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 –יה לפרקטיקה בהכשרה להוראה תאורבין  קשר

  1מורים מתמחיםניתוח עבודות של חונכים ללקחים מ
 

 תקציר

מקצוע פרקטי מורכב. התכונה המייחדת את בעלי המקצוע הפרקטי המורכב היא מחויבותם  ההוראה היא

טיקה. מטרת לקֵשר בין תאוריה לפרקטיקה במהלך תהליך קבלת ההחלטות, ובמהלך הרפלקציה על הפרק

 "?יה לפרקטיקהתאורבין  המשפט: "לקשר מה פירושאתר המחקר הייתה ל

הדרכים בהן  ה שלהוביל ליצירת טקסונומישל מורים חונכים עבודות נבחרות  20ניתוח איכותני של 

בכל אחת מהן מספר סוגים ואיכויות. הדרך  . בטקסונומיה זו נמצאו שלוש דרכים של קשררהקשמתבצע 

כשהם נבדלים זה מזה,  -האחד תאורטי והשני פרקטי  -לטיעונים  עוקבים  תמתייחס - ברמע –האחת 

מתייחסת לטיעון אחד, שבו מתקיימים ביחד תאוריה  - שזירה –הדרך השנייה והמעבר ביניהם ברור. 

מתייחסת  - התאמה – תהדרך השלישישאין הבחנה ברורה ביניהם, והם משולבים זה בזה. כופרקטיקה, 

הטקסונומיה, שפותחה במאמר זה,  העל.-ייתתאורת ההתאמה בתוך התאוריות בין תאוריה פרטית ללמיד

 . להוראהבתהליכי ההכשרה  , מעין סרגל מדידה,עשויה להיות כלי עזר

 

 .ריה, פרקטיקהחונכים, תאו-מוריםהכשרה להוראה, תארנים: 

                                                 
1

 המחקר נתמך על ידי המחלקה להתמחות בהוראה )סטאז'( ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך. 
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 מבוא

שבו מתכשר ולא כתהליך  –פרקטי -טיתאור –כבר עשרות שנים שההוראה נלמדת כמקצוע אקדמי 

מודל. ההוראה נחשבת  המהווה  המכשיר להוראהאת הפרקטיקה של להוראה לומד כשוליה המחקה 

למקצוע מורכב שבו על המורה לקבל החלטות המתאימות לתלמידים הייחודיים שלו, בכיתה הייחודית 

להוראה, איפה, היא מהלך של  שלו, בתנאים הפיסיים והחברתיים הייחודים שבהם הוא מלמד. ההכשרה

 מורכבת זו.  ים לקבלת החלטות נבונות בפרקטיקהרכישת דרכ

הצעדים המרכזיים בתהליך קבלת החלטות הוא איסוף מידע על הסיטואציה ועל דרכי הפעולה  

דרך הפעולה הנכונה, בדיקת איכות הפרקטיקה שנבחרה במהלך ביצועה ולאחריה. ב ההאפשריות, בחיר

 -פועל יות והן ליכולת לחבר בינן לבין המתרחש בתאורזקוקים הן ל המוריםכים אלו לביצוע מהל

יות מסייעות בחשיפת המידע הרלוונטי, בהכרת מבחר דרכי פעולה, בהכרת תוצאות תאור. הבפרקטיקה

פוטנציאליות לכל דרך פעולה, ובשקילת כל אלו כדי לבחור בתבונה  בדרך הפעולה הרצויה למצב היחודי. 

 יות מסייעות לאחר מכן בהכרת דרכים לבדיקת איכות הפרקטיקה שנבחרה ותוצאותיה.  ורתאה

פרקטיות או להבין הלהחלטות  ותיתאוראת הדרכים ליצירת הקשר בין הללמד עלינו אך כיצד  

שלא מצאנו  יה? כדי לנסות להבין שאלה זו עלינו להקדים שאלה אחרתתאורהחלטות פרקטיות בעזרת ה

או במילים אחרות: " ?יה לפרקטיקהתאורבין  לקשר" המשפט : מה פירושמעותית בספרותלה תשובה מש

 . מאמרינו עוסק בשאלה זו מהן הדרכים בהן מתבצע הקשר? 

יה לפרקטיקה תאורבין  קשרהנסקור מה אומרת הספרות המקצועית על  בפתיחת המאמר 

 עבודות של המורים החונכים, לאחר הצגת המחקר נביא את הממצאים שזיהינו בניתוח הבהוראה

 קשרניתן ללמוד מהממצאים ביחס ל מהולבסוף, בדיון, ננסה לענות לשאלה:  המכשירים מורים מתמחים

 יה לפרקטיקה בהכשרה להוראה?תאורבין 
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  בהוראה יה לפרקטיקהתאורבין  הקשר –סקירת ספרות 

שאלה ? "פרקטיקה"ומהי  "יהאורת"פרק זה ינסה לענות על תשובת הספרות לשלוש שאלות. האחת: מהי 

; השנייה, מדוע חשוב הקשר בין העומדים בבסיס המאמר הזה באה להבהיר את המושגים והנחות היסודה

הצורך ליצור באה להבהיר שבמבנה הקיים של הכשרה להוראה אין מפלט מ יה לפרקטיקה?תאור

את הקשר הזה בתהליך  לממש ; והשלישית, מדוע קשהיה לפרקטיקהתאוראפשרויות לחיבור בין ה

 .מתממשת עד תומהההכשרה להוראה? באה להבהיר, מדוע, למרות חשיבותו, הוראת הקשר לא 

 והנחות יסוד  הבהרת מושגים

בעלי שהסבר להתרחשויות במציאות: העקרונות ושיקולי הדעת  הנותנתהיא הכללה  "תאוריה" 

ולאחר מעשה מנתחים את עשייתם  את קבלת ההחלטות שלהם עליהםמבססים מורכב מקצוע פרקטי 

 ,Korthagen) ההיא היישום והביצוע של שיקולי דעת אל "פרקטיקה" לאור העקרונות ושיקולי הדעת.

2007). 

היכולת לקשר בין תאוריה לפרקטיקה והאיכות של קשר זה מבטאות את רמת המקצוענות של בעל 

התאוריה מאפשרת בסיס רחב לתהליך המקצוע הפרקטי המורכב. כאשר הקשר מתקיים באיכות גבוהה, 

הפרקטי של קבלת ההחלטות ובקרה על מימושן, והניסיון הנצבר מההתנסות הופך לתאוריה תומכת. 

 (. Schon, 1983באופן זה מתאפשר שיפור מתמיד של הפרקטיקה )

  "על-תאוריית". "תאוריה פרטית"ו "על-תאוריית"שני מושגי משנה: נכללים מושג התאוריה ב 

(Theory ב-T היא תאוריה שנבדקה במחקר או בעבודה מדעית אחרת או שנצברה כ"חרישית )כמה ו

קטנה( היא  t-ב theory) "תאוריה פרטית" (.Munby, Russell, & Martin, 2001מקצועית קולקטיבית" )

על ניסיונם הפרקטי כפרטים ועל העל, -כרות עם תאוריותיתאוריה של אנשי מקצוע, המבוססת על ה

שלהם. לתאוריה הפרטית המעשי מסקנות מתוך הניסיון בין העל המוכרות להם ו-בורים בין תאוריותחי

כאשר לאנשי המקצוע היא כלי עזר בהעברה מפרקטיקה לפרקטיקה, ומסייעת  – אין הוכחות גורפות

 ,Korthagen, לקבל החלטות, ולערוך רפלקציה במצבים שונים בעבודתם )דעת עליהם להפעיל שיקול

2007.)   

יה לפרקטיקה אנחנו מדברים בראש ובראשונה על תאורכאשר אנחנו מדברים על חיבור בין  

שבה הם מתנסים. ית האישית שלהם אל הפרקטיקה יה הפרטתאורלחבר את ה היכולת של המורים

האישית הם שניים: האחד, מסקנות מההתנסות הפרקטית -יה הפרטיתתאורהמקורות המזינים את ה

על שהמורים לומדים כהכללה והם מנסים לתת להם משמעות -יותתאורים מכלילים והשני, שאותם המור
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ולישמם בפרקטיקה שלהם. בפועל, בתהליכי ההוראה המהלכים האלו מתרחשים באופן שוטף ומשולב 

לפני השיעור בזמן התכנון וההכנה לשיעור;  –כיוון שהמורה עורך שיקולי דעת ומיישמם בכל שלב בעבודתו 

כאשר המורה בוחן את  –ן השיעור עצמו, כאשר הוא מבצע הכרעות פרקטיות רבות; ולאחר השיעור בזמ

 התהליכים שהתרחשו ושוקל את צעדיו הבאים.

 

  הכשרה להוראההפרקטיקה בתהליך ויה תאורשל  קשרחשיבות ה

. איכות ההוראהנוגע למחקרים מצביעים על כך שאופי הקשר בין התאוריה הפרטית לפרקטיקה  

, נמצא שמתכשרים להוראה המצליחים בהתנסות בהוראה מבצעים תהליכי חשיבה תאורטיים של תכנון

מתכשרים המצליחים פחות. כמו כן נמצא, שמורים שיש להם הבנה עשירה אלה של מורכבים יותר מ שהם

קה הפרקטיעשייתם )יותר של ההוראה, כלומר תאוריות מורכבות על מעשה ההוראה, לומדים לתקן את 

נמצא, שאחד המאפיינים של כן לא רק מהצלחותיהם, אלא גם משיעורים שבהם הצליחו פחות.  (שלהם

, בה מורים מצוינים הוא יכולת החיבור שלהם בין ידע התוכן לבין הפדגוגיה שהם בוחרים להשתמש

  (. Munby, Russell, & Martin, 2001ניסיון  )ן הידע שרכשו מלהתאמה למאפייני הלומדים וב

מורים טובים מאופיינים כ"מורים קוהרנטיים", כשהתאוריות הפרטיות שלהם  , זאת ועוד 

בתחומים שונים. המורה מעשיות פתוחות ומתוחכמות, כך שהן משרתות אותם בהחלטותיהם ה

הקוהרנטית מצליחה ליישם את התאוריה הפרטית שלה באופן שבו היא פונה ללומדים, בדרכי ההוראה 

תכנים שהיא מעבירה, בפירוש שהיא נותנת למעשיה, ובמסקנות שהיא מסיקה מפירוש זה. שלה, בבחירת ה

פירוש המעשים והסקת המסקנות מרמזים  על כך שהמודעות לקשר בין התאוריה הפרטית לבין 

 (.2009הפרקטיקה מאפשרת שיפור מתמיד בהוראה )טלמור ושובל, 

יגבשו לעצמם תאפשר להם  שהם הפרטית  להכשיר מורים כך שהתאוריהנועדה ההכשרה להוראה  

כלים לחיבור בין התאוריה של הההכשרה להוראה מדגישה תרגול , מערך שיקולים איכותי. לפיכך

כתיבת "אני מאמין מקצועי" כגון:  –פרקטיקה אל התאוריה ן המ. האחד, והפרקטיקה בשני הכיוונים

( ותכנון הוראה )שובל 1995פרץ, -לימודים )בן(; קריאה ביקורתית של תכניות 2002)שובל, הלר ולידור, 

 ,(Ottesen, 2007הנחיות לביצוע רפלקציה )כגון:  –תאוריה אל ההפרקטיקה ן מ; השני, (2008ושווייד, 

 ,Darling-Hammond, Snyder( וכתיבת פורטפוליו )Ponte, Beijard & Ax, 2004ביצוע מחקרי פעולה )

2000.) 
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 מכמה סיבות: יה ופרקטיקה תאורוב לעסוק בחיבור במהלך ההכשרה להוראה חש 

אישיות מבוגרת ומעוצבת, שאינה לומדת באמצעות חיקוי אלא באמצעות  למתכשרים להוראה .א

המכשירים להוראה לבין תהליכי הבנה וביסוס ידע חדש על בסיס ידע קיים. כאשר הקשר בין 

(, דהיינו, העברה role modelingמבוסס בעיקר על דוגמה אישית לחיקוי ) המתכשרים להוראה

 & Jonesעלולה להיות מוגבלת ) המתכשריםהצלחת  ,מפרקטיקה לפרקטיקה ללא שילוב תאורטי

Straker, 2006;)  

כעצות להוראה  מתכשריםלמועברות  להוראה מכשיריםכאשר התאוריות הפרטיות של ה .ב

המתכשרים ולהפוך  "לא לעבוד" בהתנסות שלוכמרשמים במקום כחשיבה משותפת, והן עשויות 

 ,Fienmen-Nemser) םלהיות מכבידות, בלתי יעילות ולעיתים בלתי מעשיות ומתסכלות עבור

 & Dymoke) שלהם בות את ההתפתחות המקצועית העצמאיתכ(, ולעיתים הן אף מע2001

Harrison, 2006 .) 

של  מגיעים עם תאוריות פרטיות משלהם, ויחסם לתאוריות הפרטיותהמתכשרים להוראה  .ג

דומה להתייחסותם יה רחוקה ולא מעשית עבורם בתאורכ עשויה להיות המכשירים להוראה

 לתאוריות העל . 

, ולכן סביר המכשיר/ה אותםשל  ו/השונה, בדרך כלל, מאישיות ו/ה של מתכשר/ת להוראהאישיות .ד

ויתאימו אותן לפרקטיקה  יות אחרות המתאימות להםתאוריחפשו להוראה  המתכשריםלהניח ש

 . (2002)שובל, הלר ולידור, שלהם בדרכים משלהם 

מתרחשת באמצעות דיאלוג מילולי, להוראה  המתכשריםהמכשירים להוראה עם של התקשורת  .ה

לתאר  המתכשריםשכל שלביו הם למעשה תאורטיזציה של הפרקטיקה. אפילו הדרך בה בוחרים 

כת הפרקטיקה לתאוריה אירוע, שהתרחש 'כפי שהוא' עוד לפני ניתוחו, היא מהלך של הפי

(Strong & Baron, 2004 לכן, למעשה, אין .)מפלט בתהליך ההנחיה, אלא  למכשירים להוראה

 לעסוק בקשר שבין תאוריה לפרקטיקה.  

טיב   המשפיע על ניתן לומר, שהיכולת לקשר בין תאוריה לפרקטיקה היא, למעשה, יסוד מרכזי 

 .הכשרה להוראהה 
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  בתהליכי ההכשרה להוראהה לפרקטיקה יתאורר ושיקהקשיים ב

 
להוראה  שבה מתכשרים, המידה יה לפרקטיקהתאורהחשיבות הרבה של החיבור בין למרות  

אינה גבוהה  ,ת מערך שיקולים איכותיות המאפשרופרטי ותיתאורעל ל-ייתתאורלהפוך  מצליחים 

 (Korthagen, 2007) כמה סיבותלכך . יש: 

משתנים, המפנה זרקור לעבר משתנים ההעל מבודדת -ייה של תאורייתקיים פער אימננטי בין אופ .א

שבה המשתנים בלתי  ,מוגדרים מראש, לבין התאוריה הפרטית, המפרשת את המציאות החינוכית

 ;(1Korthagen, 200) מערכת היחסים ביניהם משתנה בקלותשניתנים לבידוד ו

חלוקה מוסכמת של הידע לנושאים,  בתחום החינוך אין תאוריה אחידה המקובלת על כולם, אין .ב

 ,Munby, Russell & Martin ) אין עקביות, ואף לא קוהרנטיות בין תאוריות הקשורות זו לזו

 מהלכים פרקטיים; ממנו לגזור שאפשר  (. מכיוון שכך, קשה להקנות גוף ידע יציב2001

 מכשיריהםה ושל להורא תכשריםשל המתאוריות מדעיות לעתים אינן תואמות את האינטואיציה  .ג

העל כידע פורמלי במבחן או בדיאלוג תאורטי, אך הם -לכן הם יכולים להציג את תאוריות

 ; (2002שובל, הלר ולידור, )מתקשים להטמיע ידע זה כחלק מהתאוריה הפרטית שלהם 

מתבצעת לרוב במסגרות אקדמיות המלמדות  ש. , קשורה לאופן ההכשרה להוראהסיבה זו  .ד

הזדמנויות לתרגל את למתכשרים מליות בנפרד מההתנסות בהוראה, ואינן נותנת על פור-תאוריות

   (.Jones & Starker, 2006)באופן משמעותי הקשר בין התאוריה הנלמדת לפרקטיקה 

פעולה המשפיעה על איכות פרקטיקה יה לתאורבין  קשרלמרות היות הניתן לסכם ולומר,  

כדי ה להוראה, קשה לבצעה וקשה להכשיר לביצועה. ההוראה ועליה להיות מהלך מרכזי בהכשר 

והמחקר שלפנינו  ?מהן הדרכים בהן הוא מתבצעמימוש הקשר הזה  עלינו להבין אופן לחשוב על  

 מנסה לעשות זאת. 
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 הצגת המחקר

  מינהל חברה ונוערב מורים מתמחיםהמקרה של קורס חונכים ל

תהליך ההכשרה יה לפרקטיקה בתאורין הקשר בהדרכים למימוש בחרנו להתמודד עם שאלת  

החונכים הם מצד אחד מורים ותיקים . מתמחיםמורים שילוו חונכים להכשרת קורס מסגרת להוראה ב

. מהצד השני הם מכשירים מורים להוראה בעבודתם יה ופרקטיקה ברמה זו או אחרתתאורהמקשרים 

יות, אל העבודה בשדה שבה צריך ורתאשבו הם עוברים מהמוסד האקדמי, הרווי , שלב ההתמחותבשלב 

שמכשירי הוראה אלו הם סוכנים משמעותיים בחיבור בין  ,הייתהההנחה לפתור בעיות פרקטיות. כלומר, 

נוכל יה לפרקטיקה, תאורמקשרים בין עצמם הם  שבהם האופניםאם נבדוק את לכן, יה לפרקטיקה. תאור

 .יה והפרקטיקהורתאלהכיר את הדרכים הפוטנציאליות למימוש הקשר של ה

ותיקים להיות חונכים ועובדי חינוך להכשיר מורים חונכים במינהל חברה ונוער נועדו קורסי  

המתמחים הינם מתכשרים להוראה וחינוך שסיימו את פרק הלימוד  .מתמחיםועובדי חינוך למורים 

 )חונך(.  האקדמי, התחילו בעבודה בפועל, ובשנת עבודתם הראשונה קיבלו ליווי ממורה ותיק

 בפועל מתמחהלחנוך , היה חייב כל משתתף השתתפות במפגשים הקבוצתייםעל  נוסף במהלך הקורס, 

 ד'1' עד א1נספחים ) טיים שנלמדו בקורסתאורלעקרונות  תוך התייחסות את מהלכי החונכות ולתעד

  .(2ג'2א' עד 2 םנספחיו

פיתוח  עסק בנושאים הבאים: זמן הקורסמ  2/3 :שעות 112 שלהיקף היו ב ( 3נספח ) הקורסים 

הבנת  ובהם: הערכה מעצבת ומסכמת של המורים המתמחים וכלים לחניכה, התפקיד של החונכים תפיסת 

סוגיות הוקדש לעיסוק ב מזמן הקורס 1/3. הארגון, סוגי לומדים, דרכי שיח והתמודדות עם התנגדויות

 המתמחים. אותו לימדו  רלבנטיות למקצוע 

וניתוח בסדנא או בתרגילים בין המפגשים הקורס כללו לימוד עקרונות תאורטיים, תרגול  מפגשי 

   של אירועים שהתרחשו בעברם המקצועי ובפרקטיקת החונכות שהתרחשה במקביל לקורס. כל תאוריה

 .(103נספח ו ו'4א' עד 4ים נספח) החניכההקורס ו ךתורגלה לפרקטיקה של הנחיה במהל  שהוצגה בקורס

 ת אירועי הנחיה מהשטח ולניתוחם.אלהעליוחד זמן רב במפגשים 

של שנות הוראה, לפחות, שמשמעותן ניסיון זה או אחר בחיבור  וששלתנאי הקבלה לקורס כללו ניסיון של 

 , יחד עם החובה להתנסות בחניכה בפועל במהלך הקורס, פתחותאוריה ופרקטיקה כמורים. תנאי זה

שים נערכו אחת לחודש בדרך כלל המפגאפשרות לחיבור מתמיד בין תאוריה של חונכות לפרקטיקה שלה. 

                                                 
2

 כוללים דוגמאות של עבודות תיעוד של לומדים. 2כוללים דוגמאות לתרגילם וכלים לתיעוד. נספחי   1מסמכי נספח  
3
גדולה( ותרגילים של ניתוח תיעוד פרקטי באמצעות התאוריות   Tיות שהוצגו בקורס )נספחים אלו מציגים תאור 

  שהוצגו.
 

http://media.wix.com/ugd/b43f10_6d6ad95887d04a62b58c821c654fdc0d.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_c4a425e3a6e345bc886b141fd7bba0fc.pdfdocx
http://media.wix.com/ugd/b43f10_8efe469670024e86b833bb3d37c5fa3b.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_49e346d80dd6442892964fafdf2e01ac.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_7e7d2a9d04d846d7bcea8bc5698508f5.pdf
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/  תתפים לכתוב משוב קצר על הסדנאות. בסיום כל מפגש התבקשו המשתשעו 8למשך יום לימודים של 

 . (5נספח ) הרצאות שניתנו באותו יום וכן לענות על שאלות פתוחות

על תהליכים מוגדרים  (  ו'4ד', 4 ,3 ,ד1ג, 1א, 1 ים:נספחים )קצר תרגיליםקורס נכתבו ה במהלך 

( ב8-וא 8 יםנספח ,ב6-א ו6 םנספחי) לכתוב עבודת סיכום רפלקטיבית המשתתפיםהתבקשו  בסיום מראש,

הם למידה של המתמחים ושלההכשרה שבו התרחשה התהליך של  תאורובה  עמודיםכחמישה בהיקף של 

התהליכים לתאוריה בכלל, ולתאוריות  התבקשו במפורש לקשר את המשתתפים. (ב7-ו א7ים נספח)  עצמם

  וכלים יישומיים שלמדו בקורס בפרט.

 שלבי המחקר 

( ב8-ו א8ים נספח)שכתבו מורים בחינוך העל יסודי "טובות" עבודות גמר  20ל  מתייחסמחקר זה 

שהוגשו. הבחירה הייתה בהסכמת שלושת החוקרות פה אחד.  100-מבין כ בקורס מורים חונכים שהשתתפו

 ומעלה, ומי שהציג טיעונים ברורים ומפורטים.  80הקריטריונים לעבודה טובה: ציון 

 : שלב התהייה, שלב הבחירה ושלב הניתוח.התקיימו שלושה שלבים

 שלב התהייה:

  .םצעד א. איסוף כל החומרים הכתובי

 צעד ב. קריאה וניסיון למיין את החומרים וחשיבה על דרכי הניתוח.

 שלב הבחירה:

 לניתוח.העבודות  20צעד ג. בחירת 

לבצע מחקר צעד ד. קריאת העבודות פעמים רבות, מפגשים ושיחות על אפשרויות הניתוח, קבלת החלטה 

 בקורס. את ההתייחסות לתאוריה ולפרקטיקה אצל הלומדיםאיכותני שבו ננתח 

 שלב הניתוח:

 (9 נספח)אוריה".יצעד ה. חלוקת הטיעונים בעבודות ל"תאוריה", "פרקטיקה" או "שילוב של פרקטיקה ות

התאוריה הפרטית של המורים בין דרכים ובתוכן סוגים ואיכויות שבהם מתבצע הקשר  זיהויצעד ו. 

 (9 נספח) לפרקטיקה שלהם.

 יתרונות המחקר ומגבלותיו 

מלבד היתרונות והחסרונות של מחקר איכותני באשר הוא, יש למחקר זה ייחוד. יתרונו העיקרי של 

להיכנס לפרטי פרטים בעבודות, ולאסוף אינפורמציה אוטנטית ביחס למעברים מתאוריה  המחקר ביכולת

היטב את הנלמד  שהכירו )ורדה גיל וטוסיה מירה( שתי החוקרות לפרקטיקה. תהליך זה נעשה על ידי 

ההיבט  הן הביאו אתבמהלך ניתוח העבודות להבחין במעברים משמעותיים.  ובקורסים, וידע

השפה המקצועית שדוברה במהלך דיווחו על נימי ביחס לאופן התנהלות הקורסים, פ-הסובייקטיבי

http://media.wix.com/ugd/b43f10_5aa65c5983b54626b646eebaad31cb03.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_6d6ad95887d04a62b58c821c654fdc0d.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_8efe469670024e86b833bb3d37c5fa3b.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_49e346d80dd6442892964fafdf2e01ac.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_229c98a559de4b0183c82438fdc0e947.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_a8f0d00b3bb34d6786a797380257eb50.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_8ac0b256e9e3464db70a3a236c5a9d7c.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_a8f0d00b3bb34d6786a797380257eb50.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_a9f4926cecde4893be2e93f4577d7825.pdf
http://media.wix.com/ugd/b43f10_a9f4926cecde4893be2e93f4577d7825.pdf
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היה להביא את ההיבט שובל(  החוקרת השלישית )אלה הקורסים והיחס לתכנים שנלמדו. תפקידה של 

 החיצוני, שכלל ניתוח הקשר בין תאוריה לפרקטיקה בטיעונים שהמורים העלו בכתב. -האובייקטיבי

תיעוד קרית היא העובדה שעבודה בכתב מציגה רק חלק מתהליכי החשיבה, וחסר בה מגבלת המחקר העי

מקשרים בין  הנחקריםלהציג באופן נרחב וממוקד יותר כיצד ת והמאפשר של אינטראקציות נוספות

 תאוריה לפרקטיקה. 
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 מורים מתמחיםהמכשירים להוראה של ניתוח עבודות חונכים  הממצאים

 –יות הפרטיות של החונכים לבין הפרקטיקה תאורתי דרכי קישור בין ההממצאים מצביעים על ש 

הקשר של  ה שלטקסונומיה: 1לוח ב 2-ו 1סעיפים ) ובתוכם מספר סוגים ומספר איכויות -מעבר ושזירה 

-ייתתאור( לtאוריה הפרטית)הת. כמו כן, הממצאים מצביעים על קשר התאמה בין (אוריה ופרקטיקהית

אוריה יהקשר של ת ה שלטקסונומיה: 1לוח ב 3)סעיף  וגם לה מספר סוגים ומספר איכויות (Tהעל)

האיכויות מוצגות  ה.טקסונומייה לפרקטיקה כתאורהדרכים לקישור בין מתאר את  1לוח  .(ופרקטיקה

 מהגבוהה לנמוכה.

 

טקטסים המדגימים את יה לפרקטיקה ותאורפירוט הממצאים הכולל הסברים לדרכי הקשר בין להלן 

 הסוגים והאיכויות,

 מעבר בין תאוריה פרטית לפרקטיקה - שר בין תאוריה ופרקטיקהק

כשהם נבדלים זה מזה  -פירושו שנכתבו שני טיעונים  עוקבים: האחד תאורטי והשני פרקטי   "מעבר"

יהם ברור. טיעון תאורטי הוא הכללה, שממנה ניתן להסיק מסקנות פרקטיות רבות. הטיעון  והמעבר בינ

של מה שהתרחש בפועל כפי שכתב/ה אותו המורה החונך/כת. הוא מהווה דוגמה  תאורהפרקטי הוא 

 טי. במהלך קריאת העבודות נמצא, שהמורים תאורליכולת להגדיר פעולה נדרשת בהקשר לטיעון ה

 
בין טיעונים תאורטיים לטיעונים פרקטיים בשלוש איכויות  "מעברים"ורכים שלושה סוגים של החונכים ע

 שונות. הסוגים הם:

. האינדוקציה היא מעבר ממקרה פרקטי מעבר ממקרה פרקטי לתאוריה –יעון אינדוקטיבי ט

 לעקרון המהווה הכללה של המקרה הפרטי המסביר את התהליך שהתרחש בפועל.  

מורה שהגיעה מתחום החינוך הגופני,ולא היה לה רקע מספיק בידיעת הארץ. חנכתי השנה 

נוצר מצב שבחלק גדול מהמקרים, עקב החשש שלה להוביל בתכנון, ארגון והוראה, היא 
העדיפה שאני, כבעל הידע והניסיון, אבצע עבורה את רוב הדברים. המצב שנוצר היה, שלא 

תקדם, להשתפר ולהיות מסוגלת לעצמאות נתתי לה מספיק מרחב והזדמנויות כדי לה

המהלך הזה היה מנוגד למה שלמדתי בקורס, שחונך צריך לדעת  )פרקטיקה(. בביצוע התפקיד

"לשחרר את החבל" כדי לעודד את המורה המתמחה לעבוד באופן עצמאי, ושיש לעשות זאת 

  )תאוריה(גם אם המתמחה אינו מבקש זאת, וגם אם מבחינתו זו "קפיצה למים עמוקים" 
 י.ב.ש. 
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. הדדוקציה היא מעבר מהצגת עיקרון, שיש בו מעבר מתאוריה למקרה פרקטי –טיעון דדוקטיבי  

 הכללה והסבר, אל דוגמה של מקרה פרקטי שהתרחש בפועל.

תפקידי החונך מתפצלים לשניים: מצד אחד, עזרה למתמחה להתפתח כך שיוכל לבטא את 

להיות גמיש ונכון לביקורת עצמית, ושיוכל לשנות עמדות.  ייחודו; להיות עצמאי בחשיבתו;
מצד שני, ללוותו בתהליך ההטמעה של התכנית החינוכית המוכתבת כדי שילמד בהתאם 

לתכנית הלימודים. קיים ניגוד מסוים בין שני התהליכים, ויש למצוא את הקו המאפשר לבצע 
ה כבר הטמיע את התכנית ופעל בפועל, כאשר הגעתי לחנוך, המתמח )תאוריה( את שניהם.

מו )מה אתה חושב? איך כשאר המורים, והייתי צריך, באמצעות שאלות, לעודדו לבטא את עצ

  )פרקטיקה(. .)האם אתה מסכים עם הדרך הזו?( ולסייע לו להיות ביקורתי (אתה מרגיש?
 א.ש.

הוא קיומם של . רצף טיעונים מספר מעברים רצופים בין תאוריה לפרקטיקה -רצף טיעונים  

מעברים מתאוריה לפרקטיקה ומפרקטיקה לתאוריה, הבאים בזה אחר זה, עוברים מהכללה והסבר 

פרטי -הפרטי המדגים, וחוזרים אל הכללה והסבר נוספים, ושוב מציגים מקרה פרקטי-למקרה הפרקטי

 מדגים.

מחברות,  כשצפיתי בשיעוריה הראשונים של ד. ראיתי אנדרלמוסיה: תלמידים היושבים ללא

ללא מכשירי כתיבה וללא ספרי לימוד. המפריעים לא הוצאו החוצה, לא סיכמו את דברי 
המורה והבלגן חגג. כשהיסבתי תשומת ליבה לעניין, תמיד היו לה תירוצים וסיבות להצדקת 

המצב: "בית הספר לא מוכן לקנות ספרי לימוד", "אסור לי להוציא החוצה מפריעים", וכד'. 
בתי את תשומת ליבה לבעיה יותר מפעם אחת, לא בוצע תהליך של שינוי. ולא למרות שהיס

הפסיכואנליטיקאי הבריטי ויניקוט אומר שהעיקרון הוא, )פרקטיקה(  כך הבנתי למה.-כל
ואכן, לאחר שיחות רבות, היא העלתה  )תאוריה(. שלמטופל ורק למטופל יש תשובות ברשותו

על התנהגותה. כשהיתה תלמידה היא למדה ללא  את האפשרות שהיותה דיסלקטית משפיעה
ספרים ומחברות, ואף פעם לא כתבה בהן, ולכן היא מגלה הבנה כלפי התלמידים שאינם 

ניתן לומר, שד. עשתה השלכה של מצבה ( )פרקטיקהכותבים והיא אינה רוצה להכביד עליהם. 

כיתה, וכאשר הכיתה אל כלל התלמידים. מורה צריך להפעיל תהליכים רציונאליים בניהול 
 )תאוריה(. מתנהלת, יש לאתר ילדים מתקשים ולאפשר להם מרווח להתמודדות

 ש.ל.

 הספרות מצביעה על כך שלכל אחד מסוגי המעברים יש תפקיד שונה.  

בהם מציגים אירועים שהתרחשו  -היכולת לטיעונים אינדוקטיביים מאפשרת תהליכים של ניתוח אירועים 

בה נבדקת איכות הביצוע של הפרקטיקה  -(, רפלקציה (Whitehead, 2001ר תאוריות בשדה, וניתוחם לאו

בה נלמדת איכות החשיבה  -קוגניציה -(; ומטהOttesen, 2007; Gordon, 2009בקנה המידה התאורטי )

 (. Kolb & Kolb, 2009מאחורי הטיעונים הפרקטיים והתאורטיים )

ב כיצד ליישם רעיונות תאורטיים הנראים מתאימים, ובכך יכולת לטיעונים דדוקטיביים מאפשרת לחשו

(; יצירת קוהרנטיות בין Fienmen-Nemser, 2001להעלות את רמת החשיבה ושיקול הדעת של המורים )

תאוריה לפתרונות פרקטיים שהחונכים בוחרים, וכך לגרום  להם להיות שלמים עם עבודתם )טלמור 

 (. 2006ושובל, 
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של טיעונים מאפשרת לבצע את כל התהליכים שצוינו, הן ביכולת לטיעונים היכולת למעבר רצוף 

אינדוקטיביים והן ביכולת לטיעונים דדוקטיביים. ובנוסף, היא מאפשרת לשקול ולבחור מהלכי חונכות 

תוך שמירה על קשר לאורך תהליך הוראה שלם: מההחלטות התאורטיות המתקבלות לפני פעולת 

פעולות המתרחשות במהלך החונכות הפרקטי, ומשם אל בקרת התהליכים החונכות, אל ההחלטות וה

הפרקטיים באמצעות חשיבה תאורטית עליהם, ואל עיצוב מערכת החלטות תאורטיות חדשות, וחוזר 

 (.  Harrison, Lawson & Wortley, 2005)חלילה 

 יה פרטית לפרקטיקהתאורבין  איכות המעבר – קשר בין תאוריה ופרקטיקה

ך קריאת הטיעונים, כדי לסווגם לסוגים השונים, זיהינו שאיכות המעבר בין התאוריה במהל 

 לפרקטיקה אינה אחידה, ואיתרנו שלוש דרגות שונות:  

. באיכות זו הפרקטיקה והתאוריה עוסקות קיימת הלימה ברמה גבוהה בין התאוריה לפרקטיקה 

 השני.  שתיהן באותם נושאים, והאחד מאפשר להבין טוב יותר את 

הדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת בשיחת המשוב לאחר התצפית. בשיחה בוצע הרעיון של דונלד 

. הרעיון מציע לבצע את שיחת המשוב על בסיס התיעוד שנכתב בהכנה לשיעור ()פרקטיקה שון

דיון בנושאים  –ושאילת שאלות בלי לצפות לפתרון אחד ברור. שיחה כזו משדרת ענייניות 
התברר לי שהתיעוד המפורט היה כלי מרכזי, שסייע לי  )תאוריה( אפשרות להיפתח.החשובים ו

להעמיד את הדברים באור הנכון. קריאת התיעוד שימשה ככלי בבחירת סדר העדיפויות לדיון. 
הדרך שבחרתי להציג שאלות, מבלי להצביע מראש על פתרון אחד ברור, סייעה למתמחה 

נות. השיחה החופשית הקלה רבות, ויצרה תחושה טובה של רבות ואפשרה לה לענות תשובות כ
 )פרקטיקה(. ביחד
 ג.כ. 

. ברבים מתהליכי המעבר מתאוריה לפרקטיקה קיימת הלימה חלקית בין התאוריה לפרקטיקה                

ולהפך, התאוריה מוזכרת בשמה בלבד או בהכללה של משפט אחד. תהליך כזה מצביע על חיבור בין 

לבין פרקטיקה, אלא שהחיבור אינו נכנס לפרטי התאוריה, ולכן לא ברור האם המעבר מעיד על תאוריה 

התייחסות לתכנים התאורטיים או שמא הוא מתייחס לתאוריה כסיסמה, שאין לה משמעות בעלת משקל 

 עבור הפרקטיקה. 

ת שלי נתן לי כלי וידע לגבי היכול )תאוריה( המודל של דויד קולב לגבי טיפוסי לומדים
לאפיין את המתמחה כטיפוס לומד, ויש באפשרותי לראות האם המתמחה דומה או שונה 

 )פרקטיקה( ממני כטיפוס לומד, ובהתאם לכך להתאים כלים ואסטרטגיות לעבודתו כמורה.

 א.כ.

. ברבים מתהליכי המעבר מתאוריה אין הלימה בין התאוריה לפרקטיקה או שבקשר יש טעות                

רקטיקה ולהפך, הפרקטיקה מוזכרת רק כמשהו שקרה, רק בכדי לומר 'ניסיתי זאת', בלי להיכנס לפ

 לפרטים. בתהליך זה קיים מעבר, אבל הפרקטיקה איננה באמת מדגימה את התאוריה.

הבנתי שכדי להתמודד עם ההתנגדויות לא לוקחים אותן כפגיעה אישית. המתמחה מתנגד 

 שקשה לו להתמודד איתה, והוא היה מעדיף להימנע ממנהלעיתים כי עליו לבצע משימה 
כן, אני כחונכת באה ומציעה פתרונות אפשריים, ויחד עימו מנסים לזהות את ו .)תאוריה(
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כאשר בעיות רבות נשמרות ואינן באות על פתרונן מי שסובל . )פרקטיקה( הבעיה ולפתרה

 מכך הם הלומדים עצמם. 
 ד. א.

ל מעברים בין תאוריה לפרקטיקה, ויש לשים לב לאיכותם כדי לוודא נראה, שאין די בקיומם ש 

 שהמעברים מתקיימים וממלאים את תפקידם.

 סוגי שזירה של פרקטיקה ותאוריה פרטית – קשר בין תאוריה ופרקטיקה

לעיתים קשה להבחין בטיעונים נפרדים, שיש ביניהם מעבר ברור מתאוריה לפרקטיקה או להפך,  

 טיעונים תאורטיים וטיעונים פרקטיים משולבים אלו באלו. לסוג קשר כזה קראנו שזירה. אך ניתן לזהות 

מהלכים פרקטיים, מעיד על הכנסתם של המושגים למהלכי  תאורשילוב של מושגים תאורטיים, במהלך 

החשיבה ושיקול הדעת, ולעיתים מעיד גם על חשיבה מדויקת יותר המתאפשרת בזכות המונחים 

מותאמים באופן ספציפי לרעיון שאותו רוצים להביע. יחד עם זאת, בהעדר הפרדה בין המקצועיים ה

טיעונים פרקטיים לטיעונים תאורטיים, אין מידע לגבי יכולת החיבור ביניהן, ואין אפשרות לבדוק את 

-איכות הביצוע של הפרקטיקה כנגזרת של התאוריה. כמו כן, אין עדות מספקת לתהליכים מטה

ם של חשיבה על חשיבה, כיוון שכל הטיעון כתוב ברמת חשיבה אחת. בקריאת העבודות זיהינו קוגניטיביי

 שני סוגים של שזירה, ובתוכם חמש איכויות.

. בסוג זה של שזירה הטיעון הוא תאורטי שזירה של אירועים פרקטיים במהלך הצגת תאוריה               

 ים פרקטיים.במהותו, אלא שבתוכו שולבו תזכורות של אירוע

. מהלך זה תהליך איכותיהמשותף לחונך ולמתמחה הוא כלי חיוני ליצירת  התכנון השנתי

, שהרי בתחילת השנה היה נדמה למתמחה שלי שהכול נחוץ, בחירת סדר קדימויותהוא בעצם 
מאפשר יצירת בסיס הסכמה משותף לתהליכים  התכנון השנתיהכול חיוני והכול דחוף. 

 הצפויים. 
 א.צ.

. בסוג זה של שזירה הטיעון הוא מהלכים פרקטיים תאורשזירה של מושגים תאורטיים במהלך              

 פרקטי במהותו, אלא שבתוכו שולבו מושגים שנלמדו בקורס כחלק מהלימוד התאורטי.

 טרנספורמציה רפלקטיביתבמהלך הקורס ובתפקידי כחונך למדתי והתנסיתי בתהליך של 
מתלמיד". כיוון שהייתי "טרי" בתפקיד החונכות, סוגיות שעלו בתצפיותיי במובן של "לימוד 

 שיש לי כמורה. ניהול הזמןבמורה המתמחה ובשיחותיי עימה עזרו לי לחשוב על בעיות 
 נ.מח.

למרות שהשזירה אינה חושפת במידה מספקת את היכולת לחבר תאוריה ופרקטיקה, הספרות מצביעה על 

ת והשימוש במושגים מקצועיים מאפשרים תקשורת טובה יותר עם עמיתים כך שהיכולת לשלב דוגמאו

 & ,Valencia, Martin, Place)      למקצוע, השותפים לאותה תאוריה ולאותה שפה מקצועית 

Grossman, 2006) 
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 איכות השזירה – אוריה ופרקטיקהיקשר בין ת

זיהינו שאיכות השזירה של תאוריה  במהלך קריאת הטיעונים השזורים, כדי לסווגם לסוגים השונים,

 ופרקטיקה אף היא אינה אחידה, ואיתרנו חמש דרגות שונות: 

. חלק  מהצגת תאוריה בשילוב האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התאורטי באופן מלא              

אירועים פרקטיים נותן תמונה מלאה של הרעיון התאורטי, למרות שהוא מוצג כתהליך שהתרחש 

 בפרקטיקה.

מרמה  קוגניטיביים-התפקודים המטהמהותו של תהליך החניכה היא הניסיון להעלות את 

טן", ותגובותיו לרמה מבחינת עומק המודעות: בפגישות הראשונות המתמחה עבד יותר "מהב
לרמה הנמוכה של תואם  -לבעיות המשמעת בכיתה היו תגובות "נשלפות", לא מחושבות 

בלבד לפעולות. בפעמים האחרונות הוא כבר תכנן כיצד  חוסר מודעות או מודעות מעטה
בחר להתעלם מחלק מהן, ובכך "להנמיך את  מודעלהגיב על בעיות המשמעת, ובאופן 

הכוללת  לרמה השלישית, ותואמת מרמה יותר גבוהה של חשיבהחלק  הלהבה". גישה זו הינה
שימוש מודע באסטרטגיות שונות על מנת להתמודד עם בעיות שונות. גם בחינת השיפור 

אם בפעמים הראשונות : עלייה ברמת החשיבהבדרכי הדרכה של המתמחה, מראה על 

בר תכנן טוב יותר את , הרי שבסמסטר האחרון הוא כותכנוןהדרכתו לקתה בחוסר סדר 
שיטות שהוא תכנן מראש. גם כאן נראה שהוא  –הדרכתו, והשתמש בשיטות שונות לקיימה 

שימוש מודע באסטרטגיות דהיינו , לשלב השלישי, והגיע למעשה קוגניציה-המטהעלה ברמת 

 . שונות
 א.פר. 

חלק גדול של טיעוני המורים היה . בהמושגים התאורטיים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים                

שימוש במושגים תאורטיים באופן המסייע בהבנת האירוע הפרקטי. בטיעון שלהלן הדגשנו בקו את 

 המושגים התאורטיים שנלמדו בקורס כדי להמחיש את אופן השימוש בהם.

בעבודתי עם המתמחה לא פעם, בתחילת המפגשים אתו, התפתיתי להביא בפניו עצות, 

שהלכה ", לנסות להביא את הפיתרון לפניו. אך, כפי שהבחנתי, הדבר יצר תלות בי, "להאכילו
טלפונים הביתה בשעות לא מתאימות, חיפוש אובססיבי בפלאפון. החלטתי לשנות,  –והתגברה 

ביני לבין המתמחה, לא להדגיש את ניסיוני ואת הוותק שצברתי, ליצור אווירה של שוויון 
שיתוף בעשייה ובניית תכנית עבודה הרגשת עליונות, אלא להדגיש  המקנים לי באיזשהו מקום

המעבר לא היה קל  התייחסות לרעיונותיו של המתמחה ברמה של דיאלוג.תוך  מוגדרת
למתמחה. שוב ושוב הוא ניסה לגרום לי למצוא את הפתרונות עבורו. ...אפשר לקצר כאן. אך 

, שיניתי את דרך ההתנהלות ם המתמחהלאחר תהליך למידה, מתוך הקורס והעבודה בשטח ע
של  להבליט את המסוגלות, ניסיתי עם המתמחה. הקשבתי, חזרתי על הניסוחים שלי מחדש

 המתמחה לפתור בעיות משמעת או לפחות להקטין בעיות אלו. 
 ש.בכ

ל . מוצגת תאוריה בשפה שהאירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התאורטי באופן חלקי               

פרקטיקה, אבל האירוע הפרקטי נותן תמונה חלקית בלבד מתוך הרעיון התאורטי. כמו, למשל, בדוגמה זו 

 שבה החונכת מסתפקת באזכור העובדה, שבהתחלה היו קשיים, אך היא אינה מפרטת אותם.

( מזהה את מטרותיו 1השלבים הבאים: תהליך הלמידה שבו הנחיתי את המתמחה כולל את 

( מתכנן 3( קובע מחוונים )אמות מידה( להצלחה; 2פעולה המתוכננת; ואת תוצאות ה
( קובע מוקד ללמידה אישית ותהליכים 4וצופה מראש אסטרטגיות הוראה ונוהלי בדיקה; 

 . ( עושה רפלקציה על תהליך האימון5להערכה עצמית; 
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במשך פגישותינו, בהכנה לשיעור בכיתה ובשדה, המתמחה התקשה בתחילה לזהות את 
 מטרותיו, לתכנן אסטרטגיות הוראה ולקבל החלטות. 

 ר.ע. 

. בחלק מטיעוני המושגים התאורטיים נכונים, אך אינם מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים                 

חונכים יש שימוש במושגים תאורטיים, שנלמדו בקורס ובאופן נכון, אבל השימוש הוא סתמי, -המורים

ייע בהבנת האירוע הפרקטי. גם כאן הודגשו המושגים התאורטיים שנלמדו בקורס אינו במקום, ואינו מס

 כדי להמחיש את השימוש במושגים.

אוהבת  – הלומד המסעףויצא שאני טיפוס  טיפוסי לומדים עיקריים, 4בקורס דיברנו על 
לחוש, לטעום, להתנסות לנתח ולחשוב, אך גם לומדת מציפייה ומחוויה מוחשית. המתמחה 

לומד המשלב חשיבה מופשטת ולימוד מציפייה.  – לומד ממזגי, לעומת זאת, הוא טיפוס של
כמו כן, גילינו שיש גם דמיון בינינו: שנינו טיפוסים שלומדים מצפייה, שזהו דבר שיכול לתרום 

בעבודה עם בני נוער, ולנתח אותו תוך כדי. למרות שקיים בינינו גם שוני, לא היה  לי צורך 
ם השוני או הדמיון, הצלחנו לעבוד בשיתוף פעולה, ולהתגבר על מכשולים להתמודד ע

 בתחום האישי והמקצועי.
 ש.בי. 

 

. באיכות זו, יש המהלכים הפרקטיים או שהם שגויים תאורהמושגים התאורטיים אינם קשורים ב              

או שהם שגויים. כמו, למשל,  עדיין שימוש במושגים תאורטיים שנלמדו, אך הם מוזכרים בהקשר הלא נכון

בדוגמה שלפנינו, שבה החונך משתמש במונחים של זיהוי הבעיה והגדרתה, ובאפשרות להעלות פתרונות 

אחדים לפני שמקבלים החלטה באופן המשנה את הנלמד מקצה לקצה. בקורס למדנו שעל המורה החונך 

ה החונכת מדווחת שהיא בעצם ביצעה לגרום למורה המתמחה לבצע את התהליך באופן עצמאי, וכאן המור

 את התהליכים עבורו.   

כאשר היה על המתמחה לבצע משימה, שהיה קשה לו להתמודד איתה, ראיתי שהוא העדיף 
לזהות את הבעיה להימנע ממנה. לכן אני כחונכת הצעתי לו פתרונות אפשריים, ועזרתי לו 

 . ולאחר מכן לפתרה ולהגדירה,
 א. ד. 

ירה אין די בקיומה בלבד, ויש לבדוק את איכותה. כאשר שזירה של אירועים נראה, שגם בשז 

פרקטיים מדגימה את ההסבר התאורטי, נראה שהשוזרים מבינים את התאוריה ויכולים להפוך אותה 

 תאורלשפה היומיומית המקצועית שלהם.  כמו כן, בשעה שאיכות השזירה של מושגים תאורטיים במהלך 

א גבוהה, והמושגים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים, סביר להניח שהמשתמש מהלכים פרקטיים הי

וודאות לגבי -רכש הבנה של התאוריה, ויכול לתקשר אותה עם אחרים. בכל האיכויות האחרות נותרת אי

 ההבנה התאורטית. 
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 סוגי התאמה  -(  t( לתאוריה פרטית )Tהעל )-ייתתאורקשר התאמה בין 

אוריה הפרטית היא, כפי שהגדרנו ברקע התאורטי, הכללה של הניסיון הפרקטי, וככזאת היא הת               

העל. בקריאת העבודות זיהינו שלושה סוגים של התאמה -ייתתאורמשמשת חוליית חיבור בין הפרקטיקה ל

 העל לתאוריה הפרטית:-ייתתאורבין 

מורים החונכים מעלים -עונים רבים של חונכים. בטיהעל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מזכירה את               

העל שנלמדה בקורס, המשמשת אותם בגיבוש דעתם. -ייתתאוראת התאוריה הפרטית שלהם תוך אזכור 

כמו בדוגמה שלהלן, בה השאלה המטרידה היא מתוך בתחומי התאוריה הפרטית ואילו התשובה היא 

 הבאת רעיון בשם אומרו.

יצד מציגים קשיים צפויים בלי להפחיד, אלא מתוך כוונה השאלה שהטרידה אותי הייתה כ
לסלק מוקשים מיותרים. הצעדים הנראים לי ביותר מבוססים על ארבע הצעדים שהציע פופר: 

. בניית סיטואציות שיש בהן פוטנציאל הצלחה; 2. זיהוי והגדרת פרמטרים שיגדירו הצלחה; 1
ת הפנימיים להצלחה. צעדים אלו מאפשרים זיהוי המרכיבים הגורמים להצלחה, וזיהוי המקורו

 לעמת את המתמחה עם המציאות הקשה תוך מתן תמיכה.

 פ. פ.

העל הפכה -ייתתאור. בטיעונים רבים של החונכים העל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מטמיעה את               

העל  -ייתתאור –לתאוריה פרטית, המהווה כבר חלק מהבנת המורים החונכים את תפקידיהם, והמקור 

 נעלם. כמו בקטע הבא, שבו נשמע הד למספר תאוריות שנלמדו בקורס. 

הקושי הראשון של המורים המתמחים, ולטעמי ממנו נגזרים קשיים נוספים ואחרים, הוא 

המעבר מהמסגרת הלימודית, התומכת, לעולם העבודה התובעני. מעבר מתת תרבות אחת 
אותם למד לבין העשייה. עליו להוציא מהכוח אל  לאחרת. על המורה לשלב בין התאוריות

הפועל את כל מה שלמד בשנות הכשרתו. עליו להתמודד עם הפער בין הלימודים הסטריליים 
 לבין המציאות המורכבת היומיומית.

 א.פי.

 . העל מועלית כחיזוק לתאוריה הפרטית-ייתתאור              

העל כהוכחה לצדקתה של התאוריה -ייתתאורש בסוג נוסף של טיעונים, שנמצא, נוגע לשימו 

 הפרטית. 

לפי דעתי, יחסי אנוש, כבוד, אמון ותקווה הינם מצרכים חשובים מאוד בתהליך החונכות. 
דברים אלה מחוזקים, בין היתר, במחקרים רבים שאחד מהם נערך לאחרונה על ידי ספקטור 

 תמחה "תקווה מודעת",ג'וור. ממחקר זה עולה שהחונך הטוב מעורר אצל המ-וכהן
        .לו לעמוד בקשיי היום יום המאפשרת

 א. פר.
 

העל לתאוריה הפרטית, התאוריה הפרטית עומדת -ייתתאורבשלושת הסוגים שנמצאו בהתאמת  

 העל לצורך הגדרת התאוריה שלהם.-ייתתאורבמרכז, והמורים החונכים נעזרים ב
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 איכות הקשר –( Tהעל )-ייתתאור( וtקשר התאמה בין תאוריה פרטית )

 העל.-ייתתאורבקריאת העבודות זיהינו ארבע איכויות של התאמה בין התאוריה הפרטית ו 

.  בחלק גדול של הטיעונים שניתחנו העל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מוזכרת במובן שבו הוצגה  

 מתקיימת התאמה מלאה בין שתי התאוריות.

אחת מהן היא  ייעו ויסייעו לי בתפקידי כחונך.במהלך הקורס למדתי אסטרטגיות שונות, שס
ההנחיה והיחסים  יותר על אופן איתור התנגדויות בהדרכה ומיפוין. תהליך זה מסייע לחשוב

ההנחיה וההערכה יתקיימו עפ"י מחשבה  הבינאישיים ביני ובין המתמחה. זאת, על מנת שאופן
ן בין התנגדות לשם התנגדות הבחילזה מאפשר  ותהליך רציונאלי ולא מתוך הרגש. תהליך

 להתנגדות.  לבין התנגדות למשהו שראוי
 ש.מ. 

 
. לעיתים, שינוי קטן בתאוריה הפרטית העל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מוזכרת במובן אחר מ 

העל. בדוגמה שלפנינו שני התהליכים המוצגים כאן, לימוד תאוריה וניתוח -ייתתאורמציג מובן אחר מ

העל כפי שהוצגה בקורס, -ייתתאורהם תהליכים משלימים, המפתחים זה את זה לפי התנסויות פרקטיות, 

 החונך הפך אותם בתאוריה הפרטית שלו לסותרים.  -ואילו המורה

לחזור  על מנת לשפר את דרכי החניכה בעתיד עלי לבצע שני מהלכים סותרים: האחד,

להיות פתוח לשיח חופשי  וללמוד לעומק את הידע התאורטי על ההתמחות ומרכיביה, והשני
 עם המתמחה על התנסויותיו הפרקטיות, שאינו דורש ידע תאורטי. 

 נ.מ 

. הכתיבה חשפה גם תאוריות פרטיות, שאינן נוגעות התאוריה המוצגת היא ברמה פרטית בלבד 

 כלל לנלמד בקורס, ואף סותרות את הנלמד. 

מעבר לתאוריות, לאינסוף אי אפשר לברוח. שלב הדיון והאמת האישית תמיד יגיעו. 
 התאוריות, אני מדבר עם ועל בני אדם חיים, שתאוריות אינן עובדות בקשר אליהם.

 ח.ש.

. לפעמים מופיעות בעבודות שנותחו העל בלבד-ייתתאורהתאוריה המוצגת היא ברמת  

ורה על. הכותבים מציינים את התאוריה כחשובה למ-ייתתאורהעל שלא הוטמעו, ולא הפכו ל-תאוריות

החונך, אך  הם אינם מדווחים במה. חשוב לציין איכות זאת, כיוון שמצד אחד עצם מתן ניסוח אישי 

 העל הוא שלב של הטמעה, אך עדיין לא ניתן להטמעה זו כיוון פרקטי.-ייתתאורל

העל לתאוריה הפרטית. כאשר התאוריה הפרטית מוזכרת -ייתתאורנראה שגם כאן לא די בקיום קשר בין 

העל לאשורה, ניסה את -ייתתאורהעל, המשמעות היא שמעלה הטיעון הבין את -ייתתאורשבו הוצגה  במובן

התאוריה המבוססת בפרקטיקה שלו, והטמיע  אותה כתאוריה פרטית משלו. כאשר התאוריה הפרטית 

העל או אינה מחוברת כלל, אזי המצב מעיד על שיבוש בחוליה הראשונה -ייתתאורמוזכרת במובן אחר מ

 העל לפרקטיקה. -ייתתאורשל המעבר מ

ניתוח העבודות של המורים החונכים מאפשר לנו ליצור הצעה לטקסונומיה  ,לסיכום הממצאים 

הקשר של  ה שלטקסונומיה: 1לוח המוצגת ב בהכשרה להוראה הקשר בין תאוריה לפרקטיקהדרכי של 
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. הטקסונומיה מצביעה על מורכבות הקשר הן מבחינת הסוגים הרבים הקיימים והן אוריה ופרקטיקהית

 מבחינת רמות האיכות של הקשר.
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 יה לפרקטיקהתאורהטקסונומיה ככלי עזר בקשר בין  – ומסקנות דיון

הכשרת היא תוצאה של ניתוח עבודות במסגרת  ( 1לוח ל לעשות הפניה פנימית)הטקסונומיה המוצגת כאן 

המורים החונכים נמצאים בנקודת חיבור . בה מורים לומדים להיות חונכים למורים מתמחיםאחת ש

שאם ננתח  ןייתכאך , בשעה שמתכשרים להוראה עוברים לשדה, פרקטיקהעם יה תאורקריטית של 

דרכים  נמצא ,של מדריכים פדגוגיים,  תלמידים מתכשרים להוראה, ומורים בשלבים השוניםתהליכי 

מציעה יחד עם זאת, הטקסונומיה המוצגת כאן . ואיכויות שלא נחשפו במחקר זה נוספים גיםנוספות, סו

עזר בהתמודדות יכולה כבר במבנה הנוכחי לשמש ככלי ו יה לפרקטיקהתאורדרכים בהן מתבצע הקשר בין 

 יה ופרקטיקה. תאורעם הקשיים בחיבור 

של דרכי  בדיקה ולשיפורלכלי , כרויות לשימוש בטקסונומיה. האחתאפש שלושבדיון נפרט  

וד ל ולמקולשכלככלי , השנייהו ;יה לפרקטיקה בהחלטות שמקבלים מכשירים להוראהתאורהקשר בין 

כחלק מהתכנים בתכנון קורסים ; והשלישי, להוראה יה לפרקטיקה של המתכשריםתאורן הקשר בי

הצענו שיפור של קורס  כחלק מאפשרות זו, כמעין הדגמה,. בהכשרה להוראה וכאמצעי בקרה עליהם

 המורים החונכים הספציפי שאת העבודות של המורים החונכים בו ניתחנו בעבודה זו.

 מכשירים להוראה החלטות שמקבלים יה לפרקטיקה בתאורהקשר בין דרכי בדיקה ושיפור 

יה ופרקטיקה ולא ערים לדרכים העומדות תאוראם המכשירים עצמם חלשים בקישור  

עבור המתכשרים שלהם. להלן כמה אפשרויות  יה לפרקטיקהתאורלקשר בין אמצעים להם בפניהם אין 

  :לבדיקה ולשיפור הדרכים העומדות בפניהם

 למכשירים להוראההמאפשר , מחוון, עשויה להיות כלייה לפרקטיקה תאורבין הטקסונומיה של הקשר 

יה ניתן לבדוק: האם בהחלטה ולאיכותם. בעזרת הטקסונומעצמם להיות ערניים לסוגי ההחלטות שלהם 

מתאוריה לפרקטיקה )דדוקציה( ומהפרקטיקה לתאוריה )אינדוקציה(? האם  "מעבר"מתקיים  שקיבלו

הטיעונים קשורים, ומתקיים שלהם לעצמם, לקולגות או למתכשרים להוראה בהצגת מערכת ההחלטות 

שעושים  קטיקה בהחלטותמעבר מאינדוקציה לדדוקציה ולהפך? מהי רמת ההלימה בין התאוריה לפר

  ?בעבודתם להוראה מכשירים

, מכיוון שכלי החשיבה ההכשרהידיעת הטקסונומיה עשויה גם לפתח הסתכלות חדשה על הפרקטיקה של 

למשל,  . כךחשיבה ולא בתכנים, שלעיתים קיימים לגביהם חילוקי דעותההוא אובייקטיבי, ועוסק בדרך 

יה מציע להעמיד תאוראך ב ת ספר המעמיד את ההישגים במרכזלבימתכשריו השולח את  ,מדריך פדגוגי

יה תאוריוכל לזהות שאין הלימה בין ה ,את הילד במרכז ומטיף לענות על צורכי כל אחד מהתלמידים

לפרקטיקה בלי להיכנס לוויכוח אידיאולוגי מה יותר נכון: השאיפה להישגים בית ספריים או העמדת צרכי 

 . (9)נספח  הילד במרכז
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מהיסודות של מקצוע פרקטי מורכב הוא השפה המקצועית, המשרתת את החשיבה אחד . 2 

ישתמשו במונח  שמכשירים להוראהשל בעל המקצוע ואת הקשר בין העוסקים במקצוע. קיימת סכנה, 

לקשר מקצועי בשל היותו באופנה, גם  כאשר הם לא ממש יורדים למלוא משמעותו. הצעת הטקסונומיה 

להיות מודעים לאפשרות, שאולי המושגים לא להוראה  למכשיריםלי לבדיקה עשויה לסייע שזירה ככשל  

 ממש נהירים להם או שאינם  מבינים את חיבורם לפרקטיקה. 

שומעים מאנשי מקצוע משפטים כמו "זה טוב רק בתאוריה" או "נפסיק לדבר לעיתים . 3 

ושה, שבעל המקצוע אינו מבין את הקשר ההדוק פילוסופיה ונעבור לעיקר". משמעות משפטים מסוג זה פיר

, שהקשר הזה הוא ם להוראהמכשיריבין תאוריה לפרקטיקה. הטקסונומיה עשויה להוות כלי עזר בשכנוע 

 (12)נספח  .םרמתהסוגים שהם יודעים להפעיל ואת , וראוי לבדוק את  ההכשרהחלק אינטגרלי של 

 המתכשריםיה לפרקטיקה של תאורהקשר בין מיקוד ל ושכלו

יה לפרקטיקה תאורמקשרים בין עצמם לאחר שהמכשירים להוראה מודעים לדרכים בהם הם  

. להלן כמה סונומיהקבעזרת הט יה לפרקטיקהתאורלקשר בין להוראה  לעבור ולסייע למתכשרים  ניתן

 אפשרויות העומדות בפניהם.

סוגי הקשרים כמחוון בהערכת  להוראה המכשיריםהטקסונומיה עשויה לשרת את . 1 

מחברים תאוריה ופרקטיקה. ההחלטות השגויות של להוראה עושים כשהם  כשמתכשריםואיכותם 

נוגעות, בדרך כלל, להעדר ניסיון פרקטי והעדר ניסיון בחיבור תאוריה ופרקטיקה  המתכשרים להוראה

(Little, 1990 האובייקטיביות של הטקסונומיה מאפשרת לבדוק ולבקר טיעונים של .)תכשריםהמ 

להוראה בין אם הם תלמידים להוראה ובין אם הם מורים מתמחים או מורים ותיקים הלומדים בקורס, 

המתכשרים , שאינן תמיד מתאימות לאלו של המכשירים להוראהבלי לערב את התאוריות הפרטיות של 

הלימודים, מתמודדים באופן שגוי עם הוראת פרק מתוך תכנית להוראה  מתכשרים . לדוגמה: כאשר לה

ניתן לבקש מהם לנמק את הבחירה, ואז לעקוב ביחד אחר ההנמקה ולזהות את הקושי. העלאת הנימוקים 

להעלות למודעות את העקרונות שהנחו אותם ולהמשיגם. הדיון להוראה  המתכשריםעשויה להוביל את 

לתהליכי קבלת לתת לעצמם דין וחשבון על פעולותיהם, ולהיות מודעים  להםבהנמקות עשוי לסייע 

  .ההחלטות שלהם

 למכשירים להוראהההתייחסות לתהליכים ולאיכותם, ולא רק לתכנים עצמם, עשויה לאפשר . 2

ביקורת אובייקטיבית, ולהשתחרר מרגשות כמו כעס ותסכול על שגיאה, להוראה  םילמתכשרלהעניק 

. בכך שקיבלו למרות הערות ים לחוש כשאר הם חוזרים ומבצעים תהליכי הוראה להוראה עשוי שהמתכשר

, שמקורם למתכשרלהוראה המכשיר עשויים להימנע חיכוכים גלויים או נסתרים הנוגעים להבדלים בין 

להישאר במערך  למתכשרים להוראהבאישיות ובתפיסות מקצועיות פרטיות שונות. העדר חיכוכים מאפשר 
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של המתכשרים  בטל את טיעוניהםפתיחות והקשבה מפני שאין עומדת דעה מול דעה, ואין ניסיון ל

בדיקה של הדילמה  נבדקים באמצעות כלי אוביקטיבי המאפשר, אלא להפך: טיעוניהם להוראה

 שהטיעונים מציגים, ושל האפשרויות השונות לפתרון. 

  -" חכה" –עשויה להיות עבורם כלי  ותרגולה  תכשרים להוראההצגת הטקסונומיה למ. 3 

גם כשאין להם תמיכה מקצועית נגישה, ולכל אורך ההתפתחות המקצועית שיסייע להם בהמשך דרכם, 

 . באמצעותה לחזור ולבדוק את החלטותיהם יוכלוכמורים הם שלהם 

הסבר לטיעוניהם. הטקסונומיה של  ממוריהםמבקשים להוראה  לעיתים, המתכשרים. 4 

. המתכשרים להוראהשל עשויה לשמש כשפה משותפת לניתוח הטיעונים  יה לפרקטיקהתאורבן  הקשר

וכהמחשה למשמעות  למתכשריםעשויה להיות דוגמה  מכשירי ההוראההמעקב אחר דרכי החשיבה של 

 היות מקצוע ההוראה מקצוע פרקטי ומורכב.

, לאחר שכבר סיימו את תקופת הכשרתם המוקדמת, מתכשרים להוראה בשלב ההתמחות. 5 

(. בעזרת (Feiman-Nemser, 2001דות ההכשרה )אינם נעזרים בתאוריות שלמדו זה לא מכבר במוס

הטקסונומיה ניתן להציג בפניהם קשרים בין התאוריות הנלמדות לתאוריות הפרטיות שלהם. תהליך זה 

 אינם בקיאים בתאוריה זו או אחרת שנלמדה במכללה.  כשהמכשירים להוראהיכול להתרחש גם 

בחיבור בין תאוריה ופרקטיקה. ניתן הטקסונומיה עשויה להוות כלי להתגבר על קשיים . 6 

לתרגל את הקשרים השונים, רצוי מהמציאות האוטנטית, לבדוק סוגי קשרים, ולהצביע על תהליכי שיפור 

 . באיכויות הקשר

 המתכשריםיכולה לשפר את השימוש הנכון במושגי השפה המקצועית של הטקסונומיה . 7 

מכשירים יקה עשוי להציף קושי בהבנת המושגים, ול. שימוש שגוי בזמן שזירת תאוריה ופרקטלהוראה

, מושגים המכוונים את החשיבה ושיקולי המתכשריםיכולה להיווצר הזדמנות לברר, יחד עם  להוראה

 הדעת שלהם. 

הכשרה עדיין לא הופעלה בתהליכי  יה לפרקטיקהתאורבין  הטקסונומיה של הקשרלסיום,  

תפקיד משמעותי ככלי בניתוח קשרים שיוצרים המורים החונכים , אך ניתן לשער שעשוי להיות לה להוראה

 עצמם, והמורים המתמחים בסיועם של המורים החונכים. 
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  בקרה עליהםכאמצעי בהכשרה להוראה וקורסים תכנון כחלק מהתכנים ב

מתקיימים בהכשרה להוראה תהליכים של קשר בין תיאוריה  ,כפי שציינו בסקר הספרות  

מתבקשים לעשות פעולות כמו: לנסח את ה"אני מאמין המקצועי" להוראה שרים לפרקטיקה. המתכ

לערוך רפלקציה על , שלהם כתאוריה פרטית, לתכנן את הפרקטיקה ולנמק את בחירתם באופן תאורטי

מחקרי פעולה שבהם המתכשר אמור לבנות תיאוריה ולבצע , עבודתם ולהסביר החלטות פרקטיות שנטלו

  מרכזיים: אופנים עשויה לסייע בשניהטקסונומיה  .עצמומתוך הפרקטיקה שלו 

על -של הקניית תיאוריותא להסתפק אך ורק בתהליכים מקבילים לובהרצתו  הכשרה קורסתכנון  בתהליך

שלמתכשרים תהיה הזדמנות לקשר בין התיאוריות שהם לומדים והתנסות בהוראה, אלא לדאוג לכך 

והעלאת רגל את הקשרים האפשריים בין תיאוריה לפרקטיקה הזדמנות לת ,םילפרקטיקה שבה הם מתנס

  לאפשרות להגיע לאיכויות גבוהות של קשר.  ותמודעה

הבאה לידי ביטוי ב"שזירה" של מושגים  רכישת שפה מקצועית נכונהבמהלך הקורס יש לשים לב לחשיבות 

כמו כל רכישת שפה,  רכישת השפה המקצועית, בשיח התאורטי ובפרקטיקה. באיכות גבוהה טיים תאור

(. Kelley, 2009; Orland-Barak, 2001 )פה ובמהלך עבודות בכתב -זקוקה לתרגול במהלך שיחות בעל

(, וכן Chanock, 2007התרגול צריך לכלול שימוש נכון בשפה המקצועית במהלך התקשורת בקורס )

 & Kolbועי בתוך הטכסט )קוגניטיביים לבדיקה עצמית של השזירה הנכונה של המינוח המקצ-כלים מטה

Kolb, 2009 .) 11נספח 

להשתמש ו לזמן יצירת קשר בין תיאוריה לפרקטיקהכדאי ברמת הבקרה על הקורס והצלחתו 

, דיווחים המתנהלות במהלך הקורסצות קטנות שיחות בקבובטקסונומיה כסרגל מדידה ולנתח: 

כשירים להוראה עם המתכשרים הממשוב שמנהלים ות שיחבקורס,  מתכשריםרפלקטיביים שכותבים 

ניתן לבחור בכל פעם טיעון מרכזי, ולבדוק  8נספחי . המתכשרים, ובקריאה וניתוח של רפלקציות של שלהם

האם התאוריה שגיבשו אכן  הוראהאת סוג הקשר ואת איכותו. סרגל בדיקה זה עשוי להבהיר למתכשרים ל

זו בזו אכן מתאימה, והשפה המקצועית היא העל? האם השזירה של תאוריה ופרקטיקה -יתתאורתואמת 

 במקומה? האם מתקיים מעבר בין תאוריה לפרקטיקה? ואם כן, מה מידת ההלימה ביניהם?  

תפו בקורסים של מנהל חברה ונוער. לנגד עיניהם של מאמר זה מבוסס על עבודות של מורים חונכים שהשת

 –לבין הפרקטיקה שלהם עם המתכשרים רכזות הקורס עמד הצורך בחיבור בין התיאוריה הנלמדת 

(, כמו כן, ניתן להסיק שאין 11בעקבות עבודה זו יש להציב תכנון חדש )נספח (. 3המתמחים להוראה )נספח 

המודל של קולב שעמד בבסיסו של הקורס די בעצם המעבר בין התיאוריה לפרקטיקה אלא יש לפרק את 

 - באינטרנט kolb, 1984)הפניה למודל של 
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http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm  )הכוללים  לשלבי הוראה מדורגים יותר

על; חשיפת התיאוריה הפרטית של המשתתפים בקורס; צמצום -את הצעדים הבאים: הצגה של תאוריית

הצעה לכל משתתף בקורס לבחור עקרון אחד תיאוריית העל למספר עקרונות באופן המותאם ללומדים; 

לערוך רפלקציה לאחר היישום הכוללת בדיקה של סוגי הקשר ואיכות שום, לנסות את העיקרון הזה, ליי

טיקה שבחרו או את שניהם. כל קהקשר שבוצעה, ולנסות לתקן את העיקרון התאורטי שבחרו או את הפר

ומודעות לכך שהם התהליך הזה, חשוב שיעשה מתוך הבנת חשיבות הקשר בין תאוריה לפרקטיקה 

 הליך של רכישת כלי משמעותי להמשך עבודתם.בת

 

לסיכום, עדיין יצירת קשר בין תיאוריה לפרקטיקה בתהליכי ההכשרה להוראה תהיה קשה  

ומורכבת, אבל הטקסונומיה שהוצגה במאמר זה היא צעד ראשון בניסיון להבין מה נדרש מהמכשירים 

 לממש את הקשר הזה. להוראה ומהמתכשרים לה כדי
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 אוריה ופרקטיקהיהקשר של ת ה שלטקסונומיה: 1לוח 
 
 מעבר בין תאוריה פרטית לפרקטיקה . קשר1

 סוגי המעבר 
 ה מעבר ממקרה פרקטי לתאורי –טיעון אינדוקטיבי 

 מעבר מתאוריה למקרה פרקטי –טיעון דדוקטיבי  
 מספר מעברים רצופים בין תאוריה לפרקטיקה        -רצף טיעונים  

 איכות המעבר 
 קיימת הלימה ברמה גבוהה בין התאוריה לפרקטיקה 

 קיימת הלימה חלקית בין התאוריה לפרקטיקה 
 אין הלימה בין התאוריה לפרקטיקה או שבקשר יש טעות.

 
 שזירה של פרקטיקה ותאוריה פרטית . קשר2
 .א סוגי שזירה2

 שזירה של אירועים פרקטיים במהלך הצגת תאוריה
 מהלכים פרקטיים תאורשזירה של מושגים תאורטיים במהלך 

 איכות שזירה
 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התאורטי באופן מלא

 ייםהמושגים התאורטיים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקט
 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התאורטי באופן חלקי

 המושגים התאורטיים נכונים אך אינם מסייעים בהבנת מהלכים פרקטיים
 המהלכים הפרקטיים או שהם שגויים תאורהמושגים התאורטיים אינם קשורים ל

 
 ( t( לתאוריה פרטית )Tעל )-ייתתאור. קשר התאמה בין 3

 סוגי התאמה
 העל -ייתתאורה הפרטית מזכירה את התאורי

 העל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מטמיעה את 
 העל מועלית כחיזוק לתאוריה הפרטית -ייתתאור

 איכות התאמה
 העל -ייתתאורהתאוריה הפרטית מוזכרת במובן שבו הוצגה 

 העל-ייתתאורהתאוריה הפרטית מוזכרת במובן אחר מ
 התאוריה המוצגת היא ברמה פרטית בלבד  

 העל בלבד -ייתתאורהתאוריה המוצגת היא ברמת 
 

 

  

 


