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  ותמושגי יסוד בהנחיית קבוצ

  
 חוברת של מושגי יסודאת המלמדות הנחיית קבוצות הכנו להשתלמות מורים כמנחות וכ

מצאנו שהחוברת יכולה להיות לעזר הן למשתתף הדרך בהמשך . "טבעה של קבוצה"

  . בקבוצה והן למנחה קבוצה

, מטרתו לתת בידי האמונים, מקבץ זה של מונחי יסוד בתהליכים קבוצתיים והנחייתם

רקע כללי וכלים בסיסיים על  ,על הובלת קבוצה, ריםים כאלה ואחבמסגרת תפקיד

לשם כך קיבצנו את הרעיונות והעקרונות שעשויים להוות תשתית . תהליכים בקבוצה

כך שניתן למצוא בו חומרים מתוך הספרות . התבוננות על התהליך הקבוצתי תזווילעיצוב 

של מנחי  לצד הסברים שלנו למונחי מפתח המשמשים בעגה המקצועית, המקצועית

  .קבוצות

  

מסביר את התפתחות הקבוצה ' חלק ב, של המקבץ מציע מושגי יסוד בסיסיים' חלק א

בשלבים וחלקו האחרון מבהיר את משמעות התיפקוד של המנחה והשלכותיו על 

  .אופיו והתפתחותו, התהליך

  

  מושגי יסוד  .א

זו ישות שיכולה . �שאופי ההתייחסות ביניה� מבחי" אות� מכל האחרי, מספר אנשי� �  קבוצה

, כאשר נוצר אצל שלושה אנשי� ויותר מרחב תפיסתי משות), להיווצר באופ" ספונטני או מתוכנ"

  .קשרי� רגשיי� ופעילות גומלי", אליה� נלווי� תלות הדדית, ייצוג פנימי הדדי

נוצרת מעצ� זה שמספר אנשי� באי� ) התנועה בקבוצה ותנועת הקבוצה(הדינמיקה בקבוצה 

עד שכל אחד מה� מסוגל , ומקיימי� תקשורת זה ע� זה לעתי� קרובות ובפרק זמ" מסוי�במגע 

קיו� יחסי גומלי" לאור# זמ" ע� אנשי� קבועי� שמטרה , קרי, לבוא במגע ישיר ע� כל האחרי�

  . משותפת מאחדת אות�

מעבר הנוצרת באופ" טבעי למע" השגת תפוקות משותפות ותפקוד ש קבוצת משימהיש להבחי" בי" 

שמתכנסת לש� עבודה אישית פנימית  קבוצה דינמיתלבי" ) צוות בעבודה, כיתה, משפחה(לקבוצה 

  .התהלי  הקבוצתי  המונחהבאמצעות  

מטרתה של הנחית הקבוצה . מתודולוגיה באמצעותה מוביל המנחה את הקבוצה –הנחית קבוצה 

  .תחות הקבוצההיא הובלת הקבוצה באופ" החותר להתפתחות הפרטי� באמצעות התפ

SETTING–  אחד התפקידי� של המנחה הוא יצירת ה� setting . מערכת הגדרות המשרטטת זוהי

. תפקידי� וכלי�, מקו�, זמ", מוגדרת במושגי� של מטרות. את המסגרת בתוכה פועלת הקבוצה

מגדיר , והקבוצה ומשרטט את גבולות הפעולה, החברי�, בי" המנחה' חוזה'מוצג ב �SETTINGה

  .מהווה כלי ליצירת בטחו" בשל הוודאות שהוא מקנה. מה אסור ומה לגיטימי, ה מותרמ
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בשילוב ע� , setting �הנורמות המתקבלות בקבוצה ה" תולדה של ה, במוב" מסויי� – נורמות

את  הנורמות מגדירות. סגרתפשות הפועלות והאינטראקציה ע� המהמאפייני� הייחודיי� של הנ

ה" מהוות את הבסיס לציפיות . קבוצהבויות המקובלות והבלתי מקובלות טווח העמדות וההתנהג

לאחר , פעמי� רבות .חברי הקבוצה ומעצבות את דפוסי ההתנהגות בקבוצהשל ההדדיות 

יתפתחו נורמות שמטרת" לקד� את השגת המטרות או לדכא , שהקבוצה מגדירה את מטרותיה

באמצעות" הוא . נורמות מסגרת להתייחסותעבור הפרט משמשות ה .פעולות הנוגדות את השגת"

ה" . נית" לראות בנורמות מבני� המביאי� סדר ויכולת ניבוי עבור הפרט. מפרש את המתרחש

  .וה" משמשות כסמני� להתנהגות, מועילות במיוחד בסיטואציות חדשות או עמומות

MODELING – פשרת מא, דר# לעורר אמו" של הקבוצה במי שמוביל אותה, דוגמא אישית

  .להטמיע נורמות חשיבה והתנהגות בקבוצה כשל� ובפרטי� המשתייכי� אליה

טיבה של האינטראקציה בי" . משותפת של שני מנחי� את התהלי# הקבוצתי הובלה –הנחיה בקו 

כ# שיחידת ההנחיה מהווה , המנחי� משפיע על טיבו של התהלי# באמצעות התהליכי� המקבילי�

  .וצהעבור הקב �MODELING בסיס ל

תהליכי� שעוברי� באופ" דומה ובהשפעה הדדית בי" הקבוצה לבי"  –תהליכי! מקבילי! 

לעיתי� . שבאי� לביטוי בהתנהגויות ובתכני� דומי� המעסיקי� את שניה�, מנחי�/המנחה

  .של סגנו" ההנחיה על הנורמות בקבוצה �MODELINGזהו האופ" בו משפיע ה, קרובות

, לפי תפיסה זו. בקבוצה מערכת שלמה המורכבת מפרטי�תפיסה הרואה  –הקבוצה כשל! 

כדי להקל על התנהלות הקבוצה היא מארגנת ומבנה את . הקבוצה מתנהלת כישות עצמאית

תחולל להבקבוצה המאפשר לדינמיקה , המגעי� בי" חברי הקבוצה במנגנו" של חלוקת תפקידי�

  .ולהשפיע על טיבו ואופיו של התהלי# הקבוצתי

בתקופות , קשר ע� המנחה וע� חברי הקבוצה מזכיר את הקשרי� במשפחה –חה הקבוצה כמשפ

   .שונות של הקבוצה חברי� יחפשו אצל המנחה תגובות הוריות

היא . הלכידות היא עצמת היחסי� המקשרי� את החברי� זה לזה ואל הקבוצה עצמה � לכידות

קבוצה בעלת . לעזוב אותה באה לידי ביטוי באיכות הקשר בי" חברי הקבוצה ובמידת נכונות�

ברמה האישית נובעת הלכידות ממשיכתו של הפרט לחברי . לכידות גבוהה משפיעה יותר על חבריה

הלכידות הקבוצתית . 'יחד'משקפת הלכידות את תחושת ה, וברמת הקבוצה, הקבוצה האחרי�

  .רטי�מושפעת ג� מקיו� או העדר אלטרנטיבה להשתייכות לקבוצות אחרות אצל כל אחד מהפ

על רמת ההערכה העצמית , רמת הלכידות בקבוצה משפיעה על תחושת הסיפוק וההנאה של הפרט

  .חרדה\ורמת הביטחו"

מוחשית הגלויה ה במציאותקשר גומלי" בי" המתרחש  קיי�תהלי# הקבוצתי ב - רמה גלויה וסמויה 

מופשטת קבילה הוהמ ,ותפיסת עול�, מוסר, המתוארת במושגי� קוגניטיביי� של מודעות, לעי"

 .המקבלת התייחסות במושגי� רגשיי� של דחפי� ויצרי� בלתי מודעי�, הסמויה מהעי", שלה

המצי) תכני� לא מודעי� , שתי מציאויות אלה בי"המטאפורות שמייצר קשר זה ה" החוט המקשר 

  .ומאפשר לפענח אות�, אל הרובד הגלוי

כאשר משימתה המוצהרת היא , ת אישיתלמטרות התפתחו שמתכנסת קבוצה - תהלי � תוכ� קבוצת

. להתנסות או חוויה שאינ� בהכרח התהלי# הקבוצתי עצמו אישיעיצוב משמעות ותוכ" /הבניית

קבוצה כזו היא כי קיימת השפעת גומלי" בי" התכני� המטופלי�  התכנסותההנחה היושבת בבסיס 
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באופ" המתייחס   אלו מונחותקבוצות כ, לאור הנחה זו. של התהלי# הסמויה לתנועה הגלויברובד 

  . הגלוי של התהלי# והתייחסות סמויה לרובד הסמוי לרובדהתייחסות גלויה 

, מפגש ע� אד�, ביקור במקו� –בדר# כלל גירוי של התנסות חוויתית , תוכ" כוללת�תהלי# קבוצת

 שמעותהמכשבהמש# מתקיי� דיו" מפרה לגבי ', וכד, צפייה בהצגה, קריאת טקסט, הבעתית פעילות

  .האישית הנטענת על החוויה

  מהווה פריזמה להתבוננות כדי לחקור את , הזמ" והמקו� בה� מתנועעת הקבוצה – כא� ועכשיו

  .התהלי#      

באמצעות חלוקה , דר# בה מתמודדת הקבוצה הגדולה ע� חווית הניכור של חבריה –תתי קבוצות 

ות בקבוצה היא חלק בלתי נפרד מחיי היווצרות תת קבוצ. לקבוצות קטנות ואינטימיות יותר

זאת תופעה תקינה בשלבי� הראשוני� של הקבוצה במסגרתה היחיד מקבל תחושת . הקבוצה

  .בטחו" כאשר הוא נתמ# לפחות על ידי אד� אחד בקבוצה כדי להרגיש בטחו"

בקבוצה שבה המנחה . מחקרי� הראו שסגנונות שוני� בהנחיה משפיעי� על היווצרות תת קבוצות

ה� , חברי הקבוצה מתקשי� לבטא כעס ותסכול כלפיו בצורה ישירה, סמכותי מאוד ומגביל

, לעומת זאת. יתקשרו יחד להבעת כעס או למציאת שעיר לעזאזל אחד או יותר מחברי הקבוצה

שיאפשר לפרט מסוי� בעל יכולת , מנחה ותרני מדי עלול לאפשר ביטוי לא מתועל של רגשות

  .מעמד והשפעה בקבוצה, לש� צבירת כוח, תת קבוצהלארג" סביבו , מתאימה

בכ# שהיא עלולה לגרו� לרגשות קנאה ודחייה , תת קבוצה עלולה להעכיר את האווירה בקבוצה

דבר שפוגע בלכידות הקבוצה ובשיתו) הפעולה בה ועלול לפגוע בהתקדמות , אצל חברי� אחרי�

ולפעול למע" החזרת תת , ור� בול�לכ" רצוי לדעת לאבח" מתי תת קבוצה הופכת לג, הקבוצה

  .אחרת היא תהפו# לכוח של התנגדות, הקבוצה לקבוצה

האינטראקציה  .בתו# הקבוצה ומול המנחה הבדלי סמכות קשורי� להבדלי התפקידי� –סמכות 

  ת והיא מבוססת על היחס והמטע" הרגשי  או שיטתי תליארציונ, תליאפורמ ההסמכות אינ סביב

 . י האד� את המושגשטועני� בנ       

משמעויות שצירופ" הייחודי על ידי , כ.מ.לסמכות ארבע משמעויות מילוליות שנגזרות מהשורש ס 

, )או מנטלית/פיזית ו –קרבה (סמיכות : דמות הסמכות מהווה פוטנציאל לניהול סמכות אפקטיבי

  ).תפקיד(והסמכה ) הישענות(היסמכות , )אמו"(לסמו# 

. יד הוא סדרה של התנהגויות אופייניות בהקשר חברתי מסוי�תפקה –תפקידי! בקבוצה 

חלק באמצעות סימו" האופ" בו ייטול האד� תפקידי� בקבוצות מבני� את ההתנהגות 

כנס ינוטה חבר קבוצה לבצע פעולות מסוימות ולה, בכ# שהוא מגל� תפקיד מסוי�. ינטראקציהבא

במסגרת תפקידו קשור למבנה אד�  דהאופ" בו מתפק .מטע� ובשליחות התפקידלאינטראקציה 

כל עוד אי" . תפקיד מסוי� עשוי להיות מגול� באופ" שונה על ידי אנשי� שוני� ,לכ". אישיותו

הקבוצה סובלנית , ממלא התפקיד סוטה באופ" בוטה מדרישותיו הבסיסיות של התפקיד

י הוא נתפס כנוטש יה שלו גדולה למדיא� הסט. למעשה יוצר הפרט את הגדרת תפקידו. לוריאציות

, הסס", ליצ", מנהיג: ברב הקבוצות נמצא תפקידי� כמו. י חבר חדש"שמתמלא ע, את התפקיד

  .'שותק  וכד, לא מבי", מתנגד, שונה

קבוצות נוטות לאתר . השעיר לעזאזל היא תופעה מוכרת המתרחשת בקבוצות �שעיר לעזאזל 

במקור מייצג השעיר . ויכפר עליה�, "שעיר לעזאזל שייצג את החלקי� הרעי� והמכוערי� שלה
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ומאפשר לה� להפריד אות� מעצמ� ולגרש מעליה� את , לעזאזל את החטאי� של ישראל

  . ויורחק מ" הקהל, החטאי� באמצעות הטענת� על אובייקט חי שיושל# בהמש#

תפקיד השעיר לעזאזל מספק לקבוצה פתרו" לא מושל� לתחושת הרוע שלה מכיוו" שזהו פתרו" 

כל בעל . חלקי� אלה נמצאי� בכל אחד ושבי� ומופיעי� בהמש#, בסופו של דבר. י ומתעתעזמנ

תפקיד עלול להפו# לשעיר לעזאזל באופ" נקודתי או מתמש# בשעה שהוא מבטא התנהגות או 

, ורק אליו, מנגנו" זה עוזר לה� לייחס אותה אליו. תחושה מסוימת שחברי� אחרי� מכחישי�

מה שכביכול , וללא שליטה, ו ביטויי התנהגות המופעלי� בידיו ביתר שאתובכ# ה� מעצימי� אצל

  . זוהי צורה ייחודית והרסנית של חלוקת התפקידי�, למעשה. מצדיק את המיוחס לו

ידוע והנטייה להימש# �שינוי הוא מצב לא נח ומעורר התנגדות המבטא את הפחד מהלא � י!שינוי

שידח) אותו מתו#  חכו �צרי# שיופעלו שני כוחות חזקי� כדי ששינוי אכ" יתחולל , לכ". למוכר

כשנוצרת קבוצה שמטרתה היא . שימשו# אותו אל תו# מציאות אחרת חהמציאות הקיימת וכו

למשה כל שינוי ג� זה המייחלי� לו יוצר רמת , למידה התנסותית שמשמעותה שיוני נוצרת חרדה

  . חרדה כלשהי

ביאות לביטוי מילולי או התנהגותי את ההתנגדות לתהלי# התנהגויות המשקפות ומ –התנגדויות 

או אבד" /ו, חוסר ודאות, בדר# כלל מקור" בפחד מחשיפה. הקבוצתי על משמעויותיו השונות

נחת וחרדה הנובעות ממצבי מתח וקונפליקט עלולות �תחושות אי). לפי זיו ובהרב(שליטה 

נית" לדבר על . לשינוי וללמידהלהתפתח לתגובות התנהגותיות של התגוננות והתנגדות 

פרמטר . ההתנהגויות המבטאות התנגדות כעל מנגנו" הגנה המופעל ברמות שונות של מודעות

עיכוב או עצירה בתהלי# שבאי� לביטוי בהשקעת אנרגיה מרובה במה שנראה כמבוי  –לזיהוי 

משתת) בקבוצה כאשר , התנגדות יכולה להופיע בצורה ישירה. יותר מאשר בפיתרו" שלו, סתו�

אינו , ממא" לשת) פעולה, מביע בצורה גלויה את חוסר נכונותו לקחת חלק בתהלי# הקבוצתי

כאשר , התנגדות יכולה להופיע ג� באופ" סביל. מבקר ושופט, נשאר בצד, משתת) בתרגילי�

  . א# בפועל אינו משתת) בתהלי# הקבוצתי, המשתת) אינו מביע את הסתייגותו מ" התהלי#

בי" היתר כי ה" מסמנות את בדיקת , ויות של הקבוצה נוטות לעורר התנגדות אצל המנחהההתנגד

ה" נחוות לעיתי� כפגיעה או , משו� כ#. האמו" בו ובדיקת גבולות היכולת שלו להכיל תוקפנות

  . שלו" אישייככ

, שפת גו) נוקשה, דיוני� תיאורטיי� חסרי רגש או להט, שפה סטרילית :התנהגות של הימנעות

  .הקטנת בעיות או ביטול", פער בי" שפת הגו) לבי" טו" הדיבור והתוכ"

הסתת כיוו" , חוסר התייחסות לדברי המדרי#, שתיקות והיסוסי� רבי� :התנגדות פאסיבית

גישה פסימית , ביטויי עייפות ושעמו�, הסתגרות, התרחקות, תשובות בנאליות ולא ענייניות, הדיו"

 .  בתכני� אישיי�הימנעות משיתו) , ושלילית

ביטויי� פרובוקטיביי� , וכחנות מתמשכת, ביטויי כעס, התנהגות עוינת :התנגדות אקטיבית

בדר# , שיבוא לביטוי, ביטול או הפחתת ער# התהלי# שהוא מוביל, והתקפות ישירות על המנחה

ניסה כ, י מישהו שנחשב או מחשיב עצמו מתחו� המומחיות"ובדר# כלל ע, לגבי מומחיותו, כלל

  .יציאה או היעדרות, איחור, יתר� דיבור, פרטי�� הצפה בפרטי, וקטיעה של דברי המנחה

מרחב פיזי ורגשי בי"  הוא מסמ". בו זמנית, הגבול הנו קו היוצר הבדלה ומפגש כאחד � גבולות

כ# שבאמצעותו חש האד� היכ" הוא נגמר , כישות שלמה' אני'האד� לזולתו ומארג" את חווית ה
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' מותר'משרטטי� את המעבר בי" ה, במסגרת מעי" אמנה חברתית, הקווי� הללו. חילוהאחר מת

  .'אסור'ל

  :נית" לאפיי" שני סוגי גבולות

  תחושה ברמת החוויה הרגשית של ארגו" פנימי – גבול פנימי

  או מגביל/לעיתי� נחווה ככפוי ו, ארגו" המוכתב מבחו2 �  גבול חיצוני

יה המבלבלת הכורכת בצרור אחד את הצבת הגבול ע� קיצו2 הקושי בהצבת גבולות כרו# בחוו

על ? קיי� דיו" בשאלה הא� גבולות ה� מגבלות או מרחב מאפשר יצירתיות. הכנפיי� של האחר

מה יוצר את הצור# ? מומל2 לבחו" מה מקורותיה� של הגבולות שאנחנו מחזיקי� בה�, כ"

  ?� בה�ובאיזה אופ" מטפלי? אי# ה� נתפסי�? בשבירת גבולות

 במסגרת". הדבר עצמו"ה, 'פורה'של ו "עברמ"היא ' מטא'משמעותה של המלה  �מטאפורות 

המופיעי� , היבטי� מטפוריי� "ה ותמוחשיתופעות הה, הקבוצתית בקבוצה הקטנה העבודה

, בתהלי# ברגע נתו" "הופעת, לכ". מודעת הסמויה מ" העי"�וכנגזרת להתרחשות הלא כמקבילה

בשלב  קבוצה כשל�של ה הקבוצתי מודע� לאהרגשיי� המעסיקי� את ה את התכני� הולמת

את  "כ# שנית" לזהות על פיה, וממחישה אותו באופני� שוני�, נמצאת הקבוצה בוההתפתחותי 

   .המקביל במהותו לשלבי התפתחות האד�, בו נמצאת הקבוצה ההתפתחותיהשלב 

  התפתחות קבוצה בשלבי!. ב

היא מתפתחת , צביו" דומה לאישיותו של אד�ו בעלת אופי  שיתאנו רקמהבשל היותה  ,הקבוצה

המעבר לשלב הבא תלוי באמו" שנוצר בי" , לא קיי� מש# זמ" קבוע לכל שלב. בשלבי� ,בדומה לו

קבוצה . בתהליכי� קבוצתיי� בלכידות קבוצתית ובהנחיית המנחה, בתקשורת, חברי הקבוצה

ה יש חלק חשוב בניווט התפתחות הקבוצה למנח. עלולה להיעצר או להיתקע בשלב מסוי�

  .ברמות גלויות וסמויות, בתהליכי�, עליו להבי" מה קורה בקבוצה. והתקדמות שלה לשלב הבא

  

  בנית אמו� ,  הכרות, התקשרות :   1שלב  

הא� אני . המרכזית בה עסוקה הקבוצה בשלב זה היא בדיקת ההשתייכות לקבוצה) סוגיה(התמה 

קיימת בדיקה א� קיימת קבלה ? מחויב ומעורב? להיות בפני� או בחו2? לא רוצה להיות חלק או

, מצד אחד רצו" להתחבר –יש חרדה והתעסקות ע� האמביוולנטיות להשתייכות . או דחייה

החרדה מקורה . לא להתערבב .הרצו" להישאר עצמאי 'מצד שני, לתקשר, להשתיי#, להשתלב

  .יכות למשפחההחל מההשתי, בהתנסויות קודמות בקבוצות

ולא , המטלה היא לאפשר לעצמ! להפו  לחלק ממערכת חברתית, עבור חברי� אינדיבידואליי�

 .על ידי אחרי� חוסר קבלההפחד המזוהה ע� שלב זה הוא של . שאר מבודדי! ומנותקי!ילה

שלב זה מאופיי" בשטחיות מסוימת . האקלי� הקבוצתי מתאפיי" בתחושה של התקשרות ולכידות

שתיקה או דיבור מופרז , איחורי�, בדיחות, בחינה של האחרי�, תלות במנחה, על בעיותדילוג 

  . חוסר נכונות לתת אמו" באחרי�

אווירה חמה , גישה עדינה דואגת, הילד זקוק לדמות א� –שלב מקביל לשלב הינקות והילדות 

  .מקבלת בעלת מטרה מעוררת אמו"

ההתנהגויות כביטוי כדי לראות את , בשלב זה צרי# להיות בעל מודעות ורגישות המנחה

התוכנית צריכה להפחית חרדה ותסכול , לכ" .ולא רק כבעיות התנהגות, להתקרבות הימנעות

לפתח , לקבוע מסגרת ושליטה, לתת מקו� לביטוי הפחדי� ,ולחזק את הרצו� להצטר% לקבוצה
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החברי� מפגיני� התנהגות , בעל השפעה, המנחה בולט. דת הקבוצהמעי" הסכ� לעבו, אמו" וגיבוש

  .מצפי� שיספק פתרונות לקשיי�, פוני� בעיקר למנחה, מלווי� במבט, תלותית

איכות הקשר ! מערכת היחסי� הראשונה היא ע� המנחה". אימהי"המנחה בשלב זה בתפקיד 

  !תהיה בעלת השפעה רבה בקביעת איכות היחסי� בהמש#

  השלב התוקפני השלילי , וח ושליטהכ: 2שלב 

בשלב זה . עקרו" ההשתייכות דוע# ומפנה מקו�  להתבדלות, לאחר שעברו את השלב הראשו"

  . הדילמה עד כמה אני מוכ" להצטר) לדעת הרוב. מתחילי� ליצור מסגרת חברתית

ו כל אחד בודק הא� ללכת ע� השונות שלו א ,קיי! האיו! שא! אהיה שונה לא יקבלו אותי

  .  למע" המבנה החברתי, להגיע לפשרה ואיזו

כל אחד בודק את מידת שליטתו . סמכות, השפעה, עוצמה, תחרות, עמדה, צצות בעיות של מעמד

  ?מה מידתה ועל מה הוא  צרי# לוותר כדי להיות חלק. והשפעתו

 אינטימיות נוצרת באמצעות. שלב זה מהווה מעבר ממערכות יחסי� פחות אינטימיות ליותר

שמעכירי� את האווירה בקבוצה אבל כ# נוצרת אינטראקציה בי" , תחרות ומאבק על מנהיגות

  . האנשי�

הא� אצטר# להלח� , מה מקומי ומידת כוח, מי החזק, מי בעלי ההשפעה והכוח, הבדיקה כוללת

  .מה לעשות כדי להיות בצד המנצח, במי עלי לתמו#, במישהו

, הא� הוא יכול לשלוט בקבוצה, לסמו# עליו, טוח בוהא� אפשר לב. קיימת בדיקה של המנחה

הא� , הא� הוא מחבב מישהו במיוחד, הא� הוא חזק או חלש, אי# הוא מתמודד ע� עימותי�

  .קריאת תגר לבחינת הסמכות,  מעבירי� אותו מבחני�, הוא מחבב אותי

וש איו� על בלי לח" מרד"הוא צרי# לאפשר מידה של  .הקבוצה" אב"בשלב זה המנחה בתפקיד 

א� המנחה נוהג נכו" הוא מסמ" לקבוצה שאפשר לסמו# עליו .  יחד ע� הכלה והבנה, מקומו

  . הוא מאפשר למתרחש לקרות תו# תמיכה והגנה במידת הצור#. ולבטוח בו

  

  שיתו% פעולה, הדדיות, קרבה – 3שלב 

במנחה  אמו�ופיתחו בהשפעת� ובמעורבות�  שייכי! ובטוחי!לאחר שחברי הקבוצה מרגישי� 

, בירור המקו! שלי בקבוצהלאחר . ה� מוכני� לעבוד על מטרותיה� העיקריות –ובחברי הקבוצה 

תו# בדיקת המעורבות הרגשית בי" , אפשר להתקד� לשלב עמוק יותר, במונחי� של כוח ואחריות

  .זאת אומרת להתקרב, האנשי�

מתפתחת  .כוח השפעה, על חוזקמשות% ופחות  �עניי, היחסי� בקבוצה מתבססי� על רגש אישי 

יכול להיות ( .התלות במנחה פוחתת.  התקשורת ישירה יותר ופחות דר# המנחה, "אנחנו"תחושת 

דפוסי יחסי� מתבהרי� , שיתו) פעולה, אוירה יותר הרמונית, יותר גיבוש) קושי לקבל מישהו חדש

  .קבלה ותמיכה, מבטאי� צרכי� והעדפות אישיות, ומתייצבי�

אפשר , בי" האנשי� וכ# מתעצמת תחושה של זהות אישית בקבוצה מגלה סובלנות לשוני האווירה

וג� רגשות  ,חברי! מביעי! יותר בחופשיות רגשות חיוביי! ושליליי!. להבדיל את עצמ# כייחודי

א# תהלי# נכו" של הבהרה והסתגלות לאינטימיות יוצר בהדרגה את החופש . של קנאה ועוינות

  .ג! א! לא תמיד אהוב, ת שונה ומקובלהיכולת להיוואת 

יכולי� ג� עכשיו להיווצר . התפקידי� מתגמשי� וחברי� משקיעי� יותר בהשגת מטרות הקבוצה

  . א# המודעות עוזרת להתמודד ע� משברי�, עימותי�
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מאפשר לה� , הוא עומד לרשות� בלי להתערב מדי בתהלי# ,"מדרי "בשלב זה המנחה בתפקיד 

  ).קבוצות( עבודת צוותאפשר  לדרב" . ו"למצוא בעצמ� פתר

  פרידה סיו! – 4שלב 

יכול לעלות חומר רגשי של התנסויות בלתי פתורות  זה בשלב. כל מועד סיו! מהווה קושי נפשי

יש רצו" למנוע את הסיו� יחד ע�  .חברי הקבוצה בוחרי� אי# להתמודד ע� החרדה. בפרידה

  . כ#הכרה שהסיו� בלתי נמנע ורצו" להשלי� ע� 

נסיגה , רצו" להמשי#, הפתעה, התכחשות: מתח בי" רצונות אלה יכול לעורר כל מיני התנהגויות

, נשירה מוקדמת. ציוד, מנחה, התנהגות הרסנית כלפי חברי� ,תלות במנחה, להתנהגויות קודמות

  במטרה לשחרר להתנסויות , אפשר לערו# הפעלות והתנסויות שקשורות לפרידה. תהעלאת זיכרונו

" מדרי "ו" אב", "א!"עכשיו המנחה הוא ג! , דמות המנחה חוזרת להיות משמעותית. חדשות

  . ולהתנתק מהקבוצה דוהוא צרי# לעזור לחברי� להיפר, יחד

  סגנונות הנחיה. ג

דפוסי , תחומי העניי" שלו, העדפותיו, אותו בוחר המנחה תלוי בתכונותיו האישיות סגנו� ההנחיה

  . ההגנות האופייניות לוומערכת , התקשורת שלו

  )ציפורי/מתו# המקראה להנחיית קבוצות בעריכת נאוה רוזנוסר/טו'פ בריצ"ע( –סגנונות הנחיה 

לפעמי� נוטה להגנת יתר ומונע . פועל כמי שתפקידו להג" על הקבוצה –המנחה המג�  •

חברי פועל במקו� . אני אעשה בשבילכ�, � לא יכולי� לעשות לבד/מעביר מסר אתה. התפתחות

  .העמדה הכללית שלו פוסלת. הקבוצה

מייסד הירארכיות ומפחית בערכ� . מעודד אסימטריה ביחסי� בינו ובי" הקבוצה  �הסמכותי  •

נזיפה , מעביר תחושה של האשמה. חד משמעי, ביקורתי. כדי לשמור על מקומו. של חברי הקבוצה

 .העמדה הכללית שלו מרוחקת. וא) התנשאות

אבל , מופיע כמי שיכול לספק את צורכי האנשי�. סי� של תלות בקבוצהבונה יח –הדמגוגי   •

ובשל כ# מרחיק , זקוק לאהדה ולהזדהות איתו. למעשה הוא פועל כדי לקבל מענה וסיפוק לצרכיו

מעמיד פני� , בהתערבויותיו בולטת נימה לעגנית מפתה. את הקבוצה מהתמודדות ע� המטלה שלו

העמדה הכוללת שלו היא של . משדר רצו" שיתעניינו בו כמודל של התעניינות בקבוצה א# למעשה

  .ניצחו"

נכנע לחולשתו ולעוצמה של , מובל על ידי הקבוצה. מרגיש חסר ער# לכ" חרד –התלותי  •

הופעתו . משדר פחד תלותיות וצייתנות, בהתערבויותיו מבקש את אישורה של הקבוצה. הקבוצה

 .ליחה על עצ� נוכחותוהכוללת מצומצמת ומכווצת וכאילו מבקש ס

עלול לחשוש שהקבוצה תעסוק בנושאי� שיקשה . מרגיש חסר ער# אינטלקטואלי –הנמנע  •

ממוקדות , התערבויותיו מקריות. מאפשר לקיי� קשר שטחי וחלקי ע� המטלה. עליו להבינ�

. ברמה הגלויה בלבד וימנע מכניסה לרבדי� עמוקי� לחקירה של דילמות סתירות קונפליקטי�

הוא נאחז בקשיי� אובייקטיבי� שעולי� בקבוצה כדי להצדיק . � אפשרות של למידה ושינויבול

 .התערבויותיו שבלוניות וצפויות, משדר שביעות רצו" מהענייני� כפי שה�. את הימנעותו

ג� שנתקלת בקשיי� אינו מתערב ואינו מסייע ואינו , נות" לקבוצה לפעול בדרכה –המזניח   •

מנחה כזה יתקשה ליצור דיאלוג . משדר אדישות וריחוק. התמודד ע� המטלהמכוו" את הקבוצה ל

 .ע� הקבוצה ולאפשר לקבוצה למצוא את דרכה



 

                                                         הנחית קבוצות –ח� שפירא � פורטר ובת�אורית שרת© 

9

מארג" את . מתאי� את פעולותיו לרמה לשלב ההתפתחותי ולצרכי הקבוצה � " חושב ע!"ה •

, ותמאפשר לחברי הקבוצה לחי. משדר רצינות ותקיפות לצד חו� ואמו", הקבוצה לקראת המטלה

, מעודד את הקבוצה. פתוח ומאתגר, מגלה ומשדר עניי" אמיתי באחרי�. לעבוד וליהנות, לחוות

הבעות פניו וגופו משדרי� , בטוח ונעי�, קולו טבעי. מעביר תחושה שהוא מאמי" ביכולת חבריה

ממק� את עצמו בעמדה המאפשרת לו לצפות במתרחש ולהאזי" . הכלה והחזקה של הקבוצה

תו# שהוא מגלה עניי" אמיתי חו� התייחסות ומוכנות , עמדה של תצפית והקשבה. הלדופק הקבוצ

, ממעיט להשתת), אינו ממק� את עצמו מחו2 לקבוצה(להשתת) בדיאלוג ע� הקבוצה וחבריה 

  ).מרוחק ומנוכר

) מרכז ציפורי/נאוה רוזנוסר/לקוח מהמקראה להנחיית קבוצות(ליברמ" ויאלו� , מחקר של מיילס

ביותר ומצא כי מנחה אפקטיבי הוא זה שמפגי" מידה מתונה  סגנו� ההנחיה האפקטיבי בדק מהו

ומתוני� בביטוי של , העושי� שימוש מרובה בייחוס משמעות, מידה גבוהה של דאגה, של גרייה

דאגה ואכפתיות , מנחה אפקטיבי פחות מציע גרייה נמוכה או גבוהה מאוד. פונקציות מנהליות

מפגי" התנהגות מנהלית מועטה מדי או רבה , שימוש מועט בייחוס משמעותעושה , ברמה נמוכה

המנחי� אכ" יוצרת הבדלי� משמעותיי� בתועלת או  המחקר הראה כי הדר# בה מתנהגי�. מדי

  .בנזק היחסיי� אות� חווי� חברי הקבוצות

ארכיטיפית כדי לבסס את  א!� דמותבתחילת התהלי# הקבוצתי משמש המנחה כמנהיג  בעל 

 תהלי רגשי של ה�בשלבי� אלה פניו מכוונות יותר אל הפ" החברתי, הביטחו" והאמו" בקבוצה

 אב�דמותהוא מסגל לעצמו , משהושגו אלו. מאשר אל עבר התוצאה, והרגשות העולי� ממנו

הניסיו" מראה כי התנהלות אב זוכה להערכה . תוצאהמשימתית כדי לבסס נורמות החותרות אל ה

  ).רגשי(זוכה לאהבה , לעומתה, והתנהלות א�, הקבוצהמצד ) קוגניטיבי(

הוא יכול להתמק� בעמדה משוחררת ומשחררת , בשעה שהקבוצה יציבה ועצמאית דיה, בהמש#

. היא חייבת להיות מנהיגות גמישה. מנהיגות תכליתית היא כזו שמקדמת את הקבוצה. יותר

לכ" יוצרת רפרטואר גדול יותר של ו, מנהיגות שמשלבת בי" מספר סוגי סגנונות הנחיה, כלומר

  . תגובות יעילות ואפשריות למצבי� שוני�

  )זיו ובהרב/ מתו# מסע קבוצתי/ רס'רוגפ "ע( תכונות חשובות להנחיה בעלת משמעות 

המנחה צרי# להבי" ולקבל רגשות  –ולרגשות העולי� , אישיות�רגישות לאינטראקציות בי�* 

ר לחברי הקבוצה להעלות בחופשיות רגשות קשי� דבר זה מאפש. שליליי� ויחסי� קשי�

  .להבינ� ולהתמודד עמ� ביעילות, וכואבי�

א# ג� לא קרירה . לא חמה מדי, דהיינו, התעניינות חמה בפרט במידה הנכונה – יכולת קבלה*  

עליו לתת לפרט את . שתי התייחסויות אלה עלולות להוות איו� על פרטי� בקבוצה. וקפואה

וע� זאת ליצור אווירה המאפשרת חוויה , וק לו תו# שמירה על גבולותיוהמרחב שהוא זק

  .תקשורתית אינטימית בינו לפרטי� בקבוצה

כפי שהקבוצה נמצאת באינטראקציה בלתי פוסקת בינה לבי" עצמה ומפתחת  –ת עצמית מודעו *

בוצה כ# ג� מתקיימת אותה אינטראקציה בי" הק, מודעות להשפעה ההדדית בי" חברי הקבוצה

תגובות ואופ" התנהלותו של המנחה מעורר גירויי�  .ובי" המנחה לקבוצה ולכל פרט בה, למנחה

מנחה מאוי� יגיב באופ" . אופ" התנהלות� מעורר אצלו תגובות, ובמקביל, אצל חברי הקבוצה

  .אופ" שיגרו� להתכנסות והסתגרות ויהווה בל� לצמיחת הקבוצה, אימפולסיבי
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המנחה חייב להיות אד� בעל דימוי עצמי חיובי והערכה עצמית כאד� וכבעל  –חיובי  דימוי עצמי* 

  .מנחה כזה יאפשר לתהליכי� הטבעיי� בקבוצה לקרות מבלי לחוש מאוי�. מקצוע

  .ולתת לה� חופש לעבד את רגשותיה�, לקבל את האחרי� כמות שה� – כבוד לפרט*  

  .לוגיה ולהכיר התנהגות אנושיתעל המנחה להיות בעל ידע בפסיכו – ידע פסיכולוגי* 

מבלי , וזאת, אמפתיה היא היכולת לחוש את עולמו הפנימי של האחר כאילו היה של# – אמפתיה* 

מאפשרת למנחה לנוע בחופשיות ולהסביר  תהאמפתיההבנה . לשכוח את העובדה כי הוא אינו של#

  .ותיווכ" לבטא את חווי, לפרט בבהירות את מה שהוא הרגיש והבי" במעומע�

הוא . ויודע להעמיד� בדר# המאפשרת, המנחה הוא אד� שמכיר את גבולותיו – יצירת גבולות* 

  .דואג ליצירת גבולות בקבוצה כקבוצה וגבולות של הפרט בקבוצה

  )אח/בנסו"/ מתו# יצירתיות בעבודה ע� קבוצות( הקטלניות של המנחה חולשותיו

חוסר , ות רק כאישית ולא כחלק מתהלי# קבוצתיגור� להתייחסות להתנהג – חוסר ידע  בקבוצה 

, ביטויי כעס, חוסר יכולת להתערב בצורה הולמת, יכולת לזהות את הצור# המניע את ההתנהגות

  .התכנסות, תסכול

הרצו" לשלוט לגמרי בקבוצה נובע מהפחד של , חולשה שכיחה ביותר – הצור  לשלוט בקבוצה

עיתי� בודד ומאוי� מהקבוצה ומחוסר היכולת המנחה חש ל, המנחה שהקבוצה תצא משליטה

סוג אחר של . לכ" מנסה לראש לקבוע מצבי� כדי להימנע מאבד" שליטה, לצפות את התנהגותה

לכ" חייב לעשות את כל הדרוש כדי להבטיח שהקבוצה , שולט נראה כמאמי" שהוא אחראי לקבוצה

, שהקבוצה לא מצליחה במשהולעיתי� מנחה כזה מפחד שיואש� בכ# . תהיה מוצלחת ומאורגנת

לעיתי� מזלזל בקבוצה מחוסר היכולת . לכ" עליו להיות על המשמר כדי למנוע כשלו" מראש

  .ולכ" חייב לנווט אות� בכיוו" הרצוי, לאפשר אוטונומיה

מצב נוקשה כזה מעורר את . או מחוסר ניסיו" או מהתנסות לא טובה בקבוצה, מנחה שולט

תיווצר בהמש# ספיראלה שלילית , ת מרדנות לא מתאפשרת בקבוצהא� הבע. החברי� המרדניי�

  .מועקה וחבלה שתוצאותיה הרסניות לקבוצה ולמנחה, של דיכוי ומרד

, להיות אוהד, קיי� רצו" להרשי�. הדח) להצליח  מסווה לעיתי� פחד מכישלו" – פחד מכישלו�

מומל2 לגלות אנושיות ולא . טיהאובד" יצירתיות ואמפ, זה מביא לתכנו" יתר. להשיג ולא להיכשל

לנצל אות" כדי להדגי� התנהגויות חדשות ולפתח נורמות , להסתיר את השגיאות מהקבוצה

  . להימנע מעמדה של מומחה שבידיו נמצאות התשובות הנכונות, מתאימות

ה� ג� משווי� בי" . מנחי� משווי� עצמ� ע� שותפי� לעבודה או ע� גורמי� אחרי� �השוואה 

לתחרות משתקת ולהשקעת , השוואה גורמת לחוש חסר יכולת. ובי" חברי� בקבוצה קבוצות

ההשוואה השלילית . או לשמר עמדת כוח, אנרגיה מרובה מדי בניסיונות להרשי� או לשלוט

. מעוררת רגשות עמוקי� של חוסר ער# וחוסר יכולת שבולמת את ההתפתחות של הקבוצה ובתוכה

סימני� לכ# שמתרחשת . ומשחררת אנרגיות שליליות בקבוצההשוואות מעוותות את המציאות 

, התכנסות עצמית, צור# לנצח להרשי�, תחרות, חוסר סובלנות, ביקורת: השוואה והפחתת ער#

  .עוינות, כעס, התנהגות כפייתית, פאניקה, חוסר אוני�, קנאה, דיכאו"

וצה תחזור להיות למה הלוואי שהקב", ..."הקבוצה הפסיקה להיות כמו שהייתה" –קשר לעבר 

  ...".שהייתה

ניתוק הקשר לעבר מתחייבת ', כא" ועכשיו'תגובות נוסטלגיות כאלה מעידות על התרחקות מה

, לפעמי� המנחה לא יכול או רוצה להתקד�.  א# הכרחית, היא אמנ� מכאיבה. לש� השגת צמיחה

  .וחוזר על כ#, תקוע בשלב מסוי�
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א# למעשה ניטרליות מוחלטת  תראה , י" שה� ניטרליי�מנחי� רבי� נוטי� להאמ �ניטרליות 

שכ" מערכת יחסיו של המנחה , כאדישות שעלולה להרחיק ולהפו# את ההתנסות לחיוורת ושטחית

מומל2 להיות מעורב וליצור קשר פעיל ע� . ע� חברי הקבוצה היא כלי עיקרי לקידו� ושינוי

  . ת עבור עצמ�החברי� א# לא לעשות למענ� את מה שה� חייבי� לעשו

מכבידה על זה שחש) שעלול לחוש , חשיפה מוקדמת מדי מפחידה אנשי� – דחיפה לחשיפת יתר

על המנחה לבדוק הא� המשתת) בוחר לדבר או מרגיש . מבוכה או חרטה וקושי לחזור לקבוצה

  ? ומה תגובתו,  מה אנשי� אחרי� בקבוצה מרגישי�, מחויב

  :מטרות הקבוצה וחבריה סגנונות הנחיה נוספי! שפועלי! נגד

ולכ" ימעט לנקוט בסגנו" המזמ" עימותי� וימנע , מנחה המתקשה לפעול במצבי� של כעס ועוינות* 

ג� א� ה� משמשי� כמסווה , מפעולות הגורמות להפרת שיווי המשקל וההרמוניה בקבוצה

  . לבעיות אמיתיות

, נימי להשיא עצות ולתת פתרונותמנחה שיש לו צור# להיות מקובל ומוער# ירגיש לפעמי� דח) פ* 

  . ויתקשה להקשיב ולפנות את כל הזמ" הנדרש לפני שיקפו2 ע� פתרונותיו

מנחה שנוהג לספק לקבוצה מעט מדי כיוו" והכוונה עלול להשאיר את הקבוצה חסרת אוני� * 

  . וללא כיוו"

מנחה . של חרדה מנחה שנוהג לאתגר את הקבוצה בעוצמה גבוהה מדי עלול לעורר רמה גבוהה מדי

  . מרוחק מדי עלול להיתפס כמי שאינו מגלה עניי" בקבוצה כחסר אכפתיות והתייחסות

  מנחה כריזמטי מדי מקשה על משתתפי הקבוצה להשתחרר מכוחו ומיחסי התלות שלה� במנחה           

  .ולעבור למצב בו ה� נוטלי� יותר אחריות       

  

  !חשוב בכל שלב, לסיכו!

להכי" תוכנית שתפחית תסכול ותעודד רצו" , להקדיש זמ" להכרות  �השתייכות  –שלב ראשו� 

לראות את ההתנהגויות כביטוי להתקרבות . לבנות נורמות, לערו# הסכ�, להצטר) לקבוצה

  .הקבוצה" א�"המנחה בתפקיד .  ולא רק כבעיות התנהגות, הימנעות

 תמהיגררו, רגשית תמהתייחסו ריזהלה. לפרובוקציות רלא להיגר  � כוח ושליטה –שלב שני 

לאפשר מרד ולהציב , הקבוצה" אב"להיות בתפקיד . לנסות להבי" את הרקע לדברי�, למלחמה

  .גבול

ופיתחו  שייכי! ובטוחי!לאחר שחברי הקבוצה מרגישי�   � אינטימיות והדדיות – שלב שלישי

, חי� של כוח ואחריותבמונ, בירור המקו! שלי בקבוצהבמנחה ובחברי הקבוצה ולאחר  אמו�

המנחה יכול , שלב מתאי� לעבודת צוות. זאת אומרת להתקרב, אפשר להתקד� לשלב עמוק יותר

  .הקבוצה" מדרי#"המנחה בתפקיד . לתת לקבוצה לעבוד לבד, לזוז קצת הצידה

קיי� רצו" למנוע את הסיו� יחד ע� הכרה שהסיו� בלתי נמנע ורצו"   � פרידה  � שלב רביעי 

אפשר לערו# הפעלות . מתח בי" רצונות אלה יכול לעורר כל מיני התנהגויות. ע� כ#להשלי� 

א� , המנחה חוזר לתפקיד אב. במטרה לשחרר להתנסויות חדשות, והתנסויות שקשורות לפרידה

  .ומדרי#
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מה ? כיצד זה  נראה ל#? או מה? עדי) לשאול כיצד – ?כדאי להימנע משאלות למה, בכל שלב* 

  ?כיצד אתה חווה את זה? מה אתה מרגיש ע� זה ?קורה ל#

לכ" כדאי לטפל בבעיות ע� , חוזר בדר# כלל להטריד את הקבוצה הדבר שממנו מתעלמי!

  .היווצרות"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ביבליוגרפיה

  הוצאת גל  –ר יעל בהרב "ר ירו" זיו וד"ד –מסע קבוצתי 

  וצאת אחה –בנסו"   �יצירתיות בעבודה ע� קבוצות 

  הוצאת אח –המדרי# לעבודה קבוצתית 

 הוצאת ציפורי –מקראה בעריכת נאוה רוזנוואסר  –הנחית קבוצות 


