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אך השאלה היא לא רק תפקיד . ת בהוראהבעת אחרונה עלה האינטרס לתפקיד האמוציו

מציאת הקשר בין אמוציות .  הקשר בינן לבין זהות המורהאהאמוציות בתהליך ההוראה אל

. לבין זהות המורה דורשת עבודה פרשנית רבה שבמרכזה עומדים נראטיבים של מורים

רים בהתייחס למו; המתודה של המחקר הנרטיבי מאפשרת שחזור פרשני של חלקים מהחיים

,  של השיח החברתיו לראות את חשיבותת מאפשר,היא מציעה הבנה של תרבות המורים

החוקרים עשו צעד אחד קדימה והציעו מחלק .  התרבותי והממסדי עבור כינון זהות המורה

דרך להבנה של אופי כינון כנראטיב לא רק . כבנויה באופן נראטיבי, תפישה של זהות עצמה

יפור נראטיבי וניתן לתארה באמצעות המונחים המאפיינים את  היא סה זהות עצמ;הזהות

פורים האלה חשובים גם כאמצעי יהס. דמויות, עלילות, כגון נושאים ,תיאור הנראטיב

מי "ניתוח זה מאפשר למקד את שאלת הזהות לא בשאלת . להבנה עצמית וגם ככלי לפעולה

כפי שהיא , בית מנתחת זהותמתודה נראטי".  מתי"ו" איפה", "כיצד"אלה בשאלות " הוא

באמצעות הדגשת הטמעת האני  ,ייצוג עצמי, אינטראקציה חברתית, משתקפת בדיבור

אמוציות הן אלה שמשייכות את ; אמוציות הן אחת הדרכים לכינון הזהות. בקונטקסט

אמוציות מעניקות לנו פרספקטיבה פנימית . המשמעות האישית להתרשמויותינו השונות

  .  לחוויותלפירוש ולמענה

  

מחקרים חדשים בתחומים דיסציפלינאריים שונים מדגישים את חשיבות האמוציות 

. בהכרת העולם ובכינון הערכים,  בקומוניקציה, במוטיבציה ללמוד, בהישרדות ובהסתגלות

 שהוראה אינה עיסוק טכני משום, חוקרים מדגישים את האופי הייחודי של אמוציות המורים

לתוך עבודתם " משקיעים את עצמם" מורים ש.  לאישיות המורה קשורה גםבלבד אלא

הוראה והסביבה הכיתתית הופכות למקור , לכן. ממזגים את האישית והמקצועית שלהן

  . אך גם לפגיעות, העיקרי של הערכה עצמית

  

 הן אינן רק תוצאה של נטיות אישיות או תכונות י אמוציות המורים תהיה כאתתפישתנו 

. אלא חוויות חברתיות ופוליטיות שנוצרות מתוך ארגון וניהול עבודת ההוראהפסיכולוגיות 

זאת אומרת כי ייצוג וחווית האמוציות . יש להדגיש את הכינון החברתי של האמוציות

אמוציות המורים מובנות בתוך , כך. תלויים במוסכמות ובנורמות חברתיות ותרבותיות



המאפיינים את תרבויות המורים ואת המצב ,  היחסים החברתיים  ומערכות הערכיםתמסגר

  . בבתי הספר

  

קונסטרוקציה לדיכוטומיות -אמוציה מובילה אותנו לניסיון לבצע דהה אתתפישתנו 

. במהלך החיים" היסטוריה של אמוציות"רגש ולפתח /פרטי ושכל/המסורתיות של ציבורי

רציונאלית הופרכה -ח אי אמוציה לשכל והטענה כי תגובה רגשית היא בהכרןהדיכוטומיה בי

-הגישות הפמיניסטית והחברתית.  במיוחד במסגרת השיח הפמיניסטי, במחקרים שונים

 שהם מגדירים את מה שניתן מכיוון, תרבותית מדגישות את חשיבות יחסי הכוח והשלטון

השיח של . הם מזמנים את האמוציות כאמיתיות וכוזבות, לבטא ומה  שלא ניתן לבטא

היחס בין , ןלכ.  השוויון המעמדי-י לחזק או להחליש את יחסי הכוח ואת איהאמוציות עשו

שכלי תלוי .  יהידע לבין האמוציה אמור להיות לא דיכוטומי אלא של קשר וכינון הדד

אך גם הרגשי תלוי ,  השדה השכלי נובעת מההעדפות הרגשיותמשום שבחירת, ברגשי

התנהגות חברתית וקבלת ההחלטות תלויות . משום שאמוציות זקוקות לפירוש שכלי, בשכלי

  .באמוציות ובתחושות במידה לא פחותה מאשר בתהליכים שכליים

  

ניתן לדבר על שלוש תיאוריות של השפעת האמוציות על התהליכים של כינון , באופן כללי

  :הזהות

 הדגיש שילוב של , בהתייחסו לזהות,קסוןיאר. גישה של אריקסון וממשיכיו .1

המחקרים האמפיריים שנעשו על ידי , יחד עם זאת.  וחברתייםהיבטים אישיים

תרבותי - ברתיחלאינדיבידואלי על פני נתנו עדיפות אנליטית , אריקסון וממשיכיו

חשוב להדגיש כי החלוקה . על מנת ליצור תמונה דינמית של האישיות בכללותה

ת ויוצרת מניחה  כינון מפוצל של הזהובין הזהות האישית לבין הזהות החברתית 

זהות נתפשת . יחסית ,אך עצמאיים, תפישה של הזהות כמכלול של גורמים קשורים

אישיות . כישות גמישה ופרגמאטית שמאפשרת לפרט להסתגל להקשרים שונים

אך לתהליכים אמוציונאליים , נוצרת גם מתוך כוחות עצמיים וגם כתגובה לסביבה

אמוציה ; לת מהסוג האריקסוני זהות מפוצאין תפקיד משמעותי בכינון ותחזוקת

  .תרבותי-אינה נתפסת כישות חברתית ואין אזכור ליחסי הכוח בהקשר החברתי

ויגוטסקי נותן עדיפות אנליטית . תרבותית של ויגוטסקי-הגישה החברתית .2

ויגוטסקי עצמו לא , אומנם. לתהליכים תרבותיים בתור משפיעים על ההתפתחות

רעיונותיו לגבי ההתפתחות אך , ח זה בכתביועסק בשאלת הזהות ולא השתמש במונ

. אינדיבידואלית עשויים להיות מסגרת יעילה להבנת תהליכים של כינון הזהותה

 תהליכים קוגניטיביים אינדיבידואליים מובנים רק בהקשר ,אליבא דויגוטסקי

) כצורת הפעולה(לכן הדגש הוא על הפעולה ועל הדיבור . תרבותי-הסוציו

מערכות סימבוליות אלה אינן רק מערכות .  כלים סימבולייםשמתבצע באמצעות



תיאוריה של ה. מגבילות ומשנות את הפעולה, הן מעצימות; רפרזנטטיביות

ותיים תרב-  אמוציות כמרכיבים סוציושל ןויגוטסקי עשויה להאיר על תפקיד

 לתפישת האמוציות כחלק של תפקוד מנטאלי שמתרחש גם ברמה האישית ולהביא

דגש של ויגוטסקי על חשיבות הפעולה מראה כי כינון הזהות . ה הקבוצתיתוגם ברמ

 ניתן לראות בזהות .מפגש בין בחירות אישיות לאמצעים תרבותייםעת המתרחש ב

, אישיים-מכלול מסודר של מרכיבים שונים וביניהם מיומנויות של יחסים בין

אך , הוא מתפקדמרכיבים אלה תלויים בפעילויות הפרט ובסביבה בה ; אמוציות

 .גישה זאת אינה מתמקדת בתפקיד יחסי הכוח

כגון (סטרוקטורליסטיים - תיאורטיקניים פוסט. סטרוקטורליסטית-הגישה הפוסט .3

 : יוצאים כנגד שני רעיונות מרכזיים של הגישות הקודמות) 'בהבה ואח, פוקו

 ;תפישה של כינון הזהות במנותק מההקשר הפוליטי  .א

 .תפישה של זהות מאוחדת  .ב

במפגש בין , פוקו טוען כי יש לראות את כינון הזהות בתוך המסגרת ההיסטורית

הניתוח ; כאשר זהות הינה גם סובייקט וגם אובייקט של החוויה, משמעות לחוויה

זהות נוצרת . בשיח של החוויה ולא בחוויה עצמה, אפוא, של הזהות מתמקד

שינוי ; לשיח התרבותבמרחב הדינאמי שנוצר בפגישות בין שיח הסובייקטיביות 

זהות נמצאת בתהליך של .  בפרקטיקה הדיסקורסיבית מביאה לשינוי בזהות

חוויות , םסובייקטיביי-  תהליך דינאמי של שיחים אינטרהז, התהוות מתמדת

זהות נמצאת , ות ותרבות מכוננת אותנובאנחנו מכוננים תר. ואמוציות

רוקטורליסטית הוא סט-המאפיין של הגישה הפוסט. בטרנספורמציה מתמדת

. תרבותי בכינון הזהות ובפירוש של משמעותה-הדגשת חשיבות ההקשר החברתי

סטרוקטורליסטית מכירים בתפקידן החשוב -מחקרים אחרונים בתיאוריה הפוסט

חשוב להדגיש את תפישת האמוציות כממוקמות בתוך . של האמוציות בכינון הזהות

לתהליך הדינאמי . כוח ונבנות על ידיהםכבונות יחסי , פוליטי מסוים-הקשר חברתי

אמוציות מהוות הגורם המתווך בין ; של כינון הזהות יש היבטים אמוציונאליים

משום שהן , "הדבק של הזהות"הן מהוות . טיעונים ואמונות, הערכות, מחשבות

תפישת הזהות של ישות דינאמית מכירה במגוון .  משייכות את המשמעות לחוויות

המכוונת " מדיניות הזהות"רחב של אפשרויות של שינוי עצמי ופותחת פתח ל

  . לטרנספורמציה של הזהויות

  

. בין היתר בדיאלוג של אמוציות, זהות נבנית בתהליך הדיאלוגי בין הפרט לבין הסביבה

במקרה ; ת קשורה להכרה מצד אחרים מאפשר לראות כי זהו1מונח הדיאלוגיות של בכטין

                                                 
 . של פדגוגיה ומתודולוגיה2' ראה גיליון מס 1



. עמיתים, הורים,  במסגרת הדיאלוג המתמשך למול תלמידיםתשל מורה הכרה זאת מתרחש

סטרוקטורליסטית - במסגרת הגישה הפוסט? כיצד נוכל לראות את תהליך כינון זהות המורה

מסדית  תוצר לוואי של יחסי כוח במסגרת מהיאניתן לומר כי זהות המורה ) כמו של פוקו(

ניתן ) מרקסיסטית- בתיאוריה הניאו, למשל(תרבותית -חברתיתבמסגרת הגישה ה.  מנרמלת

 ומעניקה  במרכז ,תשנמצא) agency( הסוכנות ראות את כינון זהות המורה במונחיל

 היא מקבלת משמעות ויוצרת פעילויות שבאמצעותם לתפקידים שונים אונטולוגיתעדיפות 

סטרוקטורליסטית שוללת כל -הגישה הפוסט, חברתית-בותית בשונה מהגישה התר.התנגדות

כולל שיח של , היא מדגישה את הפרקטיקה הדיסקורסיבית, בסיס הומניסטי לזהות  המורה

  .כוח כמכוננים את זהותוהואת יחסי , אמוציה

  

נטען כי הגורם המתווך בקשר , בספרות המחקרית שדנה בקשר בין אמוציות לזהות המורה

הגישה . לקציהפ זאת אומרת יכולת לפעילות מכוונת או ר,המורה) agency(ות זה הוא סוכנ

, שמשתקפת גם בתיאוריה של אריקסון, פילוסופיה המערביתבהמקובלת בפסיכולוגיה ו

תרבותית רואה את - הגישה הסוציו,לעומת זאת; משייכת סוכנות זאת לתחום האינדיבידואלי

פעילות אינדיבידואלית נטמעת .  שלמהצההסוכנות כמפוצלת חברתית או שייכת לקבו

סטרוקטורליסטית עושה צעד נוסף קדימה בהנחה -טגישה פוס. אישיים- במרקם היחסים הבין

  . מהם היא נוצרת, יתן לנתק סוכנות זאת מיחסי הכוחכי לא נ

  

באופן היסטורי בארצות הברית ובבריטניה מורה בבית ספר יסודי מלמד באווירה שמעודדת 

. אמונה באוטונומיה אישית ובהשקעת משאבים אישיים,  אינדיבידואליזםתפישות של

מורים יודעים ללמוד ולהפנים את . המחקר מצביע על תחושת הנתק בקרב המורים

יחד עם . שתיקותו" הולמים"ערכת באמצעות ביטויים התפקידים שנועדו להם על ידי המ

המערכת . השקפתו הכלליתאין ספק שפעילויות והתייחסויות המורה נובעים מ, זאת

הארגונית של בית הספר מעצבת את תפישות המורה אודות מה ראוי לו להרגיש במהלך 

השאלה היא רק באיזו מידה הנורמות הארגוניות אודות רפרזנטציה של האמוציות ; ההוראה

  .משפיעות על האמוציות עצמן

  

היא ; שיים במהותםתרבותית רואה את ההוראה והלמידה כתהליכים רג-הגישה החברתית

.  תלמיד מרכיב בסיסי של תהליכי הלימוד-אישית והיחס מורה-רואה באינטראקציה בין

 מיזוג התחומים של אישי ומקצועי, נטען כי הוראה דורשת השקעה של כל אישיות המורה

אמוציות של דאגה כלפי הילדים יוצרות פגיעות חזקה למול כל שינויים בסביבה . בחייו

ר יסודיים בבריטניה מחקרים מצביעים כי מורים של בתי ספ.  ברמת המדיניותהמקצועית או

הערכה עצמית : משום שאמורים להרגיש אמוציות מנוגדות, פרדוקסאלינמצאים במצב 



ההורים והתלמידים יוצרים מערכות רגשיות  ;ואגוצנטריות למול דאגה לילדים ואלטרואיזם

  . תפישתם העצמית של המוריםלעתים סותרות אחש

  

ניסיתי להראות כיצד אמוציות , במחקריי הקודמים אודות תפקיד האמוציות בהוראה מדעים

יחסי הכוח וכיצד נבנות נורמות ו, אידיאולוגיה,  תרבות בית ספריתאלה נטועות בתוך

.  ניתן לחשוף מהרגשותאילוות ערגשיות שמנהלות את חיים הרגשיים של המורה וקוב

 בתוך יםאני סבור כי שיח הזהות ושיח האמוציות של המורים נוצר, ך על פוקומבהסת

. בהתייחס לדרישות וציפיות שאליהן מורה חייב להתאים את עצמו, מערכת בית ספרית

מורים נדרשים להשאיר את האמוציות מחוץ לכיתה על מנת להיראות , למשל

אנו סבורים כי . 'להיות מהסוג המוכר לתלמידים וכו הזהות המורה אמור; אובייקטיביים

 הדרך להתנגדות לפרקטיקות של כינון הזהות והאמוציות של המורה היא לא בשחרור של

האמוציונאליות הסובייקטיבית המדוכאת אלא כינון של האמוציונאליות המנוגדת להגמוניה 

  . טוטלית, תרבותית שכופה על המורים זהות אחידה

  

 לכן; תרבותית מניחה את קיום הזהות והאני לפני הפרקטיקה של השיח-רתיתהגישה החב

סטרוקטורליסטית -הגישה הפוסט. במסגרת גישה זאת המטרה היא לחזור לזהות בסיסית זאת

.  מתארת את הכינון הפוליטי והתרבותי של זהות המורה במהלך משא ומתן חברתי תמידי

מונחים של הכוונות  את המורה סותרתתפישה זאת של כינון זהות ופיצול זהות ה

השאלה המרכזית היא כמובן האם ניתן להפוך  .  האוטונומיות המושרשים בשיח הליברלי

ראיה של זהות המורה . את הפרקטיקות הדיסקורסיביות הרגרסיביות וכנון זהויות חדשות

ורמציה יכולת של טרנספ. כתוצר לוואי של השיח אינה שוללת את היכולת של שינוי עצמי

כאשר , ינו מורכבת מפעולות שונותי לתפישתה כפרפורמאטיבית דהההזהות קשורשל 

טרנספורמציה קשור ביכולת הסיכוי ל. פעולות בלבד קובעות את מעמדה האונטולוגי

היעדר המשכיות הופך להיות . לא לעמוד בציפיות ובנורמות, יק את המשכיות הפעולותסלהפ

.   משחקות תפקיד חשוב בתהליך הטרנספורמטיביאמוציות. מקום לסוכנות החדשה

   . טרנספורמציה של זהות אפשרית עם שינוי המאפיינים האמוציונאליים של חוויות המורה

  

 קשורות, אמוציות המהוות חלק בלתי נפרד מההוראה ומהוות מרכיב פדגוגי חיוני

פגיעות לעתים  תחושת ה, למשל, כך). היבט מוסרי(וערכים ) היבט פוליטי(לאינטרסים 

מביאה את המורים להכרה בצורך בפעילות פוליטית שתאפשר להגיע להכרה חברתית של 

נטען כי רפלקציה .  זהותם ושחזור התנאים ההכרחיים לביצוע טוב של עבודתם

משום שהם ,  יכולים לסייע בהתמודדות עם הפגיעותם נראטיב וסיפורי,אוטוביוגרפית

חומרים ועמיתים ופותחים את הדרך לזוויות , רעיונותגורמים למעורבות משמעותית עם 

  . ראייה אלטרנטיביות



  

מאפשר , זהות ויחסי הכוח, סטרוקטורליסטי של היחסים בין אמוציות-התיאור הפוסט

למורים להבין כי אמוציות הינן בעלות מאפיינים אפיסטמולוגיים ורגשיים שעשויים ליצור 

לשאול את עצמם לא רק כיצד השיח על , שוב אחרת מורים לחתמעודדגישה זאת .  התנגדות

קים אותם מחייהם הרגשיים אלא גם תנמות הממסדיות הנהוגות בבתי ספר מהאמוציות והנור

ההבנה של הטיב הפוליטי , בנוסף לכך. כיצד הם מכוננים בעצמם את חייהם הרגשיים

- השיח הפוסט.והחברתי של האמוציות עשויה לסייע למורים בהזדהות עם מורים אחרים

כחיות ומברר את ו בהיסטוריות הנתדחות ומרגיונאליויי חושף אמוציות נסטרוקטורליסט

פיתוח מודעות אודות התגובה האמוציונאלית כסוג של . עברההיסטוריות של המקורותיהם ו

יאפשרו , קבוצתית ופרטית גם יחד, ידע ושימוש בכוח האמוציות כבסיס להתנגדות חברתית

בין האסטרטגיות .  את חוויותיהם ורגשותיהם ולהשתמש בהם להעצמהלמורים לארגן

  :גדות ניתן למנותנלפיתוח המודעות לתפקיד האמוציות בהוראה ובהת

  ; בקרב המורים והנחייהפיתוח יחסי הדרכה -

 ;הקמת קבוצות מורים למען יצירת קשרים מקצועיים ורגשיים -

 .המורה שמכוונת לכינון מחדש של זהות פרקטיקה רפלקטיבית -

  

  

 

  

  

  

  


