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. פרקטיקה אפיסטמולוגיתכל -קודםספר מהווה ה פעילות בתי מודרניתהמערבית הבחברה 

ידע אודות העולם ולכן הם נסמכים על האפיסטמולוגיה את מערך ה יצגיםמוסדות חינוך מ

בעקבות . ותמציאזאת האפיסטמולוגיה שטוענת שהידע שלנו משקף את ה. הרפרזנטטיבית

נות את האפיסטמולוגיה כ ניתן ל, אודותיוההנחה כי אובייקט הידע קיים במקום נפרד מהידע

בהמשך ננסה להראות כיצד תיאוריה של מורכבות משנה את . הזאת אפיסטמולוגיה מרחבית

 ומביאה אותנו להבנה אלטרנטיבית של  ותיאורהאפיסטמולוגיה המרחבית של רפרזנטציה

ת סאת המקום של אפיסטמולוגיה מרחבית תופ. ס בינו לבין המציאותטיב הידע והיח

 טוב יותר תיאור אחרי חיפוש לאחר הידע הוא לא חיפוש האפיסטמולוגיה הזמנית שמניחה כ

חיפוש . ל אינטראקציה עם המציאותת יותר ש דרכים מורכבות ויצירתיואחראלא חיפוש 

 דרכים המאפשרתמורכבות יותר ויותר  מציאות כינוןתהליך יצירתי של  הינו הידע אחר

פיתרונות , מבחינת הפרספקטיבה של תיאוריית המורכבות. מגוונות של אינטראקציה ויצירה

ישנן רק אינטראקציות שמובילות לאינטראקציות ופיתרונות זמניים ; סופיים אינם קיימים

ת החינוך  במוסדו המקובלתת הידעסאך תמונה זאת שונה בתכלית מתפי. מורכבים יותר

  .המערביים

  

 התרבות המערבית מבססת את הלמידה הבית ספרית על האפיסטמולוגיה ,כאמור

בית הספר נמצאת דווקא של מוסד  וכאן חשוב לציין כי בבסיס. הרפרזנטטיבית

 ת ספרי הביתההחוויולכן במרכז , אפיסטמולוגיה ולא תיאוריה פוליטית או אתית כלשהו

האופי הרפרזנטטיבי של . א דווקא הקניית הידע בכללותו אלחינוךה אלעומד 

צג את המציאות ייתאר ולהאפיסטמולוגיה מראה כי הידע שתלמיד מקבל בבית הספר אמור ל

 יש .כאשר תהליך ההכרה מפריד בין האובייקט לסובייקט ההכרה, הקיימת בנפרד ממנו

 מפרקטיקה של מחקרים טוענים כי התזוזה.  כזהיה הלהדגיש כי המצב הנוכחי לא תמיד 

מטרה מעורבות התלמידים בדרכי העולם באמצעות קשרים ה ל ששמה ל,פרזנטציה, תצוגה

 17- וה16- ה במאות ,רפרזנטציה, ייצוגשונתה לפרקטיקה של ) כמו חונכות(עם מבוגרים 

 לאחר . לפני כן ילדים היו מעורבים באופן ישיר בחיים. עם שינוי במעמד הילדים בחברה

 בהתחלה – את הילדים והמפריד בינם לבין עולם המבוגרים ף החינוך העוטתחוםמכן נוצר 

 מאז.   התפשט וחל על כלל האוכלוסייה19-הדבר קרה בקרב האליטות ולקראת סוף מאה ה



  לשאלההתנעש, השתקפתתיאור ו, שאלת הרפרזנטציה, כינונו של תחום החינוך הנפרד

על מנת להכין אותם למפגש וזאת תיים הילדים מובדלים מהחיים האמי. המרכזית בחינוך

בית /ייצוג של העולם בתוך התחום המלאכותי של חינוךה יש ליצור את ך ולשם כםאית

כיצד ובאיזה אופן : כאן נוצרת גם שאלה של בחירת הייצוג המתאים ושל אופי הייצוג. ספר

   ?אמיתות התיאור את כיצד לוודא  .יש להציג את העולם לתלמידים

  

גיון של רפרזנטציה יהכנגד השהוצגו משמעותיות  רתיותוקביביע על שתי טענות ניתן להצ

  . בית ספרית

  

נטען כי רק , כך.  טענות המבוססות על למידה ועל הפער הבלתי נמנע בין הוראה ללמידה. א

החוויה הבית ספרית נעשית , באמצעות המעורבות הפעילה בפרקטיקה של העולם האמיתי

 מנותק מהעולם המוצג ולכן נטול  כי קוריקולום רפרזנטטיביןנטע. יםמשמעותית עבור הילד

תומכי הקוריקולום המסורתי טוענים כי החינוך אמור לא רק ,  כנגד זה.יתמשמשמעות מ

 אלא לחבר בינו לבין מסורת  ויחסים חברתייםמעשי של העבודההלהביא את הילד לעולם 

מייצג למיוצג שקיים באפיסטמולוגיה נטען כי דווקא המרחק בין ה, כמו כן; תרבותית

 ביקורתית וכי לא ניתן לפתח שיח אפשרות לפתח עמדההרפרזנטטיבית הוא חיוני עבור 

 של הסתגלותהסוציאליזציה וה  אתעיקרית מטרהכלה ורתי במערכת החינוך ששמה ביק

 .לסביבההתלמיד 

  

 סיסה שלבבעומדת תיאורית - כנגד עיקר הגישה הרפרזנטטיביתת שחותרטענה. ב

, ק דרידה' זנודעהצרפתי הפילוסוף ה מופיעה אצל ו זביקורת. ספרית-אפיסטמולוגיה הביתה

, במקביל". פיזיקה של הנוכחות-המתה"קונסטרוקציה שמבקרת את - במסגרת תיאוריית הדה

ביקורת נוקבת על האפיסטמולוגיה המרחבית נוצרה בעקבות תיאוריית המורכבות והחשיבה 

,  תיאוריית המרכבות משנה מכל וכל את הדיכוטומיה המסורתית של ייצוג והצגה.המורכבת

  .ובונה אלטרנטיבה אפיסטמולוגית אחרת, רפרזנטציה ופרזנטציה

  

 מערכת זומערכת מורכבת . מערכת מורכבתבתור  המורכבות רואה את העולם תתיאורי

 אחד של כל" הרדהו" ש הדדייםמהווה מכלול יחסים וקשריםהיא ; שלא ניתן לצמצמה

מערכת הייצוג , משום כך.  ותשפיע על המשך תפקודהשנה את כל המערכתתממרכיביה 

על , הרי כל ייצוג בנוי על צמצום ועל הבחירה הרדוקטיבית. המורכבת הוא בלתי אפשרי

 את העולם למערכת םמודל הדיסציפלינות האקדמיות מצמצ, כך. ההבחנה בין העיקר לטפל

רחוק מודל זה יהיה בהכרח , אליבא דתיאוריית המערכות המורכבות, אך. כללים או חוקים

הקשרים במערכת יש לציין כי . צדדי של העולם- אצלנו דימוי מעוות וחדדויצורמהמציאות 



צמצום מה תהיה התוצאה של המורכבת אינם בעלי אופי ליניארי ולכן לא ניתן לנבא מראש 

  .  תוך כדי הסרת חלק ממרכיביההמערכת

  

אך במקרה של מערכות מורכבות הבנה , נכון הוא כי ההבנה היא תוצאה של רדוקציה, בכןו

 מהמודלים צפותלא ניתן ל, לכן.  ומוטעית במהותהבהכרח תהיה מעוותתרדוקטיבית 

 אותנו מדרגה יעלוומציאות  הקבוע של התיאורלנו את השיספקו המייצגים את העולם 

תיאוריית המורכבות רואה ידע ,  לעומת זאת.לאחר מדרגה בסולם קדמת הידע והמדע

תהליך של משא ומתן שבאמצעותו כ;  של אינטראקציה בין סובייקט לאובייקט הידעתהליךכ

מקרב אותנו בהכרח אינו זה משא ומתן . תמונת המציאותאנו כל הזמן מכוננים מחדש את 

המערכת המורכבת של , אך זמניים, לאמת המוחלטת אלא יוצר מודלים מורכבים יותר ויותר

 –קיים במימד אחר  הוא ;ל העולם כשלעצמותיאור שאינו הידע  ,זו  מבחינה.של העולם

כך במקום מודל .  מה שאנחנו עושים ותוצאות פעולותינובמימד הפונקציונאלי של

תיאוריית המורכבות יוצרת מודל אפיסטמולוגי אחר שבמסגרתו , אפיסטמולוגי רפרזנטטיבי

אם באפיסטמולוגיה מסורתית אובייקט הידע . ין פעולותינו לתוצאותיהם ליחס בהידע קשור

 תוצאות –באפיסטמולוגיה חדשה הם , ים במרחברחקמוכאילו והמודל שמייצג אותו 

ת וחלפת על ידי אפיסטמולוגימ ת המרחבאפיסטמולוגי; ים בזמןבדל מו–הפעולות והפעולות 

ינו מתיימר לספק לנו מודל כללי של שאהכרתי תהליך  הינו ןזמת האפיסטמולוגי. הזמן

 כלים פונקציונאליים המאפשרים לנו אינטראקציה מורכבת אפשר לנו לקבלהמציאות אלא מ

יש להדגיש כי תיאוריית המורכבות מבינה יחסים זמניים לא . ועמוקה יותר עם המציאות

 כחלק , המערכתכיחסים ליניאריים ולא כמשתנה סטטי אלא כגורם דינמי שפועל מבפנים

 .האינטגראלי של

  

דיכוטומיה בין הנפש לעולם ) רטאבעקבות דק(מערכת האפיסטמולוגית המסורתית יוצרת ה

כאשר אין לנו שום יכולת לוודא כי התיאורים שלנו , או בין העולם לידע שלנו אודותיו

דיוי . פיםסבדיקת התיאורים רק יוצר תיאורים נולמשום שכל ניסיון , משקפים את האמת

.  אקציה של ידע ולמידה במושגים של פעולה ואינטרתפישה על ידי בעיה זוע לפתור ציה

קט אקטיבי אלא יצירת הכרה של עולם פסיבי על ידי סוביי אינותהליך אינטראקציה זה 

נוצר שאובייקט הידע ובאמצעותו מופיע סובייקט לאובייקט הידע שבמסגרתו קשר הדדי בין 

גם .  דיוי תואמת מאוד לתיאוריה של מערכות מורכבות שלזוגישה .  הסובייקטעל ידי

טוענת שהידע נוצר מתוך האינטראקציה שלנו עם המציאות ומשפיע חזרה על  וזתיאוריה 

הידע הוא לא אודות אמת .  הופך את העולם שלנו למשמעותי יותר עבורנומה ש, המציאות

ות צורות שונות של  אלא אודההמלאמוחלטת שאליה אנחנו מתקרבים ושמחכה לתיאורה 

  .כאשר מורכבותן הולכת וגדלה, אינטראקציות שלנו עם העולם

  



אם נתייחס ?  של אפיסטמולוגיה אלטרנטיבית עבור הפרקטיקה של בית הספרהמשמעותמה 

הופעת המציאות ולא ייחסת ל המתן הזמתליעדים של בית הספר במסגרת אפיסטמולוגי

 תהליך דינאמי ויצירתי שיוצר אינטראקציה עם החינוך הבית ספרי צריך להיות, תיאורהל

מטרת הקוריקולום אינה לאפשר לתלמידים .  ליצירת מציאות חדשהומביאהקוריקולום 

  אינו תוכנומה שחשוב .  ולבנות מודל של העולם מסביב הידע אודות המציאותאתלהקנות 

הקוריקולום .  שהוא מאפשרוהפעילות האקטיבית הקוריקולום אלא מידת המעורבות של 

. אינו מהווה מודל עולם נתון מראש אלא מערך אינטראקציות דינאמיות עם המציאות

 ונכונותו ולא גישה של חונכות  לא שאלות של תיאורתריקולום החדש עומדבמרכזו של הקו

  . אקטיביתותגובהכהסתגלות אל העולם הקיים אלא שאלת מעורבות 


