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ספרו ב). virtue ("מידה טובהה"תפישת מבוסס על וצע כאן רפלקציה שמהמודל מקורו של 

 –כי הערך המוסרי ממוקם בתכונות אופי מסוימות  1טוען אריסטו" כיתהניקומ אתיקה"

פרונסיסהמרכזיות היא הטובות המידות ה מאחת.  טובות של האדםהבמידות 
2
 המוגדרת – 

,  למונח רפלקציההבהמשך נראה כי מידה טובה זו מאוד קרוב.   מיוחדתפעילות שכליתכ

אריסטו מגדיר פרונסיס כמצב שבו אדם .  תכפי שהוא משתקף בספרות מחקרית מודרני

;  כחוכמה מעשית או תבונהפרונסיס מתורגמת. מבחין בין פעולות טובות לפעולות רעות

 מגדיר 3סתומס אקווינ. יים במצבים פרטנייםקרונות כללתכונה זאת דורשת יכולת ליישם ע

  .פרונסיס כשיקול נכון לגבי אופי הפעולה

  

הוא מבחין בין פרונסיס לידע .  לבין מצבים נפשיים אחריםאריסטו מבחין בין פרונסיס

ידע של מיומנויות מעשיות , "טכנה" פרונסיס לבין וגם בין, ידע מדעי עיוני, אפיסטמיה

תיאוריה ה הינובתחום החינוך הידע האפיסטמי .  הדרושות לביצוע עבודה זו או אחרת

למשל כיצד לשמור על , ה מוגדרתר ידיעת האמצעים להשגת מטוהינ "טכנה"החינוכית וידע 

 הוא "טכנה"ידע . כיצד להביא תלמידים לציונים טובים יותר בבחינות, משמעת

. הוא אינו מתעסק בהצבת היעד אלא רק באמצעים להשגת היעד; אינסטרומנטאלי במהותו

  .אין בידע זה כשלעצמו כל ערך מוסרי, לכן

  

פיסטמי אששונה מהידע ה. שיקול דעתבמצבים שדרוש בהם נחוץ פרונסיס אריסטו כותב ש

שעוסק בדברים הכרחיים שלא יכולים להיות אחרים ובידע הטכני שהוא בעל אופי 

, נקודתיהוא מחייב ידע . ידע של פרונסיס קשור לשינוי מהותי בעולם, אינסטרומנטאלי

בהקשר למקרה , נקודתימשום שפרונסיס קשור לפעולה ופעולה תמיד מתרחשת בהקשר 

  . פרטי

  

                                                 

בייחוד ,  המערביתהנחשב למשפיע ביותר על החשיבה, אחד מהפילוסופים מהמאה השלישית לפני הספירה 1

 ).יישומית(החשיבה האמפירית 

 . מונח זה הוא חלק מהתפישה התבונית העיונית;  תבונה מעשית–) φρόνησις(פרונסיס  2

 . תומאס אקווינס נחשב לגדול הפילוסופים של ימי הביניים וכפרשו מרכזי של הפילוסופיה האריסטוטלית 3



מצבים , פרונסיס קשור להבנה והערכה של מצבים ספציפיים, בהתייחס לשדה החינוך

הידע ; ייחודייםפרונסיס קשור למצבי למידה . משמעיים-אינם חדשאמביוולנטיים או 

אך אין לראות בפרונסיס את ,  עשוי להשפיע על פרונסיס–האפיסטמי  בתיאוריה החינוכית 

, אמביוולנטי ובלתי צפוי,  פרונסיס הרבה יותר מורכב.היישום של הידע האפיסטמי בלבד

הוא קרוב למונחים שהוצעו על ידי . הוא מבטא יישום של עקרנונות כלליים על מקרה פרטי

  ). reflecting-in-action. (ידע בפעולה/ רפלקציה בפעולה– 4)Schön(שון 

  

 שלוש מוגדרות , ךכ.  ים שלהתמקד בהיבטים הקוגניטיבינוטים להל רפלקציה עהמחקרים 

  :רמות של רפלקציה

  ;רציונאליות טכנית

 ;רפלקציה מעשית

 . רפלקציה ביקורתית

  .אך הוא אינו מרכיבה היחיד, חשיבה רפלקטיבית זהו מרכיב הכרחי של רפלקציה

אחד מהמודלים הנפוצים . במחקרים מודרניים רפלקציה מוגדרת כאיחוד בין חשיבה לפעולה

  :וללת  את השלבים הבאים של המעגל הרפלקטיבישל פעילות רפלקטיבית כ

  ;פעילות

 ;רה על הפעילות שנעשהוהסתכלות אח

 ;הבחנה במאפיינים העיקריים של הפעילות

 ;לותיפעלקביעת דרכים אלטרנטיביות 

 .פעילות של ניסוי דרכים אלטרנטיביות

  

 פעולות הערך המוסרי נוצר בתוך האדם שמבצעממוקדת במידות טובות טוענת כי האתיקה 

משום שהיא מראה שפעולות , הבחנה זאת חשובה.  ולא בתוך פעולה טובה כשלעצמה,טובות

הן נובעות מתוך מידות טובות כנטייה . אך הן כפופות להן, חיוניות עבור קיום מידות טובות

ו בא א אינוכי ההיעדר פעולה אינו מאפשר למידה .    ומכוונות למידות טובותתטבעית מוסרי

רואה אותה כנטייה , אפוא, תפישת רפלקציה פדגוגית כמידה טובה.  בפועלטוילידי בי

 ביקורתיתהערכה : כגון,  חייבת להגיע לביטוי מעשיו  נטייה ז.כאופי של בן אדם, טבעית

 תפרונסיס דורש. 'הבטחת יחס שוויוני לתלמידים וכו, דאגה לתלמידים, של יעדי החינוך

קבלת החלטה ופעילות מעשית בהקשר המצב , תחושת משמעות, הבנת המצב המורכב

  .המורכב הנתון

  

                                                 

 .אוריה של פרקטיקת הלמידה הרפלקטיביתהוגה דעות מהמאה העשרים אשר פיתח את התי 4



מידות טובות מביאות : חשוב להדגיש כי היחס בין מידה טובה לפרקטיקה מעשית הוא הדדי

 היאאריסטו כתב שהדרך להיעשות מוסרי . אך גם מעשים מכוננים מידות טובות, למעשה

תיאוריה של " בספרו 5יואדיהשפעה הדדית זו מתוארת על ידי . לחקות אנשים מוסריים

 טוען כי דיואי". מוסריות רפלקטיבית"שבו הוא מפתח גישה אתית של " החיים המוסריים

משום שהיא , אפילו פעולה שנראית טריוויאלית היא בעלת פוטנציאל מוסרי, כל פעולה

 על ותשהיא משפיעה עמוק" הגותהתנ"לויות רבות יוצרות יקשורה לפעילויות אחרות ופע

הגורם המרכזי המתווך בין את י רואה ברפלקציה אדיו. האופי המוסרי של האדם

    .נטייה לבין הפרקטיקה של פעולה מעשית/האופי

  

;  חייבת להביא לפרקטיקהתרפלקציה אמיתי,  כי לפי מרבית תפישות הרפלקציה,אנו רואים

 של מיקומה זו. פעולות רפלקטיביות של הפרקטיקה במכלולתורה מתוך כ נבנית היא

  את השערתנו בדבר זיהויה כפרונסיס בין הפרקטיקה לבין הערכים  מחזקרפלקציה כמתווך

  . תאריסטוטלי

  

 כי יישום של ידע תיאורטי בפועל אינו מביא ,פלקציהרעל הכל התפישות ישנה הסכמה בין 

י כדי לביא לתהליך רפלקטיבי  הפרטיקולאריים הם מורכבים מדהמצבי הלמיד. לרפלקציה

ילה מאפיינים פרטניים ליישום כמאינה רפלקציה  .ריה כלליתואודות יישומים של תיא

 יחד . לבניית הידעמוצא אלא במאפיינים פרטים ובמצב הספציפי כנקודת ,עקרונות כלליים

הם מנווטים ; עקרונות של הידע האפיסטמי חשובים עבור תהליך רפלקטיבי, עם זאת

  .  אך גם  הם בעצמם עשויים להיבנות על ידי הרפלקציה, ריכים את התהליךומד

  

זאת מידה טובה שכלית והיא חיונית ; אריסטו מתאר את הפרנוסיס כמידה טובה מרכזית

איחוד זה ; מניעים, יעדים, פרונסיס מבטא איחוד בין פעולה. עבור פיתוח מוסריות ואופי טוב

 המטרות העיקריות של פרונסיס. הממוקדת במידה טובה מרכזי של האתיקה מהווה מאפיין

להיות גורם מתווך ;  התנהגות מוסרית במקרים ספציפייםלקבוע את דרך : הןבאתיקה

 .להביא מערכים שונים לפעולה ;במקרה של עימות או סתירה בין ערכים

  .יא דיו שלקוד זה תואם לתפישת רפלקציה פדגוגית תפ

  

י ואחרים עם אכפי שהוא נתפש על ידי דיו, מונח הרפלקציהלמרות טענתנו באשר לזיהוי 

מונח ה פרונסיס לצד ח אנחנו חושבים לנכון להשתמש במונ,מונח אריסטוטלי של פרונסיס

                                                 

נחשב לאחד מאנשי החינוך החשובים ). מאה תשע עשרה ועשרים(פסיכולוג ואיש חינוך , פילוסוף, ון דיואי'ג 5

  . ביותר אשר עיצב את עקרונות החינוך המודרני



משום שמדגיש כמה צדדים מרכזיים של הרפלקציה שאינם , שימוש זה הוא יעיל. רפלקציה

  :מובנים מאליהם

  הוא מדגיש את הערך; לערךאישי בהוראהאת המרכיב ההופך שימוש במונח פרונסיס 

 מונח מדגיש את חשיבות הקהילהה.  שיש בסובייקטיביות של הרפלקציהיקטיביהאובי

המונח . יותו מכלול שלם של מרכיבים שוניםבה בהכשרת המורים ובחינוך בית ספרי

וא ה;  להערכה כמותיתנותשובות ביותר של החינוך לא ניתחמדגיש כי התוצאות ה פרונסיס 

פעילות  ומדגיש כי וודאות של מצבי למידה פרטניים-מאיר את המצב של מורכבות ואי

 .כללי בלבד-פרטנית אינה מהווה יישום של ידע תיאורטי

  .רפלקציההדגש על הפרקטיקה כחלק בלתי נפרד מלבסוף הוא שם 

  


