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 יהמדע בחינוך מדערפלקציה על טבע 

הדוגלים . הבית ספרית במערכת החינוך יםמדעדגש על לימודי לשים צורך בדבר ה לאחרונה גוברת המודעות

 בכך מציגים מספר טיעונים, המשלימים אחד את השני, שהם:

  וטכנולוגיה. , רפואהמדעים, הנדסהעם רקע מדעי מבוסס בתחומים: זקוקה לבעלי מקצועות מודרנית חברה 

עניין בהם אלא לעורר  של תכנית הלימודים,התוכן  את לתלמידיםמחייבת לא רק להעביר  היענות לדרישה זו

לימודיהם לאחר סיום  טכנולוגיההמדע והקריירה בתחומי המשיך בלשלהם להעלות את המוטיבציה ו במדע

 .בית הספרב

 לימודי מדע נתפסים כחלק מהחינוך הליברלי  ולכן מדע הוא היבט חשוב של התרבות המודרנית"(Liberal 

Education,)" אמנויות.ליקה או בדומה למוז 

 תנאי  אוריינות מדעית היאולכן  ניתרית המודגנולוכבחברה הטמלאה אזרחות לימודי מדע מכינים תלמידים ל

 ידי החברה הדמוקרטית.יישום הבחירות המוענקות לאזרחים על ול ,טכנולוגיתמלא בחברה הכרחי לתפקוד 

 ,הנושאים החשובים בתחומיםאת מגוון  תכוללת, הנרחב לימודי מדע מביא לפיתוח תכנית לימודיםדגש על ה

מוענק הזמן הדרוש א למורים ל ,בפועלקה, מדעי כדור הארץ ומדעי החלל. ביולוגיה, כימיה, פיסילמשל, 

אחד יש לכסות, כך מצטמצם הזמן המוקדש לכל מק וככל שגדלה כמות הנושאים שבחינה של כל נושא לעול

מדעית תה את המוטיבציה להמשיך בקריירה מפחיואף  מקום למעורבות עמוקה הה מותירנאי גישה זו, .םמה

 . ומה טיב הידע המדעי אינה מאפשרת לתלמידים להבין מה זה מדעסיום בית הספר ולאחר 

 

עליה אלא  ,הרלוונטיים מקצועותהלהתמקד לא רק בלימודי  של לימודי מדע צריכהמקדמת  מערכת שעות

מדעיות מודרניות לבין התפיסות השל  התוכןהמדע, תוך איזון בין הקניית  אודותעל בלימוד להתמקד גם 

מתן שם ל העיים חשובדבתהליכים המ מביאים ליצירת ידע חדש. התמקדותה התהליכים המדעייםההבנה של 

תלמידים מכירים טוב יותר הרכים העומדים מאחורי הדגש על לימודי מדע. ככל שלכל שלושת הצמיטבי  מענה

תר להמשיך בכיוון זה לאחר סיום את התהליכים של החקר המדעי ושל החשיבה המדעית, כך יהיה להם קל יו

בתהליכים של החקר המדעי התמצאות ו, הבנה לעומק של כמה רעיונות בסיסיים בית הספר. מבחינה זו

מאפשרת הכנה  גישה זו אודות מגוון רחב של נושאים.על  ,רחב, אך שטחי יותרניותר מאשר מידע בים חשו

מכינה אותם  שהיא ,היא גם מטיבה עם כלל התלמידים בכךו קריירה בתחומי המדע והטכנולוגיהטובה יותר ל

 מאשר בתוכן.להתמקד יותר בתהליכים המדעיים ספר בבית ה יםמדעחינוך להולכן על לחיים האזרחיים. 

נסקור בקצרה כמה מההיבטים הבסיסיים של המדע ומאפייניו.  טיבענפה מוקדשת לבירור מקצועית ספרות 

 .קבל ביטוי במסגרת לימודי מדעים בבתי הספרשחייבים ל ,מדעיהידע המדע וה

 

 הידע המדעי אופי

כתיאור בלעדי  ,המדעי המודרניהידע את כעובדה מוגמרת מקובל להציג  בבתי הספר יםלימודי המדעבמסגרת 

הוא . עובדות מציגאינו מתיימר להגיע לאמת אבסולוטית ואינו של הטבע וכאמת מוחלטת. אולם, מדע 

עומדת הצגת  דגמים בעלי יכולת ניבוי, שמנסים לפרש את המציאות. במרכז המדע –מתמקד בבניית תיאוריות 

פעם עוברת שינוי ו/או מתחלפת. חקר המדע המודרני תיאוריות ודגמים על סמך השקפה מדעית רחבה, שמדי 

 הוא ממשיך - מדע גם לא חותר לכךוכי  מכיר בכך, כי תיאוריות מדעיות אינן מייצגות אמת אבסולוטית

___________________________________________________________________________ 

 התקציר מבוסס על המאמר:

Taber, K. S. (2017). Reflecting the nature of science in science education. In: Taber, K. S. & 

Akpan, B. (Eds.), Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, 23-37.  
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מוש בחוקי הפיסיקה )לדוגמת שי מוטעותשכיום נתפסות כ ,ות בפרדיגמות ישנותמלהשתמש למטרות מסוי

 כיצד פועל המנגנון של יצירת הידע המדעי תאפשר לתלמידים להבין גם את טיבו הטנטטיבי.  הבנה הניוטונית(.

 

 מהות המתודה המדעית

תהליך הסקת החוקים המדעיים על פי כללי האינדוקציה מגביל את תקפות הידע המדעי ואינו יכול לשמש 

בתי ספר  תלמידי, אך יך המדעיוה רק חלק מהתהלמנם, אינדוקציה מהולוגית. א-תחליף להוכחה דדוקטיבית

ר כי תיאוריות מדעיות נוצרות בעקבות סדרת ניסויים, אולם בפועל הדרך הנפוצה ביות ,מקבלים רושם מוטעה

התפיסה קודמת למחקר האמפירי. ההתפתחות על בסיס תיאוריה  של התקדמות הידע המדעי התיאורטי היא

שמאשרים או מפריכים  ,הניסוייםיונותיהם באמצעות כי מדענים בודקים את רע ,מדע טוענתההפשטנית של 

עיים ומעניק אפשרות לשנות את המשתנים. תפיסה ב, כאשר הניסוי במעבדה משחזר את התנאים הטאותם

מעשיות או מסיבות  היזומים מכים על הניסוייםתסשונים אינם מאת אינה מדויקת משום שתחומי מדע ז

מסתמכים על גישת , אלא איסור על ניסויים לא אתיים בתחום מדעי ההתנהגות( אתיות )כגון מדע החלל או

לעתים קרובות עצם בניית דגם בדיקת רעיונותיהם, אך משתמשים בדגמים ובסימולציות להתצפית. מדענים 

או  נערכים הניסויים ה"קלאסיים", לא ניתן לראות בהם הוכחה כאשר . גםאיכותי מהווה אתגר מדעי מורכב

 אורטיות.יבדרך כלל ניתן לפרש כל תוצאה ניסויית מכמה זוויות תש יה ישירה של התיאוריה, משוםדחי

 

 לות המדעוגב

כיצד להבחין בין מדע לצורות ידע  –אחת השאלות העיקריות של פילוסופית המדע היא שאלת הגבולות 

ריון כי הקריט ,לעתים נטען ?שקיימות בתרבויות אחרות ,אודות הטבעעל התייחס לתפיסות לכיצד ? אחרות

ידע וקיום אינטראקציה בין התפתחות התיאוריה לממצאים חדשים במהלך של הידע המדעי הוא הצטברות 

וחוויות  ,ידעהולגיטימיות צורות  ימדעהידע מגבלות ה בולות המדע קשורה גם לשאלות עלהמחקר. שאלת ג

בעבר,  .בלבד סוגי הידע הלגיטימיים לידע המדעיל כי לא נכון לצמצם את כ ,ש להכיר בכךיאנושיות אחרות. 

פירוקם  להסביר את המערכות המורכבות באמצעותשניסתה  סטית,הרדוקציונישלטה הגישה  המדעבתוך 

מגמה אולם בעשורים האחרונים התפחה  תפיסה זאת הניבה פירות בעבר, לגורמים ולתהליכים פשוטים.

מורים למדע הלהתייחס למערכות מורכבות ברמות שונות. על  , תוך הכרת הצורךחשיבה מערכתיתהדוגלת ב

להכיר לא רק בהישגיו העצומים של עליהם  . כלפי הידע המדעישונות התלמידים לגישות פתח את מודעות ל

 .מה שקשור לתיאור הטבעכל אלא במגבלותיו האינהרנטיות ב ,הידע המדעי

 

 מדעהל שתרבותי ה ההקשר

מדע  ,ר תרבותי. על פניושי הקיתלום הבה הגילויים המדעיים שבמידה  יםמתמקדיונים אודות טיב המדע ד

נשען על הוא יאורטי ולכן ת ת תרבותיות, אולם הידע המדעי הואאמור להיות אובייקטיבי ולא לנבוע מתפיסו

וממשיכיו  (Kuhn, 1970) קון. תומס מסוים שהתפתחותם מתרחשת בהקשר תרבותי ,קונצפטואלייםמונחים 

שזורות  רחבות והראו כי פרדיגמות אלהפרדיגמות מדעיות של כשינוי  ,פיתחו את תיאוריית התפתחות המדע

על  תמשום שזווית הראייה של המדען מלכתחילה נוצר ,והן אינן ניתנות להשוואה הרחב התרבותי הקשרב

 בית של תפיסות אחרות.ערכה אובייקטיביצוע ה מקשה עלסמך פרדיגמה מדעית מסוימת. עובדה זו 

 

 מדעהלוגיקה ויצירתיות של 

אלא  ,גיקהלא רק על לו נשעןוהוא  של הידע המדעי המרכזיים מאפייניםהאחד חשיבה לוגית נתפסת בצדק כ

מאפשר את מייצרות מכלול הוהן  ה הלוגית והחשיבה היצירתית משלימות זו את זוגם על יצירתיות. החשיב

. בבתי הספר לוגי, "המדעי", של מקצועות מדעייםנכון לשים דגש רק על הצד הלא זה התקדמות המדע. לכן, 
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חלק ניכר שציין חשוב לעל התלמידים לדעת להשתמש בדמיון על מנת לבחון אפשרות של דרכי חשיבה חדשות. 

 מדעית. האינטואיציה גם העליו נשענת ו מהידע המדעי מועבר באופן עקיף

 

 ההיבט האנושי של המדע

לשים בצד את תחושותיו האישיות ולהתמקד מהמדען  מצופהולכן  אובייקטיבית מערכתמדע לראות במקובל 

מקצועית. אולם, תמונה זאת רחוקה הלהפריד בין זהותו האישית לזהותו ו, בתפיסותיו המקצועיות

 –משחק תפקיד חשוב הוא לי מהזהות המדעית ובייקטיבי הוא חלק אינטגרבפועל, הגורם הסו מהמציאות.

בהתמודדות עם האתגרים המדעיים העומדים על הפרק. היסטוריה של גילויים מדעיים  –חיובי או שלילי 

לשתף פעולה, חברויות,  נכונותלמשל, ים, כמו מראה כיצד הגורמים הלא מדעי – DNA-הכמי גילוי  –רבים 

 ממלאים תפקיד משמעתי ביותר בהתפתחות המדע.  –דעות קדומות ו תחרות

 

 המוסדי של המדעההיבט 

מדע המודרני. מבחינת המבט הים ותפקידם בהתפתחות המאפיינים של המוסדות המדעיאת חשוב להאיר 

שיתוף  תשדור יעבחקר המד צלחהתחים. הפם מייטואלירתרבות עם מוסדות ו-, מדע מהווה תתהאנתרופולוגי

בעולם המדעי . המדעיים פרקטיקות חברתיות הקשורות למוסדותבו ,פעולה והשתתפות בקהילה המדעית

הפך  ,מגיע לגילויים מדעיים במנותק מהקהילה המדעית, הבודדמדען כגאון הנפוץ של  אוטיפיהסטר ,המודרני

 . מיושןל

 

 מדעההאופי הרטורי של 

תלויה במידה ניכרת ביכולת לשכנע את הקהילה המדעית בחשיבות התוצאות  יתמדעקריירה ההצלחת ב

 , דרושותבהשוואה לפירושים אלטרנטיביים. לשם כךושהתקבלו, בסבירות הגבוהה של הפירוש המוצע 

מדוקדקים של הצגת הכללים המיומנויות רטוריות מפותחות. המאמר המדעי מהווה תוצר רטורי שבנוי לפי 

יות חיונהקניית המיומנויות הרטוריות החשוב להתמקד גם ב לימודי המדעים בבתי הספרבמסגרת  החומר.

ון הדגשת נקודות עיקריות על חשב, נון החומרסיהצגת המידע בצורה עקבית ומשכנעת,  :, כגוןשיח המדעיל

 .ועוד ,ממצאים שוליים

 

תובנות להקנות לתלמידים את המדעים בבתי הספר אמורים ה" במסגרת לימודי כללי מדע" לימודי, לסיכום

ודאי  אינומדעי דע המושרשים בתרבות ההמונית, י אוטיפיםילסטרטיב הידע והמחקר המדעיים. בניגוד  לגבי

ימר להציג את האמת יידע זה אינו מת .זרימה מתמדתשל בתחומים רבים ונרחבים הוא נמצא בתהליך  וקבוע.

כללים  דיעל י הממצאים הנבחרים מפרשים את, הייםים קוהרנטאורטיית יםתיאור ביאאלא מ ,המוחלטת

 אינו נטול הקשר. הסביבה התרבותית,  אפיסטמולוגיים ברורים. המדע

 

מורים למדעים העל ו תכניות הלימודיםמעצבי לי ממנו. על אינטגרחלק החברתית והגורם האנושי מהווים 

להציג עמדות עליהם ע המדעי. לשם כך, תפיסה נכונה של טיב המדע בכללותו ומקומו של הידלקידום פעול ל

דגש פחות  , לשיםלמקד את השיעורים ל הפולמוסים המדעיים בעבר ובהווה,מדעיות שונות ומגוונות, לעמוד ע

 .התהליכים של החקר המדעיות וחווימידע ויותר על היית נהקעל 

 

 


