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(DBR)מחקר עיצוב 

פיתוח תובנות תיאורטיות לגבי 

על ידי התערבות  תהליכי למידה 

בהם באמצעות סביבות למידה  

.שעוצבו במיוחד לצורך כך

פיתוח תובנות פרקטיות לגבי 

על ידי  עיצוב סביבות למידה 

יישום תובנות העולות מהאופן  

. שבו אנשים לומדים בהן

M.C. Escher, 1948



ה  ְרְפִטיקְָ (DBR)של מחקר עיצוב ( RPP)פרקטיקות בשותפויות ֶמְחְקְָ

Kali, Y. (2016). Transformative learning in design research: The story behind the scenes. Transforming 
learning, empowering learners, 4-5.
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(DBIR)עיצוב יישוםמחקר 

Design Based Implementation Research (DBIR)
e.g., Fishman et al (2013); Penuel et al (2013), 

Cobb et al (2013). 
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שותפויות מחקרפטיקה  
ממוקדות עיצוב

Kali, Y., Eylon, B-S., McKenney, S. & Kidron, A. (2018). Design-centric research-practice partnerships: Three 
key lenses for building productive bridges between theory and practice. In J. M. Spector, B. Lockee, & M. 
Childress (Eds.), Learning, design, and technology (pp.1-30). Cham: Springer

מודעות לחידושים מחקריים•

הזדמנות להתפתחות  •

מקצועית

מודעות למציאות  •

הבית ספרית והדאגות  

היומיומיות של הפרקטיקה

פיתוח ידע עם תוקף אקולוגי  •

(ידע שימושי לשדה)

מחקר ועשייה חינוכית  

לכל  רלוונטיים שהם 
בעלי העניין בשותפות



tcss.center







ה ממוקדות עיצובבשותפויות ערכים  ְרְפִטיקְָ ֶמְחְקְָ

Hoadley, C., & Kali, Y. (2019). Five Waves of Conceptualizing Knowledge and Learning for Our Future in a 
Networked Society. In Y.Kali, A. Baram-Tsabary, A., Schejter (Eds.) Learning In a Networked Society: 
Spontaneous and designed technology enhanced learning communities (pp. 1-21). Springer, Cham
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