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עבודה זו מוקדשת לאבי היקר והאהוב

עמרם בלום
שנפטר מספר שבועות לפני הגשת התיזה.
אבי הצטיין בחשיבה יצירתית ,באומץ לב ובאהבת האדם.
תכונות אלו ליוו אותי במהלך מחקר זה
המצטרף למחקרים פורצי דרך
בתחום הכשרת מורים בישראל.
יהי זכרו ברוך.

תודות
ברוך הנותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד ...באהבה.
ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' ניר אוריון ,המוביל אותי שנים רבות בנתיבי ההוראה
הקונסטרוקטיביסטית ובמיוחד בהנחיית כתיבת מחקר זה.
תודה לפרופ' יגאל גלילי שתמך בביצוע מחקר זה.
תודה לחברי הוועדה המלווה :פרופ' אברהם סטרינסקי ,ד"ר יעל שוורץ ,ד"ר אורית בן צבי אסרף
על העצות המקצועיות והמועילות לאורך המחקר.
תודה לפרופ' דיויד פורטיס על ההערות הבונות.
תודה ליטי ורון על העיבודים הסטטיסטיים הרבים ,על העזרה והסבלנות בתהליך ניתוחם.
תודה לד"ר עדי בן דוד על ההנחיה בתחום המטה-קוגניטיבי.
תודה לשושי ריפקין על העזרה בעיצובה הגרפי של עבודת המחקר.
תודה לד"ר יאיר ברקאי ,מירה זעפרני ויפית וסלי ממכללת ליפשיץ להכשרת מורים וד"ר עזרא
קהלני ופאני סלומון ממכללת הרצוג להכשרת מורים על התמיכה והעידוד לאורך כל הדרך.
תודה לגלית חן ,מהרשות לתמידי מחקר על הזמינות ,הלווי והעזרה בדרך לתואר השלישי.
תודה לתלמידי הרבים והאהובים ששיתפו פעולה במהלך מחקר זה ובמהלך כל שנות הוראתי
שבזכותם ועבורם נכתב מחקר זה.
תודה לאבי ז"ל שנפטר שבועות מספר לפני הגשת התיזה ולאמי היקרה תיבדל לחיים ארוכים
שתמכו ועודדו אותי לאורך כל שנות לימודי ושפתחו בי את המוטיבציה הפנימית ללמוד וללמד.
תודה לילדי האהובים איתן ,הדר ,אהוד ,נהורה ,אריאל ואברהם על ההבנה ,ההתחשבות,
ההתעניינות ,התמיכה והחיבוק החם לאורך כל הדרך.
ואחרון אחרון חביב ,שבלעדיו לא יכולתי להגיע למעמד הסיום ,עודד בעלי היקר ,על מסע משותף
ארוך ומאתגר שעברנו יחדיו .על המסירות ,התמיכה ,ההקשבה ,העידוד ,הלווי והפרגון בשמחה
ובאהבה.
מי ייתן ומחקר זה יתרום ולו במעט ללמידה מתוך עניין ,אתגר ,שמחה ,הנאה וסיפוק.

תקציר
בשנת  6102פרסם משרד החינוך מסמך מדיניות ("אבני דרך ללמידה משמעותית") שיישומו דורש
שינוי עמוק בשיטות ההוראה והלמידה מלמידת שינון ותרגול ללמידה לצורך הבנה ופיתוח יכולות
חשיבה גבוהות .מאחר ומורים נוהגים ללמד ,כפי שלימדו אותם ,יש צורך להתאים את שיטות
ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים למדיניות הלמידה לצורך הבנה ופיתוח מיומנויות
חשיבה.
המחקר הנוכחי מתמקד בפיתוח מיומנות הטעון המדעי בתחום מדע כדור הארץ בקרב סטודנטים
הלומדים במכללות להוראה בישראל .מיומנות זו נחשבת למיומנות חשיבה מסדר גבוה .מטרת
המחקר היא לאפיין את הקשיים הקיימים בקרב סטודנטים להוראה בניסוח טיעון מדעי ולפתח
חומרי למידה ושיטות הוראה בתחום מדע כדור הארץ ,שיסייעו להם להתגבר על קשיים אלו.
במסגרת המחקר הנוכחי פותחה יחידת הלימוד "לטעון בשפה הגיאולוגית" (לב"ה) ,המבוססת על
הגישה הקונסטרוקטיביסטית והופעלה ב 3-מכללות להכשרת מורים באזור ירושלים במהלך
סמסטר אחד במסגרת הקורס "מבוא לגיאולוגיה".
יחידת הלימוד פותחה תוך אינטגרציה של מודל להוראה מטה-אסטרטגית מפורשת ,עם מודל טיעון
מדעי המשלב את המודלים של טולמין וגלסנר יחד עם המודל של אוריון לשילוב סביבת הלימוד
החוץ כיתתית ברצף ההוראה .שילוב זה לא יושם עד כה בהקשר של פיתוח מיומנות הטיעון המדעי.
יחידת הלימוד פותחה על פי מתודולוגית מחקר עיצוב וכללה שלוש ספירלות פיתוח -הפעלה-
הערכה .המדגם כלל  002סטודנטים .המחקר שילב כלים כמותיים (שאלוני עמדות) ואיכותיים
(שאלונים פתוחים וחצי פתוחים ,ניתוח טיעונים ,ניתוח משובים וראיונות עומק ,ניתוח הקלטות
של השיעורים ותיעוד תהליך הלמידה בכתב).
ממצאי המחקר העיקריים הם:
 .0הממצאים שנאספו לפני תחילת יישום יחידת הלימוד בכל אחת משלושת האיטרציות מצביעים
על דמיון רב בין כל הסטודנטים לגבי המאפיינים הבאים( :א) תפיסת למידה ראשונית ממוקדת
מידע( .ב) הנעה על ידי מוטיבציה להפגנת יכולת של רכישת ידע ומוטיבציית הישג (ציון תעודת
הוראה ותואר אקדמי) וחוסר הנעה פנימית של ענין וצורך בהבנה( .ג) שימוש באסטרטגיות למידה
רדודות וחוסר ניסיון והכרות עם אסטרטגיות למידה עמוקות.
 .6כל הסטודנטים ,בכל שלושת ספירלות הפיתוח וההערכה ,התקשו בניסוחם של רצפים לוגיים
היוצרים קשר סיבתי בין תצפיות למסקנות .הקושי הראשוני של הסטודנטים נבע מחוסר הבנת
מהותו של הטיעון המדעי ,הקשור בידע המטה-אסטרטגי של התלמידים.
 .3המפגש עם יחידת הלימוד המבוססת על תפיסת למידה ממוקדת הבנה יצר דיסוננס קוגניטיבי
ורגשי בקרב כל הסטודנטים שהשתתפו במחקר שבא לידי ביטוי בבלבול ,כעס ,תסכול והתנגדות.
 .2תיווך קוגניטיבי ורגשי אישי של המורה לאורך כל תהליך הלמידה והוראה מפורשת לגבי ההבדל
בין תפיסות הלמידה צמצמו מאוד את הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי.
 .5הפעילויות להבניית טיעון מדעי פשוט הכולל ייצוג גרפי ,שפותחו במחקר זה ,שיפרו את אחוז
הסטודנטים בעלי יכולת ניסוח טיעון פשוט מ 61%-בהפעלה הראשונה ל 01%-בהפעלה השלישית.
 .2למעלה מ 51% -מהסטודנטים שהשתתפו בהפעלה השלישית פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה
הקונסטרוקטיביסטי ו 61%-עברו שינוי תפיסתי מתפיסה ממוקדת מידע ללמידה ממוקדת הבנה.

נמצא שינוי מובהק בדרוגה הגבוה של הקטגוריה "לרכישת כלים" כהצלחה בלימודי המכללה
בשאלוני הפוסט ביחס לשאלוני הפרה וכך גם לגבי תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים.
 .0נמצא קשר בין הצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית לבין תפיסת למידה ממוקדת הבנה.
סטודנטים שהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית היו בעלי תפיסת למידה בעלת מרכיבים ממוקדי
הבנה מקוריים ( )31%שהתחזקו תוך כדי תהליך הלמידה או סטודנטים שעברו שינוי תפיסתי
במהלך הלמידה מתפיסת למידה ממוקדת מידע לתפיסת למידה ממוקדת הבנה .גם סטודנטים
בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי ,הצליחו בניסוח טיעון מדעי ,אולם אצל רובם
לא התפתחה הבנה לגבי מהות הטיעון המדעי.
 .8לא נמצא קשר ישיר בין רמה קוגניטיבית התחלתית לפיתוח חשיבה טיעונית.
מחקר זה מדגיש את החשיבות בהפעלת שיטות הוראה ולמידה קונסטרוקטיביסטיות
במוסדות אקדמיים כתומכות בלמידה מתוך משמעות .סגנון למידה זה חיוני במיוחד עבור פרחי
הוראה לאור מדיניות "הלמידה המשמעותית" של משרד החינוך שתונהג במוסדות בהם ילמדו
סטודנטים אלו בעתיד.
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 .1מבוא
בשנת  6111פרסם משרד החינוך את המסמך "אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה" המנחה מתכנני
תכניות לימודים ומפתחי חומרי למידה להדגיש את חשיבותן של רמות החשיבה הגבוהות בתהליך
ההוראה והלמידה בהלימה למיומנויות המאה ה 60-בהתאם למדיניות המוצהרת שנוסחה במסגרת
"האופק הפדגוגי" ( .)6110מסמך זה מציג את "הגישה המשלבת" הקוראת לשינוי מלמידה
המדגישה שינון של מידע ותרגול של כללים לפתרון בעיות ללמידה המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה
של התכנים ויכולות למידה וחשיבה .אחת מאסטרטגיות הלמידה המוצגת במסמך זה היא מיומנות
הטיעון.
מדיניות זו לא יושמה עד לשנת  6103במהלכה הודיע שר החינוך דאז הרב שי פירון על מדיניות
חדשה במשרד החינוך שזכתה לכותרת" :ישראל עולה כיתה עוברים ללמידה משמעותית" ,המהווה
המשך לתפיסת "האופק הפדגוגי" .על פי החזון ,למידה משמעותית מושתתת על שלושה עקרונות

מרכזיים " :ערך ללומד ולחברה ,מעורבות הלומד והמלמד  ,רלוונטיות ללומד" )כהן.)6102 ,
השינויים הנדרשים להתאמת המדיניות המוצהרת למערכת החינוך צריכה לכלול את דרכי
ההוראה ,הלמידה וההערכה הנהוגות ,בהתאם למטרות הבאות:
א .הצבת המטרות של פיתוח הבנה מעמיקה ויכולות חשיבה כמטרות מפורשות וחשובות
בסדר היום הבית ספרי.
ב .הגדלת פרק הזמן היחסי בו תלמידים ומורים עוסקים בפעילויות המפתחות הבנה מעמיקה
ויכולות חשיבה.
ג .העצמת המרכיב של המטה-קוגניציה במסגרת תהליכים של הוראה -למידה והערכה.
ד .הפיכת שפת החשיבה לשפה שגורה בשיח מורה -תלמיד ובתרבות הבית ספרית.
ה .הכנסת שינוי שיטתי בדרכי הוראת התכנים ובדרכי ההערכה כך שיתאימו לתרבות של
למידה לקראת חשיבה והבנה.
מחקרים שונים מראים כי אחד המשתנים החשובים המשפיעים על שיטות ההוראה של מורים
בפועל הוא הדרך בה הם למדו ( Halpern & Hakel, 2003; Mazur, 2009; Oleson & Hora,
 .)2013משום כך ,יישום מדיניות זו מחייב התאמת דרכי ההוראה ,הלמידה וההערכה גם במוסדות
שתפקידם להכשיר מורים ולשלבם במערכת החינוך הישראלית בעתיד .על רקע מדיניות זו הוקם
במכון מופ"ת צוות חשיבה הרואה במכללות לחינוך ראש חץ בהובלת התנסות בפדגוגיה מתקדמת
במהלך הכשרת מורים ללמידה ולהוראה במערכת החינוך בהנחה שפרחי הוראה החווים בעצמם
למידה כזו תעודד אותם לזמן אותה בעתיד לתלמידיהם (גלסנר ,תשע"ו).
במחקר הנוכחי פותחה יחידת הלימוד "לטעון בשפה הגיאולוגית" (לב"ה) העונה על דרישות אלה
והופעלה בשלוש מכללות להכשרת מורים במסגרת הקורס "מבוא לגיאולוגיה" .המחקר מתמקד
בפיתוח מיומנות הטיעון ,הבאה לידי ביטוי בכתיבת טיעונים מדעיים בתחום מדע כדור הארץ על
ידי התלמיד היחיד ואינו בוחן את ההיבטים החברתיים דיאלוגים של מיומנות הטיעון .במסגרת
המחקר נעשה ניסיון לאפיין את הקשיים הקיימים בקרב סטודנטים להוראה בניסוחם של טיעונים
מדעיים בתחום מדע כדור הארץ ולפתח כלים שיסייעו להם להתגבר על קשיים אלו.
עיצוב יחידת הלימוד לב"ה נעשה בהשראתה של יחידת הלימוד "מחזור הסלעים ומערכות כדור
הארץ" הנלמדת בבתי הספר התיכוניים כחלק מהבגרות במדעי כדור הארץ והסביבה במסגרתה
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מתאמנים התלמידים בניסוחם של רצפים לוגיים העונים להגדרה של טיעון מדעי .עקרונות יחידת
לימוד זו הותאמו לסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים .יחידת הלימוד לב"ה מבוססת על
העקרונות הקונסטרוקטיביסטיים הבאים :הקניית ידע מעמיק לצד הקניית חשיבה מסדר גבוה,
חקר עצמאי בתווכו של המורה ,סביבת למידה ודרכי חקר מגוונות והערכה מעצבת המאפשרת
לתלמיד לתקן את ביצועיו כמה פעמים שירצה.
השערת המחקר היא כי תמיכה מטה-קוגניטיבית מפורשת על היבטיה השונים יכולה לסייע
לתלמידים ברכישת מיומנות הטיעון ,לשם כך פותחו כלים מטה-קוגניטיביים שונים המבוססים
בחלקם על המודל להוראה מטה-אסטרטגית מפורשת )Ben David & Zohar, 2009; Zohar & Ben

 )David, 2008שהופעל עד כה בחטיבת הביניים ולא יושם בהקשר לטיעון המדעי.
מיומנות הטיעון המדעי נחשבת לאסטרטגיית חשיבה מסדר גבוה ולכן לאורך כל המחקר יעשה
שימוש במונח "פיתוח חשיבה טיעונית" כביטוי לפיתוח מיומנות הטיעון המדעי.

 .1.1מיומנות הטיעון argumentation
בבואנו לדון במיומנות הטיעון המדעי ( )science argumentationיש להגדיר תחילה מהי מיומנות
הטיעון בכלל ( )argumentationומהי מיומנות הטיעון המדעי בפרט.
קיימות הגדרות שונות למיומנות הטיעון אולם כולן כוללות פעילות של בניית טיעונים והערכתם
(גלסנר.)Means & Voss, 1996 :6111 ,
"Although informal reasoning is a somewhat fuzzy construct, at its core is skill in
argument generation and evaluation" (Means & Voss ,1996, p 141).
מהו טיעון?
הטיעון בנוי משני מרכיבים בסיסיים :טענה ( )claimונימוק (Kuhn, 2001; Means & ( )reason
 .)Voss, 1996קון ) )Kuhn ,2001מבחינה בין שני סוגי נימוקים :נימוק מסוג ראייה ()evidence
הכולל נתונים או ממצאים המצביעים על כך שאכן הטענה אמתית ,ונימוק מסוג הסבר תיאורטי
( )theoretical explanationשתפקידו להסביר את הטענה.
ניתן לסווג את הטיעונים לפי מבנה ומורכבות הטיעון לשלושה סוגי טיעונים (גלסנר :)6106
א .טיעון פשוט :המכיל טענה ונימוק אחד לטענה.
ב .טיעון מורכב :המכיל טענה הנתמכת על ידי כמה נימוקים שונים המסודרים במבנים שונים
(מחובר ,מחולק ,מקושר וסדרתי).
ג .טיעון דיאלקטי :הלוקח בחשבון טיעונים מתחרים.
טולמין ) )Toulmin ,1958בנה מודל המציג מבנה כללי לטיעון ,הכולל מספר מרכיבים הקשורים
זה בזה (איור  .)0.0הטענה ( )claimהיא הנחה אותה יש לבסס .הנתונים ( )dataהן העובדות
התומכות בטענה .ההצדקות ( )warrantsהן הסיבות לקשר בין הנתונים והטענה .הביסוס
( )backingכולל הנחות תיאורטיות עליהן מסתמכות ההצדקות .סתירות ( )rubuttalsהם טיעונים
שמטרתם להפריך את מרכיבי הטיעון ומתייחסים למצבים בהם הטענה לא תהיה נכונה.
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.Erduran et al. (2004)  מתוךToulmin (1958(  ייצוג גרפי של הטיעון ומרכיביו על פי:0.0 איור

מיומנות הטיעון
( מגדירים את מיומנות הטיעון כבניית טיעונים והערכתם עלMeans & Voss ,1996) מינס וווס
. הם מייחסים למיומנות הטיעון היבט אישי קוגניטיבי.ידי הפרט
"Following Baron (1988), Kuhn (1991), Perkins (1985), and Voss et al. (1986), we
regard informal reasoning as a goal-dependent process that involves generating or
evaluating (or both) evidence pertaining to claim or conclusion…informal reasoning
assumes importance …especially when the issue requires that the individual build an
argument to support a claim"( Mean & Voss ,1996, p 140).
( מגדירים אתvan Eemeren & Grootendorst , 2004)  ואן אמרן וגרוטנדורסט,לעומתם
מיומנות הטיעון כפעילות חברתית מילולית רציונאלית שמטרתה לשכנע אדם אחר במקובלות
.עמדה על ידי הצגת הנחות יסוד המצדיקות או מפריכות את העמדה שהוצגה
"Argumentation is a verbal, social and rational activity aimed at convincing a
reasonable critic of the acceptability of a standpoint by putting forward a constellation
of proposition justifying or refuting the proposition expressed in the standpoint (van
Eemeren & Grootendorst, 2004, p 1).
Chin & Osborne, 2010; (  אישית וחברתית,ניתן לייחס למיומנות הטיעון משמעות כפולה
Garcia-Mila & Andersen, 2008; Jime'nez-Aleixandre & Erduran ,2008; Sampson and
 המשמעות החברתית מתייחסת להצגת עמדות מנוגדות של המשתתפים בדיון ביחס.)Clark, 2008
 במהלך תהליך. טיעונים מנוגדים מושמעים ועוברים ביקורת של המשתתפים בדיון.לנושא מסוים
 המשמעות האישית מתייחסת לכל חלק בדיון הרציונאלי.זה הטיעונים משתכללים או מופרכים
 התהליך הפנימי המתקיים. הצגת עמדה דורשת בניית טיעון.במהלכו כל משתתף מבטא את עמדתו
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אצל אדם המוביל אותו לבנות טענה המלווה בהצדקה כולל שקילת אלטרנטיבות היכולות להפריך
את הטענה ולכן גם הוא תוצר של טיעון דיאלוגי אישי רטורי.
הערכת טיעונים
גלסנר ( )6111מונה ארבעה קריטריונים להערכתם של טיעונים:
 .0בהירות ומפורשות ( -)clearnessמידת ניסוח הטענות והנימוקים בצורה בהירה ומפורשת.
 .6רלוונטיות ( – )relevanceמידת הרלוונטיות של הנימוקים שהוצגו כדי לתמוך באופן ישיר
בטענה מסוימת.
 .3מספיקות ( – )sufficiencyבאיזו מידה כלל הנימוקים מספיקים כדי לקבל את הטענה.
 .2מקובלות ( – )accessibilityהאם ההנמקה בתחום דעת או תוכן מסוימים מקובלת בשיח
של תחום הדעת.
קיימים קריטריונים להערכת דיונים טיעוניים אולם הם אינם רלוונטיים למסגרת המחקר הנוכחי.
מיומנות הטיעון המדעי
קון ) Kuhn (1993מגדירה את החשיבה המדעית כפעילות טיעונית .הגדרה זו קשורה לשינוי
שהתרחש בעשורים האחרונים מתפיסת המדע כאמת המבוססת על עובדות שלא ניתנות לערעור
לתפיסה הרואה במדע ידע הנוצר על ידי ניסוח תיאוריות זמניות היכולות להשתנות במידה ונתונים
חדשים מחלישים אותה (.)Rapanta, Gracia-Mila, & Gilabert, 2013
כמו בהגדרת מיומנות הטיעון הכללית ,גם בהגדרת מיומנות הטיעון המדעית ניתן להגדיר היבט
אישי ( )intrapsychological argumentationלעומת היבט חברתי ( interpsychological
 .)Garcia-Mila & Andersen, 2008( )argumentationההיבט האישי בא לידי ביטוי בבניית טיעון
מדעי במוחו של מדען כאשר הוא נאבק לעצב ניסוי או לפענח נתונים .ההיבט החברתי בבניית הידע
בא לידי ביטוי בעימות בין רעיונות מתחרים באמצעותו נבנה ההסבר הטוב ביותר עבור תופעה
נחקרת .התהליך החברתי בא לידי ביטוי בקבוצות מחקר בהן נשקלות דרכים שונות לתכנית מחקר,
בקהילה המדעית הרחבה דרך אינטראקציות בין עמדות מתחרות בכינוסים או דרך כתבי עת
ובמישור הציבורי ,כאשר מדענים חושפים את התיאוריות המתחרות לתקשורת .ההסבר המוצג
מוצדק על ידי קישור סיבתי בין ההסבר לנתונים הנאספים דרך תצפיות וניסויים .המדענים
שופטים את הטיעונים המוצגים בפניהם ומחליטים האם לקבל אותם או להתנגד להם .הביקורת
המושמעת עוזרת בשיפור ההסברים המדעיים .תהליך בניית הידע המדעי נוצר על ידי דיון טיעוני,
קונפליקט ושינוי פרדיגמות ).)Driver, Newton, & Osborne ,2000
היכולת לבנות טיעון מדעי ולהעריך אותו הוא הבסיס למיומנות הטיעון המדעי על כל היבטיה.
מחקרים מראים כי לא ניתן להתייחס לכל תחומי המדע כיחידה אחידה וכל תחום מדעי מאופיין
בדגם טיעון מדעי האופייני לו המושפע מהנורמות המקובלות בכל אחת מהן ( Argamon, Dodick,
;& Chase, 2008; Cleland, 2001; Cleland, 2002; Dodick, Argamon, & Chase, 2008
Duschl, 2000; Sampson & Clark, 2008; ; Perkins & Salomon, 1989; Zohar & Nemet
.)2001
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 .1.1מיומנות הטיעון המדעי בתהליכי הוראה ולמידה
הבנת חשיבותה של מיומנות הטיעון המדעי עודדה בשנים האחרונות מחקרים המתמקדים בפיתוח
תכניות לימודים המשלבות מיומנות זו בתהליך ההוראה והלימוד של המדעים.
קיימות שתי גישות שונות בעיצוב תכניות לימודים בהוראת המדעים:
 .0לטעון כדי ללמוד :שילוב מיומנות הטיעון לצורך למידה משמעותית של מושגים ,טקסטים
וסוגיות בתחום הדעת
(Andriessen, Baker, & Suthers, 2003; ; Chin and Osborne; 2010; Jime'nez-Alexandre
& Pereiro-Munoz, 2002; Von Aufschnaiter, Erduran, Osborne, & Simon, 2008; Zohar
.)& Nemet, 2002
 .6ללמוד כדי לטעון :ללמוד כיצד לטעון ולהעריך טיעונים או ללמוד להיות טוען מיומן ומבקר
טיעונים מיומן ( Kelly, Drucker, & Chen, 1998; Kuhn, 2005; Osborne, Erduran,
.)&Simon, 2004; Reznitskaya et al., 2001
גישת המחקר הנוכחי תואמת לגישה הראשונה.
מחקרים העוסקים בפיתוח תכניות לימודים המשלבות את מיומנות הטיעון המדעי מראים כי יש
צורך בשינוי בסיסי של דרך הוראת המדעים .באופן כללי ,מיומנות הטיעון צריכה להדגיש כיצד
המדע יודע בנוסף למה המדע יודע .תכניות אלה מנסות לעצב אסטרטגיות למידה התומכות
במיומנות הטיעון המדעי האמורות לספק הזדמנויות עבור תלמידים לבקר את התהליכים,
ההקשרים ותוצרי המחקר ( Carey & Smith, 1993; Driver et al., 2000; Duschl & Osborne,
.)2000; Kuhn & Reiser, 2006

איור  :0.6דגם הטיעון המדעי המבוסס על המודל של ( Toulmin, 1958עפ'י (Sampson & Clark, 2008

07

המודל של טולמין ( )0158יושם ככלי מתודולוגי בתחום הוראת המדעים ( Chin & Osborne,
2010; Erduran, Simon, & Osborne, 2004; Jimenez- Alexandre Rodriguez & Duschl,
2000; Kuhn & Reiser , 2005; Lizotte, Harris, McNeil, Marx, & Krajcik, 2003; McNeil
& Karjcik, 2007; Osborne, Erduran, & Simon, 2004; Sampson & Clark, 2008; Zohar
 )& Nemet, 2001ומרכיביו הותאמו למונחים מדעיים (איור .)7.0
הטענה בהקשר המדעי היא התבטאות המנתחת או מסבירה תופעה טבעית .הנתונים בהקשר
המדעי הן עדויות המבוססות על מדידות או תצפיות התומכות בתקפות או לגיטימיות של ההסבר.
מרכיב הסיבתיות יוצר קשר סיבתי המראה כיצד העדויות תומכות בהסבר וכולל לעיתים עקרונות
מדעיים .מרכיב זה הוא שילוב בין ההצדקה והביסוס במודל של טולמין (Sampson & Clark,
).2008
מודל זה תורם בעיקר לזיהוי ההצדקות שבחלקן הן הנחות (חוקים או כללים) המנחות את החשיבה
ואת הסקת המסקנות .הביקורת המושמעת לגבי מודל זה היא שהוא מתאים למבנים של טיעונים
פשוטים יחסית ולא לטיעונים רבי פנים והיבטים (גלסנר.)Erduran et al., 2004 ;6106 ,
הקניית יכולת הטיעון המדעי לתלמידים דורשת הכשרתם לשני סוגים של מיומנויות בהתאם לשתי
ההגדרות למיומנות הטיעון המדעי שהוזכרו קודם לכן :מיומנויות הקשורות בתלמיד היחיד
) (Intrapsychologicalכמו למשל בניית הנחה מוצדקת ,שקילת עדויות חיוביות ושליליות כדי
ליצור הנחה מוצדקת ,לעומת מיומנויות חברתיות ,דיאלוגיות ,חיצוניות ()interpsychological
).)Garcia-Mila & Andersen, 2008
המחקר הנוכחי מתמקד במיומנויות הקשורות בבניית טיעונים על ידי התלמיד היחיד.
להכנסת מיומנות הטיעון המדעי לתכנית לימודי המדעים קיימים שני היבטים חשובים והם:
היבט אפיסטמולוגי
הופר ופינטריך ) )Hofer & Pintrich, 1997מציגים שני גישות אפיסטמולוגיות שונות המתייחסות
לידע :הגישה הפוזיטיביסטית והגישה הקונסטרקטיביסטית .הגישה הפוזיטיביסטית רואה בידע
אוסף של עובדות ופיסות מידע חד -משמעיות .הידע נתפס כוודאי ,מוחלט ,קבוע ולא משתנה .הידע
מצוי בידי סמכות חיצונית מוסמכת ממנה מקבלים אותו ועליה מסתמכים .לכל שאלה יש תשובה
נכונה אחת .לעומת זאת הגישה הקונסטרוקטיביסטית רואה בידע מערכת של קונספציות מורכבות
שבין רכיביה קיימים קשרים הדדיים ודינמיים .הידע נתפס כזמני ,משתנה ומתפתח .מקור הידע
הוא בלומד עצמו תוך מיזוג בין ידע סובייקטיבי לידע אובייקטיבי .מכיוון שהידע הקשרי ומתפתח
הצדקתו חייבת להיות מנומקת ומושכלת.
לימוד המקצועות המדעיים מושפע במידה רבה מהגישה הפוזיטיביסטית המתייחסת לידע המדעי
במונחים של תוצרים או הסברים מדויקים .המדע נתפס כתחום בו נתונים מובילים למסקנות
מוסכמות שאינן שנויות במחלוקת ( .)Berland & Reiser, 2008; Driver et al., 2000הוראת
המדע לאור גישה זו מתרכזת רק בתוצאות התהליך המדעי :שינון וזכירה של מושגים וידע מדעי
קיים ,הדגשת מיומנויות מתודולוגיות כמו עריכת ניסויים מבלי להדגיש את תפקידם כמספקים
עדויות לטענות ידע ( )Driver et al., 2000ושימוש בספר הלימוד כמקור ידע בלעדי(Jime'nez-
) .Aleixandre & Erduran, 2008קיימת התעלמות מהיבטים ההיסטוריים והחברתיים של המדע.
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חיזוק הבנת תהליך בניית הידע המדעי אצל תלמידים דורש חיזוק ההבנה האפיסטמולוגית שלהם
את המדע כיצירה חברתית .לשם כך ,יש להכניס לתוכנית הלימודים מיומנויות אפיסטמיות
ודיוניות הקשורות ביצירת גוף הידע והערכת הידע המדעי ( .)Sandoval & Reiser, 2004מיומנות
הטיעון שמה דגש על הצדקת טענות ,קישור בין טענות לעדויות והערכת טיעונים מדעיים ולכן יכולה
לעודד הבנה אפיסטמולוגית מדעית אצל תלמידים .(Jime'nez-Aleixandre & (Erduran, 2008
השתתפות בדיון טיעוני מאפשרת לרכוש אוריינות מדעית כמו דיבור וכתיבה בשפה מדעית
).)Duschl, 2008; Jime'nez-Aleixandre & Erduran ,2008
דרייבר ועמיתים ) (Driver et al., 2000מדגישים את חשיבות תפקידו של המורה בפיתוח מיומנות
הטיעון המדעי על ידי מתן אפשרות להעלות עמדות שונות הנתמכות על ידי עדויות ביחס לנושא
הנלמד על ידי התלמידים ,ובבקשה מהתלמידים להכריע מהי האפשרות הסבירה ביותר .צורת
למידה כזו מבהירה את הנורמות באמצעותן מדענים מכריעים בין היפותזות אלטרנטיביות וקביעת
הנורמות לטיעון מדעי.
היבט קוגניטיבי
מחקרים מראים כי הכנסת מיומנות הטיעון המדעי לתוך תכנית הלימודים יכולה לשפר את
היכולות הקוגניטיביות המדעיות ותכני הידע המדעי של התלמיד היחיד.
מיומנות הטיעון המדעי מסייעת בבניית הידע המדעי ( & Chin & Osborne, 2010; Zohar
 .)Nemet, 2001המשתתפים רוכשים ידע חדש על הנושא הנידון תוך כדי העלאת רעיונות שונים
ובחינת תקפותם ( . )Schwarz, 2009זאת בהתאם לגישתו הסוציו תרבותית של ויגוצקי
( )Vygotsky, 1981הטוענת כי בניית הידע נוצרת על ידי דיון דרך השפה ולכן מיומנויות חברתיות
הכרחיות בבניית סיבתיות מדעית (.)Garcia-Mila & Andersen, 2008
פעילות טיעונית גורמת לשינוי תפיסתי אצל תלמידים .בניית טיעון מדעי דורשת מהפרט לשקול
צדדים שונים של הנושא הנידון ולהסביר אספקטים של הבעיה שהם אנומליים לתפיסתו הקיימת.
הפרט מתעמת עם סתירות בין הדעה שלו לדעות אלטרנטיבות וכתוצאה מכך יכול להתרחש שינוי
תפיסתי (.)Nussbaum & Sinatra, 2003
מיומנות הטיעון מעודדת תהליכי חשיבה ברמה גבוהה כמו חשיבה סיבתית ( Anderson et al.,
2001; Billing, 1987; Finacchiaro, 2003; Kuhn, 1992; Mercier & Sperber, 2011 Quinn,
; ,)1997; Schwarz & De Groot, 2007; Zohar & Nemet, 2001חשיבה ביקורתית ( Leitao,
 ) Duschl, 2008; 2000וחשיבה מדעית (.)Driver et al., 2000; Kuhn, 1993
קשיים של תלמידים בפיתוח מיומנות הטיעון המדעי
מיומנות הטיעון בהקשר יום יומי מוגדרת פעמים רבות כתהליך טיעוני או דיון בין אנשים בעלי
נקודות מבט שונות ( .)Sampson & Clark, 2008מחקרים שונים מראים כי קיימת יכולת טבעית
להשתתף בדיונים מסוג כזה .אנשים ,צעירים ומבוגרים ,יודעים כיצד להצדיק ,להגן או לתקוף
נקודת מבט במהלך שיחה משום שפעילות כזו מאפשרת להם לפתור קונפליקט או להשיג מטרות
שונות ( ;Eisenberg & Garvey, 1981; Schwarz & Glassner, 2003; Stein & Bernas, 1999
 .)Stein & Miller, 1991לעומת זאת ,מחקרים רבים מראים כי קיימים קשיים רבים אצל
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תלמידים בבניית טיעונים מדעיים .מחקר זה מתמקד בבניית טיעונים על ידי התלמיד היחיד ולכן
הקשיים המוזכרים להלן לא מתייחסים לקשיים הקשורים בדיון הטיעוני.
 .1.1.2.1קושי בהבחנה בין עדות (תצפית) לתיאוריה (מסקנה)
במחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית נמצא כי למבוגרים ,בעלי טווח רחב של התנסויות
והתמחויות יש קושי בהבחנה בין עדויות ותיאוריה ושימוש בעדויות כדי לתמוך בטענותיהם
( .)Kuhn, 1991קושי כזה נמצא גם במהלך ניסוח טיעונים מדעיים ( ;Chinn & Brewer, 1998
.)Driver et.al., 2000
 .1.1.2.1קושי בניסוח העדויות (תצפיות)
קיים קושי בהבנה של מהי עדות ( )Sadler,2004ושימוש בעדויות מתאימות (.)Sandoval, 2003
מחקרים שונים מראים על שימוש לא נכון בנתונים :תלמידים אינם משתמשים במספיק עדויות
כדי לתמוך בטענותיהם ( .)Sandoval & Millwood, 2005תלמידים אינם מחפשים או יוצרים
נתונים שיכולים לשמש לבחינת הרעיונות שלהם או להבדיל בין היפותזות מתחרות ( Klahr,
 .)Dunbar, & Fay, 1990; Schauble, Klopfer, & Raghavan, 1991הם מסתמכים על נקודות
מבט אישיות יותר מאשר שימוש בנתונים ( .)Hogan & Maglienti, 2001הם משתמשים בנתונים
לא נכונים כדי לנסח מסקנה ( .)McNeill & Krajcik, 2007; Sandoval & Millwood, 2005הם
אינם שמים לב לדגמים חשובים בנתונים ( ;Kuhn, Garcia-Mila, Zohar, & Anderson, 1995
 )Schauble, Glaser, Duschl, Schulze, & John, 1995; Zeidler, 1997מתעלמים או מעוותים
נתונים המאיימים בצורה חזקה על רעיונותיהם (.)Chinn & Brewer, 2001; Driver et al., 1994
 .1.1.2.2קושי בניסוח מרכיב הסיבתיות
תלמידים מתקשים להסביר מדוע בחרו עדות מסוימת בהסברים שכתבו (.)Bell & Linn, 2000
תלמידים תומכים בהסברים שבנו על ידי עדויות אולם רק לעיתים רחוקות הם דנים בתקפות של
קשר כזה ( )Kuhn & Reiser, 2005; McNeill & Krajcik, 2007או מציינים את המקור לעקרונות
מדעיים שאפשרו להם לבצע קשר כזה ( ;Lizotte, Harris, McNeil, Marx, & Krajcik, 2003
;Lizotte, McNeill, & Krajcik, 2004; Jimenez-Aleixandere, Rodriguez, & Duschel, 2000
;.)McNeill, Lizotte, Krajcik & Marx, 2006
 .1.1.2.1קושי בניסוח התיאוריות (מסקנות)
תלמידים אינם מבינים מהו הסבר מדעי טוב ( McNeill & Krajcik, 2007; Sandoval & Reiser,
 .)2004; Tabak, Smith, Sandoval, & Reiser, 1996ההסברים הנבנים אינם מספקים שלד
תיאורי או מכניזם סיבתי היכול להיבחן בצורה אמפירית ( Driver, Leach, Millar, & Scott,
.)1996
 .1.1.2.1קושי בהערכת טיעונים
תלמידים משתמשים לעיתים נדירות בקריטריונים שתואמים את הסטנדרטים של הקהילה
ה מדעית כדי לקבוע אילו רעיונות לקבל ,לאילו להתנגד ,ואת אילו לשנות כמו למשל :התאמה
להוכחות ,קונסיסטנטיות עם תאוריות אחרות ,חוקים או מודלים וכוח חיזוי .לעומת זאת הם
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מסתמכים על סמכות המורה או קונסיסטנטיות עם אמונותיהם האישיות כדי להעריך יתרון של
הסבר מדעי (.(Hogan & Maglienti, 2001; Linn & Eylon, 2006
משתנים המשפיעים על קושי בפיתוח מיומנות הטיעון המדעי
מספר מחקרים בדקו משתנים שונים היכולים להשפיע על מיומנות הטיעון.
 .1.1.1.1יכולת קוגניטיבית ומטה-קוגניטיבית
קון ) )Kuhn,1991מצאה כי משתנה ההשכלה הוא המרכיב הדומיננטי ברמת הטיעון .אנשים
משכילים ,ללא קשר לגילם מצליחים להפגין יותר שליטה במיומנות הטיעון .לא נמצאו הבדלים
מגדריים ולא הייתה עדיפות לידע קודם בנושא .ממצאיהם של מינס וווסMeans & Voss, ) (1996
היו דומים .הם הראו כי יכולת קוגניטיבית גבוהה הוא הגורם המשפיע ביותר על רמת הטיעון ועל
הערכתו יותר מאשר משתנה הידע או הגיל של הטוענים.
חשיבה טיעונית דורשת חשיבה מטה קוגניטיבית ( )Duschl, 2008ולכן ,קשיים הקשורים ביישום
מיומנות זו יכולים לנבוע מהמערכת המטה-קוגניטיבית של התלמיד.
 .1.1.1.1יכולת מטה-אסטרטגית ()MK
הפרדה וחבור מודעים בין תיאוריה לעדויות דורשת ידע מטה-אסטרטגי הכולל הבנת המשמעות
של שימוש באסטרטגיה מסוימת ולא רק הידע כיצד לבצעה .התוצאה של חוסר בשליטה מודעת
של הפרדה וחיבור בין תיאוריה ועדויות נוטה למזג אותם לייצוג אחד שמשמעותו "הדרך בה דברים
הינם" (.)Garcia-Mila & Andersen, 2008) )way things are
 .1.1.1.2יכולת מטה -רגשית ()ME
מחקרים קודמים שנעשו לגבי יחידת הלימוד "מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ" העלו כי
קשיים בארגון ידע והצגה גרפית של ידע קשורים להיבטים קוגניטיביים ורגשיים .בן צבי -אסרף
ואוריון ) )Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005הראו כי שני הגורמים העיקריים שעשויים להיות
המקור להתקדמות שונה של תלמידים בארגון הידע הוא רמתם הקוגניטיבית ורמת מעורבותם
בפעילויות ארגון ידע בלמידה מבוססת החקר ,הן בכיתה והן בסביבה החוץ-כיתתית .פישצנג ()6103
מציינת כי משתנים רבים המניעים תלמידים להיות פעילים בביצוע פעילויות ארגון הידע והגורמים
המונעים מהם להיות פעילים בתהליך זה הינם רגשיים ומצאה כי משתנה מעודד חשוב הוא
התחזקות המסוגלות העצמית.
אפקליידס ) )Efklides, 2011טוענת שלתפיסת המסוגלות העצמית יש מרכיב מטה-קוגניטיבי
מובהק .התפתחות תפיסת המסוגלות העצמית של האדם קשורה על פי בנדורה ((Bandura, 1986
ואחרים ( )Usher, 2009; Usher & Pajares, 2009לתהליכי בקרה לגבי התנסויות סובייקטיביות
( )mastery experiencesרגשות ומצבים פיסיולוגיים .שני הגורמים הראשונים קשורים לדעתה
להיבטים מטה קוגניטיביים רגשיים ( .(MEהתנסויות אלה מזינות את הידע המטה קוגניטיבי
( )MKשל האדם לגבי עצמו כלומד ולתפיסתו העצמית לגבי יכולותיו.
 .1.1.1.1יכולת אפיסטמולוגית ()MK
הפרדה בין תיאוריות לעדויות דורשת הבנה אפיסטמולוגית ,שהיא רמת על ( )metalevelשל ידיעה
כיצד האדם יודע ,המאפשרת להבדיל בין מקורות ידע שונים (.)Kuhn, 2001
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על פי קון ( (Kuhn, 1999; Kuhn, 2001ההבנה האפיסטמולוגית לגבי ידע מתפתחת בשלושה
שלבים :המוחלטן ( )absolutistתופס את הידע כאמת יחידה אובייקטיבית שאמתותה נגזרת
ממציאות חיצונית או ממקור סמכות .שלב זה מתאים לילדים צעירים .היחסיין ( relativist,
 )multiplistתופס את הידע כדעות אישיות שכולן נכונות באותה מידה גם אם הן אמיתות סותרות.
שלב זה מתרחש אצל רוב האנשים בשלבי ההתבגרות .המעריכן ( )evaluativistתופס את הידע
כתהליך המחייב שיפוט ,הערכה וטיעון .הוא בונה את הידע שלו ומאמץ את עמדותיו תוך הערכת
מכלול הטיעונים הנוגעים לסוגיה שאותה הוא בוחן .הוא משהה את השיפוט שלו ובוחן את עמדותיו
והידע שלו מול עמדות וידע מתחרים (גלסנר  .)6106חלק גדול מהאנשים אינו מגיע לשלב הסופי,
דבר המסביר את היכולת הטיעונית המוגבלת שאנשים מפגינים משום שללא הבנה אפיסטמולוגית
של ערכים אלו חסר העידוד להשתלב בתהליך הטיעון ( .)Kuhn, 1993על פי זוהר (,)Zohar, 2008
פיתוח הבנה אפיסטמולוגית היא בעלת תפקיד קריטי בהוראה ולמידה של מיומנות הטיעון.
בהקשר של למידה והוראה ,טוענת בירנבוים ) (Birenbaum, 2000כי תפיסת הידע של המורים
משפיעה דרך שרשרת גורמים על איכות הידע של התלמידים .תפיסות הידע של המורים משפיעות
על האופן בו תופסים המורים את תהליך הלמידה של תלמידיהם ,תפיסה המנחה את גישתם
הפדגוגית ועיצוב סביבת הלמידה .גורמים אלו מעצבים את תפיסתם האפיסטמולוגית של
התלמידים האחראית לעיצוב תפיסת הלמידה שלהם ומשפיעה על המוטיבציה שלהם ללמידה.
אלו ,מעצבים את גישות הלמידה של הסטודנטים ואסטרטגיות הלמידה בהם הם בוחרים
ומשפיעים על איכותו של הידע.
מורים התופסים ידע כוודאי וכקבוע ,כפשוט וכחד-משמעי (תפיסה פוזיטיביסטית) יהיו בעלי
תפיסת הלמידה ממוקדת מידע וייטו ליישם את תרבות ההוראה והלמידה המסורתית .סביבת
למידה מסורתית צפויה לטפח בקרב הלומדים אמונות אפיסטמולוגיות פוזיטיביסטיות המעודדות
תפיסות למידה ממוקדות מידע המניעות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .מוטיבציות
אלה מעודדות גישות למידה שטחיות והפעלת אסטרטגיות למידה שטחיות כמו שינון וזכירה.
איכות הידע תהיה נמוכה.
מורים התופסים את הידע כדינמי ,כזמני ,כמתפתח ומורכב (תפיסה קונסטרוקטיביסטית) ,ייטו
ליישם את תרבות ההוראה הלמידה קונסטרוקטיביסטיות .למידה בסביבה מבוססת על עקרונות
הקונסטרוקטיביזם צפויה לטפח בקרב הלומדים אמונות אפיסטמולוגיות תואמות המעודדות
תפיסות למידה ממוקדות הבנה המניעות מוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות.
מוטיבציות אלה מעודדות גישות למידה עמוקות .הלומדים בסביבה כזו ייטו להפעיל אסטרטגיות
של הכוונה עצמית בלמידה ,פיתוח מיומנויות והבניית ידע משמעותי.
מחקרים שונים העוסקים בתהליכי למידה במוסדות להשכלה גבוהה מצאו כי לתפיסות הלמידה
של הסטודנטים ישנה השפעה מכרעת על גישות הלמידה שלהם ועל איכות תוצרי הלמידה ( Baeten,
Kyndth, Struyven, & Dochy, 2010; Entwistle, McCune, & Walker, 2001; Yang & Tsai,
 .)2010מחקרים אלו מראים כי מרבית הסטודנטים הם בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע וגישות
הלמידה שהם מאמצים הן גישות שטחיות שמטרתן להשיג ציונים טובים ככל הניתן ( & Arum
 .)Roska, 2010ליבמן ( )6103ששילבה במחקרה שיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות בשיעורי
הסטטיסטיקה במכללה להכשרת מורים בארץ ,מדווחת על ממצאים דומים .יאנג וטסאי ( Yang
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) )& Tsai, 2010טוענים כי פיתוח תפיסות למידה ממוקדות הבניית הבנה יעודדו סטודנטים לאמץ
גישות עמוקות .באטן ועמיתיו ) (Baetene et.al., 2010טוענים כי שינוי תפיסתי בקרב הסטודנטים
יכול להתרחש דרך התנסות המציגה אלטרנטיבה ללמידה ממוקדת הבניית הבנה אולם כדי שתהיה
יעילה יש לעודד גם רפלקציה לתפיסת למידה זו .אין להם הצעות מעשיות לגבי הדרך להשגת יעדים
אלו.
מכל האמור לעיל ניתן לצפות לכך שלמידה המבוססת על אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ,כמו
מיומנות הטיעון המדעי ,מתאימה לסביבת למידה המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים.
ניסיון להקנות מיומנות זו לתלמידים הרגילים לסביבת למידה מסורתית ואוחזים בתפיסת למידה
ממוקדת מידע תיתקל בקושי.
דרכי התמודדות עם קשיים בפיתוח מיומנות הטיעון המדעי
על פי קון ,גרסייה מילה ,זהר ואנדרסון & (Kuhn, 2005; Kuhn, Garcia-Mila, Zohar,
 )Anderson, 1995המפתח לפיתוח מיומנות הטיעון נמצא בצורותיה השונות של המטה-קוגניציה.
על סמך קביעה זו ,סביבות למידה המחזקות את ההיבטים המטה-קוגניטיביים השונים (יכולת
מטה-אסטרטגית ויכולת אפיסטמולוגית) מעודדות את היכולת הטיעונית .על פי גרסייה -מילה
ואנדרסן ) )Garcia-Milla & Andersen, 2007ניתן לפתח יכולת מטה-קוגניטיבית בצורה מפורשת
או בצורה מרומזת .פיתוח יכולות מטה-קוגניטיביות בצורה מפורשת יכולה להיעשות על ידי
פיגומים ( )scaffoldsשמטרתם לעודד רפלקציה .במספר תכניות לימודים העוסקות בפיתוח
מיומנות הטיעון המדעי קיים שימוש בשאלות המעוררות חשיבה רפלקטיבית מטה-אסטרטגית
העוזרת בזיהוי האלמנטים השונים בדיון ואיכותם ( Felton, 2004; ; Kuhn, Zillmer, Crowell,
 .)& Zavala, , 2013 Lipman, 2003הסרתם במשך הזמן בהדרגה נמצאה יעילה ( & Marx,
 .(McNeil, Lizotte, Krajcik 2006קון ועמיתיה ) )Kuhn et al., 2013טוענים כי שיפור במיומנות
הטיעון בשיטה זו בקרב תלמידים מחטיבת הביניים מופיעה בהדרגה רק לאחר תרגול של שנתיים
עד שלוש שנים .במספר תכניות לימודים נלמדת מיומנות הטיעון כמטרה הוראתית מפורשת
באמצעות דיון מפורש לגבי המאפיינים הכלליים של הטיעון :מרכיבי הטיעון ,אופי העדויות ,מתי
יש להשתמש בטיעונים ,קריטריונים להערכת טיעונים טובים או לא טובים וכדו' .עקרונות אלו
מיושמים לגבי דוגמאות קונקרטיות ( Chin & Osborn, 2010; Zohar, 2008; Zohar & Nemet,
) .)2001אסטרטגיית הוראה נוספת היא מיפוי הטיעון .במספר תכניות לימודים הטיעון נבנה על
סמך שלד המייצג את המבנה הלוגי של הטיעון המבוסס על המודל של טולמין ( Chin & Osborn,
 .)2010; Linn & Bell, 2000מספר מחקרים משתמשים במיפוי טיעוני לחילוץ טיעונים מרכזיים
מטקסט מרעיון או תיאוריה (גלסנר .)Means & Voss, 1996; :6106 ,המפה מאפשרת לראות
בצורה גלויה את שרשרת ההנמקה המייצגת סכמת חשיבה ,לעקוב אחריה לצורכי רפלקציה,
להפעיל עליה חשיבה ביקורתית ולהעריכה (גלסנר.)6106 ,
זוהר ובן דוד ) (Ben David & Zohar ,2009; Zohar & Ben David, 2008פיתחו מודל להוראה
מפורשת של ידע מטה אסטרטגי .מודל זה יושם בחטיבת הביניים לגבי אסטרטגיות חשיבה
הקשורות בתהליך החקר המדעי :הגדרת שאלת מחקר ,ניסוח השערת המחקר ושליטה במשתני
המחקר.
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שלב ראשון כולל פעילות חקר בתחום תוכן מסוים במדעים המדגישה אסטרטגיית חשיבה מסוימת.
בשלב השני ,אסטרטגיית החשיבה נשלפת ועוברת הבנייה מטה אסטרטגית .מכאן והלאה ניתן
לחזור ולבצע פעילויות חקר נוספות המדגישות את אסטרטגיית החשיבה בתחום התוכן הנלמד
ובמקביל העברה של הידע המטה אסטרטגי לתחומי דעת קרובים ורחוקים .מודל זה נמצא כיעיל
להתפתחות של חשיבת הלומדים ברמה הקוגניטיבית וברמה המטה-קוגניטבית בהוראת המדעים
(.)Zohar, 1994; Zohar, 1996; Zohar & Ben David, 2008
ניתן לעודד למידה ברמה המטה קוגניטיבית גם בצורה מרומזת על ידי כתיבה ( & Garcia-Milla
 )Andersen, 2007; Kunh & Udell, 2003; Resnick, 1987; Zohar and Nemet, 2001ועל ידי
ביטוי בעל פה .מספר מחקרים מראים כי לדיאלוג טיעוני חברתי (בקבוצות קטנות או בזוגות) קיים
יתרון ביחס לטיעונים של בודדים הודות להפנמת המיומנויות הדיוניות הדרושות ( ;Felton, 2004
 .)Pontecorvo & Girardet, 1993; Reznitskaya et al., 2001מחקרים אלו מבוססים על הגישה
הסוציו-חברתית של ויגוצקי ללמידה שהראתה יתרונות בשיתוף פעולה בין עמיתים בלמידה בהנחה
שהבדלים במומחיות בין השותפים (מומחיות ספציפית ,אסטרטגית או בידע מטה-קוגניטיבי)
מוביל לבניית הידע על ידי התדיינות דרך השפה.
מספר מחקרים מדגשים את חשיבותה של הוראת מיומנות הטיעון בחיזוק התפיסה
האפיסטמולוגית של התלמידים על אף שתהליך הלמידה אינו כולל הוראה מפורשת לגבי תפיסות
אפיסטמולוגיות ).)Driver, Newton & Osborne, 2000; Kuhn, 1993; Linn & Bell, 2000
לא נמצא עד כה מחקר המשלב כלים מטה–רגשיים בצורה מפורשת או מרומזת בהקשר של פיתוח
מיומנות הטיעון המדעי .אוריון ) (Orion ,1993פיתח מודל ספיראלי ללמידה בסביבה החוץ
כיתתית המבוסס על למידה הממוקדת במוטיבציה פנימית .המודל ההוראתי לשילוב סביבת
הלימוד החוץ כיתתית ברצף ההוראה משלב את ההיבט הרגשי עם ההיבט הקוגניטיבי מתוך הבנה
שלמידה היא בראש ובראשונה תהליך הנובע מצורך ושקל יותר להיכנס למרחב הקוגניציה דרך
הפרוזדור הרגשי .חיבור תהליך הלמידה לסביבה האוטנטית ממשית ואמיתית יוצר אצל
התלמידים אינטרא קציה בלתי אמצעית עם נושאי הלימוד ,מגביר את היבט הרלוונטיות ומעודד
מוטיבציה פנימית .נושא הפעילות החוץ כיתתית הוא חלק מרצף הוראתי המתחיל בכיתה /מעבדה
ומסתיים בכיתה /מעבדה .הפעילות מתמקדת בתופעות שאותן לא ניתן לחקור באופן מוחשי בכיתה
או במעבדה ובמושגים מרכזיים שהעדר התנסות רב-חושית לגביהם עשוי להביא להתפתחות
תפיסות חלופיות או להבנת ידע הצהרתי בלבד ,בלי שתושג הבנה קונספטואלית של מושגים אלה.
נמצא שיפור משמעותי ומובהק בעמדות התלמידים כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה ,ברמת הידע
ומיומנויות החשיבה שלהם ,ובהישגיהם .הן התלמידים והן המורים ציינו את תרומת הפעילות
החוץ כיתתית לדרגת העניין ולהבנת נושאי הלימוד ( Kampa & Orion, 1996; Orion & Ault,
 .)2007; Orion, Ben-Menacham, & Shur, 2008; Yunker, Orion, & Lernau, 2011על פי
אוריון ( )6103המעבר לתפיסת הוראה ממוקדת מוטיבציה פנימית דורשת הכוונה וליווי
אינטנסיביים לאורך זמן רב של חמש שנים לפחות .מודל זה יושם במסגרת יחידת הלימוד "מחזור
הסלעים ומערכות כדור הארץ" הנלמדת בחטיבה העליונה.

01

 .1מתודולוגיה
 .1.1מטרת המחקר
אפיון קשיים בקרב סטודנטים להוראה הלומדים בקורס מבוא לגיאולוגיה להוראה בתהליך בניית
טיעון מדעי ופיתוח כלים להתמודדות עם קשיים אלו.

 .1.1שאלות המחקר
א .מהם הקשיים של סטודנטים בבניית טיעונים מדעיים במסגרת קורס מבוא לגיאולוגיה?
ב .מהם הגורמים לקשיים של סטודנטים בבניית טיעונים מדעיים גיאולוגיים?
ג .אילו כלים ניתן לפתח כדי לסייע לסטודנטים להבנות חשיבה טיעונית בגיאולוגיה?
ד .באיזו מידה הכלים שפותחו יעילים להבניית חשיבה טעונית ובאילו תנאים?

 .1.2אפיון המחקר
שיטת המחקר מתבססת על המתודולוגיה של מחקרי העיצוב במדעי הלמידה ( design based
 .)researchמתודולוגיה מחקרית זו מתרחשת בתוך העולם האמיתי בהקשר מסוים ומתחשבת
במשתנים בלתי תלויים מרובים ובאינטראקציות חברתיות .החוקר מעצב התערבות שמטרתה
לענות על בעיה הקשורה בלמידה או שיפור פרקטיקה קיימת ובוחן אותה בשיטות מתודולוגיות
שונות .תהליך העיצוב כולל איטרציות חוזרות המאפשרות להעריך ולשפר את ההתערבות.
המשתתפים הם משתפי פעולה בתהליכי העיצוב וניתוח הנתונים .הממצאים המתקבלים בהקשר
מסוים הם בסיס לפיתוח עקרונות עיצוב פרקטיים ,קישור לתיאוריות קיימות או בסיס למבנים
תיאורטיים חדשים (.)Barab & Squire, 2004; Anderson & Shattuck, 2012
כדי לעמוד על המשתנים השונים המעורבים בתהליך הקניית מיומנות הטיעון וכדי לנסות לתאר
דפוסים והכללות רחבות יותר ,מחקר זה נעשה שימוש גם במתודולוגיה של חקר מקרה קולקטיבי
( .)collective case studyבאמצעות כלי מחקר שונים נעשה איסוף ממצאים עשירים ,איכותיים
וכמותיים ,של כל משתתפי המחקר מתוכם נעשה ניסיון ללמוד אם בדרך של השוואה המדגישה
את השונה או בדרך של האחדה המדגישה את הדומה (יוסיפון.)6110 ,
המחקר הנוכחי הוא בעל מרכיב יישומי הכולל פיתוח כלים חדשים שמטרתם לשפר את רמת
ניסוחם של טיעונים מדעיים .הערכת כלים אלו מבוססת על שיטות כמותיות ואיכותיות ( mixed
 .)researchהשיטה המדעית עליה מתבסס המחקר היא שיטה אינדוקטיבית (".)"bottom up
המחקר כולל שלוש ספירלות פיתוח והערכה .החוקר הוא גם מעצב ההתערבויות וגם המורה
בכיתה.

 .1.1אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר הם סטודנטים משלוש מכללות להכשרת מורים באזור ירושלים המשתתפים
בקורס "מבוא לגיאולוגיה" .המחקר נערך במהלך השנים תשע"ב-תשע"ד בקרב סטודנטים
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משלושה מסלולים שונים :מדעים ,גיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל סך הכל כ 061 -סטודנטים
(טבלה  .)6.0מאפיינים כמו מגדר ,רקע סוציו-אקונומי ,רקע תרבותי של הסטודנטים אינם מופיעים
משתי סיבות :על פי ההערכה של משרד החינוך המכללות שהשתתפו במחקר היו נורמטיביות ולכן
לא הייתה סיבה לצפות להבדלים מהותיים בין האוכלוסיות אותן הן מייצגות .כמו כן ,משיקולים
אתיים הוחלט שלא לפרט מאפיינים נוספים של הסטודנטים ושל המכללות השונות כדי שלא יהיה
ניתן ליצור קשר ישיר בין הצלחה או חוסר הצלחה של הסטודנטים לבין מכללה זו או אחרת.
טבלה  :6.0נתונים כלליים של סטודנטים שהשתתפו במחקר.

שנתון

גיל
No.
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מכללת HZ
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גיאוגרפיה

מדעים

לימודי
א"י
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 .1.1מערך המחקר
המחקר כולל שלוש ספירלות פיתוח והערכה (איור  .)6.0תיאור מערך המחקר וכלי המחקר בהם
נעשה שימוש בכל ספירלת פיתוח והערכה מופיעים באיור .6.6

איור  :6.0מודל המתאר את ספירלות הפיתוח וההערכה )( (DBR-design based researchעפ"י Ish-
.)Shalom. C ,2009

ספירלת פיתוח והערכה ראשונה
שלב מקדים :שאלוני  Pretestבחנו את יכולת ההבחנה של הסטודנטים בין מרכיבי החקר (תצפית,
השערה ,מסקנה) ומשתנים אפשריים היכולים להשפיע על יכולת הלמידה של יחידת הלימוד
(מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה) לפני הפעלת יחידת הלימוד.
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הפעלת יחידת הלימוד :בשלב זה נבדקה השפעת יחידת הלימוד לב"ה על יכולת בניית טיעון מדעי
בה הדיגום היה אקראי .במהלך הפעלת יחידת הלימוד תועדו תגובותיהם של התלמידים על ידי
המורה בכתב בתום כל שיעור.
הערכה :איכות הטיעונים שנוסחו בתום תהליך הלמידה הוערכה על סמך מבחן מסכם של הקורס.
שאלוני ( Posttestזהים לשאלוני ה )Pretest-מולאו על ידי הסטודנטים בתום תהליך הלמידה כדי
לבחון את השפעתה של יחידת הלימוד על יכולת זיהוי מרכיבי החקר והשפעתו של תהליך הלמידה
על המשתנים הנוספים שנבדקו (מוטיבציה ללמידה ,תפיסת למידה) .כמו כן ,הסטודנטים התבקשו
לכתוב משוב קצר לגבי הקורס.

איור  :6.6תיאור מערך המחקר וכלי המחקר בהם נעשה שימוש במחקר הנוכחי.

על סמך המסקנות שהוסקו מהממצאים שנאספו ,אותרו הקשיים בכתיבת טיעון מדעי והגורמים
לקשיים אלו ובהתאם לכך בוצעו שינויים בתכנית הקיימת על פי מודל ספירלות הפיתוח וההערכה
(איור .)6.0
ספירלת פיתוח והערכה שנייה
שלב מקדים :שאלוני  ,Pretestבדומה לספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה.
הפעלת יחידת הלימוד :לאורך כל תהליך הלמידה בוצע מעקב אחר התפתחות יכולת כתיבת הטיעון
המדעי של כל סטודנט בנפרד באמצעות הכלים הבאים :הערכת הטיעונים שנכתבו בכל שלב של
תהליך הלמידה ,תיעוד תגובותיהם של הסטודנטים במהלך הלמידה בכתב בתום כל שיעור .הקלטה
ושקלוט של מפגשים אישיים מורה -סטודנט שנערכו במהלך תהליך הלמידה .הקלטה וניתוח
ראיונות עומק שבוצעו עם  2סטודנטים המייצגים רמות שונות של הצלחה בכתיבת טיעונים מדעיים
כולם ממכללה זהה .כמו כן ,הוקלטו כל השיעורים ושוקלטו כדי לאפשר למורה החוקר לעקוב אחר
הנחייתו את הסטודנטים ולתעד את תהליך ההוראה -למידה.
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הערכה :מבחני  Posttestבוצעו בדומה לספירלת הפיתוח הראשונה .על סמך ניתוח הטיעונים
והערכתם לאורך כל תהליך הלמידה הוערכה מחדש השפעתה של יחידת הלימוד על כתיבת טיעונים
מדעיים .טריאנגולציה של כל הממצאים שנאספו עבור כל הסטודנטים אפשר לבצע השוואה בין
מקרי החקר השונים ( )Collective case studyולאתר את המשתנים המשפיעים על הקושי בפיתוח
יכולת בניית הטיעונים .בהתאם למסקנות שהוסקו מהממצאים בוצעו שינויים נוספים ביחידת
הלימוד.
ספירלת פיתוח והערכה שלישית
השלבים שתוארו בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה זהים לספירלת הפיתוח וההערכה השלישית.
בתום תהליך ההערכה נוסחו המלצות לגבי המשך תהליך הפיתוח של יחידת הלימוד בעתיד.

 .1.2כלי המחקר
המחקר התבסס על שילוב של שיטות מחקר כמותיות (כגון שאלונים "סגורים") ואיכותיות (כגון
שאלות פתוחות וראיונות) .שילוב זה מאפשר התאמה והשלמה בין נתונים שמתקבלים מהשיטות
הכמותיות ומידע המתקבל בשיטות האיכותיות ) .(Fraser and Tobin, 1992כלי המחקר בהם
נעשה שימוש ,כדי לענות על שאלות המחקר הם:
שאלונים
במהלך המחקר נעשה שימוש במספר שאלונים למטרות שונות .כל השאלונים והשאלות הפתוחות
עברו תיקוף על ידי חמשה מומחים מתחום הוראת מדעי כדור הארץ ורק שאלות /היגדים שהוסכמו
על ידי כל המומחים נכללו במחקר.
 .1.2.1.1שאלון הבוחן יכולת זיהוי מרכיבי חקר ()HOC test
שאלון הבוחן את היכולת להבחין בין תצפית ,מסקנה והשערה (נספח  .)0שאלונים אלו פותחו
ותוקפו על ידי ( .Orion and Kali (2005מקדם קרונבך  αשהתקבל עבור הציון הכללי של השאלון
הוא .)N=207( 1.25
 .1.2.1.1שאלון עמדות
שאלון הבוחן את המוטיבציה ללמידה ,תפיסת הלמידה ותפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים
(נספח  .)6שאלון עמדות הוא מסוג  Likertבו מתבקשים הסטודנטים לקבוע את עמדתם כלפי
היגדים בטווח שבין  0ל 5-כאשר מס'  0מסמל חוסר הסכמה מוחלט ומספר  5מסמל הסכמה
מוחלטת .ההיגדים מתייחסים לממדים שונים .להלן מקדם קרונבך  αשהתקבל עבור ממדים אלו:
 .0למידה הישגית1.21 :
 .6למידה לשם הבנה1.21 :
 .3למידה לסיפוק עניין וסקרנות1.50 :
 .2למידה לפיתוח חשיבה1.02 :
 .5למידה לפיתוח יכולת הבעה1.80 :
 .2תפיסת מסוגלות עצמית1.05 :
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חמשה מבין ששת הממדים נמצאים בטווח שבין  1.2-1.8המצביע על רמת מהימנות פנימית טובה,
בעוד שממד אחד מבין הששה (למידה לצורך סיפוק עניין וסקרנות) הוא בעל רמת מהימנות פנימית
נמוכה יחסית.
 .1.2.1.2שאלון הבוחן את מטרות הלמידה ,תפיסת הלמידה ותפיסת המסוגלות העצמית של
הסטודנטים
הסטודנטים התבקשו לדרג מטרות למידה חשובות ביותר וחשובות פחות עבורם מתוך מטרות
למידה המופיעות בשאלון ולהסביר את בחירתם (נספח  6ג' ,ד').
 .1.2.1.1שאלות פתוחות
הסטודנטים התבקשו לכתוב בשאלוני הפרה והפוסט מה תחשב להם הצלחה בסוף לימודיהם
במכללה ולהוסיף בשאלוני הפוסט משוב קצר על הקורס .תשובותיהם של הסטודנטים מוינו
לקטגוריות ושכיחותן חושבה ביחס למספר השאלונים.
השאלונים מולאו לפני הפעלת יחידת הלימוד (פרה) ולאחריה (פוסט) בכל אחת מספירלות הפיתוח
וההערכה (שלושה שנתונים) .משום שבין שאלון הפרה לפוסט חלפו כ 2-חודשים ,ניתן לשלול את
האפשרות כי תלמידים זכרו את שאלות הידע .שיחות אישיות אפשרו בירור האם השינויים שנמצאו
בשאלוני הפוסט ביחס לפרה נעשו מתוך שינוי תפיסתי אותנטי או מתוך רצייה.
השאלונים נותחו סטטיסטית באמצעות העיבודים הבאים (:)Siegel & Castellan, 0188
שאלונים כמותיים (שאלון עמדות ,שאלון מרכיבי החקר):
להשוואה בין תוצאות מזווגות בשל הדיגום המצומצם :מבחני .Wilcoxon Signed Rank
להשוואה בין תוצאות לא מזווגות.Kruskal-Wallis Test :
הנתונים האיכותיים אופיינו לקטגוריות .שכיחותם והתפלגותם נותחו באמצעות .Chi-Square
ניתוח טיעונים
ניתוח הטיעונים הכתובים (תרגילים ,מבדקים ,דוחות סיור) התבצע במהלך כל שלבי המחקר כדי
לבחון את התפתחות יכולת הניסוח של הטיעון המדעי .הקריטריונים להערכת הטיעונים עוצבו
עבור המחקר הנוכחי בהשראת גלסנר ( .)6100קריטריונים אלו מפורטים להלן:
-

מידת נוכחותם של שלושת מרכיבי הטיעון (תצפית ,מסקנה ,סיבתיות).

-

הערכת הדיוק המדעי ובהירות הכתיבה של כל מרכיב בנפרד.

-

היחס בין מרכיבי הטיעון כפי שבא לידי ביטוי בתיאורים הגרפיים.

-

הערכת הטיעון כמכלול היוצר רצף לוגי הגיוני.

תיעוד תהליך הלמידה
תיעוד תהליך הלמידה כלל תצפית משתתפת של המורה במהלכה תועדה מידת מעורבות התלמיד
בתהליך הלמידה ,ציון משפטי מפתח שעלו בכיתה המתייחסים להיבטים קוגניטיביים ורגשיים,
הערכת הקשיים במהלך הלמידה .כמו כן הוקלטו ושוקלטו מפגשים אישיים בין המורה
לסטודנטים והשיעורים בפורום הכיתתי .ציטוטים מופיעים בעבודה עם קוד המכללה ושנת
המחקר .במקרים בהם הציטוט שייך לסטודנט שעבר ראיון עומק מופיע גם שם בדוי.
ראיונות עומק
ראיונות עומק בוצעו עם סטודנטים כדי לאתר את הקשיים בבניית טיעון מדעי ,הגורמים לקשיים
אלו ויעילותם של הכלים שעוצבו במהלך המחקר.
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הראיונות נערכו על פי מערך מודרך וממוקד (צבר בן יהושע )0111 ,נושאי הריאיון הוגדרו מראש
(נספח  ,)00אך ניסוח השאלות וסדר הופעת הנושאים לא נקבע מראש .שיטת ריאיון זו אפשרה
לתלמידים חופש תגובה ולמראיינת יכולת התייחסות לנקודות העולות במהלך הריאיון .הראיונות
הוקלטו ,תומללו ועברו ניתוח תוכן על פי השלבים הבאים (שקדי :)6113 ,קידוד ראשוני ,ניתוח
ממפה ,ניתוח ממקד ,טבלה מרכזת ,ניתוח תיאורי וניתוח תיאורטי.
ציטוטים מופיעים בעבודה עם קוד המכללה ושנת המחקר .במקרים בהם הציטוט שייך לסטודנט
שעבר ראיון עומק מופיע גם שם בדוי.

 .1.2מהימנות
על מנת להגביר את מהימנות מחקר זה ננקטו הפעולות הבאות (יוסיפון: )6110 ,
עיבוי הנתונים ואישורם בצפייה חוזרת ונשנית
עיבוי הנתונים הושגה במחקר זה על ידי שהות ממושכת בשדה המחקר לשם ריבוי תצפיות :החוקר
שהיה גם המורה נכח בכל הפעילויות והסיורים שהתקיימו בשלושת המכללות שהשתתפו במחקר
במהלך שלושת ספירלות הפיתוח וההערכה .השהות הממושכת אפשרה שיפור בכושר הצפייה של
החוקר וחשיפת תופעות חוזרות ונשנות כמו דפוסי פעולה.
תיעוד מלא ככל האפשר של הנתונים
הנתונים במחקר זה כוללים שקלוטים של כל השיעורים ,פגישות אישיות עם סטודנטים וראיונות
עומק .כמו כן קיים תיעוד של כל הביצועים של הסטודנטים שנאספו במהלך הלמידה (תרגילים,
דוחות סיור).
בקרה חיצונית של הנתונים שנאספו
החוקרת הייתה גם המורה בפועל .כדי לצמצם את ממד הסובייקטיביות ולהבטיח את מהימנות
מסקנות המחקר ננקטו מספר צעדים :המחקר לווה לאורך כל הדרך בהתייעצות עם המדריכים.
הנתונים והמסקנות הוצגו מספר פעמים לאורך המחקר בפני הוועדה המלווה את המחקר ובפני
שופטים בפניהם הוצג המחקר לפני כתיבתו .במהלך מפגשים אלו נידון נושא המהימנות.

 .1.2תקפות
על מנת להגביר את תקפות המחקר ננקטו הפעולות הבאות (יוסיפון:)6110 ,
תוקף פנימי ()internal validity
א.

הצלבה ( -)triangulationשימוש במקורות מגוונים ובדרכים שונות כדי להראות שתופעה
מסוימת אכן מתרחשת וכדי להבהיר את משמעותה .במחקר זה הוצלבו מספר מקורות
שונים :שאלוני עמדות ,שאלונים פתוחים ,ראיונות עומק ,תיעוד ביצועים ותיעוד תהליך
הלמידה.

ב.

חשיפת הבנותיו של החוקר באמצעות מובאות וציטוטים מה"תיאור המעובה" בפני
הקורא .במחקר זה מצוטטים שיקלוטים מהשיעורים ,ציטוטים מתוך הביצועים השונים
בכתב ורפלקציות של הסטודנטים מראיונות העומק.
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ג.

פירוש החוקר על ידי קבלת אישור הנחקרים .הפרשנות לניתוח השאלונים ותוצאות
הביצועים נבחנה ביחד עם הסטודנטים במהלך ראיונות העומק באמצעות שאלות שנשאלו
באופן הבא :האם יהיה נכון לאמר שמעמדותיך כלפי  ...הן  ...או האם יהיה נכון להסיק
שלדעתך...

ד.

ריבוי מקרים .במחקר זה נאספו נתונים לגבי כל סטודנט בנפרד ,סה"כ  061סטודנטים.

תוקף חיצוני (:(external validity
ממצאי המחקר הוצלבו עם ממצאים מהספרות.
תוקף המבנה (:)construct validity
תוקף המבנה הכולל תוקף פנימי ותוקף חיצוני ,מחזק גם הוא את מידת המהימנות על ידי פעילות
"לך ושוב" בעת ניתוח הנתונים ,בדיקת הקטגוריזציה של הנתונים מחדש ,ניתוח נתונים תוך כדי
הצלבה ,מציאת הקשרים וחיבורים וכן סיכום הנתונים.
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 .2ספירלת פיתוח והערכה ראשונה
 .2.1הקדמה
יחידת הלימוד "לטעון בשפה הגיאולוגית" (לב"ה) שנבנתה במהלך מחקר זה עוצבה והופעלה
במסגרת הקורס "מבוא לגיאולוגיה" .הקורס מוגדר כקורס חובה ,ומתקיים במהלך סמסטר אחד
(היקף של  0ש"ש) הכולל  02מפגשים של  11דק' כל אחד .מטרתה של יחידת הלימוד היא לפתח
חשיבה טיעונית גיאולוגית המתרכזת בהבניית ידע ועקרונות גיאולוגיים המשולבים בפיתוח למידת
חקר וחשיבה טיעונית .יחידת הלימוד מבוססת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ובהשראתה של
יחידת הלימוד "מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ" המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה (מזור,
תשס"ד) וכוללת את העקרונות הבאים:
א .הלמידה מתבצעת על ידי הלומד בתווכו של המורה בתהליך אישי-פנימי של עיבוד מידע
והפיכתו לידע.
ב .הלמידה מונחת על ידי דפי פעילות וחלקן מתבצעות בקבוצות קטנות בהם התלמידים
לוקחים חלק פעיל בדיון ובהסקת מסקנות.
ג .הלמידה מתקיימת במגוון סביבות למידה :מעבדה ,שדה.
ד .ההערכה כוללת מגוון עבודות עצמיות כגון דוחות סיור ודוחות מעבדה .המטלות השונות
מוגשות ,נבדקות ומוחזרות לתלמידים לצורך תיקון והגשה מחדש .בדרך זו עוקב המורה
אחרי כל תלמיד בנפרד ויכול לקדם כל תלמיד בקצב המתאים לו.
יחידת הלימוד הופעלה לראשונה במהלך שנת תשע"ב בשתי מכללות להכשרת מורים (מכללת LF
ומכללת  .(HZהמדגם כלל  36סטודנטים 02 .סטודנטים ממכללת  HZלמדו את הקורס במסגרת
החוג ללימודי ארץ ישראל 2 .סטודנטים ממכללת  LFלמדו את הקורס במסגרת החוג לגיאוגרפיה
(להלן  )LF/GEו 06-סטודנטים במסגרת החוג למדעים (להלן .)LF/SC
עד להפעלתה של יחידת הלימוד הקורס נלמד בצורה פרונטאלית ,כנהוג במכללות להכשרת מורים
שהשתתפו במחקר .עיצובו של הקורס מחדש כלל שיעורי מעבדה בהם התבצעו תהליכי חקר
עצמאיים של הסטודנטים בקבוצות .סיכומן והרחבתן של מסקנות החקר נעשתה בצורה
פרונטאלית.

 .2.1ניתוח שאלוני הפרה
שאלוני פרה חולקו לפני הפעלת יחידת הלימוד על מנת לבדוק את יכולת זיהוי מרכיבי החקר
של הסטודנטים ואת תפיסת הלמידה והמוטיבציה ללמידה לפני הפעלת יחידת הלימוד .ממצאי
שאלוני הפרה מופיעים להלן:
זיהוי מרכיבי החקר
יכולת זיהוי מרכיבי החקר (תצפית ,מסקנה ,השערה) בהקשרים כלליים נבחנה לפני הפעלת יחידת
הלימוד באמצעות שאלוני "מרכיבי החקר" (נספח  .)0התוצאות מופיעות בטבלה  .3.0הממוצע
הכללי שהתקבל עבור שנתון תשע"ב הוא  .80הערך שהתקבל עבור מכללת  )82( LFגבוה ממכללת
 )00( HZאולם לא בצורה מובהקת ( .(2=1.36, P=0.24בחינת הציונים לפי חוגים בתוך מכללת
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 LFמראה כי הציון הממוצע של סטודנטים מהחוג למדעים ( )88היה גבוה בצורה מובהקת מזה של
החוג לגיאוגרפיה (.)2=4.17, P=0.04( )05
טבלה  :3.0ממוצע ( )%וסטיית תקן של שאלוני "מרכיבי החקר" כפי שחושבו עבור שאלוני הפרה ספירלת
פיתוח והערכה ראשונה ( (N=32ועבור המכללות ) LF (N=18ו.HZ (N=14) -

מכללה
תשע"ב כללי
 LFכללי
 LFגיאוגרפיה
 LFמדעים
 HZכללי

ממוצע ציונים Pre
Std.
M
1.6
80
1.0
82
1.6
05
1.0
88
00

1.6

תפיסת הלמידה ומוטיבציה ללמידה של הסטודנטים
 .2.1.1.1הצלחה בלימודי המכללה
בסעיף הראשון של השאלון (נספח /6א) נתבקשו הסטודנטים לכתוב מה יחשב להם כהצלחה בסיום
לימודי המכללה .התשובות מוינו לקטגוריות והתפלגותן מופיעה באחוזים בטבלה  .3.6על סמך
קטגוריות אלה הוגדרה תפיסת הלמידה של הסטודנטים והמוטיבציות ללמידה הנובעות מתפיסה
זו ( .)Birenbaum, 2000הגדרת תפיסת הלמידה מבוססת על מערכת המיון של Marton,
) Dall´Alba, & Beat (1993לפיה קיימות ארבע קטגוריות נמוכות (למידה כהוספת ידע ,למידה
כשנון וזכירת ידע ,למידה כיישום ידע ,למידה כהבנה) ושתי קטגוריות גבוהות ( למידה כראיית דבר
באופן שונה ,למידה כשינוי שחל באדם).
לא נמצאו הבדלים בין המכללות שהשתתפו במחקר ( )2= 22.81, P=0.11ובין החוגים השונים
במכללת  .(2= 25.69, P=0.06( LFברוב התשובות הופיעה יותר מקטגוריה אחת .הנתונים
מייצגים  33סטודנטים ו 80-תשובות.
מטבלה  3.6ניתן לראות כי "רכישת ידע"" ,הכשרה להוראה" ו"ממוצע ציונים גבוה" הם מדדי
ההצלחה המשותפים למספר הסטודנטים הרב ביותר .אחריהם "הנאה ומיצוי עצמי מלימודים".
מתחת נמצאות הקטגוריות "קבלת תואר ראשון /תעודת הוראה" ו"מעבר לתואר שני" ו"רכישת
כלים".
טבלה  :3.6התפלגות הקטגוריות השונות להצלחה בתום לימודי המכללה ( ,)%שלב הפרה ספירלת פיתוח
והערכה ראשונה ( (N=33מכללות ) LF(N=21ו.HZ)N=12) -

No.
0
6
3
2
5
2
0
8

קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה LF
68
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
02
סיום תואר ראשון בזמן
28
ממוצע ציונים גבוה
28
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
38
רכישת ידע
02
רכישת כלים
01
מעבר לתואר שני
02
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים

 HZכללי
62
00
05
00
26
33
28
51
28
20
08
65
08
00
31
58

על פי הניסוחים שהופיעו ועל פי שיחות עם סטודנטים עולה כי "רכישת ידע" מתייחסת לקטגוריות
הנמוכות על פי מערכת המיון של ):Marton, Dall´Alba, & Beat (1993
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למידה כהוספת ידע:
"כלים משמעותיים בהוראה...ידע נוסף בתחום הספציפי אותו אני אמורה ללמד,
הנאה מהלימודים במכללה ,HZ( ".תשע"ב).
בסיום הלימודים ארצה להיכנס לכיתה מלאת ביטחון עם ידע רב כדי שאוכל לספק
את התשובות לתלמידים LF/ GE( .תשע"ב).
שאסיים את כל העבודות והמבחנים בציונים טובים ועם הרבה ידע וארגיש מוכנה
להיות מורה למדעים -שאדע מספיק את החומר בצורה טובה כדי להעביר אותו
הלאה" ( LF/ SCתשע"ב).

למידה כזכירת ידע
"שאני יידע את החומר הבסיסי בצורה שולפת לפחות בנושא ארץ ישראל .שאני יידע
איך להתמודד בכיתה ,HZ( ".תשע"ב).
למידה כיישום ידע
" שאני אזכור את החומר שלמדתי .שמה שנלמד לא נגמר אצלי במבחן/עבודה אלא
זכור אצלי ואם צריך אז גם אשתמש בו" ( ,HZתשע"ב).
למידה כהבנת ידע
"ידיעת החומר ובהבנתו .האפשרות להעביר ידיעות אלה הלאה" ( LF, GEתשע"ב).
מדדי ההצלחה הבולטים מייצגים מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .הסטודנטים

תופסים את תהליך הלמידה שלהם כקליטת מידע ואת תהליך ההוראה כהעברת מידע זה בעתיד
לתלמידים .הצלחה בקליטת המידע מאפשרת קבלת ציונים גבוהים ,קבלת תואר ראשון /תעודת
הוראה והנאה מתהליך הלמידה .ניתן לתאר את תפיסת הלמידה המשותפת למספר הסטודנטים
הרב ביותר כתפיסה ממוקדת מידע.
 .2.1.1.1מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (עמדות)
המוטיבציה ללמידה ותפיסת הלמידה נבחנה על ידי שאלון עמדות מסוג ליקרט (נספח  6סעיף ב').
טבלה  3.3מציגה את ממוצעי חמשת הממדים ( )0-5השונים שנבחנו בשאלון העמדות המשקפים
את המוטיבציה ללימודים.
מהטבלה ניתן לראות כי עמדות הסטודנטים כלפי כל הממדים נמצאות בחלק החיובי של הסקלה.
הממד הבולט ביותר הוא למידה לשם הבנה ,בעוד שהערך הממוצע הנמוך ביותר נמצא עבור למידה
לשם סיפוק עניין וסקרנות .המטרות הקשורות במיומנויות ( )2,5והישגיות דורגו במקומות נמוכים
יחסית .הדרוג הכללי תואם את הדרוג של כל מכללה בנפרד אולם נמצא הבדל מובהק בין המכללות
לגבי ממד ( 2למידה לפיתוח חשיבה) .הערך הממוצע במכללת  )3.2( HZגבוה ביחס למכללת
 .)3.0(LFכמו כן ,נמצא הבדל מובהק ביחס לממד ( 3למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות) בקבוצת
הסטודנטים ממכללת  LFבין הסטודנטים מהחוג לגיאוגרפיה ( )6.6לבין הסטודנטים מהחוג
למדעים (.)2=5.11 P=0.02( )6.8
מההסברים המופיעים בשאלון הבא (ראה להלן סעיף  )3.6.6.3עולה כי "הבנת החומר" מתייחסת
ל"רכישת ידע" ולכן המוטיבציות המרכזיות המניעות את הסטודנטים משנתון זה היא מוטיבציה
להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .מוטיבציות אלה משקפות תפיסת למידה ממוקדת מידע.
מוטיבציות לפיתוח מומחיות (פיתוח חשיבה ופיתוח יכולת הבעה) ומוטיבציה פנימית (למידה
לסיפוק עניין וסקרנות) חשובות פחות במיוחד בקרב הסטודנטים ממכללת  .LFמוטיבציה הישגית
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דורגה במקום נמוך ביחס למקומה הגבוה של קטגוריה ( 3ממוצע ציונים גבוה) בדרוג הקטגוריה
להצלחה בלימודי המכללה (טבלה .)3.6
טבלה  :3.3ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Kruskal Wallisשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5משלב הפרה,
ספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה ) )N=34ומכללות ) LF)N=21ו.HZ)N=12( -

No
.
0
6
3
2
5
2

הממד
למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

כללי
Std. M
1.0
3.3
1.2
2.3
1.0
6.0
1.0
3.3
1.8
3.3
1.0
2.1

LF
Std. M
1.0
3.2
1.2
2.3
1.5
6.2
1.8
3.0
1.0
3.3
1.8
2.1

HZ
Std. M
1.8
3.0
1.2
2.3
1.8
3.1
1.5
3.2
1.1
3.3
1.2
2.1

2

P

0.56
1.13
6.02
2.03
1.02
1.11

1.60
1.82
1.11
1.12
1.01
1.12

 .2.1.1.2דירוג מטרות הלמידה
המוטיבציה ללמידה נבחנה על ידי שאלון בו התבקשו הסטודנטים לבחור מבין מטרות הלמידה
שהופיעו את שתי המטרות החשובות ביותר (נספח  6סעיף ג') ואת שתי המטרות הכי פחות חשובות
עבורם (נספח  6סעיף ד') ולהסביר את בחירתם .בהתאם לכך הוגדרה גם תפיסת הלמידה של
הסטודנטים.
טבלה  3.2מציגה את התפלגות המטרות החשובות והכי פחות חשובות שנבחרו על ידי הסטודנטים.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המכללות השונות (מטרות למידה חשובות 2=9.16, P=0.82
,מטרות לא חשובות  )2=8.16, P=0.88ובין חוגי הלימוד השונים במכללת ( LFעבור מטרות
חשובות  2=9.16 ,P=0.82ועבור מטרות לא חשובות .)2=8.16, P=0.88
טבלה  :3.2התפלגות ( )%המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות ,שלב הפרה ספירלת פיתוח והערכה
ראשונהN=33 .

No.
0
6
3
2
5
2
0

המטרה
קבלת ציונים גבוהים במבחנים
הבנת החומר
סיפוק הסקרנות
פיתוח חשיבה
פיתוח יכולות הבעה
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
אחר

חשובה ביותר
%
No.
08
2
25
05
60
0
60
0
08
2
20
66
1
3

פחות חשובה
%
No.
26
02
3
0
60
1
31
01
20
61
2
6
2
6

המטרות שדורגו כחשובות ביותר הן "קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון" (מטרה  )2ו"הבנת
החומר" (מטרה  .)6סיפוק הסקרנות ופיתוח חשיבה נמצאות בעדיפות נמוכה יותר ומתחת מטרות
הקשורות בפיתוח יכולת הבעה והשגיות .על סמך ההסברים שנכתבו על ידי הסטודנטים עולה כי
הבנת החומר מתייחסת לידע ולא למיומנויות:
"קבלת חומר ,קבלת מידע .שאני אדע יותר ואוכל להשתמש בידע שלי" ( ,HZתשע"ב).
המטרה שלי היא להבין את החומר ללמוד ולדעת יותר בתחומים האלה ואולי לעסוק
בהם בעתיד" ( ,HZתשע"ב(.
"כאשר אני מבינה את החומר אני אוכל לדעת להעביר את החומר בצורה טובה .מורה

ששולט טוב בחומר יוכל גם לדעת להעביר אותו בצורה טובה" ( LF/ SCתשע"ב).
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מההסברים שהופיעו עולה כי חלק מהסטודנטים אינם רואים במיומנויות כמו "פיתוח יכולת
חשיבה"" ,פיתוח יכולת הבעה" ו"סיפוק הסקרנות" חלק מתהליך הלמידה בכלל או חלק
מהכשרתם להוראה במכללה.
להלן דוגמאות לקטגוריות העולות מההסברים:
סיפוק הסקרנות
"סיפוק הסקרנות שלי לא יוביל אותי או יקדם אותי לאנשהו .אם יש בי סקרנות
למשהו אדאג לספק אותה באופן פרטני ופרטי ולא אלמד לתואר בשביל זה" (LF/ SC
תשע"ב).
מטרת הלמידה שלי היא תחום ההוראה והסקרנות לא משחקת תפקיד (LF/ SC
תשע"ב).
את הסקרנות אפשר לספק באינטרנט בקצרה ובעוד מקומות .אין צורך בשביל זה
לשלם ו"לבזבז זמן" ( HZתשע"ב).
פיתוח חשיבה
"פחות חשוב לי מכיוון שיש עוד דרכים בהם אוכל לפתח את החשיבה שלי ולא רק
בדרך הלמידה ( LF/ GEתשע"ב).
פתוח חשיבה יכול להיות גם במקום אחר שהוא לא המכללה ( HZתשע"ב).
פתוח יכולת הבעה
"אני לא חושבת שיש לי בעיה ביכולת ההבעה .ואני גם לא חושבת שלימודים מהסוג
הזה תורמים ליכולת יותר מדי .הם תורמים את הידע ויכולת ההבעה היא מתחום
אחר" ( HZתשע"ב).
המטרות החשובות עבור מספר הסטודנטים הגדול ביותר הן קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
ורכישת מידע ,מטרות המייצגות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .מוטיבציות אלה
מייצגות תפיסת למידה ממוקדת מידע .מטרות הקשורות בפיתוח מיומנויות ולמידה למטרת הנאה
וסיפוק הסקרנות המייצגות מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית ונובעות מתפיסת
למידה להבניית הבנה הן משניות ואינן נתפסות כחלק מתהליך הלמידה וההוראה.
 .2.1.1.1סיכום
תפיסת הלמידה המאפיינת את מרבית הסטודנטים כפי שעולה משאלוני הפרה ממוקדת מידע.
המוטיבציות המניעות את תהליך הלמידה הן מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת.
מאפיינים אלו בולטים במיוחד בקרב סטודנטים ממכללת  LFבחוג לגיאוגרפיה .מוטיבציה פנימית
ומוטיבציה לפיתוח מומחיות מייצגת מספר קטן יחסית של סטודנטים ורוב הסטודנטים אינם
רואים בהנעה מסוג זה חלק מתהליך הלמידה במכללה.
תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
ממד ( 2טבלה  )3.3מייצג את תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים (נספח  6סעיף ב) .הערך
שהתקבל עבור שתי המכללות זהה וגבוה יחסית ( .)2.1המוטיבציות המאפיינות את מרבית
הסטודנטים ,כפי שנמדדה בסעיף הקודם ,היא מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת ולכן
נראה כי המסוגלות העצמית הגבוהה שנמדדה מניעה מוטיבציות אלה.
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 .2.2תיעוד תהליך הלמידה
תהליך הלמידה כלל את השלבים הבאים:
שלב  :0הכרות עם כלי מחקר ותהליכי חקר בסיסיים.
שלב  :6הגדרת מרכיבי החקר.
שלב  :3הבניית רצפים לוגיים המייצגים קשר סיבתי בין תצפיות לבין מסקנות.
שלב  :2יישום רצפים לוגיים לגבי קבוצות סלעים שונות.
שלב  :5מבחן מסכם.
להלן פרוט השלבים השונים.
שלב  :1הכרות עם כלי מחקר ותהליכי חקר בסיסיים
מטרת הפעילות היא להכיר את הכלים המשמשים לחקר הסלעים והתנסות ראשונית בתהליך חקר.
הפעילות מתחילה בהכרות עם התכונות המאפיינות סלעים ועם הכלים המאפשרים זיהוי תכונות
אלה (נספח  .) 3התכונות כוללות :צבע ,עיסתיות ,תגובה לחומצה מלחית מהולה ,פרירות וקושי.
התלמידים מתבקשים להגדיר את ש מות הסלעים על ידי איסוף התכונות האופייניות לכל סלע
והתאמתן לכרטיסיית סלעים מתאימה (כרטיסיות קס"ם) .תהליך ההגדרה הוא תהליך חקר בסיסי
ביותר במהלכו התלמידים מתנסים באיסוף תצפיות המבוססות על החושים והסקת מסקנה לגבי
שם הסלע .בשלב זה אין התייחסות למרכיבי החקר ותהליך החקר בצורה מפורשת .התלמידים
מתבקשים להניח את הסלעים על גבי הכרטיסיות המתאימות כדי שהמורה יוכל לאשר את
ההגדרה .סיכום הפעילות במליאה כולל חזרה על התכונות המאפיינות סלעים ,רפלקציה של תהליך
הגדרת הסלעים (אוסף תכונות המתאר שם של סלע) והצגת שאלה המובילה להמשך תהליך החקר:
מה המשמעות של תכונות אלו בסלע?
שלב  :1הגדרת מרכיבי החקר
מטרת פעילות זו היא להבין את משמעותם של מרכיבי החקר ותהליך החקר (נספח .)2
בפני התלמידים מוצגת שאלת חקר :ממה נובעות תכונות הסלעים? המונח מינרל מוגדר בצורה
בסיסית ולאחר מכן התלמידים מבצעים מספר פעילויות חקר באמצעותן יוכלו לענות על השאלה
שהוצגה .בכל פעילות הם עורכים תצפית בתכונה המאפיינת מינרל מסוים ,ובוחנים לאילו
מהסלעים תכונה זהה .על סמך הדמיון בין תכונת המינרל לתכונת הסלע ועל סמך מידע הניתן להם
כי תכונה זו מאפיינת רק את המינרל הנחקר הם מסיקים כי הסלע מכיל את המינרל הנחקר .כדי
לענות על שאלת החקר התלמידים מבצעים סינתזה בין כל דוגמאות החקר ומנסחים תשובה כללית
(נספח  ,2סעיף ד' שאלה  .)2פעילויות החקר מאורגנות על פי כותרות המציינות את מרכיבי החקר
בצירוף אייקון מתאים אולם אין הסבר מפורש לגביהם (איור .)3.0

איור  :3.0אייקונים המלווים את מרכיבי החקר בדפי הפעילות.
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לאחר התנסות בפעילות החקר מופיעות הגדרות מפורשות של מרכיבי החקר :תצפית ,מסקנה,
מידע נוסף בלווי אייקונים מתאימים ולאחריהן שתי פעילויות בהן מתבקשים התלמידים לבצע
אנליזה למקרי החקר שביצעו בשלב הקודם ולארגן אותם על פי מרכיבי החקר בשני שלבים (נספח
 2סיכום שאלות :)0-5
 . 0מילוי מילים חסרות :התלמידים מתבקשים למלא מילים חסרות בפסקאות המאורגנות על פי
מרכיבי החקר ומתארות את תהליכי החקר שבוצעו בשלב הקודם (משימות .)0-2
 .6מילוי תבנית מוכנה :התלמידים מתבקשים לבצע אנליזה לפסקה אחת מבין משימות  0-2ולנסח
אותה מחדש בתוך תבנית המאורגנת על פי כותרות מרכיבי החקר (תצפית א' ,תצפית ב' ,מידע
נוסף ,מסקנה) (משימה .)5
שלב  :2הבניית רצפים לוגיים המייצגים קשר סיבתי בין תצפיות לבין מסקנות.
מטרת שלב זה היא לסייע לתלמידים בהבניית מודל חשיבה של תהליך החקר ובבניית רצפים לוגיים
היוצרים קשר סיבתי בין התצפיות למסקנות העונים להגדרה של טיעון מדעי .שלב זה מתבצע
במליאה .המורה מסכם את פעילויות החקר שבוצעו ובעזרת התלמידים מנסח מודל חשיבה
המתאר את תהליך החקר ומציג אותו בצורה גרפית על הלוח (איור :)3.6

תצפיות
מסקנות
מידע נוסף

איור  :3.6מודל חשיבה המייצג את תהליך החקר.
שלב  :1יישום רצפים לוגיים לגבי קבוצות סלעים שונות
מטרת פעילויות אלה היא ליישם את מודל החשיבה של תהליך החקר ולתרגל בניית רצפים לוגיים
סיבתיים .הסטודנטים מבצעים פעילויות חקר המונחות על ידי דפי פעילות לגבי קבוצות הסלעים
השונות (סלעים מגמטיים ,סלעים גרגריים ,סלעים מכילי מאובנים) .עבור כל קבוצת סלעים
פעילויות החקר מובילות למסקנות המתארות את תהליך היווצרותם וסביבת היווצרותם של
הסלעים .בתוך דפי הפעילות מופיעים אייקונים המציינים לאיזה ממרכיבי החקר השאלה המופיעה
מתייחסת :תצפית ,השערה ,מסקנה או מידע נוסף .סיכומי ביניים בתוך הפעילות כוללים מילוי
מילים חסרות בפסקאות המתארות את תהליך החקר ,ארגונה מחדש של הפסקה על פי כותרות
מרכיבי החקר וחיבור בין משפטים שונים המתארים את מרכיבי החקר לאייקון הנכון .לאחר
פעילות החקר מתקיים סיכום במליאה הכולל דיון במהלכו נבנה רצף לוגי המתאר את הקשר
הסיבתי בין התצפיות למסקנות על בסיס מודל החשיבה של תהליך החקר המופיע על הלוח (איור
 .)3.6הסטודנטים מתבקשים לנסח בכתב את הרצף הלוגי שנבנה במהלך הדיון בכיתה ולהגישו
לבדיקה .במידה ויש צורך ,הם רשאים לתקן את הרצף הלוגי על סמך ההערות ולהגישו לבדיקה
חוזרת .רצף לוגי זה עונה על ההגדרה של טיעון מדעי אולם המונח טיעון מדעי אינו מוזכר בצורה
מפורשת.
מערך הלמידה כולל יום סיור במהלכו מתרחש תהליך למידה דומה :הסטודנטים מבצעים פעילויות
חקר המונחות על ידי דפי עבודה בקבוצות והמורה מסכם את תהליך החקר והרצף הלוגי המאפיין
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אותו .הסטודנטים מתבקשים לנסח רצפים לוגיים אלה ולהגישם בכתב (דוח סיור) .הם רשאים
לתקן את הדוחות ולהגישם לבדיקה חוזרת.
שלב  :1מבחן מסכם.
בתום הקורס מתקיים מבחן מסכם במהלכו מתבקשים הסטודנטים להגדיר סלע אחד ולנסח לגביו
רצף לוגי סיבתי המתאר את תהליך היווצרותו וסביבת היווצרותו.
תיאור תהליך הלמידה
תיעוד תהליך הלמידה בספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה מבוסס על תיעוד השיעורים על ידי
המורה בכתב לאחר כל שיעור .השיעורים לא הוקלטו ולא בוצעו ראיונות עומק.
בתחילת תהליך הלמידה תועדו פערים בין שתי קבוצות הסטודנטים ממכללת  .LFקצב הלימוד
היה איטי מדי עבור תלמידי החוג למדעים ומהיר מדי עבור תלמידי החוג לגיאוגרפיה.
תחושה זו באה לידי ביטוי גם במשובים שנכתבו בתום תהליך הלמידה:
"הקורס לא תואם למדעים ,הוא איטי מאוד מתקדמים כמו צב והוא ממש לא
מאתגר" (.)LF/ SC
"קורס מעולה .מפתח חשיבה ,מעניין ,מועבר בכיף ,קצת מהר מדי= הכל חדש!" (.)LF/ GE

בתחילת הקורס שלוש סטודנטיות מהחוג למדעים בקשו פטור מהשתתפות בקורס מראש החוג
למדעים בטענה שהשתתפו בקורס הכשרת מדרכי טיולים והן מצויות בחומר .הן בקשו להבחן בסוף
הקורס .שלשתן לא הצליחו בניסוח טיעונים מדעיים במבחן ובדוח הסיור ,דבר שגרם להם לכעס
רב .הפער בין הקבוצות הלך והצטמצם תוך כדי תהליך הלמידה כפי שניתן לראות מתוצאות שאלוני
הידע משלב הפוסט (טבלה  )3.2ומהערכת הטיעונים המדעיים (טבלה .)3.5
במכללת  HZדווחו כל הסטודנטיות על הנאה מתהליך הלמידה אם כי מספר סטודנטיות טענו
שסיכומי הביניים ,הדורשים מילוי פסקאות ושכתובן ,היו מלאים .סטודנטיות שעברו קורס
הכשרת מדריכי טיולים דווחו על העמקת הידע שלהן בתחום זה.
"מדהים! למדתי המון .ועוד אני אחרי  8שנות הדרכת טיולים"(משוב HZ ,תשע"ב).

בשתי המכללות נמצאו סטודנטים רבים שהגישו את התרגילים ודוחות הסיור לתיקון ,חלקם אף
ארבע או חמש פעמים.
הערכת טיעונים מדעיים
הערכת הטיעונים של סטודנטים מספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה מבוססת על טיעונים
שנוסחו במבחן המסכם .הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה  .3.5ב 011%-מהטיעונים הופיעה
תצפית ,ב 20%-נוסחה היטב ( 05מתוך  .)36ב 011%-מהטיעונים הופיעה מסקנה ,ב 20%-נוסחה
היטב ( 66מתוך  .)36ב 88%-מהטיעונים הופיע מרכיב הסיבתיות בצורה לא מפורשת ,ב68%-
מהטיעונים נוסח היטב ( 1מתוך  .)36רק  01%מהטיעונים היו מושלמים ( 2מתוך .)36
להלן שתי דוגמאות שנוסחו לגבי סלע הגיר:
"תצפיות::מבנה הסלע -מכיל מאובנים עם חומר מלכד .מאובנים של צדפות
וחלזונות .הרכב הסלע -קלציט.
סביבת היווצרות הסלע -כיום אנו רואים שצדפות וחלזונות חיים בים הרדוד ולכן
נסיק מכך שגם בעבר הם חיו שם ולכן סביבת ההיווצרות של הסלע הוא בים הרדוד
(ע"פ עקרון האחידות") (בסלע רואים צדפות וחלזונות)" LF/SC( .תשע"ב).
"תצפיות :מבנה הסלע :מאובנים +חומר מלכד .הרכב הסלע :קלציט
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את סביבת הסלע אנחנו מפענחים על פי התצפיות .במיקרוסקופ ראינו שבסלע יש
מאובנים של בע"ח שחיים כיום בים רדוד .אנו משתמשים בכלל ההווה מפתח לעבר
ומשערים שבע"ח שחיים היום בים רדוד חיו באותו אזור גם פעם .ולכן אנו משערים
שסביבת ההיווצרות שלו היא ים רדוד" ( ,HZתשע"ב).
טבלה  : 3.5הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון ( )%כפי שהופיעו במבחנים ,ספירלת פיתוח והערכה ראשונה
( )N=32עבור המכללות ) LF(N=18ו.HZ(N=14) -

מכללה

תצפית
הופעה ניסוח טוב

כללי

011

20

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
20
011

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
68
88

טיעון
טוב
01

 LFכללי

011

68

011

20

08

68

00

LF /GE

011

00

011

20

83

61

1

011

33

011

22

16

32

00

011

00

011

01

011

61

61

LF/ SC
HZ

חלוקה לפי מכללות מראה כי שלושת מרכיבי הטיעון מופיעים בכל הטיעונים שנוסחו במכללת HZ
לעומת  08%מהטיעונים מכללת  02( LFמתוך  .)08קיים פער גדול בניסוח טוב של התצפיות בין
שתי המכללות :לעומת  00%של ניסוחים טובים במכללת  01( HZמתוך  )02קיימים רק 68%
במכללת  5( LFמתוך  .)08פער זה קיים אך מצטמצם ביחס לניסוחים טובים של המסקנות01% :
ניסוחים טובים במכללת  HZלעומת  20%במכללת  00( LFמתוך  .)08אחוזי הניסוחים הטובים של
מרכיב הסיבתיות נמוכים וזהים בין שתי המכללות ( .)68-61%לא נמצא פער משמעותי בין ניסוח
נכון של המסקנות בתוך מכללת  LFבין הסטודנטים מהחוג למדעים לבין הסטודנטים מהחוג
לגיאוגרפיה .קיים פער ,אם כי לא גדול ,בין ניסוח התצפיות ,מרכיב הסיבתיות והטיעון כולו.
טיעונים טובים הופיעו ב 61%-מהטיעונים במכללת  2( HZמתוך  )02לעומת  00%מהטיעונים
במכללת  6( LFמתוך  )08שנוסחו כולם על ידי סטודנטים מהחוג למדעים .הופעתם של שלושת
מרכיבי הטיעון במספר רב של טיעונים מעידה על כך שיחידת הלימוד המקורית סייעה לרוב
הסטודנטים בהבנה בסיסית לגבי הטיעון המדעי ,אף על פי שלא הוזכר בצורה מפורשת ,אולם קיים
קושי בניסוח נכון של מרכיבי הטיעון בעיקר בניסוחו של מרכיב הסיבתיות .במכללת  LFקיים קושי
בניסוחם של שלושת מרכיבי הטיעון ,במיוחד בניסוח התצפיות ומרכיב הסיבתיות .הפער הגדול בין
ניסוח נכון של המסקנות ביחס לתצפיות ולסיבתיות משקף תפיסת פוזיטיביסטית המתרכזת בידע
המדעי הקיים ולא בדרך בה הוא נבנה.
דוחות סיור
בספירלת הפיתוח הראשונה הדרישות לגבי דוח הסיור היו שונות מספירלות הפיתוח וההערכה
האחרות .הממצאים אינם ניתנים להשוואה ולכן לא מפורטים בפרק זה.

22

 .2.1ניתוח שאלוני פוסט
זיהוי מרכיבי החקר
ממוצע ציוני שאלון מרכיבי החקר משלב הפוסט וההבדלים בין שאלוני הפרה לפוסט מופיעים
בטבלה .3.2
טבלה  :3.2ממוצע ( ,)%סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל ציוני שאלוני "מרכיבי החקר" כפי שחושבו עבור
שאלוני הפרה והפוסט ספירלת פיתוח והערכה ראשונה ( (N=32עבור המכללות ) LF)N=18וHZ (N=14)-

מכללה

תשע"ב כללי
 LFכללי
LF/GE
LF/ SC
 HZכללי

ממוצע ציוני
Pre

ממוצע ציוני
Post

Std.
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6

Std.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

M
80
82
05
88
00

M
88
81
82
11
80

S

P

53.1
02.5
2.51
3.11
01.5

1.112
1.05
1.30
1.51
1.13

יכולת זיהוי מרכיבי החקר עלתה לאחר הפעלת יחידת הלימוד בצורה מובהקת מ 80%-ל.88%-
במכללת  LFיכולת זיהוי מרכיבי החקר עלתה מ 82%-בשאלוני הפרה ל 81% -בשאלוני הפוסט.
בקרב הסטודנטים ממכללת  LFממסלול הגיאוגרפיה נמצאה עלייה משמעותית (אם כי לא
מובהקת) מממוצע של  05%בשאלוני הפרה ל 82%-בשאלוני הפוסט .עלייה זו צמצמה את הפער
ה מובהק שנמצא בין שאלוני הסטודנטים מהחוג למדעים ביחס לחוג לגיאוגרפיה בשאלוני הפרה.
במכללת  HZיכולת זיהוי מרכיבי החקר עלתה בצורה מובהקת מ 00%-בשאלוני הפרה ל80%-
בשאלוני הפוסט .עלייה זו צמצמה את הפער שנמצא בין שתי המכללות בשאלוני הפרה .יחידת
הלימוד שיפרה בצורה מובהקת את יכולת ההבחנה בין מרכיבי החקר בקרב סטודנטים שביצועיהם
ההתחלתיים היו נמוכים במיוחד (סטודנטים ממכללת  HZוסטודנטים מהחוג לגיאוגרפיה
ממכללת .)LF
תפיסת הלמידה ומוטיבציה ללמידה של הסטודנטים
 .2.1.1.1הצלחה בלימודי המכללה
התפלגות הקטגוריות להגדרת הצלחה בתום לימודי המכללה מופיעה בטבלה  .3.0לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין המכללות שהשתתפו בספירלת פיתוח והערכה זו ( )2= 24.53, P=0.07ובין
סטודנטים מהחוגים השונים ממכללת .)2= 1.67, P=0.99( LF
הקטגוריות הבולטות ביותר הן הכשרה להוראה ,ממוצע ציונים גבוה ,רכישת ידע ,וקבלת תואר
ראשון .אחריהן נמצאת הקטגוריה להנאה ומיצוי עצמי מהלימודים .מעבר לתואר שני ורכישת
כלים מדורגות אחרונות .לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין תוצאות שאלוני הפרה לפוסט
(.)2=8.41,P=0.93
המוטיבציות ללמידה לאחר הפעלת יחידת הלימוד נשארו מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת
יכולת ותפיסת הלמידה של הסטודנטים לאחר הפעלת יחידת הלימוד נשארה ממוקדת מידע.
תהליך הלמידה /הוראה נתפס כקליטת מידע המאפשר לסיים את התואר או/ו את הכשרתם
לתפקידי הוראה וחינוך בהצטיינות.
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טבלה  :3.0התפלגות הקטגוריות השונות להצלחה בתום לימודי המכללה ( )%שאלוני פוסט ספירלת פיתוח
והערכה ראשונה ( )N=60מכללות ( LF)N=00ו.HZ( N=10) -

מספר קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
0
סיום תואר ראשון בזמן
6
ממוצע ציונים גבוה
3
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
2
רכישת ידע
5
רכישת כלים
2
מעבר לתואר שני
0
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים
8

LF
63
1
20
61
53
06
08
61

HZ
21
31
61
21
61
1
61
31

כללי
31
00
33
33
31
5
02
66

 .2.1.1.1מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (עמדות)
תוצאות שאלון העמדות (פוסט) הבוחן מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (ממדים  )0-5מופיעות
בטבלה  .3.8המ מד הבולט ביותר הוא "למידה לשם הבנה" .הממד בעל הערך הנמוך ביותר הוא
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות והממדים המייצגים מיומנויות (חשיבה ,הבעה) והשגיות נמצאים
בתווך .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין דרוג זה לדירוג שהופיע בשאלוני הפרה .גם בשאלוני
הפוסט ,דירוגו של ממד ( 0למידה הישגית) היה נמוך ביחס לדרוגה הגבוהה יחסית של קטגוריה 3
(ממוצע ציונים גבוה) בסעיף הקודם (טבלה .)3.0
חלוקה לפי מכללות מראה כי ממד ( 6למידה לשם הבנה) גבוה בצורה מובהקת במכללת  HZביחס
למכללת  .LFהמוטיבציות לפיתוח חשיבה (ממד  )2ולמידה לשם עניין וסקרנות (ממד  )3גבוהות
מאלו של מכללת  ,LFבדומה להבדל שנמצא בשאלוני הפרה ,אם כי לא בצורה מובהקת .לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין שאלוני הפרה והפוסט של כל מכללה בנפרד.
טבלה  :3.8ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Kruskal Wallisשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5שלב הפוסט ,
ספירלת פיתוח והערכה שנייה  ,N=33ומכללות ) HZ (N=13ו.LF ( N=21) -

2

כללי
 No.הממד
HZ
LF
Std. M Std. M Std. M
1.12 1.110 1.5 3.5 1.0 3.2 1.0 3.5
למידה הישגית
0
1.10 5.20 1.2 2.0 1.5 2.6 1.5 2.3
למידה לשם הבנה
6
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות 1.00 0.83 1.0 3.6 1.5 6.8 1.0 3.1
3
1.32 1.80 1.0 3.0 1.1 3.3 1.8 3.2
למידה לפיתוח החשיבה
2
1.06 1.06 0.1 3.0 1.8 3.2 1.8 3.5
למידה לפיתוח יכולות הבעה
5
1.22 1.61 1.2 2.1 1.0 2.0 1.2 2.0
תפיסת מסוגלות עצמית
2
P

כפי שעולה מההסברים שהופיעו עבור "למידה לשם הבנה" בסעיף הבא ,הבנה מתייחסת לרכישת
מידע ולכן ,המוטיבציות המרכזיות המניעות את הסטודנטים הן מוטיבציות להפגנת יכולת
ומוטיבציה חיצונית שמקורן בתפיסת למידה ממוקדת מידע .המוטיבציות ללמידה ותפיסת
הלמידה לא השתנו במהלך הלמידה ואף התחזקו בקרב הסטודנטים ממכללת .HZ
 .2.1.1.2דירוג מטרות הלמידה
טבלה  3.1מציגה את ממוצעי התפלגות בחירות הסטודנטים במטרות הלמידה החשובות ביותר
עבורם ובמטרות הלמידה הכי פחות חשובות עבורם .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המכללות
המשתתפות במחקר (מטרות למידה חשובות  2=17.8, P=0.21ועבור מטרות לא חשובות
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 )2=9.53, P=0.79ובין חוגי הלימוד השונים במכללת ( LFעבור מטרות חשובות 2=5.46,
 P=0.48ועבור מטרות לא חשובות .)2=5.30, P=0.50
המטרות שדורגו כחשובות ביותר הן "קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון" (מטרה  )2ו"הבנת
החומר" (מטרה  .)6סיפוק הסקרנות פיתוח חשיבה והשגיות מדורגות במקום נמוך יותר ,בפער די
גדול .פיתוח יכולת הבעה נמצאת בתחתית הדרוג .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין תוצאות שאלוני
הפרה לפוסט (מטרות למידה חשובות  2=4.78, P=0.98ועבור מטרות לא חשובות 2=12.44,
 .)P=0.41מניסוח ההסברים שהופיעו בשאלוני הפוסט עולה כי "הבנת החומר" מתייחסת לרכישת
מידע.
טבלה  :3.1התפלגות ( )%של המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות שנבחרו על ידי הסטודנטים שלב
הפוסט ,ספירלת פיתוח והערכה ראשונהN=22 .

פחות חשובה
חשובה ביותר
 No.המטרה
%
%
No.
No.
26
02
60
2
קבלת ציונים גבוהים במבחנים
0
3
0
03
02
הבנת החומר
6
60
1
60
2
סיפוק הסקרנות
3
31
01
60
2
פיתוח חשיבה
2
20
61
02
3
פיתוח יכולות הבעה
5
2
6
80
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון 08
2
2
6
5
0
אחר
0
המטרות שדורגו כחשובות ביותר (קבלת תעודת הוראה /תואר ,הבנת החומר) מייצגות תפיסת
למידה ממוקדת מידע המניעה מוטיבציה חיצונית (קבלת תואר) ומוטיבציה להפגנת יכולת (רכישת
מידע) .תפיסת הלמידה והמוטיבציות ללמידה לא השתנו גם לאחר תהליך הלמידה.
 .2.1.1.1סיכום
תפיסת הלמידה והמוטיבציות ללמידה לא השתנו בקרב הסטודנטים שהשתתפו בספירלת הפיתוח
וההערכה הראשונה בצורה משמעותית גם לאחר הפעלת יחידת הלימוד .התפיסה נשארה ממוקדת
מידע והמוטיבציות הבולטות הן מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .יתכן אף כי
מוטיבציה זו התחזקה בקרב סטודנטים ממכללת  .HZהמוטיבציה ההישגית בלטה בין הקטגוריות
המתייחסות להצלחה בלימודי המכללה לעומת דירוגה הנמוך בשאלון העמדות ודרוג מטרות
הלמידה .תופעה זו בלטה גם בשאלוני הפרה .משיחות עם סטודנטים ומתיעוד תהליך הלמידה עולה
כי יתכן ודירוגה הנמוך של מוטיבציה זו קשור ב"היענות" (פוקס  )Kelman ,1958 ; 0118,כלומר,
צפייה מסטודנטים להכשרת מורים ללמוד "לשמה".
תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
ממד ( 2טבלה  )3.8מייצג את תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים .הערך שהתקבל עבור
שתי המכללות זהה לשאלוני הפרה וגבוה יחסית ( .)2.1על פי השאלונים השונים ,המוטיבציות
המניעות א ת הסטודנטים ללמידה הן מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת שמקורן
בתפיסת מסוגלות עצמית תואמת.
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ניתוח משובים
 .2.1.1.1ממצאים
בתום תהליך הלמידה התבקשו הסטודנטים לנסח משוב קצר המסכם את הקורס .המשובים היו
פתוחים ,ללא שאלות מכוונות .הנושאים המרכזיים שעלו במשובים חולקו לקטגוריות והתפלגותם
מופיעה בטבלה  .3.01ברוב המשובים הופיעה יותר מקטגוריה אחת.
טבלה  : 3.01התפלגות ( )%הקטגוריות השונות שהופיעו במשובים שנכתבו בתום תהליך הלמידה ,ספירלת
פיתוח והערכה ראשונה .)NHZ=9 ,NLF=18( .N=27

כללי
12
33
31
01
62
22
05
2
2
2

קטגוריה
הנאה ועניין
למידה עצמית /למידת חקר עצמית
פיתוח חשיבה /חשיבה טיעונית
הבנת החומר
תפקיד המורה
קליטת מידע
העברה
סיור
עבודה בקבוצות
תיקונים

LF
12
68
68
66
00
55
00
2
01
1

HZ
011
22
33
00
22
66
00
1
00
00

הקטגוריה הבולטת ביותר במשובים ( )12%הייתה ההנאה והעניין שחוו הסטודנטים במהלך
הלימוד :חלקם לא ציינו מהי הסיבה להנאה ולמציאת העניין בקורס ( )5אולם אחרים ציינו את
הנאתם והעניין שמצאו בתוכן ( )2או בדרך הלימוד ( .)1מספר סטודנטים ( )5ציינו כי הקורס גרם
להם לפתח עניין והנאה בתחום ידע שלא הכירו קודם לכן.
"להפתעתי מאוד נהניתי מהקורס .לא חשבתי שאתעניין כל כך בסלעים ובתחומי מדע
שאף פעם לא עינינו אותי" ( LFתשע"ב).
"חייבת להודות שבתחילה חשבתי שהולך להיות קורס משעמם נורא .זה לא בתחום
שאני אוהבת ולא ציפיתי להנות ממנו כל כך .אך בהמשך ראיתי שהקורס מרתק נורא
ומלמד אותי המון .בעיקר דברים חדשים שלא הכרתי" ( LFתשע"ב)

 22%מהסטודנטים ( 06מתוך  )60התייחסו לידע שרכשו במהלך הלמידה 5 .סטודנטיות ציינו את
חשיבותו של ידע זה כמורה בעתיד:
"הקורס הוסיף לי ידע רב" LF, SC( .תשע"ב)
"למדנו על דברים שכדאי וטוב לדעת בעתיד במיוחד בתור מורה למדעים/גיאוגרפיה"
( LF, SCתשע"ב).

 31%מהסטודנטים ( 8מתוך  )60התייחסו לפיתוח החשיבה בתהליך הלמידה:
"הקורס מפתח את צורת החשיבה ,מעניין ומאתגר!" ( LF, GEתשע"ב).
"לפני שלמדנו חשבתי שזה הנושא הכי משעמם בלימודי א"י אבל צורת ההעברה של
החומר הייתה כ"כ מעניינת ומחכימה וגרמה לפיתוח המחשבה" ( ,HZתשע"ב).

סטודנטית אחת ציינה את קושי שחוותה בתהליך הבניית החשיבה הטיעונית .המושג חשיבה
טיעונית אינו מופיע משום שלא הוזכר בצורה מפורשת בספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה:
"היה לי קשה החשיבה באופן של תצפית ,השערה ,מסקנה .זו דרך חשיבה טובה
ומאורגנת אך לי היה קשה ולא כ"כ התחברתי אליה .כל הקורס נבנה על החשיבה הזו
והלך באופן מאוד מאוד מסוים כך שמי שלא כ"כ מתחבר לדרך הזו -זה מקשה על
אופן הלמידה בקורס" ( LF, SCתשע"ב).
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 33%מהסטודנטים ( 1מתוך  )60ציינו את הלמידה העצמית שאפיינה את השיעורים .היתרונות
שצוינו לגבי שיטת למידה זו היו עניין וסקרנות.
"היה מאוד מעניין ומלמד לבחון את הדברים בעצמנו בשיעורי ניסוי ,להרגיש את
החומר בידיים שלנו" ( LF,SCתשע"ב).
"הקורס היה מעולה ,נותן הרבה מאוד לחשוב לבד וכל הזמן משתף .מספק הרבה
סקרנות ונותן להתמודד עם ביטוי עצמי" ( HZתשע"ב).

סטודנטית אחת ציינה בצורה מפורשת כי היא מעדיפה את הלמידה הפרונטאלית אולם לא הסבירה
בצורה ברורה מדוע .יחס זה מסביר את הערך הנמוך שהתקבל בשאלון העמדות עבור הממד לפיתוח
למידה לשם עניין וסקרנות בקרב סטודנטים ממכללת  LFבחוג לגיאוגרפיה.
"הבנת הקורס בצורה המעשית -ניסויים וסיורים זה משהו שאני אישית לא מתחברת
אליו כי אני מעדיפה ללמוד חומר וזהו ,וזה הקשה עלי בקורס" ( LF, GEתשע"ב).

שתי סטודנטיות מהחוג למדעים ציינו כי צורת הלמידה הפעילה אינה מתאימה לדעתן למסגרת
אקדמית:
"הקורס מועבר ברמה ירודה מאוד .פעילויות שנעשות עם תלמידים בבתי הספר
היסודיים נעשים גם פה ולאורך שיעורים רבים"( ,LF/SCתשע"ב).

ב 62%-מהמשובים ( 0מתוך  )60הוזכרה תמיכתו של המורה בתהליך הלמידה ,ב 3-משובים הוזכרה
חשיבותה של האפשרות לתקן את הביצועים:
"גרמת שהחומר הזה יהיה מעניין ומאתגר בשבילנו ושנרצה לחקור עליו" (HZ

תשע"ב).
"מאוד נהנתי לראות מורה שכל כך רוצה בהצלחת התלמידים ומאפשרת להם לתקן
ולשפר ולחוות הצלחה .זה מאוד מעורר ללמידה ומוטיבציה" ( HZתשע"ב).

ב 01%-מהמשובים ( 5מתוך  )60ציינו הסטודנטים הבנה והפנמה של החומר 6 .סטודנטים ציינו
את הקשר בין ההבנה שרכשו להתנסויות במהלך השיעור:
"הקורס מועבר בצורה מעניינת ,תוך שימוש במגוון אמצעי הוראה המסייעים להבנת
והפנמת החומר" ( LF, SCתשע"ב).
צורת הלימוד -בדרך חווייתית תהליכית ומובנית ומושכת את הלומד להגיע למסקנות
וללמידה והבנה עצמית" ( HZתשע"ב).

ב 05%-מהמשובים ( 2מתוך  )60צוינה העברה :בשניים לתחום ההוראה ובשניים לתחום הידע.
"למדתי ממך הרבה בדרכי הוראה ולא רק "חומר"" ( HZתשע"ב).
"אני מלמדת כיתה ו' ואפילו השבוע למדתי על קשיות סלעים נחרץ/לא נחרץ
בציפורן/מסמר והשתמשתי בסלעים שהבאתי מהסיור" ( LF, SCתשע"ב).

סטודנטית אחת התייחסה להעברה בתחום החשיבה:
"הקורס מבוא לגיאולוגיה הוא קורס מאוד טוב ושונה מקורסים אחרים .הוא מאפשר
לפתח מיומנויות חשיבה שעוזרות גם בתחומים אחרים .לי אישית לקח זמן להבין את
מיומנויות החשיבה האלו והם באמת נלמדות עם הניסיון" ( ,HZתשע"ב).

 .2.1.1.1סיכום ניתוח המשובים
קטגוריית "רכישת הידע" הופיעה באחוזים גבוהים יחסית במשובים ( )22%ומייצגת את תפיסת
הלמידה ממוקדת המידע של הסטודנטים .מאפיינים שונים המייצגים תפיסה להבניית הבנה
הופיעו בכשליש מהמשובים (למוד עצמי ,פיתוח חשיבה ,המורה כמתווך) ונראה כי אינם מוכרים
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לסטודנטים מקורסים אחרים הנלמדים במכללות בהם הם לומדים .הקטגוריה הבולטת ביותר
( ) 12%מייצגת עניין וסקרנות שהופיעה כמעט בכל המשובים בניגוד למיקומה הנמוך בשאלונים
הבוחנים מוטיבציה ללמידה .מספר סטודנטים תארו את הקשר בין מאפייני הלמידה השונים:
עיצוב הפעילויות והלימוד העצמי בתווכו של המורה עוררו סקרנות ועניין שהניעה מוטיבציה
פנימית ללמידה ומוטיבציה לפיתוח מומחיות וגרמו לפיתוח חשיבה ,הבנה עמוקה של החומר
והנאה .תפיסת הלמידה של הסטודנטים אמנם לא השתנתה לאחר הפעלת יחידת הלימוד אולם
במהלך הלמידה התפתח יחס חיובי (או אמביוולנטי) לסגנון הלמידה ותפיסת הלמידה המדגישה
הבניית הבנה ,למאפייניה ולתוצאותיה.

 .2.1סיכום ספירלת פיתוח והערכה ראשונה
הפעלתה של יחידת הלימוד לב"ה במתכונתה הראשונית שיפרה בצורה מובהקת בקרב סטודנטים
מספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה את יכולת זיהוי מרכיבי החקר (תצפית ,מסקנה ,השערה)
בהקשרים יום יומיים .שיפור זה בולט במיוחד בקרב סטודנטים שביצועיהם ההתחלתיים היו
נמוכים (סטודנטים ממכללת  ,HZסטודנטים ממכללת  LFהחוג לגיאוגרפיה) .הופעת שלושת
מרכיבי הטיעון באחוזים גבוהים של הטיעונים המדעיים ( )88%אם כי הופעתו של מרכיב
הסיבתיות לא הייתה מפורשת ,מעידה על הבנה בסיסית לגבי הטיעון המדעי אף על פי שמרכיב
הסיבתיות לא הוזכר ביחידת הלימוד .אולם ,בעוד אחוזי הניסוחים הטובים של המסקנות היו
גבוהים יחסית ( )20%התגלה קושי בניסוח התצפיות ( )20%וקושי רב בניסוח מרכיב הסיבתיות
( 01% .)68%מהטיעונים שהופיעו במבחן המסכם היו מושלמים דבר המעיד על קושי בניסוחו של
רצף לוגי מושלם .יכולת זיהוי מרכיבי החקר של הסטודנטים ממכללת  LFבחוג למדעים בהקשר
יום יומי הייתה גבוהה לפני ואחרי הפעלת יחידת הלימוד ביחס לסטודנטים האחרים אולם יכולת
זאת לא באה לידי ביטוי בניסוח הטיעונים המדעיים ואחוז הטיעונים הטובים הגבוה ביותר נמדד
דווקא בקרב סטודנטים ממכללת .)61%( HZ
ממצאים אלה עולה כי זיהוי מרכיבי החקר בהקשר יום יומי וניסוח רצפים לוגיים בהם מופיעים
שלושת מרכיבי הטיעון בתחום הנלמד אינם מספיקים כדי לנסח טיעונים מדעיים מושלמים.
השערת המחקר היא כי הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו מאפשרת ניסוח רצף לוגי מושלם.
הבנה כזו אפשרית כאשר היא מבוססת על מודל חשיבה מטה -אסטרטגי של טיעון מדעי .יחידת
הלימוד כפי שעוצבה כוללת פיגומים מטה-אסטרטגיים התומכים בהבניה של מרכיבי החקר
ותהליך החקר אולם אינה כוללת הבניית מודל חשיבה של הטיעון המדעי ואינה מתייחסת בצורה
מפורשת למונחים טיעון מדעי וסיבתיות .משום כך ,יתכן ומהותו של הטיעון המדעי בכלל ומרכיב
הסיבתיות בפרט לא הובנו לעומק ולכן הרצפים הלוגיים לא היו מושלמים.
בנוסף ,יחידת הלימוד הנוכחית מבוססת על תפיסת למידה להבניית הבנה ועוסקת בהקניית
מיומנויות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות מסדר גבוה .ניתוח השאלונים הבוחנים את תפיסת
הלמידה והמוטיבציה ללמידה של הסטודנטים שהשתתפו בספירלת הפיתוח והערכה הנוכחית
מראה כי מרבית הסטודנטים הם בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע .תפיסה זו רואה בתהליך
הלמידה רכישת מידע ומניעה מוטיבציה להפגנת יכולת (רכישת מידע ,קבלת ציונים גבוהים)
ומוטיבציה חיצונית (קבלת תואר /תעודת הוראה) .הצורך בפיתוח יכולת חשיבה והבעה ,הנאה
וסיפוק הסקרנות מתהליך הלמידה אינם נתפסים בעיני הסטודנטים כחלק מתהליך הלמידה .הפער
בין תפיסות הלמידה יוצר דיסוננס קוגניטיבי ורגשי ,בעיקר בקרב סטודנטים בעלי ידע קודם ,ומונע
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מהם מעורבות בתהליך הלמידה .תפיסת הלמידה הממוקדת מידע אינה מניעה מוטיבציה לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית החיוניות לפיתוח חשיבה טיעונית .תפיסה זו לא השתנתה בצורה
משמעותית במהלך הלמידה.
יחידת הלימוד לא הצליחה לחולל שינוי תפיסתי בקרב הסטודנטים אולם היא צמצמה בצורה
משמעותית את הדיסוננס הקוגניטיבי שמקורו בפער בין תפיסות הלמידה של הסטודנטים לתפיסת
הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד .לפחות שליש מהסטודנטים פתחו מודעות למרכיבי הלמידה
ממוקדת ההבנה וראו בהם יתרון (למידה עצמית ,פיתוח חשיבה ,הבנה עמוקה ,המורה כמתווך)
 12%מהסטודנטים חוו הנאה ועניין מתהליך הלמידה.
במכללת  LFנמצא פער בין הסטודנטים מהחוג למדעים לבין אלו מהחוג לגיאוגרפיה .פער זה בא לידי
ביטוי בשאלוני הפרה הן ביכולות הקוגניטיביות ההתחלתיות (הבדל מובהק בשאלון הבוחן זיהוי
מרכיבי החקר) והן במוטיבציה המניעה אותם ללמידה (פער מובהק בממד הבוחן למידה לסיפוק עניין
וסקרנות בשאלון העמדות) .הלימוד החל בקצב איטי ,דבר שגרם לחלק מהסטודנטים מהחוג למדעים,
במיוחד אלו שהיו בעלי ידע קודם בתחום (עברו קורס הכשרה להדרכת טיולים) ,תחושה שהלימוד
עבורם מיותר .חלקם הפסיקו להשתתף באופן פעיל בשיעורים אולם בסוף התהליך הסתבר להם שהידע
הקודם לא סייע להם בביצוע המשימות במבחן המסכם שדרשו מיומנויות חשיבה מסדר גבוה כמו
חשיבה טיעונית .הפער בין שתי קבוצות הסטודנטים הלך והצטמצם לקראת סיום תהליך הלמידה אם
כי טיעונים טובים נוסחו בסיום הקורס רק על ידי סטודנטים מהחוג למדעים .ממצאים אלה מעידים
על כך שידע קודם אינו מסייע בפיתוח החשיבה הטיעונית .הוראה בקבוצות הומוגניות (כל חוג בנפרד)
הייתה יכולה למנוע אולי את המחסום הרגשי הראשוני שנוצר.
סטודנטים ממכללת  HZהיו בעלי יכולות התחלתיות נמוכות יחסית לסטודנטים ממכללת  LFהחוג
למדעים (שאלון מרכיבי החקר) אולם אחוז הסטודנטים שהצליח לנסח טיעונים טובים בתום
תהליך הלמידה היה גבוה יותר .המוטיבציה לפיתוח מומחיות (פיתוח חשיבה) שנמדדה בשאלון
העמדות בשלב הפרה עבור סטודנטים ממכללה זו אמנם הייתה נמוכה יחסית לממדים האחרים
אולם גבוהה בצורה מובהקת מזו שנמדדה בקרב סטודנטים ממכללת  LFוסייעה להם כנראה
בפיתוח החשיבה הטיעונית.
ממצאים אלו ניתן להסיק כי עיצוב יחידת הלימוד הוא גורם חשוב בפיתוח החשיבה הטיעונית
אולם לתפיסת הלמידה המניעה את הלמידה ישנה השפעה רבה על איכות הביצועים .מוטיבציה
לפיתוח מומחיות (פיתוח חשיבה) חיונית לפיתוח חשיבה טיעונית.
ממצאים אלו ניתן להסיק מספר מסקנות לגבי הצורך בביצוע שינויים ביחידת הלימוד המקורית והן:
א .חוסר הבנת מהותם של המושגים "טיעון מדעי" ו"מרכיב הסיבתיות" דורש הבנייה מטה
אסטרטגית מפורשת של מושגים אלו.
ב .מכיוון שתפיסת הלמידה ותפיסת המסוגלות העצמית מעוגנת בידע המטה קוגניטיבי של
התלמידים יש לנסות ולהעלות בצורה מפורשת את תפיסת הלמידה בה אוחזים
הסטודנטים ביחס לתפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד ובכך לסייע בצמצום
הדיסוננס הרגשי והקוגניטיבי שמקורו בהבדלים בין תפיסות הלמידה (במיוחד בקרב
סטודנטים בעלי ידע קודם).
ג .הוראה בקבוצות בהן לא קיים פער ההתחלתי משמעותי מבחינה קוגניטיבית בין
המשתתפים יכולה לצמצם את הקושי הרגשי.
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 .1ספירלת פיתוח והערכה שנייה
 .1.1הקדמה
על סמך המסקנות שהוסקו מספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה הוחלט לשלב ביחידת הלימוד
שעוצבה בספירלת הפיתוח השנייה פעילויות שאמורות להוביל להבנה מעמיקה של המונח טיעון
מדעי בקונטקסט גיאולוגי על ידי יישומו של המודל להוראה מטה אסטרטגית מפורשת ( & Zohar
 .)Ben David, 2008; Ben David & Zohar, 2009ההבניה המטה-אסטרטגית של הטיעון המדעי
נעשתה בשני שלבים :השלב הראשון התמקד בהנחיית כל תלמיד להבניית מודל חשיבה גרפי מטה-
קוגניטיבי אישי של טיעון מדעי .הבניית מודל החשיבה הגרפי הייתה בהשראתו של מודל הטיעון
של ( Toulmin (1958המדגיש את נוכחותו של מרכיב הסיבתיות בנוסף לתצפיות והמסקנות .מודל
זה לא הוצג בפני התלמידים אלא נבנה על ידם בהנחיית המורה .המודל הגרפי מבטא מודל חשיבה
חזותי מטה-קוגניטיבי של הטיעון המדעי המהווה רפלקציה חזותית עבור התלמיד והמורה לגבי
הבנת מהותו של הטיעון המדעי .בשלב השני היווה מודל החשיבה הגרפי בסיס לניסוח טיעון בצורה
מילולית .ההוראה המטה-אסטרטגית כללה את הדגשת חשיבותה של מיומנות הטיעון בהקשר
הנלמד ובהקשרים רחבים יותר בצורה מפורשת כדי לחזק את הבנת מהותו של הטיעון ולעודד את
תהליך ההעברה של מיומנות כתיבת הטיעון המדעי מהתחום הנלמד לתחומי דעת אחרים .כמו כן,
ההוראה המפורשת כללה גם הבנייה ברמה המטה-קוגניטיבית הקשורה בתפיסת הלמידה של
הסטודנטים .תפיסת הלמידה של הסטודנטים הועלתה בצורה רפלקטיבית כדי לעמתה מול תפיסת
הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד בניסיון לצמצם את הפערים בין תפיסות למידה אלו
העלולים ליצור דיסוננס קוגניטיבי רגשי ולהשפיע על יעילותו של תהליך הלמידה .בשל יעילותה של
העבודה העצמית של הסטודנטים ,שנמצאה בספירלת הפיתוח וההערכה הקודמת ,בפיתוח תפיסת
למידה ממוקדת הבנה הוחלט לצמצם למינימום את ההוראה הפרונטאלית בספירלת הפיתוח
השנייה .לשם כך ,צומצם היקף הנושאים בהם עוסק הקורס.
ספירלת הפיתוח וההערכה השנייה הופעלה בשנת תשע"ג .המדגם בשנתון זה כלל  51סטודנטים
משלוש מכללות שונות (( )HZ ,LF ,BGטבלה  .)6.0המדגם ממכללת  BGכלל  0נשים מהחוג
ללימודי ארץ ישראל ,המדגם ממכללת  HZכלל  31נשים מהחוג ללימודי ארץ ישראל וממכללת LF
 03גברים (בניגוד לקבוצה בשנתון תשע"ב בה השתתפו רק נשים) 2 ,מהחוג למדעים ו 1-מהחוג
לגיאוגרפיה .שלוש סטודנטיות ממכללת  HZוסטודנטית אחת ממכללת  BGהיו שייכות לתכנית
המצוינים .לפני הפעלת יחידת הלימוד חולקו שאלונים הזהים לאלו שחולקו בספירלת הפיתוח
הקודמת .המעקב אחר התפתחות החשיבה הטיעונית נערך על ידי ניתוח רצף הטיעונים המדעיים
שנבנו על ידי כל תלמיד בתהליך הלמידה ,ניתוח שקלוטים של השיעורים בכיתה ,ניתוח ראיונות
עומק במהלכם ניסו הסטודנטים לשחזר את תהליך הלמידה (הסטודנטים מופיעים בשמות
בדויים) .בתום תהליך הלמידה חולקו שאלוני פוסט בתוספת משוב.
הערכת תפיסת הלמידה של הסטודנטים התבססה על ממצאי השאלונים בטריאנגולציה עם תיעוד
הלמידה בכיתה.
להלן פרוט הממצאים שנאספו עבור ספירלת הפיתוח וההערכה השנייה.
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 .1.1ניתוח שאלוני הפרה
זיהוי מרכיבי החקר
תוצאות השאלון הבוחן את יכולת זיהוי מרכיבי החקר (תצפית ,מסקנה ,השערה) בהקשרים
כלליים מופיעות בטבלה ( 2.0נספח  .)0הממוצע הכללי שהתקבל עבור ספירלת הפיתוח וההערכה
השנייה הוא  88ביחס ל 80-בספירלת הפיתוח והערכה הקודמת .הערך הגבוה ביותר התקבל עבור
סטודנטים ממכללת ( )16( BGהמדגם בשאלוני הפרה כולל  1סטודנטיות .שתי סטודנטיות הפסיקו
את לימודיהן בתחילת הסמסטר ולכן רק  0סטודנטיות מופיעות בהמשך תהליך הלמידה) .הערך
שהתקבל עבור סטודנטים ממכללת  )11( HZגבוה בצורה מובהקת מזה שהתקבל בשנתון הקודם
( . )2=8.53, P=0.01 ,05ערך זה גבוה (אמנם לא בצורה מובהקת )2=3.19, P=0.20 ,מזה
שהתקבל עבור מכללת  LFזאת בניגוד ליחס הפוך בין הערכים שהתקבלו עבור מכללות אלה בשנתון
הקודם (טבלה  3.0בעמ'  .)30עבור מכללת  LFהתקבל הערך הנמוך ביותר ( ,)82זהה לערך שהתקבל
בשנתון הקודם .בחינת הערכים שהתקבלו לפי חוגים בתוך מכללת  LFמראה כי הציון הממוצע של
סטודנטים מהחוג למדעים ( )00היה נמוך מזה של החוג לגיאוגרפיה ( )80אם כי לא נמצאה
מובהקות סטטיסטית ( )2=0.40, P=0.52זאת בניגוד לערכים הגבוהים והמובהקים שהתקבלו
בחוג למדעים ביחס לחוג לגיאוגרפיה בשנתון הקודם .על סמך ההבדלים שנמצאו בתוצאות שאלון
זה בין שני השנתונים לא ניתן לאפיין את המכללות או החוגים השונים ביחס ליכולת זיהוי מרכיבי
החקר לפני הפעלת יחידת הלימוד משום שאפיון זה משתנה משנתון לשנתון.
טבלה  :2.0ממוצע ( )%וסטיית תקן של שאלוני "מרכיבי החקר" כפי שחושבו עבור שאלוני הפרה N=32
ומכללות )BG(N=9), HZ(N=25) LF(N=13, NLFSC=4, NLFGE=9
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תפיסת הלמידה והמוטיבציה ללמידה של הסטודנטים
 .1.1.1.1הגדרת ההצלחה בתום לימודי המכללה
התפלגותן של הקטגוריות להצלחה מופיעה בטבלה  .2.6רוב התשובות כללו יותר מקטגוריה אחת.
הנתונים מייצגים  20סטודנטים ו 018-תשובות.
על פי הממוצע הכללי ניתן לראות כי "רכישת ידע" ו"הכשרה להוראה" הם מדדי ההצלחה
המשותפים למספר הסטודנטים הרב ביותר .אחריהם ,נמצאת קטגורית "ממוצע ציונים גבוה".
"רכישת כלים" ו"הנאה ומיצוי עצמי מלימודים" נמצאות מתחת והקטגוריות "קבלת תואר
ראשון /תעודת הוראה" ו"מעבר לתואר שני" מדורגות אחרונות .חלוקה לפי מכללות מראה כי
קיים הבדל מובהק בין המכללות ( .)2=39.88, P=0.02ניתן לראות בטבלה  2.6כי הדרוג הכללי
תואם לדרוגים שהופיעו במכללות  LFו HZ -אולם אינו מייצג את הדרוג שהופיע במכללת BG
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הקטגוריה המשותפת למספר הסטודנטים הגדול ביותר במכללת  BGהיא מעבר לתואר שני
ואחריה מופיעות "רכישת ידע"" ,רכישת כלים" וממוצע ציונים גבוה"" .הכשרה להוראה" ו"הנאה
ומיצוי עצמי מהלימודים" מדורגות במקום האחרון.
טבלה  :2.6התפלגות הקטגוריות השונות להצלחה ( )%בתום לימודי המכללה ,שאלוני פרה ,ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ( )N=47ומכללות )BG(N=9), LF(N=13), HZ(N=25

No.
0
6
3
2
5
2
0
8

קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
סיום תואר ראשון בזמן
ממוצע ציונים גבוה
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
רכישת ידע
רכישת כלים
מעבר לתואר שני
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים

BG
66
1
33
00
33
33
22
00

LF
63
1
22
20
55
63
1
63

HZ
8
2
28
22
06
36
02
62

כללי
05
6
21
21
55
31
00
60

גם בספירלת פיתוח והערכה זו ,כמו בקודמת ,עולה כי "רכישת ידע" מתייחסת לקטגוריות הנמוכות
על פי מערכת המיון של ):Marton, Dall´Alba, & Beat (1993
למידה כהוספת ידע:
"הצלחה מבחינתי זה ידע נרחב של כל הקורסים...לאהוב את החומר ולהצליח
להעביר אותו לתלמידים בצורה מעניינת" ( ,HZתשע"ג).
"שאני ארגיש בטחון ללמד את התחומים שלמדתי...שארגיש שרכשתי ידע מקיף
ומבוסס ,BG( ...תשע"ג).
למידה כזכירת ידע
"שאני אזכור את החומר כמה שיותר טוב ולא אשכח אותו"( ,HZתשע"ג).
למידה כיישום ידע
"להרגיש עשירה בידע...שהחומר שקיבלתי במכללה יעזור לי בעבודות בנושאים
חיצוניים" ( ,HZתשע"ג).

למידה כהבנת ידע
"מקצועיות והבנה יותר גדולה בנושאים שאני לומדת ומתעסקת בהם ( ,HZתשע"ג).
"קניית הבנה כללית /תפיסה רחבה בנושאים שלמדתי ( ,HZתשע"ג).

בניסוחים השונים בולטת תפיסת הלמידה של הסטודנטים הרואה בלמידה קליטת מידע ובתהליך
ההוראה העברת מידע זה לתלמידים.
על פי הניסוחים שהופיעו עולה כי הקטגוריה "רכישת כלים" מתייחסת במכללות  LFו HZ -לכלים
להוראה:
"לצאת עם כלים חדשים ומשודרגים כיצד ללמד ולחנך בני אדם" ( HZתשע"ג)
"רכישת כלים ומידע שיסייעו לי ללמוד וללמד אחרים בצורה יעילה" ( ,LFתשע"ג).

בניגוד לדרוגה של הקטגוריה "רכישת כלים" במכללת  HZו LF-במקום הרביעי ,במכללת BG
קטגוריה זו דורגה במקום השני ומתייחסת לאו דווקא לכלים להוראה:
"יחשב לי הצלחה שאדע טוב ואפילו טוב מאוד את החומרים אותם למדתי ,שיהיו לי
כלים מעשיים ללימוד החומרים שלמדתי"( ,BGתשע"ג).

ציונים גבוהים משקפים לדעתם את רמת הידע כפי שהדבר שבא לידי ביטוי בניסוחים המופיעים
בשאלון המדרג את מטרות הלמידה המופיע בהמשך:
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"זה נחמד לקבל ציונים גבוהים שבדרך כלל מקבלים על ידיעה והבנה טובה של חומר
אך אין זו מטרה בפני עצמה" (, BGתשע"ג).
"כאשר אני מבינה את החומר טוב אוכל להשתמש בו אחר כך ולהצליח במבחנים"
( ,HZתשע"ג).

כפי שעולה משאלון זה ,ניתן לתאר את תפיסת הלמידה של הסטודנטים ממכללות  LFוHZ-
כתפיסה ממוקדת ידע .הקטגוריות "רכישת ידע" ו"ממוצע ציונים גבוה" ו"הכשרה להוראה או
תפקיד חינוכי" ,משקפות מוטיבציות המאופיינות בהפגנת יכולת ובמוטיבציה חיצונית על אף
שהאחרונה יכולה להיות מונעת גם על ידי מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית.
בקרב הסטודנטים ממכללת  BGבולטות מאוד הקטגוריות ההישגיות (מעבר לתואר שני ,ממוצע
ציונים גבוה) המשקפות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .תפיסת הלמידה של
הסטודנטים ממכללת  BGגם היא ממוקדת ידע אולם ניתן להבחין גם במרכיבים המתייחסים
להבניית הבנה (רכישת כלים) ולכן גם במוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות" .הכשרה
להוראה או תפקיד חינוכי" היא מטרה משנית ביותר ביחס לחשיבותה הרבה בקרב הסטודנטים
מהמכללות האחרות.
 .1.1.1.1מוטיבציה ללימודים ותפיסת למידה (עמדות)
טבלה  2.3מציגה את ממוצעי חמשת הממדים ( )0-5השונים שנבחנו בשאלון העמדות המשקפים
את המוטיבציה ללימודים של הסטודנטים ואת תפיסת הלמידה שלהם (נספח  6סעיף ב).
מהטבלה ניתן לראות כי עמדות הסטודנטים כלפי כל הממדים נמצאות בחלק החיובי של הסקלה.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המכללות .הממד הבולט ביותר הוא למידה לשם הבנה ,בעוד
שהערך הממוצע הנמוך ביותר התקבל עבור למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות .המטרות הקשורות
במיומנויות ( )2,5והישגיות דורגו במקומות נמוכים יחסית .הערך הנמוך שהתקבל עבור "למידה
הישגית" אינו תואם את מיקומה הגבוה של הקטגוריה "ממוצע ציונים גבוה" שהופיעה בדירוג
בסעיף הקודם .כמו כן ,המובהקות הסטטיסטית שהתקבלה עבור "למידה לפיתוח יכולת הבעה"
היא גבולית וקשורה להבדל בין הערך הנמוך שהתקבל במכללת  )3.1( HZביחס לשתי המכללות
האחרות ( .)3.2נמצא הבדל מובהק ביחס לממד ( 0למידה הישגית) בקבוצת הסטודנטים ממכללת
 LFבין הסטודנטים מהחוג לגיאוגרפיה ( )6.8לבין הסטודנטים מהחוג למדעים (2=4.41 ( )3.0
 .)P=0.03כמו כן ,ממד ( 2למידה לפיתוח חשיבה) היה גבוה בצורה מובהקת בשאלונים של
סטודנטים ממכללת  LFמספירלת הפיתוח והערכה הנוכחית ביחס לספירלת הפיתוח וההערכה
הקודמת (.)2=4.23 P=0.03
טבלה  :2.3ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Kruskal Wallisשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  ,)0-5שלב הפרה,
ספירלת פיתוח והערכה שניה ) N=47) ,ושל המכללות ).BG(N=9), LF(N=13), HZ(N=25

No
0
6
3
2
5
2

הממד
למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולת הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

כללי
HZ
LF
BG
std. M std. M std. M std. M
1.0 3.6 1.8 3.0 1.5 3.2 1.0 3.6
1.5 2.0 1.2 2.6 1.0 2.6 1.5 2.6
1.5 3.6 1.5 6.1 1.0 3.0 1.2 3.0
1.0 3.3 1.0 3.2 1.1 3.2 1.0 3.2
1.8 3.1 1.0 3.2 1.2 3.2 1.8 3.3
1.0 3.8 1.5 3.8 1.2 2.0 1.2 3.1
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2

P

0.58
1.32
3.12
6.11
5.22
1.80

1.25
1.82
1.60
1.63
1.15
1.22

על סמך ההסברים שהופיעו בחלק הבא של השאלון (ראה סעיף  2.6.6.3להלן) הבנת החומר
משמעותה קליטת מידע ולכן המוטיבציה הבולטת ביותר בשאלוני העמדות היא מוטיבציה להפגנת
יכולת או מוטיבציה חיצונית .דרוגה של הלמידה ההישגית ,המונעת גם היא על ידי מוטיבציות
דומות ,נמוך בניגוד לדרוגה הגבוה כקטגוריה להצלחה בלימודי המכללה (טבלה  .)2.6פער זה תועד
גם בספירלת הפיתוח וההערכה הקודמת .הממדים המשקפים מוטיבציה לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית (פיתוח חשיבה ,פיתוח יכולת הבעה ,סיפוק עניין וסקרנות) נמוכים בצורה
משמעותית.
 .1.1.1.2דירוג מטרות הלמידה
טבלה  2.2מציגה את ממוצעי התפלגות בחירות המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות של
הסטודנטים כפי שהופיעו בשאלוני הפרה (נספח  6סעיפים ג' ,ד') .הבדלים מובהקים נמצאו בין
המכללות השונות ביחס לדרוג מטרות הלמידה החשובות ביותר ) (2=47.05, P=0.0009אולם
לגבי דירוג המטרות הכי פחות חשובות לא נמצאו הבדלים מובהקים ).)2=23.46, P=0.31
המטרות שדורגו כחשובות ביותר בדירוג הכללי הן "קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון" (מטרה )2
ו"הבנת החומר" (מטרה  .)6סיפוק הסקרנות ופיתוח חשיבה נמצאות בעדיפות נמוכה יותר ומתחתן
מטרות הקשורות בפיתוח יכולת הבעה והשגיות .חלוקה לפי מכללות מראה כי המטרות החשובות
ביותר שנבחרו במכללת  LFתואמות את הדרוג הכללי אולם במכללת  BGהמטרות שדורגו
ראשונות הן קבלת תואר ראשון ותעודת הוראה ופיתוח החשיבה ואילו במכללת  HZקבלת תעודת
הוראה ותואר ראשון וסיפוק הסקרנות.
טבלה  :2.2התפלגות המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות ( ,)%שלב הפרה ,ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ) (N=47והמכללות ).BG(N=9), LF(N=13), HZ(N=25
פחות חשובה
חשובה ביותר
המטרה
No.
0
6
3
2
5
2
0

קבלת ציונים גבוהים במבחנים
הבנת החומר
סיפוק הסקרנות
פיתוח חשיבה
פיתוח יכולות הבעה
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
אחר

LF

BG

HZ

כללי

LF

BG

HZ

כללי

8
26
8
8
1
00
8

1
52
00
52
00
52
00

06
32
21
36
2
28
8

1
20
32
31
2
50
1

00
1
30
63
38
8
8

20
1
33
1
52
00
1

56
8
02
06
52
36
2

26
2
63
66
50
60
2

"קבלת תעודת הוראה ותואר ראשון" מדורגת כמטרה החשובה ביותר עבור כל הסטודנטים ,לעומת
דירוגה הנמוך ביותר כקטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה (טבלה .)2.6
"בסופו של דבר המטרה העיקרית זה התואר .אין ספק שאני נהנית גם מהלימוד
המעשיר ,אבל זה העיקר" ( ,HZתשע"ג).
"אני חושבת שמי שמגיע למכללה ולכל מוסד אקדמאי זה על מנת לקבל תעודת
הוראה /תואר ראשון .כך גם אני מגיעה למכללה גם על מנת לקבל תואר" (,BG
תשע"ג).
"האישור הפורמלי חשוב במוסדות הוראה רשמיים ולכן אי אפשר לוותר עליו למרות
שאינו מייצג בהכרח איכות" ( LFתשע"ג).

"הבנת החומר" דורגה גם היא במקום גבוה .על סמך ההסברים שנכתבו על ידי הסטודנטים עולה
כי הבנת החומר מתייחסת לקליטת מידע :
22

"אני רוצה להבין ולדעת את הנושאים שבחרתי ללמוד ואיתם לגשת לתלמידים/
ציבור /אנשים ולהעביר את מה שאני מאמינה בו" ( ,HZתשע"ג).
"אני באמת רוצה לדעת ואם אני אבין יש סיכוי גדול יותר שזה יחרט אצלי ואזכור
את החומר המעניין שרציתי ללמוד .אם אבין ,אוכל להסביר יותר טוב" ( ,HZתשע"ג).
גם בשאלונים בהם סומנו מטרות אחרות כמטרות החשובות ביותר "קליטת מידע" מופיעה כמטרה

סמויה בתוכן .למשל:
במטרה "למידה לפיתוח חשיבה" כמטרה הכי פחות חשובה נכתב:
"אני יודעת לחשוב לבד וע"י הלמידה אני רק מקבלת מידע" ( ,HZתשע"ג).
במטרה "ללמידה פיתוח יכולת הבעה" כמטרה הכי פחות חשובה נכתב:
"יש לי יכולת הבעה סבבה .עם הידע כבר לבד זה מגיע .זה לא המטרה ,זה מתלווה"
( ,HZתשע"ג).
במטרה " למידה לסיפוק הסקרנות" כמטרה הכי פחות חשובה נכתב:
"אני לומדת בשביל לדעת יותר ולא בגלל סקרנות" ( ,HZתשע"ג).
בשאלונים בודדים נראה כי "הבנה החומר" התפרשה לא רק כקליטת מידע אלא כהבנה מעמיקה

של החומר:
"כשאני לומדת אני רוצה להבין את החומר לעומק לא סתם לשנן בע"פ מה שהמרצה
אמר .ככה זה לדעתי למידה אמיתית" ( ,BGתשע"ג).
כמורה ,הרחבת הידע והבנתו לעומק בצורה עמוקה חשובה מאוד" (ברוך ,LF ,תשע"ג).
נדיר למצוא בין השאלונים בחירה במטרה "למידה לפיתוח חשיבה" כמטרה החשובה עם הסבר
התואם את המטרה:
"את החומר שוכחים אך הכלים נשארים ואיתם אפשר להשתמש בחיים" (בתיה,HZ ,
תשע"ג).
גם בשנתון תשע"ג ,כמו בשנתון הקודם ,עולה מההסברים שהופיעו כי חלק מהסטודנטים אינם

רואים במיומנויות כמו "פיתוח יכולת חשיבה"" ,פיתוח יכולת הבעה" ו"סיפוק הסקרנות" חלק
מתהליך הלמידה בכלל או חלק מהכשרתם להוראה במכללה:
"סקרנות אפשר לספק גם באינטרנט או בקריאת ספרות באופן עצמאי ועל כן זוהי
מטרת למידה פחות חשובה מבחינתי "( ,LFתשע"ג).
"לימוד גמרא מפתח חשיבה .את הלימוד הזה אני משלים בישיבה" ( ,LFתשע"ג)
"אני לא רואה בלימודי הגיאוגרפיה כלי לפיתוח החשיבה" ( , LFתשע"ג).
"למידה לפיתוח יכולת הבעה" מוקמה כמטרת הכי פחות חשובה .אחת הסיבות החוזרות על עצמן
לגבי חוסר חשיבותה של מטרה זו היא התחושה בקרב הסטודנטים כי יכולת ההבעה שלהם טובה.
"אינני מאמין שאני זקוק לשיפור היכולות הדרמטיות או ההבעות שלי .יתכן ואני
זקוק למתודות הוראה נוספות" ( ,LFתשע"ג).
"אני לא לומדת כדי לפתח את יכולת ההבעה שלי אלא כדי שיהיה לי מה להביע-
לרכוש ידע .אין לי בעיה עם הבעה" ( ,BGתשע"ג).
"אני מרגישה שיכולת ההבעה שלי טובה ולכן זה לא רלוונטי לי כ"כ ( ,HZתשע"ג).
כמו כן אין הם רואים את פיתוח יכולת ההבעה כחלק מתהליך הלמידה:
"הלמידה איננה מפתחת את יכולת ההבעה שלי" ( ,HZתשע"ג).
"יכולת ההבעה אינה קשורה באופן ישיר ללימודים .בלימודים יותר מקשיבים
ומקבלים מאשר מביעים" ( ,HZתשע"ג).
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חלקם אינם רואים במסגרת לימודיהם במכללה מקום המאפשר פיתוח יכולת ההבעה:
"יכולת ההבעה יכולה להיות מפותחת לא רק על ידי לימודים במכללה" ( ,LFתשע"ג).
"אני לא חושבת שלמידה מקורס מפתחת את יכולת ההבעה שלי .ביחוד שרוב הזמן
המרצה מדבר" ( ,HZתשע"ג).
בניסוחים רבים ניתן להבחין בתפיסת הלמידה של הסטודנטים הרואה בתהליך הלמידה קליטת

מידע ולכן הם אינם רואים קשר בין פיתוח מיומנות כמו הבעה לתהליך הלמידה.
"קבלת ציונים גבוהים" מופיעה גם היא בתחתית הדירוג של המטרות החשובות ביותר ובראש
הדרוג כמטרה הכי פחות חשובה לעומת מיקומה הגבוהה בקטגוריות להצלחה בלימודים (טבלה
 .)2.6בנימוקים שנוסחו ביחס למיקומה הנמוך טוענים הסטודנטים כי "קבלת ציונים גבוהים" אינה
מטרת למידה עבורם:
"זה לא מטרה זה אמצעי כדי לגמור את התואר" ( HZתשע"ג).
"זו לא מטרה .זה בסופו של דבר תוצאה של התייחסות רצינית ללמידה" ( ,LFתשע"ג)
"המטרה היא לא הציון אלא הדרך שעברתי והחומר שקיבלתי" ( ,HZתשע"ג).
המטרות שדורגו כחשובות ביותר עבור מספר הסטודנטים הגדול ביותר הן קבלת תעודת

הוראה/תואר ראשון ורכישת מידע ,מטרות המייצגות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת
יכולת המושפעות מתפיסת למידה ממוקדת מידע .אולם ,ניתן להבחין במכללות  BGו HZ-גם
במוטיבציה לפיתוח מומחיות (פיתוח חשיבה) ומוטיבציה פנימית (סיפוק הסקרנות) בהתאמה .אלו
מעידות על מרכיבים הקשורים בתפיסת למידה לבניית הבנה .על סמך ההסברים שנכתבו ,בכל
המכללות בולטת תפיסת למידה ממוקדת מידע הרואה בתהליך הלמידה קליטת מידע ובתהליך
ההוראה העברתו הלאה.
 .1.1.1.1סיכום
תפיסת הלמידה הבולטת בקרב הסטודנטים ממוקדת מידע .תהליך הלמידה ניתפס כהעברת מידע
על ידי המורה וקליטתו על ידי התלמיד .פיתוח מיומנויות וסיפוק עניין וסקרנות אינם נתפסים
כחלק מתהליך הלמידה בכלל או מלמידה במוסד להכשרת מורים .תפיסה זו מניעה מוטיבציה
חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .במכללת  BGנמצא מרכיב הישגי ומרכיב הקשור בהבניית
הבנה (פיתוח חשיבה) המעיד על מוטיבציה לפיתוח מומחיות .במכללת  HZנמצא מרכיב המעיד על
מוטיבציה פנימית (עניין וסקרנות) .דרוגה של המוטיבציה ההישגית בשאלון הראשון (הצלחה
בסיום לימודי המכללה) היה גבוה בניגוד לדרוגה הנמוך בשאר השאלונים.
תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
ממד ( 2טבלה  )2.3מייצג את תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים (נספח  6סעיף ב) .ערך זה
גבוה יחסית ( .)3.1לא נמצא הבדל מובהק בין המכללות .המוטיבציות המרכזיות המאפיינות את
מרבית הסטודנטים ,כפי שנמדדו בסעיף הקודם ,הן מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת
ולכן נראה כי המסוגלות העצמית הגבוהה שנמדדה מניעה מוטיבציות אלה.

 .1.2תיעוד תהליך הלמידה
תהליך הלמידה התבצע על פי השלבים הבאים (נספחים :)3-8
שלב  :0הכרות עם כלי מחקר ותהליכי חקר בסיסיים בתחום הגיאולוגיה.
שלב  :6הגדרת מרכיבי החקר.
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שלב  :3הבניית מודל חשיבה של תהליך החקר.
שלב  :2הבניית מודל חשיבה של טיעון מדעי.
שלב  :5הוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי ותפיסת הלמידה להבניית הבנה.
שלב  :2מעבר מתיאור גרפי של טיעון מדעי לתיאור מילולי.
שלב  :0כתיבת דוח סיור.
להלן פרוט שלבים אלו:
שלב  :1הכרות עם כלי מחקר ותהליכי חקר בסיסיים
תיאור הפעילות מופיע בסעיף  3.6.0בעמ' .32
תוצאות
הפעילות התבצעה בקבוצות .המורה עבר בין כל הקבוצות כדי לסייע בהבנה מדויקת של אופן ביצוע
הבדיקות והתוצאה המתקבלות ובשלב מאוחר יותר לוודא שהסטודנטים הגדירו את הסלעים
נכונה (הנחת הסלעים בצורה נכונה על גבי הכרטיסיות המתאימות) .במספר קבוצות לא כל הסלעים
הוגדרו נכונה והיה צורך בחיזוק ההכרות עם כלי המחקר.
שלב  :1הגדרת מרכיבי החקר
תיאור הפעילות מופיע בסעיף  3.6.6בעמ' . 20
תוצאות
הפעילות התבצעה בקבוצות .המורה עבר בין הקבוצות כדי לחזק את ההבנה של הסטודנטים לגבי
המונחים סלע ומינרל וההבדל ביניהם ולוודא שהרצף הלוגי המאפיין את מקרי החקר הובן:
מ* .באיזה סלע יש שני מינרלים?
ס* .0בסלע הזה.
מ .איך קוראים לו?
ס .0חוואר.
מ .איזה מינרלים יש בו?
ס.0קלציט ומלח האכל.
מ .איך יודעים?
ס :0בדיקה.
ס :6זה אינו תוסס אבל עיסתי [מינרל חרסית] ,וזה תוסס ולא עיסתי [מינרל קלציט]
וזה יש לו שתי התכונות ביחד [סלע חוואר].
מ .מה התכונות של החוואר?
ס :תוסס ועיסתי.
מ .אז מה זה אומר ממה הוא בנוי?
ס .ממינרל שהוא תוסס וממינרל שהוא עיסתי.
מ .מי המינרל שתוסס?
ס .קלציט.
מ .ומי המינרל שהוא עיסתי?
ס .חרסית.
*מ=מורה ס=סטודנט
בשלב זה תועדו  20תרגילים המייצגים סטודנטים ממכללות  HZו.LF-
כל הסטודנטים הצליחו לבצע סינתזה של מקרי החקר ולענות נכונה על שאלת החקר (ממה נובעות
תכונות הסלעים) .הפעילות שהייתה מבוססת על התנסויות מוחשיות וחזרה על עצמה יצרה הבנה
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מעמיקה של המושגים מינרל וסלע והקשר ביניהם .כל הסטודנטים הצליחו למלא את המילים
החסרות בפסקאות  0-2בצורה נכונה ללא עזרתו של המורה.
שלב ארגון הפסקאות על סמך כותרות מרכיבי החקר (משימה  )5נעשה ברוב הקבוצות בצורה
עצמאית .תועדו שלוש קבוצות ( 6ממכללת  LFו 0-ממכללת  )HZשהיו זקוקות לעזרתו של המורה
בהבנת מהות המשימה ולתווכו בהתאמת תוכן הפסקה לכותרת המייצגת את מרכיב החקר
המתאים:
ס :0זה נכון? זה התצפית שהתכוונת?
ס :6חרסית הוא המינרל היחידי העיסתי וקלציט הוא המינרל היחידי שתוסס.
מ :זה מה שראיתם?
ס :6כן...רגע ,מידע נוסף זה שלא רואים בחוואר את החלקיקים ואז הסקנו שבקלציט
ובחרסית החלקיקים קטנים .זה נכון? זה הגיוני? זה מה שרצית?
מ :בקשתי לסכם את הקטע.
ס :3נו זה מה שעשינו בקטע .2
ס :6סלע החוואר תוסס בחומצה מלחית מהולה.
מ :המשפט הזה הוא תצפית ,מסקנה או מידע נוסף?
ס :6זה תצפית.
מ :זה אני רואה ,זה תצפית.
ס :3מידע נוסף זה שלא ראינו את החלקיקים?
מ :שלא ראינו את החלקיקים ,מה זה ,תצפית ,מסקנה או מידע נוסף?
ס :3זה גם תצפית.
ס :2תצפית אחרת.
ס :0אז מה זה המידע הנוסף?
ס :3זה משהו שאומרים לך ,תדע לך שזה המינרל היחיד ,או קי?
ס :0ואז המסקנה היא שהחוואר בנוי או מורכב מהקלציט והחרסית.
ס :0הבנתי.
ס :6אה????
הערכת ניסוח מרכיבי החקר
הערכת ניסוח מרכיבי החקר כפי שהופיעו במשימה  5מופיעה בטבלה  .2.5בכל התרגילים ממכללת
 LFניסוח מרכיבי החקר היה נכון ( 2תרגילים המייצגים  03סטודנטים) .במחצית מהתרגילים
שהוגשו ממכללת  05( HZמתוך  )68נוסחו כל מרכיבי החקר בצורה נכונה .טעויות הופיעו ב 3-מתוך
 0קבוצות עבודה ( 03סטודנטים מתוך  )68בכל אחת מהן הופיעה טעות זהה בכל התרגילים .הקושי
בלט במיוחד בהגדרה נכונה של התצפיות ( )00%והמידע הנוסף (.)22%
בשקלוט שהופיע למעלה ניתן להבחין כי סטודנט ( 0ס )0הבין את דרישות המטלה בתיווכו של
המורה אולם סטודנט ( 3ס )3לא הבין אותה כראוי .נראה ,כי הגשת תרגילים בקבוצות אינה
משקפת נכונה את הבנתם של כל אחד מחברי הקבוצה ולכן לא ברור עד כמה משקפת הצלחה של-
 011%ברמת הביצועים שהוגשו ממכללת  LFאת ההבנה של כל סטודנט בנפרד.
לאחר תיקון התרגילים שהוגשו ממכללת  HZעלה מספר התרגילים בהם זוהו מרכיבי החקר נכונה
ל  65( 81%-מתוך  .)68חלק מהתיקונים הוגשו בקבוצות.
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טבלה  : 2.5הערכת מרכיבי החקר ( )%על סמך כותרות מרכיבי החקר ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה
(משימה  )N=41) )5ושל המכללות ).HZ(N=28), LF(N=13

מכללה
כללי

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
81
011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
11
18

מידע נוסף
ניסוח
הופעה
טוב
02
18

תשובה
טובה
*)13( 28

LF

011

011

011

011

011

011

011

HZ

011

00

12

82

12

22

*)81( 52

*המספרי ם בסוגריים מייצגים תרגילים לאחר תיקון

זיהוי לא נכון של מרכיבי החקר מעיד על חוסר הבנת מהותם של מרכיבי החקר ,קושי בהבנת מהותו
של תהליך החקר ,הרצף הלוגי המאפיין אותו וקושי בביצוע אנליזה פשוטה של פירוק מקרה חקר
למרכיביו .יכולות אלה חיוניות להמשך תהליך הלמידה .הממצאים מראים כי בתום פעילות זו כ-
 01%מהסטודנטים היו בעלי היכולות הנדרשות אולם תווכו של המורה שיפר הישגים אלו (.)13%
הגשת משימה  5ותיקונה נעשתה בקבוצות ולכן לא קיימת וודאות מלאה לגבי השגת הבנתו של כל
תלמיד ומידת מוכנותו להתקדם לשלב הבא בתהליך הלמידה .משום כך עדיף לבצע את פעילויות
הסיכום בצורה עצמאית על ידי כל תלמיד בנפרד.
השוואה בין תוצאות שאלוני הפרה ביחס לזיהוי מרכיבי החקר בהקשרים כלליים (טבלה )2.0
מראה כי הישגיהם של סטודנטים ממכללת  HZהיו גבוהים מאלו של מכללת  LFלפני הפעלת
התוכנית .ההצלחה בהגדרת מרכיבי החקר בהקשר יום יומי אינה מנבאת את ההצלחה בזיהוי
מרכיבי החקר בהקשר גיאולוגי.
רפלקציה של תהליך הלמידה
מספר סטודנטים ממכללת  HZהביעו חוסר שביעות רצון מהפעילות בטענה שהיא אינה מתאימה
לרמתם .מדבריהם של סטודנטים אלו משתמע כי המשימות קלות מדי עבורם ,אולם בדיקת
הת רגילים שלהם מעלה כי דווקא הם שייכים לקבוצת הסטודנטים שלא הצליחו במשימת שכתוב
מרכיבי החקר בתוך התבנית המוכנה .נראה כי סביבת למידה המשלבת עבודה בקבוצות בהנחיית
דפי עבודה מעוצבים וכוללת עבודת חקר המשלבת אמצעי המחשה ,נתפסת בעיניהם כילדותית.
דבר זה מהווה עבורם מחסום למעורבותם בתהליכי למידה המתרחשים בסביבת למידה כזו אולם
כוללים ביצועים הדורשים רמות חשיבה גבוהות.
מספר סטודנטיות נוספות ,שעברו קורס להכשרת מדרכי טיולים ,והיו בטוחות שיש להן יתרון ביחס
לסטודנטיות האחרות ,הופתעו לגלות לאחר תיקון התרגילים שיש להן קושי בביצועם.
זיו ,שעבדה בקבוצה זו ,והייתה כבר בתחילת תהליך הלמידה בעלת תפיסה הרואה בלמידה הבניית
הבנה ,מתארת את הקושי שהיה לחברותיה לקבוצה.
"בהתחלה נראה לי רצנו ,גם זה היה יחסית יותר פשוט החוברות האלה .אתה לוקח
עושה נננה ממשיך ,זה בריצה כזה .לא אהבתי את הריצה הזאתי אבל בסדר .אמרתי
לך ,בגלל שהיתי עם החבורת טיולים אז כאילו לכאורה להם כבר יש רקע...לא חושבת
שזה עזר להם...אתה יודע ,ופתאם אתה חסום ,אני יודע כבר ,ואז אתה לא כלי פתוח
פשוט להקשיב ולשמוע בן אדם שבאמת יכול לתת לך" (זיו ,HZ ,תשע"ג).

קושי זה נובע מתפיסת למידה ממוקדת ידע הרואה בידע יתרון אך זה לא עוזר כאשר הלמידה
מבוססת על תפיסת למידה להבניית הבנה ו עוסקת בפיתוח מיומנויות .הפער בין תפיסות הלמידה
גרם לקושי בביצועים הקוגניטיביים ולדיסוננס קוגניטיבי ורגשי.
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סיכום ממצאי שלב זה מופיעים בטבלה .2.2
טבלה  :2.2סיכום הביצועים שלב  )%( 6ספירלת פיתוח והערכה שנייה ( )N=41ושל המכללות )LF(N=13
).HZ(N=28

ביצועים
תצפית
מסקנה
מידע נוסף
אנליזה :זיהוי מרכיבי החקר
סינתזה :תשובה לשאלת המחקר
תווך המורה

כללי
81
11
02
)13( 28
011
+

LF
011
011
011
011
011
+

HZ
00
82
22
)81( 52
011
+

שלב  -2הבניית מודל חשיבה של תהליך החקר
תיאור הפעילות
פעילות זו כוללת הבנייה מטה-אסטרטגית מפורשת של תהליך החקר וייצוגו בצורה גרפית.
הפעילות מבוססת על יכולות מטה קוגניטיבית הכוללות ביצוע רפלקציה של תהליכי החקר שבוצעו,
הכללתם (סינתזה) הבניית מודל חשיבה וייצוגו בצורה גרפית (נספח  2סיכום שאלה  .)0התנסות זו
מהווה פעילות מקדימה להבניה המטה אסטרטגית המפורשת לגבי הטיעון המדעי ,המופיעה בשלב
הבא.
התלמידים מתבקשים להבנות בעצמם מודל חשיבה המתאר את תהליך החקר שאפיין את
הפעילויות בשלב ( 6משימה  )2ולייצגו בצורה גרפית .סיכום הפעילויות משלבים  0-3מתבצע
במליאה וכולל סיכום הידע החדש שנרכש במהלך הפעילויות ורפלקציה של תהליך החקר
באמצעותו נרכש ידע זה בלווי ייצוגים גרפיים שונים שנבנו על ידי הסטודנטים במהלך הפעילות.
תוצאות
אף אחד מהסטודנטים לא התנסה קודם לכן במשימות מטה קוגניטיביות .סטודנטים ממכללת
 BGביצעו את המשימה בצורה עצמאית לגמרי לעומתם סטודנטים ממכללת  HZו LF-נדרשו
לתווכו של המורה בהבניית מודל החשיבה בכל קבוצות העבודה .התווך כלל הבהרה לגבי דרך
הייצוג הגרפית ובחלק מהקבוצות סיוע בתהליך ההכללה של מקרי החקר ובבניית רצף לוגי נכון.
הערכת הייצוגים הגרפיים
המדגם בשלב זה כלל  23תרגילים .ב 0-קבוצות מתוך ( 02ממכללות  HZו )LF-הופיעו ייצוגים
גרפיים זהים בקרב כל חברי הקבוצה .בשאר התרגילים ( )61הופיעו ייצוגים גרפיים מגוונים
המעידים על עבודה עצמית 63% ,מהם היו מושלמים ( 01מתוך  0% ,)23ממכללת  BGהמהווים
 50%מהסטודנטים ממכללה זו ו 02%-ממכללת  HZהמהווים  60%מהסטודנטים ממכללה זו.
תיאור מושלם כלל מודל מוכלל בו הופיעו מרכיבי החקר (תוצאת תצפית ,מידע נוסף ,מסקנה)
והיחס הנכון ביניהם (איור  .)2.0תיאורים אלו מבטאים את הבנת מהותם של מרכיבי החקר ,הרצף
הלוגי של תהליך החקר ,הכללתו ויכולת ייצוגו בצורה גרפית.
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איור  :2.0ייצוג גרפי המתאר הכללה של תהליך החקר ורצף לוגי נכון.

בקרב  00%מהסטודנטים שלא תארו נכונה את תהליך החקר ניתן לאתר מספר קשיים הקשורים
בביצועים קוגניטיביים ומטה-קוגניטיביים שבאו לידי ביטוי הן בתרגילים והן בפעילות בכיתה:
 .0קושי בביצוע תהליך הכללה של מקרי חקר רבים לתיאור כולל אחד (סינתזה)
(טבלה  ,2.0איור .)2.3 ,2.6
כמחצית מהסטודנטים ( 63מתוך  )23לא הצליחו לנסח את תהליך החקר בצורה כללית אלא
הדגימו תהליך חקר שביצעו .חלוקה לפי מכללות מראה כי מגמה זו מאפיינת פחות או יותר
את שלושת המכללות ,זאת בניגוד ל 011%-הצלחה בתהליך הסינתזה שבוצעה בשלב הקודם.
רמת הסינתזה במקרה חקר זה גבוהה יותר ולכן קיים קושי רב יותר בביצועה .לאחר תיקון
הופיעה הכללה נכונה ב 80%-מהתרגילים.
טבלה  :2.0הערכת המיומנויות הנדרשות לתיאור גרפי של תהליך החקר ( ,)%ספירלת פיתוח והערכה שנייה
) )N=43ושל המכללות ).BG(N=6), LF(N=12), HZ(N=26

מיומנויות
הכללה
הדגמה
רצף לוגי נכון
ייצוג גרפי
רצף לוגי נכון +תיאור גרפי
הכללה +רצף לוגי נכון +תיאור גרפי
הכללה +רצף לוגי +תיאור גרפי לאחר תיקון

כללי
20
53
58
00
52
63
80

BG
21
21
011
011
011
21
21

LF
26
58
26
20
33
83

HZ
22
52
58
88
26
60
85

סטודנטים ממכללות  LFו HZ-לא הבינו לאחר קריאה ראשונה כיצד ניתן לייצג בצורה גרפית
תהליך חקר.
"להגיד לצייר את התהליך שעברת זה כאילו ,השאלה הייתה מפוצצת ..לשחזר זה
סבבה אבל תצייר .אני יכולה לשחזר .הייתי אומרת תבני תבנית או משהו לא לצייר,
אולי ציור זה דבר מפחיד .תיאור גרפי זה עוד יותר מפחיד...מה אני יעביר את
המחשבות שלי לציור ,זה מה שמבהיל .אם תכתבי איך עבדת ,תכתבי את שלבי
העבודה זה הרבה יותר פשוט ...זה כולם ידעו לאמר פשוט כשאמרת תעשו את זה
התחלנו לשבור ת'ראש .זה לא היה ברור" (רחל , HZ ,תשע"ג).
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איור  :2.6ייצוג גרפי של תהליך החקר ללא הכללה.

 .6קושי בייצוגו הגרפי של תהליך החקר (איור .)2.3

איור  :2.3תיאור תהליך החקר ללא הכללה וללא ייצוג גרפי.

תיאור גרפי התפרש במקרים מסוימים כיצירת גרף הבנוי צירים או תיאור ציורי.
"כשאני חושבת גרפית אני חושבת על פונקציות" ( ,HZתשע"ג).
מ .בואו נתחיל מהדוגמא הראשונה שעשיתם .מה עשיתם בדוגמא הראשונה?
ס .טעמנו את המינרלים.
מ .טעמתם את המינרל זה תצפית מסקנה או מידע נוסף?
ס .תצפית.
צ .אה ,לצייר לשון טועמת אבן?

סטודנטים ממכללות  HZו LF -נעזרו בתווכו של המורה ואילו סטודנטים ממכללת  BGביצעו
משימה זו בצורה עצמאית.
לאחר תווכו של המורה הצליחו  00%מהסטודנטים ( 33מתוך  )23לייצג בצורה גרפית את תהליך
החקר ,63% .רובם ממכללת  0( LFמתוך  ,)01לא הצליחו במשימה זו (טבלה .)2.0
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 .3קושי בהגדרה נכונה של מרכיבי החקר
בתרגילים בהם הופיעו הדגמות למקרי החקר ( )63ניתן היה לבחון את מידת הבנת מהותם של
מרכבי החקר על סמך ניסוחם המילולי (טבלה  .)2.8אחוזי הניסוחים הטובים של שלושת מרכיבי
החקר היו גבוהים במכללות  BGו .LF-במכללת  HZיכולת הגדרת התצפיות והמסקנות הייתה
טובה והשתפרה מאוד ביחס למשימה ( 5טבלה  )2.5אולם הגדרת המידע הנוסף הוסיף להיות
נמוך בדומה למשימה  5ועמד על  0( 51%מתוך  .)02מהותו של המידע הנוסף אינה ברורה מספיק
לשליש מהסטודנטים ממכללת  0( HZמתוך .)62
טבלה  :2.8הערכת מרכיבי החקר ( )%על סמך ייצוגים גרפיים בהם הופיעה הדגמה לתהליך החקר (משימה
 )2ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) )N=23ושל המכללות ).BG(N=2), LF(N=7), HZ(N=14

מכללה
כללי
BG
LF
HZ

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
10
011
011
011
82
011
13
011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
12
12
011
011
82
82
011
011

מידע נוסף
ניסוח
הופעה
טוב
25
80
011
011
82
82
51
82

ייצוג
גרפי
נכון
62
011
61
02

 .2קושי בהבניית מודל חשיבה של תהליך החקר (איור .)2.2
כמחצית מהסטודנטים לא הצליחו לנסח רצף לוגי נכון של תהליך החקר (טבלה  .)2.0ערכים
אלו משקפים קושי מטה -קוגניטיבי בהבניית מודל חשיבה הדורש ביצוע רפלקציה של תהליך
החשיבה ותיאורו הגרפי .חלוקה לפי מכללות מראה כי ערכים אלו מתארים נכונה את מכללות
 HZו LF-אולם אינם מייצגים את מכללת  BGשם הופיע ב 011% -מהתרגילים רצף לוגי נכון.

איור  :2.2תיאור לנארי של תהליך החקר .תיאור זה אינו מייצג את הרצף הלוגי של תהליך החקר בצורה
נכונה.

בקרב  26%מהסטודנטים התגלה יותר מקושי אחד במהלך ביצוע משימה זו (איור .)2.3
 51%מהתרגילים ( 66מתוך  )23ממכללות  LFו HZ-תוקנו ואחוז התיאורים הגרפיים הנכונים הגיע
ל .80%-התיקון נעשה בדרך כלל לאור הנחיה בכתב של המורה שהופיעה בתרגיל הבדוק .ב 5-מתוך
 0הקבוצות שהגישו מטלה זהה ( 08סטודנטים מתוך  )23גם התיקון היה זהה .מתיעוד הלמידה
בתוך הקבוצות עולה כי ישנן קבוצות בהן סטודנט אחד או יותר מובילים את תהליך הלמידה
ומבצעים את המשימות בפועל בעוד האחרים מעתיקים את התוצרים .לכן לא ברור עד כמה
מהתיאורים הנכונים שהוגשו בהרכב קבוצתי מייצגים את הסטודנטים שאכן רכשו יכולות אלו
בפועל .כדי למנוע הגשת ביצועים משותפים לפני תיקון ואחריו הובהר לתלמידים בצורה מפורשת
כי עבודת החקר יכולה להתבצע במסגרת קבוצתית אולם הגשת התוצרים צריכה להיות אישית.
היכולות לבצע רפלקציה למקרי חקר דומים ולייצגם בצורה גרפית מוכללת עומדות בבסיסה של
הבניית מודל החשיבה המטה-קוגניטיבי ומהוות דרישה הכרחית להמשך תהליך הלמידה .סיכום
הנתונים המעריכים יכולות אלה מראה (טבלה  )2.0כי סטודנטים ממכללת  BGהם בעלי יכולות
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אלה (יכולת הכללה רק  .)21%במכללת  LFזיהוי מרכיבי החקר היה טוב במשימות  5ו)82-011%( 2-
אולם הביצועים המעידים כי היכולות הנדרשת לביצוע משימות מטה קוגניטיביות (הכללה וייצוג
גרפי) לפני תיקון הוא הנמוך ביותר מבין שלושת המכללות ( .)21%אחוז הביצועים הטובים לאחר
תיקון הגיע ל 83%-ומעיד על התקדמות משמעותית ביחס ליכולות אלה .הביצועים במכללת HZ
היו טובים יותר ממכללת  LFלפני תיקון במיוחד בולטת יכולת הייצוג הגרפית ( )88%אם כי יכולת
ניסוח מרכיבי החקר הייתה נמוכה מהמכללות האחרות .גם במכללה זו אחוז הביצועים הטובים
לאחר תיקון היה גבוה ביחס לאלו שהוגשו לפני תיקון ( )85%ומעיד על התקדמות משמעותית ביחס
ליכולות אלה .עם זאת ,לפחות  61%מהסטודנטים משתי המכללות לא רכשו גם לאחר ביצוע
הפעילות יכולות אלה דבר שיכול לעקב את המשך תהליך הלמידה .עבודה בקבוצות טשטשה את
הקשיים האמתיים של כל סטודנט באופן אישי ולכן יש לעודד ביצוע משימה זו באופן עצמאי .סיכום
ממצאי שלב  3מופיעים בטבלה .2.1
טבלה  :2.1סיכום ממצאים ( - )%שלב  ,3ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) (N=23ושל המכללות BG(N=2),
).LF(N=7), HZ(N=14

ביצועים
תצפית
מסקנה
מידע נוסף
הכללה (סינתזה)
ייצוג גרפי
יייצוג גרפי של תהליך החקר
רצף לוגי
תווך המורה

כללי
10
12
25
80
00
80
58

BG
011
011
011
21
011
21
011
-

LF
82
82
82
83
20
83
26
+

HZ
13
011
51
85
88
85
58
+

שלב  -1הבניית מודל חשיבה של טיעון מדעי
תיאור הפעילות
מטרת פעילות זו היא לפתח הבנה מעמיקה של המונח טיעון מדעי ומהות מרכיביו ולייצגם בצורה
גרפית .מטרה זו מושגת על ידי פעילות מטה אסטרטגית המנחה את התלמידים בהבניית מודל
חשיבה גרפי של טיעון מדעי ללא הצגתו על ידי המורה .פעילות זו מבוססת על מודל להוראה
מפורשת של ידע מטה-אסטרטגי (.)Zohar & Ben David, 2008; Ben David & Zohar, 2009
הפעילות כוללת מספר שלבים:
שלב א :מעבר מדוגמת חקר בתחום הנחקר לדוגמת חקר מחיי היום יום.
שלב ב :בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי דרך הדוגמא הנחקרת מחיי היום יום.
שלב ג :יישום המודל הכללי לגבי מקרי חקר בתחום הנחקר.
להלן פירוט השלבים:
שלב א :מעבר מדוגמת חקר בתחום הנחקר לדוגמת חקר מחיי היום יום (נספח  5סעיף א').
דוגמת החקר מחיי היום יום עוסקת באפיית עוגות .תהליך החקר בפעילות זו דומה לתהליך החקר
שבוצע בשלב  :6התצפיות הן בתכונות העוגה (במקום תכונות הסלע/מינרל) והמסקנות קשורות
להרכבה (במקום הרכב הסלע) .התלמידים מתבקשים להתאים את המונחים מהתנסות זו (הרכב
העוגה ותכונות העוגה) למרכיבי החקר (תצפיות ומסקנות) ולייצג שוב את תהליך החקר בצורה
גרפית (יישום).
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שלב ב :בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי דרך הדוגמא הנחקרת מחיי היום יום
(נספח  5סעף ב')
בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי דורשת הבניית שני מונחים חדשים" :סיבתיות" ו"-טיעון
מדעי" .לצורך הבניית המונח "סיבתיות" מוצגת שאלה בהקשר לדוגמא הנחקרת האמורה לשקף
את תפקידו של מרכיב הסיבתיות בתוך הטיעון המדעי (מהי הסיבה שמרכיב מסוים מקנה תכונה
מסוימת לעוגה?) .לאחר ביצוע ניסוי מתבקשים התלמידים לענות על השאלה שהוצגה באמצעותה
מוגדר בצורה מפורשת המונח "מרכיב הסיבתיות".
התלמידים מתבקשים בתווכו של המורה לייצג בצורה גרפית את היחס בין שלושת המרכיבים:
תצפית ,מסקנה ,וסיבתיות .הייצוג הגרפי שנבנה מוגדר בצורה מפורשת כ"טיעון מדעי".
שלב ג :יישום מודל החשיבה לגבי מקרי חקר בתחום הנחקר (נספח  5סעיפים ג' ד ' וסיכום).
התלמידים חוזרים לדוגמא מתחום מדע כדור הארץ כאשר בידיהם מודל חשיבה גרפי של טיעון
מדעי .הם מתבקשים ליישם את מודל החשיבה לגבי דוגמאות בתחום מדע כדור הארץ שנחקרו
בפעילות הקודמת .תהליך זה חוזר על עצמו לגבי תכונת העיסתיות של החרסית ,תכונת הטעם
המלוח של המינרל הליט ,תכונת הצבע האדום של מינרלי תחמוצות הברזל ,תכונת הקושי של
המינרל קוורץ.
בנוסף לאייקונים שהופיעו עד כה בדפי הפעילות (תצפית ,מסקנה ,השערה ,מידע נוסף) מתווספים
אייקונים חדשים המתארים את מרכיב הסיבתיות ואת הטיעון המדעי בצורה מפורשת (איור .)2.5
מטרת המעבר מתחום חקר אחד לשני והצורך בבניית מודל חשיבה גרפי ויישומו לא מוצגת על ידי
המורה בפורום כיתתי לפני תחילת הפעילות אלא בתווך קבוצתי תוך כדי ביצוע הפעילות.

איור  :2.5אייקונים המתארים את מרכיב הסיבתיות והטיעון המדעי בדפי הפעילות.

תוצאות
שלב א :מעבר מדוגמת חקר בתחום הנחקר לדוגמת חקר מחיי היום יום
השלב הראשון של הפעילות עוסק ביישום שיטת החקר והמונחים בה התנסו הסטודנטים בשלבים
 0ו 6-לגבי מקרה חקר בתחום אחר לגמרי.
על הסטודנטים היה לזהות את מרכיבי החקר המופיעים בהתנסות זו (תצפית ,מסקנה ומידע נוסף,
נספח  5סעיף א' שאלות  .)3 ,6יכולת ההעברה של מונחים אלו מתחום ידע אחד לאחר מעידה על
הפנמת משמעותם של מונחים אלה 01 .תרגילים ( 1ממכללת  LFואחד ממכללת  )BGמתעדים שלב
זה בכתב .תשובה נכונה הופיעה ב 21%-מהתרגילים ( 2מתוך  ,)01כולם ממכללת  .LFאחוז
התרגילים ממכללת  LFו BG-בהם הופיע זיהוי נכון של מרכיבי החקר בהקשר הגיאולוגי
בפעילויות הקודמות גבוה בהרבה ועומד על ( 82-011%טבלה  .)2.8 ,2.5בשקלוטים של שיעור זה
קיים תיעוד לגבי  5קבוצות עבודה ( 03סטודנטים מתוך  ,)23המייצגות את שלושת המכללות,
שהתקשו בהתאמה זו והיו זקוקות לתווכו של המורה:
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ס :0אנחנו לא מבינות מה רצית שנעשה.
מ .יש לכן פה עוגה ,אתן טועמות ואומרות ":איזה עוגה טעימה מעניין מה שמו בה".
ס :0או קי.
מ .אם אני אומרת שבעוגה הזו יש קקאו זה תצפית או מסקנה?
ס :6זה לא תצפית.
מ .מה תהיה התצפית?
ס :0שאני רואה שזה חום.
מ .אז אם אני רואה שזה חום אני מסיקה שיש קקאו.
ס :0אם אנחנו רואות שזה אוורירי אנחנו מסיקות שיש בזה ביצים ואבקת סודה
לשתייה.
מ .איך את יודעת?
ס :3זה מהמידע הנוסף.
מ .אז יש הבדל בין מה שאת רואה לבין מה שאת מסיקה.
ס :2ואו ,מרגיש לי שזה כאילו ,לא יודעת.
ס :6כן.
מ .אז התכונות של העוגה זה תצפית או מסקנה?
ס :0זה תצפית .המסקנה שיש ת'חומרים הנ"ל.
מ .נכון מאוד.
ס :2אז מה אנחנו אמורים להקיף מכל זה?
ס :3מה? לא מבינה .מה זה ומה זה? לא הבנו כלום.
ס :0כיצד אתם מגדירים את רשימת המרכיבים ,אקיצר זה מסקנה.
ס :2אני לא עומדת בזה.
ס 0מסבירה לבנות הקבוצה ( ,HZתשע"ג).

ההעברה מתחום אחד לשני לא הייתה טריוויאלית עבור לפחות  21%מהסטודנטים ( 01מתוך )23
ודרשה חשיבה מחודשת בתווכו של המורה .הפנמת מושגים אלו ,עבור כמעט מחצית מהסטודנטים
דרשה אימון ותרגול נוסף .גם בשיקלוט ניתן להבחין כי תווכו של המורה בשלב זה סייע ל-ס( 0זיו)
בהבנה אולם עבור ס 2תווך זה לא הספיק והוא נעזר בס.0
הערכת הייצוגים הגרפיים
הסטודנטים התבקשו לייצג את תהליך החקר בצורה גרפית ,בדומה לדרישה בשלב הלמידה הקודם
(שלב  .)3ב 11%-מהתרגילים שתועדו בכתב ( 1מתוך  ,)01כולם ממכללת  , LFהופיע מודל גרפי טוב.
סטודנטים אלו זיהו את הדמיון בין הרצפים הלוגיים המייצגים מקרי חקר אלו וביצעו העברה
נכונה ביניהם .ערך זה דומה לאחוז הייצוגים הגרפיים הטובים שהוגשו לאחר תיקון בשלב הקודם
ומעיד על הפנמת היכולות שנדרשו בשלב  .3בתרגיל שהוגש ממכללת  BGהופיעו מרכיבי החקר
בצורת כותרות .הסטודנטית שהגישה תרגיל זה לא השתתפה בשיעור בו בוצעה ההבניה הגרפית
המטה-קוגניטיבית בשלב  .3חוסר ההתנסות בשלב  3יצרה קושי בביצוע שלב .2
שלב ב :בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי דרך הדוגמא הנחקרת מחיי היום יום
השלב השני של הפעילות עוסק בהבניית מודל חשיבה גרפי של טיעון מדעי ,משימה לה נדרשים
הסטודנטים בפעם הראשונה (נספח  5סעף ב' שאלה  .)06לאחר התנסות בתהליך חקר והגדרה
מפורשת של המונח "סיבתיות" הסטודנטים מתבקשים לבנות מודל גרפי המתאר את הקשר בין
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מרכיבי הטיעון :תצפית ,מסקנה ,מידע נוסף וסיבתיות .כל קבוצות העבודה ( )05משלושת
המכללות התקשו בביצוע משימה זו וביקשו את עזרתו של המורה כולל סטודנטים ממכללת BG
שהצליחו בבניית ייצוגים גרפיים בשלב הקודם בצורה עצמאית.
רות ,שהייתה בעלת תפיסה למידה בעלת מרכיב המתייחס להבניית הבנה (פיתוח יכולת הבעה
= )2.65תיארה את הקושי הקוגניטיבי והרגשי שהיה לה בתיאור גרפי של מודל החשיבה:
ואז התחלתי לעשות את התרשים הזה והרגשתי שאני לא מבינה מה רוצים ממני
ובלאגן .אני הלכתי לאיבוד בתוך עצמי...לא הצלחתי אז אמרתי לא נורא אז בקורס
הזה אני פחות יצליח .זו הייתה התחושה אבל זה השתנה מאוד (רות ,HZ ,תשע"ג).

רחל ,שהייתה בעלת מסוגלות עצמית גבוהה מאוד ( ,)5בעלת תפיסת למידה ממוקדת ידע ובעלת
מרכיב הישגי תארה את הקושי בביצוע המשימה והמאמץ שנדרש:
"זה היה לנו סיוט .אני זוכרת שבנות התחרפנו וגם אנחנו .טוב יאללה ,מה היא רוצה
עכשיו אין לי כוח ,משגע את השכל ,באמת השתגענו ,יאללה הלוואי והיא תעשה
פרונטאלי" ( ,HZתשע"ג).

תווכו של המורה כלל הבניה של המונח סיבתיות דרך דוגמת החקר והגדרתו בצורה כללית .כדי
לחזק את הבנת משמעותו של מרכיב הסיבתיות התבקשו הסטודנטים לנסח שאלה המבטאת את
תפקידו של מרכיב הסיבתיות פעם ביחס לדוגמת החקר ופעם ביחס למקרה חקר כללי .רוב
הסטודנטים לא הצליחו לנסח שאלות אלו לבד ( ס 0ניסחה שאלה זו בצורה עצמאית).
מ .בואו ננסה לשחזר את התהליך שעשינו .מה עשינו בפעילות הזו? רצינו לגלות מה
יש בעוגה נכון? לקחנו דוגמא אחת ,את הסודה לשתייה .איך גילינו שיש סודה
לשתייה?
ס : 0תוצאות תצפית שהעוגה תפוחה .מידע נוסף סודה לשתייה עושה את זה .אז
המסקנה שיש סודה לשתייה .זה הוביל אותנו למסקנה .בדרך יש סיבתיות שאם יש
מידע נוסף המסקנה יכולה להיות לפני או אחרי.
ס :6הסיבתיות היא כאילו שזה לא סתם קרה בדרך מקרה וזה קשור לזה.
מ .למה?
ס :0מה גורם למסקנה ,איך הסודה לשתייה גורמת לעוגה תפוחה? זה שווה למסקנה
והמסקנה מביאה לסיבתיות נכון?
מ .מה שאלנו? למה אבקת סודה לשתייה גורמת לעוגה להיות תפוחה .עוגה תפוחה,
מה זה?
ס :0מסקנה.
ס :6תוצאות תצפית.
מ .ושיש בה אבקת סודה לשתייה?
ס :6זה מידע נוסף ,רגע ,מסקנה.
ס :0אז זה חיבור בין התצפית למסקנה ,הבנתי.
מ .הקשר בין התצפית למסקנה.
ס :6מצד אחד זה תוצאות תצפית פלוס מידע נוסף שווה למסקנה .מצד שני את
אומרת שתוצאות תצפית ומסקנה זאת הסיבתיות?
מ .בשלב הראשון עשינו תצפית והגענו למסקנה .עכשיו הוספנו עוד נדבך :רצינו להבין
למה? מה הסיבה שהתצפית מובילה למסקנה.
לאור הגדרת המונח "סיבתיות" המשיכו הסטודנטים בהבניית מודל חשיבה גרפי של טיעון מדעי
ובחלק מהקבוצות נבחן מחדש המודל שכבר נבנה .הייצוגים הגרפיים שנבנו במהלך פעילות זו,
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כולם בתווכו של המורה ,היו מגוונים ומבטאים רפלקציות שונות של הטיעון המדעי (איורים 2.0-
 .)2.01על אף הבקשה החוזרת ונשנית של המורה לנסח את הייצוגים הגרפיים בצורה עצמאית ,ב-
 2קבוצות מתוך  06הופיעו ייצוגים גרפיים זהים בקרב כל חברי הקבוצה .בראיונות העומק עולה
כי בחלק מהקבוצות המודל נבנה תוך כדי דיון משותף ובחלק אחר עוצב על ידי אחד מחברי
הקבוצה .לירון ורות מעידות על כך שלא עברו את תהליך ההבניה בצורה עצמאית בשלב זה:
ס .בגדול כן עבדנו ביחד אבל גם כשהיו מחלוקות על איזה משהו לפעמים לא הספקנו
אז משהי עשתה .השתמשתי בתבנית אחת כל הזמן אבל..
מ.שלך או אימצת אותה?
ס .לדעתי אימצתי איזה משהו ( לירון ,HZ ,תשע"ג).
עשיתי אותו עם הקבוצה ולא לבד ,התרשים לא התאים לי ( רות ,HZ ,תשע"ג) .

יכולת ההבניה של המונח טיעון מדעי מבוססת על תהליך מטה -אסטרטגי אותו אמור כל סטודנט
לעבור בנפרד לאחר שהתנסה בכך בפעילות בשלב הקודם .מדברי הסטודנטים ברור שרק חלקם
עבר תהליך זה באופן אישי בשלב זה וכך גם בשלב הקודם.
ייצוג גרפי מושלם של טיעון מדעי כולל את שלושת מרכיבי הטיעון (תצפית ,מסקנה ,סיבתיות)
והיחס הנכון ביניהם .בשלב זה של המחקר תועדו  65מודלים.
 16%מהטיעונים ( 63מתוך  )65יוצגו בצורה גרפית ושניים (ממכללת  (BGבצורה מילולית .ב16%-
מהטיעונים הופיעה הכללה .ערכים אלו גבוהים מהערכים שהתקבלו עבור יכולת הייצוג הגרפית
ויכולת הכללה בתום השלב הקודם ( .)80%דבר זה מעיד על רכישת יכולות אלה וישומן לגבי מקרי
חקר נוספים .ניתן להבחין ב 3-דגמים של ייצוגים גרפיים (טבלה .)2.01
טבלה  :2.01התפלגות ( )%מודלים גרפיים של טיעון מדעי כללי ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) )N=25ושל
המכללות ) ,BG(N=5) LF(N=9), HZ(N=11ומודל יישומי ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) )N=42ושל
המכללות ).BG(N=5), LF(N=9), HZ(N=28
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 1מרכיבים בטיעון
דגם ג
דגם ב
מודל כללי מודל יישומי מודל כללי מודל יישומי

*המספרים המופיעים בסוגריים מיצגים תרגילים לאחר תיקון.

דגם א :הופעת שלושת מרכיבי הטיעון והיחס הנכון ביניהם.
ייצוגים כאלו הופיעו ב 8%-מהטיעונים ( 6מתוך  )65רק לאחר תהליך של תיקון (איור 0( )2.0
ממכללת  BGו 0-ממכללת  . )HZהדגם המופיע באיור  2.2נוסח על ידי רותם ,סטודנטית ממכללת
 ,BGהמאותרת כמצטיינת בעלת תפיסת למידה הכוללת מרכיבים להבניית הבנה (למידה לפיתוח
חשיבה  ,2.62למידה לפיתוח הבעה  .)3.05אף אחד מהסטודנטים לא הצליח לנסח מודל מדגם זה
לאחר ביצוע הפעילות העוסקת ב"חקר העוגות" בתווכו של המורה.
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תצפית -עוגה תפוחה
סיבה -מפגש של חומר חומצי בסודה
לשתייה גורמים לתגובה כימית של
פליטת פחמן דו חמצני.
מסקנה -העוגה מכילה סודה לשתייה.
איור  : 2.2ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם א' .בצד ימין לאחר התיקון ,בצד שמאל לפני תיקון
תשע"ג).

(רותםBG ,

דגם ב :הופעת ארבעה מרכיבים בטיעון עם יחס נכון בין שלושת מרכיבי הטיעון.
ב 16%-מהטיעונים ( 63מתוך  )65הופיע בנוסף לתצפית המסקנה והסיבתיות גם מידע נוסף
כמרכיב העומד בפני עצמו בטיעון המדעי.
ב 21%-מהטיעונים ( 01מתוך  )65הופיע יחס נכון בין שלושת מרכיבי הטיעון (תצפית ,מסקנה
,סיבתיות) .תיאורים כאלה הופיעו בווריאציות שונות (איור  .)2.0מבנה כזה אינו מושלם אולם
הוא מבטא הבנה לגבי מהותו של הטיעון המדעי והיחס בין מרכיביו .חלוקה לפי מכללות מראה
כי דגם זה הוא השכיח ביותר במכללת  ,22%( HZטבלה .)2.01

איור  :2.0ייצוגים גרפי של טיעון מדעי מדגם ב'.

דגם ג :יחס לא נכון בין ארבעת מרכיבי הטיעון.
ב 56% -מהטיעונים ( 03מתוך  ) 65היחס בין מרכיבי הטיעון לא היה נכון :ב 2-טיעונים כולם
ממכללת  LFהתצפיות ,המידע הנוסף והסיבתיות הובילו למסקנה (איור  .)2.8דגם זה מתאר את
תהליך החקר שבוצע בפעילות זו בדומה לדגם שנבנה בשיעור  6ולא מתאר טיעון מדעי .סטודנטים
אלו ביצעו העברה שגויה של מודל החשיבה מהמשימה הקודמת למשימה הנוכחית גם לאחר תווכו
של המורה .מתוך תיעוד העבודה בקבוצות עולה כי קיימות מספר קבוצות נוספות שעיצבו בשלב
ראשון דגם דומה אולם לאחר תווכו של המורה ניסחו את המודל מחדש.
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התיאור הגרפי באיור  2.8נוסח על ידי ברוך ,סטודנט ממכללת  ,LFשהיה בעל תפיסה הרואה
בלמידה הבניית הבנה (למידה לפיתוח חשיבה  )2.65אולם ביצע העברה של מודל החשיבה מהשלב
הקודם לשלב הנוכחי.
התיאור הגרפי המופיע באיור  2.1נוסח על ידי רות .רות שהוזכרה למעלה כבעלת תפיסת למידה
עם מרכיב הכולל הבניית הבנה (למידה לפיתוח הבעה) מתארת את הקושי שהיה לה במעבר
מתיאור מודל החשיבה של תהליך החקר למודל החשיבה של טיעון המדעי:
"זה היה בסדר לכולם (תיאור גרפי של תהליך החקר) כי זה קל .ואז פתאום הסיבתיות
הזאת הבהילה את כולן כי נכנס לנו פרט .באיזשהו מקום התרגלנו לתבנית שאנחנו
מכירים ואז פתאום עוד משהו("...רות ,HZ ,תשע"ג).

איור  : 2.8ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם ג' .היחס בין המרכיבים מתאר את תהליך החקר (ברוך,LF ,
תשע"ג).

ב 0-טיעונים היחס בין מרכיבי הטיעון היה שגוי (איור  .)2.01מודלים אילו מעידים על קושי בביצוע
משימות מטה-קוגניטיבית המאפיין במידה רבה את הטיעונים ממכללת  .LFאחוז הייצוגים
הגרפים הטובים ירד בקרב סטודנטים ממכללה זו מ 83%-בשלב הקודם ל 00%-בשלב הנוכחי
(דגם ב').

איור  :2.1ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם ג' .למעלה מופיע תיאור תהליך החקר מהשלב הקודם ולמטה
תיאור שגוי של היחס בין מרכיבי הטיעון (רות  ,HZתשע"ג).
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מנתונים אלו עולה כי הפעילות הנוכחית לא הייתה יעילה מספיק בבניית מודל חשיבה נכון של
טיעון מדעי (דגם א) .מודל החשיבה השכיח ביותר ( )16%כלל ארבעה מרכיבים במקום שלושה .ב-
 21%מהטיעונים קיימת הבנה נכונה אך לא מושלמת לגבי המונח טיעון מדעי (דגם ב) .אולם הופעת
ארבעה מרכיבים בטיעון מעידה על חוסר בהירות לגבי ההבדל בין מרכיב הסיבתיות והמידע הנוסף.
ב 56%-מהטיעונים קיימת חוסר בהירות ביחס לטיעון המדעי כולו ולמהותו של מרכיב הסיבתיות
(דגם ג) וקושי בביצוע משימות מטה קוגניטיבית ( .)52%קושי זה בולט במיוחד בקרב סטודנטים
ממכללת  11% ,LFמהם ניסחו טיעון מדגם ג' 20% ,מהם ביצעו העברה שגויה מהייצוג הגרפי
המתאר תהליך חקר לייצוג גרפי של טיעון מדעי .דגם ג' הופיע במכללות האחרות באחוזים נמוכים
יותר ( .)31-21%קיימת עלייה ביכולת ההכללה ויכולת ייצוג גרפית בשלב זה ביחס לקודם ,אולם
העלייה ברמת מורכבותו של הרצף הלוגי ייצרה קושי בביצוע רפלקציה נכונה של הטיעון המדעי
והבניית מודל חשיבה נכון.
רפלקציה של תהליך הלמידה
הצורך במעבר לעיסוק בתחום יום יומי לצורך הבניית הטיעון המדעי לא הובן על ידי רוב
הסטודנטים וייצר אצל מספר סטודנטים כעס ותסכול.
סטודנט מהחוג למדעים ממכללת  ,LFראה במעבר לתחום העוגות פעילות ילדותית:
ס .אני מרגיש שאת מכריחה אותנו לצלוע בכוח.
מ .למה?
ס .הדברים ידועים .אנחנו לא צריכים עכשיו לחזור חזרה לניסויים שעשינו בכיתה ד'
שלקחנו חומץ וערבבנו וראינו תוצאה .גם הגיאוגרפים יודעים כימיה בסיסית"
( ,LF/SCתשע"ג).

לעומתם ,מספר סטודנטים ציינו שהמעבר לחקר בתחום העוגות סייע להם בהבנת הטיעון המדעי.
ברוך מהחוג לגיאוגרפיה במכללת  ,LFשהיה בעל תפיסת למידה להבניית הבנה אולם לא הצליח
לתאר בשלב זה את מודל החשיבה של הטיעון המדעי בצורה נכונה (איור  )2.8טען כי הפעילות עם
העוגות תרמה להבנת הטיעון המדעי:
" הדימוי של העוגה דומה מאוד ועוזר להבנה .לפעמים מביאים דוגמא והיא לא כל
כך מתאימה .הדוגמה הזו מתאימה "(ברוך ,LF ,תשע"ג).
שלב ג :יישום מודל החשיבה למקרי חקר בתחום הנחקר
בשלב האחרון של הפעילות חזרו הסטודנטים לפעילות החקר בתחום מדע כדור הארץ ויישמו את
מודל החשיבה הגרפי שבנו לגבי טיעונים מדעיים בתחום זה .הטיעונים הוערכו ,כמו בחלק הקודם,
על סמך הופעתם של מרכיבי הטיעון והיחס הנכון ביניהם אולם בטיעונים אלו הוערכו גם תוכן
מרכיבי הטיעון והרצף הלוגי שהם יוצרים בתוך הטיעון .בשלב זה תועדו  23טיעונים יישומיים.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה  .2.00בכל הטיעונים הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון.
ב 01%-מהם ( 32מתוך  )23הופיע גם מידע נוסף כמרכיב ניפרד 82% .מהתצפיות נוסחו היטב (32
מתוך  01% .)23מהמסקנות נוסחו היטב ( 32מתוך  .)23אחוז הניסוחים הטובים של התצפיות
והמסקנות גבוהים יחסית (כ )81%-אולם נמוכים ביחס לאחוז הניסוחים הטובים שהופיעו בתיאור
הגרפי בשלב הקודם (טבלה  ,2.8תצפיות  ,10%מסקנות  .)12%בקרב  61%מהסטודנטים עדיין קיים
קושי בניסוח מרכיבים אלה .חלוקה לפי מכללות מראה כי אחוז הניסוחים הטובים של התצפיות
והמסקנות ממכללת  LFגבוה מהמכללות האחרות .תוכן המידע הנוסף היה מגוון והשתנה בין
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הטיעונים השונים .ב 25%-מהטיעונים ( 68מתוך  )23נוסח היטב אך לא תמיד היה רלוונטי .סיבתיות
מושלמת הופיעה ב 21% -מהטיעונים .אחוזי הניסוחים הנכונים של מרכיב הסיבתיות והמידע
הנוסף נמוכים מהמרכיבים האחרים ועומדים על כ ,21%-ערך דומה לניסוח המידע הנוסף
בתיאורים הגרפיים בשלב ( 3טבלה  2.0עמ'  .)23בקרב  21%מהסטודנטים קיים קושי בניסוח
מרכיבים אלו .חלוקה לפי מכללות מראה כי אחוז הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות ממכללת
 BGגבוה ( )81%ביחס לשתי המכללות האחרות (כ .)21%-הקושי בניסוח מרכיבי הטיעון בקרב
סטודנטים ממכללת  HZביחס למכללת האחרות הצטמצם בשלב זה.
טבלה  :2.00הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון ( )%כפי שהופיעו בייצוג הגרפי היישומי ,ספירלת פיתוח והערכה
שנייה ) (N=43ושל המכללות ).BG(N=5), LF(N=9), HZ(N=29

מכללה
כללי

תצפית
הופעה ניסוח
טוב
82
011

מסקנה
הופעה ניסוח
טוב
01
011

סיבתיות
הופעה ניסוח
טוב
21
011

מידע נוסף
הופעה ניסוח
טוב
25
81

טיעון טוב
)31( 61

BG

011

81

011

81

011

81

61

011

*)81( 21

LF

011

011

011

81

011

52

08

011

*)22( 66

HZ

011

01

011

02

011

26

11

03

*)00( 01

*המספרים המופיעים בסוגריים מיצגים תרגילים לאחר תיקון.

הערכת הייצוג הגרפי
אחוזי הדגמים הגרפיים שהופיעו בטיעונים אלו והיחס ביניהם לבין הדגמים הכלליים מופיע
בטבלה  2.01עמ'  :01ב 01% -מהטיעונים היישומיים הופיע דגם א' ביחס ל 8%-במודל הכללי ,ב-
 22%מהטיעונים היישומיים הופיע דגם ב' ביחס ל 21%-במודל כללי .ב 30%-מהטיעונים
היישומיים הופיע דגם ג' ביחס ל 56%-במודל כללי .קיימת עלייה של  02%באחוזי הייצוגים
המושלמים (דגם א') וירידה של  01%באלו הלא נכונים (דגם ג') .אחוז המודלים היישומיים מדגם
א' ו-ב' ( )22%היה גבוה ביחס למודלים הכלליים של דגמים אלו ( .)21%חזרה על רצף לוגי דומה
תוך כדי הדגמה ,הבהירה בצורה מוחשית יותר את מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ואפשרה
בנייה נכונה של הרצף הלוגי.
הערכת הטיעונים
שילוב בין הערכת מרכיבי החקר והייצוגים הגרפיים (טבלה  )2.06מאפשר לחלק את הטיעונים ל3-
קבוצות:
טבלה  :2.06הערכת מרכיבי הטיעון והייצוג הגרפי ( )%כפי שהופיעו בטיעונים היישומיים ,ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ) (N=43ושל המכללות ).BG(N=5), LF(N=9), HZ(N=29

דגם הטיעון המדעי
ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון

דגם א

דגם ב

דגם ג

*)31( 01

)36( 68

)5( 5

)1( 6

)06( 02

)60( 36

*המספרים המופיעים בסוגריים מיצגים תרגילים לאחר תיקון.

קבוצה א :טיעונים מושלמים
 01%מהטיעונים היו מושלמים ( 8מתוך  .)23בטיעונים אלה הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון (תצפית,
מסקנה ,סיבתיות) .ב 2-מהם נכתב בצורה מפורשת בכותרת המגדירה את מרכיב הסיבתיות:
סיבתיות = מידע נוסף (איור .)2.01
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איור :2.01ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם א .ניסוחם של כל מרכבי הטיעון נכון (בתיה ,HZ ,תשע"ג).

סטודנטים אלו הבחינו בהבדל בין המונח סיבתיות לבין המידע הנוסף והגדירו את הקשר ביניהם:
הסיבתיות מבוססת על ה מידע הנוסף .ניסוחם של מרכיבי הטיעון והייצוגים הגרפיים של כל
הטיעונים מקבוצה זו היו נכונים (דגם א).
הייצוג הגרפי המופיע באיור  2.01נוסח על ידי בתיה ,סטודנטית ממכללת  HZבעלת תפיסת למידה
להבניית הבנה.
לאחר תהליך התיקון עלה מספר הטיעונים מקבוצה זו ל .31%-הפעילות שעוצבה לצורך הבניית
מודל החשיבה של הטיעון המדעי הובילה להבנת המונח טיעון מדעי ,לניסוחו הגרפי וניסוח מרכביו
הנכון וליישומו לגבי מקרי חקר שונים בקרב  31%מהסטודנטים .טיעונים טובים הופיעו ב81%-
מהתרגילים ממכללת  22% ,BGמהתרגילים ממכללת  LFו 00%-מהתרגילים ממכללת  HZלאחר
תיקון (טבלה .)2.03
טבלה  :2.03הערכת הטיעונים (ייצוג גרפי יישומי) ( )%שהופיעו בשלב  ,2ספירלת פיתוח והערכה שנייה
) )N=43ושל המכללות ).BG(N=5), LF(N=9), HZ(N=29

כללי

BG

LF

HZ

סוג הטיעון
טיעון מושלם

*)31( 01

)81( 21

)22( 66

)00( 01

טיעון טוב (לא מושלם)

)36( 68

-

00

)25( 38

טיעון לא מושלם

)38( 53

)61( 21

)22( 22

)30( 51

*המספרים בסוגריים מתארים ערכים לאחר תיקון.

קבוצה ב' :טיעונים טובים אך לא מושלמים
בכל הטיעונים האחרים ( )80%הופיע המידע הנוסף לצד מרכיבי הטיעון וייצר מבנה בעל ארבעה מרכיבים.
ב 68%-מהטיעונים ( 06מתוך  )23הופיע ייצוג גרפי מדגם ב' בו נוסחו מרכיבי הטיעון בצורה נכונה
(איור  .) 2.00טיעונים אלה מעידים על יכולת זיהוי טובה של שלושת מרכיבי הטיעון ותאור נכון של
הקשר ביניהם .גילה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה בעלת מרכיב המתאר הבניית הבנה (למידה
לפיתוח הבעה=  )2מתארת את המאמץ הקבוצתי בהבניית מודל החשיבה .איור  2.00מתאר את
הייצוג הגרפי שניבנה על ידי חברת קבוצתה של גילה.
"זה לא היה לנו הכי פשוט .לקח זמן עד שנראה לי ק .עלתה על הציור .אנחנו לא הבנו
איפה נכנס מידע נוסף ואיפה מסקנה ומה מוביל למה .בהתחלה עשינו רצף אחד לשני
אבל לא חברנו את שתיהם למסקנה .לקח לנו זמן לעלות על התבנית .אבל ,אחרי
שעלינו עליה ,אתה אמנם צריך לשים את הדוגמאות בצורה מדויקת אבל המבנה היה
ברור" (גילה ,HZ ,תשע"ג).

תוכן המידע הנוסף בתיאורים אלה השתנה בין הטיעונים השונים אולם בכולם כלל הסבר סיבתי:
ב 2-טיעונים הופיע תוכן המידע הנוסף משלב  ,3ב 2-טיעונים תוכן המידע הנוסף היה דומה לתוכן
מרכיב הסיבתיות (איור  .)2.00נוכחותו של המידע הנוסף כמרכיב בטיעון מעיד ,כפי שנכתב למעלה,
12

על חוסר הבהירות לגבי ההבדל בין מרכיב הסיבתיות והמידע הנוסף דבר שפגע ברצף הלוגי של
הטיעון כולו .לאחר תיקון התרגילים עלה מספר הטיעונים הללו ל 02( 33%-מתוך  .)23טיעונים אלו
הופיעו ב 00% -מהתרגילים ממכללת  LFו 25%-ממכללת ( HZטבלה .)2.03

איור  :2.00ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם ב' .שלושת מרכיבי הטיעון מוגדרים נכונה.
תוכן המידע הנוסף דומה לתוכן מרכיב הסיבתיות (ק ,HZ .תשע"ג).

קבוצה ג' :טיעונים לא מושלמים
ב 53%-מהטיעונים ( 63מתוך  )23הופיע ייצוג גרפי מדגם ג' ( )36%ו/או ניסוח מרכיבי הטיעון לא היו
נכונים ( .)28%ב 01-טיעונים הופיעה הכותרת "סיבתיות" ללא פירוט מתחתיה (איור  .)2.06טיעונים
אלו מעידים על חוסר הבנה לגבי מרכיבי הטיעון והיחס הנכון ביניהם ועל קושי בביצוע משימות
מטה קוגניטיביות.
הייצוג הגרפי המופיע באיור  2.06נוסח על ידי רות וחברות קבוצתה .רות מתארת את הקושי שהיה
לה ולחברותיה בבניית המודל הגרפי של הטיעון המדעי ,קושי הקשור לטענתה בחוסר הבנת מהותם
של מרכיבי הטיעון המדעי:
"נראה לי הסתבכנו בהתחלה כי לא הבנו עד הסוף מה זה תצפית ברגע שמבינים מהי
תצפית מהי סיבתיות ומה זה זה אז מאוד קל להציב את זה" (רות ,HZ ,תשע"ג).

עדה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ובעלת מסוגלות עצמית נמוכה מאוד ()6.5
מתארת את הקושי שהיה לה בהבניית הייצוג הגרפי הקשור בחוסר הבנת מהותו של מרכיב
הסיבתיות ואת תווכו של המורה שסייע לה בהבנה זו:
"אז ,אני לא יודעת אם את זוכרת ,היה משהו מסוים שלא הבנתי .אני לא זוכרת
בדיוק ,נראה לי שכשהתחלנו עם הטיעון המדעי היה את הסיבתיות שהסתבכנו עם
המושגים מה נחשב מה ,איך כותבים בדיוק טיעון מדעי .ובעצם זה נמרח כמה
שיעורים עד שהבנתי.
מ :איך הבנת פתאם?
ס .אני באתי אליך והסברת לי בצורה מאוד ברורה למה התכוונת כל פעם שהגשתי"
(עדה ,HZ ,תשע"ג).
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איור  :2.06ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם ג' .היחס בין מרכיבי הטיעון וניסוחם (מסקנה וסיבתיות) אינם
נכונים (רות ,HZ ,תשע"ג).

לאחר תיקון התרגילים ירד מספרם של טיעונים אלה ל .)38%( 02-טיעונים אלו הופיעו ב61%-
מהתרגילים ממכללת  22% ,BGממכללת  LFו 30% -ממכללת ( HZטבלה .)2.00
רפלקציה של תהליך הלמידה
הצו רך ביישום מודל החשיבה הגרפי מספר פעמים במהלך הפעילות לגבי מקרי חקר שונים ייצר
בקרב הסטודנטים תחושה של חזרה מיותרת אולם במבט לאחור חלקם מעידים כי זה מה שעזר
להם להפנים את משמעותו של הטיעון המדעי (גילה) ולהצליח בניסוחו של ייצוג גרפי נכון (ברוך).
"הפעילות הזו [שיעור  ]3קצת טרחנית אבל בסופו של דבר משיגה את המטרה .זה
נראה דומה אבל בכל פעם זה דורש לעצור ולחשוב" (ברוך LF ,תשע"ג).
" הרבה פעמים אמרנו " ואו זה חוזר על עצמו" .מה שכתבנו בסעיף הקודם כתבנו שוב
פעם .זה היה מצחיק אבל אולי זה לא חכמה להגיד ככה .במבט לאחור זה נראה לי
טוב .זה מה שמחדיר את זה באמת" (גילה ,HZ ,תשע"ג).
 .1.2.1.1הערכת שלב הבניית המודל הגרפי של הטיעון המדעי
מממצאים אלה עולה כי בתום הפעילות הנוכחית  31%מהסטודנטים הצליחו בבניית מודל חשיבה
גרפי נכון של טיעון מדעי ומסוגלים ליישמו לגבי מקרי חקר נוספים .דבר זה המעיד על הבנת מהותם
של הטיעון המדעי ומרכיביו ועל יכולות מטה-קוגניטיביות מתאימות 33% .הצליחו בבניית טיעון
מדעי המבטא קשר נכון בין מרכיבי הטיעון ויישומו אולם טיעון זה כולל מרכיב רביעי מיותר (מידע
נוסף) .דבר זה מבטא חוסר בהירות לגבי מרכיב הסיבתיות והבנה מוגבלת של הטיעון המדעי והרצף
הלוגי שהוא מייצג 30% .מהסטודנטים לא הצליחו בניסוח ייצוג גרפי נכון של הטיעון המדעי
ויישומו .חלוקה לפי מכללות מראה (טבלה  ,2.03טיעון מושלם וטיעון טוב לא מושלם) כי בעוד 81%
מהסטודנטים ממכללת  BGהם בעלי יכולות המאפשרות להם להמשיך לשלב הבא בתהליך
הלמידה ,בשתי המכללות האחרות רק כ 21% -מהסטודנטים הם בעלי יכולות אלה.
יכולות להיות מספר סיבות ליעילותה המוגבלת של פעילות זו בפיתוח החשיבה הטיעונית:
א .קצב הלימוד.
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בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי דורש יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות מקדימות .אמנם
 80%מהסטודנטים הצליחו בבניית מודל גרפי של תהליך החקר אולם יתכן ויכולות אלה לא היו
מספיק מבוססות כדי להבנות מודל חשיבה מורכב יותר כמו זה של הטיעון המדעי.
ב .עיצוב לא נכון של הפעילות.
חוסר הבהירות לגבי המונחים סיבתיות וטיעון המדעי יכול להיות קשור בעיצוב הפעילות בשלב זה
ויחסה לפעילות הקודמת (שלב  .)3הפעילות בשלב  3נבנתה במטרה להבנות את המושגים הקשורים
לתהליך החקר (תצפית ,מסקנה ומידע נוסף) ולהתנסות בהבניית מודל חשיבה של תהליך החקר.
הפעילות הנוכחית מסתמכת על המושגים וההתנסות המטה-אסטרטגית משלב  3אולם נבנתה
כיחי דה נפרדת שמטרתה להבנות את המושג "סיבתיות" ומודל חשיבה גרפי של הטיעון המדעי.
המודלים הגרפיים הנכונים שנבנו ( )61%התבססו על הבנה זו .שאר המודלים ( )81%נבנו על סמך
ההבנה שהפעילות הנוכחית היא המשך ישיר לפעילות בשלב  .3הסיבה לכך קשורה כנראה לחלקה
הראשון של הפעילות הנוכחית העוסקת בחקר בתחום "אפיית העוגות" במהלכו יושם תחילה מודל
החשיבה של תהליך החקר לגבי מקרה חקר זה ומיד לאחריה הפעילות המשיכה בהבניית מרכיב
הסיבתיות והטיעון המדעי (נספח  5סעיפים א' ו-ב') .כמו כן ,מקרי החקר המופיעים בפעילות
הנוכחית בשלב היישומי דומים לאלו שהופיעו בפעילות שעסקה בהבניית מודל החשיבה של תהליך
החקר (שלב  )3דמיון שייצר בטעות קשר בין פעילויות אלה.
על פי הבנה זו מודל החשיבה הגרפי שנבנה בפעילות הנוכחית (טיעון מדעי) מבוסס על המודל שנבנה
בפעילות הקודמת (תהליך החקר) בתוספת מרכיב הסיבתיות .התוצאה היא מודל הכולל ארבעה
מרכיבים במקום שלושה בווריאציות שונות (איור  .)2.03הופעתו של המידע הנוסף לצד מרכיב
הסיבתיות יצר בעיה בהבנת מהותם של מונחים אלו .המידע הנוסף בשלב  3הוגדר כ" תוצאות של
תצפיות שנאספו במהלך מחקר אחר או מסקנות שהוסקו בידי חוקרים אחרים ותועדו בצורה זו
או אחרת" .אולם ,תוכנו של המידע הנוסף משלב  3מתאר קשר סיבתי בין התצפיות למסקנות
בדיוק כמו תוכן מרכיב הסיבתיות מהפעילות הנוכחית .לעומת זאת ,מרכיב הסיבתיות בפעילות זו
מוגדר כ"מרכיב היוצר קשר סיבתי בין תוצאת תצפית למסקנה" אולם הוא מופיע בגוף הפעילויות
תחת הכותרת "מידע נוסף" .במודל הכולל ארבעה מרכיבים כשלשניים מהם תפקיד זהה (הסבר
סיבתי) נוצרת חוסר בהירות לגבי מהותו של כל מרכיב ופגיעה ברצף הלוגי .המורה ניסה להבהיר
את ההבדל בין שני מרכיבים אלו ללא הצלחה.

איור  :2.03ייצוג גרפי של טיעון מדעי הבנוי ממודל החשיבה של תהליך החקר בתוספת מרכיב הסיבתיות.
המודל כולל ארבעה מרכיבים במקום שלושה.

מ .טיעון מדעי ,זוכרת? מה צריך להיות בטיעון המדעי?
ס .0תצפית ,סיבה ומסקנה.
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מ .נכון .תצפית מסקנה והסיבה שמחברת ביניהם .אז התצפית שעשיתן עכשיו היא
שהסלע עיסתי .מסקנה הסלע מכיל את המינרל חרסית .כמו שעשינו עם העוגה:
העוגה תפוחה מסקנה העוגה מכילה אבקת סודה לשתייה...
מ .עכשיו מה חסר כדי שזה יהיה טיעון?
ס .0כתוב כאן שהמינרל חרסית הוא העיסתי היחיד.
מ .כן ,זה מידע נוסף שלמדנו בשיעור שעבר ,הוא עדיין מאוד ראשוני .אני יכולה
להמשיך ולשאול אבל למה? למה הוא היחיד העיסתי? בפעילות הזו אנחנו נכנסים
יותר לעומק של הדברים.
ס .6כי הוא עשוי מלוחות.
מ .נכון ,איך ידענו את זה?
ס .3מידע נוסף.
מ .הסיבתיות יכולה להיות מידע נוסף או תצפית שעשינו מה שחשוב שהיא תסביר
למה ,מה הסיבה" ( ,BGתשע"ג).
ניתן לבנות טי עון מדעי בעל רצף לוגי נכון עם הסבר סיבתי הכולל את המידע הנוסף מהפעילות

בשלב ( 3סיבתיות  )0ואת המידע הנוסף מהפעילות הנוכחית (סיבתיות ( )6איור  .)2.02סיבתיות 6
מסבירה את סיבתיות  . 0טיעון זה הוא בעל מבנה מורכב ולא מתאים לפעילות האמורה להבנות
בפעם הראשונה את המושג "טיעון מדעי".

איור  :2.02ייצוג גרפי של טיעון מדעי הכולל מידע נוסף מפעילות  6והסבר סיבתי מפעילות  .3הטיעון בעל
מבנה מורכב.
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איור  :2.05דגם של טיעון מדעי פשוט המבוסס על מקרי החקר המופיעים בשיעור .6

איור  :2.02דגם של טיעון מדעי פשוט המבוסס על מקרי החקר בפעילות .3

לחילופין ,ניתן להבנות את המושג "טיעון מדעי" כבר בתום הפעילות בשלב  3כששלושת מרכיבי
החקר יכולים להפוך לשלושת המרכיבים בטיעון המדעי (איור  .)2.05הבניית המושג "טיעון מדעי"
יכולה להיעשות גם בתום הפעילות הנוכחית (איור  )2.02במידה וקיימת הפרדה ברורה בין
הפעילויות משלב  3ו 2-כדי למנוע חוסר בהירות ביחס לטיעון המדעי ומרכיביו ולמנוע העברה
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שגויה .בשני המקרים התוצאה היא טיעון מדעי פשוט בעל שלושה מרכיבים שלכל אחד מהם תפקיד
ברור.
המשך תהליך הלמידה עוסק ביישום מודל החשיבה של הטיעון המדעי לגבי מקרי חקר מורכבים
יותר ולכן מחייב הבנה מעמיקה של המונח טיעון מדעי ויכולת יישומו .אחוזי ההצלחה בסיום
פעילות זו צריכים להיות גבוהים במיוחד (קרוב ל .)011%-משום כך עיצוב הפעילות הנוכחית צריכה
לענות על הדרישות הבאות:
 .0בחירת דוגמאות חקר המייצגות מבנה פשוט של טיעון מדעי.
 .6הבהרה מפורשת לגבי ההבדל בין הייצוגים הגרפיים הנבנים בשתי הפעילויות :ייצוג גרפי
המתאר מודל חשיבה של תהליך חקר לעומת ייצוג גרפי המתאר מודל חשיבה של טיעון
מדעי המתאר את תוצאות תהליך החקר .עדיף לבחור מקרי חקר שונים כדי להדגיש הבדל
זה.
 .3הבהרה מפורשת לגבי ההבדל בין מידע נוסף למרכיב הסיבתיות.
 .2הבנייה מטה אסטרטגית של המושים "סיבתיות" ו"טיעון מדעי" בתווך אישי של המורה
מול כל סטודנט בנפרד.
סיכום הממצאים משלב זה מופיעים בטבלה .2.02
טבלה  : 2.02סיכום ממצאים שלב  ,)%( 2ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) (N=43ומכללות BG(N=5),
).LF(N=9), HZ(N=29

ביצועים
תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
דגם א'+ב'
רצף לוגי
תווך המורה

כללי
82
01
21
31
22
31
+

BG
81
81
81
81
81
81
+

LF
011
81
52
22
55
22
+

HZתשע"ג

01
02
26
00
06
00
+

שלב  -1הוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי ותפיסת למידה להבניית הבנה
תיאור הפעילות
מטרת פעילות זו היא להעלות למודעות הלומדים בצורה רפלקטיבית את חשיבותה של מיומנות
הטיעון בהקשר המדעי ובהקשר היום יומי (היבט קוגניטיבי) ,תפקידה של החשיבה הטיעונית
בהתפתחות הידע האנושי (היבט אפיסטמולוגי) וחשיבותה של תפיסת הלמידה להבניית הבנה
העומדת בבסיס יחידת הלימוד שהופעלה בכיתה .חלק זה מתבצע בצורה פרונטאלית במסגרת
המליאה במהלכו מציג המורה בפני הכיתה את הרעיונות הבאים:
רקע
הצורך במיומנות הטיעון מוצגת על רקע מיומנויות המאה ה .60-על פי הגישה המסורתית המורה
נתפס כסמכות הידע .בהתאם לכך תפקיד המורה הוא להעביר מידע ותפקיד התלמיד לקלוט מידע,
לזכור ולשחזר אותו (תפיסה למידה ממוקדת מידע) .בעידן המודרני הידע זמין לכל תלמיד בלחיצת
כפתור והמורה כבר אינו הסמכות הבלעדית לידע .מציאות זו מאפשרת למורה להתרכז בהקניית
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה (למידה להבניית הבנה).
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חשיבה טיעונית ותפיסה אפיסטמולוגית קונסטרוקטיביסטית
הוראת מדעים המבוססת על מיומנויות הטיעון מדגישה את תהליך הבניית הידע ולא רק את גוף
הידע הקיים .הידע האנושי נוצר תוך כדי חשיבה טיעונית :ניסוח שאלה ,איסוף תצפיות והסקת
מסקנות .הצגת ידע ח דש בפני עמיתים כוללת מסקנה ונימוק התומך בה .הנימוק כולל ראיות או
נתונים והסבר סיבתי המקשר ביניהם למסקנה שהוסקה .הבנה לגבי תהליך בניית גופי הידע
מאפשרת חשיבה ביקורתית לגבי הידע הקיים ,בחינת מהימנות הידע והבניית ידע חדש ומקורי
בעתיד.
חיזוק הבנת מהותו של הטיע ון ומרכיביו וחשיבותו בתהליך הבניית הידע בתחומי ידע נוספים
נעשית על ידי הצגת דוגמאות שונות בפני התלמידים:
תחום מדע כדור הארץ :כיצד גילו שהארץ היא כדור?
תחום מדעי אחר :כיצד הסיקו לגבי התחממות כדור הארץ?
תחום אחר :כיצד גילה אברהם אבינו מי ברא את העולם?
המורה מתאר בפני הסטודנטים את הדרך לפיתוח החשיבה הטיעונית בקורס :הבניית מודל חשיבה
אישי של טיעון מדעי המאפשר תמיכה בכתיבה נכונה של טיעונים מילוליים .בניית המודל נעשית
תוך כדי שחזור תהליך החשיבה הנדרש להצגת ממצאי תהליכי החקר המתבצעים בכיתה (תהליך
רפלקטיבי מטה-קוגניטיבי).
תפיסת הלמידה העומדת בבסיס יחידת הלימוד
תפיסת הלמידה להבניית הבנה ,העומדת בבסיס יחידת הלימוד ,מדגישה את החשיבות בפיתוח
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה לצד הבניית ידע .תהליכי חשיבה מסדר גבוה קשורים בהבניה
קוגניטיבית ומטה-קוגניטיבית ומחייבים את מעורבותו של כל תלמיד בתהליך הלמידה בתווכו של
המורה .הלמידה היא עצמית (בקבוצות) בהנחיית דפי פעילות ובתווכו של המורה .כפרח הוראה,
ישנה חשיבות רבה לחוות את תהליך הלמידה המתנהל בסגנון זה ,בשונה מהלמידה הפרונטאלית
המקובלת במוסדות האקדמיים ,במיוחד לאור מדיניות "הלמידה המשמעותית" של משרד החינוך,
כדי להכיר את ההיבטים הרגשיים והקוגניטיביים הקשורים בלמידה בסגנון זה לקראת יישומה
בעתיד.
תוצאות
במכללות  LFלא נשמעו כל תגובות תוך כדי השיעור ואחריו .לעומת זאת במכללות  BGוHZ-
השיעור עורר תגובות שונות.
במהלך הצגת הדוגמאות נשאלו שאלות על ידי סטודנטים ממכללות  HZו BG-לגבי מהותו של
מרכיב הסיבתיות והטיעון המדעי כולו .סטודנטים ממכללת  HZציינו תוך כדי שיעור ובראיונות
העומק את תרומתו של שיעור זה להבנת מונחים אלו.
לירון ,סטודנטית ממכללת  ,HZשהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ,ומאותרת כמצטיינת
מתארת את תרומתה של ההוראה המפורשת להבנת מהותו של מרכיב הסיבתיות:
"לא הבנתי את הסיבתיות ,לאט לאט קלטתי במיוחד אחרי השיעור הזה ,הגדרת את
הסיבתיות איך הגענו מכאן לכאן ,זה התבהר(."..לירון ,HZ ,תשע"ג).

רות ,שלא הצליחה לבנות מודל נכון של טיעון מדעי (איור  2.06עמ'  )00ציינה את השינוי שחל
בהבנתה את הטיעון המדעי בשיעור זה:
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" היה את השיעור שפתאום הסברת ,לא זוכרת בדיוק מה זה היה והכל התחבר לי
היה לי ברור" (רות ,HZ ,תשע"ג).

במהלך השיעור נשמעו תגובות המייצגות התנגדות לסגנון הלמידה .רחל ,שהייתה בעלת תפיסת
למידה ממוקדת מידע ובעלת מוטיבציה הישגית טענה שהקושי בהבנת מרכיב הסיבתיות קשור בכך
שלא הוסבר בצורה פרונטאלית במסגרת המליאה.
"אני מרגישה שמה שאמרת מקודם על שזה גורם לחשוב זה מאוד מתמקד בבעיות
מסוימות .אני אומרת לך אני לא הבנתי את הסיבתיות עד שעכשיו את אומרת את זה
בצורה פרונטאלית .חמישה שישה שיעורים אני סתם העתקתי כמו תוכי .באמת אני
אומרת לך" (רחל , HZ ,תשע"ג).

תגובות אלה מבטאות את הקושי הרב שהיה לחלק מהסטודנטים להסתגל לסגנון למידה וסביבת
למידה השונה מההוראה הפרונטאלית ולדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי שנוצר .חלקם ציינו כי
השיעור תרם להבנת תפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד וצמצם את הפער הקיים בין
תפיסה זו לתפיסתם ממוקדת המידע ,שעד לשלב זה גרם להם לכעס ולתסכול:
תחילת השיעור ":די ...אני רוצה ללמוד ככה ,מהלוח ,חאלאס ,לא באמת..בלי לפגוע
בך חלילה אני רוצה לדעת מה קורה באדמה".
סוף השיעור ":אני רוצה להגיד שהסכמתי איתך וזה גם הרגיע אותי אבל עכשיו הבנתי
בערך .זו הפעם הראשונה שהסכמתי איתך והבנתי" ( ,HZתשע"ג).

במבט לאחור ציינו מספר סטודנטים בראיונות העומק את חשיבותו של השיעור במערך הלמידה.
רות ,שהתקשתה מאוד בתחילת תהליך הלמידה והעידה על חשיבותה של ההוראה המפורשת
בהבנתה את מהותו של הטיעון המדעי ,סברה ששיעור כזה צריך היה להתקיים בשלב מוקדם יותר
כדי למנוע את הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי שחוותה שבא לידי ביטוי בתחושות בלבול חוסר הבנה
והתסכול:
"אני זוכרת את הקפיצה למים ,ללכת לאיבוד...אולי כדאי לתת לטעום מהחוויה של
למידה עצמית ואז לאסוף ולנסות להסביר מה קורה בקורס כמו שעשית באמצע
הסמסטר(...רות ,HZ ,תשע"ג).

לעומתה ,גילה טענה שלא ניתן לתאר תהליך למידה לפני שחווים אותו .הבנת התהליך התפתחה
תוך כדי התנסות בפועל והשיעור התקיים בשלב הנכון.
"כשעשית את זה פתאם הרגשתי שבאמת יש פה משהו ,אני לא יודעת אולי אפשר
לקלוט את זה רק אחרי תהליך ולא ישר .אחרי שעשית משהו אתה יכול להשליך את
מה שעשית באמת על עצמך אז אתה מבין שעשית תהליך באמת .אם זה על עיוור?
נראה לי שאחרי שאתה חווה את זה ,זה יותר חזק" (גילה ,HZ ,תשע"ג).

חלק מהסטודנטים ציינו כי לא הבינו או לא התייחסו כלל לתוכן שיעור זה בשלב זה של מערך
הלמידה:
מ .עשיתי שיעור שבו ניסיתי להסביר לכם מה אני עושה.
ס .נראה לי שלא הבנתי כלום ( ,HZתשע"ג).

הוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי חיזקה חלק מהסטודנטים הן מבחינה קוגניטיבי והן מבחינה
רגשית בשלב זה של תהליך הלמידה.

12

שלב  -2מעבר מייצוג גרפי לתיאור מילולי.
הייצוג הגרפי של הטיעון המדעי אמור להווה בסיס לניסוחו בצורה מילולית .מטרת פעילות זו היא
להמשיך ולחזק את ההבנה של המונח טיעון מדעי ומרכיביו ולעבור בהדרגה מתיאור גרפי של
הטיעון המדעי לתיאורו בצורה מילולית.
תיאור הפעילות
הפעילות מחולקת לשלוש תחנות עבודה (נספח  .)2בכל תחנה מתמקדים התלמידים במקרה חקר
של סלע אחד מתוך קבוצת הסלעים מכילי המאובנים (ביוגניים) .על סמך תצפיות בתכונות הסלע
הם מתבקשים להסיק מסקנות לגבי סביבת היווצרותו של הסלע .הקשר הסיבתי בין התצפיות
למסקנות מבוסס על עיקרון חדש המוצג בפעילות זו ,עיקרון האחידות ("ההווה הוא מפתח לעבר").
לסיכום הפעילויות מתבקשים התלמידים לנסח טיעון מדעי המתאר את סביבת היווצרותם של
הסלעים שנחקרו .בתום הפעילות נערך סיכום על ידי המורה המשחזר את תהליך החקר לגבי כל
סלע והצגת מסקנותיו בסיוע ייצוג גרפי של הטיעון המדעי על הלוח.
 .1.2.2.1מקרה חקר  :1סביבת ההיווצרות של סלע הגיר
במקרה החקר העוסק בסלע הגיר הופיע הטיעון המדעי עדיין בצורתו הגרפית .מקרה החקר זה
מורכב יותר ממקרי החקר שהופיעו בשלב הקודם בכך שהוא מורכב מ 2-מרכיבי תוכן ולא
משלושה .המידע הנוסף מתאר תצפית אולם מקומו בתוך מרכיב הסיבתיות משום שהוא מהווה
חלק מההסבר הסיבתי היוצר קשר בין התצפית למסקנה (איור .)2.00

איור  :2.00ייצוג גרפי של טיעון מדעי פשוט המתאר את סביבת היווצרותו של סלע הגיר.
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בניית הטיעון המדעי לגבי סלע הגיר הייתה משימה לא פשוטה עבור כל הסטודנטים ודרשה את
תווכו של המורה .התווך התרכז בשחזור הרצף הלוגי המאפיין טיעון זה וחשיבותו של עיקרון
האחידות בתוכו .בכל הקבוצות היה צורך בעזרה בהתאמת שלושת מרכיבי החקר לתכנים השונים.
ס .0רק רצינו לשאול אותך כאן על התרשים:
אז עשינו כאן במידע הנוסף שצדפות וחלזונות חיו בים הרדוד.
מורה .חיו או חיות?
ס .0כתבנו בעבר וכיום..
מ .אבל אני צריכה להסיק על העבר.
ס .6את מסיקה שסלע גיר נוצר בים רדוד.
מ .אבל איך אני יודעת את זה?
ס :6את שואלת על הסיבתיות?
ס .0בגלל שיש בו מאובנים
ס .3בגלל שאני יודעת שהמאובנים נמצאים...
ס .0אני רואה מאובנים.
מ .אני רואה צורות שדומות למשהו שאני מכירה היום ,צדפות וחלזונות .אם נלך לים
נוכל לראות היכן הן חיות היום.
ס .3אז התצפית היא המצאות של מאובנים שונים בסלע גיר.
ס .0אפשר לכתוב צורות.
מ .איזה ,זה מאוד חשוב.
ס .0לכתוב את זה בתצפית?
מ .אתן תראו בהמשך שסלעים אחרים בנויים ממאובנים אחרים.
ס .2נגיד מלווייתנים...
ס .6אז תוצאות התצפית זה שיש צדפות וחלזונות בסלע גיר.
ס .0המידע הנוסף זה...
ס .6שצדפות וחלזונות חיות היום בים רדוד ולפי עקרון האחידות גם בעבר ,זה יכול
להיות סיבתיות .אז שנייה -אז המסקנה היא שסלע הגיר נוצר בים הרדוד.
מ .נכון.
ס .6הסיבתיות זה למה סלע גיר שמכיל מאובנים נוצר בים רדוד?
מ .מאובנים של צדפות וחלזונות .מה הסיבה שאני מסיקה על סמך מאובנים של
צדפות וחלזונות שהסלע נוצר בים רדוד?
ס .0זו הסיבתיות .עיקרון האחידות.
הערכת מרכיבי הטיעון
ניסוח מילולי מורחב של מרכיבי הטיעון תועד ב 61-שאלות פתוחות (נספח  2סעיף ב' שאלה 03 ,)2
ממכללת  HZו 0-ממכללת  .LFניסוח מילולי מקוצר תועד ב 02 -ייצוגים גרפיים (סעיף ג' שאלה
 8 ,)3ממכללת  HZו 2 -ממכללת  .LFהערכת ניסוח מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה .2.05
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טבלה  :2.05הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון לגבי סלע הגיר ( )%בתרגילים ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה.
ניסוח מורחב/N=20 NLF=7 NHZ=13:ניסוח מקוצרNHZ=8 NLF=6 N=14 :

מידע נוסף
סיבתיות
מסקנה
תצפית
מכללה
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
(מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר)
011
11
)51( 68 *)55( 65
011
15
01
81
כללי

טיעון
טוב
(מקוצר)
**23

LF

50

51

82

011

61

00

00

011

**00

HZ

16

88

011

011

21

05

011

011

**26

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים של טיעונים לאחר תיקון.
**הערכים כוללים טיעונים בהם מופיע דגם ב'.

 81%מהתצפיות (ניסוח מורחב ומקוצר) נוסחו בצורה טובה .ב 2-תרגילים התצפית לא כללה את
סוג המאובנים המופיעים בסלע ,מידע חיוני ליצירת הרצף הלוגי של הטיעון המדעי ,ולכן התצפית
כפי שנכתבה ,אינה מושלמת .חלוקה לפי מכללות מראה כי אחוז הניסוחים הטובים של התצפיות
במכללת  )50% ,51%( LFנמוכים ביחס לערכים שהתקבלו עד כה ( 82-011%שלבים  )6-2וביחס
לערכים של מכללת  15%-011% .)16% ,88%( HZמהמסקנות והמידע הנוסף (ניסוח מורחב
ומקוצר) נוסחו בצורה טובה .חלוקה לפי מכללות מראה גם במקרה זה כי אחוז המסקנות הטובות
נמוך במכללת  )82%( LFביחס למכללת  .)011%( HZכמחצית מהניסוחים של מרכיב הסיבתיות
היו טובים ,ערך נמוך בהרבה מהמרכיבים האחרים .חלוקה לפי מכללות מראה כי הערכים
שהתקבלו עבור מכללת  LFנמוכים משמעותית מאלו שהתקבלו עבור מכללת  .HZניסוח נכון של
מרכיב הסיבתיות צריך ליצור את הקשר הסיבתי בין התצפית למסקנה באמצעות עקרון האחידות.
בשאלות הפתוחות (ניסוח מורחב) הופיע עקרון האחידות ב 15% -מהטיעונים ( 01מתוך  )61ב85%-
הופיע גם הסבר סיבתי 55% .מהם נוסחו בצורה טובה .חלוקה לפי מכללות מראה כי 21%
מהניסוחים ממכללת  HZהיו טובים ( 1מתוך  )03לעומת  61%ממכללת  6( LFמתוך :)0
"ניתן להסיק כי סלע הגיר נוצר בעבר בסביבה ימית רדודה עפ"י עקרון האחידות.
כיום חלזונות וצדפות חיות בים רדוד ומתות שם ומכך ניתן להסיק כי גם בעבר חיו
חלזונות וצדפות בים רדוד מתו הורבדו ונוצר הסלע" ( ,HZתשע"ג).

בכל הייצוגים הגרפיים (ניסוח מקוצר) הופיע עקרון האחידות ,ב 51%-מהם ( 0מתוך  )02הופיע
הסבר סיבתי (איור  )2.08ונוסח בצורה נכונה .צמצום ההסבר הסיבתי עד כדי ציון עקרון האחידות
בלבד (איור  )2.01אינו מספיק ליצירת הרצף הלוגי בתוך הטיעון.
חלוקה לפי מכללות מראה כי ניסוח טוב הופיע ב 05%-מהטיעונים ממכללת  2( HZמתוך  )8ורק
 00%ממכללת  0( LFמתוך  .)2אחוזי הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות במקרה החקר של
הגיר שנמדדו עבור מכללת  LFנמוכים בהרבה מהערכים שנמדדו עבור ניסוח מרכיב הסיבתיות
בשלב היישומי הקודם ( 56%טבלה  )2.00ואילו עבור מכללת  HZגבוהים יותר ( 62%שלב יישומי

קודם).
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איור  : 2.08ייצוג גרפי של הטיעון מדעי מטיפוס ב' לגבי סלע הגיר .מרכיב הסיבתיות כולל את עקרון
האחידות והרחבה לגבי הקשר הסיבתי שהוא יוצר בין התצפית למסקנה (רות ,HZ ,תשע"ג).

במקרה החקר של סלע הגיר תוכן ארבעת המרכיבים (תצפית ,מסקנה ,מידע נוסף וסיבתיות) היה
זהה בכל הטיעונים אם כי רמת ניסוחם השתנתה .זאת בניגוד לתוכן המידע הנוסף בשלב היישומי
הקודם (דגם ב') שהשתנה בין הטיעונים השונים (עמ'  .)05הרצף הלוגי המאפיין את מקרה החקר
של הגיר תמך בניסוח נכון של מרכיבי הטיעון וחיזק את ההבנה לגבי מהותם ולגבי הרצף הלוגי
שהם יוצרים.

איור  : 2.01דוגמא לתיאור גרפי של טיעון מדעי מטיפוס ב' המתאר את הקשר בין מבנה סלע הגיר לסביבת
היווצרותו .מרכיב הסיבתיות כולל את עקרון האחידות אולם אינו כולל הסבר סיבתי ( ,HZתשע"ג).

הערכת הייצוגים הגרפיים
בחינת הייצוגים הגרפיים שהופיעו בתרגילים מעלה כי לא היה ייצוג למודל א' באף אחד
מהתרגילים זאת בניגוד ל 31%-בשלב היישומי הקודם (טבלה  .)2.01ב 2-תרגילים ממכללת LF
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שתועדו במדגם הנוכחי בהם הופיע ייצוגים גרפיים מדגם ב' ,הופיעו בשלב הקודם ייצוגים ממודל
א' .הבנה מעמיקה של הטיעון ומרכיביו אמורה להוביל לניסוח טיעון בעל ארבעה מרכיבי תוכן
אולם שלושה מרכיבים בטיעון (דגם א' ,איור  .)2.00המעבר ממודל א' ל-ב' מעיד על חוסר הבנה
מושלם של הסטודנטים שתיארו בשלב הקודם מודל מטיפוס א' לגבי מהותו של מרכיב הסיבתיות
וההבדל בינו לבין המידע הנוסף.
ב 82%-מהתרגילים הופיעו מודלים מדגם ב' ( 06מתוך  ,)02עלייה ביחס ל 02%-מהתרגילים בהם
הופיעו מודלים א' ו-ב' בשלב היישומי הקודם (טבלה  2.06עמ'  .)02מודל ג' הופיע ב02%-
מהתרגילים ( 6מתוך  )02ביחס ל 62% -ייצוגים גרפיים יישומיים בשלב  .2המעבר ממודלים מדגם
ג' בשלב הקודם לדגם ב' בשלב הנוכחי מעיד על התקדמות של הסטודנטים בהבנת מהותו של
הטיעון המדעי .השוואה בין שני טיעונים שניסחה רות בשני שלבי הלמידה השונים מדגים
התקדמות זו :באיור  2.08מופיע תיאור גרפי מהפעילות הנוכחית .היחס בין מרכיבי הטיעון
והחלוקה של תוכן מרכיבי הטיעון נכונים .באיור  2.06עמ'  00מופיע טיעון שניסחה רות בשלב
הקודם .הי חס בין מרכיבי הטיעון אינו נכון ומרכיב הסיבתיות והמידע הנוסף לא נוסחו כלל .רות
העידה על כך ששלב ההוראה המפורשת סייע לה בהבנת מהותו של מרכיב הסיבתיות.
הערכת הטיעונים
שילוב ערכי הניסוחים הטובים של מרכיבי הטיעון ודגמי הייצוגים הגרפיים שהופיעו בתרגילים
מופיע בטבלה  .2.02ב 011%-מהטיעונים הופיעו  2מרכיבים בטיעון (תצפית ,מסקנה ,מידע נוסף,
סיבתיות) ,משום כך לא ניתן להגדיר אף טיעון כמושלם .ההבנה הרווחת בקרב הסטודנטים ,כמו
בשלב הקודם ,היא כי הטיעון המדעי כולל ארבעה מרכיבים ולא שלושה.
טבלה  :2.02הערכת מרכיבי הטיעון והייצוג הגרפי ( )%כפי שהופיעו בטיעונים לגבי סלע הגיר ,ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ) (N=18ומכללות ).BG(N=4), LF(N=6) ,HZ(N=9

דגם א
-

דגם הטיעון המדעי
ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון

דגם ב
23
23

דגם ג
0
0

*טיעונים בהם הופיע עקרון האחידות ללא הסבר

 23%מהסטודנטים ( 2מתוך  )02הצליחו ליישם את המודל הגרפי של הטיעון המדעי מטיפוס ב'
לגבי מקרה חקר חדש ביחס ל 26%-בשלב היישומי הקודם (טבלה  2.06עמ'  .)02טיעונים אלו
מהווים  00%מכלל הטיעונים שהוגשו ממכללת  0( LFמתוך  )2ו 26% -מהטיעונים שהוגשו ממכללת
 5( HZמתוך  .) 8אולם ,בניגוד למודלים מטיפוס ב' בשלב הקודם ,תוכן המידע הנוסף בטיעונים
הנוכחיים היה אחיד ולא כלל הסבר סיבתי לכן ב 23%-טיעונים מטיפוס ב' הרצף הלוגי בתוך
הטיעון היה הגיוני.
על אף שדרגת מורכבותו של טיעון זה עלתה ביחס למקרי החקר הקודמים (שלב  )2מספר הטיעונים
הטובים (מודל ב') ממכללת  HZבשני המקרים נשאר קבוע ועומד על ( 26%טבלה  2.03עמ' .)05
בקרב סטודנטים אלה מקרה החקר של הגיר שיפר את ההבנה לגבי הטיעון המדעי והרצף הלוגי
המאפיין אותו ותמך באחוזים גבוהים של ניסוח נכון של מרכיב הסיבתיות ( .)05%הבנה מושלמת
לגבי הטיעון המדעי לא הושגה (אין ייצוג למודל א') .לעומת זאת ,קיימת ירידה במספר הטיעונים
הטובים המבוססים על דגם א' ו-ב' משלב  )55%( 2לשלב הנוכחי ( )00%בקרב סטודנטים ממכללת
 .LFקיים קושי בקרב כ 01%-מהסטודנטים בניסוחו של מרכיב הסיבתיות וכמחצית מתקשים
בניסוח התצפיות .רק ברוך הצליח ליישם את דגם ב' לגבי מקרה החקר של הגיר בצורה נכונה .ברוך
העיד על כך שרכש את ההבנה לגבי הטיעון המדעי במהלך השלב הקודם תוך כדי יישום חוזר של
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מודל הטיעון המדעי לגבי מקרי חקר שונים (ציטוט עמ'  .)00סטודנטים ממכללה זו לא הצליחו
להתמודד עם מורכבותו של מקרה חקר זה.
הסיבה למגמת השיפור שתוארה בקרב סטודנטים ממכללת  HZקשורה כנראה למקרה החקר
שנבחר .מקרה החקר של הגיר מייצג טיעון פשוט בעל מרכיבים מובהקים ורצף לוגי ברור .כמו כן
נראה כי ההוראה המפורשת לגבי הטיעון המדעי שהתבצעה בשלב הקודם הייתה חיונית לחלק
מהסטודנטים בהבנת מהותו של הטיעון המדעי (כפי שהעידו רות ולירון) ושיפרה את יכולת יישומו.
סיכום הממצאים לגבי שלב זה מופיעים בטבלה .2.00
טבלה  :2.00סיכום ממצאים ( %סטודנטים) שלב  /2גיר ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) (N=14ומכללות
).LF(N=6), HZ(N=8

קריטריון להערכה
תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
רצף לוגי
טיעון מושלם
תווך המורה

כללי
81
15
51
* 23
23
*23
+

LF
50
82
23
*00
00
*00
+

HZ
16
011
26
*26
26
*26
+

*ייצוגים גרפים מדגם ב

 .1.2.2.1מקרה חקר  -1סביבת ההיווצרות של סלע הקרטון
במקרה החקר לגבי סלע הקרטון נתבקשו הסטודנטים בפעם הראשונה לתאר את טיעון המדעי
בצורה מילולי .הסקת המסקנה במקרה חקר זה מבוססת על ביצוע סינתזה בין ארבעה תכנים של
מידע נוסף ועקרון האחידות (איור .)2.61
ביצוע נכון של הסינתזה מגלה כי סביבת המחייה של בעלי החיים מקבוצת הפורמיניפרה ,הבונה
את סלע הקרטון (ים הפתוח ועמוק) אינה זהה לסביבת בה נוצר הסלע (ים פתוח) .בעלי החיים
מקבוצת הפורמיניפרה חיים בעמודת המים העליונה בים הפתוח (עומק בין  611מ' ל 0-ק"מ) ובים
העמוק (עומק בין  2 -0ק"מ) (מידע נוסף א ,ד) .עם מותם החומר הרך נטרף או מתפרק והקונכיות
שוקעות ומצטברות על גבי קרקעית הים (מידע נוסף א) .אולם ,קונכיות הפורמיניפרה בנויות
מהמינרל קלציט (מידע נוסף ג) וזה אינו יציב בטמפרטורה נמוכה מ  4oC-ובלחץ המאפיין עמודת
מים בעומק  3.5ק"מ ומעלה (מידע נוסף ב') .משום כך ,קונכיות הפורמיניפרה יכולות להצטבר על
קרקעית הים הפתוח והים העמוק עד  3.5ק"מ בלבד ולהפוך לסלע הקרטון .באמצעות עקרון
האחידות ניתן להסיק כי זה היה מקום היווצרותו של סלע הקרטון גם בעבר .רצף לוגי זה מסובך
הרבה יותר מהרצף המאפיין את מקרה החקר של הגיר (איור .)2.00
תכני המידע הנוסף המופיעים בדפי הפעילות (נספח  2סעיף גב ,שאלה  )0אינם מסודרים על פי הסדר
בו נעשה בהם שימוש לצורך ביצוע הסינתזה.
הסביבות הימיות השונות (ים רדוד ,ים פתוח ,ים עמוק) מתוארות בדפי הפעילות באיור תלת ממדי
ללא דיוק בעומק המים במעבר בין הסביבות השונות (נספח  2סעיף 0ב' שאלה  .)5לגבי הים העמוק
מופיעה הערכת עומק מקסימאלית ( 2ק"מ).
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איור  :2.61ייוצג גרפי של טיעון מדעי המתאר את סביבת היווצרותו של סלע הקרטון.

צורות הצגת הטיעונים המילוליים
המעבר מתיאור גרפי לתיאור מילולי דרש את תווכו של המורה .המורה הציע לארגן את מרכיבי
הטיעון בכותרות בהתאם להתנסויות בפעילויות הקודמות (נספח  2סעיף 0ג' שאלה  )6או בצורה
חופשית הכוללת אזכורים למרכיבי הטיעון .האפשרות לכתיבה חופשית ניתנה בעקבות תלונות של
מספר סטודנטים ממכללת  HZשהתנגדו כבר בשלב מוקדם יותר של תהליך הלמידה לתיאורים
מובנים (גרפי ,כותרות) בטענה שכתיבה כזו אינה מתאימה להם.
בשלב זה של המחקר תועדו  30טיעונים .התפלגות צורת הצגת הטיעונים המילוליים מופיעה בטבלה
.2.08
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טבלה  :2.08התפלגות ( )%צורת הצגת הטיעונים המילוליים לגבי סלע הקרטון ,ספירלת פיתוח והערכה
שנייה ) (N=31ומכללות ).BG(N=4), LF(N=6), HZ(N=21

מכללה
כללי
BG
LF
HZ

כותרות
26
65
20
38

ייצוג גרפי
02
62

כתיבה חופשית
26
05
33
38

ב 02%-מהטיעונים ( 5מתוך  )30כולם ממכללת  HZהופיעו ייצוגים גרפיים 3 ,מדגם ב' ו 6-מדגם ג'.
ב 26%-מהטיעונים הופיעו טיעונים בכותרות וב 26%-נוספים הופיעו טיעונים בכתיבה חופשית.
דוגמא לכתיבה חופשית:
"תוצאות תצפית היו כי הסלע מכיל מאובנים מקבוצת הפורמיניפרה .לפי המידע
הנוסף שלנו שהוא גם הסיבתיות לטיעון המדעי קבוצת הפורמיניפרה חיה היום בים
העמוק והפתוח אך שוקעת ויוצרת שכבת סלע רק בים הפתוח .הם לא יוצרים שכבת
סלע בים העמוק כי בעומק ( 3.5ק"מ ומעלה) -הלחץ והטמפ' ממוססות את הקלציט
ממנה עשויה קבוצת המאובנים .מתוך כך אנו מסיקים כי הסלע קרטון המכיל את
קבוצת הפורמיניפרה נוצר בסביבת הים הפתוח" (גילה ,HZ ,תשע"ג).

דוגמא לכתיבה בכותרות:
תצפית :הסלע תוסס = מכיל קלציט .הסלע מכיל מאובנים זעירים.
מידע נוסף :המאובנים דומים לחיות מקבוצת הפורמיניפרה החיות כיום בסביבת
הים הפתוח והעמוק.
מידע נוסף :קלציט עמיד עד טמפ' של .4oC
סיבתיות :עפ"י עקרון האחידות שאומר שמה שנהוג כיום היה נהוג בעבר -אותם
החיות שמהם נוצרו המאובנים המופיעים בסלע הדומות לחיות שחיות כיום בים
הפתוח והעמוק גם הם חיו שם אך השלדים שלהם שרדו רק עד  3.5ק"מ מכיוון
שהחומר שבונה אותם –המינרל קלציט ,נמס בטמפ' נמוכה מ 4oC-שנמדדת עד 3.5
ק"מ.
מסקנה :סלע הקרטון נוצר בים הפתוח והעמוק עד  3.5ק"מ (  ,HZתשע"ג).

הכתיבה בכותרות הייתה שכיחה במכללת  LFואילו הכתיבה החופשית במכללת  .BGבמכללת HZ
הופיעה כתיבה חופשית וכתיבה בכותרות במידה שווה .קושי במעבר בין ניסוח גרפי למילולי בולט
יותר במכללה זו ( 62%של ייצוגים גרפיים).
"תקשיבי ,עד שהתרגלתי לציורים אני לא יכולה להתרגל עכשיו למשהו שונה" ...
( ,HZתשע"ג).

ב 80%-מהטיעונים ( 60מתוך  )30הופיעו  2מרכיבים בטיעון בסדר הבא :תצפית ,מידע נוסף ,מסקנה
וסיבתיות .סדר זה זהה לסדר הכותרות שהופיע בפעילות הסיכום לגבי סלע הגיר (נספח  2סעיף 0ג'
שאלה  .)6ב 6-טיעונים ( ,)2%הופיעו מרכיבי הטיעון בסדר שונה :תצפית ,מידע נוסף ,סיבתיות
ומסקנה .ב 6 -טיעונים לא הופיע סדר ברור .סדר הופעת מרכיבי הטיעון כפי שהופיע בטיעונים הללו
מבטא תרגום מילולי לייצוג גרפי מדגם ב' בו המידע הנוסף הוא מרכיב רביעי בטיעון במקום
שיהווה חלק ממרכיב הסיבתיות .הופעת מרכיבי הטיעון בסדר זה בשאלה המופיעה בדף הפעילות
מעודדת הבנה מוטעית זו.
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רק בטיעון של גילה נמצאה הבחנה ברורה בין מרכיבי הטיעון" :לפי המידע הנוסף שהוא גם
הסיבתיות לטיעון המדעי"(מתוך הציטוט למעלה ,גילה ,HZ ,תשע"ג) .בטיעון זה זוהה המידע הנוסף
עם מרכיב הסיבתיות והטיעון כלל שלושה מרכיבים ולא ארבעה.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה  .2.01ב 00%-מהטיעונים ( 66מתוך  )30ניסוח התצפיות היה
טוב ביחס ל 81%-במקרה החקר לגבי הגיר .התפלגות ניסוחי התצפיות מופיעים בטבלה .2.61
תצפיות טובות כללו את סוג המאובנים הנוכחים בסלע (תצפיות  0ו .)2-ב 3-טיעונים ( )01%ממכללת
 HZהופיע הרכב הסלע (הסלע תוסס) ולא הוזכרו כלל נוכחותם של מאובנים בסלע .ב 2-טיעונים
( 5 ,)01%מקבוצה זהה ממכללת  ,HZלא הופיע סוג המאובנים .תצפית לגבי נוכחותם של מאובנים
מקבוצת הפורמיניפרה בסלע היא חיונית ליצירת הרצף הלוגי של הטיעון .בשני טיעונים ממכללה
זו הופיע הרכב הסלע בנוסף לסוג המאובנים .הרכב הסלע הופיע ב 02%-מהטיעונים ,כולם ממכללת
 HZולא הופיע כלל בטיעונים מהמכללות האחרות או במקרה החקר לגבי סלע הגיר .ציון הרכב
הסלע בתוך התצפית נובע מיצירת קשר בינו לבין תוכן מידע נוסף ג' המתאר את הרכב קונכיות
הפורמיניפרה ולהנחה כי הרכב הסלע זהה להרכב בעלי החיים הבונים אותו .הנחה זו היא בעייתי
מבחינה מדעית .במהלך ההסתלעות קיימים תהליכים היכולים לגרום לשינויים בהרכב השלדים
של בעלי החיים הבונים את הסלע ולכן הרכב הסלע איננו בהכרח זהה להרכב השלדים המקוריים
(תהליך המתרחש לדוגמא בסלע הגיר) .מכיוון שבסלע הקרטון לא מתרחשים שינויים כאלו ,הרכב
הקונכיות זהה להרכב הסלע ולכן קשר זה איננו שגוי אולם הוא יכול להוביל להבנה מוטעית לגבי
תהליך היווצרותם של סלעים מכילי מאובנים .הקשר בין שני תכנים אלו לא הופיע בטיעונים אלה
בצורה מפורשת בתוך מרכיב הסיבתיות ולכן הפך ללא רלוונטי אולם הופעתו של הרכב הסלע בתוך
התצפית מעידה על זיהוי רצף לוגי שונה ממקרה החקר הקודם .ניסוח נכון של התצפיות היה נמוך
במכללת  HZביחס לשתי המכללות האחרות.
טבלה  :2.01הערכת מרכיבי הטיעון לגבי סלע הקרטון ( ,)%ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) )N=31ומכללות
).BG(N=4), LF(N=6), HZ(N=21

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

טיעון
טוב

תצפית

מכללה

סיבתיות

מסקנה

כללי

011

00

011

80

011

03

03

BG

011

011

011

011

011

65

65

LF

011

83

011

011

011

1

1

HZ

011

26

011

00

011

03

03

טבלה  :2.61התפלגות התצפיות ( )%לגבי סלע הקרטון ספירלת פיתוח והערכה שנייה
(N=24 ,)N=31, NBG=4, NLF=6, NHZ=21תשע"ד.

כללי
25
01
01
2
00

תצפיות
 .0סוג המאובנים
 .6מאובנים ללא סוג
 .3הרכב הסלע
 .2סוג המאובנים  +הרכב הסלע
 .5תצפית שגויה
 .2סה"כ תצפיות נכונות
10

BG
011
011

LF
83
00
83

HZ
56
01
62
02
22

 80%מהמסקנות היו נכונות זאת בניגוד ל 15%-מסקנות נכונות לגבי סלע הגיר .ההבדל בין ים פתוח
לים עמוק לא היה מספיק ברור בדף הפעילות והסטודנטים בקשו הבהרה בנושא .ארבע מסקנות
שונות הופיעו בטיעונים (טבלה .)2.60
טבלה  : 2.60התפלגות המסקנות ( )%שהופיעו בטיעונים לגבי סלע הקרטון ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה
) )N=31ומכללות ).BG(N=4), LF(N=6), HZ(N=21

מסקנות
.0
.6
.3
.2
.5
.2

ים פתוח וים עמוק עד  3.5קמ'
ים פתוח וים עמוק
ים פתוח
ים עמוק
קרקעית הים
ים רדוד

כללי
BG
תשע"ג תשע"ג
58
01
66
01
-

51
51
-

LF
תשע"ג
011
-

HZ
HZ
HZ
תשע"ג תשע"ד תשע"ד
תרגיל מבדק
08
28
26
02
02
30
62
06
02
2
2
2
2
-

המסקנה הנכונה והשכיחה ביותר הייתה מסקנה  :0ים פתוח וים עמוק עד  3.5ק"מ ( .)58%דיוק
ברמה זו הושג רק לאחר דיון שנערך בתווכו של המורה:
ס :0יש כאן סתירה במידע הנוסף .אם המינרל קלציט מתמוסס איך נוצר סלע?
מ .זה קורה רק מעל  3.5ק"מ.
ס .:0נו ,ואמרת שזה נמצא בים הפתוח ובים העמוק.
מ .הן חיות בים הפתוח והעמוק.
ס :2הם בעלי חיים שיכולים לשרוד .לא כל אחד...
המורה ניגשת ללוח .מציירת חתך של הסביבות הימיות :זה רדוד ,זה פתוח זה עמוק.
ס :0אז הן לא יכולות לחיות בים עמוק.
מ .הן חיות פה למעלה (בים הפתוח ובים העמוק) ,מתות ושוקעות לקרקעית
ס :0מתמוססות.
מ .פה הן יכולות להצטבר? (מצביעה על ים פתוח).
ס :0כן.
מ .אז פה יווצר סלע קרטון .מה קורה כאשר אני עוברת  3.5ק"מ?
ס :0לא יכולות.
מ .למה?
ס :0מתמוססות.
מ .הקונכייה תתמוסס ולא יהיה מה שישקע על גבי הקרקעית.
ס :6אז הקרטון לא נוצר בים עמוק.
ס :3אבל כתוב שהוא נוצר בים עמוק.
מ .לא כתוב שהוא נוצר בים עמוק כתוב שהן חיות בים העמוק.
ס :3הן לא חיות בים העמוק הן חיות בים הפתוח.
מ .הן חיות למעלה בים הפתוח והעמוק באזור שיש אור .מתות ,מתחילות לשקוע.
...
ס :3מה זה אומר פתוח?
מ .הוא יותר עמוק מהים הרדוד ומתחילים להיות הבדלים בין האזור העליון של
עמודת המים לאזור התחתון של עמודת המים.
ס :0אז הקונכיות יכולות להצטבר רק בים הפתוח.
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ס :6הן הופכות לסלע בים הפתוח.

מסקנה  3נכונה גם כן והופיעה ב 66%-מהטיעונים .המסקנות האחרות לא היו נכונות ואפיינו כל
אחת מקבץ טיעונים שנוסחו בקבוצות עבודה זהוה ממכללת .HZ
חלוקה לפי מכללות מראה כי במכללות  LFו 011% BG -מהמסקנות נוסחו נכונה לעומת 00%
במכללת .HZ
ניסוח טוב של מרכיב הסיבתיות הופיע ב 2%-מהטיעונים זאת בניגוד ל 51%-ניסוחים טובים לאחר
תיקון לגבי סלע הגיר .טיעון אחד נוסח בכותרות על ידי סטודנטית ממכללת ( HZציטוט עמ' .)10
תפיסת הלמידה של סטודנטית זו לא ידועה משום שלא מילאה את השאלונים .טיעון נוסף נוסח
בצורה חופשית על ידי דבורה ממכללת  BGשהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בתחילת
תהליך הלמידה (שאלוני פרה) .בטיעונים אלו נעשתה סינתזה בין כל תכני המידע הנוסף ועיקרון
האחידות .בשני טיעונים נוספים ( )2%ממכללת ( HZאחד בעל ייצוג גרפי ואחד נוסח בכתיבה
חופשית על ידי גילה) נעשתה סינתזה נכונה אולם לא הופיע עקרון האחידות ולכן הרצף הלוגי לא
היה מושלם (ציטוט עמ'  10כתיבה חופשית) .עקרון האחידות הופיע ב 00%-מהטיעונים ביחס ל-
 13%במקרה החקר של הגיר .נראה כי מורכבותו של מקרה חקר זה גרמה להשמטת עקרון
האחידות אף על פי שברור שהרצף הלוגי בחלק מהטיעונים הסתמך על עקרון זה.
הערכת הטיעונים
הבנת הרצף הלוגי של הטיעון דרשה את תווכו של המורה בכל קבוצות העבודה.
המדגם הנוכחי כולל רק  2טיעונים טובים ( .)03%בטיעונים אלו הופיעו שלושת צורות ההצגה
(ניסוח גרפי ,ניסוח בכותרות ,ניסוח חופשי) ולכן לא ניתן להצביע בוודאות על קשר בין איכות
הטיעון לצורת הצגתו .ב 01%-מהטיעונים ( 2מתוך  )30נוסח מקרה החקר של הקרטון בצורה לא
בהירה המעידה על קושי בהבנת הרצף הלוגי של מקרה החקר .שליש מהסטודנטים ( )30%הבחינו
בהבדל בין מקרה החקר של הקרטון ביחס לזה של הגיר אולם רק  03%הצליחו לנסח את מרכיב
הסיבתיות בצורה נכונה.
ב 20%-מהטיעונים ( 01מתוך  )30ניתן היה להבחין ברצף לוגי זהה לזה שהופיע במקרה החקר של
הגיר המבטא העברה שגויה של הרצף הלוגי ממקרה החקר של הגיר לקרטון .בכל הטיעונים הופיע
מידע נוסף א ,ב 2-גם מידע נוסף ג' אולם מידע נוסף ב' ו-ד' לא הופיעו באף אחד מהטיעונים .הרצף
הלוגי בטיעונים אלו הציג קשר בין סביבת המחיה של בעלי החיים המופיעים כמאובנים בסלע
לסביבת היווצרות הסלע באמצעות מידע נוסף א' ועקרון האחידות .רצף לוגי זה היה נכון לגבי סלע
הגיר (איור  2.00עמ'  )82אולם אינו נכון לגבי סלע הקרטון .ביצוע ההעברה שגויה באמצעות
הנתונים הקיימים יוצר חוסר התאמה בין הסביבה המוזכרת במידע נוסף א' (ים פתוח וים עמוק)
לבין המסקנה (ים פתוח וים עמוק עד  3.5ק"מ או ים פתוח) .ב 2-טיעונים התעלמו הסטודנטים
מחוסר התאמה זו וציינו שתי סביבות שונות במידע הנוסף ובמסקנה .במקרים אלו לא קיים רצף
לוגי בתוך הטיעון.
ב 05-טיעונים הופיע רצף לוגי פנימי נכון אולם הוא לא תאם את הנתונים :ב 00-טיעונים שונה תוכן
המידע הנוסף כדי שיתאים למסקנה הנכונה:
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הציטוט למטה נוסח על ידי רותם ממכללת  ,BGשהייתה מהסטודנטים הבודדים שהצליחו בבניית
מודל חשיבה גרפי של טיעון מדעי (איור  2.2עמ'  )00בשלב :2
תצפית :סלע הקרטון מכיל מאובנים מקבוצת הפורמיניפרים.
מידע נוסף :בעלי חיים אלו חיים היום בים פתוח ועמוק עד  3.5ק"מ ושוקעים
ומצטברים שם.
מסקנה :בעבר בעלי חיים אלו חיו בים פתוח ועמוק עד  3.5ק"מ ולכן סביבת היווצרות
סלע הקרטון היא בים פתוח וים עמוק עד  3.5ק"מ.
סיבתיות :עיקרון האחידות" (רותם ,BG ,תשע"ג ,תכנית מצוינים).
בארבעה טיעונים נוספים מידע נוסף א' לא שונה והיה זהה למסקנה שהייתה לא נכונה.
ב 05-טיעונים אלו ( )25%ניסוח כל מרכיבי הטיעון כולל מרכיב הסיבתיות היה מושלם ביחס לרצף
הלוגי הפנימי שהופיע בטיעון .בטיעונים אלו ( )05בנוסף לטיעונים הטובים שהוזכרו למעלה ()2
קיים רצף לוגי הגיוני בתוך הטיעון ,דבר המעיד על הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ()20%
אולם הבנה זו מצטמצמת ברובה לטיעונים בעלי מבנה בסיסי כדוגמת מקרה החקר של הגיר (05
מתוך  .)01% ,01ערך זה גבוה מזה שהתקבל עבור מקרה החקר של הגיר ( 23%טבלה  2.02עמ' 88
) .חלוקה לפי מכללות מראה כי הבנה זו קיימת בקרב  51%מהסטודנטים ממכללת  3( LFמתוך (2
ביחס ל 00%-במקרה החקר הקודם 26% ,ממכללת  03( HZמתוך  ,)60ערך זהה למקרה החקר
הקודם ו 05% -ממכללת  3( BGמתוך  ,2לא קיים תיעוד במקרה החקר הקודם).
ההעברה השגויה של הרצף הלוגי ממקרה החקר של הגיר לזה של הקרטון אפשרה ניסוח של מהלך
לוגי דומה פעם נוספת דבר ששיפר את הניסוח המילולי של הטיעונים והבנת הרצף הלוגי שהם
מייצגים .ניתן להבחין בשיפור זה בציטוטים הבאים:
ניסוח לא בהיר של מרכיב הסיבתיות לגבי סלע הגיר המופיע למטה ,נוסח על ידי סטודנטית
ממכללת :HZ
סיבתיות גיר :עיקרון האחידות מוביל לכך שאם חיים בים רדוד ועל הסלע צורת צדף
כנראה הוא נוצר בים הרדוד שחי בעבר והיום הצדף" ( ,HZתשע"ג).

לעומתו ,ניסוח מרכיב הסיבתיות לגבי סלע הקרטון על ידי אותה סטודנטית היה בהיר הרבה יותר
על אף שהרצף הלוגי היה שגוי:
סיבתיות קירטון :מאובנים מקבוצת הפורמיניפרה נמצאים באזור הים הפתוח
והעמוק עד  3.5ק"מ על כן אם יש בסלע כאלו ,חייב להיות שהוא יווצר באזור זה"(,HZ
תשע"ג).
חזרה זו הייתה היעילה ביותר עבור סטודנטים ממכללת .LF
ב 01% -מהטיעונים כולם ממכללת  3( HZמתוך  )30לא נמצא רצף לוגי.
על אף האחוזים הגבוהים של המסקנות הנכונות רק 03%-מהסטודנטים הצליחו להתמודד עם
הרצף הלוגי המייצג מקרה חקר זה .קושי בניסוח תצפיות ומסקנות וכן במעבר מניסוח גרפי
למילולי בולט יותר במכללת  HZביחס לשתי המכללות האחרות אולם קושי בניסוח מרכיב
הסיבתיות מאפיין את שלושת המכללות .דווקא במכללת  HZנמצאו מספר הניסוחים הטובים
הגבוה ביותר ( 3מתוך .)2
נראה כי המהלך הלוגי של מקרה חקר זה מהווה קפיצה לוגית גדולה מדי ביחס לזו של הגיר .מודל
החשיבה של הטיעון המדעי שנבנה בשלבים הקודמים לא תמך בניסוחו של רצף לוגי מורכב יותר,
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כמו זה שמייצג הטיעון לגבי סלע הקרטון .על אף התנסותם של הסטודנטים בשלבים קודמים
בביצוע סינתזה במהלך ההבניות המטה-קוגניטיביות (שלבים  ,)3,2רמת הסינתזה הנדרשת בטיעון
זה הייתה גבוהה מדי עבורם .קצב ההתקדמות בין הרצפים הלוגיים של מקרי החקר השונים צריך
להיות איטי יותר ולאפשר את שכלולו של מודל החשיבה בהתאם .ניתן לחלק את הרצף הלוגי של
סלע הקרטון לשני טיעונים נפרדים :טיעון המתאר את סביבת המחייה של בעלי החיים וטיעון
המתאר את סביבת הצטברותם על קרקעית הים .בדרך זו ניתן לתאר שני טיעונים פשוטים בעלי
רצף לוגי דומה יותר למקרה החקר של הגיר (איור .)2.60

איור  :2.60ייצוג גרפי של טיעון מפוצל לגבי סלע הקרטון :טיעון ראשון מתאר את סביבת המחייה של בעלי
החיים מקבוצת הפורמיניפרה וטיעון שני מתאר את סביבת הצטברותם.

כמו כן ,ניתן לתאר את הסינתזה הנכונה בין תכני המידע הנוסף בדף הפעילות כפי שהופיעו בתחילת
סעיף זה (עמ'  )81כדי לצמצם את רמת מורכבותו של מקרה חקר זה .ניתן לאפשר בחירה בין
משימות בעלות דרגת קושי עולה :משימה אתגרית (המשימה המקורית) משימה בדרגת קושי
בינונית (טיעון מפוצל) ומשימה פשוטה יותר (הופעת הסינתזה הנכונה) כך שיתאימו לרמות השונות
של התלמידים בכיתה.
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 .1.2.2.2יעילותו של המודל הגרפי כתומך בניסוח מילולי
מידת יעילותו ונחיצותו של שלב הבניית מודל החשיבה וייצוגו הגרפי כתומך בכתיבת טיעון מדעי
עלה במספר ראיונות עומק שנערכו בתום הסמסטר.
גילה ,תוארה למעלה כבעלת תפיסת למידה בעלי מרכיבים להבניית הבנה (לימדה לפיתוח יכולת
הבעה) ,הצליחה בניסוח הטיעון לגבי סלע הקרטון והגיעה להישגים גבוהים בסוף הקורס .ציינה
את השימוש שעשתה במודל החשיבה הגרפי לאורך כל תהליך הלמידה .היא העידה על כך שהייתה
שותפה בניסיון הקבוצתי לבנות ייצוג גרפי אולם אימצה ייצוג גרפי שנבנה על ידי אחת מחברות
קבוצתה .על אף שלא הגיעה לשלב עיצובו של הייצוג הגרפי בעצמה נראה כי היא עברה תהליך
הבנייה מטה -אסטרטגי של הטיעון המדעי.
בהתחלה אמרת שאפשר לכתוב בצורה מילולית או בצורה תרשימית .אז לי היה הרבה
יותר קל בצורה תרשימית .לי זה הכניס תבניות בראש וקלטתי את זה הרבה יותר
טוב .אחר כך התחלתי להמיר את זה במילולי .כשהבנתי באמת .בדוח כתבתי את זה
שורה מתחת לשורה אבל זה היה לי מצויר בראש בצורה חזותית של התרשים עצמו.
לפי התרשים החלטתי להמיר את זה (גילה ,HZ ,תשע"ג).

לעומתה ,לירון ,המאותרת כסטודנטית מצטיינת ובעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ,התקשתה
גם בסוף הקורס בניסוח נכון של הטיעון מדעי .כפי שהודתה למעלה ,היא אימצה מודל גרפי שנבנה
בקבוצתה .במקרה זה נראה כי אימוץ המודל לא כלל שלב הבניה מטה-אסטרטגי של מודל
החשיבה .מהותו של הטיעון המדעי לא הובן ולכן הייצוג הגרפי לא סייע ביישומו לגבי מקרי חקר
אחרים.
"ס .הרבה פעמים בדפים הבנתי את מה שכתוב הבנתי את הדברים אבל כאילו לא
ידעתי לכתוב את זה בצורה הגרפית שזה ממש תסכל אותי ...הרגשתי שבאיזה שהוא
שלב עשיתי איזה שהיא תבנית מסוימת .לפעמים היא לא לגמרי התאימה ולפעמים
היא כן הייתה מדויקת .לא ידעתי בדיוק איך לעשות את זה"
מ .אבל הצלחת בסוף?
ס .לא מרגיש לי
מ .האם עדיף ניסוח מילולי?
ס .זה היה הרבה יותר פשוט .הסכנה בזה זה לשכוח כמה פרטים אבל זה היה לי הרבה
יותר פשוט.
מ .עדיף מילולי מהתחלה?
ס .אני חושבת שכן( .לירון ,HZ ,תשע"ג).

מתוך הסטודנטים שרואיינו לא נמצא אף אחד שבנה בעצמו את מודל החשיבה הגרפי אולם נראה
כי סטודנטים שעברו את תהליך ההבניה המטה-אסטרטגי גם ללא שלב הרפלקציה הגרפית הצליחו
לאמץ מודל גרפי קיים וראו בו כלי יעיל לבניית טיעונים מדעיים גם בהמשך תהליך הלמידה .לעומת
זאת ,סטודנטים שלא עברו את תהליך ההבנייה המטה-אסטרטגי של מודל החשיבה לא ראו בו
פיגום התומך בכתיבה הטיעונית המילולית.
שלוש סטודנטיות ממכללת ( HZאחת מאותרת כמצטיינת) התנגדו כבר בתחילת תהליך הלמידה
לצורת ההצגה הגרפית בצורה קולנית ולא ביצעו את המשימות הדורשות הבניית תיאורים אלה.
אחת מהן ,המאותרת כמצטיינת ובעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע טענה שזה לא מתאים לצורת
החשיבה שלה:
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אני מבינה את החומר בכיתה ובשאלות אבל כשאת מתחילה להכניס את זה לתבניות
שלך אני לא מבינה כלום .אני לא חושבת ככה ( ,HZתשע"ג).
סטודנטית נוספת ,שנשאלה בשאלוני הפרה מה תחשב לה הצלחה בסיום לימודיה במכללה ,כתבה:

א .הבנה וידיעה של נושאי הלימוד אותם בחרתי.
ב .יכולת חשיבה יותר מפותחת.
ג .יכולת להתמודד עם משימות ואתגרים מחשבתיים ולימודיים ,HZ( ...תשע"ג)
מניסוח זה ניתן להגדיר את תפיסת הלמידה שלה כתפיסה להבניית הבנה אולם משאלון העמדות
עולה תפיסת למידה ממוקדת מידע  .בפועל ,כאשר נדרשה לבצע משימות הדורשות מיומנויות
חשיבה מסדר גבוה או משימות מטה-קוגניטיביות הביעה התנגדות ונמנעה מלבצע אותן.
זיו התייחסה לקבוצת סטודנטיות אלו בראיון העומק:
"בסדר אבל הן מגיבות להרבה דברים ככה זה לא רק כאן .זה לא ספציפית לשיעור
שלך .יש אנשים שלא בא להם לעבוד קשה .אין מה לעשות ואני גם מבינה אותם .לא
מתאים להם" (זיו ,HZ ,תשע"ג).

תאורה של זיו מגלה כי סטודנטיות אלה אוחזות בגישת למידה שטחית ולכן ,למידה הדורשת
אסטרטגיות למידה עמוקות שמקורן בתפיסת למידה להבניית הבנה יצרה אצלן התנגדות רגשית
שמנעה מעורבות בתהליך הלמידה והתנסות בהבניה מטה-אסטרטגית.
סיכום ממצאי שלב זה מופיעים בטבלה .2.66
טבלה  : 2.66סיכום ממצאים שלב  2קרטון ( %סטודנטים) ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה (N=31) ,ומכללות
).BG(N=4), LF(N=6), HZ(N=21

ביצועים
תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
רצף לוגי
טיעון מושלם
תווך המורה

כללי
00
80
03
*20
03
+

BG
011
011
65
05
65
+

LF
83
011
1
51
1
+

HZ
26
00
02
26
02
+

*קרטון  +גיר (העברה).

שלב  -2מטלת סיכום :דוח סיור
 .1.2.2.1הקדמה
בסיומו של הסמסטר התקיים יום סיור .על פי הנהלים הנהוגים בכל המכללות שהשתתפו במחקר,
קורס סמסטריאלי מקנה יציאה ליום סיור אחד בלבד .ליציאה לסיור היו מספר מטרות חשובות:
א .התנסות בתהליך חקר גיאולוגי בשדה.
ב .יישום מיומנויות וידע שנרכשו במהלך הסמסטר.
ג .שימוש בחקר שדה ככלי לפיתוח רמה גבוהה יותר של חשיבה טיעונית.
הסיור התקיים באזור מדבר יהודה הצפוני ובקעת ים המלח .מטרת הסיור ,כפי שהוצגה בפני
הסטודנטים ,הייתה לשחזר את סדר האירועים שעיצבו את הנוף הנוכחי של מדבר יהודה הצפוני
ובקעת ים המלח .הסיור כלל  5תחנות חקר (סטודנטים ממכללת  HZביקרו רק ב 2-תחנות).
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בהנחיית דפי פעילות (נספח  )0ותווכו של המורה ,נאספו תצפיות בשטח (הגדרת סלעים ,ציור חתכי
רוחב גיאולוגיים ,ניתוח יחסי שדה בין יחידות סלע שונות) .באמצעותן ובאמצעות מידע נוסף
שהופיע בדפי הפעילות הוסקו מסקנות לגבי אירועים גיאולוגיים שונים שעיצבו את הנוף וסדר
התרחשותם הכרונולוגי (סדר התחנות לא חפף בהכרח את הסדר הכרונולוגי) .בסיום כל תחנה
התקיים דיון וסיכום על ידי המורה.
הסטודנטים נדרשו להגיש דוח סיור הכולל את רצף האירועים שעיצבו את האזור הנחקר מהקדום
ועד הצעיר ביותר .הדוח כלל את השלבים הבאים:
שלב  :0השקעת חבורת יהודה בים רדוד.
שלב  :6הצפה
שלב  :3השקעת חבורת הר הצופים בים פתוח.
שלב  :2קימוט
שלב  :5נסיגת הים
שלב  :2שבירה
שלב  :0התחתרות נחלים.
שלב  :8הצפת הבקע והשקעת תצורת הלשון.
בכל שלב הופיעו שני טיעונים :טיעון אחד המתאר את האירוע הגיאולוגי שהתרחש והנימוק לקיומו
וטיעון שני קובע את מיקומו של אירוע זה בסדר האירועים והנימוק לכך .בסה"כ הופיעו בדוח 02
טיעונים .הדוחות הוגשו בכתב ונשלחו בדואר אלקטרוני ,נבדקו והוחזרו לסטודנטים לצורך ביצוע
תיקונים והגשה נוספת .מספר ההגשות לצורך תיקון לא הוגבל מראש .הציון הסופי של הדוח היווה
 21%מהציון הסופי של הקורס ( 21%הגשת דפי פעילות שהתבצעו בכיתה) .לצורך המחקר נבחנו
לעומק  2טיעונים :שלושה טיעונים בעלי רצף לוגי הדומה לזה שנבנה בפעילויות קודמות ושלושה
טיעונים בעלי רצף לוגי שלא היה מוכר לסטודנטים מפעילויות קודמות.
עבור כל טיעון נבדקה מידת נוכחותם של מרכיבי הטיעון ,רמת ניסוחם של כל אחד ממרכיבי הטיעון
בנפרד והטיעון כולו הוערך כמכלול היוצר רצף לוגי .הטיעונים מוצגים על פי דרגת מורכבות עולה
של הרצף הלוגי .ניסוח הכולל רק מרכיב אחד של הטיעון לא נחשב כטיעון .שיפור משמעותי בניסוח
הטיעונים בהגשה שנייה הופיע בטיעונים המשוכתבים (גיר ,קרטון) אולם באחרים השיפור היה
אפסי ולכן לא מוזכר בסקירת טיעונים אלו.
דוח הסיור הוא המטלה המסכמת את תהליך הלמידה שהתקיים במהלך סמסטר שלם .הדוח הוגש
באופן אישי ולכן אמור לשקף את ההישגים של כל סטודנט בנפרד.
בשנתון תשע"ג הוגשו  22דוחות אולם במכללות  LFו HZ-ניתן היה להבחין בקובץ של דוחות
שניסוחם היה זהה .דוחות אלו היו שייכים בדרך כלל לסטודנטים שעבדו במהלך הסמסטר בקבוצת
עבודה משותפת אולם ברוב המקרים הדוח נכתב על ידי סטודנט אחד והדוחות האחרים הועתקו
ממנו זאת על אף ההנחיות המפורשות בכתב ובע"פ שניתנו לסטודנטים לכתיבה עצמאית של הדוח.
חלוקה לפי מכללות מראה כי במכללת  51% LFמהדוחות ( 2מתוך  )03הועתקו ובמכללת 6( 8% HZ
מתוך  .)62במכללת  BGכל הדוחות שהוגשו היו מקוריים .סטודנטים שהעתיקו את הדוחות לא
התמודדו עם המטלה ולא ברור לגביהם באיזו מידה רכשו את יכולת הכתיבה הטיעונית .ניתוח
הנתונים מבוסס על  38דוחות מקוריים ( 62ממכללת  2 ,HZממכללת  LFו 2-ממכללת .)BG
עבור רוב הסטודנטים ניסוחו של הדוח לא היה פשוט ודרש הנחיות בכתב (נספח  )8ובע"פ .ניתן היה
לשלוח טיוטה של הדוח לתיקון לפני הגשתו הסופית .טיוטות נשלחו על ידי  2סטודנטים כולם
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ממכללת  .HZלא ניתנו הנחיות מחייבות לגבי צורת הצגת הטיעונים (כתיבה חופשית לעומת כתיבה
בכותרות) .ב 28% -מהדוחות נוסחו הטיעונים בצורה חופשית וב 36%-עם כותרות המציינות את
מרכיבי הטיעון .במכללת  BGהחלוקה בין כתיבה חופשית לכתיבה בכותרות הייתה שווה אולם
במכללות  HZו LF-הייתה עדיפות לכתיבה חופשית ( 03%ו 20%-בהתאמה) על פני כתיבה בכותרות
( 60%ו 33%-בהתאמה).
כפי שנאמר למעלה ,השלב הראשון בעריכת דוח הסיור דורש יצירת רצף לוגי של אירועים מהקדום
למאוחר 86% .מהסטודנטים ( 30מתוך  )38הגישו את הדוח ערוך על פי סדר זה 08% ,הנותרים ()0
הגישו דוח המסודר על פי סדר התחנות ( 2מתוך  2ממכללת  LFו 3-מתוך  62ממכללת  .)HZגם
לאחר הגשת תיקון על ידי  5סטודנטים מקבוצה זו ,רק שניים הצליחו לערוך את הדוח מחדש
כנדרש 03% .מהסטודנטים לא הצליחו ליצור רצף לוגי בסיסי של סדר האירועים.
 20%מהדוחות ( 08מתוך  )38הוגשו לתיקון פעמיים (טבלה  .)2.63אף על פי שמספר הפעמים בהם
ניתן היה להגיש דוח לתיקון חוזר לא הוגבל ,רק לירון הגישה את הדוח בפעם השלישית .לירון,
שייכת לתכנית המצוינים ,בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ומוטיבציה הישגית ,התקשתה מאוד
בכתיבת הדוח .הדרישה לציונים גבוהים בתכנית בה היא משתתפת הניעה אותה לנסות ולתקן את
הדוח שוב ושוב עד לקבלת ציון מספק.
טבלה  :2.63הגשת דוחות ( )%ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) )N=38ומכללות BG(N=6), LF(N=6),
).HZ(N=26

מכללה

הגשה 1

הגשה 1

הגשה 2

כללי
HZ
LF
BG

011
011
011
011

20
51
51
33

2
2
-

 .1.2.2.1טיעונים בעלי רצף לוגי מוכר
בחלק הראשון של הדוח הופיעו טיעונים המתארים את סביבת ההיווצרות של הסלעים :גיר ,קרטון
וצור .טיעונים אלו נוסחו בכיתה במהלך הפעילות על סלעים מכילי מאובנים (נספח  )2והיה צורך
לשכתבם בדוח הסיור .מבנה שלושת הטיעונים דומה ומייצג טיעון פשוט :תצפית בסלע ,מידע נוסף
המתאר את סביבת המחייה /ההצטברות של בעלי חיים דומים החיים היום .הסקת מסקנה לגבי
סביבת היווצרותו של הסלע בעבר באמצעות עיקרון האחידות (איורים  2.00עמ'  2.61 ,82עמ' .)11
טיעונים אלו כוללים מסקנה ונימוק אחד המצדיק אותה.
 .1.2.2.1.1היווצרות סלע גיר
טיעון זה הופיע ב 10%-מהדוחות .הערכת מרכיבי הטיעון לגבי טיעון זה מופיעה בטבלה  .2.62ב-
 011%מהטיעונים הופיעו תצפיות ומסקנות מנוסחות היטב .זאת בניגוד ל 81%-תצפיות טובות ו-
 011%מסקנות טובות בתרגילים (טבלה  .)2.05ב 82%-מהטיעונים שהוגשו בהגשה ראשונה הופיע
מרכיב הסיבתיות 03% ,מהם נוסחו היטב .ב 16%-מהטיעונים שהוגשו בהגשה שנייה הופיע מרכיב
הסיבתיות ,ב 08%-מהם נוסח היטב .שלושת מרכיבי הטיעון הופיעו ב 82%-מהדוחות בהגשה
ראשונה ו 16%-בהגשה שנייה.
טיעונים טובים לגבי סלע הגיר הופיעו ב 03%-מדוחות הסיור בהגשה ראשונה ( 60מתוך  30דוחות)
וב 08% -בהגשה שנייה ,בניגוד ל 23%-שהופיעו בתרגילים לאחר תיקון .ב( 02%-הגשה ראשונה)
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כלל לא הופיע מרכיב הסיבתיות וב 02%-נוספים (הגשה ראשונה) הניסוח היה שגוי .כפי שניתן
לראות מטבלה  ,2.62ערכי הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות זהים לאלו של הטיעונים
הטובים והוא הגורם הקובע את איכותם של הטיעונים.
חלוקה לפי מכללות מראה כי שלושת מרכיבי הטיעון הופיעו ב 011%-מהדוחות ממכללת 16% ,BG
ממכללת  HZו 33%-ממכללת  88% .LFמהטיעונים ממכללת  HZהיו טובים ( 63מתוך  )62לעומת
 51%ממכללת  3(BGמתוך  )2ו 00% -ממכללת  0( LFמתוך .)2
הפער הגדול בטיעונים המושלמים הקיים בין התרגילים לדוחות (השווה לטבלה  )2.05מראה כי
כתיבה חוזרת של רצף לוגי זהה ,משפרת מאוד את רמת ניסוחו .דבר זה בולט במכללות  HZאבל
לא במכללת  .LFרק ב 33%-מהדוחות במכללת  LFהופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ורק אחד מהם
נוסח היטב ,דבר המורה על חוסר הבנה בסיסי של רוב הסטודנטים לגבי מהותו של הטיעון (מדגם
התרגילים שנותחו בשלב  2לא כלל את מכללת .)BG
טבלה  :2.62הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע הגיר בדוחות הסיור ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה
 ,N=37ומכללות ).BG(N=6), LF(N=5), HZ(N=26

מכללה
כללי

תשע"ג

תצפית
הופעה ניסוח טוב
011

011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
011
011

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
)08( 03
)16( 82

טיעון
טוב
*)08( 03

 BGתשע"ג

011

011

011

011

011

51

)20( 51

 LFתשע"ג

011

011

011

011

33

00

00

 HZתשע"ג

011

011

011

011

16

88

)16( 88

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון

 .1.2.2.1.1היווצרות סלע הקרטון
טיעון זה הופיע ב 81%-מהדוחות בהגשה ראשונה .ב 3 -דוחות הופיעה רק מסקנה (בדוח אחד נכונה)
ובדוח אחד רק תצפית 2 .דוחות אלו ממכללת  LFלא נכללו בניתוח הטיעונים .לאחר תיקון הופיע
טיעון זה ב 15%-מהדוחות .הערכת מרכיבי הטיעון לגבי טיעון זה מופיעה בטבלה  2.65ו .2.60-ב-
 10%מהטיעונים הופיעו תצפיות 88% ,מנוסחות היטב ,זאת בהשוואה ל 00%-תצפיות טובות
שהופיעו בתרגילים (טבלה  2.01עמ'  .)16ב 3-התצפיות הלא מושלמות לא הופיע סוג המאובנים.
טבלה  :2.65הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע הקרטון בדוחות הסיור ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה
 N=37ומכללות ).BG(N=6), LF(N=6), HZ(N=26

מכללה
כללי

תצפית
הופעה ניסוח
טוב
88
10

מסקנה
הופעה ניסוח טוב
10

*)16( 86

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
)31( 61
)10( 10

טיעון
טוב
)31( 61

BG

83

20

011

011

011

51

51

LF

51

51

83

33

33

-

-

HZ

011

16

12

00

88

30

)26( 60

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון

ב 10%-מהטיעונים הופיעו מסקנות 86% ,נוסחו היטב ( 68מתוך  )32בהגשה ראשונה ו 16%-בהגשה
שנייה ( 33מתוך  )32זאת בהשוואה ל  80%-מסקנות טובות בתרגילים.
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התפלגות המסקנות השונות מופיעה בטבלה  .2.62היחס בין המסקנות השונות דומה בתרגילים
ובדוחות הסיור אולם ניכרת עלייה במסקנה  0בדוחות ביחס לתרגילים וירידה במספר המסקנות
האחרות.
טבלה  :2.62התפלגות המסקנות ( )%לגבי סלע הקרטון בתרגילים ובדוחות הסיור ספירלת פיתוח והערכה
שנייה Nתרגילים=N ,30דוחות=.30

תרגילים
58
01
66
01
-

מסקנות  -טיעון סלע קרטון
 .0ים פתוח וים עמוק עד  3.5ק"מ
 .6ים פתוח וים עמוק
 .3ים פתוח
 .2ים עמוק
 .5אחר

דוח סיור
20
2
08
3
2

מרכיב הסיבתיות הופיע ב 10%-מהטיעונים שהוגשו בהגשה הראשונה ( 30מתוך  )32ב61% -
מהטיעונים נוסח היטב ( 01מתוך  )32זאת בהשוואה ל 03%-בתרגילים .ב 51%-מהטיעונים (00
מתוך  )32ניתן להבחין בהעברה שגויה של הרצף הלוגי מהטיעון של סלע הגיר לסלע הקרטון ביחס
ל 20%-בתרגילים אולם במקרים רבים ניסוחו של מרכיב הסיבתיות מורחב יותר וכולל את תכני
המידע הנוסף ללא סינתזה נכונה.
מרכיב הסיבתיות הופיע ב 10%-מהטיעונים בהגשה שנייה ( 35מתוך  ,)32ב 31%-מהם נוסח היטב
( 02מתוך .)32
ב 85%-מהטיעונים הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ,ערך דומה לטיעון לגבי סלע הגיר (טבלה )2.62
זאת בניגוד ל 011%-הופעה בתרגילים 61% .מהטיעונים היו טובים לפני תיקון ,ערך זהה לניסוח
טוב של מרכיב הסיבתיות 31% .טיעונים טובים הופיעו לאחר תיקון ו 8%-נוספים היו כמעט
מושלמים .ערך זה מהווה שיפור משמעותי ביחס לתרגילים (  03%טיעונים טובים).
כל הערכים שנמדדו עבור סלע הקרטון בדוחות הסיור היו גבוהים מאלו שבתרגילים (טבלה )2.60
דבר המחזק את המסקנה כי התנסות חוזרת בכתיבת רצף לוגי זהה משפרת מאוד את רמת ניסוחו.
אחוז הטיעונים הטובים נמוך בהרבה מזה של סלע הגיר ומעיד על כך שהרצף הלוגי המורכב של
סלע הקרטון היה קשה לניסוח גם בהגשה שנייה.
טבלה  :2.60הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע הקרטון בשלושה ביצועים שונים ,ספירלת פיתוח והערכה
שנייה )Nתרגילים= N ,30דוח סיור=.(38

ביצועים
תרגילים

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
00
011

מסקנה
הופעה ניסוח
טוב
80
011

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
03
011

טיעון
טוב
03

דוח סיור

10

88

10

86

10

61

61

דוח סיור הגשה 6

011

12

10

16

16

31

31

חלוקה לפי מכללות מראה כי שלושת מרכיבי הטיעון הופיעו ב 85%-מהדוחות ממכללת 83% ,HZ
ממכללת  BGוב 33%-ממכללת  6( LFדוחות הזהים לאלו בהם הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון גם
בטיעון לגבי סלע הגיר אחד מהם שייך לברוך) .טיעונים טובים הופיעו ב 60%-מהדוחות ממכללות
 HZבהגשה ראשונה ( 0מתוך  )62וב 26%-בהגשה שנייה ( 00מתוך  .)62במכללת  BGהופיעו ב51% -
מהדוחות טיעונים טובים בהגשה ראשונה ושנייה ( 3מתוך  .)2במכללת  LFלא הופיע אף טיעון טוב
בשתי ההגשות .האחוז הגבוה בהופעת שלושת מרכיבי הטיעון בקרב סטודנטים ממכללת  HZו-
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 BGמעידה על הבנה באשר למהותו של הטיעון המדעי אולם עדיין קיים קושי בניסוחו של מרכיב
הסיבתיות .בקרב סטודנטים ממכללת  LFגם במקרה זה ,ההבנה לגבי מהותו של הטיעון המדעי
מוגבלת ל 6-סטו דנטים .חלוקה לפי מכללות מראה כי השיפור הגדול ביותר בהגשה השנייה חל
במכללת  60%( HZהגשה ראשונה ביחס ל 26%-הגשה שנייה) (טבלה .)2.65
סטודנטים ממכללת  BGלמדו בהרחבה את היחידה על הסלעים מכילי המאובנים ולכן לא
נתבקשו לחזור על כל הרצף הלוגי של טיעונים אלו בפירוט .משום כך ,הציון שקיבלו עבור טיעונים
אלה יחסית נמוך בדוחות הסיור אף על פי שיכולות הניסוח שלהם היו גבוהות יותר בתרגילים.
 .1.2.2.2טיעונים שנוסחו בפעם הראשונה בדוח
 .1.2.2.2.1השקעת חבורת הר הצופים בים פתוח
הקדמה
הטיעון המתאר את האירוע שהתרחש בשלב זה (השקעת חבורת הר הצופים בים פתוח) תואר בסעיף
( 2.3.0.6.6היווצרות סלע הקרטון) .הטיעון עוסק בהצדקת מיקום האירוע ברצף האירועים.
רקע :בתחנה הראשונה צפו הסטודנטים בחתך הבנוי משתי יחידות גיאולוגיות בולטות בנוף
המופיעות בצורה משוכבת אחת על גבי השנייה (תמונה  .)2.0יחידה גיאולוגית בעלת מאפיינים
הבולטים בנוף מכונה חבורה .היחידה התחתונה המכונה "חבורת יהודה" היא בעלת מופע משוכב,
מדורג בעלת צבע חום כהה .היחידה העליונה המכונה "חבורת הר הצופים" בעלת מופע היוצר נוף
רך ,בהיר שבחלקה העליון ניתן להבחין במספר שכבות סלע כהות וקשות .חלוקת משנה של חבורת
סלעים יוצרת יחידות המכונות תצורות .חבורת הר הצופים חולקה לשתי תצורות :החלק הרך
המכונה "תצורת מנוחה" והחלק העליון המשוכב הקשה והכהה המכונה "תצורת מישש".
הסטודנטים ביצעו תצפית בשטח וזיהו את החבורות והתצורות .הם ציירו חתך רוחב גיאולוגי
המתאר חבורות אלו כפי שמופיעות בנוף (איור  )2.66וצילמו את הנוף (תמונה  )2.0לצורך הצגת
תצפיות אלו בדוח הסיור.

תמונה  :2.0חבורות הסלע כפי שנראו בתצפית מכפר אדומים על נחל פרת.
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איור  :2.66חתך רוחב גיאולוגי של אפיק נחל פרת באזור כפר אדומים ( ,HZתשע"ג)

כדי לנמק את מיקומו של האירוע בסדר האירועים השתמשו הסטודנטים בעקרון גיאולוגי המכונה
"עיקרון הסופרפוזיציה" .עקרון זה טוען כי שכבת סלע קדומה לשכבה אשר מעליה וצעירה מהשכבה
אשר מתחתיה .עיקרון זה נלמד בכיתה תוך כדי פעילות המחשה (נספח  )1רק במכללת  ,BGבמהלכה
נוסחו טיעונים מדעיים הכוללים עקרון זה .בשתי המכללות האחרות ,בשל קוצר בזמן במהלך
הסמסטר ,הוצג עקרון זה בפעם הראשונה במהלך הסיור כמידע נוסף בע"פ .על סמך תצפיות בשטח
ועיקרון הסופרפוזיציה הוסקו מסקנות לגבי מיקומו של אירוע זה בסדר האירועים .טיעון זה הוא
טיעון פשוט .התצפיות מתארות את סדר הופעת השכבות בשטח .המסקנה מתארת את סדר השקעת
השכבות ומרכיב הסיבתיות כולל את עיקרון הסופרפוזיציה המסביר את הקשר בין התצפיות
למסקנות (איור  . )2.63כל מרכיב בטיעון כולל תוכן אחד בלבד.

איור  :2.63ייצוג גרפי של הטיעון המתאר את היווצרות סלע הקירטון (ימין) ושלב היווצרותו (שמאל).
(הרחבה לגבי היווצרות סלע הקרטון מופיעה באיור .)2.60

תוצאות
להלן דוגמאות לניסוח טוב של טיעון זה ,האחת מנוסחת בכותרות והשנייה בצורה חופשית:
פרק  :3היווצרות חבורת הר הצופים בסביבה של ים פתוח ועמוק עד  3.5קילומטר.
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תצפית :בתצפית מכפר אדומים צפינו בהתחתרות של וואדי קלט ובו שלוש יחידות
סלע שונות .השכבה העליונה הוגדרה כחבורת הר הצופים (איור  .)0בחתך ניתן לראות
כי שכבה זו מורכבת משתי תצורות – תצורת מנוחה ותצורת משאש שאלה שני סוגי
סלעים.
מסקנה :חבורת הר הצופים צעירה לזו שמתחתיה (חבורת יהודה) ולכן מגיעה בפרק
השלישי של נושא המחקר [.]...
סיבתיות :עיקרון הסופרפוזיציה קובע כי שכבת סלע קדומה לזו שמעליה וצעירה לזו
שמתחתיה (גילה ,HZ ,תשע"ג).
שלב ב' :הצפת האזור והיוצרות חבורת הר -הצופים.
בתצפית שראינו מעל נחל פרת היה ניתן ליראות כי חבורת הר -הצופים שוכבת מעל
חבורת יהודה .חבורה זו בולטת בצבעה הלבן כאשר ניתן ליראות באזוריו הגבוהים
יותר קו כהה של סלע שונה .הסלע הכהה -תצורת משש .הסלע הבהיר -תצורת מנוחה.
על פי עיקרון הסופרפוזיציה האומר כי שכבות תחתונות עתיקות מהשכבות הנמצאות
מעליהן ,הסקנו כי חבורת הר הצופים נוצרה לאחר היווצרות חבורת יהודה (,HZ
תשע"ג).
טיעון זה הופיע ב 86%-מהדוחות ( 30מתוך  .)38הערכת מרכיבי הטיעון לגבי טיעון זה מופיעה

בטבלה .2.68
טבלה  :2.68הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי מיקומו הכרונולוגי של סלע הקרטון ,ספירלת פיתוח והערכה
שנייה ) )N=32ומכללות ).BG(N=6), LF(N=4),HZ(N=21

מכללה

מסקנה

תצפית

טיעון טוב

סיבתיות

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

כללי

10

12

011

12

011

10

11

BG

011

011

011

011

011

011

011

LF

05

05

011

51

011

05

51

HZ

011

15

011

011

011

011

15

ב 10%-מהדוחות ( 31מתוך  )30הופיעו תצפיות )61( 12% ,נכונות .ב 011%-מהדוחות הופיעו
מסקנות ( )61( 12% )30נכונות .בדוחות בהם לא הופיע הטיעון ( 0דוחות) שלב היווצרות סלע
הקרטון הופיע ככותרת ומוקם מבחינה כרונולוגית במקום הנכון ביחס לסדר האירועים האחרים.
מיקומו הנכון מעיד על הסקת מסקנה נכונה אולם זו לא נכתבה בצורה מפורשת כטיעון מדעי.
מרכיב הסיבתיות הופיע גם הוא ב 011%-מהדוחות ( )30ב )31( 10%-נוסח בצורה מושלמת ,ערך
הזהה למספר הטיעונים בהם הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון 11% .מהטיעונים ( )68היו מושלמים.
אחוז הופעתו של טיעון זה ( )86%נמוך ביחס להופעת הטיעון לגבי היווצרות סלע הקרטון ()15%
וכן ביחס לטיעונים האחרים אולם אחוז הניסוחים המושלמים הוא הגבוה ביותר מכל הטיעונים
שנותחו בפרק זה (טבלה  2.32עמ' .)063
חלוקה לפי מכללות מראה כי טיעון זה הופיע בכל הדוחות ממכללת  )011%( BGבכולם הופיעו
שלושת מרכיבי הטיעון וכולם נוסחו בצורה מושלמת .טיעון זה הופיע ב 20% -מהדוחות שהוגשו
ממכללת  2( LFמתוך  ,)2ב 05%-מתוכם ( )3הופיעו כל מרכיבי הטיעון ,שניים נוסחו בצורה
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מושלמת ( .)51%טיעון זה הופיע ב 80%-מהדוחות שהוגשו ממכללת  60( HZמתוך  ,)62בכולם
הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון 15% ,מתוכם נוסחו בצורה מושלמת.
אחוזי הניסוחים הטובים הגבוהים יכולים להיות מוסברים על ידי מספר גורמים:
בדף ההנחיות לכתיבת הדוח (נספח  ,8סעיף ג') הופיע טיעון בעל רצף לוגי דומה לגבי סלע הגיר.
ניסוח זה התאים ,עם שינויים קלים ,לטיעון הנוכחי ואכן ב 5-דוחות ניתן היה להבחין בדמיון רב
בניסוח הטיעון המופיע בדוח לזה שהופיע בדף ההנחיות .הסטודנטים הבחינו בדמיון בין הרצפים
הלוגיים .בציטוט המופיע למטה ניסוח הטיעון הועתק מדף ההנחיה בו הופיע טיעון לגבי חבורת
יהודה והפרטים שונו כדי שיתאים לחבורת הר הצופים .תיאור הופעת התצורה בנוף מתאימה
לחבורת יהודה ולא עודכנה עבר הטיעון החדש.
"בתחנה  -0תצפית מכפר אדומים על נחל פרת הגדרנו שלוש יחידות סלע שונות.
היחידה האמצעית הוגדרה כתצורת מנוחה ,שהיא חלק מחבורת הר הצופים .לתצורה
זו צבע לבן והיא מופיעה בצורה משכבת ומדורגת בנוף .על סמך עיקרון הסופרפוזיציה
האומר כי שכבות תחתונות עתיקות מהשכבות הנמצאות מעליהן ,הסקנו כי תצורת
מנוחה היא האמצעית בחתך ולכן מייצגת את השלב השני בעיצוב האזור הנחקר"
( ,HZתשע"ג).
טיעון זה הוא בעל מבנה בסיסי ביותר .כל מרכיב כולל תוכן אחד בלבד (איור  2.63עמ'  .) 012כל

הטיעונים האחרים בדוח היו משוכללים יותר .נראה כי זיהוי רצפים לוגיים דומים ויכולת בניית
טיעונים בקרב הסטודנטים היא גבוהה יחסית כאשר מדובר בטיעונים בעלי מבנה בסיסי.
בניית הרצף הלוגי של טיעון זה הייתה מבוססת על תצפית שדה :ניתן היה להבחין בצורה ברורה
בשטח במעבר מחבורה אחת לשנייה ובמיקומם היחסי של החבורות אחת ביחס לשנייה .גם
המסקנה לגבי סדר האירועים ועיקרון הסופרפוזיציה היה אינטואיטיבי עבור רוב הסטודנטים והקל
על הבנת הרצף הלוגי וניסוחו.
בדפי הפעילות קיימות שאלות המתייחסות בצורה מפורשת לכל אחד ממרכיבי הטיעון (נספח 0
תחנה  0שאלות  .)2,5,2דבר ששיפר את מבנה ואיכות הטיעון.
אחוזי ההצלחה הגבוהים בקרב סטודנטים ממכללת  BGביחס למכללות האחרות וכן אחוזי
ההצלחה הגבוהים של טיעון זה ביחס לכל הטיעונים האחרים ממכללה זו (טבלה  2.32עמ' )063
קשורים אולי לשילוב בין המבנה הפשוט של הטיעון וההכרות המוקדמת של הסטודנטים עם
טיעונים בעלי רצף לוגי דומה .חזרה על רצף לוגי דומה תורמת לאיכות הטיעון כפי שהוסק גם לגבי
הטיעונים הקודמים ( היווצרות סלע הגיר והיווצרות סלע הקרטון).
 .1.2.2.2.1היווצרות סלע החרסית
הקדמה
הטיעון המתאר את תהליך היווצרותו של סלע החרסית הוא אחד מהטיעונים שנבנה בתחנה  2לגבי
סלעי תצורת הלשון .סלעים אלו בנויים מחילופין של שכבות דקות בהירות וכהות (תמונה .)2.3 ,2.6
הסטודנטים נדרשו לתאר את המנגנון וסביבת ההיווצרות של השכבה הכהה (סלע חרסית) ,מנגנון
וסביבת ההיווצרות של השכבה הבהירה (קרטון ארגוניטי) ומנגנון היוצר חתך הכולל חילופין בין
שכבות אלה .סלעים אלו לא נחקרו בכיתה קודם לכן.
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תמונה  :2.6סלעי תצורת הלשון ,צומת בית הערבה.
חתך הבנוי מחילופי שכבות דקות כהות (חרסית)
ובהירות (קרטון ארגוניטי).

תמונה  :2.3חקר שדה של סלעי תצורת הלשון ,צומת בית הערבה

הטיעון לגבי סלע החרסית דומה במבנהו וברצף הלוגי שלו לטיעונים שנבנו לגבי סלע הגיר (איור
 2.00עמ'  .) 82על סמך תצפיות בסלע ניתן להגדיר את סוג הסלע .על סמך מידע נוסף לגבי סביבה
ומנגנון היווצרותו של הסלע היום ועל סמך עיקרון האחידות ניתן להסיק לגבי היווצרותו של הסלע
בעבר (איור  .) 2.62בשונה מהטיעונים לגבי סלע הגיר התצפית כוללת את תוצאות הגדרת הסלע
בשדה ומידע נוסף לגבי הגדרתו במעבדה .לא קיים מידע נוסף לגבי מאובנים הבונים את הסלע.
מרכיב הסיבתיות כולל בנוסף לתיאור סביבת ההיווצרות גם את מנגנון היווצרות הסלע היום
ותצפית מעין מבוע .על אף התוספות ,הטיעון הוא בעל מבנה פשוט וכולל נימוק אחד (תהליך
היווצרות סלע החרסית היום) המצדיק את המסקנה.
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איור  :2.62ייצוג גרפי של טיעון מדעי המשחזר את תהליך היווצרותם של סלעי תצורת הלשון
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תוצאות
הטיעון לגבי סלע החרסית הופיע ב 10%-מהדוחות .הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה .2.61
טבלה  :2.61הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע החרסית ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) (N=37ומכללות
).BG(N=6), LF(N=5), HZ(N=26

מכללה
כללי

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
011
011

מסקנה
ניסוח טוב
הופעה

סיבתיות
הופעה ניסוח טוב

טיעון טוב

011

82

51

20

*]51[ 20

BG

011

011

011

20

011

20

20

LF

011

011

011

81

61

-

]00[ -

HZ

011

011

011

16

58

26

]52[ 26

*ערכים בסוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.

ב 011%-מהטיעונים הופיעו תצפיות ,כולן היו נכונות 36% .מהתצפיות ( 06מתוך  )30כללו הגדרת
שדה (חוואר) והגדרת מעבדה (סלע חרסית) או הגדרת שדה (חרסית) שהייתה זהה להגדרה
במעבדה:
"בהגדרת שדה הגדרנו את הסלעים כסלע חוואר (טבלת הגדרה מס'  )2וסלע קירטון
(טבלת הגדרה מס'  .)5ממידע נוסף על סמך ניסוי במעבדה גילו שהשכבה הכהה היא
חרסית והבהירה היא קרטון ארגוניטי (תמונה  ,HZ( ")2תשע"ג).

 50%מהתצפיות ( 60מתוך  )30כללו רק הגדרת מעבדה אף על פי שזו לא תאמה את ההגדרה שבוצעה
בשדה:
"בתחנה מספר  3אף הגדרנו את הסלעים המרכיבים את תצורת הלשון -חרסית
וארגוניט" ( ,HZתשע"ד).

 2%מהתצפיות כללו רק תצפית שדה.
ב 011%-מהטיעונים הופיעו מסקנות 82% ,נוסחו היטב 52% .מהמסקנות ( 61מתוך  )30התייחסו
לתהליך היווצרות החרסית הבונה את תצורת הלשון:
"מסקנה :סלע החרסית הנמצא בתצורת הלשון הגיע בעבר מחלקיקים קטנים דרך
נחלים אל אגן מימי בעל אנרגיית גלים נמוכה – ים המלח ,שקעו והורבדו בו" (,HZ
תשע"ד).
 35%מהמסקנות ( 03מתוך  )38התייחסו באופן כללי לתהליך היווצרות סלע החרסית ולא למקרה
החקר הספציפי:
"סלע החרסית בנוי מחלקיקים זעירים המוזרמים ע"י הנחלים ושוקעים באגנים
מימיים בעלי אנרגיית גלים נמוכה כמו אגם יבשתי,ים עמוק או לגונה וזו סביבת
ההיווצרות של הסלע" ( ,HZתשע"ג).

 00%מהמסקנות ( 2מתוך  )30נוסחו בצורה לקויה.
ב 51%-מהטיעונים ( 66מתוך  )30הופיע מרכיב הסיבתיות .ב 20% -מהדוחות ( 05מתוך  )30נוסח
מרכיב הסיבתיות בצורה טובה .הניסוח כולל מידע נוסף לגבי סלע החרסית ועקרון האחידות .ב5-
דוחות הופיעה גם התצפית מעין מבוע ,כולם ממכללת .HZ
"כיצד נוצר החרסית? החרסית בנויה מחלקיקים קטנים שמוסעים בנחלים ושוקעים
באגנים מימיים ושם הם מורבדים מחדש .בעין מבוע ראינו שהנחל מצליח לסחוף את
הגרגירים הקטנים .עפ"י עקרון האחידות אנו מסיקים שגם בעבר הנחל סחף את
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הגרגירים הקטנים .מי הנחל הגיעו בסופו של דבר לבקע שם היה אגם של מים (אגם
הלשון) ובו הורבדו"(בתיה ,HZ ,תשע"ג).

ב 2( 02%-מתוך  )30האחרים הופיע מרכיב הסיבתיות ללא עיקרון האחידות .עקרון זה הוא הכרחי
ליצירת הרצף הלוגי בתוך הטיעון .בנוסף לטיעונים אלה 20% ,מהטיעונים הלא מושלמים לא כללו
גם הם את עקרון האחידות .האחוז הגבוה יחסית של טיעונים בהם לא הופיע עקרון האחידות
( )51%מעיד על כך שיותר ממחצית הסטודנטים לא הבחינו בדמיון בין הרצף הלוגי של הטיעון לגבי
הגיר וזה של החרסית.
בכל הדוחות ,כולל הדוחות המושלמים ניתן להבחין בהשמטה של תכנים שונים מהטיעון :התצפית
לא כוללת הגדרת שדה ,מרכיב הסיבתיות לא כולל תצפית בעין מבוע ו/או עיקרון האחידות .הנטייה
של רוב הסטודנטים היא לנסח טיעון בעל מבנה בסיסי ביותר כלומר ,כל מרכיב בטיעון כולל בתוכו
תוכן אחד בלבד.
 51%מהטיעונים ( 66מתוך  )30כללו את שלושת מרכיבי הטיעון ב 51%-נמצא רצף לוגי הגיוני .רק
 20%היו מושלמים 5 .טיעונים ( )03%נוסחו בהתאמה לטיעון המופיע באיור  2( 2.62ממכללת HZ
ו 0-ממכללת .)BG
חלוקה לפי מכללות מראה כי במכללת  BGהופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ב 011%-מהדוחות,
במכללת  52% HZובמכללת  00% LFבלבד (סטודנט אחד) .בעוד במכללות  BGהערך דומה
לטיעונים הקודמים ,ומראה על הבנת מהותו של הטיעון הפשוט ,במכללת  HZקיימת ירדה
משמעותית ביחס לטיעונים הקודמים ( 55%ביחס ל 85%-ומעלה) .במכללת  LFהערכים נמוכים
מהטיעון הקודם (סטודנט אחד בלבד ,ברוך).
טיעונים טובים הופיעו ב 20% -מהדוחות במכללת  26% ,BGמהדוחות במכללת  HZואף לא בדוח
אחד ממכללת  .LFבעוד אחוז הטיעונים הטובים לגבי סלע החרסית במכללות  BGו LF-דומים
לאלו שהתקבלו עבור סלע הגיר ( 20%ו 00%-בהתאמה) ,במכללת  HZאחוז הטיעונים הטובים קטן
בחצי ( )26%ביחס לאלו של סלע הגיר (.)88%
הטיעון לגבי סלע הגיר שוכתב לאחר שתבנית הטיעון כבר נבנתה על ידי הסטודנטים בפעילות
בכיתה .לעומת זאת ,הטיעון לגבי סלע החרסית נוסח בדוח בפעם הראשונה .קיים פער בין הטיעונים
המשוכתבים ממכללת  HZלבין טיעון שעדיין לא נוסח בכיתה המעיד על חוסר יכולת בבניית מבנה
בסיסי של טיעון וניסוח רצף לוגי דומה לטיעונים שכבר נוסחו בקרב יותר ממחצית הסטודנטים.
אחוזים גבוהים של ההגשות לתיקון (טבלה  )2.63מעיד על מוטיבציה גבוהה לשיפור הביצועים
אולם אלו הועילו בעיקר בניסוחם של הטיעונים המשוכתבים.
הערכים הנמוכים יחסית של הטיעונים המושלמים יכולים להיות קשורים לעיצוב דפי הפעילות.
בתחנה זו (נספח  0תחנה  3שאלה  )2קיימות שאלות המתייחסות בצורה מפורשת לתצפיות
למסקנות ולהשערות אולם אין שאלות המתייחסות בצורה מפורשת למרכיב הסיבתיות .כמו כן,
אין שאלה המתייחסת לתצפית מעין מבוע .סטודנטים בעלי הבנה מוגבלת לגבי מהותו של הטיעון
המדעי זקוקים עדיין להכוונה בבניית שלושת המרכיבים הבסיסיים של הטיעון .יתכן ,ושאלות
המתייחסות בצורה מפורשת למרכיב הסיבתיות (כפי שהופיעו בתחנה הראשונה) היו מסייעות
לסטודנטים אלו בבניית טיעונים הכוללים את שלושת מרכיבי הטיעון .כמו כן ,הדרישה לכתוב את
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הטיעונים עם כותרות הייתה מדגישה את חסרונו של מרכיב הסיבתיות תוך כדי כתיבת הטיעון.
תיאור הטיעונים בשלב ראשון בצורה גרפית לפני תיאורם המילולי יכול לגלות את חסרונו של
מרכיב הסיבתיות וכן את הדמיון מבחינת הרצף הלוגי בין הטיעון לגבי סלע החרסית לטיעונים
הקודמים.

 .1.2.2.2.2היווצרותו של סלע הקרטון הארגוניטי
הקדמה
הטיעון לגבי סלע הקרטון הארגוניטי דומה במבנהו לטיעון הקודם :על סמך הגדרת שדה והגדרת
מעבדה (מידע נוסף) ניתן להסיק לגבי סביבה ומנגנון היווצרות הקרטון הארגוניטי (איור  2.62עמ'
 .)018אולם ,במקרה זה ישנם מספר נימוקים בלתי תלויים לקשר בין התצפית למסקנה (מידע נוסף
 6,3ועיקרון האחידות) ולכן הטיעון הוא טיעון מורכב .גרסה ראשונה של הדוח נכתבה עבור מכללות
 BGו LF-וכללה בדפי הפעילות את מידע נוסף  .6הגרסה התעדכנה עבור מכללת  HZוכללה את
תוכן מידע נוסף  6ו( 3 -נספח  0תחנה  .)3מידע נוסף  0נמסר בע"פ בזמן הסיור .המונח "טיעון
מורכב" לא הוזכר בצורה מפורשת במהלך הסיור.
הטיעון לגבי סלע הקרטון הארגוניטי הופיע ב 011%-מהדוחות ( .)38הערכת מרכיבי הטיעון לגבי
טיעון זה מופיעה בטבלה  .2.31ב 16%-מהטיעונים הופיעו תצפיות 011% ,מהן היו נכונות .ב03%-
מהדוחות הופיעה הגדרת שדה ( 5מתוך  )38ב 30%-מהדוחות ( 02מתוך  )38הופיעה הגדרת שדה
והגדרת מעבדה (מידע נוסף) ב 25%-מהדוחות ( 00מתוך  )38הופיעה רק הגדרת מעבדה.
טבלה  :2.31הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי הקרטון הארגוניטי ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה ))N=37
ומכללות ).BG(N=6), LF(N=6), HZ(N=25

מכללה

תצפית
הופעה

ניסוח
טוב

מסקנה

סיבתיות

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

טיעון טוב

ניסוח
טוב

כללי

16

011

011

16

02

]50[ 03

**]20[ 03

BG

011

011

011

011

011

]83[ 00

]83[ 00

LF

011

21

011

81

20

1

[]33

]33[ 1

HZ

12

011

011

16

28

]52[ 02

]52[ 02

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון
**ערכים בסוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.

ב 011%-מהדוחות הופיעו מסקנות 16% .מהמסקנות היו מושלמות .את תוכן המסקנות שהופיעו
ניתן לחלק ל 2-קבוצות (טבלה :)2.30
טבלה  : 2.30התפלגות ( )%סוגי המסקנות לגבי הקרטון הארגוניטי ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה )(N=47
ומכללות ).BG(N=8), LF(N=6), HZ(N=33

מכללה
כללי
HZ
LF
BG

קבוצה א

חיבור חדש של
מינרלים

03
08
-

קבוצה ב

התאדות

קבוצה ג

קבוצה ד

אידוי 15%
מגוף המים

היווצרות
בשכבה העליונה

63
05
51
30

00
05
-

25
25
33
51
777

מסקנה
לא נכונה
1
2
00
06

קבוצה א' :חיבור חדש של מינרלים (. )03%
קבוצה ב' :התאדות (.)25%
קבוצה ג' :אידוי  51%מגוף המים ( .)63%
קבוצה ד' :היווצרות בשכבה העליונה של גוף המים בתהליך אידוי ,שקיעה והרבדה (.)00%
קבוצות א' ו -ב' ( )58%מתארות מסקנות כלליות הנכונות לגבי כל הסלעים הנוצרים בתהליך של
התאדות יתר .קבוצות ג' ו-ד' ( )32%מתארות מנגנון וסביבת היווצרות ספציפיים יותר המתאימים
להיווצרותם של גבישי ארגוניט המרכיבים את תצורת הלשון.
המסקנה הסופית של הטיעון ,כפי שנוסחה באיור  ,2.62דורשת ביצוע סינתזה בין שלושה תכנים
שונים של מידע הנוסף :גבישי הארגוניט הבונים את הקרטון הארגוניטי התגבשו בחלק העליון של
גוף מים (מידע נוסף  )3שעבר אידוי בשיעור של ( 51%מידע נוסף  , )6 ,0שקעו והורבדו על גבי
הקרקעית (מידע נוסף  .)3ב 8-טיעונים ממכללת  HZנמצאה מסקנה המשולבת משתיים או שלוש
קבוצות של מסקנות ,שלושה מהם כללו את תוכן מסקנות א ו-ב המתארת מנגנון היווצרות כללי
של סלעי התאדות יתר .בשאר הטיעונים הופיעה רק אחת מהמסקנות א-ד .הופעת מסקנה
המשולבת מקבוצה א-ב או מסקנה בודדת מעידה על קושי בביצוע סינתזה .קושי דומה דווח
במקרה החקר של סלע הקרטון .מסקנה נכונה ,גם מקבוצה אחת בלבד ,הוגדרה כמסקנה מושלמת.
חלוקה לפי מכללות מראה (טבלה  )2.30כי בטיעונים שניסחו סטודנטים ממכללות  LFו BG-לא
הופיעו מסקנות מקבוצה א ו-ד .מכיוון שמידע נוסף  3הופיע רק בדפי הפעילות של מכללת HZ
מסקנה מקבוצה ד' לא יכולה הייתה להופיע בדוחות אלו .במכללות אלה הופיעו מסקנות ב' ו-ג'.
לעומת זאת במכללת  HZהופיעו מסקנות מארבעת הקבוצות :מסקנות ב' הופיעה ב25%-
מהטיעונים ושלושת המסקנות האחרות הופיעו בכ 05%-כל אחת.
ב 58%-מהטיעונים ( 66מתוך  )38הופיע מרכיב הסיבתיות ,ערך הזהה לטיעונים בהם הופיעו שלושת
מרכיבי הטיעון .חלוקה לפי מכללות מראה כי במכללת  BGהופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ב83%-
מהטיעונים ( 5מתוך  )2ב 58% -מהטיעונים שנוסחו מכללת  05( HZמתוך  )62ו 33%-מהטיעונים
שנוסחו ממכללת  6( LFמתוך .)2
התפלגות תכני המידע הנוסף בטיעונים מופיעה בטבלה .2.36
מידע נוסף  0הופיע ב 32%-מהטיעונים ( 03מתוך  )38כולם ממכללת  ,HZאולם רק ב 5-טיעונים
נוסח בצורה מדויקת:
"יש מינרלים שונים שהמים ממיסים אותם .כשמאדים מים המולקולות יוצאות
והיסודות המומסים נשארים ,כשהריכוז שלהם עולה הם יכולים ליצור קשרים
כימיים ולהתגבש למינרלים" ( ,HZתשע"ג).
טבלה  :2.36התפלגות ( )%מספרי תכני המידע הנוסף שהופיעו בטיעון לגבי סלע הקרטון הארגוניטי ,ספירלת
פיתוח והערכה שנייה ) (N=45ומכללות ).BG(N=6), LF(N=4), HZ(N=32

מכללה

BG
LF
HZ
כללי

מידע נוסף 1
מנגנון היווצרות
כללי
20
30

תוכן מידע נוסף
מידע נוסף 1
ניסוי מעבדה

מידע נוסף 2
תצפית בים המלח

011
011
20
52

01
03
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חוסר הדיוק במידע נוסף  0בא לידי ביטוי בחוסר הבחנה בין המונחים סלע ,מינרל ויסוד וקושי
בתיאור מנגנון ההתגבשות של מינרלים הנוצרים בתהליך של התאדות יתר.
"גילו שכאשר מים מתאדים ,יוצאים מולקולות המים אך שאר המינרלים שנמצאים
במים נשארים ברמת ריכוז גבוהה וכתוצאה מכך הם מתגבשים למינרלים שונים ממה
שהיו מקודם.
יחד ויוצרים קשרים כימיים והתגבשות למינרל שונה משהיה בהתחלה" (,HZ
תשע"ג).
מידע נוסף  0הוא בסיסי להבנת היווצרותם של מינרלים בתהליך של התאדות יתר בכלל והמינרל

ארגוניט בפרט .ידע זה לא נלמד במהלך הסמסטר ונמסר לסטודנטים כמידע נוסף בע"פ במהלך
הפעילות בתחנה .ההסבר התאורטי לתהליכים הקשורים בהיווצרותם של סלעים של התאדות יתר,
ללא התנסות מעשית ,הוא מורכב ומופשט .גם במקרה זה ,כמו במקרי החקר שנבחרו ליישום מודל
החשיבה של הטיעון המדעי (נספח  )5קיים עיסוק ברמת המיקרו ,ובמושגים (כמו יסוד ,מינרל ,סלע,
תמיסה מימית ,ריכוז) שלא נרכשו בתהליך של הבנייה אישית במהלך תהליך הלמידה .כמו כן,
הסבר זה בתנאי שטח יוצר עומס קוגניטיבי המקשה על קליטת מושגים חדשים ויכולת ניסוחם.
משום כך ,איכותו של מידע נוסף  0היה כנראה נמוך יחסית.
"ימת הלשון לא יושבת לי .כי זה היה  2:11אחה"צ ,ולא למדנו לפני...היה מאוחר
וברגע שאת רואה שעוד רגע הולכים הביתה המוח עוד פחות עובד .וידע חדש לחלוטין
שנעשה בחוץ בתנאים של לחץ וזמן .הרבה בנות אמרו לי שהיו כבר אווט" (,HZ
תשע"ד).
מידע נוסף  0מהווה נימוק מסוג הסבר ולא מסוג ראיה (גלסנר .)6106 ,טיעון המתבסס על מידע

נוסף  0בלבד הוא פחות חזק משום שהוא אינו מסביר מדוע סלע הבנוי מקרטון ארגוניטי נוצר
בהכרח בתהליך של התאדות יתר .ב 51% -מהטיעונים בהם הופיע מרכיב הסיבתיות ממכללת HZ
( 03מתוך  )62שימש מידע נוסף  0ליצירת הרצף הלוגי לעומת  011%של טיעונים משתי המכללות
האחרות בהם הופיע דווקא מידע נוסף  .6קיימת נטייה בקרב סטודנטים ממכללת  HZלנסח
נימוקים מסוג הסבר ולא מסוג ראייה .יתכן מאוד וההסבר לגבי תהליך האידוי ,שהוא בעל אופי
גיאוכימי ,הזכיר לסטודנטים את מקרי החקר שביצעו בפעילות העוסקת בקשר בין תכונות הסלע
להרכבו (נספח  .) 5במקרי חקר אלו מרכיב הסיבתיות כלל הסבר והדמיון לכאורה בין הטיעונים
הוביל לניסוח בסגנון דומה.
מידע נוסף  6הופיע ב 22% -מהטיעונים ( 65מתוך  ,)38ב 60-טיעונים ( )80%היה רלוונטי ונוסח
בצורה נכונה:
"תצפית :בשנת  0121החוקר אוזליו ערך ניסוי -הוא מילא מיכל גדול במים מים
התיכון וחימם אותו עד שהתאדו כל המים .על הקרקעית הוא ראה שכבות של
מינרלים שונים שהורבדו זו על גבי זו .המינרל הראשון שהורבד היה המינרל ארגוניט
שמרכיב את הסלע קרטון ארגוניט (ברמת אידוי של ( ")51%גילה ,HZ ,תשע"ג).

מידע נוסף  3הופיע בדפי הפעילות של מכללת ( HZנספח  0תחנה  ,3מידע נוסף -השכבות הבהירות)
ב 2-דוחות בלבד ונוסח בצורה מדויקת רק בשניים מתוכם:
"תצפית מידע נוסף -גאולוגים ראו בים המלח בשנות ה 51-שכבה לבנה הנוצרת ע"ג
המים ושוקעת לקרקעית.

מידע נוסף-שכבה זו זה גבישים של המינרל ארגוניט ,HZ( "...תשע"ג).
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 2טיעונים כללו את עיקרון האחידות 5 ,היו בעלי רצף לוגי מושלם .ב 02-טיעונים נוספים ניתן היה
להבחין ברצף לוגי הגיוני שהתבסס כנראה על עקרון זה .בסך הכל הופיע רצף לוגי הגיוני ב55% -
מהטיעונים .תופעה של השמטת עקרון האחידות בטיעונים בהם קיים עומס של מידע נוסף תועדה
גם במקרה החקר של סלע הקרטון והחרסית .יתכן מאוד והפנייה מפורשת לעקרון זה בדפי
הפעילות ותאור גרפי מקדים ,כפי שהוצע בטיעון לגבי החרסית ,יכולים לסייע בהכללתו של עקרון
זה בתוך הטיעון.
ניתן לחלק את הטיעונים על סמך מספר תכני המידע הנוסף שהופיעו בתוך מרכיב הסיבתיות לשתי
קבוצות (טבלה :)2.36
מרכיב הסיבתיות כולל תוכן אחד :קבוצה זו כוללת  06דוחות .בטיעונים אלו מופיעה
א.
תצפית (במקרים רבים רק תוצאות מעבדה) ומסקנה אחת ,מבנה המתאים לדגם הבסיסי ביותר של
הטיעון המדעי.
"על פי המידע הנוסף ערכו מחקר בנושא ,ונצפתה בים המלח בחודש אוגוסט בקיץ
תופעה של " הלבנת" המים ,וראו שההלבנה ארעה בעיקר בחלקה העליון של גוף המים
עקב יצירת גבישי ארגוניט בכמות גדולה ביותר .ניתן לשער כי שכבות הארגוניט
הבונות את תצורת הלשון נוצרו בצורה דומה .לאחר היווצרותן בשכבה העליונה של
המים הם שקעו והצטברו על קרקעית האגם ויצרו שכבה לבנה" (זיו ,HZ,תשע"ג).

ב 6-טיעונים הופיע עקרון האחידות.
בקבוצה זו כלולים כל הדוחות בהם הופיע מרכיב הסיבתיות ממכללת  5( BGמתוך  ,)2כל הדוחות
בהם הופיע מרכיב הסיבתיות ממכללת  6( LFמתוך  )2ו 5-מתוך  05הדוחות בהם הופיע מרכיב
הסיבתיות ממכללת  .)33%( HZב 83%-נמצא רצף לוגי הגיוני ( 01מתוך .)06
ב .מרכיב הסיבתיות כולל יותר מתוכן אחד :קבוצה זו כוללת  01דוחות ,כולם ממכללת  .HZבכל
הטיעונים הופיע מידע נוסף  ,6אליו התווספו תכני מידע נוסף  0ו/או  .3בטיעונים אלה הרצף הלוגי
בין התצפית למסקנה כלל תוכן מידע נוסף אחד בלבד גם במקרים בהם הופיעה מסקנה המורכבת
מסינתזה של שני תכנים .תוכן המידע הנוסף השני לא נכלל ברצף הלוגי ולכן מבנה הטיעונים היה
פשוט (איור  .)2.65ב 2 -טיעונים מקבוצה זו הופיע עקרון האחידות.
"סלע הארגוניט מתאים להגדרה של סלע הקרטון אבל בבדיקת מעבדה ראו שהוא
בנוי מגבישי המינרל ארגוניט ולא מכיל מאובנים זעירים של בעלי חיים .בים המלח
ראו שכבה לבנה שנוצרת על גבי המים ושוקעת בקרקעית (על פי עיקרון האחידות
האומר שתהליכים טבעיים שפעלו בכדור הארץ בעבר דומים לתהליכים טבעיים
שפועלים בכדור הארץ היום ,אפשר להסיק שסלע הארגוניט נוצר בעבר בסביבה זו).
בין המולקולות של המים יש מינרלים שונים שהמים ממיסים אותם .כשמאדים מים
המולקולות יוצאות והיסודות המומסים נשארים ,כשהריכוז שלהם עולה הם יכולים
ליצור קשרים כימיים ולהתגבש למינרלים .חוקרים גילו שאם מאדים מים ברמה של
 51%יש גבישים של ארגוניט ,ברמה של  -01%גבס ,ברמה של  -11%מלח מאכל ואחר
כך -אשלגן ומגנזיום (בים המלח יש אידוי ברמה של כמעט  .)11%אותה שכבה שנוצרה
בים המלח על גבי המים ושקעה בקרקעית היא זו שבונה את תצורת הלשון ונוצרה
בצורה דומה (אחרי היווצרותה בשכבה העליונה של המים היא שקעה והצטברה על
קרקעית האגם ויצרה שכבה לבנה)( ,HZתשע"ג).
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איור  : 2.65ייצוג גרפי של טיעון לגבי סלע הקרטון הארגוניטי .הטיעון כולל את שלושת מרכיבי המידע הנוסף
אולם הרצף הלוגי כפי שנוסח בטיעון יוצר רצף לוגי בין התצפית למסקנה ד באמצעות מידע נוסף  3ועיקרון
האחידות בלבד.

עבור מכללת  BGו LF -מרכיב הסיבתיות יכול היה לכלול את תוכן מידע נוסף  6 ,0ועקרון האחידות
(כאמור ,מידע נוסף  3לא הופיע בדפי הפעילות) .בכל הטיעונים משתי מכללות אלה הופיע תוכן
מידע נוסף בודד (מידע נוסף  )6ורק בטיעון אחד הופיע עיקרון האחידות .שילוב בין מידע נוסף 0
ל 6-לא יוצר מבנה מורכב מכיוון שמידע נוסף  0הוא כללי ומהווה הסבר למידע נוסף ( 6בדומה
למודל המופיע באיור  2.05עמ'  .) 01המבנה המתקבל אינו מבנה של טיעון מורכב .עבור מכללת
 HZמ רכיב הסיבתיות יכול היה לכלול שלושה סוגים שונים של מידע נוסף ואת עיקרון האחידות.
מידע נוסף  6ו 3-הם שני נימוקים בלתי תלויים ולכן יכולים להוות בסיס לטיעון מורכב אולם כל
הטיעונים היו בעלי מבנה פשוט .הופעתם של תכני מידע נוסף שונים בתוך הטיעון יכולים להעיד על
מעבר מטיעון פשוט לטיעון מורכב .מאידך ,ציטוט כל פרטי המידע הנוסף מבלי לקשר אותם
למרכיבי הטיעון האחרים יכולים להעיד על קושי בהבנת הרצף הלוגי ובחירת פרטי המידע
המתאימים החיוניים ליצירתו.
ב 20%-מהטיעונים ( 08מתוך  )38ניתן להבחין ברצף לוגי הגיוני  03%מהם מושלמים ( 5מתוך .)38
חלוקה לפי מכללות מראה (טבלה  )2.31כי במכללת  LFהופיעו רק  33%טיעונים בעלי רצף לוגי
הגיוני ( 6מתוך  ,)2במכללת  06( 22% HZמתוך  ,)62מחציתם בעלי רצף לוגי חלש 2 ,מושלמים
( .)05%במכללת  BGהופיעו  83%טיעונים בעלי רצף לוגי הגיוני ( 5מתוך  ,)2אחד מושלם .אף אחד
מהסטודנטים לא הצליח בניסוח רצף לוגי מורכב .בעוד סטודנטים ממכללת  BGמלבד אחד מבינים
את מהותו של הטיעון המדעי הבנה זו מצומצמת הרבה יותר בשתי המכללות האחרות.
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 .1.2.2.2.1שלב היווצרותה של תצורת הלשון
הקדמה
התיאור לגבי מבנה והרכב תצורת הלשון מופיע בסעיף  .2.3.0.3עמ'  .000הסטודנטים נדרשו למקם
את שלב היווצרותה של תצורת הלשון מבחינה כרונולוגית בסדר האירועים .שלב היווצרותה של
תצורת הלשון הוא האחרון בסדר האירועים אולם מיקומה של תחנה לימוד זו במהלך הסיור (תחנה
 )3לא תאם מיקום זה .רק בתום תהליך החקר (הכולל גם את תחנות הלימוד  2ו ,)5-ניתן היה לנסח
טיעון מושלם לגבי מיקומו הכרונולוגי של שלב זה.
החל מתחנה  3ועד לסיום הסיור נוסחו ארבעה טיעונים שונים (להלן יקראו תתי טיעונים ,איור
 ,)2.62כל אחד מתייחס למיקומה הכרונולוגי של תצורת הלשון ביחס לשלבים שקדמו לו :תת טיעון
 0מתייחס ליחס בין התצורה לתהליך הקימוט או לשלב היווצרותן של חבורות יהודה והר הצופים,
תת טיעון  6מתייחס ליחס בין התצורה לתהליך השבירה ותת טיעונים  3ו 2-מתייחסים ליחס בין
התצורה לתהליך התחתרות הנחלים .ב 3-דוחות הופיע תת טיעון  5שמסקנתו זהה למסקנה 6
ומרכיב הסיבתיות כולל את מסקנות  3ו( 2-איור .)2.60
תוצאות
טיעון זה הופיע ב 01%-מהדוחות ( 31מתוך  )38בניגוד לטיעון העוסק בהיווצרות תצורת הלשון,
שהופיע ב 011%-מהדוחות (טבלה  .)2.60הבדל דומה נמצא גם בטיעון לגבי סלע הקרטון :טיעון
המתאר את תהליך היווצרות הסלע הופיע ב 12%-מהדוחות ואילו הטיעון המצדיק את מיקומו
הכרונולוגי הופיע רק ב 86%-מהדוחות .בדוחות בהם לא הופיע טיעון זה הופיעה כותרת המתארת
את שלב היווצרות הסלע במיקום הכרונולוגי הנכון ללא טיעון .לעיתים הופיעו מסקנות בלבד או
תצפיות בלבד ללא מבנה ברור של טיעון.
ב 23%-מהדוחות ( 01מתוך  )31הופיע תת טיעון אחד ,ב 33%-מהדוחות ( )01הופיעו שני תתי
טיעונים ( 8ממכללת  .)HZבדוח אחד ממכללת  HZהופיעו שלושה תתי טיעונים .בסה"כ הופיעו ב-
 31הדוחות  26תתי טיעונים.
ב 50% -מתתי הטיעונים ( 62מתוך  )26הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון .אלו מהווים  23%מכלל
הדוחות שהוגשו ( 01מתוך  .)31ערך זה דומה לערכים שהתקבלו עבור סלע החרסית ()51%
והקרטון הארגוניטי (( )58%טבלה  2.32עמ' .)063
הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה  .2.33תצפיות הופיעו ב 18%-מתתי הטיעונים ( 20מתוך
 11% ,)26מהם ( )38נוסחו היטב .מסקנות הופיעו ב 18%-מתתי הטיעונים 83% ,מהן ( )35נוסחו
היטב .ב 26% -מתתי הטיעונים ( 62מתוך  )26הופיע מרכיב הסיבתיות ב 55%-נוסח היטב .מרכיב
הסיבתיות הוא המרכיב העיקרי המגביל את איכות הטיעונים אף על פי שבמקרה זה גם מסקנות
לא נכונות הגבילו את מספר הטיעונים הטובים.
כפי שנטען לגבי סלע החרסית ,חוסר התייחסות מפורשת למרכיב הסיבתיות בתוך דפי הפעילות
גרם להיעדרותו של מרכיב זה מכמחצית מהטיעונים .יתכן וטענה זו נכונה גם במקרה זה .הנימוק
למיקומה של תצורת הלשון נחקר בתחנות שונות .מרכיב הסיבתיות לא נוסח כתשובה לשאלה
מפורשת אלא היה צורך בשילוב מסקנות מתחנות שונות כדי לנסחו .סטודנטים שלא הפנימו בצורה
מעמיקה את מבנה הטיעון המדעי נטו להשמיט מרכיב זה אולם סטודנטים בעלי הבנה מעמיקה
לגבי הטיעון המדעי ניסחו את מרכיב הסיבתיות ואת הרצף הלוגי שהוא יוצר בתוך הטיעון בצורה
נכונה כפי שעשו גם בטיעונים הקודמים.
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איור :2.62ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר  2תתי טיעונים לגבי שלב היווצרותה של תצורת הלשון.
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איור  :2.60ייצוג גרפי המתאר את תת הטיעון לגבי מסקנה .6
טבלה  :2.33הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי מיקומה הכרונולוגי של תצורת הלשון ,ספירלת פיתוח והערכה
שנייה ) ,)N=42ומכללות ).BG(N=6), LF(N=7), HZ(N=29

מסקנה

תצפית

טיעון טוב

סיבתיות

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

ניסוח טוב

כללי

18

11

18

83

26

55

*]51[ 21

BG

011

011

011

011

011

011

]011[ 33

LF

011

00

011

82

23

61

02

HZ

10

13

10

01

51

55

]53[ 20

*ערכים בסוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.

 51%מתתי הטיעונים ( 60מתוך  )26היו בעלי רצף לוגי הגיוני .תתי טיעונים אלו מייצגים  02דוחות
בכולם הופיע טיעון פשוט (מלבד  )0כלומר :טענה המלווה בנימוק הבנוי מתצפית ו/או מידע נוסף
ומרכיב הסיבתיות הבנוי מתוכן בודד .גם בדוחות בהם הופיעו שני תתי טיעונים ויותר כל תת טיעון
היה בעל מבנה פשוט ועומד בפני עצמו (איור .)2.68
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איור  :2.68ייצוג גרפי המורכב משני תתי טיעונים בעלי מבנה פשוט ומתאר את מיקומה הכרונולוגי של
תצורת הלשון  .מבוסס על הציטוט המופיע למעלה (גילה ,HZ ,תשע"ג).

הציטוט למטה נוסח על ידי גילה .הטיעון כולל שני תתי טיעונים פשוטים :בתת הטיעון הראשון
מופיעות כותרות המתארות את שלושת מרכיבי הטיעון .בתת הטיעון השני חסרה כותרת למרכיב
הסיבתיות ותוכנו מופיע בתוך המסקנה.
תצפית :במחשוף בצד הכביש שבצומת הערבה (תמונה  )5גילינו שיכוב עדין של שתי
שכבות חדשות – שכבה בהירה ושכבה כהה .מתוך התבוננות גילינו כי השכבות של
הסלע הן אופקיות.
מסקנה  :0שיכוב הסלעים בצורה אופקית מעידה על היווצרות סלעים אלו לאחר
השינויים הגיאולוגים שקרו לחבורת יהודה והר הצופים.
סיבתיות :עיקרון השיכוב האופקי המקורי -הקובע כי שכבות נוצרות תמיד אופקיות
במקורן .ולכן ,אם השכבה הזו נשארה אופקית ,סימן שלא עברה את תהליך הלחיצה
שעברו השכבות הקודמות.
מידע נוסף :הסלעים הנמצאים במחשוף (שנגדיר אותם בהמשך) שייכים לתצורת
הלשון ונפוצים רק באזור הבקע -מהכנרת ועד חצבה.
מסקנה  :6אם הסלעים נמצאים רק באזור השבר ,סימן שהיווצרות סלעים אלו
מאוחרת (ואולי אף קורת במקביל) לתהליך ההיווצרות של שבר זה .חייב שהבקע
יהיה קיים ע"מ שיתרחשו תהליכי הרבדה של סלעים מסוימים.
לסיכום :ראינו כי תהליך היווצרות הסלעים המרכיבים את תצורת הלשון מאוחרים
ליצירת בקע ים המלח ועל כן מובאים בפרק זה (גילה ,HZ ,תשע"ג).

סטודנטים ממכללות  LFו BG-שביקרו בתחנות  2ו 5-יכולים היו לנסח טיעון מורכב הבנוי משני
נימוקים בלתי תלויים (שני תתי טיעונים) למסקנה  3ו( 2-איור  )2.62אולם רק ברוך ,סטודנט
מכללת  LFניסח טיעון בעל מבנה כזה (איור .)2.61
"בתצפית שערכנו במחשוף בערבות יריחו – צומת בית הערבה (נק'  3במפה) זיהינו
שכוב אופקי של שכבות בהירות וכהות לסירוגין .ביניהן הופיעה באופן לא קבוע שכבה
נוספת (זיהינו אותה כגבס) .על פי עקרון השכוב האופקי המקורי שכבות תמיד ישקעו
בצורה אופקית ולכן אפשר להסיק ששכבות סלע אלה הן מאוחרות לתהליכי הקימוט
וההעתק שהיו באזור ונוצרו בסביבה מימית .התצפית האחרונה שערכנו אל קניון נחל
דרגות (נק'  5במפה) (תמונה ותרשים חתך  )2היוותה הוכחה נוספת לכך שתהליכי
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השבירה היו לפני היווצרות ימת הלשון .בתצפית זיהינו משקעי תצורת הלשון בתוך
הנחל .מכאן ניתן להסיק שתהליכי השבירה והתחתרות הנחלים קדמו להיווצרות
הימה .האזור הוצף על ידי הימה ותצורת חוואר הלשון שקעה ונוצרה בו" (ברוך,LF ,
תשע"ג).
הטיעון כולל שני תתי טיעונים אולם קיים קשר ביניהם .תת הטיעון הראשון מושלם וכולל שלוש

מסקנות (מסקנה  ,0מסקנה  ,6וסביבה מימית) המבוססות על תצפית וסיבתיות זהה (ראה איור
 .)2.62תת הטיעון השני תומך במסקנה ( 6תצורת הלשון מאוחרת לתהליך השבירה) על ידי נימוק
נוסף ,בלתי תלוי לנימוק הקודם .מרכיב הסיבתיות לא מושלם (השווה לסיבתיות באיור .)2.62

איור  : 2.61ייצוג גרפי של טיעון מורכב המתאר את מיקומה הכרונולוגי של תצורת הלשון .מבוסס על הציטוט
המופיע למעלה (ברוך ,LF ,תשע"ג).

עד כה הוערכו הטיעונים על סמך איכות מרכיבי הטיעון ,המבנה והרצף הלוגי המאפיין אותם.
אולם ,טיעון זה חייב להיבחן גם ביחס למידת הרלוונטיות שלו .מהניסוחים השונים ( 01דוחות
בהם הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון) עולה כי קיימות שתי טענות שונות העומדות בבסיס טיעון זה.
טענה אחת (להלן טענה  )0העומדת בבסיס  8דוחות היא כי תצורת הלשון נוצרה לאחר שלב
התחתרות הנחלים .המסקנות הרלוונטיות הן  3ו( 2 -איור  .)2.62מסקנות  0ו 6-אינן רלוונטיות
משום שהן מתייחסות לשלבים קודמים (שבירה ,קימוט ,היווצרות חבורות יהודה והר הצופים).
הוספת קריטריון זה מצמצם את מספר הטיעונים המושלמים מקבוצה זו ל .5-טיעונים אלו כוללים
תת טיעון בודד .הציטוט למטה נוסח על ידי בתיה ומתאים לתת טיעון ( 3איור .)2.62
פרק י :היווצרות תצורת הלשון.
"בתחנה מספר ( 3צומת בית הערבה) ראינו את תצורת הלשון קרקע הבנויה משכבות
דקות אופקיות .ממידע נוסף שקיבלנו הסקנו כי השכבות הדקות נוצרו מחומרים
שונים שהזרימו הנחלים השונים שהתחתרו .אם אכן כך הדבר ,הרי שעל מנת שתיווצר
תצורת הלשון יש צורך בנחלים ובשיפוע .מכאן שאין ספק שתצורת הלשון נוצרה
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לאחר השבירה וההתחתרות ויותר מכך -היא תוצאה ישירה של ההתחתרות" (בתיה,
 ,HZתשע"ג).
הציטוט למטה נוסח על ידי רותם ומתאים לתת טיעון ( 2איור .)2.62
"בתצפית אל קניון נחל דרג'ה (תמונה מס'  )0ראינו שתצורת הלשון צמודה לחבורת
יהודה .זה מחזק את ההנחה שתצורת הלשון נוצרה רק בשלב שכבר היו נחלים.
הסיבה לכך היא שניכר שהקניון נוצר קודם ,ותצורת הלשון כבר ראתה את הקניון
ונמצאת בתוכו ,כשהיא מודבקת לחבורת יהודה" (רותם ,BG ,תשע"ג).
טענה אחרת (להלן טענה  ,)6העומדת בבסיס טיעון זה היא כי תצורה הלשון נוצרה בשלב האחרון

במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית של האזור ,אחרי כל השלבים הקודמים .במספר דוחות מופיעים
משפטים המתארים טענה זו:
" אנו מסיקים שהשלב הזה הוא הצעיר ביותר כיון שנדרשים לו תנאים שיכולים
להתקיים רק ע"י השלבים לפניו ,HZ( "... :תשע"ג) .

בדוחות אלו ( ) 00מופיעים שני תתי טיעונים הקובעים את היחס בן תצורת הלשון לשלבים שונים
בסדר האירועים .בכל הדוחות מופיע תת טיעון  0ותת טיעון נוסף 0 ,מהם מושלמים (איורים ,2.68
 . ) 2.61ניתן להתייחס במידה מסוימת לטיעונים אלו כטיעונים מורכבים .אמנם כל תת טיעון הוא
בעל מבנה פשוט אולם הטענה נתמכת על ידי שני טיעונים בלתי תלויים.
על פי החלוקה המבוססת על שתי טענות בסיס שונות ,טיעונים מושלמים הופיעו ב 21%-מהדוחות
( 06מתוך :)31
דוחות בהם מופיעים יותר מתת טיעון אחד ( )00מתבססים כנראה על טענה  ,6שבעה מהם
מושלמים.
דוחות בהם מופיע תת טיעון בודד ( )8מתבססים על טענה  5 ,0מהם מושלמים.
דוחות בהם מופיע תת טיעון  0או  6בלבד ( )00על אף שנמצא רצף לוגי נכון ( ,)2אינם רלוונטיים
לטענה  0ומנמקים בצורה חלקית את טענה .6
הציטוט למטה נוסח על ידי דבורה .הטיעון בעל מבנה פשוט ובעל רצף לוגי מושלם .הטיעון כולל
תצפית  2ומסקנה ( 0איור  .)2.62טיעון זה מנמק רק בצורה חלקית את טענה .6
"בתצפית שעשינו באזור נחל דרגה תחתון ראינו שתצורת הלשון מודבקת לקניון הנחל
ומכך הסקנו שתצורת הלשון נוצרה לאחר השקעת חבורת יהודה וזאת משום שגם
היום רואים ששכבות אלו שנוצרות בסמוך לקניון נוצרות אחריו (דבורה,BG ,
תשע"ג).

חלוקה לפי מכללות מראה כי טיעון זה הופיע ב 83%-מהדוחות ממכללת  ,BGבכולם הופיעו שלושת
מרכיבי הטיעון ובכולם קיים רצף לוגי הגיוני ,שני טיעונים היו מושלמים ( .)33%במכללה זו רואים
נטייה ברורה של הסטודנטים לנסח טיעון פשוט (תת טיעון בודד הכולל את שלושת מרכיבי הטיעון).
כל הסטודנטים מלבד אחד רכשו את מיומנות כתיבת טיעונים מדעיים פשוטים אולם עדיין קיים
קושי בניסוח רלוונטי של הטיעונים.
טיעון זה הופיע במכללת  HZב 03%-מהדוחות ( 01מתוך  ,)62ב 58%-הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון
( 00מתוך  )01וב 53%-הופיע רצף לוגי הגיוני ( .)01טיעון מושלם הופיע ב 20%-מהדוחות ( .)1גם
במקרה זה ,כמו בטיעונים לגבי החרסית והקרטון הארגוניטי ,הערכים לגבי הופעת שלושת מרכיבי
הטיעון והניסוחים הטובים נמוכים בהרבה מהטיעונים לגבי הגיר ומיקומו הכרונולוגי של הקרטון
(טבלה  2.32עמ'  .)063הטיעון הנוכחי ,כמו הטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי ,דרש ניסוח מקורי בדוח
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הסיור ללא תבנית מוקדמת ולכן נראה כי ניסוחו הנכון משקף טוב את אחוז הסטודנטים ()20%
בעלי הבנה מעמיקה לגבי הטיעון המדעי המסוגלים ליישמה לגבי טיעונים חדשים .מספר הדוחות
בהם הופיע תת טיעון אחד ( )01דומה לאלו בהם הופיעו שני תתי טיעונים ויותר ( .)1גם במקרה זה,
כמו בטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי ,האחוז הגבוה ביותר של דוחות בהם הופיעו שני תתי טיעונים
הוא ממכללה זו .דבר זה מבטא אולי שלב מעבר למבנה של טיעון מורכב יותר.
במכללת  LFהופיעו בשני דוחות תתי טיעונים בהם מופיעים שלושת מרכיבי הטיעון ( ,)21%רק
בדוח של ברוך הופיע טיעון בעל מבנה מורכב אך לא מושלם (איור  .)2.61כל הטיעונים שברוך ניסח
היו בעלי רצף לוגי נכון חלקם היו מושלמים.
 .1.2.2.1תרומתו של הסיור לתהליך הלמידה
תרומת הסיור לתהליך הלמידה עולה מהמשובים ומראיונות העומק שבוצעו בתום תהליך הלמידה.
הסיור ייצר תחושת רלוונטיות ביחס לידע שנרכש בתהליכי החקר בכיתה ויושם בסיור.
"..הסיור עצמו היה מוצלח מאוד .חיבר בין הדברים וייצר חיבור בין הניסויים בכיתה
לשטח" (ברוך ,LF ,תשע"ג).

סטודנטים שהצליחו בביצוע הסינתזה של השלבים השונים מדווחים על תחושת סיפוק והנאה
מתהליך החקר שבסופו הצליחו לראות תמונה כללית.
"הזיקוקים היו בסיור ,כמו בסמסטר .עבדנו ובסוף הסיור הבנו את התהליך" (רות,
 ,HZתשע"ג).
"אני ממש אוהבת עבודות .ואז הרגשתי שזה ברמה ,שיש פה משהו שהוא חזק ,לא
סתם עבודה ככה .סיימתי בהיי לגמרי .הרגשתי שזה מתיישב ...ראיתי תמונה כללית,
ראיתי תהליך" (גילה ,HZ ,תשע"ג).

לעומת זאת ,ציינו מספר סטודנטים קושי בסינתזה של השלבים השונים ובבניית תמונה כללית:
"הסיור בלבל אותי בגלל שהוא לא היה בסדר ורק אח"כ הייתי צריכה לסדר מה
ראשון ומה אחר כך ...כשאתה מגיע לעשות את הדוח רגע ,איך אתה רואה את התמונה
הכללית .זה היה לי ממש קשה .איך מתחילים איך גומרים ,זה היה ממש עבודה
לחשוב" (עדה ,HZ,תשע"ג).

מספר סטודנטים שהתקשו בניסוחם של טיעונים מדעיים בדוח הסיור הודו כי נעזרו בדוחות של
סטודנטים אחרים .רחל ,התלוננה בשחזור תהליך הלמידה במהלך ראיון העומק על קושי בכל שלבי
הלמידה כולל שלב כתיבת דוח הסיור .היא העידה על כך שנעזרה בדוחות של סטודנטים אחרים
(ציטוט להלן) .ניתן להבחין בתפיסת למידה ממוקדת מידע הרואה בלמידה זכירת ידע ובמוטיבציה
ההישגית הגבוהה שלה:
"והדוחות ,ה' ישמור ,זה פשוט סיוט .הם עזרו לי אבל היה קשה ...לא נורא קיבלתי
 ,13לא בדוח ,בסוף .בדוח קיבלתי  .85אני ממש חושבת שצריך את זה .אני מסתכלת
על זה ואני אומרת זה ממש כייף אני יודעת את זה ,זה מגניב .אם אתה לא כותב את
זה בצורה נורמאלית אתה לא תזכור .סיכום זה לא מספיק ...אני נעזרתי בעבודות של
בנות אחרות .להסתכל על התבנית ,כאילו מה ,איך כאלו ,לא יודעת" (רחל,HZ ,
תשע"ג).
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סיכום ממצאי דוחות הסיור מופיעים בטבלה .2.32
טבלה  :2.32הערכת הטיעונים שהופיעו בדוחות ( ,)%ספירלת פיתוח והערכה שנייה (.)N=38

טיעון
גיר
קרטון
קרטון
כרונולוגיה
חרסית
קרטון
ארגוניטי
תצורת
הלשון
כרונולוגיה

הופעת טיעון
סיבתיות
מסקנה
תצפית
הופעה
בדוחות הופעה תצפית הופעה מסקנה הופעה סיבתיות שלושת טוב
מרכיבי
בטיעון מושלמת בטיעון מושלמת בטיעון מושלמת הטיעון
03
82
)08( 03
82
011
011
011
011
10
()08
()16
()16
61
85
)31( 61
10
*)16( 86
10
88
10
15
()31
()10
11
10
10
011
12
011
12
10
86
10

011

011

011

82

51

20

51

011

16

011

011

16

58

01

18

11

18

83

26

03
[**]20
55

58
50

20
[]51
03
[]20
21
[]51

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון
**ערכים בסוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.

 .1.2.2.1סיכום דוחות סיור
מניתוח הטיעונים שהופיעו בדוחות הסיור עולה כי  22%מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעון פשוט
הבנוי משלושת מרכיבי הטיעון אשר ביניהם קיים רצף לוגי הגיוני .ערך זה חושב על סמך דוחות
בהם הופיעו לפחות  2טיעונים מתוך  2בהם נמצא ניסוח מושלם או רצף לוגי הגיוני .יכולת זאת
מבטאת הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ויישומה בכתב .שלושת מרכיבי הטיעון הופיעו
בכ 21% -מהטיעונים ,דבר המעיד על הבנה בסיסית של הטיעון המדעי (טבלה  .)2.32ממוצע
הניסוחים הטובים של התצפיות הגיע ל ,15% -של המסקנות ל ,16% -ערכים אלו גבוהים מהממוצע
שהתקבל עבור ביצועים ( 0-5טבלה  .)2.35אחוזי הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות נמוכים
יותר ומשתנים מטיעון לטיעון עם ממוצע של  .52%ממוצע הטיעונים הטובים הוא  .51%מרכיב
הסיבתיות הוא המרכיב הבעייתי ביותר מבחינת הופעתו וניסוחו .מניתוח הטיעונים המשוכתבים
עולה כי ניסוח חוזר של רצפים לוגיים דומים משפר מאוד את איכות ניסוחם .לא נמצא קשר ישיר
בין צורת הניסוח של הטיעונים לאיכותם.
הטיעונים שהופיעו בכל הדוחות (מלבד דוחות בודדים) ,היו בעלי מבנה פשוט עם נטייה לניסוח
בסיסי כלומר :הופעת תוכן בודד עבור כל מרכיב בטיעון .גם בטיעונים בהם הופיעו בתוך מרכיבי
הטיעון יותר מתוכן אחד ,הרצף הלוגי כלל רק אחד מהם .נטייה זו גרמה להשמטת מרכיבים
החיוניים לבניית רצף לוגי מושלם .הדמיון בין רצפים לוגיים דומים של טיעונים שונים זוהה על ידי
הסטודנטים רק במקרה של טיעון פשוט ובסיסי (קרטון כרונולוגיה).
אחוז ה טיעונים המתארים את מיקומו הכרונולוגי של האירוע הגיאולוגי נמוכים יחסית (81%
בממוצע בשני השנתונים) ביחס לטיעונים המתארים את האירוע הגיאולוגי עצמו (15-011%
בממוצע בשני השנתונים) 61% .מהסטודנטים לא הבינו לעומק את הרצף הלוגי של מבנה הדוח
כולו.
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טבלה  :2.35הערכת מרכיבי הטיעון ( %ממוצע) בטיעונים שהופיעו בדוחות הסיור ספירלת פיתוח והערכה
שנייה והתפלגותם לפי מכללות ,שנתון תשע"ג ) (N=42ומכללות ).BG(N=6), LF(N=7), HZ(N=29

מכללה

כללי

תצפית

סיבתיות

מסקנה

טיעון טוב

רצף לוגי נכון

ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח
סיור
סיור 1-2
סיור 1-2
סיור 1-2
סיור 1-2
1-2
51
31
51
52
52
53
16
88
15
80

BG

13

15

13

15

28

22

85

01

28

52

LF

85

02

16

06

50

61

21

66

35

02

HZ

01

10

81

10

51

55

50

26

60

50

ניתוח לפי מכללות מצביע על הבדלים בין שלושת המכללות שהשתתפו במחקר.
כל הסטודנטים ( )2ממכללת  BGהגישו דוחות מקוריים מסודרים לפי סדר האירועים .אחוזי
הטיעונים הטובים או אלו בהם נמצא רצף לוגי נכון היו גבוהים מהממוצע הכללי של שנתון תשע"ג
(טבלה  83% .)2.35מהסטודנטים ( 5מתוך  )2רכשו בצורה טובה את מיומנות כתיבת הטיעונים
המדעיים .כל הטיעונים שנוסחו היו בעלי מבנה פשוט.
 51%מהדוחות שהגישו סטודנטים ממכללת  LFהועתקו ( 2מתוך  )03ולכן לא נלקחו בחשבון
בניתוח הנתונים בפרק זה 2 .מתוך  2הדוחות המקוריים נוסחו על פי סדר האירועים .כל הערכים
שחושבו עבור הטיעונים מקבוצה זו היו נמוכים משמעותית ביחס לממוצעים של הקבוצות האחרות
(טבלה  .)2.35רק סטודנט אחד (ברוך) רכש את מיומנות כתיבת הטיעון המדעי והוא היחיד מבין כל
המשתתפים במדגם שניסח טיעון מורכב אם כי לא מושלם .ברוך הוא מורה ותיק לגיאוגרפיה (בן
 )53שהגיע כדי להשלים את חובותיו ולקבל תעודת הוראה בניגוד לרוב הסטודנטים שהיו צעירים
הרבה יותר (גיל ממוצע  .)60סטודנט נוסף ,שהיה מורה בפועל למדעים (בן  ,)35לא רכש את מיומנות
כתיבת הטיעונים כראוי.
 62מתוך  31סטודנטים שהשתתפו בקורס ממכללת  HZהגישו דוחות סיור 2 .סטודנטים הגישו
טיוטה לבדיקה לפני הגשת הדוח 62 .דוחות היו מקוריים ו 6-מועתקים 66 .דוחות נוסחו על פי סדר
האירועים ו 6-דוחות נוסחו על פי סדר התחנות גם לאחר הגשת תיקון (אחד שייך לסטודנטית
מתכנית המצוינים שהתנגדה לתהליך הלמידה) 51% .מהדוחות הוגשו לתיקון אולם תיקונים אלו
הועילו רק עבור טיעונים בעלי רצפים לוגיים ומבנה מוכר .קיים פער גדול בין איכות הטיעונים
שנוסחו ותוקנו על סמך תבנית קודמת (מעל  )11%לבין אילו שנוסחו בפעם הראשונה בדוח הסיור
( 28%בממוצע) 22% .מהסטודנטים רכשו את מיומנות הכתיבה של טיעונים מדעיים .בדוחות
שהוגשו על ידי סטודנטים אלו ניתן להבחין בניסיון לניסוח מורכב יותר הבא לידי ביטוי בהופעתם
של תכנים שונים בתוך מרכיב הסיבתיות אולם הרצף הלוגי בתוך הטיעון היה של מבנה פשוט .יתכן
וניסוח כזה מעיד על מעבר מטיעון פשוט לטיעון מורכב.
השוואה בין ממוצעי הביצועים  0-2לממוצעי הטיעונים שנוסחו בדוחות הסיור מראה כי במכללות
 HZו BG-יכולת בניית רצפים לוגיים פשוטים התחזקה בעקבות הסיור (טבלה  .)2.35מראיונות
העומק ומהמשובים עולה כי הסיור חיזק את תחושת הרלוונטיות של החומר שנלמד בכיתה וגרם
לתחושת הנאה.
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 .1.1ניתוח שאלוני פוסט
זיהוי מרכיבי החקר
ממוצע ציוני שאלון מרכיבי החקר משלב הפוסט וההבדלים בין שאלוני הפרה לפוסט מופיעים
בטבלה  .2.32קיימים הבדלים בערכי הממוצעים של שאלוני הפרה בטבלה זו ביחס לטבלה ( 2.0עמ'
 )53משום שהערכים המופיעים בטבלה  2.0מייצגים את הסטודנטים שמלאו שאלונים משלב הפרה
ואילו בטבלה  2.32הערכים מייצגים מדגם הכולל רק את הסטודנטים שהיו עבורם נתונים משלב
הפרה והפוסט.

טבלה  :2.32ממוצע ( ,)%סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל שאלוני "מרכיבי החקר" ,שאלוני פרה ופוסט
ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) (N=31ומכללות ).BG(N=5), LF(N=8, LF/GE=5, LF/SC=3), HZ(N=18

מכללה
כללי
BG
LFכללי
LF/ GE
LF/SC
HZ

ממוצע
ממוצע ציוני S
Post
ציוני Pre
Std. M Std. M
50
1.0 12 1.0 11
6.1 1.15 10 1.0 10
2.51.0 80 1.0 88
51.0 82 1.0 11
1.5
1.0 11 1.6 83
32.5 1.15 12 1.0 10

P
1.05
1.51
1.51
1.65
0.1
1.12

יכולת זיהוי מרכיבי החקר בהקשר יום יומי עלתה בשנתון תשע"ג לאחר הפעלת יחידת הלימוד
(אמנם לא בצורה מובהקת) מ 11%-ל .12%-חלוקה לפי מכללות מראה כי עלייה זו מאפיינת את
המכללות  HZ ,BGוקבוצת המדעים ממכללת  .LFבמכללת  BGיכולת זיהוי מרכיבי החקר עלתה
מ 10%-ל .10%-במכללת  HZיכולת זיהוי מרכיבי החקר עלתה מ 10%-בשאלוני הפרה ל12%-
בשאלוני הפוסט (ערך המובהקות גבולי) .ערך זה גבוה בצורה מובהקת מזה שהתקבל בספירלת
הפיתוח הקודמת ( .)2=8.53, P=0.01במכללת  LFיכולת זיהוי מרכיבי החקר נשארה דומה ()80%
ונמוכה מעט מספירלת הפיתוח הקודמת ( .)81%בקרב הסטודנטים ממכללת  LFממסלול המדעים
נמצאה עלייה משמעותית ,אם כי לא מובהקת ,מממוצע של  83%בשאלוני הפרה ל 11%-בשאלוני
הפוסט .עלייה זו צמצמה את הפער המובהק שנמצא בין שאלוני הסטודנטים מהחוג למדעים ביחס
לחוג לגיאוגרפיה בשאלוני הפרה .בקרב הסטודנטים ממכללת  LFמסלול הגיאוגרפיה נמצאה
ירידה בין שאלוני הפוסט ( )82%לשאלוני הפרה ( .)11יחידת הלימוד שיפרה בצורה משמעותית את
יכולת ההבחנה בין מרכיבי החקר בקרב סטודנטים שביצועיהם ההתחלתיים היו נמוכים במיוחד
(סטודנטים מהחוג למדעים ממכללת  )LFתופעה שבלטה גם בספירלת הפיתוח הקודמת.
תפיסת למידה ומוטיבציה ללמידה
 .1.1.1.1הצלחה בתום לימודי המכללה
התפלגות הקטגוריות להגדרת הצלחה בתום לימודי המכללה על ידי הסטודנטים מופיעה בטבלה
 .2.30הטבלה והעיבודים הסטטיסטיים מייצגים רק את הסטודנטים שהיו עבורם נתונים משלב
הפרה ומשלב הפוסט (נתונים מזווגים).
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טבלה  :2.30התפלגות הקטגוריות השונות להצלחה ( )%בתום לימודי המכללה ,שאלוני פוסט ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ) (N=29ומכללות ).BG(N=5), LF(N=8), HZ(N=16

No.
0
6
3
2
5
2
0
8

קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה HZ LF BG
01 38 61
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
03
1
1
סיום תואר ראשון בזמן
01 38 61
ממוצע ציונים גבוה
30 38 61
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
21 23 81
רכישת ידע
22 65 21
רכישת כלים
01
1
1
מעבר לתואר שני
03 65 61
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים

כללי
62
0
62
30
21
20
01
00

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המכללות שהשתתפו במחקר ( .)2=20.20, P=0.68ההבדל בין
שאלוני הפרה והפוסט הוא גבולי ( .)2=25.43, P=0.06השוואה ביניהם מעלה כי צרוף הקטגוריות
שדורגו במקומות הראשונים (רכישת ידע ורכישת כלים) שונה מצרוף הקטגוריות שדורגו ראשונות
בשאלוני הפרה (רכישת ידע ,הכשרה להוראה ,ממוצע ציונים גבוה) .דרוג זה תואם לדרוגים
שהתקבלו עבור המכללות  HZו – BGאולם אינו תואם את הדרוג מכללת  LFשם נשארו
הקטגוריות ( 5רכישת ידע)( 2 ,הכשרה להוראה) ו( 3-ממוצע ציונים גבוה) בראש הדרוג .קטגוריה 2
(הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי) ירדה במכללת  HZאם כי לא בצורה מובהקת .מהניסוחים
עולה כי "רכישת כלים" מתייחסת ברוב השאלונים ממכללת  HZלכלים להוראה ( 2מתוך  )8ורק
שני סטודנטים מתייחסים לכלים במובן כללי יותר.
"שאני ארגיש שאני יודעת את כל החומר הזקוק לי כדי ללמד בתחומים שבחרתי.
שיהיו לי את הכלים להיות מורה טובה" (עדה ,HZ,תשע"ג).

צירופם של הניסוחים המתייחסים להכשרה להוראה באופן כללי (קטגוריה  )2ולרכישת כלים
להוראה (קטגוריה  )2מגיע ל .21%-ערך זה דומה לערך שהתקבל עבור קטגוריה ( 2הכשרה להוראה
או תפקיד חינוכי) בשאלוני הפרה .אחוז הסטודנטים הרואים בהכשרתם להוראה הצלחה לא
השתנה בצורה משמעותית אולם בעוד שהדגש בשאלוני הפרה היה על רכישת ידע כהכשרה
להוראה ,בשאלוני הפוסט הכשרה זו כוללת גם רכישת כלים.
במכללת  BGנמצאו הבדלים מובהקים בין שאלוני הפרה והפוסט .קטגוריה  ,0מעבר לתואר שני,
שבלטה מאוד בשאלוני הפרה אינה מופיעה כלל בשאלוני הפוסט .קטגוריה ( 2רכישת ידע) עלתה
בצורה משמעותית משאלוני הפרה לפוסט וגם קטגוריה ( 0רכישת כלים) אם כי פחות משמעותית.
שני סטודנטים התייחסו בקטגוריה  2לכלים להוראה וכלים בהיבט כללי יותר ואחד להיבט כללי
בלבד .בקרב סטודנטים אלו הקטגוריה המתייחסת לרכישת כלים היא רחבה יותר ואינה
מצטמצמת רק לתחום החינוכי.
תפיסת הלמידה ממוקדת המידע של הסטודנטים הרואה בתהליך הלמידה קליטת מידע ובתהליך
ההוראה העברת מידע בולטת גם לאחר תהליך הלמידה .תפיסה זו מניעה מוטיבציות להפגנת יכולת
ומוטיבציה חיצונית .אולם ניתן להבחין במכללות  HZו BG-בחשיבותם הרבה יותר של מרכיבים
הקשורים בהבניית הבנה (רכישת כלים) לאחר תהליך הלמידה .מרכיבים אלו מעידים על הנעה על
ידי מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית .במכללת  LFלא חל כל שינוי בתפיסת הלמידה
ממוקדת המידע.
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 .1.1.1.1מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (עמדות)
תוצאות כלליות של שאלון העמדות הבוחן מוטיבציה ללמידה מופיעות בטבלה .2.38
טבלה  :2.38ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5פרה )(N=47
ופוסט ) (N=54ספירלת פיתוח והערכה שנייה ספירלת.

No.
0
6
3
2
5
2

ממד
למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

Pre
std. M
1.0 3.6
1.5 2.6
1.2 3.0
1.0 3.2
1.8 3.3
1.2 3.1

Post
std. M
1.8 3.5
1.5 2.6
1.5 3.3
1.8 3.2
1.8 3.5
1.0 3.1

S

P

12.5
8.500.5
02.532.1
6.5-

1.15
1.05
1.50
1.22
1.30
1.16

הערך שהתקבל עבור ממד ( 6למידה לשם הבנה) לא השתנה בין שאלוני הפרה והפוסט ( )2.6ונשאר
הגבוה ביותר .למידה לסיפוק עניין וסקרנות נותרה בתחתית הדרוג ( )3.0ולמידה לפיתוח מיומנויות
והשגיות נמצאות בתווך .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שאלוני הפרה לפוסט אם כי ערך
המובהקות עבור ממד  0הוא גבולי .דירוג הממדים בשאלון זה תואם לדרוג הקטגוריות להצלחה
בשאלון הקודם בניגוד לפער שתועד בשאלונים משלב הפרה.
חלוקה לפי מכללות מראה כי קיימים מספר הבדלים מובהקים ביניהן (טבלה  :)2.31במכללת HZ
נמצא שינוי מובהק ( )S=52, P=0.02בין שאלוני הפרה ( )3.6לשאלוני פוסט ( )3.0ביחס לממד 0
(למידה הישגית) והוא דורג בשאלוני הפוסט במקום השני .ממד ( 3לימוד לשם סיפוק עניין
וסקרנות) גבוה בצורה מובהקת במכללת  HZביחס למכללות האחרות ודורג במקום השלישי.
בעקבות כך ממד ( 2למידה לפיתוח החשיבה) מופיע בתחתית סולם העדיפויות .לעומת זאת ,ממד
( 2למידה לפיתוח החשיבה) גבוה בצורה מובהקת במכללת  BGביחס למכללות האחרות ודורג
במקום השני .ממד ( 5למידה לפיתוח יכולת הבעה) גם הוא גבוה במכללת  BGביחס למכללות
האחרות עם ערך מובהקות גבולי .מספר שאלוני הפרה שמולאו בתחילת תהליך הלמידה ממכללה
זו ( )1היה כמעט כפול ממספר שאלוני הפוסט ( .)5חישוב ערכי הממדים של שאלוני הפרה והפוסט
עבור חמשת הסטודנטים שהשתתפו בתהליך הלמידה מעלה כי כבר בשלב הפרה ערכו של ממד 2
(למידה לפתוח חשיבה) היה גבוה בצורה מובהקת במכללת  BGביחס לשתי המכללות האחרות
( .)2=7.43, P=0.02בשאלוני הפרה נמצא כי בקרב  2הסטודנטיות ממכללת  BGשלא השתתפו
בתהליך הלמידה ערכו של ממד ( 0למידה הישגית) היה גבוה בצורה מובהקת ביחס ל5-
הסטודנטיות שעברו את תהליך הלמידה ( )2=4.94, P=0.02וערך נמוך בצורה מובהקת של ממד
( 2למידה לפיתוח חשיבה) ( .)2=4.0, P=0.04ממצאים אלו מעידים על כך ש 2-הסטודנטיות
שפרשו מהקורס בשלבים ראשונים היו בעלות תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי.
הסיבות לעזיבתן לא נבדקו אולם בדיעבד יתכן ויש קשר לתפיסת הלמידה שלהן ,שלא תאמה את
סגנון הלמידה בקורס.
במכללת  LFלא נמצאו הבדלים בין שאלוני הפרה לפוסט אולם נמצא הבדל בין שאלוני הפוסט
משנתון תשע"ב לשנתון הנוכחי .ממד ( 0למידה הישגית) היה גבוה בצורה מובהקת בשנתון תשע"ב
( )3.2ביחס לשנתון הנוכחי (.)2=4.58, P=0.03( )3.0
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טבלה  :2.31ממוצע ,סטיית תקן ומבחני  Wilcoxonשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5ספירלת פיתוח
והערכה שנייה ) (N=50ומכללות ).BG(N=5), LF(N=16), HZ(N=29

No.
0
6
3
2
5
2

הממד
למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

BG
std M
1.0 3.6
1.3 2.2
1.2 3.1
1.5 2.3
1.2 2.6
1.2 2.3

LF
std M
0.1 3.1
1.2 2.6
1.5 3.1
1.5 3.2
1.0 3.6
1.2 3.1

HZ
std M
1.5 3.0
1.5 2.0
1.5 3.5
1.8 3.6
1.1 3.2
1.8 3.8

2

P

5.12
2.53
0.11
1.05
5.10
0.20

1.10
1.01
1.16
1.10
1.15
1.23

ממצאי שאלון העמדות מראה כי המוטיבציה הבולטת ביותר בקרב הסטודנטים היא למידה לשם
הבנה .על סמך ניתוח שאלונים בסעיף הבא (סעיף  2.2.6.3ראה להלן) הבנה משמעותה רכישת מידע.
משום כך ,המוטיבציה הבולטת ביותר בקרב הסטודנטים היא מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה
חיצונית המייצגות תפיסת למידה ממוקדת מידע .במכללת  HZנמצאה מוטיבציה הישגית גבוהה
יותר מהמכללות האחרות .אולם ,במכללות  BGו HZ -ניתן להבחין גם מוטיבציות לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית :מוטיבציה לפיתוח חשיבה נמצאה גבוהה בצורה מובהקת במכללת
 BGביחס לשתי המכללות האחרות ,פער שנמצא גם בשאלוני הפרה .במכללת  HZערכו של ממד 3
(למידה לסיפוק עניין וסקרנות) גבוה בצורה מובהקת ביחס למכללות האחרות ומשקף עלייה
במוטיבציה פנימית.
 .1.1.1.2דירוג מטרות הלמידה
טבלה  2.21מציגה את ממוצעי התפלגות בחירות הסטודנטים במטרות הלמידה החשובות ביותר
עבורם ובמטרות הלמידה הכי פחות חשובות עבורם (נספח  6סעיף ג' ו-ד') .לא נמצאו הבדלים
מובהקים בין המכללות המשתתפות במחקר לגבי דרוג המטרות החשובות ביותר ( 2=19.30,
 )P=0.56ולגבי המטרות הכי פחות חשובות ( (2=23.46, P=0.31זאת בניגוד להבדל שנמצא ביחס
לדרוג המטרות החשובות בשאלוני הפרה .כמו כן לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שאלוני הפרה
והפוסט (.)2=14.07, P=0.44
המטרות שדורגו כחשובות ביותר הן "קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון" (מטרה  )2ו"הבנת
החומר" (מטרה  .)6סיפוק הסקרנות ומטרות הקשורות בפיתוח מיומנויות והשגיות מדורגות
במקום נמוך יותר .כפי שנכתב בניתוח שאלוני הפרה ,המטרות החשובות עבור מספר הסטודנטים
הגדול ביותר הן מטרות המייצגות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .מטרות הקשורות
בפיתוח מיומנויות ולמידה למטרת הנאה וסיפוק הסקרנות המייצגות מוטיבציה לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית ,הן משניות ואינן נתפסות כחלק מתהליך הלמידה זאת בניגוד לדירוגן הגבוה
במכללות  BGו HZ-בשאלוני הפרה.
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טבלה  : 2.21התפלגות ( )%המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה
) (N=36ומכללות ).BG(N=5), LF(N=11), HZ(N=20

No.
1
1
2
1
1
2
2

מטרה
קבלת ציונים גבוהים במבחנים
הבנת החומר
סיפוק הסקרנות
פיתוח חשיבה
פיתוח יכולות הבעה
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
אחר

חשובה ביותר פחות חשובה
%
% No.
No.
33
06
01
0
2
6
52
61
33
06
68
01
00
2
33
06
53
01
3
0
00
2
22
63
2
6
8
3

 .1.1.1.1סיכום
ממצאי השאלונים מעידים על כך שגם לאחר הפעלת יחידת הלימוד תפיסת הלמידה הבולטת בקרב
שלושת המכללות שהשתתפו בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה הייתה ממוקדת מידע
והמוטיבציות הבולטות הן מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .המוטיבציה ההישגית אף
התחזקה במכללות  BGו .HZ-אולם ,ניתן להצביע במקביל על פיתוח מרכיבים המעידים על תפיסת
למידה להבניית הבנה :בקרב סטודנטים ממכללת  BGהתחזקה המוטיבציה לפיתוח יכולת
חשיבה ,שהייתה קיימת ,בצורה פחות בולטת גם לפני תחילת תהליך הלמידה .בקרב הסטודנטים
מכללת  HZניתן להצביע עלייה במוטיבציה פנימית (למידה לפתוח עניין וסקרנות) .בשתי מכללות
אלה ניתן להבחין בעלייה בחשיבותה של הלמידה לרכישת כלים ולא רק רכישת ידע .הכלים
במכללת  HZמכוונים יותר להוראה ואילו במכללת  BGהכלים נתפסים גם בהיבט כללי יותר.
במכללת  LFלא חל כל שינוי בתפיסת הלמידה ממוקדת המידע בעקבות תהליך הלמידה.
תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
ממד ( 2טבלה  )2.31מייצג את תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים .ערך זה גבוה יחסית
( ) 3.1וזהה לערך שנמדד בשאלוני הפרה .חלוקה לפי מכללות מראה כי קיים הבדל בין המכללות
אם כי הבדל זה אינו מובהק .ערך המסוגלות העצמית במכללת  )2.3( BGגבוה מזה של מכללת HZ
( )3.8ו .)3.1( LF-המוטיבציות הבולטות שנמצאו במכללת  BGבשאלוני הפוסט הן מוטיבציות
לפיתוח מומחיות ומוטיבציות להפגנת יכולת ובהתאמה מוטיבציה פנימית וחיצונית .רמת
המסוגלות העצמית הגבוהה שנמצאה במכללה זו קשורה למוטיבציות אלה כבר בתחילת תהליך
הלמידה .במכללת  HZנמצאה מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית עם רכיב הישגי .כמו
כן ,נמצאה מוטיבציה פנימית בולטת .המסוגלות העצמית בקרב סטודנטים אלו מניעה מוטיבציות
אלה .במכללת  LFנמצאה מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .המסוגלות העצמית
הגבוהה יחסית שנמצאה בקרב סטודנטים אלו מניעה מוטיבציות אלה.

 .1.1ניתוח משובים וראיונות עומק
בסיום שאלוני הפוסט התבקשו הסטודנטים למלא משוב קצר לגבי הקורס .הקטגוריות המרכזיות
שעלו במשובים והתפלגותם מופיעות בטבלה  .2.20ברוב המשובים הופיעה יותר מקטגוריה אחת.
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הקטגוריות שהוגדרו בספירלת הפיתוח הנוכחית היו זהות כמעט לאלו שהופיעו בספירלת הפיתוח
הקודמת.
הממצאים מסודרים בסדר יורד על פי ערכי האחוזים שהתקבלו .ארבע הקטגוריות שהופיעו במספר
המשובים הגדול ביותר הן :הנאה ועניין ,למידה עצמית ,פיתוח חשיבה והבנת החומר.
טבלה  : 2.20התפלגות הקטגוריות השונות ( )%שהופיעו במשובים ,ספירלת פיתוח והערכה שנייה ).(N=37
ובמכללות ).BG(N=5), LF(N=10), HZ(N=22

קטגוריה
הנאה ועניין
למידה עצמית /למידת חקר עצמית
פיתוח חשיבה /חשיבה טיעונית
הבנת החומר
תפקיד המורה
קליטת מידע
העברה
סיור
עבודה בקבוצות
תיקונים

כללי %
22
58
51
51
22
30
66
00
02
00

% BG
21
21
81
21
21
21
33
1
1
00

% LF
11
01
31
51
61
01
01
21
01
1

% HZ
56
56
56
28
56
33
62
1
01
62

הנאה ועניין
 22%מהסטודנטים ( 63מתוך  )32מציינים תחושה של הנאה ועניין מהקורס .ב 1-משובים ציינו
הסטודנטים את הנאתם מהחקר העצמי ומהתנסויות החקר:
"היה כייף להבין דברים בעצמי" ( ,HZתשע"ג).
"החוויה הניסויית הייתה מאוד מעניינת והסבה לי הנאה" ( ,LFתשע"ג).
"כאן אתה יוצר את הלמידה ,אתה חוקר אתה משיג משהו ,זה נותן סיפוק זה כייף
(זיוHZ ,תשע"ג).
ב 5-משובים ציינו הסטודנטים הנאה ועניין מהחומר הנלמד .מספר סטודנטים ציינו כי בעקבות

הקורס גילו עניין והנאה בתחום ידע זה שלא היה מוכר להם לפני כן .דבורה ,שהייתה בעלת תפיסת
למידה ממוקדת מידע לפני תהליך הלמידה (תפיסה יוצאת דופן ביחס לסטודנטיות ממכללת )BG
מתארת את השינוי שחל במהלך הלמידה ביחס לתחום הדעת .תפיסת הלמידה שלה בתום תהליך
הלמידה כללה רכיב המעיד על הבניית הבנה (למידה לפיתוח חשיבה .)2
קורס פשוט מרתק!!! נהניתי מכל שיעור ושיעור .כששמעתי את שם הקורס לראשונה,
חשבתי לעצמי מה כבר אפשר ללמוד סמסטר שלם על הנושא הזה ורק קיוויתי שלא
אשתעמם .אך קרה לגמרי ההפך .תחום הדעת שלא היה לי בו שום בסיס נעשה פשוט
מסקרן ,הדומם נעשה פתאום חי כל כך(..דבורה BG ,תשע"ג).

בשאר המשובים לא הופיע הסבר לתחושות העניין וההנאה.
למידת חקר עצמית והבנה מעמיקה
ב 58% -מהמשובים  60מתוך  )32הוזכרה הלמידה העצמית ,ב 02% -מהם הופיע יחס חיובי לשיטת
למידה זו ( 02מתוך  .)60הבנה מעמיקה של החומר הוזכרה ב 51%-מהמשובים ( 08מתוך  .)32ערך
זה גבוה בצורה מובהקת מספירלת הפיתוח וההערכה הראשונה (.)2=81.49, P<0.0001
"הקורס היה מעניין מובן וחשוב .זה ממש נתן לי הבנה של הסלעים" ( ,HZתשע"ג).
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" בקורס הפחת חיים בסלעים ובמאובנים .כל פעם שלמדתי גיאולוגיה הרגשתי שיש
המון פרטים וזה ממש לא דיבר אלי .פעם ראשונה שאני רואה שלאוסף של הפרטים
יש הגיון"(ברוך ,LF ,תשע"ג).

ב 5-משובים הופיע הסבר הקושר בין צורת הלמידה העצמית וההבנה העמוקה:
השיעור היה מעשיר ומחכים -אני מרגישה שלא רק למדתי אלא גם הבנתי את החומר
וזאת באמצעות ניסויים ולמידה עצמית -הבנת הניסוי והבעתו בכתב ( HZתשע"ג).
אני לומד את הקורס הזה בפעם השנייה .הפעם הראשונה הייתה פשוט קליטת חומר
וניסיון לעבד את המידע .בפעם הזו חקרנו והגענו לבד למסקנות מה שעזר שיפר בצורה
משמעותית את ההבנה של התהליכים ( LFתשע"ג).

מראיונות העומק עולה כי מרביתם של הקורסים במכללות מתנהלים בצורה פרונטאלית :המורה
מרצה בפני הכיתה והסטודנטים מסכמים את דבריו .בסיום הסמסטר נבחנים הסטודנטים על
הדברים שנאמרו במסגרת השיעור ומקבלים בדרך כלל הערכות גבוהות על ביצועיהם .הסטודנטים
ציינו מספר קורסים בודדים בהם מתקיים דו-שיח בין המורה לסטודנטים בעקבות שאלות
המופנות אל הסטודנטים תוך כדי השיעור או מטלות הדורשות יישום החומר ולא רק זכירתו.
...זה לא שהם נותנים בכפית את החומר הם כן זורקים שאלות לאוויר וגורמים לנו
לחשוב לבד מה אבל בסופו של דבר הם יודעים ידע שאנחנו לא יודעים ונותנים לנו
אותו פשוט ככה ,לא למה( .עדה HZ,תשע"ג).

זיו ,מתארת את תהליך הלמידה המקובל בחלק מהקורסים המתקיימים במכללה:
יש שיעורים נראה לי לא הקשבתי מילה ,באמת ,כי זה היה כל כך משעמם .אבל זה
לא בעיה אח"כ ללמוד את החומר ,מבטיחה לך ,יום אחד כמה שעות לפני המבחן אני
פותחת את החומר אני לומדת אותו כמו שצריך אני כותבת במבחן ואני מקבלת .011
זה לא שאני חכמה .לא צריך להיות חכם בשביל זה( .זיו HZ ,תשע"ג ,ראיון עומק)

סגנון למידה זה מוכר להם ,לטענתה ,ממוסדות החינוך בהם למדו בעבר:
...לאנשים פשוט קשה לשבת ולהתאמץ .במיוחד כשאתה רגיל שאף אחד לא דרש
ממך את זה .זה נשמע הזוי אבל מערכת החינוך לא דורשת היום מתלמידים ללמוד.
דורשת מתלמידים לדעת ולכתוב וזהו .מי שקצת יותר חכם ומשליך על דברים אחרים
אז המורה אומר זה לא קשור אנחנו מתמקדים עכשיו בדברים אחרים( זיוHZ ,

תשע"ג ,ראיון עומק).
זיו מתארת למידה פרונטאלית המעודדת אסטרטגיות למידה רדודות וביצועים ברמה נמוכה.

ביצועים אלו זוכים להערכה גבוהה.
קורס המתנהל בסגנון של חקר עצמי הוא יוצא דופן:
זה הפתעה שעושים משהו לא פרונטאלי כי כל הקורסים פרונטאליים ,כמעט.
מקסימום נותנים פה ושם עבודות .אבל זה היה מוזר ( HZתשע"ג).

פיתוח יחס חיובי לסגנון הלמידה זה דרש זמן הסתגלות:
"אז בהתחלה הייתה ריצה ,כאילו בסבבה .בוא נסיים את החוברות .זה היה סוג של
בחינה ,לראות מה קורה בשיעורים הבאים .ואז פתאום קלטת את הקטע ,שפתאום
זה הולך להיות השיעורים ,ככה זה הולך להיות" (זיו ,HZ ,תשע"ג).
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נתת לנו דפים .אני חיכיתי להרצאות .הדפים גם שגעו כי כל הזמן נתת לנו בעצמינו
להגיע למסקנה .בהתחלה אני התחרפנתי מזה .לאט לאט למדתי להסתדר עם זה.
עכשיו אני כן מבינה שיש לזה ערך מאוד גדול (גילה ,HZ ,תשע"ג).
חוברות העבודה הרבות ,למרות שבתחילה העיקו מאוד ,נתגלו כאוצר ( LFתשע"ג).

לעומת היחס החיובי ללמידה העצמית הופיעה בחלק מהמשובים הסתייגות או יחס אמביוולנטי
לשיטת לימוד זו:
לירון ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ושייכת לתכנית המצוינים ולא הצליחה בפיתוח
החשיבה הטיעונית לא ראתה גם בסוף תהליך הלמידה יתרון בלמידה העצמית:
לא רואה כל כך יתרון שאני באה ולומדת ומגלה את זה לבד (לירון, HZ,תשע"ג).

גילה ,שהגיעה להישגים גבוהים והייתה בעלת תפיסת למידה בעלת מרכיב המעיד על הבניית הבנה
(למידה פיתוח יכולת הבעה) הביעה יחס אמביוולנטי לסגנון הלמידה העצמי גם בתום תהליך
הלמידה:
"בהתחלה רציתי יותר סיכומים ,שאת תרצי אבל לאט לאט זה היה לי טוב .אני עדיין
מחכה לסיכום ,להרצאה הגדולה שתסכם את מה שלמדנו ,את עשית את זה אבל
מאוד בנקודתיות כי זה היה סיכום קצר של מה שאנחנו עשינו וזה שונה מהרצאה של
לימוד של הנושא .אני אוהבת את זה" (גילה ,HZ ,תשע"ג).

סטודנטים העידו על כך שסגנון הלמידה הפעיל דרש מהם השקעה רבה וריכוז (אסטרטגיות למידה
עמוקות) ונוח להם יותר ללמוד בצורה פרונטאלית (אסטרטגיות למידה שטחיות) :
החזיק אותי בעניינים ,כן היה יתרון שצורת הלימוד הזאת ממש הכריחה אותי אם
אני אלך שנייה הם יתקדמו ואיך אני אשלים את זה אחר כך ,איך אני אספיק? ראית
שהגעתי כמה פעמים באיחור ולא הרגשתי טוב ,הרגשתי שאני לא יכולה להפסיד
(לירון HZ ,תשע"ג ראיון עומק).
"השיעור היה לא שגרתי -לא לימוד פרונטלי כמו יתר השיעורם ויש בזה משהו נחמד
ששובר שגרה אך לפעמים קצת מעיק ,שצריך כל שיעור לעבוד ולא "רק" לשבת
ולהקשיב" ( HZתשע"ג).

פיתוח חשיבה /פיתוח חשיבה טיעונית
תהליכי חשיבה הוזכרו ב 51%-מהמשובים ( 08מתוך  .)32ב 1-משובים הזכירו הסטודנטים את
הקשר בין תהליך הלמידה לפיתוח החשיבה:
"שיטת הלימוד העצמי בסיוע שלך גרם לחומר להיות מסקרן ,בנוי ומובן .אני בטוחה
שזה חסך המון שאלות שהיו נשאלות בדרך הלימוד הרגילה ובמקום זאת העלה וזימן
יותר שאלות של חשיבה והתקדמות לשלב הבא" (דבורה ,BG ,תשע"ג).
הקורס היה מעולה מבחינת צורת החשיבה (בתיה ,HZ ,תשע"ג).
"הקטע הוא שאת לא מוותרת .כאילו טוב" :המורה מה זה הדבר הזה והזה" את:
"נו ,מה זה? את לא עונה לנו .ואז אתה מתחיל לחשוב ,לפתח את השכל ,מתחיל להניע
את המנועים הישנים" (זיו ,HZ ,תשע"ג).

שלושת הסטודנטיות שצוטטו למעלה היו בעלות תפיסת למידה להבניית הבנה בתום תהליך
הלמידה .בתיה וזיו היו בעלות תפיסה דומה גם בתחילת תהליך הלמידה ואילו תפיסת הלמידה
ממוקדת המידע של דבורה התפתחה במהלך הלמידה.
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ב 66%-מהמשובים התייחסו הסטודנטים לפיתוח החשיבה הטיעונית ( 8מתוך  .)32המונח "טיעון
מדעי" או אחד ממרכיביו ("סיבתיות"" ,מסקנות") הופיעו ב 3-משובים בלבד .רק רותם ממכללת
 ,BGשהייתה בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה כבר בתחילת תהליך הלמידה,
הביעה יחס חיובי:
"אהבתי את הדגש שהושם בו על דרכי הניסוח והסקת המסקנות" (רותם,BG,
תשע"ג).
בשאר הטיעונים הופיעו הסתייגויות בצורה לא מפורשת שהתייחסה לקושי בכתיבה הטיעונית:
"מרגישה שהרבה פעמים ידעתי את החומר ובגלל שהדגש היה על "איך כותבים"
הרגשתי בפיגור ,בתחושה לא טובה" ( HZתשע"ג).
"במבט של סוף הקורס נדמה שהיה נכון אולי ללמוד קודם את החומר הגיאולוגי ורק
אח"כ על סמך ההבנה לבנות מכך את הפרק הפילוסופי מדעי של כתיבה מדעית" (LF

תשע"ג).

שני הסטודנטים שצוטטו למעלה לא הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית .הסטודנטית ממכללת HZ
הייתה בעלת תפיסה ממוקדת מידע .אולם ,אצל הסטודנט ממכללת  LFנמצאו מרכיבים המעידים
על הבניית הבנה בשאלוני הפרה שלא הופיעו בשאלוני הפוסט.
מקומו של המורה בתהליך הלמידה
ב 22%-מהמשובים ( 02מתוך  )32הוזכר מיקומו המשמעותי של המורה בתהליך הלמידה הן בהיבט
רגשי והן בהיבט קוגניטיבי .סטודנטים מציינים את סבלנותו ,הקשבתו ,היחס האישי אליו זכו,
עידודו והאווירה הנעימה ששררה בכיתה שתמכו בתהליך הלמידה:
"כל אחד מביא את הרעיון שלו .אח"כ את כן עושה את זה בכיתה אבל אחרי שכבר
כל אחד רכש איזה משהו ,עבר תהליך מסוים" (זיו ,HZ ,תשע"ג).
"הלכת לקראתנו...את מאוד רוצה שנצליח .אם זה להגיש את העבודות עוד פעם
לבדיקה...אם חושבים על זה ,זה הרבה יותר קל להצליח ככה...אני אשב אתך
ותתקשר אלי .אז זה יחס הדדי ,אם המרצה מראה שאכפת לו אז ברור שגם
הסטודנטים יראו עניין" (רחל ,HZ ,תשע"ג).
"אני חושבת שקורס כזה מאוד תלוי באווירה שהמרצה מביא אתו .הנחת רוח שיש
לך ,הסובלנות ,הרצון שנצליח ושנדע שנבין .כל אלה גרמו לי לא רק לרצות אלא ממש
ליהנות ,להבין ,להיות יכולה להצליח" ( HZתשע"ג).
"את לא נלחצת מכל הפחד ,את יודעת מה את עושה ,מאוד היית שם בשבילנו" (רות,
 ,HZתשע"ג).

קליטת מידע
 30%מהסטודנטים ( 00מתוך  )32התייחסו לחשיבות המידע שרכשו במהלך הקורס:
"היה קורס ממש מעניין! למדתי בו המון .זה חומר חשוב שיעזור לי בהמשך ואני
שמחה שלמדתי אותו לעומק -יחסית ,BG( ..תשע"ג).
"הקנית לי חומר שלא ידעתי לפני" ( HZתשע"ג).

הסתייגות מלמידה עתירת חשיבה קשורה במקרים רבים בטענה שזו באה על חשבון הספק החומר.
הדבר בלט במיוחד בקרב סטודנטים מכללת  ,HZשחלק גדול מהם עבר קורסים להכשרת מדריכי
טיולים במסגרתם עסקו בתחום הגיאולוגיה וציפו לסגנון למידה והספק דומים:
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מבולבלת מאוד לגבי הקורס .מצג אחד מרגישה שהדגש בקורס היה על דרך הלמידה,
דרך חשיבה ופחות על החומר ,מרגישה שמשנה שלימה של קורס אפשר לצאת עם
הרבה יותר חומר לימודי .מצד שני מה שכן למדנו נכנס לי ויושב לי בראש (,HZ
תשע"ג).
גם אצל גילה ,שהגיעה להישגים גבוהים והייתה בעלת תפיסת למידה בעלת מרכיב המעיד על הבניית

הבנה (פיתוח יכולת הבעה) נמצא יחס אמביוולנטי לצורת הלמידה בקורס:
אם אני צריכה להסיק מסקנות זה בא על חשבון רוחב .הציפיה שלי בקורסים זה לבוא
ולרכוש הרבה ידע .אני אוהבת שמרצים לי ואני לומדת רוחב תוך רגע (גילהHZ ,

תשע"ג).
הציטוט למטה שייך לסטודנטית שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ובעלת מוטיבציה

הישגית בולטת בתחילת תהליך הלמידה ולא עברה קורס הכשרה להדרכת טיולים .היא הצליחה
בפיתוח החשיבה הטיעונית ותפיסת הלמידה שלה בסוף התהליך כללה גם מרכיב המעיד על הבניית
הבנה (למידה לפיתוח יכולת הבעה) אולם לא פיתחה יחס חיובי לצורת הלמידה:
לדעתי יותר מדי התעסקנו בתהליך החקר ופחות במסקנות .אם אולי היינו מתעכבים
פחות על תהליך החקר היינו יוצאות עם יותר ידע -שזה ידע שהוא הכרחי למורות
לארץ ישראל וגיאוגרפיה ( HZתשע"ג).

העברה
ב 66%-מהמשובים ( 8מתוך  )32התייחסו הסטודנטים להעברה מהקורס לתחומים שונים .ב2-
משובים ההעברה התייחסה לתחום ההוראה:
שיטות ההוראה שאליהן נחשפתי במהלך הקורס העשירו אותי רבות ,פעמים רבות
נפעמתי מהדרכים היצירתיות כל-כך ,ואני מאוד מקווה שאוכל לאמצן ( BGתשע"ג).

במספר משובים ( )2ההעברה התייחסה לתחום הידע (מדע כדור הארץ):
"מה שלימדת חקוק במוחי .אני מרגישה כי את הנלמד בקורס אפשר ליישם בשטח,
והלימוד לא הסתיים רק בכיתה" ( HZתשע"ג).
"נגיד אתמול יצאנו לטיול .הלכנו לתל עזקה והינו בתצפית .משהי ישבה על פלטה
משיש ואמרתי לה תסתכלי יש כאן מאובנים ,תסתכלי קונכיות ושבלולים ,שיא
המגניב" (רחל ,HZ ,תשע"ג).

זיו ורות שהיו בעלות מודעות עצמית גבוהה מאוד התייחסו להעברת תהליך הלמידה שחוו במהלך
הקורס לתחומים אחרים:
"נשאר לי מהקורס לחשוב ,לבצע תהליך ,זה לא היה תהליך של למידה זה היה תהליך
של חשיבה ,תהליך שאמור להגיע מתוכך ולא ממקום חיצוני ,לא נראה לי שאני יעסוק
בגיאולוגיה .לא נראה לי בחומר לימוד פשוט תהליכי חשיבה( .רות HZ ,תשע"ג).
"זה היה שיטת לימוד אחרת ואמרתי וואלה ,סוף סוף יש ת'בן אדם שעונה על הצרכים
שלי ...עברתי תהליך מדהים .זה היה סוג של חלום כזה שמשהו יעשה את השינוי הזה.
אני רוצה ליישם את זה בחיים שלי ,כאשר אני ילמד או ידריך(...זיו HZ ,תשע"ג).

גילה תיארה העברה ביחס לטיעון המדעי וזיו הבינה תוך כדי ראיון העומק את ההעברה האפשרית
בין הטיעון המדעי לחיים.
"לדעת לחקור את הדברים ולהביא את הסיבות מהכיוון הנכון ,לא סתם .ממש לתת
את הטיעון המדעי בצורה מדויקת .שזה סתם ,לכל החיים זה יכול להיות קשור".
(גילה HZ ,תשע"ג)
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"רק עכשיו שדברנו הבנתי את זה .כל החיים אתה עושה את זה .אני רואה אותך ,את
לבושה ככה אז אני יכולה להסיק מסקנות" (זיו HZ ,תשע"ג).

סטודנטים נוספים שנשאלו על נושא ההעברה בראיונות העומק לא ראו אפשרות להעברה של הטיעון
המדעי לתחום אחר בחייהם.
"טיעון מדעי לא פגש אותי .אני מאמינה שיש את זה במדעים בכימיה בכל דבר שהוא
כזה .פשוט אני לא מתעסקת עם זה "(רחל HZ ,תשע"ג).

תהליך ההעברה לגבי הטיעון המדעי היה דל ביותר והטיעון המדעי עבור רוב הסטודנטים נשאר
בקונטקסט של תחום הידע (מדעי כדור הארץ) או תחום המדעים.
הסיור הלימודי
חשיבותו של הסיור בתהליך הלמידה הוזכרה ב 00%-מהמשובים ( 2מתוך  ,)32על כך ניתן לקרוא
בהרחבה בסעיף  2.3.0.2עמ'  .066ערך זה היה גבוה בצורה מובהקת ביחס לספירלת הפיתוח
וההערכה הראשונה (.)2=81.49, P<0.0001
למידה בקבוצות
למידה בקבוצות הוזכרה ב 02%-מהמשובים ( 5מתוך  )32ובמספר ראיונות עומק .פעילויות החקר
במהלך הלמידה התקיימו במסגרת קבוצתית .הדרישה לבצע עבודה אישית כללה רק חלק קטן
מהמטלות .חלק מהסטודנטים ציינו את ההנאה הכרוכה בלמידה בקבוצות וההתמודדות
המשותפת עם המטלות שהקלה על ביצוען:
"בקבוצה שלי היה לי מאוד כייף .גם מבחינת השיטה היה לי כייף .השיעור הזה תמיד
עבר לי טס לי .זה אומר משהו" (גילה HZ ,תשע"ג).
"לפעמים לא יודעים איך לגשת לעניין ואז בקבוצה זה הרבה יותר פשוט"( .לירוןHZ ,

תשע"ג)
אולם הדינמיקה שהתפתחה בתוך הקבוצה לא תמיד התאימה לכל הסטודנטים .לעיתים היה זה

סטודנט מוביל שלא מצא שותפים לחשיבה משותפת ,או סטודנט מתקשה שלא הצליח להדביק את
קצב ההתקדמות של הקבוצה ולא היה שותף מלא לתהליך הלמידה .היו סטודנטים שציינו כי היו
מעדיפים ,אילו הייתה אפשרות ,לעבוד בצורה פרטנית:
עדה שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע והתקשתה מאוד בתהליך הלמידה הייתה
בקבוצה יחד עם בתיה ,בעלת תפיסת למידה להבניית הבנה ויכולות גבוהות מאוד .היא מתארת
את הקושי שהיה לה בעבודה משותפת וייחסה זאת ,על פי תפיסתה ,ליתרון הידע שהיה לבנות
קבוצתה ביחס אליה:
"הבנות היו ברמה מאוד מסוימת ולפעמים הרגשתי שאני קצת מאחוריהן .לא יודעת
אם זה קשור אבל הם היו כבר בשנה ג' היה להם המון ידע לפני .נראה לי אחת אפילו
העבירה שיעורים בגיאולוגיה .עבודה בקבוצות זה טוב אבל כל אחת צריכה למצוא
את המקום שלה HZ(.תשע"ג).

הערכה
התייחסות לציונים ולתיקונים הופיעה ב 00%-מהמשובים ( 5מתוך  2ממללת  )HZובראיונות
העומק .מראיונות אלה עולה כי מטלות המוגשות על ידי הסטודנטים מוערכות על ידי המרצים פעם
אחת בלבד .ניתן לתקן ציון של מבחן המסכם קורס על ידי ביצועו פעם נוספת (מועד ב') אולם טופס
הבחינה שונה מזה שניתן במועד הראשון .שיטת ההערכה שתוארה מתאימה להערכה מסכמת.
בקורס הנוכחי ניתן היה להגיש את כל המטלות כולל מטלת הסיכום (דוח סיור) מספר בלתי מוגבל
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של פעמים .התיקון היה חלק בלתי ניפרד מתהליך הלמידה .בניגוד לעבודה הקבוצתית התיקונים
הוגשו באופן אישי ואפשרו למורה לאתר את הקושי הקוגניטיבי או הרגשי של כל סטודנט ולטפל
בכך בהתאם .שיטת הערכה זו תואמת לשיטת הערכה מעצבת .רוב הסטודנטים תיקנו את
ביצועיהם וראו בכך יתרון .לטענתם ,התהליך חיזק בהם את אמונו של המורה לגבי יכולותיהם,
דבר שהגביר את מוטיבציית הלמידה שלהם והשפיע על הישגיהם הקוגניטיביים.
"אף מרצה לא בודק דוחות סיור  01פעמים ואז אחר"כ עוד מתקן אותם ואז עוד שולח
הערכה על כל דבר ,תקשיבי זה לא קורה וזה ממש חבל .זה מבאס שיש כאלה
שאומרים טוב ,זה הציון וזהו .השער נעול .גם אם את רוצה ,זה לא יעזור .זה היה
לפעמים קשה כי אתה אומר זה חוזר לנקודה שאומרים לך צריך להתאמץ .דווקא מי
שמקבל ציון לא טוב ואתה דורש ממנו שוב פעם לעשות את זה אתה מאמין ביכולות
שלו ואתה אומר הנה אתה יכול .אתה לא אומר זהו ,זה הציון שלך .אשמתך שלא
ידעת יותר" (זיו HZ ,תשע"ג).
עבור חלק מהסטודנטים המוטיבציה לתיקון הייתה הישגית .עם זאת תהליך זה תואר כמלאה
וההתייחסות החיובית אליו התאפשרה בעיקר בהתבוננות רפלקטיבית.
"באותו רגע זה מלאה ..כשהסתכלתי לאחור הבנתי שזה חשוב .כשהגענו לפתרון עצמו
אמרנו ,וואלה ,נכון זה זה ולא בלבול אחר" (גילה HZ ,תשע"ג ,ראיון עומק).

בראיונות העומק נשאלו הסטודנטיות האם יחזרו על קורס כזה פעם נוספת .התשובות לא היו
מוחלטות.
"נראה לי שכן ,לא בכל המקצועות ,אדם לא יכול לחשוב כל כך הרבה ,זה מטיש"
(רות, HZ,תשע"ג).
"היית חוזרת על הקורס? הייתי מעדיפה שלא .אני מאשימה את העצלנות שלי
והבריחה מהלימודים השנה" (לירון ,HZ , ,תשע"ג).

יחסם של הסטודנטים לסגנון הלמידה בקורס
הקשר בין פיתוח יחס חיובי לסגנון הלמידה וסביבת הלמידה בקורס לבין הצלחה בניסוח טיעונים
מדעיים בתום תהליך הלמידה מוצג בטבלה  .2.26אחוז גבוה של סטודנטים מספירלת הפיתוח
וההערכה השנייה פתחו יחס חיובי לצורת הלמידה החדשה ( )01%אולם רק שליש ( )33%הצליחו
לרכוש בצורה טובה את יכולת ניסוח הטיעונים המדעיים .זיו מייצגת סטודנטים מקבוצה זו :על
סמך שאלוני הפרה של זיו היא הייתה בעלת תפיסת לימדה להבניית הבנה עוד בתחילת תהליך
הלמידה .כבר בתחילת התהליך היא חשה חיבור לסגנון הלמידה והובילה את חברותיה לקבוצה
שהתקשו בתחילת התהליך על אף היתרון שהיה להן ,לדעתן (ידע קודם מקורס הדרכת טיולים).
היא אמנם התקשתה מאוד בניסוח טיעונים מדעיים אולם לאחר מאמץ (גישות למידה
ואסטרטגיות למידה עמוקות) הצליחה לרכוש מיומנות זו 00% .מהסטודנטים סיימו את תהליך
הלמידה בהצלחה אולם לא פיתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה ואף התנגדו לו .גילה מייצגת
סטודנטים מקבוצה זו :גילה ,חברתה של זיו לקבוצה ,שהתקשתה בתחילת תהליך הלמידה,
הצליחה מאוד בניסוחם של הטיעונים בעיקר בדוח הסיור והעידה על כך שנהנתה מאוד מכתיבת
הדוח ומתהליך למידה עמוק .אולם ,בראיון העומק שלה היא ציינה בצער את "הרוחב" שהפסידה
על חשבון "העומק" .על אף המרכיב האיכותי המעיד על הבניית הבנה בתפיסת הלמידה שלה
בשאלוני הפרה (למידה לפיתוח הבעה) המרכיב ממוקד המידע היה משמעותי יותר בתום תהליך
הלמידה .קבוצת הסטודנטים הגדולה ביותר ( )32%פתחה יחס חיובי והתלהבות לצורת הלמידה
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החדשה ומאפייניה אולם סטודנטים אלו לא הצליחו ברכישת יכולת ניסוחם של טיעונים מדעיים.
לא נמצא קשר ישיר בין שני משתנים אלו.
טבלה  :2.26יחסם של הסטודנטים לסגנון הלמידה בקורס ורמת ההצלחה של ביצועיהם ( ,)%ספירלת פיתוח
והערכה ראשונה ( )N=30ושנייה ( )N=36מכללות )BG(N=5), LF(N=6), HZ(N=25

שנתון
תשע"ב
תשע"ג
BG
LF
HZ

יחס חיובי
הצלחה
63
33
21
00
36

יחס חיובי
ללא הצלחה
50
32
61
83
68

יחס שלילי
הצלחה
00
61
06

יחס שלילי
ללא הצלחה
61
01
68

סיכום משובים וראיונות עומק
תפיסת הלמידה של מרבית הסטודנטים בתחילת תהליך הלמידה הייתה ממוקדת מידע .תפיסה זו
רואה בלמידה קליטת מידע המועבר מהמורה לתלמיד והערכתה נמדדת באמצעות שחזור מידע זה
בכתב .הפעלתה של יחידת הלימוד המבוססת על תפיסת למידה להבניית הבנה ,אליה הם אינם
מורגלים במסגרת לימודיהם במכללה ,חשפה את הסטודנטים לסביבת למידה הזרה להם בממדים
רבים :למידה חקר עצמית לעומת למידה פרונטאלית ,למידה קבוצתית לעומת למידה אישית,
הערכה מעצבת לעומת הערכה מסכמת ,המורה כמתווך לעומת המורה במרכז .זאת בנוסף לתהליכי
למידה המבוססים על הבניית ידע באמצעות אסטרטגיות קוגניטיביות ומטה-קוגניטיביות ולא על
קליטת מידע .הסטודנטים נדרשו להפעיל אסטרטגיות למידה עמוקות בעוד הם מורגלים להפעיל
אסטרטגיות למידה רדודות המאפשרות להם קבלת ציונים גבוהים .זרות סביבת הלמידה ייצרה
בקרב כל הסטודנטים דיסוננס קוגניטיבי ורגשי ,גם בקרב אלו שהיו בעלי תפיסת למידה להבניית
הבנה או בעלי תפיסת למידה בעלת מרכיבים כאלו .חוסר התאמה זה הלך והצטמצם תוך כדי תהליך
הלמידה .על סמך המשובים וראיונות העומק עולה כי קרוב למחצית מהסטודנטים פתחו יחס חיובי
למאפיינים שונים של הלמידה הקונסטרוקטיביסטית .אלו כוללים הבנייה עצמית ,פיתוח חשיבה,
הבנה מעמיקה ויכולת העברה .הדגש שהושם על תחושת ההבנה העמוקה עומדת בניגוד כנראה
להבנה רדודה אליה הם רגילים .הקטגוריה המתייחסת ל"קליטת מידע" דורגה מתחת לקטגוריות
המעידות על הבניית הבנה ,בניגוד לדרוגה הגבוה בשאלוני הפרה והפוסט .כ 01%-מהסטודנטים
הביעו הנאה ועניין מתהליך הלמידה בניגוד לדירוגם הנמוך של ממדים אלו בשאלונים .חלק
מהסטודנטים הצליחו לתאר את הקשר בין סגנון הלימוד להבנה העמוקה וההנאה שחוו מתהליך
הלמידה .הסטודנטים מתארים את העניין שגילו בפעילויות החקר הדורשות חשיבה מסדר גבוה,
דבר שעודד אותם להשקיע המאמץ בביצוען .תמיכתו של המורה וחברי הקבוצה והיכולת לתקן את
ביצועיהם הגבירו את המוטיבציה הפנימית והמוטיבציה לפיתוח מומחיות וגרמו להם להבנה
עמוקה והנאה .התייחסות לתהליך ההבניה המטה-קוגניטיבי ,לחשיבה הטיעונית ,לטיעון המדעי,
וליכולת העברתו ,הייתה דלה .הסטודנטים לא היו בעלי מודעות עמוקה מספיק כדי לראות את
הקשר בין פיתוח החשיבה הטיעונית לתוצאות החיוביות שחוו .כשליש מהסטודנטים הביעו יחס
שלילי או אמביוולנטי לסגנון הלמידה בקורס .הם הדגישו את חסרונו בכך שהוא מגביל את כמות
המידע הנמסר מהמורה לתלמיד והמאמץ הרב הנדרש .לא נמצא קשר ישיר בין פיתוח יחס חיובי
לשיטת הלמידה החדשה לבין הישגיהם של הסטודנטים.
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 .1.2סיכום ספירלת פיתוח והערכה שנייה
פיתוח חשיבה טיעונית
פיתוח יכולת כתיבת טיעונים מדעיים בספירלת פיתוח זו התבססה על הבנייה מטה-אסטרטגית של
הטיעון המדעי במהלכה נדרשו הסטודנטים לתאר מודל חשיבה גרפי של טיעון מדעי .מודל זה היווה
בסיס לניסוחם של מקרי חקר נוספים בצורה גרפית ובשלב מאוחר יותר בצורה מילולית .הבניה זו
מבוססת על יכולת הכללה (סינתזה) ויכולת ייצוג גרפי .לא כל הסטודנטים היו בעלי יכולות אלה
והן נרכשו בשלבי הלמידה המוקדמים (טבלה .)2.23
טבלה  :2.23הערכת ביצועי החשיבה ( )%במהלך הלמידה ,ספירלות פיתוח והערכה שנייה.

אסטרטגיית חשיבה
כללי
שלב התחלתי 00 3
ייצוג גרפי
שלב סיום 2
הכללה

011

שלב התחלתי 20 3
שלב סיום 2

שלב התחלתי )**26( 31 2
שלב סיום 2ב

011

011

011

21

26

58

011

011

21

*)83( 1

*)85( 60

81

31

06

** 81

** 55

** 26

** 05

** 31

** 26

21 *)011( 16

הבנייה מטה -שלב התחלתי *)80( 63 3
קוגניטיבית
22
שלב סיום 2
חשיבה
טיעונית

ספירלת פיתוח שנייה
LF
BG
20
011

**20

HZ
88

*ערכים לאחר תיקון
**כולל דגמים מטיפוס ב' ,כולל טיעונים לגבי קרטון והעברה שגויה לגבי גיר

ייצוג גרפי הופיע ב 00%-מהביצועים בשלב  3והגיע ל 011%-בשלב  .2יכולת הכללה הופיעה ב20%-
מהביצועים בשלב  3והגיעה ל 011%-בשלב  .2מלבד סטודנטים בודדים ,פיתוח יכולות אלה דרש
את תווכו של המורה בע"פ ובכתב (תיקונים).
יכולת הבניה של מודל חשיבה מטה -קוגניטיבי היא מורכבת יותר וההתנסות בה במסגרת תכנית
לימודים זו הייתה הראשונה עבור כל הסטודנטים .יכולת זו השתפרה מ 63%-ייצוגים גרפיים
טובים המתארים מודל חשיבה של תהליך החקר בשלב  3ל 22%-ייצוגים גרפיים מטיפוס ב'
המייצגים מודל חשיבה של טיעון מדעי בשלב ( 2טבלה  .)2.23כל הסטודנטים נדרשו לתווכו של
המורה בשלב הבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי .מודלים מטיפוס ב' הוגדרו כמושלמים
במקרים בהם ניסוח מרכיבי הטיעון והרצף הלוגי שהם מייצגים היו מושלמים על אף שהם פחות
מדויקים ממודל א' .תוצרי ההבניה המטה-קוגניטיבית שהוגשו לא שיקפו בכל המקרים הישגים
אישיים משום שנעשו בקבוצות ולא בצורה פרטנית.
החשיבה הטיעונית שהתפתחה במהלך שלבים  2-2הוערכה על סמך ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
והרצף הלוגי שהם יוצרים .אחוז התצפיות הנכונות הגיע ל ,80%-של המסקנות  88%ושל מרכיב
הסיבתיות ( 20%טבלה  .)2.22אחוזי הניסוח הנכון של מרכיב הסיבתיות היה נמוכים בצורה
משמעותית ביחס למרכיבי הטיעון האחרים .ממוצע הטיעונים הטובים הגיע ל .31%-טיעונים אלה
מבוססים ברובם המכריע על מודל ב' .מודל זה מבטא הבנת מהותו של הטיעון המדעי אולם הבנה
מוגבלת לגבי מרכיב הסיבתיות .ב 20%-מהטיעונים ניתן היה למצוא רצף לוגי נכון בשלב הלמידה
האחרון (שלב 2ב ,מקרה החקר של הקרטון)  20%מייצגים חשיבה טיעונית של רצף לוגי פשוט
(העברה ממקרה חקר גיר) .רק  02%מייצגים חשיבה טיעונית מורכבת יותר (מקרה חקר קרטון)
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(טבלה  2.25שלב  2ב) .הטיעונים עליהם מסתמכת הערכה זו לא העידו תמיד על הישגים אישיים
משום שגם בשלב זה נוסחו במסגרת קבוצתית ולא בצורה פרטנית.
טבלה  :2.22ממוצע ( )%הניסוחים הנכונים של מרכיבי הטיעון והטיעונים הטובים שהופיעו בביצועים
בספירלת הפיתוח הראשונה והשנייה (שלבים .)2-2

תצפית מסקנה סיבתיות

מכללה

טיעון טוב

ספירלת פיתוח ראשונה

20

20

68

01

ספירלת פיתוח שנייה

08

85

23

31

מניתוח הטיעונים שהופיעו בדוחות הסיור עולה כי  22%מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעון פשוט
הבנוי משלושת מרכיבי הטיעון אשר ביניהם קיים רצף לוגי הגיוני .ערך זה חושב על סמך דוחות
בהם הופיעו לפחות  2טיעונים מתוך  2בהם נמצא ניסוח מושלם או רצף לוגי הגיוני .יכולת זאת
מבטאת הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ויישומה בכתב .כ 21%-מהסטודנטים ניסחו
טיעונים בהם מופיעים שלושת מרכיבי הטיעון ,דבר המעיד על הבנה בסיסית של הטיעון המדעי
אולם בקרב  05%הבנה זו אינה מספיק מעמיקה כדי לנסח טיעונים מדעיים טובים .ממוצע
התצפיות הנכונות בדוח הסיור הגיע ל ,15% -ושל המסקנות  .16%ממוצע הניסוחים הנכונים של
מרכיב הסיבתיות היו נמוכים יותר ומשתנים מטיעון לטיעון עם ממוצע של  .52%ממוצע הטיעונים
הטובים הגיע ל .51% -ערכים אלו גבוהים מהממוצע שהתקבל עבור ביצועים ( 2-2טבלה .)2.25
מרכיב הסיבתיות נשאר המרכיב הבעייתי ביותר מבחינת הופעתו וניסוחו .אחוז הניסוחים הטובים
של מרכיבי הטיעון והטיעונים הטובים בספירלת הפיתוח הנוכחית גבוהים מאלו שהתקבלו
בספירלת הפיתוח הראשונה (טבלה .)2.22
 10%מהטיעונים היו בעלי מבנה פשוט ,כלומר שלושת מרכיבי הטיעון כוללים תוכן בודד ורק בדוח
אחד הופיע טיעון בעל מבנה מורכב .הנטייה לכתיבה של טיעון פשוט גרמה להשמטת תכנים
חשובים הפוגעים ברצף הלוגי כמו למשל עקרון האחידות .גם במקרים בהם מרכיבי הטיעון כללו
יותר מתוכן בודד הרצף הלוגי כלל רק את אחד מהם והטיעון היה בעל מבנה פשוט .דמיון בין רצפים
לוגיים זוהה רק במקרה של טיעון פשוט.
לא נמצא קשר ישיר בין צורת הניסוח של הטיעונים (ניסוח בכותרות לעומת ניסוח חופשי)
לאיכותם.
תווכו של המורה תמך לאורך כל תהליך הלמידה ,כפי שהעידו על כך הסטודנטים ,הן מבחינה
קוגניטיבית והן מבחינה רגשית.

טבלה  :2.25ממוצע ( )%ביצועים  2-2ודוחות הסיור בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה.

מכללה

כללי

תצפית

סיבתיות

מסקנה

רצף לוגי נכון

טיעון טוב

ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח
סיור
סיור
סיור
סיור
סיור
51
36
51
25
52
20
16
85
15
08

BG

11

15

11

15

53

22

08

01

53

52

LF

81

02

16

06

33

61

30

66

05

02

HZ

05

10

00

10

50

55

26

26

01

50
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הלמידה בסביבה החוץ כיתתית תרמה לתחושת הרלוונטיות של תכני הלימוד בכיתה ובמעבדה
עוררה עניין סקרנות והנאה והגבירה את המוטיבציה הפנימית ללמידה .סביבת למידה זו תרמה
גם לבניית רצפים לוגיים איכותיים יותר.
לא נמצא קשר ישיר בין סטודנטים שהצליחו ברכישת מיומנות כתיבת הטיעון המדעי להשתייכותם
לתכנית המצוינים .כמו כן ,לא נמצא קשר בין סטודנטים השייכים לחוג למדעים והיו בעלי רקע
מדעי קודם או מגדרם של הסטודנטים לבין הצלחה ברכישת חשיבה טיעונית.
יחידת הלימוד שיפרה את זיהוי מרכיבי החקר בהקשר היום יומי בקרב כל המכללות שהשתתפו
בספירלת פיתוח זו (טבלה  2.32עמ'  .)065שיפור זה בולט במיוחד בקרב סטודנטים שיכולותיהם
ההתחלתיות היו נמוכות במיוחד (סטודנטים ממכללת  LFהחוג למדעים) .הערכים שהתקבלו עבור
מכללת  HZבשנתון זה היו גבוהים בצורה מובהקת ביחס לשנתון הקודם.
המדגם של מכללות  BGו LF-היה קטן יחסית ובכל זאת ניתן להבחין במגמות המאפיינות את
המכללות השונות משנתון תשע"ג:
ביצועיהם הקוגניטיביים והמטה-קוגניטיביים של סטודנטים ממכללת  BGהיו גבוהים בכל שלבי
הלמידה (ממוצע  )81%כך שבסיומו של כל שלב רכשו כל הסטודנטים את המיומנויות הנדרשות
למעבר לשלב הבא .בתחילת התהליך הלמידה הייתה עצמית (שלב  )0-3אולם בהמשכו נדרשו כולם
לתווכו של המורה .מלבד סטודנט אחד ,כל הסטודנטים ( 5מתוך  )2הצליחו בסיום תהליך הלמידה
לנסח טיעונים מדעיים טובים מדגם ב' המייצגים רצף לוגי פשוט .בכל השלבים הוגשו תרגילים
אישיים והסטודנטים ציינו את הנאתם מתהליך הלמידה.
הביצועים של סטודנטים ממכללת  LFהיו הנמוכים ביותר .היכולות הקוגניטיביות של סטודנטים
אלו בתחילת תהליך הלמידה היו נמוכות ( 20%ייצוג גרפי ו 26% -יכולת הכללה) אולם השתפרו
מאוד ( )011%בתווכו של המורה בע"פ ובכתב (תיקונים) .קושי רב התגלה בביצוע ההבניה המטה
קוגניטיבית ( 1%ייצוגים גרפיים טובים בשלב  )3שהשתפרה תוך כדי תהליך הלמידה (31% .)31%
מהסטודנטים הצליחו בסוף שלבים  0-2בניסוחם של טיעונים טובים המייצגים רצף לוגי פשוט.
מחצית מהסטודנטים ( )2הגישו דוח סיור מועתק .ב 6-דוחות הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון אולם
רק סטודנט אחד (ברוך) הצליח לנסח טיעונים טובים בדוח הסיור ( .)00%סטודנט זה הוא אף היחיד
מכל הסטודנטים שהשתתפו במחקר שהצליח בניסוח טיעון מורכב .הישגיהם הנמוכים של
סטודנטים ממכללת  LFביחס לאילו של מכללת  HZבתום תהליך הלמידה בלטו גם בספירלת
הפיתוח הראשונה (טבלה  3.0עמ'  .)30ערך הממד המייצג למידה לפיתוח חשיבה בשאלון העמדות
משלב הפרה היה גבוה בצורה מובהקת ( )3.2בשנתון זה ביחס לשנתון הקודם ( )3.3אולם אחוז
הטיעונים הטובים היה נמוך וזהה בשניהם (.)00%
בקרב הסטודנטים ממכללת  HZהיכולות הקוגניטיביות ההתחלתיות היו נמוכות יחסית88%( .
ייצוג גרפי 58% ,יכולת הכללה) אך השתפרו תוך כדי תהליך הלמידה בתווכו של המורה בע"פ ובכתב
( 011%ייצוג גרפי ויכולת הכללה) .במכללה זו התגלה קושי בזיהוי מרכיבי הטיעון ובניסוחם ביחס
למכללות האחרות בתחילת התהליך שהצטמצם בשלב  .2יכולת ההבניה המטה קוגניטיבית
השתפרה מאוד במהלך הלמידה מ 60%-דגמים מטיפוס א' בשלב  3ל 06%-דגמים מטיפוס ב' בשלב
 .2ב 22%-מהדוחות נוסחו טיעונים מדעיים טובים .ב 21%-מהדוחות הופיעו שלושת מרכיבי
הטיעון .אחוז הגשת הדוחות לתיקון היה גבוה ( )51%ביחס למכללות האחרות .הדיסוננס
הקוגניטיבי והרגשי של הסטודנטים ממכללה זו ייצר התנגדות גלויה לסגנון הלמידה בתחילת
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התהליך ,בעיקר בקרב סטודנטים שעברו קורס הכשרה להדרכת טיולים .התנגדות זו הלכה ודעכה
ברוב המקרים אולם במכללה זו היה צורך בתווך רגשי של המורה במהלך הלמידה יותר מהמכללות
האחרות .שלושת הסטודנטיות שהיו שייכות לתכנית המצוינים לא הצליחו בפיתוח החשיבה
הטיעונית.
מראיונות העומק עולה כי הבנת מהותו של הטיעון המדעי התפתחה בקרב סטודנטים שהיו
מעורבים באופן אישי בתהליך ההבניה המטה-אסטרטגי של מודל החשיבה של הטיעון המדעי
בתווכו של המורה .חלק מסטודנטים אלו לא הגיעו לשלב הרפלקציה הגרפית בכוחות עצמם אולם
תהליך ההבניה העצמי שעברו אפשר להם לאמץ ייצוג גרפי קיים .עבור הסטודנטים שהצליחו
בהבניית מודל החשיבה היווה הייצוג הגרפי בסיס לכתיבה המילולית .סטודנטים שלא עברו את
תהליך ההבניה המטה אסטרטגי ולא רכשו הבנה מעמיקה לגבי הטיעון המדעי התקשו ביישומו של
המודל ובניסוחים מילוליים .שלב למידה זה דורש תנאים המתאימים להבניה אישית של כל תלמיד
בתווכו של המורה .הייצוג הגרפי האישי מהווה רפלקציה לגבי מידת הבנת מהותו של הטיעון
המדעי של כל תלמיד בנפרד ,מאפשר למורה לאתר את הקשיים של כל סטודנט ולסייע לו בהתאם.
בקרב מספר סטודנטים התחזקה ההבנה לגבי מהותו של הטיעון המדעי בעקבות שלב ההוראה
המפורשת (רות).
בעיצובן של הפעילויות המובילות להבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי והחשיבה הטיעונית
נמצאו מספר נקודות חולשה:
שתי ההבניות המטה אסטרטגיות בשלב ( 3תהליך החקר) ובשלב ( 2טיעון מדעי) התבססו על
דוגמאות חקר זהות ,דבר שגרם להעברה מוטעית משלב ( 3מודל חשיבה של תהליך החקר) לשלב 2
(מודל חשיבה של טיעון מדעי) והבניית מודל בעל  2מרכיבים (דגם ב') במקום שלושה (דגם א').
מודל זה ייצר קושי בהבנת מהותו של מרכיב הסיבתיות .יתכן והפרדה בין דוגמאות החקר עליהן
מבוססות שתי ההבניות המטה אסטרטגית יכולה למנוע העברה זו .כמו כן ,יש צורך בהוראה
מפורשת לגבי ההבדל המהותי בין שתי פעילויות אלה (הצגת תהליך החקר לעומת הצגת ממצאי
החקר).
מקרי חקר המייצגים מבנה של טיעון פשוט בהם תוכן מרכיבי הטיעון היו מובהקים עזרה בהבניה
המטה-אסטרטגית (מקרה החקר של הגיר) .שלב ההבניה המטה-אסטרטגי של הטיעון המדעי (שלב
 )2התבסס על מבנה של טיעון מורכב וייצר קושי בהבניה נכונה של המושג "טיעון מדעי" ומרכיביו.
משום כך יש לבסס את שלב הבניית הטיעון המדעי על דוגמאות חקר המייצגות טיעון פשוט.
קצב הלימוד ,עבור חלק מהסטודנטים היה מהיר מדי ולא אפשר את רכישתן ההדרגתית של
היכולות החיוניות לבניית מודל חשיבה ופיתוח חשיבה טיעונית .דבר זה גרם לקושי בניסוחם של
הטיעונים והעברה שגויה בין רצפים לוגיים .יתכן והסרה הדרגתית יותר של הפיגומים שתמכו
בכתיבת הטיעונים (תיאור גרפי ,שאלות המתייחסות בצורה מפורשת למרכיבי הטיעון ,כתיבה
בכותרות) ועלייה הדרגתית במורכבות הרצפים הלוגיים הייתה מתאימה להם יותר .כמו כן ,נמצא
כי ניסוח חוזר של רצפים לוגיים דומים משפר מאוד את איכות ניסוחם .נראה כי הדרך היעילה
ביותר לביסוס כל שלב בתהליך הלמידה צריך לכלול  3תתי שלבים :הדגמה -הכללה –יישום.
שלבים אלו זהים למודל ההבניה המטה אסטרטגי של ( Zohar & Ben-david (2009אולם אינו
כולל את שלב ההעברה של מודל החשיבה לתחום דעת אחר.
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כפי שעולה מהמשובים ומראיונות העומק ,יכולת ההעברה של הטיעון המדעי גם בתום תהליך
הלמידה הייתה מוגבלת מאוד .פעילות המתבססת על תהליך העברה בשלב מוקדם של תהליך
ההבניה ייצר בלבול חוסר הבנה ותסכול .תחושות אלו פגעו בקרב חלק מהסטודנטים בתפיסת
המסוגלות העצמית שלהם ביחס לפעילויות העוסקות בחשיבה מסדר גבוה ובמוטיבציות הנדרשות
לכך (מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית) .תחושות אלו הגבירו במידה רבה את
הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי וגרמו לחלק מהסטודנטים להתנתק מרצף הלמידה .נראה כי מקומו
של שלב זה אפשרי רק לאחר ביסוסו של מודל החשיבה של הטיעון המדעי.
תפיסת הלמידה
תפיסתם של מרבית הסטודנטים בתחילת תהליך הלמידה (שאלוני פרה) הוגדרה כממוקדת מידע
ורואה בתהליך הלמידה קליטת מידע ובתהליך ההוראה העברת מידע זה לתלמיד .נמצא כי
המוטיבציות המרכזיות המניעות את מרבית הסטודנטים הן מוטיבציה להפגנת יכולת (רכישת ידע)
ומוטיבציה חיצונית (קבלת תואר /תעודת הוראה ,ציונים גבוהים) .בקרב סטודנטים ממכללת BG
נמצאו מרכיבים המעידים על הבניית הבנה (למידה לפיתוח חשיבה) שהיו גבוהים בצורה מובהקת
ביחס לסטודנטים מהמכללות האחרות .תפיסת הלמידה ממוקדת המידע עולה בקנה אחד עם
צורת הלמידה הנהוגה ברוב הקורסים הנלמדים במכללות שהשתתפו במחקר .תפיסת הלמידה
להבניית הבנה ,עליה מבוססת יחידת הלימוד ,ייצרה סביבת למידה הזרה לסטודנטים בממדים
רבים :משימות הדורשות חשיבה מסדר גבוהה לעומת משימות הדורשות חשיבה מסדר נמוך (הבנה
וזכירת חומר) ,למידת חקר עצמאית לעומת למידה פרונטאלית ,למידה שיתופית לעומת למידה
אישית ,המורה כמתווך לעומת המורה במרכז ,הערכה מעצבת לעומת הערכה מסכמת .הפער בין
תפיסות הלמידה יצר דיסוננס קוגניטיבי ורגשי שבא לידי ביטוי בקושי ,בלבול ,תסכול ,כעס ואף
התנגדות בתחילת תהליך הלמידה .ההוראה המפורשת לגבי ההבדלים בין תפיסות למידה אלו
ושיחות אישיות של המורה עם התלמידים בנושא זה סייעו לחלק מהסטודנטים לצמצם את הפער.
עבור מספר סטודנטים (ממכללת  )HZבמיוחד אלו שהיו בעלי ידע קודם בתחום זה (קורס הדרכת
טיולים) נוצר דיסוננס קוגניטיבי ורגשי כה עמוק שמנע מהם לחלוטין מעורבות בתהליך הלמידה.
תופעה זו נצפתה גם בספירלת הפיתוח הראשונה .בתום תהליך הלמידה נמצאה עלייה בממדי
המוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית (רכישת כלים) בקרב הסטודנטים ממכללת ,BG
עלייה המעידה על התחזקות המרכיבים המעידים על הבניית הבנה בתפיסת הלמידה שלהם .בקרב
סטודנטים ממכללת  HZנמצאו מרכיבים המעידים על הבניית הבנה בתפיסת הלמידה (רכישת
כלים בהקשר הוראתי) ועלייה במוטיבציה הפנימית (למידה לסיפוק עניין וסקרנות) אולם גם עלייה
במרכיבים ממוקדי הישג שבאו לידי ביטוי במוטיבציה הישגית גבוהה .במכללת  LFתפיסת
הלמידה נשארה ממוקדת מידע גם לאחר תהליך הלמידה והמוטיבציות ללמידה לא השתנו.
כ 01%-מהסטודנטים פתחו יחס חיובי לשיטת הלמידה החדשה ולמאפייניה 22% ,הצליחו בפיתוח
חשיבה טיעונית .אחוז גבוה של סטודנטים ( )22%מתארים תחושת הנאה ועניין מהקורס ,בניגוד
לדרו גה הנמוך של למידה לסיפוק עניין וסקרנות בשאלוני הפרה .מחציתם פיתחו יחס חיובי
למאפייני הלמידה המבוססת על תפיסה זו (חקר עצמי ,פיתוח מיומנויות חשיבה והבנה מעמיקה,
המורה כמתווך) ,חלקם אף הצליחו לתאר את הקשר בין מאפיינים אלו :תחושת העניין שגילו
בפעילויות החקר הדורשות חשיבה מסדר גבוה עודדה אותם להשקיע מאמץ בביצוען .תמיכתו של
המורה וחברי הקבוצה והיכולת לתקן את ביצועיהם הגבירו את המוטיבציה הפנימית ואת
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המוטיבציה לפיתוח מומחיות וגרמו להם להבנה עמוקה והנאה .ההתייחסות לטיעון המדעי הייתה
דלה ונדיר למצוא העברה של החשיבה הטיעונית לתחומי ידע נוספים .תהליך ההעברה התרכז
ביישום הידע שנרכש ויישום שיטות ההוראה .הבנת חשיבותו של הטיעון המדעי בתהליך הלמידה
והעברתו לתחומים אחרים דורשת כנראה רפלקציה עמוקה יותר הקשורה בתפיסת למידה
להבניית הבנה מובהקת .יחידת הלימוד צמצמה בצורה משמעותית את ממדי הזרות של סביבת
הלמידה ואת הדיסוננס הקוגניטיבי והצליחה לפתח יחס חיובי לסגנון הלמידה .יחס חיובי יכול
להוות בסיס לשינוי תפיסתי בעתיד אולם אינו מספיק לפיתוח חשיבה טיעונית.
הקשר בין פיתוח חשיבה טיעונית ותפיסת למידה
בחינה מעמיקה של מאפייני הסטודנטים שהצליחו ברכישת החשיבה הטיעונית מראה כי ניתן
לחלק אותם ל 3-קבוצות עיקריות .ניתוח זה מתייחס ל 02-מתוך  00סטודנטים שהצליחו בפיתוח
החשיבה הטיעונית וקיים עבורם תיעוד מלא (מספר הסטודנטים הכולל שווה ל .)32-התנאים
ההתחלתיים עבור כל הסטודנטים שהשתתפו במחקר היו זהים :זרות סביבת הלמידה ודיסוננס
קוגניטיבי ורגשי בשלבי הלמידה ההתחלתיים.
א .סטודנטים בעלי תפיסת למידה להבניית הבנה מקורית או תפיסת למידה בעלת מרכיבים
להבניית הבנה מקוריים (איור  ,2.31מסלול .)0
 05%מהסטודנטים שהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית ( 06מתוך  )02היו בעלי תפיסת למידה
הכוללת מרכיבים להבניית הבנה .מתוך קבוצה זו ,רק בקרב ארבעה סטודנטים ,תפיסת הלמידה
כללה את שני הממדים לפיתוח מיומנויות (פיתוח יכולת חשיבה ,פיתוח יכולת הבעה) ,בעוד
שבקרב שמונת האחרים נמצא ערך גבוה רק עבור אחד הממדים .שלושה סטודנטים ראו גם
בסיפוק הסקרנות חלק מתהליך הלמידה.
כל הסטודנטים מקבוצה זו התקשו במהלך תהליך הלמידה ,במיוחד בשלב ההבניה של מודל
החשיבה של הטיעון המדעי .אף אחד מהם לא התמודד קודם לכן עם משימות מטה-קוגניטיביות
וכולם נדרשו לתווכו של המורה בשלב זה .סטודנטים אלו היו בעלי מוטיבציה לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית המבוססת על מסוגלות עצמית גבוהה יחסית ( 0מתוכם בעלי ערך מסוגלות
עצמית גבוה מהממוצע) הקשורה כנראה להתנסויות קודמות .זרות סביבת הלמידה מעידה על כך
שהתנסויותיהם בעבר היו שונות מאלו הקיימות ביחידת הלימוד .מוטיבציות אלה ,הנובעות
מתפיסת מסוגלות עצמית גבוהה ,סייעו להם להתגבר על הקושי הקוגניטיבי והרגשי ולהצליח
לנסח טיעונים מדעיים טובים בסוף תהליך הלמידה .רובם ( 1מתוך  )00פתחו יחס אוהד לסגנון
הלמידה אליו נחשפו וחשו תחושת הבנה עמוקה ,סיפוק עניין והנאה .תפיסת הלמידה להבניית
הבנה של חלק מהם אף התחזקה (הופעת ממד איכותי נוסף בשאלון העמדות).
בקרב  0סטודנטים ( 2ממכללת  HZאחת מאותרת כמצטיינת ו0-ממכללת  )BGנמצאו ערכים
גבוהים של הממדים להבניית הבנה בשאלון העמדות אולם בפועל סטודנטים אלו לא הצליחו
בפתוח חשיבה טיעונית 2 .פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה בקורס  .הסבר אפשרי לתופעה זו יכול
להיות חוסר התאמה בין הצהרתם של הסטודנטים לגבי תפיסת הלמידה שלהם לבין גישת הלמידה
הרדודה בה נקטו בפועל .זרות סביבת הלמידה מעידה על כך שהתנסויות קודמות שלהם ,שעיצבו
את תפיסת הלמידה להבניית הבנה ,היו שונות מההתנסויות במסגרת הקורס בנוכחי 5 .סטודנטים
אחזו בתפיסת הלמידה להבניית הבנה גם בתום תהליך הלמידה (איור  2.31מסלול  )6אולם בקרב
שני סטודנטים המרכיבים המעידים על הבניית הבנה נעלמו בשאלוני הפוסט.
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איור  :2.31מסלולי הלמידה של סטודנטים בעלי תפיסת למידה להבניית הבנה מקורית (.)N=19

סטודנטים ( ) 6שנמצא אצלם ערך גבוה מהממוצע ביחס ללמידה לסיפוק עניין וסקרנות ושאר
הממדים היו בהתאם לממוצע או מתחתיו לא הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית דבר המעיד על
כך שלא די במוטיבציה פנימית כדי לנקוט באסטרטגיות למידה עמוקות אלא יש צורך במוטיבציה
לפיתוח מומחיות.
ב .סטודנטים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע עם רכיב הישגי מובהק (איור  ,2.30מסלול .)0
קבוצה זו מונה  3סטודנטיות ,כולן ממכללת  .HZבקרב סטודנטיות אלה נמצאה תפיסת
למידה ממוקדת מידע מובהקת עם ממד המעיד על ללמידה הישגית גבוה מהממוצע.
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איור  :2.30מסלולי הלמידה של סטודנטים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע או תפיסה ממוקדת
מידע בעלת רכיב הישגי (.)N=16

שתי סטודנטיות נעזרו בתווכו של המורה ,הם תקנו את ביצועיהם שוב ושוב עד לקבלת ציונים
המספקים אותם ופתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה .סטודנטית אחת ,שהייתה בעלת יכולות
קוגניטיביות גבוהות כבר ב תחילת תהליך הלמידה ,התנגדה לסגנון הלמידה בתום התהליך אולם
פתחה מרכיב להבניית הבנה בתפיסת הלמידה שלה (למידה לפיתוח הבעה = )2ולכן יתכן שהיא
אכן רכשה את יכולת החשיבה הטיעונית .שתי הסטודנטיות האחרות פיתחו יחס חיובי לסגנון
הלמידה אולם תפיסתן נשארה ממוקדת מידע ולכן לא ברור אם אכן פתחו חשיבה טיעונית.
 2סטודנטיות נוספות ,גם הן ממכללת  HZהיו בעלות תפיסת ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי
אולם לא הצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית (איור  2.30מסלול  .)6שתיים פיתחו יחס חיובי לסגנון
הלמידה בקורס .ממצאים אלו מראים כי מוטיבציה הישגית אינה מובילה בהכרח להצלחה
בבצועים שמטרתם הבניית הבנה.
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ג.

סטודנטים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע שעברו שינוי תפיסתי.

קבוצה זו כוללת סטודנטית אחת בלבד (דבורה) ממכללת  .BGתפיסת הלמידה ממוקדת המידע
שלה הייתה יוצאת דופן ביחס ל 5-הסטודנטיות האחרות שלמדו בשנתון זה והיו בעלות תפיסת
למידה עם מרכיב בולט להבניית הבנה (למידה לפיתוח חשיבה) .כבר בשלבי הלמידה הראשונים
ניכר שהיא אוחזת באסטרטגיות למידה עמוקות שהובילו אותה להצלחה בכל שלבי הלמידה.
הצלחתה כבר בשלבים ראשונים של תהליך הלמידה מעידה על כך שהיו לה יכולות קוגניטיביות
המא פשרות לה להתמודד עם פעילויות הדורשות חשיבה מסדר גבוהה אולם היא כנראה לא
התנסתה בהן קודם לכן .סגנון הלמידה עורר בה סקרנות ,כפי שהיא מתארת במשוב שכתבה (עמ'
 )031ואלו הובילו אותה להפעלת אסטרטגיות למידה עמוקות ולהצלחה .חברתה לקבוצה שהייתה
בעלת תפיסת למידה להבניית הבנה מקורית מוצהרת הייתה היחידה שלא הצליחה בפיתוח
החשיבה הטיעונית בקבוצה זו.
 1סטודנטים נוספים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע 5 ,ממכללת  ,LFו 3-ממכללת  HZלא
הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית (איור  2.30מסלול  .)3כל הסטודנטים ממכללת  )5( LFפתחו
יחס חיובי לתפיסת הלמידה אולם ממכללת  HZרק סטודנטית אחת פתחה יחס דומה .ממצאים
אלה עולה כי תפיסת למידה ממוקדת מידע אינה תומכת בפיתוח חשיבה טיעונית.
ממצאים אלו יכולים להסביר את תהליך הלמידה שהתרחש בספירלת פיתוח זו ואת ההבדלים
שנמצאו בין שלושת המכללות .במכללת  BGכל הסטודנטיות (מלבד דבורה) מייצגות את מסלול 0
באיור  .2.31כולן היו בעלות תפיסת למידה עם רכיב להבניית הבנה מקורי .תפיסת למידה זו
והמסוגלות העצמית הגבוהה הניעה מוטיבציות לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית שסייעו להן
בתווכו של המורה להתמודד עם הדיסוננס הקוגניטיבי רגשי ובנקיטה אסטרטגיות למידה עמוקות
שהובילו אותן להצלחה בביצוע המשימות .הצלחתן בביצוע המשימות כבר בשלבי למידה
התחלתיים מעידה על כך שהן היו בעלות יכולות קוגניטיביות גבוהות .המסוגלות העצמית הגבוהה
שלהן תמכה בעבודה אישית לצד העבודה הקבוצתית ואפשרה הבנייה נכונה של המודלים המטה
אסטרטגיים השונים .הצלחתן חיזקה את תפיסתן להבניית הבנה ואת המסוגלות העצמית שלהן,
סייעה להן להצליח גם בשלבים מתקדמים והסבה להן תחושות הנאה ועניין לאורך כל תהליך
הלמידה .יתכן מאוד ואקלים הלמידה בכיתה עודד את דבורה לעבור שינוי תפיסתי בשלב כל כך
מוקדם של הלמידה .לא נמצא יתרון לרותם ,שהייתה מאותרת כמצטיינת ,משום שהכיתה כולה
(להוציא סטודנטית אחת) הצליחה בפיתוח החשיבה הטיעונית .חיזוק תפיסתן להבניית הבנה
במהלך הלמידה בא לידי ביטוי בשאלוני הפוסט בחשיבות שהן רואות בפיתוח כלים להוראה
ול"חי ים" בנוסף לרכישת מידע .הסטודנטית היחידה ממכללה זו שלא הצליחה בפיתוח החשיבה
הטיעונית הייתה ,על סמך שאלון העמדות ,בעלת תפיסת למידה להבניית הבנה מקורית .יתכן
והאפשרות שהועלתה למעלה לגבי הפער בין תפיסת הלמידה המוצהרת לבין תפיסת הלמידה
המניעה ללמידה בפועל מתאימה למקרה זה.
במכללת  HZכמחצית מהסטודנטים אחזו בתפיסת למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה (52%
(וכמחצית בתפיסת למידה ממוקדת מידע ( )22%בתחילת תהליך הלמידה .הלמידה בשלבים 0-6
תוארו ע"י זיו כ"ריצה" אולם כבר בשלב  3התגלה כי יכולותיהם של הסטודנטים בביצוע הכללה
ותיאור גרפי לא היו גבוהות ( 88 ,58בהתאמה) .קושי זה אפיין סטודנטים בעלי תפיסות למידה
שונות .הם השקיעו מאמץ כדי לשפר אותן (טבלה  2.23עמ'  )038והגיעו ל 011%-הצלחה .בשלב זה
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נראה שהסטודנטים שלא היו בעלי יכולות אלה נקטו בגישת למידה עמוקה .קושי רב נמצא בשלב
הבניית מודל החשיבה המטה-אסטרטגי של תהליך החקר ( 85% .)60%הצליחו בביצוע המשימה
לאחר השקעת מאמץ בתווכו של המורה .משלב  2ועד למטלת הסיכום קיימת ירידה באחוזי
הביצועים הטובים ל .25%-ככל שהמאמץ הנדרש לביצוע המשימות הלך ועלה מספר הסטודנטים
שנקט בגישות למידה עמוקות הלך ופחת .בסופו של תהליך הלמידה רק  33%מתוך 52%
מהסטודנטים שאחזו בתפיסת למידה להבניית הבנה בתחילת תהליך הלמידה הצליחו בפיתוח
החשיבה הטיעונית (מסלול  0איור  03% .)2.31מתוך  62%מהסטודנטים שהיו בעלי תפיסת למידה
ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי בתחילת תהליך הלמידה הצליחו גם הם (מסלול  0איור .)2.30
הסטודנטים שנקטו בגישות למידה רדודות ( 62%בעלי תפיסת למידה להבניית הבנה 02% ,בעלי
תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי 02% ,בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע) לא
הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית .נמצא פער בין הצהרתם של  62%מהסטודנטים לגבי תפיסת
הלמידה שלהם להבניית הבנה לבין גישת הלמידה הרדודה בה נקטו בפועל .רמת ההתנגדות לסגנון
הלמידה במכללה זו הייתה גבוהה והתגלתה בשיחות אישיות עם הסטודנטים .התנגדות זו העידה
על דיסוננס קוגניטיבי ורגשי עמוק הקשור בפער בין תפיסת הלמידה שלהם לתפיסת הלמידה עליה
מבוססת יחידת הלימוד ,אולם התנגדות זו הלכה ופחתה 3 .סטודנטיות ,אחת בעלת תפיסת למידה
להבניית הבנה מוצהרת ושתיים בעלות תפיסת למידה ממוקדת מידע ,שנקטו בגישה רדודה ורמת
ביצועיהן הייתה נמוכה כבר בתחילת תהליך הלמידה (עברו קורס הכשרה להדרכת טיולים) הביעו
את התנגדותן בצורה קולנית בפורום הכיתתי אולם לא הצליחו ליצור אווירת התנגדות כללית .תווכו
של המורה בתחום הרגשי והקוגניטיבי במהלך הלמידה ובשלב ההוראה המפורשת היו משמעותיים
יותר במכללה זו ועזרו בצמצום הדיסוננס הרגשי והקוגניטיבי.
רוב הסטודנטים שאחזו בתפיסת הלמידה להבניית הבנה היו חברים בקבוצות למידה הטרוגניות
מבחינת תפיסות הלמידה .במקרים רבים הם הובילו את ביצוע המשימות כשחברי קבוצתם
מעתיקים מהם את התוצרים .הקושי בקרב כמחצית מהסטודנטים חיזק את התלות הקבוצתית ולא
אפשר הבניות מטה אסטרטגיות אישיות דבר שפגע עוד יותר בפיתוח חשיבה טיעונית אישית .לא
נמצאו סטודנטים בעלי תפיסה למידה ממוקדת מידע שאימצו תפיסת למידה להבניית הבנה .חוסר
היכרות עם מודל המורה המתווך בשילוב עם מוטיבציה ההישגית גבוהה גרם להם לאחוז בשיטות
למידה שטחיות (העתקה) .הערכתם של הביצועים המשותפים הייתה גבוהה ,דבר שחיזק את
המוטיבציה ההישגית .דוחות הסיור שיקפו טוב יותר את היכולות האישיות של הסטודנטים .הפער
שנמצא בין הטיעונים המשוכתבים בדוחות הסיור ביחס לטיעונים שנוסחו לראשונה בדוח מורה על
כך שרק הסטודנטים שפתחו חשיבה טיעונית הצליחו להתמודד עם הטיעונים שלא נלמדו בכיתה.
אחוזי ההגשה הגבוהים לצורך תיקון ( )51%מעידים גם הם על מוטיבציה הישגית גבוהה בקרב
הסטודנטים ממכללה זו .הציון הסופי של הקורס כלל את הביצועים המשותפים ( )21%ודוחות
הסיור ( )21%וההערכה הייתה גבוהה למדי מה שחיזק עוד יותר את המוטיבציה ההישגית ועמעם
את חוסר ההצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית .יתכן וזו הסיבה ש 68%-מהסטודנטים שלא הצליחו
בפיתוח חשיבה טיעונית פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה .ממצאים אלו מורים כי מוטיבציה הישגית
הנובעת ממוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית אינן מספיקות לפיתוח חשיבה טיעונית.
הפער בזיהוי מרכיבי החקר שנמצא בקרב סטודנטים ממכללה זו ביחס לאחרות הצטמצם בשלב
 .2אחוזי ההצלחה בניסוח התצפיות והמסקנות בדוחות הסיור ( 11%ומעלה טבלה  2.32עמ' )063
ואחוזי הצלחה בזיהוי מרכיבי החקר בהקשר יום יומי בשאלונים משלב הפוסט ( )12%היו גבוהים.
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ממצאים אלו מעידים על כך שיחידת הלימוד הייתה יעילה ביותר בהבניה מטה אסטרטגית של
מרכיבי החקר ואולי אף בהבניית מודל החשיבה של תהליך החקר .אחוז הניסוחים הטובים של
מרכיב הסיבתיות ( )51%ואחוז הטיעונים בהם הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ( )21%היו נמוכים
יותר .אלו מעידים על כך שיחידת הלימוד הייתה יעילה פחות בהבניית מודל החשיבה של הטיעון
המדעי ,הבנייה שדרשה הפעלת אסטרטגיות חשיבה עמוקות ומאמץ רב .אולם ,הבניית מודל
החשיבה של תהליך החקר אפשר לסטודנטים להמשיך ולבצע את פעילויות החקר בכיתה ובסיור
ואף ליהנות מהן .כ 21%-מהסטודנטים פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה אליו נחשפו וחלקם פיתח
יחס אמביוולנטי ,מחציתם לא הצליח בפיתוח החשיבה הטיעונית (טבלה  .)2.26כמחצית
מהסטודנטים דווחו במשובים על תחושת הנאה ועניין מתהליך הלמידה וציינו את מאפייני
הלמידה הקונסטרוקטיביסטית כאחראיים לתחושות אלה (למידת חקר עצמאית ,פיתוח חשיבה,
המורה כמתווך) .אזכור הסיור לא הופיע במשובים אולם סטודנטים ציינו בע"פ את תרומתו הרבה
של הסיור ביצירת קשר ללימוד בכיתה ובתחושת הנאה ועניין .המוטיבציה לסיפוק עניין וסקרנות
עלתה בצורה מובהקת בשנתון זה בשאלוני הפוסט ביחס לשאלוני הפרה .על פי הממצאים שהוצגו
למעלה ,מוטיבציה פנימית המבוססת על למידה לסיפוק עניין וסקרנות אינה מספיקה לפיתוח
החשיבה הטיעונית אם אינה משולבת עם מוטיבציות לפיתוח מומחיות .תפיסתם של הסטודנטים
ממכללה זו לגבי פיתוח מיומנויות אמנם השתנתה במהלך הלמידה ,דבר הבא לידי ביטוי בשאלוני
הפוסט בחשיבות שהם רואים בפיתוח כלים בנוסף לרכישת ידע ,אולם ברוב השאלונים פיתוח
הכלים התייחס לתחום ההוראה ולא למיומנויות קוגניטיביות .סטודנטים שנשאלו לגבי התנסות
נוספת בסגנון זה הסתייגו בטענה שהלמידה דורשת מאמץ רב.
במכללת  LFנמצאו שלושה סטודנטים בעלי תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה בתחילת
תהליך הלמידה (ביניהם ברוך) .גילם ( )53,50,38היה גבוה מהממוצע ( )60ושלושתם היו בעלי
ניסיון בהוראה .אחד מהם היה שותף לעבודה עם ברוך .עד לשלב  3שלושתם ביצעו את משימות
החקר בעצמם אולם החל משלב  2ועד סיום תהליך הלמידה (כולל מטלת הסיכום) שניים מהם
(להוציא את ברוך) הגישו תוצרים זהים לאילו של חברם לקבוצת העבודה (שניהם עבדו בזוגות).
שניהם נקטו בגישות למידה שטחיות ושניהם לא הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית .בסוף תהליך
הלמידה נמצאה תפיסת למידה ממוקדת מידע בשאלון העמדות של חברו לקבוצה של ברוך.
במשוב שכתב עולה כי הוא היה מודע להבדל בין קליטת מידע ורכישת מיומנויות אך טען כי רכישת
מידע צריכה להקדים את פיתוח המיומנויות (ציטוט עמ'  .)033הסטודנט השני ,מהחוג למדעים,
נשאר אוחז בתפיסת למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה .במשוב שניסח עולה כי הוא פיתח יחס
חיובי לשיטת הלמידה (ציטוט עמ'  )036ואף העיד כי הוא מיישם אותה בתהליך ההוראה שלו
בכיתה (איור  2.31מסלול  .) 6ברוך התקשה בכל השלבים הראשונים ( )0-2התקדם בתווכו של
המורה והגיע לרמה הגבוהה ביותר ביחס לכל הסטודנטים שהשתתפו במחקר (ניסוח טיעון
מורכב) .ברוך מתאר תחושה של הבנה עמוקה אליה הגיע בקורס ביחס להתנסויות קודמות בתחום
ידע זה (ציטוט עמ'  .)030ממצאים אלה עולה כי הגיל והניסיון בהוראה אינם מהווים יתרון לפיתוח
החשיבה הטיעונית אלא גישות למידה עמוקות המונעות על ידי מוטיבציה פנימית ומוטיבציה
לפיתוח מומחיות.
בקרב שאר הסטודנטים ( 01סטודנטים 5 ,בעלי תיעוד מלא) בלטה תפיסת למידה ממוקדת מידע
מובהקת .היכולות הקוגניטיביות ההתחלתיות של הסטודנטים ממכללה זו היו נמוכות ביותר
(ייצוג גרפי והכללה כ .)21%-לאחר תהליך למידה בתווכו של המורה  11%מהסטודנטים הצליחו
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בהבניית מודל חשיבה תלת שלבי של תהליך החקר .הצלחה זו מעידה על התקדמות משמעותית
ביחס ליכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות בסיסיות .משלב  2והלאה ,התגלה קושי בביצוע
משימות הדורשות יכולות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות ברמה גבוהה יותר ורמת הביצועים
הלכה וירדה .הקושי בביצוע המשימות וחוסר ההיכרות עם מודל המורה המתווך עודד עבודה
קבוצתית כשסטודנט אחד או שניים מבצעים בפועל את המשימות עבור השאר .בקרב סטודנטים
אלו התגלו תוצרים המעידים על אסטרטגיות למידה רדודות כמו העברה והעתקה.
ששה דוחות סיור היו מקוריים ( 2מועתקים) בשני דוחות הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון ורק דוח
אחד (הדוח של ברוך) נוסח בצורה טיעונית .ממוצע הניסוחים הטובים של התצפיות והמסקנות
בדוחות הסיור הגיע ל 01%-אולם מרכיב הסיבתיות נוסח נכונה רק ב 61%-מהדוחות .תוצאות
השאלון הבודק את זיהוי מרכיבי החקר (תצפית ,מסקנה ,השערה) בשלב הפוסט ( )81%היו טובות
יותר ביחס לשאלוני הפרה ( )82%והפער המובהק שנמצא בין הישגיהם הנמוכים של הסטודנטים
הלומדים בחוג למדעים ביחס לאלו הלומדים בחוג לגיאוגרפיה צומצם .יתכן ,והמוטיבציה
ההישגית הגבוהה שנמצאה בקרב הסטודנטים בחוג למדעים ביחס לחוג לגיאוגרפיה עזרה
בצמצום הפער הקשור בזיהוי מרכיבי החקר ואלי אף בתהליך הבניית מודל החשיבה של תהליך
החקר אולם לא סייעה ביכולות גבוהות יותר (פיתוח חשיבה טיעונית) .ציוני שאלוני הפוסט
משנתון תשע"ג היה זהה לאלו משנתון תשע"ב ( .)81%ממצאים אלו עולה כי תהליך הלמידה בשני
השנתונים התבסס על מודל החשיבה של תהליך החקר והשינויים שבוצעו ביחידת הלימוד בשנתון
תשע"ג המתייחסים לפיתוח החשיבה הטיעונית לא באו לידי ביטוי כלל .רק שני סטודנטים
הצליחו בשכלול מודל החשיבה של תהליך החקר למודל החשיבה של הטיעון המדעי .בקרב שני
סטודנטים שלא הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית הופיעו מרכיבים המעידים על הבניית הבנה
(למידה לפיתוח חשיבה) בשאלוני העמדות משלב הפוסט .במספר רב של משובים דווחו
הסטודנטים על תחושת הנאה ועניין מתהליך הלמידה ( )11%ובמחציתם על תחושת של הבנה
מעמיקה בעקבות תהליך החקר העצמי בכיתה ובסיור .ב 21%-מהמשובים צוינה חשיבותו של
הסיור בתהליך הלמידה לעומת חוסר התייחסות לקטגוריה זו במשובים מהמכללות האחרות.
ממצאים אלה עולה כי יחידת הלימוד צמצמה את זרות סביבת הלמידה ,פיתחה יכולות
קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות בסיסיות ופיתחה יחס חיובי ללמידה הקונסטרוקטיביסטית.
הפער הגדול בין תפיסת הלמידה של הסטודנטים לתפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד
ויכולותיהם הנמוכות יחסית דורשים כנראה תהליך למידה ממושך ואיטי .יתכן ועלייה מדורגת
במורכבותם של הרצפים הלוגיים תוך תרגולם בצורה תלת שלבית יכולה להוביל להצלחה
בביצועים ,לחיזוק המסוגלות העצמית ולפיתוח הדרגתי של תפיסת למידה להבניית הבנה.
מניתוח זה עולה כי מתוך  25%סטודנטים שהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית  32%היו בעלי תפיסה
למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה 32% ,פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה .סטודנטים אלו לא
היו בהכרח בעלי יכולות קוגניטיביות התחלתיות גבוהות .ממצאים אלו ניתן להסיק כי תפיסת
למידה להבניית הבנה תומכת בהצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית .תפיסה זו מניעה מוטיבציה
פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות המעודדת גישות למידה עמוקות הנדרשות לפיתוח החשיבה
הטיעונית 55% .מהסטודנטים לא הצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית ( 61%בעלי תפיסת למידה
בעלת מרכיבים להבניית הבנה 06% ,בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי ו-
 63%בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע) אולם  30%פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה .ממצאים
אלו ניתן להסיק כי תפיסת למידה ממוקדת מידע אינה תומכת בפיתוח חשיבה טיעונית גם אם
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היא כוללת רכיב הישגי או רכיב מוטיבציוני פנימי (עניין וסקרנות) .תפיסת למידה ממוקדת מידע
מניעה מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת שאינן מעודדות גישות למידה עמוקות
הנדרשות לפיתוח החשיבה הטיעונית .פיתוח יחס חיובי ללמידה המבוססת על הבניית הבנה יכול
להוות בסיס לשינוי תפיסתי אולם הוא אינו מספיק לפיתוח חשיבה טיעונית .שינוי תפיסתי
התחולל בקרב סטודנטית אחת בעלת יכולות קוגניטיביות גבוהות ולכן נראה כי שינוי תפיסתי
בעיקר בקרב סטודנטים בעלי יכולות נמוכות ,דורש תהליך ממושך ועמוק .השקעת משאבים
נוספים בהוראה מפורשת לגבי ההבדל בין תפיסות הלמידה השונות יכול לחזק שינוי זה אולם
סמסטר אחד הוא טווח זמן קצר מדי .מתיעוד תהליך הלמידה בכל המכללות עולה כי סטודנטים
רבים מודעים לכך שהפעלת אסטרטגיות למידה עמוקות מובילות לתוצרים איכותיים ואף להנאה
וסיפוק אולם תהליך הלמידה דורש השקעת מאמץ רב .בסביבת למידה המתנהלת על פי תפיסת
למידה ממוקדת מידע  ,כמו ברוב הקורסים המתקיימים במכללות בהם הם לומדים ,תהליך
הלמידה דורש מהם הפעלת אסטרטגיות למידה רדודות בעוד הערכת התוצרים גבוהה .בסביבת
למידה כזו קשה מאוד לעודד גישת למידה עמוקה ותפיסת למידה להבניית הבנה בעיקר בקרב
סטודנטים בעלי תפיסת למידה בעלת מרכיב הישגי.
ניתן לסכם את הגורמים העשויים לעודד חשיבה טיעונית שנמצאו בספירלת פיתוח זו:
א .תפיסת למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה המניעה מוטיבציות לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית.
ב .שינוי מתפיסת למידה ממוקדת מידע לתפיסת למידה להבניית הבנה.
ג .עיצוב נכון של הפעילות העוסקת בהבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי.
ד .חיזוק ההבנה לגבי מהותו של מרכיב הסיבתיות.
ה .הבנייה אישית של מודל החשיבה.
ו .תווכו הקוגניטיבי והרגשי של המורה.
ז .הוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי ולגבי תפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד.
ח .שילוב סביבת למידה חוץ כיתתית במערך הלמידה.
ט .תיווך קוגניטיבי ורגשי של המורה.
לא נמצא יתרון לגיל ,לניסיון בהוראה או להשתייכות לקבוצה המוגדרת כמצוינים .לא נמצא
קשר ישיר לרמה הקוגניטיבית של התלמידים.
מממצאים אלה עולה כי הפעלת יחידת הלימוד לב"ה כפי שעוצבה בספירלת הפיתוח הנוכחית
והופעלה במהלך סמסטר אחד מאפשרת פיתוח מיומנות כתיבת טיעונים פשוטים בקרב כ25%-
מהסטודנטים ביחס ל 61%-בספירת הפיתוח הקודמת ,מאפשרת זיהוי טוב יותר של מרכיבי החקר
בהקשר יום יומי בעיקר בקרב סטודנטים בעלי יכולות נמוכות ומפתחת מודעות לתפיסת הלמידה
להבניית הבנה ויתרונותיה.
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 .1ספירלת פיתוח והערכה שלישית
 .1.1הקדמה
ספירלת הפיתוח וההערכה השלישית הופעלה בשנת תשע"ד .המדגם בשנתון זה כלל  36סטודנטיות
כולם ממכללת ( HZטבלה  .)6.0השייכות לחוג ללימודי ארץ ישראל 8 .מתוכן היו מאותרות
כמצטיינות .לפני הפעלת יחידת הלימוד חולקו שאלונים הזהים לאלו שחולקו בספירלות הפיתוח
הקודמות .המעקב אחר התפתחות החשיבה הטיעונית נערך על ידי ניתוח רצף הטיעונים המדעיים
שנבנו על ידי כל סטודנטית בתהליך הלמידה ,ניתוח שקלוטים של השיעורים בכיתה ,ניתוח ראיונות
עומק במהלכם ניסו הסטודנטיות לשחזר את תהליך הלמידה (שמות הסטודנטיות בדויים) .ניסיון
לבצע ראיונות עומק בקרב הסטודנטיות היה נרחב אולם בפועל התקיימו רק  2ראיונות עומק2 ,
מהם עם סטודנטיות השייכות לתכנית המצוינים .בתום תהליך הלמידה חולקו שאלונים זהים
לאלו שחולקו לפני הפעלת יחידת הלימוד בתוספת משוב .תפיסת הלמידה הוגדרה בספירלה זו,
כמו בקודמת על סמך ממדי שאלון העמדות בטריאנגולציה עם תיעוד תהליך הלמידה.
מספר מסקנות שהוסקו מספירלת הפיתוח הקודמת יושמו לגבי ספירלת הפיתוח הנוכחית:
ניסוח מרכיב הסיבתיות היה הגורם המגביל את איכותם של הטיעונים המדעיים .נראה,
א.
כי קושי זה קשור בהבנת מהותו של מרכיב זה בתוך מבנה הטיעון המדעי ,ומעיד על קושי מטה-
אסטרטגי .כדי להתמודד עם קושי זה הוחלט להתבסס על מודל המשלב את המודל של ( Toulmin
( (1958איור  )0.0והמודל של גלסנר ( )6106כבסיס להבניית מודל החשיבה המטה-קוגניטיבי של
הטיעון המדעי (איור  .)5.0גלסנר ( ) 6106מגדיר את הטיעון המדעי כטענה המלווה בנימוק .הוא
מבחין בין נימוק מסוג ראיה לנימוק מסוג הסבר .המונחים טענה ונימוק מוכרים לתלמידים
מתחומי דעת אחרים ומסייעים בהבנת משמעותו של הטיעון המדעי .אולם במקרה של טיעון מדעי
מסוג ראייה ,כמו הטיעונים המופיעים בתוכנית הלימודים הנוכחית ,המודל של גלסנר אינו מדגיש
מספיק את הצורך במרכיב הסיבתיות היוצר קשר בין הראיות לטענה .המודל של ( Toulmin
 (1958לעומתו ,כולל את שלושת מרכיבי הטיעון הדרושים לטיעון מסוג ראייה והקשר ביניהם.
שילוב של שני המודלים יוצר מודל משולב של הטיעון המדעי (איור  :)5.6הטיעון המדעי בנוי
מטענה /מסקנה המלווה בנימוק .הנימוק מסוג ראייה צריך לכלול תצפיות והצדקה הכוללת הסבר
היוצר קשר סיבתי בין התצפיות למסקנות /טענות.
ההגדרה הטרמינולוגית של חלק ממרכיבי הטיעון הקשתה על הבנת מהותם ולכן מרכיבים
ב.
אלו הוגדרו מחדש :המונח "תוצאות תצפית" ייצר בלבול בין המונחים "תצפית" ו"מסקנה" משום
שבמקרים רבים הושמטה המילה תצפית ובכותרת הופיעה המילה "תוצאות" .המונח "תוצאות"
הוא בעל משמעות דומה למונח "מסקנות" .משום כך הוחלט להשתמש במונח "תצפית" אף על פי
שמבחינה מדעית המונח "תוצאות תצפית" מדויק יותר.
משמעותו המילולית של המונח "סיבתיות" לא היה ברור לתלמידים והזכיר לחלק את המונח
"נסיבתיות" .מקורו של המונח "סיבתיות" בתרגום מאנגלית של המונח " "reasoningהמופיע
במודלים של הטיעונים המדעיים במאמרים שונים ( .(Sampson & Clark, 2008במודל המקורי
של )( Toulmin (1958איור  )0.0מופיע המונח " "warrantאותו ניתן לתרגם כ"הצדקה" .נראה
כי מונח זה מתאר טוב יותר בעברית את תפקידו של מרכיב הסיבתיות בטיעון המדעי ויכול לסייע
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בהבנתו ולכן הוחלט להשתמש בו במקום המונח "סיבתיות" .בהמשך כתיבת עבודה זו לא נעשה
שינוי במונחים ומרכיב ההצדקה ימשיך להיות מוגדר כ"סיבתיות" כדי לשמור על כתיבה אחידה.

איור  :5.0תיאור גרפי של טיעון מדעי על פי גלסנר (.)6106

איור  :5.6מודל משולב לטיעון מדעי מסוג ראייה ע"פ ) Toulmin (1958ו-גלסנר (.)6106

מסקנות לגבי מגבלותיה של הפעילות העוסקת בהבניה של מודל החשיבה המטה קוגניטיבי
ג.
של הטיעון המדעי מופיעות בסעיף ( 2.3.2.0עמ'  ,)00בעקבותיהן עוצבה פעילות חדשה בספירלת
הפיתוח הנוכחית (פירוט בשלב .)2
הדרך היעילה ביותר להקניית הרצף הלוגי הנכון של הטיעונים המדעיים ,כפי שהתברר
ד.
בספירלת הפיתוח הקודמת ,הייתה תלת שלבית :הדגמה הכללה יישום .משום כך ,פעילויות
חדשות נבנו בהתאם לשלבים אלו.
שלב ההבניה המטה-קוגניטיבי מחייב הבניה אישית של כל סטודנט בתווכו של המורה.
ה.
משום כך ,הושם דגש בספירלה זו על הפרדה בין ביצועים אישיים לעומת ביצועים קבוצתיים.
אחד הגורמים המרכזיים לקושי ברכישת מיומנות הטיעון ,כפי שעולה מספירלת הפיתוח
ו.
הקודמת ,קשור בהבדלים הקיימים בין תפיסת הלמידה של הסטודנטים (תפיסה ממוקדת מידע)
לתפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת הלימוד (תפיסת למידה להבניית הבנה) .ההוראה
המפורשת נמצאה יעילה לצמצום פער זה עבור חלק מהסטודנטים .משום כך ,התייחסות מפורשת
לתפיסות הלמידה השונות וחשיבותו של הטיעון המדעי הודגשה כבר בשלב ראשני של הלמידה.
השוואה בין שלושת ספירלות הפיתוח וההערכה בפרק זה מתייחסת לסטודנטים ממכללת HZ

שהשתתפו בשלושת השנתונים (תשע"ב -תשע"ג).
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 .1.1ניתוח שאלוני פרה
זיהוי מרכיבי החקר
תוצאות השאלון הבוחן את יכולת זיהוי מרכיבי החקר (תצפית ,מסקנה ,השערה) בהקשרים
כלליים (נספח  )0מופיעות בטבלה  .5.0הממוצע הכללי שהתקבל גבוה יחסית ( ,)11זהה לשנתון
הקודם וגבוה בצורה מובהקת משנתון תשע"ב ( . )2=8.53, P=0.01לא ניתן להגדיר מאפיין כללי
של הסטודנטים ממכללת  HZביחס ליכולת זיהוי מרכיבי החקר לפני הפעלת יחידת הלימוד.
טבלה  :5.0ממוצע ( )%וסטיית תקן של שאלוני מרכיב החקר מכללת  HZשלב הפרה ,ספירלת פיתוח והערכה
ראשונה (תשע"ב) ) ,(N=12ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) ,(N=25ספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד)
).(N=32

ממוצע ציוני
Pre
Std.
M
1.0
11
1.6
11
1.6
00

מכללה

 HZתשע"ד
 HZתשע"ג
 HZתשע"ב
תפיסת הלמידה ומוטיבציה ללמידה

 .1.1.1.1הגדרת ההצלחה בתום לימודי המכללה
התפלגותן של הקטגוריות להצלחה (נספח  6א) מופיעה בטבלה  .5.6רוב התשובות כללו יותר
מקטגוריה אחת .הנתונים מייצגים  32סטודנטים ו 23-תשובות .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין
הערכים שהתקבלו עברו סטודנטים ממכללת  HZבשנתון הנוכחי ביחס לשנתונים הקודמים ( = 2
.)14.54, P=0.99
מטבלה  5.6ניתן לראות כי "רכישת ידע" ו"הכשרה להוראה" הם מדדי ההצלחה המשותפים
למספר הסטודנטים הרב ביותר.
"הצלחה היא כשאסיים את התואר אצא עם ידע וכלים איך להעביר את השיעור ואת
הנושאים הנלמדים בעיקר שארגיש בטחון בהעברת הידע שלי הלאה לתלמידים"
( ,HZתשע"ד).

אחריהן ,מדורגות הקטגוריות "ממוצע ציונים גבוה"" .הנאה ומיצוי עצמי מלימודים" ו"רכישת
כלים"" .קבלת תואר ראשון /תעודת הוראה"" ,סיום תואר ראשון בזמן" ו"מעבר לתואר שני"
מדורגות אחרונות.
טבלה  : 5.6התפלגות ( )%הקטגוריות להצלחה בתום לימודי המכללה שאלוני פרה ספירלת פיתוח והערכה
שלשית ( .)N=63

No.
0
6
3
2
5
2
0
8

קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
סיום תואר ראשון בזמן
ממוצע ציונים גבוה
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
רכישת ידע
רכישת כלים
מעבר לתואר שני
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים
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%
1
03
31
50
01
35
1
23

על פי הניסוחים שהופיעו עולה כי הקטגוריה "רכישת כלים" מתייחסת ברוב המקרים לכלים
להוראה ,בעיקר כלים להעברת הידע (ראה גם ציטוט למעלה).
ב 3-שאלונים התייחסה "רכישת כלים" למיומנויות ,לאו דווקא בתחום ההוראה:
"שנדע ונרגיש בנוח לחקור בעצמינו .לפתח חשיבה גיאולוגית גם ברמת החקר -ספרים
וברמת החקר המעשי" ( ,HZתשע"ד).
"הלימודים ימשיכו איתי ולא אזכר בהם כדבר שעשיתי בשביל לסמן וי ורק לסיים
אותם אלא כדי לדעת ולרכוש כלים שאשתמש בהם .כמובן אם אסיים בציונים
גבוהים זה יספק אותי מאוד" (אסתר ,HZ ,תשע"ד).
"...כשאני מסתובבת בחוץ האם אני מבינה את הסביבה ויכולה להתמודד איתה ללא
עזרה צמודה" (רווית ,HZ ,תשע"ד).
צירופה של הקטגוריה "הכשרה להוראה" לקטגוריה "רכישת כלים" בהקשר הוראתי מעלה כי

ההצלחה המשותפת למספר הגדול ביותר של הסטודנטים (קטגוריות  5וחלק מ )0-קשורה
בהכשרתם להוראה או לתפקיד חינוכי (.)08%
גם בשנתון זה ,כמו בקודמים ,עולה כי "רכישת ידע" מתייחסת לקטגוריות הנמוכות על פי מערכת
המיון של ):Marton, Dall´Alba, & Beat (1993
למידה כהוספת ידע:
"שאצליח לעבור את הלימודים בשמחה ובהנאה ,שבאמת ארכוש כלים וידע להיות
מורה ומחנכת( "...שיר ,HZ ,תשע"ד).
"רכישת ידע ברמה עמוקה ויסודית ביותר כך שאגש ללמד בני-אדם את מה שלמדתי
אוכל להעביר אותו בצורה עשירה ובטוחה" ( ,HZתשע"ד).

למידה כיישום ידע
"ידע נוסף שאני מצליחה להשתמש ביום יום ,ולא נשאר רק בדפים" ( ,HZתשע"ד).
למידה כהבנת ידע
"הצלחה -הבנה לעומק את החומר ,הנאה מהחומר ויכולת להעביר הלאה את הנלמד"
( ,HZתשע"ד).

בניסוחים אלה בולטת תפיסת הלמידה של הסטודנטים הרואה בלמידה קליטת מידע ובתהליך
ההוראה העברת מידע זה לתלמידים אם כי אפשר להבחין בקרב חלק מהסטודנטים בגישה
מעמיקה יותר המתאימה עפ"י ההגדרות של זוהר ( )6103לרכישת ידע יותר מאשר רכישת מידע.
ניתן לתאר את תפיסת הלמידה המשותפת למספר הסטודנטים הרב ביותר בשנתון תשע"ד ,בדומה
לשנתונים הקודמים ,כתפיסה ממוקדת מידע.
הקטגוריות המופיעות בטבלה  5.6משקפות גם את המוטיבציה ללמידה של הסטודנטים.
הקטגוריות "רכישת ידע" ו"הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי" ,משקפות מוטיבציות להפגנת
יכולת ובמוטיבציה חיצונית על אף שהאחרונה יכולה להיות מונעת גם על די מוטיבציה לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית .הקטגוריות המשקפות מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה
פנימית (הנאה ומיצוי עצמי ורכישת כלים) דרגו במקומות נמוכים יותר.
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 .1.1.1.1מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (עמדות)
טבלה  5.3מציגה את ממוצעי חמשת הממדים ( )0-5השונים שנבחנו בשאלון העמדות המשקפים
את המוטיבציה ללימודים ותפיסת הלמידה של הסטודנטים משנתון תשע"ד (נספח  6סעיף ב)
והשוואתם לשנתונים הקודמים .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שלושת השנתונים.
טבלה  :5.3ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Kruskal Wallisשל ממדי שאלון העמדות שלב הפרה (סקלה )0-5
מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) ( ,(N=63ספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג)
) )N=18וספירלת פיתוח והערכה ראשונה (תשע"ב) ).)N=9

No.
0
6
3
2
5
2

ממד
למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

Pre
תשע"ב
Std. M
1.8 3.0
1.2 2.3
1.8 3.1
1.5 3.2
1.1 3.3
1.2 2.1

Pre
תשע"ג
Std. M
1.0 3.6
1.5 2.0
1.5 3.6
1.0 3.3
1.8 3.1
1.0 3.8

Pre
תשע"ד
Std. M
1.0 3.6
1.5 2.6
1.2 3.0
1.0 3.2
1.0 3.2
1.2 3.1

2

P

1.51
3.23
0.03
6.31
3.55
1.20

1.00
1.00
1.52
1.31
1.02
1.08

הממד הבולט ביותר הוא למידה לשם הבנה .הערך הממוצע עבור למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות,
או מטרות הקשורות במיומנויות ( )2,5והישגיות דורגו בפער די גדול מתחת .מהשאלון הבא (דרוג
מטרות הלמידה) עולה כי הבנת החומר קשור למידע ולא למיומנויות .משום כך ,ניתן להסיק
שהמוטיבציות המרכזיות המניעות את הסטודנטים הן מוטיבציות להפגנת יכולת ומוטיבציה
חיצונית ותפיסת הלמידה שלהם ממוקדת מידע .קיים פער בדרוגה הנמוך של המטרה ללמידה
הישגית בשאלון זה לבין מיקומה הגבוה בשאלון הקודם (טבלה .)5.6
 .1.1.1.2דרוג מטרות הלמידה
טבלה  5.2מציגה את ממוצעי התפלגות בחירות המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות כפי
שהופיעו בשאלוני הפרה .הממדים שהופיעו בשאלון העמדות הופיעו כמטרות למידה גם בשאלון
זה .בשאלון זה הסטודנטים התבקשו לנמק את בחירתם.
המטרות שדורגו כחשובות ביותר הן "קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון" (מטרה  )2ו"הבנת
החומר" (מטרה  .)6סיפוק הסקרנות ופיתוח חשיבה נמצאות בעדיפות נמוכה יותר ומתחתן מטרות
הקשורות בפיתוח יכולת הבעה והשגיות .דרוג זה דומה לדרוג שהתקבל בשנתונים הקודמים
(.)2=12.70, P=0.91
טבלה  :5.2התפלגות ( )%המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות משלב הפרה ,ספירלת פיתוח והערכה
שלישית ).)N=23

No.
0
6
3
2
5
2
0

מטרה
קבלת ציונים גבוהים במבחנים
הבנת החומר
סיפוק הסקרנות
פיתוח חשיבה
פיתוח יכולות הבעה
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
אחר
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חשובה ביותר
%
No.
00
2
50
03
23
01
31
0
03
3
12
66
03
3

פחות חשובה
%
No.
50
03
1
6
22
01
31
0
22
01
1
6
1
6

"קבלת תעודת הוראה ותואר ראשון" מדורגת כמטרה החשובה ביותר לעומת דירוגה הנמוך ביותר
כקטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה (טבלה .)5.6
"קודם כל באתי ללימודים אקדמאיים כדי להוציא תואר בסופו של דבר ,אם זו לא
הייתה המטרה אז הייתי עושה רק קורסים נפרדים ,לא לימודים אקדמאים לתואר.
זו המטרה העיקרית כי צריך פרנסה בחיים" ( ,HZתשע"ד).

המטרות שהופיעו בשאלון זה לא כללו קטגוריה המתייחסת להכשרה להוראה או תפקיד חינוכי,
קטגוריה שעלתה בשאלה הפתוחה כמדד להצלחה בתום לימודי המכללה ודורגה ראשונה (טבלה
 .)5.6דרוגה הגבוה של מטרה "( 2קבלת תעודת הוראה ותואר ראשון") בסעיף הנוכחי יכול להעיד
אולי על כך שעבור חלק מהסטודנטים היא מקבילה לקטגוריה "הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי"
ולכן מייצגת מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית אף על פי שבסעיף הקודם הועלתה
האפשרות שהיא יכולה לייצג מוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות.
"הבנת החומר" דורגה גם היא במקום גבוהה כפי שדורגה בשאלון העמדות .על סמך ההסברים
שנכתבו על ידי הסטודנטים בשנתון זה ,כמו בשנתונים הקודמים ,עולה כי הבנת החומר מתייחסת
לקליטת מידע ולכן דרוג זה תואם גם את השאלון הראשון (הצלחה בלימודי המכללה ,טבלה .)5.6
"באתי למכללה על מנת לקבל ידע בתחומים מוגדרים ,זה מספק אותי אישית ומשרת
את המטרה שלי של להיות מורה" ( ,HZתשע"ד).
"חשוב לי להיות יותר מלומדת להגדיל את הידע הכללי שלי" ( ,HZתשע"ד).
"הבנת החומר והרחבת הידע שלי בתחומים הנדרשים יאפשרו לי לבוא מוכנה יותר
לקראת תפקידי כמורה" ( ,HZתשע"ד).

מטרה זו עולה גם בניסוחים בהם נבחרו מטרות אחרות.
למשל :במטרה לסיפוק עניין וסקרנות נכתב:
"אני מאוד אוהבת ללמוד ,להתפתח ,לרכוש ידע נוסף .הלימודים מזינים לי את
הסקרנות והרצון לידע" ( ,HZתשע"ד).
"מטרת הלמידה המרכזית שלי היא למלא את הרצון לדעת בנושאים שמעניינים
אותי .להתמלא ולהיות מסופקת מהידע ומהחיבור ללמידה" ( ,HZתשע"ד).

במטרה "פיתוח יכולת הבעה" נכתב:
"דרך רכישת ידע ויותר כשזהו ידע שאני מעוניינת בו ומסתקרנת בו ,עוזר לדעתי
ליכולת הבעה ויכולת הבעה לטעמי זהו כלי בסיסי לרוץ קדימה ( ,HZתשע"ד).

השאלונים בהם נבחרה המטרה "פיתוח חשיבה" כמטרה החשובה ביותר וההסברים הנלווים
התואמים להגדרת מטרה זו הם מעטים אולם שכיחים יותר מהשנתון הקודם שם הופיע ניסוח
תואם רק בשאלון אחד:
"המטרה של הלימודים היא שהם ימשיכו איתי אחר"כ ,לא רק שאזכור מה שלמדתי
אלא שאוכל להמשיך גם אחרי הלימודים ללמוד ולהשתמש בכלים שקיבלתי" (אסתר,
 ,HZתשע"ד).
"מכיוון שברגע שאצליח לפתח חשיבה עצמית שלי אוכל להתקדם ממנה הלאה
ולהתמודד לבד בלי מרצה" (רווית HZ,תשע"ד).
"הבנת החומר היא גם כן מטרה משנית .העיקר הוא לקבל את הכלים ללמוד וללמד.
החומר משתנה .יכול להיות שלא אהיה דווקא מורה לתנ"ך .אני רוצה לפתח יכולות
וללמד חשיבה ולא "חומר" ( תשע"ד).
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שלושת הדוגמאות המובאות לעיל נוסחו על ידי סטודנטיות המאותרות כמצטיינות אולם ניסוח כזה
א ינו מייצג את כל הסטודנטיות השייכות לקבוצה זו .כמו כן ,הציטוט האחרון שייך לסטודנטית
שלא הצליחה גם בתום תהליך הלמידה לרכוש את מיומנות הכתיבה הטיעונית.
גם בשנתון תשע"ד ,כמו בשנתון הקודם ,עולה מההסברים שהופיעו כי חלק מהסטודנטים אינם
רואים במיומנויות כמו "פיתוח יכולת חשיבה"" ,פיתוח יכולת הבעה" ו"סיפוק הסקרנות" חלק
מתהליך הלמידה בכלל או חלק מהכשרתם להוראה במכללה:
"סיפוק הסקרנות – תשובה רגעית" ( ,HZתשע"ד).
"באתי ללימודים כדי לצאת מפה מוכנה לקראת ההוראה .אף אחד לא הבטיח לי
לספק את הסקרנות שלי ,אמצא את זה במקום אחר אם זה יהיה לי דחוף" (הילה,HZ,
תשע"ד).
"פיתוח חשיבה נעשה כל החיים בכל מיני דרכים ,אמנם בלימודים יותר אבל לא זו
המטרה העיקרית שלי בלימודים .המטרה שלי היא להבין .פיתוח החשיבה היא פועל
יוצא של זה אבל לא מטרה שלי" (אביבה ,תשע"ד).
המטרה ל"קבלת ציונים גבוהים" מו פיעה גם היא בתחתית הדירוג כפי שהופיעה בדרוג הקודם

וראשונה בדירוג המטרות הכי פחות חשובות ,זאת בניגוד לדרוגה הגבוה יחסית בשאלון הראשון
(טבלה  ,5.6הצלחה בסיום לימודי המכללה) .בנימוקים שנוסחו ביחס למיקומה הנמוך טוענים
הסטודנטים ,כי "קבלת ציונים גבוהים" אינה מטרת למידה עבורם או מטרה פחות חשובה עבורם:
"זה כן חשוב לי אבל לא בראש סדר העדיפויות" ( ,HZתשע"ד).
"מקווה להצליח אך זאת לא המטרה" ( ,HZתשע"ד).
"המבחנים לא בהכרח משקפים את היכולות שלי להיות מורה .הם אמצעי אך לא
מטרה עליונה" ( ,HZתשע"ד).
"למדתי שציון זה לא הכל בחיים .הידע הוא הדבר שבסופו של דבר ילך איתי לאורך
השנים ולא המספר" ( ,HZתשע"ד).

המטרות החשובות עבור מספר הסטודנטים הגדול ביותר הן "קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון"
ו"הבנת החומר" ,מטרות המייצגות מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה להפגנת יכולת .מטרות
הקשורות בפיתוח מיומנויות ולמידה למטרת הנאה וסיפוק הסקרנות ,המייצגות מוטיבציה לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית ,הן משניות ואינן נתפסות כחלק מתהליך הלמידה .תפיסת הלמידה
וההוראה ממוקדת המידע של הסטודנטים הרואה בתהליך הלמידה קליטת מידע והעברתו בולטת
מאוד גם במקרים בהם לא נבחרה מטרה זו כחשובה ביותר.
 .1.1.1.1סיכום
מהשאלונים עולה כי תפיסת הלמידה וההוראה הרווחת בקרב הסטודנטים היא תפיסה ממוקדת
מידע ורואה בתהליך הלמידה וההוראה קליטת מידע והעברתו .המוטיבציות המניעות את מספר
הסטודנטים הגדול ביותר הן מוטיבציות להפגנת יכולת (קליטת מידע ,קבלת תעודה) ומוטיבציות
חיצוניות .תפיסת למידה להבניית הבנה ,גישות למידה מעמיקות והנעה על ידי מוטיבציה פנימית
ומוטיבציה לפיתוח מומחיות מאפיינת את מיעוטם של הסטודנטים .המוטיבציה ההישגית הייתה
בולטת בין הקטגוריות המייצגות הצלחה בעיני הסטודנטים אולם דורגה במקום נמוך בשאלוני
העמדות בדרוג מטרות הלמידה (שאלון חצי סגור) .תופעה זו בלטה גם בשתי ספירלות הפיתוח
וההערכה הקודמות .כפי שהוצע קודם לכן ,יתכן והדרוג הנמוך בשאלונים המובנים קשורה
ב"היענות" כלומר מלוי הצפייה מהם "ללמידה לשמה" ולא לשם ציונים גבוהים.
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תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
עמדתם של הסטודנטים כלפי המסוגלות העצמית שלהם (נספח  6ב) מופיעה בטבלה  .5.3הערך
הממוצע שהתקבל גבוה יחסית ( .)3.8לא נמצא הבדל מובהק בין השנתונים השונים .הממד הבולט
ביותר בשאלון העמדות הוא "הבנת החומר" ,וכפי שתואר בסעיף הקודם ,מתייחס לקליטת מידע.
משום כך ,המוטיבציה הבולטת ביותר בקרב סטודנטים משנתון זה היא מוטיבציה חיצונית
ומוטיבציה להפגנת יכולת ולכן נראה כי המסוגלות העצמית הגבוהה שנמדדה מניעה מוטיבציות
אלה.

 .1.2תיעוד תהליך הלמידה
שלבי הלמידה בספירלת הפיתוח הנוכחית היו זהים לספירלת הפיתוח הקודמת אולם חלק
מהפעילויות הוחלפו או עודכנו .במקרים בהם לא התבצעו שינויים הקורא יופנה בסעיפים
המתארים את הפעילות לספירלת הפיתוח הקודמת.
שלב  -1הכרות עם כלי מחקר ותהליכי חקר בסיסיים.
הפעילות התקיימה במתכונת דומה לספירלות הפיתוח הקודמות (סעיף  3.3.0עמ' .)20
שלב  -1הגדרת מרכיבי החקר
תיאור הפעילות :סעיף  3.3.6עמ' . 20
תוצאות:
כל הסטודנטים הצליחו במילוי נכון של הפסקאות המאורגנות על פי מרכיבי החקר ומתארות את
תהליכי החקר שבוצעו בשלב הקודם וכן רובם ( )13%הצליחו בשכתוב מרכיבי החקר בתוך תבנית
מוכנה (טבלה  .)5.5הלמידה הייתה עצמאית ללא תווכו של המורה.
טבלה  :5.5הערכת מרכיבי החקר ( )%על סמך כותרות מרכיבי החקר (משימה  )5מכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) (N=27וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=28

שנתון
HZ

תשע"ג

HZ

תשע"ד

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
00
011
011

011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
82
12
011

13

מידע נוסף
ניסוח
הופעה
טוב
22
12
011

13

תשובה
טובה
*)81( 52
13

*המספרים בסוגריים מייצגים תרגילים לאחר תיקון

השוואה בין שנתון תשע"ג ל -תשע"ד מראה כי הישגיהם של הסטודנטים משנתון תשע"ד גבוהים
מאלו של תשע"ג ודומים לאלו של שנתון תשע"ג רק לאחר תיקון התרגילים .היכולת לבצע אנליזה
של מרכיבי החקר בשנתון זה היא טובה ומאפשרת מעבר לשלב הבא של תהליך הלמידה .השוואה
יכולת זיהוי מרכיבי החקר בהקשר יום יומי של שני השנתונים כפי שבאה לידי ביטוי בשאלוני הפרה
(טבלה  )5.0מראה כי אין הבדל בהישגיהם לפני הפעלת יחידת הלימוד .פעילות זו היא ראשונה
במערך הלמידה ולא בוצעו בה שינויים במעבר בין שתי ספירלות הפיתוח לכן ההבדלים נובעים
כנראה מרמה קוגניטיבית התחלתית שונה בין הקבוצות אעפ"י שמדובר במכללה זהה.
שיר ,מאותרת כסטודנטית בתכנית מצוינים ,שהייתה בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית
הבנה (שאלון פרה) מתארת בראיון העומק את הפעילות הזו כילדותית .היא לא הצליחה בביצוע
משימה זו בפעם הראשונה.
"זה הרגיש לי זה הזכיר לי את חוברות מדעים של היסודי קצת נה נה נה ,זה לא השפה
שאנחנו רגילים אליה בגיל הזה" (שיר ,HZ ,תשע"ד)..
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גם במקרה זה ,כמו בספירלות הקודמות ,זרות סביבת הלמידה גרמה להתנגדות ולחוסר הצלחה
בביצוע משימות פשוטות ובסיסיות.
סיכום ממצאי שלב זה מופיעים בטבלה .5.2
טבלה  :5.2סיכום הביצועים שלב  %( 6סטודנטים) ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד)
) ,(N=27ספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=28

ביצועים
תצפית
מסקנה
מידע נוסף
אנליזה :זיהוי מרכיבי החקר
סינתזה :תשובה לשאלת המחקר
תווך המורה

HZתשע"ג

HZתשע"ד

00
82
22
)81( 52
011
+

011
13
13
13
011
-

המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון.

שלב  -2הבניית מודל חשיבה של תהליך החקר
כדי להתמודד עם הקשיים בביצועים המטה-קוגניטיביים שזוהו בספירלת הפיתוח השנייה פוצלה
המשימה הדורשת ייצוג גרפי של תהליך החקר לשני שלבים:
א .ייצוג גרפי של תהליך החקר המתאר הדגמה.
ב .ייצוג גרפי כללי של תהליך החקר.
פיצול זה אמור לתמוך בפיתוח יכולת ההכללה (סינתזה) בשלבים ,דרישה הכרחית לביצוע משימה
מטה קוגניטיבית .כמו כן ,הסטודנטים קבלו הנחייה מפורשת בכתב לבצע משימה זו באופן אישי
ולא במסגרת קבוצתית כדי לוודא שכל אחד מהם יתנסה ויתמודד בעצמו לראשונה בביצוע
רפלקציה של תהליך חשיבה וייצוגה בצורה גרפית נכונה (נספח  2סיכום שאלות  .)2,0עבור
סטודנטים המבצעים את עבודתם בקצב מהיר הוכנו "פעילויות למתקדמים" כדי לאפשר למורה
לסייע לסטודנטים שקצב עבודתם היה איטי יותר .פעילויות אלה נלקחו מתוך הפעילויות שעוצבו
בספירלת הפיתוח וההערכה הקודמת (נספח  5סעיף ד').
סיכום הפעילות כלל ,כמו בספירלת הפיתוח הקודמת ,את הידע שנרכש במהלך הפעילות ,רפלקציה
מטה-אסטרטגית לגבי תהליך החקר ובנוסף הוראה מפורשת המתייחסת להיבט הקוגניטיבי
והאפיסטמולוגי של תהליכי חקר .רפלקציה זו כללה הסבר לגבי חשיבותם של ביצועים מטה
קוגניטיביים בכלל וזה של שחזור תהליך החקר בפרט .הודגשה חשיבותה של הבנת הדרך בה נוצר
הידע המדעי ולא רק הכרות עם הידע המדעי הקיים (היבט אפיסטמולוגי) וחשיבותה של פיתוח
יכולת החקר אותה ניתן ליישם בתחומי דעת שונים (היבט קוגניטיבי) .הסבר זה מקדים את שלב
ההוראה המפורשת שהתבצע בספירלת הפיתוח הקודמת בשלב  5כדי לצמצם כבר בשלב זה את
הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי הקשור לחוסר ההתאמה בין הציפיות של הסטודנטים לרכוש ידע
בתחום מדעי כדור הארץ (תפיסה ממוקדת מידע) לבין תכני הקורס הכוללים גם פיתוח מיומנויות
מסדר גבוה ומיומנויות מטה-קוגניטיביות (תפיסה להבניית הבנה) .תהליך החקר יושם לגבי דוגמא
אחרת מתחום מדע כדור הארץ (כיצד גילו שהארץ היא כדור?) ודוגמאות מתחומי דעת נוספים.
תוצאות
מדגם זה כולל  63תרגילים 2 .סטודנטים הצליחו בבניית תיאור גרפי בכוחות עצמם .שאר
הסטודנטים ( )01היו זקוקים לתווכו של המורה .הקשיים שעלו היו זהים לאלו שהוזכרו בספירלת
הפיתוח הקודמת :קושי בהבניית מודל חשיבה מטה קוגניטיבי (רצף לוגי נכון של תהליך חקר)
וייצוגו הגרפי .לא היה צורך בהבהרה לגבי ההבדל בין הדגמה להכללה .המורה חזר והדגיש במהלך
התווך שאת המשימה הזו יש לבצע בצורה עצמאית .מלבד קבוצה אחת בה הופיע בתרגילים מודל
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זהה ( 3סטודנטים) בכל שאר התרגילים הופיעו מגוון ייצוגים גרפיים מה שהעיד על ניסוח עצמאי
(איור .)5.0

איור  :5.0למעלה ייצוג גרפי המתאר הדגמה של תהליך חקר ולמטה ייצוג גרפי כללי (טובה ,HZ ,תשע"ד).

"אני זוכרת שעשינו כל אחת ,אפילו עשינו דברים שונים" ( אסתר ,HZ ,תשע"ד).

הדגמות הופיעו בכל התרגילים 10% ,מהן היו מושלמות ( 60מתוך  .)63ב 10% -מהתרגילים (60
מתוך  )63הופיע בנוסף להדגמה גם ייצוגים גרפיים מוכללים של תהליך החקר 82% ,מהם היו
מושלמים ( 08מתוך  .)60ב 3-תרגילים המודל המוכלל התייחס לעולם הסלעים ולא לתהליך כללי
של חקר .היכולות המאפשרות ביצועים מטה-קוגניטיביים בתום הפעילות בשנתון תשע"ד (הכללה,
רצף לוגי נכון ,ייצוג גרפי) היו גבוהות משמעותית מאלו של שנתון תשע"ג ולא היה צורך בהגשת
תיקונים (טבלה .)5.0
אביבה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה כבר בתחילת תהליך הלמידה
והצליחה מאוד בסוף תהליך הלמידה התקשתה מאוד בשלב זה .יתכן והרפלקציה שלה יכולה לייצג
גם סטודנטים מספירלת הפיתוח הקודמת שהתקשו בתהליך ההכללה:
"לא הצלחתי לתמצת את הכל .בהתחלה אמרתי רגע אבל אם אני אעשה ככה אז
החסרתי את זה .לא ידעתי איך לשים במשוואה את הכל .בהתחלה זה היה לי שבירה
של ממש .אמרתי ,טוב פשוט תגידי לי איך אמורים לעשות .אני זוכרת שנשארתי אחרי
השיעור ועזרת לי מאוד ...אני לא זוכרת מתי נפל לי האסימון" (אביבה ,HZ ,תשע"ד).
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טבלה  :5.0הערכת המיומנויות הנדרשות לתיאור גרפי של תהליך החקר ( .)%מכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=46ספירלת פיתוח והערכה שנייה ).(N=26

מיומנויות
הכללה
הדגמה
רצף לוגי
ייצוג גרפי
רצף לוגי +תיאור גרפי נכון

 HZתשע"ג
22
52
58
88
26

 HZתשע"ד
10
011
*18
*13
*81

*הערכים מתייחסים להדגמות וייצוגים מוכללים ,סה"כ .22

נראה כי העבודה בשלבים סייעה לרוב הסטודנטים בביצוע סינתזה נכונה .ביצוע המשימה בצורה
עצמאית ,ולא בקבוצות ,דרש מכל סטודנט מאמץ אישי בבניית המודל ותיאורו הגרפי ,דבר ששיפר
בצורה משמעותית את כל הביצועים שנדרשו למשימה זו .התוצרים האישיים מהווים רפלקציה של
מודל החשיבה ומאפשרים למורה לאתר את הקשיים של כל סטודנט וסטודנט בתהליך ההבניה
המטה -קוגניטיבי ולתת להם מענה כדי שיהיה מוכן לעבור לשלב הבא בתהליך הלמידה .לא הייתה
כל תגובה של הסטודנטים להוראה המפורשת שהופיעה בסיכום הפעילות.
סיכום ממצאי שלב זה מופיעים בטבלה .5.8
טבלה  :5.8סיכום ממצאים שלב  %( 3סטודנטים) ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד)
וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג).

ביצועים
תצפית
מסקנה
מידע נוסף
הכללה (סינתזה)
ייצוג גרפי
ייצוג גרפי של תהליך החקר
רצף לוגי

HZתשע"ג

HZתשע"ד

13
011
51
85
88
85
58

12
011
10
10
13
81
18

שלב  -1הבניית מודל חשיבה של טיעון מדעי
תיאור הפעילות
המסקנות שהוסקו לגבי הפעילות בספירלת הפיתוח השנייה הובילו לעיצוב פעילות חדשה העוסקת
בהבניית מודל חשיבה גרפי של טיעון מדעי.
מקרה החקר שנבחר להבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי עוסק בתחום מדע כדור הארץ ולא
בתחום יום יומי .הוא שונה לחלוטין מזה המופיע בשלב  3ומייצג טיעון מדעי פשוט בעל שלושה
מרכיבים מובהקים .הלמידה מתבצעת בסביבה חוץ כיתתית.
הכותרת המקדימה לפעילות העוסקת בהבניית הטיעון המדעי נוסחה כ "הצגת ממצאי החקר"
(נספח  01סעיף ג') .הגדרתו של המונח "טיעון מדעי" בפעם הראשונה מתייחסת לטיעון המדעי ככלי
להצגת תוצאות תהליך החקר בשונה מהצגת תהליך החקר .לפני ביצוע הפעילות המטה-קוגניטיבית
של בניית מודל החשיבה הגרפי מופיעה הוראה מפורשת לביצוע המשימה בצורה עצמאית .הדרישה
לבניית מודל של טיעון מדעי בפעילות זו נעשתה בשלבים :מודל המבוסס על הדגמה ,אחריו מודל
כללי (בדומה לבניית הייצוג הגרפי בפעילות הקודמת) ויישום המודל על דוגמת חקר נוספת.
מהלך הפעילות:
א .מבוא :פעילות העוסקת בתהליכי הרבדה (נספח  .)1פעילות זו כוללת ניסוי מעבדה ,במהלכו
נלמדים שני עקרונות חשובים הקשורים לסלעי המשקע :עיקרון השכוב האופקי המקורי ועיקרון
הסופרפוזיציה.
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ב .חקר שדה (נספח  :)01מטרת הפעילות היא לשחזר את סדר האירועים שיצרו חתך גיאולוגי
חשוף .התלמידים מבצעים תצפית על חתך סלעים משוכב .הם מציירים את החתך ,מחלקים אותו
ליחידות ומגדירים את הסלע הבונה כל יחידה (איור .)5.3
באמצעות התצפיות שאספו ועל סמך העקרונות שלמדו בשיעור המבוא הם מנסים לתאר את
השלבים בהיווצרו ת החתך הנחקר .את השלב הראשון הם משחזרים באמצעות שאלות מנחות
המכוונות אותם להגדיר את מרכיבי הטיעון המדעי :מסקנות ,תצפיות והצדקה .לא קיימת הגדרה
מפורשת בשלב זה למרכיב ההצדקה.
"מסקנה :האירוע הראשון בהיווצרות החתך היא שכבת הגיר.
תצפית :ראינו ששכבת הגיר הכי למטה.
הצדקה :חוק הריבוד" ( ,HZתשע"ד).

התלמידים מתבקשים להמשיך ולשחזר בכוחות עצמם את סדר האירועים שיצרו את חתך הסלעים
כולו ולסכם זאת בתוך טבלה המכילה את שלושת מרכיבי הטיעון.

איור  :5.3ציור של החתך המשכב ,פעילות חקר בסביבה חוץ כיתתית.

ג .בניית מודל חשיבה של טיעון מדעי בכיתה :בדפי הפעילות מופיע מידע נוסף המגדיר בצורה
מילולית מפורשת מהו טיעון מדעי על פי המודל המשולב ובמה הוא שונה מתיאור תהליך
החקר:
"כאשר חוקר מציג את ממצאי המחקר שלו בעל פה או בכתב הוא מציג את מסקנות
המחקר ומנמק כיצד הגיע למסקנות אלו .מסקנה המלווה בנימוק מכונה טיעון
ובתחום המחקר המדעי טיעון מדעי .הנימוק בטיעון המדעי כולל במקרים רבים שני
מרכיבים :תצפיות והסבר המבהיר כיצד התצפיות הובילו בהכרח למסקנות שהוסקו.
הסבר זה מכונה הצדקה .אם כן ,טיעון מדעי כולל בתוכו שלושה מרכיבים :תצפית,
מסקנה ,הצדקה" (נספח  01סעיף ג' מידע נוסף .)5.0
התלמידים מתבקשים לתאר ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר את האירוע הראשון בהיווצרות
חתך הסלעים שחקרו .בשלב השני הם מתבקשים לתאר בצורה גרפית ייצוג כללי של טיעון מדעי.
לבסוף הם מתבקשים לחזור לשלב  3וליישם את דגם הטיעון המדעי על אחת מהדוגמאות
המתארות את הקשר בין תכונה של סלע להרכבו.
תוצאות
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בפעילות המקדימה ,העוסקת בתהליכי הרבדה ,הופיעה שאלה בה התבקשו הסטודנטים לבחור
משפט נכון מתוך ארבע אפשרויות .משפט זה מתאר את המסקנה הנכונה שניתן להסיק מההדגמה
(נספח  1סעיף א/3שאלה  .)2לאחר מכן התבקשו הסטודנטים להגדירו :האם המשפט שסימנו הוא
תצפית ,מסקנה או מידע נוסף (נספח  1סעיף א/3שאלה  .)5התשובה לא הייתה ברורה לכולם והיה
צורך לחזור ולהבהיר מהם ההבדלים בין מרכיבים אלו .קושי בזיהוי מרכיבי החקר דווח בספירלת
הפיתוח הקודמת בשלב מקביל (פעילות לגבי "אפיית העוגות") .עבור חלק מהסטודנטים הבניית
מושגים אלו לא הייתה מספיק עמוקה.
בסוף הפעילות נדרשו הסטודנטים לתאר ייצוג גרפי של טיעון מדעי בשלושה שלבים שונים (נספח
 01סעיף ג')  :הדגמה ,הכללה ויישום .כל הסטודנטים התקשו בתיאור גרפי של טיעון מדעי כבר
בשלב הראשון (הדגמה) והיו זקוקים לתווכו של המורה .התווך התבצע בקבוצות קטנות או באופן
אישי במהלכו הושם דגש על ההבדל בין הדרישה לתיאור הגרפי של תהליך החקר בשלב  3לדרישה
לגבי התיאור הגרפי של טיעון מדעי בפעילות הנוכחית וכן לגבי מהותו של מרכיב ההצדקה בתוך
הטיעון.
"מ .מה תפקיד ההצדקה?
ס :0מסבירה איך הגעתי למסקנה.
ס :6תומכת במסקנה.
ס :3מקשרת בין התצפית למסקנה.
מ .נכון .מקשרת בין התצפית למסקנה .מי אמר שאם זה למטה זה נוצר ראשון?
ס : 2אז איפה זה מונח לנו בגרף? מצד אחד זה בין התצפית למסקנה ומצד שני זה
אחרי המסקנה.
מ .היא מקשרת בין התצפית למסקנה.
ס .עיקר הקושי זה שאנחנו לא יודעות מה צריך להיות בגרף .התהליך הבנו.
אביבה :אני כבר השתגעתי לגמרי .כל החיצים ואו...אני איבדתי את זה לגמרי .כל גרף
מחדש אני מסתבכת.
ס :2אם אני מתייחסת לזה [עקרון הסופרפוזיציה] כמידע נוסף זה בא לי באותו גובה
של התצפית.
מ .זה מידע נוסף אבל מה התפקיד שלו?
אביבה :להוכיח את התצפית.
ס .לא ,את המסקנה.
ס .להצדיק את המסקנה.
מ .להצדיק את מה? עונה :את הקשר בין התצפית למסקנה.
ס :2אז איפה היא מונחת לי ביניהם או אחריהם?
אביבה :הסתבכתי לגמרי .לא אל תלכי ,הכל יהיה מלא קשקושים".
רוב הסטודנטים הצליחו לבצע את השלב השני (הכללה) והשלישי (יישום) בכוחות עצמם.
הכיתה מנתה  61סטודנטים ולכן חלק מהסטודנטים נאלצו לחכות זמן ממושך לתווכו של המורה.
חלקם התלוננו על כך .מספר סטודנטים בחרו לבצע את המשימה לבד .הדרישה הייתה לבצע
משימות אלה בצורה עצמאית ומלבד  6קבוצות בהן נמצאו תיאורים גרפיים זהים ,בכל הטיעונים
האחרים הופיעו דגמים מגוונים לטיעון המדעי.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה  .5.1בכל הטיעונים הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון (תצפית,
מסקנה ,הצדקה) .המידע הנוסף זוהה בכולם כהצדקה ולא הופיע כמרכיב בפני עצמו12% .
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מהתצפיות והמסקנות ו 88%-מההצדקות בשלב ג' נוסחו בצורה נכונה .אחוז הניסוחים הטובים
של התצפיות והמסקנות היו גבוהים יותר בטיעון שנוסח בשלב ג' מאשר בשלב א' .תהליך תלת
שלבי סייע בניסוח נכון של מרכיבי הטיעון .הערכים שהתקבלו גבוהים בצורה משמעותית מאלו
שהתקבלו בשנתון הקודם.
טבלה  :5.1הערכת מרכיבי הטיעון פעילות  ,)%( 2ספירלת פיתוח והערכה שלישית ).(N=26

שלבי עבודה
שלב א'
מקרה חקר
שלב ב'
מודל כללי
שלב ג'
מודל יישומי
מודל יישומי
תשע"ג

תצפית
הופעה ניסוח
טוב
03
011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
88
011

הצדקה
ניסוח
הופעה
טוב
88
011

טיעון
טוב
*)03( 35

011

-

011

-

011

-

)85( 03

011

12

011

12

011

88

00

011

01

011

02

011

26

)00( 01

*המספרים בסוגרים מציינים ערכים לאחר תיקון

הערכת הייצוג הגרפי
התפלגות הייצוגים הגרפיים שהופיעו בטיעונים מופיעה בטבלה  .5.01הייצוגים הגרפיים שהופיעו
בתרגילים היו מדגם א' (איור  ,)5.2כלומר הופעת שלושת מרכיבי הטיעון והיחס הנכון ביניהם.
טבלה  :5.01הערכת מרכיבי הטיעון והייצוג הגרפי ( )%כפי שהופיעו בדגמים הגרפיים היישומיים של הטיעון
המדעי ,ספירלת פיתוח והערכה שלישית ). (N=26

דגם הטיעון המדעי
ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון

טיעון שלב א'
דגם ד'
דגם א'
)8( 35
*)21( 35
-

)63( 31

טיעון שלב ג'
דגם ד'
דגם א'
05
00
8

-

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון.

דגם ד' מתאר טיעון בו מופעים שלושת מרכיבי הטיעון אולם היחס ביניהם לא נכון (איור  .)5.5דגם
זה לא הופיע כלל בספירלת הפיתוח הקודמת .רק בייצוג אחד מקבוצת הטיעונים מדגם ד' נמצאה
העברה שגויה של מודל החשיבה המתאר את תהליך החקר למודל חשיבה של טיעון מדעי .מספר
המודלים מדגם א' הלך ועלה עם ההתקדמות בשלבי העבודה :בשלב א' הופיעו  35%מודלים מדגם
א' ,בשלב ב'  03%ובשלב ג' הופיעו .85%
שיפור ההישגים משלב א' לשלב ג' מעיד על חשיבותו של תהליך תלת שלבי המתרחש בתווכו של
המורה המאפשר הבנייה מטה קוגניטיבית יעילה של הטיעון המדעי ויכולת יישומו .התהליך כולל
הדגמה ,הכללה ויישום .בספירלת הפיתוח הקודמת שלב ההדגמה (שלב א') היה חסר.
הערכת הטיעון המדעי
שילוב בין הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון ודגם הייצוג הגרפי של הטיעון מופיע בטבלה  .5.01טיעון
מושלם כולל ניסוח נכון של מרכיבי החקר וייצוג גרפי מדגם א' 21% .מהטיעונים בשלב א' היו
מושלמים לאחר תיקון ו 00%-בשלב ג' 00% .מהסטודנטים מבינים את מהותו של הטיעון המדעי
ומרכיביו ,מסוגלים לייצוגו בצורה גרפית וליישומו לגבי מקרה חקר אחרים.
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איור  : 5.2ייצוג גרפי של טיעון מדעי יישומי מדגם א' :ניסוח נכון של שלושת מרכיבי הטיעון והיחס הנכון
ביניהם ( ,HZתשע"ד).

איור  :5.5ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר את תוצאות החקר של פעילות ( 3שלב( .)0רווית HZ ,תשע"ד).

מספר הטיעונים המושלמים שהופיע בשנתון זה גבוה בצורה משמעותית מהשנתון הקודם (,31%
טבלה  ) 2.01אולם נמוך מהייצוגים הגרפיים הטובים שהופיעו בשלב הקודם ( ,81%טבלה .)5.8
הרצף הלוגי המתאר טיעון מדעי מורכב יותר מהרצף הלוגי המתאר תהליך חקר ולכן אחוז
הביצועים הטובים ירד .ירידה דומה נמצאה גם במעבר בין שני שלבים אלו בספירלת הפיתוח
הקודמת (מ 80%-בשלב  3ל 31%-בשלב  )2אולם הפער בין שני השלבים בספירלת פיתוח זו מצומצם
הרבה יותר .הפעילות הנוכחית נמצאה יעילה עבור כ 81%-מהסטודנטים בפיתוח חשיבה טיעונית
בסיסית.
בחירת מקרי חקר מתאימים לביצוע פעילות העוסקת בהבניית דגם של טיעון מדעי היא קריטית
בהבנת המושג "טיעון מדעי" .מקרה החקר שנבחר כלל שלושה מרכיבים מובהקים :תצפית ,מידע
נוסף ומסקנה .משום כך ,בתהליך ההבניה של טיעון מדעי מרכיב המידע הנוסף הפך בהכרח
להצדקה .באופן זה הבינו התלמידים כי שלושת המרכיבים החיוניים לבניית טיעון מדעי הם
שלושה :תצפית ,מסקנה והצדקה .המידע הנוסף מהווה את מרכיב ההצדקה .הדבר נכון גם לגבי
הדוגמאות משיעור ( 6נספח  )2עליהן תורגל יישום המודל הגרפי .היחס בין מרכיבי הטיעון במודל
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המשולב מובן יותר ,דבר התומך בבניית מודלים נכונים .משמעות המונח "הצדקה" הוא
אינטואיטיבי דבר המסייע להבין את תפקידו בתוך הטיעון המדעי.
העיסוק בדוגמאות מתחום החקר (בניגוד לחקר דרך "אפיית העוגות") במרחב החוץ כיתתי (בניגוד
לחקר במעבדה) הגבירה את תחושת הרלוונטיות של הפעילות לגבי התחום הנלמד ואת המוטיבציה
ללמידה .דבר זה נכון במיוחד לגבי קבוצת הסטודנטים ממכללת  HZהשייכת לחוג ללימודי ארץ
ישראל ומתעניינת להעמיק את הידע במרחב הנופי.
הפעילות מספירלת הפיתוח הקודמת יכולה להפוך לפעילות הרחבה עבור סטודנטים המסיימים
את המשימות הכיתתיות בקצב מהיר מהאחרים ומעוניינים בהעמקה בנושא ולא כלימוד כלל
כיתתי.
רפלקציה של תהליך הלמידה
בראיונות העומק נעשה ניסיון לעמוד על יעילותו של שלב זה בתהליך הלמידה.
על אף האחוז הגבוה של הטיעונים הגרפיים הטובים ( ,)00%הסתבר שלא כל הסטודנטים שתיארו
בצורה גרפית נכונה את הטיעון המדעי הבינו בשלב זה את מהותו.
באיור  5.2מופיע דף הפעילות של שיר ,בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע עם מרכיב הישגי,
המאותרת כמצטיינת .ניתן להבחין כי בשלב א (שאלה  )0קיים קושי ביצירת יחס נכון בין מרכיבי
הטיעון .בשלב ב (שאלה  )6מופיע ייצוג גרפי נכון מחוק ולצדו ייצוג גרפי נכון שונה .בשלב ג' (שאלה
 )3מופיע ייצוג גרפי יישומי נכון אולם דגם הטיעון שונה מהדגמים שהופיעו למעלה .שיר לא נעזרה
במורה בביצוע פעילות זו .מהשוואת מודלים אלו עם המודלים שנוסחו על ידי חברי קבוצתה
ומראיון העומק עמה עולה כי היא אמצה בכל שלב של הפעילות מודל שונה .העתקת הייצוגים
הגרפיים מעידה על קושי בהבניית מודל חשיבה מטה-קוגניטיבי עצמאי של הטיעון המדעי ,על
תפיסת למידה פוזיטיביסטית לפיה ישנו רק פתרון אחד לבעיה ועל גישות למידה ואסטרטגיות
למידה שטחיות.
 ,HZתשע"ד).

"אני חושבת שאני זוכרת את השיעור הזה .זה השיעור שכל הכיתה הייתה מבולבלת?
אני חושבת שמה שקרה זה עשיתי ואז היינו כל הכיתה מבולבלת ,אני חשבתי שזה
ככה אבל באו ואמרו זה לא ככה ,זה ככה ,המורה אמרה שככה ,טוב אז כנראה שזה
ככה ...אני לא רואה את ההבדל ,מה ההבדל אפשר לחשוב .אם אמור להיות ככה ,אז
יהיה ככה ...זה כאילו היה נדמה לי כאילו אנחנו לומדים מתמטיקה דפרנציאלית ואז
את אומרת רגע אבל אני רוצה שתסבירי לי למה  0ועוד  0שווה  ...6ביסודי הינו לומדים
לכתוב מכתב טיעוני אז היום שאני כותבת מכתב למרצה זה בסיסי .אנחנו יודעם את
זה ...אם היית אומרת לי היום דברי ,הייתי מדברת מצוין הייתי מסבירה מצוין.
המושגים זה הסיבה שהתבלבלתי.
מ .עד כמה שזכור לי ,אתם לא ניגשתם אלי ,נכון?
אני חושבת שאנחנו קבוצה שכל הבנות יותר בכללי .אנחנו מבינות ,תעזבו אותנו"
(שיר HZ ,תשע"ד).

722

איור  :5.2שלושת השלבים בהבניית בניית מודל החשיבה של טיעון מדעי :הדגמה -הכללה -יישום (שיר,

תפיסת המסוגלות העצמית הגבוהה שלה בולטת מאוד בדבריה אולם במהלך כל תהליך הלמידה,
החל משלב  6היא התקשתה מאוד בבניית טיעונים מדעיים גרפיים ומילוליים על אף היחס המזלזל
בפעילויות אלה בטענה שהן ילדותיות .רק בסוף הסמסטר ,לאחר הגשת שלושה תיקונים של
המטלה המסכמת (דוח סיור) הצליחה בניסוח נכון של הטיעון המדעי.
"זה נפילה למים...לקראת הסוף לאט לאט הבנתי יותר את הקטע ולמה פה ושם"
(שיר ,HZ ,תשע"ד).
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במקרה זה אומץ מודל של טיעון מדעי ללא הבנייה מטה-אסטרטגית אישית ולכן מהותו של הטיעון
המדעי לא הובנה ,דבר שייצר קושי לאורך כל תהליך הלמידה.
הילה ,בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע עם מרכיב הישגי ,מאותרת כמצטיינת ,מעידה בראיון
העומק שלא בנתה את הייצוג הגרפי בצורה עצמאית .היא לא הצליחה לנסח טיעונים טובים גם
בתום תהליך הלמידה:
"ס .עשינו את זה ביחד לגמרי .כשהייתי בקבוצה מאחור ממש עשינו את זה ביחד.
מ .בסופו של דבר ציירתם גם דבר אחיד?
ס .אני חושבת שכן כי היה ביננו גם שיח או קי איך צריך לצייר .אני לא חושבת שעשינו
דברים עצמאיים" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

אסתר ,בעלת תפיסת למידה עם מרכיב להבניית הבנה ומרכיב הישגי ,מאותרת כמצטיינת ,הייתה
חברה בקבוצת העבודה של הילה .בראיון העומק התברר שהייצוג הגרפי שלה אמנם נראה נכון
וקיבל את אישורו של המורה בזמן השיעור אולם הוא מתאר תהליך חקר ולא טיעון מדעי (איור
 .) 5.0אסתר לא עברה תווך בנוכחותו של המורה ועל אף הדגש שהושם לגבי ההבדל בין מודל
החשיבה של הטיעון המדעי לזה של תהליך החקר בוצעה העברה שגויה ביניהם .אסתר אימצה את
המודל שהופיע על הלוח בשיעור הסיכום .מודל זה שימש אותה בהמשך תהליך הלמידה.
"עשינו את התצפית מגיעה למסקנה דרך ההצדקה ...היה לי מוזר שמהתצפית ישר
מובילה למסקנה .זה צריך לעבור דרך ההצדקה .בעיני תצפית ועוד הצדקה שווה
מסקנה .אני זוכרת שלא כל כך הבנתי למה זה כל כך משנה לך ...זו הייתה התעכבות
שלא הבנתי למה זה כזה קריטי ...ואז הצגת מודל על הלוח ,הוא אותו דבר מבחינתי
אז הלכתי אתך .שינית את זה .זה לא היה לי כזה משנה איפה הקו עובר ...התרגלתי
למודל הזה והתיישב לי .התרגלתי להציג את התצפית את המסקנה ואיך הגענו
למסקנה .תראי אישרת את זה בסוף .אני כן זוכרת שאמרת שזה בסדר" (אסתר,HZ ,
תשע"ד).
ההצדקה הוגדרה על ידי אסתר כמתארת "איך הגענו למסקנה" ולא כיוצרת קשר סיבתי בין

התצפית למסקנה .הגדרה זו סייעה לה בניסוח טיעונים טובים אולם אינה מבטאת הבנה מושלמת
לגבי הטיעון המדעי .במקרה זה ,הייצוג הגרפי לא שיקף בהכרח הבנת מהותו של הטיעון המדעי
ולא היה ברור אם אכן בוצעה הבנייה מטה קוגניטיבית נכונה .המקרה של אסתר מדגיש את הצורך
בתווכו האישי של המורה כדי לאשר הבנה נכונה בשלב זה לגבי הטיעון המדעי.

איור  :5.0ייצוג גרפי של טיעון מדעי בעל מבנה מדגם א'.
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אביבה ,בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה ,אינה מאותרת כמצטיינת .ממעקב אחר
תהליך הלמידה שלה נראה כי היא משקיעה מאמצים רבים ונוקטת בגישות למידה ואסטרטגיות
למידה עמוקות .אביבה מתארת בראיון העומק את הקושי הרב שהיה לה בבניית המודל ,קושי שבא
לידי ביטוי כבר בבניית המודל הקודם ,והמאמץ לבצע משימה זו בכוחות עצמה בתווכו של המורה
(איור .)5.8
" אני זוכרת שאמרת לנו להשתמש ב 3-הדברים האלה אבל להחליט איך אנחנו
משתמשים בזה .מה לפני כן ,מה אחרי כן .אני זוכרת שישבנו וכל אחד עשה כי עשינו
תמיד את הדברים ביחד ואז אמרתי שאני חייבת לעשות את זה לעצמי .כי זה צריך
לשבת לי.
אני זוכרת שישבתי על זה שנים .אני זוכרת שגם אמרתי לך איך זה אמור להיות
ואמרת לי את צריכה לעשות את זה לבד.
מ .איך פתאום הגעת לזה?
אוהו ,לקח לזה הרבה זמן .כי תראי נגיד בהתחלה את רואה תצפית ואז מסקנה
+הצדקה .ואז היה צריך לעשות שינוי ,איזה סוויץ כזה שלהבין רגע רגע ,יש פה משהו
אחר .ישבנו על זה הרבה זמן.
מ .אבל מה עזר?
אני זוכרת שאמרת לפני שעשינו את זה או תוך כדי שעשינו את זה עשית לנו איזשהו
פתיח .אמרת לנו שאת לא אומרת לנו איך לעשות את המשוואה...אמרת ,איך אני
באה להסביר לכיתה...נתת לנו איזשהו משהו שגרם לי להחליט לשים את המסקנה
למעלה ,לכן שמתי את זה למעלה כי אמרתי אני עכשיו בכיתה .מה אני אומרת ראשון?
מסקנה .איך אני מוכיחה את זה? תצפית והצדקה .אני זוכרת שהפתיח הזה עזר
לי...המודל ליווה אותי לגמרי .שלושת הדברים האלה הם מאוד מאוד טבעיים לי"
(אביבה ,HZ ,תשע"ד).

הישגיה של אביבה היו גבוהים משלב זה ועד סיומו של תהליך הלמידה .במקרה זה ,גישות למידה
מעמיקות אפשרו הבנייה מטה-קוגניטיבית אישית של הטיעון המדעי שתמכה בניסוחם של טיעונים
איכותיים.

איור  :5.8ייצוג גרפי כללי של טיעון מדעי (אביבה ,HZ ,תשע"ד).
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סטודנטית נוספת ,שעבדה עם אביבה בקבוצה (בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה
ואינה מאותרת כמצטיינת) העידה גם היא על הקושי שהיה לה בבניית מודל החשיבה של הטיעון
המדעי:
"זה ממש מביך ,אני באה אחרי תואר ראשון באוניברסיטה ואף פעם לא הייתי צריכה
להתמודד עם משימות כאלה קשות" ( ,HZתשע"ד).

סטודנטית זו עברה את תהליך ההבניה בעצמה והגיעה להישגים גבוהים בביצועים בכיתה אולם לא
הגישה דוח סיור.
רווית (מאותרת כמצטיינת) מעידה בראיון העומק שניסחה את המודל לבד (איור  .)5.5גישתה
ללמידה ואסטרטגיות הלמידה בהן נקטה היו מעמיקות והיא הגיעה להישגים גבוהים.
יעילותן של הבניות מטה-קוגניטיביות גבוהה ,כפי שנמצא גם בשנתון הקודם ,כאשר הן מתבצעות
בצורה עצמאית .על פי מקרי החקר שתועדו ,הבנייה עצמאית אפשרית כאשר הסטודנט אוחז
בגישות למידה עמוקות הנובעות בדרך כלל מתפיסת למידה להבניית הבנה .גישות למידה שטחיות,
שמקורן בתפיסת למידה ממוקדת מידע ,מעודדת ביצועים משותפים ללא הבנה מעמיקה .הבניית
מודל החשיבה של הטיעון המדעי דורשת רמה מטה-קוגניטיבית גבוהה ולכן מחייבת את תווכו של
המורה .משום כך ,יש ליצור תנאים מתאימים בכיתה המאפשרים תווכו של המורה מול כל תלמיד
בנפרד .תנאים אלו בעייתיים במסגרת כיתה המונה  31תלמידים (גודל הקבוצות במכללת )HZ
ודורשת הערכות בהתאם כדי שלא ייווצר מצב כפי שתואר למעלה ,של המתנה ממושכת של
הסטודנטים לעזרתו של המורה או ביצוע המשימות ללא תווכו של המורה .ניתן לקיים פעילות
מקבילה בכיתה במהלכה יוכל המורה לדון עם כל תלמיד בנפרד בעוד האחרים עסוקים במשימות
אחרות.
טבלה  :5.00סיכום ממצאים שלב  )%( 2מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) )(N=26
וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=29

ביצועים
תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
דגם א'+ב'
רצף לוגי
תווך המורה

 HZתשע"ג

 HZתשע"ד

01
02
26
00
06
00
+

12
12
88
00
00
+

שלב  -1הוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי ותפיסת הלמידה להבניית הבנה
מהלך הפעילות דומה למתואר בספירלת הפיתוח השנייה (סעיף  2.3.5עמ'  .)80מלבד סטודנטית
אחת שניגשה בסוף השיעור למורה ואמרה שמה שנאמר היה מעניין מאוד ,לא נשמעו כל תגובות
תוך כדי השיעור ואחריו.
שלב  -2מעבר מתיאור גרפי לתיאור מילולי
 .1.2.2.1שחזור סביבת ההיווצרות של סלע הגיר
תיאור מהלך הפעילות מופיע בספירלת הפיתוח הקודמת סעיף  2.3.2עמ' .82
הדרישה לניסוח מילולי מורחב של מרכיבי הטיעון הופיעה בתרגילים משנתון תשע"ג ב 3-משימות
שונות :שאלה פתוחה (נספח  2סעיף /0ב שאלות  ,) 5-2מילוי מילים בתוך קטע המתאר טיעון מילולי
(סעיף /0ג שאלה  )0וניסוח מרכיבי הטיעון לפי כותרות (סעיף /0ג שאלה  .)6הופעתו של המידע
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הנוסף בשאלה האחרונה כמרכיב העומד בפני עצמו בין הכותרת של התצפית למסקנה ולא כחלק
ממרכיב הסיבתיות יכולה לחזק את ההבנה המוטעית של הסטודנטים שתוארה בשלבים הקודמים
(מבנה בעל ארבעה מרכיבים ולא שלושה) ולכן שאלה זו לא הופיעה בדפי הפעילות בשנתון תשע"ד.
תוצאות
הפעילויות בשלב זו התבצעו בצורה עצמאית ללא תווכו של המורה.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת מרכיבי הטיעון בשאלות הפתוחות (ניסוח מורחב) ובייצוגים הגרפיים (ניסוח מקוצר)
מופיעה בטבלה  .5.06מדגם זה כולל  60טיעונים .בכל הטיעונים (ניסוח מורחב ומקוצר) הופיעו
ניסוחים טובים ( )13-011%של התצפיות ,המסקנות והמידע הנוסף .אחוז הניסוחים הטובים של
מרכיב הסיבתיות נמוכים יותר .קיים פער בין ניסוח מורחב של מרכיב הסיבתיות ( )20%לניסוח
המקוצר (.)31%
טבלה  :5.06הערכת ניסוח מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע הגיר בתרגילים ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה
שלישית (תשע"ד) ) ,)N=27וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) (ניסוח מורחב/ N=13:ניסוח מקוצר)N=8 :

טיעון
טוב
(מקוצר)

מידע נוסף
סיבתיות
מסקנה
תצפית
שנתון
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
ניסוח
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
טוב
(מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר) (מורחב) (מקוצר)
**26
011
011
05
21
011
011
88
16
HZ
תשע"ג

HZ

011

13

011

011

31

20

011

תשע"ד

13

56
**23

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים של טיעונים לאחר תיקון.
**הערכים כוללים טיעונים בהם מופיע דגם ב'.

איור  :5.1דוגמא לייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם א' .מרכיב ההצדקה יוצר קשר סיבתי בין התצפית
למסקנה .איור  5.5מייצג ייצוג גרפי של רווית מהשלב הקודם (רווית ,HZ ,תשע"ד).

מרכיב הסיבתיות בטיעונים המקוצרים נוסח בשלושה סגנונות שונים:
א .טיעון הכולל את עקרון האחידות ,תוכן המידע הנוסף והקשר הסיבתי שהם יוצרים בין
התצפית למסקנה (איור  .)5.1ניסוח כזה הופיע ב 22% -מהטיעונים ( 06מתוך 31% )60
מושלמים (.)8
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ב .טיעון הכולל את עיקרון האחידות ואת תוכן המידע הנוסף בתוך מרכיב הסיבתיות ללא
הרחבה נוספת (איור  .)5.01ניסוח כזה הופיע ב 33%-מהטיעונים.
ג .טיעונים בהם מרכיב הסיבתיו ת כולל רק את עקרון האחידות ותוכן המידע הנוסף מופיע
כמרכיב ניפרד או שהוא חסר בטיעון (איור  .)5.00ניסוח כזה הופיע ב 66%-מהטיעונים (2
מתוך .)60

איור  : 5.01ייצוג גרפי מדגם א של טיעון מדעי .מרכיב הסיבתיות כולל את תכן המידע הנוסף ועקרון
האחידות ללא הסבר היוצר קשר בין התצפית למסקנה ( ,HZתשע"ד).

איור  :5.00ייצוג גרפי מדגם ב' .הטיעון כולל ארבעה מרכיבים .מרכיב ההצדקה כולל רק את עקרון האחידות
ללא הסבר המקשר בין התצפית המידע הנוסף והמסקנה .טיעון זה נוסח על ידי סטודנטית שניסחה טיעון
מדגם א' המופיע באיור  5.5בשלב הקודם.

הפער בין הניסוח המקוצר למורחב מעיד על נטייה לצמצם את ניסוח מרכיב הסיבתיות בייצוגים
הגרפיים על אף היכולת לנסחו בצורה מילולית מושלמת .נטייה זו נמצאה גם בספירלת הפיתוח
הקודמת .עקרון האחידות הופיע ב 011%-מהטיעונים .יכולת ניסוח טובה של מרכיב הסיבתיות
במקרה החקר הנוכחי ( )20%נמוכה מהערך שהתקבל בשלב היישומי הקודם ( )88%בשל עלייה
במורכבותו.
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הערכת הייצוגים הגרפיים
הדגם הנפוץ ביותר בטיעונים משנתון זה הוא מטיפוס א' ( ,02%טבלה  )5.03כלומר ,הופעת שלושת
מרכיבי הטיעון ויחס נכון ביניהם .ערך זה נמוך ביחס לאחוזי הדגמים מטיפוס א' שהופיע בשנתון
זה בטיעונים היישומיים בשלב הקודם (  ,85%טבלה  5.01שלב ג') .ייצוגים גרפיים מדגם ד' (שלושת
מרכיבי הטיעון עם יחס לא נכון ביניהם) לא הופיעו כלל אולם ייצוגים מדגם ב' (ארבעה מרכיבים
עם יחס נכון ביניהם) ו -ג' (ארבעה מרכיבים עם יחס לא נכון ביניהם) הופיעו ב 62%-מהטיעונים.
בטיעונים אלו הופיע תוכן המידע הנוסף כמרכיב ניפרד .נראה כי חוסר הבנה לגבי ההבדל בין מרכיב
הסיבתיות והמידע הנוסף גרם למעבר ממודל מטיפוס א' למודלים מטיפוס ב' ו-ג' .ב 6-טיעונים
הופיע תוכן המידע הנוסף בסמוך לתצפית והכותרת שניתנה הייתה "מידע נוסף לתצפית" (איור
 .)5.00במקרה זה ,המידע הנוסף זוהה כתצפית נוספת אולם לא מוקם כחלק ממרכיב הסיבתיות.
טבלה  :5.03הערכת מרכיבי הטיעון והייצוג הגרפי ( )%כפי שהופיעו בייצוגים הגרפיים של הטיעון המדעי
לגבי סלע הגיר ,ספירלת פיתוח והערכה שלישית ).(N=27

דגם הטיעון המדעי

דגם א

ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון

56

ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון 66
סה"כ

02

דגם ב

דגם ד'

דגם ג

00

2

-

-

00

-

00

05

הערכת הטיעונים המדעים
השילוב בין ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון והייצוגים הגרפיים (טבלה  )5.03הופיע ב56% -
מהטיעונים .טיעונים אלו כוללים גם ייצוגים גרפיים בהם מרכיב הסיבתיות כלל את עקרון
האחידות ותוכן המידע הנוסף ללא הסבר סיבתי אולם ניסוחים מילוליים מורחבים שנוסחו
במקביל לטיעונים אלו על ידי אותם סטודנטים מראים על יכולת ניסוח טובה של מרכיב הסיבתיות.
רצף לוגי נכון נמצא ב 23%-מהטיעונים (דגמים א' ו-ב') .ערכים אלו נמוכים מהערכים שהתקבלו
עבור רצף לוגי נכון וטיעונים מושלמים בשלב  .)00%( 2מגמת הירידה בביצועים הטובים משלב 2
לשלב  2מושפעת כנראה מרמת מורכבות עולה של מקרה החקר של הגיר ביחס למקרי החקר בשלב
 .2ביצועים אלו מייצגים עבודה עצמית של הסטודנטים ,ללא תווכו של המורה ומעידים כי 56%
מהסטודנטים בשנתון תשע"ד מבינים את מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ומסוגלים ליישם
אותו לגבי מקרי חקר מורכבים יותר .יכולת ההתמודדות העצמית עם מקרה חקר זה מעידה על כך
שהוא מתאים לשלב זה של תהליך הלמידה.
הביצועים של סטודנטים משנתון תשע"ד היו גבוהים משמעותית מאלו של שנתון תשע"ג .ניסוח
מורחב נכון של מרכיב הסיבתיות הופיע בשנתון תשע"ד ב 20%-מהטיעונים ביחס ל 65%-בשנתון
תשע"ג ו 51%-לאחר תיקון 56% .מהטיעונים היו מושלמים בשנתון תשע"ד ונוסחו בצורה עצמאית
בעוד בשנתון תשע"ג הופיעו  23%ייצוגים גרפיים מטיפוס ב' בתווכו של המורה ,אף טיעון לא היה
מושלם .פער זה קשור כנראה בטיפול השונה שקיבלה כל קבוצה ומעיד על יעילותו של מערך
הלמידה של שנתון תשע"ד בפיתוח החשיבה הטיעונית .סיכום הממצאים משלב זה מופיע בטבלה
.5.02
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טבלה  :5.02סיכום ממצאים – שלב  /2גיר ( %סטודנטים) ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג).

קריטריון להערכה
תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
רצף לוגי
טיעון מושלם
תווך המורה

 HZתשע"ג

 HZתשע"ד

16
011
26
*26
26
*26
+

011
011
20
02
23
56
-

*ייצוגים גרפים מדגם ב'

 .1.2.2.1שחזור סביבת ההיווצרות של סלע הקרטון
ייצוג גרפי
בספירלת פיתוח זו ניתנה לסטודנטים האפשרות לבחור בין הצגת הטיעון לגבי סלע הקרטון בצורה
גרפית או מילולית 011% .בחרו להציג אותו בצורה גרפית .ניסוח מילולי מורחב של מרכיב
הסיבתיות הופיע כתשובה לשאלה ( 3נספח  2סעיף ג/ב שאלה  )3וניסוח מקוצר יותר של כל מרכיבי
הטיעון הופיע בייצוגים הגרפיים .הטיעונים תועדו ב 62-תרגילים .העבודה התבצעה בצורה עצמאית
לחלוטין ותווכו של המורה צומצם לשאלות בודדות.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת מרכיבי הטיעון כפי שהופיעו בייצוגים הגרפיים מופיעה בטבלה .5.05
טבלה  : 5.05הערכת מרכיבי הטיעון לגבי סלע הקרטון ( )%מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) ) ,(N=24ספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

מכללה
HZתשע"ג
 HZתשע"ד

תצפית
הופעה ניסוח טוב
26
011
011

מסקנה
הופעה ניסוח טוב
00
011

52

38

011

טיעון
סיבתיות
הופעה ניסוח טוב טוב
03
03
011
011

31

31

 52%מהתצפיות ( 03מתוך  )62נוסחו בצורה נכונה ביחס ל 13%-במקרה החקר של הגיר .התפלגות
ניסוחי התצפיות מופיעה בטבלה  60% .5.02מהניסוחים ( 5מתוך  )62לא כללו את סוג המאובנים,
מידע הכרחי ליצירת רצף לוגי נכון.
 80%מהמסקנות ( 01מתוך  )62היו נכונות זאת בניגוד ל 15%-מסקנות נכונות לגבי סלע הגיר.
ההבדל בין ים פתוח לים עמוק לא היה מספיק ברור בדף הפעילות והסטודנטים בקשו הבהרה
בנושא .ארבע מסקנות שונות הופיעו בטיעונים (טבלה .)5.00
טבלה  :5.02התפלגות ( )%התצפיות לגבי סלע הקרטון ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) ) ,(N=24וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

תצפיות
סוג המאובנים
מאובנים ללא סוג
הרכב הסלע
סוג המאובנים  +הרכב הסלע
תצפית שגויה
סה"כ תצפיות נכונות

תשע"ג
56
01
62
02
22
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תשע"ד תרגיל
52
60
00
8
52

תשע"ד מבדק
20
22
05
85

טבלה  :5.00התפלגות ( )%המסקנות שהופיעו בטיעונים לגבי סלע הקרטון מכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=24וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

מסקנות
ים פתוח וים עמוק עד  3.5קמ'
ים פתוח וים עמוק
ים פתוח
ים עמוק
קרקעית הים
ים רדוד

תשע"ג
28
02
62
02
-

תשע"ד תרגיל
26
30
06
2
2

תשע"ד מבדק
08
02
2
2

 30%מהמסקנות נוסחו בצורה נכונה ( 1מתוך  )62ביחס ל 011%-במקרה החקר של הגיר (טבלה
 .)5.00היכולת להגיע למסקנה בעלת רמת דיוק של ים פתוח ועמוק עד  3.5ק"מ ,ללא תווך מורה,
דורשת רמת חשיבה גבוהה מאד ולכן ,אחוז המסקנות הנכונות בספירלת פיתוח זו נמוך משמעותית
מספירלת הפיתוח הקודמת .אולם ,כל הסטודנטים שהגיעו למסקנה נכונה עשו זאת בכוחות עצמם
ולכן אחוז זה הוא גבוה ביחס למקרה חקר מורכב זה.
ניסוח נכון של מרכיב הסיבתיות הופיע בשאלה הפתוחה ב 6 -טיעונים בלבד ( .)8%ב 2-טיעונים
נוספים ( ) 00%הניסוח היה כמעט מושלם משום שהוא לא כלל את עקרון האחידות זאת בניגוד ל-
 20%של ניסוחים טובים בשאלה הפתוחה לגבי סלע הגיר .בייצוגים הגרפיים הופיע ניסוח נכון של
מרכיב הסיבתיות ב 2-טיעונים ( ,00%איור  )5.06וב 3-טיעונים ( )06%הניסוח היה כמעט מושלם
משום שלא כלל את עקרון האחידות .עקרון האחידות הופיע ב 05%-מהטיעונים ביחס ל011%
במקרה החקר של הגיר .מורכבותו של מקרה החקר הנוכחי גרמה להשמטת עקרון האחידות אף
על פי שהיה ברור שהרצף הלוגי מסתמך עליו ,מגמה שהופיעה גם בספירלת הפיתוח הקודמת.

איור  : 5.06ייצוג גרפי מושלם של הטיעון לגבי סלע הקרטון .הטיעון כולל שלושה מרכיבים ,המידע הנוסף
הוא חלק מההצדקה ( ,HZתשע"ד).

 22%מהסטודנטים ( 00מתוך  )62הבחינו ברצף הלוגי השונה של מקרה החקר של הקרטון ביחס
לזה של הגיר (ביחס ל 30%בשנתון תשע"ג) 61% ,מתוכם הצליחו לבצע סינתזה נכונה בין מרכיבי
המידע הנוסף ולנסח מסקנה נכונה (ביחס ל 03%-בשנתון תשע"ג) .גם בשנתון זה קיים קושי רב
בביצוע הסינתזה בשלב זה.
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איור  :5.03ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר העברה שגויה של הרצף הלוגי ממקרה החקר של הגיר לקרטון.
בתצפית חסר סוג המאובנים הנוכחים בסלע.

ב 52%-מהטיעונים ( 03מתוך  )62בוצעה העברה שגויה של המהלך הלוגי ממקרה החקר של הגיר
לקרטון (ביחס ל 20%-בשנתון תשע"ג) .בכל הטיעונים הללו הופיע מידע נוסף א' ועקרון האחידות
עם התעלמות ממידע נוסף ב'-ד' (איור  .)2.60בטיעונים אלו נוסח מרכיב הסיבתיות בצורה נכונה
ביחס לרצף הלוגי של הטיעון וכלל הסבר היוצר קשר בין התצפית למסקנה על ידי נתונים אלו .רצף
לוגי המבוסס על מידע נוסף א' ועקרון האחידות הוביל למסקנה שגויה (איור .)5.03
ניסוח נכון של מרכיב הסיבתיות בטיעונים המתייחסים למקרה החקר של הקרטון ( )31%או
בטיעונים בהם הופיעה העברה שגויה ממקרה החקר של הגיר ( )30%הגיע ל 02( 20%-מתוך )62
ביחס ל 20%בשנתון תשע"ג .ערך זה זהה לערך שהתקבל עבור ניסוח מורחב בטיעון לגבי סלע הגיר
וגבוה מהערך שהתקבל עבור ניסוחים מקוצרים של מרכיב הסיבתיות בייצוגים הגרפיים במקרה
החקר של הגיר ( 31%טבלה  .)5.06במקרה חקר זה נוספו  1טיעונים בהם מרכיב הסיבתיות כלל
מלבד מידע נוסף ועקרון האחידות גם הסבר לקשר שהם יוצרים בין התצפית למסקנה .ההבנה לגבי
צורת כתיבת מרכיב הסיבתיות בתוך הייצוגים הגרפיים השתפרה תוך התנסות בניסוחו של ייצוג
גרפי נוסף.
רצפים לוגיים נכונים נמצאו ב 20%-מהטיעונים ( 00מתוך  22% ,)62מהם מייצגים רצף לוגי מורכב
(קרטון) ו 32% -מהם מייצגים רצף לוגי פשוט (העברה -גיר) .הפער בין אחוזי הניסוחים הטובים
של מרכיב הסיבתיות בהם הופיע רצף לוגי נכון ( ,20%טיעונים לגבי סלע הקרטון טיעונים בהם
בוצעה העברה מסלע הגיר) לזה של הטיעונים בהם הופיע רצף לוגי נכון ( )20%קשור בניסוח לא
מושלם של התצפיות.
הערכת הייצוגים הגרפיים
התפלגות הדגמים הגרפיים שהופיעו בטיעון הנוכחי מופיעה בטבלה  .5.08דגם א' הופיע ב01%-
מהטיעונים ( 00מתוך  ,)62דגם ב' ב 8%-ודגם ג' ב 5( 62% -מתוך  .)62ערכים אלו קרובים לערכים
שהתקבלו לגבי מקרה החקר של הגיר בספירלת הפיתוח הנוכחית עבור דגמים א' ( )02%ו-ב' ()00%
אולם גבוהים מאלו שהתקבלו עבור דגם ג' (( )05%טבלה  .)5.03בשלושה טיעונים מדגם ג' הופיע
מודל גרפי של תהליך החקר ולא של טיעון מדעי .ב 02%-מהטיעונים הופיע דגם א' בו נוסחו נכונה
כל מרכיבי הטיעון ,ערך הנמוך ממקרה החקר של הגיר ( .)56%הפער בין אחוז הניסוחים הטובים
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של דגמים מטיפוס א' ( ) 01%לבין האחוז הנמוך של ניסוחי מרכיבי הטיעון הנכונים ( )02%מדגם
זה מראה כי  01%מהסטודנטים מבינים את מהותו של הטיעון המדעי אולם מורכבותו של מקרה
החקר שנוסח ללא תווכו של המורה יצר קושי בניסוח נכון של מרכיבי הטיעון.
טבלה  :5.08התפלגות דגמי הטיעון המדעי שהופיעו במקרה החקר של הקרטון ( ,)%ספירלת פיתוח והערכה
שלישית ).(N=24

דגם הטיעון המדעי
(רצף לוגי קרטון)
ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון (רצף לוגי קרטון)
(העברה גיר)
ניסוח נכון של מרכיבי הטיעון
ניסוח לא נכון של מרכיבי הטיעון (העברה גיר)
סה"כ

דגם א

דגם ב

06
33
2
61
01

8
8

דגם ג
2
2
02
62

*מרכיב הסיבתיות כולל מידע נוסף ועקרון האחידות ללא הסבר

סיכום השיעור במליאה כלל הדיון לגבי סביבת היווצרותו של סלע הקרטון שפוצל לשני טיעונים
נפרדים ,כפי שהומלץ במסקנות שהוסקו בספירלת הפיתוח הקודמת :טיעון לגבי סביבת המחייה
של בעלי החיים מקבוצת הפורמיניפרה וסביבת הצטברותם (איור  .)2.66דף הפעילות אותו ביצעו
הסטודנטים היה זהה לזה שהופיע בספירלת הפיתוח הקודמת.
 .1.2.2.1.1ניסוח מילולי
התנסות ראשונה בכתיבה מילולית בשנתון תשע"ד הופיעה במבדק שנערך לאחר הדיון במליאה
לגבי סביבת היווצרותו של סלע הקרטון .המורה הודיע לסטודנטים על קיומו של המבדק ואף עודד
את הסטודנטים לשלוח טיעונים לבדיקה לפני מועד המבדק כדי להתאמן על הכתיבה המילולית2 .
סטודנטים שלחו טיעונים כתובים לבדיקה לפני תאריך המבדק .טיעון אחד היה מושלם ושלושה
אחרים כמעט מושלמים .המעבר מהצגה גרפית לניסוח מילולי של הטיעון לא הייתה מובנת מאליה.
אביבה ,שהצליחה בהצגה הגרפית של הטיעון לגבי סלע הקרטון ,התקשתה לעבור לניסוח מילולי:
" היה לי כל כך קשה לתאר טיעון בצורה גרפית ועכשיו שצריך לתאר טיעון בצורה
מילולית אני לא יודעת איך לעשות זאת" (אביבה ,HZ ,תשע"ד) .
במועד המבדק בקשו הסטודנטים מהמורה הבהרה לגבי הדרך בה מנסחים טיעון בצורה מילולי.
המורה תאר אפשרויות שונות להצגת הטיעון המדעי בצורה מילולית (כותרות ,כתיבה חופשית).
בשלב זה של המחקר תועדו  60מבדקים .צורות הצגת התיאור המילולי היו כמעט זהות (טבלה
.)5.01
טבלה  :5.01התפלגות צורת הצגת הטיעונים המילוליים לגבי סלע הקרטון ( )%מכללת  , HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) (N=27וספירלת הפיתוח וההערכה השנייה (תשע"ג) ).(N=31

מכללה
כללי
 HZתשע"ג
 HZתשע"ד

ייצוג גרפי
02
62
2

כותרות
26
38
28

כתיבה חופשית
26
38
22

תיאור מילולי בכותרות הופיע ב 22%-מהתרגילים ( 06מתוך :)60
"תצפית  :סלע הקרטון הינו פריר .כל פרור שלו הוא מאובן של פורמיניפרה (ראינו
זאת בבניקולר) .סלע הקרטון תוסס בחומצה מלחית מהולה – מכיל מינרל קלציט.
מסקנה :סלע הקרטון נוצר בים פתוח.
הצדקה :ראינו בתצפית שסלע הקרטון עשוי ממאובני פורמיניפרה .כיום פורמיניפרים
חיים בים פתוח ועמוק אך יש הבדל בין סביבת מחייתם להצטברותם .הם מצטברים
רק בים פתוח מפני שקונכייתם עשויה מקלציט וקלציט מתמוסס בעומק של יותר מ-
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 3וחצי ק"מ .ים עמוק הוא יותר מ 3-2 -וחצי ק"מ ולכן הקלציט תתמוסס בו .לפיכך
עפ"י עקרון האחידות תהליכים טבעיים שקורים היום קרו גם בעבר אנו נסיק שסלע
קרטון נוצר בים פתוח " ( ,HZתשע"ד).

תיאור חופשי הופיע ב 28%-מהתרגילים ( 03מתוך :)60
"מתצפית על סלע הקרטון ראינו שהסלע מכיל את קונכיות הפורמינפרה .המסקנה
אליה הגענו היא שמקום היווצרות הקרטון הוא בים הפתוח .ההצדקה למסקנה היא-
עפ"י מידע נוסף -בע"ח מקבוצות הפורמינפרה חיות היום בים פתוח וים עמוק .עפ"י
עקרון האחידות האומר שתהליכים טבעיים המתרחשים היום -התרחשו גם בעבר,
ניתן לומר כי בע"ח מסוג פורמינפרה נמצאו בים פתוח וים עמוק גם בעבר.
קונכיית בע"ח עשויה מקלציט .מעל שלושה וחצי קילומטר קלציט מתמוסס .ים עמוק
הוא מעל ארבעה קילומטר -לכן סלע הקרטון לא יכול להיווצר שם .ולכן סלע המכיל
מאובנים של
פורמינפרה נוצר בים פתוח" ( ,HZתשע"ד).

רק סטודנטית אחת ( )2%הציגה את טיעון בצורה גרפית.
ב 02% -מהטיעונים הופיעו שלושה מרכיבים בטיעון :תצפית מסקנה והצדקה .ערך זה דומה לערך
הופעת דגם א' בטיעונים הגרפיים שהופיעו בתרגילים (טבלה .)5.08
ב 30%-מהטיעונים ( 01מתוך  )60הופיע טיעון מפוצל לשני תתי טיעונים בדומה להצגת הטיעון
בסיכום השיעור במליאה :תת טיעון ראשון מתאר את סביבת המחיה של בעלי חיים מקבוצת
הפורמיניפרה ,תת טיעון שני מתאר את סביבת היווצרות סלע הקרטון באמצעות מידע נוסף ב' וג'
(ציטוט שני בעמוד הקודם) .ב 23%-האחרים הופיע טיעון אחד המשלב את תוכן שני תתי הטיעונים
יחד כפי שהופיעו בציטוט הראשון בעמוד הקודם.
הערכת מרכיבי הטיעון
הערכת מרכיבי הטיעון במבדקים מופיעה בטבלה .3.68
טבלה  :5.61הערכת מרכיבי הטיעון ( )%בביצועים השונים לגבי סלע הקרטון ,מכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=24וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

ביצועים
טיעון סלע קרטון הופעה

מסקנה

תצפית

סיבתיות

טיעון
טוב

ניסוח
טוב
26

הופעה

ניסוח טוב

הופעה

011

00

011

ניסוח
טוב
5

5

011

38

011

31

03

011

13

011

51

56

 HZתשע"ג תרגיל

011

 HZתשע"ד תרגיל

011

52

 HZתשע"ד מבדק

011

85

 85%מהתצפיות נוסחו בצורה נכונה ( 63מתוך  .)60התפלגות ניסוחי התצפיות מופיע בטבלה .5.02
ב 22%-מהן הופיע סוג המאובנים והרכבו של סלע הקרטון ( 06מתוך  )60וב 20%-הופיע רק סוג
המאובנים ( 00מתוך  .)60ב 2-טיעונים הופיעה תצפית שגויה .אחוז הטיעונים בהם מופיע הרכב
הסלע גבוה בהרבה מהתרגילים (טבלה  .)5.02כפי שנכתב בספירלת הפתוח הקודמת לגבי הסעיף
העוסק בתצפיות ,הופעתו של הרכב הסלע מעיד על זיהוי הרצף הלוגי השונה המאפיין מקרה חקר
זה ביחס לזה של הגיר .הרכב הסלע רלוונטי במידה וקיים קשר סיבתי בתוך הטיעון בין תוכן זה
לתוכן מידע נוסף ג' אף על פי שמבחינה מדעית קשר זה לא מדויק .ב 8-טיעונים מתוך  06הופיע
קשר כזה:
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"...אנו יודעם ממידע נוסף שהמינרל קלציט מתמוסס גם בעומק של מעל  3.5ק"מ
והים העמוק הוא יותר מ 3.5-ק"מ כך שהקלציט לא עמיד בו ולא יתכן שהקרטון
(שמכיל קלציט) נוצר שם" ( ,HZתשע"ד).

מסקנות נכונות הופיעו ב 13%-מהמבדקים .התפלגות ניסוח המסקנות מופיע בטבלה  .5.00ב02%-
מהטיעונים הופיע ים פתוח וב 08%-ים פתוח ועמוק עד  3.5ק"מ .ב 6-טיעונים הופיעו מסקנות לא
נכונות .חלוקה מדויקת לסביבות הימיות הוצגה בסיכום במליאה אולם מתוך הטיעונים נראה כי
לא הובנה כראוי.
ב 51%-מהטיעונים ( 02מתוך  )60נוסח מרכיב הסיבתיות בצורה נכונה 2 ,מהם היו בעלי מבנה
מפוצל ולא כללו את עקרון האחידות בצורה מפורשת בתת הטיעון השני .לא נמצאה עדיפות
מובהקת לכתיבת הטיעון בצורה מפוצלת .ב 66%-מהטיעונים ( 2מתוך  )60הופיע רצף לוגי כמעט
מושלם וב 66%-אחרים הופיע רצף לוגי שגוי ,ב 6-טיעונים ( )8%בוצעה עדיין העברה שגויה ממקרה
החקר של הגיר לקרטון.
ב 2-טיעונים הופיעה הגדרה לעומק עמודת המים של הים העמוק כחלק מהרצף הלוגי..." :מעל
שלושה וחצי קילומטר קלציט מתמוסס .ים עמוק הוא מעל ארבעה קילומטר -לכן סלע הקרטון לא
יכול להיווצר שם" .ב 5-טיעונים ההגדרות לא היו נכונות :מעל  2ק"מ ,מעל  3.5ק"מ 2 ,ק"מ .רק
בטיעון אחד הופיעה הגדרה נכונה לים עמוק .חוסר דיוק זה לא פגע ברצף הלוגי בתוך הטיעון אולם
מבטא חוסר הבנה לגבי הסביבות הימיות וחוסר דיוק מדעי .ניתן לצמצם את מורכבותו של הרצף
הלוגי על ידי השמטת העובדה שקלציט מתמוסס בים שעומקו  3.5ק"מ ומעלה במידע נוסף ב' וציון
עובדה זו ביחס לים העמוק אף על פי שהיא פחות מדויקת .אפיון ברור יותר של הסביבות הימיות
(ים רדוד ,פתוח ועמוק) על גבי האיור המופיע בפעילות והופעתם של פרטי המידע הנוסף בסדר הנכון
תקל אולי על הסטודנטים בביצוע סינתזה ובניית הרצף הלוגי הנכונים והמדויקים .מידע נוסף ד'
הופיע רק ב 2-טיעונים (מתוך .)60
ניתן להבחין בשיפור משמעותי בניסוח כל מרכיבי הטיעון בין התרגילים למבדקים (טבלה .)5.61
הערכת הטיעונים
 56%מהטיעונים היו מושלמים ( 02מתוך  .)60ערך זה זהה למספר הטיעונים המושלמים שנוסחו
לגבי סלע הגיר 22% ,מהם נוסחו בשני המקרים ע"י סטודנטים זהים 2 .טיעונים מושלמים היו בעלי
מבנה מפוצל ו 8-בעלי מבנה משולב .מבין הטיעונים המושלמים 2 ,נוסחו בצורה חופשית0 ,
בכותרות ו 0-בצורה גרפית  .לא נמצא קשר ישיר בין איכות הטיעונים לצורת הצגתם המילולית.
מחצית מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעון מדעי הדורש דרגת סינתזה גבוהה.
במחצית הטיעונים המושלמים ( )0הופיע ניסוח מילולי מושלם במבדק ובייצוג הגרפי בתרגיל.
במחצית נוספת הופיע ניסוח מושלם במבדק ( )0לעומת ניסוח הכולל העברה שגויה בתרגיל.
בראיונות העומק הסבירה אסתר כי חוסר ההצלחה שלה בייצוג הגרפי בתרגיל לעומת התיאור
המילולי במבדק נובע מעבודה קבוצתית חפוזה .היא השקיעה מאמץ רב לקראת המבדק והייתה
אחת מ 2-הסטודנטיות ששלחו ניסוח מילולי לבדיקה לפני מועד המבדק:
" מ :היה לכם פה בעיה ברצף הלוגי ,את זוכרת את זה?
ס .כן היה חסר משהו נכון.
מ :המסקנה לא הייתה נכונה בפעם הראשונה שעשיתם את זה.
ס .נכון אני זוכרת .זה משהו שרק אחרי שנתת לנו לתקן הרגשתי שאני מבינה.
מ .איך זה קרה?
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ס .לא יודעת .גם יכול להיות שסתם היה נראה לנו שאנחנו מבינות ויאללה .בוא נגמור
עם זה .בגדול הבנו את הרעיון" (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

אסתר מתארת את המאמץ שהשקיעה כאשר התכוננה למבדק ואת ההבנה העמוקה אליה הגיעה
בעקבות מאמץ זה:
"אני זוכרת שנגיד ישבתי ערב לפני הבוחן ,מלא זמן איזה שלוש שעות ליישב לי את
זה .זה היה כבר אחרי שהגשנו לך וכתבנו אבל לקח לי מלא זמן עד שהרגשתי שאני
מבינה...כשאני יכולה לכתוב לבד משהו אז אני מבינה אותו יותר טוב .הרגשתי שאני
חייבת שזה ישב לי וזה לא ישב .כתבתי את כל מה שעשינו אמרת שזה לא טוב
ותקנתי" (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

גם הילה תארה את העבודה הלא רצינית מספיק המתנהלת במסגרת הקבוצתית .הדבר נובע לדעתה
מהרצון לסיים את המטלות בזמן ולקבל הערכה טובה .כמו כן הילה לא הצליחה להשתלב בקבוצת
עבודה קבועה ,דבר שהקשה עליה בביצוע מעמיק של הפעילויות.
" אין אפשרות לרוץ .גם כשניסינו לרוץ ראינו שזה לא עובד .פתאום מי שקרא את
המידע נוסף עושה :נו ,נו ,בנות זה כתוב לפני רק תקראו ,בוא נקרא את זה שנייה .אני
רצה כי אתה לא תמיד מספיק בשיעור אחד והדבר הנורא שיישאר לך לשיעור הבא
והערכה תהיה בצד ולך תמצא את אותה קבוצה שעבדתם איתה שבוע שעבר" (הילה,
 ,HZתשע"ד).

הילה מתארת את המאמץ שהשקיעה לקראת המבדק:
רק כשאומרים לך שיש על זה מבדק את מבינה שזה משהו בסיסי שאת צריכה לדעת
להמשך .לא בשביל הציון..זה לא מה שילחיץ אותי..אני חייבת ללמוד את זה כי מכאן
והלאה אני אדרש לדעת את זה ספץ" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

גם שיר ,הודתה שמבחנים הם גורם המניע אותה ללמידה רצינית:
"בוחן אני יודעת שזה בוחן אז אני משקיעה בו או מבחן אבל כל שיעור מחדש ,אוי
תעזבו אותי" (שיר ,HZ ,תשע"ד).

שלושת הסטודנטיות שצוטטו למעלה שייכות לתכנית המצוינים ואצל שלושתן נמצא רכיב הישגי
בתפיסת הלמידה .למידה פרונטאלית המנוהלת על ידי מבדקים הייתה יעילה עבורן יותר מאשר
למידה פעילה בקבוצות .לקראת המבדק הושקע מאמץ אישי בהבנת הרצף הלוגי וניסוחו הנכון דבר
שסייע להגיע לרמת ניסוח מילולית גבוהה של מקרה חקר מורכב .המבדק ,שיקף את היכולות
האישיות של הסטודנטים וסייע במיפוי הכיתה לגבי יכולת הכתיבה המילולית של הטיעון המדעי
דבר שלא ניתן היה לעשות דרך התוצרים שנוסחו בקבוצות .מניתוח זה עולה כי אף על פי שבשאלוני
הפרה המובנים נמדדה מוטיבציה ההישגית נמוכה ללמידה ,בפועל ,מוטיבציה זו מניעה את תהליכי
הלמידה בעיקר בקרב סטודנטים השייכים לתכנית המצוינים.
"אני חושבת שציונים גבוהים זה קצת בעיה כי אני חייבת ציונים גבוהים בגלל
אשכולות וזה מאוד משמעותי לי" (שיר ,HZ ,תשע"ד).
"בעקרון אני די הישגית .כן חשוב לי לקבל ציונים גבוהים בשביל עצמי אבל זו לא
המטרה שלי" (רווית ,HZ ,תשע"ד).

למידה קבוצתית ,והערכה מעצבת נתפסת כרצינית פחות מלמידה פרונטאלית ושיטות הערכה
מסכמות .השקפות אלה מתאימות לתפיסת למידה ממוקדת מידע.
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הרצף הלוגי המאפיין את מקרה החקר של הקרטון מורכב מדי בשלב זה של תהליך הלמידה .ניסוח
מילולי מושלם של טיעון זה דורש השקעה רבה וממושכת מול כל סטודנט בנפרד.
המסקנות שהוסקו לגבי מקרה חקר זה הם בסיס לספירלת פיתוח נוספת.
 .1.2.2.2יעילותו של המודל הגרפי כתומך בכתיבה מילולית
בראיונות העומק נשאלו הסטודנטים לגבי יעילותו של הייצוג הגרפי כתומך בכתיבה טיעונית
מילולית .אביבה ,שבנתה לאחר מאמץ את הייצוג הגרפי בעצמה ,דווחה על כך שהמודל מלווה
אותה גם בכתיבה המילולית "המודל ליווה אותי לגמרי" .אסתר ,שאימצה את המודל והגיעה
להישגים גבוהים ,טענה שהמודל סייע לה בארגון הכתיבה הטיעונית המילולית:
"מ .המודל הזה עזר לך במילולי?
ס .כן פשוט עשיתי על סמך זה כך במקום במשבצות ישר .הוא היה לי בראש .קודם
כתבתי את התצפית ,אחר כך את המסקנה ואז את ההצדקה .בעקבות זה ,התרגלתי
לזה כבר.
מ .זה מסיע לכתוב טיעון יותר טוב?
ס .נראה לי שכן .זה הרבה יותר קל לכתוב את זה בצורה הזאת .יכולת לכתוב סיפור
אבל זה דווקא מאוד הכניס להגדרות .זה דווקא היה יותר קל בגלל זה" (אסתר, HZ,
תשע"ד).
רווית טענה שהמודל עזר לה מאוד בארגון החומר והיא מעדיפה כתיבה בצורה זו על פני כתיבה

מילולית:
"זה יותר קשה [כתיבה מילולית] ,ברור .אני גם יותר חופרת כשאני כותבת .חוזרת על
דברים"(רווית ,HZ ,תשע"ד).

לעומתן שיר ,שהתקשתה במהלך כל תהליך הלמידה ולא הצליחה בבניית ייצוג גרפי ,לא הייתה
בטוחה לגבי השפעתו על הכתיבה המילולית:
"המודל אני לא משתמשת בו .הוא היה לי בעיקר בראש...יכול להיות שהמודל עזר לי
אבל אם זה עזר לי זה היה בתת מודע .אני כל שלב שעשיתי רציתי לראות שיש את
התצפית ,את המסקנה ושהמידע נוסף יושב במקום שלו .אני חושבת שכן זה עבר לי
באיזה שהוא מקום .אני לא יודעת אם זה סתם או כי זה ישב לי בראש מסמסטר
שלם .אולי ואולי" (שיר ,HZ ,תשע"ד).

גם הילה ,שלא הצליחה לרכוש את מיומנות הכתיבה הטיעונית תלתה את הקושי בסגנון הלמידה
העצמי ,אליו אינה רגילה:
"את המודל כבר הבנתי אבל בפועל לא הבנתי ,שוב אולי זה בגלל שזה לקרוא מדף
ולא משהו אמר לי ואני עוצרת אותו באמצע ואומרת מה הכוונה?" (הילה,HZ ,
תשע"ד).
עבור סטודנטים שהצליחו בשלב  2לעבור תהליך הבנייה מטה-אסטרטגי של הטיעון המדעי ולבצע

רפלקציה גרפית שלו או שאימצו מודל קיים היווה מודל זה בסיס לניסוחו של הטיעון המילולי.
סטודנטים שאמצו מודל גרפי ללא הבנייה מטה-אסטרטגית לא ראו את יתרונו כתומך בשלב
הכתיבה המילולית .סיכום הממצאים משלב זה מופיע בטבלה .5.60
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טבלה  :5.60סיכום ממצאים– שלב  2קרטון ( %סטודנטים) ,מכללת  HZספירלת פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) ) ,(N=24וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

ביצועים

 HZתשע"ג

 HZתשע"ד

 HZתשע"ד
מבדק

26
00
02
26
02
+

52
38
31
01
20
31
-

85
13
51
51
56

תצפית
מסקנה
סיבתיות
ייצוג גרפי של טיעון מדעי
רצף לוגי
טיעון מושלם
תווך המורה

הוראה
פרונטאלית

*קרטון  +גיר (העברה).

שלב  -2מטלת סיכום :דוח סיור
 .1.2.2.1הקדמה
הקדמה כללית לגבי שלב זה במערך הלמידה מופיעה בספירלת הפיתוח הקודמת (שלב  2.3.0.0עמ'
 62 .)18מתוך  61סטודנטים שהשתתפו בקורס בשנתון תשע"ד הגישו דוחות סיור30% .
מהסטודנטים ( )8הגישו טיוטה לפני הגשת הדוח 65 .דוחות היו מקוריים ואחד הועתק אך הוגש
מחדש 26% .מהדוחות ( 02מתוך  )62הוגשו לתיקון נוסף (ביחס ל 51%-בספירלת הפיתוח הקודמת).
דוח אחד הוגש לתיקון פעמיים (שיר) .מספר הדוחות בהם נוסחו הטיעונים בצורה חופשית היו
זהים למספר הדוחות בהם נוסחו הטיעונים בכותרות (ביחס ל 03%-כתיבה חופשית בספירלת
הפיתוח הקודמת).
במהלך הסיור נעשה שימוש באמצעי עזר חדש המכונה "חבל האירועים" .בסיום כל תחנת למידה
נתבקש מתנדב לכתוב על גבי כרטיסייה את האירוע הגיאולוגי שנחקר ולמקמו בסיוע המשתתפים
על גבי החבל ביחס לאירועים האחרים (תמונה  .)5.0אמצעי עזר זה עודד עניין ודיון טיעוני אקטיבי
ופורה של המשתתפים ,הדגיש בצורה בלתי ישירה את הנימוקים לטיעונים העוסקים בסדר
האירועים ועזר בארגון האירועים שנחקרו בסדר הנכון תוך כדי סיור ובשלב כתיבת הדוח.
השימוש באמצעי עזר זה נעשה לאחר שהתברר בספירלת הפיתוח הקודמת כי ניסוחם של 02
טיעונים וסידורם בסדר כרונולוגי נכון היא מטלה בעלת דרגת קושי גבוהה מדי עבור חלק
מהסטודנטים וחבל האירועים מהווה פיגום היכול לסייע להם בכך .סדר האירועים בכל הדוחות
היה הנכון.

תמונה " :5.0חבל האירועים"  -אמצעי עזר לארגון האירועים הגיאולוגיים בסדר כרונולוגי נכון.

710

 .1.2.2.1טיעונים בעלי רצף לוגי מוכר
 .1.2.2.1.1היווצרות סלע גיר
הערכת מרכיבי הטיעון מופיעים בטבלה  .5.66טיעון זה הופיע ב 011%-מהדוחות 16% .מהתצפיות
ו 12%-מהמסקנות נוסחו נכונה .ניסוח טוב של התצפיות והמסקנות הופיעו באחוזים גבוהים הן
בתרגילים והן בדוחות הסיור ( 11ומעלה) .ב 85%-מהטיעונים נוסח מרכיב הסיבתיות נכונה00% .
מהטיעונים היו טובים .קיים שיפור בדוחות הסיור בניסוח מרכיב הסיבתיות ובאחוזי הטיעונים
הטובים ביחס לתרגילים ,תופעה בולטת גם בשנתון תשע"ג .אחוזי הטיעונים הטובים שהופיעו
בשנתון תשע"ד נמוכים מאלו שהופיעו בשנתון תשע"ג .נתונים אלו מחזקים את הטענה כי ניסוח
מרכיב הסיבתיות הוא הבעייתי ביותר וחזרה על ניסוח הטיעון משפרת מאוד את איכותו.
טבלה  :5.66הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע הגיר בתרגילים ובדוחות הסיור מכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) )Nתרגילים= N ,60דוח=  ,)62וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) )Nתרגילים=
 N ,03דוחות= .)62

מקרה חקר גיר

מרכיבי הטיעון
תשע"ג
תרגילים

תשע"ד

דוח סיור תרגילים

דוח סיור

תצפיות

011

011

13

16

מסקנות

011

011

011

12

סיבתיות

*05

88

20

85

טיעון טוב

*26

88

56

00

*טיעונים המבוססים על ייצוג גרפי מדגם ב'.

הטיעונים לגבי סלע הגיר נוסחו בתרגילים משנתון תשע"ד על סמך מודל א' ואילו בשנתון תשע"ג
על סמך מודל ב' .ניתן להבחין בניסוחים המילוליים בתרגום הדגם הגרפי :הטיעון הבא נוסח על
ידי סטודנט שהשתתף בשנתון תשע"ג ומבוסס על מודל ב' .מרכיבי הטיעון מופיעים בסדר הבא:
תצפית -מידע נוסף -מסקנה -סיבתיות.
"סביבת היווצרות הסלע :בתצפית במיקרוסקופ בכיתה ראינו שסלע הגיר מכיל
מאובנים .מידע נוסף שניתן לנו הוא שהם דומים לקונכיות של צדפות וחלזונות,
שחיות כיום בים הרדוד .ומזה אנחנו מסיקים שגם בעבר המאובנים שנמצאים בגיר
חיו בים הרדוד ,ושסלע הגיר בעבר נוצר בים הרדוד .את המסקנה הזו אנחנו מסיקים
עפ"י עקרון האחידות שאומר שתהליכים שקורים היום קרו בעבר בצורה דומה .מכל
הנאמר לעיל אנו מבינים שבכל האזור שאנו נמצאים בו היה בשלב הזה ים רדוד" (,HZ
תשע"ג).
לעומת הציטוט הקודם ,הציטוט הבא נוסח על ידי סטודנט שהשתתף בשנתון תשע"ד ומבוסס על

מודל א' .מרכיבי הטיעון מופיעים בסדר הבא :תצפית -מסקנה -הצדקה.
"בתצפיות נוספות שערכנו בכיתה ראינו בסלע הגיר מאובנים של צדפות וחלזונות
ומכאן הסקנו שסביבת היווצרותו של הסלע הינו בים רדוד .ההצדקה לכך היא לפי
'עקרון האחידות' הטוען ש'ההווה הוא מפתח לעבר' ,תהליכים שקורים היום בטבע
התרחשו גם בעבר .צדפות וחלזונות חיים היום בים רדוד ולפי העקרון מניחים שכך
היה גם בעבר ומתוך כך אנו מסיקים שהסלע ,שמכיל צדפות וחלזונות ,נוצר בים רדוד,
היכן שהם חיים" ( ,HZתשע"ד).

בשני המקרים הטיעונים היו בעלי רצף לוגי נכון ולכן היו מושלמים.
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 .1.2.2.1.1היווצרות סלע קרטון
הערכת מרכיבי הטיעון לגבי סלע הקרטון מופיעים בטבלה  .5.63טיעון זה הופיע ב 12%-מהדוחות.
 12%מהתצפיות נוסחו נכונה 88% ,מהמסקנות נוסחו נכונה ו 20%-ניסוחים של מרכיב הסיבתיות
היו טובים ,מספר הזהה לטיעונים הטובים.
עבור סטודנטים משנתון תשע"ד הייתה זו התנסות שלישית בניסוח טיעון זה .ניתן לראות שיפור
הדרגתי בכל הפרמטרים בין שלושת הביצועים (תרגיל -מבדק -דוח) .גם במקרה זה ,ניסוח מרכיב
הסיבתיות הוא הבעייתי ביותר והוא שמגביל את איכות הטיעונים הטובים .אחוז הטיעונים
הטובים בדוח היה גבוה מהמבדק הודות לעלייה בניסוח טוב של מרכיב הסיבתיות אולם גם הודות
לניסוח טוב יותר של התצפיות .לא נמצאה בטיעונים אלו העברה שגויה ממקרה החקר של הגיר.
ניסוח הטיעון בפעם השלישית שיפרה את התוצאות ,דבר המחזק את הטענה כי חזרה על ניסוח
זהה של רצפים לוגיים משפרת את איכות הטיעון.
עבור שנתון תשע"ג ,ניסוח הטיעון לגבי סלע הקרטון בדוח הסיור היא התנסות שנייה .השוואה בין
ההתנסות השנייה של שני השנתונים (דוח שנתון תשע"ג ומבדק תשע"ד ,שניהם ביצועים עליהם
ניתנה הערכה) מראה כי הישגיהם של סטודנטים משנתון תשע"ד היו גבוהים יותר כבר בהתנסות
השנייה (טבלה  .)5.63יתכן ופיצול הטיעון לשני טיעונים נפרדים בשנתון תשע"ד או/ו רמה
קוגניטיבית גבוהה יותר של סטודנטים משנתון זה אפשרו התמודדות טובה יותר עם הרצף הלוגי
המורכב של מקרה חקר זה.
טבלה  : 5.63הערכת מרכיבי הטיעון ( )%בביצועים השונים לגבי סלע הקרטון ,מכללת  ,HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) )Nתרגילים= N ,62מבדק=N 68דוח=  ,)65וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג)
)Nתרגילים=  N ,60דוחות= .)62

מקרה חקר קרטון

מרכיבי הטיעון

שנתון תשע"ד

שנתון תשע"ג
תרגילים

דוח סיור

תרגילים

מבדק

דוח סיור

תצפיות

26

16

52

85

12

מסקנות

00

00

38

13

88

סיבתיות

03

30

31

51

20

טיעון טוב

03

*)31( 60

31

56

20

*המספרים בסוגריים מציינים ערכים לאחר תיקון

שני ניסוחים מילוליים טובים של הטיעון לגבי סלע הקרטון משני השנתונים (תשע"ג ותשע"ד)
מופיעים למטה .הכתיבה החופשית ,בשני המקרים ,אינה מאפשרת הבחנה ברורה בין מרכיבי
הטיעון.
"סלע הקרטון נוצר בים פתוח .על מנת להצדיק מסקנה זו נסתמך על תצפית שערכנו
בכיתה.
מתצפית במבנה הפנימי של סלע הקרטון ניתן להבחין במאובנים בבע"ח מקונכיות
הפורמיניפרה .קונכיות הפורמיניפרה חיות היום בים פתוח וים עמוק ,וכאשר מתות
מגיעות לקרקעית הים .הקונכיות מורכבות מהמינרל קלציט וידוע לנו כי קלציט
מתמוסס בים שעומקו מעל  3.5ק"מ  .הים העמוק הוא  2ק"מ .על סמך עקרון
האחידות(,הנזכר לעיל) אנו מסיקים כי סלע הקרטון המורכב מקונכיות
הפורמיניפרה נוצר בים פתוח ובים עמוק שעומקו עד  3.5ק"מ" ( ,HZתשע"ד).
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בוואדי קלט הגדרנו את הסלע הבונה את תצורת מנוחה בתור סלע קרטון (טבלת
הגדרה  ,6תמונה  ,3דוגמת סלע  . )6בתצפיות שערכנו בכיתה על סלע זה ,זיהינו בסלע
מאובנים .ממידע נוסף למדנו כי בע"ח אלו דומים לבע"ח מקבוצת הפורמיניפרה
החיות בים פתוח ובים עמוק .כאשר בע"ח מת ,גופו נטרף או מתפרק ואילו הקונכייה
הקשה שוקעת על גבי קרקעית הים .קונכיות אלו בנויות מהמינרל קלציט ,בים
שעומקו מעל שלושה וחצי ק"מ ,הלחץ עולה ואילו הטמפרטורה יורדת ואלה גורמים
למינרל קלציט להתמוסס .ע"פ עיקרון האחידות ,הסקנו כי סביבת ההיווצרות של
סלע הקירטון הוא ים פתוח ועמוק עד שלושה וחצי ק"מ ( ,HZתשע"ג).

 .1.2.2.1.2סיכום טיעונים משוכתבים
סיכום הממצאים לגבי טיעונים ששוכתבו בדוח מעלה כי שלושת מרכיבי הטיעון הופיעו בממוצע
ב 82%-מהטיעונים בניגוד ל 011%-הופעה בתרגילים (טבלה  5.30עמ'  02% .)012מהסטודנטים
השמיטו את מרכיב הסיבתיות ,דבר המעיד על חוסר הבנה לגבי הטיעון המדעי.
כתיבה חוזרת של טיעונים שיפרה מאוד את מידת בהירותם ודיוקם ,בעיקר את ניסוחו של מרכיב
הסיבתיות .כתיבה בכותרות ,במיוחד ברצפים לוגיים מורכבים יותר ,מאפשרת רפלקציה טובה יותר
לבחינת הבנת מהותם של הטיעון ומרכיביו.
 .1.2.2.2טיעונים שנוסחו בפעם הראשונה בדוח
 .1.2.2.2.1השקעת חבורת הר הצופים
הקדמה לטיעון זה מופיעה בספירלת הפיתוח השנייה (סעיף  2.3.0.3.0עמ'  .)013טיעון זה הופיע ב-
 12%מהדוחות .בשנתון הנוכחי תורגל מקרה חקר בעל רצף לוגי זהה בשלב ( 2נספח  )8.01שהיווה
בסיס להבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי .הדמיון בין הרצפים הלוגיים זוהה והביצועים היו
טובים (טבלה  12% .)5.62מהתצפיות נוסחו נכונה 16% ,מהתצפיות נוסחו נכונה ו 011%-ניסוחים
של מרכיב הסיבתיות היו טובים 16% .מהטיעונים היו מושלמים.
"בתצפית בכפר אדומים על נחל פרת ,ראינו שתצורת מנוחה נמצאת מעל חבורת
יהודה .לכן ,על פי עיקרון הסופרפוזיציה השלב השלישי הוא השקעת תצורת מנוחה"
( ,HZתשע"ד).

בשל המבנה הבסיסי של טיעון זה לא נמצא הבדל בין ניסוחי הטיעונים המבוססים על מודל א'
בשנתון תשע"ד לאילו המבוססים על מודל ב' בשנתון תשע"ג וכך גם לגבי הערכת מרכיביו.
טבלה  :5.62הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי מיקומו הכרונולוגי של סלע הקרטון ,מכללת  ,HZספירלת
פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,)N=26וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

שנתון
HZ

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
15
011

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
011
011

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
011
011

טיעון טוב
15

תשע"ג
 HZתשע"ד

12

12

16

16

011

011

16

 .1.2.2.2.1היווצרות סלע החרסית
הקדמה לגבי שלב זה מופיעה בספירלת הפיתוח השנייה ,סעיף  2.3.0.3.6עמ'  .012הטיעון לגבי סלע
החרסית הופיע ב 12%-מהדוחות .הערכת מרכיבי הטיעון מופיעה בטבלה .5.65
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טבלה  :5.65הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי סלע החרסית מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) ) ,(N=25וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=26

תצפית
ניסוח
הופעה
טוב
011
011

שנתון
HZ

מסקנה
ניסוח
הופעה
טוב
16
011

סיבתיות
ניסוח
הופעה
טוב
26
58

טיעון טוב
]52[ 26

תשע"ג
 HZתשע"ד

011

12

82

011

82

]28[ 32

]28[ 32

*ערכים ב סוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.

תצפיות הופיעו ב 011%-מהדוחות 12% ,נוסחו נכונה .מסקנות הופיעו ב 011%-מהדוחות82% ,
נוסחו נכונה .ב 58%-מהטיעונים המסקנה התייחסה למקרה החקר הספציפי ,במקרה זה סלע
החרסית המופיע בתוך תצורת הלשון ולא למסקנה כללית המתייחסת לסלעי חרסית בכלל .ערכים
קרובים ( )52%הופיעו בטיעונים משנתון תשע"ג .ב 32%-מהטיעונים ( 1מתוך  )65נוסח מרכיב
הסיבתיות בצורה טובה וכלל מידע נוסף לגבי סביבת היווצרותו של סלע החרסית ועקרון האחידות
(איור  2.65עמ'  .)018טיעונים אלו היו מושלמים .ב 68%-מהטיעונים הופיעה בתוך מרכיב
הסיבתיות תצפית מעין מבוע ( 0מתוך  )65ביחס ל 01%-בספירלת הפיתוח הקודמת ( 5מתוך .)62
בשתי ספירלות הפיתוח השימוש בתצפיות שטח הופיע באחוזים נמוכים יחסית .ב 36%-מהטיעונים
( 8מתוך  ) 65נמצא רצף לוגי הגיוני על אף שלא הופיע בהם עקרון האחידות .היעדרותו של עקרון
האחידות ב 02-טיעונים ( )22%מעידה על חוסר הבחנה בדמיון בין הרצף הלוגי של הטיעון הנוכחי
לזה של הגיר ועל נטייה לניסוח טיעון בסיסי כלומר ,טיעון הבנוי משלושה מרכיבים ,כשכל אחד
כולל תוכן אחד בלבד .על תופעות אלו דווח גם בניתוח טיעון זה בספירלת הפיתוח הקודמת.
אחוז הטיעונים הטובים ( )32%היה נמוך בדומה לאחוזי הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות
והוא הגורם המגביל את איכות הטיעונים .ערכים דומים התקבלו בשנתון תשע"ג ( .)26%אולם,
הופעת שלושת מרכיבי הטיעון בטיעונים משנתון תשע"ד ( )82%הייתה דומה לטיעונים הקודמים
וגבוהה משמעותית מזו של שנתון תשע"ג ( .)52%רצף לוגי נכון נמצא ב 28%-מהטיעונים בשנתון
תשע"ד לעומת  51%בשנתון תשע"ג .דבר זה מעיד על הבנה נרחבת לגבי מהותו של הטיעון המדעי
בשנתון תשע"ד.
הציטוט המופיע למטה מבוסס על דגם א' של הטיעון המדעי .ניסוח בכותרות מהווה רפלקציה
ברורה לגבי הבנת מהותו של הטיעון המדעי והיחס הנכון בין מרכיביו.
"תצפית :בנחל פרת (ואדי קלט) זיהינו כי הנחל מוליך עמו חלקיקי סלע קטנים.
מסקנה :סלעים בגודל חרסית המרכיב את תצורת הלשון מורכב מתוצרי בלייה של
סלעים המוסע דרך הנחלים אל אגן הלשון (אגן מימי) בו הם שוקעים ומורבדים.
הצדקה :ממידע נוסף ידוע לנו כי השכבות שהגדרנו כ"חרסית" עשויות מחלקיקים
קטנים המוסעות בסחף הנחל (ולעיתים גם על ידי רוח) ,השוקעים במקורות מים בהם
תנועת הגלים חלשה .לפי עיקרון האחידות ,העובדה שהיום אנו מוצאים חלקיקי
סלעים בתוך הנחל המוסעים לעבר ים המלח ושוקעים בו ,נסיק כי כך גם קרה בעבר"
( ,HZתשע"ד).

בספירלת הפיתוח הקודמת הוצע לייצג בצורה מפורשת את מרכיב הסיבתיות בדפי הפעילות.
אמנם ,בשנתון תשע"ד הדבר חיוני פחות ביחס לנוכחותו של מרכיב הסיבתיות בטיעון אולם הוא
יכול לסייע באיכות ניסוחו של מרכיב זה (הכללתו של עקרון האחידות) .חזרה לניסוח גרפי ורק
אחריו מעבר לניסוח מילולי ,כפי שהוצע בספירלת הפיתוח הקודמת ,יכול לסייע ביצירת הקשר בין
הרצפים הלוגיים של סלע החרסית וסלע הגיר והכללתו של עקרון האחידות בתוך הטיעון.
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 .1.2.2.2.2היווצרותו של סלע הקרטון הארגוניטי
הקדמה כללית לגבי טיעון זה מופיעה בספירלת הפיתוח הקודמת סעיף  2.3.0.3.3עמ' .000
הערכת מרכיבי הטיעון בשנתון תשע"ד והשוואתם לשנתון תשע"ג מופיעה בטבלאות .5.62
טבלה  :5.62הערכת מרכיבי הטיעון ( )%לגבי הקרטון הארגוניטי מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה
שלישית (תשע"ד) ) ,(N=24וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=25

מרכיבי הטיעון
תצפיות

מסקנות

סיבתיות

הופעה
ניסוח טוב
תצפית שדה
תצפית שדה ומעבדה
תצפית מעבדה
הופעה
ניסוח טוב
ניסוח כללי
ניסוח ספציפי
הופעה
ניסוח טוב
נימוק מסוג הסבר
נימוק מסוג ראיה
הופעת שני תכני מידע נוסף
רצף לוגי הכולל תוכן מידע נוסף 0
רצף לוגי הכולל שני תכני מידע נוסף

טיעון טוב
רצף לוגי הגיוני

מקרה חקר קרטון ארגוניטי
דוח תשע"ד
דוח תשע"ג
011
12
011
011
8
00
58
26
33
26
011
011
12
16
33
26
23
31
83
58
61
02
20
011
53
00
01
11
011
01
61
05
83
22

הטיעון לגבי סלע הקרטון הארגוניטי הופיע ב 16%-מהדוחות.
בכל הטיעונים הופיעו תצפיות ,כולן היו נכונות .תצפיות המתארות תצפית שדה והגדרה במעבדה
הופיעו ב 58%-מהטיעונים ( 05מתוך  )62ביחס ל 26%בשנתון תשע"ג .תצפיות המתארות רק הגדרת
מעבדה הופיעו ב 33%-מהטיעונים ביחס ל 26% -בשנתון תשע"ג .שני הניסוחים הוערכו כמושלמים
אולם הופעת שני תכנים שונים בתצפית מעידה על הבנה מורכבת יותר לגבי מרכיבי הטיעון :תצפית
יכולה לכלול יותר ממרכיב תוכן אחד .הבנה זו הייתה בולטת יותר בטיעונים שנוסחו בשנתון
תשע"ד.
בכל הטיעונים הופיעו מסקנות 12% ,מהן נוסחו נכונה .ב 2-טיעונים המסקנה כללה שני תכנים
שונים (קבוצה ג'ו-ד') ולכן מספר התכנים שהופיעו ב 62-הטיעונים היו  .31התפלגות תכני המסקנות
היה שונה משנתון תשע"ג (טבלה  .)5.60מסקנה א' (חיבור חדש של מינרלים) לא הופיעה כלל
בטיעונים משנתון תשע"ד .מסקנות ב (התאדות) ,ג (אידוי  51%מגוף המים) ,ו-ד (היווצרות בשכבה
העליונה של גוף המים ,שקיעה והרבדה) הופיעו כל אחת בשליש מהטיעונים .מסקנה ג' (אידוי 51%
מגוף המים) מופיעה בטיעונים משנתון תשע"ד פי שניים מהופעתה בטיעונים משנתון תשע"ג.
בהתאם לכך  23%מהמסקנות התייחסו למקרה החקר הספציפי של הקרטון הארגוניטי הבונה את
תצורת הלשון באזור ים המלח (מסקנות ג ו-ד) בניגוד ל 31%-מסקנות כאלה בשנתון תשע"ג).
התאמת תהליך החקר לשטח הייתה גבוהה יותר בשנתון תשע"ד.
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טבלה  :5.60התפלגות ( )%תוכן המסקנות בטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי מכללת  ,HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=30וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=33

שנתון

קבוצה א

תשע"ג

08

תשע"ד

חיבור חדש של
מינרלים

-

קבוצה ב
התאדות

קבוצה ג

אידוי  15%מגוף
המים

קבוצה ד

היווצרות בשכבה
העליונה

מסקנה לא
נכונה

25

05

05

2

33

33

31

3

מרכיב הסיבתיות הופיע ב 83%-מהטיעונים ( 61מתוך  .)62בטיעונים אלה נמצא רצף לוגי הגיוני.
בהתאם להתפלגות השונה של המסקנות גם התפלגות תכני המידע הנוסף שהופיעו בתוך מרכיב
הסיבתיות הייתה שונה בשני השנתונים (טבלה  .)5.68בסה"כ הופיעו בכל הטיעונים  38תכנים של
מידע נוסף:
טבלה  : 5.68התפלגות ( )%תוכן המידע הנוסף בטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי מכללת  ,HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=38וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=45

שנתון
HZ
HZ

תשע"ג
תשע"ד

מידע נוסף 1
מנגנון היווצרות
20
0

תוכן מידע נוסף
מידע נוסף 1
ניסוי מעבדה
20
51

מידע נוסף 2
תצפית בים המלח
01
23

מידע נוסף  6ו 3-הם השכיחים ביותר בשנתון תשע"ד .מידע נוסף  0הופיע ב 3-טיעונים בלבד והיה
משולב בתוך מידע נוסף  .6כל ההצדקות התבססו על תצפיות ולכן הנימוקים היו בכל הטיעונים
מסוג ראיות.
"תצפית :בניסויי מעבדה רואים כי הסלע הבהיר מתאים להגדרה של סלע הקירטון,
אולם בנוי מגבישי ארגוניט ולא מכיל מאובנים זעירים של בעלי חיים.
הצדקה .0 :תצפית 0121 -גיאולוגיים בים-המלח ראו שכבה לבנה על ים המלח,
גבישים קטנים ,ולאט לאט שוקעים על גבי הקרקעית .גבישי ארגוניט נוצרים על פני
האגם ושוקעים בקרקעית.
 .6תצפית -מחקר במעבדה -לקחו מים מים התיכון ואידו אותם עד הסוף ,מים לא
מזוקקים וביניהם יסודות מפוזרים שמגיעים למים כתוצאה מבלייה -חימום ואידוי
עד הסוף ואז המים יוצאים והיסודות האחרים נשארים ,אידוי חלק מהמים יגרום
לריכוז היסודות האחרים .כשחצי מכמות המים( )51%התאדו התחילו לשקוע גבישים
של ארגוניט(סידן ,פחמן וחמצן) ,כש 01%מהמים התאדו התחילו לשקוע גבישים
מהמינרל גבס ,המשיכו עוד וב 11%אידוי התחילו לשקוע גבישים של מלח המאכל-
נתרן ,כשכל המים התאדו שקע סילביט וקרנליט .כאשר היסודות הגיעו לנקודת
רוויה ,שהיסודות היו מספיק קרובים כדי להתגבש נוצרים הגבישים .החוקרים ניסו
זאת פעמים רבות ותמיד התגבשו ממי הים אותם מינרלים ובאותו סדר ,ובנוסף עפ"י
'עיקרון האחידות' ניתן לומר כי כך זה קרה גם בעבר.
מסקנה :לכן ,ניתן להסיק כי כמו שהיום כך נוצרים ב 51%אידוי של גוף מים גבישי
ארגוניט ,כך גם בעבר נוצרו סלעי הארגוניט כאשר היה  51%אידוי של גוף המים
במקום" (אביבה ,HZ ,תשע"ד).

סטודנטים משנתון תשע"ד לא התנסו במקרי חקר העוסקים בנושאים גיאוכימיים ולא ניסחו
נימוקים מסוג הסבר ולכן בכל הטיעונים הופיעו נימוקים מסוג ראייה המתבססים על המידע הנוסף
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שהופיע בדפי הפעילות .נימוקים אלו יוצרים קשר לוגי ברור וחזק בין התצפית למסקנה ואיכותם
גבוהה מטיעונים המתבססים על מידע נוסף  . 0הפעילות העוסקת בהבניית טיעון מדעי ,שעוצבה
מחדש בספירלת הפיתוח הנוכחית ,אפשרה בניית טיעונים מסוג ראייה בעלי איכות גבוהה יותר.
חלוקת הטיעונים על סמך מספר תכני המידע הנוסף המופיעים בתוך מרכיב הסיבתיות מראה כי
ב 61%-מהטיעונים ( 2מתוך  )61מרכיב הסיבתיות כלל תוכן מידע נוסף אחד .טיעונים אלו הם בעלי
רצף לוגי הגיוני היוצר מבנה פשוט.
ב 81%-מהטיעונים ( 02מתוך  )61הופיעו שניים או שלושה תכנים של מידע נוסף ,בכולם מופיע
הצירוף של תוכן מידע נוסף  6ו( 3-ב 3-טיעונים מופיע גם מידע נוסף  .)0בשניים הופיע רצף לוגי
הכולל את כל תכני המידע הנוסף עליהם התבססה מסקנה בעלת מבנה מורכב (כוללת בתוכה
מסקנה מקבוצה ג' ו-ד') .בטיעונים אלו לא הופיע עקרון האחידות ולכן הם אינם מושלמים .אחד
מהם נוסח על ידי רווית.
" ...כאשר התאדו כמחצית ממי הים ,התגבש הארגוניט והחל לשקוע על קרקעית
הימה בצורה אופקית לפי חוק השיכוב" (רווית  ,HZתשע"ד).

בשאר הטיעונים ( 02מתוך  )02הופיע רצף לוגי הגיוני בין התצפית למסקנה אולם רצף זה כלל תוכן
בודד של מידע נוסף (ציטוט של אביבה למעלה) ולכן טיעונים אלה הם בעלי מבנה פשוט .רק 01%
מהטיעונים ( 6מתוך  )61היו בעלי מבנה מורכב .הופעתם של מספר תכנים של מידע נוסף מעידה
אולי על שלב מעבר לכתיבה מורכבת .ב 0-טיעונים הופיע עקרון האחידות ולכן רק הם היו משולמים
(.)61%
מודל החשיבה של הטיעון המדעי נבנתה על ידי הסטודנטים על סמך טיעון פשוט ,מבנה שלא
התאים לניסוחם של טיעונים מורכבים יותר .אסתר מתארת את הקושי שהיה לה בארגון מרכיבי
הטיעון לאור מודל החשיבה של הטיעון הפשוט:
"היו כמה דברים שפתאום התלבטתי .דברים שהם כמה שלבים .הכי הסתבכתי בשלב
של בית הערבה שזה מלא מלא תהליכים וזאת כבר מסקנה אבל מסקנה שנמצא
בהצדקה.. .בכל הדברים האלה זו התחנה שהכי לא הייתי סגורה עליה .כן יש משהו
שתסכל אותי בקטע הזה .שממש הבנתי את זה ממש הרגשתי שהבנתי את זה ,זה היה
לי מגניב...מה קרה ואיך קרה ומה היה אחרי ומה הוביל למה .וכאילו הסתבכתי באיך
לכתוב את זה .בסדר זו מסקנה שהגיעה מהניסוי הזה ואז עשו ניסוי וזה הצדיק את
זה אבל זה לא המסקנה הסופית ,זה היה לי קצת קשה .אמרתי או קי .זה באמת היה
לי הכי נוח ,תצפית אני יודעת מה רואים זה התצפית ,אחר כך המסקנה אני יודעת
שזה השכבות ואז את כל השאר הכנסתי בהצדקה למרות שגם בה היו שלבים והיו
מסקנות בעקבות ניסויים" (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

גם רווית התלוננה על קושי דומה על אף שהצליחה לנסח מסקנה המבטאת יכולת סינתזה של
מרכיבי המידע הנוסף:
"היו כל כך הרבה גורמים שכבר לא ידעתי איפה לסדר אותם" ( ,HZתשע"ד).

קיים פער בין הטיעונים המושלמים משנתון תשע"ג ( )05%ביחס לשנתון תשע"ד ( .)61%פער גדול
יותר קיים בין הרצף הלוגי ההגיוני של שני השנתונים 83% :מכלל הטיעונים בשנתון תשע"ד (61
מתוך  )62ביחס ל 22%-בשנתון תשע"ג ( 06מתוך  .)62הופעתם של מספר תכני מידע נוסף בתוך
מרכיב הסיבתיות הופיע ב 26% -מהטיעונים בשנתון תשע"ד ( 02מתוך  )62ביחס ל 38% -משנתון
תשע"ג ( 01מתוך  .)62הערכים הגבוהים שהתקבלו בשנתון תשע"ד ביחס לאלו של תשע"ג מעידים
על הבנה נרחבת יותר לגבי מהותו של הטיעון המדעי בשנתון זה .בשני השנתונים קיימת נטייה
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לניסוח טיעון בסיסי בו הרצף הלוגי כולל שלושה מרכיבים בעלי תוכן בודד .שני טיעונים מורכבים
הופיעו בשנתון הנוכחי .הצדקה המורכבת משני תכנים של מידע נוסף והיכולת לבצע סינתזה
ביניהם היא הבסיס לניסוח טיעון מורכב .יכולת זו נמוכה בשני השנתונים.
יתכן ,ויש לשכלל בצורה הדרגתית את מודל החשיבה והרפלקציה הגרפית שלו ,ממודל פשוט
למורכב דרך הבניה מטה אסטרטגית מפורשת בתהליך תלת שלבי (הדגמה-הכללה-יישום) ,בדומה
להבניה שנעשתה ביחס לטיעון פשוט .הבנייה הדרגתית זו תאפשר ניסוחם של טיעונים מורכבים.
 .1.2.2.2.1היווצרות תצורת הלשון
הקדמה כללית לגבי טיעון זה מופיעה בספירלת הפיתוח השנייה סעיף  2.3.0.3.2עמ' .002
הערכת מרכיבי הטיעון והשוואתם לשנתון תשע"ג מופיעים בטבלה .5.61
הטיעון לגבי מיקומה הכרונולוגי של תצורת הלשון (והטיעונים לגבי היווצרותם של סלע החרסית
והקרטון הארגוניטי) הופיע בדוחות משנתון תשע"ד תחת הכותרת" :היווצרות אגם הלשון" ולא
תחת הכותרת "היווצרות תצורת הלשון" כפי שהופיע בדוחות משנתון תשע"ג .הכותרת השונה
הובילה לניסוח שונה של הטיעונים משנתון תשע"ד ביחס לשנתון תשע"ג ,כפי שיתואר בהמשך.
הטיעון הופיע ב 52%-מהדוחות בהגשה ראשונה וב 21%-מהדוחות בהגשה שנייה ( 08מתוך .)62
ערכים אלו הם הנמוכים ביותר ביחס להופעתם של טיעונים אחרים בדוח (טבלה  5.30עמ'  .)012גם
בשנתון תשע"ג אחוז ההופעה של טיעון זה היה הנמוך ביותר ביחס לטיעונים האחרים אולם גבוה
ביחס לשנתון תשע"ד ( .)01%קיים פער בין אחוז הטיעונים המתארים את התהליך המאפיין שלב
זה (היווצרות תצורת הלשון )011% ,לעומת מיקומו בסדר האירועים ( )01%בדומה לשנתון הקודם.
טבלה  :5.61הערכת מרכיבי הטיעון ( )%בטיעונים לגבי מיקומה של תצורת הלשון מכללת  ,HZספירלת
פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=26וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=26

מרכיבי הטיעון
הופע הטיעון בדוחות
תת טיעון 0
 6תתי טיעונים
 3תתי טיעונים
סה"כ מס' תתי טיעונים
הופעת שלושת מרכיבי הטיעון
תצפית נכונה
מסקנה נכונה
סיבתיות נכונה
סיבתיות מבוססת על טענה 0
סיבתיות מבוססת על טענה 6
טיעון לא רלוונטי
רצף לוגי הגיוני
טיעון מושלם

HZ

תשע"ג

03
53
26
5
61
58
13
01
55
60
01
30
53
20

HZ

תשע"ד

21
20
68
2
65
8
83
83
06
00
06
-

ב 20% -מהדוחות ( 06מתוך  )08הופיע תת טיעון בודד (איור .)5.02
"כיצד אנו יודעים שדווקא עכשיו הגיע השלב של היווצרות האגם? על מנת שייווצר
אגם צריך להיות ניקוז של נחלים ,לכן היווצרות האגם מגיעה אחרי שלב התחתרות
הנחל" ( ,HZתשע"ד).
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איור  : 5.02ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר את שלב היווצרותו של אגם הלשון בסדר האירועים .לטיעון
מבנה של טענה הנתמכת על ידי נימוק.

ב 68%-מהדוחות ( 5מתוך  )08הופיעו שני תתי טיעונים ובדוח אחד הופיעו שלושה תתי טיעונים
(איור  . )5.05בסך הכל הופיעו בדוחות  65תתי טיעונים.
"הנחלים הם מקור ההזנה של האגם  +חלק מהשכבות נוצרו מהיסעים של הנחל ולכן
אגם הלשון נוצר לאחר התחתרות הנחלים.
אגם הלשון נוצר גם לאחר הבקע מפני שהיה צריך להיות מקום נמוך שאליו יתחתרו
הנחלים ולכן רק אחרי הבקע הוא הפך לכזה" ( ,HZתשע"ד).

איור  :5.05ייצוג גרפי של טיעון מדעי המתאר את שלב היווצרותו של אגם הלשון.

מלבד טיעון אחד בו הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון בכותרות ,מבנה הטיעונים בדוחות כלל מסקנה
המלווה בנימוק (נימוק מסוג הסבר) .הנימוקים נוסחו בצורה מקוצרת .ב 06%-מהטיעונים נמצא
רצף לוגי נכון ( 03מתוך  .)08לעומת הכתיבה המפורטת שהופיעה בטיעונים לגבי היווצרות סלע
הקרטון הארגוניטי ( 83%מהם בעלי רצף לוגי נכון ,טבלה  ,)5.62הטיעונים הנוכחיים נוסחו
בתמציתיות רבה .יתכן ומיקומו בסוף השלב המתאר את היווצרות אגם הלשון וכולל שלושה
טיעונים שונים (היווצרות סלע חרסית ,היווצרות סלע הקרטון הארגוניטי ,היווצרות אגם הלשון)
גרם לניסוחו המקוצר.
בכל הטיעונים הופיעו מסקנות 83% ,היו נכונות ( 05מתוך  .)08התפלגות תוכן המסקנות שהופיעו
בתתי הטיעונים ( )63מופיעה בטבלה  .5.31מסקנה ( 3לאחר התחתרות הנחלים) היא השכיחה
ביותר ואחריה מסקנה ( 6לאחר השבירה) .מסקנות אלה מהוות  12%מכלל המסקנות שהופיעו
בתתי הטיעונים ומבוססות על "טענה  "0הממקמת את שלב התחתרות הנחלים לפני שלב היווצרות
אגם הלשון .התפלגות זו שונה מאוד משנתון תשע"ג שם הופיעו רק  22%מתתי הטיעונים
המבוססים על טענה זו.
הנימוקים למסקנות ( 6היווצרות לאחר השבירה) היו דומים לאילו שהופיעו בשנתון תשע"ג
(איורים  2.62ע"מ  000ו 2.60-ע"מ  )008אולם עבור מסקנה ( 3לאחר התחתרות הנחלים) הופיעו
בשנתון תשע"ד שני נימוקים שונים :נימוק אחד ( )62%הופיע גם בשנתון הקודם ומבוסס על תהליך
היווצרותו של סלע החרסית .הנימוק השכיח ביותר ( )32%שהופיע רק בשנתון הנוכחי מצדיק את
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היווצרותו של אגם הלשון לאחר התחתרות הנחלים בכך שהנחלים הם המקור למי האגם (איור
 5.02ו.)5.05-
טבלה  : 5.31התפלגות ( )%תוכן המסקנות בתתי הטיעונים לגבי מיקומה של תצורת הלשון ,מכללת ,HZ
ספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=25וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).)N=28

מסקנה
 0לאחר הקימוט
 6לאחר השבירה
 3לאחר התחתרות הנחלים

תשע"ג

תשע"ד

52
61
08

2
36
21

הטיעון הממקם את היווצרות תצורת הלשון /אגם הלשון אחרי שלב התחתרות הנחלים הוא
המדויק ביותר משום שהוא השלב הקודם לו בסדר האירועים .בשני השנתונים נוסחו כל תתי
הטיעונים במהלך הסיור אולם בשנתון תשע"ד בחרו רוב הסטודנטים מבין כל תתי הטיעונים
בטיעון המדויק ביותר .נראה שבחירה זו קשורה ב"חבל האירועים" .במהלך הסיור מיקומה של
כרטיסיה זו השתנה מספר פעמים משום שמיקומה הפיזי של התחנה בה שוחזר אירוע זה הקדים
את מיקומו הכרונולוגי בסדר האירועים .בכל פעם ששונה מיקומה של הכרטיסייה נבנה תת טיעון
המנמק מיקום שלב זה ביחס לשלבים שלפניו .מיקומה הסופי של הכרטיסייה (לאחר שלב
התחתרות הנחלים) נקבע בסוף הסיור ,לאחר סיום תהליך החקר בכל התחנות והמחיש בצורה
ברורה את מיקומה הנכון ביחס לשלב שלפניה .דבר זה השפיע גם על עריכת האירועים השונים
בתוך דוחות הסיור :ב 011%-מהדוחות משנתון תשע"ד מופיע שלב המכונה "התחתרות נחלים"
לפני שלב "היווצרות אגם הלשון" לעומת  30%בלבד מהדוחות בשנתון תשע"ג בהם הופיע סדר זה.
בכל שאר הדוחות משנתון תשע"ג ( )22%הופיע שלב היווצרות תצורת הלשון מיד לאחר שלב
השבירה" .חבל האירועים" סייע בניסוח טיעון איכותי יותר.
בשלושה טיעונים ניתן היה למצוא מבנה מורכב (איור  )5.05אולם בשל הניסוח המקוצר טיעונים
אלו לא היו מושלמים .שאר תתי הטיעונים ( 63מתוך  )62היו בעלי מבנה פשוט .ב 00%-מהדוחות
הופיעו טיעונים לא רלוונטיים ( 3מתוך  )08ביחס ל 30%-בספירלת הפיתוח הקודמת ( 00מתוך .)31
רצף לוגי הגיוני נמצא ב 06%-מהטיעונים בשנתון תשע"ד לעומת  25%בשנתון תשע"ג (טבלה )5.61
ומעיד על הבנה נרחבת יותר לגבי מהותו של הטיעון המדעי בקרב סטודנטים משנתון זה .יחס דומה
נמצא גם בטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי (טבלה  .)5.62מספר הטיעונים בהם הופיע יותר מתת
טיעון אחד גבוה בשנתון תשע"ג משנתון תשע"ד .הסיבה לכך קשורה באחוז הגבוה של טיעונים
המבוססים על טענה ( 6תצורת הלשון נוצרה לאחר כל השלבים הקודמים) שהיא פחות מדויקת
מטיעון המבוסס על טענה ( 0לאחר התחתרות הנחלים) ולאו דווקא על יכולת ניסוח גבוהה יותר.
 .1.2.2.1תרומתו של הסיור לתהליך הלמידה
בחינת המשובים וניתוח ראיונות העומק שבוצעו בתום תהליך הלמידה מגלים מספר היבטים
חשובים שהפכו את הסיור עבור סטודנטים רבים לנדבך משמעותי בפיתוח החשיבה הטיעונית:
תהליך החקר שבוצע בשטח סיפק תחושת רלוונטיות להגדרת מרכיבי החקר ,תהליך החקר עצמו
והצורך בטיעון המדעי.
סטודנטים מציינים את חשיבותה של התצפית המוחשית בשטח כמעוררת את שאלת החקר:
"כשאתה רואה דברים בעניים ולא מדבר חבורות ,אתה רואה את זה באמת...
השאלות זועקות לך מול העניים" ( ,HZתשע"ד).
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"פתאום הבנתי מה אנחנו עושים .למה זה משמעותי .פתאום התעוררה השאלה
באמת...פתאום את לא לומדת בתיאוריה שיש שכבות אופקיות ,אני רואה את מצוק
ההעתקים ,אני רואה דברים" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

השאלה הרלוונטית עוררה עניין ובעקבותיה החל תהליך חקר אישי .סיכומו במליאה עורר דיון
טיעוני במהלכו הועלו השערות שנתמכו בנימוקים שונים .הצורך במסקנה המלווה בנימוק כדי
לתמוך בדעה המוצגת במהלך הדיון הבהיר בצורה ברורה וחד משמעית את מהותו וחשיבותו של
הטיעון המדעי.
הילה ,תארה את תרומתו של הסיור להבנת מהותו של הטיעון המדעי אולם כפי שנאמר כבר ,לא
הצליחה בניסוח טיעונים מדעיים בדוח הסיור:
"הייתה לי מסקנה ,היה לי איזה ים המלח שאני צריכה להסביר אותו אני רציתי לדעת
איך זה עובד ואם אני באמת רוצה לדעת איך זה עובד אז אני מעלה השערות .יש שיח
על השטח על מה שעשינו עכשיו...התחתרות נחלים יש רק ביבשה אז הים כבר לא היה
פה...יש ת'סיפור הזה שבסוף צריך להרכיב אותו ...אם ההצדקה לא ישבה לי טוב ,אם
לא יכולתי לנמק את זה בעצמי ,לא הייתי מסכימה שהכרטיס הזה יעמוד פה ...פתאום
כשאני רציתי לדעת מה זה הטיעון המדעי ,אז זה אחרת ...הסיור בסוף עשה כזה יישור
קו כאלו הבנתי מה עשיתי כל השנה" (הילה ,HZ ,תשע"ד)

אביבה מתארת חשיבותו של דוח הסיור בפיתוח החשיבה הטיעונית שלה:
בהתחלה לא הצלחתי להבין למה אנחנו צריכים את זה .למה לא עדיף שנדע מה אנחנו
עושים מבחינת תהליכים .מהר מאוד הבנתי שזה חשוב ,אבל כשהגענו לדוח של הסיור
הבנתי עד כמה .זה הרגיש לי כאלו כמו שאתה לוקח פרק בהיווצרות של דבר ואתה
שוחה בו כי אתה מכיר את שלושת הדברים האלה .אתה מסדר שת שלושת הדברים
האלה וזהו .יכול להיות ששכחתם את התהליך באמצע .ברגע שיש לך את שלושת
הדברים האלה הם מספקים .זה עונה על זה וזה על זה וזהו ,הוכחת" (אביבה,HZ ,
תשע"ד).
הסיור ייצר תחושת רלוונטיות גם ביחס לידע שנרכש תוך כדי תהליכי החקר בכיתה ויושם בסיור:
"למה היה לי משמעותי? כי לקחנו את כל החומר שלמדנו ושמנו אותו בתוך הדברים"
(אביבה ,HZ ,תשע"ד).

שלוש סטודנטיות כתבו במשוב כי במהלך הסמסטר הן היו "אבודות" אולם הסיור סייע להן בהבנת
מהלכו של הקורס כולו:
"הצלחתי לראות את ההתקדמות רק כאשר עשינו את הסיור בסוף הקורס .זה היה
שלב חשוב אבל היה לי חבל שבמהלך הסמסטר הייתי קצת אבודה" ( ,HZתשע"ד).

סטודנטים שהצליחו בביצוע הסינתזה בין השלבים השונים מדווחים על תחושת סיפוק והנאה
מתהליך החקר שבסופו הצליחו לראות תמונה כללית.
"פתאום הכל התיישב לי .פתאום הבנתי למה בקורס נגענו בנקודה כזאת ,בנקודה
כזאת ,פתאום את רואה רצף ...פתאום זה חיבר לי את הכל .כאילו בקורס למדנו
בנקודות :למדנו על סלעים מכילי מאובנים ,למדנו על סביבת היווצרות של זה ,סבבה.
אבל בסיור זה כאילו תפר את זה .פתאום הבנתי שזה מאוד משנה מה קרה ואיך הגיר
נוצר ומה אנחנו לומדים .הרגשתי שמגניב לגלות ,פתאום חסר משהו ,אה עכשיו אנחנו
מבינים למה צריך ת'שבר...פתאום אתה מבין תהליך שלם שקרה במקום מסוים"
(אסתר ,HZ ,תשע"ד).
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עבור סטודנטים אחרים ,אותר בדוח הסיור קושי בניסוחם של טיעונים מדעיים .במספר מקרים
הודו סטודנטים אלו כי נעזרו בדוחות של סטודנטים אחרים.
שיר חוותה תחושת הנאה בסיור אולם מתארת קושי בניסוח הטיעונים המדעיים .לצורך כתיבת
הדוח היא נעזרה בדוחות אחרים ורק לאחר הגשת הדוח בפעם השלישית הטיעונים נוסחו כראוי.
"בסיור נהניתי מאוד .אני מאוד אוהבת היסטוריה ולוגיקה ואיך דברים קרו ומה
קורה פה ומה קרה אחרי מה ,זה מגניב אותי אני מתה על זה...וברגע שזה מגיע לכתוב
בדוח ..את ראית מה היו הטעויות שלי...בדקדוק של המילים באיך כותבים ...מה
שמאוד עזר לי שאת כתבת כל טעות שהייתה ,הייתה הערה ,בקשתי מבנות אחרות
דוחות ,לראות איך אמורים לכתוב" (שיר ,HZ ,תשע"ד).

סיכום הממצאים משלב זה מופיעים בטבלה .5.30
טבלה  : 5.30הופעתם והערכתם ( )%של הטיעונים שהופיעו בדוחות מספירלת הפיתוח וההערכה השלישית
(.)N=26
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*ערכים בסוגריים מרובעות מציינים טיעונים בהם נמצא רצף לוגי נכון אולם הטיעונים לא היו מושלמים.
** טיעון רגיל וטיעון הבנוי ממסקנה ונימוק

 .1.2.2.1סיכום
 01%מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעון פשוט הבנוי משלושת מרכיבי הטיעון אשר ביניהם קיים
רצף לוגי הגיוני .ערך זה חושב על סמך דוחות בהם הופיעו לפחות  2טיעונים מתוך  2בהם נמצא
ניסוח מושלם או רצף לוגי הגיוני .כ 81%-מהטיעונים כללו את שלושת מרכיבי הטיעון ,דבר המעיד
על הבנה נרחבת לגבי הטיעון המדעי .המגמות הכלליות שתוארו בסיכום ספירלת הפיתוח הראשונה
נכונות גם לגבי ספירלת הפיתוח השנייה :ממוצע התצפיות הטובות שהופיעו בטיעונים הוא,12% -
ממוצע המסקנות הטובות הוא  11%וממוצע מרכיב הסיבתיות הוא  .26%ניסוח מרכיב הסיבתיות
הוא הבעייתי ביותר והוא המגביל את איכות הטיעונים הטובים אולם ניסוח חוזר של רצפים לוגיים
דומים משפר מאוד את איכות ניסוחו .ב 16%-מהדוחות ( 62מתוך  )62הופיעו טיעונים פשוטים ורק
ב 6-דוחות הופיע טיעון מורכב (קרטון ארגוניטי) .סטודנטים דווחו על קושי בארגון מרכיבי החקר
במקרים של טיעונים מורכבים .הנטייה אצל רוב הסטודנטים היא לנסח טיעון בסיסי ,כלומר ,טיעון
הבנוי משלושה מרכיבים הכוללים תוכן אחד בלבד .גם בטיעונים בהם הופיעו בתוך מרכיבי הטיעון
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יותר מתוכן אחד ,הרצף הלוגי כלל רק אחד מהם .נטייה זו גרמה להשמטת מרכיבים החיוניים
לבניית רצף לוגי מושלם למשל השמטת עקרון האחידות .דמיון בין רצפים לוגיים זוהה רק ביחס
לטיעונים בעלי מבנה בסיסי .מודל החשיבה של הטיעון הפשוט אינו תומך בניסוחם של טיעונים
מורכבים וקיים צורך להבנותו בצורה מדורגת באותה דרך בה נבנה מודל החשיבה הפשוט (הבנייה
מטה-אסטרטגית מפורשת תלת שלבית) .כמו כן ,נדרשת עדיין התייחסות מפורשת למרכיבי הטיעון
ותוכנם בדפי הפעילות כדי ליצור רצפים לוגיים מושלמים ,דבר הבולט בעיקר ביחס להשמטת
עקרון האחידות .כמו כן ,חזרה לניסוח גרפי קודם לניסוח המילולי יכול לגלות דמיון בין רצפים
לוגיים דומים ולנסחם בצורה מושלמת.
ניתן להצביע על שיפור במספר פרמטרים ביחס לסטודנטים ממכללת  HZבין שנתון תשע"ד לשנתון
תשע"ג 01% :מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעון פשוט הבנוי משלושת מרכיבי הטיעון אשר ביניהם
קיים רצף לוגי הגיוני ביחס ל 25%-משנתון תשע"ג .כ 81%-מהטיעונים כללו את שלושת מרכיבי
הטיעון ביחס ל 21%-בספירלת הפיתוח הקודמת .גם בשנתון זה כמו בשנתון תשע"ג ,לא כל
הסטודנטים המוגדרים כמצטיינים נכללים בקבוצה זו ( 2מתוך .)1
טבלה  :5.36הערכת הטיעונים הטובים ( )%שהופיעו בדוחות הסיור ,מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה
שלישית (תשע"ד) ) ,(N=26וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).)N=26

נושא הטיעון

רצף לוגי נכון
טיעון טוב
תשע"ג תשע"ד תשע"ג תשע"ד
00
88
00
88
26
60
26
60
16
15
16
15
28
52
32
26
83
26
61
02
*06
53
20

גיר
קרטון
קרטון כרונולוגי
חרסית
קרטון ארגוניטי
תצורת הלשון כרונולוגי
*כולל טיעונים בהם הופיע טענה ונימוק
הבנת מהותו של הטיעון כמבנה היוצר רצף לוגי בין שלושת מרכיביו השתפרה בשנתון תשע"ד ביחס
לשנתון תשע"ג .דבר זה בא לידי ביטוי באחוז גבוה יותר של רצפים לוגיים הגיוניים בכל הטיעונים
מלבד סלע הגיר .הפער הקיים בשנתון תשע"ג בין הטיעונים ששוכתבו (גיר ,קרטון וצור) לבין
הטיעונים שנוסחו בפעם הראשונה בדוחות הסיור (קרטון ארגוניטי ,תצורת הלשון) אינו קיים
בשנתון תשע"ד ומעיד על היכולת לבנות רצף לוגי ללא קשר להכרות עם רצפים לוגיים קודמים.
פער דומה ביחס לניסוח רצף לוגי נכון בין שני השנתונים דווח לגבי טיעונים קודמים (סלע גיר טבלה
 5.06עמ'  000וסלע קרטון טבלה  5.05עמ'  )002שהופיעו בתרגילים .היכולת לנסח רצפים לוגיים
המתארים טיעונים מדעיים טובים קשורה כנראה לפעילות ההבניה המטה-אסטרטגית שעוצבה
מחדש בספירלת הפיתוח וההערכה הנוכחית (נספח  .)01בשנתון תשע"ד הופיעו טיעונים מסוג
ראייה לגבי מיקומה הכרונולוגי של תצורת הלשון ובשנתון תשע"ג לגבי סלע הקרטון הארגוניטי.
הטיעון לגבי הקרטון הארגוניטי בשנתון תשע"ד היה בעל רצף לוגי חזק.
ניסוח הטיעונים בכותרות הופיע בשנתון תשע"ד ב 51%-מהטיעונים ביחס ל 35%-בשנתון תשע"ג.
לא נמצא קשר ישיר בין איכות הטיעונים לצורת הצגתם בשני השנתונים .ההבדלים בין טיעונים
המבוססים על מודל א' בשנתון זה לטיעונים המבוססים על מודל ב' בשנתון הקודם היטשטשו
בניסוחים החופשיים .למרות שני הממצאים שהוזכרו ,הצגה בכותרות מהווה פיגום יעיל
ורפלקציה עבור המורה והתלמיד לגבי הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו והיחס ביניהם
והם עדיפים ככל שרמת מורכבותו של הטיעון המדעי עולה.
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בשנתון תשע"ד נמצאה זיקה חזקה יותר לשטח .אחוז תצפיות השטח ביחס לתצפיות מעבדה היה
גבוה יותר בשנתון תשע"ד במקרה החקר של הקרטון הארגוניטי .מראיונות העומק עולה כי
הסטודנטים היו מודעים יותר לתרומתו החשובה של הסיור להבנת מהותו של הטיעון ומרכיביו
בשל הרלוונטיות של תהליך החקר שהתרחש בשדה .כמו כן ,הם מתארים תחושת הנאה וסיפוק
מהקשר שנוצר בין הנלמד בכיתה לשטח ומהצלחתם לבצע סינתזה בין כל המרכיבים בסיור
ובכיתה .חבל האירועים סייע בעריכה הכרונולוגית של דוח הסיור ואפשר פיגום לניסוח איכותי
יותר של הטיעונים המנמקים את הסדר הכרונולוגי של האירועים.
שינויים נו ספים בתהליך הלמידה ובעיצוב דפי הפעילות של דוח הסיור הוצעו בסיכום ספירלת
הפיתוח השנייה .יתכן ואלו יוכלו לשפר עוד יותר את הבנת מהותו של הטיעון המדעי ואיכות
ניסוחו ,דבר שצריך להיבדק בספירלת פיתוח נוספת.
הישגיהם של קבוצת הסטודנטים ממכללת  HZתשע"ד היו דומים להישגיהם של הסטודנטים
ממכללת  BGתשע"ג וגבוהים מאלו של שתי המכללות האחרות ( HZתשע"ג .)LF ,אולם בעוד ניסיון
לכתיבת טיעונים מורכבים הופיע ב 81%-מהדוחות שהוגשו ממכללת  HZתשע"ד כולם מבוססים
על דגם א' ,ב 6-הופיעה מסקנה מורכבת ,במכללת  BGכל הטיעונים שהופיעו היו פשוטים
ומבוססים על דגם ב'.

 .1.1ניתוח שאלוני פוסט
זיהוי מרכיבי החקר
ממוצע ציוני השאלון הבוחן את יכולת הזיהוי של מרכיבי החקר בשאלוני הפוסט וההבדלים בין
שאלוני הפרה לפוסט מופיעים בטבלה .5.33
טבלה :5.33ממוצע ( ,)%סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל שאלוני "מרכיבי החקר" שלב הפרה והפוסט
מכללת  ,HZספירלה שלישית ) ,(N=24וספירלה שנייה ( ,(N=18ספירלה ראשונה ).(N=14

ממוצע ציוני ממוצע ציוני
מכללה
Post
Pre
Std.
M Std. M
1.13 01.5
1.0 80
 HZתשע"ב 1.6 00
1.15 32.5
1.0 12
 HZתשע"ג 1.0 11
1.05 8.5
1.0 10
 HZתשע"ד 1.0 11
ל א נמצאו הבדלים בין תוצאות שאלוני הפרה והפוסט בספירלה הנוכחית ,זאת בניגוד לעלייה
מובהקת שנמצאה במכללה זו בשני השנתונים הקודמים .הערכים שהתקבלו גבוהים בצורה
S

P

מובהקת מאלו שהתקבלו בספירלת הפיתוח הראשונה (.)2=8.53, P=0.01
תפיסת למידה ומוטיבציה ללמידה
 .1.1.1.1הצלחה בלימודי המכללה
התפלגותן של הקטגוריות להצלחה שהופיעו בשאלוני הפוסט מופיעה בטבלה  .5.32הקטגוריות היו
זהות לאלו שהופיעו בשאלוני הפרה .רוב התשובות כללו יותר מקטגוריה אחת .הנתונים מייצגים
 60שאלונים ו 20-תשובות .הבדלים מובהקים נמצאו בין הערכים שהתקבלו בשאלוני הפוסט ביחס
לשאלוני הפרה בשנתון הנוכחי (.)2 = 31.67, P=0.01

712

טבלה  : 5.32התפלגות ( )%הקטגוריות להצלחה בתום לימודי המכללה שאלוני פרה ( )N=23ופוסט ()N=27

ספירלת פיתוח והערכה שלישית.

No.
0
6
3
2
5
2
0
8

קטגוריה להצלחה בתום לימודי המכללה
קבלת תואר ראשון/תעודת הוראה
סיום תואר ראשון בזמן
ממוצע ציונים גבוה
הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי
רכישת ידע
רכישת כלים
מעבר לתואר שני
הנאה ומיצוי עצמי מהלימודים

Pre
No.
6
3
1
03
02
8
6
01

%
1
03
31
50
01
35
1
23

Post
% No.
05
2
0
6
30 01
31 00
51 02
01 01
0
6
00
3

ההבדל המובהק שהתקבל קשור בהבדלים שהתקבלו עבור קטגוריה " ,2רכישת כלים" .קטגוריה
זו ( )01%היא הקטגוריה להצלחה המשותפת למספר הסטודנטים הרב ביותר ( 01מתוך  ,)60זאת
בניגוד ל 35%-בספירלת הפתוח הקודמת ( 8מתוך  .)63על פי הניסוחים שהופיעו בשאלונים עולה כי
קטגוריה זו מתייחסת לכלים להוראה רק במחצית מהשאלונים ( 1מתוך :)01
"הצלחה עבורי יהיה כאשר יהיה בידי כלים מעשיים ותיאורטיים לחינוך .כלומר לא
רק שיהיה בידי את החומר והידע הנצרך ,אלא גם את כלים פרקטיים לניהול כיתה,
חינוך כיתה וכל המשתמע מכך .הצלחה בסיום הלימודים הינו גמירת התואר הראשון
בהצלחה עם דירבון להמשך תואר שני" ( ,HZתשע"ד).
"קבלת תואר אקדמאי והעשרת הידע שלי בעיקר בתחום החינוך .שיהיה לי ידע וכלים
שיעזרו לי לחנך ובעבודה תכלס"( ,HZתשע"ד).

תפקידו של המורה המתלמד ,כפי שעולה מהשאלונים ,הוא לא רק לרכוש ידע אלא גם לרכוש כלים
להוראה .כלים אלו יאפשרו לו ,לדעתם ,להעביר ידע זה לתלמידים בצורה יעילה יותר.
לעומת זאת ,כמחצית מהסטודנטים ( 01מתוך  )01רואים את הצלחתם ברכישת כלים לחיים ,לאו
דווקא בהקשר לתפקיד חינוכי או בנוסף לתפקיד חינוכי:
"צבירת ידע והבנה נרחבת ויכולת ללמוד ולהעמיק בחומרים בעצמי" (רווית,HZ ,
תשע"ד).
"שאצא עם ידע וכלים לחיים" ( ,HZתשע"ד).

ב 3-שאלונים דרוגה הגבוה של קטגוריה זו תאם לשאלוני הפרה .דוגמא לכך הוא השאלון של רווית.
בקרב  0סטודנטים מיקומה של קטגוריה זו בשאלוני הפוסט היה גבוה בצורה מובהקת ביחס
לדרוגה הגבוה של קטגוריה ( 5רכישת ידע) בשאלוני הפרה 82% .מהסטודנטים ( 02מתוך  )01שראו
ברכישת כלים את הצלחתם בלימודי המכללה גם הצליחו ברכישת מיומנות כתיבת הטיעונים
המדעיים .הפער הגדול בהופעתה של קטגוריה ( 2רכישת כלים) בשאלוני הפוסט ( )01%ביחס לפרה
( )35%מעידה על שינוי בקרב חלק מהסטודנטים מתפיסת למידה ממוקדת מידע (רכישת מידע)
שאפיינה את תחילת תהליך הלמידה לתפיסת למידה להבניית הבנה (פיתוח מיומנויות) שאפיינה
את סופה.
"רכישת ידע" מופיעה ב 51%-מהשאלונים ומדורגת עדיין במקום גבוה יחסית .ערך זה נמוך מעט
ביחס לשאלוני הפרה ( .)01%גם בשנתון זה ,כמו בקודמים ,עולה כי "רכישת ידע" מתייחסת
לקטגוריות הנמוכות של תפיסת הלמידה על פי מערכת המיון של Marton, Dall´Alba, & Beat
) (1993והן :למידה כהוספת ידע ,למידה כיישום ידע ולמידה כהבנת ידע.
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הקטגוריה המדורגת במקום השלישי היא "ממוצע ציונים גבוה" ( )30%בדומה לשאלוני הפרה.
הקטגוריה המתייחסת להכשרה להוראה או תפקיד חינוכי מדורגת במקום הרביעי ( )31%בניגוד
למיקומה במקום השני בשאלוני הפרה .צרוף הניסוחים שהופיעו בקטגוריה "רכישת כלים" בהם
הייתה התייחסות לחשיבותה בתהליך ההכשרה להוראה עם קטגוריה זו מעלה את התפלגותה ל-
 .21%צרוף דומה הופיע ב 08% -משאלוני הפרה.
"הנאה ומיצוי עצמי מלימודים"" ,קבלת תואר ראשון /תעודת הוראה" ו"מעבר לתואר שני"
מדורגות אחרונות .קטגוריה ( 8הנאה ומיצוי עצמי מהתואר) נמוכה בצורה מובהקת ביחס לשאלוני
הפרה.
הקטגוריות שהוגדרו כהצלחה בלימודי המכללה יכולות לשקף את המוטיבציה ללמידה של
הסטודנטים .הקטגוריה "רכישת כלים" משקפת מוטיבציות לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית.
מוטיבציה זו בולטת יותר בשאלוני הפוסט ביחס לשאלוני הפרה .הקטגוריות "רכישת ידע"
ו"הכשרה להוראה או תפקיד חינוכי" ,משקפות מוטיבציות להפגנת יכולת ובמוטיבציה חיצונית על
אף שהאחרונה יכולה להיות מונעת בקרב חלק מהסטודנטים גם על די מוטיבציה לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית" .הנאה ומיצוי עצמי מהתואר" ,קטגוריה המייצגת מוטיבציה פנימית ,ירדה
בצורה מובהקת בין שאלוני הפרה לפוסט.
 .1.1.1.1מוטיבציה ללמידה ותפיסת למידה (עמדות)
דירוג הממדים המייצגים מוטיבציות ללמידה שהופיעו בשאלון העמדות מופיע בטבלה  .5.35לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין שאלוני הפרה לפוסט .למידה לשם הבנה נמצאת בראש הדרוג ואחריה
למידה לפיתוח מיומנויות (חשיבה והבעה) .למידה לסיפוק עניין וסקרנות ולמידה הישגית נמצאות
בתחתית הדרוג" .למידה לשם הבנה" משמעותה קליטת מידע ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בניתוח
ההסברים שהופיעו לגבי ממדים אלו בשאלון הבא (סעיף  .)2.6.5.3המוטיבציות המרכזיות המניעות
למידה ,על סמך שאלון העמדות ,הן מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית ומשקפות תפיסת
למידה ממוקדת מידע .שלא כמו בקטגוריות המייצגות הצלחה בלימודי המכללה בהן המוטיבציה
לפיתוח מומחיות בלטה יותר ביחס למוטיבציה להפגנת יכולת בין שאלוני הפרה לפוסט ,בשאלון
העמדות לא נמצא הבדל דומה.
טבלה  :5.35ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5משלב הפרה
והפוסט ( )N=24ספירלת פיתוח והערכה שלישית.

No.

ממד

0
6
3
2
5
2

למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

Pre
Std. M
1.0
3.6
1.5
2.6
1.2
3.0
1.0
3.2
1.8
3.2
1.2
3.1

Post
Std. M
1.8
3.3
1.5
2.3
1.2
3.3
1.2
3.2
1.0
3.5
1.0
2.6

S

P

6.5
23.5
3.0
33.5
60.5
50.1

1.12
1.11
1.62
1.60
1.23
1.16

השוואה בין שלושת השנתונים ממכללת  HZמופיעה בטבלה  .5.32ממד  ,6למידה לשם הבנה ,גבוה
בצורה מובהקת בשנתון תשע"ב ביחס לשני השנתונים האחרים .ממד ( 2למידה לפיתוח חשיבה)
נמוך בצורה מובהקת בשנתון תשע"ג ביחס לשנתונים האחרים.
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טבלה  :5.32ממוצע ,סטיית תקן ומבחן  Wilcoxonשל ממדי שאלון העמדות (סקלה  )0-5משלב הפוסט
מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה שלישית ) ,(N=27ספירלת פיתוח והערכה שנייה ) ,(N=20ספירלת
פיתוח והערכה ראשונה ).(N=10

No.

ממד

0
6
3
2
5
2

למידה הישגית
למידה לשם הבנה
למידה לשם סיפוק עניין וסקרנות
למידה לפיתוח החשיבה
למידה לפיתוח יכולות הבעה
תפיסת מסוגלות עצמית

Post
Post
Post
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
Std. M Std. M Std. M
1.8 3.3 1.5 3.0 1.5 3.5
1.5 2.3 1.5 2.0 1.2 2.0
1.2 3.3 1.5 3.5 1.0 3.6
1.2 3.2 1.0 3.6 1.0 3.0
1.0 3.5 1.1 3.2 0.1 3.0
1.0 2.6 1.8 3.8 1.2 2.1

2

P

3.21
8.53
6.02
5.28
0.52
3.62

1.05
1.10
1.32
1.15
1.25
1.01

 .1.1.1.2דרוג מטרות הלמידה
טבלה  5.30מציגה את ממוצעי התפלגות בחירות המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות של
הסטודנטים משנתון תשע"ד כפי שהופיעו בשאלוני הפוסט .המטרה שדורגה במקום הראשון היא
קבלת תעודת הוראה /תואר ראשון ( )56%בהתאמה לדרוגה הגבוה בשאלוני הפרה ( )12%ובניגוד
לדרוגה הנמוך כקטגוריה להצלחה בלימודי המכללה (טבלה .)5.32
טבלה  : 5.30התפלגות ( )%המטרות החשובות ביותר והכי פחות חשובות ,שלב הפוסט ,ספירלת פיתוח
והערכה שלישית ).(N=27

חשובה ביותר

No.

מטרה

0
6
3
2
5
2
0

קבלת ציונים גבוהים במבחנים
הבנת החומר
סיפוק הסקרנות
פיתוח חשיבה
פיתוח יכולות הבעה
קבלת תעודת הוראה/תואר ראשון
אחר

פחות חשובה

No.

%

No.

%

2
06
1
06
1
02
6

05
22
33
22
1
56
0

02
0
8
3
05
1
6

56
2
31
00
32
1
0

מגמה זו נמצאה גם בספירלת הפיתוח הקודמת .מיקומן הגבוה של שתי קטגוריות אלה (הכשרה
להוראה וקבלת תואר ראשון ותעודת הוראה) מעיד על כך שיתכן ומשמעותן זהה לגבי הסטודנטים.
משום כך ,בשני המקרים הן מייצגות מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית .הבנת החומר
( )22%ופיתוח חשיבה ( )22%הן בעלות אחוזי התפלגות זהים" .הבנת החומר" ,בדומה לשאלוני
הפרה ,מתייחסת לקליטת מידע:
"אני רואה את המכללה כמוסד שמטרתו היא הנחלת ידע ולכן אני רוצה לנצל את
מהות המקום ולהבין את החומר" (  ,HZתשע"ד).
הערך הזהה שהתקבל עבור שתי מטרות אלה כחשובות ביותר בניגוד לפער הקיים ביניהן בשאלוני
הפרה (הבנת החומר  ,50%פתוח חשיבה  )31%מעיד על עלייה בהנעה שמקורה במוטיבציה לפיתוח
מומח יות ,ומוטיבציה פנימית (פיתוח חשיבה) ביחס למוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה
חיצונית (הבנת החומר) .מגמה זו תואמת למגמה שנמצאה בדירוג הקטגוריות להצלחה (סעיף
.)5.2.6.0
כיום אני מרגישה שהלימוד נותן הרבה כלים טובים ,אך אי אפשר להכיל את הכל
במהלך שנות התואר ,ולכן אם המטרה היא רק ידע זה יגרום לכך שברגע שאתקל
בחומרים שלא למדתי עליהם -לא יהיה לי את הידע הזה ולא אוכל לעשות עם זה
כלום ,הכל יסתכם ב'מה שלמדתי אי פעם' ו'מה שאף פעם לא למדתי' ,שזה פספוס,
כי תמיד יש דברים שלא לומדים .לעומת זאת אם הלימוד יגרום לי לפתח את החשיבה
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זה משהו שיוכל לעזור לי בעתיד ,גם כשאתקל בחומרים שלא בהכרח למדתי דווקא
עליהם במהלך שנות ההכשרה (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

מטרה ( 3סיפוק הסקרנות) מדורגת רביעית ומטרה ( 0קבלת ציונים גבוהים) מדורגת אחרונה ,זאת
בהתאם לדרוגים בסעיפים הקודמים ובהתאם לדירוגן בשאלוני הפרה .מטרה ( 5פתוח יכולת הבעה)
לא דורגה באף אחד מהשאלונים כמטרה הכי חשובה .על אף השינויים שנמצאו בין שאלוני הפרה
לפוסט לא נמצאה מובהקות סטטיסטית עבור המטרות החשובות ביותר ( )2=5.71, P=0.45ועבור
המטרות הכי פחות חשובות (.)2=5.09, P=0.53
בניגוד למטרות למידה המייצגות מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית שאפיינו את תחילת
תהליך הלמידה (קבלת תעודת הוראה ,הבנת החומר) בתום תהליך הלמידה מוטיבציה לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית הופכת לדומיננטית יותר בקרב הסטודנטים משנתון תשע"ד.
 .1.1.1.1סיכום
ממצאי השאלונים מראים כי גם בתום תהליך הלמידה בקרב חלק מהסטודנטים לא חל כל שינוי
ביחס לתפיסת הלמידה שלהם (תפיסה ממוקדת מידע) והם מונעים על ידי מוטיבציה להפגנת יכולת
ומוטיבציה חיצונית ,מוטיבציות שהניעו אותם גם לפני תהליך הלמידה .אולם ,בקרב חלק אחר
ניתן להבחין במגמת שינוי מתפיסת למידה ממוקדת מידע לתפיסת למידה להבניית הבנה .שינוי זה
מניע מוטיבציות לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית .שינוי כזה לא נמצא בשנתונים הקודמים
במכללה זו .נראה כי חיזוק המוטיבציה הפנימית קשור יותר לתחום הקוגניטיבי (פיתוח חשיבה)
ופחות לתחום הרגשי (ירידה מובהקת בעמדות לגבי הנאה).
תפיסת מסוגלות עצמית של הסטודנטים
טבלה  5.35מציגה את הערך הממוצע של המסוגלות העצמית שהתקבל עבור הסטודנטים משנתון
תשע"ד (נספח  8.6סעיף ב) .ערך זה גבוה ( )2.6בצורה מובהקת מזה שהתקבל בשאלוני הפרה (.)3.1
לא נמצא הבדל דומה בין שאלוני הפרה והפוסט בשנתונים הקודמים .על סמך הממצאים
מהסעיפים הקודמים נראה כי המוטיבציות שהניעו חלק מהסטודנטים משנתון תשע"ד בתחילת
תהליך הלמידה (מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית) לא השתנו גם בסופה .אולם ,בקרב
חלק אחר חל שינוי ביחס למוטיבציות המניעות למידה ממוטיבציה להפגנת יכולת למוטיבציה
לפיתוח מומחיות וממוטיבציה חיצונית למוטיבציה פנימית .העלייה המובהקת בתפיסת המסוגלת
העצמית שנמצאה בקרב הסטודנטים משנתון זה מתייחסת כנראה לחיזוקן של מוטיבציות משני
הקטבים.

 .1.1ניתוח משובים וראיונות עומק
תוצאות ניתוח המשובים שנוסחו על ידי הסטודנטים משנתון תשע"ד והשוואתם לשנתון תשע"ג
מופיעות בטבלה  2 .5.38סטודנטיות רואיינו 2 ,מהן שייכות לתכנית המצוינים .הקטגוריות שהופיעו
בספירלת פיתוח זו היו זהות לספירלת הפיתוח הקודמת .שלושת הקטגוריות הבולטות ביותר הן
למידה עצמית ,הנאה ועניין והבנת החומר.
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טבלה  :5.38התפלגות ( )%הקטגוריות השונות שהופיעו במשובים ,מכללת  , HZספירלת פיתוח והערכה
שלישית (תשע"ד) ) ,(N=25ספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=21

קטגוריה
הנאה ועניין
למידה עצמית /למידת חקר עצמית
פיתוח חשיבה
תפקיד המורה בתהליך הלמידה
הבנת החומר
רכישת מידע
העברה
סיור
עבודה בקבוצות
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56
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למידת חקר עצמית והבנה מעמיקה
הקטגוריה שהופיעה במספר המשובים הרב ביותר ( )21%היא למידת החקר העצמית ( 02מתוך .)65
ערך זה קרוב לספירלת הפיתוח הקודמת ( .)56%הבנת עמוקה של החומר הופיעה ב28%-
מהמשובים ( 06מתוך  )65בדומה לספירלת הפיתוח הקודמת .במשובים שנוסחו בספירלת פיתוח זו
כמו בקודמת ,הדגישו הסטודנטים את חשיבותה של הלמידה העצמית בהבנה והפנמה עמוקה של
החומר:
דרך הלמידה של הקורס – בצורה חוויתית ,מתנסה ועוברת דרכנו הייתה טובה בעיני.
כעת אני רואה שדברים שהוצרכתי לעשות בעצמי -עברו דרכי ,הניעו אותי לפעול ולא
לשבת ולקבל את החומר בצורה פאסיבית .דבר מבורך ונהדר לדעתי! ..לעניות דעתי
גם אם נראה שאין כוח לבנות ,לנו ,לעשות זוהי צורת הלמידה הנכונה והטובה וכך
מפנימים את החומר" ( ,HZתשע"ד).
בראיון העומק התייחסה לכך גם רווית:
"יותר נחמד לעשות את כל הניסויים .קצת שובר שיגרה .זה גם עזר לי להבין יותר את
הידע .זה החדיר אותו יותר" (רווית ,HZ ,תשע"ד).
מניתוח הניסוחים השונים עולה כי הדגש לגבי תחושה ההבנה העמוקה שחוו הסטודנטים אינה
מוכרת להם מלימודיהם בקורסים אחרים.
ציפורה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בתחילת תהליך הלמידה אולם נמצאה
כבעלת תפיסת למידה להבניית הבנה בסיומה העידה על ההבנה העמוקה שרכשה בקורס זה:
"בתור בוגרת קורס תו תקן כבר יצא לי לעסוק בגיאולוגיה ואף פעם לא ממש הבנתי,
התחמקתי תמיד מכל הנושא .אני מרגישה שממש רכשתי את ההבנה הבסיסית של
תורת הגאולוגיה ואת הידע הבסיסי ,מה שישמש אותי בעתיד" (ציפורה ,HZ ,תשע"ד).

כמו כן ,ציינו הסטודנטים את תרומתה של הלמידה העצמית למעורבותם בתהליך הלמידה ולהגברת
העניין והסקרנות.
ירדן ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בתחילת תהליך הלמידה אולם נמצאה כבעלת
תפיסת למידה להבניית הבנה בסיומה ,מתארת את הקשר בין מאפייני הלמידה
הקונסטרוקטיביסטית:
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"להפתעתי ,נשאבתי אל הקורס .האופי הפעיל של השיעור חייב את תשומת ליבי
ושיתוף הפעולה...תודה רבה על הגברת הסקרנות ונתינת הכלים להשביע אותה"
(ירדן, HZ ,תשע"ד).

בראיון העומק התייחסה לכך רווית:
"השיתוף יותר מעורר ,מכניס אותך לשיעור .אם רחפתי איבדתי אתכם .קורסים
אחרים אתה פשוט קורא את מה שכתבו על זה .אם מעניין אתה מקשיב אם לא מעניין
אתה לא מקשיב (רווית ,HZ ,תשע"ד).

שיר ,שהתאפיינה בתפיסת למידה ממוקדת מידע ,תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה ( 5בשאלון
העמדות) והנעה הישגית ( 2בשאלון העמדות) בתום תהליך הלמידה ,הסתייגה בראיון העומק
מלמידת החקר העצמית בטענה שהיא ילדותית ואינה מתאימה ללמידה במוסדות להשכלה גבוהה.
"פתוח חשיבה אני מייחסת ליסודי ,איך ללמוד .ולא באתי לפה בשביל זה...זה מזכיר
לי חוג מחוננים כיתה ו' ,שכזה יושבים...אני חושבת שזה הקונוטציה שלנו לפיתוח
חשיבה ,לסקרנות ולדפי עבודה שנראים בצורה כזאתי עם סימן שאלה .שזה לא רע
אבל האסוציאציה שלנו זה דפי עבודה של כיתה ו' ...המון מרצים אתה רק רוצה
לגמוע את מה שיש להם להגיד .אני לא רוצה ללמוד בעצמי .אני רוצה שילמדו אותי
זה מעניין אותי".
גם הילה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע ,תפיסת מסוגלות עצמית גבוהה ()2.65
הסתייגה בראיון העומק מסגנון הלמידה העצמית בטענה שזה לא תואם את סגנון הלימודים
במכללה.
"קורס תו תקן הייתה הרצאה אז ציפיתי שגם ככה זה יהיה ופתאום כל הזמן דפים
ודפים .את גם לא רגילה לבוא לקורס במכללה עכשיו להתחלק לקבוצות עכשיו לעבוד
עם דפים של תיכון זה מבאס" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

תפקיד המורה ,לתפיסתה ,הוא להעביר מידע בצורה פרונטאלית:
"בתו תקן היה לנו מרצה וכולם השתתפו .הוא מאוד עשה את זה בצורה של שאלות
אבל לא בעבודה עם חומרים...כולם השתתפו כי כולם היו באטרף על תו תקן .זה לא
היה בקבוצות ,המרצה רק שיתף אותנו .הוא היה מאוד פעיל וניסה ללמד אותנו גם
איך להדריך"(הילה ,HZ,תשע"ד).

היא הציעה דרך בה ניתן ללמד קורס כזה גם בסגנון פרונטאלי:
"אפשר גם כשיושבים בלי אמצעים ומעלים השערות זה גם בסדר לדעתי .או שגם
הניסוי נעשה בפני כולם ,לא בקבוצות קטנות (הילה ,HZ ,תשע"ד).

כמו כן ,הילה התנגדה לשיטה זו בטענה שהספק החומר נמוך ביחס ללמידה הפרונטאלית:
"לא הבנתי למה צריך לעשות את הדברים כזה לאט .אתמול עברתי על הסיכומים
[קורס תו תקן]..ראיתי איך ביום אחד הספקנו כל כך הרבה...שיש שיעור פרונטאלי
יש תחושה של התקדמות .בתחושה מרגישים התקדמות אם כתבתי משהו חדש
במחברת" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

היא ציינה את הנוחות בלמידה פרונטאלית ביחס ללמידה העצמית:
זה כל פעם לבוא ולדעת שאת לא יכולה לרחף בשיעור .את חייבת לשבת בקבוצות
ולעשות .זה שיעור שמחייב אותך להיות אקטיבי ועוד לחשוב .אני אוהבת את חדות
הגילוי .זה ממש מה שאהבתי בשיעור ...אבל אם אתה עייף באותו יום אז כאלו יאללה
למה כל שעור צריך לעשות משהו? עדיף לשבת להקשיב .במכללה זה אחרת .אני רגילה
לשבת בהרצאה (הילה ,HZ ,תשע"ד).
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היא הסבירה כי בתהליך הכשרתה להוראה במכללה סגנון הלמידה הוא פרונטאלי אולם ההמלצה
שהיא מקבלת מהאחראים על הכשרתה היא לא ללמד כך בעתיד:
"כל הזמן אומרים את זה שזה ההפך ממה שאתן הולכות לעשות בעבודה .אל תתרגלו
לשבת בשקט" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

גם את הקושי בו נתקלה בבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי היא ייחסה ללימוד העצמי:
"את המודל כבר הבנתי אבל בפועל לא הבנתי ,שוב אולי זה בגלל שזה לקרוא מדף
ולא משהו אמר לי ואני עוצרת אותו באמצע ואומרת מה הכוונה?"(הילה,HZ ,
תשע"ד).
חנה ,שהצליחה בניסוחם של טיעונים מדעיים מתארת את חוסר שביעות רצונה ביחס לצורת

הלמידה בקורס:
"החומר נלמד בצורה מאוד מסיימת ,לי היה קצת קשה איתה ,אבל בסה"כ בסופו של
דבר החומר הובן והועבר בצורה ברורה" (חנה ,HZ ,תשע"ד).

חנה שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי לאורך כל תהליך הלמידה,
הייתה היחידה שהביעה את דעתה השלילית ביחס לצורת הלמידה תוך כדי תהליך הלמידה בכיתה.
גם מירב ,שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי והצליחה בניסוחם של
טיעונים מדעיים ,הביעה את חוסר אהדתה לסגנון הלמידה וציינה שהסיבה לכך קשורה בהרגלי
הלמידה השונים שלה:
"לא כל-כך אוהבת את צורת הלימוד ,אך כנראה שזהו מהרגל" (מירב ,HZ ,תשע"ד)

הסתייגויות אלה משקפות תפיסת למידה ממוקדת מידע הרואה בלמידה תהליך של העברת מידע
מהמרצה לסטודנט בצורה פרונטאלית .סגנון למידה זה מקובל במכללה ובקורסי הכשרת
מדריכים.
בראיונות העומק התייחסו לכך רווית ושיר:
"יש הרבה קורסים שהם קלט פלט...הרבה קורסים זה קבלת מידע" (רווית,HZ ,
תשע"ד).
אני חושבת שאת באה לבדוק את הדברים האלה מעולם אחר ...אנחנו באות
מהשיעורים הקודמים שכתבנו נוכחות והלכנו ואז את באה ממקום של איך אנחנו,
ממקום יותר נכון זה פשוט עולם אחר .החיים במכללה הם לא כאלה (שיר,HZ ,
תשע"ד).
הנאה ועניין
כמחצית מהסטודנטים ( 06מתוך  )65ציינו במשובים את העניין וההנאה שחוו בקורס (ערך דומה
לשנתון הקודם) .גם בשנתון זה היו סטודנטים שציינו כי גילו עניין בתחום דעת שלא היה מוכר להם
קודם לכן.
יהל ,מאותרת כמצטיינת ,הייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי בתחילת
תהליך הלמידה ותפיסת מסוגלות עצמית גבוהה ( )2.05ונמצאה כבעלת תפיסת למידה להבניית
הבנה בסופה ,מתארת את תחושת ההנאה והעניין שחוותה במהלך הקורס והקשר לעיצוב פעילויות
החקר:
"לא האמנתי בתחילת שנה שאמצא עניין בנושא של גיאולוגיה אך החומר הועבר
בצורה מאוד נעימה ומזמינה כך שמצאתי את עצמי מתעניינת ונהנית להבין" (יהל,
 ,HZתשע"ד).
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תחושת ההנאה והעניין של כמחצית מהסטודנטים אינה תואמת את מיקומה הנמוך של קטגוריה זו
בדרוגים השונים שהופיעו בשאלוני הפוסט (טבלה  ,5.32טבלה  )5.32המעידים על תפיסת שאינה
רואה בסיפוק עניין וסקרנות חלק מתהליך הלמידה ולכן גם אינה מונעת מגורמים אלו .יתכן
ותפיסה זו מבוססת על התנסויות נוספות שלא במסגרת הקורס בעבר ובהווה.
הסיור הלימודי
ב 32%-מהמשובים ( 1מתוך  )65התייחסו הסטודנטים לסיור ,הבדל מובהק ביחס לשנתון הקודם
בו לא נמצאה כלל התייחסות לקטגוריה זו ( .)2=58.95, P=0.001הלמידה בסביבה החוץ כיתתית
תוארה כמעניינת ומהנה ,מאפשרת הבנה מעמיקה של החומר שנלמד בכיתה ותורמת להבנת מהותו
של הטיעון המדעי (פירוט בסעיף  5.3.0.2עמ' .)016
פיתוח חשיבה /פיתוח חשיבה טיעונית
התייחסות לפיתוח החשיבה הופיעה ב 36%-מהמשובים ( 0מתוך  ,)65ערך דומה לשנתון הקודם.
התייחסות לפיתוח חשיבה טיעונית הופיעה רק ב 3-משובים ביחס ל 5-משובים מספירלת הפיתוח
הקודמת.
סטודנטים ציינו את הקשר בין צורת הלימוד בקורס לבין פיתוח החשיבה:
"קורס מבוא לגאולוגיה היה מעניין מאוד ,פיתח את החשיבה מאוד וגרם לי להגיע
לחשיבה שמעבר" ( ,HZתשע"ד).
אביבה ,שהייתה בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה בתחילת תהליך הלמידה
והצליחה ברכישת החשיבה הטיעונית ,העידה בראיון העומק על כך שתפיסתה לגבי פיתוח החשיבה
התחזקה במהלך הקורס:
"רציתי שהדברים יהיו עם חשיבה ,אבל לא שזה המטרה .המטרה שלי היא להבין,
לספק את הסקרנות .הדרך -אני יודעת שאני אוהבת לחשוב אבל לחשוב זה לא
המטרה .לא היה לי עד אז שיעור שהוא יותר של מעבדה .אתה לא כל כך מבין את
היכולת שלך לחשוב תוך כדי השיעור ,תוך כדי הלמידה .ההיבט שלי השתנה על פיתוח
החשיבה .לפני הקורס לא ראיתי את זה כחלק .ראיתי את זה כחלק ,אני רוצה לחשוב
אבל לא ראיתי את זה כמשהו כל כך מהותי מבחינת הלמידה (אביבה ,HZ ,תשע"ד).

יהל ,מבין הבודדות שהתייחסה במשוב לטיעון המדעי ,מעידה על פיתוח מיומנות החשיבה הטיעונית
במסגרת הקורס ,דבר שלא ציפתה לו בגלל סגנון הלמידה המסורתי אליו היא רגילה במסגרת
לימודיה במכללה (כאמור הייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי שהפכה
לתפיסה להבניית הבנה מובהקת):
"זאת הייתה חוויה מאוד שונה סגנון הקורס -במקום הרצאה פרונטלית עבודה
בקבוצות .שיטה זו פיתחה אצלי מיומנויות שלא ציפיתי לפתח כמו בניית טיעון מדעי
וכו' .באופן כללי אני מאוד שמחה שהקורס התנהל כך כיוון שהוסיף ממד לימודי נוסף
מעבר לחומר הנלמד"(יהל HZ ,תשע"ד).

סטודנטית ,בעלת תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה מקורית ,שהצליחה בפיתוח חשיבה
טיעונית ועברה קורס הכשרת מדריכי טיולים ,מעידה על שיפור יכולת ההבעה שלה בעקבות הקורס:
" היה לי קשה להביע ולכתוב את המסקנות כמו שצריך ומקווה להשתפר בכך יותר
אבל הקורס כן קידם את הכתיבה ליותר ממה שהייתה קודם לכן" ( ,HZתשע"ג).

במשוב אחד של סטודנטית בעלת תפיסת למידה להבניית הבנה הופיע יחס אמביוולנטי לפיתוח
החשיבה ולכתיבה הטיעונית בטענה שזו באה על חשבון הספק החומר .ניסוח זה מעיד על הדיסוננס
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הקוגניטיבי והרגשי שהתפתח בקרב חלק מהסטודנטים בעקבות התנסות בלמידה המדגישה
מיומנויות ולא העברת מידע:
"הקורס היה מאוד מעניין וחוויתי .הרגשתי שיש דגש רב על פיתוח יכולות הלמידה
שלנו ,ופיתוח החשיבה הניסוח והדייקנות .דברים אלו מאוד חשובים ללמידה
באקדמיה והרגשתי שזה תרם לי מאוד .לעומת זאת ,בחלק מהפעמים הרגשתי
שהדגש על פיתוח חשיבה בא על חשבון העמקה בתוך החומר הנלמד .אני מרגישה
שחסר לי ידע נוסף שחבל שלא נלמד במהלך הסמסטר" ( HZתשע"ד).

בראיון העומק טענה שיר כי קורס העוסק במיומנות הטיעון המדעי מקומו בחוג לחינוך ולא בחוג
ללימודי ארץ ישראל:
" ...את רוצה ללמד משהו מעבר לגיאולוגיה ,זה איזשהו קורס חינוך ,אפשר להחשיב
את זה כקורסים בחינוך במכללה"(שיר ,HZ ,תשע"ד).

טענה זו מייצגת את תפיסת למידה ממוקדת מידע הרואה בתהליך הלמידה צבירת מידע ולא פיתוח
מיומנויות המאפשרות הבנה מעמיקה.
רכישת מידע
הקטגוריה המתייחסת לרכישת מידע הופיעה ב 62%-מהטיעונים ( 2מתוך  )65ערך קרוב לספירלת
הפיתוח הקודמת ( .)33%הסטודנטים מתייחסים "לחומר" שלמדו במהלך הסמסטר.
"קורס נחמד ,מעמיק בסוגי אבנים -נושא מעניין" (מירב ,HZ ,תשע"ד).
"היה טוב לחזור על החומר .אני אוהבת ומסתקרנת מגיאולוגיה" ( ,HZתשע"ד).

שיר מתארת בראיון העומק שלה את חשיבותו של הידע:
"ידע הוא נכס .אם נמשיך לצבור כלים ,מתי נדע?" (שיר ,HZ ,תשע"ד).
קטגוריה זו ,המייצגת תפיסת למידה ממוקדת מידע ,הופיעה באחוזים נמוכים ביחס לקטגוריות
המאפיינות תפיסת למידה להבניית הבנה (לימוד עצמי ,הבנה מעמיקה ,פיתוח חשיבה).
מקומו של המורה בתהליך הלמידה
תפקידו של המורה כמשמעותי בתהליך הלמידה הופיע ב 61%-מהמשובים ( 5מתוך  ,)65ערך נמוך
בצורה מובהקת מזה שהתקבל בספירלת הפיתוח הקודמת ( .)X2=58.95, P=0/001( )56%ואכן,
הלמידה בשנתון תשע"ד הייתה עצמאית יותר ביחס לספירלה הקודמת והמורה נדרש פחות לתווך
במהלך הלמידה.
"מאוד מעריכה את החיוניות של המורה להעביר בצורה מתודית ופעילה .לא לוותר
על העשייה ,לצאת החוצה ולפעול" ( , HZתשע"ד)
העברה
העברה הוזכרה ב 6-משובים ביחס ל 5-משובים בשנתון הקודם .ההעברה התייחסה במשוב אחד
ליישום בתחום הדעת .בשני ראיונות עומק (שיר והילה) הוזכר תהליך של יישום ההבנה שנרכשה
בתחום גם מחוץ לכיתה:
בדרך חזרה אני אומרת לאחותי :את יודעת מה זה גיאולוגיה? ס'תכלי את רואה את
השכבות? ...אחרי שאני לומדת גיאולוגיה אחרי שאני לומדת חי וצומח אני מסתכלת
בחוץ .אני לא יכולה לנהוג זה לא בטיחותי .את רואה בעצם שההר לצד הזה אבל
השכבות לצד השני זה אומר שהייתה בלייה(...הילה ,HZ ,תשע"ד).
במשוב של טובה הופיעה העברה בתחום החשיבה (ואולי אף חשיבה טיעונית אם כי לא בצורה
מפורשת) בתחום ההוראה ובחיי היום יום:
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"הקורס תרם ולימד אותי צורת חשיבה אחרת .איך לחקור דברים ולא לקחת אותם
כמובן מאליו .לקחתי את השיטה לחיים -הן לעבודה המעשית והן לחיי הפרטיים עם
הילדים" ( ,HZתשע"ד).

טובה שהייתה בעלת תפיסת למידה ממוקדת מידע מובהקת בתחילת תהליך הלמידה אולם בעלת
תפיסה להבניית הבנה בסופה הצליחה בפיתוח חשיבה טיעונית ואף ניסחה בדוח הסיור טיעון שהיה
בעל מבנה מורכב אך לא מושלם (איור .)5.05
גם הילה ,שהתנגדותה לסגנון הלמידה בקורס הייתה חזקה מאוד (ראה סעיף למידה עצמית) ,ציינה
בראיון העומק שהקורס פיתח אצלה חשיבה ביקורתית:
"זה פיתח חוש ביקורתי לגמרי .זה גרם לי להסתכל ,לשאול" (הילה ,HZ ,תשע"ד).

אסתר ,שהצליחה ברכישת מיומנות הכתיבה הטיעונית והדגישה את החשיבות שהיא רואה
ברכישת כלים על פני רכישת מידע ,לא הצליחה לראות את הקשר בין פיתוח החשיבה הטיעונית
לתפקידה כמורה לעתיד ולחיים בכלל:
"אז דווקא זו הנקודה שאני לא בטוחה שאני מבינה .למה זה חשוב לך .זו בדיוק
הנקודה ,אני לא חוקרת שמציגה עכשיו באיזה כנס את הממצאים שלי וגם שאני
אלמד תלמידים אני לא יעבוד כמו שאת עובדת למידה משמעותית וכל זה שהם יעשו
את התצפית ואז נציג את ההצדקה ואז אני אשאל למה אנחנו מגיעים אם זה ועוד
זה?...עוד לא ראיתי את הקשר בין זה לחיים" (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

למידה בקבוצות
ב 5-משובים ציינו הסטודנטים את יחסם החיובי לעבודה שיתופית בקבוצות שסייעה בלימוד
מעמיק (:)61%
"נהניתי מאוד מהעבודה בקבוצות שהייתה יעילה וטובה גם ללימוד עצמו .עצם
העובדה שישבנו כמה בנות יחד אפשר להגיע למסקנות מרחיקות לכת (ציפורה,HZ,
תשע"ד).
אסתר מתארת בראיון העומק את תחושת ההנאה בעבודה בקבוצות:
יש משהו יותר כייף בעבודה בקבוצה גם מדברים ביחד ,גם עושים את זה
ביחד(...אסתר ,HZ ,תשע"ד).

לעומת היחס החיובי לעבודה קבוצתית שנשמעה למעלה ,עבור חלק מהסטודנטיות הלמידה
הקבוצתית יצרה קושי.
הילה מתארת את הקושי שהיה לה בעבודה בקבוצה משום שלא הרגישה שיתוף פעולה בין חברי
הקבוצה .טענה זו (בנוסף לאילו שצוינו למעלה) מצטרפת להעדפתה את הלמידה הפרונטאלית:
"בקבוצה לא הייתה אווירה כזאת שגם שיש רעיונות של כולם ואנחנו ביחד .אני
מרגישה את זה גם בקורסים אחרים .הרי יש קבוצות ואת רואה שהקבוצה שלך היא
קצת פחות בעניין את היחידה שנותנת השערות ,אז את עוברת לקבוצה אחרת שזה
באמת מעניין אותה או להיפך ...כשזה כיתה יש תמיד אווירה של כולם יוצרות כשזה
בקבוצה קטנה לפעמים יש מצב רוח כזה ולפעמים מצב רוח כזה" (הילה ,HZ ,תשע"ד).
במהלך העבודה בקבוצות התעוררו שאלות שהצריכו את תווכו של המורה דבר שדרש לעיתים
המתנה שגרמה לה חוסר נעימות:
"גם בזמן העבודות קשה אני מניחה למרצה להגיע לכל הקבוצות אז יוצא שאנחנו
נתקעים בשאלה מסוימת כי פשוט צריך לעבור בקבוצות אחרות לפנינו" (הילה,HZ,
תשע"ד).
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שיר מתארת את הקושי שהיה לה לעבוד בקבוצה .הסיבה לכך ,לטענתה ,קשורה ביתרון שהיה
לחברות קבוצתה בתחילת תהליך הלמידה ,יתרון הקשור בידע בתחום הנלמד .גם לאחר הקורס
היא העדיפה עבודה אישית.
במפגשים הראשונים הקבוצה שלי משנה ב' כולם היו מדריכות טיולים והיה להם פור
עלי בידע .אני בהתחלה קצת הייתי מאחור ,עשיתי מה שהם אמרו ולא השתתפתי
בניסוי עצמו .לאט לאט נכנסתי לעניינים ,יותר השתתפתי בניסויים ..כשצברתי את
הפער אז יותר השתלבתי בניסוי ואז זה הרבה יותר עניין אותי...אני חושבת שגם אם
הייתי עושה את זה לבד היה לי יותר כייף מהקבוצה אבל זה קשור אלי אישית .אולי
תגידי מי שמעדיפה לעבוד לבד בכבוד מי שרוצה לעבוד בזוגות מצוין .את לא נתת לנו
את זה כאופציה .להדגיש את זה" (שיר ,HZ ,תשע"ד)
זיו ,שהשתתפה בספירלת הפיתוח השנייה ,הייתה חברה בקבוצה של "מדריכות טיולים" ,כפי
שכינתה זאת ,שהיה להן כביכול יתרון של ידע ביחס אליה .היא הבחינה כבר בשלבי הלמידה
הראשונים שיתרון הידע אינו מסייע בפיתוח תהליכי חשיבה והובילה את הקבוצה במשימות
הדורשות חשיבה מסדר גבוה .לעומתה ,שיר ,שהייתה בעלת מסוגלות עצמית גבוהה מאוד (2.5
בשאלוני הפרה ו 5-בשאלוני הפוסט) נמנעה ממעורבות בתהליך הלמידה ,בעיקר בשלבים
הראשונים .חוסר המעורבות שלה קשור בתפיסת הלמידה שלה ,הרואה בידע "נכס" ולכן ביתרון
של חברות הקבוצה עליה .תפיסה זו עצבה אצלה תפיסת מסוגלות עצמית נמוכה ביחס לחברותיה
ולחוסר מעורבות בתחילת תהליך הלמידה ,דבר שייצר קושי ברכישת החשיבה הטיעונית.
הערכה
במשוב אחד הופיעה התייחסות לשיטת ההערכה המעצבת כמעודדת גישות למידה ואסטרטגיות
למידה עמוקות:
פרגנת ביותר עם האפשרות לתקן הכל -זה מדהים ,וזה דורש מאיתנו להגיע
למיצוי"( ,HZתשע"ד).

בראיון העומק אסתר מציינת את חשיבותה של ההערכה המעצבת בהפנמת החומר הנלמד מאידך
את הקושי הכרוך בתיקונים חוזרים ונשנים:
"זה לדוגמא מה זה נקודה משמעותית בעיני .בסוף אני זוכרת איפה היה לא טוב .זה
למשל ממש היה משמעותי .בקטע של הלמידה .כי אתה כאילו חוזר לאיפה שעשית
לא טוב פעם הבאה אתה תזכור את זה יותר ..מצד שני יש הרגשה כאילו נסחב ,בא לך
לדעת שסיימת וזהו (אסתר ,HZ ,תשע"ד).

שיר ,מתארת את הדיסוננס שחוותה ביחס להערכה המעצבת הנהוגה בקורס המדגישה את תהליך
הלמידה ולא רק את התוצרים הסופיים שדרשה ממנה מאמץ רב .שיר הייתה בעלת מוטיבציה
הישגית מובהקת והציונים היו עבורה חשובים ביותר .נראה שמוטיבציה זו סייעה לה בסופו של דבר
להגיע לרמת הציונים אליה היא הורגלה ,שלא דורשים ממנה בדרך כלל השקעת מאמץ רב.
"אני חושבת שציונים גבוהים זה קצת בעיה כי אני חייבת ציונים גבוהים בגלל
אשכולות וזה מאוד משמעותי לי .כל החיים שלי בלימודים ,חוץ מאנגלית היתי בין
ה 5-בנות הטובות בכיתה ל 6-הטובות בכיתה .כשפתאום אין לך  0עד  011כמו בקורס
הזה שיש ביחס לעצמך ,התקדמות זה מערער לך ,זה לא כמו שאתה רגיל .פתאום
אתה לא מקבל ציון על הידע אלא על הדרך" (שיר ,HZ ,תשע"ד).
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יחסם של הסטודנטים לסגנון הלמידה בקורס
הקשר בין יחסם של הסטודנטים לסגנון הלמידה אותה מייצגת יחידת הלימוד שהופעלה לבין
הצלחה בניסוח טיעונים מדעיים בתום תהליך הלמידה מוצג בטבלה .5.31
טבלה  :5.31יחסם של הסטודנטים לשיטת הלמידה בקורס ורמת ההצלחה של ביצועיהם ( %סטודנטים),
מכללת  ,HZספירלת פיתוח והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=25וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג)
).(N=25

שנתון

יחס חיובי
הצלחה

יחס חיובי
ללא הצלחה

 HZתשע"ג
 HZתשע"ד

36
26

68
00

יחס
שלילי
הצלחה
06
65

יחס שלילי
ללא הצלחה
68
66

כ 53%-מהסטודנטים בשנתון תשע"ד פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה החדש וכ 26%-מהם אף
הצליח בניסוח טיעונים מדעיים .הקשר בין שני משתנים אלו חזק יותר מספירלת הפיתוח
הקודמת .רווית ,אסתר ואביבה מייצגות קבוצה זו .שלושתן היו בעלות תפיסות למידה להבניית
הבנה במהלך הלמידה ונקטו בגישות למידה עמוקות .לעומתן ,הילה ,שהייתה בעלת תפיסת
למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי לא הצליחה בפיתוח יכולת הכתיבה הטיעונית ולא
הצליחה לפתח יחס חיובי לסגנון הלמידה 65% .מן הסטודנטים בשנתון תשע"ד שהצליחו
בניסוחם של טיעונים מדעיים לא פתחו יחס חיובי לתפיסת הלמידה .שיר ,שהייתה בעלת תפיסת
למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי פתחה יחס אמביוולנטי לסגנון הלמידה המבטא
דיסוננס קוגניטיבי ורק לאחר מאמץ רב הצליחה בכתיבה הטיעונית.
סיכום
מניתוח המשובים עולה כי כמחצית מהסטודנטים פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה וסביבת
הלמידה שאפיינה את יחידת הלימוד לב"ה ולתפיסת הלמידה להבניית הבנה עליה מבוססת תכנית
זו .דבר זה בא לידי ביטוי באזכור מאפיינים שונים של סגנון הלמידה במשובים (למידת חקר עצמי,
הבנה מעמיקה ,הנאה ועניין ,פיתוח חשיבה) ויכולת ליצור קשר מפורש בין מאפיינים אלו .יותר
ממחצית מהסטודנטים מציינים את השפעתה של הלמידה עצמית על מעורבותם בתהליך הלמידה
שאפשרה הבנה מעמיקה של החומר הנלמד ,פיתוח חשיבה ותחושת הנאה ועניין .אזכורה של
סביבת הלמידה החוץ כיתתית כגורם משמעותי בתהליך הלמידה בלטה בספירלה זו .הדגש שהושם
על ההבנה המעמיקה מעיד על חווית למידה השונה מזו אליה מורגלים הסטודנטים .כפי שעולה
מהשאלונים" ,הבנת החומר" מתייחסת ל"רכישת מידע" ,ודרוגה הגבוה מעיד על תפיסת למידה
ממוקדת מידע .אזכורה במשובים היה נמוך בצורה משמעותית ביחס למרכיבים המייצגים הבניית
הבנה .כמו כן ,בניגוד לתפיסת הלמידה של הסטודנטים ,העולה מניתוח השאלונים ,כי תחושת
הנאה ועניין אינן קשורות בהכרח לתהליכי למידה ,הם מעידים כי תחושות אלו ליוו אותם בתהליך
הלמידה הנוכחי.
מניתוח השאלונים עולה כי תפיסת הלמידה שאפיינה את מרבית הסטודנטים לפני תהליך הלמידה
הייתה ממוקדת מידע .מראיונות העומק עולה כי יחידת הלימוד חשפה את הסטודנטים לסגנון
למידה ותפיסת למידה להבניית הבנה ,השונה מהתפיסה בה הם אוחזים ,דבר שייצר אצלם תחושת
זרות שבאה לידי ביטוי בממדים רבים :לימוד המבוסס על אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה לעומת
לימוד המבוסס על רמות חשיבה נמוכות ,לימוד עצמי לעומת לימוד פרונטאלי ,סביבת למידה
מגוונת (מעבדה ,סביבה חוץ כיתתית) לעומת סביבת למידה מסורתית ,למידה שיתופית לעומת
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למידה אישית ,המורה כמתווך לעומת המורה המוסר מידע ,הערכה מעצבת לעומת הערכה
מסכמת .תחושת הזרות ייצרה דיסוננס קוגניטיבי ורגשי שהלך והצטמצם עם ההתקדמות בתהליך
הלמידה .יותר ממחצית מהסטודנטים הצליחו לפתח יחס חיובי לתפיסת הלמידה החדשה .אחרים,
אמנם ראו בדרך כלל יתרונות מסוימים בתפיסת הלמידה להבניית הבנה אולם נשארו לאחוז
בתפיסת הלמידה המקורית שלהם התואמת לסגנון הלמידה הנהוג ברוב הקורסים הנלמדים
במכללה ובקורסי הכשרת מורי דרך ותואמת לתפיסה ממוקדת מידע (שיר ,הילה) .הם הביעו
התנגדות לסגנון הלמידה ומרכיביו :הלמידה העצמית נתפסה אצלם כילדותית ,פיתוח החשיבה בא
על חשבון הספק החומר ,ולמידה פרונטאלית נוחה לדעתם על למידת חקר עצמית ולמידה שיתופית.
דבר זה עיכב או הגביל אצל חלק מהם את מעורבותם בתהליך הלמידה ואת רכישת החשיבה
הטיעונית .לא נמצא קשר בין פיתוח יחס חיובי או/ו הצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונים לבין
סטודנטים המאותרים כמצטיינים.
ההתייחסות במשובים לפיתוח החשיבה הטיעונית הייתה נמוכה והתייחסות לתהליכי ההבניה
המטה -קוגניטיביים כלל לא הופיעו .יכולת ההעברה של הטיעון המדעי הייתה מוגבלת לתחום
הנלמד ולתחום ההוראה .רוב הסטודנטים לא הצליחו לראות את הקשר בין הטיעון המדעי
לתחומים אחרים בחייהם .הסטודנטים לא היו מספיק מודעים לתהליך המובנה של פיתוח
החשיבה הטיעונית שעמד בבסיס יחידת הלימוד ,לא הצליחו לראות את הקשר בינו לבין התוצאות
החיוביות עליהן העידו (הבנה מעמיקה ,הנאה) ולא הצליחו לבצע העברה של מודל החשיבה
הטיעונית לתחומים אחרים.
נראה כי היכולת לבצע רפלקציה ביחס לחשיבה הטיעונית והקשר שלה לתוצאות החיוביות של
תהליך הלמידה דורשת רמת מודעות גבוהה ביחס לתהליך הלמידה ולתפיסת הלמידה להבניית
הבנה .הדבר דורש צמצום הפער בין תפיסת הלמידה ממוקדת המידע של הסטודנטים לתפיסת
הלמידה להבניית הבנה .תהליך זה דורש זמן ממושך יותר מסמסטר בודד ותמיכה מערכתית של
קורסים נוספים המדגישים תפיסת למידה זו.

 .1.2סיכום ספירלת פיתוח והערכה שלישית
פיתוח חשיבה טיעונית
פיתוח החשיבה הטיעונית בספירלת פיתוח זו ,כמו בקודמת ,התבססה על הבניית מודל חשיבה
מטה -קוגניטיבי של טיעון מדעי .לצורך הבניית המודל נדרשות יכולות בסיסיות של הכללה וייצוג
גרפי .מטבלה  5.21ניתן לראות כי היכולות ההתחלתיות של הסטודנטים משנתון תשע"ד היו
גבוהות (תיאור גרפי  ,13%הכללה  )10%ביחס לאלו של שנתון תשע"ג .כמו כן ,יכולת ההבניה של
מודל חשיבה של תהליך החקר (שלב  ,)3הייתה גם היא גבוהה ( )81%ביחס לשנתון תשע"ג .ערכים
אלו דומים לאלו שהתקבלו עבור סטודנטים ממכללת  BGבשנתון הקודם (טבלה  2.23עמ' .)038
סטודנטים משנתון זה לא התנסו בהבניה מטה קוגניטיבית קודם לכן ,בדומה לשנתון הקודם,
ונדרשו לתווכו של המורה .הישגיהם ההתחלתיים הטובים יותר של סטודנטים משנתון זה ביחס
לשנ תון תשע"ג מעידים על רמה קוגניטיבית התחלתית גבוהה יותר אם כי יכולת זיהוי מרכיבי
החקר בהקשר יום יומי ,כפי שבאה לידי ביטוי בשאלוני הפרה ,הייתה זהה בשני השנתונים (טבלה
 5.33עמ'  .)012יכולות אלו אפשרו מעבר יעיל בתחילת תהליך הלמידה בין רצף השלבים שהובילו
לשלב ההבניה המטה קוגניטיבי של הטיעון המדעי.
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טבלה  :5.21הערכת ביצועי החשיבה ( )%במהלך הלמידה ,מכללת  ,HZספירלות פיתוח והערכה שלישית
(תשע"ד) וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג).

אסטרטגיית חשיבה
ייצוג גרפי
הכללה
הבנייה
מטה-קוגניטיבית
חשיבה טיעונית

 HZתשע"ג
88
011
58
011
*)85( 60
06
** 26
**26
02

שלב התחלתי 3
שלב סיום 2
שלב התחלתי 3
שלב סיום 2
שלב התחלתי 3
שלב סיום 2
שלב התחלתי 2
שלב 2א
שלב סיום 2ב

 HZתשע"ד
13
13
10
011
81
85
00
**23
56

*ערכים לאחר תיקון
**כולל דגמים מטיפוס ב' ,כולל טיעונים לגבי קרטון והעברה שגויה לגבי גיר

ממוצע הניסוחים הטובים של מרכיבי הטיעון בביצועים  2ו( 2-א' ,ב') מופיעים בטבלה  .5.20ממוצע
התצפיות הגיע ל ,12% -המסקנות הנכונות  ,12%ומרכיב הסיבתיות  .53%הפער בין ניסוח נכון של
התצפית והמסקנות ביחס למרכיב הסיבתיות מעיד על קושי רב יותר בניסוחו .כל הערכים גבוהים
מאלו שהתקבלו עבור שנתון תשע"ג .העברה שגויה של הרצפים הלוגיים בין הגיר לקרטון (52%
ביחס ל 22%-בשנתון תשע"ג) אפשרה חזרה על רצפים לוגיים דומים ושפרה מאוד את ניסוחו של
הטיעון ,במיוחד את מרכיב הסיבתיות .שיפור דומה חל בניסוחו החוזר של הטיעון לגבי סלע
הקרטון בדפי הפעילות לעומת המבדק.
טבלה  :5.20ממוצע ( )%ביצועים  2-2ודוחות הסיור ,מכללת  ,HZספירלת הפיתוח וההערכה השלישית
(תשע"ד) וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג).

שנתון

HZ

תצפית

סיבתיות

מסקנה

רצף לוגי נכון

טיעון טוב

ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח ביצועים דוח
סיור
1-2
סיור
1-2
סיור
1-2
סיור
1-2
סיור
1-2
50
60
26
50
55
51
10
81
10
01

תשע"ג

HZ

12

12

12

11

20

26

00

08

53

20

תשע"ד

בשנתון הנוכחי הביצועים ברובם היו אישיים בתווכו של המורה ולכן נראה כי ההערכה לגבי מספר
הטיעונים הטובים בסיומו של שלב  )53%( 2מייצגת נכונה את היכולת הטיעונית בקרב הסטודנטים
משנתון זה .הרצפים הלוגיים מבוססים על מודל א' המבטא הבנה לגבי מהותו של הטיעון המדעי
ומרכיביו .המעבר מייצוג גרפי של הטיעון המדעי לכתיבה המילולית דרש את תווכו של המורה
במהלכו תועד קושי רק בקרב סטודנטית אחת ,זאת בניגוד ל 62%-בספירלת הפיתוח הקודמת.
 01%מהסטודנטים הצליחו לנסח בדוח הסיור טיעונים מדעיים פשוטים הבנויים משלושת מרכיבי
הטיעון ביניהם קיים רצף לוגי הגיוני (זאת ביחס ל 25%-בשנתון הקודם) .ערך זה חושב על סמך
דוחות בהם הופיעו לפחות  2טיעונים מתוך  2בהם נמצא ניסוח מושלם או רצף לוגי הגיוני .יכולת
זאת מבטאת הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומרכיביו ויישומה בכתב .שלושת מרכיבי הטיעון
הופיעו בכ 81%-מהטיעונים שנוסחו בדוח בפעם הראשונה (ביחס ל 21%-בשנתון הקודם) ,דבר
המעיד על הבנה נרחבת לגבי הטיעון המדעי .ממוצע הניסוחים הטובים של התצפיות הגיע ל,12% -
ממוצע הניסוחים הטובים של המסקנות  ,11%ממוצע הניסוחים הטובים של מרכיב הסיבתיות
נמוך יותר ומשתנה מטיעון לטיעון עם ממוצע של  26%בדומה לאחוז הממוצע של הטיעונים
הטובים .אחוזי מרכיבי הטיעון הטובים בדוח הסיור דומים לערכים שנוסחו בביצועים  2-2אולם
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ערכם של הטיעונים הטובים בדוחות הסיור גבוה יותר .ערכים אלו גבוהים גם ביחס לשנתון הקודם
( .)50%קיים עדיין קושי בניסוחו של מרכיב הסיבתיות .בשני השנתונים לא נמצא קשר ישיר בין
צורת הניסוח של הטיעון המילולי (כותרות ,ניסוח חופשי) לאיכותו .אולם הכתיבה בכותרות מהווה
רפלקציה מדויקת יותר עבור המורה המאפשרת לבחון הבנה מעמיקה של התלמידים לגבי הטיעון
המדעי ומרכיביו .הישגיהם של הסטודנטים משנתון זה דומים לאילו של הסטודנטים ממכללת BG
שנתון תשע"ג.
"חבל האירועים" סייע בניסוח איכותי יותר של הטיעונים המתייחסים למיקומם הכרונולוגי של
האירועים הגיאולוגיים בדוח הסיור והיווה פיגום יעיל עבור סטודנטים שרמת הדרישות של דוח
הסיור היו גבוהות עבורם.
מראיונות העומק עולה כי מודל החשיבה המטה קוגניטיבי של הטיעון המדעי היווה בסיס לכתיבה
מילולית עבור סטודנטים שהצליחו להבנות אותו בצורה עצמאית ולייצגו בצורה גרפית (אביבה,
רוויה) .גם עבור סטודנטים שעברו את שלב ההבניה בעצמם אך אימצו מודל גרפי קיים (אסתר)
שימש מודל החשיבה כפיגום לכתיבה המילולית .סטודנטים שלא עברו את שלב ההבניה המטה
קוגניטיבי בעצמם ואימצו מודל קיים (שיר ,הילה) לא הבינו את מהותו של הטיעון המדעי ,לא
הצליחו בניסוח נכון של הטיעונים המדעיים ולא ראו בו כלי עזר לניסוח מילולי .מסקנות דומות
הוסקו גם בספירלת הפיתוח הקודמת .תווכו של המורה היה הכרחי בתהליך ההבניה.
נראה ,כי עיצובו מחדש של שלב ההבניה המטה אסטרטגי של מודל החשיבה של הטיעון המדעי
בספירלת הפיתוח הנוכחית תרם להצלחתם של הסטודנטים ברכישת החשיבה הטיעונית" .המודל
המשולב" עליו התבססה ההבניה היה ברור יותר .המונח "הצדקה" היה מובן יותר מאשר המונח
"סיבתיות" .בחירת מקרה בעל שלושה מרכיבים מובהקים סייע בהבנת מהותו של הטיעון המדעי
ומרכביו .פעילות בתחום הידע (ללא העברה לתחום ידע אחר) לא יצרה עומס קוגניטיבי ורגשי
בנוסף לקושי הקיים .הפעילות בסביבה החוץ כיתתית הייתה רלוונטיות עבור הסטודנטים הבאים
מהחוג ללימוד א"י והגבירה את המוטיבציה ללמידה .חזרה תלת שלבית לגבי רצף לוגי זהה
הכוללת הדגמה -הכללה -ויישום סייעה בחיזוק מודל החשיבה ללא צורך ביישום לגבי מקרי חקר
נוספים שגרמו לתחושה מלאה בשנתון הקודם .הפעילות החדשה עודדה ניסוחם של טיעונים מסוג
ראייה ולא מסוג הסבר (קרטון ארגוניטי) ,בעלי רצף לוגי חזק יותר אם כי גם בשנתון זה הטיעון
האחרון בדוח היה מסוג ראייה (היווצרות אגם הלשון).
מספר מגבלות זוהו בטיעונים שנוסחו בשנתון הנוכחי ,בדומה לשנתון הקודם:
 16%מהטיעונים היו בעלי מבנה פשוט ,כלומר שלושת מרכיבי הטיעון כוללים תוכן בודד ורק 8%
(שני טיעונים) היו בעלי מ בנה מורכב .הנטייה לכתיבה של טיעון פשוט גרמה להשמטת תכנים
חשובים הפוגעים ברצף הלוגי כמו למשל עקרון האחידות .גם במקרים בהם מרכיבי הטיעון כללו
יותר מתוכן בודד הרצף הלוגי כלל רק את אחד מהם והטיעון היה בעל מבנה פשוט .דמיון בין רצפים
לוגיים זוהה רק במקרה של טיעון פשוט .יתכן והסרה הדרגתית יותר של הפיגומים שתמכו בכתיבת
הטיעונים (תיאור גרפי ,שאלות המתייחסות בצורה מפורשת למרכיבי הטיעון ,כתיבה בכותרות)
ועלייה הדרגתית במורכבות הרצפים הלוגיים יוכלו לסייע בזיהוי הדמיון בין רצפים לוגיים דומים.
מודל החשיבה המבוסס על המודל של ( Toulmin (1958לא נמצא מתאים לניסוחם של טיעונים
מורכבים .נראה כי כדי לאפשר לסטודנטים לנסח טיעונים מורכבים יש צורך בשכלול מודל
החשיבה של הטיעון המדעי בצורה הדרגתית דרך הבניה מטה אסטרטגית מפורשת תלת שלבית
ממודל פשוט למודל מורכב.
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תפיסת הלמידה
תפיסת הלמידה שאפיינה את מרבית הסטודנטים בתחילת תהליך הלמידה (שאלוני פרה) הייתה
תפיסה ממוקדת מידע הרואה בתהליך הלמידה קליטת מידע ובתהליך ההוראה העברתו לתלמיד.
עמדות הסטודנטים כלפי תהליך הלמידה העידו על מוטיבציה להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית
המניעה את הלמידה (קבלת תעודת הוראה ,הבנת החומר) .תפיסת המסוגלות העצמית של
הסטודנטים הייתה גבוהה יחסית והיא האחראית להנעה של מוטיבציות אלו .בתום תהליך
הלמידה (שאלוני פוסט) נמצאו מרכיבים להבניית הבנה בתפיסת הלמידה של הסטודנטים .הדבר
בא לידי ביטוי בדרוגה הגבוה יותר של הקטגוריה המתייחסת ל"רכישת כלים" לאו דווקא בתחום
ההוראה ביחס "לרכישת מידע" כהצלחה בלימודי המכללה ודירוגן השווה של למידה "לפיתוח
החשיבה" ולמידה "לרכישת ידע" בשאלוני הפוסט ביחס לדרוגה הגבוה בצורה משמעותית של
הלמידה "לרכישת ידע" בשאלוני הפרה .שינוי מובהק נמצא בין דרוגה של הלמידה לפיתוח חשיבה
בשאלוני העמדות משלב הפוסט בשנתון הנוכחי ביחס לשנתון הקודם ,ומעיד על חשיבותה של
המוטיבציה לפיתוח מומחיות (חשיבה) בפיתוח חשיבה טיעונית .המסוגלות העצמית של
הסטודנטים עלתה בצורה מובהקת במהלך תהליך הלמידה ואחראית כנראה על הנעת מוטיבציות
אלה.
מראיונות העומק עולה כי תפיסת הלמידה ממוקדת המידע שנמצאה בתחילת תהליך הלמידה
תואמת לסגנון הלמידה הנהוג במוסדות החינוך בהם לומדים הסטודנטים .תפיסה זו שונה
מתפיסת הלמידה להבניית הבנה עליה מבוססת יחידת הלימוד ,דבר שייצר זרות בין סגנון הלמידה
הנהוג בקורס הנוכחי לקורסים האחרים הנלמדים במכללה .זרות זו באה לידי ביטוי בממדים
רבים :למידה המבוססת על חשיבה מסדר גבוה לעומת חשיבה מסדר נמוך ,לימוד עצמי לעומת
לימוד פרונטאלי ,לימדה שיתופית לעומת למידה אישית ,סביבת למידה מגוונת (מעבדה ,סביבה
חוץ כיתתית) לעומת סביבת למידה מסורתית ,המורה כמתווך לעומת המורה המוסר מידע ,הערכה
מעצבת לעומת הערכה מסכמת .הפער בין תפיסות הלמידה יצר דיסוננס קוגניטיבי ורגשי בקרב רוב
הסטודנטים בתחילת תהליך הלמידה .לא תועדה התנגדות של סטודנטים במהלך הלמידה (להוציא
סטודנטית בודדת) אולם היא כן עלתה בראיונות העומק ובמשובים.
על סמך המשובים שנכתבו בתום תהליך הלמידה עולה כי כמחצית מהסטודנטים פתחו יחס חיובי
ליחידת הלימוד ולתפיסת הלמידה עליה מבוססת יחידת לימוד זו ( )53%רובם הצליחו בתהליך
הלמידה ( .)26%בשנתון זה נמצאה התאמה טובה בין הסטודנטים שפיתחו יחס חיובי ליחידת
הלימוד לבין הצלחתם ברכישת החשיבה הטיעונית ביחס לספירלות הפיתוח הקודמות .הפער
הקיים בין פיתוח יחס חיובי לסגנון הלמידה והצלחה בפיתוח חשיבה טיעונית מעיד על כך שפיתוח
יחס חיובי לסגנון הלמידה אינו מספיק כדי לפתח חשיבה טיעונית .הסטודנטים מציינים את
מאפייני הלמידה להבניית הבנה והשפעתם החיובית על ההצלחה בתהליך הלמידה :הלימוד העצמי
תרם למעורבותם בתהליך הלמידה ,דבר שגרם להם להבנה מעמיקה של החומר ולתחושת עניין
והנאה .הדגש שהושם על הבנה מעמיקה של החומר מעיד על חווית למידה אליה הם אינם מורגלים
בתהליכי למידה אחרים .הנאה ועניין הופיעו בכמחצית מהמשובים בניגוד לדרוגה הנמוך של
קטגוריה זו בשאלוני הפרה והפוסט .יחידת הלימוד הצליחה לצמצם את ממדי הזרות של סביבת
הלמידה בצורה משמעותית ,לפתח יחס חיובי למאפייני הלמידה שמטרתה להבנות הבנה ולפתח
מוטיבציה פנימית הקשורה בעניין והנאה .אזכור הטיעון המדעי וההבניה המטה -קוגניטיבית
כמעט ולא הופיעו במשובים .העברה של הטיעון המדעי הוגבלה ברוב המקרים לתחום הנלמד או
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לתחום ההוראה .ממצאים אלו מעידים על חוסר מודעות להשפעתה של החשיבה הטיעונית על
התוצאות החיוביות אותן ציינו הסטודנטים .נראה כי ראייה רפלקטיבית לגבי תפקידו של הטיעון
המדעי בתהליך הלמידה דורשת מודעות עמוקה המבוססת על תפיסת למידה להבניית הבנה
מובהקת .תנאים אלו דורשים כנראה תהליך למידה ממושך יותר .כמו כן ,השיעורים שהוקדשו
להוראה מפורשת בשנתון זה לא זכו לתגובות מצד הסטודנטים ולא הוזכרו במשובים או בראיונות
העומק ולכן לא ברור עד כמה היו יעילים בפיתוח תפיסת למידה להבניית הבנה.
הקשר בין פיתוח חשיבה טיעונית לתפיסת למידה
בחינה מעמיקה של מאפייני הסטודנטים שהצליחו ברכישת החשיבה הטיעונית מראה כי ניתן
לחלק אותם ל 3-קבוצות עיקריות .ניתוח זה מתייחס ל 00-מתוך  61סטודנטים שקיים עבורם
תיעוד מלא.
א .סטודנטים בעלי תפיסת למידה להבניית הבנה מקורית או תפיסת למידה בעלת מרכיבים
להבניית הבנה מקוריים (איור  ,5.02מסלול .)0
קבוצה זו מונה  5סטודנטים (בתוכם אסתר ואביבה) עבור שתיים נוספות לא קיים תיעוד מלא של
תהליך הלמידה ( .)35%בקרב כולם הופיע הממד המתייחס לפיתוח חשיבה בשאלון העמדות עם
ערך השווה ל 2-או גבוה ממנו .בקרב סטודנטית אחת הופיע גם הממד לפיתוח יכולת הבעה .שלוש
סטודנטיות היו גם בעלות מוטיבציה הישגית (שתיים מאותרות כמצטיינות) ואחת גם בעלת
מוטיבציה לפיתוח עניין וסקרנות .בתום תהליך הלמידה הופיעו בקרב  3סטודנטיות בנוסף לממד
לפיתוח חשיבה גם הממד לפיתוח הבעה .השגיות וסקרנות תועדה רק בשני מקרים .מתיעוד תהליך
הלמידה של כל חמשת הסטודנטיות הללו עולה כי הן התקשו במהלך תהליך הלמידה אולם תפיסת
המסוגלות העצמית הגבוהה שלהן (ב 2-מקרים מעל  )2הניעה מוטיבציה לפיתוח מומחיות
ומוטיבציה פנימית והפעלת אסטרטגיות למידה עמוקות .אלו סייעו להן להתגבר על הקושי ולהצליח
בפיתוח החשיבה הטיעונית .הצלחה זו חיזקה את תפיסתן להבניית הבנה ,דבר שבא לידי ביטוי
בתוספת של מרכיבים ממוקדי מומחיות (לימדה לפיתוח הבעה) אולם גם בחיזוק הממדים
הקיימים .כפי שניתן להבחין בראיון העומק של אביבה (ציטוט עמ'  3 .)612פתחו יחס חיובי לסגנון
הלמידה ושתיים יחס אמביוולנטי.
הערכים שהתקבלו בשאלון העמדות עבור  2סטודנטיות נוספות התאימו לתפיסת למידה עם
מרכיבים להבניית הבנה ,אצל כולן הופיע הממד לפיתוח יכולת הבעה ,בקרב  6הממד לפיתוח
חשיבה ובקרב  6גם ממד הישגי (ביניהן הילה) .סטודנטיות אלה לא הפעילו אסטרטגיות למידה
עמוקות במהלך הלמידה ולא הצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית .בקרב שלוש מהן נשארו הערכים
המעידים על הבניית הבנה גם בשאלוני הפוסט (איור  5.02מסלול  )6רק אחת פתחה יחס חיובי
לסגנון הלמידה .תופעה זו נמצאה גם בקרב סטודנטים מספירלת הפיתוח הקודמת.
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איור  :5.02מסלולי הלמידה של סטודנטים בעלי תפיסה להבניית הבנה מקורית  HZתשע"ד)N=8( .

ב .סטודנטים בעלי תפיסה ממוקדת מידע עם רכיב הישגי מובהק (איור  5.00מסלול )0
קבוצה זו מונה  2סטודנטיות 3 .סטודנטיות היו בעלות תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה
בתחילת תהליך הלמידה ,זאת על סמך שאלוני העמדות בשלב הפרה ,שתיים מאותרות כמצטיינות
(שיר).
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איור :5.00מסלול הלמידה של סטודנטים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע או תפיסת למידה ממוקדת
מידע בעלת רכיב הישגי (.)N=9

שתיים היו בעלות תפיסה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי (אחת מאותרות כמצטיינת) ואחת בעלת
תפיסה ממוקדת מידע .בתום תהליך הלמידה כולן היו בעלות תפיסה ממוקדת מידע 3 ,בעלות
מרכיב הישגי (שיר).
שתי סטודנטיות התקשו בתהליך הלמידה (אחת מהן מאותרת כמצטיינת) ,תיקנו את הביצועים
שוב ושוב עד לקבלת ציון המספק אותן ולכן נראה כי המוטיבציה שהניעה את אותן בפועל הייתה
הישגית .אחת מהן פתחה יחס חיובי לתהליך הלמידה 3 .סטודנטיות נוספות ביצעו את המשימות
בהצלחה (אחת מהן מאותרת כמצטיינת) ,רק אחת מהן פתחה יחס חיובי לתהליך הלמידה (חנה
ציטוט עמ'  , 613מירב ציטוט עמ'  ,613שיר ציטוט עמ' .)616
ארבע סטודנטיות נוספות ,בעלות תפיסה ממוקדת מידע מובהקת לא הצליחו בפיתוח החשיבה
הטיעונית (איור  5.00מסלול .) 6
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ג .סטודנטים בעלי תפיסת למידה ממוקדת מידע שעברו שינוי תפיסתי (איור .)5.08
קבוצה זו מונה  2סטודנטיות שהיו בעלות תפיסה ממוקדת מידע בתחילת תהליך הלמידה  3בעלות
מרכיב הישגי ומאותרות כמצטיינות .כבר בשלבים ראשונים של תהליך הלמידה ניתן היה להבחין
באסטרטגיות הלמידה העמוקות בהן נקטו .אלו הובילו אותן להצלחה משלב לשלב עד להצלחתן
הסופית .סטודנטיות אלה עברו שינוי תפיסתי ,וכולן פתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה .שלוש מהן
תארו במשובים את ההפתעה שהייתה להן בגילוי סגנון למידה שלא הכירו עד כה (יהל ציטוט עמ'
 ,612ירדן ציטוט עמ'  ,616ציפורה ציטוט עמ'  .)610הצלחתן בתהליך הלמידה כבר בשלבים
ראשונים מעיד על כך שהן היו בעלות יכולות המתאימות לביצוע משימות חשיבה מסדר גבוה
אולם לא התנסו בהן עד כה ולכן לא ראו בהן חלק מתהליך הלמידה.

איור  :5.08מסלול הלמידה של סטודנטים שעברו שינוי תפיסתי מתפיסה ממוקדת מידע לתפיסה להבניית
הבנה (.)N=6
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השוואה בין הקבוצות שהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית משני השנתונים ממכללת ( HZטבלה
 )5.26מעלה כי בעוד קבוצות א' וב' הופיעו בשניהם באחוזים דומים ( ,)25%קבוצה ג' לא הופיע
כלל בשנתון תשע"ג והיא שייצרה את הפער הקיים בין אחוזי ההצלחה הגבוהים בשנתון תשע"ד
ביחס לשנתון תשע"ג ( .)60%אחוז הסטודנטים שאחזו בתפיסת למידה להבניית הבנה (כולל
תפיסה הצהרתית) בתחילת תהליך הלמידה היה גבוה בשנתון תשע"ג ( )52%ביחס לשנתון תשע"ד
( )21%אולם בתום תהליך הלמידה יחס זה התהפך ( 36%שנתון תשע"ג ו 22%-שנתון תשע"ד).
אחוז הסטודנטים בעלי תפיסה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי היה גבוהה בשנתון תשע"ג ()68%
ביחס לשנתון תשע"ד ( )60%אולם בעוד בשנתון תשע"ד תפיסה זו הובילה ל 011%-הצלחה בשנתון
תשע"ג אחוזי ההצלחה היו נמוכים מ .51%-בשני השנתונים אחוז הסטודנטים בעלי תפיסה
ממוקדת מידע מובהקת היה נמוך ( 02%בשנתון תשע"ג ,ו 08%-בשנתון תשע"ד) והם לא הצליחו
לפתח חשיבה טיעונית.
טבלה  :5.26תפיסת הלמידה ומידת ההצלחה בפיתוח חשיבה טיעונית ( )%במכללת  HZספירלת פיתוח
והערכה שלישית (תשע"ד) ) ,(N=28וספירלת פיתוח והערכה שנייה (תשע"ג) ).(N=25

תפיס למידה
תפיסה להבניית הבנה
תפיסה ממוקדת מידע עם
רכיב הישגי
שינוי תפיסתי
תפיסה ממוקדת מידע

 HZתשע"ג
חוסר הצלחה
הצלחה
62
36
02
06
02

-

 HZתשע"ד
חוסר הצלחה
הצלחה
05
65
60
60
-
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ממצאים אלו בנוסף לממצאים שהוצגו למעלה יכולים להסביר את תהליך הלמידה שהתרחש
בשנתון תשע"ד ואת ההבדלים שנמצאו בין שני השנתונים .ממצאים אלו מפורטים להלן:
בכל השלבים שקדמו להבניה המטה אסטרטגית של תהליך החקר (שלבים  ,)0-3כולל תהליך
ההבניה עצמו ,אחוזי ההצלחה היו גבוהים מאוד ( )11%ללא צורך בתיקון .יכולותיהם הגבוהות
של הסטודנטים כבר בשלב התחלתי של תהליך הלמידה מראה על יכולות קוגניטיביות התחלתיות
גבוהות מאלו של שנתון תשע"ג .בשלב ההבניה המטה אסטרטגי של הטיעון המדעי (שלב  )2חלה
אמנם ירידה ברמת הביצועים אולם עדיין אחוז הביצועים הטובים היה גבוה 85% .מהתוצרים
כללו ייצוג גרפי של טיעון מדעי מדגם א' לעומת  06%מהתוצרים שכללו ייצוג גרפי מדגם ב' בשנתון
תשע"ג .לעיצובה החדש של הפעילות להבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי כפי שהוזכר
למעלה ,היו מספר יתרונות חשובים .הבניית מודל מדגם א' תמך בהבנה מעמיקה של הטיעון
המדעי ושלושת מרכיביו והצלחה ביישומו הנכון לגבי דוגמאות חקר נוספות .הצלחה זו הייתה
חיונית לחיזוק המסוגלות העצמית ולהנעה של מוטיבציות לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית.
כמו כן ,כפי שעולה מהמשובים ומראיונות העומק ,גם בתום תהליך הלמידה הסטודנטים לא
הצליחו בביצוע תהליך העברה של הטיעון המדעי מהתחום הנלמד לתחום דעת אחר ובוודאי
שיכולת ההעברה לא הייתה בשלה בשלב זה של תהליך הלמידה .לכן ,פעילות המתרכזת בתחום
הדעת הנלמד (בניגוד לתחום דעת שונה בשנתון הקודם) ,במיוחד בסביבה החוץ כיתתית
הרלוונטית לסטודנטים הלומדים בחוג ללימודי ארץ ישראל ,הפחיתה את הדיסוננס הרגשי
והקוגניטיבי והגבירה את המוטיבציה הפנימית (הנאה ועניין) .תנאים אלו ,בנוסף ליכולותיהם
הקוגניטיביות הגבוהות של הסטודנטים ,תמכו בהמשך מוצלח של תהליך הלמידה עבור
סטודנטים שהיו בעלי תפיסת הלמידה להבניית הבנה אולם גם עבור כל הסטודנטים שתפיסת
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הלמידה שלהם הייתה הישגית .כמו כן ,פעילות זו עודדה סטודנטים בעלי תפיסה ממוקדת מידע
לשנות את תפיסתם לתפיסה ממוקדת הבנה .יכולותיהם הגבוהות של הסטודנטים משנתון זה
תמכה בעבודה אישית לצד העבודה הקבוצתית ,דבר שהיה חיוני בשלבי ההבניה המטה-
קוגניטיביים.
החל משלבי יישומו של מודל החשיבה של הטיעון המדעי ניתן לראות ירידה הדרגתית ברמת
הביצועים מ 00%-בשלב  2ועד ל 56%-בשלב מקרה החקר של הקרטון (2ב) .ירידה דומה נמצאה
גם בשנתון תשע"ג אולם מגמת הירידה בשנתון תשע"ג הייתה משמעותית ביותר (מ 26%-בשלב 2
ל 02%-במקרה החקר של הקרטון) .דרגת הקושי העולה של מקרי החקר דרשה הפעלת גישות
למידה מעמיקות ומי שלא פעל על פי גישות אלו (כ )31%-לא הצליח בהמשך התהליך .הילה ואסתר
מעידות על כך שבשלבים אלו אי אפשר היה ל"רוץ" קדימה ומי ש"רץ" לא הצליח בניסוח נכון של
הטיעון 01% .מהסטודנטים בשנתון זה הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית (ביחס ל 25%-בשנתון
תשע"ג).
הרכב הקבוצות בשנתון זה תאם במידה רבה את גישות הלמידה של רוב חבריה .חמש קבוצות היו
בעלות גישות למידה עמוקות שמקורן בתפיסת למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה או ממוקדת
מידע בעלת רכיב הישגי ושלוש קבוצות בעלות גישות למידה רדודות שמקורן בתפיסת למידה
ממוקדת מידע .תפיסת למידה המאופיינת בהבניית הבנה עודדה בדרך כלל מוטיבציות לפיתוח
מומחיות והצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית .לעומת זאת ,תפיסה ממוקדת מידע הניעה
מוטיבציות להפגנת יכולת ומוטיבציה חיצונית לא תמכה בפיתוח החשיבה הטיעונית.
חוסר ההיכרות עם למידה קבוצתית יצרה קושי בלמידה עמוקה .שלוש סטודנטיות לא השתייכו
לקבוצה קבועה עד סוף תהליך הלמידה .הן היו מעורבות מאוד במהלך הסיכומים הפרונטאליים
ואף העידו כי שני המבדקים שהתקיימו במהלך הסמסטר עודדו אותן להשתמש באסטרטגיות
למידה עמוקות בהתאם להרגלי הלמידה שלהן בקורסים נוספים .הן לא ביצעו כראוי את פעילויות
החקר העצמי ,דבר שפגע בתהליך הלמידה שלהן .חוסר השתייכותן לקבוצה קבועה יכול לנבוע,
כמו במקרה של הילה ,מהתנגדות לסגנון הלמידה הפעיל שאינו מקובל בלימודי המכללה או מקושי
חברתי (או משניהם) .בחלק מהקבוצות בעלות הרכב המאופיין בתפיסת למידה להבניית הבנה
העידו הסטודנטיות שהן הגיעו להבנה מעמיקה כאשר התכוננו למבדק שבחן את יכולותיהן
האישיות (אסתר) ולא במהלך העבודה הקבוצתית.
מטלת הסיכום ,שהתקיימה גם היא בסביבה חוץ כיתתית ,חיזקה את תחושת ההנאה והעניין של
הסטודנטים ורמת ניסוחם של הטיעונים (טבלה  5.20עמ'  .)601הפער שנמצא בשנתון תשע"ג בין
הטיעונים ששוכתבו בדוח לבין הטיעונים שנכתבו בפעם הראשונה לא נמצא בשנתון זה .דבר זה
מעיד על פיתוח חשיבה טיעונית עמוקה עוד קודם לשלב היישומי המסכם .מספר הטיעונים בהם
הופיעו שלושת מרכיבי הטיעון הגיע ל .81%-ערכים אלו מעידים כי אחוז גבוה מהסטודנטים
הצליח בהבניה של הטיעון המדעי אם כי בקרב  61%מהם הבניה זו הייתה רדודה ולכן ניסוח
הטיעונים לא היה מושלם 11% .מהסטודנטים הצליחו לזהות את מרכיבי החקר בהקשר יום יומי
(תצפית ,מסקנה ,השערה) בשאלוני הפוסט ערך זהה לזה שנמצא בשאלוני הפרה .יכולת זיהוי
מרכיבי החקר השתפרה מאוד בקרב כל המכללות שהשתתפו במחקר בשתי הספירלות הקודמות
ואילו בספירלה זו לא נמצא שיפור .בדיקה מעלה כי בחלק מהשאלונים בהן נמצאו טעויות
בשאלוני הפוסט לא נמצאו טעויות בשאלוני הפרה ולכן יתכן וטעויות אלה נובעות ממילוי חפוז
של השאלונים.
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ההבדל המובהק שנמצא בשאלון העמדות עבור למידה לפיתוח חשיבה בין שני השנתונים (שנתון
תשע"ד גבוה משנתון תשע"ג) מעיד על כך שהוא חיוני לפיתוח חשיבה טיעונית.
בקבוצה זו נמצאה התאמה טובה בין הסטודנטים המאותרים כמצטיינים לבין יכולת רכישת
מיומנות הטיעון המדעי ( 8מתוך  )01אולם אחוז ההצלחה של הסטודנטים שלא אותרו כמצטיינים
גם הוא היה גבוהה יחסית .כמו כן ,נמצאה התאמה טובה יותר בין פיתוח החשיבה הטיעונית ()20%
לבין פיתוח יחס חיובי לסגנון הלמידה האיכותי ( )26%ביחס לשתי הספירלות האחרות .פיתוח יחס
חיובי בקרב  00%מהסטודנטים שלא הצליחו בתהליך הלמידה יכול להוות בסיס להצלחתם
בהתנסויות דומות בעתיד 20% .מהסטודנטים לא פיתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה  65%מהם
הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית 02% .הם בעלי תפיסה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי ו00%-
בעלי תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה .הקושי בפיתוח יחס חיובי לסגנון הלמידה למרות
ההצלחה בתהליך הלמידה מעיד על כך ששינוי תפיסתי נרחב יותר דורש משאבים נוספים .סביבת
למידה המאופיינת בהבניית הבנה יכולה לעודד תהליכים אלו אולם סביבת הלמידה המאפיינת את
רוב הקורסים המתקיימים במכללה בה לומדים הסטודנטים היא ממוקדת מידע ולכן מקשה על
תהליך זה.
על סמך הממצאים שתוארו לעיל ניתן לאתר מספר משתנים המעודדים את פיתוח יכולת החשיבה
הטיעונית:
א .מוטיבציה לפיתוח מומחיות ,עם דגש על פיתוח יכולת חשיבה.
ב .מוטיבציה הישגית.
ג .עיצוב נכון של פעילויות העוסקות בהבניה מטה אסטרטגית של מודל הטיעון המדעי (מודל
חשיבה ,בחירת מקרה החקר ,סביבה חוץ כיתתית).
ד .סביבת למידה המעודדת הבניית הבנה (ברמה הכיתתית וברמה המכללתית).
ה .יכולות קוגניטיביות גבוהות.
יחידת הלימוד בעיצובה הנוכחי תמכה בפיתוח חשיבה טיעונית הבאה לידי ביטוי בניסוחם של
טיעונים פשוטים בקרב  01%מהסטודנטים בעלי תפיסת למידה בעלת מרכיבים להבניית הבנה
מקוריים ותפיסה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי .כמו כן היא הצליחה לחולל שינוי תפיסתי
מתפיסה ממוקדת מידע לתפיסה להבניית הבנה בקרב  60%מהסטודנטים ולחזק את תפיסת
הלמידה ממוקדת ההבנה המקורית של הסטודנטים שכבר אחזו בה .חיזוק המרכיבים ממוקדי
ההבנה יכולים להוות בסיס בעתיד לתהליכי העברה של הטיעון המדעי .ממצאים אלו
מתאימים למדגם בו נמצאה רמה קוגניטיבית גבוהה יחסית בתחילת תהליך הלמידה .יחידת
הלימוד הצליחה לצמצם בצורה משמעותית את זרות סביבת הלמידה ולפתח יחס חיובי לסגנון
הלמידה המבוסס על הבניית הבנה גם בקרב סטודנטים שלא הצליחו בפיתוח החשיבה
הטיעונית (.)53%
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 .2דיון ומסקנות
מטרתו של מחקר זה הייתה לאפיין קשיים הקיימים בקרב סטודנטים להכשרת מורים בפיתוח
חשיבה טיעונית ולפתח בהתאם לכך כלים היכולים לסייע להם להתמודד עם קשיים אלו.
בעקבות ספירלת מחקר הפיתוח הראשונה של יחידת הלימוד לב"ה נמצאו שני גורמים מטה-
קוגניטיביים ,שהשפיעו על הקושי בפיתוח חשיבה טיעונית והם:
א.

קושי הקשור לידע מטה-אסטרטגי לגבי מהותו של הטיעון המדעי.

קושי מטה קוגניטיבי הקשור בתפיסת הלמידה.
ב.
גורמים אלו נחקרו בשתי ספירלות הפיתוח וההערכה נוספות ובהתאם לכך נעשה ניסיון לפתח
ולייעל כלים היכולים לסייע לסטודנטים להתמודד עם קשיים אלו.

 .2.1הבניה מטה אסטרטגית מפורשת
לאחר שתי ספירלות של פיתוח והערכה עוצבו פעילויות שמטרתן להבנות מודל חשיבה מטה-
אסטרטגי של טיעון מדעי בתהליך תלת-שלבי .הפעילויות עוצבו בהשראת המודל להוראה מטה-
אסטרטגית מפורשת של זוהר ובן דוד ) ,(Zohar & Ben-David , 2008אשר ,עד כה ,טרם יושם
לגבי הטיעון המדעי .תהליך ההבניה כולל פיגומים המוסרים בהדרגה עם הזמן בהתאם להמלצתם
של מקניל ,ליזוטה וקרג'קיק ( .)McNeil, Lizotte, & Krajcik, 2006הבניית מודל החשיבה של
הטיעון המדעי מבוססת על שילוב בין המודל של טולמין ) (Toulmin ,1958והמודל של גלסנר
(.)6106
תהליך הבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי (שלב  )2כולל שלושה שלבים (איור  :)2.0הבניית
ייצוג גרפי של טיעון מדעי המייצג דוגמת חקר (הדגמה) ,הבניית ייצוג גרפי כללי המתאר מודל
חשיבה של טיעון מדעי (הכללה) ויישום מודל זה לגבי מקרה חקר נוסף בעל דרגת מורכבות דומה.
תהליך ההבניה מלווה בהוראה מפורשת לגבי מהותו של הטיעון המדעי.

איור  :2.0תהליך הבנייה מטה –אסטרטגי תלת שלבי של טיעון מדעי.

תהליך ההבניה של מודל החשיבה על פי שלבים אלו הסתיים בספירלת הפיתוח והערכה השלישית
ב 00%-אחוזי הצלחה.
נמצא כי הייצוג הגרפי של הטיעון המדעי מהווה רפלקציה של מודל החשיבה עבור התלמיד והמורה
באמצעותו יכול המורה להעריך את הקשיים הקיימים אצל כל תלמיד ולנסות לסייע לו בתהליך
ההבניה בהתאם ,זאת בהתאמה לגלסנר ( .)6106מספר תכניות לימודים משתמשות בייצוגו הגרפי
של הטיעון המדעי המבוסס על המודל של טולמין ) (Toulmin ,1958כפיגום לכתיבה טיעונית
( )Chin & Osborn, 2010; Linn & Bell , 2000או כאמצעי לניתוח טיעונים מדעיים מילוליים
(גלסנר .)Means & Voss, 1996 ; 6106 ,במחקר זה ,בשונה מכל שאר המחקרים עד כה ,הייצוג
הגרפי של הטיעון המדעי מהווה בסיס להבניה אישית של התלמידים ללא הצגתו בפניהם קודם
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לכן .הייצוג הגרפי משמש בפיגום לניסוחם המילולי של טיעונים מדעים שדרגת מורכבותם הולכת
ועולה בהדרגה.
בתום ספירלת מחקר הפיתוח השלישית 01% ,מהסטודנטים הצליחו לנסח טיעונים מדעיים בעלי
מבנה פשוט .הגורם ,שהגביל את איכות הטיעונים הוא יכולת הסטודנטים להתמודד עם מרכיב
הסיבתיות.
ממצאי המחקר מראים ,כי הפעילויות שעוצבו בעקבות שלושת ספירלות מחקר הפיתוח הצליחו
להוביל לפיתוח החשיבה הטיעונית .הקשר בין עיצובן של הפעילויות לבין פיתוח החשיבה הטיעונית
בא לידי ביטוי בשלושה מסלולים שונים והם (איור :)2.6
מסלול  – 1המסלול הקוגניטיבי מטה אסטרטגי :מסלול זה מתייחס להבניה של הטיעון המדעי,
אשר חיזקה את הידע המטה-אסטרטגי ( )MSKואת הידע הקשור במיומנויות מטה–קוגניטיביות
( )MSהתומכות בוויסות עצמי ובהפעלת גישות ובאסטרטגיות למידה תואמות .הפעלת גישות
למידה ואסטרטגיות למידה עמוקות )זוהר )6103 ,הובילה להצלחה בביצועים הטיעוניים ,לפיתוח
החשיבה הטיעונית ולחיזוק הידע המטה אסטרטגי .ממצאים אלה מחזקים את המודל של זוהר
ובן דוד ) (Zohar & Ben-David ,2008שעד כה טרם יושם לצורך פיתוח מיומנות הטיעון המדעי.
מסלול  – 1המסלול הקוגניטיבי רגשי :עיצוב נכון של הפעילויות והאפשרות לתקן את הביצועים,
ללא הגבלה ,אפשרו לסטודנטים לחוות התנסויות טיעוניות מוצלחות .סטודנטים משלושת
ספירלות מחקר הפיתוח ציינו את ההנאה והעניין שחוו בתהליך הלמידה ,זאת בניגוד לדרוגה הנמוך
של הלמידה "לסיפוק עניין וסקרנות" בשאלוני הפרה והפוסט של כל הסטודנטים שהשתתפו
במחקר .חווית ההצלחה ותחושות של עניין וסקרנות עודדו מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה
פנימית .מגמה זו באה לידי ביטוי בשאלונים משלב הפוסט בהם נמצאה עלייה מובהקת בקטגוריה
המייצגת "פיתוח כלים" ביחס לקטגוריה "רכישת ידע" כהצלחה בלימודי המכללה .למידה מתוך
מוטיבציה פנימית עודדה מעורבות בתהליך הלמידה ובחירה בגישות למידה ואסטרטגיות למידה
עמוקות .מסקנה זו עולה בקנה אחד עם פרדריקסון ) (Fredrickson ,2001הטוענת כי סיפוק רגשי
כגון הנאה ועניין מוביל למעורבות והעמקה בתהליך הלמידה.
גישות למידה ואסטרטגיות הלמידה העמוקות הובילו להצלחה ברצף הפעילויות הטיעוניות ופיתוח
החשיבה הטיעונית .זוהר ( )6103מתעדת גם היא תגובות חיוביות של תלמידים ומורים שהשתתפו
במודלים שונים של הוראה ולמידה עתירות חשיבה בבתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ובתי ספר
תיכוניים .תלמידים מעידים על הנאה מהלמידה ,עונג הקשור באחריות עצמית של תהליך הלמידה,
העמקת הקשר הבין אישי בין התלמיד למורה התורם להשבחת איכות הלמידה.
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איור  :2.6מודל הוליסטי לפיתוח חשיבה טיעונית
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מרכיב חשוב שתרם להצלחת מסלול זה היה שילובה של סביבת הלימוד החוץ כיתתית במערך
הלמידה .הסטודנטים הדגישו את תרומתו הרבה של הסיור בהבנה מעמיקה של החומר בתחום
הדעת בחיזוק ההבנה לגבי הטיעון המדעי ויצירת הנאה ועניין.
ממצאים אלו תואמים לסדרת מחקרים ,שמצאה כי תלמידים אשר נטלו חלק בתכניות לימוד
המשלבות את סביבת הלימוד חוץ כיתתית על פי המודל של אוריון ) (Orion, 1993ציינו את
הסביבה החוץ כיתתית כגורם משמעותי שתרם לעניין ולהבנת נושאי הלימוד ( Kampa & Orion,
.)1996; Orion & Ault, 2007; Orion et al., 2008; Yunker et al., 2011
אוריון ( ) 6103מסביר ממצאים עקביים אלו בכך ,שהתנסות אקטיבית של לומדים עם תופעה
במקום התרחשותה מאפשרת ללומדים ליצור קשר בין הנושא הנלמד לבין עולמם הפנימי
(רלוונטיות) ומצב זה הוא הנדבך עליו מתפתחת מוטיבציה ללמידה.
מסלול  – 2המסלול הקוגניטיבי מטה-רגשי (מסוגלות עצמית) :עיצובן הנכון של הפעילויות אפשר
לסטודנטים לחוות התנסויות חוזרות בהצלחה .אלו חיזקו את תפיסת המסוגלות העצמית המעוגנת
בידע המטה קוגניטיבי הרגשי של הסטודנטים ) (Efklides, 2011לגבי יכולותיהם הטיעוניות.
ממצאים אלו תואמים למחקרים שונים & (Bandura, 1986; Usher & Pajares, 2009; Zeldin
) Pajares, 2000המראים כי אחד הגורמים החשובים ביותר לעיצובה של המסוגלות העצמית היא
התנסות חוזרת בהצלחות .חיזוק תפיסת המסוגלות העצמית עודדה הנעה של מוטיבציה לפיתוח
מומחיות ומוטיבציה פנימית ושימוש בגישות למידה עמוקות שהובילו להצלחות נוספות בביצועים
הטיעוניים .מגמה זו באה לידי ביטוי בעלייה מובהקת לגבי הממד הבוחן את תפיסת המסוגלות
העצמית של הסטודנטים בשאלוני העמדות משלב הפוסט ביחס לשלב הפרה בנוסף לעלייה
במוטיבציה הפנימית ,במוטיבציה לפיתוח מומחיות ובהצלחה בביצועים הטיעוניים שתוארו קודם
לכן .ממצאים דומים מופיעים במחקרה של איימס ) (Ames ,1992המראה כי התנסויות מוצלחות
מחזקות את תפיסת המסוגלות העצמית לגבי ביצוע משימות הדורשות חשיבה מסדר גבוה ,ואת
המוטיבציה לפיתוח מומחיות .פישנצג ( )6103חקרה את הגורמים המשפיעים על מידת מעורבותם
של תלמידים בתיכון בכתיבת דוחות סיור במסגרת יחידת הלימוד "מחזור הסלעים ומערכות כדור
הארץ" .היא מצאה כי התייחסות לרגשות התלמידים ופיתוח תחושת מסוגלות עצמית הם מרכיבי
בסיס שעל גבם ניתן לפתח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
תווכו של המורה לאורך כל תהליך הלמידה היה חיוני והתייחס גם הוא להיבטים אלו .סטודנטים
מציינים את היחס האישי אליו זכו ,עידודו הקוגניטיבי והרגשי של המורה ,התחושה שהמורה רוצה
בהצלחתם ,והאווירה הנעימה ששררה בכיתה שתמכו בתהליך הלמידה .האפשרות לתקן את
הביצועים האישיים אפשרו למורה לתמוך בכל סטודנט לפי הצורך ,לקדם אותו בתהליך הלמידה
ולתמוך בעיצובה של מסוגלות עצמית המניעה מוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות.
מהמורה נדרשה מומחיות רבה באיתור הקשיים של התלמידים ומתן מענה הולם.
ממצאים אלה עולה כי עיצובה של יחידת הלימוד העוסקת בפיתוח חשיבה טיעונית צריכה
להתייחס להיבט הקוגניטיבי ,המטה קוגניטיבי ,הרגשי והמטה רגשי של הלומד ותפקידו של המורה
הוא לתמוך בכל אחד מהם.
הבנייה במסגרת מחקר עיצובי
יחידת הלימוד במתכונתה החדשה עוצבה במהלך שלושה סבבים של מחקר פיתוח בהתאם לשיטת
המחקר העיצובי המאפשרת שיפור מתמיד של הפעילויות בתהליך מתמשך של ניסוי ותהיה
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( .)Collins, 1992מספר נקודות חולשה אותרו ביחידת הלימוד שהיוו בסיס לשינוייה ועיצובה
מחדש:
א .מודל הטיעון המדעי והגדרה טרמינולוגית של מרכיבי הטיעון
מודל הטיעון המדעי ששימש בסיס להבניה המטה-אסטרטגית בספירלת מחקר הפיתוח השנייה
נסמך על המודל של טולמין ) .(Toulmin ,1958מרכיבי הטיעון הוגדרו כתצפיות ,מסקנות
וסיבתיות .המונח "סיבתיות" ,שתורגם ממחקרים קודמים שעסקו בהקניית מיומנות הטיעון
המדעי ) , (Sampson & Clark, 2008לא היה ברור וייצר בלבול בנוגע למהותו ותפקידו בטיעון
המדעי .בספירלת הפיתוח וההערכה השלישית הוחלט לשלב את המודל של גלסנר ( )6106המגדיר
את הטיעון המדעי כטענה המלווה בנימוק עם המודל של טולמין המדגיש את מרכיב הסיבתיות
אולם לכנות מרכיב זה ,כפי שהוגדר במודל של טולמין "הצדקה" .נמצא כי המודל המשולב והמונח
הצדקה היו מובנים יותר וסייעו בהבנת מהותו של הטיעון ומרכיב הסיבתיות בקרב סטודנטים
שהשתתפו בספירלת הפיתוח וההערכה השלישית.
ב .בחירה דוגמאות החקר מתאימות לצורך תהליך הבניית מודל החשיבה
עיצוב הפעילויות בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה גרמה לכך שהבניית מודל החשיבה של
הטיעון המדעי תתבסס על מודל החשיבה של תהליך החקר שנבנה בשלב קודם .כתוצאה מכך ,מודל
החשיבה של הטיעון המדעי כלל ארבעה מרכיבים (שלושת מרכיבי החקר ואת מרכיב הסיבתיות)
במקום שלושה (דגם ב') .הסיבה לכך קשורה בדוגמאות החקר הדומות ששימשו את שתי הפעילויות
כאשר בכל אחת מהן תוכן מרכיב הסיבתיות /מידע נוסף היה שונה .טיעון מדעי בעל ארבעה
מרכיבים שלשניים מהם תפקיד זהה ותוכן שונה ,ייצר חוסר בהירות ביחס לתפקידו של מרכיב
הסיבתיות בטיעון המדעי .ניתן היה לארגן את ארבעת המרכיבים ברצף לוגי נכון אולם הטיעון
שהתקבל היה טיעון מורכב ולא טיעון פשוט .טיעונים מדגם ב' נוסחו בספירלת הפיתוח וההערכה
השנייה לאורך כל תהליך הלמידה והוגדרו כמושלמים בשלבים מתקדמים כאשר מרכיבי הטיעון
נוסחו בצורה נכונה ויצרו רצף לוגי הגיוני.
שלב ההדגמה וההכללה בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה עסק בתחום יום יומי ולא בתחום
הנלמד .שלב ההדגמה דרש מהסטודנטים לבצע תהליך העברה לתחום הנלמד .מהמשובים
ומראיונות העומק עולה כי יכולת ההעברה של הטיעון המדעי לתחומים אחרים הייתה דלה ביותר
גם בתום תהליך הלמידה .לעומת זאת ,יכולת ההעברה של מרכיבי החקר לתחום יום יומי הייתה
גבוהה ,כפי שעולה משאלוני מרכיבי החקר בשלב הפוסט .מודל החשיבה של הטיעון המדעי מורכב
יותר ממודל החשיבה של תהליך החקר ולכן נראה כי שלב ההעברה כפי שמופיע במודל של זוהר
ובן דוד ) (Zohar & Ben-David ,2008לגבי הטיעון המדעי אפשרי רק בשלב מתקדם ,כאשר מודל
החשיבה מבוסס בצורה עמוקה.
שלב היישום כלל מספר רב של פעילויות ,שעסקו בתחום הגיאוכימי וגרמו לסטודנטים ,שרובם לא
למדו בחוג למדעים ,לתחושת חוסר רלוונטיות ולתחושה מעיקה.
עיצובה מחדש של פעילות זו היוותה את השינוי המשמעותי ביותר בין שתי ספירלות הפיתוח
וההערכה .מקרה החקר שנבחר בשלב ההדגמה עסק בתחום הנלמד והיה בעל שלושה מרכיבים
מובהקים שהפכו לשלושת מרכיבי הטיעון בשלב ההכללה .תווכו של המורה בתהליך ההבניה כלל
הדגשה מפורשת לגבי ההבדל בין מודל חשיבה של תהליך החקר לזה של הטיעון המדעי כדי למנוע
שילוב בין שני המודלים .בשלב היישום התבקשו הסטודנטים לבחור רק מקרה חקר אחד מבין
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מקרי החקר של הסלעים והמינרלים כפי שהופיע בפעילות ( 6ללא מידע נוסף גיאוכימי שהופיע
בשלב  3בספירלת הפיתוח וההערכה השנייה) .מקרים אלו כללו גם הם שלושה מרכיבים מובהקים.
דוגמאות חקר אלו הובילו לבניית מודל מדגם א' (טיעון פשוט) המשקף את הבנת מהותו של הטיעון
המדעי ומרכיביו.
ג .סביבת הלמידה
שלב ההדגמה המהווה את הבסיס להבניית מודל החשיבה של הטיעון המדעי בספירלת הפיתוח
וההערכה השלישית התבסס על חקר בסביבה החוץ כיתתית בניגוד למקרי חקר בספירלת הפיתוח
וההערכה השנייה שהתבצעו בכיתה ועסקו בתחום הגיאוכימיה .נמצא כי הלמידה בסביבה החוץ
כיתתית תרמה לתחושת הרלוונטיות של הטיעון המדעי בתחום מדע כדור הארץ והגבירה את
המוטיבציה הפנימית של הסטודנטים לבצע את המשימה על אף דרגת הקושי הגבוהה שלה.
ד .עבודה אישית לעומת עבודה קבוצתית
קושי בתהליך ההבניה המטה-אסטרטגי נמצא בקרב כל הסטודנטים שהשתתפו במחקר ,כולל
סטודנטים בעלי רמה קוגניטיבית גבוהה ,ודרש את תווכו של המורה .מהמחקר עולה כי תהליך
ההבניה המטה -אסטרטגי של הטיעון המדעי היה יעיל עבור סטודנטים שהצליחו להבנות את מודל
החשיבה בצורה עצמאית ולייצגו בצורה גרפית .מודל זה היווה עבורם בסיס לכתיבה טיעונית
מילולית .הדבר נכון גם לגבי סטודנטים שעברו את שלב ההבניה בעצמם אך אימצו מודל גרפי קיים.
ייצוגו הגרפי של מודל החשיבה מהווה רפלקציה למידת הבנת מהותו של הטיעון המדעי ומאפשר
למורה לסייע במידת הצורך בתהליך ההבניה .על פי גישתו של ויגוצקי ( )6112קיימת זיקה עמוקה
בין " הדיאלוג החיצוני" של הלומד עם סביבתו החברתית ל"דיאלוג הפנימי" של הלומד עצמו ולכן
קיימת חשיבות רבה לעבודה קבוצתית .אולם ,שלב ההדגמה וההכללה מחייב עבודה אישית של כל
תלמיד בתווכו של המורה ומחייב היערכות המתאימה לקיומם של תנאים אלו .בספירלת הפיתוח
וההערכה השלישית נעשה ניסיון להדגיש את ההבדל כבר בתחילת תהליך הלמידה ובמהלכו בין
פעילויות המתבצעות בקבוצות לעומת פעילויות המתבצעות בצורה עצמאית בדפי הפעילות .ואכן,
בספירלת פיתוח זו שלבי ההבניה היו אישיים יותר ביחס לקודמת.
נקודות חולשה המחייבות ספירלת פיתוח נוספת
גם לאחר עיצובה של ספירלת הפיתוח וההערכה השלישית נמצאו מספר נקודות חולשה שלא טופלו
במסגרת המחקר הנוכחי ויכולות להוות בסיס לספירלת פיתוח והערכה בעתיד והם:
א .קצב הלימוד
מערך הלמידה של יחידת הלימוד הנוכחית כולל תהליך הבנוי מרצף של הבניות קוגניטיביות
ומטה -קוגניטיביות .רכישת המיומנויות בכל שלב מאפשרת מעבר לשלב הבא אחריו .עבור חלק
מהסטודנטים קצב הלימוד היה מהיר מכדי לבסס את היכולות הנדרשות בשלב המתאים.
במקרים בהם נמצא פער קוגניטיבי גדול בין שלבים עוקבים בוצעה העברה שגוייה של רצפים
לוגיים ממקרה חקר אחד לשני .העברה שגויה זו גרמה לניסוחו של רצף לוגי זהה פעמיים .ניתן
היה להבחין בשיפור בניסוח מרכיבי החקר ובהבנת הרצף הלוגי שהם יוצרים עם החזרה על ניסוחו
של רצף לוגי זהה פעם נוספת .תיקון התרגילים היה יעיל גם כן בביסוס יכולות שונות באופן אישי
בתווכו של המורה וסטודנטים רבים הצליחו לשפר את יכולותיהם בתהליך התיקון.
השיטה היעילה ביותר שנמצאה במחקר זה להבניית רצף לוגי של טיעון מדעי היא תלת שלבית,
הדגמה-הכללה-יישום .שיטה זו יושמה לגבי תהליך ההבניה של מודל החשיבה ולא לגבי הטיעונים
בהמשך .חזרה תלת -שלבית לגבי רצפים לוגיים בעלי דרגת מורכבות עולה תאפשר חזרות מובנות
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בתוך מערך הלמידה והפנמת הרצפים הלוגיים בקצב איטי דבר שיאפשר מוכנות טובה יותר
במעבר משלב לשלב .הסרת הדרגתית של הפיגומים התומכים בכתיבת טיעונים יכולה לסייע
לסטודנטים הזקוקים לקצב למידה איטי יותר .בנוסף ,המשך השימוש בייצוגו הגרפי של הטיעון
המדעי המהווה רפלקציה למבנה הטיעון בשלב ההכללה יכול לשקף את חסרונו של אחד ממרכיבי
הטיעון ולעודד ניסוח טיעונים בהם נוכחים שלושת מרכיביו .שאלות המתייחסות בצורה מפורשת
למרכיבי הטיעון ,באמצעות אייקונים מתאימים וכתיבה בכותרות יכולים לתמוך בקיומם
וניסוחם של שלושת מרכיבי הטיעון .כמו כן ,נראה כי עלייה בדרגת מורכבותם של הטיעונים ,גם
אם הם פשוטים ,דורשת שכללו של מודל החשיבה בהתאמה .לכן ישנה חשיבות להמשך ייצוגם
הגרפי של הטיעונים תוך כדי תהליך הלמידה .רפלקציה זו יכולה להוות בסיס להשוואה בין רצפים
לוגיים דומים ובין רצפים לוגיים בעלי דרגת מורכבות עולה ובהתאם לכך לשכלל את מודל
החשיבה המטה -קוגניטיבי של הטיעון המדעי .למידה בשיטה זו דורשת זמן ממושך ואינה
מתאימה לקורס המתקיים במשך סמסטר אחד.
ב .שונות קבוצתית ואישית
במחקר זה השתתפו סטודנטים משלוש מכללות שונות .ניתן להבחין בהבדלים ברורים בין קבוצות
הסטודנטים הבאים לידי ביטוי ברמה הקוגניטיבית של הסטודנטים לפני הפעלת התוכנית ,ברמת
מעורבותם בתהליך הלמידה וברמת ביצועיהם .למשל ,הרמה הקוגניטיבית ההתחלתית
וביצועיהם של סטודנטים ממכללת  BGשהשתתפו בספירלת מחקר הפיתוח השנייה היו גבוהים
יותר משתי המכללות האחרות ( HZו )LF-שהשתתפו בספירלת פיתוח זו .הבדלים נמצאו גם בין
קבוצות שהשתתפו בשתי ספירלות פיתוח שונות ממכללה זהה .למשל ,הרמה הקוגניטיבית
ההתחלתית וביצועיהם של סטודנטים ממכללת  HZשנתון תשע"ד היו גבוהים מאילו של
סטודנטים מאותה מכללה משנתון תשע"ג .שונות בפרמטרים שהוזכרו נמצאה גם בתוך כל קבוצת
סטודנטים .הטרוגניות זו מחייבת הסרת הפיגומים שהוזכרה בסעיף הקודם בקצב המתאים לכל
קבוצת סטודנטים ולכל סטודנט בנפרד .הערכות כזו מהווה אתגר לא פשוט בעיצוב יחידת הלימוד
ובדרך הוראתה .בספירלת הפיתוח השלישית שולבו מספר פעילויות עבור סטודנטים שהתקדמו
בקצב מהיר יותר מהאחרים אולם יש לבחון דרכים נוספות כדי להתמודד עם אתגר זה.
ג .מעבר מטיעון פשוט לטיעון מורכב
 18%מהטיעונים שנוסחו נכונה בשתי ספירלות הפיתוח היו בעלי מבנה פשוט גם במקרים בהם
הטיעון היה מורכב .סטודנטים תארו את הקושי שהיה להם בניסוחם של הטיעונים המורכבים
שהופיעו בסיור משום שמודל החשיבה של הטיעון המדעי שבנו לא התאים לכך .נראה ,כי המעבר
מניסוח טיעון פשוט לטיעון מורכב דורש שכלול מודל החשיבה של הטיעון המדעי בהדרגה תוך
הבנייה מטה-אסטרטגי תלת שלבית מפורשת בדומה לתהליך ההבניה של הטיעון הפשוט .הבנייה
כזו דורשת עיצוב פעילויות מיוחדות לצורך מטרה זו והפעלתן לאורך זמן ממושך יותר זאת
בהתאם למחקר של קון ועמיתיה ) (Kuhn et al., 2013המראה כי יכולת טיעונית מתפתחת
בתהליך הדרגתי הדורש שנתיים עד שלוש שנים.
ד .עבודה אישית לעומת עבודה קבוצתית
כפי שהוזכר למעלה ישנם יתרונות רבים לעבודה הקבוצתית בתהליכי למידה אולם הבניית מודל
חשיבה מחייב תהליך אישי .הבדל זה צריך להיות ברור יותר לתלמידים במהלך הלמידה .יתכן ודפי
עבודה נפרדים לפעילויות משותפות לעומת אישיות יכולים להדגיש צורך זה .במערכת הקיימת,
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חלק מהכיתות מונות יותר מ 31-תלמידים ,דבר המקשה מאוד על קשר אישי עם כל תלמיד .ניתן
לקיים פעילויות אלה במסגרת שיעור בו מתבצעת פעילות עצמאית במקביל ,המאפשרת למורה
לעבור בין התלמידים ולסייע לכל אחד מהם באופן אישי.
חלק מהסטודנטים העידו על כך שהעבודה במסגרת הקבוצתית הועילה להם וסייעה להתגבר על
קושי בביצוע המשימות .אחרים טענו שהעבודה בקבוצות הקשתה עליהם משום שרמת חברי
הקבוצה הייתה נמוכה או גבוהה מדי עבורם .היו כאלו שהעדיפו עבודה אישית על פני עבודה
קבוצתית .תחושת השייכות חשובה לחיזוק מוטיבציה פנימית ) (Ryan & Deci, 2000אולם יתכן
וכדאי לתת לתלמידים לבחור את מסגרת העבודה המועדפת עליהם (אישית או קבוצתית) וכן
לשקול אפשרות של התערבות בהרכבן של קבוצות העבודה.

 .2.1תפיסת למידה
תפיסת הלמידה היא גורם מרכזי בהנעת מוטיבציה לפיתוח מומחיות ובבחירת אותן אסטרטגיות
למידה עמוקות ,המובילות לביצועים איכותיים (איור  2.6מסלול  .)2על פי בירנבויים
( (Birenbaum ,2000תפיסת הלמידה מושפעת מהתפיסה האפיסטמולוגית של הלומד ושתיהן
מעוגנות בידע המטה קוגניטיבי המוצהר שלו ).)Efklides, 2006 ; Flavell, 1981
בסיס ( ,)6110שחקרה את השפעתה של יחידת הלימוד "מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ"
בהקשר לפיתוח החשיבה מערכתית ,המליצה לבחון כיצד משפיע האופן שבו תופס התלמיד את
מהות הלמידה בבית הספר על יכולתו לפתח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה (חשיבה מערכתית).
במחקר זה נעשה ניסיון לבדוק את מידת השפעתה של תפיסת הלמידה של הסטודנטים על פיתוח
החשיבה הטיעונית .שאלוני העמדות והשאלונים הפתוחים שחולקו לסטודנטים בתחילה וסוף
תהליך הלמידה בנוסף לתצפית משתתפת בתהליך הלמידה ,שיחות עם סטודנטים וראיונות עומק
אפשרו להם לזהות את תפיסת הלמידה שלהם ,המוטיבציות המניעות אותם ללמידה ,גישות
ואסטרטגיות הלמידה בהם נקטו והשתמשו במהלך תהליך הלמידה.
יחידת הלימוד לב"ה מבוססת על תפיסה למידה קונסטרוקטיביסטית .לצד הבניית ידע ,הפעילויות
עוסקות בהבניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ופעילויות מטה-קוגניטיביות .ביצוע הפעילויות
דורשות מהתלמידים הפעלת אסטרטגיות חשיבה עמוקות .הלמידה היא עצמית בתווכו של המורה
ומתבצעת ברובה במסגרת של קבוצות עבודה .הסטודנט אחראי על תהליך הלמידה ורשאי לתקן
את ביצועיו כמה פעמים שירצה (הערכה מעצבת).
תפיסת הלמידה כפי שבאה לידי ביטוי בשאלוני הפרה אצל כל הסטודנטים שהשתתפו במחקר
הייתה ממוקדת מידע .תפיסה זו באה לידי ביטוי בדרוג גבוה של מטרות למידה המייצגות
מוטיבציות להפגנת יכולת (רכישת מידע) והערכה חיצונית (קבלת תואר ,ציונים גבוהים) .גם בקרב
סטודנטים שנמצאו בתפיסת הלמידה הראשונית שלהם מרכיבים ממוקדי הבנה ,המרכיבים
ממוקדי המידע היו גבוהים ותאמו לממוצע .על פי ראיונות העומק עולה כי תפיסת הלמידה ממוקדת
המידע תואמת לתפיסת הלמידה המקובלת במוסדות בהם הסטודנטים לומדים .בסביבת למידה זו
המורה הוא מקור הידע והוא מעביר אותו בצורה פרונטאלית לתלמידים .תפקיד התלמידים הוא
לשחזר ידע זה במבחן ,לשם כך הם נדרשים להפעיל אסטרטגיות למידה שטחיות ,המאפשרות להם
בדרך כלל לקבל ציון גבוה במטלות השונות .ההערכה היא מסכמת ומייצגת את ממוצע הציונים
שהתקבל עבור הביצועים השונים.
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במחקר זה נעשה ניסיון לאפשר לסטודנטים להתנסות בפעילויות ממוקדות הבנה ובמקביל לבצע
רפלקציה לתפיסת הלמידה להבניית הבנה .תהליך הלמידה לווה בתווכו של המורה באמצעות
שיחות אישיות עם סטודנטים ושיעור במסגרת כיתתית במהלכו נעשה ניסיון להעלות בצורה
מפורשת את הפער הקיים בין תפיסות הלמידה של הסטודנטים ויחידת הלימוד ולהתמודד עם
התגובות הרגשיות שהתלוו לפער שנוצר .התווך האישי השתנה בין הסטודנטים השונים וניתן לפי
הצורך.
הפער בין תפיסת הלמידה ממוקדת המידע של הסטודנטים לבין תפיסת הלמידה להבניית הבנה,
עליה מבוססת יחידת הלימוד ,יצרה עבור הסטודנטים סביבת למידה זרה בממדים רבים ולפער בין
אסטרטגיות הלמידה שנדרשו להפעיל לבין אלה להן הם מורגלים .פער זה ייצר דיסוננס קוגניטיבי
ורגשי ( )Festinger, 1957שבא לידי ביטוי בתחושות של כעס ,תסכול והתנגדות.
הגדרתו של קורס "מבוא לגיאולוגיה" כקורס חובה במסגרת התואר האקדמי ומחויבותם של
הסטודנטים לסיימו בהצלחה הגבירה את תחושת הדיסוננס בקרב הסטודנטים עוד יותר .על פי
פסטינגר ) (Festinger, 1957אדם הנמצא במצב של דיסוננס ישאף לבטלו ולהגיע לאיזון בין
המרכיבים הקוגניטיביים (קונסוננס) .קיימות מספר דרכים להשבת האיזון :התמודדות עם
המרכיבים אשר גורמים לדיסוננס בין הקוגניציות באמצעות ביצוע שינויים בעמדות או
בהתנהגויות ,המעטה בחשיבות הקונפליקט או התעלמות ממנו על ידי הדחקתו .במכללת  HZשנתון
תשע"ג בלט הדיסוננס הרגשי שחוו הסטודנטים יותר מהקבוצות האחרות.
ניתן לאפיין על סמך ממצאי המחקר שלוש צורות התמודדות של הסטודנטים עם תחושת הדיסוננס
הקוגניטיבי והרגשי שנוצרה:
א .פיתוח יחס שלילי או אמביוולנטי לתפיסת למידה להבניית הבנה
 31%מהסטודנטים בספירלת הפיתוח השנייה ו 20%-בספירלת הפיתוח השלישית פיתחו יחס שלילי
או אמביוולנטי לסגנון הלמידה ממוקד ההבנה .לא נמצאה התאמה מושלמת בין פיתוח יחס שלילי
ומידת ההצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית ,אולם שני שליש מהסטודנטים שפתחו יחס שלילי
בספירלת הפיתוח השנייה ומחצית מהסטודנטים בספירלת הפיתוח השלישית לא הצליחו בתהליך
הלמידה .גם בתום תהליך הלמידה ,סטודנטים אלו העדיפו את סגנון ה"הוראה הפרונטאלית"
הדורש לטענתם פחות מאמץ .במקרים אלו ,הקונסוננס הקוגניטיבי הושג על ידי דחייתה של תפיסת
הלמידה המייצגת את יחידת הלימוד והתבצרות בתפיסתם המקורית את מהות הלמידה.
סטודנטים שהצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית הגיעו לקונסוננס על ידי שינוי התנהגותי ללא שינוי
בעמדותיהם.
התנגדות לסגנון הלמידה עד כדי חוסר מעורבות מוחלט בתהליך הלמידה (דיסוננס קוגניטיבי
התנהגותי) נמצא בקרב סטודנטים בודדים בספירלת הפיתוח הראשונה ( )LF/SCוהשנייה (.)HZ
סטודנטים אלו היו כולם בעלי ידע קודם (השתתפו בקורסי הדרכת טיולים) וסברו ,בהתאם
לתפיסתם ממוקדת המידע ,שידע זה מקנה להם יתרון ביחס לסטודנטים האחרים .משום כך הם
הפסיקו להשתתף בתהליך הלמידה כבר בשלבי הלמידה ההתחלתיים דבר שגרם לחוסר הצלחתם
ברכישת החשיבה הטיעונית .ידע קודם לא סייע בפיתוח החשיבה הטיעונית ,בדומה למחקריהם של
קון ) (Kuhn ,1991ומינס וווס ) (Means &Voss ,1996ואולי אף היווה גורם מעכב בקרב
סטודנטים בעלי תפיסה ממוקדת מידע.
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ב .פיתוח יחס חיובי לתפיסה למידה להבניית הבנה
 01%מהסטודנטים שהשתתפו בספירלת הפיתוח השנייה ו 53%-מהסטודנטים שהשתתפו בספירלת
הפיתוח השלישית פיתחו יחס חיובי לסגנון הלמידה ממוקד ההבנה 32% .הצליחו בפיתוח החשיבה
הטיעונית בספירלת הפיתוח השנייה ו 26%-בספירלת הפיתוח השלישית .בספירלת הפיתוח
השלישית אף נמצאה התאמה בין פיתוח עמדה חיובית כלפי סגנון הלמידה ממוקד הבנה לבין מידת
ההצלחה בפיתוח החשיבה טיעונית .סטודנטים אלו תארו תחושה של הנאה ועניין מתהליך הלמידה
זאת בניגוד לדרוגה הנמוך של למידה לפיתוח עניין וסקרנות בשאלוני הפרה והפוסט של כל
הסטודנטים משלושת ספירלות הפיתוח וההערכה .תחושות אלה חשובות להנעה של מוטיבציה
פנימית ללמידה .מחציתם ציינו לחיוב בשתי ספירלות הפיתוח וההערכה מאפיינים שונים של
הלמידה ממוקדת ההבנה כגון למידת חקר עצמית ,פיתוח החשיבה ,הבנה עמוקה של החומר ותווכו
של המורה בתהליך הלמידה .חלקם אף הצליח לתאר את הקשר שבין סקרנות ועניין שעוררו
הפעילויות ,מעורבות בתהליך הלמידה לבין פיתוח חשיבה והבנה עמוקה של החומר ותחושת הנאה
מהלמידה .על סמך תצפית משתתפת ושיחות אישיות עם הסטודנטים בטריאנגולציה עם המשובים
עולה כי פיתוח יחס חיובי בקרב סטודנטים שלא הצליחו בתהליך הלמידה הוא תוצאה של הפנמה
(פוקס )Kelman, 1958 ;7111 ,ולכן יחס זה יכול לייצג צעד קדימה לעבר שינוי תפיסתי .בקרב חלק
קטן מהסטודנטים היחס החיובי יכול לייצג התעלמות או הדחקה של דיסוננס הקוגניטיבי והרגשי
או שמקורו בהיענות (עמדות המונעות על ידי קבלת תגמולים או הימנעות מעונש) או הזדהות (צורך
להשתייך לקבוצה או להדמות לבעל עמדות דומות) (פוקס .(Kelman, 1958 :7111 ,אפשרות זו
מתקבלת על הדעת משום שהמשובים נכתבו למורה שלימד בפועל.
ג .שינוי תפיסתי או חיזוק תפיסת הלמידה להבניית הבנה
בקרב  0סטודנטיות שהשתתפו בספירלות הפיתוח השנייה והשלישית נמצא מעבר מתפיסת למידה
ממוקדת מידע לתפיסת למידה להבניית הבנה .בראיונות העומק ,בשיחות אישיות ובמשובים ניתן
להבחין בהתלהבותם של סטודנטיות אלו מגילוי סגנון למידה חדש ומהנה .לטענתן ,מה שאפשר
את תהליך השינוי ,היה עיצוב הפעילויות שעוררו בהן עניין וסקרנות וסגנון הלמידה העצמי .אלו
הניעו מוטיבציה פנימית עודדו את מעורבותם בתהליך הלמידה וגרמו להפעלת גישות למידה
עמוקות .אסטרטגיות הלמידה בהן נקטו כבר בשלבים ראשונים של תהליך הלמידה מעידות על כך
שתפיסת הלמידה ממוקדת המידע הראשונית שלהם קשורה כנראה בחוסר התנסות קודמת
בלמידה ממוקדת הבנה וביעילותן של הפעילויות שעוצבו בחיזוק תפיסת הלמידה להבניית ההבנה
שלהן .הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי שחוו הוביל אותם לשינוי תפיסתי.
סטודנטים שנמצאו אצלם ערכים גבוהים של המדדים ממוקדי הבנה בשאלוני הפרה העידו על חיזוק
תפיסתם ממוקדת ההבנה בעקבות תהליך הלמידה .הפער התפיסתי ,בקרב סטודנטים אלו ,היה
מצומצם יותר והדיסוננס הקוגניטיבי גרם לחיזוקה של התפיסה ממוקדת ההבנה.
שינוי תפיסתי וחיזוקה של התפיסה להבניית הבנה נמצאה גם ברמה כללית יותר בקרב חלק
מהקבוצות שהשתתפו במחקר .שינוי זה בא לידי ביטוי בעלייה המובהקת שנמצאה בין הערכים
שהתקבלו בשאלוני הפרה והפוסט ביחס לממדים לפיתוח מיומנויות (פיתוח יכולת חשיבה ופיתוח
יכולת הבעה) ועלייה בהופעתה של הקטגוריה ל"רכישת כלים" לאו דווקא בתחום ההוראה ביחס
ל"רכישת מידע" כהצלחה בלימודי המכללה .שינוי זה נמצא במכללת ( BGספירלת פיתוח שנייה)
ומכללת ( HZספירלת פיתוח שלישית) .כמו כן ,עלייה מובהקת בין שאלוני הפרה והפוסט בממד
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המתייחס ללמידה לשם סיפוק עניין וסקרנות נמצאה במכללת  HZשנתון תשע"ג ומעידה על עלייה
במוטיבציה הפנימית המאפיינת למידה ממוקדת הבנה.
מממצאים אלו עולה כי יחידת הלימוד בתווכו של המורה הצליחה לצמצם את הדיסוננס
הקוגניטיבי ואת זרות סביבת הלמידה ,כפי שהעידו על כך גם מספר סטודנטים בראיונות העומק
ולעודד מוטיבציה פנימית .דבר זה בא לידי ביטוי באחוזים גבוהים של סטודנטים שפתחו יחס חיובי
ללמידה ממוקדת הבנה וחוו תחושות של הנאה ועניין מתהליך הלמידה .יחידת הלימוד הצליחה
לחולל במידה מוגבלת שינוי תפיסתי בקרב סטודנטים משתי קבוצות שהשתתפו במחקר (BG

תשע"ג HZ ,תשע"ד).
הקשר בין תפיסת הלמידה ופיתוח חשיבה טיעונית
בחינת תפיסת הלמידה של הסטודנטים שהצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית העלתה מספר קשרים
אפשריים בין משתנים אלו:
א .תפיסת למידה בעלת מרכיבים ממוקדי הבנה
 81%מהסטודנטים בספירלת הפיתוח השנייה שהצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית ו01%-
מהסטודנטים מספירלת הפיתוח השלישית שהצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית היו בעלי תפיסת
למידה להבניית הבנה בתום תהליך הלמידה .ערכים אלו כוללים סטודנטים שנמצאו בשאלוני
הפרה שלהם מרכיבים ממוקדי הבנה מקוריים וסטודנטים שעברו שינוי תפיסתי תוך כדי תהליך
הלמידה .בספירלת הפיתוח השנייה המרכיבים ממוקדי ההבנה כללו למידה לפיתוח מיומנויות כמו
חשיבה או הבעה .בספירלת הפיתוח השלישית בלט בקרב כל הסטודנטים הממד ללמידה לפיתוח
חשיבה .ברוב המקרים תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים בשאלוני העמדות משלב הפוסט
הייתה גבוהה ( 2ומעלה) .כ 81%-פתחו יחס חיובי ללמידה ממוקדת ההבנה בשתי ספירלות הפיתוח
ודווחו על הנאה ועניין מהלמידה.
הממד המתייחס ללמידה לפיתוח חשיבה מבטא מוטיבציה לפיתוח מומחיות ומוטיבציה פנימית
וחשיבותו בפיתוח החשיבה הטיעונית עולה גם מהשוואת הישגיהן של קבוצות הלומדים ,כפי שבא
לידי ביטוי בממצאים הבאים:
דירוגו של הממד המתייחס ללמידה לפיתוח חשיבה בשאלון העמדות משלב הפרה בשנתון תשע"ב
היה נמוך יחסית אולם הבדל מובהק נמצא בין דירוגו הגבוה במכללת  HZביחס לדירוגו במכללת
( LFהחוג למדעים) .אחוז הסטודנטים ממכללת  HZמשנתון תשע"ב שהצליחו בניסוח טיעונים
מדעיים טובים היה גבוה ( )61%מהסטודנטים ממכללת  LFמהחוג למדעים ( )00%וזאת ,על אף
שהאחרונים היו בעלי יכולות קוגניטיביות התחלתיות גבוהות יותר.
הבדל מובהק נמצא בין דירוגו הגבוה של הממד המתייחס ללמידה לפיתוח חשיבה בשאלון העמדות
בשלב הפוסט במכללת  BGשנתון תשע"ג ביחס לדירוגו הנמוך בשתי המכללות האחרות שהשתתפו
בשנתון זה ( .)HZ ,LFהישגיהם של הסטודנטים ממכללת  BGהיו גבוהים משמעותית ( )81%ביחס
להישגיהם של הסטודנטים משתי המכללות האחרות (מכללת  ,25% HZמכללת .)00% LF
הבדל בעל ערך גבולי נמצא בין דירוגו הגבוה של הממד המתייחס ללמידה לפיתוח חשיבה בשאלוני
העמדות משלב הפוסט במכללת  HZבשנתון תשע"ד ביחס לדירוגו הנמוך בשנתון תשע"ג .אחוזי
ההצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית היו נמוכים בשנתון תשע"ג ( )25%ביחס לשנתון תשע"ד
(.)01%
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ההתאמה בין דירוגו הגבוה של הממד המתייחס ללמידה לפיתוח חשיבה בכל המקרים שתוארו
לעיל לבין ההצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית מעיד על חשיבותה של המוטיבציה לפיתוח
מומחיות ,ובמיוחד על מוטיבציה לפיתוח החשיבה ,בפיתוח מיומנות הטיעון.
השינוי התפיסתי שנמצא במכללת  HZשנתון תשע"ד מתפיסה ממוקדת מידע לתפיסה להבניית
הבנה וחיזוקה של התפיסה ממוקדת ההבנה בקרב סטודנטים שהיו בעלי תפיסת למידה בעלי
מרכיבים להבניית הבנה התחלתיים באו לידי ביטוי בדרוגה הגבוה בצורה מובהקת של הקטגוריה
"לרכישת כלים" ביחס ללמידה "לרכישת ידע" כהצלחה בתום לימודי המכללה בשאלוני הפוסט
ביחס לשאלוני הפרה .יחד עם זאת ,תפיסת המסוגלות העצמית של הסטודנטים משנתון זה עלתה
בצורה מובהקת משלב הפרה לשלב הפוסט .חיזוקה של תפיסת הלמידה ממוקדת ההבנה המלווה
בעלייה בתפיסת המסוגלות העצמית מעלה את האפשרות כי תפיסת המסוגלות העצמית אינה רק
גורם מתווך בין היכולת הטיעונית לרמת הביצועים הטיעוניים אלא היא גם גורם מתווך בין תפיסת
הלמידה המעוגנת בידע המטה-קוגניטיבי לרמת הביצועים הטיעוניים בשני כיוונים מקבילים (איור
 2.6מסלול  :)2תפיסת הלמידה להבניית הבנה עיצבה מסוגלות עצמית אשר שתיהן עודדו מוטיבציה
פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות .אלה עודדו גישות למידה עמוקות שתמכו בביצועים
איכותיים ובפיתוח החשיבה הטיעונית .ההצלחה בביצועים הטיעוניים חיזקה את תפיסת
המסוגלות העצמית וזו תרמה לחיזוקה של תפיסת הלמידה להבניית הבנה .קשר זה לא נמצא עד
כה בצורה מפורשת במחקרים העוסקים בפיתוח מיומנות הטיעון המדעי.
סטודנטים מקבוצה זו העידו בראיונות העומק על כך שבקורסים אחרים בהם הם משתתפים הם
נוקטים בגישות למידה רדודות .יחידת הלימוד הנוכחית ספקה להם הזדמנות ליישם את תפיסת
הלמידה שלהם בפועל ולחזקה.
ב .תפיסת למידה ממוקדת מידע בעלת מרכיב הישגי
 61%מהסטודנטים מספירלת הפיתוח השנייה (מכללת  )HZו 31%-מהסטודנטים מספירלת
הפיתוח השלישית (מכללת  ,)HZשהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית היו בעלי תפיסת למידה
ממוקדת מידע עם רכיב הישגי מובהק .ערכים אלו נמוכים בהרבה מאחוז הסטודנטים בעלי תפיסת
למידה להבניית הבנה ,שהצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית .בשתי ספירלות הפיתוח ניתן היה
למצוא סטודנטיות שאחזו בגישות למידה עמוקות והצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית לעומת
סטודנטיות ,שהצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית רק לאחר דיאלוג מתמשך בתווך המורה לשיפור
ביצועיהן .בספירלת הפיתוח השנייה  20%מהסטודנטיות ( 6מתוך  )3פתחו יחס חיובי ללמידה
ממוקדת ההבנה ובספירלת הפיתוח השלישית רק  33%מהסטודנטיות פתחו יחס חיובי ( 6מתוך .)2
בניגוד להצלחתן של כל הסטודנטיות בעלות התפיסה ממוקדת המידע בעלת הרכיב ההישגי בשנתון
תשע"ד 50% ,מהסטודנטיות משנתון תשע"ג בעלות תפיסה דומה לא הצליחו בתהליך הלמידה (2
מתוך  .)0סטודנטים בעלי תפיסה ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי אמנם שינו את התנהגותם לאור
הדיסוננס הקוגניטיבי שחוו אולם לא עברו שינוי תפיסתי .המוטיבציה ההישגית סייעה להם
בביצועים הדורשים רמות חשיבה גבוהות.
ריאן ודסי ) (Ryan & Deci, 2000מתארים תלמידים בעלי מוטיבציה חיצונית עם רמת הפנמה
) (internalizationגבוהה של ערך המטלה .פישנצג ( )6103במחקרה מראה ,כי במידה והמורה
מדגיש בפני תלמידים את הרווח שהם יכולים להשיג מביצוע מטלה ,הוא עשוי לרתום תלמידים
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בעלי מוטיבציה כזו להפנים זאת )" (internalizeאל תוך" המוטיבציה החיצונית שלהם ,להגביר
את מעורבותם ולהפכה לפנימית יותר .יתכן והסטודנטים מקבוצה זו עברו תהליך דומה.
תפיסת למידה להבניית הבנה אפיינה  33%מהסטודנטים בספירלת הפיתוח השנייה ו20%-
בספירלת הפיתוח השלישית והובילה אותם להצלחה בפיתוח חשיבה טיעונית .תפיסה ממוקדת
מידע בעלת רכיב הישגי הייתה משנית ( 60%בשתי ספירלות הפיתוח) ורק במקרים מסוימים אפשרה
פיתוח חשיבה טיעונית .סטודנטים שאחזו בתפיסת למידה ממוקדת מידע מובהקת ( 25%בספירלת
הפיתוח השנייה ו 33%-בספירלת הפיתוח השלישית) לא הצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית .כ61%-
מהם הצהירו בתחילת תהליך הלמידה על תפיסה בעלת מרכיבים ממוקדי הבנה ,אולם בפועל נקטו
בגישות למידה רדודות התואמות לתפיסה ממוקדת מידע.
מניתוח הממצאים עולה ,כי תפיסת למידה להבניית הבנה ומסוגלות עצמית תואמת הם מרכיבים
מרכזיים בפיתוח החשיבה הטיעונית ,מרכיבים המעוגנים בידע המטה קוגניטיבי המוצהר ()MK

והידע המטה קוגניטיבי הרגשי ( )MEבהתאמה .בנוסף לשלושת המסלולים שהוצעו המתארים קשר
בין הפעילויות הקוגניטיביות והמטה -קוגניטיביות לבין פיתוח החשיבה הטיעונית (מסלולים ,0-3
איור  ,)2.6הממצאים שהוצגו בחלק זה מתארים מסלול משלים היוצר קשר בין תפיסת הלמידה של
הסטודנטים לבין תפיסת המסוגלות העצמית ופיתוח החשיבה הטיעונית (איור  2.6מסלול  .)2תפיסת
המסוגלות העצמית לגבי החשיבה הטיעונית ,המעוצבת על ידי התנסויות מוצלחות ,חיזקה את
תפיסת הלמידה להבניית הבנה .ההוראה המפורשת והתווך הרגשי האישי צמצמו את הדיסוננס
הקוגניטיבי והרגשי וחיזקו אף הן את תפיסת הלמידה להבניית הבנה .תפיסת הלמידה להבניית
הבנה חיזקה תפיסת מסוגלות עצמית תואמת ואלו ,בנוסף לתחושות חיוביות שליוו את תהליך
הלמידה ,הניעו מוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות ,עודדו מעורבות בתהליך הלמידה
ושימוש בגישות ואסטרטגיות למידה עמוקות המאפשרות הצלחה חוזרת .מכאן ,שלחיזוקה של
תפיסת המסוגלות העצמית תפקיד כפול בפיתוח החשיבה הטיעונית .מחד ,תווך בין היכולת
הטיעונית ורמת הביצועים ומאידך תווך בין תפיסת הלמידה לרמת הביצועים.
במחקר זה ,כמו במחקרים אחרים שנעשו במוסדות אקדמיים והוזכרו בפרק המבוא (עמ' ,)62
נמצא קשר בין תפיסת הלמידה ממוקדת המידע של הסטודנטים לבין גישת למידה רדודה .בדומה
להמלצתם של באטן ועמיתיו ) )Baeten et.al., 2010נעשה ניסיון במסגרת מחקר זה לספק
לסטודנטים הזדמנות להתנסויות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות ממוקדת הבנה ורפלקציה לגבי
תפיסת הלמידה שלהם .בסוף תהליך הלמידה ,לפחות מחצית מהסטודנטים משתי ספירלות
הפיתוח נקטו בגישות למידה עמוקות וביצועיהם היו איכותיים.
מחקר זה מדגיש את חשיבותה של הלמידה ההוליסטית בפיתוח החשיבה הטיעונית ,גישה שהוצעה
על ידי אוריון ) )Orion ,2007לגבי היבטים קוגניטיביים ורגשיים בהוראת המדעים בכלל .מחקר
זה מרחיב את גבולותיה של גישה זו גם למערכת המטה-קוגניטיבית .לצד חיזוקם של ההיבטים
הקוגניטיביים והמטה-קוגניטיביים בפיתוח החשיבה הטיעונית ,יש צורך בחיזוק היבטים רגשיים
והמטה-רגשיים .היבטים ,שלא זכו עד כה לתשומת לב רבה במחקרים העוסקים בפיתוח חשיבה
טיעונית וחשיבה מסדר גבוה בכלל (.)Ben-David & Orion, 2012; Efklides, 2005
פיתוח חשיבה טיעונית דורשת מהמורה הוראה הוליסטית לחיזוק תפיסת הלמידה (ידע מטה
קוגניטיבי מוצהר) ,המסוגלות העצמית (ידע מטה קוגניטיבי רגשי) והידע המטה-אסטרטגי
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ולתמיכה רגשית וקוגניטיבית .התמודדות עם הדיסוננס הקוגניטיבי והרגשי הוא הכרחי כדי
לאפשר שינוי תפיסתי ,חיזוק תפיסת למידה ממוקדת הבנה או פתוח יחס חיובי לסגנון למידה
ממוקד הבנה .המורה נדרש לאתר את הצורך הקוגניטיבי ,המטה קוגניטיבי ,הרגשי והמטה רגשי
של כל תלמיד בנפרד ,לחזק לעודד ולתמוך בו בהתאם.
פיתוח תפיסות למידה הוא תהליך ממושך ואינו יכול להתרחש במשך סמסטר אחד בסביבת למידה
המבוססת על תפיסה ממוקדת מידע .ליבמן ( )6103טוענת כי עוצמת האפקט של דרכי ההוראה
הקונסטרוקטיביסטיות הייתה עשויה להיות חזקה הרבה יותר במערכת הוראה תומכת ,שבה מספר
מרצים חוברים יחד ללמד בדרכים שמגבירות מעורבות ואקטיביות של הלומד בתהליך הלמידה
ולכן ,הוראה ממוקדת הבנה בקורסים נוספים היא הכרחית לתמיכה בפיתוח החשיבה הטיעונית.
המחקר הנוכחי מדגיש את החשיבות בהכנסת שיטות הוראה ולמידה קונסטרוקטיביסטיות
המעודדות הבניית הבנה ופיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה למוסדות אקדמיים ובמיוחד
למכללות להוראה .שיטות הוראה ולמידה אלה תומכות בלמידה משמעותית של הסטודנטים עצמם
ובעלות חשיבות מיוחדת לגבי סטודנטים להוראה שישתלבו בעתיד במערכת חינוך המנהיגה
מדיניות חדשה של למידה מתוך משמעות.
נקודות חולשה הדורשות ספירלת פיתוח נוספת
מממצאי המחקר עולה ,כי ההוראה המפורשת לגבי תפיסה זו שהתקיימה במהלך ההוראה
הכיתתית והפרטנית לא חוללה שינוי תפיסתי עמוק בקרב רוב הסטודנטים בעלי התפיסה ממוקדת
המידע .כדי לחולל שינוי כזה יש צורך בעיצוב פעילויות נוספות העוסקות בהבניה מטה-קוגניטיבית
מפורשת ומובנית ביחס לתפיסת הלמידה ממוקדת ההבנה .מאחר וקיים טווח רחב של תפיסות
למידה בקרב התלמידים הדבר דורש הבנייה מותאמת אישית לכל תלמיד.
למרות ההצלחה בפיתוח החשיבה הטיעונית ( 01%בספירלת הפיתוח השלישית) והדגש החזק שהיה
קיים בפעילויות השונות ביחס לכתיבה הטיעונית ,אזכורו של הטיעון המדעי ושל תהליך הבניתו
במשובים היה נדיר .העברה של הטיעון המדעי הוגבלה ברוב המקרים לתחום הנלמד או לתחום
ההוראה .ממצאים אלו מעידים על חוסר מודעות להשפעתה של החשיבה הטיעונית על התוצאות
החיוביות אותן ציינו הסטודנטים .נראה כי ראייה רפלקטיבית לגבי תפקידו של הטיעון המדעי
בתהליך הלמידה דורשת מודעות המתייחסת לתפיסה האפיסטמולוגית של התלמיד הנמצאת
ברמה אחת מעל תפיסת הלמידה שלו ואחראית לעיצובה (( )Birenbaum, 2000מסלול  2איור .)2.6
מודעות כזו נמצאה בקרב סטודנטים בודדים בלבד .ממצאים אלו תואמים לקביעתה של קון
( ) Kuhn, 1993כי חלק גדול מהאנשים אינו מגיע לשלב "המעריכן" ,דבר המסביר את היכולת
הטיעונית המוגבלת שאנשים מפגינים .פיתוח הבנה אפיסטמולוגית היא בעלת תפקיד קריטי
בהוראה ולמידה של מיומנות הטיעון משום שחשיבה טיעונית היא הביטוי המובהק ביותר לתפיסה
אפיסטמולוגית קונסטרוקטיביסטית ( .)Zohar, 2008מהאמור לעיל עולה כי חיזוקה של התפיסה
האפיסטמולוגית חיונית בפיתוח חשיבה טיעונית ,קשר שלא נבדק במחקר הנוכחי וצריך להיבדק
במחקר המשך (איור  2.6מסלול  2מקווקו עמ'  .)666מספר מחקרים מראים כי פיתוח מיומנות
הטיעון מחזקת את התפיסה האפיסטמולוגית של התלמידים על אף שתהליך הלמידה אינו כולל
הוראה מפורשת לגבי תפיסות אפיסטמולוגיות ( Driver et al., 2000; Kuhn, 1993; Linn & Bell,
;( )2000איור  2.6מסלול  .)5כמו כן ,ניתן לשער כי הבנייה של תפיסת למידה להבניית הבנה וידע
מטה אסטרטגי לגבי הטיעון המדעי יכולים לחזק את התפיסה האפיסטמולוגית
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הקונסטרוקטיביסטית (איור  2.6מסלול  ,2מקווקוו עמ'  ,)00דבר שצריך להיבדק במחקר המשך.
השיעור שעסק בהוראה מפורשת לגבי הטיעון המדעי נגע בהיבטים אפיסטמולוגיים
קונסטרוקטיביסטיים אולם נראה כי פיתוח מודעות לתפיסה אפיסטמולוגית דורש הבנייה מטה
קוגניטיבית מפורשת ומובנית בדומה לצורך בהבניה מטה קוגניטיבית מפורשת ומובנית
המתייחסת לתפיסת הלמידה להבניית הבנה .יחידת הלימוד חיזקה בצורה משמעותית את ההיבט
הקוגניטיבי של הטיעון המדעי אולם ההיבט האפיסטמולוגי דורש פיתוח נוסף.

 .2.2הקשר בין פיתוח חשיבה טיעונית למשתנים נוספים
הרמה הקוגניטיבית ההתחלתית של הסטודנטים ממכללת ( BGספירלת פיתוח שנייה) ושל
הסטודנטים ממכללת  HZתשע"ד (ספירלת פיתוח שלישית) הייתה גבוהה .קבוצות אלו היו בעלות
רמת ההישגים דומה וגבוהה בהשוואה לקבוצות האחרות .אולם ,שני סטודנטים שהגיעו להישגים
הגבוהים ביותר (אביבה ,ספירלת פיתוח שלישית וברוך ,ספירלת פיתוח שנייה) לא אופיינו,
בתחילת תהליך הלמידה כבעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות ,אולם אופיינו כבעלי תפיסת למידה
עם מרכיבים להבניית הבנה .שניהם השקיעו מאמץ ואחזו בגישות למידה עמוקות שהובילו אותם
להצלחה .כמו כן ,כמחצית מהסטודנטים שהשתתפו בספירלת הפיתוח השנייה ,שלא היו דווקא
בעלי רמה קוגניטיבית גבוהה בתחילת תהליך הלמידה ,הצליחו בפיתוח החשיבה הטיעונית ,רובם
היו בעלי תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה .סטודנטים מספירלת הפיתוח השלישית שכן
נמצאה אצלם רמה קוגניטיבית גבוהה בתחילת תהליך הלמידה ותפיסת למידה ממוקדת מידע לא
הצליחו בפיתוח חשיבה טיעונית .כל הסטודנטים שעברו שינוי תפיסתי היו בעלי רמה קוגניטיבית
גבוהה .למרות ממצאיהם של קון ) (Kuhn, 1991ומינס וווס )(Means & Voss ,1996
המצביעים על קשר בין רמה קוגניטיבית גבוהה ופיתוח חשיבה טיעונית ,וממצאיהם של בן צבי-
אסרף ואוריון ) (Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005המצביעים על קשר בין רמה קוגניטיבית
לארגון ידע בלמידה מבוססת החקר ,הממצאים ממחקר זה אינם חד משמעיים לגבי הקשר הקיים
בין משתנים אלו .אולם ,שינוי תפיסתי מהיר דורש כנראה רמה קוגניטיבית גבוהה.
לא נמצא קשר ישיר בין פיתוח חשיבה טיעונית להשתייכותם של הסטודנטים לתכנית המצוינים.
סטודנטים מתכנית המצוינים שהיו בעלי תפיסת למידה עם מרכיבים להבניית הבנה מקוריים או
ממוקדת מידע בעלת רכיב הישגי הצליחו בתהליך הלמידה באותה מידה בה הצליחו סטודנטים
בעלי מאפיינים אלו שלא היו שייכים לתכנית המצוינים.
לא נמצא קשר בין גיל הסטודנטים וניסיונם בהוראה לבין פיתוח החשיבה הטיעונית זאת
בהתאמה לפוקס ( )0118הטוען על סמך מחקרים שונים כי הגיל כשלעצמו אינו משפיע על מידת
ההתנגדות לשינוי .מכיוון שהמורה בכל קבוצות המחקר היה זהה ,משתנה המורה נוטרל.

 .2.1מגבלות המחקר
מחקר זה נערך במהלך סמסטר אחד בלבד ( 02שיעורים באורך של  11דקות) .אולם התהליכים של
פיתוח חשיבה טיעונית ,פיתוח תפיסת למידה ופיתוח תפיסה אפיסטמולוגית קונסטרוקטיביסטית
דורשים זמן ממושך .על אף תהליך הלמידה הקצר והנקודתי המהווה מגבלה ,השינויים שחלו
מעידים על עוצמתה של שיטת ההוראה שהופעלה.
מלבד מכללת  HZבה התקיים הקורס במהלך כל תקופת המחקר (תשע"ב -תשע"ג) ואפשר
השוואת הנתונים לאורך  3שנים ,במכללת  BGהקורס התקיים רק בשנת תשע"ג ובמכללת LF
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בשנים תשע"ג ותשע"ד .חוסר ברצף הלימוד לא אפשר לבחון את השפעתו של משתנה "המכללה"
על פיתוח החשיבה הטיעונית .אולם ,גם במכללות בהן נערך המחקר שנתיים לפחות נמצאה שונות
רבה בין הקבוצות ולכן המחקר התייחס לכל קבוצת סטודנטים בנפרד.
החוקר היה גם המורה בכל הקבוצות שהשתתפו במחקר .למרות ,שהמורה החוקר היה מודע
לצורך בנ טרול עמדות אישיות כלפי תלמידים בתהליך איסוף ועיבוד הנתונים ,ייתכן שבכל זאת
נוצרה הטיה מסוימת שיכלה להשפיע על מהימנות התיעוד .מגבלה דומה קשורה גם לראיונות
העומק .כמו כן ,סטודנטים שפתחו יחס שלילי לסגנון הלמידה בקורס או שהרגישו מבוכה לעבור
ראיון מול המורה נמנעו מלהגיע לראיונות העומק אף על פי שנקבע איתם מועד לכך .משום כך,
ראיונות העומק מייצגים מדגם מוגבל של סטודנטים.
ראיונות העומק נערכו רק עם סטודנטים ממכללה אחת ( )HZבעקבות מגבלות טכניות מה שאפשר
מחקר מעמיק רק לגבי מדגם מצומצם ומוגבל.

 .2.1סיכום
המחקר הנוכחי משלב מספר מודלים חינוכיים שלא נוסו עד כה בהקשר לטיעון המדעי ומוסיף להם
מרכיבים חדשים ) .)Birenbaum, 2000; Orion, 1990; Zohar & Ben-david, 2009המחקר
משלב כלים קוגניטיביים ורגשיים לצד כלים מטה קוגניטיביים ( )MK, MSומטה-רגשיים ()ME
בפיתוח החשיבה הטיעונית ויוצר מערכת של הוראה ולמידה הוליסטית.
להלן פרוט ממצאי המחקר העיקריים:
 .0המודל עליו התבססה ההבניה המטה-אסטרטגית במחקר זה משלב את המודל של גלסנר
( )6106ושל טולמין ) .(Toulmin ,1958דוגמאות החקר עליהן מתבססת ההבניה המטה-
אסטרטגית צריכות לכלול שלושה מרכיבים מובהקים היוצרים ביניהם רצף לוגי סיבתי
של טיעון מדעי פשוט .הצגת הטיעונים בשלב ההבניה בצורה גרפית מהווה רפלקציה עבור
התלמיד והמורה למודל החשיבה ומאפשרת בקרה והערכה .הוראה מפורשת לגבי מהותו
של הטיעון המדעי ותפקידו מסייעת בביסוסו של מודל החשיבה המהווה בסיס לניסוח
מילולי של טיעון מדעי.
 .6שלב הסרת הפיגומים לאחר תהליך ההבניה (ייצוג גרפי של הטיעון ,הוראה מפורשת לגבי
מרכיבי הטיעון ,כתיבה בכותרות) צריך להיות מותאם לרמתו של כל תלמיד ולקצב הלימוד
שלו.
 .3מסגרת הזמן בו נערך מחקר זו לא אפשרה מעבר מניסוח של טיעון פשוט לטיעון מורכב.
אולם ,ההמלצה היא לבצע מעבר זה תוך כדי הבנייה מטה-אסטרטגית מפורשת הדרגתית
של מקרי חקר בעלי רצפים לוגיים בעלי דרגת מורכבות עולה.
 .2עיצוב פיגומי נכון של יחידת הלימוד ,סגנון למידה וסביבת למידה מתאימים מאפשרים
ללומד לחוות הנאה ,עניין ,סקרנות ,חוויות של הצלחה ומחזקים מסוגלות עצמית.
 .5תפיסת הלמידה להבניית הבנה ,המעוגנת בידע המטה קוגניטיבי המוצהר ,נמצאה כבעלת
השפעה מכרעת על פיתוח החשיבה הטיעונית .תפיסה זו משפיעה על מסוגלות עצמית
המאפשרת הנעה של מוטיבציה פנימית ומוטיבציה לפיתוח מומחיות (בעיקר חשובה
המוטיבציה לפיתוח חשיבה) ושימוש בגישות למידה ואסטרטגיות למידה עמוקות
המאפשרות פיתוח חשיבה טיעונית .תפיסת הלמידה ממוקדת ההבנה מושפעת מהתפיסה
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האפיסטמולוגית של הלומד מחד ומעוצבת גם דרך התנסויות טיעוניות מוצלחות
המחזקות תפיסת מסוגלות עצמית תואמת מאידך.
 .2תפיסת המסוגלות העצמית ,המעוגנת בידע המטה-קוגניטיבי הרגשי מתווכת בין היכולת
הטיעונית לביצועים איכותיים ובין תפיסת הלמידה להבניית הבנה לביצועים לפיתוח
החשיבה הטיעונית.
 .0הפעלת יחידת לימוד קונסטרוקטיביסטית לפיתוח חשיבה טיעונית בתוך תרבות למידה
ממוקדת מידע ,גורמת לתחושת זרות ולדיסוננס קוגניטיבי ורגשי בקרב הלומדים .לכן,
לצד ההבניה המטה-אסטרטגית מפורשת יש צורך בהבניה מטה-קוגניטיבית מפורשת לגבי
תפיסת הלמידה ממוקדת ההבנה .תווכו הקוגניטיבי והרגשי של המורה הוא הכרחי
בצמצום תחושת הדיסוננס ,בפיתוח יחס חיובי לתפיסת הלמידה ממוקדת ההבנה
ובתמיכה בשינוי תפיסתי.
 .8לא נמצא קשר חד משמעי בין רמה קוגניטיבית של הלומדים להצלחה בפיתוח החשיבה
הטיעונית אולם שינוי תפיסתי מהיר (בטווח של סמסטר אחד) מחייב כנראה רמה
קוגניטיבית גבוהה.
 .1תפקידו של המורה הוא מרכזי וחיוני בתהליכי למידה קונסטרוקטיביסטיים וצריך להיות
מותאם אישית לכל תלמיד .תפקיד זה מחייב ראיה הוליסטית ומומחיות רבה באיתור
הקשיים הקוגניטיביים ,המטה קוגניטיביים ,הרגשיים והמטה רגשיים ומתן מענה
בהתאם.
 .01עיצוב יחידת הלימוד באמצעות שתי ספירלות מחקר פיתוח אפשרו התמודדות משמעותית
עם ההיבט הקוגניטיבי של הטיעון המדעי אולם ההתמודדות עם ההיבט האפיסטמולוגי
של הטיעון המדעי דורש פיתוח נוסף.
 .00תכנית לימודים שמטרתה לפתח חשיבה טיעונית צריכה להתבסס על תפיסה הוליסטית
הכוללת הבנייה ברמה הקוגניטיבית ,המטה-קוגניטיבית ,הרגשית והמטה-רגשית .יחד עם
זאת ,התרומה של תכנית זו תהיה בעלת השפעה רוחבית רק בתוך מערכת בה מתקיימים
קורסים נוספים ברוח קונסטרוקטיביסטית.
 .06המחקר הנוכחי מחזק את הצורך בהכנסת שיטות הוראה ולמידה קונסטרוקטיביסטיות
בתהליך הכשרתם של פרחי הוראה במיוחד לאור מדיניות הלמידה מתוך משמעות שתונהג
במוסדות בהם ילמדו סטודנטים אלו בעתיד.

 .2.2מחקר המשך
במהלך מחקר זה פותחו כלים יעילים לפיתוח חשיבה טיעונית בקרב סטודנטים להוראה אולם יש
צורך במחקר המשך על מנת לשכללם ולבחון את מידת יעילותם לאורך זמן .הנושאים המרכזיים
הדורשים מחקר נוסף הם:
 .0בחינת הסיבות לקושי בייצוג גרפי של מודל חשיבה מטה-קוגניטיבי .האם הקושי קשור
בהבדלים בסגנונות חשיבה או בחוסר התנסות בביצועים מטה-קוגניטיביים?
 .6בחינת השפעתה של יחידת הלימוד על תפיסת ההוראה והלמידה של סטודנטים המלמדים
בפועל.
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 .3המשך פיתוח יחידת הלימוד בהתאם לממצאי המחקר ועריכת ספירלת פיתוח והערכה נוספת
(הבנייה מטה אסטרטגית מפורשת של טיעון מורכב ,הבנייה מותאמת אישית ,הבנייה מובנית
לגבי תפיסת למידה להבניית הבנה ותפיסה אפיסטמולוגית קונסטרוקטיביסטית והשפעתה
על החשיבה הטיעונית) .
 .2הכנסת מרכיב דיאלוגי חברתי מובנה לתוך יחידת הלימוד ובחינת יעילותו בפיתוח חשיבה
טיעונית.
 .5הפעלת יחידת הלימוד לצד תכניות לימודים נוספות העוסקות בפיתוח חשיבה מסדר גבוה
בשיטה קונסטרוקטיביסטית במסגרת מכללתית ובחינת השפעתה של סביבה תומכת על
פיתוח החשיבה הטיעונית. .
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implementing policies of "meaningful learning" in the Israeli education system which
are currently promoted in institutions where these students will be teachers in the near
future.

2. All the students in all three cycles of implementation showed difficulty in
constructing logical sequences. This difficulty is related to their lack of understanding
regarding the essence of the scientific argument that in turn is related to their metastrategic knowledge.
3. The encounter with the argumentation skill-based earth science unit caused cognitive
and emotional dissonance among all students expressed

by

confusion, anger,

frustration and resistance.
4. Cognitive and emotional mediation of the teacher throughout the learning process as
well as explicit instruction regarding the difference between the various conceptions of
learning reduced the cognitive and emotional dissonance.
5. The explicit meta-cognitive thinking and learning activities that were developed by
this study to construct scientific arguments improved the ability of students to construct
simple scientific arguments from 20% in the first iteration to 70% in the third iteration.
6. Over 50% of the students who participated in the third implementation developed
positive attitudes toward the constructivist learning style and 20% of the students
changed their conception of learning from information-centered learning towards
understanding-centered learning. Following the study of the unit, a significant positive
change was identified concerning students' self-efficacy beliefs and their perception of
the purpose of their college studies for acquiring thinking tools.
7. A direct connection was found between success in developing argumentation
thinking and conception of learning with "understanding-centered" components.
Students who succeeded in developing argumentation thinking had either originally
"understanding-centered components" that were strengthened during the learning
process (30%) or experienced a conceptual change from an "information-centered” to
an “understanding -centered” conception of learning (20%). Students with "achieving
information-centered” conception of learning succeeded in wording scientific
arguments but not all of them acquired a deep understanding of the nature of a scientific
argument.
8. No direct connection was found between initial cognitive levels of students and their
development of argumentation thinking.
This study emphasizes the need for constructivist instruction and learning
methods in academic institutions in order to support meaningful learning. This style of
learning is crucial to education students training to become teachers, especially towards

Abstract
The document "Milestone to Meaningful Learning", published in 2014 by the Israeli
Ministry of Education outlines a policy that calls for a change from rote learning that
emphasizes memorization skills toward the development of understanding and high
order thinking skills. This shift requires deep changes of teaching, learning and
assessment methods. Since most teachers teach the way they were taught the shift
requires a deep change in teachers' education programs.
This study deals with the argumentation skill, which is a high order thinking skill,
among pre-service teacher-trainees in colleges of education in the context of earth
sciences.

Its purpose is to identify the difficulties among education students in

constructing scientific arguments in earth sciences and to build tools that improve this
ability.
This research study developed a single-semester program "Argument in Geologic
Language" (AGL) which replaced the traditional "Introduction to Geology" course
normally taught in science education programs. This new program integrates an
explicitly meta-strategic instruction model with Toulmin's and Glassner's argument
models and Orion's outdoor learning-environment model. This combination has never
before been implemented in the context of scientific argumentation.
The methodology of this study is based on design-research methods and includes three
cycles of the Development-Implementation-Research sequences. A total sample of 116
students from three different colleges of education participated in this study.
The research combined qualitative and quantitative methods such as pre/post position
questionnaires, open and semi-open questionnaires, analysis of written arguments,
audio recording of all lessons, feedback and in-depth interviews.
The following are the main findings of this study:
1. The pre-implementation study of each of the three iterations indicates the following
similarities among all the students: (a) The students defined the learning process as
"acquiring knowledge", i.e., acquiring information and memorization. (b) Students'
primary motivations were performance (acquiring knowledge) and achievement (high
grades, teacher's certificate, Bachelor's degree) rather than interest in learning and need
for understanding. (c) Students preferred surface learning approaches to achieve high
grades and lacked previous experience in learning strategies for understanding.
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