3
פיתוח ֵאמ ושמירה עליו
חברתנו לעבודה ,מרילי טבור ) ,(Taborסיפרה לנו פע על המטלה
הראשונה שלה כמורה מדריכה האחראית לפיתוח צוות .היא כינסה ישיבה
בבית הספר שלה ,וכיוו שלא הייתה מנוסה בתהלי ,ציפתה לכ שכול
יופיעו .אלא שהדברי לא תמיד מתנהלי כ.
גוו הייתה אחת המורות שלא הגיעה לפגישה זאת וכ לפגישה נוספת.
מרילי החליטה לשוחח ע גוו ,וכיוו שחששה מ השיחה ,ערכה חזרה
מדויקת על הדברי שהיא עתידה לומר.
יו אחד נכנסה מרילי לכיתתה של גוו לאחר שהתלמידי כבר עזבו.
גוו הרימה את מבטה משולחנה ,שילבה את זרועותיה ואמרה" :מה את
רוצה?" .תגובתה הקרירה והלא צפויה ערערה את נאומה המוכ של מרילי.
מרילי חיפשה דבר מה אחר לדבר עליו ,והבחינה בתצלו של נערה
צעירה על שולחנה של גוו .כאשר מרילי שאלה מי היא הנערה ,גוו ענתה
"זו בתי"" .מה שמה?" ,שאלה מרילי ,וה החלו לשוחח על בתה של
המורה .מרילי גילתה כי גוו היא א חד"הורית ,וכי בתה היא האד
החשוב לה ביותר עלי אדמות .ה שוחחו זמ רב ,וא #שמרילי זכרה את
הדברי שהכינה ,היא הייתה נבוכה מכדי לומר אות .במקו זאת ,סיימה
באומרה" ,ובכ ,להתראות מאוחר יותר" ,ועזבה.
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ביו שלאחר מכ ,אירע דבר מה ראוי לציו .גוו ,שנהגה בדר כלל
להתבודד בחדר המורי ,קראה לפתע באותו בוקר מבעד לקהל האנשי
שמילא אותו" :היי מרילי!" .במהל השבועות הבאי ,מרילי שמה לב
לכ שגוו והיא דיברו יותר ,בייחוד על בתה של גוו .ע השינוי ביחסיה,
גוו החלה להופיע לפגישות שארגנה מרילי מבלי שנתבקשה לעשות זאת.
היא א #נטלה על עצמה תפקידי מנהיגות בפעילויות מסוימות.
במצב זה ,ההיכרות ע גוו וגילוי העניי במה שהיה חשוב לה ,אפשרו
האמ %הוא יסוד חיוני בכל סוגי הקשרי,
התפתחות של ֵאמ %בי אישיֵ .
א במיוחד באימו קוגניטיבי ,שבמסגרתו מעודדי את המורי לחקור,
להעלות השערות ,לבנות משמעויות ,להערי את עצמ ולרשו לעצמ
דרכי פעולה .פעילויות מסוג זה מתרחשות רק כאשר המאמ מסייע
בהפחתת רמת המתיחות ,כ שהמורה חש נינוח דיו ליצור ,לערו ניסויי,
להעלות טיעוני ולפתור בעיות .בניית ֵאמ %בארבעה תחומי היא אחת
ממשימותיו החשובות ביותר של המאמֵ :אמ %עצמיֵ ,אמ %בי אישיֵ ,אמ%
ואמ %בסביבה .נרחיב על כל אחד מ הארבעה בפרק זה
בתהלי האימו ֵ
ובפרקי שבהמש.

מאפייני ֵאמ
ביקשנו ממאות אנשי לתאר את האופ שבו ה מפתחי יחסי ֵאמ.%
אנשי אלה דיווחו על התנהגויות התואמות במידה רבה את המחקר:
שמירה על סודיות ,נוכחות ונגישות ,התנהגות עקיבה ,עמידה בהתחייבויות,
שיתו #במידע על פעילויות שמחו' לבית הספר ,הבעת רגשות ,הבעת עניי
אישי באחרי ,התנהגות לא שיפוטית ,הקשבה רפלקטיבית ,נכונות להודות
האמ %מתחזק כל עוד
בטעויות והפגנת ידע ומיומנויות מקצועייֵ .
התנהגויות אלה מתקיימות ,אול מערכת היחסי עלולה להינזק באופ
חמור כאשר אד נוהג בחוסר אדיבות או בחוסר כבוד ,מבצע שיפוט ערכי,
מגיב תגובת יתר ,נוהג באורח שרירותי ,מאיי או מגלה חוסר רגישות
לאד אחר.
במהל אמצע שנות השמוני ,חוקרי באוניברסיטת רוטגרס ) Rutgers
 (Universityבחנו את נקודות המבט של מורי לגבי גורמי ההופכי
1
מנהלי לראויי ֵ
לאמ .%שלושה מאפייני עיקריי עלו מ המחקר:
 .1מנהלי שנטלו על עצמ אחריות להתנהגויות שלה עצמ .ה הודו
בטעויות ולא האשימו אחרי.
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 .2מנהלי שנתפסו קוד כל כאנשי ורק אחר כ כממלאי תפקידי.
מנהלי שמורי נתנו בה ֵאמ ,%ה כאלה שחשפו מידע אישי על
אודות עצמ ,כ שלאחרי הייתה תחושה של זהות מחו' לעבודה.
 .3מנהלי שנתפסו כלא מניפולטיביי .מנהיגי שרחשו לה ֵאמ%
השפיעו על הארגו באופ ישיר ,בשונה ממוסווה ,והתכניות שלה היו
גלויות.
כמו כ ,מחקר זה גילה קשרי בי ֵאמ %בי"אישי לבי ֵאמ %בסביבה.
מורי שרכשו ֵאמ %במנהל ,בטחו לעתי קרובות זה בזה ובצוות המשרד
הראשי.
כיוו שאימו קוגניטיבי נשע על ֵאמ ,%מניפולטיביות מצד המאמ אינה
מתיישבת ע מטרה זו ,או ע המטרה הקשורה אליה " הלמידה .א
המנהל מודאג באשר לביצועיו של מורה מסוי ,מוטב שידווח על חששות
אלה בצורה ישירה מחו' לתהלי האימו .מטרת האימו לעול אינה
"תיקו" המורה .באופ בלתי נמנע ,האד שאותו מנסי לתק יבחי במניע
"התיקו" ויכנס למצב מגננה .לדוגמה ,א אתה מאמי שתפקיד הוא
לתק את שרה ,הרי שאז ,למרות כל גינוני החביבות של )"היי שרה .אני
כא כדי לעזור ל .אי הול היו?"( ,שרה תקרא באופ מדויק את כוונת
האמתית .שרה מקבלת את המסר שאתה סבור שמשהו בה לקוי ,או שהיא
ִ
אינה מטופלת כראוי.
על מנת לאמ ללא מניפולציות ,על המנהל לשנות את נקודת המבט שלו
ביחס לשרה .הדבר עשוי להיות קשה ,א הכרחי א #יותר כאשר אתה עובד
למש זמ מה ע אד שביצועיו בעייתיי; אד שדומה כי התפתחותו
מוגבלת וכי אינו מתאמ' להתפתח ,או שנדמה כי הוא מתנגד לעזרת.
במקרי כאלה ,הדבר חשוב במיוחד ,שכ ,באופ טבעי ,פועל יוצא של
תהליכי אלה במש הזמ הוא תסכול של המאמ ולעתי א #האשמה לא
מודעת של האד האחר על כ שהוא מתנגד לשינוי ומותיר את המאמ
חסר אוני.
בעתות כאלה בדיוק ,מאמני מזכירי לעצמ שכל התנהגות מונעת על
ִ
ידי כוונה חיובית מנקודת מבטו של האד האחר .כל אד מבצע את
בחירותיו באופ עקיב ,ולעתי בלתי מודע ,על מנת להפיק תועלת
פסיכולוגית מפעולות קיימות ולהג על מצבי אגו .הדבר מעניק מסגרת
חדשה לפרשנות על אירועי שוני " נקודות מבט המשחררות את המאמ
מרגשות שליליי ומשתקי ,והמאפשרות לו לעבוד מתו הזדהות ובאופ
רציונלי ע האד האחר.
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לעת עתה ,נניח בצד דיו זה בנושא שמירה על ֵאמ %אל מול דאגות בנוגע
2
לביצועי ,ונתמקד בדברי שמאות מחנכי והספרות המקצועית
מבקשי לומר לגבי המציאות המעשית של יצירת ֵאמ.%

ֵאמ עצמי
ֵאמ %עצמי הוא תנאי מוקד לפיתוח יחסי ֵאמ %ע אחרי .המאמני
הטובי ביותר בנמצא ה אנשי שמודעי בבהירות לערכי ולאמונות
שבה ה מחזיקי ,בתחומי כמו פדגוגיה ,פילוסופיה ורוחניות .אנשי
אלה מתנהגי באופ שהול את אות ערכי יסוד .ה חווי תחושה
מוגדרת היטב של זהות אישית ,שהיא תוצאה ,באופ חלקי ,של הכושר
שלה לנסח את אמונותיה בדייקנות ובלהט .ה מתפקדי ברמת
ההתפתחות הגבוהה ביותר על"פי סיווג שטבע קרת'ווהל ) (Krathwohlלגבי
התחו הרגשי 3,כמו ג לגבי אפיו באמצעות ער או מערכת של ערכי.
ה מחזיקי באמונה שבכל מצב ,יהיה אשר יהיה ,ה יישארו נאמני
לעצמ .היינו יכולי לומר שה ישרי כלפי עצמ וע עצמ.
בסופו של דבר ,ערכי יסוד אישיי אלו מעצבי את תפיסותיו של
המאמ לגבי האחריות הכרוכה במנהיגות ,משמעותה של הלמידה,
הפוטנציאל הטמו בבית הספר או בקהילה ומניעיה של אנשי.
לאמ ,%נוהגי באורח עקיב בכל הנוגע לערכי יסוד
מאמני הראויי ֵ
ואמונות יסוד אלו .כיוו שעבודתו של המנהל היא לעתי קרובות מקוטעת,
4
ייחודית לו בלבד ,מתקדמת בקצב מהיר ובלתי ניתנת לחיזוי ,הרי
שהשפעתו ארוכת הטווח על בית הספר מתבטאת באמצעות העקיבות שבה
הוא מטפל באינטראקציות יו"יומיות.
כאשר אד סומ על עצמו ,משמעות הדבר היא שהוא ער ג לדרכי
שבה הוא מעבד התנסויות ומפיק מתוכ משמעויות .לדוגמה ,אנו יוצרי
קשר בקלות רבה יותר ע אנשי שיש לה סגנונות קוגניטיביי דומי
לשלנו ,אול נדרש מאתנו מאמ' רב על מנת להימנע משיפוט ערכי לגבי
גישותיה והבחנותיה של אנשי שסגנונותיה נבדלי משלנו .על א#
שאנו משתמשי בכל חושינו כל הזמ ,לעתי קרובות אנו מתמקדי בחוש
אחד במידה רבה יותר מאשר באחרי .הכרת נקודות העצמה של ממדי
ההוויה שלנו ,פירושה להיות ערי לאופ שבו אנו מעניקי משמעות
להתנסויותינו דר ערוצי חזותיי ,תנועתיי ושמיעתיי.
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הווארד גרדנר ) ,(Gardnerמאוניברסיטת הרווארד ,הציע סכמה של שבע
אינטליגנציות :מילולית"לשונית ,לוגית"מתמטית ,חזותית"מרחבית,
*
גופנית"תנועתית ,מוזיקלית"קצבית ,בי אישית ותו אישית.
לא זו בלבד שמאמני אפקטיביי הופכי מודעי לאינטליגנציות
שלה עצמ ,ה ג יודעי כיצד לעבוד בצורה אפקטיבית ע אנשי
5
בעלי סוגי אחרי של אינטליגנציה .וויטלי ) (Wheatleyגורס כי שורשיה
של הנטיה להתארג בקבוצות וארגוני נעוצי ,אולי באורח לא מודע,
בתפיסותינו המשתנות על אודות היקו .הידיעה כיצד לעבוד תו שיתו#
פעולה ,כיצד להשתמש במשאבי שוני של אחרי ,וכיצד להערי את
מומחיותו ,דעותיו ,תפיסותיו ובסיס הידע השוני של כל אד ,הופכת
הכרחית יותר ויותר להישרדות .אנו יכולי לראות זאת כצורה חדשה של
אינטליגנציות משולבות :מיזוג ,תו שיתו #פעולה ,של התפיסות ,ממדי
ההוויה ,המיומנויות ,היכולות והמומחיות לכלל של מאוחד ,שהוא יעיל
יותר מאשר כל אחד מחלקיו.
ִמ גדר ,תרבות ,גזע ,דת ,אזור גאוגרפי ,חוויות ילדות ותולדות
המשפחה " כל אלה מטי אותנו להסיק היסקי מסוימי ולטפל בגירויי
מסוימי בעוד אנו חוסמי אחרי .איש מאתנו אינו משאיר את רגשותיו
על המפת כאשר הוא מגיע לעבודה .לעתי ,אנו מתפקדי תפקוד שהוא
פחות מ "100אחוז ,בשל מגוו סיבות רוחניות או רגשיות .מאמני גמישי
יודעי מתי ה מושפעי מרגשותיה ,ומכבדי את העובדה שג
עמיתיה חווי שינויי רגשיי המכלי את האנרגיה שלה עצמ
ומסיחי את תשומת הלב.
מאמני שמאמיני בעצמ ,ה בעלי יכולת גבוהה יותר לבניית ֵאמ%
ע אחרי.

*

סקירה מפורטת של תאוריית האינטליגנציות המרובות ושל השתמעויותיה
החינוכיות ניתן למצוא בספרו של גרדנר אינטליגנציות מרובות –
התיאוריה הלכה למעשה ,מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ,ירושלים,
 ;1996בספרו של תומס ארמסטרונג אינטליגנציות מרובות בכיתה ,מכון
ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ,ירושלים ;1996 ,וכן בעלון חינוך החשיבה,
מס'  ,10מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ,ירושלים.1997 ,
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ֵאמ בי פרטי
גננת מסויימת ספרה לנו פע כיצד ניסתה לפתח ֵאמ %ע גננת אחרת
בצוות" .דומה היה שככל שניסיתי לגלות כלפיה התעניינות ,להגיע אליה,
לגרו לה לדעת שאיכפת לי ממנה ,כ היא הגדילה את המרחק שבינינו".
כאשר ֶ3ג תיארה את המצב ביתר פירוט ,התברר שהיא החזיקה בדימוי
מסוי לגבי האופ שבו נוהגי שני אנשי במערכת של יחסי ֵאמ ,%וא#
הניחה שהגננת השנייה מחזיקה בדימוי דומה .התברר שהדימוי של פג
לאמ %כלל מידה רבה יותר של אינטימיות מזו שהגננת השנייה צפתה
בנוגע ֵ
לה .חברתה לעבודה של פג האמינה שאיפוק רגשי ,כמו ג כמות מצומצמת
של חשיפה עצמית ,מאפייני מערכת יחסי נוחה של ֵאמ.%
היכולת לראות דברי מנקודת מבטו של אד אחר דורשת גמישות
קוגניטיבית ,והיא הכרחית לכל מערכת יחסי בריאה .הניסיו להבי הוא אחת
הדרכי החשובות ביותר שבה יכול מאמ להעביר מסר של הערכה כלפי האד
האחר .על מנת שנוכל להבינו ,עלינו להאזי לאד שמולנו בשלושה תחומי:
• מה הדברי החשובי לאותו אד בטווח הארו :ערכי ,מטרות,
אידאלי ,תחומי עניי ,תשוקות ,תחביבי?
• מה תבניות עיבוד המידע שהאד מציג ,כגו סגנו קוגניטיבי ,מסנני
תפיסה וממדי הוויה מועדפי? )נבדוק זאת בפרק .(4
• מה התגובות ,הדאגות ,המחשבות והתאוריות העכשוויות של האד שמולנו?
הבעת הערכה אישית חשובה א #היא ליצירת יחסי ֵאמ %בי אישיי,
בייחוד ביחסי של אימו קוגניטיבי ,שבה המאמ נמנע מלשבח משו
שהדבר עלול להפריע לחשיבה )ראו מסגרת על "ביקורת ושבח"(.
מספרי על ק בלנצ'רד ) ,(Blanchardמחבר הספר מנהל ברגע ,שביקר ב"עול
המי" שבס דייגו ,קליפורניה ,שבו מאלפי לווייתני .בשיחה ע כמה מבי
המאלפי ,אמר ק" :אני מבי שאת משתמשי בכמה מ הטכניקות שלי;
את תופסי את החיות ברגע שה עושות משהו נכו ואז מתגמלי אות".
המאמני השיבו" ,כ" .בלנצ'רד היה מרוצה מאוד ,שכ זה היה הדבר שעליו
המלי' בספרו בנוגע לעובדי בארגו.
"ע זאת" ,אמרו המאלפי" ,יש דבר מה שאנו עושי לפני כ"" .מהו?" ,שאל
ק" .כאשר אנו מביאי את החיות ל'עול המי' בפע הראשונה ,אנו נכנסי
למי ומשחקי אית כדי לשכנע אות" .נבו ,אמר ק" ,איני בטוח שאני מבי
למה כוונתכ .מה את עושי במי ובמה את משכנעי אות?"" .אנו
נכנסי למי" ,אמרו המאמני" ,ומשחקי אית ,כדי לשכנע אות שאי
בכוונתנו להזיק לה .א איננו עושי זאת" ,הוסיפו" ,ה אינ לומדות דבר!".
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השפעתה של הערכה אישית על שיפור הישגיה של תלמידי הודגמה
באורח דרמטי באחת מהתכניות לפיתוח עצמי המצליחות ביותר בתחו
החינו .בתכנית "ציפיות מורי והישגי תלמידי" ) TESA - Teacher
 6,(Expectations and Student Achievementנמצא שמורי מתייחסי
לתלמידי הנתפסי כבעלי הישגי נמוכי באופ שונה מזה שבו ה
מתייחסי לתלמידי הנתפסי כבעלי הישגי גבוהי .הבדלי בביטויי
הערכה ובמשוב מצד מורי ,גרמו לתלמידי "בעלי הישגי נמוכי"
לתחושה של מעורבות נמוכה ושל הערכה פחותה מצד המורה .תיקו פשוט
7
של חוסר האיזו בתגובות המורי שיפר את הלמידה אצל כל התלמידי.
מאמני מביעי הערכה אישית באמצעות:
• בילוי זמ ע האד האחר בפעילויות שאינ קשורות למשימת האימו.
• שאלות או היגדי הקשורי לדאגותיו האישיות או לחוויותיו של
האד האחר.
• שימוש בכל ההתנהגויות הבסיסיות של אדיבות וכבוד " ִקרבה ,מגע,
לשו אדיבה ,מחמאות אישיות " שנחשפו במחקר .TESA
לעתי ,בתי ספר הופכי להיות עסוקי כל כ במטלות היו"יו ,עד
שקשרי אישיי פעוטי אלו נזנחי ,ומקו עבודת היו"יומי של
המורי הופ לשממה רגשית.

ֵאמ בתהלי האימו
כמעט כל הקשיי במערכות יחסי מקור בציפיות סותרות או דו"
משמעיות ביחס לתפקידי ולמטרות .בי שאנו מקצי מטלות בעבודה או
מבצעי תהלי של קבלת החלטות לצור פגישה ,מובטח לנו שציפיות לא
האמ.%
ברורות יובילו לאי"הבנות ,לאכזבה ולירידה ברמת ֵ
מאמני מיומני שומרי על ֵאמ %באמצעות סימו מטרת השיחה:
"אי בכוונתי לייע' ל .הבה נבח יחד מספר חלופות".
"המשימה שלי אינה להערי אות ,אלא לסייע ל לחשוב על ההוראה
של".
ציפיות ברורות ה חשובות ביותר כאשר אנו עוסקי בתכליות ובדרכי
הביצוע של תצפיות בכיתה .כאשר מנהלי ממלאי את שני תפקידי
הפיקוח של אימו והערכה ,חשוב להבהיר את מטרת הביקור בכיתה.
בלבול ,חשד ואפילו עוינות ,מתעוררי כאשר מורה אינו בטוח באשר
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למהות הפעילות שמתרחשת :אימו או הערכה .בפרק  ,6אנו מפרטי את
המידע שהמורה והמאמ זקוקי לו על מנת לפתח ֵאמ %בתהלי האימו.

יחסי קרבה והיחס שביניה לבי ֵאמ
קיימת זרימה משותפת אחת ,נשימה משותפת אחת ,כל הדברי פועלי
בהרמוניה.
היפוקרטס

האמ %נוגע למערכת היחסי כולה; יחסי קרבה נוגעי לרגע מסוי.
ֵ
האמ %משמעותו אמונה באד אחר ויכולת לסמו עליו ,המתפתחות
ֵ
לאור זמ .יחסי קרבה משמעות תחושת נינוחות בחברת אד מסוי
ותחושת ביטחו באותו אד במהל פעילות מסוימת .יחסי הקרבה עשויי
להתקיי באופ טבעי ,ונית ג לייצר אות באופ מודע כאשר את
נפגשי ע הורה ,ע תלמיד או ע עמית בפע הראשונה .אי"אפשר
לכפות על אד יחסי קרבה באמצעות מניפולציה ,אול אפשר להיעזר
בהתנהגויות לא"מילוליות ובהתנהגויות מילוליות מסוימות על מנת לטפח
את מערכת היחסי.

התנהגויות לא מילוליות
מבוגרי מוצאי בדר כלל משמעות רבה יותר באותות לא"מילוליי
מאשר באותות מילוליי .סיכו של הספרות בנושא תקשורת בי אישית
שנער לאחרונה ,תומ בתאוריה שעל פיה כמעט שני שליש מ המשמעות
8
בכל מצב חברתי מצויי באותות הלא"מילוליי.
במהל שנות ה "70המוקדמות ,ערכו סטודנט ופרופסור לבלשנות
באוניברסיטת קליפורניה ,ריצ'רד בנדלר ) (Bandlerוג'ו גרינדר ),(Grinder
סדרת מחקרי במטרה לגלות מדוע מטפלי מסוימי ה אפקטיביי
באורח פלאי כמעט ,בניגוד לאחרי שפשוט מבצעי עבודה טובה .בתחילת
דרכ חקרו את פרי' פרלס ) ,(Perlsאבי תרפיית הגשטלט; את וירג'יניה
סטייר ) ,(Satirהידועה בתוצאות שהשיגה בטיפול משפחתי; ואת מילטו
אריקסו ) ,(Ericksonהמוכר כמטפל המוביל בעול בתחו ההיפנוזה
9
הרפואית.
המחקרי גילו כי פרלס ,סטיר ואריקסו ,העמידו דר קבע שיקו #של
המטופלי שלה .א ,למשל ,רגליו של מטופל היו שלובות ,שילב ג
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המטפל את רגליו .א המטופל נשע על מרפקיו ,עשה כ ג המטפל .כאשר
המטופל דיבר במהירות ,דיבר ג המטפל במהירות.
תרשי 1 3
גילויי של יחסי קרבה
כאשר מתקיים תיאום בין מערכות העיבוד והתקשורת הבאות ,ניתן
להצביע על קיומם של יחסי קרבה.
יציבה
מחווה
נטיות הקול
גובה הצליל
עצמה
קצב הדיבור
בחירת מילים
נשימה

בי שהיו מודעי לכ ובי שלא ,פרלס ,סטיר ואריקסו הדגימו
בהתנהגות את תאוריית התיאו ) ,(entrainmentשגובשה בשנת ,1665
לאחר שמדע הולנדי גילה שהמטוטלות בשני שעוני מטוטלת שתלויי על
הקיר זה בצד זה נעות יחדיו בקצב מדויק .נמצא שהשעוני מתואמי
ביניה באמצעות פעימה קלה המועברת דר הקיר.
ג בני האד מחפשי סוג כזה של תיאו .גורג' לאונרד )(Leonard
מדווח כי בני אד פועמי בתדירויות של תנודה ,כפי שקורה באורגניזמי
החד"תאיי הפשוטי ביותר ,ברמות האטו ,המולקולה ,ברמה התת"
10
תאית וברמת התא.
כאשר שני אנשי "פועמי" באותה מידה כמעט ,אנו מבחיני
בתיאו ,גילוי של יחסי קרבה .בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת
בוסטו ,בח וויליא קונדו ) (Condonסרטי מצולמי של זוגות אנשי
11
משוחחי .לא רק שגופיה של המשוחחי היו מתואמי ,אלא ש"תופעה
מדהימה" נצפתה :התקיי תיאו בי מילותיו של הדובר לתנועותיו של
המאזי .כאשר אד אחד דיבר ,ביצע האד השני תנועות תואמות זעירות.
כפי שביטא זאת קונדו" ,ראינו שהמאזיני נעי בסינכרוניזציה
מדויקת ע מילותיה של הדוברי .נראה שזוהי צורה של תיאו ,כיוו
שאי פיגור נראה לעי אפילו בשיעור של שבריר שנייה… כמו כ ,נראה
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שזהו מאפיי אוניברסלי של תקשורת אנושית ,וייתכ שהוא מאפיי חלק
גדול מהתנהגות של בעלי חיי בכלל .לפיכ ,תקשורת היא כעי ריקוד,
כאשר כול עסוקי בתנועות משותפות ומורכבות בממדי מעודני רבי,
12
ויחד ע זאת ,באורח מוזר ,ה חסרי מודעות לכ שה עושי זאת".
הנה ,למשל ,דוגמה לתיאו בהקשר של בית הספר :לי אומרת" ,פרא ,יש כמה
מורי בצוות שלי שעושי דברי שמענייני אותי מאוד .אני מנסה לחשוב על
דר להביא אות לחלוק כמה מהרעיונות שלה ע חברי צוות אחרי".
בשעה שלי מדברת ,היא מבצעת מחוות רחבות בידיה ובזרועותיה .אחר כ
היא מושכת בכתפיה כאשר היא מציינת את מצבה .כעת פרא אומרת" ,לי,
ספרי לי קצת מה מיוחד כל כ במורי הללו" .כאשר פרא מדברת ,היא
משקפת את מחוותיה ואת תנועות גופה של לי.
תרשי 2 3
התאמות גופניות ומחוות כגילוי של יחסי קרבה

צילום :ברוס וולמן ,Science Resources ,לינקולן ,מסצ'וסטס
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כיוו שהתנהגותה הלא מילולית של לי תואמת את רגשותיה ואת
מחשבותיה ,כל תנועה או מחווה שלה מעבירה משמעויות מסוימות .כאשר
פרא משתמשת באות אותות לא"מילוליי ,לי חשה באופ לא מודע
שפרא יודעת בדיוק על מה היא מדברת.
אל לכ לחשוב שתוכלו להביא אד בערמה לכלל מערכת יחסי של
ֵאמ9ָ 9ָ .%ד9ֶ ,רניירי ורוזנטל ) (Babad, Bernieri and Rosenthalערכו מחקר
שבמהלכו צפו חמש קבוצות אנשי בסרטי קצרי בני  10שניות ,שבה
צולמו מורי המדברי אל תלמידי או עליה .הצופי ,שכללו סוגי
שוני של אנשי ,החל מתלמידי כיתה ד' ועד למורי מנוסי ,נתבקשו
להערי את הישגיה הלימודיי של התלמידי ואת מידת החיבה של
המורה לכל תלמיד .בחלק מהמקרי ,הצופי שמעו מורי מדברי על
אודות תלמידי; במקרי אחרי ,ה פשוט צפו ,ללא פס"קול ,במורה
המדבר אל תלמיד )שאותו לא ראו( .בכל אחד מהמקרי ,תלמיד אחד היה
טוב ובעל פוטנציאל גבוה ,בשעה שהשני היה תלמיד חלש ובעל פוטנציאל
נמו .הצופי נתבקשו להערי את הישגיו הלימודיי של התלמיד ואת
מידת החיבה של המורה כלפיו.
איש מבי הצופי לא התקשה באיתור תלמידי מצטייני ובזיהוי
חיבת של המורי .אות תחושות שליליות שניסו המורי להסתיר ,אובחנו
על ידי הצופי באמצעות "דליפות" בערוצי תקשורת שוני ,שהמורי לא
13
שלטו בה באותו אופ מודע שבו שלטו בדבריה לתלמידי.
מילותיה של המורי הסגירו אות כאשר דברו על אודות תלמידי;
פעולותיה כשלעצמ היה בה די כדי להסגיר כאשר דיברו אל
האמ%
התלמידי .אנו יכולי לבחור באופ מודע בפעולות שיטפחו את ֵ
האמתיי.
ִ
ואת יחסי הקרבה ,א אי אנו יכולי להסתיר את רגשותינו

התנהגויות מילוליות
ייתכ שתקשורת לא מילולית מעבירה חלק גדול מ המשמעות במהל
חילופי דברי ,אול המילי שאנו בוחרי ,והצורה שבה אנו מציגי
אות ,ה בעלות השפעה רבה ג כ )ראו מסגרת" ,לשו האימו"( .לאור
תהלי האימו הקוגניטיבי ,על המאמני לשאו #לסביבה לא"שיפוטית,
שבה מורי יחושו בטוחי להתנסות וליטול סיכוני .זיהינו חמש גישות
מילוליות לא"שיפוטיות שתורמות ליצירת ֵאמ %בי אישי :תכנו ,שתיקה,
קבלה ,הבהרה והספקת נתוני.
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לשו האימו
במהל מפגש המעקב ,מאמני משדרי מסרי ברורי על כ שהיחסי ה
יחסי אימו ,באמצעות אספקת נתוני ללא פרשנות .למשל:
"שבעה עשר תלמידי הגיבו לשאלה".
"את עצרת ,הלכת לצדו השני של החדר ,ואז הגבת".
כמו כ ,מאמני מציגי שאלות פתוחות ,דבר המצביע על כ שאי בנמצא
תשובות נכונות שחשבו עליה מראש:
"כיצד חשת לגבי השיעור?".
"כיצד החלטת מה לעשות בשלב הבא?".
"מה לדעת עשוי היה לגרו לכ?".
שאלות אפקטיביות במפגשי מעקב ה כאלה שמזמינות את המורה להציג רשמי,
להיזכר בנתוני ,להסיק מסקנות ,לפתח יחסי סיבה"תוצאה ,לבצע מטה"
קוגניציה ,להערי ,לצפות ולרשו לעצמ דרכי פעולה.
שאלות שכוונת טובה ,א שאופ ניסוח אינו מוצלח ,עשויות לחצות את הגבול
האמ.%
שבי אימו להערכה ,ובכ לערער את יחסי הקרבה ולהפחית את מידת ֵ
למשל ,השאלה "אילו שתי פעולות הצליחו?" רומזת על כ שהצופה קבע שרק
שתי פעולות אכ הצליחו .הדבר מרמז על האפשרות שפעולות אחרות לא
הצליחו.
צופי משדרי הערכה כאשר ה מבצעי שיפוט ערכי .למשל:
"עבודה טובה".
"נהגת נכונה כשנתת זמ למחשבה".
"הנחיותי יכלו להיות ברורות יותר".
צופה מאותת על הערכה ג על ידי כ שהוא מפרש נתוני ואירועי מתו
השיעור:
"השיעור איפשר לתלמידי לייש את הרעיו".
"אסטרטגיית הצגת השאלות של הפיקה חשיבה מורכבת אצל תלמידי".
"ה הבינו ,כיוו שהדגמת".

ואמ %מתקיימת כאשר את יודעי
תכנו  .מערכת יחסי שיש בה ביטחו ֵ
למה מצפה מכ האד שמולכ .כאשר הציפיות אינ ברורות ,את
מבזבזי אנרגיה ומשאבי מנטליי בניסיו לפרש אותות באשר למה
שהאד השני מבקש ,כמו ג על גילוי סדרי עדיפויות נסתרי .באמצעות
תכנו ,המאמ מעביר באופ בהיר ומכוו ציפיות לגבי מטרותיה של
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משאבי שוני ,כגו זמ ,מרחב ,חומרי והשימוש בה .התכנו מסייע
בהשגת הבנה משותפת לגבי מטרות התצפית ,התפקידי שעל המאמ
למלא ,הקצאת הזמ ,המיקו הרצוי ביותר לפגישה ומיקומו של המאמ
במהל התצפית .למשל ,המאמ עשוי לשאול" ,כיוו שאתה מבקש ממני
לצפות בהתנהגות של התלמידי בעת ביצוע המטלה ,אצטר לשבת
במקו שממנו אוכל לראות את כול .היכ אתה מבקש שאשב?" או,
"מפגש התכנו יאר כרבע שעה .הבה נקבע זמ נוח לשנינו".
שתיקה .מאמני מסוימי טועי בכ שה ממתיני רק שנייה אחת או
שתיי לאחר שה מציגי שאלה ולפני שה מציגי שאלה נוספת או
מספקי את התשובה בעצמ .נדמה ששו דבר אינו קורה אלא א כ
מישהו מדבר ,אול שתיקה היא למעשה מדד לפגישה פורייה .כאשר
המאמ ממתי ,הוא מעביר מסר של כבוד כלפי מש הזמ הדרוש למורה
על מנת לחשוב על הדברי ולעבד אות ,כמו ג מסר של אמונה בכושרו
של המורה לבצע מטלה קוגניטיבית מורכבת .מאמ שאינו מקצה די זמ
לתשובה ,מעביר באופ לא מודע את המסר שהמורה לוקה בחסר ושלמעשה
הוא אינו יכול לבצע חשיבה הגיונית שתוביל לתשובה מתאימה 14.המתנה
לתשובה מדגימה ג התחשבות ,חשיבה ושליטה בדחפי ,התנהגויות שה
רצויות ביחסי שבי מורי לתלמידי.
לעתי ,מצבי של שתיקה נראי כמתמשכי לאי סו .#אול ,כאשר
ֵאמ %הוא המטרה ,על המורי לקבל הזדמנות לבצע את החשיבה ואת
פתרו הבעיות שלה בעצמ .מאמני שממתיני לתשובה זמ קצר בלבד,
מעודדי תגובות קצרות ,בנות מילה אחת .מאמני הממתיני פרקי זמ
ארוכי יותר ,מקבלי תשובות הכוללות מחשבות ומשפטי שלמי.
מאמני שמקצי זמ למחשבה ,מבחיני בעלייה ניכרת ביצירתיות
15
בתגובת של המורי.

ביקורת ושבח
היינו מצפי לכ ששאלה כמו "הא תוכל לתת לי תשובה טובה יותר?" תחליש
האמ %שאד רוחש לב שיחו .א מה בדבר האמירה "השיעור היה
את ֵ
לאמ %ממש כמו ביקורת
מצוי!"? באופ מפתיע ,דברי שבח עשויי להזיק ֵ
ומסרי מדכאי אחרי.
⇐
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ביקורת .אנו מגדירי ביקורת כשיפוט ערכי שלילי .מאמ שמגיב לרעיונותיו או
למעשיו של מורה במילי שליליות כגו חלש ,לא נכו ,או מוטעה ,מאותת על
התנהגות בלתי נאותה מצד המורה או על חוסר הערכה מצד המאמ .הדבר
גור לכ שהמורה מפסיק לחשוב על המשימה .תגובות שליליות יכולות ג
ללבוש צורה של אמירות מעודנות ,כמו "אתה כמעט צודק" או "אתה מתקרב".
לעתי ,נימת הקול מעבירה סרקז או רוש שלילי" :מדוע שתרצה לעשות
זאת באופ זה?" או "היכ ,בש אלוהי ,קיבלת את הרעיו הזה?" .בכל
מקרה ,הביקורת מותירה את המורה בתחושה של כישלו ,של אי"התאמה
קוגניטיבית ושל הערכה עצמית נמוכה.
שבח .כאשר אנו משבחי ,אנו עושי שימוש בשיפוט ערכי חיובי ,כגו טוב,
מצוי או נפלא .אסטרטגיות מסוימות של אימו על ידי עמיתי ושל פיקוח,
ממליצות על השימוש בדברי שבח על מנת לחזק התנהגויות מסוימות ולבנות
ֵאמ ,%אול המחקר שנער על דברי שבח מצביע על כ שלעתי קרובות
התוצאה היא הפוכה .בשעה שרבי מאתנו נהני לתגמל ולשבח אחרי ,ברופי
1
) (Brophyמצא שהאד שדברי השבח מיטיבי עמו ביותר הוא המשבח.
2
תגמול ודברי שבח מעכבי את ההתנסות .מורי נוטי להשתמש במיומנויות
3
שהמאמ מערי אות במקו במיומנויות שה עצמ מעריכי .מאמ מיומ
יימנע ממשפטי כגו:
"האסטרטגיה שהשתמשת בה היו הייתה יוצאת מ הכלל ,לינדה".
"אתה עושה עבודה נפלאה ,ליאו".
"תכנית השיעור של הייתה הטובה ביותר מכל אלה שהוצגו".
"תלמידי מתקדמי היטב ובהחלט עשו עבודה טובה היו".

תגובות קבלה לא שיפוטיות .מאמ שמכיר בער דברי רעהו ,מציי
בפשטות כי שמע את דבריו של המורה .לדוגמה" ,אני מבי" או "אהה".
מאמ מבצע פרפרזה באמצעות ניסוח מחדש של דברי המורה ,ארגו
מחדש ,תרגו ,סיכו או מת דוגמה מתו דברי המורה .המאמ שוא#
לשמור על משמעות מרוכזת ומדויקת של רעיונותיו של המורה ,ג כאשר
הוא משתמש במילי ובמשפטי שוני מאלה שלו .הפרפרזה היא אולי
הצורה רבת העצמה ביותר מבי כל התגובות הלא"שיפוטיות המילוליות,
כיוו שהיא מעבירה את המסר" :אני מנסה להבי אות" ו"אני מערי
אות".
לבסו ,#מאמ שמבצע הדגשות ,מכיר בתחושות ובמצבי רגשיי לצד
הכרה בקוגניציה .אי פירוש הדבר שהמאמ מסכי ע אות תחושות או
התנהגויות; הוא פשוט מאשר את דבר קיומ .למשל" ,אתה מבולבל ,כיוו
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שההנחיות הללו כל כ לא ברורות" ,או "אתה מתוסכל ,כיוו שהתלמידי
אינ עושי את שיעורי הבית שאתה נות לה".
חקירה והבהרה .בקשת הבהרה מאותתת על כ שהמאמ אינו מבי מה
אומר המורה וזקוק למידע נוס .#הבהרה אינה אמורה להיות דר מפותלת
לכוו מחדש את דבריו או את רגשותיו של המורה .היא ג אינה דר
מעודנת להביע ביקורת על דבר מה שהמורה עשה .מטרת החקירה
וההבהרה היא לסייע למאמ להבי טוב יותר את הרעיונות ,התחושות
ותהליכי החשיבה של המורה.
ההבהרה לובשת לעתי קרובות צורת שאלה ,אול היא עשויה ג
להיות הצהרה המזמינה מידע נוס .#לדוגמה" ,הא תוכל להסביר למה
אתה מתכוו ב'להערי את המוזיקה'? איני בטוח שאני מבי" .או" ,א כ,
אתה אומר שהיית מעדי #שהתלמידי יעבדו לחוד ולא בקבוצות .הא זה
נכו?".
לאמ ,%כיוו שהיא מעבירה למורה את המסר כי ראוי
הבהרה תורמת ֵ
לבדוק ולשקול את רעיונותיו ,וע זאת ,שמשמעות לא הובנה עדיי
במלואה.
הספקת נתוני .אחד היעדי העיקריי של אימו קוגניטיבי הוא לטפח
את יכולת המורה לעבד מידע באמצעות השוואה ,הסקת מסקנות או שימת
לב ליחסי סיבה"תוצאה .לפיכ ,על הנתוני להיות עשירי וזמיני למורה
לצור עיבוד.
במהל התצפית ,המאמ ישתמש בכל טכניקה או כלי שהוסכ עליה
כדי לאסו #מידע :למשל ,הקלטה ברשמקול או בווידאו ,מפת כיתה או
תעתיק .במפגש המעקב ,אפשר להציג מידע זה בפני המורה ,באורח לא
שיפוטי שאינו מוביל לעימות" :שאלת שלוש שאלות במהל חמש הדקות
הראשונות של שיעור" ,או "מתו ששת התלמידי שביקשת שאצפה
בה ,אריק דיבר ארבע פעמי ,ברנדי דיברה פעמיי ,שאו פע אחת,
והשלושה האחרי לא דיברו כלל" .הצעות להספקת נתוני יובאו בפרק .6

ֵאמ בתהלי האימו
שמענו סיפורי אימה על מפקחי שצפו בכיתות ללא מפגש תכנו ,כאשר
המורי נותרי באי"וודאות מוחלטת באשר לסיבת נוכחותו של המפקח
בכיתה .חרדתו של המורה גוברת ,ומפגש המעקב הוא בגדר אסו כמעט,
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כיוו שלא קיימות כל ציפיות משותפות באשר למטרות התצפית ,למיקוד
ולהליכי שלה .מפגש התכנו ,מפגש התצפית ומפגש המעקב " כול
ממלאי תפקיד חיוני באימו קוגניטיבי ,וכל אחד מה מספק הזדמנות
לבטוח במידה רבה יותר בתהלי האימו וביחסי שבי המורה למאמ.
במש הזמ ,במהל עבודת המשותפת במערכת יחסי לא מאיימת,
המאמ והמורה מייחסי ער גדל והול לתהלי האימו .ה מביני
שמטרת התהלי היא צמיחה אינטלקטואלית ,הגברת הלמידה על אודות
למידה והגדלה הדדית של הכושר לשיפור עצמי .ה מביני שהתהלי אינו
דבר מה שה"עליו" מבצע לגבי "הנח%ת" ,כי א שני אנשי מקצוע מסורי
המתאמצי לפתור בעיות ,לשפר את הלמידה ולהפו את תכנית הלימודי
למלאת חיי יותר .יתר על כ ,המורה מבי עד מהרה שהמאמ מתאמ'
בתהלי האימו באותה מידה שהוא עצמו מתאמ' בתהלי ההוראה.
במש הזמ ,אנו מוצאי שמורי מתחילי לבקש להשתת #בתהלי
כזה משו שה מוצאי אותו מועיל:
"זה הרגיש טוב".
"באמת גרמת לי לחשוב".
"הא תוכל לבוא שוב?".
"הא תוכל ללמד אותי לאמ כ?".
עד מהרה ,התהלי מתחיל להתפשט .השמועה עושה לה כנפיי ברשת
השמועות של בית הספר .מנהלי מטלפני זה לזה ומבקשי להשתת#
באימו קוגניטיבי במהל אסיפת ההורי הקרובה; מנהל פיתוח הצוות
מטלפ למנהל בית הספר ומבקש להשתת #באימו במסגרת תפקידו.
במפגשי שכבה או במפגשי מחלקה ,מורי מוצאי עד מהרה שה "עושי
זאת" באורח ספונטני זה ע זה ,מחו' לכיתת הלימוד.

מפגש התכנו
מפגש התכנו הוא הזמ שבו יש להבהיר את הציפיות מחוויית האימו.
האמ %גובר כאשר המאמ והמורה מסכימי ביניה מראש היכ תתקיי
ֵ
התצפית ובאילו התנהגויות של המורה ו/או של התלמידי יצפה המאמ.
במהל מפגש התכנו ,המורה מפרט את הדברי שאות יש לתעד ועוזר
בקביעת האופ שבו יתועד המידע ,ובכלל זה ,באיזה כלי יש להשתמש.
המורה ג מגדיר מדוע הנתוני חשובי וכיצד יעשה בה שימוש לאחר
שייאספו .במהל מפגש התכנו ,המאמ נוהג במכוו באורח לא שיפוטי
בשאלותיו ובתגובותיו .ממש כש שיעשה במפגש המעקב ,הוא נמנע
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משיפוט ערכי ,חיובי ושלילי כאחד ,לגבי תוכ השיעור וההחלטות שהמורה
מתאר .שיחה מעי זו עשויה להישמע כ:
מאמ :אשמח לאסו #נתוני על פרקי הפוגה למענ .באילו נקודות במהל
השיעור היית מבקש שאעשה זאת?
מורה :במהל הדיו הפתוח שאנהל ע התלמידי ,מיד לאחר הסרט.
מאמ :באילו דברי היית רוצה שאצפה ומה היית מבקש שאתעד באופ
מיוחד?
מורה :הייתי מבקש שתצפה בזמ שחול #כאשר אני ממתי לאחר שאני
מציג שאלה ולפני שאני פונה לתלמיד.
מאמ :א כ ,אתה רוצה שאתעד כמה זמ אתה ממתי אחרי שאתה מציג
שאלות ולפני שאתה פונה למישהו.
מורה :כ ,וכמו כ ,מדוע שלא תמדוד ג את זמ ההמתנה לאחר
שהתלמידי מגיבי.
מאמ :הא היית רוצה שאנסה לתעד ג את שאלותי ו/או את תגובות
התלמידי?
מורה :כ ,רשו בבקשה את שאלותי ,זה יעזור לי לזכור את חלקי השיעור
שנעבוד עליה .א אל תרשו את תשובות התלמידי.
מאמ :נראה שהנושא של פרקי הפוגה חשוב ל .מדוע זה משמעותי בעבור
דווקא בשיעור זה?
מורה :אני מנסה להביא את התלמידי לחשיבה מורכבת יותר ו. . .

התצפית
במהל השיעור ,תפקיד המאמ הוא לאסו #את הנתוני שהוסכ עליה
במפגש התכנו ,הקשורי בהתנהגות המורה ובהישגי התלמידי .מאמני
שנית לבטוח בה ,יודעי שבה בשעה שה מספקי שירות למורה ,ה
ג אורחי בכיתת הלימוד .ה הופכי עצמ לבלתי מורגשי ככל
האפשר .במפגש התכנו ,כבר הוסכ על מקו מושבו של המאמ או על
השטח שבו יתהל )בהתא למוקד התצפית( ,והמאמ אינו סוטה
מהסיכו.
כיצד נמנע המאמ משיפוט במהל תצפית? למעשה ,הוא אינו נמנע .כל
בני האד ה "מכונות שיפוט" ,היוצרות ללא הר #מחשבות ,דעות וגישות
האמ .%כאשר
לגבי חוויות .אול ,הצהרה על שיפוט כזה מחבלת ביחסי ֵ
מאמני מיומני מבחיני בכ שה ביצעו במוח שיפוט ,ה מניחי
אותו בצד .א מידע הקשור בכ חשוב לצור איסו #הנתוני ,ה מתעדי
את המידע במונחי משוחררי משיפוט או מהסקת מסקנות.

 54אימון קוגניטיבי

מפגש המעקב
המאמ יכול לייצר אווירה של ֵאמ %במפגש המעקב ,על ידי כ שיפתח
בהיגד המצביע על יחס אישי חיובי כלפי המורה או כלפי החוויה של
הימצאות במחיצתו .המאמ עשוי לומר" ,נהניתי מאוד לשהות בכיתת",
או "היה לי נעי במהל השיעור" ,או "אני לומד משהו בכל פע שאני
צופה ב מלמד".
כמו במפגש התכנו ,המורה הוא שמנחה את השיחה שלאחר מכ.
המאמ עשוי לפתוח את המפגש בכ שיזמי את המורה לסכ את רשמיו
מ השיעור ,אול השאלות ה פתוחות באופ מכוו ,כ שהמורה חופשי
לומר כל מה שחשוב לו ולספר על רשמיו מ השיעור .כאשר מורה אומר,
"אני חושב שהשיעור הל מצוי" ,השאלה ההגיונית הבאה היא משהו
מעי" ,באילו דברי אתה נזכר המובילי אות לרוש זה?" .שאלה זו
מאותתת בצורה ברורה על כ שבכוונת המאמ לקיי דיו לא"שיפוטי
האמ %במהל חילופי הדברי
המבוסס על נתוני ,דבר המעמיק את ֵ
שיבואו.
האמ %פוחת כאשר המורה חש
בכל נקודה במהל מפגש המעקבֵ ,
שהמאמ שופט את ביצועיו .תפקיד המאמ הוא לספק נתוני ולהציג
שאלות בדר שתאפשר למורה לחוש חופשי ובטוח לבצע חשיבה ביקורתית
עצמית .הביקורת צריכה לבוא רק מצדו של המורה.
האמ %נבנה כאשר המאמ מבקש מהמורה
לבסו ,#נדב נוס #במערכת ֵ
להערי את תהלי האימו ולהמלי' על שיפורי .הדבר מצביע באורח
ברור על כ שחילופי הדברי היוו מצב של אימו ,לא של הערכה ,ומראה
למורה שג המאמ עמל לשפר את התנהגויותיו .כמו כ ,הדבר מעביר מסר
שלפיו המורה הוא הסמכות בשאלה אלו התנהגויות אימו ה ההולמות
והשימושיות ביותר.
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