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כי אכן, רמיה  יודעיםתהליך האימון סובב סביב שינוי, שיפור והתפתחות. אולם מאמנים מנוסים וכן סופרוויזורים 

שא לא סובב רק סביב הלקוחות הנו בנוסף, מובן כיעצמית של הלקוח )את עצמו( יכולה להוות מכשול בתהליך. 

מרמים את עצמם במהלך התהליך ם מאמניכלומר, ש –המאמנים ינו שמרמים את עצמם אלא גם אצל נו,של

 האימוני.

 

 התנאים לכך שתופעה מסוימת תחשב רמיה עצמית:

אדם המחזיק באמונה שסותרת את הממצאים שיש בידיו בו  •

 זמנית.

האמונה הזו היא עיקשת ולאדם המחזיק בה יש סיבות להאחז  •

 בה.

האדם פועל בדרך שתאפשר לו להימנע מקבלת מידע שהוא  •

מהאמונה בה הוא אוחז )נקודה זו שנויה מאוד במחלוקת שונה 

 ויש סביבה דיונים רבים בפילוסופיה ובפסיכולוגיה(

 

מאמנים בדרך איך באה לידי ביטוי רמיה עצמית של מתאמנים? 

כלל מודעים לכך שהלקוחות שלהם מסננים מידע מסיבות 

אישיות )שזו אחת הדרכים לתאר רמיה עצמית( ולעיתים 

 הוהעשייורה לא מדויקת ומעצימה את הפעולות מתארים בצ

 .שלהם

לדוגמא: אם מצבו של רמיה עצמית אצל מאמנים? לדוגמא: ו

הלקוח נראה דרך המסננים של חוסר הבטחון של המאמן היכולת של המאמן לבצע את המשימה שלו כמרחיב 

ח מחיר גבוה ביותר ואחת . רמיה עצמית אצל מאמנים יכולה לעלות ללקואת אפשרויות המתאמן הן מוגבלות

 הדרכים המוצעת להתמודדות עם נושא של רמיה עצמית אצל מאמנים היא דרך הדרכה )סופרוויז'ן(.

 

המטרה של המאמר היא לבחון את נושא הרמיה העצמית ממקום פרגמטי ולנסות להבין אותה ואת המטרה 

 .שאותה היא משרתת

טבלה הנותנת טבלה המרכזת את הגישות השונות שקיימות בדיסיפלינות השונות. כנקודת התחלה לדיון מוצגת 

בהמשך המאמר מוצג המודל זויות מבט שוות על התפיסה של רמיה עצמית והדרכים המוצעות להתמודדות איתה. 

, המאפשר בחינה עצמית של המאמן והמדריך לאפשרויות של רמיה עצמית בתהליכים של רמיה עצמית במאמנים

 הוא מעביר.ש

 

לא היססו לשתף  שנות נסיון כמדריכים( 7שנות נסיון כמאמנים ולפחות  20במחקר )סופרוויזורים עם  תפיםתהמש

 ושל המאמנים המודרכים שלהם. (סופרוויזוריםמדריכים )בדוגמאות שנוגעות לרמיה עצמית שלהם כ



 

ון כאשר מתאמן ביקש לעבוד על דברים הדוגמא של ביטוי התנהגותי של רמיה עצמית כללו: חציית גבולות אימ

שהם יותר בתחום הטיפול; דחיפת הלקוח יותר מכדי שהלקוח רצה, מהסיבות שנוגעות למאמן; התעלמות 

 מדילמות אתיות; וחבירה ל"קנוניה" עם לקוח עוצמתי.

 

דבר בו הוכר כמקום המתאים ביותר ל החשובות של המאמר: שהמרחב של ההדרכה )סופרוויז'ן( ותאחת המסקנ

בו, והמצביע על כך שישנו  תעוסק (סופרוויז'ןהדרכה )על רמיה עצמית אצל מאמנים. זה נראה כדבר טבעי ש

 ישקף רמיה עצמית שמשפיעה על איכות התהליך האימוני. (סופרוויזורמדריך )ההכרח שה

 

מהטבע רמיה עצמית היא חלק כי  סקנת המשתתפים במחקר הייתה מאחד הדגשים החשובים במאמר ו

עם נושא הרמיה העצמית  ומאמר זה מציף את ההתמודדות שיש לכל מאמן ולכל מדריך מאמנים האנושי

 והדרכים להתמודדות איתה.

 

מפאת זכויות יוצרים, לא ניתן להוסיף את המאמר עצמו. מצורף לינק לאתר להורדת המאמר וכן טבלה המרכזת 

 מר(את הגישות השונות לנושא הרמיה )לקוחה מתוך המא
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