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 בי� המחקר על ההוראה היעילה פעראשרות את קיו� העדויות רבות מ

מורי� נוטי� להתייחס למחקרי� בתחו� . לבי� הפרקטיקה של ההוראה

אינ� מתייחסי� אלו שכתיאורטיי� מדי או אידיאליסטיי� מדי או כ

מורי� מאמצי� רעיונות בודדי� . ת של הכיתהבאופ� ישיר למציאו

.  זה יתאפשרמשאירי� רעיונות אחרי� ליישו� א� וכאשר ו, מהמחקרי�

מבצעי המחקר נוטי� לחשוב כי תוצאותיה� חייבות להשפיע , לעומת�

  . באופ� ישיר על הפרקטיקה

  

היו הרבה ניסיונות לשי� ק� לדיכוטומיה בי� תיאוריה לפרקטיקה 

  :בי� הדרכי� שהוצעו.  ר� לשלב ביניה�ולמצוא את הד

לעזוב מתודות מחקר מסורתיות לטובת מחקר איכותני שהוא  -

  ;סובייקטיבי ויותר רגיש לקונטקסט ספציפי

 תהלי� רפלקטיבי של –" מחקר עצמי"להתמקד בתהלי� של  -

  מורי� אודות הפרקטיקה שלה�

  

ת חשוב לציי� שמבצעי המחקר נוטי� לראות את המתודות המחקריו

ת הגיו� פנימי ולגיטימציה ובעל, שלה� כיחידות עצמאיות פרדיגמאטיות

, לעומת זאת.   ולא ככלי להשגת המטרה–אתית ופילוסופית עצמאית 

חייבי� , די שהיחס המורכב בי� המחקר לבי� הפרקטיקה יניב פירותכ

. לבחו� באופ� ביקורתי כיצד המחקר עשוי לסייע ישירות לבעיות ההוראה

בהקשר . ודות המחקר לבעיות שה� אמורות לפתורת� את מיש להתאי

  :כגו�, הזה מתעוררות מספר שאלות



בזכות , למה מורי� אינ� יכולי� להיעשות למומחי� בעצמ� -

עשויה ה יש למידה חווייתית , ואכ�? החוויות המעשיות שלה�

 :גבלותמא� יש לה , להיות מועילה מאוד

o  חוויות הלמידה אודותעבור מורי� קשה לקבל ידע מהימ� 

 ;התלמידי�של 

o  התנהגות של כל המורי� אינ� מסוגלי� לפקח על

 מה שפוגע ברציפות ובשלמות ,רגע הנתו�בכל התלמידי� 

  ;של הנתוני� האמפיריי� שה� אוספי�

מה ?  בעיות מעשיות חייבי� מבצעי המחקר להתייחסלאילו -

 על –? לדעת על מנת לשפר את איכות הוראת�צריכי� המורי� 

 תהלי� היאנת להחליט זאת יש לקבוע כי הוראה מ

שבמסגרתו מורי� חייבי� תמיד ליצור או  ,אינטראקטיבי

כיצד . דרישות הקוריקולו�בלהתאי� מתודות על מנת לעמוד 

 כפי שה� משתקפות ?משתק# מאמ� המורי� בתוצאותיה�

,  במילי� אחרות. של תלמידי� ספציפיי�כישורי�בצרכי� ו

 . של טיב היחס בי� הוראה ללמידהבמרכז עומדת שאלה

 בבניית הדג� של התהליכי� $  ?הו היחס בי� הוראה ללמידהמ -

 : רמות3בכיתה יש להבדיל בי� 

o רמה נראית לעי� של הפעילויות הנגרמות על ידי המורה; 

o  רמה חצי סמויה של היחסי� והאינטראקציות בי�

 התלמידי�

o חררמה חצי סמויה של התנהגות של תלמיד כזה או א 

חשוב להדגיש כי תלמידי� מפרשי� את התהליכי� בכיתה לאור 

האינטרסי� והמניעי� שלה� וה� מסיקי� את המסקנות 

המבט של תלמיד על התהליכי� הכיתתיי� . הרלוונטיות עבור�

 הוא ג� משיי� לה� ,לכ�; שונה לחלוטי� ממבטו של המורה

  .משמעות אחרת

  

הוראה לבי� הלמידה דורשת ה נית� לומר כי ההבנה של היחס בי�, ובכ�

  : נקודות עיקריותכמהבירור של 

כיצד התנהגויות וחוויות של תלמיד בודד מעוצבי� על ידי המורה  -

  ?ת בכיתהויוהמארג� פעיל



הקשר ציבורי (תרבותיי� שוני� $ הקשרי� סוציוהכיצד שלוש -

, הקשר חצי אישי של יחסי� בי� תלמידי�, המנוהל על ידי המורה

 ?משפיעי� על היחס הזה) וגניטיביק$הקשר אישי

 מסיק אכיצד תלמיד בודד משיי� משמעות למסקנות שהו -

 ?מפעילויות כיתתיות

  

הבנת המנגנוני� והתהליכי� שמקשרי� בי� הוראה ללמידה הינה חיונית 

להל� נבח� כמה סוגי� של המחקרי� . עבור תפקוד� המוצלח של המורי�

 ויכולי� לגשר בי� "רהמספקי� את הסחו" הא� ה� בחו�על מנת ל

  . התיאוריה לבי� הפרקטיקה

  

  . חקר מורי� מצטייני�. 1

מחקרי� .   בחינו�לא רק, תחומי� שוני�בחקר מהסוג הזה נפו� מאוד 

 לבחו� את מקרי ההצלחה ולהסיק על התכונות מהסוג הזה מנסי�

א� במחקרי� . העיקריות הדרושות לפעילות האפקטיבית של המורה

  :שתי בעיות מתודולוגיות רציניותמהסוג הזה יש 

  ;בהירות באשר לקריטריו� של הצלחת המורה$ אי$ 

 אי� אפשרות לקבוע בוודאות הא� דווקא תכונות המורה שמצאו את $

  באופ� וודאילקבועקשה ; הביטוי במחקר ה� אלה שהביאו להצלחה

  . מתי המורה משיג את ההצלחה המרבית

  

  � השוואתיי� ניסוייי�מחקר. 2

ריה לפרקטיקה ובי� הוראה ללמידה  היחס בי� תיאועלקרי� רבי� מח

ראו את הנעשה בכיתה במסגרת אלו  מחקרי� .$70$90נעשו בשנות ה

בה� היבטי� שוני� של פעילויות המורי� ו, תוצאה$פרדיגמה של תהלי�

וג סהיתרונות של מחקרי� מה. הותאמו למידת הלמידה של התלמידי�ש

מעקב קוד� הוא בכ� שה� מבוססי� על הזה על המחקרי� מהסוג ה

 וג� בכ� שהוכנסו ,  פעילויות המורה והתלמידי�שיטתי אחרי

 שהיו קשורי� באופ� ,של הצלחת התלמידי�בלתי תלויי� קריטריוני� 

מהל� השיעורי� אחר  שיטתי  כי מעקב,יש להדגיש. ישיר לחוויותיה�

 את הפער בי� מבט המורה ותפישתו לבי� מה #חוש ,לעתי� קרובות

נדה 'גמורה המחויבת לאש , נמצאבאחד המחקרי�, למשל (שנעשה בפועל

 מהזמ� 15%תלמידי� ורק ה אל מהזמ� 83%  פונה,של שוויו� בי� המיני�



צדדי�  ג� למחקרי� מהסוג הזה יש ,יחד ע� זאת). תלמידותה אל

  :שי�חל

א� ה� אינ� ,  בכיתהה� אומנ� מסייעי� להבהיר מה נעשה -

עות האמיתית של האירועי� האלה ממאפשרי� לקבוע מה המש

  ;עבור הצדדי� המעורבי�

 ,ני� אמפיריי� שמתמקדי� בהכללות על סמ� נתו, אלהמחקרי� -

אינ� בוחני� את האופי האינטראקטיבי והקונטקסטואלי של 

 . הלמידה

 מחקרי� מהסוג הזה בוני� מסגרת ,בעקבות התמקדות במורה -

ומתעלמי� מהשוני בי� " תלמיד קולקטיבי" מורה ל�ל יחסי� ביש

 . ומחוויות אישיות של כלת תלמיד ותלמידדי�יהתלמ

  

  מחקרי� של עיצוב.  3

 , כי אנו כבר הגענו להבנה של תהליכי� הלמידה,לעתי� נשמעות הטענות

.  ונשאר רק לעצב תוכניות שמשקפות נכונה את התיאוריות האלה

 – הערכה – יישו� – עיצוב �י� על המעגל התמידי בימחקרי� אלה בנוי

המטרה היא לספק למורי� ג� את הדגמי� של תוכניות . עיצוב במחדש

הוראה יעילות וג� את התיאוריות המבוססות על הפרקטיקה באשר 

מאמצי� רבי� הושקעו אחרו�  הבעשור.  לקשר בי� הוראה ללמידה

 פותחו תוכניות לימודיות  .במחקר מהסוג הזה בארצות הברית ובאירופה

בעייתיות של ה. תו� כדי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, במקצועות שוני�

 בכ� שה� בודקי� את יאהמחקרי� המכווני� לעיצוב תוכניות חדשות ה

מה שלא נות� אפשרות לבחו� את , תיעילות התוכנית החדשה כמקשה אח

  .הוראה ללמידהפעילות המנגנו� של אינטראקציה בי� היבטי� שוני� של 

  

  ).craft knowledge(חקר של פעילות מורי� ופיתוח ידע יישומי . 4

מחקרי� אלה ה� יותר יישומיי� ומכווני� לקונטקסט מאשר סוגי 

 ההוראה אודותמחקר בעצמ�  מורי� מבצעי�  כא�. מחקר קודמי�

זה כולל שיח של מורי� אודות . אוספי� נתוני� ועורכי� ניסויי�, שלה�

יש פוטנציאל הזה למחקרי� מהסוג כי נטע� כי רק .  של לימודחוויות

.  ולהביא לשינוי מעשי רחב היק#,להשפיע באופ� מהותי על הפרקטיקה

טענה זאת מבוססת על ההנחה שהידע הבנוי על ניסיו� וחוויות של 

מורה עצמו הוא שונה במהותו מהידע האקדמי שנוצר במחקרי� ה



מקושר ,  יישומי, הו ידע שהוא אישיז.   אחרי�לתחומי דעתהשייכי� 

  הואולדא� יתרונו הג, אומנ� לידע זה חסרה הפשטה. לקונטקסט

מורה לבנות פרקטיקה יכול  , דווקא בהסתמ� עליו, ולכ�,באוטנטיות

 נטע� כי .זהו ידע שקשור באופ� אינטגראלי לסובייקט הידע. אפקטיבית

נית� להצביע על . מחקרי� אלה ג� מגבירי� את המוטיבציה של המורי�

  :הבעיות הבאות הקשורות למחקרי� של פעילות מורי�

א� עלול להיות ,  ע� ההקשר מצד אחד מהווה יתרו�קקשר הדו -

משו� שנשאלת השאלה בדבר אפשרות העברת ידע זה , ג� בעיה

בתגובה לטענות אלה . למצבי� אחרי� ולנפשות פועלות אחרות

כי , יה� ומחקריה�על סמ� ניסיונות, גישה טועני�התומכי 

  .העברת ידע מהסוג הזה הינה אפשרית

היעדר צפייה שיטתית  עקבית והערכה תמידית של חוויות  -

חוקרי� נוטי� לראות את תהליכי $מורי�.  ולמידה של כל תלמיד

רחשי� במכלול דינאמי של אינטראקציות תההוראה והלמידה כמ

 הערכת הלמידה לעתי�. ושל חוויות שלא נית� להפריד�

 .מתבססת על סמ� השתתפות בפעילויות הנראות לעי�

מורה להערי� נכונה את לת השאלה בדבר יכולת עקרונית של נשא -

ללא עמדה מקדימה ברורה אודות , פעילויותיו שלו עצמו

,  כמו כ�.  שיש לחפש ודברי� שעליה� יש לשי� לב,המרכיבי�

  גורמי� אחרי� שמכונני� את חוויתאודותלמורי� אי� מידע 

יחסי� והשפעות בי� תלמידי� שסמויי�  למשל על –התלמידי� 

 .מהעי�

המורי� כשלעצמ� מחפשי� ומוצאי� א� ורק את הדברי�  -

  . הנתפשי� כחשובי� במסגרת התרבות המשותפת של ההוראה

  

 מצביעה על כ� ,ל סוגי� שוני� של המחקר הקיי� שביצענועהביקורת 

מי וישפיע על הפרקטיקה שעל מנת שהמחקר אכ� יהיה בעל אופ� יישו

  :חוקר צרי� לקחת בחשבו� את הפרמטרי� הבאי�ה, הפדגוגית

תוכ� הנלמד שכוללת  הערכה השל , בלתי תלויה, הערכה עצמאית -

  של ידע התלמיד לפני השיעור ואחרי השיעור

� ועקביי� על החוויות של יאיסו# בלתי תלוי של נתוני� שלמ -

 לצפות ממורי� שה� חשוב לזכור כי לא נית�; התלמיד עצמו



אות� ה� , פרשו באופ� מדויק את חוויות התלמידי�ייתארו ו

 ;מלמדי�

 ;נתוני� שלמי� ועקביי� על פעילויות כיתתיות  -

ניתוח המבוסס על הקשרי� התמידיי� בי� פעילויות כיתתיות  -

מה שכולל התייחסות . לתהליכי הלמידה, לחוויות התלמיד

 ;די�לתחומי� הציבורי והפרטי של התלמי

להימנע מצירו# בלתי מוצדק של הנתוני� המתארי� מצבי�  -

 ;שוני�

 באופ� ישיר לנתוני� תיאוריה הסברתית חייבת להיות קשורה -

 .האמפיריי�

ההבנה והפירוש ; נדגיש כי החשוב ביניה� הוא הקריטריו� השני -

קבלת תלויי� ב" מה שעובר בראשו"של התנהגות הפרט ושל 

 להתנהגותו באופ� מלא ככל ע רקתמונה שלמה ובהבנה של ה

  .האפשר

  

  

  

  

  

  

  


