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ספרות  ב.רים מתפתחות במהלך חייהם ומושפעות ממגוון רחב של גורמיםמודעות ה

  :דעות המוריםלמצביעים על המקורות הבאים 

  ; חוויות אישיות-

  ; חוויה קשורה לבית ספר ולימודים-

  . חוויה קשורה לידע פורמאלי שקשור לידע אודות מקצועות וידע פדגוגי-

 החל מהתקופה שבה המורה , הוא חוויות קשורות לבתי ספר וללימודים מאודבשוחמקור 

למעשה מדובר ; זו או אחרת להם לפעול בצורה גורמות המורים דעות. היה תלמיד בעצמו

בעת . בונים את הפירוש של חוויות חדשותאשר במסננים שדרכם עובר כל מידע חדש ו

בתוך המסגרת אחרונה מחקרים רבים טוענים כי חקר דעות המורים צריך להיעשות ה

, נטגראלי בכינוןהאמונה הדתית  משחקת תפקיד אי.  י התרבותקונטקסטפת את הקשמש

ת מוצגות לתלמידים ללא ספק יהיה ההקשר שבו הדעות המדעיו. סיווג ופירוש של הידע

 במה שקשור לאסלאם יש להדגיש כי.  ושפע על ידי אמונה דתית או השקפה של המוריםמ

 ןמה שמגביר את השפעתה על אופ,  דת מהוה חלק מרכזי בתרבותבארצות האסלאמיות

 STS אודות השפעת דעות מורים על הוראת מקצועות השייכות לאבל המחקרים. ההוראה

  . נעשו ברובם בחברות מערביות וכמעט ואינם מתייחסים לדת המוסלמית

  

המחקר הנוכחי מתמקד במורים למדעים שעוברים בבתי ספר חילוניים עם תלמידים  

וראת מחקר עוסק לא בהשפעת דת האסלאם על ההחשוב להדגיש כי . 15עד  12 בגילאים

 המחקר .של המורים על ההוראה) PRB(המגעים אלא בהשפעת הדעות הדתיות האישיות 

   .2005 עד 2004 בשניםראיונות ושאלונים , נעשה באמצעות שילוב של תצפית

  

מורים , למרות שמדובר בהוראת המדעים בבתי ספר חילוניים לפי הקוריקולום המדעי

 התפישה לבין תפישה המדעיתהסו לקשר בין בהוראותיהם שיקפו את דעותיהם הדתיות וני

והיחס ) הדתי והמדעי( של שני ההיבטים ו קיוםשיהדגהם . ית לנושאים שהם לימדוהדת



ראינו כי . השקפתם האישיתלפי , תפישות הדתיותמתמדת ל התייחסות תוך כדי, ביניהם

תפישה בין הדגישו את ההקבלות , מורים רבים החלו את שיעוריהם בציטוטים מהקוראן

התייחסו להתגלות כאל ,  ראו במדע מקור לפרסום נפלאות האל,דתית למקורות האסלאמיים

 לא PRB-מגוון ה. על אודות הנושאים המדעים- מה שמאפשר שיפוט, מקור ידע אבסולוטי

 במה שקשור ליחס בין דת .מידה רבה מהחוויות האישיות של המוריםב הוא נבע ;היה יחיד

דעות אישיות אלה ; שונותדי עותיהם היו ד,  או קונפליקט שביניהםלמדע ועל מידת ההתאמה

 ואת מורים שאפו להעביר לתלמידים את השקפותיהם בנדון, השתקפו במהלך השיעורים

  .תפישתם הכללית של המדע ושל היחס בין המדע לדת

  

יעדי המדע בכלל , די התלמידיםיתפק, המחקר הראה שתפישות המורים אודות תפקידיהם

הם מהווים את המסגרת שמארגנת את ידע ; PRB מושפעים על ידי - ודות ההוראהומת

- ליא תתאים בצורה כזו שה של המורים החברתיתהסביבגורם זה מארגן את ה. המורים

PRB  .י והתרבות-קונטקסט הסוציוה-PRBבאה ש" ארכיטקטורה של האני" מכוננים את ה

בדקנו את האינטראקציה בין החוויות האישיות . לידי ביטוי במסגרת הפרקטיקה הפדגוגית

 .השפעה ההדדית בין שני גורמים אלהינו כי אומנם קיימת הא ורPRB-ה –של המורים 

  .  היא חזקה הרבה יותר והיא זאת שמארגנת את החוויות ומפרשת אותן PRB-השפעת ה

  

פירוש  ביטוי בא לידיפעיל בה ם קידתפ; אינם מקבלים פסיביים של החוויותהמורים , ובכן

רוש הספציפי של חוויה כזו או אחרת הופך להיות מסנן קוגניטיבי יהפ. שהם נותנים להן

תוצאות שלנו הולכות בקנה אחד עם מחקרים רבים ה. ובסיס לפרקטיקה הפדגוגית

 של המורים מכוננות את חשיבתם הפדגוגית ושבאמצעות שמצביעים על כך שחוויות קודמות

מורים יכולים . ההערכה של הפרקטיקה החינוכיתו מכוננות החשיבה לוא חוויותהפירוש של 

לראות במדע את אוסף הידע שיש להעבירו לתלמידים או את הדרך למצוא בעולם את 

תפישה זאת עומדת בבסיס של הבחירות הפדגוגיות שהוא יעשה במהלך ; המשמעות

   .ההוראה

  

. גוגית על ידי המורהפדפרקטיקה המחקרים רבים הצביעו על חשיבות הקונטקסט בבחירת ה

 היו למרכיב המרכזי שמכונן את המסגרת של הפעולה שבאמצעותה מורה PRB-ראינו כי ה

, כגון מדיניות(הגורמים האחרים של הסביבה . מממש את דעותיו בפעילותו הפדגוגית

 הם;  יותרמשנימשחקים תפקיד אך ,  חשובים גם)'יחסים חברתיים וכו, נורמות, משאבים

   .לים עליואו מקמימוש את ה גביליםמ

  

המפותחת של הדעות שימשה " הסכימה". בדקנו את הדרך של האינטראקציה בין ידע לדעות

באינטראקציה . היא ביצעה פיקוח על הדרכים של השימוש שבידע; למסנן ומכונן של הידע



 ,כלומר. ותפיע על הדעמש את הידע וידע רשות ומפמסוננות הדעות כאשר, בין דעות לידע

 באמצעות האינטראקציה בין דעותיהם STSהמורים היו אמורים ליצור ידע משלהם אודות 

נטען כי הגדלת הידע במחקרים שונים . ובסיס הידע הקיים אצלם לבין הרעיונות החדשים

כאשר לידע אודות ההוראה יש פוטנציאל , עצמיהביטחון ה התכנים מביא להגברת אודות

  . ריםנוסף של העצמת המו

  

-בנוסף ל. םינון זהותכל המורים הינם הגורם המרכזי ב שPRB-המחקר שלנו הראה כי ה

PRB עוברות , כאמור על כינון זהותו של המורה משפיעות חוויות אישיות וסביבה אשר

היא החזקה  על זהותו של המורה PRB-ניתן לומר כי השפעת ה, לכן; PRB-סינון על ידי ה

 זהות המורה ביחד מביאה בתורה ליצירת מסגרת לפעולה .יותר בין כל הגורמיםב

 של המורים PRB-תהליך זה מאפשר לראות כי ל.  ולפרקטיקות ספציפיות בהקשר מסוים

  . יש השפעת מכרעת גם על זהותם וגם על הפרקטיקה הפדגוגית בפועל

  

 שנוייםהמורים אודות נושאים של ידע הנתון מעניין נוסף של המחקר מראה כי רוב 

 מורים קודמים, משפחה:  פורמאלייםבא מתוך מקורות לא) קונטרוברסליים( במחלוקת

  יש השפעהPRBמדיניות החינוכית יש לקחת בחשבון כי לגורם של העל מעצבי . תקשורתו

 יש להתייחס אל.  בכיתה ועל אופן ההוראה של המדעיםמכרעת על תפקודו של המורה

עת הגישה הפדגוגית של הוראת המדעים וליזום  כאל גורם פוזיטיבי בקביPRB-מכלול ה

 . מדע והיחסים בין המדע לבין הדתתוכניות הכשרה שיהוו מקור להעשרת הידע אודות

ים ספציפיים  בנושא, גם מצד האסלאם וגם מצד המדע ,למגוון הדעותהמורים חשיפת 

. יםלתרום לתהליך ההוראה למדע עשויה , דת למדע בכלל וליחס ביןSTS-השייכים ל

 פיתוח לימודי מדע, אופן החייםהתרבות וא הגורם המשפיע ביותר על י הדת הבמדינות בהן

 למדעים םמוריבין אינטראקציה הדוקה מסגרת  להיעשות בכים צריועיצוב תוכניות

 שנויים במיוחד בכל מה שקשור לנושאים, לסמכויות דתיות ומורים למקצועות דתיים

  . במחלוקת


