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 קלודי טל

    מהן תצפיות? 

 .תצפיות הן כלי לאיסוף מידע על התנהגות הפרט•

התצפית למעשה מתארת התנהגויות ברצף  •

דהיינו התצפית מתארת כל מה  . התרחשותן

 .שהנצפה עושה ואומר

התצפית מאפשרת התבוננות בהתנהגות הפרט  •

 .בסביבה היומיומית, בתנאים טבעיים

התצפית כוללת התבוננות ותיעודה של התבוננות  •

 .זו

הצופה שואף לאובייקטיביות בעת עריכת •

עם  , הסתכלות מבחוץ=אובייקטיביות)התצפית

  (מינימום  מעורבות רגשית
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איזה סוג של מידע התצפית איננה  

  מספקת לנו

התצפית איננה מספקת מידע לגבי המתרחש מעבר •

 .היא מוגבלת בזמן ובמקום: לזמן ולמקום התצפית

התצפית איננה מספקת מידע לגבי גורמים  •

מחשבות של  , רגשות)אפשריים לאותה ההתנהגות 

 .(הנצפה

  איננה חושפת את הגורמים הביולוגייםהתצפית •

 . המסבירים את ההתנהגות

לסוג   איננה מספקת הסברדהיינו התצפית •

  .ולשכיחות ההתנהגויות הנצפות
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במחקרשימוש בתצפיות    

השוואה בין התנהגות  , דוגמהל)השוואה בין קבוצות •

חברתית של בנים לעומת התנהגות חברתית של  

  5השוואה בין ילדים בני שנתיים לבני ; בנות

בפתרון  , בקשב, בהתנהגות המוטורית שלהם

 .(בעיות

בזמנים , השוואה בין התנהגות היחיד במקומות•

,  איך מתנהג אותו ילד, לדוגמה)ובהקשרים שונים 

איך הוא מתנהג בתחילת היום ; בבית הספר, בבית

שכיחות התוקפנות שלו בגיל שנתיים  ? ובסוף היום 

 .’וכו 5ושל אותו ילד עצמו בגיל 
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המשך-במחקרשימוש בתצפיות   

החוקרים שואפים לדייקנות ושיטתיות  •

 ברישום של מראה עיניהם ונשמע לאוזניהם
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בחינוך-שימוש בתצפיות  

 כלי שהושאל מן המחקר,בתחום החינוך•

היכרות מעמיקה עם הילד כגשר ראשוני לבניית  •

 קשר אתו

מאפשרת השוואה בין תפקוד הילד באותו תחום  •

התנהגות חברתית בתחילת לעומת  )בזמנים שונים 

 (בסוף השנה

העדפות של  , מאפשרת היכרות עם סגנון למידה•

הצעת  )תכנים לילד, הילד לצורך התאמה של גישה

חומר בכדור רגל לילד שאוהב את המשחק ולא כל 

לספק סביבה נקייה  ; כך אוהב ללמוד לקרוא

מגירויים לילד שהתצפית מגלה שריבוי של גירויים  

 .(מפריעה לו ללמוד
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המשך-בחינוךשימוש בתצפיות   

מאפשרת השוואה בין תפקוד הילד באותו תחום בזמנים  •

 (התנהגות חברתית בתחילת לעומת בסוף השנה)שונים 

מאפשרת התאמה רציפה של למידת חקר בהתאם •

לשאלות הנשאלות ובהתאם להתנהגות הילד בכל רגע 

 .נתון

מאפשרת לענות לשאלה , מאפשרת הערכה של ההוראה•

מה הילדים למדו על ידי השוואה בין התנהגות 

המילולית והבלתי מילולית של הילד בתחילת ובסוף  )

 או הנושא, הפרוייקט

התמקדות ומעקב אחרי בעיית  , מאפשרת איתור•

 התנהגות או קושי חברתי או קושי תפקודי אחר
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 סוגי תצפיות

מנקודת הראות של  )פסיבית לעומת אקטיבית 

  .( מעורבות הצופה

הצופה עומד מהצד ומתעד את  הפסיביתבתצפית •

  ;ההתנהגות ללא כל התערבות

הצופה עשוי לשאול את הילד  , האקטיביתבתצפית •

שאלה או לתת הוראה ולתעד את תגובת הילד 

 .בעקבות השאלה או ההוראה
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המשך-סוגי תצפיות  

 ממוקדת, בלתי מובנית לעומת  מובנית, פתוחה

הצופה עומד מהצד ומתבונן  :  בלתי מובנית, פתוחה•

במקרה זה הצופה  ; ומתעד את כל התנהגויות הילד

איננו ניגש לתצפית עם תוכנית או מיקוד צפייה  

 .מראש

מוקד  , הצופה מגיע עם תוכנית: ממוקדת, מובנית•

;  מתעד רק התנהגויות שקבע מראש: צפייה מראש

צפייה  , צפייה בהתנהגות מוטורית: לדוגמה

לרבות שכיחותה של אותה )בהתנהגות תוקפנית 

צפייה בהתנהגות המבטאת מיקוד  ; (ההתנהגות

 ’במטלה וכו
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 מוקדי התצפית

 (מחנך, הורה, ילד)התנהגות היחיד •

 

,  בין הורה, בין שני ילדים)האינטראקציה •

 (בין מחנכת לילד בין מבוגרים, לילד

אנחנו מתחילים בהתמקדות ביחיד ובלמידה  

אחר כך נתמקד  , לצפות בהתנהגויותיו

באינטראקציות בין ילדים ורק בהמשך  

 ! באינטראקציות בין מחנכים לילדים
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 רצף תצפיות

על מנת להכיר את הילד כאדם שלם ועל מנת  

לדעת במה כדאי להתמקד מומלץ על רצף 

 :התצפיות הבא

לא מובנית בזמנים ובמקומות  , תצפיות פסיביות•

 שונים

 

,  בתחום החברתי)תצפיות פסיביות ממוקדות •

 (המוטורי הקוגניטיבי, הרגשי

 

אקטיביות להשלמת התמונה על -תצפיות מעורבות•

 התפקוד
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 ניתוח תצפיות

התצפיות הן אחד מהמקורות שמהם אנו •

אחרי עריכת . לומדים על תפקוד הילד

תצפיות רבות במקומות ובזמנים שונים ניתן  

 :להסיק מסקנות

לכן יש  )מבוססות: המסקנות חייבות להיות•

לנסות לא  )וממצות ( לתת סימוכין מהתצפיות

 (מידע חשוב שעלה מהן” לפספס“
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איש ואיש ומקצועו-מסקנות  

 ! זהירות

כל איש מקצוע מסיק מסקנות מהתצפיות  •

הממוקדות והלא מובנות על בסיס הידע  

  .המקצועי שלו

אנשי מקצוע שונים  , על בסיס אותו חומר גלם•

 עשויים להסיק מסקנות מסוג שונה

אנשי חינוך מסיקים על תפקוד ולא  , לדוגמה•

 .על אישיות כי אין להם כלים לכך
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 סיכום תפקידי הצופה

דהיינו  : מהימנות של צפייההצופה צריך להוכיח •

כשמתבוננים בו זמנית באותו מוקד הסתכלות 

באותו ילד צריך ששניים או יותר  , מוגדר מראש

 .אנשים יגיעו לתיאורים דומים

הצופה צריך לנסות להיות מודע לרגשות ולדעות  •

הקדומות שלו כלפי הנצפה ולנסות להפריד ביניהן  

 לבין ההתנהגות הנצפית
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 מגבלות של צפייה

 ערבוב בין מסקנות לבין תיאור•

 השלכה של רגשות הצופה; מעורבות רגשית•

 חוסר דיוק במדידה; חוסר דיוק בתיאור•

 תיעוד לא רציף של ההתנהגות•

 התמקדות בפרטים שוליים ובלתי חשובים•

 פספוס של פרטים חשובים•
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 המטרות המנחות את התצפיות 

כל אחד ניגש למלאכת התצפיות מונחה על ידי מטרות  

לכן חשוב לברר לעצמנו  (. מודעות או פחות מודעות)

מראש או לפחות בדיעבד מהן המטרות המנחות את 

 הסתכלותנו

 מניע של סקרנות -את ההתנהגות להבין•

צורך , מתוך מילוי חובה -את ההתנהגות לשפוט•

צורך לחזק את ההערכה  , אישי להוכיח עליונות

 .’נקמה וכו,העצמית שלי

את אופייה ושכיחותה של ההתנהגות   להעריך•

מילוי  , מניע סקרנות -(בעיקר בתצפיות ממוקדות)

  רצון לבנות תוכנית לימודים, חובות


