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  הקדמה
  

הקדשתי חלק ניכר מזמני לחקר יחסי , במהל� שנות השבעי	 המאוחרות

שמתי לב לעובדה שחלקה הגדול של . הגומלי� שבי� מפקחי	 למורי	

הקוגניטיבי , הספרות בתחו	 הפיקוח בבתי הספר חסר את הממד האישי

בעבודתי בתחו	 הפיקוח . וההתפתחותי של יחסי גומלי� בי� אנשי	

, סיתי לטפל בפער זה באמצעות שילוב	 של בני אד	 שוני	ני, ההתפתחותי

האמנתי שהפיקוח בבתי . במשוואת הפיקוח, על כל מורכבות	 המופלאה

במקו	 שאלה , הספר מסוגל לקד	 את חשיבת	 של מחנכי	 מקצועיי	

ניסיונותיי , ע	 זאת. יתאימו עצמ	 לפרקטיקות מסוימות קיימות

בטכניקות , יש צור� במידע נוס�וידעתי ש, הראשוניי	 היו מוגבלי	

על מנת להניע את הפיקוח הקליני ולהביאו למצב , ובמיומנויות נוספות

שהיו מקובלי	 , שלבי	 והליכי	 חיצוניי	 רגילי	, שמעבר למרשמי	

  .באותה תקופה

נתקלתי בעבודת	 של ארט קוסטה , בשנות השמוני	 המוקדמות

)Costa ( ובוב גרמסטו�)Garmston .(ו 	דברו באוזניי מורי 	רבי 	מנהלי

בהתלהבות על ההשתתפות בסדנאותיה	 ועל השימוש המעשי שעשו במידע 

מתו� , מיהרתי ליצור קשר ע	 הפרופסורי	 קוסטה וגרמסטו�. שהוצג בה�

הנוגע להגדרה מחדש של הפיקוח , הכרה בכ� שה	 עוסקי	 בדבר מה חשוב

הפיתוח , וח הקליניהפיק, שליטת	 בתחומי הייעו!". אימו� קוגניטיבי"כ

הייתה , האפקטיביות בהוראה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הארגוני

לא הייתי מודע לכ� שעבודת	 מבשרת את צמיחת� , באותה עת. מרשימה

  . ציפיות ורפורמות חדשות בתחו	 החינו� בשנות התשעי	, של דרישות

המחקר שבו עסקתי הל� והתרחק מיחסי הפיקוח והחל להתמקד בבתי   

, תו� כדי כ�. ספר הפועלי	 תו� שיתו� פעולה למע� התחדשות דמוקרטית

התבהרה לי במידה רבה עוד יותר חשיבות עבודת	 של קוסטה וגרמסטו� 

אני שמח ביותר . בעיצובה מחדש של ההוראה כמקצוע מכובד ועתיר חשיבה

על כ� שכינסו את שנות המחקר והיישו	 שלה	 בספר נגיש לכל אלה 

  .מפקחי	 ומנהלי	, מורי	:  בהנהגת בתי ספרהנוטלי	 חלק

 מציב גירוי אימו� קוגניטיביהקורא עתיד למצוא שהספר   

אינטלקטואלי לצור� סיוע ליחידי	 ולקבוצות בהפיכת	 לעתירי חשיבה 

לו . הוראה ולמידה: ולתכליתיי	 יותר באשר למהות המקצוע שלנו

חשיבה על אודות נתבקשתי להפנות אנשי חינו� למדרי� מוסמ� להעשרת ה

האתגר של עיצוב	 מחדש . הייתי מפנה אות	 לספר זה, פרקטיקת ההוראה
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צרי� להתחיל בכל אחד , כ� שיחנכו את כלל התלמידי	, של בתי הספר

קוסטה וגרמסטו� מראי	 לנו כיצד לעבור מ� התאוריה אל . ואחד מאתנו

,  לחשוביכולי	, כיחידי	, ה	 מסמני	 לנו כיוו� שבאמצעותו אנו. המעשה

שכל , במטרה ליצור סביבה חינוכית חושבת, לדבר ולתקשר זה ע	 זה

  .ילדינו ראויי	 לה

  

  )Glickman(קרל גליקמ� ' פרופ

  המחלקה למנהיגות חינוכית

  מנהל התכנית לשיפור בתי ספר

  יה'ורג'אוניברסיטת ג
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  הערת מבוא
  

� בו סיור שיש, ספר זה לוקח את הקורא לסיור אינטלקטואלי ורגשי מקי

שבילי	 צדדיי	 מענייני	 והזדמנויות נפלאות רבות לאיסו� רעיונות בקנה 

ומספק מדריכי סיור , ספר זה מציב יעד מוגדר היטב, ע	 זאת. מידה רחב

כמו ג	 מחויבות נלהבת לתחו	 שבו ה	 , שיש לה	 שליטה נפלאה בשטח

  . אי� קורא שיסיי	 מסע זה מבלי שיחוש מחוזק. עוסקי	

, בר לספר שנכתב על ידי חברי	 אישיי	 היא עניי� מורכבכתיבת פתח ד  

מחויבותו של הכותב (שכ� יש לשמור על האיזו� שבי� אובייקטיביות 

למרבה . לבי� הערצה שנבנתה במהל� שני	 של עבודה משותפת) למקצועו

תגובתי הקוגניטיבית לחומר המוצג כא� מעול	 לא , במקרה זה, המזל

זהו , א	 לומר זאת בפשטות: ד הנלהבות שליעמדה בסתירה לנטיות העידו

בייחוד באלה המצויי	 בשלבי	 , אני מקנא בקוראי	. ספר טוב מאוד

העתידי	 לטפס אל הפסגה שעליה , מוקדמי	 של מודעות	 המקצועית

  . בתי הספר החדשי	, בתי הספר של המחר, כ� אנו מקווי	, ייבנו

, דרו על ידי ארט ובובכפי שהוג, שלוש המטרות של האימו� הקוגניטיבי  

השאול מארתור קסטלר , המונח האחרו�. למידה והולונומיה, ה� ֵאמו�

)Koestler( , משמש לייצוג המטרות התאומות של אוטונומיה

. ושיתו� פעולה ע	 אחרי	 מצד שני, אינדיבידואלית מצד אחד

ותפקידו של המאמ� , הסימולטניות של התנהגויות אלה נתפסת כחיונית

אלא ג	 , לא רק במונחי	 שלה	 עצמ	, יע לאחרי	 לשגשגהוא לסי

  . נושא המופיע שוב ושוב לאור� הספר%כחברי	 בקהילה המקצועית 

ההיסטוריה והיסודות של האימו� הקוגניטיבי זוכי	 לטיפול מעמיק   

המחברי	 מכיני	 את הרקע לקראת הצגתו של , בפרק זה. בפרק הפותח

שלפיו עבודת	 , להעביר למאמני	מסר רב חשיבות שאותו ה	 מבקשי	 

שבה	 " חמשת מצבי התודעה"מתווכת את הצמיחה האישית לקראת 

 7פרק . מודעות ותלות הדדית, מקצוענות, גמישות, יכולת: מתרכז הספר

ודוגמאות , עוסק בהעמקה במצבי תודעה אלה ובמקורותיה של ההולונומיה

  . 8לכ� תוכלו למצוא בפרק 

ובוב מבקשי	 לתאר ולקד	 לא התקיימו בתי הספר הנפלאי	 שארט 

אלא , של חינו� מצוי�" לידה מחדש"ה	 אינ	 מצפי	 ל. מעול	 קוד	 לכ�

מוב� שאפשר למצוא . להתהוות או להתחלה חינוכית, למעשה, ה	 מצפי	

, יסודות רבי	 של פרקטיקה אינטליגנטית ונאורה בהיסטוריה של החינו�

על כולנו להיות אסירי . ו עדיי�אול	 מודלי	 אותנטיי	 ובשלי	 לא פותח
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על שסיפקו לנו עצה מעשית ומשכנעת כל כ� בשעה , תודה לארט ולבוב

  .שאנו מנצלי	 הזדמנות זו להתפתח

 שנה ברציפות בהגדרות וביישומי	 של 30%לאחר שעסקתי במש� יותר מ  

מונח מוצלח הרבה (באימו� , ובמילי	 אחרות, פיקוח המכוו� לצמיחה

. ת עצמי מועשר ומחונ� מחדש באמצעות הספר שלפניכ	מצאתי א, )יותר

מבצעי	 , או במונחי	 שלה	, ארט ובוב מעלי	 אותנו לרמה גבוהה יותר

" קוגניטיבי"התואר . קפיצה קוונטית בהבנת חשיבותו ועצמתו של המאמ�

הממדי	 של ֵאמו� ושל אכפתיות בתחו	 תפקידו , ובנוס� לכ�, הול	 ביותר

, כאשר שני המחברי	, נטיי	 במידה הולכת וגוברתשל המאמ� נראי	 רלוו

. הספר נקרא בשט�. מפרטי	 את תוכנ	, שה	 אנשי	 אכפתיי	 בבירור

. הוא מהווה שילוב נעי	 של חומר דיבורי ולא פורמלי ושל העמקה מלומדת

רוחב היריעה ותכיפות	 של מראי המקו	 מעידי	 על כ� שהמחברי	 

האופ� המיומ� שבו . בת בתחו	 זהשולטי	 היטב בספרות ההולכת ומתרח

מעיד על החוש המצוי� , בחרו המחברי	 מובאות ורעיונות מתו� ספרות זו

שלה	 באשר למה באמת חשוב כאשר אנו עוסקי	 בשיפור העול	 החינוכי 

עול	 זה יהיה מקו	 טוב יותר א	 נתייחס ברצינות . שבו אנו חיי	

  .להשקפותיה	 של המחברי	

  

  רסו�אנד' רוברט ה' פרופ

  אוניברסיטת דרו	 פלורידה
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  מקורותיו של האימו� הקוגניטיבי
  

מקורות האימו� הקוגניטיבי נטועי	 בנקודת שיתו� הפעולה המקצועי שבי� 

אשר החלו את הקריירות שלה	 , גרמסטו�' קוסטה לרוברט ג' ארתור ל

תקופה של תסיסה עזה , בתחו	 החינו� בשנות החמישי	 המאוחרות

  .הבריתבחינו� בארצות 

קבוצה , )Watanabe(כינס נ+.א- וואטאִנֶ+ה , בשנות השבעי	 המוקדמות

על מנת לפתח אסטרטגיה שמטרתה לסייע לחברי , מקליפורניהשל מחנכי	 

 של עקרונות הומניסטיי	 בהערכת הנהלה בבתי הספר בהבנה וביישו	

 בהתבסס על מודל הפיקוח הקליני של. ארט היה חבר בקבוצה זו .מורי	

שרטטה הקבוצה בקווי	 , )Cogan and Goldhammer(קוג� וגולדהמר 

זיהו , כמו כ�. כלליי	 את המבנה הבסיסי של מפגש התכנו� ומפגש המעקב

מטרות , למידה ואוטונומיה, ֵאמו�: חברי הקבוצה שלוש מטרות של הערכה

  . ותהליכי	 שבישרו מושגי מפתח בתחו	 האימו� הקוגניטיבי

 שימש בוב כיוע! ומנהל של בתי הספר של חברת הנפט ,בער� בתקופה זו  

הוא ייש	 חידוש מערכתי כולל . האמריקנית בערב הסעודית%הערבית

שהציב את המורה בתפקיד , בתחו	 של הוראה יחידנית בסיוע מחשבי	

יישמו הוא ועמיתיו עבודה , בו בזמ�. מנחה ומתוו� בתהלי� הלמידה

, גולדהמר ואנדרסו�,  על ידי קוג�חלוצית בתחו	 הפיקוח הקליני שפותח

לימד בוב קורסי	 , בנוס� לכ�. בבית הספר הגבוה לחינו� של הרווארד

שפותחה על ידי , בתקשורת בתכנית הכשרה לאפקטיביות  להורי	 ומורי	

מבשר	 של כמה מ� המיומנויות , )Gordon(הפסיכולוג תומס גורדו� 

  . אימו� הקוגניטיביהמילוליות הלא שיפוטיות שאנו מוצאי	 כיו	 ב

הושפע , בשנותיו המוקדמות כמורה וכיוע! לפיתוח תכניות לימודי	  

ארט במידה רבה מ� האנשי	 המובילי	 בתחו	 החינו� וההתפתחות 

עבודת הדוקטורט של ארט באוניברסיטת קליפורניה . הקוגניטיבית

ההוראה והפסיכולוגיה , הדגישה את הנושא של תכנית הלימודי	

בתחומי  ארט לימד קורסי	 שהתבססו על תאוריות. תההתפתחותי

הילדה טָ+ה , )Schuman(רד שומ� 'ריצ' ההוראה ועל תכניות הלימודי	 של ג

)Taba( ,ברונר 'ג 	רו)Bruner ( וראוב� פוירשטיי�)Feuerstein .( מדריכיו

הפדגוגיי	 הראשוני	 של בוב נמנו על קבוצה מיוחדת של פרופסורי	 

תחומי וכמנהיגי	 לאומיי	 %שפעלו כצוות בי�, פרנציסקו%באוניברסיטת ס�

, שבמהלכ� שימש כמורה,  שנה20לאחר . בתחו	 הפסיכולוגיה ההומניסטית

השלי	 בוב את עבודת הדוקטורט שלו , מנהל הוראה ומפקח מחוזי, מנהל
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עבודה שבמוקד שלה הוצבו הִמְנהל , באוניברסיטת דרו	 קליפורניה

  .פיתוח הצוותהסוציולוגיה ו, החינוכי

הוראה ופיקוח החלו , בער� באותה עת שבה דגשי	 על קוגניציה

הרכיב בוב את מער� העקרונות של פרקטיקת , להתמזג בעבודתו של ארט

הוא . הייעו! ואסטרטגיות של דינמיקה קבוצתית לשיפור בתי הספר

ולימד , הצטר� לסגל של אוניברסיטת קליפורניה כפרופסור לִמְנהל חינוכי

%פיקוח ונוירו, שיפור בתי הספר, סי	 בתחו	 פיתוח תכנית הלימודי	קור

ארט לימד א� הוא קורסי	 העוסקי	 בתכניות לימודי	 . לינגוויסטיקה

ואותו משרד הוקצה , ובפיקוח על ההוראה באוניברסיטת קליפורניה

את הביטוי הפורמלי הראשו� של גישת האימו� הקוגניטיבי פיתחו . לשניה	

ובחודש דצמבר שלאחר מכ� בחנו את ,  ליד סקרמנטוהשניי	 בשיט

האופ� . רעיונותיה	 ע	 מפתחי צוותי	 במסגרת הרצאה בכנס בקליפורניה

לפרסומי	 ולהזמנות , הנלהב שבו התקבלו הוביל לעבודה מושגית נוספת

  . להעביר סדנאות בנות שבעה ימי	 לאנשי חינו�

וגניטיבי התרחב התברר כי העניי� בתחו	 האימו� הק, 1985בקי!   

עד שארט ובוב לא יכלו עוד למסור בכוחות עצמ	 את הידע , במידה כזו

המכו� להתנהגות "מצב זה זירז את הקמתו של . שלה	 בתחו	 לאחרי	

קבוצת אנשי	 שהתמסרו לסיוע לגורמי	 חינוכיי	 , "אינטליגנטית

. *בתמיכה בצמיחת חבריה	 לקראת חמשת מצבי התודעה, ולתאגידי	

 שותפי	 נוספי	 מעבירי	 סדנאות 30%שישה שותפי	 בכירי	 וכ, כיו	

ובארגוני	 במגזר הפרטי , באימו� קוגניטיבי בבתי ספר המעונייני	 בכ�

  .באירופה ובמזרח הרחוק, ברחבי צפו� אמריקה

  

לקבלת מידע על סמינרי	 בתחו	 האימו� הקוגניטיבי ושירותי	 נוספי	 

  :אנא פנו לכתובת, שמספק המכו�

Institute for Intelligent Behavior 

720 Grizzly Peak Blvd. 

Berkeley, CA 94708 

(510) 528-8678 

                                                 
,  יכולת- 7הכוונה היא לחמשת מצבי התודעה שבהם דנים המחברים בפרק    *

  .מודעות ותלות הדדית, תמקצוענו, גמישות
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ובמיוחד של השותפי	 , ספר זה נוצר כתוצאה מעבודת	 של אנשי	 רבי	
שתרמו לפיתוח המתמיד של , הבכירי	 במכו� להתנהגות אינטליגנטית

  . יטיביהמושגי	 והפרקטיקות בתחו	 האימו� הקוגנ
, מנהלת חטיבת ביניי	 בדייויס, )Zimmerman(דיא� צימרמ�   

כאשר הייתה תלמידה שלנו , תרמה לחשיבתנו המקורית, קליפורניה
דיא� ושותפי	 בכירי	 אחרי	 . באוניברסיטת קליפורניה בסקרמנטו

במסגרת תפקיד	 כמנהלי , לשכלל ולפתח מושגי	 אלו, ממשיכי	 לבדוק
, יטיבי או במהל� עבודת	 הישירה בבתי ספרסמינרי	 באימו� קוגנ

  . ומספקי	 סיוע למחנכי	 ברחבי צפו� אמריקה
הקדשנו עצמנו לקיו	 הלכה למעשה של , יחד ע	 שותפינו הבכירי	  

אנו רואי	 עצמנו בני מזל על כ� שאנו . העקרונות המתוארי	 בספר זה
שי	 אלה אנ. וללמוד מה	, יכולי	 לעבוד ע	 אנשי	 יוצאי	 מ� הכלל אלה

בנוס� לעיסוקיה	 , עוסקי	 בתפקידי	 תובעניי	 במגוו� תחומי חינו�
  .במכו�
, מנהל השותפי	 העוסקי	 בדינמיקה קבוצתית, )Baker(ביל בייקר   

בעבר הוא שימש כמפקח המחוזי במחוז . מספק שירותי ניהול למכו�
הוא מספק את שירותי ההכשרה , )Shalit(ויחד ע	 סט� שליט , אלמדה

בכל מקו	 ובכל , וכזי	 והמקיפי	 ביותר בתחו	 האימו� הקוגניטיביהמר
  .זמ�
%ניו, מנהלת שירותי הייעו! החינוכי ביורקטאו�, )Lipton(לורה ליפטו�   
במיומנויות חשיבה ובפיתוח , היא בעלת מומחיות מקיפה בהוראה, יורק

היא מסייעת לנו שוב ושוב להתמקד בשאלות הקריטיות שעלינו . ארגוני
  . וקושרת את עבודת הקבוצה לספרות עכשווית במגוו� תחומי	, הציבל

בנוס� לאימו� , היא יועצת חינוכית המתמחה) Luidens(פג לואידנס   
היא מעורבת . בסיוע למורי	 לפתח מומחיות בתהלי� הכתיבה, קוגניטיבי

באופ� עמוק בהנהגת מאמצי	 לעיצוב מחדש של בתי ספר ותורמת לקבוצה 
  . אומ! שלא יסולא בפז ומודעות, ח�, ה חריפהאינטליגנצי

, "מנהיגות בהתנהגות אנושית"הוא נשיא ) Prieskorn(ו� פריסקור� 'ג
חברת ייעו! המתמחה בהערכה עצמית למבוגרי	 ובתכניות לפיתוח 

%ו� מביא עמו למכו� את הידע הנרחב שלו בתחו	 הנוירו'ג. מנהיגות
הוא מכוו� אותנו במיומנות . לינגוויסטיקה ואת ניסיונו העשיר כמפקח

לענייני	 מעשיי	 בכל פע	 שבה אנו מאבדי	 את דרכנו במבוכיה של 
  .רטוריקה תאורטית עמומה

הוא מייע! ". משאבי מדע"ברוס וולמ� הוא מנהלה של חברת הייעו!   
בתחומי שיטות , לארגוני	 מקצועיי	 ולמפרסמי	, למערכות בתי ספר
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ולארגוני	 , יות חשיבה והוראה מיומנתמיומנו, הוראה וחומרי	 מדעיי	
מחויב לאיכות ומצליח תמיד לראות , הוא משעשע אותנו. לסיוע בהוראה

  .את התמונה השלמה
המוכשרת , קבוצה זו של שותפי	 בכירי	 היא הקבוצה המבריקה

אנו אסירי תודה . והמגוונת ביותר שהיה לנו אי פע	 העונג לעבוד עמה
ועל כל אות	 דברי	 שאנו לומדי	 ויוצרי	 מקרב לב על הקשר שלנו עמ	 

  .יחד
קבוצה של עמיתי	 נוספי	 תרמה תרומה חשובה לתובנות שאליה�   

תרמו תרומה , )Tabor(ומרילי� טייבור ) Lambert(לינדה למברט : הגענו
גילה נדיבות רבה בסיועו ) Sommers(ביל סומרס ; מיוחדת ומתמשכת
למדנו מכל אחד . ליוגרפיהמובאות והחומר הביב, בתחומי העריכה

ששמותיה	 רבי	 מכדי שאפשר יהיה , "מועדו� סינר העור"מעמיתינו ב
סייעה לנו ) Liebman(רוזמרי ליבמ� . אול	 ה	 יודעי	 מי ה	, להזכיר	

וסיפקה אישוש להנחותינו באמצעות , באמצעות עבודת הדוקטורט שלה
ת ההולונומיה ומחקרה על אודות תפיס) Senge(י 'שיחותיה ע	 פיטר סנג

אנו מכירי	 תודה ומשבחי	 את , כמו כ�). Koestler(של ארתור קסטלר 
המחדירי	 את העקרונות , המספר הגדל והול� של אנשי	 מסורי	

, לבתי הספר, והפרקטיקות של האימו� הקוגניטיבי לכיתות הלימוד שלה	
  . למחוזות ולקהילות שלה	

, לחוקרי	 בתחומי	 רבי	לאנשי מעשה ו, אנו חייבי	 תודה למלומדי	  
עוררה שאלות פרובוקטיביות והנחתה אותנו , שעבודת	 תרמה לידע שלנו

) Glickman(אנו מבקשי	 להודות לקרל גליקמ� , בייחוד. במחקרנו
, על כ� ששימש לנו דוגמה, השראתו, על מלומדותו, יה'ורג'מאוניברסיטת ג

  .וכ� על עידודו וידידותו
ות רבה מזמנה לעריכת גרסה מוקדמת של תרמה באדיב) Meek(א� מיק 

; סייעה לנו בכמה גרסאות מאוחרות יותר) Bahrenfuss(רנה ברנפוס ; הספר
העניקו ) Yaeger(ומרי יגר ) Miller(דבי מילר , )Christian(� 'וארדי קריסצ

הדפסה ותיקו� של טיוטות , מספר של סיוע מקצועי בעיצוב%שעות לאי�
ללא . רי תודה לה	 על סבלנות	 ועל מיומנות	אנו אסי. רבות של כתב היד

ושהעניקו במש� כל הזמ� את , שתי הנשי	 שהיו הסבלניות ביותר, ספק
  .ננסי וסו, ה� נשותינו, תמיכת� ואהבת�
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