
25 

 

 :יםספר תיכוני יתם בבילמידת נושאים מדעיל פיתוח מוטיבציה
 ללימודי כאוס "בידור חינוכי"סביבה לימודית קונסטרוקטיביסטית של 

 
כבים בבתי הספר והיכולת להשתמש בכלים ים מורימונחים מדע ה שלהצורך בהורא ,בשנים האחרונות

פיתוח ל תומסייע "ולמידהבידור "כיבים של רת משלבה ,לעיצוב סביבה לימודית ושים הביאטכנולוגיים חד

מצביעים על ה ,הדבר חשוב במיוחד לאור ממצאי מחקרים של התלמידים ומעורבותם בנלמד.מוטיבציה ה

בעייתי במיוחד משום ש"חברת נתון  . זהולימוד אינן מכוונות לפיתוח מוטיבציההמרבית תכניות ש ,כך

פיתוח האוריינות לללמידה. הקניית מוטיבציה חשובה גם  הידע" המודרנית דורשת יותר ויותר מוטיבציה

כי על הלמידה למדעים לשלב בין הפן הקוגניטיבי לפן הרגשי ולהניע את  מחברי המאמר טוענים, המדעית.

התלמידים לבצע פעילויות אוטונומיות ויצירתיות בתחומי המדע. אמצעי הטכנולוגיה המתקדמים מאפשרים 

לשם כך  ותחדשה אחת האסטרטגיותחק. שבצורה מהנה, תוך כדי מ המידלפתח כלים ואסטרטגיות ל

משפיעה באופן חיובי על המעורבות הרגשית והקוגניטיבית של  והיא (Edutainment"בידור חינוכי" ) נקראת

 .תהליך הלמידההתלמידים ומעלה את שביעות רצונם מ

 

 לומדים לחשוב, לנסחאת ה ררמעוגישה הקונסטרוקטיביסטית, המגע הישיר עם אובייקטים העל פי 

לזכור את את החומר הנלמד, טוב יותר תלמידים יכולים להבין  בדרך זו. לעומק אותן קהשערות ולבדו

 היכול יםאובייקט מניפולציה עםיובית של הצלחה עם סיום הלמידה. לחוש תחושה חוהנושאים הנלמדים 

מלווה באינטראקציה  , כשהיאמסך המחשבי גבעל הנלמד תוכן המדעי בצפייה . תלהיות גם וירטואלי

 זוכיםתלמידים הבדרך זו , לכך ל תופעות מורכבות. בנוסףשעשויה לקדם את ההבנה  ,וירטואלית בזמן אמת

 מותאמת לצרכיהם.הפיתוח דרך למידה אישית, ל

 

הגות חקר המדעי המודרני. היא מתארת את ההתנממהווה אחד הנושאים העיקריים של ה 1ת הכאוסיתיאורי

כלפי  ,ת לחיזויננית שאינה ,פתחות רגישות גבוההמה ,הדטרמיניסטית של מערכות דינמיות לא ליניאריות

ניתנים  ינםיכולות ליצור מגוון צורות ודפוסים שא 2מערכות כאוטיותים בתנאים התחלתיים. ישינויים מזער

 ,, אולם סבוריםזו התיאורי דתלמישל חשיבות החוקרים מצביעים על לחיזוי ומכונים "מושכים מוזרים". 

מתאים רק לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ולמומחים. עם זאת, לאחרונה נעשו ניסויים של  נושאהש

באמצעות וזאת עבור תלמידי בתי ספר תיכוניים, בסיוע הדמיה, גם כאוס תיאוריית הלימודי לעיצוב תכניות 

ת המערכת הכאוטית בתנאי העולם הממשי, אך ניתן התפתחו יאחר עקובלא ניתן לטכנולוגיה ממוחשבת. 

 ת של התנהגות מערכות כאוטיותאמצעי פופולרי להדמיה מוחשי לעשות זאת באמצעות סימולציה מקוונת.

 לאון צ'ואה. בשם י נעל ידי חוקר אמריק ,1983בשנת  פותחש ,"מעגל צ'ואה" הוא
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בתורת . קטנים בתנאי התחלה דינמיות המגלות רגישות גבוהה לשינוייםמתארת התנהגות של מערכות  -תיאוריית הכאוס  1

 רוע קטן יכול להוביל לתגובת שרשרת שאינה ניתנת לחיזוי.יא ,הכאוס
אם נשנה, בצורה קטנה, פרמטר  ,כלומר ,אם נשנה את תנאי ההתחלה שלהומערכת שיש לה מעין רגישות  -מערכת כאוטית  2

ום לכך שלא נצליח לחזות את תוצאותיה. מערכת כאוטית הינה מערכת לא לינארית שהינה מסוים במערכת, הדבר עלול לגר
 מורכבת ואף לא מחזורית
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המצאתו של צ'ואה יצרה לראשונה מערכת פיזית ריאלית ומוחשית, שבאמצעותה ניתן לעקוב אחרי הכאוס 

בתנאי מעבדה. מתקן צ'ואה, שאותו אפשר לבנות יחסית בקלות, מראה מאפיינים עיקריים של המערכת 

 הכאוטית והפך להיות מודל לכאוס.

 

את השפעת ההתערבות המכוונת ללמידת כאוס באמצעות מעגל צ'ואה בקרב תלמידים  חקר הנוכחי בוחןמה

, 16בנות(, בני  יםבנים וחצי יםתלמידים )חצי 30. קבוצת ההתערבות כללה באיטליה בתי ספר תיכונייםב

 ,קבילמב .בעלי מיומנויות שימוש במחשבים וניסיון קודם ביישום פיתוחים טכנולוגיים בסביבה חינוכית

 קבוצת ביקורת, על סמך אותם קריטריונים.  וקמהה

 כללה שלושה שלבים: התערבות ה

קשורים הם ווירטואליים ימושג הכאוס ומניפולציה עם חפצים ממשי עלמידה להערכה התחלתית של א. 

עילותו. לאחר פתלמידים התבקשו לבנות את המעגל בעצמם, על פי ההנחיות, ולבדוק את ה. ואה'צהלמעגל 

 Chaosמסכי המחשב בתוכנת "גבי על  ,באמצעות סימולציה ויזואלית ,התנהגות הכאוטית שוחזרהמכן, ה

Explorer." לתלמידים ניתן זמן "לשחק" עם רכיבי המעגל הממשי  ,גישה הקונסטרוקטיביסטיתעל פי ה

 בקבוצות תלמידים עבדו הת ולהשערות באשר לפעילותו. ומעגל הווירטואלי ולנסות להגיע לתובנות עצמאיהו

  .מידע ותובנותביניהן שהחליפו  ,קטנות

 
  

    ב"תיאטרון  םוהצגת כאוסהכתיבת תסריט בנושא יצירת מעגל צ'ואה או הסבר בסיסי של מונחי ב. 

     ,"(ים)"הראשים המדבר הבעות פנים של דמויות מקוונות מניפולציות עםהקלטת תסריט ו .וירטואלי"

את  פנים: הבעות פניהם ליווהאפשרת לבצע שינויים מהירים בהבעות מה ,"Face 3D"באמצעות תוכנת 

  .עצמם נכתב על ידי התלמידיםש ,שחזור התסריט

 

 ":ים"ראשים מדברשל דוגמאות להלן, 

 



27 

 

 

קבוצת הביקורת  ללמוד את הנושא. של התלמידים מוטיבציההו כאוסהבתחום  ידעההערכה מסכמת של ג. 

 ,, ללא הדמיה ופעילות עצמיתשניתנו בעזרת כלים פדגוגיים מסורתיים ,סהשתתפה בשיעורים על תורת הכאו

 מבוססת על תפיסה של בידור חינוכי. ה

 

ת הכאוס בין שתי יל תיאוריעברמת הידע  משמעותיים כי לא היו הבדלים ,ההתערבות הראתה טרםההערכה 

ך ציוני התלמידים שהשתתפו , אהנושאל עהראו שיפור בידע הקבוצות שתי בעקבות ההתערבות,  הקבוצות.

בקרב ש ,הצביעה על כךההערכה  ,לכך בנוסףקבוצת הביקורת.  אלה שלבהתערבות היו גבוהים יותר מאשר 

התלמידים שהשתתפו בהתערבות קיימת קורלציה משמעותית בין רמת הידע לרמת המוטיבציה ולהנאה 

ך הלמידה, כך עולים גם הישגיהם שככל שתלמידים נהנים יותר מתהלי ,נמצאבמחקר מתהליך הלמידה. 

הבטחת תוצאות מילאה תפקיד חיוני בש ,ית המעורבותיחוו ראיונות עם תלמידים הצביעו על הלימודיים.

הנאה ללאינטרס, העלאת המוטיבציה בקרב התלמידים שהשתתפו בתכנית הניסויית הייתה קשורה  גבוהות.

קשה מדי עבור תלמידי בתי ספר כ ,בדרך כלל נחשב,כי נושא הכאוס  ,מומחיות. יש לצייןהתחושת לו

בתי ספר תיכוניים ב םתלמידיבקרב גם בהצלחה ללמד אותו  אפשרכי  ,תערבות הוכיחההה , אךיםיתיכונ

 מדעים. מהלך הלמידה של בוהדגימה את הפוטנציאל הטמון בגישה הקונסטרוקטיביסטית 

 

 

 

 

  

 

 

 


