 | 24שמורת טבע ,עלון מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה ,גיליון  190יוני 2015

"הם יכולים להיות חייזרים,
אבל זה לא נראה לי"...
כיצד תלמידים צעירים תופסים את המושג מיקרואורגניזמים
מעובד על פי המאמר:1
Jenny Byrne. (2011). "Models of Micro‐Organisms: Children’s knowledge and understanding of micro‐organisms from 7 to 14
years old". International Journal of Science Education, 33: 14, 1927-1961.

עיבוד :גילת בריל
מבוא
מיקרואורגניזמים חיוניים לחיים על פני כדור הארץ ,והשימושים
המדעיים בהם ברפואה ,בתעשיית המזון ובהגנה על הסביבה
הולכים וגוברים .לצד ההיבטים החיוביים המשמעותיים,
קיימת תדמית שלילית של מיקרואורגניזמים בקרב הציבור,
בשל החינוך להיגיינה והדגש שניתן להשפעות השליליות של
מיקרואורגניזמים באמצעי התקשורת ,ובייחוד בהקשר של
מעורבותם במחלות ובמגפות ( .)Schaechter, 2004יש חשיבות
רבה אפוא לכך שילדים ובני נוער יכירו מיקרואורגניזמים ,ילמדו
על חשיבותם בחיי היום-יום שלהם ,יכירו את השימושים בהם
ואת משמעותם האתית והחברתית ,ויוכלו לקבל החלטות
בעתיד על סמך ידע מתאים (.)Osborne, 2003
במאמר מתואר מחקר שנועד לאפיין את הדרכים שבהן
תלמידים צעירים בגילים שונים תופסים חיידקים ,וירוסים
ופטריות ,כלומר מיקרואורגניזמים ,וזאת על מנת לאפשר
פיתוח חומרי למידה מתאימים .במחקרים שנעשו בעבר בנושא
תפיסות של תלמידים לגבי מיקרואורגניזמים נמצא שתלמידים
בכל גיל החזיקו בתפיסות אלטרנטיביות לגבי מיקרואורגניזמים.
פעמים רבות תלמידים חושבים על מיקרואורגניזמים כגרסאות
מוקטנות של חיפושיות או של תולעים ,ומעניקים להם
מאפיינים של חיות ,כמו ראשים עם פנים או זרועות עם כפות
ידיים ) .(Jones & Rua, 2006מיקרואורגניזמים נחשבים למסוכנים
ובלתי נעימים ,ותלמידים מקשרים תכונות אלה למקומות לא
נעימים שבהם הם מצויים ,כמו פחי אשפה ).(Jones & Rua, 2006
פעילותם של מיקרואורגניזמים נתפסת באופן אנתרופוצנטרי,2
במיוחד ככזאת הגורמת מחלות לבני אדם );(Byrne, 2009
והמנגנון של גרימת מחלה או של הבראה ממחלה אינו מוכר
) .(Jones & Rua, 2006נוסף על כך ,תלמידים אינם מודעים
ליישומים טכנולוגיים המתבצעים בעזרת חיידקים או לתפקידם
של חיידקים בשמירה על שיווי משקל דינמי של הסביבה
).(Byrne & Sharp, 2006

המחקר המתואר במאמר מנסה לאפיין ולהעמיק את הבנת
התפיסות של המושג מיקרואורגניזמים בשלוש קבוצות גיל של
תלמידים :בני  ,7בני  11ובני  .14חקר התפיסות בקרב שלוש
קבוצות הגיל נובע מהבנה שניסיון ולמידה נוספים עשויים
לשנות את תפיסתם של תלמידים.
הבדיקה נערכה באמצעות מגוון מטלות ,כמו ציור ,כתיבה או
שיחה על אירוע ,תופעה או מושג; ונותחה על פי שבע קטגוריות:
מיון ,צורה (מורפולוגיה) ,גודל וסדרי גודל ,חי/אינו חי ,בריאות/
מחלה ,אקולוגיה (מיקום ופירוק) ויישומים טכנולוגיים.
שיטות
אוכלוסיה וידע קודם
במחקר השתתפו  458תלמידים 176 .מהם היו בגיל שבע174 ,
בגיל אחת-עשרה ו 108-בגיל ארבע-עשרה .בכל קבוצת גיל היה
קומץ תלמידים שלא השלים את כל המשימות בשל היעדרות
מהלימודים .כל התלמידים היו מבתי ספר המשתייכים למועצות
מקומיות בדרום אנגליה .המחקר בוצע לקראת סיום סמסטר
הקיץ ,כך שכל התלמידים היו בשלבי סיום של לימודי המדעים
לאותה שנה .באנגליה חלה חובה ללמד תכנית לימודים בנושא
מיקרואורגניזמים מגיל שבע ומעלה .לכן תלמידים צעירים
יותר לא למדו באופן רשמי על מיקרואורגניזמים .תלמידים בני
אחת-עשרה למדו שמיקרואורגניזמים הם יצורים חיים ,לרוב
קטנים מכדי שאפשר יהיה לראותם ,שיכולים להביא תועלת,
כמו בפירוק פסולת או באפיית לחם ,או לגרום נזק ,כמו גורמי
מחלות או יוצרי עובש במזון .תלמידים בני ארבע-עשרה לומדים
בתכנית הלימודים על הקשר בין מיקרואורגניזמים למחלות
ובריאות באדם :כיצד התרבותם של חיידקים ושכפול נגיפים
יכולים להשפיע על הבריאות וכיצד חיסונים מזרזים את ההגנה
של הגוף מפניהם.

 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.
 2אנתרופוצנטריות :השקפה הרואה את האדם במרכז העולם
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כלי מחקר
מגוון דרכים שימשו במחקר על מנת לחשוף את תפיסות
התלמידים בצורה שתאפשר הבנה מעמיקה וחשיפה של כמה
היבטים באופן כמותי ואיכותני בכל שלוש שכבות הגיל.
ציור
מיקרואורגניזמים
לצייר
התבקשו
התלמידים
כך לרשום כל דבר שברצונם לכתוב על
(.)Williams, Wetton, & Moon, 1989

ואחר
הציור

סיעור מוחות
לאחר שסיימו לצייר התבקשו התלמידים להפוך את הדפים
ולכתוב כל דבר שהם יודעים על מיקרואורגניזמים (לתלמידים
שהתקשו בכתיבה הוצמד סיוע) .מטלה זו העניקה לתלמידים
חופש מחשבה ויכולת להציג את רעיונותיהם בדרך שונה
מהצגתם באמצעות ציור ,כדי שהיבטים נוספים של התפיסה
יוכלו להיחשף.
מפות מושגים
מפות מושגים הן אמצעי ויזואלי להמחשת קשרים בין מושגים
) .(Kinchin, 2000האתגר בשימוש בכלי זה היה ליצור אותו כך
שיתאים לכל קבוצות הגיל .לשם כך התבקשו התלמידים
להשלים מפות מושגים באמצעות תמונות )(Byrne & Grace, 2010
המדגימות מגוון פעילויות של מיקרואורגניזמים שהתלמידים
הגדולים יותר אמורים להכיר מלימודיהם .התמונות שיקפו את
הפעילויות הבאות:
א .חולי ובריאות
ב .פירוק (עובש על לחם ,חלב חמוץ ,ערימת קומפוסט)
ג .יישומים (בייצור מזון מסורתי :לחם ,בירה ,יוגורט; בתעשיית
התרופות :חיסונים ואנטיביוטיקה; יישומים אקולוגיים :ייצור
קומפוסט וטיהור מי ביוב)

ראיונות
על מנת להעשיר את הנתונים ולבדוק את נכונותם נבחרו
תלמידים מכל קבוצת גיל לריאיון אישי חצי מובנה( 3כ10%-
מכל קבוצת גיל) .תחילה נבחרו הציורים והטקסטים הכתובים
שבהם אובחנה הבנת נושא המיקרואורגניזמים או אי הבנתו.
והתקבל מגוון רחב של תפיסות .כמות התלמידים שנבחרו
בדרך זו הייתה גדולה מדי בעבור הראיונות ,ולכן נערך סינון
נוסף ונבחרו תלמידים שתשובותיהם או ציוריהם היו ברורים
במיוחד לחיוב או לשלילה .סינון כזה אמנם מצמצם את מגוון
התפיסות שייחשפו בראיונות ,אבל יכול להעיד על הכלל משום
שמדובר בדוגמאות ברורות במיוחד ( .)Mertens, 1998ייתכן
שתלמידים בעלי תפיסות כאלה יכולים לדון עליהן יותר וכך
ייחשפו היבטים רבים יותר על אודות תפיסותיהם – לעומת
חבריהם ללימודים שהם בעלי תפיסות פחות ברורות.
הראיונות כללו שאלות הנוגעות למבנה ולצורה של
מיקרואורגניזמים ,למגוון שלהם ,למקום שבו אפשר למצוא
אותם ולשאלה מה הם עושים .כמו כן הוצגו בפני התלמידים
מוצרי מזון (יוגורט ,גבינה ,לחם ,רוטב סויה) ומוצגים המעוררים
שאלות כמו עובש על אפרסק .תמונות של קומפוסט ,של אדם
מתעטש ושל אנטיביוטיקה שימשו להעלות רעיונות כמו פירוק,
בריאות ומחלות וכן יישומים טכנולוגיים.
ניתוח התפיסות
הצגת תפיסות של ילדים באופן הקרוב ככל האפשר למציאות
כרוכה בקשיים ) (Johnson & Gott, 1996הנובעים מהפער בין
תפיסת החוקר לתפיסתם של תלמידים צעירים .כדי להתגבר
על הפער נקטו החוקרים כמה צעדים( :א) המטלות שניתנו
לתלמידים היו ברורות לחוקר ולתלמידים בכל קבוצות הגיל
שנחקרו; (ב) הן היו פתוחות ,כלומר כאלה המאפשרות
מגוון של תשובות ולא נדרשה בהן תשובה אחת ידועה; (ג)
החוקר היה מודע לכך שצפוי מגוון של תשובות ,ולכן תשובות
התלמידים נבדקו כמה וכמה פעמים כדי לוודא שאכן החוקר
הבחין בכל רעיונות התלמידים; (ד) הרעיונות של התלמידים
הועלו בדרכים שונות (ציור ,כתיבה ,מיפוי מושגים ,ראיונות),

 3ריאיון חצי מובנה :ריאיון שבו המראיין מכין מראש שאלות ,אך במהלך הריאיון הוא יכול לוותר על חלקן או להוסיף שאלות חדשות על פי התקדמות
השיחה עם המרואיין.
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ובתוך כך היו לתלמידים מגוון אפשרויות לחשוף רעיון זהה או
רעיונות שונים .דרך זו מאפשרת לאמת ניתוח של רעיון שהובע
בדרך אחת באמצעות ניתוח הרעיון כשם שהוא מובע בדרך
אחרת.
כל
א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

כלי המחקר נותחו על פי הקריטריונים הבאים:
צורה (חסר צורה או אמבואידי; תא חיידק; תא אאוקריוטי;
בעל חיים או דמוי בעל חיים ,כמו תולעים חרקים וכדומה;
בעל מאפיינים אנושיים ,1כמו ראש ,עיניים ,כפות ידיים;
מופשט ,כמו נקודות ,ריבועים ,קווים).
שימוש במונחים (מיקרואורגניזמים ,חיידקים ,וירוסים,
פטריות /עובש; באנגלית קיים גם המונח היום-יומי germs
לכינוי מיקרואורגניזמים).
גודל וקנה מידה (ציורים קטנים ,שימוש ַּבתיאורים
קטן ,מיקרוסקופי או דורש הגדלה על מנת לראות ,גודל
במציאות).
מאפייני חיים (חי ו/או נוכחות של מבנים תאיים; תהליכי
חיים; כנראה חי או לא חי).
מיקום (בכל מקום ,בתוך הגוף או על פני גופם של בני אדם,
מקומות מלוכלכים ,חיות).
פעילות של המיקרואורגניזמים (יוצר תגובה חיסונית ,חלקם
פתוגנים ,כולם פתוגנים).

ידוע שעם העלייה בגיל חלה עלייה בהבנה של עקרונות
ביולוגיים ,ויחד איתה גם מודעות לקיומם של מינים שונים
) .(Inagaki & Hatano, 2002בהתאם לכך ,תלמידים בני שבע
התייחסו למיקרואורגניזמים כאל חלקיקי לכלוך“ :חיידקים
הם חתיכות של בוץ שנתקעות מתחת לציפורניים” .ניתוח
הנתונים הראה שעם העלייה בגיל התפתח הרעיון שלפיו
מיקרואורגניזמים הם יצורים חד-תאיים השונים מצמחים
ומבעלי חיים (טבלה  ,)1וזאת אולי בשל הוראה ישירה של
הרעיון במסגרת הלימודים בבית הספר .כשליש מהתלמידים
הצעירים ציירו מיקרואורגניזמים באופן מופשט ,ולא כיצורים
חיים .עם זאת ,קבוצה קטנה אך משמעותית של תלמידים
צעירים ( )19%ציירה מיקרואורגניזמים חד-תאיים ,ולכן ייתכן
שכבר פיתחה את הרעיון שמדובר ביצורים חיים בעלי מאפיינים
ייחודיים אף על פי שטרם למדה על כך באופן רשמי.

בעבור כל היבט בתפיסות התלמידים נקבעו שלוש רמות של
מורכבות – 1 :רמה התחלתית ,תפיסה חלופית שאינה מדעית;
 – 3–2רמת מעבר ,רעיון התואם תפיסה מדעית מקובלת; 4
– רמה מורחבת ,רעיון מתקדם יותר או מפורט יותר מבחינה
מדעית.
תוצאות
הממצאים מבוססים על הנתונים מכל כלי המחקר ,אם כי
חלקם באו לידי ביטוי טוב יותר בכלים מסוימים ולא באחרים.
מיון
בכל קבוצת גיל היו תלמידים שסיווגו מיקרואורגניזמים
בכמה דרכים (טבלה  .)1רוב התלמידים בני השבע סיווגו
מיקרואורגניזמים כבעלי חיים (טבלה  .)1לעומתם ,בני אחת-
עשרה ובני ארבע-עשרה התלבטו אם הם אכן בעלי חיים וסיווגו
אותם כדמויי בעלי חיים" :זה נראה כמו ג'וק" (בן/בת אחת-
עשרה) .חלק מבני הארבע-עשרה התלבטו גם לגבי הדמיון
לבעלי חיים" :אה ,אני חושבת שהם אולי בעלי חיים ...כי הם
כאילו ,הם חיים ,והם לא בני אדם .הם יכולים להיות חייזרים,
אבל זה לא נראה לי".

צורה
ניתוח התוצאות הראה שתפיסה מדעית של צורתם של
מיקרואורגניזמים מתפתחת עם הגיל .אמנם בני אחת-עשרה
ציירו יותר תאי חיידקים מבני ארבע-עשרה ,אבל ייתכן שהדבר
נובע מכך שזה עתה למדו על כך בבית הספר .רבים מבני
השבע ציירו מבנים מופשטים כמו נקודות או קווים (כ30%-
מהציורים) שהדגישו עד כמה מיקרואורגניזמים הם קטנים.
תלמידים מקבוצת גיל זו ציירו גם תולעים ,זחלים או חרקים,
והציורים היו פעמים רבות בעלי חלקי גוף אנושיים .בני אחת-
עשרה שבעבורם מיקרואורגניזמים נראים כמו בעלי חיים ציירו
בעיקר חרקים ( 20%מהציורים) ,ובני הארבע-עשרה – תולעים
וחרקים ( .)10%תלמידים אלה משתי קבוצות הגיל כנראה
יודעים שמיקרואורגניזמים הם יצורים חיים קטנים ,וייחסו אותם

בני שבע )(n=159

בני אחת-עשרה )(n=166

בני ארבע-עשרה )(n=89

רמה מורחבת
תא /דמוי תא

19%

52%

71%

בעלי חיים (תולעים ,חרקים)

55%

31%

19%

רמה התחלתית מופשט (קווים ,נקודות)

30%

21%

16%

קבוצת גיל
רמת
התפיסה

רמת מעבר
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למיני בעלי חיים קטנים שהם מכירים .אף על פי ששכיחות
רעיונות אנתרופומורפיים ירדה עם הגיל ,חשוב לשים לב לכך
שרעיונות אלה נשארו בקרב קבוצה קטנה אך משמעותית של
תלמידים בקבוצת בני הארבע-עשרה (.)18%
ציורים של תאים איפיינו את קבוצות הגיל הגבוהות יותר (25%
מהציורים בקרב בני אחת-עשרה;  17%מהציורים בקרב בני
ארבע-עשרה); וייתכן שהאחוז הגבוה בקרב תלמידים בני
האחת-עשרה נובע מהסמיכות ללימודי מיקרוביולוגיה בבית
הספר ולתמונות של חיידקים בספרי הלימוד ,וכן מהעובדה
שתכנית הלימודים של בני ארבע-עשרה עוסקת יותר בקשר
לבריאות ומחלות .בציורים רבים של תא הוענקו לו תכונות של
תאים אאוקריוטים כמו גרעין ( 54%מהציורים בקרב בני ארבע-
עשרה) ,או אפילו תפקוד ספציפי כמו תא זרע.
גודל וקנה מידה
תלמידים בכל קבוצות הגיל הבינו שמיקרואורגניזמים הם
אמצעי הגדלה כדי לראותם.
ֵ
קטנים מאוד וכי נדרשים
ההתייחסות המפורשת לגודלם של מיקרואורגניזמים עלתה
עם הגיל (משכיחות של  8%בקרב בני שבע ,ל 24%-בקרב
בני אחת-עשרה ,ול 45%-בקרב בני ארבע-עשרה) ,והתיאור
“מיקרוסקופיים” היה שכיח במיוחד בראיונות של תלמידים בני
ארבע-עשרה; ואולם המשמעות של המושג “מיקרוסקופי” לא
הייתה ברורה אצל אף לא אחת מקבוצות הגיל .בני שבע ובני
אחת-עשרה השוו את המונח לגרגיר אבק ,קצה של עיפרון
מחודד או גרגר של אורז .בני ארבע-עשרה טענו שהכוונה לזעיר.
כל אלה מעידים על כך שההבנה של גודל היא יחסית (Tretter,
 )2006וכי התלמידים שהשתתפו במחקר מגייסים את היחסיות
באופן אינטואיטיבי כדי להבין את גודלם של מיקרואורגניזמים.
חי ודומם
תלמידים בכל קבוצות הגיל ראו במיקרואורגניזמים יצורים חיים,
אם כי בקרב תלמידים בני שבע תלמידים רבים יותר התלבטו אם
הם אכן חיים ( .)30%המשמעות של יצורים חיים (או מהו יצור
חי) מתפתחת עם הגיל ,ואפשר היה לראות זאת גם בנתונים
שעלו מהמחקר :תאים שצוירו על ידי בני ארבע-עשרה כללו
אברונים .תלמידים מכל קבוצות הגיל הציעו תנועה כמאפיין
של מיקרואורגניזמים כיצורים חיים ,וכן הוצעו גם רבייה (בעיקר
על ידי בני שבע ובני אחת-עשרה) ,הפרשה ונשימה“ .אה ...יש
להם מאפיינים של דברים חיים ...כמו רבייה ,אה ...הפרשה,
דברים כאלה ...אני חושב שהם ,הם נושמים ...אני חושב”...
(בן/בת ארבע-עשרה) .רבייה נתפסה כפעילות אגרסיבית של
מיקרואורגניזמים ,בעיקר משום המהירות של התהליך והנזק
שנגרם בשל כך לבני אדם .אצל חלק מהתלמידים בכל קבוצת
גיל התגלתה חשיבה אנתרופוצנטרית או תכליתית ,שכן היותם
של המיקרואורגניזמים מסוכנים או גורמי מחלות בבני אדם
הייתה סיבה מספקת לכך שמדובר ביצורים חיים“ :כי אם הם
לא היו חיים ,הם לא יכלו לזוז כדי להרוג אנשים” (בן/בת אחת-
עשרה).

פעמים רבות תלמידים צעירים
מיקרואורגניזמים
על
חושבים
כגרסאות מוקטנות של חיפושיות או
של תולעים

מחלות ובריאות
אחד מהרעיונות השכיחים בקרב תלמידים מכל קבוצות הגיל
היה הקשר בין מיקרואורגניזמים ומחלות“ .חיידקים הם דברים
שיכולים להיכנס לגוף שלך ולעשות אותך חולה ומרגיש לא טוב”
(בן/בת שבע); “מיקרואורגניזמים יכולים לעשות אותך חולה”
(בן/בת אחת-עשרה); “דלקת ,הם גורמים לשפעת ,להתקררות
וכדומה ,לחם עם עובש ,דבר נוראי כזה שנכנס לך לתוך הגוף
והורס הכול” (בן/בת ארבע-עשרה) .בני שבע נוטים לייחס
פתוגניות וסכנה לכל המיקרואורגניזמים בהשוואה לבני אחת-
עשרה ולבני ארבע-עשרה שמודעים לכך שיש מיקרואורגניזמים
שאינם פתוגנים .לתלמידים בכל קבוצות הגיל קשה להבדיל
בין מחלות הנגרמות ממיקרואורגניזמים למחלות שאינן נגרמות
מזיהום (לדוגמה ,מחלות גנטיות).
ילדים צעירים חושבים שדי להיות בקרבת מיקרואורגניזמים כדי
לחלות“ :אם אתה ליד ילד חולה ,אתה תהיה חולה” (בן/בת
שבע) .בקרב בני אחת-עשרה וארבע-עשרה היה מגוון גדול של
סיבות להידבק ,כמו שיעול ,התעטשות ,נגיעה במישהו או צריכת
מזונות נגועים .עם זאת ,בעיקר בהקשר של התקררות ,הסיבה
להידבקות במחלה ממיקרואורגניזמים הייתה בעיני המשתתפים
מעורבת עם סיבות שאינן קשורות למיקרואורגניזמים .במקרה
של התקררות ,שם המחלה תורם למיסוך הסיבה למחלה ,וכן
האמונה הרווחת בציבור הרחב שיש קשר בין אוויר קר למחלה:
“למשל ,אם מישהו נדבק בווירוס ,ואחר כך יוצא לאוויר הקר
מיד ,אז כן ,הם בטוח יתקררו” (בן/בת אחת-עשרה).
מיקום
רוב התלמידים שהשתתפו במחקר היו מודעים לכך
שמיקרואורגניזמים נמצאים במגוון מקומות“ .אפשר למצוא
אותם בכל מקום בעולם .זה יכול להיות המקום הכי נקי בכדור
הארץ ובכל זאת תמצא שם חיידקים” (בן/בת אחת-עשרה).
אולם תלמידים בוגרים יותר ציינו בני אדם כמקום עיקרי
להימצאותם של מיקרואורגניזמים ,כנראה בשל חומרי הלמידה
בבית הספר שהתמקדו בגרימת מחלות על ידי מיקרואורגניזמים.
בכל קבוצות הגיל תלמידים הזכירו מקומות מלוכלכים ,כמו
פחי אשפה ,אדמה ,ביוב וערמות קומפוסט כמקומות שאפשר
למצוא בהם מיקרואורגניזמים ,ויחד איתם הוזכר הקשר לסכנה
לבריאות.
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פירוק
כל קבוצות הגיל ייחסו למיקרואורגניזמים תהליכי פירוק .בני
שבע ובני אחת-עשרה העלו בעיקר קלקול של מזון הקשור
לבריאות ולמחלות ולכן אין זה מפתיע שתהליכי פירוק נתפסים
כשליליים בעיני תלמידים .בגיל מאוחר יותר מופיע הרעיון
שלפיו פירוק הוא תהליך חיובי וחשוב ,אבל רק בקרב תלמידים
מעטים .מעניין לציין שבכל קבוצות הגיל הופיעה בשכיחות
דומה גם התפיסה שלפיה מזון יתקלקל “מעצמו” לאורך זמן,
ועובדה זו יכולה להעיד על תפיסות חלופיות שנשארות גם
לאחר שהנושא נלמד בבית הספר .בכל קבוצות הגיל הופיע
הרעיון שלפיו דברים מתפרקים עם או בלי מיקרואורגניזמים,
מלבד דברים קשים במיוחד ,כמו גרעין של אפרסק .היעלמותם
של עצמים מסוימים נחשבה לתוצאה מועילה של תהליך
הפירוק ,שכן התהליך עוזר לניקיון הסביבה“ :בסתיו ,כשכל
העלים נושרים ,כי אחרת היו המון עלים בכל מקום” (בן/בת
אחת-עשרה).
יישומים טכנולוגיים
על פי תוצאות המחקר תלמידים משייכים למיקרואורגניזמים
בעיקר ייצור מזון ,ועם העלייה בגיל מתחילים לשייכם גם
ליישומים בתחומי הרפואה והסביבה .העובדה שתלמידים בכל
קבוצות הגיל יוצרים קשר חזק בין מיקרואורגניזמים לבין קלקול
מזון עדיין גורמת לכך שמיקרואורגניזמים עצמם או השימוש
בהם בתעשיית המזון נתפסים באופן שלילי“ :אם חיידקים
באמת עושים את האוכל הזה ,אז כשתאכל אותו ,הוא יעשה
אותך חולה” (בן/בת שבע).
דיון
לתלמידים שהשתתפו במחקר תפיסות דומות בכל קבוצות הגיל,
כמו יחס שלילי למיקרואורגניזמים וקשירתם לגרימת מחלות
בבני אדם .רוב הרעיונות של התלמידים תואמים מחקרים
קודמים ,וייתכן שאין שינוי בתפיסות של תלמידים צעירים בעבר
ובהווה ,ושאין השפעה משמעותית לתכניות הלימודים החדשות
באנגליה העוסקות במיקרואורגניזמים .למרות זאת ,תוצאות
המחקר יכולות לסייע בפיתוח חומרי למידה ובהוראה .לשם כך
מיינו החוקרים את התוצאות לרמות שונות של מורכבות על פי
שבעת ההיבטים שהוזכרו לעיל (טבלה .)2
עם זאת ,יש לזכור שהחלוקה לשלוש רמות מורכבות היא
הכללה ,בעוד שתפיסה היא אישית וייחודית לכל אחד .לכן
בניסיון להשתמש במודל מכליל כזה ,התפיסה של כל פרט
יכולה להיות מעט שונה.
לרוב ,תפיסת רוב ההיבטים של המושג מיקרואורגניזמים
משתפרת עם הגיל .בקבוצות הגיל הבוגרות יותר (בני אחת-
עשרה ובני ארבע-עשרה) רמת התפיסה מורכבת יותר ,אם

העובדה שלתלמידים בני שבע
תפיסות מורכבות יחסית יכולה
להצביע על אפשרות להתחיל ללמוד
את נושא המיקרואורגניזמים בגיל
צעיר יותר מהמקובל כיום

כי בין גיל אחת-עשרה לגיל ארבע-עשרה התרחשה מעט
התקדמות במורכבות התפיסות .תוצאה זו מפתיעה לאור
העובדה שההבנה של תהליכים ביולוגיים עולה עם הגיל
) .(Carey, 1985בהקשר זה יש לציין שלכמה מהתלמידים בני
השבע תפיסות מורכבות הדומות לתפיסות של תלמידים
בוגרים יותר .אולם אחוז התלמידים בעלי התפיסות המורכבות
אינו הגבוה ביותר בכל קבוצת גיל .כל אלה מעידים על כך
שלמידה אינה מתקדמת ביחס ישר עם הגיל או עם ניסיון לימודי
).(Carey, 1985
ההיבטים השונים של תפיסת מיקרואורגניזמים יכולים לעזור
למפתחי תכניות לימודים להוסיף לחומרי הלמידה וההוראה
נושאים שאינם קשורים רק לבריאות ולמחלות ,וזאת באופן
התואם את גיל התלמידים .העובדה שלתלמידים בני שבע
תפיסות מורכבות יחסית יכולה להצביע על אפשרות להתחיל
ללמוד את נושא המיקרואורגניזמים בגיל צעיר יותר מהמקובל
כיום.
כמו כן ,לרבים מבני הארבע-עשרה לא היו הידע וההבנה
המצופים בגיל זה ,וחלק מהתפיסות החלופיות נותרו .מפתחי
תכניות לימודים יכולים להרחיב את ההזדמנויות ללמוד על
מיקרואורגניזמים ולהרחיב את הנושאים הנלמדים ליישומים
טכנולוגיים ,למורפולוגיה ולמגוון של מיקרואורגניזמים .אם
מגוון נושאים הקשורים למיקרואורגניזמים יילמד בגיל אחת-
עשרה ,אפשר יהיה בגיל מאוחר יותר לחזור וללמד נושאים
אלה ברמה גבוהה יותר ,וכך ימשיך השיפור בהבנת התחום
בין גיל אחת-עשרה לגיל ארבע-עשרה ,ולא תתרחש עצירה.
נוסף על כך ,בגיל מאוחר יותר אפשר יהיה ללמד נושאים
מורכבים יותר המשלבים שימוש במיקרואורגניזמים ,כמו
הנדסה גנטית וההשלכות החברתיות והמוסריות שלה .יחד עם
נושאים מורכבים כאלה ,חומרי למידה הכוללים את חשיבות
המיקרואורגניזמים במערכות אקולוגיות וביישומים טכנולוגיים,
יכולים לסייע לתלמידים להבין טוב יותר גם תחומים בסיסיים
במדעים ).(Byrne & Sharp, 2006
העובדה שבכל קבוצת גיל נמצא מגוון תפיסות ,ואפילו בקבוצת
בני הארבע-עשרה נותרו תפיסות חלופיות למרות הלימודים
בבית הספר ,מעידה על הקושי לשנות תפיסות וללמד את
התפיסה המדעית המקובלת .אחת מהסיבות לכך היא שחלק
מההיבטים של התפיסה המדעית נתפסים בעיני התלמידים
"הם יכולים להיות חייזרים ,אבל זה לא נראה לי29 |"...

היבט תפיסתי

רמת מעבר

רמה התחלתית

רמה מורחבת

מיון

ציור מופשט :נקודות ,קווים

חיות ,תולעים ,חרקים

דמוי תא /תא יחיד

צורה

צורת חיה כמו תולעים או חרקים/
צורה מופשטת כמו נקודות או קווים

תא צמחי או של בעל
חיים

תא יחיד של חיידק כמו בצילוס
או קוקוס.

גודל וסדרי גודל

ציור קטן

קטן

מיקרוסקופי ,דורש הגדלה

חי/אינו חי

אולי חי/לא חי

תהליכים מאפייני חיים

חי/מבנים תאיים

בריאות /מחלה

כל החיידקים פתוגנים

חלק מהחיידקים הם
פתוגנים

חיידקים גורמים לתגובה
חיסונית

מיקום

במקומות מלוכלכים /בחיות

בבני אדם

בכל מקום

פירוק

גורמים לפירוק שגורם לנזק

גורמים לפירוק

גורמים לפירוק שיכול להביא
תועלת

יישומים טכנולוגיים

מיקרואורגניזמים מסוכנים מדי ואי
אפשר לנצלם לתועלת האדם

אפשר לנצל
מיקרואורגניזמים טובים

ניצול תהליכים לתעשיית המזון,
לייצור אנטיביוטיקה וחיסונים,
ולתהליכי פירוק למען הסביבה

טבלה  :2מאפייני רמות המורכבות של תפישת המושג מיקרואורגניזמים על ידי תלמידים צעירים

בכל קבוצות הגיל תלמידים הזכירו
מקומות מלוכלכים ,כמו פחי אשפה,
אדמה ,ביוב וערמות קומפוסט
כמקומות שאפשר למצוא בהם
מיקרואורגניזמים
ככאלה שאינם קשורים כלל לתפיסתם .הפער הגדול בין
תפיסת התלמידים לתפיסה המדעית גורם לכך שהתלמידים
אינם מבצעים את השינוי בתפיסה.
חלק משמעותי בלמידה על מיקרואורגניזמים מתרחש דווקא
בחיי היום-יום ,מחוץ לבית הספר :הרגלי היגיינה ,פרסומות,
מחלות של התלמידים עצמם .התנסויות אלה מספקות
לתלמידים הזדמנות לספר עליהן ,ולבחון בעזרתן את
תפיסותיהם מגיל צעיר ,כך שייווצר שילוב טוב ביניהן לבין
החומר הנלמד בבית הספר .הקשר ליישומים בחיי היום-יום
יכול להתקבל גם על ידי אפיית לחם ,יצירת יוגורט או יצירת
קומפוסט וחקר של התהליכים המתרחשים ביישומים אלה
וקשורים למיקרואורגניזמים.
[על מנת לשנות את היחס השלילי למיקרואורגניזמים ,שהיה
שכיח בנתוני המחקר ,מציעים כותבי המאמר לשלב פעילויות
שבהן תלמידים מתבקשים להציע מסע הסברה שבו יציגו
חיידקים לציבור הרחב.
התפיסות הכלליות שהוצגו במחקר יכולות להיות כלי עזר
להוראה ולפיתוח חומרי למידה מתאימים לתפיסות הלומדים
ויוכלו לאפשר למידה משמעותית יותר על מיקרואורגניזמים.
במחקר המשך אפשר לבדוק כיצד ובאיזו מידה ההקשרים של
ניסיון יום-יומי ושל סביבות למידה שונות (בבית ספר ומחוץ
לו) משפיעים על תפיסות של תלמידים לגבי מיקרואורגניזמים.
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