
 

 

ר גילי בסקין "ד /אימון לקידום תרבות אימונית בבית ספר  

     

יצור תוצאות על  משמעותיתה תוהשפעגבי תחום האימון המקצועי רושם בקביעות הישגים מתועדים ל

אינם שונים בעולם חינוך הארגוני  .בארגונים ברחבי העולם ביצועי מצוינותעל קידום ותוצרים משופרים ו

נאספות בהדרגה , אליה אני משתייכתקבוצה , ספר ירים ומאמנים בתחום אימון בבתבקרב  חוק .בהיבט זה

מהווה  ,מנהליםובניהול באימון תומך . שגיםייה ובהיתפקיד מרכזי בעש מלאשאימון יכול ל ,עדויות לכך

ומקדם השגת תוצרי למידה משופרים על  ידהמתהליכי ל עמיקמ, בבתי ספר לטרנספורמציה רקטליזאטו

אמונה בפוטנציאל הגלום בכל אחד ל בתי הספר את מחדשהאימון מחבר  .ת הספרקהילת ביחברי ל כל ידי

                            .שבו מאנשי החינוך מהתלמידים ובכל אחד

 vanNieuwerburgh, 2012;  0202, בסקין ;Wise & Jacobo, 2010; Kee et al., 2010) 

.(Kreindler & Beskin, 2008)  

בית הספר הוא לכן . עם ניהולגם הרבה מן המשותף לאימון  .ון הרבה מן המשותף עם למידה והוראהמלאי

 . (Beskin, 2012) נייםאימותהליכים קיום לומתאים ביותר מקום טבעי 

 ,ברח ארגוני ערךמב וכלהסגנון ניהולי בהחל . בקשת  רחבה של אופנים להתבטאאימון בבית ספר יכול 

ומקדמים  כולם מטפחים .ואף הוריםתלמידים  ,תיםווצ ,מוריםה, ת/המנהלבים ומשול מעורבים וב

 .שלהם את היכולות הבין אישיות והתוך אישיות בהתמדה  תוך האימון

(Suggett, 2006; Roberts & Henderson, 2005; Brown et al., 2005).. 

של  עצמיהטחון יבה מקרה טיפוחבכל הוא Tulpa (0222 ) ל פיהדגש ע ,קבוצותאו /ניתן לאמן יחידים ו

בהן ליות אמסגרות פורמלליות ועד אשיחות בלתי פורמעל המנעד שבין האימון יכול להתבצע . המתאמנים

ל בית הספר בכדי אמוזמנים  אלה . על ידי אנשי מקצוע ,על פי רבהמובלים תהליכים מובנים מתקיימים 

סוג נוסף של שימוש באימון על ידי אנשים  (.(Fullan, 2003. לקדם נושא מוגדר או שינוי מבוקש

תהליכי פיתוח בהם השימוש באימון בא לידי ביטוי כטכניקה או מיומנות כחלק מהוא  למערכת חיצוניים

 . שתי נקודות חולשה זה אני מוצאתשכבשימוש . (Henderson, 2011).תומכת

 ואימון הינ. שכזו ת התערבותתוכנישימוש המוגבל המתואר באימון בה הינה ,הראשונהנקודת החולשה 

(. (Whitmore, 2004דרך חשיבה והוויה  ,דרך התייחסות לאנשיםאימון הינו  .שפה ואוסף ערכים ,גישה

אלא דרך להביא לביטוי מלא את , Tolhurst (0222)לדעת , בארגז םיכלאסופת אימון אינו רק 

 . אנשי החינוךהטמון בכל אחד מהפוטנציאל  

שהיא התערבות או בתוכנית השינוי עצם הכרוכה ב ,ה בשימוש באימון כמתוארישניה ההחולשנקודת 

עשויה לתרום ולקדם אך יכולה במקביל גם  ,מלמעלה מוכתבתנדה 'עם אגתוכנית  .חיצונית לבית הספר

 המרמז , לאנשי החינוך המקומייםמסר לא מכוון בצורה זו  מועבר , לעיתים. לייצר אנטגוניזם מקומי



 

 

קטין את להע ווגעשוי לפ מסר כזה .הםסיון שלינבדע ויחוסר הערכה והכרה ב, יהםתויכולב אמוןחוסר ל

 (.  0202, בסקין)בים יומחשל אנשי חינוך וצוותים מנוסים ותפישת הערך העצמי 

אימון כתפישה המתבטאת  -וןמהאי על ערכי ושפת ומתבססים מייםפניהנשענים על כוחות תהליכי שינוי 

לעיתים  ,על התהליך בתוך הארגון ולכן והאחריותיות ריותחאת האמותירים   ,ת במקוםבעבודה היומיומי

המוצעים על ידי  אלה הפתרונות המתאימים ביותר הם, כמו בכל תהליך אימוני. יםקרובות עדיפ

; 0202,בסקין. )להם  המודעים לחוזקות היחודיות, ספר זה אנשי ביתבמקרה , ה/ת עצמו/המתאמן

Beskin, 2012a ;(vanNieuwerburgh & Pasmore, 2012. 

לקראת יצירת תרבות אימונית ת /עם מאמןשל עבודה , להלןלהצעה שלי  ותשתי הנקודות הללו מוביל

     .הספר בבית

- ארגוןראשית יש להבהיר מהי תרבות אימונית ב

 ,סטית לעבודהכגישה הומני Beskin, 2012 )* )תרבות אימונית הוגדרה על ידי קבוצת דלפי של מומחים

 הרקמת קבוצנתוך התהליך . יתוח וקידום אנשיומיקוד בפבמקביל להמיקוד בפיתוח הארגון משולב  בה

 & Clutterbuck & Megisson,2006 Hord;. )חברי ארגוןמלוכדת  ומחויבת של  ,מקצועית

Hall,2006.) 

 ,(0111)סטה וגרמסטון קוהיו  ,ספר הראשונים להציע מה שניתן ליחס כבסיס לתרבות אימונית בבית

ירו את התרבות הגד הם .סגל המוריםבהמיקוד שלהם היה בעיקר . יטיביכשהניחו את היסוד לאימון הקוגנ

אקלים היה המונח )שבה מיומנות אימונית יוצרת אקלים אימוני , ית הספר להיות כזובהניהולית הראויה ב

. השגת תוצאות משופרותומאפשרים נוך את סגל החי יםמחזקוהקשרים ה סביבה (השנים ןהשגור באות

ברצף של למידה  בצורך של אנשי חינוך להמשיך הרעיונותיהם של קוסטה וגרמסטון התבססו על ההכר

 .מיטביפעולה שיתוף המאפשרות מיומנויות הר ופילשו היצירתיות חותיפל , ותהתמקצעקידום לון והמכ

 ?בבית ספר היתרונות ביצירת תרבות אימונית םמה

מכור  ,כךומתוך  קוו-סמהסטאטו בלתי מרוצההחינוכאי המצטיין הינו בהגדרתו  ,Reeves(0220) רי לדב

בבית ספר מחייבת  ייצירת שינו. או באופן טבעי עצמומשיפור אינו קורה , אולם .והתקדמות לשיפור

 הרחבת, תנוספו מיומנויות ,אחרות תפיסות, חדשות גישות ;יצירת תרבות המסוגלת לקבל ולהכיל שינוי

 (. Senge et al., 2000)מתאימים  מודעות וערכיםה

, Robertson (0222)לדברי  ,ארגונים חינוכיים המייצרים ארגונים אימוניים או תרבות אימונית

 Cornett & Knightלדברי . ת התאמה מרבית לצרכי התלמידיםממוקדים בלמידה מתמדת ושיפור לקרא

להערכת  א הקריטריון המרכזי המשמעותיוה ויגשוהיכי התלמיד השפעת האימון על צראופן  ,(0222)

ון על ההתפתחות מהשפעה של האיהחשיבות מדגישים את  ,Whitmore(0222) אחרים כמו . ההצלחה



 

 

  .בבחינת ההצלחה לשביעות הרצון ולהרגשת הסיפוק כמרכזית,well being בתרומה ל ,האישית

 -האישיתהלמידה פתחת במקביל הלמידה הארגונית ותמ ,רבות האימונית מוטמעת בבית הספרתהככל ש

להיות  יםלוגדלה ושיפורים משמעותיים יכ יםלהסתגל לשינוי תהיכול, בו מקצועית של כלל חברי הקהילה

 & Robertson, 2005 Lord, Atkinson & Mitchell,2008,; Kreindler;.) מושגים במהירות

Beskin, 2008 ;(Beskin, 2012 . 

 ,Cluterbuck & Megisson   (0222) ף ביצירת תרבות אימונית על פי יתרון נוס

 ,תוצאה ישירה מאימון ,עובדיםהבין טוב ה הקשר, קומוניקציההבין  יתמחקרהוא הקשר הישיר שנמצא  

 .של העובדים ובין ביצועים משופרים

מאמנים  ,אים ותלמידיםחינוכ, כשכולם , 'תרבות אימונית' אימון בבית ספר נמצא בדרגה הגבוהה ביותר כ

מעורבים בתהליכי אימון בבית ה רביםמתככל ש. Creasy & Paterson, 2005).)וזוכים להתאמן בעצמם

 ,Sugget. )בטוחהמוכרת ומסגרת וללשגרה הופכת ת האימונית שורש ובהדרגה התרבומכה כך  ,הספר

2006;(Neufeld  & Roper, 2003 .תיארהאימונית תרבות מסגרת של  תוךב Brock (0222) , אנשים

תרבות אימונית הינו חזק בהון מתפתחת בית ספר שבו . אימון בכל רגע ובכל אינטראקציהאת החיים 

 תיכולביוזמה וב, מאופיין בגמישותהוא  Roberts & Henderson,2005))חברתי ובעבודה מקצועית 

משתפים האחד את  ,ביצועיהםרפלקציה על בקביעות מורים ותלמידים עורכים . יםלהתאים עצמו לשינוי

מגוון יפים למח, חבריהםדברי תלמידים ומורים מקשיבים בריכוז ל. יהםתובנותובבהצלחותיהם האחרים 

מובילות לתוצרים  תדיר מתקיימותהמשמעותיות השיחות ה. ומרחיבים את הבנתם מכךולומדים  דעות

והביצועים ברמה אישית וארגונית באופן המעלה את תפיסת הערך העצמי , משופרים למתאמנים השונים

  .vanNieuwerburgh & Passmore, 2012). )לפעילות ויוצר מוטיבציה גבוהה

 . ת ליצירת תרבות אימונית בבית ספר הינו מומחה חיצוני המוזמן לעבוד עם אנשי בית הספר/מאמן

מתחולל , במהלך העבודה, עם זאת. בעצמם למאמנים מקצועיים כיםהופ םסגל אינהאנשי  ,תוך התהליך

השינוי מורגש ומשפיע על התרבות  ,מתרחב השימוש באימון בבית הספראשר כ .שינוי אישי הדרגתי

, נית מכוונת להפוך את עצמו למיותרעבודת המאמן ליצירת תרבות האימו(. Beskin, 2012a)הארגונית 

השרביט  את ריהעבלהמטרה הינה . (Allen et al, 2008)לעבוד לקראת הפיכתו לבלתי נחוץ במקום 

 . בכוחות עצמם ם מעגל השינוי במקוםוקדשיעסקו בוהאחריות לכוחות הפנימיים 

מתחיל מסע זה . vanNieuwerburgh & Passmore (0200)  רייצירת תרבות אימונית הינה מסע לדב

מעבר הדרגתי ממשיך ב ,למשל עם המנהל ,בתהליך אימוניבודדות  מקומיותות ויבהתנסעל פי רב 

 םוביניהעם תלמידים  ימוןאההמשך המתבקש הוא . שימוש באימון על ידי כוחות פנימיים בתוך הסגלל

שימוש לעיתים קרובות יותר בהופך האימון להיות  ,המסע -תוך התהליך.  ב הוריםלשלגם  ניתןבסוף לו

 ,מוטמעת הגישה והערכים האימוניים ,ככל שמתקדם התהליך. של חברי הקהילה הולך וגדלועל ידי מספר 

 .Kets de Vries, 2008))  בתוך הארגון והופכים לחלק מהאריג האנושי בו נספגיםאלו 



 

 

, בחינוך איכותי ומכתשיליצירת תרבות אימונית בבתי ספר היכולת להפוך לאחד הגורמים המשמעותיים 

 .הלמידה שלהםאיכות ועל  התלמידים -שישפיעו על האנשים הצעירים

 

 ,במקרה זה. תפת קבוצת מומחים לנושא לאישוש מסקנות והבנות מקובלת המש מחקריתטכניקה קבוצת דלפי זו *

 .קבוצת המומחים נוהלה כחלק ממחקר דוקטוראט בנושא שימוש באימון בבתי ספר
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