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 :דבר המערכת

ֹכחֹוֶתיהָ " ֶנֶפׁש ָהָאָדם וְּ    "בְּ
   (שם הפרק הראשון ב"שמונה פרקים לרמב"ם")

התפיסה  הפעולות הגופניות, הנפשיות והרוחניות.  לנפש ולשמירה עליה יש חשיבות בכל פעולות האדם:  

ביולוגי של האדם, מנגד  -רוחני לבין הממד הגופני-פער בין הממד הנפשי  מו שלהדואליסטית מניחה קיו

החומ  רדוקציוניזם  לתחום  האנושיות  החוויות  כל  את  לצמצם  אחרת  רמנסה  גישה  גם  קיימת  אולם,   .

 . ללוהקובעת את הקיום העצמאי ואת התלות ההדדית בין הממדים ה

הרמב"ם עוסק  הבריאות",  ו"הנהגת  פרקים"  "שמונה  ובקשר    1בספריו  בגופו,  האדם,  של  נפשו  בנבכי 

ידועה בתקופתנו בשם "קשר    זוהפסיכוסומטי שבין מצבו הנפשי של החולה לתחושותיו הגופניות. תופעה  

 נפש".  -גוף

המבנה שלה והשפעת תפקידיה, "גולש" הניתוח הפילוסופי    ,2בניתוח מעמיק ומקיף של מהות נפש האדם

   והמסגרת לשמירה על בריאותו: בריאות הנפש המושלכת על הגוף. אל מהות החיים, דרך התנהלות האדם  

לגוף,   הקשורים  בתהליכים  הנפש  של  הגבוהים  המרכיבים  בתלות  הכרתו  את  הלמרות  קובע  רמב"ם 

ואחריות   הרצון  חופש  של  מעשיו.  ההפוסטולאט  על  אףאדם  המדע  הרמב"ם  ש   על  למסגרת  התייחס 

,  נשארת רלוונטית גם היוםם  יוהגופני  יםין הממדים הנפשיהאריסטוטלי המקובלת בזמנו, גישתו ליחס ב

 .   אתגרים של המדע המודרניהלנוכח 

  המחלקה להתחנכות ולמידההגיליון הנוכחי של כתב העת יהווה המשך ישיר לכנס הלמידה השנתי של  

- "(, וירחיב את ההסתכלות על הלומד בראייה תלתממד: על דעת, נפש וגוף- למידה בתלת)"   2021בשנת  

 למידה.   -הוראהעל המדית, תוך מתן דגש לחקר המוח והשלכותיו מ

חינוך. מדע זה  -נוירו  – אודות דרכי הלמידה של המוח הביאה לכינון מדע חדש יחסית  על  הצטברות מידע  

בין תשתית  על  לנסח  - בנוי  המאפשרת  לפרקטיקה  המלצות  תחומית,  על  המפדגוגית,  ולתרגמן  בוססות 

 ה מדעית. יראי

תהליכים הנוירולוגיים  ה  בחקר המוח ובהשלכות האפשריות של  , מחקרים רבים עוסקיםבשנים האחרונות

יעסקו בשלושה  תאורטיים ויישומיים. הללו    על הלמידה. גיליון זה יתמקד בעשרה תקצירי מאמרים  במוח

 וחלק יישומי.    התחום, חשיבה ביקורתית על חינוך-על נוירו מרכזיים: מבואהיבטים 

 מכיל שישה תקצירי מאמרים, המתכנסים לשני נושאים עיקריים: החלק התיאורטי

המאמרים    .חינוך: מהיכן צמח וכיצד הוא מתפתח- ורטי של נוירואסוקר את הבסיס הת   :מבוא .1

מציגים    -ואח'    Immordino )2007(מאמרם של  וואח'    Thomas )2017(מאמרם של    -בנושא זה  

  לביסוס חיוני  נדבך  ברגשות    המחברים רואים  .את הרגש כמקשר בין התחום הגופני לתחום השכלי

מאמר  ה  החשיבות שבפיתוח חשיבה רגשית במערכות החינוך.  מכאןתהליכים של קבלת החלטות ו

של  ואח'    Kotik )2014( של זה  חלק  כמו  ו  המבואסוגר  החיצונית,  הסביבה  חשיבות  על  מצביע 

 עיצוב התפקוד המוחי.  על  החברה והתרבות, 

תקצירי מאמרים העוסקים בדילמות ובאתגרים מרכזיים הנובעים    בנושא זה  :חשיבה ביקורתית .2

בין   מהותיים  הנוירו   הדיסציפלינותמהבדלים  תחום  את  להסיק  -המרכיבות  והקושי  חינוך 

 ות מחקריות שונות. מסקנות מתחומים בעלי מתוד
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של   מאמריהם  בדילמות:  עוסקים  בגיליון  מאמרים  תקצירי  ושל   ואח'    Feller )2018(שלושה 

 )2017( Palghat    'מציגים את הקשיים ב"תרגום" בין "שפות מדעיות" שונות. הקושי הוא  ואח

שונות בין  בתיווך   מחקריות  ומתודות  שונה  שפה  עם  שונים,  מדע  תחומי  במציאת    וכן  שני 

מכנה משותף בין מדע המוח לחינוך. בהמשך, תקציר המאמר  המהווה  תחומית,  -שפה/גישה בין

כי יש צורך במסגרת חדשה שתסייע לנסח כללים    ,סוגר חלק זה בטענהואח'    García (2017)של  

  .חינוךהמעשיים מבוססי מחקר נוירולוגי, אך במקביל גם תעשיר את המבנה הקונצפטואלי של  

כבסיס לבניית    (plasticity)לבסס את הפרדיגמה החדשה על מונח הגמישות    יםמציע   ם מחבריה

 .  דיסציפלינרית-פרדיגמה על

מחקרים וממצאים מתחום מדעי    על תקצירי מאמרים     ארבעה  מציגחלק זה    :החלק היישומי .3

 Sousaשל  אלו הם המאמרים  המוח מול ההשלכות היישומיות שלהם על ההוראה והלמידה:  

(2011)   ,Owens (2017)   2015(- וMullender (      '(2016)מאמר של  ה ו ואח Gotlieb  'העוסק  ואח ,

 חינוך למחוננים. הרגשית ו -חברתיתה למידה ה ביישום עקרונות 

Sousa  (2011)  בהיבטים  יים והן  ז מדגים במאמרו ממצאים שונים של מדעי המוח, הן בהיבטים פי

הישירות על עיצוב תוכניות החינוך ועל פרקטיקות של הוראה. לדוגמה,    יהםרגשיים ואת השלכות

נוירוגנזה   תפקיד  שהוא    –גילוי  משחק  פיזי  תרגול  כי  נמצא  חדשים.  עצב  תאי  יצירת  תהליך 

זיכרון ומייעלת  את ההשלכות בתחום הלמידה: יצירת תאי עצב מעשירה    לכך  .בקידום נוירוגנזה

 לתלמידים זמני הפסקה למשחק ולפעילות פיזית.    את תהליכי הלמידה. לכן, יש צורך להעניק

דוגמה נוספת מתחום הרגש: התגלה מנגנון השפעה של רגשות על למידה, זיכרון וזכירה. רגשות  

ריכו של  מערכות  על  יותר.  משפיעים  הרבה  קלה  בצורה  נזכרות  ברגשות  הכרוכות  חוויות  ז; 

תלמידים לומדים טוב יותר כאשר האקלים בכיתה ובבתי הספר הוא חיובי    :עובדה זו  השלכות

 יותר. כמו כן, חשוב לכרוך למידה עם פעילויות המערבות רגשות. 

 

יש להניח שריבוי המחקרים בתחום מדעי המוח יחדד את התובנות שלנו, צוותי החינוך, בבואנו  ,  לסיכום

 לנסות ולשפר את יכולת הלמידה ואיכותה.   

אנו רואים בגיליון הנוכחי של כתב העת המקוון שלנו, כמו גם בגיליונות הקרובים אשר יעסקו בנקודות  

שום ערוצי למידה נוספים, אשר עושים שימוש בכל ממדי  חינוך, בסיס לפיתוח וליי- מבט שונות של נוירו

 לטייב את תהליכי הלמידה.   כדי הלומד

 קריאה מהנה 

 גילה ברגר 

 מנהלת פדגוגית, המחלקה להתחנכות ולמידה  

 .    בהםתחומי עניין שהייתם רוצים שנרחיב ותציעו מיקוד בנשמח אם תצרו קשר 

מדען,  הוגה דעות,  ( נחשב לאחד מגדולי ומחשובי הפילוסופים ואנשי הרוח. הוא היה  12  - הרמב"ם )רבי משה בן מימון, המאה ה1

 רופא, מנהיג רוחני ומגדולי הפוסקים ביהדות.  

משת  הכולל את ח  –החולש על המערכות הפיזיולוגיות; המרגיש    –ם: הזן  יהרמב"ם מחלק את הנפש לחמישה חלקים וירטואלי2

 הרגשות; המשכיל.  הכולל את –;  המתעורר ואת יצירתיות הדמיון  הכולל את הזיכרון  –החושים; המדמה 
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 חינוך: התקדמות ופרספקטיבות לעתיד - נוירו

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Thomas, M. S., Ansari, D., & Knowland, V. C. (2019). Annual research review: Educational 

neuroscience: Progress and prospects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(4), 

477-492. 

המוח בפרקטיקה  מחקר    םחותר ליישום ממצאיהדיסציפלינרי  -תחום בין  ואחינוך ה -מדע הנוירו

חינוך משנה ומעצב את המוח  הבה  שתחום זה כולל גם את המחקרים הבוחנים את הדרך   החינוכית. 

רלוונטיות של מדעי  הואיזה מנגנונים מביאים לשינוי התנהגותי באמצעות חינוך. המודעות בדבר  

לדבר    )של המאה הקודמת( החלו  90-אך רק בשנות ה  ,20- המוח לחינוך התעצמה במהלך המאה ה

ובמיוחד    21- ה התחום התפתח ביתר שאת במאהחינוך. חקר  - על היווצרות תחום נפרד של נוירו

ממצאי "תרגום"  זאת,  עם  האחרון.  השל    םבעשור  חינוכית  לפרקטיקה  מוח  משימה    יאמחקרי 

.  מסקנות שטרם אוששו במלואןמוקדם מדי של  אימוץ , כאשר קיימת סכנה של מאתגרת ומורכבת

מתאפיינת  תים  יחינוך לעה פסיכולוגיה ושל החינוך,  -נוירוהמקצועות של  הגם האינטראקציה בין  

תחרותיות ולא בשיתוף הפעולה. הסקירה הנוכחית תבחן את נחיצות הקשר בין מדע המוח לחינוך,  ב

 תציג ביקורת ותתאר את כיווני ההתפתחות לעתיד.  ,את ההתקדמות בתחום החינוך המדעי

 פסיכולוגיה וחינוך 
בפסיכולוגיה    חוקרים לא מעטים רואים  ,תקדמות הניכרת בתחום מדעי המוחהלאחרונה, לאור ה 

לשפר את ההישגים    כדי  סייע להשתית את החינוך על פלטפורמה מדעית מוכחתימעין מרשם פלא ש

פסיכולוגיה: חינוך עוסק בשינוי  ה  לשמדעי המוח נתפסים כבסיס    .התלמידים  הלימודיים של כל

ה ותודעת  ותלמידיםהתנהגות  ההתנהגות  תהליכי  את  חוקרת  פסיכולוגיה  י  מדעאילו  ותודעה  ה, 

המוח חוקרים את התהליכים המוחיים הנמצאים בבסיס ההתנהגות. עם זאת, גישה פסיכולוגית  

מעטים. לא  סיכונים  בתוכה  טומנת  קיו  טהורה  מניחה  פסיכולוגית  מנגנונים  של  ם  מתאוריה 

מאפשרים להסביר ולנבא את ההתנהגות הנצפית. חלק מהתפיסות הללו מניחות הנחות  הסיבתיים  

ת. אולם הפתרונות  המלאכותיבמערכות הבינה  וססות על תהליכי עיבוד מידע  מבהמרחיקות לכת  

ה  יםהמתאימ  לתחום  לאהמלאכותית    בינהלתחום  מתאימים  האנושיתה  בהכרח  גישה    .למידה 

ל להביא  עלולה  טהורה  מוטעותכינון  פסיכולוגית  חינוכיות  מ  , תאוריות  על  גנונים  נהמתבססות 

לה  ,סיבתיים לגרום  ניתן  אמת.   ןשלא  בזמן  במערכות  הלדוגמ  להתרחש  קוגניטיביים  תהליכים   ,

לעומת זאת, אחת הבעיות המרכזיות בלמידה היא העברת    ,הבינה המלאכותית נוטים להיות כלליים

אי ההתאמות הללו מחדדות את הצורך לבסס את מיומנויות שנרכשו בהקשר מסוים להקשר אחר.  

 ממצאים של מדעי המוח. ה ת על הפסיכולוגיה החינוכי

 חינוך -נוירוהאתגרים של ה

ממדעי המוח אל הפדגוגיה והפרקטיקה החינוכית,    וליךהמישיר  חינוך מנסה לבנות מסלול  -נוירו

 משימה זאת כרוכה במספר אתגרים: ללא תיווכה של הפדגוגיה. אולם 

 :למידה בתוך המוח י מנגנונ  שמונה של תהליכי הלמידה. ניתן להצביע על  םמורכבות  •
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o   שמייצר זיכרון אירועי או אוטוביוגרפי )מיקום     ,רגעים מסוימיםעל  מנגנון לשמירה

 .היפוקמפוס(הסביב  –

o בין למידה תפיסתית לתגובות מוטוריות )מיקום  שאסוציאציות  על  גנון למידה  נמ

 . קורטקס( –

o מודעות לא  התניהה  , אסוציאציות  וכוללות  במוח  לימבית  מערכת    מערבות 

 . קלאסית

o האחוריה בקורטקס  מסוימות  מערכות  על  לפקח  לומד  מופעלות    ,מוח  שהן  כך 

המתאים כולל  .  בהקשר  התתאת  הפיקוח  המוח  שנכנסת    ,מצחית-קליפת 

 ת עם המערכות הלימביות ומשלבת תכנון ורגש.לאינטראקציו

o תגמולי מבוססת  לעשות  ה  ם,מערכת  עלינו  מה  חיובי    כדימחשבת  תגמול  לקבל 

 . מנע מתגמול שליליי ולה

o   למידה פעילויות  עבור  פרוצדורלית  למידה  לעשמערכת  מבצעים  אנו  תים  יאותן 

 . קרובות ובדרך כלל גם באופן לא מודע

o לתפוס ולהבין אנשים אחרים, כך    כדי  ושלממוח יכול להשתמש ברשת עצבית  ה

 שניתן ללמוד את המיומנויות באמצעות חיקוי של אחרים.

o מה    ,בניית מונחים חדשיםלשם  שלו לשפה  ממוח יכול להשתמש ברשת עצבית  ה

 .שמאפשר ללמוד מיומנויות בתהליך הוראה

לעיל,    נוסףב המתוארות  פועל  ב למערכות  התהליכים   וןנ מנג מוח  כל  את  שהופך 

לתודעה.    ,לאוטומטיים להזדקק  בלי  וחלק,  מהר  באופן  להתרחש  יכולים  שהם  כך 

הקטן המוח  ולמערכות  הבסיס  לגרעיני  מועברות  שימוש  המיומנויות  יותר  שיש  ככל   .

ו במיומנויות  , כאשר השימוש המופחת  יותר  ותאוטומטי   ותנעש  ןידע, כך הב במיומנויות 

 . ןלאיבוד להביא אלה עלול  

הי • החינוך    א למידה  בתהליך  אחד  מרכיב  היארק  מהתהליכים    וגם  רק  לא  מושפעת 

 בהם הוא נמצא. ש המתרחשים במוחו של התלמיד אלא ממעגלי הסביבה 

 . למערכת החינוךמציבה  חברה שההיעדר יעדים ברורים  •

 .ם מדעיים לפרקטיקה החינוכית בכיתהקושי בתרגום ממצאי •

 חינוך - נוירוההתקדמות של ה

פרקטיקות מבוססות    ח לאחרונה מקודמים שיתופי פעולה בין מדעני המוח למחנכים על מנת לפת

ה  כיוון אחד  בכיתה.  בהוראה  לשימוש  חדשים    םפרויקטינוכיות.  חיהתוצאות  השיפור    ואמחקר 

 לפרקטיקה החינוכית: המתאימים י המוח עמשקפים שני מסלולים ממד 

הלימודיים באמצעות שיפור תפקודו הפיזיולוגי    םההישגיאת  מנסה להעלות  ה  ,מסלול ישיר •

של המוח. זאת הגישה של שיפור "בריאות המוח" או "ייעול תפקוד המוח", מה שקשור לא 

לאורח החיים של בית הספר אלא  כותלי  בתוך  בבית.    תלמידים  רק למתרחש  ומבוגרים 

ל המוח" קשורה  פיוכ "בריאות  נכונה,  ל  ,יזשר  בריאה  יש לתזונה  לחצים ול נה    וכן   הורדת 

ל וזיהום אוויר. התייחסות לגורמים הללו תאפשר    תלמיד לגורמים סביבתיים, כמו רעש 
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נה לבני נוער  יכי צמצום זמן ש   ,, מחקרים הראוהללמידה. לדוגמ   מיטבי   להגיע לכיתה במצב

יצועים קוגניטיביים,  רם לפגיעה ניכרת בב וג  יםרצופ שעות במשך כמה לילות    חמש עד ששל

כי העלאת התדירות    ,נמצא גם  .היעדר תחושה סובייקטיבית של עייפות ורצון לישוןוגם ל

את התפקוד הקוגניטיבי    יים במשך יום הלימודים משפרתזוהיעילות של התרגילים הפי 

מ הציונים.  מציינים,ואת  מחקרים  שיפור  על  משפיעות  והמדיטציה    ההרפיה  כי  מצאי 

וגם  תוצאות הלמיד ניהוליים  על  ה בעקבות הפחתת הלחץ  שיפור הפעילות של תפקודים 

וויסות רגשי. כמו כן, מחקרים הוכיחו את הקשר בין זיהום אוויר גבוה להאטה בהתפתחות  

 הקוגניטיבית בילדות. 

המוח. • מדעי  ידי  על  המוצעות  ההתפתחות  תיאוריות  על  נשען  עקיף  אחת   מסלול 

לזהות את המיומנויות    כדי  מדעי המוח  ם שליא בממצ  שימוש  א ות היעיקריהאסטרטגיות ה

לרכישת   הנדרשות  העיקריות  בתחומי  הקוגניטיביות  שפתית  האוריינות  השליטה 

ולזהות את הסיבות  הו מחקרים אחרונים בתחום    .אלהמנויות  ומיב  םסריו חלמתמטית, 

הזה מתייחסים לעיבוד המידע הקשור לספירה ולשימוש בדיאגרמות; נבחן גם כיצד ניתן  

 . יטיביותא לשלב הקניית מונחים מדעיים עם תפיסות שהיו בעבר בגדר תפיסות אינטו

 חינוך ניכרת במיוחד: -נוירו השל    ובהם התקדמותש, ניתן להצביע על מספר תחומים  לכך  בנוסף

מגוון מסלולים  על    ומצביעים   חינוך עוסקים במתבגרים- ועמחקרים רבים של נויר    : נוער  בני •

 ניתנים למימוש בגיל ההתבגרות.ה חות קוגניטיבית תשל התפ

ורגש • חברתית  קוגניציה  ניהוליים,  המתייחס   :תפקודים  לעבודות  יות  ומנ ולמי   ות בנוסף 

המיושמות בכל תחומים. הכלליות  , נחקרות גם המיומנויות  מסוימיםלמקצועות    ייחודיות

הן   ניהוליים  הכאלה  תפקודים  של  פיקוח  ה מיומנויות  הכוללים  לתהליכים  קשורות 

וגמישות  בוחנים    ותמנבא  והן  קוגניטיבי  מוח  בתחום מדעי  הישגים אקדמיים. מחקרים 

-קדם מי מוחניהוליים עם הגיל קשורה להתפתחות תחו  תפקודיםשל    םכיצד התפתחות

כניסה לבתי ספר,  גיל  כמו    ,המחקרים הללו חשובים גם לגילאים מוקדמים יותר  צחיים.מ

שיטתיים  ו ללימודים  הילד  של  הכשירות  את  בודקים  אחר    –הם  למלא  יכול  הוא  כיצד 

תפקודים ניהוליים ניתנות לאימון  של  מיומנויות    וראות וליטול חלק בסביבת הלמידה.ה

 , מחקרי מוח בוחנים את הדרכים של ויסות רגשות בהקשר החינוכי.לכך  בנוסףפיתוח. לו

מחקר בתחום מדעי המוח הוקדש לנושאים של ההיקף ניכר של    :ליקויים התפתחותיים •

המטרה היא לזהות את הגורמים הפיזיולוגיים ללקויות )כמו    וחינוך מיוחד.  למידה  לקויות

אחת הדוגמאות ליעילות של חקר מדעי המוח בתחום  מתפקדים כראוי(.    םתחומי מוח שאינ

הי אלקט  אלקויות  לדיסלקציהעל  פיזיולוגי  -ו רמחקר  הגורמים    המחקר   ממצאי  .אודות 

יקה ולקצב כדרך לשיפור  זמצביעים על היעילות של התערבויות המבוססות על הקשבה למו

פניוהמודעות  ה על  פיזיולוגי ,  פונולוגית.  להסבר  סותר-חתירה  ה   תמכאני  מגמה  את 

צרכים מיוחדים. עם זאת, יש לזכור    תלמידים עםכללה של  ההדרה וה   ינושאלהמודרנית  

וזאת  להתערבות,  הישירה  הגישה  את  מציעים  בהכרח  אינם  הפיזיולוגיים  ההסברים  כי 

טרם   םייהליקו   שעשויות להשלים אתאסטרטגיות  ה  מגנוני  אתכי הבנתנו    ,לאור העובדה

הידע   לרמת  לכן,  לסיבות  האודות  על  הגיעה  שליקויים.  הסיבות  כדי  בדבר  מחקרים 
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להיות משולבים עם העקרונות  בות, עליהם  ריהוו בסיס להתע  יולוגיות של המחלותהפיז

   .הפדגוגיים

הקוגניציה • בתחום  כללי  לשיפור  אימון    :טכניקות  של  הכללית  מיומנויות  להמגמה 

מדעי המוח מנסים למצוא אסטרטגיות כלליות הפועלות במגוון    ולכןמוגבלת   קוגניטיביות

המיומנוי חינוכיים.  הנחקרותהקשרים  הקוגניציה,ות  תחום  על  המשפיעות  אימון    ,  הן 

למיד שחמט,  משחקי  למידת  מיינדפולנס,  אימון  ניהולי,  שנייה,    תתפקוד  שפה  או  נגינה 

רובי. המחקרים הללו טרם הגיעו למסקנות סופיות והאתגר להגיע  יי וא ז אימוני כושר פי

אחרים להקשרים  העברה  בעלות  קוגניטיביות  מיומנויות  אחד    לפיתוח  נשאר  עדיין 

 חינוך.-נוירוההמרכזיים של 

 חינוך -וירונ נגד יקורת ב

 חינוך: -נוירו הכלפי   ביקורתיותעל שלושה סוגים עיקריים של טענות  להצביעניתן  

ונים פיזיולוגיים  גנכי חשיפת מנ  נטען תפיסת ממצאי מדעי המוח כלא רלוונטיים לחינוך.   •

המוח   מדעי  וכי  מעשיות  התערבויות  לעיצוב  מביאה  בהכרח  שיטות    טרםאינה  הציעו 

דומה   ביקורת  מהפכניות.  בתחוהשילוב    גדנגם    נשמעהפדגוגיות  של ם  מיפסיכולוגיה 

גם   שייכת  ביקורת  של  זה  לסוג  וחינוך.  אופן    ,טענההפדגוגיה  בעלי  הם  המוח  מדעי  כי 

 שהם שואפים לתאר את התופעות החברתיות במונחים נוירולוגיים.  משום   רדוקציוניסטי,

שיטת   • כלפי  למדענים,  ו  המחקר   בוקצהמחקר  ביקורת  מורים  בין  אמיתי  דיאלוג  היעדר 

 כאשר חוקרי המוח תופסים את העמדה הפטרונית.  

ההתפתחויות    תביקור • לניבוי  המוח  במדעי  שימוש  של  הגדולות  הציפיות  כלפי 

נטען שמדובר בשיטות יקרות שאינן מביאות    .יה או אוטיזםצ דיסלקהקוגניטיביות, כמו  

לתוצאות טובות יותר מאשר גישות האבחון הקיימות. הביקורת הזאת משקפת את המצב 

עשויה לאפשר אבחון בגיל מוקדם הקיים של טכנולוגיה מדעית, אך התפתחות מדעי המוח  

 ובכך למקסם את הזמן הניתן להתערבות מונעת. 

 התפתחויות עתידיות והשלכות על עיצוב המדיניות 

משלבים של  חינוך החל לאמץ את השיטה היישומית של מדעי הרפואה הבנויה  -נוירו הלאחרונה,  

ניסויים קליניים נרחבים. ו  מחקרים עם כמות קטנה של אנשים  ,ניסוי על בעלי חיים,  עבודת מעבדה

ממד- נוירוה אימץ  פרויקטים  ע חינוך  מספר  אקראית.  בקרה  עם  ניסוי  של  השיטה  את  הרפואה  י 

כי כעת מתנהל פולמוס    ,את, יש לצייןז. עם  ובנויים על פי גישה ז  ,מבוצעים כעת בבריטניהה  ,חדשים

לשים חשוב  החינוך;  בתחום  אקראית  בקרה  עם  ניסוי  בשיטת  שימוש  השלכות  - סביב  כי  לב 

.  בהתאם להוראות החוקרים  המרבי  יצטרכו להיות מיושמות בדיוק  זוהמחקרים הנערכים במסגרת  

לצ ההוראה  טכניקות  את  להתאים  וביכולתו  המורה  של  באוטונומיה  לפגוע  עלול  רכי  והדבר 

שאיפה לראות אותו  החינוך יצטרך לפתור את הדילמה בין  -נוירו ה  ,. בעתיד ייחודייםלומדים ה ה

מנות  ואכ ותפיסתבין להתפתחותיים העומדים בבסיס ההוראה - קוגניטיבייםהמוח המדעי  שייך לכ

 הבנויות על פי ממצאי מדעי המוח.   ,עיצוב התערבויות פדגוגיות נקודתיות –של "תרגום" 
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לנושאים האתיים  ך נוחי-על הנוירו גם  שימוש בממצאי מחקר המוח בעלהתייחס  כגון  ודה עם  ב, 

השלכות  המה עשויות להיות  והילדים או מהוריהם  פורשת מה מ מהאם יש צורך לקבל הסכ  – ילדים  

חינוך.  ה פוליטית המשפיעה על  הלהתייחס לסביבה החברתית ו   םחינוך ג-נוירו הארוך. על  הלטווח  

  ימקבל בין  חינוך וחוקרים בתחום מדעי המוח ל- נוירוה אקציה בין  רחשוב להתייחס לאינט  ,לבסוף

בסיס מדעי מוצק לעיצוב מדיניות מבוסס  של  ה  יבני עומדת  ההחלטות בתחום החינוך. על הפרק  

חינוך הראיות המצטברות מאפשרות  -נוירוהכי כבר כעת בתחומים מסוימים של    ,ניתן לומר  ראיות.

  הלחץ הנפשיהקשור להשפעות ארוכות טווח של  כל  למשל, ב  ,העקביתהחינוך  יות  לעצב את מדינ 

אחד האתגרים המרכזיים של    בגילאי הילדות על ההתפתחות הרגשית והקוגניטיבית לאורך החיים.

על עיצוב מדיניות    מלא בקרב מקבלי ההחלטות ה  ם שילובבלזכות  הוא    חינוך - חוקרים בתחום הניורו

 . החינוך
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 ים: אנחנו מרגישים, משמע אנחנו לומד

 לחינוך  יםוהחברתי  ים המוח הרגשי ירלוונטיות של מדע ה

 תקציר מבוסס על המאמר: ה

Immordino‐Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of 

affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, and Education, 1(1), 3-10. 

המוח   מדעי  בתחום  מודרני  במהותם.    ,מלמדמחקר  וחברתיים  רגשיים  יצורים  הם  אנוש  בני  כי 

באופן   שונה  החדשה  ש מהמשמעותי  התפיסה  בעת  פרדיגמה  המערבית  בהגות  דומיננטית  הייתה 

חקר המוח נשלט על ידי הפרדיגמה ההיררכית לפיה  )של המאה הקודמת(    80- . עוד בשנות ההחדשה

על הגוף הכפוף    ן תהליכים של למידה, הכרה ושפה הובנו כמערכות מסדר גבוה המשליטות את עצמ

רת הטיעונים הרציונליים.  ואלא כמכשול בש  ,. הרגש נתפס לא כמרכיב חשוב בקבלת החלטותןלה

כי לא    ,פלים הסובלים מפגיעה באזורי מוח שונים הראתהאולם סדרת מחקרים שנערכו עם מטו

    ה במערכות הקוגניטיביות.ניתן להסביר את התנהגותם רק על ידי הפגיע 

קליפת  בגיל בוגר אירעה להם פגיעה משמעותית באזור  קבוצת מטופלים שחוקרים בדקו    , המוגלד

הקדם הגחונית-המוח  שנגרם    .אמצעית-מצחית  קלהם  הנזק  לשינוי  בהתנהגותגרם    ם יצוני 

ל  : החברתית רגישות  חוסר  גילו  על השלכות מעשיהם,  חשבו  לא  היו  ו של אחרים    רגשותהם  לא 

מטעויותיהם ללמוד  ולא  אף  הם    ,תיםילע  .מסוגלים  אתיות  ונורמות  חברתיות  מוסכמות  הפרו 

במצבים   רגשית  תמיכה  כאשר  שהעניקו  בעבר,  זאת  לעשות  נהגו  תפקדו  כל  בהם  המוח  מערכות 

כי יכולת המטופלים לקבל החלטות רציונליות, לכאורה, נפגעה באופן משמעותי.    ,גם  התברר כסדרן.

לא  הם  עבור משפחותיהם,  גם לא  ו  יום היו לא מועילות עבורם- חלטות שהם קיבלו בחיי היוםהה

גם יכולת    במגוון תחומים.  בחרו בשותפים לא נכונים וות גרועות  אהעריכו נכון סיכונים, עשו עסק

שהם שלטו באותן המיומנויות ובאותו    על אףבאופן ניכר    ה בעבודה ירדשלהם  התפקוד וההישגים  

 .  בעברהידע כמו 

המידע שמהווה בסיס    )א(  יכולת קבלת ההחלטות תלויה בשני גורמים:  ,על פי הפרדיגמה המסורתית

חפש  יש ל  ,אלגוריתם הלוגי של הסקת מסקנות. לכן, על פי תפיסה זולתהליך קבלת ההחלטות; )ב( ה

  של המטופלים, אולם פגם   הלוגיות  ןביכולותיה   אובידע  כלשהו  בפגם    ל "מינים הנאת הסיבות לתס

  הרה התמונה לפיה ניתן להסביר כל שמחקרים כאלה התעמקו, כך התבכ לעומת זאת,    .כזה לא נמצא

וקוהרנטית   בה את הואת הפגיעה בקבלת ההחלטות בצורה מלאה  בתחום    פגיעהל   סיבה לראות 

כן)ש  יהרגש לוואי,  ל נחשבה    לפני  הנזק המוחי(.    פחותתוצאת  של  בתחום  משמעותית,  השינויים 

ההחלטות  י,הרגש קבלת  ביכולת  בכללו    , שפגעו  רגשיות  תגובות  של  רגשות  של  ו  פרטהתקהות 

בכלל.  יםחברתי ואשמה  בושה  אמפתיה,  כמו  לעורר  האי  בגלל  ,    ים הקשור  ,אלהרגשות  יכולת 

.  למצבים דומים בעבר, המטופלים לא היו מסוגלים לקבל החלטה נכונה בהתבסס על ניסיון העבר

לא יכלו להשתמש בידע הרגשי המצטבר    גם אם הידע והיכולות הלוגיות שלהם נשארו כפי שהיו, הם

מההשלכות הרגשיות של החלטותיהן ולקחת בחשבון תגובה    דלא יכלו ללמו  ;קבלת החלטותבעת  

ל שותפיהם ולהגיב בצורה הולמת. ניתן לומר, אפוא, כי השרשרת הלוגית של טיעוניהם  רגשית ש

 . נשען התהליך הרציונליעליה  שפגיעה בתשתית הרגשית והחברתית הנפגמה בעקבות 
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ל תפקיד הרגש בתהליכים הקוגניטיביים. פגיעה  ש  הנסח תפיסה חדשחקר המקרים הללו אפשר ל 

המוח על  ש  , באזור  וסומטייםאחראי  נוירולוגיים  תהליכים  של  שלמה  מרכיבים    שרשרת  שביחד 

אך   ,פגיעה זו משמעותית כשלעצמהש ברור חברתית.ה, הביאה לפגיעה בהתנהגות יםחברתי  רגשות

רציונלית. הסיבה לכך  החשיבה  ה ך  גורמת לעיוותים בתהליגם  כי היא    ,להפתעת החוקרים התברר

נרכשות באמצעות למידה רגשית ומשוב חברתי.  ה ת מנחות  יציואאינטו ב   היעזרהיא היעדר היכולת ל 

ואתי בתנאי מעבדה, אך במצב אמת ובסביבה ממשית    באופן רציונלי המטופלים הללו יכלו לחשוב  

ולא יכלו ללמוד מניסיון    פשרות הטובה ביותרלבחור בא   כדילא יכלו להשתמש במידע רגשי  הם  

  אינם כי רגשות   , עו בעשורים האחרונים הוכיחומחקרים נוספים שבוצ  הקשור לכישלונות קודמים.

אלא  ה החלטות  קבלת  של  רציונליים  לתהליכים  נשענים  העלישתשתית  המכשול  במילים  הם   .

עליהם עומדים  שהמדפים    הם"פיל בחנות החרסינה" המאיים לשבור את הכלים העדינים  ה  אחרות,

 להישבר.    הםלא נותנים למגינים עליהם ו הכלים ש

על ידי תלמידים    יםכי העברת הידע והמיומנויות הנרכש  ,הממצאים הללו מצביעים על האפשרות

, הקשר לכך  . בנוסףיתהליכים בתחום הרגש   תהפעל  יםדורש  יבה אותנטיתבויישומם בס  רבבתי הספ

ותפק שההדוק   רגשות  החלטות,  קבלת  חברתיובין  המטופלים   , ד  בקרב  לעיל  שהתגלה    ,שתוארו 

היתכ על  חברתית  מצביע  שהשפעה  מסלול    נתמכונ  היאנות  באמצעות  והתנהגות  חשיבה  למידה, 

מנזק מוחי  את באמצעות מחקר שעקב אחר קבוצת אנשים שמילדותם סבלו  זניתן להדגים    הרגשות.

  . רמת הקוגניציה שלהם, במובן המסורתי של מנת המשכל יםשפגע ביכולתם לפתח רגשות חברתי

ממערכות תגמול    מושפעים היו  : הם לא  חברתיות-אנטי, אולם בהתנהגותם נצפו מגמות  לא נפגעה

ועונש ולא חיפשו אישור מעמיתים או הכרה חברתית. התברר כי בגיל מבוגר הם לא יכלו לנהל את  

והראו התנהגויו הייתה  -ת מסוכנות, אנטי חייהם באופן מושכל  ותוקפניות. התנהגותם  חברתיות 

א להתנהגות  בכךדומה  הוא  ההבדל  אולם  הבוגרים,  בחייהם  מוחי  נזק  להם  שאירע  כי    , נשים 

האנשים שסבלו מהפגיעות הללו מילדות לא יכלו לפעול על פי הכללים החברתיים המקובלים גם  

כללים החברתיים אינם נגישים לאנשים הסובלים  הבכך ש הסיבה לכך אינה כרוכה  בתנאי מעבדה.

. בהיעדר  ותרגשה  " מצדאלא בכך שאנשים אלה נעדרים "הדרכה   ,מוחמסוים של ה מפגיעה באזור  

  - ידע הקיים במצבים של חיי היוםביכולים להשתמש במנגנון קוגניטיבי ו  אינםהנחיות של הרגש הם  

החברתיים מבחינ ה אי  יום.   להעריך את המצבים  ויכולת  לטובים  אותם  לסווג  רגשית,  רעים,  לה 

ים, גם בהקשרים  י לפעול בצורה מושכלת בתנאים ממש  ת מאפשרואינה  בהתנהגות חברתית    ת פוגע

 חברתיים. -לא

של התפקוד  וקוטביים  שני תחומים מנוגדים  לקוגניציה ורגש נחשבים    ,פרדיגמה המסורתית בניגוד ל 

אחרונים  .האנושי המוח  מחקרים  מדעי  התחומים.   בתחום  שני  בין  ההדוק  הקשר  על  מצביעים 

התברר כי רגשות כוללים תהליכים קוגניטיביים וסנסוריים, כאשר תהליכים קוגניטיביים רבים,  

מהרגש מושפעים  חברתי  תפקוד  מוטיבציה,  החלטות,  קבלת  זיכרון,  קשב,  למידה,  תגובה  כמו   .

הקשרים  בבניית  רלוונטיים,    ת זיכרונו  זכירתביעילות של  רגשית לגירויים גורמת לשינויים בקשב,  

החשיבה הרציונלית קיימת, אולם היא נטולת רגשות  כי    ,המסקנה היארועים להשלכותיהם. יאבין  

את הידע ואת הטיעונים    אפשרים לשיים ואינה יכולה להיות מיושמת בסביבה הממשית. רגשות מ 

 הבעיה העומדת על הפרק.   לפתרוןלוונטי הר  מנתבים אותם למסלולו  מסויםבהקשר ההלוגיים 
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תחום הרג בין  חפיפה  של  נרחב  אזור  על  אפוא  להצביע  לכנותו    ,לתחום הקוגניציה  שניתן  שניתן 

המכלול המקשר בין הגוף  הרגשית קשורה גם לתחום הגוף וגם לשכל.    ה. החשיב "חשיבה רגשית"

 את הרבדים הבאים: כולל כל לשולרגש 

  תגובות בגוף )למשל האצת קצב פעימות הלב(מעוררת    חשיבה רגשיתגוף:  בין רגש לקשר   •

רגש ה על    יםמשפיעלאחר מכן )כמו תחושות גופניות אחרות( בצורה מודעת או לא מודעת  ש

 . תהליכים הקוגניטיבייםעל הודרכו גם  

החברתי   • בהקשרים  ויצירתיות  החלטות  קבלת  זיכרון,  ללמידה,  בסיס  רגשית:  חשיבה 

 . חברתי- והלא

חשיבה רציונלית מיידעת את החשיבה הרגשית. תהליך זה עומד    קשר עם חשיבה רציונלית: •

ועל    , מייצר תהליך רציונלי מבוסס על מוטיבציה רגשית אתיה חברתי ו השיפוט  הבבסיס  

מובאים על מנת לאשר   טיעונים רציונליים לעיתים,    . מקדמת יצירתיותהחשיבה רציונלית  

 . בה הרגשיתישהתקבלה במסגרת החשהמוסרית האינטואיטיבית ההחלטה את 

 

ופיתוח  ה מידע  הענקת  היבטים:  בשני  מתמקד  מסורתי  באופן  הספר  בבתי  לילדים  הניתן  חינוך 

ז גישה  אולם  רציונלית.  חשיבה  אינ   ומיומנויות  וזכירה  למידה  לעיל,  שראינו  כפי    ן בעייתית. 

בנוסף  ותמתרחש רגשות.  נטול  טהור  רציונלי  של    צמצום,  לכך  בתחום  הרגשיים  ההיבטים 

להקשרים אחרים ולמצבים    יםפוגע ביכולתם להעביר את הידע והמיומנויות הנרכש   הקוריקולום

שפועלים    אותנטיים. לקוגניציה  רגש  בין  הדוק  קשר  על  מצביעים  המוח  מדעי  בתחם  מחקרים 

חברתי בהקשר  מוערכים  רגשות  מזאת,  יתרה  אחד.  אישור  -במכלול  ידי  על  ומקודמים  תרבותי 

על כך,    .התפיסה שלמידה מתרחשת בהקשר התרבותי אינה חדשהכי    ,יש להדגישתרבותי.  -חברתי

יכולות הניתוח הרציונלי  מברתי ותרבותי עומד מאחורי חלק ניכר  פי תורתו של ויגוטסקי, תפקוד ח
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לכן, לא נכון להציב את הקניית הידע ומיומנויות    נתמכת גם על ידי מדעי המוח.  סה זויתפ כעת  ו

טוב יותר את היחסים בין    יבינו ככל שמחנכים   החשיבה הרציונלית כיעד בלעדי של מערכת החינוך. 

שיבה הרגשית כך הם יהיו מסוגלים לעצב טוב יותר את סביבת  של הח  שמעותרגש לשכל ואת המ

 הלמידה ולגרום לתהליכי הלמידה להיות יעילים ומשמעותיים יותר. 
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 פסיכולוגיה תרבותית היום-היסטורית ונוירו-תאוריה תרבותית

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Kotik-Friedgut, B., & Ardila, A. (2014). Cultural-historical theory and cultural neuropsychology 

today. In Yasnitsky, A., Van der Veer, R., & Ferrari, M. (Eds.), The Cambridge handbook of 

cultural-historical psychology (378-399). Cambridge: Cambridge University Press.  

בחן תהליכים מוחיים בקרב נחקרים  בארצות המערביות    בהתחלההתפתח  שפסיכולוגי  -נוירו  מחקר

מצב זה גרם לכך    תרבות מערבית.  ינקו צפון אמריקה ובשמרביתם קיבלו חינוך בארצות אירופה ו

אירו "גישה  פי  על  נבנו  אוניברסליות  להיות  אולם  צנטרית"-כי המסקנות שהיו אמורות  בשנים  . 

שמאפשר  ב  יםומתבצע   והתרחב  מוחהמחקרי  אחרונות  ה מה  שונות,  תוצאות  מדינות  השוואת 

ב שונות.  מגוון  שהתקבלו  אוכלוסייה  ובקרב קבוצות  את השאלה  תרבויות  להציב  החלו  חוקרים 

ו משפיעים  כיצד   והתרבותי ההקשר  החברתית  הסביבה  עם  הפרט  של  הוא  שת  אינטראקציה  בה 

פירושו של מונח התרבות    גבוהים.  פסיכולוגייםתפקודים  על  תהליכים קוגניטיביים במוח ונמצא על  

הקבוצה של  הייחודי  החיים  אורח  הוא  דרכי  כאן  כולל  חיים,  וסגנונות  נלמדות  מסורות  סדרת   :

 . והתנהגות המשותפים לחברי הקבוצה חשיבה, הרגשה

  ש כיום. י  פסיכולוגיה- חינוך ונוירו-נוירותורתו של ויגוטסקי עשויה להיות רלוונטית ביותר בעבור  

המונח   על  במיוחד  המוחלהצביע  לקליפת  מחוץ  גבוהים  מנטליים  תפקודים  גישה  ".  "ארגון 

סקי, אלכסנדר  דינמית לארגון תפקודים מנטליים גבוהים פותחה על ידי תלמידו של ויגוט-מערכתית

ממשיכה  ו  א לורי ויגוטסקי  היא  של  רעיונותיו  את  גורמים  אודות  על  ומארגנת  בין  אינטראקציה 

תפקודים  מנתח את התפתחות ה  ויגוטסקי  בפיתוח תהליכים מנטליים.טבעיים וגורמים תרבותיים 

גם לוריא רואה את    .ראקציה חברתית והשפעות תרבותיותטאינ מהמנטליים בקרב ילדים כתוצאה  

הסימנים, הסמלים    במקורה והיררכית.הים כמערכת מורכבת, חברתית  וקודים המנטליים הגב פהת

ים הקוגניטיביים  גורם פנימי בארגון התהליכ ל קטים התרבותיים הופכים על פי שיטה זו  יוהאובי

 במוח. 

בפסיכולוגיה  חברתית(  -מכונה גם תרבותיתההיסטורית )-גישה תרבותית  פיתחו  ויגוטסקי ולוריא

בדרכים  ה  ,ובחינוך מעצבת  ה  שבהןמתמקדת  השפה(  )ובמיוחד  האישית.  תרבות  הקוגניציה  את 

המוחיים    ןהבסיסיות ומנגנוניהיכולות הקוגניטיביות  ה .  מדעי המוח מגיעים לתובנות דומות  ,כיום

ומולדים, אולם מעת הלידה מתחילה ההשפעה המעצבת של הסביבה התרבותית.    הם אוניברסליים 

צורה  לת  יכוה ,  הלדוגמ המנ נחשבת  לזהות  המוחיים  כאחד  תובנות    המאפשריםגנונים  הסקת 

ההתפתחות הקוגניטיבית. מחקרים שנעשו עם    מאחורי  וכגורם העומדמושכלות מחוויות ומניסיון  

מאשר    טוב יותר לצורת הפנים  כי כבר מספר דקות לאחר הלידה תינוקות מגיבים  ,תינוקות הראו

כחלק מיכולת  יכולת לזהות תווי פנים )הכי    ,כךעל    . עובדה זו מצביעהםם אחריזואלייילגירויים ו 

לזהות   יותר  חיצוניים(  כללית  מגירויים  מראש  צורות  קיימת  אלא  ההתפתחות  עם  נקנית  אינה 

 פנים של האם לפנים אחרות.  הבמהלך ההתפתחות להבחין בין לתינוק  תמאפשרו

באוהשפע תרבותיות  מחקרים    ותת  ההתפתחות.  של  ביותר  מוקדמים  בשלבים  כבר  ביטוי  לידי 

יה מגרמניה,  שניהימים, אחת מצרפת ו יומיים עד חמישה תינוקות בנישל  קבוצות שתי שנערכו עם 

השוני   על  המוהצביעו  הבכיזבארגון  של  תאמו  .יקלי  בפרו  ההבדלים  )מאפיינים  ודז להבדלים  יה 
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ממצאים הללו מצביעים  ה  .שפותהריתמוס( של דיבור בשתי  והטעמה  כמו אינטונציה,    ,אקוסטיים

תהליכים קוגניטיביים. ניסוי זה מזכיר את הניסויים    ם שלעיצובעל השפעת השפה והתרבות על  

גדלים בסביבה  ה  ,ייםתיאנאלפבאנשים  שמהם הסתבר, כי    , באוזבקיסטן  אשערכו ויגוטסקי ולורי

שלושת החיצים    . לדוגמה,שליות אופטיותא אינם נוטים לתפוס    ,יתתרבותית לא מערבית ולא אורבנ

תו  יכבעלי אורך שונה, למרות שלאמ ותםנוטים לראות א אנאלפביתיים אנשים  שמופיעים בהמשך.

 :כם זההרשל דבר או

 

בין קבוצות תרבותיות וחברתיות  לית הנ"ל ופט שליה הא אשהשוו בין תפיסת ה ,מחקרים מודרניים

רמת  לסביבה התרבותית ו הנטייה לתפוס את הקווים כלא שווים ל   קשר בין  שקייםהראו    ,שונות

ברמ   אלה  נתונים.  יותת יאנאלפבה המולדות  היכולות  בין  השילוב  על  הביולוגית  מצביעים  ה 

התרבותיות הקוגניטיבי.  להשפעות  התפקוד  אורייניים    במהלך  אנשים  של  במרחב    – התמצאות 

מבוססת    ,ייצוגים מרחביים סימבולייםירת  במיוחד כאלה שגרים בסביבה אורבנית מודרנית, עת 

ההתמצאות המרחבית  מעצבת את הפעילות המוחית אחרת מאשר  ו  צירים המתמטייםעל מערכת ה

 בנוף הסובב.קשורה יותר להתמצאות המיידית ש ,של תושבי אזורים לא אורבניים

  . ( plasticity)  ו גמישות   –של המוח    ים הבסיסי ניםמאפיי אחד הלההשפעות הללו מתאפשרות הודות  

  לדרישות הסביבה וגם ליכולת המוח לפצות  המוחהסתגלות של מערכות  תייחסת לגמישות המוח מ

מהמערכות. בחלק  פגיעה  הראו  על  המוח  דימוי  על  המבוססים  מיומנו  ,מחקרים  הקניית  ת  יוכי 

או   לקיימות  מיומנויות    חיזוקחדשות  המוחקשורים  מערכות  של  מחדש  שמתאפשר  ארגון  מה   ,

מקדמת  כי למידה    ,נטים המתכוננים למבחנים הראוד מחקרים שנערכו עם סטובעקבות גמישותו.  

במוח מערכתיים  כמושינויים  ב  ,  בעלייה  האפור  האחורית חומר  הקודקודית    . והתחתונה  קליפה 

.  מכןר ההיפוקמפוס האחורי נצפתה לאורך תקופת המבחנים ואף לאחר ואפור באזהעלייה בחומר 

על מחקרים   מו  מלמדים  בין  כיוון    יקהזקשר  מה  עדיין  ברור  לא  כי  אם  המוח,  מערכות  לעיצוב 

  אולי   יקה אוזלמידה וחשיפה למו   באמצעות  ומשותמ מהמדובר ביכולות המולדות  ההשפעה: האם  

בהקשר הזה    מביאה לשינויים הללו. היא ה בשלות המוח תקופות קריטיות של התפתחות ולמידה ב

לציין מו  יש  כללזכי  בדרך  בתקופות   יקאים  זמן  לאורך  גבוהה  מתאמנים  המוח  גמישות    . כאשר 

הראו   אל  שקיימיםמחקרים  בין  המוח  מערכות  בארגון  מהותיים  לימודי    השינויים  את  שהחלו 

  חלו לימודים מאוחר יותר.לאלה שה שבעיקה לפני גיל זהמו

המחקרים  מצביעים  ועוד   על  מנגגם  בין  המוח  נ בדלים  לאנשים    שלוני  אורייניים  אנשים 

מפתחים קשרים תפקודיים    ,השפה הכתובה  אורייניים, המתמצאים ברזיאנשים  .  םאנאלפביתיי

ל משימות  שבמגוון רחב  יותר    מצליחים   אנאלפביתייםאנשים  ש  בעוד  חדשים בין אזורי מוח שונים 
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כולל  -נוירו שפסיכולוגיות,  קשורות כאלה  ויזואליתל  לא  הבחנה  כמו  הכתוב,  בטקסט  -שליטה 

ת. מחקרים שנערכו עם ילדים בליבריה אפשרו להבחין  יכולות מספריוו זיכרון לטווח קצר  מרחבית,  

ספרי  הבית  החינוך  להשפעות  האוריינות  השפעות  הקוגניטיביים    בין  התהליכים  על  והצביעו 

בין  שנוספים הצביעו על הקשר  מחקרים    המושפעים משימוש בכתב שפת ואי, שהוא כתב הברות.

ז  ו יחינוך בית ספרי לטכניקות מסוימות של שחזור    מרחביות -זואליותיכרונות ופיתוח מיומנויות 

לא רק  . זאת,משימות הקשורות לסינתזה  ע תמונה עם "פרספקטיבה"( ועל ביצו )כמו יכולת לתפוס

השפעה של האוריינות    כלומר, קיימת  בבתי ספר אירופיים אלא גם בבתי ספר מתרבויות אחרות.

היווה אישור  לקריאה. הדבר  כלל  קשורים    אינם  הםשעל פני   ,דרכי הפעלת המוח במגוון מצביםעל  

ואינ  דתפקיתרבותית בדבר ה-תאוריה החברתיתלנוסף   ראקציות חברתיות  טהמרכזי של תרבות 

 . מעצבת את ההתפתחות הקוגניטיביתהועל למידה מהסביבה  ח קוגניציהבפיתו 

. על פי ויגוטסקי,  תורתו של ויגוטסקי גם במה שקשור ללימודי שפהאת    תואמיםוח  מ ממצאי מדעי ה

קדת את  מ. "חשיבה דיבורית" מליהדוק אבקשר ה  ת פתחת אך מ  ,לגמרי זהה למחשבה  ה אינשפה  

קשרים   יצירת  כמו  שונות,  חשיבה  צורות  להופעת  וגורמת  הילד  של  הקוגניטיבית  ההתפתחות 

מושגים,ווהכללות   הדקדוקיות    בניית  המערכות  בין  ברורה  הבחנה  קיימת  מערכות  לכאשר 

מערכות  ובחן את השפעת    השפה משנה את תודעת הילד  כי  , הסמנטיות של השפה. ויגוטסקי ציין

ע והדיבור  הרך.השפה  בגיל  החשיבה  פיתוח  שפה   ל  מידע אלא    אהילדעתו,  להעברת  כלי  רק  לא 

טיות  נ מערכות הסמה כי  ,למדיםמחקרי מוח מ  י מרכזי להתפתחות קוגניטיבית של ילדים.מצעא

)האונה הרקתית לעומת האונה    מנגנוני מוח שוניםוהמערכות הדקדוקיות של השפה מתפתחות ב

ממצאי מדעי  בכך,    .למידה: הדקלרטיבית והפרוצדורלית  אסטרטגיותשתי  מבוססים על  המצחית( ו

מהותיים    מאשריםהמוח   הבדלים  בדבר  ויגוטסקי  של  תפיסתו  לאת  שקשור  אסטרטגיות  במה 

ילדים למבוגרים   )שכרוכה בפיתוח תהליכי חשיבה(  בין רכישת שפה ראשונה  ללמידת השפה בין 

בגיל הרך למידת השפה נסמכת יותר על הזיכרון שממלא תפקיד דומיננטי   לרכישת שפה שנייה. 

ת דגש על משחק ועל  תיש ל  – גם כשמדובר בשפה שנייה    –בחשיבת הילד; באסטרטגיות הלמידה  

זאת בשונה    .רשים תפיסת הדיבור בהקשרים קומוניקטיביים שונים, ללא למידת כללי דקדוק מפו

לשוניים,  -שפה אצל מבוגרים. הקניית שפה ראשונה ושנייה אצל ילדים דו  מידתלשל  מאסטרטגיות  

שפה שנייה  , למידת  לעומת זאתד.  ראך בנפדומים,    םמתרחשת במקביל, תתרחש בהתאם למנגנוניש

הבשלות   תפעיל מערכות נוירולוגיות שונות לחלוטין, בהתאם לרמת לאחר רכישת השפה הראשונה

, כאשר מערכת המשמעויות של השפה הראשונה  של המוח וגם אסטרטגיות הלמידה תהינה שונות

    תועתק אל השפה השנייה.  

כי הגישה התרבותית לומר, אפוא,  וי  חברתית(- )או תרבותית  סטוריתיה -ניתן  ולוריא    וטסקיגשל 

המודרניים.   המוח  מדעי  בממצאי  אישור  בדבר  מקבלת  ויגוטסקי  של  לתפיסתו  בהתאם 

מדעי המוח    .וננות את התהליכים המנטלייםכרתיות והסביבה התרבותית כמבהאינטראקציות הח

כי הסביבה התרבותית של הפרט משתקפת במאפיינים הייחודיים של    ,היום מראים באופן ברור

-נוירו הכי על    ,ה המתבקשת היאנהמקיימות תהליכים קוגניטיביים. המסק  ארגון מערכות המוח

התרבותי הגורם  את  בחשבון  לקחת  תודעה  פסיכולוגיה  בשדה  כמכונן  וגם  המחקר  בתחום  גם   ,

 . חינוךהשל   היישומי
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 חינוך: - של נוירו יסודותשלושה 

 האחרונים עשורים ה  תסקירת ספרות מדעית בשלוש

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Feiler, J. B., & Stabio, M. E. (2018). Three pillars of educational neuroscience from three 

decades of literature. Trends in Neuroscience and Education, 13, 17-25. 

 חינוך -מאפיינים מרכזיים של נוירו

אחד    , כאשרמוח על מדעי החברההמחקרים בתחום מדעי    ם שלניכרת השפעת  יםבעשורים האחרונ

בשהתחומים   בולטת  זו  השפעה  התפתחותם  ה הוא    מיוחדבהם  בתחום  חדשים  גילויים  חינוך. 

וגורמים   ילדים, כולל רשתות קוגניטיביות  ו ל  הקשוריםהקוגניטיבית של  מוטיבציה, הם  ללמידה 

חינוך הבית ספרי. לאחרונה, מוסדות רבים מקדמים שיח בין חוקרי מוח  לבעלי פוטנציאל מהפכני  

יישום מעשי של ממצאי  למסייעות  היות  כנונוצרו תאף  ומעצבי מדיניות  ולפסיכולוגיים  ללמחנכים,  

לנסות   , כדיה הספרות המדעית במהלך שלושת העשורים האחרוניםרהמחקר. במחקר הנוכחי נסק

מה ומה-נוירו   ו ולהבין  נושאים    יחינוך  שלושה  על  להצביע  מאפשרת  הספרות  סקירת  מטרתו. 

 :עיקריים

 יישום מדעי המוח בלמידה בכיתה
ופרקטיקה פדגוגית    שםבממצאים של מחקרי מוח לובר בשימוש  דמ עיצוב התערבויות חינוכיות 

פוטנציאל שלו לשנות את הפרקטיקה של  ה חינוך הוא -נוירוה בכיתה. נטען כי המאפיין המרכזי של 

מדע  הי אממצשל הכוונה היא לתרגום ר ", כאשהתרגוםתים מכונה "מדע ילע ך חינו-למידה. נוירו ה

קריאה, שפה, חשבון, ריכוז,  כמו    ,מדעי המוח בחינוך כוללים תחומים  של   יםיישומלשפת הפדגוגיה.  

, נמצא כי ילדים  הגמישות. לדוגמ -נוירוהושינה על    לחץ נפשישל רגשות,    יהםהשלכות  םזיכרון, כמו ג

ה יותר:  גדולים  ילדים  מאשר  אחרים  מוח  אזורי  מפעילים  בחשבון  שעוסקים  ילדים  צעירים 

ת התחומים האחראים על ריכוז וזיכרון. המחקר הזה מסייע לעצב את  מערבים יותר א  הצעירים

לגילאי התלמידים. ביותר ללמידת חשבון, בהתאם  דימות    ההתערבות המתאימה  הטכניקות של 

עשויות לסייע בפיתוח מתודות פדגוגיות   ( EEG באמצעות )הפעילות במוח חשמלי של רישום ומוחי 

 חדשות, אם כי יש לבדוק את ממצאי המחקרים הללו בהקשרים התנהגותיים.  

 תחומי -שיתוף פעולה בין
שבו המכלול גדול    ,חינוך(  –פסיכולוגיה    –תחומי )מדעי המוח  -חינוך בונה שיתוף פעולה בין-נוירו

בתחום   מחקר  מכוני  חלקיו.  בין  חינוך  - נוירוה מסכום  דיאלוג  ניהול  של  הנחיצות  את  מדגישים 

על המחקר שיישם את    להצביע, ניתן  הדוגמל  התקדמות המדע החדש.לשם  דיסציפלינות מדעיות  

נוירו  של  ת-העקרונות  לעיצוב  בסיכוןופלסטיות  גן  תלמידי  עבור  משפחה  מבוססת  אימון    , כנית 

  ,חקר נטלו חלק מומחים בתחומיםבמטרה לסייע להם לפתח מיומנויות של ריכוז בכיתה ובבית. במ

נוירו חודשים    8בסדנה בת    חינוך, חינוך, עבודה סוציאלית וגם מורים והורים.-כמו פסיכולוגיה, 

שונות:   לדיסציפלינות  השייכות  שיטות  מגוון  כללו  ההערכה  שיטות  וילדים;  הורים  חלק  נטלו 

התערבות בוצעה    ,  דימות מוחי.מבדקים של תפקודים קוגניטיביים וניהוליים; תצפיות ודיווח עצמי

בקבוצות קטנות וכללה מגוון תרגילים לפיתוח קשב, אסטרטגיות של מודעות לרגשות ותקשורת  

המחקר הוכיח כי שילוב    רגשית, כאשר קבוצות הורים עסקו בפיתוח טכניקות חיוביות של הורות.
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שבועות חל שיפור ניכר    8משיג תוצאות: תוך זמן קצר של    חינוך-דיסציפלינות שונות במסגרת נוירו 

 אקונומי קשה. -בפיתוח קשב סלקטיבי אצל ילדים ממשפחות במצב סוציו

 דיסציפלינות ו ותשפ בין גשר
שבאופן    ,גמות חשיבה ומתודותבין שפות, פרדי   גשרחינוך הוא היותו  - מאפיין אינהרנטי של נוירו 

דיסציפלינה אחת    תחינוך עשוי לתרגם את השיח משפ- לדיסציפלינות שונות. נוירו  ת היסטורי שייכו

מקצועי למתרגם  בדומה  בין    ,לאחרת,  גשר  על  ה ולהיות  כך,  את  -נוירוהתחומים.  להביא  חינוך 

המובנת   לשפה  הטכניים  המושגים  ואת  החיים  מדעי  בתחום  ו המונחים  הוראה  מקבלי  ללעובדי 

השפה מחסום  למורים  ,החלטות.  מוח  חוקרי  בין  התקדמות    ,המפריד  על  .  חינוך- נוירוהמקשה 

ולעתים מובילים   עהפירוש מוטלעיתים  ממצאים חשובים של מדעי המוח מקבלים    כך,בעקבות  

"נוירו המציאות-ליצירת  מן  רחוקים  אסטרטגיות   מיתוסים"  לאימוץ  מביאה  הנפוצה    שהפצתם 

מיתוסים בשיח הפופולרי גורמת ליצירת תמונה פשטנית  -למידה לא מועילות. דומיננטיות של נוירו

  חינוך אצל מחנכים רבים ועלולה לגרום לאימוץ שיטות הוראה שאינם מבוססות במחקר. - של נוירו

לדוגמא, המיתוס בדבר חלוקה ברורה בין הילדים שאצלם האנה השמאלית של המוח דומיננטית  

ם שאצלם שולטת האנה הימנית והתאמת אסטרטגיות למידה לאחת מהקבוצות הללו; או  לילדי

 חלוקת הילדים לקבוצות על פי סגנון הלמידה שלהם.

 חינוך - נוירוההגדרת 

דיסציפלינרי  -ביןמכלול מוח לתוך האינטגרציה של חינוך, פסיכולוגיה ומדעי מהווה חינוך -נוירו

באמצעות שימוש בשפות של מגוון דיסציפלינות ויישום   ,זאת .במטרה לקדם תהליכי למידה

 פעילות המוח לתוצאות רלוונטיות לחינוך.  עללתרגם את הממצאים   כדימתודות מתחומים שונים 

 פולמוס וויכוחים 

פולמוס מדעי סביב משמעות ממצאיו. ניתן  יצר  חינוך  - נוירוהכמו כל דיסציפלינה מדעית חדשה,  

 :כוח עיקרייםוינושאי   להצביע על שלושה

  רק שם חדש לפסיכולוגיה קוגניטיבית?הוא חינוך -האם נוירו
נוירו  הומ בין  המהותי  הפסיכולוגיה  - ההבדל  גם  חינוכית?  או  קוגניטיבית  לפסיכולוגיה  חינוך 

- אמפיריות לחקר תהליכים מנטליים. הביקורת נגד נוירו  רהקוגניטיבית משתמשת בשיטות מחק

  ר חק .חום חדש אלא יש לראות בו חלק מהפסיכולוגיה הקוגניטיביתתכי לא מדובר ב  ,חינוך טוענת

רלוונטי כשלעצמו עבור החינוך.  מעמיק במנגנ  גםיוני פעילות המוח אינו  להדגיש  כי לא מעט    , ש 

  הוראה ה שיפור שיטות  ל  ןווכמ  חינוך-. נוירושהמדע החד  גבולותביקורת נובעת מההבנה הלקויה של  

 אודות התהליכים הקוגניטיביים. על  גילויים חדשים וכן לתהליכי הלמידה ו

 תה?עי המוח ישימים בכידהאם ממצאי מ
דים אינם יכולים לבנות  יכי מורים ותלמ  ,כי מדעי המוח אינם ישימים ברמת בתי ספר   , תים נטעןילע

כי הידע הנצבר על ידי מדעי המוח אינו  ויומית בהסתמך על ממצאיהם  -ם הלמידה היו  ת טיקקאת פר

טען גם כי  נלהבטיח את אותן התוצאות המתקבלות בתנאי מעבדה בכיתה הממשית.    כדימספיק  

שלא ניתן להביא לסינתזה ישירה    ,כך אחת מהשנייה-פדגוגיה רחוקות כלהשפות של מדעי המוח ו ה

התחומים שני  של    ,בין  לתיווכה  זקוקים  הם  "נוירו פסיכולוגיה.  האלא  הפצת    -   מיתוסים"-גם 

מצאי מדעי המוח והשלכותיהם על החינוך מדגימה את הבעיות של פירוש, בדבר מ  -תפיסות מטעות  

חינוך,  - נוירוההחששות הללו אכן מצביעים על האתגרים העומדים בפני  .  המדע החדש  תרגום ויישום
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התקדמות החינוכיות    םאך  ההתערבויות  את  לעצב  מאפשרים  הידע  וצבירת  המוח  מדעי  של 

מחקר. מע  המבוססות  לא  דוגמאות  הישנן  של  זאת  .חינוך-נוירוהשגי  יטות  כי    ,עם  לקבוע  ניתן 

ב תלויה  אכן  החדש  המדע  בתחומים  הצלחת  מומחים  בין  הדוק  פעולה  ובהצלחת  שיתוף  שונים 

בין השפות של הדיסציפלינות המדעיות הרלוונטיות. מחקרים    יצירת גשרהמאמצים המכוונים ל 

י המוח ולנסות ליישם אותם בפרקטיקה  כי מורים רבים מעוניינים להתעדכן בממצאי מדע  ,מראים

 החינוכית.  

 התפתחות עתידית והמלצות 

 יישום 
ממצאי   את  בחשבון  לקחת  חינוכית  מדיניות  מעצבי  על  על  ו המחקר  המוח  לבדיקת  ופעל מדעי  ל 

הנגרם משימוש בלתי  הבסביבה הבית ספרית. לדוגמ  םממצאיה על הנזק  , מדעי המוח מצביעים 

- נוירוהשל התלמידים ועל  ריכוז  היכולת  ההשפעה השלילית על    ל עומוגבל בטכנולוגיה דיגיטלית  

המוח  פלסטיות לשיפור  של  כדרך  במחשבים  השימוש  הגברת  של  התהליך  נמשך  זאת,  לעומת   .

למידה ועל  הבטכנולוגיות מקוונות על    שימושהיש צורך לבצע בדיקות מקיפות של השפעת  למידה.  ה

לקבוע את המידה הראויה    . זאת, כדיההתפתחות החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של התלמידים

- נוירוהכמו כן, חשוב להרחיב את שדה היישום של    של שימוש במחשבים ואת ההקשר המתאים.

 חינוך מבוגרים. ל , לתחום שהלדוגמ ,חינוך

 תחומי -שיתוף פעולה בין
.  כיותפסיכולוגיה ומחנכים בעיצוב תוכניות חינוהתחום  מיש לערב חוקרים ממדעי המוח, מומחים 

כנית.  ו, יעדים ובעלות על התסמכות  על  חשוב להבטיח שיתוף פעולה שוויוני ופתוח, ללא ויכוחים

הבין הפעולה  שיתוף  את  להרחיב  יש  כן,  מדע -כמו  רפואה,  כמו  תחומים  גם  בו  ולכלול    תחומי 

 .  וטכנולוגיה, משפט

 דיסציפלינות ושפות גשר בין 
שידברו באופן חופשי בשתי השפות    רת מומחיםשהכדיסציפלינריות ל-יצירת תוכניות בין יש צורך ב

 . חינוךהמדעי המוח ו –
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 חינוך - נוירוה  ות והאתגרים של הבעי

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Palghat, K., Horvath, J. C., & Lodge, J. M. (2017). The hard problem of ‘educational 

neuroscience’. Trends in Neuroscience and Education, 6, 204-210. 

י חקר המוח ותהליכים קוגניטיביים  אליישום ממצחותר  הנרי  י דיסציפל-מדע בין  הואחינוך  -נוירו

מורכבת ביותר, השוני בין    אהמשימה של השגת סינתזה בין תחומים שונים היבלימודים בכיתה.  

  . חינוך -של נוירו  המכלולך  שפות ושיטות דיסציפלינריות עלול לגרום לבלבול ולסתירות פנימיות בתו

יות השנייה לחינוך  א ניטיבי שמתרחש במוח תוך מקיים קושי אמיתי במעבר בין תיאור תהליך קוג

זמן בסביבה חברתית מורכבת.   אולם, בבסיס חילוקי הדעות עומדת הסתכלות  המתרחש לאורך 

האנ  לעשונה   התודעה  של  מהותיות  והיחסים  ובעיות  לרוח  ששית  חומר  את    יםמאפיינה בין 

 הדיסציפלינות של פדגוגיה ומדעי המוח. 

הן הנשאלות  ה   האם  :השאלות  ומוח  ו  ןשכל  נרדפות  במוח  מילים  פיזיולוגיים  תהליכים  תיאור 

שכל שונה באופן מהותי  מא  , או שתהליכים המנטלייםאודות ה על    הלקבל מידע ממצ  יםמאפשרה

המוח לחקר  האנושית  התודעה  חקר  את  לצמצם  ניתן  ולא  קש   ?ממוח  השאלה  ולכך  רה 

ה  שהגייכולת שלנו להבין את המצבים הסובייקטיביים של אנשים אחרים.  ה האפיסטמולוגית בדבר  

  וא כי תיאור אובייקטיבי של מגנוני מוח ה   ,הטוענת  הראשונה בהתפתחות הלוגית מביאה לתפיסה

  וכי תיאור רגשי ומפורט של החיים הפנימיים של אדם   של הפרט  המצב המנטלי  על יחיד  ו מקור אמין  

שניתן   מתוכן  וא ה  איכותניים(   במחקריםלראות  )כפי  ריקה  הדברים  ה  ,רטוריקה  את  מסתירה 

מאפיינים    קיימיםכי    ,נים במלואם. מנגד, הגישה הלא רדוקציוניסטית טוענתי אנחנו עדיין לא מבש

ייחודיים של השכל שאותם לא ניתן לתאר במלואם באמצעות תיאור האינטראקציות הפיזיולוגיות  

נתפסים בצורה אחרת  ה  ,שונותההמונחים המשותפים בדיסציפלינות  של  ם  מכי קיו  ,יש לציין  .במוח

   בנה ושיתוף הפעולה. היכולת ה בלהתברר כמכשול משמעותי  לולע  ,)כגון חשיבה או למידה(

חוקרי שני  המוחם,  כיצד  מדעי  מתחום  הראשונה  ,אחד  בתפיסה  החינוך  ,הדוגל  מתחום    , והשני 

סביר להניח כי שני החוקרים לא יתנו את  מי משותף?  תחו-ייגשו לחקר בין  ,הדוגל בתפיסה השנייה

בפרדיגמות בסיסיים  להבדלים  נמצא   הריש  ,הדעת  הללו  אחר  בבסיס    ותהפרדיגמות  או  זה  מדע 

המהוות בסיס למחקר. אולם, במחקר    וחוקרים בדרך כלל מקבלים אותן כתפיסות אקסיומטיות

לידי ביטוי  ההבדלים הפרדיגמטיים בין שני תחומים עשויים לבוא  המשלב שתי דיסציפלינות שונות,  

מתבצע באמצעות הכלים של  הגם כאשר מדובר במחקר    .ביצועו  לששלבים שונים  המחקר וב  תכנוןב

מה הוא המידע הרלוונטי    שאלותבין החוקרים חילוקי דעות סביב העשויים להתגלות    מדעי המוח

כיצד לאסוף אותו? האם ניתן להשתמש בכלים של מחקר איכותני, כמו דיווח של נחקרים ככלי  ו

האם הוא מוסיף משהו לתמונה המתקבלת מחקר    ?להבעת מצב התודעה הסובייקטיביתמהימן  

וסופית נוספת  בעיה פיל  התהליכים הפיזיולוגיים במוח או שמא רק מטשטש את התמונה האמיתית? 

השגת  ניתן לראות  מטרת החינוך  כ האם    -כרוכה בגישה הרדוקציוניסטית לפדגוגיה כרוכה בשאלה  ה

של   שחזרה  כך  ופעולות,  תשובות  של  נכונה  המיומנויות  הסדרה  העברת  ויכולת  עליהן  תלמיד 

 התהליך הפדגוגי?    תההצלח הבלעדיים של   כמדדים ייחשבוהנלמדות להקשרים שונים  
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ני ביןתן  כיצד  מחקר  לנושא  התחומי  - לבצע  שונות  כה  תפיסות  בעלי  דיסציפלינות  בתוכו  משלב 

עם    .נשעןהמחקר    ה עלישתחום לשנות את הפרדיגמה המדעית    בכל  הנחקר? לא ניתן לצפות מחוקר

חוקרים להתמודד עם ההבדלים הבסיסיים הללו ולדון בחילוקי  הזאת, שיתוף פעולה יעיל דורש מ

לדרישות   כדי הדעות   שיתאים  המחקר  את  ולעצב  הגשר  את  כל  של  לבנות    הדיסציפלינות  נציגי 

תחומי. האם  -להצלחת הצוות הבין   קריטיאתגר התרגום הופך, אפוא, לנושא ה   .הנוטלות בו חלק

לחוקי מדע המוח הקוגניטיבי ברמת    ,חינוכיתהיה  פסיכולוג הניתן לתרגם את חוקי החינוך לחוקי  

רדוקציוניסטית, לא ניתן לתאר  -יקה? על פי התפיסה הלאז פיה כימיה והביוכימיה,  ההתאים ולחוקי  

 את הרמות הגבוהות יותר בארגון פנימי בשפת הדיסציפלינות העוסקות ברמות ארגון נמוכות יותר. 

תאמה של הנחות פילוסופיות בסיסיות בעבודת  הה בעיית איחוקרים הציעו מסגרות שונות לפתרון  

בין  לכל  למשל,    .תחומי-צוות  ולהבהיר  לברר  שאמורות  בשאלות  שתתמקד  סדנה  לבצע  הוצע 

האפיסטמולוגית המוטיבציה  את  יישומית(  המשתתפים  או  ה  ,)תאורטית  של  את  מתודולוגיה 

וכו'(  מחקרה ניסויי  כמותני,  תוצאודר  ,)איכותני,  אישור  מדעית(,  ך  כעדות  נתפס  )מה  המחקר  ת 

ציוניזם )האם ניתן לחקור  קדורהמדעית ולשאלת הערכים של המחקר, שאלת ה ההתייחסות לשאל

מסגרת    הכמו כן, הוצע(.  Eigenbridge et al., 2007)   את השלם באופן מלא באמצעות חקר מרכיביו

ו עמדות  המכלולללהבהרת  את  המרכיבים  המדעים  בין  סמכויות  נוירו  הפרדת    חינוך-של 

(Donoghue & Horvath, 2016)  המסגרת מתאפיינת בהפרדה ברורה בין רמות החקר והבהרת .

תחומי  -השוני בהגדרות המונחים, מה שעשוי למנוע קונפליקט בין דיסציפלינות במסגרת מחקר רב

 חינוך, הכולל דיסציפלינות שחוקרות את התופעות השייכות לרמות שונות.  -בנוירו

 תפקוד מדעי  תחום שכבה רמה 

מידע שמתקבל מהסביבה החיצונית מוצפן ומאוחסן בין   יקה זפי ית זפי חומר  1

למידה   למשל:  מורכבות.  ומולקולות  אטומים 

 .מלאכותית במחשבים

ביולוגיה,   תאית  תאים  2

 ביוכימיה 

מידע   ומעבירים  מצפינים  מאחסנים,  כלליים  תאים 

נוירונים   בציטופלזמה.  עצביים  מוליכים  באמצעות 

 . לעבד ולהעביר מידעייחודיים מסוגלים לאחסן, 

יוצרות קבוצות עם נוירונים    תאי עצב )נוירונים(קבוצות   מדעי המוח  מוחית  אברים  3

רחבות.   רשתות  ומרכיבים  אחרים  ותאים  אחרים 

והעברת מידע בתוך ובין    ד פעילות רשתית מאפשרת עיבו

ייחודיים   למאפיינים  גורמת  זו  תקשורת  בגוף.  אברים 

 התנהגותיים.  -ובדרך כלל לא מודעים של דפוסים פרוטו

פסיכולוגיה   פרטנית  פרט  4

קוגניטיבית  

 והתנהגותית 

מערכות ביולוגיות, רגשיות וקוגניטיביות בפרט. דפוסי  

 התנהגות מודעת ומדידה. 

- סוציו קבוצות  5

 בותית תר

ומדעי   חינוך 

 החברה 

רפ בין  וסוציורנ תקשורת  אקולוגית  בסביבה  - טים 

במהלכה מתקיימים עיבוד והעברת מידע.  ש  , תרבותית

דפוסים   בעלות  קבוצות  ליצירת  מביאה  תקשורת 

 ערכים חברתיים.והתנהגותיים, נורמות תרבותיות 

של   הנהגות  את  לחזות  ניתן  ולא  במלואה  יותר  גבוהה  רמה  כל  להבין  ניתן  לא  הזאת  במסגרת 

מרכיביה על סמך חקר רמות נמוכות ממנה בלבד. לשם כך יידרש מחקר ייחודי באמצעות הכלים  

לנוירו רלוונטי  להיות  מנת  על  כי  מבהירה,  גם  המחקר  -המחקריים המתאימים. המסגרת  חינוך, 
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מור להיות מתורגם לשפות של רמות גבוהות יותר ולהיכלל בתוך מסגרותיהן.  שבוצע בכל רמה א

במונחים   להתמצא  מהמומחים  דורשת  אינה  היא  כי  הוא,  המוצעת  המסגרת  של  חשוב  מאפיין 

ובהגדרות של דיסציפלינות אחרות; עליהם לעסוק רק באזורי החפיפה שבין הרמה שלהם לרמות  

 הסמוכות.   

 מקורות: 

Donoghue, G. M., & Horvath, J. C. (2016). Translating neuroscience, psychology and 

education: An abstracted conceptual framework for the learning sciences. Cogent 

Education, 3(1), 1267422. 

Eigenbrode, S. D., O'rourke, M., Wulfhorst, J. D., Althoff, D. M., Goldberg, C. S., Merrill, K., ... 

& Bosque-Pérez, N. A. (2007). Employing philosophical dialogue in collaborative 

science. BioScience, 57(1), 55-64. 
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דיסציפלינרית המאחדת בין מדעי  -בסיס לבניית תשתית ביןגמישות כהעקרון 

 המוח לחינוך 

 התקציר מבוסס על המאמר: 

García Carrasco, J., Hernández Serrano, M. J., & Martín García, A. V. (2015). Plasticity as a 

framing concept enabling transdisciplinary understanding and research in neuroscience and 

education. Learning, Media and Technology, 40(2), 152-167. 

רמה המערכתית  להקשורים    ,החינוך כרוכה בקשיים רבים  יהאינטראקציה בין מדעי המוח למדע

בין גישה  במציאת  תלויה  והצלחתה  הנחקרות  התופעות  מתאימה. -של  השוני   תחומית  אולם, 

יכולת למצוא  הגורם לתמיהה בדבר    ,חינוך- המרכיבות את הנוירו  ,המהותי בין מערכות המשמעות

 : בין מערכות אלה יע על שלושה הבדלים עיקרייםבהמוח לחינוך. ניתן להצ ינה משותף בין מדע כמ

ו • בגישות  מדע ב הבדלים  בין  )יעדים   ייעדים  לחינוך  דסקריפטיביים(  )יעדים  המוח 

 חלוקה לוגית בין סוגים שונים של חקר מדעי. ל  הכוונה יפטיביים(. פרסקר

 הבדלים במתודות מחקריות בין מדעי הטבע למדעי החברה. •

 ,נחקרים במעבדה  : תהליכים ביוכימיים במוחןסביבתלבין התופעות הנחקרות    בדליםה •

יוצרים אתגרים  אלה  פערים    .תרבותית- בסביבה סוציוהנחקרים  לעומת תהליכים פדגוגיים  

 הבנה. - אילבלתי נמנעים בשלב היישומי וגורמים להרבה בלבול ו 

בניית סינתזה בין חינוך למדע ביולוגי החלה עוד בתחילת  בצורך  לכי המודעות    ,עם זאת, יש לציין

נו החינוכיות, כמו ויגוטסקי, פיאז'ה  ישהשפיעו רבות על תפיסות  ,. הוגי דעות בולטים21- ה האהמ

מאפשרים  ה  ,ו תהליכים ביולוגייםנ הבנתל כי יש לחקור את תהליכי הלמידה בהקשר    , פרויד סברוו

  ים ההקשרים החברתיגם  למידה. ההקשר הביולוגי אינו הבלעדי, אך הוא חשוב למדעי החינוך, כמו  

 . יםוהתרבותי

  פרספקטיבה. יש צורך  שינוי חינוך במכלול מחקרי אחיד ועקבי דורש  לניסיון לאחד בין מדעי המוח 

מחקר נוירולוגי, אך במקביל גם תעשיר את   במסגרת חדשה שתסייע לנסח כללים מעשיים מבוססי

כי מדעי המוח עשויים    ,חינוך. המסגרת החדשה אמורה להתבסס על ההבנהה של    התפיסתי המבנה 

, אלא הם  ייחודיותתיאור של תהליכים מוחיים ופתרונות למספר בעיות  ללתרום לחינוך לא רק  

כימיים אלא  -על המסגרת לא להסתפק בפתרונות ביו  ,למידה. עם זאתה עשויים לשנות את תפיסת 

עליה מושתתת  ש  ,אמץ את תפיסת הלומד כשחקן פעיל ואת הראייה של אחריות וסוכנות אנושיתל

שונים    יםתבסס על תפיסה שעשויה להוות בסיס להבנת ממדפדגוגיה. המסגרת החדשה חייבת להה

   של המערכת האנושית.

עיקרון הגמישות    .(plasticityמציעים לבסס את הפרדיגמה החדשה על מונח הגמישות )החוקרים  

הצבמ יכולת  על  והיע  של  ל בהקשר    .ההתחדשותשתנות  זה  חינוך הפילוסופיה  עוד    עיקרון  מופיע 

את  , להתנתק מהישן ולקדם את החדש, לתכנן  ולהשתנות  למודאנושית להבהגותו של הגל כיכולת  

תפקיד מרכזי גם    שחקמ  ,תפקוד המוחלבסיסי    הואש  ,, עקרון הגמישותהחוקרים  עתיד. לדעת ה

 ועליו להתמקד בהקשר של:   בתיאור החוויה האנושית
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 אוטונומיההעקרון הגמישות ו
פועלש  נהל את האוטונומיה של האורגניזם האנושי בסביבהמהאנושי  מוח  ה על  . מחקר  בה הוא 

גמישות חיונית לרכישת מיומנויות    שינויים אפשריים לאורך כל החיים.  כי   , יצירת תאי עצב מראה

למערכת ממוחשבת  היא האוטונומיה התפקודית    .חדשות בין אדם  המבדיל    הממלאת  ,המאפיין 

מודעת    בדברהתפיסה  זוהי  פקודות.   התערבות  העצבים.  ב יכולת  מערכת  של  הפלסטית  דינמיות 

גמישות עשויה להסביר הבדלים בין התהליכים המוחיים המתרחשים בצומת היחסים המערכתיים  

ו והלמידה  הרגשית  המערכת  טבע,  ההיא  בין  מאחורי  חברתית  עומדת  בסוציאליזציה  שוני 

ית הישות  יהן על היכולות והן על הגבולות של אוטונומ  הכי גמישות מצביע   ,ניתן לומרותרבותית.  

 סומטית במגוון סביבות.-הפסיכו

 פגיעות העקרון הגמישות ו
להשתנ ה פ ויכולת  דרך  ות  ולתחת  שליליים  מקור  לשינויים  גם  ומהווה  בתפקוד    לפגיעות.ירידה 

מערכות   במגוון  הבין  הגורמותמדובר  ביחסים  הביולוגית,  ברמה  האנושי  באורגניזם  - לפגיעה 

בהן אנו פועלים נוצרות במהלך  שכל המערכות  אישיים, בסביבה החברתית, התרבותית והפוליטית.  

יות. הפגיעות קשורה לגמישות  התהליך ההתפתחותי ומושפעות ממגוון רחב של אירועים והתרחשו 

 במובן של חשיבות אופי התגובה להתרחשויות הללו. 

 חוסן ה ו עקרון הגמישות
. גמישות מסייעת לטיפוח חוסן בכך  וצמיחתה  מיומנויות חוסן חיוניות עבור התפתחות המערכת 

מראים מחקרים  הפגיעה.  בעקבות  הישרדות  אסטרטגיות  לתכנן  מאפשרת  ניתן    ,שהיא  חוסן  כי 

רבלצב תפיסה  דורש  החוסן  טיפוח  וכי  נוירוה  ,תחומית-ירה  מנגנונים  בין  ביולוגיים  -משלבת 

 למערכות חברתיות ותרבותיות.  

 גמישות כמונח מערכתי
 ניתן להצביע על שלוש רמות של גמישות: 

 . ניהול גנטי של התפתחותל , במה שקשור למטען הגנטי וגמישות ברמה הגנטית •

מצביעה על נכונות  ו   עצבתאי ה  מאפיין של  א. גמישות היהעצביםגמישות ברמת מערכת   •

מערכת העצבים לשינוי. מאפיין הגמישות של מערכת העצבים בא לידי ביטוי ברמות 

הסינ פעילותה  ו ו של  העצב  תאי  בין  האינטראקציה  מעגלי  בעיצוב  מערכות הפטית, 

 סינכרוניזציה של פעילות באזורי מוח שונים.  המקדמות

רמה כזאת   .הסביבהמאינטראקציות עם  כתוצאה  אנושיות  החוויות  ה ת  גמישות ברמ •

ניהול היחסים בין הסביבה  לשמירת החוויה, לפרשנות ו לקשורה לפיתוח ו   של גמישות 

משליכה על רשת תאי העצב    , הפנימית לסביבה החיצונית. היא קשורה לפעילות מוחית

 קובעת את מידת המוכנות לגירויים חדשים.  ו

המור מהמערכת  אינטראקציות  של  קבוצתית  תכבת  לחוויה  הפנימית  מהחוויה  -ביןופתחת 

לול של האינטראקציות  המכמערכות הללו קיימות אינטראקציות גמישות.  הבין שלוש  קבוצתית.  

העצ מערכת  האנושיות  בבין  והחוויות  הגנים  מתמידהים,  בשינוי  הגמישות    ,נמצאות  את  מכונן 

כימיים במוח  - רון הגמישות גשר בין סביבת התהליכים הביוקניתן לראות בעמערכתי.  - כעיקרון כלל

 לסביבה החברתית והתרבותית בכיתה.  
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דורשת את הבנת הלומד בתוך הקשרם ושמה דגש על    , הנשענת על מונח הגמישות  , המערכת החדשה

שיל מאפשרת  היא  הפעילה.  הסוכנות  רדוקהשפעת  עמדה  אימוץ  ללא  המוח,  מדעי  ית  ציונוב 

. כמו כן, המערכת  המצמצמת את הפעילות האנושית לתהליכים פיזיקליים, ביולוגיים וביוכימיים

גם בהקשרים של הסביבה החברתית והתרבותית,    החדשה מאפשרת התייחסות לפעילות מוחית 

הביולוגיים. עקרון הגמישות מצביע על קשר הדדי בין הפעילות המוחית לתפקוד    מדדיםבנוסף ל

בוחרת האם  ה  ,של הסוכנות הפעילה  המניח את מרכזיותו הפרט במערכות החברתיות והתרבותיות

הגמישות את  הגמישות  . להפעיל  שלעקרון  ל  מכאן,  מכונן  חופשי    ,האנושי  פרטתפקיד  רצון  בעל 

 . קטיביתיכולת הכוונה עצמית רפלו

 לסיכום
מראים המערכות    ,מחקרים  במכלול  ביטוי  לידי  בא  הגמישות  עקרון  של  המערכתי  האופי  כי 

הקובעות את הסביבה הפנימית והחיצונית של הפרט והמשפיעות עליו לאורך כל החיים. המסגרת  

מאפשרת שיח משותף ושילוב מדעי המוח והחינוך במכלול    ,הנשענת על עקרון הגמישות  ,החדשה

כורך את חקר פעילות המוח עם מחקרי חברה ותרבות ומכיר בסוכנות הסובייקט וביכולתו  ה  ,קביע

 לחשוב ולפעול באופן אוטונומי.
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חינוך על ההוראה -נוירו ההשפעת  שכל, מוח וחינוך:   

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Sousa, D. A. (2011). Commentary: Mind, brain, and education: The impact of educational 

neuroscience on the science of teaching. Learning Landscapes, 5(1), 37-43. 

מדע זה  חינוך.  - נוירו  –אודות דרכי הלמידה של המוח הביאה לכינון מדע חדש  על  הצטברות מידע  

נה מבוססות  ישתהי  ,לנסח המלצות לפרקטיקה פדגוגית  תמאפשרה  ת,תחומי-בנוי על תשתית בין

 על ראיות מדעיות. 

על עיצוב    רותישי  ותשיש להם השלכ   ,מהממצאים המרכזיים של מדעי המוח  אחדיםלהלן יפורטו  

 : הוראהה הפרקטיקה של על  תוכניות החינוך ו

. תכונה  רכשהמוח האנושי מארגן את עצמו מחדש באופן תמידי על בסיס המידע הנ  :ממצא •

באה  פלסטיות או גמישות מוחית; היא מאפיינת את המוח בכל החיים, אך  -זו מכונה נוירו

בבית,    תלמידיםחוויות של    :תוהשלכ  לידי ביטוי באופן חזק ביותר בגילאים המוקדמים.

ובבית הספר מעצבות את רשתות העצבים   הספר  הבגן  בבית  דרכי הלמידה  קובעות את 

 ובמשך החיים. 

י משחק תפקיד  ז נמצא כי תרגול פי  תהליך יצירת תאי עצב חדשים.  –. גילוי נוירוגנזה  ממצא •

יצירת תאי עצב מעשירה זיכרון ומייעלת את תהליכי הלמידה.     ת:השלכו  רוגנזה.בקידום נוי

 ית. ז פעילות פילזמני הפסקה למשחק ו  להעניק לתלמידים יש צורך 

בר יכולת של ריבוי תפקידים הופרך על ידי מדעי המוח. התברר כי מוח  דהמיתוס ב ממצא. •

אלא הוא מעביר את הריכוז מתפקיד    ,זמנית-אנושי אינו יכול להתמקד במספר תפקידים בו

אחד למשנהו, כאשר כל מעבר כזה כרוך באיבוד מידע מזיכרון העבודה הקשור למשימה  

רק לאחר  ת  יופעילו   החליףבמהלך הלמידה בכיתה יש ל  :השלכות.   חדשההמוחלפת על ידי  

 . מבוצעתהפעילות  סיום ה 

בילדות המוקדמת מפריעה לשליטה  בניגוד לדעה הנפוצה כי רכישת השפה השנייה    :ממצא •

במקביל אינה משימה    למידה שתי שפות   ,ילדים  אצל   בשפה הראשונה, ההיפך הוא הנכון:

יותר את המבנה של   תדייתרה מזאת. למ   .קשה עשויה לסייע להבין טוב  השפה השנייה 

הוראת שפה שנייה מוקדם ככל האפשר; לאחר  ב להתחיל    רצוי : השלכותהשפה הראשונה. 

 שפה חדשה דורשת יותר מוטיבציה ומאמץ. דתלמי 12גיל 

כי   ,מעורבים בתהליך הקריאה. סריקת מוח הראתהה תאי עצב  ןיים ב התגלו קשר :ממצא •

קוראים מתחילים.    לשלה  מא  שוניםתאי עצב    ם ביןקוראים מיומנים משתמשים בקשרי

באופן דרסטי את המתקשים בקריאה לשפר  מסייעות לילדים  מסוימות    כנותות  :השלכות

האוריינות את  והת  .שלהם  רמת  לחקות  למוחותיהם  גורמות  הללו  של  פעילות  ה כנות 

 הקוראים המיומנים.   יהם שלמוחות 

הע  :ממצא • זיכרון  מזכביכולת  יורדת  בב  שבעה רת  יודה    חמישה לזכירת    ת אח  ת חפצים 

אותם יותר    רעל המורים להציג לילדים פחות דברים ולבקש מהם לתא  :השלכותחפצים.  
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  תוכניות הלימודים במקום להרחיב את  הסיכוי שהם יזכרו אותם גבוה יותר.    ך, כבפרוטרוט

 את הדברים שאיבדו את הרלוונטיות.  הןיש למחוק מ

זיכרון וזכירה. רגשות  התגלה מנגנון  ממצא.   • על   יםמשפיעהשפעה של רגשות על למידה, 

נזכרות בצורה קלה הרבה יותר.  החוויות  ;  מערכות של ריכוז  :השלכותכרוכות ברגשות 

חיובי יותר. כמו כן,    ואתלמידים לומדים טוב יותר כאשר האקלים בכיתה ובבתי הספר ה 

 חשוב לכרוך למידה עם פעילויות המערבות רגשות.

פי  :ממצא • ותרגול  גורמזתנועה  הם  הלמידה.  את  מקדמים  חלבון  י  של  במוח  ליצירה  ים 

מסייע לשרידת תאי העצב הקיימים ולגידול  ה  ,(BDNFהמכונה חלבון נוירוטרופי מוחי )

י  ז, תנועה ותרגול פילכך  הוא חשוב עבור בניית זיכרון לטווח ארוך. בנוסף ו תאי עצב חדשים  

תר  תלמידים יושבים יו  :השלכותמשפרים את המצב הרגשי ואת התהליכים הקוגניטיביים.  

 בכיתה.   השיעור   מהלךבחשוב כמרכיב פעילות גופנית   שלב. יש לזמן מדי

נמצא כי האנה המצחית, החלק  וילדים ובני נוער  בקרב  מוח  השל    וותחנבחנה התפת   :ממצא •

כאשר חלקי המוח האחראים על הרגשות    24-22גיל  עד    ו הרציונלי של המוח, מתפתח במלוא

ניכר בין גיל הבשלות של אזורי מוח  ה הפרש  ה  :השלכות  .12-10גילאים  הפתחים לקראת  תמ

 שונים מסייע להבין את המאפיינים של התנהגות בני נוער. 

נמצא כי היכולת שלנו להתמקד   . התברר כיצד השעון הביולוגי משפיע על הלמידה  :ממצא •

ראה בכיתה בצורה  ויש לבנות את הה   :השלכות  פוחתת בשליש בפרק זמן לאחר חצות היום. 

 שתתמוך ביתר שאת במעורבות התלמידים בזמנים הללו של היום. 

נה לא מספקת לאורך זמן גורמת יש   ל הלמידה.עהיעדר שינה  של  השלכות  ה  והתברר  :ממצא •

 : השלכות   קורטיזול בדם. קורטיזול פוגע ביכולת להתרכז ובזיכרון. הרמת  בה  יולעלי   לחץל

 . שעות(  שמונה עד תשעשינה מספקת )לתלמידים חשוב להבטיח  

  עשויותשתי יכולות נפרדות שלא קבועות גנטית אלא    ןתברר כי שכל ויצירתיות ה ה  :ממצא •

להעלות  שבית ספר יכול    על אף  :השלכותלהשתנות באמצעות השפעות הסביבה והחינוך.  

ו היצירתיות  רמת  האת  בעיות,  ליכולת  את  הלימודיםפתרון    ן אינ   מותהקיי  תוכניות 

מעורבות    ותמתמקד באמצעות  היצירתיות  פיתוח  על  דגש  לשים  יש  הללו.  במטרות 

 התלמידים בפתרון בעיות רלוונטיות. 

השכל  וא  :ממצא • את  מפתחת  כי  ומנות  התברר  במוח.  קוגניטיביים  לתהליכים  תורמת 

 :השלכותמטפחת יצירתיות.  ו מנויות מעלה ריכוז, משפרת מיומנויות מרחביות  וחשיפה לא 

תלמידים ליצירות  ה   ולחשוף את  כניות הלימודיות בבתי הספרו מנות בת וא לימודי  יש לשלב  

 . מנותוא

בין הצרכים החברתיים של תלמידים ללמידה  שאנו רק מתחילים להבין את הקשר    :ממצא •

דגש על האקלים החברתי בבית  מתן    :השכלותלמידה.  לשל תרבויות אחרות   ה ואת התרומ

 לתרבויות אחרות להשפיע על הלמידה.  מאפשרהספר 

חדשניים   תקווה- נוירוהתחום  במחקרים  מעוררים  לתלמידיהם    ,חינוך  לסייע  יוכלו  מחנכים  כי 

 לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.
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   הוראה שמחוללת שינוי במוח:

 מוח למתודות הוראה חדשניות הבחינת הקשר בין מדעי  

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Owens, M. T., & Tanner, K. D. (2017). Teaching as brain changing: Exploring 

connections between neuroscience and innovative teaching. CBE - Life Sciences 

Education, 16(2), fe2, 1-9. 

בילדות המוקדמת והזיכרון אפשריים משום    .המבנה של המוח מקבל את תצורתו כבר  הלמידה 

שתאי העצב שומרים על היכולת לשנות את האיתותים שלהם ואת הקשרים הסינפטיים לאורך כל  

יקר בעקבות השינויים  אלא בע   ,נמצא כי למידה מתרחשת פחות מיצירת תאי עצב חדשיםהחיים.  

מכונה   זה  תהליך  התאים.  בין  הקשרים  ובמספר  )בחוזק  השינויים    (פלסטיותגמישות  סינפטית. 

 שהקשרים בין תאי העצב שהשימוש בהם תדיר, מתחזקים יותר.  ו,מתרחשים בצורה כז

קשורה ללמידה    ,מאפשרת שינוי בקשרים בתאי העצבה   ,כי גמישות סינפטית  ,מחקרים רבים הראו

כי אימון במשימה מוטורית   מלמדים,התנהגותית וליצירת זיכרונות. מחקרים שנערכו עם עכברים 

נמצא    .חדשה הביא לפיתוח מהיר )תוך שעה( של סינפסות חדשות בחלק המוח האחראי על התנועה

לפר החדשות  הסינפסות  את  לייצב  מאפשר  אימון  המשך  כי  זמק גם  שבועות,    ןי  של  ממושכים 

שנים   אף  וייתכן  פוגעת  וחודשים  סינפטית  לפלסטיות  החשובים  התהליכים  חסימת  בלמידה  כי 

 התנהגותית. 

, ידוע  העל הגמישות הסינפטית. לדוגמ  –באופן חיובי או שלילי  – לגורמים רבים יש יכולת להשפיע 

מגלה בחומר הנלמד והתמקדותו בו מקלים על תהליך הלמידה. לטענה זאת נמצא  תלמיד  ין שיכי ענ 

שבדרך כלל נפלטים    מין, אצטילכולין( פ)כמו דוהמוליכים העצביים    זוהוביסוס גם בחקר המוח:  

ונמצא כי נוכחותם מעלה את הגמישות הסינפטית    לב מוגברות-בהקשרים של מוטיבציה ותשומת

ש השפעה ניכרת על  יול, ההורמון המופיע במצבי לחץ,  ז רטיווחסימתם פוגעת בה. מנגד, נמצא כי לק

עשויה לשפר את הזיכרון  ול  ז יה מתונה ברמת הקורטיי למידה. עלההגמישות הסינפטית ועל תהליכי  

מחקרים רבים     כרונות. יול פוגעות ביכולת של קידוד ושליפת ז זרמות גבוהות של קורטי  ;לטווח קצר

 אף קשור להצטמקות מערכות מוח מסוימות. ו זיכרון בהראו כי לחץ כרוני עלול לפגוע בלמידה ו

ההתנהגות,  הש  כדי על  ותשפיע  מועילה  תהיה  וחלמידה  הלמידה  סיום  הקשרים  ז ילאחר  וק 

כרונות מאוכסנים  יכי זיכולת שליפתם בעת הצורך. הוצע  בהסינפטיים יש צורך באכסון הזיכרונות ו

   . במהלך הלמידה  אחרהופכים לקשורים אחד לבעקבות הגמישות הסינפטית  ש  ,בקבוצות תאי עצב

קשורים  הכרון נוירוני, ברמת תאי העצב, מקשר בין תאי העצב הממוקמים באזורי מוח שונים  יז

באמצעות   מתרחשת  הזיכרונות  שליפת  הלמידה.  במהלך  התחזקו  ביניהם  והקשרים  לשני  אחד 

הפעלה מחדש של הנוירונים שהסינפסות שלהם עברו שינוי בעת יצירת זיכרון התחלתי. התקדמות  

אפ מסוימיםשטכנולוגית  זיכרונות  להפעיל  עכברים  ה  ,רה  אצל  בהתנהגות  לשינויים  גורמים 

עם זאת, אין פירוש    י מלאכותי של נוירונים שהיו פעילים בעת יצירת הזיכרונות הללו. באמצעות גירו

שהשינויים   ,העבודה כי תאי העצב המעורבים בתהליך הלמידה מפוזרים באזורים שונים של המוח

ההיפך הוא הנכון: תופעות הגמישות מתרחשות רק אצל  באופן אקראי.  בהם  בסינפסות מתרחשים  
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ה במהלך  ה  ודיים,ייחהנוירונים  הנרכשות  המיומנויות  כי  הסיבה  זאת  הזיכרון.  את  מרכיבים 

 הלמידה בהקשר מסוים אינן מועברות באופן אוטומטי להקשרים אחרים.

שליפת זיכרונות. כידוע  לעשויה להיות כלי מועיל לאחסון ו  ("concept maps")  בחינת מפות מושגים

מו וקוהרנט  ע יד  קבלתים מאפשרות  שגמפות  הנחקר. מחקריעל  י  כולל  התחום  בתחום    םאודות 

מעלה את ההבנה ואת הזכירה של החומר  של מפות מושגים  כי מתודת הוראה זו    ,החינוך הראו

על סמך    הנלמד )וזאת בהשוואה לאסטרטגיות כמו הקשבה להרצאות או קריאה מחדש של החומר(.

זיכרונות   הרי  זו.  הוראה  מתודה  הצלחת  מאחורי  העומדים  המנגנונים  מתבררים  לעיל  הנאמר 

לכן,   מופעלים.  העצביים  מהקשרים  כמה  כאשר  ונשלפים  סינפטיות  ברשתות  ככל  מקודדים 

 כרונות אחרים, כך יהיה קל יותר לשלוף אותו. ילזמאשר כרון מסוים יש יותר קשרים ילזש

 :לשפר את תהליכי המוח אצל התלמידים  אחדות המאפשרותטכניקות ניתן להצביע על  

ממצא תואם מתחומי   ממצא מדעי המוח
 חינוך הפסיכולוגיה או ה

  ותדרכי ההוראה שעשוי
 להפעיל תהליכים מוחיים 

גמישות סינפטית שייכת רק  
לנוירונים מסוימים שפעילים  

 .ביחד

למידה פעילה מביאה להישגים  
צורות  טובים יותר מאשר 

צורך . יש למידה פסיביות
בלמידה מכוונת, בעלת 

 .משמעות

מטלות בית תדירות מעודדות  
מתן זמן בכיתה  . למידה פעילה

 . לדיון ולפתרון בעיות

כרונות מקודדים ברשתות  יז
 .סינפטיות

ידע בהקשרו וביחסיו מקידוד ה
מסייע  ידעים אחריםעם מ

 .לזכירתו

בדיקת  .מפות מושגיםעיצוב 
ידע  לקשרי החומר החדש 

תלמידים . דרישה מההקיים
לסכם, לבצע הערכה כללית  

 . סינתזה של החומרו
פליטת דופמין ואצטילכולין  

המשוחררים במצבי הנעה וריכוז 
 .מעלים את הגמישות הסינפטית

הנעה וריכוז משפרים את 
 . הלמידה

שעשויה  למידה מבוססת בעיות
 .להיות משמעותית ומעניינת
התאמת דוגמאות, יישומים  

ופעילויות לאינטרסים של 
 . התלמידים

קורטיזול המשוחרר במצבי לחץ 
 .מדכא את הגמישות הסינפטית

שליליים  אוטיפים יסטרבאיום 
עלול  ו פוגע בלמידה ובביצוע

 להביא לחיזוק הסטראוטיפ
 השלילי. 

 . דוגמאות מותאמות תרבות
 אסטרטגיות להבטחת שוויוניות

 . חשיבות של הכרהוה

 

כי   ,יש להדגיש ביולוגיות.-כי הוראה ולמידה הן ביסודן תופעות נוירו ,הקשרים המתוארים מראים 

חינוך בשנים האחרונות, נשארים עוד תחומים נרחבים  - נוירותחום ה למרות ההתקדמות הגדולה של  

רק   למשל,  לעומק.  נחקרו  הנוירו שטרם  התשתית  את  בחנו  מעטים    אחדים ל  תביולוגי-מחקרים 

, מידע רב בתחום נובע  לכך  בנוסף  קוגניציה וארגון ידע.-מרכזיים, כמו מטה הפדגוגיים  המונחים  מה

כי המחקרים העתידיים יתמקדו יותר בפעילות המוח האנושי    ,ניתן להניח  .ממחקרים על בעלי חיים

ח, נוכל ליישם את ממצאי המחקר לעיצוב טכניקות פדגוגיות  בזמן אמת. ככל שנלמד יותר על המו 

 . על התהליכים במוח  תשפענהחדשות ש
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 ית בכיתה: ז שיפור הישגים אקדמיים של תלמידי בית ספר באמצעות פעילות פי

 שנתיתכנית והערכת ת

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Mullender‐Wijnsma, M. J., Hartman, E., de Greeff, J. W., Bosker, R. J., Doolaard, S., & 

Visscher, C. (2015). Improving academic performance of school‐age children by 

physical activity in the classroom: 1‐year program evaluation. Journal of School 

Health, 85(6), 365-371. 

 רקע תאורטי 

בקשר  לאחרונה   התעניינות  פעשחלה  פיי בין  קוגניטיבייית  ז לות  בתחום  לתהליכים  מחקרים  ם. 

ית להישגים אקדמיים בקרב ילדים  ז עדויות לקיום קשר בין פעילות פי  הצליחו למצוא  חינוך- נוירוה

ית ברמה בינונית  זכי פעילות פי שטענו,התבססו על ממצאי מחקר מוח האלה  המחקרים  ובני נוער.

ית גורמת לשינויים  ז פעילות פי  , עד אינטנסיבית מעודדת את פעילות המוח. נטען כי בטווח הקצר

מת הקשב ועשויים לשפר את הביצוע של מטלות קוגניטיביות. בטווח בארוך,  רכימיים שמעלים את  

ית כחלק משגרה עשויה לגרום לשינוים מורפולוגיים, כמו אנגיוגנה )היווצרות כלי דם  זפעילות פי

ה )היווצרות סינפסות  מערכת העצבים החדשים(, סינפסוגנז  ם שלחדשים(, נוירוגזנה )היווצרות תאי

ית אינטנסיבית  זבאזורי המוח החשובים ללמידה. נמצא, בין היתר, כי פעילות פי  בין תאי העצב(

שיפור מיומנויות תכנון ולפעילות  ללהעלאת הישגים מתמטיים,    העודף הביא  ללילדים בעלי משק

יתן לומר, אפוא,  נ בפיקוח קוגניטיבי.  וב  משחקת תפקיד חשה  ,מצחית-מוגברת בקליפת המוח הקדם

המוח  מחקר  ממצאי  פעילות    ,מראים  כי  פיפיזית  כי  הפעילות  ז וכושר  את  לעודד  עשויים  י 

 . של התלמידיםהקוגניטיבית 

  עידים לשיעורים של חינוך גופני. אולם מחקרים מ  ,בדרך כללנקשרת,  ית בבתי הספר  זהפעילות הפי

פי פעילות  של  הפסקות  להביא  שעשויות  התועלת  מקצועות  זעל  של  רגילים  שיעורים  במהלך  ית 

 ית וגםזדרך בטוחה לקדם גם את הבריאות הפי  ואית ה זאקדמיים. שילוב בין למידה לפעילות פי

אינטראקציה בין תרגילים ארוביים למעורבות קוגניטיבית  לכי    התברריתרה מזאת,    .את הלמידה

שמטרתה   , "!TAKE 10כנית "ובארצות הברית פותחה ת זקה על התפקוד הקוגניטיבי.יש השפעה ח

  10ית עם פעילויות למידה בבתי ספר יסודיים. מחקר הערכה של התוכנית לאחר  זלשלב פעילות פי

מצא ה  ,שנים  התלמידיםשתתפות  הכי  חלק  הו   של  שנטלו  תלמידים  וכי  גבוהה  הייתה  מורים 

מחקר  גם  וקריאה.  מתמטיקה  כמו  במקצועות  ובציונים  למידה  בתהליכי  שיפור  הראו  בתוכנית 

 Physical Activity Across  –ית לאורך הקוריקולום  זשל התערבות אחרת )"הפעילות הפיהערכה  

the Curriculum  )עורים אקדמיים הביא לירידה בזמן  ית בשיזכי שילוב פעילות פי  ,ךהצביע על כ

 הנדרש לביצוע המטלות הלימודיות וגם לשיפור הציונים במתמטיקה ובקריאה. 
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 המחקר הנוכחי 

ת  בין למיד משלבת  ה  ,חדשההתערבות  עוצבה  חינוך  -של מדעי המוח ונוירו על בסיס הממצאים הללו  

יעד העיקרי של ההתערבות  ית בבתי הספר היסודיים בהולנד. הזלפעילות פילמידת שפה  ומתמטיקה  

כושר  פיתוח  שיפור בניהול תפקודי,    היוהיעדים המשניים  כאשר  אקדמיים,  ההישגים  ההיה שיפור  

. מחקר ההערכה הנוכחי בוצע  'ג-ו 'שנתיים ופותחה לכיתות ב שכהמנכנית ו ית. התז י ופעילות פיזפי

כנית לקבוצת ביקורת.  ושהשתתפו בת  תלמידיםכנית והשווה בין קבוצת הולאחר שנה של יישום הת

בתחום  והתבמסגרת  נבנו  שהשיעורים   בעיות  פתרון  כללו  השפההכנית  ובתחום  וגם    מתמטיקה 

פיצה במקום. חלק מהתרגילים  ק ריצה,    , כמו הליכה  ית ברמה בינונית עד אינטנסיבית,זפעילות פי

   מתן מענה לשאלות.ב לוו מסוימים למשל, תרגילים –היו משולבים באינטראקציות לימודיות 

 תוצאות המחקר 

ית בינונית עד אינטנסיבית במשך זכי הם ביצעו פעילות פי  ,מדידת קצב הלב של התלמידים הראתה

השיעור  64%-כ ע  .מזמן  בינונית  פעילות  של  הזמן  משיעור  אף  יותר  גבוה  זה  אינטנסיבית    ד נתון 

( בהולנד  גופני  לחינוך  הישגים    47%בשיעורים  הראו  בתוכנית  שהשתתפו  ג'  כיתה  ילדי  מהזמן(. 

הציונים שלהם היו גבוהים באופן משמעותי מהציונים של   . בקריאה גםבמתמטיקה ו גם מרשימים 

ר  שנשענו על ממצאי מדעי המוח בדב ,השערות המחקראת  ממצא זה תואם ילדי קבוצת הביקורת. 

על  ית  זיעילות הפעילות הפי התהליכים הקוגניטיביים. הממצאים הללו תאמו ממצאי  והשפעתה 

ביא לשיפור במתמטיקה,  ה ית ללמידה אקדמית  ז שילוב בין פעילות פיכי    ,מחקרים קודמים שהראו

   הגיית מילים.בקריאה וב

מרשימות:   היו  לא  ב'  בכיתה  הניסוי  תוצאות  זאת,  אותהעם  את  קיבלו  הציונים  משתתפים  ם 

ניתן להציע הסבר  .  או אף ציונים גרועים יותר )במתמטיקה(  כמו תלמידי קבוצת הביקורת  )בקריאה(

ה  בין  לשל  שגים  יהלהבדלים  ג  כיתה  של  תלמידי  בכךאלה  ב'  כיתה  ב  ,תלמידי  כיתה    ' שתלמידי 

   , בהקשר זה'. יש לציין  גיותר זמן מאשר תלמידי כיתה  במשך  באופן שגרתי  ית  זהשתתפו בפעילות פי

די  יכי מחקרים אחרים מצאו הבדלים ביכולת של מיקוד תשומת הלב בין תלמידי כיתה ה' לתלמ 

כיתה ג' יכלו יותר    תלמידי כי    ך,מכ  כי ההבדל בתוצאות הניסוי נבע  ,, ניתן להניחאור זאתכיתה ב'. ל

האקדמיות המטלות  בביצוע  שתלמידיבעו  להתמקד  בו  ד  להתמקד  ניסו  ב'  בשתי  - כיתה  זמנית 

 ית.  זהמשימות: זו האקדמית וזו הפי

הצורך  ה ממצאי המחקר   על  פעילות  לבחון באופן מעמיק את  נוכחי מצביעים  בין  האיזון הדרוש 

התלמידים.זפי לגיל  בהתאם  קוגניטיבית,  לפעילות  המחקר    ית  ממצאי  זאת,  את מעם  אששים 

בגילאי בית הספר    תלמידיםית, במינון הנכון, לפעילות הקוגניטיבית של  זהתרומה של הפעילות הפי

שיעורים במגוון מקצועות,  בית  זעל מנהלי בתי ספר לעודד את המורים לשלב פעילות פיהיסודי.  

שיעורים המשלבים בין    תכנון  שינון.בזכירה ובפעילות הלימודית מתמקדת בחזרה,  ה במיוחד כש

פי ה ית  זפעילות  לימודית  ה  ואלפעילות  ההוראה  ממתודות  מחקר  חאחד  על  המבוססות  דישות 

 . מוחהבתחום מדעי 
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 חינוך -רגשי במסגרת חינוך למחוננים: תובנות מנוירו -פיתוח דמיון חברתי 

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Gotlieb, R., Hyde, E., Immordino-Yang, M. H., & Kaufman, S. B. (2016). Cultivating the social-

emotional imagination in gifted education: Insights from educational neuroscience. Annals of 

the New York Academy of Sciences, 1377(1), 22-31. 

חברתיים ורגשיים בקבלת  מגוון היבטים  מתייחס ליכולת להשתמש ב   " רגשי -דמיון חברתי"המונח  

פיתוח  להצלחה אקדמית וגם  לגם    ותהמיומנויות הללו חשובהחלטות לצד היבטים קוגניטיביים.  

 בכותלי בית הספר וגם מחוצה לו, בהמשך החיים.   - יצירתיות ויישומה

 הצורך באיזון ביניהןושתי מערכות של המוח 
כי הפעילות הקוגניטיבית הנמדדת בדרך כלל על    , ממצאים עדכניים של מדעי המוח מצביעים על כך

מנוהל משכל,  מנת  מבחני  ידי    תידי  ה רעל  הקשב   EAN – Executive Attention)  ניהולישת 

Network  )  ,זאת לעומת  יצירתית  -תהליכים חברתיים של המוח.  וחשיבה  דמיון  פעילות  רגשיים, 

ח. רשת ניהולית  ושל המ  (DMN – Default Mode Network)  קשורים יותר לרשת ברירת המחדל

בקליפת המוח הקדם כמו  שונים,  מוח  אזורי  הצ-כוללת  של האונה  דית  ימצחית  והחלק התחתון 

החלטות,  הקודקודית וקבלת  חשיבה  מיומנויות  לפיתוח  יחד  עובדים  האלה  האזורים  טיפוח  ל. 

לע  וקשב.  עבודה  ברירת  וזיכרון  רשת  זאת,  מוח  המת  אזורי  כוללת  המוח  של  מפוזרים  המחדל 

ם  אזורים הקודקודייבחלק האמצעי של האנה הרקתית,  במצחית אמצעית,  -קדםהמוח  הבקליפת  

כמו נדידת מחשבות,    ,תומכת בתהליכים פסיכולוגיים  . רשת זובקליפת המוח  תחגורה האחוריבו

 משמעות.  בניית קשרים, כינוןדמיון, 

על המיומנויות המקודמות על ידי רשת הקשב    הואשבהערכת מחוננות ורמת משכל הדגש    על אף

התפתחות יכולות יצירתיות וקוגניטיביות של ילדים. ממצאי  להניהולי, שתי הרשתות הנ"ל חשובות  

המוח מראים לקידום שתי הרשתות.    ,מדעי  הגישה המאוזנת  לאמץ את  חייב  חינוך מחוננים  כי 

(  , ללא כללים נוקשיםופשי ולא לינארימתברר כי חשיבה מסתעפת )בחינת מגוון פתרונות באופן ח

לכן,  רשתות ויכולת מעבר מהיר בין רשת אחת לשנייה.  הדורשות פיתוח של שתי    וחשיבה יצירתית

הממוקדות בביצוע מטלות   ,תלמידים חייבים לפתח גם את המיומנויות הקוגניטיביות המסורתיות

לב ראויה  -לתשומת  ושעד כה טרם זכרגשיות  -מיומנויות חברתיות   לפתחוגם    ,על פי מערכת הכללים

החינוך מראים  .במערכת  התיכונ   ,מחקרים  הספר  בבתי  מיכי  למעלה  הרגילים  מזמן    75%-ים 

שיח ההדדי  ההלמידה מוקדש לפעילות אישית, לא אינטראקטיבית, על פי כללים ברורים, כאשר  

מ  פחות  תופסים  בקבוצות  ועבודה  התלמידים  מעורבות  את  הלמידה.    15%-המקדם  זמן  של 

רשת  מהת ידי  על  המנוהלות  המיומנויות  בפיתוח  דיהקשב  הקדות  באופן  ורציונלי  פרופ- סניהולי 

 לפגוע ביכולת פיתוח המיומנויות הקשורות ליצירתיות.   העלול 

ו   יצירתית  חשיבה  עשויליכולת  הפיתוח  קשרים  גם    ים בניית  במבחנים    םלהישגי לתרום 

הספר בבתי  חברתיות  .הסטנדרטיים  בחומר  -מיומנויות  יותר  טובה  שליטה  מאפשרות  רגשיות 

העברת המיומנויות הנרכשות להקשרים חדשים.  מקדמת את יכולת  ה  ,זכירה טובה יותרוהנלמד  
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החברתיות המיומנויות  גם  לרגשיות  -חשיבות  ביטוי  לידי  לבוא  חייבת  יצירתית  חשיבה  פיתוח 

על    העדפותהניכר ב  פיחותכי מחקרים מצביעים גם על ה   ,אבחונים. יש לצייןבוערכה  ההבמערכת  

בהשוואה להערכת רמת משכל    , זאת  .יצירתיתחשיבה  של  מיומנויות  ה  תהערכ בסיס תרבותי ואתני ב

 מסורתית. 

  , ששמה לה למטרה טיפוח של אישיות התלמיד וטיפוח יצירתיותו  ,מערכת החינוךכי  ברור, אפוא,  

רשת ברירת המחדל. המיומנויות  ויות המנוהלות על ידי  נ חייבת להעניק לו הזדמנויות לפיתוח המיומ

אמפתיה וחמלה,  של  פיתוח תחושות  בהבנת נרטיבים,  ב  קשרים,של  גם בבניית רשתות    ותהללו תומכ

תחומים  בכי אנשים יצירתיים    ,טיפוח חזון לעתיד. מחקרים מראיםבפיתוח הערכה היסטורית ו ב

של רשת ברירת המחדל בפעילותם המקצועית  רבות  מיומנויות  ב  שתמשיםשונים של מדע ואומנות מ

ומציעה רעיונות    הסכמותשוברת  ה  ,בסביבה הארגונית קיים מתח מובנה בין יצירתיותיומית.  - היום

  ה רק ערך ההסתגלות ומעריכבדרך כלל מקדמת את  ש  ,ופתרונות חדשים לבין התרבות הארגונית

  כה חשובולכן    במרבית בתי הספר   מתח זה קיים גםאת העובדים המתאימים עצמם לכללי הקבוצה.  

. להלן  לשים דגש מיוחד על פיתוח היכולות היצירתיות והמיומנויות הקשורות לרשת ברירת המחדל

מצביעים על החשיבות של המיומנויות והיכולות המקודמות על ידי  ה  נעמוד על הממצאים המדעיים

 רשת ברירת המחדל. 

 הנלמד  התעניינות במדע ורלוונטיות אישית של החומר

קטואלית והתעניינות במדע  לכי מוטיבציה פנימית ללימודי מדע, סקרנות אינט  ,מחקרים מראים

קשורות להצלחה בלימודים בבתי הספר. יתרה מזאת, מחקר שהסתמך על הראיונות שנערכו עם  

כי התכונות הללו בקרב צעירים בהיותם עדיין    ,מדע בבריטניה הראהה מעסיקים מובילים בתחום  

 בבתי הספר הן החשובות ביותר לפיתוח קריירה מדעית בעתיד. 

 עתיד לן ופיתוח חז 
לדוה בהווה.  יעילה  ולפעילות  ליצירתיות  תורמת  העתיד  תפיסת  את  לפתח  מחקר    ,המגיכולת 

הש תלמידים  בקרב  וישהתבצע  למיעוטים  סוציוליכים  מצא- שכבה  נמוכה  תפיסה    ,אקונומית  כי 

קשורה לרמה גבוהה    יםוהתנהגותי  יםכוללת בתוכה היבטים רגשיה  , מידברורה של עתידם האק

ם עובדים יותר זמן על  תלמידיה   .יותר של ויסות התנהגותי ולפיתוח אסטרטגיות למידה מועילות

כי בני נוער שפיתחו זהות    , נמצא גם  שיעורי בית, פעילים יותר בכיתה ומקבלים ציונים גבוהים יותר.

סביבת של  וחזון  בבתי    העבודה  תעסוקתית  בהיותם  עוד  עבורם  גילו  האידיאלית  יכולת  הספר 

  , המנוהלות על ידי רשת ברירת המחדל  ,מיומנויות היצירתיותטיפוח ה  תעסוקתית חיובית.  לחקירה

  על חשיבה חופשית  מקדמת  ו  יםוהתעסוקתי  יםלפיתוח החזון העתידי בתחומים האקדמי תורמת  

   .התהליך שיסייע להגשים את החזון

 ביטחון עצמי ורפלקציה עצמית
יצירתיים   פתרונות  כללכרוך,  פיתוח  מטע   ,בדרך  ללמוד  לדעת  וביכולת  היוזם  התלמיד  על  יות. 

ויצל גמישות  ולגלות  ביקורת  עם  מאחורי  יהתמודד  עמידה  ויכולת  עצמי  ביטחון  גם  אך  רתיות, 

ביטחון  המחדל מסייע בקידום תחושת  הכי פיתוח רשת ברירת    ,הרעיונות שלו. מחקרים מראים

ו-רפלקציה  טיפוחבעצמי,  ה אוטוב עצמית  עם  -חשיבה  יעילה  התמודדות  שמאפשר  מה  ביוגרפית, 

אוטיפים השליליים. נמצא, בין היתר, כי ככל שקיימים יותר קשרים בין אזורי  יביקורת ועם הסטר
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בעת ביצוע משימה    יםהמוח הכלולים ברשת ברירת המחדל, כך אנשים נתקלים בפחות ספקות עצמי

ביצוע   )למשל,  עם  מב מאתגרת  המתמודדות  המיעוט  קבוצות  לבני  מאתגר    אוטיפים יסטרחן 

נשים בעת  של  , המחקר שבחן שתי קבוצות  הלדוגמ   חברתיים שליליים המטילים ספק ביכולותיהם(.

מצא במתמטיקה  מבחנים  השליליות  ,ביצוע  התחושות  את  לפרש  נטייה  בעלות  נשים  שנבעו  כי   ,

בעלות מודעות עצמית גבוהה התאפיינו ברמה נמוכה  היו  חיובי ו  פןבאו  מסטריאוטיפים שליליים,

פיתוח מיומנויות  של  חשיבות  הוהצליחו יותר במבחן. ממצא זה מצביע על   יםיותר של ספקות עצמי

  נרטיביות ורפלקציה עצמית. 

 אמפתיה ה חשיבות 
גילוי אמפתיה מעלה את ההסתגלות החברתית של התלמידים שקשורה  ,מחקרים מראים גם    כי 

יכולת לדמיין ולבנות בצורה  הכי    ,נמצא  . כךלהצלחה אקדמית. אמפתיה קשורה לפיתוח הדמיון

חברתיות. אינטראקציות חברתיות  -מפורטת אירועים חברתיים עשויה לחזק אמפתיה ומגמות פרו

גם מחוץ    ותחשוב  ןשגים הלימודיים, היההעל  חיוביות משפיעות לטובה על האקלים בבתי הספר ו 

קריטיות להצלחה בסביבות רבות.    , שהןמיומנויות של שיתוף פעולה   ות בית הספר ומקדמ  לכותלי

הצלחה, במיוחד עבור  ל מקצוע חשובה  לגם בעולם התעסוקה רשת קשרים חברתיים עם עמיתים  

 בו הם עובדים. שמיוצגות בתחום -צעירים השייכים לקבוצות תת

אחר, להבין מה חושב בן אדם  הה של  יזווית הראיאת  יכולת לאמץ  ה  ואמרכיב חשוב של אמפתיה ה 

שלו. יכולת זו קיבלה בפסיכולוגיה את שם "התאוריה של    מבטכיצד המצב נראה מנקודת הואחר  

להבין    . פירושה של יכולת זו פעולה בחקר מדעיהבמסגרת שיתוף    יבות רבהחש  והיא בעלת  תודעה"ה

הבעי את  תופסים  למחקר  עמיתים  פיתוח  כיצד  המחלוקות.  ואיפה  ההסכמה  נקודות  איפה  ה, 

חשוב ביותר  מבוסס על חקר הבעיה המדעית  האחר וניהול שיח שיתופי  ה מיומנויות של אימוץ עמדת  

 של לימודי מדע בבתי הספר.  תוכניות הלימודיםבחינוך המדעי, אך נושא זה אינו קיים ב 

פעולה מכיל לאחרים    ,שיתוף  עצויחס  לדמיין את  של האחר קשוריכולת  במצבו  להצלחת    יםמך 

אקלים  כי פיתוח    ,למציאת פתרונות חדשים ויצירתיים. מחקרים מראיםוהפעילות בקבוצות עבודה  

מסייע   האחר  וקבלת  אמפתיה  על  המבוסס  ומתמטיקהכיתתי  מדעים  בלימודי  גם  ו  להצלחה 

 מיוצגות בתחומים הללו.  -אוכלוסיות מגוונות שבדרך כלל תת תלמשיכ

 חוויות חינוכיות אותנטיות 
לתלמידים לחוות חקר מדעי אותנטי   ותהמאפשר ,מתודות למידה, כמו למידה מבוססת פרויקטים

להעלות את המעורבות ואת המוטיבציה ללמוד ולהביא    ותעשוי  ,סביבה שלהםלקהילה ולבהקשר  

פיתוח יצירתיות דורש    הופך את הלמידה למשמעותית.  חקר מדעי  האקדמיים.  ם ההישגילשיפור  

 מחקר.   תכנןאלא ישתדלו בעצמם ל ,כירו ממצאי מחקרים מדעיים של אחריםי שתלמידים לא רק 

 קוגניטיבי וחינוך למחוננים -חברתי  דמיון
למחוננים    הפרקטיקות וחינוך  של אבחון מחוננים  יהוי המיומנויות הקשורות  זל  נוטותהקיימות 

  משתעקות את דרכי העברת הידע ואת יחסי הכוח החברתיים  ןלרשת הקשב הניהולי. בדרך כלל ה 

ה  ה לרע  ותמפל ו סוציו  תלמידיםאת  ברמה  אוכלוסייה  ולשכבות  מיעוט  לקבוצות  - השייכים 

של    ותחינוך למחוננים לעבור מפרקטיקות המשעתקות את הדרכים הקיימ האקונומית נמוכה. על  

ו  יצירתיות  לטיפוח  ידע  מונח   חקרקידום  להעברת  ורגשית  היצירתי  חברתית  רלוונטיות  בעל   ,



35 
 

  .מחדלהת על ידי רשת ברירת  ומנויות המנוהל מערכת האבחון לעבור לבחינת המיועל  לתלמידים.  

פרספקטיבה של האחר חשובה  ה,  הלדוגמ יצירתית לא פחות מאשר אוצר  ליכולת לאמץ  חשיבה 

הנשענת על הטסטים של רמת    ,מילים ותפיסת מרחב, אך מערכת האבחון של תלמידים מחוננים

 מתעלמת מהמיומנויות הללו.   ,משכל

מיוצגות  -ן רחב יותר של תלמידים מחוננים, גם מקרב הקבוצות התתשינוי זה יאפשר גם לזהות מגוו

מחוננים.   לחינוך  במערכות  המחוננות  כעת  מונח  המוגדרים  תהרחבת  התלמידים  עם  גם  טיב 

טריונים המסורתיים משום שהיא תעניק להם כלים לפיתוח מיומנויותיהם  י כמחוננים על פי הקר

ו  בהקשרים הממשיים של קהילה ושוק  ןוליישומ תסייע בפיתוח מוטיבציה פנימית  כן  התעסוקה 

ה את  לקדם  יאפשר  זה  שינוי  משמעותית.  היצירתיות    ת האינטלקטואלימה  רללמידה  את  וגם 

 .צעירים בקרב דור חדש של מדעניםהאתיקה ו
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