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 ביטויים, השפעות והתמודדות.  מיכל גלב  –העברה נגדית בקרב מורים  

  –ם לבין תלמידיהם וניהול הכיתה , בשל המורכבות של האינטראקציה בינעבודתם של מורים

מעוררת בהם פעמים רבות רגשות חזקים אשר עלולים להשפיע על התנהגותם ותפקודם בכיתה  

ם של רגשות  הינה עבודה שעשויה לערב טווח שלהוראה ועל תחושות הלחץ והמצוקה שלהם. 

(. לאור המורכבות של מערכות היחסים בין מורה  Liljestrom et al., 2007חזקים משמחה לזעם )

העבודה הרגשית  (. Sutton, 2007כל הזמן לעסוק ולשמר עבודה רגשית ) וריםמ  צריכים–לתלמיד 

והאנרגיה הרבה שהם צריכים להשקיע בהתנהלות היומיומית שלהם עם התלמידים והכיתה,  

( מובילים לרמות גבוהות של תשישות נפשית  Day et al., 2007בתנאי עבודה לא פשוטים )

מורים בחינוך ציבורי בארץ ובעולם סובלים  (. Hakanen et al., 2006ושחיקה בקרב מורים )

משחיקה נפשית משמעותית וחלקם בוחרים לעזוב את המקצוע בשל קושי להתמודד עם הרגשות  

משמעותית במיוחד בשל עומס העבודה  החזקים שהם חווים כחלק מעבודתם. בישראל תופעה זו 

(. על  2004)שורק, טל ופז,  צפופות( )למשל, שעות עבודה רבות יחסית וכיתות הגדול המוטל עליהם

על   םמנת להפחית את שיעורי השחיקה הנפשית של מורים ולהפחית השפעות שליליות שלה

נפשית עם  ה  םחשוב לסייע להם בהתמודדות -המורים, התלמידים והאינטראקציה ביניהם 

הליך  ת  –עבודתם. המאמר הנוכחי מציע דרך לעשות זאת דרך הפריזמה של 'העברה נגדית' 

כוללת את התגובות הרגשיות המודעות  .  'העברה נגדית'  לפסיכותרפיה  המתרחש בהוראה בדומה

אמנם   (.2007והלא מודעות של המטפל )או המורה( הנובעות מעולמו ועצמיותו כאדם )גולדשטיין,  

המתייחסים לדרך    ספורים מאמרים רקהעברה נגדית נחקרה בעיקר בפסיכותרפיה אך קיימים 

בקרב מורים. המאמר הנוכחי יציג את המקורות,  גם בה תופעה זו רלבנטית ובאה לידי ביטוי 

המלצות   רה נגדית בקרב מורים ויציעהטריגרים, הביטויים והתוצאות האפשריות של תגובות העב

ותיהן  למורים איך לנהל בצורה טובה את תגובות העברה הנגדית שלהם על מנת להפחית את השפע

למרות קיומם של מספר מאמרים שהתייחסו לרלבנטיות של העברה נגדית  השליליות על עבודתם. 

למורים, המאמר הנוכחי מציג את הנושא בצורה קוהרנטית ומלאה יותר ואת ההמלצות  

 היישומיות הנובעות ממנו. 

המביעים  )או תלמידים(   מטופליםההקבלות בין פסיכותרפיה לבין הוראה בצורך להתמודד עם 

זוהו כבר על ידי פרויד   –ללימוד ולשינוי על מנת להשיג את מטרותיהם  -התנגדות לשיתוף פעולה 

(Freud, 1937 .)מקובל לבחון מספר היבטים  בפסיכותרפיה בבחינה של תופעת העברה נגדית ,

ת  (, השלכות/ תוצאוmanifestations(, ביטויים )triggers(, גורמים )originsשלה: מקורות )
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(effects) לקונפליקטים הלא פתורים או   מתייחסיםמנהל אותה המטפל.  מקורות  ן והדרכים בה

במקרה  . (Hayes & Gelso, 2001) החוויות האישיות המתעוררות במטפל בעת ההעברה הנגדית

אלה יכולים להיות מערכות יחסים שהיו להם עם הוריהם או שיש להם כיום עם   -של מורים  

  – למשל, כאשר המורה לא מצליח להשליט סדר בכיתה או להשיג את מטרותיו בשיעורילדיהם.  

  ותגובותיאשר יעצימו את  –עלולות להתעורר בו חוויות מוקדמות של כשלון וחוסר שליטה 

הנפשיות באותו מצב. במקביל, תגובות מסוימות של התלמידים ובעיות התנהגות שלהם עלולה  

מצוקה וחוסר אונים שחוו באינטראקציות דומות עם ילדיהם  לעורר במורים תחושות כעס, 

    שלהם.

. גורמים  הגורמים או הטריגרים המעוררים תגובות העברה נגדיתהמרכיב השני שנבחן הוא  

אשר  –  מאפיינים של תלמיד מסוים )כמו יכולות, תחומי עניין, מבנה גוף( :עלולים להיות אלה

מה   –יו או מישהו אחר שהם מכירים באופן אישי  מזכירים למורה את עצמו, את אחד מילד

עם אנשים   תו תלמיד לבין חוויות קודמות שלו לאו שמקשה עליו להפריד בין ההתייחסות שלו

בעלי מאפיינים דומים. בנוסף לכך, מאפיינים מסוימים של תלמיד עלולים לעורר סוגיות אישיות  

עודף עלולים לעורר במורה רתיעה או אף  . למשל, ילדים בעלי משקל המורהמתמודד  טעונות איתן

גועל שהם חשים כלפי עצמם כבעלי משקל עודף וזכרונות על הדרך בה התייחסו אליהם לאורך  

מאד גבוהה, עלולים לעורר   האינטליגנצינוספת היא ילדים בעלי  ה השנים בגלל משקלם. דוגמ

קיבל יחס שונה מההורים  במורה רגשי נחיתות או זכרונות ילדות על חיים בצל אח גדול גאון ש

התנהגויות חברתיות ורגשיות בין הילדים  גם להתעורר בעקבות   עשויהעברה נגדית ומהחברה. ה

 ,Weissוד בכיתה )חומרי הלימ ורה, בעיות משמעת או קשיים בהעברתלבין עצמם ובינם לבין המ

גורמים נוספים אשר עלולים לעורר או להחריף תגובות העברה נגדית הם עומס עבודה או   (.2002

עמיתים או הנהלה. כאשר המורה מרגיש שאין לו מספיק משאבים )למשל,  צד חוסר תמיכה מ

ע  תמיכה חברתית, חוסן, הכשרה בהתמודדות עם בעיות התנהגות, תנאי עבודה קשים( כדי לבצ

ות התלמידים )למשל, חוסר אונים(  התגובות הרגשיות שלו להתנהגוי –את עבודתו בצורה טובה 

 (.  Chang, 2009חזקות יותר )ראה סקירה,  תהיינה

או   -במחשבות או רגשות שיחווה המטפל  -ביטוייה של העברה נגדית עשויים להיות פנימיים 

תגובות פנימיות   (. 2009)פרלוב, א מילוליות חיצוניים דרך טווח רחב של התנהגויות מילוליות ול

להעברה נגדית עשויות לכלול תסכול, חרדה או אשמה. תסכול הינו הרגש השלילי שמוזכר הכי  

כאשר הם חשים שאינם מצליחים להשפיע על התנהגויות התלמידים ולקדם   הרבה על ידי מורים 

  גם תסכול יכול. ם כמוריםאותם במידה שהיו רוצים ואינם עומדים במטרות שהציבו לעצמ
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התמודדות חוזרת עם בעיות התנהגות של תלמידים מסוימים ותחושה של המורה  להתעורר ב

(. Sutton, 2007)שהוא חסר אונים מול התלמידים  –מצליח להשליט משמעת בכיתה  אינושהוא 

רגשות תסכול אלה מלווים פעמים רבות גם בתחושות אשמה שמורים מרגישים הן על כך שהם 

מצליחים לתרום משמעותית להצלחתם של תלמידיהם והן אשמה עצמית על הכעס שהם   אינם

בניגוד להתנהגות של 'מורה אופטימאלי'   יםכעומד יםחשים ומבטאים כלפי התלמידים ונתפס 

(Hargreaves & Tuckers, 1991  תגובה רגשית נוספת של העברה נגדית שחלק מהמורים חווים .)

. תחושה זו  חרדהחשיפה מתמשכת להתנהגויות בעיתיות ואף לאלימות של תלמידים היא  בעקבות

נובעת מתחושת חוסר שליטה על התנהגויות התלמידים וחשש שהם יפגעו בהם או אחד בשני  

(Bullough et al., 2006.)   העברה נגדית עלולה לבוא לידי ביטוי   התנהגותיים, מבחינת ביטויים

מורה עלול להעריך בדרך שלילית או להגיב בדרך  למשל,  .בהיבטים שונים בתפקידו של המורה

תוקפנית כלפי תלמיד המעורר בו רגשות חזקים או לחלופין להתעלם מהתנהגויות בעיתיות של  

תעוררים בו.  מ ד עם הרגשות החזקים ההתלמיד או מקונפליקט בין תלמידים מתוך קושי להתמוד

תגובות העברה נגדית עשויות לבוא לידי ביטוי גם בהחלטות שיקבל המורה לגבי הדרך בה יעביר  

את חומרי הלימוד, לגבי עונשים או פרסים לפי התנהגות התלמידים, לגבי דיונים כיתתיים  

ל האינטראקציות שיצור  ע  . תגובות 'העברה נגדית' גם תשפענהוהתנהלות הכיתה באופן כללי

מצד אחד, כאשר המורה תשוש רגשית הוא  להם.  ןשיית ומידת תשומת הלב   כל תלמידהמורה עם 

(. Chang, 2009עלול לחוש אדישות כלפי תלמידים ולא להיות זמין נפשית אליהם ואל צרכיהם )

שונה    באופןתייחס לה  עלול המורהמצד שני, בעקבות תגובות רגשיות לתלמידים מסוימים, 

לתת להם יותר תשומת לב והתייחסות פרטנית או להתעלם ממעשיהם    –מסוימים לתלמידים 

  תפקוד הכיתהפגוע בל  ולתפוס אותם בצורה שלילית. התנהגויות אלה של המורה עלולות

 (.  Field, 1989)  ובהתנהלות בין התלמידים

בפסיכותרפיה מתייחס לדרך בה  ההיבט האחרון בו נהוג לבחון את התופעה של העברה נגדית 

מנהל אותה המטפל.  משום שאף אחד אף אינו פטור לחלוטין מרגשות שליליים או מתגובות  

ינהל בצורה נכונה את תגובות ההעברה הנגדית שלו על   מטפלהנובעות מעולמו הפנימי, חשוב שה

ם, האלמנט  לפי מחקרים בתחו(.  2007מנת להפחית את השפעותיהן השליליות )גולדשטיין, 

התבוננות    –נגדית הוא מודעות עצמית של המטפל המשמעותי ביותר בניהול נכון של העברה 

הם נובעים    בחינת המידה בההרגשות, הזכרונות וההתנהגויות שלו במהלך עבודתו ווהערכה של 

(.  המלצה זו רלבנטית ומשמעותית גם עבור  Hayes, 2002; Jackson, 2001מחייו האישיים ) 
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כאשר  (.Weiss, 2002, אשר פעמים רבות אינם מודעים לתגובות ההעברה הנגדית שלהם )מורים

להיות לכך השלכות    עלולות  -שם לב לגורמים לרגשות המתעוררים בו בעת עבודתו  אינו מורה 

שליליות משמעותיות על הדרך בה ינהל את הכיתה. הוא עלול להגיב להתנהגויות התלמידים  

אולי יעילה בטווח הקצר אבל פעמים רבות פוגעת בתלמידים ובעצמו   בדרך תקיפה חריפה אשר

בטווח הרחוק. הוא עלול גם להתנתק רגשית מהסבל של תלמידיו או להפוך למעורב יתר על  

מה שיכול לסייע  לאור זאת, נראה ש המידה בקשיים שלהם מתוך הזדהות עם מה שהם חווים. 

הוא מודעות   -מעותית שהם חווים בעבודה השחיקה הנפשית המשלהתמודד עם   בארץ למורים

במקום דיכוי והדחקה של   –( Chuah & Jakubowicz, 1999ראה סקירה, ) וקבלה של רגשותיהם

ולהשתמש ברגשות  מחנכים צריכים לזהות, להכיר  (.Liljestrom et al., 2007)ראה רגשותיהם 

תלמידים מסוימים,  בינם לבין אינטראקציות ובמיוחד בעת  –במהלך עבודתם המתעוררים בהם 

. בדומה   גורמים רלבנטיים נוספים )כמו הורים, עמיתים והנהלה(קבוצות של תלמידים, כיתות ו

לפסיכותרפיה, כאשר מורה פועל להדחיק ולהסתיר את רגשותיו במקום לנסות להשתמש בהם  

פקוד שלו והזמינות הנפשית  הת –כדי לשפר את עבודתו ולהבין את התלמידים והתהליך בכיתה 

מעבר למודעות, חשוב  (. Chuah & Jakubowicz, 1999)ראה סקירה )שלו לתלמידים נפגעים 

רמים לתגובות העברה נגדית חזקות, על מנת  ו גיפעלו כדי להבין מהם המקורות וה  שמורים גם

ם אלה וכך  גורמי לעבד סוגיות אישיות בלתי פתורות ולמצוא דרכים יעילות יותר להתמודד עם

 ,Raider-Roth, 2005; Slater, McCarthy Veach, & Li) השלילית להפחית את השפעתם

תהליך אישי כזה של מורה יוכל לסייע לו לקבל החלטות ולפעול בכיתה לפי מה שמתאים   (.2013

   (. Weiss, 2002)ראה ונכון לאותו תלמיד או כיתה  

( בחנו את התופעה של העברה נגדית דרך Slater et al., 2013המחקר של סלייטר ושות' )

מצבים  באוניברסיטה גדולה בארצות הברית. הם מצאו ש םמצטייניראיונות עם מרצים מומחים  

כהתנתקות ממערכת היחסים איתם ו/או   המרצה פירש את ההתנהגויות של סטודנט בהם

תגובות  אצלם ו עורר הת  –מסביבת הלמידה או כאשר התעורר קונפליקט בין המרצה לסטודנט 

. בנוסף לכך, כאשר המרצים חשו הזדהות עם סטודנט לאור דמיון בין  משמעותיות  העברה נגדית

התעוררו אצלם תגובות העברה נגדית שכללו רגשות    – עצמו  מה שהוא עבר לחוויות אישיות שלו

או  לבוא לידי ביטוי ברגשות   לולותכמו פחד, כעס או חמלה. תגובות של העברה נגדית היו ע

.  ת( ובהתנהגויות גלויות עימומחשבות שליליים כלפי התלמיד או כלפי עצמם )ביקורת עצמי

המרצים במחקר זה דיווחו שהם נעזרים באנשים אחרים כדי לקבל תמיכה להתמודדות עם  
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תגובות העברה נגדית  את תגובות העברה נגדית ובאסטרטגיות שונות על מנת למנוע או לנהל 

דנטים. במקרים מסוימים המורים נמנעו מתכנים או סטודנטים מסוימים  באינטראקציה עם סטו

ה  כדי להגן על עצמם מתגובות אלה. לפי ממצאים אלה קיים קשר בין מידת המודעות של המור 

צליחו לנהל אותן בצורה יעילה. ההמלצה של  לתגובות ההעברה הנגדית שלהם לבין המידה בה ה

ביניהם על החוויות שלהם בכיתה ויקבלו משוב מאחרים   שמרצים ישוחחו ההייתחוקרי מחקר זה 

מחקר זה מהווה צעד חשוב  . (Slater et al., 2013) איך הם מתמודדים עם תגובות העברה נגדית

לבחינת ההשפעה של העברה נגדית בהוראה, אך הוא נעשה בדרך של ראיונות בהם המרצים 

בהכרח משקף את   אין הואנגדית. לכן, שיחזרו מקרים שחוו בעבר התואמים לתופעה של העברה  

  בנוסף לכך, מחקר זה נעשה על מרצים קיומה של התופעה בקרב מורים באופן כללי. 

 באוניברסיטה ואינו בהכרח משקף את תגובות ההעברה הנגדית של מורים בבתי ספר.

לאור ההשפעה  המשמעותית שיכולה להיות לתגובות העברה נגדית על עבודתם של מורים,  

להיות מודעים  שוב ראשית לכלול בהכשרה של מורים לימוד מיומנויות נפשיות שיסייעו להם ח

 ,Weissבצורה נכונה ) לידי ביטוי ולנהל אותןואיך הן באות   מה מקורןלתגובות העברה נגדית, 

הם חווים באופן  שלשים לב למה  שמורים ימצאו את הזמן והמקום(. במהלך עבודתם חשוב 2002

אישי, לדבר עם עמיתים לגבי רגשות חזקים שהתעוררו במהלך עבודתם ועל תגובות שהיו להם  

ם שהיו מוגזמות או לא מתאימות. מורים עובדים  אירועים בכיתה שלהרגשתללתלמידים או  

הרבה מאד שעות בעומס עבודה מאד גדול ולכן אין להם מתי לשים לב למה קורה בתוכם ולעבד  

למצוא את המסגרת לעשות תהליכים מסוג זה כדי להפחית    ,ות חזקים. חשוב למרות העומסרגש

 שחיקה נפשית של מורים, להגביר את יעילותם המקצועית ולצמצם עזיבה של מורים את עבודתם. 
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