
 

 

 קשיים בהוראת הביולוגיה:
 

 סקירת ספרות מקצועית
 
 

 דילמות ביואתיות: אסטרטגיות הוראה                                                                  
 
 
 

 שלומית גינוסר

מורה לביולוגיה בבית ספר "דנמרק" בירושלים, מחברת הספר "תקשורת בצמחים", חוקרת תפיסות תלמידי 

 ' בנושאי התערבות האדם בטבע.יב

 
 
 
 

 
  משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

 

 ע"ש עמוס דה שליט להוראת המדעים הישראלי המרכז

 

 המרכז להוראת המדעים  האוניברסיטה העברית בירושלים

 
 

 דילמות ביואתיות: אסטרטגיות הוראה    
                                                                  

            רקע 

     משחק תפקידים או דיון לקידום יכולת הטיעון והצידוק של התלמיד                                                                   

                היכון עובר הגבול: ללמד את האתיקה של ההנדסה הגנטית                              

   גישה קונסטרוקטיביסטית להוראת טכנולוגית השתלות בשיעורי מדע   -למפות קונפליקט 

     האם החלטות ביואתיות של תלמידים שונות מאלו של מומחים  –דילמות 

       שינוי התנהגות של הלומד באמצעות חינוך סביבתי

  סיכום

           

 ינוביץאילנה אדר, רחל נוס  –עריכה 
 דרורה ועדיה –עריכה לשונית 

יצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש 
 עמוס דה שליט וביוזמתו.

 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך ©
 

 

 2002                                                                       תשס"ב                                                                  
 

 

 



 2 

 דילמות ביואתיות: אסטרטגיות הוראה

 מאת שלומית גינוסר סקירת ספרות

 א. רקע

כמעט לא עובר יום  מבלי שנתבשר על התפתחות ביוטכנולוגית חדשה כלשהי. כמורה לביולוגיה אני, כמו 

וע, סורקת כמעט מדי יום את העיתונים היומיים כדי להביא לתלמידי מידע עדכני זה. זאת רבים מעמיתי למקצ

כדי להמחיש להם את הרלוונטיות של לימודיהם, ובמילים אחרות: להוכיח להם שהמדע שלומדים בכיתה,  -

 מהווה בסיס לפיתוח טכנולוגי יישומי חדש.

שיכולתו של האדם היא אומניפוטנטית: כביכול בדרך זאת ייתכן שאני תורמת במקצת לתפיסה הגורסת 

אנחנו שולטים בכל, אנחנו מסוגלים לפתור הכל, זה רק עניין של זמן עד שהשילוב של מדע וטכנולוגיה, פרי 

מוחו של האדם, ייצור עולם טוב יותר למען בני האדם. כאן עולה בעיה, האם באמת בזה אני מאמינה ולכן זו 

 אחת ממטרות ההוראה? 

 

מת היא שיש לנו, למורי הביולוגיה, מטרות חינוכיות שונות לחלוטין. אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו הא

לבדוק את המשמעויות השונות של הפיתוחים האלה עבור העולם שבו אנו חיים, ישאלו שאלות של הבהרה 

של יישום פיתוחים  לגבי המנגנונים והיישום של פיתוחים אלה, יבינו שלמדע אין תשובות להרבה מההשלכות

אלה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך. כמו כן, אנחנו מבקשים שתלמידים יבינו שיישומים רבים מעוררים 

בעיות ודילמות אתיות שלא נצפו מראש  ולא נוצר עבורן "שולחן ערוך" של תקנות (אם בכלל ניתן  לעשות 

מם תפיסת עולם מערכתית, שייראו את האדם כחלק זאת).  כמורי ביולוגיה היינו רוצים שתלמידינו יסגלו לעצ

 ממערכת אקולוגית שבה הוא משפיע ומושפע ושיבדקו את גבולות ההשפעות האלה. 

השאלה היא, איך אנחנו עושים זאת? יש לנו, מורי הביולוגיה, ידע תוכן, וידע באסטרטגיות הוראת התוכן,  

רכיים של תכני ההוראה וידע באסטרטגיות הוראה אבל ייתכן שלא תמיד יש לנו תמונה ברורה בצדדים הע

 המטפלות בהם.

 

בסקירה זו אציג חמישה מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי עת העוסקים במחקר בהוראת המדעים. בארבעה 

הוראה כאלה, ואילו החמישי, מציע מודל  של -מהם מוצג סיפור של מחקר העושה שימוש באסטרטגיות

ת ומיומנויות מסוימות המאפשרים הצמחה של בוגר שלוקח אחריות על החלטותיו אינטראקציה בין ידע ,יכולו

 ומעשיו.

  

 הקריטריון שהנחה אותי בבחירת המאמרים היה התועלת  שמורי הביולוגיה יכולים להפיק מהם.  

השתדלתי להישאר נאמנה למקור בדרך הצגת המאמר והתוצאות ולהביא את הרציונאל והמסקנות  של 

כל אחד מחמשת המאמרים נכתב ברוח שונה ומתוך תפיסת עולם שונה, אולם בין כולם עובר המחברים. 

חוט מקשר אחד: תפיסת המחויבות החינוכית של מורי המדעים כיום. אני סבורה שהצגת המאמרים האלו  

 תעשיר את "ארגז הכלים" של מורי הביולוגיה ותסייע לחזק את המחויבות הפנימית שלהם. 
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 "…אנו חברי מועצת הכפר"  .א

משחק תפקידים או דיון לקידום יכולות הטיעון והצידוק של תלמידים בנושא החדרת גנים זרים 

 .                                             Simonneaux Laurence. (2001)לבעלי חיים (בעלי חיים טרנסגניים) 

  לוב של מספר מדעים וטכניקות". כך טוען"ביוטכנולוגיה היא לא דיסציפלינה מדעית אלא שי
סימונה מחבר המאמר הראשון שבחרתי להציג  כאן. "ביוטכנולוגיה" הוא טוען "היא, למעשה, נושא בין 

תחומי מובהק  הצומח מהתחומים הבאים: ביולוגיה של התא,  ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, 

יה. יש לביוטכנולוגיה יישומים מגוונים ושונים בתחומים כגון: חקלאות, ביוכימיה, הנדסת תהליכים וטכנולוג

הנדסת מזון, תעשיית תרופות, הבחנות רפואיות, אקולוגיה וכדומה. ככזאת היא מעוררת שאלות בשטחים 

 שונים: אתיקה, חברה, כלכלה, סביבה, שליטה ופוליטיקה". 

ה, מעלים בדרך כלל דילמות מוסריות, בין היתר מפני סימונה טוען עוד כי "דיונים הקשורים בביוטכנולוגי

שהרבה מהיישומים  הם חדשים עבורנו ויש חוסר וודאות לגבי הסיכונים המעורבים בישומם". לדעתו, מטרתנו 

כמחנכים היא להמחיש לתלמידים שהחלטות לגבי שימושים בביוטכנולוגיה עשויות להיות מורכבות 

 כלכליים, אתיים ואחרים.  -חשובים ושמעורבים בהן נושאים חברתיים 

אירופית לחינוך ביו -מחבר המאמר, ועמיתיו למחקר ששימש בסיס למאמר זה, הם עמיתים ביוזמה כל 

זהו גוף של  ).  EIBE -(בראשי תיבות   European Initiative for Biotechnology Education-טכנולוגי  

ירופיות. הם עובדים על פיתוח תכנים לחינוך ביוטכנולוגי מדינות א 17-מומחים להוראת הביוטכנולוגיה מ

 .21 -במטרה ללמד את הסטודנטים של היום שיהיו "שחקני העתיד" על במת המאה ה 

EIBE  קבע לעצמו מספר מטרות וביניהן: פיתוח תכנים לחינוך מתמשך של ביוטכנולוגיה למורי מדעים

ותיים (מנהגים, אמונות וערכים) בין מורים ובין תלמידים, ולמורים בנושאים לא מדעיים. חקירת הבדלים תרב

פיתוח פורומים לדיונים בהשלכות  -זיהוי גורמים המשפיעים על תפיסה, קבלה ופיתוח של ביוטכנולוגיה,  וכן 

 האישיות, החברתיות, האתיות, הכלכליות ואקולוגיות של הביוטכנולוגיה.

רכישת ידע מדעי טכנולוגי. במישור זה  -בשני מישורים. האחד  לתפיסתם, הוראת ביוטכנולוגיה מציבה קשיים

יש לדעת מחבר המאמר, לשים דגש על חוסר השלמות בידע הביוטכנולוגי ועל סכנות הכרוכות במחקר 

. במישור השני, הקשיים בלמידה הם רגשיים. לדעתו, ודאותו-איביוטכנולוגי. כלומר, קיים פה אלמנט של 

בין סבך  שלהם הרגשיותת אלא להפך, יש לעזור לתלמידים לזהות את העמדות לא צריך להתעלם מרגשו

 הטיעונים שבהם משתמשים מדענים, מורים, חברים ותקשורת פופוליסטית. 

תפקידנו, טוען המחבר, הוא לעזור לתלמידים לזהות את אמות המידה ואת המידע התומכים בהשקפת 

זו הם יוכלו להתייחס לנושא כמשהו מורכב. לדעתו,  העולם שלהם ובהשקפת העולם של האחרים. בדרך

 האמצעי הטוב ביותר להשיג  מטרה זאת , הוא הדיון. 

לזהות  -החלטה על בסיס מנומק -מדוע דיון? כי הדיון דורש מהמשתתף להגדיר את הנושא, להגיע למסקנה 

 ם.אזורים של חוסר ודאות או להגדיר את התנאים בהם יהיו מוכנים לשנות את דעת

כאשר התלמידים מתבקשים להגן על עמדתם יש  סיכוי גדול יותר שהם יאספו את הידע הדרוש להם. 

באמצעות הדיונים הם ילמדו להבין שקבלת החלטות יכולה להיות בעייתית כאשר מעורבים בתהליך 

 שיקולים חברתיים  כלכליים ואתיים.

משחק  -רטגיה חינוכית  אחת  היא להעריך את ההשפעה של אסט המתואר במאמרמטרת המחקר 

על קידום יכולות   -דיון קונוונציונאלי   -בהשוואה להשפעה של אסטרטגיה חינוכית אחרת   -תפקידים 

 הטיעון וההנמקה של התלמידים.

הנושא שנבחר למשחק התפקידים ולדיון היה "קבלת החלטה לגבי הקמתה של חוות גידול לדגי סלמון 

 פר דייגים בצרפת".טרנסגניים לחוף הים של כ
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: קבוצת מחקר קנדית הצליחה להחדיר  לדג סלמון גן זר להורמון גדילה. כתוצאה הרקע המדעי למחקר

מכך התקבל דג סלמון ענק  השוקל פי אחת עשרה ממשקלו של דג סלמון רגיל, ושקצב הגדילה שלו הוא 

בהשראת מתאבקי הסומו   Sumotori Salmomמהנורמלי. בשל גודלו קיבל הסלמון  את השם  37פי 

 היפנים.

עד לאותו ניסוי, איכזבו הניסויים בדגים, אולי משום שמקור הגנים הזרים היה ביונקים. לעומת זאת, בניסוי 

 שהצליח, מקור הגן להורמון הגדילה היה במין אחר של סלמון.

ההפריה. כעבור  ביצי סלמון מיד לאחר  3000 -: הגן הוזרק לתיאור הניסוי של קבוצת המחקר הקנדית

מהצאצאים ביטאו את הגן. אלה הגיעו לבגרות מינית מוקדמת והעבירו את יכולת הגדילה  6.2%שנה, 

 המוגברת שלהם לצאצאיהם.

האחוז הנמוך של הצאצאים המבטאים את הגן, מצביע על כך שהטכניקה אינה מושלמת. בטכניקה זאת הגן 

ברים מתים והגן המוחדר עלול לפגוע בביטוי של חלקים מוחדר באופן אקראי לגנום של המקבל, חלק מהעו

 אחרים של הגנום או של הגן המועבר עצמו.

מדוע בחרו  סימונה  ועמיתיו לדון ביישום מחקר זה? דווקא משום שהוא לא הגיע לכלל שלמות. יוזמי  

ים במשהו שנראה המחקר רצו להציג את הביוטכנולוגיה כטכנולוגיה ריאלית  ולא לנסות לסנוור את התלמיד

 כמעשה קסמים.

:  אוכלוסיית היעד שנבחרה היו תלמידי מדעים ותלמידים שאינם  לומדים מדעים החינוכי מהלך המחקר

 יסודיים.-בבתי הספר העל 

הצוות שהכין את חומרי הקריאה לתלמידים פנה לערוצים שונים  כדי לאסוף מידע מקיף ככל האפשר, 

 ביניהם:

 . Nature -ב 1994  -די שהופיע ב הפרסום  של המחקר הקנ .1

 ראיון עם קבוצת מחקר צרפתית העובדת בתחום דומה כדי לקבל ממנה  מקורות מידע נוספים .2

ראיון  עם ראש האיגוד הצרפתי למגדלים חקלאיים ממנו למדו על: מצב השוק, חוות גידול, דעות של  .3

 פית והכלל עולמית בנושא. איגוד מגדלי הדגים על ההפקה של דגים טרנסגניים, העמדה האירו

מאמרים שעסקו בהצגת הסכנות האקולוגיות למדו אנשי הצוות, בין היתר, שהכלובים של גידול  .4

מהדגים  5% - 30%הדגים אינם חסומים הרמטית וקיימת  אפשרות של בריחת  דגים לים. מניחים כי  

 הנמצאים בפיורדים של נורבגיה כיום, הם דגים שברחו מחוות גידול.

 ל החומר הזה, נערך והוצג בפני התלמידים לעיון וללמידה לפני משחק התפקידים והדיון. כ

 החומר הערוך כלל את הנושאים המדעיים הבאים:

 חיים-ההיסטוריה של השבחה וברירה מלאכותית של בעלי •
 תיאור היסטורי של העברת הגן להורמון צמיחה •
 הרקע הביולוגי של הסלמון הפראי (בר) •
 שיטות, תוצאות ובעיות -די הניסוי הקנ •

כמו כן הוצגו בפני התלמידים  השלכות אפשריות של היישום הביו טכנולוגי הזה על תחומים כלכליים, 

 אקולוגיים, חוקתיים וכדומה, ביניהן:

 הגדלת היצור •
 ייצור יתר •
 העתקת הטכנולוגיה לעולם השלישי כדי להקטין את בעיית הרעב •
 פגיעה במערכות אקולוגיות •
 ד השונות הביולוגיתאיבו •
 סכנות אפשריות לבריאות האדם •
 סימון  אורגניזמים ותוצרים טרנסגניים ותגובת הצרכנים •
 הוצאת פטנט על יצורים חיים •
 מונופול של חברות  •
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 :משחק התפקידים

 התלמידים שהשתתפו במשחק התפקידים, התחלקו לשתי קבוצות. קבוצת "השחקנים" וקבוצת "הצופים".

לאו תפקידים של אנשים שזומנו לדיון ציבורי על ידי ראש הכפר.  הם היו צריכים להחליט "השחקנים" מי

 האם הם מסכימים להקמת חוות סלמון טרנסגני בחוף הים ליד הכפר שלהם.

לצורך זה, הם קיבלו כרטיסיות, שבהן תיאור התפקיד והאופי שהיה עליהם  לבטא במשחק.                             

 הטיפוסים שהשתתפו "במועצה" כלל את בעלי התפקידים הבאים:מגוון 

 דייג הרוצה לפתח את החווה •
 בעל בית חרושת לשימורי דגים המעונין בפרוייקט •
 מגדל דגים מסורתי •
 מוכר דגים •
 נציג העמותה לשימור הסביבה  (אקולוג) •
 חוקר בתחום הפיזיולוגיה של הדג •
 ולוגיות על שפת היםחבר באגודה של גולשים המודאג מההשלכות האק •
 אם צעירה המאמינה בחקלאות אורגנית •
 ראש המועצה •
 סטודנט אפריקאי הלומד לדוקטורט בביוטכנולוגיה •
 

 הפעילות  בכיתה התרחשה ברצף הבא:  

 התלמידים:

 השיבו לשאלון עמדות •
 למדו את החומר המדעי •
 הוצג בפניהם  משחק התפקידים •
 על הקמת חווה לגידול סלמון טרנסגני  כתבו חיבור שבו הביעו את דעתם  המנומקת  •
 ביצעו את משחק התפקידים  •
 השיבו שנית לשאלון עמדות •
 כתבו חיבור חדש שבו הביעו את דעתם המנומקת על חווה לגידול סלמון טרנסגני  •

"השחקנים" ערכו רשימת שאלות שאותן ביקשו לברר מנקודת המבט של התפקיד שהוטל על  -התלמידים 

 כל אחד מהם.

 "הצופים" הסתדרו כך שיוכלו לרכז יחד את התצפיות שלהם. -מידיםהתל

 כשהתחיל משחק התפקידים, המורה נטל על עצמו את תפקיד ראש המועצה האחראי  ללוח הזמנים. 

כל אחד מהמשתתפים הביע את דעתו על ההצעה והדגיש  באלו תנאים  יהיה מוכן לשנות את עמדתו. 

 צבעה. המורה  ("ראש המועצה")  קיים ה

לאחר מכן  נערך דיון בהשתתפות שתי הקבוצות  על השיטה, על הרגשות האישיים ועל תהליך קבלת 

 ההחלטות שהתקבלו במשחק. 

 

 הדיון

במקביל ניהלה קבוצה אחרת  דיון באותו נושא. כל השלבים היו זהים חוץ מהשלב של משחק התפקידים. 

רפת בנושא "יישומים ביוטכנולוגיים". התלמידים המורה עשה אנלוגיה לוועידת אזרחים שהתקיימה בצ

התבקשו לדון בצדדים הכלכליים, הפוליטיים והאקולוגיים וכן  בהיבט של בריאות האדם בהקשר לנושא 

הנדון, וזאת  תוך שימוש במידע שהיה בידם. בתום הדיון הם התבקשו להציג ולנמק את החלטותיהם  על 

 סמך מידע זה.

שאר נייטרלי. תפקידו הוגדר מראש כך, שרק אם הוא היה מרגיש שאספקטים במהלך הדיון, המורה נ

מסוימים לא נדונים בכלל, היה עליו להעלות אותם. כמו כן, אם במהלך הדיון לא היו עולות דעות 

קונטרוברסליות מספיק והדיון היה מוסט לפסים צפויים ולא מעניינים, תפקידו היה לזרוק לחלל הכיתה 

 ו את התלמידים.היגדים שילהיב
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 תוצאות 

 :משחק התפקידיםואחרי עמדות התלמידים לגבי הקמת חוות דגים ולגבי קיום מחקר לפני 

 עמדות תלמידים על הקמת החווה עמדות התלמידים על מחקר בסלמון

 לאחר משחק תפקידים לפני משחק  התפקידים לאחר משחק התפקידים לפני משחק  התפקידים

 15 –נגד 

 1 –ה אין תגוב

 

 

 13 –נגד 

 3 -אין תגובה 

 11 –נגד 

 5 –מתלבטים 

 2  -מסכימים בתנאי.. 

 

 11 –נגד 

 1 –מתלבטים 

 4 -מסכימים בתנאי.. 

 3 -אין תגובה 
 

 ואחריו: הדיוןעמדות תלמידים לגבי הקמת חוות דגים ולגבי קיום מחקר לפני 

 ת תלמידים על הקמת החווהעמדו                    עמדות התלמידים על מחקר בסלמון   

 לאחר הדיון לפני הדיון לאחר הדיון לפני הדיון

 14 -נגד 

 

 

 

 13 –נגד 

 

 10 –נגד 

 1 -בעד 

 2 –מתלבטים 

 2 –מסכימים בתנאי..

 2 -נגד אלא אם כן.. 

 14 –נגד 

 1 -בעד 

 1 -מסכימים בתנאי.. 

 1 –מתנגד אלא אם כן.. 

 

 ואחריו: משחק התפקידיםם לפני  התחומים שמהם נלקחו הצידוקים לטיעוני

 לאחר משחק התפקידים לפני משחק התפקידים הטיעון

 )2השפעה כלכלית חיובית ( )1השפעה חיובית על בריאות האדם ( בעד

 )2השפעה אתית חיובית ( )2השפעה אתית חיובית ( 

  )1השפעה כלכלית חיובית ( 

 )4ית על בריאות האדם (השפעה שליל )6השפעה שלילית על בריאות האדם ( נגד

 )4השפעה שלילית על הכלכלה ( )6השפעה שלילית על הכלכלה ( 

 )8השפעה שלילית על האקולוגיה ( )8השפעה שלילית על האקולוגיה ( 

  )1השפעה שלילית על הגנטיקה ( 

 

 ואחריו: הדיוןהתחומים שמהם נלקחו הצידוקים  לטיעונים לפני 

 וןלאחר הדי לפני הדיון הטיעון

  )2השפעה חיובית על המדע ( בעד

  )2השפעה חיובית על האקולוגיה ( 

 )1השפעה חיובית על הכלכלה ( )2השפעה חיובית על הכלכלה ( 

 )5השפעה שלילית על בריאות האדם ( )3השפעה שלילית על בריאות האדם ( נגד

 )11השפעה שלילית על הכלכלה ( )13השפעה שלילית על הכלכלה ( 

 )5השפעה שלילית על האקולוגיה ( )5ה שלילית על האקולוגיה(השפע 
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 )3השפעה שלילית על הפוליטיקה (  
 מסקנות

מספר קטן של תלמידים אכן שינו את דעתם כתוצאה מהפעילות. צריך לציין שבמחקרים שנעשו בעבר 

, מצאו  שייתכן שנרכש שבהם נעזרו באסטרטגיות שונות כדי לגרום לשינוי בדעות (לדוגמה: ביקור במוזיאון)

 ידע אבל לא התחולל שינוי בדעות. 

קשה לראות הבדלי השפעה בין שתי האסטרטגיות: משחק התפקידים והדיון. קבוצות התלמידים הן קטנות 

 n=17, n=18 - מדי כדי להתייחס לתוצאות מובהקות  

לילה, היו תחומים זהים התחומים שאליהם התייחסו התלמידים כדי להצדיק את טיעוניהם, לחיוב או לש

בשתי הפעילויות:  כלכלה, אקולוגיה ובריאות. משלושת תחומים אלה העלו התלמידים יותר טיעונים שליליים  

 מאשר טיעונים חיוביים. 

הממצא המעניין הוא התגובה לעצם עריכת מחקר המחייב ניסוי בדג הסלמון: במחקרים רבים  שנעשו יש 

חות יישומים ביוטכנולוגים, אבל ההתנגדות שלהם למחקר עצמו היא קטנה. עדויות לכך שאנשים נוטים לד

המחקר, כפי הנראה, משקף בעיני אנשים את הסקרנות הטבעית של האדם ואת  היצר שלו לחקור ולגלות,  

את זה קשה להפסיק וגם לא כדאי. אולם, מחקר בביוטכנולוגיה נתפס, כנראה, אצל תלמידים כיישום. הם 

ב שאפילו אם בשלב זה מדובר במחקר, הרי שבסופו של דבר הוא ייושם. בדרך זו אפשר להסביר נוטים לחשו

 את התנגדות התלמידים לקיום מחקר לפני משחק התפקידים והדיון  ולאחריהם.

את התרומה של השימוש באסטרטגיות הוראה אלה ניתן לראות מתוך קריאת הטיעונים שבהם השתמשו 

 ת ואחריהן. התלמידים לפני הפעילויו

איכות הטיעונים אחרי משחק התפקידים והדיון עלתה, והם היו מבוססים ומנומקים יותר. ייתכן שעצם 

 העובדה שהתלמידים שמעו דעות שונות עזרה להם לגבש את הדעה שבחרו להשמיע. 

 קשיים שהתגלו במהלך הפעילויות

יון במקום " להיות  אלה שיודעים". במהלך הפעילויות שנסקרו הסתבר שקשה  למורים  להפוך למנחי ד

הסתבר גם  שלמורים היה קשה להישאר נייטרליים במהלך הדיון ולעודד אוירה של כבוד כלפי דעות 

 מנוגדות. ייתכן גם שהייתה למורים השפעה כלשהי בזמן ההצבעה הגלויה.

כים להציג, ויתכן במשחק התפקידים, מקצת  התלמידים התקשו להיכנס לנעליה של הדמות שאותה היו צרי

אף שהתפיסה שלהם את הדמות, על פי המידע שקיבלו, לא תמיד הייתה נכונה. האם המצב היה משתפר לו  

התלמידים היו עושים בעצמם מחקר מקדים על הדמות?  אמנם, משחק תפקידים מרחיב את האפשרות 

ק מהתלמידים הדגישו להבין נקודת מבט של מישהו אחר כאשר אתה מעמיד את עצמך במקומו, אבל חל

 שהיה קשה להם לשחק תפקיד של אדם שדעותיו מנוגדות לשלהם.

בקבוצת הדיון, חלק מהתלמידים לא הביעו את דעתם, אף על פי  שנשאלו.  הם נימקו זאת בכך שלא רצו 

 לחזור על דעות שנאמרו. לעומת זאת, בכתב הם הסבירו את עצמם יפה.

סוף הפעילות הוא בעל חשיבות רבה. זאת הסתכלות רפלקטיבית על לדעת מחברי המאמר, הדיון הכיתתי ב

רגשית. אולם, זה תפקיד  -קוגניטיבית ומטה-כל התהליך. המורה צריך לעזור לתלמידים לאמץ גישה מטה

קשה ומורי המדעים לא מייומנים בכך. ייתכן שצריך לקיים השתלמויות מורים לפיתוח כישורים אלה. ייתכן 

 ורים מתחומי דעת אחרים בפעילות ממין זה בכיתה.גם שרצוי לשתף מ

 מהן נקודות האור

 רוב התלמידים אהבו את הפעילויות המתוארות לעיל. המורים סיפרו שראו את התלמידים שלהם באור אחר.

גם אם תלמידים לא תמיד הבינו את משמעות היישום הביו טכנולוגי, הדבר לא מנע מהם מלקחת חלק פעיל 

 בדיון.
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ספרית ממד נוסף מעבר לרכישת ידע. -ק שאסטרטגיות הלמידה האלה מעניקות לסביבה הביתאין ספ

הצורך לתמלל את הידע בחברותא והדיון בבעיות העולות ממנו תורמים להפיכת  התלמידים לחברים פעילים 

בחברה. כך גם ניתנת להם אפשרות להעלות את תפיסותיהם הערכיות  ולשפר את היכולות שלהם להציג 

 טיעונים הנתמכים בידע.

לדעת סימונה מחבר המאמר, הקניית הכשרים לזהות ולהעריך דעות ולגבש דעות מושכלות על בעיה 

 מורכבת, מדעית וחברתית, מן הדין שתחשב כהיבט הכרחי של חינוך מדעי ורכישה של אוריינות מדעית. 

 

  היכן עובר הגבול .ב

 Lucassen Emy (1995)                                                              ללמד את האתיקה של הנדסה גנטית       

 במאמר הבא מתוארת דרך אחרת של שימוש באסטרטגיית הדיון .

במאמר זה מעלה המחברת, שאלות מוסריות ואתיות לא רק לגבי שימוש בהנדסה גנטית, אלא גם לגבי 

 עשה, גם במאמר הראשון). המוסריות של המחקר עצמו (שאלות העולות, למ

המחברת מפנה את תשומת לבנו לעובדה שמדענים אינם בחזקת צופים נייטרליים לחלוטין. לעיתים יש להם 

אינטרס כלכלי המשפיע על כושר השיפוט שלהם לגבי השאלה איזה סוג של מחקר עליהם לבצע. הלחץ 

דעיים הוא עצום. כמו כן, חלה עליהם המופעל  עליהם על ידי הגופים המעסיקים אותם, לבצע מחקרים מ

 חובה כבדה לפרסם תוצאות. מצב זה עלול, לפעמים, להוות משקל נגד לשיקולים המוסריים שלהם.

בנוסף לכך, טוענת המחברת, לכל מדען יש עקרונות מוסריים משלו, דת  ודעות פוליטיות משלו, ואלה 

 -לעצב את החוקים המפקחים על הנדסה גנטית משפיעים על החלטותיו. אם כך, נשאלת השאלה: מי אמור 

 מדענים? פוליטיקאים? אנשי דת? נציגי התקשורת?

חשוב מאד, לדעתה, שלציבור יהיה ידע בנושאים אלה, ולכן היא בוחרת להתחיל בהקניית ידע לסטודנטים. 

דנטים לתואר שעות לסטו 18במטרה לסגור את הפער בין מדענים  לבין אלו שאינם מדענים, נבנה קורס בן 

ראשון במקצועות הומניסטיים. נושא הקורס היה :האתיקה של הנדסה גנטית. מטרת הקורס הייתה להעניק 

לסטודנטים הזדמנות לדון בהשלכות האתיות של טכנולוגיות ההנדסה הגנטית ויישומן, וזאת  מתוך עמדה 

 של ידע.

, צמחים ובעלי חיים בשרות הרפואה התחומים שהתמקדו בהם בקורס: הנדסה גנטית במיקרואורגניזמים

לידתי. בקורס שולבו  גם קטעי ווידאו נבחרים. כל יישום  -ובשרות החקלאות, ריפוי גנטי באדם  ואיבחון טרום

 שנבחר להציגו בקורס, שפך אור על בעיה אתית אחת או יותר העולות מהטכנולוגיה של הנדסה גנטית.

 וחד במהלך ההוראה:במיהדגישו ואלו הנושאים שמחברי היחידה 

הנשקפות מהיישומים, לדוגמה: באזורים מסוימים, בארה"ב סובלים החקלאים, מנזקים כבדים סכנות  •

הנמצא באוויר מגביר את Pseudomonas) דומונס (ייליבול כתוצאה מכפור. הסתבר שחיידק מסוג  פס

מוטנט של החיידק שאינו  יצירת הכפור, היות שהוא משמש גרעין גיבוש  לקרח. חוקרים ייצרו במעבדה

. 20% - 90%שדה. ואכן הנזק ליבול הוקטן ב -משמש גרעין גיבוש ופיזרו אותו במקומות שבהם גידלו תות

אולם פיתוח זה מעורר חשש היות והחיידקים האלה המצויים באוויר, עלולים להשפיע על  מזג האוויר באזור 

 בהם הם פוזר ובמקומות אחרים בעולם.

 

מה: דגים הונדסו להכיל גן המונע קיפאון. דגים אלה עשויים, בגלל הגן הזה, לשנות את אזור דוגמה דו   

המחייה שלהם ובעקבות זאת להפר בזה שרשרות מזון, הן במקום שהם חיים בו כיום והן במקום שיעברו 

 אליו.

חקלאים  ביוטכנולוגיה שימשה את האדם משחר ההיסטוריה (להשבחת גידולים הבנת מהות החידושים. •

חיים), אולם הטכנולוגיה של הנדסה גנטית מאפשרת שינויים ביולוגיים שלא התאפשרו בעבר, כגון: -ובעלי
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מעבר גנים בין אורגניזמים שבאופן טבעי היו להם מחסומים ביולוגיים למעבר כזה. כתוצאה מכך, תאים 

נהגו אחרת או שימלאו תפקיד יכולים להשתנות כך שייצרו  יותר כימיקלים או כימיקלים חדשים או שית

 חדש.

טווח של  -טווח והשפעות ארוכות-העולים מעובדות אלה הם לגבי השפעות קצרות  סימני השאלה •

ההנדסה הגנטית. הסכנות האפשריות שבאכילת אורגניזמים מהונדסים והצורך בבדיקת מטבוליטים משניים 

 זק.המופיעים אצל מי שאוכל מהם כדי לוודא שהם אינם גורמים נ

וההתייחסות לתוצאות האיבחון.  בוני הקורס מצאו לנכון להדגיש שבני אדם רבים  לידתי,-איבחון טרום •

הסובלים  מסיבוכים גנטיים יכולים לחיות חיים מלאים. פגם פיזיולוגי לא תמיד פוגע ביכולות הקוגניטיביות 

 פגם פיזיולוגי כזה או אחר.  או ביצירתיות של האדם. לחלק מהיוצרים הגדולים ביותר בהיסטוריה היה

 המידע הגנטי וכיצד לשמור עליו. סודיות •

 אחרי כל שיעור ניתנה לתלמידים הזדמנות לדון בנושאים שהועלו באותו יום. 

 

 . 4 - 3בתום כל יחידה לימודית קיבלו הסטודנטים עשרה היגדים  ודנו בהם בקבוצות של 

 היה עליהם לקרוא את ההגדים :

 

 יםמיקרואורגניזמ

 להנדס גנטית אורגניזמים מסוימים .1

להנדס חיידקים כדי שהם יישאו גנים  .2
 ספציפיים למחקר במעבדה.

להנדס חיידקים כדי שהם ייצרו חלבון   .3
 אנושי לצרכים רפואיים.

לשחרר מינים מסוימים של חיידקים   .4
 מהונדסים לסביבה.

להנדס חיידקים לשימוש כנגד מזיקים   .5
 בחקלאות.

באבקת כביסה  מקובל עלי להשתמש  .6
המכילה את האנזים ליפאז המיוצר על ידי 

 חיידקים מהונדסים.

להשתמש באפייה בשמרים שעברו הנדסה  .7
 גנטית אם הקונה יודע על כך.

להשתמש באפייה בשמרים מהונדסים  .8
 מבלי ליידע את הצרכן.

להנדס מיקרו אורגניזמים כמו חיידקים  .9
 ושמרים.

בר להנדס מיקרואורגניזמים רק בתנאי שהד .10
                             בטוח לחלוטין.

 צמחים

 להנדס גנטית אורגניזמים מסוימים. .1

                             לייצר צמחים טרנסגניים. .2

עמידים  לייצר צמחים טרנסגניים שיהיו .3
לחומרי הדברה, כדי שאפשר יהיה 

 להשתמש בחומרי הדברה מרובים יותר.

 יים.לשחרר לסביבה צמחים טרנסגנ .4

 לייצר צמחים טרנסגניים עמידים למזיקים. .5

לייצר צמחים טרנסגניים המכילים כמות  .6
חלבון גבוהה יותר לצריכת האדם ובעלי 

 החיים.

למכור לצרכן צמחים מהונדסים גנטית אם  .7
 הצרכן יודע על כך.

למכור צמחים טרנסגניים לצריכה של בני  .8
 אדם בלי ליידע את הצרכן.

העומדים טוב יותר לייצר צמחים טרנסגניים  .9
 בטלטלות המשלוח.

ליצר צמחים טרנסגניים שמיצרים חומרי  .10
 מרפא לטיפול במחלות אנושות.
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 בע"ח

 להנדס גנטית אורגניזמים מסוימים.  .1

 להנדס בעלי חיים. .2

נגד  לייצר כבשה טרנסגנית שתהייה עמידה .3
  טפיל מסוכן הנכנס  מתחת לעורה

 ויוצר פצעים פתוחים. .4

  שיש לה כמות שה טרנסגניתלייצר כב .5
  גדולה יותר של צמר, כך שהחקלאים 

 ירוויחו יותר ממחצית מספר הכבשים.    

לייצר כבשים טרנסגניות המייצרות בחלב  .6
 שלהן חלבונים היכולים לשמש כתרופות.

לייצר עכבר טרנסגני שיש לו גנים הגורמים  .7
לסרטן כדי שאפשר יהיה ללמוד על מחלת 

 ם לריפויה.הסרטן, ועל הדרכי

להשתמש בטכניקות בררניות של רבייה כדי  .8
להשביח את מספר בעלי חיים, גם אם 
כתוצאה מכך מתקבלים תרנגולות ושוורים 

 בעלי מום שלא יכולים להתרבות. 

למכור בשר מבעלי חיים שעברו הינדוס גנטי  .9
 מבלי ליידע את הצרכן על כך.

 להוציא פטנט על בעלי חיים טרנסגניים. .10

 אדם

 ס גנטית אורגניזמים מסוימים.להנד .1

 להנדס גנטית עכברים. .2

לתקן גן פגום בתאים סומטיים של אדם  .3
שסובל סופנית או ממחלה הגורמת לכאבים 

 רבים.

להכניס גן תקין לתא ביצה או תא זרע שידוע  .4
 שהם נושאים גן פגום. 

לייצר כבשים טרנסגניות שמיצרות בחלב  .5
 שלהן חלבונים שיכולים לשמש כתרופות.

הנדס חיידקים כך שהם ייצרו חלבון אנושי ל .6
 לצורכי רפואה.

שהורים בוחרים לעשות הפלה כאשר  .7
 הבדיקה מראה שלעובר יש פגם גנטי.

שהורים  מחליטים להפיל עובר שיש לו  .8
 תכונה שההורים חושבים ללא רצוייה.

לבחור את מין העובר אם לעובר יש סכנה  .9
 למחלה הנמצאת  בתאחיזה למין.

טרום לידתי כדי להפיל עובר  לבצע איבחון .10
 הנושא ליקויים גנטיים.

 
 

התנהל  בדרך הבאה: כל דף של היגדים צולם על שקפים והשקף נגזר למשפטים בודדים. הקבוצה הדיון 

נתבקשה  לסדר את ההיגדים בסדר היררכי על פי מידת ההסכמה של חברי הקבוצה. לצורך זה התקיים דיון 

גיע להסכמה בנושאים האלה. העבודה בקבוצות קטנות איפשרה, לדעת בקבוצה, לפעמים היה קשה לה

המחברת, לכל תלמיד להביע את דעתו. היא מעידה מניסיונה, כי קבוצות קטנות  מאיימות פחות על חלק מן 

התלמידים שבדרך כלל אינם מתנדבים להגיב בפני כל הכיתה. דובר הקבוצה סידר את ההיגדים בסדר 

ה. הוא התבקש למסור את החלטת הקבוצה בסוף הדיון ולהסביר את בחירת הקבוצה שהוסכם  עליו בקבוצ

 לגבי מיקומו של כל היגד. אם הקבוצות לא הגיעו לכלל הסכמה ביניהן, נפתח דיון נוסף בכיתה.

 תוצאות

ניתוח המשוב מגלה כי התרגיל הבהיר את מידת החשיבות השונה שכל סטודנט מייחס לחלק מהנושאים 

 הבאים:

סיבות לשימוש בתהליך ההנדסה הגנטית: תועלת לבריאות האדם, רווח מוגדל לחברת התרופות, ה •

 שיפור איכות החיים, הקטנת סבל בעלי החיים.

 נזק אפשרי כתוצאה מתהליך ההנדסה הגנטית: סכנה לאדם, לאורגניזמים אחרים ולסביבה. •

 מידת הסבל הנגרמת לבעלי החיים מתהליכי ההנדסה הגנטית. •

 חיי אדם, ובעיקר בשלב שבו הוא בחזקת עובר מתפתח. קדושת •

 העיקרון שאסור לנו להתערב בטבע מכל סיבה שהיא ובכל שיטה שהיא.  •

מקור הדעות השונות היה בעיקר ההתייחסות הדיפרנציאלית לנושאים האלה. אולם אף כי הדעות היו שונות, 

 הן היו מנומקות והתבססו על הידע שהסטודנטים רכשו בקורס. 

לדעת כותבת המאמר, השימוש בתרגיל הזה בסוף יחידת הלימוד עודד את התלמידים לחשוב ולהדיין 

בנושאים פילוסופיים כגון המוסריות של ההשלכות השונות של הנדסה גנטית, ולא רק בטכניקות המעשיות 
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לות המשודרות המעורבות. לדעתה, זו הייתה תוספת מצוינת ללמידה בנוסף לצפייה בתכניות טלוויזיה מעו

 ובכתבי עת אחרים.  Natur  New Scientist,   -לאחרונה ולקריאת מאמרים שהופיעו בנושאים אלה ב 

 כדאי לציין שלא צורפו למאמר טבלאות או גרפים של תוצאות.

 

 ג. "למפות  קונפליקט" 

 .awson Vaille (1996)ע טכנולוגיית השתלות בשיעורי מד גישה קונסטרוקטיביסטית להוראה של

 

-דן בנושא ההשתלות. הוא מציג את היתרונות, הסכנות, הקשיים הרגשיים והטכנולוגיים ואת אי זהמאמר 

הוודאות באשר לתוצאות ההשתלות. כל זה משמש חומר רקע לתלמידים כדי לבנות את עולם הידע שלהם 

 ולגבש את עמדותיהם  כלפי הנושא.

רבות ביחידה להשתלת מוח עצם לחולי לוקמיה. ניסיונה מחברת המאמר, היא מורה למדעים שעבדה שנים 

במחקר "צובע" את דרך ההוראה שלה. היא מאמינה שמדע, בעיקר מדע הרפואה, הוא מאמץ אנושי 

שמושפע מערכים פוליטיים, תרבותיים, דתיים ואתיים. היא מציינת שעד לאחרונה התמקדה הוראת המדעים  

דה. אבל היום התלמידים צריכים לרכוש גם כישורים לפתור במתודה המדעית של עבודת המחקר במעב

 בעיות אתיות.

בשנים שיבואו יצטרכו התלמידים שלנו להחליט החלטות פוליטיות, חברתיות ומוסריות חשובות באשר ” 

לעתיד שלהם ולעתידם של האחרים" טוענת המחברת "ומשום כך, התלמידים צריכים להיות מודעים 

מצעי בקרה על היישום שלה. בחינת הנושאים האתיים במדע יכולה לאפשר להתפתחות המדעית ולא

לתלמידים לראות את המדע לא כמערכת נוקשה של עובדות ותאוריות אובייקטיביות, אלא כשדה דינמי מלא 

 סתירות, משתנה כל הזמן ורלוונטי לכל המין האנושי". 

יד יהיה מסוגל להחליט החלטות המחברת מציינת, שהמועצה האוסטרלית לחינוך מבקשת ש"התלמ

 הכוללות התחשבות אתית בהשלכות שיהיה להן על בני אדם ועל הסביבה".

אפשר לטעון, היא אומרת , שבצד הערכי והאתי צריכים לטפל מורים למדעי החברה, לפילוסופיה או לדת. 

יים לסרב להורות אולם היא מודעת לכך, שבגלל הידע המדעי והטכנולוגי הנדרש להבנת הנושאים הם עשו

אותם או להתקשות בהוראתם. לא כן הדבר לגבי מורי הביולוגיה: לימודי הביולוגיה, ובפרט אלה הנוגעים 

בביולוגיה של האדם, מזמנים למורי הביולוגיה, גם הזדמנויות להעברת מידע שבו הם שולטים וגם הזדמנויות 

יברים, אם פונדקאית, המתת חסד, הפלות, רבות להעלות בעיות אתיות. מדובר בנושאים כגון השתלת א

עיוותים גנטיים. היא מזהירה שאם  מורי הביולוגיה יתעלמו מנושאים אתיים העולים מהמדע, עלולים 

התלמידים  לקבל את הרושם שאין דילמות במדע. לדעתה, יש לנו, מורי הביולוגיה,  מחויבות לעזור 

 ם אתיים העולים מיישומים מדעיים הנעשים כיום.לתלמידים לפתח את היכולות שלהם להעריך נושאי

אתי שהמחברת בחרה לטפל בו בכיתתה הוא השתלות איברים. בזכות הידע העשיר שרכשה -הנושא הביו

בנושא עולה בידה להציג בפנינו יחידת לימוד מגובשת. לפני תיאור היחידה היא חושפת בפנינו את הדילמות 

ים השנויים במחלוקת ואת תפיסות העולם העשויות להשפיע על האפשריות העולות מהנושא, את הנושא

עמדות של תלמידים. למעשה היא מזמינה אותנו לבחון את עולם הערכים האישי שלנו, לפני שאנחנו מציגים 

 את היחידה בכיתה. 

מחברת המאמר מחדדת את העובדה, שעצם תרומת איבר או רקמה מעלה את השאלה הבסיסית על רמת 

של אדם אחד לאדם אחר. לאדם יש זכות להסכים לתרום  איברים מגופו לאחר מותו, אך האם המחויבות 

מותר לאדם לסרב לתרום איברים  לאחר מותו גם כאשר איברים שלו יכולים להציל חיים של אחר? היא 

מצטטת מספר "בראשית" פרק ד' פסוק ט' את דבריו של קין "השומר אחי אנוכי?" ומעלה את השאלה, מה 

      היא מידת החובה של אדם אחד כלפי רעהו. המחברת מביאה לתשומת לבנו את העובדה, שכאשר 
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R.H. Lawert כליה  מוצלחת, הוא לא יכול היה לדעת שכיום איברים -השתלת 1950 -ביצע לראשונה ב

או את  נלקחים בלי הסכמה מאסירים שהוצאו להורג בסין ובטייוואן, שאיכרים בהודו מוכרים את הכליות

הקרניות שלהם לכל המרבה במחיר, שבארה"ב יש מערכת הגרלות להשגת איברים להשתלה, שבאזורים 

מסוימים באוסטרליה אין שום סיכוי לעבור השתלה ושבמקרים מסוימים הורים מביאים עוד ילד לעולם כדי 

 שישמש תורם של איבר או רקמה להצלת חייו של ילד אחר במשפחה. 

א מציינת, שבגלל מחסור באיברים להשתלה צריך להחליט על סדר עדיפויות. יש קונפליקט עלינו להבין, הי

בין הגישה התועלתנית, על פיה ראוי להשתיל אבר לאדם שיוכל לתרום לחברה ובין הגישה השוויונית, שעל 

 פיה, כל אחד ראוי במידה שווה לתרומת איברים והזכות לחיים צריכה להיות מוענקת לכולם.

 ר המחקרתיאו

מדובר ביחידת לימוד העוסקת בהשתלות ושהועברה לתלמידי כיתה י'. התכנים של יחידה זאת פותחו 

המורה, אימצה גישה של "מאפשר" או  Dawsonבשיתוף פעולה עם האגודה האוסטרלית להשתלת כליה. 

ל אחד מדריך, ולא של מעביר אינפורמציה. כלומר, היא דאגה ליצור סביבה לימודית שתאפשר לכ

מהתלמידים להביע את דעתו בלי שיחשוש להישמע מטופש. במהלך לימוד היחידה היא יצרה הזדמנויות 

רבות להדיין, להתווכח ולהרהר על הדעות, התובנות והערכים שעלו תוך כדי דיונים עם חברים. לתפיסתה, 

 ת האמונות שלהם.סביבה לימודית שיתופית כזאת מאפשרת לתלמידים להבהיר, לשאול ולעצב את מערכ

Dawson  מוסיפה, שבמהלך לימוד היחידה, בתחילת הלימוד של כל נושא חדש, היא סיפקה מידע רב

לתלמידים, וככל שהלימוד התקדם, היא התערבה פחות ופחות והשאירה בידי התלמידים את פיתוח התובנות 

 שלהם.

 

 :היחידה נגעה בנושאים אתיים שעלו מיישום הטכנולוגיה של השתלות

 הזכות של התורם לעומת הזכות של המקבל •

 כלכלי לפרט ולחברהההמחיר  •

 הקריטריון הקובע סדרי עדיפויות של מקבלי איברים •

 פתרונות בעייתיים למחסור באיברים •

 הגיל המתאים לתרומה •

 ובנושאים הקשורים בתחומים המדעיים  של השתלות:

 סוגי האיברים והרקמות שמשמשים להשתלה באוסטרליה •

 ות, המחיר וההצלחה של השתלת איבריםהתדיר •

 סוגי המחלות, תורשתיות ונרכשות, שהלוקים בהם נצרכים לתרומת איברים •

 ההשפעה של תרופות מדכאות את מערכת החיסון •

 טיפול ארוך הטווח וההשגחה הרפואית הנדרשת על  המקבל •

 השוואה בין מערכות הבריאות באנגליה באמריקה ובאוסטרליה •

 תלמידי כיתה י'.  30לוותה במחקר בקרב הוראת היחידה   

 :כלי המחקר

 שאלון, ראיונות, קטעי וידיאו ואודיו, צפייה בשיעורים ודיונים לא פורמליים.  

 :      שאלות המחקר

 באיזה כיוון? -. האם יחידת הלימוד על השתלות השפיעה על עמדות התלמידים כלפי השתלות, ואם כן 1

אסטרטגיות למידה שונות על יכולתם של התלמידים להבהיר, להרהר  . מהי מידת האפקטיביות של2

 ביקורתית, , לשנות, לעצב את הבנתם בנושאים אתיים הקשורים להשתלות.
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 תיאור לימוד היחידה

 למידה, ביניהן:-ביחידה באו לידי ביטוי מספר אסטרטגיות הוראה

לציה. בסימולציה הם מילאו תפקיד של חקר מקרה: התלמידים ביצעו בקבוצות של ארבעה תרגיל סימו .1

חברי ועדת אתיקה בבית חולים שעליהם היה לבחור מתוך עשרה חולים ארבעה שבגופם יושתל כבד. 

התלמידים התבקשו לדון בנושא בקבוצה כדי להגיע להסכמה. דיוני התלמידים הוקלטו ומתוך ההקלטות 

ש סבלו כאשר היו צריכים לקבל החלטה ניתן ללמוד שהתלמידים הקשיבו לטיעונים של חבריהם וממ

סופית מי מהחולים יעבור השתלה ומי לא. הם לא רק התעמתו עם המערכת הערכית של כל אחד מחברי 

"ועדת האתיקה", אלא גם התנסו בדילמה של כל בחירה ובחירה. אחת התלמידות, למשל, סירבה 

 תחילה להשתתף בקבוצה בטענה שזה "לשחק את האלוהים".

כאשר התלמידים היו  צריכים להסביר מדוע   Dawson,חזק ביותר בתרגיל הזה היה, לדעת הקטע ה

בחרו במועמד אחד ולא באחר להשתלת כבד. רוב הקבוצות אמרו שהקריטריון שלהן לבחירה היה גיל 

ב הנזקק ("עוד לא הייתה לו הזדמנות לחיות ויש לו פוטנציאל לתרום לחברה"). קריטריונים אחרים היו: מצ

משפחתי (בעל משפחה עדיף) ותעסוקה (עדיף מי שיש לו עבודה קבועה). התלמידים נתנו עדיפות 

למצבים שיכלו להזדהות אתם. למשל: השתלת איברים לנשים בגילן של אמהות שיש להן ילדים בגיל 

 ההתבגרות. כלומר, הקריטריונים שלהם שיקפו ערך בעל היבט שימושי.

השתלות " ומוצגים בו שלושה  -י ווידאו: קטע הווידיאו הראשון נקרא "הנושא . צפייה ודיון בשלושה קטע2

פרסומים שפותחו ע"י הקרן האוסטרלית להשתלת כליה ומטרתם לעודד תרומת איברים. הקטע התמקד 

במקבל התרומה ובשיפור איכות החיים שלו. מידע מהווידיאו ומידע שסופק על ידי המורה שימש לבניית 

 בנושא ההשתלות.  מפת מושגים

קטע הווידאו השני נקרא "משוואת ההשתלה". גם קטע זה מעודד תרומת אברים, אלא שהוא מתמקד 

בתורם ובמשפחתו. הוריו של התורם (בנם נהרג בתאונת אופנוע) מרואיינים  ומסבירים איך הידיעה שאדם 

יות, עזר להם להתמודד בנם  ושלבו יאפשר לילדם של הורים אחרים לח אחר יראה באמצעות עיניו של

עם הכאב על מות בנם. הקטע הזה המחיש לתלמידים שבנושא תרומות איברים, כדי שאדם אחד יחיה, 

 אחר צריך למות.

שבה שיבצו את הזכויות, הצרכים,  מפת קונפליקטיםבסוף לימוד הקטע הזה היה על התלמידים לבנות 

 והחובות של אלה המעורבים בהשתלה.

מפה שמשתמשים בה במצבי סכסוך, כאשר לפרטים המעורבים בהם יש זכויות שונות  מפת קונפליקט היא

בחרה להתאים את הכלי הזה לצורך בחינה מקיפה של הגורמים המעורבים Dawson ולפעמים מתנגשות. 

בהשתלה: התורם, משפחת התורם, הצוות הרפואי, המקבל ומשפחת המקבל. לכל אחד מהגורמים האלה 

ם וחובות שלפעמים מתנגשים ביניהם. על ידי שיבוץ כל הגורמים במפת הקונפליקט  ניתנת יש זכויות, צרכי

 לתלמידים הזדמנות להעריך את נקודות המבט של כל המעורבים.

קטע הווידאו השלישי נקרא "מתנת חיים". קטע זה צולם ביחידה להשתלות לב בסידני והוא מתאר מה 

והוא מלווה אותם בשבועות שלפני ההשתלה. אחד המושתלים  שעובר על שני אנשים שנזקקו להשתלת לב

נפטר מסיבוכים ארבעה שבועות לאחר ההשתלה  והשני חייו ניצלו הודות להשתלה. אחרי הצפייה בקטע זה 

 העריכו התלמידים כי  הוא תרם להם רבות.

התלמידים  כדי לקבוע באיזו מידה השפיעה יחידת ההוראה בשלמותה על עמדות התלמידים, נתבקשו 

לענות על שאלון עמדות בשיעור הראשון ובשיעור האחרון של לימוד היחידה. השאלון היה בנוי משישה 

 היגדים.
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 להלן ההיגדים ותגובות התלמידים לפני לימוד היחידה ולאחריו: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 לא בטוח לא מסכים מסכים התגובות באחוזים

 אחרי לפני יאחר לפני יאחר לפני 

 השתלות הן נושא חשוב. 1

 אני מרגיש שהשתלות הן חשובות כמו הפרייה חוץ גופית . 2
 גנטית  או הנדסה

אני מרגיש שהשתלות הוא נושא חשוב מספיק בשביל . 3
 להקצות לו זמן ללימוד בכיתה

100 

53 

 

67 

100 

70 

 

73 

0 

14 

 

0 

0 

0 

 

3.3 

0 

33 

 

33 

0 

30 

 

23 

 

 בטוח לא לא               כן                

 אחרי לפני  אחרי לפני  אחרי לפני 

 אם הייתי צריך להחליט היום, הייתי בעד השתלות  .1

 במותו אני מאמין שכל פרט צריך לתרום את איבריו .2

 אני מרגיש שאני יודע עכשיו מהי עמדתי בנושא ההשתלות. .3

67 

23 

27 

90 

17 

67 

3 

47 

10 

0 

60 

10 

30 

30 

63 

10 

23 

23 
 

Dawson    .מדגישה שבהיגד החמישי, נימוקי ההסתייגויות היו אלה: חופש הבחירה ומתן כבוד לזכויות הפרט

 בין המסתייגים היו גם כאלה  שהיו בעד תרומת איברים.

מתצפיות בשיעורים עלה שמספר תלמידים היו באופן עקבי לטובת השתלות. והיה קשה למתן את 

 ב כל אדם לתרום את אבריו לאחר מותו.ההתלהבות שלהם לחקיקת חוק שיחיי

לעומתם מספר קטן של תלמידים האמין שהשתלות הן התגרות בטבע ושניתנת לאדם רק הזדמנות אחת 

לחיות. אם האדם היא ביש מזל וירש מחלת לב סופנית, לדוגמה, אז זה בבחינת "מזל רע". תלמיד אחד חשב 

 שזה מגונה לקחת איבר מאדם מת. 

שהתנגדה להשתלות התייחסה בזלזול לאנשים שהביאו על עצמם את המחלות כמו  קבוצת התלמידים

אלכוהוליסטים או מעשנים כבדים, אבל רוב התלמידים שיקפו את התפיסה המקובלת במערב המייחסת 

 חשיבות רבה להצלת חיי אדם, ולפיה הרחקת איבר צריכה להיעשות רק  בהסכמה.

המחברת,  התחזקו כתוצאה של לימוד היחידה ומספר תלמידים  העמדות החיוביות של התלמידים, טוענת

 נושאים כיום תעודה של תורמים. 

: דיון בין עמיתים יש לו ערך שונה לגבי תלמידים שונים. "תלמידים תובנות נוספות הנובעות מהמחקר

השתלטו על שתקנים" הרגישו יותר נוח כאשר הדיונים היו מונחים על ידי המורה. מספר קטן של תלמידים 

הדיונים. מקצת הדיונים "התחממו" והתנהלו בקולות רמים, ולכן נמנע מתלמידים מסוימים להשתתף בהם. 

אבל, בדרך כלל תלמידים הקשיבו לדעות של עמיתיהם והייתה להם הזדמנות לבנות את הטיעון שלהם על 

 בסיס דעות ורעיונות ששמעו. 

ם בלמידה. לחלק קטן של תלמידים, היה קשה המעבר ממורה חלק מהתלמידים לא הרגישו נוח להיות פעילי

מספק מידע ל"מאפשר". הם לא היו בטוחים לגבי הסטטוס השונה שלהם בכיתה, ועם הזמן חלה הידרדרות 

בהתנהגותם. תלמידים אלה התנהגו טוב יותר בשיעורים מובנים וממוקדים. הם הרגישו נוח יותר כאשר מטרת 

ירה. במילים אחרות: כאשר סביבת הלימודים הייתה דומה לסביבת הלימוד השיעור הייתה ברורה ובה

 כשהמורה במרכז.-הרגילה. ליתר דיוק
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לדעתה של מחברת המאמר אין אסטרטגית למידה המבטיחה הצלחה. מדובר בשילוב של מורה, אופי 

יסטית, המורה תלמידים ודינמיקה שמתפתחת. עלינו להבין, היא טוענת, שבאימוץ  השיטה הקונסטרוקטיב

 צריך למלא תפקידים מגוונים, ביניהם: מאפשר בדיון, ספק ידע, ותומך לא שיפוטי.

 …ד.  דילמות, דילמות, דילמות

 אתיות של תלמידים מתבגרים שונות מאלה של מומחים? -האם החלטות ביו 

Dawson and Taylor (2000)  

, מורה בבית Taylor Peter -ל Dawson Vaille  כמה שנים לאחר המחקר השלישי המתואר לעיל חברה

 ספר אחר, ושניהם יחד פיתחו את הפעילות הבאה המתוארת במאמר הרביעי שאציג כאן. 

הם פותחים את המאמר שלהם בטענה שאף על פי שהמדע, נחשב עד לאחרונה, ועבור רבים גם  

ם מעלים הרבה שאלות אתיות. כאובייקטיבי ואנליטי אשר אינו מושפע ממוסר וערכים, הרי שיישומים מדעיי

מנקודת מבט זו חובה על מורי המדעים לפתח אצל התלמידים את היכולות להעריך את ההתקדמות המדעית 

 ולקבל החלטות מתוך עמדה של ידע.

אתיות. המאמר מתמקד בהבדלים -) לפתור דילמות ביו15 - 14מאמר זה דן ביכולתם של תלמידי כיתה י' (בני 

 יות של התלמידים לבין אלה של שלושה מומחים שהוזמנו להגיב.בין ההחלטות האת

 

מיניים. כולם למדו  מבניות בביוטכנולוגיה. בכל מבנית יש -במחקר השתתפו תלמידים, משני בתי ספר חד

אתי. בסוף המבנית  צריכים  היו התלמידים להחליט לגבי שלוש דילמות ביו אתיות ולנמק את -מרכיב ביו

 ההחלטות שלהם.

שיעורים במשך שישה שבועות. חלק  24בית הספר לבנות למדו מבנית העוסקת בהשתלות בהיקף של ב

אתית: -מהמבנית כלל לימוד של ארבעה עקרונות שיש להתייחס אליהם כאשר עוסקים בדילמה ביו

  אוטונומיה, צדק, תועלת ואי גרימת נזק.
אתיים המתפתחים שלהן ולהתאמן -ם הביובמהלך הלימודים היו לתלמידות הזדמנויות רבות לדון בערכי

אתיות. הפעילות הלימודית התנהלה בקבוצות דיון קטנות ובדיונים -בקבלת החלטות לפתרון דילמות ביו

 כיתתיים.

שיעורים  במשך  14בהיקף של  DNA -המבנית שלמדו בבית הספר לבנים עסקה בטכנולוגיות הקשורות ב 

אתיים נדונו בכל -רק בחמשת השעורים האחרונים, אבל נושאים ביו אתי נלמד-ארבעה שבועות. המרכיב הביו

0Fמשך הלימוד, במידה שהיו רלוונטיים. בחמשת השעורים האחרונים  הגדירו התלמידים מהי אתיקה,

הציגו  *

אמות מידה להערכת פעולה אתית, ועסקו בחקר מקרה: השכפול של הכבשה "דולי". כדי לבדוק את מידת 

ניות על היכולת של התלמידים לקבל החלטות ולנמק אותן, נתבקשו התלמידים להגיב  האפקטיביות של המב

 אתי של ממש.-על שלוש דילמות שהיה בהן קונפליקט ביו

"כן", "לא" או "אני לא יכול להחליט". כמו כן הם נתבקשו  -הם התבקשו לקרוא כל דילמה ולהגיב עליה ב 

 לפרט את כל הסיבות להחלטתם.

עצמן הוצגו בפני שלושה מומחים שנתבקשו גם הם להגיב ולנמק את החלטותיהם: אדם העוסק  אותן הדילמות

 באתיקה של הרפואה, אדם העוסק בייעוץ גנטי  ופילוסוף.

 בסופו של התהליך נערכה השוואה בין בחירות התלמידים ונימוקיהם לאלה של המומחים.

 להלן הדילמות שהוצגו בפני שתי הקבוצות:

 

                                                 
ערכים  (הן ההגדרה של אתיקה, והן אמות המידה אינם מופיעים במאמר, יש להניח שהמחברים מאמינים שעל כל קבוצה  להגדיר   *

 אלה עבור עצמה).
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 פיברוזיס  . סיסטיק1 

. המוטציה F.C -מר ומרת ס. באים לייעוץ גנטי. כל אחד מהם נבדק בעבר ונמצא שהוא נשא של גן ל 

היא מחלה תורשתית הפוגעת, בין השאר, פגיעה חמורה F. Cהספציפית של כל אחד מהם זוהתה. 

חלה. מרת ס. בראות. הגן הוא רצסיבי, כלומר שרק ילד שקיבל מכל אחד מהוריו עותק פגום של גן יי

מצביעה על כך שלעובר שני עותקים  DNA -בהריון והזוג רוצה לדעת אם תינוקם יהיה פגוע. בדיקת ה 

של הגן הפגום, אלא שאחת המוטציות שהוא נושא שונה הן מהגן של מר ס.  והן מהגן של מרת ס. 

 ממצא זה מצביע בוודאות על כך שמר ס. אינו אביו של התינוק. 

 ורים הזכות לדעת מיהו אבי הילד?האם יש לשני הה

 זאת דילמה הקשורה באבהות. 

 ייתכן שיהיו תלמידים שיציעו שאצל התינוק חלה מוטציה. אין לדחות דעה זאת)(

 . מחלת הנטינגטון2 

, בא למעבדה לייעוץ גנטי. הוא מבקש להיבדק בקשר לגן הקשור 21 -. ג'ורג', בנו בן ה42מר פ. הוא בן 

מחלה שבה מתפתחת הפרעה מוחית סופנית התוקפת את האדם, בדרך כלל,  למחלת הנטינגטון,

שמר פ. ירש את הגן למחלת הנטינגטון, (הגן הוא דומיננטי ודי  50%באמצע החיים. קיים סיכוי של 

שהוא העביר את זה לבנו ג'ורג'. מר  50%יש סיכוי של  -בעותק אחד של הגן כדי לגרום למחלה) ואם כך 

ימפטומים של המחלה והוא מסרב לעבור אבחון. הוא מעדיף לחיות את חייו ולהחליט פ. אינו מראה ס

החלטות בלי לדעת אם הוא נושא את הגן. לעומתו, בנו ג'ורג' רוצה לדעת אם ירש את המחלה, וזאת כדי 

 שיוכל לתכנן את חייו בהתאם.

ת הגן. שני הגברים הסכימו אם ג'ורג' ייבדק ויאובחן כנשא למחלה, אביו, מר פ., יידע שהוא נושא א

 שבגלל מערכת היחסים הקרובה ביניהם, יהא זה בלתי אפשרי לג'ורג' לשמור בסוד את תוצאות הבדיקה.

בידיעה שהדבר יהיה מנוגד לבקשת אביו שלא לדעת מה  האם לג'ורג' יש זכות לדעת אם הוא נשא, וזאת

 ג' לדעת ובין זכותו של אביו שלא לדעת.בדילמה הזאת יש קונפליקט בין זכותו של ג'ור מצבו הגנטי?

 גופית-. טכנולוגיה של הפרייה חוץ3

גופית -בעל מבקש להוציא ביציות מגוף אשתו הגוססת, כדי שיוכל להפרות אותן מזרעו בהפריה חוץ 

 ולהשתיל אותן באם פונדקאית.

 האם לאשר את בקשתו של הבעל או לדחותה?

 הבעל להוציא ביציות מאשתו הגוססת. הדילמה הביו אתית הזו מתייחסת לזכות 

   תוצאות

 )n=20(בנים  )n=59 (בנות   התגובה הדילמה

 מספר   %     מספר    %      

  כן סיסטיק פיברוזיס
    71 

 
     42 

 
    65 

 
   13 

 4    20     14      24      להחליט לא יכול

 3    15     3      5     לא

 17    85     52      88     כן מחלת הנטינגטון

   3     15     6      10     לא יכול להחליט

 -     0     1      2     לא

 8     40     28      47     כן גופית-הפריה חוץ

 7     35     17      29     לא יכול להחליט
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 5     25     14      24     לא
 

 ניתוח תוצאות

F.C  טיק פיברוזיססיס 

ס. לדעת, כדי שהם יוכלו להחליט מה לעשות.  תיותר משישים אחוז מהתלמידים אמרו שזכותם של מר ומר 

רוב הנימוקים שנתנו התלמידים היו קשורים לזכותו של הפרט לקבלת מידע (ההורים, התינוק, האב הגנטי). 

ואית טען שהיועץ הגנטי חייב לגלות תגובת המומחים הייתה שונה מזו של התלמידים: המומחה לאתיקה רפ

כמעט בוודאות, ועליו להקצות זמן כדי להסביר להם את המשמעות של  F .C -להורים שהעובר יחלה ב

המחלה. עניין האבהות אינו צריך לעלות וזאת מסיבות של אמון. לדעתו, היועץ הגנטי צריך אולי אחר כך 

 לדבר עם האם ולהעלות את עניין האבהות.

הגנטי טען שלפני הבדיקה על הזוג לדעת שתוצאות הבדיקה יקבעו גם את ההורות של הילד. הם היועץ 

 CF -התוצאות  יתבקשו לחתום על טופס המאפשר להם לדעת את תוצאות האבהות. לשני ההורים יימסרו 

דע האבהות, הדבר תלוי בהחלטה שלהם לפני הייעוץ. על פי הנסיבות יוחלט אם האם תקבל את המילגבי 

 הזה.

אבל רק האם צריכה לדעת על תוצאות  F.C-הפילוסוף הדגיש ששני ההורים יקבלו את המידע בקשר ל 

בדיקת האבהות. רק לה, טען הפילוסוף, יש את הזכות לספר על כך למר ס. כל התערבות של צד שלישי 

ר  ב"כן", או שלא היו עשויה לפגוע בהורים ואולי גם בילד. התלמידים, שרובם בחרו בתשובה חיובית, כלומ

מודעים או שלא היו מסוגלים להתייחס לכך שהמידע עשוי לפגוע ביחסי בני הזוג בשעה שהמומחים 

 התחשבו בהחלטותיהם בעקרונות של תועלת ואי גרימת נזק.

 

 מחלת הנטינגנטון 

אפשר לו לקבל רוב התלמידים הסכימו שלג'ורג' יש זכות לדעת. הסיבות שהם נתנו התייחסו לכך שמידע זה י

החלטות בקשר לסדר יום, אורח חיים, להבאת ילדים לעולם  ולעבודה. הם טענו שמדובר בגופו של גורג' 

ולכן יש לו זכות למידע שמשפיע על חייו. בחירתם של התלמידים הייתה זהה לזו של המומחה לאתיקה 

צריך להיבדק. הוא שם את הדגש רפואית ושל היועץ הגנטי. לעומתם, הפילוסוף התקשה להחליט אם ג'ורג' 

על הזכות של אביו של ג'ורג' לאוטונומיה. יש פה גרימת נזק לאחר, טען הפילוסוף. לדעתו, הנזק שייגרם 

 פ. עם הידיעה.-לגו'רג' מחוסר ידיעה קטן מהנזק שייגרם ל

 התלמידים  כלל לא התייחסו לאב.

 

 גופית -ההפריה החוץ

פתור את הדילמה הזאת. הייתה זאת, כנראה, בחירתם של מחברי גם התלמידים וגם המומחים התקשו ל

המאמר לתת מינימום של מידע מוקדם ולראות מה יהיו סימני השאלה שיעלו. ואכן, אין מידע על עמדתה של 

האישה הגוססת.  לא ידוע אם לזוג יש ילדים, מהי היכולת הכלכלית של האב,  מה הסיבות שהובילו למות 

בעל, מהו גיל האישה, מה הם חוקי הפונדקאות והאם האישה נתנה רשות להוציא ביציות האישה, מהו גיל ה

 מגופה.

המומחה לאתיקה רפואית טען שהטיפול הזה יקר מאוד. ואם יש לזוג ילדים זאת סיבה טובה לא להסכים 

 לתהליך  ובכלל אם פונדקאית זה סיפור מורכב מאוד.

משום שיש קשיים עם אם פונדקאית וקשה למצוא רופא  היועץ הגנטי אמר שהוא לא יאשר את הבקשה

 שיסכים לבצע את התהליך.
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הפילוסוף טען שאסור להיענות לבקשה, כי אין לדעת מה האישה רצתה ובדרך זאת משתמשים בגופה 

 לצרכים של אדם אחר.

 התלמידים הביעו דעות שונות מאלה של המומחים. הגישה שלהם הייתה הרבה יותר רומנטית. להלן

 דוגמאות מהטיעונים שלהם:

 סוגי הטיעונים שהעלו התלמידים 

 

 הסיבה                        

                       

 )n= 8(בנים     (n=28)בנות   
 מספר    %    מספר     %    

 3      37    10     36     יהיה לו מישהו שיזכיר לו את אשתו

 3      37    10     36     רק אם אשתו הסכימה

 5      62    9     32     לאב יש זכות שיהיה לו תינוק מאשתו

 1      12    4     14     אין לה שימוש בביציות

 2      25    3     11     הדבר יעזור לבעל להתמודד עם מותה

 3      33    0     0     אין שום סיבה לא לאשר את התהליך
 

ם העלו יותר מסיבה אחת. התלמידים התייחסו, למעשה, לזכויותיו של הבעל בלי להתייחס חלק מהתלמידי

 לזכויות האישה או  לאלה של התינוק. כמו כן, הם לא התייחסו להשלכות עתידיות.

 מהתוצאות האלה ניתן ללמוד כי:

. לעומתם, רוב התלמידים התבססו בהחלטות שלהם על עקרון הזכויות ובעיקר על עקרון האוטונומיה

 ההחלטות והנימוקים של המומחים התבססו על תועלת, צדק ואי גרימת נזק.

 לתלמידים לא היה מבט לטווח  ארוך ולרובם היו דעות נאיביות או רומנטיות על החיים.

 

 של המחקר? מהן ההשלכות החינוכיות

תיות, הם חייבים להיות א-כאשר המורים בוחרים בפעילויות שתאפשרנה לתלמידים להתמודד עם דילמות ביו

ערים למידת הסובלנות והבגרות האתית של התלמידים. הם צריכים לבחור פעילויות שנוגעות בעיקר בנושא 

האוטונומיה כי על זה התלמידים שמים דגש. כמו כן, מורים צריכים להבין שתלמידים לא תמיד יכולים לחזות 

יכולים לעזור לתלמידים על ידי הצבעה על התוצאות  תוצאות ארוכות טווח של החלטותיהם.  לפיכך, מורים

 ארוכות הטווח.

 

 :זולסיכום קבוצת מאמרים  מספר הערות

חשוב לשים לב שהדיווחים של המחקרים הם על קבוצות קטנות של תלמידים, דיווח של מורה על כיתה  •

 ות חזקה.אחת שעבד עמה. נושבת מהם אווירת האינטימיות והמגע האישי  ומורגשת בהם מעורב

בגלל המספר הקטן של  הנחקרים קשה להתייחס אליהם כאל מדגם מייצג ואני רואה בזה הזמנה גלויה 

למורים ללמוד את הפעילויות המתוארות במאמרים ולנסות אותן בכיתותיהם. אין פה תוצאות שצריכים 

 לשכפל אותן, יש פה שיתוף בתוצאות שהתגלו בקבוצות האישיות שלהם.

 ם שלנו יגיבו באופן דומה? יהיה מעניין להיווכח.האם התלמידי

אתיקה או בהיבטים מוסריים של -דבר נוסף שחשוב מאד לשים לב אליו: המאמרים האלה עוסקים בביו •

הביולוגיה. אתיקה עוסקת במערכת עקרונות נורמטיביים להתנהגות אנושית בכלל. מערכת זו אינה 

ערכת הערכים היא תלויית תרבות, מקום, רקע אחידה בכל חברה אנושית. מבחינה אמפירית מ

 משפחתי, גיל, התייחסות דתית ומבנה רגשי. 
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אתיים, נובעים בדרך כלל משונות בין בני אדם ובין תרבויות. מאמונות והנחות -דילמות וקונפליקטים ביו

בהן כדי  המתייחסות לחיים (אתוס), מערכים בסיסיים וסדר העדיפויות שלהם (מוסר) ומנורמות שנעזרים

 לפתור קונפליקטים ערכיים  (אתיקה). לכן, הדילמות משתנות מאדם לאדם ומחברה לחברה.

אתיות קיימים חילוקי דעות ואין אפשרות להגיד "נכון" או "לא נכון". מושגים כמו -בהרבה דילמות ביו

ים. בשר תועבה "קדושת חיים" מקבלים גבולות שונים בחברות שונות. יחסים לבעלי חיים הם דיפרנציאלי

בחברה אחת הוא מאכל תאווה בחברה אחרת. בגד המקובל בחברה אחת הוא פרובוקטיבי ופסול בחברה 

 אחרת.

כמו כן, גם נושאים כגון עריכת ניסויים בבעלי חיים, אכילת מזון מהונדס גנטית, סלילת כבישים בחיק  

ללן אדם בוחר בהחלטה זו  או הטבע, הקמת סכר והצפת מקום ישוב, נתונים במחלוקת. הסיבות שבג

אחרת, מבטאות את מכלול האמונות, הערכים והתפיסות המוסריות העמוקות שלו, והן, כמו שאמרנו, תוצר 

התגבשותו כאדם בסביבה מסוימת. עם זאת אנחנו מנסים, כחברה פלורליסטית, להגיע להסכמה על מספר 

 עקרונות מנחים. וזאת גם אחת ממטרות הדיונים.

                                     

 של יחסי גומלין  דמיונייםמבנים  - מודליםה. 

 Hungerford and Volk( 1990)                    שינוי התנהגותו של הלומד באמצעות חינוך סביבתי       

 

 הסיבות לשילוב המאמר בסקירה הספרותית

מחנכים שהידע שתלמידינו רוכשים -אמונתנו כמוריםיתכן שאחת הסיבות העיקריות להוראת האקולוגיה היא  

יעשה אותם מודעים יותר לאיכות הסביבה ולבעיות אקולוגיות הנגרמות  מהתערבות לא שקולה של האדם. 

כמחנכים, אנחנו מקווים שמודעות זו תיצור אצלם עמדות חיוביות כלפי שמירת איכות הסביבה ותעורר בהם 

 יבות אלה בחרתי להציג כאן את המאמר הבא. מוטיבציה להתנהגות אחראית. מס

מאמר זה מתקשר לסיפור המחקר הראשון שהצגתי והוא מעלה בחריפות את שאלת ההשפעה שיש למורי 

הביולוגיה על תלמידיהם. במחקר הראשון התלמידים משתתפים בסימולציה של מועצה אזרחית הצריכה 

הרב שיש להחלטות שלהם. המאמר הזה, מדגיש  לקבוע את עתידו של כפר הדייגים, והם חשים  במשקל

שכדי לעודד אצל תלמידים, ואצל אזרחים בכלל מוטיבציה להתנהגות אזרחית אחראית, יש לזמן להם 

התנסויות חיוביות בעשייה למען הקהילה. אמנם מאמר זה דן בחינוך סביבתי ואילו המאמרים האחרים בקובץ 

שורים זה בזה, שהרי ביוטכנולוגיה מתערבת בסביבה, משפיעה על עוסקים בביוטכנולוגיה, אולם הנושאים ק

היצורים המרכיבים את הסביבה ויש לקוות שכל חינוך להתנהגות אחראית כלפי סביבה ישליך גם על 

 התנהגות אחראית בשימוש בביוטכנולוגיה.

ים חשובים המאמר מציג מודל של משתנים העשויים לתרום לפיתוח בוגר המתנהג באחריות. כמה משתנ

 נמצאים בתחום ההשפעה שלנו כמורי ביולוגיה.

 המודל

  כותבי המאמר טוענים, שלרוע המזל, אותו מודל ליניארי המנחה אותנו בדרך בה אנו מלמדים, אינו תקף לגבי

 התנהגות. כלומר המודל הבא:  שינוי

 

 

 
 לא "עובד" במציאות

ו מעורר בהכרח מוטיבציה להתנהגות אחראית, ולגבי במילים אחרות, ידע, גם אם הוא גורם למודעות אינ

 העל .-מורים רבים התנהגות אחראית היא מטרת

 ידע

 

 מוטיבציה     מודעות     

 

 מוטיבציה התנהגות אחראית

 

 התנהגות אחראית
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שיוביל הגורם מחקרים רבים נעשו כדי לזהות האם קיים משתנה אחד, משתנה סגולי, שיכול להוות את 

להצביע  להתנהגות אחראית. מחקרים שבהם נבדקו משתנים בודדים לא הצליחו -הרצויה, כלומר לתוצאה 

 על משתנה מבטיח אחד וההשערות נשארו ללא מענה.

מחקרים שונים בנושא "השפעת  128אנליזה -ובו נחקרו  במטה 1986   -ב Hines אולם מחקר שנעשה על ידי

 לימודי האקולוגיה על התנהגות", הניב מודל  המציע קיום יחסים סינרגטיים אפשריים בין מספר משתנים.

 

 1מודל 

 

 

 

                                                  

                                                                                         

 

                                                                                  

 

 

ועל המודל שבנה, והם מציעים מודל משלהם.  במודל זה,   Hinesמחברי המאמר  מתבססים על מחקרו של 

שלוש קטגוריות של משתנים המובילים להתנהגות אחראית. כל אחת מהקטגוריות פועלת על קטגוריה 

אחרת באופן ליניארי. בין המשתנים בכל אחת מהקטגוריות יש קשרים חשובים של השפעה הדדית,  אם כי  

 ים למחברי המאמר.  המודל שהם מציגים הוא כדלהלן:לא כל הקשרים ברורים או ידוע

 

 

 2מודל 

                

 קטגוריות: 

                                    

בשימוש  יכולות וידע
 באסטרטגיות פעולה

 

 משתנים רגישות לסביבה                  ידע מעמיק על הסביבה             

 עיקריים

ישית בנושאים השקעה א מיקוד שליטה
 בסביבה הקשורים 

ידע על תוצאות ההתנהגות  כוונה לפעול
 חיובית ושלילית

 משתנים ידע אקולוגי                       
 משניים

 ,עמדות כלפי זיהום מחויבות אישית לפתרונות     ידע מעמיק על הנושא             
 וכלכלה                  טכנולוגיה

 
 

 את משמעות המודל, את הקטגוריות, את המשתנים ואת הקשרים ביניהם. ננסה לנתח
 .העצמהו בעלות, פתיחהשלוש  הקטגוריות הן: 

 בכל אחת מהקטגוריות יש משתנים עיקריים ומשתנים משניים. מה כוללות שלושת הקטגוריות האלו?

 מפעילים את התהליך:הכוונה לנתונים הראשוניים ה, המשתנים השייכים לקטגוריה זו -.  פתיחה  1

כוונה 
  לפעול

 גורמים נסיבתיים

התנהגות סביבתית 
 אחראית

 עמדות

 מיקוד שליטה

 גורמים של  אישיות אחריות אישית

 יכולת פעולה

ידע של  אסטרטגיות 
                            פעולה

 ידע של נושאים

 משתני העצמה                              משתני בעלות   כניסה משתני
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, אמפטיה כלפי הסביבה. למשתנה זה רגישות לסביבההמשתנה המשמעותי ביותר בקטגוריה זו,  הוא: 

 הקשר החזק ביותר להתנהגות. כלומר: בני אדם ששמים לב לסביבה ושאיכפת להם ממנה. 

נאי מוקדם הוא משתנה הנמצא גם הוא בקטגוריה זו, כי כמעט תמיד הוא בבחינת ת הידע האקולוגי

 לקבלת החלטות. אלא, שהוא כשלעצמו אינו מוביל להתנהגות אחראית.

המשתנים השייכים לקטגוריה זו, אלה הם המשתנים ההופכים את נושאי הסביבה  לאישיים  -. בעלות 2

מאוד. האדם מרגיש שיש לו בעלות על הנושא והנושא חשוב לו ברמה האישית. משתנים אלה משפיעים 

 גות. מאוד על התנה

 המשתנים החשובים ביותר בקטגוריה זו הם: 

מעמיק בנושא האקולוגיה והבנה של משמעות הנושא על השלכותיו הסביבתיות והאנושיות. מי ידע *       

 שיש לו ידע כזה נוטה יותר לקבל על עצמו אחריות אזרחית בתחום זה. 

 של קניין בנושא. הזדהות עם הנושא, משהו הדומה לתחושה  -השקעה אישית*       

לדוגמה, אדם המבין את כלכלת המיחזור  ומשתמש בחיי היום יום בחומר ממוחזר, המוטיבציה שלו  

אינה בהכרח כלכלית והיא יכולה לנבוע מסיבה אקולוגית. אם יש לו ידע טוב על מחזורי החומרים 

ך אישי חזק שניתן בטבע והבנה במעורבות האדם בנושאים האלה, המיחזור יכול להפוך אצלו לצור

 לתרגם אותו כ"השקעה אישית".

הם קריטיים כדי לחנך אזרח לאחריות כלפי הסביבה.  משתנים השייכים לקטגוריה זו -.  העצמה 3

המשתנים האלה מעניקים לאדם את ההרגשה שהוא יכול להשפיע, שביכולתו לבצע שינויים ולפתור 

 חינוך לסביבה.בעיות סביבתיות חשובות. העצמה היא אבן הפינה ב

 המשתנים החשובים ביותר בקטגוריה זו הם: 

 להשתמש באסטרטגיות פעולה למען הסביבה.  הכרה ביכולת*     

. מוקד זה יש לאדם המאמין שהוא יתוגמל על מעשיו. ככל שאדם  מוקד פנימי של שליטה*     

 מתוגמל  יותר על מעשיו, מתחזק אצלו המוקד הפנימי של השליטה. 

מתכוון לפעול, הסיכוי שהוא יפעל, קשור מאוד  אם אדםנכונות לפעול,  משניים בקטגוריה זו הם: משתנים

לשני המשתנים הקודמים: הכרה ביכולת ומוקד פנימי של שליטה. למשתנה זה יש כפי הנראה יחסים 

 .בעלותשנמצא בקטגורית  השקעה אישיתסינרגטיים עם משתנה 

 מעמיק ורחב של הנושא. ידעוא משתנה  משני נוסף בקטגוריה זו, ה

בין המשתנים שעלו כאן, הן הרגישות לסביבה והן מוקד פנימי של שליטה הם משתנים שקשה לפתח 

בכיתה. כמורים, אין לנו זמן להקדיש לכשרים אלה, והם בדרך כלל זניחים ואינם מטופלים בתכנית 

 הלימודים. 

גע של אדם עם הטבע הלא מעובד, מגע רגישות כלפי הסביבה מתפתחת, בדרך כלל, כתוצאה ממ

המתרחש כשהאדם נמצא לבד בטבע, או  כאשר הוא נמצא בטבע  עם חברים קרובים או בני משפחה, בזמן 

פעילויות כגון צייד, דיג, טיולים ארוכים בחיק הטבע ואחרים. רוב האנשים, שהתגלו כרגישים כלפי הסביבה, 

 פעמים רבות  ולאורך זמן. ציינו שהפעילויות האלה בחיק הטבע התרחשו

יוצרי המודל טוענים כי מחנכים רבים המבינים את חשיבות המשתנה הזה, מתקשים להקנות אותו 

לתלמידיהם. דבר זה מצריך הוראה לא פורמלית והרבה חוויות חיוביות בחיק הטבע. חלק מהמורים משמשים 

ל כך כדי להשיג את המטרה הרצויה, באישיותם מודל חיובי לחיקוי אצל התלמידים. אבל קשה לסמוך ע

 .כאשר מדובר במיליוני תלמידים ובמספר לא גדול של מורים היכולים להשפיע

שפירושו, מעין אמונה  -) (Internal locus of controlלא פחות קשה, להקנות  "מוקד פנימי של שליטה" 

. אפשר, לדעת המחברים, לפתח פנימית של אדם שהוא עשוי להעשיר את אישיותו על ידי התנהגות מסוימת

ולשפר "מוקד פנימי של שליטה" כזה אצל תלמידים. הכוונה היא לטעת בהם את התחושה, האמונה והציפייה 
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הדבר יתרום  -שאם הם  יפעלו בהצלחה למען הקהילה ויממשו יכולות פעולה אזרחיות שלמדו בכיתה 

 לחיזוק אישיותם ולהעשרתה. 

ר למקסם את ההזדמנויות לשינוי  התנהגות הלומד בתחום הסביבתי אם יוצרי המודל מאמינים שאפש 

 הגופים המחנכים יעשו את הדברים הבאים:

ילמדו את המושגים האקולוגיים שיש להם משמעות סביבתית ואת הקשרים הסביבתיים הקיימים  .1

 בין המושגים האלה.

מידה מסוימת של רגישות יספקו בשימת לב הזדמנויות מאורגנות, שיעזרו לפתח אצל התלמידים  .2

 לסביבה. רגישות העשויה לחזק את רצונם להתנהג בדרכים נאותות.

 יספקו תכנית לימודים שתקנה ידע מעמיק של הנושאים. .3

יספקו תכנית לימודים שתלמד את התלמידים את הכישורים לערוך אנליזה של נושא ומחקר  .4

 ויקצו  זמן כדי ליישם את היכולות והכישורים האלה.

 קו תכנית לימודים  ללימוד כישורים אזרחיים ויוקצה בה זמן ליישם את היכולות האלה.יספ .5

יספקו הזדמנויות  לתלמידים לפעול פעילות אחראית ולקבל חיזוקים עליה, כדי לנסות לפתח   .6

 אצל התלמידים מוקד פנימי של שליטה. 

ים לנו במקרה הטוב, להתייחס תכנית הלימודים בביולוגיה והזמן המוקצה לה במערכת החינוך, מאפשר

. לגבי הנושאים האחרים  ספק גדול אם יש לנו בכלל אפשרות להתייחס אליהם. אולי יש 4,31לנושאים: 

 בידינו לזרוע כמה זרעים ולקוות שהם ינבטו בתנאים מאפשרים בעתיד.

כיצד צריכים  אין ספק שאין זו  משימה של מורה אחד ולא של תכנית לימודים אחת, זו תפיסת עולם של

להיות פני הדברים ומה צריכה להיות דמותו של בית ספר מחנך. אסור לנו להיתפס לייאוש ולהרים ידיים, 

מכיוון שאין באפשרותנו לממש את כל הדרישות האלה, אנחנו יכולים רק להבין יותר טוב שהיכולות שלנו 

לגבי מורים אחרים, מודל זה הבהיר את מוגבלות ובמסגרתן לעשות את הטוב ביותר. לגבי ואני מקווה שגם 

הסיבה לכמה תסכולים ועורר את המוטיבציה להשתדל בדרכים יצירתיות יותר לחנך לאהבת הטבע 

 ולאחריות.

 

 סיכום הסקירהו. 

נחשפנו לאסטרטגיות הוראה, נחשפנו למודלים, קראנו על אמונות, הרהורים ודעות של אנשים העוסקים 

פות של גישה שונה להוראת הביולוגיה המודרנית. ייתכן שאנחנו מיישמים חלק בהוראת המדעים לגבי הדחי

מההמלצות בכיתה שלנו, וייתכן שעדיין לא התפננו לכך, אבל בעיקרון אנחנו צריכים לחשוב מה זה דורש 

 אתיים הקשורים לביוטכנולוגיה?-מאתנו? למה מחייב אותנו, טיפול בנושאים ביו

 זמן. גורמים בולמים: זמן, המון

זמן הוא אחד המשאבים היותר נדירים העומדים לרשותנו ובעיקר בחטיבה העליונה. אנחנו תמיד נמצאים 

 במצוקת שעות "וחרב הבגרות על צווארנו".

 

 אנחנו זקוקים לזמן: 

 להכין את חומרי הלמידה לסדנאות האלה* 

 ליישם אותם בכיתה* 

 להרהר ביחד עם התלמידים על התהליכים שקיימנו* 

 להקשיב לתלמידים "ממקום אחר," לאורך כל שנת הלימודים* 

 לעקוב אחרי תוכניות טלוויזיה רלוונטיות, להקליט אותן ולצפות בהם בכיתה* 

 אבנושלקרוא מאמרים המאירים את עינינו * 



 23 

 םלחפש קטעי עיתונות רלוונטיים, לשכפל אותם ולקרוא אותם ביחד עם התלמידי* 

 אזרחית אחראיתידים בעשייה להדריך וללוות את התלמ* 

להבהיר לעצמנו מהי השקפת העולם שלנו, מהו סדר העדיפויות הערכי שלנו, מה מתוך ערכים אלה * 

אנחנו יכולים להקנות לתלמידים מעמדת מנחה ולא מעמדת מטיף ובאילו אסטרטגיות חלופיות נשתמש 

 לצורך זה.

ת עבודת צוות. זה יכול להיות צוות בית ספרי ואז ניתן יתכן שזו באמת לא עבודת יחיד. יתכן שזו חייבת להיו

אתיות לגיל -להכין תכנית רב שנתית מתפתחת שעוסקת ברצף בתכני הלימוד ובהתאמת ההתייחסויות הביו

 וידע התלמיד. וזו יכולה להיות קבוצת מורים מבתי ספר שונים הנפגשים במרכז אחד.

 .בגורמים מאפשרים כאשר אנחנו מדברים בעבודת צוות, עברנו לדבר

 בצוות יש חלוקת תפקידים, חלוקת עבודה, דיאלוגים.

שיח כזה בין מורים בצוות מדעים, לא רק מחלק את הנטל בין מספר שותפים, ובכך מקל על כל אחד. אלא 

שהוא משמש גם מקום נכון לבדוק ולגבש את תפיסת העולם של כל אחד מחברי הצוות ומזמן אפשרות 

השאלה, את הנושאים שמתלבטים בהם. את הדברים שבטוחים לגביהם. השיח מחזק  להעלות את סימני

 את המשתתפים. חומרי הלמידה שנאגרים על ידי חברי הצוות בהכרח מגוונים יותר.

אתיים, בבית הספר, לרב תחומית ולשתף מורים -אם נצליח להפוך את ההוראה של נושאים ביו

של הוראת הביוטכנולוגיה, אז תקבל הביוטכנולוגיה  משמעות בין מדיסציפלינות שונות בהיבטים הערכיים 

 תחומית כראוי לה.
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