כימודים ועבודה

-

מקורות הכמץ

וד  9וםי ההתמודדות  eב םטודנטים

כמוםדות אקדמיים 21כי  eראב

זפנה קריב , 1המםלול האקדמ 1המכללה למ] 1הל וטלי היימ ,

סחקר זה בחו  eיטות התסודדות עס לחציס בקרב

272

סטודנטיס עובדיס

בי  eראל.3

סי e

בעה סוסדות אקדסייס

-

הגורמים החיצוניים המפעילים את הלח'(;
תפיטה רב-ממדית של מקור הלח'(

המתפרש על ידי הפרט כמלחי'(; וההתמודדות

ניטיונו

-

של הפרט לטפל במקור הלח'( ולנהל את הרגשות שעולים

מן

לפתח תפיסות לחץ )לחץ סו הליסודיס ,לחץ סו

הלח'( • 4

המודל הת  1אורטי לבד  1קת לח'( ואופני התמודדות אשר

היווה בטיט למחקר זה , 5מציע כי משתנים אישיים )מין,

העבודה או לחץ סעצס ה  eילוב ביו ליסודיס

ג  1ל ,תחומי לימוד( ומקורות הלח'( )כאן ,משתנים מתחום

ועבודה( ללא ק  eר לסקורות הלחץ ) eעות ליסוד,

הלימודים האקדמיים והעבודה( משפיעים על תפיטת
הלח'( )ראה טרטוט

 eעות עבודה ,עוסס( e
סתסודדיס באופו ס  eיסתי עס סקורות הלחץ
ובאופו ריגו  eי עס תפיסות הלחץ .בסאסר זה
סובאות הסלצות לסוסדות לה  eכלה הגבוהה
בו הס נתוניס ,וכי הס

(1

וכתוצאה מכך משפיעים על אופני

ההתמודדות )משימתית ,רגשית והימנעות(.

מקורות הכחץ במ  oגרת האקדמית

ובמo

גרת העבודה

המטגרת האקדמית

לפיתוח תכניות לתסיכה בסטודנט העובד ולהקלה

-

התחום האקדמי תובע עמידה

במטלות שונות וביעדי זמן מוגדרים .לשם כך על
הטטודנטים להבנות טכניקות למידה התואמות את משאבי

על הלחציס  eהסטודנטיס חוויס.

הזמן .טטודנט  1ם שאינם מאמצ  1ם לעצמם "נ  1הול זמן"

אפקטיבי וטכניקות למידה יעילות ,נתונים ללח'( אקדמי.

רקע
מחקרים באר'( ובעולם מלמדים כי אחוז הטטודנטים

העובדים במהלך לימודיהם נמצא במגמת עלייה .הטפרות
המחקרית מתמקדת בנפרד בחקר מקורות הלח'( אצל
קבוצת הטטודנטים ואצל קבוצת העובדים בשוק העבודה.
חקר נושא הלח'( מתייחט לשלושה ממדים מרכזיים:

הטתגלות חיובית של הטטודנטים לטביבתם הלימודית
החדשה מפחיתה את תפיטת הלח'( שלהם .ממחקרים
עולה כי כשהטטודנטים נתונים בטביבה אקדמית מלחיצה,
יכולתם להטתגל לחיים האקדמיים ותחושת השליטה
שלהם פוחתות ,כמו כן ,נפגעת יכולתם לקשור קשרים
חברתיים משמעותיים ולקבל

 Oרטיט  :1המידב המחקרי  -ה  eפעת מ  eת Jי DאינייקטינייD
י oינייקטיניי Dעב א Oטרטגיית התמידדית

מש>מת>ת
רנש>ת

מטגרת העבודה

אחר  1ם • 6

-

מקורות

הלח'( מתחום העבודה
מתייחטים בין השאר ללח'(

...ווג....

לחץ מן הל>מוד>ם

....,..

לחץ מן העבודה

בזמן

לחץ מן הש>לוב ב>ן ל>מוד>ם ועבודה

קשיחים ,עומט בעבודה הכולל

ה>מנעות

ה"מ1

תמיכה מטטודנטים

תפ  Iסות יכח'(

 leטות יכהתמודדות עס יכח'(

טלי

מקורות הלח'(
תפיטת הלח'(

נסצא כי סטודנטיס י  eראליס נוטיס

דפנה קריב

האו] 1ברם  1טה הפתוחה

"

/' t

מjכורות יכח'( מתחוס העבודה

סjכורות יכח'( מן המסנרת האjכדמ  Iת

מ  eת IJ

שעות עבודה >ומ>ות

שעות ל>מוד שבוע>ות במוטד הא  j7דמ>

מ>ן

טטטוט בעבודה

שעות הכנת המטלות )טפר>ות ,מעבדות,

נ>ל

עמדת נ>הול

ל>מוד>ם בב>ת ,עבודות ,וכ>וצא בזה(

עבודה ב>ותר מארנון אחד

שעות ל>מוד למבחנ>ם

-

עמידה ב  1עדי זמן

שעות עבודה ממושכות ולא
שגרתיות ,תובענות מצד מקום

העבודה לתוצרי איכות ,ומדידה
רjכע

א o"el

מתמדת של העובד .הטפרות
המחקרית בנושא לח'(
מעבודה ,מצביעה על כך
שטב  1בת עבודה תובענית

יכולה להוביל למגוון תוצאות
שליליות ,כגון היעדרויות,

.1

דרי

.2

דרי

דפנה קריב ,בית-הטפר למינהל עטקיםkarivd@colman.ac.il .
טלי היימו ,המחלקה לחינוך ופטיכולוגיהtalihe@openu.ac.il .

ירידה בפריון ותחלואה

שמקורה

בלח'(• 7

ם
םוו

יי-
ו

..
=
..
=
~

םוו

יי-
וי".

תפיסת הכחץ

מודל מרכז  1להגדרת התמודדות עם לחץ ובח  1נתה מתייחט

בטב  1בתו המוערכ  1ם על  1דו כמאיימ  1ם על  1ו או על משאב  1ו

לשלושה תחומ  1ם( :9א) מכוונות למש  1מה -
ננד מקור הלחץ ( ,ב) מכוונות לרנש  -בח  1נה

)החברתיים  ,הר  1נושיים והכלכליים( .הלחץ אם כן  ,הוא

הבע  1ה באופן ש  1פח  1ת את התנובה הרנש  1ת שנוצרה

תחושת לחץ נוצרת כאשר האדם נתקל במקורות לחץ

כתוצאה מן הלחץ ,ו ( -נ) ה  1מנעות

תוצר של הערכת הפרט את הפער שבין הדר  1שות

-

נק  1טת פעולה
מחודשת של

הפנ  1מ  1ות או הח  1צונ  1ות לבין  1כולתו להתמודד עמן.

לתפ  1טת לחץ הנדרות שונות  .מבין ההנדרות נ  1תן לציין

קשור  1ם למקור הלחץ ,כנון פנייה לתחב  1ב  1ם ולטפורט .
מחקר  1ם מצב  1ע  1ם על כך שמצב  1ם הנרא  1ם לפרט כנ  1תנ  1ם

תפ  1טת לחץ קוננ  1ט  1ב  1ת המתפתחת כפרשנות ותובנה

שמקור הלחץ מאיים על הפרט ; תפיטה רנש  1ת המתבטאת

לש  1נו
על

בתנובה לא  1רוע  1ם מלח  1צ  1ם באמצעות ב  1טויים של כעט,

1

1ד1

 1נ  1בו התמודדות מש  1מת  1ת ,וא  1לו מצב  1ם הנתפט  1ם
הפרט

כבלת 1

נ  1תנ  1ם לש

 1נו 1

 1נ  1בו התמודדו  1ות

רונז ,תטכול או עצבות ; תנובה פ  1ז  1ולונ  1ת המתבטאת

באמצעות הרנש .

בדופק לב מואץ ,רעד ואף מ  1חוש  1ם גופניים; ותפ  1טת לחץ

טטודנט  1ם נוט  1ם להשתמש בש  1טות מכוונות-מש  1מה

טב  1בת  1ת המבוטטת על ת  1אור  1ה של התאמה בין הפרט

להתמודדות עם לחצ  1ם הנובע  1ם מן הל  1מוד  1ם ,כנון

וטב  1בתו ומוגדרת כתפ  1טה רב  -תחומ  1ת הנובעת ממקורות

הטתייעות בעזרה ח  1צונ  1ת ,נ  1הול זמן ,פתרון בע  1ות ,או

לחץ חיצוניים אשר הפרט מפרשם כמעוררי לחץ  .מאפיינ

1

ג  1שה זו 'א  1רוע

תפ  1טת

1

ח  1פוש מידע

משל  1ם ס . l

כמו כן נוטים הטטודנט  1ם להתמודד

עם לחצ  1ם באמצעות תמ  1כה חברת  1ת ומשפחת  1ת  ,או דרך

הטביבה הח  1צונ  1ת  ,שהם מצבים שמקורם בטב  1בת

חיים' ) (life events

1

התמודדות רנש  1ת  ,והם נוט  1ם להתמודד עם תפיטת הלחץ

באופן רנש  1ועם מקורות הלחץ באופן מש  1מת

אשר  1וצר  1ם את

הלחץ• 8

• ll 1

ההתמודדות עם לחצ  1ם שמקורם בעבודה נשענת על

ההתמקדות בהערכה של הפרט את  1כולות  1ו אל מול

תמ  1כה חברת  1ת ומשפחת  1ת  .כמו כן ,נוט  1ם עובד  1ם

הטב  1בה כמחוללת הלחץ 1 ,ש בה כד  1להטב  1ר מדוע לנוכח

לחץ לנקוט בש  1טת הה  1מנעות כש  1טה להתמודדות עם

מקור לחץ מטו  1ם נוצרת תפ  1טת לחץ אצל אדם אחד ולא

במצב 1

לחצ  1הם .

אצל אחר ,או בזמן מטו  1ם ולא בזמן אחר  .לכן ,באמצעות
ג  1שה זו אפשר להטב  1ר הבדל  1ם ב  1נא  1שיים בתגובה לאותו

1

בין מטנרת העבודה ובין המטנרת האקדמ  1ת .על פי ג  1שה
זו ,נורמ

המ  eוכ e

האקדמי  :הסטודנט ,המרצה ,הכחץ

הדעה הרווחת אצל מרצ  1ם שמחו  1בות מלאה של הטטודנט

מקור לחץ  .במטגרת מחקר זה בחרנו את ההגדרה
הטביבתית ההולמת את תפ  1טת הלחץ הנובעת מן השונ

1

הלחץ שמקורם בטב  1בה 1 ,שפ  1עו  1ש  1רות על

לל  1מוד  1ם תנ  1ב את הה  1שנ  1ם הנבוה  1ם ב  1ותר  ,הנה שנויה

במחלוקת .המחקר לא מצא קשר מובהק בין מטפר שעות
הל  1מוד של הטטודנט וצ  1ונ  1ו  ,וזוהו משתנים שונים

תפ  1טת הלחץ התואמת .כך למשל עומט שמקורו מן

המשפ  1ע  1ם על ה  1שנ  1הטטודנט מעבר ל'עבודה קשה',

הטביבה ,כנון עומט בח  1נות 1 ,שפ  1ע על תפ  1טת לחץ

כנון  :מ  1ומנו  1ות  1ע  1לות של למ  1דה למבחנ  1ם 1 ,דע קודם,

אקדמ  1ת ,וא  1לו שעות עבודה ממושכות  1שפ  1עו ככל

תוכן הזמן הפנו  1של הטטודנט ו  1כולות  1ו ,והאטטרטנ  1ות

הנראה על תפ  1טת לחץ ממטנרת העבודה.

שהוא נוקט לחלוקת הזמן ,בהקצאת המשאב  1ם לל  1מוד

רק מחקר  1ם מעט  1ם בחנו את האוכלוטייה הייחוד  1ת של

שוטף ולל  1מוד למבחנ  1ם ,בהצבת  1עד  1למ  1דה ,בקב  1עת

טטודנט  1ם עובד  1ם .חשוב לבחון אוכלוטייה זו כ  1הלחצ  1ם

קד  1מו  1ות ,בהבחנה בין עיקר וטפל ובנ  1ט  1ון העבר שלו .

המאפיינ  1ם אותם עשויים לה  1ות שונ  1ם ,ואול  1אף רב  1ם

לפיכך ,לא רק כמות ההשקעה אלא גם א  1כותה ,מנבא  1ם

ומנוונ  1ם  1ותר מן הלחצ  1ם המאפיינ  1ם טטודנט  1ם שא  1נם

ה  1שנ  1ם נבוה  1ם בל  1מוד  1ם .

עובד  1ם ,או עובד  1ם שאינם טטודנטים .

מטרת המחקר

ההתמודדות עט כחציט

מחקר זה נועד להעמ  1ק את ה  1דע וההבנה בנושא של

ההתמודדות עם לחצ  1ם מתבטאת בנ  1ט  1ון לפתור את

השפעת הלחץ מן הל  1מוד  1ם ומן העבודה על הטטודנט.

בעיית הלחץ ו/או לנהל את הרנשות ,כלומר את תפ  1טת
הלחץ .לכן ההתמודדות מערבת תהליך של קבלת החלטות

שאלות המחקר הן:
א.

האם מקורות הלחץ האקדמיים ואלה מן העבודה

ובח  1רה של דרכ  1ם שונות להתמודדות  .ההתמודדות

מנבא  1ם את תפ  1טות הלחץ האקדמי ,הלחץ מן

מתייחטת הן לפעולות ה  1ש  1רות והן לעק  1פות שבהן נוקט

העבודה ,והלחץ המשולב?

הפרט כלפ

1

r:

התעלמות ממקור

הלחץ והתכחשות לק  1ומו ,או התמקדות בנושא  1ם שא  1נם

העבודה או בטב  1בה הל  1מוד  1ת האקדמ  1ת ,מהוו  1ם על פ

ו

נורם הלחץ או התנובה הא  1ש  1ת שלו ללחץ,

ב.

האם מקורות הלחץ ,תפ  1טות הלחץ והמשתנ  1ם

ומטרתן לנייט את המשאב  1ם העומד  1ם לרשותו כד  1לצמצם

האישיים משפ  1ע  1ם על ש  1טות ההתמודדות עם הלחץ

או להעל  1ם את הלחץ ו/או תחושת הלחץ .

של הטטודנט  1ם העובד  1ם?

15

הe

פרויקט? אם כן ,האם את/ה מנהל צוות אנשים? או מנהל

וטה

מחלקה/אגף/חברה?"

 JבדקיD

תפיסת הלחץ :לבחינת תפיטת

המדגם כלל טטודנטים עובדים משיבעה מוטדות להשכלה

יחידה" :טטודנטים רבים מדווחים על לחצים במהלך

גבוהה בישראל :ארבעה מוטדות אוניברטיטאיים ושלוש

הלח 't

לימודיהם .עד כמה את/ה מרגיש

חוברה שאלה

לחו 't

מאלה  :מן

מכללות  .תהליך הדגימה התנהל באופן הבא :נבחרו

הלימודים שלך /מן העבודה שלך /מן השילוב בין לימודים

שיבעה מוטדות להשכלה גבוהה בפריטה ארצית ,מצפון

ועבודה?" .

האר , 'tהמרכז והדרום  .בכל מוטד נבחרו קורטים מן

טולם הדירוג לכל אחד משלושת גורמי לח  'tאלו הוא מ 1-

 4 ) 4לחו  'tביותר( .

התואר הראשון והשני בפקולטות שונות ,על בטיט

עד

הכרויות של החוקרות עם מרצים שהביעו את הטכמתם

דרכי ההתמןדדןת :בחינת שיטות ההתמודדות של

לשתף פעולה ולאפשר חלוקת שאלונים בקורט שלהם

הטטודנטים העובדים נערכה באמצעות "שאלון התמודדות

במהלך השיעור .על אף שדגימת הקורטים לא נערכה
באופן אקראי ,ממוצע הגיל וההתפלגות המיגדרית של
הטטודנטים במדגם תואמים את נתוני הלשכה המרכזית

לטטטיטטיקה

, 2002

בכך שהם ,מייצגים את פרופיל הגיל

והמיגדר של אוכלוטיית הטטודנטים בישראל  .מבחני
שונות

) (One-Way ANOVA

שנערכו לגבי שיבעת

במצבים מלחיצים" של אנדלר ופרקר )  . 12 ( 1999שאלון זה

מכיל 53

היגדים המחולקים לשלוש קבוצות :אטטרטגיה

מכוונת-משימה )התמודדות משימתית( ,אטטרטגיה

מכוונת-רגש )התמודדות רגשית( ,והימנעות  .טולם הדירוג

של שלוש אטטרטגיות אלו נע בערכים מ 1-

)לעתים

רחוקות( ועד ) 5תמיד משתמש( .מבחן לבדיקת מהימנות

המוטדות גילו שאין שונות מובהקת ביניהם בגיל ובמיגדר

של קרונבך נערך לכל אטטרטגיות ההתמודדות :עבור

של הטטודנטים המשתתפים .לפיכך אוחדו הניתוחים

אטטרטגיה מכוונת-משימה ; a = 0.89
 ; a = 0.87ועבור הימנעות .a = 0.83

השאלונים חולקו ל  305-טטודנטים במהלך שנת הלימודים

אמצעי מדידה מהימן  .שאלון זה שימש מחקרים שונים

והממצאים לכל שיבעת המוטדות.

מכוונת-רגש

מכאן ,שהשאלון הוא

תשט"ג-תשט"ד והם השיבו עליהם במהלך השיעור  .בניפוי

בישראל ונמצא כבעל תוקף ומהימנות

מטפקים • 13

הטטודנטים שאינם עובדים ,כלל המדגם  272טטודנטים,

16

מביניהם ( 61% ) 165
( 39% ) 107

טטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו-

הלומדים לתואר שני.

ראיו Jות

פתוחיD

נערכו ראיונות פתוחים עם עשרה מרצים בכירים בשתי

אוניברטיטאות ושתי מכללות מבין שיבעת המוטדות

e

ה אבון

שנבחרו  .המרצים נבחרו לראיון על בטיט היכרות אישית

הטטודנטים נתבקשו לענות בכתב על שאלות שהתייחטו

עם החוקרות והראיונות נערכו בנפרד לכל אחד מן

לכל ההיבטים המופיעים במודל המחקר.

המרצים .אורכו של כל ראיון נע בין  45דקות לשעה וחצי

מקןרןת הלחץ  :השאלות בתחום זה התייחטו למצבים

והוא תועד על ידי החוקרות  .הראיונות נטובו טביב

מלחיצים בחייהם השוטפים של הטטודנטים העובדים,

השאלות הבאות" :האם את/ה מזהה שינויים בלמידה

ונוטחו על בטיט המתודולוגיות לאפיון מקורות

הלח 't

בגישה הטביבתית  .השאלות התייחטו למרכיב הכמותי של

מקורות הלח , 'tכלומר ללח 't
השאלות על מקורות הלח  'tותפיטת

הזמן ולעומט

הלח , 't

הכמותי.
שחוברו על ידי

החוקרות ,התבטטו על התיאוריות הרלוונטיות .
על

הלח 't

בתחום האקדמי נשאלו שלוש שאלות ( :א) "כמה

ובהתנהגות האקדמית של הטטודנט בימינו לעומת
הטטודנט מלפני חמש או עשר שנים? ואם כן ,כיצד את/ה
מטביר/ה את השינויים? "  " ,האם את/ה כמרצה חש/ה

בלח 't

המוטל על הטטודנטים כיום?"" ,האם את/ה נתקל/ת

בקשיים בהעברת החומר הלימודי ביחט לשיעוריך מלפני
חמש או עשר שנים?"

שעות שבועיות את/ה לומד/ת במטגרת המוטד להשכלה
גבוהה?" (ב) "כמה שעות בממוצע בשבוע את/ה מקדיש/ה
למטלות השוטפות של הלימודים )אין לכלול את נוכחותך

תוצאות

בשיעורים( :קריאת טפרות רלוונטית ,טפרייה ,הכנת

תוצאות ה  eאבו Jי D

תרגילים ,עבודות שוטפות ,וכיוצא בהם?" (ג) "בתקופת

שאלת המחקר הראשונה בחנה האם מקורות

המבחנים ,כמה זמן בממוצע בשבוע את/ה מקדיש/ה
להכנת עבודות מטכמות ולהתכוננות למבחנים?"
על מקורות

הלח 't

בתחום העבודה נשאלו שלוש שאלות :

(א) "כמה שעות בממוצע את/ה נמצא/ת בעבודתך ביום
עבודה רגיל?" (ב) "האם את/ה עובד/ת ביותר מעבודה
אחת?" (ג) "האם את/ה מנהל? אם כן ,האם את/ה מנהל

מנבאים את תפיטת

הלח .'t

הלח 't

על בטיט הנחות הגישה

הטביבתית נוטחו ההשערות כי מקורות לח 't
יגרמו לתפיטת לח  'tאקדמי ,מקורות לח  'tמתחום העבודה
יגרמו לתפיטת לח  'tמתחום העבודה ,וכל אחד ממקורות
הלח  'tגם ינבא לח  'tמן השילוב שבין לימודים ועבודה .
אקדמיים

ניתוחי רגרטיה הצביעו על אישוש ההשערה הראשונה .

e

טבלה ו  :רגר Oיה הייררכית לכל התמודדות בנפרד בציוו המ תניס הבאיס:
(ו) דמוגרפייס (2 ) ,עומס אקדמי (3 ) ,עומס עבודה (4 ) ,תפי  Oת לחץ

ם
בו

P

ז

~

B

ייייי-
ו

** 0.01

2.75

0.21

1.78

בו

0.96

- .047

.- 003

-3.87

1.90

0.12

7.97

לימוד למבחנים
ממוצע שעות עבודה )יומי(

מ  eת D'J

התמודדות מכוו  Jת  -מ  leמה
ניל
מין

*0.05
*0.05
*0.05

1.89

0.14

. 11

1.87

0.13

7.25

0.12

1.55

0.12

2.73

תפיסת

לחY

אקדמי

** 0.01

-2.68

-0.20

-0.23

תפיסת

לחY

מן העבודה

0.97

0.03

0.00

0.27

תפיסת

לחY

מן השילוב של לימודים ועבודה

0.87

0.16

שעות לימוד

הכנת מטלות

התמודדות

0.01

1.64

מכוו  Jת-רג e
1.24

0.07

0.08

0.22

שעות לימוד

0.31

-1 .02

-0.06

-5 .36

הכנת מטלות

** 0.01

2.55

0.15

0.13

לימוד למבחנים

0.09

-1.70

-0.10

-7.66

ממוצע שעות עבודה )יומי(

0.63

0.47

0.03

9.23

** 0.01

2.73

0.17

0.25

תפיסת

לחY

מן העבודה

0.21

-1.24

-0.08

-0.12

תפיסת

לחY

מן השילוב של לימודים ועבודה

0.53

0.63

מין

תפיסת לחY

אקדמי

0.04

6.85

התמודדות  .!Jיכ  Iד  Iה  Iמ  .!JJות

ייייי-
וי".

עומט זה באופן משימתי .לעומת זאת,

=1

השפיעו באופן מובהק על נקיטת אף

ו
'!:ו

מקורות הלח'( מתחום העבודה לא
אחת מן השיטות להתמודדות שנבחנו.
מכאן ,שכאשר טטודנט עובד נחשף

לעומט וללחצים מטביבת עבודתו ,הוא

איננו מנטה להתמודד עם מקורות
הלח'( האלו.
תפיסות הלחץ :תפיטת לח'( מן
הלימודים ניבאה באופן מובהק נקיטת
שיטת התמודדות מכוונת-רגש ,תפיטת

לח'( מתחום העבודה ניבאה באופן
מובהק אך שלילי נקיטת שיטת
התמודדות מכוונת-משימה ,ותפיטת

הלח'( מן השילוב שבין לימודים ועבודה
לא ניבאה באופן מובהק נקיטת שיטת

ניל

*0.05

-1.93

-0.15

-1 .63

התמודדות כלשהי  ,כלומר ,טטודנטים

מין

0.18

1.35

0.]0

0.15

אשר דיווחו כי הם לחוצים עקב

שעות לימוד

0.43

1.02

0.10

1.36

לימודיהם האקדמיים ,נטו להתמודד

הכנת מטלות

0.10

1.65

0.]2

0.12

עם הלח'( באמצעות שיטות מכוונות-

לימוד למבחנים

**0.01

-3.16

-0.22

-0.16

רגש ,לדוגמה " :חושב על זמנים טובים

ממוצע שעות עבודה )יומי(

0.]8

-1.36

-0.10

-0.10

יותר שיהיו לי"" ,מתעודד מכך שפעם

0.80

0.26

0.02

2.87

פתרתי בעיות גדולות יותר" ,טטודנטים

מן העבודה

*0.05

-2.00

-0.15

-0.22

עובדים הלחוצים ממטגרת העבודה נטו

מן השילוב של לימודים ועבודה

0. ] 4

1.50

0.12

0.20

שלא לבחור בהתמודדות משימתית,

לחY

תפיסת

תפיסת לחY
תפיסת

050

.

לחY
<

p

אקדמי

** .0]0

<

כלומר ,טטודנטים עובדים שמדווחים

*

p

על תפיטת לח'( מן העבודה אינם נוטים
שניים מבין שלושת מקורות הלח'( האקדמי :מטפר שעות

"לנהל את זמנם"" ,להתמקד בבעיה ולראות כיצד לפתור

הלימוד הפורמליות ומטפר שעות הלימוד במהלך תקופת

אותה" ,או "לטדר מחדש את טדר העדיפויות שלהם",

המבחנים ניבאו באופן מובהק את תפיטת הלח'( מן

משתגים אישיים :המיגדר לא נמצא כמשתנה המשפיע

הלימודים ,מקורות לח'( מתחום העבודה ,ובייחוד ממוצע

על בחירת שיטת התמודדות מטוימת ,אולם גיל נמצא

שעות העבודה ביום עבודה רגיל ,ניבאו באופן מובהק את

כמשפיע מובהק בכל אחת ממשוואות ההתמודדות ,

תפיטת הלח'( מן העבודה ,לא נמצאו מקורות לח'( אשר

טטודנטים עובדים שהם מבוגרים יותר נטו לבחור בשיטת

ניבאו באופן מובהק את תפיטת הלח'( מן השילוב בין

התמודדות מכוונת-משימה ,ובאופן מובהק לא בחרו

לימודים ועבודה,

בשיטות מכוונות-רגש או בהימנעות,

שאלת המחקר השנייה בחנה האם שיטות ההתמודדות עם
לח'( של טטודנטים עובדים יושפעו מן המשתנים הבאים:

תוצאות הראיונות

מקורות הלח'( ,תפיטת הלח'( ומשתני רקע אישיים ,נערך

בראיונות פתוחים עם עשרת המרצים ,כמתואר לעיל ,לא

ניתוח רגרטיה הייררכית )טבלה

..
=
..
~

(, 1

הממצאים  4ו מצביעים

על מטפר תוצאות מעניינות:

נמצאה תמימות דעים בין המרצים באשר לתועלת ולמחיר
השילוב בין לימודים ועבודה בקרב הטטודנטים  ,כל

המרצים הללו ציינו כי רמת ההשקעה וההעמקה של

מקורות הלחץ :מקורות הלח'( מן הלימודים ניבאו באופן

הטטודנטים כיום ירדה ,בהשוואה לזו שאפיינה את

מובהק התמודדות מכוונת-משימה ,ובעיקר מקורות לח'(

הטטודנט של לפני עשר או אף חמש שנים ,אולם רק

שנבעו מממוצע של מטפר שעות הלימוד השבועיות

חלקם תלו זאת בשילוב הלימודים עם עבודה  ,במקביל,

למטלות השוטפות של הלימודים ('וח) מנוכחות

טבורים המרצים הללו ששילוב זה מעלה את הרלוונטיות

בשיעורים( ומממוצע מטפר שעות הלימוד השבועיות

של הקורטים האקדמיים ,ושהטטודנטים מגלים שביעות

בתקופת המבחנים  ,כלומר ,כאשר טטודנט עובד נחשף

רצון גבוהה יותר ומעורבות פעילה יותר במהלך הקורט

לעומט וללח'( מטביבת הלימודים שלו ,הוא מתמודד עם

)דיונים ,שאילת שאלות ,ועוד( ,חלק מן המרצים שרואיינו
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אינם מצדדים בשילוב שבין לימודים ועבודה ומאמינים כי

הימנעות( . 16ואכן  ,ממצאי מחקר זה מגלים כי הטטודנטים

שילוב זה פוגע ביכולתו של הטטודנט להעמיק בתחומי

מתמודדים אל מול מקורות הלח'( באמצעות שיטות

הלימוד הנלמדים ,ומשום כך יש צורך להוריד את שכר

מכוונות-משימה ,אולם הם מתמודדים אל מול תפיטות

הלימוד ולאפשר לטטודנט לשוב ולהיות טטודנט לומד ולא

הלח'( באמצעות התמודדות מכוונת-רגש .אחד ההטברים

טטודנט עובד .כל המרואיינים טענו כי הם ערים ללחצים

לתוצאות אלו ,הנשען על התפיטה הטביבתית ,הוא כי

האובייקטיביים שבהם שרוי הטטודנט והם עדים למקרים

הפרט נוטה לאמ'( אופני התמודדות שהם יעילים ,כלומר,

רבים שבהם הטטודנטים נעדרים מן ההרצאות עקב אילוצי

כנגד מקור איום מוחשי יפעל הפרט בשיטות המכוונות

העבודה ,מבקשים לדחות מועדי הגשת מטלות או אפילו

כנגד מקור האיום או הבעיה

מוותרים על קורטים מאחר שאינם עומדים במחויבויות

המשימה ,ואילו כאשר לא קיימת בעיה מוחשית אך

-

הן השיטות מכוונות-

הנדרשות .כמו כן ,לדעתם הטטודנט בימינו הוא בעל

"חותמה" ניכר ,כלומר תפיטת הלח'( ,ייטה הפרט " להרגיע

אוריינטציה תכליתית מאוד  .לדוגמה ,לא פעם הם נשאלו

את עצמו" ,לשנות תפיטה לגבי המצב )"קבלתי ציון נמוך

על ידי הטטודנטים "במה יתרום לי הקורט הזה לחיים/חיי

אך גם חברי קיבלו ציון נמוך"( ולעודד את עצמו )"אינני

העבודה שלי?" אם המטר התכליתי של הקורט לא מודגש

חזק במקצוע הזה אולם אני חזק במקצוע אחר"( .אלו הן

דיו ,חווים חלק מן המרצים התמעטות הדרגתית בנוכחות

שיטות התמודדות מכוונות-רגש.

הטטודנטים בשיעורים  .מן הראיונות עולה בבירור כי לדעת

התוצאות המעורבות שהתקבלו בדבר מקורות הלח'(

המרצים ,ככל שהטטודנט חש חיבור חזק יותר בין החומר

האקדמי אל מול תפיטת הלח'( ,עשויות לשקף מחד את

האקדמי לחיי עבודתו כך הוא מעורב ופעיל יותר במהלך

יכולת ההטתגלות הטובה של טטודנטים עם הדרישות

השיעורים .

הגבוהות שמציבה בפניהם האקדמיה )התמודדות

משימתית( ,ומאידך ,הן מדגישות את הקשיים שעל

ד  Iון

הטטודנטים להתמודד עמם בכדי לטיים את לימודיהם

לאור המגמה הברורה הניכרת בפניות של טטודנטים רבים

)התמודדות מכוונת-רגש( .

לעבודה עוד במהלך לימודיהם ,משתנה פרופיל הטטודנט
מלומד בלבד ,ללומד ועובד  .שינוי זה גורם למטפר שינויים
נוטפים ,וביניהם שינויים במקורות הלח'( של הטטודנט
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העובד ובתפיטת הלח'( שלו  ,ולפיכ,ך גם באופני

 el1וD

ממצאן המחקר במוסדות

כה  eככה גבוהה

ההתמודדות שלו.

חייהם המלחיצים של הטטודנטים אינם מאפשרים להם

שאלת המחקר הראשונה בחנה האם מקורות הלח'(

להשקיע את כל מירצם בתחום האקדמי בלבד  ,ובכלל זה

מנבאים את תפיטת הלח'( בקרב טטודנטים עובדים.

להשתתף בכל שיעור או להגיש עבודות ומטלות בטווח של

התוצאות מלמדות כי מקורות הלח'( אכן מנבאים את

יעדי זמן קצרים .כתגובת שרשרת ,מחייבים הללו מענה

תפיטת הלח'( בהתאם לגישה הטביבתית ,כך שמקור לח'(

מצד המרצים ומוטדות הלימוד .

לימודי מנבא תפיטת לח'( בתחום הלימודים ומקור לח'(

כיוון שנמצא כי מקורות הלח'( המרכזיים המשפיעים על

ממטגרת העבודה מנבא תפיטת לח'( מן העבודה  .דווקא

הטטודנטים העובדים הם שעות הלימוד החו'(-כיתתיות

תפיטת לח'( משולבת מלימודים ומעבודה לא נובאה על ידי

)הכנת המטלות השוטפות מחד והכנה למבחנים מאידך(

מקורות הלח'( של הטטודנטים העובדים  .ייתכן כי קיימים

ועצם הנוכחות במהלך השיעור ,יש מקום לטייע

מקורות לח'( נוטפים ,שלא נכללו במחקר זה ,והם מהווים

לטטודנטים במוקדים המקשים עליהם והם הבעייתיים

משתנים המנבאים את תפיטת הלח'( המשולבת .

עבורם  .למשל ,פתרון יעיל הוא חיבור נוח ונגיש לאינטרנט

השאלה השנייה בחנה האם שיטות ההתמודדות שבהן

המקשר אל הטפריות האקדמיות ולמאגרי המידע

נוקטים הטטודנטים העובדים נובעות ממקורות הלח'(,

הממוחשבים ,מה שמאפשר הכנת המטלות האקדמיות מכל

מתפיטות הלח'( או ממשתני רקע אישיים  .מן התוצאות

מקום ובכל זמן  ,ללא תלות בזמני הפתיחה של הטפריות .

עולה כי הטטודנטים מתמודדים בעיקר עם מקורות הלח'(

לעומת זאת  ,יש מקום גם להאריך את זמני פתיחת

האקדמיים ו"זונחים" את ההתמודדות אל מול מקורות

הטפריות  ,כדי לאפשר לטטודנטים לנצל באופן יעיל 'בין

הלח'( מתחום העבודה  .ייתכן שהטטודנטים רואים

שיעורים' את זמנם למטרות האקדמיות .פתרון נוטף הוא

במקורות הלח'( האקדמיים משתנים הניתנים לשינוי בעוד

יצירת מאגרי ידע ייחודיים על ידי המרצים לקורטים שהם

שלא כך הם תופטים את מקורות הלח'( מן
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מלמדים ,הכוללים מאגרי מבחנים ועבודות קודמות,

מחקרים מלמדים כי ככל שהפרט תופט את המצב שבו הוא

בחירת עבודות מצטיינות לדוגמה ,חומרים מעודכנים

נתון כניתן לשינוי ,כך הוא יאמ'( שיטות התמודדות

רלוונטיים )מן העיתונות ,מדוחות(  .מאגר כזה מאפשר

פעילות ויזומות יותר )מכוונות-משימה ,מכוונות-רגש ,אך

לטטודנטים העובדים לייעל את שעות ההכנה וההתכוננות

לא הימנעות(  .ואילו ככל שיפרש הפרט את המצב כבלתי

למבחנים הודות לנגישות לחומר והיכרות מוקדמת עם

ניתן לשינוי ,הוא יפנה לשיטות התמודדות פטיביות )כגון

ציפיות המרצה וההדגשים שהוא מציב  .לבטוף ,עידוד

ם
בו
יי-
ו

..
=
..
~

בו

יי-
וי".

לעבודה בקבוצות באמצעות מתן מטלות קבוצתיות על ידי

הערות

המרצימ יאפשר אף הוא הפחתה של מקורות הלחץ.

 .3מחקר זה מתמצת מחקר מקיף יותר של החוקרות אשר בחן היבטים

=1

עיקרי הדברים בלדב .ניתן לקרוא בהרחבה אודות בניית כלי המחקר,

ו

תוצאות מחקר זה מצביעות על גישה משימתית של
הטטודנטימ )שימוש בהתמודדויות מכוונות-משימה(.

מכאן ,יש לטייע לטטודנטימ העובדימ בהתייעלות
בהתנהגותמ ה משימתית באמצעות תכניות מוטדיות

כטדנאות או קורטימ בניהול זמן ,ניהול משימות ,בכתיבה

שונים של לחץ והתמודדות בקרב טטודנטים עודבים .לפיכך מובאים
הדגימה והשיטות הטטטיטטיות במטפר מאמרים אשר פורטמו בכתבי-

עת בינלאומיים .לפרטים ניתן לפנות לחוקרות באמצעות הדואר
האלקטרוני.

.4

מדעית ,בשיפור הקריאה ,בהתמצאות במאגרי המידע

ובתוכנות טטטיטטיות ואחרות הרלוונטיות לטטודנט.

.5

גמ על פי נקודת מבטמ של רוב המרצימ ,הטטודנט
העובד הנו תכליתי .לפיכך ,על המרצימ להבהיר מראש
לטטודנטימ מהן ציפיותיהמ ,לציין אלו תכנימ שיידונו
במהלך הטמטטר רלוונטימ לבחינה ,ולעמוד על
התחייבויותיהמ כלפי הטטודנטימ .חלק מן
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המרצימ אשר בהמ לומדימ המרצימ טכניקות ואטטרטגיות
איכותית עמ הטטודנט .גמ נושאימ אלה יוכלו לתרומ
להעלאת תחושת התכליתיות אותה מבקש הטטודנט
למצוא במהלך הקורטימ.
ניתן לטייע לטטודנט העובד גמ באמצעות טדנאות
להפגת לחצימ ,ניתוב כעטימ ,שליטה עצמית ופתרון

בעיות אישיות .מטגרות אקדמיות שונות בארה"ב 7ן כבר
החלו ביישומ תכניות משימתיות ורגשיות להקלה על
הטטודנטימ ,אולמ לא די בכך .המלצתנו היא שכל מוטד
אקדמי יאתר מוקדי לחץ אופייניימ לאוכלוטיית
הטטודנטימ העובדימ ויתאימ תכניות רלוונטיות לצרכיה.
באופן זה תתאפשר התאמה מלאה ויעילה יותר בין
הצרכימ של הטטודנטימ ובין המענה המוטדי שניתן להמ.
תוצאות מחקר זה מציבות ,אמ כן ,אתגר בפני המוטדות

להשכלה גבוהה ,המרצימ וההנהלה ,המחייב שינוי מטוימ

_

אולי תוטפת לקיימ ,תוך שמירת הקיימ והתאמתו

לדרישת הלקוחות ,המ הטטודנטימ.

מגבבות הממקר
מגבלות מחקר זה הן חוטר האקראיות של מדגמ
הטטודנטימ והמרצימ אשר אינו מאפשר הכללה של
הממצאימ והמטקנות כפי שהובאו כאן .עמ זאת ,חשוב

לציין כי הנתונימ המתארימ את מאפייניהמ של
הטטודנטימ העובדימ שנדגמו ,תואמימ את נתוני הלשכה
המרכזית לטטטיטטיקה  2002בדבר אוכלוטיית הטטודנטימ
בארץ .כדי להשיג יכולת הכללה יש לערוך במחקר עתידי
דגימות נוטפות רחבות יותר ומייצגות שתבדוקנה גמ

הבדלימ בנושאימ הנחקרימ בין תחומי הלימוד של
טטודנטימ במוטדות להשכלה גבוהה .כמו כן יש לכלול
מדגמ מייצג של מרצימ ולערוך ראיונות מובנימ על פי
טטנדרטימ ברורימ ומובנימ.
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