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 עצמית   הכוונה  טיפוח מודל

 1במתמטיקה   מילוליות  בעיות בפתרון הישגים   להעלאת

 

 מינסקר -קולושי ענבל

 אילן בר אוניברסיטת ,לחינוך הדתית האקדמית המכללה שאנן,

 תקציר 

  על  המשפיעים  יםמשתנה אודות  על  יישומי-תאורטי  מודל  ןבחש  מחקר  יוצג  זה  במאמר

  הכוונה ה  טיפוח  באמצעות  במתמטיקה  מילוליות  בעיות  בפתרון  הישגים  העלאת

  הכוונה   טיפוח  עצמית:  הכוונה  תאוריות  על  מושתת  המודל  יסודי.  תלמידי  של  עצמיתה

   .SDT הרגשית המוטיבציה טיפוח עם שילובב SRL בלמידה עצמית

  לשתי  שנחשפו  אחד,  יסודי  ספר-מבית  ו' -א'  בכיתות   תלמידים  737  השתתפו   במחקר
 במתמטיקה. מילוליות בעיות פתרון במהלך ,SDT-ו  SRLעצמית: הכוונה ותתאורי

 שילוב   של  החשיבות  והם  החינוך  לשדה  וחידושו  ייחודו  את   מדגישים  המחקר   ממצאי

  רגשיים -המוטיבציוניים  המרכיבים  צדל  קוגניטיביים-מטהו  הקוגניטיביים  המרכיבים

  על   בתורה  משפיעה ה  , הלמידה  בתהליך  השלמה  העצמית  ההכוונה  טיפוח   שםל

   במתמטיקה. מילוליות בעיות בפתרון םגיהישה

 אנשי לו  מוריםל  אפשרהמ  יישומי,-יתאורטה  המודל  בבחינת  היא  המחקר  של  תרומתו

  את   המטפחת  היסודי  הספר  בבית  למידה  בסביבות   התערבות  תוכנית  להפעיל  חינוך

 שלהם   הרגשית  מוטיבציהה  טיפוח  עם  שילובב  ( skills)  הצעירים  התלמידים  יכולות

(will,) לימודיים. הישגים העלאתל  

 בעיות   ;SDT  עצמית  הכוונה  יתתאורי  ;SRL  בלמידה  עצמית  הכוונה מפתח: מילות
 .במתמטיקה מילוליות

 

בר .1 באוניברסיטת  שבוצעה  הדוקטור  עבודת  מתוך  תוצר  הוא  זה  ברכה -מאמר  פרופ'  של  בהנחייתה  אילן, 

 . קרמרסקי



 

 בהכנה  9גיליון   –מתמטי   בחינוך עת מחקר ועיון בכת
 חינוך המכללה האקדמית הדתית ל –בהוצאת שאנן 

2 

 מבוא

-רב  ודלמ  היא  (SRL – Self-Regulated Learning)  בלמידה  העצמית  ההכוונה  יתתאורי
  קוגניציה,   יבים במרכ   למידה  תהליכי  בהכוונת   תלמידים  של  הפעיל   התפקיד   את  המדגיש  ממדי 

  הישגים  להעלאת  תורמת  ובכך  (Zimmerman, 2000)  ללמידה  ומוטיבציה  קוגניציה-מטה

   .(Kramarski, 2018 ) בפרט ובמתמטיקה בכלל  לימודיים

  מיומנות   טיפוח  על  דגש  השמה   בלמידה  עצמית  בהכוונה  מתמקדים  המחקרים  מרבית

  כי   נראה   האחרונות   בשנים  אולם   . (skills)  הפתרון   בתהליך   קוגניטיבית -מטהו  קוגניטיבית 
  גם   גלותל  התלמידים  על  אלא  ,תלמידיםה  הישגי  לקידום  מספיק  אינו  בלבד  המיומנויות  טיפוח

 SDT – Self-Determination)  העצמית  ההכוונה  יתתאורי  (.will)  ללמידה  רגשית-מוטיבציה

Theory)   הלמידה   בסביבת   התלמידים   של   רגשי-המוטיבציוני  התחום  חשיבות  את   מדגישה  
  ויכולת   שייכות  אוטונומיה,  הבסיסיים:  הפסיכולוגיים  הצרכים  טיפוח  באמצעות  שלהם,

(Kramarski et al., 2010; Ryan & Deci, 2000.)  ההוראה   לטיפוח  מיטביים   במודלים  כן  על  
-מוטיבציוניים  מרכיבים  צד ל  קוגניטיביים -מטהו  קוגניטיביים   מרכיבים   לשלב   יש   בכיתה 

  רגשיים.

  עצמית   להכוונה   ות תאוריה  את   המשלב   מודל   בחינת   היא   זה  במאמר   המוצג  המחקר  ת ייחודיו

(SRL  ו-SDT)  בעיות  פתרון  בעת   ההישגים  של  להעלאה   המשולב   המודל   תרומת   ינתובח  
   .במתמטיקה מילוליות 

   י תאורט רקע

 במתמטיקה  מילוליות בעיות

  התרבות  נוך,החי  משרד  למשל,)  היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים  תוכניות
  במתמטיקה,  המרכזיים  הנושאים  כאחד   הבעיות  פתרון  את  מדגישות  (2006  והספורט,

-OECD  ;2014  )הרשקוביץ,  המתמטי  לעולם  המציאות  עולם  בין  מקשרות  שהן  כיוון

PISA, 2013.)  בעיות  פתרון  נושא  (problem solving)  הלימודים   תוכניתב  מופיע 
 National Council of Teachers of)  יקהלמתמט  למורים  הארצית  המועצה  שפרסמה

Mathematics [NCTM], 2006)  סטנדרט   המתמטי  הידע  בהבניית  וחשוב  ותיהמ  כנדבך(  
גבוה    (Content Standard  תוכן מסדר  חשיבה   Process  תהליך  )סטנדרטפיתוח 

Standard)  התוכנית,  פי  על  .י"ב  כיתה  לסיום  ועד  הילדים  מגן  החל  תלמידים  בקרב 
 פתרון  באמצעות  חדש  מתמטי  ידע  לבנות  )א(  :צריכים  תלמידים  וריהםמ  בעזרת
  ליישם  )ג( אחרים; בתחומים במתמטיקה  מהעיסוק הצומחות בעיות לפתור )ב( בעיות;
 בעיות   פתרון  של  התהליך  את  לשקף  )ד(  בעיות;  לפתרון  אסטרטגיות  של  מגוון  ולאמץ

  ויש   הלימודים  תוכנית  של  מבודד  חלק  לא  הוא  בעיות  פתרון  כךלפי  ולשפרו.  מתמטיות
  הספר  לבית  במתמטיקה   הלימודים  תוכנית  גם  התוכן.  של  הסטנדרטים  בכל  לשלבו

 של  החשיבות  את  מדגישה  (2006  והספורט,  התרבות  החינוך,  )משרד  בישראל  היסודי
 בעיות   פתרון  צורךל  אותם  וליישם  אחרים  ידע  ולתחומי  לסביבה  פריםמס  קישור

  היכולת   את  לתלמידים  להקנות  מהרצון  נובע  בבעיות  השימוש  במתמטיקה.  מילוליות
  אחרים  ידע  בתחומי  שונים,  ובמצבים  בהקשרים  שלמדו  המתמטיים  בכלים  להשתמש

   יום.-היום ובחיי
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 ידע,  מחוסר  רק  נובעים  אינם   בעיות  בפתרון  רבים  תלמידים  של  קשיים  חוקרים,  לדעת
 קוגניטיביות-מטהו  יביותקוגניט  מיומנויות  של  עצמית  בהכוונה  בשימוש  מקשיים  אלא

 Mullis et)  הפתרון  שלבי  בכל  ביטוי  לידי  הבאות  רגשיות,-מוטיבציוניות  מיומנויותו

al., 2016.)  מרבית   בקרב  מאליהן  מתרחשות  אינן  אלו  מיומנויות  כי  סבורים  חוקרים  
 ולהתפתח  להיבנות  צריכות  הן  אלא  במתמטיקה,  שונים  הישגים  בעלי  התלמידים

  (.Mega et al., 2014) והדגמה הכוונה מצעותבא הלמידה בסביבת

 עצמית  הכוונה  לטיפוח  הנוכחי  מחקרב  שהועברה  ההתערבות  תוכנית   תתואר  כךלפי
 בעיות  פתרון  בעת  רגשית-מוטיבציונית  עצמית  הכוונהו  קוגניטיבית-מטהו  קוגניטיבית

 .מתמטיקה מילוליות

  ת עצמי  הכוונה  ותתאורי  על  המתבססות  למידה   סביבות  טיפוח

SRL ו-SDT   

 הגדרה  – למידה סביבת

  הלמידה   התפתחות  על  והשפעתה  הפרט  ובין  הלימודית  הסביבה  שבין  האינטראקציה
  בנדורה   רבים.  חוקרים  אליהם  המושכים  בחינוך,  מפתח  נושאי  הם  תלמידים  של

(Bandura, 1986,)  וגורמים   קוגניציה  ובין  סביבהו  התנהגות  בין  האינטראקציה  כי  ציין  
  האדם.   התנהגות  לע  משפיעיםה  הם  זה,  על  זה  כיוונים  בשני  הפועלים  אישיותיים

 זאת.  אינטראקציה  המתאר (Bandura, 1986) בנדורה של המודל מוצג 1 בתרשים

   בנדורה  של  החברתית  הלמידה תאוריית מודל  : 1 תרשים
(Bandura, 1986 ) 

  סביבה,   –  אלהמ  אחד  כל  ,(Bandura, 1986)  החברתית  הלמידה  לתיאור  המודל  פי   על
 הגורמים   על  בזמן   בו  בהכרח  משפיע  ואינ  –  אישיותיים  וגורמים  קוגניציה  התנהגות,
  התלמיד  תפיסת  זה.  על  זה  להשפיע  כדי  בזמן  וב  להתרחש  צריכים  אינם  והם  האחרים,

  שהאדם   אףש  להכרה  קשורה  ספציפי",  "הקשר  קרובות  תיםילע  המכונה  סביבתו,  את
  כישורים   כמו  מיומנויות  חופית  )כלומר  פיותספצי  "יכולות"  במגוון  להחזיק  יכול

  )למשל   המשימה  תכונות  או  המשימה  סוג  החברתית,  או  יתזהפי  הסביבה  ,חברתיים(
  התלמיד של המיומנויות  על או הנבחרת  המיומנות על קרובות תיםילע משפיעים קושי(
   (.Bandura, 1986) בכלל

   התנהגות
Behavior 

 סביבה 

Environment 

 קוגניציה  
 וגורמים אישיותיים 

Cognition/Person 
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  הוראה  סביבות  על  והחיצוני  החברתי  ההקשר  תהשפע  נבדקה  האחרונות  בשנים
 צדל  אקדמיות  מיומנויות  טיפוח  הכוללים  סביבתיים  תנאים  כי  נמצא  מתמטיות.

  הישגיהם   על  משפיעים  הלומדים  של  רגשיות-מוטיבציוניות  מיומנויות  טיפוח
   (.Kramarski & Michalsky, 2015; Peeters et al., 2013) במתמטיקה

  הלמידה   בסביבת  אלו   מיומנויות  לטפח  אפשר  כיצד  השאלה:  אפוא  נשאלת
  במתמטיקה? תלמידים של ההישגים את להעלות  וכך  המתמטית, 

   מתמטיקה  בשיעורי SDT +SRL המטפחת משולבת למידה סביבת

  שבו   ומעגלי  דינמי  ,מורכב  תהליך  מוגדרת  ,(SRL)  בלמידה  העצמית  ההכוונה  יתתאורי
  בחינת  תוך  עבודתם  את  ומעריכים  מפקחים  ,מתכננים  ,מטרות  מציבים  תלמידים

 ,Pintrich, 2000a)  ללמידה  ומוטיבציה  קוגניציה-מטה  ,קוגניציה  :מרכיבים   שלושה

2000b, 2000c; Winne, 2010; Zimmerman, 2000, 2008.)   הכוונה   יכולתש  פי  על  אף 
 מושפעת   להיות  עשויה  תלמידים  בקרב  חינוכיות  מסגרות  בתוך  בלמידה  עצמית
  מתאימות  הוראה-למידה  מיומנויות  םיישו  באמצעות  לטפחה  אפשר  ,הקשר  מגורמי

  ומיומנויות  קוגניטיביות-מטה  מיומנויות  ,קוגניטיביות  מיומנויות  :מרכיביה  בשלושת

 ,.2008Francom, 2010; Kolovelonis et al  מינסקר,-קולושי)  ללמידה  מוטיבציוניות

2010; Mevarech & Kramarski, 2014) . 

  בסיס  על  פותחה  (Ryan & Deci, 2000a, 2000b)   (SDT)   עצמית  הכוונה  על  התאוריה
 הלומד  של  המוטיבציה  חיזוק  של  החשיבות  את  המדגישה  החיובית  הפסיכולוגיה  גישת

  אדם   לכל  כי  האמונה  בסיס  על  זאת  .הבסיסיים  הפסיכולוגיים  צרכיו  מילוי  באמצעות
 & Ryan)  העצמי  תחושת  את  ולגבש  לשכלל  ,לפתח  ונבנות  מולדות   ,טבעיות  נטיות  יש

Deci, 2016.)  תחושת   :בסיסיים  פסיכולוגיים  צרכים  שלושה  כוללים  התאוריה  מרכיבי  
 למידה  סביבות  ,SDT-ה  תאוריית  לפי  .יכולת  ותחושת  שייכות  תחושת  ,אוטונומיה
 הפנימית  המוטיבציה  את  מגבירות  הלומדים  של  אלהה  הצרכים  שלושת  את  המטפחות

  בהתנהגותם   חיובי  שינוי  ידיל  ביאהמ  דבר  ,שלהם  היכולת  תפיסת  את  ומעלות  שלהם
 די  לא  זו  תאוריה  פי  על  (.Halvari & Halvari, 2006; Simpson, 2008)  זמן  לאורך

 עצמםב  ראו י  שהם  חשוב  אלא   ,מאתגרות  במשימות   והצלחה  יכולת  יחוו  שתלמידים
 (. Azevedo, 2014 ;2014 קפלן, ;2004 ,עשור) הצלחתם של (agents) סוכנים

  העיסוק   בעת  ןזמב  בו  עצמם   את  משלימים  אלה  ביםשמרכי  הוא  לשילוב  הרציונל

 מתמטיקהה  להוראת  מיטבי  מודל  על  לכן  (.Ryan, & Deci, 2016)  מתמטית  שימהבמ
 (SRL)  בלמידה  קוגניטיבית-מטהו  קוגניטיבית  עצמית  הכוונה  תפקודי  של  טיפוח  לשלב

 2  בתרשים  (.SDT)  התלמידים  של  הבסיסיים  הפסיכולוגיים  הצרכים  סיפוק  עם
 הכוונה  לטיפוח  ההתערבות  תוכניות  נבנו  לפיהםש  ייםתאורט ה  המודלים  שני  גיםמוצ

  העצמיות   השאלות  )פירוט  הנוכחי  במחקר  מילוליות  בעיות  פתרון  בעת  עצמית
 : (3 בתרשים
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   במחקר  ההתערבות  תוכניות  של  מודלים : 2 תרשים
   מילוליות  בעיות פתרון   בעת עצמית הכוונה  לטיפוח

 ( 2017 מינסקר, -)קולושי

 והשערותיו המחקר  שאלת

  מרכיבי   כל  בין  הקשרים  את  הבוחן  מקיף  מחקר  נערך  לא  הנוכחי  המחקר  ביצוע  טרם
 העצמית  ההכוונהו  קוגניטיבית-מטהו  קוגניטיביתה  העצמית  ההכוונה  של  ותתאוריה

 צעירים  לומדים  ,אחת  גיל  ובקבוצת   אחד   במחקר   (SDT-ו  SRL)  רגשית-מוטיבציוניתה
  ות תאורי  בין  קשריםה  מהם  הייתה  המרכזית   המחקר  שאלת  ןכ  על  .ו'-א'  בכיתות

 להעלאת   תורמים  הם  מידה  ובאיזו  והאם  ,ומרכיביהן  SDT-ו  SRL  עצמית  הכוונה
   ?מתמטיקה מילוליות בעיות פתרוןב הישגיםה
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 המחקר  השערות

  )תוקף   השל  העל  גורםל   התאורי  כל  של  המרכיבים  שלושת  בין  קשרים  יימצאו  .1
 .מבנה(

 .SDT-ל SRLבין קשר יימצא  .2

3.  SRL במתמטיקה בעיות בפתרון ההישגים להעלאת הישיר תרומה  יתרום.   

4 . SDT דרך להישגים ְמֻתָוְך  כמשתנה יימצא SRL עקיף( )קשר.   

 .(SEM)  מבניות משוואות ניתוח מודל  באמצעות נבדקו אלו השערות

   שיטה

 והמדגם  המחקר אוכלוסיית

  נחשפו ש  אחד,  יסודי  ספר  מבית  ו'-א'  בכיתות  יריםצע  תלמידים  737  השתתפו  במחקר
  שכבת ב  :זו  הייתה  הכיתה  לדרגות  התלמידים  התפלגות  .-SDTו   SRL  ותתאוריה  לשתי

  (, 17%)  תלמידים  125  יש   ב'  כיתות  שכבתב  (,15.3%)  תלמידים  113  יש  א'  כיתות
  (, 19%) תלמידים 140 יש ד'  כיתות  שכבתב (,16.3%) תלמידים 120 יש ג' כיתות  שכבתב
 תלמידים  119  יש  ו'  כיתות  שכבתב  (,16.3%)  תלמידים  120  יש  ה'  כיתות  שכבתב
(16.1% .) 

 המחקר  כלי

 מילוליות   בעיות  בפתרון  הישגים  מבחני  הועברו  ולאחריה  ההתערבות  לפני

-ו  SRL)  עצמית  הכוונה  במיומנויות   שימוש  לבדיקת  עצמי  לדיווח  שאלון  ,במתמטיקה
SDT) במתמטיקה יותמילול בעיות פתרון בעת: 

  הלימודים   תוכניתול  הכיתה  לדרגת  המותאם  במתמטיקה  הישגים  מבחן   . 1
 :הציונים   )טווח  (2006  והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד )  ליסודי  במתמטיקה

  המתמטיקה  ורכזת  מורות  עם  בשיתוף  המחקר  עורכת  וכתב  המבחנים  את  (.100-0
  להוראת   יהבאקדמ  ומרצים  מחוזית  מתמטיקה  מדריכת   ,הספר  בית  של

 הלימודים   תוכנית  על  התבססות  תוך  ,היסודי  הספר  בבית  המתמטיקה
  משרד)  היסודי  הספר  לבית  במתמטיקה  הלימודים  תוכנית   לפי  במתמטיקה

  המתמטיקה  בתחום  מאמרים  מפמ"ר,  מבחני   (,2006  והספורט,  התרבות  החינוך,
  , וטשיפ  עברו  המבחנים  .בתחום  הספרות  וסקירת  שפיטים  עת  בכתבי  שפורסמו

 מקצועיים.  שופטים ידיב ותיקוף אישור

 מילוליות  בעיות   פתרון   בעת   העצמית  ההכוונה  תפיסת  לבדיקת  שאלון  . 2
  יישום  מידת  את  מדרגים  התלמידים  בוש  עצמי  דיווח  שאלון  –  במתמטיקה

  , במתמטיקה  מילוליות  בעיות  פתרון  בעת  SDT-ו  SRL  עצמית  הכוונה  מיומנויות
 התבקשו   התלמידים  .(3  )תרשים  המחקר  של  תההתערבו  תוכניות  על  בהתבסס

  לא   כלל  =  0-מ)  דרגות  עשר  בן  בסולם  היגדים  18  עם  הסכמתם   מידת  את  לדרג
  (.מאוד מסכים = 10 עד מסכים
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  מילוליות  בעיות פתרון בעת  SDT-ו SRL  עצמית ההכוונה  תפיסת שאלון : 3 רשיםת
   המחקר  של  ההתערבות  תוכניות על  בהתבסס ,במתמטיקה

 ( 2017 מינסקר, -לושי)קו
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  יםומאשש  יםמגשש גורמים י ניתוח  – ניםהשאלו מרכיבי

  קרונבך   של  אלפא  מקדם  חישוב  באמצעות  נבדקו  המחקר   כלי  של  המיומנויות

(Cronbach, 1951.)  את  כלומר)  ניםהשאלו  של   המבנהו  התוכן  תוקף  את  לבחון   כדי  
 של   סדרה  התבצעה  (יתתאורטה  בספרות  המוצגים  למרכיבים  המשתנים  חלוקת
  ומאששים. מגששים גורמים ניתוחי

 תקבל שה  הגורמים  מספר  את  בדקש  (exploratory)  מגשש  גורמים   ניתוח  ערךנ  ראשית
 אחד   כל  על  בוצע  הניתוח  י(.תאורט  מודל  של  אילוץ  )ללא  התלמידים  נתוני  מתוך

 אחד   לכל  )שלושה  שנבחרו  ההיגדיםש  תהיהי  המרכזית  המסקנה  בנפרד.  מהשאלונים
 אליו  שויכוש  העל  לגורם  היטב  מתכנסים  מהשאלונים  אחד   לכל  המרכיבים(  משלושת

  של  אלפא  מהימנות  השאלונים.  של  תוכןהו  מבנהה  תוקף  על  המעידים  ממצאים  –

 (.SRL– =.85; SDT– =.87 ) גבוהה נמצאה מהגורמים אחד כל של קרונבך

  שנבנה  יטתאורה  המודל  והתאמת   שאלון  כל  של  המבנה  תוקף   את   לבחון  כדי   בהמשך

  SDT-ו  SRL  המדדים  לשני   (confirmatory)  מאשש  גורמים   ניתוח  בוצע  לנתונים,
  שהורץ  יתאורטה  המודל  . AMOS 18.0  כנתות  באמצעות  בוצע  הניתוח  ומרכיביהם.

-ו  SRL  לטנטיים  משתנים  שהוגדרו  העל(  )גורמי  המרכזיים  המשתנים  שני  את  כלל
SDT,  שעלו   כפי  ,האקסוגנים(  שתנים)המ  מרכיביו   נטענו  לטנטי   משתנה  כל  עלו  

  : SDT  ללמידה;  ומוטיבציה  קוגניציה-מטה  קוגניציה,  :SRL  שנסקרה:  מהספרות

  SDT  בין  תיווך  שריק  על   ההשערה  לבדיקת  בהמשך  ויכולת.  שייכות  אוטונומיה,

  ניתוח)  נתיבים  ניתוח  בוצע   ,SRL  באמצעות  במתמטיקה  מילוליות  בעיות  לפתרון

  בדיקה   מאפשר  נתיבים  ניתוח  (.structural equation modeling  –  מבניות  משוואות
  הבדיקה  מהימנות  ושיפור  בזמן   וב  ביניהם  והקשרים  משתנים   של  שלמה  מערכת  של

 structural)  המבני  מודלבו  (measurement model)  המדידה   מודלב  עיון  באמצעות

model) בזמן בו.  

  נעשית  והיא  הדידהמ  מודל   הערכת  הוא   מבניות  משוואות  בניתוח  הראשון  השלב

  ,   χ,2  המדדים  ארבעת  המודל.  של  ההתאמה  טיב  על  יםעידהמ  מדדים  בחינת  באמצעות
=  RMSEA NFI  ו-CFI  שנמדדו   לנתונים  ביותר  המתאים  המודל  לבחינת  משמשים 
(Bentler & Bonett, 1980.)  שערכי  ככל  NFI   ו-CFI   ההתאמה   טיב  גדל   1-ל  מתקרבים 

  קרובה  התאמה  על  מעיד  הוא  (יותר  נמוך  או  0.05  רצוי)  נמוך  RMSEA  רךשע  וככל
(Byrne, 2001).   

 

  רגשית -קוגניטיבית  עצמית  הכוונה  לטיפוח  SDT +SRL  ההתערבות  תוכניות

 (: 3-ו 2  מיםתרשי )ראה (2017 מינסקר,-)קולושי 

SRL  –  ה הושתת  זו   תוכנית  –  קוגניטיבית-ומטה  קוגניטיבית  עצמית  הכוונה   טיפוח  
  ההכוונה   שלבי  ומודל  (Zimmerman, 2000)  בלמידה  מיתעצ  הכוונה  לולאת  מודל  על

  עצמיות   שאלות  בשאילת  אימון  באמצעות  (Pintrich, 2000a, 2000b)  בלמידה  העצמית
  נשר,   ;Mevarech & Kramarski, 1997  בתוך  )ה.ש.ב.ח.ה.  הבעיה   פתרון  שלבי  בכל

 (. 2019 מינסקר,-קולושי ;2002 סגל, ;1976
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SDT  –  טיפוח  על  ההושתת  זו  תוכנית   –  רגשית-מוטיבציונית  עצמית  הכוונה  יפוחט 
 ,Ryan & Deci, 2000a)  ויכולת  שייכות  אוטונומיה,  :הבסיסיים  הפסיכולוגיים  הצרכים

2000b) (. 2004 ועשור, )קפלן צרכים תומך דיאלוג באמצעות 

  ו נבנ  במתמטיקה  מילוליות  בעיות  פתרון   בעת  SRL  בלמידה  עצמית  הכוונה  לטיפוח
  , התאוריה  למרכיבי  נחשפו  והתלמידים  המורות  םבעזרת ש  ,םאריילינ  מיםתרשי

-המטה  אימוןה  לצורך  הםב  נעזרו  וכן  ,ללמידה  ומוטיבציה  קוגניציה-מטה  קוגניציה,
 מילולית,   בעיה  פתרון  בעת  אלוש  שהתלמידים  העצמיות  השאלות  כלומר  קוגניטיבי,

 . (5  ,4  ,3  מיםתרשי  )ראה  הבעיות  בפתרון  להצליח  בכךו  התאוריב  מרכיב  כל  לטפח  כדי
 (. 6 תרשים )ראה ןנולאפיו בעיות לניתוח סרגל נבנה כן כמו

 נבנה   במתמטיקה  מילוליות  בעיות  פתרון   בעת  SDT  רגשית  עצמית  הכוונה  לטיפוח 
 אוטונומיה,  :התאוריה  למרכיבי   נחשפו  והתלמידים  המורות  בעזרתוו  ,אריילינ  תרשים
 שואלים  שהתלמידים  עצמיות  לשאלות  םהשיעורי  במהלך  בו   נעזרו  וכן  ויכולת,  שייכות

  להצליח   בכךו  שלהם  הפסיכולוגיים  הצרכים  את  לטפח  כדי  מילולית,  בעיה  פתרון  בעת
 (. 7 ,3 מיםתרשי )ראה הבעיות בפתרון

 כיצד  מעגלית  מבחינה  יםהמתאר  –  ההתערבות  תוכניות  של  יםמעגלי  יודלמ  נבנו   כן 
  עצמית  הכוונהו  קוגניטיבית-מטהו  קוגניטיבית  עצמית  הכוונה  תפקודי  לטפח  אפשר

  תומך   מרכיב   שכל   כך  במתמטיקה,  מילוליות  בעיות  פתרון  בעת  רגשית-מוטיבציונית
  כי   מרגישש  מומחה  תלמיד  לדרגת  הגעה   של  למצב  עד  אותו,  עציםומ  המרכיבים  בשאר

   .(2 תרשים) ןזמב בו פועלים המרכיבים
 

 מידע  וארגון  קיים לידע רקישו  היזכרות,  קוגניציה: – נהואפיו  נתונה בעיה ניתוח
 ואפיונה  הבעיה הבנת  לפני: חשיבה – 1 שלב

 הבעיה?  פתרון   לפני עושה אני מה

 בבעיה?  מה

 הבעיה  סוג אפיון 

   האפשרויות  שבע   מבין  )אחת
 סוגים( מספר  בין  שילוב או

 

 הבעיה?  סיפור מהו

 הנעלם?  מהו

 המילוליים? הנתונים מהם

 הבעיה?  סוג  מהו

 

 הבעיה:   סוג
 יסור: חיבור/ח

 הנעלם:  זיהוי 

 

 שלם/חלק הכללה

 שלם/חלק רצף 

 שלם/חלק השוואה 

  כפל/חילוק: 

 שלם  כפל

 שלם  חוקיות  כפל

 חלק לחלקים  חילוק 

 חלק להכלה  חילוק 

 שלם/חלק השוואה 

 כחדשנית או   כשגרתית הבעיה  אפיון 

  נמצא  הפתרון  לצורך   הנדרש  המידע   כל   האם
 בגלוי?  בבעיה

 : חשיבה  רמת

 שגרתית 

 

  מסורתי   מבנה
 ; ומוכר

  מתמטי ה   המידע
  במפורש  מוצג 

 בגלוי ו

  ולא   מורכב   מבנה  חדשנית  
   מוכר; 
  מתמטי ה   המידע
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  במפורש  מוצג  אינו
 גלוי בו

 ת יאסטרטגי  תכנון   במהלך:   חשיבה  –  2  שלב
 פתרון 

 הבעיה?  פתרון   לפני עושה אני מה

 האסטרטגיה?  מהי

 הבעיה  ייצוג

  ור/בדיאגרמה בסכמה/בצי  הבעיה   מבנה  ייצוג
 וכד' 

 המילוליים  הנתונים שיבוץ

 המספריים  הנתונים שיבוץ

 כך:  מתוך 

 הבעיה?  את לפתור כדי צריך תרגילים  כמה

 הבעיה:  מורכבות 

 

 

 שלבית -חד

 

 

 

 אחד  תרגיל

 תרגילים  שני שלבית -דו

  תרגילים  שלושה שלבית -רב
 ויותר 

 

 פרוצדורה  –  התרגיל  פתרון  פרוצדורה  – 3 שלב

 המספר:  סוג הפעולה: הנעלם  מציאת 

 הנעלם? למציאת  התרגיל/ים מהם
 טבעיים  מספרים חיסור  / חיבור 

 פשוטים/עשרוניים  שברים חילוק / כפל

 

 קוגניציה  – הבעיה פתרון 

 במילים  תשובה כתיבת

 במילים? התשובה  מהי
  למשפט   בהתאם  מלאה  תשובה  ניסוח

 )הנעלם( השאלה

 

 והשוואה  בקרה  התכנון,  בדיקת קוגניציה:-מטה – בקרה 

 בסיום  חשיבה – 4 שלב

   הבעיה? פתרון  בסיום עושה אני מה

 ובקרה  בדיקה   נכון? הפתרון  בדרך   שלב  כל האם

 השוואה  קודמות?  מבעיות   דומה/שונה הבעיה   במה

 

 עצמי  וערך ללמידה מוטיבציה  העלאת – הערכה 

  מוטיבציונית:-רפלקטיבית חשיבה – 5 שלב

 עצמי? תא  מעריך אני כיצד 

   עצמי ערך שלי?  הפתרון  מדרך   מרוצה אני האם

 רצון  אחרת?  אפשר  האם

 אתגר  אתגר?  בעיית עם להתמודד  מסוגל/ת  אני האם
 

  הכוונה לטיפוח SRL  ההתערבות  תוכניתב למורים הדרכה דף – אריילינ מודל  : 4 תרשים
   במתמטיקה  מילוליות  בעיות פתרון  בעת  בלמידה   עצמית

( 2017 מינסקר, -)קולושי
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 במתמטיקה  מילוליות  בעיות  פתרון בעת   עצמי  את  שואל/ת אני

 חשיבה 
 )קוגניציה( 

  אני  מה
 עושה
  לפני

 הפתרון 
 כו ובמהל

 הבעיה?  סיפור  מהו ✓

 הנעלם? מהו ✓

   המילוליים? הנתונים מהם ✓

   הבעיה? סוג  מהו ✓

 הבעיה?  מבנה   מהו ✓
   וכד'  בתרשים/בציור/בדיאגרמה/בטבלה בעזרת 
 המילוליים.   הנתונים ץושיבו 

 ? הבעיה מבנה  בייצוג ושיבוצם המספריים הנתונים מהם  ✓

 הנעלם?  למציאת  התרגיל/ים מהו ✓

 השאלה(  למשפט )בהתאם במילים? התשובה  מהי ✓

  על  חשיבה
   החשיבה 

-)מטה
   קוגניציה(

  אני  מה
  עושה

  בסיום
 הפתרון 

   נכון?  הפתרון בדרך  שלב  כל האם ✓

  קודמות מבעיות  שונה  היא  הובמ דומה  הבעיה במה ✓
 שפתרתי? 

 רצון 
   )מוטיבציה( 

   הערכה
 ורפלקציה 

 כים: י מער אנו 

 שלי? הפתרון מדרך   מרוצה  אני האם •

 אחרת?   אפשר האם •

 אתגר?   בעיית עם להתמודד  מסוגל/ת   אני האם •

   SRL ההתערבות תוכנית ב תלמידיםל  הדרכה דף – אריילינ מודל  : 5 תרשים
   במתמטיקה  מילוליות בעיות  פתרון   בעת בלמידה עצמית הכוונה  לטיפוח

 ( 2017 מינסקר, -)קולושי

 

 ן נולאפיו במתמטיקה  מילוליות בעיות  לניתוח סרגל

 סוג
 הבעיה 

 חילוק -כפל בעיות חיסור -חיבור בעיות

 הכללה  בעיית
 סטטי מצב

 רצף  בעיית
 דינמי  מצב

   בעיית
 השוואה 

 בעיה
 בסיסית 

 בעיית
 השוואה 

 מאפייני
 הבעיה 

 כוללת  הקבוצ 
 חלקית  קבוצה
 חלקית  קבוצה

 התחלה 
 פעולה
 סוף 

  קבוצת
 הפרש
  קבוצה
 גדולה
  קבוצה
 קטנה 

 קבוצות 
  בכל  פריטים

 קבוצה 
  בסך   פריטים

 הכול 

 יחס   קבוצת
  קבוצה
 גדולה
  קבוצה
 קטנה 

 
 מספרים  סוג )שלבים(  מורכבות חשיבה   רמת הנעלם

 שברים טבעיים  רב דו  חד חדשנית  שגרתית  בחלק  בשלם

  )מחוון(  ולאפיונן במתמטיקה מילוליות  בעיות לניתוח  סרגל  של ניווט כרטיס : 6 תרשים
 ( 2017 מינסקר, -)קולושי
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 במתמטיקה  מילוליות  בעיות  פתרון בעת   עצמי  את  שואל/ת אני

  טיפוח
  תחושת

 אוטונומיה

  שבה  הבעיה את  לבחור לנו  אפשרו  בשיעור מידה באיזו  בחירה 
 ?נעסוק

 ?הקבוצה חברי  את  לבחור לנו  אפשרה  המורה  מידה באיזו 

 עניין
 ומשמעות 

 )רלוונטיות( 

  יום-היום לחיי וקשורה  עניין בנו  מעוררת  הבעיה מידה באיזו 
 ?שלנו

  בפתרון  בעתיד  לנו תסייע הבעיה פתרוןב  הצלחה מידה באיזו 
 ?במתמטיקה מילוליות בעיות 

 ?יום-םהיו בחיי   לנו תסייע הבעיה בפתרון  הצלחה מידה באיזו 

  החשיב
 עצמאית 

 

  פתרון דרכי  של מגוון אפשרו  והתלמידים המורה  מידה באיזו 
   ?לבעיה

   ודעותינו מחשבותינו   את   להביע לנו אפשרו  מידה באיזו 
 ?הבעיה פתרון בתהליך 

 טיפוח
  תחושת
 שייכות 

 ?הבעיה בפתרון  שלנו לרגשות  התייחסו  מידה באיזו  חיבה  מסר
  אכפתיות 
 והערכה 

   שלנו? הבעיה  פתרון  דרך את ו העריכ מידה באיזו 

  הקשבה 
 וקבלה 

  פני ל שלנו  הפתרון את  להציג ביטחון הרגשנו מידה באיזו 
 ?והתלמידים המורה 

 טיפוח
  תחושת
 יכולת

   התמודדות 
   קשיים עם

  המורה  בעזרת הקושי  עם  להתמודד הצלחתי מידה באיזו 
 והחברים? 

  בפתרון עלינו הקלה  החברים עם העבודה  מידה באיזו 
 ?בעיותה

 ?דומות בעיות  עם להתמודד שנצליח חושבים אנו   מידה באיזו    מאמץ 
  בעיות  עם להתמודד שנצליח חושבים אנו   מידה באיזו  אתגר 

 יותר?   מאתגרות

  לטיפוח  SDT ההתערבות   תוכניתב  ולתלמידים למורים הדרכה דף – אריילינ מודל  : 7 תרשים
 הפסיכולוגיים הצרכים שלושת   פוחטי באמצעות ) רגשית-מוטיבציונית עצמית  הכוונה

   במתמטיקה  מילוליות בעיות  פתרון  בעת הבסיסיים(
 ( 2017 מינסקר, -)קולושי

 
   במתמטיקה מילולית  בעיה לפתרון דוגמה 

 ה'   בכיתה  SDT+SRL ההתערבות   תוכניתב
 מרכיבי 

 ה תאוריה
  הכוונה לטיפוח שאלות 
 בעיה  פתרון בעת   עצמית

 מהלך 
 השיעור 

 טיפוח 
  תחושת
 ומיה אוטונ
SDT 

  על  דיאלוג
  בחירה,

  עניין
  ורלוונטיות

  לחיי
-היום 
 היום. 

 
  על נוסף 
  עידוד   ,כך 

  לחשיבה
 עצמאית 

  בשיעור   מידה   באיזו –
  את   לבחור   לנו  אפשרו
 נעסוק?  שבה   הבעיה

  המורה   מידה  באיזו –
  את   לבחור  לנו  אפשרה

 הקבוצה?   חברי
  הבעיה   מידה  באיזו –

 עניין  בנו  מעוררת
 יום-היום  לחיי  וקשורה

 שלנו?
  הצלחה   מידה   באיזו –

 לנו תסייע הבעיה  פתרוןב
  בעיות   בפתרון  בעתיד

 במתמטיקה?  מילוליות
  הצלחה   מידה   באיזו –

 לנו תסייע הבעיה  בפתרון
 ?יום-םהיו בחיי

 את  הציגה  המורה  השיעור,  של  הראשון  בחלק
  היא  החברתית  מטרתה ש   –  הסקר  עריכת  משימת
  ומטרתה   השכבה  תלמידי   עם   יותר   מעמיקה   היכרות 
  והחלקים   השלם   הבנת  היא  מתמטית-דית הלימו 

 . פשוטים  ובשברים  טבעיים  במספרים
  נורמות   יסוד,   כללי  על  והסכמה   ציפיות   תיאום  נערך 

 בקבוצה.  ועבודה לשיח וציפיות
   לקבוצה.  חבריהם את  בוחרים  התלמידים

 קבוצה. בלי  שארנ לא תלמיד אף
 ישתנו. הקבוצות הרכבי אחרות במשימות 

 
  הסקר   שאלת  מהי  הבקבוצ  דנים  התלמידים

  לחבריהם   מסבירים   התלמידים  לבחור.  שברצונם
 .להם  חשובה היא  וכיצד הסקר  בשאלת בחרו  מדוע
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   במתמטיקה מילולית  בעיה לפתרון דוגמה 
 ה'   בכיתה  SDT+SRL ההתערבות   תוכניתב

 מרכיבי 
 ה תאוריה

  הכוונה לטיפוח שאלות 
 בעיה  פתרון בעת   עצמית

 מהלך 
 השיעור 

  טיפוח
  מיומנויות

 קוגניטיביות 
-מטה

 קוגניטיביות 
 ומוטיבציוניות 

 בלמידה 
SRL 

  יישום
  מיומנויות

  לפני
  פתרון

  הבעיה,
 במהלכה 
 ובסיומה 

 הבעיה?  מה על –
 הנעלם?  מהו –
  הנתונים מהם –

 ילוליים? המ
 הבעיה?  סוג מהו –
  )הקשר  הבעיה מבנה מהו –

  המילוליים הנתונים בין
 למספריים(? 

  כל  את פתרתי  האם –
  האם נכון? השלבים
 הגיוני? הפתרון

  ובמה דומה  הבעיה במה   –
  מבעיות שונה היא

 שפתרתי?   אחרות
  מדרך מרוצה אני האם –

   שלי?  הפתרון
  בדרך   לפתור  אפשר האם –

 אחרת? 
  מסוגל/ת אני האם –

  מאתגרות בעיות לפתור
 יותר?

 ומייצגת   שלה  הסקר  נתוני  את  מעבדת  קבוצה  כל
  דיאגרמת   חבריה:   שבנו  ייצוגים  מגווןב  אותם

  התלמידים  ועוד.  ציור  תרשים,  טבלה,  עמודות,
  סטטי   מצב   –  הכללה  היא   הבעיה   שהסוג  מנתחים

   חלקיות.  וקבוצות כוללת   קבוצה  יש בוש
  הקשר  מרכלו   הבעיה, מבנה  את מראים הם ייצוג בכל
  ובכך   המספרים,  לנתונים  המילוליים  הנתונים  בין

 אותה. ופותרים הבעיה את  מנתחים
  על   ביותר  האהוב  החלק  בנושא:  לסקר  דוגמה

 ה'.   כיתות תלמידי
  תלמיד   כל   באקסל.  הבעיה  את  לייצג  מבקשת   המורה 

  מכן   לאחר   הייצוגים,  את   כרצונם  מעצבים  זוג  או
  התוצרים את  מדפיסה והמורה WORD לדף מעבירים

 בכיתה. ותולה
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   במתמטיקה מילולית  בעיה לפתרון דוגמה 
 ה'   בכיתה  SDT+SRL ההתערבות   תוכניתב

 מרכיבי 
 ה תאוריה

  הכוונה לטיפוח שאלות 
 בעיה  פתרון בעת   עצמית

 מהלך 
 השיעור 

  טיפוח
  מיומנויות

 קוגניטיביות 

-מטה
 קוגניטיביות 

 ומוטיבציוניות 

 בלמידה 

SRL 

  יישום
  מיומנויות

  לפני

  פתרון
  הבעיה,
  במהלך 
  פתרון
 הבעיה 

   יום ובס

  פתרון
 הבעיה 

  בדרך   לפתור   אפשר  האם –
 אחרת? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מסוגל/ת   אני  האם –
  מאתגרות   בעיות  לפתור
 יותר?

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  מסוגל/ת   אני  האם –
  ברמת   בעיות  לפתור
 יותר?  גבוהה כיתה

  שונה   ומה  דומה  מה –
  המאתגרות   בבעיות
  הבעיות   לעומת 

 השגרתיות? 

  מתמטיות   מיומנויות  אלו –
  כדי   לרכוש  עליי  נוספות

  בעיות   לפתור  להצליח
  בעיות   או  מאתגרות 

 יותר?  גבוהה גיל משכבת

 הנתונים את  להציג שחושבים  לתלמידים ביטוי יש
 אחרת. מתמטית בדרך

 
  הנתונים  את  לכתוב  ומבקשת  מאתגרת המורה  בסיום

  מעצב   תלמיד  כל  פשוטים.  בשברים  גם  המספריים
 הייצוג. את רצונו  לפי

 
  התוצאות   את   להמיר   יכולים   מצטיינים  תלמידים 
  המתמטית   לחשיבה  ביטוי  לתת   ובכך  לאחוזים
 שלהם. הגבוהה

 
 טיפוח 

  תחושת
 אוטונומיה 

SDT 

  דיאלוג
  חשיבהל

 עצמאית 

  המורה   מידה   באיזו –
 מגוון  אפשרו  והתלמידים

 פתרון?   דרכי  של

  לנו   אפשרו  מידה  באיזו –
 מחשבותינו  את  להביע 

 ודעותינו?

  ומרחב   זמן  מסגרת  לתלמידים  מאפשרת  המורה
  פי   על  בונה  משוב  ולתת  הסקרים  בין  לעבור  חופשי

 שלמדו. קריטריוניםה

  ראפש  מה  היא  דגש,  מושם  שעליהן  השאלות  אחת
  הנוכחית,   בדוגמה   הסקר.   נתוני   פי   על  לעשות

  ," עליכם  ביותר  האהוב  החוג  מהו"  הוא  בה  שהנושא
  תלמידים,   של  עניין  קבוצות  ליצור  יכולים  התלמידים

  בקשר   נמצאים  או  הז  את  זה  מכירים  בהכרח  שלא
  של   כישרונות  מופע   להעלות   אפשר   ,כך   על   נוסף  חברי.

 קבוצה  וכל   פעילות  יום   ליצור  אפשר  קבוצה,  כל 
 וכדומה. תחנה תפעיל 

  השלם   סיכום  כלומר  , הסקר  משימת  פתרון   בסיום 
  פשוטים,  ובשברים   טבעיים  במספרים  והחלקים

 טיפוח 

  תחושת
 השייכות 

SDT 

  דיאלוג
  חיבה,ל

 אכפתיות 

 ה וקבל

  התייחסו   מידה   באיזו –
 שלנו?  לרגשות 

  את   העריכו  מידה  באיזו –
   שלנו? הבעיה תרוןפ  דרך

  דיאלוג טיפוח 
  התמודדות 

  עם   העבודה   מידה  באיזו –
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   במתמטיקה מילולית  בעיה לפתרון דוגמה 
 ה'   בכיתה  SDT+SRL ההתערבות   תוכניתב

 מרכיבי 
 ה תאוריה

  הכוונה לטיפוח שאלות 
 בעיה  פתרון בעת   עצמית

 מהלך 
 השיעור 

 תחושת 

 היכולת 

SDT 

 קשיים   עם

  מאמץ 
 אתגר ו

 עלינו  הקלה  החברים
 הבעיות?  בפתרון

  חושבים   אנו  מידה  באיזו –
  עם   להתמודד  שנצליח

 דומות?   בעיות

  חושבים   אנו  מידה  באיזו –
  עם   להתמודד  שנצליח

 יותר?  מאתגרות  בעיות

 החומר. את הבינו שכולם  מוודאים התלמידים

SRL 

+SDT 
Skills + 

Will 

 אני  מידה   באיזו -
  בכל   משתמש/ת

  כדי   שרכשתי  המיומנויות
 הבעיות?  את  לפתור

  נעזר/ת   אני  מידה  באיזו -
  לכיתה   ובחבריי  במורה 

 הבעיות  את  להבין  כדי
  ולהצליח   יותר   טוב

 בפתרונן?

  תלמיד   לכל   נותנת  המורה   בסקרים,  העיסוק  בסיום
  .מספרים  דומות   מילוליות  בעיות  עם  לבד  להתמודד

  התלמידים  ומשאר   ממנה  עזרה  לבקש  מעודדת  היא
  מלאה   להבנה  יגיע   תלמיד  שכל   כדי  קושי  בעת 

 .לזה  זה לסייע  שמחים התלמידים  הבעיות. פתרוןול

   ה'  בכיתה מילוליות בעיות  פתרון  של  דוגמה : 8 רשיםת
 SDT+SRL ההתערבות   תוכניתב

 ממצאים 

   מבנה קףתו בדיקות – המשתנים מרכיבי  בקרב מתאמים :1 השערה

  דומא  גבוהים  חיוביים,  נמצאו  מרכיביו  לשלושת  SRL  העל  גורם  בין  המתאמים

  SDT  העל  גורם  בין  המתאמים  כן  כמו  (.r = .85 – r = .86  המתאמים:  טווח)  ומובהקים
 = r = .51 – r המתאמים: טווח) ומובהקים בינוניים חיוביים, נמצאו מרכיביו לשלושת

 לפיכך   . SDT-ו  SRL  לש  מתכנס   ותוקף   נהמבה  תוקף   על  מעידים  האל  ממצאים  (.57.
  . אוששה 1 השערה

 SDT-ל  SRL המשתנים בין מתאמים :2 השערה

  . (r = .62, p < .001)  ומובהק  גבוה  עד  בינוני  חיובי,  נמצא  SDT-ו  SRL  בין  המתאם
  מאוד   גבוה  חיובי,  אלו  משתנים  שני  בין  הקשר  הכולל,  במודל  כי  עלה  נתיבים  בניתוח

  לפיכך   אלה;  על  גורמי  שני  בין  קשר  על  המעיד  יםממצא  .( β = .93, p < .001)  ומובהק
  אוששה.  2 השערה

  בעיות  בפתרון  ההישגים  להעלאת   יןישרמב  יתרום   SRL  :3  השערה

   במתמטיקה

  ניתוחי   של  סדרה  הורצה  שהוצגו,  והמתאמים  שנסקרה  ית תאורטה  הספרות  פי  על
 של  יתאורטה  המושגי  המודל   תא  ולאשש  לבחון  שמטרתן  (SEM)   מבניות  משוואות

 נבנה  כך  לשם  התלמידים.  737  בקרב  שנאספו  האמפיריים  הנתונים  בסיס  על  המחקר
 המודל   ולבחינת  ותתאוריה  מרכיבי  בין  הקשרים  לבחינת  ראשון  נתיבים  מודל

 ההישגים   על  משפיע  שבתורו  ,SRL  על  משפיע  SDT  ולפיו   ,(4  תרשים)  שהוצע  יתאורטה
  הוחלף   בוש  שני  נתיבים  מודל  נבנה  בהמשך  במתמטיקה.  מילוליות  בעיות  בפתרון
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  לבחון   כדי  (,SDT → SRL)  כיווני-חד   לקשר  SDT  עם  SRL  של  ()  כיווני-הדו  הקשר

  הורץ   בהמשך  (.3  )השערה  SRL  של  בתיווך  במתמטיקה  לציון  SDT  בין  תיווך  קשרי
  רגת ד  על  סטטיסטי  פיקוח  לאחר  מנוכה  במתמטיקה  הציון  שבו  שלישי  נתיבים  מודל
 ותתאוריל  החשיפה  כלומר)  ההתערבות  לפני  במתמטיקה  הציון  ועל  ו'(-)א'  כיתה

  תרומה  תורם  SRL המשתנה כי נמצא .אוששה 3 השערה .(SDT-ו SRL עצמית הכוונה
 .במתמטיקה בעיות רוןבפת ההישגים של העלאה על (β = .23, p < .05) תוחיובי הישיר

 עקיף(  )קשר  SRL דרך הישגיםל ְךְמֻתו   כמשתנה יימצא SDT :4 השערה

  ְּךְמֻתוָ   במתמטיקה  מילוליות  בעיות  בפתרון  להצלחה  SDT  בין  הקשר   כי  נמצא

  SRL  (β = .93, p < .001 )-ל  SDT  בין  נמצא  חזק  חיובי  קשר  כלומר  ;SRL  באמצעות

  מילוליות   בעיות  בפתרון  להצלחה  SRL  יןב  נמצא  חזק  חיובי  קשר  –  ובהמשך
 של ו  כיתה  דרגת  של  ניכוי  הכולל  המלא  במודל  זאת  ,(β = .23, p < .05)  במתמטיקה

  ההישגים   על  בפיקוח  כן,  על  יתר  ההתערבות.  לפני  במתמטיקה  ההישגים  ציון
  חלש  אך  שלילי  ישיר,  בקשר  קשור  SDT  –  הכיתה  ודרגת  ההתערבות  לפני  במתמטיקה 

  משתנה  כי  המסקנה  את  המחזק  )ממצא  ההתערבות  אחרי  במתמטיקה  ההישגים  עם
 .אוששה 4 השערה יכךלפ .(SRL באמצעות כמשוער ְּךְמֻתוָ  SDT-ה

 על   התלמידים  של  העצמית  ההכוונה  תפיסת  –  המלא  הנתיבים  מודל  מוצג  9  בתרשים
  :במתמטיקה מילוליות בעיות בפתרון ההישגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  באמצעות  ההתערבות( )אחרי  במתמטיקה בהישגים  השונות  להסבר נתיבים מודל  : 9 תרשים
SDT ו-SRL ( ההתערבות לפני) במתמטיקה וציון כיתה דרגת על  בפיקוח   

 ( 2017 מינסקר, -)קולושי

N = 737  CFI = . 978, NFI = . 974, RMSEA = . 08 

* p < . 05, *** p < . 001 
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 המחקר  ותרומת דיון
 תוכנית   של  חלוץ  מחקר  ותוצאות  ענפה  ואמפירית  יתתאורט  ספרות   סקירת

 מודלים   מחזקים  (2017  מינסקר,-)קולושי  SRL+SDT  בתהמשול  ההתערבות
 ,.Mega et al)  זה  בתחום  התערבותיים  םמחקרי  ותוצאות  עצמית  להכוונה  ייםתאורט

 מילוליות   בעיות  פתרון  להוראת  מיטבי  מודל  על  כי  מסקנה  ידיל  יםאהמבי  (,2014
  המתמטית,   הלמידה  בסביבת  לשלב  ו' -א'  בכיתות   צעירים  לומדים  בקרב   מתמטיקה ב

 ומוטיבציונית   קוגניטיבית-מטהו  קוגניטיבית  עצמית  הכוונה  תפקודי  של  טיפוח

 רגשית, -מוטיבציונית  עצמית  הכוונה  תפקודי  טיפוח  עם   ,SRL  עותבאמצ  הבלמיד

 .SDT ויכולת שייכות אוטונומיה, :הבסיסיים  הפסיכולוגיים הצרכים סיפוק באמצעות

 קוגניטיבית -מטהו  קוגניטיבית  סינתזה  ליצור  זאת  סינרגטית  תוכנית  מטרת
 רצון  עם  (skills)  תויכול  של   שילוב  באמצעות  התלמידים  בקרב   רגשית-יוניתצמוטיבו
(will).  בין  כי  הנוכחי  מהמחקר  להסיק  אפשר  SRL  לבין  SDT  חיובי   קשר  רק  לא  קיים 

  להכוונה   מרחב  לתלמידים  מעניקה  הלמידה  סביבת  כאשר  כיווני;-דו  גם  אלא  וחזק
 קוגניטיביות-מטהו  קוגניטיביות  מיומנויות  טיפוח  באמצעות  בלמידה  עצמית

 באמצעות  הפתרון  בשלבי  שולטים  התלמידים  ללמידה,  מוטיבציוניות  מיומנויותו
  על   יםקחומפ  תוצריהם  את  מבקרים  שרכשו,  הידע  ליישום  עצמיות  שאלות

  במיומנויות   נעזרים  הם  באתגר,  או  בקושי  נתקלים  גם  כאשר  .התקדמותם
 יכולת  מרגישים  או  במורתם  או  בחבריהם  נעזרים  למשל   רגשיות,-מוטיבציוניות

 וגם   מועצמת  שלהם   היכולת תחושת  כךלפי  מו.יע  דולהתמוד  הקושי   את  םבעצמ  לחקור
  המיומנויות  את  ליישם  יכולתם  את   יגבירו  –  בתורן  אלו  ללמידה.  שלהם  המוטיבציה

  שרכשו. קוגניטיביות-המטהו הקוגניטיביות

  מסופקים,  התלמידים  של  הבסיסיים  הפסיכולוגיים  שהצרכים  ככל  חוזר,  בהיזון
 עבורם   ורלוונטית  ותיתהמ  מידההל  בלמידה,  פעילים  תלמידים  הם  כלומר

  מקבוצת   חלק  עצמםב  ורואים  שיתופית  למידה  של  חוויות  חווים  הם  )אוטונומיה(,
  , למידהב  להעמיק  וביטחונם  שלהם  היכולת  תחושת  עולה  כך  )שייכות(,  הלומדים

   (.Winne, 2010) וכדומה לפתרון הגעלה אסטרטגיה לשנות  ,ידיעותיהם את להרחיב

 את   הז  ומשלימים  המעצימים  ,בלמידה  העצמית  ההכוונה  קודיתפ  של  מעגל  נוצר  כך
  במתמטיקה   מילוליות  בעיות  ובפתרון  בכלל  במתמטיקה  הישגיהם  את  משפריםו  ה,ז

 ;Azevedo & Cromley, 2004; De Corte et al., 2011; Ryan & Deci ,2000)  בפרט

Kaplan & Assor, 2012; Martinek & Kipman, 2016; Weinstein et al., 2013 .) 

  בסביבת  תלויה  מתמטיקה  כלפי  התלמידים  לש  שהגישה  הסכמה  יש  המחקר  בספרות
 ועל   מפתחים  שהם  המתמטית  ההבנה  על  משפיעהש  הספר,  בבית  שלהם  הלמידה
-היום  בחיי  הן  אקדמיות  במשימות  הן  שלהם  המתמטי  בידע  להשתמש  שלהם  היכולת

  הוא   בחינוך  החשובים  נותהעקרו  אחד  לכן  (.NCTM, 2006; OECD-PISA, 2013)  יום
  שולט   שאלות,  ושואל  חוקר  בלמידתו,  אקטיבי   אשר  עצמית,  הכוונה  בעל  לומד  פיתוח

 ,Silver) שלו הפתרון ואסטרטגיות שלו החשיבה לתהליכי ומודע שלו הלמידה בתהליך

 תהליכי  בין  קשר  על  מצביעים  רבים  מחקרים  ,הנוכחי  במאמר  שהוצג  כפי  (.1994
 ;Schoenfeld, 2002  )לדוגמה  האקדמיים  הישגיהם  לבין  מידיםתל  של  עצמית  הכוונה
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Zimmerman & Schunk, 2011.)  ההכוונה   של  בחשיבותה  הנרחב  העיסוק  למרות  אולם  
  כל   שהם  מכיוון  בלימודים,  קשיים  חווים  רבים  "תלמידים  עדיין  ללמידה,  העצמית

  שכליים ה  הקשרים  של  מוקדמת   למידה  ללא  הנלמד  התוכן  בזכירת  מתמקדים  הזמן
  המורים   על  אינטליגנטי,  באופן  יתפקדו  שתלמידים  כדי  במאמץ.  לתמוך  שנחוצים

 רגשות,   של  החיובית  להשפעה  נוסף  קוגניטיביים-ומטה  קוגניטיביים  כשרים  לפתח
   (.Hartman, 2001, p. 43) והנעה" עמדות

  חסכים   ישנם  המתמטיקה  בתחום  קשיים  עם  התלמידים  לרוב  מתמטיקה  ענייןב
  דיוק,   וליתר  מתמטית,   בנטייה  עצמית  הכוונה  של  היבטים   מיני  כלמ  חמורים

 De-Corte et al., 2011; De-Corte)  בחירתיות-והמטה  קוגניטיביות-המטה  במיומנויות

et al., 2000.)  אודות  על  נכונות  ולא  נאיביות  מאמונות  םמושפעי  הם  כך,  לע  נוסף  
  מיומנויות  של  התפתחות  מאפשרים  אינםש  בעיות  ופתרון  מתמטית  למידה  מתמטיקה,

 החדשה   בתפיסה  עצמית  הכוונה  לטיפוח  רבה  חשיבות  נודעת  לכן  עצמית.  הכוונה  של
  אחד,   מצד  מתמטי  בחינוך  עיקרי  כיעד  כלומר  הספר;  בבתי   מתמטיקה  של  והשכיחה
   .אחר מצד אפקטיבית  מתמטית דהילמ של חיוני וכמאפיין

  תרומות   שדות:  בשלושה  ת תרומו   הנוכחי  למחקר  אלו   חינוכיות  תפיסות  פי  על
 יישומיות.  ותרומות מתודולוגיות  תרומות ה, תאוריל

  הכוונה  של  ותתאורי  שבין  הקשרים  ביסוס   היא  המחקר  של  יתתאורטה  התרומה

  מילוליות   בעיות  בפתרון  הישגים  ובין  ביניהן  ,ומרכיביהן  SDT-ו  SRL  עצמית
 את  הבוחן  כזה  מחקר  התבצע  טרם  .היסודי  הספר  בבית  תלמידים  בקרב  במתמטיקה

 הישגיהם   ביןו  ו'-א'  בכיתות  צעירים  תלמידים  של  עצמית  הכוונה  תפיסת   בין  הקשרים
 עובדו   בנו,נש  ההערכה  בכלי   טמונה  המחקר  של  המתודולוגית  התרומה  במתמטיקה.

 שאלוני   ו';-א'  כיתות  לתלמידי  במתמטיקה  הישגים  מבחני  :המחקר  רקע  על  ותוקפו

 על  (SDT+SRL)  המשולבת  ההתערבות  וכניתת  של  ההשפעה   לבדיקת  עצמי  דיווח
  יו ומסקנות  הנוכחי  המחקר  לממצאי   .מתמטיקהב  מילוליות  בעיות  פתרוןב  ההישגים

 תוכנית  היא  יישומיתה  תרומהה  .ההוראהו  החינוך  שדה  לע  ניכרת  השפעה  יש
  במתמטיקה  מילוליות  בעיות  בפתרון  ההישגים  לשיפור  המשולבת  ההתערבות

  להבנה   מודעים  יהיו  שמורים  כדי  .עצמית  הכוונה  תמיומנויו  טיפוח  באמצעות
  בה,   השתתףל  בלמידה,  מעורבים   להיות  חייבים  התלמידים  תלמידיהם,  של  העכשווית

 ומחשבותיהם  רגשותיהם  את  ולהביע  שלה  ההבניה  את  המורים  עם  ביחד  להתוות
(Ryan et al., 2016.)  לסייע   עשויה  זה  במחקר  המוצעת  ההתערבות  תוכנית  כן  כמו  

  וכן  נוספות,  תלמידים  אוכלוסיות   ובקרב  נוספים  דעת  בתחומי  ההישגים  עלאתלה
 של  ממשי  יישום  לצורך  עצמית  בהכוונה   הכישורים  את  לייעל   תלמידים  ללמד

 למידתם.

  הישגים   על  SRL+SDT  המשולבת  תוכניתה  השפעת  את  לבחון  מומלץ  המשך  במחקרי
 הישגים   של  רמות   מיני  בכל   תלמידים  ובקרב  ,י"ב-'ז  ותבכית  במתמטיקה,  כוללים

 פרספקטיבה  לתת  כדי  כי  מוצע  עוד  ומתקשים(.  בינוניים  )מצטיינים,  במתמטיקה
  חקר  גישות  גם  יכללו  מחקרים  שבעתיד  חשוב  הממצאים,  של  יותר   ומתוקפת  רחבה

  כמו   ,ותאחר  מדידה   ושיטות  ואיכותניות(  )כמותיות   mixed methods  של  משולבות
  את   לנתח  אפשר  שבאמצעותם  אותנטיים  הערכה  מצעיוא  רפלקטיבי  ביומן  עצמי  תיעוד

  תצפית  כלי  באמצעות  בכיתה  תצפיותל  נוסף   אמת.  בזמן  העצמית  ההכוונה  תהליכי
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  תהליך  אחר  מעקב   שמאפשרות  בקול  בעיות  ופתרון  כך,  לצורך  שייבנו  ייחודיים
  ,תלמידים  קבוצות  ובקרב  זוגות  בין  –  discourse analysis  –  שיח  ניתוח  )כגון  החשיבה

 וכדומה(. מתמטיקה שיעורי של מוסרט תיעוד

 

"If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution,  

 I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask,  

 For once I know the proper question,  

I could solve the problem in less than five minutes."  

Albert Einstein (1879-1955)  
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