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י חקר המוח ותהליכים קוגניטיביים  אחותר ליישום ממצהנרי  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 קיים קושי אמיתי במעבר בין תיאור תהליך קוגניטיבי שמתרחש במוח תוך מ

זמן בסביבה חברתית מורכבת.   הדעות עומדת הסתכלות  אולם, בבסיס חילוקי  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 יקטיבי של מגנוני מוח ה כי תיאור אובי  ,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   איכותניים( לראות  )כפי  מתוכן  וא ה  במחקרים  ריקה  הדברים  ה  ,רטוריקה  את  מסתירה 

מאפיינים    קיימיםכי    ,רדוקציוניסטית טוענתנים במלואם. מנגד, הגישה הלא  י 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 בי להתברר כמכשול משמעות  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  תחומי משותף?  -ייגשו לחקר בין  ,הדוגל בתפיסה השנייה

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

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

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

מתבצע באמצעות הכלים של  הדובר במחקר  גם כאשר מ  .ביצועו  לששלבים שונים  המחקר וב  תכנוןב

מה הוא המידע הרלוונטי    בין החוקרים חילוקי דעות סביב השאלותעשויים להתגלות    מדעי המוח

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

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

בעיה פילוסופית נוספת    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  



ניתן   ביןכיצד  מחקר  לנושא  התחומי  - לבצע  שונות  כה  תפיסות  בעלי  דיסציפלינות  בתוכו  משלב 

עם    .נשעןהמחקר    ה עלישתחום לשנות את הפרדיגמה המדעית    בכל  וקרהנחקר? לא ניתן לצפות מח

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   קריטיפוא, לנושא ה אתגר התרגום הופך, א  .הנוטלות בו חלק

לחוקי מדע המוח הקוגניטיבי ברמת    ,חינוכיתהפסיכולוגיה  הניתן לתרגם את חוקי החינוך לחוקי  

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

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

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

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

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

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

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  נוירוללהבהרת  של  המכלול  את  המרכיבים  המדעים  בין  סמכויות    חינוך-הפרדת 

(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 

 . ולהעביר מידעייחודיים מסוגלים לאחסן, לעבד 

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

 תרבותית 

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 

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

לנוירו רלוונטי  להיות  מנת  על  כי  מבהירה,  גם  המחקר  -המחקריים המתאימים. המסגרת  חינוך, 



שבוצע בכל רמה אמור להיות מתורגם לשפות של רמות גבוהות יותר ולהיכלל בתוך מסגרותיהן.  

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

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

 הסמוכות.   
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