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 תקציר

 עלו ההישגים על שיפורתרון משוואות במתמטיקה הוראת פדרך השפעת מחקר זה בדק את 

 שלוש שיטות הוראה מכוונות חשיבה:על פי יבת הביניים, המוטיבציה ללמידה של תלמידים בחט

Carpenter, ; ב1991א, 1991סקמפ, ) (relational thinking) רלציוניתחשיבה הוראה בדרך של 

; Skemp, 1976, 2005Levi, Franke, & Zeringue), והוראה בדרך ייצוגית-רב הוראה בדרך 

על פי הנחת המחקר, סוג החשיבה העומד בבסיס הוראת המשוואות צפוי להשפיע על  .תאלגוריתמי

 ההישגים והמוטיבציה.

בתכנית הלימודים של כל תלמיד ותלמיד מרכזי וחשוב  מקצועהמתמטיקה הינו  מקצוע 

ובעולם. הצורך בשינוי בהוראת המדעים והמתמטיקה העסיק את האגודה  ישראלבמערכת החינוך ב

 ,British Association for American Studiesהבריטית למדעים כבר לפני מאה וחמישים שנה )

[BAAS], 1864 התייחסותה לנושא התבטאה בהבנת התהליכים המדעיים וחשיבותם לחיי .)

הפוליטיים, תוך הדגשה של שיטות הוראה וניתוח היומיום להיבטים הכלכליים, החברתיים ו

 תהליכים.

עדות לבדיקת לימודי המתמטיקה ונעשו ומונו בארצות מערביות רבות ו 90-החל משנות ה 

מאמצים לשפר את ההישגים תוך חיפוש אחר אמצעים, שיסייעו להגברת המוטיבציה ללמידה, 

 National Council ofל התלמידים )תחושת הכישלון וישפרו את ההבנה המתמטית ש צמצמו אתי

Teachers of Mathematics [NCTM], 2000 במהלך השנים האחרונות חלו שינויים בתוכניות .)

 , כמו בעולם כולו. בישראלהלימודים במתמטיקה 

 לימודייםם תכני באותם עיסוק דרך ההוראה המומלצת על ידי משרד החינוך היא 

 לעסוק במקום. מידע העברת ולא ידע הבניית המדגישות אבל בשיטות הוראה ,ממילא הנלמדים

ת ברמו אלה בתכנים לעסוק מומלץ ,שינון בעיקר הדורשות נמוכותברמות קוגנטיביות  בתכנים

שיטת לימוד גבוה.  מסדר חשיבה אסטרטגיות הפעלה של גבוהות הדורשות קוגניטיביות

 .(Swartz & Parks, 1994) "גישה המשלבתה" נקראתאסטרטגיות חשיבה דרך תכני ההוראה 

מהווה המשך לתכנית בית הספר היסודי, ויחד עם זאת מציעה מעבר בחטיבת הביניים התכנית 

כן, מהווה תשתית להמשך לימודי המתמטיקה -ברור לדרכי חשיבה מתמטיות מתקדמות יותר. כמו

 (.2010חשיבה )משרד החינוך, בחטיבה העליונה הן מבחינת הנושאים והן מבחינת דרכי ה



בתוכנית הלימודים במתמטיקה נושא "פתרון משוואות" תופס מקום מרכזי כבסיס להבנת   

 .מתמטיקה מתקדמת יותר, ועל כן יש חשיבות רבה בהקנייתו בצורה יעילה ביותר

 ולהעמקת החשיבה נקודות המבט שלהם להרחבתהזדמנויות  תלמידיםללתת  המטרה היא 

ה לפתח בתלמידים מוטיבצי, כמו כן, שהשגיהם יהיו גבוהיםוההבנה המתמטית, ולהביא לכך 

המאמצים הדרושים לפיתוח וליישום המיומנויות והידע  יקדישו את על מנת שהתלמידיםללמידה, 

שלמידה  מחקרים מראים .יפתחו מחויבות ארוכת טווח ללמידהו מתוך מניעים פנימיים שלהם

 בהישגים לשיפורומביאה , את המוטיבציה ללמידה מגבירה ב תהליכי חשיבהמתוך הבנה בשילו

(Beyer, 2001; Flavian, 2002, 2005). בדרך  הוראת פתרון משוואותש במחקר זה אנו מניחים

 מכוונת חשיבה תשפיע לחיוב על המוטיבציה ועל ההישגים.

ההוראה על את ההשפעה של  לבדוק על מנת שניתן יהיה לבחור בדרך ההוראה המיטבית יש

כיתות ז' משמונה  תלמידים 141השתתפו נבנה מערך מחקר שבו . לצורך כך, השיטות השונותפי 

לימדו  קבוצהבכל הכיתות חולקו לארבע קבוצות בנות שתי כיתות. . במרכז הארץ בארבעה בתי ספר

מורים ומורות  שמונהסך הכל השתתפו במחקר בבדרך שונה. נושא המשוואות  את המורים

דרכי ההוראה מ באחת המוריםבשלוש קבוצות לימדו מורה אחר. לימד , בכל כיתה למתמטיקה

ללא על פי ספר הלימוד  המוריםמדו יובה ל והקבוצה הרביעית הייתה קבוצת ביקורתשנחקרו 

 , על פי החלוקה הבאה:התערבות

מתמטי רלציוני, כלומר, המללה הרלציונית המתמקדת בשיח  דרך ההוראה בשיטה :1 פרקבוצה מס

מערכות , ויצירה וגילוי של הקשרים והזיקות, של מושגים ועקרונות תוך פענוח ההגיון שמאחוריהם

  (.N=33) הכללים

במגוון ייצוגים לתופעות ומצבים שונים, ייצוגים השיטה הרב ייצוגית המתמקדת  :2 פרקבוצה מס

ם וייצוגים בשפת סמלים. היכולת לבצע את המעברים מילוליים, ייצוגים מספריים, ייצוגים גרפיי

 (.N=41) ביניהם, וניצול כוחם בפעילות האלגברית

פרוצדורות מתמטיות ת השיטתית, שהיא שימוש באלגוריתמיהשיטה ה :3 פרקבוצה מס

 (.N=34)כלליות נוסחאות וב

 שיטהלמידה בבשיטות המקובלות,  לימודהוראה על פי ספר ה -קבוצת הביקורת  :4 פרקבוצה מס

 (.N=33)לא מובחנת 

המורים הינם בעלי תעודת הוראה במתמטיקה עם ממוצע וותק בהוראת המתמטיקה של כל 

ההדרכה כללה מערכי שיעור מפורטים ודפי עבודה , המורים קיבלו הדרכה לשיטת ההוראהשנים.  9



. על מנת "שפת החשיבה"(להלן ) התלמידיםמומלצים, וכן, הנחיות לכתיבה על הלוח ולשיח עם 

שיעורים גם לוודא שההוראה ברובה היתה מבוססת שיטת הוראה אחת, ההתערבות כללה 

 .ן, תצפיות במוריםוכההתערבות,  בקבוצותהעבירה  שהחוקרת

נושא המשוואות. המחקר  בתקופה שבה נלמד דתשע״ המחקר נערך במהלך שנת הלימודים 

בנוסף וטיבציה, ושאלוני מ הועברו למורים ולתלמידים לפני ההתערבות נמשך כחודשיים וחצי.

הועברו ההתערבות  לאחר .לבדיקת רמת הידע שלהם מבחן ידע מתמטי מקדים הועבר לתלמידים

הליך בדיקת השערות המחקר והעיבודים  .שאלוני מוטיבציה ומבחן ידע מתמטי מסכם לתלמידים

 . (SPSS Version 21) סטטיסטיתתוכנה באמצעות  וסטיים בוצעהסטטי

על ההישגים ועל המוטיבציה של  הנבדלות של שיטות ההוראה במחקר נבדקו ההשפעות 

 : מחקר השערותנבדקו ארבע  התלמידים.

המחקר בהישגים במבחן הידע התייחסה להבדלים בין קבוצות  הראשונה השערת המחקר

לוב תהליכי למידה מתוך הבנה בשיש מחקרים קודמים מלמדיםכתוצאה מההתערבות. המתמטי 

 ,Beyer, 2001; Kramarski, Weiss, & Kololshi-Minsker) יםתלמידחשיבה, תורמת להישגי 

מהישגי  יםהישגי התלמידים בקבוצות ההתערבות יהיו גבוהש השערת המחקר הייתה ,לכן( ו2010

, עקב קבוצות ההתערבותההבדלים בין כיוון לא ניתן היה לשער את  .התלמידים בקבוצת הביקורת

קבוצות ב ו הבדלים מובהקים בהישגי התלמידיםנמצאלפי ממצאי המחקר  .העדר ספרות תומכת

היו  תהרב ייצוגי מידים בקבוצה שלמדה בדרך ההוראהלהת הישגיכאשר השונות, המחקר 

 .לעומת הישגי התלמידים בקבוצות האחרות הגבוהים ביותר

המוטיבציה  מידתהבדלים בין קבוצות המחקר בהתייחסה ל השניה השערת המחקר 

למידה מתוך הבנה בשילוב תהליכי חשיבה, תורמת מחקרים מלמדים ש. מתמטיקה מידתלל

 (,Flavian, 2002, 2005; 2016, [ראמ"ההרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ]) למוטיבציה

בקבוצות ההתערבות תהיה  שהמוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים השערת המחקר הייתהולכן 

כיוון לא ניתן היה לשער את  .הביקורתבקבוצת  המוטיבציה ללמידה בקרב התלמידיםמגבוהה 

כי לא קיים הבדל מובהק  נמצא בפועל ., עקב העדר ספרות תומכתההבדלים בין קבוצות ההתערבות

בקרב קבוצות המחקר במידת המוטיבציה לאחר ההתערבות. בבדיקה לפי גורמים, נמצא כי בין 

היתה תלמידים המשתייכים לקבוצת הרב ייצוגי  מידת השליטה על המטרה לאחר ההתערבות 

 ממידת השליטה על המטרה לפני ההתערבות. באופן מובהקגבוהה 



מוטיבציה ין הישגים. בללמידה לקשר בין מוטיבציה התייחסה ל השלישית השערת המחקר

כי קיים הראו  מחקרים. (2002היא כוח מניע, המכוון להשקעת מאמץ גופני, שכלי ונפשי )בר חיים, 

 ,Linnenbring & Pintrich; 1999; פוטרמן, 2001עשור, )חיובי בין מוטיבציה לבין הישגים  קשר

בין הישגים גם במחקר חיובי בין מוטיבציה ל קשר שיימצא הייתה השערת המחקרלכן , (2002

קיים קשר בין רמת  ,שהוזכרו למחקרים קודמיםבדומה כי  ממצאי המחקר הראו .הנוכחי

ככל כך ש בותהמוטיבציה של כלל התלמידים לבין הישגיהם במבחן הידע המתמטי לאחר ההתער

  גבוהים יותר. התלמידים היו גבוהה יותר כך הישגיהייתה  ללמידה המוטיבציה שרמת

המורים לבין של להוראה  המוטיבציה רמתקשר בין התייחסה ל הרביעית השערת המחקר 

מורים של להוראה בוהה מוטיבציה גש מחקרים מראים. התלמידיםהמוטיבציה ללמידה של  רמת

השערת המחקר הייתה  .(Budden, 2009)תלמידים אצל ללמידה מוטיבציה גבוהה ל תורמת

 רק תחושת המסוגלות העצמיתמממצאי המחקר עולה כי שיימצא קשר כזה גם במחקר הנוכחי. 

א גורם משפיע באופן מובהק על המוטיבציה ללמידה אחד ממרכיבי המוטיבציה להוראה, הי אישה

 םקשר חיובי מובהק בין מדד המסוגלות העצמית של המוריקיים אצל תלמידים. לפי הממצאים 

רמת המוטיבציה ללמידה של התלמידים באופן שככל שתחושת המסוגלות העצמית של בין ל

רמת המוטיבציה ללמידה של התלמידים גבוהה יותר. ממצאים אלו תומכים  ,המורים גבוהה יותר

במחקרים קודמים שמראים שתחושת מסוגלות עצמית גבוהה של מורים מנבאת מוטיבציה גבוהה 

 ,Martin, Sass, & Schmitt, 2012; Thoonen, Sleegers, Peetsma)                 התלמידים        של

& Oort , 2011). 

התכנית החדשה במתמטיקה שמה לה כיעד מרכזי את נושא פיתוח החשיבה , לסיכום 

וההבנה המתמטית, כמטרות בפני עצמן וכן כדרך להשגת מוטיבציה גבוהה והישגים גבוהים בקרב 

 הנוכחי:המחקר תרומתו של  .(2016ראמ"ה, )התלמידים 

ומערכי שיעורים ופיתוח דרכי הוראה ש שיטות הוראה מכוונות חשיבה הגדרת שלו .1

הוראת לתכנית הלימודים בנושא לפי שיטות אלו באופן שיאפשר החלת שיטות אלו 

 .נושאים אחרים במתמטיקהוב המשוואות

הוראת נושא בת המחקר ובוצקעבור  הישגי התלמידים ומוטיבציה ללמידהבדיקת  .2

 . המיטביתאת מטרות ההוראה בצורה  לממשניתן בה דרך ה ובחינתהמשוואות, 

 הקשר בין מוטיבציה להישגים ובין מוטיבצית המורים למוטיבצית התלמידיםבדיקת  .3

 .בהוראת נושא המשוואות



ההשלכות החינוכיות הנובעות מממצאי מחקר זה מתקשרות לצורך בפיתוח תכניות לימודים 

, וכן לצורך בטיפוח תחושת המסוגלות חשיבהלתלמידי חטיבת הביניים אשר יעודדו הוראה מכוונת 

. על פי ממצאי המחקר העצמית של המורים הנמצאת בקשר ישיר עם מוטיבציית התלמידים

בסביבה רב ייצוגית, תוך חשיפה לייצוגים מגוונים בפתרון  תהיהההמלצה היא שההוראה 

  , ובהמשך בלימודי האלגברה בכלל.משוואות

 


