מחקר איכותני בעבודת המחנך )הסבה(

ד"ר ניסים אבישר

אני דר' מיכאל שטרי  ,סטודנט במסלול הסבה של אקדמאי להוראת מדעי בחטיבה עליונה ,כיו מורה לגינה
לימודית בבית ספר יסודי בראשל"צ ,חקרתי את נושא המשמעת וניהול כיתה ,על ידי השתתפות בקורס מחקר איכותני,
קיו דיאלוג ע המרצה בקורס ,בצוע מטלות הקורס ,קריאת ספרות וטקסטי של תלמידי  ,בצוע תצפיות וראיונות ע
תלמידי ואנשי חינו בבית הספר.
מצאתי שאני לומד להיות מורה
בעבר ראיתי את המורה המקצועי כ"מנהיג" שיוביל את התלמידי להנות מרזי המדעי ולהתאהב במחקר המדעי.
בפועל נתקלתי בבעיות ניהול כיתה ומשמעת ,בדפוסי התנהגות שלדעתי ה סוג של אלימות.
בתחילת שנת הלימודי לא היו לי רגישויות שיש לי היו  .בי ההישגי הגדולי שלי בקורס אני מונה את
ההסתכלות על עצמי וטיפוח יכולת אמפתית לתלמידי  .התחלתי לרכוש ניסיו בניתוח טקסטי  ,עריכת תצפיות
וראיונות .עבורי זהו שיא של כל הזמני באתגר האישי בביצוע עצמו ,ובעיקר בהנאה שבאה ע

הניתוח .הופתעתי מאד

מיכולת הכתיבה שלי ,הקריאה והניתוח של טקסטי נרטיביי  .זה בהחלט חדש אצלי!
לדוגמה אני מביא חיבור שכתבה תלמידה בכיתה ד' ,ואתיחס לשלושה משפטי מתוכו:
) (1אומרת התלמידה בצורה ברורה 'אתה צרי לדבר איתנו בנעימות ובמילי שאנחנו אוהבי ' .החלק הראשו ד בטו
הדיבור ,החלק השני בתוכ .חכ ומתוחכ – כמעט שפה תנכ"ית .הבנתי שיש להעיר לחניכי על הדברי הטובי ,
היפי  ,הנכוני שה עושי )"לחלק אסימוני "( .הכיתה כמו הד ,עונה אי שדיברת אליה.
)' (2לתת לנו לענות ל וכשאנחנו מצביעי תית רשות' :מתפקידי לתת לה לענות וג לתת לה את רשות דיבור .זו
סוגייה חשובה לי ביותר :הרגשת הדיכוי ,סתימת הפה ,חוסר היכולת או הזכות להשמע ,בעיקר של החניכי
השקטי  .במיוחד אלו ה"חנוני " ,ואלו חסרי הביטחו העצמי והתעוזה .מרכיב חשוב זה של הכיתה הוא "רוב
דומ " .מרבית תלמידי מצויני הצמאי לדעת ,רוצי ללמוד ולהצליח ,אבל & יש מציאות אחרת בכיתה .יש
צעקני  ,יש בעלי ביטחו עצמי גבוה ,שיגיבו ויתנו תשובה בצעקה ,ללא רשות .שלא לדבר על החוצפני והביריוני
השליליי  ,שמנצלי רגעי חולשה וחוסר שליטה "להטיל את מרות " על מהל העינייני בשעור .אני מיחס
להתנהגות כזו סוג של אלימות ,ואני מרגיש שמוטלת עלי החובה למגרה ,לתעל את האנרגיה והפעילות לאפיקי
יצירתיי חיוביי  .יש להיות רגיש ואמפתי לצרכי של כל אחד ואחד מ החניכי .
)' (3זה בסדר שאתה לפעמי צועק ,א הכיתה מרעישה זה בסדר'  .כלומר הייתי בסדר לצעוק .התלמידי מצפי ממני
לצעוק עליה ולהציב לה את הגבולות .אבל מאיד ג הבנתי שצעקות אינ הפיתרו ,שהרמת הקול זו רק צורה של
ניסיו להשלטת מרות .עצמת הקול היא כמוב כלי ליצירת עיניי וגיוו בהוראה .דיבור שקט יכול בהרבה מקרי
להיות הרבה יותר יעיל ביצירת שקט.
נושא המשמעת בכיתה קשור ג בפיתוח תרבות חברתית ומנהיגות חיובית .הבעיה של השלטת משמעת בכיתה
נראיית לי היו כעניי של נסיו ,כמו בנהיגה .רק שעות מרובות של נהיגה במצבי שוני מקנה את הנסיו הנדרש לדעת
לנהוג היטב .אי "זינוק בעלייה" דומה לנהיגה בגש שוט( .רעש בכיתה לא בהכרח מעיד על חוסר משמעת – אולי זה
חוסר עניי? בעיית משמעת של תלמיד א' אינה דומה לבעיית ההתנהגות של ב' .אני מרגיש שבמהל החודשי האלו
עשיתי כברת דר ארוכה משלב שאלת השאלות לשלב של חיפוש דרכי לפיתרו בעיות ,ביכולת להבחי בהבדלי כאלו.
לסיכו –למדתי כי השלטת משמעת באופ של ענישה היא טרור והפחדה – וזו אלימות לשמה ,וטווח השפעתה קצר!
לעומתה הערות חיוביות על התנהגות טובה בונות ויוצרות אישיות והשפעת לטווח ארו ומצטבר.
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