ההוראה וiכידומה

ביהול כיתה
וטיפול בבעיות משמעת
יוסי ברן ,אוניברסיטת חיפה ,מוטי
ה

פרנק  T ,2ו,H

שיעור אמור היה להתחיל בשעה  .10:15המרצה

מכון טכנולוגי חולון

דברים בין סטודנטים  ,רעש כללי מתמש,ן כניסות ויציאות

ן הקךים להגיע לכיתה וארגן מבעוך מועך את כל הציוך

בלתי מבוקרות במהלך השיעור ,צלצולי טלפונ י ם נייד י ם,

השיעור .

שליחת מסרונים או קבלתם ,ע י סוק במשחק י מחשב וגלישה

הטכני הנךרש לשיעור .בשעה היעוךה החל
מךי כמה ךקות נכנסו לכיתה
המאחרים .הךלת נפתחה .הךלת
יוסי בר

נסגרה.

המאחרים

חיפשו

באינטרנט .קיימות בעיות התנהגות

ניהול יעיל של כיתה הוא תנאי בסיסי
והכרחי לעמידה ביעדי ההוראה,

את

מקומם בכיתה והמרצה התעלם

אול  Dתרבות הרייטינג המחלחלת

מהם .במהלך השיעור ,ובעיקר

השיעורים,

כגון

ממספר

היעדרות

גדול של ש י עורים בקורסים שיש
בהם חובת נוכחות ,אי עמידה בלוח

כמחצית השעה לאחר תחילתו,

כיו  Dלאקדמיה מעוררת בעיות

דמנ י ם של הגשת מטלות  ,דרישות

נשמעו ךיבורים בקול רם בחלל

בניהול כיתה  .מרצי  Dנדרשי D

להקלות בחובות הקורס ,היענות

הכיתה ,אך המרצה לא הת"חס
מוטי פרנק

של סטודנטים גם מחו"{ למסגרת

לסטוךנטים המפריעים ולא הגיב

להתמודד ע  Dבעיות משמעת וליצור

לנעשה בכיתה .בשעה , 11:30

סביבה שבה יכולי  Dלהתרחש הוראה

כרבע שעה לפני תום ההרצאה,

ולמידה יעילות  .מאמר זה עוסק

נכנס לכיתה סטוךנט וביךו כוס
משקה

חם .הוא הנהן

בשאלה כיצד לנהל כיתה באופו יעיל.

בראשו

נמוכה למ י לוי הדרישות האקדמיות

כמו קריאת חומר כהכנה לשיעור

והפגנת דלדול באופן

כלל י. 3

רשימה דו של בעיות התנהגות /
משמעת

ומתרגלים

קובצה

מת י אורי

שהשתתפו

מרצים

בפגישות

לשלום לכיוה המרצה ,צעך לעבר השורה האחרונה ,הת"שב

אישיות ובסדנאות לשיפור ההוראה שנערכות מדה שנים רבות

ליך חברו ופתח בשיחת עךכןו שנשמעה על יךי כל מי שישב

בהנחייתם של מחברי מאמר דה  ,ומהערות שכיחות שנכתבו על

בסביבתו .המרצה התעלם מאיחורו והתנהגותו המפריעה של

ידי סטודנט י ם בשאלוני סקרי הוראה .

הסטוךנט והמשיך

בשיעור .
מהי בעיות

משמעת ?

דהו תיאור של שיעור שנצפה לאחרונה באחת האוניברסיטאות.

בעיית משמעת מוגדרת כהתנהגות אשר נתפסת על ידי המורה

ה י ות שההתנהלות שהוא מתאר אינה חריגה  ,עולות ממנו שאלות

כיוצרת א י ום או כמפריעה למהלך השיעור .הגדרה דו מתמקדת

שחשוב לתת עליהן את הדעת  :האם התעלמותו של המרצה

לא רק באופן התנהגותו של הסטודנט אלא גם בתפיסת המורה,

מהאיחורים ומההפרעות בש י עור ה י א אסטרטגיה נכונה ? האם

והיא מעידה על סולם הערכים של המורה ועל א י שיותו.4

מה

המרצה צריך להגיב? האם עליו לנקוט בגישה "פתוחה וידידות י ת"

שמרצה מסוים תופס כבעיה  ,יכול להיתפס על ידי מרצה אחר

האם עליו לשאת

כהתנהגות שאיננה מפר י עה או אף כהתנהגות רצויה  .שאלות או

באחריות למתרחש בכיתה  ,בין אם הסטודנט י ם מפר י ע י ם דה לדה

הערות מצד סטודנטים ללא הצבעה וללא קבלת רשות דיבו,ר

ובין אם הם עסוקים בענייניהם האישיים?

למשל ,עלולות להפריע למרצים מסוימ י ם ,ואילו מרצים אחרים

בעשור האחרון מרב י ם לדבר באקדמיה על הפרעות של

עשויים לראות בהתנהגות כדו עדות למעורבות פעילה ורצויה

סטודנטים למהלך השיעורים ועל השחיקה ביכולת של מרצים

של הסטודנטים ולהגדיר אותה כ"רעש חיובי"  .יש מרצים

להתמודד עם בעיות התנהגות שונות ,כגון א י חורים ,חילופי

שמגיבים בחומרה לפטפוט ולהחלפת מסרים ופתקים בין

ולסמוך על שיקול דעתם של הסטודנטים ? או

-

סטודנטים ,ויש אשר מתעלמים מכ,ן אם הללו אינם מפריעים

לסטודנטים אחרים ולמהלך התקין של השיעור  .ואולם בדיהוי

.1
.2

ד"ר יוסי בר ,ראש היחידה לקיודם ההוראה
ד"ר מוטי פרנק ,ראש

המחלקה לניהול טכנולוגיה

וראש המרכז לקידום ההוראה

בעיות משמעת חשוב להתייחס גם לעמדת הסטודנט י ם ולא

רק לעמדתו של המרצה .ייתכן שרעש מסוג מסוים אינו מפריע
למרצה ,אך מהווה מטרד לסטודנטים אחרים.
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מהם הגורמים המכבידים על ההתמודדות עם
בעיות

משמעת?

כבר בתחילת הקורס מרצים אמורים להבהיר לסטודנטים מהם
כללי ההתנהגות הנדרשים ומה ייחשב כעבירת משמעת ,ולהקפיד
במהלך הקורס על יישום הכללים .אולם קיימים גורמים שונים

המקשים על אכיפת כללי ההתנהגות בשיעו,ר ולכן גם על מניעת
בעיות משמעת .להלן שלושת הגורמים העיקריים :

האפקט של סקר ההרראה על מרצים
איכות ההוראה של המרצים באקדמיה נלקחת בחשבון בשיקולים
למתן קביעות וקירום  .הערכת איכות ההוראה נמדדת בעיקר על ירי

סקרי שביעות רצון של הסטודנטים ,ומשום כך מרצים לא מעטים
תופסים את הסטודנטים כמקור של כוח וסמכות שיש לספק את
טעמם ,להיענות לדרישותיהם ,ולרצות אותם בכל דרך

ניהול

-

גם באופן

הכיתה . 5

דרכי התמודדות שגויות של מרצים עם בעיות
משמעת

בעיות משמעת מעוררות תחושה של מבוכה וחוסר אונים בקרב

שתי דוגמאות של התנהגויות בלתי רצויות של מרצים הנובעות

מרצים .הם חשים באובדן הסמכות ובזלזול בנורמות והופכים להיות

הן חוסר הקפדה על כללי משמעת ואי אכיפה של

משותקים במירת מה בדרך תגובתם .הם מתקשים לקבוע חוקים

דרישות הקורס  .זאת כדי להיתפס על ידי הסטודנטים כגמישים

וכללים לניהול כיתה ,וחלקם אף אינם חושבים שניהול כיתה הוא

ונחמרים וכדי להימנע מעימותים .

חלק מתפקידם בהוראה  .תחושת התסכול וחוסר האונים גוברת

מתפיסה זו,6

כאשר הסטודנטים אינם מצייתים לכללי ההתנהגות שהם

קבעו. 6

תפיסת המרצים את נרשאי האחרירת ללמידה

לדבריהם ,הם מתמודדים עם הפרות משמעת בדרכים שונות

יש מרצים החושבים כי האחריות ללמידה מוטלת בעיקר על

החל מוויתור וסלחנות ועד לשימוש מופרז בסמכות ,והם מראים

הסטודנטים ,משום שהסטודנטים הינם אנשים בוגרים האחראים

חוסר עקביות באכיפת כללי המשמעת  .נפרט:

-

על חלק מדרישותיהם

למעשיהם ,בעלי שיקול דעת וראייה מקיפה .אי לכך המרצים

ויתור וסלחנות .יש מרצים המוותרים

האלה סבורים שהם אינם צריכים להתערב במה שסטורנט עושה

האקרמיות במסגרת מטלות הקורס ויש המגלים סלחנות במקרים

בשיעו,ר כל עוד הוא אינו מפריע לאחרים .אותם מרצים תופסים

של בעיות משמעת .התנהגויות אלו נובעות לא רק מהחשש להכביד

את עצמם כבעלי סמכות מקצועית אשר תפקידם הוא ללמד ולא

על הסטודנטים ומהרצון למצוא חן בעיניהם ,אלא גם מהשחיקה

לעסוק בענייני משמעת .הם מתקשים למלא את תפקיד "השוטר

מהמאבק ליישם את כללי ההתנהגות .

הרע" המציב גבולות וקובע כללי התנהגות.

שימוש בסמכות מופרזת .מרצים החשים זלזול מצד הסטורנטים
נפגעים ומפעילים את סמכותם בצורות שונות כמו ענישה )למשל

הקרשי ללמד בכיתרת גדרלרת רהטררגנירת

הרחקה מהשיעור( ,הרמת קול ,ביטויי ציניות ,כעס ולעתים אפילו

כיתות הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות הן הטרוגניות ,ולכן

איומים .התנהגות כזאת מקשה על המרצים לנהל כיתה באווירה

המרצים נדרשים להתאים את ההוראה לתלמידים עם מגוון של

חיובית ונעימה.

יכולות ,רמות ידע והתנסויות קודמות  .היות שרוב המרצים לא למדו

חוסר עקביות באכיפת כללי המשמעת .מרצים ,על פי עדותם ,לא

איך ללמד ולא הוקנו להם מיומנות להוראה ,בעיקר כאלו הנדרשות

תמיד בוחרים בדפוס תגובה קבוע ועקבי להפרות משמעת ,אלא

בכיתות הטרוגניות ,הם מלמדים באופן שאינו בהיר לחלק מתלמידי

מחליטים על צעדיהם בהתאם למקרה  .לעתים הם מוותרים

הכיתה או באופן שאינו מעניין אותם .

ומתעלמים ,לעתים מגיבים בהומור או בציניות ,ובמקרים חריגים

תלמידים שאינם מבינים את החומר שהמרצה מציג או

הם משתמשם בסמכות מופרזת .חוסר העקביות בהתנהגות יוצר

שמשתעממים בשיעור ,נוטים להפריע בשיעור ולהציג בעיות

אצל הסטודנטים חוסר בהירות ופותח פתח להפרות משמעת

משמעת מסוגים שונים .

נוספות .

שלושת הגורמים האלה הם העיקריים שמקשים על המרצים

איך למנוע בעיות משמעת בכיתה?

להתמודד עם בעיות משמעת ,אך נראה שבהקשר רחב יותר

כאמור לעיל ,חלק מבעיות המשמעת נובעות משיעמום בשיעורים

בעיות המשמעת משקפות הלכי רוח כלליים בתרבות הישראלית,

או מחוסר הבנה של החומר הנלמד .לפיכך תנאי ראשון למניעת

המתייחסת בזלזול לערכים כמו צייתנות ,משמעת וסדר וקבלת

בעיות משמעת הוא ללמד באופן מעניין ובהיר  .תנאים נוספים הם

סמכותם של מורים בכלל ומרצים בפרט ך .

יצירת יחסים חיוביים עם התלמידים וניהול הכיתה באופן יעיל .
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לנהל את הכיתה באופן יעיל ,והחלת הכללים בכיתה באופן טמכותי

היראה טיבה למניעת בעיית משמעת בכיתה
טדרת מחקרים  8,4הראתה שהמודים הנתפטים על ידי הטטודנטים

ואטדטיבי .כל זאת ,תוך דיאלוג עם הטטודנטים לגבי עיצוב הכללים

ככאלה שמלמדים היטב ,הם אלה אשר מארגנים היטב את

והחלתם  .במטגרת הדיאלוג מתקיים דו-שיח משמעותי בין מרצים

הקורט והשיעורים ,מטבירים באופן בהיר  ,שומרים על

לטטודנטים המבוטט על כבוד הדדי ,הקשבה והבנת המטרות של

קצב מאוזן ,יוצרים גיוון ,עניין ,התלהבות ואתגר

ניהול כיתה .ישנה אפשרות שכללים שנקבעו מראש על ידי המרצים

בזמן ,

ישתנו לאור הדיאלוג עם הטטודנטים .כדי שמרצים יצליחו לנהל

בכיתה

כיתה באמצעות טמכות דיאלוגית ,עליהם לדעת שהם יכולים

אווירה לימודית חיובית ) כל אלה על פי

להפעיל את טמכותם מבלי שייחשבו כנוקשים ולא מתחשבים ,וגם

אינטלקטואלי ,
מפעילים

מקפידים

את

על

הטטודנטים

הפטקות
ויוצרים

העקרונות של הוראה טובה .(9מורים כאלה

q

מבלי שירגישו שהם "חלשים" וותרנים.

גם חווים פחות בעיות משמעת בכיתה .

להלן דוגמה להבדל בין שימוש בטמכות לבין שימוש בטמכות

שהמשרד לטטנדרטים בחינוך

דיאלוגית :מרצה קבע בתחילת הטמטטר כלל לפיו טטודנט שלא

OFSTED -

יגיש את המטלות הנדרשות במועד נקוב ,לא יוכל לגשת לבחינת

הגיש

אמצע טמטטר .אחד הטטודנטים לא הגיש את המטלות ער יום

צוין

לפני המועד הנקוב .המרצה נקט בעמדה טמכותית והודיע לטטודנט:

התנהגות

"יש לך זמן עד מחר להגשה של כל המטלות כפי שציינתי בטילבוט.

התלמידים על ידי החמרת מדיניות

הבהרתי את התנאי הזה בכל השיעורים  .אני מצטער ,אם לא תעמוד

אכיפת המשמעת בלב,ר אלא יש לפעול

בדרישות עד מחר לא יתאפשר לך להשתתף בבחינה" .זוהי דוגמה

בדו"ח

בבריטניה

) Office for

Education

in

(Standards

לפרלמנט הבריטי בשנת ,2006
כי

לא

ניתן

לשפר

את

לשיפור איכות ההוראה כאטטרטגיה למניעה של
בעיות משמעת או להפחתה

שלהן.10

לשימוש בטמכות.
לעומת זאת ,מרצה שנוקט בגישה של טמכות דיאלוגית מבקש
הבהרות מהטטודנט לגבי הטיבות שבגינן הוא לא מילא את חובות

יחסים טיבים עם התלמידים למניעת בעיית משמעת

הקורט  ,מקשיב לתשובותיו  ,מבקש מהטטודנט הצעות להתמודדות

קשר אישי עם התלמידים ,הנובע מתוך התעניינות ותמיכה בהם,

עם הבעיה ,דן בהצעות ,מודיע על החלטתו ומנמקה .לעתים המרצה

עשוי בהחלט לתרום ללמידה ולטייע במניעת בעיות משמעת

מקבל את דעתו של הטטודנט ולעתים הוא דוחה אותה ,אך בכל

ובניהול כיתה  .תוצאות טקרי איכות ההוראה מראות שטטודנטים

מקרה הוא מנמק את עמדתו.

מעריכים מרצים שמגלים יחט נאות כלפיהם.

טמכות דיאלוגית יכולה לקדם את המוטיבציה של הטטודנטים
לשמור על כללי ההתנהגות ולבצע את הוראות המרצה מתוך הבנה,

ניהול כיתה יעיל למביעת בעיות משמעת

הערכה וכבוד למרצה ולעמיתיהם הטטודנטים .הדיאלוג מקדם את

המושג "ניהול כיתה" מתייחט לפעולות שננקטות על ידי המרצה

השמירה על כללי המשמעת  ,מכיוון שהטטודנטים הם חלק מתהליך

כדי להשליט טדר ולהשיג את שיתוף הפעולה של התלמידים .על פי

עיצוב כללי ההתנהגות והם מרגישים שעמדתם נשמעת וזוכה

ההגדרה המופיעה בטפר השנה של החברה הלאומית לחקר החינו,ך

להתייחטות.

" ניהול כיתה" על ידי מרצה משמעו יצירת "תנאים והליכים הדרושים

להלן שתי עדויות לתועלת שבהגדרת כללים ברורים לתלמידים

ליצירה של טביבה שבה הוראה ולמידה יכולות להתרחש ,ולשמירה

והקפדה על שמירתם:

לשם ניהול יעיל של כיתה ,מרצים בונים טביבה

עדות אחת היא הערות שכתבו טטודנטים בשאלוני טקר ההוראה,

לימודית תומכת המונעת בעיות משמעת ומאפשרת אינטראקציות

המעידות על ההערכה שחשים טטודנטים למרצים שהקפידו על

ושיתוף פעולה בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורה .באופן

כללי התנהגות בכיתה  ,כלהלן:

על טביבה זו" .11

זה הם יוצרים בכיתה אקלים חיובי המבוטט על קבלה ואמפתיה

•

רגשית ,השתתפות פעילה ועוד .

ניהול כיתה יעיל מתייחט לא רק למניעת בעיות משמעת ,אלא גם
לטיפול בבעיות שהתעוררו.

אותנו קצר.

•
•
•

ניהול כיתה יעיל לטיפול בבעיות משמעת :הפעלת
"סמכות דיאלונית",והנדרת כללים ונבולות

0ו

פתוחה וקשובה לסטוךנט'ס אך לא מתרפסת.
מךקךק וקפךווהכול מתנהל כהלכה בש'עור בזכות זה.

שמר על הסךר

בזמו הש'עור .

• מרצה קפךנ'ת :מקפ'ךה על נוכחות ,על צ'ונ'ס והגשת מטלות.
•

לא מאפשר ע'גול' פ'נות והעתקות או מ'חזור עבוךות.

אחת הדרכים לטיפול בבעיות משמעת היא הטלת עונשים על

עדות שנייה היא תיאור קצר של התנהלות של תלמידים ומרצה

תלמידים מפריעים  ,אך נקיטת צעד שכזה עלולה לפגוע במוטיבציה

בשיעורים הראשונים של הטמטטר  ,כפי שהתקיימו בכיתה מטו י מת

של הטטודנטים ולהפחית את שיתוף הפעולה עימם .במקום זאת אנו

באוניברטיטה באר'(  ,ותוצאות שאלון עמדות שהועבר לתלמידים

מציעים למרצים לנקוט בגישה של "טמכות דיאלוגית", 12שמשמעה

בכיתה זו מאוחר יותר:

קביעת כללים וחוקים להתנהגות התלמידים אשר יאפשרו להם

I

מסב'ר את החומר בצורה מאוך ברורה וגס אהבת' שהוא מחז'ק

ע)הנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסל 1ל האקדמי המכללה למ'נהל

ברש'מת המשתתפ'ס בקורס הופ'עו  26משתתפ'ס .בתח'לת

השיעור נכחו תשעה סטודנט'ס בלבד .כמעט כל האחר'ס הגיעו
במהלך מחצית השעה הראשונה של

השיעור .

מהם הנללים החשובים לנם ביותר

במהלך השיעור

-

אין טעם בהצבת נללים

רבים מרי  .גם אין לקבוע כללים שאינם ניתנים לאכ יפ ה או שאין

היה רעש נורא של דיבור'ס ,תזוזת כיסאות  ,כניסות ויציאות של

בכוונתנם להקפיר בהמשך על אכיפתם.

סטודנט'ס באופן חריג ביותר ,ונשמעו צלצולי טלפונ'ס נ"ד'ס .מ"ד

הגרירו נללים נוספים בהחלטה משותפת עם הסטורנטים .ערכו

בתחילת השיעור השני המרצה פתח את השיעור בהצבת כללי

ריון עם הסטורנטים על הנללים שעיצבתם ובקשו מהם להציע

התנהגות ברור'ס שהת"חסו ללוח הזמנ'ס בשיעור ,לנוכחות בשיעור ,

כללי התנהגות נוספ ים .לרוגמה ,שעת ההתחלה של השי ע ור

לשימוש בטלפונ'ס נ"ד'ס ,להגשת המטלות ועוד  .השיעור'ס השני

ינולה להיקבע במשותף בהתאם לשיקולים שלנם ולצרנים

והשלישי התנהלו למופת  .כל הכלל'ס נאכפו .בשיעור הרביעי אחד

של הסטורנטים  ,וכמובן תוך שמירה על חוקי המוסר האקרמי.

הסטודנט'ס ענה לטלפה בשיעור והתבקש לצאת מהכיתה .הסטודנט

בקביעה משותפת ךו הסטורנטים נוטלים על עצמם אחריות

יצא ופנה לראש החוג .ראש החוג החזיר את הטיפול בנושא למרצה

ומתחייבים לעמור בלוח הךמנים שנקבע.

ואף הביע את הערכתו לתגובת המרצה.

.2

ניצר להציג את נללי ההתנהגות?

לאחר שבעה ש יע ורים שבהם התנהלו השי ע ורים על פי כל הכללים

הציגו אותם בתחילת הסמסטר .הציגו לכיתה את הכללים

שהוצבו בתח י לת הקורס ,התבקשו הסטורנט י ם למלא שאלון משוב

שעיצבתם בשיעור הראשון בנל קורס  .חךרו על הכללים בשיעור

שעסק באיכות ההוראה ער אמצע הסמסטר  .אחת השאלות עס קה

השני.

בכללי ההתנהגות שנאכפו בקורס  20 .מבין  22הסטורנטים שהשיבו

הקפירו על החלטיות ועקביות בהצגת הנללים .עמרה החלטית

לשאלון הביעו את תמיכתם המלאה בהצבת כללים .להלן הערות

ו עק ב י ת מעבירה לסטורנטים מסר חר-משמעי ומעלה את הס יכ וי

אחרות שלהם :

•

•
•

הצבת הגבולות מועילה מאוד  .יוצרת סדר ואווירה חיובית  ,אין

את סמכותכם ומפחיתות את הסיכוי להפרות משמעת.

ט"לת ,אין טלפונ'ס ,והקורס מתנהל בצורה בוגרת ללא הפרעות

הציגו את הרציונל של הנללים  .הסבירו נל אחר מנללי ההתנהגות

ומלא ענ"ן.

והציגו את ההקשר העניינ י של החלטותיכם ואת השיקולים

הצבת הגבולות במקוס .מס"עת להספק בלימוד ולקשב

שהנחו אתכם לעיצוב נלל ךה  .הסבירו מרוע הנללים האלה

בשיעור.

תורמ י ם להוראה בשיעור וללמ י רה של הסטורנטים .א ם תחליטו,

הצבת הגבולות יצרה אצלי משמעת מצוינת .מראה על הרצינות

למשל  ,שלא לאפשר לסטורנטים לשלוח מסרונים במהלך

של המרצה וגרמה לי להיות מרוכז יותר בשיעור'ס ,זה הקורס

השי ע ור  ,עליכם להסביר את הקשר בין החלטתכם לבין למירה

מרשימה .הכיתה שקטה מאוד .

יעילה ולעמור על ההשלכות השליל י ות של עיסוק במס רונים

בעיני המשמעת בכיתה היא מעל הכול .הצבת הגבולות צריכה

בשיעור ,גם אם המעשה אינו פוגע באופן ישיר בכם ובעמ י תיהם

להיות בגדר הנורמה .ככה ח"ב להיות וחבל שרק מרצ'ס בודד'ס

בכיתה  .במקר י ם שבהם נקבעו נללי ההתנהגות בריון משותף

מציב'ס גבולות.

עם הסטורנטים ,רצוי להציגם שוב בסיכום הריון ולהסביר את

הראשון שמתנהל בצורה כל כך

•

שהם יקבלו את הנללים ביתר קלות  .החלטיות ועקביות מקרמות

שני סטורנטים הביעו את הסתייגותם להצבת כללי התנהגות ולהלן

תרומתם לניהול תקין של השיעור .

הערותיהם:

העבירו את המסר בסגנון רגוע אך סמנותי .טון הריבור צריך להיות

•

לטעמי הצבת גבולות זה דבר חשוב ,אך בהתחשב בעובדה

החלטי אך לא מאיים .רצו י שהניסוח יהיה בהיר וקצר  .הימנעו

שאנחנו גס עובד'ס וגס לומד'ס ,קורה שאנו מאחר'ס בבוקר

מתבטלת.

בחמש או עשר דקות וחבל שאנו נאלצ'ס להפסיד חצי שעה

•

מהתייחסות תוקפנית אך גם מהתנהגות מתרפסת או

.3

ניצר לאנוף את נללי התנהגות שנקבעו?

בכל פעס עד השעה .08:30

הקפירו על עקביות .ב אניפ ה יש להקפיר ב א ופן עקבי על אניפת

לא להגז'ס .מרגיש'ס כמו בכיתה א'  .מה לעשות שיש דבר'ס

הכללים ,כרי שלא להעביר מסרים סותרים לסטורנטים  .מרצה

מעבר

ללימוד'ס לא פחות חשוב'ס.

שבשיעור מסוים יתיר למאחרים להיננס לשיעור בנ יג ור לנללי

הערות אלו מרגישות את הצורך של הסטורנטים בקביעת כללי

ההתנהגות שהוא קבע ,שומט את ךכותו לעמור על אכיפת הכללים

התנהגות התורמים להתנהלות תק י נה של הש יע ור .עם ךאת ,ניתן

בש יע ור שלאחר מנן ומ ע ביר לסטורנטים מסר של חוסר רצינות.

להבין מהערותיהם של המתנגרים שיש מקום לגמישות ולהתחשבות .

הקפירו על אניפה מלאה  .יש להקפיר על הכללים שנקבעו

אם כ,ך יש לרון בשאלה הבאה :

קלה נחמורה .לעתים קיימת תחושה שאפשר לוותר על אחר

-

מכללי ההתנהגות שנקבעו כי " לא נורא " אם יפרו את הכלל.

איך קובעים כללי התנהגות ואוכפים אותם תוך כדי גמישות

חשוב להקפיר רווקא על הנללים ה " קלים  ",ני קל לאנוף אותם

והתחשבות?

ובאמצעותם ניתן לבסס את הסמכות של המרצה .

נשיב על שאלה ךו בשלושה שלבים ,ובכל שלב נציג הצעות

הגיבו באופן מיירי על הפרה של נל נלל .

להתנהגות המורה )טי פים (:

.1

נהלו ריון קצר במקרה של הפרת נלל  .יש לשוחח עם הסטורנטים

ניצר לקבוע נללי התנהגות בניתה בררך של סמנות ריאלוגית?

על הפרת המשמ ע ת לאחר התרחשותה  .ךוהי הךרמנות לבירור

עצבו נללים מעטים ,נאלה הניתנים לאניפה  .הבהירו לעצמכם

הנושא באופן כיתתי ) ולא אישי( .
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הקפידו על סגנון רגוע בתגובתכם על הפרת משמעת  .הישארו

מחיר מסו י ם ,א ך בר איי ה כוללת של המשך השי ע ור והבנת החומר ע ל

רגועים ושמרו על קור רוח .השתמשו בקול שקט ונחר'(.

ידי כל הסטודנטים  ,החךרה הי א חשובה  .מרצ י ם שבוחרים להשלים

הגיבו להפרה באופן ענייני .ה י מנעו מרגשנות יתר  ,כעס או נקמנות .

א ת החומר לסטודנט י ם ש אי חרו רק ל א חר סוף השי ע ור ודורש י ם מהם
וכמ ע נישים. 3

לדוגמה ,כשסטודנט י ם מדברים במהלך השיעור קיימת נטייה

להת ע כב לשם כ,ן עלול י ם לה י תפס כנקמנים

להפנות אל י הם שאלות שנועדו " לוודא הבנה " ולהעמ י דם באופן

טיפול בסטודנטים המדברים ללא רשות או מפריעים בדרך אחרת .

עק י ף על התנהגותם המפריעה .הכעס של המרצים ברור ,אך

התקרבו ככל האפשר לסטודנט המפרי ע וה עי רו לו ע ל ההפרעה בקול

רצוי לטפל בסטודנטים האלה באופן גלוי ו י שיר בשיחה אי שית ,

שקט ורגו ע ,א בל ב א סרטיב י ות וב א דיבות ,ב א ופן החלטי וסמכות י .

כמתו א ר להלן ,ולא באמ צ עות ענישה סמו י ה.

א ם הסטודנט ימשיך להפר יע  ,גשו אל י ו פעם נוספת ובקשו בטון

נהלו שיחה אישית ,מחו'( לשיעור ,על הפרת משמעת .שיחה לבירור

תק י ף להפס י ק לדבר  .א ם הסטודנט ממשיך לדבר  ,גשו א ליו בפ ע ם

בעיית משמעת היא י עילה כשהיא מתקיימת באווירה נ ע ימה

ה א חרונה והךמינו א ותו לשיחה בהפסקה א ו בשעות הקבלה  .א י ן

ובאופן אישי  .ש י חה שמתנהלת לעינ י כל הכיתה עלולה להידרדר

לנהל א ת הש י חה ע ם הסטודנט בנוכחות הכיתה ובמהלך הש יע ור ,

לפגי ע ות אישיות או להיעלבויות הדדיות .אין להיכנס למאבק כוח

שכן סיכוייו של מורה להשפיע רבים לאין ע רו,ן כאשר הוא משוחח

ע ם סטודנט מפריע בנוכחות הכיתה  ,משום ש ע רכו של המרצה

יורד ב ע יני

הסטודנטים. ! 3

אם למשל סטודנט מסרב בנחרצות

ביחידות ע ם התלמיה ללא נוכחות חבר י ו.4

הש י חה תתנהל ע ל פי

העקרונות שהוצגו ל ע יל.

לצאת מהכ י תה על פ י דר י שתכם  ,המשיכו בשיעור וטפלו בנוש א

במקרה של ר ע ש כללי בחדר הכיתה שסיבתו ל א ברורה בחנו א ת

ל א חר השיעור ע ל פי ע קרונות הסמכות הד י אלוגית.

גורמ י הרעש באמצ ע ות ע מיתים להוראה שתךמינו ל צ פות בשי ע ור

נהלו א ת השיחה האישית בתום הש י עור או בש ע ות הקבלה ,

א ו א נשי מק צ ו ע במרכךים המוסד יי ם לק י דום ההוראה  ,והת יי חסו

טרם הפ ע לת התגובות א ו העונש י ם שנקבעו .בשיחה ךו הבהירו

לה ע רותיהם בהת א ם.

לסטודנט את הב ע יה ונסו להבין את מניע י ההתנהגות שלו  .דונו

טיפול בהפרעה על ידי קבוצת סטודנטים .א נש י ם פו ע לים באופן שונה

עימו בפתרונות אפשריים ובדרכים להתמודדות עם הב ע יה ,ורק

כשהם לבד או כשהם בקבוצה .א ם קבו צ ת סטודנטים מפריעה  ,מומל ('

ל א חר מכן החליטו ע ל התגובה והסבירו א ותה לסטודנט  .לאחר

לנהל דיאלוג סמכות י עם כל הקבוצה  ,בפגישה מחו (' לש יע ור .

מכן הקשיבו לתגובתו ,סכמו את השיחה והודי ע ו לסטודנט ע ל

הצגנו כאן דוגמאות אחדות להתמודדות ע ם בע י ות משמ ע ת בגישת

ההחלטה.

הסמכות הד יא לוגית  .ה ע קרונות של ה צ בת כלל י ם וחוק י ם וש י מוש

בסמכות דיאלוגית דומים גם בטיפול בב ע יות א חרות.

דוגמאות להתמודדות עם בעיות משמעת בגישה של סמכות

.3

דיאלוגית

סיכום

אנו ממליצים במיוחד ע ל ג י שה ךו ,מכיוון שהיא נמצ א ה יעי לה ע ל י די

מאמר ךה דן בהתמודדות ע ם ב עי ות משמעת ,בדרכים לניהול י ע יל

מרצים שיישמו אותה במלואה  ,אם כי י ש מקום גם לגישות א חרות,

של כיתה ע ל רק ע תרבות הרייטינג המחלחלת לאקדמ י ה ובתפ י סת

בהת א ם לסגנונו האישי של המרצה ול א ופי הכיתה .

ה א חריות ללמידה בע י ני המרצה .מרצ י ם השולטים במ י ומנו י ות

טיפול במאחרים .הודיעו בתחילת הקורס שסטודנט י ם מאחר י ם יורשו

לניהול כיתה מ ע צב י ם א ת נורמות ההתנהגות בכ י תה ומפחיתים

לה י כנס לכיתה רק ל א חר רבע שעה או חצי שעה  ,כדי שלא לפגוע

א ת הס י כו י להפרת כללי המשמעת .שליטה של המרצה בכיתה היא

במהלך התקין של השיעור .במקרים שבהם סטודנטים מאחר י ם מפרים

תנ אי הכרח י להוראה ולמ י דה י ע ילות  .המ א מר מצ י ג דרך לשליטה

כלל ךה ונכנסים לכ י תה בלא שפתחתם את הדלת  ,בקשו מהם לצאת

בכיתה ולהתמודדות ע ם בע י ות משמעת  ,המתבססת ע ל גישה של

ולהמתין מחו (' לחדר הכיתה .הפס י קו את השיעור בש ע ה שנקב ע ה

סמכות ד יא לוג י ת .י תרונה של ג י שה ךו על פנ י ג י שות א חרות לנ י הול

ו א פשרו להם להיכנס לכ י תה  .חךרו בק צ רה בשת יי ם-שלוש דקות ע ל

כ י תה הוא בשיתופם של הסטודנטים בתהליך הצבת הכללים  ,מה

חומר הלימוד שהצגתם ע ד כאן .א מנם ש א ר תלמידי הכיתה משלמים

שמחייב אותם לשמור ע ל קיום הכללים .
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