
  פיתוח תחושת מסוגלות
  

  ח"מנהלת יחידת גני ילדים בשפ -תמר קימל 

  )"אופק"מתוך הרצאה שניתנה לגננות במסגרת פרויקט (

  

  
, אנשי החינוך בתהליך עבודתם נתקלים באתגרים ומורכבויות בהתמודדות עם ילדים

  .הורים ואנשי צוות נוספים
, ניסיון, ת כלפי  המקצוע יכולותרב של גורמים כמו תפישו' יכולת ההתמודדות תלויה במס
  .תמיכת המערכת החיצונית ועוד

ברצוני להתמקד באחד המרכיבים המרכזיים המשפיעה על רמת התפקוד  שלנו במשימות 
  .שונות והוא תחושת המסוגלות

  
  הגדרת תחושת מסוגלות

  :תחושת מסוגלות עצמית היא המפתח ליכולת ההתמודדות
של האדם בנוגע ליכולתו להשיג  אמונתו :י בנדורהית לפהגדרת תחושת מסוגלות עצמ

המשאבים  לגייס את המוטיבציהשליטה על אירועים המשפיעים על חייו ובנוגע ליכולתו 

  .)BANDURA,  1977( משימותהקוגניטיביים והפעולות הנדרשות על מנת להתגבר על 
. תמודדותהיא המפתח ליכולת הה –האמונה שאני מסוגל  –תחושת המסוגלות העצמית 

ככל שהמיומנות  -חשובות גם המיומנויות  . לגבי היכולת שלי במחשבה, באמונהמדובר 
  .גדלה היא מאפשרת לתחושת המסוגלות להתעצם

  
  :ניתן לחלק את תחושת המסוגלות העצמית לשלושה תחומים

  
  .לקלוט דברים חדשים, עד כמה אני חושב שאני מסוגל ללמוד –מסוגלות אקדמית .  1

עד כמה אני  חושב שאני מסוגל להיות קומפוטנטי בקשרים  –וגלות חברתית מס. 2

  .לעזור,  להיות אהוב, חיוביים

מאמין שאני מסוגל עד כמה אני  –האמונה בכוחות ובכלים שלי : יכולת שליטה עצמאית.  3

  .התגובות שלי ולווסת את ההתנהגות שלי לשלוט על

  
  כיצד נבנית תחושת מסוגלות עצמית    

חוויות  .התנסות והישגיםהגורם החשוב ביותר לבניית תחושת המסוגלות העצמית הם .  1

. יחזקו את תחושת המסוגלות ביחס לאותה מטלה מסוימתצוע מטלה יבבשל הצלחה 

תחושת . אליוגלות יש לקבוע יעד שאפשר להגיע אם רוצים לחזק את תחושת המסו

לעצמו ולמאמציו ולא לגורם המסוגלות תתחזק רק אם היחיד ייחס את ההצלחה 

  "). כי המבחן היה קל"ולא " אני יודע את החומר, הצלחתי במבחן כי למדתי. ("חיצוני

  
  



  תהליך טיפוח תחושת המסוגלות העצמית
  

  

  

  

  

  

  

                                

  

  יחוס פנימי                                                               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תהליך הפחתת תחושת המסוגלות העצמית
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ת יכולתם או שאני מעריך א הדומים ליכאשר אני צופה בהצלחתם של אחרים  –חיקוי .  2

  .אני מסיק מכך שגם אני אוכל להצליח במשימה שהם הצליחו בה, כפחותה שלי
  ,או לא מסוגל, סוגלהדבור העצמי שלי האם אני מ –חיזוקים חיוביים  –שכנוע מילולי   .3

  .קשור למסרים שקבלתי מהסביבה     
  .מסוגלותבדרך כלל ביחס הפוך לתחושת העוררות הרגשית נתפסת  –עוררות רגשית  . 4

הגורמים לאי נוחות ) רעד, הזעה, הסמקה(ת ופיזיולוגיעוררות רגשית גורמת לתגובות      
י "ניתן להתמודד עם תחושות פיזיולוגיות לא רצוניות ע.(ולהפחתה בתחושת המסוגלות

  ).'שתייה וכו, נשימותהרגעות הגוף באמצעות 
        

  להיתקל )  בהדרכת מבוגרים(חשוב ליצור סביבה חינוכית שבה תהיה לילדים הזדמנות 
  .עם המודל של פתרון בעיות להתמודד, לבדוק אלטרנטיבות, לנתח, לשאול שאלות, בבעיה

  
  מקומה של הגננת בטיפוח המסוגלות

  .מתן הזדמנויות  . 1

 .חיזוקים חיוביים .2
 .שאלת שאלות, ון בעיותיצירת סביבה בעלת אתגרים של פתר  . 3
  .תוצאהולא רק  תהליךעידוד   . 4
כשניתנים לילד גבולות חיצוניים מאפשרים לו לבדוק את הגבולות   -הצבת גבולות  .5

  .ילדים שהוצבו להם גבולות הגיוניים גדלו בתחושת בטחון עצמי. והיכולות שלו
    הגננת משקף חוסר המושלמות של . מקומה של הגננת כאדם שלם אך לא מושלם  .6 

 .אנושיות      
  

  :לסיכום

  .תחושת המסוגלות העצמית היא החשובה ביותר לצורך הסתגלות טובה בעתיד
אם ירצה במטרה מסוימת , התוצאות תלויות בו, האמונה של הילד שיש לו את הבחירה

  ).גם עם עזרה(יוכל להצליח  –אפילו שזה קשה 
חשוב , הוא נמדד באמצעות הישגים וציוניםשבו , ס"דווקא בגן לפני שהילד מגיע לביה

  .לפתח את הביטחון של הילד בעצמו וביכולותיו
  

  תוציא ממני –אל תעניק לי 
  תציב לי שאלות –אל תענה לי 
  תכביד באתגרים –אל תקל עלי 

  תאפשר לי להתלבט –אל תפתור לי 
  )יעקב פרנקל' פרופ –" מעיין מתגבר ושמו אדם"מתוך (
  
  "?כיצד מאלפים פיל"  :ם סיפורולסיו           

  .ראיתי פיל ענק קשור בחבל למוט קטן במשך שעות רבות, פעם כשהייתי בהודו
משלים עם מצבו ולא מנסה , שהתפלאתי מאוד לראות שהפיל האומלל שבודאי חפץ בחופ

  .שהרי ברור היה שמשיכה קלה של החבל הייתה משחררת אותו מיידית לחופש, לברוח
לפני סוף השהיה שלי בבומבי נתקלתי בהודי נחמד . ק מאוד את מחשבתיהנושא הזה העסי

שמחתי על ההזדמנות לברר . התברר שאדם זה עוסק באילוף פילים. דובר אנגלית מעולה
איננו פוסע לדרכו תוך כדי נפנוף , הפיל הגדול, את התעלומה הגדולה מדוע החיה העצומה

  .צוהל של המוט הדקיק אליו היה קשור
או זה שום דבר זה החלק הקל ביותר באילוף הפיל פשוט מאוד : "השיב המאסטרו לשאלתי

כמובן שדבר זה אינו . כאשר הפיל נולד והוא קטן וחלש יחסית אני קושר את הפיל לעץ
לאחר . דירר אולם אינו מצליח כי הוא חלש ממוצא חן בעיניו והוא מנסה בכל כוחו להשתח

לימים הפיל גדל . עם מצבו ונשאר עומד כנוע ליד העץ זמן קצר ביותר הוא מתייאש ומשלים
לחיה גדולה וחזקה אבל הוא בטוח שאין בכוחו להשתחרר מהמוט התקוע בקרקע כי הרי 

   ..."בעבר הוא לא הצליח ולכן אפילו הוא אינו מנסה
  .זה הסוד כולו שח לי בחיוך המאסטרו והלך לדרכו

  
  



  
  ."תר האדמה מן הבהמה איןמו"חשבתי לעצמי על כך נאמר במקורותינו 

האם אנו מנסים את כוחנו מידי פעם מחדש לבחון את היכולות שלנו לשנות ולבצע דברים 
  .שבעבר לא הצלחנו לעשות כי היינו חלשים מידי

ברוח ובניסיון חיים ואנו סתם עומדים כבולים ליד מוט דקיק , אולי גדלנו והתחזקנו בחומר
 ?שוב את כוחנו ולא מנסים אפילו להשתחרר ולנסות


