ה  epנה
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שרה זמיר ן ,אוניברסיטת בן-גוריון קמפוס אילת והמכללה האקדמית לחינוך "אחווה"

וי".

למרות תדמיתה הפסיבי לכאורה של
ההקשבה ,סיטואציית ההרצאה האקדמית

מידע במטגרת החינוכית ומחוצה לה ,מתבצע באמצעות
ההקשבה; קל וחומר במטגרת אקדמית המושתתת על
טיטואציית ההרצאה הקונבנציונלית.

=
יייי

ו-

r.:

מתייבת הקשבה פעילה מצד הסטודגט.
מטרתו העיקרית של המאמר היא לשטות
את המכשולים שעומדים בפגי הקשבה

יעילה ואת דרכי ההתמודדות עימם.
ההגתה היא כי מודעות המרצה לתהליך

הלמידה בכלל ולאופו ההקשבה של

המונח " הקשבה פעילה " שאול מהפטיכולוגיה
ההומניטטית ,והוא מייצג פעילות מנטלית מאומצת

הדורשת מן הפרט ריכוז רב והתעלות על כל מקורות
ה"רעש" בתקשורת  ,הן החיצוניים והן הפנימיים .המקשיב

הפעיל אינו רק מקשיב באוזניו  ,אלא קולט בחושיו את
המטר המועבר אליו ומעמת במחשבתו את הנאמר לו עם
המאוחטן בתודעתו  .הקשבה פעילה היא הקשבה גם למה
שלא נאמר במפורש ולמה שנאמר בין השיטין ,למטרים
המילוליים והבלתי מילוליים ,תוך הפגנת עניין של ממש

הסטודגטים בפרט יסייעו בקידום ההוראה

שרה זמור

בדובר ובדבר  1ו . 3, 2אף-על-פי שרוג'רט טבע את המונח
"הקשבה פעילה" בהקשר הפטיכולוגי-טיפולי ,הושאל

במסגרת האקדמית.

המונח לתחומים רבים הדורשים כשירות של ניהול שיח .

בתהליך ההוראה והלמידה ההקשבה היא מיומנות
תקשורת מרכזית ומהותית הנדרשת הן מן המורה והן

מן התלמידים .אולם בטיטואציית ההרצאה הפרונטל  1ת
מוטל עיקר העיטוק בהקשבה על הטטודנטים ,הנדרש  1ם
להתעלות מעל לרעשים  ,חיצוניים כפנימיים ,המחבלים
בא  1כות הקשבתם.

הבנת פרופיל ההקשבה היעילה ,מודעות למכשולים
העומדים בדרכה וההתמודדות עימם

-

כל אלה עשויים

לטייע לטטודנטים בתהליך ההקשבה ובתוך כך גם לקדם
את תהליכי הלמידה במטגרת האקדמית .

פרופיכ הה ) ejבה  eכנו
הצורה החיצונית של ההקשבה מטעה ,שכן קל מאוד
לזייף רושם של הקשבה על-יד  1אימוץ "פוזת המקשיב".
אכן ,מי מא  1תנו ,טטודנטים וטטודנט  1ם לשעבר ,לא עשה

זאת? הרי כל מה שנדרש הוא להתבונן במרצה ,להניד את
הראש מפעם לפעם ולהנהן בהטכמה ,בשעה שמחשבותינו
מצויות למעשה הרחק הרחק מאולם ההרצאות .
אין קושי להעריך כיצד אנו מדברים ,כותבים וקוראים ,
הואיל ומיומנויות אלו ברורות וגלו  1ות לעינ  1כול  .אולם

כיצד מעריכים את מ  1ומנות ההקשבה?

ה ) ejבה כמיומנות ת ) ejורת א ) jטיבית
הקשבה נחשבת לא אחת מיומנות תקשורת שולית מבין
ארבע מיומנויות התקשורת  :דיבור ,קריאה ,כתיבה

והקשבה ; זאת הואיל והיא נתפשת בטעות כמיומנות

פטיבית ,שאינה דורשת מן המתקשר יכולות תקשורת
מיוחדות  .אולם בחינת טדר יומם של רוב האנשים

מוכיחה כי אדם העוטק בתקשורת מילולית ,מקדיש חלק
ניכר מן הזמן לפע  1לות ההקשבה בהזדמנויות שונות

ומגוונות  :הקשבה משמשת מקור להנאה במפגשים
חברתיים

ובאירוע 1

תרבות כתאטרון ,שירה ומוז  1קה.

רבות מן הבעיות האישיות ,החברתיות והארגוניות

נפתרות דרך תקשורת ישירה המערבת הקשבה לזולת .
הקשבה נהוגה בקרב אנשי מקצוע )פט  1כולוגים ,יועצים

וטוציולוגים( לצורך הפגנת אמפתיה  :הקשבה אמפתית
כרוכה במעורבות אמיתית בעולמו של האחר ,והיא
יכולה לחמם ולהעשיר את היחטים האנושיים בעולם קר

ומנוכר .וכמובן ,רוב תהליך הלמידה ,שעיקרו הטמעת

להלן תמציתו של תרגיל לטטודנטים ,המאפשר לאמוד את

א  1כות

ההקשבה : 4

לאחר השתתפותכם בהרצאה ,רישמו את כל הדברים

שעש  1תם מלבד הקשבה לפי שיטת

, 4XD

היינו ,ארבע

פעולות שתחילתן באות : D
) gח  (, Day dreamiמעקף g) 3ח  (, Detouriוכחנות
) gח  ( Debatiותכנון ) gח  iח  . ( Desigלהלן הפירוט :
חלימה בהק  1ץ

חלימה בהקיץ

) ( Day dreaming

בראש הרשימה מצויים החלומות בהקיץ ,ההזיות והדמ  1ון
המנתקים את הטטודנטים המקשיבים מרצף ההקשבה

ומפנ  1ם אותם לערוץ שונה ,המנותק לחלוט  1ן מטביבתם

המיידית  .כאשר יש לטטודנטים שליטה על " בריחה " זו
אל עולם הדמיון ,הם יכולים לפתוח את ערוץ הבריחה או
לחטמו כרצונם  .כאשר החלימה בהקיץ מתרחשת ללא כל
שליטה מצידם  ,הרי הם נתונים לחטדי הרגליהם .

מעקף

) ( Detouring

גם כאן מתקיימת התנתקות מדברי המרצה ,אך בחלימה
 .1ד ר ' שרה ז מיר,

sara_zamir@walla.com

בהקיץ יש ניתוק מוחלט מדברי המדבר כבר מן ההתחלה,

כ)! .הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמינהכ
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ואילו כאן מתרחש הניתוק בשלב מאוחר יותר; הטטודנטים

לקטנוריות פשוטות וברורות והפיכתו לפשוט יותר נם

המקשיבים פונים לאטוציאציות חופשיות שונות ,אך

במחיר הפטד תוכני .

עושים זאת על טמך דברי המרצה .

.3

וכ nנןת

) ( Debating

אופי ההפחתה שבהקשבה

המקשיבים הנרועים נוטים לתקן מטר חדש ולהתאימו כדי

זהו ההרנל להתווכח עם המרצה ,בעודו מנטה להטביר

שידמה יותר למטרים קודמים ,שאותם הטמיעו בעבר .

את רעיונותיו  .דרך זו להתחמק מהקשבה היא פופולרית,

המקשיבים הטובים ,בנינוד למקשיבים הרעים ,נערכים

הואיל והיא מהנה למדי ומהווה מעין " התאנרפות

לקליטת מטרים חדשים ואינם מתפתים לטוונם תחת

מנטלית  ".אמנם חשוב לבקר את דברי המרצה המדבר

-

אך חשוב לבקר את הרעיונות כיחידות שלמות ומושלמות
ולא חלקים מהם .כאשר אנו מתווכחים  ,איננו מקשיבים.
אנשים רבים חושבים שאם יתווכחו בקולי קולות ויתקיפו
מילולית ,יזכו להשפיע על האחר .ברוב המקרים אין זה
כך ,הואיל והדבר מעורר התננדות מצד הדוברים ,שאינם
זוכים להשלים את ניטוחיהם.

תכנון

בדרך כלל המקשיבים נוטים לתקן מטרים כדי שיתאימו
לציפיותיהם  .לפיכ,ך המקשיבים הנרועים אינם מאזינים
כלל או מפטיקים להקשיב במחצית הדרך של המטר ,והם
עושים זאת  ,מכיוון שהם "יודעים" מה הדובר עומד להניד.
המקשיבים הטובים לעולם יצפו למידע חדש.

) ( Designing

•5

כשאנשים שונים מדברים ,ותורנו לדבר עומד להניע )או
שאנו פשוט

כותרות ידועות ומוכרות .

 •4לשמןע מה שמצפים לשמןע

מעוניינים לדבר כדי להיראות או להרניש

אקטיביים יותר( ,אנו מתכננים מה לומר וכיצד לומר זאת.
תכנון זה מצריך אנרניה רבה ומטה את הקשב מדבריהם

של אחרים אל ה"חזרות" ,שאנו עורכים לקראת "ההופעה
על הבמה "  .ככל שהטטודנטים יחושו חרדה נדולה יותר
מטיטואציית השיעור ,כך הם ייטו לנקוט תהליכי "תכנון "
רבים יותר ,קודם שיביעו את עצמם

במליאה .

עיטוק רב בארבע " דרכי המילוט " שנמנו לעיל ,מורה
על קושי בטיטי במטונלות ההקשבה  .קושי זה מקרין,
ללא טפק ,על דפוטי הלמידה של הטטודנטים ופונם
ביכולותיהם כתלמידים .

"אתה מסכים אתי"

יש הנוטים לתקן מטרים כדי שיתאימו יותר לדעותיהם

ולעמדותיהם ,אם מתוך עצלות לחקור את החדש
ואם בניטיון למנוע חיכוך ומחלוקת בינם לבין זולתם .
המקשיבים הטובים  ,לעומת זאת ,יילחמו בקביעות בנטייה
טבעית זו כדי לשמוע את הנאמר בפועל.

.6

הקשבה בשחןר-לבן

אצל מקשיבים נרועים קיימת הנטייה לעוות מטרים באופן
רנשי או ערכי  .כאשר הם מאזינים למטר כלשהו ,הם נוטים

לטוונו על-פי הפרמטרים של 'אוהב' מול 'שונא' :טוב
ליהודים' מול 'רע ליהודים' :יפה' מול 'מכוער' וכדומה.
זוהי השתקפותה של הנטייה ל"שחור-לבן" באדם ,שכן
פשוט הרבה יותר לשמוע מטר ולקטלנו מיידית כרע
או כטוב ,מאשר להנדיל את המאמץ הדורש הערכה
הבחנתית  .נטייה בטיטית זו להקשיב לשדרים במונחים

מכ eובי  Dבפני ה  epבה יעיבה

רנשיים או ערכיים מונעת מהשומעים הטמעת היבטים

רבים מן המכשולים בפני הקשבה יעילה טמונים בדובר

נוטפים של המטר .

ובדרכו להעברת המטר ; בטיטואציית ההרצאה יהיו אלה

. 7הלחצים של הקבןצה ןהקשבה "מסןננת"

ה"רעשים" שילבשו פנים שונות ; מטר ארוך ומטורבל

רווי עודפות )  (, redundancyעמימות וטתירות פנימיות,
רצף לוני לוקה בחטר ,הנשה מונוטונית וחטרת מעוף של
המטר ,התעלמות מאופיו של קהל היעד ,ניבוב לשוני

ועוד  .5בד בבד ,מכשולים בפני הקשבה יעילה מקורם נם
בטטודנטים עצמם ,ולפיכך מצויים בתחום אחריותם .

אנשים נוטים להקשיב ,במידה מטוימת ,דרך " מטננות
התרבות" של הקבוצה ; במילים אחרות ,המקשיבים
מטנננים את הנאמר דרך העמדות  ,התפישות  ,הנורמות ,

האינטרטים והאידאולוניה של הקבוצה ,שהם משתייכים
אליה  .המקשיבים הטובים מכירים בנטייה זו ומודעים
לטובייקטיביות של הקשבתם .

להלן שבעה היבטים עיקריים שעלןלים להכשיל את

הסטןדנטים במהלן
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.1

הקשבתם : 6

הזנחת אמצע המסר

כיצד יכובי  Dה Oטודנטי  Dבהתמודד ע D
המכ ובי  Dהבבו?

e

אנשים רבים מניחים בטעות כי די להפנות קשב לתחילת

ניקולטד מציע עשר "מצוות עשה" בתהליך ההקשבה כדי

המטר ולטופו כדי להבין במה מדובר .ההנחה המוטעית

להפכה ליעילה במידה מרבית ;

נורטת כי מטר מתמצה בפתיח שלו ,שבו מנוטח ה"בקרוב"

.1

של מה שעומד להיאמר ,ובטיומו שבו מטוכם כל מה שכבר
נאמר  .אי-לזאת הם אינם מקשיבים לאמצעו של המטר,
שהוא למעשה עיקר המטר ,ונורעים מעצמם מידע חשוב

ורלוונטי .

מיצאן תחןם התעניינןת

הקשבה

הופכת ליעילה יותר ,בעת שאנו מנלים עניין

במטרים המועברים אלינו  .מקשיבים נרועים נוהנים
להכריז על נושא כ"בלתי מעניין" כבר לאחר שמיעת
מטפר משפטים מועט ,והדבר משמש עבורם תירוץ

 . 2עיגול המסר

להחלטה שלא להקדיש לו תשומת לב רבה ,או שלא

במתמטיקה ,כאשר מוטל עלינו לערוך "בראש" פעולות

להקדיש לו תשומת לב בכלל .מילת המפתח בטיטואציות

חשבוניות במטפרים הכוללים שברים ,אנו מענלים

מעין אלה היא "תועלתיות"  .לדונמה ,כאשר טטודנטים

את המטפרים למטפרים שלמים כדי להקל על מלאכת

מצויים בטיטואציה המחייבת אותם להקשבה ,אף כי הם

החישוב  .נטייה זו מתקיימת ,למרבה הפלא ,נם בתהליך

טבורים שהם יכולים לוותר עליה ,עליהם לשאול את

ההקשבה ; אנו נוטים " לענל " את המטר על-ידי טיוונו

עצמם ; " מהו הדבר שיכול להועיל לי " ? "האם הנאמר יכול

להפוך בעבור  1לש  1מוש  1באופן כלשהו"? באופן זה הופכת

 •7התנגדן לרעשים

ההקשבה לאמצע  1לא  1תור דבר  1ם בעל  1ערך אישי ,בבח  1נת

המקש  1ב  1ם הגרוע  1ם מושפע  1ם בקלות מגורמ  1ם ח  1צוניים

" אין נושא לא מעניין 1 ,ש רק אנש  1ם לא מעוניינ  1ם" ,

ופנ  1מיים המט  1ט  1ם את עיקר תשומת לבם מן הדברים

ם
בו

הנאמר  1ם להם ,המקש  1ב  1ם הטוב  1ם ,לעומתם ,מטוגל  1ם

ו

-.

טמפרטורת חדר נמוכה או גבוהה מד  1וכדומה( והן על

בו
יייי

=
.....

.2

להתגבר הן על רעש  1ם ח  1צוניים )מוזיקה רועשת,

שיפטן את המטר ןלא את המןטר

אנש  1ם רבים מצדיקים את תשומת הלב הדלה מצ  1דם
לנאמר בעקבות הערכה נמוכה ,שהם חשים כלפ  1מוטר
המטר ,ה  1גד  1ם מייצג  1ם לתחושות אלה מצויים לרוב
בביקורת הטטודנט  1ם כלפ

1

רעש  1ם פנ  1מיים )מחשבות טורדנ  1ות( ולהתמקד במלאכת
ההקשבה למרות הכול,

~

=

המרצה " :מת  1כבר יפטיק

יייי

לקרוא מן הכתב ו  1תח  1ל לדבר?" או "איזה קול מונוטוני!"

.8

המקש  1ב  1ם הטוב  1ם ,לעומת זאת 1 ,דעו להבחין בין  1חטם

מקש  1ב  1ם גרוע  1ם א  1נם מתורגל  1ם בהטמעת חומר קשה

למרצה ולאופן התנהלותו לבין המטר  1ם המועבר  1ם

.....

תרגלן את מןחכם

ו-
ןיי!:

ומטובך  ,מקש  1ב  1ם טוב  1ם ,לעומתם ,מפתח  1ם " ת  1אבון"

ואף  1ה  1ו מטוגל  1ם להתעלות מעל הטממנ  1ם הח  1צוניים

לחומר  1ם מורכב  1ם המצ  1ב  1ם אתגר בפנ

המשמש  1ם אר  1זת המטר,

המנטל  1ות ,מודעות ל"עצלות מנטל  1ת" ה  1א תנא

1

 1כולות  1הם
1

הכרח

1

לת  1קון פגם זה ,
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ניצרן נשקכם

גירוי  1תר כמוהו כחוטר גירוי  ,ושנ  1הם מזיקים להקשבה

.9

הין מןדעים ל"נקןדןת החירשןת"

יעילה  ,המקש  1ב  1ם המגור  1ם והנרגש  1ם יתר על המ  1דה

לכל אחד מא  1תנו "נקודות ח  1רשות" המפר  1עות לנו לקלוט

מרג  1ש  1ם דחף חזק לה  1כנט לדו-ש  1ח עם הדובר כד  1לפרוק

נכוחה מטר  1ם המועבר  1ם אל  1נו,

את הרגשות ,שעוררו בהם הדבר  1ם שנאמרו ,מצב  1ם כגון

אלה נפוצ  1ם בעיקר בש  1עור  1ם אקדמיים ,ש  1ש להם נג  1עה
ממש  1ת לעניינ  1ד  1ומא בוער  1ם ,לטוג  1ות ערכ  1ות ועוד,

ניקולט  7מצ  1ע ללמוד להתגבר על נטיית לב זו ולהג  1ב ,רק
לאחר שהבנתנו את הנאמר שלמה ומושלמת ,

נקודות ח  1רשות אלו מורכבות מרגשות עמוק  1ם ,מחוו  1ות
אקוט  1ות ,ממוטכמות ומתטב  1כ  1ם ,שאנו נושא  1ם ע  1מנו

והמונע  1ם מא  1תנו הקשבה  1ע  1לה ,בכל פעם שהדובר

נוגע בהן  ,רגישות בנקודות אלה גורמת לנו לנקוט הגנות
פט  1כולוג  1ות ,כגון התנתקות טוטל  1ת מן הנאמר לנו או
התעלמות נקודת  1ת מהדובר ומדבר  1ו  ,כמה מנקודות

.4

הח  1רשות האונ  1ברטל  1ות ,שהן בבח  1נת דגל אדום בעבור

התמקדן ברעיןנןת

המקש  1ב  1ם הטוב  1ם מתמקד  1ם ברע  1ונות מרכזיים ומטוגל  1ם

המקש  1ב  1ם ,כוללות עלבונות או ב  1טויים המעורר  1ם

לברור את המוץ מן התבן מתוך בל  1ל הדבר  1ם הנאמר  1ם ,

אטוצ  1אצ  1ות של כ  1שלון והשפלה  ,טטודנט  1ם שהם

המקש  1ב  1ם הגרוע  1ם  ,לעומתם  ,אינם מטוגל  1ם לאגד את

מקש  1ב  1ם טוב  1ם 1 ,ודע  1ם לזהות את נקודות הח  1רשות ואף

הפרטים הנמטר  1ם להם לכלל רע  1ון או עיקרון ונצמד  1ם

מגל  1ם נכונות להכהות אותן על  1-ד  1פת  1חתן לד  1ון חוזר

לפרט  1ם באופן נפרד ומנותק ,טטודנט  1ם שא  1נם נוהג  1ם

ונשנה ושחיקתן באופן זה ,

להקש  1ב בהתאמה לרע  1ונות המרצה ,עלול  1ם לאבד את
חוט המחשבה המטייע ל  1צ  1רת רצף הג  1ונ  1בין כל העובדות
הנמטרות להם,
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נצלן את הבדלי המהירןת ביו דיבןר לחשיבה

תהליך החש  1בה מהיר הרבה יותר מפעולת הדיבור,
לפיכך  ,המקש  1ב  1ם הגרוע  1ם נוטים לה  1ות חטרי טבלנות

.5

ומאפשר  1ם למחשבות  1הם לנדוד לאפיקים שונ  1ם ,

הין גמישים בכתיבת רשימןת

אחת הטכניקות הפופולר  1ות המטייעות להקשבה במטגרת

המקש  1ב  1ם הטוב  1ם ,לעומתם ,מנצל  1ם את מה  1רות

האקדמ  1ת היא כת  1בת רש  1מות או ראש  1פרק  1ם במהלך

מחשבתם לפע  1לו  1ות המטייעות להקשבה :הם מנט  1ם

ההרצאה  ,על פ  1רוב  ,לכל טטודנט דרך אופיינית וייחוד  1ת

לחזות את דבר  1ו הצפויים של הדובר ,להקש  1ב בין השורות

לערוך את הרש  1מות ,שהוא מורגל אל  1ה וא  1ננו נוהג

או לעמת את הנאמר עם ה  1דוע להם ,

לשנותה ,על-פ  1נ  1קולט  , 7רצו  1לטטודנט  1ם לשנות את אופן
ער  1כת הרש  1מות שלהם ולטגלן למרצה ולטגנונו  ,דבקות

סיכוס

בטגנון ר  1שום אחד ,ללא התחשבות בטגנונו של המרצה,

חרף העובדה כ  1ט  1טואציית ההרצאה הפרונטל  1ת מט  1לה

פוגמת בא  1כות ההקשבה ובהטמעת המטר  1ם ,

את עיקר האחר  1ות להקשבה  1ע  1לה על הטטודנט  1ם עצמם,
מרצ  1ם טוב  1ם  1כול  1ם לטייע רבות לתהל  1ך ההקשבה '  :הם
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השקיען

מאמy

במלאכת ההקשבה

הקשבה  1ע  1לה פ  1רושה השקעה לא מבוטלת של אנרג  1ה ,

הקשבה  ,בייחוד במטגרת האקדמ  1ת  ,היא מלאכה קשה
המאופיינת בשמ  1רת קשר עין עם המרצה ,בר  1כוז רב
בדבר  1ם הנאמר  1ם וכמובן בשז  1רת חוט

לאורך ההרצאה כולה ,

השנ  1הרע  1ונ 1

 1כול  1ם למזער רעש  1ם חיצוניים על  1-ד  1הקפדה על טב  1בת

למ  1דה נטולת הפרעות ,כמו ד  1בור או צלצול  1טלפון ;
לפתוח כל הרצאה בהצגת הרצ  1ונל המנחה אותה; להרצות
באופן קולח ורהוט ,בשפה תקנ  1ת ובנ  1טוח מוקפד; לשדר
אמ  1נות ,רצ  1נות ומקצוע  1ות )על בט  1ט השקעה והכנה
מוקדמת(; להבנות את הרצאות  1הם באופן ש  1שקף חש  1בה
לוג  1ת ומשנה טדורה; להקרין מצגות או שקפ  1ם המארגנ  1ם
את המ  1דע הנלמד באופן ברור ובה  1ר; לאפשר ,ככל הנ  1תן,

גם ד  1ון פתוח המשולב במטגרת ההרצאה ולהפגין עניין

עכ הגובה  5המסכוכ האקדמי המגככה כמינהכ
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 הלא הוא קהל הסטודנטים,של ממש ב"קהל היעד" שלהם
.הלומדים בכיתתם
אין ספק כי ההתייחסות להקשבה כאל מיומנות תקשורת
, לרבות המודעות למכשולים העומדים בדרכה,אקטיבית
עשויות לסייע הן לסטודנטים בתהליך הלמידה והן למרצים
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