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 היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

 המשכיות ואי המשכיות במסורות של חברה מדעית וטכנולוגית בחינוך למדע

ברית המועצות הקדימה שהתברר , 20-של המאה ה 50-בסוף שנות ה , שאירע"ספוטניק"לאחר משבר ה

חינוך לידי ביטוי ב שבאהלה ראשונה, מדעית ממע-את העולם המערבי והשיגה פריצת דרך טכנולוגית

של לימודי  המטרהעד אז . יםהמדע כוח אדם מקצועי ואיכותי בתחומיובהכשרה של למדעים 

תחום קטן של תלמידים לתעסוקה עתידית באחוז  בבתי הספר הייתה הכנת יםעות המדעיוהמקצ

קצועות למשל תלמידים הביאה להפניית עורף ואף  נחלה כישלון חרוץ בכמה תחומים ו. גישה זהמדעי

של התלמידים יכולת -איהביאה למדע ואוטיפי ומוטעה של הידימוי סטרהעברת גרמה ל. גישה זו המדע

 ,לחינוך למדעים להתפתחות הגישה ההומניסטית תרמוכשלים אלה למידה משמעותית.  לפתח

בראש , כשהמדעשל  יםוהפוליטי יםההיסטורי ,יםתרבותיה, יםאת מגוון הממדים החברתימבטאת ה

 חברה.-טכנולוגיה-מדע :זרםהמה ההומניסטית עמד המג

 

 חברה -טכנולוגיה-מדע תנועת

של  70-נוצרה בתחילת שנות ה( Science-Technology-Society, STS) חברה-טכנולוגיה-תנועת מדע

היא נפוצה  .ה החברתית של קידמה מדעית וטכנולוגיתההשפע את צורך לשקף מתוך, 20-המאה ה

 ,תומכי הגישה החדשה טענולהשפיע גם על דרך לימודי המדעים בבתי הספר.  החלהובאוניברסיטאות 

אלא  איכותיים, יםסדמהנלתלמידים למדענים ורק הפיכת מיעוט  ינהמדעים אלכי מטרת החינוך 

עם  מוצלחת ותלהתמודד להכינםעל מנת , לכלל התלמידיםידע ומיומנויות הקשורים למדע הקניית 

כי על  הדוגלים בתנועה זו טענו,חברה המודרנית. האזרחי גיה והמדע להאתגרים שמציבים הטכנולו

כללה גם מעבר  STS-הגישת . ור התלמידיםהמדע הנלמד בבתי הספר להיות בעל משמעות רבה יותר עב

זה מעבר ת. פוזיטיבי-פוסטה, קונטקסטואליתהלתפיסה מהדימוי המסורתי הפוזיטיבי של המדע 

שינוי הפרדיגמות על של הידע המדעי ו טיב ההתקדמותעל  מחקרים חדשים עקבותהתאפשר ב

 ,הוצעעל כן החשיבות של היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע.  שהדגישו את ,המדעיות

חתור לקידום הבנת הקשר בין מדע, תדיסציפלינרי ו-קבל אופי ביןתבבתי הספר  יםהמדע הוראתש

 . בחברה דמוקרטית , החיוניטכנולוגיה וחברה

 

והביא לשינוי תכניות הלימודים  חינוך למדעיםהרבות על  השפיע STS-ה במרוצת השנים זרם

החל במגוון צורות,  שינוי זה בא לידי ביטוי במקצועות המדעיים באמריקה הצפונית ובאירופה.

מקצועות ופרויקטים יצירת מדעיים ועד להמקצועות הספרי הלימוד של ל בודדים מהכנסת קטעים

  :, למשלטכנולוגיה חברה ,בין מדעשראקציה לאינטכולם  מוקדשיםה ,נפרדים

________________________________________________________________________ 

 התקציר מבוסס על המאמר: 

Vesterinen, V. M., Manassero-Mas, M. A., & Vázquez-Alonso, Á. (2014). History, 

philosophy, and sociology of science and science-technology-society traditions in science 

education: Continuities and discontinuities. In Matthews, M. R. (Ed.) (2014), International 

handbook of research in history, philosophy and science teaching. Dordrecht: Springer, 

1895-1925. 

 



4 

 

  כנים מפוזרים של תהוספתSTS ואת המוטיבציה להעלות את התעניינות  , כדילימודי מדע מסורתייםל

 , ללא ההערכה על התוכןללימודי מדע התלמידיםשל 

  ני מזדמנת של תוכוהכנסה לא שיטתיתSTS הערכה שטחית  שכללה  ,תהמסורתי תכנית הלימודיםל

 כחלק מההערכה הכלליתו ,בנושאים אלה

  כניומודעת של תטתית ושיהכנסה STS התייחסו : פרקים ויחידות לימוד ממוקדיםכנית הלימודיםלת 

 בנושא קיום ההערכה עםיחד , למקצועות המדעיים הנלמדים

 

 אתגרים הנוצריםלול השכל אחד מהם מתייחס למכ ,STS-ה שונים של גישת זרמיםיע על בניתן להצ

 :ייחודיתמזווית ראייה אינטראקציה בין מדע, טכנולוגיה וחברה תוך המ

 קידום תרון בעיות פרקטיותפ לשםבין מדע לטכנולוגיה שהתמקדות בחשיבות הקשר  יישומי: זרם ,

הקניית לקוגניטיביות  הגישה משלבת בין פיתוח יכולות שגרת חיים והתפתחות הטכנולוגיה הקיימת.

 מיומנויות מעשיות ועבודה יישומית יצירתית.

 :בחברה ובתרבות. מוטמעתהאנושית, הפעילות השל מדע מוצגת כתוצר ות החהתפת זרם היסטורי 

מביאות ה ,מקדמות חשיבה יצירתית וביקורתיתה ,שימוש נרחב בטכניקות פדגוגיות הדגש הוא על

 מעורבות רגשית של התלמידיםלהתעניינות גבוהה ול

  בין מדעשאקציה הנוצרות בעקבות האינטר :קונטרוברסליותבעיות התמקדות בממד הקוגניטיבי של 

ה יהבנת זוויות ראי ,חשיבה מורכבתמיומנויות של  על פיתוחהוא של זרם זה הדגש  .טכנולוגיהל

 קבלת החלטות מושכלת.ומרובות, חשיבה ביקורתית 

  האתי של הבעיות  גישה הקודמת על ידי הדגשת הממדהמשלימה את  :ערכיםזווית הראייה של

 דע לחברה.בין משאינטראקציה ההנוצרות בעקבות 

 מנסה להבין את ארגונם הפנימי ה ,מתייחס למדע ולטכנולוגיה כמוסדות חברתיים :תרבותי-זרם סוציו

 תרבות.לכלכלה ולבין מדע לפוליטיקה, שואת הקשרים 

 פוליטיים של המדע ומדגיש את החשיבות של -מתייחס להיבטים סוציו :צדק-של צדק חברתי ואקו זרם

 חינוך לאחריות אזרחית.

 

חינוך למדעים הבמסגרת  STS-ה הגישות המבוססות על תפיסתשל יישום התוצאות  עלקרי הערכה מח

גורמת לתלמידים ולתלמידות לפתח יחס  תפיסה זוכי  ,ראיםבתי ספר תיכוניים מבחטיבות ביניים וב

גישת ההוראה לימודים במאשר יותר  ,של התחוםולהגיע להבנה טובה יותר מדע כלפי החיובי יותר 

מצמצמת את הפער בין בנים לבנות  STS-. בנוסף לכך, הוראה המבוססת על תפיסת הסורתיתהמ

על מגוון תפיסות תיאורטיות ויישומיות בחינוך למדעים  ממצאים אלה השפיעום למדע. תבהתייחסו

 גישות חדשות. תהתפתחועל ו

 

  קיימא-חינוך סביבתי וחינוך לפיתוח בר

טכנולוגיה על ההשפעות ההרסניות של רבה לדאגה ב חסהתייה STS-ה תנועתמראשית הקמתה, 

-הוועדה הבין 1977. בשנת בבתי הספר החינוכיתפרקטיקה גם על ה ההסביבה. דאגה זאת השפיע

 סביבתי:הלחינוך עיקריים יעדים ה לחינוך למדעים הציבממשלתית הראשונה 
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  הפוליטיים והסביבתיים ,ייםהחברת ,מודעות בדבר התלות ההדדית בין הגורמים הכלכלייםהקידום. 

 הסביבה נתמנויות הדרושים להגות ומייוידע, ערכים, מחויבו רכושלכל אחד ל מתן אפשרות. 

 חברה בכלל כלפי הסביבההאנשים, קבוצות ושל  םהתייחסותלם צורות חדשות ודיק 

 

ר הנוכחי בלי רכי הדווצ לעעונה ההוגדר כפיתוח  ,1987אוזכר לראשונה בשנת  ,קיימא-המונח פיתוח בר

בין בעיות מונח הקיימות מקשר להתפשר על יכולת הדורות הבאים למצוא את המענה לצרכיהם. 

שוויון גלובלי וצדק חברתי. שינוי בתפיסת הסביבה השפיע על דפוסי החינוך  ים שלהסביבה לנושא

מחקרי חום נוצר תו נושאאונסק"ו החל בקידום הועל הפרקטיקה המדעית. כתוצאה מכך, גם  הסביבתי

חברה הטכנולוגיה והמדע, הטבע, הבין  האינטראקצידפוסי החותר להבנת , המדע הקיימות –חדש 

וא נשען , והודיסציפלינרי במהות-בין ואקיימא. מדע הקיימות ה-ם המעבר לעולם צודק יותר וברודיולק

ייחס למדע מדע כמוטמע בהקשרים החברתיים והסביבתיים ומתהשל  תפוזיטיבי-על התפיסה הפוסט

 תחום יישומי. כ

 

החינוך עם החינוך הסביבתי ו םיש מאפיינים משותפים רבים ע STS-ה לתנועתנראה, אם כן, כי 

קיימא שם דגש על הכנת התלמידים למעורבות אזרחית. -גם חינוך לפיתוח ברשכן  ,קיימא-לפיתוח בר

בין שאינטראקציה על ההידע  על המערכת החינוכית לא רק להקנות לתלמידים אתהוא, שפירוש הדבר 

לפתח  , אלא עליהיום-מדע לסביבה ואת היכולת לקבל החלטות מודעות בתחום הסביבה בחיי היום

רצון להשתתף בתהליך של לעורר בתלמידים מומחים ושל חוות דעת  עלחשיבה ביקורתית למיומנויות 

קיימא נתפסים כחלק -חינוך סביבתי וחינוך לפיתוח ברלעתים, פיתוח וניסוי רעיונות חדשים. 

לקדם אזרחות פעילה  שמטרתו ,(STSE)סביבה -חברה-טכנולוגיה-חינך מדעמהמסגרת הכללית של 

 בקרב התלמידים. 

 

 עייםמד-נושאים סוציוחינוך ממוקד ב

עות שבי-מתוך איוגם  ,STS-תפיסת הכחלק מהתפתחה חברתיים -נושאים סוציוהגישה המתמקדת ב

מבוססת על הבבתי הספר. הוראה  STS הוראת נושאילר מסגרת סוציולוגית עקבית דהיעמרצון 

לעקרונות מוסריים  של הלמידהמדעיים מדגישה את השילוב בין הפן הקוגניטיבי -נושאים סוציו

 ,קשורים להתפתחות הטכנולוגיה והמדע. בדרך כללה ,ומתמקדת בנושאים חברתיים קונטרוברסליים

לא רק משמעי ובשאלות פתוחות, כאשר הדרך לפתרון קשורה -פתרון חד חסרותבבעיות  מדובר

מדעיים חולקת את -גישת הנושאים הסוציוגם לתפיסות חברתיות. לא מדעיות, א שיטותלתפיסות ול

. היא רואה את היעד העיקרי של חינוך למדעים STS-החזון ואת התפיסות הפדגוגיות עם תפיסת ה

עם זאת, היא מתמקדת בדילמות יחד פעילה, על סמך פיתוח מודעות מדעית גבוהה. בקידום אזרחות 

עצבת את הלמידה מאתיות ומתאפיינת בדגש על ההתפתחות המוסרית והרגשית של התלמידים. היא 

לפיתוח מיומנויות מדעיות, מיומנויות של חשיבה  תורמתו ייחודייםמקרים ניתוח בהתבסס על 

 רגשית. -סריתביקורתית ולהתפתחות מו

 מדעית מזהה את שלבי הלמידה הבאים:-אחד הדגמים של הגישה הסוציו

 ייחודי.תרון הבעיה/פעילות בתחום יות של פאפשרויות: לזהות את הדרכים האפשרזיהוי 

  קריטריונים מתאימים להשוואה בין דפוסי פעילות שוניםקביעת 

  ריטריונים להשוואהמידע כללי באשר לקמידע: הבהרת ממצאים מדעיים וחיפוש 
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 סקירה: הערכה השוואתית של היתרונות והחסרונות של הפעילות 

  על סמך הניתוח הקודם רכישת ידעבחירה: ביצוע 

  זיהוי שיפורים אפשרייםורפלקציה: בדיקת תהליך קבלת ההחלטה 

 

 המדעטיב 

 עליסציפלינרית ד-נובע מהרפלקציה הביןהידע -פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית כרוך בכינון מטה

 ם שלהמדע ודרכי פעילות בדבר טיבהבנה מעמיקה פיתוח דורשת  STS-ה מדע וטכנולוגיה. גישת

 תכניות הלימודים. לעומת זאת, התלמידים בקרב מדעהשל  חיובידימוי  המדענים במטרה ליצור

כמו  ,גורמת ליצירת דימוי מיתי ומוטעהה ,מדעהעל סמך התפיסה הפשטנית של  ונבנ ותהמסורתי

לפתח את  , כדימקדמים מדע חיוניתהתפיסות בדבר אבסולוטיות הידע המדעי. הבנת התהליכים 

דעיים. הוראת טיב מ-ציוודעה בנושאים הסיכולת לחוות את ההיכולת של הערכת טענות מדעיות ו

 :מישוריםי המדע מתרחשת בשנ

 יםהוראה סמויה במהלך הפעילויות הקשורות ללימודי מקצועות מדעי 

 הוראה מתרחשת באמצעות רפלקציה, ה .ניתנים להערכהה מערכת הלימודיםכני ותשל וראה גלויה ה

 קוגניטיביות-פיתוח מיומנויות מטהודיונים משותפים 

 

 אוריינות מדעית וטכנולוגית

חינוך השל  יעדים העיקרייםה כאחד פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית נתפסבשנים האחרונות, 

, בהשפעת האיגוד הלאומי של מורים למדע בארצות הברית ,20-של המאה ה 80-ות העוד בשנלמדעים. 

בעלי מודעות  הכנת אזרחיםפר כס, הגדיר את היעדים של חינוך למדעים בבתי הSTS-ה תומכי תנועת

מסוגלים להשתמש בידע זה ו זה על זהגיה וחברה משפיעים מבינים כיצד מדע, טכנולואשר  ,מדעית

חתירה לאוריינות מדעית אפיינה גם את מערכות החינוך היום. -בחיי היום ושכלותמקבלת החלטות ל

 קנדה.ובריטניה, הולנד את בראש ובראשונה כשלמדע במדינות אחרות, 

 

 אוריינטציה לפיתוח אוריינות מדעית נבעה משילוב של מספר גורמים:ה

  על תפיסות והולך גובר דגשSTS רתיבעקבות כישלון החינוך המדעי המסו 

 מדע ואינם בתי הספר אינם מתעניינים בנושאי כי מרבית התלמידים למדעים ב ,פרסום מחקרים שהראו

 שוקלים קריירה בתחום

  יכולת האזרחים תנועת זכויות האדם והתנועה הסביבתית: אוריינות מדעית נתפסה כאמצעי לקידום

 החלטות שוויונית ודמוקרטית יותרלקבלת 

 

. ניתן לראות אותם כנמצאות ויעדיה סות שונות של האוריינות המדעיתבמרוצת הזמן התפתחו תפי

 בין שתי עמדות קוטביות:שברצף 

 מאפיינות את המדענים המקצועייםהלתלמידים ומיומנויות ידע  תהענק 

 מצבים מחוץ לעולם לפעול במגוון  כדירח מן השורה זאוריינות כמכלול ידע ומיומנויות שדרושים לא

 מדע לחברה ןבהתייחס לאתגרים הנובעים מאינטראקציה בי המדעי, בין היתר,

תפיסות  לעמדה השנייה. ,לבדרך כלקרובות,  STS-הגדרות האוריינות המוצעות על ידי תומכי תנועת ה

 :כוללותהללות מסגרות קונצפטואליות רחבות אוריינות המדעית כוהפרוגרסיביות של 
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 רטיות( ידע מדעי בסיסי )עובדות מדעיות, חוקים ותיאו 

 לפיתוח הידע המדעי תגורמוהת התהליכים והמתודות ינו הבנידה ,ידע אודות המדע  

  הבנת המתודה האפיסטמולוגית המדעית 

  משקפות את הגישה המדעיתהפיתוח מיומנויות ודרכי חשיבה  

 

וך שעומד במרכזו של החינ ,מונח אוריינות טכנולוגיתגם , פותח בהתבסס על תפיסת האוריינות המדעית

 :רכיבים הבאים של המודעות הטכנולוגיתחין בין הניתן להבהמודרני לטכנולוגיה. 

  אפשרויות של שימוש בטכנולוגיהלמודעות 

 מיומנויות שימוש בטכנולוגיה 

 פקטים טכנולוגייםימיומנות ליצור ארט 

  מתקדמות טכנולוגיותבההשלכות האישיות והחברתיות של השימוש ה של ערכההיכולת. 

 רנית: הגדרת הטכנולוגיה המודתפיסה המאפיינת את נולוגית: יכולת לעבוד במסגרת התודעה טכ

 לפתרון טכנולוגי, הצבת קריטריונים להערכת פעילות טכנולוגית מדדיםהבעיה, תיאור 

 חדשיםהפיתוחים הטכנולוגיים ה של ההערכ 

 

שאמורים  ,טכנולוגיתהמדעית וה אוריינותם של הירכיבים מרכזיניתן להצביע על כמה לאור האמור, 

 להיות במוקד החינוך למדעים בבתי הספר:

 מגוון , הכרה של אורטי של מדע וטכנולוגיהילמידת מדע וטכנולוגיה: הקניית ידע קונצפטואלי ות

 טכנולוגיות שונות

  המדע והטכנולוגיה, הערכת  ת, מתודות ושפהמדע מדע וטכנולוגיה: פיתוח הבנה של טיב עללמידה

טכנולוגיה, חברה וסביבה, רגישות ו מדע וטכנולוגיה, מודעות לאינטראקציות בין מדעההתפתחות של 

 ם וטכנולוגייםילהשלכות אישיות, חברתיות, כלכליות, סביבתיות ואתיות של יישומים מדעי

 תרון בעיות מדעיות וטכנולוגיותפיח מיומנות ומעורבות בחקר מדעי ובעשיית מדע וטכנולוגיה: פיתו 

 בות לפעילות מושכלת, ומחוי יומנויותוזאת בעקבות הקניית מ פוליטית-ילות חברתיתמעורבות בפע

 בין מדע/טכנולוגיה לחברה ולסביבהנושאים הקשורים לאינטראקציה מגוון ת ביעילה ואחראי

 

הסקירה הנוכחית מאפשרת לראות את התהליך של יישום גישות הומניסטיות חדשניות , לסיכום

הגישה  השתיתה בסיס לחינוך הומניסטי למדע. STS-פר. תנועת הללימודי מדעים בבתי הס

ניתן להצביע על כמה שינויים קונצפטואליים ו ת מאתגרת את החינוך המסורתי למדעההומניסטי

מחויב לכלל על החינוך למדע להיות  על "המדע למדענים" ל"מדע לכולם": מעבר מדגש)א(  :עיקריים

נת רלוונטיות של הלמידה: על מהתמקדות ב; )ב( מדעיתריירה אלה שיבחרו בקלא רק ל –התלמידים 

התמקדות ; )ג( יום של התלמידים-יוםהה חייבת להיות רלוונטית לחיי למידהמשמעותי להשיג חינוך 

ת אידע המאפיינים ובלא רק במיומנויות  ,טכנולוגיההמדע והבמיומנויות עיקריות נוספות בתחום 

מיומנויות אלה  יישום אזרחות טובה.אזרח מן השורה למ הנדרשים אלא בידע ובמיומנויות ,עניםהמד

תקשורת ודיון, עיצוב ופיתוח יכולת לקיים  קבלת החלטות מודעת,לולת חשיבה מסדר גבוה, יכ :כוללות

 סוציולוגיה של המדע. לפילוסופיה ולהתמקדות בתכנים הקשורים להיסטוריה, ; )ד( פרויקטים

 


