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 ולמידת מדעיםעתירת דמיון  חשיבה

באפשרי מאפשר להתמקד , הדפוס חשיבתיכם ביכולת ליצור דימויים מנטליים. דמיון הוא אינו מסתדמיון 

 בקידום של תפקיד חשוב בחשיבה מדעית ו חשיבה עתירת דמיון משחקותשל מיומנויות  ולא בממשי.

מאפשרת ליישם , האינטגרלי של האוריינות המדעיתגם כחלק חשובות מיומניות הללו ה מדעית.יצירתיות 

ל אחד משני מהווה גורם מרכזי ש. חשיבה עתירת דמיון י במגוון הקשרים אישיים וחברתייםידע איש

  חשיבה.של  )מצבים( מודוסים

 :חשיבהמודוסים משלימים של להבחין בין שני מציע  (Bruner, 1986) ברונר

 קשורה לניסוח היפותזות, הסקת מסקנות מתמטית רציונלית ה-הפרדיגמטי: חשיבה לוגית מודוסה

 .וטיעונים

 מיון ובכינון המשמעות, בדהחשיבה עוסקת לא בתחום הוודאי אלא בתחום האפשרי :טיביהנר מודוסה . 

 לית.פורות ולעתים אף בחשיבה לא רציוננעשה שימוש באנלוגיות, מט

 

לשני. כך, התהליכים  ד, הם משלימים זה את זה וזקוקים אחבין שני המודוסים הנ"להבולט  למרות הניגוד

אינם יכולים  היפותזות ובניית דגמים מדעיםיצירת למשל, שעל פניו שייכים לתחום המדע הטהור, כמו 

יביים השייכים הם מחייבים הפעלת תהליכים קוגניטאלא , תפרדיגמטיבמסגרת החשיבה הלהתבצע אך ורק 

לא ניתן להסביר את התפתחות ש לאחרונה, חוקרי מדע מצביעים על כך,, כמו כןטיבי. הנרהחשיבה דוס למו

רציונליים של על הממדים הלא  שיבה הפרדיגמטי ומצביעיםדפוס החשל במונחים  קהידע המדעי אך ור

גם  ומאפשרתי מאפיין את המדע האמ , במהלך למידת מדעים,סיםשילוב בין שני המודומדעית. חשיבה 

חוקרים טוענים,  .מדעבתחומי ההכנתם לקריירה עתידית לשם גם הקניית אוריינות מדעית לתלמידים ו

טיבי. הנר הנלקחים ממגוון המשאבים של התחום כלים גית על ידילהשלים את טיעוני החשיבה הלו שיש

מידים להציע השערות, אפשרויות לתלחינוך מדעי דורש מתן ישה הקונסטרוקטיביסטית בכיתות ליישום הג

 מחייבת הפעלת חשיבה עתירת דמיון. ם שונים בין הרעיונות. פעילות זולמצוא קשריו לבחון אותן

 

רה אל דימוי טהו ליתתפיסת המדע כפעילות רציונלמעבר מ חקר המדע הביאבמהלך העשורים האחרונים 

היתר, מודגשת . בין של החשיבה המדעית יםליבהיבטים הלא רציונ המדע כמוטמע במגוון הקשרים וגם

, כי למדע יש קווים משותפים עם טעןנקידום הידע המדעי. לפיתוח היצירתיות המדעית וחשיבות הדמיון ל

כך,  ות.יאסתטיים לצד קריטריונים לוגיים ומתודות ניסוישתמש בקריטריונים להמרבה הוא ו מנותהא

יית תיאוריה מדעית ועשויים למלא תפקיד מפתח במעבר ם גורם חשוב בבננמצא כי שיקולים אסתטיים ה

ש להצביע על תחושת הפליאה כגורם המקשר בין מדע, אמנות ודמיון. , ילכך בנוסףמדעית חדשה.  תפיסהל

עומד מאחורי ה ,ערכת היופי ותחושת הפליאה כגורם מוטיבציונימדענים רבים מציינים את החשיבות של ה

דת מדע וצאה מלמיפליאה כתבות של טיפוח תחושת מחקרים מצביעים על החשיכמו כן,  .החשיבה המדעית

הרצון מעוררת בהם את ה ,התלמידיםמצד התעניינות לבסיס למוטיבציה ומהווה  ומציינים, כי תחושה זו

 .ך בעיסוק המדעיילהמש

_____________________________________________________________________ 
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 :תלמידיםפיתוח חשיבה עתירת דמיון בקרב  המקדמות פר אסטרטגיותסמעל יע ביתן להצנ

תפיסות האינטואיטיביות )החל ואת ה שכל הישרהסותרות את ההדגשת רעיונות ו"עובדות מדעיות"  .1

ת, חלל ריק בתוך החומר מהיותו של כדור הארץ מסתובב סביב השמש ועד למהירות האור שאינה משתני

 (.המוצק, ועוד

 הצגת רעיונות באמצעות סתירות, פרדוקסים, בחינת תסריטים קיצוניים )כגון פרדוקס התאומים. 2

 .(לאחר היעלמות השמש, ועוד; מה יקרה לכדור הארץ הכללית בתיאוריית היחסות

 .למחקר מדעי יישום גישה יצירתית מאפשרים, היום-בחינת נושאים מחיי היום. 3

)בחינת מקורות אנרגיה אלטרנטיביות, השפעות  עתידבבחינת אתגרים שעשויים לעמוד בפני האנושות . 4

 .(פשרויות של טכנולוגיות חדשותא

מדענים סיפורי חייהם של הקשורים ל, הרעיונות גדולים של המדע באמצעות סיפורים היסטורייםהצגת . 5

 התפתחות הידע המדעי.משקפים נקודות מפנה בו

, שעשויים לשמש יום-על ידי התלמידים, שבהם ירשמו את חוויותיהם ואירועים מחיי היוםיומנים  ניהול. 6

 ים הנלמדים.ילרעיונות המדע דוגמה

בדות ומאתגרות את התלמידים ודוחפות אותם למציאת קשרים בין המונחים, העוש בשאלות השימ. 7

 כלא קשורים כלל. לכאורה, והרעיונות שנראים

תופעות על ההבנה ומסייעים להסביר את ה המקליםאנלוגיות דגמים ו בעצמם תלמידים ליצורהעידוד . 8

 .מדעייםהרעיונות הו

 .וגם כתיאור שונה, אך מקביל, של עולם הטבע מדעהבמהלך לימודי  גם ככלי עזר ובשירה שימוש באמנות. 9

ואת  ים השוניםילהדגים את היישומים האפשריים של הרעיונות המדע דיוני כדישימוש במדע ב. 10

 .מדעהההתפתחויות האפשרויות של 

מסגרת יושמו ב , שהוצגו לעיל,ת דמיון בקרב תלמידים למדעהאסטרטגיות של פיתוח חשיבה עתיר

הראה שינויים בהתייחסות  אירופה. המחקרבתערבות שנערכה בכמה בתי ספר יסודיים ותיכוניים ה

ם לו התלמידים מחוץ לכיתה, ברישומיביטוי בשיחות שניהידי התלמידים למדע. שינויים אלה באו ל

 ,בנותאסטרטגיות אלה השפיעו במיוחד על להעשיר את הלמידה על ידי מידע נוסף.  יהםבניסיונותו ביומנים

. יישום האסטרטגיות השתתפו בלימודי מדעים רק באופן פסיבי ולא גילו מעורבות בחומר הנלמדשמרביתן 

את המוטיבציה  מקשרות בין מדע לאמנות, העלה באופן משמעותי ביותרבמיוחד אלה ההפעלת הדמיון ול

שראו  ,שערות החוקריםאת ה יםמצאי המחקר מאשרמ להשתתף בפעילויות לימודיות. של התלמידים

 .יםמדעתחומי הלכישלונות התלמידים ב אחת הסיבותאת טיבי הדמיון ומודוס החשיבה הנרבהזנחת 

 

מהווה כלי המדע ויישומיו ו מעשירה את ידע התלמידים עלכי חשיבה עתירת דמיון  ,לסיכום, ניתן לומר

משלבות בין האסטרטגיות ה ומעורבות התלמידים בחומר הנלמד.בציה ללימודי מדע וטיחשוב להעלאת המ

ששינוי היחס עצמית ובירור עצמי, כך של חקירה  מקדמות תהליכיםמנותיים לימודי מדע לאמצעים א

 כי הבנת, , יש לצייןלכך ףלמחקרים מדעיים עשוי להביא לבחינת המיקום העצמי בתוך עולם המדע. בנוס

ו אינם מדע והבנה מעמיקה של רעיונותיהל ש יהאסתט ממדת הכר, הולםהמדע כאחד הדרכים להכרת הע

 יעד עצמאי חשוב של חינוך למדעים.אלא  ,מוטיבציהאמצעים להעלאת  רק

 


