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  נספחי�
  

  נספח א

 קוגניטיבית לסילוק דעות קדומות�אסטרטגיה מטה
  תרבותית�בתקשורת בי�

, המקרה שלהל� נבחר מתו� מחקרי� על הוראה של מגוו� תלמידי�

מגבלות המקו� ". מעבדת המערב הרחוק למחקר חינוכי"שנאספו על ידי 

אמת המידה לבחירתנו היא . מאלצות אותנו לבחור בדוגמה אחת בלבד

המדגימה , קוגניציה שבה משתמשת המורה�דרגה הגבוהה של מטהה

  .בצורה מקיפה את אסטרטגיית סילוק הדעות הקדומות שנציג בהמש�

והיא ,  שנות הפסקה15מורה מסוימת שבה להורות לאחר , במקרה זה

המורה מלמדת בבית ספר תיכו� . נמצאת בשנת ההוראה הראשונה שלה

�השלישי שלה ה� ברוב� אפרוותלמידי השיעור , באזור מצוקה

אנו מזמיני� אתכ� להפו� בעובדה , בשעה שאת� קוראי�. אמריקניי�

בכל , בכל שכבת גיל, שהדרמה שכא� עשויה להתרחש בחייו של כל מורה

ההבדלי� שבי� התפיסות והציפיות של . כלכלי�גזע ובכל רקע חברתי

תקשורת ה� שיוצרי� את דינמיקות ה, התלמידי� לבי� אלה של המורה

אנו מבקשי� להפנות את תשומת ִלבו של הקורא לדר� . המורכבות להפליא

קוגניציה שלה עצמה ולהחלטות שהיא מקבלת �הטיפול של המורה במטה

  . כתוצאה מכ�

  

  :המורה מתארת את יו� ההוראה הראשו� שלה בבית הספר
או בשני , דומה כי מה שעברתי בהכשרה בשלושת השבועות הראשוני�

לא הכי� אותי כלל למה שהייתי , � הראשוני� של אותו יו�השיעורי

התלמידי� היו רעשני� הרבה יותר . עתידה לפגוש בשיעור השלישי

, כאשר פתחתי בנאו� האידאליסטי שלי על כ� שה� השחקני�. בהיכנס�

מי "ומישהו קרא , ה� צחקו, ואני המאמנת שלה�, המבצעי�, הכוכבי�

תלמידי� בשני השיעורי� הראשוני� היו בעוד ה". ?איפה הכדור ?החלו#

שקטי� וקשובי� בשעה שדיברתי על ההזדמנויות המיוחדות העומדות 

כאשר מספר� של (משכילי� בעשורי� הבאי� " מיעוטי�"בפני בני 

, )האמריקני� הלבני� פוחת בעוד מספר� של כל המיעוטי� גדל
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 להסביר את ככל שניסיתי. התלמידי� בכיתה זו לא גילו בדברי כל עניי�

 כ� � ע� ציפיות חדשות אִמתיות �" בית הספר התיכו� החדש"תפיסת 

מישהו מלמל שבית הספר היש� היה . הפכו התלמידי� לחסרי מנוחה יותר

  .בסדר גמור

. רבע שעה לאחר תחילת השיעור פסעה לתו� הכיתה צרה צרורה

פסעה , דחוסה בתו� שמלה אדומה כאש, שחורה, מוצקה, ורוניקה

תי בִאטיות ובחוצפה ותפסה את מקומה בכיתה בצורה הבולטת לקרא

מה ", היא חייכה בערמומיות ואמרה בקול צרוד ור�. ביותר האפשרית

הכיתה פרצה בצחוק ". ?איזה מי�  סוג של מטיפה לבנה מזויפת, את

ושלושה נערי� שחורי� גדולי� קפצו פתאו� ממושביה� והחלו לרקוד 

מוחאי� כפיי� , אפ ספונטני על המצבכשה� מבצעי� ר, ברחבי החדר

את לי ואת , את טרביס, כ� פגשתי את ורוניקה!" אחותי, כ�"וקוראי� 
".כנופיית הארבעה"עד מהרה התחלתי לכנות אות� ". לארי לאב"

5   

  

כיצד לבחור בתגובה : מדגי� בעיה שכיחה, שהוא קשה ביותר, מצב זה

, במקרה זה, המצב. בשתהלו� באופ� הטוב ביותר את הנוכחי� ואת המצ

,  גיל�בשל ההבדלי� התרבותיי� המהווי� חלק ממנו , הינו מורכב יותר

  .כלכלי�סמכות של מעמדות ומעמד חברתי, ערכי�, גזע

מוב� שבחירת תגובה הולמת במצב זה חשובה לרווחת� של התלמידי� 

בחירת , אול� ג� כאשר התנאי� נוטי� פחות להתלקחות. ושל המורה

משו� שתגובות בלתי הולמות עשויות , מת היא חשובההתגובה ההול

כמו ג� מחשבות ורגשות , ויתור, פחד, חרדות, חשדנות, כאב, להוליד כעס

ככל שההבדלי� בי� המאמ� לבי� . המחבלי� בהשגת המטרה, נוספי�

עיבוד , בהקשר של תבניות תפיסה, האד� שאותו הוא מאמ� גדולי� יותר

כ� גדל ערכה של , חות לאות� תבניותוככל שהאד� מודע פ, ותקשורת

  .קוגניטיבית לסילוק דעות קדומות שאנו מתארי� כא��האסטרטגיה המטה

המתקיימות בכל תקשורת ,  מציג מספר דינמיקות חשובות�1תרשי� א

שיח מתו� נקודת המבט של תחושת �כל אד� משתת) בדו. תרבותית�בי�

, בנוגע למטרות, מודעותהזהות בנויה מאמונות מודעות ובלתי . הזהות שלו

תאוריות בנוגע , דת, גזע, ִמגדר, הזדהות ע� מקצוע, צמיחה אישית

כוונות של . פירוש למניעיה� של אחרי� וכדומה, מעמד נרכש, ללמידה

, ממערכת יחסי�" לקבל"הרגע בנוגע לדברי� שאד� רוצה להעביר או 

מודעות ג� אלו מצויות ברמות לא . הולמות תחושה זו של זהות אישית

אתה , אני מסוגל(על �כאשר הכוונות הלא מודעות תורמות למסרי, ומודעות

לפיכ� , מצפי� ממני לעזור, כגבר; לפיכ� אני אנחה אות� לפתרונות, פחות

, אני רוצה שתדע שאינ� לבד�, הנוחות של��אני שומע את אי; אציע פתרו�

  ).לכ� אספר ל� על התנסות דומה שהייתה לי
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. העל ה� הגורמי� למרבית הקשיי� בתקשורת�מסרי, לעתי� קרובות

ביחס לשולח , אנו סבורי� שהסיבה העיקרית לכ� היא טבע� הלא מודע

. סקסי פותח את הדלת לאישה ההיספנית�הזכר האנגלו. ולמקבל כאחד

ייתכ� שהכוונה שאליה הוא מודע היא שאיפה לאדיבות ולהתנהגות 

אותת על הבדלי מעמד ייתכ� שכוונתו הלא מודעת היא ל. מנומסת

לא משו� , האישה זוכה לעבור ראשונה: על של שליטה�באמצעות מסר

ולפיכ� היא מוצבת , אלא משו� שהגבר העניק לה רשות, שזוהי זכותה

המורכבת מס� כל אמונותיה , א� זהותה של האישה. בעמדה של כפופה לו

 קרוב ,קולטת את כוונתו הלא מודעת של הגבר, המודעות והבלתי מודעות

והוא יהיה מבולבל וכעוס בשל , לוודאי שתמחה על מחוותו המנומסת

  .תגובתה

� 4כל מסנני התפיסה שבחנו בפרק , �1כפי שאנו רואי� בתרשי� א, לבסו) 

 יהוו את העדשות שדרכ� �סגנונות קוגניטיביי� ואחרי� , מערכות ייצוג

בה הקוראי� יתרשמו מ� המידה ש. מבודדי� ומפענחי� את התקשורת

תקשורת זו עשויה להפו� לעשירה ומורכבת כאשר מדובר בהבדלי� 

בייחוד כאשר דרכי� אחרות לעיבוד ולפירוש תקשורת , תרבותיי� מרובי�

עשוי לפרש את השקט של עמיתו , למשל, סקסי�מאמ� אנגלו. אינ� בנמצא

כאשר הוא אינו מכיר בכ� שייתכ� שעמית זה , האסייתי כחוסר אסרטיביות

) Tannen(דבורה טנ� . מדה יותר מאשר התבטאות בקול ר�מערי� הת

חשי� לעתי� קרובות שה� עדי� לוויכוח , אמריקני� ביוו�"מדווחת כי 

מאחר שהיא לוהטת יותר מכפי , כאשר ה� שומעי� שיחה ידידותית

הבלשנית דבורה : דוגמה נוספת  6".שהייתה אילו התקיימה בי� אמריקני�

בי� יהודי� יוצאי מזרח , תה שבשיחות בפילדלפיההרא) Schriffrin(שריפרי� 

ויכוח ידידותי הוא דר� , גברי� ונשי� כאחד, אירופה ממעמד העובדי�

אנשי� שמחו# לתרבות זו עשויי� בקלות לפרש שיחות . להביע חברותיות

  .אלו שלא כהלכה
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  �1תרשי� א

  תקשורת בי� תרבותית
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 מביא אותנו לבחו� את האסטרטגיה לסילוק דעות קדומות המוצגת הדבר

הבה נשוב לדוגמה שציטטנו לעיל של , על מנת להדגי� זאת. �2בתרשי� א

  :המורה כותבת. הכיתה בבית ספר התיכו� העירוני
חשתי שנקלעתי למצבי� הגרועי� , במהל� אות� ימי� ראשוני� של סיוט

, הישגי� נמוכי�, גסויות, ניבול פה: ביותר ששמעתי על שכונות המצוקה

תלמידי� . סמי�, אקדחי�, שיחות מתמידות על אלימות, מיניות בוטה

אול� העובדה שהיו שחורי� , אלו היו קבוצה מפחידה בכל צבע שהוא

. לא הייתי בטוחה למה באמת עליי לצפות מה�. נדמתה תחילה כמחסו�

 להוראה מסוג הא� נזקקו? הא� היו באמת מסוגלי� להתנהג כהלכה

  ?אחר

הייתה העובדה ,  התלמידי� השחורי�כלמה שהציל אותי מהאשמת 

היו לי תלמידי� נפלאי� , הברורה לעי� שבשני השיעורי� הראשוני� שלי

הייתה מנוגדת לסטראוטיפי� אלו  שהתנהגות�, מכל הקבוצות האתניות

נויות והפגינו מיומ, התנהגו היטב, ה� היו מנומסי� �של שכונות המצוקה 

מיומנויות הדיבור והכתיבה שלה� יאפשרו לה� לבטח להתחרות . שונות

לעונג . בעתיד בהצלחה על מקומות עבודה או על מקומות לימוד במכללה

  .היה לי להכיר� ולעבוד עמ�

ייצגו בפשטות התנהגות " חברי הכנופיה"הבנתי שתעלוליה� של , בהדרגה

, ת� בטאו התנגדות לסמכותהדרכי� התרבותיות שבאמצעו. גרועה ותו לא

או בכל דבר , ההצלחה בבית הספר. כמו צבע העור, היו רק על פני השטח

הציפיות . בגישות מסוימות שה� אוניברסליות, באופ� בסיסי, תלויה, אחר

למע� . הגבוהות של בית הספר מ� התלמידי� לא היו קשורות בצבע
.מצבהיה עליי לשלוט ב, למעני ולמע� שאר הכיתה, החבורה

7   

  

המורה מפעילה באורח אינטואיטיבי , במהל� הזמ�, בנסיבות אלו

היא עושה זאת על ידי . קוגניטיבית לסילוק דעות קדומות�אסטרטגיה מטה

, הפחד,  הכעס� בתגובותיה שלה את מודעותה ממקדת תחילהכ� שהיא 

, מתו� עמדה מנותקת יותר, לאחר מכ�. השיפוט והדעה הקדומי� שלה

היא נעשית ערה לגורמי� התורמי� לדעה הקדומה שלה , פהעמדה של צו

העובדה "ובודקת אילו נתוני� תומכי� ואילו אינ� תומכי� בתחושתה כי 

  ".שהיו שחורי� נדמתה תחילה כמחסו�

  

,  בנוגע למצבה הפנימי ולגירויי� החיצוניי�מעבדת נתוני�היא , בשלב הבא

  : ומחליטה שבכוונתה למצוא פתרו�
ראיתי שהאומללות שחשתי השתקפה , שר הסתכלתי בפניה�כא, יו� אחד

נראה . התלמידי� הטובי� היו חסרי אוני� לנוכח המצב הקשה. בעיניה�

. להפגי� מנהיגות חיובית, למעשה, אינה מסוגלת" כנופיית הארבעה"ש

הייתה זו . הבנתי שאני האד� היחיד בחדר שמסוגל לפתור את הבעיה

היה זה , גרמתי בכוונה תחילה לבעיות א) על פי שלא !האחריות שלי
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אלא מנהיגה אִמתית , היה עליי להיות לא רק מורה. תפקידי למצוא פתרו�

  .בפתרו� בעיה של הקבוצה
  

היא מחליטה לגלות לכיתה עד כמה היא חשה . המורה שוקלת אפשרויות

  . אומללה ולשת) את התלמידי� בחיפוש אחר פתרו�

ולבסו) זוכה , נית ובוחנת אותהמפתחת את התכהיא , בשלב השלישי

  .להצלחה

  :היא מגיעה למסקנה כי, מאוחר יותר
היא לסייע לתלמידי� , השאיפה שלי מדי יו�. העוני הוא האויב האמיתי

, העצלות,  האדישות�להתגבר על מה שאני מכנה המנטליות של העוני 

אלמלא יוכלו לראות אל , אות� לעוני נצחי  שלבטח תדו��חוסר התקווה 

יכול , באמצעות מאמציו שלו, הא� אנו חשי� באמת שהיחיד. מעבר לה

  . וכ� ג� אני חשה, רוב תלמידיי חשי� שה� יכולי�? להצליח

  

תיארנו את השימוש באסטרטגיה לסילוק דעות קדומות במסגרת מצב 

כאשר אירועי� ותקשורת מתרחשי� בי� אנשי� רבי� ולאור� , מורכב למדי

שתמשי� באסטרטגיה לסילוק דעות קדומות ג� מאמני� מיומני� מ. זמ�

  .בהקשרי� של אחד לאחד

קימברלי וקווי� יושבי� בחדר המורי� ביו� שישי ואוכלי� , למשל

. קווי� מספר על שיחה שהייתה לו ע� ארבע מחברותיו לעבודה. חטיפי�

וז) קמפבל 'הוא הציג בפניה� את האופ� שבו הוא מבי� את הנחתו של ג

)Campbell( ,כיוו� שהתפתחות , ל פיה נשי� אינ� זקוקות לטקסי חניכהשע

הוא . פיזיולוגית טבעית מובילה אצל� לגילויי� חיצוניי� של התבגרות

ה� ממש הפגיזו אותי כאשר אמרתי שנשי� אינ� זקוקות ", אומר לקימברלי

הנוחות �קימברלי מודעת לאי". שזה פשוט קורה אצל�, לטקסי חניכה

, בתשובתה, א� מצליחה,  להצהרתו של קווי�שהיא עצמה חשה בנוגע

  . להפעיל אסטרטגיה לסילוק הדעה הקדומה שלה עצמה

שלושת השלבי� העיקריי� של , �2כפי שאנו מדגימי� בתרשי� א

שבדג� , העיבוד והתפוקה, אסטרטגיה זו תואמי� את שלבי התשומה

כאשר היא , תחילה. 5המתואר בפרק , התפקוד האינטלקטואלי האנושי

,  בתגובותיה לנאמר ומתרחקת ממצב אגוצנטרימקדת את מודעותהמ

תו� שימוש בהנחות , קימברלי צופה בקווי� בקפידה ומעלה השערות

מוקדמות חיוביות בנוגע לנקודות המבט שלו ביחס למסר שהעביר ולדר� 

מעבדת נתוני� הנוגעי� לסביבה היא , לאחר מכ�. שבה העביר אותו

די כ� שהיא סורקת פע� נוספת את המסרי� על י, הפנימית והחיצונית

מחליטה מה תהיה כוונתה בתגובתה , מילוליי� של קווי� ושלה עצמה�הלא
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בוחנת את הרפרטואר שלרשותה על מנת לבחור סוג הול� של , לקווי�

ומבצעת בדיקה על מנת לוודא את מידת הבטיחות של , תגובה בהקשר זה

ובודקת  מפתחתהיא , לבסו). למקרה שאכ� תעשה בה שימוש, תגובה זו

באמצעות בחירה באחד מתו� מספר מצבי תקשורת רבי ,  לקווי�תגובה

פניה , העברת מסר של אהבה, כגו� היותה צופה סקרנית או מנותקת(עצמה 

או שאילת סגנו� תגובה שעוצב , אל הט/ב שהיא מניחה שקיי� באד� האחר

�� ובאותות לאהיא מקודדת את המסר שלה במילי, )על ידי אד� אחר

ואחר כ� מודדת את השפעת תגובתה על , מוסרת את תגובתה, מילוליי�

  . קווי�

, שיחה זו בחדר המורי� היא בבחינת חילופי דברי� פשוטי� למדי

כמו , שאינ� הופכי� לסיבוכי� בשל שימוש בקודי� לא מילוליי� שוני�

הבדלי , כמו כ�. תבניות תרבותיות של הסטת המבט או שמירה על קשר עי�

הערכת הסבלנות של , למשל, כמו, ערכי� תלויי תרבות אינ� מכבידי� עליה

. בניגוד להערכת� של אמריקני� אחרי� את הפעולה המהירה, האינדיאני�

ש� אנשי� , כפי שקורה ביוו�, אי� ג� בלבול באשר למשמעות המסר

מראי� לעתי� קרובות שאיכפת לה� על ידי כ� שה� מורי� לאחרי� מה 

ע� . דבר שעשוי להטריד אמריקני� רבי� ולהתפרש כחוצפה, יה� לעשותעל

האסטרטגיה שתיארנו לסילוק דעות קדומות בתקשורת פועלת , זאת

כפי שהיא , תרבותיי� של הרגע�באותה מידה של הצלחה בהקשרי� בי�

  . במהל� דיו� שנמש� מספר ימי�, פועלת בדוגמה שלעיל

, ויה להיראות גמלונית ומסובכתהאסטרטגיה לסילוק דעות קדומות עש

. כאשר אנו נאלצי� לתאר אותה תיאור קווי על גבי הנייר, ואכ� כ� היא

היא מהירה כברק ודורשת רק משאב אחד על מנת ליישמה , למעשה, אול�

אנו יודעי� שעלינו להתחיל לנקוט . משאב זה הוא מודעות. בהצלחה

�תרבותי או בי��יו� בי�באסטרטגיה ברגע שאנו חווי� אי נוחות כלשהי בד

כאשר אנו חשי� שינוי במצבנו , למשל. או בכל דיו� אחר, ִמגדרי כלשהו

בלתי מובני� או , כאשר אנו שמי� לב לכ� שאנו חשי� מאוימי�, הפנימי

נעי� , כאשר אנו שמי� לב לכ� שאנו נבוכי� בנוגע למתרחש, כועסי�

ו יכולי� להשתמש אנ, בחוסר נוחות או שומעי� שינויי� בתבניות קולנו

דבר זה פותח את . במידע זה כרמז לכ� שעלינו למקד את המודעות שלנו

ובעזרת תרגול אחד או שניי� של אסטרטגיית סילוק הדעות , התהלי�

.כל השאר הופ� להיות אוטומטי, הקדומות
8  
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  �2תרשי� א

  קוגניטיבית לסילוק דעות קדומות�אסטרטגיה מטה
  

  
  מיקוד המודעות  .1
אמירתו של קווי� אינה . הנוחות שלה עצמה�מברלי מבחינה באיקי  )א

  .היא רואה אותה כאמת חלקית, ולפיכ�, תואמת את ניסיונה
היא נעשית ערה לאותו , במצב זה. היא עוברת לעמדת צופה לא מעורב  )ב

מילוליי� �מסרי� לא(הנוחות שלה �חלק במסר של קווי� שיצר את אי
  ).שלווחלק מסוי� מ� המסר המילולי 

מקור , וז) קמפבל'היא שמה לב לעובדה שהיא מעריכה את עבודתו של ג  )ג
קווי� חסר כבוד , לעתי�, וכ� לעובדה שהיא סבורה כי, המידע של קווי�

היא מציינת לעצמה שהיא מאמינה שקויי� הוא , כמו כ�. כלפי נשי�
  יש �שיח איתו �ושהיא חשה בטוחה בדו, אד� חושב ובעל כוונות טובות

והיא תופסת את ההנעה של קווי� כטובה ומאמינה , לה מידע על הנושא
  .שכוונתו היא בפשטות למסור מידע

התרחשה בתו� , שהונעה על ידי הרגש, כל הפעילות הקוגניטיבית שלעיל      
קצב מהיר להפליא זה של עיבוד תק) ג� באשר . שנייה אחת או שתיי�

  .לשלב השני
  
  איסו� נתוני�  .2

  . זה היא להעניק משמעות למצב ולבחור נתיב פעולהמטרת שלב  
, קימברלי בוחנת את המסקנות הארעיות שהסיקה מהרהוריה עד עתה  )א

המסרי� (על ידי כ� שהיא סורקת פע� נוספת את סביבתה החיצונית 
אלו שהיא זוכרת ואלו הנמסרי� , מילוליי� של קווי��המילוליי� והלא

, בר שניהלה ע� עצמהאת רגשותיה שלה ואת שיחת ההס, )כעת
כיוו� שסריקת הנתוני� . ובודקת את מידת ההתאמה ביניה�

  . . . העכשווית שלה מאשרת את מסקנותיה הקודמות היא ממשיכה ו
היא תאמר לו שנוס) על . מחליטה שכוונתה היא לחנ� את קווי�  )ב

הכרה חברתית , הגילויי� הפיזיולוגיי� של השינוי מילדות לנשיות
כוונה לא מודעת . א) היא לצור� מת� תוק) רגשיחיצונית חשובה 

  .היא ג� להישמע חכמה, היא מבינה מאוחר יותר, מצדה
קימברלי בוחנת כעת את הרפרטואר המודע של תבניות תגובה   )ג

היא בוחרת . ההולמות את כוונתה ואת המצב, העומדות לרשותה
  …תבנית אחת ו

� שהיא צופה בודקת את מידת הבטיחות של התגובה שבחרה על ידי כ  )ד
  .הא� תגובתו של קווי� תהיה מסוכנת מבחינתה או לא

  

⇐
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  בחינת התגובה  .3

מטרת שלב זה היא לתקשר בצורה בטוחה ולממש את ,       בעבור קימברלי
  .כוונות התקשורת שלה

קימברלי נכנסת למצב מנטלי שבו היא מדברת אל מה שהיא מניחה   )א
  . שהוא טבעו ההגיוני של קווי�

אני ", ואומרת, יא מקודדת את המסר  שקוד� לכ� החליטה להעבירה  )ב
ואחר כ� מפרטת בנוגע לטקסי חניכה של , "מבינה את הנקודה של�

שהתבצע , נשיות באמצעות מת� דוגמה לטקס חניכה שעליו היא יודעת
היא מסיימת באומרה שבכל תרבות קיי� שלב מעבר . במדבר באמריקה

הדבר מביש ומוסתר לעתי� , כמו ג� באחרות, אול� בתרבות זו, ביולוגי
היא מודדת בקפידה את תגובותיו , בשעה שהיא אומרת זאת. קרובות

על מנת לקבוע הא� התקשורת , מילוליות של קווי��המילוליות והלא
כיוו� שחלק מכוונות התקשורת שלה . בטוחה ומשיגה את כוונותיה

חלק מ� , )מהלהישמע חכ, למשל( חבויות מתחת לרמה המודעת שלה
הכיול ומ� ההתאמות בדר� שבה היא מעבירה את המסר שלה א) ה� 

, "זו בדיוק כוונתו של קמפבל, כ�", מכיוו� שקווי� אומר. אינ� מודעי�
היא מרגישה שהקשיבו לה ואשרו את דבריה ברמה המודעת והלא 

  .מודעת כאחד
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  מורי� וזמ�

אנו יכולי� להגדיר . של מורי�שישה ממדי זמ� ייחודיי� זוהו בחשיבת� 

, במונחי� של רצ), התרחשות או מצב הוראה, מאורע, כל מחשבה

שישה ממדי זמ� אלו . קצב והיגיו� של זמ�, מש�, סינכרוניות, סימולטניות

, פועלי� ביחסי גומלי� מתמידי� ע� מחשבותינו וע� ערכינו האחרי�

  .יומיות�ומשפיעי� על החלטותינו היו�

. תייחס לסידור� של אירועי הוראה במסגרת שיעור מרצ�המונח 

מה , מרבית המורי� נוטי� לחשוב ברצ) בנוגע למה שיעשו בתחילת השיעור

, יתר על כ�. כיצד יסתיי�, ובמידה שהשיעור הוא מוצלח, שיקרה לאחר מכ�

מה קרה : מורי� חושבי� על השאלה היכ� ממוק� השיעור ברצ) הכולל

בחודש , בי� שהדבר יתרחש מחר, יקרה אחריולפני השיעור הנוכחי ומה 

משו� , מורי� הולונומיי� ברמה גבוהה מתכנני� רצ). הבא או בשנה הבאה

ה� . שה� רואי� כיצד השיעור של היו� משתלב במטרות ארוכות הטווח

מבחיני� בקשרי� בי� התנהגויות של תלמידי� מיו� אחד למשנהו לבי� 

ומסוגלי� , כיות ארוכות טווחהתקדמות מצטברת לקראת תוצאות חינו

כ� שיידעו אילו התנהגויות של , לקבוע סדר עדיפויות למטרות וליעדי�

  . התלמידי� עליה� לחזק ומאילו עליה� להתעל�

מתייחס ליכולת לפעול במסגרת מערכות סיווג , סימולטניותהמונח 

 פירושו של דבר הוא יכולת� של מורי� ללמד. מרובות בעת ובעונה אחת

לתא� פעילויות רבות ושונות המתרחשות בכיתה , ת יעדי� מרובי�לקרא

לתכנ� שיעור המשלב מספר ממדי למידה ולחשוב על מסגרות זמ� , זמנית�בו

המחקר מצביע על כ� שקיימי� שישה ממדי זמ� המשפיעי� על . מרובות

, קצר טווח, ארו� מועד, קצר מועד, יומי, שבועי: אופ� התכנו� של מורי�

  .ו� טווחשנתי ואר

 מתאר את הכושר ללכד בזמ� את כל הפעילויות סינכרוניותהמונח 

המורה יודע שהפעמו� יצלצל , למשל. השונות והרציפות הללו, המרובות

על מה .  דקות20דורשת , כפי שתוכנ�, אול� שארית השיעור,  דקות15בעוד 

 הא�? או מה עליו להאי# על מנת לסיי� את השיעור כראוי, עליו לוותר

  ?באיזו נקודה נכו� לעצור? אפשר להשאיר חלק מ� השיעור ליו� המחרת
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במסגרת זמ� .  מתייחס לשאלה כמה זמ� אורכת פעילותמש!המונח 

על המורה להחליט באיזה אופ� להקצות זמ� לפעילויות , נתו� לשיעור

מורי� חדשי� ה� לעתי� קרובות . השונות או לשלבי� השוני� בשיעור

בדר� , ה� מתכנני�. י זמ� אלו של מש� ושל סינכרוניותבלתי מנוסי� בממד

ידע זה . שבסופו של דבר גוזל את מש� השיעור כולו,  דקות10דיו� ב� , כלל

  . מבשיל ע� הניסיו�

על .  מתייחס לקצב או למהירות שבה מנוהל השיעורקצבהמונח 

המורי� לתמר� קבלת החלטות באורח מתמיד בנוגע לדברי� שיש לכלול או 

מורי� חשי� לעתי� . ובנוגע לשאלה כמה זמ� עומד לרשות�, וציאלה

מורה מסוי� להיסטוריה בחטיבת . קרובות את לח# הזמ� בשעת ההוראה

הגעתי רק עד ! אני פשוט לא יודע מה אעשה", ביניי� קרא פע� ביאוש

אני לא חושב שאצליח להגיע . למלחמת האזרחי� ואנו כמעט בחג הפסחא

  !".הלימודי�להווה עד סו) שנת 

 מתייחס לאופ� שבו התרבות שלנו תופסת את היגיו� של זמ�המונח 

 תפיסת הזמ� שלנו �יותר " לוגית�כרונו"התרבות המערבית היא . הזמ�

נוכל להתייחס . רציפה וסופית, מידית, קווית, במידה מסוימת, היא

 תפיסת הזמ�. חיי� מרגע לרגע; "לוגיי��פולי"לאנשי� בתרבויות אחרות כ

בעוד תרבויות . סופית�טרנסנדנטית ואי�, זורמת, שלה� מתפשטת יותר

תרבות דרו� האוקיינוס השקט והתרבות , כמו התרבות המזרחית, אחרות

שבה , הרפלקטיבית, מעריכות את ההתנסות המדיטטיבית, האינדיאנית

הרי שהתרבות הטכנולוגית , עשויה להיות לזמ� משמעות מועטת בלבד

אנו מתזמני� בחינות ומרוצי� . טה להערי� מהירותהמערבית שלנו נו

. תחרותיי� על מנת לדעת מי יכול לסיי� ראשו� ובמהירות הגבוהה ביותר

אנו רוכשי� . אנו מתלונני� כאשר הרכבות והמטוסי� שלנו מאחרי�

על מנת לאפשר לעצמנו להקדיש זמ� להנאות , מיתקני� החוסכי� עבודה

  .אחרות

רואי� עצמ� כמשרתי העבר וכממוני� , ירוקיהאינדיאני� בני שבט הא

כיצד ההחלטות שאנו מקבלי� היו� הולמות את ", ה� שואלי�. על העתיד

, ה� שוקלי�". ?המסורת של הורי הורינו ואת שאיפותיה� של נכדינו

תרבויות רבות אחרות , בניגוד לכ�". ?הא� דבר זה יועיל לדור השביעי"

מחלחלי� אל , כמוב�, כל אלה. יי�נוטות לשאו) לתוצאות ולסיפוק מיד

  .בתי הספר
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  הצגת שאלות: לשו� האימו�

קיי� מתא� ישיר בי� הרמות והמבני� התחביריי� של שאלות לבי� הפקת 

מאמני� אפקטיביי� משתמשי� בשאלות בדרכי� מכוונות . החשיבה

  .המניבות תהליכי� מנטליי� רצויי� אצל המורה

י� מנטליי� רצויי� ולאותות תחביריי� להל� מספר דוגמאות לתהליכ

  .הטמוני� בשאלות והעשויי� להפיק תהליכי� אלו

  
  מפגש התכנו�

  
א� תהלי� החשיבה הרצוי אצל 

  :המורה הוא
  
  . הצהרה על מטרת השיעור)תיאור(
  
 תרגו� מטרת השיעור )תרגו�(

לכלל תיאורי� של התנהגויות 
תלמידי� שה� רצויות ושאפשר 

  .להבחי� בה�
  
 דימוי אסטרטגיות )יהצפי(

והתנהגויות הוראה שיסייעו 
  .לתלמידי� בהתנהגויות רצויות

  
  
 תיאור הרצ) שבו יתנהל )רצ�(

  .השיעור
  
  
  . צפיית מש� הפעילויות)הערכה(
  
  
  
 ניסוח )הפעלת אמות מידה(

, דימוי(הליכי� להערכת תוצאות 
הגדרה אופרטיבית והצבת אמות 

  ). מידה

האותות : (אזי המאמ� עשוי לשאול
  )התחביריי� מופיעי� בהדגשה

  
  "? יעסוק השיעור של� היו�במה"
  
מה לדעת! , כאשר השיעור יתפתח"

  "? התלמידי�יעשו
  
  
  
, כאשר אתה מדמיי� את השיעור"

 על  את עצמ� עושהרואה מה אתה
מנת להשיג תוצאות אלו אצל 

  "?התלמידי�
  
מה ?  השיעורמה תעשה בתחילת"

?  השיעורבסו�? לאחר מכ�תעשה 
  "?כיצד תסיי� את השיעור

  
כאשר אתה מדמיי� את פתיחת "

 אתה צופה שהיא זמ� כמה, השיעור
  "?תימש�

  
,  את התלמידי� עושי�מה תראה"

, או מה תשמע אות� אומרי�
ר של�  על כ� שהשיעושיצביע
  "?מצליח
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ונת  הכו)קוגניציה�ביצוע מטה(
התנהגות המורה עצמו במהל� 

  .השיעור
  
  . תיאור תפקידו של הצופה)תיאור(

 בתגובותיה� של מה תחפש"
 לדעת הא� על מנתהתלמידי� 

  "?הנחיותי� הובנו
  
 שאתה מבקש שאחפש מהו הדבר"

ושאת� ל� משוב לגביו כאשר אני 
  "?נמצא בכיתת�

  
  

  מפגש המעקב

  
א� תהלי� החשיבה הרצוי אצל 

  :המורה הוא
  
 הבעת תחושות בנוגע )הערכה(

  .לשיעור
  
 היזכרות )היזכרות וקישור(

בהתנהגויות של תלמידי� שנצפו 
על מנת לתמו� , במהל� השיעור
  . בתחושות אלו

  
 היזכרות בהתנהגותו של )היזכרות(

  .המורה עצמו במהל� השיעור
  
 השוואה בי� התנהגות� )השוואה(

של התלמידי� בפועל להתנהגות 
  .הרצויה

  
 השוואה בי� התנהגותו )השוואה(

של המורה בפועל להתנהגות 
  .תוכננתהמ
  
 הסקת מסקנות בנוגע )הסקה(

  .להשגת מטרות השיעור
  
  
ערנות ) קוגניציה�ביצוע מטה(

המורה לחשיבתו שלו במהל� 
  .השיעור והכוונתה

  
  
  
  

האותות : (אזי המאמ� עשוי לשאול
  )התחביריי� מופיעי� בהדגשה

  
כיצד , כאשר אתה חושב על השיעור"

  "? שהשיעור התנהלאתה חש
  
 את התלמידי� עושי� מה ראית"
שגר� ל! ) או שמעת אות� אומרי�(

  "? כ�להרגיש
  
  
 בנוגע להתנהגות� במה אתה נזכר"

  "?של� במהל� השיעור
  
 בי� מה שצפית בו למה מהו היחס"

  "?שתכננת
  
  
 בי� מה שתכננת למה מהו היחס"

  "?שעשית
  
  
כאשר אתה חושב על מטרות "
 על המידה מה תוכל לומר, שיעורה

  "?שבה הושגו על ידי התלמידי�
  
 החלטת לשנות מה חשבת כאשר"

  "?את מבנה השיעור
  או

 שהיית ער לה�מה� הדברי� "
 שאותתו ל!, במעשי התלמידי�

  "?לשנות את תבנית השיעור
  



    אימון קוגניטיבי226
  
  
 ניתוח הסיבות לכ� )ניתוח(

שהתנהגויות התלמידי� הושגו או 
  .לא הושגו

  
  
 יצירת יחסי� )תוצאה�סיבה(

  .סיבתיי�
  
 יצירת סינתזה של )סינתזה(

  .מעות מתו� ניתוח השיעורמש
  
  
 מת� מרש� בנוגע )מרש� עצמי(

להתנהגויות , לאסטרטגיות הוראה
  . או לתנאי� חלופיי�

  
  
 מת� משוב בנוגע )הערכה(

להשפעות מפגש האימו� ומיומנויות 
  .המפגש של המאמ�

  

אילו תחושות יש ל� העשויות "
 חלק מ� התלמידי� להסביר מדוע

בעוד , יתביצעו דברי� כפי שקיוו
  " ?שאחרי� לא עשו כ�

  
על מנת ) או לא עשית (מה עשית"

  "? שביקשתלהשיג את התוצאות
  
אילו , כאשר אתה מהרהר בדיו�"

אתה  או רעיונות גדולי� תובנות
  "?מגלה

  
כאשר אתה מתכנ� שיעורי� "

 פיתחת רעיונות אילו, בעתיד
 לשיעור הבא שאפשר יהיה להביא�
  "?או לשיעורי� אחרי�

  
מה ,  אתה מהרהר בשיחתנוכאשר"

מה עשיתי ?  מפגש אימו� זהנת� ל!
מה ? מה סייע ל�? )או לא עשיתי(

 במפגשי אוכל לעשות באופ� שונה
  "?אימו� בעתיד

  
  

ה� אינ� ממצות את הנושא ואינ� אמורות ; השאלות שלעיל ה� רק דוגמאות

מטרת� היא להראות את האופ� שבו מאמני� מיומני� . להוות מרש�

כוונת� היא לעורר את התפקודי� . � שאלות בדר� מכוונתמציגי

, לפיכ�. לקדמ�, ועל ידי כ�, לתוו� אות�, הקוגניטיביי� של ההוראה

על מנת , מחברי� ומציגי� אות�, המאמני� מתמקדי� בזריזות בשאלות

  . לעורר באורח מכוו� את התפקודי� האינטלקטואליי� של ההוראה
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  וליותמספר אסטרטגיות מיל

, שעשויות להוביל מורי� למצבי� של יכולת, להל� דוגמאות לתבניות לשו�

  . מודעות ותלות הדדית, דיוק

  
  יכולת

, מרש� עצמיעליו לנסות שימוש ב, כאשר אד� חש תקוע וחסר אוני�

ומניחה , אסטרטגיה מילולית שמעבירה את האחריות מאחרי� לאד� עצמו

האד� , באמצעות מרש� עצמי. מראש שפעולתו של אד� מניבה תוצאות

  .פועל על מנת להשפיע באורח מכוו� על תוצאות מצב בעייתי

א� ההורי� אינ� יכולי� להניע אות� ", למשל, כאשר מורה אומר

מה : "המאמ� יכול לשאול, "?אי� אתה מצפה ממני שאעשה זאת, ללמוד

  ". ?היית יכול לעשות במסגרת הכיתה של� על מנת להניע אות�

אסטרטגיה מילולית המזמינה את האד� , בחירהחרת היא גישה א

אסטרטגיה זו . לבצע סיעור מוחות בנוגע לגישות אפשריות למצב בעייתי

ותומכת באד� ביצירת חלופות , מכירה במצב של אי הכרת החלופות

. שמתוכ� הוא יכול לבחור באפשרויות מעשיות ההולמות את המצב

, עמית או תלמיד, כאשר ידידמאמני� משתמשי� בדר� הובלה זו רק 

  .מגיעי� למצב של מבוי סתו� בחשיבת�

נראה שאיני יכול לגרו� ! נגמרו לי הרעיונות", למשל, כאשר אד� אומר

הא� ", המאמ� משיב". לשבת ולהתחיל לעבוד, לתלמידי� להיכנס לכיתה

ראיתי מורה ? היית רוצה לשמוע על דברי� שראיתי מורי� אחרי� עושי�

מורה אחר פתח את השיעור . רגיל על הלוח בתחילת השיעוראחד כותב ת

מורה אחר מסביר את המטלה . בבקשת תגובות על שלוש שאלות בעל פה

מה . כאשר ה� עומדי� בשורה מחו# לחדר לפני הכניסה לכיתה, לילדי�

  ".?מכל אלה נראה ל� מתאי� ביותר

, רלתיקו� תחושת השליטה בגוהמאמ� יכול ג� להשתמש בטכניקה של 

. אסטרטגיה המייחסת הצלחה למאמצי� ספציפיי� ולא לגורל או למזל

אסטרטגיה זו מסבה את תשומת הלב למשאבי� האישיי� שתרמו להצלחת 

המאמ� עשוי לחקור , "זה היה יו� המזל שלי", א� המורה קורא. המורה

  ".? שגר� ליו� להיות מוצלח כל כ�אתהמה עשית ", ולדרוש
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הטכניקה מעודדת את . ש בניסיו� העברטכניקה אחרת היא שימו

וליישמ� , שנרכשו במהל� ניסיו� העבר, המורה לגשת למשאבי� שלו עצמו

הוא מפריע . "קורא המורה, !"אני רוצה שייצא מכא�. "במצבי� עכשוויי�

חשוב על ", המאמ� עשוי לענות". הוא עוזב ללא רשות. לכיתה כל הזמ�

ו זמ� שאפשר להשתמש בו במצב מה עשית באות. מקרה שבו הצלחת איתו

  ".?זה

  
  מקצוענ%ת

, מדויקת תקשורתנסו להשתמש ב, כאשר הערותיו של אד� נראות עמומות

, מורה עשוי. אסטרטגיה מילולית המזמינה אד� לפרט בנוגע לכוונותיו

המאמ� עשוי !". הייתה לנו פגישת מחלקה נהדרת! וואו", לומר, למשל

כאשר אתה אומר "או , "?א הייתה נהדרתמאיזו בחינה בדיוק הי", לחקור

  ".?על מה אתה חושב, נהדרת

, "באמת הייתי רוצה ללמוד דברי� חדשי� בחינו�", א� מורה אומר

על מה אתה ', דברי� חדשי�'כאשר אתה אומר ", המאמ� עשוי לחקור

  ".?חושב

 היא אסטרטגיה מילולית לשיפוט העלאת אמות מידה ספציפיות

רק תאמר לי א� אני עושה ", לומר בצורה עמומהמורה עשוי . אירועי�

המאמ� יכול ". עבודה טובה בבנייה מחדש של תכנית המתמטיקה שלי

באילו אמות מידה היית משתמש על מנת לקבוע שזוהי עבודה ", לחקור

  ".?טובה

המאמ� יכול , "חשוב לי מאוד שהתלמידי� ילמדו", א� מורה אומר

  ".?את העובדה שה� אכ� לומדי�אילו מדדי� עשויי� לאמת ", להשיב

אסטרטגיות מילוליות . יש להתמודד ע� עמימות של זמ�, לעתי�

שיעור זה יהיה שיעור ", א� המורה אומר. זמ� ניהולמסוימות יסייעו ב

? אילו אירועי� הובילו לשיעור החזרה", המאמ� יכול לשאול, "חזרה

מושגי� כמה זמ� אתה מתכנ� להקדיש לכל אחד מ� ה; )קביעת רצ�(

מה יעשו אות� תלמידי� שכבר , במהל� שיעור החזרה; )מש!(? המרכזיי�

  ".)סימולטניות(? שולטי� בחומר

  
  מודעות

,  מוביל אנשי� לשקול את היחס שבי� מטרותקוגניציה�ביצוע מטה

לבי� החלטות הנוגעות לאירועי� , תחושות וערכי� פנימיי�, מחשבות

  :י לשאולהמאמ� עשו, במפגש התכנו�. חיצוניי�
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  ?מה תהיה ההחלטה החשובה של� במהל� השיעור  

  ?כיצד תדע אילו סוגי� של תגובות לספק  

  ?מה תכוו� בשאלותי�  

  :המאמ� עשוי לשאול, במפגש המעקב

  ?מה גר� להחלטת� לשנות את תכנית ההוראה של�  

  ?מה עבר בראש� כאשר התלמידי� הגיבו באופ� זה  

   ?. . .מה הייתה כוונת� כאשר אמרת  

  

 היא אסטרטגיה שמובילה אד� לדמות ולבצע באופ� מנטלי חזרה מנטלית

  . פעילות מתוכננת

  ?כיצד תדע שהשיעור מצליח: מאמ�  

  .באמצעות תגובות התלמידי�: מורה  

באילו אמות מידה תשתמש על מנת לקבוע מהי תגובה מספקת : מאמ�  

  ?מצד התלמידי�

  ?�אילו נתוני� אני יכול לאסו) בעבור: מאמ�  

  .אסו) דוגמאות של השאלות שאני מציג: מורה  

  ?כיצד תדע מתי להציג סוגי� שוני� של שאלות: מאמ�  

  
  גמישות

 היא אסטרטגיה שמובילה אד� לבחו� את הכוונות החיוביות בחינת כוונות

באמצעות בדיקת נתוני� מנקודות מבט , שבהתנהגותו של אד� אחר

לממשל לא ", למשל, י לומרמורה עשו. אחרות ויצירת קישורי� חדשי�

כל בתי הספר נאלצי� להשתמש באותו ספר . איכפת מה קורה לתלמידי�

איזו תועלת אתה חושב שעשויי� : "המאמ� עונה". לימוד למתמטיקה

  ".?להפיק מכ� תלמידי� שעוברי� לכא� ממחוזות אחרי�

לממדי ,  היא אסטרטגיה המקדמת מודעות לסגנונותבדיקת סגנו�  

לערכי� ולהתנהגויות שלנו עצמנו ושל אחרי� ברגע , ונותלאמ, הוויה

  :שאלות המקדמות מודעות זו ה� שאלות כגו�. מסוי�

  ?באילו סגנונות למידה משתמשי� במידה הרבה ביותר בכיתת�  

  ?כיצד אתה משווה את העדפות הלמידה של� להעדפותיה  

  ?ז לומר זאת'איזו עמדה פילוסופית עשויה לגרו� לגברת סנצ  
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  תלות הדדית

 מתמקד בער� הפוטנציאלי של נקודות מבט שונות ושל חיפוש ערכי�

העובדה שה� חלוקי� בדעותיה� בנוגע ", כאשר מורה אומר. עימות

איזה , בטווח הארו�", המאמ� יכול להשיב, "לפרויקט גורמת לנו להתעכב

  ".?ער� יהיה לאפשרות ליישב את המחלוקות כעת

 האד� לדמות יכולות פוטנציאליות של  מוביל אתחיפוש כישרונות  

נראה שהקבוצה הזו אינה , כאשר המורה אומר. הקבוצה ושל חבריה

מה ", המאמ� עשוי להשיב, "מסוגלת להשלי� את המשימות שהוטלו עליה

אילו ", או; "?היית רואה אצל� או שומע מה� לו היו משלימי� אות�

קודות העצמה מה� נ", או; "?מיומנויות נדרשות להשלמת המשימה

  ".?הקיימות בקבוצה שאפשר לבנות עליה�

 מניעה אנשי� מעמדה של בידוד לחיפוש עזרה בנקאות משאבי�  

איזו ", המאמ� עשוי להשיב, "אני תקוע", כאשר אד� מודה. ולהענקתה

לו זו ", או; "?הא� אתה מכיר כא� מישהו שמנוסה בכ�? עזרה דרושה ל�

מה עוד הייתה ? ייתה יכולה לגשת אליהאי� היא ה, הייתה הבעיה של סאלי

אי� יכולה הקבוצה לפתור ", או; "?היית רוצה לשאול אותה? יכולה לעשות

  ".?זאת בעבודה משותפת

 מעלה בעיה לרמת המודעות והפתרו� של אסטרטגיית תמיכת הקבוצה  

אבל אז ה� , אני מלמד את הילדי� לחשוב", כאשר מורה אומר. הקבוצה

מה דרוש על ", המאמ� עשוי לשאול, " ואי� לכ� המש�עולי� לכיתה הבאה

הא� תעלה סוגיה זו ? מנת לבנות מחויבות של הצוות לחשיבה ביקורתית

  ".?בפגישת המחלקה הבאה שלנו
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  נספח ה

  סיווגי� להערכת צמיחה ברפלקטיביות

גישה סיווגית להערכת צמיחת� של מורי� לקראת רמה גבוהה יותר של 

להועיל למאמני� כאשר ה� בוחני� את השפעות עשויה , רפלקטיביות

סיווגי� ה� מבני� תאורטיי� . מאמציה� לאמ� מורי� ולקד� את סביבת�

וה� עשויי� להוכיח עצמ� כמועילי� בניתוח , המאורגני� באופ� הירארכי

  . בתכנו� רצ) שיעור או אסטרטגיית שינוי, צמיחה

). Bloom(ל בלו� מכירי� היטב את הסיווג ש, קרוב לוודאי, מחנכי�  

שני סיווגי� נוספי� שמאמני� עשויי� להשתמש בה� על מנת לנתח , להל�

שני . את צמיחת� של מורי� לקראת מידה רבה יותר של אפקטיביות

רמות הרפלקטיביותהסיווגי� ה� 
 Van Mannen's Levels of(של וא� מאנ�  1

Reflectivity (שגית רכישת השפה הפדגוגית וההתפתחות המו סיווגו

 Pedagogical Language Acquisition (הרפלקטיבית של מורי� בחשיבת�

and Conceptual Development Taxonomy of Teacher Reflective Thoughts - 

RPT (שפותחה על ידי ספרקס�.קולטו� וסטרקו, פש, סימונס, לנגר
2 

אנו 

ו� על מנת שמאמני� יוכלו לשאוב מת, מספקי� מידע על סיווגי� אלו

רפרטואר רחב של אסטרטגיות במטרה לעקוב אחר רמות העניי� והמטרות 

שיוביל לצמיחה , של חברי הצוות ולספק תיוו� הול� מבחינה התפתחותית

  . נוספת לקראת רמות התפתחות גבוהות יותר

  
  רמות הרפלקטיביות של וא� מאנ�

וא� מאנ�
3 

אמות שכל אחת מה� כוללת , מבחי� בי� צורות שונות של חשיבה

להל� שלוש הרמות . מידה שונות לבחירה בי� חלופות של נתיבי פעולה

  .בצירו) דוגמאות

  

המורה . המורה בודק טכניקות שיאפשרו לו להגיע ליעדי� נתוני�: 1רמה 

בסוגיות של שיפור , יותר מאשר במטרות, עסוק בעיקר באמצעי�

" מעשי"מילה ה, ברמה זו. חיצונית מיומנויות טכניות ספציפיות ומוגדרות

, החשיבה עוסקת ביעדי הוראה. מתייחסת ליישו� הטכני של ידע חינוכי

. שליטה בכיתה והתקדמות התלמידי�, תכניות שיעור, אסטרטגיות



    אימון קוגניטיבי232
  
  

החשיבה מוגבלת לסוגיות של שיפור מיומנויות טכניות ספציפיות , בקצרה

  . ומוגדרות חיצונית

 יקראו באופ� ביקורתי הייתי רוצה שהילדי�", לומר, למשל, מורה עשוי  

�אני מבקש שהילדי� יתחילו .  שיבהירו את החומר הנקרא ויבקרו אותו

בשיעור היו� נקרא ונבקר . ללמוד כיצד להציג שאלות בשעה שה� קוראי�

כאשר ה� , הייתי רוצה שיקראו ושידברו על מה שה� קוראי�. סיפורי�

אלו שאלות ה� הייתי רוצה שיאמרו . מסבירי� ומפתחי� את רעיונותיה�

  ".שואלי� על הסיפור

  

. מפגיני� רמה גבוהה יותר של רפלקטיביות, 2אנשי� המצויי� ברמה 

הוא מבטא צור� . המורה יוצר קשרי� בי� עקרונות לבי� פרקטיקות

האסתטיות , להערי� את ההשלכות ואת התוצאות החינוכיות

תכנית , �מבנה הארגו, למשל(והפסיכולוגיות של פעולותיו בהקשר חברתי 

הידע מוצג לעתי� ). ציפיות מהמשרה ומערכת אמונות, לימודי� קיימת

ההנחה היא כי כל בחירה חינוכית מבוססת . קרובות כבעייתי ולא כמוחלט

על מחויבות ערכית של המעורבי� בפרקטיקת תכנית הלימודי� כלפי 

מתייחסת לתהלי� " מעשי"המילה , ברמה זו. מסגרת פרשנות כלשהי

שיפוט , הנחות, הבחנות, משמעויות, וההבהרה של התנסויותהניתוח 

תכנית . מוקד� והנחות מוקדמות אישיות ותרבותיות במונחי� מעשיי�

למידה נתפסות כתהליכי� של ביסוס תקשורת והבנות �הלימודי� וההוראה

המוקד מצוי בפירוש ובהבנת ההתנסות במונחי� של , ברמה זו. משותפות

  . בחירות מעשיות

אני מאמי� שהסיבה לכ� שחלק מהתלמידי� ", מורה עשוי לומר, למשל

אינ� מביני� את ההנחיות במתמטיקה היא שאני מציג זאת באופ� מופשט 

ואחר כ� לעבור , עליי למצוא דרכי� להציג מושגי� באופ� קונקרטי. מדי

אני מתחיל להבי� שמורי� צריכי� לראות את עצמ� . להצגה מופשטת יותר

עלינו להפו� להיות תלמידי� לכל החיי� של . מתפתחי�כאנשי מקצוע 

למדתי מתלמידיי ממש כש� שה� , במהל� שיעור זה. ההוראה שלנו עצמנו

  ". למדו ממני

, ברציונליות מכוונת כאידאלהיא הנקודה שבה המורה משתמש  3רמה   

בשאיפה נחושה לקראת מטרות חינוכיות ראויות וקהילה המושתתת על 

רמה שלישית זו של חשיבה משלבת בי� . וויו� וחירותש, בסיס של צדק

מורי� . שוויו� ואמנסיפציה, דאגות אתיות ופוליטיות של צדק חברתי

עשויי� לבטא את הקשרי� שבי� פעילות מקצועית לבי� כוחות חברתיי� 

  .ופוליטיי� בחברה
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אני מבי� עד , כאשר אני מהרהר במפגש שלנו", מורה עשוי לומר, למשל  

זה היה שינוי איטי א� מתמיד בתו� כיתתי . ל השינוי שחל ביכמה גדו

אני מבי� שכמה מ� הממדי� של , לאחר כל המפגשי� שקיימנו. ומחו# לה

מעול� לא חשבתי שה� , לפני כ�. החשיבה הביקורתית התעוררו בתוכי

  ".והשתמשתי בה� מבלי לחשוב על כ�, קיימי� ש�

ועל , משפחתי על צדק ציבוריהשבוע מצאתי את עצמי מנהלת דיו� ע� "  

, השאלה מדוע אי� מטפלי� בצרכי� אנושיי� בחלקי� אחרי� של העול�

מה צודק ומה ? כיצד נוכל לשנות אות�? זכויות האד�. כמו בקובה ובסי�

הצגנו שאלות עמוקות יותר והערכנו פעולות , ככל שדיברנו על כ�? לא

י� מאוד בדיו� וראיתי ילדיי ובעלי היו מעורב. ומדיניות בארצות אחרות

מחפשי� תשובות מאנשי� אחרי� , שה� מעמיקי� לחקור בנושא

  ".וממקורות שוני�

אני מוצא את עצמי משתמש באסטרטגיות רבות של חשיבה , לאחרונה"  

כאשר אני מנסה לפתח אצל� כמה מ� הגישות , ביקורתית ע� ילדיי

לאחר ,  ימי�לפני מספר, כתוצאה מכ�. והערכי� של חושבי� ביקורתיי�

. משפחתי קיימה דיו� על הזכויות והצדק של הע�, ביקור של קרובי משפחה

ילדיי הציגו שאלות רבות על האופ� שבו מתרחשי� דברי� אלה ועל 

שאלנו את עצמנו כיצד . השווינו את עצמנו לארצות אחרות. הסיבות לכ�

בה היינו יכולי� לפתח ולשפר את המערכת שלנו על מנת להשיג מידה ר

."יותר של צדק חברתי
4   

  

  הסיווג של חשיבת מורי�

רכישת השפה הפדגוגית וההתפתחות המושגית  סיווגתו� שימוש ב

מורי� מתבקשי� לתאר תקרית , הרפלקטיבית של מורי� בחשיבת�

אחר כ� מסווג . ולכתוב כל דבר הקשור בכ� העולה במוח�, בהוראה

  :שבע רמותבאחת מ, שעשוי להיות רחב או מתומצת, התיאור

  

  שלב התיאור

  . המורה אינו מסוגל לתאר דוגמה להוראה שהתרחשה לאחרונה� 1רמה 

א� ,  המורה מסוגל לתאר דוגמה להוראה שהתרחשה לאחרונה� 2רמה 

, לימדתי שיעור על עטלפי�", למשל(ללא שימוש במושגי� פדגוגיי� 

  ").והתלמידי� ממש נהנו ממנו
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  שלב הסיווג
תו� שימוש , אר דוגמה להוראה שהתרחשה לאחרונה המורה מת� 3רמה 

, לימדתי שיעור על עטלפי�", למשל(במושגי� פדגוגיי� לתיוג האירועי� 
זוהי . וביצענו על הלוח סיעור מוחות בנוגע לכל מה שאנו יודעי� עליה�

  ").טכניקה של קריאה מונחית

 תו� שימוש,  המורה מתאר דוגמה להוראה שהתרחשה לאחרונה� 4רמה 
כאשר הוא מתבקש להסביר , אול�. במושגי� פדגוגיי� לתיוג האירועי�

הוא אינו מסוגל לקשור את , מדוע השיעור היה מוצלח או בלתי מוצלח

משו� שכל , זה עובד", למשל(התוצאות לעיקרו� חינוכי מבוסס ורלוונטי 
  ").התלמידי� משתתפי�

  
  שלב ההסבר

תו� שימוש , ה לאחרונה המורה מתאר דוגמה להוראה שהתרחש� 5רמה 

כאשר הוא מתבקש להסביר מדוע . במושגי� פדגוגיי� לתיוג האירועי�

הוא מסוגל לקשור תוצאות לעיקרו� חינוכי , השיעור הצליח או לא הצליח
הפעילות המקדימה עובדת משו� ", למשל(מבוסס ורלוונטי אחד או יותר 

היא . קוד�שהיא מציבה את כול� באותה רמה ככל שהדבר אמור בידע 

שבה נית� להשתמש מאוחר יותר על מנת להבי� את , יוצרת בראש� מסגרת
   ").חומר הקריאה על העטלפי�

  
  שלב התנאי

תו� שימוש ,  המורה מתאר דוגמה להוראה שהתרחשה לאחרונה� 6רמה 

כאשר הוא מתבקש להסביר מדוע . במושגי� פדגוגיי� לתיוג האירועי�

וא מסוגל לקשור תוצאות לעיקרו� חינוכי ה, השיעור הצליח או לא הצליח
המורה קושר את השיעור , בנוס) לכ�. מבוסס ורלוונטי אחד או יותר

, למשל(או לחברה הרחבה יותר /לקהילה ו, לכיתת הלימוד, לתלמידי�

לחלק� הורי� עשירי� . הילדי� בקהילה זו באי� מרמות שונות של רקע"
. יות ונוסעי� עמ� לטיולי�שלוקחי� אות� למוזיאוני� ולגני ח, מאוד

ההנחיה בפעילות . ילדי� אחרי� נחשפי� מעט מאוד לעול� החיצוני

  "). הקריאה מעניקה לכל אחד הזדמנות לומר משהו
המורה קושר את השיעור לעקרונות ,  נוס) על הרמות הקודמות� 7רמה 

א� אנו רוצי� ", למשל(פוליטיי� אוניברסליי� �חברתיי�/אתיי�/מוסריי�

התחרות בי� . חיוני לעודד ילדי� ללמוד זה מזה, יח בחינו� העירונילהצל
, לבי� תלמידי� שחסרי� אות�, תלמידי� שיש לה� את כל היתרונות

ההנחיה במהל� פעילות הקריאה היא דר� נפלאה . לא הוגנת, כצפוי, תהיה

כול� מתחילי� . ליצור מידה מסוימת של שוויו� ככל שמדובר בידע קוד�
  ").העטלפי� כאשר ה� נמצאי� בער� באותה רמה של ידע קוד�לקרוא על 
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  וסטס'מסצ, לינקולן,  Science Resources,ברוס וולמן: צילום

  
  קוסטה' ר ארתור ל"ד

  

ר בוב גרמסטו� את המכו� להתנהגות "קוסטה מנהל יחד ע� ד'  לארתור

והוא פרופסור אמריטוס של בית הספר לחינו� באוניברסיטת , אינטליגנטית

  .קליפורניה

 The School as a Home for theר קוסטה הוא מחבר� של הספרי� "ד  

Mind (Skylight, 1991) ;ו�Enabling Behaviors, and Teaching for 

Intelligent Behaviors ; הוא אחד ממחבריו של הספרTechniques for 

Teaching Thinking (Critical Thinking Press & Software, 1989) ועורכו של 

 Developing  Minds:  A Resource  Book  for  Teaching  Thinkingהספר 

(The Association for Supervision and Curriculum Development, 1991) .

ר קוסטה מספר רב של מאמרי� ושל פרסומי� בנושאי "כתב ד, כמו כ�

  .מיומנויות חשיבה והערכה, אסטרטגיות הוראה, פיקוח

ר קוסטה נשא הרצאות והנחה סדנאות למחנכי� ברחבי ארצות "ד  

, המזרח התיכו�, אפריקה, אירופה, דרו� אמריקה, מקסיקו, קנדה, הברית

, הוא לימד במחוז בלפלאואר. � האוקיינוס השקטאוסטרליה ובדרו, אסיה

עבד כיוע# לענייני תכנית הלימודי� במשרד הממונה על בתי הספר במחוז 

שימש כמנהל תכניות חינו� בסוכנות החלל האמריקנית וכעוזר , לס'לוס אנג

  . למפקח על משרד החינו� של מחוז סקרמנטו

שיא האגודה לפיקוח ושימש כנ, ר קוסטה פעיל בארגוני חינו� רבי�"ד  

  .ASCDוכנשיא , ולפיתוחה בקליפורניה על תכנית הלימודי�
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  וסטס'מסצ, לינקולן, Science Resources, ברוס וולמן: צילום

  
  גרמסטו�' ר רוברט ג"ד

  

פרופסור אמריטוס למנהל חינוכי באוניברסיטת , גרמסטו�' רוברט ג

,  חינוכי המתמחה במנהיגותהוא מנהל בפועל של חברה לייעו#, קליפורניה

הוא , ר ארט קוסטה"יחד ע� ד. בלמידה ובהתפתחות אישית וארגונית

. מפתח את האימו� הקוגניטיבי ומנהל את המכו� להתנהגות אינטליגנטית

פיקוח , ר גרמסטו� הוא מחבר� של פרסומי� רבי� בנושאי מנהיגות"ד

, אירופה, וקנדההוא מנחה סמינרי� ברחבי ארצות והברית . ופיתוח צוות

  . אסיה והמזרח התיכו�

וכעת הוא , כמורה וכמנהל במספר מחוזותר גרמסטו� "דבעבר שימש   

 בקליפורניה ASCDהוא הנשיא לשעבר של . פעיל בארגוני� מקצועיי� רבי�

  . -ASCDוחבר בוועדה המייעצת ל

וכ� ,  בתי ספר וגופי� חינוכיי��200ר גרמסטו� שימש כיוע# ליותר מ"ד  

', קר� דנפורת, האמריקנית�כמו חברת הנפט הסעודית, וצות שונותלקב

האגודה הלאומית לניהול בתי , החברה האמריקנית להכשרה ולפיתוח

חיל האוויר האמריקני וארגו� , בתי הספר של משרד ההגנה, המשפט

  .הבריאות העולמי

הוא מוצא זמ� ליהנות , על א) שעבודתו מחייבת נסיעות רבות  

, בבית� בקליפורניה, סו, ולבלות בחברת אשתו, מטיולי�מתרמילאות ו

 .וונדי�מייקל ו, קווי�, ודי'ג, קימברלי: וע� ילדיו

 המחבריםל ע


