
וiכידומהההוראה

כיתהביהול
משמעתבבעיותוטיפול

בריוסי

פרנקמוטי

חולוןטכנולוגימכון , Hו T , 2פרנקמוטיחיפה,אוניברסיטתברן,יוסי

המרצה . 10:15בשעהלהתחילהיהאמורשיעורה

הציוךכלאתמועךמבעוךוארגןלכיתהלהגיעהקךיםן

 .השיעורהחלהיעוךה.בשעהלשיעורהנךרשהטכני

לכיתהנכנסוךקותכמהמךי

הךלתנפתחה.הךלתהמאחרים.

ויציאותכניסותמתמש,ןכללירעש ,סטודנטיםביןדברים

ם,יניידםיטלפונצלצוליהשיעור,במהלךמבוקרותבלתי

וגלישהמחשביבמשחקסוקיעקבלתם,אומסרוניםשליחת

התנהגותבעיותקיימותבאינטרנט.

למסגרתמחו"}גםסטודנטיםשל בסיסיתנאיהואכיתהשליעילניהול

ההוראה,ביעדילעמידהוהכרחי

המחלחלתהרייטינגתרבות Dאול

בעיותמעוררתלאקדמיה Dכיו

 Dנדרשי Dמרצי .כיתהבניהול

וליצורמשמעתבעיות Dעלהתמודד

הוראהלהתרחש Dיכולישבהסביבה

עוסקזהמאמר .יעילותולמידה

יעיל.באופוכיתהלנהלכיצדבשאלה

אתחיפשוהמאחריםנסגרה.

התעלםוהמרצהבכיתהמקומם

ובעיקרהשיעור,במהלךמהם.

תחילתו,לאחרהשעהכמחצית

בחללרםבקולךיבוריםנשמעו

הת"חסלאהמרצהאךהכיתה,

הגיבולאהמפריעיםלסטוךנטים

 , 11:30בשעהבכיתה.לנעשה

ההרצאה,תוםלפנישעהכרבע

כוסוביךוסטוךנטלכיתהנכנס

בראשוהנהןהואחם.משקה

הת"שבהאחרונה,השורהלעברצעךהמרצה,לכיוהלשלום

שישבמיכליךיעלשנשמעהעךכןובשיחתופתחחברוליך

שלהמפריעהוהתנהגותומאיחורוהתעלם.המרצהבסביבתו

 .בשיעורוהמשיךהסטוךנט

האוניברסיטאות.באחתלאחרונהשנצפהשיעורשלתיאורדהו

שאלותממנועולות ,חריגהאינהמתארשהואשההתנהלותותיה

המרצהשלהתעלמותוהאם :הדעתאתעליהןלתתשחשוב

האם ?נכונהאסטרטגיהאיהעוריבשומההפרעותמהאיחורים

ת"יוידידות"פתוחהבגישהלנקוטעליוהאםלהגיב?צריךהמרצה

לשאתעליוהאם-או ?הסטודנטיםשלדעתםשיקולעלולסמוך

לדהדהםיעימפרםיהסטודנטאםבין ,בכיתהלמתרחשבאחריות

האישיים?בענייניהםעסוקיםהםאםובין

שלהפרעותעלבאקדמיהלדברםימרבהאחרוןבעשור

מרציםשלביכולתהשחיקהועלהשיעוריםלמהלךסטודנטים

חילופיחורים,יאכגוןשונות,התנהגותבעיותעםלהתמודד

ההוראהלקיודםהיחידהראשבר,יוסיד"ר . 1

טכנולוגיהלניהולהמחלקהראשפרנק,מוטיד"ר . 2

ההוראהלקידוםהמרכזוראש

8 I ע(הJiI הI למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשות

ממספרהיעדרותכגוןהשיעורים,

שישבקורסיםעוריםיששלגדול

בלוחעמידהאינוכחות,חובתבהם

דרישות ,מטלותהגשתשלםידמנ

היענותהקורס,בחובותלהקלות

האקדמיותהדרישותלויילמנמוכה

לשיעורכהכנהחומרקריאתכמו

 . 3יכללבאופןדלדולוהפגנת

 /התנהגותבעיותשלדורשימה

מרציםאוריימתקובצהמשמעת

בפגישותשהשתתפוומתרגלים

רבותשניםמדהשנערכותההוראהלשיפורובסדנאותאישיות

עלשנכתבושכיחותומהערות ,דהמאמרמחברישלבהנחייתם

 .הוראהסקריבשאלוניםיסטודנטידי

 ?משמעתבעיותמהי

המורהידיעלנתפסתאשרכהתנהגותמוגדרתמשמעתבעיית

מתמקדתדוהגדרההשיעור.למהלךכמפריעהאווםיאכיוצרת

המורה,בתפיסתגםאלאהסטודנטשלהתנהגותובאופןרקלא

מה . 4שיותויאועלהמורהשלהערכיםסולםעלמעידהוהיא

אחרמרצהידיעללהיתפסיכול ,כבעיהתופסמסויםשמרצה

אושאלות .רצויהכהתנהגותאףאועהימפרשאיננהכהתנהגות

דיבו,ררשותקבלתוללאהצבעהללאסטודנטיםמצדהערות

אחריםמרציםואילום,ימסוימלמרציםלהפריעעלולותלמשל,

ורצויהפעילהלמעורבותעדותכדובהתנהגותלראותעשויים

מרציםיש .חיובי"כ"רעשאותהולהגדירהסטודנטיםשל

ביןופתקיםמסריםולהחלפתלפטפוטבחומרהשמגיבים

מפריעיםאינםהללואםמכ,ןמתעלמיםאשרוישסטודנטים,

בדיהויואולם .השיעורשלהתקיןולמהלךאחריםלסטודנטים

ולאםיהסטודנטלעמדתגםלהתייחסחשובמשמעתבעיות

מפריעאינומסויםמסוגשרעשייתכןהמרצה.שללעמדתורק

אחרים.לסטודנטיםמטרדמהווהאךלמרצה,



עםההתמודדותעלהמכבידיםהגורמיםמהם

 ?משמעתבעיות
מהםלסטודנטיםלהבהיראמוריםמרציםהקורסבתחילתכבר

ולהקפידמשמעת,כעבירתייחשבומההנדרשיםההתנהגותכללי

שוניםגורמיםקיימיםאולםהכללים.יישוםעלהקורסבמהלך

מניעתעלגםולכןבשיעו,רההתנהגותכלליאכיפתעלהמקשים

 :העיקרייםהגורמיםשלושתלהלןמשמעת.בעיות

מרציםעלההרראהסקרשלהאפקט

בשיקוליםבחשבוןנלקחתבאקדמיההמרציםשלההוראהאיכות

יריעלבעיקרנמדדתההוראהאיכותהערכת .וקירוםקביעותלמתן

מעטיםלאמרציםכךומשוםהסטודנטים,שלרצוןשביעותסקרי

אתלספקשישוסמכותכוחשלכמקורהסטודנטיםאתתופסים

באופןגם-דרךבכלאותםולרצותלדרישותיהם,להיענותטעמם,

 . 5הכיתהניהול

הנובעותמרציםשלרצויותבלתיהתנהגויותשלדוגמאותשתי

שלאכיפהואימשמעתכלליעלהקפדהחוסרהן , 6זומתפיסה

כגמישיםהסטודנטיםידיעללהיתפסכדיזאת .הקורסדרישות

 .מעימותיםלהימנעוכדיונחמרים

ללמידההאחרירתנרשאיאתהמרציםתפיסת

עלבעיקרמוטלתללמידההאחריותכיהחושביםמרציםיש

האחראיםבוגריםאנשיםהינםשהסטודנטיםמשוםהסטודנטים,

המרציםלכךאימקיפה.וראייהדעתשיקולבעלילמעשיהם,

עושהשסטורנטבמהלהתערבצריכיםאינםשהםסבוריםהאלה

תופסיםמרציםאותםלאחרים.מפריעאינוהואעודכלבשיעו,ר

ולאללמדהואתפקידםאשרמקצועיתסמכותכבעליעצמםאת

"השוטרתפקידאתלמלאמתקשיםהםמשמעת.בעניינילעסוק

התנהגות.כלליוקובעגבולותהמציבהרע"

רהטררגנירתגדרלרתבכיתרתללמדהקרשי

ולכןהטרוגניות,הןובמכללותבאוניברסיטאותהלימודכיתות

שלמגווןעםלתלמידיםההוראהאתלהתאיםנדרשיםהמרצים

למדולאהמרציםשרובהיות .קודמותוהתנסויותידערמותיכולות,

הנדרשותכאלובעיקרלהוראה,מיומנותלהםהוקנוולאללמדאיך

מתלמידילחלקבהירשאינובאופןמלמדיםהםהטרוגניות,בכיתות

 .אותםמענייןשאינובאופןאוהכיתה

אומציגשהמרצההחומראתמביניםשאינםתלמידים

בעיותולהציגבשיעורלהפריענוטיםבשיעור,שמשתעממים

 .שוניםמסוגיםמשמעת

המרציםעלשמקשיםהעיקרייםהםהאלההגורמיםשלושת

יותררחבשבהקשרנראהאךמשמעת,בעיותעםלהתמודד

הישראלית,בתרבותכללייםרוחהלכימשקפותהמשמעתבעיות

וקבלתוסדרמשמעתצייתנות,כמולערכיםבזלזולהמתייחסת

 .ךבפרטומרציםבכללמוריםשלסמכותם

בעיותעםמרציםשלשגויותהתמודדותדרכי

משמעת

בקרבאוניםוחוסרמבוכהשלתחושהמעוררותמשמעתבעיות

להיותוהופכיםבנורמותובזלזולהסמכותבאובדןחשיםהםמרצים.

חוקיםלקבועמתקשיםהםתגובתם.בדרךמהבמירתמשותקים

הואכיתהשניהולחושביםאינםאףוחלקםכיתה,לניהולוכללים

גוברתהאוניםוחוסרהתסכולתחושת .בהוראהמתפקידםחלק

 . 6קבעושהםההתנהגותלכללימצייתיםאינםהסטודנטיםכאשר

-שונותבדרכיםמשמעתהפרותעםמתמודדיםהםלדבריהם,

מראיםוהםבסמכות,מופרזלשימושועדוסלחנותמוויתורהחל

נפרט: .המשמעתכלליבאכיפתעקביותחוסר

מדרישותיהםחלקעלהמוותריםמרציםישוסלחנות.ויתור

במקריםסלחנותהמגליםוישהקורסמטלותבמסגרתהאקרמיות

להכבידמהחששרקלאנובעותאלוהתנהגויותמשמעת.בעיותשל

מהשחיקהגםאלאבעיניהם,חןלמצואומהרצוןהסטודנטיםעל

 .ההתנהגותכלליאתליישםמהמאבק

הסטורנטיםמצדזלזולהחשיםמרציםמופרזת.בסמכותשימוש

(למשלענישהכמושונותבצורותסמכותםאתומפעיליםנפגעים

אפילוולעתיםכעסציניות,ביטוייקול,הרמתמהשיעור),הרחקה

באווירהכיתהלנהלהמרציםעלמקשהכזאתהתנהגותאיומים.

ונעימה.חיובית

לאעדותם,פיעלמרצים,המשמעת.כלליבאכיפתעקביותחוסר

אלאמשמעת,להפרותועקביקבועתגובהבדפוסבוחריםתמיד

מוותריםהםלעתים .למקרהבהתאםצעדיהםעלמחליטים

חריגיםובמקריםבציניות,אובהומורמגיביםלעתיםומתעלמים,

יוצרבהתנהגותהעקביותחוסרמופרזת.בסמכותמשתמשםהם

משמעתלהפרותפתחופותחבהירותחוסרהסטודנטיםאצל

 .נוספות

בכיתה?משמעתבעיותלמנועאיך

בשיעוריםמשיעמוםנובעותהמשמעתמבעיותחלקלעיל,כאמור

למניעתראשוןתנאילפיכךהנלמד.החומרשלהבנהמחוסראו

הםנוספיםתנאים .ובהירמענייןבאופןללמדהואמשמעתבעיות

 .יעילבאופןהכיתהוניהולהתלמידיםעםחיובייםיחסיםיצירת
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טמכותיבאופןבכיתההכלליםוהחלתיעיל,באופןהכיתהאתלנהלבכיתהמשמעתבעייתלמניעתטיבההיראה

הכלליםעיצובלגביהטטודנטיםעםדיאלוגתוךזאת,כלואטדטיבי.הטטודנטיםידיעלהנתפטיםשהמודיםהראתה 8,4מחקריםטדרת

מרציםביןמשמעותידו-שיחמתקייםהדיאלוגבמטגרת .והחלתםאתהיטבמארגניםאשראלההםהיטב,שמלמדיםככאלה

שלהמטרותוהבנתהקשבההדדי,כבודעלהמבוטטלטטודנטיםעלשומרים ,בהירבאופןמטביריםוהשיעורים,הקורט

המרציםידיעלמראששנקבעושכלליםאפשרותישנהכיתה.ניהולואתגרהתלהבותעניין,גיוון,יוצריםמאוזן,קצב

לנהליצליחושמרציםכדיהטטודנטים.עםהדיאלוגלאורישתנו ,בזמןהפטקותעלמקפידים ,אינטלקטואלי

יכוליםשהםלדעתעליהםדיאלוגית,טמכותבאמצעותכיתהבכיתהויוצריםהטטודנטיםאתמפעילים

וגםמתחשבים,ולאכנוקשיםשייחשבומבליטמכותםאתלהפעילפיעלאלהכל(חיוביתלימודיתאווירה

וותרנים."חלשים"שהםשירגישומבליכאלהמורים .) 9טובההוראהשלהעקרונות

בטמכותשימושלביןבטמכותשימושביןלהבדלדוגמהלהלן .בכיתהמשמעתבעיותפחותחוויםגם

שלאטטודנטלפיוכללהטמטטרבתחילתקבעמרצהדיאלוגית:בחינוךלטטנדרטיםשהמשרדבדו"ח

- OFSTED (בבריטניה Office for לבחינתלגשתיוכללאנקוב,במועדהנדרשותהמטלותאתיגיש

Standards in Education ( יוםערהמטלותאתהגישלאהטטודנטיםאחדטמטטר.אמצעהגיש

לטטודנט:והודיעטמכותיתבעמדהנקטהמרצההנקוב.המועדלפניצוין , 2006בשנתהבריטילפרלמנט

בטילבוט.שציינתיכפיהמטלותכלשללהגשהמחרעדזמןלך"ישהתנהגותאתלשפרניתןלאכי

תעמודלאאםמצטער,אני .השיעוריםבכלהזההתנאיאתהבהרתימדיניותהחמרתידיעלהתלמידים

דוגמהזוהיבבחינה".להשתתףלךיתאפשרלאמחרעדבדרישותלפעולישאלאבלב,רהמשמעתאכיפת

בטמכות.לשימוששללמניעהכאטטרטגיהההוראהאיכותלשיפור

מבקשדיאלוגיתטמכותשלבגישהשנוקטמרצהזאת,לעומת . 10שלהןלהפחתהאומשמעתבעיות

חובותאתמילאלאהואשבגינןהטיבותלגבימהטטודנטהבהרות

q 

משמעתבעייתלמניעתהתלמידיםעםטיביםיחסים

בהם,ותמיכההתעניינותמתוךהנובעהתלמידים,עםאישיקשר

משמעתבעיותבמניעתולטייעללמידהלתרוםבהחלטעשוי

שטטודנטיםמראותההוראהאיכותטקריתוצאות .כיתהובניהול

כלפיהם.נאותיחטשמגליםמרציםמעריכים

להתמודדותהצעותמהטטודנטמבקש ,לתשובותיומקשיב ,הקורט

המרצהלעתיםומנמקה.החלטתועלמודיעבהצעות,דןהבעיה,עם

בכלאךאותה,דוחההואולעתיםהטטודנטשלדעתואתמקבל

עמדתו.אתמנמקהואמקרה

הטטודנטיםשלהמוטיבציהאתלקדםיכולהדיאלוגיתטמכות

הבנה,מתוךהמרצההוראותאתולבצעההתנהגותכלליעללשמור

אתמקדםהדיאלוגהטטודנטים.ולעמיתיהםלמרצהוכבודהערכה

מתהליךחלקהםשהטטודנטיםמכיוון ,המשמעתכלליעלהשמירה

וזוכהנשמעתשעמדתםמרגישיםוהםההתנהגותכלליעיצוב

להתייחטות.

לתלמידיםברוריםכלליםשבהגדרתלתועלתעדויותשתילהלן

שמירתם:עלוהקפדה

ההוראה,טקרבשאלוניטטודנטיםשכתבוהערותהיאאחתעדות

עלשהקפידולמרציםטטודנטיםשחשיםההערכהעלהמעידות

כלהלן: ,בכיתההתנהגותכללי

מחז'קשהואאהבת'וגסברורהמאוךבצורההחומראתמסב'ר •

קצר.אותנו

מתרפסת.לאאךלסטוךנט'סוקשובהפתוחה •

זה.בזכותבש'עורכהלכהמתנהלוקפךווהכולמךקךק •

 .הש'עורבזמוהסךרעלשמר •

 .מטלותוהגשתצ'ונ'סעלנוכחות,עלמקפ'ךהקפךנ'ת:מרצה •הפעלתמשמעת:בבעיותלטיפוליעילכיתהניהול

עבוךות.מ'חזוראווהעתקותפ'נותע'גול'מאפשרלא •ונבולותכלליםדיאלונית",והנדרת"סמכות

משמעתבעיותלמביעתיעילכיתהניהול

המרצהידיעלשננקטותלפעולותמתייחטכיתה""ניהולהמושג

פיעלהתלמידים.שלהפעולהשיתוףאתולהשיגטדרלהשליטכדי

החינו,ךלחקרהלאומיתהחברהשלהשנהבטפרהמופיעהההגדרה

הדרושיםוהליכים"תנאיםיצירתמשמעומרצהידיעלכיתה"ניהול"

ולשמירהלהתרחש,יכולותולמידההוראהשבהטביבהשלליצירה

טביבהבוניםמרציםכיתה,שליעילניהוללשם . 11זו"טביבהעל

אינטראקציותומאפשרתמשמעתבעיותהמונעתתומכתלימודית

באופןהמורה.לביןובינםעצמםלביןהתלמידיםביןפעולהושיתוף

ואמפתיהקבלהעלהמבוטטחיוביאקליםבכיתהיוצריםהםזה

 .ועודפעילההשתתפותרגשית,

גםאלאמשמעת,בעיותלמניעתרקלאמתייחטיעילכיתהניהול

שהתעוררו.בבעיותלטיפול

ומרצהתלמידיםשלהתנהלותשלקצרתיאורהיאשנייהעדותעלעונשיםהטלתהיאמשמעתבבעיותלטיפולהדרכיםאחת

מתימטובכיתהשהתקיימוכפי ,הטמטטרשלהראשוניםבשיעוריםבמוטיבציהלפגועעלולהשכזהצעדנקיטתאך ,מפריעיםתלמידים

לתלמידיםשהועברעמדותשאלוןותוצאות ,באר')באוניברטיטהאנוזאתבמקוםעימם.הפעולהשיתוףאתולהפחיתהטטודנטיםשל

יותר:מאוחרזובכיתה,שמשמעה 12דיאלוגית""טמכותשלבגישהלנקוטלמרציםמציעים

בתח'לתמשתתפ'ס. 26הופ'עובקורסהמשתתפ'סברש'מתלהםיאפשרואשרהתלמידיםלהתנהגותוחוקיםכלליםקביעת
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הגיעוהאחר'סכל.כמעטבלבדסטודנט'סתשעהנכחוהשיעור

השיעורבמהלך .השיעורשלהראשונההשעהמחציתבמהלך

שלויציאותכניסות ,כיסאותתזוזתדיבור'ס,שלנורארעשהיה

מ"דנ"ד'ס.טלפונ'סצלצולי,ונשמעוביותרחריגבאופןסטודנט'ס

כלליבהצבתהשיעוראתפתחהמרצההשניהשיעורבתחילת

 ,בשיעור,לנוכחותבשיעורהזמנ'סללוחשהת"חסוברור'סהתנהגות

השניהשיעור'ס .ועודהמטלותלהגשתנ"ד'ס,בטלפונ'סלשימוש

אחדהרביעיבשיעורנאכפו.הכלל'סכל .למופתהתנהלווהשלישי

הסטודנטמהכיתה.לצאתוהתבקשבשיעורלטלפהענההסטודנט'ס

למרצהבנושאהטיפולאתהחזירהחוגראשהחוג.לראשופנהיצא

המרצה.לתגובתהערכתואתהביעואף

הכלליםכלפיעלוריםעהשיהתנהלושבהםוריםיעששבעהלאחר

משובשאלוןלמלאםיהסטורנטהתבקשוהקורס,לתיבתחשהוצבו

קהעסהשאלותאחת .הסמסטראמצעערההוראהבאיכותשעסק

שהשיבוהסטורנטים 22מבין 20 .בקורסשנאכפוההתנהגותבכללי

הערותלהלןכללים.בהצבתהמלאהתמיכתםאתהביעולשאלון

 :שלהםאחרות

אין ,חיוביתואווירהסדריוצרת .מאודמועילההגבולותהצבת •

הפרעותללאבוגרתבצורהמתנהלוהקורסטלפונ'ס,איןט"לת,

ענ"ן.ומלא

ולקשבבלימודלהספקמס"עתבמקוס.הגבולותהצבת •

בשיעור.

הרצינותעלמראהמצוינת.משמעתאצלייצרההגבולותהצבת •

הקורסזהבשיעור'ס,יותרמרוכזלהיותליוגרמההמרצהשל

 .מאודשקטההכיתהמרשימה.כךכלבצורהשמתנהלהראשון

צריכההגבולות.הצבתהכולמעלהיאבכיתההמשמעתבעיני •

בודד'סמרצ'סשרקוחבללהיותח"בככההנורמה.בגדרלהיות

גבולות.מציב'ס

ולהלןהתנהגותכללילהצבתהסתייגותםאתהביעוסטורנטיםשני

הערותיהם:

בעובדהבהתחשבאךחשוב,דברזהגבולותהצבתלטעמי •

בבוקרמאחר'סשאנוקורהלומד'ס,וגסעובד'סגסשאנחנו

שעהחצילהפסידנאלצ'סשאנווחבלדקותעשראובחמש

 . 08:30השעהעדפעסבכל

דבר'סשישלעשותמה .א'בכיתהכמומרגיש'סלהגז'ס.לא •

 .חשוב'ספחותלאללימוד'סמעבר

כלליבקביעתהסטורנטיםשלהצורךאתמרגישותאלוהערות

ניתןךאת,עםור.יעהששלנהיתקלהתנהלותהתורמיםהתנהגות

 .ולהתחשבותלגמישותמקוםשישהמתנגריםשלמהערותיהםלהבין

 :הבאהבשאלהלרוןישכ,ךאם

גמישותכדיתוךאותםואוכפיםהתנהגותכלליקובעיםאיך

והתחשבות?

הצעותנציגשלבובכלשלבים,בשלושהךושאלהעלנשיב

 :)פים(טיהמורהלהתנהגות

ריאלוגית?סמנותשלבררךבניתההתנהגותנללילקבועניצר . 1

לעצמכםהבהירו .לאניפההניתניםנאלהמעטים,נלליםעצבו

נלליםבהצבתטעםאין-ביותרלנםהחשוביםהנלליםמהם

שאיןאוהיפלאכניתניםשאינםכלליםלקבועאיןגם .מרירבים

אכיפתם.עלבהמשךלהקפירבכוונתנם

ערכוהסטורנטים.עםמשותפתבהחלטהנוספיםנלליםהגרירו

להציעמהםובקשושעיצבתםהנלליםעלהסטורנטיםעםריון

ורעהשישלההתחלהשעתלרוגמה,ים.נוספהתנהגותכללי

ולצרניםשלנםלשיקוליםבהתאםבמשותףלהיקבעינולה

האקרמי.המוסרחוקיעלשמירהתוךוכמובן ,הסטורנטיםשל

אחריותעצמםעלנוטליםהסטורנטיםךומשותפתבקביעה

שנקבע.הךמניםבלוחלעמורומתחייבים

ההתנהגות?נלליאתלהציגניצר . 2

הכלליםאתלכיתההציגוהסמסטר.בתחילתאותםהציגו

בשיעורהכלליםעלחךרו .קורסבנלהראשוןבשיעורשעיצבתם

השני.

החלטיתעמרההנללים.בהצגתועקביותהחלטיותעלהקפירו

וייכהסאתומעלהחר-משמעימסרלסטורנטיםמעבירהתיבעקו

מקרמותועקביותהחלטיות .קלותביתרהנלליםאתיקבלושהם

משמעת.להפרותהסיכויאתומפחיתותסמכותכםאת

ההתנהגותמנלליאחרנלהסבירו .הנלליםשלהרציונלאתהציגו

השיקוליםואתהחלטותיכםשליהעניינההקשראתוהציגו

האלההנלליםמרועהסבירו .ךהנלללעיצובאתכםשהנחו

תחליטו,םאהסטורנטים.שלרהיוללמבשיעורלהוראהםיתורמ

במהלךמסרוניםלשלוחלסטורנטיםלאפשרשלא ,למשל

למירהלביןהחלטתכםביןהקשראתלהסבירעליכם ,ורעהשי

רוניםבמסעיסוקשלותיהשלילההשלכותעלולעמוריעילה

תיהםיובעמבכםישירבאופןפוגעאינוהמעשהאםגםבשיעור,

משותףבריוןההתנהגותנללינקבעושבהםםיבמקר .בכיתה

אתולהסבירהריוןבסיכוםשובלהציגםרצויהסטורנטים,עם

 .השיעורשלתקיןלניהולתרומתם

להיותצריךהריבורטוןסמנותי.אךרגועבסגנוןהמסראתהעבירו

הימנעו .וקצרבהיריהיהשהניסוחירצומאיים.לאאךהחלטי

 .מתבטלתאומתרפסתמהתנהגותגםאךתוקפניתמהתייחסות

שנקבעו?התנהגותנלליאתלאנוףניצר . 3

אניפתעלעקביופןאבלהקפירישהאניפבעקביות.עלהקפירו

מרצה .לסטורנטיםסותריםמסריםלהעבירשלאכריהכללים,

לנלליוריגבנלשיעורלהיננסלמאחריםיתירמסויםשבשיעור

הכלליםאכיפתעללעמורךכותואתשומטקבע,שהואההתנהגות

רצינות.חוסרשלמסרלסטורנטיםבירעוממנןשלאחרוריעבש

-שנקבעוהכלליםעללהקפיריש .מלאהאניפהעלהקפירו

אחרעללוותרשאפשרתחושהקיימתלעתיםנחמורה.קלה

הכלל.אתיפרואם "נוראלא"כישנקבעוההתנהגותמכללי

אותםלאנוףקלני ,"קלים"ההנלליםעלרווקאלהקפירחשוב

 .המרצהשלהסמכותאתלבססניתןובאמצעותם

 .נללנלשלהפרהעלמייריבאופןהגיבו

הסטורנטיםעםלשוחחיש .נללהפרתשלבמקרהקצרריוןנהלו

לבירורהךרמנותךוהי .התרחשותהלאחרתעהמשמהפרתעל

 .אישי)ולא(כיתתיבאופןהנושא
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הישארו .משמעתהפרתעלבתגובתכםרגועסגנוןעלהקפידו

ונחר').שקטבקולהשתמשורוח.קורעלושמרורגועים

 .נקמנותאוכעס ,יתרמרגשנותמנעויהענייני.באופןלהפרההגיבו

נטייהקיימתהשיעורבמהלךמדבריםםיכשסטודנטלדוגמה,

באופןדםיולהעמ "הבנהלוודא"שנועדושאלותהםיאללהפנות

אךברור,המרציםשלהכעסהמפריעה.התנהגותםעלףיעק

 ,שיתאיבשיחהשיריוגלויבאופןהאלהבסטודנטיםלטפלרצוי

ה.יסמוענישהעותצבאמולאלהלן,ראכמתו

לבירורשיחהמשמעת.הפרתעללשיעור,מחו')אישית,שיחהנהלו

ימהענבאווירהמתקיימתכשהיאעילהיהיאמשמעתבעיית

להידרדרעלולההכיתהכלילעינשמתנהלתחהיש .אישיובאופן

כוחלמאבקלהיכנסאיןהדדיות.להיעלבויותאואישיותותעלפגי

המרצהשלרכועשמשום ,הכיתהבנוכחותמפריעסטודנטםע

בנחרצותמסרבסטודנטלמשלאם .! 3הסטודנטיםיניעביורד

אבנושוטפלובשיעורהמשיכו ,שתכםידריפעלתהימהכלצאת

אלוגית.יהדהסמכותקרונותעפילעהשיעורחראל

 ,הקבלהותעבשאועוריהשבתוםהאישיתהשיחהתאנהלו

הבהירוךובשיחהשנקבעו.םיהעונשואהתגובותלתעהפטרם

דונו .שלוההתנהגותימניעאתלהביןונסויהעהבאתלסטודנט

ורקיה,עהבעםלהתמודדותובדרכיםאפשרייםבפתרונותעימו

לאחר .לסטודנטותהאוהסבירוהתגובהלעהחליטומכןחראל

לעלסטודנטועוהודיהשיחהאתסכמולתגובתו,הקשיבומכן

ההחלטה.

סמכותשלבגישהמשמעתבעיותעםלהתמודדותדוגמאות

דיאלוגית

דיילעלהיעיהאנמצשהיאמכיווןךו,שהיגלעבמיוחדממליציםאנו

חרות,אלגישותגםמקוםשיכיאם ,במלואהאותהשיישמומרצים

 .הכיתהופיאולהמרצהשלהאישילסגנונוםאבהת

יורשוםימאחרםישסטודנטהקורסבתחילתהודיעובמאחרים.טיפול

לפגועשלאכדי ,שעהחציאושעהרבעחראלרקלכיתהכנסילה

מפריםםימאחרסטודנטיםשבהםבמקריםהשיעור.שלהתקיןבמהלך

לצאתמהםבקשו ,הדלתאתשפתחתםבלאתהילכונכנסיםךהכלל

העשנקבהעבשהשיעוראתקויהפסהכיתה.לחדר )'מחוולהמתין

לעדקותם-שלושייבשתרהצבקחךרו .תהילכלהיכנסלהםפשרואו

משלמיםהכיתהתלמידיראשמנםאכאן.דעשהצגתםהלימודחומר

ההוראהלשיפורסדנהכלבתחילת . 3

לוןאשל lJנות lJלמתבקשיםהמרצים

בתהליךייתיים lJבנושאיםלות lJולה

 lJקבוופןאבמודרגותיות lJבשתי .האההור

ת lJמשמיית lJבשונים:אהרבמקומות

 .הטרוגניתבכיתההאההוריית lJוב

אור .קשה'בב'תה,בכשקט .) 1999 ( '.א ,יריב . 4

 .רכס :יהודה

תרבותה:אבהורדילמות .) 2004 ( ". ,בר . 5

,58-55ה,ב Iהכעל .באקדמיההרייטינג 4 . 

רותאהמתומהתנסויותינולו lJאלודוגמאות . 6

 .יל lJל

לעהחומרוהבנתורעהשיהמשךשלכוללתהאייברךאם,ימסומחיר

להשליםשבוחריםםימרצ .חשובהאהיהחךרה ,הסטודנטיםכלידי

מהםםיודורשורעהשיסוףחראלרקחרואישםילסטודנטהחומרתא

 . 3נישיםעוכמכנקמניםתפסילהםיעלולכ,ןלשםכבעלהת

 .אחרתבדרךמפריעיםאורשותללאהמדבריםבסטודנטיםטיפול

בקולההפרעהלעלורועיוהעהמפרילסטודנטהאפשרככלהתקרבו

 .יוסמכותהחלטיופןאבדיבות,אובותיסרטיבאבבלאע,ורגושקט

בטוןובקשונוספתפעםויאלגשו ,יעלהפרימשיךהסטודנטםא

םעבפליואגשו ,לדברממשיךהסטודנטםא .לדברקילהפסףיתק

ןיא .הקבלהבשעותואבהפסקהלשיחהותואוהךמינוחרונהאה

 ,וריעהשובמהלךהכיתהבנוכחותהסטודנטםעחהיהשתאלנהל

משוחחהואכאשררו,ןעלאיןרביםלהשפיעמורהשלסיכוייושכן

פילעתתנהלחהיהש . 4ויחברנוכחותללאהתלמיהםעביחידות

יל.עלשהוצגוהעקרונות
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