
וiכידומהההוראה

ומרציםמוריםשלהאגוצנטריותעל
איתהלהתמודדדרכיםועל
הודע""קללתעללמאמרתגובה

'ח'אל'תמ'

העבריתןוהאוניברסיטהירושליםמכללהיחיאלי,תמי

I הגורםאתלתארכדיהידע""קללתבמושגמשתמשיימן

בהסברנכשליםמסויםבתחוםמומחיםשלעתיםלכך

ךאת,לסטודנטים.מהתחוםותהליכיםמונחיםשל

מודעיםשאינםמשוםלטענתו,

שבהםוההבנההלמידהלקשיי

בקורסיםהטירוןהסטודנטנתקל

חוסראתמתארויימן .שבתחום

הגורםעלמצביע ,המודעות

הידע"),("קללתךובעייתיתלתופעה

שלולהיקפהלעוצמתהמתייחס

להתגברהצעהומעלההבעיה

ממצאיעםהיכרותבאמצעותעליה

ויישומםהלמידהבתחוםהמחקרים

בהוראה.

"קללתהמושגעלביקורת

הידע"

שהגורםמשדר "הידעקללת"שהמושגהיאהמהותיתהסיבה

הואתלמידיהםשללקשייםמוריםשלהמודעותלחוסר

אתכביכולשמשחררמהשלו,הידע-למורהחיצונימשהו

בהוראה,לכישלונומאחריותהמורה

השימושאתמבקרתהמחברת

ה lJומצי " lJהיד"קללתבמושג

שלהיכולתחוסראתלתלות

שללראשלהיכנסהמורה

כלשלבסיסיבמאפייןתלמידיו

במאמרבאגוצנטריות.-אדם

שלמרכיביהומודגמיםמתוארים

ות lJהצלות lJומוהאגוצנטריות,

אתולשפרליה lJלהתגברכיצד

והלמידה.ההוראה

ומרציםמוריםקרובותלעתיםאכן

אינםהגבוהה,להשכלהועדהילדיםמגןהחינו,ןמוסדותבכל

כנראהךהו .תלמידיהםשלוההבנההלמידהלקשיימודעים

התוצאותאתמשיגיםאינםשתלמידיהםלכךהגורמיםאחד

לינראהאינו "הידע"קללתהמושגךאת,עם . 2מהםהמצופות

 :סיבותמשתיךובעייתיתתופעהשלמקורהלתיאורמתאים

 .ומהותיתסמנטית

אתלוליחסואיןחיובידברהואשידעהיאהסמנטיתהסיבה

כוח",הוא"ידעכיאמרבייקוןפרנסיסאמנם ."קללה"המושג

אךשליליות,למטרותךהבכוחמשתמשיםאדםבניולעתים

מעריכיםאנחנוחיובית:היאלידעשלנוהבסיסיתהגישה

ומטרתנוידעבעלילהיותשואפיםאנחנוידע,בעליאנשים

 .ידעלרכושלתלמידינולעךורהיאבהוראההעיקרית

המד\('םלהוראתמרצה ',לא'ח'תמ'ד"ר . 1

למ'בהלהמכללההאקדמ'המסלול-האההוררשות Iה Jiהנע( 8

במורההיאהסיבהשלדעתיואילו

להלן.שאציגכפיעצמו,

מאפיין-האגוצנטריות

האדםהוויתשלבסיסי

לחוסרהעיקריהגורם ,לדעתי

תלמידיולקשייהמורהשלהמודעות

מאפייןאלאשלו,הידעאינו

-האדםשלהוויתושלבסיסי

בנקודתשבויהיותו-האגוצנטריות

לקיומןמודעותללאשלו,המבט

וללאאחרותמבטנקודותשל

 .אחרתמבטנקודתליטוליכולת

פיאך'הך'אןהשוויצריהפסיכולוג

הואהצעירהילדחשיבתשלביותרהבולטהמאפייןכיטען

האדםוהתבגרותוהתפתחותושלביבמהלךוכיהאגוצנטריות,

 . 3מהאגוצנטריותיציאה-דצנטרציהשלתהליךעובר

פיאך'ה,שלהחריפותהמבקרותאחתדונלדסון,מרגרט

האנושיתהמציאותאתמאפיינתשהאגוצנטריותטענה

נובעמטענתה . 4הצעירלגילרקלייחסהואיןהכללית

 ,שלהםהפנימיתבמציאותהםאףשבוייםרביםשמורים

ההתרחשויותאתחוויםשתלמידיהםלכךמודעיםואינם

כולנו,אצלשקיימתמגבלהךו .מהםשונהבדרךהלימודיות

(כפישלנומהידעאומאטימותלב,מרוענובעתאינהוהיא

בנילכלהמשותףהפסיכולוגימהמבנהאלא ,)ויימןשטוען

האדם.

 .מרכיביםכמהומרציםמוריםשללאגוצנטריותישלדעתי,

והתרבותי-דיסציפלינריהאוניברסלי-מהםשניםכאןאציין

 .ביטוילידיבאיםהםכיצדואתאר-



האגוצנטריותשלהאוניברסליהמרכיב

הארםכאשרקרובותלעתיםהארם,בנילכלמשותףךהמרכיב

העולםשכלבטוחהואמשהו,חושבאומשהומרגישמשהו,יורע

שאחריםשררתכןלכךמורעאינוהואכמוהו,וחושבמרגישיורע,

לכ,ןמורעהואאםאפילואחרת,מרגישיםאוחושביםיורעים,

המשותפתךו,אגוצנטריותךו,עוברהעםלהשליםמאורלוקשה

בהקשרבעיקרמורים,אצלררחוריביטויבעלתהיאהארם,בנילכל

רגשררם,ולהיבטיםהריבורלסגנון

הרושםאתקרובותלעתיםיוצרמוריםנוקטיםשבוהריבוןסגנון

ותלמירים,מוריםשלושוויוניתמשותפתפעילותהיאשההוראה

 ,ורגשותמחשבותאותםחולקיםכולםשבה

לקוחים(הציטוטיםבכיתותאופררנימשיחציטוטיםכמההנה

אותנטררם):שיעוריםמתמלילי

ברור?הכול

לתלמירים?ברוריםבאמתהםהאם-למורהברוריםהרברים

ברוריםהרבריםאםלבררכריהמורהנקטפעולותבאילו

 ,לשאולאמיתיעירוראיןהמורהשלבשאלתולתלמירים?

הבאלנושאנעבורזה,בנושאלךוןשס"מנולאחר

פרונטליתהרצאהלאחרמופיעהרביםבלשוןךוהתבטאות

מיהםריון?היההאםסררם?מיריון,היהלאהרעותלכלשבה

הבא?לנושאהעוברים

בךוגמאותהפעםארבהלאברשותכם,

יקרהומההסטורנטים?רשותאתביקשבאמתהמרצההאם

רשות?לויתנולאאם

 ..ש,העובךהבציון,נסתפקקצרשזמננומכיוון

העוברה?בציוןמסתפקמיקצר?מישלךמנו

מהנוסחהנובעזהרואיםשאתםכפי

רואה?מי

אלומךבריםמסת"גסטר"קואילו ,כךטועןךולקינס

ובהרצאותהגבוההבהשכלהבהוראהבעיקרנפו')כךהניסוח

חוקריםשלשמותמךכיריםשוניםרוברים ,אקרמררםבכנסים

אותם,מכיריםשכולםומניחיםוהוגים

אפשראיולכןלחשיבה,אשנבהיאשהלשוןלטעוןמקובל

מררצגותהן ,בלברהתבטאותצורתכאלאלולרוגמאותלהתררחס

אגוצנטריריבורכיטעןפיאך'הכברחשיבה,מאפררניגםבהכרח

הבחנהאיןהאגוצנטריתבחשיבה , 5אגוצנטריתחשיבהעלמעיר

ביכולתואיןולכןהסביבה,שלךולביןהאישיתהמבטנקורתבין

אגוצנטרית,לחשיבההביטוישהואהאגוצנטרי,הריבורשל

התפתחותפיאך'ה,פיעללאחר,מופנהלהיות-חברתילהיות

חברתישאינופרטימריבורשלבים:בשלושההיאהריבוראופן

שאינהחברתיתכוונהלושישאגוצנטריריבורררךלחלוטין,

 ,חברתילריבורוערממומשת,

לבמרועכךעושיםאינםאגוצנטריבאופןהמרבריםהמורים

ארם,בניבהיותםשבוררם,הםשבההאגוצנטריותומאטימות,

ולתלמיריהם,להםמשותףחוויםשהםמהכילחשובלהםגורמת

-ילמרושהתלמירים-חברתיתכוונהישהמוריםשלכלספקאין

~ 

לעתיםכילמסקנהמביאהובהרצאותבשיעוריםהשיחבחינתאך

אגוצנטרי,הינובהםהננקטהריבורסגנוןקרובות

האגוצנטרררםוהריבורהחשיבהביןגרוליםהברליםכמובןיש

מורעלהיותיכולהמבוגרלמשל, ,מבוגריםשללאלהילריםשל

כרוךךהאםם(גמגבלותיהעללהתגברולבחורשלולאגוצנטריות

לרמתלהגיעמסוגלאינוהצעירשהילרבעור ,)מצירובמאמ')

בהתבגרותושהארםפיאך'ה,שלטענתוךאת,כלעםכךאת,מורעות

 ,מרויקתאינההאגוצנטרית,החשיבהעללגמרימתגבר

האגוצנטריותשלרגשייםהיבטים

מסוימיםרגשותחווהארםכאשררבותפעמיםלעיל,שצויןכפי

בהוראהלרוגמה ,רגשותאותןאתחווההעולםשכלבטוחהוא

להעלותמתקשהמענררן,הואהלימורשנושאהחושבמורה-

בעבורתי ,כמשעמםהשיעוראתחוויםשתלמיריורעתועל

אתקרובותלעתיםחווהאניהמרעיםלהוראתמוריםכמכשירת

שמלמרותמהשיעוריםאחרים ,לתלמיריםמוריםביןהךההפער

התלמיריםיריעלנתפסיםהאימוןבכיתותהסטורנטיות

לא(כימופתעותחלקןכ,ןעללהןמעירהכשאניכמשעממים,

לבשמוהן(כימתוסכלותוחלקןהשיעור)במהלךלכךלבןשמו

לכ,ןהסיבהאתמבינותאינןאבלמשועממים,שהתלמיריםלכך

הסטורנטיותמרוע ,מאור)מענררןהיהשהשיעורחושבותהןשהרי

נושאהשיעורהכנתשבמהלךמשוםמענררן?שהשיעורחושבות
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מהן.חלקונעשהורגשותיהןמחשבותיהןאתמעסיקהשיעור

באיםשהתלמיריםבכךלהכירמתקשותהןלכיתה,באותכשהן

זוכריםאינםהתלמירים .אחרומ"מקום"אחר"ראש"עםלשיעור

ערייןהםזה;בנושאהקורםבשיעורלמרובריוקמהבהכרח

הםספורט);שיעור(למשלשקרםמהשיעורבחוויותיהםשבויים

בנושאיםמחשבותאותםמעסיקותבנושא;מתענייניםבריוקלא

וכרומה.הספר;לביתשמחו'}

שלהתרבותי-דיסציפלינריהמרכיב

האגוצנטריות

מרגישיםשהםומכךהמורים,ממומחיותנובעזהמרכיב

לאחרנרכשתזוהרגשהשלהם.המקצועיבתחוםבית"כ"בני

"חיברות"בשםוהסוציולוגיהחינוכיבז'רגוןהמכונהתהליך

גםאלאירע,רקלאהיאריסציפלינהכל(סוציאליזציה).

למומחהלהיותכריהתנהלות.וררכיחשיבהררכישפה,תרבות,

המרכיביםכלאתלעצמולסגלהארםעלמסוימת,בריסציפלינה

הנטועארםעבורהמקצועית.מאישיותולחלקולהופכםהאלה

להיותהופךזהעולםמסוים,ותרבותיריסציפלינריבעולםהיטב

שחווהמהאתולהרגישלהביןלוקשהלפיכךמאליו.ברור

צעריואתהעושהארםאומבחו')זהעולםעלהמסתכלארם

זה.בעולםהראשונים

טירוניםביןההברליםעלהמוחממחקרערויותמביאויימן

 Novice-(המכוניםהמרעיםהוראתבתחוםמחקריםלמומחים.

expert studies ( יורעיםרקלאהמומחיםרומים:הברליםזיהו

הםאלאיותר,יעילהובצורהיותרמהרבעיותופותריםיותר

רביםהיבטיםמומחה,להיותהופךכשארם . 6אחרתחושביםגם

והואמאליהםלמובניםאצלוהופכיםשלוהמומחיותבתחום

והפאזלהתמונהמטפורת .טירוןחושבכיצרלהביןמתקשה

קרובותלעתיםהזאת:הבעייתיותאתלהמחישעשויהכלהלן

בעורהירע,שלה"פאזל"שלחלקיםרקלתלמירינונותניםאנחנו

אנחנוכךאחרשלמה.תמונהלהםנותניםשאנחנונרמהשלנו

שהתכוונובררךשלאהפאזלאתהשלימוהםמרועמתפלאים

אליה.

"ראשו"לביןהמורהשל"ראשו"ביןהזההעצוםבפערהבחנתי

במחשב.להשתמשאמיאתללמרניסיתיכאשרהתלמיר,של

בתהליךליהסתברשכןמשציפיתי,יותרקשההייתההמשימה

למובניםאצליהפכובמחשבהשימוששלרביםשהיבטיםזה

לבתשומתלהםלהקרישצורךשישחשבתילאולכןמאליהם,

תמונהלהמספקתשאניחשבתיאניאמי.שלבהוראהוזמן

היהושלאהפאזלשלחלקיםרקלהשסיפקתיליוהתבררשלמה,

עצמה.בכוחותהפאזלאתלהשליםבכוחה

עללהתפלאואיןהפיזיקהבהוראתמתמקרויימןשלמאמרו

בכלומרציםמורים .פיזיקאי)ויימןשלהיותובשלרק(ולאכך

שבפיזיקהנראהאךבאגוצנטריות,שבוייםהריסציפלינות

ביטויליריבאהאגוצנטריותשלהתרבותי-ריסציפלינריהמרכיב

הקלסיתהפיזיקהבתחוםרקולומומחה,להיותכרירבה.בעוצמה

הארםעלהמוררנית),הפיזיקהבתחוםהרברהואשכך(ובווראי

למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות Iה Jiהנע(סך

"טבעיות"מאינטואיציותמעברוביניהםרבים,תהליכיםלעבור

פיזיקליותאינטואיציותשלחרשהלמערכת("אריסטוטליות")

מהלומרהנררשיםמהמעבריםלאחררוגמהלהלן("ניוטוניות").

 :פיזיקה

שגוףהציפייהאתבנומעוררתהיומיומיתהאינטואיציה

ממקומו.ינועלאעליו,פועלאינופיזיקאליכוחששוםכלשהו

שלההתמרהעיקרוןעלמבוססתהקלאסיתהמכאניקהאולם

בקולנועיכולכוחעליופועלשאיןגוףשלפיווניוטון,גליליאו

 • 7 }'קאיןערקבועהובמהירותישר

ובמקצועותבפיזיקהמומחהשללמצבטירוןשלממצבהמעבר

רורשהואבלבר.ומיומנויותירעברכישתמתמצהאינואחרים

תפיסתי","שינוי(זהוהחשיבהובררכיבתפיסותמהותישינוי

8(Conceptual Change . לשינוייםמורעיםתמיראינםהמומחים

פוגםהמורעותוחוסרהתמחותם,במהלךעברושהםהתפיסתיים

שלהם.בהוראה

עללהתגברותהמומלצותהדרכיםמהו

המורה?שלהאגוצנטריות

המוריםעלהאגוצנטריות,עללהתגברכריממלי'),שויימןכפי

זהים.המוחותכלשלאלכךמורעותלפתחובראשונהבראש

מלווהלהיותעליהמספיקה.אינההיאאךהכרחית,זומורעות

את"רע(בבחינתהמורהשלבתורעתושיתרחשונוספיםבשינויים
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