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 השני� האחרונות מתנהל ויכוח באשר לתיאוריית החינו� 100במש� 

אולי הדבר , אחרי� רבי�כמו במקרה של וויכוחי� , �א. ליתאמיהאופט

 ,החשוב ביותר הוא בהנחה הסמויה המוסכמת על כל הצדדי� בויכוח

 דהינו הנחה אודות הקיו� של דבר הנקרא –מאפשרת את קיומו השהיא 

 על המדיניות החינוכית ה משפיעתיאוריית החינו� ."תיאוריית החינו�"

ב אופי בהיעדר של הנחה זו ויכוחי� רבי� סבי. ועל הפרקטיקה החינוכית

התיאוריה החינוכית המועד" ומנגנו  השפעתה על הפרקטיקה היו באי� 

  . אל קצ�

  

#התיאוריה החינוכית היא המצאה תרבותית של סו" מאה ה, למעשה

XIX  #תחילת מאה ה #XX  .ריה החינוכית לא הייתה ני כ  התיאופל

" רפובליקה"ביניה� ,  מספר טקסטי� בעלי השפעהמי� קייהיו. קיימת

 וג� רוסו משויכי� היו�  פלטואג� . של רוסו" אמיל" ו פלטואשל 

 ראועול� לא א� יש לזכור שה� בעצמ� מ, "החינו�תיאורטקניי� של "ל

 שוני�הקשרי� מגוו   וכתבו את מה שכתבו מתו� ,את עצמ� בתור כאלה

תפישת יצירותיה� בתור , לכ .  פוליטיי� ואחרי�, �י פילוסופי–

  .ינה היסטוריתח אנכרוניז� מבתיאוריה חינוכית הינה

  

מאה ה התיאוריה החינוכית עוצבה בסו" הות מעלתפישתנו , ובכ 

, בי  היתר. שהגיעה לאחר מאה של ההשכלה" מאה של השכל", עשרי�ה

 של הנורמות   כי ההתקדמות החברתית תלויה בניתוק,מודרניותהטענה 

על מנת  והישענות  על השכל בלבד ,ותהחברתיות מהמסורת  והדוגמ

, שה� ייעמדו בקריטריוני� האוניברסאליי� של אובייקטיביות

  .וג ידע שענה לדרישות אלה קיבל ש� של תיאוריהס .רציונאליות ואמת

  

כאשר התרבות האינטלקטואלית האמינה באפשריות הבלתי מוגבלות 

 החינוכיי� הביאו � טבעי הוא שהרפורמאטורירק, של הידע התיאורטי

.  מורי�את הגישה הנכונה להכשרת תיאוריה שתכונ  דאגות על היעדר ה



,  הייתה הכשרה תחת הדרכה של מורה מנוסההגישה הדומיננטית, בעבר

 ,  מיומנויות של הוראה וידע מעשיהיוועיקר החומר הנלמד את כאשר 

  .'דוגמות וכו, כללי השכל הישר, שנבע מצירו" של פרקטיקות מסורתיות

  

התיאוריה החינוכית , ניברסיטאותכשהכשרת המורי� הועברה לאו

על , תו� כדי יצירתיות לא מבוטלת, וצרההייתה חייבת להימצא והיא נ

בצורתה הראשונית . פילוסופי� והוגי דעותבסיס כתבי� בגווני� של 

מה שלא מנע את פרו% , התיאוריה החינוכית הייתה פילוסופית במהותה

  .הויכוח המוכר לנו היטב

  :אלות מרכזיות הויכוח התמקד בשתי ש

  ? של התיאוריה החינוכית1מה הוא הבסיס האפיסטמולוגי -

 ? כיצד התיאוריה החינוכית מתייחסת לפרקטיקה החינוכית -

  

ו  'הגישה הנפוצה ביותר של התייחסות לשאלות הללו נוסחה על ידי ג

  :ישטע  כ) 1928" (האבולוציה של התיאוריה החינוכית"אדמס בספור 

ל התיאוריה החינוכית הוא פילוסופי הבסיס האפיסטמולוגי ש -

יש לראות את התיאוריה החינוכית בהקשר הכללי של ו; במהותו

  .התפתחות האסכולות הפילוסופיות

תיאוריה חינוכית סבירה אמורה להצדיק את עצמה באמצעות  -

כאשר הפרקטיקה המוצלחת תמיד תהיה , הפרקטיקה החינוכית

 .אוריה הסבירהמבוססת על התי

  

אדמס היינה אופיינית לאווירה האינטלקטואלית של תחילת גישתו של 

הופיעו דוקטרינות אפיסטמולוגיות חדשות , א� באמצע המאה; המאה

 פירוש הגישה הזאת בתחו� 2.זיטיביז� הלוגיומבית מדרשו של הפ

החינו� הייה אימו% הקריטריוני� הנוקשי� של נכונות תיאוריה מדעית 

ל חינו� א� ורק תמש במונח התיאוריה שנטע  כי יש להש. בתחו� החינו�

� בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה ועל אמפירייכשאנו נסמכי� על נתוני� 

 המסקנה הייתה כי על התיאוריה החינוכית לבחו  .חינו�הפרקטיקה של 

                                                 
 .חקר הידע וההכרה 1
על ידי , 20-המאה ה בתחילת אוסטריהזרם זה נוצר ב. פילוסופיה של הלשון ובפילוסופיה של המדעזרם ב 2

אסכולה זו שמה בראש מעייניה בירור נושאים לוגיים העומדים .  מוריץ שליק שבראשו עמד החוג הווינאי
הנובעות ישירות מהתנסות חושית וידע   והציע לנסח את הטענותבבסיס של תיאוריות פילוסופיות שונות

את האמונה בכך כי הידע , אם כן, פוזיטיביזם לוגי משלב. ועל בסיסם לבנות פילוסופיה חדשה, אמפירי
  .האמפירי הוא חיוני עבור הבנתנו של העולם



פילוסופיה ולמק� את עצמה בתור הקשריה ההדוקי� ע� מחדש את 

  וטענו כי ,ו למסקנה זו חינוכיי� רבי� התנגד פילוסופיי�. יישומימדע 

פילוסופיה בתו� התיאוריה המור על מקומה המיוחד של שיש ל

  . החינוכית

  

פוזיטיביסטיות לתיאוריה של #עת אחרונה הופיעו מספר גישות פוסטב

 יותר,  שראו את התיאוריה החינוכית במונחי� של פרקטיקה,חינו�ה

ו  ו כלל מגוהבסיס הפילוסופי לגישה ז.  מאשר במונחי� של תיאוריה

בשחזורה , במיוחד(פרקטיקה ה אריסטוטלית של כמו תפישה, תפישות

Polanyiהידע הסמוי של תיאוריה של , )על ידי גדמר
תפישת , 3

התוצאה הייתה די .  ואחרי�4 הברמאסהרציונאליות הפרקטית של 

פיתוח ביסוס פילוסופי לפרשנות התיאוריה החינוכית כסוג של : דומה

שנוצרת באמצעות התהלי� " תיאוריה אישית"או " תתיאוריה פרקטי"

  . של רפלקציה עצמית של המחנ�

  

הפצתה הרחבה של תפישת התיאוריה החינוכית במונחי� של פרקטיקה 

 5דונלד שו . טיבית הביאה לויכוח באשר לאופי של ביטוייה המעשיקרפל

 ותיאר את התהלי� של ,הגישה של אפיסטמולוגיה של פרקטיקהפיתח 

מנוסחות , מקבלות מודעותש שבו התיאוריות ,די עשייהו� כ תציה רפלק

גישה דומה  של לורנס . מחדש ועוברות ניסוי באמצעות פעולות נוספות

תיאוריות " רפלקטיבי וניסוי של כינו  כי התהלי� של  טע 6סטנהאוז

כלול י� מחקרי במהותו שבתוכו משולבי� כמהינו תהל" סמויות

מתודות מחקריות ופרוצדורות שנתנו . כיתתיאוריה ופרקטיקה חינו

  7. הפעולהחקרביטוי מעשי לגישות אלה היו מתודות ופרוצדורות של 

  

                                                 
3 Michael Planyi )  1896-1971(פוזיטיביסטית -  אנטיתמך בתפישה, הוגה דעות ופילוסוף מדע נודע

שהינו ידע ) tacit knowledge(פיתח את הגישה של הידע הסמוי , בין היתר;  של הידע המדעיתורלטיביסטי
ידע , כולל שפה, שכמעט לא ניתן להעברה באמצעות מילים אך נדרש על מנת להשתמש במערכות ידע שונות

  .  חוויה אישיתידע סמוי מועבר על ידי אימון או נרכש על ידי. מתמטי ואחר
 פילוסוף והוגע דעות גרמני הדגיש את החשיבות של פרקטיקה כיעד לגיטימי של המדע –יורגן הברמאס  4

רציונאליות שכוללת לא רק הקניית ידע , אישית- פרקטית ובין, ופיתח את התפישה של רציונאליות אפיסטמית
 .מסוים אלא כיצד להקנותו ולהשתמש בו

5 Donald Schön) 1930-1997 ( מעשית- פיתח תיאוריה של למידה רפלקטיבית, הוגה דעות.  
6  Lawrence Stenhouse) 1926-1982 (–שניסה לקדם את תפקידם הפעיל של . הוגה דעות בתחום החינוך

  .המורים בחקר חינוכי ופיתוח קוריקולום
7 Action Research –גרת בוצתי במסל פיתרון בעיות באופן ק מונח שמתייחס לתהליך הרפלקטיבי ש
פאולו , גישות שונות למונח זה פותחו על ידי קריס אגריס). community of practice ("קהילה מעשית"

  .פריירה ואחרים



הויכוחי� אודות תולדות  והלא מלא של  ביותר הסכמאטירג� התיאו

 ההסכמה הסמויה צביע עלהמאפייני� של התיאוריה החינוכית מ

 את החלל סכמשהו שתופמאחורי דעות שונות שרואה את התיאוריה 

היא : תיאוריה זה מה שלא פרקטיקה: טיקהק הנשאר על ידי הפרקהרי

ג� . אינה תלויה בהקשרו, יתכללית ולא ספציפ, מופשטת ולא קונקרטית

 לאחד בי  התיאוריה לפרקטיקה יוצאת מנקודת ההנחה של הניסיו 

עצ� הטענה כי תיאור , אתזיחד ע� . דיכוטומיה בסיסית בי  שתיה 

היחס שקיבל ביטויי� שוני� (תיאוריה לפרקטיקה חינוכית היחס בי  

 מהגישה הפילוסופית לגישה של תיאוריה כפעילות #מהל� ההיסטוריה ב

לא זכה , מקובלת על כול�התיאוריה של מהווה סוג ) פרקטית

הויכוח הסוער סביב אופי התיאוריה . להתייחסות או לדיו  מעמיק

 מה XX#אקדמית של המאה ההחינוכית התקיי� במרחב של התרבות ה

 להציג תשובות כאלה איננה הכוונה שלנו . שטבע את מאפייניו הבולטי�

הטיל ספק בעצ� הנכונות או אחרות לשתי השאלות שהוצגו לעיל אלא ל

  . של הצגת השאלות מהסוג הזה

  

ההסכמה הכללית הסמויה מאחרי הגישות השונות לתיאוריה החינוכית 

" מסדתנות"אפיסטמולוגי של #שייכות לתחו� הפילוסופי

)Foundationalism(8.  טוענת כי הדר� לאישור הדעות שלנו היא זוגישה 

זאת אומרת הוסקו באמצעות ,  רציונאליות ואמיתיות כי ה להראות 

עקרונות ה# שרשרת טיעוני� רציונאליי� מתו� הנחות בסיסיות

 הפרויקט של התיאוריה .  שנכוני� מעבר לכל ספק #האקסיומאטיי�

 הינו תוצר של גרסה השכלתית XIX,#מאה ההנולד בסו" ש ,החינוכית

סדות בבסיסה עמדו רעיונות שהמו. "מסדתנות"של אפיסטמולוגיה של 

 על סמ� הידע והפרקטיקות החינוכיות חייבות להיות מנוהלות

שנשאר יציב בהקשרי� , התיאורטי הנשע  על בסיס רציונאלי אית 

כי פרויקט התיאוריה , אפוא, נית  לומר. ותרבויות שונותשוני� 

  : להשיג שתי מטרותהחינוכית ניסה

                                                 
או " מצדיקות את עצמן" שהם יקה את הדעות על סמך דעות בסיסיותדתיאוריה אפיסטמולוגית שמצ 8

בו שום פרט ,  יצירת גוף ידע קוהרנטיסס עלכי ידע אמור להיות מבו טוענת גישה זו". ברורות מאליהן"
 הידע השונים כך שאפשר יהיה להעביר ידע מתחום אחד של המציאות יולאחד את פריט, אינו שרירותי

  . למשנהו



לזהות בסיס אפיסטמולוגי של תיאוריה חינוכית : מטרה עיונית -

אובייקטיביי� הרבה יותר ושתהיה בנויה על עקרונות רציונאליי� 

  ;טיקהקמהפר

, "ותכאוטי" ההחינוכיותתפישות הלהחלי" את : מטרה מעשית -

הידע האחיד שנובע  על ידי , התלויות בקונטקסט,הסובייקטיביות

  . אוניברסאליתתיאוריה אובייקטיבית מ

  

ות של  מנסה להשתחרר מההנח9מסדתנות#השיח הפילוסופי של פוסט

 כי הנחות אלה אינ  מאפשרות לנו לפתח התייחסות מסדתנות וטוע 

ות הופיעה בגישות ההתנגדות למסדתנ.  מסביב ולעצמנורלוונטית לעול�

המחנה המשות" שלה� . בתחומי� שוני�שפעלו של הוגי דעות רבי� 

 , בסיס האפיסטמולוגיהלעזוב את החיפוש אחר יש  כי , הדעההינה

.  כפרויקט אוטופי ובלתי אפשרי לפי הגדרתושנות  לגיטימציה לידע

ויות ראייה שונות מסדתנות מנסות להראות מזו#גישות שונות של פוסט

 –מחו% להיסטוריה ותרבות , הכרהבעלי סובייקטי� כ, עצ� היותנוכי 

ו תמיד נמצאי� בתו� הקשר מסוי� ושתמיד ישנו חנזהו מיתוס ושאנ

בשיח הקיי� וקונטקסט הידע תמיד קשור ל. כונ  את הכרתנוהשיח  שמ

  .בו

  

תיאוריה החינוכית מראה כי פרויקט זה לא ה להיסטוריה של גישה זו

עדי� שלו מלכתחילה היו מוגדרי� על בסיס משו� שהי, הצליח

דתנות סמ#מנקודת מבט של פוסט. מסדתנותההקונצפציה של 

ההתיימרות של התיאוריה החינוכית לנהל את הפרקטיקה הינה חסרה 

 תוצאה של הקשר נ הנורמות של התיאוריה הישמשו� , מעותשכל מ

 של היא בעצמה צורהשתיאוריה משו� , מסוי� ואינ  אוניברסאליות

א� להגדיר , לכל מחנ� יש מכלול דעות והבנות משלו, כמוב . הפרקטיקה

משו� שהגדרה זאת , מכלול זה כתיאוריה תהיה טעות מתודולוגית

  .מסדרת את המכלול לפי סדר עדיפויות שרירותי

  

בהתייחס לצורות שונות של רפלקציה #מסדתנות #הגישה של פוסט

 בצע ביקורתית אינה יכולה להת כי ג� רפלקציה,זכירה לנו מ#ביקורתית

כל עמדה ביקורתית . המנותקת מההקשר, מעמדה חיצונית אובייקטיבית

                                                 
 מודרניזם- שמוקדש לנושא של פוסט" פדגוגיה ומתודולוגיה"ראה בהקשר זה הגיליון של  9



מקורה תמיד יהיה בפרקטיקה , כלפי פרקטיקה כזו או אחרת שלנו

תיאוריה חינוכית אינה מסוגלת לקבל עמדה אובייקטיבית .  אחרת

את עלינו לסיי� . ביקורתית ביחס לפרקטיקות או אמונות פרטניות

הלגיטימציה והקריטריוני� האפיסטמולוגיי� של אחרי החיפוש 

   .פרקטיקת חינוכיות

  

מהווה סוג לציי  כי ג� המאמר הזה חשוב : הערה מתודולוגית חשובה

על #של תיאוריה ובתור היותו כזה אינו יכול להתיימר לסוג של ידע

מר אינו יכול אהמ, חינה המתודולוגיתבמה, לכ . מנותק מההקשרש

הרי לעשות זאת הייה , נחות ולהמלי% אל האסטרטגיה המסוימתלה

 להפרכת י�טיעוני� אלה משמש. למה שנאמר כא מוחלטת בסתירה 

 ומסייעי� לפתח עמדה על# שכביכול מבוססת על ידע,ולהעהמלצות לפ

 שדורשות לקבל לידיה  את ,ביקורתית כלפי תיאוריות חינוכיות למיניה 

  .כיתהניהול של הפרקטיקה החינו

  

  

  

  

  

  

  

  


