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 ;חקר האמוציותב לעתים עוסקים, חינוךמחקרים בתחום ה.  ההוראהלבאמוציות נמצאות ב

  .:נפוצות מאוד במחקר המודרניכמה נטיות מרכזיות מתוך  להצביע על שתי נטיות ןנית

 של הבחירה האישית והמחויבות והמוסרית הפרסונאליתסוגיית ניתוח האמוציות כ -

בהתייחס לתודעת " האינטליגנציה הרגשית" אודות הרעיונות הנפוצים,  כך. המורה

 בחירה אישית ומתעלמים לה שליחסים לפיתוח אמוציות בקרבם כשא מתי,המורים

חשוב לציין . מההשפעה המכרעת של ההקשר שבתוכו מתבצעת העבודה הפדגוגית

תוך כדי התעלמות  , הכרחית ואישית של המורהדגש יתר על אמוציות כבחירה, כי

על מנת להבין את .  עלול רק להקשות על המורים ולהגביר את השחיקה,מסביבתם

ווית ז יש צורך לפנות ל,עבודת המורהבגשי הרמקומו וחשיבותו של הפן 

  . סוציולוגית ופוליטית יותר

נשים בכלל ודגש על האמפתיה והדאגה כמאפיין של אתיקה ניתוח פמיניסטי ששם  -

 עים על חשיבות יהחוקרים הפמיניסטיים מצב. בפרט, ושל התודעה של מורות

 להתעלם שוליים ו להנטייה לדחוק אותן עבור ההוראה האיכותית ועל תכונות אלו

אך גם לא .  במדיניות הרשמית של רפורמה חינוכית וניהול מוסדות החינוך,מהן

בהקשר של רפורמה ,  על דאגהיתר- שדגשכךרבים מהמחברים האלה הכירו ב

עלול להביא את המורים , רציונאלית שאינה לוקחת בחשבון את צרכי המורים

אשר המדיניות הרשמית מקשה כ,  הסביבהלהקרבת האינטרסים שלהם למען צרכי

 . מעשית והטיפול של מורה בתלמידדאגההיכולת ליותר ויותר על 

  

החוקרת את רק מחקרים מעטים עד כה התייחסו לאמוציות מנקודת מבט סוציולוגית , מוראכ

עובדים ובארגון מחודש של עבודתם בעת הם  ןהבת ורגמסל הקשראמוציות המורים ב

, נחקרו הסיכונים האמוציונאליים ובתחושות של אובדן, תרבין הי. פורמה החינוכיתרה

מעניין לציין כי . נכפות מבחוץהרפורמות מהירות איתן  שמביאות ,הקרבה עצמית ואשמה

מחקרים מסוג זה מהווים ,  כאמוראך, גליה ובאוסטרליהנ באו בוצע,רוב המחקרים האלו

  מתייחסים אל,שינוי החינוכי מרבית המחקרים שפונים לניתוח האמוציות בהקשר ה.מיעוט

מסייע למבצעי המדיניות לנהל את המורים ולהתגבר על התנגדותם הכלי כרק , הרגשות

אכזבה אינן , כעס, להט, שמחה -גון כ,  לוויסותפחות יציבות ופחות ניתנותאמוציות . לשינוי

, פתיחות, אימון -מעודדות ה" הנוחות"לעומת האמוציות , זוכות להתייחסות בהקשר החינוכי



 מכירים ,ימבצעי הרפורמה ומנהלים המבצעים את השינוי המערכת. עבודה בקבוצות

  . בעל עוצמה"סם ממריץ "–כ אך לא , "משכך כאבים "–כ באמוציות של מורים 

  

סיכולוגית המחקר הנוכחי מתבסס על ארבע טענות שהוסקו מתוך הספרות הסוציולוגית והפ

  : היחסים בין מורה לתלמידים במסגרתאודות האמוציות ומיקומן

  . פרקטיקה אמוציונאלית הינה-הוראה  -

אישי -תהליך ביןהיא , הבנה רגשית. הוראה ולמידה דורשים הבנה רגשית -

חווה  אישיות אחת נכנסת לשדה החוויות של האישיות השנייה ורשאמתרחש כה

ת רגשית תמיד באו הבנה קוגניטיבית והבנה ,חשוב להדגיש כי. חוויות דומות

.  נה רגשית קשורה למונח של הטקט הפדגוגיבה.   הטהורהבשילוב ולא בצורתן

 זהו ,הבנות- לטעיות ולאי לעתים קרובות עלולים לגרום, תהליכים של הבנה רגשית

. הדבר מתרחש גם בכיתה. יומית-אישיים בשגרה יום- מאפיין תמידי של יחסים בין

ת את החוויות האמוציונאליות  מנתק,דינאמיקה של יחסי הכוחה, לעיתים קרובות

מורים לעתים טועים באשר . של המורים מהחוויות האמוציונאלית של התלמידים

 .  וטעיות אלה מפריעות לתהליכי הלימוד)לכיוון השלילי (לאמוציות התלמידים

 במקרה של הבדלים ,הפער בהבנה הרגשית עלול להיות עוד יותר משמעותי

נה ב יש לתת עדיפות ליצירת התנאים שיאפשרו ה.מעמדיים אתניים או ,תרבותיים

 . קוגניטיבית ורגשית טובה יותר בין מורים לתלמידים

את לעיתים להפגין מורה נאלץ . תשל עבודה אמוציונאליהינה אופן , האהור -

למצב שבו הוא חש לגרום לעצמו , באופן מודעואף , האמוציות שהוא מוצא נכון

משום , את באור שלילירואים תופעה ז חלק החוקרים . ללואת האמוצות ה

תמורת הרגשית של המורה כוללת משא ומתן סביב חלקים הזהות שלהערכתם היא 

תפישות אחרות מדגישות את ההנאה של , לעומת זאת.  תחושת הביטחון התעסוקתי

משחק התפקיד וסבורות כי העבודה האמוציונאלית כוללת את גרעין של אמוציות 

ה תוצאה של יחס העבודה האמוציונאלית הינ, לעיתים ,ן כי חשוב לציי.אמיתיות

תנאי בהם מהווה מקור לפגיעות המורה במקומות והיא  ,של מורה לתלמידים

 .  על פיתוח האמוציות המתאימותיםהעבודה מקש

 מהיעדים המוסריים שלהם ומיכולתם להשיג הינן בלתי נפרדותאמוציות של מורים  -

 האנשים האחרים ולכן הן אתוות בסיס להבנתנו  אמוציות מה.את היעדים הללו

טענות . עליה נשענת החברה, מהוות חלק אינטגראלי של התשתית המוסרית

-השגת או אי, כמו כן. ופעולות מוסריות מבוססות על הבנה קוגניטיבית ורגשית

 . השגת של יעדים מוסריים מלווה באמוציות המתאימות

  



וימים של הוראה אמוציונאלית והשינוי החינוכי המחקר הנוכחי בוחן את ההיבטים המס

 זוהו על ידי ,המורים שהשתתפו במחקר).  קנדה(ח בכמה בתי ספר בטורונטו - בכיתות ז

הנהלת בית הספר כבעלי מחויבות להשגת תוצאות לימודיות ולמימוש קוריקולום 

 בניגוד לשיח ,מעניין לציין כי.  אינטגרטיבי וצורות אלטרנטיביות של הערכה בכיתה

בחוויות ובהבעת , המחקר שלנו לא מצא הבדלים גדולים בתגובות אמוציונאליות, הפמיניסטי

נטייתם ק בגלל  בדיוםייתכן כי המורים בחרו את מקצוע. האמוציות בין מורים למורות

 השינוי החינוכי השפיע על תגובות המורים ,המחקר הראה כי. לדאגה וטיפולהמוקדמת 

כאשר במרכז עומדים היחסים האמוציונאליים בין מורה , ית שלהםלשגרה המקצוע

  . םלתלמידי

  

של אהבה אמוציונאלית עלתה תמונה  ,ערכו עם המורים המשתתפים במחקרנבראיונות ש

ראינו כי מחויבויות המורים בכיתה . ניסיונות המורים ליצור אווירה בטוחה ותומכת, ודאגה

יים שלהם עם התלמידים ולא רק נושאים של הוראה  את האמוציות ואת היחסים הרגשכללה

המורים הסכימו כי בניית ההבנה הרגשית עם התלמידים חיונית גם עבור . קוגניטיבית

 ,ונאלי של העבודהיצואופי האמה. הישגיהם הלימודיים וגם עבור הקניית מיומנויות החיים

,  כמטרהצמם המורים החברתיים והרגשיים ששמו לע, הרחיב את מגוון היעדים האקדמיים

  . נדה של הרפורמה'בהתייחס לילדים הרבה מעבר למה שכלול באג

  

היו תלויות במידה ניכרת מהערכת  , האמוציות שחשו המורים למסגרות בהם הם עבדו

.  גם הגורם העיקרי ביחסם לשינויים ורפורמותוזה.  לתלמידיםומוסדות אלהביאו התועלת ש

 לטיפול שנתפשו כתורמות) ות גישה או פתוחהערכת שעמ, למשל(מסגרות אלטרנטיביות 

. לא הייתה הקרבה של אינטרסים עצמיים, יחד עם זאת.  באור חיוביות היו מתקבל,והוראה

 .זומורים שתמכו בהעברה למערכת שעות גמישה גם חשו מאוד בנוח לעבוד בצורה 

ם ושל התייחסותם סטרטגיה פדגוגית על ידי המוריאאמוציות גם עמדו במרכז של בחירת 

שתערב , המורים בחרו באסטרטגיה פדגוגית שתתאים ליחסיהם עם התלמידים. לקוריקולום

התחושה של המורים במחקר ששינוי זה .באופן אמוציונאליגם את התלמידים וגם את עצמם 

הצרכים .  שיטות ההוראה המועדפות על ידיהםאתעם תפישתם , יד ביד הלך ,יתרום לילדים

   .היו קשורים אלו באלו, ליים של התלמידים והתמורה האמוציונאלית של המוריםהאמוציונא

  

התייחסות רצינית של רפורמות חינוכיות לנושא של בברור הצורך , לאור כל האמור לעיל

  :בין הצעדים המתבקשים.  אמוציות המורים והיבטים אמוציונאליים של הלימוד

ורה עבור כזיות של אמוציות המשיח של הרפורמה החינוכית חייב להכיר במר -

  .תהליכים ותוצאות הלמידה



; הישגי המורים והכרה בעבודתם הקשה בהגאהשל המדיניות החינוכית הכרה  -

חשוב לבנות את המדיניות החינוכית על בסיס ההכרה בהישגים ולא רק על בסיס 

 .יםכישלונות חינוכי

, 1כפי שהראה אליאס. תחושות גאווה ובושה הינם תגובות טבעיות לפעילות עבר -

.  הביאו איתם את הדחקת הבושה,תהליכי המודרניזציה בציביליזציה המערבית

נטען כי קונפליקטים חברתיים רבים במערב נובעים מהתכונה הבסיסית הזאת של 

מה שמביא לצורות שונות של ,  אי יכולת להכיר בבושה–הציביליזציה המערבית 

 צורך בתהליכים של הכרת הבושה על ידי  יש,על מנת למנוע זאת. העברת האשמה

 יש לבנות את ,מודל זהלפי . )Scheff(כל צד בריטואלים של היטהרות והתנצלות 

די להגיע לרפורמה כהיחסים בין הממשלה לבין איגודים מקצועיים של המורים 

 .מוסכמת

 תוך לאהוראה האת ההיבטים האמוציונאליים של הבנות במהלך הרפורמה יש ל -

  .ומיומנויות מקצועיות יעדי קוריקולום, ההוראה, סטנדרטים של הלמידהמערכת ה

 אלא הן חלק אינטגראלי ,אמוציות אינן סתם אמצעי של תמיכה בתהליך הלימוד

 .וחיוני של ההוראה

לשם כך יש צורך  - מצד קובעי מדיניות , בתהליך החינוכיהאמוציות מרכזיות הבנה  -

 . ל קובעי המדיניות לבין המוריםבהבנה רגשית טובה יותר בין הדרג ש

יש . ונן עד לשלביו הקטניםותהליך הרפורמה צריך להיות פחות רציונאלי ולא מתכ -

תהליכים .  להשאיר מרחב ליצירתיות פדגוגית ולגישות של מעורבות אמוציונאלית

של תכנון וקבלת ההחלטות אמורים לשחרר את האמוציות ולא להשתיקן או 

 . להדחיקן

 לא ,לכך שהעבודה הרבה של ניהול ותכנון במהלך ביצוע הרפורמהיש לדאוג  -

 יחסים האמוציונאליים בין מורה לתלמידיםמרקם התפגע ב

על המערכת ליצור תנאים לפיתוח קשרים אמוציונאליים בין מורה לתלמידיו וסוגי  -

מרכיבים מסוימים של , לעומת זאת;  בסיס ללמידה טובהיהוו שונים שהבנה

 יים מקצועםלריבוי מוריתהליך שגורם , התמקצעות של מוריםם דרושירפורמה 

 .ופיצול היחסים בין תלמידים למורים

                                                 
1 Norbert Elias –) 1897-1990 (התפרס בזכות עבודתו על ההתפתחויות . סוציולוג והוגה דעות
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