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 תקציר

, בדיקת תרומתה של הגישה האיכותית למחקר העוסק בפיתוח תוכניות לימודים היא מחשבה נוספת ומחודשת
 המראה קשר מיוחד בין שאלת המחקר והתכנים של הממצאים ובין שיטת המחקר והכלים שאומצו לאיסוף 

 .הנתונים ולניתוחם
 .ל עם מורים" שבהם משתמשים מנחים שונים בסדנאות פתהמחקר התמקד בחשיפת המאפיינים הקוריקולריים

 דסקרפטיבי להכשרת מורים לתוכניות -תיאור הידע הקוריקולרי תוך כדי התהליך הוביל לבניית מודל נטורליסטי
ברוח המתודולגיה " סיפור מקרה"ל ובין הגישה האיכותית בדרך אישית של "מוצגות כאן הזיקות בין פת .לימודים

 .תהנטורליסטי
 

 מבוא
 

התכנון המעשי של תוכניות . בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסת מקומו של המורה במערך תכנון הלימודים בארץ
 הן לפי תפיסת אנשי משרד החינוך והן בפרקטיקה לתחום , הן לפי תפיסת חוקרי החינוך, הלימודים עובר בחלקו

 .Sabar, 1985 ;(Ben-Peretz and Dor, 1985; 1993, זילברשטיין; 1982, פור וגורדון. (הספר-בית
Silberstein) 1985 (מציע גישה של דיאלוג המבוססת על ההנחה שלכל הגופים המעורבים בתוכנית הלימודים 

 מורים ומומחים שהם הגורמים .  יש הזכות להיות מעורבים בקבלת החלטות קוריקולריות במשך כל התהליך
אחת הדרכים . כיווני דרך כל שלבי התכנון-להיות מעורבים בדיאלוג מתמיד ורבהעיקריים בתוכנית הלימודים צריכים 

היא הקמת סדנאות של צוותי מורים שמנחים אותן מומחים ) ל"פת(להכשרת מורים לפיתוח תוכניות לימודים 
 ).1993, זילברשטיין; 1977, בן פרץ; 1974, רגב(קוריקולריים 

 
 ל"ות מורים ומנחה קוריקולרי בסדנאות ומה ניתן ללמוד מתהליך פתהשאלה הרחבה מה קורה במפגש כזה של צו

ל "על אפיוני חשיבת מורים והכשרתם לסיטואציות שבהן יתפקדו כמפתחים עצמאיים הרואים את המעורבות בפת
 .היא הבסיס לשאלות במחקר הזה, כחלק מההוראה

שאלה זו הכתיבה .  וכיצד הוא מוקנה להםהמועבר למורים" ידע הקוריקולרי"השאלה המרכזית שנשאלה היא מהו ה
 .מעקב אחרי התהליך הקוריקולרי שלו שותפים המורים והמנחה

ל עם צוותי "המחקר התמקד בחשיפת המאפיינים הקוריקולריים שבהם משתמשים מנחים קוריקולריים בסדנאות פת
 : תוצרים קוריקולריים איכותייםהוא עסק בשלושה מאפיינים כאלה הקיימים בתהליך התכנוני ואמורים לתת. מורים

 
 ומהווה את האלמנטים הסובסטנטיביים " כלי מזכיר"או " Check List"המשרת את המפתחים כ" מילון המושגים" )1

 .בכל שיח של תוכניות לימודים     
 .מרכיבי שיטות הדיון הדלברטיביות והרפלקטיביות שבעזרתם מתמודדים המנחים בנושאים קוריקולריים  )2
 .שיקולי הדעת המציינים את תהליך קבלת ההחלטות התכנוני  )3
 

: ל שעסקו בנושאים שונים" פרוטוקולים של ארבע סדנאות צוותי מורים לפת27כנתונים למחקר שימש מדגם של 
 ".השואה", " בסיס לחיי חברה טובים-תקשורת תקינה ", "הילד הערבי ואני", "המים"

 .הנחה מנחה לא מקצועי) 'סדנה ד(ואילו סדנה אחת ) ג, ב, נאות אסד(שלוש מהן הנחה מנחה מקצועי 
 .ל שרשמו את הפרוטוקולים"לארבע הסדנאות היה ליווי של צופים בעלי השכלה בתחום פת

 .ביניים-ספר יסודיים ובחטיבות-מורים ומנהלים בבתי,  משתתפים9-7בכל סדנה היו 
 .מסגרת השתלמויות מוריםאביב ב-התקיימו באוניברסיטת תל, ג, ב, סדנאות א
 .ספרי-התקיימה במסגרת של צוות בית' סדנה ד

 ).1985-1986(במשך שנתיים ' של סדנה ג" צופה"שימשתי כ, כעורכת המחקר, אני
 
 
 
 
 
 



 
 

שאלות המחקר , )Stenhuse 1985; Walker, 1971(פי המודל הנטורליסטי -מסגרת ההפעלה של הסדנאות על
הארת הצביון ). Guba, 1981;  1991שי ; 1990, צבר(קיטת מתודולוגיה נטורליסטית והניסיון המצטבר הביאו לנ

איתור המאפיינים הקוריקולריים ומאפייני החשיבה של המורים חייבו אותי לאמץ כלים , המיוחד של הסדנאות
 ,Connelly & Clandinin, 1991; Goet & Lecompte(ניתוח תוכן , שאלון פתוח, תצפית: מחקריים איכותיים כמו

1981.( 
 :אציג כאן את תרומתה של הגישה האיכותית למחקר

 
 ?הקוריקולרי" מילון המושגים"כיצד סייעה התצפית לחשיפת  )א
  דלברציה (מעגלי החושף את התהליך המעגלי של שיטות הדיון הקוריקולרי -ניתוח התוכן כתהליך מחקרי )ב

 ).ורפלקציה    
 
 
 "מילון המושגים הקוריקולרי"מקומה של התצפית בחשיפת ) א
 

תיאורית לא פורמלית הכוללת ציטוטים מילוליים -העובדה ששימשתי צופה בדיוני הסדנה אפשרה כתיבה איכותית
)Stake, 1978 ; 1994שפרירי.( 

הביאה לא רק ) Lewy, 1977(תכנון -תכנון והמיקרו-שלב המאקרו, נוכחותי כחוקרת בתהלך התכנוני על כל שלביו
הבהרה ,  מלא ונאמן של ההתרחשויות אלא להתחקות מעמיקה ולהבנה של התהליך הקוריקולרי הנצפהלתיעוד

 .והארה של מערך החשיבה הטבעית של המורים
. התכוונויות ומשמעויות, ידי שהייה ממושכת ניתן היה ללמוד מושגים-רק על. למדתי להכיר מקרוב את השדה הנחקר

 .ה של המורים והמנחה המקצועי במפגש הנצפהלהבחין בין תחומי הפרקטיק, כלומר
, הוא התייחס אליהם בהכללה, שמתי לב שכשהמנחה המקצועי דיבר על מושגים כמו רעיונות ומטרות, למשל

 .בראייה כוללת, כמתבססים על תיאוריות
הם . צועי במובן הפרקטי הבי- במיוחד בתחילת התהליך הקוריקולרי -תפסו את המושגים , לעומת זאת, המשתתפים

 .היוצאים לפועל בשדה תלמידים מסוים, ראו את הדברים כמקרים ספציפיים
כלשון " תכלס("ביצוע -נחת או חוסר סיפוק כאשר הדיון סבב סביב עקרונות ולא כלל מסקנות בנות-יכולתי להרגיש אי

 ).המורים
 .לפעמים חשתי שהמנחה התכוון למשהו מסוים אך המשתתפים תפסו אותו אחרת לגמרי

 ,Spradley(אך באופן פסיבי " בפנים"תוך צפייה מ, מנסה להיות ער לכל המתרחש סביבו" הצופה שאינו משתתף"
בתהליך הקוריקולרי " השתתפות" בין Outside - לInside -משקל בין ה-זהו מצב שמאפשר לשמור על שיווי). 1980
קשר בין הכלים המחקריים ובין ההתרחשויות תפקידי כחוקרת היה ל). Smolicz 1990" (צפייה האיכותית"ובין ה

 .גיליתי שבעצם אני התפר ביניהם. התכנוניות שהן המקור לפיתוח
 .המשתתפים התנהגו בטבעיות מאחר שלא ידעו מה מתוך דבריהם יהיה בסיס למחקר

א ושל נתונים ל מחד גיס"כך הוו התצפיות מערך טבעי של תהליך קוריקולרי נטורליסטי ושימשו מקור לנתונים של פת
 "...מה שנאמר עכשיו אינו לפרוטוקול" "...את זה אל תרשמי: "רק בהתחלה נשמעו הערות כמו. למחקר מאידך גיסא

לקיום שיחות מעבר לרישום , לפתיחות, ליווי הסדנה במשך שנתיים הביא אותי להיכרות אישית עם משתתפי הסדנה
 & Guba(איכותי ומשמעותי למתרחש , התכנונית ופירוש מובןכך היה אפשר לתת תיאור של התופעה . הפרוטוקולים

Lincoln, 1981 ; 1990, יהושוע-צבר בן; 1991שי.( 
הקוריקולרי והשימוש בו " מילון המושגים"אחד המאפיינים של הידע הקוריקולרי שנחשף במחקר הזה הוא , למשל

 .בשלבי התכנון השונים
היה אחד האינדיקטורים " מילון המושגים. " מקור לנתוני הפיתוחהמערך הטבעי היה ההתרחשות התכנונית ושימש

קוריקולרי ולאתר אותו עלה תוך כדי " מילון מושגים"הרעיון לחפש אם יש . לידע הקוריקולרי שאותו ביקשתי ללמוד
 .המחקר

, עקב צמודהסתבר לי תוך מ. היא שהולידה את הרעיון" מדריך למורה"דווקא התצפית בדיונים החוזרים על המושג 
גיליתי פתאום ". מדריך למורה"מה זה בכלל ; "מדריך למורה"שהמורים בעצם אינם תופסים מה יש ומה צריך להיות ב
". כובע המפתחים"כאשר הם חובשים את " מדריך למורה"את העובדה שהמורים אינם מבינים את המשמעות של 

כאשר הוא צריך ליצור הוראות " מדריכים למורה"שמשתמש ב, איך ייתכן שמורה ותיק. בשבילי היתה זו הפתעה
 ".בפעילויות לתלמיד"ו" הוראות לתלמיד"נמצא שבוי ב, למורה

להשלמת התדהמה גיליתי שהבעיה התעוררה גם בסדנאות אחרות שפיתחו נושא שונה לחלוטין ושהמנחה שלהן היה 
 .מנחה אחר

נוני הביאו לאבחנה שיש מאגר מושגים קוריקולריים הצפייה מהצד והרצון לתת משמעות ופירוש לתהליך התכ, כלומר
 .פי שנוהלו בידי מנחים שונים ופיתחו נושאים שונים-על-אף, המשותף לכל הסדנאות

ומשקפים נושאים ואירועים קוריקולריים עקרוניים , המושגים הקוריקולריים שנחשפו מראים טיפול בבעיות וליבונן
תפיסה " "חשיפת פוטנציאל קוריקולרי", "דעת-הפעלת שיקולי", "רותניסוח מט: "העולים בתהליך הפיתוח כמו

 ".חומר לתלמיד"ל" חומר למורה"הפרדה בין , "רעיונית



 
המשותף לכל הסדנאות שמתי לב איך רכשו המשתתפים בדיונים הקוריקולרים את " מילון המושגים"תוך כדי חשיפת 

תחילה השתמשו . הוסברו והוגדרו,  לאחר שהובהרוהסתבר לי שהמושגים נקלטים וחודרים לשימוש. המושגים
הם ביררו את משמעותו של המושג הקוריקולרי בהקשר התכנוני המופיע . המשתתפים במושג כאשר הם נשאלו עליו

 .כך אימצו אותו-אצל המנחה הקוריקולרי ואחר
 

 :לדוגמה
 ".מכלול החינוך"ו" תרומה למהות המקצוע"הבהרה לגבי המושגים 

 
 ומטרות שתורמות " מהות המקצוע"פי מטרות שמגדירות את -ו את המטרות בסילבוס ונסו לחלקן עלקח :מנחה

 .שימו לב לביטויים ספציפיים שמופיעים במטרות". מכלול החינוך"ל          
 
 ?הכוונה מתייחסת לשאר המקצועות" מכלול החינוך"האם ב :.ל
 

 .החינוכי הכולל, הכוונה בהיבט הרחב, לא :מנחה
 
 ?שאנחנו עוסקים בו עכשיו, מולדת וחברה, האם הכוונה למקצוע הזה" מהות המקצוע"ב .:ע
 

 .הכוונה למולדת וחברה, כן :מנחה
 
 האם זה ". התלמיד ירכוש ידע בסיסי על סביבתו האנושית הפיסית על היבטיה השונים: "על-אני מצאתי מטרת :.ש

 ".מהות המקצוע"יכול להיחשב כ      
 

לתפקד בה , כדי שיוכל להתמצא בה, התלמיד יכיר את סביבתו: "בהמשך סעיף המטרות רשום" ל החינוךמכלו"לגבי 
 ?וזה יכול להיחשב..." פי צרכיו-על
 

 .היא הסתכלות, מולדת וחברה, אחת ממיומנויות החקירה של המקצוע הזה :מנחה
 
 ".מהות המקצוע"מכאן שגם כושר הסתכלות וכושר הבחנה שייכים ל :.ל
 

 )2פרוטוקול ' סדנה ב(  
 

שבהם " צורכי תלמיד"ו" צורכי חברה"דוגמה נוספת המציגה כיצד מנסות המשתתפות לברר לעצמן את המושגים 
 .השתמש המנחה

 
 כמו שהם חושבים כרגע שטוב" צורכי חברה"האם מדובר על , "צורכי תלמיד"ו" צורכי חברה"כאשר מזכירים : .ד

 בעתידו של התלמיד ואנחנו רוצים שהם " צורכי חברה"שאנחנו מבינים מה הם כפי " צורכי חברה" להם או     
 ?האם זה מה שהמורים חושבים, "צורכי לומד"אותו הדבר לגבי . ישתלבו בחברה     

 
 ?לרצון לומד" צורכי לומד"האם יש הבדל בין  :.ש

 )5פרוטוקול ' סדנה ב(  
 

מעבר מחשיבה אינטואיטיבית לחשיבה במונחים , של המשגהעקבתי כיצד עברו המורים משתתפי הסדנאות תהליך 
 .הם למדו לקרוא למושג בשם ושיבצו אותו בתקשורתם המילולית. מקצועיים

 & Smolicz(נוכחותי כחוקרת ועורכת התצפיות הביאה לכך שתהיה לי זיקה מרבית למרכיבי האירוע הנחקר 
Secombe, 1990 (פי שהתבטאו בשיחת הסיכום בקשר למושגיםיכולתי לשמוע ולצטט את המורים כ, כך: 

 ".המושגים יושבים אצלנו טוב בראש, לכולנו יש שפה משותפת" 
 ".היה ארגון של המחשבה ועיגון במושגים מקצועיים, למדנו להתייחס לדברים אחרת" 
 ".אני מרגישה עשירה יותר באוצר מושגים כך שאני מסוגלת להבהיר דברים שאני רוצה לומר" 

 
, חשפתי את הידע הקוריקולרי של הנחקרים כנתונים למחקר ומצד שני, כחוקרת, מצד אחד אני. אן חשיפה כפולהיש כ

כולל מחשבותיהם והערכותיהם שהיו נתונות לפיתוח תוך כדי , הידע של המשתתפים נחשף בצוות בינם לבין עצמם
 .התהליך הקוריקולרי

 .יטין במתרחשהייתי עדה לתהליך הקוריקולרי והבחנתי מבעד לש
 
 
 
 



 .רכישת המושגים הקוריקולריים נעשתה בעזרת הבהרת המושגים
-השימוש במושגים מקצועיים מונע אי) 1973, אדר(הבהרת המושגים היא נקודת מוצא הכרחית כמעט לכל דיון פורה 

 .הבנות והוא מעין צופן המאפשר תקשורת תקינה
 המשתתפים באותם המושגים להם נעשתה הבהרה להבנת השתמשו, לפי הממצאים והניתוח האיכותי של המחקר

 .משמעויות והגדרה מפורשת במסגרת דיוני הסדנאות
 

 :כמו, ל"לדקויות אלו שהתגלו במחקר הנטורליסטי יש השלכות על הכשרת מורים לפת
 .המינוח המקצועי הוא למעשה השלד לבניית התחום הקוריקולרי 
  באמצעות מערכת מושגים זו מארגנים המשתתפים . רונות קוריקולרייםהמושגים מאפשרים להפנים רעיונות ועק 
 .את הידע ומגיבים עליו במהלך דיוני הסדנאות 
פירוט תכונות ובירור , או הגדרה, הבהרה, כדאי שהמנחים ישתמשו במושגים קוריקולריים המלווים בהסבר 

 .משמעויות
  

הוא משתמש בתשובותיהם ובהסבריהם של . מושגיםשמתי לב גם שהמנחה המקצועי מטביע תוך כדי הדיון 
 :המשתתפים על סיטואציות מסוימות ומעניק להם את המושגים הקוריקולריים המתאימים

 
 :לדוגמה

 
  קריטריונים לבחירת "אני מבקשת מכם להוציא את רשימת הנימוקים מתוך המסמכים כדי שתעמדו על  :מנחה

 ".נושאים         
 
 ?ת לפי איזה קריטריונים נבחרו הנושאים שהצענוהאם את מתכוונ :.ט
 

 .נכון :מנחה
 
 .רציתי שנבחר נושא שהוא גם לימודי וגם חינוכי, למשל :.נ
 

 .הטמון בנושא" פוטנציאל הלימודי והחינוכי"את מדברת על קריטריון הקשור ל, כלומר :מנחה
 
 כלומר האם לטפל בנושא בגיל זה או אחר של , גיפי נימוק פסיכולו-זאת אומרת שנחליט אם לטפל בנושא מסוים על :.נ

 ?האם זה הפוטנציאל של הנושא ללומד, הילדים     
 

 .וזה קשור לאוכלוסיית יעד" התאמה ללומד"מה שאת אומרת מתאים לנימוק או לקריטריון של , כאן :מנחה
 
 ?ספר מסוים-יכול להיות קריטריון שקשור למורים שהם מומחים בתחום זה בבית :.ע
 

 .מצד הצוות שמפתח" קריטריון הקומפטנטיות"זה יהיה משאב אנושי , כן :מנחה
 
 .קשורה גם לתלמידים וגם למורים" אוכלוסיית יעד"אז  :.נ
 

 .נכון בהחלט :מנחה
 

 )5פרוטוקול ' סדנה ב(  
 

משתמשים בו , רכלומ" באופן מפורש"כמו כן זיהיתי תוך כדי ניתוח התצפיות שלעתים מופיע המושג הקוריקולרי לא 
 .בלי הגדרתו ולא בניסוחו הפורמלי" אופן משתמע"ומתכוונים אליו אך המושג מוזכר ב

 
 :מופיע בפרוטוקול" אוכלוסיית יעד"במקום : לדוגמה

 
 , באיזו סביבה הם גרים, מה הגיל שלהם, לאילו תלמידים, לאיזו כיתה, למי אנחנו מתכננים את הנושא :מנחה

 ?ים בגיל הזהמה הם מבינ          
 )' סדנה ד1פרוטוקול ( 

 
 :מופיע בפרוטוקול" נושא אינטגרטיבי"או במקום המושג 

 
 .זהו עירוב של מקצועות תוך כדי שמירה על שלמות הנושא. הנושא הזה משלב בתוכו כמה נושאים :.ר

 )'סדנה א, 5פרוטוקול (     
 



לכל אורך " באופן משתמע"ו" באופן מפורש"ולריים זיהוי זה הביא אותי לחפש מה קורה לשימוש במושגים הקוריק
 .התהליך התכנוני

 
 תכנון לשלב -במושגים משלב המאקרו" באופן מפורש"הבדיקה העלתה שנמצאה עלייה מובהקת בשימוש 

 :שיפור זה חל בשני מישורים. תכנון-המיקרו
 

 ".משתמע"או " באופן מפורש"שימוש במושגים לשימוש בהם -מאי
 
 .וישיר והפיכתם לחלק מעולם השיח" באופן מפורש"לשימוש " פן משתמעמשימוש באו"
 

 . המעקב מקרוב אחרי התהליך על כל שלביו בעזרת המתודה האיכותית מאפשר לי להסביר את השיפור הזה
 

 :להלן קטע מעבודת המחקר
 שלב (שיפור זה אצל המשתתפים מקורו הן בעובדה שבמשך התהליך נרכשו המושגים ונבנה עולם השיח 

 שלב המאקרו עוסק בבחירת הנושא והכנת המסגרת . והן באופי שלבי התכנון, )המאקרו קודם לשלב המיקרו
 לעומת זאת. יםזהו שלב שהמשתתפים ממעטים לעסוק בו בעבודתם השוטפת כמור. הרעיונית לתוכנית הנושא

 נושאים אלה קרובים יותר לעולמו הפרטי של המורה והוא . תכנון כולל פיתוח והכנת חומרי למידה-שלב המיקרו
 .פי שהשימוש בהם בסדנאות שונה מזה שהוא רגיל אליו-על-אולי מכיר את המושגים ונוטה להשתמש בהם אף

 
 .ק משמעויות ופירושים לתופעות הנצפותכך יכולתי להעני. זוהי מסקנה של עד ראייה המשמש כצופה

 .המחקר האיכותי כאן הצטייר כחותר להפקת משמעויות לגבי אופן השימוש במושגים הקוריקולריים
להפיק משמעויות מזווית הראייה האישית , כל שרשרת השאלות שלי כחוקרת מרמזת על רצון להבין את המתרחש

 ).Connelly 1991 ; Smolicz & Secombe 1990(שלי ושל הנחקרים 
הבחנתי אצל הצוות המפתח בחתירה להפקת משמעויות סמויות , בתהליך הפיתוח הקוריקולרי עצמו, באותו האופן

במושגים האישיים והקוריקולריים וגם בתפיסה , )1993זילברשטיין (ומפורשות ברעיונות האישיים ולהבנתם 
 :ל לגישה האיכותית" זיקות בין פתכלומר אני יכולה להצביע על. הקולקטיבית של המשתתפים

 
 של, אפשר לראות שיש לגיטימציה לגורמים השונים לנוע ברמות פרשנות שונות של המושגים הקוריקורליים *   

 ידי הפירושים שלי כחוקרת -הן במחקר על, גלגולי התוכנית המתפתחת בהתהוות המצע הרעיוני והפעילויות      
 .מנחה והמוריםידי ה  - ל על"והן בפת      

 .התצפית למחקר מקבילה להתרחשויות התכנוניות לפיתוח*    
 .מילון המושגים הקוריקולרי שנחשף במחקר הוא השלד לתוכנית הפיתוח*    
 , תהליך המחקר ותהליך הפיתוח ניזונו מראייה הוליסטית כדי לקבל נתונים למחקר במערך טבעי מצד אחד*    

 .ות המנחה והמשתתפים בצוות הפיתוח מהצד השניוכדי לבחון את תרומ      
 .ידע שנרכש תוך כדי תהליך הפיתוח שבו, המחקר עסק בחשיפת הידע הקוריקולרי הסמוי של הנחקרים*    
 , רצונותיהם מחשבותיהם, אישיותם, במקביל ובהדרגה נעשתה חשיפת הידע הסמוי של המשתתפים בצוות*    

 .כיצד השתמשו בהם והפכו אותם לאבני הבנייה היסודיות של תכניות הפיתוח. ייםיחסם למושגים הקוריקולר      
 באילוצים ובזרמם של , בדרכים, הצוות המפתח בנה את עולם המושגים הקוריקלרי תוך התחשבות בדעות*    

 .הדיונים      
 .תפי הסדנאותמשקל אנושי במערך האוטנטי של משת-שנחשף הוא פרי של שיווי" מילון המושגים* "   
  – אני החוקרת -היו תוצאה של התערות הצופה " מילון המושגים"ובהקבלה מלאה הרי שלבי המחקר לחשיפת *    

 .תוך התחשבות בנסיבות ובאילוצים של השדה, במערך הטבעי      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 קולריניתוח התוכן כתהליך מחקרי מעגלי החושף את התהליך המעגלי של הדיון הקורי) ב
 )דלברציה ורפלקציה (   
 

לניתוח התוכן במחקר שלי צעדים בסיסיים הבנויים על שלושה . ניתוח התוכן שימש כלי עיקרי להפקת נתונים במחקר
צעדים אלה הכתיבו את מהלך ). Grobman, 1972; Guba & Lincoln, 1981(שיטתיות כימות וחזרה : עקרונות
דבר זה יצר , )1991שי ; 1990יהושוע -צבר בן; Guba & Lincoln, 1981(ה בכל שלב נדרשים עידון וחזר. המחקר

חזרתי למרכיבים שונים וניתחתי בכל פעם מחדש את , במלים אחרות. מחזורי ולא ברצף קווי-מהלך ברצף מעגלי
 .הנתונים הגולמיים

 
 ל המחקר וכן נוספו פרשנויות הניתוחים החוזרים הביאו לגילוי דברים נוספים שבעקבותיהם נעשו שינויים במיקוד ש

 .שלי שהובילו לכיוונים אחרים
פירוש , ניתוח הנתונים סיווגם ומיונם, היתה התבוננות בתצפיות, בכל אחד משלבי התפתחותו, לכל אורך המחקר

 .הסקת מסקנות וחוזר חלילה
 מסתבר שההתחלה פי רשומות שבידי -אך על, קשה לשחזר את כל גלגולי הקטגוריות לשאלות המחקר, בדיעבד

 ".מנגנוני התערבות המנחה הקוריקולרי"היתה בדיקת 
מתן דוגמאות ", "כיצד מתנהל דיון דלברטיבי", "הצעות הפתרון של המנחה"קטגוריה זו פורקה לתבחינים שונים כמו 

 ".בידי המנחה
" בדיון הרפלקטיבי'ו" רטיבידיון הדלב"החלטתי לנסות לפתח קטגוריות שידונו ב, אחרי פירושן וניתוח ההיגדים שזוהו

 .ובמערכת שיקולי הדעת
 .גם כאן עברו תבחיני הניתוח מספר רב של גלגולים מצורתם המקורית ועד לצורתם הנוכחית

החזרה המתמדת אל הנתונים הגולמיים והניסיון המתמיד לעדן ולשיים את קטגוריות הניתוח הם שאפשרו לפרש 
 .ולהסביר את הייחודיות של המצבים

 :שיקולי הדעת המזינים את הדיונים הדלברטיביים בסדנאות מוינו לפי ארבע קטגוריות, שללמ
 
 .מורה, סביבה,  מקצוע לומד-תחום שיקולי הדעת ) 1
 
 .מוחשי, מופשט, כללי,  ספציפי-סוג שיקולי הדעת ) 2
 
 .עיוני-תיאורטי, מעשי- פרקטי-אופי שיקולי הדעת ) 3
 
 .שיפוטי,  תצפיתי-י הדעת מקור המידע המופיע בשיקול) 4
 

 : לדוגמה הוגדרו כמפורט להלן2התבחינים שהרכיבו את קטגוריה מספר 
 

 . היגד הדן במקרה מסוים-ספציפי 
 

 .ההתייחסות המובאת בשיקול הדעת מוצגת באופן כללי,  היגד הדן בקבוצת מקרים-כללי 
 

 .במציאות החומרית היגד הדן במושגים מוחשיים שיש להם ייצוג -) קונקרטי(מוחשי 
 

 . היגד הדן במושגים מופשטים או בעקרונות שאין להם ייצוג במציאות החומרית-מופשט 
 

 :כל שיקול דעת סווג לאחת מארבע האפשרויות
 
 ספציפי מופשט) א
 
 ספציפי מוחשי) ב
 
 כללי מופשט) ג
 
 כללי מוחשי) ד
 
 
 
 
 



 
 

 :דוגמאות
 
 ספציפי מופשט) א
 .כי הרעיון כאן הוא שיש חשיבה סטריאוטיפית, כדאי לאמץ זאת...   : .מ

 )19פרוטוקול ' סדנה ג(  
 
 הוא נותן מידע על צורת חיים שקיימת , על הכפר הערבי משעמם) פי הספר הכפר הערבי-על(דףך מידע זה  : .ע

 .בכפרים מרוחקים שלא הושפעו מהתמורות      
 )20פרוטוקול ' סדנה ב(  

 
זוריות רבה וטיפול חוזר ונשנה לאבחנה ברורה וליצירת מערכת תבחינים מורכבת ניתן להבחין שכך הביאו מח

 .ומפורטת
ניסוח תפיסה , תהליך הפיתוח שנצפה בסדנאות כלל ניסוח מטרות. כל תוכנית פיתוח עוברת מספר רב של גלגולים

שינוי מחדש של . הרעיוניתארגון החומר ועיבוד פעילויות בהתאם למטרות ולתפיסה , בדיקתה לאור המטרות, רעיונית
הדיון הדלברטיבי היה . כל זה נעשה בתהליך של דיונים דלברטיביים. המטרות והתפיסה הרעיונית ועיצוב חוזר ונשנה

חזרה , מיון, יצירת תבחינים. ניסיתי לעמוד על מרכיבי השיטה הדלברטיבית. אחד הנושאים שרציתי לבדוק במחקר
לבסוף לאבחנה בין ראיית חלופות לשקילת חלופות כמרכיבי הדיון הדלברטיבי ושוב יצירת תבחינים מחדש הביאו 
-על, ראיית חלופות הוגדרה כראיית אפשרויות נוספות וצדדים נוספים שקיימים. המופיעים בתהלך קבלת ההחלטות

 :ידי העלאת הצעות מתחרות לדיון כמו לדוגמא
 

 , ועתה... בהצעה אחת מדובר על אז: ם חופף את הצעותיכןחשבתי על שלושה כיוונים של ארגון החומר וחלק: מנחה
 זיקת המים , בהצעה השנייה. התיישבות חדשה, משנה ותלמוד,  מקרא-ואפשר להתייחס לשלוש תקופות           
 .זיקת המים לפרט וזיקת המים לחברה: יש שתי חטיבות, לאדם          
 .האדם ראיית נושא המים דרך עיני -בהצעה השלישית  
 )5פרוטוקול ' סדנה א(  

 
... כאשר ההתייחסות היא אם, את שקילת החלופות אפיינה בחינת יתרונות וחסרונות של חלופות מהיבטים שונים

 .פי תפיסה מסוימת-לשם בחירת החלופה הטובה ביותר והצדקתה על... אז
 

 :לדוגמה
 

 .אולי קל יותר לנטרל את הצד הרגשי... וב ומיעוטבואו נראה מה קורה אם הולכים בכיוון סוציולוגי של ר :.ל   
 

 .המרוחק, אז תהיה הדגשת הזר, כמו הילד האסקימואי, אבל אם רוצים להציג את הילד הערבי כזר :.ד   
 

 .אחרי ההיכרות נמצא את השונה והדומה, אם אנחנו פונים בעצם לתהליך היכרות :.ט   
 )14פרוטוקול ' סדנה ב(  

 
 .הוא רפלקציה מחקרית על השיטה הדלברטיבית הקוריקולריתמה שקורה בעצם 

 ניתוח הפרוטוקולים הוא בעצם ניתוח מעגלי המצליח לעקוב אחרי התהליכים בהיווצרותם ולאפיין חשיבה טבעית 
 .כך שישמש כניתוח איכותי של המתרחש, של המורים בסדנאות

 ל בסדנאות שעבד בצורה מעגלית בעזרת "פת תהליך -בנקודה זו היתה הקבלה משמעותית בין השדה הנחקר 
 איכותי שבעזרת ניתוח התוכן נשען על הרעיון של רצף - ובין התהליך המחקרי-דיונים דלברטיביים ורפלקטיביים 

 .מחזורי-מעגלי
המטרות ושאר הרכיבים , כך שונו ועוצבו מחדש התפיסה הרעיונית, כשם שקטגוריות הניתוח שונו ועוצבו מחדש

 .רייםהקוריקול
 

 .המשתתפים לשם הסברת התוצר המפותח+ תהליך הפיתוח נבנה מדיונים דלברטיביים של המנחה 
בהמשך לגבי , תחילה בבחירת נושא לפיתוח: הדיונים הדלברטיביים והרפלקטיביים ליוו את תהליך הפיתוח כולו

 .שקילת הפעילויות ארגון החומר ועוד, ניסוח המטרות, התפיסה הרעיונית
בכל פגישה של הצוות נבחנו הצעות המשתתפים והחלופות תוך מתן הנמקות והצדקות מהיבטים , בכל צעד, בבכל של
 .לשם בחירת קו פעולה, שונים

 
 
 
 



 
 
 

 .הדיון ביתרונות ובחסרונות של שתי אפשרויות פיתוח בהקשר למטרה, למשל
 

 אם נלך בדרך הסגורה . בהקשר למטרותלאן הם מובילים , אנחנו דנים ביתרונות ובחסרונות של כל אפשרות: מנחה
 .יהיה בסיס להשוואה ואולי נפסיד מהמגוון ומההתבטאויות העצמיות כפי שאמרתן          
 .אם נלך בדרך הפתוחה נפסיד את התשתית המשותפת לדיון שאתן מעוניינות בה, לעומת זאת 
 )20פרוטוקול ' סדנה ג(  

 
שמצטיירות עתה כארעיות ) מסמך המטרות(מחדש על החלטות קודמות  הפעלת שיקולים -דיון זה היה רפלקציה 

 .ופתוחות לשינויים
 

 :דוגמאות נוספות
   , נתחיל למשל. נבחן את פעילות הרשות שהצעתן לגבי שלושה מרכיבי נסיבות ההוראה ונראה מה קורה :.מ

 ?הלימודיתלרמת ההתפתחות ?  האם הפעילות מתאימה לאוכלוסיית היעד-באוכלוסייה       
 )20פרוטוקול ' סדנה ב(  

 
 בואו נראה מה עשינו כדי . עכשיו אתם רואים מה הכוונה לחשוב במונחים של רעיונות ובמונחים של מטרות: .מ

 .להפריד ולהדגיש את ההבדל בין הניסוחים של המטרות ושל הרעיונות     
 )8פרוטוקול ' סדנה ג(  

 
 .כך בתוצרים- ואחרחשיבותה של הסדנה היא בתהליכים: .מ

 האם אנחנו הולכים קדימה או ? למה? אנחנו עוצרים את עצמנו ושואלים מה עשינו, מאחר שהתהליך חשוב     
 ?אחורה     

 )5פרוטוקול ' סדנה ב(  
 

 הטלת -" דיון על דיון"כלומר נעשה . לפעמים אף הוגשו הפרוטוקולים למשתתפים כדי שיתייחסו לצעדים שנוקטו
 . תהליך פיתוח תוכנית הלימודים עצמוזרקור על

 
 מהם הקריטריונים . אבקשכם להוציא את רשימת הנימוקים שהעלינו. לפניכם הפרוטוקולים של הפגישה הקודמת :.מ

 .פיהם בוחרים נושאים כפי שזה עולה מהפרוטוקולים-שעל     
 )5פרוטוקול ' סדנה ב(  

 
 שלב המאקרו ושלב - את תהליך הפיתוח כולו על כל שלביו התהליכים הדלברטיביים והרפלקטיביים מאפיינים

 .התהליך נתפס בשלבי הפיתוח כשלבים נבנים נדבך על נדבך ולא מאומתים. המיקרו
 .זו היתה בדיוק התפיסה שננקטה וליוותה את המחקר, למעשה

תה לשם פענוח ההתמקדות בתהליך המחקר הי. המחקר התמקד בתהליכים תוך ניתוח חוזר ונשנה ולא בתוצרים
ניתוח התוכן המחזורי אפשר מבט על כל מרכיבי שיטות הדיון הדלברטיביות והבחנה . המתרחש והסברת התוצר

 :מתוך מסקנות המחקר, בדקויות כמו שתי הדוגמאות המובאות להלן
רויות כלומר קל יותר להבחין באפש, ממצאי ניתוח התוכן הכמותי הראו שקיים פער בין ראיית חלופות לשקילתן

 .פי חסרונות ויתרונות-לשקול אותן ולדון בהן על, השונות ולהעלותן כהצעות מתחרות מאשר לבחון אותן
. פער זה בין ראיית חלופות לשקילתן אצל המנחים קטן באופן ניכר ומובהק מאשר הפער אצל המשתתפים

 .המשתתפים פעילים יותר במקרה של ראיית חלופות מאשר שקילת חלופות
 

, תכנון-תכנון ושלב המיקרו-שלב המאקרו, בין שלבי התכנון השונים) מובהק(וסף מראה שאין הבדל בולט ממצא נ
שלב המאקרו עוסק בבחירת , פי ששלבי התכנון שונים במהותם ובאופיים-על-אף, כלומר. בראיית חלופות ובשקילתן

חלקם של מרכיבי התהליך , מרי למידההנושא ובהכנת תוכנית לנושא ואילו שלב המיקרו עוסק בפיתוח ובעיבוד חו
 .הדלברטיבי דומה
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