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תקציר

מבוא

מחקר זה מתאר את ההשפעה הטמונה בחקר ארוך-טווח של
מודל חי (אקווריום ,טרריום או חממה) על הידע וההבנה של
מארגי מזון כמערכת מורכבת .בחרנו להתמקד במארגי מזון
משום שהם קיימים בכל מערכת אקולוגית ,ומשותפים לכל
המודלים שהתלמידים בחרו לחקור .ההשפעה של חקר המודל
החי נבחנה נוכח הקשיים העיקריים המדווחים בספרות ,ולאור
ארבעה עקרונות ההכרחיים לחשיבה מערכתית על מארגי מזון.
נמצא שהעיסוק בחקר של מודל חי פיתח רכיבים מסוימים
בחשיבה מערכתית ,בעוד שרכיבים אחרים נותרו ללא שינוי.

חקר של מערכות אקולוגיות חיות הוא המהות של ביולוגיה.
על מנת להבין את התהליכים המתרחשים במערכת אקולוגית
יש צורך להבין וליישם את כל העקרונות המרכזיים בביולוגיה.
יתרה מזו ,הבנה של מערכות אקולוגיות רלוונטית מאוד
לאזרחים המעורבים בהחלטות על סביבת החיים שלהם
והקהילה שבה הם חיים .היכולת להבין מערכות אקולוגיות –
מבחינת הרכיבים שלהן ואופן תפקודם ,רמות הארגון במערכת,
האינטראקציות בין הרכיבים ברמת ארגון מסוימת ובין רמות
ארגון שונות ,והתופעה העשויה להתרחש כתוצאה מכל אלה –
נקראת חשיבה מערכתית.

שאלנו את פרופ' בילי עילם מדוע חשוב בעיניה לפתח
חשיבה מערכתית.

אחד מהקשיים בהוראת אקולוגיה הוא פיתוח חשיבה מערכתית
אצל תלמידים ,שכן מערכות אקולוגיות הן מורכבות מטבען
( .)Model et al. 2005המורכבות נובעת בין השאר מריבוי
רכיבים הפועלים זה על זה בתוך או בין רמות ארגון שונות,
ובאופן דינמי; זאת לעתים בד בבד ,ולא בהכרח ביחס ישר
) .(Azevedo, 2006 & Hmelo-Silver ;Jacobson, 2001התוצאה
של פעילות המערכת השלמה מתקבלת מכלל פעילויות
ואינטראקציות של תת-המערכות שלה ,שחלקן פעילויות
סמויות .כתוצאה מכך ,פעילות המערכת קשה לחיזוי מראש
ואינה אינטואיטיבית ).(Hmelo-Silver & Pfeffer, 2004

"היום הכול בעולם הוא מערכתי .חוסר הבנה כיצד מערכת
פועלת מונע הבנה לא רק של כלל הביולוגיה ,על שפע
מערכותיה ,ברמת התא ואברוניו ועד כלל הביוספרה –
אלא גם של מערכות חברתיות ,כלכליות וכדומה ,שבהן
הפרט פועל בחיי היום-יום שלו .גם הכיתה היא מערכת!
לכן ההבנה מה צריך לבחון במערכת כדי להבין את דרכי
פעולתה חשובה לכל אזרח בכל מדינה דמוקרטית".

מודלים להוראה של חשיבה מערכתית
על מנת להתגבר על הקשיים ולעזור לתלמידים לפתח חשיבה
מערכתית ,פותחו סביבות למידה ,רובן סימולציות ממוחשבות
) .(Jacobson & Wilensky, 2006לסימולציות כאלה יש יתרונות
רבים ,כמו צמצום הרכיבים של המערכת ויצירת מערכת פשוטה
לעומת המציאות המורכבת; הן מאפשרות לתלמידים לשנות
רכיבים של המערכת תוך קבלת משוב מיידי לגבי השפעת
השינוי שבוצע .כמו כן ,תלמידים יכולים להתנסות בעזרתן
בניסויים וירטואליים שקשה לבצע במציאות (Bradbury et al.,
.)2000; Kaneko & Tsuda, 2000
יחד עם היתרונות שיש לסביבות למידה ממוחשבות ,ובשל
הקשיים המובנים בחקר של מערכת אקולוגית במציאות,
ההתנסות בחקר במודל חי של מערכת אקולוגית היא חשובה.
מודל חי הוא מודל מוקטן ומוגבל של מערכת אקולוגית
 .1בילי עילם היא פרופסור בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
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גדולה .לרוב מדובר באקווריום ,טרריום או חממה ,שמאפשרים
לתלמידים להיפגש עם יצורים חיים ולבצע חקר אותנטי של
מערכת אקולוגית ) .(Schraw et al., 2006מודלים כאלה שונים
ממערכות אקולוגיות במציאות .לעתים ההבדל מהמציאות
מתנגש עם חשיבה מערכתית ,משום שלדוגמה ,מודלים כאלה
אינם מגיעים לשיווי משקל בעצמם ,אלא תלויים באספקה
חיצונית של אנרגיה וחומרים (כמו מזון) .עם זאת ,מודל חי
יכול לקדם חשיבה מערכתית משום שיחסית למציאות הוא
מורכב ממספר קטן של רכיבים ,אינטראקציות ,תהליכים
ורמות ארגון .במודל כזה תלמידים יכולים לערוך תצפיות על
המערכת לאורך זמן ,לאסוף נתונים על משתנים שונים ,לבצע
מניפולציות במשתנים בתנאים מבוקרים ולנסות לקשר את
הנתונים המתקבלים לתפקוד הכולל של המערכת .מחקרים
אכן מראים שמודל חי חושף תלמידים לסיבות חבויות במערכת
ולאינטראקציות בין רכיבים במערכת; ומשפר את היכולת לייחס
תופעות ברמת המקרו למדידות ,תהליכים ותוצרים ברמת
המיקרו ).(Silver & Azevedo, 2006-Hmelo
מהם הקשיים והתפיסות השגויות של תלמידים בנוגע
למארג מזון?
מחקרים שמנסים לאפיין את הקשיים של תלמידים בחשיבה
מערכתית בנוגע למארג מזון מצביעים על המאפיינים הבאים:
א .נטייה לחשוב על חומר כרכיב קבוע .נטייה כזו מקשה על
התלמידים להבין תהליכים דינמיים הקשורים לחומרים ,כמו
מעבר של מולקולות בין אורגניזמים ).(Nakhleh et al., 2005
ב .תלמידים מתקשים לראות בצמחים רכיב חיוני במארג מזון.
המארגים שהם יוצרים נקבעים על-פי גודל היצורים ,העוצמה
שלהם וההיררכיה ביניהם ) ,(Reiner & Eilam, 2001ויש נטייה
ברורה להציב את האדם בראש המארג.
ג .תלמידים מתקשים לקשר בין תופעות שהם רואים ברמת
המקרו להסברים באמצעות תהליכים ברמת המיקרו (& Liu
.)Lesniak, 2006
ד .תפיסת ההזנה בצמחים ובבעלי חיים כתהליך דומה ,תוך
התעלמות מפוטוסינתזה ).(Ozay & Oztas, 2003
ה .תלמידים מתקשים להבין את המעבר של חומר ואנרגיה

בתהליכים ביולוגיים ) .(Hogan & Fisherkeller, 1996בחטיבת
הביניים ,תלמידים אמנם מבינים את העיקרון של שימור החומר,
אבל ,לדוגמה ,הם בטוחים שהחומר מגיע לאדמה ו"נשבר",
ואינם מודעים לפירוק על-ידי מיקרואורגניזמים.
עקרונות בסיסיים הדרושים לפיתוח חשיבה מערכתית על
מארגי מזון
ארבעה עקרונות בסיסיים נדרשים על מנת לפתח חשיבה
מערכתית על מארגי מזון:
 .1מעגלי חומר ואנרגיה כתופעות ברמות ארגון שונות:
תלמידים צריכים לתפוס גזים כחומר ,ולהבין שגזים משתנים
ועוברים במעגלי חומר בביוספרה כמו חומרים אחרים (מעגלי
גזים וחומרים אחרים כמו דו-תחמוצת הפחמן ,החנקן או
החמצן; ומעגלי אנרגיה ,כמו אור ,חום ואנרגיה כימית ,כחלק
מפוטוסינתזה ונשימה).
 .2כיווניות ושיווי-משקל דינמי :התפיסה שתהליכים פיזיקליים
הם הפיכים ,ושתגובות כימיות מגיעות לשיווי-משקל דינמי.
שיווי-משקל דינמי של מערכת מושג כאשר כמותם של רכיבי
המערכת ואיכותם נשמרות לאורך זמן באמצעות מנגנוני
משוב (אף-על-פי שהם מוסיפים להשתנות סביב נקודת שווי-
המשקל).
 .3סיבתיות :תלמידים צריכים לזהות קשר סיבתי בין רכיבי
המערכת באותה רמת ארגון וברמות ארגון שונות.
 .4היבטים של זמן ,מקום ואבולוציה :תלמידים צריכים לראות
שתהליכים מתרחשים לאורך ממדים של זמן ומקום ,שיש
תהליכים שמתרחשים בו-זמנית במקומות שונים .נדרשת הבנה
שתהליכים אבולוציוניים הם ארוכי-טווח ומקורם בתהליכים
המתרחשים בתת-מערכות של המערכת הכוללת ,וכי מגמות
של תהליכים הקשורים ביצורים חיים אינן מכוונות על-ידי גורם
שולט או מפקח.
ארבעת היבטים אלה הכרחיים כדי להבין באופן מערכתי
מארגי מזון ,אולם בספרות מדווח כי תלמידים מבינים אותם
באופן חלקי בלבד .חשוב לזכור שעקרונות מסוימים בחשיבה
מערכתית מתנגשים עם הידע הקודם והניסיון היומיומי של
התלמידים .לדוגמה ,תלמידים נוטים לחשוב שלכל מערכת יש
רכיב מרכזי השולט ומפקח על שאר הרכיבים.
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שיטות
אוכלוסית המחקר
במחקר השתתפו  50תלמידים בני  15–14משתי כיתות ט'
בחטיבת ביניים בפרבר בעיר .הרכב הכיתות מבחינת גיל
התלמידים ומגדרם היה דומה (בשל מדיניות בית ספרית) .רוב
התלמידים הם בעלי רקע תרבותי-חברתי של מעמד הביניים.
סביבת הלמידה
משימת החקר במעבדה
במהלך המחקר עסקו תלמידי כיתה ט' לאורך שנת לימודים
שלמה בחקר של מודל אקולוגי שהם עצמם ִּתכננו והפעילו.
לתלמידים הוצגה מטרה לבדוק השערה ספציפית במערכת
אקולוגית ,על מנת ללמוד על התנהגות המערכת בכללותה.
בתוך כך ניתן להם חופש בחירה של ההשערה ושל הנושא שבו
היא עוסקת ,לא בהכרח בהקשר של מארג מזון .ההנחה הייתה
שכל השערה תוביל בטווח הארוך גם לעיסוק במארג המזון,
ולכן אין צורך להגביל את הבחירה של התלמידים .התלמידים
עבדו בקבוצות קטנות למשך  3שעות לימוד שבועיות במעבדת
בית הספר ,לאורך כל שנת הלימודים.
ההדרכה במעבדה ניתנה על-ידי שתי מורות :מורה לביולוגיה
ומורה לפיזיקה ,על מנת לאפשר עיסוק בנושאים הקשורים
לשתי הדיסציפלינות (כמו אנרגיה) ,ולמנוע מידור של ידע
לתחום אחד בלבד .נוסף על כך ,המורות ניסו לטפל בקשיים
של תלמידים שהוזכרו לעיל.
על מנת לבצע את החקר נדרשו התלמידים למשימות ברצף
הבא:
 .1ללמוד באופן עצמאי על מערכות אקולוגיות שונות ועל רכיבי
המערכות הללו.
 .2לבחור נושא שמעניין אותם במערכת אקולוגית.
 .3להתמקד בהדרגה בשאלות אפשריות.
 .4להעלות השערות המבוססות על הידע שלהם באקולוגיה
ובביולוגיה.
 .5לבחור מודל חי שבו יבדקו את ההשערה.

זיהוי לסוגים שונים של חיידקים ולכמותם .כבר בשלב זה
תלמידים נחשפו למורכבות של המערכות ,משום שראו הבדלים
רבים במדידות בין מערכת הניסוי למערכת הבקרה .נוסף על
המדידות תלמידים המשיכו לקרוא על תהליכים המתרחשים
במערכות שלהם ,ועל תכונותיהם של הרכיבים שבהם בחרו.
בשלב הבא של החקר התלמידים יצרו שינוי במשתנה יחיד
במערכת הניסוי בלבד ,בהתאם להשערה שלהם .לדוגמה,
קבוצה אחת החדירה כמות גדולה של פחמן דו-חמצני לחממה
שלה כדי לבדוק את אפקט החממה .קבוצה אחרת הוסיפה
טורף לטרריום .קבוצות שחקרו אקווריומים הוסיפו כפית סוכר
או דשן ,כיסו אקווריום אחד כדי למנוע כניסה של אור.
משלב זה ואילך התלמידים מדדו כל משתנה אפשרי בשתי
המערכות .מיותר לציין שהם הגיעו למעבדה כדי "לראות מה
קורה" גם מעבר לשעות השיעור במעבדה.
במהלך איסוף הנתונים התלמידים היו עדים למצבים שונים
של מערכת המודל שלהם בשל שינויים שחלו בה עם הזמן
(לדוגמה ,ירידה בריכוז החמצן ורק אחר כך עלייה בחומציות).
הם ניסו להסביר את השינויים הללו באמצעות המדידות
שביצעו ושיעורי האקולוגיה שלמדו .לסיום הם הסיקו מסקנות
לגבי נכונות ההשערה שלהם ,והגישו דו"ח על החקר שביצעו.
הוראה בכיתה
מתוך מודעות לקשיים של תלמידים רבים בחשיבה מערכתית
ובחשיבת חקר ,ליווינו את תהליך החקר במעבדות ובהוראה
בגישה מסורתית בכיתה ,וכן בספרי לימוד (Eilam & Aharon,
 )1998המבוססים על עקרונות של חשיבה מערכתית ,ועל
הבנה מעמיקה של תהליך החקר.
נוסף על השיעורים במעבדה למדו התלמידים שעה שבועית
אחת באקולוגיה עם המורה לביולוגיה ,ושתי שעות שבועיות
בפיזיקה עם המורה לפיזיקה .שיעורי פיזיקה הוקדשו לאנרגיה
והקשר בינה לבין אקולוגיה (כלומר ,שימור או תרמודינמיקה).
שיעורי אקולוגיה הוקדשו למבנה ותפקוד של מערכות
אקולוגיות פתוחות (כמו מעברי חומר-אנרגיה ,פוטוסינתזה
ונשימה); למערכות אקולוגיות טבעיות ומלאכותיות; ולגידולי
חקלאות אחידים ,כמו שדות ולול תרנגולות.

 .6לבחור את הרכיבים הביולוגיים של המודל.
 .7לבחור השערה אחת לבדיקה במודל עם הרכיבים שבחרו,
תוך שימוש במערכת אחת לניסוי ובמערכת דומה נוספת
כבקרה.
לאחר שהמודלים היו מוכנים ,הם הושארו למשך כחודש על
מנת שיתייצבו עד כמה שאפשר .במהלך חודש זה התלמידים
מדדו ריכוזי חמצן ,פחמן דו-חמצני ,טמפרטורה ,ניטראטים,
פוספאטים ,מלחים ,חומציות ,התאדות ,מספר אורגניזמים,
גודל האורגניזמים ומשקלם .נוסף על כך ,הם לקחו דגימות
של חיידקים מהעלים ,מהמים ,מהאדמה או מהאוויר ,וזרעו
אותם לקבלת מושבות .הם בדקו צורות שונות של מושבות
חיידקים ,צבעים שונים ומרקמים שונים ,ועל-פיהם יצרו אמצעי
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איסוף וניתוח נתונים

תוצאות ודיון

שאלוני ידע ובהם  10שאלות פתוחות ניתנו לתלמידים לפני
תחילת תהליך החקר ולאחריו .מתשובות התלמידים אפשר
היה ללמוד על החשיבה המערכתית שלהם ביחס למארגי
מזון ,בהתאמה לקשיים והעקרונות מהספרות שהוזכרו לעיל.
לשם כך הוגדרו קטגוריות לחשיבה מערכתית ,ובעבור כל אחת
מהן נקבעו קריטריונים לניתוח תשובות התלמידים (טבלה
 .)1שלושה ביולוגים ושני פיזיקאים בדקו שאכן הקריטריונים
משקפים מאפיינים של חשיבה מערכתית על מארגי מזון.

חקר של מודל חי שימש הזדמנות לבדוק ולעקוב אחר
התפתחות החשיבה המערכתית של תלמידים .לדוגמה,
תלמידים שחקרו טרריום יכלו להבחין בכך שחרקים אוכלים
צמחים במהירות גדולה מכדי שהצמחים יוכלו לחדש את
עצמם ,ולכן הם מתים בסופו של דבר בשל היעדר מזון .תוצאה
כזו עוררה אצל התלמידים חשיבה על גורמים ותהליכים כמו
גודל אוכלוסייה ,שיווי משקל ,מנגנוני משוב ,וכן על שרשראות
מזון ומה קורה כאשר אחד הרכיבים בשרשרת נעלם .תלמידים
מדדו רמות חמצן ,פחמן דו-חמצני וניטריטים ,וייחסו אותם
לתהליכים שאינם הזנה שחלים באורגניזמים השונים :רבייה,
או אפילו מוות של כל המערכת האקולוגית כתוצאה מהתרבות
יתר של מיקרואורגניזמים המחסלים את החמצן במערכת
(אאוטריפיקציה) .הקישור לתהליכים שאינם תהליכי הזנה
ִאפשר לתלמידים ללמוד שבמערכת אקולוגית חלים כמה
תהליכים וקיימים כמה יחסי גומלין באופן סימולטני.

לכל קטגוריה בטבלה יש מספר קריטריונים ,נכונים (כחול)
ובלתי נכונים (שחור) .הכוונה הייתה לאפיין את התפתחות
החשיבה המערכתית של התלמידים בעקבות תהליך החקר
של המודל החי ,גם אם היא אינה נכונה או מלאה ,ולא לבדוק
את נכונות התשובות של התלמידים .לכל קריטריון ניתן ערך
מספרי ,וכך אפשר היה לחשב ממוצע לתפיסות התלמידים
ולהשוות ביניהן לפני תהליך החקר ולאחריו.

טבלה  :1קטגוריות לחשיבה מערכתית על מארגי מזון והקריטריונים המאפיינים אותן
קטגוריה

קריטריונים

1

קונפיגורציה

התייחסות למארג מזון כליניארי/מעגלי

2

מבנה

מארג מזון ליניארי/מסועף/רשת

3

רכיבים

ביוטיים בלבד/אביוטיים וביוטיים

4

סוג הרכיבים הביוטיים

צמחים/בעלי חיים/אדם

5

רצף הרכיבים במארג

המארג מכיל מרכיב ראשון (צמחים ,אחרים) ,רכיב אמצעי (צרכנים,
אדם ,מפרקים) ,רכיב אחרון (מפרקים ,אדם ,אחרים) ,המארג מכיל
מפרקים הניזונים מכל רכיב.

6

סדר היררכי של הרכיבים במארג

סדר אקראי של הרכיבים  /סדר בעל משמעות (גודל ,כוח ,שלב
התפתחותי).

7

מספר התפקודים של כל רכיב במארג

תפקוד יחיד/תפקוד יחיד  -תפקודים רבים

8

מאפייני החומר

חומר אורגני/אי-אורגני

9

מאפייני אנרגיה

10

תהליכים

11

אבולוציה

12

אורך המארג

ללא גבולות (מעגלי)/מוגבל (על ידי גודל הרכיבים ,שלב התפתחותי,
כוח או אנרגיה

13

שיווי משקל דינאמי

באוכלוסיות/מולקולות

שימור החומר/ללא שימור
טרנספורמציה/ללא טרנספורמציה
סוג האנרגיה (אור או חום ,פעילויות חיים ,מטבוליזם ,כימית)
שימור אנרגיה/ללא שימור
הפיכים או בלתי הפיכים
חד-כיווני/רב-כיווניות
תהליך יחיד בכל פעם/יותר תהליכים בו-זמנית
אירוע לטווח קצר/אירוע לטווח ארוך
שינויים בפרטים/בשכיחויות של גנים/באוכלוסיות
מוטציות מכוונות/אקראיות
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למרות התמיכה המסיבית שקיבלו התלמידים בכיתה ובמעבדה
ואף-על-פי שלאחר תהליך החקר של המודל החי אפשר היה
להבחין בהתחלתה של חשיבה מערכתית אצל התלמידים ,עדיין
נצפו קשיים .בחרנו להציג במאמר מעובד זה פירוט של ארבע
קטגוריות בלבד מתוך ה 13-שנבדקו במאמר המקורי ,בשלוש
מהן חלה התפתחות ובאחת חלה נסיגה.
בבדיקת קטגוריית המבנה של מארג מזון בתשובות התלמידים
נמצא שינוי משמעותי – מחשיבה על מארג כעל מבנה ליניארי
לפני הלמידה ,לחשיבה על מארג מזון כעל רשת לאחר
הלמידה (ירידה מ 64%-מהתלמידים שתיארו מבנה ליניארי
לפני הלמידה ל 34%-לאחר הלמידה ;t=2.76 ,עלייה מ4%-
מהתלמידים שתיארו מבנה של רשת לפני הלמידה ל54%-
שתיארו מבנה של רשת לאחר הלמידה .)t=5.27 ,תיאור מארג
מזון כרשת מצביע על כך שיותר תלמידים הבינו שכל רכיב
במארג יכול לאכול מספר רכיבים אחרים וכן להיאכל על-ידי
מספר רכיבים" :אם חוליה במארג נכחדה ,היצורים שאוכלים
אותה יאכלו יצרים אחרים .היצורים שאחרי החוליה שנכחדה
– אם נשארו כמה מהם בסביבה – יכולים עכשיו גם להתרבות
שוב כי אין אף אחד שנשאר שיאכל אותם .מצד שני ,אלה
שטרפו את החוליה שנכחדה יאכלו עכשיו יותר מהיצורים
שנשארו .ככה בטבע נשמר הגודל של אוכלוסיות אפילו שיש
שינויים נקודתיים" .לא תמיד השימוש במושג "רשת" הצביע על
חשיבה מערכתית .לדוגמה ,תלמיד שהשתמש במושג "רשת"
במקום אחד ,הסביר במקום אחר ש"יצורים לפני החוליה
שנכחדה יתרבו מאוד ,כי אף אחד לא יטרוף אותם ,ויצורים
שאחרי החוליה שנכחדה ייעלמו ,כי לא יהיה להם מה לאכול".
במקרה זה ,לא הועלתה האפשרות שהרכיב שאחרי החוליה
שנכחדה יכול לטרוף יצורים אחרים.
קטגוריה נוספת שחל בה שיפור בחשיבה המערכתית של
התלמידים הייתה רצף הרכיבים במארג (עלייה מ36%-
מהתלמידים שציינו צמחים כרכיב ראשון במארג לפני הלמידה
ל 96%-לאחר הלמידה ;t=10.93 ,עלייה מ 2%-מהתלמידים
שציינו מפרקים כרכיב אחרון במארג לפני הלמידה ל64%-
לאחר הלמידה .)t=7.41 ,באופן משמעותי ,הרבה יותר תלמידים
לאחר הלמידה תפסו צמחים כרכיב הראשון של מארג מזון,
לעומת הרבה פחות תלמידים שתפסו רכיבים אחרים כראשונים.
לרוב ,מפרקים נתפסו כרכיב אחרון במארג המזון .היו תלמידים

שלאחר הלמידה הראו הבנה טובה יותר שמפרקים יכולים
להיזון מכל רכיב במארג המזון (עלה נושר ,הפרשות ,יצורים
מתים) .הבנה כזאת יכולה להעיד על תפיסה שמחזור של
חומרים במערכת אקולוגית נובע מהזנתם של מפרקים מכל
חומר אורגני שמקורו בכל רמות המארג ובכל רכיב של המארג,
מהרכיב האחרון .לעומתם ,היו תלמידים ששמרו על
ְ
ולא רק
חשיבה ליניארית וחד-כיוונית גם לאחר הלמידה ,והוסיפו את
המפרקים רק לרכיב האחרון במארג" :מפרקים הורסים את
הגוף של האדם ,שאוכל בעלי חיים ,שאוכלים צמחים".
קטגוריה שבה באופן משמעותי לא חל שיפור במהלך
הלמידה הייתה הסדר ההיררכי של הרכיבים במארג מזון.
אחוז התלמידים שחשבו שסדר הרכיבים במארג נקבע על-
פי משמעות (חוזק הרכיבים ,גודלם ,או השלב ההתפתחותי
שלהם) ,ולא מתוך תהליכי אבולוציה ארוכי טווח ,דווקא גדל
במהלך הלמידה (עלייה מ 60%-מהתלמידים שחשבו על סדר
עם משמעות לפני הלמידה ,ל 68%-מהתלמידים שחשבו כך;
 .)t=3.72ייתכן שהסיבה לכך היא חשיפה למארגי מזון המוצגים
באופן סטריאוטיפי בספרי לימוד או בתקשורת ,שהקשתה על
התלמידים לקבל כללים של הזנה שאינם קשורים לגודל או
לעוצמה .כמו כן ,חשיבה מסוג זה הצביעה על כך שהתלמידים
מתמקדים בתכונות ברמת המקרו של המערכת ,ואלו מכתיבות
להם את הכללים שלפיהם קיימים היחסים בין האורגניזמים
במארג .מספר התלמידים שיכלו להתעלם מרכיב הגודל עלה
אף הוא במהלך הלמידה ,אבל מספרם היה נמוך .תלמידים
אלה הביאו כדוגמה את הכינים" :והכינים הם סוג של פרזיט
שחי על בני אדם ומקבל מהם את המזון שלו".
התפתחות מעניינת אחרת התקבלה בקטגורית האבולוציה.
באופן משמעותי ,יותר תלמידים חשבו לאחר הלמידה ששינויים
במערכת אקולוגית חלים לאורך זמן (ירידה מ 28%-מהתלמידים
שחשבו על שינויים לטווח קצר לפני הלמידה ל 6%-שחשבו
כך לאחר הלמידה ;t=3.85 ,עלייה מ 24%-מהתלמידים שחשבו
על שינויים לטווח ארוך לפני הלמידה ל 70%-שחשבו כך
לאחר הלמידה .)t=3.49 ,ייתכן שההבנה כי מדובר על תהליכים
ארוכי טווח של שינוי מעידה על ההבנה שמעורבים בתהליכים
אלה שינויים בתדירויות של גנים באוכלוסיות ,ושמוטציות הן
אקראיות.
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השינויים ,הקיבעונות והסיבות האפשריות להם אופיינו בכל
אחת מ 13-הקטגוריות ,וכאן הובאו רק ארבע דוגמאות מהן.
המסקנות מהמחקר מתבססות על מערך עם ביקורת פנימית,
כלומר על נתונים שהתקבלו לפני תהליך הלמידה ולאחריו,
ולא על קבוצת ביקורת חיצונית .כמו כן ,יש להניח שראיונות
עם התלמידים והגדלת מספר התלמידים המשתתפים במחקר
נדרשים על מנת לחזק את התוצאות .נוכח זאת ,סיכום כל
התוצאות מצביע על כך שתלמידי כיתה ט' שלמדו לאורך שנת
לימודים שלמה עם המודל החי שיפרו חלקית את החשיבה
המערכתית שלהם .כל אחד מהתלמידים הצליח במהלך השנה
לשפר קריטריונים מסוימים של חשיבה מערכתית ,גם אם לא
את כולם.
שלושה קשיים עיקריים הפריעו לתלמידים לפתח חשיבה
מערכתית כוללת )1( :הקושי לראות דו-כיווניות בתהליכים
גרם לחלק מהתלמידים להישאר עם מבנה ליניארי של מארג
מזון במקום עם מבנה של רשת )(Steiff & Wilensky, 2003
) (2חשיבה חד-כיוונית הקשתה גם על ההבנה של מחזורי
אנרגיה וחומר כחלק ממערכת הביוספרה וכחלק בתוך מארג
המזון ) .(Hogan & Fisherkeller, 1996תפיסת החומר כמתחלף
במקום כעובר בין הרכיבים של המערכת ,הקושי להבחין בין
חומרים אורגניים ואי-אורגניים וכן הקושי להבין מעברי אנרגיה
– כל אלה הקשו על התלמידים להתייחס למערכת כאל מכלול
של גורמים היוצרים אינטראקציה בכל הרמות .לדוגמה ,חמצן
ופחמן דו-חמצני הוזכרו פעמים רבות על-ידי התלמידים בכניסה
למערכת באמצעות פוטוסינתזה ונשימה ,אבל לא הייתה כל
עדות לכך שהתלמידים התייחסו אליהם כאל חלק ממחזור
הגזים ) (Anderson et al. 1990או כאל חומרים היוצאים ממארג
המזון ) (Booth Sweeney & Sterman, 2007); (3הקושי להבין
תהליכים אבולוציוניים ואת השפעתם על מארגי מזון הקשה אף
הוא על התפתחות חשיבה מערכתית ,מבחינת תהליכים החלים
בזמנים שונים וברמות שונות.

משמעות והשלכות של המחקר
חשיבה מערכתית חיונית על מנת להבין מערכות אקולוגיות.
זאת במיוחד נוכח הגידול ההולך וגובר של עיור והגדלת
שטחי החקלאות בעולם.
התפתחות של חשיבה מערכתית דורשת
בתחילה למידה והבנה של עקרונות ותהליכים
מורכבים כמו פוטוסינתזה ,נשימה ,מחזורי
חומרים ואנרגיה .לאחר שהתלמידים מבינים
עקרונות ותהליכים אלה ,הם יכולים להתחיל
ליצור תבניות חשיבה גבוהות יותר ,ואפילו
להתחיל להפעיל חשיבה מערכתית .אולם,
הוראה של עקרונות ותהליכים בנפרד זה
מזה ,מתוך הנחה שתלמידים יוכלו לבצע ביניהם
אינטגרציה באופן עצמאי ,אינה מובילה להתפתחות
של חשיבה מערכתית .זאת בעיקר משום שמערכות
הן יותר מאשר סכום כל הרכיבים שלהן .ברצוני
להציע ,שבמקביל לצורך בביסוס הידע וההבנה של

עקרונות חשובים על מנת לפתח חשיבה מערכתית ,יש גם צורך
בחקר של המערכת המורכבת ,והפעלת חשיבה מערכתית כדי
להבין טוב יותר את העקרונות והתהליכים המרכיבים אותה.
היתרון הטמון בגישת ההוראה שננקטה במהלך החקר של
המודל החי היה בתמיכה המשמעותית שקיבלו התלמידים ,גם
בתכנים ובעקרונות וגם בהוראה של חשיבת חקר .שני אלה
תמכו מאוד בתהליך החקר העצמאי של התלמידים .התמיכה
ִאפשרה לתלמידים לעבור מרמת המקרו של המערכת לרמת
המיקרו ובחזרה לרמת המקרו ,על-ידי מדידות שהם ביצעו
במערכת הנחקרת וקישורן לתכנים שנלמדו .המעבר מרמה
מסוימת לרמה אחרת ובחזרה הוא מאפיין משמעותי של
חשיבה מערכתית.
שילוב בין מודלים ממוחשבים ובין מודלים חיים יכול לדעתי
לעודד טוב יותר חשיבה מערכתית .מחקרים אכן מראים שייצוג
ידע באמצעות כמה מודלים ולא באמצעות מודל יחיד משפר את
הלמידה ,משום שלכל מודל יש יתרונות וחסרונות ,וכך מודלים
יכולים להשלים זה את זה ,ובתנאי שהתלמידים מזהים את
ההבדלים ביניהם ).(Eilam & Poyas, 2008; Ainsworth, 2006

מקורות
Anderson, C. W., Sheldon, T. H..& Dubay, J..(1990) “The
effects of instruction on college nonmajors’ conceptions
of respiration and photosynthesis”. Journal of Research in
Science Teaching,27(8) 7 771–776.
Ainsworth ,S.E. (1999). “The functions of multiple
–representations. "Computer and Education, 33(2/3) 131
152.
Ainsworth, S. E. (2006). “DeFT: A conceptual framework
for considering learning with multiple representations”.
Learning and Instruction 16(3), 183–198.
Booth Sweeney, L., & Sterman, J. D. (2007). “Thinking
about systems: Student and teacher conceptions of
natural and social systems. "System Dynamics Review
23(2/3), 285–312 .
Bradbury, R. H., Green, G., & Snoad, N. (2000). “Are
ecosystems complex systems? “ In: T. R. J. Bossomairer
& D. G. Green (Eds.), Complex systems (pp. 365–340).
Charles Strut University, Australia: Cambridge University
Press.
Eilam, B., & Aharon, I. (1998). “Science and inquiry. The
Amos de Shalit Center for Science Instruction and the
Ministry of Education”. Nazareth: El Nahada Inc. (Hebrew).
Eilam, B., & Poyas, Y". (2008). Learning with multiple

 | 38שמורת טבע ,עלון מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה ,גיליון  188אוגוסט 2014

Steiff, M., & Wilensky, U. (2003). “Connected chemistry:
Incorporating interactive simulations into the chemistry
classroom”. Journal of Science Education and Technology
(12), 285–302.

 השאלות שניתנו לתלמידים לפני תהליך החקר10
:ולאחריו
 ומספר, כל תשובה עברה קידוד.כל השאלות פתוחות
, למשל.תשובות יחד תרמו להבנת התפיסה של התלמידים
תלמיד שכתב שבשרשרת מזון יש תמיד צמח בהתחלה
 כתב שייתכנו אין סוף שלבים10  אבל בשאלה,)1 (שאלה
 וכי שרשרת שבתחילתה יש חומר אורגני אינה,בשרשרת
) – הראה שלא הבין את עניין האנרגיה4 שרשרת מזון (שאלה
וכי פשוט למד שתמיד קיים צמח בהתחלה – למידה שאינה
.תורמת להבנה מערכתית
 הסבירו את תשובתכם. תארו בפירוט מהי שרשרת מזון.1
.והביאו דוגמאות
 יכולים, בסדר הנתון בזה, האם האורגניזמים הבאים.2
 ומפרקים, ציפור, פרפר,להיחשב שרשרת מזון? "צוף פרח
."הניזונים מכל אחד מהם
 יכולים, בסדר הנתון בזה, האם האורגניזמים הבאים.3
 כינה על קרקפתו, אדם,להיחשב שרשרת מזון? "עלי תרד
." ומפרקים הניזונים מכל אחד מהם,של האדם

representations: Extending multimedia learning beyond the
lab”. Learning and Instruction (4)18, 368–378.
Hmelo-Silver, C. E., & Azevedo, R. (2006). “Understanding
complex systems: Some core challenges”. Journal of the
Learning Sciences (1)15, 61–53 .
Hmelo-Silver, C. E., & Pfeffer, M. G. (2004). “Comparing
experts and novice understanding of a complex system
from perspective of structures, behaviors, and function”.
Cognitive Science, 28 127–138.
Hogan, K., & Fisherkeller, J". (1996). Representing
students’ thinking about nutrient cycling in ecosystems:
Bidimensional coding of a complex topic. "Journal of
Research in Science Teaching (9)33, 941–970.
Jacobson, M. J. (2001). “Problem solving, cognition,
and complex systems: Differences between experts and
novices”.Complexity (3)6, 41–49.
Jacobson, M. J., & Wilensky, U. (2006). “Complex systems
in education: Scientific and educational importance and
implications for the learning sciences. "Journal of the
Learning Sciences, 15(1) 11–34.
Kaneko, K., & Tsuda, I. (2000). Complex systems: Chaos
and beyond. A constructive approach with applications in
life sciences. Berlin: Springer.

 יכולים, בסדר הנתון בזה, האם האורגניזמים הבאים.4
 ומפרקים, ציפור, תולעת אדמה,להיחשב שרשרת מזון? "רקב
."הניזונים מכל אחד מהם

Liu, X., & Lesniak, K. (2006). “Progression in children’s
understanding of the matter concept from elementary to
high school. "Journal of Research in Science Teaching
(3)43, 320–347.

 יכולים, בסדר הנתון בזה, האם האורגניזמים הבאים.5
, נחש, צפרדע, דבורה,להיחשב שרשרת מזון? "גרגרי אבקה
."ומפרקים הניזונים מכל אחד מהם

Model, H., Michael, J., & Wenderoth, M. P. (2005). “Helping
the learner to learn: The role of uncoveringmisconceptions.
"American Biology Teacher (1)67, 20–26.

 יכולים, בסדר הנתון בזה, האם האורגניזמים הבאים.6
 סרטן,להיחשב שרשרת מזון? "תולעת מים מיקרוסקופית
." ומפרקים הניזונים מכל אחד מהם, שחף, דג,זעיר

Nakhleh, M. B., Samarapungavan, A., & Saglam, Y. (2005).
“Middle school students’ beliefs about matter”.Journal of
Research in Science Teaching (5)42, 581–612.

 תארו בפירוט מה יקרה אם אחת מן החוליות בשרשרת.7
 הסבירו ונמקו את תשובתכם תוך שימוש.מזון כלשהי תיכחד
.בדוגמאות
 האם בקטריה בתוך גוף האדם יכולה להיחשב כחלק.8
.משרשרת מזון? הסבירו ונמקו את תשובתכם בפירוט
 אם (היפותטית) בקטריה בתוך גוף האדם מהווה חוליה.9
 מהי החוליה הראשונה בשרשרת מזון,בשרשרת מזון? אם כן
.זו? הסבירו את תשובתכם ונמקו אותה
 האם אורכה של שרשרת מזון בטבע (מספר החוליות.10
.בה) מוגבל? הסבירו ונמקו את תשובתכם

39 | הוראת המדעים

Ozay, E., & Oztas, H. (2003). “Secondary students’
interpretations of photosynthesis and plant nutrition."Journal
of Biological Education (2)37, 68–70.
Reiner, M., & Eilam, B". (2001). Conceptual classroom
environment–a system view of learning”. International
Journal of Science Education (6)23, 551–568.
Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K". (2006). Promoting
self regulation in science education: Metacognition as part
of a broader perspective on learning."Research in Science
Education, 36, 11–139.

