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 עידן ירון

 

תרבות של חשדנות מאבנת את בית הספר; תרבות של אמון מאפשרת שיפור מתמיד שלו. תנאי 

ראשוני לשינוי בית ספר הוא מעבר מחשדנות לאמון. איך עושים את זה? קחו דוגמה מהוגוורְסט 

 של הארי פוטר.

 

הן  אינטגרציה פנימית הן להבטיחדי , כלבין שינוי יציבות בין נדרשת לאזן ארגונית כל מערכת

 נראה כי הספר יתבבת החינוך ובמערכ שינוילבין  יציבותבמאזן הכולל בין  .ִהסתגלות חיצונית

ניסיונות עם ה נותרו ככלל כפי שנוצרו בנים והמסגרותהמעל העליונה.  הייתה ידה של היציבות

 למרות הלחץ לשינוי .מאובנתית , והמערכת נרא(schoolingספרי )-ונים לארגן חינוך ביתהראש

בתי  כיאייזנר פסק אליוט (. Whitaker 1995: 2) היפ  שולטת בכִ  המסורתספרית, -ההוראה הבית

ספור "רפורמות רבות ִמ  ולארי קּוּבן קבע כי, ת בפני שינוייםת ובעמידּובעיקשּו ספר מתאפיינים

ראית כמעט כפי שהייתה נספרית -ההוראה הבית אך בבתי הספר בעשור האחרון,התקיימו 

 (.Cuban 1988: 341" )מראשיתה

 –ם הפנימיים והחיצוניי –מדוע נכשלו הניסיונות לשנות את בית הספר, ומהם התנאים 

? נראה כי התנאים החיוניים לשיפור בית הספר נוגעים לתרבות הארגונית הנדרשים להצלחתו

 .המאפיינת אותו ואת מערכת החינוך בכללה

 

 ת" לעומת "גישת האמּון""גישת החשדנּו

גישות מבחין בין שתי  –ד ְר באוניברסיטת ַהְרווַ  לחינוך מנהל ופרופסור מורה, – בארתרולאן 

גישת " אותה אכנה –הראשונה  הגישה שונות: הנחות יסודשענות על הנ ,ל"שיפור בית הספר"

 השיפור צריך פיכךעצמם; ול לשפראין ביכולתם או ברצונם של בתי ספר  גורסת כי –" תהחשדנּו

אלה רפורמות . צווים, הנחיות והוראות יצרה רפורמות המבוססות על זו גישה. מבחוץ לבוא

 –השנייה  הגישה פוליטיות. הנובעת לעתים קרובות מהשקפות הוויהמבקשות להכתיב מבחוץ 

ם נאותים. אחריות בתנאים לשפר עצמם וכלוכי בתי ספר יגורסת  – האמּון"גישת " אותה אכנה

, הנוגעים בעיקר אלהתנאים יצירת לסייע ב היא ים מחוץ לבית הספרהעיקרית של אלה המצוי

תת על המושתעומדת קהילה להפוך אותה לתרבות שביסודה  –לתרבות הארגונית של בית הספר 

טיב ההתנסויות על אישיים ו-על איכות יחסי הגומלין הבין משמעּויֹות וערכים משותפים,

את כושר ההמצאה ו את להפיק את האנרגיה,יוכל בית הספר  אים אלהנ. רק בתהלימודיות

 (.Barth 1990: 38, 45)השאפתנות החיוניים לשינוי 

. תרופותיו ובמנהלים םן במורינותן אמּו הוא – הספר מבפניםשיפור בתי ב אפוא דוגל בארת

ציאל של המורים ושל ובפוטנ, במחויבות, בדמיון בכוחותן ן האמּונובעות מהספר  יתב ם שללחוליי

ולשפר את  נאות של יחסים אנושיים אפשר לחולל שינוי בבית הספר על בסיס מצע המנהלים.

 – "קולגיאליּות"במה שבארת מכנה הסוד ליצירת מצע כזה טמון  .איכות ההוראה והלמידה
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 שיותכאחת מאון של אמּו כוללת יצירת אווירהעל נים ועל יחסים ּכ תמושתתחברתית התכונה 

 (.Sizer 1990: xii)תרבות הארגונית ה

סכסוכים לא  כוללים (distrust) "ת"חשדנּו תסמיניה של תרבות ארגונית המבוססת על

את גורמת חרושת שמועות וחוסר נכונות להּכיר בטעויות. תרבות כז היעדר הצעות שיפור, ורים,פת

 יות בצורה יעילה,בע לחוסר יכולת לפתור מעבר לנדרש ולמתחייב,מאמץ  להימנעות מהשקעת

. באווירה כזאת, , החדשנות והנכונות להסתכןלעבודה בסדרי עדיפויות לקויים ולאבדן היצירתיּות

אינם מקבלים  תחים הנחות שליליות כלפי העובדים. הם מניחים כי העובדיםהמנהלים מפ

כל על אינם נכונים להסת כפתיות ביחס לעבודה, מחפשים תירוצים,אינם מגלים ִא  אחריות,

העובדים מפתחים  ולות כדי להישאר ממוקדים. בד בבדולגב לשליטהזקוקים התמונה הכוללת ו

מגלים  ובעוצמה, מעוניינים בשליטהלפי המנהלים. הם מניחים כי המנהלים הנחות שליליות כ

 זכויותיהם ולצורכיהם של העובדים,אינם דואגים לרווחתם, ל העדפות והטיות לא ענייניות,

 ,מבקשים תשומות אך אינם מנצלים אותן ת,למניעים ולהחלטו ל חשאיּות באשרשומרים ע

 מסוגלים למעשי נקם ולחוסר הגינות.

ים בתכלית. הספרות שונ (trust) אמּון"רבות ארגונית המבוססת על "של תתסמיניה 

וף הפעולה, ן הוא יסוד חיוני להצלחה ארגונית. אמּון מגביר את שיתשאמּו המקצועית מראה

 Kramerאישית ומקדם את רמת הביצועים הקבוצתיים והארגוניים )-שפר את התקשורת הביןמ

& Cook 2004). המבוססים על גילויי  אישיים-דורשת מחויבות לבניית יחסים ביןן אמּו השגת

 שרהעל יוהערכת יכולת ועל הוקרה, על כבוד, 
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 האצלת אחריות.ב תרבות ארגונית כזאת מצטיינת. כאחד עמיתים וכפופיםכלפי 

 

ידיעה שפורסמה בעיתון  – הארי פוטר ומסדר עוף החולוכדי להדגים זאת, אצטט קטע מתוך 

 "הנביא היומי" ועוסקת ברפורמה בחינוך:

 

 משרד הקסמים שואף לרפורמה במערכת החינוך:

 מפקחת עליונה"נה לתפקיד "דולוֶרס ַאמּבריְדג' ממּו

בצעד מפתיע העביר אמש משרד הקסמים חקיקה חדשה המאפשרת למשרד יכולת התערבות 

ת ]...[ זהו שלב חדש ומרגש חסרת תקדים בניהול בית הספר הֹוגוֹורְטס לכישוף ולקוסמּו

" בתכניתו של השר להתמודד עם מה שמכּונה בפי אחדים "הסטנדרטים הירודים בהֹוגוֹורְטס

 להוראה ולוודא שהם עומדים בדרישות. חת תהיה סמכות לחקור את עמיתיּה]...[ למפק

 

"תרבות  הֹוגוֹורְטס בבית הספר השליטה דולוֶרס ַאמּבריְדג'המפקחת העליונה ואחר כך המנהלת 

של פרופסור ַאלּבּוס ַדמֶּבלדֹור. כבר  תֹובו בראשּון" שהונהגה במקום "תרבות האמּו" חשדנּות

"אני כאן כדי ללמד אתכם לפי שיטה שאושרה : עה לתלמידיהאשונים הודישיעוריה הרמאחד ב

על ידי משרד הקסמים, ואשר אינה כוללת הזמנה פתוחה לתלמידים להביע את דעותיהם בעניינים 
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שבהם כמעט שאינם מבינים. ייתכן שהמורים הקודמים שלכם ִאפשרו לכם חופש פעולה רב יותר 

 את ביקורת משרד הקסמים ]...[". לא היה עובר ]...[ אבל איש מהם

ה כי "משרד הקסמים וירדה לחייהם חקרה אותם, ִת ה אחר המוריםלש  ּבאמברידג'  , בּתֹוֲאנ 

חוק החינוך" ל 25מספר "תיקון . של מורי בית הספר" –הרקע  –מעוניין בהבנה יסודית של, ֶאה 

קציות, וביטול זכויות בכל "מעתה ואילך תהיה למפקחת העליונה סמכות לקבוע עונשים, סנקבע: 

, וכן הַסמכּות לשנות עונשים, סנקציות וביטול הֹוגוֹורְטסהנוגע לעבירות משמעת של תלמידי 

 ו עליהם חברי צוות אחרים".זכויות שהור

 תהתמרדּואף ת, תסיסה והמעוררת התמרמרּו –" מעין זאת מסתבר כי "תרבות חשדנּות

שקבע כי "מעתה ואילך מפורקים כל ארגוני,  "החינוךלחוק  24מאורגנת )למרות "תיקון מספר 

אינה יכולה להאריך ימים. כפי שניבאה פרופסור  –ת, חבּורֹות ומועדוני התלמידים"( חוגי, קבוצו

אּורים": !ַאמּבריְדג הייתה צפויה ל"סכנה איּומה ,טֶרלֹוני נשאו אותה אל הסבך כשהיא  הֶקְנט 

; קולה הלך הקלה של הילדים הצופים בסרט[וה השמחה התשואות ושאגותנואשות ]לקול  חתצוו

 לש עד שלא נשמע עוד...ונח

ַדמֶּבלדור הטוב פרופסור שב , הֹוגוֹורְטסלאחר אפיזודה קצרה זאת בדברי ימי בית הספר 

 הכול טוב! – סוף טוב. והמיטיב לנהלו, ו"תרבות החשדנּות" פינתה את מקומה ל"תרבות אמּון"

 .(2003)רולינג 

 

 בר מ"תרבות חשדנּות" ל"תרבות אמּון"המע

שהיכולת לחולל רפורמות חינוכיות בבתי ספר שמתקיימת בהם  ועית מראההמקצהספרות 

נמצא קשר בין  לעומת זאת, (.Hill 2005: 305)מוגבלת  –תרבות ארגונית המבוססת על חשדנות 

רבה יותר פתיחּות , שינויהשל הסגל במאמצי  והשתתפותהגברת הגברת האמּון בבתי הספר לבין 

בתחום  יותר הגבוהלפי ההורים, ואפילו תפוקה היענות רבה יותר כלחדשנּות בקרב המורים, 

 (.Kochanek 2005: xv) ההישגים הלימודיים

רבות ארגונית " לתתות ארגונית המבוססת על "חשדנּומתרבלעבור רבים שואפים ארגונים 

ִאטי המנהלים קצב השינוי של  לעתים .קלהאולם משימה זאת אינה  ,ן"אמּוהמבוססת על "

גונית אר-מנהיגות נותר ריכוזי ומרוחק למדי, התקשורת הפניםסגנון ה בהרבה מזה של העובדים.

ופחות מכך על למטה,  " מלמעלהנחתיםה"מו מתאפיינת בדגש ניּכר על צווים, הנחיות והוראות

 גוררת אחריה לעתים ןתרבות ארגונית המבוססת על אמּויתר על כן, למעלה. משוב מלמטה 

 פגיעה על ,בדן שליטהועל אמתלוננים המנהלים. הם מצד  נחת-אי של ברורים םגילויי קרובות

ככלל,  בתפוקה. ירידהל שגורמים גילויי חוסר אחריותאפילו על השתמטות ו על שמעת,בִמ 

סת על מבוסקוד ושליטה". גישה זו "פיהמנהלים מתקשים להשתחרר מן הגישה המסורתית של 

הם "עובדים מן  פקודות, וכל השארהלים בכירים" מקבל החלטות ונותן "מנהתפיסה שקומץ 

. גישת "מנהלים מדרגי הביניים" המתווכים בין השניים השורה" המבצעים פקודות אלה או

 החשדנות היא שמזינה את הגישה המסורתית.

ת מנהיגו שינוי מחייבשכל יש להּכיר בכך  שינוי ארגוני ייישום מוצלח של תהליכ כדי להבטיח

 ון ליציבּותהמכּו ניהול לצד ,ל"עשיית הדברים הנכונים" – ולאפקטיביּות תחדשנּוהמכּוונת ל

 נהיגיםמ .גם למה שעושים וגם לאיך שעושים( –)כלומר  ל"עשיית דברים נכון" – וליעילּות

 מציינים ומתווים את התלם;
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 מוודאים הליכה מאורגנת בו. מנהלים

חופש  מחייבת איזונים ובלמים; ת אמּוןהנהגת תרבו ינוי אינו יכול להתקיים בחלל ריק.ש

 מרוקנת את תפקידי אינההאצלת אחריּות  הפעולה המוענק לעובדים חייב להיות מסויג.

 יש להּכיר בשני הפנים שלממלאת אותם תכנים חדשים.  אלא ,הניהול מתוכנםו המנהיגות

כל ו ב, יש להפעילנתפס לעתים כרך ומיטיב שתהליך האצלת האחריּות אף על פין": "משחק האמּו

 שומטו שיות התרבות הארגוניתתחת או תרהחומעשה  חומרת הדין המתחייבת מן הנסיבות )כגון

 תהמתבטא ן"של "משחק האמּו תרה יסודיהפ, מחדל, של הארגוןאת הקרקע מהשגת מטרותיו 

בהתנהגות לא נאותה כלפי אחרים, בפעילות לא חוקית או בגילוי חוסר עניין מופגן כלפי רווחת 

 .(השגת יעדיוכלפי הארגון ו

ים לזכור כי מדובר . על המנהלתחשדנּו ארגונית של ההנהלה לחזור לתרבות יש פיתוי מצד

 הטמעת תרבות ארגונית של אמּון דברבסופו של ואורך רוח.  ות סבלנותולגל ,בתהליך ארוך טווח

 ,ולאפשר פתרון אינטגרטיבי ,בה וייםהם שרארגונים רבים מאווירת הנכאים שעשויה לשחרר 

ות כיוון מאמציהם לחברי הארגון להשיג את מטרותיהם בצורה הטובה ביותר באמצע יסייעש

 .להצלחתו של הארגון

 

 חינוכיות תרפורמושליטה ואוטונומיה ב

הבחנה בין "שליטה" מתוך  להתבהר לעיל עשוי ת שהוצגווניארגהת תרבוהטיפוסי  שני ההבדל בין

. עצמי"-פירושה "חוקנומיה" -; "אוטו"מבחוץ "חוק הנכפהפירושה  "שליטה"ין "אוטונומיה". לב

 עלולה לחזק אתוהייחודי  הארגוני שוללת את ה"עצמי" לא שקולה שליטהכפייה מבחוץ של 

 למנוע גמישות ארגונית, חדשנות ם,להנציח את המצב הקיי ,פנימיהאיזון ההמגמה של חוסר 

לתנאים  להסתגל של הארגון לבלום את יכולתו העשויים להביא תועלת רבה, זמהוגילויי יו

 בארגון כזה לא תתקיים "למידה ארגונית"יעדיו.  להגשים את הסיכוי וכן לחתור נגד משתנים

 משך, ולא יירכש ידע שימושי המאפשרפעולות תיקון נדרשות ושיפור מת מועילה המאפשרת

 .גבוהה תתדירּובמשתנים הלהגשים את תכליות הארגון בתנאים 

 המוקדמות( הידק את מנגנוני השליטה 80-)עד שנות ה "הגל הראשון של רפורמות חינוכיות"

במסגרת מה  – ב שנוצרבמצ הספר והאשימם יתהמורים והמנהלים בב את ן, ריסיתהביורוקרט

כי שיפור ביצועי המורים מהרה התברר לקובעי מדיניות רבים אולם ב ".תחשדנּושכיניתי "גישת ה

 הופיע "הגל השני של רה זומתוך הּכובתי הספר מחייב את השתתפותם הפעילה בתהליכי השינוי. 

ניהולית וקבלת הדגיש ביזור, אוטונומיה ש המאוחרות( 80-שנות ה)למן  "רפורמות חינוכיות

 .ן"אמּויניתי "גישת הכבמסגרת מה ש – החלטות שיתופית

" xאוריה יהקלסית של מק'גרגור בין "תרים במידת מה את ההבחנה גלי הרפורמה מזכישני 

ם עצלים וחסרי אחריות, מניח כי בני האדם ביסוד "xאוריה ית"מנהל הדוגל ב": yאוריה ילבין "ת

 חרוצים ואחראיםמניח כי בני האדם  "yאוריה ית"מנהל הדוגל ב זקוקים לפיקוח מתמיד.ולפיכך 

(. "הגל החדש" עשוי McGregor 1960, ולפיכך אינם זקוקים אלא לתמיכה ולעידוד )ביסודם

 –אתגר למערב , שמציב המייצגת את עיקרי הניהול היפני –יה זו אורית ".zאוריה י"תלהידמות ל
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ארגונית  בקרהוכן במנגנוני העובדים והמנהלים  בקרבת בהליכי ניהול המטפחים אמּון מתאפיינ

עד שלא פעם  –גמישים  יסודיים ותובעניים ביותר עם היותם –עדינים, מרומזים ופנימיים כה 

 (.Ouchi 1981מים כלל )נדמה שאינם קיי

 

 רמה לאומית מול רמה מקומית

 גומלין עדינים יחסיל הספר נדרשים יתכי מערכת החינוך ובמתברר  "הגל החדש" התגברות עם

לעקוב אחר  מכווניםבקרה ה מערכתיות כוללות מנגנוני-חינוכיות כללרפורמות  .יותר ומתוחכמים

קידּומם. ו ייצובםהנדרשים לשם  ולהביא לתיקוניםשל בתי הספר  הארגוניתחריגות בפעילּות 

התמצו  הראשון""גל במקובלים הבקרה שהיו מנגנוני שונות. עשויה ללבוש צורות בקרה ארגונית 

ת ובסטנדרטיזציה בהתמחּו –באכיפת כללים; ב"גל השני" מעקב ישיר ובבמתן פקודות, 

נישא ברמה דגל שבו בעידן  –כדי להביא לבקרה עצמית ולשיתוף פעולה רצוני  ביורוקרטית.

 במקום מנגנוני בקרהנראה ש – בסתגלנּותת ומתעורר צורך חיוני בגמישּו"הניהול העצמי", ו

על יסודות מנגנונים כאלה יושתתו ראוי ש. מנגנונים "רכים"הנהיג יש ל ים""קשיח

סגרות התייחסות, פירושים, ערכים, פרדיגמות, שפה, הנחות יסוד, מ הּכרתיים:-תרבותיים

רת לאורכה ולרחבה של המערכת הבקרה אמורה להיות מפוז ,על פי גישה זו וכדומה. הצדקות

אמורים  ,ולא הפעילויות ,ורעיונות אלה את הבקרה, לאכוף אמורים רעיונות ולא אנשיםכולה; 

 (.Weick 2001: 80-85)מושא הבקרה  להיות

את יצירת תבטיח  , הנלווים ל"תרבות אמּון",ים"של מנגנוני בקרה "רּכהפעלה מושכלת 

. חלוקת בתי הספר בפרטשל של מערכת החינוך בכלל והשינוי ו היציבות לשםהתנאים החיוניים 

הרמה : הסתגלּותי-זון ארגוניאיצריכה להשיג בין הרמה הלאומית לבין הרמה המקומית  העבודה

יבּות, הלאומית צריכה לקיים מנהיגות אמיצה המשמרת את הקֹוֶהֶרְנִטּיּות )קישוריּות, תיאּום, עק

יהול בוטח המשמר את הרמה המקומית צריכה לקיים נ ;בכללה אחידּות( של מערכת החינוך

 .סביבה הארגונית שהוא נתון בתוכה( של בית הספר ל, קשר)שייכות, נגיעה הרלוונטיות

 

עוסק בחקר ארגונים  מרצה בכיר בסוציולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.ד"ר עידן ירון הוא 

 ובחקר תרבות.
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