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להבין מהי רפלקציה ומה מקומה ברפואה ובחינוך   :השיעורמטרת 
.רפואי

רפלקציה





Reflection ( from Latin) : “to bend, 
to turn back”

In education: a process in which 
thoughts are turned back so that 

they can be interpreted or analyzed.

רפלקציה
הגדרה





“Reflection means letting future 
behavior be guided by a systematic
and critical analysis of past actions 

and their consequences”

רפלקציה
הגדרה





שנולד מסיטואציה  , תהליך מטהקוגניטיבי
התוצאה , משמעותאירוע ובו נוצרת , מסוימת

שניתן  , מודעות, חדשהתובנהשלו היא 
.  להשתמש בה באירועים דומים בעתיד

"חשיבה על חשיבה", "דיבור פנימי"

רפלקציה




 לא מוצלחת אומוצלחתהנך מתבקש לכתוב באופן חפשי על סיטואציה

כתלמידאומדריךכאומטופלכאורופאכמפתיעהאו

הנוחה לךשפהבחר ב

 לכתיבהדקות15יש לך

 לשתף את הקבוצה במה שכתבתלא תצטרך בתום הכתיבה

במהלך הסדנא תמשיך להשתמש במה שכתבת

 בחוויית הכתיבהבסוף הסדנא תתבקש לשתף

תרגיל בכתיבה רפלקטיבית





Iterative models Scale models

Schon: 
1) knowing in action 2) surprise 3)

reflection in action 4) 
experimentation 5) reflection on 
action

Kolb:
1) concrete experience 2) reflective 
observation 3) abstract 
conceptualization 4) active 
experiment

Boud et al.:
1) returning to experience 2) 
attending to feelings 3) reevaluation 
of experience 4) outcome or 
resolution

Moon:
1) Noticing 2)Making sense
3)Making meaning 4) Working with 
meaning
5)Transformative learning

Mezirow:
1)Habitual action 2)understanding 
3) reflection 4) critical reflection

Hatton and smith:
1) Description 2) descriptive 
reflection 3) dialog reflection 4) 
critical reflection

מודלים שונים-רפלקציה
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We make sense by creation of “mental models”, 
“personal theory” 

a. Noticing, ‘disorientating dilemma’, surprise!

b. Processing

c. Future action

רפלקציה
?איך אנחנו יוצרים משמעות

Zimmerman & chunk – Self regulated learning




חזור למה שכתבת בתחילת השיעור

השתמש בשאלות המסייעות בהתאם לסיטואציה שבחרת

שכתב את מה שכתבת

15דקות

שמור בצד

תרגיל בכתיבה רפלקטיבית




סבבים קליניים, ס לרפואה"בי(undergraduate ) 

התמחות(postgraduate) 

לימודי המשך(CME) 

 יומנים(reflective journals) , דוחות אירוע(critical incident 
report) ,קבוצת מתמחים, עמית, ראיון בעל פה עם מדריך ,

.במסגרת, באופן עצמאי, סיפורים

מתי ואיך-רפלקציה 





רפלקציה בתהליכי למידה

רפלקציה בפיתוח קשרים טיפוליים

רפלקציה בפיתוח זהות מקצועית ומומחיות

רפלקציה בחינוך רפואי





“Although there is no evidence to 
suggest that reflection actually does 
improve patient care It seems logical 
and likely since the process of care 

can be influenced”

John Sandars, Medical Teacher 2009

?למה זה טוב–רפלקציה 





“being an expert means making 
the same mistakes with 

increasing confidence”…




תערובת מאוזנת של תמיכה ואתגר

סביבת למידה בטוחה

מוטיבציה לרפלקציה

 עידוד לתשומת לב"noticing"

עידוד למודעות עצמית

לא בוחן, תשאול לא שיפוטי

דיון בפרטיות

לענות בשאלות

PUNs and DENs

Patient’s unmet needs, Doctor’s educational needs

רפלקציה
?איך לעזור ללומדים לפתח אותה



Grade A: Experiencing an event has changed or confirmed how 
you experience an event. You may wish to change how you 
respond to similar events in the future. You provide an 
explanation including reference to literature
Grade B: involves judgment – what went well, or less well and 
why.
Grade C: Describing an event – recognizing how it affects your 
feelings, attitudes and beliefs and/or questioning what has been 
learnt and comparing it to previous experience.
Grade D: describing an event – recognizing that something  is 
important but not explaining why.
Grade E: Describing an event – repeating the details of an event 
without  offering any interpretation.
Grade F: Describing an event – poor description

Categorizing reflective material
(Moon 2004)
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