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 תקציר

המבוססת על שילוב בין , חקירה ייחודית לחקר הממד הרוחני תהמחקר מציע מתוד

. 'הרדיקאלית רפלקסיביות'לבין מושג ה( Heuristic research)מתודת המחקר ההיוריסטי 

  :מתודה זו תסייע בבניית מודל הוליסטי של האדם על שלושת ממדיו
 רוח-נפש-גוף

 :כללי

האדם כיצור נפש עם הרוח ועל אך פחות אודות יחסי הגופ, נפש-גוףרבות נכתב על יחסי 

היה הראשון שהכניס , פסיכיאטר ונוירולוג, (Viktor Frankl) ויקטור פראנקל. תלת ממדי

ראה )כולו שבאדם וביקום ( Noetic dimension)פסיכיאטריה את הממד הרוחני לרפואה ול

 . הממד האנושי הוא הואשטען ו (5891 ,פראנקל, האונטולוגיה הממדית

אלו : עולה השאלה, ל האדם מזווית הראיה של חקר התודעהשבבקשנו אחר מודל הוליסטי 

הרוחני והאם נדרשת מתודולוגיה היכולים לסייע בחקירת הממד , כלים עומדים לרשותנו

 ?ייחודית לחקר ממד זה

 :נושא המחקר וחשיבותו: מבוא

 ,או המתאמן ,שיעודן להביא את החניך, כל המסורות קיים תיעוד של פרקטיקות רוחניותב

 לכדי תודעה גבוהה יותר מן התודעה היומיומית ובכך לפתוח בפניו ממד חדש של משמעות

כמו כן קיים במסורות  .עצמו וביקום כולו הקיים בוממד הרוחני ה -(טרנסנדנטית או אישית)

של  ישירה כחוויה -שניתן לכנותו החוויה הרוחנית ,של אותו מצב תודעהרחב נאלו תיעוד 

 ,מורה רוחני)בעיקר מפי החווה עצמו  -כולו ם האנושיקיומקרין על הה, החדש משמעותגילוי 

 . אין הראשון ואף לא האחרון בבחינת מחקר אקדמי, עם זאת. (או מייסד דת כלשהי

מצב ( About) אודות-עלרב קיים מחקר האקדמית בקומולציה המדעית , מן הצד השני

כאובייקט נפרד מן החוקר  את האחרונה מתארה, (או הדתית) התודעה של החוויה הרוחנית

 William)ימס 'גכמו למשל מחקריו של ויליאם )בין אם עוסק בחקר החוויה עצמה  .עצמו
James )ובין אם חוקר כתבים רוחניים שנכתבו בשל חוויה  ,(אודות החוויה הדתית לסוגיה

 ב"על רוחניות ימה, השירה הסופית על, על הבודהיזם, כמו למשל מחקר על הקבלה) שכזו
מחקר זה שכמחקר מהווה , יוצא באלווכ ?כיצד פועלות כתות רוחניות: או שאלות כגון ,('וכד

 או עקיף , והנו בבחינת ידע בלתי ישיר (From without) לחוויה עצמה חיצוני

(knowledge Indirect), או הממד הרוחני, אודות מצב התודעה הרוחני . 

 

mailto:dkimor@campus.haifa.ac.il


2 
 

לחקר ממד הרוח  מתאימה אשתההאם קיימת מתודולוגיה מחקרית : מטרת המחקר לשאול

? אשר לא תשאיר את הסובייקט החוקר חיצוני לנושא הנחקר, והאם נדרשת מתודה ייחודית

זה הישיר וזה  -תוכל להוות גשר בין שני סוגי הידע המתוארים, באם תמצא, מתודה כזו

, מתודה כזו תוכל לצייד אותנו בידע ישיר אודות הממד הרוחני, במילים אחרות. הבלתי ישיר

אל , בלבדאו הצבעה , אה רוחניתהורבבחינת אך בה בעת תהא בבחינת מחקר אקדמי ולא 

  .זה עבר ממד

, זווית ראיה חדשה, כן-על, י ומהווהעד כה במחקר האקדמזו שאלה לא נשאלה , ככזו

 . היוצאת מן השדה המחקרי של חקר התודעה

 :סקירת ספרות תמציתית של המחקר והתיאוריה הרלוונטיים למחקר

ה כיצד ניתן לחקור את לבהתייחסות לשאשקיים חסר  ,מסקירת הספרות הרלוונטית עולה

אך אינן  ,תיאוריות החוקרות את התודעהקיימות מן הצד האחד  .כמחקר ייחודי ממד הרוח

את השפעת החוקרות תיאוריות קיימות , מצד אחר .שמות את הדגש על הממד הרוחני

אך אינן חוקרות את  ,פרמטרים נוספים של האדםאו / בריאותו/ והממד הרוחני על התנהגות

, המנסות לתת דין וחשבון על החוויה הרוחנית עצמהיות רתיאוקיימות גם  .ממד הרוח עצמו

 . אך מזווית ראיה חיצונית לאדם החווה את החוויה, או על התופעות הרוחניות שבחיי אדם

 :להלן יפורטו בקצרה תורות אלו

, אל תודעתו שלו (Descartes) טם הפניית המבט של דקארע קר התודעהחבפילוסופיה החל 

נו אבפילוסופיה של ברנטנעוצים ששורשיה , (Husserl), הוסרלובמיוחד עם הפנומנולוגיה של 

(Brentano) .ללא התחייבות לקיומן  ,תופעות התודעהאל חקר  בעיקרבמחקרו  ווןיכ הוסרל

מנת לאפשר את -על, "בסוגריים"ידו -קיום זה הושם על .האונטולוגי מחוץ לתודעה

 המושאים המופיעים בתודעהאופני ההינתנות של שיחקור את  ,חמורהפנומנולוגיה כמדע 

 .את מהויותיהםו

 
צורות ו חקר הקיום האנושיהתודעה הטהור אל  מֵחֶקרשפנו  ,מכאן ואילך התפתחו כיוונים

              פילוסופיות  בכלל אלו ניתן להצביע על. קיום זה ותהמאפיינ ,שונותהתודעה ה
קירקגור : כמו למשל ,מושג האותנטיותדיון בהלוקחות אותנו אל  ,אקסיסטנציאליסטיות

((Kierkegaard , ניטשה(Nietzsche) , סרטר(Sartre) , היידגר(Heidegger ) מרסל(Marcel )

ניתן בהקשר זה , כן-כמו. (Buber)בובר האנתרופולוגיה הפילוסופית נוסח : כמואו , ואחרים

 ,הלוקחות אותנו אל דיון במשמעות החיים ,חייםהמהוות השקפות פילוסופיות להזכיר את ה

סוונגר בי, May))רולו מיי  :כגוןהפסיכולוגים הקיומיים  נוסחאו , פראנקל ואחרים נוסח

(Biswanger) , בוס(Boss )חלק מתיאוריות אלו מגיעות בשיאן לתיאור חווית הקיום  .ואחרים

הנדרשת כדי הפנימית אף טוענות לטרנספורמציה אחדות מהן , ויותר מכך, כחוויה רוחנית
דנות הממד הרוחני ואינן  ֵחֶקרלמכוונות במיוחד  אין הן, עם זאת. להגיע למצב תודעה זה

 .לחקרואופן בו ניתן מפורש בב
 

יימס אודות החוויה הדתית לסוגיה מציעים פנומנולוגיה נרחבת של 'גמחקריו של ויליאם 

אך גם אם מהווים . או ראיונות, תצפיות, על עדויות חיות תהנסמכ, חוויות רוחניות שונות

החוקר חיצוני נשאר עדיין , תרומה ניכרת לתחום המחקר של החוויה הרוחניתתיאורים אלו 

תורמים , פנומנולוגיה של הדתעל ה( Otto)לף אוטו של רודוגם מחקריו . המתוארותלחוויות 

מחקר הם אך עדיין מהווים , יראה וכיוצא באלו, קדושה: רבות להבנת תופעות רוחניות כגון

  .חקר הממד הרוחני כשלעצמו -נויחיצוני מבחינת האתגר העומד בפנ
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, התפתחו כיוונים, האדם ותודעתו אודות ,אלו או פנומנולוגיים ,בנוסף למחקרים מושגיים

 :את התודעה המנסים לחקור באופן אמפירי

שנסה לחקור את  ,פיסי-מן הזוית הפסיכולוגית יש להזכיר את המחקר הפסיכו

עם הקמת המעבדה הראשונה החל מחקר זה . כמחקר מדעי ניסוייהאינטרוספקציה 

 המחקר .צלחושלא , (Fechner)ופכנר ( Wundt)וונדט וניסיונותיהם של ( 9751)לפסיכולוגיה 

חקר ב למעשהועסק  מן הפילוסופיה דיסציפלינה הפסיכולוגיתאת התפצלותה של ה ןסימ

 יםהמתפתחים המדע, בנוסף. (ממד הרוחניאו ה) רוחחקר הולא ב( ממד הנפשיהאו )נפש ה

הזורק , (ועוד חקר השפה, ביולוגיה-נוירו, פסיכולוגיה-נוירו: כגון)והקוגניציה  של חקר המח

וסופי את המחקר הפיללהשלים , אף הוא, בא, אור על היבטים חשובים של הבנת האדם

התודעה מחקרים חשובים נעשים כיום על השפעת מצב . ניסויימן ההיבט ה אודות התודעה

תרגול מדיטטיבי ומצב תודעתי זה או השפעת  ,האדםעל מח ( קשיבות) Mindfulness -השל 

מחקרים אלו אכן מכוונים אל  .של הנבדקים ואיכות החיים הבריאות, על איכות התפקוד

 פההמוסי, (From without) מהווים מתודת חקירה מבחוץ עדייןאך , הממד הרוחני שבאדם

-פיסייםים פרמטרידע הנבחן ב -או מצב התודעה הרוחני ,אודות החוויה ידע חיצוני

 .או התנהגותיים, מטריאליים

 איכותניהמחקר הנו סוג ספציפי של ה ,הנוגע לחקר התודעה ,פסיכולוגיהכיוון נוסף ב

(Qualitative research) ,חרדה, בדידות: חוויות כגון) חקר חוויות אנושיותאופן מיוחד בדן בה 

רק אנוסח קל ,Heuristic research  -ה, סוג מחקר זה, מבין התיאוריות בהן דנתי (.ועוד

(Clark ) ומוסטאקס(Moustakas) , חקירה מבפניםהנו היחיד המהווה (From within) 

, איכותנית כמתודה פנומנולוגית .המתגלה לחוקר בעת חקירתו ,והמעניק תוקף לידע אישי
דיאלוג עם עצמי ועם אחרים , עצמית ממצה-חקירה ידי-לשכוחה הייחודי בחשיפת אמת ע

לרמות גבוהות  ,םכותבילטענת ה ,את החוקר חרונהמעבירה הא, וגילויים יצירתיים של חוויה

 (.(Clark & Moustakas ,1994 יותר של תודעה

 
 מתודולוגיה

 
מציע מחקר זה את הפניית , בשונה ממחקר האינטרוספקציה -מן הזווית של חקר התודעה

, מושג זה(. Radical reflexivity)מבטה של התודעה כלפי פנים כרפלקסיביות רדיקאלית 

מכוון אל משמעות עמוקה בהרבה מזו של , (Taylor)ידי הפילוסוף טיילור -עלשנטבע 

בעת . המתבונן תוך כדי חקירתו/אל עבר ממד חדש הנפתח בפני החוקר -האינטרוספקציה

של  -מעבר לזו הנפשית, מתגלה בפני החוקר ממשות רוחנית ,טיילור לטענת, ההתבוננות

צמו לא כישות נפרדת אלא כחלק ממכלול ההוויה כך תופס הוא את ע. עצמו ושל היקום כאחת

 .כולה

אני , שהוזכרה בתחילת ההצעה, האונטולוגיה הממדית של ויקטור פראנקלבקבלי את 
 רוח-נפש-ממדי של גוף-האדם כיצור תלתאודות  והנחת היסוד שלמקבלת אף את 

(Soma-Psyche-Noos .)אלא נסמכת , הנחה תיאורטית-שהנחה זו אינה בבחינת קדם, יצוין

ברצוני  .פתיחות לממד העומק של קיומוהמאפשר  ,רפלקטיבית של כל אדם-על חוויה פרה
בעוד . ששני המרכיבים של גוף ונפש אינם עומדים על אותו מישור כמו הממד הרוחני, לטעון

, בתור שכזה(. Dimension) ממדהשלישי הנו , (Planes)השניים הראשונים הנם מישורים 

רק כאשר , המתווסף לציר האופקי של הקיום האנושי באופן מודע, ר אנכימהווה הוא צי
  .מודעות רפלקטיביתכ -מופנית התודעה אל עצמה
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המסגרת המושגית של אני מציעה לקחת את שהצגתי שאלת המחקר ל מענהכנקודת מוצא ל

אני אלא ש ,(Heuristic research) ביחס לחקר התודעהשהוזכר לעיל המחקר האיכותני 

 ,הנה ההיוריסטימחקר הבמתודת הטענה . אחד קדימה מבקשת לקחת אופן חקירה זה צעד

על  המבוסס, אמין" ידע אוטוביוגרפי" יוצרים, שתהליכים אינטימיים ואותנטיים של העצמי

 בה מתגלות שכבות ודקויות חדשות של מהות ומשמעות, מרקמים ומבנים של התנסות חיה

((Clark & Moustakas ,1994 .  שהחקירה , נוסף ולטעוןו צעד זברצוני לקחת מתודה

מנכיחה , לפי טענה זו .העצמית עצמה מייצרת את המרחב בו מופיעה התופעה הנחקרת

כך שהחוקר הופך להיות כלי החקירה עצמו ונוצרת , ההתבוננות פנימה את הממד הרוחני

מתודת  גרציה ביןליצור אינט, כן-אם, אני מציעה .כלי המחקר ומושא המחקר ןזהות בי

ידע ישיר מצד כך שיתאפשר , מושג הרפלקסיביות הרדיקאליתלבין המחקר ההיוריסטי  

  .אודות הממד הרוחני, מצד שני תאקדמי-מדעיתותקפות בעל איכות אך , אחד

 
בעוד מחקר האינטרוספקציה התרכז בנפש ואף נסה לחקור את הפנימיות באמצעות מתודה 

הממד הרוחני ייעשה  ֵחֶקרש, אני מציעה, (גוף שלישי -נבדקיםאותה יישמו על )חיצונית 
ידע כזה  .כך שיתקבל ידע מגוף ראשון, באמצעות התבוננותו של החוקר על תודעתו שלו

, תוקף אובייקטיביתביעה לשיהיה בעל , (Polanyi)נוסח פולאני  'ידע אישי'בבחינת יהיה 

זהו סוג הידע המכונה . ביחס למדעי האדם( Dilthey)בהמשך למסורת שהחלה עם דילתיי 

האדם החווה , בהיות הממד הרוחני בעל קיום אונטולוגי: אובייקטיבי-בפי פראנקל סובייקטיבי
חווה משהו הקיים , (בלשונו של פראנקל ',מודע הרוחני-לא'דרך ה)אותו דרך פנימיותו 

  .את קיומו כמשתתף בהוויה רוחנית כוללת ואכך חווה ה .במציאות
 

 צנטרי-הנו לוגוהאחרון אלא ש, חקר העצמי, אפוא, הנוהמוצע כאן חקר ממד הרוח 

Logos)– בהמשך לקו ההירקליטי  .צנטרי-ולא אגו )העיקרון המסדר של היקום, משמעות

בין  כגשר "רפלקסיביות הרדיקאלית"ת המחקר זה אמציע ', דע את עצמך': ולציווי, והאפלטוני
טענה זו מציעה  .בין האפיסטמולוגיה לאונטולוגיהכמו גם , והידיעההעצמית -הידיעהשאלת 

אלא  .למעשה התמודדות עם הסוגיה האפיסטמולוגית מזווית הראיה של חקר התודעה
, שהניחה הרדוקציה הפנומנולוגית נוסח הוסרל" פתיחת הסוגריים"שהחידוש נעוץ בטענה ל

המעביר את האדם מן , ולאופן התבוננות, חקר התודעהפנתה את הפילוסופיה אל כשה
בעלת טענה  ,הנושאת עמה תחושת וודאות, חווית ממשותהסובייקטיביות הפרטית אל 

  .לאמת
 
 

 :יישומים אפשריים וכיווני מחקר עתידיים, החידוש שבמחקר

הממד  ומכוון אלהמחקר המוצע מאתגר את גבולות הפרספקטיבה המחקרית על האדם 
, ממד זה, (ואף של היקום) של האדם כמכונן את אחדותו ושלמותו .ובאדם יקוםשבהרוחני 

  .כפי שמבוקש בפרויקט זה, אודותיוהוא הוא המאפשר פיתוח מודל הוליסטי 
 

 מהווה, החשיבה הקיימת אודות האדם בתחומי המחקר השוניםמרבית על  בקראו תגר
בתודעה הרוחנית של הקיום ושיסודו בהוויה , ממד המשמעות לגילוי פתח ,כן-אם, המחקר

לפתוח את תודעתו של מבקש המחקר , ככזה .העצמית-הרוחנית הנחשפת עם החקירה
  .המתגלה רק תוך כדי תהליך החקירה, החוקר אל מרחב חדש

 
אלא שתרחיב את גבולות , לא רק שתרחיב את גבולות המחקר עצמו, החקירה המוצעת

במקום על  ,המבוסס על המשמעות המתגלה, ההכרה של החוקר ותייצר גוף ידע חדש
קורת כלי ההכרה שלנו יאמירה זו נוגעת לב .גזורות מראשידועות ו ,קונספציות חלקיות

 ,בהיותה דינאמיתש, די אם יאמר, לצורך ענייננו. בהרתה תהא מחוץ לגבולות הצעה זוהו
 . גילויתהליך הישות המתבונן עם משתנה בו , תהליך טרנספורמטיבי כזושחקירה מכוננת 
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רק עם החוויה  ,מצב הוויה גםאלא , רק מצב של ידיעה לאחווית הממד הרוחני בהיות 

 . יוכל האדם להגיע לראיה הוליסטית של החיים והקיום בכלל, ההוליסטית של עצמו
נּותכ ,(0252, קימור) "צפייה משתתפת"אני מכנה  האות, ראיה שכזו כְׁ תַּ או נטילת , עמוקה ִהשְׁ

שניתן להגדירה  ,כי נטולת כללים-אם, וכל לתרום לפיתוח מתודהת ,חלק במושא הנחקר
 .לחקר העצמי, לחקר הממד הרוחני וככזו ,'מתודית-מתודולוגיה בלתי'
 
 
 :יישומים מעשיים אף, המוצע כאן ,ייחודיהחקירה האופן ל
 

  ב, תקווהבחייו ובכך לזכות ב חווית משמעותבסיוע לכל אדם לחוות- Well being ,

פרמטרים אלו יוכלו להיבדק במחקר יישומי ) חוויה מלאה יותר של החיים עצמםוב
 (.אמפירי בעתיד

 
 :רפואיות-תרפויטיות ומטא-השלכות פסיכו

 

  בסיוע למטפלים ותרפיסטים מסוגים שונים לחקור את תודעתם ולכוון את
 .ובכך להגיע ליותר רווחה הפנימיות של עצמםמטופליהם בחקירת ממד 

 

  האדם  של מצבופענוח  ההבנבת הממד הרוחני דגשוהבהאנשת הפסיכיאטריה
 .לרבות הטיפול בו בהתייחס לממד זה, הסובל

 
 

מודל הוליסטי של האדם מן הזוית של חקר יהיה בו כדי לסייע בבניית , אופן חקירה זה
שפותחו , אינטגרטיביים ובלתי רדוקטיביים, רוחניים-פסיכוכנדבך נוסף על מודלים , התודעה

, (Steiner)של רודולף שטיינר ' מדע הרוח': כגון) טיפולידי אנשי רוח ו-בעת החדשה על

הפסיכולוגיה ההומניסטית  תוברל (Assagioli)ולי י'גאסרוברטו של  'סינתזה-פסיכו'ה

(Humanistic )פרסונאלית -רנסהטבעיקר ו(Transpersonal) , המודל האינטגרטיבי של 'או

: כגון, מודלים אלומ הנובעיםהשונים הפרקטים היישומים  ןכו (Wilber)של קן וילבר ' התודעה

 . (עודו ,Mindfulnessתרפויטיות מבוססות -טכניקות פסיכו
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