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 תקציר 

מדינות רבות משקיעות מאמצים כדי לעמוד באתגרים של למידה משמעותית ורלוונטית למאה 

, למידה השמה דגש על מיומנויות כגון פתרון בעיות, שימוש מושכל בטכנולוגיה והכוונה 21-ה

בכלל, ובמתמטיקה בפרט. לשם עצמית בלמידה. מיומנויות אלו המקדמות הישגים של התלמידים 

השגת יעדים אלו מופעלות תכניות לפיתוח מקצועי של מורים. לפיתוח מקצועי של מורים יש 

 .Kramarski & Kohen, 2016)משמעות דואלית עבור המורים,  הן כלומדים והן כמלמדים )

ינות אחרות לאחרונה נעשים במדינות רבות, ובהן ישראל, ניסיונות ללמוד ממערכות חינוך במד

שבהם הישגי התלמידים במתמטיקה גבוהים. לדוגמה, הוראת המתמטיקה ביפן שהיא בעלת שם 

, נעשו PISA-ובמבחני ה TIMSS-לאומי. בעקבות ההישגים הגבוהים של תלמידי יפן במבחני ה-בין

 Lewis, 2002, 2005; Stiglerמחקרים שמטרתם להתחקות אחר הגורמים המובילים להצלחה זו )

& Hiebert, 1999במחקר וידיאו שנערך על מבחני ה .)-TIMSS  ועל המודל היפני לפיתוח מקצועי

(, נמצא כי המורים היפנים פועלים בגישת הוראה הייחודית להם. lesson study"חקר שיעור" ) –

, להבדיל מהוראה של הוראה דרך פתרון בעיותהגישה הרווחת ביפן להוראת המתמטיקה היא 

. הוראה דרך פתרון בעיות בגישה היפנית שמה דגש על תכנון שיעור מתמטי קפדני פתרון בעיות

ומפורט בעל מאפיינים ייחודיים. ביצוע השיעור מכוון להוראה שבה התלמידים משתתפים באופן 

פעיל ומתנסים בפתרון בעיות, דבר המוביל לבניית ידע מתמטי מעמיק. תפקיד המורה לפי הגישה 

לתלמידיו הזדמנויות ללמידה דרך פתרון בעיות. עם זאת, הוראה בגישה זו אינה היפנית היא ליצור 

 & Fujiiקלה עבור המורים, הן ביפן והן במדינות אחרות שניסו לחקות שיטה זו. פוז'י וטקהשי )

Takahashi, 2015מציינים כי הממצאים על יעילות הגישה היפנית במדינות אחרות אינם חד )-

ויה לרמז כי ייתכן שהישגי השיטה ביפן נובעים מהבדלי תרבות ולא מייחודה משמעיים, עובדה העש

של השיטה. אי לכך הם מציינים כי יש צורך להמשיך ולחקור את התנאים הדרושים לפיתוח 

 המקצועי של המורים כדי לרכוש ולהפעיל אותה בבית הספר ולקידום הישגי תלמידיהם בגישה זו.

אה וטיפוח של תהליכי הכוונה עצמית בלמידה נקבעו כסטנדרטים שילוב כלים טכנולוגיים בהור

 National Council ofחשובים בידי המועצה הלאומית האמריקנית להוראת המתמטיקה )

Teachers of Mathematics [NCTM], 2000 מחקרים מצביעים כי שילוב אמצעים טכנולוגיים .)

 21-ויות הנדרשים לתפקוד מיטבי במאה הבהוראת המתמטיקה הוא חיוני לפיתוח הידע והמיומנ

(National Mathematics Advisory Panel, 2008 בשנים האחרונות, שילוב כלים טכנולוגיים .)

בשיעורי המתמטיקה, שבהם יש להם ערך מוסף, הוא יעד מרכזי של הפיקוח על המתמטיקה גם 

דע תוכן פדגוגי טכנולוגי בארץ. לאור אלו, ישנה חשיבות לחקור את הגישה היפנית המשלבת י

 פתרון בעיות. דרךבתכנון ההוראה 

קיימים מחקרים מעטים בלבד שבהם נבדק בארצות שונות הפיתוח המקצועי של מורים 

למתמטיקה שהשתתפו במסגרות של הוראה לפי הגישה היפנית והשפעתה על הישגי התלמידים 

אלו נעשו כחקר מקרה, ולא בדקו (. מרביתם של מחקרים Aravena & Caamaño, 2008)למשל, 

עד כה, לא נמצאו מחקרים על  .(Robinson & Leikin, 2012קבוצה גדולה של מורים למתמטיקה )

פיתוח מקצועי של מורים בגישה היפנית וקידום הישגי תלמידיהם בעקבות טיפוח הכוונה עצמית 



לוגיה במסגרת הכשרה ( בקרב מורים ושילוב טכנוSRL - Self-Regulated Learningבלמידה )

 .מקצועית

של מורים  תכנית לפיתוח מקצועיהמטרה הראשונה היא בניית  למחקר זה שתי מטרות.

בהוראה דרך פתרון בעיות בגישה היפנית למתמטיקה במטרה להשביח את שיעורי המתמטיקה 

המטרה (. Self-Regulated Learning - SRLבסביבה טכנולוגית וטיפוח הכוונה עצמית בלמידה )

השנייה היא בדיקת יעילותה של תכנית זו בקרב המורים הן בהיבט של תכנון השיעור והן בביצועו 

 בפועל, והשפעתה על הישגי התלמידים.

בקרב  והערכת הידעשל המורים,  ידע ופרקטיקה בפועלרכישת  היבטים:שלושה מחקר זה בדק 

 התלמידים. 

ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי . 2ות במתמטיקה; . פתרון בעי1של המורים נבדקה ב:  רמת הידע

(Technology Pedagogical Content Knowledge - TPCK) ;3 הכוונה עצמית בלמידה .(SRL) . 

לאמונות בשילוב טכנולוגיה, תוך התייחסות רמת הפרקטיקה נבדקה בתכנון השיעור וביצועו 

  המשתמעות מהתכנון ומהביצוע של השיעור. הפדגוגיות

התלמידים נבדקו משתנים מקבילים: פתרון בעיות מתמטיות, הכוונה עצמית בלמידה בקרב 

 ואמונות פדגוגיות.

במחקר השתתפו מורים למתמטיקה המלמדים בבתי ספר יסודיים בשלוש קבוצות מחקר שנבנו 

 בידוד משתנים:בצורה מדורגת המאפשרת 

פתרון בהוראה דרך  וביצועו תכנון שיעורקבוצה זו נחשפה ל – SRLפתרון בעיות+: 1קבוצת 

 . הכוונה עצמית בלמידהוטיפוח מיומנויות של  טכנולוגיהתוך שילוב  בעיות בגישה היפנית

פתרון בעיות קבוצה זו נחשפה לתכנון שיעור וביצועו בהוראה דרך  – פתרון בעיות :2קבוצה 

 למידה.שימת דגש על הכוונה עצמית ב ללאאך טכנולוגיה, תוך שילוב  בגישה היפנית

 ללאבמתמטיקה,  מטרות התכנית החדשהקבוצה זו נחשפה להוראה על פי  – ביקורת: 3קבוצה 

שימת דגש מפורש על הכוונה עצמית או על שילוב  ללאוהוראה דרך פתרון בעיות בגישה היפנית, 

 טכנולוגיה.

(, כמותית Mixed methodsשבוצע בגישת מחקר משולבת ) מחקר מקיףהוא המחקר הנוכחי 

ואיכותנית, תוך שימוש בכלים הצהרתיים )שאלונים ומבחנים(, הערכה בזמן אמת )תכנון וביצוע( 

 הפרקטיקהלבדיקת  ומחקר עומק(,  = 115N)הידע של המורים בסיוע צילומי וידיאו לבדיקת 

ה(. ( בשילוב טכנולוגיה )שאלת מחקר ראשונN=18שלהם בתכנון ובביצוע של שיעור )קבוצת מיקוד 

(, וכן על N=406במקביל נבדקה ההשפעה של היבטים אלו על כלל התלמידים שהשתתפו במחקר )

בעת פתרון בעיות )שאלת  "חשיבה בקול"( באמצעות ניתוח של N=75) קבוצת מיקוד של תלמידים

 מחקר שנייה(.

התמיכה המפורשת  נמצא תואם לאופיבאופן כללי, מדרג הממצאים על קבוצות המחקר 

הממצאים הבולטים תומכים בחשיבות של הכוונה עצמית בהוראה תוך שילוב ה לקבוצות. שניתנ

טכנולוגיה בגישה היפנית הן בהישגי המורים )ידע ופרקטיקה( והן בדרכי "הפתרון בקול" של 

הפגינו  SRLהמורים המשתייכים לקבוצה פתרון בעיות+התלמידים )קבוצת מיקוד(. נמצא כי 

של בידע  ואה למורים בשתי הקבוצות האחרות )פתרון בעיות וביקורת(שינויים מובהקים בהשו

, במהלך פתרון הבעיה הכוונה עצמיתושל  אסטרטגית פתרון, בידע של פתרון בעיות ברמת הנימוק



 , וכן בתכנון ובביצועבלמידההכוונה עצמית ושל  TPCK–פדגוגי בשילוב טכנולוגי -תוכןשל  ידעוב

להבדלים בין הקבוצה פתרון בעיות ובין  של שיעור על פי הגישה היפנית, ברכיבים שנבדקו. באשר

, בקרב הקבוצה פתרון בעיות בלט בעיקר ההיבט הפרקטי של ביצוע השיעור קבוצת הביקורת

שבאופיו היה מורכב יותר. ממצא זה מצביע שהגישה היפנית טיפחה אלמנטים של הכוונה עצמית 

בקבוצת פתרון בעיות, אם כי בעוצמה פחותה ולא מפורשת. באשר לקבוצת הביקורת,  בלמידה גם

אף היא גילתה שיפורים במספר מדדים בתכנון השיעור, ובהם שימוש במגוון אסטרטגיות וטיפול 

בקשיים שאליהם הייתה חשופה במהלך האימון, אך בקרב המורים בקבוצה זו נמצא קושי בביצוע 

 השיעור.

הפגינו שינויים  SRLבקבוצה פתרון בעיות+נמצא כי המורים בביצוע השיעור,  לעומת זאת,

גבוהים במובהק מהמורים בשתי הקבוצות האחרות, בכל אחד מששת המדדים שהוגדרו במחקר 

אופן הצגת הבעיה, זיהוי צומתי על פי הגישות התיאורטיות שבבסיס תכנית הפיתוח המקצועי: 

 ומד פעיל, שילוב טכנולוגיה בשיעור והאמונות הפדגוגיותהחלטה, טיפול בקשיים, טיפוח ל

 מורים מומחיםהמשתמעות מכך. ממצאים אלו תואמים לממצאים במחקרים קודמים על 

שבו הם משתמשים, ובפרט מורים המפעילים בצורה מיטבית  לארגן ולייצג את ידע התוכןהמטיבים 

 ;Borko, Jacobs, Kohllner, & Swackhamer, 2015; Hattie, 2012שיעורים בגישה היפנית )

Hino, 2015; Isoda, Stephens, Ohara, & Miyakawa, 2007 מורים אלה מציגים את החומר .)

 החדש תוך שהם מקשרים אותו לידע קודם, ולנושאים אחרים שנלמדו. 

התלמידים )כפי שנבדקו בשאלונים( נמצא בתום המחקר הבדל מובהק כלל באשר להישגי 

. ( לעומת קבוצת פתרון הבעיותSRL) פתרון בעיות+ הקבוצה המשולבתפתרון לטובת בנכונות ה

של התלמידים )קבוצת מיקוד(, נמצא כי מידת נכונות התשובה של התלמידים  בתהליכי פתרון בקול

נמצא יתרון לשתי לאחר ההתערבות בקרב שלוש הקבוצות הייתה גבוהה מזו שלפני ההתערבות. 

במדדי  בהשוואה לקבוצת הביקורת ופתרון בעיות( SRL)פתרון בעיות+נית קבוצות של הגישה היפ

( על פני שתי SRL)פתרון בעיות+ לקבוצה המשולבתויתרון רמת האסטרטגיה של פתרון הבעיה, 

במהלך הפתרון בקול וכן, ברמת ההכוונה העצמית  הקבוצות האחרות )פתרון בעיות וביקורת(

 ברמת האמונות במרכוז הלמידה בלומד פעיל ויוזם. 

 למחקר תרומה במספר תחומים: 

, הוא מציע מודל לפיתוח מקצועי המשלב בין גישות תיאורטיות שונות בתחום התיאורטי

של למידה בשילוב טכנולוגיה  האינטגרטיביתדרך פתרון בעיות, הגישה  היפניתהגישה : להוראה

(TPCK)  ההכוונה עצמיתוגישת ( בלמידהSRL) במחקר מקיף. בדיקת השילוב של שלוש הגישות 

ערך בעל  חידוש מחקריהוא  בידוד משתנים,אחד, ובניית תכניות התערבות תואמות המאפשרות 

 להבנת התנאים המיטביים להוראה בגישה היפנית. מוסף

, בשיטות מחקר משולבות, המחקר פורש ממצאים רבים ומגוונים שנותחו בתחום המתודולוגי

בתחום  למקבלי החלטות ולחוקרים עתידייםיכולות לתרום  מסקנותיוכמותיות ואיכותניות, ו

ושל בגישה היפנית  תכנון שיעורמהימנים לבחינה של  דרכי הערכה ומחווניםהנחקר. המחקר מציע 

תוח המקצועי של מורים במתמטיקה, כל זאת על בסיס המשגות בפועל, כחלק מהפי הערכת הביצוע

ותאוריות שתוקפו במחקר. בכך, המחקר מחזק מגמות עדכניות בנוגע לחשיבות דרכי הערכה של 



תהליכי למידה והוראה גלויים וסמויים בו זמנית בזמן אמת הן אצל מורים בביצוע שיעור והן אצל 

 .(;Azevedo, 2014; Kramarski, in press)תלמידים בעזרת "פתרון בקול" 

נוסף למודל התיאורטי של הפיתוח המקצועי, דרכים ליישומו , המחקר מציע בתחום הפרקטי

שהוכחו כיעילות  שאלות עצמיותבסביבה טכנולוגית בסיוע הכוונה עצמית בלמידה באמצעות 

 ואף במחקר זה. Mevarech & Kramarski, 2014)במחקרים קודמים  )כגון, 

 

 


