראשו הוא הציר הכרונולוגי הנע בי ילדות לבגרות ,השני הוא הציר
הגיאוגרפי הנע בי אתיופיה לישראל והשלישי הוא הציר המוטיבציוני הנע בי מוטיבציה חיצונית
לפנימית בלמידה.
מתו סיפור החיי ,החוש %את הזהות הלומדת ,מתגלה ג הזהות הנשית המשתנה והמורכבת
של האמהות הלומדות :מצד אחד זהות נשית מסורתית ושיוכית ומ הצד האחר זהות מודרנית
הישגית .הלומדות מעתיקות היבטי שיוכי מ הספירה הפרטית אל הספירה הציבורית .חשיפת
פרקטיקה

זו היא בעלת משמעות לאופי ומבנה הלימודי הרצוי שיאפשר את הצלחת האמהות הלומדות
יוצאות אתיופיה בלימודיה.

אפשר ג אחרת :העצמת תפקיד התלמידי בשיח בשיעורי מתמטיקה
אורלי גוטליב ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

חוקרי מצאו כי הערכה שיפוטית היא התגובה העיקרית ולפעמי הבלעדית של מורי
להתבטאויות של תלמידי בכיתות הלומדות מתמטיקה )למשל(Mehan, 1979; Wood, 1994; ,
 .Cazden, 2001מהא ) (Mehan, 1979מיק תגובה זו כחלק מדפוס של פעולות המתאר את
התקשורת בי מורה לתלמידי .בדפוס זה שלוש פעולות :המורה יוז שאלה ,התלמיד עונה,
והמורה מגיב בהערכה שיפוטית של תשובת התלמיד .מהא כינה דפוס זה בקיצור – IRE
שמשמעותו  .Initiation-Reply-Evaluationמהא מצא שדפוס זה דומיננטי בכל חלקי השיעור:
הפתיחה ,ההוראה והסיו.
ע המעבר לגישת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית בשנות השישי של המאה העשרי ,עלתה
המודעות של אנשי החינו המתמטי בצור להתחשב בהתבטאויות של תלמידי במהל ההוראה.
ממחקרי בנושא מסתבר כי מורכבות ההוראה עלולה להקשות בקבלת החלטות לגבי המש
ההוראה המתחשבת בהתבטאויות של תלמידי העולות במהל השיעור )למשלChazan & Ball, ,
.(1999; Clarke, 2003; Wood, 1994; Zaslavsky, 2010
לאור האמור לעיל ,מטרת מחקר איכותי )הנתמ בכימות( זה היא ללמוד על תגובות אפשריות של
מורה מומחית להתבטאויות של תלמידי ולתאר פרופיל המאפיי את תגובותיה .למחקר נבחרה
מורה מומחית ,בהתחשב במחקרי המעידי על כ שמורי מומחי מגיבי באופ שוט %על
התבטאויות של תלמידי ).(Borko & Livingston, 1989; Brown & Borko, 1992
אחת מתוצאות המחקר מצביעה על נטיה של המורה המומחית לשכלל התבטאויות של תלמידי
 (Resnick et al., 1993; Even & Schwarz, 2003תו שהיא מובילה לפיתוח המהל המתמטי
בנושאי המרכזיי בשיעורי ללא קשר לנכונות הרעיונות .בכ  ,העצימה המורה את תפקיד
התלמידות בלמידה בכיתה.
ממצא זה לגבי תגובת המורה להתבטאויות של תלמידי יכול לשמש מודל לחיקוי בהוראת
המתמטיקה לשינוי בתקשורת בי מורה ותלמידי בכיתות הלומדות מתמטיקה.
בכנס אציג את הדרכי בה פעלה המורה המומחית לשכלול התבטאויות של תלמידי ואת
האפשרויות לייש ממצאי מהמחקר בעבודת ההוראה בפועל.

בנתיבי המצוינות :סיפורי הצלחה של מורי מצויני
ד"ר אורית אבידב אונג ,אחווה המכללה האקדמית לחינו  ,האוניברסיטה הפתוחה
יעל הירשברג ,בית הספר "אלומות"

"כצור קיומי של מדינת ישראל וכמחויבות לדורות הבאי מוטלת על הממשל והחברה
הישראלית חובה לאומית לשפר ולבסס את החינו בישראל ,תו טיפוח המצוינות כער חברתי"
)נייר עמדה ,כנס הרצלייה .(2007 ,כיוו שמצוינות היא ביצוע מושל של עשייה ותפקוד ברמה
גבוהה ביחס לאחרי והיא מושגת בדרכי הייחודיות לפרט ) ,(Cochrn-Smith, 2003בחרנו
לחקור אותה באמצעות סיפורי התפתחות מקצועית של ְש ֵ^י ֶעשֹ ְֵרה מורות שהוגדרו על ידי
הממוני עליה כמורות מצוינות .מחקר הנרטיב ובתוכו סיפור ההתפתחות המקצועית שימש
ככלי מחקר שבאמצעותו היה אפשר להבי לעומק ובאופ אותנטי את החוויה האישית
והמקצועית של המורות המצוינות במהל התפתחות המקצועית ) Clandinin & Connely,
.(2000
מהממצאי עולה כי המצוינות הינה תוצאה של תהלי שאותו מניעות המורות בעצמ ,המצוינות
נתפסת בעיניה כער והמניעי הסביבתיי ,החיצוני הינ רק זרז ואמצעי להוציאה אל הפועל.
הספרות המחקרית מציגה רק שלבי בדר למצוינות ,א אינה מדברת על רמות בנקודת השיא
הקרויה "מצוינות" ) .(Lowman, 1996; Korthagen, 2004מחקר זה מחדד כי ג "בסו%
הסול" כאשר הממוני מעידי עלי כי אתה מצוי ,קיימי טיפוסי של מצוינות הנבדלי זה
מזה בתשומות ,בדינמיות ובתפוקות .שלושת רמות המצוינות שנמצאו מציגות רצ %התפתחותי
למושג המצוינות ויוצרות טיפולוגיה לדמות המורה המצוי בכל אחת מהרמות .בשלושת הרמות
ישנה התפתחות במידת הדינאמיות ,העשייה וההתפתחות המקצועית .הממצאי אפשרו הבנייה
של סול תבחיני חדש בהגדרת ה"מורה המצוי" .היבטי תופעת המצוינות ניכרי בביצועי
רגשיי והתנהגותיי ומשקפות ביצועי מעשיי של המורות ,יכולת השפעה ברמות שונות על
הארגו ,תחושת ההעצמה חזקה הבאה לביטוי ג במידת האקטיביות של המורות המצוינות
)אבידב אונגר ופרידמ .(2011 ,כ למושג המצוינות ישנ כמה דגמי ושלבי היררכיי הנעי
מהרמה הנמוכה ביותר ועד לרמה הגבוהה ביותר.

חינו סביבתי לקיימו·ת בתנועות הנוער – ביטוי לשונות תרבותית
דפנה גולדמ ,המכללה האקדמית בית ברל
שרה פאר ,המכללה האקדמית לחינו אורני
בלה יעב ,/סמינר הקיבוצי המכללה לחינו  ,לטכנולוגיה ולאמנויות

החינו הסביבתי לקיימו·ת חיוני לקידו פיתוח בר קיימא ויצירת חברה אוריינות מבחינה
סביבתית חברה בעלת המוטיבציה והיכולת להשפיע באופ מושכל ואחראי על קבלת ההחלטות
כפרט וכחברה בנושאי סביבתיי .במטרה לקד חינו סביבתי לקיימו·ת בקרב בני נוער יש
לתנועות הנוער פוטנציאל להוות גור משמעותי .תנועות הנוער היוו נדב חשוב בהקמת המדינה,
ומאז ה תורמות לחברה בכלל ולבני הנוער בפרט בנושאי רבי ומגווני .לאור מקומ המרכזי
כארגוני המחנכי למעורבות חברתית ופוליטית ,והעובדה שה מספקות כר נרחב להתנסות בני
נוער בעשייה בקהילה ,ה יכולות וצריכות להוות יעד מרכזי בפיתוח אזרחות סביבתית בקרב
הנוער .בהעדר מידע ביחס לנושא הסביבתי בתנועות הנוער ,חסרי למקבלי החלטות כלי
תיאורטיי ומעשיי לצור הטמעה מושכלת ואפקטיבית של חינו לקיימו·ת בתנועות.
המחקר המוצג מהווה חלק מסקר ארצי שמטרתו אפיו מצב החינו הסביבתי ב  14תנועות
הנוער החברות במועצת תנועות הנוער )מת"( .המחקר הינו  Mixed Methods Researchהמשלב
גישות מחקר איכותניות וכמותיות :במסגרת המחקר נערכו ראיונות מובני ע מזכל"י ו/או
רכזי הדרכה מכול התנועות במטרה ללמוד על התפישה הסביבתית שלה ועל הגישה לשילוב
קיימו·ת בתנועה .בהמש  ,פותח ותוק %שאלו לאפיו אוריינות סביבתית הכולל מרכיבי
כמותיי ואיכותניי שהועבר בקרב  1496חברי תנועות נוער בשכבות י י"א.
ניתוח איכותני של הממצאי מצביע שמובילי התנועות תופשי את הנושא הסביבתי בגישות
אקו פילוסופיות שונות המושפעות במידה רבה מתפישת עולמ התרבותית חברתית דתית
פוליטית ,ואלה משליכות על האופני בה משולב החינו הסביבתי לקיימו·ת בסדר היו
ובפעילות התנועתית .התכני העומדי במוקד הפעילות הסביבתית בתנועות השונות נפרסי על
ציר שקצהו האחד משק %גישה ראשונית התופסת את הנושא במוב הצר של 'איכות הסביבה'
וקצהו השני גישה מורכבת הכורכת את המשבר הסביבתי ע משבר חברתי תרבותי )גישת
הקיימו·ת(.

התנסות מינית ראשונה כמצב לח .בקרב נשי דתיות לאומיות
ד"ר עפרה שלו ,המכללה האקדמית צפת
פרופ' נחמי באו ,פרופ' חיה יצחקי ,אוניברסיטת בר איל

הפוסטר יעסוק בהתנסות המינית הראשונה של נשי דתיות לאומיות בתהלי המעבר לנישואי.
המחקר התבסס על ניתוח איכותני של ראיונות ע  18נשי שזוהי לה שנת הנישואי הראשונה.
ממצאי המחקר הראו כי המעבר לנישואי ,מעורר בקרב הנשי דילמות וקשיי בכל הקשור
לקרבה פיזית בכלל ,ולהתנסות מינית ראשונה בפרט .המשתתפות תיארו תחושות מבוכה ,בלבול
ובדידות שמקורותיה נעוצי בסביבה החברתית שבה גדלו ובתוכה ה חיות.
בניתוח הראיונות בולטי שלושה מוקדי לח /סביב סוגיית המגע טרו הנישואי :האחד ,מוקד
לח .תו אישי הממוקד בקונפליקט שבי המחויבות לקוד התנהגות הלכתי ,לבי רצונ של
הנשי בקרבה פיזית שמשמעה הפרה של חוקי ההלכה .מוקד שני הוא לח .בי אישי העולה
מתו המתח בי הנשי לבי בני זוג טר הנישואי ,כשאיסור המגע טר הנישואי משפיע על
מערכת היחסי .המוקד השלישי והרחב ביותר נעו /בהתמודדות ע הציפיות והמסרי
החברתיי סביב מי ומיניות בחברה הדתית לאומית .מוקדי לח /אלה ממשיכי ומעסיקי את
הנשי ג לאחר הנישואי כאשר ה מתמודדות ע קיו יחסי מי בפע ראשונה .הנשי חשות
כי ה חסרות ידע בנוגע למנגנוני ההנאה והעונג הנשיי ,ובנוס %ה מתמודדות ע מעבר חד ממצב
בו מגע מכל סוג שהוא אסור ,למצב בו ה נדרשות לקיי יחסי מי מלאי .ממצאי המחקר
חושפי קשר שתיקה סביב נושאי אלה המשפיע על עיצוב הדילמות סביב נושא זה ועל דרכי
ההתמודדות עמ .הממצאי עשויי להוות מקור ידע לאנשי טיפול וחינו אשר עוסקי בהכנת
נשי לקראת נישואי בכלל ,ולקראת התנסות מינית ראשונה בפרט.

מחקר אור על תהלי ההתמחות של סטודנטי לאקולוגיה המבצעי מחקרי שדה
מיקה לאו בק ,האוניברסיטה העברית בירושלי

בשונה ממחקרי קודמי על פיתוח מומחיות שהתמקדו בסטודנטי העובדי בתנאי מעבדה,
במחקר זה אנו בוחני את תהלי ההתמחות של סטודנטי לתארי מתקדמי המבצעי
מחקרי שדה אקולוגיי .המחקר נער בגישת ה  ,In-Vivoבשילוב מתודולוגיות אתנוגראפיות
וקוגניטיביות ,תו מעקב אחר קבוצת חקר אקולוגית הכוללת מומחית וחמישה סטודנטי
)לתואר שני ושלישי( וזאת לצור אפיו תהליכי ארוכי טווח המתרחשי לאור השנתיי
הראשונות שלה במחקר .איסו %הנתוני במחקר מבוסס בי השאר על תצפיות בשדה ,ראיונות
עומק חצי מובני ע הסטודנטי והמומחית ובחינת מסמכי ייחודיי שנבנו לטובת המחקר
שמולאו על ידי הסטודנטי בהיות בשדה ומתייחסי לאופי עבודת בשטח .ניתוח הנתוני
התבצע כניתוח איכותני קונסטרוקטיביסטי נושאי תו שימוש בתוכנת  .Narralizerממצאי
המחקר מראי שהקושי העיקרי של הסטודנטי בשדה הוא ביישו מעשי לשיטות המחקר וכ
בהתמודדות ע השונות הרבה הקיימת בשדה .הצור בקבלת החלטות עצמאית בשטח היווה
אתגר משמעותי בעיקר למסטרנטי ,בשונה מהדוקטורנטי שהראו עצמאות גדולה יותר בשטח,
יתכ ובעקבות ניסיו קוד .אתגרי מחקר השדה האקולוגי מבהירי כי קיי פער עצו בי
התכנו המקורי של הסטודנטי לבי המציאות אליה נחשפו בשטח .לכ ,במחקרינו בחנו את דרכי
ההתמודדות של הסטודנטי על פי רמת ההצמדות לתכנו המקורי של מחקר בהיחשפ לתנאי
השדה המשתני .אסטרטגיות ההתמודדות של המסטרנטי כללו הצמדות לפרוטוקול המתוכנ,
ג כאשר לא התאי לתנאי השדה אליה נחשפו; ואילו הדוקטורנטי הראו גמישות רבה יותר
לשדה ופעלו בעיקר תו ביצוע שינויי מהותיי בתכנו המחקר כ שיתאי לתנאי השדה.
הבדלי אלו עשויי לנבוע מיכולת חשיבה מערכתית של הדוקטורנטי ,לעומת המסטרנטי
הפועלי בעיקר לפי תכנית אב שכתבה מנחת הקבוצה .הגברת המודעות לאתגרי ולאסטרטגיות
ההתמודדות של סטודנטי במחקר יכולה לייעל את תהלי ההנחיה והלמידה של סטודנטי
בתהלי התמחות בתחו.

הקונספירציה של סוד גילוי העריות :שומריו והטכניקות בה ה משתמשי
ד"ר דפנה טנר ,אוניברסיטת חיפה

בעשור האחרו מקבלת תופעת גילוי העריות ניראות ציבורית משמעותית באר /ובעול .מדי שנה
נחקרי ברחבי האר /מאות מקרי פגיעות מיניות תו משפחתיות בידי המשטרה וחוקרי ילדי
ואמצעי התקשורת א %ה גדושי בסיפורי חשיפה .ע זאת משוער כי מספר הפגיעות שנחשפות
מהווה רק אחוז קט מס הפגיעות הקיימות .סוד גילוי העריות הינו אחד הסודות השמורי
והכמוסי ביותר .זהו אינו סודו של הנפגע; הוא מהווה סוד חברתי ששותפות בו מערכות שונות
במעגלי חברתיי הולכי ומתרחבי .הפוגע ,הא ,המשפחה כשל ומערכות נוספות
פורמאליות ובלתי פורמאליות ,כול משמשי כשומרי סוד בעבר ובהווה .כול מבצעי הופעה
בלתי נשכחת שיש לה שתי פונקציות :מניעת חשיפת גילוי העריות והסתרת דבר הפגיעה ג לאחר
שנחשפה .הרצאה זו,המבוססת על נתוני מחקר איכותני שנער בשני האחרונות בקרב נשי
נפגעות גילוי עריות )טנר ,(2010 ,תעסוק בקונספירציה של שתיקת שומרי הסוד ) Zerubavel,
 (2006ובטכניקות הייחודיות כמו ג המשותפות לשמירתו שה מציגי .ייטע בה כי החברה
הישראלית לוקחת חלק פעיל בשמירת גילויי העריות בסוד ועושה כ מתו הצור הבסיסי להג
על יסודותיה שגילוי העריות מאיי עליה .הקונספירציה של שמירת הסוד נובעת מתו רצו של
החברה )במודע או שלא במודע( למנוע את "חורב הבית" ,ג במחיר של פגיעה נוספת בקורבנות.

מזמור לגלעד :על תרבות הרייטינג של שירי הנצחה
דר' אורי דורצ'י ,המכללה אקמית צפת

הפוסטר יתייחס לשירי שנכתבו והושמעו במהל הקמפיי התקשורתי להחזרת גלעד שליט
משבי החמאס .דר המקרה המיוחד של גלעד שליט אבקש להשמיע מספר הערות בנוגע לתפקיד
ותיפקוד של שירי זכרו בסביבה של תקשורת מסחרית .אטע שכחלק משינוי הסביבה
התקשורתית חל שינוי ג באופ בו מעוצבי השירי עצמ ובאופ שבו ה מעצבי מחדש את
רעיו ההנצחה .ככלל נית להצביע על תהלי של פופולאריזציה של שירי ההנצחה מתו שאיפה
שישתלבו בסדר היו התקשורתי ויקבלו ביטוי בו .באופ זה חותרי שירי ההנצחה העכשויי
תחת החלוקה המסורתית שבי ימי שגרה וימי זכרו ,חלוקה המתקשרת ג להבחנה שבי קודש
לחול .פופולאריזציה של שירי הנצחה מתקיימת במקביל לשני תהליכי משלימי ,זה של הפרטת
ההנצחה והפוליטיזציה שלה .החשיפה התקשורתית יוצאת הדופ שלה זכה המקרה של גלעד
שליט מדגימה את שהול והופ מוב מאליו בתהליכי אלה השזורי ללא התר זה בזה .מתברר
שרגעיה יקרי הער של סולידאריות לאומית מעוצבי מחדש כפרקטיקות פופולאריות ונעני
לאותו הגיו חילוני המאפיי את השידורי המסחריי.

בי דמוניזציה להזדהות :הבניית השיח של הורי ששכלו את ילד בפיגוע טרור
ביחס לתוק הערבי
יעל סקה ,אוניברסיטת בר איל
קר כה לוק ,המרכז האוניברסיטאי אריאל

אובד של ילד נתפס כאחד האובדני הקשי ביותר אשר מותיר צלקת בלתי ניתנת לאיחוי
בחייה של האחרי המשמעותיי .הרצאה זו תתבסס על מאמר אשר הנו חלק ממחקר רחב
היק %שבח את חווית הטראומה של הורי ששכלו את ילד או ילדת בפיגוע טרור במדינת
ישראל ,בי השני  ,2004 2000מטרתה הנה להציג את אופ הבניית השיח של הורי שכולי
ביחס לתוק %הערבי שנתפס כאחראי הישיר לאובד ילד ולכאב האישי ,לרבות הבנת מניעיו
ושרטוט דיוקנו.
לצור בחינת סוגיית המחקר רואיינו  40הורי שכולי ,תו התבססות על המתודה האיכותנית
ובתוכה ראיונות עומק חצי מובני .ניתוח תכני השיח נעשה על פי עקרונותיה של ה"תיאוריה
המעוגנת בשדה" ) (Glaser, & Strauss, 1967השמה דגש רב על יצירת תיאוריה הנחשפת מתו
הנתוני שנאספו מהשדה .ממצאי המחקר הובילו לביסוס טיפולוגיה הנוגעות לאופ תפיסת
התוק %הערבי :התוק %כשולי ,התוק %כדמוני ,התוק %כמושא לכעס ושנאה ,התוק %כראוי לגמול
ונק ,המפגש בי הקורב לתוק :%התקרבות והזדהות והבניית תפיסה דואלית של הקורב את
התוק :%מדמוניזציה להזדהות .אופיי של התגובות משתנה :חלק חד ממדיות ,מונוליתיות
וחלק רב ממדיות ודואליות.
תמה זו ,של אופ תפיסת התוק ,%עלתה מתו עבודת השדה ולימדה על הצור הפסיכו נפשי של
ההורי להתייחס לתוק %הערבי .תמה זו ,מתפקדת כמשאב התמודדות המאפשר להורי למע
את רגשותיה כלפי הגור שאחראי לסבל האישי .טווח התגובות ממחיש כי ההורי פועלי
בשני מרחבי השזורי זה בזה :הרגשי והקוגניטיבי .במרחב הרגשי ,הפגנת תגובות כדוגמת כעס,
שנאה ,נק ,תיאור התוק %כדמוני ורשע ,מאפשרת להורי לתת דרור לרגשות המשבריי
החבויי בה ,מעי ונטילציה רגשית .במרחב הקוגניטיבי ,ניכר ג תהלי חשיבתי הבא לידי
ביטוי בהבניית תפיסה ועמדה רב ממדית ,דואלית ,כזו המצמצמת את המרחק
בי הקורב לתוק %וטומנת בחובה שני סוגי תגובות ,קוטביות באופיי :דמוניזציה ,מחד והזדהות,
מאיד .
יש בעובדה זו כדי ללמוד על המורכבות הרבה הטמונה בדיו בנושא זה .התגובה האחרונה מלמדת
על תהלי דינאמי ,רב ממדי ודיאלקטי מעניי :מדמוניזציה להזדהות ע התוק .%מחד ,ישנה
נטייה להשחיר את דמותו ,להכיר במעשיו הלא מוסריי ולהפגי רגשות שנאה כלפיו א מאיד ,
ישנו ניסיו להזדהות עמו ולהבי את מניעיו ואת עולמו החברתי ,הפסיכולוגי והקיומי.
תרומתו של מחקר זה בשני אופני :תיאורטי ויישומי טיפולי .בפא התיאורטי נראה כי נערכו
מעט מאוד מחקרי שבחנו את הבניית השיח של קורבנות שכול ביחס לתוק .%מחקר זה ביסס
טיפולוגיה של תגובות המלמדת על עולמ של השכולי .פרט לתגובות הממחישות את עוצמת
הכאב בגי אובד ילד ,חלק ממחיש את היציאה של ההורי מהמרחב שלה לעבר מרחב רגשי
ואישי של האחר ,התוק .%ברמה הפרטית ,הטיפולוגיה עשויה לסייע בתכנו דרכי טיפול והתערבות
מתאימות עבור ההורי .ברמה הלאומית ,התגובות הדיאלקטיות והרב ממדיות פותחת צוהר
לאופציית פיוס או לפחות לקיו דיאלוג בי התוק %לקורב.

תפיסת רפורמת "אופק חדש" בקרב מורי בבתי ספר יסודיי
ד"ר סאאיד בשארה ,המכללה האקדמית בית ברל

במחקר זה נבחנה תפיסת רפורמת "אופק חדש" בקרב המורי המועסקי בבתי ספר יסודיי.
תחילה ,המחקר מסביר את עיקרי רפורמת "אופק חדש" בהשוואה לרפורמות אחרות שנערכו
במדינת ישראל בעבר .נית דגש על מאפייניה של הרפורמה מבחינת נקודות חיוב ושלילה לפי דעת
חוקרי שוני.
לצור המחקר ,נבחרו  20מורות המועסקות בשני בתי ספר יסודיי ,מורות אלו ה בעלות ותק רב
בהוראה ,כלומר התנסו בהוראה לפי הדג הקוד וכעת מועסקות לפי דג רפורמת "אופק חדש".
המורות נבדקו באמצעות שאלו חצי מובנה שהוכ למטרה זו ,השאלו התייחס לנקודות שונות,
חלק בנושא פרטי אישיי ,וחלק אחר בנושא תפיסת המורות את הרפורמה ,מבנה שבוע
העבודה ,התייחסות לעלייה בשכר ,לקידו התלמידי המתקשי ,מידת ההשקעה הנדרשת לפי
המבנה החדש ועוד.
הממצאי מראי על קשיי רבי לקבל את מבנה הרפורמה כפי שהיא מוצעת כעת .הקשיי
נראי במבנה שבוע העבודה אשר הוספו לו שעות עבודה רבות ,ללא "חלונות" או "דלתות"
במהל יו העבודה ,וג דרישות העבודה עצמ התרבו מבחינת הכנת מערכי לימודי ומילוי
טפסי .הסתייגות נוספת מעלות הנבדקות ,לגבי הרחבת סמכויותיו של מנהל בית הספר
ומעורבותו בתהליכי קידו והערכה של המורי .מנגד ,רפורמת "אופק חדש" נתנה תוספת
מבורכת לשכר של המורי למרות שתוספת זו הותנתה בתוספת שעות עבודה .כמ כ באמצעות
שעות הפרטניות הניתנות לכל מורה נית לקד את התלמידי המתקשי ,ולאתגר את
התלמידי הבינוניי או החזקי.

הטמעת חינו סביבתי בבתי ספר יסודיי – "קיי מול מקיי"
דגנית קמחי ,ד"ר שירלי מידז'נסקי ,המכללה האקדמית לחינו  ,אורני

מחקר זה עוסק באופ הטמעת חינו סביבתי בבתי ספר יסודיי בישראל .מטרת המחקר
הייתה לבדוק את תהלי השינוי שנער בבתי הספר ,מתו רצו להתחקות אחר גורמי מרכזיי
המשפיעי על אופ ההטמעה ותוצאותיה.
תהלי הטמעת החינו הסביבתי הינו חלק ממדיניות המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינו ,
ובמהותו מהווה ,תהלי שינוי .במחקר נבחנו ביטויי ופעולות שנעשו בבתי הספר בתחו החינו
הסביבתי החל משלב התכנו ועד למיסוד השינוי.
המחקר נער בשלושה בתי ספר יסודיי .במחקר השתתפו  15אינפורמנטי שכללו את מנהלי
בתי ספר ,מורי ומחנכי כיתות .המחקר נער בגישת איכותנית על מנת שנוכל לבחו לעומק את
תהלי ההטמעה על שלביו ועל מנת שנשכיל להבי את התהליכי שחווי האינפורמנטי בהקשר
שינוי זה.
איסו %הנתוני כלל ראיונות חצי מובני ,תצפיות ,מסמכי ותמונות .ניתוח נתוני אינדוקטיבי
הניב חמש תמות מרכזיות :א( סיבות שהניעו את הכנסת השינוי ,ב( סוכני שינוי ,ג( פעולות שנעשו
בבתי הספר ,ד( ביקורת על תהלי השינוי ו ה( הצעות להשבחת השינוי .בנוס ,%נער ניתוח נתוני
שכלל זיהוי ואפיו השלב בו נמצא כל בית ספר בתהלי השינוי .שישה חוקרי השתתפו בביצוע
הסכמה בי שופטי ,שעמדה על  92%הסכמה.
נמצא כי ,נסיבות שהובילו בתי ספר לבצע שינוי ,המעורבי בתהלי והפעולות שננקטו בפועל היוו
גורמי מרכזיי שהשפיעו על תוצאות השינוי בבתי הספר .כמו כ ,בתי ספר שהתמידו בכל שלבי
הטמעת השינוי ,הצליחו למסדו ,כ שהשפיע על תחומי חיי רבי בבית הספר .בתי ספר ,שלא
השלימו את כל תהליכי השינוי ,הצלחת הייתה חלקית.
מחקר זה עשוי לתרו לגופי הידע העוסקי בחינו סביבתי ולגופי הידע העוסקי בתהליכי שינוי
ולהאיר את החשיבות בביסוס תהלי הטמעת החינו הסביבתי במערכת החינו .

ביטוייה של דפוסי אקטואליה בהוראת ובתפישת של מורי מורי לגיאוגרפיה
ד"ר יעל סנה ,מכללת אורני – המכללה האקדמית לחינו  ,קריית טבעו

מחקר זה מציג צבר של ידע מפורט המתייחס לדפוסי הוראתה של האקטואליה על ידי מורי
טְ a.לי7ת" מייצג תפישות גיאוגרפיות וחלק ממאפייניו של
bק ַ
מורי לגיאוגרפיה .המיו לדפוסי " ְ
מבנה הדעת הגיאוגרפי וכ ,מעלה דגמי מגווני של הוראת גיאוגרפיה בעזרת אקטואליה.
כאשר דני ב'אירועי אקטואליי' ,אנחנו עוסקי בהתרחשויות בעלי ער חדשותי .בחלק ניכר
מ המקרי ,הכוונה לאירועי מדיה הראויי להיות משודרי או מוצגי בכתבות מילוליות.
'אירועי אקטואליי' ,עוסקי באירועי טבעיי או לא טבעיי :רעש אדמה )תורכיה ,נובמבר
 ,(2011צונאמי )יפ  ,(2010שרפת יער )כרמל ,דצמבר  .(2010אירועי אלו עשויי להיות,
ממוקדי ומוגבלי לאזור ולזמ .בנוס ,%מתקיימי תהליכי אקטואליי )'התפתחותיי' או
'מחזוריי'( המתייחסי להתפתחות ולתמורות" :מחאת האוהלי" )קי.(2011 /
קשיי התעוררו ע הצגת דילמות אקטואליות הנוגעות למשל ,לסכסו היהודי ערבי .עיסוק זה
ימה להצהרות כי
בה ִל ָ
ִחיֵיב בירור פנימי ועימות ע ערכי השנויי במחלוקת וזה נמצא ֲ
"אקטואליה היא ג פוליטיקה" .ואמנ ,נוצרות דילמות של 'החמצה' בשיעורי.
הוראת האקטואליה בגיאוגרפיה נושאת דפוסי מגווני ,ביניה :שימוש באקטואליה המהווה
את הבסיס לנושא השיעור; האקטואליה כאפיזודה חולפת; האקטואליה העולה באופ ממודר;
האקטואליה ממנפת אמצעי להעלאת "מקרה פרטי" )אינדוקטיבי( ומאוחר יותר נעשה המעבר
לתהליכי מיו ,העברה ,מסקנות והכללות )דדוקטיבי( .לעיתי ,המורי "עטי" על אקטואליה
המשמשת כ"הוראה מזדמנת" ,להוראת סוגיות גיאוגרפיות בלימוד השוט .%או אז יוצרי את
ההשוואה בי המקרה האקטואלי למקרה שהיה בעבר )'אקטואליזציה'( .כמו בימי אלה:
השוואת האירוע ההיסטורי של הפגנות "הפנתרי השחורי" )אקטואלי בזמנו (1971 ,אל מול
הפגנות "מחאת האוהלי" הנוכחית בישראל )קי .(2011 ,/ואכ ,עיקר עיסוקה של הדיסציפלינה
הגיאוגרפית הוא מיפוי של תופעות ותהליכי ו'מפת מחאת האוהלי' בעול בכלל ,ובישראל
בפרט מדגימה לנו 'גאוגרפיה אנושית' בהתהוותה.
המחקר מורה באופ עקבי ,כי מורי ניחנו ביכולות והתנסויות המדגישות דפוסי הוראה מגווני.
השוני ביניה ,נובע מגישות שונות בדר שימושו של ה'ידע האקטואלי' המצטבר והדרכי
ביישומו וכ ,מ השוני בידע הפרסונלי פרקטי השיי לעבר ,ולמומחיות בגיאוגרפיה.

חשיפה לחולשות/חוזקות עצמיות כמנבאת אוריינטציית שיפור עצמית כמורי לעתיד בקרב
סטודנטי להוראה
ד"ר גלית כרמלי ,ד"ר שרית סגל ,מכללת לוינסקי לחינו

מחקרי העוסקי בחוזקות ובזיקת לאושר ולסיפוק בוצעו בקרב מגוו בעלי מקצועות ובכלל
מורי ,ואול זהו מחקר ראשו אודות תפיסת החוזקות בקרב סטודנטי להוראה.
מטרה :לבחו תפיסות עצמיות של סטודנטי להוראה אודות חוזקותיה וחולשותיה כמורי
לעתיד ואודות תפיסת בדבר הדר להפו למורה טוב יותר.
כלי :שאלו חצי מובנה הבנוי משאלות פתוחות הבודקות תפיסה עצמית אודות חוזקות כמורה
לעתיד ,חולשות כמורה לעתיד ותפיסה בנוגע לדר להפו למורה טוב יותר .השאלו נית בשני
נוסחי:
א( מורכב משלוש שאלות שאלה בדבר החוזקות כמורה לעתיד ,שאלה בדבר החולשות כמורה
לעתיד ושאלה בדבר הדר להפו למורה טוב יותר.
ב( מורכב משתי שאלות בדומה לנוסח א' למעט השאלה אודות החולשות.
מדג 110 :סטודנטי להוראה.
ממצאי :ניתוח תוכ של התשובות העלה כי החוזקות שדווחו בשכיחות הגבוהה ביותר נוגעות
לתחו הרגשי והבי אישי ולמוטיבציה כלפי הוראה ,ובשכיחות הנמוכה ביותר חוזקות הנוגעות
לידע .החולשות שדווחו בשכיחות הגבוהה ביותר נוגעות א %ה לתחו הרגשי והבי אישי ,א
לעומת החוזקות כא מדובר ב"מינו יתר" של התכונה )"רגישה מדי"" ,טובה מדי"( ,כ נמצאה
שכיחות גבוהה של חולשות מתחו המנהיגות והאסרטיביות .בחלק גדול מ המקרי הופיעה
אותה תכונה אצל אותו משיב ה כחוזקה וה כחולשה.
כמו כ נמצא הבדל בי נוסחי השאלו ביחס לשאלה הנוגעת לתפיסתה אודות הדר להפו למורה
טובה יותר .המשיבי לנוסח א' התייחסו בעיקר לחולשות שהופיעו בשאלה השנייה והביעו רצו
לשפר .השיח אודות השיפור היה בעיקרו פסיבי )"להיות יותר""/להיות פחות"( לעומת,
תשובותיה של המשיבי לנוסח ב' ,אשר לא נחשפו לשאלה אודות חולשותיה כמורה לעתיד,
היו יותר אקטיביות ואופרציונליות וכללו דרכי מעשיות לשיפור .ידונו ההשלכות לתחו
הכשרת מורי ,ע הצעה לתוכנית התערבות.

כלא נשי :החצר האחורית של החברה הישראלית
ד"ר גילה ח ,מכללת אשקלו

ספר זה מתאר ומנתח ממצאי מחקר אתנוגרפי שנער בכלא "נווה תרצה" .המטרה המרכזית של
המחקר הייתה לתאר את עולמ התרבותי ואת חוויית המאסר של האסירות מנקודת מבט.
איסו %הנתוני וניתוח נעשה באמצעות שילוב של כלי מחקר איכותניי וכמותניי .מדברי
האסירות עולה ,כי החיי בכלא מורכבי מפאזל של אכזריות וקושי הכוללי :חיכו מתמיד ע
כוחניות וגילויי אלימות מילולית ופיזית ,ניצול מיני וכלכלי ,רכילויות והלשנות בלתי פוסקות
והעיקר ,הפרידה והניתוק הכפוי מילדיה .כל אלה גורמי לאסירות לתחושה של ייאוש ,כאב
קשה וחוויה רגשית של כישלו מוחלט .נשי אלה ברוב ,ידעו כאב וסבל רב עוד לפני כניסת
לכלא' .הקריירה הקורבנית' שאפיינה אות טר מאסר נמשכת ומונצחת ,לעתי קרובות ,ג
במציאות החיי הקשה של הכלא .אוכלוסיית האסירות מייצגת בעצ ,סו %טראגי ,ואולי ידוע
מראש ,של תהלי חברתי כושל המושתת על ציפיות חברתיות מגדריות מסורתיות ושגויות .כל
אלה מובילי לתהיות קשות ביחס למשמעות של המונחי עונש וסבל אנושי ,ולספקות באשר
לצידוק המוסרי והמעשי שבהענשת נשי שנפלו קורב לשליטה גברית פטריארכאלית ,לבני
משפחה ולסביבות אכזריות ו'טורפות' במש כל חייה .השאלות המתבקשות ה :הא כליאת
נשי שחוו כל חייה התעללות היא אמנ התשובה החברתית הנכונה? והא הכליאה תסייע לכ
שבעתיד יעלה ביד להשתלב בחברה נורמטיבית? מהמחקר עולה ,שכלא נווה תרצה אינו נות
מענה לצרכי הייחודיי של מרבית הכלואות בו ,ומחרי ,%לעתי שכיחות ,את בעיותיה
הנפשיות ,החברתיות והעברייניות .לפיכ  ,מסקנות המחקר ה שדרושה רפורמה מקיפה ג
בשירות בתי הסוהר ,אבל בוודאי בחברה כולה ביחסה לנשי בכלל ובייחוד לנשי שעברו מסכת
קשה וארוכה של התעללות .המחקר על כלא הנשי מפנה זרקור של אור לעבר החצר האחורית,
שנוח לכולנו להתעל מקיומה ,ומאל /אותנו להתבונ במתרחש באותה חצר.

*מחברי הספר "כלא נשי :החצר האחורית של החברה הישראלית" ה :ד"ר גילה ח וד"ר תומר
עינת

להיות מטפל בעברייני מי :השלכות אישיות ,בי אישיות ומקצועיות
חני כרא–אליאס ,האוניברסיטה העברית בירושלי

מטרת ושאלת המחקר :המחקר הנוכחי שוא %להבי את החוויה של המטפלי בעברייני מי
מהפרספקטיבה הסובייקטיבית שלה .חוויה זו הנה תוצר של מפגשי טיפוליי ע עברייני
המי .השאלה המרכזית עימה מתמודד המחקר הנה "אי המטפלי בעברייני מי תופסי את
התהליכי האישיי ,הבי אישיי והמקצועיי שה חווי ,מאז שהחלו לטפל בעברייני מי?".
שיטת המחקר :המחקר הנוכחי ,נבנה ונער בהתא לתיאוריה המעוגנת בשדה
הקונסטרוקטיביסטית ,שמתייחסת לתיאורי ותהליכי שהמטפלי חווי מאז שהתחילו לעבוד
ע עברייני מי .המטרה של השימוש בתיאוריה המעוגנת בשדה הקונסטרוקטיביסטית ,הנה לתת
הסבר תיאורטי לתהליכי שחווי המטפלי שצומח מתו התיאורי של המטפלי עצמ.
אוכלוסית המחקר :אוכלוסיית המחקר הנה  20אנשי מקצוע 19 :קציני מבח למבוגרי
המטפלי בעברייני מי ,שמועסקי בשרות המבח למבוגרי בכל המחוזות באר ,/ושלפחות
במש שנה שלמה ,לפני מועד הראיו ,ה טיפלו בעברייני מי .כמו כ ,ראיינתי פסיכיאטר אחד
שמטפל שני רבות בעברייני מי במרפאה לבריאות הנפש באחד מבתי החולי באר ./כא חשוב
לציי ,שמעט מאוד פסיכיאטרי באר /מטפלי בעברייני מי במסגרת מרפאה קהילתית ,ולכ
נתקלתי בקושי רב לגייס פסיכיאטרי נוספי .כידוע ,מרבית הפסיכיאטרי שמטפלי בעברייני
מי ,עובדי במסגרות סגורות )מחלקות פסיכיאטריות ושירות בתי הסוהר( כאשר מדובר
בעברייני מי שנמצאי בטיפול ,ע רמת סיכו גבוהה ,בעוד שבמחקר הנוכחי ,נבחרו מטפלי
שמטפלי בעברייני מי במסגרת קהילתית ,אשר רמת הסיכו של עברייני מי שבטיפול הנה
בינונית – נמוכה.
כלי המחקר :במחקר הנוכחי נעשה שימוש בראיו עומק חצי מובנה ,שמטרתו ללמוד ולקבל
תמונה מקיפה על תהליכי וחוויות ,שלא נית לצפות אות באופ ישיר.
ניתוח הממצאי והצגת :הממצאי מתייחסי לחוויה ולתפיסה הסובייקטיבית של השלכות
המפגש הטיפולי בעברייני מי ,על המטפלי .הממצאי יוצגו בהתא לעקרו האנאליטי הלקוח
מגישת המערכות – של תהלי קבלת תשומות ,עיבוד והמרה ,וייצוא תפוקות ,על ציר הזמ.

"א אד אחד יכול להפגי כל כ הרבה שנאה ,דמיינו כמה אהבה אנחנו יכולי להראות יחד"
תגובות של ישראלי ונורבגי לאירוע טרור בנורבגיה
שרית סגל ,מכללת לוינסקי לחינו

המחקר משלב מחקר אתנוגראפי ומחקר אוטו אתנוגראפי של פסיכולוגית ישראלית ,שלמדה
בעבר בנורבגיה וקשורה בקשרי מקצועיי וחברתיי לנורבגי ,אשר נקלעה ע קבוצת
ישראלי לאירוע טרור בנורבגיה .אירוע זה היה מתקפת הטרור הראשונה בתולדות נורבגיה
המודרנית .המחקר בדק תגובות של ישראלי ונורבגי ,בנורבגיה ,בעת הפיגוע ולאחריו .הקבוצה
מישראל כללה  3עובדות סוציאליות ,אחות ,רופא ,וקבוצת תיירי שאינ אנשי מקצוע מתחו
הבריאות או בריאות הנפש; והקבוצה הנורבגית כללה  6בני נוער 2 ,עובדי סוציאליי ,רופאה
פסיכיאטרית ו  4מבוגרי שאינ אנשי מקצוע מתחו הבריאות או בריאות הנפש.
מתקפת הטרור בנורבגיה כללה שני פיגועי שאירעו בהפרש של כשעה וחצי זה מזה :הפיגוע
הראשו ,שאותו חוותה הקבוצה הישראלית ,היה פיצו /מכונית תופת בעיר הבירה אוסלו ,ובו
נהרגו שמונה בני אד ונגר נזק רב למבני .הפיגוע השני ,אליו נחשפו שתי הקבוצות רק מאמצעי
התקשורת ,היה פיגוע ירי ,שהרג  69נערי ופצע עשרות במחנה קי /של מפלגת העבודה הנורבגית
)מפלגת השלטו( .לאחר זמ לא רב התברר ששני הפיגועי בוצעו על ידי מפגע יחיד ,צעיר נורבגי.
התגובות בתקשורת ,אליה נחשפו שתי הקבוצות ,היו שונות ממה שרגילה אליו הקבוצה
הישראלית ,ובטאו בבירור את הנחישות להג על מה שהנורבגי מצאו כמרכזי בחייה:
הדמוקרטיה.
ההרצאה תתאר את המשות %והשונה בתגובות הישראלי והנורבגי לעצ האפשרות לפיגוע
במקו שנתפס כל כ שליו; מהו המהל הרגשי והחשיבתי שעוברות שתי הקבוצות החל
מהמחשבה האוטומטית ,ג של התקשורת המקומית ,שהמפגע הוא פעיל אלקעידה ועד לגילוי
שהמפגע הוא "אתנו נורבגי" ,ע התהייה הא יש מקומות בעול שמוגני מאלימות; מה קורה
גע "פנימי" ,אשר מ.נַע ממניעי פוליטיי ,מוביל לחוויה של
בחוויה של "נרות בכיכר"; ומתי ְמ ָפ ַ
קרע בע לעומת חוויה של אחדות?

מטרות בלמידת מדעי בבתי"ס דמוקרטיי לעומת בתי"ס "רגילי"
דנה ודר וייס ,ד"ר דיוויד פורטס
"תיקונו של עול תלוי בתיקונו של החינו " )ג'וה דיואי(1960 ,
מחקר זה מהווה המש למחקר כמותני קוד שעסק בהשוואה של מוטיבציית תלמידי ללמידת
מדעי בי בתי"ס דמוקרטיי ל"רגילי" ) .(Vedder-Weiss & Fortus, 2011במחקר הקוד
נבחנו מטרות התלמידי בלמידה עפ"י הפרספקטיבה של תאוריית מטרות ההישג ).(Ames, 1992
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את ההבדלי בי בתיה"ס הדמוקרטיי ל"רגילי" מבחינת
מטרות התלמידי בלמידת מדעי והתפיסות שלה לגבי מטרות המורי ,מעבר למטרות
שמיוצגות בתיאוריית מטרות ההישג.
 100תלמידי/ות מבתי"ס דמוקרטיי ורגילי נשאלו בראיונות חצי פתוחי לגבי המטרות
שלה /בשיעורי המדעי ולגבי תפיסת /את המטרות של המורות/י שלה .ביצענו ניתוח
תוכ לפי גישת התיאוריה המעוגנת בשדה .הניתוח הוביל לפיתוח מטריצת מיו ,שבמימד אחד
שלה הבחנו בי מטרות שמתייחסות לתהלי הלמידה לבי מטרות שמתייחסות לתוצרי הלמידה,
ובמימד האחר – בי מטרות פנימיות לבי מטרות חיצוניות .נקטנו גישה כמותנית על מנת להשוות
בי אחוז המרואייני בכל סוג בי"ס שהזכירו לפחות מטרה אחת מכל אחד מתאי המטריצה.
בנוס ,%ערכנו ניתוח צורה על מנת לבחו באיזו מידה התלמידי מבתיה"ס השוני הביעו תחושה
של אוטונומיה ותחושת כפייה כאשר דנו במטרות הלמידה .ספרנו שכיחות של מילי שמבטאות
אוטונומיה )כגו :רוצה( ומילי שמבטאות כפייה )כגו :צרי ( .חישבנו את השימוש הממוצע
למרואיי בכל אחת מקבוצות המילי בכל אחד מסוגי בתיה"ס ,ובחנו את היחס בי השימוש
הממוצע במילי שמבטאות אוטונומיה לבי השימוש במילי שמבטאות כפייה.
התוצאות מעלות הבדלי בולטי בי בתי ספר דמוקרטיי ל"רגילי" ,מעשירות את התיאור
הכמותני שהצגנו בעבר ומציעות הסברי אפשריי להבדלי הכמותניי בה הבחנו.

מה מניע מורי להתפתח מקצועית? סיפורי התפתחות מקצועית של מורי כנרטיב המתאר
את סיפור ההתפתחות המקצועית ומניעיה
ד"ר אורית אבידב אונגר ,אחוה המכללה האקדמית לחינו  ,האוניברסיטה הפתוחה ,מכו מופ"ת
ד"ר יפעת אשרת פינק ,מכללת אורני ,אוניברסיטת חיפה ,מכו מופ"ת

במחקר רחב שנעשה ,שבו נבדקו מניעי להתפתחות מקצועית של מורי באמצעות איסו ,%ניתוח
ועיבוד של נרטיבי אישיי ומקצועיי ,כדי להבי לעומק ובאופ אותנטי את החוויה האישית
והמקצועית של המורות ) ,(Clandinin & Connely, 2000זוהו והומשגו שלושה מעגלי התפתחות
המשקפי יריעה רחבה של מניעי צמיחה והתפתחות מורה במקצוע :מעגל ה"אני" ,הקשור
בביוגרפיה האישית ,אירועי משמעותיי ומכונני אשר קשורי בחוויות של התפכחות
והתפקחות בחיי המורה ובאתגר אישי; מעגל ה"אחר המשמעותי" ,הקשור בסוכ שינוי משמעותי
כדוגמת מנהל בית ספר ,הורה או מרצה; ומעגל ה"מערכת הארגונית" ,הקשור לשינוי או רפורמה
שעוברת המערכת החינוכית והתרבות הארגונית הבית ספרית .סיפורי ההתפתחות ,משקפי
בכללות ,מחד ,תוצר של קריירה "פנימית" המשרטט "תמונה" לחייו המקצועיי של המורה
ומאיד  ,ממבטאי קריירה "חיצונית" ,המתרחשת במציאות מקצועית וחברתית שבה המורה
מתקד במערכת לקראת יצירת כוח והשפעה ארגונית בתו הארגו ומחוצה לו ).(Borko, 2004
במושב זה ,בחרנו להציג בתחילה את כל אחד משלושת המעגלי ,לתאר את ה"קול המניע",
החזק והדומיננטי של תהלי ההתפתחות המקצועית המשתק %מתוכו ולהדגי באמצעות
הנרטיבי שסופרו על ידי הגיבורות )תובל משיח וספקטור ברזל (2010 ,מאורעות וחוויות
שמשקפי את המוביליות המקצועית של המורות בשלושה מישורי :המישור האפקטיבי,
המישור הכיתתי והמישור הבית ספרי ,ברצ %המאופיי במעבר ממצב פסיבי יחסי למצב אקטיבי
יחסי ,הנע מפעילות
מוגבלת ועד להבניה מחדש ) .(Bolam, 2002מאחר ובכל סיפור שזורה ייחודיות – בדר
ההתמודדות ,בסיפור המועד ,%בפתרו ובדרכי ההתמודדות של הגיבורה ,תו

כדי הצגת

הסיפורי ,יוש דגש על הגיבורות המופיעות בסיפורי ,ההצלחה ,ולצידה התמודדות ע
מורכבויות פנימיות של הגיבורה ע עצמה וע הסביבה בה היא מתפקדת ועובדת כבעלת
פרופסיה.

ביקורי תלמידי במעבדות מחקר אוניברסיטאיות כדר קירוב של התלמידי
למדע ומחקר מדעי
דינה ציבולסקי ,ד''ר ג' %דאדיק ,פרופ' ג' %קימחי ,האוניברסיטה העברית בירושלי

למרות המגוו בסביבות הלמידה המדעית העומדי לרשות תלמידי תיכו בישראל )כיתת לימוד,
מעבדות בבית הספר ,מוזיאוני מדע( רוב אינ נחשפי כלל למעבדות מחקר שבה נער מחקר
אותנטי .עובדה זו מפתיעה ומאכזבת במיוחד בגלל שתלמידי רבי גרי בסמו למוסדות
מחקר.
במסגרת המחקר הנוכחי פותחה יחידת לימוד חדשנית שממוקדת בביקורי של תלמידי תיכו
המתמחי בביולוגיה במעבדות מחקר של האוניברסיטה העברית .התכנית הופעלה בירושלי
וסביבה במהל שנתיי ) .(2008 2011בביקורי תלמידי נחשפו לשתי גישות מחקר נפוצות
בביולוגיה – מחקר הנער במעבדה בתחו ביולוגיה של התא ומחקר הנער בשדה בתחו
האקולוגיה.
במחקר אופיינו עמדות של תלמידי כלפי מדע ומחקר מדעי לפני ואחרי לימוד של יחידת לימוד
וכ עמדותיה כלפי מרכיבי שוני של היחידה .איסו %נתוני כלל ראיונות מובני למחצה ע
תלמידי ) ,(N=27שאלוני ע שאלות פתוחות ) (N=185ו"יומני למורה" ) .(N=11הנתוני
ספקו מידע על עמדות ושינוי שחל בעמדות של תלמידי ממקור מידע ראשוני )תלמידי( וממקור
שימוש בתכנית "נרלייזר" כניתוח איכותני

מידע משני )מורי( .הניתוח התבצע תו
קונסטרוקטיביסטי נושאי )שקדי.(2003 ,
ממצאי המחקר הראו כי חל שיפור ניכר בעמדותיה של התלמידי כלפי ביולוגיה ומחקר מדעי
)במיוחד בתחו האקולוגיה( בעקבות ביקוריה במעבדות מחקר .כמו כ ,נמצא כי יחידת לימוד
מעודדת את התלמידי ללימודי המש ועיסוק עתידי בתחומי המדעי .בנוס ,%הממצאי הראו
כי תלמידי פיתחו עמדות חיוביות כלפי יחידת הלימוד המוצעת וכלפי מרכיביה .ע זאת ,נמצא
כי תלמידי העדיפו מרכיבי שקשורי בביולוגיה של התא בהשוואה למרכיבי שקשורי
באקולוגיה .העדפה זו ניכרת ג בעמדותיה של תלמידי כלפי תחומי שוני של ביולוגיה.
הדבר מצביע על הקשר הקיי בי העמדות הקיימות אצל תלמידי כלפי תחו מסוי בביולוגיה
לבי עיצוב עמדותיה כלפי יחידת הלימוד.

קידו חשיבה סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית בקרב ילדי ובני נוער :התיתכ השפעה
ארוכת טווח?
עינת גיל ,ד"ר דני ב צבי ,אוניברסיטת חיפה

המחקר עוסק בשאלה הא תיתכ השפעה של סביבת למידה על הלמידה והחשיבה לאור זמ.
נבדקת בה ,לאור זמ ובאופ השוואתי ,חשיבת תלמידי בחטיבת ביניי אשר בחלק השתתפו
בתוכנית המפתחת חשיבה ומיומנויות סטטיסטיות בסביבת למידה מבוססת חקר ועתירת
טכנולוגיה שלוש שני קוד לכ )פרויקט מחקר ופיתוח קשורי( .ההנחה שביסוד חיפוש
ההשפעה של התוכנית לאור זמ ,מתבססת על עקרונות למידה ועיצוב התוכנית :סביבת למידה
המייצרת עבור הלומד הזדמנויות רבות ללמידה פעילה לש הבנה ,בה מוקדש זמ רב ללמידת
מושגי מורכבי ,הקשרי ביניה והיישו שלה ,תו התנסות בקונטקסטי שוני בעלי עניי
ללומד משפיעה על האופ בו נרכש הידע ,על היכולת לשמר אותו ,ליישמו ולהעבירו להקשרי
אחרי ).(Bransford, Brown & Cocking, 2000
חשיבה סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית הנו מושג שצמח בשני האחרונות על רקע נסיונה של
קהילת החינו הסטטיסטי ליצור נתיב למידה מתמש  ,המתחיל בעיסוק במושג הסקה באופ
בלתי פורמלי בבית הספר היסודי ,לעבר עיסוק פורמלי בו בגילאי תיכו ואוניברסיטה .אלו
נסמכי על מחקרי המצביעי על קשיי בתפיסת הסקה פורמלית בתיכו ,באוניברסיטה ובשוק
העבודה )למשל  .(Garfield & Ben-Zvi, 2008; Bakker et al., 2008הסקה סטטיסטית אינה
דטרמיניסטית והיא לוקחת בחשבו שונות בי מדגמי ושיקולי נוספי המשפיעי על איכות
ההכללה מסקנה.
בכנס אציג שיקולי תיאורטיי ומעשיי בשימוש בשיטות מחקר מעורבות לניתוח הנתוני,23
ממצאי ראשוניי מניתוח אור ומניתוח השוואתי של שיח תלמידי ,וכיצד אלו תורמי
לבחינת השפעה ארוכת טווח של סביבת הלמידה .ממצאי המחקר יוכלו בבוא העת לתרו לשינוי
ושיפור סביבות למידה בבתי הספר כדי לסייע בפיתוח חשיבה ומיומנויות סטטיסטיות טובות
יותר ,בתחו תוכ ההופ גור מרכזי בהבנתנו את העול סביבנו בחיי היו יו ,באקדמיה,
בתעשיה ובחברה.
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שיטות המחקר המעורבות במחקר מתמקדות בשיטות איכותניות מיקרו אנליזה פרשנית )למשל(Meira, 1998 ,
וניתוח איכותני נושאי )למשל ,שקדי (2003 ,לבדיקת תהליכי חשיבה ,תפיסה מושגית ומיומנויות חקר ,ולציד שיטת
מחקר כמותית לבדיקת הידע הסטטיסטי הנלמד.

הפרעות בתפקוד )המיני( בנשי
אורית צח שוור ,/ד"ר הנרייט דהא כלב ,אוניברסיטת ב גוריו

השיח החברתי ההטרוסקסואלי מגדיר את ההתנהגות המינית "התקינה" .השיח הרפואי ,אנו
טוענות ,פועל בתו השיח ההטרוסקסואלי ומגדיר התנהגויות החורגות ממיניות זו כהפרעות.
הפרעות בתפקוד המיני בנשי )התמ"נ( ,ה קבוצה של אבחנות רפואיות הממוינות בספר
האבחנות של הארגו האמריקאי לפסיכיאטריה ) .(DSMהאבחנות ,הנגזרות מדג התגובה
המינית התקינה ,כוללות הפרעות בחשק המיני ,בעוררות המינית ,באביונה והפרעות כאב ביחסי
מי .שכיחות הפרעות אלו נעה בי  25% 40%במרבית המחקרי ועד  80%בתתי אוכלוסיות.
הטיפול המוצע בהפרעות אלו כולל טיפולי פסיכולוגי התנהגותיי קוגניטיביי ,פיזיותרפיה
של רצפת האג ,טיפולי מכאניי )מרחיבי לד( ,תרופות סיסטמיות )הורמוני ,כולל
טסטוסטרו ,ותרופות פסיכיאטריות( ,ועד ניתוחי מטילי מו באיבר המי הנקבי )כריתת מבוא
העריה( .הטיפולי השוני כרוכי בכאב ,בתופעות לוואי ובמצוקה נפשית הנוספי לסבל הכרו
בעצ האבחנה והתיוג החברתי של הסובלות מהפרעות אלו.
בפרקטיקה הרפואית נגזרות ההפרעות מההבחנה שבי ה"תקי" ,המייצג את ה"טבעי" ,וה"לא
תקי" המייצג את הסטייה ממנו .הבחנות רפואיות אלו נובעות מהבנה תרבותית את הטבע ולא
מהגדרות מהותניות שמ הטבע .על בסיס טענה זו אנו בוחנות מחדש את השיח הרפואי היוצר את
הרצ %מה"סטייה" ועד הטיפול ,ב"הפרעות" הנוגעות לתפקוד המיני של נשי.
טענתנו היא שהאבחנות של התמ"נ מבוססות על מרכזיותה של החדירה הנרתיקית בשיח
התרבותי ההטרוסקסואלי .החדירה הנרתיקית נתפסת כמיניות הטבעית ולכ הנורמאלית
הבלעדית ,ומכא שכל סטייה ממנה או חוסר אפשרות לממשה מוגדרי כהפרעות בתפקוד
ומחייבי וא %מצדיקי התערבות רפואית.
החלופות שאנו מציעות למרכזיותה של החדירה הנרתיקית ,כמייצגת את המיניות התקינה,
יאפשרו להגדיר מחדש "הפרעות" אלו בתפקוד המיני כחוויות מיניות .באופ זה תתאפשר
התמודדות רפואית שונה ע הנושא ותופחת המצוקה הגופנית והנפשית של קבוצה שלמה של
נשי.

התפתחות מקצועית של מורי בעקבות השתלמויות בעבר :מחקר רטרוספקטיבי המשלב
ראיונות עומק ומסמכי המורה
יעל פורמ שהרבני ,המכללה האקדמית בית ברל ,מכו ויצמ למדע

מחקרי רבי עוסקי בהתפתחות מורי בעת השתלמויות או מיד ע השלמת ,א חסר ידע
לגבי ההשלכות לטווח רחוק על ההתפתחות המקצועית שלה .כמו כ ,קול של המורי אינו
נשמע פעמי רבות בשיח על התפתחות המקצועית .במחקרי התמקדתי בהתפתחות
המקצועית של מורי למדעי בחטיבות הביניי בעקבות השתלמויות ממושכות בה השתתפו
בעבר ) 7 10שני( .במחקר ,שנער בגישת תיאוריה מעוגנת בשדה ,השתתפו  33מורי ו  8מנחי
משלוש השתלמויות שנערכו בשנות ה  .90גישת המחקר אשר שלבה התבוננות רטרוספקטיבית
של המורה על השפעות ההשתלמות ע תיעוד עבודתו/ה בהווה הינה חדשנית .במעגל המרכזי של
המחקר השתתפו עשרה מורי אשר רואיינו בראיונות עומק חצי מובני ,במהלכ התבקשו
להראות מסמכי הקשורי לתרומת ההשתלמות לעבודת בעת המחקר ,כגו תוכניות עבודה,
מערכי שיעור ,דפי עבודה ותוצרי תלמידי .כאשר הדבר התאפשר ,נסקרו כל מסמכי העבודה
הקשורי לנושא אחד או שניי מתוכנית הלימודי ,משנת הלימודי בה ניער המפגש או
הקודמת לה .במקרי אחרי המורי הראו דוגמאות של מסמכי הקשורי ליישו החידושי
מ ההשתלמות ,אשר היו ברשות .במהל הראיו תועד מידע לגבי תוכ המסמ  ,תפקידו,
השותפי לו והקשר שלו להשתלמות .המסמכי היוו מקור לטריאנגולציה א במקביל אפשרו
העמקה של השיח בראיו ,וניתוח איפשר הבנה טובה יותר של דברי המורה והוסי %מימדי
חדשי .המסמכי נותחו בהתייחס ל :דברי המורה על תרומת ההשתלמות; לתכני ולמיומנויות
העיקריי בתוכנית הלימודי; לשימור המסמ המקורי או פיתוחו וחידושו במהל השני;
לעבודת הצוות של מורי המדעי .שילוב הניתוח של דברי המורי ע מסמכיה אפשר זיהוי של
היבט מעשי והיבט תפיסתי בהתפתחות המקצועית ,והצעה של דפוסי וקשרי ביניה וכ
הדגשת החשיבות הרבה של קונטקסט ההוראה של המורי בהקשר להתפתחות המקצועית.

להתבגר ולהתמגדר :התהוות זהות אבהית בקרב נערי
יערה לוי פריימ ,אוניברסיטת תל אביב

מטרת המחקר ,אשר מבוסס על עבודת תיזה בהנחיית פרופ' עינת פלד ופרופ' אריאלה פרידמ,
היא התחקות אחר התהוות הזהות האבהית טרו אבהות .הזהות האבהית היא התחושה
העצמית של אד לגבי היותו אב ,והתייחסותו ל"אני" שלו בהקשר לאבהות .הנחה מרכזית של
המחקר היא ,שזהות אבהית קשורה לתפקידי מגדר .איסו %הנתוני נער באמצעות ראיונות
נרטיביי ע  19נערי בגילאי  17 18מרקע מגוו .ניתוח הנתוני יצא מתו פרספקטיבה פרשנית
הרואה את הנרטיבי כחלק מסדר חברתי המתווה יחסי כוח מגדריי .מהממצאי עולה כי בגיל
הנעורי ישנה זהות אבהית .נמצא כי נערי מדברי וחושבי על אבהות העתידית .פרט לנער
אחד ,כל הנערי הביעו רצו להיות אבות בעתיד .היו נערי שביטאו רצו עז להיות אבות כבר
בקרוב ,בעוד אחרי חשי כי האבהות רחוקה מה לעת עתה .המרואייני נטו לתאר את
אבהות העתידית במונחי אשר נהוג לראות כשייכי לעול הנשי אימהי – דאגה ,קשר
ושיתו .%ע זאת ,לא נפקד מקומ של התפקידי המסורתיי בתפקידו של האב – מילוי צרכי
חומריי וחינו  .בחלק מהראיונות עלו תפיסות מסורתיות על הורות ,א נראה כי בהתהוות
זהות האבהית ,נערי רבי העניקו לגיטימציה לשילוב בי מרכיבי הנתפסי כנשיי לבי
מרכיבי הנתפסי כגבריי .הורי מהווי מודל לתפקידי הורות ,א ג לחברה בכללותה
ולתפיסות חברתיות הקשורות לגבריות ולמגדר השפעה על התהוות הזהות האבהית.
הממצאי פורשו באמצעות התיאוריה הפמיניסטית קווירית של באטלר ) .(Butler,1990לטענתה
של באטלר ,הזהות המגדרית היא מופע המשוחק באופ יו יומי באמצעות שפה וקודי
חברתיי .מתו גישה זו ,המחקר טוע כי ג ההורות היא מופע .בדומה למופעי המגדר,
מתקיימי ג "מופעי אבהות" .מסקנת המחקר היא כי קיימת אופציה לטשטש את קטגוריות
המי ,המגדר וההורות ולעשות "צרות של הורות" ,היינו לערער את ההבחנות הבינריות וליצור
ריבוי של זהויות הוריות .הניסיו להגדיר "הורות"" ,אבהות" ו"אימהות" בצורה גמישה ,כ
שיהלמו את הזהויות של א/נשי ,הוא חלק משינוי חברתי ותפיסתי בהבניית התפקידי ההוריי
והתפקידי המגדריי.

"עבד של הסיגריה" ו"מעש לשעבר" עישו וזהות בעיד הנוכחי
ענת נכטיגל ,המכללה האקדמית תל אביב יפו

עישו הוא פרקטיקה תרבותית שיש לה השלכות פיזיות ,רגשיות וחברתיות .ההבנה מה מתרחש
בקרב הפרט ובקהילתו בעת העישו ובעת הפסקתו ,חשובה על מנת להתמודד ע תופעת העישו
המזיקה לחברה ולפרטי בה.
מטרת מחקר זה הייתה לבדוק מה התפקידי שמשחקי העישו והשיח האישי והחברתי סביב
הפסקתו ,בהבניית זהות המשתתפי בסדנת גמילה מעישו .התעניינתי במיוחד באופ בו מקשרי
המשתתפי בסדנא את העישו לעצמיות .כמו כ ,ביקשתי להבי את תהלי הבניית הזהות
במהל תהלי הגמילה מעישו .המחקר אימ /גישה אתנוגראפית למחקר ,כ שנטלתי חלק פעיל
בסדנת גמילה קבוצתית מונחית בת תשעה מפגשי .מכא ,ביקשתי ג לבחו את המנגנוני
הפועלי בתו קהילת הסדנא ,שתורמי לגיבוש זהות ה"מעש" וה"מעש הנגמל" .עד עריכת
מחקר זה ,לא נבדקו העישו והפסקתו ,כפרקטיס המבנה זהות בתו קהילת סדנת הגמילה.
הפונקציה שממלא העישו בחיי היו יו של המשתתפי וצורות הפרפורמנס אליו הוא מקושר,
התגלו כמגווני .כמו כ ,רבי התייחסו לעישו ,כדבר המצביע על תכונות אישיותיות .בקהילת
סדנת הגמילה ,המשתתפי הפנימו שהעישו הוא בהכרח דבר מכוער ,מלוכל ומסריח ,שקשור
לחולשה וחוסר שליטה פנימיי .דר המנגנוני החברתיי תרבותיי הפועלי בסדנא ,הפכו
התכונות השליליות של העישו להיות התכונות השליליות של הפרטי .המשתתפי התייחסו
להפסקת העישו במונחי של פרידה מאחר משמעותי וכשינוי עמוק בזהות .חלק שימרו את
זהות ה"מעש" בתו "זהות ממוקפת" של "מעש נגמל" או "מעש לשעבר" .כ  ,זהות המעש
נשארה כחלק של עצמיות ,הזכירה לה את ההתמכרות באורח קבע ומנעה מה את העישו.
מאחר ולא עישנו בפועל" ,המעשני הנגמלי" חסכו לעצמ את התכונות השליליות של העישו,
א יכלו מידי פע ליהנות מהסיגריה "בדמיונ" .מחקר זה מעלה שאלה חשובה בנוגע לתפקיד
שינוי זהות בהפסקת עישו לטווח ארו .

פוסטרי
יו שלישי 7.2.2012

"הלנו את א לצרינו" :הסבת אקדמאי מואצת לתפקידי הוראה – חזו המערכת מול
המציאות בשדה
דורו שור /וד"ר דלית לוי ,מכללת סמינר הקיבוצי

בשני האחרונות אנו עדי לגידול בכמות האקדמאי המחליטי לערו הסבה מקצועית מתחו
עיסוק לתחו ההוראה והחינו  .מוסדות ההשכלה הגבוהה נערכו לענות על הדרישה באמצעות
תוכניות הסבה "רגילות" שמשכ בי שנה לשלוש שנות לימודי .אלא שהמשבר הכלכלי של 2008
הביא לתמיכת משרדי הממשלה בפתיחת מסלולי הסבה חדשי ומקוצרי.
לאור המחסור הגובר במורי למתמטיקה ,מדעי ואנגלית ,הופנתה הקריאה במיוחד לאקדמאי
המועסקי במקצועות ההיי טק ובסביבות בה התקשורת מתנהלת באנגלית ,עליה נאמר כי ה
צפויי להוות תוספת איכותית במיוחד למער ההוראה בישראל .החל מחודש מר 2009 /ועד
אוגוסט  ,2011התקיימו שלושה מחזורי הסבה ייחודית ועוד שני מחזורי של תוכנית להכשרת
פורשי כוחות הביטחו להוראה .לכל מחזור נית ש ייחודי" :הכשרה מזורזת של אקדמאי
להוראת אנגלית"" ,תוכנית מואצת להכשרת אקדמאי איכותיי להוראת מתמטיקה ומדעי",
"צוות – הטובי לחינו" .הרציונל העומד בבסיס תכניות כאלה הוא ,כי בחירה מחושבת
ומחודשת של מקצוע שנעשתה מתו בגרות וניסיו חיי ,הרצו להעשיר את ציבור התלמידי
ותוספת חוזקות שנמצאות בחסר בבתי הספר יתרמו לכ שהמוסבי יצליחו בתפקיד החדש.
יחד ע זאת ,הדרישות אשר נדרשות מכל מורה שונות בתכלית מהדרישות אות נדרש המוסב
לעמוד בעבר מבחינת בניית מעמדו כמורה בקרב התלמידי ,העיסוק בבעיות משמעת ,ההתערות
בחדר המורי ,הקשר ע ההורי וההנהלה ,ועוד .מפער אפשרי זה שבי החזו והציפיות לבי
המציאות עולות שאלות רבות וביניה :כיצד נקלטי המוסבי בבתי הספר בתו תקופת
ההכשרה המואצת? מה ה חושבי על תהליכי קליטת? כיצד הצוותי החינוכיי והנהלות בתי
הספר הקולטי רואי את כניסת המורי המוסבי למערכת? כפי שנרמז בכותרת ,עשויות לבוא
לידי ביטוי ג תפיסות המדגישות את הפ המאיי בקליטת של בוגרי התכניות המזורזות הללו.
באמצעות ראיונות עומק ע בוגרי שנקלטו בבתי ספר וע המנהלי הקולטי ,עבודה זו בוחנת
כיצד מתארי בוגרי ההסבה את תקופת קליטת במערכת החינו ואי ה רואי את הקשר בי
שלב זה לבי התפתחות האישית והמקצועית .בהרצאה יוצגו ממצאי ראשוניי מניתוח
הראיונות.

"ההצלחה בידיי שלי" :מורי בית ספר יסודי משלבי מערכת מ4דל ) (Moodleבכיתותיה
עדנה טוויל ,ד"ר דלית לוי ,מכללת סמינר הקיבוצי

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המידע בשלושי השני האחרונות ,ובמיוחד השינוי שחל
בשימוש ברשת האינטרנט כזירה שבה מתנהלת תקשורת רב כיוונית ) (web 2.0והשימוש בתוכנות
קוד פתוח ) (open sourceמשפיעי באופ משמעותי על תרבות ההוראה והלמידה בבתי הספר.
המגמה בשני האחרונות היא לשלב את הטכנולוגיות החדשניות בתהליכי ההוראה למידה ,א
בבתי הספר היסודיי מתנהל השינוי הזה בצורה איטית ומובל על ידי מורי 'המשוגעי לדבר'
ללא תגמול הול .השמעת קול של המורי ביחס להטמעת הכלי הטכנולוגיי החדשניי
בעבודת חשובה מאוד ,מכיוו שה המובילי את ההוראה והלמידה בבתי הספר וה אלה
הנדרשי לשנות את דרכי עבודת בכיתות וא %לשנות את תפיסת תפקיד בתהליכי ההוראה
והלמידה .מטרת המחקר המתואר כא היא להביא את קול של מורי בבית ספר יסודי
בהתייחס לשילוב טכנולוגיה ופדגוגיה ,ולתאר את השינויי שחלי באופני פעילות בבית הספר
תו כדי השילוב של מערכת מ.דל ) (Moodleבכיתותיה .כדי להשיג את המטרה התבצע חקר
מקרה בבית ספר יסודי במהל  ,2010שבמהלכו תועדו שלושה מורי בתהליכי השילוב של אתר
כיתתי במ.דל בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתת .מורי אלה פעלו באתר בהתא
להעדפותיה ,למיומנויות הטכנולוגיות שלה ולרצונ האישי ללמוד ולהתפתח בתחו .בעקבות
ניתוח הנתוני שנאספו באמצעות כלי איכותניי בשדה המחקר האותנטי ,נוסחו התשובות
לשאלות המחקר באמצעות הסיפורי האישיי של כל מורה .סיפורי אלה פורשי את התהלי
השנתי שעבר על כל אחד ואחת מה .בי היתר ,מתמקדי הסיפורי במה שגר למורה לקחת
חלק בשילוב האתר בעבודת ההוראה ,בחוויות מהעשייה היו יומית בכיתה ,בדברי שהקשו עליו
או עליה את המשימה ,ובדברי שתרמו להתפתחות המקצועית .אחד הממצאי הבולטי של
המחקר הוא שתחושת ההצלחה היא זו שקידמה את המורי הלאה בשילוב הטכנולוגיה החדשה
בעבודת .לפיכ מתמקד מאמר זה בסיפורי ההצלחה של המורי ,ובמיוחד בסיפורו של נוע
)ש בדוי( שכותרתו משמשת ג ככותרת המאמר.

עיצוב סביבת למידה בגישת מפר"ש )מקוונת פתוחה רבת שותפי( עבור קורס
בשיטות מחקר איכותניות
ד"ר דלית לוי ,ד"ר שרא שרירא ,מכללת סמינר הקיבוצי

מאמר זה בוח את התאמתה של גישת מפר"ש ללמידה והוראה של קורס העוסק במחקר איכותני
עבור סטודנטי המתכשרי להוראה .ראשי התיבות מפר"ש ה תרגו לעברית של MOOC
 .Massive Open Online Courseזהו יישו מעשי של התיאוריה הקרויה קונקטיביז ) Siemens

 (2009על פיה למידה מתרחשת בצמתי בה אנשי ,תכני וסביבות דיגיטליות נפגשי .כגישה
פדגוגית חדשנית אשר מתאפשרת ונתמכת בטכנולוגיות רשת האינטרנט ומדיה חברתית ,הלמידה
בגישת מפר"ש מזמנת למורי לעתיד התנסות משמעותית בתהליכי למידה ושיח בעיד הידע של
המאה ה  21ומכינה אות לתפקיד כמחנכי שה "פדגוגי דיגיטליי" )יניב.(2011 ,
בשנתיי האחרונות התקיימו בעול מספר קורסי מקווני ופתוחי למעונייני בכ מכל
העול ,שעסקו בנושאי מגווני )לדוגמה ראה לוי  .(2011אלפי לומדי לקחו בה חלק ,בי
במסגרות פורמליות מחייבות ובי במסגרות שאינ מעניקות קרדיט אקדמי .קורס כזה אינו מנוהל
במקו מסוי וג לא באמצעות טכנולוגית למידה יחידה .הלמידה מבוססת על פעילויות שכל
משתת %בוחר לעשות ,ועל כ הלמידה בקורס שונה אצל כל אחד .למשתתפי מומלצי ארבעה
סוגי פעילות :צבירה של משאבי ידע; ערבול ) (remixשלה תו שימוש בטכנולוגיות אינטרנט
ומשוב קדימה – שיתו%
שונות; ניסוח מחדש באמצעות כתיבת דוחות אישיי ויומני מקווני; ַ
מחשבות ע אחרי ,במקו ובזמ לפי בחירת הלומד/ת .ג תפקידי המרצי בקורס כזה שוני
מהמקובל .לכל קורס יש מספר מנחי שותפי ,המכוני "תומכי למידה" ).(facilitators
במכללה להכשרת מורי בה אנו פועלות ,קורס "שיטות מחקר איכותניות" )בש זה או אחר(
נחשב כקורס תשתית המחייב את הסטודנטי בכל המסלולי .מדובר במאות סטודנטי אשר
לומדי את הקורס מדי שנה .כחלק מהמגמה הכללית להתאמת דרכי הלמידה וההוראה במכללה
לנדרש מהמורי במאה ה  ,21ביקשנו לבחו מה מאפייני הקורסי בתחו של מחקר איכותני
וכיצד נית לעצב סביבת למידה מקוונת ופתוחה שתתאי לריבוי המשתתפי שאמורי לקחת
בקורסי אלה חלק .בהרצאה נשת %את הקהל ברעיונות הפדגוגיי תיאורטיי והעיצוביי
פרקטיי שהתפתחו כתוצאה מבחינה זו ,וכ באתגרי שנושא עמו התהלי לסטודנטי ,למרצי
ולמכללה כארגו.

כלי לניתוח שיח כיתתי המשלב תיאוריה בלשנית ותיאוריית למידה
מיכל טבח ,אוניברסיטת תל אביב
טלי נחליאלי ,מכללת לוינסקי לחינו

מטרת המחקר היא זיהוי תהליכי למידה והוראה של סטודנטי במכללה להכשרת מורי
במסגרת קורס למתמחי מתמטיקה .בהיצג זה נדגי כלי לניתוח שיח לימודי שהוא תוצאה של
שילוב שתי תיאוריות – האחת בלשנית ) (SFLוהאחרת ,תיאוריית למידה )קומוגניציה(.
על פי  ,(Halliday, 1978; Halliday & Matthiessen, 2004; O'Halloran, 2005) SFLשפה היא
משאב ליצירת משמעות תו כדי בחירה .על פי הלידיי ,כל שימוש בשפה ממלא שלוש פונקציות בו
זמנית – הדובר מתייחס לתוכ כלשהו ) ,(ideationמעמיד את עצמו ביחס לנאמר ולשותפיו לשיח
) ,(interpersonalומארג את הטקסט כ שיהיה בעל משמעות בהקשר הנוכחי ) .(textualשלוש
הפונקציות האלה נקראות – מטה פונקציות )פונקציות על(.
הגישה הקומוגניטיבית ) (Sfard, 2008היא גישה סוציו תרבותית אשר מגדירה חשיבה כהפנמה
של תקשורת בינאישית .השיח הוא סוג מסוי של תקשורת שמאופיי על ידי ארבעה מרכיבי –
המילי והשימוש בה ,המתווכי הויזואליי ,הרוטינות והנרטיבי המקובלי .על פי גישה זו
אפשר להתייחס לכל תחו תוכ )למשל ,מדעי או מתמטיקה( כאל סוג של שיח בעל מרכיבי
הייחודיי לו.
כדי לזהות תהליכי הוראה ולמידה ,צילמנו ותכתבנו את כל השיעורי במסגרת קורס מתמטי
אחד .כלי המחקר שבו השתמשנו לניתוח השיח הכיתתי איפשר התמקדות בשלושה סוגי שיח
המתרחשי בו זמנית בכיתה – התכני ,הבינאישי והארגוני ,ולכל שיח ,בכל אחד מארבעת
המאפייני שלו .התייחסות כפולה זו ,הובילה לזיהוי התרומה הייחודית של כל שיח .בקורס
שניתחנו נמצא כי ההיבט הבינאישי היה מרכזי .המורה טיפחה היבט זה על ידי העצמה של
הסטודנטי ושל ההתקדמות שלה .נראה שטיפוח זה הוא שאיפשר את התפתחות השיח התכני
)המתמטי( של הסטודנטי.

חווית המעבר ממתמודד ע מוגבלויות פסיכיאטריות ממושכות לצרכ נות שירות
ד"ר מקס לכמ ,אילה פרידלנדר כ ,/אוניברסיטת חיפה
יקי סינגר ,עמותת "אנוש"

הרצאה זו תתמקד בהיבט אחד של הפעילות הצרכנית בבריאות הנפש והיא פעילות של מתמודדי
)אנשי המאובחני ע מחלה/הפרעה נפשית ממושכת( העובדי כנותני שירות במער השיקומי
בבריאות הנפש .מדינות מערביות רבות בעול )בה ישראל ,ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ועוד(
מפעילות מדיניות המבקשת לעודד ולהרחיב מעורבות של מתמודדי במת שירותי ,מתו הבנת
ייחודיות תרומת וכערו /תעסוקתי משמעותי לעובדי עצמ .ייחודיות התופעה בכ שהיא שמה
את חשיבות הידע מניסיו אישי בהתמודדות כחלק אינטגראלי ומהותי בפרקטיקה של טיפול
ושיקו בבריאות הנפש.
ההרצאה תתבסס על מחקר איכותני הבוח את החוויה הסובייקטיבית של המעבר מעמדה של
מתמודד הצור שירותי ,לעמדה של צרכ נות שירות בבריאות הנפש .המחקר התבצע על ידי
יקי סינגר במסגרת החוג לבריאות הנפש הקהילתית באוניברסיטת חיפה ,בהנחית ד"ר מקס לכמ
ופרופ' דיווד רועה ,והתבסס על  15ראיונות נראטיבי וניתוח.
להבנת המורכבות והגיוו של חווית המעבר השלכות ה לפרקטיקה השיקומית וה לעיצוב
מדיניות ,מבחינת האופני שבה נית לתמו בתהלי המעבר .בנוס ,%ידע על המעבר מנקודת
מבט של מתמודדי עשוי לעזור למתמודדי אחרי השוקלי לממש מעבר כזה.
ניתוח הראיונות חש %סגנונות ונתיבי שהשפיעו על המעבר לבניית זהות חדשה ,המבוססי
בעיקר על ה"מניע המוביל" שדח %את האד לשינוי .נית לראות את המניעי המובילי על רצ%
שבי הרצו לבנות זהות חיובית מחו /למחלה ,לבי שינוי המבוסס על מניעי "אידיאולוגי"
והשאיפה לתרו ולהשפיע על הפרקטיקה באמצעות הידע מניסיו.
על סמ הממצאי ייער דיו על חשיבות הידע מנסיו אישי בטיפול ושיקו ועל גורמי מסייעי
וגורמי מעכבי במעבר מאד המקבל שירותי טיפול ושיקו לאד הנות שירותי ,בנקודות
הממשק בי היחיד לסביבה החברתית והמקצועית.

בי הגשמה קהילתית להגשמה אישית :מפוני גוש קטי שש שני לאחר הפינוי
שרה ברונשטיי אריאל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

בשל מרכזיותו של המרחב בחיי המתיישבי בגוש קטי ,%והקשר ההדוק בי המרחב לקהילה
ולזהות העצמית של המתיישבי ,המחקר בח הא המרחב החדש השפיע על תפיסות ההגשמה
של מפוני גוש קטי %ובאיזה מקרי המשיכו המפוני את הניסיו לממש הגשמה קהילתית
במקומות החדשי אליה הגיעו לאחר הפינוי ,ובאיזה מקרי המפוני פנו להגשמה אישית ,דר
קידו האינטרסי האישיי.
המחקר מצא כי שש שני לאחר הפינוי ,מעט מאד נותר מהקשרי הקהילתיי ההדוקי אשר
התקיימו בגוש קטי .%פרקי הזמ הארוכי בה רוב המפוני שהו במלונות ובפתרונות מגורי
זמניי ריסקו את המבנה הקהילתי והותירו את הקהילה ככלי המשמש להעברת מידע ולקבלת
פיצויי .רבי מהמפוני חשו ניכור כלפי המקו החדש וכלפי הקהילה ,פיתחו אוריינטציה
אינדיבידואליסטית ופנו להגשמה אישית.
לעומת ,קבוצה קטנה אשר נותרה בעלת אוריינטציה קהילתית דיווחה על תחושה של המשכיות
לחיי שהתקיימו בגוש קטי ,%כאשר הקהילה ממשיכה להוות את מוקד העשייה המשותפת.
בקבוצה זו ערכה של הקהילה עלה על ערכו של המרחב וחוזקה של הקהילה סייעה בהתגברות על
הקשיי הכרוכי בהסתגלות למציאות שלאחר הפינוי.
המחקר צופה כי בהיות של התפיסות דינמיות ומשתנות לאור זמ ,תמונת המצב אשר
התקבלה בעקבות המחקר עלולה להשתנות בעתיד .יתכ שלאחר שרוב המפוני יעברו ליישובי
הקבע ויקבלו את מלוא הפיצויי החומריי אשר הוקצו לה ,תתעורר שוב השאיפה להגשי
מטרות משותפות במסגרת הקהילה ויחול מעבר מאינדיבידואליז לקהילתיות .אמנ ,ככל
שיתאר הזמ עד להשלמת המעבר לבתי קבע ,יש להניח שהמפוני אשר לא מצאו קהילות
משמעותיות להשתיי אליה עד כה ,ימשיכו להתרחק מהקהילתיות ולכ קיימת האפשרות
שדווקא הנטיות האינדיבידואליסטיות הקיימות יתגברו ,עד לפניה להגשמה אישית מובהקת.

מארג חברתי מקצועי ב"שלובי"
סמדר בר טל ,יור אורעד ,סוזא צעירי ,מכו מופ"ת

אנשי חינו זקוקי למסגרות לשיתו %ולהתמקצעות מתמדת ,החיוניות להתפתחות המקצועית.
רשת חברתית מסתמנת כמסגרת וירטואלית המתאימה היטב להתמודדות ע צור זה .כמו כ,
סקרי מצייני את עליית משקל של רשתות חברתיות בתחו החינו בדור הבא של מערכות
למידה מרחוק )סלנט .(2009 ,אלה ,וכ נוכחות של הרשתות החברתיות בחי הפרט ובמגזרי
שוני הובילו את מכו מופ"ת לפתוח את הרשת החברתית מקצועית "שלובי"  .הרשת מיועדת
לכלל אנשי החינו  ,ומאפשרת ,בי השאר ,קבלת מידע מהנעשה ברחבי הגלובוס בנושאי חינו .
תו שנה הגיעה "שלובים" לאל %חברי מכל מגזרי החינו בישראל  .באמצעות הרשת אנו מנסי
להביא למוביליות חברתית ולהביא לקדמת הבמה סוגיות הנמצאות בדיו הציבורי והמקצועי
בתחו החינו  ,ההוראה והלמידה" .שלובי" מאפשרת לכל אזרח דיגיטלי העוסק בחינו ,
הוראה ולמידה להיות שות %בקהילה מקצועית בה הוא נחש %בהיבט המקצועי של חייו ללא קשר
לחייו הפרטיי .לכל חבר בשלובי יש ד %שבו הוא מציג פרטי אישיי על עצמו ,שהוא בוחר
להציג תחומי עניי ,עיסוק מקצועי ,ספרי אהובי ,אימייל ,אתר אישי ,בלוג שלו ועוד )אורעד,
.(2010
פעילות "שלובי" פתחה צוהר לאנשי מהמרכז והפריפריה להיות שותפי לחשיבה ,להעברת
מידע ,להתלבטות ולעבודה שיתופית לקראת הובלת תהליכי ושינוי" .שלובי" היא תופעה
חברתית מקצועית ייחודית בישראל ויתכ ג בעול בכל הנושא הקשור להכשרת מורי.
יתרונה של רשת חברתית מסתמ ג בנוגע להתפתחות מקצועית של מורי ולהכשרת מורי .הוא
בא לביטוי בכ שהיא מאפשרת למורי להתקב /יחדיו סביב ענייני מקצוע ,להשמיע את קול,
לעודד בטיפול בסוגיות יומיומיות ולאפשר לה לשת %עצות טובות בסביבה לא מאיימת
).(Zakari, 2010

שינוי ותקיע4ת ביחסי בי ידע ,רפלקציה והתנסות ב"מאמרי חכמת המעשה"
של עובדי סוציאליי
אריאלה שטור ,אוניברסיטת חיפה

התופעה לפיה החיי בכלל ,והפרקטיקות המקצועיות בפרט ,אינ מתרחשי "לפי הספר",
מוכרת )א כי לא תמיד מוצהרת( .איש המקצוע ב"שטח" ),(professional practitioner
ב" ִdיצה" בלשונו של  ,Donald Schonנתקל לעתי במצבי שבה קיי פער בי מה שהוא
יודע מתו מטעני הידע המקצועי שלו האקדמי והמוסדי ,ובי מה שהוא חווה בהתנסויותיו.
ברצוני להציג את האופ שבו פערי אלה באי לידי ביטוי במאמרי שכתבו עובדי סוציאליי
במסגרת קורסי לכתיבת "מאמרי חכמת המעשה" ,שמתקיימי בבית הספר המרכזי להכשרת
העובדי בשירותי הרווחה .בהנחיה שלי ושל שתי מנחות נוספות ,המשתתפי מספרי בכתב
על התנסויות מקצועיות ,מנתחי אות ,מנסי להתבונ בה באופ רפלקטיבי כאנשי מקצוע
שה ג אנשי בעלי זהויות נוספות ,מנקודת מבט סובייקטיבית ,ומפיקי מה תובנות.
התוצאה :מאמר שמבטא את "חכמת המעשה" האישית שלה ,שנוצרת במפגש בי הידע
המקצועי אקדמי ובי "השטח" ,ומתפרס בקהילות המקצועיות.
הנושא מבוסס על ממצאי מתו עבודת המחקר שלי לדוקטורט ,שבה אני עוסקת בימי אלה,
על אודות תהליכי רפלקציה של אנשי מקצוע ,שכותרתה" :דברי שרואי מכא לא רואי מש
ממעשה לחכמת המעשה באמצעות רפלקציה מרובת פרספקטיבות".
אדגי באמצעות קטעי טקסטי וייצוגי סכמתיי שלה כיצד מטעני הידע חוסמי את
יכולתו של איש המקצוע להתבונ בהתנסויותיו ולהבינ "כפי שה" ,במוב הפנומנולוגי ,וכיצד
הרפלקציה מאפשרת להתגבר על חסמי אלה ,למצוא פתרונות בפרקטיקה היומיומית וא%
לאתגר את מטעני הידע הקיימי.

מחקר פעולה בניית קהילת מעשה רב תרבותית מתוקשבת למורי במקצוע מדעי
ליאור סולומובי ,/מכללת קיי באר שבע
נועה אבני ,מרכז מדע י המלח והערבה
גלעד רביד ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

ריחוק של יישובי ממרכזי מדע בדרו ישראל מקשה על מורי למדעי להתמיד בלימודיה,
הנחוצי להתפתחות המקצועית במש השני .הנגישות הנמוכה למרכזי מדעיי באזור
הדרו עלולה לגרו ליצירת פערי חינוכיי וטכנולוגיי אצל המורי ,וכתוצאה מכ  ,להישגי
נמוכי בקרב תלמידיה.
פרויקט רשת אס" )אד וסביבה במדבר( מציע אפשרות לגשר על פני פערי אלו ,באמצעות
תיעוד ההתגבשות של אוס %משתתפי )מורי וחוקרי מהאקדמיה( לקהילת מעשה מתוקשבת,
המקרבת את המדע למורי ולתלמידי .על מנת לעקוב אחר התפתחות קהילת מעשה ,עוצבה
סביבה מתוקשבת שבה חברי הקהילה פעלו ,ובאמצעותה זוהו ותועדו מאפייני התפתחותה.
סביבה זו מאפשרת לעקוב אחר התרחשות שיחות חיות ולצפות בהקלטות של מפגשי ודיוני
ברשת אשר התקיימו בי המורי לחוקרי מהאקדמיה .במקביל ,ישנו תיעוד רפלקטיבי המבוסס
על גישת מחקר הפעולה ,לפיה החוקר מתפקד כמעצב הקהילה .הוא מתאר את מחשבותיו ולבטיו
לגבי תהלי התפתחותה ,תו התייחסות לרגשות ,למחשבות ,לאמונות ולידע .ניתוח של ראיונות
ע המורי החברי בקהילה מאפשרי להבי כיצד ה תופסי את התהלי שה חוו במסגרת
המתוקשבת.
ממצאי ראשוני מלמדי כי מעצבי הקהילה ניצבי בפני קשיי רבי ויו יומיי ,אשר
הופכי את הקמת הקהילה לתהלי מורכב הדורש חשיבה מתמדת מצד מפתחיה .בנוס,%
הממצאי מלמדי על החשיבות שמייחסי המורי ליכולת הסביבה המתוקשבת לאפשר לה
לשת %את עמיתיה בחוויות מקצועיות ואישיות .למרות זאת ,המורי בקהילה נעדרי עדיי
מרכיב של הזדהות עימה ,הסביבה המתוקשבת עדיי מעוררת אי אמו וניכור עניי המוביל
לתחושת שייכות נמוכה הנמדדת בשיתו %פעולה וחברות נמוכי ,ולכ יש לה קושי לתקשר
בצורה תכליתית ולפתח קשרי אישיי וחברתיי בתו הקהילה.
ממצאי אלו הובילו את מפתחי הקהילה לעיצוב מחודש של הסביבה המתוקשבת ושל אופ
ניהולה .שולבו מפגשי פני אל פני ,שנועדו להקטי את מרחב הזרות בי המשתתפי ,וכ עוצבו
מפגשי מתוקשבי המבוססי על שיח ,במקו על האזנה להרצאות.
תיעוד התהלי יאפשר לנו להערי את תרומת של שינויי אלו ליצירת הקהילה המתוקשבת.

החוקר האיכותני פנומנולוגיה של הקורסי הטרנספורמטיבי בהוראת הטיפול באמנות
בישראל כצייר פוינטליסטי המשתמש בכלי איכותניי כמכחולי ליצירת תאוריה מעוגנת
בשדה
אופירה הוניג ,בית ברל ,מכללת בדויד ילי ,אוניברסיטת סאססקס ברייטו אנגליה

באמצעות  25משתתפי המחקר ,המחקר מצליח לעג תאוריה ) (Grounded Theoryלגבי
קורסי דינמיי התנסותיי באמצעות אמנות ,הניבני סביב נושא תאורטי ספציפי.
לימודי התרפיה באמנות בישראל כמו בעול ,בעלי תפיסה דינמית וכוללי קורסי ייחודיי
אלו .קורסי שלמרות שבמרכזי ההכשרה לפסיכותרפיסטי באמנות בעול מתייחסי אליה
כמרכיב חשוב ומהותי  ,עדיי לא נחקרו .ובישראל מהות ומטרת לעיתי מעורפלת בעיני
המערכת האקדמית.
שאלות המחקר:
 .1מה מהותו ומרכיביו של קורס התנסותי דינמי באמצעות אמנות?
 .2מה תרומתו להתפתחות האישיות הטיפולית של הסטודנטי?
 .3מה תפקיד המרצה בקורס כזה?
מתודולוגיה:
האפיסטמולוגיה הקונסטרקטיביסטית שלי הכתיבה שימוש בפרדיגמה פנומנולוגית המתאימה
לדר בה נוטי מטפלי באמנויות להתבונ ביצירות הנוצרות בחדר הטיפולי.
כשבמהל המחקר התהוותה תאוריה מעוגנת בשדה ) . (Grounded Theory
מתודה
ראיונות עומק ע  11מרצי מארבע תוכניות וותיקות להכשרת מטפלי באמנות בישראל – דויד
ילי ,סמינר הקיבוצי ,לסלי קולג' ,אוניברסיטת חיפה )שאחרי השינוי האקדמי(.
"חקר מקרה" נתוני מקורסי 'התנסותיי דינמיי באמצעות אמנות' שאני מעבירה מזה כ 16
שני כייצוג למכללת בית ברל.
ראיונות עומק ע  14מטפלות באמנות בוגרות התוכניות השונות ,על תפיסת את תהלי
הכשרת.
ניתוח הנתוני
ניתוח הנתוני סוקרטי ,תאורטי ) Colley(2010ו ) Kvale(2009מדגיש את יכולת ה"חוקר
מבפני" לערו ניתוח נתוני כזה א הוא מצוי בידע התאורטי בתחו ומשתתפי המחקר
מחזיקי בידע תאורטי רלוונטי .מהנתוני התגבשה ההבנה כי במהות הקורסי הללו הינ
"טרנספורמטיבי" ,שבהגדרת יוצרי תהלי להשגת שינוי אצל סטודנטי באמצעות למידה
משמעותית ,על מנת שיהוו שגרירי לשינויי חברתיי .נמצא כי הקורסי ההתנסותיי
דינמי באמצעות אמנות נבני בהתייחסות לנושא תאורטי ובהתייחסות לתהליכי רגשיי
הרלוונטי לסטודנטי ולקבוצה הספציפיי ומשפיעי על התפתחות האישיות הטיפולית של
הסטודנט בנושא.

Development of Relationship between Narrative of Illness and Post-trauma
Exposure among Civilians
Dr. Ami Eldar-Elfassi, Oranim College

There are many studies of the phenomenon of Post-Traumatic Stress Disorder. The
interest of this study is to explore the connections between the development of the
phenomenon of post-trauma, and the adoption of a narrative of illness. The study's
main concern if the cultural side of the phenomenon of post-trauma, where for the
sake of the study, there is no distinction between post-traumatic stress against the
initial (direct exposure) and post-secondary exposure to trauma (Secondary Trauma).
The cultural diagnostic process does exist today as a routine diagnosis in the DSM
and therefore, the approach to treatment is largely based on symptomology. Ignoring
the cultural aspect of the phenomenon, undercuts the understanding of the
development of post-trauma in some cases.
For the purpose of clarifying the issue, I wrote a theoretical model which simulates
the development of post-trauma, by means of adopting symptoms and constructing
them culturally. This study consists of two parts. First, introducing the model and
establishing its validity based on the literature review; Afterwards, the model is
applied in the group therapy of the research group, using cognitive behavioral therapy
method, the most recommended treatment for post traumata, combined with narrative
therapy. In order to implement the model, I built a therapeutic guide which I used in
the treatment group in the second part of the study.
The applied research focuses on the evolution of the symptoms of post-trauma which
create differing narratives from person to person about the experience of a traumatic
event. Construction of the narrative in post-trauma sufferers derives from the
traumatic experiences themselves and the ability to cope with it.
A narrative of post-traumatic stress is actually a story through a traumatic event
interpretation adopted by those who have experienced a traumatic event, directly or
indirectly.
The main narratives of sickness and health stem from the private sphere and are
concentrated around the central narrative of family narrative. Perception of the threat
on the institution of the family dictates the power of corresponding narratives.
Anxiety and Worry Narrative, the degree of presence and strength of the narrative of
death, use of the faith reliance on God narrative that allows an external anchor, which
one is a source of solace and hope for a powerful being, which on the other hand,
allows your "responsibility" family perfection lies heavy on the patient, to God
Almighty. Degree of religiosity narrative often enters the narrative of faith and
sometimes stands alone. The importance of this study is among other things, turning
the spotlight to the neglect of modern conceptions that see a person as part of the
adoption of post-modernist understandings, that return the status of human society as
a whole present a holistic and touching on his troubles, through understanding of life
and through his thinking through the design environment's contribution to man's
interpretation of his life experiences and his perception, the threat as a whole and not
as a part of a system.

גברי הומוסקסואלי וביסקסואלי מנישואי נטיה מעורבת :מעבר מפיצול לשילוב
אדיר אדלר ,פרופ' עדי ב ארי ,אוניברסיטת חיפה

התפיסה הבינארית ההטרו נורמטיבית מקשה על אנשי באוכלוסייה להבי כיצד נית לשלב בי
נטיה מינית הומוסקסואלית למסגרת נישואי הטרוסקסואלית .ע זאת ,סקרי והערכות
מדעיות מראי כי קיי אחוז לא מבוטל של גברי הומוסקסואלי/ביסקסואלי שמתחתני
ע אישה באוכלוסייה הכללית .תופעה זו מכונה נישואי נטיה מעורבת.
בספרות המדעית המעטה שנכתבה אודות התופעה ,נהוג לרב לחלק אותה לשני מצבי :מצב בו
האישה אינה יודעת על הנטיה המינית של ב זוגה ומצב בו היא יודעת .כאשר האישה אינה יודעת,
הספרות מתמקדת בגבר ההומוסקסואל/ביסקסואל שמתמודד ע ההסתרה והשלכותיה
הרגשיות ,קוגניטיביות והתנהגותיות .במצב בו האישה יודעת ההתמקדות היא בתהלי היציאה
מהארו ובהשלכותיו ברמה האישית ,הזוגית והמשפחתית.
מטרת מחקר זה הנה להרחיב את הידע המועט בנושא ולהגיע להבנה גדולה יותר של תופעת
נישואי הנטייה המעורבת .לש כ  ,נבחנו החוויות והמשמעויות הניתנות לחיי במסגרת שכזו,
מתו נקודת מבט של הגברי ההומוסקסואלי/ביסקסואלי.
הפרדיגמה הפנומנולוגית נבחרה כמתאימה ביותר לחקירת החוויה הסובייקטיבית של הגברי
המשתתפי במחקר .שלושי ושמונה ראיונות עומק חצי מובני התקיימו ע גברי ,כאשר אצל
עשרי ושניי מה האישה יודעת על הנטייה המינית ואצל שישה עשר האישה אינה יודעת.
הממצאי מראי כי נית להבי חיי במסגרת נישואי נטיה מעורבת על גבי רצ %בעל שני קצוות:
פיצול ושילוב .רצ %זה בא לענות על השאלה הבסיסית :הא נית לשלב בי נטיה מינית
הומוסקסואלית לנישואי הטרוסקסואלי?
מחקר זה מציע מודל תיאורטי שעלה מתו הנרטיבי של המשתתפי .המודל מכיל שישה
מרכיבי מהותיי שיכולי לתרו להצלחת נישואי נטיה מעורבת.

אלימות נגד נשי ערביות על יד ב זוג :ההקשר החברתי תרבותי והסוציו פוליטי של תפיסת
הבעיה ,השלכותיה וההתמודדות עמה
רג'דה אלנאבולסי ,האוניברסיטה העברית בירושלי

מטרת המחקר ,הינה ,בחינת התהליכי האישיי והבי אישיי שעוברות נשי ערביות נפגעות
אלימות החיות ע ב זוג ,והתמודדות ע תהליכי אלה והשלכות האלימות עליה.
שאלות המחקר :מה ה תפיסותיה של הנשי הערביות נפגעות האלימות את התהליכי
האישיי והבי אישיי שה עוברות כתוצאה מאלימות ב זוג נגד? ,כיצד נשי ערביות נפגעות
אלימות מתארות את השלכות האלימות עליה? ,כיצד ה מתמודדות ע אלימות ב זוג כלפיה?,
הא לקונטקסט החברתי ,התרבותי והסוציו פוליטי ישנה זיקה לתפיסת ההשלכות ודרכי
ההתמודדות של האישה הערבייה נפגעת האלימות?.
שיטת המחקר :תיאוריה מעוגנת בנתוני בשדה ).(Grounded Theory G.T.
אוכלוסיית המחקר :רואינו  23נשי ערביות נפגעות אלימות החיות ע ב זוג ומייצגות תכונות
שונות )גיל ,השכלה ,דת ,אזור מגורי ,מספר ילדי ,מספר שני של אלימות ב הזוג ועוד(.
כלי המחקר :ראיו עומק חצי מובנה.
הממצאי:
 .1הגדרת האלימות שחווה האישה מב זוגה לאור חיי הנישואי.
 .2אסטרטגיות ודרכי התמודדות מחוויית האלימות הראשונה ועד הראיו.
 .3קטגוריה המתייחסת לתפיסת העצמי ,תפיסת הבעל והזוגיות ,תיאור חיי הילדות ,תפיסת
שירותי הרווחה והשירותי הפורמאליי והבלתי פורמאליי.
 .4תיאור הנשי את סיבות ההישארות ,ומה משפיע על התמודדות והישארות.
 .5תפיסת השלכות האלימות ברמות השונות לאור חיי הנישואי .הנשי תיארו השלכות ברמה
האישית ,ברמה הבי אישית ,השלכות רגשיות נפשיות ,ההתנהגותיות תפקודית ,השלכות ברמה
הקוגניטיביות והפיזית גופנית .השפעה נוספת ,הינה ,על מעמדה של האישה בחברה שלה והיחס
כלפיה ,השלכות על האימהות ותפיסת האימהות והשלכת האלימות על הילדי.
 .6הנשי תיארו וחדדו את חשיבות ההקשר החברתי תרבותי והסוציו פוליטי והשפעותיו על
הקטגוריות לעיל.

מורי משתלבי בהוראה – מה משמר אות במערכת?
ד"ר אביגיל צברי ,ד"ר תחיה וינוגרד ג'א ,מכללת תלפיות
ד"ר דינה שקולניק

חינו הוא בי חובותיה הראשוניי של מדינה לאזרחיה ונחשב לאחת מאבני התשתית בכל מדינה
מתוקנת .בעזרתו נית למנוע אי שוויו חברתי הנובע מגזענות ,מעוני ,או מהבדלי מעמדיי.
במקביל מאפשר החינו התפתחות אישית והזדמנויות שוות לכל נפש ומתווה מסלולי קידו
ותקווה לכל .לצור קיומו של חינו מיטבי נחוצי מורי איכותיי ,מקצועיי ,חדורי מוטיבציה
ותחושת שייכות הרוצי ללמד ולהתמיד בעבודת .אול ,מערכות החינו בישראל ובעול
סובלות מקשיי רבי ,ביניה נשירת מורי מהמערכת בשלבי שוני של עבודת וירידה
בערכו של מקצוע ההוראה )ב פר /וחובריה .( Webb&Vulliamy, 2004 ;2009 ,על פי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה :בכל שנה בממוצע עוזבי לצמיתות את ההוראה בישראל כעשרה
אחוזי מהמורי .המחקר הנוכחי נות במה לקול של מורי הנשארי במערכת ומתמקד
בגורמי החיוביי המשפיעי על איש החינו להתמיד בעבודתו החינוכית מתו אחריות,
ופעמי רבות מתו תחושת סיפוק ומשמעות .מטרת המחקר לזהות גורמי לשימור של מורי
במקצוע לעומת גורמי המשפיעי על ההחלטה לפרוש מ ההוראה ,ובכ חדשנותו :בעוד
שמחקרי רבי עוסקי בשחיקה ובנטישת מורי את מערכת החינו  ,מתעד המחקר תחושות
ואמירות של מורי מתמידי ומאפשר להבי כיצד נית לשרוד במערכת.
השתתפו במחקר  121בוגרות מכללה לחינו שהשיבו לראיו טלפוני חצי מובנה .ננקטה במחקר
מתודולוגיה המשלבת בי גישה כמותית לאיכותנית .נמצא במחקר כי מאפייני אישיותיי
פסיכולוגיי ובראש שאיפות אלטרואיסטיות לשרת את החברה ואהבת ילדי נתפסי כגור
מרכזי המשפיע על השימור במערכת.
כמו כ לאקלי בית ספרי תומ ולהכשרה נאותה יש תפקיד מכריע להשתלבות בהוראה.
לעומת זאת גורמי מדיניי ומערכתיי ,וגורמי חברתיי כגו :מעורבות הורי והידרדרות
בנורמות התנהגות של תלמידי מקשי על השתלבות במערכת ההוראה.
בהרצאה נתייחס לכוח שבמחקר האיכותני להציג את תפיסת עולמ של המתמידי בהוראה.

מה דוקר את העי ומקומ את הלב? גבולות הציות בצה"ל
אלונה רודד ,אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי

כמה מהמחקרי הידועי ביותר בפסיכולוגיה עוסקי בציות לסמכות בניסיו להבי עוולות
אנושיות .מאיד  ,לא נית להתעל מדוגמאות בה ניצול לא הול של כוח ושימוש לא מוסרי
בסמכות עוררו התנגדות וא %הובילו לשינוי חברתי .על הפסיכולוגיה ,א כ ,לנסות להבי את
מגוו התגובות ההתנהגותיות ,החברתיות והקוגניטיביות לגורמי סמכות ,ולא לחקור פרקטיקות
של היענות והתנגדות במנותק אלו מאלו .הצבא ,בפרט ,מהווה דוגמא בולטת למסגרת בה סוגיות
של משמעת והיררכיה תופסות מקו מרכזי ) & e.g., Elizur & Ishai-Karin, 2007; Kelman
 ,(Hamilton, 1989וזאת לצד אי ציות וסירוב מטעמי מצפוניי ) ,(e.g., Linn, 1998ולפיכ
מציע קרקע פוריה לבחינה מעמיקה של תופעות אלו .המחקר הנוכחי מתחקה אחר תהליכי
חשיבה והבנייה של חיילי צה"ל בנוגע לפעולות ה של התנגדות וה של שיתו %פעולה ע נהלי,
פקודות ונורמות במסגרות היררכיות בצבא ובאזרחות .העמדה התיאורטית עליה נשע המחקר
מנסה להימנע מהדיכוטומיה הנפוצה בי משתני דיספוזיציוניי )משתני אישיות ,או הסברי
הממוקדי באד פנימה( מחד ,למשתני מצביי )משתני סביבה ,או הסברי הממוקדי
בהקשר המיידי בו האד נמצא( מאיד )ראו  Zimbardo, 2007לאבחנה תיאורטית זו( ,ומדגישה
את יחסי הגומלי בי הפרט למצב .הדגש על יחסי גומלי בא לידי ביטוי בהתמקדות בתהליכי
חשיבה והבנייה החושפי את מער

השיקולי של אנשי במצבי חברתיי מורכבי

ועמומי—שיקולי שלעיתי מתחרי ,מתנגשי ,או סותרי אלו את אלו ) Turiel, 1989,
 .(2005המחקר שוא %לחשו %ולנתח את מגוו השיקולי שאנשי לוקחי בחשבו כאשר ה
שופטי התנהגויות של ציות וסירוב ,ולפיכ מנסה להאיר מורכבויות בקוגניציה חברתית .מתו
מחוייבות עמוקה לעמדה של יחסי גומלי והימנעות מדיכוטומיות
כוזבות ,המחקר משתמש בשיטות מעורבות ,המותירות מקו לניתוח של המורכבות ,העושר,
והייחודיות של כל דוגמא ודוגמא מחד ,ואבסטרקציה של דפוסי כלליי בשיפוט וקוגניציה
חברתית מאיד .
המחקר מבוסס על ראיונות אישיי ע חיילי מילואי מיחידות קרביות בצה"ל ,אשר השתחררו
משירות חובה בחמש השני האחרונות .בחלק החצי מובנה של הראיו ,הוצגו למרואייני עשר
דילמות היפותטיות בה חיילי ואזרחי מתמודדי ע מקור סמכות שה לא מסכימי עמו.
בחלק הפתוח יחסית של הראיו ,המשתתפי נתבקשו לתת דוגמאות למצבי שחוו במהל
שירות הצבאי בה נדרשו להחלטות הקשורות לציות או התנגדות לסמכות צבאית .השימוש
במצבי היפותטיי מאפשר בחינה שיטתית יחסית של הבניות של מצבי ספציפיי ,ושל
השיפוטי הנלווי להבניות אלה .השימוש בדוגמאות אישיות מחיי המשתתפי עצמ מאפשר
ראייה יותר אותנטית ומעוגנת של השיקולי השוני של חיילי צה"ל אל מול וכחלק מהמערכת
הצבאית.

סטנדרטיזציה תחיקתית כהזדמנות לבחינת היבטי חברתיי במער החירו
ובמוכנות מערכת הבריאות
אודיה כה  ,ירו בר דיי ,פאולה פדר בוביס ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

רקע :הרשות השלטונית אחראית על מכלול גורמי המשפיעי על היק %ועצמת תוצאותיו של
אסו שהתרחש .על כ ,באחריותה לבנות תכנית מענה רלוונטית לצרכי שיתעוררו בזמ חירו.
בליבת המענה לאסונות נמצאת המערכת הרפואית .מוכנות רפואית תחיקתית מוגדרת כקביעה
בחוק של סטנדרטי הנחוצי למוכנותה של מערכת הבריאות למת מענה ראוי .בספרות מתואר
מודל למוכנות רפואית תחיקתית )להל המודל( שמקורו בארה"ב .המודל כולל ארבעה מרכיבי:
חוק ,תיאו ,כשירות והפצת ידע .מערכת הבריאות בישראל עוסקת בבניית תכניות מענה לאירועי
חירו .תכניות אלו כוללות אלמנטי רבי הרלוונטיי לצרכי שיתעוררו .יש מקו לבחינה
ביקורתית של הצור בסטנדרטיזציה תחיקתית לשעת חירו.
מטרת העבודה :לבחו את יחס של בעלי תפקידי בכירי במערכת הבריאות כלפי
סטנדרטיזציה תחיקתית של מוכנות מערכת הבריאות לשעת חירו.
שיטת המחקר :בוצעו עשרה ראיונות עומק ע מומחי תוכ בעלי עמדות מפתח במער החרו של
תחו הבריאות בישראל .המרואייני הביעו את יחס לנושא באמצעות התייחסות למרכיבי
המודל .המחקר עשה שימוש באמצעי גרפיי לתיאור היחס בי מרכיבי המודל השוני.
ממצאי עיקריי :נמצא כי תיאו תחיקתי נתפס כמשמעותי ביותר .קיימת שונות בחשיבות
אותה ייחסו המרואייני למרכיב החוק .נמצאו הבדלי בגישות המרואייני להיבטי הקשורי
בהפעלת מערכת הבריאות בחרו ובהתפתחותו של המגזר הפרטי ושילובו בתכנית המענה; עוד
עולה כי מער החירו משמר בהתנהלותו קודי הנהוגי במערכת הצבאית.
מסקנות :ההתייחסות לסטנדרטיזציה תחיקתית של מערכת הבריאות לחירו מושפעת מאופיו
של מער החירו שנוצר בצלמה של המערכת הצבאית .למצב זה השלכות על תפקודו של מער
החירו בעת בניית המענה לחירו ובתקופת החירו עצמה .על קברניטי המערכת ללמוד את
התמורות החברתיות והמבניות המתחוללות בעול ובישראל ולהגיע להסכמה על פתרונות
המשלבי מתווה רגולטורי שיקד תפקוד מיטבי של המערכת בחירו.

שילוב רגשות בהוראה מתיאוריה למעשה ,בשיטת "מעגלי הלב"
היילי רוזנבלוAnglia Ruskin University, U. K. ,

הרצאה זו מציגה מחקר הערכה לגישה חדשה להכשרת מורי "מעגלי הלב" .התכנית "מעגלי
הלב" פותחה כמענה לאתגר העומד בפני מורי העובדי ע תלמידי בעלי לקויות למידה
והפרעות קשב וריכוז.
תכנית ההכשרה מבוססת על תיאוריות הוליסטיות הומניסטיות )פרנקל ;1971 ,פרו(1983 ,
ומכוונת להעצמת האישית רגשית של מורי לצור פיתוח המקצועי .גישה זו רואה בשילוב
רגשות בהכשרה להוראה חלק אינטגראלי בהתפתחות הכוללת של מורי ))Koarthagen, 2005
; (Hargreaves, 2001החיונית לצור יצירת אווירה של אמו ע התלמידי וקיו דיאלוג אמפטי
ומכבד ביניה )אופלטקה.(2011 ,
מטרות מחקר ההערכה היו לחקור את התהליכי שהמשתתפי חוו בתוכנית ,כאמצעי ליישו
בהוראה גישה של שילוב תלמידי ע צרכי מיוחדי  .הפרדיגמה המתודולוגית במחקר זה היא
איכותנית אינדוקטיבית ) .(Straus & Corbin, 1990המבנה האופרטיבי של המחקר הוא חקר
מקרי הכולל אחד עשר נחקרי אנשי חינו בוגרי תכנית ההכשרה "מעגלי הלב" .עיצוב המחקר
וביצועו התבסס על עקרונות התיאוריה המעוגנת בשדה ושילב את איסו %הנתוני וניתוח זה
בזה באופ ספירלי .הכלי העיקריי לאיסו %הנתוני היו ראיונות עומק ,יומני תיעוד של
הנחקרי ושל החוקרת ותצפיות באמצעות צילומי וידאו וסטילס .ניתוח הנתוני נעשה
באמצעות ניתוח תוכ .אחד עשר המקרי נותחו תחילה כל אחד בנפרד ולאחר מכ בהשוואה זה
לזה .
ממצאי המחקר המרכזיי מצביעי על כ שהסרת מחסומי רגשיי של הנחקרי ,במהל
הקורס ,פיתוח הקשבה לעצמ ולאחרי ,כמו ג הבעה עצמית של רגשותיה באמצעות שילוב
אומנויות בלמידה ,תרמו להעצמת כבני אד וכמורי .העצמת של המורי הנחקרי
הוליכה לאימו /גישת הוראה חיובית בעבודת ע תלמידי בעלי צרכי מיוחדי .תנאי הקורס
העיקריי שאפשרו את התפתחות האישית והמקצועית של הנחקרי היו :הקשבת המורה
לנחקרי ושימוש בסגנונות ודרכי הוראה ייחודיי

חווית ההיעזרות של מתבגרי הפוני לקבלת תמיכה נפשית באינטרנט
ניר ויטנברג  ,אוניברסיטת תל אביב

בהרצאה זו אתייחס להתנסויותיה של מתבגרי הפוני לקבלת עזרה נפשית באפיקי תמיכה
מקווני ,בהתבסס על נתוני מהספרות ומעבודת הדוקטורט שלי העוסקת בתחו זה.
האינטרנט מהווה כיו חלק משמעותי משגרת יומ של מתבגרי רבי .נגישותה של הרשת
והיותה צוהר למידע והיוועצות רגשית ,בולטת במיוחד על רקע לבטי ושאלות המעסיקות
מתבגרי רבי בתחו האישי ,המשפחתי והחברתי .על א %תקופות המלוות לעתי בלח/
ומשברי ,רבי מהמתבגרי בוחרי שלא לפנות לגורמי תמיכה מקצועיי .מנגד ,התבוננות
בזירת הפעילות המקוונת של בני נוער באתרי סיוע ותמיכה ,חושפת פעילות ענפה במגוו נושאי
רגישי.
עיו בספרות המחקרית מעלה כי על א %התרחבותו של חקר ההתערבויות הייעוציות ברשת
) (online counselingוחר %ההכרה הגוברת במועילות ,ישנה התייחסות מועטה למבע
הסובייקטיבי של מקבל העזרה ברשת .ליבת המחקר נשענת על מערכי ניסוי ,מחקרי עמדות כלפי
פנייה לעזרה ,שאלוני שבחנו היבטי ממוקדי או לחלופי התייחסות לגורמי הסיוע .יתרה
מזאת ,מרבית המחקרי בתחו נערכו בקרב אוכלוסיות כלליות שאינ מצויות בהכרח במגע ע
שירותי בריאות הנפש והרווחה .לפיכ  ,כדי לבחו את האופני שבה הפנייה לרשת מסייעת,
קיימת חשיבות נעלה לביטוי קול וסיפור של מתבגרי במצבי מצוקה ולמשמעויות )החיוביות
והשליליות( שה מקני למענה הנית.
ברצוני למקד את הדיו בחקירת ההשלכות של מאפייני הטכנולוגיה על מפגש העזרה ברשת
וביחסי הגומלי שבי התערבות תמיכתית ברשת ובי המענה הפרונטאלי .ההרצאה תלווה
בממצאי ממחקרי איכותניי וכ בנתוני ראשוניי ממחקרי שנעשה בסביבה הטבעית לאורה
של ה'תיאוריה המעוגנת בשדה' .איסו %הנתוני מבוסס על ניתוח תוכ של טקסטי מקווני
מערו /תמיכה אישי )צ'אט( וקבוצתי )פורו( ושל ראיונות עומק אישיי ע מתבגרי הפוני
לאתרי סיוע נפשי ברשת.

תפיסת הורי את תפקיד בנוגע למניעת השימוש בסמי ואלכוהול של ילדיה
ד"ר חגית לוי ,המכללה האקדמית אשקלו

המחקר נער בישראל ב  . 2009אוכלוסיית המחקר הייתה הורי אשר בי ילדיה לפחות ילד
אחד בגילאי  12 18בהנחה שבקבוצת גיל זו קיימת סבירות גבוהה לשתיית אלכוהול והתנסות
בשימוש בסמי.
מטרות המחקר היו .1 :לחקור וללמוד כיצד ההורי תופסי את תפקיד בנוגע למניעת השימוש
בסמי ובאלכוהול של ילדיה ומה סגנונות הפעולה שלה  .2לחשו %את האתגרי בפניה
ניצבי ההורי בבוא לממש תפקיד זה.
כלי המחקר היה ראיו עומק זוגי ) ,(conjoint interviewוראיו עומק פרטני.
אוכלוסיית המחקר כלל  24מרואייני 10 ,זוגות הורי אשר רואיינו יחדיו ,ו  4הורי יחידי
אשר רואיינו כל אחד בנפרד.
הנתוני נותחו ב  2שלבי של ניתוח איכותני~ בשלב הראשו נער ניתוח תוכ קטגוריאלי
ופרשני לפי גישתו של שקדי ) .(2010ניתוח זה הפיק תשובות לשאלה "מה" סיפרו ההורי?
בשלב השני נער ניתוח צורני לשל )ליבלי  ,תובל משיח וזילבר .(2010 ,ניתוח זה הפיק תשובות
לשאלה "אי " ה סיפרו את "מה" שה סיפרו?
ממצאי המחקר מראי כי תפיסת ההורי את תפקיד בנוגע למניעת השימוש בסמי ובאלכוהול
מאופיינת בתנועה שבי נוכחות לנעדרות.
בהרצאתי אתייחס לשיקולי בתכנו מחקר איכותני ובבחירת כלי המחקר ואופ הניתוח כמו ג
לשיקולי בבחירת אוכלוסיית המחקר ,ולמעורבותי כחוקרת שהיא ג אשת טיפול.
במידת הדרישה והצור אציג ג את ממצאי המחקר ,תרומתו המדעית והמעשית וחשיבותו
למער השיקולי בבניית מודלי של ייעו /הדרכה וטיפול להורי ולמשפחות.

"המסע של דארווי" – הצגת תיאטרו במוזיאו מדע
ר פלג ,הטכניו ,מכו מנדל למנהיגות ,ירושלי
אילת ברע צברי ,הטכניו

סביבות למידה בלתי פורמאליות כגו מוזיאוני מדע ,יכולות להעניק לילדי צעירי חשיפה
חיובית למדע .חשיפה זו עשויה להגביר את עניי הילד במדע ,לצור עמדות חיוביות כלפי מדע וא%
להשפיע על בחירות מקצועות לימודי בהמש החיי .מוזיאוני מדע לעתי קרובות מוסיפי
תיאטרו לתכוניותיה כדר להחיות תערוכות שונות ,למשו מבקרי ולעזור ב'עיכול' של תוכ
מורכב .מחקרי קודמי על סביבת למידה של הצגות מדע בכלל והצגות מדע במוזיאוני בפרט
התמקדו בעיקר בתוצרי הלימוד של הצופי בהצגות .במחקר זה בחרנו במבט רחב יותר הלוקח
בחשבו לא רק את תוצרי הלמידה של הצופי אלא ג את מטרות היוצרי של ההצגה ,את
המחזה ,ואת האינטראקציות בי שלושת הגורמי הללו .לש כ אנו מאמצי את המודל של
 Hallלקידוד ופיענוח ) ,(coding and decodingהלקוח משדה המחקר של תקשורת ההמוני.
כמו כ ,אנו מותחי את גבולות המודל כדי לכלול סוגי השוני של תכניות לימודי בהיקשר
החינוכי.
במחקר נלמדה הצגת תיאטרו על דארווי ואבולוציה במוזיאו מדע ראשי באר ,/שנועדה ללוות
תערוכה באותו נושא .איסו %הנתוני כלל ראיו ע יוצרי ההצגה ,המחזה הכתוב של ההצגה,
ושאלוני וראיונות ע מבקרי במוזיאו )שצפו ושלא צפו בהצגה( .ניתוח הראיונות והתסריט
נעשו בצורה איכותנית .ניתוח השאלו נעשה בשיטות מעורבות .אותרו שבע מטרות עיקריות של
יוצרי ההצגה שמוינו לשלוש קטגוריות :מטרות כלליות של תיאטרו במוזיאו ,מטרות כלליות של
ההצגה ומטרות לימודיות ספציפיות .כמו כ ,נמצאו גורמי ,המשפיעי על קידוד מטרות
היוצרי לתו המחזה .עדויות נמצאו לכל אחת מהמטרות במחזה הכתוב .בתגובות הצופי
נמצאו עדויות למטרות הלימודיות הספציפיות ,א לא נמצאו עדויות חותכות למטרות הלימוד
היותר כלליות ,יתכ ומכיוו שמטרות אלו קשות יותר להשגה בחשיפה חד פעמית.

השימוש בזיכרו השואה סביב השיח על מדיניות ישראל כלפי מבקשי המקלט האפריקאי
רוני מיקל ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

זיכרו השואה הינו זיכרו קולקטיבי מרכזי באומה הציונית ישראלית .מחד ,מנוכס ומולא
זיכרו השואה ,כזיכרו פרטיקולארי לע היהודי ,כמו ג ,כזיכרו המתייחס לשואה דר פריזמה
של היחידי בה )"לכל איש יש ש"( ,ומאיד  ,קיימת התייחסות לזיכרו השואה כ"אנטי סיפר",
נרטיב השוא %לקבע את השואה בדג אוניברסאלי .משנת  ,2005החלו להגיע לישראל מבקשי
מקלט אפריקאי החוצי את גבול ישראל מצרי ,תופעה אשר הולכת וגוברת עד עצ היו
הזה .הזר הגובר של מבקשי מקלט מאפריקה לישראל מעמיד אתגר חדש בפני קובעי המדיניות
הישראלי .בתזה זו ,ברצוני לבחו את השימושי השוני בזיכרו השואה ,סביב הדיו על
המדיניות הישראלית כלפי מבקשי המקלט האפריקאי .השערת המחקר שלי היא שהשימוש
בזיכרו השואה כ"אנטי סיפר" ניכר בשיח של מבקשי המקלט עצמ ,בעוד שהוא נעדר מהשיח של
קובעי המדיניות ,התופסי את זיכרו השואה כזיכרו פרטיקולארי של הע היהודי .בי המדינה
למבקשי המקלט ,מצויי הארגוני ההומניטריי ,המנסי שלא לפרו /את גבולות השיח,
והמהלכי בזהירות בי השימושי השוני בזיכרו השואה ,בדיו על המדיניות .המתודולוגיה
שלי תתמקד בביצוע ראיונות חצי מובני ע קובעי מדיניות בממשלה וראשי ערי ,כמו ג ע
ראשי קהילות מבקשי המקלט וע אנשי הארגוני ההומניטאריי הפועלי למע מבקשי
המקלט .בנוס ,%אנתח כתבות חדשותיות ואבח הצעות חוק ,נהלי ותקנות בנושא הרלוונטי.

דילמות חינוכיות של עולי ממדינות ברית המועצות לשעבר המתמודדי ע התנהגויות סיכו
של ילדיה המתבגרי
פרופ' תמר הורובי ,/תמי ברוש ,מכו הנרייטה סאלד

מחקר בנושא 'שימוש בסמי ובאלכוהול בקרב נוער יוצא ברית המועצות לשעבר' נער בי השני
 ,2011 2009עבור הרשות הלאומית למלחמה בסמי ואלכוהול .המחקר שא %לאפיי את דפוסי
השימוש בחומרי ממכרי בקרב אוכלוסיית נוער זו ,תו העמקת ההבנה אודות המאפייני
התרבותיי והחברתיי הייחודיי לה ,אשר במפגש ע קשיי ההגירה ותהפוכות גיל ההתבגרות
תורמי להחמרת התופעה .המחקר נער במתודולוגיה משולבת וכלל העברה של שאלוני לצד
ראיונות עומק ע בני נוער ממוסדות גמילה ,מסגרות לנוער בסיכו וכ מסגרות לימוד 'רגילות'.
בנוס %כלל המחקר  45ראיונות עומק ע הורי לבני נוער במסגרות אלו ,אשר בוצעו על ידי
מראייני דוברי רוסית ,כול עולי והורי לילדי בעצמ.
בהרצאה המוצעת ברצוננו להתמקד דווקא בסיפור של הורי אלו ,הנאבקי על חינו ילדיה
המתבגרי והבטחת עתיד .על א %שסיפורי חייה מגווני ,כול מצאו עצמ נאלצי להתמודד
ע קודי תרבותיי שהתחלפו ,נסמכי על נורמות וסטנדרטיי חינוכיי שלא תואמי את אלו
הרווחי בחברה – כשה 'קרועי' בי ערכי מסורתיי של למידה ועידוד הצטיינות ובי הצור
ה'ישראלי' לאפשר לילדיה חופש והנאה .כ התמודדו המרואייני ,המתגוררי כול בערי
פריפריאליות ,ע אי קביעות בחייה וריבוי מעברי ,ע דילמות הנוגעות לזהות ולזהות
ילדיה וכ ע מציאות כלכלית מורכבת ,כשרוב עדיי נאלצי לעבוד שעות ארוכות בעבודות
שלא תואמות את השכלת .בנוס ,%סוגיה מרכזית שעלתה היא עוצמתה של תחושת הוויתור
הנער למע ילדיה ,והצור לקבל הכרה על כ מ הילדי עצמ ומ הסביבה.
לצד הקשיי ,חושפי הראיונות ג קולות של תקווה וא %שביעות רצו משילוב הנוכחי
והעתידי של ילדיה בחברה הישראלית ,ומלמדי על דרכי להקלה על מצוקותיה ולשיפור
ההתמודדות ע תופעת השימוש של בני הנוער בחומרי ממכרי.

חוסר ביטחו תזונתי ורעב בישראל תפיסותיה של משפחות החיות בחוסר ביטחו תזונתי
ושל עובדות סוציאליות ,זירה מורכבת של נקודות מבט
חלי בוזחיש ששו ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב

המגמה הדומיננטית המובילה את מדיניות הרווחה בישראל החל משנות ה  80של המאה הקודמת
נשענת על אידיאולוגיה ניאו ליברלית הבאה לידי ביטוי במרגינליזציה של מדינת הרווחה .מגמה זו
הובילה לגידול והעמקה של מימדי העוני והפערי החברתיי וליצירת בעיות חברתיות חדשות
כמו רעב וחוסר ביטחו תזונתי .חוסר ביטחו תזונתי במדינות מפותחות מוגדר כ"העדר נגישות
סדירה למזו מזי בכמות מספקת המאפשרת חיי פעילי ובריאי ומיצוי של פוטנציאל
התפתחותי".
עבודת המחקר עליה מבוססת הרצאה זו בחנה את תפיסותיה של משפחות החיות בחוסר ביטחו
תזונתי ושל עובדות סוציאליות כוללניות הנמצאות במערכת יחסי מסייעת ע אות משפחות,
ביחס לחוסר ביטחו תזונתי תפיסת הסיבות לבעיה ותפיסת דרכי ההתמודדות המצויות
והרצויות עימה .המחקר בוח את מערכת היחסי המסייעת בי העובדות הסוציאליות
והמשפחות בהקשר חברתי ,היסטורי ומגדרי ואת התפיסות של נשות המקצוע והמשפחות תו
שימת דגש לקונטקסט החברתי הרחב בו ה מתקיימות.
ההרצאה מורכבת משלושה חלקי מרכזיי של המחקר :ראשית ,הנושא של חוסר ביטחו
תזונתי ורעב בישראל כבעיה חברתית .שנית ,הצגת תמונה רב ממדית אודות הבעיה ,המורכבת
מנקודות מבט סובייקטיביות שונות ,משולבות ומצטלבות של המשפחות ושל העובדות .בי אלה
שזורה נקודת המבט שלי ,הזהות האישית והמיקו שלי כחוקרת ,אישה ,מזרחית ,פעילה
חברתית ועובדת סוציאלית .בחלק השלישי יוצגו ממצאי המחקר המרכזיי המלמדי על
מורכבות זירת המפגש של העובדות הסוציאליות והמשפחות בהתמודדות ע בעיות חברתיות
והיכולת להוביל לשינוי חברתי.
המחקר שוא %להעלות את המודעות לבעיה החברתית ולבחו על בסיס תפיסותיה של שתי
אוכלוסיות המחקר את הפרקטיקות שיכולות להוביל לשינוי חברתי ולמיגור התופעה של חוסר
ביטחו תזונתי.

The Creative potential of Mathematical Model Eliciting Activities
Talya Gilat, Miriam Amit
המחלקה להוראת המדעי והטכנולוגיה

The aim of the following case study was to examine the potential implications of
Mathematical Model Eliciting Activities (MEAs) on the development of mathematical
creativity. MEAs provide the student with the opportunities to deal with non-routine
"real life" challenges which encourage them to develop, create and invent significant
mathematical ideas (Lesh, Amit, & Schorr, 1997).
This study was based on mathematical modeling workshop and carried out in
"Kidumatica", math club of high ability students (Amit 2009).
The methodology of this research involved both qualitative and quantitative
approaches. The qualitative design contained classroom observations, written data of
the students and videotape records of students’ presenting their models at the end of
the workshop. These videotapes were transcribed and the transcripts were used along
with students’ written data to assist researchers in the analysis. Qualitative analysis
included organizing the data and searching for patterns to describe and display
students’ thinking process as well as their reasoning and their sources of knowledge
(mathematical and general). Furthermore, an inductive process was used to identify
the mathematical pattern and rules that they found and the mathematical
representation used to represent it. The quantitative analysis was made by using
Operational Mathematical Creativity Test (OMCT) which designed and developed by
the researchers during the case study. This instrument based on the qualitative results
and coexists with researchers’ revised definition of mathematical creativity. The
findings of this study clearly show some cognitive and affective characteristics that
could establish the foundations for the mathematical creativity development
methodology using MEAs.

הערכת למידת מיומנויות ושינוי תפיסות בתחו תקשורת המדע
מיה קאליר מירב ואילת ברע צברי ,הטכניו

תקשורת המדע הוא תחו מחקר אקדמאי חדש יחסית שעדיי לא התפתח באר ./אחד הנושאי
שהתחו עוסק בו הוא תפקיד של אנשי המדע בפעילות עבור הציבור הרחב .מעורבות ציבורית
עשויה לשנות את תפיסת הציבור לגבי מדעני .ע זאת ,לעתי קרובות מדעני נרתעי מיצירת
דיאלוג ע הציבור .הסיבות לכ מגוונות וביניה נית לציי היעדר מיומנויות תקשורת.
הקורס "תקשורת המדע :תיאוריה ומעשה" מתקיי במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי
בטכניו ובמסגרתו לומדי סטודנטי על מודלי שוני לתיוו מדע לציבור.
במחקר שאפיי את מיומנויות ותפיסות הסטודנטי בקורס 'תקשורת המדע' ואת התפתחות
במהל הקורס נער ניתוח איכותני לעבודות של  80סטודנטי שלמדו בו בשני .2009 2011
המחקר בדק מה מיומנויות ותפיסות הסטודנטי בנושא מדע בתקשורת וכיצד ה מתפתחות
במהל הקורס.
מיומנויות התקשורת שנבדקו התבססו על תכני שנלמדו בקורס .ההתפתחות במיומנויות נחקרה
באמצעות השוואת גרסאות הטיוטה של כתבות מדעיות שהוגשו על ידי הסטודנטי לגרסאות
הסופיות ,לאחר תיקוני עמיתי .בהשוואה נבדק הא חל שינוי בדר שבה הסטודנט כתב את
הידיעה המדעית או הא הוא הביא לידי ביטוי את הידע שרכש באמצעות ביקורת עמיתי
והרפלקציה .ההתייחסות באה לידי ביטוי בשלוש דרכי :א .תיקו הידיעה המקורית לדוגמה,
הוספת הסבר או אנלוגיה למושג מדעי .ב .הערות או תיקוני בשכתוב לעמיתי לדוגמה ,הצעה
לשינוי נוסח הכותרת .ג .הערות בנושא הנידו בתו הרפלקציה.
נמצא כי בעקבות ההתנסויות בקורס הסטודנטי מפתחי יכולת לתאר את מחקר בדר ברורה
יותר ,מיומנויות התקשורת המדעית שלה משתפרות והמודעות לצור בהפצת ידע מדעי עולה.
תוצרי הקורס מעידי כי הסטודנטי עשויי להיות לא רק צרכני ידע פאסיביי אלא א %יצרני
ידע בעצמ ובכ להגדיל את החשיפה לנושאי מדעיי במדיה החדשה.

להיות )אינטגרטיבי( או לא להיות )אינטגרטיבי( :מאחורי הקלעי של מערכות
לניהול משאבי אנוש
ד"ר אביב קדרו ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל

פעילות מערכות ניהול משאבי אנוש )מש"א( היא רב פונקציונאלית וענפה ,כ שעולה השאלה
אי נוצר הקשר בי הפונקציות השונות שנועדו לשרת את אות מנהלי ועובדי? עד כה לא
נחקרו המכניז והתהליכי המאפייני אינטגרציה פנימית במערכות ניהול מש"א.
המחקר התבסס על  ,Exploratory mixed methodsוכלל שני שלבי :מטרת המחקר האיכותני
היתה להגדיר ולפתח מודל תיאורטי אשר יאפשר לזהות את המכניז והתהליכי המאפייני
אינטגרציה פנימית במערכת ניהול מש"א .מטרת המחקר הכמותי היתה לבנות ולתק %כלי מחקר
למדידת המשתנה.
מחקר מס'  :1נערכו ראיונות חצי מובני ע עשרי ואחד מנהלי מש"א ומנהלי בכירי במגוו
ארגוני .ניתוח תוכ של הראיונות הוביל למודל הכולל רשת קשרי סיבתית ) A causal network
 (modelשל המושג אינטגרציה פנימית במערכת ניהול מש"א .שני מרכיבי אובחנו כגורמי
בתהלי האינטגרציה תשתית בניהול מש"א ותהליכי תקשורת פנימיי ,וה נתפסי כחיוניי
ומובילי לגור השלישי תהליכי אינטגרטיביי ברמה המערכתית וברמת הטיפול בפרט .על
פי המודל נית היה להבחי בי מערכות ניהול מש"א בעלות רמת אינטגרציה גבוהה לאלו
המאופיינות ברמת אינטגרציה נמוכה.
מחקר מס'  :2כלי מחקר שפותח על בסיס המודל הופ /בקרב מאתיי שלושי ושלושה אנשי
מש"א .כלי המחקר עבר מבחני תוק %ומהימנות .החלוקה לשלושת מרכיבי המודל אומתה ב
 ,EFAא כי מבח זה הוביל לשינויי מעטי בחלוקת ההיגדי לממדי בתו כל מרכיב .במבח
 ,CFAנמצאו יחסי מולטי קולינאריי בי תשתית ניהול מש"א ותהליכי תקשורת פנימיי.
מנקודת מבט רעיונית ,למרות ששני גורמי אלו נפרדי ,נית לראות כי ה תומכי אחד בשני,
ג במבחני קורלציה .כמו כ ,נמצא קשר חיובי מובהק בי תשתית ניהול מש"א ותהליכי תקשורת
פנימיי לתהליכי אינטגרטיביי.

המחקר הוא חלק מעבודת דוקטורט בהנחיית פרופ' איל משול וד"ר שי צפריר

ערכי בספרות ילדי ככלי לחינו ערכי בגיל הר :בחינו הממלכתי דתי ,בחינו החרדי
)החינו העצמאי( ,ובחינו היהודי המתקד )רפורמי( – מחקר משווה
אתי רוזנטל  ,אוניברסיטת בר איל ,סמינר הקיבוצי

עבודה זו באה לבחו את הערכי החבויי בספרות הילדי לגיל הר  ,המשמשת את המחנכי
בזר הממלכתי דתי ,החרדי והיהודי המתקד בעבודת החינוכית להקניית ערכי.
האוריינטציה של המחקר היא נטורליסטית איכותית .המחקר ד בטקסטי ספרותיי לגיל
הר ובקונטקסטי – ההשתמעויות החברתיות ערכיות הגלומות בה ,ואשר בשלה מהווה
הספרות לגיל הר אמצעי להנחלת ערכי בידי המחנכי בגיל זה.
הערכי לשיטה זו  ,ממויני לערכי כלל )חברה( ,וערכי פרט )היחיד( .אלו הורחבו לשלוש
אוריינטציות ערכיות קוטביות מרכזיות :אישיות ,בי אישיות ואל אישיות.
אוכלוסיית המחקר כללה  30מחנכות בגיל הר ,משלושת הזרמי שנחקרו.
שיטות המחקר לאיסו %המידע הינ איכותיות ,פרשניות הומניסטיות ,והתבססו על ראיונות
מקדימי ע "אנשי מפתח" בזרמי השוני' ,ניתוח מסמכי' לכ  150ספרי ילדי )ניתוח
ערכי ספרותי( ,וכ איסו %מידע משאלוני וניתוח .עיבוד המידע נעשה באמצעות ניתוח תוכ
להיגדי בשאלוני ולטקסטי בספרי הילדי.
לסיכו ,נערכה השוואה איכותית וכמותית של הממצאי הערכיי בזרמי הדתיי השוני.
מכלל הממצאי שעלו מסיכו מיו ערכי משווה ,שנער לכלל הרשימות הערכיות בשאלוני
המחנכות ,והערכי שעלו מ הסיפורי המשמשי את המחנכות להקניית ערכי בשלושת
הזרמי ,עלה כי :הער הדומיננטי ביותר ,הינו "כבוד הדדי /חברות" ,וזאת בדגש על 'מצוות
שבי אד לחברו' .השני בדירוג הינו" :אמונה באל /קיו מצוות /מסורת" .השלישי,
הער ":אהבה /כבוד במשפחה" .במקו הרביעי הופיעו יחד הערכי " :אינדיבידואליות /קבלה
עצמית" ו"אהבת הע והאר .".הער " :מציאותיות /בגרות /התמודדות" ,הופיע במקו
החמישי.
הספרות משמשת אמצעי ליצירת לכידות תרבותית חברתית .במחקר עלה כי שלושת הזרמי
קרובי זה לזה בתחומי ערכיי רבי .למרות זאת ,הינ רחוקי זה מזה כרחוק מזרח
ממערב.
כל זר למעשה ,מצוי ב'חברה רב תרבותית' ,ובעצ מושפע מהחברה בה הוא מצוי .השאיפה
היא ,שתתקיי אחדות לאומית יחד ע פלורליז תרבותי ,וכ שימור מורשת תרבותית,
ובמקביל ,קבלת ערכי ציבוריי כלליי ,תו דיאלוג מתמיד.
כיו נראה שקיימת חשדנות הדדית בי זרמי אלו .לכ ,יש לפעול לחינו פלורליסטי הדדי .דבר
זה יביא לקרבה והכרה הדדית של הזרמי בשונה ובמשות %לה ג יחד .האמונה היא,
שדיאלוג בתו כל זר ,ובי הזרמי ,יביא להבנות טובות יותר בחברה הישראלית ,ויאפשר
חיי בחברה מלוכדת.

"ג אני רוצה להיות אבא טוב" :קול של אבות שילדיה הוצאו מהבית בכוח החוק
פרופ' נחמי באו ואירית נגבי ,אוניברסיטת בר איל

ההכרה בכ שהתפתחות התקינה של ילדי הגדלי במסגרת חו /ביתית מושפעת מהקשרי
שה מקיימי ע הוריה הביאה להתעניינות רבה יותר בחוויות ההורי .ע זאת ,קיימת
התמקדות מחקרית מוגבלת בהורי שילדיה הוצאו בכוח החוק ועוד פחות באבות .הפוסטר
המוצע יציג ממצאי מחקר המבוססי על ראיונות עומק ע חמישה עשר אבות שילדיה הוצאו
מהבית בשלוש השני האחרונות במסגרת חוק הנוער .התמות המרכזיות שיוצגו בפוסטר יראו כי
) (1מרבית האבות חוו את ההוצאה מהבית כאירוע טראומטי המלווה באבדני שוני (2) ,האבות
סימנו את התקופה הראשונית לשהות הילד במסגרת החו /ביתית כתקופה הקשה ביותר לה
ולילדיה הדומה בביטויה לתהלי של אבל (3) ,מתיאורי האבות עולה כי יגונ אינו זוכה להכרה
חברתית וא %לא להכרה מקצועית מספקת (4) ,היקלטות הילדי במסגרת כרוכה בתהלי
התרגלות לא רק של הילדי עצמ אלא ג של אבותיה (5) ,ע חלו %הזמ האבות רואי כי
ההוצאה מהבית תרמה להתפתחות ילדיה ולשינוי בתפקוד ההורי .ממצאי מחקר זה חושפי
את חוויותיה של אבות שילדיה הוצאו בכוח החוק מהבית .ה שמי זרקור על אוכלוסיה שעד
כה זכתה להכרה מוגבלת במחקר כמו ג בפרקטיקה ובמדיניות.

נעמת מעניקה הזדמנות להצלחה
אאידה לוי  ,מנהלת רשת בתי הספר של נעמת
ד"ר טובה מיטלמ בונה ,מנוחה אשר ,שושיק לוי יפרח – מארגי בע"מ

בשנת תשס"ח כללה רשת בתי הספר של נעמת במגזר הערבי בצפו בתי ספר טכנולוגיי ,ביניה
ארבעה 24בתי ספר אשר צמחו מתו כיתות לימוד בודדות ,שהוקמו כמענה לנערות בסיכו שרצו
לרכוש מקצוע .בתהלי שהובילה נעמת הפכו הכיתות לבתי ספר וקבלו סמלי מוסד ואישור הגשה
לבחינות הבגרות .אוכלוסיית הנערות שלמדו בבתיה"ס הוגדרה כ "חלשה" ע פוטנציאל נשירה
גבוה ממערכת החינו .
בבתי ספר אלה התקיי מאמ /להביא את התלמידות לגמר לימודיה ע תעודה ,25אול מאמ/
זה הצליח רק באופ חלקי ולא סייע לה בהשתלבות בחברה .בתי הספר נעדרו תהליכי מכווני
הוראה ולמידה וחלק מ המנהלות והמורי של בתיה"ס חסרו רקע בחינו  .בנעמת ערכו הערכת
מצב והגיעו למסקנה כי יש לפעול לשיפור עבודת הניהול ולטיוב תהליכי ההוראה למידה.
הרשת גייסה קר פילנתרופית ,שהקצתה משאבי לבניית תוכנית התערבות שמטרתה לחולל
שינוי ,לקד את בתי הספר ולהביא לשיפור והתייעלות .מטרה נוספת היתה להצמיח בבתי
הספר הנהגה חינוכית מכוונת יעדי ומקצועית ,כדי להוביל את בתי הספר להתמקדות בצרכי
התלמידות ,להביא כל אחת למיצוי יכולתה ולסייע בשילובה במער העבודה בעתיד.
התוכנית פעלה במש שלוש שני וכללה מגוו תהליכי ומסגרות .היא לוותה לאור כל הדר
בתהליכי מעקב ובקרה פנימיי וכ בתהליכי משוב והערכה .בסיומה לימדו ההערכות כי רוב
מטרות התוכנית הושגו במידה משביעת רצו וא %נראה היה כי יש בתוכנית פוטנציאל ללמידה
מהצלחות .ברשת נעמת ובקר המלווה הוחלט לבצע מהל של חקר מקרה ) ,(case studyשישמש
בסיס ללמידה פני ארגונית שתאפשר ניסוח תובנות ואולי א %חילו /מודל לקידו אוכלוסיות
בפריפריה החברתית בישראל.
בפוסטר נציג את ממצאינו ונתייחס למודל העבודה מתו ראיה מערכתית.

 24בתיה"ס בישובי נח ,%שפרע ,תמרה ,וכפר קרע .בכל אחד מבתי הספר לומדות עד מאה תלמידות .צוות העובדי הכולל של
בתי הספר ,מנהלות ,מורי ,ומנחי )בהיק %של כ  40איש(.
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מנגנוני ברירה בזהויות סיפוריות :שיטה לניתוח נרטיבי
ד"ר גבריאלה ספקטור מרזל ,המכללה האקדמית ספיר

הסדנא תציג שיטה לניתוח נרטיבי המושתתת על הבנת נרטיבי עצמיי כתוצרי של בררה
מתו היסטורית חייו של המספר .באופ ספציפי ,כאשר אנו מספרי על עצמנו סיפור ,אנו
בוחרי ,מסנני ומסדרי – לרוב באופ לא מודע

את העובדות והאירועי המרכיבי את

כרונולוגית חיינו ,באמצעות ששה מנגנוני בררה .בתהלי זה של ברירה ,אנו טועני ) (claimזהות
מסוימת ,המעוגנת במעגלי ההקשר של תהלי הסיפור.
בהתא לכ  ,ניתוח הנרטיב מבקש להתחקות אחר הביטויי של מנגנוני הבררה בטקסט ,כאמצעי
להבי את "הזהות הנטענת" ) (claimed identityבו .השיטה מונחית על ידי אסטרטגיה
הוליסטית ,המתייחסת אל הסיפור כיחידה שלמה ובוחנת היבטי תוכניי וצורני כאחד.
הסדנא תציג את ההנחות התאורטיות שבבסיס שיטת הניתוח ,תדגי את תהלי העבודה ותזמי
את המשתתפי להתנסות בה.

ראיונות עומק
ד"ר אית שחר ,המכללה האקדמית ספיר

ראיונות עומק הנ כלי נפוצי וא %מרכזיי לאיסו %הנתוני במחקר האיכותני לסוגיו.
הראיו מספק מסגרת בה מתאפשר למרואייני לבטא בחופשיות את נקודת ההשקפה שלה,
ניסיו החיי והידע לגבי נושאי שוני מתו עולמ הפנימי ומהפרספקטיבה האישית שלה.
ראיו במחקר האיכותני אינו פעולה שגרתית ויומיומית של שאילת שאלות וקבלת תשובות .זו
אמנות הדורשת מיומנויות ,רגישות וניסיו כאשר על המראיי מוטל תפקיד מרכזי ביצירת מרחב
מאפשר בו המרואיי נכו להיחש ,%לתת אמו ,לחוש נוח ובטוח כדי לגעת בנושאי רגישי
ואישיי מעולמו הפנימי .טיב האינטראקציה בראיו תלוי בגורמי שוני המתרחשי בתו
הראיו עצמו מעבר לחשיבות ההכנה והבחירה של מרואייני.
בסדנא נתייחס לאופ שבו נער הראיו ,לניסוח השאלות ,לתהלי התפתחות הראיו ,להתנהגויות
ותגובות של המראיי בתו האינטראקציה בינו ובי המרואיי כל אלה ה מיומנויות הכרחיות
הנדרשות מהמראיי אות נלמד ונתרגל.
נעסוק על קצה המזלג במיומנויות בסיסיות ומשמעותיות ההופכות שיחה בה נשאלת שאלות
וניתנות תשובות לאמנות הנדרשת בקיו הראיו במחקר האיכותני .נתמקד בעיקר בראיונות
עומק חצי מובני ובסיפורי חיי.
*הסדנא מיועדת לסטודנטי לתארי מתקדמי

תוכנת אטלס
ד"ר אולז' גולדשטיי ,מכללת קיי ומכו מופ"ת

תוכנת אטלס נועדה לניתוח תוכ של מסמכי טקסט ומולטימדיה .היא מאפשרות לארג את
המסמכי ,לנהל את הניתוח תו איתור משמעויות של קטעי הטקסט )קידוד( ,יצירת הקשרי
בי מושגי המחקר ,כתיבת הערות ופרשנויות ,הצגה חזותית של מושגי במהל דיאלוג מתמש
בי הנתוני המקוריי לבי התובנות המתפתחות של החוקר על הסוגיה הנחקרת .התוכנה
מאפשרת ייצוג וניהול הניתוח באמצעי גרפיי .כמו כ היא תומכת בעבודה שיתופית של צוותי
חוקרי וא %בביצוע פרוייקטי שיתופיי מרחוק דר רשת האינטרנט.
מטרת הסדנה היא לחשו %את המשתתפי לאפשרויות התוכנה תו התנסות בפעולות בסיסיות
בניתוח ערכת חומרי מוכנה .הפעולות הבסיסיות ה:
•

יצירת ציטוטי )קטעי טקסט( וקידוד

•

הפקת פלטי לפי שאילתות

•

יצירת מיפוי חזותי של הקודי וניתוח קשרי גומלי ביניה

•

ניתוח סרטוני ומולטימדיה

•

שימוש באטלס לכתיבת סקירת ספרות.

מש הסדנה 3 :שעות ע הפסקה של רבע שעה.

Using the Listening Guide
Dr. Miriam Raider-Roth, University of Cincinnati

This post-conference workshop will focus on the application of the Listening Guide, a
voice-centered, relational, feminist qualitative methodology for analysis. Developed
by Carol Gilligan and colleagues (Brown & Gilligan 1992, Gilligan et al 2003), this
analytic methodology is appropriate for research studies that are exploring relational
aspects of human experience.

The Listening Guide is comprised of 4 distinct

listenings: The first listening asks the researcher to listen for the landscape of the
narrative – the landmarks, the distinctive features, the “plot” of the stories told. It also
asks the researcher to pay close attention to her own responses and to compose a
listener’s response. The second listening attends closely to the voice of the self that
the participant brings to the interview. The third and fourth listenings, also called the
contrapuntal listenings, attend closely to the tensions and harmonies of the thematic
voices.
Before the workshop, participants will be asked to read a selection of book chapters in
order to familiarize themselves with the Listening Guide theory, philosophy, and
history. This will help ground the group in essential understandings of this
methodology. Having read these chapters, we will be able to focus our energies on
learning how to use the Listening Guide and explore the many possibilities it presents.
References:
Brown, L. M., & Gilligan, C. (1992). Meeting at the crossroads. New York:
Ballantine Books.
Gilligan C, Spencer R., Weinberg, M.K. & Bertsch T.(2003) "On the Listening Guide:
A voice-centered relational method." In Camic, P.M., Rhodes, J.E. & Yardley, L.
(Eds.) Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology
and design. Washington, D.C: American Psychological Association Press.
Raider-Roth, M. (forthcoming). “Resisting Boys, Resisting Teachers”, Thymos
Journal of Boyhood Studies.
Raider-Roth, M. (2011). “Listening to the Heartbeat of the Classroom: Bringing the
Listening Guide to School” in Davis, P.C. Essays for Pleasure. London: Seagull
Books
Raider-Roth, M., Albert, M, Bircann-Barkey, I., Gidseg, E., Murray, T. (2008)
“Teaching Boys: A Relational Puzzle.” Teachers College Record, 110(2), 443-481.
Raider-Roth, M. (2005). “Trusting What You Know: Negotiating the Relational
Context of Classroom Life,” Teachers College Record, 105(7), 587-628.
Raider-Roth, M. (2005). Trusting What You Know: The High Stakes of Classroom
Relationships. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

Publishing Qualitative Study
Mitch Allen, Publisher, Left Coast Press, Inc

This workshop is designed to give you, the qualitative researcher, guidance on
how to publish your study. Taught by one of the leading publishers of
qualitative books and journals, you will learn how to think about your book or
article as a publisher or journal editor would, how to sell them on your idea,
and how to get the writing finished. An emphasis will be placed on the
importance of researching publication options and networking with
gatekeepers. You will be given strategies for approaching and convincing a
publisher to publish your book, ways to make your article attractive to editors,
and concrete steps for finishing that half-done study on your computer. Bring
your book or article idea to be discussed.

Writing for the Public
Akin Ajayi, Freelance Journalist

Research has a relevance that stretches far beyond the pages of peer reviewed
journals; public understanding of complex concepts across disciplines is enriched by
contributions from academia. At a time when academia is stymied by the twin
challenges of fund-raising for research and cutbacks in teaching positions, it is crucial
that researchers continue to remind the general public of the importance of their work.
However, the communication of research concepts to mainstream audiences is often
done by journalists, non-specialists at a remove from original research, and is
typically characterised by the over-simplification or distortion of key concepts.
This workshop will concentrate on the key factors that researchers and academics
must concentrate upon in order to communicate their ideas and research effectively
with a non-academic audience. Emphasis will be placed on writing and speaking for a
general audience; we will discuss structure, editing, jargon-free writing and gauging
the needs of audiences.
Participants will also have the opportunity to discuss indirect forms of communication
with the public, such as media interview management.
Participants are encouraged to bring abstracts or drafts of work in progress, to discuss
how best these can be shaped to the needs of a general audience.
Akin Ajayi is a freelance writer and book critic. He writes features, profiles and
criticism for The Jerusalem Post, Ha'aretz, The Forward, The Times Literary
Supplement and other publications.

Reflecting on and Learning about Critical Methods of Inquiry:
Mapping, Ethnography, and Narrative as
Participatory Action Research
Einat Manoff, Wen Liu, Jen Gieseking, Hillary Caldwell, Puleng Segalo, Rachel Liebert,
The Graduate Center, City University of New York

What

are

the

dilemmas

and

possibilities

that

come

from

critical,

activist epistemologies and methods? Once we've named them, how can we be moved
forward by them? In this workshop, we will speak from our experiences using
qualitative methods to reflect on our work in action and to learn from others who have
used these methods. Grounded in the epistemologies and politics of Participatory
Action Research, and the frameworks of Environmental Psychology and Social
Psychology, we will

share

our

experiences

working

with critical

mapping,

ethnography, and narrative; considering the implications of these transdisciplinary
methods and materials for scholars, activists, and research participants. We will share
our own stories, treasures, and questionings from the inside - as graduate students of
scholar-activism rooted in reflexive learning with the projects and communities with
which/whom we work - while facilitating a creative, collective space for workshop
participants to do the same. As such we invite people to bring in field notes,
transcripts, videos, maps, or other material from their projects for us to explore
together.

