ההוראה וiכידומה

על האגוצנטריות של מורים ומרצים
ועל דרכים להתמודד איתה
תגובה למאמר על "קללת הודע"
תמי יחיאלי ,מכללה ירושלים והאוניברסיטה העבריתן

I

יימן משתמש במושג "קללת הידע" כדי לתאר את הגורם

הסיבה המהותית היא שהמושג " קללת הידע " משדר שהגורם

לכך שלעתים מומחים בתחום מסוים נכשלים בהסבר

לחוסר המודעות של מורים לקשיים של תלמידיהם הוא

של מונחים ותהליכים מהתחום לסטודנטים .ךאת,

הידע שלו ,מה שמשחרר כביכול את

משהו חיצוני למורה

-

לטענתו ,משום שאינם מודעים
לקשיי הלמידה וההבנה שבהם
תמ' 'ח'אל'

המורה מאחריות לכישלונו בהוראה,
המחברת מבקרת את השימוש

נתקל הסטודנט הטירון בקורסים
שבתחום  .ויימן מתאר את

המודעות ,

מצביע

על

במושג "קללת

ומצי  lJה

חוסר

הגורם

מתייחס לעוצמתה ולהיקפה של
הבעיה

היד "lJ

עצמו ,כפי שאציג להלן.

לתלות את חוסר היכולת של

לתופעה בעייתית ךו )"קללת הידע"(,

ומעלה

ואילו שלדעתי הסיבה היא במורה

הצעה להתגבר

בהוראה.

האגוצנטריות

בסיסי של הווית האדם

המורה להיכנס לראש של

לדעתי ,

תלמידיו במאפיין בסיסי של כל

הגורם

לחוסר

העיקרי

המודעות של המורה לקשיי תלמידיו
אדם

עליה באמצעות היכרות עם ממצאי
המחקרים בתחום הלמידה ויישומם

-

מאפיין

-

באגוצנטריות .במאמר

אינו

מתוארים ומודגמים מרכיביה של

שלו,

הידע

אלא

מאפיין

בסיסי של הוויתו של האדם
האגוצנטריות

האגוצנטריות ,ומו  lJלות הצ  lJות

-

-

היותו שבוי בנקודת

המבט שלו ,ללא מודעות לקיומן

ביקורת על המושג "קללת

כיצד להתגבר  lJליה ולשפר את

של נקודות מבט אחרות וללא

ההוראה והלמידה.

הידע"

יכולת ליטול נקודת מבט אחרת .
הפסיכולוג השוויצרי ך'אן פיאך'ה

אכן לעתים קרובות מורים ומרצים
בכל מוסדות החינו,ן מגן הילדים ועד להשכלה הגבוהה ,אינם
מודעים לקשיי הלמידה וההבנה של תלמידיהם  .ךהו כנראה

אחד הגורמים לכך שתלמידיהם אינם משיגים את התוצאות

המצופות מהם .2

טען כי המאפיין הבולט ביותר של חשיבת הילד הצעיר הוא
האגוצנטריות ,וכי במהלך שלבי התפתחותו והתבגרותו האדם

עובר תהליך של דצנטרציה -

יציאה

מהאגוצנטריות. 3

עם ךאת ,המושג "קללת הידע " אינו נראה לי

מתאים לתיאור מקורה של תופעה בעייתית ךו משתי סיבות :
סמנטית ומהותית .

מרגרט דונלדסון ,אחת המבקרות החריפות של פיאך'ה,
טענה שהאגוצנטריות מאפיינת את המציאות האנושית

הסיבה הסמנטית היא שידע הוא דבר חיובי ואין ליחס לו את

הכללית ואין לייחסה רק לגיל

המושג "קללה"  .אמנם פרנסיס בייקון אמר כי "ידע הוא כוח",

שמורים רבים שבויים אף הם במציאות הפנימית שלהם ,

ולעתים בני אדם משתמשים בכוח ךה למטרות שליליות ,אך

ואינם מודעים לכך שתלמידיהם חווים את ההתרחשויות

הצעיר .4

מטענתה נובע

הגישה הבסיסית שלנו לידע היא חיובית :אנחנו מעריכים

הלימודיות בדרך שונה מהם  .ךו מגבלה שקיימת אצל כולנו,

אנשים בעלי ידע ,אנחנו שואפים להיות בעלי ידע ומטרתנו

והיא אינה נובעת מרוע לב ,מאטימות או מהידע שלנו )כפי

העיקרית בהוראה היא לעךור לתלמידינו לרכוש ידע .

שטוען ויימן  (,אלא מהמבנה הפסיכולוגי המשותף לכל בני
האדם.

לדעתי ,יש לאגוצנטריות של מורים ומרצים כמה מרכיבים .

.1

ד"ר תמ' ',לא'ח' מרצה להוראת המד\)'ם

אציין כאן שנים מהם
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ע) הנ Jiה  Iרשות ההור א ה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'בהל

-

האוניברסלי והתרבותי-דיסציפלינרי

ואתאר כיצד הם באים לידי ביטוי .

המרכיב האוניברסלי של האגוצנטריות
מרכיב ךה משותף לכל בני הארם ,לעתים קרובות כאשר הארם
יורע משהו ,מרגיש משהו או חושב משהו ,הוא בטוח שכל העולם
יורע ,מרגיש וחושב כמוהו ,הוא אינו מורע לכך שררתכן שאחרים
יורעים ,חושבים או מרגישים אחרת ,אפילו אם הוא מורע לכ,ן
קשה לו מאור להשלים עם עוברה ךו ,אגוצנטריות ךו ,המשותפת
לכל בני הארם ,היא בעלת ביטוי ררחורי אצל מורים ,בעיקר בהקשר
לסגנון הריבור ולהיבטים רגשררם,
סגנון הריבון שבו נוקטים מורים יוצר לעתים קרובות את הרושם
שההוראה היא פעילות משותפת ושוויונית של מורים ותלמירים,

~

שבה כולם חולקים אותם מחשבות ורגשות ,
הנה כמה ציטוטים משיח אופררני בכיתות )הציטוטים לקוחים
מתמלילי שיעורים אותנטררם(:

הכול ברור?
הרברים ברורים למורה

-

האם הם באמת ברורים לתלמירים?

באילו פעולות נקט המורה כרי לברר אם הרברים ברורים
לתלמירים? בשאלתו של המורה אין עירור אמיתי לשאול ,

לאחר שס"מנו לךון בנושא זה ,נעבור לנושא הבא
התבטאות ךו בלשון רבים מופיעה לאחר הרצאה פרונטלית
שבה לכל הרעות לא היה ריון ,מי סררם? האם היה ריון? מיהם

העוברים לנושא הבא?
ברשותכם ,לא ארבה הפעם בךוגמאות
האם המרצה באמת ביקש את רשות הסטורנטים? ומה יקרה

אם לא יתנו לו רשות?

מכיוון שזמננו קצר ,נסתפק בציון העובךה ש.. ,
ךמנו של מי קצר? מי מסתפק בציון העוברה?

אך בחינת השיח בשיעורים ובהרצאות מביאה למסקנה כי לעתים

כפי שאתם רואים זה נובע מהנוסחה

קרובות סגנון הריבור הננקט בהם הינו אגוצנטרי,

מי רואה?

יש כמובן הברלים גרולים בין החשיבה והריבור האגוצנטרררם

ךולקינס טוען כך  ,ואילו סטר"ק מסת"ג מךברים אלו

של ילרים לאלה של מבוגרים  ,למשל ,המבוגר יכול להיות מורע

ניסוח כךה נפו'( בעיקר בהוראה בהשכלה הגבוהה ובהרצאות

לאגוצנטריות שלו ולבחור להתגבר על מגבלותיה )ג ם אם ךה כרוך

בכנסים אקרמררם  ,רוברים שונים מךכירים שמות של חוקרים

במאמ'( מצירו  (,בעור שהילר הצעיר אינו מסוגל להגיע לרמת

והוגים ומניחים שכולם מכירים אותם,

מורעות כךאת ,עם כל ךאת ,טענתו של פיאך'ה ,שהארם בהתבגרותו
מתגבר לגמרי על החשיבה האגוצנטרית ,אינה מרויקת ,

מקובל לטעון שהלשון היא אשנב לחשיבה ,ולכן אי אפשר
להתררחס לרוגמאות אלו כאל צורת התבטאות בלבר  ,הן מררצגות

היבטים רגשיים של האגוצנטריות

בהכרח גם מאפררני חשיבה ,כבר פיאך'ה טען כי ריבור אגוצנטרי

כפי שצוין לעיל ,פעמים רבות כאשר ארם חווה רגשות מסוימים

מעיר על חשיבה אגוצנטרית ,5בחשיבה האגוצנטרית אין הבחנה

הוא בטוח שכל העולם חווה את אותן רגשות  ,לרוגמה בהוראה
מורה החושב שנושא הלימור הוא מענררן ,מתקשה להעלות

בין נקורת המבט האישית לבין ךו של הסביבה ,ולכן אין ביכולתו

-

של הריבור האגוצנטרי ,שהוא הביטוי לחשיבה אגוצנטרית,

על רעתו שתלמיריו חווים את השיעור כמשעמם  ,בעבורתי

להיות מופנה לאחר ,על פי פיאך'ה ,התפתחות

כמכשירת מורים להוראת המרעים אני חווה לעתים קרובות את

אופן הריבור היא בשלושה שלבים :מריבור פרטי שאינו חברתי

הפער הךה בין מורים לתלמירים  ,אחרים מהשיעורים שמלמרות

לחלוטין ,ררך ריבור אגוצנטרי שיש לו כוונה חברתית שאינה

הסטורנטיות בכיתות האימון נתפסים על ירי התלמירים

להיות חברתי

-

ממומשת ,וער לריבור חברתי ,

כמשעממים ,כשאני מעירה להן על כ,ן חלקן מופתעות )כי לא

המורים המרברים באופן אגוצנטרי אינם עושים כך מרוע לב

שמו לבן לכך במהלך השיעור( וחלקן מתוסכלות )כי הן שמו לב

ומאטימות ,האגוצנטריות שבה הם שבוררם ,בהיותם בני ארם,

לכך שהתלמירים משועממים ,אבל אינן מבינות את הסיבה לכ,ן

גורמת להם לחשוב כי מה שהם חווים משותף להם ולתלמיריהם,

שהרי הן חושבות שהשיעור היה מענררן מאור(  ,מרוע הסטורנטיות

-

חושבות שהשיעור מענררן? משום שבמהלך הכנת השיעור נושא

אין ספק שלכל המורים יש כוונה חברתית

-

שהתלמירים ילמרו

ג'ל'ין
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השיעור מעסיק את מחשבותיהן ורגשותיהן ונעשה חלק מהן.

לעבור תהליכים רבים ,וביניהם מעבר מאינטואיציות "טבעיות"

כשהן באות לכיתה ,הן מתקשות להכיר בכך שהתלמירים באים

)"אריסטוטליות"( למערכת חרשה של אינטואיציות פיזיקליות

לשיעור עם "ראש" אחר ומ"מקום" אחר  .התלמירים אינם זוכרים

)"ניוטוניות"( .להלן רוגמה לאחר מהמעברים הנררשים מהלומר

בהכרח מה בריוק למרו בשיעור הקורם בנושא זה; הם עריין

פיזיקה :

שבויים בחוויותיהם מהשיעור שקרם )למשל שיעור ספורט(; הם

האינטואיציה היומיומית מעוררת בנו את הציפייה שגוף

לא בריוק מתעניינים בנושא; מעסיקות אותם מחשבות בנושאים

כלשהו ששום כוח פיזיקאלי אינו פועל עליו ,לא ינוע ממקומו.

שמחו'{ לבית הספר; וכרומה.

אולם המכאניקה הקלאסית מבוססת על עיקרון ההתמרה של

גליליאו וניוטון ,שלפיו גוף שאין פועל עליו כוח יכול לנוע בקו

ישר ובמהירות קבועה ער אין

המרכיב התרבותי-דיסציפלינרי של

{'ק•7

המעבר ממצב של טירון למצב של מומחה בפיזיקה ובמקצועות

האגוצנטריות
מרגישים

אחרים אינו מתמצה ברכישת ירע ומיומנויות בלבר .הוא רורש

כ"בני בית" בתחום המקצועי שלהם .הרגשה זו נרכשת לאחר

שינוי מהותי בתפיסות ובררכי החשיבה )זהו "שינוי תפיסתי",

תהליך המכונה בז'רגון החינוכי והסוציולוגי בשם "חיברות"

 .8(Conceptual Changeהמומחים אינם תמיר מורעים לשינויים

)סוציאליזציה( .כל ריסציפלינה היא לא רק ירע ,אלא גם

התפיסתיים שהם עברו במהלך התמחותם ,וחוסר המורעות פוגם

תרבות ,שפה ,ררכי חשיבה וררכי התנהלות .כרי להיות למומחה

בהוראה שלהם.

מרכיב

זה

נובע

ממומחיות

המורים,

ומכך

שהם

בריסציפלינה מסוימת ,על הארם לסגל לעצמו את כל המרכיבים

האלה ולהופכם לחלק מאישיותו המקצועית .עבור ארם הנטוע

מהו הדרכים המומלצות להתגברות על

היטב בעולם ריסציפלינרי ותרבותי מסוים ,עולם זה הופך להיות

האגוצנטריות של המורה?

ברור מאליו .לפיכך קשה לו להבין ולהרגיש את מה שחווה

כפי שויימן ממלי'( ,כרי להתגבר על האגוצנטריות ,על המורים

ארם המסתכל על עולם זה מבחו'( או ארם העושה את צעריו

בראש ובראשונה לפתח מורעות לכך שלא כל המוחות זהים.

הראשונים בעולם זה.

מורעות זו הכרחית ,אך היא אינה מספיקה .עליה להיות מלווה

ויימן מביא ערויות ממחקר המוח על ההברלים בין טירונים

בשינויים נוספים שיתרחשו בתורעתו של המורה )בבחינת "רע את

למומחים .מחקרים בתחום הוראת המרעים )המכונים Novice -

עצמך" כפי שיע'{ סוקרטס( .בעקבות המורעות לאגוצנטריות ,על

 (expert studiesזיהו הברלים רומים :המומחים לא רק יורעים

המורה לעבור תהליך של יציאה מהאגוצנטריות והתגברות עליה

יותר ופותרים בעיות מהר יותר ובצורה יעילה יותר ,אלא הם

)רצנטרציה( .בתהליך זה על המורה לסגל לעצמו ררכי הוראה

גם חושבים אחרת .6כשארם הופך להיות מומחה ,היבטים רבים

מיוחרות שיובילו למטרה

זו. 9

בתחום המומחיות שלו הופכים אצלו למובנים מאליהם והוא

סך

מתקשה להבין כיצר חושב טירון  .מטפורת התמונה והפאזל

להלן שתי הצעות למורה להתמוררות עם המרכיב האוניברסלי

כלהלן עשויה להמחיש את הבעייתיות הזאת :לעתים קרובות

של האגוצנטריות:

אנחנו נותנים לתלמירינו רק חלקים של ה"פאזל" של הירע ,בעור

חשיפת המורה לררכי החשיבה של התלמיריס באמצעות יצירת

שלנו נרמה שאנחנו נותנים להם תמונה שלמה .אחר כך אנחנו

אווירה פתוחה בכיתה המעוררת שאילת שאלות והבעת רעות.

מתפלאים מרוע הם השלימו את הפאזל שלא בררך שהתכוונו

כרי שתלמירים וסטורנטים ישיגו למירה משמעותית ס! מצר

אליה.

אחר וכרי שהמורה יהיה מורע לאופן חשיבתם מצר שני ,על

הבחנתי בפער העצום הזה בין "ראשו" של המורה לבין "ראשו"

המורה לנהל את שיעוריו באווירה פתוחה ואמפתית  .אווירה

של התלמיר ,כאשר ניסיתי ללמר את אמי להשתמש במחשב.

זו תגרום לכך שהתלמירים לא יהססו לשאול שאלות כאשר

המשימה הייתה קשה יותר משציפיתי ,שכן הסתבר לי בתהליך

לא יבינו רבר מה או להביע רעות מנוגרות לרעותיו של

זה שהיבטים רבים של השימוש במחשב הפכו אצלי למובנים

המורה .אל לו למורה להסתפק בכך שישאל "יש שאלות?",

מאליהם ,ולכן לא חשבתי שיש צורך להקריש להם תשומת לב

שכן תלמירים רבים נגועים ב"תסמונת בגרי המלך החרשים",

וזמן בהוראה של אמי .אני חשבתי שאני מספקת לה תמונה

ואינם שואלים שאלות בגלל החשש שהם היחירים שאינם

שלמה ,והתברר לי שסיפקתי לה רק חלקים של הפאזל ושלא היה

מבינים או בגלל החשש מתגובה לא הולמת של חבריהם .

בכוחה להשלים את הפאזל בכוחות עצמה.

בהפעלת אסטרטגיות הוראה המעוררות למירה פעילה !! גלום

מאמרו של ויימן מתמקר בהוראת הפיזיקה ואין להתפלא על

פוטנציאל למעורבות משמעותית של הסטורנטים בתהליכי

כך )ולא רק בשל היותו של ויימן פיזיקאי(  .מורים ומרצים בכל

הלמירה שלהם  .הפעלת אסטרטגיות הוראה אלו עשויה לספק

הריסציפלינות שבויים באגוצנטריות ,אך נראה שבפיזיקה

למורה הזרמנויות להתוורע לאופני החשיבה של תלמיריו .

המרכיב התרבותי-ריסציפלינרי של האגוצנטריות בא לירי ביטוי

לרוגמה  :המרצה יכול לעצור מרי פעם את ההרצאה ולבקש

בעוצמה רבה .כרי להיות מומחה ,ולו רק בתחום הפיזיקה הקלסית

מהסטורנטים לרון ביניהם ,בזוגות או בשלשות ,בשאלות שהוא

)ובווראי שכך הוא הרבר בתחום הפיזיקה המוררנית( ,על הארם

יפנה אליהם .התלמירים יתבקשו לרווח על תוצאות הריון,

ע) הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

וכך המרצה יקבל מ י דע על מידת הידע ועל המחשבות של

במהלך למידת הנוש א ים ו א ת דרכי ההוראה שהוכחו כ י ע י לות

התלמידים בהקשר לנושא הנלמד .

בהשגת שינויים תפיסתיים כ א לה . 14

שינוי תפיסת ההוראה של המורה ממוסר ידע למתווך ידע .על
התלמידים . 12

המורה ל ע בור ב ע צמו תהליך של שינוי תפיסה ביחס למהותה

פיתוח יכולת אמפתית  -רגשית וקוגניטיבית -

כלפי

לשם כך המורה יכול לנסות לאמ ן את נקודת המבט של התלמיד

של ההוראה  .גישות חינוכיות עכשוויות ) המכונות " גישות

בשיעור  .על המורה להיכנס לנעליו של התלמי,ד א ך כדי שי ע שה

קונסטרוקטיביסט י ות" ( רו א ות את ההוראה כת י ווך ולא כמסירת

ז א ת בהצלחה עליו ראש י ת לחלו ן א ת נעליו! במהלך הוראת

יד ע .15

מורה התופס את תפקידו כמתווך מודע לכך שעולמו

השיעור המורה צריך לדמות את עצמו מדי פ ע ם לתלמיד היושב

כמומחה בתחום שונה מ ע ולמם של הסטודנטים הטירונים  ,ושכדי

בשורה ה א חרונה בכיתה ולשאול א ת ע צמו :מה הוא חושב? כיצד

שהסטודנטים י ע ברו תהליך של ח י ברות לתחום המקצועי ,עליו

הוא מרגיש ? לו אני הייתי תלמיד בשיעור של ע צמי  ,האם השי ע ור

לתווך להם א ת התחום ה דיסציפלינרי על כל מרכיביו ) ידע  ,תרבות ,

ה י ה מעניין אותי? האם השיעור ה י ה ברור לי ? מחשבות מ ע ין אלו

שפה  ,דרכי חשיבה ,דרכי התנהלות ( ולא להסתפק בהעברת חומר.

מגבירות את המכ 1ונות והאמפתיה של המורים כלפי התלמידים .

א ימו ן תפיסת ההור א ה כתיווך יסייע לו בתהליך של התגברות על
הגישה האגוצנטר י ת בהוראה ו ע ל " קללת הידע " וי ע זור לו להב י א
לתהליכים של למידה משמ ע ותית אצל תלמידיו .

להלן שתי הצ ע ות למורה להתמודדות ע ם המרכיב התרבותי-
דיסציפל י נרי של האגוצנטריות :

הכרת הספרות המחקרית על מאפייני התפיסות של תלמידים

לסיכום  :כפי שכתב קרל ויימן

בהקשר לנושא הנלמד .מאפייני החש י בה והתפיסות של

את מודעותם של מור י ם ומרצים לפ ע ר שבין חשיבתם לבין

תלמידים נחקרו רבות בתחום הוראת המדעים במסגרת של

חשיבת תלמידיהם  ,וכך לשפר את ההוראה בכלל ואת הוראת

חקר " תפיסות שגויות " )  .13(Misconceptionsבכל מקצוע

הפיזיקה בפרט  .ממצ א י מחקר באר ן ובעולם מ ע ידים על כך .

לימוד יש לתלמידים תפיסות השונות מהתפיסות המקובלות

כפ י שאמר פ י אז'ה

המבוגר יכול להיות מודע לאגוצנטריות

באותה דיסציפלינה  .כפי שטוען ויימן  ,כדי להתגבר ע ל " קללת

שלו ולבחור להשק יע מאמ ן כדי להתגבר ע ל מגבלותיה  .המורה

הידע " על המורה להכיר את הספרות המחקרית העוסקת

ואיש הסגל האקדמי אמורים להיות מודע י ם לאגוצנטריות שלהם

במ א פייני החשיבה ובתפיסות של תלמידים במקצוע שהו א

ולמרכיב י ה ,ולהשקיע מ א מ ן כדי להתגבר ע ל מגבלותיה ועל

מלמד .ע ליו להכיר גם את שינויי התפיסה הנדרשים מתלמידיו

הכשלים הנובעים ממנה ופוגמים בהוראה הטובה.

.2

בהתיי  nס' במהלך המאמר לתלמידים או

במ א י  2004ליוויתי תלמידי תיכון שזכו

למורים  ,הכוונה הי א לתלמידים ולמורים

בתחרות " המדענים הצעירים " בישראל

בכל שלבי החינוך  ,החל מגן הילדים ועד

לתחרות העולמית שהתקיימה בפורטלנ,ד

למוסודת ההשכלה הגבוהה .

א ורגון  .פרופ' ויימן הוזמן להרצות בפני

d's conception of .3וhe chiז )Pi aget, J. (1928 .
 edge and Keganו d. London: Routוthe wor

 .ו Pa u
dren's m inds . .4ו dso n, M . (1978). Chiו Dona
NewYork: N. W. Norto n .

.5

R. (1981). Categori zation and representation
 ems by experts and nov ices .ו of physics prob
Cognitive Science, 5, 121· 152 .
בן דב,

משתתפי

ומוריהם

להם א ת תגליתו המדעית בהקשר לעיבוי
בוז-איינשטיין .ההרצאה הייתה מעניינת ,

מרתקת ובהירה וזכתה למשובים מצוינים
מכל המשתתפים .ויימן

הצליח לטעת

בקהל מ א זיניו את ההרגשה שהו א מספק

להם את ה " תמונה" )למרות שתחום התוכן

ראו הערה  3לעיל.
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