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י כהובאה הגכוהה

מזטי רימזר  , 1המם;!; האקדמ' ש; המכ;;ה ;מ'נה;

ההוראה בסו Oדות לה  eכלה הנבוהה ס  eקפת כיוס,

מטרת המאמר היא לרענן את זכרוננו באשר לאפיונים
האנושיים של ההוראה הנבוהה וליעדיהם ,מבלי להפחית

רבה ,את החוסרנות ,ה e

מחשיבותם של האפיונים המקצועיים שלה  . 2אני משער

בסידה

שהרעיונות המובעים להלן ייראו בעיני מרצים מן השורה

הסקצוענות הסונדרת ,האינדיווידואליות והאופי

כ'רכים' ,חוויתיים ,אידיאליטטיים ואולי אפילו חרינים .אך

הטכנולוני הסאפייניס את התרבות הסערבית.

נראה לי שרנשות אלו הם בריאים ואנושיים.

נראה  eהפו האנו  eי הסתבטא ברנ eות ,יח Oי אנו e
וערכיס קבועיס נדחק הצידה על ח  eבוו האפיוניס
דלעיל .סאסר זה סצינ את האפיוניס האנו  eייס  eל

הרקע התרבותי וה  09יכוכוגי
 eכ ההוראה הגבוהה
מקצוע ההוראה הוא מבין העתיקים בעולם .המוטד
הראשון להשכלה נבוהה שהוקם במערב ושעל דרכי
ההוראה שהתנהלו בו יש לנו ידיעות ודאיות היה

ההוראה הנבוהה ואת יעדיהס .הרעיונות בסאסר

ה'אקדמיה' שייטד אפלטון במאה הרביעית לפני הטפירה
באתונה .מאותה תקופה

-

טביר שנם לפני כן

-

סתאיסיס לכל  eטחי ההוראה

ועד היום

עקרונות ההוראה הנבוהה לא השתנו :מורה מלמד
אלפי שנים שבהן עברו החברה והתרבות האנושית
שינויים עמוקים
הטכנולונית

-

-

בסדעי החברה,

בסדעי הטבע ,בסדעיס הסדויקיס ,בסדעי

תלמידים לרוב בשיטה הפרונטלית .המעניין הוא שלאחר

-

ינוייס הסהיריס,

הרוח ועוד.

כולל ההישנים העצומים של הקדמה

אין כמעט השפעה על האווירה החברתית,

הרנשית ואף הפיזית של ההוראה הנבוהה .יציבות זו

הקשרים בתוך קבוצת הניל .בעת השיעור יושבים אנשים

מרמזת שזהו כנראה מצב בטיטי המושרש עמוק בחברה .

צעירים בקרבה פיזית האחד ליד השני לאורך זמן .נוכחות

מצב זה נובע משני מקורות .ראשית ,באמצעות ההוראה

האחר לידנו יוצרת חוויית ציפייה לתקשורת .חוויה זו

הנבוהה אנו מעבירים את ה/ננים' התרבותיים לדורות

מייצרת פתיחות כלפי הטביבה הלימודית.
שנית ,במישור הקשר של התלמיד עם דמות מבונרת

הבאים ולפיכך היא מהווה תנאי הכרחי להישרדות
התרבותית שלנו .שנית ,נזכור נם שהידע מועבר בתיווך

המוערכת בחיוב .הצעיר חש צורך וחובה להיפתח כלפי

הלשון-החשיבה .שפה וטימנים הם המתווכים העיקריים

הדמות במובן הקונניטיבי והרנשי עד כדי חיקוי .זו תחושה

שבעזרתם אנו מעבירים הלאה את התרבות .3שפה

שחלק מאתנו המורים חשים בה מצד התלמידים במהלך

כמערכת בעלת שורשים ביולוניים היא יציבה מאוד.

השיעורים .קשר עדין זה דורש רנישות מרבית מצדנו שכן

במאמר הנוכחי אעמוד על האפיונים האנושיים
הרנשיים ,הפטיכולוניים והתרבותיים

-

-

המייחדים את

מחד ניטא משמש הקשר את המורה ליצירת חוויית אמון
ובכך הוא יוצר פתיחות לקליטת חומר הלימוד ,ומאידך
ניטא עלול הקשר לעודד תלות העשויה להפריע לחשיבה

ההוראה הנבוהה.
ההוראה הנבוהה מתאפיינת בקשר מרצון בין אנשים

העצמאית של התלמיד.
שלישית ,במישור הקשר של התלמיד לדמות מוטרית.

מבונרים שאיננו הכרח שנובע ממטנרות חברתיות כמו
המשפחה או בית-הטפר .מצב ההוראה הנבוהה הוא מיוחד

במינו

-

עשרות בני אדם צעירים יושבים מול אדם אחר

התלמיד מצפה ביודעין או שלא ביודעין שהמורה יהווה
דמות חיובית-מוטרית .מטקנתו הרנשית של התלמיד היא:

ומעוניינים לשמוע את דבריו .אין זה מצב שאנו נתקלים

"אני חש שאני לומד מהמורה מה טוב ומה לא טוב" .נם

בו בחיינו האישיים והחברתיים לעתים קרובות .כמורים

כאן תפקיד המורה מחייב עדינות מרבית שכן קל מאוד

כדאי לנו לראות זאת כזכות חד-פעמית שנפלה בחלקנו

לנצל לרעה קשר זה.

להעביר מטר תרבותי חיובי ולהתייחט לכך בהתאם.
מבחינה רנשית ,המצב של לומד-מלמד הוא אנלוני

.1

תודתי לאשתי ריקי על הארותיה ותמיכתה .ולעמיתי למקצוע:

ליחטי הורה-ילד שבו שני הצדדים קשורים זה לזה בקשר

דר' דוד טגל .פרופ' זאב קליין .דר' עמיחי זילברמן .דרי דורון

רנשי עמוק .בקשר הדדי זה האחד נותן חטות והשני

גיל וקוראים עלומי  -שם מבין חברי מערכת כתב העת על

מקבל אותה ומזדהה עם נותן החטות .קשר זה מוכלל
בילדות נם כלפי דמויות-מפתח נוטפות ולקשרינו

החברתיים והזוניים כאנשים

בונרים • 4

ניתן לראות ארבעה כיווני מחשבה המייצנים את הפן

הערותיהם והארותיהם.

.2

ההוראה הנבוהה בכיתת לימוד טטנדרטית מהווה ריכוז
של קשרים אפשריים בחמישה מישורים .ראשית ,במישור

וויטה,ן א .נ.

) (. 1963

מטרות החינוך) .תרגום :א.צ .בראון(.

תל-אביב :ניומן.

.3

Vygotsky. L. S. (1978). Mind in society: The

development oj higher psychological processes .

האנושי בהוראה כלהלן:

א .הקשרים הרגשדרם בהןראה הגבןהה

דרי מוטי רימור .החוג למדעי ההתנהגות.

.4

Cambridge, MA: Harvard University Press .
f e1d, E. & Rapson, R. (1993). Love andוHat
 ent processes. In M. Lewis & J. M. Havi1andןןattachl
(Eds.). Handbook oj emotion. New York: The Gui1ford
Press .

מזט' ר'מזר

מנת קשר נכבדה שכדאי להשתמש במרכיביה העכשוויים.

להדניש את היופי ,הטדר ,הדיוק ,החוקיות ,האמת

כבר הוזכר שהעוצמה הרנשית משמשת להעמקת האחטנה

האוניברטלית ,ההטבר שבחומר הלימוד .זאת לעומת מצב

של חומר לימודי .ידוע שהחומרים המצויים בזיכרון לטווח

של אי-ידיעה וכאוט ששררו לפני כן .מבחינת הרנש

ארוך שבו מאוחטן החומר הלימודי מורכבים בעיקר משני

הנלווה ,על המורה להדניש את ההנאה שבחיפוש

טונים:5

חומרים אפיזודיים ,דהיינו זכרונות אישיים בלווי

ובמציאת הפתרון .לדונמה ,בשיעור לפטיכולוניה הדן

הצבע הרנשי וציוני זמן ומקום הלמידה )"הילד הנחמד

בפרויד ,ידניש המורה את פריצת הדרך המדעית בפתרון

ששחקתי עמו בטופי שבוע כשנרנו ליד הפארק"(,

של פרויד המטביר ב'מטרייה אחת' את הרבנוניות העצומה

וחומרים טמנטיים הכוללים ידע ללא הלווי הרנשי

שעולה מן ההתנהנויות האנושיות .בשיעור לחשבונאות,

)"נפוליאון נורש לאי ליד קורטיקה"( .כן ידוע שחומר

ידניש המורה את הטדר ואת הדיוק שבנוטחה או שבתכנה

טמנטי נזכר טוב יותר בצירוף לווי רנשי-אישי

חיובי • 6

המצב הלימודי בשיעור יכול לתרום לעניין זה .אם יממש
המורה את השיעור כרלוונטי וכבעל ערך אישי וחברתי,

המקבצות נתונים עטקיים שנתיים .מבחינה אידיאולונית,
שיעור הוא ראייה הולכת ומתרחבת של אור בתוך אפלה

חלקית.
לכאורה ניתן לטעון ,בהקשר זה ,שלא כל תוכן לימודי

ייתפט השיעור כך נם בעיני התלמיד .השיעור יאוחטן הן
בזיכרון האפיזודי והן בזיכרון הטמנטי .כך מתאחד הזיכרון

הוא חיובי ,ולכן לא כל לימוד שייך למטנרת של "משיכה

הטמנטי של חומר לימודי עם הזיכרון האפיזודי של החוויה

ליפה" .אולם נם במקרים של תוכן לא חיובי קיימת באופן

האישית ונוצרת הזדמנות להעמיק את רמת העיבוד של

דיאלקטי משיכה ליפה .למשל ,כאשר אנו מלמדים תכנים

חומר לימודי טמנטי .רבים מאיתנו זוכרים את ההשפעה

שליליים בפטיכולוניה או בפילוטופיה הדנים בנושאים כמו

החזקה של אותם 'שיעורים אמיתיים' שנשארו חרוטים

פשע ,טטייה חברתית ,אבטורד ,ייאוש ,מחלות נפש

אצלנו בזיכרון לטווח ארוך .במילים אחרות ,מטנרת

וכדומה ,ניתן להצינ אותם בצורה חינוכית ויפה .אנלוניה

השיעור היא חשובה ביותר בעת העברת תוכן השיעור

לכך קיימת בתחומי אמנות שונים .לדונמה ,ציורים

ואולי אף חשובה מהתוכן ך .

טוריאליטטים שהם בעלי תכנים שליליים ביותר עשויים
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לעורר רנש של התפעמות אצל הצופה בהם .
ג .הןראה גבןהה כצןרך פסיכןלןגי

ניל המורים המלמדים במטנרת ההשכלה הנבוהה הוא

כ Dllo
הוראה נבוהה אינה הוראה מקצועית בלבד 2ו .בעיקרה

בדרך כלל מעל שלושים .מבחינת שלב ההתפתחות
הפטיכולונית ,מתנברים בנילאים אלה הצורך ללמד

היא ביטוי של התרבות ושל יחטי אנוש .בתרבותנו

ובעקבותיו ההנאה מההוראה  .9-8זהו ניל פטיכולוני שבו

החומרית ,המקצוענית והמהירה ,נראה שהפן האנושי-

ה'אני' שואף להתרחב מעבר לזוניות ולמשפחה המיידית

המשמעותי בא פחות לידי ביטוי .כדי ליצור הוראה נבוהה

לעבר מענלים חברתיים רחבים יותר ולהשאיר חותם

איכותית ,עלינו להדניש כיוון זה של רנש וערכים .לעניות

בעולם .כמבונרים ,על פי נישה זו ,אנו חשים מימוש ככל

דעתי ,תשומת לב מצד המורים והתלמידים לכיווני

שאנו מעבירים מטרים תרבותיים לדור שבא אחרינו .

המחשבה המתוארים כאן יכולים לשפר את הפן האנושי

ה'אני' המבונר מרניש צורך לתת מעצמו ידע ,נטיון-חיים

במצב הלימודי .במאמר זה עמדנו על אפיוניה הרנשיים,

ורנש לדורות הצעירים .כלומר ,קיימת התאמה

הפטיכולוגיים והתרבותיים של ההוראה הגבוהה .אני

אבולוציונית בין הניל לבין מקצוע ההוראה האקדמית.

מקווה שהיבטים איכותיים ומשמעותיים יתפטו באיטיות

כמורים ,רצוי שנהיה מודעים לכך ונפתח כיוון זה של

את מקומם לצדם של מאפיינים פרנמטיים וחומרניים של

אישיותנו.

ההוראה הנבוהה וישנו אותה לאנושית ולחיובית יותר.

בהקשר זה של הצורך הפטיכולוני ,ניתן לראות במצב
הלימודי מעין מצב של זוניות .כמו בזוניות ,יש בו קבלה
ונתינה הדדיים .כמו בזוניות ,משפיע המצב האובייקטיבי

פחות מאשר ציפיות שני הצדדים זה מזה .הפער בין המצב

האובייקטיבי לבין הציפיות הוא שקובע את מידת שביעות

הרצון מהזוניות Oו ,כמו נם בשיעור.

.5

memory. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.). The
Psychology of learning and motivation. Vol. 2, New York:
Academic Press.
.6

נזכור נם שנתינה היא אחת הדרכים המביאות אושר

לנותןו ו .בתהליך האינטראקציה בין מורה לתלמיד

.7

.8

אצל הנותן הנקשר לאדם לו הוא נותן.

לכנות זאת 'משיכה לחיובי' או במילותיו של אפלטון
"המשיכה ליפה" .ההוראה היא אחד המצבים הבולטים
שמייצגים ומממשים הנעה אנושית זו .על המורה
להשתמש בפוטנציאל הנעתי זה כבכלי טבעי המקדם את
העברת התכנים של השיעור .מבחינת התוכן ,על המורה

Houghton, Miftlin Comp. 10 Edition.
Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York:
nd

Norton, 2 Edition.

.ד הןראה גבןהה כהדגשת "המשיכה ליפה"

מטרה ,לקראת משהו שהוא עדיף על המצב העכשווי .ניתן

McKeatchy, W. J. (1999). Teaching tips. Boston, MA:
th

.9
המצב האנושי הטבעי הוא מצב של הנעה לקראת

Sternberg, R. J. (1996). Cognitive psychology.
Orlando, FL: Harcourt Brace College Publishers.

מתממשת מצד המורה נתינה שהיא תוטפת איכותית

לחיים החברתיים המהדקת את הקשרים שלנו ,בייחוד

Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M. (1968). Human

Levinson, D. T. (1986). A conception of adult
development. American Psych%gist, 41 , 3-13.

.10

Sternberg, R. J. & Barnes, M. L. (1985). Real and

?ideal others in romantic relationships: Is four a crowd
Journal 01 Personality and Social Psychology, 49,
1586-1608.
 .11רימור ,מ (. 2002 ) .נתינה היא אושר .כוורת.27 - 24 , 5 ,
 . 12ליווינגטטון.) ,ר  (. 1960חינוך בעולם נבוך) .תרגום :ח.אילן(.
ירושלים :הוצאת בית הטפר לחינו,ך האוניברטיטה העברית.
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רביעית ,במישור הקשר של התלמיד אל מקצועו של
המורה )פסיכולוג ,רואה-חשבון וכדומה( .במישור זה,
משמש המורה כמודל מקצועי .זהו איש המקצוע
הראשון

-

-

אולי

עמו נפגש התלמיד באופו שיטתי .קשר זה הולך

הפו הקוגניטיבי כי הוא מחזק את יכולת הטפיגה של
החומר הקוגניטיבי .החומר נקשר לדמות המורה ומקבל

צבע רגשי .התלהבות המורה למדעים מהדיוק ומהפשטות

ונוצר באיטיות במשך המפגשים ובאמצעותו בונה התלמיד

שבמתמטיקה ,הדגשת הספק הפילוטופי אצל המורה

את הזדהותו עם המקצוע .קשר זה יוצר פתיחות נוספת

לפילוטופיה ,ההתמקדות בדאגה לבני אדם אצל המורה

לקליטת חומר הלימוד .
שלושת המישורים האחרונים של הקשר
המוסרי והמקצועי
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לטיכום ,הפו הרגשי במצב הלימודי חשוב לפחות כמו

-

למקצועות החברתיים ,הבלטת הליברליות אצל המורה

 -החיובי ,

הם בעלי פוטנציאל פסיכולוגי של

למקצועות מדעי המדינה  -עשויים לקבוע לתלמיד את פניו
המקצועיים לעתיד לבוא ולהשפיע על אישיותו .רבים

העלאת תכנים לא מודעים מהקשר ההדדי שלנו כילדים

מאיתנו זוכרים את אותו מורה מיוחד שהשפיע עלינו

להורים וכהורים שדואגים עמוקות לילדיהם .תכנים אלה

באקדמיה .אנו זוכרים את החוויה הרגשית שנים רבות

פועלים בנפש התלמיד והמורה גם יחד ,כל אחד מכיוון

לאחר שנמוג מזכרוננו חומר הלימוד עצמו .אינטנטיביות

שונה.

הקשר בכיתה יוצרת פוטנציאל ללמידה ולהזדהות הדדיים.

לבטוף ,חמישית ,קיים המישור של הקשר החברתי
והקבוצתי .בקשר זה חשים הו התלמידים והו המורה את

המרצה מעריך בתלמידיו את כיבוד הערכים התרבותיים
ונמשך לפתיחות של הדור הצעיר לחומר הלימודי

האינטראקציה שביו תפקידיהם החברתיים כתלמידים

והתלמידים לומדים מהמרצה לא רק את חומר הלימוד אלא

וכמורה או אפילו במידה מטוימת כקבוצה וכמנהיג לביו

גם את יחט המרצה לחומר המקצועי ,את עמדתו

אישיותם .זה מצב של שווי משקל דינמי בו כל צד חש

והתנהגותו כאיש מקצוע ואת אנושיותו כאדם מוערך

ומבין שלא רק הוא כפרט אחראי למצב ,אלא

בחברה ובתרבות.

האינטראקציה ביו אישיות וביו תפקיד היא שיוצרת מצב

מקרו-חברתי של 'מורה-קהל-תלמידים' .תובנה זו מועילה

ב .הןראה גבןהה המתמקדת בהןןה לעןמת בעבר

לשני הצדדים .התגדרות בתפקיד בלבד או הבלטת הצד

גם במקרים שנושא השיעור מתרכז בעבר ,הוא מתמקד גם

האישי בלבד של המורה או של התלמיד מפריעה למצב

בהווה  .לדוגמה ,שיעור העוטק בפילוטופיה של אפלטון

הלימודי.
חמשת המישורים האלה יוצרים מצב שבו התלמיד
והמרצה פתוחים חיובית זה לזה מהבחינה הרגשית .מורים

מלמד על מה שקרה ביוון לפני כ  2,500-שנה ,אך למעשה,
מתמקד השיעור בעיקר בהווה :בשיעור על אפלטון מלמד

המורה רעיונות חיים של הפילוטוף הגדול המאוחטנים

עשויים לחוש עד כמה עיני התלמידים המביטות בהם

בזיכרון הקולקטיבי האנושי ומניעים אותנו כיום  .לא קיים

משנות אותם ,ותלמידים עשויים לחוש עד כמה עיניו של

חומר לימודי שאינו שייך להווה ,ביו שהוא ראיית חשבון

המורה החולפות על פניהם משפיעות עליהם  .אלו הו

או היטטוריה ניאנדרטלית .חומרי השיעור מתייחטים

חוויות רגשיות חיוביות המתפתחות במשך הטמטטר לכדי

להווה ולמקום ,ובנוסף לעבר ולמקומות האחרים .עלינו

היכרות רגשית חשובה שבה מגששים שני הצדדים הדדית.

לנטות עד כמה שאפשר שלא להפריד ביו ההווה לביו

עקב רגישותה ,הפתיחות עלולה להפוך להתנגדות ולחוויה

העבר.

שלילית  .אפשר שמ'טעות' אחת מצד המרצה ,כהרמת קול

קיימות בשיעור פעילויות רגשיות ,המשפיעות על שני

שאינה במקומה או סיפור בדיחה בוטה ,תהפוך הציפייה

הצדדים ,העשויות להימשך זמו ארוך יותר מזה שאנו

החיובית לגיחוך מצד התלמיד.

משקיעים בכל נושא אחר במצבי קשר בחיי היום-יום .זו

