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I. על מקורות הנחיצות בהקניית תהליכי למידה  

  

ניתן לקבוע שהיא , בבואנו לסקור את הגישה הכללית להגדרת תפקידו של המורה  

והאדם ,  החשיבה והלמידה של התלמיד בפרט את מבנישלא ניתן לשנותמסתמכת על התפיסה 

בהיסתמך על מבני החשיבה ויכולות המורה נתפס כמי שיכול וצריך להעביר ידע לתלמיד .  בכלל

נתפסים ,  ה ואחרים'לפי פיאז, השינויים במבני החשיבה של האדם.  הלמידה הקיימות שלו

נוירולוגית בצירוף לגרייה כתוצר של התפתחותו ה: כלומר, כפיזיולוגיים ואינטראקטיביים 

  . הסביבתית  החודרת אל המערכת המוחית ומעצבת אותה

ס שבו "גם את הגירויים שמקורם בביה, בין הגירויים המעצבים את מבני החשיבה נמצא אמנם

תכנים אלה  מועברים על ידי המורים . תחומי ידע והרגלי עבודה, לומד הילד מיומנויות יסוד

אך בקווי ההתפתחות , כל אלה משפיעים על התפתחותו של הילד. 'כסוכני ידע'המתפקדים 

הורים או גירויים אחרים , בכוחם של המורים, לפי גישה זו, אין. הנקבעים על ידי הגנטיקה בלבד

הנחשפים לאותו , השונות בין התלמידים. אלא רק לממש אותו, לשנות את המהלך ההתפתחותי

ונותם של התלמידים הלומדים את  אותם תכנים כשהם או ש, מורה כשהם לומדים באותה כיתה

העובדה שאחד . בשונות הגנטית שבין בני האדם, לפי גישה זו, מקורם, שייכים לאותה שכבת גיל

גורם לכך שיכולות , גנטי-המקורות המשמעותיים ביותר  של היכולות האנושיות הוא זה  הביולוגי

  . שאינן ניתנות לשינוי} קרול, ה'הר{קבועות     ' תכונות'אלה נתפסות כ 

אינה מעודדת את המורה לפתח שאיפה לשנות , והתלמיד בכלל זה, תפיסה זו של האדם  

ולכן אין המורה רואה את עצמו מיועד לכך שהוא ישנה את . את התלמיד שינוי קוגניטיבי מבני

, לעבדם, שיטתיאת יכולתו של התלמיד לאסוף נתונים באופן ; דהיינו, יכולת החשיבה של התלמיד

גם יכולת .  לבחון אותם ולהסיק מסקנות, להעלות השערות, לארגנם לתוך מערך של  יחסים 

המעשה החינוכי מניח . של התלמיד  נתפסת כנתון שהמורה מניח את קיומו מלכתחילה, הלמידה

תו הטמעתו והעבר, גיבושו, כמובן מאליו גם את קיומם של תהליכי קליטת החומר על ידי התלמיד

  . לתחומים חדשים

כשהוא נפגש עם תלמיד מתקשה , כיון שהמורה איננו רואה את עצמו מיועד לשנות את התלמיד

תהיה תגובתו שהוא איננו מסוגל לשנות את התלמיד משום שהוא לא  מצויד בכלים המתאימים 

 האדם כמו שאר ההבדלים בין בני, קשייו של התלמיד. ולמעשה אין זה מתפקידו לעשות כן, לכך

מצדיקה השונות שבין בני האדם את שינוי החומר ,  לכן. נתפסים כקבועים ובלתי ניתנים לשינוי

במקום לקדם את התלמיד המתקשה כך , הנלמד לשם התאמתו לרמתו של התלמיד המתקשה

המורה לא רואה את עצמו . שיוכל ללמוד את חומר הלמודים הנמצא עתה מעל לרמתו הנוכחית



  

זאת אולי הנחת . תלמיד על מנת שיעמוד בדרישות הקולקטיביות של הכיתהכמי שישנה את ה

היסוד העומדת ביסוד הניסיונות לאפשר לתלמיד בכיתה ללמוד באופן אינדבידואלי בהתאם 

  . לרמתו האישית

ויש כאלה , קיימים הבדלים בין בני אדם באשר ליכולתם להפיק תועלת מתהליכי הוראה  

לכך ישנם שתי סיבות , כאותו משל מפורסם של לפונטין,  שנכנסו אליוס רזים כפי"היוצאים מביה

  :אפשריות

  .אך המורה מתקשה להעביר את החומר על אף שהוא בקי  בו, התלמיד מסוגל ללמוד .1

אך בכיתה ישנם תלמידים המתקשים ללמוד , המורה בקי בחומר ויודע כיצד ללמדו .2

דות על מנת שיקלטו את בדרכים המקובלות והם זקוקים לשיטות הוראה מיוח

  .  הנלמד

במקרה הראשון היא אמנם . בשני מקרים אלה הכשרת המורה לא מלאה את תפקידה

הפכה את המורה לבעל ידע אך היא לא יצרה בו את אותם הכלים שיאפשרו לו להעביר את הידע 

נויות כיון שגם כשהמורה חייב רק להעביר ידע וליצור כלים ומיומ. לתלמידיו המתקשים ללמוד

גם במקרה השני הכשרתו של המורה אינה . גרידא' צינור העברה'הוא חייב  להיות יותר מאשר 

והוא אינו מצויד  בכל אותם השיקולים ' כצינור להעברת ידע'כיון שהוא מתפקד , מספקת

משאירה אותו בלא כל אותם הדרכים שיהפכו אותו למסוגל להפוך את החומר , הדידקטיים

  .בסכמות של  התלמידלמושך ולמוטבע 

אלא עליו להפוך את  , יש לדעת שתהליך ההוראה איננו  רק תהליך של  העברת ידע

התפקיד של העברת ידע אפילו תוך שימוש בדידקטיקה טובה . התלמיד לבעל כושר לימוד עצמי

והמורה , נכון הדבר  במיוחד היום כשההורים עסוקים מאד בקריירה שלהם. לא יספיק למורה

הבעיה   ה. המצייד את הילד בערכים ובחוויות רגשיות, הורה-להיות מעין תחליףחייב 

, נעשית חמורה פי כמה כאשר המורה חייב ללמד תלמיד אחד או אוכלוסייה שלימה שבגלל טבעם

, אורגניות ; כושר קליטתם ונכונותם מוגבלים בגלל סיבות רבות ובתוכם סיבות, כושר תפיסתם

אם כל מה שיעשה , כאן העברת ידע עשויה להיתקל בקשיים רבים מאד. כלכליות  וסוציאליות 

במקרים אלה על . המורה הוא להישען על הדידקטיקה הדלה והבלתי משמעותית אליה הוכשר

עליו לשנות את כושר הלמידה של . המורה לשנות את הילד על מנת שיוכל להפיק תועלת מהנלמד

טימי של הלמידה יעריך את קשייו  ויתמודד התלמיד המתקשה על ידי שיחדור למרקם האינ

להיהפך למתווך המעצב , על המורה בצד היותו מי שמעביר את החומר עם דידקטיקה טובה. עימם

  . את כישורי הלמידה והחשיבה של התלמיד

לכך שהמורה איננו מקנה לילד מיומנויות למידה וחשיבה יש השפעה גם על האפקטיביות 

השינויים הטכנולוגיים והמדעיים . של תמורות מהירות בעולם הידעשל תהליך הלמידה בעידן 

יהיה לא רלבנטי כשיצא , המהירים והתכופים גורמים לכך שמה שהמורה מלמד את הילד היום

מצב זה מחייב שהתלמיד יהיה מצויד בצאתו מבית הספר בכלי חשיבה ולמידה . הילד מבית הספר

  . ביעילות לשינויים המתרחשים בעולם הידע המתהווהשיאפשרו לו לעדכן את הידע שלו ולהסתגל

  : לצורך זה על המורה להיות בעל שתי מיומנויות בסיסיות

  .הקניית ידע .1

  . הקניית מיומנויות למידה וחשיבה .2



  

והיא } …{" התנסות בלמידה מתווכת"הדרך הקניית מיומנויות למידה וחשיבה מכונה על ידינו 

וההתנסות בלמידה מתווכת אותם ,  הקוגניטיבית המבניתמתבססת על תיאוריית כשור ההשתנות

ובסופו של הפרק נעסוק בשאלת , נתאר בקצרה דרך זו. פיתח המחבר הראשון של מאמר זה

  .מקומו של התווך בכיתה

  

  

  מבנית -תיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית. ב  

  

ור בעל תופסת את האדם  כיצ}SCM{תורת כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית   

הבסיס לכושר . יכולת שינוי עצמי היכולה להיות מופנה לכל הכוונים; היינו, אוטופלסטיות

ההשתנות הוא יכולת הבחירה של האדם המשחררת אותו מתלות דטרמיניסטית במצב האקולוגי 

או בקיצור {הינו תוצר של תהליכי הלמידה המתווכת , כושר ההשתנות עצמו.  או הפיסיולוגי

יכולת שינוי עצמי זו היא המאפשרת את הישרדותו של האדם במציאות של סביבה .  }התווך

אין מקורה של יכולת זו במערכת האקוסיסטמית אלא מעבר לזה האדם מסוגל לשנות . משתנה

כושר ההשתנות העצמית של האדם אינו קשור למיומנויות ספציפיות או לרכישת תכנים . את עצמו

שינוי מבני משמעותו שינוי . }סטרוקטוראלי{ינוי קוגניטיבי מבני אלא אפילו לש, מסוימים דוקא

לטענתנו יכולת השינוי של האדם . בדפוסי החשיבה של האדם ללא קשר לתוכן החשיבה הספציפי

  ; היא מעבר לשלושה מחסומים הנתפסים בדרך כלל כבלתי עבירים

  .  'אורגנית וכו,  כרומוזומלית-סוג הבעיה .1

  . גיל .2

  . חומרת הבעיה .3

אנו קובעים כי האדם ; אם כן.    טענתנו אוששה על ידי מחקרים רבים שלא נביאם במסגרת זו

השאלה היא כיצד ניתן . אל מעבר למחסומים האובייקטיביים המוצבים בפניו, הוא יצור משתנה

  ?ומה מקור יכולת זו? להסביר זאת

רת כושר ההשתנות        תורת הלמידה המתווכת הינה בעלת חשיבות מרובה בהבהרת תו  

היינו להסביר את האופי , תפקיד מסביר, האחד; הקוגניטיבית המבנית ולה שני תפקידים עיקריים

התפקיד השני הוא תפקיד . זהו הערך המסביר של התיאוריה, המיוחד של האדם כיצור משתנה

.   המגדירה  את התנאים הדרושים לשם יצירת שינוי, אפליקטיבי של התיאוריה-יישומי

. התיאוריה כאמור מסבירה את הגורמים לתופעת כושר ההשתנות של הקוגניציה האנושית

שאלה חשובה ?  השאלה הראשונה היא מהם הגורמים היוצרים את כושר ההשתנות האנושי

מועברים גם , האם מלבד התכנים; היינו, מה טיבה של העברת התרבות מדור לדור, נוספת היא

דורית ישנם -לטענת התיאוריה בהעברה הבין?  פני חשיבה ייחודיםאו; קרי, מבנים קוגניטיביים

מודעים } אנחנו בני הדור המאוחר { תכנים שאלמלא היו עוברים לא היינו . א:        שני אלמנטים 

ההעברה . אגב העברת התכנים נוצרים מבנים קוגניטיביים שהם בבחינת תוצר לוואי. ב.     אליהם

ם לאדם אך המבנים הקוגניטיביים הם אוניברסאליים ומשותפים לנו התרבותית שונה אמנם מאד

מאידך מבנים קוגניטיביים אוניברסליים אלה אחראים לשונות התרבותית הרבה , ולאסקימואים



  

הנוצרים על ידי ההעברה , המבנים הקוגניטיביים היסודיים; ביתר פירוט.  שבינינו לאסקימואים

  :  התרבותית הם 

היינו , וכן נוצר הכושר לדיורסיפיקציה. ב.   כושר ההשתנות-לית התכונה האוניברס  .א

  . היכולת להיות שונים

שונות שקשה , התמיכה העיקרית בתיאוריה זו היא העובדה שיש שונות כה רבה בין בני אדם

עובדה יסודית זאת היא ממילא גם אחת מנקודות החולשה . להסביר אותה רק מבחינה גנטית

ה אינו מספק הסבר משכנע לגיוון העצום שבין בני אדם 'פיאז. ה’ל פיאזהבולטות בתיאוריה ש

ה האינטליגנציה מתפתחת מתוך ’לדעת פיאז. מבחינת סגנונות חשיבתם ובעיקר רמת תפקודם

כיון שכך הוא גורס ששלבי .  המגע הבלתי אמצעי של האדם עם הגירויים שמספקת לו הסביבה

שהרי ההתפתחות היא תוצר של הבשלות , ם בכל העולםההתפתחות של האדם שווים לכל בני האד

וכיון , הקונסטנטית הנגרמת על ידי השעון הביולוגי שקיים אצל כל בני אדם בשווה

שהאינטראקציה עם גרויי הסביבה מוכתבת על ידי הבשלות הפנימית חייבים השלבים להיות 

היינו היכולת , ביות עצמןשהסכמות הקוגניטי, תורת הלמידה המתווכת מניחה, מאידך. קבועים

שני אנשים , גם אם ניטול לדוגמא, ולכן. לעבד נתונים לכלל סכמות היא תוצר של התווך האנושי

ובעלי מטען גנטי דומה עשויים להימצא הבדלים תהומיים בינהם בשל איכות וכמות , בני אותו גיל

ה יש לאדם תפקיד ’ פיאזאצל, בניגוד לגישתו של פוירשטין. התיווך השונה שכל אחד מהם קיבל

אך אין לאדם תפקיד , של גירוי כמו שאר הגירויים הקיימים בעולם הגורמים לשינוי סכמות

מניחה שיכולת הלמידה האנושית , תורת כושר השתנות הקוגניטיבית המבנית, אם כן.  מתווך

המרכזי מורה כגורם -העמדת המתווך.  גנטי אלא בתהליך התווך האנושי-מקורה אינו ביולוגי

מסבירה את טענתנו שבאמצעות הכללת תהליכי תווך ,  בהתפתחות האנושית בתיאוריה זו

. הספר עשויה לשנות את גמישותם של תהליכי הלמידה באופן מאד משמעותי-אינטנסיביים לבית

יכולים לשנות את גמישותו השכלית , האחראים על יצירת המבנים הקוגניטיביים, תהליכי התווך

מה הופך , השאלה הניצבת בפנינו עתה היא אפוא.  כל הרמות ובכל השלביםשל הלומד ב

מה היחס בין אינטראקציה של תווך לאינטראקציות ?  "תווך"אינטראקציה אנושית כל שהיא ל

וכיצד ניתן להסביר את ההשפעה המכרעת המיוחסת לתווך על פני ?  אחרות בהם מתנסה אדם

  . אחרות עולם- אדם או אדם -התקשרויות אדם 

  

    תורת הלמידה המתווכת. ג

  

ההתפתחות של המבנה הקוגניטיבי של האורגניזם לפי תיאורית הלמידה המתווכת היא 

חשיפה ישירה למקורות . 1. תוצר של שני אופני אינטראקציה בין האורגניזם לסביבתו

  .למידה מתווכת. 2. הגירוי

תקל בה היא החשיפה הישירה   החשיפה הראשונה שהילד נ”החשיפה הישירה לגירוי“  .1

חשיפה זאת יוצרת באורגניזם שינויים במאגר ההתנהגותי . למקורות הגרוי בהם הוא נתקל

שינוים אלה מחוללים שינוי באינטראקציה שלו עם , שלו ובאורינטציה הקוגניטיבית שלו

חשיפה זאת מחוללת שינוי עד לשלב שבו ישנו גיוון . הסביבה גם כשהיא נשארת קבועה

אופן זה של למידה מתאים ללמידה כפי שהיא מתוארת בתאוריות הלמידה . תנהגותי רבה



  

ה ’וכן עם גישתו הכללית של פיאג} הגישות הביהביוריסטיות כמובן { תגובה -נוסח גרוי

ה ראה את התפתחותו הקוגניטיבית של האדם כתוצאה של סביבתו ’שכן גם פיאג}, 1966{

” חשיפה הישירה”ל } 9-7סה =ספר הכנס{. ביקטיםמתוארת כאוסף של או” הסביבה”כש

  :והם , ישנם מספר מאפיינים המבדילים בינה ללמידה המתווכת

הנוף הניבט מבעד .  הגרוי מופיע ונעלם בצורה אקראית-' חשיפה הישירה'ב. א       

לשימשת המכונית הדוהרת אינו מתאים את עצמו לקצב התפיסה האיטי של הילד המתבונן 

ם גם האם המטיילת עם ילדה בעגלה אינה מתאימה את קצב הליכתה או את ולעיתי, בו

אקראיות יכולה להתייחס גם אל מוכנותו . קצב דיבורה אל כושר קליטתו של הילד הקטן

, אם כן. אך דעתו של האדם הקולט מוסחת, הגרוי עשוי להופיע בקצב מתאים. של הקולט

  .  קיימת אקראיות בהופעת הגרוי

קיימת אקראיות גם במחינת המערכת הקוגניטיבית ' ה הישירהחשיפ'ב. ב    

איה איכות עיבוד תהיה ? האם יעשה האדם הקולט את הגרוי שימוש בנתונים הנקלטים. הקולטת

; כגון, סנסורית של סימני אזהרה-אצל אנשים רבים מתרחשת קליטה תפיסתית? לאותם גרויים

אך אין ניתוח , אור צהוב ברמזור ? כננת עקיפההימצאותה של  מכונית במסלול הנגדי לפני שמתו

אך שיווי המשקל שלהם לא הופר , כמה פותחים יום יום את מכשיר הטלוויזיה. של אותם רמזים

  ? שאלו את עצמם כיצד הוא עובד והם מעולם לא

באופן זה הגירוי שמקורו , האופן השני הוא הלמידה המתווכת   - "למידה המתווכת"ה  

 שמעביר לו את האינפורמציה בדרך כלל מדובר agent{{אורגניזם על ידי סוכן בסביבה מתווך ל

המתווך עושה . המתווך מודרך על ידי כוונותיו תרבותו עולמו הרגשי. בהורה או כל אדם אחר

כ הוא עושה סלקציה ”סלקציה ובוחר קטע מסוים מתוך האירוע הנראה לו המתאים ביותר ואח

המתווך קובע את הופעת והעלמות הגירוי ומונע . חר באופן מסויםנוספת  ומעצב את הגירוי הנב

בתהליך זה מופעלים  מבני . מגירויים אחרים מלהופיע כלל לפני מקבל התווך

וכך רוכש הילד  מבנים התנהגותיים ומערכות , של הילד} הסטרוקטורות הקוגניטיביות{החשיבה

כיון . לגירוים ' חשיפה הישירה'בעקבות ה היוצרים את יכולתו להשתנות learning sets{{למידה 

על מנת ליצור את , הלמידה המתווכת הכרחית, גירויים הם תוצאה של התנסות ישירהשרוב ה

לכן גם ישנו קשר ישיר  בין שני סוגי .  התנאים ההכרחיים לקליטה טובה של הלמידה הישירה

אשונים כן תגדל יכולתו  בכמות ואיכות בשלבי ההתפתחות הרMLEככל שיקבל הילד  ,הלמידה

בגלל השפעתה של הלמידה המתווכת על קליטת הגרייה . ולהפך, לנצל את הגירויים הישירים

יכול התווך להסביר את השונות הרבה הקיימת בהתפתחות } מתווכת-הלא{הישירה 

.     הקוגניטיבית גם אצל אנשים הנמצאים באותה סביבה ומקבלים בסך הכל את אותה גרייה ישירה

ה הגורם האנושי הוא עוד גורם במסכת הגירויים הישירים שאליהם נחשף האדם ’לדעת פיאז

אין היכולת . אך אין הגורם הזה מאובחן באופן איכותי מהגירויים שאינם אנושיים, מינקותו 

. -MLEהקוגניטבית של הילד אך ורק תוצאה של תורשה כי אם שילוב של החשיפה הישירה וה

}     S-O-R} stimulus-organism-responseמאופינת על ידי הפורמולה ) 1966(ה ’גישתו של פיאז

. מסמל את המתווך האנושי הנמצא בין הגירוי לאורגניסם  H(( כש S-H-O-Rלעומת הפורמולה 

ומבנה , מערכות למידה, התנהגויות תקינות, באמצעות התווך, שהילד רוכש;פרוש הדבר 



  

יכול האדם לעבד את התכנים הנקלטים ',  חשיבתייםכלים'באמצעות אותם . אופרציונלי

האפקט של הלמידה המתווכת יוצרת באדם המקבל את ; לסיכום. באמצעות הלמידה הישירה

המתגבשות לכלל התנהגויות והרגלים , מבחר גדול של אורינטציות ואסטרטגיות, התווך

תפקיד חשוב בהבנת , תמסיבה זו יש ללמידה המתווכ.  המאפשרים התנהגות קוגניטיבית תקינה

יש להבחין בין הגורמים . האטיולוגיה של הקיפוח התרבותי בתחום הכשרים הקוגניטיביים

הגורמים . ליצירת שונות קוגניטיבית} פרוקסימליים{לגורמים קרובים } הדיסטליים{הרחוקים 

הרגשי את האיזון , את רמת הגרייה הסביבתית, האורגני, המרוחקים כוללים את הפקטור הגנטי

, אך לא בהכרח, כל אחד מגורמים אלה עשוי. ’את המצב הסוציואקונומי וכו, של ההורים והילד

הגורמים המרוחקים . להפרעה בהתפתחות הקוגניטיבית, במידה ויהיה במצב לא תקין, להוביל

המשפיע , נתפסים על ידי התיאוריה כמי שגורמים לחסימה בתהליך התווך שזה הגורם הקרוב

במקרים כאלה הדרך המומלצת היא לנקוט באסטרטגיות הנכונות .   על התפקוד הנמוךבמישרין 

מתווכת על מנת לעקוף או אף לפרוץ את המחסומים לתווך ובכך לאפשר התפתחות -של למידה

יחוס הקיפוח הקוגניטיבי להעדר התווך  מוביל לתפיסה .     קוגניטיבית פחות או יותר תקינה

טענתנו היא שעל החינוך העתידי .      יטיבי אינם מצב בלתי הפיךשהקיפוח והפיגור הקוגנ

-תוך יצירת סביבה' תהליכי חשיבה'ולהתמקד ביכולת להקנות ' תכנים'להשתחרר במידה רבה מה

  . תווכית

-נניח שהתלמיד לומד היסטוריה של בית. הספר-נמחיש זאת באמצעות דוגמא מחיי בית  

, קריאה, בשיעור{המורה מלמד חומר לימודי רב }, צועותכמובן שדוגמא זו יפה לכל המק{שני 

האם . במקרה הטוב המורה מזכיר עדות ארכיאולוגית בולטת התומכת בממצאים. '}עבודה וכו

?  פעם לתלמידיו את השיקולים הלוגיים המחמירים שהובילו למסקנה המסוימת-חשף המורה אי

 על מנת להיות מסוגל לבקר את תהליכי האם התלמיד אמון על חשיבה דדוקטיבית ואינדוקטיבית

האם יוכל התלמיד להתמודד ברצינות עם עמדה מחקרית הנוגדת ? הסקת המסקנות בחומר שלמד

?  האם ידע התלמיד להשוות בין שתי עמדות חולקות תוך מיצוי העיקר מהטפל? את החומר שלמד

סביר להניח שתלמיד מצוי . ואך התהליך לא מועבר עלי' תכנים'ניתן לקבוע שהתלמיד לומד '     

  .זה עשוי להימצא לא יעיל בהתמודדות רצינית עם חומר חדש

בהבנה , אנו נתקלים בתלמידים רבים המתקשים לעמוד בקצב הלימודים; דוגמא שונה  

התגובה לקושי היא . ביכולת לבטא את שלמדו ובעיות ידועות אחרות, מופנמת וטובה של הנלמד

כמו , דרכי הסברה או תוכניות לימוד מתאימות יותר לקשייו של התלמידנסיון למצוא . 1; כפולה

החל , התאמתו של התלמיד למסגרת תואמת. 2.   יותר קונקרטיות או, תכניות מדורגות יותר

ס אחר ועד לצמצום לימודיו של התלמיד "מפתרונות רדיקאליים כמו מעבר לחינוך המיוחד או לבי

  .  במקצוע בו הוא מתקשה

תשתית -שימוש בתיאורית הלמידה המתווכת מוביל לחיפוש אחר בעיות, ך מאיד  

השיטה להערכת כושר   {LPADכך שימוש באבחון הדינמי .  בתהליכי החשיבה של התלמיד

פונקציה עשוי להצביע על ה}   1980, 1979' פוירשטין ושות{שפיתח המחבר הראשון }  הלמידה

יה פגומה זו עשויה להופיע דווקא בתחום תוכן מסוים פונקצ. של התלמיד , הקוגניטיבית הפגומה

אנו מנתחים  }שם' פוירשטין ושות {מפה הקוגניטיבית באמצעות ה. בשל אפיונים מסוימים שלו

השיטה להערכת  {LPAD -ובאמצעות ה, את המשימה על מנת למפות את אפיוניה הקוגניטיביים



  

איתור .  ות בו הוא מופיע במיוחדאנו מאתרים את הקושי ואת תחום הפעיל} כושר הלמידה

הקושי הקוגניטיבי הכרחי על מנת לנסח תוכנית התערבות ללמידה מתווכת על מנת לתקן את 

אך במקרים בהם אנו מעונינים בשינוי עמוק אנו , במקרים קלים די בהתערבות מועטת. הליקוי

 ) FIE-Feuerstein Instrumental Enrichment (ההעשרה האינסטרומנטליתמשתמשים בתכנית 

ונועדה למלא חללים ריקים שלא מולאו על ידי , הבנויה על התשתית התיאורטית של התווך

  .המתווך הראשון

כיון שתהליכי החשיבה צריכים להיות נהירים , הכרחית כיום מאד, הלמידה המתווכת  

על המורה . המאפיין היום את הלמידה' מרחק'ב, לתלמיד ומודעים לו על מנת שיוכל לשלוט בהם

פער שבינו -ליצור בתלמיד את הנטייה והיכולת לשנות את עצמו על מנת להתאים את עצמו למרחק

} אינפורמציה{על התלמיד ללמוד כיצד לבצע תהליך עצמאי של יצירת ידע . לבין תוכן מסוים

  .ממידע

ההבדל בין הקניית תכנים לרכישת תהליכים מבטא את ההבדל בין הוראה , למעשה

. ההוראה היא תהליך של העברת תכנים על ידי העמדת האדם בקשר ישיר עם תכנים. לתווך

ללא ספק הוראה כזו כוללת תהליך . נתונים, ידע, המורה מעביר לתלמיד מערכת תכנים

אך קיומו של תהליך סמוי ללא מודעות בעת .  חשיבתי אחרת לא הייתה יכולה להתבצע

ך החשיבתי אין בה כדי להבטיח את הגמישות וללא הקניית יכולת שליטה בתהלי, הפעלתו

  .   החשיבתית הנדרשת על מנת להתמודד עם עולם ידע נזיל כל כך

    מתיאוריה למעשה-התווך . ד

חלקן נקבע על ידי התרבות , הן רבות ומגוונות , האינטראקציות המוגדרות כמתווכות  

, ך מוגדרת כמתווכתמאיד, לא כל אינטראקציה. וחלקן נוצר כתוצאה ממצבים מזדמנים

, לשון אחר, המאפיין העיקרי הוא הכוונה המעניקה משמעות טרנסצדנטית לאינטראקציה

  .מתחומי הכאן והעכשיו שלה מבחינת משמעויותיה”  מוצאת“האינטראקציה  

, לדוגמא הצורך של התינוק לאכול הוא מידי ומצד עצמו קשור למושגים של זמן ומקום

במידה וישנה כוונה מצד האם . את עיתוי ומקום ההאכלה שלוהדחיפות היא זאת הקובעת 

את האכילה למקום מסוים הרי שהיא הכניסה ממדים } באופן מלאכותי{המאכילה לקשור 

תנאי חשוב , ממדים אלה למשל יפתחו בילד אוריינטציה לזמן ומרחב. ל”חדשים להתנהגות הנ

וך כדי פעולת ההאכלה לומד התינוק ת, מעבר לכך על ידי המיקוד באם.  להתפתחותו העתידית

ובכך שוב ביטוי לטרנסצדנטיות של פעולת . להבחין בין הדברים הקבועים בסביבתו למשתנים

, הורבלית, ברמה גבוהה יותר. אל מעבר לסיפוק הצרכים המידיים” מתרחבת”ההנקה ה

רט על הוראה לבצע וההורה נותן לו את ההוראה תוך מתן הסבר מפו, למשל, כשהילד מקבל

אזי מתפתחת בילד האורינטציה להבין את המשמעות הפנימית של הדברים הנאמרים , טיבה

-כהתייחסות אל היסודות המטא' טרנסצדנטיות'תופיע ה, במישור הלימודי הגבוה יותר.  אליו

, תהליכי הסקת המסקנות שהובילו למסקנה המסוימת; כגון. קוגניטיביים של התוכן הנלמד

הצבעה על יסודות דומים }, מסקנות, הוכחות, הנחות{ים שונים שבטיעון הבחנה בין מרכיב

, כשחומר הלמידה יכלול השואה בין תהליכי גדילה של שני צמחים.  'וכו, בתחום תוכן אחר

תתבטא הטרנסצדנטיות בהתייחסות מודעת לתהליך ההשוואה המתבצע ולאופן שבו הוא 



  

קביעת מערכת ערכים , ותף לשם השואהיצירת מצע מש, אבחנה בין עיקר לטפל{מתרחש 

, ייערך כשיכום, כשבשיעור ספרות ינותחו מבנים לשוניים רבים. '}משותפת לשם השוואה וכו

הסיכום לא יוצג כתוכן . תהליך של אינטגרציה מודעת ושיטתית על מנת ליצור תמונה שלימה

משמעות חשובה הוא תוצר נוסף שיש לו .   כי אם כתהליך מודע ומתוכנן של סיכום, מקובע

, לתוכן העכשווי' מעבר'הליכה . התפתחותו של צורך בהצבת מטרות בפני ההתנהגות בעתיד

או {כיצד הוא משתלב עם המטרה שהתלמיד הציב ; היינו, לתוכן' עתידית'תעניק משמעות 

במידה מסוימת , התלמיד יהיה מודע למשמעות תהליך הלמידה וכך גם ישלוט. לעצמו} לא

אינטראקציות רבות אחרות כלולות בתיווך . ל המוטיבציה וההשקעה שלו בלימודיםע, לפחות

שעל מנת שהתווך יתרחש יש צורך , יחד עם זאת חשוב להדגיש. ולא נפרטם במסגרת זו

שהמתווך יתכוון לתווך ובכך יפקיע את הגירוי ואת מקבל התווך מאותה אקראיות 

 להיותה של אינטראקציה בעלת איכות תווכית קריטריון מכריע נוסף. שהתייחסנו אליה לעיל

מטרת התווך היא . על המתווך להפוך את מקבל התווך מודע לתווך. היא התווך למשמעות

המודעות לתהליכי החשיבה היא . להפוך את מקבל התווך למי שביום מהימים יתווך לעצמו

אינו תלוי בתוכן , ווךהת.  תנאי לכך שהאדם יוכל להפעיל אותם מתוך שליטה ולא באופן פסיבי

אי אפשר לטעון , אמנם. המועבר באינטראקציה ואף לא באופן שבו תוכן מסוים מבוטא

התפתחות מבני החשיבה אינה , מאידך. שלתוכן אין השפעה על איכות פעילותו של האדם

כמו , עצם ההתמודדות עם משימה כלשהי. תוצאה של החשיפה הישירה לתכנים מסוימים

אינה מובילה בהכרח לשינוי מהותי במבני ,  פתרון תרגיל במתמטיקההרכבת פאזל או

דורשת מעורבות של הקוגניציה אך טווח , ברור שהתמודדות עם כל משימה שהיא. החשיבה

הפעולה של מבני החשיבה המעורבים במשימה כל שהיא רחב הרבה יותר מהמשימה המסוימת 

התוכן משפיע על , תפתחות הקוגניטיביתאמנם בשלבים מתקדמים יותר של הה. בה היה מעורב

אך בשלבים המוקדמים גדולה , ההתפתחות הדיפרנציאלית של התהליכים הקוגניטיביים

יש לציין ששיאה של פעילות התיווך מתרחש כשמקבל התווך .  התלות בלמידה המתווכת

. צונייש כאן מעין הפנמה של המתווך החי, ומשתחרר מהצורך במתווך חיצוני, מתווך לעצמו

לאור דברנו הקודמים על אי התלות של התווך בתוכן או באופן ].  שם , פוירשטין& אגוזי [

הרי שניתן לקבוע שהתווך הוא תופעה אוניברסלית שאינה קשורה בתרבות מסוימת או , התווך

היכולת להגיב באופן גמיש . ועל כן התווך פועל על כל מי שחשוף לו’  בהתפתחות טכנולוגית וכו

האופי האוניברסלי והבלתי . הסביבה המשתנה תדיר היא מהתוצרים המובהקים של התווךעל 

ישנם כידוע הבדלים משמעותיים ביכולת של חברות .  תלוי של התווך מסביר כמה פרדוקסים

מסתבר שאין קשר הכרחי בין קרבתה היחסית של תרבות . שונות להסתגל לשינויים דרסטיים

, Stodolsky & Lesser}1967.  דת הסתגלותה לאותה תרבות יעדמסוימת אל תרבות היעד למי

הראו שקבוצות בעלי זהות תרבותית גבוהה היו בעלי יכולת } 1980’ אצל פוירשטין ושות

הממצא נראה פרדוקסאלי כיון שבדרך כלל הסתגלות עם . קוגניטיבית גדולה יחסית לאחרים

שמן הסתם הייתה { הקודמת סביבה חדשה המובילה כמובן לאיבוד הזהות התרבותית

ל הוא ”ההסבר לכך מתוך התיאוריה הנ. נראית כמצביעה על כושר הסתגלות רב יותר} חלשה

שזהות תרבותית גבוהה מצביעה על תהליכי תווך אינטנסיביים שמעבר לכך שהובילו להעברה 



  

צירת הרי שכשתהליכי תווך שפרצו אל מעבר לכאן ולעכשיו של ההתנהגות וגרמו לי, תרבותית

  .מבנים שכליים מפותחים יותר

  המורה כמתווך. ה

בכך שהיא יוצרת באדם גמישות , הלמידה המתווכת מכינה את האדם לתפיסה תהליכית

התווך אינו האופנות , מאידך. המאפשרת לו להינתק מכוח הכבידה המושך אותו לתוכן

אותם יוצר האדם כזכור רוב האינטראקציות . היחידה של האינטראקציות אותם יוצר האדם

.  אינטראקציות אלה הם אקראיות . }עולם{אמצעי בין האדם לגירוי -הן בעלות אופי בלתי

היינו יכולתו של האדם ללמוד מתוך אותו מפגש בלתי {איכות החשיפה הבלתי אמצעית 

התווך הניתן על ידי גורם חיצוני לסובייקט .  תלויה במידת התווך שהאדם קיבל} אמצעי  

והוא , מהמתווך" משתחרר"אך במשך הזמן מקבל התווך , "חיצוני"י אדם "יינו עה, האנושי

, הכלים שרכשו לו על ידי חשיפה לתווך הופכים אחר כך לכלי העיבוד. מתווך לעצמו את העולם

המשמעות . דרכי חיפוש וטרנספורמציה אותם הוא מפעיל על כל הנתפס על ידו, כלי התפיסה

רק . תמיד צריך האדם להיות חשוף לגירויים תכניים,  אינו מספקשל כל זה היא שהתווך עצמו

הימצאותם של שתי צורות האינטראקציה יובילו להתפתחותם של סכמות התנהגות הקשורים 

היינו שחרור {קונטקסטואליזציה -מחד לקונטקסט מסוים ומאידך מאפשרים תהליכי דה

וההעברה והשינוי שנרכשו על באמצעות תהליכי ההכללה } מהקונקטסט הספציפי הראשוני

המידע התכני חיוני כדי שלתווך תהיה אפשרות , לכן אין כאן ויתור על הידע התכני. ידי התווך

עולה מכאן שעולם .  להגמיש את תהליכי החשיבה המטפלים דרך קבע בתכנים כלשהם

יבה התכנים המוקנה לאדם חייב להיות מוקנה לו תוך הבטחת יצירתם והפעלתם של כלי החש

. הדרושים לאדם על מנת שיוכל להפיק תועלת מהמידע הנרכש על מנת שיהפוך לידע תהליכי

היינו שהמפגש , מבנה ומורכבות הדורשים תווך, התכנים הנלמדים חייבים להיות בעלי אופי

של התלמיד עם התוכן הלימודי לסוגיו השונים יגרום להפרת שווי המשקל של התלמיד כך 

אחת התופעות הבולטות ביותר .   חיצוני על מנת להתמודד עם התוכןשיחוש נזקק לתיווך

במסגרת החינוך המיוחד שבהם המורה פונה אל הילד במשימות מאד פשוטות היא 

מהילד למלא משטחי ,  למשל, המורה מבקש. שהמשימות לא דורשות מהילד כל תווך שהוא

וכך הילד , ך למימוש משימה זוומהמורה לא נדרש שום תוו,  לילד אין בעיה לבצע זאת, צבע

הפיכת אוסף ; כגון, לעומת זאת כשהמשימה תובעת עיבוד. אינו זוכה לתווך אותו הוא כה צריך

הרי כאן ,  נתונים אקראיים לכלולים תחת מושג המתייחס אל המשותף או השונה שבהם

חין המורה צריך לתווך על מנת להביא את הילד להב. התווך הכרחי לשם ביצוע המשימה

העולה .  ומציאת השם הכולל המתאים לקבוצת תכונות זו, בתכונות השונות או המשותפות

,  תווכית-התכנית והתהליכית, מדברינו שמסגרת הלימודים חייבת לכלול  שתי תכניות לימודים

  .  משאבים וזמן, הדורשות כמובן

ע מחדש את סדרי יש לקבו, ללא ספק?  בין שתי גישות אלה' שותפות'מהי המשמעות של ה  

יש לשקול צמצום של החזרות הרבה על התכנים : למשל . העדיפויות במסגרת ההוראתית

יש להדגיש זמן רב , מאידך.  והפחתת הדגשת היתר של פרטים שאינם משמעותיים, הנלמדים

וכן להדגיש את התמונה הכוללת העולה , יותר לבדיקת התהליך שהוביל להפיכת המידע לידע



  

הדגשה זאת תהיה גם על חשבון אי דיוק . תהליך הדרוש לשם יצירת תמונה זומהפרטים וה

כל זאת מתוך הנחה שהזמן המוקדש לכל , מסוים בפרטים הקטנים שאין צורך ללומדם בעל פה

יחד עם זאת עלינו להבהיר שאין לוותר על . מקצוע צריך להצטמצם לטובת לימוד התהליך

יש , מאידך. ת מיומנויות הכרחיות לרכישת ידע נוסףלימודי התוכן ובמיוחד אלה שהם בחזק

; לזכור שאחת הבעיות הצצות כאשר מנסים להפוך את לימוד התכנים ללימוד תהליך היא

לא מעט . מקוצצים ובלתי מספיקים, ששני האלמנטים עשויים למצוא את עצמם מקוצרים

 התהליך אינן ידועות מחנכים מקדישים זמן רב כל כך לתהליך שהעובדות הדרושות לשם הבנת

מיועדת ליצור סביבה מתווכת שבה , שפיתחנו'  ההעשרה האינסטרומנטלית'שיטת . לתלמיד

שיטה זו פותחה . הילד רוכש את הכלים הקוגניטיביים ההכרחיים לשם קידום תהליכי חשיבה

על מנת שלא לפגוע פגיעה קשה בלימוד ,  מלימוד התכניםנפרד במכוון כמערך לימודים 

כשני , על מנת שהלמידה תהיה משמעותית אנו זקוקים לשני סוגי למידה, לטענתנו.   יםהתכנ

החוף האחד הוא התוכן והחוף השני הוא הלמידה . חופים מסביב לנהר התודעתי של התלמיד

. למשל', ההעשרה האינסטרומנטלית'כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנית , תהליכית-התווכית

בעזרת , בכל אחד מתכניות הלימודים, חייב להתרחש במשך הלמידה' חופים'הקשר בין שני ה

היא שהשפעת תהליכי התווך חורגת , שאוששה על ידי מחקרים, יחד עם זאת הנחתנו. המתווך

והתכנית משפיעה ', העשרה אינסטרומנטלית'התהליך כמו -כביכול מעצמה אל מעבר לשעורי

ההעשרה 'עומדים על כך שתכנית אנו . על התלמידים הרבה אחרי שהשיעורים נפסקו

כוונתנו בכך היא . תועבר על ידי המורים המלמדים את שאר המקצועות' האינסטרומנטלית

לאפשר למורה לעצב את הוראת המקצעות השונים ברוח עקרונות התווך העומדים מאחורי 

מטרתם של לימודי התהליך שבאמצעות התווך אינו להשתלט .  ההעשרה האינסטרומנטלית

ולכסות בכל על כל השדה האינטראקטיבי ולווסת , ובן על הגרויים החודרים אל התלמידכמ

המורה שרק מתווך לתלמיד ואינו . את כל מערך ההשפעות שהחשיפה אל העולם יכולה להעניק

נותן להם להתמודד בעצמם עם הנתונים למעשה אינו מתווך אלא הופך להיות הנושא והנותן 

 מחייב להשאיר מקום למציאות עצמה ולעשות את כל שדרוש על התווך. היחיד עם התלמיד

על המורה להעניק למקבלי התווך .  מנת שאכן התווך יפעיל תהליכי עיבוד בקליטת הנתונים

צורות ראיית קשרים ומערכות יחסים , צורות ארגון וסידור דברים, צורות מיקוד, כלי תפיסה

השאיר את הדברים ברמה האפיזודית אלא המתווך יוצר גם את הצורך לא ל. בין הדברים

המתווך אינו מסתפק רק בבחירת . לחתור למציאת המקשרים בין הפריטים המבודדים

ודרך סידורם מתוך הגיוון הרב של הקשרים , הגרויים אלא הוא מחליט אף על אופן הצגתם

מטרת התווך היא שהתלמיד לא יפעל באופן אוטומטי אלא מתוך . האפשריים שביניהם

, שוב נדגיש שאסור שהתווך ישתלט על השיעור העוסק בתכנים. מודעות לתהליכי החשיבה

שיאפשרו להם , במגוון כלים קוגניטיביים, בשעורים מיוחדים, אלא יש לצייד את התלמידים

הבחירה תיעשה  בכל סיטואציה על פי קריטריונים שונים כולל . לבחור מהם את הנדרש להם

ומערכות הצרכים המיידיים והרחוקים , הניסיון הקודם, בציונייםאלה האישיותיים והמוטי

אין התווך מתכנת את האדם אלא יוצר בו מערכות מגוונות ושונות של צורות פעילות . שלו

המתווך הטוב יודע להתפשט ולהצטמק לפי הצורך כשמטרתו הטרנסצדנטית . קוגניטיביות

  .          לציה והאקומודציה של מקבל התווךלהפוך את התווך לחלק בלתי נפרד מתהליכי האסימי



  

הצורך להדגיש בהוראה את , ראשית. השינוי עליו אנו מצביעים הוא כפול: לסיכום  

וכן את הדגשת התמונה הכללית המתקבלת מהנתונים , תהליכי היוצרות המידע מהידע הגולמי

  .טיםהחזרתיות והדגשת היתר של הפר, על חשבון השינון, והדרך ליצור אותה

תכניות , השינוי השני עליו אנו מצביעים מתייחס לצורך להכניס לתכנית הלימודים   

ולהכשיר את המורים ליישם את ', העשרה האינסטרומנטלית'מחוללות תיווך דוגמת ה

איננו מציעים כמובן לבטל את לימוד התכנים .  עקרונות התיווך בלימודי המקצועות השונים

ירת דפוסי חשיבה הולמים אצל התלמיד כתכנית לימודים אלא להדגיש את הצורך ביצ

  .ואת קישורה הנאות אל לימוד התכנים. עצמאית

על . יחד עם זאת השינוי המשמעותי ביותר צריך להתרחש בתחום הכשרת המורים  

 כפי שציינו  .המורים להכיר את טיבם של תהליכי התווך ולהיות מסוגלים לעשות בהם שימוש

על , אך על המורה להיות מצויד ביכולת הכפולה, ם דרים תמיד בכפיפה אחתשני תהליכים אינ

החשוב מכל הוא שהמורה יכיר באפשרות . מנת להשתמש בכל אחד מאופני ההוראה כשנדרש

ושהמורה , קיומם של תהליכים חינוכיים היכולים לגרום לשינוי ממשי בסכמות של התלמיד

דואלי של המורה  יבטיח את המצב שבו הוא יכול רק תפקיד .  ידע כיצד לבצע תהליכים אלה

המביאים גם את התלמיד המתקשה למצב שבו יוכל להפיק תועלת , להניע תהליכי שינוי בכיתה

בלא שהמורה יצטרך ליצור לו תכנית לימודים אישית בעלת דרישות , מתהליכי הלמידה בכיתה

 לו להיות מורה טוב יותר תגרום, התמחותו של המורה בתהליכי התווך.  מצומצמות יותר

המורה יכיר היטב גם את , אלא. משום שהוא לא יהיה רק בקי בחומר הנלמד ובאופן העברתו

הפלטפורמה הקוגניטיבית שעליה בנוי הידע ויוכל לעצב את מערכי שיעוריו כך שיתחשבו 

  .ואף ינסו לשנותם, במגבלות תלמידיו
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