4
גמישות באימו
על פי הערכה ,זוג הורי מסוגל באופ פוטנציאלי להפיק בהזדווגות אחת
 64טריליו צאצאי שוני זה מזה מבחינה גנטית 1.הא יש ,אפוא ,פלא
בכ שבני אד ה כה שוני זה מזה?
אנו שוני זה מזה במזגנו ,בקצב שלנו ,בחתימת ידנו ובטביעת האגודל
שלנו .אנו מעדיפי ספרי שוני ,אנשי שוני ,סוגי שוני של מוזיקה
ושל עבודה .אחדי מאתנו ה רשלני ,אחרי קפדני .רבי שלווי,
רבי אחרי מתוחי .אנו בהירי עור ,כהי עור ,דקי גזרה או מוצקי.
ההיסטוריה התורשתית והסביבתית מתאחדות והופכות כל אחד מאתנו
לייחודי באמת ,לאד שאינו זהה לא! אד אחר.
מאמני מיומני מגלי רגישות להבדלי הללו ,ומתאימי את תהלי
האימו לאד שעמו ה עובדי .היכולת לגלות גמישות ע אנשי ,צועדת
האמ" .על מנת לבצע זאת ,מאמני הינ קשובי ללא
יד ביד ע פיתוח ֵ
הר! ,מחפשי ומגלי אותות לגבי תהליכי החשיבה ,האמונות ,ממדי
ההוויה המועדפי והסגנונות של האד האחר .מאמני מרחיבי
בהתמדה את הרפרטואר שלה ,כ שיש ביכולת להתאי את סגנונ
למגוו של מצבי ושל יחידי .א! על פי שאיננו מגדירי זאת כמטרה
נפרדת של האימו ,פיתוח גמישות הוא תנאי מוקד נוס! להבנת תהליכי
הלמידה של מורי ובשאיפה להולונומיה .בפרק  ,7נבח את מצב התודעה
59
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המאפיי גמישות .כא אנו מציגי מידע על אודות חמישה תחומי שבה
מאמני מיישמי גמישות :תפיסה ,סגנונות חשיבה ,מערכת אמונותִ ,מגדר
ואתניות.

הבנת התפיסה
כל אחד מאתנו חווה את העול בדרכו שלו .למעשה ,כל המידע שאנו
מקבלי באמצעות עינינו ,אוזנינו ,אפינו ,פיותינו ועורנו ,עובר תהלי של
ברירה ושיבוש עוד לפני שהוא מגיע למוחנו .כ ,למשל ,הקני והחרוטי
שברשתית אינ מגיבי לאור עצמו ,אלא להבדלי באור .כאשר את
קוראי ספר זה ,עיניכ מעפעפות באופ המגרה את קני העי ואת קו
הגבול שבי האזור השחור ללב ,דבר המוביל להקרנה של תמונה הפוכה על
הרשתית .תמונה זו מקודדת באופ חשמלי ומורכבת מחדש בקליפה
החזותית של המוח .אנו בוני ,אפוא ,במוב המילולי ,את התמונות שאנו
"רואי".
יתר על כ ,התמונות שאנו "רואי" מוכתבות על ידי התכונות הפיזיות
הייחודיות של העי האנושית .עיניה של דבורת דבש אינ יכולות להבחי
באות גלי אור שאנו מסוגלי להבחי בה ,וה אינ רואות את הצבעי
הרגילי שאנו רואי .א נביט יחד בפרחי ,הדבורי יחושו בדבש ואילו
אנו נזהה את עלי הכותרת הלבני ואת המרכז הצהוב של החיננית .כלב
יראה ערוגת פרחי באופ שהיינו רואי אותה אילו הסתכלנו דר עדשה
רחבת זווית ,ובצבעי שחור ולב .עטל! יחווה את הג כהד של סריקה על
2
קולית.
ההבדלי בי תפיסת של בני אד לתפיסת של מיני אחרי
נקבעי באופ גנטי ,א ה מושפעי ג מ הסביבה .בניסוי שנער בבית
3
הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד ,הוכנסו גורי חתולי לקופסה
לבנה שבה היו פסי שחורי מאונכי בלבד .קבוצה שנייה של חתולי
גדלה בעול שבו פסי אופקיי בלבד ,וקבוצה שלישית בקופסה לבנה
לגמרי .לאחר שנחשפו לתנאי אלו במהל הימי הקריטיי שבה
מתפתחת הראייה ,מוחותיה של החתלתולי התאימו עצמ לאות
תנאי למש כל חייה .למשל ,החתולי שגודלו בעול אופקי לא היו
מסוגלי להבחי בחפצי מאונכי ,כמו רגלי כסאות .צ'ופרה )(Chopra
מציי" :אי זה משו שלא האמינו בקיומ של קווי אופקיי ,אלא
משו שמוחותיה חסרו את הקשרי שיאפשרו לה לתעד את הדברי
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שקלטו" 4.תופעה זו מכונה "מחויבות קוגניטיבית לא בשלה" .המחשבה
שהדברי ה כפי שה נראי פשוט אינה נכונה.
תהליכי דומי של ברירה ,שיבוש ובנייה מתרחשי בכל אחד מחמשת
חושינו :ראייה ,שמיעה ,מגע ,טע וריח .זוהי הסיבה לכ שאנו מתארי
את עיבוד המידע החושי אצל בני אד במונחי של "מערכות ייצוג".
כלומר ,מה שאנו שומעי הוא ייצוג של הצליל המקורי במוחנו ,ומה שאנו
רואי הוא ייצוג של תמונה .המציאות נוצרת עמוק בתו מוחנו 5.יתר על
כ ,כאשר אנו חושבי ,אנו חווי מחדש את המידע בצורה החושית שבה
חווינו אותו לראשונה :כתמונות ,צלילי ,תחושות ,טעמי או ריחות.
כיצד דבורי הדבש" ,מערכות ייצוג" וחמשת החושי ,משפיעי על
המאמ הקוגניטיבי? הבנת האופ שבו כל אחד מאתנו מעבד מידע בדרכו
שלו ,מאפשרת לנו להבי את נקודות המבט של האחרי כשונות ,לא
כמוטעות .אנו מגיעי להבנה שעלינו לגלות סקרנות באשר לרשמיה
ולהבנת של אנשי  -לא להיות שיפוטיי .ככל שנבי טוב יותר את האופ
שבו אד אחר מעבד מידע ,כ נוכל לתקשר עמו טוב יותר.

מערכות ייצוג
מאמני גמישי מגלי רגישות לדרכי הייחודיות שבאמצעות אנשי
מעבדי מידע .אנו חושבי בתמונות ,צלילי ,תחושות ,טעמי וריחות,
ואנו עושי שימוש באות נתיבי עצביי על מנת לייצג את החוויה שלנו
באופ פנימי ולחוות אותה באופ ישיר.
בתרבות המערבית ,המערכות העיקריות שבאמצעות אנו חושבי ה
מערכות הראייה ,השמיעה והתנועה .כל בני האד חושבי תו שימוש
בשלוש מערכות הייצוג העיקריות הללו ,וכל אחד מאתנו מעדי! אחת או
שתיי מה ,א! על פי שלעתי אי אנו ערי למחשבותינו ביותר מאחת מ
המערכות .בנוס! על מערכת ייצוג "מועדפת" ,יש לכל אחד מאתנו מערכת
מובילה .חישבו על יו ההולדת האחרו שלכ .הא ראית קוד כל
תמונות ,שמעת קולות או חווית רגשות? זוהי המערכת המובילה שלכ,
קרש הקפיצה לתהלי החשיבה שלכ .אולי ראית תמונה של פניו של
ידיד ,שבעקבותיה באה תחושת רגיעה .במקרה כזה ,המערכת המובילה
שלכ היא חזותית ,והמערכת המועדפת שלכ ,תנועתית.
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תרשי 14
מערכות ייצוג

חזותי
שמיעתי
חוש הריח
חוש הטעם

תנועתי

מערכת מועדפת …

•
•
•
•

מערכת שאנו עושים בה שימוש יותר
מאשר באחרות.
מערכת שאנו מבצעים באמצעותה הבחנות
דקות יותר.
מערכת שאנו מסתמכים עליה במידה רבה
במצבי דחק.
עד גיל  11או  ,12הפכנו מערכת זו לתבנית
העיבוד הדומיננטית שלנו.

מערכת מובילה …

• מערכת ההתנעה של החשיבה" ,ידית
הפעלה" המשמשת לצורך הבאת מידע אל
השכל המודע.
• אצל אנשים מסוימים ,קיימות מערכות
מובילות שונות לסוגים שונים של חוויות.
למשל ,תמונות כדי להיזכר בחוויות נעימות,
וצלילים כדי להיזכר בחוויות לא נעימות.

מערכת תשומה …

• מערכת עיקרית לקליטת נתונים .מערכת זו
עשויה להיות שונה מן המערכת המועדפת
של אדם.

סינאסתזיה …

• קשר רב חושי ,מיידי ולא מודע.
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האד הגמיש ביותר ,הוא בעל ההשפעה הרבה ביותר בכל מערכת שהיא.
המאמני האפקטיביי ביותר מודעי לסגנונות ,לתבניות ולנטיות שלה
עצמ ושל אחרי .ה עובדי בגמישות ובדרכי שונות ע כל אד,
בהתא לייחודו .הדבר חשוב לצור פיתוח ֵאמ" ,משו שבכל סגנו שהוא
אנו נוטי לחוש נוח יותר ע אנשי שסגנונ דומה לשלנו ,ולפיכ לבטוח
בה יותר.
מאמני גמישי תופרי כל רגע של תקשורת על פי מידותיו של היחיד,
כאשר ה נעני למערכות הייצוג שבה משתמש האד האחר .הדבר מביא
לשתי תוצאות מועילות :יחסי קרבה עמוקי יותר ותקשורת שאינה
מצריכה תרגו .שני סוגי של אותות מצביעי על מערכת הייצוג שאד
משתמש בה ברגע מסוי :שפה ותנועות העיניי.

אותות שפה
המילי שלנו ה לעתי קרובות רמזי לתהליכי החשיבה שלנו ,וישנ
סיפורי שוני על האופ שבו התגלה הדבר לראשונה .על פי גרסה אחת,
בנדלר וגרינדר ) (Bandler and Grinderהבחינו בתבניות דיבור מסוימות
בשעה שהתבוננו בתרפיסטית וירג'יניה סטיר בעבודתה .מטופל אחד אמר
לסטיר" :וירג'יניה ,פשוט איני יכול לראות דברי בבהירות .איבדתי את
תחושת הפרספקטיבה שלי .עתידי לוט בערפל" .סטיר הגיבה" :הבה נראה
הא אני מבינה את התמונה .האופק של חשו .עתיד מכוסה ענני.
היית רוצה לפתח מיקוד בהיר יותר" .המטופל וסטיר ,שניה דיברו בשפה
חזותית עשירה.
מטופל אחר אמר לסטיר" :אני מרגיש שפו .אני פשוט שקוע חלק גדול
מהזמ .איבדתי את האחיזה שלי .פשוט נראה שאיני מצליח לזוז" .מילי
אלה ה תנועתיות בעיקר ,ומציינות רגשות ,תחושות של מישוש ,היבטי
תנועתיי.חושיי של החוויה או היבטי הקשורי ביציבה .סטיר הגיבה:
"מה שאני מקבלת מכ הוא דיכאו עצו .הרי זה כאילו חיית תחת סלע
ומונח על כתפי משקל עצו .אתה חש לח! .היית רוצה לדחו את
הצדה ולהיות רגוע ,נינוח".
התחושות הללו ִ
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תרשי 24
מערכות ייצוג:
מדדי לשוניי לממדי הוויה מועדפי

לעתי ,כאשר את מאזיני לאד ,את עשויי לגלות כי מרבית המילי שבה
הוא משתמש לקוחות מאחד מממדי ההוויה או מערכות הייצוג המפורטי להל.
אד בוחר ,לרוב ברמה לא מודעת ,לבודד מערכת אחת מ הזר המתמיד של
חוויות מערכות הייצוג שלו .זהו מדד לאופ שבו אותו אד מבי בצורה הטובה
ביותר את חוויותיו ,ולאופ שבו תוכלו לתקשר עמו בצורה הטובה ביותר.
תנועתי

חזותי

שמיעתי

לראות
להסתכל
לצפות
להתבונ
ברור
נקודת מבט
זווית ראייה
נקודת השקפה
לראות בדמיו
גלגל העי
מעורפל
מטושטש
אפלולי
צבע חי
קל
שקו!
תמונה
לשק!
חדות
לראות את האור
להתמקד
דימוי
מראה
תובנה
לצפות
אדו
סגול

לחוש
לשמוע
לתפוס
להקשיב
לטפל ב.
לדבר
אנרגטי
לומר לעצמי
במגע ע
להביע במילי
תחושת בט
אמרתי
מוצק
לשוחח
יסוד
לומר
ישר
צלול כפעמו
רגוע
להתכוונ
מתוח
להדהד
בעל משקל
טו
כבד
הרמוני
להתמודד
עצמה
משקל קל
)קול( ר
להעלות סוגיה
צור
לתפוס את המצב
גובה הצליל
לשחרר
)צליל( גבוה
לישו על זה
שקט
להכאיב
מציי/
רגיש
)קול( חדגוני
א אפשר לומר כ לא רציונלי
לא נשמע כדבר הזה טיפוס נדח!
עצ בגרו
יפה אמרת
ָרד
ְמג ֵ
תשובה/להשיב
לשאת באשמה
צליל מתוק
מגע ר

חוש הריח
להריח
ריח
ניחוח
ארומה
ריחני
רקוב
רענ

חוש הטע
לטעו
חסר טע
בטע
להזיל ריר
על קצה הלשו
טעי
ללקק שפתיי
מתוק
חרי!
גלולה מרה
נגס יותר משהוא מסוגל לבלוע

לא ייחודי
לחשוב
לחוות
לדעת
להבי
להבחי
להגיב
מדויק
פתרו
לפתור
אסטרטגיה
הגיוני
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כאשר מאמני מאזיני לאד ,ה עשויי לגלות שמרבית המילי שבה
הוא משתמש לקוחות מאחת ממערכות הייצוג המבוססות על חושי
המפורטות בתרשי  .2.4זהו מדד לאופ שבו החוויה מיוצגת במוחו של
אד ברגע מסוי .זהו ג אות לכ שתוכלו לתקשר ע אותו אד בצורה
הטובה ביותר באמצעות שימוש בשפה מטפורית הלקוחה מאותה מערכת
6
ייצוג .אנו מכני זאת בש התאמה לשונית.
להל דוגמה של דיו בי שני מורי ,שבו המאמנת מתאימה באורח
אינטואיטיבי את שפתה לשפתו של עמית במחלקה שלה .במהל הקריאה,
שימו לב לאופ שבו מריה מתאימה עצמה לסגנונו החזותי של טו.
טו :תודה על כ שהסכמת לצפות בכיתת הכלכלה שלי בסמסטר השני.
מריה :אני מצפה בכיליו עיניי לתצפית .מה אני עומדת לראות בכיתה?
טו :את עומדת לראות תלמידי עורכי רשימות מתו קלטת וידאו,
ומרצי על אודות השפעת הפילוסופיה הפוליטית על המדיניות הכלכלית
לפני ,במהל ואחרי שתי תקופות כהונתו של הנשיא רייג.
מריה :א כ ,אני אראה את התלמידי עורכי רשימות .מה בדיוק אתה
מבקש שילמדו?
טו :השיעור יתמקד בשני מנהיגי עולמיי :רונלד רייג ומרגרט תאצ'ר,
ראש ממשלת בריטניה ,ובאופ שבו הפילוסופיה הפוליטית שלה השפיעה
על כלכלת ארצ .התלמידי יצפו בתכנית וידאו על תקופת רייג .אני
מבקש שה יבינו את מושג השמרנות ויראו את הקשר שלו לעול המסחר,
למדיניות הפני ולאינפלציה.
מריה :הא תוכל להבהיר לי למה כוונת ב"יראו את הקשר"? באילו
פעולות של התלמידי תצפה שיעידו על כ שה מקבלי את התמונה?
למרבה הצער ,המחקר והספרות על אודות התאמה לשונית עמוסי
בתפיסות מעוותות ובטעויות מתודולוגיות .אול ,מספר מחקרי מוצקי,
7
כמו ג ניסיוננו אנו ,אישרו את הקשר שבי שפה לבי מערכות ייצוג.

תזוזת עיניי
ע תחילתו של מחקר התמחותי בתחו המוח ,בדקו חוקרי את הקשר
שבי תבניות מסוימות של תזוזת עיניי לבי שינויי בתפקוד המוח.
חוקרי מסוימי מסכימי על כ שתזוזות עיניי מצביעות על הבדלי
8
במעורבות קוגניטיבית ובדומיננטיות של ֵה ִמ ְ
יספרה מסויימת .על פי גישה
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שזכתה לאישור בתצפיותינו הלא פורמליות והלא מדעיות ,תבניות של
9
תזוזת עיניי מספקות מעי גר! חיצוני של הפעילות החושית הפנימית
אצל אד ימני טיפוסי .נית להשתמש במידע זה באופ הפו בנוגע לאנשי
שמאליי רבי.
• תזוזת עיניי כלפי החלק השמאלי העליו של הפני ,מצביעה על
התעוררות של זיכרונות חזותיי.
• תזוזת עיניי כלפי החלק הימני העליו של הפני ,מצביעה על בניה
חזותית של דימויי חדשי או עתידיי.
• עיניי לא ממוקדות מצביעות על כ שאד מבצע הדמיות.
• תזוזת עיניי כלפי מטה ושמאלה ,מצביעה על גישה לתהלי פנימי של
שמיעה.
• תזוזת עיניי אופקית שמאלה או ימינה ,מצביעה על תהליכי
שמיעתיי.
• תזוזת עיניי כלפי מטה וימינה ,מצביעה על גישה לחוויות תנועתיות
)ראו תרשי .(3.4
הספרות עמוסה דוגמאות של מטפלי ,המתבססי על קריאה קשובה של
תבניות תזוזת עיניי כדר להבי מטופלי ולתקשר עמ .תזוזות עיניי
מסוימות מצביעות על מש זמ העיבוד הקוגניטיבי ,ומספקות למאמ
מידע לגבי השימוש בשתיקה ולגבי פרק הזמ שעליו להמתי .מאמני
יכולי להשתמש במידע על תזוזות עיניי על מנת לבחור שפה שהולמת את
מערכת הייצוג שהמורה משתמש בה ברגע מסוי .חשוב עוד יותר ,תזוזות
עיניי מנחות את המאמ בנוגע לשאלה מתי עליו להשתמש בפרקי הפוגה
וכמה זמ עליו להמתי .תזוזות עיניי מסוימות מעידות על כ שאד
ממקד את הקשב שלו כלפי פני ,ושלפיכ לא יוכל לעבד הערות או שאלות
נוספות.
אנשי המעבדי מידע בדר של שמיעה עושי זאת בדר כלל
במהירות )תזוזות עיניי כלפי כל אחת מ האוזניי ה מהירות הרבה יותר
מתזוזות עיניי כלפי מעלה או כלפי מטה( .אנשי המעבדי מידע באופ
חזותי עושי זאת בקצב מעט ִאטי יותר ,ואילו העיבוד התנועתי הוא
הארו ביותר ,בי שתיי לחמש שניות ,כפי שמתואר במחקר שנער על ידי
מרי 5אד.רוו ) .(Budd-Roweאנו מעודדי קוראי המעונייני לבחו את
נושא תזוזות העיניי לצפות במפגש התכנו ובמפגש החשיבה בקלטת
הווידאו של " ,ASCDזוג עיניי נוס! :מיומנויות מפגש ,קלטת תרגול "1

).(Another Set of Eyes: Conferencing Skills, Practice Tape 1

10
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תרשי 34
תזוזות עיניי ומערכות ייצוג
)כפי שה מופיעות אצל אד ימני רגיל(

תזוזת עיניים למעלה ושמאלה
תמונות מן העבר

תזוזת עיניים אופקית
זיכרון שמיעתי

תזוזת עיניים למטה ושמאלה
דיאלוג פנימי

תזוזת עיניים למעלה וימינה
דימויים חדשים או עתידיים

תזוזת עיניים אופקית
מבנה שמיעתי

תזוזת עיניים למטה וימינה
תחושות
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תרשי 44
גישה לזיכרו החזותי

צילום :ברוס וולמן ,Science Resources ,לינקולן ,מסצ'וסטס

סגנונות חשיבה
ייתכ שהישגו הגדול ביותר של המאמ הוא שמירה על גמישות באשר
לסגנונות חשיבה .א קיי תחו שבו אנו נוטי להיות שיפוטיי לגבי
אחרי ,זהו התחו.
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שני אנשי שמתבונני באותה הזמנה לסעודת ערב עשויי לראות בה
דברי שוני לגמרי .איימי תשי לב לשעה ,לתארי ולמיקו האירוע ,וכ
ללבוש המומל ./ג'יי תציי לעצמה בהנאה שהוזמנה למסיבה .היא תשי
לב לכ שהאירוע מתוכנ ליו חמישי ,ערב שבו היא פנויה בדר כלל .לא
יהיה זה מצב יוצא דופ א ג'יי תגיע למסיבה ביו חמישי הלא נכו או
תאבד את דרכה כיוו שלא שמה לב לפרטי .התייחסות השונה של איימי
ושל ג'יי להזמנה למסיבה מדגימה הבדלי בסגנונות חשיבה.
תאוריות ומודלי רבי מאוד מסבירי הבדלי סגנו ,אול מצאנו
שתאוריית התלות/אי.תלות של הרמ וויטקי ) (Witkinבנוגע לסגנונות
חשיבה* ,מהווה מבנה פשוט וע זאת אפקטיבי לצור הבנת הבדלי
בתפיסות ,בתהליכי העיבוד האינטלקטואלי ובהתנהגויות ההוראה אצל
11
מורי שוני .לעבודתו של וויטקי יש ג יסוד מוצק :תוצאותיו של
מחקר שנמש למעלה מ .35שנה על אודות תלות/אי.תלות בשדה
12
ההתייחסות הצטברו לביבליוגרפיה המונה מעל  2,000מחקרי.
אנו מגדירי סגנונות כהתנהגויות ,מאפייני ומנייריזמי ,המצביעי
על מסגרות התייחסות פסיכולוגיות .רובנו נוטי לאחד משני קטבי:
• תשומת לב קפדנית לפרטי ,כאשר התפיסה אינה מושפעת מ הרקע
ואינה תלויה בשדה ההתייחסות.
• השפעה חזקה של ההקשר שבו מופיע המידע ,כלומר ,תלות בשדה
ההתייחסות.
במש הזמ ,שוכנעו וויטקי ושותפיו שתלות או אי.תלות בשדה
ההתייחסות משפיעה לא רק על התפקוד התפיסתי והאינטלקטואלי ,אלא
ג על מאפייני אישיות ,כגו התנהגות חברתית ,בחירת קריירה ,תפיסת גו!
13
והגנה.

איתלות בשדה ההתייחסות
אד שהוא בלתי תלוי בשדה ההתייחסות הינו אד מכוונ למשימה ותחרותי.
הוא מעדי! לעבוד לבדו ומדגיש את הצור בסיו המשימה .אד זה עובד
מ החלקי אל השל ותפיסתו היא אנליטית .המורה שאינו תלוי בשדה
ההתייחסות הוא הגיוני ,רציונלי ומעדי! לברר דברי בכוחות עצמו .הוא לומד
*

לדיון בתאוריה של וויטקין ,ראו ללמוד בקצב שונה – סגנונות חשיבה
ולמידה ,פט ברק גילד וסטיפן גרגר ,מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה,
ירושלים.1997 ,
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בעזרת ספרי ,הוא חזק בכל הנוגע לרצ! ולפרטי ומעדי! רעיונות
תאורטיי ומופשטי.
כאשר אד שאינו תלוי בשדה ההתייחסות ממלא תפקיד בוועדה ,הוא
עשוי לומר" ,פשוט תנו לי את העבודה ואני אל ואבצע אותה .מדוע אנחנו
מדברי כל כ הרבה? אי צור שנכיר זה את זה .עלינו להשלי את
המשימה".
אנשי שנטיית לאי.תלות בשדה ההתייחסות היא חזקה ,מתעבי
לעתי קרובות סדנאות .לו יכלו ללמוד מתו ספר ,היה זה יעיל יותר.
שמענו על אד שלימד את עצמו לשוט בסירה מתו ספר .מדוע לא ,בעצ?
הוא היה בוגר הנדסה וחזק בכל הנוגע לרצ! ולפרטי.
האד שאינו תלוי בשדה ההתייחסות מבקש שהמאמ יתמקד
במשימות .הוא זקוק לעצמאות ולגמישות כדי לקבל החלטות המבוססות
על נתוני ועל ניתוח .הוא מצפה לכ שהמאמ יגלה התמצאות בתכנית
הלימודי ובהוראה ,ישמור על ריחוק מקצועי ויעביר מסרי באופ ישיר
ובהיר.

תלות בשדה ההתייחסות
האד התלוי בשדה ההתייחסות נהנה לעבוד ע אחרי ומעדי! יחסי של
שיתו! פעולה ויחסי מורה-תלמיד .הוא קולט את התכנית הכללית של
הדברי ועשוי להתקשות בכל הנוגע לחלקי השל .הוא עובד באופ
אינטואיטיבי ומתו תגובות בט ,א מעדי! התנסות קונקרטית וא! זקוק
לה .מטפורות ,אנלוגיות ,תבניות ויחסי מדברי ללבו של אד זה ,שנוטה
לראות דברי באופ הוליסטי.
אנשי שתלויי בשדה ההתייחסות מכ"וני לעתי קרובות למערכות
יחסי ואפילו לחיפוש מדריכי בחייה .יש לה תחושה בנוגע לתמונה
הכללית ,וה יודעי מהו הכיוו שלה בנוגע למהל הסמסטר או למהל
שנת הלימודי .לעתי קרובות ,ה מביני את המתרחש בכיתת
באמצעות אינטואיציה ,באמצעות קריאת דקויות של שפת גו! ושל קול.
בפגישת המחלקה ,המורה שתלוי בשדה ההתייחסות מייחס ער לדיו
ולפעולות הגומלי סביב רעיונות .הוא רואה בשיתו! ברגשות לגבי נושא
מסוי דבר חשוב ובעל ער .הוא סובלני יותר כלפי דו.משמעות מאשר
עמיתיו הלא.תלויי בשדה ההתייחסות ,ומיומ יותר בתהליכי.
מורי שתלויי בשדה ההתייחסות מבקשי שהמאמ יגלה כלפיה
חמימות ,עניי אישי ותמיכה .ה זקוקי להנחיה ולהדגמה ,א ה רוצי
ג שהמאמ ישאל לדעת כאשר יש צור לקבל החלטות .ה מבקשי
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שדלתו של המאמ תהיה פתוחה ,שהמאמ יהיה בבחינת "נאה דורש  -נאה
מקיי" ,ושיעשה שימוש בנימות קול ובשפת גו! התומכי בדבריו .א! על
פי שקיימת תמיד אפשרות לטעות בשל הכללה לגבי מאפייני מסוימי,
הרי שמאפייני אלו של אי.תלות או תלות בשדה ההתייחסות משמשי
כרמזי שימושיי לתקשורת ביחסי האימו.

תגובותיה של שתי מורות לאימו קוגניטיבי
בפרויקט שהתקיי לאחרונה ,אימ בוב שתי מורות בחטיבת הביניי.
האחת תלויה והשניה בלתי תלויה בשדה ההתייחסות .כל אחד מ השלושה
ניהל יומ של מחשבותיו ותחושותיו באשר לתהלי האימו ,במש תקופה
של ארבעה חודשי .ע תו הפרויקט ,שיתפו השלושה זה את זה
14
ביומניה .לפניכ כמה קטעי מתו היומני:
כריסטינה ,תלויה בשדה
ההתייחסות

יא ,בלתי תלויה בשדה
ההתייחסות

האמ" מעול לא היוותה
שאלת ֵ
בשבילי בעיה .לא הייתי עסוקה יתר על
המידה במנגנוני האימו הקוגניטיבי,
ואפילו בחרתי להישאר בורה במידה
מסוימת באשר לפרטי תפקידו של
המאמ בתהלי.

בשל סוג האישיות שלי ,היה לי קשה
יותר לפתח " ֵאמ"" בתהלי האימו.
חשתי שלא בנוח לחשו! את תהליכי
ההוראה שלי לניתוח אינטימי כזה ולא
לדעת לא יולי אותי תהלי זה.

התוצאה המלהיבה ביותר של התנסותי
באימו קוגניטיבי הייתה האיכות
המשופרת של יחסי הגומלי ביני לבי
התלמידי.

הייתי מעוניינת במידע שסיפק תשובות
ספציפיות ,כמותיות ,כמו מספר
פעולות הגומלי שהתרחשו במהל
שיעור ,או כמה מתו התגובות היוו
שאלה ,חקירה או פרפרזה.

שתי המורות מצאו שהיו זקוקות לצירו! של דיוק ויצירתיות על מנת לפתח
את הוראת ,ושכל אחת מה התקדמה לקראת איזו בי השניי .יא
התבססה במידה רבה מאוד על תכנית הלימודי בגישתה להוראה ,כאשר
היא ממקדת את זמנה ואת תשומת לבה בפרטי של כל פעילות .היא
סיפקה ידע והעסיקה בהצלחה את התלמידי ,א זאת על חשבו ,כ
אמרה ,היבטי מסוימי של התפתחות הקוגניטיבית וצמיחת האישית.
בקצהו השני של הטווח ,סגנו ההוראה של כריסטינה התמקד כמעט
בלעדית בתחו הרגשי .כיוו שעודדה מיקוד שהיה סובייקטיבי לעתי
קרובות ,תלמידיה למדו דר חקירה ,ולעתי נזנחו נושאי לימוד מסוימי
בדר להשגת המטרה הרחבה יותר .כאשר המורות הרהרו בשינויי עדיני
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שחלו במהל התנסות באימו קוגניטיבי ,ה הבחינו במיקוד מוצלח יותר
של תכנית הלימודי שלה.
מורות אלה האמינו שאימו קוגניטיבי מסייע לה לגשת לצדדי
"הפחות מצויי בשימוש" של מוח .באמצעות ניתוח עצמי ו"תיוו עצמי
מחודש" )אלה ה המילי שבה השתמשו( ,ה סרקו כל פינה בשכל והעלו
על פני השטח רגשות ורעיונות ,שאחרת עשויי היו שלא להתגלות .כאשר
החלו לעשות שימוש בשני הסגנונות ,ה הפכו להיות חושבות מוצלחות יותר
15
ומורות טובות יותר.

מערכת אמונות חינוכית
בי שה מבטאי זאת במילי ובי שלא ,מחנכי מחזיקי באמונות
עמוקות באשר לעבודת ,תלמידיה ,תפקיד של בתי הספר בחברה,
תכנית הלימודי וההוראה .יתר על כ ,אמונות אלו מעוגנות בהשקפות
עול אישיות עמוקות והולמות אות .השקפות עול אלה מהוות כלי רב
עצמה לניבוי התנהגויות ,ומניעות את התפיסות ,ההחלטות והפעולות של
כל המשתתפי בזירת החינו.
פחרס ) (Pajaresמדווח כי האמונות הללו מעוצבות בשלב מוקד ונוטות
16
להנציח את עצמ .שינוי אמונות במהל גיל ההתבגרות הוא תופעה נדירה
יחסית ,ואמונות בנוגע להוראה ה כבר מבוססות היטב כאשר תלמיד מגיע
לאוניברסיטה .כיוו שאמונות משפיעות בצורה חזקה על התפיסה ,ה
עשויות להוות מדרי בלתי מהימ לטבעה של המציאות .בסופו של דבר,
ההשפעה המסננת של מבני אמונות ,ממסכת ,מעוותת או מעצבת מחדש את
החשיבה ואת עיבוד המידע.
מאמני קוגניטיביי מיומני לומדי לזהות את האמונות החינוכיות
השליטות אצל אחרי דר אוצר המילי שלה ,המטפורות ,המטרות
החינוכיות ,הערכת ההישגי והבחירות שה מבצעי בכיתה .הקטע
שלהל ,העוסק בחמש מערכות האמונה העיקריות בחינו ,יהיה בעל
משמעות רבה יותר בעבורכ א תבצעו תחילה את התרגיל הקצר
שבתרשי .5.4

פרק  :4גמישות באימון 73

תרשי 54
מטרות החינו
אחד מ ההיגדי הבאי מ) .1החשוב ביותר( עד ) 5החשוב
דרגו
תרשיכל54
החינוהאישית שלכ.
האמונות
פחות( ,בהתא להעדפות ולמערכת
מטרות
דירוג ההעדפות שלי לגבי המטרות העיקריות של החינו הוא כדלקמ:
___  .1לפתח את יכולת של התלמידי לחשוב בבהירות ,לעשות
שימוש בשיקול דעת אינטלקטואלי לפתרו בעיות ולקבל
החלטות רציונליות.
___  .2לטפח את הפוטנציאל הייחודי של הילד; לאפשר לו לפתח
במלוא את הרגישות והיצירתיות שלו ,ולעודד הגינות ,אהבת
למידה והגשמה עצמית.
___  .3לאבח את צרכיו ואת כשריו של הלומד ,לעצב אסטרטגיות
הוראה המפתחות מיומנויות וכשירויות ,ולהכשיר אנשי
לתפקד ביעילות בחברה טכנולוגית מורכבת ,המשתנה באורח
מתמיד.
___  .4להנחיל לאנשי צעירי את הידע ,המיומנויות ,המסורות,
המושגי האקדמיי והערכי הבסיסיי ,הדרושי כדי לפרש
את המורשת והמסורות של ארצנו ,להשתת! בה ולקדמ.
___  .5ליצור עול עתידי של שלו ,הרמוניה ,שוויו ואהבה; לטפח
חברה חדשה שבה מסוגלי בני האד לחיות יחד ,באיזו ע
סביבת וזה ע זה.
© Institute for Intelligent Behavior

חמש מערכות אמונה
בעבודת הראשונית על אמונות בתחו החינו ,מתארי אייזנר ו.ולנס
17
) (Eisner and Vallanceחמש אוריינטציות של אמונה ,המנחות את קבלת
החלטות ההוראה של מורי והמשמשות כדלק לוויכוח המתמש בי
מעצבי המדיניות לבי הציבור.
א דרגת את ההיגד הראשו בתרשי  5.4כבחירתכ הראשונה,
קרוב לוודאי שאפשר לסווג אתכ כמעבדי קוגניטיביי ,הנמשכי
לסופרי ולתאורטיקני של החינו ,דוגמת ג'רו ברונר ) ,(Brunerהילדה
ט5ה ) ,(Tabaרוברט סטרנברג ) ,(Sternbergז'א פייז'ה ) ,(Piagetראוב
פויירשטיי ) ,(Fuersteinמריה מונטסורי ) (Montessoriואדוארד דה.בונו
) .(deBonoבשל האוריינטציה שלכ לפסיכולוגיה קוגניטיבית ,ייתכ
שאת מאמיני שתפקיד המרכזי של בתי הספר הוא לפתח תהליכי
רציונליי של חשיבה ,של פתרו בעיות ושל קבלת החלטות .את מאמיני
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שהתפוצצות המידע מתרחשת בקצב כה מהיר ,עד שמומחי בכל תחו
שהוא אינ מסוגלי עוד לעקוב אחר הידע החדש .לפיכ ,איננו יודעי עוד
מה ללמד ,ובמקו זאת עלינו לסייע לתלמידי ללמוד כיצד ללמוד )ראו
תרשי .(6.4
קרוב לוודאי שאת בוחרי אסטרטגיות הוראה המשלבות פתרו
בעיות ע שיטת החקר .כאשר את מדברי על הוראה ,את עושי
שימוש במונחי מתו הסיווג של בלו ) :(Bloomהתפתחות
אינטלקטואלית ,תהליכי קוגניטיביי ,מטה.קוגניציה ומיומנויות
חשיבה .את מארגני את ההוראה סביב פתרו בעיות ,על פי השיטה
הסוקרטית ,ומציגי בפני התלמידי אירועי לא.עקיבי לבדיקה
ולניתוח .את מעריכי את התלמידי על פי רמת ביצועיה במצבי של
פתרו בעיות .הדג המטפורי של החינו הוא מבחינתכ דג לעיבוד
מידע :בני אד מעניקי משמעות למציאות ,ובתי הספר והמורי
מתווכי יכולת זו.
א ציינת את הפריט השני בתרשי  5.4כחשוב ביותר ,אפשר
לכנותכ מממשי עצמיי .יש לכ אוריינטציה לפסיכולוגיית הגשטלט,
ואת רואי את בתי הספר כממוקדי בילד .קרוב לוודאי שאת רואי
את המורה כמנחה את הלמידה ,ומאמיני שמטרת ההוראה היא לחשו!
את התכונות ,הפוטנציאל והיכולות הייחודיי של כל ילד .את מעדיפי
הוראה רב חושית ,המספקת הזדמנויות רבות ללמידה שמיעתית ,חזותית
ותנועתית .את מעריכי את בחירתו של התלמיד בנוגע לנושאי
הנלמדי בכיתה ,טבע של מטלות או פעילויות בכיתה .כמו כ ,את
מעריכי למידה בהכוונה עצמית והוראה יחידנית.
על מנת לספק את צורכיה המרובי של התלמידי ,לעורר את תחומי
ההתעניינות השוני שלה ולטפח מטלות המעודדות התפתחות ,את
עושי שימוש במרכזי למידה הממוקדי בנושאי מסוימי .את
מעריכי את האוטונומיה של התלמיד ושואפי להעלאת מידת
האוטונומיה כאמצעי מרכזי באפקטיביות שלכ כמורי .את נמשכי
להוגי הומניסטיי כמו אברה מסלו ) ,(Maslowסילביה אשטו.וורנר
) ,(Ashton-Warnerארת'ור קומבס ) ,(Combsקרל רוג'רס ) ,(Rogersסידני
סיימו ) (Simonוג'ורג' לאונרד ) .(Leonardאוצר המילי שלכ כולל מילי
המתייחסות לתחו הרגשי ומונחי כמו הילד השל ,טיפוח ,התנסויות
שיא ,בחירה ,דמוקרטיה ,הוליסטי ,הערכה עצמית ,התקדמות מתמדת,
כבוד ,יצירתיות ,אקלי למידה ,אינדיבידואליזציה ואכפתיות .כיוו שכל
ילד הוא שונה ,את עסוקי בבניית תכנית לימודי הולמת מבחינה
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התפתחותית ,בשימוש בשפה מלאה וביצירתיות .הדג החינוכי המטפורי
שלכ הוא כזה של טיפוח הפוטנציאל של כל ילד.
א דירגת את הסעי! השלישי בסקר בעדיפות ראשונה ,סביר להניח
שיש לכ נטייה חזקה כלפי עמדת הטכנולוג .ייתכ שאת מושפעי מ
הפסיכולוגיה הביהיוויוריסטית של סקינר ) ,(Skinnerפבלוב )(Pavlov
ות'ורנדייק ) ,(Thorndikeונמשכי לסופרי של החינו ,דוגמת רוברט מגר
) ,(Magerג'יימס פופא ) (Pophamומדליי הנטר ) .(Hunterאת מדגישי
את חובת של התלמידי לתת די וחשבו ואת הלמידה הניתנת למדידה.
המטפורה של החינו בעבורכ היא מערכת של תשומה.דר.תפוקה ,שבה
מספקי נתוני והזדמנויות לרכישת מיומנויות .את מיומני בניתוח
מטלות ,וחומרי הלימוד שעשויי לעניי אתכ ה מחשבי ומערכות
למידה ,שמספקות הזדמנויות לאבח רמות פתיחה ולפתח מרשמי
לפעולה בהתא למה שכבר ידוע ולמה שיש עוד ללמוד .קרוב לוודאי
שאינכ תלויי בשדה ההתייחסות באופ יחסי ,שהינכ מיומני בפרטי
ובעלי יכולת מרשימה לנתח ,להשלי השלכות ולתכנ תכניות .את
מדברי על חובת דיווח ,על הערכה ,ניתוח מטלה ,זמ מטלה ,שליטה,
טפסי ,אבחנה ,מרשמי ,ניתוח מבוזר ומא:ני.
א דירגת את הסעי! הרביעי בעדיפות ראשונה ,ייתכ שאת רואי
את עצמכ כרציונליסטי אקדמיי .את מעדיפי פילוסופי דוגמת
דיא רבי ,(Ravitch) '/א"ד הירש ) ,(Hirschארת'ור בסטור ),(Bestor
וויליא בנט ) (Bennettוצ'סטר פי ) .(Finnאת נמשכי להוראה
הממוקדת במורה ,ומאמיני שלמבוגרי בעלי ידע יש חכמה וניסיו
המאפשרי לה לדעת מה הטוב ביותר בעבור התלמידי .המטפורה
החינוכית שלכ היא העברת של מושגי ,ערכי ואמיתות בסיסיי של
החברה ,ואת רואי את התלמידי כחומר שיש לעצב אותו או ככלי שיש
למלאו .את מעריכי קפדנות בלמידה ומכווני מאוד להעלאתה .קרוב
לוודאי שאת נמשכי לאמיתות מהותיות ,לקלאסיקה ,ליצירות המופת
ולערכי המסורתיי .את מעריכי טקסטי בסיסיי ואסטרטגיות
הוראה כגו הרצאה ,שינו ,הדגמה ותרגול .את מעריכי תלמידי
באמצעות בחינות מסכמות ,בדיקת הישגי ושליטה בחומר .את מדברי
על משמעת ,סמכות ,מדעי הרוח ,יסודות ,מלומדות ,מבחני תיקניי,
מיומנויות בסיסיות והיבטי אחרי של אמות מידה אקדמיות גבוהות.
לבסו! ,א בחרת במספר  5כעדיפות ראשונה ,קרוב לוודאי שאת
רקונסטרוקציוניסטי חברתיי .ייתכ שאת טרודי בבעיות החברה,
בעול המצטמק ,בעתידו של כדור האר /ובמשברי גדולי ,כגו החבלה
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בשרשרת המזו ,החור בשכבת האוזו ,חיסול היערות ,ההגנה על חיות הבר
והאיו של התפוצצות אוכלוסי .את רואי את הלומד כיצור חברתי:
חבר בקבוצה ,אזרח אחראי ,אד המגלה רגישות לתחלואי הסביבתיי
ולאי.הצדק החברתי של תקופתו ופועל בנוגע אליה .קרוב לוודאי שאת
מסכימי ע נסביט ) ,(Nesbittהגורס שהרחקנו מעבר לעיד הדמוקרטיות
הייצוגיות .כיוו שאי אנו סומכי עוד על הפקידי הנבחרי שלנו בקבלת
החלטות חשובות ,עברנו לשלב של דמוקרטיות השתתפותיות.
את מאמיני שזהו עול שבו עלינו לדאוג לשכנינו ולפעול ברמת
האנשי מ השורה .כמורי ,את מעודדי את תלמידיכ למעורבות
במפעלי ִמחזור ,לתרומה בנושאי חברתיי ,ללמידה תו שיתו! פעולה,
לחינו באווירה פתוחה ולחינו גלובלי .המטפורה החינוכית שלכ היא של
החינו ככלי לשינוי ,ואת מאמיני שבתי הספר ה המוסד היחיד בחברה
שלנו שמוטלת עליו האחריות לדאוג לעתיד טוב יותר ולעול טוב יותר.
את נמשכי לכותבי דוגמת מרילי פרגוסו ) ,(Fergusonוויליס הרמו
) ,(Harmonאלבי טופלר ) ,(Tofflerרוברט סמפלס ) ,(Samplesג'ו נייסביט
) (Naisbitוג'י יוסטו ) .(Houstonאוצר המילי שלכ כולל מונחי כמו
סביבה ,חינו לצרכנות ,שלו ,זכויות התלמיד ,המאה ה ,.21רב.תרבותי,
עתידני ,אינטלקט גלובלי ,פלורליסטי ,שינוי ,הצילו את כדור האר,/
אקולוגיה ואהבה.
כל מערכות האמונה שלעיל מהוות מטרות חיוניות ומוערכות בחינו.
אנו שואפי לכ שהתלמידי יהפכו לפותרי בעיות מוצלחי; אנו מבקשי
שיממשו את עצמ ושיהיו בעלי ידע ,יעילי ומודעי לבעיות .לפיכ,
משימת של המאמני היא לחוש בנוח ע מגוו אמונות חינוכיות ולחדד את
כושר לעבוד ע אנשי שסגנונותיה עשויי להיות שוני מאלה שלה.
כיוו שמערכות אמונה אינ משתנות בנקל ,הרי שככל שאנו מתבגרי
פוחת הסיכוי שנשתנה .ע זאת ,שינוי מתרחש בשני מקרי .א התרבות
השלטת מתחילה לשנות את ערכיה בהתמדה ובאופ עמוק ,אנו עשויי
להתחיל לחשוב בכיווני דומי .שנות ה ,.60למשל ,היו עדות להשפעתה
העמוקה של הוראה יחידנית ,ומחנכי רבי החלו לנהוג כמממשי עצמיי.
כמו כ ,מורי מתאימי ומשכללי את מערכות האמונה שלה כאשר
עליה להתמודד ע מציאות חדשה .למשל ,מורה להיסטוריה בכיתה י"ב
עשויה לקבל משרת גננת ,או שמורה עשוי לעבור מבית ספר עמיד לבית ספר
עני מאוד .במקרי מעי אלו ,משתנה הפרדיגמה של המורה ,וכ האמונות
שבה הוא משתמש על מנת להסביר את תפקידו בסביבה החדשה.
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תרשי 64
מערכות אמונה
עמדת
הטכנולוג

מאפייני

מעבדי
קוגניטיביי

מממשי
עצמיי

מקור
המטרות

שיטה מדעית,
חשיבה
המכוונת
לפתרו בעיות
כבסיס

למידה
צרכי,
אמיתות,
התעניינויות ניתנת
קלאסיקה,
למדידה,
וכשרי
מבנה
אישיי
ניתוח מטלה הדיסציפלינות,
ערכי
מסורתיי
מעבד מידעֵ ,מכל/כלי שיש יצור חברתי .
בכל פרט
למלאו /ספוג חבר בקבוצה
תשומה.
קיי
דר.תפוקה
פוטנציאל
שיש לטפחו

פותר בעיות,
תפיסת
העדפת השכל
הלומד
על החומר ,כל
הלמידה
מתרחשת במוח
הומניסטית /גירוי/תגובה
פסיכולוגיה קוגניטיבית
חינוכית
הוליסטית /התניה
התנהגותית/
גשטלט
סקינראינית
חבילות של
מוקדי בעיות ,מרובה,
ארגו
מגוו ,נוצר פעילויות
מקורות
חומרי
למידה,
על ידי
נתוני,
מודולות,
התלמיד,
אירועי לא
מערכות
יחידני
עקיבי
מחשבי
אסטרטגיות חקר ,חשיבה מרכזי
אבחנה/מרש,
ביקורתית,
הוראה
מערכות
למידה
פתרו בעיות
ניהול ,ניתוח
בהכוונה
מטלה,
עצמית,
חמישה
הוראה
שלבי
יחידנית
רמת
הערכה
תצפית
שיטות
כניסה/רמת
עצמית,
בביצועי
הערכה
שליטה.
במהל מצבי הפגנת
אוטונומיה בחינה לפני
בעיתיי
ואחרי /ציוני
מוגברת
מובילי
Skinner,
Maslow,
Schuman,
בתחו
Pavlov,
Combs,
Montessori,

רציונליסטי
אקדמיי

רקונסטרוקצ
יוניסטי
חברתיי
בעיות חברתיות
בהווה ובעתיד

חקיינות

עיצוב
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בעיות של בית
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הרצאה ,ניהול הדמיה ,משחק
רשימות ,שינו ,תפקידי,
הדגמה ,תרגול מודעות
לערכי
שליטה בחומר ,ענייני
בחינת הישגי ,חברתיי,
סיכומי
שיתו! פעולה
חברתי,
אמפתיה
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Hirsch,
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ערכי
באמצעות
השל,
קוגניציה,
מסורתיי,
יעדי,
רגשי,
מיומנויות
קלאסיקה,
אינדיבידואלי ,למידה
חשיבה,
קפדנות ,מדעי
ההמיספרה בסיוע
ֵ
התפתחות
הרוח ,יסודות,
מחשב,
אינטלקטואלית הימנית
קריאה ,כתיבה
כשירות,
חובת דיווח וחשבו ,מלומד
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המגדר
השפעת ִ
דבורה טנ ) ,18(Tannenחוקרת סוציו.לינגוויסטית ,דיווחה על הבדלי
רבי באופ הדיבור של נשי לעומת גברי .אנו מוצאי שעבודתה
שימושית להבנת הדקויות שביחסי האימו.
טנ מוצאת שגברי ונשי משוחחי במטרה להשיג מטרות שונות.
גברי מדברי ,היא אומרת ,כדי לבסס עצמאות ומעמד וכדי למסור מידע.
נשי ,לעומת זאת ,נוטות להשתמש בדיבור על מנת לבסס אינטימיות
ומערכות יחסי .במוב מסוי ,שיחת של נשי מטרתה לבסס את
העובדה שאנו "קרובי ודומי" ,ושיחת של גברי מטרתה לבסס את
העובדה שאנו "נפרדי ושוני".
גברי נוטי לפעול בשיחות כיחידי בעול חברתי ,שבו ה מצויי
למעלה או למטה .נשי נוטות לפעול כיחידי ברשת של קשרי .אי פירוש
הדבר שנשי אינ מעונינות במעמד ובהימנעות מכישלו ,אול מטרות
אלה מבחינת אינ עקיבות .טנ מסכמת הבדלי אלו באמירה ש"גברי
מדברי כדי לדווח ,נשי כדי להתקרב".
למשל ,גבר ואישה עומדי בחו /ונהני מ השקיעה .האישה אומרת,
"איזו שקיעה נפלאה" .הגבר אומר" ,כ .את יודעת ממה זה נגר? היו כמה
התפרצויות של הרי געש מערבה מכא ,ומה שאנו רואי הוא האפר הגעשי
שבאוויר" .לו הייתה הדוברת השנייה אישה ,תגובתה הייתה עשויה להיות,
"כ ,זו שקיעה יפה מאוד .זה גור ל להרגיש טוב ,לא כ?".
אפשר לייחס חשיבות יתר להבדלי מסוג זה ,שבסופו של דבר חופפי
למושג הנטיות על הרצ! של ההבעה .למעשה ,המאמני המצליחי ביותר,
נוטי להיות דו.מיניי בכל הנוגע לתקשורת שלה ,ולהציג ה את
המאפייני הזכריי וה את הנקביי שעליה מדווחי טנ ואחרי .ע
במגדר ,מופיעות בשיחות ציבוריות כמו ג
זאת ,תבניות לשו הקשורות ִ
בשיחות פרטיות .במקו העבודה ,גברי נוטי לבצע תמרוני על מנת
להגיע למעמד ולקרוא תגר על סמכות של אחרי .נשי רבות חסרות את
הניסיו הדרוש כדי להג על עצמ אל מול אתגרי כאלה .נשי עשויות
לפרש אתגרי מסוג זה שלא כהלכה ,כהתקפה אישית על האמינות שלה.
הרי זה כאילו גברי שואלי" ,הא ניצחתי?" בעוד שנשי שואלות,
"הא הייתי לעזר?".
בפגישות המחלקה ,גברי נוטי לדבר לעתי תכופות יותר ולמש
פרקי זמ ארוכי יותר .במחקר שנער בפגישות מחלקה בשבע
אוניברסיטאות ,פרקי זמ הדיבור הארוכי ביותר של נשי היו קצרי
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מפרקי הזמ הקצרי ביותר של גברי .כיוו שנשי שואפות לכונ יחסי
קרבה ,ה נוטות להמעיט בערכה של המומחיות שלה בפגישות במקו
לחשו! אותה .כיוו שגברי מייחסי ער רב יותר לעמידה במרכז הבמה
ולתחושה שה יודעי ,ה מחפשי הזדמנויות לאסו! ולהפי /מידע
עובדתי.
נשי נוטות להציג שאלות רבות יותר ולגלות מידה רבה יותר של קשב
19
מאשר גברי .במחקר מדהי ,דיווחו סדקר וסדקר )(Sadker and Sadker
על כ שמורי שצפו בסרט שהראה דיו כיתתי סברו כול שהילדות דיברו
יותר .למעשה ,הילדי דיברו פי שלוש מ הילדות.
קרוב לוודאי שאחד הממצאי החשובי ביותר הנוגעי לאימו
בעבודתה של טנ ,קשור באי.הבנות המתפתחות לעתי כתוצאה מהבדלי
במטרות השיחה .נשי רבות חשות ,למשל ,שטבעי להתייע /ע שות! לפני
קבלת החלטה .גברי ,לעומת זאת ,עשויי לראות בהתייעצות ע שות!
דבר מה שווה ער לבקשת רשות .כיוו שגברי שואפי לעצמאות ,ה
עשויי לחוש קושי בהתייעצות .אותו דח! לעצמאות עשוי ג להסביר את
20
הקושי שלה לבקש הנחיות מזר כאשר אינ יודעי כיצד להגיע ליעד.
נשי ,לעומת זאת ,חשות נוח יותר לבקש הנחיות מזר כאשר איבדו את
דרכ ,כיוו שהדבר מספק הזדמנות של ממש לאד אחר להיות לה לעזר.
אילו מבי ההבדלי הללו ה תבניות הנוצרות בתרבות או תוצאה של
ִתבנ"ת אבולוציוני? אילו מה נית לייחס להבדלי פסיכולוגיי בי.
ִמגדריי? במהל שנות ה ,.70הטענה שהבדלי פיזיולוגיי בי המיני
עשויי להוביל לנטיות או לכשרי שוני ,הפכה לכמעט לא.אופנתית
מבחינה חברתית .אול שלוש מסקנות ה כעת ברורות.
מסקנה אחת היא שההיסטוריה האנושית כולה התפתחה מנקודת מבט
גברית .עדשה חתרנית זו של התת.מודע ,טומנת בחובה אמיתות סמויות
ודרכי מקובעות לחשיבה על זכריות ונקביות .עבודתו היוצאת מ הכלל
של ריא אייזלר ) ,(Eislerהבודקת מחדש את ההיסטוריה מנקודת מבט
21
הוליסטית של ִמגדר ,הולידה תאוריה חדשה של אבולוציה תרבותית .על
פי השקפה זו ,קיימי שני מודלי בסיסיי של החברה :מודל של שליטה,
שבו מי אחד מדורג מעל המי האחר ,ומודל של שותפות ,שבו ההבדלי
אינ מקבלי משמעות של נחיתות או עליונות .מאז התקופה הפלאוליתית
)א לא קוד לכ( ,חיו בני האד בעיקר בחברות הבנויות על פי מודל
השליטה .השקפותינו המוקדמות יותר לגבי הבדלי פסיכולוגיי על בסיס
ִמגדר נובעות ממקור זה .ביולוגי במאה ה ,.19למשל ,האמינו שמוחה של
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אישה קט מכדי להכיל אינטלקט ,א גדול דיו לצור ביצוע עבודות
22
הבית.
מסקנה שנייה היא שחטאנו בהכללת ההבדלי בי זכרי לנקבות.
במש זמ מה ,סברנו שהבדלי מסוימי במוח גורמי ,לכאורה ,להעדר
היכולת של ילדות לעסוק במתמטיקה .כיו ,אנו רגישי לעובדה
שהתנהגויות מסוימות בכיתה ומצד המורה עשויות למלא תפקיד גדול יותר
מתפקידו של הטבע בהבחנה בי המיני.
המסקנה השלישית נובעת ממחקרי שנערכו לאחרונה ,המגלי מספר
הבדלי ביולוגיי ממשיי בי גברי לנשי .ע הלידה ,גברי רבי יותר
ה שמאליי מאשר נשי .לעומת זאת ,נשי רבות יותר מקשיבות במידה
שווה בשתי האוזניי ,בעוד גברי מעדיפי את האוז הימנית .מספר
הבדלי ִמגדריי נמצאו בהיפותלמוס ,אותו חלק במוח שמקובל לקשור
ע התנהגות מינית.
מבחני פסיכולוגיי תומכי באורח עקיב בטענה שעל פיה קיימי
הבדלי דקי בתפיסת של גברי ונשי לגבי העול .נשי מגלות יכולת
רבה יותר לקרוא את רגשותיה של אנשי בתצלומי; גברי מצטייני
בסיבוב חפצי תלת.מימדיי במוח .א! על פי שכמה מחקרי מזהירי
23
המגדר ה מצומצמי למדי מבחינה סטטיסטית ,הרי
כי מרבית הבדלי ִ
שסריקות מוח שנערכו לאחרונה בקרב אנשי הידועי כבריאי ,אישרו
שחלקי מסוימי בכפיס המוח רחבי ב .23אחוז אצל נשי מאשר אצל
גברי .מספר חוקרי משערי שהתקשורת המוגברת בי שני צדי המוח,
הנגרמת על ידי כפיס מוח גדול יותר ,עשויה למעשה לפגוע בביצועיה של
אישה במטלות מרחביות.חזותיות מסוימות .למשל ,דומה שהיכולת
המרחבית לקבוע כיווני על מפה ,מבלי לסובב אותה באופ פיזי ,היא
יספרה
לה ִמ ְ
חזקה אצל אות אנשי שמוח מגביל את עיבוד המידע ֵ
הימנית .א! על פי שמסקנות מחקריות עשויות לעתי להתנגש זו בזו,
השורה התחתונה בעבור המאמ היא הצור להיות ער להבדלי של ִמגדר,
העשויי או עשויי שלא להתקיי.

גזע ,אתניות ותרבות
בעבר ,הזדמ לנו ללמד אישה שהייתה סגנית מנהל של בית ספר תיכו
למדעי .הצוות שלה כלל מורה אירני למתמטיקה .סגנית המנהל לא יכלה
להבי מדוע היה קשה כל כ לאמ אד זה ,אלא כאשר הכירה בעובדה
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שגברי מוסלמיי רבי אינ תופסי את תפקיד של הנשי באותו אופ
שהוא נתפס בתרבויות אחרות.
עלינו להתייחס בערבו מוגבל לתיאור של תבניות הקשורות לקבוצה
גזעית או אתנית .גזע ואתניות מצטלבי בגאוגרפיה ,דת ,כלכלה ,מעמד,
צורות אמנותִ ,מגדר ,שפה ,פולקלור ,אירועי עולמיי ,תבניות
משפחתיות ,היסטוריה אישית וכ הלאה .ע זאת ,מחקרי על אודות גזע
ותרבות ,מספקי הכללות לגבי סגנונות חשיבה ולגבי תבניות של תקשורת
מילולית ובלתי.מילולית .מאמני מיומני מלמדי עצמ על אודות
קבוצות שונות של אנשי ועל דרכי התקשורת שלה .א! על פי שהנושא
חורג הרבה מעבר להיקפו של ספר זה ,אנו מציעי כמה הנחות כלליות,
המהוות קווי מנחי שימושיי להשגת תקשורת משוחררת מהטיה
24
במגדר ,בגזע או במוצא אתני ) .ראו ג Thomas Kochman,
הקשורה ִ

 , Black and White Styles in Conflict, University of Chicago Pressו.
P. Harris and R. Moran, Managing Cultural Differences: High
Performance Strategies for Today's Global Manager, Gulf
.( Publishing Company

.1
.2

.3

.4

.5

.6

המגדר של שוני משלי ,אתה נושא עמ חוויות ,תפיסות
א הגזע או ִ
ומשמעויות שאיני יכול להכיר באופ ישיר.
מקורותיה של התפיסות ,דרכי העיבוד וסגנונות התקשורת של אד
נטועי בניסיונו האישי .כיוו שה מוצקי מבחינה אקולוגית ,ה
הופכי לתבניות מתמידות.
כיוו שההיסטוריה האישית של כל אחד מאתנו שונה ,ייתכ שמישהו
ייפרש שלא כהלכה את התקשורת של ,ושאתה תפרש שלא כהלכה את
שלו.
כאשר אנו נתקלי באי הבנות לגבי הבדלי בסגנונות תקשורת ,הדבר
אינו גור לה להיעל ,אול הבנת מקור של ההבדלי עשויה
להקטי את הערפול ואת ההאשמה ההדדיי .דבר זה הופ את העול
למקו מוכר ונוח יותר.
התקשורת בינינו ,והעניי המשות! המאחד אותנו ,מספקי הזדמנויות
רבות ער להתפתח וללמוד איש מרעהו .ההבדלי בינינו מעשירי את
שנינו.
לכולנו יש דעות קדומות והטיות לא בדוקות .אנו יכולי לעבוד יחדיו
מתו כבוד הדדי ולהשלי מטלות שה חשובות לשנינו ,עד שנוכל
להיות ערי למחשבות ולרגשות אלו ולהניח בצד.
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 .7תכונותיי האישיות השימושיות ביותר בתקשורת עמ ה יושר ,מודעות,
גמישות ותלות הדדיי ,הבאי לידי ביטוי באמצעות כבוד ,פתיחות,
סקרנות וחקר .ממקורות אלה יכולי אתה ואני ללמוד עוד זה על זה.
 .8כתוצאה מהנחות אלו ,אני שוא! להיות חופשי מהטיה אתנית ,גזעית
ומגדרית בתקשורת שאני מנהל .לפיכ ,אני משתמש בקווי המנחי
ִ
הבאי בתקשורת האישית והציבורית שלי:
• אני נשמר מהכללות המצביעות על כ שכל חבריה של קבוצה גזעית,
אתנית או ִמגדרית ,דומי זה לזה .קביעות אוניברסליות ,הכללות
וסטראוטיפי ,עשויי להוביל להנחות שאי לה ביסוס ,או
להנחות מעליבות ,תו התעלמות מ העובדה שאפשר למצוא את כל
התכונות הללו בכל קבוצה שהיא.
• אני נמנע מתארי המציבי אנשי אחרי בקטגוריה מסוימת
והמסיבי את תשומת הלב לסטראוטיפי של גזע ,אתניות או
ִמגדר .תואר הוא בגדר מידע נוס! המצביע על אפשרות של יוצא מ
הכלל )למשל ,גבר "רגיש" ,נערה "מחוננת במתמטיקה"(.
• אני מזהה אחרי באמצעות גזע או מוצא אתני רק כאשר הדבר
רלוונטי .רק מצבי מעטי דורשי זיהוי כזה.
• אני נמנע במודע משימוש בשפה שאנשי מסוימי עשויי למצוא
בה קונוטציות גזעיות או אתניות .ג א מילה מסוימת או משפט
כלשהו אינ פוגעי ב אישית ,ה עשויי לפגוע באד אחר.
• אני ער להשלכות שליליות אפשריות של מילי שיש בה סמליות
הקשורה בצבעי .אני משתמש בשפה באופ שאינו פוגע באנשי או
מחזק דעות קדומות.

סיכו
המגוו האנושי הוא יסוד הזוכה להערכה בבית הספר החדש .לפיכ,
מאמני מקדמי לא רק את המגוו ,אלא ג עובדי באורח אפקטיבי ע
אנשי המייצגי טווח רחב של משתני אנושיי.
לעובדה זו חשיבות מכרעת בבניית ֵאמ" ,בהאצת למידתו של המאמ
ושל האד שאותו מאמני ,ובקידו התלות ההדדית ותחושת הקהילה
הארגונית.
בפרק זה זיהינו טווח של הבדלי :אמונות ,מערכות ייצוג ,סגנונות
חשיבהִ ,מגדר ,גזע ,הבדלי אתניי ותרבותיי .מאמני אפקטיביי
בקיאי בהבדלי אלה ועושי שימוש ביכולת להפגי מודעות וגמישות.
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ה ערי למערכות הייצוג ,להעדפות הקוגניטיביות ,למערכות האמונה
ו/או לסגנונות התקשורת שלה עצמ ושל אחרי; כמו כ ,ה מסוגלי
לגלות גמישות ולהשתמש ברפרטואר רחב של אסטרטגיות כדי לתקשר
באורח אפקטיבי במצבי שוני .כ ,מודעות וגמישות ה תנאי מוקדמי
לקידו התלות ההדדית בכיתת הלימוד ,בבית הספר ובקהילה החדשה.
בפרק הבא ,נבדוק כיצד מודעות ,גמישות ,תלות הדדית ושני מצבי תודעה
נוספי ,תורמי להולונומיה ,וכיצד יכולי מאמני לקד את הצמיחה
לקראת מצבי תודעה רצויי אלו.
אי קה נוהו פו אנה  -אייקה אי קה אלוהה
"החיי יחד ה שמלמדי את משמעות האהבה"
בהוואי ,ערבבו בעלי מטעי הסוכר בי קבוצות אתניות בכוונה תחילה ,כאשר
הרעיו שהנחה אות היה שבאופ טבעי עמי שוני לא יתערבבו זה בזה,
ומחלוקות בי העובדי יקלו על השליטה בה ויפחיתו את הסיכוי שיתאחדו
כנגד מעבידיה ,הל"ני .אול ,מה שקרה למעשה הוא מחווה לכושר
ההסתגלות ולעמידות הרוח האנושית :לא רק שהעובדי הסתדרו ביניה,
אלא שה ג חלקו ביניה ,מתו הכרח ,את אות יסודות עצמ שהבדילו
ביניה ,תו נאמנות למוצא האתני .תחילה היה עליה להסתגל למצב
החדש .היו דברי שאליה היו רגילי בתרבויות המוצא שלה ושאות
פשוט לא יכלו להשיג בהוואי .שנית ,ה אמצו את הדברי הטובי
שבתרבויות האחרות שאליה נחשפו ,א שמרו על כמה מ היסודות
התרבותיי החשובי של הקבוצה האתנית שלה עצמ .לבסו! ,ה תרמו
תרומה מיוחדת לחברה הרב.תרבותית החדשה שלה במטע ,תרבות של מעמד
פועלי שהתגבשה ממיעוטי רבי.
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