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  השגת הולונומיה
  
  
  

שפירושו , )holos(מקורו במילי� היווניות הולוס ' הולונומיה'המונח 

מקורה א� הוא ', אוטונומי'המילה ". חלק"שפירושו , )on(ואו� , "של�"

שפירושו , )nemein(ונמאי� , "עצמי"שפירושו , )auto(במילי� אוטו , ביוונית

כיוו� שמטרתו , עבור מאמני�שתי המילי� הללו ה� חשובות ב". להשפיע"

השלישית של האימו� הקוגניטיבי היא הכשרת יחידי� אוטונומיי� 

  . הנוטלי� חלק במערכות הולונומיות

מכווני� , יחידי� אוטונומיי� מציבי� לעצמ� מטרות אישיות

ה� , כיוו� שה� מנסי� ומתנסי� באורח מתמיד. ומתאימי� את עצמ�

ע� . ופלי� קדימה ולומדי� מתו! התנסותא! ה� נ, מ עדי� לעתי� קרובות

אלא , בני אד� אוטונומיי� אינ� מבודדי� או מכניי� בעבודת�, זאת

ה� פועלי� למע� טובת . נוטלי� חלק משמעותי בפעילות הארגו� שלה�

. ה� מטפלי� ג� במטרות ובצרכי� שלה� עצמ�, כאשר בה בשעה, הכלל

  .  ה� הולונומיי�#נה אחת ה� עצמאיי� ותלויי� בעת ובעו, במילי� אחרות

מכוויני� את עצמ� , ככל אורגניז� אוטונומי, אנשי� הולונומיי�

. ונעזרי� במערכות ובמקורות העצמה הייחודיי� שלה� על מנת לצמוח

צמיחה זו אצל בני אד� כוללת את היכולת להתעלות אל , באופ� ראוי לציו�

צמיחה נובעת ה, ע� זאת. מעל לדפוסי הפעולה המקוריי� שלה� עצמ�

אנו מגדירי� את מקורות . כפי שע$ צומח מתו! זרע, תמיד מבפני�
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,  גמישות*,יכולת: ההולונומיה במונחי� של חמשת מצבי התודעה

  .מודעות ותלות הדדית, מקצוענ'ת

  

או , או למצליחי� ולנכשלי�, איני מחלק את העול� לחלשי� ולחזקי�

ול� לאלה שלומדי� ולאלה אני מחלק את הע. לאלה שמגיעי� ולאלה שלא

  .שאינ� לומדי�

)Gottlieb(ולינדה גוטליב ) Hyatt(קרול הייאט 
1  

  

ר "ראיינה ד, במסגרת לימודי הדוקטורט שלה באוניברסיטת ֶסטו� הול

מנהלי� של פיתוח , אישית ובאמצעות שאלוני�, )Liebmann(רוזמרי ליבמ� 

נחשבי� משאבי אנוש מטע� עשרי� התאגידי� הראשוני� בשורה ה

ליבמ� ). Senge(י 'ר פיטר סנג"כפי שהמלי$ עליה� ד, כארגוני� לומדי�

ביקשה ממרואייניה לבחו� תיאורי� של כל אחד מחמשת מצבי התודעה 

שלמעלה ולדרג� בסדר עדיפויות כתכונות מוערכות של עובדי ִמנהל ועובדי 

ִמנהל היא מצאה שכל התכונות נחשבו כרצויות ביותר בעבור עובדי . ייצור

אחריה דורגו . מודעות דורגה כתכונה רבת הער! ביותר. ועובדי ייצור כאחד

אות� מנהלי , יתר על כ�. בסדר זה, יכולת ודייקנות, גמישות, תלות הדדית

בעוד . יעריכו ויקנו תכונות אלו, משאבי אנוש שאפו ליצור ארגוני� שידגימו

ה במשימה כל אחד מהמרואייני� הודה שהחברה שבה עבד לא הצליח

ה� היו משוכנעי� שעל בתי הספר לקד� אנשי� צעירי� , באופ� מלא

לא רק , זאת כתנאי מוקד� הכרחי, לקראת חמשת מצבי תודעה אלו

  .אלא ג� לשביעות הרצו� של העובדי�, לפרודוקטיביות של התאגיד

ממצאיה של ליבמ� תומכי� לא רק בערכ� של חמשת מצבי תודעה אלו 

חיוניי� ומתפתחי� בארגוני� , תפי� אפקטיביי�כמאפייניה� של משת

ה� מצדדי� ג� בצור! לכלול את חמשת מצבי התודעה הללו ; לומדי�

, ההוראה, בהחלטות שמקבלי� מנהיגי בתי הספר באשר לתכנית הלימודי�

  . ההערכה והרפורמה החינוכית

  
  מצבי תודעה

המזיני� , מקורות אנרגיה, חמשת מצבי התודעה הללו ה� זרזי�

ה� מייצגי� את המשאבי� , בעבור היחיד. התנהגויות הולונומיות

המתמידי� לפעולה באורח הולונומי ואת המתחי� המתמידי� הכרוכי� 

                                                 
*

  .4' ראו הערה בעמ    
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שבו מושפעי� , ה� מהווי� שדה אנרגיה סמוי מ� העי�, בעבור הארגו�. בה

. ממש כש� ששדה מגנטי רב עצמה משפיע על מצפ�, כל המשתתפי�

ווי� עצמה המכוונת את האד� להתנהגות ה� מה, בצירופ� יחדיו

ה� הכלי� . אבני הבניי� של היושר האישי, עקבית ואתית יותר, אותנטית

חיי� #לביצוע בחירות ממושמעות וכלי הרכב העיקריי� במסע האור! זמ�

  . לקראת אינטגרציה אישית

    

  1�7תרשי� 

  חמשת מצבי התודעה: הולונומיה

  
  הולונומיה

  חמשת מצבי התודעה

  
  
  
  
  

  מודע�ת

  גמיש�ת

  יכולת

  מקצוענ�ת

  תל�ת הדדית

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  הולונומיה                                     אוטונומיה
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מבני� , חמשת מצבי התודעה הללו משמשי� ג� ככלי� לאבחו�

שבאמצעות� אנו יכולי� להערי! את התפתחות� הקוגניטיבית של יחידי� 

  .תא�ושל קבוצות ולתכנ� התערבות בה

במצבי התודעה , סיוע לאחרי� לקראת שיפור מתחיל בנו, ע� זאת

על המערכת שבה אנו נוטלי� חלק , מש� אנו מקריני� על סביבתנו. שלנו

  . ועל התלמידי�

  :מצבי תודעה מאופייני� בשלוש תכונות

מצב התודעה של אד� משתנה בהתא� . ה� באי� והולכי�. חולפי�ה�   •

רגש וכ� , עייפות, ידע, ניסיו�,  מידת היכרותהכוללי�, למגוו� גורמי�

  .הלאה

עלייה דרמטית בביצועי� מלווה מצבי . מחוללי� טרנספורמציהה�   •

ממש כש� שתחושת הביטחו� העכשווית שלכ� . תודעה גבוהי�

מצבי התודעה משפיעי� על המשאבי� , משפיעה על יכולתכ� ברגע נתו�

על מנת להיות רבי , חרותבמילי� א. האישיי� הנדרשי� לביצועי שיא

  .חישבו תחילה מנקודת מוצא של אמונה ביכולתכ�, עצמה

עמית . בי� שעל ידי האד� עצמו או על ידי אד� אחר, ניתני� לשינויה�   •

כאשר הוא משנה באותו , יכול לשפר את מצב רוחכ� או לעודד אתכ�

המודעות , באורח דומה. רגע את מצב התודעה ואת היכולת שלכ�

  . ולשנות אות�מאפשרת לכ� לבחור, עצמכ� למצבי התודעה שלכ�שלכ� 

  
  המאמ� כמתוו� מצבי תודעה

מתוו! הוא אד� המאבח� מצבי תודעה והחוזה מצבי תודעה רצויי� אצל 

הוא בונה שפה בהירה ומדויקת ומשתמש בה להנחיית ההתפתחות ; אחרי�

ותה שבאמצע, הוא מתכנ� אסטרטגיה כוללת; הקוגניטיבית של אחרי�

הוא מאמי� בפוטנציאל ; יחידי� יניעו את עצמ� לקראת מצבי� רצויי�

הוא ; לתנועה מתמשכת לקראת מצבי תודעה והתנהגויות הולונומיי� יותר

  . ביכולתו שלו לשמש זרז לצמיחת� של אחרי�, כמוב�, מאמי�

על מנת לקד� , מאמני� משתמשי� בכלי� לשוניי� מסוימי�  

ה� ג� בוני� סביבה שתקד� התפתחות . עההתפתחות בחמשת מצבי התוד

מקצה , )Schumaker(דייב שומכר , מנהל בית ספר בקליפורניה, למשל. זו

מספקי� אימו� , במקומות אחרי�. זמ� בכל ישיבת מחלקה לכתיבת יומ�

  .על ידי עמיתי� וצורות אחרות של פעילויות גומלי�
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המאמ� מספק היא בכ! ש, "מתק�"ההבחנה הקריטית בי� מתוו! לבי�   

אלא כדי להניע את האד� , "ללמד התנהגויות"התנסויות אלה לא במטרה 

המאמ� המתוו! , יתר על כ�. לקראת מצבי� גבוהי� יותר של הולונומיה

, למשל. יאסו� לעתי� קרובות עדויות שיצביעו על התפתחותו של אד�

 עור!, מנהל חטיבת ביניי� במדינת מיי�, )McCarthy(י 'מייקל מקארת

בחיפוש אחר , השוואה בי� הצהרות מורי� על מטרותיה� משנה לשנה

  .צמיחה והתפתחות במצבי התודעה של מורי� אלה
  

  יכולת

ה� אינ� . אנשי� בעלי תחושת יכולת מאמיני� שלמאמציה� יש השפעה

כאשר יש . חושבי� שדברי� פשוט מתרחשי� כתוצאה של מקרה או מזל

בשונה מעמדה סבילה ,  עמדה פעילהה� נוקטי�, צור! לפתור מצב מסוי�

מגשימי� את עצמ� ובעלי כושר , ה� אופטימיי�. והאשמת אחרי�

: תאורטיקני� זיהו לפחות שני מאפייני� חשובי� של יכולת. הסתגלות

אמונתו של היחיד בכ! שהוא מסוגל לבצע בהצלחה את הפעולות הנדרשות 

  . ההתמודדות שלוואמונתו המוצקה בכושר , על מנת להשפיע על התוצאות

כיוו� , ייתכ� שיכולת היא הזרז הבולט ביותר מבי� חמשת מצבי התודעה  

. שתחושת היכולת של אד� מהווה גור� מכריע בעת פתרו� בעיות מורכבות

, יש להניח כי יחווה עקב כ! ייאוש, כאשר מורה חש שהוא אינו בעל יכולת

מחקר מצביע על ה, לעומת זאת. הסתגרות וקשיחות, אשמה, העדר תקווה

קיומה של סבירות גבוהה לכ! שמורי� בעלי תחושת יכולת גבוהה ישקיעו 

יציבו , יתמידו בה במש! פרק זמ� ארו! יותר, אנרגיה רבה יותר בעבודת�

  .לעצמ� מטרות מאתגרות יותר וימשיכו לפעול ג� לנוכח מכשולי� או כישלו�

מצא שמוקד , ולי�במחקרו על מַבצעי� מע, Garfield(2 (רלס גרפילד'צ  

יסוד . כי א� פנימי, השליטה העיקרי אצל מבצעי� מעולי� אינו חיצוני

בולט בקרב מבצעי� מעולי� הוא אמונת� הבלתי ניתנת לערעור בסבירות 

כאשר השיאי� שאליה� ה� מגיעי� מחזקי� את , הגבוהה של הצלחת�

  .אמונת� זו

ושא האפקטיביות מחקרי� בנ. יכולת היא גור� חשוב בשל מגוו� סיבות  

של בתי הספר קובעי� שתחושת יכולת היא אחד מחמשת התנאי� בבית 

מחקר שבח� את הקשר שבי� תחושת . הספר הקשורי� ללמידה משופרת

הראה שתחושת היכולת והתלות , היכולת לבי� יישו� תכנית הלימודי�

ההדדית של מורי� ניבאו באופ� משמעותי את הטמעת� של ספרי הדרכה 

.בתכנית הלימודי�חדשי� 
3 

או פעילות גומלי� בי� מורי� , יכולת כשלעצמה
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אול� יחד ה� , לא הניבו הבדל משמעותי בתכנית הלימודי�, כשלעצמה

  .חוללו שינוי

)Fullan(פול�   
4 

רואה ביכולת של מורה גור� חיוני ליישו� מוצלח של 

 Rosenholtz(5 (ג� רוזנהול$. שינוי
מצא שתחושת היכולת של מורי� 

ככל . משפיעה על המיומנויות ועל יכולות השליטה הבסיסיות של תלמידי�

כ! התלמידי� , שהמורי� חשי� בטוחי� יותר באשר לידע הטכני שלה�

כ! , ודאות#מאי ככל שהמורי� סובלי� יותר. מתקדמי� יותר בקריאה

  .התלמידי� לומדי� פחות

, ספרבמחקר חדשני של תאגיד ראנד בנושא האפקטיביות של בתי ה  

שיכולת המורה היא  Berman and McLaughlin(6(מצאו ברמ� ומקלוכלי� 

היכולת . המשתנה היחיד הקשור באורח כה עקיב בהצלחת בית הספר

, )Wood(ווד , )Fuller(שזוהתה במחקר תאגיד ראנד הייתה מה שפולר 

, "יכולת ברמת הארגו�"מכני�  Dornbusch(7(ודורנבוש ) Rapoport(רפפורט 

קשר שבי� מה שאד� מגדיר כמטרות בעלות ער! לבי� ציפייתו או ה

  .שמטרות אלו תושגנה באמצעות נטילת חלק בארגו�

יכולת , יכולת עצמית: המחקר בנושא יכולת התנהל תחת מספר כותרות  

מוקד שליטה , אופטימיות, ביצועי שיא, תחושת ביטחו� של המורה, אישית

  ?המאמ� ללמוד מתו! מחקר זהמה יכול . פנימי ויכולת ברמת הארגו�

מדווחי� כי אנשי� המונחי�  Laborde and Saunders(8(לבורד וסונדרס   

ה� שולטי� . על ידי מוקד שליטה פנימי מגלי� יוזמה בשליטה בסביבת�

לומדי� מתו! , פעילי� מבחינה קוגניטיבית, אוספי� מידע, בדחפיה�

ראי� סימני� של התלהבות מידע שיגדיל את סיכויי ההצלחה שלה� ומ

מוצאי� , כאשר משווי� אות� ליחידי� בעלי מוקד שליטה חיצוני. הומור

כועסי� , עויני� פחות, שבעלי מוקד השליטה הפנימי ה� חרדי� פחות

, נוטי� פחות להתאבדות, חשדניי� פחות, נוטי� יותר לתת ֵאמ'�, פחות

  .סובלי� פחות מדיכאו� ומועדי� פחות לסבול מפסיכוזה

ה� עוסקי� . אנשי� בעלי תחושת יכולת ה� בעלי תושייה,  על כ!נוס�  

מציבי� לעצמ� , משקיעי� אנרגיה במשימות, תוצאה#בחשיבה של סיבה

מתמידי� לנוכח מכשולי� ולנוכח כישלונות המתרחשי� , מטרות מאתגרות

בעלי , בטוחי�, אופטימיי�, חוזי� בדייקנות ביצועי� עתידיי�, מדי פע�

, שולטי� בחרדת ביצוע, חשי� טוב ביחס לעצמ�, וצקההכרות עצמית מ

מיישמי� את תכנית הלימודי� בסביבת עמיתי� ומתרגמי� מושגי� לכלל 

  . פעולה

שאליו נית� להגיע בסיוע , תיאורי� אלו מספקי� חזו� של המצב הרצוי  

ושל הביטחו� העצמי הבא , יתרו� חשוב אחד של תחושת יכולת. מאמני�
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דבר זה הוא . ! שהיא מאפשרת למורה להיות גמיש יותרהוא בכ, בעקבותיה

בעל חשיבות חיונית בכל עבודה יצירתית שבה אד� מבקש לראות את 

  .תבנית התמונה הכוללת כמו ג� את הפרטי�
  

  גמישות

 את מצב #כא� אנו בוחני� את מקורה .  דנו בגמישות באימו�4בפרק 

אל מחו$ לעצמנו הגמישות כרוכה ביכולת לצאת . התודעה של גמישות

ה 'זהו הדבר שאותו כינה פיאז. ולהתבונ� במצב מנקודת מבט שונה

פסיכולוגי� רבי� מאמיני� שזהו המצב ". ההתגברות על האגוצנטריות"

מצב תודעה , כפי שנראה בהמש!. הגבוה ביותר של התנהגות אינטליגנטית

  . זה מהווה תנאי מוקד� כאשר אנו מבקשי� לפעול תו! תלות הדדית

בלב� , בעיניה�, ה� מקשיבי� באוזניה�. אנשי� גמישי� ה� אמפתיי�  

ה� שומעי� מעבר למילי� וה� רואי� מעבר למעשי� את אופק . ובשכל�

ה� חשי� אמפתיה . הכוונות החיוביות שמאחרי התנהגויות שונות

וה� , הבנות#דבר המאפשר לה� לצפות אי, קוגניטיבית כלפי תלמידיה�

מבצעי� מעולי� שחקר . ברי� ממגוו� נקודות מבטמסוגלי� להתבונ� בד

גרפילד
9 

שאותה כינה במינוחי� קשב , היו בעלי תכונה זו של קשב גמיש

וביכולת לזהות , אנליטי,  כרוכה בחישוב הגיונימיקרוחשיבת . מקרו/מיקרו

חשיבה זו היא בעלת חשיבות . סיבה ותוצאה באמצעות צעדי� שיטתיי�

היא כוללת תשומת לב . או לתכנו� שיעורבכל הנוגע לניתוח משימה 

  . דייקנות והתקדמות מסודרת, לפרטי�

שימושית בייחוד במהל! חשיפת נושאי� ותבניות מתו! מקרו חשיבת ה  

חשיבת . הוליסטית ומושגית, זוהי חשיבה אינטואיטיבית. מצבור מידע

ג� כאשר , מקרו משמשת לגישור על פערי� ומאפשרת לנו להבחי� בתבניות

היא שימושית לצור! חיפוש תבניות . רי� חלקי� מסוימי� בתמונהחס

  .בשיעור או במער! שיעורי�

מבצעי� מעולי� ה� בעלי הגמישות הנדרשת על מנת לסמו! על   

משמעות עד #ה� מסוגלי� לשאת בלבול ודו. האינטואיציה של עצמ�

#כשה� סומכי� על כ! שהתת, ומוכני� להניח לבעיה, לנקודה מסוימת

  . היצירתי שלה� יפעל באורח פורהמודע

כאשר . גמישות קשורה קשר הדוק ג� לפתרו� בעיות בדר! יצירתית  

, המדעני� בסוכנות החלל האמריקנית פיתחו את החלליות אפולו ומרקורי

. היה עליה� להתמודד ע� בעיית החו� העצו� בעת השיבה לאטמוספירה

טמוספירה של מאחר שחללית מאדימה כאשר מתקיי� חיכו! בתו! הא
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לבסו� . היה על המדעני� לפתח חומר שיהיה עמיד בפני החו�, כדור האר$

במקו� . אנו עושי� זאת בדר! הלא נכונה, את� יודעי�", העיר מדע� אחד

עלינו להרחיק את החו� מ� , לנסות לפתח חומר שיעמוד בפני חו�

חלליות דוגמת מעבורת החלל מצופות , עד היו�, ואכ�". הקפסולה

והמוליכי� את החו� , ריחי� הנשרפי� בשעת הכניסה לאטמוספירהבא

  . הרחק מ� המשטח החיצוני של החללית

וזהו סוג החשיבה שאנשי� , זוהי דוגמה להמשגה מחדש של בעיה  

המורה הגמיש מסוגל לטפל במגוו� , בכיתת הלימוד. גמישי� מסוגלי� לבצע

.  תנועתית ושמיעתית,הוא מסוגל לעסוק בלמידה חזותית. סגנונות למידה

והוא , הוא יכול לתא� בי� מגוו� פעילויות המתרחשות בעת ובעונה אחת

קשוב לתלמידי� הוויאטנמיי� כש� שהוא קשוב לתלמידי� דוברי 

  . הספרדית

. ורואה בכל התנסות הזדמנות ללמידה, המורה הגמיש מעלה השערות  

כולת עצומה כיוו� שיש לה� י, אנשי� גמישי� מסוגלי� לחיות ע� ספק

ה� נהני� מפתרו� בעיות . לראות את החיי� כסדרת בעיות שיש לפותר�

  .מאחר שהוא מהווה בעבור� אתגר

דייויד פרקינס . קשורה בנטילת סיכוני�, בדומה ליכולת, גמישות  

)Perkins(
10 

ה� אינ� . מתאר אנשי� יצירתיי� כאנשי� החיי� בשוליי�

ה� מייצרי� ידע . ד לעבר הגבולה� דוחפי� תמי; מרוצי� מהחיי� באמצע

מנסי� דרכי� חדשות ומותחי� עצמ� באורח מתמיד על מנת להגיע , חדש

הוא , )Fosbury(רד פוסברי 'ריצ, אתלט הקפיצה לגובה. למסוגלויות חדשות

קופצי� לגובה עברו את הר� באמצעות , לפני פוסברי. דוגמה טובה לכ!

מפיי� במקסיקו סיטי אול� הצופי� במשחקי� האולי. קפיצה קדימה

כאשר הוא מרח� , פוסברי.  היו עדי� לטכניקה שונה עד מאוד1968בשנת 

. הקהל ההמו� פר$ בתשואות. הפנה את גבו לר� ועבר אותו, באוויר

הפכה " הקפיצה בסגנו� פוסברי"פוסברי קבע שיא אולימפי בקפיצה לגובה ו

נכונותו , ריכתוצאה מגישתו החדשנית של פוסב. מידה חדשה#להיות אמת

שמרנית זו את פני עול� #שינתה טכניקה לא, לנסות וגמישותו המנטלית

 הגברי� שזכו במדליות אולימפיות 15 מתו! 13, 1972מאז . הקפיצה לגובה

  .עשו שימוש בסגנו� קפיצה זה

  
  מקצוענ�ת

חישבו על מער! החשיבה של מבצעי� , בניסיו� להערי! מצב תודעה זה

אנשי� . בעלי מלאכה וספורטאי�, מורי�, מני�א, מוזיקאי�: מומחי�
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. אלה ה� גאי� במעשיה� ושואפי� באורח מתמיד לשפר את ביצועיה�

קיימת בקרב , מחקרי� מצאו שבבתי ספר שבה� המורי� מצליחי� ביותר

.המורי� אי שביעות הרצו� הגדולה ביותר מתוצאות עבודת�
11 

הדח� 

 הוא מקור #למקצוענ'ת , ומר כל#לדייקנות , לשיפור, לבהירות, להעמקה

האנרגיה שמתוכו לומדי� אנשי� ומעמיקי� את הידע שלה� ואת 

  .מיומנויותיה� ללא הר�

ה� מחפשי� שלימות . אנשי� הולונומיי� שואפי� לדייקנות  

ה� מייצרי� חזו� ומטרות בהירי� ומחזיקי� . שיפור ודיוק, ואלגנטיות

השגת שלמות .  מטרותה� מכווני� את התקדמות� לקראת אות�. בה�

ומורי� אלו שואפי� לדיוק בתהליכי , בביצוע היא נשמתה של המקצוענ'ת

  . חשיבה ביקורתית ולדיוק לשוני בנוגע לתיאור עבודת�

מסוגל להפנות את תשומת , שהוא גמיש ומקצוע� כאחד, אד� הולונומי  

קני במצב אחד הוא עשוי להיות דיי. ִלבו לתמונה הכוללת ולפרטי� ג� יחד

  . מעורפל בצורה מתוחכמת, במצב אחר; עד בלי די

השפה ממלאת תפקיד חיוני בפיתוח המפות הקוגניטיביות של אד� 

להיות בעל בסיס , ובהשפעה על כושרו של היחיד לחשוב חשיבה ביקורתית

בהכירו בכ! , המאמ� המיומ�. נתוני� לפעולה ולחוש עצמו בעל יכולת

שוא� באורח מתמיד לקד� , קשר הדוקשהשפה והחשיבה קשורות זו בזו 

  .את הבהירות והדיוק של החשיבה ושל השפה בקרב מורי�

הוא מתזמר שישה . המורה המקצוע� הוא ג� דייק� בניהול ממדי זמ�  

, באילו מקצבי�(קצב , )כמה זמ�(מש! , )באיזה סדר(רצ� : ממדי זמ�

ע� מי וע� (ה סינכרוניזצי, )ביחד ע� מה(זמניות #בו, )תבניות ומהירויות

לפרטי� נוספי� על ממדי (בי� טווחי זמ� קצרי� לארוכי� , ולבסו�, )מה

  ). ראו פרק נספחי�, זמ�

  
  מודעות

תפקידה של המודעות הוא לייצג מידע באשר למתרחש מחו$ לאורגניז� 
  .באופ� כזה שהגו� יערי! את המידע ויפעל על פיו, ובתוכו

קסיקזנטמיהאלי' מ
12  

  

וובסטר .  מוקד� לשליטה עצמית ולהכוונה עצמיתמודעות היא תנאי

)Webster (וכס! כל , מגדיר מודעות כידיעה של האד� לגבי המתרחש סביבו

פירושו להיות ער , להיות מודע. התחושות והרשמי� של האד�, המחשבות

  .להתרחשויות חיצוניות ופנימיות כאחד
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ה� מנתבי� . קוגניציה#מבצעי� מטה, אנשי� הנהני� ממצב של מודעות  

התנהגות� והתקדמות� לקראת ,  מחשבותיה�את, את הערכי� שלה�

ומחוללי� , ה� מסוגלי� לנסח מערכות ערכי� מוגדרות היטב. מטרותיה�

ה� מבצעי� . ומיישמי� אמות מידה פנימיות להחלטות שה� מקבלי�

בשעה שה� משתדלי� לשפר , חזרות מנטליות ועורכי� תמונות מנטליות

  . אסטרטגיות

היא תוצאה של , ככל ממד אחר של ההתנהגות האנושית, מודעות  

היא מתקיימת רק בשל הארכיטקטורה המורכבת . תהליכי� ביולוגיי�

הבנויה בהתא� להנחיות המצויות , להדהי� של מערכת העצבי� שלנו

המודעות אינה , ע� זאת. במולקולות החלבו� של הכרומוזומי� שלנו

היא , במובני� חשובי� רבי�;  ביולוגינשלטת במלואה באמצעות תכנות

#המודעות אינה רק פונקציה של הנאו, כמו כ�. מכוונת על ידי האד� עצמו

ה� , "תחושת בט�"או מודעות תנועתית כגו� , אינטואיציה. קורטקס

  . מסרי� שהשכל המודע יכול להגיע אליה� ולבחו� אות�

  

  
  
  
  
  
  

י� מסוימי� מתרחשי� משמעו שאנו ערי� לכ! שאירוע, להיות מודעי�

שומעי� , מריחי�, בעוד כל שאנו חשי�. ושאנו מסוגלי� לכוו� את מסלול�

הרי שלמערכת , ה� מועמדי� פוטנציאליי� לכניסה למודעות, או זוכרי�

, העצבי� גבולות מוגדרי� לכמות המידע שהיא מסוגלת לעבד בזמ� נתו�

מעטות בהרבה וההתנסויות שהופכות בסופו של דבר לחלק מ� המודעות 

  . מאלה הנותרות מחו$ לה

מבוסס על , כושר� של מורי� להכווי� ולהתאי� עצמ� בכיתת הלימוד  

על כוונותיה� ועל רפרטואר , היכולת המודעת שלה� לקרוא רמזי�

מודעות היא מצב התודעה המסביר את מה שהמחקר . האסטרטגיות שלה�

של המורה להיות ער  יכולתו #" להיות ע� זה"על התנהגות מורי� מכנה 

בה בשעה שהוא שומר על כ! , למגוו� שדרי� בכיתת הלימוד ולהגיב אליה�

, ראו מסגרת(יהיו עסוקי� במשימה , וג� הוא עצמו, שהתלמידי�

  ").מודעות"

  

, לנו יש מילה. האנשי� הלבני� סבורי� שהגו� כולו נשלט על ידי המוח
האומבליני שלי אומר לי מה . זהו השולט בגו�): כת המעיי�כל מער(א'מ8ֶליני 

  ?הא� מעול� לא חווית� זאת: עומד לקרות
  

דרו� אפריקה, הקוסה איש שבט, מונגזי טיזו
13  
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  מודעות
מבחינה בדפוס הנפתח בכ! , בשעור השלישי בחטיבת הביניי�, מורה לאנגלית

רי� בכיתה מבלי שפנו אליה� במהל! ששני נערי� מדברי� זה ע� זה וע� אח
מעריכה ; היא מציינת לעצמה באורח מודע את קיומה של התנהגות זו. הדיו�

מבצעת שיפוט ; את מידת ההשתתפות של תלמידי� אחרי� בכיתה ואת טבעה
המבוסס על אמות מידה שהיא מחזיקה , לגבי מידת ההתאמה של התנהגות�

בוחנת מה פעל ומה ; לשיעור מסוי� זהבה� באופ� כללי ועל אמות מידה באשר 
מציינת ; לא פעל בעבר ע� שני נערי� אלה בניסיו� לכוו� מחדש את התנהגות�

לעצמה את השפה ואת ההתנהגות שלה עצמה על מנת לבדוק הא� היא מעודדת 
בוחרת ; בוחנת אסטרטגיות שיש לה גישה אליה�; התנהגות זו בדר! כל שהיא

ומוכנה לבצע התערבות נוספת במקרה ,  התוצאותבוחנת את, פועלת; אחת מה�
  .שבו ההתערבות הראשונית לא הניבה את התוצאות שאות� ביקשה להשיג

  

מודעות יכולה לשמש ג� כמנגנו� ההכוונה והפיקוח לכל אחד ממצבי 

א� תהיו מודעי� לכ! שיכולתכ� האישית נמוכה ברגע . התודעה האחרי�

באורח נוקשה ומנקודת המבט שלכ� או לכ! שאת� רואי� דברי� , מסוי�

הרי , ללא מחשבה, או לכ! שאת� פועלי� באורח אימפולסיבי, בלבד

שבאותו רגע קיימת בידכ� הבחירה לשנות את מצב התודעה שלכ� ואת 

  . האפקטיביות שלכ�

  
  תלות הדדית

ה� . קיימת תחושה של תלות הדדית, אצל אנשי� הולונומיי�

יתי� ומתמסרי� למטרות ולצרכי� של עמ מחפשי� יחסי, אלטרואיסטי�

ה� ג� עושי� שימוש , ממש כפי שה� תורמי� לטובת הכלל. הקבוצה

ה� מעריכי� קונסנסוס ומסוגלי� להשעות את . במשאביה� של אחרי�

על מנת להשתמש באנרגיות שלה� עצמ� , ערכיה� ופעולותיה� שלה�

  . לש� השגת מטרות הקבוצה

 רוזנהול$. רחי לבתי ספר אפקטיביי�תלות הדדית היא מצב תודעה הכ  
)Rosenholtz(,14 

, במחקר שערכה על בתי ספר יסודיי� במדינת טנסי, למשל

מצאה שהמאפיי� הבודד החשוב ביותר של בתי ספר מצליחי� הוא 

מדווח שסוגיית בתי הספר ) Saphier(ו� ספייר 'ג. קונסנסוס לגבי מטרות

 ה� כאלה שבה� לאנשי� יש בתי ספר טובי�. עד כדי להבי! היא פשוטה

  .מטרות משותפות ושבה� עובדי� בשיתו� פעולה להשגת�

מוצא כי ) Saranson(סרנסו� . תלות הדדית משפיעה על יחסי העבודה  

בייחוד במוסדות מסורתיי� בעלי , זיהוי יחסי הכוחות והניסיו� לשנות�"
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ליטול הוא בי� המשימות המורכבות ביותר שבני אד� עשויי� , מבנה סבו!

".על עצמ�
15 

מניע את כל , סדר היו� לשיפור בתי הספר של שנות התשעי�

כ! שה� מנקודות ; המחנכי� לתפקידי� אינטראקטיביי� ומקצועיי� יותר

המבט של טובת בתי הספר וה� מנקודת המבט של טובת יחידי� בתו! בתי 

מהווה משאב , תלות הדדית, אנו מוצאי� שמצב התודעה החמישי, הספר

  .יר וחיוניעש

לב ויגוצקי . האורגניז� האנושי צומח תו! יחסי גומלי� ע� אחרי�  

)Vygotzky( ,כל תפקוד בהתפתחות : "מדווח, לינגוויסט הרוסי#הפסיכו

ומאוחר יותר ברמה , תחילה ברמה החברתית. התרבותית מופיע פעמיי�

והי� כל התפקודי� הגב. . . ואחר כ! 8ְִפני� , תחילה בי� אנשי�. האישית

".מקור� ביחסי� ממשיי� בי� יחידי�
16   

האחת היא האינטליגנציה שבתו! . ברשותנו שתי צורות אינטליגנציה  

אינטליגנציה זו מעוצבת באמצעות , אול�. הניסיו� שלנו עצמנו, ראשינו

כאשר אנו ממלאי� את תפקיד פרקליטו של . יחסי גומלי� ע� אחרי�

מקשיבי� לנקודת , רי� מחלוקותפות, כאשר אנו מעלי� צידוקי�, השט�

הדבר מרחיב את , משיגי� קונסנסוס ומקבלי� משוב, המבט של האחר

היחיד והארגו� ממשיכי� לצמוח מבחינה . האינטליגנציה שלנו

  . מתו! יחסי הגומלי� ע� אחרי�, אינטלקטואלית

עקרונות ההולונומיה קובעי� שכל יחידה אוטונומית במערכת לא רק   

ההנחה השנייה זוכה לאישור . אלא ג� משפיעה עליה, רכתמושפעת מ� המע

כי נדרש רק מספר קט� של , בהצהרתה רבת העצמה של אלינור רוזוולט

בתו! מצב התודעה . כ! היה זה מאז ומתמיד. אנשי� כדי לשנות את העול�

משפיע , אד� מעניק ומקבל עזרה; סטרית#קיימת דר! דו, של תלות הדדית

  .ומושפע

ת המצב האידאלי של הולונומיה לעול� אינ� מושגות מוב� שמטרו  

, הגמישות, אי� בנמצא דבר כמו השגה מושלמת של מצבי היכולת. בשלמות�

שאנו , אלו ה� אנרגיות אוטופיות. המקצוענ'ת והתלות ההדדית, המודעות

  .שואפי� אליה� דר! קבע

  
  תוו� חמשת מצבי התודעה

הדבר יסייע לאחרי� בשעה , י�א� ננהג פשוט כחברי� טוב, ברוב המקרי�

ישנ� ג� , ע� זאת. פותרי� בעיות ולומדי� מ� הניסיו�, שה� מתכנני�

המצויד , מאמ� מיומ�. זמני� שבה� נדרשות אסטרטגיות מורכבות יותר

. או בכול�, יכול לתוו! בכל אחד מחמשת מצבי התודעה, באסטרטגיות אלו
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העושה , פעה של תיוו!לשו� המעניקה לאחר עצמה היא צורה אחת רבת הש

שה� שימושיות למאמ� המתוו! , שימוש בשלוש מפות תקשורת עיקריות

התאמת  ותשעה עקרונות להתערבות, הרצוי התמקדות במצב: הולונומיה

  . קצב והובלה

  
  התמקדות במצב הרצוי

, והיעילה באורח העקיב ביותר, מצאנו שההתערבות רחבת ההיק� ביותר

בשנת ההוראה ' מורה בכיתה ד, רו8,  למשל.היא התמקדות במצב הרצוי

סובל מעומס יתר ומבקר את עצמו על התנהגותו , חש מדוכד!, השנייה שלו

הוא מספר למאמנת שלו שהוא יוצא מכליו כאשר תלמידי� . בכיתה

  . מסוימי� מנבלי� את פיה�

עומס , במקו� דכדו!. המאמנת חוזה תוצאות לטווח קצר ולטווח ארו!  

היא הייתה רוצה לראות את . המאמנת מדמה מצב רצוי, יותיתר וביקורת

רו8 ייצא נשכר משליטה . רו8 אופטימי ובעל תחושת ביטחו� ויכולת

הוא ייצא נשכר מהצבת אמות . בשונה מהמצב של איבוד סבלנותו, בדחפיו

בשונה מהמצב של הוכחת , מידה לכיתה ויישומ� בשלווה ובאורח עקיב

  .התלמידי� יתר על המידה

    
  2�7תרשי� 

  מפת המצב הרצוי

  
  

  מידה רבה יותר של    
 יכולת  •  

 גמישות  •  

   מקצוענּות  •  

 מצב רצוי  מודעות  • מצב קיי� 

  תלות הדדית  •  

  

 

  גישות/מיומנויות/ידע  •  

  

  משאבי� פנימיי�
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המאמנת מבקשת לסייע לרו8 לפתח תחושת יכולת במקו� , בטווח הארו!

רו8 ייצא . במקו� גישה כושלת למטרות ולתוצאות, ומודעות, חוסר אוני�

נשכר מפיתוח גמישות במקו� השקפותיו האגוצנטריות וחוסר יכולתו 

  . לדמות חלופות

המאמנת שואלת לאילו , לאחר שחזתה מצבי� רצויי� אפשריי�  

משאבי� פנימיי� יזדקק רו8 על מנת לנוע מ� התנאי� הקיימי� לקראת 

  .רבויות עשויות לתמו! בצמיחתוואילו התע, המצב הרצוי
  

  תשעה עקרונות להתערבות

, האימו� הקוגניטיבי הוא אפקטיבי ביחס למער! רחב של יחידי�

. ביוגרפיות אישיות ונסיבות עכשוויות, סגנונות, המרכיבי� טווח של גילי�

המאמ� הקוגניטיבי האפקטיבי אינו מחזיק בתאוריה אחידה באשר לשאלה 

הוא משתמש בתשעת , במקו� זאת. כפי שה� נוהגי�מדוע אנשי� נוהגי� 

תאוריות לגבי אישיות או התנהגות אנושית ה� . העקרונות להתערבות

כיוו� שמחפשי� בה� אחר פתרונות , א! יש לה� חסרונות, שימושיות

כיוו� שכל הדגמי� מאירי� רק צדדי� . במסגרת שמציע הדג� התאורטי

, י� צדדי� אחרי� בצלנבחרי� של התנהגויות אנושיות ומשאיר

התערבויות המבוססות על תאוריות של אישי'ת ינחלו תמיד רק הצלחה 

מאמני� העובדי� בעזרת תשעת העקרונות להתערבות , בניגוד לכ!. חלקית

ימצאו עצמ� מוגבלי� רק על ידי מידת הגמישות שלה� , המפורטי� להל�

ופיעי� העקרונות הבאי� ה� גרסה מעובדת של העקרונות המ. עצמ�

).Lankton and Lankton(במחקר� של לנקטו� ולנקטו� 
17  

   
אנשי� פועלי� על בסיס מפת המציאות הפנימית שלה� ולא על בסיס   .1

, כל אד� תופס את העול� מנקודת התצפית הייחודית שלו. התנסות חושית

, מערכת אמונות, כאשר הוא רואה אותו דר! מסגרות של היסטוריה אישית

עיקרו� זה מזכיר למאמ� כי עליו להכיר את . וג וסגנונות חשיבהמערכות ייצ

ולאסו� נתוני� ברגישות על מנת , האופ� שבו נראה העול� לאד� האחר

  .להבי� את האופ� שבו בנויות מפות המציאות הפנימית של אותו אד�

  

2.  �. אנשי� מבצעי� את הבחירה הטובה ביותר בעבור עצמ� בכל רגע נתו

 פירושו שאנשי� מבצעי� את הבחירה הטובה ביותר עיקרו� זה אי�

. כי א� את הבחירה הטובה ביותר העומדת לרשות� באותו רגע, האפשרית

כש� שיעשו , מידה רבה של אמוציונליות תצמצ� את אפשרות הבחירה

  . עמדות או השקפות מוצקות
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אמפתיה וכבוד ה� . כבדו את כל המסרי� שמשדר האד� האחר  .3

. יבות שאות� מביא עמו המאמ� אל יחסי האימו�משאבי� הרי חש

מילוליי� כאחד #מאמני� מיומני� מטפלי� במסרי� מילוליי� ולא

הדבר דורש רגישות ליסודות המעודני� יותר של . ומכבדי� אות�

תזוזות עיניי� ושימוש , העוויות, מחוות,  נימת הקול#התקשורת 

  .במטפורות

  

. תשללו את אפשרות הבחירהלעול� אל ; ספקו אפשרויות בחירה. 4

גישתו . עבד אריקסו� ע� אנשי� בעלי נטיות אובדניות, במספר מקרי�

כאשר אנו ". ?מה� האחרות. זוהי אפשרות אחת, כ�", למעשה, הייתה

הוא נמש! לעתי� קרובות , מנסי� להגביל את אפשרות הבחירה של אד�

 שימוש מאמני� אפקטיביי� עושי�. ביתר עקשנות אל הבחירה שנפסלה

  . בחלופות

  

לעתי� . המשאב שכל אד� זקוק לו מצוי בהיסטוריה האישית שלו  .5

תת המודע שלה� "נהג אריקסו� לומר לתלמידי� או למטופלי� ש, קרובות

על המאמני� לזכור ". זיכרונות ומשאבי�, מכיל מאגר עצו� של למידה

שה� נמצאי� במקו� על מנת להקל על גישתו של המורה למשאבי� 

  .לא על מנת להציע פתרו�, ימיי� אלופנ

  

מיומנויות יחסי הקרבה . התחברו למודל העול� של האד� האחר  .6

אי� , ע� זאת. מסייעות במיוחד בהתחברות לאד� אחר מבחינה פסיכולוגית

  .פירוש הדבר שעל המאמ� להישאר בטווח המודל של האד� האחר

  

יהיה , רבות ביותראו בעל אפשרויות הבחירה ה, האד� הגמיש ביותר  .7

כ! ה� , ככל שהרפרטואר של מורי� רחב יותר. היסוד השליט במערכת

בעלי גמישות רבה יותר ואפשרויות בחירה רבות יותר במונחי� של 

או לגבי כל , הדבר נכו� ג� לגבי המאמ�. אסטרטגיות הוראה וניהול הכיתה

יא הסיבה לכ! ה, כאשר התערבות נכשלת. אד� במערכת יחסי� מסייעת

  . לעתי� קרובות אי יכולתו של המאמ� להפעיל את הגמישות הנדרשת

  

, ג� א� אד� אינו מתקשר באופ� מילולי. אד� אינו יכול שלא לתקשר  .8

התנהגויות מסוימות ה� מעודנות . מילוליי�#הוא עדיי� שולח מסרי� לא

חשוב שהמאמ� יטפל . כגו� שינויי� בנשימה או הנהו� ראש, מאוד

  .  אלו כאשר הוא עושה שימוש בלשו� המעניקה לאחר עצמהבהתנהגויות
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עיקרו� זה מבוסס על העובדה . התוצאות מושגות ברמה הפסיכולוגית  .9

אחת מה� היא המסר . שרמות שונות של תקשורת פועלות בעת ובעונה אחת

. במחווה או בהדגש, המשתק� בדר! כלל בנימת הקול, ברמה החברתית

המסר הפסיכולוגי הוא , לו אינ� הולמותכאשר שתי רמות תקשורת א

.שיקבע את תוצאת התקשורת
עיקרו� זה מזכיר למאמני� להיות מודעי�  18

  . לרמות התקשורת שלה� עצמ�

  

  התאמת קצב והובלה

המשלבת חלק , התאמת קצב והובלה היא גישה אסטרטגית של תקשורת

התאמת קצב פירושה שאנו . ניכר מתו! תשעת העקרונות להתערבות

מאמני� . מתאימי� את עצמנו לאד� האחר בכל הנוגע למודל העול� שלו

ה� , מתקדמי� הלאה כאשר באמצעות בחירת המילי� ושפת הגו� שלה�

את נקודת , מעבירי� את המסר שה� מביני� את כוונתו של האד� האחר

אסטרטגיית ההובלה מפעילה מגוו� . שלו" המציאות"המבט או את תפיסת 

 מנת להרחיב את מודל העול� של המורה ולזמ� את כלי� לשוניי� על

  .המשאבי� הפנימיי� הדרושי� להשגת המצב הרצוי

הידע שיש ברשותנו על יצירת יחסי קרבה הופ! להיות יישומי מאוד   

כאשר מאמני� מתאימי� את הקצב שלה� לזה של האחר , בשלב זה

הדגשת , שילוב נימת קול דומה, התאמת יציבה, באמצעות חיקוי מחוות

על מנת להעביר מסר של , אות� מילי� ותחומי� אחרי� שמחו$ לתודעה

המפגש ע� , ע� זאת. אמפתיה ושל הבנה לגבי המציאות של אותו אד�

בשלב של . מודל העול� של האחר אי� פירושו שאנו חיי� בתוכו יחד עמו

, המאמ� משתמש בכלי� לשוניי� המעניקי� למורה עצמה, הובלת התהלי!

לעורר את המשאבי� , להרחיב את מודל העול� של המורהעל מנת 

הפנימיי� הדרושי� להשגת המצב הרצוי ולהרחיב את אפשרויות הבחירה 

  .הזמינות לו

שיקו� , הבעת אמפתיה: התאמת קצב אפקטיבית כוללת ארבעה שלבי�  

שני השלבי� . הצהרה על מטרה והנחת קיומו של חיפוש אחר נתיב, התוכ�

מציי� את , היסוד הרביעי. י� בכל פרפרזה מנוסחת היטבהראשוני� מגולמ

  :למשל. תחילתו של משפט העשוי להוביל את המורה למצב תודעה חדש

 באמצעות התאמת נימת הקול ותיאור מדויק של רגשות אמפתיההביעו   .1

  ".…אתה מתוסכל: "האד� האחר
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וו� כיאתה מתוסכל : " באורח מדויק את תוכ� דבריו של הדוברשקפו  .2

  ".…מנסי� שה� לא באמת

אתה מתוסכל כיוו� : " שאותה מנסה הדובר להשיגהמטרההסיקו לגבי   .3

  ".…והיית רוצה שה� ייתנו את מיטב�שה� לא באמת מנסי� 

 שהאד� עשוי לבחור בו נתיב אחר חיפוש את קיומו של הניחו מראש  .4

אתה מתוסכל כיוו� שה� לא באמת : "על מנת להשיג את המטרה

כ� שאתה מחפש דר� , והיית רוצה שה� ייתנו את מיטב�, �מנסי

  ". לגרו� לה� לעסוק במשימה

  

הובלה מנוסחת היטב מניעה את השיחה לקראת , לאחר התאמת הקצב

מאמ� יכול להקשיב ולנסות לאתר . המצב הרצוי הטבעי של האד� האחר

המאמ� עשוי להסיק , לעתי�. את המצב הרצוי שאותו מבקש המורה

ולנסח בעבור ,  על המצב הרצוי מתו! דרכי התקשורת של המורהמסקנות

א� ההובלה אינה ממריצה תנועה . המורה מצב רצוי שהוא עצמו לא הזכיר

המאמ� יכול להתאי� שוב את הקצב שלו על מנת , לקראת המצב הרצוי

. לוודא שהוא מעביר באורח מדויק את הבנתו למצבו ולרגשותיו של המורה

עלה את אותו חלק של השיחה העוסק במטרה לרמה אסטרטגיה אחרת ת

המורה , למשל. אפשר להפריכה#או לכלל מטרה שאי, לוגית גבוהה יותר

היית צרי! לראות את השולחנות . הילדי� האלה מבולגני� כל כ!", אומר

המאמ� מבצע פרפרזה ". בסו� היו� הכיתה שלי היא אזור אסו�. שלה�

וילמדו , למידי� ילמדו סדר וניקיו�אתה מעוניי� שהת", ואחר כ! אומר

אלא משתמש , המאמ� אינו מציע פתרו� או דעה". להערי! סביבה בריאה

  . בטכניקה ספציפית של פרפרזה על מנת לסייע בהבהרת חשיבתו של המורה

מודגמי� בשיחה שלהל� בי� שני , ארבעה יסודות אלו של התאמת קצב  

ותו בחשיבה על בעיה מורה אחד ביקש ממורה אחרת לאמ� א. מורי�

  .מסוימת

  

ה� מגיעי� לכיתה . את יודעת שנמאס לי לגמרי מהתלמידי� האלה: מורה

התזמו� שלי . ואז תכנית השיעור שלי יורדת לטמיו�, לחלוטי� לא מוכני�

כיוו� שאני מגיע מתו! ציפייה שה� יהיו מוכני� לבחו� את , יורד לטמיו�

  .אות�אלא שה� לא הכינו , שיעורי הבית שלה�

 אתה מתוסכל משו� שאתה )אמפתיה(. אתה באמת מתוסכל: מאמנת

אלא ששוב ושוב ה� מגיעי� , מתכנ� בשביל הקבוצה הזו דברי� בקפידה

  )תוכ�(. דבר שגור� לתכנית השיעור של! לרדת לטמיו�, לכיתה לא מוכני�



  אימון קוגניטיבי  148
  
  

  .זה ממש מרגיז אותי: מורה

 ויכינו את מה שאתה מבקש הוא שה� ימלאו אחר ההוראות: מאמנת

  . כ! שזמ� השיעור יהיה פורה,)מטרה(שיעורי הבית שלה� 

הייתי רוצה שיהיה לה� איכפת מספיק , כאשר נותני� לה� מטלה: מורה

  . כדי לבצע אותה

. אתה מבקש שה� יתעניינו במטלות שלה� וישלימו אות�, א� כ�: מאמנת

  )נתיב(. אתה מחפש דר! לגרו� לה� להגיע לכיתה מוכני�

  

לאחר שפגשה במודל העול� של עמיתה , )המאמנת(המורה , מה שלעילבדוג

ושאיפה , האשמה מרומזת של תלמידי�, תחושת חוסר יכולת, תסכול(

, )לשיעורי� פוריי� המבוססת בחלקה על שיעורי הבית של התלמידי�

מוכנה כעת לתוו! את חברה לקראת חשיבה ועריכת בחירות מנקודת מוצא 

היא משתמשת , על מנת לעשות זאת.  פתרו� הבעיהלש�, של תחושת יכולת

להוביל לקראת מידה רבה יותר של "באסטרטגיות מילוליות שמטרת� 

  ". תושייה אישית

להל� . מאמני� מפתחי� כלי הובלה לשוניי� לכל אחד ממצבי התודעה  

דוגמאות לכלי הובלה לשוניי� שבאמצעות� המאמ� מתוו! לקראת 

  .גמישות רבה יותר

  

  : גמישות עשוי להיראות כ!רצ� של

  

  גמישות                                                                                              נוקשות

  )יש לי אפשרויות בחירה לא מוגבלות                             (    )אני מוגבל(

  
בה� כאשר אנו להל� אסטרטגיות מילוליות מסוימות שנית� להשתמש 

בוחרי� להניע את עצמנו או אחרי� ממצבי� נוקשי� קיימי� למצבי 

מצב תודעה גמיש מאפשר לנו לראות דברי� מנקודות . תודעה גמישי� יותר

  .ראות מגוונות ולבחור בהתנהגות ההולמת את הנסיבות

  

  :כאשר את� תקועי� וחשי� נוקשי�
  

אותנו " מובילה"לית שזוהי אסטרטגיה מילו. נסו נקודות ראות אחרות

באמצעות . לראות תלמיד או מצב מסוי� דר! עיניו של אד� אחר
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מניחי� בצד את השקפותינו אנו על מנת להגיע להבנת אנו , אסטרטגיה זו

   .השקפותיה� של אחרי�
  

  :מדדי� למצב של חוסר גמישות

  

  

הוא . הילד הזה הוא מפלצת"

  ".בלתי אפשרי לחלוטי�

להוביל דוגמה לתגובה שמטרתה 

  :לקראת מידה רבה יותר של גמישות
  

  :בצעו התאמת קצב ואז הובלה

אילו דברי� יתכ� שהוא מרגיש "

  ".?כאשר הוא מתנהג כ!

  

  :כאשר את� תקועי� וחשי� נוקשות
  

אסטרטגיה מילולית זו מובילה . נסו להרחיב את מסגרות ההתייחסות

  . יותרלפתח נקודות השקפה רחבות אותנו להתמקד בדברי� מחדש ו

  

  

  :מדדי� למצב של חוסר גמישות

  
  
  

א� אני מוצא עשר שגיאות "

פיסוק בחיבור ששווה עשר 

הילד מקבל אפס , נקודות

  ". ציו� נכשל, נקודות

דוגמה לתגובה שמטרתה להניע אד� 

  :לקראת מידה רבה יותר של גמישות
  

: בצעו התאמת קצב ואז הובלה

מה היית רוצה שילדי� ילמדו על "

אילו מסרי� ?  מאמ$כתיבה ועל

לגבי מטרות למידה אלו ה� 

עשויי� לקבל ממדיניות מת� 

  ". ?הציוני� של!
  
  

  :כאשר את� תקועי� וחשי� נוקשות
  

) גורמת לו(את האד� " מובילה"זוהי אסטרטגיה ש .נסו לחזות תוצאות

אסטרטגיה זו מאפשרת . לחשוב על התוצאות המסתברות של החלטותיו

  . קודות מבט מרובות ולייצר נתוני� נוספי�לאד� לשקול נתוני� מנ
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  :מדדי� למצב של חוסר גמישות

  

  
  
  

אני עומד להשאיר אותו בכיתה "

עד שישלי� את , למש! ההפסקה

  ".המטלה במתמטיקה

דוגמה לתגובה שמטרתה להניע 

אד� לקראת מידה רבה יותר 

  :של גמישות
  

  :בצעו התאמת קצב ואז הובלה

 אילו השפעות ארוכות טווח"

עשויות להיות לכ! על רגשותיו 

  ".?ביחס למתמטיקה

  

אנו מציעי� מגוו� אסטרטגיות מילוליות להובלת מורי� בחמשת , בנספח

הרחבת מסגרות , תיקו� תחושת השליטה בגורל, בחירה. מצבי התודעה

ה� רק כמה מ� הטכניקות שבה� , ניבוי תוצאות וחזרה מנטלית, ההתייחסות

על מנת להכיר את ,  יקדישו זמ� מיוחד לפרק זהראוי שמאמני�. אנו דני�

, בעמודי� אלה חסרי� שינויי התנוחה. מגוו� הכלי� הזמיני� למאמ�

החשובי� כל כ! להבנת� ולתיווכ� של , תזוזות עיניי� ושינויי� בנשימה

מאמני� מיומני� מכירי� בעובדה שמידע זה הוא . פעולות גומלי� מסוג זה

  .ימו�רק בסיס לבניית רפרטואר א

. מאמני� מיומני� מכירי� ג� בכ! שמיומנויות שפה אלו אינ� מכניות  

מאמ� לא יהפו! להיות מיומ� בלשו� המעניקה לאחר עצמה פשוט על ידי כ! 

המיומנות באה דר! . שיקרא את ההסברי� והדוגמאות המופיעי� כא�

  . דר! תרגול ודר! הכוונה עצמית, התנסותו של המאמ�

  

  מֵעבר לטכניקה

ההתערבויות , יאור זה של אסטרטגיות לשוניות המעניקות לאחר עצמהבת

אשר , )או של הקבוצה(מיועדות לעורר את המשאבי� הפנימיי� של היחיד 

אלו ה� . לה� הוא נזקק על מנת לפתור את בעיותיו ולכוו� את צמיחתו שלו

בדרכי� המעניקות , התערבויות המסייעות לעמית לצאת ממצב של קיבעו�

אימו� עצמי .  היכולת להיחל$ בכוחות עצמו ממצבי� כאלה בעתידלו את

  .מטרת� הסופית של התערבויות אלו, לפיכ!, הוא

הסכנה שבכתיבה על כ! טמונה בעובדה שקל מאוד לתפוס את   

הדוגמאות הללו כנוסחאות מכניות של בעיות נתונות ושל מצבי תודעה 

אלו הצגנו רק את מה בעמודי� . אי� דבר רחוק יותר מ� האמת. רצויי�

שלנקטו� ולנקטו�
. מכני� המסר החברתי המועבר באמצעות מילי� 19

שינויי� בנשימה ומכלול התגובות , נטיות הקול, חסרי� כא� שינויי התנוחה
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 המסר החשוב -המעבירות את המסר הפסיכולוגי , מוטוריות#האידאו

, שוב, לההמאמ� המיומ� מטפל בא. ביותר בתרומתו להשגת מצבי� רצויי�

אלא מתו! , מילוליי� ופרוש�#לא באורח מכני של איתור אותות לא

כאשר הוא מחויב , מתו! נוכחות מלאה, באורח אינטואיטיבי, אכפתיות

כאשר הוא ; למודל העול� של האחר, כאד� אחד לרעהו, תו! תלות הדדית

המאמ� המיומ� אינו עושה זאת . ניגש למשאבי� וחוש� אפשרויות בחירה

אלא באמצעות רפרטואר ההול! ומתרחב באורח , עות נוסחאותבאמצ

בשעה שהוא בוח� ומתכנ� דרכי� חדשות ויעילות יותר שיוכלו , מתמיד

  . לשמש כזרז לצמיחתו של עמית

כאשר מאמני� הופכי� מיומני� יותר ויותר בעבודת� ע� לשו�   

כאשר . מתקיימת השפעת גומלי� עליה� עצמ�, המעניקה לאחר עצמה

הוא מזהה מצבי� של , � מזהה מצבי� של הולונומיה אצל אחרי�מאמ

לשו� . מקצוענ'ת ותלות הדדית ג� בעצמו, גמישות, מודעות, יכולת

 פנימיתהופכת להיות ,  שבה הוא משתמש ע� אחרי�החיצוניתההעצמה 

ובאמצעותה הוא מתוו! עצמו למצבי הולונומיה גבוהי� , בעבור המאמ�

, למודל של תיוו! עצמי, א� כ�, קוגניטיבי הופ!המודל של אימו� . יותר

כפי שכתב ארי! פרו� . שינוי עצמי והתאמה עצמית בעבור המאמני� עצמ�

)Fromm:(  

הוא ; המדרי! מעשיר את האד� האחר, כאשר הוא נות� כ! מחייו שלו

הנתינה ; הוא אינו נות� על מנת לקבל. מגדיל את תחושת החיות של האחר

אי� הוא יכול שלא , בנתינתו, אול�.  שאי� כדוגמתהכשלעצמה היא שימחה

; והדבר שאותו הוא מחייה מקרי� חזרה אליו, להחיות משהו באד� האחר

.אי� הוא יכול שלא לקבל את מה שמוחזר לו, כאשר הוא נות� באמת
20  

  

  סיכו�

גדולת� . עשוי להישמע כאוקסימורו�, "תלות הדדית אוטונומית"המונח 

 היות אד� #רי� לכאורה אלו היא במושג ההולנומיה של שני מונחי� סות

בפרק זה . בזמ� לקהילה רחבה יותר#יחידה אינדיבידואלית ושות� בו

, גמישות, מודעות: פירטנו את ארבעת מצבי התודעה של היחיד האוטונומי

מתעלה מעל , תלות הדדית, מצב התודעה החמישי. יכולת ומקצוענ'ת

ומחבר אות� כמקבלי� , מבודדי�לתחושת� של בני אד� כיחידי� 

  . וכתורמי� לארגו� הרחב יותר שאליו ה� משתייכי�
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מאמני� שואפי� לפתח בעצמ� ובאחרי� את הביטוי המיומ� של   

אלא ג� , לא רק כיחידי�, כאשר ה� מסייעי� לאחרי� לצמוח, ההולונומיה

תיארנו מערכת נוספת של כלי� , בפרק זה. כשותפי� לקהילה רחבה יותר

וניי� שמאמני� משתמשי� בה� על מנת לעודד צמיחה לקראת חמשת לש

  .מצבי התודעה הרצויי�

דרוש חידוש , על מנת להערי! את ההתקדמות לקראת מצבי תודעה אלו  

נבח� אסטרטגיות להערכת השפעותיו של , בפרק הבא. של מער! ההערכה

 על ,על אחרי� שאת� ה� עובדי�, האימו� הקוגניטיבי על המאמני� עצמ�

  .על בית הספר ועל הקהילה, פעולות הגומלי� בכיתה
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