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מחקר בסיעוד תופס מקום משמעותי בהווי מקצוע הסיעוד. הכנס השנתי ה־11 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד בספטמבר האחרון 
זכה להצלחה רבה והשתתפות של 250 אחים ואחיות מכל תחומי העשייה הסיעודית. הוצגו 44 עבודות מחקר ו־40 כרזות אשר עסקו בתיאור 
לבוא בארץ  לעתיד  כיווני התפתחות  ובהתוויות  בישראל  בתחום הסיעוד  במחקר  בפני העוסקים  והאתגרים המחקריים העומדים  ההישגים 
ובעולם. הכנס היווה לא רק את ההזדמנות המיוחדת למפגש מקצועי של כל המעורבים במחקר בסיעוד בארץ, אלא גם להעלאת המודעות 

לטיפוח החשיבה אקדמית מעמיקה המלווה את מקצוע הסיעוד בשני העשורים האחרונים.

כתב העת "גוף ידע" ממשיך לתת במה לעשייה המחקרית של אחים ואחיות בישראל. כתב העת מאפשר לכם, אחים ואחיות יקרים, לחלוק את 
הידע והניסיון שלכם, אשר התגבשו ליהלומים בדמות עבודותיכם המחקריות מצד אחד, ולהרחיב את האופקים המקצועיים במגוון תחומים 

בסיעוד מצד שני.

ארבעה  מחקרית.  התייחסות  הדורשים  לזמננו,  אקטואליים  נושאים  במגוון  העוסקים  מחקרים  שישה  בתוכו  אפוא  מאגד  הנוכחי  הגיליון 
מתוכם קשורים לחינוך לסיעוד, ושניים מתוכם - לעשייה הסיעודית. המחקרים מציעים כלים להפיכת החינוך לסיעוד ליעיל יותר ואת העשייה 
הסיעודית לעשירה יותר. מעבר להיותם של נושאי מחקרים אלה אקטואליים, המחקרים נבדלים זה מזה מבחינת אוכלוסיות שנחקרו ושיטות 

המחקר בהן נעשה שימוש, מה שיהפוך את הקריאה למהנה אף יותר.

בחרתי לפתוח את הגיליון בארבעת המחקרים העוסקים בהיבטיו השונים של החינוך לסיעוד. סביבת הלמידה של הסטודנטים לסיעוד המשתנה 
בשנים האחרונות, מהווה סוגיה מרכזית למחקר בחינוך לסיעוד בישראל. מחקרים אלו ייקחו אתכם למסע מרתק המתחיל בהערכת תוצאי 
הלימוד השונות,  ושיטות  דרך סגנונות הלמידה  לימודי סימולציה, העובר  עם  למידה של סטודנטים בהתנסותם קלינית ראשונה המשולבת 
הממשיך בבחינת תפיסתם והתייחסותם של מדריכים קליניים לטעויות הסטודנטים בתהליך הלמידה, והמסתיים בבחינת מקומו ומעמדו של 

חינוך לסיעוד במערכת הבריאות בישראל.

את הגיליון חותמים שני מחקרים העוסקים בנושאים הקשורים לעשייה הסיעודית. נושא אחד מהם - עמדות אחיות בית חולים כלפי השיטות 
הטיפוליות ההוליסטית והביו־רפואית והשימוש בטיפולי הרפואה המשלימה, ונושאו של השני - מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" 
בתום טיפול תרופתי בדלקת כבד נגיפית מסוג C. שני המאמרים עוסקים בנושאים ייחודיים ומקוריים שמעט הינו ידוע עליהם. בנוסף, שניהם 

מציעים כלים להעשרתה של העשייה הסיעודית.

אני מודה לכל המחברים שבחרו לפרסם את מאמרם בגיליון זה של ''גוף ידע'' ולחברי המערכת על תרומתם להוצאתו לאור. אני תקווה כי גיליון 
זה יספק את סקרנותכם, קוראים יקרים, ויגרה אתכם לביצוע מחקרים נוספים ולהעשיר את גוף הידע בסיעוד.

בברכה,

ד"ר מירב בן נתן

דבר העורכת
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ד"ר רביע חלאילה וד"ר סלאם חדיד
החוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת

תקציר
במידת  ההתעניינות  את  הגביר  לסיעוד  בחינוך  בסימולציות  ומתרחב  ההולך  השימוש  רקע: 
יעילותן של הסימולציות בלשפר את תוצאות הלמידה. יחד עם זאת, ישנם מעט מאוד מחקרים 
והמסוגלות  הטיפולית  היכולת  סימולציות.  באמצעות  החינוך  תוצאות  את  בחנו  אשר  בסיעוד 

הטיפולית הנתפסות על ידי הסטודנט הינן שתי תוצאות שלא נבחנו בהקשר זה עד כה.
בהפחתת  קלינית  התנסות  בתוכנית  סימולציות  שילוב  של  היעילות  מידת  את  לבחון  מטרות: 
רמת החרדה, שיפור רמת הביטחון העצמי, ויכולת טיפולית בקרב סטודנטים לסיעוד; וכן לבחון 

את הגורמים המנבאים את היכולת והמסוגלות הטיפוליות של הסטודנטים.
61 סטודנטים  שיטה: המחקר הינו מחקר דמוי ניסוי )לפני ואחרי התערבות(. מדגם נוחות של 
כניסתם להתנסות  לפני  ב' באחת המכללות בצפון הארץ מילאו שאלון, חודשיים  לסיעוד שנה 

.)T2( ובתום ההתנסות )T1( הקלינית הראשונה
תוצאות: התוצאות הראו כי בתום התנסות קלינית ציוני החרדה ירדו, בעוד שציוני רמת הביטחון 
קשורה  הייתה  הסטודנטים  של  טיפולית  יכולת  כי  גם  נמצא  עלו.  הטיפולית  והיכולת  העצמי 
לרמת חרדה ב־T1 ולמסוגלות טיפולית ב־T2. ארבעה גורמים נמצאו כמנבאים את המסוגלות 
הטיפולית של הסטודנט: רמת חרדה ב־T2, שביעות רצון מהסימולציות, רמת ביטחון עצמי ב־

.T2ויכולת טיפולית ב־ ,T2
דיון והמלצות: שילוב הלמידה באמצעות סימולציות בתוכנית התנסות קלינית הינו בעל אפקט 
כן,  על  לסיעוד.  הסטודנטים  של  הטיפולית  והיכולת  העצמי,  הביטחון  החרדה,  רמת  על  חיובי 
המחקר הנוכחי תומך בשילוב סימולציות במהלך הכשרתם של הסטודנטים. כמו כן, על המחנכים 
בסיעוד לזהות את התלמידים בעלי היכולת הטיפולית והמסוגלות הטיפולית הנמוכות לקראת 
ובמהלך התנסותם הקלינית הראשונה, ולהציע להם תכנית התערבות מתאימה להפחתת רמת 

החרדה ולשיפור הביטחון העצמי.

מילות מפתח: סימולציות, סטודנטים לסיעוד, חרדה, ביטחון עצמי, יכולת טיפולית, מסוגלות טיפולית
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מבוא
השימוש  בהיקף  עליה  חלה  האחרונות  בשנים 
בכלל  הבריאות  במקצועות  חינוך  כשיטת  בסימולציות 
 Alfes, 2011;( בפרט  ובסיעוד   )Hofmann, 2009(
 Carolyn & Wilker, 2005; Shepherd, McCunnis,
בשדות  מצוקה  ישנה   .)Brown, & Hair, 2010
הקליניים  בשדות  ללמידה  שההזדמנויות  כך  הקליניים, 
הינו  בסימולציות  השימוש  לכך,  אי  ומתמעטות.  הולכות 
חינוך  של  המסורתית  לגישה  העדיפה  האלטרנטיבה 
 Edwards, Smith, Courtney,( לסיעוד  סטודנטים 
בישראל  המצב   .)Finlayson, & Chapman, 2004
בשדות  המצוקה  מבחינת  הן  העולם  משאר  שונה  אינו 
הקליניים, והן מבחינת מחסור בכוח אדם. לאחרונה, מינהל 
הסיעוד הוציא הנחיה המאפשרת למחנכים בסיעוד לנצל 
20% מהשעות הקליניות שהסטודנט לסיעוד מחויב אליהן 
על פי תוכנית הליבה, לצורכי חינוך באמצעות סימולציות 
)חוזר מינהל הסיעוד, 2011(. יחד עם זאת, השפעת הלמידה 
הסטודנטים  של  החינוך  תהליך  על  סימולציות  באמצעות 

לסיעוד לא נחקרה דיה.

סקירת ספרות
אירוע  של  קרוב  כייצוג  סימולציה  מגדירה  הספרות 
ניתן להציגו באמצעות שיטות שונות  אמיתי ממשי, אשר 
כתובים,  תרחישים  מקרה,  הצגת  מחשב,  תוכנת  כגון 
שימוש  או  תפקידים,  משחקי  מקצועיים,  שחקנים 
 Bearnson & Wiker,( חכמות  ובובות  פשוטות  בבובות 
 2005; Beaubien & Baker, 2004; Goldenberg,
 Andrusyszyn, & Iwasiw, 2005; Mould, White,
שימוש  כי  מהספרות  עולה  עוד   .)& Gallagher, 2011
לתרגול  ובטוחה  מאיימת  לא  סביבה  מספק  בסימולציות 
מיומנויות קליניות בסיעוד )Ward-Smith, 2008(, ונחשב 
כאסטרטגית למידה פוריה המרחיבה את הידע התיאורטי 
לסיעוד  החינוך  של  הקליניים  במרכיבים  והתומכת 

.)Prescott & Garside, 2009(
הספרות מציגה יתרונות רבים לשימוש בסימולציה על 
תהליך הלמידה של הסטודנטים לסיעוד. כך למשל, נמצא 
חינוך באמצעות סימולציות עשוי לשפר את החשיבה  כי 
לתרגל  הזדמנויות  לו  ולספק  הסטודנט,  של  הביקורתית 
מיומנויות פשוטות ומורכבות, כגון החייאה, לידה, הכנסת 
קטטר שתן, הכנסת זונדה וכו' )Sanford, 2010(. ממצאים 
שדווחו בספרות מצביעים גם על כך כי למידה באמצעות 
התיאוריה  בין  הקשר  בחיזוק  לעזור  עשויה  סימולציות 
לאפשר  מיידי,  משוב  לספק   ,)Morgan, 2006( לעשייה 
התנסויות חוזרות ונשנות המופעלות ברמות קושי שונות, 
ומגוונות,  שונות  למידה  אסטרטגיות  הפעלת  לאפשר 
לאפשר תרגולים ולמידה פרטנית, ולהגדיר יעדים ברורים 
 Issenberg, McGsghie, Petrusa, Lee( השגה  וברי 

.)Gordon, & Scalese, 2005

כניסתם  לפני  לסיעוד  סטודנטים  בקרב  חרדה  הופעת 
היטב  מתועדת  הקליניים  הלימודים  למסגרת  הראשונה 
בספרות )Sharif & Masoumi, 2005(. חרדה זו עשויה 
 Beddoe &( בחולים  הטיפול  איכות  על  לרעה  להשפיע 
Murphy, 2004(, למשל, על ידי הפחתת רמת ביצועיהם 
ההתנסות  במהלך  לסיעוד  הסטודנטים  של  הקליניים 
מצא  אחד  מחקר   .)Cheung & Au, 2011( הקלינית 
ומניעה  לשליטה  סטודנטים  בקרב  החרדה  רמת  בין  קשר 
 .)Dehkordi & Tavakol, 2011( צולבים  זיהומים  של 
מפחיתה  סימולציה  באמצעות  למידה  כי  מראה  הספרות 
 Szpak &( לסיעוד  סטודנטים  בקרב  החרדה  רמת  את 
Kameg, 2011(, מעלה את רמת הביטחון העצמי ואת רמת 
 Brannan, White & Bezanson,( הקליניים  כישוריהם 
הלמידה  מתהליך  רצונם  שביעות  את  גם  כמו   ,)2008
 Alfes, 2011; Blum, Borglund, & Parcells, 2010;(
 .)Mould et al., 2011; Prescott & Garside, 2009
הלמידה באמצעות סימולציה משפרת גם את רמת הידע 
 Bearnson( של התלמידים, ואת רמת ביצועיהם הקליניים
 & Wiker, 2005; Liaw, Scherpbier, Rethans, &
Klainin-Yobas, 2011(, כמו גם את המסוגלות העצמית 
שלהם )Goldenberg et al., 2005(. יתר על כן, התנסות 
באמצעות סימולציה מחזקת את הפיתוח של המיומנויות 
בעיות,  פתרון  פסיכומוטורית,  פעילות  אומדן,  בביצוע 
עידוד  ידי  על  וזאת  ביקורתית,  וחשיבה  החלטות,  קבלת 
מתאימות  שאלות  לשאול  לעומק,  לחשוב  התלמידים 
 Cant & Cooper, 2010; Mikkelsen,( ומתן משוב מיידי
Reime, & Harris, 2008(. למידה באמצעות סימולציות 
בחולה  הטיפול  ובטיחות  איכות  על  להשפיע  גם  יכולה 

.)Rothgeb, 2008(
השימוש ההולך ומתרחב בסימולציות בחינוך לסיעוד 
הסימולציות  של  יעילותן  במידת  התעניינות  את  הגביר 
מעט  ישנם  זאת,  עם  יחד  הלמידה.  תוצאות  את  בלשפר 
החינוך  תוצאות  את  בחנו  אשר  בסיעוד  מחקרים  מאוד 
והמסוגלות  הטיפולית  היכולת  סימולציות.  באמצעות 
תוצאות  שתי  הינן  הסטודנט  ידי  על  הנתפסות  הטיפולית 
שלא נבחנו בהקשר זה עד כה. יתר על כן, מעט מאוד הינו 
רצון  שביעות  עצמי,  ביטחון  חרדה,  בין  הקשר  על  ידוע 
טיפולית,  ומסוגלות  טיפולית  יכולת  הלמידה,  מתהליך 
התחום  בנוסף,  סימולציה.  באמצעות  למידה  של  בהקשר 

של סימולציות בחינוך לסיעוד טרם נחקר בישראל.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את מידת היעילות 
של שילוב סימולציות בתוכנית התנסות קלינית בהפחתת 
רמת החרדה, שיפור רמת הביטחון העצמי, ויכולת טיפולית 
בקרב סטודנטים לסיעוד; וכן לבחון את הגורמים המנבאים 

את היכולת והמסוגלות הטיפוליות של הסטודנטים.

שיטה
מערך המחקר
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מערך המחקר הינו דמוי ניסוי )לפני ואחרי התערבות(.
אוכלוסייה ומדגם

אוכלוסיית המחקר הייתה סטודנטים לסיעוד הלומדים 
שנה ב' במסלול האקדמי 4 שנתי, לפני התנסותם הקלינית 
באחת  לסיעוד  בחוג  גויסו  המחקר  משתתפי  הראשונה. 
סטודנטים   61 של  נוחות  מדגם  הארץ.  בצפון  המכללות 

נבחר לצורך המחקר הנוכחי.
כלי המחקר

כלי המחקר היה שאלון, המורכב מ־6 חלקים:
פרטים סוציו דמוגרפיים.  .1

 The Caring Ability Inventory )CAI( )Nkongho,  .2
הטיפולית  היכולת  רמת  את  אומד  הכלי   .)2003
ומורכב  באחרים(,  לטפל  )יכולת  הפרט  של  הנתפסת 
מידת  את  לדרג  התבקשו  הנחקרים  היגדים.  מ־37 
הסכמתם עם כל היגד על פי סולם בן 7 דרגות, כאשר 
1 - "לא מסכים בכלל" ו־7 - "מסכים מאוד". היגדים 
לדוגמא: "אני יכול לבטא את רגשותיי לאנשים בדרך 
יודע  אני  כאשר  נוחות  אי  חש  "אני  ואכפתית'',  חמה 
שאדם אחר תלוי בי''. ציון ממוצע גבוה במדד זה מעיד 
 α Cronbach( על יכולת טיפולית גבוהה אצל הנחקר

.)= 0.75
 The Caring Efficacy Scale )CES( )Coates,  .3
הטיפולית  המסוגלות  רמת  את  אומד  הכלי   .)1997
להביע  ביכולתו  )אמונתו  הפרט  של  הנתפסת 
יחסים  מערכת  ולפתח  המטופלים  כלפי  אכפתיות 
הנחקרים  היגדים.  מ־30  ומורכב  מטפל־מטופל(, 
על  היגד  כל  עם  הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו 
בכלל"  מסכים  "לא   -  1 כאשר  דרגות,   6 בן  סולם  פי 
ו־6 - "מסכים מאוד". היגדים לדוגמא: "אינני מרגיש 
מטופליי",  כלפי  אכפתיות  להביע  ביכולותיי  בטוח 
"בדרך כלל אני מסוגל ליצור מערכת יחסים קרובה עם 
מטופליי''. ציון ממוצע גבוה במדד זה מעיד על מידת 
 α Cronbach( מסוגלות טיפולית גבוהה אצל הנחקר

.)= 0.84
 State-Trait Anxiety Inventory (STAI)  .4
חרדה  רמת  אומד  הכלי   .(Spielberger, 1980)
 20 בעלי  חלקים  משני  ומורכב  מצבית־תכונתית, 
או  נינוחות  של  שונות  תחושות  המתארים  היגדים 
חרדה. הנחקרים התבקשו לדרג את מידת התאמתם 
מצבית(  )חרדה  זה  ברגע  להרגשתם  ההיגדים  של 
פי  על  אישיותית־תכונתית(  )חרדה  כלל  ובדרך 
בכלל"  מתאים  "לא   -  1 כאשר  דרגות,   4 בן  סולם 
מרגיש  "אני  לדוגמא:  היגדים  מאוד".  "מתאים   - ו־4 
זה מעיד  גבוה במדד  ציון  "אני חש סיפוק''.  מוטרד", 

.)α Cronbach = 0.83( על רמות גבוהות של חרדה
שאלה אחת לאומדן רמת הביטחון העצמי של הנחקר   .5
מ־1  לדרג  התבקשו  הנחקרים  לאחרים.  טיפול  במתן 
)''לא בטוח בכלל''( עד־5 )''בטוח מאוד''( עד כמה הם 

מרגישים בטוחים בעצמם במתן טיפול.
 The Satisfaction with Simulation Experience  .6
.Scale (SSES) (Williams & Dousek, 2012) הכלי 
מהלמידה  הפרט  של  רצון  שביעות  רמת  את  אומד 
באמצעות סימולציות, ומורכב מ־6 היגדים. הנחקרים 
על  היגד  כל  עם  הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו 
בכלל"  מסכים  "לא   -  1 כאשר  דרגות,   5 בן  סולם  פי 
"התרחישים  לדוגמא:  היגד  מאוד".  "מסכים   - ו־5 
להבין  מאוד  לי  ועזרו  יעילים  היו  בהם  שהשתתפתי 
את החומר''. ציון ממוצע גבוה במדד זה מעיד על רמת 
שביעות רצון גבוהה מהלמידה באמצעות סימולציות 

.)α Cronbach = 0.83( אצל הנחקר
החוקרים  יוצרים,  זכויות  עליהם  שיש  כלים  עבור 
בהם.  ולהשתמש  לתרגמם  ממחבריהם  אישור  קיבלו 
מרצים  שלושה  ידי  על  לעברית  תורגמו  השאלונים  כל 
ישיבה  נערכה  התרגום  תהליך  בסיום  בנפרד.  החוג  מסגל 
התרגום,  את  להשוות  בכדי  המתרגמים  כל  של  משותפת 
עד ששלושת המתרגמים הגיעו להסכמה כי התרגום זהה 
למקור באנגלית, ללא הבדלים במשמעות. השאלון המלא 
ג',  משנה  לסיעוד  סטודנטים   5 בקרב  מקדים  מבחן  עבר 
השאלון  מילוי  משך  ברור.  הינו  השאלון  כי  אישרו  אשר 

ארך כ־15־20 דקות.
הליך המחקר

המכללה  של  האתיקה  וועדת  אישור  קבלת  לאחר 
שנה  של  לסטודנטים  ניגשו  החוקרים  המחקר,  לעריכת 
הראשונה.  הקלינית  להתנסות  כניסתם  לפני  חודשיים  ב', 
ונאמר להם  קיבלו הסבר על מטרת המחקר,  המשתתפים 
להם  הובטחה  כן,  כמו  וולונטארית.  הינה  ההשתתפות  כי 
אנונימיות, והובטח כי הממצאים ישמשו למטרות המחקר 
בלבד. התקבלה הסכמה מדעת של כל משתתף. מתוך כלל 
הסכימו  כולם  במכללה,  ב'  בשנה  הלומדים  סטודנטים   61

להשתתף.
לימוד  ימי  בשני  השתתף  נחקר  כל  המחקר,  במהלך 
המכללה  של  הסימולציה  במרכז  סימולציות  באמצעות 
חולים:  בבית  הראשונה  הקלינית  התנסותו  במהלך 
לפני  ושבועיים  קלינית  התנסות  תחילת  אחרי  שבועיים 
סיום ההתנסות, אשר ארכה כ־3 חודשים. כל יום סימולציה 
וכלל שניים עד שלושה תרחישים קליניים  8 שעות,  ארך 
בתחום הסיעוד הפנימי והכירורגי, שהתבססו על הספרות 
המקצועית, לפני הפעלתם על ידי המדריכים, כגון כאבים 
ניתוח,  מחדר  חולה  קבלת  ראות,  דלקת  אסתמה,  בחזה, 

הכנת חולה לניתוח, ועוד.
קליניים  מדריכים  ידי  על  והועברו  הוכנו  הסימולציות 
באותו  שנתיים  לפחות  של  קליני  ניסיון  בעלי  מוסמכים 
תחום של הסימולציה שהם מעבירים. המדריכים הקליניים 
ואופן  הציוד  על  הדרכה  וקיבלו  תרחישים  להכנת  הונחו 
הפעלת חדרי הסימולציה על ידי מרכזת הסימולציה בחוג. 
בכל אחד מימי הסימולציה כל קבוצת סטודנטים המורכבת 
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ידי מדריך קליני אחר  מ־4־6 סטודנטים עברה הדרכה על 
בחדרי  הראשונה  ההתנסות  לפני  אחרים.  תרחישים  עם 
הסימולציה, הסטודנטים עברו אוריינטציה בארבעת חדרי 
שנמצא  הציוד  על  הדרכה  וקיבלו  שבחוג  הסימולציה 

בחדרי הסימולציה.
את  שכלל  כרטיס  קיבלו  הנחקרים  תרחיש,  כל  לפני 
אחד  כל  המטופל.  ותרופות  רקע  מחלות  המקרה,  סיפור 
כגון  התרחיש,  במהלך  תפקידים  במגוון  פעלו  מהנחקרים 
ביצוע אומדנים, ביצוע התערבות, הערכת הטיפול. בסיום 
כל תרחיש, המדריך ערך דיון של כ־20 דקות על מנת לענות 
כל  הסימולציה  יום  בסיום  חששות.  ולהבהיר  שאלות  על 
ביצועיו  על  ציון  שכלל  ובכתב  פה  בעל  משוב  קיבל  נחקר 

והידע שלו.
את  מילאו  הנחקרים   .2012 בשנת  נאספו  הנתונים 
השאלון בשתי נקודות זמן: חודשיים לפני הכניסה להתנסות 
קלינית בתחום סיעוד המבוגר )T1( ובתום התנסות קלינית 
)T2(. השאלון היה זהה בשתי נקודות הזמן, מלבד החלקים 
של מסוגלות טיפולית ושביעות רצון, שמולאו ב־T2 בלבד. 
ואחרי  לפני  במלואו,  השאלון  את  מילאו  נחקרים   61 כל 

ההתנסות, כך שאחוז ההיענות היה 100%.
עיבוד הנתונים

 SPSS בתוכנת  שימוש  נעשה  הנתונים,  ניתוח  לצורך 
 (SPSS-PC, version 20, SPSS Inc., Chicago, IL,
לפני  המחקר,  משתני  בין  קשרים  לבחון  מנת  על   .)USA
כמו   .Pearson במתאמי  שימוש  נעשה  התערבות,  ואחרי 
לבחון  מנת  על  חוזרות  למדידות  שונות  ניתוח  נעשה  כן, 
את השינוי ברמת החרדה, רמת הביטחון העצמי, והיכולת 
הרב־משתנית  ברגרסיה  המדידות.  שתי  בין  הטיפולית 
הדו־ בניתוח  שהגיעו  תלויים  הבלתי  המשתנים  נבחנו 
משתני לרמת מובהקות של פחות מ־0.05 בקשר עם שני 

המשתנים התלויים: יכולת טיפולית ומסוגלות טיפולית.

ממצאים
מרבית הנחקרים במדגם הנוכחי היו נשים )59%(, בגיל 
הממוצע של 22 )טווח - 19־34(. כמחציתם היו מוסלמים 
)54.1%(, והשאר נוצרים )19.7%(, יהודים )16.4%(, ודרוזים 

.)9.8%(
1 מציגה את תוצאות מקדמי המתאם של  טבלה מס' 
בשתי  שנמדדו  המרכזיים  המחקר  משתני  בין   Pearson
הראשון  התוצאה  משתנה  כי  עולה  מהלוח  הזמן.  נקודות 

- היכולת הטיפולית של הסטודנט ־
הסטודנט  של  החרדה  לרמת  שלילי  באופן  קשור  היה 
בין  מובהקים  מתאמים  גם  נמצאו  הזמן.  נקודות  בשתי 
ושאר  טיפולית  מסוגלות   - השני  התוצאה  משתנה 
המשתנים )רמת החרדה ב־T1 וב־T2, רמת ביטחון עצמי 
 T1ב־ טיפולית  ויכולת   ,T2ב־ רצון  שביעות  רמת   ,T2ב־
וב־T2(, מלבד רמת ביטחון עצמי ב־T1. כמו כן, נמצא גם 
בין היכולת הטיפולית של הסטודנט ב־ מתאם חיובי חזק 

.T2והיכולת הטיפולית שלו ב־ T1
כיוונים  חד  שונות  ניתוחי  את  מציגה   2 מס'  טבלה 
)ANOVA( למדידות חוזרות למשתנים: רמת חרדה, רמת 
ביטחון עצמי ויכולת טיפולית של הסטודנט. הציון הממוצע 
של רמת חרדה ב־T1 היה בינוני, וירד באופן משמעותי ב־

F[1, 60]=6.17, p < 0.05) T2(. הציון הממוצע של רמת 
ב־ ועלה באופן משמעותי  בינוני,  היה   T1ב־ ביטחון עצמי 
של  הממוצע  הציון   .)F[1, 60]=24.69, p < 0.001(  T2
משמעותי  באופן  ועלה  בינוני,  היה  הוא  גם  הטיפול  יכולת 

.)F[1, 60]=24.43, p < 0.001( T2ב־
הלינארית  הרגרסיה  מקדמי  את  מציגה   3 מס'  טבלה 
לניבוי משתני התוצאה: יכולת טיפולית ומסוגלות טיפולית 
הטיפולית  היכולת  לניבוי  הרגרסיה  ניתוח  הסטודנט.  של 
מהשונות   27% מסבירים  יחד  המשתנים  כי  העלה 
 T1במשתנה התוצאה. מהניתוח עולה כי לרמת החרדה ב־
לניבוי  מובהקת  תרומה  יש   T2ב־ הטיפולית  ולמסוגלות 
התרומה  את  יש   T1ב־ החרדה  לרמת  כי  נמצא  התוצאה. 
ככל  הסטודנט.  של  הטיפולית  היכולת  בניבוי  המרכזית 
הטיפולית  היכולת  מידת  יורדת  כך  עולה,  החרדה  שרמת 
למסוגלות  כי  נמצא  בנוסף,  הסטודנט.  ידי  על  הנתפסת 
בניבוי היכולת הטיפולית של  יש תרומה חיובית  טיפולית 
לו  שיש  מרגיש  שהסטודנט  ככל  אומר,  הווה  הסטודנט. 
מטפל־ יחסי  וליצור  אכפתית  התנהגות  לבטא  מסוגלות 
מטופל, כך גם תגדל מידת היכולת הטיפולית שלו בחולים.

בניתוח הרגרסיה השני, שבדק את הגורמים המנבאים 
את המסוגלות הטיפולית של הסטודנט, נמצאו 4 משתנים 
מהניתוח  התוצאה.  במשתנה  מהשונות   50% המסבירים 
בניבוי  שלילית  תרומה  יש   T2ב־ חרדה  לרמת  כי  עולה 
המסוגלות הטיפולית. ערכי הבטא החיוביים של שביעות 
רצון מהלמידה באמצעות סימולציות, רמת ביטחון עצמי 
ויכולת טיפולית שנמדדו ב־T2, מראים כי ככל ששביעות 
רצונו של הסטודנט מהלמידה באמצעות סימולציה, רמת 
הסטודנט  של  הטיפולית  יכולתו  ומידת  העצמי,  בטחוני 
לבטא  הסטודנט  מסוגלות  יותר  גבוהה  כך  יותר,  גבוהות 

אכפתיות ולכונן יחסי מטפל־מטופל.

דיון
המחקר הנוכחי בדק את השינוי ברמת החרדה, ברמת 
הביטחון העצמי והיכולת הטיפולית של הסטודנט בעקבות 
בתוכנית  סימולציות  באמצעות  למידה  של  שילובה 
סיעוד  לימודי  של  ב'  בשנה  הראשונה  הקלינית  ההתנסות 
משמעותי  באופן  ירדה  החרדה  רמת  כי  נמצא  אקדמיים. 
הצפוי  של  הוודאות  חוסר  המשולבת.  התוכנית  בעקבות 
עלול  הראשונה  הקלינית  ההתנסות  במהלך  להתרחש 
להגביר בקרב סטודנטים את רמת החרדה לפני ההתנסות 
מספקות  סימולציות   .)Sharif & Masoumi, 2005(
מיומנויות  ותרגול  ללמידת  ובטוחה  מאיימת  לא  סביבה 
להם  לצפוי  הסטודנטים  את  וחושפות  בסיעוד,  קליניות 
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.)Ward-Smith, 2008( בשדה הקליני
כי  זה תומך בממצאי מחקר קודם אשר הראה  ממצא 
של  החרדה  ברמת  לירידה  הביא  בסימולציות  השימוש 
הראשונה  הקלינית  התנסותם  לפני  לסיעוד  סטודנטים 
 ,)Szpak & Kameg, 2011( פסיכיאטריים  חולים  עם 
וסותר מחקר אחר אשר לא מצא הבדל משמעותי ברמת 
כניסתם  לפני  סימולציות  שעברו  סטודנטים  של  החרדה 
לסטודנטים  בהשוואה  נמרץ,  טיפול  ביחידת  להתנסות 
 Erler .(Erler & Rudman, 1993( שלא עשו סימולציות
מיומנויות  עם  היכרות  כי  הסיקו   )1993)  and Rudman
פסיכומוטוריות אינה מספיקה כדי להוריד את רמת החרדה 
בטיפול  קלינית  להתנסות  כניסתם  לפני  הסטודנטים  של 
נמרץ. ניתן להניח כי אפקט הסימולציות על הפחתת רמת 

החרדה עשוי להשתנות בין שדה לשדה.
בנוסף, הממצאים הראו עלייה ברמת הביטחון העצמי 
המשולבת.  התוכנית  אחרי  טיפול  במתן  הסטודנטים  של 
הראו  אשר  קודמים  מחקרים  בממצאי  תומך  זה  ממצא 
אחרי  הסטודנטים  של  העצמי  הביטחון  ברמת  עלייה 
 Brannan( במחלקות  אמיתיים  בחולים  בטיפול  שהתנסו 
באמצעות  בלמידה  שהתנסו  ולאחר   ,)et al., 2008
 Alfes, 2011; Blum et al., 2010; Mould( סימולציות 
היכולת  רמת  כי  הראו  הממצאים  כן,  כמו   .)et al., 2011
היא  אף  עלתה  הסטודנטים,  של  הנתפסת  הטיפולית 
אלה  ממצאים  המשולבת.  בתוכנית  ההשתתפות  לאחר 
תומכים בממצאי מחקרים קודמים, שהראו שיפור ברמת 
עברו  שהם  לאחר  הסטודנטים  של  הקליניים  הביצועים 
 Bearnson & Wiker,( סימולציות  באמצעות  חינוך 
Liaw et al., 2011 ;2005(, ושיפור במיומנויות תקשורת 
 Foronda, Gattamorta, Snowden, & Bauman,(

.)2013
היכולת  את  המנבאים  הגורמים  את  גם  בדק  המחקר 
החרדה  לרמת  שרק  נמצא  הסטודנט.  של  הטיפולית 
 T2ב־ שנמדדה  הטיפולית  ולמסוגלות   T1ב־ שנמדדה 
התוצאה.  משתנה  בניבוי  המובהקת  התרומה  את  יש 
להתנסות  הכניסה  לפני  גבוהה  חרדה  שרמת  נמצא 
הטיפולית  מיכולתו  להפחית  יכולה  הראשונה  הקלינית 
ההתנסות  סיום  לאחר  שנמדדה  לסיעוד  הסטודנט  של 
תומך  זה  ממצא  והסימולציות.  הראשונה  הקלינית 
בממצאים מחקרים קודמים שהראו כי רמת חרדה גבוהה 
הסטודט  של  הקליניים  הביצועים  ברמת  לפגוע  עשויה 
 Beddoe & Murphy, 2004;( במהלך ההתנסות הקלינית
 .)Cheung & Au, 2011; Dehkordi & Tavakol, 2011
להתנסות  הכניסה  לפני  החרדה  שלרמת  מלמד  זה  ממצא 
הטיפולית  היכולת  על  לזמן  מעבר  השפעה  יש  הקלינית 
זה מציע שהפחתת רמת החרדה  של הסטודנטים. ממצא 
של  היכולת  את  ישפר  הקלינית  להתנסות  הכניסה  לפני 

הסטודנט במתן טיפול לאחרים מעבר לזמן.
שנמצא  גורם  עוד  הינה  הטיפולית  המסוגלות  תפיסת 

של  הטיפולית  היכולת  לניבוי  חיובית  תרומה  כבעל 
שהינם  שסטודנטים  כך  על  מצביעה  זו  תוצאה  הסטודנט. 
בעלי ביטחון ואמונה עצמית ביכולת שלהם לבטא התנהגות 
גבוהה  יכולת  יבטאו  יחסי מטפל־ מטופל,  ולכונן  אכפתית 

במתן טיפול לאחרים.
המחקר בדק גם את הגורמים המסבירים את משתנה 
התוצאה - מסוגלות טיפולית של הסטודנט. ארבעה גורמים 
התוצאה.  בניבוי  מובהקת  תרומה  כבעלי  נמצאו  מרכזיים 
נמצא כי רמת חרדה גבוהה ב־T2 מורידה מהמסוגלות של 
הסטודנט לבטא וליצור יחסי מטפל־מטופל כפי שנמדד ב־

עשויות  חרדה  של  גבוהות  שרמות  מלמד  זה  ממצא   .T2
יחסים  וליצור  לבטא  הסטודנט  של  במסוגלותו  לפגוע 

איכפתיים עם אחרים.
יחד עם זאת, נמצא שלשביעות הרצון מהסימולציות, 
לרמת הביטחון העצמי, וליכולת הטיפולית של הסטודנט, 
יש תרומה חיובית בניבוי מסוגלות טיפולית. נמצא שרמה 
את  מעלה  מהסימולציה  רצון  שביעות  של  יותר  גבוהה 
כי  מציעה  זו  תוצאה  הסטודנט.  של  הטיפולית  המסוגלות 
יותר בסימולציה,  גבוהה  רצון  סטודנטים החווים שביעות 
יחסי  לכונן  מסוגלים  ויהיו  אכפתית,  התנהגות  יבטאו 
הגורם  הייתה  עצמי  ביטחון  רמת  טובים.  מטפל־מטופל 
גבוהה  רמה  כי  נמצא  טיפולית.  מסוגלות  לניבוי  המרכזי 
המסוגלות  את  מחזקת  הסטודנט  אצל  עצמי  ביטחון  של 
קודמים  מחקרים  ידי  על  הנתמך  ממצא  שלו,  הטיפולית 

.)Blum et al., 2010(
התלמידים  של  הטיפולית  היכולת  כי  נמצא  לבסוף, 
הסטודנט.  של  הטיפולית  למסוגלות  חיובי  באופן  קשורה 
ויכולת  טיפולית  מסוגלות  בין  הקשר  כי  מלמד  זה  ממצא 
טיפולית עשוי להיות דו כיווני. מחקר זה מציע להשתמש 
כמשתנים  טיפולית  ומסוגלות  טיפולית  יכולת  של  במדד 
מצביעים  אלה  אחרונים  ממצאים  תלויים.  ובלתי  תלויים 
על האפשרות כי למשתנים שביעות הרצון מהסימולציות, 
הסטודנט,  של  הטיפולית  והיכולת  העצמי,  הביטחון  רמת 
ומסוגלות  חרדה  בין  מתווכת  או  מגינה  השפעה  תהיה 

טיפולית.
ניתן להצביע על מספר מגבלות במחקר הנוכחי. ראשית, 
היות שמערך המחקר הינו דמוי ניסוי, ללא קבוצת ביקורת, 
היכולת לנבא קשר סיבתי ולשלול הסברים חלופיים הינה 
והעלייה ברמות  כי הירידה ברמת החרדה  ייתכן  מוגבלת. 
הביטחון העצמי, וביכולת טיפולית נבעו מגורמים אחרים, 
עם  היחס  הקליני,  השדה  קלינית,  התנסות  עיונית,  למידה 
המגבלה  מהסימולציות.  כתוצאה  ולא  הקליני  המדריך 
אקראית,  לא  בצורה  שנבחר  הקטן  המדגם  הינה  השנייה 
כלל  על  המחקר  ממצאי  הכללת  יכולת  את  המגביל  דבר 
הסטודנטים לסיעוד בארץ. לבסוף, כלי המחקר הינו שאלון 
דיווח עצמי, כך שממצאי המחקר היו נתונים למספר הטיות 

פוטנציאליות, כאשר רצייה חברתית הינה אחת מהן.
מידע  מספק  הנוכחי  המחקר  אלה,  מגבלות  למרות 
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עם  בשילוב  בסימולציה  השימוש  יעילות  לגבי  חשוב 
התנסויות בשדה הקליני בתהליך החינוך לסיעוד בישראל, 

שלא נחקר באופן נרחב בהקשר זה עד כה.
הלמידה  שילוב  כי  להסיק  ניתן  הפרקטי,  מההיבט 
הינו בעל  באמצעות סימולציות בתוכנית התנסות קלינית 
והיכולת  העצמי,  הביטחון  החרדה,  רמת  על  חיובי  אפקט 
המחקר  כן,  על  לסיעוד.  הסטודנטים  של  הטיפולית 
של  הכשרתם  במהלך  סימולציות  בשילוב  תומך  הנוכחי 
כי  כך  על  מצביעים  המחקר  ממצאי  כן,  כמו  הסטודנטים. 
על המחנכים בסיעוד לזהות את התלמידים בעלי היכולת 
לקראת  הנמוכות  הטיפולית  והמסוגלות  הטיפולית 
ובמהלך התנסותם הקלינית הראשונה, ולהציע להם תכנית 
ולשיפור  החרדה  רמת  להפחתת  מתאימה  התערבות 

הביטחון העצמי.
להמשיך  ממליץ  הנוכחי  המחקר  המחקרי,  בהיבט 
היכולת  העצמי,  הביטחון  רמת  החרדה,  רמת  את  לבחון 
או  אורך  במחקרי  הטיפולית  והמסוגלות  הטיפולית, 
הקליניים.  הלימודים  שלבי  בכל  ביקורת  מקרה  במחקרי 
בכדי  נדרש  ביקורת,  קבוצת  עם  מרכזי,  רב  ניסוי  בנוסף, 
סימולציות  באמצעות  למידה  של  היעילות  את  להעריך 
בהשוואה ללמידה ללא סימולציה, או בהשוואה לשיטות 
ההשפעה  את  לבחון  גם  מציע  המחקר  שונות.  סימולציה 
של השימוש בסימולציה ברמות שונות בתכנית הלימודים, 
קורסים  במסגרת  והן  מתקדמות,  קליניות  בהתנסויות  הן 
קליניות,  מיומנויות  כגון  אחרות,  תוצאות  על  קליניים 

חשיבה ביקורתיות, ודימויו עצמי של הסטודנט לסיעוד.
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טבלה מס' 1: מטריצת קורלציות בין משתני המחקר
12345678

T111.00. רמת חרדה ב־

T21.00***20.70. רמת חרדה ב־

T11.00**0.40-***3-0.46. יכולת טיפולית ב־

T21.00***0.77**0.34-**4-0.39. יכולת טיפולית ב־

T10.140.011.00**0.33-*5-0.30. ביטחון עצמי ב־

T21.00***0.220.42*0.32**0.41-*6-0.28. ביטחון עצמי ב־

T20.020.151.00*7-0.08-0.080.140.25. שביעות רצון ב־

T21.00**0.36***0.160.54**0.41*0.31***0.46-*8-0.31. מסוגלות טיפולית ב־
*p <.05. **p <.01. ***p <.001.

טבלה מס' 2: ניתוח שונות מדידות חוזרות של רמת חרדה, רמת ביטחון עצמי ויכולת טיפולית

T1T2Fמשתנים

סטית תקןממוצעסטית תקןממוצע

*41.800.351.710.356.17 - 1חרדה

***53.60.94.20.624.69 - 1ביטחון עצמי

***75.190.455.380.4524.43 - 1יכולת טיפולית
*p <.05. ***p <.001.

טבלה מס' 3: מקדמי רגרסיה לינארית לניבוי יכולת טיפולית ומסוגלות טיפולית

BβR2, Fמשתנים מסביריםהמשתנה התלוי

F(6,60) = 3.36 ,0.27**29.-*38.-חרדה - T1יכולת טיפולית

T2 - 28.*27.מסוגלות טיפולית

F(7,60) = 7.42 ,0.50***32.-*41.-חרדה - T2מסוגלות טיפולית

T2 - 22.*25.שביעות רצון

T2 - 42.**32.ביטחון עצמי

T2 - 36.*37.יכולת טיפולית
*p <.05. **p <.01. ***p <.001.

סימולציות בחינוך לסיעוד: הערכת תוצאי למידה של סטודנטים בהתנסותם הקלינית הראשונה המשולבת עם לימודי סימולציה
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Simulation in nursing education: An evaluation of 
students' outcomes at their first clinical practice 
combined with simulations

Abstract
Background: Nursing students frequently report feeling anxiety prior to entering 
their first clinical setting. Education through simulations reduces the anxiety level 
of nursing students and contributes to various outcomes for students' learning 
processes.
Aims: The purpose of this study was twofold: to evaluate the effectiveness of 
combining simulations in clinical practice in reducing anxiety and promoting self-
confidence, caring ability of the nursing students; and to investigate the predictors 
of their caring efficacy.
Method: A quasi-experimental (pre-post-test) study. A convenience sample 
of 61 second-year nursing students in a college in Northern Israel, completed a 
questionnaire, two months before their first clinical practice (T1), and at the end of 
the clinical practice (T2).
Results: The results revealed that at the end of the clinical practice, anxiety scores 
decreased, while self-confidence and caring ability scores increased after using 
simulations. Anxiety at T1 and caring efficacy at T2 predicted caring ability at T2, 
while anxiety at T2, self-confidence at T2, satisfaction with simulation, and caring 
ability at T2, predicted caring efficacy.
Conclusions and implications: Combining simulations in students' first clinical 
practice is a useful and effective learning strategy. Nursing educators should be 
aware of students with low caring ability and efficacy, and design a program to 
reduce the students' anxiety and self-confidence.

Keywords: simulation, nursing students, anxiety, self-confidence, caring ability, caring efficacy
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זיהוי סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד תוך כדי עבודה בהן 
משתמשות אחיות לקידום רמת הידע והמיומנות המקצועית 

שלהן
מיכל רסין, דינה סילנר, יעל מעוז ויפה קורצוויל

מרכז רפואי אסף הרופא

* המחקר נערך בתרומת המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל.

תקציר
רקע: טכנולוגיות וידע רפואי חדש, הרחבת סמכויות האחיות, והבטחת איכות הטיפול, דורשות 

עדכון מתמיד של ידע ומיומנויות.
כדי  אחיות  משתמשות  בהן  עבודה  כדי  תוך  הלימוד  ושיטות  הלמידה  סגנונות  זיהוי  מטרות: 

לקדם את רמת הידע והמיומנות המקצועית שלהן.
שיטה: המחקר הינו כמותי מתאמי. בו השתתף מדגם נוחות של 928 אחיות העובדות ב־11 בתי 
 .2  ;Kolb's Learning Style Inventory  .1 השאלונים:  היו  המחקר  כלי  הארץ.  ברחבי  חולים 

.On-the-job Learning Styles Questionnaire for the Nursing Profession
תוצאות: סגנון הלמידה הנפוץ ביותר בכלל המדגם היה הממוקד ואחריו דורגו בסדר יורד סגנון 
הלמידה המסתגל, המטמיע והמסתעף. סגנון הלמידה תוך כדי עבודה שדורג באופן עקבי גבוה 
ביותר היה התנסות במצבים רלבנטיים בעבודה. לעומת זאת, חיפוש מידע בספרים, ג'ורנאלים, 
טלוויזיה או אינטרנט דורג כנמוך ביותר בכל המדדים שנבדקו. בסגנונות הלמידה הכלליים ותוך 
כדי עבודה נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות האחיות כפונקציה של המשתנים: תחום עיסוק 

בסיעוד, מגדר, גיל, ארץ מוצא.
דיון והמלצות: פרופיל סגנונות הלמידה של האחות "האופיינית" משתנה כיום, וישנם הרבה יותר 
סגנונות למידה שיש להתחשב בהם. ממצאי המחקר עשויים להוות צעד חיוני לבניה והתאמה של 
תוכניות הדרכה ותוכניות לחינוך תוך שירות מעודכנות ברוח המקום והזמן. מומלץ לגייס מספר 
הראו  המחקר  שממצאי  כיוון  הלמידה.  פעילויות  את  למקסם  כדי  והדרכה  הוראה  של  גישות 
הלימודים  בתוכנית  יותר  רב  דגש  לשים  מומלץ  פעילה,  בהתנסות  מתרחשת  הלמידה  שעיקר 

בסיעוד לתרגול וחיזוק המיומנויות הטכניות, למשל על ידי שימוש בסימולציות.

מילות מפתח: אחות, סגנון למידה, סגנון למידה תוך כדי עבודה

זיהוי סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד תוך כדי עבודה בהן משתמשות אחיות לקידום רמת הידע והמיומנות המקצועית שלהן
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מבוא
במורכבות  עלייה  חדש,  רפואי  וידע  טכנולוגיות 
החולים, הרחבת סמכויות האחות והבטחת איכות הטיפול, 
לנרכש  מעבר  ומיומנויות  ידע  של  מתמיד  עדכון  דורשים 
שהידע  העובדה  לכך  מצטרפת  לסיעוד.  הספר  בבתי 
רוכשים  האינטרנט  ובעזרת  הכלל  לנחלת  הפך  הרפואי 
צרכני הבריאות מידע אודות מחלתם, אפשרויות הטיפול 
מהמטפלים  דורשים  אלו  היבטים  כמטופלים.  וזכויותיהם 
וכישורים מקצועיים  גבוהה  מיומנות  ידע מעודכן,  להפגין 
 Berings, Poell, Simons, & van Veldhoven, 2007;(
 Greenberger, Reches & Riba, 2005; Notarianni,
 Curry-Lourenco, Barham, & Palmer, 2009;

.)Willemsen-McBride, 2010
החולים  בבתי  ההדרכה  יחידות  פיתחו  השנים  במשך 
תוכניות ופרויקטים לחינוך תוך שירות שנועדו לקדם ידע 
ישנן  כן,  על  יתר   .)Notarianni et al., 2009( ומיומנות 
תקופתי  באופן  להיבחן  מהאחיות  נדרש  שבהן  מדינות 
 Brunke, 2009;( בסיעוד  לעסוק  רישיונן  את  לחדש  כדי 
 Fitzpatrick, 2003; Russell, Sikdar, Imerman, &
מתמיד  יותר  מהאחיות  מצופה  כיום   .)Orazem, 2008
ומעודכנת,  גבוהה  מקצועית  כשירות  רמת  על  לשמור 
המקצועית  התפתחותן  על  אישית  אחריות  לקחת 
 Fisher, King,( ולהמשיך ללמוד לאורך כל הקריירה שלהן
 & Tague, 2001, Furze & Pearcey 1999; Lawton &

.)Wimpenny 2003
של  המקצועיים  והכישורים  הידע  את  לקדם  במטרה 
גובר  סיעודי,  טיפול  של  גבוה  סטנדרט  ולהבטיח  האחיות 
הצורך בפיתוח שיטות ואמצעים ללמידה תוך כדי עבודה 
)Barrie & Pace, 1998; O'Shea, 2003(. הכרת שיטות 
הלמידה הכלליות בהן משתמשות האחיות )הידוע כמושג 
כדי עבודה  וזיהוי שיטות הלמידה תוך  "סגנונות למידה"( 
בהן משתמשות האחיות )הידוע כמושג "סגנון למידה תוך 
שירות  תוך  לחינוך  תוכניות  לקדם  עשוי  העבודה"(  כדי 
שיתאימו לסגנון הלמידה של האחיות ובכך יועילו בשימור 
הלמידה  סגנונות  זיהוי  כך,  בתוך  גבוהה.  מקצועית  רמה 
של האחיות עשוי לסייע ברובד הלאומי בשכלול תוכניות 
הפיקוח  תהליך  לגבי  החלטות  ובקבלת  אחיות  להכשרת 

והבקרה אחר כישוריהן המקצועיים לאורך זמן.

סקירת ספרות
אנשים  שבו  לאופן  מתייחס  למידה"  "סגנון  המושג 
בוחרים ללמוד: באלו התנהגויות הם משתמשים, עד כמה 
תופסים  יוצרים,  הם  כיצד  ורגש,  חשיבה  מפעילים  הם 
הלימוד  ולסביבת  הלימודית  לאינטראקציה  ומגיבים 
 .)Romanelli, Bird, & Ryan, 2009; Vermunt, 1992(
תולדה  שהינן  הלמידה  סגנון  לחקר  שונות  גישות  קיימות 
של אסכולות חינוכיות שונות, כשכל אחת מהן מתמקדת 
במימד אחד הקשור בלמידה. לדוגמא: גישת האוריינטציה 

הלימודית מתייחסת לאופן שבו אנשים חושבים על למידה 
)Gregorc, 1982(, גישה אחרת מתייחסת לתנאים שבהם 
גישת   ,)Dunn & Price, 1989( אנשים מעדיפים ללמוד 
המוטיבציה ללמידה מזהה את הגורמים המעודדים למידה 
)Apter, Mallows, & Williams, 1998(, בעוד שאסכולת 
מבצע  שהלומד  ההתנהגות  את  מתארת  הלמידה  פעילות 

.)Berings, Poell, & Simons, 2008( בפועל
לימודיו  סגנון  לחקר  ביותר  המקובלים  המודלים  אחד 
 ''The הנקרא   1984 משנת   Kolb של  זה  הינו  הפרט,  של 
מתואר  זה  במודל   ."Kolb's Learning Styles Model
תהליך הלמידה כמעגל בן ארבעה שלבים: שניים מתארים 
מתארים  האחרים  והשניים  המידע,  קליטת  תהליך  את 
יכולה  המידע  קליטת  המידע.  )הפנמת(  עיבוד  תהליך  את 
להיעשות על סמך רגשות וחוויות המתעוררות בלומד עקב 
 concrete experience - מעורבותו בניסיון מוחשי ממשי
המשגה  ידי  על  היא  מידע  לקליטת  אחרת  דרך   .)CE(
 - )ניתוח חומר לימוד/מושג/מצב באופן תיאורטי(  עיונית 
AC( abstract conceptualization(, כשהלומד משתמש 
עיבוד  רעיון.  של  לוגי  ניתוח  כמו  קוגניטיבית,  ביכולת 
המידע יכול להיעשות על ידי רפלקסיה שהינה התבוננות 
שימוש  תוך   )RO(  reflective observation  - משקפת 
עיבוד  כן,  כמו  ותובנה.  הבנה  אובייקטיביות,  בסבלנות, 
 active  - פעילה  התנסות  ידי  על  להיעשות  יכול  המידע 
בפעולה  נוקט  הלומד  שבה   ,)AE(  experimentation
סגנונות  התנהגותי,  מודל  כבכל  עשייתה.  כדי  תוך  ולומד 
מפגינים  האנשים  רוב  זאת,  עם  דינמיים,  הינם  הלמידה 
האישי  הלמידה  סגנון  אחד.  למידה  לסגנון  ברורה  העדפה 
נקבע על פי הדרך בה הלומד מעדיף לקלוט מידע ולעבדו. 
הלמידה  בתהליך  אחר  או  זה  שלב  על  מסתמך  הוא  היינו, 
המידע  קליטת  בין  עושה  שהוא  הקומבינציות  על  ובעיקר 
מתוארים   )1984(  Kolb של  הלמידה  במודל  לעיבודו. 

ארבעה סגנונות למידה עיקריים:
)קונקרטי־רפלקטיבי/מעשי־. 1  )diverger( המסתעף 

חוויות  ידי  על  מידע  בקליטת  משתמש   - שיקוף( 
רפלקטיבית.  התבוננות  דרך  ועיבודו  מוחשיות 
הינם  זה  למידה  בסגנון  שמשתמשים  הלומדים 
בעלי  הם  דמיון.  ובעלי  רגישים  יצירתיים  חדשניים, 
אוריינטציה לאנשים ויכולת להבין אותם, ולכן לעיתים 
קרובות הם בוחרים במקצועות הקשורים בעבודה עם 
אנשים כמו משאבי אנוש, ייעוץ או סיעוד. הם לומדים 

תוך הקשבה והתחלקות ברעיונות עם אחרים.
משלב . 2  - )קונקרטי־אקטיבי/מעשי־פעיל(  המסתגל 

על  ועיבודו  מוחשיות  חוויות  דרך  מידע  קליטת  בין 
ידי התנסות פעילה. לומדים אלו הם בעלי אוריינטציה 
לאנשים, גישתם היא מעשית ומכוונת לפתרון בעיות 
תוכניות  בהוצאת  טובים  הם  וטעייה.  ניסוי  של  בדרך 

אל הפועל ונמשכים לאתגרים חדשים.
3 . - )אבסטרקטי־רפלקטיבי/עיוני־שיקוף(  המטמיע 

זיהוי סגנונות הלמידה ושיטות הלימוד תוך כדי עבודה בהן משתמשות אחיות לקידום רמת הידע והמיומנות המקצועית שלהן
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המשגה  ידי  על  מידע  קליטת  בין  בשילוב  משתמש 
עיונית ועיבודו על ידי התבוננות רפלקטיבית. לומדים 
מתעניינים  ויותר  באנשים  ממוקדים  פחות  אלו 
ביכולת  מתאפיינים  הם  ובתיאוריות.  ברעיונות 
מחפשים  ומושגים,  תיאוריות  מייצרים  אנליטית, 
לקרוא  מעדיפים  הם  רעיונות.  ומנתחים  עובדות 
הרצאות, לבחון מודלים אנליטיים ולנתח את הדברים 
במחשבותיהם. אנשים בעלי סגנון למידה זה מצטיינים 

בארגון ובהצגת מידע בצורה ברורה ולוגית.
4 . - )אבסטרקטי־אקטיבי/עיוני־פעולה(  הממוקד 

המשגה  ידי  על  מידע  קליטת  בין  בשילוב  משתמשים 
פחות  הם  אקטיביים.  ניסיונות  ידי  על  ועיבודו  עיונית 
ומעדיפים  בינאישיים  וביחסים  באנשים  מתעניינים 
בוחרים  הם  קרובות  לעיתים  לכן  טכניות,  מטלות 
היטב  מגיבים  אלו  לומדים  טכנולוגיות.  בקריירות 
ועל  מוגדרות,  מטלות  על  לעבוד  מתבקשים  כשהם 
באופן  רעיונות  בודקים  הם  וטעייה.  ניסוי  מהלכי 
אלו  לומדים  בפועל.  הרעיונות  את  ומיישמים  הגיוני, 

מתאפיינים ביכולתם לפתור בעיות ולקבל החלטות.
בחינוך  רבים  למידה  סגנונות  נחקרו  השנים  במהלך 
ברוב  בארה"ב.  לסיעוד  סטודנטים  בקרב  בעיקר  לסיעוד, 
Kolb בשנת 1984  המחקרים נעשה שימוש בכלי שפיתח 
מסקירת  שלו.  מהמודל  שנגזר  הלמידה  סגנונות  למדידת 
לסגנון  באשר  סתירות  רווית  תמונה  עולה  המחקרים 
 D'Amore,( לסיעוד  סטודנטים  ידי  על  המועדף  הלמידה 
 James, & Mitchell, 2012; Fountain & Alfred, 2009;
Rassool & Salman, 2007(. קיים קושי בפירוש ממצאי 
המחקרים על סגנונות הלמידה עקב ממצאים לא עקביים. 
למדידת  במודל  השתמשו  מחקרים  מעט  זאת,  לעומת 
אחיות   217 של  במחקר  אחיות.  בקרב  למידה  סגנונות 
אונליין,  מתקדמים  סיעוד  לימודי  בתוכניות  שהשתתפו 
עלה כי 31% מהאחיות הדגימו סגנון למידה מסתגל, 20% 
ממוקד  סגנון  בעלות  היו   19% מטמיע,  סגנון  בעלות  היו 

.)Smith, 2010( ו־20% הדגימו סגנון למידה מסתעף
גיל,  מגדר,  בתרבות,  הבדלים  כי  ציין   )1985(  Kolb
אופן  על  משמעותית  להשפיע  יכולים  וניסיון  השכלה 
העבודה  כוח  כיום,  אנשים.  של  והלמידה  החשיבה 
אתנית,  תרבותית,  מבחינה  מאד  מגוון  בישראל  הסיעודי 
לרקע  הקשורים  שעניינים  הדורש  דבר  והשכלה,  גיל 
האוכלוסייה יילקחו בחשבון במטרה להפוך פרויקטים של 

למידה בכלל ולמידה תוך כדי עבודה בפרט ליעילים.
בכיתות  לשימוש  המתאים  למידה  סגנון  בנוסף, 
מתאים  בהכרח  אינו  הקליני  החינוך  ולשדות  ההוראה 
שכך,  כיוון  חולים.  בית  בסביבת  עבודה  כדי  תוך  ללמידה 
יש צורך הולך וגובר להפעיל בסביבה העבודה אסטרטגיות 
למידה שונות מאלו בהן נעשה שימוש בסביבה החינוכית 

.)Emmanuel, Collins, & Carey, 2010(
נעשה  בהם  הכלליים  הלמידה  סגנונות  שזיהוי  בעוד 

סטודנטים  בקרב  רבות  נחקר  הכיתתית  במסגרת  שימוש 
בסגנון  המתמקדות  בעבודות  בולט  מחסור  יש  לסיעוד, 
חשיפה  עבודה.  כדי  תוך  אחיות  על  המועדף  הלמידה 
הקליני,  בשטח  בפועל  והתנסות  החולים  בית  לסביבת 
פי  על  אף  שונים.  למידה  ומצבי  שיטות  פעולות,  מזמנת 
על  הלמידה  שדה  מההשפעות  להתעלם  נטייה  קיימת  כן, 
סגנון הלמידה. עבודות מועטות שבדקו את סגנון הלמידה 
גרמו  ובכך   Kolb של  בשאלון  השתמשו  עבודה  כדי  תוך 
אשר  בקורסים  הלמידה  לתהליכי  רק  להתייחס  למשיבים 
לפעולות  במקום  ועוד,  שקראו  ספרים  בהם,  השתתפו 
מניסיון  למידה  כמו  עבודה,  כדי  תוך  שביצעו  הלמידה 
 Berings et( ולמידה מאינטראקציה חברתית עם עמיתים

.)al., 2008; Doornbos, Bolhuis, & Simons, 2004
התהליכים  ככל  מוגדר  עבודה  כדי  תוך  למידה  סגנון 
הישירים  והתנהגותיים,  רגשיים  החשיבתיים,  והפעולות 
והמובילים  עבודה  של  בהקשר  המבוצעים  והעקיפים, 
במילים  בכישורים.  ו/או  בגישה  בידע,  קבוע  לשינוי 
ואסטרטגיות  הפעולות  כל  הן  אלה  למידה,  סגנון  אחרות, 
הלמידה הנמצאות בשימושן של אחיות במקומות עבודתן 
 Berings, Poell, & Simons, 2005; Berings et al.,(

.)2007 Doornbos et al., 2004
.Berings et al )2007(, היו היחידים  למיטב ידיעתנו 
אשר התייחסו לסגנון למידה תוך כדי עבודה בנפרד מסגנון 
הסיעוד  למקצוע  מיוחד  שאלון  פיתחו  הם  כללי.  למידה 
בתחומים  האחות  של  הלמידה  סגנון  את  לזהות  שנועד 
מיומנויות  לומדת  היא  כיצד  למשל,  עוסקת.  היא  שבהם 
במטופל,  הטיפול  את  לתכנן  לומדת  היא  כיצד  טכניות, 
בעבודה  קשים  רגשיים  למצבים  להגיב  לומדת  היא  כיצד 
.Berings et al )2007(, שנערך בקרב  וכו'. במחקרם של 
372 אחיות, נמצא כי סגנון הלמידה הנפוץ ביותר תוך כדי 
עצמי  שיקוף  ידי  על  למידה  מניסיון,  למידה  היה  עבודה 
נמצא  כתוב  מידע  חיפוש  למקצוע.  מעמיתים  ולמידה 
המועט  השימוש  את  האחיות  עושות  בו  הלמידה  כסגנון 

ביותר.
הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת  הנאמר,  כל  סמך  על 
תוך  הלמידה  וסגנונות  הכלליים  הלמידה  סגנונות  לבחון 
ביניהם.  הקשר  ואת  אחיות,  משתמשות  בהם  עבודה  כדי 
הסוציו  מאפייניהם  בין  הקשר  את  בחן  המחקר  בנוסף, 
הלמידה  וסגנונות  האחיות  של  והמקצועיים  דמוגראפיים 

שלהן.

שיטה
מערך מחקר

המחקר הינו כמותי מתאמי.
אוכלוסייה ומדגם

בתי  ב־11  העובדות  אחיות   928 השתתפו  במחקר 
הלל  כרם,  עין  הדסה  הרופא,  אסף  הארץ:  ברחבי  חולים 
יעקוב, רעות, שמואל  ציונה, באר  נס  וולפסון, מזרע,  יפה, 
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שלוש  כמייצג  נבחר  המדגם  וברזילי.  צדק  שערי  הרופא, 
רמות של כישורי למידה הנדרשים מהאחיות על פי הסיווג 
 .2 1. מחלקות טיפול נמרץ, חדרי לידה וחדרי מיון.  הבא: 
מחלקות פנימיות. 3. מחלקות פסיכיאטריות/גריאטריות. 
המדגם נדגם בשיטת נוחות, אשר הבטיחה השתתפות של 
ידע  של  שונות  רמות  המייצגים  שונים  מתחומים  אחיות 
והסמכות  החולים  מורכבות  למידת  בהתאם  ומיומנויות 

והאחריות שנדרשת בתחום עיסוקן.
כלי מחקר

המחקר כלל שני שאלונים: א. שאלון סגנונות הלמידה 
של   3.1 גרסא   ,)LSI(  Learning Style Inventory  -
Kolb and Kolb )2005(. ה־LSI הינו שאלון קצר המכיל 
משפטים   4 לדרג  מתבקש  הנבדק  בהם  פריטים,   12
המתייחסים ל־4 סגנונות למידה שונים, על פי סולם ליקרט 
שנע בין 1 )כמאפיין מאוד את הפרט( ל־4 )כלא מאפיין את 
הפרט בכלל(. ניקוד מצטבר מקסימאלי לסגנון למידה הינו 
96 נקודות. בבדיקת המהימנות והתוקף של הגרסא 3.1 של 
השאלון שנערכה על מדגם מייצג של 6977 נבדקים על ידי 
קרונבאך  אלפא  ציוני  על  דווח   ,)2005(  Kolb and Kolb
חוזרים  במבחנים  קורלציה  ומקדמי  0.77־0.82  בין  שנעו 
שנעו בין בינוני למצוין. באשר לתוקף הפנימי של השאלון, 
השוואת הקורלציות בין הפריטים ובתוך הפריטים תומכת 

בקיומו של תוקף מבנה פנימי.
למקצוע  עבודה  כדי  תוך  למידה  סגנונות  שאלון  ב. 
 On-the-job Learning Styles Questionnaire- הסיעוד
ידי  על  נבנה  זה  שאלון   .for the Nursing Profession
הלמידה  סגנון  את  לבדוק  ונועד   )2007(  Berings et al.
העשייה  תחומי  בשישה  האחות  של  עבודה  כדי  תוך 
הסיעודית: 1. כישורים טכניים. 2. כישורי תמיכה במטופל 
4. תכנון תכנית  3. התמודדות עם מצבי דחק.  ומשפחתו. 
טיפול. 5. ידע קליני. 6. נטילת יוזמה במקום העבודה. בכל 
באיזו  לסמן  הנבדקים  מתבקשים  התחומים  מששת  אחד 
מידה הם משתמשים בכל אחד משבעת סגנונות הלמידה 
הבאים: 1. התנסות במצבים רלוונטיים בעבודה. 2. אימוץ 
מידע  חיפוש   .3 זאת.  לפתח  ניתן  שבהם  חדשות  מטלות 
עצמי  שיקוף   .4 אינטרנט.  או  טלביזיה  עיתונות,  בספרים, 
בעבודה.  לעמיתים  שאלות  הפניית   .5 עצמית(.  )חשיבה 
 .7 משותפת(.  )חשיבה  לעבודה  עמיתים  עם  שיקוף   .6
השתתפות בפגישות למידה. סגנונות הלמידה דורגו על פי 

סולם ליקרט שנע בין 1 )אף פעם( ל־6 )תמיד(.
 Berings התוקף והמהימנות של השאלון נבדקו על ידי
.et al )2007( במדגם שכלל 372 אחיות מוסמכות שעבדו 
תוקף  בהולנד.  כלליים  חולים  בבתי  שונות  מחלקות  ב־13 
המבנה נמדד על ידי חישוב המתאם הפנימי בין הסולמות 
שנע בין 0.31־0.63 ובממוצע 0.46. מהימנות הכלי נאמדה 
במחקר  גם   .0.77 שהיה  קרונבאך  אלפא  מקדם  ידי  על 
בשאלון.  מדד  כל  של  הפנימית  המהימנות  נבדקה  הנוכחי 
ניפוי  לאחר  0.38־0.91.  בין  כנעה  נמצאה  קרונבאך  אלפא 

עלה  מ־0.6,  כנמוכה  נמצאה  שמהימנותם  פריטים  שישה 
בשיטת  העברית  לשפה  הותאמו  הכלים  ל־0.89.  המדד 

תרגום חוזר.
בנוסף לשני השאלונים, הכלי הכיל שאלות לגבי פרטים 
הכלים  תאימות  בחינת  ומקצועיים.  דמוגראפיים  סוציו 
 30 בקרב  חלוץ  במחקר  בוצעה  העברית  השפה  לדוברי 
והכלי בכללותו  מינוריות  היו  אחיות. הערות המשתתפים 

נמצא על ידם כבהיר ומובן.
הליך

בתי  ומהנהלות  הלסינקי  מועדת  אישור  קבלת  לאחר 
עצמי  למילוי  השאלונים  הופצו  המחקר,  לעריכת  החולים 
ידי הנציג של צוות  במחלקות היעד. השאלונים חולקו על 
המחקר ונאספו בתום מילויים. קידוד השאלון היה מספרי 
והמחלקה.  החולים  בית  שם  למעט  מזהים  פרטים  ללא 
החולים  בתי  בין  כלשהי  השוואה  נערכה  לא  כמובטח 

שהשתתפו במחקר.
ניתוח הנתונים

עיבוד סטטיסטי נעשה באמצעות תוכנת SPSS גרסא 
וסטיות  ממוצעים  כללה  התיאורית  הסטטיסטיקה   .19
one-ב־ שימוש  נעשה  ההשוואתית  בסטטיסטיקה  תקן. 
way ANOVA עם ניתוח posthoc של Scheffe להערכת 
סגנונות  בין  הקשר  בדיקת  הקבוצות.  בין  ההבדלים 
כן,  כמו   .Spearman מדד  באמצעות  נעשתה  הלמידה 
מובהקות   .stepwise בשיטת  לוגיסטית  רגרסיה  חושבה 

.p < 0.05סטטיסטית נקבעה כ־

ממצאים
מאפיינים סוציו דמוגראפיים ומקצועיים

של  והמקצועיים  דמוגראפיים  הסוציו  מאפייניהם 
הממוצע  גילם  ו־2.   1 מס'  בטבלאות  מוצגים  הנחקרים 
של משתתפי המחקר היה 41 שנים, רובם נשים, נשואים, 
או  חילוניים  רובם  העמים,  חבר  או  הארץ  ילידי  יהודים, 
 60% בסיעוד,  ראשון  תואר  בעלי  היו  כ־57%  מסורתיים. 
בעלי קורס על בסיסי, רובם עם ותק מעל 11 שנים במקצוע 

ורובם בתפקיד אחיות מהשורה.
סגנונות למידה

היה  המדגם  בכלל  ביותר  הנפוץ  הכללי  הלמידה  סגנון 
הסגנון הממוקד, ואחריו בסדר יורד סגנון הלמידה המסתגל, 
המטמיע והמסתעף )ראה טבלה מס' 3(. סגנון הלמידה תוך 
כדי עבודה הנפוץ ביותר היה התנסות במצבים רלוונטיים 
ג'ורנאלים,  )בספרים,  מידע  חיפוש  זאת  לעומת  בעבודה, 
טלוויזיה או אינטרנט( היה הסגנון הפחות פופולארי )ראה 

טבלה מס' 4(.
עלה  בנפרד,  סיעודית  עשייה  תחום  כל  מבדיקת 
תמיכה  בסיעוד,  טכניות  מיומנויות  שיפור  בתחומי  כי 
השכיח  הלמידה  סגנון  קליני,  וידע  ומשפחתם  במטופלים 
 )4.64( בעבודה  רלוונטיים  במצבים  התנסות  היה  ביותר 
והפחות שכיח - חיפוש מידע )3.71(. בתחום ההתמודדות 
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שיקוף  היה  ביותר  השכיח  הלמידה  סגנון  דחק  מצבי  עם 
חיפוש   - שכיח  והפחות   )4.49( עצמית(  )חשיבה  עצמי 
בחולה,  טיפול  תכנית  תכנון  של  בתחום   .)3.28( מידע 
במצבים  התנסות  היה  ביותר  השכיח  הלמידה  סגנון 
מידע  חיפוש   - שכיח  והפחות   )4.79( בעבודה  רלוונטיים 
)3.71(. בבדיקת סגנונות למידה בכל אחד מתחומי עשייה 
תמיכה  טכניות,  מיומנויות  כאמור:  )שכללו  הסיעודית 
ותכנון  דחק  מצבי  עם  התמודדות  קליני,  במטופלים,ידע 
הלמידה  סגנון  עקבי  באופן  כי  נמצא  טיפול(,  תוכנית 
דורג  בעבודה  רלוונטיים  במצבים  התנסות  באמצעות 
באמצעות  הלמידה  מסגנון  משמעותי  באופן  יותר  כגבוה 

.)p < 0.001( חיפוש מידע
ומקצועיים  דמוגראפיים  סוציו  מאפיינים  בין  קשר 

לסגנונות הלמידה
הבדלים מובהקים בין סגנונות הלמידה הכלליים ותוך 
סוציו  מאפיינים  מספר  של  כפונקציה  נמצאו  עבודה  כדי 
הוא  הצגתם  סדר  האחיות.  של  ומקצועיים  דמוגראפיים 
מהמשתנה בו מספר ההבדלים המובהקים היה גדול יותר, 

למשתנה בו מספר ההבדלים המובהקים היה קטן יותר.
שונים  עיסוק  מתחומי  נחקרים  בין  מובהקים  הבדלים 
כמתואר  שנבדקו.  הלמידה  סגנונות  במרבית  זוהו  הסיעוד 
הגריאטריה  בתחום  העובדים  נחקרים   ,5 מס'  בטבלה 
בסגנון  השימוש  את  יותר  גבוה  דירגו  והפסיכיאטריה 
 .)p = 0.015( למידה מסתעף בהשוואה לקבוצות האחרות
לעומתם, נחקרים העובדים ביחידות טיפול נמרץ, חדרי מיון 
וחדר לידה דירגו גבוה יותר את השימוש בסגנון הלמידה 
תוך  הלמידה  לסגנונות  בהתייחס   .)p = 0.015( הממוקד 
כדי עבודה, ניתן לראות כי באופן מובהק נחקרים העובדים 
באמצעות  למידה  יותר  גבוה  דירגו  הפנימיות  במחלקות 
לעמיתים  שאלות  והפניית  חדשות  משימות  לקיחת 
העובדים  נחקרים  ואילו  האחרות,  לקבוצות  בהשוואה 
רב  שימוש  על  דיווחו  ופסיכיאטריה  גריאטריה  במחלקות 
בסגנון למידה של חיפוש מידע לעומת נחקרים ממחלקות 

אחרות.
הכלליים  הלמידה  בסגנונות  מובהקים  הבדלים 
השתמשו  גברים  כי  בכך  התבטאו  המגדר,  של  כפונקציה 
בהשוואה   )p = 0.010( המטמיע  הלמידה  בסגנון  יותר 
למידה  בסגנון  יותר  רב  שימוש  על  דיווחו  אשר  לנשים 
כדי  תוך  הלמידה  לסגנונות  באשר   .)p = 0.010( מסתגל 
עבודה נמצא כי התנסות במצבים רלוונטיים בעבודה היה 
 .)p = 0.014( לגברים  בהשוואה  נשים  בקרב  יותר  שכיח 
באמצעות  למידה  של  בסגנונות  גם  נמצאה  דומה  מגמה 
 )p = 0.002( לעמיתים  שאלות  הפניית  עצמי,  שיקוף 

ושיקוף עם עמיתים )p = 0.010( )ראה טבלה מס' 6(.
הגיל  קבוצות  בין  הבדלים   ,7 מס'  בטבלה  כמתואר 
השונות נמצאו בארבעת סגנונות הלמידה הכלליים. אף על 
פי שבכל קבוצות הגיל היה שכיח סגנון הלמידה הממוקד, 
 p( ה־31־40  גילאי  קבוצת  בקרב  יותר  בלט  בו  השימוש 

רב  שימוש  נעשה  ה־51־66  גילאי  קבוצת  אצל   .)= 0.052
 p = 0.052( והמטמיע  המסתעף  הלמידה  בסגנונות  יותר 
ה־41־50  גילאי  שקבוצת  בעוד  בהתאמה(,   p = 0.023 ו־ 
העדיפה באופן מובהק להשתמש בסגנון הלמידה המסתגל 
בהשוואה לקבוצות האחרות )p = 0.023(. באשר לסגנון 
קבוצות  בין  בהשוואה  נמצא  עבודה,  כדי  תוך  הלמידה 
הגיל השונות, כי ככל שהגיל היה צעיר יותר, כך דורג גבוה 
 p =( יותר השימוש בהתנסות במצבים רלוונטיים בעבודה

.)0.001
נמצאו הבדלים מובהקים בסגנונות הלמידה בין נחקרים 
טבלה  )ראה  העמים  חבר  ילידי  נחקרים  לבין  הארץ  ילידי 
בסגנון  יותר  רב  שימוש  על  דיווחו  הארץ  ילידי   .)8 מס' 
 p =( העמים  חבר  ילידי  לעומת  ומסתגל  מסתעף  למידה 
ילידי חבר העמים  ואילו  p = 0.015 בהתאמה(,  ו־   0.028
בהשוואה  ומטמיע  ממוקד  למידה  בסגנון  יותר  השתמשו 
בהתאמה(.   p = 0.015 ו־   p = 0.028( הארץ  לילידי 
בבדיקת ההבדלים בסגנונות הלמידה תוך כדי עבודה זוהה 
הבדל מובהק אחד: ילידי חבר העמים נתנו ציון גבוה יותר 

.)p < 0.001( לחיפוש מידע מאשר ילידי הארץ
רק  מובהקים  הבדלים  נמצאו  להלן  שיוצגו  במשתנים 
הלמידה  בסגנונות  עבודה.  כדי  תוך  הלמידה  בסגנונות 

הכלליים לא נמצאו הבדלים מובהקים.
ותק האחות בעבודה נמצא כגורם משמעותי בבחירת 
סגנון למידה. כך, נחקרים בעלי ותק של עד שנתיים דירגו 
רלוונטיים  במצבים  התנסות  באמצעות  למידה  יותר  גבוה 
משימות  לקיחת  זאת,  לעומת   .)p < 0.001( בעבודה 
חדשות דורגה גבוה יותר )p = 0.02( בקרב נחקרים בעלי 

ותק של 3־5 שנים )ראה טבלה מס' 9(.
מידת הדתיות נמצאה כקשורה אף היא לסגנון הלמידה 
כחילוניים  עצמם  את  שהגדירו  נחקרים  עבודה:  כדי  תוך 
וחרדים  דתיים  מנחקרים  יותר  גבוה  ציון  נתנו  ומסורתיים 
 4.24  ,4.09( ללמידה באמצעות לקיחת משימות חדשות 
ו־ 3.65 בהתאמה, p < 0.001(, חיפוש מידע )3.86, 3.80 
ו־ 3.29 בהתאמה, p < 0.001(, ושיקוף עצמי )4.54, 4.58 

.)p = 0.021 ,4.35 ו־
נחקרים בעלי תפקיד דירגו גבוה יותר למידה באמצעות 
 ,)p = 0.008 ,3.99 לקיחת משימות חדשות )4.19 לעומת
p = 0.025( בהשוואה   ,3.66 וחיפוש מידע )3.85 לעומת 

לנחקרים שהינם אחיות מהשורה.
עבודה  כדי  תוך  הלמידה  בסגנונות  מובהקים  הבדלים 
כפונקציה של משתנה ההשכלה נמצאו בלמידה באמצעות 
נחקרים בעלי תואר  ביותר אצל  גבוה  חיפוש מידע שהיה 
נמוך  והכי  נחקרים בעלי תואר ראשון,  שני, אחריהם אצל 
בהתאמה,   3.62 ו־   3.64  ,4.04( תואר  ללא  נחקרים  אצל 

.)p < 0.001
המשתנים שלא נמצאו קשורים לסגנונות הלמידה תוך 
כדי עבודה היו: תוכניות ההכשרה בסיעוד וקורס על בסיסי.
קשר בין סגנונות הלמידה הכללים לסגנונות הלמידה תוך 
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ע ד י ף  ו ג חוברת 11 )מרץ 2014(18

כדי עבודה
בבדיקת הקשר בין סגנונות הלמידה הכללים לסגנונות 
כשכיוון  חלשים,  קשרים  נמצאו  עבודה  כדי  תוך  הלמידה 
קשר  נמצא  כך,  הלמידה.  לסגנון  בהתאם  משתנה  הקשר 
שלילי וחלש בין התנסות במצבים רלוונטיים בעבודה לבין 
וקשר   ,)r = -0.09, p = 0.049( המטמיע  הלמידה  סגנון 
חיובי וחלש בין התנסות במצבים רלוונטיים בעבודה לבין 
כן,  כמו   .)r = 0.087, p = 0.049( מסתגל  למידה  סגנון 
לבין  מידע  חיפוש  בין  וחלשים  שליליים  קשרים  נמצאו 
ומסתגל   )r = -0.109, p = 0.013( סגנון למידה מסתעף 
בין  וחלשים  וקשרים חיוביים   ,)r = -0.138, p = 0.002(
 r = 0.109, p =( סגנון למידה ממוקד  לבין  חיפוש מידע 
נמצא  בנוסף,   .)r = 0.138, p = 0.002( ומטמיע   )0.013
קשר שלילי וחלש בין הפניית שאלות לעמיתים לבין סגנון 
למידה ממוקד )r = -0.13, p = 0.002( וקשר חיובי וחלש 
מסתעף  למידה  סגנון  לבין  לעמיתים  שאלות  הפניית  בין 

.)r = 0.139, p = 0.002(

דיון
סגנון  כי  הינה  בכללותו  מהמדגם  העולה  התמונה 
ואחריו  הוא הממוקד  ביותר בקרב אחיות  הלמידה הרווח 
והפחות  המטמיע  המסתגל,  הלמידה  סגנון  ניכר  בהפרש 
הלמידה  שסגנון  לומדים  המסתעף.  הלמידה  סגנון  נפוץ, 
חשיבה  לשלב  ביכולת  מתאפיינים  ממוקד  הוא  שלהם 
החלטות,  לקבל  ביכולתם  בולטים  ולפיכך  יחד  ועשייה 
אלו  לומדים  זאת,  עם  רעיונות.  וליישם  בעיות  לפתור 
)1984( כפחות מתעניינים בבני אדם   Kolb ידי  תוארו על 
לעסוק  ברורה  העדפה  בעלי  והינם  בינאישיים  ויחסים 
בוחרים  הם  קרובות  לעיתים  לכך,  אי  טכניות.  במשימות 
למידה  סגנון  בעלי  אנשים  לעומתם,  טכנולוגית.  בקריירה 
מסתגל, שדורג כשני בשכיחותו במחקר הנוכחי, תוארו על 
הסיעוד,  למקצוע  במיוחד  כמתאימים   )1984(  Kolb ידי 
לבני אדם מצד אחד,  היותם בעלי אוריינטציה טובה  בשל 
ומצד שני, היותם בעלי גישה מעשית המתאפיינת בהוצאה 
מתוארים  הם  לרוב  בעיות.  ופיתרון  תוכניות  של  לפועל 
מידע  השגת  לצורך  אחרים  אנשים  על  הסומכים  ככאלו 
וניתוחו, יותר מאשר על יכולתם האנליטית. בשונה מהם, 
בעלי סגנון הלמידה המטמיע, השלישי בשכיחותו במחקר, 
תוארו כפחות ממוקדים באנשים ויותר מתעניינים ברעיונות 
ומושגים עיוניים. הם מעדיפים קריאה, הרצאות וניתוח של 
של  במחקרו  פעילה.  התנסות  פני  על  תיאורטיים  מודלים 
Kolb )1984( נמצא כי אחיות שסגנון למידתן היה מטמיע, 
ללמוד  ועברו  מקצועית  הסבה  שנים  מספר  לאחר  עשו 
ועוד. בדומה  ולעבוד בתחומים כגון מנהל עסקים, פיזיקה 
למידה  סגנון  בעלי  אנשים  גם  המסתגל,  הלמידה  לסגנון 
מסתעף, ששכיחותו במחקר הנוכחי הייתה נמוכה יחסית, 
Kolb )1984( כבעלי גישה טובה לבני אדם,  תוארו על ידי 
בעלי  טיפוליים.  במקצועות  לעבוד  כמתאימים  ולפיכך 

בעלי  והינם  וחדשנות  ביצירתיות  ניחנים  זה  למידה  סגנון 
רגישות לבני אדם וערכיהם. בדומה לבעלי סגנון הלמידה 
המסתגל, גם הם קולטים מידע באמצעות התנסות פעילה, 

אך מעבדים אותה על ידי חשיבה והתבוננות.
סקירת מחקרים שעסקו בזיהוי סגנונות הלמידה אצל 
באשר  עקביות  חוסר  העלתה  ואחיות  לסיעוד  סטודנטים 
לסגנון הלמידה המועדף. אפשרי כי התשובה לכך טמונה 
 - אחיות  של  והמקצועיים  דמוגראפיים  הסוציו  בגורמים 
Kolb )1984( טען להשפעתם על סגנון הלמידה. במחקר 
סגנון  להעדפת  אחיות  מאפייני  בין  קשרים  נמצאו  הנוכחי 
למידה מסוים. כך, במחקר הנוכחי עלה כי למגדר השפעה 
יותר  השתמשו  שגברים  בעוד  הלמידה.  סגנון  על  בולטת 
יותר  רב  שימוש  על  דיווחו  נשים  מטמיע,  למידה  בסגנון 
הנוכחי מצטרפים  בסגנון למידה מסתגל. ממצאי המחקר 
לממצאי מחקרים קודמים שנערכו על אוכלוסיות מגוונות 
נשים  כי  המלמדים  לסיעוד  וסטודנטים  אחיות  של 
המסתגל,  או  המסתעף  הלמידה  בסגנון  יותר  השתמשו 
בעוד שגברים נטו להשתמש יותר בסגנון הלמידה הממוקד 
מחקריות  ראיות   .)D'Amore et al., 2012( המטמיע  או 
עקבי  הינו  נשים  אצל  הלמידה  סגנון  כי  מלמדות  אחרות 

.)Loo, 1999( יותר לאורך זמן, לעומת זה של הגברים
סגנון  בחירת  על  המשפיע  כגורם  נמצא  הוא  גם  הגיל 
הלמידה. כוח העבודה הסיעודי מכיל כיום ארבעה דורות. 
בסגנונות  גם  ביטוי  לידי  באים  הבין־דוריים  ההבדלים 
שונות  שקיימת  למרות  קבוצה.  כל  המאפיינים  הלמידה 
בכינויים ובשנות הלידה לסיווג דורות אלה, באופן טיפוסי 
השנים  בין  )נולדו  המסורתיים"  "כדור  מוגדרים  הם 
1922־1943(, "דור הילודה" )נולדו בין השנים 1944־1960(, 
המילניום  ודור  1961־1981(,  השנים  בין  )נולדו   Xה־ דור 
מייחסים  המסורתיים  1982־2002(.  השנים  בין  )נולדו 
ובטיחות.  סמכות  כבוד,  לפורמאליות,  רבה  חשיבות 
לעיתים קרובות הם מתוארים כמסורים, חרוצים ושמרנים. 
הם גדלו בתקופה שבה ההשכלה הייתה חלום שיש לשאוף 
אליו ומחשבים לא היו בנמצא. בני דור הילודה הם לומדים 
ערך  בעל  כדבר  אצלם  נתפסת  שלמידה  כיוון  מרצון 
שיקדם אותם בחיים. בניגוד להתנסות מכוונת אישית הם 
מעדיפים סביבות מובנות והנחיות ברורות כחלק מתהליך 
הלמידה. דור ה־X כקבוצה מעדיפים סביבת למידה שבה 
הם יכולים להפגין את המומחיות שלהם. הם רוצים לדעת 
את התמצית של מה שעליהם לדעת. זמן הוא מצרך יקר 
לתפיסתם, כך שתהליך הלמידה חייב להיות יעיל ורלוונטי. 
דור המילניום, הינו דור טכנולוגי. הם רוצים הבניה, הדרכה 
ואוריינטציה נרחבת. הם נוטים פחות לקרוא ונמשכים יותר 
ניתוח  מיומנויות של  יש להם קושי ברכישת  לטכנולוגיה. 
ביקורתי עקב כמויות המידע העצומות העומדות לרשותם. 
הם מייחסים חשיבות רבה יותר לעשייה מאשר לידע כיוון 
 Fleming,( שזמן מחצית החיים של הידע הוא קצר כל כך
 McKee, & Huntley-Moore, 2011; Gibson, 2009;
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.)Notarianni et al., 2009
לממצאי  הסבר  מספקים  הבין־דוריים  ההבדלים 
הגילאים  בקבוצות  הקשור  בכל  במיוחד  הנוכחי,  המחקר 
הסיעודי  העבודה  כוח  עיקר  את  שמהוות  יותר  הצעירה 
בלט  ומטה(   30( המילניום  גילאי  אצל  ובעתיד.  בהווה 
 )1984( Kolb במיוחד השימוש בסגנון הלמידה הממוקד. 
סגנון הלמידה הממוקד ככאלו המעדיפים  תאר את בעלי 
מטלות טכניות, לכן לעיתים קרובות הם בוחרים בקריירות 
טכנולוגיות. הם מגיבים היטב כשהם מתבקשים לעבוד על 
לעומתם,  הפועל.  אל  תוכניות  ולהוציא  מוגדרות,  מטלות 
31־51(, מעדיפים באופן מובהק  )בני   Xבני דור ה־ קבוצת 
כלומדים  ומתוארים  המסתגל  הלמידה  בסגנון  להשתמש 
ומשיכה  מעשית  גישה  עם  לאנשים  אוריינטציה  בעלי 

לאתגרים חדשים.
לבחירת  כקשור  הנוכחי  במחקר  שנמצא  נוסף  גורם 
סגנון הלמידה הינו ארץ מוצא. בעוד שאחיות ילידות הארץ 
עשו שימוש רב יותר בסגנון הלמידה המסתעף והמסתגל, 
אחיות ילידות חבר העמים השתמשו יותר בסגנון הלמידה 
הממוקד והמטמיע. במחקרים בהם נבדק הקשר בין ארץ 
הלמידה,  וסגנונות  הקולטת  בארץ  השהות  משך  המוצא, 
הממוקד  הלמידה  לסגנון  ברורה  העדפה  שלמהגרים  עלה 
הינה  המציאות  תפיסת   .)Kulig & Thorpe, 1996(
תרבות  שכל  כיוון  תרבותיות,  ונורמות  ערכים  של  תולדה 
משפיעה על סגנון הלמידה בכל הקשור לאופן שבו המידע 
נרכש, נקלט, מעובד ומאורגן. היבט זה מסביר מדוע שיטות 
הוראה בחלקים מסוימים של העולם פחות יעילות כאשר 

.)De Vita, 2001( הן מועתקות לחלק אחר של העולם
על  כמשפיע  הנוכחי  במחקר  שזוהה  האחרון  הגורם 
סגנון  האחות.  של  העיסוק  תחום  הינו  הלמידה,  סגנון 
הלמידה הדומיננטי אצל אחיות העובדות ביחידות לטיפול 

נמרץ, חדרי מיון וחדר לידה היה הממוקד, ואילו
והפסיכיאטריה  הגריאטריה  בתחומי  העובדות  אחיות 
 Kolb .דירגו גבוה יותר את השימוש בסגנון למידה מסתעף
)1984( הסביר כי אנשים הבוחרים לעסוק במקצועות נותני 
שירות הינם בעלי אוריינטציה לבני אדם, לכן יפגינו העדפה 
ברורה לסגנון למידה מסתעף או מסתגל. לעומתם, אנשים 
בהן  שיש  בקריירות  יבחרו  הטכני,  לתחום  משיכה  בעלי 
הלמידה  שסגנון  לומדים  כדוגמת  בטכנולוגיות  רב  עיסוק 
חדרי  נמרץ,  לטיפול  היחידות  כך,  אם  ממוקד.  הינו  שלהם 
מורכב  במכשור  עמוסות  יחידות  הינם  הלידה  וחדר  מיון 
לתפעולם.  טכניים  וכישורים  מיומנויות  מהאחות  הדורש 
הפסיכיאטריה  במחלקות  העבודה  אופי  זאת,  לעומת 
והגריאטריה אינו נשען על מכשור, אלא מבוסס על הקשר 

האנושי בין המטפל למטופל.
השפעה  תהייה  ההשכלה  למשתנה  כי  שסברנו  אף 
תמיכה  הדבר.  כך  שלא  הסתבר  הכללי,  הלמידה  סגנון  על 
 )2010(  Smith של  במחקרו  מופיע  זה  מעניין  לממצא 
המלמד כי אין הבדלים משמעותיים בסגנונות הלמידה בין 

סטודנטיות לתואר ראשון בסיעוד, לבין סטודנטיות לתואר 
שני, כפי שהם באים לידי ביטוי בכיתת הלימוד.

היה  לא  עבודה,  כדי  תוך  למידה  לסגנון  הקשור  בכל 
מפתיע להיווכח שהסגנון שדורג באופן עקבי כגבוה ביותר 
במצבים  התנסות  היה  הנוכחי  במחקר  האחיות  ידי  על 
רלוונטיים בעבודה, לעומת זאת שכיחות חיפוש מידע דורג 
החינוך  מתחום  חוקרים  ביותר.  כנמוכה  נמצאה  בשכיחות 
חולים  בית  לסביבת  חשיפה  כי  כך  על  הצביעו  לסיעוד 
והתנסות בפועל בשטח קליני, הינה השיטה היעילה ביותר 
 Brunero, Lamont,( לסיעוד  סטודנטים  של  ללמידה 
בישראל  שנערך  השוואתי  במחקר   .)& Coates, 2010
בקרב 256 בוגרים מארבע תוכניות הכשרה שונות בסיעוד, 
וההשלמה  למוסמכות  ההכשרה  תוכניות  בוגרי  כי  נמצא 
טוב  טכניות  מיומנויות  לבצע  יכולתם  את  תפסו  לסמכות 
יותר לעומת בוגרי התוכנית האקדמית וההסבה לסמכות. 
של  לימודיהם  בתוכנית  כי  היה  החוקרות  שנתנו  ההסבר 
לסמכות  וההשלמה  למוסמכות  ההכשרה  תוכניות  בוגרי 
 Greenberger et al.,( קלינית  התנסות  שעות  יותר  יש 

.)2005
לזהות  היה  ניתן  המועדף,  הלמידה  סגנון  בבחירת 
המחקר,  משתתפי  של  ההטרוגני  הרקע  השפעות  את 
שמתבטאת ביכולות, מיומנויות, כישורים וניסיונות שונים 
העבודה  למסגרת  ואחיות  כאחים  מביאים  הם  שאותם 
במחלקה. כך לדוגמא, למידה בדרך של התנסות במצבים 
שאלות  והפניית  עצמי  עם  שיקוף  בעבודה,  רלוונטיים 
לעמיתים דורגו גבוה יותר אצל נשים. ממחקרים על מגדר 
להערכה  העדפה  לגברים  שבעוד  עלה  למידה  וסגנונות 
שיקוף  באמצעות  מידע  עיבוד  מעדיפות  נשים  לוגית, 
עצמי, כשהן נוטות לחפש קשרים אישיים לנלמד. המינים 
החשוב  הדבר  מה  לגבי  באמונותיהם  גם  מזה  זה  נבדלים 
ביותר ללמידה, כשנשים מדרגות את הלמידה החברתית 
מאשר  יותר  גבוה  הפעילה,  ההתנסות  ואת  אחרים,  עם 
יותר  ותחרותית  הישגית  לאוריינטציה  שנוטים  גברים 

.)Wehrwein, Lujan, & DiCarlo, 2007(
שגיל  שככל  העובדה  בלטה  הנוכחי  במחקר  כצפוי, 
מקצועי,  ותק  חסרת  הייתה  והיא  יותר  צעיר  היה  האחות 
התנסות  היה  אותה  שאפיין  העיקרי  הלמידה  סגנון 
גבוה  דרגו  חילוניות  אחיות  בעבודה.  רלוונטיים  במצבים 
משימות  לקיחת  באמצעות  למידה  דתיות  מאחיות  יותר 
למידה  יותר  גבוה  דרגו  תפקיד  בעלות  ואחיות  חדשות, 
לאחיות  בהשוואה  חדשות  משימות  לקיחת  באמצעות 
על  המשפיע  כמשתנה  נמצאה  השכלה  תפקיד.  ללא 
יותר  נפוץ  היה  זה  סגנון  מידע.  חיפוש  באמצעות  למידה 
עם  אחיות  אצל  אחריהן  שני,  תואר  בעלות  אחיות  אצל 
אצל  תואר.  ללא  אחיות  אצל  ביותר  ונמוך  ראשון  תואר 
ילידי  אצל  מאשר  יותר  נפוץ  היה  הוא  העמים  חבר  ילידי 
דווחו בעבודות קודמות שנערכו  דומים  ישראל. ממצאים 
האחרות,  לקבוצות  בהשוואה  שני  תואר  תלמידי  בתחום. 
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דורשים מעצמם יותר. הם מפתחים יכולת ללמידה עצמית 
והשגת מידע בכוחות עצמם. דברים אלו באים לידי ביטוי 
העשייה  בשטח  לעצמם  מציבים  שהם  הגבוה  בסטנדרט 
להיווכח  מפתיע  היה  זאת,  עם   .)Beal, 2007( הקלינית 
שאחיות העובדות ביחידות טיפול נמרץ, חדרי מיון וחדר 
וחולים  מתקדמת  טכנולוגיה  עם  מחלקות  שהינן  לידה, 
חיפוש  באמצעות  בלמידה  פחות  השתמשו  מורכבים, 
מידע בספרים, ג'ורנאלים, טלוויזיה או אינטרנט, בהשוואה 

לאחיות מתחומי הפסיכיאטריה והגריאטריה.
ריבוי  כי  הינה  לעיל  האמור  מכל  שעולה  המסקנה 
במשקלם  שחל  והמהפך  האחיות,  אצל  הלמידה  סגנונות 
הקודמים,  בעשורים  שנערכו  למחקרים  בהשוואה  היחסי 
האחרונות  בשנים  שהתרחש  הדרמטי  מהשינוי  נובע 
בפרופיל הדמוגראפי של העוסקים בסיעוד. למקצוע פונים 
מבוגר  הפונים  גיל  גברים,  סטודנטים  של  יותר  רב  מספר 
העובדה  לכך  מצטרפת  שנייה.  קריירה  זו  ולחלקם  יותר 
שערי  את  פתחה  מסמלת  שהיא  מה  וכל  שהגלובליזציה 
אתני  פרופיל  עם  שונות  מתרבויות  לסטודנטים  המקצוע 
שונה מכפי שהיה בעבר. כל אלו מובילים למסקנה הבלתי 
נמנעת שפרופיל סגנונות הלמידה של הסטודנט "האופייני" 
שצריך  למידה  סגנונות  יותר  הרבה  וישנם  כיום,  משתנה 
להתחשב בהם. בנוסף, ממצאי המחקר מצביעים על כך כי 
ניתן להעריך מהו סגנון הלמידה הכללי וסגנון הלמידה תוך 
כדי עבודה המועדפים על האחות על פי מאפייניה הסוציו 
ההוראה  שיטת  את  ולהתאים  והמקצועיים,  דמוגראפיים 

על פי הפרופיל המצטייר.
סגנון  בין  משמעותי  קשר  נמצא  לא  הנוכחי  במחקר 
יש  עבודה.  כדי  תוך  הלמידה  סגנון  לבין  הכללי  הלמידה 
הנמצאות  רבות  הוראה  וטכנולוגיות  שיטות  כי  הטוענים 
מתאימות  אינן  הקליני,  החינוך  ובשדה  בכיתות  בשימוש 
כדי  תוך  הלמידה  ובסביבת  החולים  בית  בסביבת  ליישום 
ידי  על  המועדף  הכללי  הלמידה  סגנון  שכך,  כיוון  עבודה. 
חייב  והלומד  העבודה,  בסביבת  תועלת  חסר  הינו  הלומד 
הלמידה  משיטת  שונות  למידה  באסטרטגיות  להשתמש 
 Emmanuel et al.,( הלימוד  בכיתות  עליו  המועדפת 

.)2010
הכללי  הלמידה  סגנון  בין  שנמצאו  שהקשרים  למרות 
ניתן  לבין סגנון הלמידה תוך כדי עבודה נמצאו כחלשים, 
לחזק תובנות באשר לסגנונות הלומדים בכל הקשור לכיוון 
הקשר. למשל, הכיוון השלילי של הקשר שנמצא בין סגנון 
למידה מטמיע לבין התנסות במצבים רלוונטיים בעבודה, 
נובע מכך כי סגנון הלמידה הטבעי של המטמיע הינו עיוני, 
התנסות  כי  בכך  תימא  אין  לפיכך,  ותיאורטי.  חשיבתי 
עם  שלילי  במתאם  נמצאה  בעבודה  רלוונטיים  במצבים 
מתאר   )1984(  Kolb המטמיע.  של  הכללי  הלמידה  סגנון 
גבוהה,  אנליטית  יכולת  כבעלי  המטמיעים  הלומדים  את 
ביכולתם  ולכן  ותיאוריות,  מושגים  ומנתחים  כיוצרים 
מתאם  לכך,  בדומה  כחוקרים.  מרשימים  להישגים  להגיע 

חיובי נמצא בין סגנונות הלמידה הממוקד והמטמיע לבין 
בין  שנמצא  השלילי  מהמתאם  להבדיל  מידע,  חיפוש 
והמסתגל.  המסתעף  הלמידה  סגנונות  לבין  מידע  חיפוש 
כיוונם של קשרים אלו תואם את מאפייני סגנונות הלמידה 
Kolb )1984(. בעוד שבעלי סגנון למידה  ידי  שתוארו על 
פורמאליים  למידה  במצבי  מעדיפים  ומטמיע  ממוקד 
החדש,  החומר  את  ולעבד  לחשוב  וזמן  הרצאות  קריאה, 
מעדיפים  והמסתגל  המסתעף  הלמידה  סגנונות  בעלי 
והוצאה  ידיים  במגע  התנסויות  עשייה,  של  בדרך  למידה 
לפועל של תוכניות, ופחות למידה עיונית הכרוכה בחיפוש 

מידע בספרות.
המתאם החיובי שנמצא בין הפניית שאלות לעמיתים 
לבין סגנונות הלמידה מסתעף ומסתגל, מחזק את הטיעון 
כי אנשים עם סגנון למידה זה הינם בעלי אוריינטציה ברורה 
זאת,  לעומת  החברתית.  הלמידה  את  ואוהבים  אדם  לבני 
לעמיתים  שאלות  הפניית  בין  שנמצא  השלילי  המתאם 
בדומה  מלמד  והממוקד  המטמיע  הלמידה  סגנונות  לבין 
להסבריו של Kolb )1984( כי בעלי סגנון למידה זה נוטים 
ללמידה  הינה  שלהם  והזיקה  אנשים  עם  לעבודה  פחות 

וחשיבה עצמית.
המשתתפים  ראשית,  מגבלות.  מספר  הנוכחי  למחקר 
מאפיינים  בעלות  יחידות  או  מחלקות  מתוך  רק  נדגמו 
המתאימים לאחד משלושת התחומים הקליניים שהוזכרו 
מוגבלת.  הינה  הממצאים  הכללת  שיכולת  מכאן  במחקר, 
זמן  ודרש השקעת  למילוי עצמי,  היה שאלון  כלי המחקר 
וחשיבה, אי לכך, קיימת אפשרות כי הייתה הטיה מסוימת 

בממצאי המחקר.
הגדולה  הבריאות  עובדי  קבוצת  את  מהוות  האחיות 
ביותר במערכת הבריאות. לאור העובדה שבבתי החולים 
הכלליים מאושפזים חולים עם מצבים מורכבים ומטופלים 
להיות  מאחיות  מצופה  מתקדמת,  טכנולוגיה  באמצעות 
מורכבות  פעולות  לביצוע  יכולות  רב,  מדעי  ידע  בעלות 
גבוהה  מקצועית  ברמה  שימורן  גבוהות.  למידה  ויכולות 

הינו חיוני לבטיחות החולה ולאיכות הטיפול.
הצעד הראשון שנועד לגשר על הפער בין הרצוי למצוי 
היה זיהוי סגנונות הלמידה בקרב קבוצות שונות של אחיות 
במיוחד בכל הקשור בקידום רמת הידע והמיומנויות שלהן 
תוך כדי עבודה. למיטב ידיעתנו לא בוצע אף מחקר שכזה 
בעולם.  גם  זה  בתחום  מחקרים  למצוא  ונדיר  בישראל 
ממצאי המחקר עשויים להוות צעד חיוני לבניה והתאמה 
של תוכניות הדרכה ותוכניות לחינוך תוך שירות מעודכנות 

ברוח המקום והזמן.
המחקר מציע מספר המלצות בנושא התאמת שיטות 
שירות,  תוך  בחינוך  אם  בין  אחיות,  יעד  לקהל  ההוראה 
ניתן להעריך  ובין אם בלימודי סיעוד מתקדמים. ראשית, 
עבודה  כדי  תוך  הלמידה  וסגנון  הכללי  הלמידה  סגנון  את 
המועדפים על אחיות על פי מאפייניהן הסוציו דמוגראפיים 
שנית,  ההוראה.  שיטות  את  להתאים  וכך  והמקצועיים, 
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מאחר וקיים שוני רב בסגנונות הלמידה המועדפים, מומלץ 
את  למקסם  כדי  והדרכה  הוראה  של  גישות  מספר  לגייס 
ולענות  משופרים  לביצועים  להביא  הלמידה,  פעילויות 
תuכניות  הלומדות.  האחיות  של  השונים  הצרכים  על 
רוב  פי  על  נבנו  השונים  והקורסים  בסיעוד  הלימודים 
שבסופם  ידע  חבילות  העברת  של  מסורתיות  בשיטות 
של  הלמידה  סגנונות  את  תואמים  הם  תמיד  ולא  מבחן, 
ציבור האחיות השונה במאפייניו. האלטרנטיבה המומלצת 
למגוון  הפונות  ויצירתיות  חדשניות  גישות  להטמיע  היא 
להשתמש  ניתן  למשל,  למידה.  וצרכי  סגנונות  של  רחב 
הדורשות  סימולציות  על  המבוססות  הדרכה  בתוכניות 
דוגמא  מהלומד.  יותר  רבים  כישורים  של  אינטגרציה 
האינטרנט  ברשת  הפועלת  לומדות  מערכת  הינה  נוספת 
והמאפשרת גישה בלתי אמצעית ולמידה בכל עת ומקום. 
הלמידה  שעיקר  הראו  המחקר  שממצאי  כיוון  שנית, 
יותר  רב  דגש  לשים  מומלץ  פעילה,  בהתנסות  מתרחשת 
המיומנויות  וחיזוק  לתרגול  בסיעוד  הלימודים  בתוכנית 

הטכניות, למשל על ידי שימוש בסימולציות.
בהכשרה  הלמידה  ומסגרת  שהתכנים  בעוד  לבסוף, 
מקצועית מובנים מראש והלומד נדרש להתאים את עצמו 
כלומדת  משמשת  האחות  עצמית  בלמידה  למסגרת, 
והיא  שלה,  הלמידה  תהליך  את  המנהלת  אפקטיבית 
ללמוד.  בוחרת  היא  שבה  ולדרך  הלימוד  לתכני  אחראית 
האסטרטגיה המומלצת לפיתוח כישורי למידה עצמית היא 
לאפשר לאחות להכיר את סגנון הלמידה הדומיננטי שלה. 
למרות שסגנון למידה אחד אינו טוב יותר מהאחר, אחיות 
כמו אנשים אחרים, נוטות להעדיף סגנון למידה אחד, אף 
על פי שזה עלול להגביל את פוטנציאל הלמידה שלהן. אי 
לכך, עליהן להיות ערות לצורך בהרחבת רפרטואר סגנונות 
הלמידה שלהן ויש לעודדן להשתמש בסגנון למידה שאינו 

תואם באופן מיידי לסגנון הלמידה המועדף עליהן.
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)N = 928( טבלה מס' 1: מאפיינים סוציו דמוגראפיים של המדגם
N%

17219.2זכרמין

72580.8נקבה

15218.4 20־30גיל

3128434.3־40

4124529.6־50

5114717.8־66

41.07 ± 9.07ממוצע ± ס.תקן

9410.4רווק/המצב משפחתי

72480.0נשוי/אה

778.5גרוש/ה

101.1אלמנ/ה

39448.0ישראלארץ לידה

33941.3חבר העמים

8810.7אחר

24029.0איןהשכלה אקדמית

BA47557.4

MA11013.3

PhD20.2

79688.8יהודידת

424.7מוסלמי

252.8נוצרי

333.7אחר

44248.9חילונירמת דתיות

25528.2מסורתי

17819.7דתי

283.1חרדי

)N = 928( טבלה מס' 2: מאפיינים מקצועיים של המדגם
N%

21423.1אסף הרופאבית חולים

434.6הדסה עין כרם

303.2הלל יפה

505.4וולפסון

838.9מזרע
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252.7נס ציונה

657.0באר יעקוב

303.2רעות

525.6שמואל הרופא

18720.2שערי צדק

14916.1ברזילי

21423.5פנימיתמחלקה

19121.0ט.נמרץ

9710.7חדר מיון

11913.1חדר לידה

18220.0פסיכיאטריה

10711.8גריאטריה/סיעודית

819.6אחות מעשיתתוכנית הכשרה

12514.9הסבה לאחיות מעשיות

מוסמכת בתוכנית תלת 
שנתית

16419.5

39446.8מוסמכת בתוכנית אקדמית

738.7הסבת אקדמאים

32137.8לאקורס על בסיסי

52862.2כן

0576.5־5ותק 

6768.6־10

1118020.5־20

+2127831.6

16.53 ± 10.21ממוצע ± ס.תקן

67174.6אחותתפקיד

343.8ראש צוות

374.1סגנית אחות אחראית

535.9אחות אחראית

2.2מפקחת

717.9מנחה/מדריכה קלינית

313.4אחר
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טבלה מס' 3: סגנונות למידה כלליים

מקסימום*מינימוםס.תקןממוצעסגנון

64.196.434481ממוקד

60.336.633979מסתגל

59.666.634181מטמיע

55.806.433976מסתעף
* מקסימום לסגנון למידה - 96 נקודות

טבלה מס' 4: סגנונות למידה תוך כדי עבודה

מקסימום מינימום ס. תקן ממוצע סגנון

6 1 .89 4.64 התנסות במצבים רלוונטיים

6 1 .94 4.50 שיקוף עצמי

6 1 .97 4.33 שיקוף עם עמיתים

6 1 .98 4.30 הפניית שאלות לעמיתים

6 1 .99 4.04 לקיחת משימות חדשות

6 1 1.09 3.71 חיפוש מידע

טבלה מס' 5: הבדלים בסגנונות למידה לפי תחומי עיסוק בסיעוד

ט.נמרץ/מלר"ד/פנימיתחטיבה
חדר לידה

גריאטריה/
פסיכיאטריה

F ערךp-value

ס.תקןממוצעס.תקןממוצעס.תקןממוצע

סגנונות למידה כלליים

55.666.4055.086.1757.006.674.24.015מסתעף

64.336.4064.916.1762.996.674.24.015ממוקד

58.915.9060.156.9559.486.711.50.223מטמיע

61.085.9059.846.9560.516.711.50.223מסתגל

סגנונות למידה תוך כדי עבודה

4.740.804.650.944.570.882.34.096התנסות במצבים רלוונטיים

4.580.894.430.974.580.912.89.056שיקוף עצמי

4.420.854.201.004.371.024.18.015הפניית שאלות לעמיתים

4.370.884.240.994.440.974.00.019שיקוף עם עמיתים

000.<4.190.913.901.044.130.977.77לקיחת משימות חדשות

000.<3.741.033.511.103.991.0617.05חיפוש מידע
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טבלה מס' 6: הבדלים בסגנונות למידה לפי מגדר

p-valueערך tנקבהזכרמגדר

ס.תקןממוצעס.תקןממוצע

סגנונות למידה כלליים

61.216.3759.236.702.59.010מטמיע

58.786.3760.766.70-2.67.010מסתגל

33.740.-55.656.0755.906.53מסתעף

64.346.0764.096.53.33.740ממוקד

סגנונות למידה תוך כדי עבודה

4.490.954.670.87-2.45.014התנסות במצבים רלוונטיים

4.281.054.560.90-3.25.001שיקוף עצמי

4.171.034.380.94-2.45.010שיקוף עם עמיתים

4.101.034.360.96-2.97.002הפניית שאלות לעמיתים

3.951.084.060.97-1.31.190לקיחת משימות חדשות

45.655.-3.671.073.711.10חיפוש מידע

טבלה מס' 7: הבדלים בסגנונות למידה לפי גיל

p-valueערך 51F־4166־3150־2040־30קבוצות גיל 

ס.תקןממוצעס.תקןממוצעס.תקןממוצעס.תקןממוצע

סגנונות למידה כלליים

56.006.9854.716.4256.335.9356.916.532.59.052מסתעף

64.006.9865.286.4263.665.9363.086.532.59.052ממוקד

59.546.7560.056.5858.176.2460.796.773.20.023מטמיע

60.456.7559.946.5861.826.2459.216.773.20.023מסתגל

סגנונות למידה תוך כדי עבודה

התנסות במצבים 
רלוונטיים

4.930.874.610.864.560.884.510.907.48>.001

לקיחת משימות 
חדשות

4.100.993.970.974.031.034.011.010.58.625

3.520.953.671.103.771.123.751.121.82.140חיפוש מידע

4.610.824.380.974.590.964.460.932.98.030שיקוף עצמי

הפניית שאלות 
לעמיתים

4.460.944.210.934.341.074.240.972.37.069

שיקוף עם 
עמיתים

4.360.914.230.954.421.004.330.991.66.173
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טבלה מס' 8: הבדלים בסגנונות למידה לפי ארץ מוצא

p-valueערך tחבר העמיםישראלארץ מוצא

ס.תקןממוצעס.תקןממוצע

סגנונות למידה כלליים

58.986.3560.536.11-2.44.015הטמעתי

61.016.3559.466.112.44.015מסתגל

56.186.4254.776.052.20.028מסתעף

63.826.4265.226.05-2.20.028מיקודי

סגנונות למידה תוך כדי עבודה

000.<3.551.073.851.07-3.75חיפוש מידע

4.660.944.590.841.09.276התנסות במצבים רלוונטיים

3.981.034.060.95-1.11.266לקיחת משימות חדשות

4.460.944.540.93-1.02.305שיקוף עצמי

4.270.994.360.96-1.29.195הפניית שאלות לעמיתים

4.280.974.370.96-1.18.236שיקוף עם עמיתים

טבלה מס' 9: הבדלים בסגנונות למידה תוך כדי עבודה לפי ותק
p-value F ערך ס. תקן ממוצע ותק בשנים

>.000 10.60 .71 5.21 0-2 התנסות במצבים רלוונטיים

.84 4.96 3-5

.91 4.62 6-10

.89 4.50 11-20

.88 4.57 21+

.020 2.94 1.07 4.07 0-2 לקיחת משימות חדשות

1.07 4.27 3-5

.93 3.84 6-10

.98 4.01 11-20

1.01 4.09 21+
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Identifying nurses' learning styles and on-the-job 
learning styles which nurses use to advance their 
knowledge and professional skills

Abstract
Background: Advance in technology, expansion of nurse authority, and ensuring 
quality of care, require constant updating of knowledge and skills.
Aim: To identify learning styles and on-the-job learning styles which nurses use to 
advance their knowledge and professional skills.
Method: The study has a quantitative correlational design. A convenience sample of 
928 nurses working in 11 hospitals completed a questionnaire. The research instruments 
were 1. Kolb's Learning Style Inventory; 2. On-the-job Learning Styles Questionnaire 
for the Nursing Profession.
Results: The converging learning style was the most common, followed in descending 
order by the accomodating, assimilating, and diverging learning styles. The most 
common on-the-job learning style was learning by work experience, while searching 
for information was the least common on-the-job learning style, in all tested areas of   
nursing practice. Significant differences in learning styles were found between groups 
as a function of the following sociodemographic and professional characteristics: 
professional field, gender, age, and country of origin.
Conclusions and implications: There are many learning styles to be taken into 
account. To maximize learning outcomes, it is recommended that nursing educators 
use various teaching methods. More emphasis should be put in the nursing education 
curriculum on practicum, for example, by using simulations.

Keywords: Nurse, learning style, on-the-job learning style
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תקציר
להטמעת  רבה  חשיבות  קיימת  סיכונים,  ניהול  של  ההנחיות  הטמעת  של  בעידן  כיום  רקע: 

ההתנהלות על פי מדיניות זו כבר בשלבי ההכשרה המוקדמים של הסטודנטים לסיעוד.
מטרה: לבחון את תפיסות אירועי הטעות ואת כוונות ההתנהגות של אחים ואחיות המיועדים 

להדרכה קלינית.
נתונים נעשה  23 אחים ואחיות ממחלקות אשפוז ומהקהילה. איסוף  שיטה: במחקר השתתפו 
באמצעות שאלון מובנה, קבוצות מיקוד, תצפית מעורבת, וריאיון מאזכר. הוצגו 3 אירועי טעות, 
הישגים  בעל  וסטודנט  גבוהים  הישגים  בעל  סטודנט  תרחישים:  שני  הוצגו  אירוע  בכל  כאשר 

נמוכים.
של  כאירועים  האירועים,  של  ולזיהוי  לתפיסה  בנוגע  דעים  אחדות  הייתה  כי  עולה  תוצאות: 
טעות. יחד עם זאת, דווח על שוני בכוונות ההתנהגות. הערכת חומרת האירוע הייתה קיצונית 

יותר במקרים של המודרך בעל ההישגים הנמוכים.
דיון והמלצות: המחקר מעיד על פערים בין המדיניות לבין כוונות ההתנהגות ליישמה. פערים 
הסיעוד,  מקצוע  של  פרפקציוניסטית  תדמית  והטמעת  היסטורית  מהתפתחות  נובעים  אלה 
מקשיים ועומסים במילוי תפקיד המדריך הקליני, מקושי בסיווג מקרי הטעות, מהטיות בתפיסה 

ומדילמות אינטלקטואליות ורגשיות.

מילות מפתח: מדריך קליני, סטודנט לסיעוד, טעות, ריאיון, הטיות בשיפוט
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מבוא
תפיסת  ועיצוב  מקצועיים  אידיאלים  הטעות,  תופעת 

הטעות בסיעוד
מייסדת הסיעוד Florence Nightingale כתבה בשנת 
1860: "על האחות להיות מיושבת בדעתה, מפוכחת, בעלת 
ו…הטעויות  ומסודרת…  דייקנית  מהימנה…  צלולה,  דעה 
 ,Nightingale."הדעת על  מתקבלות  ובלתי  מסוכנות 
הגדירה  אחות,  של  האידיאלית  דמותה  את  כשעיצבה 
הסגולות  ואת  המקצועית,  בעשייה  לשלמות  שאיפה 
ועל הדייקנות  המקצועיות של שמירה קפדנית על הסדר, 
בפרטים, בכמות ובזמן. מאפיינים אלה, יחד עם המחויבות 
החברתית  בתודעה  יצרו  להזיק,  ולא  להגן  המוסרית 
והמקצועית תדמית נורמטיבית אשר דוחה טעות. הניסיון 
ההיסטורי לעצב תדמית מקצועית של דיוק, סדר, ביטחון 
של  מקצועיות  לחוסר  טעות  בין  קשר  קבע  ומיומנות 
הן  האחיות,  של  מקצועית"  ה"תוך  בתודעה  הן  האחות, 
בקרב עמיתיהן בצוות הרב־מקצועי, והן בתודעה הציבורית 

של המטופלים.
של  הסטנדרטים  את  הקובעת  המקצועית,  הספרות 
אופי  בעלת  גישה  מבטאת  בסיעוד,  המקצועית  העשייה 
ביותר,  שלילי  אירוע  כאל  לטעות  ומתייחסת  שיפוטי, 
הטיפולית,  החובה  הפרת  הזנחה,  לרשלנות,  המתקשר 
פשע  כישלון,  מקצועיים,  וסטנדרטים  ערכים  הפרת 
 Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski,( חמורה  ועבירה 
של  החינוך  מתואר  לכך,  בהמשך   .)& Silber, 2002
האחיות לעשייה פרפקציוניסטית וחוסר סובלנות לעשייה 
מובנת,  הטעויות  של  זו  ראייה   .)Raines, 2000( שגויה 
הן מבחינתה האישית של האחות  אך היא מהווה מכשול 
המעורבת בטעות, והן מבחינת המערכת הנוקטת גישה זו. 
גם היום, כאשר המודעות לנושא של ניהול סיכונים מהווה 
רב  קושי  ישנו  עדיין  ההכשרה,  מהליך  נפרד  בלתי  חלק 
בהתמודדות עם הטעויות הן בגלל הרגשות של המעורבים, 
הן בגלל אי־בהירות בקביעת המדיניות החדשה של ניהול 
 Earle-Foley,( סיכונים, והן בגלל חוסר אחידות ביישומה

.)Myrick, Luhanga, & Yonge, 2012
כפרפקציוניסטית  האחות  של  המסורתית  התפיסה 
מתעלמת מהאפשרות של אי־שליטה וחוסר יכולת לבקר 
את כל המעורב בעשייה המקצועית. גם תהליכי ההכשרה 
להטמיע  מתקשים  האחרונים  בעשורים  המתקיימים 
 .)Reason, 2000( טועה"  העושה  "כל  כי  העובדה,  את 
האחות  של  אחריותה  תחומי  את  מרחיבה  זו  תפיסה 
בפער  להיווכח  ניתן  פעם  לא  כאשר  לשליטתה,  מעבר 
אינטלקט  טובה,  שהכשרה  ההנחה,  לבין  המציאות  שבין 
אישי, חריצות והתמדה מבטיחים תוצאות טובות בעשייה 
אינן  האחות  של  העשייה  תוצאות  לעיתים  המקצועית. 
רע",  או  טוב  "מזל  של  אלא  האישית,  האחריות  תוצאת 
ושותפיה  עמיתיה  של  עשייתם  שרשרת  של  ותוצאות 

לתפקיד או של נסיבות משתנות.

סביבת העבודה של האחות מגבירה סיכון לטעויות
את  מכוון  האדם  כאשר  אפשרית,  האחריות  הטלת 
וסביבת  עשייתה  מאפייני  במעשיו.  ושולט  עשייתו 
עבודתה של האחות מצביעים על גורמים רבים המשפיעים 
הן על עשייתה, והן על התוצאות, ואשר אינם בשליטתה: 
בצוות שבו  בצוות מסוים, תפקוד עמיתיה  שיבוץ האחות 
והציוד  המבנה  ומשפחותיהם,  מטופליה  משובצת,  היא 
במחלקה שבה היא עובדת ויעילות תפקודם, ועוד. תפקודה 
ו"חוליה  מרכזי"  "צומת  מהווה  מטפל  בצוות  אחות  של 
בטיפולו.  המעורבים  כל  לבין  המטופל  בין  מקשרת" 
תלותה של האחות בשותפיה ובתפקודם, הן בעשייתה והן 
של  האחריות  תחומי  לגבי  שאלות  מעוררת  בתוצאותיה, 

האחות והטלת האחריות עליה.
כמועדת  מתוארת  האחות  של  עבודתה  סביבת 
 Sherwood, Thomas, Bennett, & Lewis,( לטעויות 
האחות,  של  עשייתה  תוצאות  על  ומשפיעה   )2002
לגורמים  ובהתאם  שונים  בתנאים  להשתנות  העלולה 
של  ושליטתה  כוונתה  בתפקודה,  תלויים  אינם  אשר 
האחות. גורמים רבים אלה אינם ניתנים לבקרה או לצפייה 
לצפות  יכולה  לא  בחולה  המטפלת  אחות  למשל,  מראש. 
שינויים במצבו בגלל מצוקותיו המשפחתיות, שאינן חלק 
מהטיפול, אך הן בעלות השפעה על תוצאות הטיפול הניתן 
על  עשייתה  את  לבסס  יכולה  לא  האחות  האחות.  ידי  על 
הבנת מערכת היחסים המשפחתית, בטרם נצפתה, או על 
אם  ברור  התגלו.  טרם  אשר  בבריאות,  הקשורות  תפיסות 
כן, שהאחות חסרת שליטה על מרכיבים רבים המעורבים 
עשייתה,  על  כלשהו  באופן  והמשפיעים  כלשהי,  בדרך 

למרות הציפיות לנטילת האחריות האישית על ידה.
הפערים  את  מאירה  כיום  הטיפולית  המציאות 
האחות  של  המוגבלות  האנושיות  היכולות  בין  הקיימים 
פערים  במערכת.  תפקידה  של  המתרבות  הדרישות  לבין 
ולהפיכתן  טעויות  ל"צמיחת"  פורייה  קרקע  מהווים  אלה 
לחלק בלתי נפרד מהווייתה של האחות. בנוסף למוגבלות 
קשורות  אינן  אשר  לטעויות  סיבות  קיימות  האנושית, 
פגמים  לתקלות,  אלא  הפעולה,  מבצעת  לאחות  ישירות 
וכשלים בתפקוד המערכת או "הסביבה האנושית". הנטייה 
על  האחריות  הטלת  תוך  האחות,  של  בכשל  להתמקד 
הבנה  זיהוי,  לחוסר  גורמת  והענשתה,  האשמתה  כתפיה, 
 Reason,( מערכתיים  ופגמים  כשלים  של  ראוי  וטיפול 
2000(. אי לכך, יש חשיבות רבה בחקר כל אירועי הטעות, 
ואולם,  סיבותיה.  ואת  רכיביה  את  לבחון  מטרתו  אשר 
לכך  מהסיבות  וחלק  מיושמת,  אינה  זו  הבנה  במציאות 
הארגוניים  הכשלים  מגילוי  המערכת  של  בחשש  נעוצות 
והמנהליים שבה, ואף בתחושת סיפוק מהיכולת לסיים את 
שבהם  במקרים  "אשם".  מציאת  ידי  על  בטעויות  הטיפול 
הפועל,  האדם  כלפי  בסנקציות  מסתיים  בטעויות  הטיפול 
 Benner,( לעיתים הסיבה האמיתית לתקלות אינה נחשפת

.)2002
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לעיתים  היא  בטעות  המעורבת  שהאחות  העובדה, 
עלולה  הטעות,  בהתרחשות  האחרונה  ה"חוליה"  קרובות 
 .)Gaba,1994( האחות  של  לרעתה  השיפוט  את  להטות 
אשמה  הטלת  ידי  על  לאחות  הנגרם  לאי־הצדק,  בנוסף 
ההתייחסות  חוסר  בשליטתה,  שאינם  דברים  בגין  עליה 
לטעות,  שמובילים  קיימים  סביבתיים  וגורמים  לנסיבות 
רבים,  במקרים  טעות.  במקרי  יעיל  בטיפול  פוגעים 
לכך  הסיבה  נחקרות,  ולא  נבדקות  אינן  הטעויות  שבהם 
כל  המונעת   ,)Stolberg, 1999( השתיקה"  "תרבות  היא 
אפשרות של הבנת הטעויות, ולכן גם מונעת שיפור תנאי 

העבודה של האחיות המעורבות בטעות.
טיפול בטעויות בהתנסויות קליניות

אירועי  סיכונים,  בניהול  כיום  הקיימת  הגישה  פי  על 
בכל  האיכות  ולשיפור  ללמידה  הזדמנות  מהווים  טעות 
תלוי  זו  הזדמנות  ניצול   .)Barnsteiner, 2011( מערכת 
בהתנהלות יעילה של האחות, התלויה בתפיסה ובהערכה 
חקירה,  ניהול  תוך  הולמת,  בתגובה  גם  כמו  המצב,  של 

נימוק והבנה.
למרות זאת, במציאות מקרים רבים של טעויות במהלך 
ההתנסויות הקליניות אינם מדווחים, ולכן אינם מטופלים 
בתפיסה  קשורות  מהן  חלק  שונות,  לכך  הסיבות  כראוי. 
מהן  וחלק  הטעות,  מקרי  את  ההדרכה  צוותי  של  אישית 
בהקשר  ההדרכה  צוות  של  ולאמונות  לציפיות  קשור 

לתועלת של הטיפול במקרי הטעות.
אחיות  של  הכשרה  במהלך  הקליניות  בהתנסויות 
מקצועית  לעשייה  ריאלית  לא  ציפייה  להתפתח  עלולה 
תקינה, מדויקת ובלתי תלויה בהשפעות חיצוניות. בעקבות 
כך, במקרים של זיהוי הטעות נוצרות תחושות של כישלון, 
קשות.  סביבתיות  ומסנקציות  מהאשמה  וחשש  תסכול 
בחינת  ולחוסר  טעויות  על  דיווח  לחוסר  גורמים  אלה  כל 
ומרכיביה הבלתי נשלטים. לעיתים, ההיתקלות  המציאות 
בטעות מציבה בפני הסטודנטים ובפני צוות ההדרכה צורך 
ומבלבלים,  מאיימים  רגשיים  קונפליקטים  עם  להתמודד 
המחייבים אותם לבחון את המערכת הערכית שלהם ביחס 
Earle-( שלהם  העבודה  ולסביבת  המקצועית  לעשייה 

.)Foley et al., 2012
סוגי הטעויות של הסטודנטים בהתנסויות קליניות

למידה  בתהליכי  טעויות  של  סוגים  כמה  קיימים 
:)Brunetti & Suh, 2012(

של  רקע  על  המתרחשת  טעות   - מקצועית  טעות 
טעות  לתקן  ניתן  במיומנות.  אי־שליטה  או  ידע  היעדר 
ובהמשך  וממוקד,  ענייני  משוב  מקבל  המודרך  כאשר  זו, 
במיומנות.  שליטה  משפר  או  החסר,  הידע  את  משלים 
להיות  ועשויה  יותר  קלה  אלה  טעויות  עם  התמודדות 
של  ריאיון  יכלול  בטעות  שהטיפול  בתנאי  מועילה, 
הסטודנט ובחינת הידע המקצועי הנדרש לתחום הפעילות 
יודעת  אינה  סטודנטית  לדוגמא:  הטעות.  זוהתה  שבו 
שתרופה שהיא נותנת מורידה לחץ דם, ולכן היא מתעלמת 

על  למדריכה  ומדווחת  נמוך  דם  לחץ  שלחולה  מהעובדה 
כוונתה לתת את התרופה, כרשום בהוראה הרפואית. על 
ולמצות  הראויה,  ברצינות  זו  לטעות  להתייחס  המדריכה 
לפעילות  זמן"  "פסק  ביצירת  המקצועית  אחריותה  את 
הלמידה  לאופן  להקדיש  יש  הזמן"  "פסק  את  המתוכננת. 
הלוואי  השפעות  להדגשת  התרופה,  על  הסטודנטית  של 
הרלוונטי  החולה  אומדן  לחשיבות  החולה,  בטיחות  על 
לפני מתן התרופה, ולהסקת מסקנות לגבי התנהלותה של 

הסטודנטית בהמשך.
לעיתים  במערכת  העמוסה  המציאות  כי  לציין,  חשוב 
במקרים  במיוחד  זמן",  "פסק  לבצע  מאפשרת  איננה 
אשר  המחלקה,  מטעם  קליניים  במדריכים  מדובר  שבהם 
אלה  במקרים  בית־הספר.  מדריכי  צוות  עם  נמנים  אינם 
עם  בהתמודדות  לסייע  רבה  מחויבות  חשים  המדריכים 
ולכן  ההתנסות,  מתקיימת  שבה  במחלקה  העבודה  עומס 

נוטים לוותר על הפעילות המתוכננת.
בשלב  מקצועית  טעות  לזיהוי  עליונה  חשיבות  ישנה 
לימודי מוקדם, וזאת על מנת לאפשר למודרך לזהות את 
מקצועית  עשייה  הרגלי  ולהטמיע  אותה  לתקן  הטעות, 
תקניים. במידה שטעות מקצועית אינה מזוהה ולא מטופלת 
בשלבי הלמידה המוקדמים של המודרך, היא עלולה להפוך 

להרגל. קיים קושי לתקן התנהגות המוטמעת כהרגל.
רקע  על  המתרחשת  טעות   - עקרונית/ערכית  טעות 
ערכים  רקע  על  או  עשייה  ונהלי  עקרונות  הטמעת  היעדר 
סטודנטית  לדוגמא:  המקצועית.  לעשייה  תואמים  שאינם 
ללא  טיפולית  פעילות  לבצע  עצמה  דעת  על  החליטה 
במקרה  גם  הקלינית.  המדריכה  של  השגחה  וללא  אישור 
של  המקצועיים  הערכים  את  לבחון  זמן  להקדיש  יש  זה 
הסטודנטית, כמו גם לבחינת הידע שלה בכל הנוגע לנהלי 
שבגללן  הסיבות  להבנת  עליונה  חשיבות  ישנה  העשייה. 
לטעות  בניגוד  הקיימים.  מהנהלים  התעלמה  הסטודנטית 
מקצועית, ברוב המקרים של טעות ערכית, מדובר בהרגל 
כזו  טעות  כאשר  מקצועיים.  ערכים  בהיעדר  או  מוטמע 
הליך  לקיים  ניתן  ולא  מתקדמים,  לימוד  בשלבי  מתגלה 
שאינו  בלומד  שמדובר  ייתכן  מחדש,  ולמידה  שיפור  של 
מתקדם  באימון  סטודנט  לדוגמא:  למקצוע.  מתאים 
התעלם מדיווח של המטופל על כאב. התנהגות זו מעידה 
הפרת  נזק,  מניעת  של  העיקרון  הפרת  ערכית:  טעות  על 
נוהל משרד הבריאות של חובת אומדן כאב, והיעדר גישה 

הומאנית למטופל.
טעות  של  רכיבים  כוללת  זו  טעות   - מעורבת  טעות 
קיימת  כאלה  במקרים  ועקרונית/ערכית.  מקצועית 
עם  יחד  במיומנות,  ואי־שליטה  ידע  חוסר  של  אפשרות 
ערכים אישיים לא מתאימים, ו/או הפרה מכוונת של נוהל. 
צורך של המודרך להשלמת  קיים  ומיומנות,  ידע  בהיעדר 
את  לבחון  יש  עקרונית,  הפרה  של  במקרה  שלו.  הידע 
הסיבות להפרה ולאפשר תיקון. יש חשיבות עליונה לנהל 
סטודנטית  לדוגמא:  הנדרש.  התיקון  הטמעת  על  מעקב 
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הנוהל  על  הקפידה  ולא  מגע"  ב"בידוד  לחולה  ניגשה 
הנמצאת  הסטודנטית,  אך  עקרונית,  הטעות  הרלוונטי. 
הנוהל.  פרטי  את  זכרה  לא  הלימודים,  של  תחילי  בשלב 
על  הקפידה  ובהמשך  הנדרש,  המידע  את  השלימה  היא 
הנוהל. ניתן להגדיר את הטעות כטעות מעורבת עם נטייה 
למקצועית. בהמשך, הטעות תוקנה על ידי תהליך למידה. 
הנוהל,  אותו  את  הפר  הסטודנטים  אחד  אחר,  במקרה 
למרות שהנוהל הוצג בקבוצת לימוד יום לפני כן. הסטודנט 
נשאל  כאשר  ההנחיות.  ואת  הנוהל  פרטי  את  לדווח  ידע 
מדוע לא מימש את הנוהל בהתנהלותו במחלקה, ענה: "זה 
לא נראה לי כל כך חשוב ועקרוני, וגם ראיתי מישהו שנכנס 
מדובר  הנוהל".  על  הקפיד  לא  שגם  המטופל,  של  לחדר 
הסטודנט  כאשר  לעקרונית,  נטייה  עם  מעורבת  בטעות 

מפר את הנוהל הידוע לו מסיבות שאינן רלוונטיות.
כוונות  ואת  התפיסות  את  בחן  הנוכחי  המחקר 
ההתנהגות של אחים ואחיות המיועדים להדרכה קלינית, 
בתהליך  המודרכים  של  טעויות  אירועי  של  בתחום 
ההדרכה. שאלות המחקר המרכזיות היו: באיזו מידה אחים 
לממש  מתכוונים  הדרכה,  לתפקידי  המיועדים  ואחיות, 
מוצהרת  למדיניות  בהתאם  הטעות  במקרי  הטיפול  את 
של ניהול סיכונים, ובאיזו מידה אמונות, תפיסות וציפיות 

אישיות שלהם משפיעות על התמודדותם זו.

שיטה
מערך המחקר

המחקר הינו מחקר איכותני.
אוכלוסייה ומדגם

במחקר השתתפו 23 אחים ואחיות ממחלקות אשפוז 
לתפקידי  המיועדים  בקהילה,  וממרפאות  בבתי־חולים 
המשתתפים  את  וכלל  נוחות  מדגם  היה  המדגם  הדרכה. 

במודולה של הדרכה קלינית.
כלי המחקר

מיקוד,  קבוצות  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף 
תצפית מעורבת וריאיון מאזכר, כפי שיתואר להלן. קבוצת 
בסיס  על  נתונים  איסוף  המאפשרת  מתודה  היא  מיקוד 
ריאיון קבוצתי. הדגש הוא על אינטראקציה בתוך הקבוצה 
המבוססת תיווך באמצעות החוקרים בין המידע הרלוונטי 
משלבת  המיקוד  קבוצת  הנחקרים.  של  תגובותיהם  לבין 
בנוסף,  מעורבת.  ותצפית  אישיים  ריאיונות  של  יסודות 
מושגים  בלתי  לנתונים  גישה  המיקוד  קבוצת  מאפשרת 
באמצעות תצפית בלבד. יתרונה של השיטה הוא בהזדמנות 
לקלוט מידע רב ביותר על אינטראקציה בקבוצה בפרק זמן 

מוגבל.
תצפית מעורבת במחקר זה התאפיינה ברמת מעורבות 
של  ולתיעוד  לצפייה  בנוסף  אשר  החוקרים,  של  גבוהה 
הקבוצתי  הדיון  את  הנחו  גם  בקבוצה,  ההתרחשויות 
לצפות  מאפשרת  זו  השתתפות  מאזכר.  ריאיון  באמצעות 
הנחקרים,  של  המילוליות  לתגובות  הנלוות  בהתנהגויות 

ושפת  עין  קשר  קיום  ספקנות,  ביטויי  רגשות,  ביטויי  כגון 
גוף )שקדי, 2004(.

להשגת  ביותר  הטובה  הדרך  "הוא  מאזכר  ריאיון 
נערך  המאזכר  הריאיון  הנחקרים".  של  הפרספקטיבה 
לאחר תצפית. באמצעות פנייה אישית לנחקרים, מוצגים 
או  בתצפית  שעלו  סוגיות  מתוך  רלוונטיים  קטעים  להם 
ולהסביר  לתאר  מתבקשים  והנחקרים  הקבוצתי,  בריאיון 
את הסוגיות הללו לפי נקודת מבטם והתייחסותם )שקדי, 

.)2008
כלל  השאלון  מובנה.  שאלון  היה  נוסף  מחקר  כלי 
ולאחר  נתונים סוציו־דמוגרפיים  בתחילתו שאלות אודות 
מקרה  לתאר  התבקש  המשתתף  שאלות/הנחיות:   9 מכן 
של טעות שהיה ידוע לו לאחרונה, לדרג את מידת הקשר 
סיבת  או  המקור  את  לתאר  נזק,  גרימת  לבין  הטעות  בין 
הטעויות שידועות לו )תוצאה של רשלנות רפואית או של 
על  דיווח  של  ההשלכות  את  לתאר  סביבתיות(,  השפעות 
טעות, לתאר תגובות שכיחות של עמיתים לטעויות, לתאר 
על  שבוצעו  טעויות  עם  בהתמודדות  האישי  הניסיון  את 
ואת הניסיון האישי בהתמודדות עם טעויות  ידי עמיתים, 

שהמשתתף עצמו ביצע.
הליך

המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי 
ע"ש שיבא, תל־השומר. במסגרת המחקר הובטחה סודיות, 

והשאלונים מולאו ללא הפרטים האישיים של הנחקרים.
התקיים מפגש עם הנחקרים. תחילה הנחקרים נתבקשו 
חולקו  הנחקרים  מכן  לאחר  המובנה.  השאלון  על  לענות 
חוקרות־ הצטרפו  קבוצה  לכל  מיקוד.  קבוצות  לשלוש 

אירועי  של  תרחישים  להציג  היה  תפקידן  אשר  מנחות, 
התפיסה  את  הבודקות  שאלות  לשאול  ובהמשך  טעות 
וכוונות ההתנהגות במקרים אלה. במהלך המפגש כל נחקר 
התבקש לענות לבד על השאלות, ובהמשך התקיים ריאיון 

מאזכר וניהול דיון על ידי המנחות לפי השלבים הבאים:
שלב 1 - הצגת הסיטואציות

בשלב זה לכל קבוצה הוצגה סיטואציה שונה, שתיארה 
אחד  כל  הקלינית.  בהתנסות  סטודנט  של  טעות  אירוע 
מהאירועים סווג לאירוע מקצועי, ערכי, ומקצועי וערכי. כל 
אחד מהאירועים הוצג למשתתפי המחקר בשתי וריאציות 
בעלת  סטודנטית  הציג  האירוע  הראשונה  בווריאציה   -
הוצגה  השנייה,  ובווריאציה  בהתנסות,  טובים  הישגים 
הבדל  מלבד  בהתנסות.  נמוכים  הישגים  בעלת  סטודנטית 

זה, האירועים תיארו את הטעויות הבאות:
של  פיקוח  ללא  לביתו  מטופל  שחררה  סטודנטית 

המדריכה הקלינית )טעות מקצועית וערכית(.
סטודנטית מדדה סימנים חיוניים למטופל ללא ביצוע 

זיהויו כנדרש )טעות ערכית(.
לטיפול  שזקוקה  המטופלת  כי  זיהתה  לא  סטודנטית 
)טעות  אוויר  ממקור  לצינורית  מחוברת  חמצן,  ידי  על 

מקצועית(.
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והצהרת  לסיטואציות  אישיות  תגובות  תיאור   -  2 שלב 
כוונות

שלב זה התבסס על הנחיה באמצעות הריאיון המאזכר. 
בכל  לבטיו  ואת  רגשותיו  את  לתאר  התבקש  משתתף  כל 
לתאר  התבקש  משתתף  כל  כן,  כמו  מהסיטואציות.  אחת 
שהיה  חושב  הוא  מה  כלומר,  ההתנהגותיות,  כוונותיו  את 
למנוע  מנת  על  בעתיד  ינהג  וכיצד  מצב,  באותו  עושה 
נתונים על  הישנות אירוע דומה. ריאיון זה אפשר להוסיף 
המשמעויות  ועל  הנחקרים  של  האישיות  המבט  נקודות 

שהם העניקו להחלטותיהם.
שלב 3 - דיון בקבוצות באמצעות ריאיון מאזכר

ולנמק  לפרש  להסביר,  הנחקרים  מכל  ביקשו  המנחות 
העמיתים  האישיות.  תגובותיהם  ואת  החלטותיהם  את 
כן,  כמו  לחברם.  משוב  ולתת  להגיב  נתבקשו  בקבוצה 
הקבוצה  של  מוסכמת  עמדה  להציע  הנחקרים  נתבקשו 

בכל אחת מהסיטואציות.
בכל  המתרחש  תיעוד  התנהל  הראשון,  מהשלב  החל 
קבוצה באופן הבא: בכל קבוצה נבחר "רשם", אשר תפקידו 
במהלך  הדיון.  במהלך  בקבוצה  הנאמר  את  לתעד  היה 
של  ההתנהגויות  לגבי  הערות  רשמה  מנחה  כל  התצפית, 
כגון  חריגים,  אירועים  הכללית,  האווירה  הקבוצה,  חברי 
וציטוטים  הנחקרים,  של  הרגשות  תיעוד  התפרצויות, 

משמעותיים.
ממחקר  חלק  והינו   ,2012 בשנת  החל  הנוכחי  המחקר 
ע"ש  לסיעוד  האקדמי  בבית־הספר  המתקיים  יותר  רחב 

זיוה טל, קמפוס שיבא, תל־השומר.

ממצאים
תיאור אוכלוסיית הנחקרים

במחקר השתתפו 23 אחים ואחיות. מרביתם היו נשים 
)16(, רובם ילידי הארץ יהודים וערבים )12( ו־9 משתתפות 
- ילידות חבר העמים. טווח הגילים נע בין 27 ל־54, כאשר 
שנים   35 לבין   30 בין  נע  הנחקרים  כמחצית  של  גילם 
העוסקים  ואחיות  אחים  הם  הנחקרים   .)1 מס'  )תרשים 
ביותר  הגבוהה  הנציגות  אך  מגוונים,  קליניים  בתחומים 
מס'  )תרשים  ממחצית  יותר   - הכירורגי  מהתחום  נצפתה 
2(. מבחינת ההשכלה רוב הנחקרים )18( היו בוגרי התוכנית 
הכללית לתואר בוגר בסיעוד BA, 2 - לימודי תעודה, 1 - 
תואר  בעלי  היו  המדגם  כלל  מתוך  ו־5  אקדמאים,  הסבת 
בעלי  היו   )15( רובם  המקצועית,  ההכשרה  מבחינת  שני. 
הכשרה על־בסיסית בתחומים שונים. מבחינת התפקידים 
במחלקה: רובם אחים ואחיות מהשורה, 2 - ראש צוות, 1 - 

סגנית אחראית, ו־1 אחות אחראית מחלקה.
שאלון - סיכום

ואת  הניסיון האישי  הייתה לבדוק את  מטרת השאלון 
תמצית  להלן  טעות.  לאירועי  בהקשר  הנחקרים  אמונות 

התשובות:
מתן דוגמא של מקרה טעות שאירע לאחרונה: בתרשים 

ידי  על  שתוארו  כפי  הטעויות,  התפלגות  מתוארת   3 מס' 
המשיבים. המשיבים תיארו 4 סוגים עיקריים של הטעות: 
שיועד  חוקן  קיבל  חולה  )לדוגמא,  חולה  בזיהוי  טעות 
המיועדת  תרופה  )לדוגמא,  תרופות  במתן  אחר(,  לחולה 
PO(, במתן דם )לדוגמא, המדבקות ירדו  IV ניתנה  למתן 
קיבל(,  שהחולה  המנה  את  לזהות  היה  ניתן  ולא  מהמנה 
ובהקפדה על נהלי בטיחות )לדוגמא, חולה מידבק הועבר 

למחלקה ללא אזהרה על מחלה מידבקת(.
לגרימת  טעויות  בין  קשר  קיים  לדעתך,  מידה,  באיזו 
בין  רב  קשר  קיים  כי  ענו,   )71%( המשיבים  מרבית  נזק? 
טעות לגרימת הנזק, ושני משיבים בלבד ענו, כי לדעתם אין 

קשר בין הטעות למידת הנזק לחולה.
באיזו מידה הטעות היא תוצאת רשלנות של האחות? 
תוצאת  היא  שהטעות  חשבו,  מהמשיבים  כמחצית 
הטעות  בין  קשר  שאין  חשבו,  וכמחציתם  הרשלנות, 

לרשלנות.
ההשפעות  תוצאת  היא  הטעות  מידה  באיזו 
כי  משוכנעים  היו   )85%( המשיבים  רוב  הסביבתיות? 
ורק  לטעויות,  ביותר  המשמעותית  הסיבה  היא  הסביבה 
בגרימת  קטן  חלק  שלסביבה  חשבו  מהמשיבים  שלושה 

הטעות.
מהן ההשלכות של הדיווח על הטעות? רוב המשיבים 
היו משוכנעים, כי השלכות הדיווח על הטעות הינן חיוביות, 
ושיפור  הטעות,  הישנות  מניעת  התפתחות,  למידה,  כגון: 
התייחסו  משיבים  שלושה  כי  לציין,  מעניין  מערכתי. 
להשלכות רגשיות כגון: השקטת המצפון - "הבטחת שקט 
את  הזולת  תפיסת  בגלל  אישיות  אשמה  תחושות  נפשי", 

הדיווח כפעולת הלשנה, וחשש מהענשה.
שלך  בצוות  העמיתים  של  השכיחות  התגובות  מהן 
לטעויות? המשיבים תיארו מגוון רב של תגובות המוכרות 
להם, החל מחשש והתגוננות, ועד לתמיכה במי שטעה. רק 
שהתגובה  וטענו  רגשית,  לא  4 משיבים התייחסו לתגובה 
לא  שאם  ציין,  מהנחקרים  אחד  אירוע.  דוח  כתיבת  היא 
נגרם נזק, לא מדווחים. בתרשים מס' 4 מתוארת התפלגות 
התגובות הרגשיות שתוארו על ידי המשיבים. יש לציין, כי 

חלקם ציינו יותר מתגובה אחת.
טעויות,  עם  בהתמודדות  שלך  האישי  הניסיון  מהו 
מהמשיבים  כמחצית  שלך?  העמיתים  ידי  על  שבוצעו 
עמית.  של  מטעות  כלמידה  האישי  הניסיון  את  תיארו 
פחד  כגון:  מגוונות,  רגשיות  תגובות  על  דיווחו  השאר 
ניסיון  תוך  הטועה,  כלפי  אמפתיה  אישי,  ביטחון  וחוסר 

לנחמו ולעודדו.
טעויות  עם  בהתמודדות  שלך  האישי  הניסיון  מהו 
כרבע  טעה,  לא  כי  דיווח  המשיבים  אחד  שביצעת? 
והשאר  כתוב,  דוח  באמצעות  דיווח  תיארו  מהמשיבים 
את  המלוות  גבוהות,  בעוצמות  רגשיות  תגובות  תיארו 
לכל  לקח  "למדתי  כגון:  הלקחים,  והפקת  הלמידה  תהליך 

החיים, זה היה שיעור חזק ועצוב".

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים
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קבוצות מיקוד - סיכום תגובות כתובות לשני התרחישים

תגובות לתרחיש 1 )סטודנטית בעלת שאלות מנחות
הישגים גבוהים בהתנסות(

תגובות לתרחיש 2 )סטודנטית בעלת 
הישגים נמוכים בהתנסות(

רוב המשיבים טענו, כי מדובר בטעות מה דעתך על האירוע?
בעשייה המקצועית. חלק מהמשיבים הביעו 
צער, כי הסטודנטית הטובה טעתה, לדוגמא, 
אחת המשיבות ציינה: "בלי ספק זהו אירוע 

קריטי, כמה חבל!"

רוב המשיבים חשבו, כי מדובר באירוע 
חמור ביותר, טעות קשה והוכחה, כי מדובר 

בסטודנטית חלשה, שלא ראויה להיות 
אחות.

כיצד עלייך לנהוג 
באירוע זה כאחות 

המופקדת על החולה?

מרבית המשיבים דיווחו על דאגתם לחולה 
- תיקון הטעות ובדיקת מצבו של החולה. 

קצת פחות ממחצית המשיבים טענו, כי יש 
לדווח על הטעות באמצעות טופס לדיווח 

אירוע קריטי. 

תשובות דומות.

כיצד עליך לנהוג באירוע 
זה כלפי הסטודנטית?

רק שני משיבים חשבו לדווח למוסד 
ההכשרה, ושניים אחרים חשבו על ניתוח 
האירוע בקבוצה. מרבית המשיבים טענו, 

שינהלו שיחה עם הסטודנטית, שבה יבדקו 
מה הן הסיבות שגרמו לה לטעות, ובהמשך 

יסבירו לה על השלכות התנהלותה.

תשובות דומות, מלבד משיב אחד שסבר, 
כי האירוע מהווה סיבה להפסקת הלימודים 

של התלמיד.

מה ניתן ללמוד על 
הסטודנטית מאירוע זה? 

מרבית המשיבים חשבו, שהאירוע מעיד 
על בעייתיות אצל הסטודנטית. לדבריהם, 

האירוע מלמד כי לסטודנטית יש בעיה 
באחד התחומים - אחריות אישית, אמינות, 
או ביטחון עצמי מופרז. כשליש מהמשיבים 
טענו, כי האירוע לא מלמד על הסטודנטית, 

ויש להתייחס אליו כאל אירוע חד־פעמי. 
אחת המשיבות הוסיפה: "אם סטודנטית 

טובה לא הפנימה את העיקרון, כנראה 
שלא הדרכתי אותם )את התלמידים( כמו 

שצריך".

מרבית המשיבים סברו, כי האירוע מעיד על 
בעייתיות קשה אצל הסטודנטית בתחום של 
חוסר ידע, חוסר למידה, חוסר יכולת לפעול 
על פי נהלים, זלזול, חוסר אחריות וסיכון חיי 
החולה. חלק מהם סברו, כי האירוע מעיד על 

אי־התאמתה של הסטודנטית להיות אחות 
בעתיד.

כיצד ישפיע אירוע זה 
על הערכת הסטודנטית? 

מחלוקת בין המשיבים: כמחצית המשיבים 
טענו, כי האירוע לא ישפיע על הציון, 
במיוחד אם לאחר הבדיקה יסתבר כי 

הסטודנטית הבינה את משמעות האירוע 
ולמדה ממנו. לעומתם, כמחצית מהמשיבים 

היו נחרצים בכוונתם להוריד את הציון 
בהערכת ההתנסות.

גם כאן כמחצית טענו, כי אין לאירוע 
השפעה על הציון, שבכל מקרה יהיה נמוך. 

מיעוט טענו, כי האירוע יגרום להורדה 
משמעותית בציון, ואחרים אמרו, שיש 

להכשיל את הסטודנטית בהתנסות.

האם אפשר להשתמש 
באירוע זה כאירוע 

לימודי עבור יתר 
הסטודנטים? אם לא - 
מדוע? אם כן - מדוע? 

מלבד משיב אחד כולם טענו שכן. היוצא 
מן הכלל נימק את תשובתו בספק, האם זהו 

אירוע המעיד על עשייה שגויה.

תשובות זהות.

כיצד תנהג בעתיד 
למניעת הישנות אירוע 

דומה?

רק אחד מהמשיבים טען, כי לא ניתן למנוע 
אירועים כאלה בעתיד. השאר ציינו, כי 
ישתמשו באירוע זה כדוגמא לימודית 

בקבוצות הלומדים הבאות ויקיימו חזרה 
על התכנים הרלוונטיים למניעת הישנות 

האירוע.

תשובות זהות.

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים
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לאיזה מתחומי ההערכה 
מתייחסת ההתנהגות 

המתוארת באירוע?

מרבית המשיבים ציינו, כי האירוע שייך 
לתחומי בטיחות והתנהגות מקצועית. אחד 
המשיבים טען, כי לא ניתן להחליט על שיוך 

האירוע לתכני הערכת ההתנסות, והשאר 
סברו, כי האירוע מעיד על קשיים בביצוע 

הטיפול. 

תשובות זהות.

כרוניקה של טעויותטעות חד־פעמית

"הסטודנטים הם רק אפרוחים קטנים, הם לא צריכים 
לדעת הכל, מותר לטעות פעם אחת".

"קשה לי להתייחס למקרה זה כאירוע מייצג, בכל 
ההתנסות היא טעתה רק פעם אחת".

"זו טעות של בטיחות שיכולה לחזור גם בעתיד. לא 
ברור מה הסטודנטית הדריכה את המטופל, ואולי יקרה 

למטופל משהו לא טוב בגלל הדרכה לא טובה".
"זה מפחיד. סטודנטית כזאת יכולה גם להרוג חולה, היא 

לא בטיחותית ולא מקצועית".
"אם הסטודנטית לא הפנימה עקרון כל כך משמעותי, 

מה אפשר להגיד על הפנמת עקרונות אחרים? מעכשיו 
חייבים לבדוק אותה בכל דבר".

ריאיון מאזכר בקבוצות מיקוד - סיכום
כל קבוצה התכנסה לדיון שנערך כשעה וחצי בהנחיית 
למשתתפים  הזדמנות  ניתנה  הדיון  במהלך  החוקרות. 
לדווח על עמדותיהם בשני התרחישים.  בקבוצת המיקוד 
מעניין לציין, כי בחלק מהמקרים נצפו שינויים בין העמדות 
הניתן  המענה  לבין  לשאלונים  במענה  שדווחו  והגישות 
בעל פה בפורום של קבוצת המיקוד. לא ברור, האם השינוי 
לריצוי  השאיפה  בעקבות  חל  המשיבים  של  בעמדתם 
בעקבות  השתנתה  שדעתם  או  הדיון,  במהלך  חברתי 

מחשבה נוספת.
חשוב לציין, כי הדיון הפתוח בקבוצות אפשר לנחקרים 
לחשוף התנהגויות אישיות באמצעות הדיווח של נחקרים 
נצפו  דעות,  חילוקי  בעקבות  מהקבוצות,  בחלק  אחרים. 
תגובות רגשיות בעוצמה גבוהה, עד כדי הצורך של המנחה 
''להרגיע את הרוחות". כך, למשל, בקבוצה הדנה בתרחיש 
מקבלת  אינה  המטופלת  כי  הבחינה  לא  הסטודנטית  שבו 
חמצן - כאשר אחד הנחקרים דיווח על עמדה נחרצת מדי, 
שתשתוק,  טוב  "יותר  ואמר:  בוטה  בנימה  חברו  אליו  פנה 

מה, שכחת איך אתה היית תלמיד?"
ה"קולות"  שבהן  קבוצות  היו  אלה,  תגובות  לעומת 
ו"אינטלקטואליים".  מעשיים  מאוד  היו  המובילים 
בקבוצות אלה נראה היה, שגם אם הנחקרים רשמו במענה 
שבקבוצות  הרי  הרגשיות,  תגובותיהם  על  לשאלונים 
ונטולות  ענייניות  בתגובות  והסתפקו  מכך,  נמנעו  המיקוד 

תרחיש  על  שדנה  הקבוצות,  באחת  למשל,  כך,  רגשות. 
לשאלון  שבתשובות  למרות  החולה,  זיהוי  חוסר  המתאר 
כך  על  וכעס  מהסטודנט  אכזבה  שתיארו  תגובות  היו 
שטעה, בדיון כולם סיכמו, כי האירוע בסך הכל הינו חיובי, 

וכי ניתן ללמוד ממנו.
בשלוש הקבוצות עלו דילמות מקצועיות, התלבטויות 
של  תחושות  ואף  אכזבות  תסכולים,  עמוקות,  אישיות 
כמיטב  עשו  המנחים  בהמשך.  שיפורט  כפי  אשמה, 
יכולתם כדי לעודד כל משתתף להביע את דעתו, יחד עם 
פחות  נחקרים  של  עצמי  לביטוי  "מקום"  להענקת  הכוונה 

אקטיביים.
תימות/ חמש  עלו  המאזכר  מהריאיון  הכול  בסך 

המחקר,  משתתפי  של  לבטיהם  על  המעידות  דילמות 
של  הציטוטים  מופיעים  בהמשך  קטגוריות.  ועשר 
משתתפי המחקר, המבטאים את לבטיהם בכל אחת ואחת 

מהתימות־דילמות, שסיכומן מתואר בתרשים מס' 5.
התימה־דילמה הראשונה: לבטים לגבי סוג האירוע

הנחקרים  בין  מאי־הסכמה  נבעו  העיקריים  הלבטים 
שמדובר  טענו,  מהנחקרים  חלק  הטעות.  אירוע  סוג  לגבי 
בטעות חד־פעמית ובאירוע לא מייצג, וחלק מהם טענו, כי 
הסטודנטית  של  התנהגותה  של  מייצג  אירוע  היא  הטעות 
כי  חשבו,  הנחקרים  זה  במקרה  טעויות".  של  "כרוניקה   -
להוריד  ויש  ההתנסות,  בדרישות  עומדת  לא  הסטודנטית 

לה ציון או להכשיל אותה.

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים
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על  האחריות  שיוך  לגבי  לבטים  השנייה:  התימה־דילמה 
האירוע

לבטים לגבי שיוך האחריות על האירוע באו לידי ביטוי 

על  או  הסטודנטית  על  האחריות  הטלת  אופנים:  בשני 
המדריך.

הטלת האחריות על המדריךהטלת האחריות על הסטודנטית

"טוב, במקרה זה אני ממש לא אחראית, גם דבר כזה פעוט 
היא לא מסוגלת לעשות?"

"האם אחריותה של הסטודנטית מסתכמת רק בדיווח 
למדריכה? ממש לא, הסטודנטית הייתה אמורה לפעול 

ולחבר את המטופל נכון לחמצן. היא לא פעלה לפי 
הנחיות המדריך".

"צריך לעשות בדק בית אצל המדריכה. אם הסטודנטית 
הטובה טעתה, אז אולי לא לימדתי אותה כמו שצריך"; 

"אני צריכה לחפש מה היה לא בסדר בשיחת תיאום 
הציפיות שערכתי, אולי לא הבהרתי את הדברים כמו 

שצריך. אולי נתתי לה תחושה שמותר לעשות דברים ללא 
פיקוח".

התימה־דילמה השלישית: מעורבות רגשית
בין  השוני  רגשית.  מעורבות  הביעו  הנחקרים  כל 

חלקם  הרגש.  ובמושא  הרגשות  של  בסוג  היה  הנחקרים 
הפנו את רגשותיהם כלפי הסטודנטית, וחלקם כלפי עצמם.

רגשות כלפי עצמירגשות כלפי הסטודנטית

אכזבה במיוחד מהסטודנטית הטובה:
"אחרי שהשקעתי בה כל כך הרבה ולימדתי אותה, איך 
היא עשתה לי את זה?"; "מסטודנטית טובה לא ציפיתי 

להתנהגות כזאת".

תחושת אשמה על מעורבות אישית והטעיית 
הסטודנטים:

"אולי לא הדרכתי טוב? אני חייב לבדוק את עצמי"; " אם 
גם תלמיד טוב וגם תלמיד רע טועים כאן, כנראה שמשהו 

בהעברת המסר שלי לא היה ברור, אני כנראה אשמה''; 
''בסך הכל זו סטודנטית, ויכול להיות שלא הייתי ברורה 

מספיק".

התימה־דילמה הרביעית: הטיות בשיפוט
כמעט בכל הקבוצות היו נחקרים שנטו לסלחנות לגבי 
אצל  האירוע  בשיפוט  להחמיר  ונטו  הטובים,  הסטודנטים 

במקביל  נמוכים.  הישגים  כבעלי  שנתפסו  הסטודנטים, 
של  בשיפוט  דווקא  להחמיר  שנטו  משיבים,  שני  היו 

הסטודנטית בעלת ההישגים הגבוהים.

שיפוט של הסטודנטית בעלת ההישגים הנמוכיםשיפוט של הסטודנטית בעלת ההישגים הגבוהים

רק שני נחקרים החמירו בשיפוט:
"זה מאכזב שסטודנטית כזו טובה לא זיהתה מוקדם 

שהחולה מחוברת לצנרת "הלא־נכונה". "טעות כזו 
אצל סטודנטית חזקה מעידה על ביטחון מופרז וחוסר 

אמינות".
הרוב ביטאו סלחנות:

"סה"כ היא כמו כולם, גם יכולה לפעמים לטעות"; "מותר 
לטעות, הסטודנטית תלמד מהטעות ותזכור אותה לנצח, 

כך שאין מצב שהטעות הזו תחזור על עצמה כשהיא תהיה 
אחות"; "אם לא עובדים - לא טועים, גם אחיות מעולות 

טועות"; "יש אחיות טובות שטועות טעויות קטלניות ולא 
מפטרים אותן, כי זהו תהליך למידה, לומדים מכל טעות".

רוב הנחקרים ציינו, כי האירוע מעיד על כך שהסטודנטית 
אינה מתאימה לתוכנית, ועליה להיכשל בהתנסות:

"אני חוששת מהכנסת סטודנטית כזאת למערכת, כאשת 
מקצוע"; "כלפי סטודנטית כזאת אין לי שום אמון"; "זה 

הקש ששבר את גב הגמל. הסטודנטית לא רצינית, לא 
אחראית והגיע הזמן שתיכשל בהתנסות"; "זוהי תלמידה 

בעייתית שאסור לתת לה צ'אנס. היא לא אמינה וכדאי 
לחתוך מוקדם לפני שתהיה אחות גרועה".

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים



ע ד י ף  ו 37ג חוברת 11 )מרץ 2014(

דיון
כוונות  ואת  התפיסות  את  בחן  הנוכחי  המחקר 
אירועי  של  בתחום  הקליניים  המדריכים  של  ההתנהגות 
טעויות של המודרכים בתהליך ההדרכה. המחקר התבסס 
על דיווחיהם של אחים ואחיות המיועדים להדרכה קלינית 
של הסטודנטים. כל אחד מהנחקרים היה בעל ותק מקצועי, 
ובקליטת  בהדרכה  ניסיון  בעלי  היו  מהמשתפים  חלק 
אחיות צעירות, וחלקם בשלב תחילי וחסרי ניסיון בתחום 

של הדרכה.
הנחת העבודה של החוקרות הייתה, כי מדיניות משרד 
התחומים,  בכל  הוטמעה  סיכונים  ניהול  בתחום  הבריאות 
החוקרות,  שיערו  לפיכך,  הקלינית.  ההדרכה  בתחום  כולל 
פי  על  תתקיים  טעות  אירועי  של  במקרים  ההתנהגות  כי 
אחות  כלומר,  סיכונים,  ניהול  של  בתחום  הקיים  הנוהל 
כדי  שמעליה,  לסמכות  עליה  מדווחת  טעות  המזהה 
ליזום הליך של בדיקה ולמידה. היות שמשתתפי המחקר 
עד  לבחון  הוחלט  לעתיד,  ואחיות  אחים  להדריך  מיועדים 
של  העתידית  התנהגותם  את  מעצבת  הנוהל  ידיעת  כמה 

המדריכים בתחום ההדרכה.
במהלך המחקר נתבקשו משתתפיו להגיב על שלושה 
ומקצועי  ערכי,  מקצועי,  אירוע   - טעויות  של  אירועים 
המחקר  למשתתפי  הוצג  מהאירועים  אחד  כל  וערכי. 
בעל  מודרך  על  דובר  הראשונה  בפעם  כאשר  פעמיים, 
הישגים גבוהים בהתנסות, ובפעם השנייה, דובר על מודרך 
נמוכים בהתנסות. מהדיווחים של משתתפי  בעל הישגים 
ולזיהוי  המחקר עולה, כי יש אחדות דעים בנוגע לתפיסה 
של האירועים, כאירועים של טעות. יחד עם זאת, דווח על 
שוני בכוונות ההתנהגות. נראה כי משתתפי המחקר אינם 
הייחודית  מהסיטואציה  אלא  הטעות,  מסוג  מושפעים 
של המודרך. הערכת חומרת האירוע הייתה קיצונית יותר 
במקרים של המודרך בעל ההישגים הנמוכים. הגישה כלפי 

המודרך בעל ההישגים הגבוהים הייתה סלחנית יותר.
ולפעמים  אינטואיציה  על  הסתמכו  המחקר  משתתפי 
ערכי.  אירוע  על  דובר  כאשר  במיוחד  בהערכתם,  צדקו 

כי לא סוג האירוע הכריע את חומרת שיפוטם,  נראה,  אך 
דעתם  את  לעצמם  להשלים  שלהם  האישי  הצורך  אלא 
''השלילית" לגבי התלמיד החלש. גם במקרים של סלחנות 
על  דובר  כאשר  הגבוהים,  ההישגים  בעל  המודרך  כלפי 
כך,  לא  אך  מובנת,  הייתה  הסלחנות   - מקצועית  טעות 
או  ערכית  כטעות  המסווגים  אירועים  על  דובר  כאשר 

כטעות מעורבת - ערכית/מקצועית.
 framing effect מסוג  בהטיה  מדובר  המקרים  בשני 
זה,  הטיה  בסוג   .(Tversky & Kahneman, 1981(
דיסוננס  המונע  שיפוט  לאמץ  העדיפו  המחקר  משתתפי 
וכל אפשרות של משמעות כפולה. סוג הטיה זה מנווט את 
הקיים  למידע  בהתאם  כוללת,  תמונה  להשלמת  השיפוט 
בתפיסתו של המעריך )כהנמן, 2005(. בהמשך לכך אפשר 
כוונות  את  דבר  של  בסופו  מעצב  זה  הטיה  סוג  כי  לשער, 

ההתנהגות של משתתפי המחקר.
דילמות  על  דיווחו  המחקר  משתתפי  כי  לציין,  חשוב 
בסיטואציות  ההתנהלות  לגבי  החלטתם  במהלך  שונות 
של  לוגי  מניתוח  אותם  הסיטו  הדילמות  בפניהם.  שהוצגו 
עם  לקונפליקט  להיקלע  ולחשש  רגשית  למבוכה  האירוע 
ואולי  ההדרכה,  מתקיימת  שבה  המערכת  עם  המודרך, 
אלה  כל  המודרך.  הגיע  שמטעמו  ההכשרה,  מוסד  עם  אף 
יוצרים הטיה בשיפוט הרציונאלי של האירוע ושל המודרך 

המעורב בטעות )כהנמן, 2005(.
בשני המקרים שבהם פועלות ההטיות על השיפוט של 
משתתפי המחקר, נראה כי, אם ינהגו בהתאם לכוונותיהם, 
אירוע  של  הלימודית  ההזדמנות  את  למצות  יצליחו  לא 
הגבוהים,  ההישגים  בעל  המודרך  של  במקרה  הטעות. 
המדריכים יתייחסו בסלחנות, ולכן העדפתם ל"פסק זמן" 
ההישגים  בעל  המודרך  של  במקרה  נמוכה.  תהיה  יעיל 
הנמוכים, הערכתם תהיה חמורה מאוד ותשפיע על האמון 
המשתתפות  אחת  המודרך.  של  הלימודי  בפוטנציאל 
אמרה: "כנראה שהוא באמת לא ראוי", אחרת אמרה: "אם 
גם במקרה  גם כאן הוא טעה, אז הוא פשוט לא מתאים". 
תהיה  יעיל  זמן"  ל"פסק  הנחקרים  של  המוטיבציה  זה, 

התימה־דילמה החמישית: ''הנאמנות הכפולה"
ההתנהגות  כוונות  בין  הייתה  האחרונה  ההתלבטות 
"לדווח על האירוע" או "להימנע מהדיווח". אלה שהתכוונו 
לדווח, נימקו זאת בלויאליות לערכי החינוך והבנה כי ללא 

להימנע  שהתכוונו  אלה  מהטעות.  ללמוד  ניתן  לא  דיווח, 
זאת בלויאליות כלפי העמיתים במחלקה  נימקו  מהדיווח, 

ואי־רצון לגרום להם לאי־נעימות.

לא אדווח מתוך שמירת הנורמות במחלקהאדווח מתוך נאמנות לערכי החינוך

"אולי לא מגיע לסטודנטית כזאת ציון מאה או ציון 
לשבח, אבל חובתי כמדריך להסביר לה מדוע טעתה 

ולדווח על כך לבית־הספר"; "חייבים לעשות תהליך של 
למידה בשביל התלמידה"; "צריך לבדוק איך הסטודנטית 
מרגישה. אם היא מנסה להצטדק או להאשים מישהו, אז 

זה לא בסדר, וחייבים לקיים בירור איתה, כדי שתבין איפה 
האחריות שלה".

"אין טעם לכתוב דוח אירוע על הטעות של הסטודנטים 
משום שמדובר בטעות נגררת של אחים ואחיות 

מהמחלקה"; "הייתי פונה לבית־הספר, לגורם המזמין, 
עושה בירור עם הסטודנטית ומנסה להשאיר את זה ברמת 

בית־הספר ולא לערב את כל המחלקה".

האם זו טעות? תפיסת טעויות הסטודנטים בתהליך הדרכה על ידי מדריכים קליניים
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נמוכה. עבור תלמיד בעל הישגים נמוכים, משמעות הטיה 
בנהלים,  בידע,  החסכים  את  לתקן  הזדמנות  בפספוס  זו 
זה  במקרה  הנזק  מקצועיים.  וערכים  עשייה  בהרגלי  או 

משמעותי מאוד.
הטיפול  על  וההחלטה  התפיסה  שבתהליך  ראינו, 
בטעויות אצל משתתפי המחקר, הייתה לרוב נטייה לשיפוט 
אינטואיטיבי ומהיר של האירוע, ללא ניסיון כלשהו לבחון 
את אופן החשיבה העצמי. נוכחנו לדעת, שמעבר ללבטים 
לגבי סוג האירוע, שבו יש למצות את האחריות החינוכית 
והמקצועית, נתונים האחים והאחיות, המיועדים להדרכה, 
בתהליכים רבים של לבטים וסערת רגשות. כל אלה מונעים 
והן  הטעות,  אירוע  סוג  לגבי  הן  החלטה  של  שקול  מערך 
לגבי ההחלטה העניינית לגבי הטיפול באירוע זה. למעשה, 
ומקבילות  חשובות  מערכות  שתי  על  לדבר  אפשר 
היא  הראשונה  המערכת  טעות.  באירועי  הטיפול  במהלך 
שלהם.  והמודרכים  הקליניים  המדריכים  של  המערכת 
ודילמות.  לבטים  רגשות,  במשימות,  עמוסה  זו  מערכת 
מהירים  הם  זו  במערכת  המתקבלים  והשיפוט  ההערכה 
אינם  ולכן  מהטיות,  מושפעים  גם  כמו  ואינטואיטיביים, 
בהכרח תואמים למציאות. המערכת השנייה היא מערכת 
לאחיות  בית־הספר   - ההכשרה  מוסד  של  ההחלטות 
במקרה זה. מוסד זה אחראי על מיצוי האחריות המקצועית 
והלימודית כלפי המודרכים גם במקרה של טעות. ביכולתו 
של המוסד להעניק טיפול ראוי למקרי טעויות באמצעות 
תהליך בדיקה יסודי ונטול הטיות, לא רק בהתייחס לאירוע 
המודרך.  של  המקצועית  להתפתחותו  גם  אלא  הנבדק, 
קלינית,  הדרכה  בשירותי  המשתמש  לאחיות,  בית־הספר 

רואה חובה לעצמו לשדרג את תהליכי ההדרכה הקלינית.
זה, החליט בית־הספר לבצע  אי לכך, בהמשך לממצא 
מספר מהלכים. מהלך ראשון הינו הקמת "מערכת שנייה 
לשיפוט והערכת אירועי טעות" - פורום למיצוי ההזדמנות 
הלימודית של אירועי טעות. תפקידו של פורום זה לסייע 
למדריכים קליניים בסיווג הטעות, בהגדרת צורכי הלמידה 
אלה  כל  ההדרכתית.  ההתערבות  ובתכנון  המודרך,  של 
בשדה  המתרחש  חריג  כאירוע  הטעות,  לניתוח  בנוסף 
רק  לא  ולמידה,  חקירה  של  התנהלות  המחייב  הקליני, 
הפיזית  סביבתו  של  אלא  בטעות,  המעורב  המודרך  של 
 .)National Research Council, 2000( והאנושית 
של  המקצועית  העשייה  על  להקל  הפורום  של  מתפקידו 
שב"פסק  המאמץ  את  מהם  ולמנוע  הקליניים  המדריכים 
הטעות  וסיווג  המודרך,  מאפייני  של  עדויות  חיפוש  זמן", 

שבה היה מעורב.
מהלך שני הינו טיפול בכל אחת מהטעויות המדווחות 
מעבר  בטעות,  הטיפול  כאשר  מובנה,  פרוטוקול  פי  על 
לתשאול ולהבנת גורמי הטעות הסביבתיים והאישיים של 
המודרך, יכלול סיווג הטעות למקצועית או ערכית. בהמשך 
לסיווג הטעות, יתקיימו תהליכי הדרכה המיועדים לצורכי 
והצלחתו  לימודיו  המשך  לגבי  החלטה  גם  כמו  המודרך, 

בהתנסות שבה היה מקום לאירוע של טעות.
מגבלות המחקר

בנוגע  ספק   - המוצג  למחקר  עיקריות  מגבלות  שתי 
למהימנות המחקר, בהיותו מחקר איכותני, וקושי בהכללת 

הממצאים בגלל מדגם נוחות.
מהימנות המחקר האיכותני:

אשר  איכותניות,  שיטות  באמצעות  נוהל  המחקר 
השבוי  ביקורתי,  קורא  אצל  ספקנות  לעורר  עשויות 
עם  להתמודד  כדי  האמפירי.  המחקר  של  ביתרונותיו 
של  קפדנית  הכנה  תוך  ובוצע  תוכנן  המחקר  זו,  ספקנות 
החוקרות. ההכנה עסקה בבחינת הטיות אפשריות ובדרכים 
לנטרל אותן תוך כדי המחקר. במהלך הכנה זו נידונו הטיות 
התבטאויות  גם  כמו  הנצפית,  ההתנהגות  של  בפרשנות 
את  תכננו  החוקרות  בהמשך  הנחקרים.  של  מילוליות 
ניהול הריאיונות המאזכרים ותרגלו שאילת שאלות והצגת 

הסיטואציות שעליהן התנהל הדיון בקבוצות מיקוד.
המחקר הנוכחי מבוסס על שילוב שיטות, עובדה אשר 
הדדית  תמיכה  בזה.  זה  הנתמכים  נתונים  השגת  אפשרה 

של הנתונים שיפרה את המהימנות של הממצאים.
מדגם נוחות:

מצומצמת  אוכלוסייה  הם  המוצג  המחקר  משתתפי 
של 23 אחים ואחיות, הנמצאים בתהליכי הכשרה וחונכות 
במסגרת המודולה בהדרכה קלינית. כל משתתפי המחקר 
ואחיות ממרכז הארץ. לאימות ממצאי המחקר  הם אחים 
של  רב  מספר  עם  המחקר  על  לחזור  מומלץ  הנוכחי, 
להרחיב  גם  כמו  הארץ,  ברחבי  המועסקים  משתתפים, 
את המדגם למדריכים קליניים בעלי וותק רב יותר וניסיון 

עשיר יותר בהדרכה.
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Is this a mistake? Perception of nursing students' 
errors by clinical preceptors
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Abstract
Background: Currently, in the era of risk management non-punitive policy, it is 
important to emphasize the implementation of such policies in the early stages of 
nursing students' training.
Aims: To explore clinical preceptors' perceptions of students' errors during clinical 
training and their behavioral intentions.
Methods: Twenty-three nurses working in hospital and community settings took 
part in the study. Data were collected using a structured questionnaire, focus groups, 
participant observation, and allusive interviews. Three error events were presented, 
each event featuring two scenarios: a student with high achievement and a student with 
low achievement.
Results: There was a consensus on recognition of the events as errors. However, there 
were differences in behavioral intentions. Evaluating the severity of the event was more 
extreme in a case of a student with low achievement.
Discussion and implications: Research indicates inconsistencies between risk 
management policy and its implementation by nursing educators. Explanations for 
these discrepancies are based on: historical development and implementation of 
a perfectionist image of nursing, work load difficulties while fulfilling the role of 
clinical preceptor, difficulty in classification of errors, bias perception, intellectual and 
emotional dilemmas.

Keywords: Preceptor, nursing student, error, judgment biases
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תקציר
בתכנית  במהפכה  בצורך  הוכר  הידע,  בהתפוצצות  המאופיין  טכנולוגיה  עתיר  בעידן  רקע: 
הלימודים בחינוך לסיעוד. הוכר כי על משקל הכובד בחינוך לסיעוד לעבור מגופי ידע העלולים 
להשתנות תוך זמן קצר, לכשירויות ליבה. עם זאת, מעט נכתב על כשירות בסיעוד בהתייחסות 

לחינוך סיעוד בישראל.
המתרחשים  אלו  לאור  בישראל  לסיעוד  בחינוך  ואתגרים  נושאים,  מגמות,  לחקור  מטרה: 
את  בישראל  לסיעוד  בחינוך  המעורבים  אילו  של  לתפיסתם  התייחסות  תוך  הברית,  בארצות 

המושג כשירות בסיעוד.
שיטה: נערך סקר מקוון בקרב סטודנטים לסיעוד בישראל, מדריכים קליניים, ומנהלות בתי ספר 
לסיעוד וראשי חוגים לסיעוד. נערך ניתוח תוכן על פי הגישה הפנומנולוגית, והעדשה הפרשנית 
בארצות  מהנעשה  עדכנית  ספרות  המשגה.  רמות  בשלוש   Gonczi של  למודל  בהתאם  הייתה 

הברית ובישראל השלימה את הסקר.
תוצאות: הסטודנטים התאפיינו בתפיסת המושג כשירות בסיעוד כמבוססת מטלה, עשייה, או 
בתפיסת  התאפיינו  המדריכים  כאשר  קונקרטי,  בביצוע  ביטוי  לידי  הבאה  ממוקדת  התנהגות 
הכשירות בסיעוד כתכונות כלליות של המטפל החיוניות לתפקוד יעיל. לעומת זאת, המנהלות 
נטו לתפוס את הכשירות כמיזוג של מספר מיומנויות בעת ובעונה אחת וכאינטגרציה של מגוון 

תכונות כלליות של איש המקצוע, שהוא מיישמן בהקשרים שונים.
דיון והמלצות: ראוי לבנות מנגנונים להעצמת המדריכים הקליניים כדי שיוכלו לשמש כדמות 
להם  שיהיו  ככל  ביטחון  של  תחושה  יפתחו  סטודנטים  הסטודנטים.  לצרכי  מתאימה  חיקוי 
מודלים טובים וחשיפה רבה ככל הניתן לכלל ההיבטים של הטיפול. בכך יוכלו להתקדם מגישה 
ממוקדת משימות לגישה המספקת טיפול נרחב יותר. על תכנית הלימודים לנוע מגודש ועומס 
של תכנים הניתנים בהרצאות פרונטאליות ללמידה נסיינית ומיקוד בלומד על מנת שיוכל לפתח 

מיומנויות מורכבות הנדרשות לפרקטיקה.

מילות מפתח: חינוך לסיעוד, כשירות, סטודנטים, מדריכים, מנהלות
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מבוא
החינוך לסיעוד מוביל ומעצב את הפנים העתידיות של 
המקצוע ולא רק מגיב למצב הקיים. עם זאת, עליו להעניק 
בעשורים  אמת.  בזמן  הפרקטיקה  את  המשקפת  הכשרה 
הבריאות:  בתחום  ומהירות  רבות  תמורות  חלו  האחרונים 
עליה בתוחלת החיים ובשיעור התחלואה הכרונית, מחסור 
בכוח אדם מקצועי, טכנולוגיות חדשות, ריבוי נותני שירות, 
לאור  אקוטיים.  רפואיים  ממוסדות  מוקדמים  ושחרורים 
התמורות, עבודת האחים והאחיות נעשתה תובענית יותר 
ונוצר פער בין המצופה מבוגרי מוסדות חינוך לסיעוד לבין 
 IOM,( Institute of Medicineהתפקוד שלהם בפועל. ה־
על  הסיעוד  של  הפוטנציאלית  ההשפעה  כי  טען   )2010a
בריאות המטופל אינה ממוצה. זהו מחדל משמעותי מאחר 
אחים  הם  הבריאות  מקצועות  אנשי  של  הגדול  והרוב 
השעון  סביב  ולעיתים  זמן  משך  נמצאים  אלה  ואחיות; 
באיזון  הפרות  על  להתריע  ומסוגלים  המטופל  במחיצת 
המטופל  בחיי  שלהם  הנגיעה  היקף  לכל,  מעל  הבריאותי. 
 Aiken, 2009;( הוליסטיים  מטפלים  בהיותם  רחב,  הינו 

.)IOM, 2010b
 IOMה־ של  דוחות  מספר  פורסמו   1999 משנת  החל 
אשר הציפו את שיעור ועוצמת הליקויים בבטיחות ואיכות 
הטיפול הבריאותי בארצות הברית, והציעו דרכים לשיפור. 
היקף הליקויים הפתיע מאוד; בין היתר התגלו 98,000 מקרי 
לשינויים  התייחסו  הדוחות  למניעה.  ניתנים  שהיו  מוות 
לכל  ובזיקה  כללי,  באופן  מערכתית  ברמה  לחולל  שיש 
אחד ממקצועות הבריאות. הושם דגש על שימוש מושכל 
על  המבוססים  מערכתיים  פתרונות  חיפוש  בטכנולוגיות, 
על  החלטות  ביסוס  המקצועות,  כל  של  משותפת  עבודה 
 ,)evidence based practice( מוכחות  עובדות  תשתית 
 root cause( טיפוליים  מחדלים  של  השורשים  וחשיפת 
לחינוך,  הוקדשו  הדוחות  של  שלמים  פרקים   .)analysis

.)IOM, 1999( ובתוכו, החינוך לסיעוד
לכל  המשותפות  עיקריות  כשירויות  חמש  הוגדרו 
 patient( מטופל  ממוקד  טיפול  הבריאות:  מקצועות 
בעלי  כל  של  משותפת  צוותית  עבודה   ;)centered care
 ;)interdisciplinary teamwork( הבריאות  מקצועות 
 evidence based( מוכחות  עובדות  מושתתת  פרקטיקה 
 continuous quality( שיפור מתמיד באיכויות ;)practice
הטכנולוגיה  של  אופטימאלי  ניצול   ;)improvement

.)IOM, 2003( )informatics(
 )NLN, 2005(  National League of Nursingה־
העמוסה  הלימודים  בתכנית  במהפכה  הצורך  על  הכריז 
עתיר  בעידן  מעצור.  ללא  להיערם  הממשיך  בתוכן 
מהירות  ותמורות  הידע  בהתפוצצות  המאופיין  טכנולוגיה 
ה־  טען  הטיפול,  ותהליכי  באבחון  העת  כל  המתרחשות 
 bodies of( כי משקל הכובד חייב לעבור מגופי ידע NLN
לכשירויות  קצר,  זמן  תוך  להשתנות  שעלולים   ,)content
טוב  באופן  יבטיחו  אשר   ,)core competencies( ליבה 

יעשה.  שהמטפל  מה  אלא  ידע,  שהמטפל  מה  לא  יותר 
של  לעומק  למידה  תאפשר  חומרים  של  קפדנית  בחירה 

התכנים הקריטיים.
לסיעוד  בחינוך  הפרדיגמה  בשינוי  הצורך  בעקבות 
 Quality and Safetyה־  2005 בשנת  הוקם  שהתגבש, 
פרויקט,   ,)QSEN(  Education Project for Nurses
חינוך  בקידום  שעוסק  מקיף,  אינטרנט  אתר  גם  הכולל 
 Robert Woods Johnson לאיכות ובטיחות, במימון הקרן
 .)Docksai & Sherwood, 2010; Sullivan, 2010(
הפרויקט מתבצע כל העת, בשלבים. בשלב הראשון, חברו 
יחד שבע עשרה מנהיגות בסיעוד על מנת להגדיר את ליבות 
תשתית  המהווים  והעמדות  הערכים  המיומנויות,  הידע, 
 )core competencies( הליבה  מכשירויות  אחת  לכל 
ככשירות  "בטיחות"  בתוספת   ,IOMה־ ידי  על  שהוגדרו 
החינוך  מסגרות  בבדיקת  המשיך  הפרויקט  השישית. 
הלימודים  תכניות  מידה  באיזו  לבחון  מנת  על  הפועלות, 
בהוראתן.  מצוי  הסגל  כמה  ועד  ב"כשירויות",  ממוקדות 
 - נוספות  לכשירויות  התייחסו  אחרים  גופים  כי  לציין  יש 
caring, רגישות לצדק חברתי, תקשורת, מנהיגות, הדרכה, 
 Brady( מידע  של  ואינטגרציה  קלינית/קריטית,  חשיבה 
ניתן  בעצם,  אך   .)et al., 2001; Lenburg et al., 2009
לסווג את הכשירויות הנוספות האלה לתוך שש כשירויות 
.Lenburg et al )2011( הוסיפו גם מדדי הערכה  הליבה. 
הלימודים  במסגרת  הכשירויות  של  ההטמעה  למידת 
 ,)clinical performance evaluation - CPE( :הקליניים
 clinical performance( ה"כיתתית"  במסגרת  גם  כמו 

.)assessment - CPA
ספר  בתי   17 יחד  חברו  הפרויקט,  של  שני  בשלב 
של  מהותי  לשינוי  חלוץ  בפרויקט  אינטנסיבית  לעבודה 
תכנית הלימודים. בנוסף, הוגדרו כשירויות לרמה של תואר 
סגלי  להכשרת  הוקדשו  הבאים  השלבים   .)MSN( שני 
לקידום  מועילות  הוראתיות  אסטרטגיות  לבניית  הוראה 
הטמעת הכשירויות, וכתיבת ספרות מקצועית המבוססת 
 Finkelman על הפרדיגמה החדשה )למשל, הספרים של 
 Shernwood and ושל   ,2009 משנת   and Kenner
לתכני  הוכנסו  הכשירויות   .)2010 משנת   Barnsteiner
בחינות הרישוי וכמדד לאקרדיטציה של בתי ספר לסיעוד 
 National League for Nursingה־ ידי  על  )המוענק 
וה־   ,NLN של  בת  חברת   ,Accrediting Commission
 .)Commission on Collegiate Nursing Education
בבניית  הוחל  לאחרונה  כאשר  העת,  כל  נמשכת  העבודה 

כלי להערכת הטמעת הכשירויות.
כי לאור המורכבות של הענקת טיפול בטוח  לציין  יש 
ממליץ   )2010b(  IOMה־ השלישי,  במילניום  ואיכותי 
להעלות באופן משמעותי את אחוז האחים והאחיות בעלי 
על  התבססה  הזו  הקביעה  ל־80%.  ראשון  אקדמי  תואר 
מחקר מצטבר מרשים, המצביע על ירידה דרמטית בליקויי 
למנוע,  היה  שניתן  מוות  מקרי  כולל  ואיכות,  בטיחות 
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ואחיות  אחים  של  גבוהים  אחוזים  עובדים  בהן  ביחידות 
 Aiken et al., 2003; Kane( בסיעוד  בוגר  תואר  בעלי 
et al., 2007(. על מנת להגיע ליעד, הומלץ ליצור תכניות 
מוגבלים  משאבים  לנצל  כדי  אחידים.  סטנדרטים  בעלות 
באופן מקסימאלי, חברו יחד בתי ספר של מספר מדינות 
סטנדרט  בעלות  תכניות  לבנות  מנת  על  הברית  בארצות 

.)Lavizzo-Morey, 2012( אחיד ומאגר סגל משותף
בעלת  הינה  ואחיות  אחים  של  נאותה  ההשכלה  רמת 
חשיבות ליצירת כבוד הדדי בינם לבין עמיתיהם הרופאים. 
בטיחות  להבטחת  קריטי  הינו  כזכור,  הפעולה,  שיתוף 
ואיכות המטופל במערכות הבריאות המורכבות. תקשורת 
התורמים  בין  היא  הבריאות  מקצועות  אנשי  בין  פתוחה 
 Joint Commission on( טעויות  למניעת  העיקריים 
 .)Accreditation of Healthcare Organizations, 2005
איש  עבודת  על  מסתמך  אינו  הטיפול  ומהלך  מאחר  זאת 
מקצוע בודד, אלא על החלטות ופעולות הנעשות במערכת 
שלמה. מבחינה אופטימאלית, עדיף כי סטודנטים לרפואה 
וסיעוד, כמו גם מקצועות בריאות נוספות, יעבדו במשותף 
כבר בשלבי ההכשרה המקצועית )Baldwin, 1994(. זאת 
העתידי  הפעולה  ושיתוף  התקשורת  את  לשפר  מנת  על 
מקיימות  הברית  בארצות  אוניברסיטאות  מספר  ביניהם. 
 The( שונים  קליניים  בתחומים  משותפות  לימוד  תכניות 
 Carnegie Foundation for the Advancement of

.)Teaching, 2010
הוא  החינוכית  הפרדיגמה  במהפכת  הגדול  האתגר 
למקרה  בהתאם  ידע  ליישם  מסוגלות  להקנות  היכולת 
יוזמה,  מנהיגות,  גילוי  תוך  לחץ,  בתנאי  גם  ולמצב, 
קל  "ידע"  מושכל.  לצרכן  ואמפתיה  רגישות  יצירתיות, 
 Tanner הידע.  יישום  להערכת  בהשוואה  ולהעריך  ללמד 
אנשי  בקרב  הקיימת  הטבעית  לנטייה  מתייחסת   )2010(
ויותר תכנים. הטמעת  יותר  דווקא  חינוך להעניק כל העת 
תכניות לימודים מבוססת על כשירויות הינה אם כן, מהלך 
שינויים  מכניסים  שלו,  בקצב  אחד  כל  ספר,  בתי  איטי. 
קונצנזוס  קיים  העקרונית,  ברמה  אך  ליכולתם,  בהתאם 
רחב שזה צו השעה. מספר הולך וגובר של חוגים לסיעוד 
מנת  על  משמעותיים  שינויים  עורכים  הברית  בארצות 
 .)Morris, 2008( כשירויות  פי  על  הלמידה  את  להבנות 
גופי הבקרה המקצועיים במדינות בארצות הברית בודקים 
הן  שבה  המידה  פי  על  היתר,  בין  הלימודים,  תכניות  את 
הצורך  מובנה.  באופן  הכשירויות  להטמעת  מתייחסות 
הזה עלה גם בכנס סגל בכיר בסיעוד בישראל בשנת 2012 
על  מצביעה   )2011  ;2002(  Tanner  .)2012 )צפריר, 
מעבר  כמעכבת  המסורתי  הביו־רפואי  למודל  ההיצמדות 
לחינוך ממוקד כישורים ומציעה מודל חלופי רוחבי הכולל 

קידום בריאות, טיפול אקוטי, טיפול כרוני, וסוף החיים.
עם  הדוק  קשר  כאמור,  קשורה,  כשירויות  הטמעת 
שיטות ההוראה ואסטרטגיות הלמידה בהן יש להשתמש 
ובהתנסות  במעבדה,  בכיתה,  הלמידה,  מסלול  לאורך 

הרצאות  מתן  כי  כך  על  מצביעים  מחקרים  הקלינית. 
להשגת  המועדפת  ההוראה  שיטת  אינה  פרונטאליות 
למידה  הינן  כמועילות  שנמצאו  אסטרטגיות  זו.  מטרה 
רפלקציה  תרגילי   ,)Lin et al., 2010( וקבוצתית  עצמית 
 Liimatainen et al.,( הסטודנט  של  פה(  ובעל  )בכתב 
 Kirkman,( לסיעוד  מורות  בהנחיית  סימולציות   ,)2001
למתן  קונטקסט  מותאם  מידע  וחיפוש/עיבוד   ,)2013
טיפול בטוח ואיכותי, תוך שימוש בטכנולוגיית המידענות 

.)Abbaszadeh et al., 2011(
לסיעוד  בחינוך  כשירות  של  הנושא  על  נכתב  מעט 
מגמות,  לחקור  הינה  זה  מאמר  מטרת  לפיכך,  בישראל. 
אלו  לאור  בישראל  לסיעוד  בחינוך  ואתגרים  נושאים, 
לתפיסתם  התייחסות  תוך  הברית,  בארצות  המתרחשים 
המושג  את  בישראל  לסיעוד  בחינוך  המעורבים  אילו  של 
כשירות בסיעוד, והם סטודנטים לסיעוד, מדריכים קליניים, 

ומנהלות החינוך לסיעוד.

שיטה
לשלוש  מקוון  אנונימי  שאלון  באמצעות  סקר  נערך 
בתי  מנהלות  בארץ:  לסיעוד  בחינוך  עניין  בעלי  קבוצות 
באקדמיה,  לסיעוד  חוגים/מחלקות  וראשי  לסיעוד  ספר 
הארץ,  ברחבי  והקהילה  החולים  מבתי  קליניים  מדריכים 
לכתוב  נתבקשו  בסקר  המשתתפים  לסיעוד.  וסטודנטים 
המושג  מרכיבי  על  וחופשי,  פתוח  באופן  דעתם,  את 
ללמוד  ניסיון  אלא  מקיף,  מחקר  לא  זהו  בסיעוד.  כשירות 

ממי שמעוניין היה להביע את דעתו על הנושא.
שעלו  כשירות  המושג  של  ההגדרות  את  לנתח  כדי 
בשני  פנומנולוגית,  במתודולוגיה  שימוש  נעשה  בסקר, 
שלבים: בשלב א' הוגדרו קטגוריות אופייניות לכל קבוצה 
מודל  נבחר  ב',  ובשלב  וסטודנטים(  מדריכים  )מנהלות, 
את  להסביר  היכול  בסיעוד,  בכשירות  העוסק  תיאורטי 
של  הינו  הנבחר  המודל  לקבוצות.  בהתאם  ההמשגות 
רמות  בשלוש  בסיעוד  כשירות  שהגדיר   )1994(  Gonczi
של הכללה: רמה ראשונה - התנהגויות ביצוע, רמה שנייה 

- תכונות, ורמה שלישית - גישות )תרשים מס' 1(.
ובישראל  הברית  בארצות  הנעשה  על  עדכנית  ספרות 

השלימה את הסקר.

ממצאים
חוגים/ וראשי  ספר  בתי  מנהלות   9 השתתפו  במחקר 
ו־21  קליניים,  מדריכים   51 באקדמיה,  לסיעוד  מחלקות 
על  הנושאים  מרוכזים   1 מס'  בטבלה  לסיעוד.  סטודנטים 
פי תפיסתן של הקבוצות השונות. ניתן לראות כי כל אחת 

משיגה כשירות באופן אחר.
ניתן לראות  מניתוח הנתונים שכתבו שלוש הקבוצות 
כשירויות  בתפיסת  התאפיינה  הסטודנטים  קבוצת  כי 
ממוקדת  התנהגות  או  עשייה,  מטלה,  כמבוססת  בסיעוד 
עשייה  יכולת  )כגון  קונקרטי  בביצוע  ביטוי  לידי  הבאה 
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לסיעוד  המדריכים  קבוצת  תקשורת(.  יכולות  קלינית, 
התאפיינה בתפיסת הכשירות בסיעוד כתכונות כלליות של 
ביקורתית,  חשיבה  )כגון  יעיל  לתפקוד  החיוניות  המטפל 
כשירות תרבותית(. לעומת זאת, קבוצת המנהלות בסיעוד 
נטו לתפוס את הכשירות כמיזוג של מספר מיומנויות בעת 
של  כלליות  תכונות  מגוון  של  וכאינטגרציה  אחת  ובעונה 
איש המקצוע )כגון חשיבה קריטית מבוססת ידע ועדויות, 
ידע(,  ולרכוש  ללמוד"  "איך  ללמוד  ואינטגרציה,  הבנה 

שהוא מיישמן בהקשרים שונים.

דיון
ממצאי המחקר מצביעים על כך כי סטודנטים, מדריכים 
קליניים ומנהלות תפסו את המושג כשירות בסיעוד באופן 
שונה. נתייחס לכל קבוצה בנפרד, ולהקשר ולממשק שלה 
לכשירויות הקריטיות הנדרשות בעידן הפוסט־מודרני, כפי 

שהוגדרו ברמה הבינלאומית המתוארת מעלה.
סטודנטים

הכשירות  את  תופסים  כאמור,  לסיעוד,  הסטודנטים 
ישיר  טיפול  ממוקדת  עשייה  של  בהקשרים  בסיעוד 
הכשירות  של  המעשיים  במרכיבים  ועסוקים  בחולים 
הגדרת  של  הראשונה  לרמה  מתאימה  זו  תפיסה  בסיעוד. 
הכשירות על פי המודל של Gonczi )1994( - התנהגויות 
סוגיות  למספר  מתקשרים  זה  לממצא  הסברים  ביצוע. 

בהכשרת הסטודנטים לסיעוד.
ללמידה  לאוריינטציה  מתייחסת  ראשונה  סוגיה 
הינם  לסיעוד  הסטודנטים  לסיעוד.  הסטודנטים  של 
רכישת  בתהליך  הנמצאים   )novices( מתחילנים 
והנחיות  נהלים  לחוקים,  הציות  בפרקטיקה.  המיומנויות 
שלהם.  עשייה  תוך  הלמידה  ליבת  את  מהווה  מקצועיות 
שלהם  ביכולת  נוקשות  מפגינים  בסיעוד  המתחילנים 
ואינם  ומורכבותו,  למצב  בהתאם  החוקים  את  ליישם 
מתאימים  אלא  למצב,  החוקים  את  להתאים  מסוגלים 
כיצד  לראות  ניתן  בכך  לחוקים.  שלהם  ההתנהגויות  את 
ואינה  מיומנות  ממוקדת  הינה  המתחילנים  של  הלמידה 
מתייחסת להקשר. ניתן לייחס מקור הנוקשות וההיצמדות 
לחוקים ולפורמאליות של העשייה להיעדר ניסיון מקצועי 
עם  אך  מפותח.  לא  מקצועיות  התנהגויות  של  ורפרטואר 
בסקר  משמעותי  ביטוי  לידי  בא  לא  שזה  ולמרות  זאת, 
)שאיננו מתיימר להיות מייצג(, במהלך ההתנסות הקלינית 
בהרחבה  להסתכל  יכולת  מפתחים  הסטודנטים  המעשית 
הולכת וגדלה על יכולות הטיפול שלהם - ממיקוד בפעולה 
טיפול  של  ולימוד  ההקשר  של  לראיה  אחת,  ומשימה 
 Spouse, 2001; Thorkildsen & Raholm,( כוללני 
2010(; בכך הם מתקרבים לתפיסה רחבה יותר של הגישה 
של  המיקוד  בסיעוד.  הרלוונטיות  והכשירויות  הטיפולית 
ועשייה,  מיומנויות  הם  שבעיקרם  במרכיבים  הסטודנטים 
סביבת  של  והקונקרטי  המעשי  לאופייה  גם  מתקשר 

הלמידה המבוססת פרקטיקה בחינוך לסיעוד.

הלמידה.  לסביבת  מתייחסת  אכן  שנייה  סוגיה 
סטודנטים  של  המקצועית  הלמידה  על  רבות  נכתב 
פרקטיקה  מבוססת  ובסביבה  הקלינית  בסביבה  לסיעוד 
 Castledine, 1995; Spouse, 2003 Bradshaw,(
;2001(. סביבה זו מספקת הזדמנויות להתמחות בטכניקות 
מתרחשת  בפרקטיקה  בסיסיות.  סיעודיות  ופרוצדורות 
לתרגול  בנוסף  מאפשרת,  והיא  עשייה'',  ידי  על  ''למידה 
אותנטיים  במצבים  תפקוד  גם  קליניות,  מיומנויות  ואימון 
טיפול  במסגרות  אמיתיות  בעיות  ביטוי  לידי  באות  בהם 
שונות )Stockhausen, 2005(. רכישת כשירות במשימה 
קונקרטית נתפסת כחשובה בקרב צוות סיעודי וסטודנטים 
באוסטרליה  אחיות   206 בקרב  שנערך  במחקר  לסיעוד. 
בשנתן הראשונה בעבודה, הן התבקשו לדרג 97 מיומנויות 
קליניות שונות בתדירות הופעתן ומידת נחיצותן לעבודה 
היומיומית. התוצאות חיזקו את עליונות התפיסה כי ביצוע 
וחשוב.  מכונן  ערך  בעלת  תכונה  הינה  קליניות  מיומנויות 
מספק  נמרץ,  טיפול  אחיות  בקרב  נעשה  אשר  זה  מחקר 
את  התופסים  הסטודנטים  של  ראות  לנקודת  תובנות 
השגת כשירות קליניות קונקרטית כחשובה ביותר במהלך 
מחקר   .)Baglin & Rugg, 2010( בפרקטיקה  ההכשרה 
אחיות   33 בו  אוסטרלי  מחקר  הינו  זו  טענה  המחזק  נוסף 
תארו את תקופת הלמידה שלהן כסטודנטיות לסיעוד. הן 
סיפרו כי דאגתן המרכזית הייתה רכישת יכולות ומיומנויות 
 Henderson,( ממוקדות  משימות  בביצוע  קליניות 
של למידה  2002(. ממצאים אלו משקפים את המציאות 
טיפול  של  האידיאלים  הרעיונות  את  ולא  בפרקטיקה 
האקדמי  החינוך  נציגי  תומכים  שבו  כוללני,  הוליסטי 
המורכבת,  הקלינית  העשייה  את  לא  ואפילו  בסיעוד, 
קבלת  בסיס  על  מתאימה  והתערבות  אבחון  כוללת  אשר 

החלטות נכונות.
)לטוב  הרבה  להשפעה  מתייחסת  שלישית  סוגיה 
ולרע( של הצוות במחלקה/מרפאה על הסטודנטים. מחקר 
במחלקה  פרקטיקה  מבוססת  למידה  סביבת  על  שנעשה 
הקלינית  ההתנסות  את  שסיימו  סטודנטים,  כי  הראה 
ורצון  נמוך  עצמי  ביטחון  בשל  מידית  ונכנעו  התפשרו 
לסיים את ההתנסות בהצלחה. ממצאים אלו השפיעו על 
הטיפול  ועל  הסטודנטים,  של  הלמידה  ניסיון  של  איכותו 
לשינויים  לחץ  קיים  בה  בפרקטיקה  בעיקר  במטופלים 
ואיכות טיפול מיטבית. הצורך המרכזי של סטודנט לסיעוד 
מקצועי  ניסיון  בעלי  מעמיתים  וקבלה  כבוד  בתמיכה, 
מהווה  זה  צורך  עליו.  דרמטי  באופן  משפיע  במחלקה, 
ביותר על תחושות הלחץ  את אחד המקורות המשפיעים 
 .)Mamchur & Myrick, 2003( הסטודנט  של  והחרדה 
גורם  במחלקה  המטפל  בצוות  והשתלבות  בקבלה  הצורך 
לסטודנטים לפתח ציפיות שאכן יקבלו אותם ואת צרכיהם 
הלימודיים כסטודנטים. הסטודנטים משקיעים מאמץ רב 
ומחפשים  הקליניים  והחוקים  העקרונות  את  להבין  כדי 
דרכים כדי להשתלב יחד עם הצוות במחלקה. הסטודנטים 
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מצפים ללמוד כיצד לפעול ולתפקד כאנשי מקצוע בסיעוד, 
אך למרות זאת, הם מתלוננים כי לעיתים קרובות מתנהגים 
אליהם כמו אל עוד ''זוג ידיים'' וכמו אל חבר צוות לא מיומן 
 Ousey( במקום להתייחס אליהם כמו לעמיתים למקצוע 
Johnson, 2007 &(. הפערים בין הציפיות של הסטודנטים 
לסביבות הלמידה בפרקטיקה באים לידי ביטוי ביתר שאת 
כשהסביבה הקלינית מורכבת וכאוטית מאוד, ובעקבות כך, 
קשה לשליטה. בסביבה זו ישנם גירויים רבים המקשים על 
ומה שחיוני  כל מה שקורה בסביבה  הסטודנט לקלוט את 

.)Papp et al., 2003( ללמוד
הכשרת  תהליכי  של  השונים  המרכיבים  לסיכום, 
סטודנטים לסיעוד - האוריינטציה ללמידה של הסטודנט, 
העבודה,  במקום  פרקטית  ולמידה  השדה,  עם  המפגש 
בהתמקדות  לסיעוד  הסטודנטים  של  התפיסה  את  מבנים 
והבניית  המטופל"  מול  ה"מטפל  של  במקום  בעיקר 
זה  בשלב  במטפל־מטופל.  ממוקדת  טיפול  טריטוריות 
אין לסטודנט לסיעוד עדיין את היכולת לראיה רחבה של 
מקצוע  כאיש  להפגין  שעליו  והכשירויות  הטיפול  מהות 
לעתיד. מקור של התפתחות תפיסה זו הוא הקשר הדיאדי 
מפתח  שאינו  ואינסטרומנטאלי  מקומי  )מטפל־מטופל(, 
תפיסה מכלילה יותר. היכולת של הסטודנט למנוע טעויות 
ולשפר איכות נבנית בתהליך ההכשרה ומחייבת התייחסות 
וסביבת  הקליניים  המדריכים  ידי  על  ומעמיקה  רצינית 
הרחבה,  התמונה  בפיתוח  לסייע  כדי  במחלקה.  הלמידה 
רכישת ניסיון אישי מקצועי ופיתוח מנגנוני בקרה ולמידה, 
את  החושף  מגוון  התנסויות  מערך  בבניית  חשיבות  יש 
בשדות  טיפול  של  שונים  להקשרים  לסיעוד  הסטודנטים 

קליניים בעלי אוריינטציה חיובית להדרכה.
מדריכים קליניים

המושג  את  כאמור,  תופסים,  הקליניים  המדריכים 
הסטודנטים,  של  מאלו  יותר  רחבים  בהקשרים  כשירות 
החיוניות  המטפל  של  כלליות  כתכונות  אותו  ומגדירים 
של  השנייה  לרמה  מתאימה  זו  תפיסה  לתפקוד. 
 -  )1994(  Gonczi של  המודל  פי  על  הכשירות  הגדרת 
סוגיות  למספר  מתקשרים  זה  לממצא  הסברים  תכונות. 
בפעילויותיהם, תפקידם ומקומם של המדריכים הקליניים 
לסטודנטים  הקלינית  הלמידה  סביבת  בין  כמתווכים 

לסיעוד.
למדריך  מתייחסת  למדריך,  בהקשר  ראשונה  סוגיה 
מתייחס  המושג  ללמידה.  כמודל  או  חיקוי  כדמות 
הלומדת  מנוסה  פחות  אחות  של  מסורתית  לציפייה 
משוב   .)Murray & Main, 2005( יותר  מנוסה  מאחות 
נצפית  התנהגות  להמיר  מאפשר  החיקוי  מדמות  בונה 
 Donaldson & Carter,( שלו  להתנהגות  מטפל,  בצוות 
2005(. הסטודנט לומד מהדמות חשיבה, גישה והתנהגות 
אמונות  של  התפתחותן  את  מאפשרת  הדמות  מקצועית. 
והשקפת עולם לצד עשייה מקצועית איכותית תוך רכישת 
המדריך   .)Belinsky & Tataronis, 2007( המקצוע  רזי 

המשמעותיים  הכלים  לאחד  נחשב  ללמידה,  כמודל 
 craft( אומנותי"  "ידע  רכישת  המאפשר  לסיעוד  בחינוך 
knowledge( - כיצד אנשי מקצוע מנוסים מתפקדים "על 
לחיקוי  מודלים  מספר  בין  מעבר   .)Price, 2004( אמת" 
יותר של הסטודנטים  מסייע גם הוא בפיתוח ראיה רחבה 

לסיעוד.
הפער  את  כמגשר  למדריך  מתייחסת  שנייה  סוגיה 
לבנות  לסטודנט  סיוע  ידי  על  והפרקטיקה,  התיאוריה  בין 
מעלה  עצמי  ביטחון  הקליניות.  בהתנסויות  עצמי  ביטחון 
מעלה  ובכך  בפרקטיקה,  בלמידה  המעורבות  רמת  את 
הפעילות  לבין  התיאורטית  הלמידה  בין  הקשר  את  גם 
את  המדריך  מאפשר  בכך  הלמידה.  בסביבת  הפרקטית 
והמעבר  הסוציאליזציה  תהליך  של  הטבעית  התפתחותו 
 Corlett et al., 2003;( בסיעוד  המקצועי  לתפקיד 
 .)Kaviani & Stillwell, 2000; Tiwari et al., 2006
אפשר לדמות את המדריכים לשומרי הסף לסגירת פערים 
התיאוריה  של  ולאינטגרציה  ופרקטיקה,  תיאוריה  בין 
 Brammer,( הקליניות  הלמידה  בסביבות  והפרקטיקה 
Landers, 2000 ;2006(. היתרון של המדריך הינו היותו 
בעל ניסיון אותנטי רב המגלם בתוכו גם ידע תיאורטי אותו 
הוא מיישם, בתנאים אופטימאליים, בפרקטיקה ספציפית. 
לדאוג  ותפקידו  הקוריקולום,  את  להכיר  אמור  המדריך 
משאב  ולהוות  לסטודנטים  איכותי  לימודי  ניסיון  ליצירת 
 Gray & Smith( בסיעוד  הקליניות  היכולות  לפיתוח 

.)2000; Ousey, 2000
הסטודנט(  )קרי,   - מתחילן  שיח  הינה  שלישית  סוגיה 
עצמי  מדימוי  המעבר  הקליני(.  המדריך  )קרי,  מומחה 
יותר  מצב  תמונת  לתוך  לסיעוד  הסטודנט  של  אידיאלי 
גורם  שלו,  המקצועי  והתפקוד  המקצוע  של  מציאותית 
לסטודנט להיות פגיע. המדריך עשוי לשחק תפקיד חיובי 
במהלך תקופת המעבר הזו ולמנוע את תחושות הכישלון 
 .)Bray & Nettleton, 2007( זה  העלולות ללוות תהליך 
המדריך עשוי להעצים את הסטודנט ולסייע לו לרשת את 
סוציאליזציה  תהליך  לפתח  המקצועית,  בסביבה  עצמו 
לעורר  נדרשים  המדריכים  קריירה.  ופיתוח  מקצועית 
 Barkun, 2006; Darling,( ולתמוך  להשקיע,  השראה, 
1984(. הם גם משמשים, כאמור, כדמות חיקוי לפרקטיקה 
 ,)Koskinen & Tossavainen, 2003( איכותית ומקצועית
ומספקים כלים לעבודה מקצועית הנעשית בצורה בטוחה 
)Bray & Nettleton, 2007(. הקשר מתחילן־ ואחראית 
מומחה מתקשר למתן תמיכה, סיוע והכוונה בלמידה של 
ורכישת  חדשות,  התנהגויות  אימוץ  חדשות,  מיומנויות 
גישה חדשה )Jordan, 2005(. המדריך מהווה מודל חשוב 
לפיתוח הכשירויות של הסטודנט לסיעוד - בהיותו דמות 
משמעותיות  למידה  הזדמנויות  הבניית  ידי  על   - חיקוי 
שיח  ניהול  משמעותית,  למידה  אווירת  יצירת  בקליניקה, 

מתחילן־מומחה אפקטיבי, וגיוס צוות ומשאבי המחלקה.
מנהלות
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לסיעוד  חוגים/מחלקות  וראשי  ספר  בתי  מנהלות 
המקצוע.  כשירויות  את  רחב  באופן  תופסים  באקדמיה 
מספר  של  כמיזוג  הכשירות  את  לתפוס  נוטות  המנהלות 
מגוון  של  וכאינטגרציה  אחת,  ובעונה  בעת  מיומנויות 
מיישמן  שהוא  המקצוע,  איש  של  כלליות  תכונות 
השלישית  לרמה  מתאימה  זו  תפיסה  שונים.  בהקשרים 
 )1994(  Gonczi של  המודל  פי  על  הכשירות  הגדרת  של 
וניסיון  גבוהה  נובעת מרמת מומחיות  זו  גישות. תפיסה   -
לאור  במיוחד.  וכוללנית  רחבה  חשיבה  המאפשרת  רב, 
סוגיה  עולה  אחרים,  עניין  בעלי  לעומת  בתפיסה  השוני 
לבין  המקצוע  אנשי  חינוך  תפקיד  בין  למתח  הקשורה 
הכנתם לעולם התעסוקה. מעבר של האחריות על החינוך 
בו  שיש  מורכב  מצב  יצר  האקדמיים  למוסדות  לסיעוד 
בעיות מתמשכות. ארגוני הבריאות כמעסיקים מעוניינים 
לעולם  להיכנס  יוכלו  בסיעוד  השונות  התכניות  בוגרי  כי 
באופן  לשלבם  כדי  בהכשרה,  צורך  מינימום  עם  העבודה 
כמעט מידי במקומות העבודה כאנשי צוות. אולם, הכשרה 
קצר  לתרגול  מכוונת  הכשרה  יוצרת  תעסוקה  ממוקדת 
טווח ולהכנה צרת אופקים, לתפקוד בהקשרים ספציפיים 
בלבד. תרגול ולמידה אלה לא בהכרח מציידים את הבוגר 
יישום מיומנויות  ואינם מאפשרים  החדש לחשוב לרוחב, 
זאת,  לעומת  צפויים.  בלתי  ומצבים  חדשים  בהקשרים 
החינוך לסיעוד באקדמיה מקנה מיומנויות גנריות רחבות 
שונים.  טיפוליים  בהקשרים  וליישום  להעברה  הניתנות 
לאורך  ללמידה  הבוגרים  הכנת  על  שוקד  החינוך  בנוסף, 
 Cowan( ולרפלקציה עצמית מתמדת  החיים המקצועיים 

.)et al., 2007
לתעסוקה  הסוציאליזציה  תהליך  על  בהסתכלות 
מובנה  מתח  נראה  לסיעוד,  סטודנטים  של  מקצועית 
לראות  ניתן  בפרקטיקה.  והלימוד  התרגול  על  המשפיע 
היוצרים  מנוגדים  כוחות  שני  בין  פשרה  למצוא  ניסיון 
מתחים בין החינוך של אנשי המקצוע בסיעוד, לבין אספקת 
הגיעה  הללו  הכוחות  שני  בין  פשרה  סיעודי.  אדם  כוח 
או  מיומנויות  מבוססת  בפרקטיקה  ללמידה  גישה  בצורת 
יכולות )competence based approach(. לאור ההגדרות 
המקצועיות של כשירויות בסיעוד, עולה הציפייה כי החינוך 
לימודים  לתכנית  הללו  הרשימות  את  יתרגם  לסיעוד 
 Quality Assurance Agency( וקוהרנטית  קונקרטית 
מספר  עולים  זאת,  עם   .)for Higher Education, 2001

קשיים:
בהקשר . 1 קונקרטי  מיקוד  וחוסר  רחבות  הגדרות  שפע 

.)Bradshaw, 2000( לגבולות הכשירויות
חוסר הסכמה באשר למה על אחות לדעת כדי לפתח . 2

.)Watson, 2002( שיקול דעת מקצועי
לשם . 3 ועדכונן  הכשירויות  של  הגדרותיהן  עיצוב 

 Watson,( המשתנים  הבריאות  לצרכי  התאמתן 
.)2002

דורש ממנהלות בתי ספר  חינוך לשירות  בין  הממשק 

לסיעוד וחוגים לסיעוד באקדמיה הבנה וראיה רחבה יותר 
ופועלים  בשירות  הנמצאים  קליניים,  מדריכים  מאשר 
העבודה,  במקום  למידה  של  קונקרטית  ראייה  מתוך 
למקצוע.  הסוציאליזציה  בתהליך  העסוקים  והסטודנטים, 
החינוך  רוח  את  לשמר  היתר,  בין  הוא  המנהלות  תפקיד 

במשוואה זו.
ספרות עדכנית מהנעשה בארצות הברית ובישראל

ממשק החינוך לסיעוד לבעלי עניין נוספים
החינוך לסיעוד אינו פועל בחלל ריק, אלא בזיקה לבעלי 
עניין היכולים לקדם או לעכבו. יש להתייחס לזיקה למעניקי 
בעיסוק,  מרפאים  סוציאליים,  )עובדים  נוספים  טיפול 
פיזיותרפיסטים, רוקחים(, אך בעיקר לרופאים אשר איתם 
מנסים  הרופאים  מתמיד.  ובאופן  במשותף,  עובד  הסיעוד 
ייחודיות,  סמכויות  מקצועית,  אוטונומיה  על  לשמור 
ומקומם בראש הפירמידה הטיפולית. עם זאת, ישנה הבנה 
ואיכותי מושתת על עבודה צוותית, כבוד  כי טיפול בטוח 
הדדי, והכרה בתרומה ייחודית של הסיעוד. ישנה גם נכונות 
ואחיות  לאחים  סמכויות  להעביר  הרופאים  מצד  מסויגת 
)Wilson, Pearson, & Hassey, 2002(, כאשר במדינות 
בישראל  הקיימת  זו  על  עולה  הנכונות  אחרות  מפותחות 
 Brodsky )Brodsky & van Dijk, 2008(. מחקרם של 
)2008(, אשר בדק לראשונה את עמדות   and van Dijk
האחיות,  של  סמכויות  הרחבת  כלפי  בישראל  הרופאים 
העלה עמדה מורכבת. ברמה עקרונית, הרחבת הסמכויות 
בעין  רואים  אינם  הרופאים  רוב  אולם,  כחיובית,  נתפסת 
ישירות  הקשורות  "רפואיות"  סמכויות  העברת  חיובית 
התערבות  על  החלטות  אבחון,  כגון  במטופל,  לטיפול 
טיפולית, לרבות טיפול תרופתי. עם זאת, הסיעוד בישראל 

נחל הצלחות משמעותיות בהעברת סמכויות.
כפעולות  הבריאות  משרד  מנכ"ל  הגדיר   ,2001 בשנת 
לאחים  כ"חריגות"  הוגדרו  שבעבר  הפעולות  את  סיעוד 
ואחיות ודרשו הרשאה אישית. חומרי הלימוד הרלוונטיים 
של  הלימודים  לתכניות  נכנסו  החדשות  הסיעוד  לפעולות 
)ריב''א,  מוסמכת  אחות  של  ברמה  ההכשרה  מסגרות  כל 
הוגדרו   ,)2007( הסיעוד  מינהל  בחוזר  כן,  כמו   .)2001
בהתאם  בסיסיים,  על  קורסים  לבוגרי  סיעוד  פעולות 
ההסתדרות  עתירת  הספציפיים.  ההתמחות  לתחומי 
העברת  למניעת   )4380/07 )מספר  לבג"ץ  הרפואית 
בהקשר  למעט  המשפט,  בית  ידי  על  נדחתה  הפעולות 
מעמיק.  יותר  ברור  לערוך  הוחלט  עליהן  פעולות  לשתי 
הסמכויות  בהרחבת  משמעותי  הישג  הושג   2009 בשנת 
חוק  במסגרת  האוצר,  משרד  מפתיע.  ממקום  לסיעוד 
אחים  על  סמכות  האצלת  יזם   ,2009 בשנת  ההסדרים 
ואחיות לחדש מרשמים לתרופות הניתנים באופן מתמשך 
במטרה  זאת  הרוקחים.  פקודת  במסגרת  כרוניים,  לחולים 
המתנה  שעות  מניעת  ידי  על  הטיפול,  איכות  את  לשפר 
חוזר   .)2009 ויהלום,  )שני  בכסף  גם  לחסוך  ובכך  לרופא 
מנהל כללי משנת 2010 הסדיר את תנאי הקבלה להרשאה 
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מוסמכים,  אחות  או  אח  בידי  מרשם  מתן  לביצוע  אישית 
הישג  הנדרשת.  הייעודית  ההכשרה  מסגרת  את  כן,  וכמו 
מקצועי זה, כמו גם הנוספים שצוינו לעיל, הרחיבו את טווח 
הפעילות של החינוך לסיעוד בכל הקשור לפיתוח והפעלת 
בהעלאת  נעוצה  לחינוך  נוספת  חשיבות  ההכשרות. 
האופק המקצועי ובכך גם הדימוי המקצוע, המביא בעטיו 

סטודנטים יותר איכותיים.
מדדי איכות של תכניות הלימודים לסיעוד

על מנת לקבוע את מידת האיכות של החינוך לסיעוד 
מדדי  דרושים  מוכחות,  עובדות  על  המושתת  באופן 
מושתתת  מפרקטיקה  בשונה  ומהימנים.  תקפים  הערכה 
עובדות מוכחות המתייחסת למידה בה הטיפול המקצועי 
הניתן מוכח כמועיל ויעיל, בהקשר לחינוך לסיעוד, מדובר 
על מידת המועילות והיעילות המוכחת של האסטרטגיות 
 Emerson & Records, 2008; Patterson,( החינוכיות 
2009(. כמות המחקר שהצטבר בהקשר למדדי איכות של 
בהקשר  שהצטברה  זו  על  משמעותית  עולה  הפרקטיקה 
התחום  מאופי  נובע  הפער  לסיעוד.  החינוך  איכות  למדדי 

הנחקר.
באמצעות  ישירה  למדידה  ניתנת  הפרקטיקה  איכות 
שיעורי תמותה או תחלואה, מניעת או אי מניעת טעויות, 
ימי אשפוז, מספר אשפוזים חוזרים, שביעת רצון המטופל, 
איכות  מדידות  זאת,  לעומת  לסיעוד,  בחינוך  בזה.  וכיוצא 
של  התנהגויות  לבחון  אפשר  למשל,  עקיפות.  מטבען  הן 
מידע  )איסוף  הלומדים  כישורי  המשקפות  סטודנטים 
 Holaday &( במחקר(  שימוש  בעיות,  זיהוי  רלוונטי, 
לבחון  אפשרות  אין  רבים  במקרים  אך   ,)Buckley, 2008
מתן  על  שונות  למידה  שיטות  השפעת  את  אמת  בזמן 
טיפול בטוח ואיכותי בפועל, כשהסטודנט נמצא במסגרת 
המדידה  למורכבות  התורמת  נוספת  נקודה  הלימודים. 
למידה,  לסגנונות  באשר  הסטודנטים  בין  השוני  הינה 
היתר,  בין  לתלויה  האסטרטגיות  הצלחת  את  ההופך  דבר 
בהערכת  הממוקדים  מדדים  כמו־כן,  עצמו.  בסטודנט 
הישגי הסטודנט, אם זו הדרך בה מוערכת איכות ההוראה, 
עצמו,  הסטודנט  יכולות  את  גם  הדברים  מטבע  מעריכים 
מרכיב  קיים  כלומר,  שהוענק.  החינוך  איכות  את  רק  ולא 

מתערב עליו יש לפקח במסגרת מדידת איכות ההוראה.
מדדי תוצאים חינוכיים

בראש  צורך  ישנו  איכות,  מדדי  לקבוע  מנת  על 
החינוכיים  התוצאים  לגבי  רחב  בקונצנזוס  ובראשונה 
סטנדרטיים,  כלים  ליצור  יש  מכן,  לאחר  הרצויים; 
את  למדוד  יהיה  ניתן  שבאמצעותם  ומהימנים,  תקפים 
רחבה  ובאוכלוסייה  שונות  לימודים  בתכניות  התוצאים 
מרובים  ניסוי  מחקרי  בהמשך  דרושים  סטודנטים.  של 
לכלי  דוגמה  הוכחות.  של  קריטית  למסה  להגיע  מנת  על 
תקף ומהימן, אשר עבר רמת סטנדרטיזציה בסיסית, הינו 
 Nursing Student Empathetic Communicationה־
 .)McMillan & Shannon, 2007(  Questionnaire

להטמעת  שונות  הוראה  אסטרטגיות  נבחנו  באמצעותו 
למטופלים  סטודנטים  חשיפת  אמפאתית.  תקשורת 
שימוש  השונים,  הלימוד  בשלבי  משפחתם  ובני  מורכבים 
הסטודנטים  השתתפות  התקשורת,  בתחום  בסימולציות 
לגישות  נחשפים  הם  בו  רב־מקצועיים  בפורומים 

אמפאתיות, נמצאו מועילים בהתאם לכלי.
בבחינות,  הצלחה  העת.  כל  נמדדת  ההוראה  איכות 
כולל בחינות הרישוי, למשל, מודדת איכות בתנאי שהיא 
המשקפים  מראש  קבועים  סטנדרטים  על  מבוססת 
סטודנטים  משובי  במקצוע.  לעיסוק  נחוצים  כישורים 
משובי  גם  כמו  והקלינית,  העיונית  להוראה  בהקשר 
)בתנאי, שוב,  ותפקוד הסטודנטים  ידע  על  ומנחים  מורים 
הניתן,  ככל  אובייקטיבית  סטנדרטית,  הינה  ההערכה  כי 
נוספים  מדדים  הינם  שהוגדרו(,  כפי  כשירויות  ומשקפת 
להערכת איכות ההוראה. המשובים מקבלים משנה תוקף 
זמן  רצף  על  משיבים  של  גדולה  כמות  וקיימת  במידה 
ובמסגרות חינוכיות מגוונות. בנוסף, יש לציין את תחושות 
הצלחה )או אי הצלחה( של מורים אשר ניסו שיטות הוראה 
של  שונות  אוכלוסיות  ובקרב  שונים  לימוד  בשלבי  שונות 

סטודנטים, למרות היותן מדדים סובייקטיביים.
בתחום  רב  ניסיון  ובעלת  מומחית   ,)2001(  Tanner
החינוך, מצביעה על מדדים נוספים שמבחינתה מהווים את 
אלה   .)best practice( ביותר  הרצויה  החינוכית  העשייה 
לכיתה  עמיתיהם  בפני  סטודנטים  של  הרצאות  כוללים: 
קבוצתית  הכנה  משימות  ביצוע  שגרת  גבוהה,  בתדירות 
של סטודנטים לקראת פעילות לימודית, שיתוף סטודנטים 
בין  ואינטראקציות מפרות  בעבודה/מחקר של אנשי סגל, 

סטודנטים מתרבויות שונות בתדירות גבוהה.
בחינוך,  הצטיינות  סממני  על  מצהיר   )2006(  NLNה־
שניתן לראות בהם מדדי איכות כלליים; ראוי לתרגם אותם 
 NLNה־ שיטתי.  באופן  אותם  ולחקור  אמפירית  לשפה 
גילוי  הסטודנט:  מהיבט  קטגוריות.  לשלוש  אותם  מחלק 
שאפתנות,  יזום,  משוב  בקשת  בלמידה,  ועצמאות  יוזמה 
הלמידה,  קידום  הצוות:  מהיבט  בוגרים.  בארגון  ופעילות 
סנגור על הסטודנט, ניהול מוצלח של קונפליקטים, עיסוק 
יחד,  גם  והקליניקה  המחקר  בתחום  פעילות  בהוראה, 
גילוי מנהיגות, המשך למידה כל העת, גמישות, ופתיחות 
לסגל,  קידום  מסלול  קביעת  ההנהלה:  מהיבט  לשינויים. 
של  מתמשך  וחידוש/עדכון  למחקר,  משאבים  השקעת 

.)NLN, 2006( תכניות לימודים
כאשר  גדול  צעד  עשה   NLNה־ כי  לציין  חשוב 
 Certified Nurse( לסיעוד  בחינוך  מומחית  על  הכריז 
 Clinical של  למומחיות  אותה  והשווה   ,)Educator
 NLN,(  Nurse Practitionersו־  Nurse Specialists
2014(. בנוסף לעמידה בקריטריוני השכלה, ניסיון, וממדי 
אישיות מקצועיים, על המועמד לקבלת המומחיות לעבור 
קידום  הבאות:  הכשירויות  את  הבוחנת  מאתגרת,  בחינה 
ועדכון  למידה לאוכלוסיות מגוונות של סטודנטים; תכנון 
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פרויקטים  בניית  הערכה;  מדדי  בניית  לימודים;  תכניות 
במשילות  השתלבות  שינוי;  סוכנות  והובלתם;  ומחקרים 

ארגונים מקצועיים.
זהו ללא ספק צעד משמעותי להרמת קרנו של החינוך 

לסיעוד, וכדאי שבעלי עניין בישראל ישקלו הליך דומה.
האתגרים של החינוך לסיעוד בישראל

של  "הלב"  פורום  גם  כמו  בסיעוד,  חוגים  ראשי  פורום 
תקופתית  נפגשים  חוגים,  וראשי  הספר  בתי  מנהלות  כל 
בכנסים  גם  עולות  הסוגיות  משותפות.  סוגיות  ומעלים 
בצוותא  נפגשים  בהם  בסיעוד,  הבכיר  הסגל  של  השנתיים 
סוגיות  על  ודנים  מובילים  שירות  ואנשי  חינוך  אנשי 
דומות  בחלקן  לאחרונה  הצפות  הסוגיות  אקטואליות. 
ובחלקן שונות מאלה המעסיקות את העולם המפותח, כפי 

שיתואר.
קיים  הברית,  ארצות  כגון  אחרות  למדינות  בדומה 
גבוהה,  כשירות  ברמת  הוראה  בסגל  מחסור  בישראל 
והעומס על אנשי הסגל רב מדי מלאפשר פיתוח מקצועי 
כי  לכך  העיקרית  הסיבה  זאת  הברית,  בארצות  נאות. 
 Health Resources and( בסיעוד  בוגרים  מספיק  אין 
מועמדים  כ־50,000   .)Service Administration, 2006
 American( ראשון  תואר  ללימודי   2006 בשנת  נדחו 
Association of Colleges of Nursing, 2009(. כלומר, 
בארצות הברית ישנם מספיק מועמדים, אך אין דרך לקלוט 
נתפסת  העיקרית  הבעיה  בישראל,  זאת,  לעומת  אותם. 
הבעיה,  את  לתקוף  מנת  על  ראויים.  במועמדים  כמחסור 
תקנים  להגדיל  מנת  על  לצה"ל  לחבור  היתר,  בין  הוצע, 
 )2012 )צפריר,  מועדף  כמקצוע  בסיעוד  ולהכיר  לעתודה 
ולצאת למסע פרסום. יש להדגיש כי דימוי מקצוע הסיעוד 
לארצות  בהשוואה  משמעותי  באופן  נמוך  הינו  בישראל 
הברית. זאת, בין היתר, בגלל האופק המקצועי הצר יחסית 
בישראל. המאבק להרחבת סמכויות הינו קשה ואיטי, כפי 
שכבר הוזכר. ראינו כי הסיעוד בכל זאת נחל כמה הישגים 
הראשונות  המומחיות  אישור  והם  לאחרונה,  חשובים 
בטיפול תומך ובגריאטריה ורישומן בפנקס האחיות במדור 
ולמעשה  רבה,  מאוטונומיה  נהנות  המומחיות  המומחיות. 
בנוסף  השגרתי,  הרפואי  הטיפול  כל  על  אחראיות  הינן 

להיבטים הסיעודיים של הטיפול.
מדריכים ושדות קליניים

וכחלק  קליניים  בשדות  המחסור  הינה  נוספת  סוגיה 
ממנו, המחסור במדריכים קליניים. יש לציין כי קיים ויכוח 
עקרוני בישראל ובמדינות אחרות לגבי מיהו איש המקצוע 
מבית  מורה  הקליני:  בשדה  סטודנטים  להנחות  המועדף 
)"פרספטור"(, המהווה חלק מהצוות  הספר או אח/אחות 
גם  זאת,  עם   .)Udlis, 2008( הקלינית  ביחידה  המטפל 
מתוך  בפרספטורים  נעזרים  מנחים",  ב"מורים  הדוגלים 
בישראל,  הספר.  בית  של  קבוע  אדם  כוח  מחסור  אילוצי 
לבוגר  מוענקת  היא  הרשאה;  לקבל  חייב  קליני  מנחה 
תואר ראשון לסיעוד ובוגר קורס הדרכה קלינית של מנהל 

בנוסף,  מדריך.  הוא  בו  הקליני  בתחום  ניסיון  עם  הסיעוד 
מוסדות החינוך מקיימים ימי עיון וסדנאות תקופתיות על 

מנת להעצים את המנחים במילוי תפקידם.
ידי  על  ההנחיה  של  עיקריים  מודלים  שני  קיימים 
העבודה  בסידור  נמצא  אינו  המדריך  בראשון,  פרספטור: 
המדריך  בשני,  ואילו  בלבד,  סטודנטים  לקבוצת  ומתמסר 
כדי קבלת אחריות  מנחה מספר סטודנטים מצומצם תוך 
על מטופלים. ברוב המקרים התשלום על ההנחיה נעשית 
המוסד  בין  עובד־מעביד  יחס  נוצר  ולא  למוסד,  ישירות 
התגמול  רבים  במקרים  שירות.  הנותן  למוסד  המחנך 
מהמוסדות,  בחלק  אמנם  מזערי.  הינו  לפרספטור  בפועל 
ובמקומות  מנהלית,  בדרגה  מעליה  נהנים  פרספטורים 
במרכז  למשל  )כמו  לאחיות  קליני  סולם  בהם  שקיים 
בסולם.  לקידום  זוכים  הם  השומר(,  ותל  רמב"ם  הרפואי 
אולם, באופן כללי, פרספטורים חשים חוסר שביעות רצון 
במוטיבציה  הפוגעות  תחושות  והתגמול,  העבודה  מתנאי 
והמחריפות את המחסור. יש צורך בחשיבה מחודשת על 
התפקיד  את  להפוך  כדי  יצירתיים,  פתרונות  למצוא  מנת 

ליותר מושך וכדאי.
המחסור בשדות ובמדריכים קיים גם בארצות אחרות, 
לא  וגם  הרשאה  אין  כי  לציין  יש  הברית.  ארצות  כולל 
ודווח  השונות,  במדינות  קליניים  למדריכים  אחיד  תגמול 
גם על אי שביעת רצון מתנאי התפקיד. עם זאת, בתי ספר 
בפרספטורים,  התמיכה  של  בחשיבותה  מכירים  לסיעוד 
הכוללים,  לפרספטורים  הנחיה  ספרי  הוציאו  וחלקם 
מבוגרים,  של  למידה  לתיאוריות  התייחסות  היתר,  בין 
 California( קונפליקטים  וניהול  משוב,  מתן  תקשורת, 

.)State University, 2011-2012; Eley, 2012
אופי הלמידה

לגבי הלימודים "בכיתה", כלומר, מחוץ לזירה הקלינית, 
הלך הרוחות בישראל מאוד דומה לזה של ארצות הברית 
לעבור  בצורך  הכרה  ישנה  נוספות.  מפותחות  ומדינות 
אינטראקטיביות,  הוראה  לשיטות  פרונטאליות  מהרצאות 
למידה  המאפשרות  בטכנולוגיות  שימוש  נעשה  בהן 
בשלט  גם  שלו,  הלמידה  סגנון  פי  ועל  הסטודנט  קצב  לפי 
רפואי  ממודל  לעבור  בצורך  הכרה  ישנה  כן,  כמו  רחוק. 
הינם  בישראל  הזה  בכיוון  המאמצים  כשירויות.  למודל 
וטרם התגבש שיתוף פעולה ברמה  כעת פרטניים, מאחר 

ממלכתית בהיקף ה־QSEN שבארצות הברית.
שעות  מספר  כי  לציין  יש  הקליניים,  הלימודים  לגבי 
ההתנסות הנדרש על פי תכנית הליבה בישראל עולה באופן 
משמעותי על מספרן ברוב התכניות בארצות הברית. עם 
יעיל  בניצול  צורך  יש  כי  חש  בישראל  הבכיר  הסגל  זאת, 
מובנות  מטלות  הכנסת  ידי  על  בהתנסות  הזמן  של  יותר 
גם  ישנה   .)2012 )צפריר,  ספציפיות  למטרות  וממוקדות 
מגמה להמיר שעות התנסות בסימולציות מובנות, בעקבות 
המחסור בשדות הקליניים והאפשרות הגדולה יותר לפקח 
במסגרתן באופן צמוד על פיתוח כישורים. בשונה ממודל 
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ההתנסות הטיפוסי הרווח בארצות הברית הבנוי על פעם־
ימים  3־4  מתנסים  בישראל  סטודנטים  בשבוע,  פעמיים 
במשך הלימודים ובסופם גם נכנסים להתנסות מתקדמת. 
 2008 משנת   NLNה־ של  המלצותיו  בין  כי  לציין  ראוי 
לשיפור החינוך לסיעוד, ישנה המלצה לקדם התנסויות על 
פי מודל ה־immersion experience, אשר בעצם משקף 
בישראל  הקיים  מהסוג  יותר,  ואינטנסיבית  ארוכה  שהות 
 Diefenbeck, Plowfield, & Herman, 2006; NLN,(

.)2008
הכשרה אקדמית

קליניות  בסמכויות  מהותיים  הבדלים  אין  להיום,  נכון 
והן  בישראל  הן  אקדמית,  ואחות  מוסמכת  אחות  בין 
בארצות הברית, למעט בסיעוד בקהילה הפתוח בארצות 
הקיימים  ההבדלים  אקדמי.  תואר  בעלי  בפני  רק  הברית 
הינם בתחום הניהול והמחקר. הצורך בבידול התפקיד של 
האחות האקדמית על בסיס הכשרה שונה מהותית, מעסיק 
לאחרונה את המנהיגות בחינוך לסיעוד )צפריר, 2012(. זאת 
בעקבות ההוכחות הקיימות, כאמור, על תרומת האקדמיה 
לאיכות ובטיחות. הבידול יתרום להרמת קרנו של הסיעוד 
בין  המלאה.  האקדמיזציה  להליך  מנוף  וייתן  האקדמי 

המדינות שעשו זאת לאחרונה נמנות אנגליה ואוסטרליה.
מקוצרות,  תעודה  תכניות  בישראל  נפתחו  לאחרונה, 
עקרונות  מתוך  ולא  באחיות  המחסור  בעקבות  זאת  אך 
נתונים  בעלי  הינם  אלה  לתכניות  הפונים  מקצועיים. 
לתכניות  הפונים  מאלה  בממוצע  נמוכים  אובייקטיביים 
בעלי  במועמדים  גם  נמצאים  ביניהם  אך  אקדמיות, 
יכולים  אינם  שונות  מסיבות  אשר  אקדמי  פוטנציאל 
חייהם,  של  זה  בשלב  שנתית  ארבע  לתכנית  להתחייב 

ומעוניינים לדחות את רכישת ההשכלה האקדמית.
אכן גם בארצות הברית עדיין קיימות רמות שונות של 
של  בתכניות  הלומדים  ואחיות  אחים  אך  ואחיות,  אחים 
בהליך  למעשה  נמצאים   -  Associate Degree  - תעודה 
מהלך  הינו  הלימוד  והמשך  הכשרתם,  מתחילת  אקדמי 
"ללא תפרים" לתואר בוגר. לעומת זאת, בישראל הלומדים 
פיקוח/ ואין  אקדמיות  במסגרות  לומדים  אינם  לתעודה 
יש  לגביה  חשובה  נוספת  נקודה  אקדמי.  גוף  של  תמיכה 
המשך.  לימודי  הינה  הברית,  וארצות  ישראל  בין  הבדל 
בארצות הברית, כמו גם במדינות מפותחות אחרות, ישנה 
 .)continuing education( מתמשכים  ללימודים  חובה 
האחרים.  הבריאות  מקצועות  אנשי  לגבי  גם  נכון  הדבר 
בישראל, למרות שקיימת מודעות רבה להתעדכן מקצועית 
לא  והן  לרופאים  לא  הן   - כזו  דרישה  אין  מתמיד,  באופן 
לאחים ואחיות - על מנת להחזיק ברישיון. זאת סוגיה שיש 
לתת עליה את הדעת, מאחר ואחד ממדדי איכות ההוראה 

הינו לימודים מתמשכים של חברי הסגל.
על פי דיווח הועדה הבינלאומית של המועצה להשכלה 
בחוגים  מקיפה  בקרה  לאחרונה  ביצעה  אשר  גבוהה, 
להשכלה  )מועצה  בישראל  באוניברסיטאות  לסיעוד 

ומשתווה  גבוהה  בישראל  ההכשרה  רמת   ,)2010 גבוהה, 
לא  המליצה  הוועדה  המפותח.  העולם  לתכניות  בהחלט 
להוריד את תנאי הקבלה, מאחר והדבר יוסיף להוריד את 
על  ולשמור  מושכל  פרסום  להגביר  אלא  המקצוע,  דימוי 
הצורך  היו  שעלו,  נוספים  דברים  גבוהה.  למידה  איכות 
וסביב  רופאים  ידי  על  בהוראה  האפשר  ככל  להמעיט 
המודל הרפואי, להרחיב את קורסי הבחירה, בעיקר בכיוון 
קבוצתית  בעבודה  פרונטאליים  קורסים  להמיר  ההומאני, 
ככל הניתן, ולהגביר את השימוש בסימולציות סטנדרטיות, 
לצורך למידה יישומית וברת הערכה. כפי שראינו, הדברים 
מתחברים היטב למגמות שאליהן חותרת מנהיגות החינוך 

בישראל, ואלה תהיינה האתגרים של המחר.
מצויים  בישראל  לסיעוד  בחינוך  העוסקים  לסיכום, 
ובעולם.  במדינה  הנידונות  המקצועיות  בסוגיות  היטב 
בחוגים לסיעוד ובבתי הספר מושקע מאמץ רב לעצב את 
במערכת  לתפקד  הנדרשות  לכשירויות  בהתאם  הלמידה 
לצד  גבוהות  מדעיות  יכולות  בעלת  מורכבת,  בריאות 
אמנם  סיעודי  אדם  בכוח  המחסור  מוגבלים.  משאבים 
קובעי  גם  כמו  החינוך,  אנשי  של  מהאנרגיות  חלק  מסיט 
קיומיים  פתרונות  ומציאת  מועמדים  לגיוס  המדיניות, 
סבירים. עיכוב האקדמיזציה המלאה של המקצוע ופתיחת 
של  תוצאה  למשל,  הם  מקוצרות,  נוספות  תעודה  תכניות 
חינוך  הזה,  בפרק  שתואר  כפי  זאת,  כל  עם  זה.  מחסור 
עניין  בעלי  עם  בשיתוף  לעצמו,  רושם  בישראל  לסיעוד 
גם  כמו  עצמה  הלמידה  בפיתוח  נאותים  הישגים  נוספים, 
אופטימאלי  באופן  לנצל  מנת  על  ההוראה.  סגל  פיתוח 
את הכוחות והמשאבים העומדים לרשות החינוך לסיעוד, 
השלב הבא מחייב עבודה יותר משותפת, מרוכזת וממצה. 
בהתאם לדגם של ארצות הברית, יש מקום לשקול פרויקט 
המוסדות  כל  של  ה"מוחות"  יחד  יחברו  במסגרתו  לאומי 
למידה  ואסטרטגיות  תכנים  לבנות  מנת  על  לחינוך, 
הדדית  הפריה  עם  היטב  מובנת  כוללנית,  תכנית  מקיפים. 
מהם  ואיכותיים  מקיפים  תוצאים  תניב  המשתתפים,  של 
ייהנו כל המוסדות. פרויקט שכזה גם יאפשר קביעת מדדי 
את  שנרים  הלוואי  לאומית.  ברמה  בסיעוד  לחינוך  איכות 

הכפפה.
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)1994( Gonzi תרשים מס' 1: הגדרת כשירות בסיעוד בשלוש רמות הכללה על פי המודל של

טבלה מס' 1: מרכיבי הכשירות על פי תפיסתם של מנהלות, מדריכים קליניים, וסטודנטים לסיעוד

מנהלות
)N = 9(

מדריכים קליניים
)N = 51(

סטודנטים
)N = 21(

אסרטיביות  ●
חשיבה קריטית מבוססת ידע   ●

ועדויות, הבנה ואינטגרציה
ללמוד "איך ללמוד" ולרכוש ידע   ●

מיומנויות תקשורת  ●
ביצוע אומדן כוללני   ●
מידענות וטכנולוגיה   ●

הגדרת בעיות וזיהוי מוקדי   ●
התערבות סיעודיים

יישום התערבות סיעודית   ●
מותאמת לצרכי המטופל 

ומסגרת הטיפול
שיתוף גורמים בהערכת תכנית   ●

ההתערבות, עבודת צוות
התפתחות אישית מקצועית   ●

ואקדמית 
הדרכת מטופלים  ●

תהליכי קבלת החלטות מבוססי   ●
ידע 

ניהול קונפליקטים   ●
רגישות מוסרית  ●

תקשורת, הקשבה, אמפתיה,   ●
יחסי אמון 

הערכת מצב ומתן פתרונות   ●
לטובת המטופל
ביצוע אומדנים  ●

ביצוע מיומנויות טיפול   ●
מבוססות ידע, בטיחות, נהלים 

והקוד האתי
ידע, חשיבה קלינית   ●

אינטגרטיבית וקביעת סדרי 
עדיפויות בטיפול

חשיבה ביקורתית  ●
הדרכת מטופלים  ●

עבודת צוות  ●
התמודדות עם מצבי לחץ  ●

כשירות תרבותית  ●
למידה עצמית  ●

יכולות עשייה קלינית  ●
יכולות תקשורת - התמודדות   ●

עם המטופל ובני משפחה, 
התמודדות עם אובדן

התמודדות עם מצבי לחץ  ●
מיומנויות כפיים, ידע קליני  ●

חשיבה קלינית, סדרי עדיפויות  ●
ניתוח בעיות סיעודיות  ●

התנהגויות ביצוע

תכונות

גישות
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Position and status of nursing education 
in health system in Israel: A comparative 
perspective

Abstract
Background: In the post-modern era characterized by high technology and explosion 
of knowledge, the need for revolution in nursing education curriculum has been 
recognized. It has been claimed that the focus in nursing education should move from 
bodies of knowledge, which constantly change, to core competencies. However, little 
has been written about the competency in nursing with reference to nursing education 
in Israel.
Aim: To explore trends, issues, and challenges in nursing education in Israel in light of 
those occurring in the United States, with reference to the views of those involved in 
education, towards the term competency in nursing.
Method: Online survey was conducted among nursing students, preceptors, and 
directors of nursing schools and department heads in nursing faculty. Content analysis 
was performed according to the phenomenological approach through the interpretive 
lens based on the model of Gonczi of three levels of conceptualization. Contemporary 
literature in the United States and Israel completed the survey.
Results: The students tended to perceive the term competency in nursing as task - and 
doing-based, or as targeted behavior manifested by concrete execution, while preceptors 
tended to perceive it as general features essential for effective functioning in nursing. 
In contrast, nursing directors tended to perceive the term as a merger of several skills 
simultaneously and as an integration of a variety of general features of a professional, 
which he implements in different contexts.
Discussion and implications: It is recommended that mechanisms that empower 
preceptors be built, so they can serve as a role model suitable for the needs of the 
students. Students will develop a sense of security if they have good role models and as 
much exposure as possible to all aspects of caring. Thus they will be able to progress 
from tasks-centered approach to an approach that provides more extensive care. Focus 
in nursing education curriculum should move from content-loaded frontal lectures to 
an experimental learning, and focus on the learner, so that he can develop the complex 
skills required for practice.

Keywords: Nursing education, competency, students, preceptors, directors
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עמדות אחיות בית חולים בישראל כלפי השיטות הטיפוליות 
ההוליסטית והביו־רפואית והשימוש בטיפולי הרפואה המשלימה
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תקציר
רקע: מקצוע הסיעוד יונק משתי הגישות הטיפוליות: הביו־רפואית וההוליסטית, כביטוי לגישה 
אקלקטית ביו־פסיו־חברתית. מספר מחקרים בחנו את עמדות אחיות ביחס לגישה ההוליסטית 
וטיפולי הרפואה המשלימה. עם זאת, מעט הינו ידוע על הקשר שבין עמדות האחיות כלפי שתי 
הגישות הטיפוליות, ועל הקשר בין עמדותיהן לשימושן ולהמלצתן על טיפולי הרפואה המשלימה.

מטרות: בחינת הקשר: 1( בין עמדות אחיות בתי חולים כלפי הגישה ההוליסטית לבין עמדותיהן 
כלפי הגישה הביו־רפואית 2( בין עמדות אחיות בתי חולים כלפי הגישה ההוליסטית לבין מידת 

שימושן והמלצתן על טיפולי הרפואה המשלימה.
חולים  מבתי  מאחד  מוסמכות  אחיות   213 תיאורי־מתאמי.  חתך  מחקר  הינו  המחקר  שיטה: 

.PUC-CAM-Qו־ CHBQגדולים בארץ מילאו שאלון, המורכב מ־
הביו־רפואית  הטיפולית  הגישה  כלפי  חיובית  עמדה  בעלי  להיות  נטו  הנחקרים  תוצאות: 
וההוליסטית. נמצא קשר בין העמדה כלפי הגישה ההוליסטית לבין העמדה כלפי הגישה הביו־

נטו  ההוליסטית,  הגישה  כלפי  חיובית  עמדה  בעלי  שהיו  נחקרים  כי  נמצא  בנוסף,  רפואית. 
להשתמש יותר בטיפולי הרפואה המשלימה, ולהמליץ עליהם.

דיון והמלצות: אחיות מכירות בחשיבות אינטגרציית הגישה ההוליסטית והגישה הביו־רפואית 
שתי  את  המשלבת  אופטימאלית  טיפול  תכנית  לבניית  בסיס  להוות  יכול  זה  ממצא  בעבודתן. 

הגישות הטיפוליות האלו. כמו כן, יש מקום לשלב טיפולי רפואה משלימה בעשייה הסיעודית.

מילות מפתח: סיעוד; גישה טיפולית ביו־רפואית; גישה טיפולית הוליסטית; רפואה משלימה; עמדות

עמדות אחיות בית חולים בישראל כלפי השיטות הטיפוליות ההוליסטית והביו־רפואית והשימוש בטיפולי הרפואה המשלימה
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מבוא
בחברה המערבית ובישראל בפרט )הלוי, 2005(, קיימת 
מגמה התופסת תאוצה בקרב הציבור הרחב לפנות לטיפולי 
של  למודעות  כניסתה  בעקבות  זאת  המשלימה.  הרפואה 
מאפיינים  בעלת  הוליסטית,  ישות  באדם  הרואה  הגישה 
פיזיולוגיים, רגשיים, פסיכולוגיים, חברתיים ומשפחתיים. 
יותר,  מורכב  למשהו  הרפואי  הטיפול  את  הופכת  זו  גישה 
Ben-( השואף להגיע לשלמות התוצאות בטיפול הרפואי
במחקרם   .)Arye, Frenkel, Klein, & Scharf, 2008
של Ben-Arye et al )2008( נמצא כי 44.8% מתוך 1024 
מטופלי קופת חולים כללית, הצהירו על שימוש בטיפולי 
על  מצביעים  רבים  מחקרים  ממצאי  משלימה.  רפואה 
אכזבת המטופלים מהטיפול הקונבנציונאלי ועלייה ניכרת 
 Gatlin( המשלימה  הרפואה  טיפולי  לקבלת  בפניות 
 & Schulmeister, 2007; Grinstein, Elhayany,
 Goldberg, & Shwarts, 2002; Mizrachi & Shuval,

.)2004
הבריאות  במערכת  רדיקלי  בשינוי  צורך  קיים  כי  ניכר 
בריאות  ולקדם  רופא־מטופל  יחסי  את  לשקם  מנת  על 
כצירוף  מוגדרת  )אינטגרטיבית(  משולבת  רפואה  וריפוי. 
של  טכניקות  עם  הקונבנציונאלית  הרפואה  טיפולי  של 
ידי  הרפואה המשלימה ומדגישה את מניעת המחלות על 
של  למושג  זהה  אינה  היא  הרחב.  במובן  הבריאות  שיפור 
רפואה משלימה או רפואה חלופית, והיא מתייחסת להיבט 
ולהחזרת  הרפואה  לשיקום  קוראת  היא  שכן  יותר,  רחב 

.)Benjamin et al., 2007( המיקוד ביחסי רופא־מטופל
טיפוליות:  גישות  שתי  בפני  כיום  ניצבות  האחיות 
מניחה  הביו־רפואית  הגישה  וההוליסטית.  הביו־רפואית 
חיידק,  כגון:  ספציפי,  מחולל  ידי  על  נגרמות  מחלות  כי 
ביוכימי  איזון  חוסר  או  גנטית,  מלפורמציה  פרזיט,  וירוס, 
האובייקטיביזם  תפיסת  ידי  על  מאופיינת  זו  גישה  פנימי. 
והאוניברסאליות של תופעות החולי, ומשתמשת בלוגיקה 
היא  כן,  כמו  סיבתי.  קשר  לקביעת  אמפיריים  ומדדים 
הטיפול  שיטות  לבחינת  מתמשך  במחקר  מתמקדת 
גוף ידע המושתת על מדע מבוסס ראיות. הרפואה  ובונה 
 Mizrachi &( זו  גישה  על  מתבססת  הקונבנציונאלית 

.)Shuval, 2004; Shuval, 2006
ישות  באדם  רואה  ההוליסטית  הגישה  זאת,  לעומת 
רגשיים,  פיזיולוגיים,  מאפיינים  בעלת  הוליסטית, 
 Mizrachi &( ומשפחתיים  חברתיים,  פסיכולוגיים, 
Shuval, 2004(. גישה זו הופכת את הטיפול הרפואי למשהו 
בטיפול  התוצאות  לשלמות  להגיע  השואף  יותר,  מורכב 
מאופיינת  זו  גישה   .)Ben-Arye et al., 2008( הרפואי 
התגובה  על  ומתבססת  סובייקטיביים,  מרכיבים  ידי  על 
על  ותחושותיו.  רגשותיו  המטופל,  של  האינדיבידואלית 
כן, היא מושתתת לרוב על מחקרים איכותניים, ותיאוריות 
שתוקפו על סמך מחקרים בהם נעשה שימוש באנקדוטות. 
במספר  עלייה  של  מגמה  ניכרת  האחרון  בעשור  זאת,  עם 

ידי  על  גם  מקובלות  ששיטותיהם  המדעיים,  המחקרים 
עקרונות  על   .)Nilsson, 2008( הביו־רפואית  הגישה 
כגון  המשלימה,  הרפואה  מקצועות  מבוססים  זו  גישה 
הקשר  על  הנשענים  וכדומה,  הומיאופתיה  מודרך,  דמיון 
מוגדרת  כן,  אם  המשלימה,  הרפואה  לנפש.  הגוף  בין 
מודלים,  הכוללים  וטיפול  ריפוי  אמצעי  של  מקיף  כתחום 
הרפואה  בתחום  נכללים  אינם  אשר  ואמונות,  תיאוריות 

.)Snyder & Wieland, 2003( הקונבנציונאלית
לא אחת נתקלים בספרות בבלבול בין המושג "רפואה 
חוקרים  מעט  ולא  הוליסטית",  ו"רפואה  משלימה" 
ביניהם.  בשוני  הבחנה  ללא  המושגים  בשני  משתמשים 
המשלימה  הרפואה  מקצועות  שרוב  ספק  שאין  בעוד 
אינם  אלה  עקרונות  הוליסטיים,  בעקרונות  משתמשים 
מקצוע  בלבד.  המשלימה  הרפואה  של  הייחודית  נחלתה 
הסיעוד למשל, טומן בחובו עקרונות הוליסטיים. יתרה מזו, 
תפיסות הוליסטיות נמצאות גם ברפואה הקונבנציונאלית, 
יש התייחסות כלשהי לכלל הצרכים  באותם מצבים בהם 

.)Vital, 2006( של הפרט
מקצוע הסיעוד חורט על דגלו את הצורך במתן טיפול 
התייחסות  תוך  למטופל,  ורב־מישורי  איכותי  מקצועי, 
כוללנית לכלל מרכיבי האדם )הלוי, 2005(. גופי הידע של 
הביו־ הטיפוליות:  הגישות  משתי  יונקים  הסיעוד  מקצוע 
ביו־פסיו־ וההוליסטית, כביטוי לגישה אקלקטית  רפואית 

ובתיאוריות המעגנות  חברתית. מקצוע הסיעוד בהגדרתו 
שילוב  תוך  אמפירי,  מדעי  ידע  גוף  על  מושתת  אותו 
ההוליסטית  הגישה  על  המבוססים  משלימים  טיפולים 

.)Cole & Shanley, 1998(
"סיעוד  המושג  להגדרת  התייחסות  קיימת  בספרות 
כחלק  ההוליזם  עקרונות  את  בתוכו  המשלב  הוליסטי" 
כי  )2009( מציינת   Sharoff נפרד ממקצוע הסיעוד.  בלתי 
הסיעוד ההוליסטי הינו פילוסופיה אישית הכוללת שיתוף 
המטופלים.  ולריפוי  אישי  לריפוי  טיפוליים  בתהליכים 
במחקר שביצעה, אשר חקר את משמעות המושג "סיעוד 
הקיימת  הייחודיות  את  תיארו  אחיות  כי  נמצא  הוליסטי", 
 Chinn ההוליזם.  עקרונות  את  בתוכו  הכולל  בעיסוקן 
בין  הקיים  הפער  את  מציגים   )1999(  and Kramer
אידיאולוגיית הטיפול שבה "מטופל במרכז הטיפול", כחלק 
האדם  אל  והמתייחסת  הסיעוד,  מקצוע  בהגדרת  מרכזי 
במכלול ההיבטים, לבין המציאות הקיימת. על מנת לממש 
אידיאולוגיה זו, על האחות להגיע להבנה כוללנית ורבגונית 
של המטופל, תוך שימת דגש על כלל המישורים הפיזיים, 
להגיע  מנת  על  והנפשיים,  הפסיכולוגיים,  הסוציאליים, 
רק  הקיימת,  במציאות  אולם,  כוללני.  אופטימאלי  לטיפול 
מעטות מהאחיות מצליחות להשיג מטרה זו. למעשה, רוב 
העוסקים בסיעוד מצהירים על חוסר בזמן, שחיקה, וחוסר 
בפועל  זו.  מטרה  השגת  המונעים  תומכת,  עבודה  סביבת 
הנפשיים,  לצרכים  מספקת  בצורה  מענה  כיום  ניתן  לא 
.)Ledger, 2005( הפסיכולוגיים, והחברתיים של המטופל
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איכותי  טיפול  למתן  שאיפות  ובעלת  מקצועית  אחות 
תרצה לבסס את הידע והעשייה המקצועית שלה על שתי 
היומיומית  בעבודה  לשלבן  במטרה  אלו,  טיפוליות  גישות 
במקצוע הסיעוד. אי לכך, חשוב להבין את עמדות אחיות 
הקשורים  והגורמים  ההוליסטית  הטיפולית  הגישה  כלפי 

לכך.

סקירת ספרות
ממצאי מחקרים רבים מצביעים על אכזבת המטופלים 
 Gatlin & Schulmeister,( הקונבנציונאלי  מהטיפול 
 2007; Grinstein, Elhayany, Goldberg, & Shwarts,
ניכרת  ועלייה   );2002; Mizrachi & Shuval, 2004
קיים  כי  ניכר  המשלימה.  הרפואה  טיפולי  לקבלת  בפניות 
צורך בשינוי רדיקלי במערכת הבריאות על מנת לשקם את 

יחסי רופא־מטופל ולקדם בריאות וריפוי.
של  מבוטל  לא  מספר  על  המעידים  מחקרים  ישנם 
לרפואה  מטופלים  המפנים  קונבנציונאליים  רופאים 
בסקר  נמצא  למשל,  כך  בהם.  מהטיפול  כחלק  משלימה 
מפנים  רופאים   2875 מתוך   41% כי  באנגליה  שנערך 
 Lewith, Hyland,( חולים למטפלים ברפואה המשלימה 
ה־90,  בשנות  בישראל  שנערך  בסקר   .)& Gray, 2001
המטופלים  את  הפנו  מהרופאים  מ־60%  למעלה  כי  נמצא 
השנה  במהלך  אחת  פעם  לפחות  משלימים  לטיפולים 
 Borkan, Neher, Anson, & Smoker,( הקודמת למחקר
לאור  בהרבה  גדולים  אלו  נתונים  כי  לוודאי  קרוב   .)1994
)הלוי,  האחרונות  בשנים  זה  בנושא  בהתעניינות  העלייה 

.)2005
בעלת  הינה  הביו־רפואית  הטיפולית  שהגישה  אף  על 
מתהליך  גם  מושפעות  האחיות  החולים,  בבתי  המשקל 
ההתעניינות ברפואה המשלימה, ההולך ומתפתח בסיעוד 
ומהדרישה ההולכת וגוברת של שילובה במקצוע הסיעוד 
 .)Fountouki & Theofanidis, 2009; Shuval, 2006(
מחקרים שפורסמו בעולם ובישראל בנוגע לעמדות אחיות 
המשלימה,  הרפואה  וטיפולי  ההוליסטית  לגישה  ביחס 
עמדה  בעלות  להיות  נוטות  אחיות  כללי,  באופן  כי  הראו 
 Dekeyser, Cohen, & Wagner,( הגישה  כלפי  חיובית 
 2001; Erin, 2006; Kim, Erlen, Kim, & Sok, 2006;

.)Samuels et al., 2010
לאחיות  מעניק  משלימה  רפואה  בטיפולי  עיסוק 
המסורתי,  הסיעודי  לטיפול  לחזור  אידיאלית  הזדמנות 
 Fountouki &( האחות  של  האוטונומיה  הגברת  תוך 
אחיות  כי  הראה  אחר  מחקר   .)Theofanidis, 2009
הטיפולים,  אופי  בעקבות  משלימה  ברפואה  התעניינו 
 Holroyd,( התמקדות באדם השלם, והראייה ההוליסטית
נמצא  ישראלי  במחקר   .)Zhang, Suen, & Xue, 2008
כי אחיות שהשתמשו בטיפולי רפואה משלימה בעיסוקן, 
 Dekeyser et al.,( היו שבעות רצון מהטיפול שהן העניקו

.)2001

Gatlin and Schulmeister )2007( טענו כי על אחיות 
ברפואה  המוצעים  הטיפולים  ממגוון  טיפולים  לשלב 
 ,)massage therapy( המשלימה, כגון טיפול על ידי עיסוי
הטיפול  בתכנון  ואחרים,   )healing touch( טיפולי  מגע 
מענה  מתן  חשיבות  על  דיברה   )2005(  Ledger הסיעודי. 
והדתיים של המטופל במסגרת הטיפול  לצרכיו הרוחניים 
חייבות  אחיות  כי   )2006(  Vital טענה  מנגד,  הסיעודי. 
ראיות,  מבוסס  סיעודי  טיפול  ורק  אך  בעיסוקן  לספק 
מציאות  ממחקרים,  מסקנות  של  מעשי  יישום  הכולל 
הקשה להשגה במקצועות הרפואה המשלימה. יש לציין כי 
שימוש ב־EBP( Evidence Based Practice( כסטנדרט, 
מהווה כיום את הבסיס לכל העשייה הרפואית והסיעודית 
 Beal, 2005; Cassey, 2007; Penz & Bassendowski,(

.)2006
אקראיים  מחקרים  מספר  נערכו  האחרונות  בשנים 
יעילות  לבחינת  המשלימה  הרפואה  בתחום  מבוקרים 
המתודולוגית,  ואיכותם  הדל  מספרם  אך  הטיפולים, 
מגבילה את יכולת הסקת המסקנות. בעיות אובייקטיביות, 
קונבנציונאליות  מחקר  מתודולוגיות  ליישם  הקשיים  כגון 
בחקר  חולים(,  של  בקבוצות  טיפול  לחקר  )הבנויות 
אינדיבידואלית  גישה  )המחייבת  המשלימה  הרפואה 
הטיפולים  תוצאות  את  המאפיינת  והשונות  חולה(  לכל 
עבודות  בצד  הבעיה.  את  מחמירות  למטפל,  מטפל  בין 
אקראיות מבוקרות, המצביעות על יעילות טיפולי הרפואה 
המשלימה בהתוויות מסוימות, כגון טיפול בכאב, אסתמה, 
 Bardia, Barton, Prokop, Bauer, &( ועוד  הקאות 
 Moynihan, 2007; Wesa, Gubili, & Cassileth,
כי  כך  על  המצביעות  אחרות  עבודות  מצויות   ,)2008
לרפואה משלימה אין יעילות בהתוויות אחרות, כגון סרטן 
 Lengacher et al.,( עליונות  נשימה  בדרכי  וזיהומים 
 2006; Steinsbekk, Lewith, Fonnebo, & Bentzen,
אחיות  כי  מצאו  מחקרים  מספר  כי  לציין  יש   .)2007
רב  שימוש  על  מדווחות  ההוליסטית,  בגישה  המאמינות 
ושימוש  אישי  באופן  המשלימה  הרפואה  בטיפולי  יותר 
 Chu & Wallis, 2006;( בטיפולים אלו בעיסוקן בסיעוד

.)Tracy et al., 2005
למידת  הקשורים  הגורמים  את  בדקו  מחקרים  מספר 
 2007 בשנת  שנערך  במחקר  משלימה.  ברפואה  השימוש 
ככל  כי  עולה,  בארה"ב  אונקולוגיות  אחיות   724 בקרב 
שגיל האחיות היה גבוה יותר ורמת השכלתן הייתה גבוהה 
המשלימה  הרפואה  בטיפולי  השימוש  מידת  כך  יותר, 
 Kwekkeboom, Bumpus, Wanta,( יותר  רבה  הייתה 
נמצא  ישראלי  במחקר  דומה,  באופן   .)& Serlin, 2008
ברפואה  להשתמש  יותר  נטו  העמידה  בגיל  אחיות  כי 
עד  נבחן  לא  אולם,   .)Dekeyser et al., 2001( משלימה 
הביו־רפואית  הגישה  כלפי  אחיות  עמדות  בין  הקשר  כה 

והגישה ההוליסטית.
הביסוס התיאורטי העיקרי עליו נשען המחקר הנוכחי 
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השונים  בהיבטים  העוסקת  הגבולות",  "תיאורית  הינו 
גבולות  את  מגדירה  התיאוריה  המקצוע.  גבולות  של 
של  האוטונומי  מעמדו  על  לשמור  כדי  המדעי,  המקצוע 
והוצאה".  להכללה  "קריטריונים  ידי  על  וזאת  המקצוע, 
מחוצה  ומה  במקצוע  נכלל  מה  מגדירים  אלו  קריטריונים 
לו. התיאוריה מתייחסת לסוגים שונים של גבולות מקצוע, 
והגבול  הסמכות,  גבול  הטריטוריאלי,  הגבול  לדוגמא: 
האפיסטמולוגי )Shuval, 2006(. המחקר הנוכחי מתמקד 
עליהם  הידע  גופי  מהם  המגדיר  האפיסטמולוגי  בגבול 
מתבסס מקצוע הסיעוד ומהן השיטות הלגיטימיות לבניית 

גוף ידע זה.
המחקר מתייחס לשאלה המרכזית: האם בתוך גבולות 
נכלל רק הטיפול הקונבנציונאלי, שניתן להוכחה  המקצוע 
הגישה  על  המתבססים  ידע  גופי  שמא  או  אמפירית, 
ההוליסטית, כדוגמת מקצועות הרפואה המשלימה נכללים 
כעת  ניתנים  אינם  הגדול,  בחלקם  שהם  למרות  הם,  אף 
המקצוע,  גבולות  בתוך  והם  ובמידה  אמפירית;  להוכחה 

מהי תרומתם למקצוע?
עמדות  בין  הקשר  בחינת  אפוא,  היו,  המחקר  מטרות 
אחיות בתי חולים כלפי הגישה ההוליסטית לבין עמדותיהן 
כלפי הגישה הביו־רפואית, ובין עמדות אחיות בתי חולים 
כלפי הגישה ההוליסטית לבין מידת שימושן והמלצתן על 

טיפולי הרפואה המשלימה.

שיטה
מערך המחקר

המחקר הינו מחקר חתך תיאורי־מתאמי.
אוכלוסייה ומדגם

העובדות  מוסמכות  אחיות  הינה  המחקר  אוכלוסיית 
העובדות  אחיות   213 של  נוחות  מדגם  חולים.  בבתי 
ויילוד,  אם  נמרץ,  טיפול  פנימית,  )ילדים,  אגפים  בחמישה 

וכירורגיה( בבית חולים גדול במרכז הארץ, מילאו שאלון.
כלי המחקר

כלי המחקר הינו שאלון, המורכב מ־4 חלקים:
 CHBQ )CAM [Complementary ה־  שאלון   .1
 and Alternative Medicine] Health Belief
המורכב   ,)Lie & Boker, 2004(  )Questionnaire
היגדים  עשרה  בעל  הראשון  חלקו  פריטים.  מ־29 
בסולם ליקרט, שבו הנבדק מתבקש לדרג את עמדותיו 
כלפי הגישה הטיפולית ההוליסטית, לדוגמא: "ברפואה 
יכולה  שמהם  ושיטות  רעיונות  קיימים  המשלימה 
1־7,  )טווח:  תועלת"  להפיק  הקונבנציונאלית  הרפואה 
''מסכים   - ו־7  כלל''  מסכים  ''איני  משמעותו   - כש־1 
למידת  מתייחס  השני  החלק  מאוד''(.  רבה  במידה 
המשלימה  הרפואה  בטיפולי  והשימוש  ההמלצה 
שונות  טיפול  שיטות   9 המכילה  מטבלה  ומורכב 
עיסוי,  רפלקסולוגיה,  כגון:  המשלימה  הרפואה  של 
כל  לגבי  כאשר  וכדומה.  מודרך  דמיון  הומיאופתיה, 

בשאלות  הדנות  עמודות  שלוש  ישנן  טיפול  שיטת 
אישי(  )באופן  האחות  של  השימוש  מידת  א.  הבאות: 
של  ההמלצה  מידת  ב.  )''משתמש''(  בעבר/בהווה 
בעבר  המליצה  האחות  האם  ג.  )''ממליץ''(  האחות 
 - כש־1  1־7,  )טווח:  )''המליץ''(.  שלה  למטופלים 
במידה  ''ממליץ   - ו־7  בכלל''  ממליץ  ''לא  משמעותו 

רבה מאוד''(.
Criterion-( קריטריון  פי  על  כתקף,  נמצא  השאלון 

של  פנימית  עקביות  ובמהימנות   ,)related validity
המתורגם  השאלון  תקפות   .0.75 Cronbach's α =
Samuels et al. )2010( הינה 0.83 =  לעברית על ידי 

.Cronbach's α
 Perspectives on the(  PUC-CAM-Q שאלון   .2
 Use in Communities of CAM Questionnaire(
 )Robinson, Chesters, Cooper, & McGrail,
ליקרט  בסולם  היגדים  שבעה  המכיל   ,)2007
הביו־ הטיפולית  הגישה  כלפי  לעמדות  המתייחסים 

המבוססים  טיפולים  "מחקרית  לדוגמא:  רפואית, 
אחד  הינם  השתלות(  )כמו  מודרנית  טכנולוגיה  על 
ההישגים החשובים ביותר של הטיפול הקונבציונאלי" 
)טווח: 1־7, כש־1 - משמעותו ''לא ממליץ בכלל'' ו־7 
- ''ממליץ במידה רבה מאוד''(. רמת מהימנות השאלון 
הנוכחי  המחקר  שאלון   .Cronbach's  α  =  0.76 הינה 
 ,)Consensual validity( שופטים  צוות  בפני  תוקף 
אשר כלל שני רופאים בעלי ניסיון רב בתחומי הרפואה 
הרפואה  מתחום  מומחים  רופאים  ושני  המשלימה 

הקונבנציונאלית.
מאפיינים סוציו־דמוגרפיים ומקצועיים של האחות.  .3

ברפואה  האמונה  מידת  את  הבוחנים  הפריטים  שני   .4
הקונבנציונאלית  ברפואה  האמונה  ומידת  המשלימה 
ו־7  מאמין''  לא  ''כלל  משמעותו   - כש־1  1־7,  )טווח: 
לתת  מנת  על  נוספו  אלו  פריטים  מאוד''(.  ''מאמין   -

.)convert validity( משנה תוקף לכלי המחקר
השאלון עבר מחקר חלוץ ראשוני בקרב 40 סטודנטים 
"בן־גוריון"  באוניברסיטת  בסיעוד,  מוסמך  לתואר 
בבאר שבע. השאלונים הועברו שוב לאותם סטודנטים, 
רמת  להעלאת  השאלון  בגוף  שינויים  שבוצעו  לאחר 
המהימנות, לבדיקה נוספת של תוקף המחקר. השאלון 
עמדות  הבודקים  לפריטים  בהתייחס  כמהימן  נמצא 
 ,)Cronbach's  α  =  0.74( ההוליסטית  גישה  כלפי 
ובהתייחס לפריטים הבודקים עמדות כלפי גישה הביו־

רפואית )Cronbach's α = 0.70(. בוצע ניתוח גורמים 
לעמדות  התייחס  אחד  תחומים,  שני  קיום  לבחינת 
חיוביות ביחס לגישה ההוליסטית, והשני ביחס לגישה 

הביו־רפואית.
הליך המחקר

החולים  בית  של  האתיקה  מועדת  אישור  התקבל 
השאלון  על  לענות  נתבקשו  הנחקרים  המחקר.  לביצוע 
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ננקטו  המילוי.  בתום  ולהשיבו  ומרצונם,  עצמאי  באופן 
מספר צעדים על מנת לשמור על אנונימיות מקסימאלית 
של המשתתפים, במטרה למזער הטיות: השאלונים חולקו 
ובתום  המחלקה,  של  האחראית  האחות  ידי  על  לצוות 
באופן  השאלונים  את  שלשלו  המחקר  משתתפי  המילוי, 
השאלונים  לשאלונים.  המצורפות  למעטפות  עצמאי 

נאספו מהמחלקות השונות על ידי החוקרת.
מילאו  אחיות   213 אחיות,   450 בקרב  הועבר  השאלון 
איסוף   .47.3% של  היענות  שהיווה  מה  השאלון,  את 

השאלונים נערך בין אוקטובר־דצמבר של שנת 2008.
ניתוח הנתונים

באמצעות  נעשה  הממצאים  של  סטטיסטי  ניתוח 
בין   Pearson מתאמי  חושבו   .15 גרסה   SPSS תוכנת 
בשני  היררכית  רגרסיה  ניתוחי  בוצעו  המחקר.  משתני 
צעדים )hierarchical forced step regression(, לבחינת 
ההוליסטית  הגישה  כלפי  עמדה  המשתנים  שבין  הקשר 
והעמדה כלפי הגישה הביו־רפואית, תוך פיקוח על משתני 
רקע. כמו כן, בוצעו שלושה מבחני רגרסיה היררכית בשני 
השימוש  מידת  המשתנים  שבין  הקשר  לבחינת  צעדים 
טיפולים  על  ההמלצה  ומידת  משלימה  רפואה  בטיפולי 
אלה בהווה ובעבר, תוך פיקוח על משתני רקע. המובהקות 

.p < 0.05הסטטיסטית נקבעה כ־

ממצאים
מאפייניהם הסוציו־דמוגרפיים והמקצועיים של הנחקרים

הסוציו־דמוגרפיים  המאפיינים  מוצגים   1 מס'  בטבלה 
אחים   213 השתתפו  במחקר  המדגם.  של  והמקצועיים 
גברים  ו־18   ,)91.5%( נשים   195 מהם  מוסמכים,  ואחיות 
 SD = 10.5,(  38.65 היה  שלהם  הממוצע  הגיל   ,)8.5%(
range = 24-61( שנים. ממוצע שנות הוותק של האחיות 
שנים.   )SD = 6.78, range = 2-33(  7.88 היה  בעבודה 
מרבית הנחקרים היו אחיות מהשורה )80.1%(, אחוז גבוה 
מהם )64.0%( היו בוגרי קורס על בסיסי, ו־15.2% בלבד היו 

בוגרי קורס ברפואה משלימה.
עמדות הנחקרים

הגישות  שתי  כלפי  האחיות  עמדות  ציוני  ממוצע 
הטיפוליות שנבדקו במחקר היו: כלפי הגישה ההוליסטית 
 M = וכלפי הגישה הביו־רפואית ,)SD = 0.88( M = 5.02
SD = 0.91( 5.31( )כאשר ציון גבוה יותר משמעותו עמדה 
האמון  למידת  ביחס  האחיות  ציוני  ממוצע  יותר(.  חיובית 
SD = 1.51( M = 4.25(, וביחס  ברפואה המשלימה היה 
 SD( M = 5.54 - למידת האמון ברפואה הקונבנציונאלית

1.02 =( )ראה טבלה מס' 2(.
העמדה  בין  חזקה  בעוצמה  מובהקים  קשרים  נמצאו 
ברפואה  האמון  ומידת  הביו־רפואית  הגישה  כלפי 
הגישה  כלפי  עמדה  ובין   ,)r = 0.473( הקונבנציונאלית 
 )r = 0.553( ההוליסטית ומידת האמון ברפואה משלימה
בעוצמה  מובהקים  קשרים  נמצאו  כן,  כמו   .)p < 0.01(

חזקה בין מידת האמון ברפואה המשלימה ומידת השימוש 
)ראה טבלה  טיפולי רפואה משלימה  על  ומידת ההמלצה 

מס' 3(.
התפלגות מידת השימוש בטיפולי הרפואה המשלימה 
ומידת ההמלצה בהווה/בעבר של הנחקרים למטופלים על 
הטיפולים השונים של הרפואה המשלימה מצויה בתרשים 
המוצעים,  משלימה  רפואה  טיפולי   9 מתוך   .1 מס' 
למידת  ביותר  הגבוהים  הציונים  ממוצע  עם  הטיפולים 
צמחי  עיסוי,  רוחניות/תפילה,  היו:  וההמלצה  השימוש 
מרפא/תוספי מזון, הומיאופתיה ורפלקסולוגיה. הטיפולים 
עם ממוצע הציונים הנמוך ביותר היו: כירופרקטיקה וריפוי 

במגע/רייקי.
בחינת השערות המחקר

עמדות  בין  בינונית־חלשה  בעוצמה  חיובי  קשר  נמצא 
כלפי  עמדותיהן  לבין  ההוליסטית  הגישה  כלפי  האחיות 
p < 0.05( r = 0.186( )ראה טבלה  הגישה הביו־רפואית: 

מס' 3(.
עמדה  המשתנה  של  ההשפעה  את  לבחון  מנת  על 
כלפי גישה הוליסטית, נערך מבחן רגרסיה היררכית בשני 
מגדר,  )גיל,  הרקע  משתני  הוכנסו  ראשון  בצעד  צעדים. 
דת, אגף, תפקיד במחלקה, וותק בסיעוד(, על מנת לפקח 
עליהם. נמצא כי אחוז השונות המוסברת של העמדה כלפי 
הגישה ההוליסטית על ידי כלל משתני הרקע הייתה 7.8% 
))p < 0.05. בצעד שני הוכנס המשתנה עמדה כלפי הגישה 
הביו־רפואית, אשר הוסיף 3.4% לשונות המוסברת. אחוז 
השונות המוסברת הכוללת היה p < 0.05( 10.2%( )ראה 

טבלה מס' 4(.
בין  בינונית־חלשה  בעוצמה  חיוביים  קשרים  נמצאו 
 - השימוש  למידת  ההוליסטית  הגישה  כלפי  העמדה 
p < 0.05( r = 0.28(; בין העמדה כלפי הגישה ההוליסטית 
להמלצה בהווה - p < 0.05( r = 0.27(; ובין העמדה כלפי 
 )p < 0.05( r = 0.22 - הגישה ההוליסטית להמלצה בעבר

)ראה טבלה מס' 5(.
בטבלה מס' 5 מוצגות תוצאות שלושה מבחני רגרסיה 
המשתנים:  לשלושת  בהתאם  צעדים,  בשני  היררכית 
המשלימה",  ברפואה  ו"משתמש  "המליץ",  "ממליץ", 
גישה  כלפי  עמדה  המשתנה  של  ההשפעה  את  הבוחנים 
הוליסטית על מידת השימוש ומידת ההמלצה על טיפולי 
משתני  רקע.  משתני  על  פיקוח  תוך  המשלימה,  הרפואה 
ו"משתמש  "המליץ"  )"ממליץ",  המדדים  בשלושת  רקע 
מהשונות  אחוז  כ־7־8%  היוו  המשלימה"(  ברפואה 
ההוליסטית  הגישה  כלפי  עמדה  המשתנה  המוסברת. 

הוסיף כ־7־8% נוספים לשונות המוסברת.

דיון
מוסמכות  אחיות  עמדות  סקר  הנוכחי  המחקר 
הביו־ טיפוליות:  גישות  שתי  כלפי  חולים  בבתי  העובדות 

רפואית, עליה מבוססת הרפואה הקונבנציונאלית, והגישה 
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ההוליסטית, עליה מושתתת הרפואה המשלימה, והקשר 
ביניהן. בנוסף, בחן המחקר את הקשר בין עמדות האחיות 
כלפי הגישה ההוליסטית ומידת ההמלצה ומידת השימוש 

ברפואה המשלימה, המתבססת על גישה זו.
האחיות  עמדות  כי  מעידים,  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
כמו  חיוביות.  הינן  הללו  הטיפוליות  הגישות  שתי  כלפי 
מתאם  נמצא  המרכזית,  המחקר  להשערת  בהתייחס  כן, 
בין  במחקר,  האחיות  של  בעמדותיהן  מובהק  חיובי 
הטיפולית  הגישה  לבין  ההוליסטית  הטיפולית  הגישה 
והגישה  הביו־רפואית  שהגישה  משמע  הביו־רפואית, 
"תיאורית  בסיס  על  זו.  את  זו  סותרות  אינן  ההוליסטית 
הגבולות", לכל מקצוע ישנם גבולות דינאמיים המשתנים 
בהתאם  משתנות  המקצוע  גבולות  והגדרות  לעת,  מעת 
בשטח  והעבודה  הלימודים  תכניות  החינוכיות,  למסגרות 
)Shuval, 2006(. לפי ממצאי המחקר הנוכחי, ניתן לראות 
כי אין סתירה בין שתי הגישות הטיפוליות בגבולות מקצוע 
כלפי  חיובית  עמדה  הביעו  אשר  אחיות  כאשר  הסיעוד, 
הגישה הטיפולית ההוליסטית, הביעו עמדה חיובית כלפי 

הגישה הטיפולית הביו־רפואית.
להיות  נוטות  האחיות  כי  מעידים,  המחקר  ממצאי 
וזאת  ההוליסטית,  הגישה  כלפי  חיובית  עמדה  בעלות 
 Dekeyser,( קודמים  מחקרים  ממצאי  עם  בהלימה 
 Cohen, & Wagner, 2001; Erin, 2006; Fountouki &
 Theofanidis; Holroyd, Zhang, Suen, & Xue, 2008;
 Kim, Erlen, Kim, & Sok, 2006; Samuels et al.,
2010. יחד עם זאת, במחקר הנוכחי העמדה כלפי הגישה 
הגישה  כלפי  מאשר  יותר  חיובית  הייתה  הביו־רפואית 
ההוליסטית, כמו כן, האמון ברפואה הקונבנציונאלית היה 
רב יותר מאשר ברפואה משלימה. הסבר אפשרי לכך הוא 
 Vital,( מדעית  מבוססת  אינה  עדיין  משלימה  רפואה  כי 
 Evidence Based Practiceב־ שימוש  ואילו   ,)2006
העשייה  לכל  הבסיס  את  כיום  מהווה  כסטנדרט   )EBP(
 Beal, 2005; Cassey, 2007; Penz( הרפואית והסיעודית

.)& Bassendowski, 2006
 Fountouki and Theofanidis )2009( ביצעו 
לרפואה  ביחס  אחיות  עמדות  נבדקו  בה  שיטתית  סקירה 
בעבודה  והוליזם.  אינטגרטיבית,  רפואה  המשלימה, 
המשלימה  הרפואה  כי  מצהירות  אחיות  כי  נמצא  זו 
הסיעודי  לטיפול  לחזור  אידיאלית  הזדמנות  להן  מעניקה 
הגברת  תוך  ההוליזם,  בעקרונות  להשתמש  המסורתי, 
האוטונומיה של האחות. הגישה ההוליסטית, המהווה את 
מרכזיים,  מושגים  בתוכה  כוללת  הסיעוד,  מקצוע  ליבת 
בחלקם  שייכים  אלו  מושגים   .Caring, Holism כגון: 
ניתן  לפיכך,  המשלימה.  ברפואה  נוספים  למקצועות  אף 
למצוא לעיתים בלבול מושגים בין הגדרת מקצוע הסיעוד 
המשלימה,  הרפואה  מקצועות  הגדרת  לעומת  כהוליסטי 
במקצוע   Caring המושג  כן.  גם  הוליסטיים  כמקצועות 
גוף  ובריאות  תפקוד,  רווחה,  על  כשמירה  מוגדר  הסיעוד 

דעת,  גוף,  האדם:  מרכיבי  לכלל  התייחסות  תוך  האדם, 
הסיעודית  בספרות  לראות  ניתן   .)Blattner,1981( ורוח 
ממקצוע  נפרד  בלתי  כחלק  הללו  למושגים  התייחסות 
הסיעוד. גם מקצועות הרפואה המשלימה מגדירים עצמם 
כהוליסטיים, בהתייחסות כוללנית לאדם כישות המורכבת 

.)Blattner, 1981( ממרכיבים גופניים, נפשיים, ורוחניים
ברפואה  אמון  מידת  בין  קשר  נמצא  הנוכחי  במחקר 
משלימה לבין מידת השימוש והמלצה על טיפולים אלה. 
ממצא זה הינו בהלימה עם מספר מחקרים קודמים, אשר 
מדווחות  ההוליסטית,  בגישה  המאמינות  אחיות  כי  מצאו 
באופן  המשלימה  הרפואה  בטיפולי  יותר  רב  שימוש  על 
 Chu &( בסיעוד  בעיסוקן  אלו  בטיפולים  ושימוש  אישי 

.)Wallis, 2006; Tracy et al., 2005
הגישה  כלפי  העמדה  בין  קשר  נמצא  הנוכחי,  במחקר 
המשלימה  ברפואה  השימוש  למידת  ההוליסטית 
לממצאי  דומים  הינם  אלה  ממצאים  ההמלצה.  ומידת 
 Bossi, Ott, &( עבודות רבות אחרות המצויות בספרות 
 DeCristofaro, 2008; Chu & Wallis, 2006; Holroyd
et al., 2008; Zanini et al., 2008(. ההסבר לקיום הקשר 
החיובי בין עמדות האחיות כלפי הגישה ההוליסטית לבין 
המשלימה  הרפואה  טיפולי  על  וההמלצה  השימוש  מידת 
ההוליסטית,  הגישה  בעקרונות  המאמין  אדם  כי  הינו 
על  המושתתים  המשלימה,  הרפואה  בטיפולי  ישתמש 
 Chu( עקרונות גישה זו, כפי שצוין על ידי חוקרים אחרים

.)& Wallis, 2006; Tracy et al., 2005
הגישה  כלפי  העמדה  כי  עולה  המחקר  מממצאי 
מידת  של  מהשונות  קטן  אחוז  מסבירה  ההוליסטית 
משלימה.  רפואה  טיפולי  על  ההמלצה  ומידת  השימוש 
הינה  הוליסטית  גישה  כלפי  עמדה  כי  להסיק  ניתן  לפיכך, 
על  וההמלצה  השימוש  למידת  מסוים  ניבוי  כוח  בעלת 
את  מלהסביר  רחוקה  אך  המשלימה,  הרפואה  טיפולי 
ונעוץ ברגישות כלי  ייתכן  התופעה. ההסבר האפשרי לכך 

המחקר.
הנוכחי  במחקר  קודמים,  למחקרים  בניגוד  כן,  כמו 
הגישה  כלפי  עמדה  בעיצוב  משקל  היה  לא  רקע  למשתני 
את  כמנבאת  שנמצאה  השכלה  מלבד  ההוליסטית, 
מידת  ואת  משלימה,  רפואה  בטיפולי  השימוש  מידת 
תארים  עם  אחיות  כלומר,  אלה.  טיפולים  על  ההמלצה 
אקדמיים נטו להשתמש ולהמליץ יותר על טיפולי רפואה 
משלימה. ממצא זה הינו בהלימה עם ממצאי מחקרם של 

.)Kwekkeboom et al. 2008(
לבסוף, מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי טיפולי רפואה 
משלימה הפופולאריים ביותר, שבהם האחיות משתמשות 
ושעליהם הן ממליצות, הינם רוחניות/תפילה, עיסוי, צמחי 
הסיבה  ורפלקסולוגיה.  הומיאופתיה,  מזון,  מרפא/תוספי 
בהיותם  נעוצה  אלה  טיפולים  ל''פופולאריות''  האפשרית 
מוכרים על ידי הציבור הרחב ויחסית קלים ליישום, בניגוד 

לטיפולים כגון כירופרקטיקה או רייקי.
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לא  דגימה  שיטת  מגבלות.  מספר  ישנן  למחקר 
רנדומאלית במרכז רפואי אחד מגבילה את יכולת הכללת 
ממצאי המחקר על כלל ציבור אחים ואחיות בישראל. כמו 
כן, מערך מחקר חתך אינו מאפשר לקבוע סיבה ותוצאה. 
ומולא  עצמי,  למילוי  שאלון  היה  המחקר  כלי  לבסוף, 
ייתכן וממצאי  בידי הנחקרים במהלך המשמרות, אי לכך, 

המחקר נתונים להטיה מסוימת.
ישנה  הנוכחי  למחקר  המגבלות,  למרות  לסיכום, 
הגישה  בנושא.  המצטבר  הידע  לגוף  חשובה  תרומה 
הסיעוד.  מקצוע  בבסיס  מונחת  ההוליסטית  הטיפולית 
הרפואה  לטיפולי  מטופלים  של  נהירה  מתוארת  בספרות 
הגישה  על  אלו  בטיפולים  הניתן  הדגש  בשל  המשלימה, 
הזדמנות  בחובו  טומן  זה  מצב  ההוליסטית.  הטיפולית 
בעיסוק  האוטונומיה  ולפיתוח  האחות  תפקיד  להרחבת 
ה"סיעוד  עקרונות  את  מיישמות  שאחיות  בכך  בסיעוד, 
ההוליסטי". הבנת עמדות האחיות ביחס לנושא זה חשובה, 
שכן גישה אוהדת של האחיות תהווה תמריץ לבתי החולים 
ולמערכות הלימודים להכשרת אחיות, להטמעת ההכשרה 
מתואר  בספרות  הולם.  באופן  אלטרנטיביים  טיפול  ויעדי 
בסיעוד  היומיומית  בעשייה  משלימים  טיפולים  שילוב  כי 
תורמת לאיכות הטיפול. על אף זאת, נושא זה של העמדות 
החיוביות של האחיות כלפי הגישה הטיפולית ההוליסטית, 
במחקרים  צורך  יש  כן  ועל  בספרות,  מועטה  במידה  נדון 
עתידיים על עמדות האחיות ועל רצונן להכנסת הטיפולים 

האלו בתוך מקצוע הסיעוד.
עמדות  כי  לסכם,  ניתן  זה  מחקר  ממצאי  פי  על 
הביו־רפואית  הטיפול  גישות  שתי  לשילוב  ביחס  האחיות 
 and לפי  חיוביות.  הינן  בסיעוד  בעיסוק  וההוליסטית 
Shanley Cole )1998(, מקצוע הסיעוד מגיע לצומת ממנו 
מובילות שתי דרכים ובחירת הדרך היא שתגדיר את הכיוון 
בו יפסע המקצוע. הדרך הראשונה - אימוץ הגישה הביו־
להשכלה  כיום  המובילה  בלעדית,  כפילוסופיה  רפואית 
היתר  מיומנויות,  פיתוח  בה,  לעוסקים  כבוד  גבוהה, 
רפואיות.  דרך  בפריצות  והשתתפות  מדעית,  לפעילות 
הדרך השנייה - אימוץ הגישה ההוליסטית, שתביא לאימוץ 
המטופל  העמדת  שמשמעותה   ''Caring"ה פרדיגמת 
- אלמנט הוליסטי, תוך מתן טיפול רפואי  במרכז הטיפול 
וסיעודי איכותי, הנשען על עקרונות הגישה הביו־רפואית. 
לפיכך, שילוב שתי גישות הטיפול הללו היא הדרך הראויה 
בה צריך מקצוע הסיעוד לפסוע. ביישום האינטגרציה בין 
טיפול  להשיג  יהיה  ניתן  יחדיו,  הטיפוליות  הגישות  שתי 
הערכה  מחד,  אופטימאליות.  תוצאות  עם  איכותי,  סיעודי 
לפן המדעי ולחשיבה הרציונאלית, ומאידך, ייחוס חשיבות 

למרכיב הרגשי, הפסיכולוגי.
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)N = 213( טבלה מס' 1: המאפיינים הסוציו דמוגרפיים והמקצועיים של האחים והאחיות במדגם

MSDשכיחות ב-%Nמשתנה

38.6510.506גיל בשנים

14.5610.745ותק מקצועי )בשנים(

7.886.788ותק במחלקה )בשנים(

מגדר

19591.5נשים

188.5גברים

מוצא

13765.6ישראל

2913.9ברה"מ

2310.8ארה"ב

83.8אירופה

125.6אחר

רמה דתית

178.1חרדי

11755.5דתי

4119.4מסורתי

3617.1חילוני

השכלה

6029אחות מוסמכת

11857תואר ראשון

2914תואר שני ומעלה

השכלה מקצועית

12864.6קורס על בסיסי

7035.4ללא קורס על בסיסי

קורס בתחום רפואה משלימה

2915.2בעלת קורס

16284.8ללא קורס
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תפקיד

16980.1אחות מהשורה

4219.6תפקידי ניהול

אגף

5023.5ילדים

4621.6פנימית

4521.1טיפול נמרץ

3817.8אם ויילוד

3416כירורגית

)N = 213( טבלה מס' 2: עמדות כלפי הגישות הטיפוליות והאמון בהן

MSDמשתנה*

5.020.88עמדות כלפי הגישה ההוליסטית

5.310.91עמדות כלפי הגישה הביו-רפואית

4.251.51אמון ברפואה המשלימה

5.541.02אמון ברפואה הקונבנציונאלית
*טווח ־ 1-7

טבלה מס' 3: מטריצת קורלציות בין כל משתני המחקר

123456789משתנה

עמדות כלפי הגישה 
ההוליסטית

1

עמדות כלפי הגישה 
הביו-רפואית

**.1861

0111.-288.***משתמש

1 516.***001.-271.***ממליץ

7671.***486.***056.-224.***המליץ 

שקלול לשימוש 
ברפואה משלימה

***.303-.027***.757***.904***.8941

087.027.114.022.018.0561.התנהגות בריאותית

אמון ברפואה 
המשלימה 

***.553-.104***.393***.486***.452***.522*.1641

אמון ברפואה 
הקונבנציונאלית

-.091***.473.063.106-.006.062.015-.0281

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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טבלה מס' 4: רגרסיה היררכית בשני צעדים לבחינת הקשר שבין המשתנים עמדה כלפי הגישה ההוליסטית והעמדה כלפי 
הגישה הביו־רפואית

βSig.
0.143 0.257 גיל צעד I: סוציו דמוגרפי 

0.650 0.035 מגדר 

0.216 0.092 דת 

0.979 0.002 השכלה 

0.034 0.154- אגף 

0.257 0.087- תפקיד במחלקה 

0.896 0.023- וותק בסיעוד 

 I סיכום צעד F=2.245, R2=0.078, p<0.05

צעד II: סוציו דמוגרפי ועמדה כלפי הגישה 
הביו-רפואית 

0.277 0.191 גיל 

0.591 0.041 מגדר 

0.338 0.071 דת 

0.856 0.013- השכלה 

0.018 0.172- אגף 

0.249 0.088- תפקיד במחלקה 

0.964 0.008 וותק בסיעוד 

0.029 0.160 עמדה חיובית לגישה הביו-רפואית 

 II סיכום צעד F=4.815, R2=0.102, p<0.05

רפואה משלימה  בטיפולי  מידת השימוש  לבחינת הקשר שבין המשתנים  צעדים  היררכית בשני  רגרסיה   :5 טבלה מס' 
ומידת ההמלצה על טיפולים אלה

משתמשהמליץממליץ 

β Sig. βSig.βSig.
צעד I: סוציו 

דמוגרפי 
0.0920.5990.1100.5340.0740.671גיל 

0.0350.7730.0160.834-0.0470.542מגדר 

0.0930.2100.0890.2340.0330.654דת 

0.1830.0160.1790.0180.1870.010השכלה 

0.0650.369-0.1280.080-0.1580.031-אגף 

תפקיד 
במחלקה 

0.1310.0880.1390.073-0.1640.033

0.0370.8340.136-0.441-0.0210.905וותק בסיעוד 

 I סיכום צעדF=2.116,
R2=0.074,

p<0.05

F=2.160,
R2=0.076,

p<0.05

F=2.452,
R2=0.086,

p<0.05
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צעד II: סוציו 
דמוגרפי ועמדה 

כלפי הגישה 
ההוליסטית 

0.0130.9380.0370.8300.0110.950גיל 

0.0170.8150.0120.876-0.0560.444מגדר 

0.0700.3310.0670.3560.0070.925דת 

0.1920.0080.1880.0100.1830.012השכלה 

0.0240.738-0.0890.211-0.1150.106-אגף 

תפקיד 
במחלקה 

0.1500.0430.1570.037-0.1400.059

0.0570.732-0.1170.4920.0220.8953וותק בסיעוד 

עמדה חיובית 
לגישה 

ההוליסטית 

0.2910.0000.2730.0000.2850.000

 II סיכום צעדF=17.119,
R2=0.153, 

p<0.01

F=14.731,
 R2=0.145,

p<0.01

F=16.253,
R2=0.161,

p<0.01
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Israeli hospital nurses’ attitudes towards holistic and 
bio-medical approaches to healthcare and usage of 
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Center
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Prof. Chaya Greenberger
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Abstract
Background: Nurses' interest in complementary medicine is increasing. Little is 
known on the relationship between nurses' attitudes towards the bio-medical approach 
and their attitudes towards the holistic approach.
Aim: To examine the relationship between: Hospital nurses’ attitudes towards 
the holistic therapeutic approach and the bio-medical approach to healthcare; and 
between nurses’ attitudes towards the holistic approach and the degree to which they 
recommend and utilize complementary therapies.
Methods: The research had a cross-sectional descriptive correlational design. Two-
hundred and thirteen nurses recruited from a large medical center in Israel completed 
a questionnaire, based on PUC-CAM-Q and CHBQ.
Results: Participants tended to have a positive attitude towards the holistic approach. 
A positive relationship was found between participants' attitudes towards the bio-
medical approach and their attitudes towards the holistic approach. In addition, 
participants with a positive attitude towards the holistic approach, tended more to use 
complementary therapies and recommend its usage.
Conclusion and implications: Israeli hospital nurses recognize the importance 
of integration between holistic and bio-medical approaches in their practice. This 
recognition could be the basis for an optimal nursing care that combines these two 
approaches. 

Keywords: Nursing practice, bio-medical therapeutic approach, holistic therapeutic approach, 
complementary therapies, integration, attitudes
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תקציר
C( עוברים דרך ארוכה וקשה שסופה אינו וודאי.  C )דכ"נ  רקע: הלוקים בדלקת כבד נגיפית מסוג 
במחקרים על אוכלוסיות שונות, הערכה עצמית ומיקוד שליטה זוהו כמשאבי התמודדות הקשורים 
לדיכאון, לאיכות חיים, ולתוצאי טיפול. הבנת הגורמים התורמים להחלמתם ולרווחתם של מטופלי 

דכ"נ C, עשויה לעזור לצוות המטפל לגבש אסטרטגיות התערבות ותמיכה מועילות.
מיקוד  עצמית,  הערכה  דיכאון,  רמות  ובריאותיים,  דמוגרפיים  סוציו  מאפיינים  להשוות   .1 מטרות: 
2. לבדוק את מנבאי  שליטה, ואיכות חיים בין שתי קבוצות מטופלים: המחלימים והלא מחלימים; 

הדיכאון ואיכות החיים בקרב מטופלים אלה.
שיטה: מחקר חתך תיאורי מתאמי, בו השתתף מדגם נוחות של 120 מטופלים שסיימו טיפול בדכ"נ 
C בין השנים 2008־2011 ושאותרו באמצעות מאגר מידע ממוחשב של אחד מבתי החולים הגדולים 
רמות  וסיעודיות.  רפואיות  רשומות  מתוך  נלקחו  ובריאותיים  דמוגרפים  סוציו  מאפיינים  בארץ. 

הדיכאון, הערכה עצמית, מיקוד שליטה ואיכות חיים נמדדו על ידי שאלונים מקובלים למילוי עצמי.
תוצאות: לקבוצת המחלימים )N=72( היו דירוגים טובים יותר במשתני השכלה, מצב בריאות, הערכה 
עצמית, מיקוד שליטה, דיכאון ואיכות חיים, מאשר ללא מחלימים )N=48(. הגורם העיקרי המנבא 
דיכאון היה מיקוד שליטה )57.5% מהשונות(, ואילו הגורם העיקרי המנבא איכות חיים היה הערכה 
)63.5% מהשונות(. תרומתם של שאר הגורמים )הצלחה בטיפול, בעיות בריאות ותחלואה,  עצמית 

מצב כלכלי( הייתה זניחה יחסית.
רמת השכלה, מצב בריאות, הערכה עצמית, מיקוד שליטה, עשויים להיות קשורים  דיון והמלצות: 
של  רווחתם  את  לנבא  עשויים  עצמית  והערכה  שליטה  מיקוד  כן,  כמו   .C בדכ"נ  הטיפול  להצלחת 
המטופלים לאחר סיום הטיפול. מומלץ להוסיף לארגז הכלים של העוסקים בסיעוד, כלים לאומדן 
הערכה עצמית, מיקוד שליטה, דיכאון ואיכות חיים למטרות אבחון, התערבות ומעקב של מטופלי 

.C דכ"נ

מילות מפתח: דלקת כבד נגיפית C )דכ"נ C(, מחלימים, לא מחלימים, הערכה עצמית, מיקוד שליטה, דיכאון, איכות 
חיים

דלקת כבד נגיפית C: מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" 
בתום טיפול תרופתי

C: מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" בתום טיפול תרופתי נגיפית  דלקת כבד 
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מבוא
בעולם, כ־180 מיליון אנשים לוקים בדלקת כבד נגיפית 
C(. הנגיף אחראי לכ־20% ממקרי הצהבת  )דכ''נ   C מסוג 
שכיחות  וארה"ב,  באירופה  המערבי.  בעולם  הנגיפית 
המובילה  הסיבה  והיא  מהאוכלוסייה,  כ־3%  הינה  המחלה 
להשתלת כבד, לרוב עקב שחמת הכבד. בישראל, שכיחות 
אוכלוסיית  בקרב  אולם,  כ־1.5%,  על  עומדת  המחלה 
עומדת  שכיחותה  לשעבר,  העמים  חבר  ממדינות  העולים 

על כ־5.7% )גונן ואלבוקרק, 2012(.
וממאירות  כבד  שחמת  לפתח  בסיכון  כרוכה   C דכ"נ 
את  לעצור  המאפשר  התרופתי  הטיפול  כאשר  בכבד, 
 Alter,( החלמה  למצב  ולהגיע  המחלה  של  התקדמותה 
 Abraham, Laurie,( הינו ממושך ,)1997; Jamal, 2006
לוואי  תופעות  בעל   ,)Rhoades & McGarrity, 2006
 Dieperink et al., 2004; Fontana et al.,( קשות 
John Baptiste et al., 2009 ;2001(, ובעל אחוזי הצלחה 

.)Abraham et al., 2006( משתנים
שסופה  וקשה  ארוכה  דרך  עוברים   C בדכ"נ  הלוקים 
אינו וודאי. הבנת הגורמים התורמים להחלמתם ולרווחתם 
לגבש  המטפל  לצוות  לעזור  עשויה  אלה,  חולים  של 

אסטרטגיות התערבות ותמיכה מועילות.

סקירת ספרות
C הינה מחלה כרונית קשה, הנחווית כמצב לחץ  דכ"נ 
מתמשך. הטיפול הקשה והממושך, החשש מאי הצלחתו, 
גורמים לתחושת מצוקה,   - האיום מפני תוצאות המחלה 
מוקדמת  פרישה  נוספות,  בריאות  בעיות  תשישות, 
ואובדן  ניתוק  ותחושת  במשפחה,  קשיים  מהעבודה, 
 .)Butt, Paterson & McGuinness, 2008( מסלולי החיים
יותר  גבוה  סיכון  שיעור  כולל  עצמה,  המחלה  נזקי  עקב 
קוגניטיביים,  ולקשיים  פסיכיאטריות  הפרעות  להיארעות 
ועקב הסטיגמה של המחלה וההדרה החברתית, שכיחות 
הינן   C דכ"נ  מטופלי  בקרב  חרדה  ושכיחות  קליני  דיכאון 
גבוהות מאלו של האוכלוסייה הבריאה. שכיחות הדיכאון 
כרוניים  חולים  של  מזו  גבוהה  אף  הינה  בקרבם  והחרדה 
 Abraham et al.,(  B בדכ''נ  חולים  של  מזו  ואף  אחרים, 
 2006; El - Serag, Kunik, Richardson & Rabeneck,

.);2002
תחומי הבריאות הקשורים לאיכות החיים של מטופלי 
ביקורת  לאוכלוסיית  בהשוואה  נמוכים  נמצאו   C דכ"נ 
בריאה. בהשוואה בין מטופלי דכ"נ C שהחלימו לבין אלה 
הטיפול,  מתום  חודשים  שישה  כי  נמצא  החלימו,  שלא 
לאלה  מעבר  השתפרו  המחלימים  בקרב  הדיכאון  רמות 
 John-Baptiste et al.,( הטיפול  תחילת  לפני  שנמדדו 
שלא  אלה  לעומתם,   .)2009; Sinakos et al., 2010
החלימו, הוסיפו לחוות רגשות שליליים של חוסר תקווה, 
אובדן יעדים ומשמעות, ניתוק וחוסר יד מכוונת. סטיגמת 
"החולה המדבק", תחושת אובדן הדרך והכישלון מהטיפול 

הקשה שלא צלח, החמירו דיכאון והובילו לירידה באיכות 
 Butt et al., 2008; Richmond, Dunning &( החיים 
Desmond, 2004(. ראוי לציין, כי תחושת האובדן, חוויות 
לאחר  גם  להישאר  עלולות  השלילית  והסטיגמה  הניכור 

.)Richmond et al., 2004( הצלחה במיגור הווירוס
העשויים  אישיים  התמודדות  משאבי  מספר  קיימים 
להתרחק  למטופל  לסייע  הלחץ,  עוצמת  את  להפחית 
הדיכאון  תחושת  את  ולשפר  השליליות  מתחושותיו 
שליטה.  ומיקוד  עצמית  הערכה  והם  החיים,  ואיכות 
בו הפרט  הערכה עצמית כמרכיב אישיות, מוגדרת כמצב 
שלו,  התכונות  את  שלו,  היכולות  את  עצמו,  את  מעריך 
ומיקומו בין פרטים אחרים. למעשה, הערכה עצמית הינה 
רגשיים  נפשיים,  ברבדים  עצמו  את  הפרט  של  אומדנו 
והתנהגותיים )Rosenberg, 1979(. הערכה עצמית גבוהה 
שהוא  ולהאמין  מצוקה  מצבי  עם  להתמודד  לפרט  עוזרת 
יעבור אותם למרות המכשולים. לעומתה, הערכה עצמית 
ולתחושה  האישיים  לספקות  הפרט  את  מחברת  נמוכה 
מטרותיו.  את  להשיג  בכדי  מספיק  טוב  לא  שהוא  כללית 
כגון  שליליים  רגשות  עם  מקושרת  נמוכה  עצמית  הערכה 
 Nir,( ודיכאון  בדידות  מבוכה,  בושה,  עצבות,  חרדה, 

.)Zolotogorsky, & Sugarman, 2004
לאמונותיו  מתייחס  אישיות,  כמרכיב  שליטה  מיקוד 
המוכללות של הפרט באשר לגורם השליטה להתרחשות 
אירועים )טובים/רעים( בחייו. אם הפרט מייחס את הגורם 
גרמו  בחירותיו  כישוריו,  מאמציו,  כי  מאמין  והוא  לעצמו, 
פנימי.  הינו  שלו  השליטה  מקור  אזי  להתרחש,  לדברים 
ידי  על  נשלטים  והחלטותיו  חייו  כי  מאמין  הוא  אם  אך, 
גורל או בידי אנשים אחרים, אזי  סביבתו, כוח עליון, מזל, 
 Gurin, Gurin, Lao, &( מקור השליטה שלו הינו חיצוני
Beattie, 1973(. בעלי מיקוד שליטה פנימי יתמודדו באופן 
ישיר ונמרץ עם מצבי עקה שונים. הם בעלי יכולת להשפיע 
על חייהם, לבחור, לשנות, ולהחליט. לעומתם, בעלי מיקוד 
שליטה חיצוני עלולים לוותר על השליטה בחייהם, להיות 
חוסר  ולתחושת  לחרדה  נטייה  בעלי  ולהיות  פאסיביים, 

.)Levenson, 1973( אונים
אישיות,  כמרכיבי  השליטה  ומיקוד  העצמית  הערכה 
כמשאבים  שונות  אוכלוסיות  על  מחקרים  במספר  נמצאו 
כך,  שונים.  ועקה  חולי  מצבי  עם  להתמודדות  ששימשו 
שהיו  ראשון  לב  התקף  עם  המתמודדים  גברים  כי  נמצא 
בעלי  מגברים  פחות  סבלו  גבוהה,  עצמית  הערכה  בעלי 
 Nir & Neumann,( הערכה עצמית נמוכה מסימני דיכאון
לאחר  מבוגרים  מטופלים  בקרב  אחר,  במחקר   .)1990
אירוע מוחי, אלה שהיו בעלי הערכה עצמית גבוהה ומיקוד 
טובים  היו  חייהם  ואיכות  שיקומם  מהלך  פנימי,  שליטה 
שליטה  ומיקוד  נמוכה  עצמית  הערכה  בעלי  שהיו  מאלה, 
גם   .)Nir, Zolotogorsky & Sugarman, 2004( חיצוני 
בקרב מטפלים עיקריים, שהיו בנים ובנות של שורדי אירוע 
היו  פנימי  שליטה  ומיקוד  גבוהה  עצמית  הערכה  מוחי, 

C: מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" בתום טיפול תרופתי נגיפית  דלקת כבד 
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קשורים לחוויית עומס טיפול פחותה ולאיכות חיים טובה 
מחקר   .)Nir, Greenberger & Bachner, 2009( יותר 
להורדת  בתוכנית  שהשתתפו  נשים  מבין  כי  הראה  נוסף 
ומיקוד  גבוהה  עצמית  הערכה  בעלות  שהיו  אלה  משקל, 
 Nir &( משקלן  על  לשמור  יותר  הצליחו  פנימי,  שליטה 
 ,C מספר מחקרים בקרב מטופלי דכ"נ .)Neumann, 1995
מצאו כי מיקוד שליטה חיצוני הינו קשור ליכולת התמודדות 
 Grassi et al., 2002; Evon( נמוכה עם דרישות הטיפול 
et al., 2010(, ולירידה במצב הבריאותי, הנפשי והמנטאלי 
)Richmond et al., 2004(. בנוסף, ממספר מחקרים עולה 
כי מרכיבי אישיות, בנוסף לגיל, מגדר, מוצא, תעסוקה, מצב 
כלכלי, מצב משפחתי, תמיכה, היסטוריה של צריכת סמים, 
מצב בריאות, מצב מנטאלי, היענות לטיפול, נמצאו כגורמים 
 Abraham, et( C המנבאים הצלחה/כישלון הטיפול בדכ"נ
 al., 2006; Evon et al., 2010; Sinakos et al., 2010;
 Stein, Dixon & Nyamathi, 2008; US Department

.)of Veterans Affairs, 2008
המחלה  להעברת  מפחד  כתוצאה   ,C דכ"נ  מטופלי 
וסטיגמטיזציה,  שיפוט  מתהליכי  כתוצאה  וכן  ולהדבקה, 
ובין־אישיות  חברתיות  לאינטראקציות  יותר  חשופים 
מהם  נשללות  בריאה,  לאוכלוסייה  בהשוואה  שליליות. 
ומשפחתיות.  חברתיות,  תעסוקתיות,  הזדמנויות  יותר 
משירותי  מודרים  עצמם  את  מוצאים  גם  הם  בנוסף, 
לגרור  )Butt et al., 2008(. חווית הדחיה עלולה  בריאות 
בעקבותיה ירידה בהערכה העצמית, לגרום לתחושת חוסר 
 Conrad, Garrett,( השליטה  בתחושת  ולירידה  אונים, 

.)Cooksley, Dunne & MacDonald, 2006
מעניין אפוא, לבחון את תרומתם של ההערכה העצמית 
נוספים  משתנים  של  תרומתם  עם  יחד  השליטה  ומיקוד 
בריאות,  מצב  ופעילות,  תעסוקה  כלכלי,  מצב  )השכלה, 
החיים  ואיכות  הדיכאון  רמות  בניבוי  ואחרים(  תחלואה 
היו:  הנוכחי  המחקר  מטרות  לכך,  אי   .C דכ"נ  מטופלי  של 
ובריאותיים, רמות  1. להשוות מאפיינים סוציו דמוגרפיים 
בין  חיים  ואיכות  שליטה,  מיקוד  עצמית,  הערכה  דיכאון, 
שתי קבוצות מטופלים: המחלימים והלא מחלימים, לאחר 
מנבאי  את  לבדוק   .2  ;C נגיפית  כבד  בדלקת  טיפול  קבלת 
ואיכות החיים בקרב מטופלים אלו )ראה תרשים  הדיכאון 

מס' 1(.

שיטה
מערך מחקר

המחקר הינו מחקר חתך תיאורי מתאמי.
אוכלוסייה ומדגם

איתור המטופלים נעשה מתוך מאגר המידע הממחושב 
האוניברסיטאי  הרפואי  במרכז  כבד,  במרפאת  הנמצא 
סורוקה. אותרו 205 מטופלים עצמאיים בתפקודם, שסיימו 
והממשיכים במעקב רפואי  2008־2011,  בין השנים  טיפול 
במרפאה. מתוכם 120 )58.5%( עמדו בקריטריוני ההכללה.

קריטריונים להכללה היו: 1. דוברי עברית או מלווה־בן 
בריאות  שירותי  מבוטחי   .2 עברית  דובר  שהינו  משפחה 
4. קיבלו הסבר על  3. צלולים ובמצב מנטאלי תקין  כללית 
מטרות המחקר ונתנו הסכמתם להשתתף בו 5. מתגוררים 

ברדיוס 30 ק"מ מהמרכז בו נעשה המחקר.
כגון  נלוות  מחלות   .1 היו:  הכללה  לאי  קריטריונים 
בהריון  נשים   .2 איידס  או   ,A, B מסוג  נגיפית  כבד  דלקת 
אונקולוגיים,  מטופלים  סמים,  משתמשי   .3 מיניקות  ו/או 
לוקים במחלות אימוניות, קרדיאליות ונוירולוגיות פעילות, 
להשתתף  הסכימו  שלא  אלה   .4 מאוזנת  לא  ובסוכרת 
 .6 מהשאלון  מ־75%  פחות  שמילאו  אלה   .5 במחקר 
 SVR RNA [Sustained( מטופלים שלא ביצעו בדיקת דם
שבועות   24 הווירוס  מיגור  לבדיקת   )[viral response

לאחר סיום הטיפול.
כלי המחקר

וממחושבות  מובנות  ורפואיות  סיעודית  רשומות 
שימשו לדליית פרטים סוציו דמוגרפים ורפואיים. הגדרת 
החלמה נעשתה על פי קיום SVR בבדיקת דם 24 שבועות 

לאחר תום הטיפול.
שאלות,  מספר  על  לענות  התבקשו  הנחקרים  כן,  כמו 
המתייחסות למצב כלכלי, תחלואה, בעיות בעיכול, השכלה, 
ופעילות גופנית. מצב כלכלי דורג על סולם בן 4 קטגוריות: 
בריאות  מצב  תפיסת  מאד.  טוב   .4 טוב   .3 בינוני   .2 רע   .1
ותחלואה הוגדרו על פי משתנה דיכוטומי כן/לא. דירוג רמת 
המטופל  ציין  עליהן  המחלות  מספר  סכום  היה  תחלואה 
"כן". סכום הדירוגים הושוו כנגד הרשומה הרפואית. בעיות 
סולם  פי  על  נמדדו  העיכול  במערכת  להפרעות  הקשורות 
התלונות  מספר  סכום  פי  על  נקבע  הציון  כן/לא.  דיכוטומי 
)כאב בטן, שלשול, צרבת, דימום מטחורים, בחילות, חוסר 
 .1 קטגוריות:   4 בן  סולם  פי  על  נמדדה  השכלה  תיאבון(. 
4. מקצועית  3. על תיכונית ואקדמאית  2. תיכונית  יסודית 
"עובד"/"לא  דיכוטומי  כמשתנה  הוגדר  עיסוק  גבוהה. 
 .2 יום  כל   .1 פי תדירות  נמדדה על  גופנית  עובד". פעילות 

כמה פעמים בשבוע 3. כמה פעמים בחודש 4. אף פעם.
סובייקטיביים,  שאלונים  היו  המחקר  כלי  שאר 
רחב.  בשימוש  הנמצאים  ותקפים,  מהימנים  מובנים, 
לשבועיים  להתייחס  נתבקש  המטופל  השאלונים  במילוי 

האחרונים:
כלי לאומדן כאב: המטופלים נתבקשו לדרג את עוצמת . 1

הכאב הכללי שהם חווים, וכן את עוצמת הכאב באזור 
- כאב  ל־10  אין כאב,   -  0 בין  נע  בגוף. הסולם  מסוים 

בלתי נסבל.
2 .Multidimensional Internal-( השליטה  מיקוד 

פותח  אשר  כלי  באמצעות  נמדד   )External Scale
על ידי .)Gurin et al. )1973 הכלי מודד את ציפיותיו 
המוכללות של הפרט ביחס לסיבתיות של מצבו ושל 
סולם  פי  על  המדורגים  פריטים   7 בכלי  התנהגותו. 
 - ו־5  בכלל,  מסכים  לא   -  1 בו  דרגות,   5 בן  ליקרט 
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היפוך  )לאחר  הסולם  דירוגי  כל  סך  מאוד.  מסכים 
של 5 פריטים( נעים בין 7־35. ככל שהציון הינו גבוה 
יותר, כך גם מיקוד השליטה הפנימי. מידת המהימנות 

.α Cronbach = 0.79- הפנימית בין פריטי הכלי
3 .Self-( הכלי  באמצעות  נמדדה  עצמית  הערכה 

 .)Rosenberg 1979( שחובר על ידי )Esteem Scale
הפרט  להערכת  ביחס  בסיסיות  תחושות  בודק  הכלי 
את תכונותיו, יכולותיו, כושרו, מידת הסיפוק מעצמו, 
את  הערכתו  מידת  ואת  עצמו,  כלפי  הכבוד  מידת 
10 פריטים. הנבדק מדרג  עצמו ביחס לאחרים. בכלי 
את תחושותיו על פי סולם ליקרט בן 5 דרגות, בו 5 - 
לא מסכים בכלל, ו־1 - מסכים מאוד. סכום כל דירוגי 
הסולם )לאחר היפוך( נע בין 10־50. ככל שהציון הינו 
מידת  העצמית.  ההערכה  גבוהה  גם  כך  יותר,  גבוה 
 α Cronbach  - בין פריטי הכלי  המהימנות הפנימית 

 = 0.88
4 . Beck Depression באמצעות  נמדד  דיכאון 

 Inventory ([BDI] Beck, Ward, Mendelson,
Mock, & Erbaugh, 1961(. הכלי נועד להעריך את 
רמת הדיכאון בחודש האחרון בהסתמך על תחושות, 
פי  על  21 פריטים המדורגים  בכלי  ותסמינים.  רגשות 
סולם ליקרט בן 4 דרגות, כאשר 0 - העדר דיכאון ו־3 
מסכום  מתקבל  הדיכאון  רמת  דירוג  חמור.  דיכאון   -
הפריטים כדלהלן: 0־7 מצב תקין; 8־16 המטופל נוטה 
בצורה  וחיצוניים  פנימיים  אירועים  לעצמו  להמשיג 
המקרים  ברוב  המטופל  תפיסת  17־24  דיכאונית; 
25־63 המטופל מפרש את  )דיכאון בינוני(;  דיכאונית 
עמוק  דיכאון  דיכאונית,  בצורה  סביבתו  ואת  עצמו 
 α- בין פריטי הכלי  )יגון(. מידת המהימנות הפנימית 

.Cronbach = 0.92
5 . QOL  BREF הכלי  באמצעות  נמדדה  חיים  איכות 

 5 להעריך  נועד  הכלי   .(Power & Kuyken, 1996)
תחומים עיקריים של מדדי איכות החיים: מצב בריאות 
פיזית, מצב בריאות נפשית, יחסים חברתיים, יחסים 
בין־אישיים, ותחום הסביבה. בכלי 26 פריטים הנעים 
על פי סולם ליקרט בן 5 דרגות )5 - נכון מאד, עד 1 - 
בכלל לא נכון(. טווח הציונים בכלי )לאחר היפוכם של 
3 פריטים(, נע בין 26־130. ככל שהציון הינו גבוה יותר, 
הפנימית  המהימנות  מידת  החיים.  איכות  גבוהה  כך 

.α Cronbach = 0.96- בין פריטי הכלי
הליך

המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי 
בו התבצע המחקר. כל 120 המטופלים שהסכימו להשתתף 
הובהרה  המחקר.  נערך  בה  כבד  למרפאת  הוזמנו  במחקר, 
הסבר  ניתן  וכן  אישיים,  פרטים  בדבר  סודיות  על  שמירה 
הסכמתם,  קבלת  עם  המחקר.  מטרות  על  פה  ובעל  בכתב 
שקט  בחדר  נעשה  השאלונים  מילוי  שאלונים.  קיבלו  הם 
במרפאה וערך כחצי שעה. איסוף הנתונים התבצע במשך 

36 חודשים.
ניתוח הנתונים

בכל  אחוזים  מוצגים  קטגוריאליים  משתנים  עבור 
קטגוריה. עבור המשתנים הכמותיים מוצגים ערכי ממוצע 
"הלא  לבין  "המחלימים"  בין  להשוואה  תקן.  וסטיית 
 )Chi-square test( בריבוע  חי  מבחני  נעשו  מחלימים", 
 )Student's t-test(  tומבחני קטגוריאליים,  למשתנים 
למשתנים רציפים. בדיקת קשרים בין המשתנים התלויים 
)דיכאון ואיכות חיים( לבין משתני המחקר הבלתי תלויים, 
רציפים,  למשתנים  פירסון  מתאמי  באמצעות  נעשתה 
באמצעות  וכן  קטגוריאלים,  למשתנים  ספירמן  ומתאמי 
סדרת המודלים הרב משתניים, רגרסיה ליניארית, בנפרד 
הג'נוטייפ  סוגי  בין  השוואה  נעשתה  לא  משתנה.  לכל 
בתוך  נבדקים  מיעוט  עקב  המודל  משתני  לבין  השונים 
 p-value קבוצות הג'נוטייפ. עבור כל מבחן סטטיסטי, רמת
מובהק  קשר/הבדל  קיום  ציינה  ל־0.05  שווה  או  נמוכה 

סטטיסטית.

ממצאים
מאפיינים סוציו דמוגרפיים, מצב בריאות ומרכיבי אישיות

בגיל  נשים,  ו־58  גברים   )51.7%(  62 במחקר השתתפו 
ממוצע 45. ג'נוטייפ 1 של הנגיף נמצא בקרב 69 )57.5%(, 
ג'נוטייפ 2 בקרב 11 )9.2%(, וג'נוטייפ 3 בקרב 40 )33.3%( 
בין  נע  הטיפול  תום  מאז  שחלף  הזמן  משך  מהנחקרים. 
27־9 חודשים. 113 )94%( מהנחקרים סבלו מדכ"נ C יותר 
 72 מנתה  ה"מחלימים"  קבוצת  שנים.  מספר  ועד  משנה 
 )40%(  48  - מחלימים"  ה"לא  קבוצת  מטופלים,   )60%(

מטופלים.
צעירים  היו  הנחקרים  כי  עולה   1 מס'  טבלה  מנתוני 
רובם  ועובדים.  משפחה  בעלי  משכילים,  ברובם  יחסית, 
הנמצאים  לשעבר,  העמים  חבר  ארצות  יוצאי  מהגרים, 
הוגדר  הכלכלי  מצבם  עשורים.  כשני  בממוצע  בארץ 
כ''טוב''. מבחינה תפקודית כולם היו עצמאים, וכמחציתם 

עסקו בפעילות גופנית.
ולמצב   C בדנ''כ  הקשורים  סיכון  לגורמי  באשר 
 )20%(  24 בסמים,  בעברם  השתמשו   )28%(  34 בריאות, 
צרכו שתייה חריפה, 30 )25%( קיבלו עירוי דם טרם חלו, 
24 )20%( דיווחו על צהבת, ו־2 מהנחקרים )1.7%( היו חולי 
בריאות  מצב  על  דיווחו   )77%( ש־92  למרות  המופיליה. 
אשפוז  לפחות  על  דיווחו   )22%(  26 מאד",  "טוב"־"טוב 
אחד בשנה החולפת. מצבם התחלואתי העיד כי 55 )46%( 
ודיכאון בעבר",  33 )27.5%( מ"בעיות חרדה  סבלו מכאב, 
26 )22%( מיתר לחץ דם, 29 )24%( מבעיות אורתופדיות, 
 )4%( לב,  ממחלות   )11%(  13 שריר־שלד,  בעיות  כולל 

מסרטן. 57 )47.5%( נטלו תרופות קבועות.
ממוצעי  האישיות,  במרכיבי  הנחקרים  לציוני  באשר 
עצמית  הערכה  על  הצביעו   )2 מס'  טבלה  )ראה  הציונים 
טובה, מיקוד שליטה נוטה לפנימי, נטייה לדיכאון, ואיכות 
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חיים טובה.
השוואה בין ה"מחלימים" לעומת ה"לא מחלימים"

בהשוואת מאפיינים סוציו דמוגרפים בין שתי קבוצות 
משפחתי,  במצב  במגדר,  בגיל,  הבדלים  נצפו  לא  המחקר, 
מצב  בהגדרת  בעיסוק,  בית,  משק  בהרכב  מוצא,  בארץ 
בהרגלי  הבדלים  נמצאו  לא  ילדים.  ובמספר  כלכלי, 
במספר  ולא  בהווה,  או  בעבר  ועישון  אלכהול  צריכת 
בקבוצת  ההשכלה  ברמת  אולם,  ביום.  הניטלות  תרופות 
השכלה  בעלי  של  יותר  גבוה  שיעור  נמצא  "המחלימים" 
בקרב   .)X²(3)=10.5; p<0.05( ואקדמית  תיכונית  על 
של  יותר  גבוהים  שיעורים  נצפו  מחלימים",  ה"לא  קבוצת 
)X²(1)=5.0; p<0.05(, צריכת סמים בעבר  חוסר תיאבון 
 ,)X²(1)=9.5; p<0.001( סוכרת   ,)X²(1)=7.5; p<0.01(
בעיות בראייה )X²(1)=7.6; p<0.01(, וכן תלונות על כאב 
)X²(1)=5.1; p<0.05(. בנוסף, גם תפיסתם הסובייקטיבית 
 X²(1)=34.27;( טובה  פחות  היתה  בריאותם  מצב  את 

p<0.001( משל עמיתיהם.
רמות  פי  על  המטופלים  קבוצות  שתי  בין  השוואה 
דיכאון, הערכה עצמית, מיקוד שליטה, ואיכות חיים )טבלה 
 .)p<0.0001( הניבה הבדלים מובהקים סטטיסטים ,)מס' 3
ציוני ה"מחלימים" היו גבוהים מציוני ה"לא מחלימים" בכל 
סבלו  ופחות  פחות,  מדוכאים  היו  המחלימים  המדדים. 
מכאב. איכות חייהם והערכתם העצמית היו גבוהות יותר, 
והם נטו למיקוד שליטה פנימי יותר מאשר הלא מחלימים.

בדיקת הגורמים לניבוי דיכאון ואיכות חיים
חושבו  חיים  ואיכות  דיכאון  לניבוי  הגורמים  לבדיקת 
המתאמים בין המשתנים הבלתי תלויים )8 במספר( לבין 
הדיכאון ואיכות החיים )2 המשתנים התלויים( )טבלה מס' 
ובעלי  גבוהה  בינונית עד  נמצאו ברמה  רוב המתאמים   .)4

מובהקות סטטיסטית.
המודל  פי  על  רגרסיה  ניתוח  נעשה  דיכאון,  לניבוי 
המלא )טבלה מס' 5(. נמצא כי 8 המשתנים הבלתי תלויים 
שהוכנסו למשוואת הרגרסיה, הסבירו יחד 78.9% משונות 
הדיכאון }F(8)=51.958; p<0.0001{. למשתנים פעילות, 
להסבר  מובהקת  תרומה  נמצאה  לא  כלכלי  ומצב  השכלה 

שונות הדיכאון.
על מנת לבדוק את תרומתם הייחודית של 8 המשתנים 
הבלתי תלויים להסבר שונות הדיכאון, בוצע ניתוח רגרסיה 

על פי המודל ההיררכי )ראה טבלה מס' 6(.
ההיררכי.  למודל  הוכנסו  משתנים   5 רק  כי  עולה, 
למיקוד  יוחסה  הדיכאון,  שונות  להסבר  הגדולה  התרומה 
עצמית.  והערכה   SVR אחריו  הרבה  כ־58%.  שליטה, 
תרומתם המשותפת של בעיות במערכת עיכול ותחלואה, 
השכלה  פעילות,  הדיכאון.  משונות   5.2% יחד  הסבירה 
שבין  הקשר  את  מובהק  באופן  הגבירו  לא  כלכלי  ומצב 
ניתן  לא  ולפיכך,  הדיכאון,  לבין  תלויים  הבלתי  המשתנים 

לטעון שהם משתנים מתערבים.
באופן דומה, נעשה ניתוח רגרסיה על פי המודל המלא 

לניבוי איכות החיים על ידי אותם 8 משתנים בלתי תלויים 
)ראה טבלה מס' 7(.

שהוכנסו  תלויים  הבלתי  המשתנים   8 כי  נמצא, 
איכות  משונות   79.4% יחד  הסבירו  הרגרסיה  למשוואת 
ולהשכלה  לפעילות   .}F(8)=53.339; p<0.0001{ החיים 
לא  המחקר(,  במודל  מתווכים  כמשתנים  )המשמשים 
נמצאה תרומה מובהקת סטטיסטית להסבר שונות איכות 
החיים. מכאן, שהם לא יכולים לשמש כמשתנים מתווכים 
איכות  לבין  המחקר  של  תלויים  הבלתי  המשתנים  בין 
גבול  על  נמצאה תרומה  לבעיות במערכת העיכול  החיים. 

המובהקות הסטטיסטית.
על מנת לבדוק את תרומתם הייחודית של המשתנים 
ניתוח  בוצע  הדיכאון,  שונות  להסבר  תלויים  הבלתי 
עולה,   .)8 מס'  טבלה  )ראה  היררכי  המודל  פי  על  רגרסיה 
החיים,  איכות  משונות   79.2% הסבירו  יחד,  משתנים   6 כי 
ידי הערכה העצמית, וכ־7% על  כאשר 63.5% הוסברו על 
היתה  המשתנים  שאר  של  תרומתם  השליטה.  מיקוד  ידי 

זניחה.

דיון
הערכה  דמוגרפים,  הסוציו  מאפייניהם  נבחנו  במחקר 
וכן דיכאון ואיכות החיים של 120  עצמית ומיקוד שליטה 
תום  לאחר  שבועות   24 לפחות  שהיו   ,C דכ"נ  מטופלי 
ה"מחלימים"  קבוצת  בין  השוואה  נערכה  כן,  כמו  טיפול. 
לבין קבוצת ה"לא מחלימים" על פי מאפיינים אלה. בנוסף, 

נבחנו המשתנים המנבאים דיכאון ואיכות חיים.
הסוציו  מאפייניהם  פי  על  השתייכו  הנחקרים 
בישראל.  הביניים  מעמד  לאוכלוסיית  דמוגרפיים, 
כרוני  חולי  ושיעורי  טוב,  פחות  היה  הבריאותי  מצבם 
סימפטומים  חרדה,  לב,  מחלות  דם,  לחץ  יתר  כאב,  )כגון 
גבוהה  בשכיחות  נמצאו  העיכול(,  למערכת  הקשורים 
)שנתון  ה־44  גילאי  בממוצע  הבריאה  לאוכלוסייה  יחסית 

סטטיסטי לישראל, 2011(.
גבוהים  נצפו שיעורים  בקרב קבוצת ה"לא מחלימים" 
יותר של שימוש בסמים בעבר, תפיסת מצב בריאות פחות 
בחיי  שמפריע  כאב  פחותים,  מזון  וצריכת  תיאבון  טובה, 
גם  עייפות.  ותחושת  דכדוך,  בראייה,  הפרעות  היומיום, 
ומצב  בטיפול,  הצלחתם  למרות  ה"מחלימים",  בקבוצת 
חלקם  מחלימים",  ה"לא  של  מזה  יותר  הטוב  בריאותם 
חולי  גופניים,  סימפטומים  על  להתלונן  המשיכו  עדיין 
פיזי, חרדה, כאב וכן סימפטומים נפשיים וירידה במערכת 
הקליניים  המאפיינים  את  שבדק  במחקר  האוטואימונית. 
אוטואימוניות  מחלות  עם  בחולים  והאימונולוגיים 
מערכתיות, נמצא כי למטופלים שהחלימו מדלקת פרקים, 
המחלימים  קבוצת  של  לאלה  הדומות  תלונות  מציגים 

.)Casals et al., 2009( C מדנ''כ
"הלא  מקבוצת  ניכר  חלק  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר 
מחלימים", הראו שהם עדיין "מתקשים להסתגל לדרישות 
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היום־יום" )לעבוד, להסתדר בבית ועם אנשים אחרים(. הם 
ועדיין  תקווה",  וחוסר  יעילות  חוסר  "דכדוך,  חשים  עדיין 
האחרון".  בחודש  שעשו  בדברים  מועט  עניין  "מראים 
סימני הדיכאון הללו דומים באופיים לדיכאון של מטופלים 
מכאב,  גב,  מעקמת  ממושכת,  כרונית  ממחלה  הסובלים 
בטיפול,  הצלחה  מאי  באכזבה  הקשורה  יומיומית  מעקה 
 Chen,( נמוכה  עצמית  ומהערכה  עצמית  יעילות  מאי 
 Eaton, Gallo, Nestadt, & Crum, 2000; Golden,

.)O'Dwyer, Conroy, 2005; Martindale et al., 2006
הערכה  כלכלי,  מצב  השכלה,  בין  שנמצאו  המתאמים 
עצמית, ומיקוד שליטה, לבין איכות חיים ודיכאון, תומכים 
 )Antonovsky,  )salutogenic( הסלוטוגני  המודל  ברעיון 
1979(, בו נטען כי מה שעוזר לפרט להתמודד עם מצבי חולי 
נמנים  לרשותו.  העומדים  ההתמודדות  משאבי  הם  ועקה 
ואישיותיים.  שיוכיים,  נרכשים,  התמודדות  משאבי  עמם 
שלושתם.  את  כללו  המחקר  משתני  כי  אפוא,  לומר  ניתן 
כלכלי  ומצב  עיסוק  השכלה,   ,SVR משפחתי,  מצב  כך, 
ומוצא  מגדר  בריאות,  מצב  גיל,  נרכשים.  משאבים  הינם 
עצמית,  הערכה  ואילו  שיוכיים,  התמודדות  משאבי  הינם 
מיקוד שליטה, דיכאון ואיכות חיים הם משאבי התמודדות 
אלה.  משתנים  של  חשיבותם  הועצמה  במחקר  אישיים. 
העצמית  והערכה  השליטה  מיקוד  של  הגבוה  משקלם 
 ,C דכ"נ  מטופלי  בקרב  החיים  ואיכות  דיכאון  בניבוי 
כלעומת משקלם הזניח יחסית של גורמים אחרים )הצלחה 
בטיפול, בעיות בריאות ותחלואה, מצב כלכלי(, יכול להעיד 

עליהם כעל משאבי התמודדות אישיים חשובים.
"המחלימים"  קבוצת  בקרב  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר 
נמצא שיעור גבוה יותר של בעלי השכלה גבוהה. אי לכך, 
המסייע  גורם  הינה  גבוהה  השכלה  רמת  כי  לטעון  ניתן 
ככל   ,C דכ"נ  מטופלי  בקרב  כי  דווח  החלמה.  לתהליך 
למידע,  נגיש  יותר  היה  כך  יותר,  משכיל  היה  שהפרט 
מודעתו לבעיות חולי ובריאות היתה גבוהה יותר, וכך יותר 
נקט בהתנהגויות בריאות כולל היענות לדרישות טיפוליות 

.)Surjadi, Torruellas, Ayala, Yee & Khalili, 2011(
כמו כן, קבוצת "המחלימים" התאפיינה במיקוד שליטה 
גבוהה  חיים  ובאיכות  יותר,  נמוכות  דיכאון  ברמות  פנימי, 
מחלימים".  ה"לא  קבוצת  ציוני  לממוצעי  בהשוואה  יותר 
מכאן ניתן להניח כי מיקוד שליטה פנימי והערכה עצמית 
גבוהה עשויים להיות גורמים המסייעים להצלחת הטיפול. 
קשר  קיים  כי  יטענו  הביו־פיזי,  המודל  בתפיסת  הדוגלים 
כימי בין מרכיבי האישיות הללו לבין התגובה הוויראלית, 
ובמיוחד הקשר בין דיכאון, תפיסת איכות חיים טובה יותר 

.)Abraham et al., 2006( והיעלמות הווירוס
 Antonovsky,( הסלוטוגני  במודל  התומכים  יוסיפו 
בחוסן  מתאפיינים  ה"מחלימים"  המטופלים  כי   ,)1979
הערכה  בעלי  אנשים  שכן,  יותר.  גבוהים  עצמית  וביעילות 
יותר  הם  חולי,  על  פחות  מתלוננים  גבוהה,  עצמית 
פתרון  תהליך  טוב.  רוח  מצב  ובעלי  בטבעם  אופטימיים 

הבעיות שלהם נעשה בצורה יעילה ומועילה. הם גם נוטים 
אירועים  מייחסים  ואינם  מעשיהם,  על  אחריות  לקבל 
לאחר  או  מזל,  לגורל,  להם  שקרו  חיוביים/שליליים 
המשמעותי. הם רואים עצמם שווים לפחות כמו האחרים. 
לרוב הם אינם מוותרים לנוכח קושי, ויותר מתמידים. הם 
פחות  נוטים  גם  ולכן  ככישלון,  עצמם  את  תופסים  אינם 
 .)Antonovsky, 1979; Rosenberg, 1965( לפתח דיכאון
אי  בשל  נמוכה,  עצמית  הערכה  בעלי  אנשים  לעומתם, 
אמונתם בעצמם ובשל חוסר יכולתם להתמודד עם מצבים 
יותר  ונוטים  שווים"  "כלא  עצמם  את  תופסים  מורכבים, 
לדיכאון. אין להם מספיק כלים לפתרון בעיות, הם מובסים 
 Orth, Robins & Meier,( בקלות, וגם לא מנסים להצליח

.)2009
הדיכאון,  שונות  להסבר  ההיררכית  הרגרסיה  במודל 
ולהערכה   ,57.5% של  תרומה  הייתה  השליטה  למיקוד 
העצמית - של 7.3%. לעומתו, במודל הרגרסיה ההיררכית 
הללו  המשתנים  של  משקלם  החיים,  איכות  להסבר 
השליטה  ומיקוד   63.5% תרמה  עצמית  הערכה  התחלפו: 

6.8% להסבר שונות איכות החיים.
הממצאים הללו מצביעים על יחסי הגומלין בין מרכיבי 
התנהגות  ובין  עצמית(  והערכה  שליטה  )מיקוד  אישיות 
דפוסי  על  משפיע  הפרט  של  האישיות  מבנה  הפרט. 
כך,  התנהגותו.  ועל  עצמו  את  תפיסתו  על  שלו,  החשיבה 
אונים,  כחסר  עצמו  את  תופס  חיצוני,  שליטה  מיקוד  בעל 
התנהגותם  דפוס  את  תואם  התנהגותו  ודפוס  ערך  כחסר 
להסביר  ניתן  מכאן  הדיכאון.  מתסמיני  הסובלים  של 
השליטה  מיקוד  של  הרב(  )משקלו  הגומלין  יחסי  את 
של  החשיבה  דפוסי  דומה,  באופן  דיכאון.  בניבוי  החיצוני 
לחשיבה  אותם  מובילים  הגבוהה,  העצמית  הערכה  בעלי 
מחושבת  להעזה  סביבתם,  ועל  עצמם  על  אופטימית 
בהשגת  ולהצליח  להגשים  מנת  על  סיכונים  וללקיחת 
מטרות החיים. הצלחתם בהשגת מטרות החיים מעצימה 
בהשוואה  טובה,  כיותר  חייהם  איכות  את  תפיסתם  את 

לבעלי הערכה עצמית נמוכה.
רנדומאלית  לא  דגימה  למחקר מספר מגבלות. שיטת 
ומדגם קטן יחסית מגבילים את יכולת ההכללה של ממצאי 
ניתן  לא  החתך,  מחקר  של  טיבו  בשל  בנוסף,  המחקר. 
להסיק על סיבתיות. כמו כן, לא נעשתה השוואה בין סוגי 
הטיפול  הצלחת  וסיכויי  הטיפול  )משך  השונים  הג'נוטייפ 
בקרב  אחידות  הייתה  ולא  לג'נוטייפ(,  בהתאם  משתנים 
הנחקרים מבחינת הזמן שחלף מאז תום הטיפול - עובדות 

שעלולות היו להטות את ממצאי המחקר.
עצמית,  הערכה  בריאות,  מצב  השכלה,  רמת  לסיכום, 
הטיפול  להצלחת  קשורים  להיות  עשויים  שליטה,  מיקוד 
דיכאון,  כמנבא  נמצא  שליטה  מיקוד  כן,  כמו   .C בדכ"נ 
ואילו הערכה עצמית נמצאה כמנבאת איכות חיים, כאשר 
בעיות  בטיפול,  )הצלחה  הגורמים  שאר  של  תרומתם 
יחסית. מבנה  זניחה  הינה  ותחלואה, מצב כלכלי(  בריאות 
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אישיות עשוי לנבא את רווחתם של מטופלי דכ"נ C לאחר 
סיום הטיפול.

הערכה  של  הגדול  משקלם  אודות  הידע  הרחבת 
בניבוי  בניבוי איכות החיים ושל מיקוד השליטה  העצמית 
הדיכאון, פותחת ערוץ נוסף להתערבות הסיעוד ולשיתוף 
פעולה בין הדיסציפלינות השונות. שיתוף פעולה זה יקדם 
את איכות הטיפול בקרב מטופלי דכ"נ C לפני טיפול, בזמן 

טיפול ולאחריו.
יישומית  תרומה  זה  לממצא  פרופסיונאלי,  מהיבט 
לב  תשומת  הסיעודי.  הטיפול  ניהול  לתחום  ומשמעותית 
ומיקוד  העצמית  הערכה  כמו  אישיות  למשתני  הסיעוד 
השליטה, והבנת הקשר שבין משתנים אלה לשיפור איכות 
החיים ושיפור מצב הדיכאון בקרב מטופלי דכ"נ C, יכולות 
במדעי  יותר  מעמיקה  להתמקדות  הסיעוד  את  להצעיד 
ההתנהגות, ולמתן טיפול תומך נפשי טוב יותר. התמקצעות 
הסיעוד בפן הפסיכולוגי חברתי של מבני האישיות יחד עם 
ההתמקצעות בתחומי הבריאות הפיזית והתפקודית צפוי 
לשפר את איכות הטיפול ולמנף את יוקרת מקצוע הסיעוד.
של  הכלים  לארגז  להוסיף  מומלץ  זאת,  כל  לאור 
עצמית,  הערכה  לאומדן  מחקר  כלי  בסיעוד,  העוסקים 
אבחון,  למטרות  חיים  ואיכות  דיכאון  שליטה,  מיקוד 
חשוב  זה  דבר   .C דכ"נ  מטופלי  של  ומעקב  התערבות 
במיוחד אם שוקלים לתת ל"לא מחלימים" הזדמנות שנייה 

לטיפול.
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59 )49.2(תיכוני

44 )36.6(על תיכוני ואקדמית
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מצב בריאות

SVR )הצלחה בטיפול(

הערכה עצמית
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מיקוד 
שליטה

1.000**.758**.343**.331.150**-.421**.504**-.243**-.759

הערכה 
עצמית

1.000**.397**.285.117**.-418**.395**-.245**-.756

C: מאפייני "מחלימים" לעומת "לא מחלימים" בתום טיפול תרופתי נגיפית  דלקת כבד 



ע ד י ף  ו ג חוברת 11 )מרץ 2014(80

מצב 
כלכלי

1.000.156*.128**-.337.150**-.327**-.405

331-.**102.-277.**029.-204.*1.000השכלה
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טבלה מס' 5: ניתוח רגרסיה על פי המודל המלא לניבוי דיכאון

Beta(β)tSigמודל
SVR.3216.2700.000

1362.7920.006.בעיות במע. עיכול

1472.8070.006.תחלואה ומצב בריאות
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Patients' Socio-Demographic and Personality 
Characteristics after Completion of Treatment of 
Viral Hepatitis C: Responders vs. Non-responders

Abstract
Background: HCV (Hepatitis C virus) patients struggle with the disease is long and 
difficult, while its outcome is uncertain. Self-esteem and locus of control have been 
identified as coping resources related to depression, quality of life and treatment 
outcomes in various study populations. Understanding the factors contributing to 
the recovery and well-being of HCV patients, may help health care providers plan 
intervention strategies, which would support these patients.
Aims: 1. To compare responders' (patients having a sustained viral response 24 weeks 
post treatment) and non-responders' socio-demographic and health characteristics, 
depression, self-esteem, locus of control, and quality of life, in HCV patients after 
completion of treatment. 2. To identify the predictors of depression and quality of life 
in these patients.
Method: The study had a cross-sectional descriptive correlational design. Data 
collection was conducted between 2008 and 2011. A convenience sample of 120 
HCV patients, who completed the treatment between 2008-2011, and identified via 
computerized database system, completed a questionnaire.
Results: Responders (N=72) had higher ratings in variables of education, health, self-
esteem, locus of control, depression, and quality of life, than non-responders (N=48). 
Locus of control was the main predictor of depression (57.5% of variance), while the 
main predictor of quality of life was self-esteem (63.5% of variance). Contribution of 
other factors (Treatment outcome, health problems, and financial status) was relatively 
negligible.
Discussion and implications: Education level, health status, self-esteem, locus of 
control, may be related to HCV treatment outcome. Furthermore, locus of control and 
self-esteem may predict the well-being of HCV patients after completion of treatment. 
It is recommended that nurses use tools for assessment of self-esteem, locus of control, 
depression, and quality of life for diagnosis, intervention and follow-up of HCV patients.

Keywords: Hepatitis C virus, responders, self esteem, locus of control, depression, quality of life
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