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 תקציר 

שאנו מתוכננות הפעולות לרגשות ולתייחסת למחשבות, ( מSRL) הכוונה עצמית בלמידה

ההגדרה האופרטיבית  (.Boekaerts, 1999; Schraw, 2006) למידהבכדי להשיג מטרות יוצרים 

קוגניטיביים -מטההטיביים, יקוגנלמרכיבים המתייחסת לשלושה מרכיבים:   SRLשל

לחנך לומדים להכוונה עצמית בלמידה יש לצייד את  כדי .(Boekaerts, 1999מוטיבציוניים )הו

את ידע פדגוגי כולל  לומדים להכוונה עצמית בלמידה.ח להם לטפשיסייע  פדגוגי המורים בידע

יהיה הוא ש כדיומנסחים את נושא הלימוד  , מדגימים, מסבירים, מפרשיםבהן מייצגיםשהדרכים 

תאורטי פדגוגי חסר ידע מורים לבפועל מעידים כי חקרים מ. (Shulman, 1986) מובן לאחרים

 & Diagnath Van-Ewijk, Buttner) עצמית בלמידהההכוונה את המטפחת ההוראה בפרקטי ו

Klieme, 2010.)  

ישירה כוללת הוראה  .עקיפהו הישירבהוראה  למידהב הכוונה עצמית  המורה יכול לטפח 

מוטיבציוניות הקוגניטיביות ו-מטההטיביות, יקוגנה לאסטרטגיות תהמתייחסואמירות מפורשות 

הכוונה מאפשרת הסביבת למידה מעצימה  . הוראה עקיפה מזמנתהלמידה -בתהליך הנעשות 

פעילות הלומד  :( ארבעה מרכיבים2005ועמיתיו )  De-Corteכוללת על פיהיא ו ,עצמית בלמידה

קישור הנושא הנלמד  - ית הלמידההבני ,למידה עצמאית, ויחסי גומלין בין הלומד לסביבתו

  וקשר בין הנושאים הנלמדים. יוםמרלוונטיות לחיי היווקודמים הידע הלמרכיבי 

ידע את הטפח ל כדיבסיטואציות פדגוגיות מצולמות  תמשתשמלאחרונה פותחה מתודה ה

 ,Blomberg, Sturmer & Seidel, 2011; Borko, Koellner & Jacobsמורים )הפדגוגי של ה

2014; Seidel, Blomberg & Renkl, 2013).  במחקרים שנעשו בארץ מתודה זו נמצאה יעילה

 Blombg, et al., 2011; Borko, et al., 2014; Santagataובעולם ) (2009רובינזון,  ;2007)אייזנמן, 

& Guarino, 2011) . 

ות את המדגישפדגוגיות מצולמות  תניתוח סיטואציו כיצד משפיעבחן  הנוכחימחקר ה

במחקר השתתפו מורים. הפדגוגי של הידע המתמטיקה על העצמית בלמידה בשיעורי ההכוונה ה

כל הקבוצות שחולקו לארבע קבוצות.  הארץמורים למתמטיקה מבתי ספר יסודיים במרכז  167

בניתוח הסיטואציות  השידגהבוצה אך כל ק ,בכיתה סביבת למידה מעצימהניתחו את ההיבטים של 

 של הכוונה עצמית בלמידה:  אסטרטגיות שונות הפדגוגיות



  קבוצת , זו הייתה בגישה המסורתית מתמטי-בניתוח ידע פדגוגי התמקדה אקבוצה

  ,ביקורתה

 מוטיבציוניות אסטרטגיות הוראה שלבומתמטי -בניתוח ידע פדגוגי התמקדה קבוצה ב, 

   קוגניטיביות  אסטרטגיות לשובהוראה  מתמטי-בניתוח ידע פדגוגי התמקדה גקבוצה

  קוגניטיביות-ומטה

 עצמית ההכוונה הכל רכיבי הוראה של בומתמטי -בניתוח ידע פדגוגי התמקדה דקבוצה ו

  . בלמידה

סיטואציות הניתוח את  הבודקים שאלוניםלאחריה הועברו ובתחילת ההתערבות 

ם מכל קבוצה מורי 10שיעור. המערכי  תכנוןאת למידה ו-הוראההתפיסות את כתובות, הפדגוגיות ה

 The) תוכנה ממוחשבת בעזרת. השיעורים המוסרטים נותחו ולאחריה צולמו לפני ההתערבות

Noldus Observer XT11 )  בנוסף, כדי לבדוק כיצד  ת פעולות המורה.א מדויקלמדוד בשאפשרה

 עצמית של התלמידיםההכוונה הנבדקו  ,השפיעו על תלמידיהם בקבוצות השונות המורים

 . ואחריה לפני ההתערבות הלימודייםוהישגיהם 

ניתוחי  ,עליהם ענו המוריםשהניתוחים הסטטיסטיים כללו מדידות חוזרות של השאלונים 

ניתוחים סטטיסטיים דומים בין המשתנים הבלתי תלויים. שמתאמים האותם לימדו ושהשיעורים 

 הופעלו על התלמידים והישגיהם. 

 המחקר: ותוצאות  תהשערו

הוראת  בכמות ובאופן ,יימצאו הבדלים בסוגהראשונה התייחסה לכך שהשערת המחקר  .1

שניתן על פי הדגש  קבוצות המחקר בארבעמורים  אצללמידה בעצמית הכוונה לאסטרטגיות ה

המורים למגוון נחשפו בה שקבוצה ב. תוצאות המחקר מעידות כי SRL-ה מרכיבילבקבוצות 

המורים את האסטרטגיות של לימדו  (,קבוצה ד) האסטרטגיות של הכוונה עצמית בלמידה

המורים לאסטרטגיות נחשפו בה שמפורש. בקבוצה בעצמית בכמות הגדולה ביותר וההכוונה ה

במפורש אלו האסטרטגיות את ההמורים רק לימדו  ,קוגניטיביות )קבוצה ג(-קוגניטיביות ומטה

לאסטרטגיות רק ים המורנחשפו בה שבקבוצה . והתעלמו מהאסטרטגיות המוטיבציוניות

ובקבוצה  במפורש המוטיבציוניותהמורים את האסטרטגיות לימדו מוטיבציוניות )קבוצה ב(, 

לזהות אפשר  בדרך המסורתית. לימדום הבה המורים לא נחשפו להכוונה עצמית בלמידה, ש



-קבוצות ג ודגשים דומים בבמוטיבציה ושעסקו ד -דגשי הוראת אסטרטגיות זהים בקבוצות ב ו

 קוגניציה. -במטהבקוגניציה ושעסקו  ד

של המורים  ידההלמ תסביבארגון ב מצאוייש הבדליםלהתייחסה השערת המחקר השנייה   .2

סביבת למידה עשירה השתמשה במעידים כי קבוצה ד  ממצאי המחקר. מארבע קבוצות המחקר

צות אחרות לעומת קבו הוראה בפועל(באישי והאיון ירבשיעור, המערך ב) יותר בכל כלי המחקר

נמצא , אך לא (שיעורהמערכי באיון וירבכלים הצהרתיים )תה עשירה ביסביבת הלמידה הי בהןש

מפורשת של להוראה . ממצא זה מעיד על קשר הדוק בין סביבת הלמידה הוראה בפועלכך ב

 עצמית בלמידה. ההכוונה האסטרטגיות 

איון עם יברשהתבטא ר )כפי בניתוח השיעויימצאו הבדלים כי  ההשערת המחקר השלישית גרס .3

כך הוראה בפועל ובארגון סביבת הלמידה בין ארבע הקבוצות. ב שיעור,התכנון בהמורים(, 

 ,טיפוח הכוונה עצמית בלמידה יהיה הגבוה ביותר תהיה קבוצה דעל בה הדגש ששהקבוצה 

 .אה ובמידה הנמוכה ביותר תהיה קבוצ באחריהם קבוצה  ,קבוצה גבמידה פחותה יותר בקרב 

במוטיבציה שעסקו ד -לזהות דגשי הוראת אסטרטגיות זהים בקבוצות ב ואפשר כמו כן, 

 ההשערה אומתה. מכאן שקוגניציה. -במטהשעסקו ד -קבוצות ג ובו

השערה רביעית עסקה בתפיסות ההוראה של המורים ובשינוי שיימצא בין תפיסותיהם לפני  .4

 ,למידה-הוראהבאופן ניכר את תפיסות ה םשינו המוריד קבוצה ב. נמצא כי אחריולו המחקר

 .  ר הקבוצותשאבשלעומת המורים  יותר קונסטרוקטיביסטיים היובקבוצה זו שמורים כלומר ה

יימצאו בין מרכיבי הידע המקצועי של המורים: ש חיובייםהשערה נוספת עסקה בקשרים ה .5

טרוקטיביסטיות, קונסהלמידה היסות תפבשיעור, התכנון ב, סיטואציות פדגוגיותניתוח ב

מטפחת הלמידה הארגון סביבת בעצמית בלמידה וההכוונה הבפועל של אסטרטגיות וראה בה

 נמצאו קשרים חיוביים. קבוצות המחקר.  בארבעהכוונה עצמית בלמידה 

קבוצות ארבע מורים מהבהישגי הלומדים של שיימצאו הבדלים התייחסה ל אחרונהההשערה ה .6

התלמידים, בשאלונים ובראיונות האישיים מהגבוה ביותר עד  המחקר. השינוי בהישגים בקרב

ההשערה מכאן שד, קבוצה ג, קבוצה ב ולבסוף קבוצה א. קבוצה בסדר הזה: מצא נלנמוך ביותר 

 ה. ששאו

הכוונה המדגישים פיתוח ידע פדגוגי של מורים ממצאי המחקר היא ששעלתה מהמסקנה המרכזית 

. ידע זה התבטא בתכנון הפדגוגי של המוריםאת הידע  משפרעצמית בלמידה על כל מרכיביה 



למידה שלהם. -שיעורים, הוראה בפועל, וניתוח סיטואציות פדגוגיות כתובות, ובתפיסות ההוראה

בנוסף, הישגי הלומדים והשימוש של התלמידים באסטרטגיות הכוונה עצמית בלמידה היו גבוהים 

 הכוונה עצמית בלמידה.  יותר בקבוצה שקיבלה הכוונה לכל המרכיבים של

 

 


