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עבודה זו נעשתה בהדרכתם של:
ד''ר ג'ף דאדיק ופרופ' ג'ף קמחי

שלמי תודות
למשפחתי היקרה מוקדשת עבודה זו.

תודתי המיוחדת נתונה ל-
 .1מנחים לדוקטוראט  -פרופ' ג'ף קמחי וד''ר ג'ף דאדיק על ההדרכה המקצועית והמסורה ,על
התמיכה והעידוד לאורך כל הדרך.
 .2חברי הוועדה המלווה  -פרופ' ניר אוריון ,פרופ' ברוך שווארץ וד''ר אורית בן צבי אסרף על
העצות והערות המועילות בתכנון מערך המחקר ובפיתוח חומרי למידה לתלמידים.
 .3פרופ' יגאל גלילי וד''ר רות אמיר על הכוונה ותמיכה במהלך לימודיי בחוג להוראת המדעים.
 .4יוליה לזרביץ' על העבודה משותפת בפיתוח והפעלה של יחידת הלימוד המוצעת במחקר
הנוכחי.
 .5יורי גובמן על הייעוץ המקצועי בכתיבת השאלונים ,העיבודים הסטטיסטיים ועזרה בכתיבת
החלק הסטטיסטי של התזה.
 .6חברי המחלקה להוראת המדעים ,ובמיוחד שולי פנחסי על תשומת הלב והמילה הטובה.

 .7סגל אקדמי של מכון למדעי החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים  -פרופ' רן נתן ,פרופ'
אדוארדו מיטרני ,ד''ר רבקה רבינוביץ' ,ד''ר בני ארואטי וד''ר אורי גת על שיתוף הפעולה
וההסכמה לפתוח דלתות מעבדותיהם לביקורי התלמידים.

 .8תלמידי מחקר וסגל אקדמי שהדריכו את התלמידים במהלך ביקורם במעבדות המחקר  -ד''ר
יותם זיפר ברגר ,ד''ר עדי בן נון ,רבקה ביטון ,דרור הלמן ,דוד רונד ,עופר שינץ ,רונית סיאנוב
ונדב שרון על שיתוף הפעולה הפורה עם צוות המחקר.
 .9מורים לביולוגיה שהשתתפו במחקר  -חווה אבן ישראל ,יעל אוסטריץ ,נעמי אפרתי ,רענן
דנוביץ ,מירה כהן ,אורלי מצר כהנה ,חביבה מלול ,מיכל מנדלביץ ,מירב שמעני ,מיכל
שפרונץ ,נעמי רובינשטיין ,ליאורה טימינקר ,נטלי נקשט ,אירית שדה ,חנה דרורי ,מנון חרן,
דליה פרל ,בתיה גלעד ,מירב אברהמי ,זהורית חמדי על שיתוף הפעולה והעזרה בפיתוח
חומרי למידה ועל הנכונות ללמד את היחידה המוצעת במחקר הנוכחי.
 .11תלמידים שהשתתפו במחקר על ההיענות הרבה ושיתוף הפעולה.

תודתי המיוחדת נתונה לארגון אריאן דה-רוטשילד ומשרד החינוך על תמיכתם הכספית במחקר הנוכחי.
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תקציר
מבט-על
בעולם המודרני המבוסס על מדע מכירים בצורך לשפר הוראת מדעים בכל רמות הלימוד במערכת החינוך.
בארבעים השנים האחרונות התגבשה ההבנה שאמצעי יעיל להעלאת רמת ההבנה במקצועות המדעיים
הוא פיתוח של חומרי למידה ואסטרטגיות הוראה מבוססות חקר שמטרתן להקנות לתלמידים מיומנויות
ודרכי חשיבה המאפיינות את החקר המדעי .כיום ידוע שהפעלות מאין אלה מגבירות מוטיבציה ומשפרות
הבנה לטווח הקצר והארוך כאחד .האגודה האמריקאית לקידום מדע ( AAAS – American Association
 )for the Advancement of Science, 1993והמועצה הלאומית למחקר (National Research Council
 )0222 ,6991פיתחו חומרי למידה אפקטיביים מבוססי חקר כחלק מרכזי של הרפורמות בתחום החינוך
בארצות הברית .גם בישראל ברפורמות של תכניות הלימודים קיים דגש על למידת חקר ( Israeli Ministry
.)of Education, 2006; Tamir, Stavy and Ratner, 1998
מבחינה היסטורית קיימות שתי גישות ללמידת חקר – "למידה בדרך החקר" ( learning science
 )by inquiryו"למידה כחקר" ( .)learning science as inquiryב"למידה בדרך החקר" תלמידים מבצעים
בעצמם מטלות חקר במעבדה או בשדה .בישראל תלמידי ביולוגיה מקבלים הזדמנות לעסוק במדע בדרך
החקר באמצעות מטלות מחקריות מצומצמות בהיקפן במסגרת הלימוד בכיתה (ניסויים במעבדה ,עבודת
ביוחקר) או במקרים נדירים באמצעות פרויקטים רחבי היקף בהנחיית חוקרים מאוניברסיטאות שונות.
במקרה זה תלמידים עושים עבודת גמר הפוטרת מבחינת בגרות .לעומת זאת ,ב"למידה כחקר" תלמידים
נחשפים למרכיבים שונים של תהליך החקר באמצעות הצגת תהליך החקר דרך קריאה וניתוח מאמרי
מחקר ,למידת היסטוריה של המדע וחומרים רלוונטיים אחרים .בישראל תלמידים מתמחים בביולוגיה (5
יחידות לימוד) נחשפים ללמידה כחקר באמצעות קריאת מאמרי מחקר בנושאים שונים כחלק
מלימודיהם.
למרות מגוון סביבות הלמידה בתחומי המדע העומד לרשות תלמידי תיכון בישראל (כיתת לימוד,
מעבדות המיועדות לתלמידים הממוקמות בבית הספר ובאתרים נוספים ,מוזיאוני מדע) רובם אינם
נחשפים כלל למעבדות מחקר שבהן חוקרים עורכים מחקרים בציוד מתוחכם ובנושאים שהם בחזית
המדע .עובדה זו מפתיעה ומאכזבת לאור העובדה שתלמידים רבים גרים בסמוך למוסדות מחקר בהם
נערך מחקר מדעי.
המחקר הנוכחי מציע מודל חדש של הוראת המדעים כחקר שחושף תלמידים לחקר אותנטי כפי
שהוא נעשה במעבדות מחקר אוניברסיטאיות .לצורך המחקר פותחה יחידת הלימוד "תלמידים פוגשים
מדע אותנטי" ,כאשר הוראתה נמשכת כחודש ובמסגרתה תלמידי תיכון המתמחים בביולוגיה מבקרים
במעבדות מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים .ממצאי המחקר מראים כיצד יחידת הלימוד המוצעת
משפיעה על הבנתם של התלמידים את נושאים שונים של מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע.

שאלות המחקר
 .1באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על הבנתם של התלמידים את
היבטים שונים של מהות המדע? (מרכיבים עיקריים של הבנה זו כוללים :הטבע הטנטטיבי של
הידע המדעי ,המדע כמפעל חברתי ,הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים ,השפעות סוציו-
תרבותיות על המדע ומטרות של המחקר המדעי).
I

 .2באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על עמדותיהם של התלמידים
כלפי מדע בכלל וכלפי ביולוגיה בפרט? (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים :התעניינות
במדע/ביולוגיה ,עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי ,מוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי
הקשור למדע).
 .3מהן העמדות של התלמידים כלפי היחידה (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים :חוויות
שתלמידים חוו במהלך השתתפותם בפרויקט? [חוויות חברתיות ,קוגניטיביות ,אינטרוספקטיביות
וקשורות לחפצים] ,עמדות כלפי חלקים שונים של יחידת הלימוד).
 .4האם קיים אפקט של השפעה לטווח ארוך של היחידה המוצעת?
 .5האם גורמי רקע שונים כגון מגדר ,העדפת מקצועות ,מגמה ועוד משפיעים בצורה משמעותית על
ההבנה ועל העמדות של התלמידים?

שיטות
עיצוב של היחידה
היחידה בנויה לפי מודל להוראה ותכנון סיורים לימודיים של  )1989a; 1989b; 1991; 1993( Orionו-
 )1991; 1994( Hofstein Orion andוכוללת שלושה מרכיבים עיקריים  -הכנה בכיתה ,ביקור במעבדות
מחקר וסיכום בכיתה.
א .הכנה בכיתה מאורגנת לפי רצף הפעלות .)1( :הצגת המצגת לתלמידים; ( .)2ביצוע משימות חקר
שונות; ( .)3כתיבת השאלות לחוקרים על ידי תלמידים .מטרתה של ההכנה היא להקטין את "מרחב
הזרות" ולהכין את התלמידים לסיור הן מבחינה קוגניטיבית על ידי הצגת העקרונות המדעיים הבסיסיים
שעליהם יתבסס הסיור; מבחינה רגשית על ידי הכרות מוקדמת עם מהלך הסיור ומבחינה גיאוגרפית על
ידי צפייה בתמונת של המכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ומעבדות המחקר בהן יבקרו
התלמידים.
ב .ביקורים במעבדות מחקר נעשו במעבדות ביולוגיות של מכון למדעי חיים של האוניברסיטה
העברית .כל כיתה בקרה בשתי מעבדות :אחת בתחום של ביולוגיה תאית ושנייה בתחום של אקולוגיה.
שני הנושאים האלה קשורים לתכנית הלימודים בביולוגיה ומייצגים מתודולוגיות שונות בביולוגיה.
במהלך הביקור ,שהוא נמשך כשעה וחצי בכל מעבדה ,תלמידי מחקר שעובדים באותן המעבדות הדריכו
את התלמידים .ה סיורים כללו הצגה של המחקר הנעשה במעבדה ומתן פרספקטיבה רחבה יותר על מחקר
מדעי בכלל וביולוגי בפרט .התלמידים התבקשו לשאול את השאלות שהכינו מראש ושאלות שעלו במהלך
הסיור .הביקורים כללו גם פעילויות שונות ,כמו ביצוע ניסויים קטנים ,אבל הדגש נעשה על דו-שיח בין
תלמידים לבין מדריכים בקשר לנושאים שונים של מהות המדע.
ג .סיכום בכיתה כולל .)1( :כתיבה רפלקטיבית ,דהיינו תלמידים התבקשו לכתוב את הרשמים
שלהם וחוויות שהם עברו במהלך הביקור; ( .)2ביצוע משימות בחוברת עבודה  -תלמידים מילאו את
הטבלת השוואה בין מעבדות ועבדו על משמה מסכמת שכוללת פרקים מהיסטוריה של חקר DNA
ושאלות סביב חקר הזה בקשר להיבטים שונים של מהות המדע .מטרתו לסייע לתלמידים בהטמעת תכני
הסיור הן מבחינה קוגניטיבית והן מבחינה רגשית ולאפשר חשיבה רפלקטיבית של התלמידים על התהליך
שעברו.

II

מדגם
המחקר מתמקד בתלמידי כיתה י''א המתמחים בביולוגיה ברמה של  5יחידות לימוד ,כאשר
האינפורמנטים העיקריים במחקר הם גם תלמידים (מקור מידע ראשוני) וגם מורים (מקור מידע משני).
המערך הניסוי שבו נעשה שימוש במחקר הנוכחי הוא "לפני – אחרי עם שתי קבוצות הביקורת":
 .1קבוצת הניסוי  -קבוצת התלמידים שלמדו את יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי"
ונבדקו שלושה פעמים :לפני ,מיד אחרי ,וכעבור חצי שנה מתום לימודם של היחידה .
 .2קבוצת הביקורת  – 1#קבוצת התלמידים שלא למדו את היחידה ,אלא נחשפו לתהליך רגיל של
הוראת הביולוגיה בתיכון .קבוצה זו נבדקה פעמיים בהפרש של כחודש (פרק זמן דומה לקבוצת
הניסוי להשלים את לימוד של היחידה).
 .3קבוצת הביקורת  – 2#קבוצת התלמידים שלמדו ווריאציה אחרת של יחידת הלימוד שכללה
מרכיבים של הכנה וסיכום בכיתה אבל במקום ביקורים במעבדות תלמידים התנסו בקריאת
מאמרים מחקריים מעובדים.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת דגימה לא הסתברותית :מדגם מתנדבים ,שבו המורים המלמדים
בירושלים וסביבה התנדבו ללמד את היחידה ולהשתתף במחקר .במחקר סכ''ה השתתפו  14כיתות ניסוי
מ 8-בתי ספר ( 15 ;)n=233קבוצות ביקורת  1#מ 11-בתי ספר ( )n=264ו 3-קבוצות ביקורת  2#מ 3-בתי
ספר ( .)n=68גודל מדגם זה ( )n=565מספיק בשביל להסיק מסקנות תקפות ומהמנות ברמת המובהקות
 p<.05לפי מבחן עוצמה (.)power analysis
כלי המחקר
איסוף הנתונים התבצע  4שנים ( )2118-2112והתבסס על גישה מתודולוגית מעורבת המסתמכת על שיטות
מחקר כמותיות ואיכותניות המאפשרות עיבוד ופירוש יעיל של התוצאות .כלי המחקר אלה כללו
שאלונים ,תצפיות ,ראיונות וניתוח טקסטים ,המאפשרים להעריך את התקדמות התלמידים במהלך
השתתפותם בפרויקט .ניתוח הממצאים כלל הן שיטות סטטיסטיות (פרמטריות ולא פרמטריות) והן
שיטות איכותניות המבוססות על התיאוריה המעוגנת בשדה.

סיכום ממצאים עיקריים
השפעת יחידת לימוד על הבנה של תלמידים את היבטים שונים של מהות המדע (שאילת מחקר )1#
במטרה לבדוק את ההשפעה של יחידת הלימוד על הבנתם של התלמידים את נושאים שונים של מהות
המדע נעשתה השוואת הנתונים שהתקבלו משאלונים מקדימים ומסכמים בתוך קבוצות הניסוי והביקורת
וביניהן .השוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים מסכמים בקבוצת הניסוי מראה ,כי חל
שינוי מובהק בכל הנושאים של מהות המדע שנבדקו ,וזאת לעומת קבוצת הביקורת  1#שבה לא נמצאו
הבדלים מובהקים .בנוסף ,השוואת הנתונים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת 1#מראה ,כי קיים
הבדל מובהק בין הקבוצות המושוות בכל הקטגוריות הנבדקות .התוצאות הנ''ל מצביעות על שינוי חיובי
שחל בהבנתם ש ל תלמידים שלמדו את היחידה אודות נושאים שונים של מהות המדע .זאת אומרת,
שלימוד של היחידה גרם להרחבת האופקים והבנה עמוקה של נושאים אפיסטמולוגיים מורכבים.
הנתונים שהתקבלו מהשוואת השאלונים מקדימים ומסכמים בקבוצת התלמידים שלמדו את הווריאציה
האחרת של היחידה (קבוצת ביקורת  )2#מראים ,כי חלו שינויים מובהקים ב 2-הקטגוריות הנבדקות:
הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי והבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע השונים .בכל שאר הקטגוריות
לא חלו שינויים מובהקים .הממצא זה תומך בגישה של למידה כחקר באמצעות קריאת המאמרים
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מדעיים מעובדים ומסכים עם המחקרים האחרים בתחום הוראת המדעים (ראה לדוגמאBrill, Falk & :
 .)Yarden, 2004; Brill & Yarden, 2003עם זאת ,נמצא ,כי קיים הבדל מובהק בכל הקטגוריות
הנבדקות בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  .2#הממצא זה מצביע ,כי למידה כחקר בהקשר
אותנטי באמצעות ביקורים של תלמידים במעבדות מחקר יותר יעילה ומשפיעה בעוצמה רבה יותר על
ההבנה של התלמידים אודות נושאים שונים של מהות המדע.
השפעת יחידת לימוד על עמדות של תלמידים כלפי מדע (שאילת מחקר )2#
השוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים מסכמים בקבוצת הניסוי מראה ,כי חל שינוי
מובהק ברוב הקטגוריות הנבדקות ( 14מתוך  21לפי מבחן  ,)tוזאת לעומת קבוצת הביקורת  1#שבה לא
חלו שינויים מובהקים ,מלבד הקטגוריה של הכרות עם מקצועות מדעיים שונים .הממצא זה ניתן להסביר
על ידי התבגרות התלמידים .בהשוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים מסכמים בקבוצת
הביקורת  2#נמצאו הבדלים מובהקים בקטגוריות ב 6-קטגוריות מתוך ( 21מבחן  :)tהתעניינות בביולוגיה
באופן כללי ,במחקר ביולוגי ,בביולוגיה של התא ובאקולוגיה; מוטיבציה להשתתף במחקר ביולוגי אמתי
ולבקר במעבדות מחקר ,לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים תכנים הקשורים במדע ולהכיר מקצועות שונים
קשורים במדע .השוואת השינויים של ממוצעים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  1#הראתה ,כי
קיים הבדל מובהק בין הקבוצות ברוב הקטגוריות הנבדקות ( 14מתוך  21לפי מבחן  .)tבמיוחד ניכרים את
ההבדלים המשמעותיים בקטגוריות הבאות:

התעניינות במחקר ביולוגי ובמדעים מבוססים שדה

(אקולוגיה ואבולוציה); מוטיבציה ללמוד לימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע; מוטיבציה לגלוש
באתרי אינטרנט ולצפות בסרטים הקשורים למדע/ביולוגיה .כמו כן ,השוואת השינויים של ממוצעים בין
קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  2#הראתה ,כי קיים הבדל מובהק בין הקבוצות ברוב הקטגוריות
הנבדקות ( 12מתוך  21לפי מבחן  .)tבמיוחד ניכר את ההבדל המשמעותי בקטגוריות של עיסוק בנושאים
מדעיים בשעות הפנאי ומוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע .הממצאים האלה מצביעים
על היתרון של הביקור במעבדות מחקר לעומת קריאת מאמרים מדעיים בכיתה .למרות שנמצא ,כי
קריאת מאמרים מדעיים גם כן משפיעה חיובית על העמדות של התלמידים עדיין ההשפעה של הביקורים
היא גדולה ורחבה יותר .ניתן להסיק ,כי לימוד של היחידה גורם לשינוי חיובי בעמדות של תלמידים כלפי
מדע ,דהיינו מ עלה את רמת ההתעניינות ורמת המוטיבציה של התלמידים לעסוק במדע בעתיד הקרוב
(עסוק בשעות הפנאי) ובעתיד הרחוק (לימודי המשך ועיסוק עתידי) .השינוי שחל במוטיבציה של
התלמידים בקשר לבחירת הקריירה המדעית הקשורה למדע ניתן להסביר על ידי המודל לבחירת
הקריירה של  Dickו .)1991( Rallis -לפי המודל "המתווכים החברתיים" הם הגורמים המרכזיים
שמשפיעים על תלמידי תיכון בבחירת הקריירה .הסגל האקדמי שתלמידים פגשו במהלך הביקור שידר
לתלמידים את ההתלהבות בעריכת המחקר המדעי ,שימש עבורם "מודל לחיקוי" מוצלח .בנוסף ,לפי
המודל ,הגורם של "חוויות" ופירושן הוא הגורם השני שמשפיע על התלמידים בבחירת הקריירה .היחידה
חשפה את התלמידים לחוויות ייחודיות ואותנטיות של אינטראקציה עם המעבדות המחקר וציוד
מתוחכם.
עמדות של התלמידים כלפי יחידת לימוד (שאילת מחקר )3#
ניתוח נתונים שהתקבלו משאלונים הראה ,כי תלמידים פיתחו עמדות חיוביות כלפי יחידת הלימוד
ומרכיביה השונים .מורים ותלמידים ציינו במיוחד את החשיבות של מפגש ושיח בין תלמידים לבין
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חוקרים ,והתרשמותם מקמפוס וממעבדות כגון ציוד ,חומרים ועוד .הנתונים הנ''ל עזרו להעריך את
יחידת הלימוד ,לאפיין נקודות חוזק ונקודות חולשה של היחידה ולשפר את עיצובה.
אפקט של יחידת לימוד המוצעת לטווח ארוך (שאילת מחקר )4#
במטרה לבדוק האם קיים אפקט של היחידה לטווח ארוך ,התלמידים של קבוצת הניסוי התבקשו למלא
את השאלונים המסכמים בפעם השנייה ,לאחר חצי שנה מתום הלימוד של היחידה (באמצע כיתה י''ב
שלהם) .בהשוואת השאלונים האלה עם השאלונים המקדימים נמצא ,כי עדיין קיים הבדל מובהק ברוב
הקטגוריות הנבדקות ) )p<.05הן בתחום של הבנה והן בתחום של עמדות .תלמידים זכרו את התנסותם
בפרויקט והביאו דוגמאות מהביקור .אומנם  p-valueברוב הקטגוריות היה יותר גבוהה בהשוואה
לשאלונים מסכמים ראשוניים ,אבל הממצא זה היה צפוי – אפקט לטווח קצר הוא תמיד משמעותי יותר
מאשר אפקט לטווח ארוך.
השפעה של גורמי רקע על הבנה ועל עמדות של תלמידים (שאילת מחקר )5#
במטרה לבדוק האם קיימים גורמים אחרים שעלולים להשפיע על שינוי בהבנה ובעמדות של התלמידים
נעשתה השוואת הנתונים בתוך קבוצת הניסוי לפי חתכים הבאים :מגדר ,העדפה של מקצועות לימוד,
לימוד במגמות שונות בנוסף לביולוגיה ,פעילות בשעות הפנאי ,סוג בית הספר ,כיתה/מורה ,מדריך .בנוסף
נבנו מודלים של רגרסיה לוגיסטית לבדיקת השפעת הגורמים הנ"ל על התלמידים .בכל הקטגוריות
הנבדקות הערכים של  p-valueיצאו גדולים מ .05-הן לפי מבחן  Wilcoxonוהן לפי מודלים של רגרסיה
לוגיסטית .הממצא זה מסכים עם הניתוח ההשוואתי לפי מבחן  ,tכי משתני רקע לא מהווים גורם
דומיננטי המשפיע על שינוי בהבנתם ובעמדותיהם של התלמידים ,ולכן ניתן להסיק ,כי השינוי שחל נובע
מהתערבות עצמה – לימוד של היחידה.

מסקנות והשלכות
המחקר הראה ,כי יחידת לימוד מבוססת למידה כחקר בהקשר אותנטי באמצעות ביקורים של התלמידים
במעבדות מחקר משפרת את הבנתם של התלמידים את היבטים שונים של מהות המדע ומשפיעה חיובית
על עמדותיהם כלפי מדע .בפרט ,היחידה גורמת להבנה עמוקה ומדעית של היבטים שונים של מהות
המדע ,מעלה מוטיבציה של התלמידים ללימודי המשך ולקריירה עתידית הקשורה למדע ,גורמת
לתלמידים לעסוק בשעות הפנאי בנושאים שקשורים למדע .תלמידים פתחו עמדות חיוביות כלפי היחידה
המוצעת ומורים הצביעו על יעילותה .קיים אפקט לטווח ארוך של היחידה וגורמי רקע שונים לא
משפיעים באופן מובהק על הבנה ועמדות של התלמידים .לאור ההצלחה בהפעלה של יחידת לימוד
"תלמידים פוגשים מדע אותנטי" אני מאמינה ,כי ניתן לאמצה באוניברסיטאות נוספות בארץ ובעולם
ובתחומי מ דע אחרים (כימיה ,פיזיקה) .כפי שצוין ,חוויה ייחודית זו מזמנת הזדמנות חד פעמית
לתלמידים לחוות חקר אותנטי וניתן לאמצו כמודל אוניברסאלי עם אפליקציות רבות.
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מבוא

.I

 0.0מבט על
בעולם המודרני המבוסס על מדע מכירים בצורך לשפר הוראת מדעים בכל רמות הלימוד במערכת החינוך.
בארבעים השנים האחרונות התגבשה ההבנה שאמצעי יעיל להעלאת רמת ההבנה במקצועות המדעיים
הוא פיתוח של חומרי למידה ואסטרטגיות הוראה מבוססות חקר שמטרתן להקנות לתלמידים מיומנויות
ודרכי חשיבה המאפיינות את החקר המדעי .כיום ידוע שהפעלות מאין אלה מגבירות מוטיבציה ומשפרות
הבנה לטווח הקצר והארוך כאחד .האגודה האמריקאית לקידום מדע ( AAAS – American Association
 )for the Advancement of Science, 1993והמועצה הלאומית למחקר (National Research Council
 )0222 ,6991פיתחו חומרי למידה אפקטיביים מבוססי חקר כחלק מרכזי של הרפורמות בתחום החינוך
בארצות הברית .גם בישראל ברפורמות של תכניות הלימודים קיים דגש על למידת חקר ( Israeli Ministry
.)of Education, 2006; Tamir, Stavy & Ratner, 1998
מבחינה היסטורית קיימות שתי גישות ללמידת חקר – "למידה בדרך החקר" ( learning science
 )by inquiryו"למידה כחקר" (Chiapetta, 1997; Chiapetta & Adams, ( )learning science as inquiry
 .)2004; Chiapetta & Koballa, 1994ב"למידה בדרך החקר" תלמידים מבצעים בעצמם מטלות חקר
במעבדה או בשדה .בישראל תלמידי ביולוגיה מקבלים הזדמנות לעסוק במדע בדרך החקר באמצעות
מטלות מחקריות מצומצמות בהיקפן במסגרת הלימוד בכיתה (ניסויים במעבדה ,עבודת ביוחקר) או
במקרים נדירים באמצעות פרויקטים רחבי היקף בהנחיית חוקרים מאוניברסיטאות שונות .במקרה זה
תלמידים עושים עבודת גמר הפוטרת מבחינת בגרות .לעומת זאת ,ב"למידה כחקר" תלמידים נחשפים
למרכיבים שונים של תהליך החקר באמצעות הצגת תהליך החקר דרך קריאה וניתוח מאמרי מחקר,
למידת היסטוריה של המדע וחומרים רלוונטיים אחרים .בישראל תלמידים מתמחים בביולוגיה ( 5יחידות
לימוד) נחשפים ללמידה כחקר באמצעות קריאת הקטעים ממאמרים מדעיים בנושאים שונים כחלק
מלימודיהם.
למרות מגוון סביבות הלמידה בתחומי המדע העומד לרשות תלמידי תיכון בישראל (כיתת לימוד,
מעבדות המיועדות לתלמידים הממוקמות בבית הספר ובאתרים נוספים ,מוזיאוני מדע) רובם אינם
נחשפים כלל למעבדות מחקר שבהן חוקרים עורכים מחקרים בציוד מתוחכם ובנושאים שהם בחזית
המדע .עובדה זו מפתיעה ומאכזבת לאור העובדה שתלמידים רבים גרים בסמוך למוסדות מחקר בהם
נערך מחקר מדעי.
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המחקר הנוכחי מציע מודל חדש של הוראת המדעים כחקר שחושף תלמידים לחקר אותנטי כפי
שהוא נעשה במעבדות מחקר אוניברסיטאיות .לצורך המחקר פותחה יחידת הלימוד "תלמידים פוגשים
מדע אותנטי" ,כאשר הוראתה נמשכת כחודש ובמסגרתה תלמידי תיכון המתמחים בביולוגיה מבקרים
במעבדות מחקר אוניברסיטאיות .ממצאי המחקר מראים כיצד יחידת הלימוד המוצעת משפיעה על
הבנתם של התלמידים את נושאים שונים של מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע.

סקירת ספרות

0.2
0.2.0

הוראה ולמידה מבוססות חקר

חקר הינו חלק מהותי מלימודי מדעים ( Anderson, 2007; EDC, 1997; DeBoer, 1991; Fensham,
 .)2008; Lunetta; 1998; Roth, 1995המונח חקר נמצא בשימוש בהקשרים שונים כך שקיימת הסכמה
מועטה לגבי הגדרתו ( .)Duvall, 2001שימוש אחד מצוי ברפורמת לימוד המדע  2161בארה"ב שבה קיימת
התייחסות לעיצוב חומרי למידה באופן שישים דגש על הדרכים בהם מדענים מגיעים לידי תגליות
( .)AAAS, 1990; 1993; NRC 1996; 2000מנקודת מבט זו מדע הוא בעיקרו תהליך של בחינת רעיונות
אודות העולם החומרי ואיסוף של עובדות מוחלטות הוא משני .לפיכך לימודי חקר עוסקים בבחינת
רעיונות כולל שאילת שאלות ,התייחסות לרעיונות אלטרנטיביים והערכת ראיות .גישה כללית זו לחקר,
המעוצבת לפי האופן בו מדענים פועלים במטרה להגיע לפתרון בעיות מדעיות אותנטיות ,באה לידי ביטוי
בכיתת המדעים בשני אופנים – "למידה בדרך החקר" ו"למידה כחקר" ( & Chiapetta, 1997; Chiapetta
.)Adams, 2004; Chiapetta & Koballa, 1994
"למידה בדרך החקר" הפכה לחלק מהרפורמה במדעים לאחר שיגור הלוויין הסובייטי הראשון
בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת .שיטת הוראה זו נועדה להדגיש למידה פעילה שאמורה הייתה
לדרבן תלמידים לעסוק בלמידת חקר איכותית .המחנכים רצו לחלוק עם התלמידים את חדוות הגילוי
ולחסוך מהם במידת האפשר את השינון הנלווה לרוב לשיעורי המדע הרגילים .מטרתם הייתה לפתח בקרב
התלמידים הן עמדות חיוביות כלפי מדע והן מיומנויות חשובות בתחום זה .חלק חשוב מגישה זו היה
פתרון בעיות מדעיות על ידי התלמיד וגילוי התשובות בכוחות עצמו ( & Chiapetta, 1997; Chiapetta
.)Adams, 2004
גישת החקר הפעילה ,למידה בדרך החקר ,משויכת לברונר ()Brunner 1961; 1962; 1968
שהדגיש את היתרונות של גילוי על ידי עשייה .לפי גישה זו תלמידים העוסקים בלמידה בדרך הגילוי ירכשו
מיומנויות בתחום פתרון בעיות .גישות הוראה אלה של חקר במעבדה ניתן לסווג לפי רמת העצמאות של
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התלמיד – החל מחקר "סגור" שבמהלכו לתלמיד נמסרים כל הנתונים הדרושים פרט לפתרון הבעיה
עצמה ועד חקר "פתוח" שבמהלכו תלמידים חוקרים שאלת מחקר שהעלו בכוחות עצמם ( ;Herron, 1971
 .)Martin-Hansen, 2002; Roth & Roychoudhury, 1993במדינת ישראל תלמידי ביולוגיה עוסקים
בחקר פתוח במסגרת הביוחקר בו החקר מונחה על ידי מורה לביולוגיה (.)Zion, et. al., 2004a; 2004b
לעיתים נדירות תלמידי תיכון מבצעים חקר שבו נעשה שימוש בציוד מחקר מתקדם שקיים רק
במעבדות מחקר מקצועיות .לדוגמא ,תחרויות כמו " ”Intel science talent searchבארה"ב שפונה
לקבוצת תלמידים אקסקלוסיבית ,כאשר הפרס בתחרות הוא שימוש בציוד מתקדם .דוגמא אחרת לכך
היא תכניות רחבות היקף כמו  PHIREשבמסגרתה בודדו תלמידים בקטריופאג' וביצעו אנאליזה של רצף
הדנ"א שלו באמצעות ציוד מחקר אוניברסיטאי ( .)Hanauer et. al., 2006בישראל אפשרות לשימוש זה
במכשור מתקדם קיים במסגרת מחקרים מועטים המונחים על ידי חוקרים אולם מספר התלמידים
שזוכים להזדמנות זו הינו מועט ביותר.
בעידן שלאחר שיגור הלוויין הסובייטי הראשון ,מחנכים בתחומי המדע קידמו הוראה שלא שמה
דגש על הקשר של הלמידה ( .)Chiapetta & Koballa, 1994כתגובה לגישה זו 1958; 1962; ( Schwab
 )1963; 1966; 2000קידם "למידה כחקר" .גישה זו מקורה בהבנה שעל התלמיד להכיר כיצד מדענים
מפרשים מידע ולא רק ללמוד את המסקנות הסופיות של מחקרים מדעיים Schwab .טען שחינוך מדעי
צריך לשים דגש על האופן בו המדענים מגיעים למסקנות ,כיצד גוף הידע המדעי גדל וכיצד מונחים
ורעיונות חדשים באים לעולם .אין בגישה זו שלילה של חשיבות המעבדה בהוראה ,אולם  Schwabטען
שלמידת חקר יכולה להיעשות גם באמצעות קריאת מאמרי מחקר ,נרטיביים היסטוריים ו"הזמנות
לחקר" – בעיות מחקר בעלות רמת קושי ידועה בה התלמידים מתרגלים את המיומנויות שרכשו בקריאת
החומרים הרלוונטיים (.)Schwab, 1963; Tamir, 1990
בארה"ב תכנית הלימודים בביולוגיה ()BSCS: Biological Sciences Curriculum Study
הושפעה רבות מגישתו של  .Schwabבישראל נעשתה אדפטציה של חומרי הלימוד של התכנית
האמריקאית ובכך יובאו רעיונותיו של  Schwabלתכנית הלימוד בביולוגיה בישראל ( ;Tamir, 1976
 .)1988בתכנית הלימודים החדשה בביולוגיה ( )Israeli Ministry of Education, 2006צוין ,כי תלמידים
חייבים להתנסות בקריאת הקטעים ממאמרים מדעיים ,כאשר גם בחינת הבגרות כוללת את החלק של
קריאת המאמר .בנוסף ,תלמידים המתמחים בביולוגיה ברמה של  5יחידות לימוד לומדים ,על פי בחירה,
נושא אחד מתוך שלושה (ביוטכנולוגיה ,התפתחות עוברית או מגוון ביולוגי) באמצעות ניתוח מאמרים
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מחקריים מעובדים מספרות המחקר (.)Israeli Ministry of Education, 2006; Yarden et. al., 2001
מחקר של תכנית זו העלה שלימוד כזה שיפר את יכולתם של התלמידים לשאול שאלות ברמות חשיבה
גבוהות ושיפר את הבנתם הכללית של נושא הלימוד ( Brill, Falk & Yarden, 2004; Brill & Yarden,
 .)2003יחד עם זאת ,נמצא ,כי קריאת מאמרים מדעיים כדרך ללימוד מדע כחקר הינה בעייתית עקב
העובדה שהסדר הרעיוני בו המאמר מתאפיין אינו משקף ,לרוב ,את סדר הפעולות של החוקר בביצוע
המחקר עצמו ( .)Medawar, 1986; Woolnough, 1989לעומת הרצף הליניארי של פעולות המוצג
במאמרים מדעיים מחקר מדעי אותנטי נעשה תוך שילוב של דמיון ,השראה ,אינטואיציה וניסיונות
חוזרים ונשנים להפרכה.
יחידת לימוד המוצעת ב מחקר הנוכחי מאפשרת לתלמידים לחוות חקר מדעי בזמן אמת תוך כדי
התרחשותו כולל מרכיבים שאינם מדווחים בספרות המקצועית ובכך מרחיבה את המודל הקלאסית של
למידה כחקר.
0.2.2

ביקורים באתרי למידה בלתי פורמאליים בדגש על ביקורים במעבדות מחקר

הגישות ה חינוכיות המקובלות היום מדגישות את חשיבות השילוב של הלמידה בסביבה פורמאלית (בית
הספר) עם הלמידה בסביבות בלתי פורמאליות ,כמו סיורים בשטח פתוח וביקורים במוסדות שונים כמו
מוזיאון ,גן חיות וכו' ( .)Falk, Koran & Dierking, 1986; Kubota & Olstad, 1991מחקרים רבים
מדגישים את הפוטנציאל הלימודי הגלום בביקורים אלה (.(Boisvert & Slez, 1994
סיור במוזיאון שאורכו כשעה שנבנה בצורה מושכלת הינו בעל השפעה חיובית משמעותית הן
מבחינה קוגניטיבית והן מבחינה אפקטיבית-רגשית ( .)Tsybulskaya & Camhi, 2008כמו כן ,נמצא ,כי
תכניות לימודים בלתי פורמאליות אף שהן נמשכות מספר שעות בלבד הינן בעלות השלכות ארוכות טווח
( Anderson & Piscitelli, 2002; Falk & Dierking, 1997; Spock, 2000; Wolins et. al., 1992; Falk
 .)& Needham, 2011לדעת חוקרים רבים להשגת השפעה חיובית חשוב מאוד להקפיד על:-


רצף נכון של הפעלת התלמידים (;)Leach & Scott, 2002; Ruthven et. al., 2009



הנחיות מסודרות לפני ואחרי הביקור ( ;Falk & Balling, 1982; Orion, 1989a; 1989b
;)1991; 1993



ביקור מעוצב ומאורגן היטב ( ;Camhi, 2008; Doering, 1999; Falk & Dierking, 2000
;)Knudsen, Cable, & Beck, 2003; Tsybulskaya & Camhi, 2008
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קשר של הביקור לתכנית הלימודים (;)Griffin & Symington, 1997; Griffin, 2004



מעורבות של המורים לתכנון הביקור ( Kisiel, 2003; Rennie & McClafferty, 1995; Tal,
.)2001, 2004; Tal et. al., 2005

ישנם אתרי למידה בלתי פורמאליים היכולים להכיל תלמידים רבים בו זמנית .לדוגמא ,במוזיאוני
מדע/מרכזי מדע בארה"ב מבקרים מידי שנה כ 61-מיליוני אנשים ( ,)Friedman, 2007מוזיאונים מסוג זה
פופולאריים בין היתר גם במדינת ישראל .אבל ,במעט מאוד ממוזיאוני המדע מתרחש מחקר מדעי ולכן
ביקור במעבדות מחקר אינו חלק מהביקור במוזיאוני מדע .במוזיאוני טבע שבהם מתקיים מחקר לעיתים
ניתן לצפות בו מבעד לקיר זכוכית .אולם ,מחקר שנערך במוזיאון סמיתסוניאן הראה ,כי להתבוננות זו
ערך חינוכי מועט מכיוון שהפעילות במעבדות אלה מעטה וחסר הקשר תכני לביקורים.1
תכניות לימודים שמטרתן להביא תלמידים למעבדות מחקר הוכיחו את עצמן כיעילות בהעלאת
רמת המוטיבציה וההתעניינות בקרב תלמידים ( & Hanauer et. al., 2006; Kaiser, 2002; Scherz
 .)Oren, 2005בישראל נבדקה תכנית לחטיבת הביניים – Investigation into Science and ( IST
 )Technologyשהתמקדה בהכרות של תלמידים עם מקומות עבודה ומקצעות בתחום מדע וטכנולוגיה
(כמו כימאי ,פיזיקאי ,מהנדס ,טכנאי ועוד) .)Scherz & Oren, 2005( ,במסגרת התכנית  ISTתלמידים,
בין היתר ,ביקרו גם במעבדות מחקר של מפעלים שונים .נמצא ,כי קיים אפקט חיובי של התכנית על
השקפות ועמדות של התלמידים כלפי מקומות עבודה ומקצועות בתחום מדע וטכנולוגיה.
בעולם קיים גם ניסיון של ביקורים במעבדות מחקר אוניברסיטאיות ,כאשר לרוב מדובר בתכניות
המבוססות על הנחיה אישית של מספר מוגבל מאוד של תלמידים על ידי חוקרים .לדוגמא ,בעיר ניו יורק
קיימים  127בתי ספר ציבוריים ורק  61תלמידים בגילאי  16-18מתקבלים לתכנית הנחיה בקיץ
באוניברסיטת רוקפלר ( .)Kaiser, 2002מספר זה מהווה עשירית האחוז משכבת גיל זו בניו יורק .במדינת
ישראל המצב דומה ,כ 211-תלמידים מידי שנה משתתפים בחקר מונחה במעבדות מחקר אוניברסיטאיות
שמיועדות לקבוצה מובחרת ביותר של תלמידים כתוצאה מסינון זה הרוב המוחלט של תלמידים לא זוכה
לחוויית חקר מעין זו.2
מספר אוניברסיטאות באירופה ,כולל גם מדינת ישראל ,פותחים דלתות של מעבדותיהם לקהל
הרחב פעם אחת בשנה במסגרת הפרויקט "ליל המדעים" ( ’The Annual European Researchers

Z. Doering, Director of Visitor Studies at the Smithsonian, pers. comm.
I. Adar, Director of the National Biology Teacher’s Center, pers. comm.
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1
2

 .) Nightבביקורים כאלה תלמידים משתתפים במסגרת משפחתית ,כאשר לא קיים קשר לתכנים הנלמדים
על ידם בכיתה .כמו כן ,בביקורים עצמם הקהל נחשף בעיקר להצגת נושאי המחקר ולא להצגת מרכיבים
שונים של חקר או של מהות המדע.
סוג אחר של סיורים בית ספריים מתקיימים במעבדות חוץ שמיועדות לביצוע ניסויים על ידי
תלמידים .דוגמא למעבדות מסוג זה הן המעבדות ע"ש בלמונטה באוניברסיטה העברית בירושלים.
מעבדות כגון אלה מאפשרות לבצע ניסויים שאין אפשרות לבצעם במעבדה בית ספרית ,מפתחות גישות
יצירתיות להצגת תהליכי חקר מדעי לתלמידים ( .)Roth & Roychoudhury, 1993ביקורים אלה נעשים
בגישה של למידה בדרך החקר והינם שונים במהותם מאלה שמציע המחקר הנוכחי שבו תלמידים נחשפים
ללמידה כחקר יחד עם מאפיין חשוב נוסף של חוויה אותנטית תוך כדי ביקור במעבדות מחקר שבהן
מיוצר הידע המדעי שהם נחשפים אליו בכיתת לימוד.

0.2.1

הוראת מהות המדע

אחת ממטרות העל בהוראת הביולוגיה ,לפי תכנית הלימודים החדשה ( Israeli Ministry or Education,
 ,)2006היא פיתוח אוריינות מדעית בתחום הביולוגיה .אוריינות כזאת היא חלק מהתרבות האנושית ,היא
הכרחית לאזרח משכיל ואמצעי חשוב להבנת העולם ( .)Fensham, 2008הדגש הנוכחי באוריינות מדעית
אינו רק על הבנת מונחים מדעיים ומתודולוגיה של מחקר אלא גם על הבנה של היבטים כלליים של מהות
המדע ( .)AAAS, 1993; NRC, 1996רוב המומחים להוראת המדעים כוללים אפיסטמולוגיה
וסוציולוגיה של המדע יחד עם ערכים ואמונות אינהרנטיות לידע המדעי כבסיס רחב של מהות המדע
( .) Lederman et. al., 2001עם זאת ,לא קיימת הבנה אוניברסאלית באשר למרכיבים הנכללים ב"מהות
המדע" בקרב חוקרים בהוראת המדעים ,פילוסופים ,היסטוריונים או סוציולוגים של המדע ( & Carey
Smith, 1993; NRC, 1996; Roth & Lucas, 1997; Ryder, Leach & Driver, 1999; Schwards et.
.)al., 2004
 Altersסיכם היגדים הנוגעים למהות המדע שמופיעים בספרות מחקרית בתחום הוראת המדעים
בין השנים  .1982-1997המחקר הנוכחי מתרכז בתת רשימה של ההיגדים האלה ,שניתן לקשרם לביקור
במעבדות מחקר אוניברסיטאיות .לפיכך ,המחקר הזה מתמקד בחמישה נושאים של מהות המדע :הטבע
הטנטטיבי של הידע המדעי ,המדע כמפעל חברתי ,הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים ,השפעות
סוציו-תרבותיות על המדע ומטרות של המחקר המדעי.
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א .הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי
טנטטיביות של הידע המדעי מתייחס לטבעו הזמני ולא מוחלט שלו ,ליכולתו להשתנות כתוצאה של
תצפיות וניסויים חדשים או של פירוש מחדש של תצפיות וניסויים קיימים (לדוגמאCasti, 1989; :
 .)Kuhn, 1970; Matthews, 1992; 1994יחד עם זאת ,המדע הוא בר תוקף ,כאשר ידע מדעי מודרני
מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב תופעות בטבע בהשוואה לידע משנים קודמות .חוקרים מודרניים לא
מצהירים על כך שהסברים שהם נותנים לממצאיהם הם משקפים את המציאות האולטימטיבית ( Kloper,
.)1992
“Scientists do and have changed their ideas about nature when they
encounter new and conflicting experimental evidence”.
(NRC, 1996, p. 171).
יצוין ,כי לטכנולוגיה ישנו תפקיד חשוב בהתפתחות הידע המדעי לאחר התקופה של המהפכה
המדעית ( .)Giese, 1992; Reitman, 1992כיום מדע וטכנולוגיה נתפסים כבלתי ניתנים להפרדה
( .)Casey, 1992עם זאת ,המדע והטכנולוגיה זה לא אותו דבר ( .)NRC, 1996; Dugger, 1994
“The goal of science is to understand the natural world, and the
goal of technology is to make modifications in the world to meet
human needs”.
(NRC, 1996, p. 24).
מחקרים רבים מראים כי תלמידים ,וגם חלק ממורים ,סבורים כי מדע הוא מערכת סמכותית,
סטטית ,שאינה נתונה לשינויים ,לספקנות ולביקורת ( Driver et. al., 1996; Khishfe & Lederman,
 .)2006; McComas et. al., 2000; Matthews, 1994; Schwards et. al., 2004מחקרים שנערכו
בישראל הראו ,כי לימודים בתיכון אינם מדגישים מספיק את טבעו הזמני של המדע וכתוצאה מכך רוב
תלמידי תיכון סבורים ,כי מודלים ותיאוריות מדעיות אינם ניתנים לשינויים ( ;Galili & Hazan, 2000
 .)Kedem, 1999; Tamir, 1994בנוסף ,תלמידים מתבלבלים בין המושגים "מדע" ו"טכנולוגיה",
וסבורים ,כי טכנולוגיה היא מדע יישומי (.)Ryan & Aikenhead, 1992
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ב .המדע כמפעל חברתי
הידע המדעי הוא תוצר של פעילות מדעית ( )Hodson, 1991שמבוססת על היצירתיות האנושית
( ,)Pushkin, 1996כאשר ניתן להתייחס למדע כמו לתופעה תרבותית:
“Science is a cultural phenomena and not a universal form of
knowledge that transcends all cultural interpretations”.
Stanley & Brickhouse, 1995, p. 353).
מדענים יכולים לעבוד לבד ,בקבוצות קטנות ,או כחברים בקבוצות מחקר גדולות .מדענים מציגים
את ממצאיהם במסמכים (ספרים או מאמרים) שמועברים בכנסים או מתפרסמים בכתבי עת .המסמכים
האלה מאפשרים קיום השיח המדעי בקהילה מדעית ()Matthews, 1994; Ryan & Aikenhead, 1992
שבאמצעותו ניתן להודיע לאחרים על העבודה שנעשתה ,לחשוף את הרעיונות לביקורת ,ולהישאר
מעודכנים בהתפתחויות מדעיות ברחבי העולם ( .)NRC, 1996בתהליך של שיתוף פעולה נבחנים רעיונות,
מתחדדים ,משתכללים ומשתנים .השיח המדעי מתקיים תוך שמירה על קונסנסוס ברמה גבוהה
( ,)Laudan, 1984כאשר היושרה וההגיונות מדעית הם מושגים הבסיסיים בתקשורת בין אנשי המדע
המאפשרים החופש המדעי המתבטא ביכולת להביע דעה שאינה מקובלת על חברי הקהילה המדעית
( .)NRC, 1996השיח המדעי בין חוקרים הוא חיוני לפיתוח והכללה של תיאוריות (.)Gallas, 1995
תלמידים מתקשים בהבנה של ההיבט זה ,ולא מודעים כיצד מתנהל השיח המדעי ומהן מטרתו
(.)Aikenhead, 1997; Ryan & Aikenhead, 1992

ג .הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים
“Scientific inquiry is more complex than popular conceptions
subtle and demanding

would have it. It is, for instance, a more

process than the naïve idea of ‘making a great many careful
observations and then organizing them’. Ii is far more flexible than
the rigid sequence of steps commonly depicted in textbooks as ‘the
’scientific method’. It is much more than just ‘doing experiments
and it is not confined to laboratories”.
(AAAS, 1993, p. 9).
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הנושא של הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים הוא נושא חדש בפילוסופיה של מדע,
כאשר בשנים אחרונות מומחים מתחומים שונים דחו את הטענה הסוברת ,כי קיימת שיטה מדעית אחת
וגיבשו טענה שבתחומי המדע שונים שיטות החקר ופענוח ראיות הם שונים וקיימת הבחנה ברורה בין
מחקר מבוסס ניסויים לבין מחקר מבוסס שדה ( Cleland, 2001; 2002; Cartwright, 1999; Cooper,
;2002; 2004; Diamond, 2002; Dodick & Argamon, 2006; Dodick, Argamon & Chase, 2009
.)Frodeman, 1995; Gould 1986; Hacking, 1983; 1999; Mayr, 1985; Rudolph & Stewart, 1998
במחקרים מבוססי ניסויים המידע נאסף לרוב באמצעות ניסויים מבוקרים ,כאשר במסגרתם
נעשות מניפולציות על תופעות טבעיות במטרה לבחון היפותזה .התוצאות יכולות להוביל לבניית מודל,
כאשר מידת מהימנותו של המודל נבחנת באמצעות התאמה בין ניבוי באמצעות המודל לבין תוצאות
אמפיריו ת .לעיתים נדירות בביולוגיה נעשים ניסויים שמטרתם לבחון תקיפות של תיאוריה רחבה יותר
לעומת בחינת היפותזה מוגבלת בהיקפה .סוג מחקר זה מושפע מאחידות האובייקטים עליהם נעשה
מחקר – אטומים ,גנים ,תאים ועוד .זהות זו מאפשרת ביצוע ניסויים חוזרים על אובייקטים זהים
במהותם.
לעומת זאת ,במדעים מבוססי שדה העיסוק הינו באירועים שאינם ניתנים לשחזור או לחזרה על
ידי החוקר .לדוגמא ,לא ניתן להמתין מאות שנים על מנת שתתרחש סוקצסיה ביער או מיליוני שנה על
מנת שיתרחש תהליך אבולוציוני שבהינתן אותה מסגרת זמן לא סביר שילך באותו נתיב פעמיים .אירועים
אלה קבורים בעבר ונחקרים באמצעות עקבות של אירועים קודמים .דגש זה על סיבתיות שמקורה
באירועים שקרו בעבר מרמז שהמבחן הסופי של מהימנות המחקר המבוסס שדה הוא ביכולתו לספק
הסבר מכיוון שהאירועים הנבחנים הינם ייחודיים .המתודולוגיה של מחקר זה נובעת מ"אסימטריה של
סיבתיות" – סיבה ייחודית בעבר עוברת דיפוזיה עם הזמן ובכך אפקטים רבים הולכים לאיבוד או נטמנים
על ידי גורמים מפריעים שונים ) .)Cleland 2001; 2002הבנת מורכבות זו דורשת שימוש בחשיבה
סינתטית שבה יש שילוב של ראיות מורכבות ליצירת טענות כנגד או בעד היפותזות מתחרות ( Baker,
.)1996
מורים ותלמידים רבים אינם מכירים בהבדלים מתודולוגיים הקיימים בין תחומי מדע שונים
ומחזיקים בתפיסה שגויה שקיימת שיטה מדעית אוניברסאלית שמתאימה לכל תחומי המדע ( Dodick,
.)Argamon & Chase, 2009

-9-

ד .השפעות סוציו-תרבותיות על המדע
אנשים מתרבויות שונות תורמים להתפתחות הידע המדעי ,יחד עם זה ,המדע מושפע מהיבטים הסוציו-
תרבותיים ( .)AAAS, 1993; NRC,1996המדע מושפע מהרקע ההיסטורי והחברתי ( McComas et. al.,
 .)2000מדע הוא חלק מחיי החברה ( ,)AAAS, 1993; NRC,1996הרי נורמות של החברה משפיעים על
המדע (.)Stetr, 1978
“Scientific knowledge is not only partially a product of human
creativity and imagination but also that scientific knowledge is
socially and culturally embedded”.
(Anderson, 2000, p. 8).

מדע נטפס בקרב התלמידים כישות "סטרילית" בעלת צבר עובדות וחוקים נתונים ולא כמערכת
סוציאלית התלויה ופועלת בתוך חברה מוגדרת מבחינה פוליטית ,פילוסופית ואידיאולוגית (לדוגמא:
 .)Abd-El-Khalick & Lederman, 2000; Millar & Osborne, 1998תלמידים סבורים ,כי מקור
סמכותו של מדע מצוי בידע מדעי עצמו ולא באינטרפרטציה של הקהילה המדעית; כי למדע אין קשר לחיי
היום יום ( .)Khishfe & Lederman, 2006; McComas, 1998בקשר לתפקיד החברה בקביעת יעדי
המחקר המדעי ,נמצא טווח של עמדות ,החל מחופש מוחלט שיש לתת למדען בבחירת תחום המחקר ,דרך
נקיטת עמדה פשרנית שעיקרה שיתוף בין אנשי המדע והממשלה ביחס לקביעת הנושאים ,ועד לפיקוח
מלא מצד החברה כדי להבטיח שתוצאות המחקר אכן ישפרו את מצב החברה (.)Fleming, 1987

ה .מטרות של המחקר המדעי
בין הגורמים השונים המאפיינים את המחקר המדעי אפשר למנות שתי נטיות אנושיות מושרשות שהן
הכוח המניע העיקרי של מחקר מדעי .)1( :להבין ולהסביר את התופעות (מחקר בסיסי); ( .)2לשפר את
מעמדו ואיכות חיים של האדם (מחקר יישומי) כאשר כל אחד הוא בעל ערך וחשיבות משלו ( Hempel,
 .)1996תוצאות של מחקר בסיסי מהוות בסיס לפיתוחים יישומיים אולם גם פיתוחים יישומיים יכולים
לפתח אפיקי מחקר חדישים בהיבט הבסיסי ( .)Camhi, 2012הרעיון של "מדע בסיסי מוביל למדע
יישומי" היה הודגש בנאום המפורסם של :)6991( Vannevar Bush
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“Basic research leads to new knowledge. It provides scientific
capital. It creates the fund from which the practical applications of
knowledge must be drawn. New products and new processes do
not appear full-grown. They are founded on new principles and
new conceptions, which in turn are painstakingly developed by
research in the purest realms of science”.
(Bush, 1945).
מחקרים מראים שתלמידים סבורים ,כי מטרתו העיקרית של המדען היא עריכת ניסויים
והוצאות מסקנות מהם ,ולא בחינה של תיאוריות תוך ניבוי התוצאות האפשריות של הניסוי ביחס אליהן
( .)Kedem, 1999מחקרו של  )6987( Flemingהראה ,כי מחצית מהתלמידים שהוא בדק הביעו עמדה
שיש לתמוך במחקר רק כאשר הוא יוביל בצורה כלשהי תרומה לחברה (בעיקר בנושאי בריאות)31% .
סברו ,כי מאחר ולמחקר יש השפעה ,ישירה או עקיפה ,על חיינו ,או מאחר שמטרתו הכללית של המחקר
המדעי היא לשפר את איכות החיים ,יש לתמוך בו .רק כעשירית מהנבדקים סברו ,כי יש לתמוך במחקר
מדעי ללא תלות בתוצאותיו.
לסיכום ,המחקר הנוכחי מתמקד בחמישה נושאים של מהות המדע שנבחרו כמתאימים ביותר
להוראה באמצעות המודל המוצע והדגש עליהם נעשה לאורך כל תהליך של ההוראה של יחידת לימוד.
טבלה  :0נושאים שונים של מהות המדע בהם מתמקד המחקר
תיאור

נושא

* ידע מדעי משתנה עם הזמן כתוצאה של תצפיות/ניסויים חדשים או של פירוש חוזר
הטבע הטנטטיבי
לתצפיות/ניסויים קיימים.
של ידע מדעי
* ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות.
* מדענים אינם עובדים בריק ,חלקם עובדים בקבוצות מחקר ,חלקם לבד ,אבל בכל
המדע כמפעל
מקרה הם חלק מקהילה מדעית ומשתתפים בשיח מדעי דרך ספרים ,מאמרים,
חברתי
כנסים ועוד.
* חשיבות היושרה וההגיונות מדעית בתקשורת בין אנשי המדע.
* חופש מדעי מתבטא ביכולת להביע דעה שאינה מקובלת על חברי הקהילה המדעית.
* לא קיימת שיטה מדעית אוניברסאלית אלא בתחומי המדע שונים ישנם שיטות
הבדלים
שונות.
מתודולוגיים בין
תחומי המדע שונים * קיים הבדל מהותי בין מחקר מבוסס שדה ומחקר מבוסס ניסויים במעבדה.
במחקרי שדה ,לעומת מחקרי מעבדה ,לרוב לא ניתן לבצע חזרות ולא ניתן לבצע
מניפולציות מכוונות של משתנים או לשמור על תנאים קבועים.
* מדע ומדענים פועלים במסגרת חיי האנושות ולכן מושפעים מחברה ומתרבות
השפעות סוציו-
תרבותיות על המדע בצורה ישירה או עקיפה.
מטרות של המחקר * מחקר מדעי מתקיים בשני מישורים – יישומי ובסיסי ,כאשר כל אחד בעל ערך
וחשיבות משלו.
המדעי
* תוצאות המחקר הבסיסי מהוות בסיס לפיתוחים יישומיים ,אולם גם פיתוחים
יישומיים יכולים לפתח אפיקי מחקר חדישים בהיבט הבסיסי.
- 11 -

קשה מאוד לצפות שבאמצעות למידה בדרך החקר של הניסויים במעבדת בית הספר תלמידים
תרבותיות על המדע או הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי-יצליחו להבין נושאים כמו השפעות סוציו
.)DeBoer, 2000(
“We cannot assume that NOS is being taught simply
because students spend time in the laboratory. Even if students did
learn something about the nature of science through a laboratory
experience where the logic of scientific thinking was explicitly
applied there are still many aspects of NOS that are usually not
addressed in the laboratory, including epistemological and ethical
questions, the history of scientific thought, and the effects of
science on society. The NOS is an extremely broad and
multidimensional idea, and each of those dimensions requires its
own creative pedagogical approach to achieve”.
(DeBoer, 2000, p.19)
,לכן במחקר הנוכחי נבחר לעצב את יחידת הלימוד בגישה של למידה כחקר בהקשר אותנטי
המשלבת את המרכיבים הקלאסיים של למידת כחקר (משימות חקר וקריאת הנרטיבים מהיסטוריה של
.מדע) ומרכיב חדש של ביקורים של תלמידים במעבדות מחקר אותנטיות

עמדות של תלמידים כלפי מדע

0.2.1

 כמו תכנית הלימודים, אמונות וערכים ביחס לאובייקטים שקשורים למדע,עמדות כלפי מדע הן רגשות
 כי תלמידים רבים מחזיקים, מחקרים מראים.)Osborne et. al., 2003( ' פרויקטים מדעיים וכו,במדעים
,מדענים והדבר משפיע באופן שלילי על עמדותיהם כלפי מדע/בסטריאוטיפים נגטיביים שקשורים למדע
Finson et. al., 1995; ( על בחירת מגמות מדעיות ועל בחירה עתידית של מקצועות הקשורים למדע
 הבעיה זו בעלת השפעה שלילית על החברה המודרנית הן מבחינה.)Flick, 1990; Osborne et. al., 2003
:ערכית והן מבחינה כלכלית
“The distinguishing feature of modern Western societies is science
and technology. Science and technology are the most significant
determinants in our culture.

In order to decode our culture and
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enrich our participation – this includes protest and rejection – an
”appreciation/understanding of science is desirable
(Cossons, 1993).
עמדות ,על פי גישות חדשניות בפסיכולוגיה חברתית ,מוגדרות כמערכת של אמונות ,רגשות ונטיות
מעשיות ביחס לאובייקט נתון כאשר קיימים שלוש מרכיבים של העמדה :קוגניטיבי ,רגשי והתנהגותי
(לדוגמא.)Breckler, 1984; Millar & Tesser 1989 :

א .מרכיב קוגניטיבי
מתייחס לשאלה מהן דעותיו ,מחשבתיו ,אמונותיו של הפרט על מושא העמדות.

ב .מרכיב אפקטיבי-רגשי
מתייחס לתחושות ורגשות שליליים או חיוביים של הפרט כלפי מושא העמדות .תשומת לב מרכזית של
המחקרים בתחום זה נתונה לבחינת הקשר והאינטראקציה בין המרכיב האפקטיבי לבין המרכיב
הקוגניטיבי בעיצוב עמדות )6989( Millar & Tesser .הציעו ,כי המרכיבים הקוגניטיביים ואפקטיביים
של הפרט ,לעתים קרובות ,בלתי תלויים אלה באלה .עם זאת ,נראה ,כי הצד הקוגניטיבי והצד האפקטיבי
אינם ניתנים להפרדה מלאה ומקיימים יחסי גומלין מורכבים ,זאת למרות שהמניעים המעוררים כל אחד
מהם שונים בתכלית (.)Breckler, 1984; Osborne et. al., 2003

ג .מרכיב התנהגותי
קשור לנ טייתו של האדם להתנהגות גלויה כלפי אובייקט נתון .מרכיב זה אינו נובע בהכרח באופן ישיר
מהמרכיב ההכרתי או רגשי בעמדתו של אדם ולעתים אף ניתן לראות פער בין עמדות מוצהרות של אדם
ביחס לעמדותיו לבין התנהגותו בפועל .יחד עם זאת ,לעתים קרובות ,הכרות עם עמדותיו של אדם
מאפשרת ניבוי של התנהגות (זיו & זיו .)2111 ,לפי תיאוריה של הפעולה המנומקת ( Theory of Reasoned
 ) Actionשינוי בהתנהגות מסוימת מתרחש באמצעות היחסי הגומלין בין עמדות ,נורמות סובייקטיביות
(כלומר ,אמונות בקשר לאופן התגובה של אנשים אחרים לשינוי בהתנהגות) ,כוונה והתנהגות ( & Ajzen
( ,)Fishbein, 1980איור  1בעמוד הבא) .יישום של התיאוריה הזאת נבדק בהצלחה בתחום של הוראת
המדעים (.)Crawley & Black, 1992; Crawley & Coe, 1990; Raved & Ben Zvi Assaraf, 2011
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איור  :0התיאוריה של הפעולה המנומקת של  Ajzenו)0891( Fishbein-

נורמות

עמדות כלפי ההתנהגות

סובייקטיביות

המסוימת

כוונה לשינוי ההתנהגות

שינוי ההתנהגות

ב 31-שנה אחרונות ,חוקרים בתחום הוראת המדעים בחנו את ההשפעה של התערבויות חינוכיות
שונות על עמדותיהם של התלמידים כלפי מדע .מספר מחקרים הצביעו על הקשר החיובי בין חוויה
אותנטית של התלמידים במעבדות מחקר ובין עמדותיהם כלפי מדע ( Gibson & Chase, 2002; Hanauer
 .)et. al., 2006; Kaiser, 2002מפגש בין חוקרים לבין תלמידים בעל פוטנציאל לשפר את העמדות של
תלמידים בכך שחוקרים יכולים לשמש כמודל לחיקוי חשוב והתלהבות שלהם על מחקר יכולה להשפיע על
התלמידים לטווח ארוך ( Atwater et. al, 1999; Gibson & Chase, 2002; Heinze et. al., 1995; Helm
 .)et. al., 1999; Richmond & Kurth, 1999במחקר הנוכחי המוקד בהערכת העמדות כלפי מדע נעשה על
שלושה אלמנטים :התעניינות בביולוגיה כמקצוע לימוד וכמדע ,מוטיבציה לעיסוק בנושאים מדעיים
בשעות הפנאי ומוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע.

א .התעניינות בביולוגיה כמקצוע לימוד וכמדע
תלמידים רבים סבורים ,כי מדע הוא משעמם ( ,)Delpech, 2002; Ebenezer & Zoller, 1993מסובך ולא
רלוונטי לחיי היום יום ( ,)Prokop et. al., 2007יותר אטרקטיבי לבנים מאשר לבנות (.)Ramsden, 1998
נמצא ,כי קיימים הבדלים משמעותיים בין העמדות כלפי ביולוגיה לבין העמדות כלפי פיזיקה ( Prokop et.
 .)al., 2007עוד נמצא ,כי בנים יותר מתעניינים בפיזיקה מאשר בנות ( ;Francis & Greer, 1999
 )Schibeci & Riley, 1986ובנות יותר מתעניינות בביולוגיה מאשר בנים ( Barram-Tsabari et. al.,
.)2006; Jones et. al, 2000; Keeves & Kotte, 1992; Prokop et. al., 2007
המחקר הנוכחי בודק מהי ההתעניינות בביולוגיה של תלמידי תיכון (המתמחים בביולוגיה) ,איזה
תחומים (אקולוגיה ,ביולוגיה של התא ,אבולוציה ועוד) נתפסים על ידם כיותר או פחות מעניינים ,מהן
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העמדות של תלמידים כלפי מחקר מדעי וכלפי לימוד ביולוגיה בכיתה .בנוסף ,המחקר בודק כיצד יחידת
לימוד המוצעת משפיעה על ההתעניינות הזאת.
המחקר של  Glowinskiו )0266( Bayrhuber -מראה ,כי סביבת הלמידה אותנטית ואיכות
ההדרכה הם הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על שיפור ההתעניינות של התלמידים .בנוסף,
ההתעניינות בנושא מסוים כרוכה ,בדרך כלל ,באינטראקציה עם אובייקטים ,שזה מוביל ,לעתים קרובות,
להתעניינות בעיסוק מחדש עם הנושא (. )Hidi & Renninger, 2006לכן ,סביר להניח ,כי ביקור במעבדות
מחקר והאינטראקציה עם חוקרים ואובייקטים אותנטיים (הליבה של המחקר המוצע) ,ישפרו את
ההתעניינות של התלמידים בביולוגיה ובתחומיה.

ב .מוטיבציה לעיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי
פעולות הפנאי מעשירות את הלמידה ותורמות להתפתחות שכלית ,נפשית ,גופנית וחברתית של התלמיד
( .)Mannell & Kleiber, 1997הפעילויות הקשורות למדע בשעות הפנאי עשויות להשפיע על תפיסות
ועמדות של התלמידים כלפי מדע (לדוגמאCarey, 1985; Gardner, 1991; Prokop et. al., 2007; :
 )Springer, 1995ועל בחירת הקריירה העתידית הקשורה למדע ( ;Brown, 1990; Law & Arthur, 2003
 .)Linder et. al., 2004במחקר של  )6997( .Korpan et. alאופיינו הפעילויות הקשורות למדע של
תלמידים בגילאים שונים .נמצא ,כי תלמידי תיכון בקנדה מקדישים זמן רב יחסית לפעילויות הקשורות
למדע כגון צפייה בתכניות טלוויזיה עם תוכן מדעי ( ,)91%קריאת עיתונים או ספרים מדעיים (,)41%
גלישה באתרי אינטרנט ( ,)37%פעילויות קהילתיות הקשורות למדע /טבע/טכנולוגיה (.)71%
המחקר הנוכחי בודק באיזה רמה ובאילו פעילויות הקשורות למדע תלמידי תיכון (המתמחים
בביולוגיה) בישראל מתעסקים וכיצד לימוד של היחידה המוצעת משפיע על התלמידים .הפעילויות שבהן
התמקדנו ,הן:


קריאה של עיתונים/ספרים בעלי תוכן מדעי.



צפייה בסרטים/תכניות טלוויזיה הקשורות למדע.



ביקור במוזיאוני המדע/הטבע.



ביקור בגן חיות/גן בוטני.



הקשבה להרצאות מדעיות מכוונות לנוער.



גלישה באתרי אינטרנט הכוללים תכנים הקשורים למדע.
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ג .מוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע
לתלמידים רבים יש סטריאוטיפים והשקפה מוגבלת בקשר למקצועות הקשורים למדע ( Linder et. al.,
 .)2004; McDonald & Jessel, 1992הרבה גורמים עשויים להשפיע על בחירת הקריירה המדעית של
תלמידים ,כאשר ניתן למיין אותם לארבע קטגוריות (:) Linder et. al., 2004


הבדלים אינדיווידואליים (.)Fouad, 1995; Loehlin, 1992; McDonald & Jessel, 1992



משפחה (.)Barber & Eccles, 1992; Ferry et. al., 2000



בית הספר ()Woolnough et. al., 1997



הקשר חברתי (.)Brown, 1990; Law & Arthur, 2003

לפי המודל של בחירת הקריירה ( )Model of Career Choiceשל  Dickו )6996( Rallis-הגורמים
המשפיעים על בחירת הקריירה של תלמידי תיכון הם :המסגרת התרבותית של תלמיד ,החוויות שתלמיד
התנסה בהן בהקשרים שונים" ,והמתווכים" (" )"socializersכמו מורים ,הורים ואחרים .במודל זה
המתווכים הם הגורם המרכזי שמשפיע על התלמידים (איור  .)2במחקר הנוכחי ,מצד אחד ,חוקרים
וסטודנטים לתארים מתקדמים יכולים לשמש כמתווכים ,ומצד שני חוויות אותנטיות שתלמידים חווים
במהלך הביקור של אינטראקציה עם מעבדת מחקר וציוד מתוחכם ,עשויים להשפיע על בחירת הקריירה
העתידית על ידי תלמידים.
איור  :2המודל לבחירת הקריירה לפי  Dickו)1991( Rallis-
המסגרת
התרבותית
דימוי עצמי
וערכי
הקריירה

תפיסת
המתווכים
מתווכים

בחירת
הקריירה

פירוש
החוויות

תלמידים

חוויות

קיים מגוון רחב של גורמים המשפיעים על גיבוש עמדות כלפי מדע ,כמו :מגדר ,העדפת מקצועות
(הומאניים מול ראליים) ,תכניות לימוד ועוד ( George & Kaplan, 1998; Tuan, Chin, & Shich,
 .)2005באופן כללי ,הערכת ההשפעה של תכניות לימוד על עמדות של תלמידים היא מורכבת ובעייתית
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עקב כך שהרבה מאוד משתנים מעורבים בתהליך ( .)Osborne et. al, 2003במחקר זה נעשה ניתוח
סטטיסט שבוחן את ההשפעה של כל הגורמים שעשויים להשפיע על גיבוש עמדות בנוסף ליחידת הלימוד
המוצעת (ראה סעיף  .)2.5.1כמו כן ,מחקר כלל מקורות מידע מגוונים שספקו מידע על עמדות של
התלמידים .המחקר בודק לא רק עמדות של התלמידים כלפי מדע אלא גם עמדותיהם כלפי היחידה
המוצעת ,כולל .)1( :עמדות של התלמידים כלפי מרכיבים שונים של היחידה; ( .)2חוויות שתלמידים חוו
במהלך הביקור.
בקשר לחוויות של תלמידים/מבקרים באתרי למידה בלתי פורמאליים נמצא ,כי ניתן למיין אותן
לארבע קטגוריות (:)Pekarik, Doering & Karns, 1999; Tsybulskaya & Camhi, 2008
 .1חוויות חברתיות ( – )social experiencesהחוויות הקשורות להעברת זמן עם חברים/בני
משפחה/אנשים אחרים.
 .2חוויות קוגניטיביות ( – )cognitive experiencesהחוויה הקשורות להעשרת ידע ולקבלת ידע
חדש.
 .3חוויות אינטרוספקטיביות ( – )introspective experiencesהחוויות הקשורות להרגשות הנובעות
מהתרשמות מהביקור ,ערור של זיכרונות וחוויות מהעבר.
 .4חוויות קשורות לחפצים ( – )object experiencesהחוויות הקשורות ליופי ואסתטיקה ,לחשיפה
לדברים לא שגרתיים/בעלי ערך ,להמשך הפיתוח המקצועי.
לפי המודל של החוויה האינטראקטיבית ( )Interactive Experience Modelשל  Falkו-
 )0222( Dierkingהחוויה הכללית של המבקר נקבעת על ידי אינטראקציות בין הקשר אישי ,הקשר
חברתי-תרבותי והקשר פיזי.
“Whatever the visitor attends to is filtered though the personal
context, mediated by the social context and embedded within the
”physical context.
(Falk & Dierking, 1992, p.103).

ההקשר האישי מורכב ממכלול שלם של חוויות ,רמות ידע ,תחומי עניין ,רמת מוטיבציה ומצב
אישי של המבקר .ההקשר החברתי-תרבותי כולל אינטראקציות המתקיימות בין חברי קבוצת המבקרים
ובין מבקרים ומדריכים .ההקשר הפיזי מתייחס למבנה (ארכיטקטורה ,עיצוב ועוד) ,לאווירה ולתנאי
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השירות במקום (קפטריה ,שירותים ,ועוד) .במסגרת המודל הזה הביקור במעבדות מחקר מתייחס
לאינטראקציה בין הקשרים אישי ,חברתי ופיזי באופן הבא (איור :)3
איור  : 1ביקור במעבדות מחקר במסגרת המודל של החוויה האינטראקטיבית
 Falkו)0222( Dierking-
הקשר אישי
הקשר פיזי

0.1
0.1.0

המאפיינים של התלמידים
הקשר חברתי

מעבדות וציוד
מתקדם

אינטראקציות
מדריך-תלמידים,
מורה-תלמידים,
תלמידים-תלמידים

מטרות המחקר
מחקר חלוץ

המטרה העיקרית של המחקר החלוץ היא לבדוק את העמדות של מורים וסגל אקדמי (כולל מוכנותם
להשתתף במחקר המוצע) כלפי פרויקטים חינוכיים המשלבים את הביקורים של תלמידים במעבדות
מחקר אוניברסיטאיות.
שאלות המחקר עיקריות:
 .1מהן עמדות של מורים לביולוגיה כלפי היחידה המוצעת? (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים:
הצורך והתרומות אפשריות של היחידה ,הקשיים הצפויים).
 .2מהן עמדות של סגל אקדמי (ראשי מעבדות ותלמידי מחקר) כלפי ביקורים של תלמידים במעבדות
מחקר? (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים :התרומות אפשריות של היחידה והקשיים
הצפויים).
תת-שאלות המחקר:
 .3האם מורים לביולוגיה מוכנים להשתתף במחקר הנוכחי?
 .4האם סגל אקדמי מוכן להשתתף במחקר הנוכחי?
0.1.2

שלב א' ושלב ב' של המחקר

מטרת המחקר העיקרית היא להעריך את ההשפעה של יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" על
הבנתם של התלמידים את היבטים שונים של מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע.

- 18 -

שאלות המחקר עיקריות:
 .1באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על הבנתם של התלמידים את
היבטים שונים של מהות המדע? (מרכיבים עיקריים של הבנה זו כוללים :הטבע הטנטטיבי של
הידע המדעי ,המדע כמפעל חברתי ,הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים ,השפעות סוציו-
תרבותיות על המדע ומטרות של המחקר המדעי).
 .2באיזו מידה יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" משפיעה על עמדותיהם של התלמידים
כלפי מדע בכלל וכלפי ביולוגיה בפרט? (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים :התעניינות
במדע/ביולוגיה ,עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי ,מוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק עתידי
הקשור למדע).
 .3מהן העמדות של התלמידים כלפי היחידה? (מרכיבים עיקריים של העמדות כוללים :חוויות
שתלמידים חוו במהלך השתתפותם בפרויקט [חוויות חברתיות ,קוגניטיביות ,אינטרוספקטיביות
וקשורות לחפצים] ,עמדות כלפי חלקים שונים של יחידת הלימוד).
תת-שאלות המחקר:
 .4האם קיים אפקט של השפעה לטווח ארוך של היחידה המוצעת?
 .5האם גורמי רקע שונים כגון מגדר ,העדפת מקצועות ,מגמה ועוד משפיעים בצורה משמעותית על
ההבנה ועל העמדות של התלמידים?

.II
2.0

שיטות המחקר
מערך המחקר

המחקר הנוכחי נערך במהלך  4שנים ,2118-2112 ,וכלל שלושה שלבים עיקריים (איור :)4
 .1המחקר החלוץ ,שבו נבדקה מוכנות של מורים וסגל אקדמי להשתתף במחקר ונעשה עיצוב
ראשוני של יחידת הלימוד.
 .2שלב א' של המחקר ,שבו היחידה הופעלה בפעם הראשונה ונעשה שיפור עיצוב של היחידה על סמך
התוצאות שהתקבלו.
.3

שלב ב' של המחקר (השלב העיקרי) ,שבו נבדקה השפעה של היחידה על העמדות של התלמידים
כלפי מדע ועל הבנתם את היבטים שונים של מהות המדע.
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איור  :1שלבי המחקר
מחקר חלוץ
()2118

* מוכנות מורים
וסגל אקדמי
להשתתף במחקר.
* עיצוב ראשוני של
יחידת לימוד.

שלב א'
()2119

שלב ב'
()2111-2112

* ההפעלה הראשונה
של היחידה
והערכתה.
* שיפור עיצוב של
יחידת לימוד.

* ההפעלה של
היחידה במהלך
שנתיים והערכתה.

המחקר מתבסס על גישה מתודולוגית מעורבת המסתמכת על שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות
המאפשרות עיבוד ופירוש יעיל של התוצאות ( .)Fraser & Tobin, 1992כלי מחקר אלה כוללים שאלונים,
תצפיות ,ראיונות וניתוח טקסטים המאפשרים להעריך את התקדמות התלמידים במהלך השתתפותם
בפרויקט .לפי אלפרת ( )0262ניתן לקרוא למערך המחקר הנוכחי "מערך מסביר" שבו נתונים כמותיים
הצביעו על כיוון ועוצמה של השינוי בהבנה ובעמדות של התלמידים ,ונתונים איכותניים הראו איזה בדיוק
שינוי התרחש .בקשר לאיסוף נתונים איכותניים ,לפי שקדי ( )2012מערך המחקר הזה מבוסס על
מתודולוגיה ממוקדת חלקית בסטנדרטים ,דהיינו למרות שהקטגוריות בהבנה ובעמדות הוגדרו מראש
עדיין ניתוח של נתונים בתוך הקטגוריות הנ"ל התבסס על תיאורית מעוגנת בשדה .שימוש במתודולוגיות
הממוקדת חלקית בסטנדרטים בא לידי ביטוי גם בניסוח שאלות והנחות המחקר .אלו אמנם שאובות
בתחילת המחקר מן התיאוריה הספרותית אך משתנות לאורך המחקר בעקבות ממצאי השדה .עיצוב
ותכנון המחקר משתכלל במהלכו עם הכרה מעמיקה יותר הן של שדה המחקר והן של הספרות .בעקבות
כך ,עם התקדמות המחקר ,מצד אחד ,מתייעלת הדרך לבחון את המחקר ,ומצד שני ,הנחות ושאלות
המחקר מותאמות אף הן למתרחש בשדה המחקר .בצורה זו ,הפתיחות לממצאי השדה בשילוב עם הכרת
התיאוריות מהספרות אפשרו לי לאפיין את העמדות של התלמידים כלפי יחידת הלימוד המוצעת ,להעריך
את היחידה ולעצב אותה מחדש.
המערך הניסוי שבו נעשה שימוש בשלבים א' ו-ב' של המחקר הנוכחי הוא "לפני – אחרי (פעמיים)
עם שתי קבוצות ביקורת":
 .1קבוצת הניסוי  -קבוצת התלמידים שלמדו את יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי"
ונבדקו שלושה פעמים :לפני ,מיד אחרי ,וכעבור חצי שנה מתום לימודם של היחידה .
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 .2קבוצת הביקורת  – 1#קבוצת התלמידים שלא למדו את היחידה ,אלא נחשפו לתהליך רגיל של
הוראת הביולוגיה בתיכון .קבוצה זו נבדקה פעמיים בהפרש של כחודש (פרק זמן דומה לקבוצת
הניסוי להשלים את לימוד של היחידה) .הקפדתי לבדוק ,כי בתקופת המחקר הכיתות האלה לא
התנסו בשום למידה מבוססת חקר .במפורש שאלתי כל מורה (באמצעות טלפון או דוא''ל) האם
הכיתה שלו נחשפה או לא נחשפה ללמידה מבוססת חקר בתקופה בין שאלונים מקדימים לבין
שאלונים מסכמים .במקרה של תשובה חיובית הורדתי את הקבוצה זו ממדגם .השוואת
הממצאים בין קבוצה זו לבין קבוצת הניסוי אפשרה להסיק האם השינוי בעמדות ובהבנה של
התלמידים חל בעקבות לימוד של היחידה או בעקבות גורמים אחרים כמו התבגרות של
התלמידים או התקדמות בחומר בשיעורי ביולוגיה רגילים ועוד.
 .3קבוצת הביקורת  – 2#קבוצת התלמידים שלמדו ווריאציה אחרת של יחידת לימוד שכללה
מרכיבים של הכנה וסיכום בכיתה אבל במקום ביקורים במעבדות התלמידים התנסו בקריאת
מאמרים מחקריים מעובדים .ווריאציה זאת של היחידה מבוססת על גישה קלאסית של למידה
כחקר לפי  .Schwabעל סמך השוואת הממצאים בין קבוצה זו לבין קבוצת הניסוי הסקתי האם
קיים הבדל בין שתי הגישות (למידה כחקר קלאסית ולמידה כחקר בהקשר אותנטי ,הגישה
המוצעת ב מחקר הנוכחי) בהשפעתן על ההבנה ועל העמדות של התלמידים ולהבין מהו התפקיד
של ההקשר האותנטי (ביקורים של תלמידים במעבדות מחקר) בגישה המוצעת.
קיימים מספר המאפיינים הקובעים את ההבדלים בין סוגים של ה"טיפולים" שקבלו תלמידים
בקובצות המחקר :סביבת למידה (פורמאלית/לא פורמאלית) ,מתווכי למידה (מורים/תלמידי מחקר) ,סוג
למידה (למידה כחקר/למידה כחקר בהקשר אותנטי/למידה לא מבוססת חקר) ומרכיבים של ההתערבות
(טבלה .)2
טבלה  :2הבדלים בטיפולים בין קבוצת הניסוי לבין שתי קבוצות הביקורת
מאפיינים
סביבת
למידה
מתווכי
למידה
סוגי
למידה
מרכיבים של
ההתערבות

קבוצת הניסוי
שילוב של סביבה פורמאלית
(כיתת לימוד) וסביבה בלתי
פורמאלית (מעבדות מחקר
אוניברסיטאיות)
מורים ותלמידי מחקר לתארים
מתקדמים
למידה כחקר בהקשר אותנטי
הרחבת המודל של Schwab
א .הכנה
ב .ביקור במעבדות מחקר
ג .סיכום

קבוצת הביקורת 0#

קבוצת הביקורת 2#

סביבה פורמאלית,
כיתת לימוד

סביבה פורמאלית,
כיתת לימוד

מורים

מורים

תהליך למידה לא
מבוסס חקר
ללא התערבות

למידה כחקר קלאסית לפי
Schwab
א .הכנה
ב .קריאת מאמרים מעובדים
ג .סיכום
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הקשר ואוכלוסיות המחקר

2.2

המחקר החלוץ מתמקד בשתי אוכלוסיות .)1( :מורים לביולוגיה בתיכון המגישים לבגרות של  5יחידות
לימוד; ( .)2סגל אקדמי (תלמידי מחקר וראשי מעבדות) .המורים והסגל האקדמי הם דמויות מרכזיות
במחקר הנוכחי ,הרי הוראת היחידה בכיתה והדרכת התלמידים במעבדות נעשים על ידם ובהסכמתם .לכן
לבדוק מוכנותם להשתתף במחקר היא קריטית והכרחית להפעלה של היחידה המוצעת ולמערך של כל
המחקר.
שלב א' ושלב ב' של המחקר מתמקדים בתלמידי כיתה י''א המתמחים בביולוגיה ברמה של 5
יחידות לימוד ,כאשר האינפורמנטים העיקריים במחקר הם גם תלמידים (מקור מידע ראשוני) וגם מורים
(מקור מידע משני) .השיקולים המנחים את בחירת האוכלוסייה זו ,הם:
 .1שיקול סטטיסטי – צורך לבחון אוכלוסייה הומוגנית בכדי להוסיף תוקף למחקר.
 .2שיקול דידקטי – לימודי התמחות בביולוגיה נמשכים מכיתה י' עד כיתה י''ב .כיתה י''א לדעתנו
היא המתאימה ביותר למחקר מכיוון שמצד אחד לתלמידים כבר יש רקע מסוים בביולוגיה
מלימודיהם בכיתה י' ,ומצד שני אין לחץ של בגריות י''ב.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת דגימה לא הסתברותית :מדגם מתנדבים ,שבו המורים
המלמדים בירושלים וסביבה התנדבו ללמד את היחידה ולהשתתף במחקר .המחקר החלוץ כלל  11מורים
לביולוגיה בתיכון מאזור ירושלים וסביבה 9 ,ראשי המעבדות ו 31-תלמידי מחקר ממכון למדעי החיים של
האוניברסיטה העברית בירושלים .בשלב א' ושלב ב' של המחקר סכ''ה השתתפו  14כיתות ניסוי מ 8-בתי
ספר ( 15 ;)n=233קבוצות ביקורת  1#מ 11-בתי ספר ( )n=264ו 3-קבוצות ביקורת  2#מ 3-בתי ספר
( .)n=68בטבלה  3מוצגים נתונים נוספים על המדגם.
טבלה  :3נתונים על המדגם

מספר הכיתות
מספר בתי הספר
מספר בתי הספר בפיקוח ממלכתי דתי
מספר בתי הספר בפיקוח ממלכתי
מספר בנים
מספר בנות
מספר התלמידים

קבוצת ניסוי
14
8
3
5
95
138
233

קבוצת ביקורת 0#
15
11
4
6
161
114
264

קבוצת ביקורת 2#
3
3
1
3
29
39
68

גודל מדגם זה ( )n=565מספיק בשביל להסיק מסקנות תקפות ומהמנות ברמת המובהקות p<.05
לפי מבחן עוצמה (( )power analysisראה בסעיף .)3.3.6
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יצוין ,כי מחקר כלל בתי הספר השייכים לפקוחים ממלכתי וממלכתי-דתי לפי הגדרות של משרד
החינוך .כל המורים שהתנדבו להשתתף בפרויקט הם בעלי תואר שני או שלישי בביולוגיה/הוראת המדעים
ובעלי וותק מעל  11שנים .בשלב א' של המחקר נעשה שיתוף הפעולה רק עם שתי מעבדות המחקר ממכון
למדעי החיים של האוניברסיטה העברית ,ובשלב ב' של המחקר עם  6מעבדות שונות 4 :בתחום של
ביולוגיה תאית ו 3-בתחום האקולוגיה .תחומי המחקר של המעבדות הם מגוונים וכללו נושאים כמו
תנועה בעולם חי (לדוגמא :הפצת זרעים) ,מבנה רקמת אפיטל וטרנספורט תאי ,תאי גזע ועוד .כל ראש
מעבדה בחר סטודנט אחד מקבוצתו שהסכים להדריך את התלמידים .לפיכך במחקר השתתפו סכ''ה 6
מדריכים שמאפייניהם החשובים מסוכמים כדלקמן:
טבלה  :1מאפיינים של תלמידי המחקר שהדריכו את התלמידים
מאפיינים

פירוט

מספר

מגדר

גברים
נשים
PH.D.
M.Sc.
בעלי
3
ניסיון
ללא ניסוין

5
1
5
1
3

תואר לקראתו
לומד הסטודנט
ניסיון קודם
בהדרכה

2.1
2.1.0

3

כלים לאיסוף נתונים
מחקר חלוץ

מורים וסגל אקדמי הם דמויות מרזיות במחקר הנוכחי .בדיקת המוכנות של מורים להתנדב וללמד את
היחידה ,המוכנות של ראשי מעבדות לפתוח את הדלתות של מעבדותיהם לביקורים ,והמוכנות של תלמידי
מחקר להדריך את התלמידים ,היא חשובה ביותר להפעלה של היחידה .על מנת לבדוק את המוכנות של
מורים להשתתף נבחר להשתמש בשיטה של קבוצת מיקוד (ראיון קבוצתי) .ועל מנת לבדוק את המוכנות
של סגל אקדמי להשתתף בפרויקט המחקרי הזה נבחר להשתמש בשיטה כמותית (שאלון ליקרט) ובשיטה
איכותנית (ראיון עומק).

א .קבוצת מיקוד
מורים לביולוגיה בתיכון אחראים על כל תהליך ההוראה של היחידה בכיתות ,לכן זיהוי העמדות של
המורים כלפי תרומות ומגבלות של היחידה המוצעת ,בדיקת מוכנותם להשתתף בפרויקט המחקרי הזה

 3מתייחס לניסיון בהדרכת התלמידים במסגרות שונות כמו תרגול באוניברסיטה או הדרכה במעבדות בלמונטה.
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היא קריטית והכרחית .בדיקת העמדות ואת המוכנות של המורים נעשתה בשיטה של קבוצת מיקוד
(ראיון קבוצתי) .קבוצת מיקוד היא שיטת מחקר איכותנית המספקת מספר יחסית גדול של אינפורמנטים
עם מגוון דעות בפרק זמן קצר יחסית תוך כדי ניהול דיון מבוקר ( Wilkinson, 2003a; 2003b; Morgan,
 .) 1988כראיון קבוצתי ,קבוצת המיקוד משלבת יסודות של ראיונות אישיים ושל תצפית משתתפת או
מעורבת ( .)Flick, 1998יחד עם זאת ,קבוצת המיקוד מספקת גישה לנתונים שאי-אפשר להשיגם בקלות
באמצעות הראיונות והתצפיות (שקדי .)0222 ,היתרון העיקרי של שיטה זאת ,במיוחד בהשוואה לראיונות
אישיים ,הוא בכך שקבוצת מיקוד יותר "טבעית""/נטורליסטית" מאשר ראיונות ( ;Wilkinson, 2003a
 .)2003bפירושו של דבר ,קבוצת מיקוד יותר קרובה לשיחות יום יומיות וכוללת תהליכי תקשורת כמו
סיפורים ,בדיחות ,דיונים ,ויכוחים ועוד .הדגש בקבוצת מיקוד נעשה על אינטראקציה בתוך הקבוצה,
שמבוססת על נושאים המובאים לדיון.
במחקר הנוכחי נעשה ראיון קבוצתי על המורים לביולוגיה מאזור ירושלים וסביבה .הראיון נערך
במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים .נעשו הקלטה (בטייפ מנהלים דיגיטליים)
ותמלול של הראיון .בראיון הזה נעשה דיון סביב עמדות של המורים כלפי נושאים הבאים:


למידה מבוססת חקר,



שילוב של סיורים לימודיים בתהליך הוראת הביולוגיה בבית הספר,



ביקור אפשרי של התלמידים במעבדות מחקר אוניברסיטאיות,



מוכנות המורים להשתתף במחקר ולהתנדב ללמד את היחידה,



מוכנות המורים לשתף פעולה בעיצוב ופיתוח חומרי הלמידה הרלוונטיים ליחידת הלימוד
המוצעת.

ב .שאלון
חוקרים (ראשי מעבדות) ותלמידי מחקר עשויים להשפיע במידה מסוימת על הביקור של תלמידים
במעבדות מחקר .בדיקת המוכנות של ראשי מעבדות לפתוח את הדלתות של מעבדותיהם ומוכנות של
תלמידי מחקר להדריך את התלמידים היא חשובה ביותר .בדיקת המוכנות של סגל אקדמי להשתתף
בפרויקט המחקרי הזה נעשתה באמצעות שאלון .נבנה שאלון (נספח  )1הבודק את העמדות ואת הגישות
של החוקרים ותלמידי מחקר לגבי נושאים הבאים:
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תרומות אפשריות של הביקור של מבקרים במעבדות מחקר :ביקורים במעבדות מחקר יכולים
לתרום למבקרים בתחומים שונים – קוגניטיבי ,אפקטיבי ,חברתי .השאלה המרכזית היא מהי
מידת החשיבות שחוקרים ותלמידי מחקר מייחסים לכל תחום?



"דברים מרשימים" עבור מבקרים במהלך הביקור – במהלך הביקור מבקרים יכולים להכיר
אוניברסיטה כמקום לעריכת המחקר המדעי ,להכיר צוות חוקרים ,נושאים ושיטות מחקר,
לראות איך חוקרים עובדים במעבדותיהם .נשאלת השאלה – מה חוקרים ותלמידי מחקר
חושבים ,באופן תיאורטי ,איזה דברים ירשימו יותר את המבקרים ואיזה פחות?



הפעילות הקשורה לקשר עם קהל הרחב – ביקור של תלמידים במעבדות מחקר הוא רק דוגמא
לקשר האפשרי בין האקדמיה לבין הקהל הרחב .הפעילויות האפשריות נוספות ,הן :פרסום
מאמרים פופולאריים ,נתינת הרצאות המכוונות לקהל הרחב ועוד .השאלה הנשאלת  -מהן
הפעילויות בהן הסגל האקדמי עוסק או מעוניין לעסוק?
השאלון כלל  15היגדים ליקרט ,כאשר הנשאלים נדרשו לסמן את מידת הסכמתם עם הטענות

המובאות בסקאלה מ( 1-ההערכה הנמוכה ביותר) עד ( 11-ההערכה הגבוהה ביותר) .בנוסף ,שאלון כלל
שאלה פתוחה שדורשת הסבר" :האם אתה רואה את עצמך כמשתתף בפרויקט הזה?" .השאלון נשלח בדואר
פנימי אוניברסיטאי אל סגל אקדמי של מכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית.

ג .ראיון עומק
במטרה לבדוק באופן עמוק יותר את המוכנות של חוקרים להשתתף במחקר נערך ראיון עומק עם אחד
מראשי המעבדות המחקר של מכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית בירושלים .הראיון נמשך
כשעתיים והתמקד בנושאים הבאים:


תפקידיהן של האוניברסיטאות וחוקרים בישראל (בדגש על קשר עם קהל רחב),



ביקור אפשרי של תלמידי תיכון במעבדות מחקר אוניברסיטאיות (מהם היתרונות ,החסרונות,
התרומות האפשריות וכו'),



מוכנותו להשתתף בפרויקט.
יצוין ,כי ראיון עומק הוא ראיון פתוח שדומה יותר לשיחה מאשר לראיון מובנה או חצי מובנה.

בסוג זה של ראיון קיים התמקדות בסיפורים של האינפורמנטים ללא התערבות של המראיינים בכוונתם
(.)Flick, 1998; Marshal & Roserman, 1989; Seidman, 1991; Mason, 1996
נעשו הקלטה (בטייפ מנהלים דיגיטליים) ותמלול של הראיון.
- 25 -

2.1.2

שלב א' ושלב ב' של המחקר

במטרה לבדוק את ההשפעה של יחידת הלימוד המוצעת על הבנתם של התלמידים את היבטים שונים של
מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע נעשה שימוש בשיטה כמותית (שאלון) ושיטה איכותנית (ראיונות
ותצפיות ,ניתוח תוכן טקסטואלי) לאיסוף נתונים.

א .שאלונים
נבנו שאלונים מקדימים ומסכמים (נספח  )2לקבוצת הניסוי ולשתי קבוצות הביקורת .השאלונים כללו
היגדים מסוג של שאלוני ליקרט ,כאשר תלמידים נדרשו לסמן את מידת הסכמתם עם ההיגדים הנתונים
בסקאלה מ ( 1-לא מסכים כלל ) עד( 11 -מסכים בהחלט) .בנוסף ,תלמידים נדרשו להסביר את בחירתם
ובכך שאלון בדק לא רק ידע הצהרתי של תלמידים אלא גם ידע משמעותי .כמו כן ,השאלונים כללו את
השאלות המתמקדות במשתני רקע של התלמידים ,כגון מגדר ,מגמות לימוד ,העדפת המקצועות (הומאני
מול ריאלי) ומידע על עיסוק בשעות הפנאי .בקשר לעיסוק בשעות הפנאי ,בשאלון התלמידים נדרשו לסמן
מהן הפעילויות שהם עוסקים בהן בשעות הפנאי ,לפי רשימה הבאה:


קריאה של עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים ביולוגיים,



ביקור במוזיאוני המדע/הטבע,



ביקור בגן חיות/גן בוטני,



הקשבה ל הרצאות מדעיות מכוונות לנוער,



גלישה באתרי אינטרנט,



אחר (כולל פירוט).
על סמך התשובות של התלמידים חושב מדד הפעילות ,שהוא הסכום של סך הכול פעילויות עבור

התלמיד .השימוש במדד הזה נעשה בניתוח סטטיסטי של השפעת הפעילות על ההבנה ועל העמדות של
התלמידים (ראה סעיף .)3.3.5
שאלונים מקדימים של כל קבוצות המחקר כללו ארבע שאלות המתמקדות במשתני רקע של
התלמידים ו 26-היגדים ליקרט 11 :היגדים בנוגע להבנה של מהות המדע ו 21-היגדים בנוגע לעמדות כלפי
מדע (טבלה .)5
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טבלה  :5ההיגדים בשאלון ליקרט לפי הקטגוריות הנבדקות
הקטגוריות
הנבדקות

מרכיבים
הטבע הטנטטיבי של
הידע המדעי

הבנה של
מהות המדע

המדע כמפעל חברתי
הבדלים מתודולוגיים
בין תחומי המדע שונים

עמדות כלפי
מדע

עמדות כלפי
יחידת לימוד*

היגדים בשאלון ליקרט
 ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב תופעות בטבעבהשוואה לידע משנים קודמות.
 ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא משתנה עם הזמן. מחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין מדענים ואינו מסתפקבעבודה של חוקרים יחידים.
 מדענים לעיתים רחוקות משתפים חוקרים אחרים בתוצאות מחקריהם. במדעי הטבע קיימת שיטת חקר אחידה המשותפת לכל תחומי המחקר. -באקולוגיה ובביולוגיה תאית משתמשים באותו סוג של החקר המדעי.

 מדענים אינם מושפעים מסמכות אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד) פרטהשפעות סוציו-
למדע עצמו.
תרבותיות על המדע
 מדענים מושפעים מחברה ותרבות.מטרות של מחקר המדעי  -יש לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם קיימת סבירות גבוהה שתוצאותיו
יובילו לפיתוחים יישומיים בעתיד הקרוב או הרחוק.
 פיתוחים טכנולוגיים יכולים להוביל לפריצות דרך במחקר בסיסי. אני אוהב ביולוגיה.התעניינות בביולוגיה
 לדעתי ,מחקר בביולוגיה הוא דבר משעמם.ובתחומיה השונים
 אני נהנה ללמוד ביולוגיה. אני מתעניין בתחומים הבאים בביולוגיה :ביולוגיה שלאדם/אקולוגיה/מיקרוביולוגיה/אבולוציה/תורשה.
 הייתי בוחר בעיסוק הקשור למדע/ביולוגיה.מוטיבציה ללימודי
 הייתי מעוניין להשתתף במחקר מדעי אמתי (ביולוגי) כחוקר.המשך ועיסוק עתידי
 הייתי מעוניין להכיר מקצועות שונים שקשורות למדע/ביולוגיה.הקשור למדע
בעתיד נראה לי שאהיה מעוניין להקדיש זמן רב יותר לדברים הבאים:
עיסוק בנושאים
 לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים ביולוגייםמדעיים בשעות הפנאי
 לצפות בסרטים/תכניות טלוויזיה בביולוגיה לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר מדעי (ביולוגי) לבקר במוזיאוני המדע/הטבע לבקר בגן חיות/גן בוטני לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים תכנים הקשורים למדעיחידת לימוד באופן כללי  -היחידה הייתה מהנה
 היחידה הייתה מסובכת היחידה הייתה מעניינת לדעתי ,היחידה היא לא חשובה/אפשר לוותר במעבדה האקולוגית חשתי בנוח לגבי תכולת המקום (מאובנים ,ציוד ,מבנההחדר)
ביקור במעבדה
 במעבדה ביולוגיה תאית חשתי בנוח לגבי תכולת המקום (תאים ורקמות,ציוד ,מבנה החדר)
 בביקור במעבדות המחקר הזדמן לי :להכיר את אוניברסיטה כמקוםלעריכת מחקר מדעי/להכיר את המבנה והציוד במעבדה/להכיר חוקרים
ותלמידי מחקר/להכיר סוגים שונים של מחקר מדעי

* ההיגדים הקשורים לקטגוריה זו שייכים לשאלון מסכם של קבוצת ניסוי בלבד.

שאלונים מסכמים של קבוצת הביקורת ( 1#תלמידים שלא קבלו שום טיפול) היו זהים לשאלונים
מקדימים ,כאשר שאלונים מסכמים של קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת ( 2#תלמידים הלומדים את
הווריאציה אחרת של היחידה) כללו גם  11שאלות פתוחות ו 11-היגדים הקשורים לעמדות של התלמידים
כלפי ההתערבות .השאלות וההיגדים התמקדו בשאלות הבאות:

- 27 -



ממה תלמידים נהנו/לא נהנו בתכנית?



במה התכנית עזרה/לא עזרה להם?



מהם הקשיים ומהן התרומות?



מהן נקודות שימור ושיפור לדעת התלמידים?



מהי החוויה המשמעותית ביותר עבור התלמידים שהם חוו במהלך השתתפותם בתכנית?
הנתונים שהתקבלו מניתוח של שאלות הנ"ל אפשרו .)1( :לאפיין את העמדות של התלמידים כלפי

עיצוב ראשוני ועיצוב סופי של היחידה ולהשוות ביניהן; ( .)2להשוות עמדות של התלמידים כלפי
ההתערבות בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  .)3( ;2#לאפיין נקודות חוזר וחולשה של היחידה
המוצעת מפרספקטיבה של תלמידים.
ה היגדים בשאלונים הנוגעים לנושאים שונים של מהות המדע התבססו על ההיגדים הרלוונטיים
שסיכם  ,)6997( Altersכאשר תוקף התוכן הושג באמצעות בדיקת השאלונים על ידי מומחים בתחום
ביולוגיה ( )n=2והוראת המדעים ) .(n=3בנוסף ,כדי להגדיל את המהימנות הפנימית של השאלון ,כל
נושא של מהות המדע נבדק באמצעות שני היגדים.
על מנת לבדוק אפקט של יחידת הלימוד לטווח ארוך ,התלמידים בקבוצת ניסוי מילאו את
השאלונים המסכמים פעמיים :פעם אחת מיד אחרי סיום לימוד של היחידה ופעם נוספת אחרי 4-6
חודשים מתאריך סיום של יחידת הלימוד.

ב .תצפיות וראיונות
מטרת התצפיות והראיונות היא לבדוק באופן עמוק את השפעת היחידה המוצעת על הבנתם של
התלמידים את היבטים שונים של מהות המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע .הראיונות מסוג מובנים למחצה
התבצעו אחרי לימודם של התלמידים את יחידת הלימוד .בראיונות התלמידים נשאלו שאלות אחדות על
פי פרוטוקול שהוכן מראש (נספח  .)3בנוסף ,בראיון נעשה שימוש בהצגת האפיזודות מתצפית (טכניקה של
ראיון מאזכר לפי שקדי .)0222 ,התצפיות התבצעו בכיתות ובמהלך הביקור של התלמידים במעבדות
מחקר אוניברסיטאיות .התצפיות הוקלטו במצלמת וידיאו וראיונות הוקלטו בטייפ מנהלים דיגיטאלי.
על מנת להבין את ההקשר של ראיונות חשוב לציין ,כי הראיונות נערכו בבתי הספר בחדר מעבדה
או בכיתה ריקה ,כאשר בזמן הראיון רק אני ואינפורמנט היו נוכחים בחדר – לא היו גורמים המפריעים
לראיונות .הראיונות התבצעו בזמן הפנוי של התלמידים :לפני או אחרי יום לימודים או בזמן "החלון".
התלמידים התנדבו להתראיין וסיכמתי איתם קודם על המקום ועל הזמן המתאים להם לראיון (בתיאום
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עם המורה שלהם) .יצוין ,כי בכל כיתת הניסוי מורה בחר שלושה תלמידים לראיונות ,מכל אלה שהתנדבו
להתראיין ,לפי שיקול לספק למחקר תלמידים בעלי הישגים לימודיים שונים" :תלמיד חזק" בעל ציונים
גבוהים [" ,]85-111תלמיד בינוני" בעל ציונים בינוניים [ ,]75-91ותלמיד "חלש" בעל ציונים נמוכים יחסית
[ . ]61-75משך כל ראיון הוא כשעה.
יצוין ,כי במטרה להעריך את יחידת הלימוד נערכו גם ראיונות עומק עם מדריכים – סטודנטים
לתארים מתקדמים שהשתתפו במחקר והדריכו את התלמידים במהלך ביקורם במעבדות .הראיונות
האלה בוצעו בסוף של בשלב ב' של המחקר והתמקדו בשאלות הבאות:


במה ההשתתפות בפרויקט עזרה לך?



במה ,לדעתך ,היחידה תרמה לתלמידים?



מהם הקשיים העיקריים שפגשת בהכנה ובהעברת הסיורים?

ג .תוכן טקסטואלי
הנתונים הטקסטואליים נאספו בקבוצת הניסוי בלבד באמצעות כלי המחקר הבאים:


שאלון – הסברים שתלמידים נתנו בקשר למידת הסכמתם עם היגדים בשאלון לפני ואחרי
לימודם של יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" .ההסברים האלה ספקו את המידע
אודות השינוי שחל בעמדתו של התלמיד בעקבות ההתערבות.



חוברת עבודה לתלמיד – 4תשובות וכתיבה רפלקטיבית של תלמידים בחוברת העבודה במהלך
השתתפותם בפרויקט .הנתונים האלה ספקו את המידע עבור חוויות שתלמידים חוו במהלך לימוד
של היחידה והראו את השינוי ההדרגתי שחל בהבנה ובעמדות של התלמידים בעקבות הלימוד.



"יומן למורה" – חוברת למורים (נספח  )4שבה מורים התבקשו לתעד את כל שלבי ההוראה של
יחידת הלימוד ,להביע הע רות/המלצות על כל שלב ולהביע את דעתם על חוויות שתלמידים עברו
במהלך לימודם של היחידה .הנתונים שהתקבלו מיומנים למורים ספקו מידע אודות חוויות
שתלמידים עברו במהלך לימודם ואודות עמדותיהם כלפי היחידה .על מנת להבין את ההקשר של
יומנים למורה המוצגים בעבודה זו חשוב לציין ,כי שיתוף הפעולה עם המורים וקשר חוקרים-
מורים נעשה/נשמר בכל שלבי עיצוב והפעלה של יחידת הלימוד .הקשר הזה נעשה דרך שיחות
טלפוניות ,פגישות אישיות ,פגישות קבוצתיות ,דואר אלקטרוני ודואר רגיל (שליחת חומרי לימוד
ויומני למורים).

 4רלוונטי רק לשלב ב' של המחקר.
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יצוין ,כי לאורך כל שלבי המחקר אני ניהלתי "יומן שדה" שבו תיעדתי את כל שלבי עיצוב המחקר
ויחידת לימוד ,ובצעתי את רפלקציה חוזרת ונשנית על אופן איסוף נתונים ,על שלבי הניתוח וכן על
מסקנותיי .מטרת ניהול יומן ורפלקציה זו היא בניסיון להימנע מהשפעתן של הנחות מושגיות מוטעות שלי
כחוקרת על המהלך המחקר וזאת לצורך העלאת תוקפו ואמינותו של המחקר (צבר-בן יהושע.)6999 ,
שילוב של מתודות הנ"ל ספק מידע על חוויות שתלמידים חוו במהלך השתתפותם בפרויקט
מזוויות ראייה של התלמידים (מקור מידע ראשוני) ,המורים והחוקרים (מקור מידע משני) .קשר בין
הכלים לאיסוף נתונים המתוארים בסעיף הזה ושאלות המחקר מסוכם בטבלה  .6אופן השימוש בכלי
המחקר השונים במהלך המחקר מוצג באיור .5

טבלה  :6קשר בין שיטות ושאלות המחקר

כלים לאיסוף נתונים

שאלון
ליקרט

הסברים
בשאלון
או
פתוחות

שאלות המחקר

שאלה  – 1#השפעת היחידה על
הבנתם של תלמידים את מהות
המדע
שאלה  – 2#השפעת היחידה על
העמדות של תלמידים כלפי מדע

חוברת
עבודה

ראיונות

תצפיות

יומן
למורה

יומן
שדה

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

שאלה  – 3#אפיון עמדות של
תלמידים כלפי היחידה

V

V

V

V

V

V

V

שאלה  – 4#אפקט של יחידה
לטווח ארוך

V

V

-

-

-

-

-

שאלה  – 5#השפעה של משתני
רקע על התוצאות

V

-

-

-

-

-

-

איור  :5אופן השימוש בכלי המחקר לפני ,במהלך ולאחר ההפעלה של היחידה
לפני ההפעלה

במהלך

לאחר ההפעלה

שאלון מקדים

תצפיות
יומן שדה
יומן למורה
חוברת עבודה
לתלמיד

שאלון מסכם
ראיונות
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2.1

כלים לניתוח נתונים
2.1.0

ניתוח סטטיסטי

במטרה לבדוק את המוכנות של הסגל האקדמי להשתתף בפרויקט נעשה ניתוח סטטיסטי לשאלונים של
ראשי המעבדות ( )n=9ושל תלמידי מחקר ( .)n=31על סמך הנתונים שהתקבלו משאלונים חושבו
ממוצעים ,סטיות תקן ושכיחויות שהראו את העמדות של הסגל האקדמי כלפי השתתפותם בפרויקט.
על מנת לבדוק את ההבנה ואת העמדות של התלמידים נעשה ניתוח לנתונים שהתקבלו משאלונים
מקדימים ומסכמים בקבוצת הניסוי ( )n=233ובשתי קבוצות הביקורת ( .)n=330המשתנים התלויים
במחקר הם העמדות של התלמידים שנמדדו באמצעות סקאלה ליקרט (מ 1-עד  .)11המשתנה התלוי
לצרכי ניתוח סטטיסטי הינו הפרש בין העמדה באותה קטגוריה לפני ההתערבות לבין העמדה אחריה.
הערכים השליליים מתקבלים במידה והערך בסקאלה ליקרט לפני התערבות היה נמוך מהערך אחריה,
וערכים חיוביים כאשר מתקיים מצב הפוך .ערך " "1מתקבל כאשר לא חל שינוי כלשהו בעמדה .היות
והסקאלה בנויה כך שהערך גבוהה יותר מצביע על העמדה חיובית יותר ועל הבנה רחבה יותר אזי ערכים
שליליים של משתני המחקר יצביעו על השינוי החיובי .לכן מבחינה פורמאלית ,השערת המחקר ניתנת על
ידי:

) (
) (

כאשר ) E(Yמסמן תוחלת משתני המחקר ,

 -השערת האפס (לא חל שום שינוי),

 -השערת המחקר

(חל שינוי בכיוון הרצוי) .בוצעו מבחני מובהקות פרמטריים ( )t-testולא פרמטריים (מבחני )rank tests
לבדיקת ההשערות הנ"ל .יש לציין ,כי לא ניתן להסתפק במבחן  tלבדו היות ולא תמיד התפלגות של
משתני המחקר קרובה לנורמאלית .בנוסף ,שיטות לא פרמטריות מאפשרות ניתוח מקרים בהם יש מספר
מועט של תצפיות או/ו הנתונים אינם רציפים (שכן הנתונים המתקבלים במחקר הנוכחי הינם
קטגוריאליים על פי התשובות בסקאלת ליקרט) .יצוין ,כי בנתונים קטגוריאליים אין משמעות רבה לערך
הממוצע ,ויש מספר סיבות לכך:
 .1ערך ממוצע אינו שלם ,בדרך כלל ,בעוד שבנתונים של המחקר הנוכחי ערכים אלה הנם חסרי
משמעות ,שכן הם לא שייכים לאף קטגוריה מוגדרת .בנוסף ,ניתוח ממוצעים מניח התפלגות
רציפה ,מה שלא תמיד מתקיים במחקר זה.
- 31 -

 .2ערך ממוצע רגיש לערכים חריגים ,ולכן שימוש בו עלול להוריד עוצמת המבחנים הסטטיסטיים
ואף לעוות תוצאותיהם .כך למשל ,נמצא במספר דוגמאות ,כי מספר קטן של תשובות חריגות אלו
יכול להפוך הבדל בין שתי הקבוצות למובהק .תוצאות מסוג זה ,אשר מבוססות על ערכים
חריגים ,אינם עמידות ונתונים לשינויים משמעותיים כשאחד משאר הפרמטרים משתנה.
יוזכר ,הגדרת החציון :ערך  Mנקרא חציון אם  51%מהנתונים המתקבלים קטנים או שווים לערך זה .על
כן ,שימוש בחציון במקום הממוצע מונע החסרונות שפורטו מעלה.
א .מבחן t
מבחן  tנפוץ מאוד בניתוחים סטטיסטיים ,בעיקר במקרים כאשר תוחלת באוכלוסיה אינה ידועה ויש
לאמוד אותה מהמדגם .מבחן  tמבוסס על ההנחה שהנתונים מפולגים נורמאלית בקירוב .היות
וההתפלגות של ממוצע המדגם שואפת להתפלגות נורמאלית (לפי משפט הגבול המרכזי) ,ניתן לערוך
השוואת ממוצעים באמצעות מבחן  tגם כאשר הנחת נורמאליות יכולה לא להתקיים .בפרט ,עובדה זו
מאפשרת השוואת ממוצעים במדגמים קטנים יחסית .ישנם מספר השערות שניתן לבחון באמצעות מבחן
 ,tעבור מדגם אחד ושני מדגמים .בעבודה זו ,נעשה שימוש במבחן  tלבדיקת השערה לגבי ממוצע של מדגם
אחד ,וכן השוואת ממוצעים של שני מדגמים .בכל המקרים ,השונות אינה ידועה ונאמדת מנתוני המדגם.
לבדיקת ההבדל בין עמדות לפני (שאלונים מקדימים) לבין עמדות אחרי (שאלונם מסכמים) בתוך
קבוצת הניסוי וקבוצות הביקורת נעשה שימוש במבחן  tלאוכלוסייה אחת אשר סטית תקן שלה אינה
ידוע.
לבדיקת ההבדלים בממוצעים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצות הביקורת נעשה שימוש במבחן  tלשני
מדגמים בלתי תלויים .המבחן הזה משווה ממוצעים של שתי קבוצות שאינן תלויות אחת בשנייה ,ובוחן
האם קיים הבדל ביניהן.
ב .מבחני rank tests
במחקר הנוכחי ,בנוסף לשיטות סטטיסטיות פרמטריות נעשה שימוש במבחנים סטטיסטיים מסוג rank
 .testsנגדיר:

n

) , S   c j  a( R j
j 1
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כאשר  c jהינו אינדיקאטור המצביע על הקבוצה אליה שייך נתון  - R j , jדרגה ( )rankשל תצפית , j
)  - a( R jציון ( )scoreהמבוסס על  , R jו n -מסמן מספר התצפיות .לכל מערכת ציונים ,ניתן לערוך מבחן
סטטיסטי לשוני בין הסטטיסטי  Sבקבוצות אוכלוסייה השונות (למשל ,קבוצת ניסוי לעומת קבוצת
ביקורת) .נגדיר השערת האפס :לא קיים שוני בין ערכי סטטיסטי  Sבקבוצות המושוות ,דהיינו , S1  S 2
עבור הקבוצות ( )1ו )2( -כלשהן .נסמן ב E0 ( S ) -ו var0 ( S ) -את התוחלת והשונות של סטטיסטי  Sתחת
השערת האפס ,בהתאמה .ניתן לדחות (ברמת מובהקות  , עבור המבחן הדו-צדדי) את השערת האפס
כשמתקיים:

 Z

כאשר Z 

) S  E0 ( S
) var0 ( S

,z 

הינו ערך מהתפלגות נורמאלית סטנדרטית ,והנוסחאות המדויקות לחישוב )  E0 ( Sו-

)  var0 ( Sמובאות ב Randles -ו .)6979( Wolfe-יצוין ,כי כיוון השינוי נקבע לפי כיוון השינוי בערכי S

בשתי הקבוצות המושוות .בשאלונים ערכים גדולים יותר מצביעים על מידת ההסכמה גבוהה יותר עם
היגדים בשאלון ,ולכן נסיק ,כי חל שינוי בכיוון הרצוי כאשר ערך סטטיסטי  Sעולה .במחקר הנוכחי
הדרגות הינם מספרים סידוריים (אינדקסים) של התצפיות לאחר סידורם בסדר עולה.
לצורך המחקר הנוכחי נעשה שימוש בשני המבחנים הבאים:


מבחן המיקום ()Wilcoxon test
השערת האפס :אין שוני בין מיקום התצפיות בשתי הקבוצות המושוות (למשל ,אם בקבוצת
ביקורת רוב הנשאלים הצביעו על עמדה נמוכה ,אז זה יהיה נכון גם לקבוצת ניסוי) .יצוין ,כי
מבחן זה בודק את כל התשובות ולא דווקא הערך האמצעי .מספר סידורי יהיה הציון במקרה זה:

a( R j )  R j
נסיק ,כי קיים הבדל בין מיקום התשובות בשתי הקבוצות אם ניתן לדחות את השערת האפס
ברמת מובהקות של  .5%באמצעות מבחן זה נעשה ניתוח השוואתי בין שאלונים מקדמים לבין
שאלונים מסכמים של קבוצת הניסוי לפי חתכים :מגדר ,פיקוח בית ספר ,העדפת המקצועות
לימוד ,מגמות לימוד (ריאלית לעומת הומאנית) ועיסוק בשעות הפנאי ,כאשר בכל השוואה ניתן
היה להסיק האם קיים הבדל מובהק בין התפלגויות של התשובות (או שינויים שחלו בתשובות
כתוצאה מההתערבות) ,ואם כן – מה הוא כיוון השינוי) .הממצאים שהתקבלו מניתוח הזה
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הצביעו האם קיימת השפעה מובהקת של משתני רקע של תלמידים (כגון מגדר ,העדפת מקצועות,
לימוד מגמות נוספות ,פעילות בשעות הפנאי) על העמדות ועל ההבנה שלהם.


מבחן הסימן ()Sign test
המבחן הזה בוחן האם חציון ההתפלגות שווה או שונה מאפס .מבחן זה אינו רגיש לערכים
קיצוניים .אנו מעוניינים לבדוק האם חל שינוי בעמדות כתוצאה מלימוד של היחידה .ניתן לבדוק
השערת האפס " : H 0לא חל שינוי" ,לעומת ההשערה האלטרנטיבית " : H 1חל שינוי מובהק
בתשובות שהתקבלו" באמצעות מבחן הסימן .לשם כך ,נחשב הפרשים בין תשובות "אחרי" של
שאלונים מסכמים ו"לפני" של שאלונים מקדימים .ההפרשים האלה הינם בלתי תלויים ומבטאים
שינוי שחל בתשוב תו של הנשאל לאחר הביקור .לשם בדיקת ההשערה נחשב סטטיסטי של מבחן
הסימן , M  ( n   n  ) / 2 :כאשר  n מסמן מספר ההפרשים החיוביים ,ו - n  -מספר
ההפרשים השליליים .ערכים השווים לאפס אינם נכללים בחישוב .פורמאלית ,ניתן לנסח השערות
הנ"ל באופן הבא:

H0 : M  0
H1 : M  0
אם חל שינוי בעמדות ,אזי סטטיסטי המבחן יהיה שונה מאפס באופן מובהק ,ו  p  valueיהיה
קטן מהרף הנקבע מראש (.)2.21

ג .ניתוח עוצמה
נמדדה עוצמה סטטיסטית ( )power analysisלשלושת המבחנים המתוארים מעלה (מבחן  ,tמבחן הסימן,
מבחן המיקום) .מהימנות סטטיסטית של התוצאות אשר התקבלו על סמך מספר מועט של תצפיות
מוטלת בספק ,לכן על מנת לבחון ,האם מספר התצפיות מספיק על מנת לספק אומדים ברי תוקף ,נערך
חישוב עוצמה כפונקציה של גודל מדגם .יוזכר ,כי עוצמה סטטיסטית מוגדרת כהסתברות לא לעשות טעות
מסוג שני ,דהיינו לדחות  H 0ולקבל ההשערה האלטרנטיבית  H 1במצב בו ההשערה האלטרנטיבית ( ) H 1
היא הנכונה .עוצמה סטטיסטית משמשת כמדד למהימנות של תוצאות הניתוח של בדיקת השערות .רמת
העוצמה המקובלת הינה  1.8לפחות במחקרים בתחומי מדעי החברה ,ומדעי התנהגות (לדוגמאPark, :
 .)2010נניח ,כי התפלגות הנתונים תחת  H 1לא שונה מהתפלגותם תחת  . H 0נניח עוד ,כי ידוע הפער בין
ההשערות .במקרה של מבחן  tעל סמך מדגם אחד הפער הינו ההפרש בין הממוצע המדגם לבין הערך
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שנקבע ב( H 1 -אצלנו הפרש זה שווה לממוצע עצמו ,שכן הערך הנקבע ב H 1 -הוא  .)1במקרה של מבחן t
המשווה ממוצעים של שני מדגמים הפער מוגדר כהפרש בין הממוצעים שחושבו בשני המדגמים .במקרה
של מבחני  , rankהפער מוגדר כהפרש בין סכומי הדירוגים בשני המדגמים .אז ,לכל גודל מדגם ניתן לחשב
עוצמה סטטיסטית ,ולשרטט גרף המראה את העוצמה כפונקציה של גודל מדגם .הנקודה בה ערך העוצמה
הסטטיסטית חוצה את הרף המוגדר מראש קובעת את גודל המדגם הדרוש להבטחת מהימנות התוצאות
של המבחן הסטטיסטי .שימוש במדגם קטן יותר מהערך המתקבל בניתוח עוצמה גורם לכך שבהסתברות
מספיק גבוהה ,ביצוע מחקר חוזר עלול להביא למסקנות הנוגדות את אלו שהתקבלו כעת (פגיעה ב-
 ,repeatabilityוכתוצאה במהימנות) .לעומת זאת ,תחת גודל מדגם מתאים ,הסתברות להיפוך תוצאות
במחקר חוזר הינה זניחה.

ד .רגרסיה לוגיסטית
במטרה לזהות גורמים המשפיעים על שינוי חיובי בעמדות התלמידים ,כאשר שאר ההשפעות האפשריות
נלקחות בחשבון נאמדה מודל רגרסיה לוגיסטית .וזאת לעומת ההשוואה בין שני תתי-מדגמים במבחנים
לא פרמטריים שלא לוקחים בחשבון קיום גורמים משפיעים נוספים .לכל שאלה שנשאלה במהלך המחקר,
הוגדר משתנה תלוי בינארי  Zהמקבל ערך " "1במידה ולא חל שינוי בעמדת התלמיד (או חל שינוי בכיוון
הלא רצוי) וערך " "1במידה וחל שינוי חיובי בעמדות התלמיד לאחר ההתערבות .המשתנים הבלתי
התלויים הם :מגדר ,מגמה ,העדפת מקצועות הלימוד ,עיסוק בשעות הפנאי ופיקוח אליו שייך בית הספר
(ממלכתי או ממלכתי-דתי).
המודל רגרסיה לוגיסטית הניתן על ידי:
(

)

)

(

כאשר  ,i=1,…,k ,βiמסמן מקדם רגרסיה של משתנה בלתי תלוי  ,Xiו ε -מסמן שאריות בלתי
תלויות .כמו כן P (Z=1) ,מסמן את ההסתברות שמשתנה  Zמקבל ערך "( "1דהיינו שחל שינוי בכיוון
הרצוי/החיובי בעמודת לגבי היגד מסוים).
היות והמשתנה התלוי ברגרסיה לוגיסטית הינו הסתברות לשנות עמדה ,אזי סימן המקדם מצביע
על הכיוון של שינוי ה הסתברות הנ"ל .לדוגמה ,מקדם חיובי של המשתנה "עוצמת הפעילות" מצביע על כך
ככל שהיקף הפעילות המדעית בשעות הפנאי יגדל ,כך תגדל ההסתברות לשנות דעה בכיוון החיובי/רצוי.
כל החישובים בוצעו בתוכנת .SAS
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.2.1.2

ניתוח איכותני-קונסטרוקטיביסטי

במטרה לבדוק את המוכנות של המורים והסגל האקדמי להשתתף בפרויקט נעשה ניתוח איכותוני לראיון
קבוצתי עם המורים ולראיון עומק עם אחד מראשי המעבדות.
על מנת לבדוק את ההשפעה של היחידה על ההבנה ועל העמדות של התלמידים נעשה ניתוח
לנתונים שהתקבלו משאלונים [הסברים של התלמידים למידת הסכמתם לפי סקאלה ליקרט] (,)n=226
ראיונות ( ,)n=35חוברות עבודה ) (n=50ויומנים למורה ( .)n=11הניתוח התבצע בקבוצות הניסוי בלבד,
לפני ואחרי השתתפותם בפרויקט .ניתוח של כל הראיונות (עם ראש המעבדה ,עם המורים, ,עם התלמידים
ועם המדריכים) וניתוח של כל הטקסטים (יומנים למורה ,חוברות עבודה ,תשובות בשאלון ,יומן שדה)
נעשה כניתוח איכותני-קונסטרוקטיביסטי נושאי המתייחס לתיאורי האינפורמנטים כמשקפים רגשות,
מחשבות ,אמונות וידע (; Lincoln & Guba, 1985שקדי .)0222 ,הניתוח הזה מתבסס על תיאוריה
מעוגנת בשדה שמניחה ,כי קיימים דפוסים חברתיים ופסיכולוגיים משותפים ,המאותרים דרך תמות
מרכזיות כך שאלו יתנו הסבר שלם לתופעה הנחקרת ( Glaser ,1978; Glaser & Strauss 1967; Strauss
 . )& Corbin, 1990, 1994על ההסבר להיות מקובל הן על החוקר והן על הנחקרים והקהילה.
הניתוח התבצע תוך שימוש בתוכנת נרלייזר (( )Narralizerשקדי & שקדי )0221 ,וכלל מספר
שלבים .בשלב הראשון ,בוצע ניתוח ראשוני לחומר (קטגוריזציה) בו נסרקו במקביל תמלולי הראיונות,
הסברים ,טקסטים של חוברות עבודה ושל ה"יומנים למורה" ,ומוינו למוטיבים החוזרים והעיקריים
בחומר שהוגדרו כיחידות משמעות נושאיות .תפקידן העיקרי של יחידות המשמעות אינו לשמש מכנה
משותף של תופעות מסוימות אלא אמצעי לגילוי משמעויות בטקסט (.)Seidel & Kelle, 1995
בשלב השני של הניתוח ,התבצע ניתוח ממפה בו שויכו יחידות המשמעות לקטגוריות נושאיות
והוצגו הקשרים בין קטגוריות אלו .בהמשך ,ובמקביל לסקירת הספרות ,בוצע הניתוח הממקד בו נבחרו
הקטגוריות המהותיות למטרת המחקר ולהצגה ברורה של תוצאותיו תוך השמטת קטגוריות שאינן
רלוונטיות לעבודה ממוקדת זו .ובשלב הסופי של הניתוח ,תוך שימוש בניתוח הממקד ,התבצע הניתוח
התיאורטי המלווה בכתיבה נרטיבית של הממצאים וזאת על ידי ביצוע דו-שיח עם הספרות המקצועית
והצגת ציטוטים נבחרים מהראיונות ,חוברות עבודה ,שאלונים ויומנים למורה.
יצוין ,כי ניתוח איכותני של חוויות שתלמידים חוו במהלך לימוד של היחידה נעשה במסגרת
המודל החוויה האינטראקטיבית של  )0222( Falk & Dierkingוכלל זיהוי ואבחון של חוויות לפי ארבעה
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קטגוריות העיקריות ( :)Pekarik, Doering & Karns, 1999; Tsybulskaya & Camhi, 2008חוויות
חברתיות ,קוגניטיביות ,אינטרוספקטיביות וחוויות קשורות לאובייקטים.
2.1.1

תוקף ומהמנות של המחקר

תוקף החיצוני של המחקר הנוכחי הושג באמצעות השילוב של שיטות כמותיות ואיכותניות בכל שלבי
המחקר .כלי המחקר אפשרו לבדוק את התופעה הנחקרת באמצעות כלים שונים וממקורות מידע שונים
וזה הבטיח את התוקף המתכנס של המחקר .תוקף הפנימי של המחקר הושג באמצעות בדיקת ההשפעה
של גורמי רקע שונים על התלמידים ובאמצעות בדיקת ההשפעה של היחידה לטווח ארוך .המהימנות של
הממצאים שהתקבלו מניתוח סטטיסטי נמדדה באמצעות ניתוח עוצמה ( )power analysisשל המבחנים
הסטטיסטיים.
תוקף ,מהימנות והכללה מהווים אתגר משמעותי בניתוח האיכותני-קונסטרוקטיביסטי (שקדי,
 ,)0222לכן חשוב לי לפרט עליהם בסעיף הזה.
תוקף הממצאים האיכותניים מתייחס למידת הסבירות של אופן ביצוע איסוף נתונים וניתוחם
(שקדי ,)0222 ,בא לידי ביטוי במחקר איכותני-קונסטרוקטיביסטי במספר דרכים .ראשית ,השגת התוקף
האינסטרומנטלי של המחקר הנקבע על פי תקינות תהליך המחקר מתאפשר הודות להגדרה תיאורטית
השואבה מהספרות בה נעזרתי לצורך בניית תכנית המחקר .מעבר לכך ,עצם העובדה ,כי זוהי עבודת
דוקטורט ,מלבד המנחים האקדמיים המלווים את ניסוח תכנית המחקר ,שלושה שופטים חיצוניים
(מומחים בתחום הוראת המדעים וחינוך מאוניברסיטת העברית ,ממכון ויצן ומאוניברסיטת בן גוריון)
המהווים את הוועדה המלווה לדוקטורט אישרו אף הם את תכנית המחקר כך שתהיה רלוונטית לשאלות
המחקר ולדרישות האוניברסאליות של מחקר אקדמי .מרכיב נוסף של תוקף המחקר מתייחס לתוקף
הנראה של הממצאים הנקבע על פי סבירות הממצאים (שקדי .)0222 ,בדומה לתוקף האינסטרומנטלי של
המחקר ,גם התוקף הנראה במחקר זה הושג על ידי בחינה מדוקדקת של שלבי הניתוח עד לקבלת תוצרי
המחקר על ידי המנחים האקדמיים .כמו כן ,המחקר הנ''ל נעשה במסגרת "קבוצת המחקר" ( research
 ,)groupאשר כוללת שני המנחים וסטודנטית לתואר שני העורכת מחקר סביב ההפעלה של יחידת הלימוד
"תלמידים פוגשים מדע אותנטי" ואני כדוקטורנטית מובילה את ההתקדמות של הקבוצה .כל אחד מחברי
הקבוצה נתח כ 31% -מהנתונים לבדו ,ועל פי הבנתו וידיעותיו בתחום ולאחר מכן התקיים מפגש ובו
סיעור מוחות הכולל דיון סביב המחקר וחשיפה של ניתוח הראיונות/יומני למורים/חוברות עבודה שביצע
כל אחד מהעמיתים .מפגשים אלו תרמו רבות ליכולותיי כחוקרת לוודא ,כי טענות המחקר הינן בעלות
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סבירות גבוהה ותוקף הנראה .בנוסף ,שימור "שרשרת העדויות" (צבר בן יהושע )6999 ,של נתונים
ומסמכים מאפשרים שקיפות של המחקר לכל אורכו" .שרשרת עדויות" זו כוללת את כלל התמלולים
והקלטות האודיו של הראיונות ,יומני למורים (קבצים במחשב וטסטים כתובים בכתב יד של המורים),
חוברות עבודה של התלמידים וכן את מכלול קבצי הניתוח על כל שלביו (תרשימים ,עצי-ניתוח ,הערות
וכד') אשר בוצעו במהלך עיבוד החומר" .שרשרת עדויות" זו אף מאפשרת את זמינות ושקיפות המחקר
לצורך ההיוועצות עם עמיתים כפי שצוין קודם.
חשוב לציין ,כי לאורך כל שלבי המחקר אני ניהלתי "יומן שדה" שבו בין היתר השתדלתי לבצע
רפלקציה חוזרת ונשנית על אופן איסוף הנתונים ,על שלבי הניתוח במחקרי וכן על מסקנותיי .מטרת
רפ לקציה זו היא בניסיון להימנע מהשפעתן של הנחות מושגיות מוטעות שלי כחוקרת על המהלך המחקרי
וזאת לצורך העלאת תוקפו ואמינותו של המחקר.
מהימנות המחקר ,המתייחסת לאפשרות לחזור על פעולות המחקר ולהגיע לאותן התוצאות (צבר
בן יהושע; 6999 ,שקדי .)0222 ,בעקבות העובדה שהמחקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי מבקש להביא
את ייחודו של החוקר באופן ביצוע מחקרו ,קשה לצפות שחוקרים אחרים במצבים דומים ישחזרו במדויק
את ממצאיו של המחקר .ההתמודדות עם אתגר השגת המהימנות במחקר מסוג זה מתאפשרת באמצעות
חשיפה גלויה של הפרספקטיבה המושגית והקריטריונים בהם השתמש החוקר בעת ביצוע מחקרו (צבר בן
יהושע.)6999 ,
מהימנות מחקרי אם כן ,מושגת במספר מישורים ,אשר חלקם הוזכרו קודם לצורך השגת תקפותו
של המחקר .ראשית ,בעת כתיבת תכנית המחקר ,נחשפו למנחים ולוועדה המלווה השופטת התיאוריה
המושגית וכן דרך קבלת ההחלטות שהביאו לבחירותיי בשאלות המחקר ולאופן ביצועו .בנוסף ,נשמר
לאורך כל המחקר מאגר נתונים המאפשר למנחים ,לוועדה המלווה ולקבוצת המחקר המנתחים את
ראיונות ויומני למורים לחזור ולבדוק בצורה ישירה את מקורות המידע עליהם מתבסס המחקר .בצורה
דומה ,נשמרים לאורך המחקר ,כחלק מ"שרשרת העדויות" ,גם כלל מסמכים ומסמכי הניתוח (ניתוח
ראשוני ,ממפה ,ממקד ותיאורי) וזאת לצורך חשיפתם לקבוצת המחקר ולמנחים לקבלת משוב על
מהימנות המחקר .חשוב לציין ,כי תיעוד התהליך האנליטי חיוני לא רק לתיעוד הנעשה אלא גם לקידום
הניתוח בהמשך המחקר (שקדי.)0222 ,
דרך נוספת המאפשרת לחשוף את נתוני המחקר הגולמיים (תמלולי הראיונות וטקסטים של
יומנים למורה ושל חוברת העבודה) הינה בהצגת הממצאים בדו"ח המחקר בתיאור עשיר המלווה בהצגת
ציטוטים .כמו כן ,הבאת פרוטוקול ראיון כדוגמא (כפי שמצורף בעבודה זו ,בנספח  )3או מבנה בסיסי של
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יומן למורה (נספח  )4עשוי להקל על הקורא להבין את אופן מהלך המחקר .בצירוף עם תיאור הנסיבות
בהן נאספו הנתונים (כפי שמוצגות בחלק המתודולוגיה הנ"ל ובעיקר בפרק הדן בהקשר המחקר),
מתאפשרת לקורא החשיפה לקשרים הלוגיים בין שאלות המחקר ,הנתונים שנאספו ומסקנות המחקר
(שקדי.)0222 ,
אם כן ,לסיכום ,ניתן לומר ,כי אתגר המהימנות במחקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי הנובע
מהקושי לשחזור ממצאי המחקר ,הושג בעבודה זו על ידי ניסיון הסבר שלי כחוקרת על איך הגעתי אל
ממצאים אלו .כך הקורא מסוגל לשפוט בעצמו האם ניתן לסמוך על תוצאות אלו והן בעלות מהימנות
מחקרית ,בגבולות המחקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי בה הן מצויות.
במחקר איכותני-קונסטרוקטיביסטי הקוראים הם הקובעים אילו היבטים של המחקר ניתן
להכליל לגבי הקשר חדש .אולם ,לחוקר יש מחויבות לתמוך בתהליך זה על ידי מתן תיאור עשיר ומפורט
של דו"ח המקרה הנחקר (שקדי .) 0222 ,תיאור עשיר זה עשוי להוביל להזדהות ואמפתיה של הקוראים על
התהליכים המתוארים בעבודה וכך לאפשר להם להסיק מסקנות לגבי חשיבות המחקר הבאה לידי ביטוי
במצבים ואוכלוסיות שהינם בעלי עניין עבורם (שקדי .)0222 ,אתייחס לשלושה סוגים של הכללות ויכולת
ביטויים בעבודה זו :הכללה ממקרה למקרה ,הכללה אנליטית והכללה ממדגם לגבי אוכלוסייה.

א .הכללה ממקרה לגבי מקרה אחר
הכללה ממקרה לגבי מקרה אחר כוללת את יכולת התאמת הסיטואציה הנחקרת לסיטואציות אחרות
(שקדי .)0222 ,יכולת ההכללה הזו מתבטאת בעבודה זו במספר דרכים .ראשית ,מחקר זה ,הינו יישומי
מאופיו – המחקר נועד לעצב ולהעריך את יחידת לימוד חדשנית המציגה לתלמידים אפשרויות למידה
שונות ומגוונות ,כאשר בעתיד ניתן ליישם ולהתאים את היחידה לתחומי תוכן שונים (לא רק ביולוגיה,
אלא גם פיזיקה ,כימיה וכו') לאוכלוסיות/תרבויות שונות (לא רק לירושלים וסביבה אלא לכל חלקי
הארץ ,חו''ל) .שנית ,מחקר זה מאפשר להכליל על מקרים נוספים בכך שבו נעשה ניתוח הממצאים
ממקורות מידע שונים :תלמידים (מקור ראשוני) ,מורים וחוקרים (מקור משני) .כמו כן ,על מנת לאפשר
לקוראים להכליל מהמקרים המתוארים בעבודה זו למקרים אחרים ,נכתב בעבודה זו רקע הקשרי עשיר
המתאר את הנסיבות בהם נאספו ממצאי המחקר .רקע הקשרי זה בא לידי ביטוי בעבודה לכל אורכה ,אם
בסקירת הספרות ,בתיאור המתודולוגיה ,באפיון ההקשר המחקרי ואם בתיאור הממצאים המלווים
בציטוטי האינפורמנטים.
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ב .הכללה אנליטית
הכללה אנליטית מתארת את היכולת לקשר את ממצאי המחקר הנוכחי למחקרים אחרים ,על בסיס
תיאוריה משותפת ,וזאת על מנת לבאר סוגיות רחבות וכלליות יותר (שקדי .)0222 ,הכללה אנליטית באה
לידי ביטוי במחקר הנוכחי  ,בדרך הסקת המסקנות המובאת בניתוח התיאורטי .הקישור בין ממצאי
המחקר לתיאוריות ה קיימות בספרות מאפשר להשלים פערים בעולם המחקרי באמצעות הממצאים
החדשים ,וכן להגביר את תוקפו של המחקר ,כך שממצאיו נשענים בצורה זו או אחרת על הסבר תיאורטי
נרחב יותר ואינם תלויים באוויר.

ג .הכללה לגבי אוכלוסייה
הכללה לגבי אוכלוסייה מתייחסת ליכולת להכליל מהמדגם הנבחן על כלל האוכלוסייה אליה הם שייכים.
יכולת הכללה זו הינה אחת ממגבלות המחקר האיכותני הבוחן לעומק מספר מצומצם של אינפורמנטים
(שקדי .) 0222 ,האופן בו ניתן יהיה להכליל על אוכלוסיית האינפורמנטים עשוי לבוא לידי ביטוי
בהתייחסות למקרים הנחקרים בהקשר הקטגוריאלי המביא את המאפיינים שאלו מייצגים .בהתייחס
לקטגוריות העולות מניתוח הראיונות ,עשויים קוראי המחקר למצוא קווי דמיון בין המקרים הנחקרים
לאוכלוסייה כוללנית יותר (צבר בן יהושע .)6999 ,תוקף ההכללה מסוג זה עולה עם מספר האינפורמנטים,
כך שיש לצפות להכללה יעילה לגבי אוכלוסיית המחקר שעבודה זו מייצגת ,הכולל ניתוח של שלושים
ושישה ראיונות עם תלמידים ,חמישים חוברות עבודה ,אחד עשרה יומנים למורים ויומן שדה.

2.5
2.5.0

עיצוב של יחידת הלימוד
עיצוב ראשוני של יחידת הלימוד

יחידת לימוד שפותחה" ,תלמידים פוגשים מדע אותנטי" ,מיועדת לתלמידי תיכון המתמחים בביולוגיה
ברמת  5יח''ל .היחידה מתבססת על הוראה כחקר בהקשר אותנטי וקשורה באופן ישיר לתכנית הלימודים
בביולוגיה בכך שמתמקדת ב 2-נושאי ליבה – ביולוגיה של התא ואקולוגיה .קיימות מספר סיבות שגרמו
לבסס את היחידה על למידה כחקר .קודם כל ,למרות שמחקרים מראים ,כי השתתפות תלמידים בתכניות
מבוססות למידה בדרך החקר משפרת את עמדותיהם כלפי מדע (לדוגמאChang & Mao, 1999; :
 )Gibson & Chase, 2002קיים ויכוח בספרות מדעית האם התכניות הנ''ל תורמות להבנה של מהות
המדע ( .)Schwards et. al., 2004יותר מזה ,מספר מחקרים הראו ,כי השתתפות תלמידים בפעילויות
חקר שונות שקשורות ללמידה בדרך החקר ,אפילו בהקשר אותנטי של ביצוע מטלות חקר במעבדות
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אוניברסיטאיות ,לא גרמו לשיפור בהבנה של תלמידים את תהליך החקר ואת היבטים שונים של מהות
המדע ( .)Eijck & Roth, 2009; Bell et. al., 2003
המטרה העיקרית של יחידת הלימוד המוצעת היא להציג לתלמידים את המדע באופן מציאותי
ובלתי אמצעי ככל שניתן .לשם כך המוקד המרכזי בה הוא בביקורים של התלמידים במעבדות מחקר
אוניברסיטאיות .היחידה בנויה לפי מודל להוראה ותכנון סיורים לימודיים של 1989a; 1989b; ( Orion
 )1991; 1993ו )1991; 1994( Hofstein Orion and -וכוללת שלושה מרכיבים עיקריים  -הכנה בכיתה,
ביקור במעבדות המחקר וסיכום בכיתה .בנוסף ,היחידה משלבת את האלמנטים החשובים של "הביקור
המוצלח" מבוסס על המחקרים בתחום של הלמידה הבלתי פורמאלית ( ;Camhi, 2008; Doering, 1999
;Falk & Balling, 1982; Falk & Dierking, 2000; Griffin, 2004; Griffin & Symington, 1997
;Kisiel, 2003; Knudsen, Cable, & Beck, 2003; Leach & Scott, 2002; Orion, 1989a; 1989b
1991; 1993; Rennie & McClafferty, 1995; Ruthven et. al., 2009; Tal, 2001, 2004; Tal et. al.,
 .)2005; Tsybulskaya & Camhi, 2008כולל הקפדה על הנחיות מסודרות לפני ואחרי הביקור ,הביקור
מעוצב ומאורגן היטב ,קשר לתכנית הלימודים ומעורבות של המורים הן בתכנון הביקור והן בביקור עצמו.

א .הכנה בכיתה (כ 8-שעות לימוד)
הכנה מאורגנת לפי רצף הפעלות .)1( :קריאת מאמרים מדעיים מעובדים וביצוע משימה מסכמת; (.)2
הצגת מצגת על ידי מורה שכוללת הכרות עם צוות החוקרים ונושאי המחקר שנערך במעבדות הנידונות;
( .)3עבודה בקבוצות – על התלמידים להתמקד בנושא מסוים (לדוגמא ,מטרות המחקר ,שיטות המחקר
ועוד) ולבנות שאלות לחוקרים בנושא זה באמצעות כרטיסיות מנחות.
להכנה זו קיימת חשיבות רבה בצמצום של "מרחב הזרות" ,כולל זרות קוגניטיבית ,פסיכולוגית
וגיאוגרפית (.)Orion, 1989a; 1989b; 1991; 1993


זרות קוגניטיבית  -מתייחסת למידת ההכרות של התלמיד עם מיומנויות ומושגי היסוד בהם
יעשה שימוש במהלך הסיור .קריאת מאמרים מדעיים מיועדת לצמצם זרות מסוג זה .כמו כן,
קריאת מאמרים מעובדים משפרת את יכולתם של התלמידים לשאול ברמות חשיבה גבוהות
ומשפרת את הבנתם הכללית של נושא הלימוד ( Brill, Falk & Yarden, 2004; Brill & Yarden,
.)2003
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זרות גיאוגרפית – מתייחסת למידת ההכרות של התלמיד עם הסביבה הפיזית ,המקום בו הוא
נמצא .בסביבה שאינה מוכרת יקדיש התלמיד את מרצו ל"דיאלוג" עם הסביבה ,ולא יהיה פנוי
למשימה הלימודית .הצגת המצגת יכולה לצמצם זרות זאת.



זרות פסיכולוגית  -מתייחסת לפער שבין ציפיות התלמיד מהאירוע לבין המציאות בה יתקל
במהלך הסיור .עבודה בקבוצות והכנת שאלות לחוקרים מיועדת לצמצם זרות פסיכולוגית.

ב .ביקורים במעבדות מחקר (כ 4-שעות בתוך המעבדות)
הביקור נעשה במעבדות ביולוגיות של מכון למדעי חיים של האוניברסיטה העברית .כל כיתה בקרה בשתי
מעבדות :אחת בתחום של ביולוגיה תאית ושנייה בתחום של אקולוגיה .יוזכר ,כי שני נושאים האלה
קשורים לתכנית הלימודים בביולוגיה ומייצגים מתודולוגיות שונות בביולוגיה .במהלך הביקור ,שהוא
נמשך כשעה וחצי בכל מעבדה ,תלמידי מחקר שעובדים באותם מעבדות הדריכו את התלמידים .הסיורים
כללו הצגה של המחקר הנעשה במעבדה ומתן פרספקטיבה רחבה יותר על מחקר מדעי בכלל וביולוגי
בפרט .התלמידים התבקשו לשאול את השאלות שהכינו מראש ושאלות שעלו במהלך הסיור .הביקורים
כללו גם פעילויות שונות ,כמו ביצוע ניסויים קטנים ,אבל הדגש נעשה על דו-שיח בין תלמידים לבין
מדריכים בקשר לנושאים שונים של מהות המדע .יצוין ,כי גם במהלך הביקור למורים ישנם תפקידים
חשובים כמו שמירה על לוח זמנים ,עידוד תלמידים לשאול שאלות ,שמירה על משמעת וכללי התנהגות של
התלמידים.

ג .סיכום בכיתה (כ 5-שעות לימוד)
על כל קבוצת תלמידים להכין דו''ח על הנושא בו התרכזו במשך הביקור ,כולל את התשובות ל שנשאלו
במהלך הביקור והתייחסות להבדלים בתשובות בין המעבדות השונות .המטרה היא לסכם את הביקור
ואת הנושאים שנלמדו במהלך השתתפותם בפרויקט.
כל מרכיבים של הכנה וסיכום בכיתה מועברים על ידי מורים וסיורים במעבדות מועברים על ידי
מדריכים – תלמידי מחקר לתארים מתקדמים שעובדים במעבדות .יצוין ,כי עיצוב של יחידת לימוד
ופיתוח חומרי למידה נעשה בשיתוף הפעולה בין חוקרים בתחום הוראת המדעים ,מומחים באקולוגיה
וביולוגיה של התא ומורים לביולוגיה.
במטרה להכשיר מורים ומדריכים להשתתפותם בפרויקט קבוצת המחקר שלנו ארגנה עבורם ימי
עיון והשתלמויות שהועברו לפני ההפעלה של יחידת לימוד .מורים קבלו חומרי למידה (נספח  )5והסבר
מפורט לכל מרכיבי היחידה ומדריכים עברו הכשרה מיוחדת שכללה הכנה של סיור מודרך ,הצגה של
עקרונות של הדרכה מוזיאלית ושיטות לניהול דו שיח במהלך הביקור.
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2.5.2

עיצוב סופי של יחידת הלימוד

על סמך התוצאות שהתקבלו בשלב א' של המחקר (ראה סעיף  3.2בהמשך העבודה) ובהתייעצות עם 5
מורים לביולוגיה ו 5 -חוקרים בתחום הוראת המדעים נעשה עיצוב סופי של יחידת הלימוד .יצוין ,כי
המבנה הכללי של הכנה ,ביקור וסיכום נשאר כמו שהיה ,שונו רק מרכיביהם המסוימים.
קריא ת מאמרים מדעיים מעובדים הינו שלב חשוב של הכנה קוגניטיבית של התלמידים לביקורים
במעבדות אבל גם שלב בעייתי :הוראת המאמרים בכיתה לוקחת הרבה זמן ועמוסה עבור המורים
ותלמידים .כדי להקל על התלמידים וקצת לפשט את החלק הזה הוחלט להחליף את המאמרים ומטלה
מסכמת עבורם למשימות המבוססות חשיבת החקר האותנטי לפי  Chinnו .)0220( Malhotra-המשימות
הנ''ל מצד אחד הרבה יותר קצרות מאשר מאמרים וכתובים בשפה שברמה יותר מתאימה לתלמידים,
ומצד שני דורשים חשיבה מדעית הכוללת התייחסות למושגים החשובים בעריכת המחקר המדעי כגון
תצפית מקרית ותצפית ממוקדת ,ניסוי במעבדה וניסוי בשדה ,קשר סיבתי מול קשר קורלטיבי ועוד.
הכנת השאלות לחוקרים הוא שלב חשוב של הכנה קוגניטיבית והכנה רגשית של תלמידים
(תלמידים מבינים כי באים לביקור במטרה ללמוד ולהיות פעילים ולא לבלות) .ניכר ,כי תלמידים נתקלו
בקשיים בשלב זה ולא הבינו את מטרתו באופן נכון לכן הוחלט לתת הוראות ברורות לתלמידים כולל
דוגמאות לאיזה סוגים/נושאים של השאלות ניתן להתייחס ,וזאת ללא חלוקת הנושאים לקבוצות
ספציפיות .בעי צוב חדש של יחידת הלימוד על כל קבוצת התלמידים להכין שאלות שונות שלדעתם
מעניינות וחשובות בנושאי ם שונים וללא הגבלה לנושא ספציפי .חלק של סיכום בכיתה גם עוצב מחדש –
הוחלט להוריד את העומס של הכנת דו''ח מסכם ולהחליף אותו בחלק של מילוי מטלות מסכמות ,עבודה
על פרקים מהיסטוריה של מדע ושילוב של כתיבה רפלקטיבית .יוזכר ,כי ניתוח נרטיבים היסטוריים הוא
מרכיב קלסי של הוראה כחקר לפי  .)6912( Schwabשילוב של רפלקציה ביחידה נעשה על סמך מחקרים
רבים המראים את ההשפעה החיובית של כתיבה רפלקטיבית על ההבנה של תלמידים (לדוגמא:
 .)Schwards et. al., 2004עיצוב של סיורים מודרכים גם עבר שיפור על סמך ממצאים של שלב א' של
המחקר .החלק המעשי אורגן היטב יחד עם מדריכים והזמן של "דו-שיח" במהלך הביקור הוגדל .לפי כך
על סמך ממצאים של שלב א' של המחקר ,התייעצות עם המורים ועם מומחים בהוראת המדעים יחידת
לימוד עוצבה מחדש:

א .הכנה בכיתה (כ 6-שעות לימוד)
ההכנה כוללת .)1( :הצגת המצגת לתלמידים; ( .)2ביצוע משימות "הזמנה לחקר"; ( .)3כתיבת השאלות
לחוקרים על ידי תלמידים .יוזכר ,כי מטרתה של ההכנה היא להקטין את "מרחב הזרות" ולהכין את
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התלמידים לסיור הן מבחינה קוגניטיבית על ידי הצגת העקרונות המדעיים הבסיסיים שעליהם יתבסס
הסיור; מבחינה רגשית על ידי הכרות מוקדמת עם מהלך הסיור ומבחינה גיאוגרפית על ידי צפייה בתמונת
של המכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ומעבדות המחקר בהם יבקרו התלמידים.

ב .ביקורים במעבדות מחקר (כ 4-שעות בתוך המעבדות)
יוזכר ,כי דגש בביקורים נעשה על דו-שיח בין התלמידים לבין המדריכים סביב נושאים שונים של מהות
המדע.

ג .סיכום בכיתה (כ 4-שעות לימוד)
הסיכום כולל .)1( :כתיבה רפלקטיבית ,דהיינו תלמידים התבקשו לכתוב את הרשמים שלהם וחוויות
שהם עברו במהלך הביקור; ( .)2ביצוע משימות בחוברת עבודה  -תלמידים מילאו את הטבלת השוואה בין
מעבדות ועבדו על משמה מסכמת שכוללת פרקים מהיסטוריה של חקר  DNAושאלות סביב חקר הזה
בקשר להיבטים שונים של מהות המדע .מטרתו לסייע לתלמידים בהטמעת תכני הסיור הן מבחינה
קוגניטיבית והן מבחינה רגשית ולאפשר חשיבה רפלקטיבית של התלמידים על התהליך שעברו.
בשלב זה של העיצוב פותחו חומרי למידה רבים ,כגון :חוברת עבודה לתלמיד ,מדריך למורה,
מצגות ומדריך לצוות הדרכה .חומרי לימוד הנ"ל מצורפים לעבודה זו בנספח .6

 .IIIתוצאות
1.0

המחקר החלוץ

המחקר החלוץ נועד .)1( :לבדוק את המוכנות של מורים וסגל אקדמי להשתתף במחקר; ( .)2לבדוק מהן
עמדותיהם כלפי ביקורים של תלמידים במעבדות מחקר ו .)3( -לעצב את יחידת הלימוד.
1.0.0

מוכנות של מורים להשתתף בפרויקט

בכנס הארצי למורי הביולוגיה (יוני )2118 ,קבוצת המחקר שלנו הציגה את הרעיונות המרכזיים של
הפרויקט ,כאשר מורים שהתעניינו בו התבקשו להשאיר את הפרטים שלהם .נרשמו  26מורים לביולוגיה
מאזורים שונים בארץ .עשרה מורים מתוכם ,מאזור ירושלים וסביבה ,הגיעו למפגש של קבוצת המיקוד
שבו נעשה ראיון קבוצתי סביב השאלות הנוגעות להפעלה של יחידת הלימוד .ניתוח של הראיון הראה ,כי
מורים רואים חשיבות רבה בפיתוח של יחידת הלימוד והביאו רצון להשתתף בפרויקט ( .)91%הם ציינו

את החשיבות של הלמידה מבוססת חקר" :אני חושבת שטוב ונכון לחשוף את התלמידים כמה שיותר
למחקר מדעי ,מכל כיוון – הן בדיונים תיאורטיים בכיתה ,הן בעבודות מבוססות חקר שהתלמידים עצמם
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עושים ,והן בביקורים במעבדות .לכן אני אשמח להשתתף בפרויקט" [יעל ,מורה לביולוגיה ,ראיון]" .אני
חושבת שחשיבה מבוססת חקר צריכה להיות אחד הרעיונות המרכזיים בהוראת ביולוגיה ,מכיוון שאחרת
כל ההוראה אינה אלא "רשימת מכולת" של עובדות ,ואין בזה טעם ,כשהעובדות ממשיכות להתרבות .לכן,
כמובן שאני חושבת שתכנית המבוססת על הדגשת נושאי החקר תתרום רבות ללימודי הביולוגיה" [נטלי,
מורה לביולוגיה ,ראיון].
מורים ציינו ,כי התרומה האפשרית והרצויה עבורם ,תהיה בכך שהיחידה תעזור להם להכין את
התלמידים לביוחקר .ביוחקר הינו עבודות החקר שתלמידים מבצעים במהלך לימודם ב-י''ב ,כאשר
במהלך העבודה זו תלמידים בוחרים נושא ,ממקדים שאלה ,בונים מערך חקר ,מעמידים ניסו ,אוספים
נתונים ,מעבדים אותם ,וכותבים עבודה בפורמט הדומה לכתיבה מדעית .לאורך התהליך משמש המורה

מנחה לתלמידים ומלווה אותם באופן צמוד .מורים ציינו עוד ,כי "הנחייה של התלמידים לביוחקר היא
קשה ומסובכת" ושהם מקווים "שבאמצעות חשיפה של התלמידים לתהליך החקר האותנטי תלמידים
יקבלו תמונת-על על החקר והדבר יעזור להם במהלך הביוחקר שהם יעשו בשנה הבאה (כיתה י''ב)"
[דבורה ,מורה לביולוגיה ,ראיון] .כמו כן ,מורים ציינו ,כי "חשוב להראות את האקדמיה ,את
האוניברסיטה לתלמידים ,שידעו מהו חקר אותנטי ,מהם הפרופסורים ומה הם עושים שם" [נטלי ,מורה
לביולוגיה ,ראיון] .בנוסף ,מורים העלו שאלות הנוגעות לקשיים האפשריים בהפעלה של היחידה ולביצוע
מחקר סביבה:
 .1כמה זמן לפני ההגעה למעבדות להתחיל ללמד את החומר בכיתה?
 .2כמה זמן להשקיע?
 .3איך לשלב בתכנית הלימודים העמוסה ממילא?
 .4איך לגרום לתלמידים למלא את השאלונים תוך שיתוף פעולה ומאמץ?
חשוב לציין ,כי מורים הביאו רצון לשתף הפעולה עם החוקרים ולעזור בפיתוח חומרי הלמידה
הרלוונטיים ליחידת הלימוד .אכן ,מורים לקחו חלק פעיל ועזרו מאוד בעיצוב ופיתוח היחידה וחומרי
הלמידה .באיור  6מוצג סיכום של הממצאים שהתקבלו בחלק הזה של המחקר.
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איור  :6עמדות של המורים כלפי יחידת הלימוד הכוללת ביקורים במעבדות מחקר

עמדות של המורים
כלפי יחידת הלימוד
הכוללת ביקורים במעבדות
מחקר

קשיים צפויים

מוכנות להשתתף במחקר

מוכנות לעזור
בפיתוח חומרי
לימוד

מוכנות
ללמד את
היחידה

בעיות
שקשורות
לזמן ולו''ז

להציג
לתלמידים את
האקדמיה

1.0.2

תרומות אפשריות

שיתוף
פעולה מצד
תלמידים

ללמד נושאי
הליבה בדרך
חדשה

לחשוף
תלמידים
לחקר
אותנטי

להקל על
הנחיית
הביוחקר

מוכנות של סגל אקדמי להשתתף בפרויקט

ניתוח כמותי של היגדים ליקרט הראה ,כי תלמידי מחקר וראשי מעבדות מכירים בתרומות אפשריות
רבות של הפרויקטים חינוכיים מסוג של ביקור תלמידים במעבדות מחקר (טבלה  .)7הממוצעים הגבוהים
ביותר יצאו בקטגוריה של "להתעניין במחקר המדעי" .הממצא הזה מצביע ,כי לדעת הסגל האקדמי
התרומה העיקרית של ביקורים במעבדות תהיה בתחום האפקטיבי-רגשי .בנוסף ,הממצאים מצביעים ,כי
הסגל האקדמי בעלי רצון במידה בינונית-גבוהה לקיים את הקשרים עם קהל הרחב בעיקר דרך פרסום של
מאמרים פופולאריים ,נתינת הרצאות המקוונות לקהל הרחב והזמנת מורים/תלמידי תיכון למעבדות.
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טבלה  :7עמדות של תלמידי מחקר ( )n=31וראשי המעבדות ( )n=9כלפי
ביקור תלמידים במעבדות מחקר
ההיגדים בשאלון

תלמידי
מחקר

ראשי
מעבדות

ממוצע
(סטיית
תקן)

ממוצע
(סטיית
תקן)

במידה ויתאפשר ביקור של מבקרים במעבדה שאני עובד ,במהלך
הביקור מבקרים יכלו...
 .1לקבל הרבה מידע מדעי אודות מטרות המחקר
 .2לקבל הרבה מידע מדעי אודות שיטות המחקר
 .3להתעניין במחקר מדעי
 .4לשנות עמדותיהם כלפי מדע ומחקר מדעי
 .5להבין מהות המדע
במידה ויתאפשר ביקור של מבקרים במעבדה שאני עובד ,הדבר
המרשים ביותר עבורם יהיה...
 .1להכיר אוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר מדעי
 .2להכיר מבנה וציוד של מעבדת מחקר
 .3להכיר נושא המחקר
 .4לראות איך חוקרים עובדים במעבדה
 .5להכיר חוקרים ותלמידי מחקר
אני כבר עושה או מעוניין לעשות דברים הבאים:
 .1לבנות תכנית הלימודים המשותפת עם המורים המלמדים
ביולוגיה בתיכון
 .2לפרסם מאמרים פופולאריים מדי פעם
 .3להופיע ברדיו או בטלוויזיה כדי לספר על המחקר שלי
 .4לתת הרצאות פופולאריות לקהל רחב ולנוער
 .5להזמין מורים ותלמידי התיכון להשתתף במחקר שלי

)8.5 (1.4
)8.2 (1.4
)9.3 (1.3
)8.2 (1.3
)8.3 (1.3

)8.2 (1.3
)7.8 (1.8
)9.0 (1.4
)7.5 (1.0
)8.0 (1.4

)7.7 (1.8
)8.3 (1.8
)8.6 (1.4
)8.7 (1.5
)7.9 (1.8

)7.9 (1.3
)7.5 (1.8
)8.7 (1.3
)7.7 (1.4
)6.7 (1.5

)4.9 (2.8

)4.1 (3.2

)6.5 (3.1
)4.2 (3.1
)5.7 (3.1
)7.7 (3.4

)8.1 (2.1
)5.2 (1.5
)7.3 (2.8
)6.1 (3.2

תוצאות הניתוח של שאלה פתוחה בשאלון ("האם אתה רואה את עצמך כמשתתף בפרויקט
המחקרי הזה?") הצביעו על מוכנות של סגל אקדמי להשתתף במחקר 91% :מראשי המעבדות ו81%-

מתלמידי מחקר הביאו רצון להשתתף בפרויקטים חינוכיים מסוג של יחידת הלימוד המוצעת" :אני
מעוניינת להשתתף בכל פרויקט שמסייע לקרב נוער אל לימודים מכל סוג שהוא" [ענת ,סטודנטית לתואר
שני ,שאלון] .תלמידי מחקר ציינו כמה סיבות בגללן הם מעוניינים להשתתף בפרויקט של ביקור תלמידים
במעבדות:

 לקרב תלמידים למדע ומחקר מדעי" :אני מכיר בחשיבות של חשיפה בני נוער לעולם המחקר
המדעי כבר בשלבים מוקדמים של חייהם על מנת ליצור ,כבר בשלב מוקדם ,אהבה ומשיכה
לעולם המחקר" [נתנאל ,דוקטורנט ,שאלון] .תלמידי מחקר ציינו ,כי קירוב בני נוער למדע בעל

חשיבות עליונה לעתיד המדינה" :אני רואה חשיבות עליונה ומחויבת של האקדמיה כלפי עתיד
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המדינה .המשאב החשוב ביותר של ישראל הוא ההון האנושי .ההשקעה בו הוא הבטחת עתידינו.
במיוחד ארצה לפגוש נערים מפריפריה שלא יודעים מה זאת אוניברסיטה ומהו המחקר ,על מנת
לפתוח בפניהם אופציה עתידית נוספת לחיים"[ .חגי ,דוקטורנט ,שאלון] .כמו כן ,תלמידי מחקר

התייחסו לכך שדו-שיח עם תלמידים עשוי לעזור בקירוב התלמידים" :אני חושב ששיחה עם
חוקר בפורום של כ 11-מאזנים יכול לקרב תלמידים למחקר המדעי כתחום התעניינות" [ניב,
דוקטורנט ,שאלון].


לגרום לתלמידים להבין את ביולוגיה מעבר ללימודים תיאורטיים בכיתה" :חשוב להראות
לתלמידי תיכון מה זה ביולוגיה מעבר למה שמלמדים בבית הספר .מה היישום של הלימודים
התיאורטיים ,על מנת שיכלו לדעת באמת הכיוון שהם בוחרים בו" [יהונתן ,דוקטורנט ,שאלון].

 לתרום להבנה מהו המחקר המדעי" :לדעתי חשוב לעודד את הנוער לעסוק במחקר ולהבין את
מטרות המחקר" [אסף ,דוקטורנט ,שאלון].

 להסיר העמימות" :חשיפת תלמידי תיכון לעבודה מעשית במעבדה מחקרית אוניברסיטאית
חשובה להסרת העמימות מעל המילים "מדע" ו"-מחקר" – לטוב ולרע .אני בעד הסרת עמימות
באופן כללי ואשמח לעשות כן בתחום אותו אני מכיר" [שי ,דוקטורנט ,שאלון].
ניתוח של ראיון ע ומק עם אחד מראשי מעבדות אפשר לזהות סיבות נוספות לאלה שהוזכרו קודם
על ידי תלמידים מחקר ,והן:

 להציג את האקדמיה לתלמידים" :נורה חשוב להציג את האקדמיה לתלמידים .אפילו לתלמידים
שנמצאים פה ליד הקמפוס ,אלא שלומדים בליד''ה ובאקדמיה למוסיקה .זה לא יתכן שהם
נמצאים פה מתחת לאף והם לא יודעים איך נראית המעבדה איך נראה מחקר מדעי .זו בעיה
ערכית קשה מאוד" [בני ,ראיון עומק].

 להסביר לתלמידים מהו המקצוע של חוקר" :אני חושב שחשוב מאוד שתלמידים יבינו מה החוקר
עושה ,מה זה המקצוע הזה .לדוגמא ,כשבן שלי שואל מה אנחנו עושים ואיך הגענו והוא שומע על
כל שבלי ביניים ,זה מאוד לא פשוט ...נניח אם אבא רופא אז הוא למד רפואה ,אם אבא מהנדס
אז הוא למד ארבע שנים את ההנדסה .ופא תואר ראשון ,שני ,שלישי ,נסיעה לחוץ לארץ בשביל
פוסט-דוק זה נשמה לו עסק מאוד מורכב מהרבה מקצועות אחרים .וגם כששואלים אותך מהם
שנות הלימוד ואז קצת בעיה – מעל  21שנות לימוד נשמה יוצא מכל הפרופורציות" [בני ,ראיון
עומק].

- 48 -

 לגרום לתלמידים להבין את מהות המדע..." :את הדברים היפים והייחודיים שיש במדע .כמו
החופש האקדמי שלא נועד רק לתת לך את החופש ברמת היום יום שאתה יכול להגיע מתי שאתה
רוצה לעבודה ,ללכת מתי שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה ,אלא גם מהם התחומים שאתה
חוקר .אין מישהו שמגביל אותך .אני קובע מה לחקור .ואם בא סטודנט עם רעיון שנראה לי אז
למה לא .יש את דרגת האוטונומיה הזאת" [בני ,ראיון עומק].
בנוסף לתרומות האפשריות של היחידה אופיינו גם הקשיים הצפויים בהפעלתה:


חוסר זמן" :אני מוכן להשתתף אבל בהתאם לזמן הנדרש ומידת השקעה" [דרור ,דוקטורנט,
שאלון].

 מקום וארגון של מעבדה" :לדעתי יש חשיבות לגרום לבני נוער להתלהב ממדע .למרות זאת ,אני
צריך לסייג ולכתוב ,כי לא תמיד המעבדה מתאימה לכך בגלל מגבלות המקום" [עמית ,דוקטורנט,
שאלון].
חשוב לציין ,כי  15%מתוך  21%של תלמידי המחקר שלא הסכימו להשתתף הצביעו על בעיה

טכנית ולא רעיונית – לדוגמא ,סיום תואר" :רעיון מבורך ,אבל אני מסיימת בימים האלה את התואר
שלי" [ורד ,דוקטורנטית]" .אני מסיים את התואר ולא אוכל להשתתף בפרויקט .אבל רואה חשיבות רבה
בו .בכל שנה אני נותן מספר הרצאות בקיץ בגן החיות התנכי לציבור הרחב על נושא מחקר שלי" [אסף,
דוקטורנט]".המחקר שלי נערך באילת וזה קצת רחוק[ "...חגית ,דוקטורנטית ,שאלון].
 2.8%מתוך  21%של תלמידי מחקר שלא הסכימו להשתתף בפרויקט התייחסו לבעיה של רמת

הקושי ורלוונטיות לתלמידים" :המחקר שלי הוא אלקטרופיזיאולוגיה וזהו תחום שלדעתי קשה מאוד
להבין אותו בצורה טובה ממפגש הבודד .לכן אינני בטוחה כמה רלוונטי יהיה מפגש שכזה עבור תלמידי
תיכון" [יפה ,דוקטורנטית ,שאלון]" .המעבדה שלנו והמחקר שלי הם תיאורטיים ולדעתי סבוכים ולא
מתאימים לתלמידים .מניסיון עבר ,בו הדרכתי תלמידי תיכון מצטיינים מארצות הברית בפרויקט
במעבדה ,נראה שתחום זה דורש יותר מיכולתם ולא תורם להם להבנת מחקר ומדע ,כפי שהתנסות
במעבדה "הטובה" תוכל לתרום" [ליטל ,דוקטורנטית ,שאלון]" .אשמח להציג את עבודתי .עבודתי הינה
תיאורטית-חישובית וכוללת ניתוח מתמטי וכלי מחשב מתקדמים ,כך שאטרקטיביות של העבודה היא
קטנה ואינה מתאימה בדיוק לתלמידי ביולוגיה (אולי דווקא מתאימה הרבה יותר לתלמידי מחשבים
ומתמטיקה בתיכון)"[ .נתנאל ,דוקטוראנט ,שאלון] 2.2% .סרבו להשתתף עקב בעיה של חוסר זמן" :אין
לי זמן לזה" [אסף ,דוקטורנט ,שאלון].
איור  7מציג את הממצאים האיכותניים של החלק הזה של המחקר.
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איור  :7עמדות של סגל אקדמי כלפי יחידת הלימוד הכוללת ביקורים במעבדות מחקר
עמדות של סגל אקדמי
כלפי יחידת הלימוד הכוללת
ביקורים במעבדות מחקר

מוכנות להשתתף
במחקר

מוכנות להדריך

מוכנות לתמוך
בתלמיד המחקר
בהדרכת
התלמידים

קשיים צפויים

מוגבלות הזמן

מקום וארגון של
מעבדה

תרומות אפשריות
לתלמידים

קירוב למדע ומחקר מדעי
הבנת ביולוגיה מעבר
ללימודים תיאורטיים
בכיתה
הבנת מהו המחקר המדעי
הסרת העמימות
הכרות עם האקדמיה
הכרות עם המקצוע של
חוקר
הבנת מהות המדע

רלוונטי הן לתלמידי מחקר הן לראשי המעבדות
רלוונטי רק לתלמידי מחקר
רלוונטי רק לראשי המעבדות

1.2

שלב א' של המחקר

בשלב א' של המחקר היחידה הופעלה בפעם הראשונה בשלושה בתי הספר השונים באזור ירושלים .השלב
הזה כלל  3קבוצות ניסוי ( )n=63ו 4-קבוצות ביקורת [ 1#תלמידים שלא למדו את היחידה ולא נחשפו
ללמידה מבוססת חקר] ( .)n=56שלב זה לא כלל את קבוצת ביקורת [ 2#תלמידים שלמדו את הווריאציה
האחרת של היחידה ללא ביקורים במעבדות מחקר] .המטרה העיקרית של שלב זה הייתה להעריך את
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יחידת הלימוד ,לאפיין נקודות חוזק וחולשה שלה ובמידת הצורך לשפר ולעצב אותה מחדש .היות ולא
נמצא הבדל בין שלב א' ושלב ב' של המחקר בהשפעת היחידה על העמדות של התלמידים כלפי מדע ועל
הבנתם את מהות המדע ,בסעיף זה אני אתייחס רק לניתוח של עמדות של תלמידים כלפי היחידה ולשיפור
עיצובה .הניתוח של שלב א' ושלב ב' של המחקר בקשר להשפעת היחידה על הבנתם של התלמידים
ועמדותיהם נעשה בו זמנית ומתואר בסעיף .3.3
ניתוח של שאלונים מסכמים של קבוצת הניסוי הראה ,כי תלמידים פתחו עמדות חיוביות כלפי
היחידה ומרכיביה השונים (טבלה .)8
טבלה  :9עמדות של התלמידים כלפי עיצוב ראשוני של יחידת לימוד
"תלמידים פוגשים מדע אותנטי" ()n=63
ממוצע
(סטיית תקן)

היגדים בשאלון
התכנית הייתה מהנה
התכנית הייתה מסובכת
התכנית הייתה מעניינת
לדעתי ,התכנית היא לא חשובה/אפשר לוותר
במעבדה האקולוגית חשתי בנוח לגבי תכולת המקום (מאובנים,
ציוד ,מבנה החדר)
במעבדת תאי גזע חשתי בנוח לגבי תכולת המקום (תאי ורקמות,
ציוד ,מבנה החדר)
בביקור הזדמן לי להכיר את אוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר
מדעי
בביקור הזדמן לי להכיר את המבנה והציוד של מעבדה מחקרית
בביקור הזדמן לי להכיר נושאי המחקר
בביקור הזדמן לי לראות מקרוב איך חוקרים עובדים במעבדה
בביקור הזדמן לי להכיר חוקרים ותלמידי המחקר
בביקור הזדמן לי להכיר סוגים שונים של מחקר מדעי (מחקר
באקולוגיה ומחקר בביולוגיה של התא)

)8.2 (1.5
)3.3 (2.2
)8.1 (1.8
)2.6 (1.7
)5.9 (3.0
)9.0 (1.4
)8.2 (1.8
)8.1 (1.9
)8.1 (1.6
)8.2 (1.7
)7.9 (2.4
)8.7 (1.4

בנוסף לשיטה כמותית זיהוי ואיתור של העמדות של התלמידים כלפי כל חלק/מרכיב ביחידת
הלימוד נעשה גם על ידי ניתוח איכותני של  6ראיונות (שני תלמידים מכל כיתה) ו 3-יומנים למורים.

א .הכנה בכיתה
כפי שצוין בסעיף  2.5לחלק של ה כנה בכיתה לקראת ביקור עתידי לסביבת הלמידה בלתי פורמאלית
מיוחס תפ קיד חשוב בצמצום מרחב הזרות (קוגניטיבי ,גיאוגרפי ,רגשי) ( ;Orion, 1989a; 1989b; 1991
 .)1993ניתן לעשות הכנה זו במספר דרכים .אני בחרתי ב .)1(-קריאת מאמרים מדעיים מעובדים במטרה
לצמצם מרחב הזרות קוגניטיבי; ( .)2הצגת מצגת במטרה לצמצם מרחב הזרות גיאוגרפי; ( )3הכנת
השאלות לחוקרים במטרה לצמצם מרחב הזרות רגשית.
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תלמידים הצביעו על חשיבות של קריאת המאמרים" :צריך לעשות את זה .כי אם לא הייתי
קוראת את שני המאמרים ,הייתי באה בלי שום מושג ,וכשאת קוראת את המאמרים ,את באה ואת יודעת
פחות או יותר מה את הולכת לעשות ,ואת רואה מה קורה בשטח" [נועה ,ראיון מסכם] .הם גילו עניין
בקריאת המאמרים ]...[" :לתלמידים היו שאלות ,הם התעניינו"[ .חביבה ,יומן למורה] .ניכר ,כי תלמידים

התעניינו יותר במאמר על תאי גזע מאשר במאמר ארכיאולוגיה ]...[" :היה יותר מעניין הקטע של תאי
הגזע העובריים" [תומר ,ראיון מסכם]" .עם המינים שנכחדו והמאמר שמדבר על זה ,זה היה פחות מעניין.
על תאי הגזע ממש התעניינתי" [שיר ,ראיון מסכם] .עם זאת ,תלמידים הצביעו על קשיים בקריאת

המאמרים וביצוע מטלה/טבלה השוואתית בין מאמרים" :היה טיפה קשה להבין את המאמרים ,אבל עם
קצת עזרה ,ועברנו על זה ,היה דווקא יותר קל .ביחד זה היה בסדר דווקא" [תומר ,ראיון מסכם] .ניכר ,כי

מורים פגשו קשיים בהוראה של חלק הזה" :נראה לי שלתלמידים היה מאוד קשה להבין את המאמר []...
התלמידים התקשו במילוי טבלת השואה בין מאמרים ,השאלות הן ברמה גבוהה מידי לתלמידים" [נטלי,
יומן למורה].
הכנת השאלות לחוקרים בעזרת כרטיסיות מנחות הוא השלב שנועד להכין תלמידים לשאול
שאלות במהלך הביקור ולנהל דו-שיח עם החוקרים .מהשדה עלה ,כי תלמידים ייחסו מטרה אחרת לשלב

זה" :זה עזר לי יותר להתמקד במאמר ,כי קראתי את זה בפעם הראשונה ברפרוף ,ואז הייתי צריכה ממש
לשבת ולקרוא ולראות איזה יכולות לעלות לי" [נועה ,ראיון מסכם] .המורים הצביעו שתלמידים התקשו

בהכנת השאלות" :ל דעתי ,החלוקה לנושאים היא מלאכותית .זה לא עובד בכיתה ,התלמידים התקשו ולא
היה להם מעניין" [חביבה ,יומן למורה] .גם במהלך הביקור תלמידים לא ממש השתמשו בשאלות שהכינו:

"בקבוצה שלי התמקדנו בשיטות [ ]...ולא הייתה לנו אפשרות לשאול שם שאלות .זה לא היה בדיוק
מתאים [ ]...קצת התביישתי ,אבל לא חשבתי ...לא היה איפה להכניס את זה[ "...נועה ,ראיון מסכם].

"במהלך ההסבר כשהקשבתי ,קיבלתי תשובות ,אז עוד פעם לשאול את אותה שאלה בסוף  -זה מיותר"
[רחלי ,ראיון מסכם].

ב .ביקור במעבדות המחקר
ביקור של התלמידים במעבדות מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים נערך בשתי מעבדות :אחת
במעבדה שבה נערך מחקר בתחום ביולוגיה של התא (תאי גזע) ושני במעבדה שבה נערך מחקר בתחום
אקולוגיה (ארכיזואולוגיה) .הביקור כלל את החלק של "סיור מוזיאלי" שמדריכים/תלמידי המחקר
העבירו אותו (הרצאה ,ביצוע משימות מעבדה) והחלק של "דו-שיח" בין תלמידים לבין מדריכים המבוסס
על שאלות שתלמידים הכינו לפני כן בכיתה .תלמידים ספרו על כך שהם נהנו והתעניינו בביקורים

במעבדות (גם במעבדה תאית וגם במעבדת אקולוגיה)" :נהניתי כל היום ,לאורך כל היום .זה היה פשוט
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מעניין" [רחלי ,ראיון מסכם]" ,ממש נהניתי[ "...נועה ,ראיון מסכם]" .התלמידים גילו עניין ,לקחו חלק
פעיל ,שאלו " [נטלי ,יומן למורה] .עבור החוויה המשמעותית ביותר התלמידים הצביעו על החלקים של

'סיור מוזיאלי'" :בתאי גזע היה מאוד מאוד ...הכי מעניין ,לדעתי ,ההרצאה שהוא נתן על העובר עצמו"...
[תומר ,ראיון מסכם]" .במעבדה של תאי הגזע נהניתי להכין את הניסוי ,ובסוף לראות את שבירת הד.נ.א,
זה גם היה מאוד מעניין ,מהתצלום" [שיר ,ראיון מסכם]" .החלק שאהבתי במעבדה של האקולוגיה ,זה
היה גם הקטע שלקחה אותנו לחדר עם כל הגולגולות ועצמות ,וגם היה די מעניין שהיא הסבירה על איך
אפשר ללמוד מאקלים" [רחלי ,ראיון מסכם].
ניכר ,כי סביבה פיזית (תחולת המעבדות ,מבנה ,אווירה) ספקה עבור התלמידים חוויה חיובית:

"דווקא המעבדה של תאי הגזע ,היה מאוד מאוד מעניין לראות את כל הציוד שם [ ]...זה היה גם הקטע
שלקחו אותנו לחדר עם כל הגולגולות ועצמו" [תומר ,ראיון מסכם]" .להסתכל על מאובנים ולראות איך
מקשרים אותם לכל מיני מינים ,זה חלק שעניין אותי" [נדב ,ראיון מסכם] .יצוין ,כי תלמידים התייחסו
לכל ארבע סוגי החוויות ( :)Pekarik, Doering & Karns, 1999; Tsybulskaya & Camhi, 2008חוויה
חברתית ,קוגניטיבית ,אינטרוספקטיבית וחוויה הקשורה לחפצים (איור .)8
איור  :9חוויות של התלמידים במהלך הביקור במעבדות המחקר
חוויות של התלמידים
במהלך הביקור

חוויות חברתיות

חוויות קוגניטיביות

חוויות קשורות
לחפצים

חוויות
אינטרוספקטיביות

"מפגש עם חוקרים
היה עבורי החוויה
המשמעותית" [נדב,

"השתתפות בתכנית
השתנתה דעתי
בנוגע לשאלה האם
מחקר צריך להיות
יישומי או בסיסי"
[תומר ,ראיון
מסכם].

"לא ראיתי לפני זה
מאובנים היה משש
מעניין לראות
אותם" [רחלי,

" הסיור גרם לי
לחשוב שוב על מה
גורם לי לאהוב
ביולוגיה ומה בדיוק
מעניין אותי במחקר
מדעי" [נועה ,שאלון

שאלון מסכם].

ראיון מסכם].

מסכם].

תלמידים העלו נקודה שחלק המעשי (ניסויים קטנים בתוך המעבדה) לא היה מבחינתם קשור לחלק

התיאורטי" :בתאי הגזע היה את החלק שבסוף דיברנו והבנו מה עשינו ,ההסבר עם המצגת .זה לא היה
קשור לד.נ.א ,זה היה קשור לתאי הגזע העובריים והד.נ.א היה כד.נ.א ,אז יותר קשר" [שיר ,ראיון מסכם].

התלמידים והמורים נתנו המלצות לשיפור היחידה הנוגעות לקשיים הנ''ל" :לדעתי היה יותר
מעניין אם היה גם השתתפות שלנו יותר" [תומר ,ראיון מסכם]" .לא נראה לי שחלוקה לנושאים בהכנת
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השאלות בכיתה הוא רעיון טוב .זה לא כזה עובד בכיתה .אולי כדאי שכל קבוצה תכין את השאלות בכל
הנושאים שמעניינים אותם .זה יהיה יותר אפקטיבי" [חביבה ,יומן למורה]" .הוראת היחידה לוקחת המון
זמן .רק חלק של קריאת מאמרים לקח לי כ 6-שעות לימוד .חייבים לקצר" [נטלי ,יומן למורה].

ג .סיכום בכיתה
התלמידים ציינו ,כי סיכום היה חשוב מבחינתם בגלל שאפשר לסכם את הנלמד במהלך היחידה" :דברנו
על איך היה .אני ,כאילו ,אמרתי שביולוגיה של התא היה יותר מעניין ואחרים גם אמרו מהם הרגישו
במהלך הביקור וכאלה דברים" [תומר ,ראיון מסכם] .עם זאת ,נמצא ,כי מורים בחרו לא לכלול את החלק
של הכנת הדו''חות על ידי תלמידים" :לא נערך דו''ח מסכם ,גלשנו בזמן ולא ניתן לאפשר לכך" [ליאורה,
יומן למורה]" .רק חלק מהתלמידות הציגו – בסוף חזרו על עצמם" [נטלי ,יומן למורה] .באחת מכיתות
חלק של סיכום בכיתה נפל על תקופה של חופשת הפסח ,המורה מציינת את הקושי הזה וממליצה באופן

כללי לארגן ביקורים לתקופות אחרות" :יש להקפיד שהסיור יתבצע בדצמבר/ינואר  -לכל היותר
בפברואר  .מאוד קשה להתמודד עם קיום מטלות ובזמן כשמגיעים לאפריל .התלמידים בלחץ של בחינות
בגרות" [חביבה ,יומן למורה].
על סמך התוצאות הנ"ל זיהתו נקודות חולשה של היחידה:
 .1קריאת מאמרים מדעיים  -הוראת המאמרים בכיתה לוקחת הרבה זמן וקשה להבנת
התלמידים (מבחינת הצורה ואופן הכתיבה המדעית של המאמר).
 .2הכנת השאלות לחוקרים בקבוצת בצורה כזאת שכל קבוצת התלמידים התמקדו בנושא
מסוים של מהות המדע וחברו שאלות בנושא זה באמצעות כרטיסיות מנחות .התלמידים
נתקלו בקשיים בשלב זה ולא הבינו מטרתו באופן נכון.
 .3הכנת דו''ח מסכם – מורים ותלמידים התקשו בשלב הזה ולא הצביעו על תרומתו
המשמעותית.
המרכיבים האלה עברו שינוי בהתייעצות עם  5מורי לביולוגיה ו 5-חוקרים בתחום הוראת
המדעים .נעשה עיצוב סופי של היחידה כפי שמתואר בסעיף  .2.6.2יוזכר ,כי מבנה הכללי (ההכנה ,הביקור
והסיכום) והרציונל נשארו כמו בעיצוב ראשוני ,שונו רק את "המרכיבים הבעייתיים" המתוארים מעלה.

1.1
1.1.0

שלב ב' של המחקר
השפעת היחידה על הבנה של התלמידים את נושאים שונים של מהות המדע

במטרה לבדוק את ההשפעה ש ל יחידת הלימוד על ההבנה של תלמידים של נושאים שונים של מהות המדע
נעשתה השוואת הנתונים שהתקבלו משאלונים מקדימים ומסכמים בתוך קבוצות הניסוי והביקורת
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וביניהן .השוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים מסכמים בקבוצת הניסוי מראה ,כי חל
שינוי מובהק בכל הנושאים של מהות המדע שנבדקו ,וזאת לעומת קבוצת הביקורת  1#שבה לא חלו
שינויים מובהקים (טבלה  .)9בנוסף ,השוואת הנתונים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  1#מראה,
כי קיים הבדל מובהק בין הקבוצות המושוות בכל הקטגוריות הנבדקות (טבלה  .)11התוצאות הנ"ל
מצביעות על השינוי החיובי שחל בהבנתם של התלמידים שלמדו את היחידה אודות נושאים שונים של
מהות המדע ,כלומר ,הלמידה של היחידה גרמה להרחבת האופקים והבנה עמוקה של נושאים
אפיסטמולוגיים מורכבים.
טבלה  :8ההבנה של מהות המדע בקבוצת התלמידים שלמדו את יחידת לימוד (קבוצת ניסוי)
לפני ואחרי הפעלתה ()n=233
הקטגוריה
הנבדקת

היגדים בשאלון

ממוצע
ממוצע
אחרי
לפני
(סטיית (סטיית
תקן)
תקן)
)6.8 (1.8) 5.3 (1.2

.05

.04

)3.8 (1.3) 5.0 (2.9

.03

.02

)8.2 (1.5) 6.1 (1.4

.05

.05

)3.0 (1.3) 4.5 (2.0

.05

.05

)3.9 (2.1) 7.1 (1.2

.01

.01

)4.2 (1.9) 7.5 (2.1

.01

.01

)4.8 (1.7) 6.3 (2.8

.02

.01

)7.0 (2.0) 5.5 (1.6

.03

.01

.01

.01

.05

.05

הטבע הטנטטיבי
של הידע המדעי

ידע מדעי מודרני מאופיין
ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות
ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא
משתנה עם הזמן
מחקר מדעי מתבצע באמצעות
קיום שיח בין מדענים ואינו
מסתפק בעבודה של חוקרים
יחידים
מדענים לעיתים רחוקות
משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
במדעי הטבע קיימת שיטת חקר
אחידה המשותפת לכל תחומי
המחקר
באקולוגיה ובביולוגיה תאית
משתמשים באותו סוג של החקר
המדעי
מדענים אינם מושפעים מסמכות
אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד)
פרט למדע עצמו
מדענים מושפעים מחברה
ותרבות

מטרות של מחקר
המדעי

יש לערוך מחקר מדעי רק
במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו
לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק

)5.9 (2.3) 9.6 (1.4

פיתוחים טכנולוגיים (מחקר
יישומי) יכולים להוביל לפריצות
דרך במחקר בסיסי

)9.1 (1.5) 8.2 (1.2

המדע כמפעל
חברתי

הבדלים
מתודולוגיים
בין תחומי המדע
שונים
השפעות סוציו-
תרבותיות על
המדע

* -מבחן הסימן בוחן האם חציון ההתפלגות שווה או שונה מאפס .מבחן זה אינו רגיש לערכים קיצוניים.
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מבחן  tמבחן
≤p
הסימן*
≤p

טבלה  :01השוואת ההבנה של מהות המדע בין תלמידים שלמדו את היחידה באמצעות ביקורים
במעבדות מחקר ( )n=233לבין אלה שלא למדו )(n=264
[קבוצת ניסוי לעומת קבוצת ביקורת ]0#
הקטגוריה
הנבדקת
הטבע
הטנטטיבי
של הידע
המדעי
המדע כמפעל
חברתי

הבדלים
מתודולוגיים
בין תחומי
המדע שונים
השפעות
סוציו-
תרבותיות
על המדע
מטרות של
מחקר
המדעי

מבחן t
≤p

מבחן
הסימן
≤p

שינוי
ממוצע
קבוצת
ניסוי *

היגדים בשאלון

)1.1 (1.1) 1.5 (1.6

.05

.05

)0.9 (1.9) 1.2 (2.3

.05

.04

)0.1 (1.3) -2.1 (1.9

.05

.05

)-0.3 (1.2) 1.5 (1.7

.04

.04

)1.7 (3.1) 3.2 (2.5

.05

.05

)1.9 (1.6) 3.3 (2.1

.05

.04

)-0.2 (1.4) 1.5 (1.3

.01

.01

)1.3 (1.9) -1.5 (1.9

.02

.02

יש לערוך מחקר מדעי רק
במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו
לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק

)0.9 (2.0) 3.7 (1.4

.01

.01

פיתוחים טכנולוגיים (מחקר
יישומי) יכולים להוביל לפריצות
דרך במחקר בסיסי

)0.1 (1.1) 0.9 (1.6

.05

.04

ידע מדעי מודרני מאופיין
ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות
ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא
משתנה עם הזמן
מחקר מדעי מתבצע באמצעות
קיום שיח בין מדענים ואינו
מסתפק בעבודה של חוקרים
יחידים
מדענים לעיתים רחוקות
משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
במדעי הטבע קיימת שיטת חקר
אחידה המשותפת לכל תחומי
המחקר
באקולוגיה ובביולוגיה תאית
משתמשים באותו סוג של החקר
המדעי
מדענים אינם מושפעים מסמכות
אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד)
פרט למדע עצמו
מדענים מושפעים מחברה
ותרבות

שינוי
ממוצע
קבוצת
ביקורת 0

* -מחושב כממוצע של ההפרש שבין התשובה אחרי ההתערבות לבין התשובה לפניה.

הנתונים שהתקבלו מהשוואת השאלונים מקדימים ומסכמים בתוך קבוצת התלמידים שלמדו את
הווריאציה האחרת של היחידה הכוללת את קריאת המאמרים המדעיים המעובדים (קבוצת ביקורת )2#
מראים ,כי חלו שינויים מובהקים ב 2-הקטגוריות הנבדקות :הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי והבדלים
מתודולוגיים בין תחומי המדע השונים (טבלה  .)11בכל שאר הקטגוריות לא חלו שינויים מובהקים.
הממצא זה מצביע ,כי למידה כחקר באמצעות קריאת מאמרים מדעיים בעלת השפעה חיובית חלקית על
ההבנה של התלמידים.
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טבלה  :00ההבנה של מהות המדע בקבוצת התלמידים שלמדו את יחידת הלימוד
באמצעות קריאת המאמרים (קבוצת ביקורת  )2#לפני ואחרי הפעלה ()n=68
היגדים בשאלון

הקטגוריה
הנבדקת

מבחן t
≤p

מבחן
הסימן
≤p

ממוצע
לפני
(סטיית
תקן)

ממוצע
אחרי
(סטיית
תקן)

)6.8 (1.8) 5.3 (1.2

.05

.05

)3.8 (1.3) 5.0 (2.9

.05

.05

)8.2 (1.5) 6.1 (1.4

ns

ns

)3.0 (1.3) 4.5 (2.0

ns

ns

)3.9 (2.1) 7.1 (1.2

.05

.05

)4.2 (1.9) 7.5 (2.1

.05

.04

)4.8 (1.7) 6.3 (2.8

ns

ns

)7.0 (2.0) 5.5 (1.6

ns

ns

ns

ns

ns

ns

הטבע
הטנטטיבי של
הידע המדעי

ידע מדעי מודרני מאופיין
ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות
ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא
משתנה עם הזמן
מחקר מדעי מתבצע באמצעות
קיום שיח בין מדענים ואינו
מסתפק בעבודה של חוקרים
יחידים
מדענים לעיתים רחוקות
משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
במדעי הטבע קיימת שיטת חקר
אחידה המשותפת לכל תחומי
המחקר
באקולוגיה ובביולוגיה תאית
משתמשים באותו סוג של החקר
המדעי
מדענים אינם מושפעים מסמכות
אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד)
פרט למדע עצמו
מדענים מושפעים מחברה
ותרבות

מטרות של
מחקר
המדעי

יש לערוך מחקר מדעי רק
במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו
לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק

)5.9 (2.3) 9.6 (1.4

פיתוחים טכנולוגיים (מחקר
יישומי) יכולים להוביל לפריצות
דרך במחקר בסיסי

)9.1 (1.5) 8.2 (1.2

המדע כמפעל
חברתי

הבדלים
מתודולוגיים
בין תחומי
המדע שונים
השפעות
סוציו-
תרבותיות על
המדע

בנוסף ,נמצא ,כי קיים הבדל מובהק בכל הקטגוריות הנבדקות בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת
הביקורת ( 2#טבלה  .)12הממצא זה מצביע ,כי למידה כחקר בהקשר אותנטי באמצעות ביקורים של
תלמידים במעבדות מחקר יותר יעילה ומשפיעה בעוצמה רבה יותר על ההבנה של התלמידים אודות
נושאים שונים של מהות המדע.
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טבלה  :02השוואת ההבנה של מהות המדע בין תלמידים שלמדו את היחידה באמצעות ביקורים
במעבדות מחקר ( )n=233לבין אלה שלמדו את היחידה באמצעות קריאת המאמרים ()n=68
[קבוצת ניסוי לעומת קבוצת ביקורת ]2
היגדים בשאלון

הקטגוריה
הנבדקת

מבחן t
≤p

מבחן
הסימן
≤p

שינוי
ממוצע
קבוצת
ניסוי

שינוי
ממוצע
קבוצת
ביקורת 0

)1.1 (1.1) 1.5 (1.6

.05

.05

)0.9 (1.9) 1.2 (2.3

.05

.04

)0.1 (1.3) -2.1 (1.9

.05

.05

)-0.3 (1.2) 1.5 (1.7

.04

.04

)1.7 (3.1) 3.2 (2.5

.05

.05

)1.9 (1.6) 3.3 (2.1

.05

.04

)-0.2 (1.4) 1.5 (1.3

.01

.01

)1.3 (1.9) -1.5 (1.9

.02

.02

.01

.01

.05

.04

הטבע
הטנטטיבי של
הידע המדעי

ידע מדעי מודרני מאופיין
ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות
ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא
משתנה עם הזמן
מחקר מדעי מתבצע באמצעות
קיום שיח בין מדענים ואינו
מסתפק בעבודה של חוקרים
יחידים
מדענים לעיתים רחוקות
משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
במדעי הטבע קיימת שיטת חקר
אחידה המשותפת לכל תחומי
המחקר
באקולוגיה ובביולוגיה תאית
משתמשים באותו סוג של החקר
המדעי
מדענים אינם מושפעים מסמכות
אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד)
פרט למדע עצמו
מדענים מושפעים מחברה
ותרבות

מטרות של
מחקר
המדעי

יש לערוך מחקר מדעי רק
במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו
לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק

)0.9 (2.0) 3.7 (1.4

פיתוחים טכנולוגיים (מחקר
יישומי) יכולים להוביל לפריצות
דרך במחקר בסיסי

)0.1 (1.1) 0.9 (1.6

המדע כמפעל
חברתי

הבדלים
מתודולוגיים
בין תחומי
המדע שונים
השפעות
סוציו-
תרבותיות על
המדע

במטרה להבין לעומק את השינויים שחלו בהבנת התלמידים בקבוצת הניסוי נעשה ניתוח ראיונות
והסברים שתלמידים כתבו בשאלונים .אובחנו קטגוריות-העל ותת-קטגורים בהבנה של תלמידים אודות
נושאים שונים של מהות המדע.
בקשר לטנטטיביות של הידע המדעי נמצאו  2קטגוריות-העל בהבנתם של תלמידים :התפיסה
שמציינת כי ידע מדעי נצבר ולא משתנה עם הזמן והתפיסה של יכולת של הידע המדעי להשתנות .נמצא ,כי
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לפני הפעלתה של היחידה רוב התלמידים ( )69%הצביעו על כך שהידע המדעי נצבר עם השנים ללא שינוי

ונעשה רחב יותר" :ידע מדעי מודרני מצליח לרוב להסביר יותר טוב תופעות מסוימות בשל היותו רחב
ומדויק יותר .כיום ניתן להגיע לאותן מסקנות כמו בעבר אך ברמת דיוק טובה יותר" [יהודית ,שאלון
מקדים] ; "ידע מדעי מודרני הוא ידע בעל מידע רב יותר משנים קודמות" [צליל ,שאלון מקדים] .הממצא
זה מסכים עם המחקרים רבים בתחום שמראים ,כי תלמידים סבורים שהידע המדעי אינו ניתן לשינוי
(ראה לדוגמא .)Schwards et. al., 2004; Galili & Hazan, 1999 :בנימוקים של תפיסה זו רוב

התלמידים ציינו את התפקיד של טכנולוגיה" :הידע המדעי משתכלל ונעשה רחב יותר בגלל פיתוח
הטכנולוגיה ,שיטות החשיבה והניסיון שהמין האנושי צבר" [דניאל ,שאלון מקדים].
רק  31%מתלמידים התייחסו בהסברם ,כי ידע מדעי משתנה עם הזמן ומאופיין ביכולתו להסביר
בצורה יותר טובה את התופעות הקיימות .גם כאן בהסברם התלמידים בעיקר הזכירו את התרומה של

פיתוחים טכנולוגיים" :הטכנולוגיה השתכללה ,ההבנה שלנו ,והיכולת לחקור יותר לעומק ועל כן גם
ההסברים השתכללו" [מיכל ,שאלון מקדים]; "הטכנולוגיה מתפתחת ואתה גם הידע שלנו ולכן תופעות
יותר ברורות לנו היום" [רחלי ,שאלון מקדים].
אחרי לימוד של היחידה נמצא ,כי אחוז התלמידים המבינים את הרעיון של טנטטיביות של הידע
המדעי גדל עד ל ,61%-כאשר ניתן לזהות שלוש תת-קטגוריות בהסברם של התלמידים:

 .1ידע מדעי עכשווי יכול להשתנות בעתיד עקב תצפיות וניסויים חדשים" :כל תגלית מדעית
שופכת אור על תופעות שאנו רואים כל יום .במקרה ומתקבלים תוצאות שסותרים את
התיאוריה הקודמת ניתן לשנות אותה לתיאוריה חדשה" [דניאל ,ראיון מסכם].

 .2ידע מדעי עכשווי יכול להשתנות על ידי נתינת פירוש מחדש לתצפיות וניסויים" :ידע מודרני
מתבסס על ידע משנים קודמות .במקרים מסוימים הוא מפריך אותו" [זיו ,שאלון מסכם].

 .3רעיון של "סופי לעת עתה"" :הידע המדעי מתפתח ומשתנה כל הזמן .מסיבה זו תמיד יהיו
הסברים שונים ,למרות שהם לא בהכרח 'טובים' יותר ,הם יותר רלוונטיים ומקיפים .תמיד
יהיו דברים חדשים שהמדע לא יכול להסביר ,ככל שמסבירים דברים מתגלים דברים חדשים
שאין לנו הסבר עליהם" [צליל ,ראיון מסכם].
איור  9מציג את הסיכום של הממצאים אודות ההבנה של התלמידים את הרעיון של הטנטטיביות
של הידע המדעי.
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איור  :8הבנה של התלמידים את טנטטיביות של הידע המדעי
ידע מדעי

משתנה

נצבר
לפני69% :
אחרי41% :

תפקיד
של
טכנולוגיה

לפני31% :
אחרי61% :

פרוש חוזר של תצפיות
וניסויים קיימים

תצפיות וניסויים
חדשים

לפני3% :
אחרי15% :

לפני23% :
אחרי31% :

"סופי לעת עתה"
לפני5% :
אחרי23% :

בקשר לנושא של מדע כמפעל חברתי נמצא ,כי לפני לימוד של היחידה רוב התלמידים ( )71%הסכימו עם
כך שמחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין המדענים ואינו מסתפק בעבודה של חוקרים יחידים:

"ניתן לראות לאורך ההיסטוריה ,כי גילויים ופיתוחים מחקריים תוצאות של שיתוף פעולה .השיח המדעי
הוא חשוב לנתב את מירב המוחות למטרה אחת" [נעמי ,שאלון מקדים] 21% .מהתלמידים סברו ,כי רוב

המדענים עובדים ללא שיתוף הפעולה" :רוב החוקרים מעדיפים לעבוד לבד ללא שיתוף פעולה עם חוקרים
אחרים – כך כל הקרדיט הולך להם" [סאן ,שאלון מקדים] 6% .מקרב התלמידים מקבוצה זו התייחסו

לכך ,כי מחקרים פורצי דרך נעשים על ידי חוקרים יחידים" :הפריצות הגדולות נחשבו תחילה כ'ללא
הגיוניות' 'ומשוגעות' ולכן המחקרים שנעשו כדיי להגיע למסקנות המשוגעת הללו נעשו לבד ע''י חוקר
עצמאי שנחשב על ידי אחרים למשוגע" [דוד ,שאלון מקדים].
אחרי לימוד של היחידה אחוז התלמידים המבינים את הנושה הזה עלה עד  .93%זיהתו שלוש
תת-קטגוריות בהסברם:

 .1שיתוף פעולה למען תוקף ואמינות של מחקר מדעי" :רוב המחקרים מתבצעים ע''י עבודה ושיח
של מספר מדענים ,ככה מגיעים לתוצאות מדויקות יותר"[נעמי ,שאלון מסכם]" .כדי לשמור על
אמינות המחקר יש ליצור דיאלוג מדעי כדי להוציא תוצאות אובייקטיביות ככל הניתן" [שיר,
שאלון מסכם].
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 .2קיום שיח (החלפת דעות) למען התקדמות מדעית" :שיתוף מידע הוא חשוב להתקדמות המחקר
ולכן הוא חלק אינטגרלי ממנו .בלי התייעצות ,למידה ושיח עם חוקרים אחרים לא תהיה
התפתחות של המדע .שיתוף פעולה בין החוקרים יניב תוצאות נאות ,חקירה עצמית אינה מקדמת
משמעותית את המדע" [סאן ,ראיון מסכם]; "במדע חוקרים מבססים על מחקרים וחוקרים
אחרים ואין מדען שעובד ב'ריק' .מדענים כותבים מאמרים ,משתתפים בכנסים – וזו למען שיתוף
פעולה והתקדמות המדע ואנושות" [צליל ,ראיון מסכם].

 .3הטבע הרב תחומי של המדע" :מחקר מדעי מורכב בדרך כלל מניסויים רבים שמטרתם להגיע
למקנה מסוימת ,הניסויים יכולים להיות מתחומים שונים ,כימיה ,פיזיקה ,ביולוגיה ולכן המחקר
דורש שיתוף של מדענים מתחומים שונים" [דוד ,שאלון מסכם].
באיור  11מוצג הסיכום של הממצאים אודות ההבנה של התלמידים את הנושא של מדע
כמפעל חברתי.
איור  :01הבנה של התלמידים את הנושא של מדע כמפעל חברתי
מדענים

חוסר שיתוף פעולה

שיתוף פעולה

לפני29% :
אחרי7% :

לפני71% :
אחרי93% :

מחקרים
פורצי דרך

"זכויות
יוצרים"

תוקף ואמינות
של מחקרים

שיתוף
ידע

הטבע הרב תחומי
של המדע

לפני11% :
אחרי5% :

לפני19% :
אחרי2% :

לפני31% :
אחרי35% :

לפני23% :
אחרי34%:

לפני23% :
אחרי34%:

בקשר לנושא של השפעות סוציו-תרבותיות על המדע נמצא ,כי לפני לימוד של היחידה  49%מהתלמידים

הצביעו על האופן 'הטהור' של המדע שלא מושפע מאספקטים סוציו-תרבותיים" :מדענים שעוסקים
במחקרים מדעיים מושפעים רק מהמדע מכיוון שרק המדע משפיע על המחקרים .מדענים אינם מושפעים
מכיוון שהמדע נוגד את הדת והחברה לא יכולה להשפיע על עובדות קיימות" [דניאלה ,שאלון מקדים].
"דבר זה צריך להיות מובן מאליו .מדענים מתבססים על מדע נטו ולא על גישות החברה" [אופר ,שאלון
מקדים] .הממצא זה מסכים עם המחקרים אחרים שהצביעו על כך שתלמידים סבורים ,כי מקור סמכותו
של מדע מצוי בידע מדעי עצמו (ראה לדוגמא.)Knishfe & Lederman, 2006 :
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 51%מהתלמידים כן הצביעו על ההשפעה הקיימת של חברה ותרבות ,כאשר  15%מתוכם הציגו

דעות קיצוניות של חוסר חופש המדעי" :המדענים מאוד מושפעים – ממשלה קובעת אילו ניסויים צריך
ומותר לערוך בהתאם לדת וחברה" [דוד ,שאלון מקדים] 16% .התייחסו לרעיון של 'רצוי מול מצוי':

"מדענים אינם צריכים להיות מושפעים אבל חלקם כן .אני מאוד משתדל לחשוב שפוליטיקה לא קשורה
פה בשום אופן .אך יש מדענים המופעלים על ידי ממשלה לצור נשק ביולוגי ,כימי ועוד" [זיו ,שאלון

מקדים] 14% .התייחסו לגורמים כלכליים שמשפיעים על המדע" :מדענים מושפעים מכיוון שהם צריכים
לקבל תמיכה ממקורות שונים כדי לתקצב את המחקרים" [רחלי ,שאלון מקדים] 6% .מהתלמידים

הצביעו על ההשפעה של דת על המדע" :יש מדענים שלא יעשו ניסויים מסוימים כי זה נוגד דת שלהם.
חוקר דתי יחשוב שונה ממדען לא יהודי/לא דתי על אבולוציה על בריאת העולם ועוד" [נעמי ,שאלון
מקדים].
אחרי לימוד של היחידה נמצא ,כי אחוז התלמידים המצביעים על ההשפעות הסוציו-תרבותיות
הקיימות על המדע עלה ב 35%-והעיקר שההסברים שלהם היו הרבה פחות קיצוניים בהשוואה להסברים

שהתקבלו לפני כן" :מדענים כן מושפעים מגורמים כמו הממשלה .לדוגמא בארה''ב מדענים לא יכולים
לעסוק במחקר בתאי גזע מכיוון שהממשלה לא מאשרת להם" [זיו ,אלון מסכם]; יצוין ,כי התלמיד הזה

ביקר במעבדת תאי גזע " .גם מדענים הם אזרחי מדינה ולכן לממשלה יש זכות לבקר על ניסוייהם .כמו
כן ,מדענים הם אנשים וודאי שאדם מושפע מהחברה בה הוא נמצא" [צליל ,ראיון מסכם]; "הם כן
מושפעים מכיוון שמדענים מחויבים למלא את חוקי המדינה (מושפעים מהממשלה) ובנוסף מושפעים
מחברה ,אתיות של הניסויים .למדענים צריך להיות חופש פעולה מסוים על מנת לממש את הפוטנציאל
שלו כחוקר .אך ישנם חוקים אשר אסור להתעלם מהם ,העיקר בתחום האתיקה" [דניאלה ,ראיון מסכם].
איור  :00הבנה של התלמידים את הנושא של השפעות סוציו-תרבותיות על המדע
מדע

לא מושפע
מגורמים סוציו-
תרבותיים
לפני49% :
אחרי14% :

מדע מושפע רק
ממדע עצמו
לפני31% :
אחרי8% :

לא צריך להיות אבל
מושפע
לפני23% :
אחרי12% :

מדע נוגד דת
לפני18% :
אחרי6% :

מושפעים מגורמים
סוציו-תרבותיים
לפני51% :
אחרי86% :

חברה

אתיקה

ממשלה

דת

לפני12% :
אחרי23% :

לפני6% :
אחרי18% :

לפני31% :
אחרי36% :

לפני2% :
אחרי9% :
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לגבי מטרות של מחקר המדעי נמצא ,כי לפני לימוד של היחידה  59%מהתלמידים הצביעו על

חשיבות רבה יותר של המחקר היישומי לעומת מחקר בסיסי" :אם המחקר לא יעזור לשום דבר אז אין
טעם לבזבז משקעים ואנרגיה .צריך שרוב המחקרים יעזרו לאדם במהלך החיים" [תמנע ,שאלון מקדים];

"כדאי מאוד לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם יש סבירות גבוהה לפיתוחים יישומיים בעתיד כי אחרת
מושקע המון כסף והמון מאמץ ללא תוצאות" [אופר ,שאלון מקדים] .הממצא זה מסכים עם הממצאים
של  34% .)1997( Flemingמהתלמידים התייחסו במידה שווה לחשיבותם של מחקר בסיסי ומחקר

יישומי או לשילוב ביניהם" :הדבר לא מדויק .אומנם יש חשיבות לפיתוחים יישומיים אך גם לידע שאדם
רוכש...להרחבת הידע האנושי יש ערך" [דוד ,שאלון מקדים]" .יש לערוך מחקר גם כדי להעשיר את הידע
ולא רק לצרכים יישומיים" [אניטה ,שאלון מקדים]" .ישנה חשיבות גם למחקרים שאינם יובילו לפיתוחים
יישומיים כלשהם כיוון שביכולתם להסביר לנו תופעות .בנוסף מחקרים בסיים יכולים לתת השלכות
יישומיות בעתיד" [רחלי ,שאלון מקדים] .ורק  7%מהתלמידים התייחסו למחקר בסיסי כבעל חשיבות

רבה יותר בהשוואה למחקר יישומי" :כדי להרחיב את הידיעות ולפתח את המדע ללא קשר לפיתוחים
יישומיים" [נעמי ,שאלון מקדים].
לעומת זאת ,אחרי לימוד של היחידה ,התלמידים שינו את דעתם כלפי מעמדו של המחקר

הבסיסי 26% :מהתלמידים כבר הצביעו על חשיבותו" :התקדמות של כל העולם ,עוד תגלית ,עוד משהו
שאתה יודע...יש יותר מודעות לדברים ,יותר ידע" [יהודית ,שאלון מסכם] .בנוסף ,בראיונות תלמידים

התייחסו במפורש על כך ,כי לימוד של היחידה שינה את דעתם" :עכשיו אני חושבת שמחקרים בסיסיים
גם הם חשובים [ ]...כדאי לערוך מחקרים גם כדי לצור ידע ,כדי להבין יותר טוב את התופעות הקיימות,
כמו שראינו במעבדה של ארכיאוזואולוגיה – מאוד חשוב להבין את האקלים בעבר[ "...תמנע ,ראיון

מסכם] " .ההשתתפות בתכנית השתנתה דעתי בנוגע לשאלה האם מחקר צריך להיות בסיסי או יישומי"
[נועה ,שאלון מסכם] .זיהתו שתי תת-קטגוריות בהסברם של התלמידים:
" .1יופי של מחקר" – "ניתן לערוך את הניסויים למען הנפש ,סקרנות[ "...שיר ,שאלון מסכם]
;

"הרעיון במחקר מדעי הוא לחקור .לפי דעתי צריך לחקור כדי להעלות את רמת הידע

שלנו וכדי להבין יותר" [דוד ,ראיון מסכם].
 .2העשרת ידע – "מחקרים בסיסיים ,כמו לדוגמא מחקר של דרור שחוקר תפקידו של הגן Runx

בנבוביים ואת ההיבט האבולוציוני של הגן ,מעשרים את הידע של האנושות ,לדעתי ,מפתחים
ומקדמים את המדע" [רחלי ,ראיון מסכם].
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 63%מהתלמידים התייחסו לחשיבות של שני סוגי המחקר או שילוב ,כאשר זיהתו ארבע תת-
קטגוריות בהסברם:

 .1מחקר בסיסי מוביל למחקר יישומי..." :כמו שראינו במעבדה של דוד [מדריך של אותה הקבוצה]
המחקר שהוא עורך הוא כולו בסיסי וחשיבותו גדולה כי הוא תורם להבנה מהו המבנה של תאי
האפיתל ותהליכים המתרחשים בהם ,כמו טרנספורט של החלבונים" [צליל ,ראיון מסכם].

" התפיסה שלי לגבי מדע באופן כללי הייתה שהמדע חייב להיות יישומי .עכשיו אני לא חושבת כך
ואני חושבת שזה חשוב כי לפעמים היו מחשבות שבסך הכל לבדוק דברים שהם לא כך רלוונטיים:
יש כל כך הרבה בעיות ומחלות רבות ,לבדוק דברים שהם סתם הרחבת ידע ,הם כאילו בזבוז של
משאבים אבל אז הבנתי שגם הם בסופו של דבר חשובים מאוד ,המאגר הזה ככל שהוא גדל אז
אחרי זה יותר קל להוציא ממנו מחקרים יישומיים .כמו חקר  DNAשהיה בסיסי לכתחילה ובמדע
המודרני מצאו הרבה שימושי יישומים הודות למחקר זה" [דניאלה ,ראיון מסכם].

 .2חשיבות של המחקר באופן כללי" :הרעיון במחקר מדעי הוא לחקור .לפי דעתי צריך לחקור כדי
להעלות את רמת הידע שלנו וכדי להבין יותר .לא כל המחקרים בהכרח יועילו בעתיד וזה לא
אומר שלא צריך לעשות אותם" [מיכל ,ראיון מסכם].

 .3רעיון המקריות (" – )serendipityכל תגליות גדולות התגלו במקרה ,יש מצב בלי לדעת יתגלה
משהו או לא .לכן חשבו לערוך כל מחקר הן בעל מטרות בסיסיות והן בעל מטרות יישומיות"
[שחר ,ראיון מסכם].
רק  11%מהתלמידים נשארו עם הבנה כי מחקר מדעי חייב להיות מכוון לפתוחים יישומיים,

כאשר בהסברם הם התייחסו ל"תועלת לאנושות"" :כי לא צריך לחקור סתם ,רק אם זה חשוב לתרופות,
להצלחת חיים" [אניטה ,ראיון מסכם] ,או ל"שיפור איכות החיים"" :מחקר מדעי חייב לקדם את
המדינה  .לדוגמא ,לפתח מוצר העונה על קושי כלשהו" [אופר ,שאלון מסכם].
איור  12מציג את הסיכום הממצאים אודות ההבנה של התלמידים את מטרות המחקר המדעי.
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איור  :02הבנה של התלמידים את מטרות המחקר המדעי

מטרות של מחקר

מחקר יישומי

יישומי ובסיסי או שילוב

מחקר בסיסי

לפני59% :
אחרי11% :

לפני34% :
אחרי63% :

לפני7% :
אחרי26% :

שיפור איכות
החיים

תועלת
לאנושות

לפני48% :
אחרי4% :

לפני11% :
אחרי7% :

העשרת הידע
לפני2%:
אחרי16% :

בסיסי מוביל
ליישומי

רעיון המקריות

לפני12% :
אחרי39% :

לפני4% :
אחרי4% :

יופי של
מחקר
לפני5% :
אחרי11% :

חשיבות של כל
מחקר מדעי
לפני18% :
אחרי21% :

בקשר להבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע השונים נמצא ,כי  41%מהתלמידים מחזיקים

בתפיסה ,כי קיימת שיטת חקר אחידה בכל תחום של מחקר מדעי" :קיימת שיטת חקר אחידה כדי שכל
המדענים בעולם יבינו אחד את השני ,כדי שיוכלו לתקשר בשפה משותפת" [מיכל ,שאלון מקדים]; "יש
דרך אחת משותפת ובסיסית לביצוע כל המחקרים" [אופר ,שאלון מסכם]; "קיים מבנה בסיסי לשיטת
החקר המאפיינת כל מחקר מדעי – שאלה ,העשרה ,ניסוי עם קבוצת ביקורת ,תוצאות והסקת מסקנות"
[זיו ,שאלון מקדים] .וזה בדומה למחקרים אחרים שמצביעים על התפיסה הזו בקרב התלמידים (לדוגמא:
.)Dodick, Argamon & Chase, 2009
 24%מהתלמידים התקשו לענות על השאלה בגלל ש"אינם בקיעים בנושא" [שיר ,שאלון מקדים]
או לא נתנו הסבר כלל .התקבלו גם תגובות קיצוניות ( )11%שמתאימות לגישה פילוסופית קיצונית של
" )1999( Cartwright’sלכל תחום מדעי יש שיטה משלו" [יהודית ,שאלון מקדים].
אחרי לימוד של היחידה חל שינוי בהבנת התלמידים אודות נושא זה 7% :מהתלמידים המשיכו
להחזיק בתפיסה כי קיימת שיטת חקר אחידה 11% ,הציגו את הגישה הקיצונית של ריבוי מתודולוגיות
לפי תחומים שוני ו 82% -מהתלמידים התייחסו להבדלים מתודולוגיים בין מחקר מבוסס שדה (כמו
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אקולוגיה מבוססת שדה) לבין מחקר מבוסס ניסויים במעבדה (כמו ביולוגיה של התא)" :בביולוגיה של
התא זה עניין של בקרה ,חזרות ...באקולוגית שדה זה בחירה של השערה סבירה מכלל השערות
אפשרויות[ "...זיו ,ראיון מסכם]; "בעזרת אותה שיטת מחקר לא ניתן לחקור שני נושאים שונים :למשל
חקר תאי גזע לא דומה לחקר של פיזור זרעים של האורן .באקולוגיה זה יותר מחקר תצפית בשטיח.
בביולוגיה של התא זה יותר עבודה במעבדה" [רחלי ,ראיון מסכם]" .השיטות הן שונות עקב כך כי תחום
התוכן הנחקר שונה .לדוגמא ,לא ניתן לחקור תאי אפיתל ומאובנים בצורה דומה .לפחות בגלל שלא ניתן
לעשות חזרות עם המאובנים [ ]...גם מקום של עריכת מחקר הוא שונה – מעבדה מול שדה או שילוב של
שדה/מעבדה" [דוד ,ראיון מסכם].
איור  :01הבנה של התלמידים את מתודולוגיה של המדע
מתודולוגיה של מדע

קיום של שיטה
אוניברסאלית

הבדלים
מתודולוגיים

לכל תחום יש
שיטות ייחודיות

לפני44% :
אחרי7% :

לפני46% :
אחרי82% :

לפני11% :
אחרי11% :

מחקר מבוסס
ניסויים
במעבדה

מחקר
מבוסס
שדה

לסיכום ,הממצאים שהתקבלו תומכים בהשערת המחקר :יחידת הלימוד המוצעת משפיעה
חיובית על הבנתם של התלמידים של היבטים שונים של מהות המדע .בפרט ,היחידה גורמת להבנה רחבה,
עמוקה ומדעית של היבטים שונים של מהות המדע.
1.1.2

השפעת היחידה על עמדותיהם של תלמידים כלפי מדע

ממצאי המחקר ה מתוארים בפרק זה מתייחסים להשפעה של יחידת הלימוד "תלמידים פוגשים מדע
אותנטי" על עמדותיהם של תלמידים כלפי מדע .השוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים
מסכמים בקבוצת הניסוי מראה ,כי חל שינוי מובהק ברוב הקטגוריות הנבדקות לפי מבחן  tומבחן הסימן
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(טבלה  .)13וזאת לעומת קבוצת הביקורת  1#שבה לא חלו שינויים מובהקים מלבד הקטגוריה של הכרות
עם מקצועות מדעיים שונים .הממצא זה ניתן להסביר על ידי התבגרות התלמידים.
טבלה  :01עמדות כלפי מדע של התלמידים שלמדו את היחידה (קבוצת ניסוי)
לפני ואחרי הפעלתה ()n=233
עמדות כלפי מדע

מבחן  tמבחן
ממוצע
ממוצע
הסימן
אחרי
לפני
תקן)
(סטיית
תקן)
(סטיית
≤p
≤p

תת קטגוריות

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים )1.9 (1.8
מחקרים ביולוגיים

)7.7 (1.2

ns

.05

)7.1 (2.1

)9.3 (1.3

.02

.01

)6.9 (1.8

)9.5 (1.7

.01

.01

)7.0 (1.3

)9.0 (1.2

.01

.01

)7.3 (1.2
)6.4 (1.9
)5.8 (2.1

)8.6 (1.5
)7.0 (1.9
)5.9 (1.9

.05
ns
ns

.04
.05
ns

)7.7 (1.0

)9.8 (1.2

.01

.01

)8.8 (1.2
)5.4 (2.0
)8.0 (1.9
)7.9 (2.0
)7.5 (2.1
)7.6 (1.6
)9.0 (1.0
)7.3 (1.5
)7.6 (1.4
)7.2 (1.3

)9.5 (1.1
)8.3 (1.3
)8.9 (1.2
)8.6 (1.3
)9.5 (1.9
)9.5 (1.6
)9.7 (1.3
)9.3 (0.9
)9.4 (1.9
)9.5 (1.6

ns
.01
ns
ns
.04
.05
.05
.02
.05
.03

.05
.01
.05
.05
.03
.05
.05
.01
.05
.01

)7.0 (2.0

)9.3 (1.2

.01

.01

)8.2 (1.7

)9.8 (1.6

.05

.05

לצפות בסרטים/תכניות טלוויזיה
עיסוק בנושאים
בביולוגיה
מדעיים בשעות הפנאי לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר
מדעי (ביולוגי)
להשתתף במחקר מדעי אמתי
(ביולוגי)
לבקר במוזיאוני המדע/הטבע
לבקר בגן חיות/גן בוטני
לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות
לנוער
לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים
תכנים הקשורים למדע
ביולוגיה של אדם
אקולוגיה
ביולוגיה של תא
התעניינות בביולוגיה
מיקרואורגניזמים
ובתחומיה השונים
אבולוציה
תורשה
ביולוגיה באופן כללי
מחקר ביולוגי
לימודי ביולוגיה בכיתה
לעסוק במקצוע הקשור
מוטיבציה ללימודי
המשך ועיסוק עתידי במדע/ביולוגיה
הקשור למדע
ללמוד לימודי המשך הקשורים
במדע
להכיר מקצועות שונים שקשורים
במדע

בהשוואת הנתונים בין שאלונים מקדימים לבין שאלונים מסכמים בקבוצת הביקורת  2#נמצאו
הבדלים בקטגוריות הבאות :התעניינות בביולוגיה באופן כללי ובמחקר ביולוגי ,בביולוגיה של התא
ובאקולוגיה; מוטיבציה להשתתף במחקר ביולוגי אמתי ולבקר במעבדות מחקר ,לגלוש באתרי אינטרנט
הכוללים תכנים הקשורים במדע ולהכיר מקצועות שונים קשורים במדע (טבלה .)14
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טבלה  :01עמדות כלפי מדע של התלמידים שלמדו את היחידה באמצעות קריאת המאמרים
(קבוצת ביקורת  )2#לפני ואחרי הפעלתה של היחידה ()n=68
עמדות כלפי מדע

ממוצע
לפני

תת קטגוריות

ממוצע
אחרי

מבחן  tמבחן
הסימן
≤p
≤p

לקרוא עיתונים/ספרים
שמתארים מחקרים ביולוגיים

)7.0 (1.2

)6.9 (1.0

ns

ns

לצפות בסרטים/תכניות
טלוויזיה בביולוגיה
לבקר במעבדות שבהן נערך
מחקר מדעי (ביולוגי)
להשתתף במחקר מדעי אמתי
(ביולוגי)
לבקר במוזיאוני המדע/הטבע

)7.3 (1.9

)7.5 (1.5

ns

ns

)6.6 (2.2

)7.5 (1.2

ns

.05

)6.9 (1.3

)7.8 (1.4

.05

.05

)7.0 (1.9

)7.1 (1.0

ns

ns

לבקר בגן חיות/גן בוטני

)6.5 (1.2

)6.3 (1.2

ns

ns

לשמוע הרצאות מדעיות
מכוונות לנוער
לגלוש באתרי אינטרנט
הכוללים תכנים הקשורים
למדע
ביולוגיה של אדם

)5.5 (1.5

)5.9 (1.8

ns

ns

)7.4 (1.6

)8.6 (1.5

.05

.05

)8.9 (2.2

)9.1 (2.1

ns

ns

אקולוגיה
ביולוגיה של תא
מיקרואורגניזמים

)5.6 (1.8
)7.8 (1.5
)7.5 (1.3

)6.8 (1.0
)8.5 (1.1
)7.6 (1.6

.05
.05
ns

.03
.05
ns

אבולוציה

)7.0 (1.7

)6.7 (1.1

ns

ns

תורשה

)7.3 (1.5

)7.5 (1.3

ns

ns

ביולוגיה באופן כללי
מחקר ביולוגי

)8.5 (1.6
)7.5 (1.4

)9.3 (1.6
)8.4 (1.3

ns
.05

.05
.05

לימודי ביולוגיה בכיתה

)7.8 (1.8

)8.0 (1.9

ns

ns

מוטיבציה ללימודי לעסוק במקצוע הקשור
במדע/ביולוגיה
המשך ועיסוק
עתידי הקשור למדע ללמוד לימודי המשך
הקשורים במדע
להכיר מקצועות שונים
שקשורים במדע

)6.9 (1.4

)7.0 (1.7

ns

ns

)7.1 (2.2

)7.3 (2.5

ns

ns

)8.5 (1.0

)9.1 (1.7

.05

.04

עיסוק בנושאים
מדעיים בשעות
הפנאי

התעניינות
בביולוגיה
ובתחומיה השונים

השוואת השינויים של ממוצעים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  1#הראתה ,כי קיים
הבדל מובהק בין הקבוצות ברוב הקטגוריות הנבדקות (טבלה  .)15במיוחד ניכרים את ההבדלים
המשמעותיים בקטגוריות הבאות:

התעניינות במחקר ביולוגי ובמדעים מבוססים שדה (אקולוגיה
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ואבולוציה); מוטיבציה ללמוד לימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע; מוטיבציה לגלוש באתרי
אינטרנט ולצפות בסרטים הקשורים למדע/ביולוגיה.
טבלה  :05השוואת העמדות כלפי מדע בין תלמידים שלמדו את היחידה לבין אלה שלא למדו
(קבוצת ניסוי לעומת קבוצת ביקורת )n=495( )0#
קטגורית-על

עיסוק בנושאים
מדעיים בשעות
הפנאי

התעניינות בביולוגיה
ובתחומיה השונים

מוטיבציה ללימודי
המשך ועיסוק עתידי
הקשור למדע

תת קטגוריות

שינוי
ממוצע
קבוצת
ניסוי

שינוי
ממוצע
קבוצת
ביקורת 0

מבחן  tמבחן
≤  pהסימן
≤p

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים
מחקרים ביולוגיים

)0.8 (2.0

)-1.2 (2.0

ns

.05

לצפות בסרטים/תכניות טלוויזיה
בביולוגיה
לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר
מדעי (ביולוגי)
להשתתף במחקר מדעי אמתי
(ביולוגי)
לבקר במוזיאוני המדע/הטבע
לבקר בגן חיות/גן בוטני
לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות
לנוער
לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים
תכנים הקשורים למדע
ביולוגיה של אדם
אקולוגיה
ביולוגיה של תא
מיקרואורגניזמים
אבולוציה
תורשה
ביולוגיה באופן כללי
מחקר ביולוגי
לימודי ביולוגיה בכיתה
לעסוק במקצוע הקשור
למדע/ביולוגיה
ללמוד לימודי המשך הקשורים למדע
להכיר מקצועות שונים שקשורים
למדע

)2.2 (1.6

)0.2 (1.1

.01

.01

)2.6 (1.2

)0.2 (1.2

.05

.04

)2.0 (1.8

)0.2 (1.2

.04

.03

)1.3 (1.0
)0.6 (1.0
)0.1 (1.6

)-1.0 (1.4
)0.5 (1.3
)-0.6 (1.3

.05
ns
ns

.05
ns
ns

)2.1 (1.2

)0.2 (1.4

.01

.01

)0.7 (1.2
)2.9 (1.4
)0.9 (1.1
)0.7 (2.0
)2.0 (1.9
)1.9 (1.8
)0.7 (1.0
)2.0 (1.4
)1.8 (1.3
)2.3 (1.4

)0.2 (1.0
)-0.9 (1.2
)0.1 (1.3
)0.4 (1.3
)0.2 (2.3
)0.3(1.2
)-0.6 (1.5
)-0.2 (1.3
)0.4 (1.4
)0.2 (2.1

ns
.01
ns
ns
.01
.05
.05
.01
.05
.01

ns
.01
.05
ns
.01
.05
.05
.01
.04
.01

)2.3 (1.8
)1.7 (1.2

)0.4 (1.0
)0.6 (2.5

.01
.03

.01
.03

כמו כן ,השוואת השינויים של ממוצעים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת  2#הראתה ,כי
קיים הבדל מובהק בין הקבוצות ברוב הקטגוריות הנבדקות (טבלה  .)16במיוחד ניכר את ההבדל
המשמעותי בקטגוריות של עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי ומוטיבציה ללימודי המשך ועיסוק
עתידי הקשור למדע.
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טבלה  :06השוואת העמדות כלפי מדע בין תלמידים שלמדו את היחידה באמצעות ביקורים במעבדות
מחקר לבין אלה שלמדו את היחידה באמצעות קריאת המאמרים
(קבוצת ניסוי לעומת קבוצת ביקורת )n=301( )2 #
קטגורית-על

שינוי
ממוצע
קבוצת
ניסוי

תת קטגוריות
לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים
מחקרים ביולוגיים

לצפות בסרטים/תכניות טלוויזיה
עיסוק בנושאים
בביולוגיה
מדעיים בשעות
לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר
הפנאי
מדעי (ביולוגי)
להשתתף במחקר מדעי אמתי
(ביולוגי)
לבקר במוזיאוני המדע/הטבע
לבקר בגן חיות/גן בוטני
לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות
לנוער
לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים
תכנים הקשורים למדע
ביולוגיה של אדם
אקולוגיה
ביולוגיה של תא
התעניינות בביולוגיה
ובתחומיה השונים מיקרואורגניזמים
אבולוציה
תורשה
ביולוגיה באופן כללי
מחקר ביולוגי
לימודי ביולוגיה בכיתה
מוטיבציה ללימודי לעסוק במקצוע הקשור
המשך ועיסוק עתידי למדע/ביולוגיה
הקשור למדע
ללמוד לימודי המשך הקשורים למדע
להכיר מקצועות שונים שקשורים
למדע

שינוי
ממוצע
קבוצת
ביקורת 2

מבחן  tמבחן
≤  pהסימן
≤p

)0.8 (2.0

)-0.1 (1.3

ns

.05

)2.2 (1.6

)0.2 (1.9

.05

.04

)2.6 (1.2

)0.9 (2.0

.05

.05

)2.0 (1.8

)0.9 (1.3

.05

.04

)1.3 (1.0
)0.6 (1.0
)0.1 (1.6

)0.1 (2.3
)-0.2 (1.3
)0.4 (2.1

.05
ns
.05

.05
ns
.05

.03

.02

)2.1 (1.2
)0.7 (1.2
)2.9 (1.4
)0.9 (1.1
)0.7 (2.0
)2.0 (1.9
)1.9 (1.8
)0.7 (1.0
)2.0 (1.4
)1.8 (1.3
)2.3 (1.4
)2.3 (1.8
)1.7 (1.2

)1.2 (1.9
)0.2 (1.9
)1.2 (1.8
)0.7 (1.3
)0.1 (2.1
)-0.3 (2.0
)0.2 (1.5
)0.8 (1.3
)0.9 (1.3
)0.2 (1.9
)0.1 (1.8

ns
.05
ns
ns
ns
ns
ns
.05
.05
.04

ns
.05
ns
ns
ns
ns
ns
.05
.04
.03

)0.2 (1.5
)0.6 (1.0

.05
.05

.05
.05

הממצאים האלה מצביעים על היתרון של הביקור במעבדות מחקר לעומת קריאת מאמרים
מדעיים בכיתה .למרות שנמצא ,כי קריאת מאמרים מדעיים גם כן משפיעה חיובית על העמדות של
התלמידים (טבלה  )14עדיין ההשפעה של הביקורים היא גדולה ורחבה יותר (טבלה . )16
ניתן להסיק ,כי לימוד של היחידה גורם לשינוי חיובי בעמדות של תלמידים כלפי מדע ,דהיינו מעלה
את רמת ההתעניינות ורמת המוטיבציה של התלמידים לעסוק במדע בעתיד הקרוב (עסוק בשעות הפנאי)
ובעתיד הרחוק (לימודי המשך ועיסוק עתידי).
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במטרה להבין לעומק את העמדות של התלמידים כלפי ביולוגיה והשינויים שחלו בעקבות לימוד של
היחידה נותחו ראיונות ושאלות פתוחות בשאלונים.

א .התעניינות בביולוגיה ובתחומיה השונים
ניתוח של שאלונים מקדימים הראה ,כי עוד לפני לימוד של היחידה תלמידים הציגו עמדות חיוביות כלפי

ביולוגיה הן כמדע והן כמקצוע לימוד" :אני מאוד אוהבת ביולוגיה משום שהשיעורים מאוד מעניינים
אותי ומאוד מסקרן אותי מה קורה בגופי ומסביבי" [סאן ,שאלון מקדים]" .אני מאוד מתעניינת בכלל
בביולוגיה ]...[ ,בכיתה ז' ,ח' למדנו על הביולוגיה של התא ובכיתה ט' למדנו על גנטיקה ומאוד התעניינתי
בגנטיקה ,עשיתי קורס במד"א אז למדנו גם בכלליות על מחלות ועל מבנה גוף האדם וזה מאוד עניין אותי
אז רציתי גם להמשיך את זה" [אניטה ,שאלון מקדים]" .מפני שהחומר חשוב ומרתק בעיני ,בנוסף לזאת
אני מתנדבת במד''א וחשבתי שהחומר יועיל לי במהלך ההתנדבות" [יעל ,שאלון מקדים].

ניכר ,כי לתלמידים ישנם העדפת הביולוגיה על פני מקצועות מדעיים אחרים" :כימיה ופיזיקה זה
לא הכי כיף" [תומר ,שאלון מקדים]" .אני לא מתחברת ממש לפיזיקה ,כימיה זה כן מעניין אבל חשבתי
שביולוגיה וכימיה זה קצת יותר מידי" [שיר ,שאלון מקדים]" .כימיה ממש לא מעניין אותי ופיזיקה.
בהתחלה זה עניין אותי אבל לא אהבתי את המורה...אבל לא יודעת ,ביולוגיה ,תמיד רציתי ביולוגיה"
[דניאלה ,שאלון מקדים] .הממצאים הדומים התקבלו גם במחקרים של  Sencarו,)2004( Eryilmaz-
.)0227( Prokop et. al.

נמצא ,כי התחום מעודף על התלמידים הוא גוף האדם" :ביולוגיה מעניין אותי ,יותר משך אותי
גוף האדם ואקולוגיה קצת" [עופר ,שאלון מקדים]" .והביולוגיה זה תחום שמאוד מעניין אותי בגלל גוף
האדם בעיקר וזהו .אז ככה בחרתי ביולוגיה" [שיר ,שאלון מקדים]" .מאז שהתחלתי את כיתה ז' זה עניין
אותי כל הקטע של ביולוגיה גוף האדם בעיקר" [יעל ,שאלון מקדים].
 69%מתלמידים הציגו עמדות חיוביות כלפי ביולוגיה של התא ,בעיקר בהשוואה לאקולוגיה:

"ביולוגיה מאוד מעניינת אותי ,בייחוד ביולוגיה תאית .אקולוגיה לא מעניינת אותי ,אני לא מכיר את
הנושא אבל נשמה די משעמם" [מיכל ,שאלון מקדים]" .גוף האדם ,את התא אבל לא אקולוגיה ,אני לא
אוהב אקולוגיה" [דניאל ,ראיון מסכם] .העדפת ביולוגיה של התא כלפי אקולוגיה יכולה להיות מוסברת

על ידי תפיסה קונצפטואלית ,כי ביולוגיה של התא יותר מדויקת ]...[" :בביולוגיה של התא בודקים
ויודעים הכל" [תומר ,שאלון מקדים]" .בביולוגיה של התא ממצאים חד משמעיים ,בדרך כלל ,ובאקולוגיה
יש לנו תצפיות בשטח ,אבל אלה לא תנאים מדויקים של מעבדה ,אז יכול להיות שינויים מגורמים אחרים
שבסביבה" [רחלי ,ראיון מסכם]" .אני חושבת שפה זה יותר מדויק ,בחוץ זה פחות ,כי את לא יכולה
לקבוע גורמים חיצוניים ,את צריכה לשמור עליהם קבוע .במעבדות זה יותר מדויק" [נעמי ,ראיון מסכם].
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אחרי לימוד של היחידה חל גידול ב 15%-במספר התלמידים שעמדותיהם כלפי אקולוגיה
השתפרו" :מאוד התעניינתי בנושאים של אקולוגיה .התברר שזה תחום ממש מגניב" [מיכל ,ראיון מסכם].
התלמידים ציינו ,כי ביקור במעבדה אקולוגית שינה את דעתם:

ת ":.חשבתי שאני אוהבת ביולוגיה תאית אבל אני חושבת שאקולוגיה יותר ...זה יותר סביבתי .יותר דבר
שנראה לעין בואי נגיד ככה.
ש:

מתי שינית את דעתך?

ת:

אני חושבת בסיור .כי זה יותר מעניין באמת לגעת בעצמות ממש וללמוד על העבר" [יהודית ,ראיון
מסכם].

בקשר למחקר ביולוגי ,נמצא ,כי התלמידים רואים את המחקר כדבר מעניין וחשוב" :מחקר
בביולוגיה? בטח שזה מעניין" [נועה ,ראיון מסכם] ]...[" .מחקרים שעושים ,וזה מה שמביא לרפואה
מונעת .כלומר כשיודעים מאיפה זה נובע ,אז יש אפשרות ,לפני שזה מגיע לזה .למשל בתאי הגזע העניין
הוא לשפר את איכות החיים שלו ,שאפשר אחרי זה לגדל איברים להשתלה וכל מיני דברים כאלה.
באקולוגיה ,אפשר לראות שבאמת מה שהם רוצים שם זה יותר לחקור את ההיסטוריה ,לא רק כאילו...
על פי בעלי החיים מה היה גם אצל האדם" [תומר ,ראיון מסכם] .לפני לימוד של היחידה 54%

מהתלמידים הביאו רצון להשתתף במחקר ביולוגי אמתי" :הייתי מאוד מעוניינת להשתתף במחקר מדעי
כלשהו בנושא שמעניין אותי כדי להרחיב אופקים ולגלות דברים חדשים ותופעות שונות" [אניטה ,שאלון
מקדים] .כאשר אחרי לימוד של היחידה אחוז התלמידים שהביאו רצון להשתתף במחקר ביולוגי אמתי
עלה עד ל" :71% -הייתי מעוניינת להשתתף במחקר ביולוגי אמתי ולתרום משהו למדע" [חן ,שאלון
מסכם].
איור  :01התעניינות בביולוגיה ובתחומיה השונים
התעניינות
התלמידים

לימוד ביולוגיה
בכיתה

מחקר מדעי

ביולוגיה באופן
כללי

תחומים שונים
בביולוגיה

לפני81% :
אחרי87% :

לפני66% :
אחרי78% :

לפני84% :
אחרי89% :

לפני71% :
אחרי93% :

ביולוגיה של התא

ביולוגיה של אדם

אקולוגיה

אבולוציה

לפני19% :
אחרי25% :

לפני36% :
אחרי34% :

לפני9% :
אחרי23% :

לפני7% :
אחרי11% :
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ב .עסוק בשעות הפנאי
במטרה לאפיין ולזהות את הפעילויות הקשורות למדע בקרב תלמידי תיכון המתמחים בביולוגיה נעשה
ניתוח של שאלונים מקדימים של כל התלמידים ) )n=563שהשתתפו במחקר (בשלושת קבוצות המחקר).
בשאלון התלמידים נדרשו לסמן מהן הפעילויות שהם עוסקים בהן בשעות הפנאי ,לפי רשימה הבאה:


קריאה של עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים ביולוגיים



ביקור במוזיאוני המדע/הטבע



ביקור בגן חיות/גן בוטני



הקשבה ל הרצאות מדעיות מכוונות לנוער



גלישה באתרי אינטרנט



אחר (כולל פירוט).
הממצאים מראים כי רוב התלמידים ( )77%דיווחו על כך שהם עוסקים בשעות הפנאי

בפעילות/פעילויות הקשורות למדע ,ו 23.66%-מהתלמידים דיווחו ,כי הם לא עוסקים בשום פעילות
הקשורה למדע (איור  ,)15כאשר רובם ציינו שיש להם מה לעשות בשעות הפנאי שלהם מחוץ למדעים:

"אני רואה טלוויזיה ,קוראת ספרים ומשחקת ,אבל שום דבר שקשור לביולוגיה או מדע ,בכלל לא"...
[גנית ,שאלון מקדים]" .אני עושה חיים! לא חבל לבזבז אותם על ללמוד עליהם?! תהנה מהם!" [דוד,
שאלון מקדים].
איור  :05מספר הפעילויות הקשורות למדע בהן עוסקים התלמידים
בשעות הפנאי שלהם))n=563
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
6

5

4

2

3

1

תלמידים
()%

0

מספר הפעילויות

מתוך קבוצת התלמידים שכן עוסקים בפעילויות הקשורות למדע נמצא ,כי הפעילויות הנפוצות הן :צפייה
בסרטים/תכניות הטלוויזיה בעלי תוכן מדעי ( ,)38.9%קריאה עיתונות/ספרים ( ,)16.15%גלישה באתרי
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אינטרנט (( )13.73%איור  .)16בקטגוריית "אחר" ( )2.5%תלמידים ציינו ,כי הם מתנדבים במד''א ()1.75%
ומטיילים בטבע (.)1.75%
איור  :06שכיחויות של הפעילויות הקשורות למדע בהן עוסקים התלמידים
בשעות הפנאי שלהם))n=563
45.00%

תלמידים

40.00%

()%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
אחר

גלישה
באתרי
אינטרנט

הקשבה ביקור בגן ביקור
להרצאות חיות/בוטני במוזיאון

צפייה
בסרטים

קריאה

האיורים  17ו 18-מראים את השוואת השכיחויות של הפעילויות בין בנים/בנות ,בתי הספר בפיקוח
ממלכתי/ממלכתי-דתי.
איור  :07שכיחויות של הפעילויות הקשורות למדע בהן עוסקים התלמידים
בשעות הפנאי שלהם לפי מגדר

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

בנים
בנות
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תלמידים
()%

איור  :09שכיחויות של הפעילויות הקשורות למדע בהן עוסקים התלמידים
בשעות הפנאי שלהם לפי פיקוח הבית ספרי
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

פיקוח ממלכתי-דתי
פיקוח ממלכתי

תלמידים
()%

נמצא ,כי בנים יותר מבנות מקדישים זמן לקריאה ( 19.81%לעומת  )15.43%ולגלישה (17.51%
לעומת  .)11.11%לעומת זאת ,בנות מקדישות יותר זמן לצפייה בסרטים ( 41.74%לעומת ,)30.90%
לביקורים במוזיאוני מדע ( 16.14%לעומת  )11.90%ולהתנדבויות שונות (קטגוריית "אחר") ( 24%לעומת
 .)1.58%כמו כן ,נמצא ,כי תלמידים מבתי הספר בפיקוח ממלכתי-דתי מקדישים יותר זמן לקריאה
( 19.56%לעומת  )15.91%וביקורים באתרי למידה כמו מוזיאוני מדע או גן חיות ( 31.51%לעומת
 .)22.6%לעומת זאת ,תלמידים מבתי הספר בפיקוח ממלכתי מקדישים יותר זמן לצפייה בסרטים/תכניות
הטלוויזיה ( 41.54%לעומת  )31.52%וגלישה באתרי אינטרנט ( 16.51%לעומת .)13.331%
בנוסף ,נעשה הניתוח ההשוואתי בתוך קבוצת הניסוי (" )n=233לפני" ו"אחרי" לימודם של
היחידה .הניתוח הזה מתייחס למוטיבציה/כוונה 5של התלמידים לעסוק בפעילויות הקשורות למדע (ולא
במה שהם בפועל עושים) .בדיקת הכוונות של התלמידים היא חשובה מאוד על מנת להבין האם היחידה
גרמה לשינוי בהתנהגותם של התלמידים ,הרי לפי התיאוריה של הפעולה המנומקת הצעד ההכרחי לשינוי
ההתנהגות כלשהי הוא השינוי בכוונות כלפי ההתנהגות זו ( .)Ajzen & Fishbein, 1980לפני לימוד של
היחידה נמצא ,כי  65%מתלמידים לא מעוניינים לשנות את פעילותם הקשורה לביולוגיה/מדע בשעות

הפנאי שלהם" :אני מתעניינת בביולוגיה אך אין לי זמן לעסוק בשום דבר כזה בשעות הפנאי .מספיק לי
ביולוגיה בבית הספר" [יהודית ,שאלון מקדים].
 5בתיאוריה של הפעולה המנומקת נעשה שימוש במושג "כוונה" (.)Ajzen & Fishbein, 1980( )intention
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אחרי לימוד של היחידה אחוז התלמידים שמוטיבציה שלהם לעסוק בפעילויות שקשורות

לביולוגיה עלה ב" :42%-הביקור גרם לי להיות סקרנית בנושא של מאובנים .מצאתי המון דברים
מעניינים על זה באינטרנט" [יהודית ,ראיון מסכם]" .השתתפות בתכנית גרמה לי להבין שאני צריכה
להתעניין יותר בביולוגיה ולעסוק בה בשעות הפנאי (ספרים ,אתרים ,סרטים וכו')" [נועה ,חוברת עבודה].

"המעבדה לביולוגיה התפתחותית העלתה בי סקרנות וחשק לחקור על נושא זה עוד בבית" [אניטה ,חוברת
עבודה] .הקטגוריות העיקריות שבהן חל שינוי משמעותי ומובהק הן :חיפוש מידע דרך האינטרנט
בנושאים המעניינים אותם ,צפייה בערוצים קשורים במדע (סרטים ותכניות טלוויזיה מקוונות לנוער
בקשר למדע) ,ביקור באתרים בלתי פורמאליים כמו מוזיאוני המדע (איור .)19
איור  :08מוטיבציה של התלמידים לעסוק בשעות הפנאי שלהם בנושאים הקשורים למדע
מוטיבציה לעיסוק מדעי בשעות הפנאי
לפני35% :
אחרי77% :

ביקור
במעבדות
מחקר

השתתפות
במחקר
ביולוגי

גלישה
באתרי
אינטרנט

הקשבה
להרצאות
מדעיות

קריאת
עיתונים
ספרים

ביקור בגן
חיות/בוטני

ביקור
במוזיאוני
המדע/הטבע

צפייה
בסרטים
תכניות
טלוויזיה

ג .עסוק עתידי הקשור למדע
לפני לימוד של יחידה  56%מהתלמידים הצהירו ,כי עיסוקם העתידי לא יהיה קשור לביולוגיה" :אני עוד
לא יודעת ,אבל נראה לא לי שמשהו שקשור לביולוגיה" [רחלי ,שאלון מקדים] .מתוך  44%של תלמידים
שכן הצביעו על רצונם לעסוק במדע בעתיד הרוב מוחלט דברו על רפואה" :אני מקווה ללמוד רפואה" [נדב,
שאלון מקדים]" .רפואה מעניין אותי ,כל שאר הדברים מעניין אותי אבל אני לא יעסוק בזה" [שיר ,שאלון
מקדים] .אחרי לימוד של היחידה אחוז התלמידים המצהירים שעיסוקם עתידי לא יהיה קשור לביולוגיה

ירד עד" :41%-אף פעם לא הבנתי מה עושים באוניברסיטה ועכשיו אני יותר ויותר חושבת להמשיך
לימודיי אולי בכיוון של ביולוגיה מולקולארית .החלטתי בשנה הבאה לעשות עבודת חקר שלי במעבדה של
תאי גזע" [רחלי ,ראיון מסכם]" .הכי מעניין במעבדה של התא לדעתי היה לראות כאילו את הדברים שיש
שם במעבדה עצמה ,זאת אומרת באיזה כלים משתמשים .באיזה שהוא מקום אנחנו כל אחד מאתנו
שלומד ביולוגיה עכשיו כן ירצה להגיע למקום כזה וזה מאוד מעניין כאילו לראות מה יש שם" [שיר ,ראיון

מסכם] .חלק מהתלמידים ציינו ,כי בעקבות לימוד של היחידה הם התעניינו בעבודת המחקר" :הייתי
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רוצה להמשיך אולי לכיוון הים ,ביולוגיה ימית ,מבחינת גם התנהגות בעלי חיים וגם אבולוציה של הים"
[סאן ,ראיון מסכם]" .יכול להיות מהפן של הזואולוגיה .של העצמות וחיות ואיזה חיות שפעם לא היו,
איך האדם או הטבע עצמו כאילו השמיד אותם .זה מעניין" [יהודית ,ראיון מסכם].
ניתן להסביר את השינוי החיובי שחל במוטיבציה של התלמידים בקשר לעיסוק עתידי על ידי
מודל לבחירת הקריירה של  Dickו ,)1991( Rallis-הכוללת שני הגורמים –"מתווכים" (מורים וסגל
אקדמי) ו"חוויות" (הקשורות לחפצים ,אינטרוספקטיביות ,חברתיות וקוגניטיביות)  -כמשפיעים על
התלמידים.
איור  :21מוטיבציה של התלמידים לעיסוק עתידי הקשור למדע
עיסוק עתידי

עיסוק במקצוע
הקשור למדע

לימודי המשך
הקשורים למדע

הכרות עם מקצועות
שונים שקשורים למדע

לפני44% :
אחרי61% :

לפני45% :
אחרי61% :

לפני56% :
אחרי77% :

רפואה

לפני29% :
אחרי34% :

וטרינריה
לפני12% :
אחרי15% :

מחקר מדעי
לפני3% :
אחרי11% :

.1.1.1

עמדותיהם של תלמידים כלפי היחידה

ניתוח של שאלונים מסכמים של קבוצת הניסוי הראה ,כי תלמידים פתחו עמדות חיוביות כלפי עיצוב סופי
של היחידה .בנוסף ,בהשוואת העמדות של תלמידים בין עיצוב ראשוני לבין עיצוב סופי של היחידה ניכרת
ההעדפה לצד עיצוב סופי ,למרות שקבלנו הבדלים מובהקים רק בקטגוריות הקשורות לחלקים שנעשו
בכיתה (טבלה  .)17כמו כן ,בהשוואת העמדות של תלמידים בין קבוצת הניסוי לבין קבוצת הביקורת 2#
נמצאה ההעדפה המשמעותית של התלמידים לצד ביקורים במעבדות מחקר לעומת קריאת מאמרים
מדעיים בכיתה .ההבדל הזה נמצא מובהק לפי מבחן ( Wilcoxonטבלה .)18
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טבלה  :07עמדות של התלמידים כלפי עיצוב ראשוני ()n=63
ועיצוב סופי של היחידה ()n=170
(קבוצת ניסוי שלב א' לעומת קבוצת ניסוי שלב ב')
קבוצת ניסוי
עיצוב ראשוני
ממוצע
(סטיית תקן)

קבוצת ניסוי
עיצוב סופי
ממוצע
(סטיית תקן)

התכנית הייתה מהנה

)8.2 (1.5

)8.9 (2.3

.01

התכנית הייתה מסובכת

)3.3 (2.2

)2.5 (1.3

.05

התכנית הייתה מעניינת

)8.1 (1.8

)9.2 (2.4

.04

לדעתי ,התכנית היא לא חשובה  /אפשר
לוותר
פעילות בכיתה לפני ואחרי הביקור
הייתה מעניינת
פעילות בכיתה לפני ואחרי הביקור
הייתה חשובה
במעבדה האקולוגית חשתי בנוח לגבי
תכולת המקום (מאובנים ,ציוד ,מבנה
החדר)
במעבדה של ביולוגיה של התא חשתי
בנוח לגבי תכולת המקום (תאים
ורקמות ,ציוד ,מבנה החדר)
בביקור הזדמן לי להכיר את
אוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר
מדעי
בביקור הזדמן לי להכיר את המבנה
והציוד של מעבדה מחקרית
בביקור הזדמן לי להכיר נושאי המחקר
בביקור הזדמן לי לראות מקרוב איך
חוקרים עובדים במעבדה
בביקור הזדמן לי להכיר חוקרים
ותלמידי המחקר
בביקור הזדמן לי להכיר סוגים שונים
של מחקר מדעי (מחקר באקולוגיה
ומחקר בביולוגיה של התא)

)2.6 (1.7

)1.9 (1.4

.05

)6.9 (1.5

)7.8 (1.8

.05

)7.5 (1.2

)8.9 (1.2

.05

)5.9 (3.0

)6.1 (1.3

ns

)9.0 (1.4

)9.0 (1.8

ns

)8.2 (1.8

)8.8 (1.9

ns

)8.1 (1.9

)8.2 (2.4

ns

)7.9 (1.6
)8.0 (1.7

)8.6 (2.1
)8.5 (2.3

ns
ns

)7.9 (2.4

)8.3 (1.4

ns

)8.7 (1.4

)9.1 (1.3

ns

היגדים בשאלון:
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מבחן
Wilcoxon
≤p

טבלה  :09עמדות של התלמידים כלפי עיצוב סופי של היחידה ()n=170
וכלפי קריאת המאמרים בכיתה ()n=68
(קבוצת ניסוי שלב ב' לעומת קבוצת ביקורת )2#
היגדים בשאלון

התכנית הייתה
מהנה
התכנית הייתה
מסובכת
התכנית הייתה
מעניינת
לדעתי ,התכנית
היא לא חשובה /
אפשר לוותר

קבוצת
ניסוי
עיצוב סופי
ממוצע
(סטיית
תקן)
)8.2 (1.5

קבוצת
ביקורת 2
ממוצע
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בנוסף לניתוח כמותי ,נעשה גם ניתוח איכותני של ראיונות ,חוברות עבודה ושאלות פתוחות בשאלונים.

א .עמדות כלפי יחידת לימוד
נמצא ,כי תלמידים פתחו עמדות חיוביות כלפי היחידה המוצעת" :וואו ,היה ממש כיף .כי בחיים שלי לא
ראיתי את המעבדה האמתית .כאילו בבית הספר יש לנו מעבדה אבל זה ממש לא אותו דבר" [צליל ,ראיון
מסכם].


הכנה בכיתה

תלמידים הצביעו על חשיבות של ביצוע הכנה" :צריך לעשות את זה .כי אם לא הייתי באה בלי שום מושג,
וכשאת מוכנה את באה ואת יודעת פחות או יותר מה את הולכת לעשות ,ואת רואה מה קורה בשטח"
[רחלי ,ראיון]" .ההכנה בכיתה עזרה להבין במה בדיוק המעבדות שנראה עוסקות ,למה להתכונן" [הדר,

שאלון מקדים] .הם גילו עניין בביצוע משימות חקר ]...[" :לתלמידים היו שאלות ,הם התעניינו .זה הכניס
אותם למושגים מחקרים במחקר ביולוגי כמו תצפית ,ניסוי ,מסקנות ממחקרים ועוד" [חביבה ,יומן
למורה] " .ההכנה בכיתה הייתה מעניינת ,ניתוח הניסוי מהחוברת למשל .הוציא אותנו משגרה" [סאן,
שאלון מסכם] .בנוסף ,תלמידים ציינו ,כי באמצעות ההכנה הם למדו דברים חדשים הקשורים לתחום

התוכן הביולוגי" :ההכ נה בכיתה תרמה לי להבין את הנושא של חיידקים ,שראיונו אותם אחר כך בביקור
במעבדה" [נועה ,שאלון מסכם]" .למדנו על בסיסים של אקולוגיה .היה מעניין אחר כך לראות את הדוגמא
לאללופתיה ,למשל ,תחת אחד מהעצים בסיור" [עומר ,שאלון מסכם]" .תרמה רבות להבנה של תהליכים
המתרחשים בתא" [מירב ,שאלון מסכם]" .זה תרם לי בקיאות בחומר אשר דובר עליו במעבדה" [טל,
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שאלון מסכם]; "הכינה בסיס להסברים בסיור באוניברסיטה" [יונתן ,שאלון מסכם]; "תרמה להבנת
מושגים בעולם האקולוגיה" [אניטה ,שאלון מסכם].

בקשר להכנת השאלות לחוקרים תלמידים ציינו ,כי זה היה חלק חשוב" :כן .היה חשוב כי פיתחנו
את המוח ואת הרעיונות ואת הדברים שכן יכול לעלות לנו כאילו ושנכין את עצמנו לאיזה דברים כן לא
מובן לנו וכן  ...כאילו אם יגידו לנו אם זה קשור לנושא או לא קשור ויחדדו אולי נקודות שרענן לא שם לב
אליהם" [יהודית ,ראיון מסכם] .עם זאת ,בכמה מקרים הם שאלו שאלות שעלו להם במהלך הביקור ולא

השאלות שהכינו בכיתה" :השאלות שכתבתי מראש לא כל כך היו רלוונטיות בסוף .כאילו בסוף היו לי
שאלות אחרות בכלל .רשמתי שאלה שקשורה לאתיקה של התעללות בבעלי חיים .אחרי שהבנתי שמדובר
בכל מיני חיות קטנות אז פחות ,כאילו השאלה הזאת פחות עמדה על הפרק של התעללות כאילו ,לא נעים
לי להגיד אבל זה פחות מרגיש לי התעללות בשושנות ים מאשר אם זה היה מדובר בארנבות למשל .אז
זאת שאלה שלא הייתה רלוונטית ,שכתבתי אותה מראש ,ואז כשהגעתי לשם אז היו לי שאלות אחרות"
[ראיון מסכם ,שיר].


ביקור במעבדות מחקר

יוזכר ,כי ביקור של התלמידים במעבדות מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים נערך בשתי מעבדות:
אחת מעבדה אקולוגית ושנייה מעבדה של ביולוגיה של התא .תלמידים ספרו על כך שהם נהנו והתעניינו

בביקורים במעבדות (גם במעבדה תאית וגם במעבדת אקולוגיה)" :נורה נהניתי...נגענו בכל מיני גולגולות
ומאובנים ,צבענו  ,DNAדברנו עם פרופסור וסטודנטים .זה היה מאוד מעניין ,מדהים" [שחר ,ראיון

מסכם]" .מאוד נהניתי ב 2-מעבדות ,אני מרגישה שלמדתי הרבה דברים שלא ידעתי עליהם או שלא
התעמקתי בהם מספיק" [צליל ,חוברת עבודה] .אחת ממורות ציינה" :הביקור היה מצוין .התלמידים נהנו
מאד (וגם אני) .הפעילות שהתלמידים עשו בעצמם ("הרכבת" שלד ,זיהוי עצמות במיקרוסקופ) הייתה
מעניינת ,משעשעת ,ובו זמנית גם אפשרה לתלמידים לחשוב וללמוד .ההסברים של רבקה [מדריכה] היו
טובים מאד – היא התאימה יפה את ההסבר שלה לרמה של התלמידים ו"הלכה" איתם – ענתה על בצורה
ברורה ונעימה תוך כדי שהיא ממשיכה בהסברים שלה .גם הסיור באוסף והפריטים שהוצגו הוסיפו לעניין
של התלמידים .רוב התלמידים שיתפו פעולה באופן מלא ,התעניינו ונהנו .יוצאות דופן אחת התלמידות,
שהתקשתה מאד לגעת ולעסוק בעצמות ,ושנייה ,שנרתעה מהעצמות הגדולות שבאוסף .לעומתן ,הכריזה
תלמידה שלישית ש"אני מוכנה להישאר כאן לתמיד" ,והיא אף מזכירה את הביקור במעבדה ללא הרף
מאז" [נעמי ,יומן למורה].

התלמידים הצביעו על החלקים שונים של סיור במעבדות כחלקים חשובים ומעניינים" :נורא
נהניתי כי היה לך גם עבודה של באמת היה לך ארגזים של כל ,נגיד חיות וכל מיני צבועים ושועלים ודברים
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כאלה ,את יכולה ללמוד אם זה היה צעיר לפי העצמות שלו ,אם זכר או נקבה או כאילו באמת יכולת
ללמוד גם ,היה מין כזה משטח שהיה בו היית צריכה לזהות סוגים של עצמות וזה ,והראש שלך כבר יודע
איזה צורה ונורא אהבתי את זה הרבה יותר" [יהודית ,שאלון מסכם]..." .נגיד בתאים שהראו איך עושים
את זה בעזרת הפיפטה אז כאילו יצאנו מהמעבדה שלנו שהיא יותר קטנה פחות מפותחת וראינו איך זה
באמת עובד ואיך עובדים שם עם החיידקים ,איך מזהים אותם מעל צלחת .קשה לקבל את הדברים האלה
בשיעורי ביולוגיה בכיתה" [צליל ,ראיון מסכם].

כמו כן ,תלמידים ציינו את החשיבות של הקשר בין

חומר הנלמד בכיתה לבין נושא של הסיור במעבדה" :אנחנו נכנסנו קודם כל למעבדה של התא .זה היה
מאוד מעניין כי אנחנו מתעסקים בזה בכיתה אז גם ...כאילו ידענו את הכל אז רצינו לדעת עוד חומר וזה
היה מדהים" [דניאל ,ראיון מסכם].

ניכר ,כי תלמידים התייחסו למדריכים באופן חיובי" :רבקה [המדריכה] הייתה מאוד מעניינת
והעבירה לנו דברים בצורה הטובה ביותר .גיליתי עניין רב במאובנים ויצאתי עם ידע רב בנושא זה"
[ליאורה ,חוברת עבודה]" .אני אהבתי מאוד את הביקור במעבדת האקולוגיה .המנחה שם הסבירה את
החומר בצורה מאוד מעניינת" [עדי ,חוברת עבודה]" .המדריך היה ממש נחמד ,הוא הסביר מצוין .ענה לנו
על כל שאלה שאלנו בעין ובעומק" [שולמית ,שאלון מסכם].

בנוסף ,מורים ותלמידים ציינו את החשיבות של מפגש ושיח בין תלמידים לבין חוקרים" :גם
כאילו כשהגענו למעבדה שם וראינו שזה יחסית קטן ,צפוף ,היו שם מלא אנשים .זה כן עניין ,יש לו
[סטודנט] המון מוטיבציה להראות דברים כאלה ,אז כן גם עניין אותי מה באמת דחף אותו לעשות את זה
אבל גם החלק המדעי באמת של למה דווקא את זה הוא חוקר וכל הטכניקות" [דוד ,ראיון מסכם].

"במעבדה אקולוגיה היה מאוד מעניין .המנחה דברה אתנו על הדוקטורט שלה והעשרתי ממנה מאוד"...
[הדר ,חוברת עבודה] .ניתן לראות את ההשפעה החיובית של המדריכים על החוויה הכוללת של תלמידים

באמצעות הציטוט הבא" :נדב שהדריך אותנו במעבדת תאי גזע הדריך ממש יפה ומעניין ומאוד נהניתי
במעבדה זו" [אלישבע ,ראיון מסכם].


סיכום בכיתה

תלמידים ציינו ,כי סיכום עזר להם לסכם את החומר ,לשתף חוויות לאחר הביקור ולברר עם המורה את
הנקודות לא ברורות" :הסיכום אפשר שיתוף החוויה שלאחר הביקור במעבדה" [טל ,שאלון מסכם].

"...הבנה סופית של החומר ותשובות ל שעלו לאחר הביקור במעבדות מחקר" [חן ,שאלון מסכם]" .תהליך
הסיום אפשר שיתוף החוויות והבהרת נקודות לא ברורות" [סאן ,שאלון מסכם]" .להראות שבאמת הבנתי
והפנמתי את החומר" [דניאלה ,שאלון מסכם] .בנוסף ,תלמידים ציינו ,כי קריאת נרטיב היסטורי על גילוי

דנ''א תרם להם" :זה היה מעניין .למדתי דרכים לגלות דברים חדשים" [אילה ,שאלון מסכם]" .נהניתי
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לענות על השאלות ולהשתמש במושגים חדשים שלמדתי כמו מחקר בסיסי/יישומי ,מחקר שדה ומחקר
ניסיוני" [חדווה ,שאלון מסכם]" .זה היה מעניין ,למדתי דרכים לגלות דברים חדשים" [אילה ,שאלון
מסכם].

ב .חוויות שתלמידים חוו במהלך לימוד של היחידה
על השאלה "מהי החוויה המשמעותית ביותר שחווית במהלך לימוד של היחידה?" (הן בשאלון והן
בראיונות ) כל התלמידים ( )111%ציינו את החוויות שקשורות לביקור במעבדות .הממצא זה מצביע ,כי
החלק הזה הוא מרכזי עבור התלמידים שהשפיע על הבנתם ועל עמדותיהם .נעשתה קטגוריזציה של
התשובות המתקבלות על ידי סיווגן לארבע קטגוריות :חוויות חברתיות ,חוויות קוגניטיביות ,חוויות
אינטרוספקטיביות וחוויות הקשורות לחפצים .נמצא ,כי תלמידים התייחסו לכל  4סוגים של החוויות
(טבלה  .)19רוב התלמידים ( )76%ציינו את החוויה הקשורה לאובייקטים כחוויה המשמעותית ביותר
עבורם  .הממצא זה מצביע עד כמה חשוב הביקור במעבדות והאינטראקציה של תלמידים עם סביבה
פיזית .זה מסביר את ההבדל המובהק בעמדות של התלמידים כלפי ההתערבות בין קבוצת ניסוי לבין
קבוצת ביקורת  12% .2#מהתלמידים ייחסו חשיבות רבה לחוויה חברתית כגון אינטראקציה עם צוות
אקדמי .רק  11%ציינו את החוויה הקוגניטיבית ו 2%-את החוויה האינטרוספקטיבית .חשוב להדגיש ,כי
על שאלה "במה היחידה עזרה לך?" רוב התלמידים התייחסו לתרומה של היחידה במישור קוגניטיבי:

"למדתי המון דברים חדשים וחשובים .לדוגמא ,הגנטיקה של בני האדם זהה ברוב הגנים לגנטיקה של
שאר היצורים הרב תאיים" [נועה ,שאלון מסכם] .וזה רק מחזק את העובדה ,כי למרות שתלמידים למדו
הרבה דברים חדשים ומודעים לכך עדיין החוויות המשמעותיות ביותר שהם ציינו היו קשורות
לאובייקטים שהם פגשו במהלך הביקור.
טבלה  :08חוויות שתלמידים חוו במהלך הביקור ()n=213
סוג החוויה
חוויות קשורות
לאובייקטים
חוויות קוגניטיביות
חוויות
אינטרוספקטיביות
חוויות חברתיות

אחוז התלמידים
76%

דוגמאות

"יצא לי להיות במגע עם כלים מדעיים בתנאי מעבדה אמתית"

[סאן ,שאלון מסכם].
"לגעת בעצמות של זאב ,היה מאוד מרשים" [שי ,שאלון
מסכם].
11%

"למדתי דברים חדשים בנוגע למחקר וכיצד הוא מתנהל,

2%

"הסיור גרם לי לחשוב שוב על מה גורם לי לאהוב ביולוגיה ומה
בדיוק מעניין אותי במחקר מדעי" [נועה ,שאלון מסכם].

12%

"השתתפתי בשיחה פתוחה עם פרופסור מהאוניברסיטה שדיבר
על דברים מעניינים למדי" [סיגל ,שאלון מסכם].

לדוגמא ההבחנה בין מחקר בסיסי ויישומי" [הדר ,שאלון
מסכם].
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חשוב לציין ,כי לא כל החוויות היו חיוביות ,התקבלו גם פידבקים שליליים מתלמידים ( ,)2.1%לדוגמא

בנוגע לתנאים פיזיים במעבדות" :ראיתי את התנאים במעבדות המחקר שהפתיעו אותי מאוד – צפיפות,
בלגן" [סופי ,שאלון מסכם]..." .שזה היה פחות מסודר .ככה ישבנו גם צפוף ולא כולם ראו מה עושים"
[יהודית ,ראיון מסכם] .כמו כן ,ניכר ,כי לחלק מהתלמידים היה חסר את המרכיב ה"עשייתי" במהלך

הסיור במעבדות" :במעבדה אקולוגית היה מאוד מעניין ,לעומת זאת טיפה משעמם במעבדה השנייה.
ההבדל הזה נבע ,לפי דעתי ,בחוסר העשייה מצדינו .בראשונה – כל הזמן הינו מעורבים ,הרכבנו שלדים,
השתמשנו בבינוקולאר .לעומת ,זאת במעבדה השנייה רק שניים מאתנו היו מעורבים והשתתפו בניסוי"
[דניאל ,חוברת עבודה]" .בתאי הגזע לא נתנו לנו ממש לעשות מעבדה ,כלומר זה היה טעימה ממעבדה ,אבל
לא הרגשתי שבאמת עבדתי ועשיתי מעבדה"[רחלי ,ראיון מסכם].

ג .מגבלות ותרומות של היחידה מפרספקטיבה של תלמידים ,מורים ומדריכים
על בסיס הניתוח המתואר בסעיפים הקודמים אופיינו נקודות חוזק ונקודות חולשה של יחידת הלימוד
מפרספקטיבה של תלמידים .בנוסף ,החלטתי להעמיק בנושא ולבדוק את הנושא מפרספקטיבה של מורים
ומדריכים .ניתוח של יומנים למורה ספק לי מידע על דעתם של המורים בקשר לנקודות חוזק וחולשה של
היחידה .בנוסף לזה ,בצעתי את הראיונות עומק עם המדריכים ( )n=6שהשתתפו במחקר ,כאשר ניתוח של
ראיונות האלה הראה עמדות של המדריכים בנושא הנידון .נמצא ,כי ההפעלה של היחידה היא מורכבת
וכוללת הרבה גורמים העלולים לגרום להורדת האפקט החיובי של יחידת הלימוד המוצעת (איור .)21
איור  :20גורמים שיכולים לסכן את האפקט החיובי של היחידה המוצעת
בתי הספר

מעבדות מחקר
אוניברסיטאיות

מרכיב פיזי

מעבדה

מרכיב
אדמיניסטרטיבי
ארגון של תאריך
הביקור

מקום

הכנה של קבוצת
המחקר לביקור
של תלמידים

מבנה

הכנת מעבדה
וציוד לביקור

ציוד

תמיכה על ידי
ראש מעבדה

מרכיב אנושי

תלמידי
מחקר

מרכיב
אדמיניסטרטיבי
ראשי
מעבדות

ניסיון
בהדרכה

ניסיון
בהדרכה

ניסיון
מחקרי

מוכנות
להשתתף
בתכניות
העשרה
לקהל הרחב

מאפיינים
אישיים
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ארגון תאריך
הביקור
אישור הורים

מרכיב אנושי

מרכיב
לוגיסטי
נסיעות
ועלויות

מורים

תואר
אקדמי

אישור הנהלה
וותק
מוכנות
להשתתף
בפרויקטים
מחקריים

תלמידים

מעמד
חברתי-
כלכלי

בקשר למרכיבים אנושיים ,נמצא ,כי כל  14מורים שהתנדבו ללמד את היחידה בכתתם היו בעלי
תואר שני ומעלה בביולוגיה או בהוראת המדעים עם וותק מעל  11שנים בהוראת הביולוגיה .הנתון הזה
מצביע ,כי רק המורים עם הרקע "החזק" הכולל ניסיון מחקרי משלהם וניסיון של כמה שנים של הגשת
לבגרות ראו את החשיבות של היחידה ובכך הסכימו להשתתף במחקר .כמו כן ,יוזכר ,כי כל המורים
האלה התנדבו להשתתף במחקר ,הם השתתפו באופן פעיל בפיתוח חומרי לימוד רלוונטיים ליחידה
המוצעת ,עזרו באיסוף נתונים למחקר ועוד .זה מאפיין את היוזמה של המורים האלה ומוכנות להשקיע
זמן ומאמצים בפרויקטים לימודיים .נדרש מחקר עתידי כדי לבדוק האם גם מורים מתחילים בעלי תואר
ראשון יכלו ללמד את היחידה באותה יעילות .כמו כן ,התלמידים שהשתתפו במחקר מייצגים את
האוכלוסייה עם מעמד חברתי-כלכלי בינוני-גבוהה ולכן נדרש מחקר עתידי הבודק את ההשפעה של
היחידה בבתי הספר השונים באזורים מטרופוליטניים שונים בארץ ,שכוללים תלמידים עם מעמד חברתי-
כלכלי נמוך .בקשר לתלמידי מחקר ,המדריכים ,הגורמים כמו מאפיינים אישיים (גישה להוראה ,כריזמה
ועוד) ,ניסיון בהדרכה וניסיון מחקרי הם גורמים שיכולים להשפיע להפחתה או להגברה של אפקט החיובי
של היחידה.
המרכיבים האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים ,כמו קביעת תאריך לביקור ,ארגון נסיעות ועוד,
נמצאו כגורמים קריטיים המשפיעים על מוכנות המורים ותלמידי מחקר להשתתף בפרויקט .לפיכך
נמצא ,כי בתי הספר מפריפריה לא יכלו להשתתף בפרויקט – עלויות הנסיעות ,הזמן הנדרש לסיור היו
הגורמים המונעים את השתתפותם .יותר מזה ,הן מורים והן תלמידי מחקר ציינו ,כי המרכיבים
האדמיניסטרטיביים היו הקשים ביותר עבורם בהפעלה של היחידה .הקושי הזה נובע בעיקר מלוח זמנים

וסדר עדיפויות שונים של מעבדות ובתי הספר" :בוודאי שצריך להכין את הסיור והעניינים מסביב .כאשר
אתה בפעילות אינטנסיבית במעבדה אז יות ר קשה לך לתכנן וזה מאוד משפיע על הפעילות שלך וגם אתה
צריך להכין את האנשים אחרים במעבדה על זה ,שלא תמיד נוח להם שמשהו בא ומפריע להם .זה הפרעה
מאוד חזקה לאנשים כי הם לא רגילים לזה שבאים תלמידים והם צריכים להיזהר על דברים ,לדעת....זה
איזשהו דבר מיוחד שגם אנשים מאוד פתוחים לזה ,בכל זאת ,זה דבר שצריך להכין אותו וצריך לבוא
בשיתוף פעולה עם אנשים" [דוקטורנט ,ראיון]" .זה לוקח לך זמן ,זה שובר לך את השגרה ,זה לא קל
להכניס את זה לתוך המסגרת שלך .וזה לא בכל מקום מעורך על ידי  ...האוניברסיטה רוצה שתעשה את
פרסומים שלך וזהו[ "...דוקטורנט ,ראיון].
המרכיבים הפיזיים ,כמו מבנה/מקום של מעבדה הם גורמים משמעותיים שיכולים לסכן את
ההצלחה של הסיור במעבדות .הרי מעבדות מחקר לא מיועדות לסיורים וביקורים של תלמידים ,הן לרובן
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קטנות וצפופות .למרות שניסינו להתגבר על הקושי הזה על ידי חלוקה של הכיתה לשתי תת-קבוצות (עד
 11תלמידים) עדיין הן מורים הן חלק מתלמידים ציינו את הקושי הזה.
יחד עם זאת תלמידים ,מורים ותלמידי מחקר ציינו הרבה תרומות של היחידה המוצעת (איור
 ,)22כאשר כולם ציינו את ההשפעה החיובית של היחידה על התלמידים הן במישור קוגניטיבי (הבנת את
תחום התוכן הביולוגי והבנה את מהות המדע) והן במישור רגשי (עמדות כלפי מדע).
איור  :22תרומות של היחידה המוצעת
תלמידים

מורים

מדריכים

הבנה של מהות
המדע

מוטיבציה
להשתתף
בפרויקטים
לימודיים אחרים
תלמידים
א.

פיתוח של הבנה
עמוקה יותר של
המחקר

שיפור של
מיומנויות
ההוראה

עמדות של
התלמידים כלפי
מדע

הבנה של מהות
המדע וחקר
מדעי על ידי
תלמידים

למידת
הביולוגיה
על ידי
תלמידים

הוראת
הביולוגיה

א .תלמידים
ניתוח של שאלה פתוחה בשאלון מסכם" :במה התכנית עזרה לך?" הראה ,כי רוב התלמידים ציינו את

התרומה של היחידה במישור קוגניטיבי (  46% .)78%מתוכם התייחסו לתחום התוכן הביולוגי" :להפיק
יותר מידע על מאובנים ושושנות ים" [אופר ,שאלון מסכם]" ,העשרתי את הידע שלי בנושא זרעי
הצמחים" [מלכי ,שאלון מסכם] .ו 32%-התייחסו לנושאים שונים של מהות המדע או חקר מדעי:
"התכנית עזרה לי להבין כי מטרתו של מחקר היא לא בהכרח יישומית" [רחלי ,שאלון מסכם]" .להכיר
מקרוב איך עורכים מחקר באוניברסיטה ,איך חוקרים במעבדה ,איך עובדים במעבדה" [צליל ,שאלון
מסכם].

 22%מכלל התלמידים ציינו את התרומה של היחידה במישור אפקטיבי-רגשי" :היה מעניין
לראות איך נראית המעבדה האמתי"[דוד ,שאלון מסכם]" ,זה גרם להערכה רבה אצלי כלפי החוקרים"
[נעמי ,שאלון מסכם] .תלמידים ציינו ,כי "זה היה מגניב לראות את הדברים בעיניים ולא לשמוע על זה
סיפורים" [אופיר ,ראיון מסכם].

ב .מורים
מורים ציינו את ההשפעה החיובית של היחידה על התלמידים" :עצם המפגש עם האוניברסיטה קידם את
המוטיבציה .האפשרות לגעת בידיים הביא לחשיפה אמתית לחומר הנלמד ולקבלת ממדים בנושא .בקשר

- 85 -

לנושא התא ,הרקע שלימדתי בנושא השלד התוך תאי ותקשורת קולטן  -הורמון  /חיידק  /ליגנד ,בא לידי
ביטוי בצורה טובה וקישר את הידע מהכיתה אל המחקר" [רענן ,יומן למורה].

בנוסף ,מורים ציינו ,כי היחידה היא "הדרך המצוינת להוראת מהות הביולוגיה ומחקר מדעי"
[נעמי ,יומן למורה].

ג .תלמידי מחקר (מדריכים)
תלמידי מחקר ,בדומה למורים ,ציינו את התרומה של היחידה בהשפעה חיובית על התלמידים" :אני
חושב תלמידים קבלו עניין ,פתיחות ...שאילת ותוך כדי תלמידים שאלו שאלות – שאלות טובות .המגוון
הזה של דברים שאפשר לעסוק בו הוא לא טריוויאלי וגם זה שתלמידים שואלים :מה את זה חוקרים
באוניברסיטה? זה הדברים שעובדים עליהם? זה מסביר את החשיבות של דברים ,דברים שהם שונים
ממה שהם ידעו קודם" [דוקטורנט ,ראיון עומק]" .את מפגישה את התלמידים עם דברים שהם לא
מכירים בכלל  .וזה כיף כי בכל זאת את מרחיבה ידע שלהם ואת רואה איך שהם מתלהבים וזה עוד יותר
טוב [ ]...זה חשף את התלמידים לתחום שהם לא היו מודעים עליו קודם והם לא ידעו שבכלל אפשר
...שיש אנשים ש עוסקים בזה בארץ .כלומר אולי גם בעתיד שהם יחשבו מה ללכת ללמוד שידעו את
האופציה .ולא כמו שאני חשבתי שללמוד ביולוגיה זה רק להיות מורה לביולוגיה וזהו...כאילו באמת
חשבתי כך .אהבתי ביולוגיה הייתי מתה על ביולוגיה ולא ידעתי מה עושים עם זה ,לא ידעתי מה עושים עם
ביולוגיה[ " ...דוקטורנטית ,ראיון עומק].
בנוסף ,תלמידי מחקר התייחסו לכך כי השתתפות בפרויקט תרמה להם בנקודות הבאות:

 הבנה של מהות המדע" :הייתי צריכה לחשוב על זה וזה באמת תוך כדי הדרכה כשהיו
שואלים אותי השאלות הקשורות לנושאים האלה אז אין ספק שלמדתי וחשבתי על זה הרבה.
זה דברים שלא הכרתי קודם וזה היה מעניין לסרוק את המחקר שלך על בסיס מושגים
חדשים מתחום פילוסופיה של המדע בהכנה המשותפת של סיורים" [דוקטורנטית ,ראיון
עומק].


פיתוח של הבנה עמוקה יותר של המחקר ..." :תלמידים שאלו שאלות ,אחר כך את יוצאת
עם זה וחושבת יותר לעומק...כאילו זה מגרה אותך אינטלקטואלית .כלומר בסוף זה קצת
הדדי ,כי שאלות של התלמידים גורמים לך לחשוב על דברים שנראים לך טריוויאליים האם
הם באמת כאלה .את יודעת דברים שמדקלמים עליהם...את חושבת עוד פעם ועוד פעם על
המחקר שלך ופתאום רואה שזה עזר לך להבין את הדברים לעומק" [דוקטורנטית ,ראיון
עומק].
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 שיפור של מיומנויות ההוראה" :אני חושב שניסיון הזה הוא מאוד חשוב על מנת לקבל ניסיון
בהוראה.. .זה דבר לא פורמאלי שנותן לך ניסיון כי כל קבוצה היא שונה ,זה פחות עניין של
פרופגנדה ויותר לספר על העבודה שלך...זה די כיף היה לעשות את זה" [דוקטורנט ,ראיון

עומק]" .השתתפות בפרויקט הפתיעה אותי לטובה .לא היה לי שום ניסיון קודם בהדרכה
ולא תרגלתי אף פעם אז לא ידעתי איך זה ילך .זה הפתיע אותי ...אפילו אמרתי לבעלי וואלה
אולי אהיה מורה ...כן זה הפתיע אותי אוד...גם כן כי כולם אומרים שתלמידים היום הם
כאלה...די ציפיתי ,את יודעת ,לגרוע מכל והופתעתי לטובה גם אם הידע הכללי שלהם הוא
לא מאוד רחב ,אבל הגלגלים במוח עובדים .ברגע שאת מראה להם משהו מעניין הם יודעים
להתלהב ,להתעניין ולשאול שאלות[ "...דוקטורנטית ,ראיון עומק].

 מוטיבציה להשתתף בפרויקטים לימודיים אחרים" :אני חושב שכשמישהו בא ושואל שאלות
טובות זה נותן סיפוק .זה נותן הרגשה טובה .זה גם באיזשהו מקום נתן גאווה על המעבדה.
כאילו – וואו באמת אנחנו עושים דברים מדהימים שיכולים לעניין גם אנשים אחרים .זה נתן
לי רצון להמשיך להשתתף בפרויקט ואפילו להשתתף בהדרכת התלמידים בפרויקטים
אחרים" [דוקטורנט ,ראיון עומק].
יותר מזה ,תלמידי מחקר ציינו את החשיבות של תרומה לקהילה ביעדים של האוניברסיטאות:

"אני חושב שצריך לשמוע אנשים ,מרצים שאומרים שחלק מאיך שחינכו אותם היה איך לכתוב מאמרים
ולא חינכו ליחסי אנוש למשל עם סטודנטים שלהם וגם יחסים מול קהל הרחב .בויצמן אז יש את הליל
המדענים ...וזה נראה לי כזה דוגמא של משהו שאתה עושה לטובת הקהילה ...זה איזשהו חובה שלך
להביא את המחקר שלך לציבור ,זה אמצעי קל לעשות את זה .פה נותנים לך איזוהי אפשרות שהיא לא
פורמאלית .אלה דברים שמשפיעים ...כל אחד שחושב על הבחירות שלו בחיים של מקצוע אז אותם
התנסויות מאוד משפיעות עליו .דברים קטנים יכולים להשפיע על להתעניין בתחום ,והוא רואה שאנשים
עושים את זה ,רואה התלהבות וזה יכול להשפיע .במקצת מאמץ אתה יכול להשפיע על מישהו אחר ,וזה
חשוב" [דוקטורנט ,ראיון עומק].
1.1.1

אפקט של היחידה לטווח ארוך

במטרה לבדוק האם קיים אפקט של יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" לטווח ארוך תלמידים
של קבוצת הניסוי התבקשו למלא את השאלונים המסכמים בפעם השנייה ,לאחר חצי שנה מתום הלימוד
של היחידה (באמצע כיתה י''ב שלהם) .בהשוואה של שאלונים מקדימים עם השאלונים המסכמים האלה
נמצא ,כי עדיין קיים הבדל מובהק ברוב הקטגוריות הנבדקות ) )p<.05הן בתחום של הבנה (טבלה  )21והן
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בתחום של עמדות (טבלה  .)21תלמידים זכרו את התנסותם בפרויקט והביאו דוגמאות מהביקור .אומנם
 p-valueברוב הקטגוריות היה יותר גבוהה בהשוואה לשאלונים מסכמים ראשוניים (טבלאות  9ו,)13-
אבל הממצא זה היה צפוי – אפקט לטווח קצר הוא תמיד משמעותי יותר מאשר אפקט לטווח ארוך.
טבלה  :21הבנה של מהות המדע לטווח ארוך בקבוצת התלמידים שלמדו את
יחידת לימוד (קבוצת ניסוי) ()n=233
הקטגוריה
הנבדקת

היגדים בשאלון

ממוצע
לפני

הטבע
הטנטטיבי של
הידע המדעי

ידע מדעי מודרני מאופיין
ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע
משנים קודמות
ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא
משתנה עם הזמן
מחקר מדעי מתבצע באמצעות
קיום שיח בין מדענים ואינו
מסתפק בעבודה של חוקרים
יחידים
מדענים לעיתים רחוקות
משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
במדעי הטבע קיימת שיטת חקר
אחידה המשותפת לכל תחומי
המחקר
באקולוגיה ובביולוגיה תאית
משתמשים באותו סוג של החקר
המדעי
מדענים אינם מושפעים מסמכות
אחרת (ממשלה ,חברה ,דת ועוד)
פרט למדע עצמו
מדענים מושפעים מחברה
ותרבות

מטרות של
מחקר
המדעי

יש לערוך מחקר מדעי רק
במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו
לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק
פיתוחים טכנולוגיים (מחקר
יישומי) יכולים להוביל לפריצות
דרך במחקר בסיסי

המדע כמפעל
חברתי

הבדלים
מתודולוגיים
בין תחומי
המדע שונים
השפעות
סוציו-
תרבותיות על
המדע
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מבחן t
≤p

)6.8 (1.8) 5.3 (1.2

.05

מבחן
הסימן
≤p
.05

ממוצע
אחרי

)3.8 (1.3) 5.0 (2.9

.05

.05

)8.2 (1.5) 6.1 (1.4

.05

.05

)3.0 (1.3) 4.5 (2.0

.05

.05

)3.9 (2.1) 7.1 (1.2

.04

.03

)4.2 (1.9) 7.5 (2.1

.05

.04

)4.8 (1.7) 6.3 (2.8

.05

.05

)7.0 (2.0) 5.5 (1.6

.05

.04

)5.9 (2.3) 9.6 (1.4

.05

.05

)9.1 (1.5) 8.2 (1.2

.05

.05

טבלה  :20עמדות כלפי מדע לטווח ארוך בקבוצת התלמידים שלמדו את
יחידת לימוד (קבוצת ניסוי) ()n=233
ממוצע
לפני

ממוצע
אחרי

מבחן t
≤p

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים
מחקרים ביולוגיים

6.9

7.7

ns

מבחן
הסימן
≤p
.05

הקטגוריה
הנבדקת

היגדים בשאלון

לצפות בסרטים/תכניות טלוויזיה
עיסוק בנושאים בביולוגיה
מדעיים בשעות לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר
הפנאי
מדעי (ביולוגי)
להשתתף במחקר מדעי אמתי
(ביולוגי)
לבקר במוזיאוני המדע/הטבע
לבקר בגן חיות/גן בוטני
לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות
לנוער
לגלוש באתרי אינטרנט הכוללים
תכנים הקשורים למדע
ביולוגיה של אדם
אקולוגיה
ביולוגיה של תא
התעניינות
מיקרואורגניזמים
בביולוגיה
אבולוציה
ובתחומיה
השונים
תורשה
ביולוגיה באופן כללי
מחקר ביולוגי
לימודי ביולוגיה בכיתה
לעסוק במקצוע הקשור
מוטיבציה
ללימודי המשך במדע/ביולוגיה
ועיסוק עתידי
ללמוד לימודי המשך הקשורים
הקשור למדע
במדע
להכיר מקצועות שונים שקשורים
במדע

7.1

9.3

.05

.04

6.9

9.5

.04

.04

7.0

9.0

.04

.04

7.3
6.4
5.8

8.6
7.0
5.9

.05
ns
ns

.04
ns
ns

7.7

9.8

.03

.03

8.8
5.4
8.0
7.9
7.5
7.6
9.0
7.3
7.6
7.2

9.5
8.3
8.9
8.6
9.5
9.5
9.7
9.3
9.4
9.5

ns
.04
ns
ns
.05
.05
.05
.05
.05
.05

.05
.04
.05
ns
.05
.05
.05
.05
.05
.04

7.0

9.3

.04

.04

8.2

9.8

.05

.05

הממצאים הנ"ל מצביעים ,כי קיים אפקט חיובי לטווח ארוך של יחידת לימוד המוצעת .ניתן
להסיק ,כי למידה כחקר בהקשר אותנטי באמצעות ביקורים של תלמידים במעבדות מחקר משפיעה
חיובית על העמדות ועל ההבנה של התלמידים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך.
1.1.5

השפעה של גורמי רקע על הבנה ועל עמדות של תלמידים

במטרה לבדוק האם קיימים גורמים אחרים שעלולים להשפיע על שינוי בהבנה של התלמידים נעשתה
השוואת הנתונים בתוך קבוצת הניסוי לפי תת-קבוצות הבאות :מגדר ,סוג בית הספר (ממלכתי/ממלכתי
דתי) העדפה של מקצועות לימוד (ריאלי ,הומאני) ,לימוד במגמות שונות בנוסף לביולוגיה (מגמות
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ריאליות ,הומאניות) ,כיתה ,6מדריך .7בכל הקטגוריות הנבדקות הערכים של  p-valueיצאו גדולים מ.05 -
לפי מבחן ( Wilcoxonטבלה  ,)22זאת אומרת שאין הבדלים מובהקים בין תת-קבוצות המושוות.
טבלה  :22הבנה של נושאים שונים של מהות המדע ועמדות כלפי המדע בקבוצת הניסוי
לפי תת-קבוצות שונות ()n=233
הקטגוריות הנבדקות

מגדר
מבחן

ביה''ס
מבחן

כיתה
מבחן

העדפה
מבחן

מגמה
מבחן

מדריך
מבחן

Wilcoxon

Wilcoxon

Wilcoxon

Wilcoxon

Wilcoxon

Wilcoxon

≤P

≤P

≤P

≤P

≤P

.708
.473
.905

.522
.769
.524

.362
.258
.241

.222
.898
.636

.634
.221
.465

.126
.425
.235

.061
.437
.850
.327
.465

.683
.639
.570
.398
.075

.321
.682
.369
.652
.335

.105
.075
.064
.071
.068

.310
.171
.098
.080
.060

.199
.102
.074
.061
.145

≤P

הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי
המדע כמפעל חברתי
הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע
שונים
השפעות סוציו-תרבותיות על המדע
מטרות של המחקר המדעי
עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי
התעניינות בביולוגיה ובתחומיה השונים
מוטיבציה ללימודי המשל ועיסוק עתידי
הקשור למדע

לסיכום ,הממצאים מראים ,כי גורמי רקע שונים לא משפיעים באופן מובהק (ברמת המובהקות )5%
על העמדות ועל ההבנה של התלמידים .פירושו של דבר ,משתני רקע לא מהווים גורם דומיננטי המשפיע על
שינוי בעמדות ובהבנה של התלמידים ,ולכן ניתן להסיק ,כי השינוי שחל נובע מהתערבות עצמה – לימוד
של היחידה.
בנוסף ,נבנו מודלים של רגרסיה לוגיסטית ,כאשר כל מודל מאפשר לבחון את ההשפעה של המשתנה
הנבדק בעוד שאנו מפקחים על שאר המשתנים .המשתינים הנבדקים בכל המודל ,הם:


מודל  :1הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי



מודל  :2המדע כמפעל חברתי



מודל  :3הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע שונים



מודל  :4השפעות סוציו-תרבותיות על המדע



מודל  :5מטרות של המחקר המדעי



מודל  :6עיסוק בנושאים מדעיים בשעות הפנאי

 6הגורם של הכיתה בודק האם השינוי החיובי נבע מהמורה המלמד או מהשפעת היחידה.
 7הגורם של מדריך בודק האם השינוי החיובי נבע ממאפיינים של המדריך (כמו ניסיון קודם בהדרכה או מגדר) או מהשפעת
היחידה.
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מודל  :7התעניינות בביולוגיה ובתחומיה השונים



מודל  :8מוטיבציה ללימודי המשל ועיסוק עתידי הקשור למדע

המשתנים הבלתי תלויים במודלים הם :מגדר ,סוג בית הספר (דתי ,חילוני) ,העדפת המקצועות (ריאלי,
הומאני) ,מגמות לימוד נוספות לביולוגיה (ריאלי ,הומאני) ,עוצמת הפעילות בנושאים מדעיים בשעות
הפנאי .עוצמת הפעילות נמדדה על ידי הסכום של סך הכול פעילויות שעליהם דיווחו תלמידים בשאלון.
טבלה  24מציגה את הנתונים שהתקבלו במודלים.
טבלה  :21מודלים של רגרסיה לוגיסטית עבור ההבנה והעמדות של תלמידים
בקבוצת ניסוי ()n=233
המשתנים
הבלתי
תלויים
מגדר
סוג ביה''ס
העדפת
מקצועות
מגמה
עוצמת
הפעילות

מודל 0

מודל 2

מודל 1

מודל 1

מודל 5

מודל 6

מודל 7

מודל 9

-0.66
)(.45

-0.51
)(.37

0.30
)(.67

0.16
)(.05

-0.04
)(.65

0.15
)(.23

0.19
)(.18

0.05
)(.12

-0.41
)(.49
0.73
)(.27
-1.15
)(.18
0.03
)(.23

0.64
)(.15
-0.01
)(.97
-0.25
)(.67
-0.24
)(.10

0.30
)(.54
-0.70
)(.183
-0.41
)(.56
-0.04
)(.79

-0.06
)(.62
0.07
)(.44
-1.01
)(.39
-0.07
)(.46

-0.04
)(.45
0.06
)(.58
0.1
)(.22
0.07
)(.32

1.15
)(.44
0.30
)(.03
0.36
)(.04
0.25
)(.56

0.96
)(.32
0.35
)(.05
0.87
)(.56
0.23
)(.12

1.01
)(.23
0.78
)(.11
0.32
)(.10
0.23
)(.12

נמצא ,כי רוב מוחלט של הערכים אינם מובהקים במודלים ,זאת אומרת משתני רקע לא השפיעו באופן
מובהק על ההבנה ועל העמדות של התלמידים .המשתנים הבאים יצאו מובהקים במודלים:
 .1מגדר במודל ( 4השפעות סוציו-תרבותיות על המדע) .הממצא זה מצביע ,כי בנים ובנות מגיבים
בצורה שונה לאספקטים סוציו-תרבותיים.
 .2העדפת המקצועות במודל ( 7ההתעניינות בביולוגיה) .הממצא זה מצביע על כך שהעדפת
המקצועות (ראליים או הומאניים) משפיעה על ההתעניינות של התלמיד במדע.
הממצאים שהתקבלו במודלים מסכימים עם הממצאים שהתקבלו במבחנים הקודמים לפי מבחן
 – Wilcoxonשינוי שחל בקבוצת הניסוי נובע מההתערבות (לימוד היחידה).
לסיכום ,הממצאים המוצגים בפרק הזה תומכים בהשערת המחקר :יחידת הלימוד המוצעת משפיעה
חיובית על העמדות ועל ההבנה של התלמידים .בפרט היחידה גורמת להבנה עמוקה ורחבה של היבטים
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שונים של מהות המדע ועל העמדות החיוביות כלפי מדע :התעניינות בביולוגיה ובתחומיה השונים,
מוטיבציה לעיסוק בשעות הפנאי ,ללימודי המשך ועיסוק עתידי הקשור למדע.
1.1.6

ניתוח עוצמה של מבחנים סטטיסטיים

כפי שצוין בסעיף  2.5.3על מנת להגדיל תוקף ומהימנות של המחקר נעשה ניתוח עוצמה ()power analysis
של המבחנים הסטטיסטיים שבהם נעשה שימוש במחקר הנוכחי ( .)t-test, sign-test, Wilcoxon test
תוצאות של הניצוח הזה מפורטים בסעיף זה.
איורים  23-24מראים את הגרפים המתקבלים מניתוח עוצמה .על ציר ה X -מופיע גודל מדגם,

ועל ציר ה – Y -עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלמדגם  .1באיורים הנ"ל אנו מניחים כי תחת H 1
ההתפלגות של הנתונים לא משתנה ,אך ממוצע "זז" מנקודת האפס (זהו מבחן  tהבודק שוני של ממוצע
המדגם מ .)1 -מאיורים ניתן לראות ,כי ,כצפוי ,גודל המדגם הנדרש להשגת רמת העוצמה של לפחות 1.8
עולה עם עליה בסטיית התקן בנתונים .כמו כן ,זיהוי ההבדל קטן יחסית בין ההשערות מצריך מדגם גדול
יותר .כך ,אם התברר ,כי ממוצע המדגם שונה מ 1 -ב ,1.5 -המדגם של כ 111 -פרטים מספיק על מנת לספק
מהימנות סטטיסטית ברמה המקובלת בספרות; כאשר ההבדל בין הממוצע ל 1 -קטן מאוד ( ,)1.1יש צורך
במדגם גדול בהרבה ממדגמים שנעשה בהם שימוש בעבודה הנוכחית (נקודה  1.8בציר  Yלא מושגת תחת
אף אחת מסטיות התקן) .כאשר הממוצע שונה מ 1 -ב ,1.5 -מדגם של  211-311פרטים יספיק ברוב
המקרים .יש לציין  ,כי אין קשר בין ניתוח זה לבין תוצאות המבחן במונחי  ,p-valueשכן ניתן לקבל
תוצאה מובהקת סטטיסטית גם על סמך מספר מועט של תצפיות ,אך מהימנותה תוטל בספק.
איור  :21עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלמדגם אחד עם סטיית תקן =0
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איור  :21עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלמדגם אחד עם סטיית תקן =1

מאיורים  25-27ניתן לראות ,כי בהשוואת  2מדגמים באמצעות מבחן  ,tיש להיות זהירים יותר
מאשר בניתוח ממוצע של מדגם אחד .עבור סטיית תקן = ( 2מקרה נפוץ יחסית בנתוני המחקר הנוכחי) ,על
מנת לתת תוקף לממצאי ההשוואה בין שני מדגמים שווים כאשר ההבדל בין ממוצעים הוא  ,1.5ניתן
להסתפק במדגם של  111פרטים .כאשר גדלי המדגם שונים ,גודל המדגם הדרוש עולה :אם באחד
המדגמים יש פי שניים יותר פרטים מאשר בשני ,יש לקחת מדגם של  151פרטים לפחות ,וכאשר באחד
המדגמים יש פי  3פרטים מאשר בשני ,יש לקחת מדגם של לפחות  211פרטים .כמו במקרה של מדגם אחד,
זיהוי מהימן של הבדלים קטנים בין הממוצעים מצריך לקיחת מדגם גדול בהרבה.
איור  :25עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלשני מדגמים עם סטיית תקן = ,2מדגמים בגודל שווה
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איור  :26עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלשני מדגמים עם סטיית תקן = ,2מדגמים בגודל שונה (מדגם
 0גדול ממדגם  2פי )2

איור  :27עוצמה סטטיסטית של מבחן  tלשני מדגמים עם סטיית תקן = ,2מדגמים בגודל שונה (מדגם
 0גדול ממדגם  2פי )1
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ניתן להסיק ,כי תוצאות המבחנים הסטטיסטיים המוצגים בעבודה הנוכחית הן ברות תוקף
ומהימנים סטטיסטית; במקרים בהם נעשה ניתוח תת-קבוצות קטנות ,יש לסייג תוצאות הניתוח הזה.

 .IVדיון ומסקנות
למרות מגוון סביבות הלמידה בתחומי המדע העומד לרשות תלמידי תיכון בישראל (כיתת לימוד ,מעבדות
המיועדות לתלמידים הממוקמות בבית הספר ובאתרים נוספים ,מוזיאוני מדע) רובם אינם נחשפים כלל
למעבדות מחקר שבהן חוקרים עורכים מחקרים בציוד מתוחכם ובנושאים שהם בחזית המדע.
המחקר הנוכחי מציע מודל חדש של הוראת המדעים כחקר בהקשר אותנטי שחושף תלמידים
לחקר אותנטי כפי שהוא נעשה במעבדות מחקר אוניברסיטאיות ומשווה בינו לבין המודל הקלאסי של
למידה כחקר באמצעות קריאת מאמרים מדעיים בכיתה.
המחקר מראה ,כי תלמידים רבים מחזיקים בתפיסות שגויות אודות נושאים שונים של מהות
המדע ,כגון הידע המדעי הוא סטטי ולא משתנה עם הזמן ,קיימת שיטת חקר אחידה לכל תחומי המדע,
חברה ותרבות לא משפיעים על המדע ועוד .הממצא זה מסכים עם המחקרים אחרים המראים כי
לתלמידים בגילאים שונים ,כולל גם תלמידי תיכון ,ישנה הבנה מוגבלת ולא מדעית של נושאים שונים של
מהות המדע (לדוגמאDodick, Argamon & Chase, 2008; Galili & Hazan, 1999; Ryan & :
;.)Aikenhead, 1992; Schwards et. al., 2004
נמצא ,כי יחידת לימוד המוצעת במחקר הנוכחי משפיעה חיובית על ההבנה של התלמידים אודות
נושאים שונים של מהות המדע .בפרט היחידה המוצעת מרחיבה ומעמיקה את ההבנה של התלמידים
אודות נושאים הבאים :הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי ,המדע כמפעל חברתי ,הבדלים מתודולוגיים בין
תחומים מדע שונים ,השפעות סוציו-תרבותיות על המדע ומטרות של המחקר המדעי.
בהשוואת הנתונים בין קבוצת התלמידים שלמדו את היחידה לבין קבוצת התלמידים שלא למדו
אותה (אלא נחשפו לתהליך הוראה רגיל של ביולוגיה בתיכון) נמצא ,כי קיים הבדל מובהק בין הקבוצות
בהבנה את מהות המדע .הממצא זה מצביע ,כי השינוי שחל בקבוצת הניסוי נבע מהלימוד של היחידה ולא
מגורמים אפשריים אחרים (כמו התבגרות של התלמידים או התקדמות בחומר הלימוד) .עוד נמצא ,כי
לימוד של הוואריאציה האחרת של היחידה המשלבת את קריאת המאמרים המדעיים המעובדים במקום
הביקור במעבדות ,גם כן משפיעה בכיוון חיובי על ההבנה של התלמידים ,כאשר ההבדל המובהק חל בשתי
הקטגוריות הנבדקות " -הטבע הטנטטיבי של הידע המדעי" ו"הבדלים מתודולוגיים בין תחומי המדע
השונים" .הממצא זה תומך בגישה של למידה כחקר באמצעות קריאת המאמרים מדעיים מעובדים
ומסכים עם המחקרים האחרים בתחום הוראת המדעים (ראה לדוגמאBrill, Falk & Yarden, 2004; :
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 .)Brill & Yarden, 2003עם זאת ,השוואת הנתונים בין התלמידים שלמדו את היחידה באמצעות
ביקורים במעבדות מחקר לבין התלמידים שהתנסו בקריאת המאמרים הראה כי קיים הבדל מובהק בין
הקבוצות בכל הקטגוריות הנבדקות .מזה ניתן להסיק ,כי המודל של למידה כחקר בהקשר אותנטי
באמצעות ביקור של התלמידים במעבדות המחקר יעיל יותר ומשפיע בעוצמה רבה יותר על ההבנה של
התלמידים מאשר המודל של למידת כחקר באמצעות קריאת המאמרים.
בדומה לכך ,נמצאה גם ההשפעה החיובית של היחידה (בהשוואה לתלמידים שלא למדות את
היחידה ולתלמידים שלמדו באמצעות מאמרים) על העמדות של התלמידים כלפי מדע .בפרט היחידה
הגבירה את ההתעניינות של תלמידים כלפי תחומים שונים בביולוגיה ,ואת המוטיבציה של התלמידים
לעסוק בפעילויות הקשורות למדע בשעות הפנאי ולבחור בקריירה עתידית הקשורה למדע.
ניתוח של שאלונים מקדימים הראה ,כי עוד לפני לימוד של היחידה לתלמידים היו בסך הכול
עמדות חיוביות כלפי ביולוגיה הן כמדע והן כמקצוע לימוד .בנוסף ,נמצא ,כי התחום הביולוגי מעודף על
התלמידים הוא  -גוף האדם ,ואז לפי הסדר היורד :ביולוגיה של התא ,תורשה ,מיקרואורגניזמים,
אבולוציה ואקולוגיה .לפיכך "מדע מבוסס ניסויים" (כמו ביולוגיה של התא) הוא בעל ערך גבוהה
יותר/מעניין יותר בעיני התלמידים מאשר "מדע מבוסס שדה" (כמו אקולוגיה) .אחד מהממצאים
החשובים במחקר הזה הוא השיפור המשמעותי בעמדות של התלמידים כלפי "מדע מבוסס שדה" כגון
אקולוגיה ואבולוציה.
כמו כן ,לימוד של היחידה העלה בצורה משמעותית את המוטיבציה של התלמידים לעסוק במדע
בשעות הפנאי ,בעיקר באמצאות חיפוש מידע דרך האינטרנט בנושאים שמעניינים אותם ,צפייה בערוצים
הקשורים למדע (סרטים ותכניות טלוויזיה מקוונות לנוער בקשר למדע) ,ביקור באתרים בלתי פורמאליים
כמו מוזיאוני המדע .השינוי במוטיבציה/כוונה של התלמידים לעסוק בשעות הפנאי בפעילויות הקשורות
למדע הוא הצעד ההכרחי לשינוי של התנהגות זו בפועל ( .)Ajzen & Fishbein, 1980הרי לפי התיאוריה
של הפעולה המנומקת הכוונה לשינוי התנהגות כלשהי גורמת לשינוי בהתנהגות זו בפועל .ההשלכות של
הממצא הזה הן רבות ,וביניהן גם המסר החינוכי למחנכים ומתכנני התכניות לימודים שונות – בידם
להשפיע על התרבות הפנאי של התלמידים ,לכוון את התלמידים לפעילויות שמפתחות אותם שכלית,
ערכית וחברתית.
בקשר לבחירת הקריירה העתידית הקשורה למדע נמצא ,כי  44%של התלמידים מלכתחילה
הצהירו על כוונתם להמשיך את הלימודים של השכלה גבוהה בתחומים שקשורים למדע (רפואה ,ביולוגיה,
כימיה ועוד) .הממצא זה מצביע ,כי כמחצית מהתלמידים הבוחרים את המגמה המדעית כבר מכוונים
לקרירה הקשורה למדע בצורה כלשהי .יחד עם זאת ,אחרי השתתפותם ביחידה אחוז התלמידים שהצהירו
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על כוונתם להמשיך לימודים עלה עד  .61%ההבדל הזה מובהק מבחינה סטטיסטית .יש לציין ,כי כ51%-
מהתלמידים שהשתתפו בפרויקט לא היו קודם אף פעם באוניברסיטה .גם מורים ביומנם התייחסו לכך

שרוב תלמידיהם "לא נחשפו קודם לאורח חיים אקדמיים" ולא ידעו את "המשמעות להיות חוקר
באוניברסיטה" .בראיונות תלמידים ציינו ,כי חווית הביקור במקום אקדמי ,אווירה ,מפגש עם החוקרים
במעבדות השפיעה מאוד על הסתכלות על קריירה העתידית שלהם .הם התחילו לראות את עצמם בעתיד
כחלק מן "העולם המדעי"  -חוויה שיכולה להתגשם בעתיד הקרוב .חשוב לציין ,כי חלק מהתלמידים יזמו
קשר עם הסטודנטים שהדריכו אותם ,שאלו אותם על הלימודים ,מלגות ולקחו דואליים להמשך הקשר.
חלקם ( )31%עשו את עבודת ביוחקר שלהם בכיתה י''ב בשיתוף הפעולה עם המדריכים שלהם .השינוי
שחל במוטיבציה של התלמידים לבחור בקריירה המדעית הקשורה למדע ניתן להסביר על ידי המודל
לבחירת הקריירה של  Dickו .)1991( Rallis -לפי המודל מתווכים חברתיים הם הגורמים המרכזיים
שמשפיעים על תלמידי תיכון בבחירת הקריירה .הסגל האקדמי שתלמידים פגשו במהלך הביקור שידר
לתלמידים את ההתלהבות בעריכת המחקר המדעי ,שימש עבורם "מודל לחיקוי" מוצלח .בנוסף ,לפי
המודל ,הגורם של "חוויות" ופירושן הוא הגורם השני שמשפיע על התלמידים בבחירת הקריירה .היחידה
חשפה את התלמידים לחוויות ייחודיות ואותנטיות של אינטראקציה עם המעבדות המחקר וציוד
מתוחכם .המחקר הנוכחי הראה ,כי דווקא הגורם הזה היה המשמעותי ביותר לפי דעה של התלמידים:
רוב מוחלט של התלמידים התייחסו לחוויות "הקשורות לחפצים" של צפייה/נגיעה עם אובייקטים שפגשו
במהלך הביקור .עם זאת ,עקב כך שהמחקר הנוכחי כלל את שני הגורמים האלה (מתוכיים וחוויות) קיים
קושי בהסקת מסקנה חד משמעית איזה מבין הגורמים הנ"ל הוא בעל השפעה רבה יותר .יותר מזה,
השפעת המתווכים יכולה להיות סמויה ולשפיעה באופן תת-מודע על התלמידים .במחקר העתידי יהיה
מעניין לבדוק איזה מבין שני הגורמים ,מתוכיים או חוויות ,הוא המשפיע ביותר ביחידת הלימוד המוצעת.
ניתן לבדוק זאת באמצעות בידוד המשתנים האלה בצורה כזו שהמחקר יכלול שתי קבוצות :קבוצת
הניסוי  -התלמידים שלומדים את היחידה כפי שהיא מוצעת במחקר הנוכחי וקבוצת הביקורת -
התלמידים שלומדים חלקים של הכנה וסיכום כמו קבוצת ניסוי אבל לא מבקרים במעבדות מחקר
אוניברסיטאיות ,אלא סגל אקדמי מגיע לכיתת לימוד .בכך יהיה ניתן לבדוק כיצד הגורם של "מתווכים"
בלי "תפאורה" של מעבדה אוניברסיטאית משפיע על התלמידים.
המחקר מראה ,כי תלמידים פתחו עמדות חיוביות כלפי יחידת הלימוד המוצעת ,כאשר נמצא
הבדל מובהק בין עמדות של התלמידים כלפי היחידה שכוללת את הביקורים במעבדות מחקר (קבוצת
ניסוי) לבין עמדות כלפי היחידה שכוללת את קריאת המאמרים מדעיים מעובדים (קבוצת ביקורת .)2#
חוויות אותנטיות שתלמידים חווים במהלך הביקור במעבדות של אינטראקציה עם אובייקטים שונים
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כולל ציוד מתוחכם ושל אינטראקציה חברתית עם סגל אקדמי משפיעים על התלמידים באופן חיובי
וגורמים לעמדות חיוביות כלפי היחידה כולה.
קיים אפקט של השפעה לטווח ארוך של היחידה וגורמי רקע שונים (מגדר ,מגמת לימוד ,העדפת
המקצועות , ,פעילות בשעות הפנאי ,בית הספר ,כיתת לימוד/מורה ,מדריך) לא משפיעים באופן מובהק על
ההבנה ועל העמדות של התלמידים )0222( Osborne et.al .מציינים ,כי השפעה של תכניות לימודים
שונות על העמדות היא לא ברורה ,כאשר הבעיה העיקרית במחקרים שנעשו בנושא זה היא בכך שלא נעשה
ניתוח מדוקדק במה התכנית הלימודים החדשה שונה מתכנית הלימודים הקיימת .במחקר הנוכחי
התגברתי על הבעיה זו על ידי שילוב של שלושת קבוצות המחקר ,כאשר נעשתה הגדרה של המאפיינים
המבדילים בין ה"טיפולים" שכל קבוצה קבלה :סביבת למידה (פורמאלית/לא פורמאלית) ,מתווכי למידה
(מורים/תלמידי מחקר) ,סוג למידה (למידה כחקר/למידה כחקר בהקשר אותנטי/למידה לא מבוססת
חקר) ומרכיבים של ההתערבות (ראה טבלה  3בסעיף  .)2.3הדבר אפשר לי להסיק מסקנות תקפות על
ההשפעה של גישת הלמידה המוצעת במחקר הנוכחי על התלמידים .הבעיה הנוספת שצוינה במאמר של
 )0222( Osborne et.alהיא שברוב המקרים השינויים החיוביים שחלו בעמדות של התלמידים נגרמו על
ידי "גורם הכיתה/המורה" ולא על ידי "גורם התכנית הלימודים הניסיונית" .במחקר הנוכחי התגברתי על
הבעיה זו על ידי שילוב של מספר גדול יחסית של מורים שהשתתפו במחקר ועל ידי ניתוח סטטיסטי
שהראה כי לגורם הזה ,יחד עם גורמי הרקע האחרים ,לא הייתה השפעה דומיננטית על התלמידים (ראה
סעיף  .)3.3.5הממצאים האלה מעלים את התוקף של המחקר .עם זאת ,ניתן להצביע על מספר נקודות של
מגבלות המחקר:
 .1שיטת הדגימה – מדגם מתנדבים יוצר בעיה של ייצוגיות פחותה של האוכלוסייה.
 .2כל בתי הספר שהשתתפו במחקר נמצאים באזור ירושלים .ידוע ,כי קיימים הבדלים בין
אוכלוסיות האזורים השונים בארץ ,למשל לפי רמה חברתית כלכלית ,רמת ההכנסות וכו' (פרסום
דרוג רשויות מקומיות לפי מדד חברתי כלכלי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .)2116 ,לכן ,לא
לגמרי ברור האם ניתן להשליך את התוצאות שיתקבלו באזור ירושלים לאזורים מתרופוליניים
דומים כגון אזור תל-אביב ,אזור חיפה ,אזור באר שבע.
 .3בירושלים קיים מוסד אקדמי גדול מה שמעלה מודעות האוכלוסייה בנוגע למדעים ופותר בעיית
הנגישות (אין צורך בנסיעות ערוכות) .לכן לא ניתן להשליך תוצאות המחקר הנוכחי לאזורים בהם
לא קיים מרכז אקדמי כלל כגון מועצות אזוריות ערביות בגליל ,אזור גליל עליון ,אזור ערבה
ואילת.
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 .4התלמידים שהשתתפו במחקר מייצגים את האוכלוסייה עם מעמד חברתי-כלכלי בינוני -גבוהה
ולכן לא ניתן להשליך את התוצאות של המחקר לאוכלוסיות עם מעמד חברתי-כלכלי נמוך.
במחקר העתידי ניתן לבדוק עד כמה האפקט של היחידה יהיה דומה/שונה באזורים
מטרופוליטניים שונים בארץ ,בבתי הספר השונים שכוללים תלמידים עם מעמד חברתי כלכלי נמוך ועוד.
חשוב לציין ,כי ההפעלה של היחידה "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" היא מורכבת ודורשת הרבה הכנה
וארגון כללי:
 .1מצד בית הספר( :א) .הסכמת המורים להשתתף בפרויקט מחקרי כולל השתתפות בימי עיון
הנדרשים( .ב) .אישור מהנהלה( .ג) .אישור הורים( .ד) .מציאת זמן להוראת החידה ולסיור (הן
מבחינת הספק החומר תכני לבגרות והן מבחינת המערכת).
 .2מצד מעבדות מחקר( :א) .הסכמה של ראשי מעבדות להשתתף בפרויקט חינוכי( .ב) .בחירה של
תלמידי מחקר שמעוניינים/מוכנים להדריך תלמידים( .ג) .הכנה תלמידי מחקר להדרכה .הכנה זו
היא קריטית בשביל הצלחת הפרויקט וכולל עבודה רבה ושיתוף פעולה עם מפעילי היחידה הן
בהכנת הסיור לתלמידים והן בהקניית מיומנויות יסוד של הדרכה( .ד) .מציאת זמן לביקור של
תלמידים הן מבחינת של כל קבוצת המחקר (הרי ביום הביקור עבודתם מוגבלת!) והן מבחינת
הלוח זמנים שהוא שונה לחלוטין מזה של בית הספר.
 .3מצד מפעילי היחידה( :א) .עבודה עם מורים – הכנתם להוראת היחידה ,ליווי ותמיכה לאורך כל
ההפעלה( .ב) .עבודה עם מדריכים – הכנתם להדרכה ,ליווי ותמיכה לאורך כל הדרך( .ג) .תיאום
אדמיניסטרטיבי בין מורים ומדריכים.
ללא הקפדה על נקודות הנ"ל ההפעלה של היחידה עלולה להיכשל וכמובן השפעתה החיובית תרד.
אופיינו  4גורמים העלולים לסכן את האפקט החיובי של היחידה המוצעת :מרכיבים אנושיים (כמו תואר
אקדמי/וותק של מורים או מאפיינים אישיים/ניסיון מחקרי של מדריכים) ,מרכיבים אדמיניסטרטיביים
(כמו ארגון תאריך הביקור או הכנת המעבדה לקראת הביקור) ,מרכיבים לוגיסטיים (כמו נסיעות ועלויות)
ומרכיבים פיזיים (כמו מקום וציוד במעבדה) .אחד מהכיוונים המעניינים של המחקר העתידי הוא לעצב
את הביקורים הווירטואליים במעבדות מחקר (כולל דו-שיח בין החוקרים לבין התלמידים
באמצעות  ) Skypeולבדוק את השפעתם על התלמידים .הביקורים האלה מצד אחד יכולים לפתור את
הבעיות לוגיסטיות ואדמיניסטרטיביות (שהן הבעיות העיקריות ביחידת הלימוד המוצעת) ומצד שני קיים
ספק האם הם יכולים לשמש כתחליף מוצלח לביקורים אותנטיים המתרחשים בזמן אמת והכוללים את
המרחב הרב-ממדי של המעבדות.
- 99 -

למרות הגורמים המגבילים והמורכבות של ההפעלה של יחידת לימוד "תלמידים פוגשים מדע
אותנטי" המחקר מראה ,כי היחידה היא בעלת השפעה חשובה ומשמעותית מאוד על התלמידים שמפצה,
לדעתי ,את כל המאמצים .הביקור במעבדות המחקר תורם הן במישור הקוגניטיבי והן במישור אפקטיבי-
רגשי לתלמידים .יותר מזה ,יחידת הלימוד תורמת הן למורים (משפרת את הוראת הביולוגיה בכיתה) והן
לתלמידי המחקר/המדריכים (משפרת את הבנתם של מהות המדע ,מפתחת את ההבנה העמוקה יותר של
המחקר שהם מבצעים ,משפרת את מיומנויות ההוראה שלהם ומעלה את המוטיבציה להשתתף
בפרויקטים חינוכיים אחרים).
תלמידי הלומדים ביולוגיה במדינת ישראל לומדים הן בגישת למידה בדרך החקר והן בגישה
קלאסית של למידה כחקר .למרות המחקר העצמאי שהתלמידים עורכים במסגרת הביוחקר הם אינם
נחשפים לחוויית הח קר כפי שמבוצע במכוני המחקר השונים .יחידת הלימוד המוצעת במחקר הנוכחי עונה
על צורך זה על ידי חשיפת התלמידים למחקר המתקדם המתבצע במעבדות אוניברסיטאיות .המחקר
הנוכחי מציג מודל חדש של הוראת המדעים כחקר בהקשר אותנטי בכך שתלמידים נחשפים למעבדות
מחקר בחזית המדע .ללא תכנית מעין זו ,התלמידים מפתחים תפיסות שאינן מציאותיות לגבי האופן בן
נערך מחקר מדעי כפי שטען  .Schwabיותר מזה ,הגישה המוצעת גורמת להבנה עמוקה ורחבה יותר של
מהות המדע מאשר הגישה הקלאסית של למידה כחקר באמצעות קריאת המאמרים המדעיים בכך
שמאפשרת לתלמידים לחוות חקר מדעי בזמן אמת תוך כדי התרחשותו כולל מרכיבים שאינם מדווחים
בספרות המקצועית.
אוניברסיטאות ברחבי העולם עורכות מחקר פורץ גבולות ,סביב מוסדות אלו מתגוררים תלמידים
הלומדים רק את השורה התחתונה של הידע המדעי .יחידת הלימוד "תלמידים פוגשים מדע אותנטי"
מאפשרת למספר גדול יחסית של תלמידים להיחשף למדע אמתי בצורה ייחודית וחווייתית .למרות
שהמחקר הנוכחי מתרכז בתלמידי ירושלים והסביבה ,ניתן לאמץ מודל זה באוניברסיטאות נוספות
בעולם .כפי שצוין ,חוויה ייחודית זו מזמנת הזדמנות חד פעמית לתלמידים לחוות מהו חקר אותנטי וניתן
לאמצה כמודל אוניברסאלי עם אפליקציות רבות.
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ABSTRACT
Introduction
In this increasingly science-based world, there is great interest in improving science
education at all levels of the educational system. Over the last forty years, it has become
widely recognized that the key to this effort is developing deep inquiry-based learning
materials and educational strategies that teach students to think about problems and situations
in a scientific manner. It is now clear that such materials also increase student motivation,
understanding and retention of the material (DeBoer, 1991) for both the short- and long-term.
Indeed, both the American Association for the Advancement of Science (1993) and the
National Research Council (1996; 2000) have made developing effective inquiry-based
learning materials a main focus of the science education reforms in the United States. Such a
focus on inquiry learning is also a strong component of the recent Israeli curriculum reforms
(Israeli Ministry of Education, 2006; Tamir, Stavy and Ratner, 1998).
Historically, there have been at least two approaches towards inquiry-based
instruction: “science by inquiry” and “science as inquiry.” The former emphasizes discovery
learning in which students pursue lab or field-based investigations. In Israel (depending on
the subject) biology students pursue such inquiry through small in-class research projects or,
in very rare cases, larger projects guided by university researchers. In contrast, science as
inquiry teaches students how scientists interpret information and form ideas, often by
analyzing scientific papers, the history of science, and related materials. In Israel, some
biology students engage in such experiences through a curricular option that their teachers
select.
In spite of the variety of options offered Israel high school students (classes, labs
designed for students in schools and other sites, science museums), most never get a chance
to experience directly a university research labs, where scientists carry out forefront research.
This is both surprising and disappointing, especially since many students live close to a
university.
The current study proposes a novel science as inquiry model of science teaching that exposes
students to authentic research as done in university research labs. I developed a month-long
unit called “Students Meet Authentic Science” in which high school biology students visit
research labs at the Hebrew University of Jerusalem. The study shows to what extent this unit
affects the students’ understanding of Nature of Science (NOS) and their attitudes towards
science.
I

Research Questions
1. To what extent does the unit improve the students’ understanding of NOS?
(Including: science is a complex social activity, socio-cultural embeddings,
tentativeness, methodological diversity, and aims of research).

2. To what extent does the unit improve the students’ attitudes towards science?
(Including: interest in science/biology and more specifically in cell biology, ecology,
and other biological fields; motivation to engage in free time activities related to
science [e.g. reading scientific literature or watching science TV programs];
motivation to choose a career in science).

3. How do students evaluate the unit? (Including: experiences the students underwent
during their participation in the project [social, cognitive, introspective and object
experiences], attitudes towards different parts of the unit [in-class activities and the
lab visits]).

4. Is there a long-term effect of the proposed learning unit?
5. Are there other background factors such as gender, school type, discipline preference
etc. that significantly influence the understanding and attitudes of the students?

Methodology
Implementation of the unit follows the tripartite model of (Orion, 1993) for teaching field and
museum trips:

1. In-class preparation: (a). Viewing a multimedia presentation about the two labs to
be visited and their personnel; (b). Materials for students to read and discuss with
their teacher - brief writings about the research carried out in these labs, and about
the subject areas within which they work; (c). Preparation of questions the students
were to ask their guides during the lab visits. The questions focus on different aspects
of the NOS, scientific inquiry and subject area.

2. Lab visits: Each student group visits one cell biology and one ecology lab, out of a
total of 4 cell biology and 3 ecology labs that participate in the unit. Each of these
two 1 ½ hour visits is guided by a graduate student in the lab. We train the graduate
students in guiding techniques, including ways to cull the students’ interests and
bring these into the experience. The students interact with scientific equipment, and
engage in a dialogue with the guide about the research of the lab and how it reflects
the nature of science.
II

3. In-class summary: is based on students analyzing historical narratives as well as
writing reflective journal pieces summarizing their experiences during lab visits.
Sample
The research sample consists of Grade 11 students studying an advanced biology program
from the Jerusalem region. All of these students take the core curriculum of Human Biology,
Cell Biology, and Ecology.
1. Experimental group includes students who participated in the unit’s implementation
and were evaluated three times: before the unit, again immediately after, and (most of
the students) yet again six months after the unit’s completion.
2. Control group #1 includes students who did not participate in the unit but who did
study the standard high school biology curriculum. This group was evaluated twice in
the span of a month (to mimic the time-span of the unit).
3. Control group #2 includes students who participated in a different type of unit that
included components of preparation and summary in class but, instead of visiting labs,
the students read appropriate research articles.
The study included 14 experimental groups (n=233) from 8 schools; 15 control groups #1
(n=264) from 10 schools and 3 control groups #2 (n=68). This sample size (n=563) is
sufficient to draw valid, reliable conclusions at the level of clarity of p<.05 according to
power analysis.

Research Tools
The study encompasses data collected from 2008-2012. It uses a quasi-experimental, pre-post
control design, which utilizes quantitative (questionnaires) and qualitative (interviews,
observations and textual content analysis of teachers’ diaries and students’ workbooks)
instruments. The use of multiple data sources added validity to the complex picture of
students’ understanding and attitudes. The data were analyzed using statistical parametric and
non-parametric tests and qualitative research methods, based on grounded theory.

Results
Unit’s influence on students’ understanding of NOS (question #1)
In order to examine the unit’s influence on the students’ understanding of different topics of
the nature of science I compared data collected from questionnaires completed by the
experimental and two control groups. Data from the experimental groups’ pre- and post-unit
questionnaires show a significant difference in all nature of science topics examined. This is
III

in stark contrast to control group #1 which showed no differences. These results show a
positive change in the understanding of the students in the experimental groups, showing that
the unit expanded their horizons and deepened their understanding of complex
epistemological topics.
When comparing the pre/post questionnaires in control group #2 (that studied a
different variation of the unit), we saw a clear difference in 2 of the categories: the tentative
nature of scientific knowledge and methodological differences between different areas of
science. The rest of the categories showed no significant differences. This supports the
approach of teaching research via reading appropriate scientific articles and conforms with
other research done on science teaching (see, for example, Brill & Yarden, 2003; Brill, Falk
& Yarden, 2004). However, the differences between the experimental groups and control
groups #2 are indeed significant. This shows that student visits to authentic research labs is
more effective and influential on the students’ understanding of NOS.
Unit’s influence on students’ attitudes toward science (question #2)
Comparing data from the experimental groups’ pre- and post-unit questionnaires show a
significant difference in most (14 of 20 by t-test) of the categories examined according to the
t-test and the sign- test. This is compared to control group #1 that showed no significant
differences, except in the category of familiarization with different science careers. This
difference can perhaps be explained by the maturation of the students. Control group #2
showed differences in the pre- and post-unit questionnaires in the following categories:
general interest in biology and biology, cell biology, and ecology research; motivation in
participating in authentic biology research and visiting research labs, visiting science internet
sites and becoming familiar with different science-related professions. Comparing the
differences between the averages of the experimental group versus the control group #1
showed a significant difference in most (14 of 20 by t-test) categories examined. The
differences are particularly acute in the following categories: Interest in biology research and
field-based sciences (ecology and evolution); motivation to continue studying the sciences;
motivation to visit science-based internet sites and watch science/biology movies. Analyzing
the differences between the experimental group and control group #2 showed a significant
difference in most (12 of 20 by t-test) of the categories examined. The difference was
particularly significant in the categories related to science-related free time activities and
motivation to continue studying the sciences.
These findings show the benefit of visiting a research lab over reading science articles
IV

in class. Although reading such articles does positively contribute to students’ attitudes, the
visits have a greater and longer lasting influence. We can conclude that the unit causes
positive changes in the students’ attitudes toward science—raising their level of interest and
level of motivation to be involved in science, both short-term (free-time activities) and longterm (classes and future career). Dick and Rallis (1991) propose a career choice model that
explains the change in motivation of the students to choose a science-related career.
According to their model “socializers” are the central factors that influence the career choices
of high school students. The researchers and graduate students whom the students met during
their visits showed excitement about science research and served as successful role models.
In addition, according to the model, the factor of “experiences” is the second-most important
factor in students’ career choice. The unit exposed the students to unique and authentic
experiences of interacting with research labs and sophisticated equipment.
Students’ attitudes toward the unit (question #3)
The data gleaned from the questionnaires showed that the students developed positive
attitudes toward the unit and its components. Both teachers and students highlighted the
importance of the meeting and conversation between the students and researchers and their
positive impressions from the campus and labs, including equipment, materials, etc. This data
helped us evaluate the unit and pinpoint its strong points and weak points, which enabled us
to improve its design.
Long-term effect of the unit (question #4)
In order to evaluate the long-term effect of the “Students Meet Authentic Science” unit, the
students in the experimental group were asked to complete the post-unit questionnaire a
second time, six months after the unit’s completion (in the middle of their 12th grade year).
Comparing the questionnaires still showed a significant difference in all the categories
examined (p<.05), in both understanding and attitude. The students remembered the project
and cited examples from the visit. Although the p-value in most of the categories was higher
than in the initial post-unit questionnaires, this finding was expected: the short-term effect is
always more significant than the long-term.
Influence of background factors on students’ understanding and attitudes (question #5)
In order to examine whether other factors influence the students’ understanding and attitudes,
I compared the data from the experimental group by dividing them into sub-groups by
gender, school type, class/teacher, preferred subjects, preferred free-time activities related to
science, and class grades. This information was collected on the questionnaires. In all
V

categories examined, the p-value numbers were greater than .05 (Wilcoxon test). Thus, there
were no significant differences among the sub-groups. This finding concurs with the t-test
comparative analysis that claims that differences in background are not a dominant factor in
variation in students’ understanding. Therefore, it appears that the changes described above
between experimentals and controls result from the intervention, i.e. the unit.

Conclusions
This study showed that a research-based learning unit improves the students’ understanding
of different aspects of the NOS, positively influences their attitudes toward science, increases
students’ motivation to continue their science studies and choose a science-related career, as
well as boosts the chances that the students will engage in science-related topics in their free
time. Students developed positive attitudes toward the unit and teachers highlighted its
effectiveness. The unit caused a long-term effect and background factors proved to be
unrelated to the students’ understanding and attitudes.
This research is significant because it presents a new type of science teaching in
which students are exposed to “science as inquiry” in an authentic setting by visiting
university research labs. Without programs like this, students develop unrealistic outlook
about how scientific research is conducted, students often develop negative attitudes towards
science which tend to lead them away from further scientific interests. The study shows that
the unit “Students Meet Authentic Science” is an affective model for providing students with
a deeper understanding of NOS and with positive attitudes towards science. Moreover, I
believe that this unit can be adapted to other sciences, giving students in those fields the
chance to experience the excitement of current scientific research.

VI
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נספח 1
שאלון לסגל אקדמי
שאלון לסגל אקדמי
שם______________________________________________:
דרגה אקדמית______________________________________:
גיל_____________:
מגדר :ז  /נ
סודיות המידע מובטחת .לא יעשה שימוש בפרטים האישיים מלבד למטרות המחקר הנוכחי.

אנא ,ציין את מידת החשיבות של היגדים הבאים מתוך
הסקאלה מ ( 0-ההערכה נמוכה ביותר) עד( 01 -ההערכה הגבוהה ביותר).
סמן  Xבמשבצת המתאימה להערכתך מול כל היגד

היגדים:

№

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

 .1במידה ויתאפשר ביקור של מבקרים במעבדתי/בשדה המחקר שלי  ,במהלך הביקור
המבקרים יוכלו...
1.1

לקבל מידע מדעי רב אודות מטרת המחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

לקבל מידע מדעי רב אודות שיטות המחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

להתעניין במחקר מדעי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

לשנות עמדותיהם לחיוב כלפי מדע ומחקר מדעי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

להבין את מהות המדע (לדוגמא :הבנת דרכי 16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

עבודתם של חוקרים ,הבנת היכולות והמגבלות
של המדע ועוד)
 .2במידה ויתאפשר ביקור של מבקרים במעבדתי/בשדה המחקר שלי ,הדבר המרשים ביותר
עבורם יהיה...
2.1

להכיר את האוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר
מדעי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

להכיר את המבנה והציוד של מעבדה מחקרית

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

להכיר את נושא המחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3

2.2

לראות איך חוקרים עובדים במעבדה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.5

להכיר חוקרים ותלמידי מחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

 .3אני כבר עושה או מעוניין לעשות את הדברים הבאים:
3.1

לבנות תכנית לימודים המשותפת עם המורים
המלמדים ביולוגיה בתיכון

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לפרסם מאמרים פופולאריים מדי פעם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.3

להופיע ברדיו או בטלוויזיה כדי לספר על
המחקר שלי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לתת הרצאות פופולאריות לקהל רחב ולנוער

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.5

להזמין מורים ותלמידי התיכון להשתתף במחקר
שלי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

אנחנו מתכננים פרויקט של ביקורים תלמידי תיכון ,המתמחים בביולוגיה ,במעבדות מחקריות (ביקור אחד
או שניים בשנה) .האם אתה רואה את עצמך כמשתתף בפרויקט הזה? (כמובן שהסכמתך לא מחייבת אותך).
כן  /לא
נימוק________________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
אנו מודים לך מאוד על מילוי המשוב
ונשמח לקבל הערות שלך הקשורות לשאלון הזה
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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נספח 2
שאלונים לתלמידים
 2.1שאלון מקדים לשלושת קבוצות המחקר
שאלון לתלמידים
לשימוש משרדי:

P R

לתלמיד/ה שלום רב,
התשובות לשאלון זה חשובות לצורך מחקר בהוראת המדעים והערכת התכנית שבה תשתתף כך שנוכל לשפר אותה בעתיד .לכן נבקשך
למלא את השאלון בתשומת לב .בשאלון זה אין תשובות נכונות או שגויות ,חשובה רק עמדתך האישית .רק מנחי התכנית יחשפו
ל תשובותיך (ולא מורים) .השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לבנים ולבנות .תודה על שיתוף פעולה!

בית הספר______________________________ :

שם_________________________ :

כיתה_________________:

מגדר :זכר  /נקבה

.I

באילו מגמות הינך לומד בנוסף למגמת הביולוגיה?
__________________________________________________________________

.II

אילו מקצועות לימוד הינך מעדיף ללמוד? (הקף בעיגול ונמק)
מקצועות "הומניים" (ספרות ,היסטוריה ,תנ''ך).
.1
מקצועות "ריאליים" (מדעים ,מתמטיקה).
.2
אין לי העדפה.
.3
נימוק_____________________________________________________________ :
__________________________________________________________________

.III

אילו מהפעילויות הבאות ,הקשורות במדע ,הינך עושה בשעות הפנאי? (הקף בעיגול)
צופה בסרטים/תוכניות טלוויזיה במדע (ביולוגיה).
.1
שומע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער.
.2
גולש באתרי אינטרנט הכוללים תכנים הקשורים למדע.
.3
מבקר בגן חיות/גן בוטני.
.2
מבקר במוזיאוני המדע/הטבע.
.5
קורא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים מדעיים (ביולוגיים) .
.3
אחר_________________________________:
.1

5

חלק א' – עמדות כלפי מדע/ביולוגיה
אנא ,ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים בסולם
מ ( 0-לא מסכים) עד ( 01 -מסכים בהחלט).
סמן  Xבמשבצת המתאימה להערכתך מול כל היגד

№

מידת ההסכמה:

היגדים:

אני מתעניין בתחומים הבאים בביולוגיה:
1.1

ביולוגיה של אדם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

אקולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

ביולוגיה של תא

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

מיקרואורגניזמים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

אבולוציה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

תורשה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

בעתיד נראה לי שאהיה מעוניין להקדיש זמן רב יותר לדברים הבאים:
2.1

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים
ביולוגיים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

לצפות בסרטים/תוכניות טלוויזיה בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר מדעי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

להשתתף במחקר מדעי אמיתי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.5

לבקר במוזיאוני המדע/הטבע

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר בגן חיות/גן בוטני

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.1

להכיר מקצועות שונות שקשורות בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

עמדותיי כלפי ביולוגיה:
3.1

אני אוהב ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לדעתי ,מחקר בביולוגיה הוא דבר משעמם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.3

אני נהנה ללמוד ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

הייתי בוחר בעיסוק הקשור במדע/ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

6

חלק ב' – הבנה אודות מחקר מדעי/ביולוגי
2.1

יש לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק.

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים מושפעים מחברה ותרבות

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

פיתוחים טכנולוגיים יכולים להוביל לפריצות דרך
במחקר בסיסי

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים לעיתים רחוקות משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.5

במדעי הטבע קיימת שיטת חקר אחידה המשותפת לכל
תחומי המחקר

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

7

2.3

ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע משנים קודמות

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.1

באקולוגיה ובביולוגיה תאית משתמשים באותו סוג של
החקר המדעי

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
__ ___________________________________________________________________
2.3

ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא משתנה עם הזמן

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.9

מחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין מדענים
ואינו מסתפק בעבודה של חוקרים יחידים

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
 2.16מדענים אינם מושפעים מסמכות אחרת (ממשלה ,חברה01 ,
דת ועוד) פרט למדע עצמו

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

אנו מודים לך מאוד על מילוי השאלון הזה.
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 2.2שאלון מסכם לקבוצת ניסוי
שאלון לתלמידים
לשימוש משרדי:

P S N

לתלמיד/ה שלום רב,
לאחר סיום תוכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" חשובה לנו מאוד עמדתך כלפי התוכנית כדי שנוכל לשפר אותה.
תודה על שיתוף פעולה!

בית הספר______________________________ :

כיתה_________________:

שם_________________________ :

חלק א – עמדות כלפי התוכנית
 .1ממה נהנית בתוכנית? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .2ממה לא נהנית בתוכנית?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .3במה התוכנית עזרה לך?________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .2מה היית מציע לשפר בתוכנית?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .5מה לדעתך כדאי להשאיר?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .3ציין חוויה משמעותית שחווית במהלך השתתפות בתוכנית_______________________________:
_______________________________________________________________________________

אנא ,ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים בסולם
מ ( 0-לא מסכים) עד ( 01 -מסכים בהחלט).
הקף בעיגול את המשבצת המתאימה להערכתך מול כל היגד

9

№

מידת ההסכמה:

היגדים:

בביקור במעבדות המחקר הזדמן לי:
1.1

להכיר את אוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר
מדעי

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

להכיר את המבנה והציוד של מעבדת מחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

להכיר נושאי המחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

לראות מקרוב איך חוקרים עובדים במעבדה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

להכיר חוקרים/תלמידי מחקר

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

להכיר סוגים שונים של מחקר בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

חלק ב' – עמדות כלפי מדע/ביולוגיה
№

מידת ההסכמה:

היגדים:
 .1אני מתעניין בתחומים הבאים בביולוגיה:

1.1

ביולוגיה של אדם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

אקולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

ביולוגיה של תא

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

מיקרואורגניזמים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

אבולוציה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

תורשה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

בעתיד נראה לי שאהיה מעוניין להקדיש זמן רב יותר לדברים הבאים:
2.1

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים
ביולוגיים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

לצפות בסרטים/תוכניות טלוויזיה בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר מדעי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

להשתתף במחקר מדעי אמיתי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.5

לבקר במוזיאוני המדע/הטבע

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר בגן חיות/גן בוטני

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.1

להכיר מקצועות שונות שקשורות בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

עמדותיי כלפי ביולוגיה:
3.1

אני אוהב ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לדעתי ,מחקר בביולוגיה הוא דבר משעמם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.3

אני נהנה ללמוד ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

הייתי בוחר בעיסוק הקשור במדע/ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

10

חלק ג' – הבנה אודות מחקר מדעי/ביולוגי

2.1

יש לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק.

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים מושפעים מחברה ותרבות

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

פיתוחים טכנולוגיים יכולים להוביל לפריצות דרך
במחקר בסיסי

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים לעיתים רחוקות משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.5

במדעי הטבע קיימת שיטת חקר אחידה המשותפת לכל
תחומי המחקר

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

11

2.3

ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע משנים קודמות

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.1

באקולוגיה ובביולוגיה תאית משתמשים באותו סוג של
החקר המדעי

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא משתנה עם הזמן

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.9

מחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין מדענים
ואינו מסתפק בעבודה של חוקרים יחידים

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
 2.16מדענים אינם מושפעים מסמכות אחרת (ממשלה ,חברה01 ,
דת ועוד) פרט למדע עצמו

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

אנו מודים לך מאוד על מילוי השאלון הזה.
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 2.2שאלון מסכם לקבוצת ביקורת 1#
שאלון לתלמידים
P S B 0

לשימוש משרדי:

לתלמיד/ה שלום רב,
התשובות לשאלון זה חשובות לצורך מחקר בהוראת המדעים לכן נבקשך למלא את השאלון בתשומת לב .בשאלון זה אין תשובות
נכונות או שגויות ,חשובה רק עמדתך האישית .רק חוקרים יחשפו לתשובותיך (ולא מורים) .השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות
לבנים ולבנות .תודה על שיתוף פעולה!

בית הספר______________________________ :

כיתה_________________:

שם_________________________ :

חלק א' – עמדות כלפי מדע/ביולוגיה
אנא ,ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים בסולם
מ ( 0-לא מסכים) עד ( 01 -מסכים בהחלט).
סמן  Xבמשבצת המתאימה להערכתך מול כל היגד

№

מידת ההסכמה:

היגדים:

אני מתעניין בתחומים הבאים בביולוגיה:
1.1

ביולוגיה של אדם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

אקולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

ביולוגיה של תא

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

מיקרואורגניזמים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

אבולוציה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

תורשה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

בעתיד נראה לי שאהיה מעוניין להקדיש זמן רב יותר לדברים הבאים:
2.1

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים
ביולוגיים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

לצפות בסרטים/תוכניות טלוויזיה בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר מדעי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

להשתתף במחקר מדעי אמיתי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9
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2.5

לבקר במוזיאוני המדע/הטבע

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר בגן חיות/גן בוטני

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.1

להכיר מקצועות שונים שקשורות בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

עמדותיי כלפי ביולוגיה:
3.1

אני אוהב ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לדעתי ,מחקר בביולוגיה הוא דבר משעמם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.3

אני נהנה ללמוד ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

הייתי בוחר בעיסוק הקשור במדע/ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.5

הייתי רוצה להשתתף במחקר מדעי (כחוקר)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

חלק ב' – הבנה אודות מחקר מדעי/ביולוגי
2.1

יש לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק.

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים מושפעים מחברה ותרבות

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
____________ _________________________________________________________
2.3

פיתוחים טכנולוגיים יכולים להוביל לפריצות דרך
במחקר בסיסי

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים לעיתים רחוקות משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם
14

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.5

במדעי הטבע קיימת שיטת חקר אחידה המשותפת לכל
תחומי המחקר

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.3

ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע משנים קודמות

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.1

באקולוגיה ובביולוגיה תאית משתמשים באותו סוג של
החקר המדעי

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא משתנה עם הזמן

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.9

מחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין מדענים
ואינו מסתפק בעבודה של חוקרים יחידים

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
15

_____________________________________________________________________
 2.16מדענים אינם מושפעים מסמכות אחרת (ממשלה ,חברה01 ,
דת ועוד) פרט למדע עצמו

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק_________________________________________________________ _______:
_____________________________________________________________________
אנו מודים לך מאוד על מילוי השאלון הזה.
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 2.2שאלון מסכם לקבוצת ביקורת 2#
שאלון לתלמידים
P S B 2

לשימוש משרדי:

לתלמיד/ה שלום רב,
לאחר סיום תוכנית של קריאת מאמרים חשובה לנו מאוד עמדתך כלפי התוכנית כדי שנוכל לשפר אותה.
תודה על שיתוף פעולה!

בית הספר______________________________ :

כיתה_________________:

שם_________________________ :

חלק א – עמדות כלפי התוכנית (קריאת מאמרים)
 .1ממה נהנית בתוכנית? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .2ממה לא נהנית בתוכנית?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .3במה התוכנית עזרה לך?________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .2מה היית מציע לשפר בתוכנית?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .5מה לדעתך כדאי להשאיר?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .3האם רמת המאמרים התאימה לך?_______________________________________________:
_______________________________________________________________________________
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חלק ב' – עמדות כלפי מדע/ביולוגיה
אנא ,ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים בסולם
מ ( 0-לא מסכים) עד ( 01 -מסכים בהחלט).
הקף בעיגול את המשבצת המתאימה להערכתך מול כל היגד

№

מידת ההסכמה:

היגדים:

אני מתעניין בתחומים הבאים בביולוגיה:
1.1

ביולוגיה של אדם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

אקולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

ביולוגיה של תא

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.2

מיקרואורגניזמים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.5

אבולוציה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

1.3

תורשה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

בעתיד נראה לי שאהיה מעוניין להקדיש זמן רב יותר לדברים הבאים:
2.1

לקרוא עיתונים/ספרים שמתארים מחקרים
ביולוגיים

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

לצפות בסרטים/תוכניות טלוויזיה בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר במעבדות שבהן נערך מחקר מדעי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.2

להשתתף במחקר מדעי אמיתי (ביולוגי)

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.5

לבקר במוזיאוני המדע/הטבע

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לבקר בגן חיות/גן בוטני

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.1

להכיר מקצועות שונות שקשורות בביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

2.3

לשמוע הרצאות מדעיות מכוונות לנוער

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

עמדותיי כלפי ביולוגיה:
3.1

אני אוהב ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

לדעתי ,מחקר בביולוגיה הוא דבר משעמם

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.3

אני נהנה ללמוד ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

3.2

הייתי בוחר בעיסוק הקשור במדע/ביולוגיה

16

1 2 3 2 5 3 1 3 9

18

חלק ג' – הבנה אודות מחקר מדעי/ביולוגי

2.1

יש לערוך מחקר מדעי רק במקרים בהם קיימת סבירות
גבוהה שתוצאותיו יובילו לפיתוחים יישומיים בעתיד
הקרוב או הרחוק.

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים מושפעים מחברה ותרבות

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

פיתוחים טכנולוגיים יכולים להוביל לפריצות דרך
במחקר בסיסי

9

01

7

8

5

6

3

4

0

2

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.2

מדענים לעיתים רחוקות משתפים חוקרים אחרים
בתוצאות מחקריהם

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.5

במדעי הטבע קיימת שיטת חקר אחידה המשותפת לכל
תחומי המחקר

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
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2.3

ידע מדעי מודרני מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות בטבע בהשוואה לידע משנים קודמות

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.1

באקולוגיה ובביולוגיה תאית משתמשים באותו סוג של
החקר המדעי

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
2.3

ידע מדעי הוא נכון ,מדויק ולא משתנה עם הזמן

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

2.9

מחקר מדעי מתבצע באמצעות קיום שיח בין מדענים
ואינו מסתפק בעבודה של חוקרים יחידים

01

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
 2.16מדענים אינם מושפעים מסמכות אחרת (ממשלה ,חברה01 ,
דת ועוד) פרט למדע עצמו

9

8

7

6

5

4

3

2

0

נימוק________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________

אנו מודים לך מאוד על מילוי השאלון הזה.
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נספח 2
פרוטוקול לראיון
 .1כיצד היית מתאר את חווייתך מהתוכנית?
 .2מהו החלק שהכי אהבת?
 .3מה החלק ממנו לא נהנית?
 .2מה הרגשת כשהיית במעבדת אקולוגיה?
 .5מה הרגשת כשהיית במעבדת תאי גזע?
 .3מה היית מציע לשנות במבנה התוכנית (פתיחה ,ביקור ,סיכום)?
 .1מה היית מציע להשאיר במבנה התוכנית (מבנה ,ביקור ,סיכום)?
 .3האם ההשתתפות בתוכנית תורמת ללימודי הביולוגיה בכיתה?
 .9א .האם אתה מחשיב את עצמך כתלמיד בעל נטיות ריאליות או הומאניות ? מדוע?
ב .האם לדעתך זה יכול לנבוע מחוסר היכרות עם כלל התחומים?
 .16האם ביולוגיה כתחום מדעי מעניין אותך בפני עצמו ולעומת תחומי מדע אחרים?
 .11האם מחקר בביולוגיה הינו תחום שמעניין אותך והיית רוצה להעמיק את ידיעותיך לגביו?
 .12מהם מטרות המחקר הביולוגי?
 .13מהם ההבדלים אם קיימים במטרות בין מחקר אקולוגי למחקר בביולוגיה של התא?
 .12האם מוצדק לערוך מחקר שלא ניתן לראות השלכות יישומיות מידיות?
 .15האם כלל המחקר הביולוגי מתנהל באותה המתכונת מבחינת שלבי ושיטות המחקר?

 .13מהם ההבדלים (אם יש כאלה) בין שיטות המחקר בביולוגיה של התא ובאקולוגיה?

21

נספח 2
יומן למורה
שם המורה__________________________:

רקע בית ספרי:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
רקע כיתתי:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
שלבי התכנית:

תאריך
הביצוע:

תיאור ההתרחשות בכיתה:

קריאת מאמרים
מדעיים

הצגת מצגת

בניית שאלות
לחוקרים

22

הערות  /המלצות:

ביקור במעבדות

סיכום בכיתה

מהי לדעתכם תרומת התוכנית לתהליך הוראת הביולוגיה?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

באילו אופנים תרמה התוכנית לתלמידים (בתחום הלימודי ,החברתי ,הרגשי ועוד)?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

מה היו הקשיים ביישום התוכנית בכיתה?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

23

האם היית משתתף בתוכנית פעם נוספת? נמק.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

המלצות כלליות אודות התוכנית:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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נספח 5
חומרי למידה לעצוב ראשוני של יחידת לימוד
"תלמידים פוגשים מדע אותנטי"
 5.1מאמרים לתלמידים
מאמר  – 0מעבדת תאי גזע
השפעה של שמונה גורמי גידול על התמיינות תאים
שמקורם בתאי גזע אנושיים
מבוא:
תהליך ההתפתחות העוברית מתחיל מתא מופרה אחד .בעובר המתפתח יש גדל של מספר התאים על ידי חלוקות תאים
רבות ונוצרים רקמות ואברים על ידי התמיינות תאים.

תאי גזע עובריים מופקים מעוברים בשלבים מוקדמים מאוד של ההתפתחות וניתן לגדלם כתרבית תאים
( 0 )Cell cultureבתנאים מבוקרים במעבדה מחוץ לגוף היצור החי.
המקור של תאי גזע עובריים למטרות מחקר במרבית המקרים הוא עוברים עודפים המתקבלים בהפריה חוץ גופית
("הפריית מבחנה") ולכן הפקת תאי גזע עובריים מבני אדם הייתה תלויה בשיפור טכניקות הפריה חוץ-גופית ובשימור
עוברים .חשוב לזכור שקיים גם שימוש בתי גזע עובריים למטרות מחקר שמקורם בבעלי חיים כגון עכברים.
תאי גזע מתאפיינים בשתי תכונות עיקריות (ראה איור :)1
 .1יכולת התרבות עצמית בלתי מוגבלת בתרבית תאים.
 .2יכולת ההתמיינות (יצירת תא בוגר בעל תפקוד ייחודי מתא אם כללי) לכל סוגי התאים בגוף כגון תאי
דם ,תאי שריר ,תאי עצב ועוד.

איור  : 0תכונות תאי גזע עובריים.
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התמיינות תאים באה לידי ביטוי הן במבנה התאים והן בתפקודם .במהלך ההתמיינות מתבטאים גנים האופייניים
לסוגי תאים מסוימים כגון גנים האופייניים לתאי דם לבנים כמו גנים לנוגדנים.
כאשר מגדלים תאי גזע עובריים בתרבית בתנאים מסוימים (טמפרטורה מתאימה ,ריכוז מלחים מתאים ועוד) נוצרים

צברי תאים אשר הופכים לאחר מספר ימים לגופיפים דמויי שלפוחית הנקראים גופיפים עובריים ()Embryoid bodies

4

(ראה איור .)2

איור  : 2שלבי יצירת גופיפים עובריים במבחנה.

על מנת שתאי גזע עובריים יוכלו לשמש לצורכי מחקר בסיסי ומחקר יישומי (כגון מחקר רפואי) יש לפתח טכניקות
שיאפשרו לכוון את ההתמיינות באופן ספציפי .אחת הדרכים להשגת מטרה זו היא גידול תאים בתמיסה המכילה
חלבונים מיוחדים המשפיעים על גדילת התא והתפתחותו ונקראים גורמי גידול ( 5)Growth factorsשבאופן טבעי
משרים בתאי גזע התמיינות לסוג תאים מבוקש.
בשנת  2666במעבדה של פרופ' ניסים בנבניסטי (ראה תמונה  )1ערכו מחקר שמטרתו הייתה לבצע סקירה של השפעות
גורמי גדילה שונים על התמיינות תאי גזע עובריים ולהעריך את יכולתם לבקר התמיינות של תאים אלה ובכך לפתח
יכולת לכוון התמיינות לסוגי תאים רצויים בתנאי גידול בתרבית תאים.
שאלת המחקר:
מהי השפעת הוספת גורמי גידול שונים על התמיינות תאי גזע עובריים בתנאי תרבית?
מערך המחקר:
במטרה לענות על שאילת המחקר ביצע צוות החוקרים מחקר שכלל  2שלבים ,כאשר כל שלב מאופיין במטרותיו

ושיטות ספציפיות .להלן פירוט של שלבי המחקר:
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שלב :0

גידול תאי גזע עובריים
ממקור אנושי בתנאי תרבית
להיווצרות של גופיפים
עובריים.

בדיקת ביטוי גנים
לקולטנים (Receptors
לפקטורי הגידול בשלב
הוספתם לתרבית התאים
)6

שלב :2

במטרה

(גופיפים עובריים בני
חמישה ימים).

שלב :3

שלב :4

בחינת המורפולוגיה
( 7)Morphologyשל תאי
גזע שהתמיינו בהשפעת
גורמי גידול שונים (טיפול)
לעומת תאי ג\ע עובריים
שהתמיינו ללא הוספת

בדיקת ביטוי גנים
האופייניים לסוגי תאים
שונים שגדלו תחת השפעת
פקטורי גידול שונים
(טיפול) לעומת תאי גזע
עובריים שהתמיינו ללא
הוספת פקטורי גידול

במטרה

לבדוק האם בשלב בו
מוספים פקטורי הגידול
לתרבית התאים קיימים
הקולטנים לגורמים אלה
ובכך לוודא שלתאים יש
את היכולת להגיב לגורמי
הגידול.

לבדוק את השפעת פקטורי
הגידול על מורפולוגית
התאים-

באמצעות

מיצוי  RNAמהתאים,
סינתזת  DNAעל תבנית
 ,RNAהכפלת  DNAבשיטת
ה PCR-באופן סלקטיבי
לגנים המקודדים לקולטנים
לפקטורי גידול הנבדקים*.

באמצעות

התבוננות בתרביות תאים
במיקרוסקופ אור ותיאור
צורת התאים.

מבנה התאים.

במטרה

לבדוק את השפעת פקטורי
הגידול על התמיינות תאים
באמצעות בחינת התבטאות
גנים האופייניים לתאים
ספציפיים-תפקוד התאים.

באמצעות

מיצוי  RNAמהתאים,
סינתזת  DNAעל תבנית
 ,RNAהכפלת  DNAבשיטת
ה PCR-באופן סלקטיבי
לגנים המקודדים לקולטנים
לפקטורי גידול הנבדקים*.

* השיטות המחקר לא מפורטות במאמר הנוכחי עקב מורכבותן.

תוצאות:
תוצאות שלב :2
תחילה בחנו את הימצאותם של קולטנים לפקטורי גידול בשלבים שבהם פקטורי גידול מוספים לתרבית (גופיפים
עובריים בני חמישה ימים).
החוקרים ראו שכל שמונת הקולטנים לפקטורי הגידול התבטאו בגופיפים עובריים בני חמשת הימים.
המסקנה משלב זה היא :מכיוון שבתאי גופיפים עובריים מבוטאים הקולטנים לתאים אלה יש את היכולת להגיב
לפקטורי הגידול המוספים לתרבית התאים ולהגיב בהתאם ולכן ניתן לבחון את השפעתם של גורמי גידול אלה על
התמיינות התאים.
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תוצאות שלב :3
התמיינות התאים נבחנה מבחינת מורפולוגית התאים.
לאחר עשרה ימים של הדגרה וחשיפה רצופה לפקטורי גידול נצפו במיקרוסקופ ונראה שהיו ביניהם תאים שונים אלה
מאלה במבנה .ללא פקטורי גדילה (ביקורת) ,תאים מתמיינים באופן ספונטני לסוגי תאים מגוונים והוספת פקטורי גידול
מייצרת מורפולוגיות בשלות יותר כגון תאי עצב וכמו כן אוכלוסיית התאים אחידה יותר לעומת הביקורת (ראה איור .)3
חשוב להוסיף שבחלק מהמקרים לא ניתן היה לזהות בוודאות את סוג התאים לפי מורפולוגיות התאים ולכן ניתן היה
לתאר תאים אלה בקווים כלליים.
.IIIתאים דמויי תאי שריר
.UUU

 .VIתאים גדולים ומעוגלים

 .IIתאים בעלי גרעין בולט

 .Iתאי גזע עובריים (ביקורת)

.Vתאים דמויי פיברובלסטים

 .IVתאים דמויי תאי עצב

8

()Fibroblasts

איור  :3מורפולוגיות תאי גזע עובריים שגודלו בתנאים שונים :I .תאי גזע עובריים :VI-II .תאי גזע עובריים שגודלו
בנוכחות פקטורי גדילה שונים .קני מידה 166 :מיקרון.

תוצאות שלב :4
ההתמיינות שנגרמה מהוספת פקטורי גידול נבחנה יותר לעומק על ידי קביעת מידת התבטאות של  22גנים האופייניים
לסוגי תאים שונים.
מתוך  22גנים ספציפיים 13 ,התבטאו בתאי גזע עובריים שגדלו בנוכחות פקטורי גידול .לדוגמא ניתן היה לראות
שבהוספת פקטור בשם  Retinoic acidתאי הגזע התמיינו לתאי שריר ,עצב ותאי עור .קביעה זו אפשרית עקב העובדה
שניתן היה להבחין בתאים שטופלו בפקטור זה בביטוי גנים האופייניים לסוגי התאים הנ"ל.
חשוב לציין שגנים האופייניים לסוגי תאים ספציפיים התבטאו כתוצאה מהוספת מספר פקטורי גידול וכמו כן כל פקטור
גידול גרם לביטוי של מספר גנים אופייניים לתאים מסוגים שונים .רוב הגנים התבטאו גם בתאי גזע עובריים שגדלו
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ללא נוכחות של פקטורי גידול .מכאן ניתן להסיק שסוגי תאים רבים התפתחו מתוך רקמת תאי גזע עובריים ללא צורך
בהוספת פקטורי גידול ממקור חיצוני.
דיון:
תאי גזע עובריים הינם בעלי יכולת להתמיין לסוגי תאים שונים .הבידוד של תאי גזע עובריים משך תשומת לב רבה עקב
העובדה שקיימת אפשרות להשתמש בתאים אלה לחקר בביולוגיה התפתחותית (מחקר בסיסי) ומכך ביישומים רפואיים
כולל השתלת תאים (מחקר יישומי).
על מנת לבדוק האם פקטורי הגידול שיהוו חלק מהניסוי יכולים להשפיע על תאי גזע עובריים ממקור אנושי פרופ'
בנבניסטי ועמיתיו בדקו ראשית כל את הביטוי של הקולטנים על גבי התאים לפקטורי גידול אלה (שלב  .)2כפי שניתן
לצפות מתאי גזע אכן מבטאים טווח רחב של קולטנים המופעלים ע"י פקטורי גידול שונים .מתוך אותו טווח רחב של
פקטורי גידול נבדקה במחקר זה השפעתם של שמונה פקטורים על התמיינות תאי גזע.
היכולת להשרות התמיינות מסוימת הודגמה באמצעות שינויים מורפולוגיים בתאי גזע ממוינים בתרבית (שלב  .)3בחינה
זו של ההתמיינות התייחסה למבנה התאים בלבד .לאחר הדגרה במשך עשרה ימים עם פקטורי גידול מסוגי שונים ,תאי
ג זע עובריים שהתמיינו היו אחידים יותר מבחינת סוגי התאים וכמותם היחסית של תאים מאותו סוג בתרבית הייתה
גדולה יותר לעומת תאי הביקורת שגודלו ללא תוספת של גורמי גידול ממקור חיצוני  .מכאן ניתן ללמוד שהוספת גורמי
גידול לתרבית תאים מסייעת בגידול תאים מסוגים מסוימים וניתן להשתמש בתכונה זו הן למחקר בסיסי והן למחקר
יישומי .במטרה לבדוק התמיינות באמצעות ביטוי גנים נעשתה סקירה של  22גנים האופייניים לסוגי תאים שונים (שלב
 .)4התוצאות הראו ש 13-מתוך  22הגנים שנבחנו מבוטאים בתאי גזע ממוינים .מידע זה מאפשר להצביע על אותם
הפקטורים שמכוונים התמיינות לתאים ספציפיים( .ראה איור .)2
אם משווים התמיינות ללא הוספת פקטורי גידול עם התמיינות בהשפעת פקטורי גידול ניתן לראות שרוב פקטורי הגידול
מעכבים התמיינות לסוגי תאים מסוימים ופעילות העיכוב משמעותית יותר מאשר פעילות ההפעלה .על בסיס מסקנה זו
ניתן לשער שניתן להשיג התמיינות מכוונת יותר גם ע"י שימוש במעכבי גורמי גידול שיפעלו על גורמי גידול חיצוניים
שעלולים להשפיע על תהליך ההתמיינות בכך שיבטלו את פעולת העיכוב שמשרים גורמי גידול מסוימים .מסקנה זו
מהווה את הבסיס לצורת שליטה נוספת בהתמיינות תאים באמצעות מעקבי גורמי גידול.

גורם הגידול
Activin A
תרבית תאים של
גופיפים עובריים בני
תאי שריר

תאי לב

איור  : 4סוגי תאים שגורם הגידול  Activin Aמשרה להתמיינותם.
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המחקר זה מצביע על כך שאף אחד משמונת הגורמים שנבדקו מכוונים התמיינות לסוג תאים אחד אולם יחד עם זאת
ניתן להסיק שסוגים מסוימים שלגורמים יכולים לכוון להתמיינות לקבוצות שונות של תאים.
חשוב לזכור שמהמטרה הן במחקר בסיסי והן במחקר היישומי הינה לפתח יכולת לכוון התמיינות תאים באופן ספציפי
וממצאים אלה הינם שלב ראשון ברכישת יכולת זו.

מקורות:
1. Maya Schuldiner, Ofra Yanuka, Joseph Itskovitz-Eldor, Douglas A. Melton, and Nissim
Benvenisty.(2000) Effects of eight growth factors on the differentiation of cells derived from human
embryonic stem cells. PNAS, 97, 11307-11312.
 .2אורבך א' , .בנבניסטי נ' .)2662( .התא שיודע לעשות הכול .על הפוטנציאל הטמון בתאי גזע עובריים .גליליאו,
.21-31

___________________________________________________________________________________
1

תרבית :גידול תאים שמקורם בגופו של ייצור חי בתנאי מעבדה מבוקרים.

 2תאי גזע עובריים פלוריפוטנטים :תאים היכולים להתמיין לכל אחד מסוגי התאים בגוף בשלבי ההתפתחות העוברית.
3

תאי גזע בוגרים :תאים המהווים מקור לתאים חדשים בגוף היצור הבוגר.

4

גופיפים עובריים :צברי תאי גזע עובריים שנוצרים בתנאי תרבית .צברים אלה מכילים תאי גזע היכולים להתמיין לכל סוגי תאי הגוף.

5

גורמי גידול :חלבונים המשפיעים על גדילת והתפתחות התא.
קולטנים :חלבונים המצויים בקרום התא ,קושרים מולקולות מסוגים שונים ובכך משפיעים על פעילות התא.

7

מורפולוגיה :צורת התא ומבנהו.

8

פיברובלסטים :תאים המרכיבים את רקמת החיבור של הגוף ותפקידם להפריש חומרים שונים לתווך הבין תאי.
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מאמר  – 2מעבדת אקולוגיה (ארכיזואולוגיה)
הקטנה בתפוצת חפרית עין החתול –
עדויות ארכיאולוגיות מתקופת הברונזה בישראל
מבוא:
עדויות ארכיאולוגיות יכולות להרחיב את הבנתנו הודות תפוצתם של מינים שנכחדו ושינויים שאירעו לאחרונה במגוון
המינים .עדויות אלה מהווים ישויות מחקר מורכבות עקב ייחודיותם וחוסר האפשרות לשכפלם.
ההשוואה של תפוצת מינים מודרניים עם תפוצתם של אבותיהם הינה חיונית להערכה מדויקת של השפעת שינויי
אקלים ומעשי האדם והשלכותיהם הסביבתיות על מבנה החברות של בעלי חיים מודרניים .קיימת אפשרות להתייחס
למחקר זה בהיבטי מחקר בסיסי עקב תרומתו להבנת השינויים בתפוצת מינים ובהיבט מחקר יישומי בהבנת השפעתו
של האדם על תנאי הסביבה ופיתוח אסטרטגיות לשימור הסביבה דו חיים מתאימים במיוחד למטרת השוואה זו מכיוון
שהם נחשבים כסמנים מהימנים של תנאי הסביבה בסביבות מחייה מימיות ויבשתיות ,מתאימים במיוחד לתיאור תנאי
סביבה מקומיים ומציגים קצב איטי של שינויים התפתחותיים לאורך הדורות .בנוסף לכך ,הדרישות של דו חיים רבים
מסביבתם הינן ידועות היטב וקיימת הנחה שאותן הדרישות שאנו רואים כיום מאפיינות גם אבותיהם הקדומים יותר.
במאמר זה מוצגות שני דוגמאות לחפירות ארכיאולוגיות בהן נמצאו עדויות (מאובנים) לדו-חיים בתקופות שונות בעבר.
את תפוצת המאובנים ניתן להשוות עם תפוצת המינים בהווה ומתוך כך לנסות ולשחזר את שינוי בתנאי הסביבה
ומעורבותו של האדם בתהליכי שינוי אלה.

מערת ערה :תיאור
דוגמא לשימוש בדו חיים לצורך ההשוואה של טווח המחייה של מינים מודרניים לבין טווח המחייה של אבותיהם ניתן
לראות במחקר המתייחס לשארים של בעלי חיים מהסדרה של חסרי זנב ( 0)anuraשנמצאו בחפירות במערת קבורה
באזור ערה (גליל תחתון) שמתוארכות כשייכת לתקופת הברונזה המאוחרת

(.2 )late bronze age

מערת ערה :תוצאות
מערת הקבורה הכילה שארים של  23בני אדם ,ביניהם בוגרים ובני נוער .שארים של  anuraנמצאו ב 13-כדי חרס
במערת הקבורה .שארים אלה שויכו ל 2-מיני דו חיים וכמו כן כללו עצמות רבות שלא ניתן לשייך למין מסוים של דו
חיים .דוגמאות לעצמות שנמצאו ניתן לראות באיור .1
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איור  :0מגוון עצמות שנמצאו במערת קבורה ערה .עצמות  A-Dשייכות לחפרית עין החתול :A,B .עצמות הלסת:C,D ,
עצמות הגלגולת .עצמות  E-Hשייכות לקרפדה ירוקה – E-H .עצמות האגן.

החוקרים הציעו השערות שונות לדרך בה הגיעו שארי ה anura-למערה .ככל הנראה מדובר במינים פולשים למערה
וזאת עקב העדר סימני עיכול על עצמות דו החיים שהיו נוצרות בקיבות טורפיהם .פלישה זו ניתן להסביר כחיפוש אחר
מחסה בקיץ החם והיבש.

מערת ערה :דיון ומסקנות
בהווה הקרפדה הירוקה ( 3(Bufo viridisהינו מין נפוץ בארץ ,לעומת חפרית עין החתול (( Pelobates (syriacusראה
איור  )2שמאכלסת את צפון המדינה בלבד בשלושה אזורי מחייה מבודדים.

איור  :2חפרית עין החתול
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אזורים אלה מהווים את הגבול הדרומי של תפוצת חפרית עין החתול מכיוון שהאוכלוסייה בירדן ככל הנראה נכחדה
(אין תצפיות של המין מאז  .)1932השארים שנמצאו בצפון ישראל ממלאים את הפער בין הטווח הדרומי ביותר המבודד
מהטווח המודרני והטווח בגבול עם לבנון המחזק את הטענה שהיה רצף טריטוריאלי אל תוך ישראל והצטמקותו
בתקופה היחסית מוקדמת המתרחשת גם בימים אלה.
ניתן לראות את תפוצת חפרית עין החתול כיום בישראל באיור .3

איור  : 3אזורי תפוצת חפרית עין החתול (אפור – נוכחות של החפרית כיום).
טענה זו ניתן לבסס גם באמצעות העובדה שמערת ערה שהינה המערה המאוחרת ביותר מבין אלה שנחקרו הינה
הקרובה ביותר לטווח המודרני .אולם יש לזכור שהמידע שמתקבל ממחקר מאובנים הינו פחות המשכי מבחינת פיזור
גיאוגרפי לעומת עדויות על מינים קיימים ותפוצתם.
חפרית עין החתול נראית פחות סלקטיבית לעומת החפרית המצויה באשר לסוג הקרקע מכיוון שאינה נפוצה רק
בקרקעות רכות אלא גם בקרקעות קשות כגון חרסית וחלוקי נחל .בגבולות הדרומיים והמזרחיים לפחות של טווח
המחייה של חפרית עי ן החתול היא מאכלסת גם אזורים מדבריים למחצה ואפילו אזורי מליחות שמוצפים לעיתים במי
ים .למטרות רביה ,מין זה מעדיף גדות נחלים ואגמים של מים מתוקים .דו חיים אלו יכולים להתרבות בקלות יחסית
רחוק ממקום ההפריה (עד  1ק"מ) .גמישות אקולוגית זו יכולה להסביר את התפוצה הרחבה של מין זה שנראתה בעבר
באזורי דרום מזרח אירופה ודרום מערב אסיה – מהרי הבלקן ועד הים הכספי.
הטווח המודרני מאופיין בפערים אדירים ומספר אוכלוסיות מבודדות .התכווצות זו נראית יחסית מאוחרת.
סביר מאוד להניח שגורמים בקשורים לפעילות אנושית השפיעו באופן ניכר על תפוצת הדו חיים באזור זה בצורת ייבוש
בריכות ששימשו לגידול ,בנייה לאורך גדות נהרות ואגמים ושינוי ביוטופים על ידי חקלאות
ופעילות עירונית .גורמים אלה מהווים איום ממשי להישרדות ארוכת הטווח של אוכלוסיית הדו חיים בישראל.
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אנליזה מדויקת של תפוצת המאובנים והשינויים הסביבתיים המתרחשים באזור צריכה להוות שיקול בתכנון של שימור
ואכלוס מחדש של מינים שונים באזור.

מערת היונים :תיאור
בנוסף למערה באזור ערה קיימות מערות קדומות יותר (פרהיסטוריות) בהן נמצאו מאובנים של דו-חיים .אחת המערות
הינה מערת היונים ,הממוקמת צפונית לעכו (ראה איור  .)2את החפירות במערת היונים
ביצעה קבוצה בראשותו של פרופ' איתן צ'רנוב שעבד כחוקר מוביל בתחום האקולוגיה באוניברסיטה העברית וייסד את
האוסף הלאומי של מאובנים שהיום מהווה חלק מהמעבדה של ד'"ר רבקה רבינוביץ'.

איור  :4מיקום מערת היונים ,נוף מערת היונים.

מערת היונים :תוצאות
מערה זו מורכבת משני חללים עיקריים ומשערים שייתכן והיו חללים נוספים בתקופות מוקדמות יותר .בדומה למערת
הקבורה באזור ערה ,גם במקרה זו נמצאו במערה מספר שלדים אנושיים שונים .השלדים האנושיים ושלדי בעלי החיים
שחיו בהקשר לבני אדם (פרות ועוד) נמצאו בשכבה מוקדמת יותר בקרקע לעומת שלדי בעלי החיים הקטנים (כמו דו-
חיים) שנמצאו שייכים לתקופות עתיקות יותר במקום .רוב השלדים שנמצאו במקום זוהו כשייכים ליונקים ,מכרסמים,
זוחלים ,ציפורים ודו-חיים.
מבין עצמות דו-החיים שזוהו ניתן למצוא גם את הקרפדה הירוקה ( )Bufo viridisואת חפרית עין החתול ( Pelobates
.)syriacus
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מערת היונים :דיון ומסקנות
עיקר השלדים זוהו כשייכים לקרפדה הירוקה .מתוך ממצאים אלה ניתן היה לשער שבאותה תקופה נוצרו בריכות
חורפיות אולם לא ניתן היה למצוא מאגרי מים קבועים באזור .השערה זו נובעת מהעבודה שלא נמצאו שלדים של
צפרדע הנחלים ( )Rana ridibundaשזקוקה למחייתה למאגרי מים קבועים ,לעומת חפרית עין החתול שמתקיימת
במאגרי מים עונתיים.
לפי שכיחות מאובנים של בעלי חיים שונים ניתן להסיק שהחלק הצפוני של מדינת ישראל בעבר היה מכוסה ביער (בין
היתר גם אזור מערת היונים).
לפני תקופת בני האדם שנמצאו במערת היונים לא ניתן למצוא עדות לאכלוס של המערה הן על ידי בני אדם והן על ידי
בעלי חיים .ייתכן והסיבה לכך הייתה הלחות הרבה ששררה במערה עקב דליפה מתמדת של מי גשמים .הנוכחות של דו-
חיים והעדר כמעט מוחלט של זוחלים מאמת את העובדה במערה זו שררו תנאי לחות גבוהה בזמן עונת הגשמים וכנראה
שהשימוש במערה זו היה בתקופות יבשות בלבד.
בזמן בני האדם שנמצאו במערה היער הים תיכוני התפרש על שטח גדול יותר לעומת היום .אולם הכיסוי לא היה
מושלם .בקרחות יער הצטברו בריכות חורף בהם התקיימו מיני דו-חיים שונים ביניהם חפרית עין החתול והקרפדה
הירוקה אולם לא היו קיימים מאגרי מים קבועים .מאז תקופה זו ועד היום ניתן לראות תהליך של התפשטות המדבר
לכיוון צפון .כמו כן ניתן לראות הצטמצמות של אזורי כיסוי היער הים תיכוני.
מעניין לציין שמערת היונים ממוקמת באזור שכיום אינו מהווה בית גידול של חפרית עין החתול וזאת עקב שינויים
סביבתיים טבעיים ואלו הנגרמים על ידי פעילות אנושית .מסקנה זו לגבי תפוצת חפרית עין החתול ומיני דו-חיים
אחרים שפכה אור על תנאי הסביבה הקדומים ועל הגורמים השונים שגרמו לשינוי בתפוצת בעלי החיים השונים ובכך
יתאפשר להבין בצורה מעמיקה יותר את השפעות השינויים הטבעיים ואלו המושרים על ידי בני אדם על בתי הגידול
השונים בפרט ועל תנאי הסביבה בכלל.

מקורות:
1. Bar-Yosef, O. & E. Tchernov. (1966). Archaeological findings and the fossil faunas of the Natufian and
Microlothics industries at Hayonim cave, western Galilee, Israel. Israel Journal of Zoology, 15, 104-140.
2. Delfino Masimo, Guy Bar-Oz, & Lior Weissbrod .(2007). Recent shrinkage of the range of the Eastern
Spadefoot Toad, Pelobates syriacus (Amphibia: Anura): archeological evidence from the Bronze Age in
Israel. Zoology in the Middle East, 40, 45-52.
____________________________________________________________________________
 0חסרי זנב ( - )anuraסדרת בעלי חיים ממחלקת הדו-חיים הכוללת את הצפרדעים והקרפדות.
 2תקופת הברונזה המאוחרת ( – )late bronze ageתקופה בשנים  1366-1266לפני הספירה.
 – Bufo viridis 3סימון סיסטמטי מקובל ,המילה הראשונה מתייחסת לסוג והשנייה למין.
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 5.2דף עבודה  -השוואה בין מאמרי מחקר
מלאו את הטבלה על סמך המאמרים המדעיים שקראתם:
(יש להתייחס בנפרד לכל אחד משלבי המחקר)
*עליכם לשמור את הדף ולצרפו לדו''ח מסכם

היבטים להשוואה
מטרת מחקר

מאמר בתאי גזע

ישויות מחקר

שאילות והשערות מחקר

שיטות לאיסוף נתונים
(ניסוי במעבדה ,ניסוי
בשטח ,תצפית במעבדה,
תצפית בשטח ,חזרות,
בידוד משתנים ,גורמים
קבועים)

תוצאות
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מאמר בארכיזואולוגיה

מסקנות

השלכות
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 5.2כרטיסיות

מטרות המחקר
תלמידים יקרים!
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" תבקרו במעבדות מחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של
התא ואקולוגיה.
קיימים  5נושאים לראיון – מטרות המחקר ,שלבי המחקר ,שיטות וחומרים ,תוצאות ומסקנות,
ערכים אקדמיים.
הקבוצה שלכם תעבוד על בניית שאלון לחוקרים בנושא – "מטרות המחקר" .על סמך הידע הקודם
שלכם ומאמרים מדעיים שקראתם תכינו שאלון ובו  5-16שאלות הממוקדות במטרות המחקר
הביולוגי .שאלות אפשריות לדוגמא :מי קובע מטרות למחקרים במעבדה שלכם? האם יש מטרות
משותפות לכלל החוקרים שעובדים או שכל חוקר קובע מטרות לעצמו?

בהצלחה!
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שאלון בנושא "מטרות המחקר"

שמות של חברי הקבוצה:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ערכים אקדמיים
תלמידים יקרים!
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" תבקרו במעבדות מחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של
התא ואקולוגיה.
קיימים  5נושאים לראיון – מטרות המחקר ,שלבי המחקר ,שיטות וחומרים ,תוצאות ומסקנות,
ערכים אקדמיים.
הקבוצה שלכם תעבוד על בניית שאלון לחוקרים בנושא – "ערכים אקדמיים" ,כגון חופש אקדמי
(יכולת להביע דעה שאינה מקובלת על חברי הקהילה המדעית) ,הדיון המתקיים בקהילה המדעית,
דרכי הדיווח של תוצאות מחקרים (מאמרים ,כנסים מדעיים) .על סמך הידע הקודם שלכם
ומאמרים מדעיים שקראתם תכינו שאלון ובו  5-16שאלות הממוקדות בערכים אקדמיים .שאלות
אפשריות לדוגמא :האם אתם עובדים בשיתוף פעולה עם מעבדות אחרות? כיצד אתם מיידעים
מדענים אחרים על תוצאות המחקרים אותם אתם עורכים?

בהצלחה!
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שאלון בנושא "ערכים אקדמיים"
שמות של חברי הקבוצה:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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שיטת
תלמידים יקרים!
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" תבקרו במעבדות מחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של
התא ואקולוגיה.
קיימים  5נושאים לראיון – מטרות המחקר ,שלבי המחקר ,שיטות וחומרים ,תוצאות ומסקנות,
ערכים אקדמיים.
הקבוצה שלכם תעבוד על בניית שאלון לחוקרים בנושא – "שיטות וחומרים" .על סמך הידע הקודם
שלכם ומאמרים מדעיים שקראתם תכינו שאלון ובו  5-16שאלות הממוקדות בשיטות וחומרים של
המחקר הביולוגי .שאלות אפשריות לדוגמא :כיצד חוקר בוחר את השיטות לביצוע המחקר מתוך
מגוון השיטות הקיימות? האם יש חוקרים שמתמחים בשיטות מסוימות?

בהצלחה!

42

שאלון בנושא "שיטות וחומרים"
שמות של חברי הקבוצה:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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שלבי המחקר
תלמידים יקרים!
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" תבקרו במעבדות מחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של
התא ואקולוגיה.
קיימים  5נושאים לראיון – מטרות המחקר ,שלבי המחקר ,שיטות וחומרים ,תוצאות ומסקנות,
ערכים אקדמיים.
הקבוצה שלכם תעבוד על בניית שאלון לחוקרים בנושא – "שלבי המחקר" .על סמך הידע הקודם
שלכם ומאמרים מדעיים שקראתם תכינו שאלון ובו  5-16שאלות הממוקדות במהלך ושלבי המחקר
הביולוגי .שאלות אפשריות לדוגמא :האם סדר שלבי המחקר נשמר קבוע במהלך המחקר? האם
שאילת המחקר יכולה להשתנות במהלך המחקר?

בהצלחה!
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שאלון בנושא "שלבי המחקר"

שמות של חברי הקבוצה:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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תוצאות ומסקנות
תלמידים יקרים!
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" תבקרו במעבדות מחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של
התא ואקולוגיה.
קיימים  5נושאים לראיון – מטרות המחקר ,שלבי המחקר ,שיטות וחומרים ,תוצאות ומסקנות,
ערכים אקדמיים.
הקבוצה שלכם תעבוד על בניית שאלון לחוקרים בנושא – "תוצאות ומסקנות" .על סמך הידע
הקודם שלכם ומאמרים מדעיים שקראתם תכינו שאלון ובו  5-16שאלות הממוקדות בתוצאות
ומסקנות של המחקר הביולוגי .שאלות אפשריות לדוגמא :האם המסקנות שאתם מסיקים
מבוססות על חזרות המתבצעות במהלך המחקר? האם קיימת אפשרות על סמך תוצאות המחקר
לנסח הצהרות כלליות?

בהצלחה!
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שאלון בנושא "תוצאות ומסקנות"
שמות של חברי הקבוצה:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 5.2חומר עזר לתלמיד
כרטיסיות וחומר עזר

כרטיסיות:

חומר עזר המתאים לכרטיסיה:

מטרות המחקר

מחקר בסיסי ומחקר יישומי

שלבי המחקר

מושגי יסוד במחקר מדעי

שיטות וחומרים

מושגי יסוד במחקר מדעי (רק מושגים רלוונטיים) ,מדעים היסטוריים ומדעים ניסויים

תוצאות ומסקנות

מושגי יסוד במחקר מדעי (רק מושגים רלוונטיים) ,מדעים היסטוריים ומדעים ניסויים

ערכים אקדמיים

ערכים אקדמיים

ההבדלים בין המדעים ההיסטוריים והמדעים הניסויים
היסטוריונים ופילוסופים של המדע ,במאה ה ,19-ראו בפיזיקה הניוטונית את "מלכת המדעים" ,ובשיטות
המחקר המדגישות ניסויים שמאפיינות את המדעים הפיזיקאליים את כשיטות המחקר המתארות אל כלל
תחומי המדע ,זה הוביל לכדי הדגשה של תפקיד התצפיות הישירות הנעשות בזמן מניפולציה מבוקרת של תופעות
טבעיות .היה זה מאד נפוץ להאמין כי רק דרך ניסויים שבהם מבוצעת מניפולציה במשתנים בלתי תלויים בזמן
מדידת השינויים במשתנים התלויים ,ניתן להגיע למסקנות מדעיות מהימנות ותקפות.
אולם ,במקביל לכך ,חוקרים אחרים אשר עסקו במהלך המאה ה ,19-בחקר התפתחות כדור הארץ והיקום
הסובב אותו ,החלו לפתח שיטת מחקר נפרדת מהפיזיקאים .מדעי הטבע ההיסטוריים פיתחו מערכת ייחודית של
כלים מתודולוגיים מדעיים ,בהם הם השתמשו לשחזור אירועי העבר .אולם ,למרות זאת ,אפילו היום קיימים
מדענים שאינם מקבלים את השונות המדעית הזו ,ולפעמים אף מבטלים בזלזול את המדעים ההיסטוריים בטענה
שהם "פחות מדעיים" מהמדעים הניסויים .תפיסה זו של מתודה מדעית יחידה ,המוטית במידה רבה לכיוון של
זו בה נעשה שימוש ע"י פיזיקאים ,שלטה ,אצל רוב המדענים ,כמעט לאורך כל המאה העשרים.
נטייה זו כנגד המדעים ההיסטוריים הותירה הרבה אנשים ,כולל מחנכים המלמדים מדע ,עם הרושם הכללי
שהמדעים ההיסטוריים חסרים במידה זו או אחרת את היסודיות המאפיינת את המדעים הניסויים .אולם ,לדעת
פילוסופים מודרניים רבים חשיבה זו היא מוטעית ,כיוון שהיא איננה לוקחת בחשבון את העובדה,
שהמתודולוגיות שפותחו ע"י המדעים ההיסטוריים ,פותחו במיוחד על מנת להתמודד עם בעיות שלא ניתן לפתרן
באופן ניסויי .אחת מבעיות המפתח הללו הינו הטבע הייחודי של הראיות ההיסטוריות אשר נאספות כשרידים
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בלתי מבוקרים במהלך מחקרי השדה .דבר זה ,דרש פיתוח של מערכת חדשה של כלים מתודולוגיים (גם
תיאורטיים וגם מעשיים) אשר תסייע למדענים המתמחים בתחומים אלו להתגבר על מקצת המגבלות של השדה.
בשנים האחרונות ,מספר הולך ועולה של מדענים ,פילוסופים ,ומחנכים החלו לבקר את
רעיון קיומה של מתודה מדעית אחת ולקדם את ההשקפה לפיה מתודות ניסוייות והנמקה המבוססת על ראיות
יכולות ואף חייבות לשחק תפקיד שונה בתחומים שונים .קיים צורך ב"הבנה כללית" יותר של המתודולוגיות של
המדעים ההיסטוריים ובמה הם נבדלים מהמדעים הניסויים "הקלאסיים".
מדע ניסויי אוסף יד ע ע"י ניסויים מבוקרים ,במהלכם נעשית מניפולציה של תופעות טבעיות על מנת לבחון
תיאוריה .תקיפות התיאוריה נמדדת ע"י בדיקת עקביות יכולת החיזוי של הניסויים ,כאשר התיאוריה
האידיאלית היא ביטוי של הצהרה כללית או חוק סיבתי אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות בהקשרים
שונים .בנוסף ,צורת מחקר מסוג זה מוכתבת ע"י הנחת קיומם של ישויות אחידות במהותן כגון אטומים או גנים.
הנחת קיומה של אחידות זו ,או לפחות קירוב לאחידות ,מאפשרת את הניסוח של הצהרות כלליות  /חוקים
כללים באופן עקרוני ,והמתודולוגיה דורשת לפי כך הדירות בניסויים .בניגוד לכך ,מדע היסטורי חוקר גורמים
סופיים הקבורים בעבר ,ואשר ההשפעות שלהם ניתנות להבחנה רק בעקבות שרשראות סיבתיות מורכבות של
מאורעות המשפיעים על העדויות הנאספות על ידי החוקרים בשדה .מכאן משתמע כי העדויות נאספות ע"י
התבוננות בשרידים הנוצרים באופן טבעי( ,כתוצאה מתהליך כלשהו) היות ואיסוף ידע ע"י מניפולציה לרוב
איננו אפשרי כאן (לדוג'  ,אף אחד אינו יכול לחכות מיליוני שנים לתוצאות הניסוי הגיאולוגי).
התמקדות זו על סיבתיות מהעבר מרמזת גם שהמבחן האולטימטיבי לאיכות המחקר במדע היסטורי הינו עד
כמה ההסבר הולם ומתאים לעדות במצבה הנצפה היום ,וזאת עקב האופי הייחודי והלא ודאי של התופעה,
כאשר הסבירות למסלול סיבתיות החוזר על עצמו במדויק הינה מאד נמוכה .מתודולוגית נימוק זו ,המתבססת על
הסבר ,נובעת מ"האסימטריה של הסיבתיות" ,בכך שההשפעות של אירועים ייחודיים בעבר נוטות להתפזר
במהלך הזמן ,כאשר השפעות רבות אובדות ואחרות מתערבבות בהשפעתם של גורמים מפריעים אחרים (לדוגמה:
בעלי חיים החופרים בקרקע) .מציאת הגיון במורכבות זו דורשת לכן' ,חשיבה סינטטית' .בעל חשיבה זו שוקל
התאמה בין צירופים מורכבים של עדויות על מנת ליצור טענות בעד וכנגד היפותזות מתחרות (ממש כמו שופט
במשפט) .בנוסף למציאת הדרך הנכונה למיון עדויות מורכבות אלו ,מדענים היסטוריים חייבים להתמודד אף עם
האופי היחידני של ישויות המחקר,
שלא כמו חלקיקים (אטומים או מולקולות דנ"א לדוגמה) ,אשר כולם אחידים במהותם ,ישויות המחקר
ההיסטורי – שרידי האורגניזמים ,שכבות ,שרידים של תרבות אנושית  -הם כולם ייחודיים (למרות שלעיתים
קרובות דומים זה לזה) ,כאשר לא תמיד ניתן לבנות מחדש או לחלץ את המבנה והתפקוד המקורי שלהם .דבר זה
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איננו מאפשר מלכתחילה ליצור הצהרות כלליות  /חוקים אוניברסאליים אלא רק הצהרות סטטיסטיות של
קירובים סבירים לכל היותר .כך שטענות בעד וכנגד היפותזות חייבות להיות עשויות מהרכב שלטני (דומיננטי),
של הראיות הטובות ביותר .אי לכך ,השימוש בהנמקה אודות הסבירות היחסית של הטענות היא תופעה נרחבת
במדעים ההיסטוריים ומהווה את המאפיין הבולט ביותר של החשיבה הסינטטית במדעים אלו.

מושגי יסוד במחקר מדעי

1

(לפי סדר א-ב)
 .1בקרה :טיפול הכולל את כל המשתנים מלבד המשתנה הבלתי תלוי ,כלומר המשתנה שלדעת החוקר משפיע על
התופעה הנחקרת .הבקרה מקנה למסקנות תוקף ומאפשרת לאשש את ההשערה ולשלול את ההסברים
החלופיים.
 .2השערה :ההשערה היא תשובה אפשרית לשאלת המחקר .בדומה לשאלת המחקר ההשערה מושפעת מתפיסת
העולם של החוקר .כל חוקר ,בהתאם לרקע שלו ,עשוי לנסח השערות שונות לאותה שאילת המחקר .ההשערה
מדריכה את החוקר באילו עובדות ותופעות לבחור לצורך מחקריו ואילו שיטות מתאימות לצורך בדיקת
שאילת המחקר.
 .3הצהרות כלליות :מסקנות מחקר המנוסחות כהצהרות אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות בהקשרים
שונים ובכך מאפשרות חיזוי של תופעות עתידיות.
 .2הצהרות סטטיסטיות :מסקנות מחקר המנוסחות כהצהרות אודות הסבירות היחסית של התופעות ובכך
מספקות הסבר האפשרי לתופעות קיימות .טענות בעד או בנגד ההסבר האפשרי הסביר ביותר חייבות להיות
מורכבות מהראיות המשכנעות ביותר.
 .5חזרות :יש לחזור על הניסוי מספר פעמים כדי להגביר את אמינות התוצאות – בחזרות יש לשמור על אותם
תנאים ואותם טיפולים (יכולות להיות טעויות אנוש ,מכשיר לא פועל וכו'  -ואנו רוצים לנטרל את ההפרעות
הללו בתוצאות הניסוי) .חזרות על הניסוי וקבלת תוצאות דומות תומכות בכך שהתוצאות אינן מקריות דבר
המגדיל את מהימנות המסקנה.
 .3ישויות אחידות :ישויות מחקר שבמהותן הן אחידות וניתן להחליף ביניהן (כגון גנים).
 .1ישויות מורכבות :ישויות המחקר ייחודיות ,שלא ניתן להחליף ביניהן (כגון מאובנים).
 .3ממצאים (תוצאות) :הנתונים המתקבלים מתצפיות ו/או מניסויים.
 .9משתנה תלוי( :משתנה מוסבר ,משתנה נבדק ,משתנה מושפע ) הגורם המשתנה כתוצאה מהטיפול במשתנה
המטופל .משתנה זה תלוי בטיפול אותו מבצעים בניסוי.
 .16משתנה בלתי תלוי( :משתנה מסביר ,משתנה מטופל ,משתנה משפיע ) הגורם שהחוקרים חושבים שניתן
להסביר באמצעותו את השינויים במשתנה התלוי .הגורם אותו משנים במכוון ובצורה נשלטת במהלך הניסוי
במטרה לבדוק את השפעתו על המשתנה התלוי.

 1מעובד מחוברת" :מושגי יסוד במחקר מדעי" מאת יעל פרידלר ופנחס תמיר.
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 .11מסקנות :מהוות תשובה לשאלת המחקר וגם בוחנות את ההשערה  -מאשרות או מפריכות אותה .במקרה
הראשון יש לתכנן ניסויים ו/או תצפיות אחרות לבדיקה נוספת של אותה השערה .במקרה השני יש לחשוב
ולנסח ההשערה חלופית.
 .12ניסוי (טיפול) :כל פעולה שאת השפעתה בודקים בניסוי.
 .13סיבתיות :יכולת לטעון שמשתנה אחד משפיע על השינויים במשתנה אחר.
 .12עיקרון בידוד משתנים :בכל ניסוי יש לבדוק משתנה אחד בלבד – כדי שנוכל לקבוע מי מהמשתנים גרם
לתוצאות שהתקבלו.
 .15שאילת המחקר :שאילה המתעוררת לגבי תופעה או תופעות ,שעליה מנסה החוקר להשיב.
 .13תצפית :פעולת מתוכננת של התבונות.

מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי
מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או לחילופין יצירת
מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק.
מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר יצירת
השלכות מעשיות מסוגים שונים .מחקר מעין זה אינו בעל השלכות מיידיות אולם לא ניתן להתעלם מהערך של ידע זה
לכלל האנושות בכך שהוא מאפשר לנו לענות על שאלות בסיסיות כגון מאין באנו שהינן בעלות חשיבות רבה לגבי כלל
החברה האנושית.
התוצאות של מחקר בסיסי במיוחד בתחום מדעי הטבע נחשבות למעין תשתית אינטלקטואלית הכרחית להתקדמותו
של המחקר היישומי .בשנות ה 16-נערכה אנאליזה של סוגי מחקר שהובילו להיפתחות רפואית בתחום הטיפול במחלות
קרדיו – וסקולאריות והתברר ש 21%-מכלל המחקר שהתפרסם בתחום התקשר בצורה זו או אחרת לטיפול במחלות
קרדיו – וסקולאריות .מכאן ניתן להניח שהמימון של המחקר הבסיסי במקרה זה התברר כהשקעה נבונה מבחינת מספר
החולים ששרדו ומבחינה כלכלית גרידא ניתן אף לשער שהתקבל רווח כתוצאה מכושר עבודה שנשמר הודות להצלת
חולים אלה .דוגמא נוספת לתרומה זו הינה המצאת הראדאר ובניית פצצת האטום כאלו שייסעו לסיים את מלחמת
העולם השנייה ובכך הדגימו את ההשלכות החברתיות של מחקר בסיסי ביסודו.
יחס בין מחקר יישומי לבסיסי אינו חד כיווני .ישנם מקרין שבהם יצירת כלים ושיטות יישומיות יכולה לקדם את
המחקר הבסיסי .דוגמא למקרה מעין זה ניתן למצוא בהתפתחות קריסטולוגרפיה בקרני  Xבמסגרת המחקר היישומי
שאפשרה את פענוח מבנה מולקולת הדנ"א ע"י ווטסון וקריק שהינו מחקר בסיסי ביסודו .בתורו ,ידע הודות מבנה
מולקולת הדנ"א אפשר את ההתפתחות של הנדסה גנטית ,רפואה ותחומים יישומיים אחרים.
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קיים סוג נוסף של מחקר המגשר בין ההיבט היישומי לבסיסי –  use inspired basic researchשמהווה ,במחקר מעין
זה החוקר אומנם עוסק בתופעות בסיסיות אולם ההשלכות האפשריות הקיימות למחקר זה מלוות את החוקר כל עת.
מחקר זה לעומת המחקר הבסיסי מנהל דיאלוג עם תחומים כגון צבא ,רפואה בכך שהמחקר הבסיסי מתייחס לדרישות
ולאפליקציות שימושיות שונות .אין זה שייך למחקר יישומי מכיוון שלמחקר זה אינם קיימים יישומים מיידים אלא
המטרה הינה לספק ידע בסיסי המסייע להתקדמות המחקר היישומי .ניתן לסכם ולהגיד שמחקר זה מצוי במחצית
הדרך בין מחקר יישומי ובסיסי.
ההשלכות של מחקר יישומי הינן נגישות לציבור הרחב בתחומים רבים של חיי היומיום .אולם הפרטים הודות המחקר
הבסיסי לרוב אינן חשופות לעיני הציבור הרחב ולכן יש לעשות את המאמץ ולשתף את הציבור בתגליות החדשות שכן
כספי הציבור הם אלה שבמקרים רבים משלמים על אותו מחקר בסיסי.

ערכים אקדמיים

2

מחקר מדעי נערך על ידי צוות שכולל חוקרים ,תלמידי המחקר ,חוקרים מאוניברסיטאות אחרות באותה המדינה או
במדינות אחרות .לכל אחד בצוות המחקר יש תפקיד משלו ,לדוגמא ,פרופסור באוניברסיטה מתפקד בתחומים שונים
כמו הוראה ,מחקר ,קשר עם קהל רחב ,קשר עם קהילה מדעית ועוד.
מחקר מדעי מאופיין על ידי חופש ,מקצועיות ,אחריות ,שותפות ויושרה .
חופש אקדמי מתבטא ביכולת של המדען להביא את דעתו ,אפילו אם דעתו סותרת את הדעה המקובל בקהילה המדעית
המודרנית .מקצועיות במחקר אקדמי באה לידי ביטוי בשימוש מושכל בידע ובעדכון מתמיד שלו ושמירה והקניה של
כללי אתיקה רלוונטיים .אחריות בתחום האקדמי הינה התייחסות להשפעות והשלכות המחקר על בני אדם ,בעלי חיים
באשר לצורך בניסויים והתייחסות לשימושים עתידיים של מחקרם בצורה נאותה יותר ונאותה פחות .שותפות
אקדמאית משמעה פעולה בתוך קהילת חוקרים .יושרה אקדמית באה לידי ביטוי בפעולה בתוך גבולות המקצוע ודיווח
שלם ואמין הודות מחקרים.
אחת הדרכים לדווח על תוצאות של מחקר מדעי היא באמצעות המאמר המדעי .חשיבותם של המאמרים המדעיים
מתבטאת בתרומתם לידע מדעי ,בהיותם קרקע פורייה לצמיחת רעיונות חדשים ומחקרים נוספים ,וביצירת מאגר מדע
זמין ומדויק ככל האפשר העומד לרשות כל המתעניינים בנושא.
מאמרי מחקר הם כלי הדיווח הראשוני והבלתי אמצעי של העשייה המדעית .הם משמשים את החוקרים לפרסום
התוצאות של מחקריהם בקרב הקהילה המדעית .בדרך כלל המאמרים עוברים תהליך של ביקורת עמיתים לפני פרסומם
בעיתונות המקצועית; המאמרים נשלחים לחוקרים אחרים באותו התחום ,שנשארים בעילום שם ,על מנת שיחוו עליהם
את דעתם .בתהליך הביקורת נבדק אם החוקרים עמדו בכללים של עריכה נכונה של המחקר וכתיבה מדעית תקנית.
בנוסף לכך נבדק אם רמת הפירוט של שיטות החקר המובאות מאפשרת לחזור על הניסויים במעבדות אחרות .אחת
מהמטרות החשובות ביותר של תהליך הביקורת היא בדיקת תוקף המסקנות שאליהן הגיעו החוקרים על סמך התוצאות
של המחקר .יש שהמאמר מוחזר לחוקרים בצירוף בקשה להבהיר נקודות שאינן ברורות דיין ,ולעיתים אף בקשה לערוך
ניסויים נוספים על מנת לחזק את טענת החוקרים.

 1מעובד לפי מסמך "האתיקה של המחקר המדעי :ערכים וכללי יסוד" שהוכן על ידי "הוועדה לאתיקה במדע
ולקנין רוחני" בראשית פרופסור אסא כשר ; ומאמר "לשם מה וכיצד קוראים מאמרי מחקר?" מאת הדה
פלק ,גילת בריל וענת ירדן.
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חשוב לציין ,שביקורת אינו מהווה צנזורה למדענים להביא את דעתם .ניתן לפרסם דעות שאינם מקובלות בקהילה
מדעית ,בתנאי שקיים בסיס מדעי מספיק .
המבנה האופייני של מאמר מחקר הוא מבנה לוגי קבוע ,המשחזר לכאורה את רצף השלבים של שיטת החקר .השימוש
בביטוי "לכאורה" הוא משום שגם אם התגלית היא מקרית ,וההשערה נוסחה למעשה לאחר שהתגלתה התגלית – עדיין
יוצגו הדברים בסדר המקובל להצגה במאמר (ולא כפי שהתרחש במציאות במקרה זה).

מהות המחקר האקולוגי

3

מאת :רות אמיר

המחקר האקולוגי :מעט היסטוריה
תחום המחקר באקולוגיה הוא צעיר לימים יחסית לתחומי מחקר אחרים בביולוגיה .מחקר שיטתי באקולוגיה החל רק
לפני קצת יותר ממאה שנים ועיקרי השיטות ,העקרונות והתיאוריות הם פרי מחקרים במאה ה־ .26בתחילת המאה ה־26
המוטיבציה העיקרית לעסוק באקולוגיה (בעיקר בארה"ב) נבעה מהמשמעות של האקולוגיה לחקלאות ומרצון לתת
לחקלאות בסיס מדעי מוצק .תאוצה רבה צבר המחקר האקולוגי החל בשנות ה־ 36של המאה ה־ 26עקב המודעות
שהתעוררה בציבור בנוגע למעורבות האדם במערכות האקולוגיות ולפגיעה באיכות הסביבה הנגרמת מכך .הבנת
העקרונות הבסיסיים באקולוגיה היא המפתח להבנת הבעיות הנוגעות למעורבות האדם בסביבה ולהשפעתו על איכות
הסביבה.
המודעות הציבורית הנרחבת הקנתה למושג "אקולוגיה" גם משמעות יום-יומית והמושגים "אקולוגיה" ו"איכות
סביבה" משמשים לעתים בערבוביה בקרב תלמידים ,בציבור ובאמצעי התקשורת.

המורכבות של הידע האקולוגי
המורכבות של הידע באקולוגיה נובעת מהעובדה שהתופעות הנחקרות באקולוגיה מתרחשות בכמה צירים במקביל :ציר
ביולוגי (ציר רמות ארגון) ,ציר של זמן ,ציר של מרחב.

ציר רמות הארגון
המחקר האקולוגי משתרע על פני כמה רמות ארגון ולא מצטמצם לרמת ארגון יחידה כמו למשל בביוכימיה (רמת
הארגון של התא והתהליכים בו) או בפיזיולוגיה (רמת הארגון של האורגניזם ומערכותיו) .כל רמת ארגון שנחקרת
באקולוגיה נחשבת לתת-תחום עם שם משלו (טבלה .)1

3

תקציר של מאמר מתוך :אקולוגיה -הלכה למעשה.
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טבלה  :0־התחומים במחקר האקולוגי על פי רמות הארגון בטבע
תת־תחום

רמת הארגון

מה נחקר?

Autecology

פרטים (של מין
מסוים)

התאמה ,פיזיולוגיה והתנהגות של מין
מסוים.
מסוימת

Population ecology

אוכלוסייה
(מין)

מאפיינים של אוכלוסייה
ותהליכים המתרחשים בה.

Community ecology

חברה

ארגון ותהליכים בחברה כגון :אכילה
וטריפה ,יחסי גומלין ,וסוקצסיה .הרכב

Ecosystem ecology

מערכת
אקולוגית

והא-ביוטיים
הביוטיים
המרכיבים
(האינטראקציות)
הגומלין
ופעולות
ביניהם; מעברי האנרגיהִ ,מחזור חומרים.

Landscape ecology

יחידת נוף

מאפיינים ותהליכים ביחידת נוף כולל
המגוון הביולוגי והגיאו-מורפולוגיה.

המינים ועושר המינים.

כיום ,עם התרחבות המחקר הגנומי נוצר מרחב חדש למחקר אקולוגי הנעזר בשיטות וברעיונות הלקוחים מתחום
הגנומיקה והביו-אינפורמטיקה וקושר בין אירועים בסביבה לבין אירועים בתא.

צירי הזמן והמרחב
רמת הארגון שבה עוסק מחקר אקולוגי קשורה בהכרח לשני הצירים האחרים :ציר הזמן וציר המרחב .מחקר בשאלה
הנוגעת לפרטים יכול להימשך זמן קצר יחסית (עונה ,שנה) ואילו המחקר העוסק במערכת אקולוגית מתייחס לשאלות
שבהן למרכיב הזמן יש משקל רב ומדידת המשתנים התלויים נמשכת זמן ארוך מאוד (לעתים שנים רבות).
כך גם לגבי המרחב .מחקר באורגניזם יכול להיעשות בשטח טבעי רחב או בשטח טבעי צר ממדים ואף במעבדה הרחק
ממקום החיות הטבעי של האורגניזם .לעומת זה ,בחקירת מערכת כמו אגם או יער ,או יחידת נוף (למשל :הכינרת ואגן
ההיקוות שלה) עוסקים במרחב גדול הרבה יותר (דוגמאות בטבלה  .)2כמה מהשאלות המעסיקות היום את האקולוגים
כמו התחממות האטמוספירה והחור באוזון נוגעות לתהליכים המתרחשים במרחב גדול מאוד – כדור הארץ
והאטמוספירה שלו ולאורך שנים רבות.
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טבלה  :2שאלות מחקר ,רמת הארגון וצירי הזמן והמרחב.
רמת ארגון

שאלת מחקר

מה הקשר בין טמפרטורת הסביבה לבין נביטה מין מסוים

ציר זמן

ציר מרחב

שעות עד ימים

צלחת ,עציץ

של צמח מסוים?
מהם השינויים בגודל אוכלוסיית הצבאים ברמת אוכלוסייה
הגולן במהלך שנים?
מה קורה לחברות הצומח בשטח שנחשף לרעייה?

חברה

מהי השפעת הזרמת ביוב לחיים בנחל ובגדותיו?

יחידת נוף

שנים אחדות

מאות דונמים

שנה עד שנים עשרות קמ"ר
אחדות

שבועות
שנים אחדות

עד הנחל וגדותיו

מטרות המחקר באקולוגיה
המטרות של כל מחקר מדעי ,ובזה אין האקולוגיה יוצאת דופן ,הן להבין את התופעות כך שאפשר יהיה
להסביר את גורמיהן ,את מהלכן ואת השפעתן .מתוך ההבנה והיכולת להסביר עולה גם הסבירות שאפשר
יהיה לחזות מה יקרה בעתיד .כלומר ממצאי המחקרים מאפשרים ליישם את הידע האקולוגי במערכות
טבעיות ובמערכות שבהן ִנכֶּ ֶּרת מעורבות האדם ובהן גם מערכות חקלאיות .היכולת לחזות תופעות ושיעורי
תהליכים חשובה למשל כאשר מעונינים לעקוב אחרי התפרצויות של ארבה ,או כאשר רוצים להציע
אסטרטגיות לפיתוח בר-קיימא של משאבי הטבע.
גם מדיניות לשימורם בטבע של מינים נדירים או מינים בסכנת הכחדה מתבססת על ידע שנצבר במחקרים.

גישות למחקר באקולוגיה
המחקר באקולוגיה מתנהל בשלושה מעגלים שיש חפיפה מסוימת ביניהם:

מחקר תיאורטי

חקירת הטבע

מחקר ניסויי

Natural History
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חקירת הטבע ( )Natural Historyהייתה בעבר והיא גם היום אבן יסוד במחקר האקולוגי .הנתונים הנאספים בתצפיות
שיטתיות 4בבתי הגידול השונים הם אוצר בלום של ידע .די אם נזכור שדרווין הגיע לרעיונותיו אודות אבולוציה כאשר
ערך וארגן באופן שיטתי את הרשימות המפורטות המתארות את התצפיות שערך בעת מסעו בספינה בִ יגֶּל .אולם אוסף
הנתונים והתצפיות אינו מהווה הסבר לתהליכים המתרחשים במערכת אקולוגית והם כשלעצמם אינם יכולים לשמש
ככלי לחיזוי תופעות.

תצפית מובילה לניסוי
תצפיות שיטתיות וניסויים הם שני כלי חקירה ראשוניים של האקולוג .לתצפיות יש תפקיד חשוב כאשר החוקר מגיע
לאזור בלתי מוכר לו .השאלות שמכוונות את התצפית (כמו למשל :מה אוכל היערון? באיזו עונה הצמח מייצר פירות?)
הן לכאורה פשוטות ואין בכוחן לספק הסבר לתופעות .הן חשובות כשלעצמן משום שהן ממקדות את התצפית ויכולות
להיות נקודת המוצא למחקר ניסויי שמטרתו להגיע גם אל הסבר התופעה .כדי להבין משהו צריך לתאר את מה שרוצים
להבין .אחת המטרות החשובות של תצפיות בטבע לאורך ציר של זמן או לאורך ציר של מרחב היא לזהות דגמים
( )patternsבטבע כמו למשל :השתנות הצבע בפרח לאורך זמן ,או חיגור הצמחייה בדיונות על שפת הים.
התיאור המפורט – תוצר התצפית – יכול להוביל להסבר אפשרי כלומר להשערה .כדי לבחון את ההשערה או לבסס את
ההסבר הזה אפשר לערוך ניסויי מבוקר בטבע או במעבדה.
גישות במחקר ניסויי באקולוגיה
במחקר הניסויי באקולוגיה יש מספר גישות:
.1

מחקר בשדה

.2

מחקר במערכת שגבולותיה מוגדרים ומצומצמים ) (Enclosureאו “עולמונים"

5

)(Microcosmos
.3

מחקר במעבדה/ 6בחממה

.2

מחקר תיאורטי באמצעות מודלים מתימטיים.

שימו לב שגישות  2-2מייצגות את ההשקפה (הרדוקציוניסטית) שניתן להבין מערכת מורכבת מאוד על ידי חקירת
חלקים ממנה .כנגד זה יש הטוענים (הדוגלים בגישה מערכתית) שמחקר של חלק מהמערכת או מודל מתמטי לא יכול
לתאר באופן מלא את התהליכים ברמת החברה והמערכת האקולוגית .כלומר :השלם איננו זהה בדיוק לסכום של
חלקיו.

4

בשונה מתצפית מקרית שאינה מבוססת על שאלה ממוקדת ואינה מובילה להמשך המחקר.
5
פרק ד :חוקרים אקולוגיה בטבע (עמוד )111
6
פרק ד :חוקרים אקולוגיה במעבדה (עמודים )111 ,115-114
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המחקר בשדה והמחקר התיאורטי נמצאים בשני קצותיו של רצף אחד שמתקדם מן הרחב והמוחשי ביותר אל הצר
והמופשט ביותר.

מוחשי

מחקר בשדה

רחב :הרבה
משתנים

זמנית

מופשט

מחקר תיאורטי

צר :מעט
משתנים

מחקר בשדה מעורר קשיים מסוימים שפוגמים במהימנות ובתוקף שלו :אין כמעט אפשרות לבצע חזרות ,יש קושי לבקר
משתנים (לקבוע רמות של המשתנה הבלתי תלוי) ולשמור על קביעות של גורמים מסוימים ,הזמן הנדרש הוא לרוב ארוך.
כל הקשיים הללו מצטמצמים עד למאוד בגישות  3-2ובזה יתרונן :הממצאים נאספים בזמן קצר ,אפשר להציב בקרות
מתאימות ולשמור גורמים קבועים .החסרונות הם הקושי ליישם לבעיות סביבתיות והסכנה שבהכללה לרמות הארגון
של חברה ומערכת אקולוגית וכן לקני מידה רחבים יותר של זמן ומרחב.
פיתוח של מודלים מתמטיים החל בתחילת המאה ה .26-לרבים מוכר המודלים המתארים את היחסים המספריים בין
יצורים מתחרים ובין טורפים לנטרפים .ברבות השנים הם מצאו את דרכם גם ללומדות מחשב .המודלים פותחו על ידי
חוקרים 7שהגיעו אל האקולוגיה מתחומים אחרים כמו מתמטיקה ופיסיקה ותקפותם נתמכה על ידי ממצאים של
ניסויים ותצפיות .במודלים כאלה מצמצמים עד למאוד את מספר המשתנים המעורבים בתהליך שרוצים לדמותו
באמצעות המודל.

דוגמה:
המודל שבאמצעותו ניתן לחשב את השתנות גודלן של אוכלוסיות נטרפים וטורפיהם מתחשב במאפיינים שונים של
הטורף והנטרף :כמו שיעור ההתרבות של כל מין ושיעור ההצלחה בטריפה (באיזו קלות מצליח הטורף ללכוד את טרפו)
אולם הרבה מרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית אינם כלולים במודל :זמינות מזונו של הנטרף ,טורפי על הניזונים
מהטורף ועוד.

השאלות במחקר אקולוגי
השאלות שנשאלות במחקר אקולוגי קשורות לצירים שהזכרנו קודם לכן :רמות ארגון ,ציר הזמן וציר המרחב ומכוונות
את בחירת הגישה מתאימה לחקירתה.

7

פרק ד :חוקרים אקולוגיה :בעזרת מודלים מתמטיים (עמוד )111
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התמקדות ברמת ארגון מסוימת מכוונת במידה רבה את השאלות של החוקר ואת בחירת המשתנים של המחקר.
השוואה בין השאלות והמשתנים שיכולים לשמש כמוקד המחקר ברמות הארגון של המין והמערכת תבהיר זאת (טבלה
.)3
טבלה  :3שאלת מחקר ומשתנים ברמת הארגון של המין ושל המערכת האקולוגית

רמת ארגון הנחקרת

שאלת המחקר

מערכת אקולוגית  :אגן ההיקוות של הכינרת

מין :צבאים

מהי השפעת שינוי בכמות הזרחן המגיעה למי

מהו השפע של צבאים באזור

הכינרת על הגורמים הביוטיים בכינרת?

א בהשוואה לאזור ב?

המשתנה
(המשתנים) התלוי
(ים)

השפע (כמה?) ,התפוצה (מתי ואיפה?) ,מהם
יחסי הגומלין של האורגניזמים בכינרת.

השפע והתפוצה של המין
באזורים השונים.

המשתנה הבלתי תלוי

כמות הזרחן המגיעה למי הכינרת במועדים
שונים.

אזור א ואזור ב (בהנחה שהם
שונים זה מזה בתנאיהם).

8

הב חירה ברמת ארגון מסוימת כמוקד המחקר היא רלוונטית במחקרים הבודקים השפעות של שינויים טבעיים או
מלאכותיים .תגובה לשינוי מצד פרטים של מין מסוים ,יכולה לשמש לניטור של זיהום בטווח זמן קצר (למשל :תגובת
חזזיות לזיהום אוויר)  .שינוי באוכלוסייה יתבטא רק בטווח זמן ארוך יותר (כמו שקרה לאוכלוסיית העשים באנגליה.)9
שינוי בהרכב החברה( 10סוקצסיה) יתבטא רק בטווח זמן ארוך עוד יותר .
ככל שעולים ברמת הארגון הנחקרת עולה גם מספרם של המשתנים התלויים והבלתי תלויים שיש להתחשב בהם .זהו
אחד הקשיים העומדים בפני אלה החוקרים את השפעת התחממות האטמוספירה על מערכות אקולוגיות.

בטבלה  3הראינו שברמות ארגון שונות נשאלות שאלות שונות .אולם אפשר לבחון שאלה זהה ברמות ארגון
שונות ו/או בצירים שונים של מרחב וזמן.
8

ראו :רוזנפלד ,א ,.גטריידה ,ש )1111( .ההשפעה של פעילות האדם על פעילות הצבאים .בתוך :פארק טבע רמת הנדיב,
לקט מאמרים באקולוגיה מעשית( .עמודים .)11-13
9
פרק א :עמודים 14-12
10
פרק ה :עמודים 118-111
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דוגמאות:
יחסי טפיל-מאכסן לאורך ציר רמות הארגון הביולוגי :ברמת התא ,האורגניזם ,והחברה.
שאלה על מקווי מים כבית גידול יכולה להיבדק לאורך ציר של מרחב :המים הנקווים בנקבוביות בתוך עץ ,שלולית
עונתית או אגם.
הסוקצסיה במערכת אקולוגית – בשדה חקלאי שננטש ,או באזור שנחשף עם נסיגת הקרחונים  -נחקרת לאורך ציר זמן
ארוך ונמשכת שנים רבות ,אך ניתן לחקרה גם במערכות מצומצמות ובזמן קצר כמו בכבישת מלפפונים או בעמודת
וינוגרדסקי. 11

11

עמודת וינוגרדסקי :מערכת אקולוגית שמתפתחת בתוך כלי צר על גבי שאריות אורגניות .עם הזמן מחליפות אוכלוסיות של
חיידקים זו את זו במערכת.
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 5.5דו''ח מסכם
הנחיות לכתיבת דו''ח מסכם
תלמידים יקרים,
לאחר הביקור במעבדות עליכם להכין דו"ח מסכם על הביקור בהתאם לנושא שעליו חיברתם
את השאלון.
הדו"ח יורכב מ 2-חלקים:
א' .אוגדן המכיל את כלל המטלות.
ב' .הצגה בכיתה של עיקרי הרעיונות באוגדן .את ההצגה ניתן לעשות במצגת או באמצעות
פלקט.
בהכנת הדו"ח עליכם להיעזר בקטעי המידע המצורפים ובכל חומר עזר אחר.
האוגדן יכלול את המרכיבים הבאים:
 .1רשימת שאלות שהכנתם בכיתה בהתאם לנושא כולל שאלות נוספות ששאלתם
במהלך הביקור.
 .2תשובות החוקרים לשאלות שנשאלו על ידי קבוצתכם.
 .3דף העבודה על מאמרי המחקר (נעשה בתחילת הפרויקט על ידי כל אחד מחברי
הקבוצה – יש לצרף את כולם).
 .2תיאור הקשר בין המאמרים שקראתם בתחילת הפרויקט למעבדות הרלוונטיות.
(התייחסות לנקודות בדף העבודה שצורף למאמרים).
 .5סיכום הרעיונות המרכזיים שלמדתם בנושא שחקרתם בהתאם לתשובות
החוקרים ומהתרשמותכם מהביקור במעבדות.
 .3השוואה בין התשובות של החוקרים בשתי המעבדות בנושא שחקרתם (ניתן
לערוך באמצעות טבלה).
 .1טבלה מסכמת על הרעיונות המרכזיים של התוכנית – תמולא לאחר הצגת
הדוחו''ת הקבוצתיים בכיתה ותתייחס למסקנות של כלל הקבוצות.
בהצלחה!
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טבלה מסכמת
לאחר הצגת הדוחו"ת בכיתה עליכם למלא את הטבלה הבאה ולצרפה לדו''ח מסכם

מעבדת תאי גזע
(מדע ניסויי)
מטרות המחקר:
 .1סיווג המחקר לבסיסי או יישומי.
.2השפעות מחקר בסיסי על מחקר יישומי ולהיפך.
שלבי המחקר:
 .1ישויות המחקר (אחידות ,מורכבות).
 .2פירוט שלבי המחקר (שאלת מחקר ,השערות,
איסוף נתונים ,תוצאות ,מסקנות) וסדרם (קבוע
או לא).
שיטות וחומרים:
 .1שיטות המחקר הנפוצות במעבדה (ניסוי
במעבדה ,ניסוי בשטח ,תצפית במעבדה ,תצפית
בשטח).
 .2חזרות ,בידוד משתנים ,תנאים קבועים.
תוצאות ומסקנות:
 .1ניסוח הצהרות כלליות על סמך תוצאות
המחקר שמאפשרות חיזוי לתופעות.
 .2ניסוח הצהרות סטטיסטיות שמאפשרות הסבר
לתופעות הקיימות.
ערכים אקדמיים:
 .1שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים.
 .2יכולת לבטא דעות לא מקובלות.
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מעבדת ארכיזואולוגיה
(מדע היסטורי)

נספח 6
חומרי למידה לעצוב סופי של היחידה
 6.1חוברת עבודה לתלמיד
 .Iמבוא
חוברת עבודה זו מאגדת את חומרי הלימוד המלווים את הביקור במעבדות המחקר והסיכום בכיתה.
חשוב לציין שיש לשמור חוברת זו עד לתום התוכנית ולהגישה למורה.
רצוי ואף מומלץ להצטייד במצלמה ולתעד את הביקור המעבדות המחקר באמצעות תמונות.
 0.0משימת פתיחה
לפניך תרשים שמש ,השלם את התרשים באמצעות מושגים/משפטים הקשורים לאסוציאציות/ידע/ניסיון
המתייחסים ל"מחקר בביולוגיה".

מחקר
בביולוגיה
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 .IIהכנה לביקור במעבדות המחקר
 2.0הזמנה לחקר – חלק א'
חוקרים באוניברסיטת שיקגו ערכו מחקר בו בדקו את השפעת אכילת פחמימות על ידי נשים הרות על רמות
חלבון  Aשבתאי העובר ,כאשר ידוע שחלבון  Aקשור לתהליכי התפתחות שונים.
המחקר התבצע בקרב  566נשים הרות בשליש השני של ההיריון ,לכל איה נקבעה דיאטה עם כמות מסוימת
של פחמימות והחוקרים בדקו לאחר שבועיים את רמות חלבון  Aבגופם של העוברים.
לפניכם גרף המתאר סיכום תוצאות המחקר .כל נקודה על הגרף מציינת ממוצע של ערכי כמות חלבון A
בעוברים של נשים שצרכו כמות פחמימות נתונה .כמות הפחמימות נמדדה ביחידות של מ"ג ,רמות החלבון
נמדדו ביחידה שרירותית.

קשר בין כמות הפחמימות הנצרכת על ידי האם
לרמות חלבון  Xבתאי העובר
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א .תן כותרת לציר  Xולציר .Y

ב .תאר את הנתונים בגרף.
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400

200

0

החוקרים שערכו את המחקר פרסמו מאמר המדווח את תוצאותיו .בחלק של המסקנות הם רשמו שלפי
הנתונים שהתקבלו (שנבדקו במאות נשים) נראה כי צריכת פחמימות בעת ההיריון גורמת לעלייה בכמות
החלבון בתאי העובר.
ג .האם לאור הנתונים שהתקבלו מסקנה זו נראית בעיניך סבירה? נמק.

באזור  366מ"ג פחמימות נראה בגרף סטייה מהמגמה המוצגת (ירידה בירידת הביטוי במקום עלייה) .סטודנט
א' במעבדה טען בפגישה המחלקתית שיש לערוך את הניסוי פעם נוספת או להשמיט נתון זה מהתוצאות
המדווחות מכיוון שאין הוא מתאים למגמה הנראית .סטודנט ב' טען באותה הפגישה טען גם שיש לחזור על
הניסוי פעם נוספת אולם הוסיף שנקודות מעין אלה יכולות להצביע על ממצאים מעניינים מאוד דווקא בגלל
שאינן מסתדרות עם שאר התוצאות.
ד .אם היית נוכח באותה פגישה ,במי מהסטודנטים היית תומך? נמק.

הזמנה לחקר – חלק ב'
לפניך תמונה המתארת אתר מסוים .התבונן בעיון וענה על השאלות:
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א .ציין  3תנאים ביוטיים ואביוטיים המרכיבים את סביבת החיים שבתמונה.

ב .תאר בקצרה את יחסי הגומלין בין התנאים הביוטיים לאביוטיים שבסביבת החיים.

ג .התבונן בבתים הנמצאים בצד ימין באמצע התמונה .תאר את השפעתן על האיזון האקולוגי באזור.
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ד .התבוננות ממוקדת בסביבות חיים הינה המפתח לעריכת מחקר אקולוגי בשדה .האם ההתבוננות בבתים
מיקדה את תשומת לבך על פרטים שאינם הופיעו בתיאור הראשוני של סביבת החיים? אם כן ,אלו?

 2.2תיאור המעבדות
במסגרת התוכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" אתם תבקרו בשתי מעבדות מחקר המציגות תחומים
שונים במחקר ביולוגי.
מעבדת ביולוגיה של התא
מעב דת המחקר בה תבקרו הינה מעבדתו של ד"ר בני ארואטי והיא חלק מהמכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר
סילברמן של האוניברסיטה העברית בירושלים .עיקר המחקר במעבדה הינו תאי אפיתל .תאי אפיתל הינם
תאים בגופם של יצורים חיים המפרידים בין הסביבה הפנימית והסביבה החיצונית של היצור (לדוגמא :תאים
הבונים את נאדיות הריאה) .ידוע שלתאי אפיתל מבנה מיוחד שאינו קיים בתאים אחרים :יש להם שני כיוונים
שונים ,האחד פונה לעבר הסביבה הפנימית והשני אל הסביבה החיצונית .המבנה המיוחד בא לידי ביטוי בכך
שמבנה קרום התא שונה בכל אחד מצידי התא .השוני במבנה התא מתאפשר אודות נוכחות של חלבונים
מיוחדים בכל אחד מהצדדים .בטבע ישנם חיידקים שונים הגורמים לאובדן פעילות של תאי אפיתל .במעבדה,
בין היתר ,מנסים לחקור מהו המנגנון באמצעותו החיידקים פוגעים בפעילות תאי האפיתל ומכך ללמוד מהו
המנגנון בתא היוצר את המבנה השונה של כל אחד מצידי ממברנת התא .אחד הכיוונים אותם מנסים לחקור
הינו מנגנון השינוע של חלבונים בתוך התא ,ובכך לבחון האם החיידקים משפיעים על הגעת החלבונים
המתאימים לכל אחד מצידי קרום התא ובכך פוגעים בפעילותו.
מעבדת אקולוגיה (ארכיאוזואולוגיה)
מעבדת המחקר בה תבקרו הינה מעבדתה של ד"ר רבקה רבינוביץ' והיא חלק מהמחלקה לאבולוציה,
אקולוגיה וסיסטמטיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים .מעבדה זו עוסקת בחקר מאובנים של יצורים
חיים שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים .אתרים ארכיאולוגיים הינם אתרים בעלי זיקה לבני אדם .חקר
מאובנים אלה מאפשר ל שחזר אירועי עבר שונים ,כגון מעקב אחר תפוצה של קבוצת יצורים חיים מסוימת.
באמצעות ניתוח השינויים בתפוצה ניתן לשחזר את תנאי האקלים ששררו באותה איזור בתקופה הנחקרת
שיכלו לגרום לשינוי הנצפה בתפוצה .מעבדת המחקר פועלת במסגרת אוסף המאובנים הלאומי שמכיל
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מאובנים מתקופות שונות של קבוצות יצורים שונים שנמצאו בארץ ישראל ובשכנותיה .אוסף המאובנים
מסייע לחוקרים במעבדה לשייך מאובנים חדשים למינים ידועים באמצעות השוואת ממצאים חדשים
למאובנים באוסף .ניתן אף להשתמש בהשוואה זו על מנת לאפיין תכונות מיוחדות של המאובנים שנמצאו
(לדוגמ א :שחיקת עצמות ,שברים וכדומה) .מידע זה מאפשר לחוקרים לאפיין את אורח החיים של בני אדם
בתקופות הנחקרות לפי שיירי היצורים החיים בסביבתם ואף ניתן להשליך מכך על התפתחותו של המין
האנושי.

 2.3בניית שאלות לחוקרים
במסגרת התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" יתקיים ביקור במעבדות מחקר של האוניברסיטה העברית
בירושלים .במהלך הביקור תתבקשו לראיין את החוקרים העורכים מחקר בביולוגיה של התא ואקולוגיה.
במהלך הביקור תינתן הזדמנות לראיין את החוקרים בהתאם לשאלות שחוברו מבעוד מועד ואלו העולות בזמן
הביקור.
השאלות יתמקדו בנושאים הבאים:
 תוכן ורקע ביולוגי
 מטרות המחקר (מחקר בסיסי ויישומי)
 אופן עריכת המחקר (מיקום המחקר ,חזרות ,ביקורת ,בידוד משתנים)
 ערכים אקדמיים (שיתוף פעולה ביו חוקרים ,דרכי דיווח תוצאות מחקרים ,פרסום דעות לא
מקובלות).
 נושאים נוספים

יש להביא את החוברת לביקור במעבדות המחקר ולהקפיד לרשום את תשובות החוקרים לשאלות בשתי
מעבדות המחקר.
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שאלות לחוקרים במעבדת אקולוגיה
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שאלות לחוקרים במעבדת ביולוגיה של התא
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 .IIIביקור במעבדות המחקר
 3.0תשובות החוקרים
תשובות החוקרים במעבדת אקולוגיה וביולוגיה של התא
(חשוב לציין את השאלה)
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תשובות החוקרים במעבדת אקולוגיה וביולוגיה של התא
(חשוב לציין את השאלה)
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 3.2תמונות שצולמו במהלך הביקורים במעבדות
(חשוב להוסיף הסבר קצר לכל תמונה)
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 3.3הערות ,חוויות ורשמים מהביקור
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 .IVסיכום בכיתה
לאחר הביקור במעבדות המחקר הביקורים יסוכמו בכיתה באמצעות טבלה ושאלות מסכמות ודיון במליאה.
בעת מילוי הטבלה המסכמת יש להיעזר בתשובות החוקרים משתי המעבדות וחומר הרקע המצורף.

 4.0טבלה מסכמת
ביולוגיה של התא (מדע ניסויי)
תחום התוכן הנחקר

מקום עריכת המחקר (שדה,
מעבדה או שילוב)

מטרות המחקר (בסיסי
ויישומי)  -פרט

אופן עריכת המחקר (חזרות,
ביקורת ,בידוד משתנים)
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אקולוגיה (מדע היסטורי)



סכמו מהם ההבדלים העיקריים בין מדע ניסויי למדע היסטורי (היעזרו בדוגמאות מהביקורים
במעבדות המחקר).

 4.2הזמנה לחקר (מבט נוסף)
בדיון אודות התגליות המדעיות המרכזיות של המאה העשרים באותה רשימה בה ניתן למצוא את תורת
היחסות והמכניקה הקוונטית ניתן למצוא גם את פענוח מבנה ה DNA-על ידי ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק
בשנת  . 1953לגילוי זה קדמה סדרת ניסויים שמטרתם הייתה למצוא את החומר התורשתי של היצורים
החיים .שני המועמדים העיקריים היו החלבונים וה .DNA-המדענים שחקרו את התחום התקשו לקבל את ה-
 DNAכחומר התורשתי טענו שמדובר במולקולה בעלת מבנה שחוזר על עצמו ואינה מגוונת מספיק בכדי להיות
החומר התורשתי .לעומת זאת ידוע היה שהחלבונים הינם מגוונים ביותר בצורתם ולכן היו מועמד טבעי
להתקבל כחומר התורשתי.
א .האם לדעתכם בספרות המקצועית של שנות ה 26-של המאה ה 26-בהם התנהל הוויכוח על זהות
החומר התורשתי ניתן היה לפרסם מאמרים שטענו שה DNA-הינו החומר התורשתי למרות שהדעה
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המקובלת לא קיבלה טענה זו? האם נכון לפרסם מאמרים בעלי דעה הנוגדת את הרוב במקרים בהם
התמיכה ברעיונות אלה מעטה?

אחד הניסויים המכריעים שהטו את הכף לטובת ה DNA-היה הניסוי של אלפרד הרשי ומרת'ה צ'ייס .חוקרים
אלה חקרו את החומר התורשתי של באקטריופאג'ים מסוג  ,T-2בקטריופאג'ים הינם וירוסים התוקפים
חיידקים .הניסוי שלהם תוכנן במטרה לקבוע מהו החומר התורשתי של יצור זה – חלבון או  .DNAהם סימנו
את הווירוס באמצעות סמן רדיואקטיבי של זרחן שידוע כמרכיב של ה DNA-וחנקן שידוע כמרכיב של
חלבונים .וירוסים אלה הוספו למצע של חיידקים וניתנה להם האפשרות להדביק אותם .ידוע היה שהווירוס
מדביק את החיידק באמצעות הזרקה של החומר התורשתי שלו אל תוך החיידק והשארת שאר מרכיבי
הווירוס בחוץ .החוקרים בחנו את התמיסה סביב תאי החיידק בהנחה שהחומרים שאינם החומר התורשתי
שלא הוזרקו לחיידק נותרו שם .בדיקה זו העלתה שהרוב המכריע של החומר החוץ חיידקי היה מסומן בחנקן
רדיואקטיבי ,כלומר בחלבונים .מכאן הם הסיקו שהחומר התורשתי הינו .DNA
ב .האם על הקהילה המדעית לשנות את דעתה על סמך ניסוי בודד  ,אפילו המוצלח ביותר? נמק( .היזכרו
בחוקרים שהוצגו במשימת הפתיחה שטענו שקיים קשר בין צריכת פחמימות על ידי נשים בהיריון על
רמות חלבון הקשור לתהליכי התפתחות בעובר).

פריצת הדרך המרכזית בתחום זה לאחר קבלת ה DNA-כחומר התורשתי הייתה פענוח מבנה המולקולה על ידי
ווטסון וקריק .ווטסון וקריק נפגשו באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ושמו הם למטרה לפענח את מבנה
המולקולה .קבוצות מדענים נוספות עבדו על פיתרון של בעיה זו בדיוק.
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ג .באיזו מידה לדעתכם קבוצות מדענים מתחרות צריכות לשתף אחת את השנייה בממצאים שלהם
במהלך ביצוע במחקרים?

אחת הקבוצות המתחרות עבדה במכון סמוך לווטסון וקריק ובין היתר פעלו בה רוזלינד פרנקלין (תמונה )2
ומוריס ווילקינס שניסו לפענח את מבנה המולקולה על ידי שימוש בשיטת צילום מיוחדת הנעזרת בקרני
רנטגן .פרנקלין ווילקינס לא שיתפו פעולה כלל לעומת ווטסון וקריק שעבדו בצמוד .ווילקינס העביר את אחת
התמונות שהפיקה פרנקלין לווטסון וקריק ואלו ביססו את המודל שלהם למבנה מולקולת ה DNA-בין היתר
גם על תמונה זו (תמונה  .) 1מיותר לציין שפרנקלין לא הייתה מודעת לעובדה זו .במאמר המפורסם בעיתון
הנחשב  Natureווטסון וקריק הציגו את המודל הדו-סליל של ה DNA-יחד עם התייחסות לתרומתו של
ווילקינס והתעלמות מוחלטת מפרנקלין (תמונה  .)3בספר מאוחר יותר שנכתב הודות הגילוי על ידי ווסטון
היא אף תוארה כמדענית בינונית ללא תרומה משמעותית למפעל המדעי .פרס הנובל שקיבלו ווטסון ,קריק
ווילסון על הגילוי ניתן לאחר מותה של פרנקלין בגיל צעיר.

תמונה  :0תמונת מולקולת ה DNA-שצילמה רוזלינד פרנקלין בעזרת קרני רנטגן (הערות בכתב ידה).
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ד .ההתייחסות לפרנקלין הינה תופעה יחסית נדירה במדע אולם אין להתעלם ממנה .האם האופן בו
נעשה הגילוי של מבנה ה DNA-מפחית מהגדולה שלו או שיש להפריד בין התרומה המדעית
להתנהלות האישית של המדענים?

תמונה  :2רוזלינד פרנקלין בעת עבודתה.
גילוי מבנה ה DNA-הינו אירוע מדעי יוצא מגדר הרגיל בחשיבותו .התרומה האינטלקטואלית של מידע זה
למפעל התורשתי יקרה מפז .ווטסון וקריק כבר במאמר הראשון שהציג את המבנה טענו שהמבנה הבסיסי
הזה ניתן להסיק מהו מנגנון ההכפלה של החומר התורשתי שהינו שלב מפתח בהתפתחות היצורים החיים
בטבע .גילוי זה פתח דלת למחקר ענף ופורה בנושא שעסק הן במבנה של החומר התורשתי ,בתפקודו ואפשר
התפתחות של הבנת המנגנונים של מחלות רבות ופיתוח אפשרויות ריפוי שונות.
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תמונה  :3ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק דנים במבנה מולקולת הDNA-

גילוי מבנה ה DNA-השפיע על המחקר הבסיסי והיישומי כאחר במאה ה 26-למרות שווטסון וקריק עסוק
בעצמם במחקר בסיסי לפי הגדרתם.
ה .האם אתה מסכים עם הסיווג של ווטסון וקריק של מחקרם בתור מחקר בסיסי? נמק.

ו .מהן ההשלכות החשובות יותר מגילוי מבנה ה – DNA-מחקר בסיסי הודות האופן בו פועל החומר
התורשתי או היישומים שפותחות בעקבות הגילוי?
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 4.3תרשים שמש (מבט נוסף)
במשימת הפתיחה בתחילת החוברת התבקשתם להשלים תרשים שמש על ידי מושגים ואסוציאציות בנושא
"מחקר בביולוגיה.
א .התבוננו בתרשים שמש בעמוד  3פעם נוספת .הוסיפו בצבע אחר מושגים נוספים או אסוציאציות בנושא
לאחר ההשתתפות בתוכנית .ערכו מקרא המפרט את מועד הוספת הפריטים לפי צבע.

ב .ערכו רשימה של המילים\משפטים בעזרתם השלמתם את התרשים בתחילת התוכנית ובסיומה.

ג .בחר  3זוגות מילים\מושגים מסעיף ב' .עבור כל זוג חבר משפט המתאר את הקשר ביניהם .לדוגמא – עבור
המילים אוניברסיטה וקריירה ניתן לחבר משפט "באוניברסיטה רוכשים השכלה על מנת לבנות קריירה".
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 .Vחומר רקע מצורף
 5.0אופן עריכת מחקר מדעי
כיצד המדע פועל ומה מייחד מדענים הינן שאלות סבוכות ביותר ללא תשובה ברורה וחד משמעית .המטרה
הכללית של המדע היא להרחיב את הידע וההבנה האנושית לגבי האופן בו פועל העולם מסביב .כיצד משיגים
הבנה זו? שתי הדרכים העיקריות בהן מתבצע חקר על הנעשה בעולם הינן התצפית והניסוי .התצפית הינה
התבוננות מכוונת בטבע והניסוי הוא בעיקרו ביצוע שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של
שינויים אלה ע ל האובייקטים .אחד האתגרים הגדולים בביצוע מחקר מדעי הוא התבוננות בראיות שנאספו
בניסויים ובתצפיות ופירושם הנכון .אחת הבעיות בפירוש נכון של ראיות מדעיות הוא ההבחנה בין קורלציה
לבין סיבתיות .מדען הרוצה להוכיח שגורם  Aמשפיע על  Bקודם צריך להראות שכל עלייה ב A-גורמת לעלייה
ב B-ולהיפך .אולם קשר זה הינו קשר של קורלציה בלבד ואינו בהכרח מצביע על כך שעלייה ב A-היא הגורם
לעלייה ב B-אלא שייתכן שקיים גורם שלישי הקשור אולי ל A-אולם הוא זה שאחראי על עלייה ב .B-מכאן
שיש לפרש בזהירות הראויה מחקרים המראים קשר בין גורמים ללא הבחנה בין קשר קורלטיבי לקשר סיבתי
ואינם נותנים את הדעת על כך.
אחד הקשיים בחקר באמצעות תצפיות הינו ההתבוננות הממוקדת – ניתן להגיע לשדה ולהתבונן בשלל
תופעות אולם לא להבחין בתופעה אותה למטרת מחקר מסוים יש למצוא .לכן במטרה להפיק ראיות
איכותיות עד כמה שניתן באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות ועל ידי כך לחשוף
רבדים שאולם אינם באים לידי ביטוי בהתבוננויות הראשונות שמטרתם העיקרית היכרות עם השטח.
 5.2ערכים אקדמיים
מחקר מדעי נערך על ידי צוות שכולל חוקרים ,תלמידי המחקר ,חוקרים מאוניברסיטאות אחרות באותה
המד ינה או במדינות אחרות .לכל אחד בצוות המחקר יש תפקיד משלו ,לדוגמא ,פרופסור באוניברסיטה
מתפקד בתחומים שונים כמו הוראה ,מחקר ,קשר עם קהל רחב ,קשר עם קהילה מדעית ועוד .מחקר מדעי
מאופיין על ידי חופש ,מקצועיות ,אחריות ,שותפות ויושרה  .חופש אקדמי מתבטא ביכולת של המדען להביא
את דעתו ,אפילו אם דעתו סותרת את הדעה המקובל בקהילה המדעית המודרנית .מקצועיות במחקר
אקדמי באה לידי ביטוי בשימוש מושכל בידע ובעדכון מתמיד שלו ושמירה והקניה של כללי אתיקה
רלוונטיים .אחריות בתחום האקדמי הינה התייחסות להשפעות והשלכות המחקר על בני אדם ,בעלי חיים
באשר לצורך בניסויים והתייחסות לשימושים עתידיים של מחקרם בצורה נאותה יותר ונאותה פחות.
שותפות אקדמאית משמעה פעולה בתוך קהילת חוקרים .יושרה אקדמית באה לידי ביטוי בפעולה בתוך
גבולות המקצוע ודיווח שלם ואמין הודות מחקרים .אחת הדרכים לדווח על תוצאות של מחקר מדעי היא
באמצעות המאמר המדעי .חשיבותם של המאמרים המדעיים מתבטאת בתרומתם לידע מדעי ,בהיותם קרקע
פורייה לצמיחת רעיונות חדשים ומחקרים נוספים ,וביצירת מאגר מדע זמין ומדויק ככל האפשר העומד
לרשות כל המתעניינים בנושא.מאמרי מחקר הם כלי הדיווח הראשוני והבלתי אמצעי של העשייה המדעית.
הם משמשים את החוקרים לפרסום התוצאות של מחקריהם בקרב הקהילה המדעית .בדרך כלל המאמרים
עוברים תהליך של ביקורת עמיתים לפני פרסומם בעיתונות המקצועית; המאמרים נשלחים לחוקרים אחרים
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באותו התחום ,שנשארים בעילום שם ,על מנת שיחוו עליהם את דעתם .בתהליך הביקורת נבדק אם החוקרים
עמדו בכללים של עריכה נכונה של המחקר וכתיבה מדעית תקנית .בנוסף לכך נבדק אם רמת הפירוט של
שיטות החקר המובאות מאפשרת לחזור על הניסויים במעבדות אחרות .אחת מהמטרות החשובות ביותר של
תהליך הביקורת היא בדיקת תוקף המסקנות שאליהן הגיעו החוקרים על סמך התוצאות של המחקר .יש
שהמאמר מוחזר לחוקרים בצירוף בקשה להבהיר נקודות שאינן ברורות דיין ,ולעיתים אף בקשה לערוך
ניסויים נוספים על מנת לחזק את טענת החוקרים.חשוב לציין ,שביקורת אינו מהווה צנזורה למדענים להביא
את דעתם .ניתן לפרסם דעות שאינם מקובלות בקהילה מדעית ,בתנאי שקיים בסיס מדעי מספיק  .המבנה
האופייני של מאמר מחקר הוא מבנה לוגי קבוע ,המשחזר לכאורה את רצף השלבים של שיטת החקר
.השימוש בביטוי "לכאורה" הוא משום שגם אם התגלית היא מקרית ,וההשערה נוסחה למעשה לאחר
שהתגלתה התגלית – עדיין יוצגו הדברים בסדר המקובל להצגה במאמר (ולא כפי שהתרחש במציאות במקרה
זה).
 5.3ההבדלים בין המדעים ההיסטוריים והמדעים הניסויים
היסטוריונים ופילוסופים של המדע ,במאה ה ,19-ראו בפיזיקה הניוטונית את "מלכת המדעים" ,ובשיטות
המחקר המדגישות ניסויים שמאפיינות את המדעים הפיזיקאליים את כשיטות המחקר המתארות אל כלל
תחומי המדע ,זה הוביל לכדי הדגשה של תפקיד התצפיות הישירות הנעשות בזמן מניפולציה מבוקרת של
תופעות טבעיות .היה זה מאד נפוץ להאמין כי רק דרך ניסויים שבהם מבוצעת מניפולציה במשתנים בלתי
תלויים בזמן מדידת השינויים במשתנים התלויים ,ניתן להגיע למסקנות מדעיות מהימנות ותקפות.
אולם ,במקביל לכך ,חוקרים אחרים אשר עסקו במהלך המאה ה ,19-בחקר התפתחות כדור הארץ והיקום
הסובב אותו ,החלו לפתח שיטת מחקר נפרדת מהפיזיקאים .מדעי הטבע ההיסטוריים פיתחו מערכת ייחודית
של כלים מתודולוגיים מדעיים ,בהם הם השתמשו לשחזור אירועי העבר .אולם ,למרות זאת ,אפילו היום
קיימים מדענים שאינם מקבלים את השונות המדעית הזו ,ולפעמים אף מבטלים בזלזול את המדעים
ההיסטוריים בטענה שהם "פחות מדעיים" מהמדעים הניסויים .תפיסה זו של מתודה מדעית יחידה ,המוטית
במידה רבה לכיוון של זו בה נעשה שימוש ע"י פיזיקאים ,שלטה ,אצל רוב המדענים ,כמעט לאורך כל המאה
העשרים.
נטייה זו כנגד המדעים ההיסטוריים הותירה הרבה אנשים ,כולל מחנכים המלמדים מדע ,עם הרושם הכללי
שהמדעים ההיסטוריים חסרים במידה זו או אחרת את היסודיות המאפיינת את המדעים הניסויים .אולם,
לדעת פילוסופים מודרניים רבים חשיבה זו היא מוטעית ,כיוון שהיא איננה לוקחת בחשבון את העובדה,
שהמתודולוגיות שפותחו ע"י המדעים ההיסטוריים ,פותחו במיוחד על מנת להתמודד עם בעיות שלא ניתן
לפתרן באופן ניסויי .אחת מבעיות המפתח הללו הינו הטבע הייחודי של הראיות ההיסטוריות אשר נאספות
כשרידים בלתי מבוקרים במהלך מחקרי השדה .דבר זה ,דרש פיתוח של מערכת חדשה של כלים מתודולוגיים
(גם תיאורטיים וגם מעשיים) אשר תסייע למדענים המתמחים בתחומים אלו להתגבר על מקצת המגבלות של
השדה .בשנים האחרונות ,מספר הולך ועולה של מדענים ,פילוסופים ,ומחנכים החלו לבקר את
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רעיון קיומה של מתודה מדעית אחת ולקדם את ההשקפה לפיה מתודות ניסוייות והנמקה המבוססת על
ראיות יכולות ואף חייבות לשחק תפקיד שונה בתחומים שונים .קיים צורך ב"הבנה כללית" יותר של
המתודולוגיות של המדעים ההיסטוריים ובמה הם נבדלים מהמדעים הניסויים "הקלאסיים".
מדע ניסויי אוסף ידע ע"י ניסויים מבוקרים ,במהלכם נעשית מניפולציה של תופעות טבעיות על מנת לבחון
תיאוריה .תקיפות התיאוריה נמדדת ע"י בדיקת עקביות יכולת החיזוי של הניסויים ,כאשר התיאוריה
האידיאלית היא ביטוי של הצהרה כללית או חוק סיבתי אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות
בהקשרים שונים .בנוסף ,צורת מחקר מסוג זה מוכתבת ע"י הנחת קיומם של ישויות אחידות במהותן כגון
אטומים או גנים .הנחת קיומה של אחידות זו ,או לפחות קירוב לאחידות ,מאפשרת את הניסוח של הצהרות
כלליות  /חוקים כללים באופן עקרוני ,והמתודולוגיה דורשת לפי כך הדירות בניסויים .בניגוד לכך ,מדע
היסטורי חוקר גורמים סופיים הקבורים בעבר ,ואשר ההשפעות שלהם ניתנות להבחנה רק בעקבות
שרשראות סיבתיות מורכבות של מאורעות המשפיעים על העדויות הנאספות על ידי החוקרים בשדה .מכאן
משתמע כי העדויות נאספות ע"י התבוננות בשרידים הנוצרים באופן טבעי( ,כתוצאה מתהליך כלשהו) היות
ואיסוף ידע ע"י מניפולציה לרוב איננו אפשרי כאן (לדוג'  ,אף אחד אינו יכול לחכות מיליוני שנים לתוצאות
הניסוי הגיאולוגי).
התמקדות זו על סיבתיות מהעבר מרמזת גם שהמבחן האולטימטיבי לאיכות המחקר במדע היסטורי הינו עד
כמה ההסבר הולם ומתאים לעדות במצבה הנצפה היום ,וזאת עקב האופי הייחודי והלא ודאי של התופעה,
כאשר הסבירות למסלול סיבתיות החוזר על עצמו במדויק הינה מאד נמוכה .מתודולוגית נימוק זו,
המתבססת על הסבר ,נובעת מ"האסימטריה של הסיבתיות" ,בכך שההשפעות של אירועים ייחודיים בעבר
נוטות להתפזר במהלך הזמן ,כאשר השפעות רבות אובדות ואחרות מתערבבות בהשפעתם של גורמים
מפריעים אחרים (לדוגמה :בעלי חיים החופרים בקרקע) .מציאת הגיון במורכבות זו דורשת לכן' ,חשיבה
סינטטית' .בעל חשיבה זו שוקל התאמה בין צירופים מורכבים של עדויות על מנת ליצור טענות בעד וכנגד
היפותזות מתחרות (ממש כמו שופט במשפט) .בנוסף למציאת הדרך הנכונה למיון עדויות מורכבות אלו,
מדענים היסטוריים חייבים להתמודד אף עם האופי היחידני של ישויות המחקר,
שלא כמו חלקיקים (אטומים או מולקולות דנ"א לדוגמה) ,אשר כולם אחידים במהותם ,ישויות המחקר
ההיסטורי – שרידי האורגניזמים ,שכבות ,שרידים של תרבות אנושית  -הם כולם ייחודיים (למרות שלעיתים
קרובות דומים זה לזה) ,כאשר לא תמיד ניתן לבנות מחדש או לחלץ את המבנה והתפקוד המקורי שלהם.
דבר זה איננו מאפשר מלכתחילה ליצור הצהרות כלליות  /חוקים אוניברסאליים אלא רק הצהרות
סטטיסטיות של קירובים סבירים לכל היותר .כך שטענות בעד וכנגד היפותזות חייבות להיות עשויות מהרכב
שלטני (דומיננטי) ,של הראיות הטובות ביותר .אי לכך ,השימוש בהנמקה אודות הסבירות היחסית של
הטענות היא תופעה נרחבת במדעים ההיסטוריים ומהווה את המאפיין הבולט ביותר של החשיבה הסינטטית
במדעים אלו.
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 5.4מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי
מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או
לחילופין יצירת מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק.
מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר
יצירת השלכות מעשיות מסוגים שונים .מחקר מעין זה אינו בעל השלכות מיידיות אולם לא ניתן להתעלם
מהערך של ידע זה לכלל האנושות בכך שהוא מאפשר לנו לענות על שאלות בסיסיות כגון מאין באנו שהינן
בעלות חשיבות רבה לגבי כלל החברה האנושית.
התוצאות של מחקר בסיסי במיוחד בתחום מדעי הטבע נחשבות למעין תשתית אינטלקטואלית הכרחית
להתקדמותו של המחקר היישומי .בשנות ה 16-נערכה אנאליזה של סוגי מחקר שהובילו להיפתחות רפואית
בתחום הטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות והתברר ש 21%-מכלל המחקר שהתפרסם בתחום התקשר
בצורה זו או אחרת לטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות .מכאן ניתן להניח שהמימון של המחקר הבסיסי
במקרה זה התברר כהשקעה נבונה מבחינת מספר החולים ששרדו ומבחינה כלכלית גרידא ניתן אף לשער
שהתקבל רווח כתוצאה מכושר עבודה שנשמר הודות להצלת חולים אלה .דוגמא נוספת לתרומה זו הינה
המצאת הראדאר ובניית פצצת האטום כאלו שייסעו לסיים את מלחמת העולם השנייה ובכך הדגימו את
ההשלכות החברתיות של מחקר בסיסי ביסודו.
יחס בין מחקר יישומי לבסיסי אינו חד כיווני .ישנם מקרין שבהם יצירת כלים ושיטות יישומיות יכולה לקדם
את המחקר הבסיסי .דוגמא למקרה מעין זה ניתן למצוא בהתפתחות קריסטולוגרפיה בקרני  Xבמסגרת
המחקר היישומי שאפשרה את פענוח מבנה מולקולת הדנ"א ע"י ווטסון וקריק שהינו מחקר בסיסי ביסודו.
בתורו ,ידע הודות מבנה מולקולת הדנ"א אפשר את ההתפתחות של הנדסה גנטית ,רפואה ותחומים יישומיים
אחרים.
קיים סוג נוסף של מחקר המגשר בין ההיבט היישומי לבסיסי –  use inspired basic researchשמהווה,
במחקר מעין זה החוקר אומנם עוסק בתופעות בסיסיות אולם ההשלכות האפשריות הקיימות למחקר זה
מלוות את החוקר כל עת .מחקר זה לעומת המחקר הבסיסי מנהל דיאלוג עם תחומים כגון צבא ,רפואה בכך
שהמחקר הבסיסי מתייחס לדרישות ולאפליקציות שימושיות שונות .אין זה שייך למחקר יישומי מכיוון
שלמחקר זה אינם קיימים יישומים מיידים אלא המטרה הינה לספק ידע בסיסי המסייע להתקדמות המחקר
היישומי .ניתן לסכם ולהגיד שמחקר זה מצוי במחצית הדרך בין מחקר יישומי ובסיסי.
ההשלכות של מחקר יישומי הינן נגישות לציבור הרחב בתחומים רבים של חיי היומיום .אולם הפרטים הודות
המחקר הבסיסי לרוב אינן חשופות לעיני הציבור הרחב ולכן יש לעשות את המאמץ ולשתף את הציבור
בתגליות החדשות שכן כספי הציבור הם אלה שבמקרים רבים משלמים על אותו מחקר בסיסי.
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 6.2מדריך למורה
.I

מבוא:

התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" מיועדת לתלמידי כיתה י''א המתמחים בביולוגיה ברמת  5יח"ל .מטרת
התכנית היא להציג לתלמידים את המדע כחקר בצורה ייחודית וחווייתית ,להציג היבטים שונים של מהות המדע תוך
טיפוח עמדות חיוביות כלפי מדע בכלל וכלפי ביולוגיה בפרט .התכנית כוללת שלושה שלבים :הכנה בכיתה ,ביקור
במעבדות מחקר וסיכום בכיתה .כל המרכיבים של הכנה וסיכום בכיתה מועברים על ידי מורים (בניגוד לביקורים
שמועברים על ידי חוקרים/מדריכים).
התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" נבנתה על ידי צוות חוקרים בתחום הוראת המדעים ,מטרת המחקר היא
להעריך/לבדוק את ההשפעה האפשרית של התכנית על תפיסתם והבנתם של התלמידים את היבטים שונים של מהות
המדע ועל עמדותיהם כלפי מדע בכלל וביולוגיה בפרט.
לפני תחילת הלימוד ובסופו יועבר שאלון לתלמידים (פירוט בהמשך) .חוות דעתכם והערתכם הינן הכרחית לשיפור
עתידי של התכנית .למטרות ארגוניות אנו מצרפים "יומן למורה" (נספח  )1בו תתבקשו לתעד את מהלך עבודתכם
ולחוות את דעתכם על כל אחד משלבי התכנית.
במהלך כל שלבי התוכנית שתלמידים יעבדו עם חוברת עבודה שנבנתה למטרה זו .בסיום התוכנית אנו נרצה להשתמש
בחוברות אלה ככלי מחקרי ולכן אנו מבקשים להעבירן יחד עם השאלונים.

 .IIמילוי שאלון מקדים:
השאלון הינו כלי מחקרי הנועד להעריך את מידת הבנתם של התלמידים את ההיבטים השונים של מהות המדע,
עמדותיהם כלפי ביולוגיה וכלפי התכנית .השאלון מורכב מהיגדים ועל התלמידים לסמן את מידת הסכמתם
לגבי כל היגד בסקאלה של  1עד  16ולנמק את דעתם .התלמידים ימלאו שאלון מקדים לפני תחילת התכנית
ושאלון מסכם בסיומה במטרה לבחון את התקדמותם בפרק זמן של השתתפותם בתכנית.
חשוב להקפיד בעת מילוי השאלון שתלמידים התייחסו לכל ההיגדים ורשמו את שמם .יש להדגיש ששאלון
משמש רק את החוקרים וכתיבת השם משמשת רק להשוואה בין שאלון מקדים למסכם.

 .IIIהכנה בכיתה:
להכנת התלמידים לביקור במעבדות אוניברסיטאיות (כ 2-שעות לימוד) קיימת חשיבות רבה בצמצום של "מרחב
הזרות" הכולל זרות קוגניטיבית (הכרות עם מושגים שבהם יעשו שימוש במהלך הסיור) ,פסיכולוגית (תיאום ציפיות)
וגיאוגרפית (היכרות עם הסביבה הפיסית) .ההכנה מאורגנת לפי רצף פעילויות וכוללת :משימת פתיחה ,משימת "הזמנה
לחקר" ,הצגת מצגת על ידי המורה ובניית שאלות לחוקרים.
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 .0משימת פתיחה – שמש אסוציאציות
שמש אסוציאציות משמשת כאמצעי ראשון לשיקוף העמדות והתפיסות של התלמידים בהקשר לחקר הביולוגי .משימה
זו מסייעת ללומד להתחיל ללמוד נושא חדש על ידי ייצוג של הידע הקיים בנושא שעל בסיס זה יבנה הידע החדש
(מצורפות דוגמאות לאסוציאציות אפשריות) .חשוב לעודד את התלמידים לרשום כל מה שעולה על דעתם בנושא ללא
הגבלה לקטגוריות מסוימות .לדוגמא :ההתייחסות רגשית ,חברתית ,דיצספלינרית ועוד.

מיקרוסקופ

משעמם

תרומה
לחברה

מחקר
בביולוגיה

חיידקים

 .2הזמנה לחקר
רציונל למשימה :2.0
מטרת משימת זו היא להתייחס לאחד ההיבטים העיקריים של אוריינות מדעית והוא האופן בו אנו מתייחסים לעדויות
מדעיות המוצגות לנו בחיי היומיום ובכיתת הלימוד .היבט זה כולל את ההבחנה בין קשר קורלטיבי ולקשר סיבתי.
מחוון למשימה :2.0
חוקרים באוניברסיטת שיקגו ערכו מחקר ,בו בדקו את השפעת אכילת פחמימות על ידי נשים הרות על רמות חלבון X
שבתאי העובר .ידוע שחלבון  Xקשור לתהליכי התפתחות שונים בעובר.
המחקר התבצע בקרב  566נשים הרות בשליש השני של ההיריון .לכל אישה נקבעה דיאטה ,ובה כמות מסוימת של
פחמימות .החוקרים בדקו לאחר שבועיים את רמות חלבון  Xבגופם של העוברים.
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לפניכם גרף ,המתאר את סיכום תוצאות המחקר .כל נקודה על הגרף מציינת ממוצע של ערכי כמות חלבון  Xבעוברים
של נשים ,שצרכו כמות פחמימות נתונה .כמות הפחמימות נמדדה ביחידות של מ"ג ,רמות החלבון נמדדו ביחידות
שרירותיות.

קשר בין כמות הפחמימות הנצרכת על ידי האם
לרמות חלבון  Xבתאי העובר
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א .תן/י כותרת לציר  Xוכותרת לציר .Y
ציר  :Xכמות פחמימות (מ"ג) ,ציר  :Yכמות חלבון (יחידה שרירותית).
ב .תאר/י את הנתונים בגרף.
עד לערך של  566מ"ג פחמימות ניתן לראות עלייה בכמות החלבון ,בין  556מ"ג פחמימות ל 516-מ"ג בערך נצפית ירידה
בכמות החלבון ,מ 516-מ"ג ועד  1666מ"ג ניתן לראות עלייה בכמות החלבון.

החוקרים ,שערכו את המחקר ,פרסמו מאמר ,המדווח את תוצאותיו .בפרק המסקנות במאמר הם כתבו ,שעל סמך
הנתונים שהתקבלו בעקבות המחקר שנערך במאות נשים ,נראה כי צריכת פחמימות בעת ההיריון גורמת לעלייה בכמות
החלבון בתאי העובר.
ה .האם לאור הנתונים שהתקבלו מסקנה זו נראית בעיניך סבירה? נמק/י.
מסקנה זו מצביעה על קשר קורלטיבי סיבתי בין צריכת הפחמימות לבין רמת ביטוי חלבון  ,Aתוצאות אלה אינן
מצביעות בהכרח על ההשפעה הישירה של צריכת הפחמימות על ביטוי החלבון מכיוון שיתכן וקיים גורם שלישי שהוא
הגורם לעלי ה בחלבון ולא צריכת הפחמימות .ללא מנגנון המתאר את ההקשר בו מתבטא החלבון לא ניתן להוכיח או
לשלול את הקשר הסיבתי הנוסף על הקשר הקורלטיבי המודגם בניסוי.
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בגרף התוצאות נראית סטייה מהמגמה המוצגת סביב הערך של  366מ"ג פחמימות (ירידה של ערך החלבון במקום עליה,
כצפוי)  .בפגישה המחלקתית טען סטודנט א' במעבדה שיש לערוך את הניסוי פעם נוספת ,או להשמיט נתון זה
מהתוצאות המדווחות ,מכיוון שאין הוא מתאים למגמה הנראית .לעומתו ,סטודנט ב' טען גם הוא באותה הפגישה שיש
לחזור על הניסוי פעם נוספת ,אולם הוסיף שנקודות מעין אלה יכולות להצביע על ממצאים מעניינים מאוד ,דווקא בגלל
שאינן מסתדרות עם שאר התוצאות.
ו.

אילו נכחת באותה פגישה ,בדעתו של מי מהסטודנטים היית תומך/ת? נמק/י.

לשאלה זו אין תשובה מוחלטת ,על התלמידים להביע עמדה בנושא המתייחסת לאופן אידיאלי בו אמור להתנהל מחקר
מדעי .תשובה אפשרית :תיתכן שגיאה במכשיר המדידה ולכן ניתן להשמיט תוצאות שאינן עולות בקנה אחד עם שאר
התוצאות .תשובה נוספת :חובה לחזור על הניסוי פעם נוספת ולחקור את מהות הטעות מכיוון שבמקרים רבים במדע
תגליות חשובות דווקא נולדות מתוצאות לא צפויות.
רציונל למשימה :2.2
ההיבט הנוסף הוא הצורך להתבונן פעמים רבות באובייקטים הנחקרים על מנת להבחין בתופעות שאינן גלויות לעין
במבט ראשון ובמטרה לוודא במידת האפשר שאין השמטה של הקשרים חשובים ,זאת ניתן לבצע על ידי תצפית ממוקדת
מטרה באובייקטים הנחקרים פעם אחר פעם.
מחוון למשימה :2.2
לפניך תמונה המתארת אתר מסוים .התבוננו בעיון וענו על השאלות:

א .ציין/י שלושה גורמים ביוטיים ושלושה גורמים אביוטיים המרכיבים את סביבת החיים שבתמונה.
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תנאים ביוטיים :ציפורים ,עצים ,דשא .תנאים אביוטיים :מקור מים (אגם) ,קרינת שמש ,סוג הקרקע.
ב .תאר/י בקצרה את יחסי הגומלין בין הגורמים הביוטיים לבין הגורמים האביוטיים שבסביבת החיים.
קיימות תשובות מגוונות המתארות בצורה נכונה את יחסי הגומלין .תשובה אפשרית :צמחים (עצים ,דשא) המתקיימים
בסביבה עם רמות קרינה גבוהות – אין הרבה צל.

ג .התבונן/י בבתים הנמצאים בצד ימין באמצע התמונה .תאר/י את השפעתם האפשרית על האיזון האקולוגי באזור.
יתכן והבתים שנבנו בסביבה זו גזלו קרקע ששימשה לגידול צמחים שונים ,הפחתה בכמות היצרנים במערכת אקולוגית
משפיעה על רמות גבוהות יותר כגון הצרכנים הראשוניים והשניוניים השונים המתקיימים בסביבה זו.
ד .התבוננות ממוקדת בסביבות חיים הינה המפתח לעריכת מחקר אקולוגי בשדה .האם ההתבוננות בבתים סייעה
להסב את תשומת לבך לפרטים שלא הופיעו בתיאור הראשוני של סביבת החיים? אם כן ,מהם פרטים אלו?
ה .התבוננות ממוקדת בסביבות חיים הינה המפתח לעריכת מחקר אקולוגי בשדה .האם ההתבוננות בבתים מיקדה
את תשומת לבכם על פרטים שאינם הופיעו בתיאור הראשוני של סביבת החיים? אם כן ,אלו?
ייתכן ותלמידים שמו לב בהתבוננות הראשונה לבתים בתמונה – עליהם לציין פרטים אחרים שאינם מופיעים בתיאור
הראשוני והינם פרי של התבוננות ממוקדת נוספת .תלמידים שלא ציינו את הבתים בהתבוננות הראשונה יציינו שהם
אינם נכללים בגורמים הביוטיים והאביוטיים הקלאסיים ולכן לא היוו מוקד לתשומת לב אלא רק בהתבוננות נוספת.
 .3שקפי המצגת
מטרה העיקרית של המצגת היא להציג לתלמידים את הרקע המדעי הרלוונטי למחקר הנערך במעבדות המחקר כדי
להכין אותם קוגניטיבי לביקור העתידי .מומלץ שתלמידים ירשמו הערות/הסברים/שאלות ליד שקפי המצגת בחוברת
העבודה.
 .4בניית שאלות לחוקרים

המוקד בביקורים הוא בדו-שיח בין חוקרים/מדריכים לבין תלמידים ,כאשר כלי ליצירת דו שיח הזה הוא
שאילת שאלות על ידי תלמידים לפי שאילות שהכינו בכיתה .תלמידים יעבדו בקבוצות על בניית השאלות
לחוקרים בנושאים שונים ,לדוגמא:
 תוכן ורקע ביולוגי.
 מטרות המחקר (מחקר בסיסי ויישומי).
 אופן עריכת המחקר (מיקום המחקר ,חזרות ,ביקורת ,בידוד משתנים).
 ערכים אקדמיים (שיתוף פעולה ביו חוקרים ,דרכי דיווח תוצאות מחקרים ,פרסום דעות לא מקובלות).
 נושאים נוספים.

בבניית שאלות תלמידים יכולים להיעזר במורה ,במקורות מידע שונים (אינטרנט ,ספרים ,ידע קודם) וחומר רקע
המצורף בסוף החוברת לתלמיד (נספחים  2ו.)3-
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 .IVביקור במעבדות המחקר
ביקורים במעבדות מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית (כ 2-שעות ביקור) .מעבדות המחקר
המייצגות מדע ניסיוני בתחום ביולוגיה של התא ומדע היסטורי בתחום האקולוגיה .הביקור יודרך על ידי
חוקרים /תלמידי מחקר פעילים במעבדות השונות ומעורבים באחד המחקרים הנערכים כיום במעבדות .בעת
הביקור התלמידים ישאלו את החוקרים שאלות שהכינו מבעוד מועד ,יצלמו תמונות ויבצעו רפלקציה לגבי
הביקור.

 .Vסיכום בכיתה
 .0מטלה מסכמת
רציונל למשימה :4.0
מטרת הטבלה המסכמת הינה לעשות הבחנה בין שיטות חקר בביולוגיה של התא כמדע ניסויי ואקולוגיה כמדע
היסטורי.

מחוון למשימה :4.0
ביולוגיה של התא (מדע ניסויי)

אקולוגיה (מדע היסטורי)

תחום התוכן הנחקר

תאים ,גנים ,חלבונים ,רקמות ועוד

אורגניזמים בסביבת החיים
להם ,השפעת גורמים אביוטיים
על בביוטיים ועוד

מקום עריכת המחקר (שדה,
מעבדה או שילוב)

מעבדה

שדה ומעבדה

מטרות המחקר (בסיסי
ויישומי)  -פרט

מטרות יישומיות – כגון פיתוח
תרופות ,מטרות בסיסיות – הבנת

מטרות יישומיות – פיתוח בר
קיימא ,מטרות בסיסיות – הבנת

מנגנונים התפתחות עוברית

90

המורכבות
אקולוגיות

של

מערכות

אופן עריכת המחקר (חזרות ,מבצעים חזרות ,ביקורת ובידוד
משתנים (במידת האפשר).
ביקורת ,בידוד משתנים)

באופן כללי לא מבצעים חזרות –
אלא אם ניתן לבצע זאת ,ביקורת
ובידוד משתנים לרוב אינם
ניתנים להשגה עקב מחקר
רבים
במשתנים
העוסק
המשפיעים זה על זה באופן
אינטגראלי.

 סכמו מהם ההבדלים העיקריים בין מדע ניסויי למדע היסטורי (היעזרו בדוגמאות מהביקורים במעבדות
המחקר).
התלמיד ידגים מתוך הטבלה את ההבדלים העיקריים תוך הדגשת העובדה ששני התחומים הינם תחומי חקר מדעי
לגיטימי המתבצע בשיטות שונות עקב השוני המהותי הקיים בין האובייקטים הנחקרים( .אובייקטים שחוזרים על
עצמם במדע ניסויי כגון גנים ומולקולות כאשר בהקשר זה ההיסטוריה של האובייקט אינה משמעותית למחקר לעומת
אובייקטים ייחודיים באקולוגיה המתבצעת בשדה כאשר כל אובייקט הוא ייחודי ולו היסטוריה ייחודית ולפיכך אינם
ניתנים לשחזור או לניתוק מהקשרם).
 .2הזמנה לחקר (מבט נוסף)
רציונל למשימה :4.2
"הזמנה לחקר" משמשת ככלי לפתיחת דיון בנושאים רחבי היקף לגבי האופן בו מתנהל המדע האידיאלי לעומת המדע
בפועל תוך התייחסות לאירועים היסטוריים בהתפתחות הביולוגיה של המאה ה.26-
מחוון למשימה :4.2
ברשימת התגליות המדעיות המרכזיות של המאה העשרים ,לצד תורת היחסות והמכניקה הקוונטית ,ניתן למצוא גם את
פענוח מבנה ה DNA-על ידי ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק בשנת .1953
לגילוי זה קדמה סדרת ניסויים ,שמטרתם הייתה לגלות מהו החומר התורשתי של היצורים החיים .שני החומרים
המועמדים העיקריים היו החלבונים וה .DNA-המדענים שחקרו את התחום התקשו לקבל את ה DNA-כחומר התורשתי
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טענו שמדובר במולקולה בעלת מבנה שחוזר על עצמו ,אשר אינה מגוונת מספיק בכדי להיות החומר התורשתי .לעומת
זאת ,ידוע היה שהחלבונים הם קבוצת חומרים בעלי מגוון גדול של צורות ,ולכן סביר היה לשער שהם החומר
התורשתי.
ז.

בשנות ה 26-של המאה ה 26-התנהלו בעיתונות המדעית דיונים שעסקו בזיהויו של החומר התורשתי .האם
ניתן היה ,לדעתכם ,לפרסם מאמרים שטענו שה DNA-הינו החומר התורשתי  ,למרות שטענה זו סתרה את
הדעה המקובלת על רוב המדענים? האם נכון לפרסם מאמרים בעלי דעה הנוגדת את הרוב במקרים בהם
התמיכה ברעיונות אלה מעטה?

בספרות המדעית אז וגם היום ניתן לפרסם מאמרים המתנגדים לתפיסה השלטת בתחום מחקרי מסוים אולם יש
לעשות זאת רק במחקרים בהם יש ראיות חזק התומכות בדעה המתנגדת .פרסום זה אינו בהכרח יגרום לדחיית הדעה
השלטת אולם יעורר דיון ויגרור בחינה מחדש של הראיות הקיימות התומכות בדעה זו או אחרת.

אחד הניסויים המכריעים שהטו את הכף לטובת הקביעה כי ה DNA-הוא החומר התורשתי היה הניסוי של אלפרד הרשי
ומרת'ה צ'ייס.
חוקרים אלה חקרו את החומר התורשתי של באקטריופאג'ים מסוג  .T-2בקטריופאג'ים הינם וירוסים ,התוקפים
חיידקים .הניסוי שלהם תוכנן במטרה לקבוע מהו החומר התורשתי של הבקטריופאג' – חלבון או .DNA
החוקרים סימנו ווירוסים באמצעות שני סוגי אטומים רדיואקטיביים :סמן רדיואקטיבי של זרחן (זרחן ידוע כמרכיב
של ה ( DNA-וסמן רדיואקטיבי של חנקן (הידוע כמרכיב של חלבונים) .וירוסים אלה הוספו למצע ובו חיידקים ,וניתנה
להם האפשרות להדביק אותם .ידוע היה שהווירוס מדביק את החיידק באמצעות "הזרקה" של החומר התורשתי שלו
אל תוך החיידק ,והשארת שאר מרכיבי הווירוס בחוץ .לאחר זמן מספיק להדבקת החיידקים על ידי הווירוסים,
החוקרים בחנו את התמיסה החיצונית ,ממנה סולקו תאי החיידקים .הנחתם של החוקרים היתה ,שהחומרים שאינם
החומר התורשתי נותרו בתמיסה החיצונית ,מכיון שלא "הוזרקו" לחיידקים.
בדיקה זו העלתה ,שהרוב המכריע של החומר החוץ חיידקי היה מסומן בחנקן רדיואקטיבי ,כלומר רוב החומר שנותר
מחוץ לחיידקים היה מורכב מחלבונים .מכאן הסיקו הרשי וצ'ייס שהחומר ש"הוזרק" על ידי הווירוסים לתוך תאי
החיידקים הינו  ,DNAוהוא הוא החומר התורשתי.
ח .האם ,לדעתך ,על הקהילה המדעית לשנות את דעתה על סמך ניסוי בודד ,אפילו המוצלח ביותר? נמקו( .היזכרו
בחוקרים שהוצגו במשימת הפתיחה ,שטענו שקיים קשר בין צריכת פחמימות על ידי נשים בהיריון לבין רמות
החלבון הקשור לתהליכי התפתחות בעובר).

לניסויים שונים יש משמעויות ופרשנויות שונות .בניסוי במשימת הפתיחה ראינו שיש להבחין בין קשר קורלטיבי לקשר
סיבתי אולם אין זה מספק .גם אם בניסוי הוכח מעל כל צל של ספק שדנ"א הוא החומר התורשתי של הבקטריופאג'
הנחקר חוקרים יכולים להצביע על העובדה שייתכן ודנ"א אינו החומר התורשתי האוניברסאלי אלא רק של הוירוס
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הנחקר ,לעיתים רחוקות ניסוי בודד מספיק בכדי לשנות את דעת הקהילה המדעית ואם זה מתבצע זה לרוב מתרחש
לאחר שהתפיסה הקודמת כבר עורערה מבחינת אמינותה.

לאחר שנתקבלה ברבים העובדה שה  DNA-הוא ,אכן ,החומר התורשתי ,פריצת הדרך המרכזית הבאה בתחום זה
הייתה פענוח מבנה המולקולה על ידי צמד החוקרים ווטסון וקריק.
ווטסון וקריק נפגשו באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ,ושמו להם למטרה לפענח את מבנה מולקולת

ה.DNA-

קבוצות מדענים נוספות עבדו גם הם במקביל על פתרון בעיה זו עצמה.
ט .באיזו מידה ,לדעתכם ,קבוצות מדענים מתחרות צריכות לשתף זו את זו בממצאים שלהם במהלך ביצוע
מחקרים?
בדוגמא המצוינת בקטע הקבוצות התחרו על היותן ראשונות בגילוי מבנה הדנ"א ולכן צפוי שלא יחלקו תוצאות (לא שזה
מתיר גניבה) לטובת הקהילה המדעית כולה והקידמה המדעית האנושית יש לנהל את המדע כישות אחת בעלת מטרה
משותפת אולם אנו חיים בעולם אינטרסנטי הן מהבחינה האישית והן מהבחינה הפיננסית ולכן לרוב לא נצפה לשיתוף
בין קבוצות מתחרות.
ניתן להתייחס לסוגיה זו משתי נקודות מבט – נקודת מבט אחת שופטת את האנשים באופן אישי ולכן יש לגנות את
התנהגותם והתנהלותם בפרשייה זו מכל תוקף ונקודת המבט השנייה מתייחסת לחשיבות של הגילוי ומבחינה זו ניתן
ואף צריך לנתק את המדענים והתנהלותם האישית מגדולת הגילוי והקדמה המדעית .קיימת גישה שלישית בה מכירים
בחשיבות הגילוי תוך ציון ההתנהגות הלא אתית בעליל של המדענים.

אחת הקבוצות המתחרות עבדה במכון סמוך למכון בו עבדו ווטסון וקריק .בין היתר פעלו בה רוזלינד פרנקלין (תמונה )2
ומוריס ווילקינס ,שניסו לפענח את מבנה המולקולה על ידי שימוש בשיטת צילום מיוחדת ,הנעזרת בקרני רנטגן.
פרנקלין ווילקינס לא שיתפו פעולה כלל ,לעומת ווטסון וקריק שעבדו בצמוד .ווילקינס העביר את אחת התמונות
שהפיקה פרנקלין לווטסון וקריק ,ואלו ביססו את המודל שלהם למבנה מולקולת ה DNA-בין היתר גם על תמונה זו
(תמונה  .)1מיותר לציין שפרנקלין לא הייתה מודעת לעובדה זו .במאמר המפורסם ,שפרסמו ווטסון וקריק בעיתון
המדעי החשוב  ,Natureהם הציגו את מודל הסליל הכפול של ה , DNA-תוך התייחסות לתרומתו של ווילקינס,
והתעלמות מוחלטת מפרנקלין (תמונה  .)3בספר שכתב ווטסון שנים אחר כך אודות הגילוי פרנקלין אף תוארה כמדענית
בינונית ,שלא תרמה תרומה משמעותית למפעל המדעי .פרס הנובל שקיבלו ווטסון ,קריק ווילקינס על גילוי מבנה
מולקולת ה DNA-ניתן לאחר מותה של פרנקלין בגיל צעיר.
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תמונה  :0תמונת מולקולת ה DNA-שצילמה רוזלינד פרנקלין בעזרת קרני רנטגן (הערות בכתב ידה).

י.

ההתייחסות לפרנקלין הינה תופעה נדירה יחסית בעולם המדע ,אולם למרות זאת אין להתעלם ממנה .האם,
לדעתכם ,האופן בו נעשה הגילוי של מבנה ה DNA-מפחית מגדולתו של הגילוי ,או שיש להפריד בין התרומה
המדעית לבין ההתנהלות האישית של המדענים?

תמונה  :2רוזלינד פרנקלין בעת עבודתה
גילוי מבנה ה DNA-הינו אירוע מדעי יוצא מגדר הרגיל בחשיבותו .התרומה האינטלקטואלית של מידע זה למפעל
התורשתי יקרה מפז .ווטסון וקריק כבר במאמר הראשון שהציג את המבנה טענו שהמבנה הבסיסי הזה ניתן להסיק מהו
מנגנון ההכפלה של החומר התורשתי שהינו שלב מפתח בהתפתחות היצורים החיים בטבע .גילוי זה פתח דלת למחקר
ענף ופורה בנושא שעסק הן במבנה של החומר התורשתי ,בתפקודו ואפשר התפתחות של הבנת המנגנונים של מחלות
רבות ופיתוח אפשרויות ריפוי שונות.
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תמונה  :3ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק דנים במבנה מולקולת הDNA-

גילוי מבנה ה DNA-השפיע על המחקר הבסיסי והיישומי כאחר במאה ה 26-למרות שווטסון וקריק עסוק בעצמם
במחקר בסיסי לפי הגדרתם.

ה .האם את/ה מסכים/מה לדעתם של ווטסון וקריק ,שמחקרם הוא מחקר בסיסי? נמק/י.
מחקר זה הינו מחקר בסיסי בעיקרו מכיוון שמטרתו העיקרית הינה קידום הידע האנושי אולם כבר במאמר של ווטסון
וקריק הם אמרו בקיצור שהמשמעות של גילוי זה אינה נסתרת מעיניהם ולכן ניתן לסווג מחקר זה גם באמצע בין מחקר
בסיסי ליישומי בתור מחקר בסיסי המודע להשלכות וליישומים האפשריים שלו.
ו .מהן,לדעתך ,ההשלכות החשובות יותר מגילוי מבנה ה – DNA-מחקר בסיסי אודות האופן בו פועל החומר
התורשתי או היישומים שפותחות בעקבות גילוי זה?
שתי התשובות יתקבלו – גם חשיבות בסיסית וגם יישומית  ,יש להקפיד על מתן דוגמאות מתאימות כגון במחקר בסיסי
פתיחת אפיקי מחקר חדשים וביישומי כגון חקר סרטן .
 .3תרשים שמש (מבט נוסף)
מילוי תרשים שמש בפעם הנוספת ובניית משפטים מזוגות מושגים מעמת את התלמידים עם תפיסותיהם ועמדותיהם
לגבי מהות החקר הביולוגי תוך ביצוע הקבלה בין תפיסותיהם לפני ואחרי התוכנית.

 .VIמילוי שאלון מסכם:
לאחר סיום החלק המסכם ,כולל סיום עבודה בחוברת לתלמיד ,התלמידים ימלאו שאלון מסכם .השאלון כולל
היגדים המתייחסים לעמדות כלפי התכנית ומילוי חוזר של היגדים המתייחסים לעמדות כלפי ביולוגיה והבנת
מהות המדע .מטרת המילוי החוזר הינו בחינה של שינוי בהבנה ובעמדות התלמידים כתוצאה מהשתתפותם
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בתכנית .חשוב להקפיד שהתלמידים ימלאו את השאלון עד תומו ויצוינו את שמם לשם השוואה עם השאלון
המקדים.

 .VIIנספחים:
נספח  - 0תיעוד התקדמות התכנית – יומן למורה
שם המורה__________________________:
רקע בית ספרי________________________________________________________________:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

רקע כיתתי__________________________________________________________________:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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שלבי התכנית:

תאריך
הביצוע:

תיאור ההתרחשות בכיתה:

העברת שאלון
מקדים

משימת פתיחה

הזמנה לחקר
(חלק א' וחלק ב')

שקפי המצגת

בניית שאלות
לחוקרים

ביקור במעבדת
ביולוגיה
התפתחותית
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הערות  /המלצות:

ביקור במעבדת
ארכיאוזואולוגיה

משימה מסכמת

הזמנה לחקר (מבט
נוסף)

תרשים שמש (מבט
נוסף)

מילוי שאלון מסכם
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מהי לדעתכם תרומת התוכנית לתהליך הוראת הביולוגיה?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

באילו אופנים תרמה התוכנית לתלמידים (בתחום הלימודי ,החברתי ,הרגשי ועוד)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

מה היו הקשיים ביישום התוכנית בכיתה?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

האם היית משתתף בתוכנית פעם נוספת? נמק.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

המלצות כלליות אודות התוכנית:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

נספח  -2רעיונות מרכזיים של התכנית
"תלמידים פוגשים מדע אותנטי"

 3.0הרעיונות לגבי אופן עריכת מחקר מדעי:
במדעי הטבע כלי המחקר עיקריים הם תצפית וניסוי .התצפית הינה התבוננות מכוונת בטבע והניסוי הוא בעיקרו ביצוע
שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של שינויים אלה על האובייקטים .במטרה להפיק ראיות איכותיות עד
כמה שניתן באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות .ובניסוי ,יש לבדוק האם הראיות מראות קשר
קורלטיבי או קשר סיבתי בין המשתנים הנבדקים.
 3.2הרעיונות לגבי ערכים אקדמיים:
שיח מדעי הוא דיון המתקיים בקהילה המדעית בעזרת הדיווח של תוצאות מחקרים (מאמרים ,כנסים מדעיים).
בתקשורת בין אנשי מדע קיימת חשיבות רבה ליושרה והגינות מדעית.
למרות חופש מדעי ,המתבטא ביכולת להביע דעה שאינה מקובלת על חברי הקהילה המדעית ,קיימת השפעה מסוימת
של החברה ותרבות על אפיקי המחקר.
 3.3הרעיונות לגבי הבדלים מתודולוגיים בין מדע ניסויי למדע היסטורי:
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הביולוגיה כמדע מבוססת על חקירה לפי אמות מידה מקובלות :במדע אין מקבלים שום הסבר כמובן מאליו ,אלא
שואלים שאלות ובוחנים כל שאלה בשיטות מבוקרות .ניסוי ותצפית הם שיטות המחקר הנפוצות למחקר הביולוגי (הן
באקולוגיה והן בביולוגיה של התא) .למרות זאת ,אין שיטה מדעית אחת :קיים הבדל מהותי בין מדע היסטורי (כגון
אקולוגיה) ומדע ניסויי (כגון ביולוגיה של התא) במתודולוגיה :במדע היסטורי לא ניתן לבצע חזרות ולא ניתן לבצע
מניפולציות מכוונות של משתנים או לשמור על תנאים קבועים .הספקנות במדע בכלל ובביולוגיה בפרט הוא עיקרון
מנחה בהתייחסות לממצאים ,למסקנות ולתיאוריות.
 3.4הרעיונות לגבי מטרות המחקר:
בכל תחומי הביולוגיה (אקולוגיה ותא) המחקר מתקיים ב 2-מישורים – בסיסי ויישומי ,כאשר כל אחד בעל ערך
בעצמו .מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או לחילופין
יצירת מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק .לעומת זאת מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים
או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות מסוגים שונים .תוצאות מחקר בסיסי מהוות
בסיס לפיתוחים יישומיים אולם גם פיתוחים יישומיים יכולים לפתוח אפיקי מחקר חדשים בהיבט הבסיסי.
 3.5הרעיונות לגבי האופן שבו נבנה ומתפתח ידע מדעי:
הידע המדעי משתנה עם הזמן ,לא קיימת אמת מדעית מוחלטת .עם זאת ,ידע חדש מאופיין ביכולתו להסביר יותר טוב
תופעות קיימות מאשר הידע משנים קודמות.

נספח  - 3חומר רקע לרעיונות מרכזיים של התכנית
אופן עריכת מחקר מדעי
כיצד המדע פועל ומה מייחד מדענים הינן שאלות סבוכות ביותר ללא תשובה ברורה וחד משמעית .המטרה הכללית של
המדע היא להרחיב את הידע וההבנה האנושית לגבי האופן בו פועל העולם מסביב .כיצד משיגים הבנה זו? שתי הדרכים
העיקריות בהן מתבצע חקר על הנעשה בעולם הינן התצפית והניסוי .התצפית הינה התבוננות מכוונת מטרה בטבע
והניסוי הוא בעיקרו ביצוע שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של שינויים אלה על האובייקטים .אחד
האתגרים הגדולים בביצוע מחקר מדעי הוא התבוננות בראיות שנאספו בניסויים ובתצפיות ופירושם הנכון.
אחת הבעיות בפירוש נכון של ראיות מדעיות הוא ההבחנה בין קורלציה לבין סיבתיות .מדען הרוצה להוכיח שגורם A
משפיע על  Bקודם צריך להראות שכל עלייה ב A-גורמת לעלייה ב B-ולהיפך .אולם קשר זה הינו קשר של קורלציה
בלבד ואינו בהכרח מצביע על כך שעלייה ב A-היא הגורם לעלייה ב B-אלא שייתכן שקיים גורם שלישי הקשור אולי לA-
אולם הוא זה שאחראי על עלייה ב .B-מכאן שיש לפרש בזהירות הראויה מחקרים המראים קשר בין גורמים ללא
הבחנה בין קשר קורלטיבי לקשר סיבתי ואינם נותנים את הדעת על כך.
אחד הקשיים בחקר באמצעות תצפיות הינו ההתבוננות הממוקדת – ניתן להגיע לשדה ולהתבונן בשלל תופעות אולם
לא להבחין בתופעה אותה למטרת מחקר מסוים יש למצוא .לכן במטרה להפיק ראיות איכותיות עד כמה שניתן
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באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות ועל ידי כך לחשוף רבדים שאולם אינם באים לידי ביטוי
בהתבוננויות הראשונות שמטרתם העיקרית היכרות עם השטח.

ערכים אקדמיים
מחקר מדעי נערך על ידי צוות שכולל חוקרים ,תלמידי המחקר ,חוקרים מאוניברסיטאות אחרות באותה המדינה או
במדינות אחרות .לכל אחד בצוות המחקר יש תפקיד משלו ,לדוגמא ,פרופסור באוניברסיטה מתפקד בתחומים שונים
כמו הוראה ,מחקר ,קשר עם קהל רחב ,קשר עם קהילה מדעית ועוד .מחקר מדעי מאופיין על ידי חופש ,מקצועיות,
אחריות ,שותפות ויושרה  .חופש אקדמי מתבטא ביכולת של המדען להביא את דעתו ,אפילו אם דעתו סותרת את הדעה
המקובל בקהילה המדעית המודרנית .מקצועיות במחקר אקדמי באה לידי ביטוי בשימוש מושכל בידע ובעדכון מתמיד
שלו ושמירה והקניה של כללי אתיקה רלוונטיים .אחריות בתחום האקדמי הינה התייחסות להשפעות והשלכות המחקר
על בני אדם ,בעלי חיים באשר לצורך בניסויים והתייחסות לשימושים עתידיים של מחקרם בצורה נאותה יותר ונאותה
פחות .שותפות אקדמאית משמעה פעולה בתוך קהילת חוקרים .יושרה אקדמית באה לידי ביטוי בפעולה בתוך גבולות
המקצוע ודיווח שלם ואמין הודות מחקרים .אחת הדרכים לדווח על תוצאות של מחקר מדעי היא באמצעות המאמר
המדעי .חשיבותם של המאמרים המדעיים מתבטאת בתרומתם לידע מדעי ,בהיותם קרקע פורייה לצמיחת רעיונות
חדשים ומחקרים נוספים ,וביצירת מאגר מדע זמין ומדויק ככל האפשר העומד לרשות כל המתעניינים בנושא.מאמרי
מחקר הם כלי הדיווח הראשוני והבלתי אמצעי של העשייה המדעית .הם משמשים את החוקרים לפרסום התוצאות של
מחקריהם בקרב הקהילה המדעית .בדרך כלל המאמרים עוברים תהליך של ביקורת עמיתים לפני פרסומם בעיתונות
המקצועית; המאמרים נשלחים לחוקרים אחרים באותו התחום ,שנשארים בעילום שם ,על מנת שיחוו עליהם את
דעתם .בתהליך הביקורת נבדק אם החוקרים עמדו בכללים של עריכה נכונה של המחקר וכתיבה מדעית תקנית .בנוסף
לכך נבדק אם רמת הפירוט של שיטות החקר המובאות מאפשרת לחזור על הניסויים במעבדות אחרות .אחת מהמטרות
החשובות ביותר של תהליך הביקורת היא בדיקת תוקף המסקנות שאליהן הגיעו החוקרים על סמך התוצאות של
המחקר .יש שהמאמר מוחזר לחוקרים בצירוף בקשה להבהיר נקודות שאינן ברורות דיין ,ולעיתים אף בקשה לערוך
ניסויים נוספים על מנת לחזק את טענת החוקרים.חשוב לציין ,שביקורת אינו מהווה צנזורה למדענים להביא את
דעתם .ניתן לפרסם דעות שאינם מקובלות בקהילה מדעית ,בתנאי שקיים בסיס מדעי מספיק  .המבנה האופייני של
מאמר מחקר הוא מבנה לוגי קבוע ,המשחזר לכאורה את רצף השלבים של שיטת החקר .השימוש בביטוי "לכאורה"
הוא משום שגם אם התגלית היא מקרית ,וההשערה נוסחה למעשה לאחר שהתגלתה התגלית – עדיין יוצגו הדברים
בסדר המקובל להצגה במאמר (ולא כפי שהתרחש במציאות במקרה זה).

ההבדלים בין המדעים ההיסטוריים והמדעים הניסויים
היסטוריונים ופילוסופים של המדע ,במאה ה ,19-ראו בפיזיקה הניוטונית את "מלכת המדעים" ,ובשיטות המחקר
המדגישות ניסויים שמאפיינות את המדעים הפיזיקאליים את כשיטות המחקר המתארות אל כלל תחומי המדע ,זה
הוביל לכדי הדגשה של תפקיד התצפיות הישירות הנעשות בזמן מניפולציה מבוקרת של תופעות טבעיות .היה זה מאד
נפוץ להאמין כי רק דרך ניסויים שבהם מבוצעת מניפולציה במשתנים בלתי תלויים בזמן מדידת השינויים במשתנים
התלויים ,ניתן להגיע למסקנות מדעיות מהימנות ותקפות.
אולם ,במקביל לכך ,חוקרים אחרים אשר עסקו במהלך המאה ה ,19-בחקר התפתחות כדור הארץ והיקום הסובב
אותו ,החלו לפתח שיטת מחקר נפרדת מהפיזיקאים .מדעי הטבע ההיסטוריים פיתחו מערכת ייחודית של כלים
מתודולוגיים מדעיים ,בהם הם השתמשו לשחזור אירועי העבר .אולם ,למרות זאת ,אפילו היום קיימים מדענים שאינם
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מקבלים את השונות המדעית הזו ,ולפעמים אף מבטלים בזלזול את המדעים ההיסטוריים בטענה שהם "פחות
מדעיים" מהמדעים הניסויים .תפיסה זו של מתודה מדעית יחידה ,המוטית במידה רבה לכיוון של זו בה נעשה שימוש
ע"י פיזיקאים ,שלטה ,אצל רוב המדענים ,כמעט לאורך כל המאה העשרים.
נטייה זו כנגד המדעים ההיסטוריים הותירה הרבה אנשים ,כולל מחנכים המלמדים מדע ,עם הרושם הכללי שהמדעים
ההיסטוריים חסרים במידה זו או אחרת את היסודיות המאפיינת את המדעים הניסויים .אולם ,לדעת פילוסופים
מודרניים רבים חשיבה זו היא מוטעית ,כיוון שהיא איננה לוקחת בחשבון את העובדה ,שהמתודולוגיות שפותחו ע"י
המדעים ההיסטוריים ,פותחו במיוחד על מנת להתמודד עם בעיות שלא ניתן לפתרן באופן ניסויי .אחת מבעיות המפתח
הללו הינו הטבע הייחודי של הראיות ההיסטוריות אשר נאספות כשרידים בלתי מבוקרים במהלך מחקרי השדה .דבר
זה ,דרש פיתוח של מערכת חדשה של כלים מתודולוגיים (גם תיאורטיים וגם מעשיים) אשר תסייע למדענים המתמחים
בתחומים אלו להתגבר על מקצת המגבלות של השדה .בשנים האחרונות ,מספר הולך ועולה של מדענים ,פילוסופים,
ומחנכים החלו לבקר את
רעיון קיומה של מתודה מדעית אחת ולקדם את ההשקפה לפיה מתודות ניסוייות והנמקה המבוססת על ראיות יכולות
ואף חייבות לשחק תפקיד שונה בתחומים שונים .קיים צורך ב"הבנה כללית" יותר של המתודולוגיות של המדעים
ההיסטוריים ובמה הם נבדלים מהמדעים הניסויים "הקלאסיים".
מדע ניסויי אוסף ידע ע"י ניסויים מבוקרים ,במהלכם נעשית מניפולציה של תופעות טבעיות על מנת לבחון תיאוריה.
תקיפות התיאוריה נמדדת ע"י בדיקת עקביות יכולת החיזוי של הניסויים ,כאשר התיאוריה האידיאלית היא ביטוי של
הצהרה כללית או ח וק סיבתי אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות בהקשרים שונים .בנוסף ,צורת מחקר מסוג
זה מוכתבת ע"י הנחת קיומם של ישויות אחידות במהותן כגון אטומים או גנים .הנחת קיומה של אחידות זו ,או לפחות
קירוב לאחידות ,מאפשרת את הניסוח של הצהרות כלליות  /חוקים כללים באופן עקרוני ,והמתודולוגיה דורשת לפי
כך הדירות בניסויים .בניגוד לכך ,מדע היסטורי חוקר גורמים סופיים הקבורים בעבר ,ואשר ההשפעות שלהם ניתנות
להבחנה רק בעקבות שרשראות סיבתיות מורכבות של מאורעות המשפיעים על העדויות הנאספות על ידי החוקרים
בשדה .מכאן משתמע כי העדויות נאספות ע"י התבוננות בשרידים הנוצרים באופן טבעי( ,כתוצאה מתהליך כלשהו)
היות ואיסוף ידע ע"י מניפולציה לרוב איננו אפשרי כאן (לדוג'  ,אף אחד אינו יכול לחכות מיליוני שנים לתוצאות
הניסוי הגיאולוגי).
התמקדות זו על סיבתיות מהעבר מרמזת גם שהמבחן האולטימטיבי לאיכות המחקר במדע היסטורי הינו עד כמה
ההסבר הולם ומתאים לעדות במצבה הנצפה היום ,וזאת עקב האופי הייחודי והלא ודאי של התופעה ,כאשר הסבירות
למסלול סיבתיות החוזר על עצמו במדויק הינה מאד נמוכה .מתודולוגית נימוק זו ,המתבססת על הסבר ,נובעת
מ"האסימטריה של הסיבתיות" ,בכך שההשפעות של אירועים ייחודיים בעבר נוטות להתפזר במהלך הזמן ,כאשר
השפעות רבות אובדות ואחרות מתערבבות בהשפעתם של גורמים מפריעים אחרים (לדוגמה :בעלי חיים החופרים
בקרקע) .מציאת הגיון במורכבות זו דורשת לכן' ,חשיבה סינטטית' .בעל חשיבה זו שוקל התאמה בין צירופים מורכבים
של עדויות על מנת ליצור טענות בעד וכנגד היפותזות מתחרות (ממש כמו שופט במשפט) .בנוסף למציאת הדרך הנכונה
למיון עדויות מורכבות אלו ,מדענים היסטוריים חייבים להתמודד אף עם האופי היחידני של ישויות המחקר,
שלא כמו חלקיקים (אטומים או מולקולות דנ"א לדוגמה) ,אשר כולם אחידים במהותם ,ישויות המחקר ההיסטורי –
שרידי האורגניזמים ,שכבות ,שרידים של תרבות אנושית  -הם כולם ייחודיים (למרות שלעיתים קרובות דומים זה
לזה) ,כאשר לא תמיד ניתן לבנות מחדש או לחלץ את המבנה והתפקוד המקורי שלהם .דבר זה איננו מאפשר
מלכתחילה ליצור הצהרות כלליות  /חוקים אוניברסאליים אלא רק הצהרות סטטיסטיות של קירובים סבירים לכל
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היותר .כך שטענות בעד וכנגד היפותזות חייבות להיות עשויות מהרכב שלטני (דומיננטי) ,של הראיות הטובות ביותר .אי
לכך ,השימוש בהנמקה אודות הסבירות היחסית של הטענות היא תופעה נרחבת במדעים ההיסטוריים ומהווה את
המאפיין הבולט ביותר של החשיבה הסינטטית במדעים אלו.

מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי
מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או לחילופין יצירת
מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק.
מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר יצירת
השלכות מעשיות מסוגים שונים .מחקר מעין זה אינו בעל השלכות מיידיות אולם לא ניתן להתעלם מהערך של ידע זה
לכלל האנושות בכך שהוא מאפשר לנו לענות על שאלות בסיסיות כגון מאין באנו שהינן בעלות חשיבות רבה לגבי כלל
החברה האנושית.
התוצאות של מחקר בסיסי במיוחד בתחום מדעי הטבע נחשבות למעין תשתית אינטלקטואלית הכרחית להתקדמותו
של המחקר היישומי .בשנות ה 16-נערכה אנאליזה של סוגי מחקר שהובילו להיפתחות רפואית בתחום הטיפול במחלות
קרדיו – וסקולאריות והתברר ש 21%-מכלל המחקר שהתפרסם בתחום התקשר בצורה זו או אחרת לטיפול במחלות
קרדיו – וסקולאריות .מכאן ניתן להניח שהמימון של המחקר הבסיסי במקרה זה התברר כהשקעה נבונה מבחינת מספר
החולים ששרדו ומבחינה כלכלית גרידא ניתן אף לשער שהתקבל רווח כתוצאה מכושר עבודה שנשמר הודות להצלת
חולים אלה .דוגמא נוספת לתרומה זו הינה המצאת הראדאר ובניית פצצת האטום כאלו שייסעו לסיים את מלחמת
העולם השנייה ובכך הדגימו את ההשלכות החברתיות של מחקר בסיסי ביסודו.
יחס בין מחקר יישומי לבסיסי אינו חד כיווני .ישנם מקרין שבהם יצירת כלים ושיטות יישומיות יכולה לקדם את
המחקר הבסיסי .דוגמא למקרה מעין זה ניתן למצוא בהתפתחות קריסטולוגרפיה בקרני  Xבמסגרת המחקר היישומי
שאפשרה את פענוח מבנה מולקולת הדנ"א ע"י ווטסון וקריק שהינו מחקר בסיסי ביסודו .בתורו ,ידע הודות מבנה
מולקולת הדנ"א אפשר את ההתפתחות של הנדסה גנטית ,רפואה ותחומים יישומיים אחרים.
קיים סוג נוסף של מחקר המגשר בין ההיבט היישומי לבסיסי –  use inspired basic researchשמהווה ,במחקר מעין
זה החוקר אומנם עוסק בתופעות בסיסיות אולם ההשלכות האפשריות הקיימות למחקר זה מלוות את החוקר כל עת.
מחקר זה לעומת המחקר הבסיסי מנהל דיאלוג עם תחומים כגון צבא ,רפואה בכך שהמחקר הבסיסי מתייחס לדרישות
ולאפליקציות שימושיות שונות .אין זה שייך למחקר יישומי מכיוון שלמחקר זה אינם קיימים יישומים מיידים אלא
המטרה הינה לספק ידע בסיסי המסייע להתקדמות המחקר היישומי .ניתן לסכם ולהגיד שמחקר זה מצוי במחצית
הדרך בין מחקר יישומי ובסיסי.
ההשלכות של מחקר יישומי הינן נגישות לציבור הרחב בתחומים רבים של חיי היומיום .אולם הפרטים הודות המחקר
הבסיסי לרוב אינן חשופות לעיני הציבור הרחב ולכן יש לעשות את המאמץ ולשתף את הציבור בתגליות החדשות שכן
כספי הציבור הם אלה שבמקרים רבים משלמים על אותו מחקר בסיסי.
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 6.2חוברת למדריכים
.I

תיאור התכנית

התכנית "תלמידים פוגשים מדע אותנטי" מיועדת לתלמידי כיתה י''א המתמחים בביולוגיה ברמת  5יחידות
לימוד .מטרת התכ נית היא להציג לתלמידים את המדע כחקר בצורה ייחודית וחווייתית ,להציג היבטים
שונים של מהות המדע תוך טיפוח עמדות חיוביות כלפי מדע בכלל וכלפי ביולוגיה בפרט .התכנית כוללת
שלושה שלבים :הכנה בכיתה ,ביקור במעבדות מחקר ,סיכום בכיתה.
כל מרכיבים של הכנה וסיכום בכיתה מועברים על ידי מורים (בניגוד לביקורים שהם מועברים על ידי
חוקרים/מדריכים) .הכנה בכיתה לביקור במעבדות מחקר ( 2-3שעות לימוד) מאורגנת לפי רצף הפעלות,
הכוללות .)1( :הצגת מצגת על ידי מורה שכוללת היכרות עם צוות החוקרים ורקע מדעי של המחקר הנערך
במעבדות הנידונות; (.)2ביצוע משימות חקר על ידי תלמידים ועבודה בקבוצות על בניית שאילות למדריכים
בנושאים שונים ,לדוגמא:


תוכן ורקע ביולוגי.



מטרות המחקר (מחקר בסיסי ויישומי).



אופן עריכת המחקר (מיקום המחקר ,חזרות ,ביקורת ,בידוד משתנים).



ערכים אקדמיים (שיתוף פעולה ביו חוקרים ,דרכי דיווח תוצאות מחקרים ,פרסום דעות לא
מקובלות).



נושאים נוספים.

להכנה זאת קיימת חשיבות רבה בצמצום של "מרחב הזרות" ,כולל זרות קוגניטיבית (הכרות עם מושגים
שבהם יעשו שימוש במהלך הסיור)  ,פסיכולוגית ( תיאום ציפיות) וגיאוגרפית (היכרות עם הסביבה הפיסית).
ביקורים במעבדות מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית (כ 2-שעות בתוך המעבדות) יבצעו
במעבדות המחקר המייצגות מדע ניסיוני בתחום ביולוגיה של התא ומדע היסטורי בתחום האקולוגיה .הביקור
יודרך על ידי חוקרים/תלמידי מחקר פעילים במעבדות השונות ומעורבים באחד המחקרים הנערכים כיום
במעבדות .המוקד בביקורים הוא בדו-שיח בין חוקרים/מדריכים לבין תלמידים ,כאשר כלי ליצירת דו שיח
הזה הוא שאילת שאלות על ידי תלמידים לפי שאילות שהכינו בכיתה.
לאחר הביקור יבוצע סיכום בכיתה (כ 5-שעות לימוד) :כל קבוצת תלמידים תכין דו''ח על הנושא בו התרכזו
ב משך הביקור .הדו"ח יכלול את התשובות לשאלות שנשאלו במהלך הביקור והתייחסות להבדלים בתשובות
בין המעבדות השונות.
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.II

הדרכת התלמידים

רוב התלמידים המגיעים לביקורים הם תלמידי כיתה י'א הלומדים ביולוגיה ברמת  5יחידות לימוד ( 3שעות
שבועיות 136 ,שעות שנתיות) לפי תכנית הלימודים בביולוגיה נושאי חובה עבורם ,הם ביולוגיה של התא
ואקולוגיה (ראה נספח  .)2לכן הנושאים האלה נבחרו כנושאים מרכזיים של התכנית "תלמידים פוגשים מדע
אותנטי".
במהלך הביקורים במעבדות מחקר אוניברסיטאיות תלמידים ישתתפו בשני סיורים :סיור אחד במעבדת
מחקר שבה נערך מחקר המייצג מדע ניסיוני (ביולוגיה של תא) וסיור שני במעבדה שבה נערך מחקר המייצג
מדע היסטורי (אקולוגיה) .תלמידים יכירו אוניברסיטה כמקום לעריכת מחקר מדעי ,יכירו סוגים של מחקר
מדעי (היסטורי וניסיוני) ,יכירו צוות חוקרים ,דרכי עבודתם ועוד .משך כל ביקור במעבדה הוא כשעה וחצי,
כאשר סיורים בנויים על פי עקרונות משותפים ועל פי לו''ז אחיד לכלל המעבדות המשתתפות בפרויקט (ראה
טבלה  .)2המוקד בביקורים הוא בדו-שיח בין תלמידי מחקר/מדריכים לבין תלמידים ,כאשר כלי ליצירת דו
שיח הזה הוא שאילת שאלות על ידי תלמידים לפי שאילות שהכינו בכיתה .בכל שלבי הסיור יש לתת את
הדעת לשאלות שהכינו התלמידים מבעוד מועד ,לעודד לשאול ולחבר שאלות נוספות .השאלות מהוות בסיס
לניהול דיאלוג פורה ומשמעותי בין המדריך לתלמידים ומעצב את חוויית הביקור במעבדה.
טבלה  :2מרכיבי ההדרכה המשותפים לכלל המעבדות המשתתפות בתכנית
ראשי פרקים

פירוט

מבוא

כניסה למעבדה ,הכרות ,הרצאה קצרה על נושא הנחקר
במעבדה.

"סיפור
מעבדה"
בתחנות

זמן (דקות)
16

של  -אינטראקציה תלמידים עם סביבה פיזית – ביצוע עבודת
"."hands on
 אינטראקציה עם התלמידים  -שיחה על היבטים שונים שלמהות המדע (רעיונות מרכזיים של התכנית) בהקשר למחקר
הספציפי.

36

 אסטרטגיית ההדרכה "מהפרט לכלל".סיכום

תמצית של עיקרי התחנות של הביקור – תוך התייחסות
לשאלה הפותחת ,שלבי הפיתרון ,הפיתרון ושאלות חדשות
שנובעות מהפיתרון.
התייחסות לאופן בו מתנהל במחקר המדעי במובן הרחב של
המילה – צוות מחקר ,קהילה מדעית ,דיווח על מחקרים,
הגבלות אתיות על התנהלות המדענים ועוד.

לצורכי המחקר ביקורים יצולמו במצלמת וידיאו.
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26

.III

רעיונות מרכזיים של התכנית

 3.1הרעיונות לגבי אופן עריכת מחקר מדעי:
במדעי הטבע כלי המחקר עיקריים הם תצפי ת וניסוי .התצפית הינה התבוננות מכוונת בטבע והניסוי הוא
בעיקרו ביצוע שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של שינויים אלה על האובייקטים .במטרה
להפיק ראיות איכותיות עד כמה שניתן באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות .ובניסוי,
יש לבדוק האם הראיות מראות קשר קורלטיבי או קשר סיבתי בין המשתנים הנבדקים.
 3.2הרעיונות לגבי ערכים אקדמיים:
שיח מדעי הוא דיון המתקיים בקהילה המדעית בעזרת הדיווח של תוצאות מחקרים (מאמרים ,כנסים
מדעיים) .בתקשורת בין אנשי מדע קיימת חשיבות רבה ליושרה והגינות מדעית.
למרות חופש מדעי ,המתבטא ביכולת להביע דעה שאינה מקובלת על חברי הקהילה המדעית ,קיימת השפעה
מסוימת של החברה ותרבות על אפיקי המחקר.
 3.3הרעיונות לגבי הבדלים מתודולוגיים בין מדע ניסויי למדע היסטורי:
הביולוגיה כמדע מבוססת על חקירה לפי אמות מידה מקובלות :במדע אין מקבלים שום הסבר כמובן מאליו,
אלא שואלים שאלות ובוחנים כל שאלה בשיטות מבוקרות .ניסוי ותצפית הם שיטות המחקר הנפוצות למחקר
הביולוגי (הן באקולוגיה והן בביולוגיה של התא) .למרות זאת ,אין שיטה מדעית אחת :קיים הבדל מהותי בין
מדע היסטורי (כגון אקולוגיה) ומדע ניסויי (כגון ביולוגיה של התא) במתודולוגיה :במדע היסטורי לא ניתן
לבצע חזרות ולא ניתן לבצע מניפולציות מכוונות של משתנים או לשמור על תנאים קבועים .הספקנות במדע
בכלל ובביולוגיה בפרט הוא עיקרון מנחה בהתייחסות לממצאים ,למסקנות ולתיאוריות.
 3.2הרעיונות לגבי מטרות המחקר:
בכל תחומי הביולוגיה (אקולוגיה ותא) המחקר מתקיים ב 2-מישורים – בסיסי ויישומי ,כאשר כל אחד בעל
ערך בעצמו .מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה
ועוד או לחילופין יצירת מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק .לעומת זאת מחקר בסיסי הינו מחקר
המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות
מסוגים שונים .תוצאות מחקר בסיסי מהוות בסיס לפיתוחים יישומיים אולם גם פיתוחים יישומיים יכולים
לפתוח אפיקי מחקר חדשים בהיבט הבסיסי.
 3.5הרעיונות לגבי האופן שבו נבנה ומתפתח ידע מדעי:
הידע המדעי משתנה עם הזמן ,לא קיימת אמת מדעית מוחלטת .עם זאת ,ידע חדש מאופיין ביכולתו להסביר
יותר טוב תופעות קיימות מאשר הידע משנים קודמות.
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נספח  - 0חומר רקע לרעיונות מרכזיים של התכנית
אופן עריכת מחקר מדעי
כיצד המדע פו על ומה מייחד מדענים הינן שאלות סבוכות ביותר ללא תשובה ברורה וחד משמעית .המטרה
הכללית של המדע היא להרחיב את הידע וההבנה האנושית לגבי האופן בו פועל העולם מסביב .כיצד משיגים
הבנה זו? שתי הדרכים העיקריות בהן מתבצע חקר על הנעשה בעולם הינן התצפית והניסוי .התצפית הינה
התבוננות מכוונת מטרה בטבע והניסוי הוא בעיקרו ביצוע שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של
שינויים אלה על האובייקטים .אחד האתגרים הגדולים בביצוע מחקר מדעי הוא התבוננות בראיות שנאספו
בניסויים ובתצפיות ופירושם הנכון.
אחת הבעיות בפירוש נכון של ראיות מדעיות הוא ההבחנה בין קורלציה לבין סיבתיות .מדען הרוצה להוכיח
שגורם  Aמשפיע על  Bקודם צריך להראות שכל עלייה ב A-גורמת לעלייה ב B-ולהיפך .אולם קשר זה הינו
קשר של קורלציה בלבד ואינו בהכרח מצביע על כך שעלייה ב A-היא הגורם לעלייה ב B-אלא שייתכן שקיים
גורם שלישי הקשור אולי ל A-אולם הוא זה שאחראי על עלייה ב .B-מכאן שיש לפרש בזהירות הראויה
מחקרים המראים קשר בין גורמים ללא הבחנה בין קשר קורלטיבי לקשר סיבתי ואינם נותנים את הדעת על
כך.
אחד הקשיים בחקר באמצעות תצפיות הינו ההתבוננות הממוקדת – ניתן להגיע לשדה ולהתבונן בשלל
תופעות אולם לא להבחין בתופעה אותה למטרת מחקר מסוים יש למצוא .לכן במטרה להפיק ראיות
איכותיות עד כמה שניתן באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות ועל ידי כך לחשוף
רבדים שאולם אינם באים לידי ביטוי בהתבוננויות הראשונות שמטרתם העיקרית היכרות עם השטח.
ערכים אקדמיים
מחקר מדעי נערך על ידי צוות שכולל חוקרים ,תלמידי המחקר ,חוקרים מאוניברסיטאות אחרות באותה
המדינה או במדינות אחרות .לכל אחד בצוות המחקר יש תפקיד משלו ,לדוגמא ,פרופסור באוניברסיטה
מתפקד בתחומים שונים כמו הוראה ,מחקר ,קשר עם קהל רחב ,קשר עם קהילה מדעית ועוד .מחקר מדעי
מאופיין על ידי חופש ,מקצועיות ,אחריות ,שותפות ויושרה  .חופש אקדמי מתבטא ביכולת של המדען להביא
את דעתו ,אפילו אם דעתו סותרת את הדעה המקובל בקהילה המדעית המודרנית .מקצועיות במחקר
אקדמי באה לידי ביטוי בשימוש מושכל בידע ובעדכון מתמיד שלו ושמירה והקניה של כללי אתיקה
רלוונטיים .אחריות בתחום האקדמי הינה התייחסות להשפעות והשלכות המחקר על בני אדם ,בעלי חיים
באשר לצורך בניסויים והתייחסות לשימושים עתידיים של מחקרם בצורה נאותה יותר ונאותה פחות .שותפות
אקדמאית משמעה פעולה בתוך קהילת חוקרים .יושרה אקדמית באה לידי ביטוי בפעולה בתוך גבולות
המקצוע ודיווח שלם ואמין הודות מחקרים .אחת הדרכים לדווח על תוצאות של מחקר מדעי היא באמצעות
המאמר המדעי .חשיבותם של המאמרים המדעיים מתבטאת בתרומתם לידע מדעי ,בהיותם קרקע פורייה
לצמיחת רעיונות חדשים ומחקרים נוספים ,וביצירת מאגר מדע זמין ומדויק ככל האפשר העומד לרשות כל
המתעניינים בנושא.מאמרי מחקר הם כלי הדיווח הראשוני והבלתי אמצעי של העשייה המדעית .הם משמשים
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את החוקרים לפרסום התוצאות של מחקריהם בקרב הקהילה המדעית .בדרך כלל המאמרים עוברים תהליך
של ביקורת עמיתים לפני פרסומם בעיתונות המקצועית; המאמרים נשלחים לחוקרים אחרים באותו התחום,
שנשארים בעילום שם ,על מנת שיחוו עליהם את דעתם .בתהליך הביקורת נבדק אם החוקרים עמדו בכללים
של עריכה נכונה של המחקר וכתיבה מדעית תקנית .בנוסף לכך נבדק אם רמת הפירוט של שיטות החקר
המובאות מאפשרת לחזור על הניסויים במעבדות אחרות .אחת מהמטרות החשובות ביותר של תהליך
הביקורת היא בדיקת תוקף המסקנות שאליהן הגיעו החוקרים על סמך התוצאות של המחקר .יש שהמאמר
מוחזר לחוקרים בצירוף בקשה להבהיר נקודות שאינן ברורות דיין ,ולעיתים אף בקשה לערוך ניסויים נוספים
על מנת לחזק את טענת החוקרים.חשוב לציין ,שביקורת אינו מהווה צנזורה למדענים להביא את דעתם .ניתן
לפרסם דעות שאינם מקובלות בקהילה מדעית ,בתנאי שקיים בסיס מדעי מספיק  .המבנה האופייני של מאמר
מחקר הוא מבנה לוגי קבוע ,המשחזר לכאורה את רצף השלבים של שיטת החקר .השימוש בביטוי "לכאורה"
הוא משום שגם אם התגלית היא מקרית ,וההשערה נוסחה למעשה לאחר שהתגלתה התגלית – עדיין יוצגו
הדברים בסדר המקובל להצגה במאמר (ולא כפי שהתרחש במציאות במקרה זה).
ההבדלים בין המדעים ההיסטוריים והמדעים הניסויים
היסטוריונים ופילוסופים של המדע ,במאה ה ,19-ראו בפיזיקה הניוטונית את "מלכת המדעים" ,ובשיטות
המחקר המדגישות ניסויים שמאפיינות את המדעים הפיזיקאליים את כשיטות המחקר המתארות אל כלל
תחומי המדע ,זה הוביל לכדי הדגשה של תפקיד התצפיות הישירות הנעשות בזמן מניפולציה מבוקרת של
תופעות טבעיות .היה זה מאד נפוץ להאמין כי רק דרך ניסויים שבהם מבוצעת מניפולציה במשתנים בלתי
תלויים בזמן מדידת השינויים במשתנים התלויים ,ניתן להגיע למסקנות מדעיות מהימנות ותקפות.
אולם ,במקביל לכך ,חוקרים אחרים אשר עסקו במהלך המאה ה ,19-בחקר התפתחות כדור הארץ והיקום
הסובב א ותו ,החלו לפתח שיטת מחקר נפרדת מהפיזיקאים .מדעי הטבע ההיסטוריים פיתחו מערכת ייחודית
של כלים מתודולוגיים מדעיים ,בהם הם השתמשו לשחזור אירועי העבר .אולם ,למרות זאת ,אפילו היום
קיימים מדענים שאינם מקבלים את השונות המדעית הזו ,ולפעמים אף מבטלים בזלזול את המדעים
ההיסטוריים בטענה שהם "פחות מדעיים" מהמדעים הניסויים .תפיסה זו של מתודה מדעית יחידה ,המוטית
במידה רבה לכיוון של זו בה נעשה שימוש ע"י פיזיקאים ,שלטה ,אצל רוב המדענים ,כמעט לאורך כל המאה
העשרים.
נטייה זו כנגד המדעים ההיסטוריים הותירה הרבה אנשים ,כולל מחנכים המלמדים מדע ,עם הרושם הכללי
שהמדעים ההיסטוריים חסרים במידה זו או אחרת את היסודיות המאפיינת את המדעים הניסויים .אולם,
לדעת פילוסופים מודרניים רבים חשיבה זו היא מוטעית ,כיוון שהיא איננה לוקחת בחשבון את העובדה,
שהמתודולוגיות שפותחו ע"י המדעים ההיסטוריים ,פותחו במיוחד על מנת להתמודד עם בעיות שלא ניתן
לפתרן באופן ניסויי .אחת מבעיות המפתח הללו הינו הטבע הייחודי של הראיות ההיסטוריות אשר נאספות
כשרידים בלתי מבוקרים במהלך מחקרי השדה .דבר זה ,דרש פיתוח של מערכת חדשה של כלים מתודולוגיים
(גם תיאורטיים וגם מעשיים) אשר תסייע למדענים המתמחים בתחומים אלו להתגבר על מקצת המגבלות של
השדה .בשנים האחרונות ,מספר הולך ועולה של מדענים ,פילוסופים ,ומחנכים החלו לבקר את
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רעיון קיומה של מתודה מדעית אחת ולקדם את ההשקפה לפיה מתודות ניסוייות והנמקה המבוססת על
ראיות יכולות ואף חייבות לשחק תפקיד שונה בתחומים שונים .קיים צורך ב"הבנה כללית" יותר של
המתודולוגיות של המדעים ההיסטוריים ובמה הם נבדלים מהמדעים הניסויים "הקלאסיים".
מדע ניסויי אוסף ידע ע"י ניסויים מבוקרים ,במהלכם נעשית מניפולציה של תופעות טבעיות על מנת לבחון
תיאוריה .תקיפות התיאוריה נמדדת ע"י בדיקת עקביות יכולת החיזוי של הניסויים ,כאשר התיאוריה
האידיאלית היא ביטוי של הצהרה כללית או חוק סיבתי אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות
בהקשרים שונים .בנוסף ,צורת מחקר מסוג זה מוכתבת ע"י הנחת קיומם של ישויות אחידות במהותן כגון
אטומים או גנים .הנחת קיומה של אחידות זו ,או לפחות קירוב לאחידות ,מאפשרת את הניסוח של הצהרות
כלליות  /חוקים כללים באופן עקרוני ,והמתודולוגיה דורשת לפי כך הדירות בניסויים .בניגוד לכך ,מדע
היסטורי חוקר גורמים סופיים הקבורים בעבר ,ואשר ההשפעות שלהם ניתנות להבחנה רק בעקבות שרשראות
סיבתיות מורכבות של מאורעות המשפיעים על העדויות הנאספות על ידי החוקרים בשדה .מכאן משתמע כי
העדויות נאספות ע"י התבוננות בשרידים הנוצרים באופן טבעי( ,כתוצאה מתהליך כלשהו) היות ואיסוף ידע
ע"י מניפולציה לרוב איננו אפשרי כאן (לדוג'  ,אף אחד אינו יכול לחכות מיליוני שנים לתוצאות הניסוי
הגיאולוגי).
התמקדות זו על סיבתיות מהעבר מרמזת גם שהמבחן האולטימטיבי לאיכות המחקר במדע היסטורי הינו עד
כמה ההסבר הולם ומתאים לעדות במצבה הנצפה היום ,וזאת עקב האופי הייחודי והלא ודאי של התופעה,
כאשר הסבירות למסלול סיבתיות החוזר על עצמו במדויק הינה מאד נמוכה .מתודולוגית נימוק זו,
המתבססת על הסבר ,נובעת מ"האסימטריה של הסיבתיות" ,בכך שההשפעות של אירועים ייחודיים בעבר
נוטות להתפזר במהלך הזמן ,כאשר השפעות רבות אובדות ואחרות מתערבבות בהשפעתם של גורמים
מפריעים אחרים (לדוגמה :בעלי חיים החופרים בקרקע) .מציאת הגיון במורכבות זו דורשת לכן' ,חשיבה
סינטטית' .בעל חשיבה זו שוקל התאמה בין צירופים מורכבים של עדויות על מנת ליצור טענות בעד וכנגד
היפותזות מתחרות (ממש כמו שופט במשפט) .בנוסף למציאת הדרך הנכונה למיון עדויות מורכבות אלו,
מדענים היסטוריים חייבים להתמודד אף עם האופי היחידני של ישויות המחקר,
שלא כמו חלקיקים (אטומים או מולקולות דנ"א לדוגמה) ,אשר כולם אחידים במהותם ,ישויות המחקר
ההיסטורי – שרידי האורגניזמים ,שכבות ,שרידים של תרבות אנושית  -הם כולם ייחודיים (למרות שלעיתים
קרובו ת דומים זה לזה) ,כאשר לא תמיד ניתן לבנות מחדש או לחלץ את המבנה והתפקוד המקורי שלהם .דבר
זה איננו מאפשר מלכתחילה ליצור הצהרות כלליות  /חוקים אוניברסאליים אלא רק הצהרות סטטיסטיות של
קירובים סבירים לכל היותר .כך שטענות בעד וכנגד היפותזות חייבות להיות עשויות מהרכב שלטני
(דומיננטי) ,של הראיות הטובות ביותר .אי לכך ,השימוש בהנמקה אודות הסבירות היחסית של הטענות היא
תופעה נרחבת במדעים ההיסטוריים ומהווה את המאפיין הבולט ביותר של החשיבה הסינטטית במדעים
אלו.
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מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי
מחקר יישומי הינו מחקר המכו ון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או
לחילופין יצירת מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק.
מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר
יצירת השלכות מעשיות מסוגים שונים .מחקר מעין זה אינו בעל השלכות מיידיות אולם לא ניתן להתעלם
מהערך של ידע זה לכלל האנושות בכך שהוא מאפשר לנו לענות על שאלות בסיסיות כגון מאין באנו שהינן
בעלות חשיבות רבה לגבי כלל החברה האנושית.
התוצאות של מחקר בסיסי במיוחד בתחום מדעי הטבע נחשבות למעין תשתית אינטלקטואלית הכרחית
להתקדמותו של המחקר היישומי .בשנות ה 16-נערכה אנאליזה של סוגי מחקר שהובילו להיפתחות רפואית
בתחום הטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות והתברר ש 21%-מכלל המחקר שהתפרסם בתחום התקשר
בצורה זו או אחרת לטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות .מכאן ניתן להניח שהמימון של המחקר הבסיסי
במקרה זה התברר כהשקעה נבונה מבחינת מספר החולים ששרדו ומבחינה כלכלית גרידא ניתן אף לשער
שהתקבל רווח כתוצאה מכושר עבודה שנשמר הודות להצלת חולים אלה .דוגמא נוספת לתרומה זו הינה
המצאת הראדאר ובניית פצצת האטום כאלו שייסעו לסיים את מלחמת העולם השנייה ובכך הדגימו את
ההשלכות החברתיות של מחקר בסיסי ביסודו.
יחס בין מחקר יישומי לבסיסי אינו חד כיווני .ישנם מקרין שבהם יצירת כלים ושיטות יישומיות יכולה לקדם
את המחקר הבסיסי .דוגמא למקרה מעין זה ניתן למצוא בהתפתחות קריסטולוגרפיה בקרני  Xבמסגרת
המחקר היישומי שאפשרה את פענוח מבנה מולקולת הדנ"א ע"י ווטסון וקריק שהינו מחקר בסיסי ביסודו.
בתורו ,ידע הודות מבנה מולקולת הדנ"א אפשר את ההתפתחות של הנדסה גנטית ,רפואה ותחומים יישומיים
אחרים.
קיים סוג נוסף של מחקר המגשר בין ההיבט היישומי לבסיסי –  use inspired basic researchשמהווה,
במחקר מעין זה החוקר אומנם עוסק בתופעות בסיסיות אולם ההשלכות האפשריות הקיימות למחקר זה
מלוות את החוקר כל עת .מחקר זה לעומת המחקר הבסיסי מנהל דיאלוג עם תחומים כגון צבא ,רפואה בכך
שהמחקר הבסיסי מתייחס לדרישות ולאפליקציות שימושיות שונות .אין זה שייך למחקר יישומי מכיוון
שלמחקר זה אינם קיימים יישומים מיידים אלא המטרה הינה לספק ידע בסיסי המסייע להתקדמות המחקר
היישומי .ניתן לסכם ולהגיד שמחקר זה מצוי במחצית הדרך בין מחקר יישומי ובסיסי.
ההשלכות של מחקר יישומי הינן נגישות לציבור הרחב בתחומים רבים של חיי היומיום .אולם הפרטים הודות
המחקר הבסיסי לרוב אינן חשופות לעיני הציבור הרחב ולכן יש לעשות את המאמץ ולשתף את הציבור
בתגליות החדשות שכן כספי הציבור הם אלה שבמקרים רבים משלמים על אותו מחקר בסיסי.
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נספח  - 2פרקים נבחרים מתכנית הלימודים בביולוגיה

התא – מבנה ופעילות
רעיון  /תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

התא הוא יחידת המבנה
והתפקוד ביצורים החיים.

 מאפייני החיים – הפרדה מהסביבה

נגיף (וירוס).

בכל היצורים ניכרת אחידות
רבה במבנה הבסיסי של
התאים ,בהרכב שלהם
ובתהליכי היסוד המתקיימים
בהם ,בצד שונות בצורה
ובתפקוד.

החיצונית ויציבות הסביבה הפנימית ,חילוף
חומרים (מטבוליזם) ,התרבות ,תגובה לגירוי,
גדילה והתפתחות – המאפיינים את
האורגניזם השלם ,חד-תאי או רב-תאי,
מאפיינים גם את כל אחד מהתאים
המרכיבים את היצורים הללו.
אאוקריוטי ,גרעין התא ,דופן
מבנה התא ואברוניו תוך הדגשת ההתאמה
תא ,חלולית ,ליזוזומים,
בין מבנה לתפקוד והיחס בין שטח הפנים
מיטוכונדריה ,פלסטידות,
לנפח.
פרוקריוטי ,ציטופלסמה ,קרום
 הדגשת המשותף לכל התאים והשוואות בין התא ,ריבוזומים ,תא בעל חיים,
סוגים שונים של תאים בתוך האורגניזם ובין תא חיידק ,תא צמח.
יצורים שונים.
 דוגמאות לפחות לשני תאים שונים ,משתי
רקמות שונות ,באורגניזם רב-תאי.

בתא מתקיימת סביבה מימית  .היסודות העיקריים הבונים את התרכובות חד-סוכר ,חומצות אמיניות,
חומצות גרעין ,חומרים
רוב החומרים הבונים את תאי
האורגניות הם מועטים ( ,)C,H,O,N,P,Sואף
אורגניים ,חומרים אי-אורגניים,
היצורים החיים הם תרכובות
על פי כן מגוון התרכובות בכל תא גדול מאוד.
חלבונים ,ליפידים,
פחמן אורגניות מסוגים שונים.
 ההרכב והתכונות של פחמימות ,ליפידים ,נוקלאוטידים ,פחמימות ,רב-
בתאים מצויים גם מינרלים.
סוכר ,תאית.RNA ,DNA ,
חלבונים ,חומצות גרעין.
 דוגמאות לחומרי תשמורת בצמחים ובבעלי חומרי תשמורת :גליקוגן ,עמילן,
שומנים.
חיים .חשיבות חומרי התשמורת ואפיונם.
 חשיבות המים והמינרלים.
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רעיון  /תופעה

מונחים ומושגים נוספים

מפרט תכנים

קרום התא מפריד בין הסביבה  קרום התא ,שהוא מבנה דינמי ,מאפשר
הפנימית לסביבה החיצונית של קיום סביבה פנימית יציבה השונה מן
התא ,ומאפשר מעבר דו כיווני הסביבה החיצונית של התא.
של חומרים ביניהן.
בתוך תא אאוקריוטי יש
קרומים התוחמים אברונים
ויוצרים מידור בתא .

איזוטוני ,הומאוסטזיס,
היפוטוני ,היפרטוני ,חדירות
הקרום.

 מבנה הקרום הדו-שכבתי ותכונותיו

חלבונים ,משאבות בקרום התא,
נשאים ,פוספוליפידים ,תעלות.

 ישנן דרכים שונות למעבר חומרים דרך

אוסמוזה ,דיפוזיה,

קרום התא אל התא וממנו.

דפלסמוליזה ,העברה פעילה, ,
מפל ריכוזים ,פלסמוליזה.

 קרום התא מאפשר קליטת מסרים

קולטנים.

מותאמים לתפקודו.

מהסביבה החיצונית אל תוך התא.
 המידור מאפשר פעילות מגוונת וקיום

כלורופלסטידות ,מיטוכונדריה,

סביבות שונות בתוך התא ובתוך האברונים
שונים.

רעיון  /תופעה

מפרט תכנים

בתאים מתקיימים תהליכים

 מקור החומרים המשמשים לתהליכי חילוף חומרי מזון ,חומרי תשמורת.

של פירוק ,בנייה ושינוי –
חילוף חומרים (מטבוליזם).

החומרים (המטבוליזם) הוא הזנה
הטרוטרופית או אוטוטרופית.

תהליכים אלה מלווים

 תהליך הפוטוסינתזה כתהליך המרת

בשינויים אנרגטיים.

אנרגיית אור לאנרגיה כימית ,הניתנת לניצול

התהליכים הכימיים ביצור
החי מזורזים על ידי אנזימים.

מונחים ומושגים נוספים

כלורופיל ,כלורופלסטידות.

על ידי יצורים חיים (תיאור התהליך בלי
פירוט השלבים).
 הנשימה התאית כתהליך אנזימטי רב-
שלבי ,שבו מופקת אנרגיה כימית ,המשמשת
לביצוע כל תהליכי החיים בתא (תיאור
התהליך בלי פירוט השלבים).
113

אנרגיית חום ,חד-סוכר,
מיטוכונדריה ,נשימה אירובית,
פוספט (זרחה) ,תסיסה,

רעיון  /תופעה

מונחים ומושגים נוספים

מפרט תכנים

.ATP ,ADP
 האנזימים כזרזים ביולוגיים ,המאפשרים
את קיומם של התהליכים בתא .פעולת

אתר פעיל ,בופר ,דנטורציה ,מבנה
מרחבי ,מעכב ,ספציפיות.

האנזימים מושפעת מגורמים שונים ,כמו ,pH
טמפרטורה ,ריכוז סובסטרט ,ריכוז אנזים.
בכל תא נמצא כל המידע
התורשתי של היצור ,אך לא
כולו בא לידי ביטוי בכל אחד
מן התאים .קיימת בקרה על
ביטוי המידע התורשתי.

 המידע התורשתי בתא מוצפן ב DNA-שהוא גן ,גרעין התא ,חומצות אמיניות,
אחד המרכיבים העיקריים של הכרומוזומים .יצירת חלבונים ,עריכת ,RNA
ביטוי המידע התורשתי נעשה בדרך כלל
במסלול של  RNA  DNA :חלבון.

צופן גנטי ,ריבוזומים ,תעתוק,
תרגום RNA ,מוביל RNA ,שליח.

 בקרה ברמת ה DNA-היא דוגמה לקביעת
העיתוי וסוג התא שבו מתבטא המידע
התורשתי.
בקרה על ביטוי המידע התורשתי מתרחשת תאי גזע.
בהתמיינות תאים ביצור רב-תאי.
התמיינות מלווה לעתים בהפסקת חלוקת
תאים ולעתים גם מוות מתוכנן של תאים
(היכרות עם התופעה).


ביטוי גנים מבוקר הורמונים ,קולטנים.

על ידי מסרים המועברים אל התא מבחוץ
ומושפע מתהליכים המתרחשים בתא( ,ללא
פירוט המנגנון).

כל תא נוצר מתא קודם .לפני  שלבים במחזור חיי התא.
חלוקת התא ה DNA-משוכפל
 שכפול ה DNA-ועקרון חלוקת התא כישור ,כרומוזומים ,כרומטידות,
ומועבר בצורה מדויקת (לרוב)
(מיטוזה) כתהליכים המבטיחים חלוקה שווה מוטציה.
114

מונחים ומושגים נוספים

רעיון  /תופעה

מפרט תכנים

לתאי הבת.

של החומר התורשתי בין שני תאי הבת.

ביצורים שבהם מתקיימת  עיקרון תהליך המיוזה (חלוקת הפחתה) דיפלואיד ,הפלואיד ,הפריה,
מתרחשת
זוויגית
רבייה
זיגוטה ,כרומוזומים הומולוגיים,
תוצאותיו וחשיבותו.
חלוקת הפחתה (מיוזה).
שונות גנטית  ,תא רבייה (גמטה).

התקדמות המדע מאפשרת  בפיתוח שיטות חדשות לטיפול בתאים ,כמו פרויקט הגנום ,שיבוט תאים,
תרבית תאים.
בתחומי
שיפור
הרפואה הנדסה גנטית ,יש סיכויים וסכנות.
והחקלאות ,אך מעוררת
דילמות מוסריות שעל האדם פיתוח השיטות מאפשר:
להתמודד איתן.

 .1מתן פתרונות למחלות ולקשיים שלא ניתן
היה לסייע להם בעבר .לדוגמה :יכולת
התערבות האדם בגנום ,שיבוט ,שימוש בתאי
גזע.
 .2יצירת זנים עתירי יבול ,זנים עמידים או
זנים שמניבים יבול איכותי.
 .3ייצור חומרים בשיטות ביוטכנולוגיות.

אקולוגיה
רעיון  /תופעה

מונחים ומושגים נוספים

מפרט תכנים

הסביבה מאופיינת על ידי הגורמים האביוטיים בסביבה וחשיבותם
גורמים אביוטיים וגורמים לחיי היצורים החיים (האורגניזמים):

בית גידול ,דיות ,כושר נשיאה,
ביוטיים ,המשפיעים אלו על
 המים – תכונות המים :המים כממס ,מערכת אקולוגית,
אלו .כל אחד מהתנאים
ומהמשאבים של הסביבה יכול כמווסתים שינויי טמפרטורה ,כסביבת חיים,
נביטה ,פיוניות.
להוות גורם מגביל .אולם כושר כגורם מגביל בסביבה.

הנשיאה של הסביבה נקבע על
ידי השפעתם המשולבת של כל  קרקע – תכונות הקרקע :אוורור ,מליחות.
משק המים בקרקע ,הקרקע כמקור
מרכיבי הסביבה.
למינרלים ,הקרקע כבית גידול.
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רעיון  /תופעה

מונחים ומושגים נוספים

מפרט תכנים
 אור וקרינה – קרינת השמש :אור כמקור
אנרגיה לפוטוסינתזה ,האור כאות סביבתי
המשפיע על תהליכים.

כלורופיל ,נדידה ,נשירת עלים,
עונת רבייה ,פריחה.

 טמפרטורה – תנודות יומיות ועונתיות.
ויסות

טמפרטורה

(אקטותרמים)
(אנדותרמים).

אצל

פויקילותרמים

ואצל

רוח –גורם המשפיע

הומאותרמים

יחס בין שטח פנים לנפח.

על האבקה ,הפצת

זרעים ,התאדות ודיות.

 האוויר – חשיבות זמינות חמצן ו -CO2חילוף גזים ,נשימה.
לתהליכי נשימה ולפוטוסינתזה.

גורמים ביוטים והשפעתם על גורמים
אביוטים ועל גורמים ביוטים:

 יצורים משנים את סביבתם ובעקבות זאת
משתנה הרכב המינים בסביבה.
תהליכי הברירה הטבעית  ההתאמה כתוצר של תהליכי ברירה גאופיטים ,הסתגלות ,חד-שנתיים,
משפיעים על המגוון הביולוגי.
מין ( ,(speciesנדידה ,רב-שנתיים,
טבעית.
שונּות ,תרדמה.
 סוגים של התאמה :מורפולוגית,
מגוון ביולוגי
קיימת התאמה בין המבנה פיזיולוגית-ביוכימית ,התנהגותית.
והתפקוד של יצורים חיים לבין
התנאים בסביבתם .התאמה זו  דוגמאות של התאמות ,מתוך מגוון
היא תוצאה של תהליכים הצמחים ובעלי החיים בארץ ,לחיים בתנאים
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רעיון  /תופעה

מפרט תכנים

אבולוציונים

שונים :סביבה מימית (מי ים ,מים מתוקים) מינים אנדמיים ,מינים בסכנת
סביבה יבשתית (חולות ,מדבר) ,מליחות הכחדה ,מינים פולשים.
בקרקע ,תנאי הארה ,טמפרטורות קיצוניות.
 השתנות המגוון הביולוגי לאורך זמן.

כל היצורים החיים זקוקים
לחומרים ולמקור אנרגיה
לקיומם .היצורים קולטים
חומרים ואנרגיה מהסביבה
ומשחררים לסביבה חומרים
ואנרגיית חום .הביוספרה היא
מערכת אקולוגית סגורה
לחומרים ופתוחה לאנרגיה.

 השמש היא מקור האנרגיה הראשוני אוטוטרוף ,אנרגיה כימית ,אנרגיית
חום ,ביומסה ,הטרוטרוף ,זמינות
והעיקרי למרבית המערכות האקולוגיות.
חנקן (ללא פירוט מחזור החנקן),
 אנרגיה מועברת בין גורמים ביוטיים לבין חברה ,חומר אורגני ,חומר אי-
אורגני ,טורף-על ,יחסי הזנה,
הסביבה האביוטית.
(חיידקים
מפרקים
יצרנים,
 זרימת אנרגיה בין גורמים ביוטיים נעשית ופטריות) ,נשימה ,פוטוסינתזה,
באמצעות הזנה.
ראשוניים,
צרכנים
צרכנים,
 שרשרת מזון ,מארג מזון ופירמידה

צרכנים שניוניים.

אקולוגית הם דרכים לייצוג מעברי האנרגיה
והחומרים במערכת האקולוגית.
 התהליכים העקרוניים במחזורי החומרים
בטבע ,שבהם ממוחזרים היסודות ההכרחיים
לחיי היצורים( .מחזורי פחמן ,חמצן ומים)
 יחסי ההזנה בין יצרנים (אוטוטרופים) לבין הדדיות ,טפילות ,טורפי על,
צרכנים
ראשוניים,
צרכנים
צרכנים למיניהם (הטרוטרופים ,מפרקים).
שניוניים ,שיווי משקל דינמי.
טריפה ,הימלטות מטריפה.

בין פרטים של אותה
אוכלוסייה ובין פרטים של
אוכלוסיות שונות באותה
חברה מתקיימים יחסי גומלין
מסוגים שונים .יחסי הגומלין
 תחרות בתוך אוכלוסיות ובין אוכלוסיות.
בתוך האוכלוסיות וביניהן
משפיעים על גודלן.

 יחסי שיתוף (סימביוזה) מסוגים שונים.
 השפעת יחסי הגומלין למיניהם על גודל
האוכלוסייה.

האדם משפיע על סביבתו  השפעת האדם על גורמים אביוטיים.
ומשנה אותה.
 השפעת האדם על גורמים ביוטיים.
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אפקט החממה ,דישון ,דלדול
האוזון ,הדברה ביולוגית ,הדברה
כימית ,הרס בתי גידול ,זיהום
אוויר ,זיהום מים ,זיהום קרקע.

רעיון  /תופעה

מונחים ומושגים נוספים

מפרט תכנים
 השפעת האדם על יחסי הגומלין בטבע.
 השפעת האדם על המגוון הביולוגי בטבע.

החקלאות

היא

סוג

מעורבות האדם בטבע.

של חקלאות אינטנסיבית כגורם המייצר מזון
למספר הולך וגדל של בני אדם ובעלי חיים
וכגורם המייצר תוצרים רבים לרווחת האדם,
בחקלאות נעשה שימוש בגורמים אביוטיים
וביוטיים מבוקרים לצורך הגברה וייעול של
הייצור החקלאי:
שימוש במים להשקיה .דישון הקרקע

מי קולחין ,מים מליחים ,מים
שפירים.
קומפוסט.

שימוש בתאורה מלאכותית להשפעה על
תהליכים ביולוגיים :הגברת הפוטוסינתזה,
שינוי במועדי פריחה ,הטלת ביצים.
מעורבות האדם
בעיות
מעוררת
חברתיות ואתיות.

האחריות של האדם כפרט וכקבוצה הכחדת מינים ,הכנסת מינים,
בטבע 
ודילמות לשמירה על הסביבה :החשיבות של שמירה מחסומים ביוגאוגרפיים ,פיתוח
קיימות
על הסביבה ועל משאביה ,חשיבות השמירה בר-קיימא,
(.)sustainability
על המגוון הביולוגי.


סוגיות הקשורות

לשמירת הסביבה בארץ :הקמת שמורות
טבע ,פעולות פיתוח תוך צמצום הפגיעה
בטבע (כביש חוצה ישראל ,תחנות כוח בחופי
הים).
הדילמה של שימור לעומת פיתוח.
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נספח 7
חומרי למידה לתכנית של קריאת המאמרים
(קבוצת ביקורת )2#
 7.1חוברת לתלמידים
.I

משימת פתיחה

לפניך תרשים שמש ,השלם את התרשים באמצעות מושגים/משפטים הקשורים לאסוציאציות/ידע/ניסיון
המתייחסים ל"מחקר בביולוגיה".

מחקר
בביולוגיה

.II

הזמנה לחקר – חלק א'

חוקרים באוניברסיטת שיקגו ערכו מחקר בו בדקו את השפעת אכילת פחמימות על ידי נשים הרות על רמות
חלבון  Aשבתאי העובר ,כאשר ידוע שחלבון  Aקשור לתהליכי התפתחות שונים.
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המחקר התבצע בקרב  566נשים הרות בשליש השני של ההיריון ,לכל איה נקבעה דיאטה עם כמות מסוימת
של פחמימות והחוקרים בדקו לאחר שבועיים את רמות חלבון  Aבגופם של העוברים.
לפניכם גרף המתאר סיכום תוצאות המחקר .כל נקודה על הגרף מציינת ממוצע של ערכי כמות חלבון A
בעוברים של נש ים שצרכו כמות פחמימות נתונה .כמות הפחמימות נמדדה ביחידות של מ"ג ,רמות החלבון
נמדדו ביחידה שרירותית.

קשר בין כמות הפחמימות הנצרכת על ידי האם
לרמות חלבון  Xבתאי העובר
40
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ז .תן כותרת לציר  Xולציר .Y

ח .תאר את הנתונים בגרף.
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החוקרים שערכו את המחקר פרסמו מאמר המדווח את תוצאותיו .בחלק של המסקנות הם רשמו שלפי
הנתונים שהתקבלו (שנבדקו במאות נשים) נראה כי צריכת פחמימות בעת ההיריון גורמת לעלייה בכמות
החלבון בתאי העובר.
ט .האם לאור הנתונים שהתקבלו מסקנה זו נראית בעיניך סבירה? נמק.

באזור  366מ"ג פחמימות נראה בגרף סטייה מהמגמה המוצגת (ירידה בירידת הביטוי במקום עלייה) .סטודנט
א' במעבדה טען בפגישה המחלקתית שיש לערוך את הניסוי פעם נוספת או להשמיט נתון זה מהתוצאות
המדווחות מכיוון שאין הוא מתאים למגמה הנראית .סטודנט ב' טען באותה הפגישה טען גם שיש לחזור על
הניסוי פעם נוספת אולם הוסיף שנקודות מעין אלה יכולות להצביע על ממצאים מעניינים מאוד דווקא בגלל
שאינן מסתדרות עם שאר התוצאות.
י .אם היית נוכח באותה פגישה ,במי מהסטודנטים היית תומך? נמק.

.III

הזמנה לחקר – חלק ב'

לפניך תמונה המתארת אתר מסוים .התבונן בעיון וענה על השאלות:
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ה .ציין  3תנאים ביוטיים ואביוטיים המרכיבים את סביבת החיים שבתמונה.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ו .תאר בקצרה את יחסי הגומלין בין התנאים הביוטיים לאביוטיים שבסביבת החיים.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ז .התבונן בבתים הנמצאים בצד ימין באמצע התמונה .תאר את השפעתן על האיזון האקולוגי באזור.
_______________ ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ח .התבוננות ממוקדת בסביבות חיים הינה המפתח לעריכת מחקר אקולוגי בשדה .האם ההתבוננות בבתים
מיקדה את תשומת לבך על פרטים שאינם הופיעו בתיאור הראשוני של סביבת החיים? אם כן ,אלו?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

.IV

קריאת המאמרים המדעיים

מאמר  – 0חקר בתחום ביולוגיה של התא
השפעה של שמונה גורמי גידול על התמיינות תאים
שמקורם בתאי גזע אנושיים
מבוא:
תהליך ההתפתחות העוברית מתחיל מתא מופרה אחד .בעובר המתפתח יש גדל של מספר התאים על ידי חלוקות תאים
רבות ונוצרים רקמות ואברים על ידי התמיינות תאים.

תאי גזע עובריים מופקים מעוברים בשלבים מוקדמים מאוד של ההתפתחות וניתן לגדלם כתרבית תאים
( 0 )Cell cultureבתנאים מבוקרים במעבדה מחוץ לגוף היצור החי.
המקור של תאי גזע עובריים למטרות מחקר במרבית המקרים הוא עוברים עודפים המתקבלים בהפריה חוץ גופית
("הפריית מבחנה") ולכן הפקת תאי גזע עובריים מבני אדם הייתה תלויה בשיפור טכניקות הפריה חוץ-גופית ובשימור
עוברים .חשוב לזכור שקיים גם שימוש בתי גזע עובריים למטרות מחקר שמקורם בבעלי חיים כגון עכברים.
תאי גזע מתאפיינים בשתי תכונות עיקריות (ראה איור :)1
 .1יכולת התרבות עצמית בלתי מוגבלת בתרבית תאים.
 .2יכולת ההתמיינות (יצירת תא בוגר בעל תפקוד ייחודי מתא אם כללי) לכל סוגי התאים בגוף כגון תאי
דם ,תאי שריר ,תאי עצב ועוד.
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איור  : 0תכונות תאי גזע עובריים.

התמיינות תאים באה לידי ביטוי הן במבנה התאים והן בתפקודם .במהלך ההתמיינות מתבטאים גנים האופייניים
לסוגי תאים מסוימים כגון גנים האופייניים לתאי דם לבנים כמו גנים לנוגדנים.
כאשר מגדלים תאי גזע עובריים בתרבית בתנאים מסוימים (טמפרטורה מתאימה ,ריכוז מלחים מתאים ועוד) נוצרים

צברי תאים אשר הופכים לאחר מספר ימים לגופיפים דמויי שלפוחית הנקראים גופיפים עובריים ()Embryoid bodies

4

(ראה איור .)2

איור  : 2שלבי יצירת גופיפים עובריים במבחנה.
על מנת שתאי גזע עובריים יוכלו לשמש לצורכי מחקר בסיסי ומחקר יישומי (כגון מחקר רפואי) יש לפתח טכניקות
שיאפשרו לכוון את ההתמיינות באופן ספציפי .אחת הדרכים להשגת מטרה זו היא גידול תאים בתמיסה המכילה
חלבונים מיוחדים המשפיעים על גדילת התא והתפתחותו ונקראים גורמי גידול ( 5)Growth factorsשבאופן טבעי
משרים בתאי גזע התמיינות לסוג תאים מבוקש.
בשנת  2666במעבדה של פרופ' ניסים בנבניסטי (ראה תמונה  )1ערכו מחקר שמטרתו הייתה לבצע סקירה של השפעות
גורמי גדילה שונים על התמיינות תאי גזע עובריים ולהעריך את יכולתם לבקר התמיינות של תאים אלה ובכך לפתח
יכולת לכוון התמיינות לסוגי תאים רצויים בתנאי גידול בתרבית תאים.
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שאלת המחקר:
מהי השפעת הוספת גורמי גידול שונים על התמיינות תאי גזע עובריים בתנאי תרבית?

מערך המחקר:
במטרה לענות על שאילת המחקר ביצע צוות החוקרים מחקר שכלל  2שלבים ,כאשר כל שלב מאופיין במטרותיו
ושיטות ספציפיות .להלן פירוט של שלבי המחקר:

שלב :0

גידול תאי גזע עובריים
ממקור אנושי בתנאי תרבית
להיווצרות של גופיפים
עובריים.

בדיקת ביטוי גנים
לקולטנים (Receptors
לפקטורי הגידול בשלב
הוספתם לתרבית התאים
)6

שלב :2

במטרה

(גופיפים עובריים בני
חמישה ימים).

שלב :3

שלב :4

בחינת המורפולוגיה
( 7)Morphologyשל תאי
גזע שהתמיינו בהשפעת
גורמי גידול שונים (טיפול)
לעומת תאי ג\ע עובריים
שהתמיינו ללא הוספת

בדיקת ביטוי גנים
האופייניים לסוגי תאים
שונים שגדלו תחת השפעת
פקטורי גידול שונים
(טיפול) לעומת תאי גזע
עובריים שהתמיינו ללא
הוספת פקטורי גידול

במטרה

לבדוק האם בשלב בו
מוספים פקטורי הגידול
לתרבית התאים קיימים
הקולטנים לגורמים אלה
ובכך לוודא שלתאים יש
את היכולת להגיב לגורמי
הגידול.

לבדוק את השפעת פקטורי
הגידול על מורפולוגית
התאים-

באמצעות

באמצעות

מבנה התאים.

במטרה

לבדוק את השפעת פקטורי
הגידול על התמיינות תאים
באמצעות בחינת התבטאות
גנים האופייניים לתאים
ספציפיים-תפקוד התאים.
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באמצעות

מיצוי  RNAמהתאים,
סינתזת  DNAעל תבנית
 ,RNAהכפלת  DNAבשיטת
ה PCR-באופן סלקטיבי
לגנים המקודדים לקולטנים
לפקטורי גידול הנבדקים*.

התבוננות בתרביות תאים
במיקרוסקופ אור ותיאור
צורת התאים.

מיצוי  RNAמהתאים,
סינתזת  DNAעל תבנית
 ,RNAהכפלת  DNAבשיטת
ה PCR-באופן סלקטיבי
לגנים המקודדים לקולטנים
לפקטורי גידול הנבדקים*.

* השיטות המחקר לא מפורטות במאמר הנוכחי עקב מורכבותן.

תוצאות:
תוצאות שלב :2
תחילה בחנו את הימצאותם של קולטנים לפקטורי גידול בשלבים שבהם פקטורי גידול מוספים לתרבית (גופיפים
עובריים בני חמישה ימים).
החוקרים ראו שכל שמונת הקולטנים לפקטורי הגידול התבטאו בגופיפים עובריים בני חמשת הימים.
המסקנה משלב זה היא :מכיוון שבתאי גופיפים עובריים מבוטאים הקולטנים לתאים אלה יש את היכולת להגיב
לפקטורי הגידול המוספים לתרבית התאים ולהגיב בהתאם ולכן ניתן לבחון את השפעתם של גורמי גידול אלה על
התמיינות התאים.
תוצאות שלב :3
התמיינות התאים נבחנה מבחינת מורפולוגית התאים.
לאחר עשרה ימים של הדגרה וחשיפה רצופה לפקטורי גידול נצפו במיקרוסקופ ונראה שהיו ביניהם תאים שונים אלה
מאלה במבנה .ללא פקטורי גדילה (ביקורת) ,תאים מתמיינים באופן ספונטני לסוגי תאים מגוונים והוספת פקטורי גידול
מייצרת מורפולוגיות בשלות יותר כגון תאי עצב וכמו כן אוכלוסיית התאים אחידה יותר לעומת הביקורת (ראה איור .)3
חשוב להוסיף שבחלק מהמקרים לא ניתן היה לזהות בוודאות את סוג התאים לפי מורפולוגיות התאים ולכן ניתן היה
לתאר תאים אלה בקווים כלליים.
.IIIתאים דמויי תאי שריר
.UUU

 .VIתאים גדולים ומעוגלים

 .IIתאים בעלי גרעין בולט

 .Iתאי גזע עובריים (ביקורת)

.Vתאים דמויי פיברובלסטים

 .IVתאים דמויי תאי עצב

8

()Fibroblasts

איור  :3מורפולוגיות תאי גזע עובריים שגודלו בתנאים שונים :I .תאי גזע עובריים :VI-II .תאי גזע עובריים שגודלו
בנוכחות פקטורי גדילה שונים .קני מידה 166 :מיקרון.
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תוצאות שלב :4
ההתמיינות שנגרמה מהוספת פקטורי גידול נבחנה יותר לעומק על ידי קביעת מידת התבטאות של  22גנים האופייניים
לסוגי תאים שונים.
מתוך  22גנים ספציפיים 13 ,התבטאו בתאי גזע עובריים שגדלו בנוכחות פקטורי גידול .לדוגמא ניתן היה לראות
שבהוספת פקטור בשם  Retinoic acidתאי הגזע התמיינו לתאי שריר ,עצב ותאי עור .קביעה זו אפשרית עקב העובדה
שניתן היה להבחין בתאים שטופלו בפקטור זה בביטוי גנים האופייניים לסוגי התאים הנ"ל.
חשוב לציין שגנים האופייניים לסוגי תאים ספציפיים התבטאו כתוצאה מהוספת מספר פקטורי גידול וכמו כן כל פקטור
גידול גרם לביטוי של מספר גנים אופייניים לתאים מסוגים שונים .רוב הגנים התבטאו גם בתאי גזע עובריים שגדלו
ללא נוכחות של פקטורי גידול  .מכאן ניתן להסיק שסוגי תאים רבים התפתחו מתוך רקמת תאי גזע עובריים ללא צורך
בהוספת פקטורי גידול ממקור חיצוני.

דיון:
תאי גזע עובריים הינם בעלי יכולת להתמיין לסוגי תאים שונים .הבידוד של תאי גזע עובריים משך תשומת לב רבה עקב
העובדה שקיימת אפשרות להשתמש בתאים אלה לחקר בביולוגיה התפתחותית (מחקר בסיסי) ומכך ביישומים רפואיים
כולל השתלת תאים (מחקר יישומי).
על מנת לבדוק האם פקטורי הגידול שיהוו חלק מהניסוי יכולים להשפיע על תאי גזע עובריים ממקור אנושי פרופ'
בנבניסטי ועמיתיו בדקו ראשית כל את הביטוי של הקולטנים על גבי התאים לפקטורי גידול אלה (שלב  .)2כפי שניתן
לצפות מתאי גזע אכן מבטאים טווח רחב של קולטנים המופעלים ע"י פקטורי גידול שונים .מתוך אותו טווח רחב של
פקטורי גידול נבדקה במחקר זה השפעתם של שמונה פקטורים על התמיינות תאי גזע.
היכולת להשרות התמיינות מסוימת הודגמה באמצעות שינויים מורפולוגיים בתאי גזע ממוינים בתרבית (שלב  .)3בחינה
זו של ההתמיינות התייחסה למבנה התאים בלבד .לאחר הדגרה במשך עשרה ימים עם פקטורי גידול מסוגי שונים ,תאי
גזע עובריים שהתמיינו היו אחידים יותר מבחינת סוגי התאים וכמותם היחסית של תאים מאותו סוג בתרבית הייתה
גדולה יותר לעומת תאי הביקורת שגודלו ללא תוספת של גורמי גידול ממקור חיצוני  .מכאן ניתן ללמוד שהוספת גורמי
גידול לתרבית תאים מסייעת בגידול תאים מסוגים מסוימים וניתן להשתמש בתכונה זו הן למחקר בסיסי והן למחקר
יישומי .במטרה לבדוק התמיינות באמצעות ביטוי גנים נעשתה סקירה של  22גנים האופייניים לסוגי תאים שונים (שלב
 .)4התוצאות הראו ש 13-מתוך  22הגנים שנבחנו מבוטאים בתאי גזע ממוינים .מידע זה מאפשר להצביע על אותם
הפקטורים שמכוונים התמיינות לתאים ספציפיים( .ראה איור .)2
אם משווים התמיינות ללא הוספת פקטורי גידול עם התמיינות בהשפעת פקטורי גידול ניתן לראות שרוב פקטורי הגידול
מעכבים התמיינות לסוגי תאים מסוימים ופעילות העיכוב משמעותית יותר מאשר פעילות ההפעלה .על בסיס מסקנה זו
ניתן לשער שניתן להשיג התמיינות מכוונת יותר גם ע"י שימוש במעכבי גורמי גידול שיפעלו על גורמי גידול חיצוניים
שעלולים להשפיע על תהליך ההתמיינות בכך שיבטלו את פעולת העיכוב שמשרים גורמי גידול מסוימים .מסקנה זו
מהווה את הבסיס לצורת שליטה נוספת בהתמיינות תאים באמצעות מעקבי גורמי גידול.
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גורם הגידול
Activin A
תרבית תאים של
גופיפים עובריים בני 5

תאי שריר

תאי לב

איור  : 4סוגי תאים שגורם הגידול  Activin Aמשרה להתמיינותם.

המחקר זה מצביע על כך שאף אחד משמונת הגורמים שנבדקו מכוונים התמיינות לסוג תאים אחד אולם יחד עם זאת
ניתן להסיק שסוגים מסוימים שלגורמים יכולים לכוון להתמיינות לקבוצות שונות של תאים.
חשוב לזכור שמהמטרה הן במחקר בסיסי והן במחקר היישומי הינה לפתח יכולת לכוון התמיינות תאים באופן ספציפי
וממצאים אלה הינם שלב ראשון ברכישת יכולת זו.

מקורות:
1. Maya Schuldiner, Ofra Yanuka, Joseph Itskovitz-Eldor, Douglas A. Melton, and Nissim
Benvenisty.(2000) Effects of eight growth factors on the differentiation of cells derived from human
embryonic stem cells. PNAS, 97, 11307-11312.
 .2אורבך א' , .בנבניסטי נ' .)2662( .התא שיודע לעשות הכול .על הפוטנציאל הטמון בתאי גזע עובריים .גליליאו,
.21-31

___________________________________________________________________________________
1

תרבית :גידול תאים שמקורם בגופו של ייצור חי בתנאי מעבדה מבוקרים.

 2תאי גזע עובריים פלוריפוטנטים :תאים היכולים להתמיין לכל אחד מסוגי התאים בגוף בשלבי ההתפתחות העוברית.
3

תאי גזע בוגרים :תאים המהווים מקור לתאים חדשים בגוף היצור הבוגר.

4

גופיפים עובריים :צברי תאי גזע עובריים שנוצרים בתנאי תרבית .צברים אלה מכילים תאי גזע היכולים להתמיין לכל סוגי תאי הגוף.
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5

גורמי גידול :חלבונים המשפיעים על גדילת והתפתחות התא.
קולטנים :חלבונים המצויים בקרום התא ,קושרים מולקולות מסוגים שונים ובכך משפיעים על פעילות התא.

7

מורפולוגיה :צורת התא ומבנהו.

8

פיברובלסטים :תאים המרכיבים את רקמת החיבור של הגוף ותפקידם להפריש חומרים שונים לתווך הבין תאי.

מאמר  – 2חקר בתחום האקולוגיה (ארכיזואולוגיה)
הקטנה בתפוצת חפרית עין החתול –
עדויות ארכיאולוגיות מתקופת הברונזה בישראל
מבוא:
עדויות ארכיאולוגיות יכולות להרחיב את הבנתנו הודות תפוצתם של מינים שנכחדו ושינויים שאירעו לאחרונה במגוון
המינים .עדויות אלה מהווים ישויות מחקר מורכבות עקב ייחודיותם וחוסר האפשרות לשכפלם.
ההשוואה של תפוצת מינים מודרניים עם תפוצתם של אבותיהם הינה חיונית להערכה מדויקת של השפעת שינויי
אקלים ומעשי האדם והשלכותיהם הסביבתיות על מבנה החברות של בעלי חיים מודרניים .קיימת אפשרות להתייחס
למחקר זה בהיבטי מחקר בסיסי עקב תרומתו להבנת השינויים בתפוצת מינים ובהיבט מחקר יישומי בהבנת השפעתו
של האדם על תנאי הסביבה ופיתוח אסטרטגיות לשימור הסביבה דו חיים מתאימים במיוחד למטרת השוואה זו מכיוון
שהם נחשבים כסמנים מהימנים של תנאי הסביבה בסביבות מחייה מימיות ויבשתיות ,מתאימים במיוחד לתיאור תנאי
סביבה מקומיים ומציגים קצב איטי של שינויים התפתחותיים לאורך הדורות .בנוסף לכך ,הדרישות של דו חיים רבים
מסביבתם הינן ידועות היטב וקיימת הנחה שאותן הדרישות שאנו רואים כיום מאפיינות גם אבותיהם הקדומים יותר.
במאמר זה מוצגות שני דוגמאות לחפירות ארכיאולוגיות בהן נמצאו עדויות (מאובנים) לדו-חיים בתקופות שונות בעבר.
את תפוצת המאובנים ניתן להשוות עם תפוצת המינים בהווה ומתוך כך לנסות ולשחזר את שינוי בתנאי הסביבה
ומעורבותו של האדם בתהליכי שינוי אלה.

מערת ערה :תיאור
דוגמא לשימוש בדו חיים לצורך ההשוואה של טווח המחייה של מינים מודרניים לבין טווח המחייה של אבותיהם ניתן
לראות במחקר המתייחס לשארים של בעלי חיים מהסדרה של חסרי זנב ( 0)anuraשנמצאו בחפירות במערת קבורה
באזור ערה (גליל תחתון) שמתוארכות כשייכת לתקופת הברונזה המאוחרת

מערת ערה :תוצאות
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(.2 )late bronze age

מערת הקבורה הכילה שארים של  23בני אדם ,ביניהם בוגרים ובני נוער .שארים של  anuraנמצאו ב 13-כדי חרס
במערת הקבורה .שארים אלה שויכו ל 2-מיני דו חיים וכמו כן כללו עצמות רבות שלא ניתן לשייך למין מסוים של דו
חיים .דוגמאות לעצמות שנמצאו ניתן לראות באיור .1

איור  :0מגוון עצמות שנמצאו במערת קבורה ערה .עצמות  A-Dשייכות לחפרית עין החתול :A,B .עצמות הלסת:C,D ,
עצמות הגלגולת .עצמות  E-Hשייכות לקרפדה ירוקה – E-H .עצמות האגן.

החוקרים הציעו השערות שונות לדרך בה הגיעו שארי ה anura-למערה .ככל הנראה מדובר במינים פולשים למערה
וזאת עקב העדר סימני עיכול על עצמות דו החיים שהיו נוצרות בקיבות טורפיהם .פלישה זו ניתן להסביר כחיפוש אחר
מחסה בקיץ החם והיבש.

מערת ערה :דיון ומסקנות
בהווה הקרפדה הירוקה ( 3(Bufo viridisהינו מין נפוץ בארץ ,לעומת חפרית עין החתול (( Pelobates (syriacusראה
איור  )2שמאכלסת את צפון המדינה בלבד בשלושה אזורי מחייה מבודדים.
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איור  :2חפרית עין החתול
אזורים אלה מהווים את הגבול הדרומי של תפוצת חפרית עין החתול מכיוון שהאוכלוסייה בירדן ככל הנראה נכחדה
(אין תצפיות של המין מאז  .)1932השארים שנמצאו בצפון ישראל ממלאים את הפער בין הטווח הדרומי ביותר המבודד
מהטווח המודרני והטווח בגבול עם לבנון המחזק את הטענה שהיה רצף טריטוריאלי אל תוך ישראל והצטמקותו
בתקופה היחסית מוקדמת המתרחשת גם בימים אלה.
ניתן לראות את תפוצת חפרית עין החתול כיום בישראל באיור .3

איור  : 3אזורי תפוצת חפרית עין החתול (אפור – נוכחות של החפרית כיום).
טענה זו ניתן לבסס גם באמצעות העובדה שמערת ערה שהינה המערה המאוחרת ביותר מבין אלה שנחקרו הינה
הקרובה ביותר לטווח המודרני .אולם יש לזכור שהמידע שמתקבל ממחקר מאובנים הינו פחות המשכי מבחינת פיזור
גיאוגרפי לעומת עדויות על מינים קיימים ותפוצתם.
חפרית עין החתול נראית פחות סלקטיבית לעומת החפרית המצויה באשר לסוג הקרקע מכיוון שאינה נפוצה רק
בקרקעות רכות אלא גם בקרקעות קשות כגון חרסית וחלוקי נחל .בגבולות הדרומיים והמזרחיים לפחות של טווח
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המחייה של חפרית עין החתול היא מאכלסת גם אזורים מדבריים למחצה ואפילו אזורי מליחות שמוצפים לעיתים במי
ים .למטרות רביה ,מין זה מעדיף גדות נחלים ואגמים של מים מתוקים .דו חיים אלו יכולים להתרבות בקלות יחסית
רחוק ממקום ההפריה (עד  1ק"מ) .גמישות אקולוגית זו יכולה להסביר את התפוצה הרחבה של מין זה שנראתה בעבר
באזורי דרום מזרח אירופה ודרום מערב אסיה – מהרי הבלקן ועד הים הכספי.
הטווח המודרני מאופיין בפערים אדירים ומספר אוכלוסיות מבודדות .התכווצות זו נראית יחסית מאוחרת.
סביר מאוד להניח שגורמים בקשורים לפעילות אנושית השפיעו באופן ניכר על תפוצת הדו חיים באזור זה בצורת ייבוש
בריכות ששימשו לגידול ,בנייה לאורך גדות נהרות ואגמים ושינוי ביוטופים על ידי חקלאות
ופעילות עירונית .גורמים אלה מהווים איום ממשי להישרדות ארוכת הטווח של אוכלוסיית הדו חיים בישראל.
אנליזה מדויקת של תפוצת המאובנים והשינויים הסביבתיים המתרחשים באזור צריכה להוות שיקול בתכנון של שימור
ואכלוס מחדש של מינים שונים באזור.

מערת היונים :תיאור
בנוסף למערה באזור ערה קיימות מערות קדומות יותר (פרהיסטוריות) בהן נמצאו מאובנים של דו-חיים .אחת המערות
הינה מערת היונים ,הממוקמת צפונית לעכו (ראה איור  .)2את החפירות במערת היונים
ביצעה קבוצה בראשותו של פרופ' איתן צ'רנוב שעבד כחוקר מוביל בתחום האקולוגיה באוניברסיטה העברית וייסד את
האוסף הלאומי של מאובנים שהיום מהווה חלק מהמעבדה של ד'"ר רבקה רבינוביץ'.

איור  :4מיקום מערת היונים ,נוף מערת היונים.
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מערת היונים :תוצאות
מערה זו מורכבת משני חללים עיקריים ומשערים שייתכן והיו חללים נוספים בתקופות מוקדמות יותר .בדומה למערת
הקבורה באזור ערה ,גם במקרה זו נמצאו במערה מספר שלדים אנושיים שונים .השלדים האנושיים ושלדי בעלי החיים
שחיו בהקשר לבני אדם (פרות ועוד) נמצאו בשכבה מוקדמת יותר בקרקע לעומת שלדי בעלי החיים הקטנים (כמו דו-
חיים) שנמצאו שייכים לתקופות עתיקות יותר במקום .רוב השלדים שנמצאו במקום זוהו כשייכים ליונקים ,מכרסמים,
זוחלים ,ציפורים ודו-חיים.
מבין עצמות דו-החיים שזוהו ניתן למצוא גם את הקרפדה הירוקה ( )Bufo viridisואת חפרית עין החתול ( Pelobates
.)syriacus

מערת היונים :דיון ומסקנות
עיקר השלדים זוהו כשייכים לקרפדה הירוקה .מתוך ממצאים אלה ניתן היה לשער שבאותה תקופה נוצרו בריכות
חורפיות אולם לא ניתן היה למצוא מאגרי מים קבועים באזור .השערה זו נובעת מהעבודה שלא נמצאו שלדים של
צפרדע הנחלים ( )Rana ridibundaשזקוקה למחייתה למאגרי מים קבועים ,לעומת חפרית עין החתול שמתקיימת
במאגרי מים עונתיים.
לפי שכיחות מאובנים של בעלי חיים שונים ניתן להסיק שהחלק הצפוני של מדינת ישראל בעבר היה מכוסה ביער (בין
היתר גם אזור מערת היונים).
לפני תקופת בני האדם שנמצאו במערת היונים לא ניתן למצוא עדות לאכלוס של המערה הן על ידי בני אדם והן על ידי
בעלי חיים .ייתכן והסיבה לכך הייתה הלחות הרבה ששררה במערה עקב דליפה מתמדת של מי
גשמים .הנוכחות של דו-חיים והעדר כמעט מוחלט של זוחלים מאמת את העובדה במערה זו שררו תנאי לחות גבוהה
בזמן עונת הגשמים וכנראה שהשימוש במערה זו היה בתקופות יבשות בלבד.
בזמן בני האדם שנמצאו במערה היער הים תיכוני התפרש על שטח גדול יותר לעומת היום .אולם הכיסוי לא היה
מושלם .בקרחות יער הצטברו בריכות חורף בהם התקיימו מיני דו-חיים שונים ביניהם חפרית עין החתול והקרפדה
הירוקה אולם לא היו קיימים מאגרי מים קבועים.
מאז תקופה זו ועד היום ניתן לראות תהליך של התפשטות המדבר לכיוון צפון .כמו כן ניתן לראות הצטמצמות של אזורי
כיסוי היער הים תיכוני.
מעניין לציין שמערת היונים ממוקמת באזור שכיום אינו מהווה בית גידול של חפרית עין החתול וזאת עקב שינויים
סביבתיים טבעיים ואלו הנגרמים על ידי פעילות אנושית .מסקנה זו לגבי תפוצת חפרית עין החתול ומיני דו-חיים
אחרים שפכה אור על תנאי הסביבה הקדומים ועל הגורמים השונים שגרמו לשינוי בתפוצת בעלי החיים השונים ובכך
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יתאפשר להבין בצורה מעמיקה יותר את השפעות השינויים הטבעיים ואלו המושרים על ידי בני אדם על בתי הגידול
.השונים בפרט ועל תנאי הסביבה בכלל

:מקורות
1. Bar-Yosef, O. & E. Tchernov. (1966). Archaeological findings and the fossil faunas of the Natufian and
Microlothics industries at Hayonim cave, western Galilee, Israel. Israel Journal of Zoology, 15, 104-140.
2. Delfino Masimo, Guy Bar-Oz, & Lior Weissbrod .(2007). Recent shrinkage of the range of the Eastern
Spadefoot Toad, Pelobates syriacus (Amphibia: Anura): archeological evidence from the Bronze Age in
Israel. Zoology in the Middle East, 40, 45-52.
____________________________________________________________________________
.חיים הכוללת את הצפרדעים והקרפדות- סדרת בעלי חיים ממחלקת הדו- )anura(  חסרי זנב0
. לפני הספירה1366-1266 ) – תקופה בשניםlate bronze age(  תקופת הברונזה המאוחרת2
. המילה הראשונה מתייחסת לסוג והשנייה למין, – סימון סיסטמטי מקובלBufo viridis 3
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.V

טבלה מסכמת
ביולוגיה של התא (מדע ניסויי)

אקולוגיה (מדע היסטורי)

תחום התוכן הנחקר

מקום עריכת המחקר (שדה,
מעבדה או שילוב)

מטרות המחקר (בסיסי
ויישומי)  -פרט

אופן עריכת המחקר (חזרות,
ביקורת ,בידוד משתנים)



סכמו מהם ההבדלים העיקריים בין מדע ניסויי למדע היסטורי (היעזרו בדוגמאות מהביקורים
במעבדות המחקר).
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.VI

הזמנה לחקר (מבט נוסף)

בדיון או דות התגליות המדעיות המרכזיות של המאה העשרים באותה רשימה בה ניתן למצוא את תורת
היחסות והמכניקה הקוונטית ניתן למצוא גם את פענוח מבנה ה DNA-על ידי ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק
בשנת  . 1953לגילוי זה קדמה סדרת ניסויים שמטרתם הייתה למצוא את החומר התורשתי של היצורים
החיים .שני המועמדים העיקריים היו החלבונים וה .DNA-המדענים שחקרו את התחום התקשו לקבל את ה-
 DNAכחומר התורשתי טענו שמדובר במולקולה בעלת מבנה שחוזר על עצמו ואינה מגוונת מספיק בכדי להיות
החומר התורשתי .לעומת זאת ידוע היה שהחלבונים הינם מגוונים ביותר בצורתם ולכן היו מועמד טבעי
להתקבל כחומר התורשתי.
יא .האם לדעתכם בספרות המקצועית של שנות ה 26-של המאה ה 26-בהם התנהל הוויכוח על זהות
החומר התורשתי ניתן היה לפרסם מאמרים שטענו שה DNA-הינו החומר התורשתי למרות שהדעה
המקובלת לא קיבלה טענה זו? האם נכון לפרסם מאמרים בעלי דעה הנוגדת את הרוב במקרים בהם
התמיכה ברעיונות אלה מעטה?
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אחד הניסויים המכריעים שהטו את הכף לטובת ה DNA-היה הניסוי של אלפרד הרשי ומרת'ה צ'ייס .חוקרים
אלה חקרו את החומר התורשתי של באקטריופאג'ים מסוג  ,T-2בקטריופאג'ים הינם וירוסים התוקפים
חיידקים .הניסוי שלהם תוכנן במטרה לקבוע מהו החומר התורשתי של יצור זה – חלבון או  .DNAהם סימנו
את הווירוס באמצעות סמן רדיואקטיבי של זרחן שידוע כמרכיב של ה DNA-וחנקן שידוע כמרכיב של
חלבונים .וירוסים אלה הוספו למצע של חיידקים וניתנה להם האפשרות להדביק אותם .ידוע היה שהווירוס
מדביק את החיידק באמצעות הזרקה של החומר התורשתי שלו אל תוך החיידק והשארת שאר מרכיבי
הווירוס בחוץ .החוקרים בחנו את התמיסה סביב תאי החיידק בהנחה שהחומרים שאינם החומר התורשתי
שלא הוזרקו לחיידק נותרו שם .בדיקה זו העלתה שהרוב המכריע של החומר החוץ חיידקי היה מסומן בחנקן
רדיואקטיבי ,כלומר בחלבונים .מכאן הם הסיקו שהחומר התורשתי הינו .DNA
יב .האם על הקהילה המדעית לשנות את דעתה על סמך ניסוי בודד  ,אפילו המוצלח ביותר? נמק( .היזכרו
בחוקרים שהוצגו במשימת הפתיחה שטענו שקיים קשר בין צריכת פחמימות על ידי נשים בהיריון על
רמות חלבון הקשור לתהליכי התפתחות בעובר).

פריצת הדרך המרכזית בתחום זה לאחר קבלת ה DNA-כחומר התורשתי הייתה פענוח מבנה המולקולה על ידי
ווטסון וקריק .ווטסון וקריק נפגשו באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ושמו הם למטרה לפענח את מבנה
המולקולה .קבוצות מדענים נוספות עבדו על פיתרון של בעיה זו בדיוק.

יג .באיזו מידה לדעתכם קבוצות מדענים מתחרות צריכות לשתף אחת את השנייה בממצאים שלהם
במהלך ביצוע במחקרים?
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אחת הקבוצות המתחרות עבדה במכון סמוך לווטסון וקריק ובין היתר פעלו בה רוזלינד פרנקלין (תמונה )2
ומוריס ווילקינס שניסו לפענח את מבנה המולקולה על ידי שימוש בשיטת צילום מיוחדת הנעזרת בקרני
רנטגן .פרנקלין ווילקינס לא שיתפו פעולה כלל לעומת ווטסון וקריק שעבדו בצמוד .ווילקינס העביר את אחת
התמונות שהפיקה פרנקלין לווטסון וקריק ואלו ביססו את המודל שלהם למבנה מולקולת ה DNA-בין היתר
גם על תמונה זו (תמונה  .) 1מיותר לציין שפרנקלין לא הייתה מודעת לעובדה זו .במאמר המפורסם בעיתון
הנחשב  Natureווטסון וקריק הציגו את המודל הדו-סליל של ה DNA-יחד עם התייחסות לתרומתו של
ווילקינס והתעלמות מוחלטת מפרנקלין (תמונה  .)3בספר מאוחר יותר שנכתב הודות הגילוי על ידי ווסטון
היא אף תוארה כמדענית בינונית ללא תרומה משמעותית למפעל המדעי .פרס הנובל שקיבלו ווטסון ,קריק
ווילסון על הגילוי ניתן לאחר מותה של פרנקלין בגיל צעיר.

תמונה  :0תמונת מולקולת ה DNA-שצילמה רוזלינד פרנקלין בעזרת קרני רנטגן (הערות בכתב ידה).

יד .ההתייחסות לפרנקלין הינה תופעה יחסית נדירה במדע אולם אין להתעלם ממנה .האם האופן בו
נעשה הגילוי של מבנה ה DNA-מפחית מהגדולה שלו או שיש להפריד בין התרומה המדעית
להתנהלות האישית של המדענים?
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תמונה  :2רוזלינד פרנקלין בעת עבודתה.
גילוי מבנה ה DNA-הינו אירוע מדעי יוצא מגדר הרגיל בחשיבותו .התרומה האינטלקטואלית של מידע זה
למפעל התורשתי יקרה מפז .ווטסון וקריק כבר במאמר הראשון שהציג את המבנה טענו שהמבנה הבסיסי
הזה ניתן להסיק מהו מנגנון ההכפלה של החומר התורשתי שהינו שלב מפתח בהתפתחות היצורים החיים
בטבע  .גילוי זה פתח דלת למחקר ענף ופורה בנושא שעסק הן במבנה של החומר התורשתי ,בתפקודו ואפשר
התפתחות של הבנת המנגנונים של מחלות רבות ופיתוח אפשרויות ריפוי שונות.
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תמונה  :3ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק דנים במבנה מולקולת הDNA-

גילוי מבנה ה DNA-השפיע על המחקר הבסיסי והיישומי כאחר במאה ה 26-למרות שווטסון וקריק עסוק
בעצמם במחקר בסיסי לפי הגדרתם.
טו .האם אתה מסכים עם הסיווג של ווטסון וקריק של מחקרם בתור מחקר בסיסי? נמק.

טז .מהן ההשלכות החשובות יותר מגילוי מבנה ה – DNA-מחקר בסיסי הודות האופן בו פועל החומר
התורשתי או היישומים שפותחות בעקבות הגילוי?

.VII

תרשים שמש (מבט נוסף)

במשימת הפתיחה בתחילת החוברת התבקשתם להשלים תרשים שמש על ידי מושגים ואסוציאציות בנושא
"מחקר בביולוגיה.
ג .התבוננו בתרשים שמש בעמוד  3פעם נוספת .הוסיפו בצבע אחר מושגים נוספים או אסוציאציות בנושא
לאחר ההשתתפות בתוכנית .ערכו מקרא המפרט את מועד הוספת הפריטים לפי צבע.
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ד .ערכו רשימה של המילים\משפטים בעזרתם השלמתם את התרשים בתחילת התוכנית ובסיומה.

ג .בחר  3זוגות מילים\מושגים מסעיף ב' .עבור כל זוג חבר משפט המתאר את הקשר ביניהם .לדוגמא – עבור
המילים אוניברסיטה וקריירה ניתן לחבר משפט "באוניברסיטה רוכשים השכלה על מנת לבנות קריירה".
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.VIII

חומר רקע מצורף

אופן עריכת מחקר מדעי
כיצד המדע פועל ומה מייחד מדענים הינן שאלות סבוכות ביותר ללא תשובה ברורה וחד משמעית .המטרה
הכללית של המדע היא להרחיב את הידע וההבנה האנושית לגבי האופן בו פועל העולם מסביב .כיצד משיגים
הבנה זו? שתי הדרכים העיקריות בהן מתבצע חקר על הנעשה בעולם הינן התצפית והניסוי .התצפית הינה
התבוננות מכוונת בטבע והניסוי הוא בעיקרו ביצוע שינוי באובייקטים טבעיים והתבוננות בתוצאות של
שינויים אלה על האובייקטים .אחד האתגרים הגדולים בביצוע מחקר מדעי הוא התבוננות בראיות שנאספו
בניסויים ובתצפיות ופירושם הנכון .אחת הבעיות בפירוש נכון של ראיות מדעיות הוא ההבחנה בין קורלציה
לבין סיבתיות .מדען הרוצה להוכיח שגורם  Aמשפיע על  Bקודם צריך להראות שכל עלייה ב A-גורמת לעלייה
ב B-ולהיפך .אולם קשר זה הינו קשר של קורלציה בלבד ואינו בהכרח מצביע על כך שעלייה ב A-היא הגורם
לעלייה ב B-אלא שייתכן שקיים גורם שלישי הקשור אולי ל A-אולם הוא זה שאחראי על עלייה ב .B-מכאן
שיש לפרש בזהירות הראויה מחקרים המראים קשר בין גורמים ללא הבחנה בין קשר קורלטיבי לקשר סיבתי
ואינם נותנים את הדעת על כך.
אחד הקשיים בחקר באמצעות תצפיות הינו ההתבוננות הממוקדת – ניתן להגיע לשדה ולהתבונן בשלל
תופעות אולם לא להבחין בתופעה אותה למטרת מחקר מסוים יש למצוא .לכן במטרה להפיק ראיות
איכותיות עד כמה שניתן באמצעים של תצפית יש להתבונן בשדה המחקר פעמים רבות ועל ידי כך לחשוף
רבדים שאולם אינם באים לידי ביטוי בהתבוננויות הראשונות שמטרתם העיקרית היכרות עם השטח.
ערכים אקדמיים
מחקר מדעי נערך על ידי צוות שכולל חוקרים ,תלמידי המחקר ,חוקרים מאוניברסיטאות אחרות באותה
המדינה או במדינות אחרות .לכל אחד בצוות המחקר יש תפקיד משלו ,לדוגמא ,פרופסור באוניברסיטה
מתפקד בתחומים שונים כמו הוראה ,מחקר ,קשר עם קהל רחב ,קשר עם קהילה מדעית ועוד .מחקר מדעי
מאופיין על ידי חופש ,מקצועיות ,אחריות ,שותפות ויושרה  .חופש אקדמי מתבטא ביכולת של המדען להביא
את דעתו ,אפילו אם דעתו סותרת את הדעה המקובל בקהילה המדעית המודרנית .מקצועיות במחקר
אקדמי באה לידי ביטוי בשימוש מושכל בידע ובעדכון מתמיד שלו ושמירה והקניה של כללי אתיקה
רלוונטיים .אחריות בתחום האקדמי הינה התייחסות להשפעות והשלכות המחקר על בני אדם ,בעלי חיים
באשר לצורך בניסויים והתייחסות לשימושים עתידיים של מחקרם בצורה נאותה יותר ונאותה פחות.
שותפות אקדמאית משמעה פעולה בתוך קהילת חוקרים .יושרה אקדמית באה לידי ביטוי בפעולה בתוך
גבולות המקצוע ודיווח שלם ואמין הודות מחקרים .אחת הדרכים לדווח על תוצאות של מחקר מדעי היא
באמצעות המאמר המדעי .חשיבותם של המאמרים המדעיים מתבטאת בתרומתם לידע מדעי ,בהיותם קרקע
פורייה לצמיחת רעיונות חדשים ומחקרים נוספים ,וביצירת מאגר מדע זמין ומדויק ככל האפשר העומד
לרשות כל המתעניינים בנושא.מאמרי מחקר הם כלי הדיווח הראשוני והבלתי אמצעי של העשייה המדעית.
הם משמשים את החוקרים לפרסום התוצאות של מחקריהם בקרב הקהילה המדעית .בדרך כלל המאמרים
עוברים תהליך של ביקורת עמיתים לפני פרסומם בעיתונות המקצועית; המאמרים נשלחים לחוקרים אחרים
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באותו התחום ,שנשארים בעילום שם ,על מנת שיחוו עליהם את דעתם .בתהליך הביקורת נבדק אם החוקרים
עמדו בכללים של עריכה נכונה של המחקר וכתיבה מדעית תקנית .בנוסף לכך נבדק אם רמת הפירוט של
שיטות החקר המובאות מאפשרת לחזור על הניסויים במעבדות אחרות .אחת מהמטרות החשובות ביותר של
תהליך הביקורת היא בדיקת תוקף המסקנות שאליהן הגיעו החוקרים על סמך התוצאות של המחקר .יש
שהמאמר מוחזר לחוקרים בצירוף בקשה להבהיר נקודות שאינן ברורות דיין ,ולעיתים אף בקשה לערוך
ניסויים נוספים על מנת לחזק את טענת החוקרים.חשוב לציין ,שביקורת אינו מהווה צנזורה למדענים להביא
את דעתם .ניתן לפרסם דעות שאינם מקובלות בקהילה מדעית ,בתנאי שקיים בסיס מדעי מספיק  .המבנה
האופייני של מאמר מחקר הוא מבנה לוגי קבוע ,המשחזר לכאורה את רצף השלבים של שיטת החקר
.השימוש בביטוי "לכאורה" הוא משום שגם אם התגלית היא מקרית ,וההשערה נוסחה למעשה לאחר
שהתגלתה התגלית – עדיין יוצגו הדברים בסדר המקובל להצגה במאמר (ולא כפי שהתרחש במציאות במקרה
זה).
ההבדלים בין המדעים ההיסטוריים והמדעים הניסויים
היסטוריונים ופילוסופים של המדע ,במאה ה ,19-ראו בפיזיקה הניוטונית את "מלכת המדעים" ,ובשיטות
המחקר המדגישות ניסויים שמאפיינות את המדעים הפיזיקאליים את כשיטות המחקר המתארות אל כלל
תחומי המדע ,זה הוביל לכדי הדגשה של תפקיד התצפיות הישירות הנעשות בזמן מניפולציה מבוקרת של
תופעות טבעיות .היה זה מאד נפוץ להאמין כי רק דרך ניסויים שבהם מבוצעת מניפולציה במשתנים בלתי
תלויים בזמן מדידת השינויים במשתנים התלויים ,ניתן להגיע למסקנות מדעיות מהימנות ותקפות.
אולם ,במקביל לכך ,חוקרים אחרים אשר עסקו במהלך המאה ה ,19-בחקר התפתחות כדור הארץ והיקום
הסובב אותו ,החלו לפתח שיטת מחקר נפרדת מהפיזיקאים .מדעי הטבע ההיסטוריים פיתחו מערכת ייחודית
של כלים מתודולוגיים מדעיים ,בהם הם השתמשו לשחזור אירועי העבר .אולם ,למרות זאת ,אפילו היום
קיימים מדענים שאינם מקבלים את השונות המדעית הזו ,ולפעמים אף מבטלים בזלזול את המדעים
ההיסטוריים בטענה שהם "פחות מדעיים" מהמדעים הניסויים .תפיסה זו של מתודה מדעית יחידה ,המוטית
במי דה רבה לכיוון של זו בה נעשה שימוש ע"י פיזיקאים ,שלטה ,אצל רוב המדענים ,כמעט לאורך כל המאה
העשרים.
נטייה זו כנגד המדעים ההיסטוריים הותירה הרבה אנשים ,כולל מחנכים המלמדים מדע ,עם הרושם הכללי
שהמדעים ההיסטוריים חסרים במידה זו או אחרת את היסודיות המאפיינת את המדעים הניסויים .אולם,
לדעת פילוסופים מודרניים רבים חשיבה זו היא מוטעית ,כיוון שהיא איננה לוקחת בחשבון את העובדה,
שהמתודולוגיות שפותחו ע"י המדעים ההיסטוריים ,פותחו במיוחד על מנת להתמודד עם בעיות שלא ניתן
לפתרן באופן ניסויי .אחת מבעיות המפתח הללו הינו הטבע הייחודי של הראיות ההיסטוריות אשר נאספות
כשרידים בלתי מבוקרים במהלך מחקרי השדה .דבר זה ,דרש פיתוח של מערכת חדשה של כלים מתודולוגיים
(גם תיאורטיים וגם מעשיים) אשר תסייע למדענים המתמחים בתחומים אלו להתגבר על מקצת המגבלות של
השדה .בשנים האחרונות ,מספר הולך ועולה של מדענים ,פילוסופים ,ומחנכים החלו לבקר את
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רעיון קיומה של מתודה מדעית אחת ולקדם את ההשקפה לפיה מתודות ניסוייות והנמקה המבוססת על
ראיות יכולות ואף חייבות לשחק תפקיד שונה בתחומים שונים .קיים צורך ב"הבנה כללית" יותר של
המתודולוגיות של המדעים ההיסטוריים ובמה הם נבדלים מהמדעים הניסויים "הקלאסיים".
מדע ניסויי אוסף ידע ע"י ניסויים מבוקרים ,במהלכם נעשית מניפולציה של תופעות טבעיות על מנת לבחון
תיאוריה .תקיפות התיאוריה נמדדת ע"י בדיקת עקביות יכולת החיזוי של הניסויים ,כאשר התיאוריה
האידיאלית היא ביטוי של הצהרה כללית או חוק סיבתי אשר ניתן להחילן על מגוון רחב של תופעות
בהקשרים שונים .בנוסף ,צורת מחקר מסוג זה מוכתבת ע"י הנחת קיומם של ישויות אחידות במהותן כגון
אטומים או גנים .הנחת קיומה של אחידות זו ,או לפחות קירוב לאחידות ,מאפשרת את הניסוח של הצהרות
כלליות  /חוקי ם כללים באופן עקרוני ,והמתודולוגיה דורשת לפי כך הדירות בניסויים .בניגוד לכך ,מדע
היסטורי חוקר גורמים סופיים הקבורים בעבר ,ואשר ההשפעות שלהם ניתנות להבחנה רק בעקבות
שרשראות סיבתיות מורכבות של מאורעות המשפיעים על העדויות הנאספות על ידי החוקרים בשדה .מכאן
מ שתמע כי העדויות נאספות ע"י התבוננות בשרידים הנוצרים באופן טבעי( ,כתוצאה מתהליך כלשהו) היות
ואיסוף ידע ע"י מניפולציה לרוב איננו אפשרי כאן (לדוג'  ,אף אחד אינו יכול לחכות מיליוני שנים לתוצאות
הניסוי הגיאולוגי).
התמקדות זו על סיבתיות מהעבר מרמזת גם שהמבחן האולטימטיבי לאיכות המחקר במדע היסטורי הינו עד
כמה ההסבר הולם ומתאים לעדות במצבה הנצפה היום ,וזאת עקב האופי הייחודי והלא ודאי של התופעה,
כאשר הסבירות למסלול סיבתיות החוזר על עצמו במדויק הינה מאד נמוכה .מתודולוגית נימוק זו,
המתבססת על הסבר ,נובעת מ"האסימטריה של הסיבתיות" ,בכך שההשפעות של אירועים ייחודיים בעבר
נוטות להתפזר במהלך הזמן ,כאשר השפעות רבות אובדות ואחרות מתערבבות בהשפעתם של גורמים
מפריעים אחרים (לדוגמה :בעלי חיים החופרים בקרקע) .מציאת הגיון במורכבות זו דורשת לכן' ,חשיבה
סינטטית' .בעל חשיבה זו שוקל התאמה בין צירופים מורכבים של עדויות על מנת ליצור טענות בעד וכנגד
היפותזות מתחרות (ממש כמו שופט במשפט) .בנוסף למציאת הדרך הנכונה למיון עדויות מורכבות אלו,
מדענים היסטוריים חייבים להתמודד אף עם האופי היחידני של ישויות המחקר,
שלא כמו חלקיקים (אטומים או מולקולות דנ"א לדוגמה) ,אשר כולם אחידים במהותם ,ישויות המחקר
ההיסטורי – שרידי האורגניזמים ,שכבות ,שרידים של תרבות אנושית  -הם כולם ייחודיים (למרות שלעיתים
קרובות דומים זה לזה) ,כאשר לא תמיד ניתן לבנות מחדש או לחלץ את המבנה והתפקוד המקורי שלהם.
דבר זה איננו מאפשר מלכתחילה ליצור הצהרות כלליות  /חוקים אוניברסאליים אלא רק הצהרות
סטטיסטיות של קירובים סבירים לכל היותר .כך שטענות בעד וכנגד היפותזות חייבות להיות עשויות מהרכב
שלטני (דומיננטי) ,של הראיות הטובות ביותר .אי לכך ,השימוש בהנמקה אודות הסבירות היחסית של
הטע נות היא תופעה נרחבת במדעים ההיסטוריים ומהווה את המאפיין הבולט ביותר של החשיבה הסינטטית
במדעים אלו.
מחקר בסיסי לעומת מחקר יישומי
מחקר יישומי הינו מחקר המכוון לעבר יצירת השלכות מעשיות כגון בתחומי הרפואה ,תעשייה ועוד או
לחילופין יצירת מוצרים או תהליכים שניתן למכור בשוק.
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מחקר בסיסי הינו מחקר המכוון לחקר היבטים בסיסיים או מופשטים של הטבע ואינו מונע או מכוון לעבר
יצירת השלכות מעשיות מסוגים שונים .מחקר מעין זה אינו בעל השלכות מיידיות אולם לא ניתן להתעלם
מהערך של ידע זה לכלל האנושות בכך שהוא מאפשר לנו לענות על שאלות בסיסיות כגון מאין באנו שהינן
בעלות חשיבות רבה לגבי כלל החברה האנושית.
התוצאות של מחקר בסיסי במיוחד בתחום מדעי הטבע נחשבות למעין תשתית אינטלקטואלית הכרחית
להתקדמותו של המחקר היישומי .בשנות ה 16-נערכה אנאליזה של סוגי מחקר שהובילו להיפתחות רפואית
בתחום הטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות והתברר ש 21%-מכלל המחקר שהתפרסם בתחום התקשר
בצורה זו או אחרת לטיפול במחלות קרדיו – וסקולאריות .מכאן ניתן להניח שהמימון של המחקר הבסיסי
במקרה זה התברר כהשקעה נבונה מבחינת מספר החולים ששרדו ומבחינה כלכלית גרידא ניתן אף לשער
שהתקבל רווח כתוצאה מכושר עבודה שנשמר הודות להצלת חולים אלה .דוגמא נוספת לתרומה זו הינה
המצאת הראדאר ובניית פצצת האטום כאלו שייסעו לסיים את מלחמת העולם השנייה ובכך הדגימו את
ההשלכות החברתיות של מחקר בסיסי ביסודו.
יחס בין מחקר יישומי לבסיסי אינו חד כיווני .ישנם מקרין שבהם יצירת כלים ושיטות יישומיות יכולה לקדם
את המחקר הבסיסי .דוגמא למקרה מעין זה ניתן למצוא בהתפתחות קריסטולוגרפיה בקרני  Xבמסגרת
המחקר היישומי שאפשרה את פענוח מבנה מולקולת הדנ"א ע"י ווטסון וקריק שהינו מחקר בסיסי ביסודו.
בתורו ,ידע הודות מבנה מולקולת הדנ"א אפשר את ההתפתחות של הנדסה גנטית ,רפואה ותחומים יישומיים
אחרים.
קיים סוג נוסף של מחקר המגשר בין ההיבט היישומי לבסיסי –  use inspired basic researchשמהווה,
במחקר מעין זה החוקר אומנם עוסק בתופעות בסיסיות אולם ההשלכות האפשריות הקיימות למחקר זה
מלוות את החוקר כל עת .מחקר זה לעומת המחקר הבסיסי מנהל דיאלוג עם תחומים כגון צבא ,רפואה בכך
שהמחקר הבסיסי מתייחס לדרישות ולאפליקציות שימושיות שונות .אין זה שייך למחקר יישומי מכיוון
שלמחקר זה אינם קיימים יישומים מיידים אלא המטרה הינה לספק ידע בסיסי המסייע להתקדמות המחקר
היישומי .ניתן לסכם ולהגיד שמחקר זה מצוי במחצית הדרך בין מחקר יישומי ובסיסי.
ההשלכות של מחקר יישומי הינן נגישות לציבור הרחב בתחומים רבים של חיי היומיום .אולם הפרטים הודות
המחקר הבסיסי לרוב אינן חשופות לעיני הציבור הרחב ולכן יש לעשות את המאמץ ולשתף את הציבור
בתגליות החדשות שכן כספי הציבור הם אלה שבמקרים רבים משלמים על אותו מחקר בסיסי.
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