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חברתיים ורגשיים בקבלת  מגוון היבטים  מתייחס ליכולת להשתמש ב   " רגשי -דמיון חברתי"המונח  

פיתוח  להצלחה אקדמית וגם  לגם    ותהמיומנויות הללו חשובהחלטות לצד היבטים קוגניטיביים.  

 בכותלי בית הספר וגם מחוצה לו, בהמשך החיים.   - יצירתיות ויישומה

 הצורך באיזון ביניהןושתי מערכות של המוח 

כי הפעילות הקוגניטיבית הנמדדת בדרך כלל על    , ממצאים עדכניים של מדעי המוח מצביעים על כך

מנוהל משכל,  מנת  מבחני  ידי    תידי  הניהולירעל  הקשב   EAN – Executive Attention)  שת 

Network  )  ,זאת לעומת  יצירתית  -תהליכים חברתיים של המוח.  וחשיבה  דמיון  פעילות  רגשיים, 

ח. רשת ניהולית  ושל המ  (DMN – Default Mode Network)  קשורים יותר לרשת ברירת המחדל

בקליפת המוח הקדם כמו  שונים,  מוח  אזורי  הצ-כוללת  של האונה  ימצחית  והחלק התחתון  דית 

האזוריהקודקודית החלטות,  .  וקבלת  חשיבה  מיומנויות  לפיתוח  יחד  עובדים  האלה  טיפוח  לם 

לע  וקשב.  עבודה  ברירת  וזיכרון  רשת  זאת,  מוח  המת  אזורי  כוללת  המוח  של  מפוזרים  המחדל 

אזורים הקודקודיים  בחלק האמצעי של האנה הרקתית,  במצחית אמצעית,  -קדםהמוח  הבקליפת  

כמו נדידת מחשבות,    ,תומכת בתהליכים פסיכולוגיים  . רשת זובקליפת המוח  תחגורה האחוריבו

 משמעות.  בניית קשרים, כינוןדמיון, 

על המיומנויות המקודמות על ידי רשת הקשב    הואשבהערכת מחוננות ורמת משכל הדגש    על אף

דים. ממצאי  התפתחות יכולות יצירתיות וקוגניטיביות של יל להניהולי, שתי הרשתות הנ"ל חשובות  

המוח מראים לקידום שתי הרשתות.    ,מדעי  הגישה המאוזנת  לאמץ את  חייב  חינוך מחוננים  כי 

(  , ללא כללים נוקשיםמתברר כי חשיבה מסתעפת )בחינת מגוון פתרונות באופן חופשי ולא לינארי

כן,  לרשתות ויכולת מעבר מהיר בין רשת אחת לשנייה.  הדורשות פיתוח של שתי    וחשיבה יצירתית

הממוקדות בביצוע מטלות   ,תלמידים חייבים לפתח גם את המיומנויות הקוגניטיביות המסורתיות

לב ראויה  -לתשומת  ורגשיות שעד כה טרם זכ-מיומנויות חברתיות   לפתחוגם    ,על פי מערכת הכללים

החינוך מראים  .במערכת  התיכונ   ,מחקרים  הספר  בבתי  מיכי  למעלה  הרגילים  מזמן    75%-ים 

שיח ההדדי  ההלמידה מוקדש לפעילות אישית, לא אינטראקטיבית, על פי כללים ברורים, כאשר  

מ  פחות  תופסים  בקבוצות  ועבודה  התלמידים  מעורבות  את  הלמידה.    15%-המקדם  זמן  של 

רשת  מהת ידי  על  המנוהלות  המיומנויות  בפיתוח  דיהקשב  הקדות  באופן  ורציונלי  פרופ- סניהולי 

 לפגוע ביכולת פיתוח המיומנויות הקשורות ליצירתיות.   העלול 

ו   יצירתית  חשיבה  עשויליכולת  הפיתוח  קשרים  גם    ים בניית  במבחנים    םלהישגי לתרום 

הספר בבתי  חברתיות  .הסטנדרטיים  בחומר  -מיומנויות  יותר  טובה  שליטה  מאפשרות  רגשיות 



מקדמת את יכולת העברת המיומנויות הנרכשות להקשרים חדשים.  ה  ,זכירה טובה יותרוהנלמד  

החברתיות המיומנויות  גם  לרגשיות  -חשיבות  ביטוי  לידי  לבוא  חייבת  יצירתית  חשיבה  פיתוח 

על    העדפותהניכר ב  פיחותכי מחקרים מצביעים גם על ה   ,אבחונים. יש לצייןבוערכה  ההבמערכת  

בהשוואה להערכת רמת משכל    , זאת  .חשיבה יצירתית  שלמיומנויות  ה  תהערכ בסיס תרבותי ואתני ב

 מסורתית. 

  , ששמה לה למטרה טיפוח של אישיות התלמיד וטיפוח יצירתיותו  ,מערכת החינוךכי  ברור, אפוא,  

רשת ברירת המחדל. המיומנויות  ויות המנוהלות על ידי  נ חייבת להעניק לו הזדמנויות לפיתוח המיומ

אמפתיה וחמלה,  של  פיתוח תחושות  בהבנת נרטיבים,  בקשרים,  של  גם בבניית רשתות    ותהללו תומכ

תחומים  בכי אנשים יצירתיים    ,טיפוח חזון לעתיד. מחקרים מראיםבפיתוח הערכה היסטורית ו ב

של רשת ברירת המחדל בפעילותם המקצועית  רבות  מיומנויות  ב  שתמשיםשונים של מדע ואומנות מ

ומציעה רעיונות    הסכמותשוברת  ה  ,מובנה בין יצירתיות  בסביבה הארגונית קיים מתחיומית.  - היום

  ה רק ערך ההסתגלות ומעריכבדרך כלל מקדמת את  ש  ,ופתרונות חדשים לבין התרבות הארגונית

  כה חשובולכן    מתח זה קיים גם במרבית בתי הספר את העובדים המתאימים עצמם לכללי הקבוצה.  

. להלן  המיומנויות הקשורות לרשת ברירת המחדללשים דגש מיוחד על פיתוח היכולות היצירתיות ו

מצביעים על החשיבות של המיומנויות והיכולות המקודמות על ידי  ה  נעמוד על הממצאים המדעיים

 רשת ברירת המחדל. 

 התעניינות במדע ורלוונטיות אישית של החומר הנלמד 

קטואלית והתעניינות במדע  לכי מוטיבציה פנימית ללימודי מדע, סקרנות אינט  ,מחקרים מראים

קשורות להצלחה בלימודים בבתי הספר. יתרה מזאת, מחקר שהסתמך על הראיונות שנערכו עם  

כי התכונות הללו בקרב צעירים בהיותם עדיין    ,מדע בבריטניה הראהה מעסיקים מובילים בתחום  

 ר לפיתוח קריירה מדעית בעתיד. בבתי הספר הן החשובות ביות

 עתיד לן ופיתוח חז 

לדוה בהווה.  יעילה  ולפעילות  ליצירתיות  תורמת  העתיד  תפיסת  את  לפתח  מחקר    ,המגיכולת 

הש תלמידים  בקרב  וישהתבצע  למיעוטים  סוציוליכים  מצא- שכבה  נמוכה  תפיסה    ,אקונומית  כי 

קשורה לרמה גבוהה    יםוהתנהגותי  יםכוללת בתוכה היבטים רגשיה  , מידברורה של עתידם האק

ם עובדים יותר זמן על  תלמידיה   .יותר של ויסות התנהגותי ולפיתוח אסטרטגיות למידה מועילות

כי בני נוער שפיתחו זהות    , נמצא גם  שיעורי בית, פעילים יותר בכיתה ומקבלים ציונים גבוהים יותר.

סביבת של  וחזון  עוד    העבודה  תעסוקתית  עבורם  גילו  האידיאלית  הספר  בבתי  יכולת  בהיותם 

  , המנוהלות על ידי רשת ברירת המחדל  ,מיומנויות היצירתיותטיפוח ה  תעסוקתית חיובית.  לחקירה

  על חשיבה חופשית  מקדמת  ו  יםוהתעסוקתי  יםלפיתוח החזון העתידי בתחומים האקדמי תורמת  

   .התהליך שיסייע להגשים את החזון

 ביטחון עצמי ורפלקציה עצמית

יצירתיים   פתרונות  כללכרוך,  פיתוח  מטע   ,בדרך  ללמוד  לדעת  וביכולת  היוזם  התלמיד  על  יות. 

ויצל גמישות  ולגלות  ביקורת  עם  מאחורי  יהתמודד  עמידה  ויכולת  עצמי  ביטחון  גם  אך  רתיות, 



ביטחון  המחדל מסייע בקידום תחושת  הכי פיתוח רשת ברירת    ,הרעיונות שלו. מחקרים מראים

ו-רפלקציה  טיפוחבעצמי,  ה אוטוב עצמית  עם  -חשיבה  יעילה  התמודדות  שמאפשר  מה  ביוגרפית, 

אוטיפים השליליים. נמצא, בין היתר, כי ככל שקיימים יותר קשרים בין אזורי  יביקורת ועם הסטר

בעת ביצוע משימה    יםהמוח הכלולים ברשת ברירת המחדל, כך אנשים נתקלים בפחות ספקות עצמי

ביצוע   )למשל,  עם  מב מאתגרת  המתמודדות  המיעוט  קבוצות  לבני  מאתגר    אוטיפים יסטרחן 

נשים בעת  של  , המחקר שבחן שתי קבוצות  הלדוגמ   חברתיים שליליים המטילים ספק ביכולותיהם(.

מצא במתמטיקה  מבחנים  השליליות  ,ביצוע  התחושות  את  לפרש  נטייה  בעלות  נשים  שנבעו  כי   ,

בעלות מודעות עצמית גבוהה התאפיינו ברמה נמוכה  היו  חיובי ו  פןבאו  מסטריאוטיפים שליליים,

פיתוח מיומנויות  של  חשיבות  הוהצליחו יותר במבחן. ממצא זה מצביע על   יםיותר של ספקות עצמי

  נרטיביות ורפלקציה עצמית. 

 אמפתיה ה חשיבות 

גילוי אמפתיה מעלה את ההסתגלות החברתית של התלמידים שקשורה  ,מחקרים מראים גם    כי 

יכולת לדמיין ולבנות בצורה  הכי    ,נמצא  . כךלהצלחה אקדמית. אמפתיה קשורה לפיתוח הדמיון

חברתיות. אינטראקציות חברתיות  -מפורטת אירועים חברתיים עשויה לחזק אמפתיה ומגמות פרו

גם מחוץ    ותחשוב  ןשגים הלימודיים, היההעל  חיוביות משפיעות לטובה על האקלים בבתי הספר ו 

קריטיות להצלחה בסביבות רבות.    , שהןמיומנויות של שיתוף פעולה   ות בית הספר ומקדמ  לכותלי

הצלחה, במיוחד עבור  ל מקצוע חשובה  לגם בעולם התעסוקה רשת קשרים חברתיים עם עמיתים  

 בו הם עובדים. שמיוצגות בתחום -צעירים השייכים לקבוצות תת

אחר, להבין מה חושב בן אדם  הה של  יזווית הראיאת  יכולת לאמץ  ה  ואמרכיב חשוב של אמפתיה ה 

שלו. יכולת זו קיבלה בפסיכולוגיה את שם "התאוריה של    מבטכיצד המצב נראה מנקודת הואחר  

להבין    . פירושה של יכולת זו פעולה בחקר מדעיהבמסגרת שיתוף    יבות רבהחש  והיא בעלת  תודעה"ה

הבעי את  תופסים  למחקר  עמיתים  פיתוח  כיצד  המחלוקות.  ואיפה  ההסכמה  נקודות  איפה  ה, 

חשוב ביותר  מבוסס על חקר הבעיה המדעית  האחר וניהול שיח שיתופי  ה מיומנויות של אימוץ עמדת  

 של לימודי מדע בבתי הספר.  תוכניות הלימודיםבחינוך המדעי, אך נושא זה אינו קיים ב 

פעולה מכיל לאחרים    ,שיתוף  עצויחס  לדמיין את  של האחר קשוריכולת  במצבו  להצלחת    יםמך 

אקלים  כי פיתוח    ,למציאת פתרונות חדשים ויצירתיים. מחקרים מראיםוהפעילות בקבוצות עבודה  

מסייע   האחר  וקבלת  אמפתיה  על  המבוסס  ומתמטיקהכיתתי  מדעים  בלימודי  גם  ו  להצלחה 

 מיוצגות בתחומים הללו.  -אוכלוסיות מגוונות שבדרך כלל תת תלמשיכ

 חוויות חינוכיות אותנטיות 

לתלמידים לחוות חקר מדעי אותנטי   ותהמאפשר ,מתודות למידה, כמו למידה מבוססת פרויקטים

להעלות את המעורבות ואת המוטיבציה ללמוד ולהביא    ותעשוי  ,סביבה שלהםלקהילה ולבהקשר  

פיתוח יצירתיות דורש    הופך את הלמידה למשמעותית.  חקר מדעי  האקדמיים.  ם ההישגילשיפור  

 מחקר.   תכנןאלא ישתדלו בעצמם ל ,כירו ממצאי מחקרים מדעיים של אחריםי שתלמידים לא רק 



 קוגניטיבי וחינוך למחוננים -חברתי  דמיון

למחוננים   וחינוך  של אבחון מחוננים  המיומנויות הקשורות  יהוי  זל  נוטותהפרקטיקות הקיימות 

  משתעקות את דרכי העברת הידע ואת יחסי הכוח החברתיים  ןלרשת הקשב הניהולי. בדרך כלל ה 

ה  ה לרע  ותמפל ו סוציו  תלמידיםאת  ברמה  אוכלוסייה  ולשכבות  מיעוט  לקבוצות  - השייכים 

של    ותחינוך למחוננים לעבור מפרקטיקות המשעתקות את הדרכים הקיימ האקונומית נמוכה. על  

ו  יצירתיות  לטיפוח  ידע  מונח   חקרקידום  להעברת  ורגשית  היצירתי  חברתית  רלוונטיות  בעל   ,

  .מחדלהת על ידי רשת ברירת  ומערכת האבחון לעבור לבחינת המיומנויות המנוהל על  לתלמידים.  

פרספקטיבה של האחר חשובה  ה,  הלדוגמ יצירתית לא פחות מאשר אוצר  ליכולת לאמץ  חשיבה 

הנשענת על הטסטים של רמת    ,ב, אך מערכת האבחון של תלמידים מחונניםמילים ותפיסת מרח

 מתעלמת מהמיומנויות הללו.   ,משכל

מיוצגות  -שינוי זה יאפשר גם לזהות מגוון רחב יותר של תלמידים מחוננים, גם מקרב הקבוצות התת

מחוננים.   לחינוך  במערכות  המחוננות  כעת  מונח  המוגדרתהרחבת  התלמידים  עם  גם  ים  טיב 

טריונים המסורתיים משום שהיא תעניק להם כלים לפיתוח מיומנויותיהם  י כמחוננים על פי הקר

ו  ןוליישומ תסייע בפיתוח מוטיבציה פנימית  כן  בהקשרים הממשיים של קהילה ושוק התעסוקה 

ה את  לקדם  יאפשר  זה  שינוי  משמעותית.  היצירתיות    ת האינטלקטואלימה  רללמידה  את  וגם 

 .צעירים בקרב דור חדש של מדעניםהאתיקה ו
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