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מדוע תכונות נעלמות?
הקשיים במציאת הסבר מתאים לאובדן תכונות
רעיון הברירה הטבעית מנסה להסביר הופעה של תכונות חדשות במרוצת האבולוציה
של המינים .אך מה בדבר אובדן תכונות? המחקר המתואר להלן מראה שלדרווין,
וכן לביולוגים בימינו ,קשה יותר לגייס את רעיון הברירה הטבעית במקרים של
אובדן תכונה ,ובמקומו מגויסים הסברים המזכירים את התאוריה של למארק.
על פי המאמר:1
Minsu Ha & Ross H. Nehm, (2014) "Darwin’s Difficulties and Students' Struggles with Trait Loss: Cognitive-Historical Parallelisms
in Evolutionary Explanation". Science & Education 23: 1051–1074.

מבוא
ההתפתחות ההיסטורית של ההסבר לאובדן תכונות
"מכיוון שקשה לדמיין שעיניים ,למרות שהן חסרות תועלת,
יכולות להזיק בדרך כלשהי לבעלי חיים החיים בחשיכה ,אני זוקף
את אובדנן רק להיעדר שימוש בהן" (.)Darwin 1859, p. 137
במילים אלה מתאר דרווין בספרו מוצא המינים את ההסבר לכך
שחפרפרת החיה במחילות היא חסרת עיניים.
עוד לפני דרווין ניסו חוקרי טבע לקשור בין צורת האורגניזם ובין
סביבתו ,והעלו רעיונות כמו אב קדמון משותף לכל בעלי החיים
ממשפחת החתוליים ,או צורך של אורגניזמים הגורם לשינויים
ולהבדלים (טלאולוגיה) .מתוך כלל ההסברים והרעיונות שקדמו
לדרווין הנוגעים להתפתחות המינים ,התאוריה של למארק
היא אולי הידועה והנרחבת ביותר ) .(Bowler, 2009שני רעיונות
של למארק נשאו תרומה משמעותית להתפתחות תאוריית
האבולוציה :האחד ,השפעת השימוש באיברים או היעדרו ,והשני,
הורשת תכונות נרכשות .למארק ציין במפורש כיצד היעדר שימוש
בתכונה או באיבר יכול להסביר צורות שונות של צמצום תכונה
או אובדנה בטבע.

הבדלים בכשירות של פרטים בעלי שונות גנטית (;Futuyma 2013
 .)Nehm & Schonfeld, 2010לכן הסבר מדעי מקובל להוספת

תכונה או לאובדן תכונה צריך להכיל רכיבים אלה.
אולם ,בעוד שבמוצא המינים השתמש דרווין בברירה הטבעית
כמנגנון להסבר של הוספת תכונה חדשה או הרחבת תכונה קיימת,
הוא לא הסביר תהליכים של אובדן תכונות באמצעותו בלבד.
בהסבר לאובדן תכונה או צמצום תכונה הוא נעזר לרוב בנימוק
של היעדר שימוש ,כמו בציטוט הנוגע להיעדר עיני החפרפרת.
בדומה לדרווין ,חוקרי טבע רבים הסבירו לאורך השנים הופעת
תכונות חדשות באמצעות ברירה טבעית ,ואילו אובדן תכונות
מדענים נוטים להסביר במגוון הסברים ,ולא בהכרח באמצעות
ברירה טבעית ).(Bowler, 2009

אחת מהתרומות החשובות להתפתחות תאוריית האבולוציה
הייתה מנגנון הברירה הטבעית שהציע דרווין ,שבגרסה מעודכנת
שלו מסבירים כיום מדענים הופעה של תכונות חדשות ואובדן
תכונות במרוצת האבולוציה .הברירה הטבעית החליפה את
ההסברים הקודמים של "שימוש או היעדר שימוש"" ,הורשה של
תכונות נרכשות" ו"צורך של האורגניזם" (טלאולוגיה) .לתהליך
הברירה הטבעית כפי שמקובל להבינו כיום יש כמה רכיבים
חיוניים )1( :שונות גנטית הנוצרת למשל על ידי מוטציות,
רקומבינציה ורבייה מינית; ( )2הורשת השונות הגנטית; ()3
 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל הוספת
הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת האפשר קישור
הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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התפתחות קוגניטיבית של ההסבר לאובדן תכונות
יש הטוענים שקיים דמיון בין שינויים היסטוריים ברעיונות
מדעיים ובין התפתחותן של תפיסות בקרב תלמידים לאורך
שנות לימודיהם .לדוגמה ,נמצאו קווים דומים בין רעיונות של
תלמידים הנוגעים לשיווי משקל כימי לבין המודלים הראשונים
שהציעו בנושא זה כימאים ) .(Van Driel et al., 1998לעומת
זאת ,אחרים טוענים שקווי הדמיון בין התפתחות היסטורית
של רעיונות מדעיים לבין שלבי הלמידה של תלמידים הם
שטחיים בלבד ,ואינם מתקיימים בהקשר של כל רעיון מדעי.
לדוגמה ,לא נמצא דמיון בין תפיסות של תלמידים הנוגעות
לפוטוסינתזה ובין ההתפתחות ההיסטורית של תהליך זה
) (Wandersee, 1985וכך גם בהקשר של כדור הארץ וצורתו
) .(Vosniadou & Brewer, 1987לכן מקובל לחשוב שרעיונות מדעיים
שונים מתחומי מדע שונים עשויים להראות דרגות שונות של
הקבלה בין התפתחותם הקוגניטיבית ובין זו ההיסטורית.
ההיסטוריה של תאוריית האבולוציה יכולה להיות נושא עשיר
במיוחד לחקר התפתחות היסטורית של רעיון מול התפתחותו
הקוגניטיבית .חוקרים שונים ניסו לבדוק את השימוש
שתלמידים עושים בברירה הטבעית על מנת להסביר הופעת
תכונות חדשות או אובדן תכונות .במחקר שנעשה בקרב
תלמידי תיכון בברזיל ) (Bizzo, 1994התבקשו תלמידים להסביר
תופעות כמו היעדר יכולת תעופה בברווזים מבויתים (אובדן
תכונה) ,מהירות הריצה הגבוהה של הצ'יטה (הוספת תכונה),
או עיוורון של דגים לבקנים במערות חשוכות (אובדן תכונה).
בהקשר של הברווזים חסרי יכולת התעופה 89% ,מהתלמידים
הסבירו את אובדן התכונה בהיעדר שימוש בכנפיים ו7%-
בלבד השתמשו ברעיונות של אקראיות או ברירה; בהקשר
של דגים חסרי עיניים במערות חשוכות 66% ,מהתלמידים
השתמשו בטיעון של היעדר אור או היעדר שימוש בעיניים,
 6%מהם הסבירו זאת בהיעדר ברירה או כתהליך אקראי.
לעומת זאת ,בהקשר של מהירות ריצתה של הצ'יטה ,אמנם
 63%מהתלמידים הסבירו זאת בשימוש יתר ,אולם 28%

מהתלמידים השתמשו בהסבר האקראיות או הברירה .מחקר
אחר שבדק את הדרך שבה תלמידים מסבירים אובדן של תכונה
) (Espinasa & Espinasa, 2008מצא שמהסברי התלמידים לעיוורון
של דגים החיים במערה חשוכה עולה מודל של "להשתמש
או לאבד" )1( :בגלל החושך במערה הדגים אינם משתמשים
בעיניים; ( )2היעדר שימוש בעיניים גורם לאובדן הראייה.
התמונה המתקבלת היא שתלמידים בבית ספר תיכון מנמקים
אובדן של תכונות בדרך ייחודית ,השונה מהדרך שבה הם
מסבירים הוספה או התעצמות של תכונות.
גם בקרב סטודנטים לתואר ראשון נמצאו תוצאות דומות
) .(Nehm & Ha, 2011סטודנטים גייסו בהצלחה את מודל הברירה
הטבעית להסבר של הוספת תכונות או התעצמותן ,אבל ,בדומה
לדרווין ,בהקשר של אובדן תכונות השתמשו בהסברים הנוגעים
לשימוש או להיעדר שימוש וכן להורשה של תכונות נרכשות.
השוואה בין סטודנטים לביולוגיה לבין דרווין
על פי המחקרים הללו ,קיימת הקבלה בין הדרך שבה תלמידים
וסטודנטים מסבירים הוספה או אובדן של תכונות לבין הדרך
שבה דרווין הסביר תופעות אלה .אולם במובנים רבים ,אין
להשוות חוקר טבע מתוחכם כמו דרווין לסטודנטים של היום.
סטודנטים לתואר ראשון בביולוגיה חשופים להבנות רבות
בגנטיקה שהיו חסרות לדרווין בתקופתו ,DNA :הבסיס הגנטי של
מוטציות ,מיוזה ,חוקי מנדל ,תעתוק ותרגום וקשרים בין גנוטיפ
לפנוטיפ .לעומת זאת ,לדרווין הייתה תפיסה מרשימה של הטבע
וידע עצום על אורגניזמים שונים .הוא הבין לעומק מושגים כמו
מגוון ביולוגי ,שונות באוכלוסייה ,התאמות ייחודיות ,תפוצות
ביו-גיאוגרפיות ,הכחדה ,הכלאות וטיפוח בחקלאות ותיעוד של
מאובנים – והכיר דוגמאות רבות מספור הקשורות למושגים
אלה .מבחינה זו ,השוואה בינו לבין סטודנטים כיום היא בעייתית.
לכן ייתכן שמתאים יותר לבדוק רצף של חשיבה מודרנית בקרב
ביולוגים ברמות מומחיות שונות :סטודנטים לתואר ראשון
שאינו בביולוגיה ,סטודנטים לתואר ראשון בביולוגיה ,סטודנטים
שסיימו תואר ראשון בביולוגיה ופרופסורים לביולוגיה .השוואה
בין אלה ובין רעיונות היסטוריים מאפשרת – מעבר להתמקדות
בהקבלה להתפתחות ההיסטורית – לתרום להבנה של קשיים
קוגניטיביים ביצירת נימוקים לתהליכי אבולוציה.
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שאלות המחקר
שאלה חשובה העולה מן ההשוואה בין הסברים היסטוריים
ובין הסברים עכשוויים היא האם ההבדלים בין הוספת תכונות
ובין אובדן תכונות נובעים מדרך חשיבה של תלמידים בשלבים
מוקדמים יחסית של לימודי הביולוגיה ,או שמא הקשיים להסביר
אובדן תכונות הם כלליים הרבה יותר ,וחוצים רמות התמחות
בביולוגיה ותרבויות שונות .המחקר המתואר במאמר זה עוסק
אפוא בשאלות המחקר הבאות( :א) האם דרווין עצמו השתמש
רק בברירה הטבעית על מנת להסביר הוספת תכונות ובמודלים
אחרים על מנת להסביר אובדן תכונות? (ב) האם אפשר למצוא
את הגישה של דרווין בתרבויות שונות ובקרב סטודנטים
ברמות התמחות שונות בביולוגיה? (ג) האם צורות החשיבה
של ביולוגים ברמות התמחות שונות ובתרבויות שונות מקבילות
להתפתחות ההיסטורית של ההסברים לאובדן תכונות?

בביולוגיה ולסטודנטים לקראת סיום תואר ראשון בביולוגיה
בקבוצה מארצות הברית .בקבוצה מקוריאה לא היו נציגים של
סטודנטים לתואר שלישי או פרופסורים.
על מנת לבדוק את ההסברים האבולוציוניים של סטודנטים
בקבוצות השונות ,הם התבקשו לכתוב הסבר לשתי שאלות
פתוחות שעסקו בדוגמאות לשינויים בתכונות במהלך
האבולוציה )1( :רעל של חלזונות המונע טריפה כדוגמה
להוספת תכונה במהלך האבולוציה; ( )2חוסר יכולת תעופה
של פינגווינים כדוגמה לאובדן תכונה במהלך האבולוציה .לשתי
השאלות היה מבנה אחיד :למין  Xיש/חסרה תכונה  .Yכיצד
ביולוגיים היו מסבירים את הדרך שבה מין  Xעם או בלי התכונה
 Yהתפתח ממין של אב קדמון עם או בלי התכונה? (  =Xחלזונות
או פינגווינים ו = Y-רעל או תעופה( .התקפות והמהימנות של
שאלות מסוג זה נבדקו זה כבר במחקרים קודמים ).(Nehm, 2012

שיטות
ניתוח ההסברים של דרווין בספרו מוצא המינים
כדי לענות על שאלות אלה ביצעו החוקרים סקירה מעמיקה
של ההסברים שכתב דרווין לשינויים בתכונות בספרו מוצא
המינים ) .(Darwin, 1859בשלב הראשון סווגו הדוגמאות מעולם
הטבע שהציג דרווין בספרו לשתי קבוצות :הוספת תכונה
ואובדן תכונה .דוגמאות שעסקו בהופעת תכונות חדשות,
בהגדלת תכונות קיימות או בעלייה בתדירות התכונה בפרטים,
באוכלוסיות או במין – נחשבו לדוגמאות של הוספת תכונות.
לעומת זאת ,דוגמאות שעסקו בהפחתה ,היעלמות או היעדר
של תכונה בפרטים ,באוכלוסיות או במין – נחשבו לדוגמאות
של אובדן תכונה .לאחר מכן נבדקו ההסברים שנתן דרווין לכל
דוגמה .ההסברים סווגו אף הם לשתי קבוצות( :א) הסברים
לא נורמטיביים ,שאינם מקובלים במדע כיום .הסברים מסוג
זה כללו שימוש או היעדר שימוש בתכונה ,הורשה של תכונות
כמניעי שינויים אבולוציוניים (טלאולוגיה)
ֵ
נרכשות ,מטרות
וכן הסתגלות הדרגתית לאורך דורות רבים הגורמת להתאמה
טובה יותר; (ב) הסברים מדעיים נורמטיביים ,שכללו ברירה
וברירה טבעית ,תורשה ,תחרות או הישרדות ,כושר העמדת
צאצאים וכן תנאי סביבה חיצוניים (ביוטיים ואביוטיים) .לאחר
החלוקה נבדקה התדירות של סוג ההסברים שניתנו לאובדן
תכונה ולהוספת תכונה.
הסברים של שינויים אבולוציוניים ברמות התמחות
ובתרבויות שונות
כדי ללמוד על הסברים עכשוויים של אובדן או הוספה של תכונות
בקרב סטודנטים ברמות התמחות שונות ובני תרבויות שונות
השתמשו החוקרים בשתי קבוצות )1( :קבוצה מארצות הברית
) ,(n=428שהייתה מורכבת מארבע תת-קבוצות :סטודנטים
לתואר ראשון שאינו בביולוגיה ,סטודנטים לתואר ראשון
בביולוגיה ,סטודנטים לקראת סיום תואר ראשון בביולוגיה
ומומחים לאבולוציה (סטודנטים לתואר שלישי ופרופסורים);
( )2קבוצה מקוריאה ( ,)n=32שהייתה מורכבת מסטודנטים
המצויים בשלבים שונים בארבע שנות לימוד לתואר ראשון
בביולוגיה .הסטודנטים מקוריאה התאימו בקירוב לסטודנטים
לתואר ראשון שאינו בביולוגיה ,לסטודנטים לתואר ראשון

ההסברים שהתקבלו בשאלונים סווגו על פי שבעה הסברים
מדעיים נורמטיביים :שונּות ,תורשה ,הבדלים בהישרדות או
בהעמדת צאצאים ,תחרות ,פוריות גבוהה ,משאבים מוגבלים
ושינויים לאורך דורות רבים בתפוצת אוכלוסיות; ועל פי ארבעה
הסברים מדעיים לא נורמטיביים :צורך ומטרות ,שימוש והיעדר
שימוש ,כוונה ,והתאמה והסתגלות (של פרט יחיד) .סיווג מפורט זה
איפשר לסווג כמעט את כל ההסברים שהתקבלו בשאלונים ובמוצא
המינים ,מלבד מקרים בודדים שבהם היה שימוש בשני הסברים
יחד .לדוגמה ,אצל דרווין ההסבר "שימוש/היעדר שימוש" מובא יחד
עם ההסבר "הורשה של תכונות נרכשות" ונתפס כהסבר אחד.
הסיווג סייע למצוא דגמים ייחודיים של הנמקה :הסברים מדעיים
(שימוש בהסברים נורמטיביים בלבד); הסברים מעורבים (שימוש
בהסברים נורמטיביים ובהסברים לא נורמטיביים); הסברים
מדעיים שאינם מקובלים (שימוש בהסברים לא נורמטיביים בלבד);
הסברים ללא שיוך ברור (חזרה על השאלה ,ללא הסבר) .את
הסיווג להסברים בשאלונים ביצעו סטודנט לתואר שלישי בהוראת
המדעים (הוראת ביולוגיה) וביולוג מומחה באבולוציה .במקרה של
פער ביניהם ערכו שניהם יחד הערכה מחודשת של הסיווג.
התדירות של כל הסבר הנוגע לאובדן תכונה ולהוספת תכונה
חושבה באחוזים בעבור כל רמת התמחות בלימודי ביולוגיה .כמו
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גרף  :1הבדלים בשימוש בהסברים מדעיים נורמטיביים ובהסברים מדעיים לא נורמטיביים בין הוספת תכונה לבין אובדן תכונה על פי רמת המומחיותN=107 .
בעבור הקבוצה מארצות הברית N=32 ,בעבור הקבוצה מקוריאה .הקווים מעל ומתחת לכל נקודה מציינים את הטעות הסטנדרטית מהממוצע של הניקוד.

כן ,חושב אחוז הדגם הייחודי של ההנמקה (הסברים מדעיים בלבד,
הסברים מעורבים והסברים לא מקובלים) בנפרד בעבור אובדן
תכונה ובעבור הוספת תכונה .כל החישובים נבדקו באופן
סטטיסטי.

תוצאות
דגם ההסברים של דרווין
בספר מוצא המינים נמצאו  30דוגמאות שבאמצעותן התייחס
דרווין להוספת תכונה ,ו 15-דוגמאות שבאמצעותן התייחס
לאובדן תכונה ,ולהן נמצאו שישה סוגי הסברים אבולוציוניים.
שלושה הסברים שהשתמש בהם דרווין היו נורמטיביים:
ברירה ,תחרות (מאבק להישרדות) וגורמים חיצוניים (ביוטיים
ואביוטיים) .שלושה הסברים נוספים היו לא נורמטיביים:
שימוש/היעדר שימוש ,שינוי כתוצאה מצורך של האורגניזם
והסתגלות בהדרגה (ברמת הפרט).
דרווין השתמש בתדירות גבוהה יותר בהסברים נורמטיביים (37
מהדוגמאות) לעומת הסברים לא נורמטיביים ( 10מהדוגמאות).
אולם חלוקת ההסברים הנורמטיביים ואלה הלא נורמטיביים

בין דוגמאות של הוספת תכונה ובין דוגמאות של אובדן תכונה
לא הייתה שווה :דרווין השתמש בהסברים נורמטיביים בעבור
 26מתוך  30הדוגמאות של הוספת תכונה ,ובהסברים לא
נורמטיביים רק בעבור  3מתוך  30הדוגמאות .לעומת זאת ,הוא
השתמש בהסברים נורמטיביים בעבור  11דוגמאות מתוך 15
הדוגמאות של אובדן תכונה ,ובהסברים לא נורמטיביים בעבור
 7מתוך  15הדוגמאות .כל ההסברים הלא נורמטיביים של דרווין
לאובדן תכונות היו של היעדר שימוש .בעבור חלק מהדוגמאות
השתמש דרווין בדגם מעורב של הסבר נורמטיבי והסבר לא
נורמטיבי על מנת להסביר אובדן תכונה ,וגם בעבורם היה
ההסבר הלא נורמטיבי היעדר שימוש .מעניין לציין שדרווין לא
השתמש כלל בהסבר של שימוש מוגבר כדי להסביר הוספת
תכונה.
הסברים עכשוויים להוספת תכונה ולאובדן תכונה בשלבי
מומחיות שונים ובתרבויות שונות
דגם ההסברים של סטודנטים בארצות הברית ובקוריאה בשלבי
מומחיות שונים לאורך לימודיהם מוצג בגרף  .1בהסברים של
הסטודנטים בארצות הברית בהקשר של הוספת תכונה נמצא
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גרף  :2פילוח אחוזי ההסברים לפי סוג ההסבר לאורך שנות הלימודים בביולוגיה בשתי קבוצות המחקר( :א) שינויים לאורך שנות הלימוד בתדירות השימוש
בהסבר המדעי הנורמטיבי "שונות"; (ב) שינויים לאורך שנות הלימוד בתדירות השימוש בהסבר המדעי הלא נורמטיבי "צורך ומטרות של האורגניזם".

גבוהה יותר ממידת ההצלחה במתן הסברים לאובדן תכונות.

אחוז גבוה באופן משמעותי של הסברים מדעיים נורמטיביים
לעומת האחוז של הסברים אלה בהקשר של אובדן תכונה .כמו
כן ,בהסברים של הסטודנטים בארצות הברית בהקשר של אובדן
תכונה נמצא אחוז גבוה באופן משמעותי של הסברים מדעיים
לא נורמטיביים לעומת האחוז של הסברים אלה בהקשר של
הוספת תכונה .ממצאים אלה התקבלו בכל שלבי המומחיות
השונים בלימודי ביולוגיה וכן בקרב הסטודנטים מקוריאה.

פילוח השימוש בסוגי ההסברים השונים ( 7נורמטיביים ו4-
לא נורמטיביים) לאורך השנים העלה כמה נקודות מעניינות.
ההסברים הנורמטיביים השכיחים ביותר היו הבדלים בהישרדות,
שונות ומשאבים מוגבלים .ההסבר הלא נורמטיבי השכיח ביותר
היה צורך ומטרות של האורגניזם (טלאולוגיה).

לאורך שנות הלימוד הייתה עלייה בתדירותם של הסברים
מדעיים נורמטיביים וירידה בתדירותם של הסברים מדעיים לא
נורמטיביים בשתי קבוצות המחקר ,מארצות הברית ומקוריאה.
עם זאת ,בהקשר של אובדן תכונה היה תמיד שימוש רב יותר
בהסברים מדעיים לא נורמטיביים .באופן כללי ,בשתי הקבוצות
מידת ההצלחה במתן הסברים להוספת תכונות הייתה תמיד

לאורך שנות הלימוד ,העלייה הגדולה ביותר בתדירות ההסברים
התקבלה בעבור ההסבר הנורמטיבי "שונות או סיבות לשונות",
והירידה הגדולה ביותר בתדירותם התקבלה בעבור ההסבר הלא
נורמטיבי "צורך ומטרות של האורגניזם" .אולם ,העלייה לאורך
שנות הלימוד בתדירות בעבור שונות והירידה בתדירות בעבור
צורך ומטרות התקבלו רק בהקשר של הוספת תכונה (גרף .)2
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איור  :3מודלים של חשיבה בהקשר של אובדן תכונות במרוצת האבולוציה.

באופן כללי ,עם ההתקדמות בשנות הלימודים חל שיפור לכיוון
של שימוש בהסברים מדעיים נורמטיביים בתדירות הולכת
ועולה ,אבל השיפור חל בעיקר בהקשר של הוספת תכונה
ולא של אובדן תכונה .מעניין לציין שבשתי קבוצות המחקר,
גם מומחים בעלי תארים מתקדמים בביולוגיה הפגינו יכולת
נמוכה יותר בהסברים מדעיים נורמטיביים של אובדן תכונות,
והשתמשו בהסברים כמו שימוש או היעדר שימוש וכן הורשה
של תכונות נרכשות.
שימוש במודלים מעורבים
כאשר נבדקו בנפרד תדירות השימוש בהסברים נורמטיביים,
תדירות השימוש בהסברים לא נורמטיביים ותדירות השימוש
בשני סוגי ההסברים (מודל מעורב) ,נמצא שהסברים
נורמטיביים בלבד הופיעו בעיקר בהקשר של הוספת תכונה.
תדירות הסברים נורמטיביים בלבד הייתה נמוכה במיוחד
בהקשר של אובדן תכונה ,ובמקומם נעשה שימוש בהסברים
לא נורמטיביים או בהסברים מעורבים .ברוב המקרים הסברים
לא נורמטיביים היו בתדירות הנמוכה ביותר ,והלכו והתמעטו
עם שנות הלימוד .לרוב ,לא היה למשתתפים במחקר מודל
נורמטיבי בלבד או מודל לא נורמטיבי בלבד.

החשיבה בקרב תלמידי תיכון וסטודנטים ,ציירו רצף
של התפתחות קוגניטיבית מדגם חשיבה דמוי הדגם
של למארק לדגם חשיבה דמוי הדגם של דרווין
) .(Bishop & Anderson, 1990לרוב ,נחשבו למארק ודרווין
במחקרים אלה כבעלי תפיסות מנוגדות זו לזו במונחים של
מנגנוני אבולוציה .זאת אף על פי שהיה ידוע כי דרווין ומממשיכי
דרכו אימצו כמה מרעיונותיו של למארק ,בייחוד את אלה
הנוגעים לשימוש או היעדר שימוש באיברים וכן להורשה של
תכונות נרכשות .במחקרים אלה לא הייתה התייחסות להקשר
שבו התלמידים מעלים את ההסברים שלהם לתופעות בעולם
היצורים החיים.
במחקר המתואר במאמר נבדק בעיקר ההקשר שהיה חסר
במחקרים קודמים ,בייחוד ביחס לדוגמאות של הוספת תכונה
לעומת דוגמאות של אובדן תכונה .ההקשר נבדק גם היסטורית
ביחס לדרך החשיבה של דרווין ,וגם מבחינת התפתחות
קוגניטיבית ,על ידי השוואת דרכי החשיבה של ביולוגים בשלבים

דיון
תוצאות המחקר המתואר במאמר הראו שהוספת תכונה או
אובדן תכונה מעוררים דגם שונה של הסברים .מלבד הבדלים
מעטים ,הקבוצות מארצות הברית ומקוריאה הראו דגם דומה
של הסברים אבולוציוניים .עם ההתקדמות בלימודי הביולוגיה
הלכו והתרבו ההסברים המדעיים הנורמטיביים (הקשורים
לברירה הטבעית) בעבור דוגמאות של הוספת תכונה .לאורך
כל השנים ,רוב ההסברים שאינם נורמטיביים היו הסברים
בהקשר של אובדן תכונה .ממצאים אלה נמצאים בהתאמה
לדגם ההסברים ההיסטוריים של דרווין בספרו מוצא המינים.
מחקרים שנעשו בעבר בנושא ההקבלה בין ההתפתחות
ההיסטורית של מנגנונים אבולוציוניים לבין התפתחות
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שונים של מומחיותם .ייחוד נוסף של המחקר המתואר הוא
השוואה בין קבוצות מקרב תרבויות שונות .תרומת המאמר היא
בהבנת מודלים קוגניטיביים של מנגנוני אבולוציה מעבר לזמן,
למומחיות או לתרבות.
באמצעות אנליזה של ההסברים שסיפק דרווין בספרו מוצא
המינים אפשר לשרטט את הדגם הקוגניטיבי ההיסטורי של
דרווין הנוגע למנגנונים תלויי הקשר באבולוציה .בהקשר של
הוספת תכונה עסק דרווין בדוגמאות רבות מעולם בעלי החיים,
והשתמש לרוב בהסברים שהתבססו על הברירה הטבעית .עם
זאת ,דרווין ראה חשיבות גם בניסיון להסביר אובדן תכונות,
ובהקשר זה השתמש בהסברים לא נורמטיביים ,או במודלים
מעורבים (הסברים מדעיים נורמטיביים ולא נורמטיביים).
מנקודת מבט של ההבנה המדעית הקיימת כיום ,דרווין התקשה
להסביר אובדן תכונות ,והשתמש ברעיון הברירה הטבעית
החדש שלו כדי להסביר הוספת תכונות או הרחבתן.
בדומה לדגם החשיבה של דרווין ,בדיקת ההקשר של החשיבה
הקוגניטיבית בקרב סטודנטים לביולוגיה כיום הראתה
שההתקדמות בשלב ההתמחות אינה גורמת לביטול ההבדלים
בין דוגמאות של הוספת תכונה ובין אלה של אובדן תכונה.
על פי ההסברים הנוגעים לאובדן תכונה שסיפקו המשתתפים
במחקר אפשר היה לשרטט ארבעה מודלים של חשיבה (איור
 .)3משתתפי המחקר השתמשו ברעיונות הנוגעים לצורך של
האורגניזם או למטרותיו על מנת להסביר אובדן תכונה (איור
 ,3מודל  .)1לעתים הם שילבו צורך של האורגניזם עם היעדר
שימוש בתכונה כדי להסביר את היעלמותה (איור  ,3מודל
 .)2נוסף על כך עלו גם מודלים דומים למודל החשיבה של
דרווין של שימוש או היעדר שימוש (איור  3מודל  )3וכן המודל
הנורמטיבי (איור  ,3מודל  .)4מודלים  1ו 2-היו שונים מהמודל
של דרווין (איור  ,3מודל  )3בכך שדרווין לא השתמש בהסברים
תלויי צורך (הסברים טלאולוגיים) בהקשר של אובדן תכונות,
אלא בהסבר היעדר השימוש.
בקרב הסטודנטים ,הסבר באמצעות צורך או מטרה נעשה
באחוזים גבוהים יחסית לא רק בהקשר של אובדן תכונה אלא גם
בהקשר של הוספת תכונה (לדוגמה ,בקוריאה ,שנה  ,1הוספת
תכונה ;25% :אובדן תכונה ,)44% :אך הסבר באמצעות היעדר
שימוש נעשה באחוזים נמוכים מאוד (לדוגמה ,בקוריאה ,שנה
 ,1הוספת תכונה .)3% :ייתכן שהסבר טלאולוגי מתאים בעיני
הסטודנטים באופן כללי ,והם פחות משייכים אותו להקשר.
לעומת זאת ,הסבר באמצעות שימוש או היעדר שימוש הוא
תלוי הקשר לחלוטין .גם כאן ההשוואה לדרווין מראה הבדלים,
שכן בהקשר של אובדן תכונות ,דרווין לא העלה רעיונות של
צורך ומטרה ,אלא את רעיון השימוש או היעדר שימוש.
נקודה חשובה בדרך החשיבה של הסטודנטים הייתה הקשר
שנעשה בהסברים בין צורך או מטרות לבין שימוש או היעדר
שימוש (איור  ,3מודל  .)2דרווין לא עשה קשר כזה ,אלא ראה
בשימוש או בהיעדר שימוש סיבה העומדת בפני עצמה (איור
 3מודל  .)3יש הטוענים שהוא לא חיבר בין הדברים משום
שהתרכז במציאת יתרונות או חסרונות של תכונות ,שהיו

חשובים לו להבנת הדרך שבה הברירה הטבעית יכולה לפעול
) .(Ghiselin, 1994לעומת זאת ,סטודנטים ותלמידים אינם רואים
ביתרונות וחסרונות של תכונה גורם עיקרי המניע תהליכים
באבולוציה .ייתכן שאחת מהדרכים לשפר את ההסברים של
סטודנטים ותלמידים בהקשרים אלה היא לנתק את הקשר
שהם נוטים לעשות בין צורך או מטרה לבין שימוש ,לדוגמה,
על ידי שימוש בתכונות שאין להן תפקיד מוגדר באורגניזם
) .(Held, 2009נוסף על כך ,ייתכן שאחת מהסיבות לקושי לגייס
את הברירה הטבעית לתהליכים של אובדן תכונה היא העובדה
שהברירה הטבעית מקושרת באופן חזק ליתרונות של תכונות.
מכל האמור לעיל אפשר להסיק שבעוד שיש סטודנטים
המשתמשים ברעיונות הדומים לרעיונות של דרווין (איור 3
מודל  ,)3הרי כקבוצה הם מתאפיינים בתערובת של תפיסות
מודרניות והיסטוריות ,במגוון שילובים ,ואין דמות היסטורית
שהיא דוגמה לחשיבה מסוג זה.
השלכות להוראה
כותבי המאמר מציעים כמה דרכים שבאמצעותן אפשר לשפר
את השימוש בהסברים נורמטיביים בהקשרים שונים ,ובייחוד
בהקשר של אובדן תכונות .הצעה אחת היא לנסות ליצור
השוואות בין דוגמאות של תהליכי אבולוציה ביצורים שונים
ורחוקים מאוד זה מזה ,כמו ציפורים וחיידקים ,ולהדגיש את
קווי הדמיון בין התהליכים .דרך שנייה היא לפתח חומרי
למידה שבהם תוצגנה דוגמאות של אובדן תכונות בתדירות
גבוהה מאוד ובמגוון יצורים ,על מנת להראות שאובדן תכונות
הוא חלק מרכזי בתהליכי אבולוציה ,בדומה להוספת תכונות.
החוקרים טוענים שגם לאחר שיפותחו חומרי למידה כאלה ,וגם
לאחר שסטודנטים ילמדו אותם ,יש לצפות לכך שהאינטואיציה
האנושית מעודדת הסברים כמו שימוש או היעדר שימוש.
על מנת לטפל בנטייה אנושית זו ולעודד הסברים מדעיים
נורמטיביים ,יש לחפש אסטרטגיות הוראה מתאימות ,כמו
עיסוק בתכונות שתפקידן אינו ברור.
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