
 

 

 שלומית אבדור

 בסיסי ידע בתפקוד פרופסיונאלי של מורים
לתהליכים רפלקטיביים ולמאפייני  בזיקה

 ת מוריםהקוריקולום של הכשר

  :תארנים

פיתוח פרופסיונאלי , הכשרת מורים, הוראה וחינוך, ידע פרופסיונאלי, פרופסיה

 .ריםקוריקולום בהכשרת מו, מחקר בחינוך, מורי מורים, רפלקציה, של מורים

 

 תקציר

המאמר מציג מיפוי של בסיסי ידע הקיימים בפרופסיות מורכבות ושל דרכי 

ומנתח תהליכים בהכשרה ובפיתוח , התגבשותם בפעולת הפרופסיונאל

 . פרופסיונאלי של מורים בזיקה להם

, פרופסיה-בחלקו הראשון מתמקד המאמר בהגדרות למושגים פרופסיה וסמי

. יסכמאת מהם ומציג אותם במיפוי הנגזריםידע בוחן לאורם את מהות סוגי ה

בחינה זו מתמקדת בבירור מאפייני ידע פרופסיונאלי נדרש לעוסקים בחינוך 

, ומרחיבה בהבנת משמעות האפיסטמולוגיות הפוזיטיביסטית, ובהוראה

כבסיס להכשרה , "האפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"הביקורתית ו, הפרשנית

 והצגת רפלקציההשימוש הנרחב במושג . ריםולטיפוח פרופסיונאלי של מו

, מרכזיותם של תהליכים רפלקטיביים בהכשרה ובעבודתם של מורים מנוסים

. ובזאת עוסק חלקו השני של המאמר, מחייבים הבהרה של המושג ומשמעויותיו

שהם התשתית לפיתוח , המאמר מסתיים בדיון בתפקידם של לימודי החינוך

משתמע מכך לגבי מעורבותם של מורי מורים בהכשרה וב, פרופסיונאלי של מורים

 .פרופסיונאלית להוראה

 



 

 

 בסיסי ידע בתפקוד פרופסיונאלי של מורים

 המושג פרופסיה

, תנאי למיפוי ולדיון במאפייני ידע פרופסיונאלי הוא הבנה של המושג פרופסיה

 בהגדרות. ידי קבוצות שונות בהתאם לצורכיהן-שהוא מושג מורכב המוגדר על

אשר מידת תקפותם , מספר מאפיינים ניתן לזהות בולטות של 1הרווחות בספרות

 : ת של הפרופסיהשמעידה על איכותה הנתפ

אשר ,  פרופסיות שונות מבוססות על סוגים שונים של ידע- מהות הידע .1

הבחנות ביניהם מייצגות גם את הריבוד בין הפרופסיות וגם את מידת 

ייחודי , ככל שהידע הפרופסיונאלי מורכב יותר. הפרופסיונאליות של חבריהן

מאפייני .  הוא מהווה מקור סמכות וכוח מול הלקוח-ומובחן מסוגי ידע אחרים 

מדעי או , סוגים של ידע מופשטמצויים ידע מייצגים היררכיה שברומה 

מדעי לבין שמקורו המקשר בין ידע , בתווך מצוי ידע טכנולוגי; אינטלקטואלי

 .ספציפי וידע התרשמותי-ידע תפריטימצויים סוגים של בבסיס ; מומציאות יישו

ליצור  מתבטא ביכולת מרכיב מרכזי המאפיין את המומחיות הפרופסיונאלית

 בין סוגי הידע המקשרייחודי -ידע אישיבהבניה של המתבטאת , קוגניציה-המט

  .השונים

יה שתכלול סוציאליזצ,  מומלצת הכשרה שיטתית וארוכה- הכשרה .2

ותחייב המשך למידה , תתבצע במוסדות להשכלה גבוהה, לערכי המקצוע

 .והשתלמות לאורך כל תקופת העיסוק

שהיא מקור , משקף מערכת ערכים פרופסיונאליתקיומו  -קוד אתי  .3

סמכות הן לגבי השאלה מה טוב ללקוחות לאור צורכיהם הייחודיים והן כבסיס 

 . הפרופסיהבריציבורי וחברתי לפעולתם של ח, מוסרי

שאינה כפופה תדיר ,  לפעולת היחיד ולפעולת הקבוצה- אוטונומיה .4

 .להנחיות של סמכות חיצונית ולבקרתה

הן לגבי ,  כלפי לקוחות-ומחויבות ) accountability(אחריותיות  .5

 . התהליכים שבהן נוקטת המערכת הפרופסיונאלית והן לגבי תוצאותיהם

                                                           
 1995, צבר וגבתון; 1992, חיון –קרמר ; 1991, ברקן –שולוב : הסקירה מבוססת על המקורות  1

Hartnett & Naish, 1980; Shulman, 1986; Darling –Hammond, 1998a; Corrigan & Haberman, 
1990; Doyle, 1990; Eraut, 1994; Bayer & Braxton, 1998; Hoyle & John, 1998. 



 

 המופצים במטרה לבסס אחריותיות - תקנים פרופסיונאליים .6

ולפתח ביקורת ובקרת איכות על קבלת חברים ועל , פרופסיונאלית בין עמיתים

 .פעולת העוסקים בתחום

תה את שתפי לקוחות וחברי פרופסיות אחרות לגבימצד  – רשמיתהכרה  .7

הכרה זו חשובה לביסוס הבעלות של הפרופסיה על ידע אשר . עצמה כפרופסיה

תנת לה לגיטימציה להשפיע על מדיניות ו גם נוזו, צא ברשות אחריםאינו נמ

 .ציבורית

המאופיינת בנגישות גבוהה למידע ולידע של מי שאינם , תעשייתית-בחברה בתר

הגדרת המושג ותקפותם של חלק ממרכיביו היא , מוגדרים כפרופסיונאליים

- עיסוקים פרהבעייתיות זו נובעת מצמיחתם של). 1992, חיון-קרמר(בעייתית 

ומשינוי ביחסי , פרופסיונאליים המבקשים להגדיר את עצמם כפרופסיות

לקוח המעניק ללקוח תפקיד בהגדרת הלגיטימציה של תביעת -לאפרופסיונ

 ).Eraut, 1994(הפרופסיונאל להכיר בו ככזה 

נראה כי מרכיב , העמימות והבעייתיות של הגדרת הפרופסיה, למרות המורכבות

קיימת זיקה בין כי  ו,הדרישה לקיומו של ידע מובחן וייחודיהיא רה עיקרי בהגד

הפרופסיונאל נדרש לדעת כיצד . הגדרהב םמרכיביהידע זה לבין ניסוח שאר 

בהקשרים לבחון משמעות קשר זה , מדעי לבין המציאות-לקשור בין ידע אקדמי

נאל בזאת מובחן הפרופסיו. ולהשתמש בו באופן מושכל לטובת הלקוחשונים 

 . מהפרקטיקן מאידך גיסאומאיש האקדמיה מחד גיסא 

 פרופסיה או כעיסוק פרקטי גרידא-כסמי, סיווג מקצוע ההוראה כפרופסיה

) major( קיימות הבחנות בין פרופסיות בכירות "פרופסיה"כבין עיסוקים המוגדרים 

וביניהן עבודה סוציאלית ) minor(שבראשן המשפטים והרפואה לבין משניות 

, "פרופסיונאליים-סמי"האחרונים מוצגים כעיסוקים . (Schön, 1983) ינוךוח

הגדרתו של . ומאפייניהם אינם עונים במלואם על מאפייני הפרופסיה שהוצגו לעיל

-סמי"מתארת  )Howsam et al. 1976, p. 8:  אצלEtzioni, 1969(עציוני 

 שלו כפרופסיה סהסטאטו; כתחום שההכשרה לעסוק בו היא קצרה יותר" פרופסיה

; יש בו פחות ידע המשקף מומחיות; זכותו להטבות פחות ממוסדת; לגיטימי פחות

 . העוסקים בו אינם אוטונומיים לגמרי אלא נתונים לפיקוח חברתיו



 

 

פרופסיה מקובלת על חלק מהחוקרים ואינה מקובלת על -ת ההוראה כסמישתפי

 ,Shulman(ו שולמן כמ, אלה המבקשים כי ההוראה תיחשב לפרופסיה. אחרים

מכיוון , מעמידים לה דרישות מחמירות ומותחים עליה ביקורת, למשל) 1986

ניתן להציג את , לעומת דרישה זו. שלדעתם היא עדיין אינה עומדת בדרישות אלה

המנתח את פרקטיקת , )Lortie, 1975( מחקרו המפורסם של לורטי ממצאי

שלא כולם תקפים ומראה , סיהההוראה ואת מאפייני ההגדרה של המושג פרופ

אינם פועלים ואינם , מסיבות שונות, לורטי אף טוען כי המורים עצמם. לגביה

) Doyle, 1990(דויל . מתפתחים בדרכים שיקדמו את עיסוקם למעמד של פרופסיה

עבודת המורה אינה מושתתת על דעת , לדעתו. פרופסיה-מסווג את ההוראה כסמי

ומחקרי ואינה מגיעה לרמה של מומחיות הנבנית על הקשורה דיה לידע תיאורטי 

היעדרות קודקס אתיקה "טוענת כי ) 35 ודעמ, 1991(ברקן –שולוב. סמך מחקר

בנוסף על המורכבויות , קיומו של גוף ידע תיאורטי ושיטתי-ואי, מקצועית מקובל

יוצרים תמונה מורכבת , כגון סמכות או אוטונומיה מקצועית, הרבות שבמאפיינים

ומטילים על שכמם של אנשי החינוך משימה מורכבת , ל ההוראה כפרופסיהש

". בנסותם לשנות את מעמדה של ההוראה ולחזק את מעמדו המקצועי של המורה

 ממוסד "קרע"מדגיש כי הפער בין המחקר לפרקטיקה הוא ) Sockett, 1989(סוקט 

פייני העיסוק והוא אשר יוצר גם את הפער בין מא, בין הפרקטיקן לאינטלקטואל

  .הרווחים בהוראה לבין מאפייני פרופסיה

-ש המעלים ספקות לגבי הכללת ההוראה אפילו בקטגוריה של עיסוקים סמיי

מספר הרב של ה". עיסוק מרובה עוסקים"פרופסיונאליים שכן ההוראה היא 

לשלוט  מבחינה מקצועית ולהתפתחכולם בהוראה לא מאפשר להעוסקים 

 תופעות בהוראהשכיחות , כמו כן. מאפייני הפרופסיה של חשובים במרכיבים

היעדר התאמה בין הכשרה : הנמצאות בסתירה למהות הפרופסיונאליזם כמו למשל

ריבוי ; והתמחות להוראה בשכבת גיל מסוימת לבין הוראה בפועל בשכבת גיל זו

תופעות של מורים המלמדים נושאים שהם לא הוכשרו בתחום הידע 

 חסרי כל "מורים"ריבוי מקרים של העסקת ; נדרש להוראתםהדיסציפלינארי ה

-Darling" (לשבר בבינוי הפרופסיה" תופעה הגורמת -  להוראהתפורמאליהכשרה 

Hammond, 1988 .(המונד וחוב-על פי דרלינג, ההוראה כפרופסיה ')Darling-

Hammond et al., 1983( ,היא לא רק שליטה ברפרטואר של טכניקות ספציפיות ,

מותנה בשליטה גם זה  ביצוע .אלא תחום הדורש תרגול ביישומן ברגע המתאים

 המונד את הבחנתו של-בהקשר זה מצטטת דרלינג. בידע תיאורטי וגם בשיטות

אנו מבקשים : "פרופסיהל) craft(בין אומנות ) Broudy, 1956 (בראודי



 

בקשים ממנו אנו מ. לאמוד פתרונות ולבחור ביניהם, מהפרופסיונאל לאבחן קשיים

, בניגוד לכך…ליטול על עצמו אחריות מלאה הן על האסטרטגיה והן על הטקטיקה

 ". ולא יותר מכך,  סטנדרטי ולביצוע נכון של תהליכיםלאבחוןאנו מצפים , מהאומן

 ידע פרופסיונאלי בהקשר למקצוע ההוראה

תם ובאנגלית משמעו,  משמשים בערבוביה במקורות שונים"ידע"ו "תדע"המושגים 

            על פי המילון השלם של שויקה . knowledge -מובעת באמצעות אותה מילה 

 משמעותו מכלול הידיעות "ידע. "; תבונה, שכל; השכלה,  היא ידע"דעת", )1997(

) Webster Dictionary(במילון וובסטר .  או בכמה תחומיםמסויםוההבנה בתחום 

ממצב של ידיעה : ן להציגן בסדר היררכי מספר הגדרות שניתknowledgeיש למושג 

מודגש כי . בסיסית בתחום כלשהו עד לבעלות על ידע שמקורה בלמדנות ובנאורות

וכן , רכישת ידע יכולה להיעשות באמצעות מאפיינים שכליים מופשטים של ידיעה

ואפילו רכישת כישורים , באמצעות התנסות בפועל ורכישת כישורים מעשיים

מבחין בין המונח ) 1998(תמיר . "ידע מהחיים"מעות המושג מופשטים כמו במש

, המייצג את הרמה הקוגניטיבית הנמוכה ביותר בטקסונומיה של בלום – "ידיעה"

הידע המקצועי של , פי תמיר-על, כך למשל. (המייצג בקיאות, "ידע"לבין המונח 

ציה בין בדרכי תקשורת שונות ובאינטראק, בבקיאותו בחומר הלימוד מורה מתבטא

מציין את ריבוי ההגדרות למושג ) Eraut, 1994(ארוט ). אלה לבין סביבה לימודית

 ". הבנה תיאורטית ופרקטית ":ובוחר להשתמש ברחבה שבהן

תיאוריה או המדע של "כ, )שם( מוגדר במילון וובסטר "אפיסטמולוגיה"המושג 

 "דעת"ם לעתים משמש המושג כתחליף למושגי". השיטות או של בסיסי הידע

 . במשמעות של חקירת מקורותיהם של הידע והידיעה, "ידע"ו

 ידע אקדמי בהכשרה פרופסיונאלית

 ;Young, 1973(   של הידעריבודימאפייני ידע מייצגים גם את הפן ה, כנאמר לעיל

Evetts, 1973)( . לריבוד זה יש משמעות מבחינת הלגיטימיות שבתביעת

כל שההכשרה יותר מורכבת וגם נשענת במידה כ: הפרופסיונאל להכיר במומחיותו

ועל היכולת ליצור , תיאורטי או פילוסופי, רבה יותר על ידע אקדמי שאופיו מדעי

, כך תוצר ההכשרה עונה על קריטריונים פרופסיונאליים מחמירים יותר - ידע עדכני

 ;Hartnett & Naish, 1980 (והוא נחשב בציבור למומחה מדרגה גבוהה יותר

Kennedy, 1987.( 



 

 

 מקורות אפיסטמיים של ידע

 : הפרשנית והביקורתית, שלוש האפיסטמולוגיות המקובלות הן הפוזיטיביסטית

 מבוססת על ,נטועה בפסיכולוגיה הביהביוריסטית - הפוזיטיביסטית  

גישה זו  . מנוסחת בחוקים ובהכללות המציינים קשר בין תופעות,חקירה למדנית

 ניסוח תיאוריות או חשיפה של מבנים תיאורטיים מאפשרת מחקרים שמטרתם

וכן מחקרים יישומיים שנערכים לשם , הנמצאים בבסיס התופעות הנחקרות

 גישהה. צבירת ידע שיטתי הניתן ליישום שבאמצעותו ניתן לפתור בעיות פרקטיות

ניטראלית , להשגת מטרות" יעילים"מתמקדת בחיפוש אמצעים ,  רציונאליתהיא

 ואינה עוסקת במטרות מנקודת מבט הבוחנת את תקפותן ערכיותלגבי שאלות 

 ,Eraut, 1994; Tom & Valli, 1990; Kirk, 1986; Schön (האתית והמוסרית 

1983; Young, 1971.( 

המתאר ,  מקורה בגישת האינטראקציוניזם הסימבולי- הפרשנית  

 תהליכים חברתיים ובכללם תהליכי למידה כתוצאה של העברת תכנים

אפיסטמולוגיה . ומשמעויות באמצעות סמלים משותפים והגדרות מצב משותפות

, כמו למשל( תנועות לשחרור חברתי של קבוצות מיעוט ן שלזו קשורה לצמיחת

פרגמטיסטיות , ושל גישות קונסטרקטיביסטיות, )נשים ומיעוטים אתניים

גישה מדגישה ה. "ידע"בין  ל"היודע"והרמנויטיות הדוחות את ההבחנה החדה בין 

שבו נשקלות , את המשמעויות המשותפות לקבוצה ואת קיומו של רלטיביזם ערכי

עובדות לאורם של ערכים פרטיקולאריים ואין הכללות מעבר למקרים הנחקרים 

)Noddings, 1996; Tom & Valli, 1990.(  

 מציינת קטגוריה רחבה של גישות הממוקדות בביקורת על - הביקורתית  

 על משמעויות ,צדק והוגנות,  על משמעויות המושגים שוויון,ברתיהסדר הח

, חקירת המוסד החינוכי. "מי הם היודעים"ו) מה נחשב לידע ("מהו ידע"ההגדרה 

מתארת דרכים בהן קבוצות אינטרס אליטיסטיות מגדירות ידע , על פי גישה זו

תן לגבי שתפיבאמצעות קוריקולום מועדף המייצג את ערכיהן ואת (ומבנות אותו 

כלכלי , ובכך מנציחות ריבוד חברתי, )השאלה מהם הידע והתכנים הראויים

-התיאוריות החברתיות. ופוליטי המבוסס על השכלה והמשרת את מטרותיהן

 וחושפות םפרטיקולארייביקורתיות מדגישות את הלגיטימציה שיש לתת לערכים 

הן בודקות , נה ערכיתבהיותן רלטיביסטיות מבחי. דרכים המונעות את יישומם

את מידת ההוגנות של מערכת הערכים האוניברסאלית בחברה נתונה ביחס 

לקבוצות המרכיבות את המרקם החברתי וביחס לפעולות הפרופסיונאליות 



 

לעתים נמנות על ). Tom & Valli, 1990; Young, 1971(המתבצעות בה 

-לוגיה פרשניתואז היא מוצגת כאפיסטמו, קטגוריה זו גם גישות פרשניות

 . ביקורתית

קיימת ביקורת על תקפות ההכללה של ממצאי מחקרים הנערכים , באופן עקרוני

ההתנגדות להכללות . במתודולוגיות הנגזרות מכל אחת מהאפיסטמולוגיות

פוזיטיביסטיים נובעת מגישתה של -שמקורן במחקרים אפיסטמולוגיים

 גישה זו מבוססת רק על ,לטענת הביקורת. מתודולוגיה זו לידע ולתקפותו

אשר הנחת היסוד שלה היא כי כל (פוזיטיביסטית -מתודולוגיה אמפריציסטית

והיא דוחה גישה , )עובדה חייבת להיות ניתנת להוכחה או להפרכה מדעית

. רציונאליסטית למושג ידיעה הרואה גם בהיגיון ובאינטלקט מקור לבחינת ידע

, רלטיביזם הערכי שביסודןל מתייחסתהאפיסטמולוגיות האחרות הביקורת כלפי 

 המוצהר במצבים פרטיקולאריים ושמונע אפשרות ןעיסוקנובע מרלטיביזם ש

הנשענים על דרכי ניתוח ופרשנות של מחקרים יש שהמבקרים . להכללת ממצאיהן

ערכים שהם לעתים מושאי אותם אינם מסכימים עם אפיסטמולוגיות אלה גם 

 . לא ניתן ליישם מסקנות, ן הסכמה על ערכיםכאשר אי, במצב זה. ןהתייחסות

 "האפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"העיסוק בהוראה ו

אפיסטמולוגיה "התפתח תחום ידע המובחן כ, בצד שלוש האפיסטמולוגיות דלעיל

חכמת "או " אפיסטמולוגיה אומנותית"כינויה גם " (של הפרקטיקה

יטימי בקהילות תחום ידע זה מבקש לבסס לעצמו מעמד לג"). הפרקטיקה

פיתוח אפיסטמולוגיה זו בהכשרת מורים משרת את . הפרופסיונאליות והמדעיות

ה זו שתפי. מיסוד הקשר בין פרקטיקת ההוראה ויישומה בפועל לבין ידע אקדמי

רווחת יותר בקרב מורים בפועל ובקרב מכשירי מורים המתייחסים אל ההוראה 

הניתן , "ידע אישי"י בהוראה הוא מרכיב עיקר, לשיטתם). craft(כאל אומנות 

. לעתים לזיהוי ולניסוח באמצעות רפלקציה של הפרקטיקן על פעולתו

במיוחד , יותנמשתמשת במתודולוגיות מחקר איכותזו " אפיסטמולוגיה"

על מנת לנסח הכללות ועקרונות המתגבשים לכלל , תואתנוגראפיורפלקטיביות 

 ;Eisner, 1979; Schön, 1983) ("תיאוריה מעוגנת במציאות"תיאוריה מסוג 

Carre, 1986; Sockett, 1989. .זו מוצגת בעיקר כאנטיתזה גישה 

ה הטוענת שתהליכי שצומחת מתוך התפיו, לאפיסטמולוגיה הפוזיטיביסטית

המגבילות איתור , הוראה ולמידה הם תופעות אינטראקטיביות מורכבות, חינוך

 ;Wideen et al, 1998( יסטיותכנדרש בגישות הפוזיטיב, משתנים ובידודם



 

 

Zeichner & Gore, 1990; Sockett, 1989; Kirk, 1986 .( טענה קיצונית עוד

ההוראה כלל אינה ניתנת לניסוח , לפיה ).Buchmann, 1984(יותר מציגה בוכמן 

" חכמה פרקטית"אלא היא , תקפים ובני מדידה, במושגים אובייקטיביים

. גל וממחויבות אישית של הפרקטיקןמהר, מאומנות, המורכבת מאתיקה

בחינה שבמהותה היא , פועלואת  וןמחויבות זו היא המניעה אותו לבח

גם המדע אינו יכול לספק ודאות כנדרש בגלל מגבלות הקשורות . סובייקטיבית

 הזמן שבו מתבצע המחקר לעומת הזמן -מדי זמן שונים ימ:  כמובמקצוע ההוראה

 תלות בתיאוריה וגישה -אי מחקר שונים תנ; שבו נעשה שימוש בממצאיו

 . סלקטיבית

יש חוקרים שאינם מקבלים את הקביעה שהניסיון האישי הוא מרכיב עיקרי 

ולכן גם אינם מעניקים מעמד אפיסטמי מובחן , בבניית הידע הפרופסיונאלי

קוריגן והברמן .  הנחשפת באמצעות רפלקציה"אפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"ל

)Corrigan & Haberman, 1990 (מציינים כי מורים אכן תופסים את ידע-

אך המחקרים , כמרכיב הרלוונטי ביותר בהכשרתם) craft-knowledge(האומנות 

ממספר רב של מחקרי מעקב עולה שהשינוי הנצפה בביצועים . אינם מוכיחים זאת

 וכי הדגש ,של פרחי הוראה כתוצאה מהתנסות ישירה בהוראה הוא קטן מאוד

קיימות גם טענות כי הגישה .  הוא מוגזםן לחוויה סוציאליזטורית זוהנית

מבטלת את נטילת " חכמת הפרקטיקה"המבססת את ידע המורים בעיקר על 

האחריות של המורים על למידתם ואינה מותירה בידם את האפשרות להיות 

 ). Gage, 1978(שותפים בהגדרת דרכם בפרקטיקה הפדגוגית 

כגישה מתודולוגית " האפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"את ניתן להציג , למעשה

לחשיפת ידע  (Feiman-Nemser, 1990)ה פרופסיונאלית כלליתיהמשקפת נטי

מתייחס להיבטים מורכבים של הקשר הפעולה ולמשמעויות ה, ייחודי-אישי

 כולל בו זמנית חלקים מתוך כל אחת ידע זה. האתיות והמוסריות של יישומו

שמודעותו , פרופסיונאל פנומנולוגי ועשוי להצמיח ת המקובלותמהאפיסטמולוגיו

 בין ידע שמקורו בפרקטיקה לבין גישות אקדמיות תתפקודו משלבלמאפייני 

 . שמקורן בשלוש האפיסטמולוגיות המקובלות



 

 2מיפוי מרכיבי ידע פרופסיונאלי

בין שני  יצר הבחנה Eraut, 1994): אצל, Gilbert Ryle) 1949הפילוסוף האנליטי 

). (”knowing how“ "הידיעה איך"ו) ”knowing that“(" הידיעה מה: "סוגי ידע

ערוך , ליאפורמ) propositional knowledge(מבטאת ידע היגדי " הידיעה מה"

הוא מורכב ממסורות נצברות וערכו .  תיאורטי או פילוסופי-ממקור מדעי, בכתב

המשקפת את , "למה"ת על השאלה ביסודו הוא מושת. חיצוני ובלתי תלוי ביודע

הוא מבוסס על העיקרון כי הודות . היכולת לנסח השערות והנחות עובדתיות

סוגים שונים של ידע כזה נוטים להיות . לתובנות חדשות ניתן להבנותו מחדש

ידע "בניגוד ל" (ידע ציבורי"נהוג להגדירו כ). כמו ידע מדעי" (נטולי ערכים"

 ").אישי

מבטאת בעיקר את מרכיב הידע , מתייחסת לביצוע פעולותה, "הידיעה איך"

והבא לידי ביטוי , )האוריסטי(המתפרש מתוך עצמו , המתגלה תוך כדי התנסות

הוא טמון במוחו , לעתים הוא סמוי. ביכולות אינטלקטואליות וביכולות אחרות

המביא אותו לידי ביטוי , "היודע"ידי -של הפרקטיקן והוא נבנה ומתמסד על

הוא כולל גם גילויי פעולה שלא ניתן להסבירם ושלא ניתן להשתית . קטיקהבפר

כמו הפקה של (כי הם ייחודיים למבצע , )אינו ניתן להמללה(עליהם הנחיות ביצוע 

משולב הידע הפרקטי , לעתים). של תנועה בריקודייחודי טון מוסיקלי או מבע 

את מרכיבי הידע . שהוא צורה של ידע היגדי, )פרוצדוראלי(בידע תהליכי 

 ).1איור (הפרופסיונאלי ניתן להציג כמרכיבים הנובעים משלושה מקורות 

                                                           
 חלקיו האחרים מבוססים.  מסוימים רק בהקשר ספציפיםביבליוגרפיבפרק זה יצוינו מקורות  2

 : המקורות הם. על מקורות הספרות שאזכורם הספציפי גורם לסרבול ומקשה על רצף הכתיבה
Evetts. 1973; Schön, 1983; Shulman, 1986; Kahane & Starr 1976, 1987; Kennedy 1990; 

Pintrich, 1990; Tom & Valli, 1990; Cruckshank & Metcalf 1990; Pintrich, 1990; Eraut 1994; 
Schraq 1996; Bereiter & Scardamalia 1996. 

 



 

 

 ידע פרופסיונאלי והשתמעויותיו: 1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופסיונאלית בתחומים (accountability)השתמעויות באחריותיות 
 :כגון

בקרה עצמית * יעילות * איכות * תהליך ותוצאות *לקוח כלפי גישה *   
תרומה לחברה*רגישות אתית ומוסרית  *   

 

 :פרשנות והרחבה מבוססות על) 3
 גישות רפלקטיביות  * 
 אפיסטמולוגיות פרשניות וביקורתיות * 
 לית ומוסראאתיקה פרופסיונ * 

 ידע ציבורי משולב בידע מעשי
)ייחודי-אישי(  

ציבורי מבוסס -ידע היגדי )1
 דיסציפלינה

 )תהליכי, טכנולוגי, אקדמי(
 "מה"הידיעה 

  ידע מעשי )2
החכמה הנצברת של ("

")הפרקטיקה   
"איך"הידיעה   



 

מופשט -ידע אקדמי: הכולל, ידע היגדי מבוסס דיסציפלינהנובע מ המקור הראשון

 . ידע טכנולוגי וידע תהליכי, ושיטתי

ובכללן תיאוריות פילוסופיות ,  מציג תיאוריותופשטמ-ידע אקדמי  

לגילוי , הוא משמש לחקירה. ות הנובעות מגופי ידע מדעיים ושיטתייםשותפי

במטרה להתמודד באופן רציונאלי עם , ולניסוח עקרונות וחוקים מדעיים

הדיסציפלינות האקדמיות משמשות בסיס לחקירה אמפירית או . המציאות

אינו תלוי זה תוקפו של ידע . עקרונות ותהליכים, ל תופעותפילוסופית ולהבנה ש

בהכרח בשדה הפעולה הפרופסיונאלית והרלוונטיות שלו להכשרה פרופסיונאלית 

מדעי המשמש -מציין שלידע השיטתי) (Schön, 1983שון . אינה תמיד ברורה

 חלקיו, (specialized)הוא התמחותי : בפרופסיות יש ארבעה תחומים מהותיים

 עומד בתקנים ו(scientific)הוא מדעי , (firmly bounded) קושרים בקפידהמ

(standardized).  דרישות קפדניות אלה קשות ליישום במרבית העיסוקים

 .ויוצרות הבחנה בעייתית בין מחקר לפרקטיקה

, לממש אספקטים יישומיים של מדע" ידיעה איך" מתייחס לידע טכנולוגי  

והוא ממלא תפקיד מרכזי בהבניית הידע , ם מדעי החברהכולל יישום ידע מתחו

שימוש בידע טכנולוגי מטשטש את ההבחנה המקובלת בין . במקצועות מסוימים

אף כי מקובל ). Copa & Bentley, 1996(הכשרה מקצועית לבין השכלה אקדמית 

, שהוא רלוונטי לתפעול מכשור טכנולוגי, להתייחס לידע טכנולוגי כאל ידע טכני

ההגדרה המורחבת כוללת גם ידע טכני וגם ידע של שיטות . והי הגדרה מצומצמתז

ידע זה מייצג את . בהתאם לחוקים המיושמים בפרקטיקה, הניתנות לניסוח מדויק

המטרה היא . היכולת הפרופסיונאלית לזהות בעיות ולהתאים להן פתרונות הולמים

על , סות על עקרונות מדעייםתוך התבס, להגיע לפרקטיקה יעילה ולתוצאות רצויות

בעת יישום עקרונות . חברתיות-ועל הבנת מגבלות ערכיות, שיקולים כלכליים

הביקורת . ניתן גם לבחון את תקפותם ויעילותם בהשגת מטרות ספציפיות, מדעיים

שכן יישומו נשען , תוקפו בעייתי: על שימוש בידע זה מתייחסת למספר היבטים

הוא מוצג כידע המתייחס לשאלות ; וכלל למקרה דומהבעיקר על ניסיון קודם שה

, הוא מוצג כידע הומוגני;  אך הדבר כמעט ולא מתבצע-שמקורן בערכים חברתיים 

הניתן ללמידה לאור ביצוע יעיל של תפקיד ולא לאור בחינת , קונקרטי וסטנדרטי

מבקרים את ) Liston & Zeichner, 1991(ליסטון וזייכנר . אמיתותו המדעית

ומכנים מיומנויות , שימוש בידע מסוג זה בהכשרת מורים ובעבודת המורהה

 ".רציונאליות טכנוקרטית"הנרכשות באמצעותו בשם 



 

 

איך וגם  לבצע תהליכים יךאכולל את הידיעה ) יפרוצדוראל (ידע תהליכי  

ניתן ליישמו בפעולות מסוגים שונים . להגיע לידע היגדי ולעשות בו שימוש הולם

 תהליכי בירור הכוללים תכנון וקבלת , התנהגות מיומנת,שת מידערכי: כמו

 הפרקטיקן שעושהעל של בקרה עצמית -תהליכיו , מתן מידע ללקוח,החלטות

 .מעשיו ודרכי חשיבתו, הכוללים בירור והערכה של התנהגותו

 וכן  ידע תהליכיהכולל לידע פרופסיונאלי הוא ידע מעשי המקור השני

ידע זה בא . ניסיונושמקורם בת שנטבעו אצל הפרקטיקן התרשמויות ופרשנויו

 .לידי ביטוי בטענות ובהנחות ספציפיות שאינן בעלות תוקף אמפירי בהכרח

 הוא מכוון ,הוכח כיעיל להשגת מטרות רצויות) קטיאפר (ידע מעשי  

 דפוסי  בבחינת נלמד ומבוטא רק בהתנסות מעשית,לפיתוח מיומנויות וכישורים

צורות . נלמדים באמצעות אינדוקטרינציה מקצועיתורו כנכונים פעולה שהוכ

מסוימות של ידע זה אינן ניתנות להמללה ולעריכה בכתובים והן באות לידי גילוי 

 . בעצם העשייה

מבטא ידע ציבורי שהופנם , בהקשר זה) פרוצדוראלי (ידע תהליכי  

, חודית למבצעההיא יילעתים כתוצאה מניסיון מצטבר ושנמצא ביסוד פעולה ש

 .אינו מומלל ולעתים הוא

 נובעות מהתנסויות אישיות המעובדות לכלל התרשמויות ופרשנויות  

סכמות . מתנות תגובה על סמך חוויות העבר ו של משמעויותתסכמאתיוות שתפי

אף כי הן מכתיבות את מסגרת . אלה מעוצבות על ידי העולם החיצוני והפנימי

הן גם יכולות להשתנות עם קליטתו ,  לחוויות חדשותההתייחסות ואת הפרשנויות

 . של מידע חדש

המתייחס ו בפרקטיקההן סוג של ידע הרווח הנחות ספציפיות /טענות  

מייצג גם ניסיון מצטבר וגם טענות ותהליכי הוא ידע זה . מקרים מיוחדיםל

בכל . במימרות ובכללי התנהגות מקובלים, הוא מתבטא בפתגמים. פרקטיות

ום בפרקטיקה קיימים רעיונות אשר מעולם לא אושרו במחקר וקשה תח

בהרבה מקרים ". החכמה הנצברת של הפרקטיקה"אך הם מייצגים את , להדגימם

כשם שעקרונות תיאורטיים ואמפיריים משמשים , הם משמשים מקור להדרכה

ל מכיוון שידע זה כול, הנחות כאלה היא בעייתית במיוחד/תקפותן של טענות. לכך

כלל אינו מנוסח באופן -מידה רבה של אינטואיטיביות ואסוציאטיביות ובדרך

 .שניתן להעמידו לבדיקה אמפירית



 

, במיוחד כשעוסקים בפרופסיות מורכבות, לידע פרופסיונאליהמקור השלישי 

המושפעות מהתפתחות של זרמים , הביקורתיות-הגישות החברתיותנובע מ

 אלה השפיעו גם על ההתייחסות לשאלות של זרמים. פנומנולוגיים וביקורתיים

-מקור זה שוזר בדרכים מושכלות ידע היגדי. אתיקה ומוסר פרופסיונאליים

אפיסטמולוגיות פרשנית , תהליכים רפלקטיביים, אישי-ידע מעשי, ציבורי

 . וידע שמקורו באתיקה הפרופסיונאלית ובמוסר, וביקורתית

פרופסיונאלי המתבטא " אגו-סופר" אלה יוצר מעין  ידעמארג מקורות

 הנדרשת (accountability) "אחריותיות"במשמעויות מורכבות של מושג ה

המושג הוא אחד המאפיינים העיקריים בהגדרת פרופסיה . בפעולת הפרופסיונאל

אחריות על ו לצרכיו של הלקוח התייחסות :והוא מבטא, ופרופסיונאליזם

מחויבות לאיכות ולרגישויות אתיות  ,תהליכים המתבצעים בעניינו ולתוצאותיהם

 ,עצמית ולסקירה תקופתית של אפקטיביות הפעולה-בקרהיכולת ל ,ומוסריות

 פיתוח מומחיות אישית ,פיתוח מודעות עצמית לנקודות חזקות וחלשות בתפקוד

 .  לבחינת התרומה של הפרופסיה לחברה הרחבהוכן מחויבות

שאלות . סוק בו בתהליכי הכשרהאתיקה פרופסיונאלית היא תחום ידע שקשה לע

הכשרה פרופסיונאלית . טכניות ואתיות לא ניתנות בדרך כלל להפרדה מוחלטת

שכן קשה לחשוף הנחות ערכיות , מתקשה בהתייחסות ייחודית להיבטים אלה

שולמן  .סמויות רבות הטבועות בהרגלים אישיים ובמסורות פרופסיונאליות

)Shulman, 1986 (ים לאמץ בעבודתם הנמקה מוסרית או טוען שמורים אמור

, מחויבויות מוסריות או אידיאולוגיות, ערכים,  נורמות המבטאתnorms)(אתית 

שכן , תחום זה שייך לתחום הידע ההיגדי, לדעתו. צדק ושוויון, ת הוגנותשתפי

, מכוונים את עבודת המורההם . "ידע מורים"של " הלב"היגדים נורמטיביים הם 

אלא מפני , ונים במושגים מדעיים או יעילים מבחינה פרקטיתשהם נכ לא מפני

 . שהם נכונים מבחינה מוסרית או אתית

 ידע מדעי לעומת ידע פרופסיונאלי: לסיכום

, לגילוי ולניסוח של עקרונות וחוקים, מכוון לחקירה, ידע מדעי הוא אבסטרקטי

ש הוא על הדג. שבאמצעותם ניתן להגיע להבנה מושגית של תחומי דעת שונים

תוך יישום עקרונותיו וחוקיו , של תקפות הידע, חוזרת ונשנית, חקירה קפדנית

ידע זה אינו עוסק בהיבטים של אתיקה ומוסר בהקשר של . במצבים ממשיים

 . הפעולה



 

 

שמקורו בדיסציפלינות , עיוני ומדעי, ידע פרופסיונאלי הוא שילוב בין ידע אקדמי

אישי הנצברים תוך כדי התנסות -דע פרקטילבין ידע טכנולוגי וי, האקדמיות

מטרת הידע הפרופסיונאלי לספק . או דרך עמיתים באופן אישי, בפרקטיקה

תוך התייחסות להיבטים מורכבים של הקשר , תשובות לשאלות קונקרטיות

 . הפעולה ותוך בחינת משמעויות אתיות ומוסריות של יישומו

ידע : "ה בין שני סוגי הידעמטיב להביע את ההבחנ, )Eraut, 1994(ארוט 

מכיל את כל סוגי הידע וצורות החשיבה , שלא כמו ידע מדעי, פרופסיונאלי

ידע היגדי , ידע ציבורי וידע אישי, תיאוריה ופרקטיקה: המאפיינים את הניגודים

השילוב בין סוגי הידע ". חשיבה אנליטית וחשיבה אינטואיטיבית, וידע תהליכי

הבאים לידי ביטוי בעבודתו של , ליזציה ייחודיתאעובר תהליכים של פרסונ

וזו גם הסיבה שבאותו תחום מקצועי מועדף פרופסיונאל אחד על , הפרופסיונאל

 .  אינו ניתן להעברה מלאה לידע היגדיזוחלק ניכר ממומחיות . רעהו

והיותו נתון לבחינה של פרופסיונאלים ולקוחות , מורכבות הידע הפרופסיונאלי

תוך טיפוח מודעות לידע האישי , בת הכשרה ופיתוח פרופסיונאלימחיי, כאחד

היבט זה . מאליהן הטבועות בו-ולשימושיו ותוך בחינה מחדש של הנחות מובנות

 .מעביר אותנו לדון במושג רפלקציה ובמשמעויותיו בהכשרת מורים

 בין פרקטיקה טכנית לפרקטיקה פרופסיונאלית: רפלקציה בהכשרת מורים

.  תופס מקום מרכזי בשיח אודות הוראה והכשרת מורים"קציהרפל"המושג 

השימוש במושג ובהשתמעויותיו המגוונות התפתח במיוחד לאור הביקורת 

  הכשרה זו התבססה על לימודים כלליים . שנמתחה על הכשרה אקדמית למורים

)liberal arts( ,טיפחה את המורה כמלומד וכמומחה , הדגישה ידע דיסציפלינארי

ום מקצועות ההוראה והפחיתה בערכו של ידע שמקורו בקורסים עיוניים בתח

הביקורת הופנתה בעיקר כלפי לימודי החינוך . בחינוך ובהתנסות מעשית בהוראה

שנלמדו ברוח האפיסטמולוגיה הפוזיטיביסטית ואשר לא הוכחו כמסגרת יעילה 

 גישה הוצגה להכשרה זו אלטרנטיבי כרציונל. לקבלת החלטות בפרקטיקה

 השלעתים אף יכול, המעמידה בחינה רפלקטיבית של תהליכי הוראה ולמידה

). Quicke, 1996(אקדמי -יפורמאללדחות את החשיבות והתרומה של סוגי ידע 

 משמשים בספרות החינוכית "חשיבה רפלקטיבית" ו"רפלקציה"המושגים 

בחינת למידה ול-בהקשר לזיהוי תרומתם של סוגי ידע שונים לתהליכי הוראה

 .פעילויות אחרות בעבודת המורה



 

 המושג ומשמעויותיו

ניתן להצביע על שתי גישות מרכזיות לרפלקציה ולתפקיד שהיא ממלאה בתהליכי 

מתייחסת לרפלקציה כאל , האחת. הכשרה ובפעולה המעשית של הפרקטיקן

, ידע שיש לו ערך אפיסטמולוגי עצמאי מובחן". ידע רפלקטיבי"תהליך הפקת 

 בסיס לפיתוח תובנות והכללות שניתן לקשר אותן לעוסקים בפרופסיה המהווה

. רואה ברפלקציה שיטה להבניית ידע, האחרת. וגם לאלה שאינם משתייכים אליה

, מטרתה להביא למודעותו של הפרט הפועל את המאפיינים של דפוסי פעולתו

ות שהם קשורים לנסיבכפי , "ידע סמוי"או " ידע אישי"שהם בעיקר מסוג 

הוא הופך מושא לחקירה ולהבנה וניתן , משנחשף מידע זה. ולסיבות התרחשותם

 . לקשור בינו לבין סוגי ידע אחרים

 במעמד אפיסטמולוגי מובחן" ידע רפלקטיבי"רפלקציה כאמצעי לזיהוי . א

תוך פיתוח ,  מציג בירור מושגי ומחקרי של סוגיית הרפלקציה(Schön, 1983)שון 

מידע המתקבל מתהליכים רפלקטיביים , לשיטתו". טיקהחכמת הפרק"המושג 

בחקירת . שניתן להשתמש בו באופן מושכל" ידע פרופסיונאלי"מעלה 

הוא , בפרופסיות שונות וביניהן בהוראה" אפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"ה

מטרת ). reflection-in-action" (פעולה-בזמן-רפלקציה"משתמש בתהליכי 

היא זיהוי של מאפיינים , אקדמי הלמדני והקפדניבניגוד למחקר ה, החקירה

כדי לנסות להגיע , המשפיעים על מהלכה של פעולה וטיפול בהם תוך כדי הפעילות

) reflection-on-action" (פעולה-על-רפלקציה"את המושג . לתוצאות מועדפות

במטרה לחשוף , לאחריהמפתח שון כדרך לבירור התרחשות טרום הפעולה ו

שון מציג את . רכיביה ואת התנהגות הפועל כדי לשפר תוצאות בעתידולהבין את מ

המבוסס על תיאוריות וטכניקות שמקורן במחקר מדעי , הידע הפרופסיונאלי

דיאלוגי -כשונה מידע פרופסיונאלי, סדור המקובל במוסדות להשכלה גבוהה

הוא מבקר גישות המזלזלות ". האפיסטמולוגיה של הפרקטיקה"המפתח את 

ודוחה את הצגתו , בהגדרות של ידע פרופסיונאלי" ידע האישי"יב הבמרכ

ת כנחותה מידע אקדמי שהמבטאת ידע תהליכי והנתפ" רציונאליות טכנית"כ

אין להגבילו לידע . במובן הרחב ביותר" ידע"יש לפרש את המושג , לדעתו. ומדעי

, לשיטתו, "ידע פרופסיונאלי. "היגדי ואף לא לידע תהליכי המנוסח רק בכתובים

ובהשכלה הגבוהה יש לתת ,  שמקורו רפלקטיבי"סמוי-ידע אישי"צריך גם לכלול 

אין , הפרקטיקן הוא חוקר בהקשר לפעולה. לו הערכה השווה לסוגי ידע אחרים

וגילוייו מאפשרים , הוא תלוי בקטגוריות של תיאוריה ושל טכניקות ממוסדות



 

 

המתאימה למקרה "  במציאותתיאוריה מעוגנת"ליצור תיאוריה חדשה מטיפוס 

אלא מגדיר אותם באופן , החוקר אינו מפריד בין אמצעים למטרות. ייחודי

ואין הוא בהכרח קשור דווקא , אינטראקטיבי בעת הגדרת מצב המצריך תשובה

,  (Argeris & Schön, 1996)ריס ושון 'לשיטתם של ארג. לרציונאליות טכנית

, המשותף לחוקר מהאקדמיה ולפרקטיקןבבסיס יחסי הגומלין הנוצרים במחקר 

על החוקר האקדמי לתת אמון ביכולתו של הפרקטיקן להיות בעל ידע רלוונטי 

, כחוקר אקדמי). ועוד, ידע פעולה, ידע חבוי, ידע מקומי: כמו(בהיבטים שונים 

על מנת שיכיר במגבלות הידע שלו , תפקידו לכוון את הפרקטיקן למודעות אישית

החוקר המדעי מביא . שהוא מנסח על סמך ידע זה" תיאורטייםמודלים "ויזהה 

המשמשות , דוגמאות וגישות האוריסטיות, מודלים, לחקירה המשותפת תיאוריות

עדשות אלה נבחנות ביכולתן להוות . כעדשות שדרכן מתבוננים בנשוא המחקר

אבל לעולם אינן מהוות , מסגרת הגיונית לממצאי החקירה המשותפת לשניים

זאת של ידע כה שתפי .ף לתיאוריות שנבנו מחומרי הסיטואציה עצמהתחלי

 ולשתף בהבנה זו גם אחרים שהם ,להבינו, פרופסיונאלי מאפשרת לחקור אותו

התייחסותם רצויה . מחוץ לפרופסיה אך יש להם קשר לפעולתו של הפרופסיונאל

 . ומעשירה את הבנת התופעות

ליצירת ידע במעמד אפיסטמי מובחן כבסיס , ת הרפלקציהשיש המבקרים את תפי

הטענה . ורואים בהן פגיעה בהכשרה להוראה ואת גישת ההוראה הרפלקטיבית

שאין ) Tabachnich & Zeichner, 1991(העיקרית היא שהמושג מתאים לכל דבר 

, ושהוא תורם לנטייה לתפוס את הכשרת המורים כפרקטית, לו משמעות ברורה

 ). Hartley, 1993(סציפלינארית די-אינטלקטואלית ואנטי-אנטי

: רפלקציה כשיטה להבניית ידע בדיאלוג עם ידע שמקורו באפיסטמולוגיות. ב

 הפרשנית והביקורתית, הפוזיטיביסטית

מציע לבטל את האירוניה והביקורת שבהן מתייחסים אל ) Ouicke, 1992(קוויק 

יצור מפגש בין הוא מציע ל. הידע המופק בתהליכים רפלקטיביים כאל ידע מובחן

כך שגם לשכל הישר וגם , העולם האקדמי והעולם הפרקטי, שני העולמות

     חיון -קרמר. לדיסציפלינות תהיה בקרה על מטרות חינוכיות ועל פעולת המורה

)Kremer-Hayon, 1993 ( מציינת כי אין הגישות מבטלות זו את זו אלא מבטאות

. מונה שלמה יותר של מהות ההוראהוהשילוב ביניהן מספק ת, דגשים ועדיפויות

ניתן לעשות שימוש בשתי אוריינטציות עיקריות בהתפתחות המחשבה , לשיטתה

, והיא מאופיינת בשמרנות, האחת מעמידה במרכז את הידע. החינוכית



 

האחרת מעמידה במרכז את . ברציונאליות טכנית ובשיטה חינוכית דידקטית

ש ברפלקציה והן על פיתוח עמדות המבוסס הן על שימו, תהליך רכישת הידע

, בהדרכה נכונה, במהלך ההכשרה. ליברליות וקונסטרוקטיביות כלפי ידע ולמידה

 .יכול הלומד להבנות את הידע שלו בעצמו

 ,Dewey(ת הרפלקציה כמרכיב חשוב בעבודת המורה מופיעה אצל דיואי שתפי

וא מציג ה.  את החשיבה הרפלקטיבית כמטרה בחינוךוהוא ניסח , )1904

, המבוססת על מיומנויות טכניות  את ההוראה(apprenticeship)יאות יכשול

, לדעתו. ומנגד הוא מדגיש את הצורך לשלב תיאוריה ופרקטיקה בעבודת ההוראה

על בסיס הכרה , חשיבה זו היא דרך להכרת העבר ולחיזוי התפתחויות אפשריות

כת אירועים והצבת יעדים חשיבה רפלקטיבית מאפשרת הער, לשיטתו. בעתיד, זו

 ,Dewey(ידי מי שאינו מאמץ דרך חשיבה זו -ים עלשבאופן שונה ממה שהם נתפ

1933, p. 212 .(ידו כדגם מועדף בהכשרת מורים- מוצג על"עבודת המעבדה "דגם .

מדעיים והיסטוריים של , בדגם זה לומד המורה לעתיד עקרונות פילוסופיים

ת פעולתו ומסוגל לברר אותן גם מבחינה והוא מבין את משמעויו, החינוך

גם שדגם זה הביא ,  של דיואי נטען"דגם המעבדה"בביקורת על . תיאורטית

תוצר ושל גישות פוזיטיביסטיות בהכשרת -להתפתחותם של מחקרי תהליך

 CBTE -הששיאם היה ביישום שיטות , המורים ובמאפייני תפקודם

(Competence-Based Teacher Education),  בשנות השבעים של המאה 

 ). Donmoyer, 1996(העשרים 

, גישות הוראה רפלקטיביות הציגו אתגר חדש לרפורמה אקדמית בהכשרת מורים

רפורמה זו . השמונים של המאה העשריםרפורמה שמקורה בארצות הברית בשנות 

ככלים שניתן , תוצר-ערערה על מקומם של ידע פוזיטיביסטי ושל מחקרי תהליך

תם להסביר תהליכים חינוכיים ותופעות חינוכיות וכמרכיב עיקרי בידע באמצעו

פיתח , בניגוד לשימוש הרווח בידע זה). Buchman, 1984(הפרופסיונאלי של מורים 

את ההבחנה בין שלושה מרכיבים של ידע פרופסיונאלי ) Shulman, 1986(שולמן 

. וידע קוריקולארי; וכןידע פדגוגי של ת; ידע תוכן של נושאי ההוראה: של מורים

שימוש בדרכים שמשמעותו , "ידע פדגוגי של תוכן"מושג המפתח של שולמן הוא 

חקירה והבנה של דרכי העברת וכן , יעילות להמשיג ולהציג נושאים בתחום מסוים

, אף כי גישה זו מתייחסת להיבטים פרקטיים של ההוראה. הידע מהמורה ללומד

הכשרת מורים . קירת תהליכי הוראה ולמידהבמהותה היא אקדמית ועוסקת בח

והשימוש שהיא עושה , Inquiry-Oriented Teacher Educationברוח זאת נקראת 



 

 

- את המודעות המטה,העצמית-ברפלקציה מפתח אצל המורה את הידיעה

הסיבות להחלטותיו ואת היכולת להגדיר ולהבהיר כיאות את , קוגניטיבית

 . פרופסיונאלכנדרש בהגדרתו כ, ולפעולותיו

ההתמקדות ברפלקציה בהכשרה ובהוראה קשורה גם להתפתחותן של גישות 

תשומת הלב .  חשיבת מוריםהמדגישהוביניהן הגישה , קונסטרוקטיביסטיות לידע

, הופנתה לכך כי חומרים העולים בתהליכי רפלקציה אינם ידע העומד בפני עצמו

              מובן הופך לסיונאלי ווכי התהליך מבטא גם את הדרך בה נרכש ידע פרופ

)MacKinnon & Erickson, 1992.(  ביסוד הגישה עומדת ההנחה שחלק ניכר

, ההתנסויות האישיות של הפרקטיקן הן מקור הידע שלו. מהידע הוא חבוי

ו על ידו כיעילים במצבים ששנתפ, ובעקבותיהן הוא מגבש דפוסי פעולה ייחודיים

מבלי לנסחם כידע היגדי המוצג , אלה כשיטות פעולההוא מאמץ דפוסים . שונים

 . בהכללות פרקטיות או תיאורטיות

לא קיימת אחידות בהתייחסות החוקרים לאופן שבו ניתן לנצל את שיטת 

יש הרואים בה . הרפלקציה בתהליכי הכשרה ופיתוח פרופסיונאלי של מורים

שונות המשמשות ולקישורו לידע שמקורו בגישות " ידע"אמצעי כללי לגילוי 

ה טכנולוגי תתמקד באמצעים היעילים ירפלקציה שאופי, כך למשל. בהכשרה

ה פרקטי תתמקד ייואילו רפלקציה שאופ, ביותר להשגת מטרה מסוימת בהוראה

-Feiman(בדילמות פרקטיות או במתח הנוצר בין מטרות מתחרות במצב נתון 

Nemser, 1990 .( הרפלקציה צריכים להיות יש הסוברים כי תהליכי, לעומת זאת 

, זילברשטיין(בזיקה לגישות חינוכיות ואידיאולוגיות מועדפות ולכוון אליהן 

קונה לה , ת הרפלקציה כשיטה להבניית ידע פרופסיונאלישתפי, כך או כך). א1998

הידע האישי הסמוי הוא חומר , לטענתם. אחיזה בקרב חוקרים וחינוכאים רבים

ש לגלותו ויש להשתמש בו כדי להבנות ידע י. הגלם שיש לפרופסיונאל

הרפלקציה אינה רק . פרופסיונאלי גלוי שיש לו זיקה לאפיסטמולוגיות המקובלות

אלא היא בסיס להבניה , בפעולות המורה) ידע סמוי" (ידע גלום"טכניקה לזיהוי 

, פרץ-בן; ב1998, זילברשטיין(של התנסות או של ידע קיים , מחדש של בעיה

1998 ;Wideen, et al., 1998.( גישות אלה אינן מהוות תנאי מספיק , עם זאת

, אך יש להן תרומה בתהליך ההתפתחות של המורה, להבנה ולפיתוח ידע מורים

 הדעה). 1998, לוין ונבו(בהיותן חלק מגישות קונסטרוקטיביסטיות בלמידה 

ין גופי המקובלת היא כי יש לקשור בין הידע המתגלה בתהליכים רפלקטיביים לב

גם כאשר החקירה , במטרה לעבדו לכלל אמירה מושכלת, ידע קיימים



 

וגם כאשר היא , להפרכת תקפותו, הרפלקטיבית גורמת לעתים לדחיית הקיים

 . מעלה ניסוחים אלטרנטיביים הנובעים מהידע שהיא חושפת

 יישום גישות רפלקטיביות בתכניות להכשרת מורים בישראל

עולה כי , הכשרת מורים שהתפרסמה בישראלמהספרות המחקרית בנושא 

כמרכיב , מתרחבים הניסיונות לפתח הכשרה המבוססת על הגישה הרפלקטיבית

, זילברשטיין( הוראה פרחימרכזי בתפישת ההוראה ובהכשרה המעשית של 

למרות השימוש הנרחב במושג ). 2001, מילאת וזילברשטיין; 1998, פרץ-בן; ב1998

הקושרת ידע ,  הגישה ברמה פרופסיונאלית גבוההוםיישנראה כי , רפלקציה

הוא , המופק בשיטות רפלקטיביות עם מרכיבים אקדמיים של ידע פרופסיונאלי

ניסיונות אלה באים לידי ביטוי ביחסים . עדיין בגדר ניסיונות מקומיים

סטודנטים ל םהמתפתחים בעיקר בין מדריכים פדגוגיים לסטודנטים ובין מנחי

לא נעשה שינוי קוריקולארי מהותי . י פעולה בסמינריון הגמרמחקרבעיסוק ב

ומורים אחרים המלמדים את מקצועות החינוך אינם שותפים , בתכניות ההכשרה

-פרחי הוראה מדגישים את חשיבותו של הידע הפרקטי, יתרה מכך. לתהליך

, מחקרים). 2001, אבדור(הכשרתם ידם כתורם ל-והוא המוערך ביותר על, מרשמי

מראים כי אין עדויות , חנו מאפיינים של הכשרת מורים בישראל בהקשר זהשב

המבטאת יכולות לניתוח , ליישום שיטתי ומתמשך של טיפוח חשיבה רפלקטיבית

לזיהוי מרכיביהם ולחיבור בין משמעויות לבין ידע שמקורו בלימודי , תהליכים

.  ההיגדילימודים שהם למעשה בסיס הידע הפרופסיונאלי, היסוד בחינוך

 המתפתחת בהם הלדינאמיקבהתאם , תוצאות שונותבתחום זה הציגו  התנסויות

ולמידת ההשקעה של המרצה או המדריך הפדגוגי בתהליך ובטיפוח החשיבה 

, זיו; 1995, רייכנברג; 1995, אלפרט; 1999, איזק(הרפלקטיבית של המודרכים 

ל הפעילות הלימודית מניסיונות אלה עולה כי בזכות הרמה הגבוהה ש). 1990

מתנסים , יותנכמו עיסוק במחקר פעולה בשיטות איכות, הרפלקטיבית

הסטודנטים בחשיבה ובניתוח המבוססים על רפלקציה ואף מגיעים לרמות 

שפעולת , יש לציין). 1998, פישמן-קלקין; 1998, אלפרט(גבוהות של תובנה 

ינה מביאה ההנחיה המקובלת בשיחות משוב הנהוגות בהכשרת מורים א

כי בשיחות משוב של פרחי , )שם(מדווחת בן פרץ , כך למשל. לתהליכים דומים

לא ניצלו הסטודנטים את השיחה לדיון רפלקטיבי , הוראה עם מורים מאמנים

 . הם נשארו פסיביים וקיבלו את ההערות בהסכמה, במאפייני הוראתם



 

 

 וריםבהכשרת מ המשמשיםתהליכים רפלקטיביים בזיקה לסוגי ידע 

מעלה , טיפוח חשיבה רפלקטיבית בזיקה לפרקטיקה ולידע פרופסיונאלי לסוגיו

את השאלה מה צריך לשנות בהכשרת המורים כדי לפתח גישה רפלקטיבית ברמה 

בספרות המחקרית יש דוגמאות לשימוש . שתפתח את הידע של הפרקטיקן, גבוהה

 בהתאם לרמות ,בתהליכים רפלקטיביים הבונים ידע פרופסיונאלי בהדרגה

חוקרים שונים מציינים מטרות ומאפיינים . המורכבות הנדרשות להבנתו וליישומו

המכנה המשותף ביניהם הוא הצורך להגיע . שונים של תהליכים רפלקטיביים

המושתתת על קישור בין סוגי ידע הקשורים ביניהם , לרמות גבוהות של רפלקציה

את המרכיב , לעיל, ראה(ונאלית והבונים את המומחיות והמחויבות הפרופסי

 ).בהגדרתו של שון למושג פרופסיה, "קישור הדוק בין מרכיבי הידע"

מציגים תהליך למידה לחשיבה ) Sprinthall et al, 1996(' ספרינטהול וחוב

ידע אקדמי אחר לשמשלב חשיפה של ידע אישי בזיקה לתיאוריה ו, רפלקטיבית

: הליך זה עוברים הסטודנטים מספר שלביםבת). אידיאולוגי, פילוסופי, מחקרי(

על פי התרשמותם ,  פיתוח התייחסותם לטבעו של הידע-החל מהשלב הראשון 

 קבלת החלטה בו לאחר -הגבוה ביותר , עד לשלב השביעי, ועל פי דעתם האישית

המשמש לצורך רפלקציה על טיב , נכונות להיפתח לידע אחריש בנושא מסוים 

רים מסכמים כי עם הגיל והוותק יש יותר פתיחות החוק. החלטה שהתקבלה

וכי רק פרחי הוראה מעטים מגיעים לרפלקציה , להגיע לשלבים גבוהים ברפלקציה

 . שהיא מעבר לשלב בינוני בהיררכיה

 מסווגים רמות שונות של תהליכי (Bullough & Gitline, 1991)ו וגיטלין אבול

 . פרשנית וביקורתית, טכנית: תרפלקציה בהוראה להיררכיה בת שלוש קטגוריו

מדגישה , מתייחסת לידע טכנולוגי) פרוצדוראלית (תהליכית-רפלקציה טכנית

ומשמשת להערכת ההצלחה של מורים ביישום , אמצעים ולא מטרות חינוכיות

מצמצמת את , הגישה מתייחסת להוראה כאל אימון. יעיל של טכניקות הוראה

שלו לפיתוח טכניקות הוראה ומעודדת מייחדת את האינטלקט , תפקיד המורה

טוען כי רפלקציה מסוג זה ) Beyer, 1991(בייאר . מידה רבה של אינדיבידואליזם

 . מחזקת את המקובלויות והמסורות של הפרופסיה ולא מאתגרת אותן

 עוסקת בידע שמקורו בגישות פסיכולוגיות שונות ומתאימה רפלקציה פרשנית

תוך הבהרה של , באמצעותה נבדקת פעולת המורה. אישייםלדגמים התפתחותיים 



 

משמעויות אישיות במושגי הנרטיב האישי שלו המשפיעים על תגובתו 

גם הוא מבטא את האינטלקט שלו והמורה אינו רק צרכן של ידע . לקוריקולום

 מציגה את קשיי הגישה מסוג זההביקורת על רפלקציה . באמצעות הרפלקציה

וטוענת שגישה זו , יעים פרטיים להתנהגויות המורהלחרוג מתחום הבירור של מנ

 .  בבית הספרההתרחשותהופכת לעתים לתרפיה ומנותקת מ

תחומי המתייחס -משלבת ידע רב, בניגוד לשתי קודמותיה, רפלקציה ביקורתית

ומדגישה התמודדות עם מבנים אידיאולוגיים , הן ליחיד והן לסדר החברתי

זוהי צורת ביטוי .  ההוראה והכשרת המורים,המצויים בבסיס עבודת בית הספר

שאינה מכוונת רק להבהרת מטרות ואמצעים בהוראה אלא , של האינטלקט

הגישה משקפת אמונה שלפיה יש למורים יכולת . סוקרת אותם בראייה ביקורתית

אינטלקטואלית לזהות באופן ביקורתי תפקידי הוראה שאין עליהם עוררין וגם 

 בפעולת בית הספר כגורם פרודוקטיבי ורפרודוקטיבי להשתלבו ,להתמודד אתם

  .תוך התייחסות ערכית לשאלות הקשורות לסדר החברתי וליחסי הכוחות בתוכו

מאתגר את הכשרת המורים ויוצר בסיס לחקירה אלה כל אחד מסוגי רפלקציה 

 )שם(טוענים בולו וגיטלין , לפיכך. למדנית החורגת מעבר לאימון לתפקידי הוראה

 לקשור את הקורסים בשיטות הוראה לקורסי יסוד ולקורסים תיאורטיים ישש

כך שתיווצר תמונה קוהרנטית של הקשר בין הפוליטיקה העומדת , בחינוך

גישה זו עומדת בניגוד . מאחורי גישות ושיטות לבין ההבניה החברתית של ידע

 אית ולהבנה טכנית שלילהכשרה שולי, לאינדוקטרינציה של שיטות הוראה

 .תפקידי הוראה ושל האמצעים להשגת מטרות

           רפלקציה של שיפור, מוסיף סוג רביעי של רפלקציה) Beyer, 1991(בייאר 

) “ameliorative (reflection” .מזהה המורה עכבות , תוך הפעלת רפלקציה זו

 . פסיכולוגיות וביורוקרטיות המשפיעות על פעולתו ולומד לבקר אותן, פיסיות

אינם מקבלים את הצגת סוגי ) Noffke & Brennan, 1991(קה וברנן נופ

בכל תהליך רפלקטיבי ניתן למצוא היבט , לטענתם. הרפלקציה באופן היררכי

להבנה של , לדעתם"). למה("והיבט ביקורתי ") מה("היבט פרקטי , ")איך("טכני 

לאו הפעלה של שלושת סוגי הרפלקציה שהציגו בו כל סוגיה וסוגיה נדרשת

 . וגיטלין

מקבילה מאוד לזו של בולאו , טיפולוגיה מעניינת נוספת של סוגי רפלקציה

ומשמשת לניתוח עתיד ) Barone et al., 1996(' קיימת אצל ברונה וחוב, וגיטלין



 

 

מד ימ: המחברים מגדירים פרופסיונאליזם באמצעות המושגים. הכשרת המורים

 . מד הפוליטיימד החיבור והמימ, הפעולה

מציין היעדר של המשגה בהתייחסות ) operational dimension ("מד הפעולהימ"

במטרה להשיג מכסימום , המורה מבצע הנחיות מוכתבות. למשמעות ההוראה

תוך הישענות על ידע , )גישה טכנולוגית(תוצאות הוראתיות במינימום מחיר 

ע לבצע הכשרת מורים ברוח זו מפתחת מורה שיוד). (”knowing how“פרקטי 

 .תכניות הוראה על פי מערכת אמונות ולאור מטרות מוכרות הנחשבות למוצלחות

מבטא את יכולתו של הפרופסיונאל ) articulative dimension ("מד החיבורימ" 

, מה עליי ללמד: "כמו, לנסח עמדות ודרכי פעולה בהקשר לשאלות פילוסופיות

. משמעותיות לקביעת דרכי פעולהשאלות אלה אינן תיאורטיות והן ..". למי ולמה

סוג כזה של הכשרה ושל התנהגות פרופסיונאלית משקף שימוש בידע מושגי 

“knowing that”) ( הסטודנטים לומדים להשתמש . המשולב בידע פרקטי

ההכשרה . ובירור" התבוננות פנימית"ברפלקציה ביקורתית תוך תהליך של 

מצע הנשען על אידיאולוגיה . לומעודדת את הסטודנט ליצירת מצע חינוכי מש

תוך הכרת , המנוסחת לאור בחינה של גישות חינוכיות שונות , חינוכית

משמעויותיהן מבחינה קוגניטיבית ומבחינת הפעולה ותוך בדיקה של יישומן 

 .מחקרי פעולה אמורים לפתח סוג זה של חשיבה והתנסות. בפועל

יחס למאמצים הפוליטיים מתי) political dimension ("מד הפוליטייהמ" 

מרחב שבו יצליחו להתגבר על . שמשקיעים מורים כדי ליצור מרחב פרופסיונאלי

-מגבלות ביורוקרטיות ואחרות העוצרות מימוש של תכניות פעולה מבוססות

הכשרת מורים ברוח זו מתבצעת בבתי ספר שבהם יש מודעות . אתיקה

 . למשמעויות פוליטיות וניסיון לשנותן

ברפלקציה חושף את הסטודנט לתיאוריות רלוונטיות המשקפות היבטים השימוש 

 מתייחסת )שם(' ברונה וחובביקורתם העיקרית של . שונים של הפעולה החינוכית

מסקנתם מבוססת על . בהכשרת המורים" מד הפעולהימ" ב היתרהלהתמקדות

כרים  מרבית המורים זושהעלו כי, ראיונות עם מורים ותיקים ועם פרחי הוראה

יותר מאשר כתהליך ההופך אותם " אימון בסיסי"את הכשרתם כ

 .לפרופסיונאלים

רפלקציה צורת חשיבה  את הגישה הרואה בלסיכום פרק זה חשוב להדגיש

המייצגת חקירה למדנית ברמות שונות של רוחב והעמקה גם מבחינה תיאורטית 



 

ם לבירור המצדדים בשיטה זו טוענים שהיא מקנה כלי. וגם מבחינה מעשית

ודוחים את , תהליכים פרופסיונאליים חבויים המעצבים את התנהגות המורה

-דה"השפעת תהליכים רפלקטיביים רדודים על הביקורת בדבר 

 המצדדים לדעת. בהוראה בהכשרת המורים ובעבודתם "אינטלקטואליזציה

 עם הבחנות םחקר שיש לחבר עליה לשמש כשיטה בתהליכי ,בשימוש ברפלקציה

מודגשת חשיבותם של גם , לפיכך. הכללות תיאורטיות ומחקריות רלוונטיותועם 

קורסים מתודולוגיים וקורסים של , לימודי החינוך והצורך לקשור בין קורסי יסוד

 ,Goodman(גודמן . הפרדה בין קורסים אלה רווחת בגישת האימון. תכני ההוראה

הוא . שרת המוריםהכ" לב"מדגיש כי גישת הרפלקציה צריכה להיות ) 1988

הוא תהליך שבו כ" להיות מורה"מתאר את התהליך של פרח ההוראה בדרכו 

 בעבר וקורים ומפרש אירועים שקרו ל, ו את ההתנסויות הקיומיות שלמבנה

תהליך הכשרת המורים הוא תהליך סוציאליזטורי . בהווה ומעניק להם משמעות

יש להביא את , כןל. ערכים ופעולות, תפישות, רגשות, המערב מחשבות

ולהכשיר את מורי המורים  הסטודנטים להתבוננות אינדיבידואלית לתוך עצמם

ויש להתאים לכל סטודנט את שיטת ההכשרה המתאימה לו , להבנת התבוננות זו

 . ביותר

 ידע פרופסיונאלי והקוריקולום של הכשרת מורים 

במומחיות של מודגש הצורך בידע ו (Holmes Group, 1995)" ח הולמס"דו"-ב

הידע שיידרש לדורות ; ילדים ודרכי הלמידה שלהם: מורים בארבעה תחומים

ח "מחברי הדו. תרבות ולמידה של אנשים צעירים; מערכות החינוך; הבאים

מוסדות להכשרת מורים יתרמו תרומה ייחודית להכשרה בתחומי ידע  מצפים כי

התבססות הלגיטימיות ועם  ,בעקבות הביקורת על הגישה הפוזיטיביסטית .אלה

של אפיסטמולוגיות פרשניות וביקורתיות גם בשיח האקדמי של מדעי החברה 

 התפתחו בהכשרת מורים גישות המשלבות בין אפיסטמולוגיות ,וההתנהגות

כמת וח. "שילוב זה מחייב בקרה על מגבלותיהן וניצול נקודות הכוח שלהן. שונות

מגוון רחב של מתייחסת ל, מולוגיהמבקשת הכרה בייחודה האפיסט, "הפרקטיקה

, מודעות לשיקולי דעת, עמדות והתנהגות בהוראה, טכניקות הוראה: נושאים כמו

יחסי גומלין , ידי קריטריונים מוסריים-הכוונה על, הבנת הסמוי בעבודת ההוראה

" אובייקטיבי"התייחסות ביקורתית למודל המדעי ה, עם דיסציפלינות אחרות

המייצגות " אמיתות"שימוש ב, טמולוגיה הפוזיטיביסטיתשעליו מבוססת האפיס

מוסר ל שאלות המתייחסות שלסובייקטיבית והדגשה -גישה אקלקטית אינטר

-ת ההוראה כמקצוע סמישגישה זו תואמת את תפי). Sockett, 1989(אתיקה לו



 

 

יש . שבסיס הדעת שלו מבטא במידה רבה את הניסיון המצטבר, פרופסיונאלי

 ,ים במיוחד את הניסיון האישי שצובר המורה בעבודתו המעשיתחוקרים המדגיש

יש הטוענים כי לעתים ניתן לקשור ניסיון אישי לידע תיאורטי ומחקרי אך לעתים 

נכון יותר לראות בו הוכחה לאפקטיביות של שיטות והתנהגויות שהן בעלות אופי 

 מהן גישה הבנויה להמלילן ולגזור, ואולי אף לא ניתן, שקשה, )artistry(אומנותי 

). 1997, אייזנר; 1992, חיון-קרמר(כהלכה מבחינה מתודולוגית ופילוסופית 

בעיקר בהיבט של בסיסי הידע , מרבית החוקרים אינם מוותרים על שדרוג העיסוק

יש לטפח , כדי שהעיסוק בהוראה יתפתח מבחינה פרופסיונאלית. המשמשים אותו

תפקידו של המחקר הוא .  פרופסיונאליתותאת גרעין הידע הטכני לרמה של מומחי

 חלו שינויים שבעים של המאה העשיריםבאמצע שנות ה. לבנות גרעין ידע זה

עיסוק בהתנהגויות מורים והועבר הדגש מ, בתחום הפסיכולוגיה של החינוך

שינוי זה ). Doyle, 1990 (ולומדים כאחדחשיבת מורים לבחינת הייחודיות ב

נת כי מורה חייב להיות בעל כישורים וגמישות גישה הטועבלהכרה הביא 

ידע האוריסטי .  של מצבי הוראהתלאידיוסינקראטיושיאפשרו לו תגובה נאותה 

, צריך להיות הידע העיקרי בעיגון פרופסיונאליזם של מורים) מתפרש מתוך עצמו(

ועליו לתרום ליכולתם הקלינית יותר מאשר נוהלי עבודה על פי תקנים ונוסחאות 

 ). Donmoyer, 1996(תיבות המערכות שמכ

 שינויים בקוריקולום של ההכשרה ובפיתוח הפרופסיונאלי של מורים

בתפישת לא ניתן לשנות את מאפייני ההכשרה המסורתיים ללא שינוי מהותי 

של מאפייני ההתנסות המעשית ושל התפקיד , של מכלול לימודי החינוךהמקום 

בספרות ניתן למצוא בהקשר זה . שממלאים מורי מורים בתהליך ההכשרה

המלצות הקוראות לארגון מחדש של תכניות ההכשרה הפרופסיונאלית ולביסוסן 

 : םוביניה, על מספר מרכיבים שחלקם שזורים ומותנים זה בזה

. "אימון"כ ולא "חינוך" גישה התופסת את ההכשרה להוראה כאימוץ  

יא יסוד מכונן שממנו הכשרה שבה הדיאלקטיקה בין הפרקטיקה לתיאוריה ה

צריכה , כדי להבנות את ההתנסות הפרקטית. ודרכים להשגתן נגזרות מטרות

, א1998, זילברשטיין(ההכשרה לספק גירוי לחשיבה רפלקטיבית על הפרקטיקה 

 ידע אקדמיחשיבה רפלקטיבית צריכה להיות מושתתת גם על ). ב1998

קטיבות אלטרנטיביות מפתח הפרקטיקן מודעות לקיומן של פרספשבאמצעותו 

מאוזנת הכוללת יותר ויוצר סינתזה מתוך ראייה , למציאות שהוא רואה ומפרש

 ). Hoyle & John, 1998; Ouicke, 1992; Grimmet 1991(גם גישה ביקורתית 



 

עיסוק במחקר המבוסס על למידה בצוותים המהווים קהילות לומדות   

ת ליצירת ידע ולא רק לשחזור כדי לפתח את היכולת הפרופסיונאלי, וחוקרות

זהו מעבר מלמידה של תשובות נתונות ללמידה של . ולמחזור של ידע קיים

הפרקטיקה היא ). 1977, פסיג; 1998, גורודצקי(הדרכים להתמודדות עם בעיות 

השתתפות סטודנטים בצוותא עם מורים מנוסים . פרקטית ותיאורטית בו בזמן

היא ,  ההנחות שלהם ואת אלה של אחריםבמטרה לחקור את, בקהילות חוקרות

שתחילתה כבר בשלב ההכשרה הראשונית , דרך להתפתחות פרופסיונאלית רצופה

לב העניין הוא חקירה שיטתית המתמקדת בפרקטיקה ובקישור . להוראה

מורים המשתתפים במחקרים כאלה . משמעויותיה למערך רחב יותר של תובנות

הופכים ; ביים לגבי עצמם ולגבי עבודתםהופכים ליותר ביקורתיים ורפלקטי

; מגיבים במידה רבה יותר לפרסומים מחקריים; לקוראים ביקורתיים יותר

-Brown, 1999; Cochran(מעורבים יותר בבחינת המציאות שבה הם פועלים 

Smith & Lytle, (1999, 1998; Abdal-Haqq, 1997. 

,  הרוח והחברההשתתת הידע הפרופסיונאלי על ידע שמקורו במדעי  

ס "ידע המתייחס גם לחקר סוגיות העוסקות בהקשרים רחבים של פעולות ביה

ידע זה מפתח . בהן המורה מעורב בדרך כלל באופן סבילש, והמערכת החינוכית

של המתבטאים בצורך , רגישות ומודעות להיבטים האתיים של העיסוק בהוראה

יע התייחסות ערכיות ולהב, לשפוט ולנקוט עמדה במצבים עמומיםהמורה 

הפוליטית ואף המדעית , התרבותית, מציאות החיים החברתיתכלפי ומוסריות 

 ). 1994, סולומון ואלמוג: ראו(

שיח המעלה , פיתוח שיח מושכל בין עמיתים ובין שותפי תפקיד שונים  

את המודעות לאיכויות הגלויות והסמויות של ידע זמין והמפתח יכולת ניתוח 

). 1997, פסיג; 1998, גורודצקי(תוך התמודדות עם משמעויותיו ,  ידעוהערכה של

 בהנמקה ותלהתמקד" רטוריקה של מסקנות"התמקדות ב מהשיח צריך להשתנות

יש לפתח דיון המתייחס לסברות ולאפשרויות יותר מאשר לתשובות . פרקטית

 יש להכיר בעובדה). Wilson & Berne, 1999(מוחלטות ולתפריטי התנהגות 

כמו למשל (שמומחיות רלוונטית רבה מצויה מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה 

וכי יש לפתח יחסי חליפין בין ההשכלה הגבוהה לבין , )ספר מאמנים-בבתי

 ). Eraut, 1994; Schön, 1983(הפרופסיות 

פיתוח מחקרי ליווי והערכה של תכניות להכשרת ולפיתוח פרופסיונאלי   

 מהות תהליכי ההכשרה ותרומתם להיבטים תלבחינמטרתם לתרום . של מורים



 

 

לית והמוסד החינוכי בהקשר החברתי אהמשולבים של הפרקטיקה הפרופסיונ

מערכות להכשרת , ולפתח בדרך מבוקרת (Zimpher & Howey, 1987)הכולל 
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