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בדיחות הבנת  קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות  מתמטיות 

 תלמידים ללא לקויות למידהבקרב למידה ו
 יקם גזית אביד בשארה ואסא

 

 תקציר 

מטא־קוגניטיבי   ידע  בין  הקשר  את  בחן  זה  ולמחקר  שליטה  בדיחות  להבנת  מוקד 
תלמידים ללא  בקרב  מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה ו

תלמידים שאובחנו עם לקויות    30תלמידים בכיתות ט':    60מחקר נדגמו  ב.  לקויות למידה
ו כלים:    30־למידה  שלושה  באמצעות  נבדקו  התלמידים  למידה.  לקויות  ללא  תלמידים 

בדיחות מתמטיות. ממצאי  הבנת  קוגניטיבי, שאלון מוקד שליטה ושאלון  ־שאלון ידע מטא
המשתנ  הורוהמחקר   שלושת  בין  מובהקים  קשרים  מוקד על  מטא־קוגניטיבי,  ידע  ים: 
ו בכל המדדים שנבדקוהבנת  שליטה  כן  כמו  לקויות    ,בדיחות מתמטיות.  עם  תלמידים 

הפגינו   למידה.שהפגינו    מהיכולות  ותנמוכ  יכולותלמידה  לקויות  ללא    עקב  תלמידים 
אוכלוסיית התלמידים עם    את  לטפחהפערים הניכרים בין שתי אוכלוסיות המחקר, חשוב  

ומוקד שליטה  –מדדים שנבדקו  בלמידה  הלקויות   הן  ל  –  ידע מטא־קוגניטיבי  קידומה 
הרחבה.   באוכלוסייה  הן  החינוך  להשפיע  קידומהבמערכת  תופעות    יכול    אחרותעל 

הנשירה,  להקשורות   תופעת  צמצום  כגון  הפדגוגי,  התלמידים    שיפורתחום  הישגי 
 החברתיים. ושיפור היחסים מגוונים במקצועות לימוד 

 לקויות למידה. ;בדיחות מתמטיות ;מוקד שליטה   ;ידע מטא־קוגניטיבי מילות מפתח: 

 מבוא

אחד הנושאים החשובים בחקר מדעי המוח כיום הוא בדיקת ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד  
חשיבה   יכולת  על  מעיד  מטא־קוגניטיבי  ידע  האדם.  של  הנוירולוגית  והמערכת  שליטה 

 על   גםמעיד    . הואתכנון, הבנה והערכה  כגון  מיומנויות חשיבהפיקוח על  בברמה גבוהה  
הכרתו תהליכי  על  האדם  של  אליה    –  הידע  ומודעות  החשיבה  על  )קרמרסקי  חשיבה 

יכולתו  ־את יכולתו או את אי  מביןאדם  האופן שבו  ה  משמעומוקד שליטה    (.1997ואחרים,  
אמין שיש לו יכולת לשלוט לשלוט באירועים. אדם בעל מוקד שליטה פנימי ברמה גבוהה מ

מוקד שליטה חיצוני ברמה גבוהה מאמין כי    בעלאדם    ואילובאירועים ולהשפיע עליהם.  
לשליטתו מחוץ  הנמצאים  חיצוניים  על    כגון  ,לגורמים  השפעה  יש  וקושי,  גורל  מזל, 

 (. Abouserie, 1994האירועים )

פוטנציאליים    משתניםהם    שליטה  מוקדו  מטא־קוגניטיבי  ידענמצא ש  האחרונות  בשנים

 ;Villa & Chytrý et al., 2020)   בעיות  פתרון  יכולות  ומנבאים  במתמטיקה  הישגיםלקידום  

Sebastian, 2021  .)  כי גם  חשוב   הוא  בהוראה  מתמטיות  בדיחות  שילובנמצא  היבט 
לידי  .באסטרטגיות ההוראה היעילות יכולות    הוא מביא   יצירת ,  הבדיחות  הבנתפיתוח 
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המורים    ושיפור  מתחה  הפחתתוכן    בכיתה  וביתחי  וירהוא בין  תלמידים  להתקשורת 

(Tonkovich, 2020) . 

להבנת מוקד שליטה ולהיא לבחון את הקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי הזה מטרת המחקר 
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות    ובקרב בדיחות 

השפעה ניכרת על חייהם    שיש להלקות למידה היא הפרעה    תלמידים ללא לקויות למידה.
ת  ילימודי בבה  התחוםוהיא מתבטאת בתחומי חיים רבים, לרבות    ,מהישל המתמודדים ע

הספר,   ותחום  החברתי  למידהתחום  לקות  נוירותעסוקה.  הפרעה  היא  התפתחותית ־ ה 
ו  כגון,  יסודייםהפוגעת בתפקודי למידה   מתמטיקה, והיא פוגעת לימוד  קריאה, כתיבה 

מנת המשכל שלו לפי  ביכולתו של הפרט לרכוש מיומנויות ברמה המצופה ממנו לפי גילו ו

(American Psychiatric Association, 2013 .) 

המתמטי   החינוך  ממסכימים  חוקרי  שליטה    טא־קוגניטיבישידע  מוקד  של  ומיומנויות 
לדרישות   למתאימים  בדרישותיה  במהירות  המשתנה  העכשווית,  ללמוד החברה  יכולת 

ל  תעצמאי העת  ולהסתגל  כל  חדשות  למידה  מיומנות (Chytrý et al., 2020)משימות   .
ללימודי הה  חשובה  לחשוב  ימתמטיקה  היכולת  בעיות   חשיבהא  ולפתור  ביקורתית 

הכרחית להצלחה בחיים. עם זאת, לימוד מתמטיקה אינו קל    את היכולת הז  .תויצירתיב

(. בשל חשיבותן הרבה של המתמטיקה Villa & Sebastian, 2021תלמידים רבים )עבור  ב
ושל המיומנויות הכרוכות בה לעתיד התלמידים יש לזהות את המשתנים שיכולים לקדם  

במחקר זה. לכל זאת חשיבות יתרה לתלמידים עם  ולשפר אותן, כדוגמת אלו המוצעים  
 לקויות למידה המתקשים קושי רב בלימודי המתמטיקה והישגיהם בתחום נמוכים. 

בדיחות מתמטיות בהוראת  להבנת  מוקד שליטה ולידע מטא־קוגניטיבי  הקשרים בין  הבנת  
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  למידה  ובקרבמתמטיקה  לקויות  ללא  ,  תלמידים 

בהוראת המתמטיקה בעבור כלל התלמידים.    תכנון יעיל של מערכת הלימודיםל  ורמתת
ומתוך כך לסייע לסייע בזיהוי מוקדי קשיים במערכת החינוך  הבנת הקשרים יכולה גם  

שיעורי  עבור תלמידים עם לקויות למידה אשר מתקשים בבכניות התערבות  ות  בפיתוח
 המתמטיקה.

יע בהטמעת המלצות אלו בעבודתו של היועץ החינוכי יתרה מזו, הממצאים יכולים לסי
יעודד   אשר  והוראה,  חינוך  צוותי  ומלווה  ומוקד המדריך  מטא־קוגניטיבי  ידע  שילוב 

, הן בחינוך הרגיל הן בחינוך המיוחד. כך היועצים החינוכיים  מתמטיקההשליטה בהוראת  
חות אנשי מקצוע בבתי הספר יכולים לסייע בקביעת מדיניות ההתערבות הנדרשת ולהנ

ואת  החינוכי  היועץ  את  מחייב  זה  תהליך  ולהטמיעה.  ליישמה  כיצד  החינוך  במערכת 
יכול  גומלין מתמשכים. בית הספר  וביחסי  פעולה הדוק  לעבוד בשיתוף  מערכת החינוך 
לאתר קשיים בתחום ההוראה ובתחום הלמידה. תפקידו של היועץ החינוכי יהיה להפנות 

דרגת החומרה של הקשיים ולהתוות את רמת ההתערבות. בכך  לאבחון כדי לקבוע את  
לצורכיהם  המותאמים  צמיחה  מקדמי  תהליכים  ביצירת  תפקידו  את  היועץ  יממש 
הייחודיים של התלמידים המתקשים בלמידה. היועץ גם יקבע את אפיוניה של ההתערבות 

 הממוקדת ויעקוב אחר התגובה להתערבות.

  



בקרב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה והבנת קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
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 סקירת ספרות 

 מטא־קוגניציה 

בהקשר    טא־קוגניציהמ בפרט  האחרונים,  בעשורים  רבה  מחקרית  לב  לתשומת  זוכה 

העצמית של הפרט   מודעותוב  עוסק   והוא  המונח   אתטבע   ( Flavell, 1976)החינוכי. פלאבל  
ת והעומד  ותעל עצמו, על המשימ  פרטתהליכי הקוגניציה שלו. ידע זה מורכב מהידע של הל

הייחודיים    ועללפניו   טרם    להביא  שעליורכיביהן  האסטרטגי  ביצועןבחשבון   ות ועל 
לבצע    יושעל  הקוגניטיביות כדי  'מערכת־על' אלו  משימותלהפעיל  להגדירה  אפשר   ;

 (. Garrett et al., 2006 ;1997קרמרסקי ואחרים, חשיבתית של הלומד )

  , ומסוגלות   יכולת  רבדב  אמונותאישיות,    מאפייני  הםלומד עצמו  להקשורים    ידע  משתני
ידע מצטבר ועוד.    שנוסדה על  עולם  השקפת,  הנעה  המעוררים  תחומים,  חולשותו  מגבלות
מגבלה ללמידה משום שהלומד   להיותעצמו עלול    עלידע או ידע מועט של הלומד    חוסר

  לווסת   מתקשהובשל כך    ,החולשה שלואת נקודות  אינו יודע לזהות את נקודות החוזק ו
  ת נלוֹו   הקוגניטיבי  לתהליך, ועוד  זאת .  מגוונים  למצבים  ותיעילב  ולהסתגל  למידה  תהליכי
־ המטא  לידע  לתרום  כדישל הלומד   מודעותופנימיות אישיות, שגם אליהן נדרשת    חוויות

ידע  ב  עוסק(. ידע על אודות המשימה  Garrett et al., 2006ולהכוונתו העצמית )  קוגניטיבי
הן ברמת קושי משתנה   משימות  כי  לומד  הפרט.  לבצע  דהלומ  עלעל מאפייני המשימה ש

  למשל   כך(. Kramarski & Mizrachi, 2006ובשל כך נדרשות גם אסטרטגיות קוגניטיביות )
 זיכרון  הדורשים  פתוחים  במבחנים   להתקשות  עלולבשליפה    קשיים  עם  המתמודד  לומד
  הנדרשתאודות האסטרטגיה    על. ידע  רתייםיבר־רב  סגורים  מבחניםממשיתקשה ב  יותר

ומטא־קוגניטיביות   שלידע  ב  עוסקמשימה    למילוי קוגניטיביות  על אסטרטגיות  הלומד 
  משימהה  על פי  משתנה  זאת  כל.  בהן  השימוש  עםו  מןיע  היכרותיעילות שבהן יש לנקוט,  

כן,    למלא.  שעליו האסטרטגיה    בוחן  הלומדאם  את  ובוחר  שמולו  המשימה  טיב  את 

 (. Martini & Shore, 2008) לההמתאימה 

של מטא־   עיקרי מאפיין  הוא    קוגניטיביים  תהליכיםעצמי של    ויסותשו  מדגישה  הספרות
תוך  מבו הלומד אחראי להתפתחותו העצמית,  שתהליך  ויסות עצמי זה מוגדר  קוגניציה.  

ומותאמים   המתוכננים  עצמו,  האדם  מן  הנובעים  ופעולות  רגשות  ב"מחשבות,  שימוש 

לבאופן   )שם  מעגלי  לוויסות Zimmerman, 2000, p. 14השגת מטרותיו"  (. אסטרטגיות 
אחריה.  לו  בזמן ביצוע המטלה: לפני המטלה,  המטלה  בשלושת שלבי ביצוע  ותמופיע  עצמי
 ועל פי מטלה  ה  על פימטרות    ביעת קב  בעיקרעוסקות    אסטרטגיותה  המטלה  שלפני  בשלב

אסטרטגיות הן  ההמטלה  ביצועשל  שלב; בגישתו למקצוע(  כגון) הלומד  רקע האישי שלה
סוגים מטא־קוגניטיביותעיקריים   משלושה  אסטרטגיות  קוגניטיביות,  אסטרטגיות   : 

)תכנון, ויסות ובקרה( ואסטרטגיות הקשורות ללומד, אשר נחלקות לפנימיות )תכנון זמן  
ו קשב(  במומחה(;  לוהקצאת  )היעזרות  המטלה  של  ובשלבחיצוניות   אסטרטגיות האחר 

וב  בעיקר  עוסקות והערכת  ברפלקציה,  במשוב  שהושקע  המאמץ  יישום  בתוצאות 

 (. Perels et al., 2009; Zimmerman, 2000) בעתידלמידה  תבניסיונוהמסקנות 

ובהישגיהם    לומדיםבהכוונה עצמית של    חשוביםכי רגשות הם מנבאים  מחקרים מצאו  

(Mega et al., 20142013; et al.,  Ahmed ל .)( פי צימרמןZimmerman, 2000)    חרדה  תחושת
בתהליכים של  יכולת הלומד להשתמש  ב  עלולות לפגועותפיסת מסוגלות עצמית נמוכה  
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ו בקרב תלמידים עם לקויות למידה, אשר    בייחודבקרה עצמית. הדבר נכון  של  שליטה 
קושי    רמת, כמו  חיצוניים  למשתניםאת כישלונם ליכולתם הנמוכה ואת הצלחתם    קושרים

 נמוכה של המשימה. 

 בין תפקוד אקדמי  מטא־קוגניציה והקשר בין 

קשר    מלמדת המחקרית    הספרות י  חיוביעל  ובין  מטא־קוגניטיבית  הצלחה    ביןכולת 

 ;Bransford et al., 1999; Chytrý et al., 2020; Thomas & Barksdale-Ladd, 2000)  אקדמית 

Veenman et al., 2006  .)קריאה נמצא כי ידע מטא־קוגניטיבי מאפשר בתחום הלמשל    כך
מות ולשפר לתכנן את פעולותיו, לארגן ולהעריך מידע, לבחור אסטרטגיות מתאי  לומדל

לפצות על    יכולותות  המטא־קוגניטיביהאסטרטגיות    .את תהליכי הלמידה והזכירה שלו
  הקניית אסטרטגיות מטא־קוגניטיביות  לשלבאנשי החינוך  לכן על  חוסר מיומנות בתחום.  

 ,.Haidar & Al Naqabi, 2008; Martini & Shore, 2008; Perels et al)  המקצוע  תהוראב

  ומטלות, דוגמת כימיה, אוריינות מדעית  אחרים  ידע  תחומיבדומים עלו    ממצאים.  (2009

  הצלחה   וביןות  מטא־קוגניטיבי  יכולות  בין   ניבוי  של  קשר  על   הורו  אשרמוטוריות,  ־פסיכו
 כגון . תלמידים שקיבלו הוראה שעודדה שימוש במיומנויות מטא־קוגניטיביות,  אקדמית

אחריהן, לו  בביצועןרכה או שימוש באסטרטגיות לפני ביצוע משימות,  תכנון, פיקוח, הע
קבוצת    לעומת  זאתשיפרו את הישגיהם בידע של התחום ובמודעות המטא־קוגניטיבית.  

 (. Michalsky et al., 2009הביקורת, שלמדה ללא הוראה מטא־קוגניטיבית )

ויסות עצמי ופיקוח על  דוגמת    ,מטא־קוגניטיביות  מיומנויותמתמטיקה נמצא כי  ה  בתחום
נחוצות   של  להלמידה,  מוצלח  משימות    למילויגם  ו  מתמטיותבעיות  פתרון 

מיומנויות אלו חסרות בקרב  בדרך כלל  אינטלקטואליות אחרות, כגון קריאה וכתיבה.  

 (. Villa & Sebastian, 2021; 2000תלמידים חלשים במתמטיקה )קרמרסקי, 

 מוקד שליטה 

' שליטההמונח  הב  עוסק(  locus of control)  'מוקד  של  לסיבות   פרטאמונתו  באשר 
יכולתו לשלוט  ־את יכולתו או את אי  מבין  הפרטלאופן שבו  , כלומר  בחייו   ויותלהתרחש
 ת מוקד שליטה חיצוני מבטא אמונה בכוחומקשתת:  ע על  בחייו. מוקד שליטה נ   באירועים
קבלת אחריות  בימי מתאפיין  ; מוקד שליטה פנהמטלות  קושי  או  מזל,  גורל  כגון,  חיצוניים 

 ,Abouserie)בחייו  שליטה בתוצאות ובכוחו להשפיע על אירועים    פרטיש ל ובתחושה ש

1994; Boss & Taylor, 1989 .) 

 יש לפרט מאפיין יחיד של מוקד שליטה. אולם שליטה מוקד של סורתיתתפיסה המה לפי
בעל מוקד שליטה פנימי    בזמןהיות בו  ל  יכולהמורכבת של מונח זה הפרט    התפיסהלפי  

, בעל סוג אחד של מוקד שליטה חיצוני לחלופיןמוקד שליטה חיצוני גבוה, או  בעל  גבוה ו

  תפיסה (.  Abouserie, 1994)  , כמו סמכותוסוג אחר ברמה נמוכה  , כמו מזל,ברמה גבוהה
המ  נוספת  פנימיתהבחנה    יוצרתזו   אמ'בין  הבחנה    :וקדיםבתוך  חיצוני  ל',  'תייחיצוני 

אמ'  ובין,  'הגנתי ל' תייפנימי  הגנתי'  מאמין  פנימי  אמיתי'  'חיצוני  מוקד  בעל  אדם  כי  '. 
טוען כי ', לעומתו,  חיצוני הגנתיאדם בעל מוקד '  .חיצוניים משפיעים על מעשיו  משתנים

למעשה   ךלון צפוי, אהגנה מפני כישלהוא מאמין בהשפעת הגורמים החיצוניים בעיקר  
תפיסה פנימית    בעל  פרט  ' הואתיי פנימי אמאדם בעל מוקד 'הוא בעל צורך עז להצליח;  
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פרט    הוא  ' לעומתופנימי הגנתיאדם בעל מוקד '  .ולהתנהגותו  ותית של אחריות למעשייאמ
 (. 2010)פינגר, בעל מוקד שליטה פנימי בעיקר עקב רצייה חברתית גבוהה הטוען שהוא 

כי   לציין  יש  הפנימיות  להבחנות  שליטה  מהמחקרית    בספרותמעבר  משתנה    הואוקד 
אחד ניצבים בעלי מוקד שליטה פנימי ובקצה השני בעלי מוקד שליטה   בקצה  במקשתת.

ל  כמה  הקושריםפרטים    נמצאיםחיצוני. בתווך     וכמה מהם אירועים לעצמם  מהסיבות 
פינגר,  ;  2003סיני,  ־משקל)  המוקדים   שני  את  משלביםפרטים ה  קריחיצוניים,    למשתנים

2010  ;Jegede et al., 1999  .)כי מוקד השליטה אינו אחיד בכל   סובריםהחוקרים  יש    כמו כן
לראות   יכוללמשל הפרט    כך .  מסויםתחום חיים  בתלוי בסיטואציה או    אלאהתחומים,  

כישלונותיו בתחום אחד, כמו מקום העבודה שלו, ובו בזמן  לעצמו אחראי להצלחותיו ו
  פרט.  לימודיו  כמולתוצאת התנהגותו בתחום אחר,    איחיצוני את האחר  במשתנה  לראות

תוכן ב  מאופיין  זה תלוית  כללית,  רמות:  בשלוש  שליטה  מיקוד  של  אחיד  לא  פרופיל 
על פי כיוון מוקד השליטה שלו    הפרטאת התנהגותו של    לנבא  אפשר  בדרך כללוספציפית.  

פנימי    – או  הוא    ולםא  – חיצוני  שגרתיות  ולא  מיוחדות  מד  יכולבנסיבות   פוסי לחרוג 
 (. 2000; רוזנולד, 1993להב, ההתנהגות האופייניים לו ) 

מזה   זה  נבדלים  זה.  ובעפרטים  אישיותי  מאפיין  של  מלווה צמתו  האישיות  התפתחות 
עמדה דה המעצבים את עמדתו של הפרט בעניין היותו שולט בנסיבות או נשלט.  במצבי למי

 Mooney etלאורך זמן )ונשאר יציב קבוע בהתנהגותו אפיין אישיותי מ נעשית בהדרגהזו 

al., 1991.)    ניסיונות מצטברים מ  מושפעתהתפתחות מוקד השליטה לכיוון פנימי או חיצוני
על עקרונות    המיוסדעיצוב מוקד שליטה הוא תהליך קוגניטיבי  למעשה,  מצבי למידה.  של  

  כלומר   .תוצאה סופיתלקשר שבין התנהגות  ה  בעניין  'ציפייה מוכללת'  בו  נוצרת, ולמידה
 (. 2010פינגר, תוצאות )לזוהי דרך נלמדת המקשרת בין סיבות 

 נה; אולם יש לשים לב כי הוא מצומצם ממתחושת יכולתאפשר לראות במוקד שליטה  
של    מתארמשום שמוקד שליטה   נסיבתית  עצמית  במצב    סיבתי  תפקידב  הפרטהערכה 

את . בעל מוקד שליטה פנימי מאשים  יותר  ורחבה  כללית  היא  יכולת  תחושת  ואילו,  מסוים
בעל מוקד שליטה חיצוני אינו    לעומתו  .עצמו בכישלונותיו וזוקף לזכותו את הצלחותיו

  ממנו   נמנעת  בכך  מנםואאת הצלחותיו.    לזכותוזוקף    אינוועצמו בכישלונותיו    את   מאשים
הישגיות של  תחושות של סיפוק ו  גם  ממנו   נמנעות   אך,  שליליים  רגשות  עם  ההתמודדות

 (. Katz, 1994; 2000רוזנולד, )

 יצירתיות,   זמה,ובעל מוקד שליטה פנימי מגלה עצמאות, הישגיות, חריצות, יאם כן, פרט  
גבוהות,    קונפורמיות־אי אישית  ואחריות  מחויבות  יכולת  ורמות  מקדימה,  חשיבה  וכן 

ולשנותן בעת הצורך  יעילה של מציאת חלופות, השקעת מאמצים כדי לשלוט בנסיבות 
המתאפיין    ,לפרט בעל מוקד שליטה חיצוני  ולמידה לצורך שיפור התפקוד בעתיד. לעומתו,

גבוהה   נמוכה  , מידת אסבילּות,  למדיבשמרנות, רמת חרדה  , קושי  למדיחריות אישית 
זאת ועוד, פרט    (.2000; רוזנולד,  2010פינגר,  בהתמודדות עם הסביבה ונטייה להתגוננות )

  שביכולתו   מבין  שהוא  משום  לסביבתו היטב    מסתגל  בדרך כלל  פנימי  שליטה  דבעל מוק
מקשיי  פרט  לעומתו,  .להפעילה חושש  חיצוני  שליטה  מוקד  ל  םבעל  סביבה הקשורים 

 (. Mooney et al., 1991; 2000רוזנולד,  בהסתגלות יעילה ) מיומןכלל אינו  בדרךו
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 תפקוד אקדמי  בין בין מוקד שליטה ו הקשר

בין מגוון התנהגויות המגבירות את ההסתברות  ובמחקרים נמצא קשר בין מוקד השליטה  
וכן   לימודית  בינו  נמצא  להצלחה  )וקשר  גבוהים  לימודיים  הישגים  ;  1999מעין,  בין 

Villa & Sebastian, 2021; Anderson, 1990.)    את ההבדל   הדגיש  (1999מעין )מחקרה של
ונים מפני שידע  תהליך הלמידה. מוקד שליטה פנימי מחייב איסוף נתבבין מוקדי השליטה  

צורך   יש  כישלון  של  במצב  כן  כמו  לפתרון.  הדרך  את  ומתווה  שליטה  תחושת  מקנה 
הכישלון   סיבות  את  לנתח  כדי  סיבתית  ממנובחשיבה  זוללמוד  חשיבה  זמן,  לאורך    ו. 

על ניסיון מצטבר בלמידה וכן למיומנויות למידה אשר נשענות על איסוף נתונים ותורמת ל
  ' פנימיים'להניח כי ל  אפשרים לשיפור הישגים ולהתייעלות. אם כן,  החיוני  ,קבלת החלטות

סכמות מורכבות ומפותחות של איסוף מידע, עיבודו ואחסונו, והדבר משפיע על יעילותם. 
של   הלמידה  סכמות  זאת,  ומפותחות    'חיצוניים'לעומת  מבוססות  מידהאינן  ; באותה 

 אינם מסוגלים לשחזר אינם מסוגלים לשחזר אותה, וכך גם  הםהם חווים הצלחה  כאשר
ל  ולהתייעללמידה   נתונים או    'חיצוני'לאחר כישלון.  צורך להשקיע מאמץ באיסוף  אין 

אותם   להשקפתו,  לכישלונותיו.  או  להצלחותיו  הסיבות  את  חיצוניים   משתניםלבחון 
לו עצמו אין וו בעתיד,  שהשפיעו על תוצאות פעולתו בהווה ישפיעו גם על תוצאות פעולת

 חלק בכך.

של   במחקרה  ונמצא    (, 2010)  פינגרגם  פנימי  שליטה  מוקד  בין  חיובי  הישגים  בין  קשר 
פנימי, כולימודיים: ככל שמ כי   ךקד השליטה  נמצא  עוד  גבוהים.  ההישגים הלימודיים 

יותר מבעלי מוקד שליטה    מחפשיםבעלי מוקד שליטה פנימי   מידע ומשתמשים בו טוב 
מיטביוניחיצ אקדמי  לתפקוד  נחוצה  זו  מיומנות  פנימי  .  שליטה  מוקד  בעלי  כי  ניכר   .

לאי האחריות  את  מטילים  ואינם  עצמאית  ללמידה  עצמם  את  על  ־מניעים  הצלחתם 
למידתם   את  שניהלו  סטודנטים  על  ממחקרים  בחרו    םעצמבאחרים.  הם  כי  עולה 

בעיות שהתעוררו בדרכם   אסטרטגיות מתאימות להשגת מטרותיהם והיו מסוגלים לפתור
המשימות   עם  להתמודד  וביכולת  ללמידה  גבוהה  במוטיבציה  התאפיינו  הם  למטרה. 
הלימודיות שהציבו לעצמם. הלומד העצמאי מאמין שהלמידה היא תהליך שיטתי ונשלט 

 (. 2006קניאל, )

 לקות למידה ומתמטיקה 

הפרעת למידה  '  דהלמי  קותל   גדירמ  DSM-5האבחון הסטטיסטי להפרעות נפשיות  מדריך  

מובחנים: ב  ועניינה(,  specific learning disorder)  'ספציפית אקדמיים  תחומים   שלושה 
בקריאה  .א לקות  עם  ספציפית  למידה  בהפרעת  לקות   .;  עם  ספציפית  למידה  הפרעת 

 American Psychiatric)  הפרעת למידה ספציפית עם לקות במתמטיקה  .בהבעה בכתב; ג

Association, 2013; Tannock, 2013ה הלקות,    DSM-5־(.  לאבחון  קריטריונים  קובע 
יכולה להתבטא   מיומנויות. הפרעת למידה ספציפית עם לקות בקריאהקידוד  הנשענים על  
קריאת מילים בקול  . למשל,  מאמץ רב בקריאת מיליםבהשקעת  טיות או  יאב בחוסר דיוק,  

, וש מילים וקושי בהשמעת מילים בקול או בהגייתןטיות ובהססנות, ניחיאו בא בשגיאות
הנקראים  של התכנים  העמוקה  או המשמעות  היחסים, המסקנות   קושי בהבנת הרצף, 

בכתב  ועוד בהבעה  לקות  עם  ספציפית  למידה  הפרעת  להתבטא  .  קשה  יכולה  יד  בכתב 
 ריבוי שגיאות כתיב, בקושי בארגון הפסקאות,  ב  ,כתיבהבמאמץ רב  השקעת  לקריאה, ב

שיים  קיכולה להתבטא בתחביר או פיסוק. הפרעת למידה ספציפית עם לקות במתמטיקה  
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כגון   מתמטיות,  למיומנויות  חישובים הנוגעים  או  עובדות  שליפת  מספרים,  הבנת 
תרגילים,  מתמטיים בפתרון  חשבוניות  פרוצדורות  או  עובדות  מושגים,   ועוד   יישום 

(American Psychiatric Association, 2013 .) 

, מלמדת  DSM-5, חידוש שהופיע לראשונה ב־הפרעת למידה ספציפיתהגדרתה של הלקות  
ממוקדת של הקושי על פי הפירוט המופיע בקידוד. הדרישה לספציפיות  על הצורך בהגדרה  

הלמיד לקויות  בחקר  שחלה  ההתקדמות  את  ,  מהיע  בהתמודדות  גם  ומכאן  המשקפת 

 American Psychiatricהתערבות ממוקדת )הגדרה ספציפית של הלקות מאפשרת  ש  משום

Association, 2013; Tannock, 2013  .)ב־ שהוגדרו  מאפיינים  לקות    בעניין  DSM-5עוד 
הלמידה    מקורהכי    מלמדים לקות  ממאפייני ־וירולוגינ  הואשל  נובע  ואינו  קוגניטיבי 
שכל  כךהסביבה.   ופיגור  פיזיות  מגבלות  רגשיות,  הפרעות  חושיות,  הפרעות  אינם  גם  י, 

ללקות.   כןגורמים  על  ובין הישגיו    הניכריםפערים  ה  יתר  בין מנת המשכל של התלמיד 
למידה התפתחותית    אפשרועוד,    זאתנדונים.    הלימודיים לקות  בין  לקות  ולהבחין  בין 

הגן   בגיל  מתגלות  התפתחותיות  למידה  לקויות  אקדמית.  עיכובים   ובכללןלמידה 
והפרעות   מוטורית  לקות  תפיסתית,  לקות  ושפה,  זיכרון  קשב,  כגון  יסוד,  במיומנויות 

אקדמיות   למידה  לקויות  הלמידה   הןחשיבה.  בשלבי  הנרכשות  במיומנויות  לקויות 
יצחק,  ־ שרוני  ;2008הכנסת,  כתיב ומתמטיקה )   הראשונים בבית הספר: קריאה, כתיבה,

1998 ;American Psychiatric Association, 2013) . 

ה־ היא המנחה את משרד החינוך, הקובע שני  DSM-5 בישראל ההגדרה הספציפית של 
ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של   ניכרהתנאי הראשון הוא פער  תנאים להכרה בלקות:  

רמת כיתתו; התנאי השני הוא  על פי  צופים ממנו על פי גילו ובין ההישגים המוהתלמיד  
בין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו  ובין הישגיו הלימודיים של התלמיד    ניכרפער  

 (. 2009)משרד החינוך, במבחני משכל אובייקטיביים 

מאפיין של תלמידים עם לקות למידה הוא חסך בתהליכי עיבוד מטא־קוגניטיביים  עוד  

(Miller & Mercer, 1997מטא־ בחשיבה  משתמשים  למידה  לקות  עם  תלמידים   .)
נמצא כי לתלמידים עם    .למידה  לקויות   ללאתלמידים  מ   פחותקוגניטיבית לפתרון בעיות  

יש למידה  ב  לקות  עבודתם,  בתכנון  ובדיקתה,  בחסכים  עליה  כן  תהערכבפיקוח  כמו  ה. 

 Garrett etמנבא חזק ללקות למידה )  נמצא כי קושי במיומנויות מטא־קוגניטיביות הוא

al., 2006 .) 

הלימודי.    לעניין  מוגבלת  ואינה  רבים  בהיבטים  הפרט  של  חייו   על משפיעה  הלמידה  לקות
קשיים   לעורר  עלולה  היא  זאת,  הספר  עצימיםעם  בבית  בלימודים  מחקרים    .דווקא 

חווים קשיים ניכרים מקצוע שבו תלמידים עם לקויות למידה היא  מתמטיקהש מלמדים
לקויות המכבידות על יכולתם  יש המתמודדים עם  (.  1998יצחק,  ־; שרוני2005בשארה,  )

  כגוןמתמטיות  במיומנויות פוגעתלקות ביכולת ההפשטה  ,דוגמהכך לללמוד מתמטיקה. 
עצמאי מסקנות  להסקת  להכללה  תהיכולת  היכולת  ולהפך  מתוך,  יחיד  ופוגעת   ,תרגיל 

היא לקות בהתמצאות   דוגמהעוד  ועוד.    יחיד  תרגיל  על  מתמטיל כלל  יישום שביכולת ה
גדלים,    אשרמרחבית,   בין  הבחנה  על  להקשות  מרחביים  על  עלולה  מושגים   על והבנת 
חזותי  לקות.  גיאומטריות  בעיות  עם  להתמודד  היכולת ובתכלול  החזותית  ־ בהבחנה 
  .סכמה מופשטת  ביןובין מודל    ולקשרעלולה להקשות על הלומד להבין המחשות    שמיעתי
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זכירת  על  קריאת מספרים וכתיבתם ועל  על תפקוד חשבוני,    משפיעהלקות בתפיסת רצף  

 (. Montague, 2005רצף פעולות חשבוניות )

עם   תלמידים  בקרב  מתמטיות  ובדיחות  שליטה  מוקד  מטא־קוגניטיבי,  ידע 
 לקויות למידה 

שילוב בדיחות מתמטיות לא נחקר בקרב  למוקד שליטה ול  טיביהקשר בין ידע מטא־קוגני
על קשר בין מטא־קוגניציה    הורומחקרים    כמהאוכלוסיית תלמידים עם לקויות למידה.  

של  ו ישירה  להוראה  שיש  ההשפעה  את  שבחנו  המחקרים  במתמטיקה.  הצלחה  בין 
הישגים שיפור  על  מטא־קוגניטיביות  לגישה    מיומנויות  חשיפה  כי  הראו   במתמטיקה 

המוטיבציה   לפיתוח  תרמו  מטא־קוגניטיביות  במיומנויות  ואימון  מטא־קוגניטיבית 
ההישגית של התלמידים וכן לפיתוח חשיבתם המתמטית והאוריינות המתמטית שלהם. 

ההתערבות המטא־קוגניטיבית התלמידים הראו יכולות טובות בביצוע פרוצדורות,    שלב
בע בלמידה  בפתרון  עצמית  לבקרה  ביכולת  אופייניים  ויות,  קשיים  לנמק  ביכולת 

 (. Kramarski & Mizrahi, 2006)מם יעולהתמודד 

( ועמיתיה  שאלות    (1997קרמרסקי  שאילת  באמצעות  עצמי  בוויסות  שאימון  מצאו 
עצמאיות קידם הישגים במתמטיקה בקרב תלמידי כיתה ג' בעלי הישגים נמוכים במקצוע 

גםזה הוא  סייע    .  ואף  מטא־קוגניטיביות  באסטרטגיות  להשתמש  יכולתם  את  הגביר 
עצמית ב בהכוונה  אימון  זה  מחקר  פי  על  ממתמטיקה.  שלהם  החרדה  רמת   הפחתת 

מאפיינים קוגניטיביים ומטא־קוגניטיביים, מפתח בתלמיד תחושת  ב  ובו שימוש ,בלמידה
מסוגלות עצמית גבוהה, אשר בעזרתה הוא יכול לפקח על חשיבתו, לפתור בעיות מילוליות  
הצלחה   ובין  העצמי  הוויסות  בין  הקשר  את  בחנו  ופרלס  שמיץ  העברה.  סוגי  ולבצע 

התבקשוב במתמטיקה.   תלמידים  אשר    מחקר  יומן  לוויסות    בולמלא  הנוגעות  שאלות 
בקרה לפני הכנת שיעורי בית במתמטיקה ואחריה. ממצאי המחקר הראו כי התלמידים  לו

 (. Schmitz & Perels, 2011הפגינו עלייה בהישגיהם במבחנים במתמטיקה )

נה  בחנו קשר זה באמצעות מחקר התערבות, אשר נית,  (Perels et al., 2009פרלס ועמיתיו )
ו בו   למטא־קוגניציה  ישירה  עצמילוהוראה  כי ב  ויסות  נמצא  המתמטיקה.  שיעורי 

שיעורי המתמטיקה הראו עלייה בהתלמידים אשר קיבלו הוראה מטא־קוגניטיבית כללית  
שקדם לו, ואילו תלמידים אשר ם במבחן  ה הישגי  לגביבהישגים במבחן שלאחר הניסוי,  

 . ינו שיפורלא קיבלו הוראה מטא־קוגניטיבית לא הפג

קשורים גבוהה  עצמית  והערכה  פנימי  שליטה  שמוקד  הראו  רבים  התמדה ל  מחקרים 
ו  בתנאי  ללמודיכולת  ל  ,במשימות בלימודים ללחץ,  והדרכה  סיוע  לקבל  הנכונות  מידת 

(Abouserie, 1994; Maqsud, 1993; Mooney et al., 1991.)    שהתלמיד ככל  יחוש  לכן 
כ פעיל  ךשליטה,  לומד  הוא  היעיל  הלומד  ויצליח.  במאמציו  אסטרטגיות   .יתמיד 

באמונות  סבילה,  בלמידה  מאופיינות  למידה  לקויות  עם  תלמידים  של  ההתנהגות 
הגישה    למשתניםהמיוחסות   הן  השגויות  האמונות  הן  נרכש.  אונים  ובחוסר  חיצוניים 
ללמוד    הסבילה ביכולתם  לחו  וגורמותפוגעות  אקדמיות,  נמוכהלבעיות  עצמית    , ללות 
 (. 2004,  1995; מרגלית, 2011חוסר מוטיבציה )ברוך, לתקווה ולחוסר 

 ,יש הסוברים כי חסך במיומנויות מטא־קוגניטיביות הוא מנבא חזק ללקות למידה. למשל
פחות   ידעו  למידה  לקויות  עם  קוראים  או  חלשים  קוראים  כי  נמצא  הקריאה  בתחום 

הקריאה,   משימות  על  מעמיתיהם פימעמיתיהם  פחות  שלהם   הבנתעל    קחו    הנקרא 
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נמצא שגם   יתר על כןוהשתמשו ביעילות פחותה מהם באסטרטגיות כדי לפצות על הקושי.  
אסטרטגיות   הכיר  החלש  הקורא  בעיות  מגוונותאם  לפתרון  בהן  השתמש  לא  הוא   ,

(Mokhtari & Reichard, 2002 סוגיית ההתערבות המטא־קוגניטיבית בקרב אוכלוסיית .)  
תלמידים עם לקויות למידה נחקרה אף היא, ונמצא כי הוראה ישירה של מיומנויות מטא־

כי תלמידים עם    גם  ם. נמצא יקוגניטיביות סייעה לתלמידים אלו להפוך ללומדים עצמאי
לקות למידה שזכו להתערבות ישירה בהוראת מיומנויות מטא־קוגניטיביות העלו את רמת 

 (. Fuch et al., 2008ביצועיהם במתמטיקה )

שליטה   מוקד  בין  הקשר  את  לבחון  ביקש  אשר  ול במחקר  ביצועים  למטא־קוגניציה 
סטודנטים, אשר נבחרו על פי רמת הישגיהם. הסטודנטים ענו על    712אקדמיים נבדקו  

העדפות הלמידה שלהם. מתוך המחקר נמצא קשר  בהרגלי הלמידה וב  שעסקושאלונים  
מטא־קוג בתהליכים  שימוש  בין  בעלי לניטיביים  חיובי  בקבוצת  פנימי  שליטה  מוקד 

מוקד לקשר שלילי בין שימוש בתהליכים מטא־קוגניטיביים  נמצא  ו  ,הביצועים הגבוהים

(. המחקר התמקד  Jegede et al., 1999שליטה חיצוני בקבוצת בעלי הביצועים הנמוכים )
נבדקה יכולת ההכללה של ממצאיו על אוכלוסיית   הזהבאוכלוסיית סטודנטים, ובמחקר  

 תלמידים עם לקויות למידה בחטיבות ביניים.

צעיר בגיל  באינטראקציות חברתיות אפילו  נחשב היבט חשוב  בדיחות בהוראה   , שילוב 
שימוש   הילדים.  של  הקוגניטיביות  בהתפתחות  מילוליים   במגווןומסייע  ניסוחים 

קוגניטיביות,    מפתח,  תןבנוהבבדיחות  שימוש    ובהםמורכבים,   אתיכולות  רמת   מעלה 

)  ומפתח הידע המטא־קוגניטיבי   פנימי    אחר . מחקר  (Jackson et al., 2021מוקד שליטה 
והומור בהוראה  שילוב  שלמדגיש את היתרונות הרבים   יוצר אווירה   שילובם  .בדיחות 

ה בין  התקשורת  את  ומשפר  הזיכרון  את  משפר  מתח,  מפחית  בכיתה,  מורים חיובית 

 . (Tonkovich, 2020) תלמידיםל

ההבדלים בין ידע מטא־ את  , אשר בודק את הקשרים והזהמכאן חשיבותו של המחקר  
בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים  להבנת מוקד שליטה ולקוגניטיבי 

למידה   לקויות  למידה  ובקרבעם  לקויות  ללא  ועוד,  תלמידים  זאת  החינוך  .  חוקרי 
מטא־קוגניטיביכימים  מסהמתמטי   שליטה    שידע  מוקד  של  מתאימים ומיומנויות 
ללדרישות   בדרישותיה  במהירות  המשתנה  העכשווית,   ת עצמאי  ללמודיכולת  החברה 

 ללימודי  חשובה  (. מיומנותChytrý et al., 2020משימות למידה חדשות כל העת )ולהסתגל ל
הה לחשוב  ימתמטיקה  היכולת  ולפתור בעיות    חשיבהא  היכולת    .תויצירתיבביקורתית 
תלמידים רבים  עבור  בהכרחית להצלחה בחיים. עם זאת, לימוד מתמטיקה אינו קל    אתהז

(Villa & Sebastian, 2021  המיומנויות ושל  המתמטיקה  של  הרבה  חשיבותן  בשל   .)
וגמת  הכרוכות בה לעתיד התלמידים יש לזהות משתנים שיכולים לקדם ולשפר אותן, כד

למידה   לקויות  עם  לתלמידים  יתרה  חשיבות  זאת  לכל  זה.  במחקר  הנבדקים  אלו 
 המתקשים קושי רב בלימודי המתמטיקה והישגיהם בתחום נמוכים.

 שאלות המחקר 

שתי קבוצות  בין רמת מוקד שליטה בקרב  וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי    ישהאם   . 1
 המחקר?
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מטא־קוגניטיבי    ישהאם   . 2 ידע  בין  בהוראת  הבנת  בין  וקשר  מתמטיות  בדיחות 
 המחקר?שתי קבוצות  מתמטיקה בקרב 

בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה  הבנת  בין  וקשר בין מוקד שליטה    ישהאם   . 3
 המחקר? שתי קבוצות בקרב 

וב . 4 שליטה  מוקד  ברמת  מטא־קוגניטיבי,  ידע  ברמת  הבדל  יש  בדיחות  הבנת  האם 
 וצות המחקר? מתמטיות בהוראת מתמטיקה בין שתי קב

 השערות המחקר 

במתמטיקה   א. מטא־קוגניטיבי  ידע  בין  קשר  ככל  המוקד    סוגבין  ויימצא  שליטה. 
יגבר השימוש במוקד שליטה כך מטא־קוגניטיבי במתמטיקה גבוהה, הידע השרמת 

וככל שרמת   נמוכה,  הידע  הפנימי,  ימטא־קוגניטיבי במתמטיקה   השימוש גבר  כך 
 חיצוני. מוקד שליטה ב

במתמטיקה   ב. מטא־קוגניטיבי  ידע  בין  קשר  מתמטיות  הבנת  בין  ויימצא  בדיחות 
שרמת   ככל  מתמטיקה.  גבוהה  הידע  הבהוראת  הבנת  רמת  כך  מטא־קוגניטיבי 

מטא־קוגניטיבי הידע  הבדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת  
 בדיחות מתמטיות יפחת.הבנת רמת  כךנמוכה 

בין   ג.  קשר  בהוראת  הבנת  בין  ושליטה  המוקד    סוגיימצא  מתמטיות  בדיחות 
בדיחות  הבנת  רמת  כך  מוקד שליטה פנימי תגדל,  ב  השימוש  מתמטיקה. ככל שרמת

מוקד שליטה חיצוני ב   השימוש  מתמטיות בהוראת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת
 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה יפחת.הבנת רמת כך תגדל, 

ברמת  יימצ ד. המחקר  קבוצות  בין  הבדל  הא  מוקד   בסוגמטא־קוגניטיבי,  הידע 
ובה מתמטיקה.  הבנת  שליטה  בהוראת  מתמטיות  ללא    בקרבבדיחות  תלמידים 

רמת   למידה,  הלקויות  רמת  הידע  נמוכה,  תהיה  במטא־קוגניטיבי  מוקד  השימוש 
 , הגבוה תהיה  חיצוני  השליטה  המוקד  השימוש בנמוכה, רמת  תהיה  פנימי  ה  השליטה

 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה תהיה נמוכה.הבנת ורמת 

 שיטה 

 משתתפים

תלמידי כיתות ט' עם לקויות למידה שלמדו בכיתות שילוב בבתי ספר    30במחקר השתתפו  
(.  38.3%בנות )  23־( ו61.7%בנים )   37  בהםתלמידי כיתות ט' מהחינוך הרגיל.    30־ רגילים ו

אבחון בהשירות הפסיכולוגי באזור מגוריהם.    שלאבחון פסיכולוגי  ב  אובחנו  ותלמידים אל
זה הפסיכולוג המאבחן קבע את סוג הלקות ואת רמת המשכל של הנבדקים באמצעות  

מאבחנים מוסמכים באמצעות סוללת    אצלמבחן וכסלר. התלמידים עברו אבחון דידקטי  
הנקרא,  בקריאה,  במבחנים   ובהבנת  מבחבמתמטיקה  וכן  בתחום  אנגלית,  נים 

ויזו מיומנויות  מיומנויות  ־ ההתפתחות:  שמיעתיות,  מיומנויות  וחזותיות,  מוטוריות 
 שפתיות, מיומנויות זכירה, מיומנויות חשיבה וקשב וריכוז. 
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 כלי המחקר 

שאלון  מטא־קוגניציה,  עמדות  שאלון  כלים:  שלושה  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף 
 בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה. הבנת  עמדות מוקד שליטה ושאלון עמדות כלפי

,  השאלון   את  פיתחו(  1997)  ואחרים  קרמרסקי:  מטא־קוגניציה  עמדות  שאלון  . 1
 בעיות   בפתרון  תלמידים  של  כללי  מטא־קוגניטיבי  ידע  בדיקת  היא  ומטרתו

לימוד מתמטיקה  באמונות  העוסקים  היגדים  29  מופיעים  שאלוןב.  מתמטיות   על 
 עם   הסכמתו  מידת  את  להביע  הנשאל  על.  במתמטיקה  בעיות  לפתרון  אסטרטגיותבו

 ,"(מאוד  מסכים)"  5  עד"(  מסכים  לא  מאוד)"  1־מ  המדורג  ליקרט  סולםב  ההיגדים
  סוגים   בודק  השאלון  . "הבעיה  של  המתמטי  המבנה  את  תחילה  מחפש  אני: "דוגמהל
 : במתמטיקה  בעיה  לפתרון  מטא־קוגניטיביות  ואמונות  אסטרטגיות  של
"לדוגמה   ,(16,  6–1  פריטים)  במתמטיקה  בעיה  פתרון  לפני  אסטרטגיות  .א  אני : 

 במתמטיקה   הבעיה  פתרון  בזמן  אסטרטגיות  .ב";  הבעיה  סיפור  את  בראש  מדמיין
"לדוגמה   ,(20,  12–7  פריטים)   אסטרטגיות  .ג";  בטבלה  הנתונים  את  מארגן  אני: 

"לדוגמה  ,(19,  17,  15–13  פריטים)  במתמטיקה  הבעיה  פתרון  לאחר  אני   כאשר: 
  בעיות  בפתרון   אמונות  . ד";  אחרת  בדרך   לפתור  מנסה  אני,  הגיונית  לא   תשובה  מקבל

"לדוגמה   ,(29–21,  18  פריטים)  במתמטיקה    אחת  דרך  יש  במתמטיקה  לבעיה: 
 ". לפתרון

גבוה,  בהציונים חושבו    רמת  כך  עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים. ככל שהציון 

. α=.73והיא    הזההאסטרטגיה או האמונה גבוהה. מהימנות הכלי נבדקה במחקר  
הגורמים במתמטיקה    :מהימנות  בעיות  פתרון  לפני  באסטרטגיות  כי  נמצא 

פתרון בעיות במתמטיקה המהימנות    בזמןבאסטרטגיות    ;α=.86המהימנות היא  

  ; α.=63באסטרטגיות לאחר פתרון בעיות במתמטיקה המהימנות היא    ;α.=72היא  

 . α=.85ובאמונות בפתרון בעיות במתמטיקה המהימנות היא 

 עמדות   את  לבחון  היא  השאלון  מטרת(:  Katz, 1994)   שליטה  מוקד  עמדות  שאלון  . 2
  24  מופיעים  שאלוןב .  פנימי  או  חיצוני  במשתנה  התלויים   בהיבטים  התלמידים

  אם,  בלבד  מזל  של  עניין  זה: "דוגמה )  חיצוני  שליטה  מוקד  בודקים  מהם  14  .היגדים
"דוגמה)  פנימי  שליטה  מוקד  בודקים  ועשרה"(,  לי  קורים   נעימים  דברים   כאשר: 
 להביע   הנשאל  על"(.  בעניין  משהו  לעשות  יכול  אני  כלל  בדרך,  עליי  מתרגז  מישהו
"(  מסכים לא בהחלט)"  1־ מ המדורג ליקרט סולםב ההיגדים עם הסכמתו מידת את

 . α=.63 היא הכלי מהימנות"(. בהחלט מסכים)" 5 עד

ניקוד    –עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים  בהציונים למוקד שליטה פנימי חושבו   
חיצוני.   שליטה  מוקד  שיקף  נמוך  ניקוד  ואילו  פנימי,  שליטה  מוקד  שיקף  גבוה 

ניקוד   –עריכת ממוצע של דירוגי הפריטים  בהציונים למוקד שליטה חיצוני חושבו  
גבוה שיקף מוקד שליטה חיצוני, וניקוד נמוך שיקף מוקד שליטה פנימי. כץ דיווח 

גבוה   מהימנות  מקדם  במחקר  α  (Katz, 1994.=81  –על  מהימנות    הזה(.  נמצאה 

 . α=. 91ומהימנות מוקד שליטה חיצוני  α=.84 מוקד שליטה פנימי

  שאלון פיתח  (  2011)   גזית:  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  בדיחות  הבנת  שאלון  .3
  המתמטיות   הבדיחות  את  הנבדקים  של  ההבנה  בדיקת  ומטרתו  ,מתמטיות  בדיחות

 הנבדק  ועל, קושי תורמכמה ב בדיחות שמונהמופיעות  שאלוןב. בשאלון המופיעות
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  עד (  מועטה  במידה)  1־מ  המדורג  ליקרט  סולםב  הבדיחה  את   הבנתו  מידת   את  להביע
 (.מאוד רבה במידה) 5

ניקוד גבוה שיקף   .עריכת ממוצע של דירוגי הפריטיםבהציונים שהתקבלו חושבו   
הבנת  של  נמוכה  רמה  שיקף  נמוך  ניקוד  ואילו  הבדיחות  הבנת  של  גבוהה  רמה 

 .α=.88 נמצאה מהימנות של שאלון בדיחות מתמטיות הזההבדיחות. במחקר 

 הליך המחקר 

השאלונים הועברו לתלמידי כיתות ט' עם לקויות למידה וללא ללקויות למידה בבתי ספר  
צוותב עם  ה  יתיאום  שאלון  בתי  השאלונים:  שלושת  של  ענו  במחקר  המשתתפים  ספר. 

בדיחות הבנת  לבדיקת ידע מטא־קוגניטיבי, שאלון לבדיקת מוקד שליטה ושאלון לבדיקת  
מתמטיות. הוסבר לתלמידים שמילוי השאלונים הוא אנונימי, ושאין תשובה אחת נכונה,  

כלפ עמדתו  את  ביותר  המשקפת  התשובה  את  לבחור  אחד  כל  על  כל אלא  היגד.  כל  י 
. ההיגדים והבדיחות  בה  לומד  הואהכיתה שאת  ו  נומיאת  משתתף התבקש לציין את גילו,  

 הוקראו בקול רם, והתלמידים סימנו את תשובותיהם.

 שיטת עיבוד הנתונים 

כל קבוצות המחקר. הקשרים בין משתני בממוצעים וסטיות תקן  ושבו עיבוד הנתונים חב
קוגניטיבי, ברמת  ־מטאהידע הפירסון. ההבדלים ברמת המחקר נבדקו באמצעות מתאמי 

והמוקד   מבחני  בהבנת  שליטה  באמצעות  נבדקו  מתמטיות  בלתי   tבדיחות  למדגמים 

 .25גרסה  SPSSתלויים. כל העיבודים נעשו בתוכנת 

 ממצאים 

בלוח  ב המחקר.  משתני  של  תיאורית  סטטיסטיקה  נבדקה  מקדים  מוצגים   1ניתוח 
ומדדי   שליטה  מוקד  מדדי  מטא־קוגניטיבי,  ידע  מדדי  של  התקן  וסטיית  הממוצעים 

 .קבוצות המחקרבדיחות מתמטיות בקרב 

 
: ממוצעים וסטיות תקן של מדדי ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד שליטה ובדיחות  1לוח 

 (N=60) קבוצות המחקרמתמטיות בקרב 

 M SD 

   מדדי ידע מטא־קוגניטיבי

 53. 3.57 לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 60. 3.83 בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 64. 3.66 לאחר פתרון בעיות במתמטיקה 

 42. 3.86 אמונות בפתרון בעיות במתמטיקה 

   מדדי מוקד שליטה 

 60. 3.56 פנימי 

 81. 3.34 חיצוני 

   בדיחות מתמטיות 

 64. 3.78 הבנת בדיחות מתמטיות 
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על רמה גבוהה של ידע מטא־קוגניטיבי, רמה גבוהה    מלמד . ציון גבוה  5–1  הוא טווח ציוני המדדים  
 של מוקד שליטה ורמת הבנה גבוהה של בדיחות מתמטיות. 

קוגניטיבי הייתה  ־עולה כי רמת מדדי ידע מטא  1מהתבוננות בממוצעים המוצגים בלוח  
(, רמת מדדי מוקד שליטה פנימי ומוקד  3.86עד    3.57  הוא  מבינונית )טווח הממוצעים  יותר

מדד הבנת  רמת  ( ו3.56עד    3.34  הוא  מבינונית )טווח הממוצעים  יותר  יתהשליטה חיצוני הי

הי מתמטיות  ה  (.M=3.78, SD=.64)  תמבינוני  יותרה  יתבדיחות  מדדי  פי    Skewnes־על 

 +(. 1עד  -1 הוא Skewnesהתפלגות המדדים נורמלית וסימטרית בקירוב )טווח ערכי 

 בין רמת מוקד שליטה וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

לבדיקת השערת המחקר הראשונה חושבו מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי  
המתאמים   .בנפרדמשתי קבוצות המחקר  בכל המדגם ובכל אחתמוקד שליטה  בין רמתו

 . 2מוצגים בלוח  

 
, בכל בין מדדי מוקד שליטהו : מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי 2לוח 

( ובקרב תלמידים ללא לקויות N=30המדגם, בקרב תלמידים עם לקויות למידה )

 (N=30למידה )

 עם לקויות למידה  

 (N=30 ) 

ללא לקויות למידה  
(N=30 ) 

 

  כל המדגם

(N=60) 

מטא־  ידע  מדדי 
 קוגניטיבי 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

מוקד  
שליטה  

 פנימי

מוקד  
שליטה  

 חיצוני 

בעיות   פתרון  לפני 
 במתמטיקה 

.155 -.30* .161 -.35 .158 -.33** 

פתרון   בעיות  בזמן 
 במתמטיקה 

.25* -.31* .29* -.37* .28* -.35** 

בעיות   פתרון  לאחר 
 במתמטיקה 

.35* -.20 .39* -.23 .36** -.22 

בעיות   בפתרון  אמונות 
 במתמטיקה 

.52* -.61* .57* -.67* .55** -.66** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

בלוח  מה המוצגים  מובהקים    2מתאמים  מתאמים  נמצאו  להשערה,  בהתאם  כי  עולה 
לפני פתרון  'בין מוקד שליטה פנימי )פרט למדד  וחיוביים בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי  

.  בקרב שתי קבוצות המחקר ובכל המדגם   לא נמצאה בו מובהקות(ש  'בעיות במתמטיקה
כן שליליי  כמו  מתאמים  נמצאו  להשערה,  מטא־ בהתאם  ידע  מדדי  בין  מובהקים  ם 

)פרט למדד  וקוגניטיבי   לא  ש  'לאחר פתרון בעיות במתמטיקה'בין מוקד שליטה חיצוני 
 מלמד דפוס הממצאים  ובכל המדגם.    בקרב שתי קבוצות המחקר  נמצאה בו מובהקות(

פנימי גבוה. וככל  השליטה  הרמת מוקד  כך  מטא־קוגניטיבי גבוהים,  הידע  השככל שמדדי  
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נמוכים,  הידע  השמדדי   מוקד  כך  מטא־קוגניטיבי  גבוההשליטה  הרמת  דפוס .  חיצוני 
 הקשרים דומה מאוד בשתי קבוצות המחקר בכל המדדים.

 בדיחות מתמטיותהבנת בין וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

בין  ובי  לבדיקת השערת המחקר השנייה חושבו מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטי
בקרב  הבנת  רמת   המתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  המחקרבדיחות  קבוצות  .  שתי 

 . 3המתאמים מוצגים בלוח 

 
,  בדיחות מתמטיות הבנת בין מדד ו : מתאמי פירסון בין מדדי ידע מטא־קוגניטיבי 3לוח 

 (N=30( ובקרב תלמידים ללא לקויות למידה )N=30בקרב תלמידים עם לקויות למידה )

 הבנת בדיחות מתמטיות טא־קוגניטיבימדדי ידע מ

עם לקויות   
 למידה 

(N=30 ) 

ללא לקויות  
 למידה 

(N=30 ) 

 כל המדגם

(N=60 ) 

 **50. **52. *50. לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 **39. *40. *36. בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 23. 25. 21. לאחר פתרון בעיות במתמטיקה 

 **63. *64. *61. במתמטיקה אמונות בפתרון בעיות 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

עולה כי בהתאם להשערה נמצא מתאם חיובי מובהק בין    3מתאמים המוצגים בלוח  מה
ידע מטא־קוגניטיבי   למדד  הבנת  בין מדד  ומדדי  )פרט  פתרון  'בדיחות מתמטיות  לאחר 

.  המחקר ובכל המדגם בקרב שתי קבוצות    לא נמצאה בו מובהקות(ש  'בעיות במתמטיקה
שמדדי    מלמדהממצאים  דפוס   רמת  הידע  השככל  כך  גבוהים,  הבנת מטא־קוגניטיבי 

גבוהה.   מתמטיות  בכל    דפוסבדיחות  המחקר  קבוצות  בשתי  מאוד  דומה  הקשרים 
 המדדים.

 בדיחות מתמטיות הבנת בין וקשר בין רמת מוקד שליטה  

בין ושליטה  הבו מתאמי פירסון בין מדדי מוקד  לבדיקת השערת המחקר השלישית חוש
בקרב  הבנת  רמת   המתמטיקה  בהוראת  מתמטיות  המחקרבדיחות  קבוצות  .  שתי 

 . 4המתאמים מוצגים בלוח 

 
, בקרב  בדיחות מתמטיותהבנת  בין מדד ו : מתאמי פירסון בין מדדי מוקד שליטה 4לוח 

 (N=30יות למידה )( ובקרב תלמידים ללא לקו N=30תלמידים עם לקויות למידה )

 בדיחות מתמטיות  מדדי מוקד שליטה 

 עם לקויות למידה  

(N=30 ) 

 ללא לקויות למידה 

(N=30 ) 

 כל המדגם

(N=60 ) 

 **62. *64. *60. פנימי 

 **81.- **83.- *79.- חיצוני 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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עולה כי בהתאם להשערה נמצא מתאם חיובי מובהק בין    4מתאמים המוצגים בלוח  מה
בדיחות מתמטיות, ומתאם שלילי מובהק בין מוקד  הבנת  בין מדד  ומוקד שליטה פנימי  

חיצוני   מדד  ושליטה  מתמטיות הבנת  בין  ובכל    בדיחות  המחקר  קבוצות  שתי  בקרב 
פנימי גבוה, כך רמת הבנת ה טה שליהשככל שרמת מוקד    מלמד. דפוס הממצאים  המדגם

חיצוני גבוה, כך רמת הבנת  השליטה  המתמטיות גבוהה. וככל שרמת מוקד  הבדיחות  ה
נמוכה.  הבדיחות  ה בכל  דפוס  מתמטיות  המחקר  קבוצות  בשתי  מאוד  דומה  הקשרים 

 המדדים.

לפי   מתמטיות  בדיחות  והבנת  שליטה  מוקד  מטא־קוגניטיבי,  בידע  הבדלים 
 קבוצות המחקר

מבחני   סדרת  חושבה  הרביעית  המחקר  השערת  תלויים.    tלבדיקת  בלתי  למדגמים 
 . 5הממצאים מוצגים בלוח 

 

של מדדי ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד   t: ממוצעים, סטיות תקן וערכי מבחן 5לוח 

  ובקרב( N=30) למידה  לקויות עם תלמידים בקרבשליטה והבנת בדיחות מתמטיות, 

 (N=30) למידה לקויות ללא תלמידים

תלמידים עם   
לקויות למידה  

(N=30 ) 

תלמידים ללא  
לקויות למידה  

(N=30 ) 

 

 M SD M SD t(58) 

      מדדי ידע מטא־קוגניטיבי

 **4.23 24. 3.63 33. 3.51 לפני פתרון בעיות במתמטיקה 

 **5.26 30. 3.87 34. 3.79 בזמן פתרון בעיות במתמטיקה 

 **4.86 21. 3.69 41. 3.61 במתמטיקה לאחר פתרון בעיות  

 **6.12 19. 3.91 44. 3.81 אמונות בפתרון בעיות במתמטיקה 

      מדדי מוקד שליטה 

 **9.28 22. 3.60 45. 3.52 פנימי 

 **18.82 17. 3.28 51. 3.40 חיצוני 

      בדיחות מתמטיות 

 **14.83 98. 3.91 96. 3.65 רמת הבנת בדיחות מתמטיות 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

מוקד  של  של ידע מטא־קוגניטיבי,    הגבוה  העל רמ  מורה. ציון גבוה  5–1  הואטווח ציוני המדדים  
 הבנת בדיחות מתמטיות. של ו פנימי  שליטה

 

עולה כי בקרב תלמידים עם לקויות למידה   5המוצגים בלוח    tמהתבוננות בערכי מבחן  
הבנת בדיחות מתמטיות  ופנימי  ה שליטה  הממוצע המדדים של ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד  

חיצוני השליטה התלמידים ללא לקויות למידה. ממוצע מוקד    לעומתבאופן מובהק    ךנמו
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שערה, בקרב תלמידים הלפי התלמידים ללא לקויות למידה.    לעומתהיה גבוה במובהק  
פנימי השליטה  ה, רמת מוקד  המטא־קוגניטיבי נמוכהידע  העם לקויות למידה, רמת מדדי  

 . החיצוני גבוהה ורמת הבנת בדיחות מתמטיות נמוכהשליטה הנמוכה, רמת מוקד 

 דיון וסיכום

המחקר   מטא־קוגניטיבי    היא מטרת  ידע  בין  הקשר  את  וללבחון  שליטה  להבנת מוקד 
למידה   לקויות  עם  תלמידים  בקרב  מתמטיקה  בהוראת  מתמטיות    ובקרב בדיחות 

למידה.   לקויות  ללא  שלושת   לכןתלמידים  בין  האפשריים  הקשרים  דפוסי  נבחנו 
המשתנים: ידע מטא־קוגניטיבי, מוקד שליטה ובדיחות מתמטיות. כמו כן נבדקו הבדלים  

 שתי קבוצות המחקר.בשלושת המשתנים ין ב

 בין רמת מוקד שליטה וע מטא־קוגניטיבי קשר בין יד

בין  וכי יימצא קשר בין ידע מטא־קוגניטיבי במתמטיקה    הייתההשערת המחקר הראשונה  
שרמת    :שליטה המוקד    סוג גבוהההידע  הככל  במתמטיקה  יגבר    כך  ,מטא־קוגניטיבי 

  כך  ,מטא־קוגניטיבי במתמטיקה נמוכההידע  ההשימוש במוקד שליטה פנימי, וככל שרמת  
בקרב שתי קבוצות    ששו השערה זוישליטה חיצוני. ממצאי המחקר א  השימוש במוקדגבר  י

 המחקר.

ידע מטא־  ישכי    המוריםמתיישבים עם ממצאי מחקרים קודמים  הממצאים   בין  קשר 
בין שקשר  כפי שהוצג בסקירה, הספרות מציעה הסבר לבין רמת מוקד שליטה.  וקוגניטיבי  

ובאמצעות   באמצעות הידע המטא־קוגניטיבי של הלומד  בין תפקוד אקדמיומוקד שליטה  
נוקט שהוא  פנימי    . האסטרטגיות  שליטה  מוקד  בעלי  של מגללומדים  גבוהה  רמה  ים 

של יצירתיות, של חשיבה מקדימה, של יעילות במציאת  זמה,  וישל  חריצות,  של  הישגיות,  
פור תפקוד  חלופות, של מאמץ להשגת יעדים, של השקעה במטלות, של למידה לצורך שי

לומדים בעלי מיקוד  כן  ולשינוין בעת הצורך. כמו  ושל מאמץ לשליטה בנסיבות  בעתיד 
לפרט בעל מוקד    שליטה פנימי מציגים הישגים גבוהים ותפקוד אקדמי יעיל. לעומת זאת 

חיצוני גבוהה    ,שליטה  חרדה  רמת  בשמרנות,  אחריות סבילּות,  למדיהמתאפיין  מידת   ,
פינגר,  ;  1999,  מעין)  , קושי בהתמודדות עם הסביבה ונטייה להתגוננותלמדיאישית נמוכה  

 (. Mooney et al., 1991; 2000רוזנולד,  ;2010

מוסבר   יעיל  אקדמי  תפקוד  ובין  פנימי  שליטה  מוקד  בין  זה  קשר  כי  ייתכן  כאמור, 
ובאמצעות השי של הלומד  ידע מטא־קוגניטיבי  מוש שלו באסטרטגיות מטא־באמצעות 

 קוגניטיביות בתהליך הלמידה. 

מזו,   שני המשתנים    נטען(  Arslan & Akin, 2019)  ואקין  ארסלן  של  במחקרםיתרה  כי 
המוטיבציוניים החשובים ביותר להצלחה אקדמית הם מטא־קוגניציה ומוקד שליטה. הן  

תפ עצמו.  את  הפרט  לתפיסות  קשורים  שליטה  מוקד  הן  יכולות מטא־קוגניציה  יסותיו 
להיות משאבים תוך־אישיים שהפרט יוצר התורמים לתפיסתו את עצמו ולאינטראקציה  
שלו עם סביבתו. אם כן, אפשר להניח כי מטא־קוגניציה ומוקד שליטה חשובים להצלחה 
אקדמית. ואכן, ממצאי המחקר העלו כי מוקד שליטה פנימי מנבא מטא־קוגניציה ניבוי  

 יטה חיצוני מנבא ניבוי שלילי. חיובי, ואילו מוקד של
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ממצאי המחקר הזה על אודות הקשר בין רמה גבוהה של ידע מטא־קוגניטיבי במתמטיקה  
 ובין מוקד שליטה פנימי תומכים בספרות ומחזקים אותה. 

 בדיחות מתמטיותהבנת בין וקשר בין ידע מטא־קוגניטיבי 

בין  וגניטיבי במתמטיקה  כי יימצא קשר בין ידע מטא־קו  הייתההשערת המחקר השנייה  
בדיחות  הבנת  רמת  כך  מטא־קוגניטיבי גבוהה  הידע  הככל שרמת    :בדיחות מתמטיותהבנת  

שרמת   וככל  תעלה,  נמוכההידע  המתמטיות  כךמטא־קוגניטיבי  בדיחות  הבנת  רמת    , 
זויפחת. ממצאי המחקר אתמתמטיות   והם בקרב שתי קבוצות המחקר  ששו השערה   ,

אחד   בקנה  קודמים,  עולים  מחקרים  ממצאי  מטא־   ישכי    שמלמדיםעם  ידע  בין  קשר 
 בדיחות מתמטיות. הבנת בין וקוגניטיבי 

כי   נטען  עדכני  בהוראה במחקר  בדיחות  בהתפתחות    שילוב  של  המסייע  קוגניטיבית 
,  תןוהבנ  בבדיחות   שימוש  ובהםניסוחים מילוליים מורכבים,    במגווןשימוש  התלמידים.  

פיתוח מוקד ל עלייה ברמת הידע המטא־קוגניטיבי וללפיתוח יכולות קוגניטיביות,    תורם

הומור בתהליך תקשורתי   (Reilly, 2006)  ריילי  לפי.  (Jackson et al., 2021שליטה פנימי )
של למידה תורם לחשיבה יצירתית. ההומור מפתח מיומנויות חשיבה מתקדמות ומטא־ 

התל בהתמודדות  בפרט  בתחום קוגניטיביות,  מורכבת  לימודית  מטלה  עם  מיד 
 המתמטיקה.

 בדיחות מתמטיות הבנת בין וקשר בין רמת מוקד שליטה  

השלישית   המחקר  בין    הייתההשערת  קשר  יימצא  הבנת  בין  ושליטה  המוקד    סוגכי 
רמת כך  פנימי תגדל,  השליטה  הככל שרמת מוקד    :בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה

חיצוני השליטה  האת מתמטיקה תעלה, וככל שרמת מוקד  בדיחות מתמטיות בהור הבנת  
מתמטיקה  הבנת  רמת  כך  תגדל,   בהוראת  מתמטיות  המחקר תבדיחות  ממצאי  פחת. 

 בקרב שתי קבוצות המחקר. ששו השערה זויא

בקשר   העוסקת  בספרות  תומכים  שליטה  הממצאים  מוקד  בדיחות הבנת  בין  ובין 
מתמטיקה.   בהוראת  למשל  מתמטיות  כי  כך  נמצא  סטודנטים  בקרב  שנערך  במחקר 

והבדיחות   והביעו שמחה עם הבנת ההומור  פנימי חייכו  סטודנטים בעלי מוקד שליטה 
משיפור  גם  נהנו  הם  חיצוני.  שליטה  מוקד  בעלי  מסטודנטים  יותר  לימודיהם  בזמן 

ומ מופחת  פנימי  מלחץ  הלימודיים,  חברתיים  בהישגיהם   הזולת   עם  תקיניםיחסים 

(Lefcourt et al., 1974) . 

ממצאי שלוש ההשערות שהוצגו עד כה והתובנות העולות מהם רלוונטיים הן לתלמידים  
הוראה ישירה של  ללא לקויות למידה הן לתלמידים עם לקויות למידה. המחקר מלמד כי  

לתלמידים   סייעה  מטא־קוגניטיביות  למיומנויות  לקויות  ללומדים  מידה  עם  להפוך 

ממצאי (.  Fuch et al., 2008במתמטיקה )   המטלות  ביצועוכן נצפתה עלייה ברמת    יםיעצמא
שכן   בתחום,  בספרות  הממצאים  על  מוסיפים  מטא־קוגניהמחקר  ידע  בין    טיבי הקשר 

בקרב אוכלוסיית תלמידים עד כה  שילוב בדיחות מתמטיות לא נחקר  ל מוקד שליטה ול
 עם לקויות למידה. 
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מטא־קוגניטיבי,   בידע  ובהבדלים  שליטה  לפי  במוקד  מתמטיות  בדיחות  הבנת 
 קבוצות המחקר

הרביעית   המחקר  ברמת    היאהשערת  הבדל  יימצא  מוקד  במטא־קוגניטיבי,  הידע  הכי 
וה המחקר בשליטה  קבוצות  לפי  בדיחות מתמטיות  לקויות    :הבנת  עם  תלמידים  בקרב 

רמת   נהידע  הלמידה  תהיה  מוקד  מטא־קוגניטיבי  גבוה,  יהיה  חיצוני  השליטה  המוכה, 
תלמידים    לעומת  כהנמותהיה  נמוך והבנת בדיחות מתמטיות    יהיה  פנימיהשליטה  המוקד  

בקרב תלמידים עם  בהתאם להשערה,  כי    מלמדיםללא לקויות למידה. ממצאי המחקר  
, פנימי נמוכההשליטה  המטא־קוגניטיבי נמוכים, רמת מוקד  הידע  הלקויות למידה מדדי  

 .החיצוני גבוהה ורמת הבנת בדיחות מתמטיות נמוכהשליטה הרמת מוקד 

פי  על  אותה  ובוחנים  למידה  לקויות  עם  התלמידים  באוכלוסיית  מתמקדים  כאשר 
מציגה   זו  אוכלוסייה  כי  נראה  ראשית,  תובנות.  כמה  עולות  כה  עד  שהוצגה  הספרות 

כללם היבטים הקשורים במקרים רבים רמה נמוכה של תהליכים מטא־קוגניטיביים, וב

 ;Ahmed et al., 2013הישגים )וכי רגשות מנבאים הכוונה עצמית    למוטיבציה ולרגש. נמצא

Mega et al., 2014ל .)( חרדה ותפיסת מסוגלות תחושת    (Zimmerman, 2000פי צימרמן 
נמוכה   לפגוםעצמית  להשתמש  ב  עלולות  הלומד  וביכולת  עצמית.  בשליטה  כך  בקרה 

תחושת חרדה עקב תרגיל מתמטי מורכב, או תפיסת מסוגלות נמוכה עקב ניסיון העבר,  
תלמידים    אצל  בייחודהדבר נכון  עלולות להכשיל את התלמיד המתמודד עם לקות למידה.  

את כישלונם ליכולתם הנמוכה ואת הצלחתם לגורמים    קושריםעם לקויות למידה, אשר  
 של המשימה.   הקושי הנמוכה רמת, כמו חיצוניים 

 תלמידים עם לקות למידה תהליכי עיבוד מטא־קוגניטיביים הספרות מלמדת גם כי אצל  

(. תלמידים עם לקות למידה משתמשים בחשיבה Miller & Mercer, 1997)  אינם מפותחים
בעיות   לפתרון  מ מטא־קוגניטיבית  למידה.  תלמידים  פחות  לקויות  עבודתם,  ללא  תכנון 

ו עליה  פיקוח  מטא־לקויים  התהערכבדיקתה,  במיומנויות  קושי  כי  נמצא  כן  כמו   .

( למידה  ללקות  חזק  הוא מנבא  ידע מטא־קוגניטיבי   (.Garrett et al., 2006קוגניטיביות 
ב מיומנו  יכוליםות  מטא־קוגניטיביאסטרטגיות  ושימוש  חוסר  על  כלל  לפצות  בדרך  ת. 

ב נמוכה  בעמדה  עימה  המתמודד  התלמיד  את  מציבה  הלמידה  לעומת לקות  לימודיו 
תלמידים ללא לקויות למידה, אשר נעזרים בידע מטא־קוגניטיבי וביכולותיהם כדי לפצות  
על קשיים ולשפר את הישגיהם. למעשה, נוצר מעין 'חסך כפול' בקרב תלמידים עם לקויות  

נמצא  מטא־קוגניטיביות    מיומנויותלמידה.   ואכן  המתמטיקה  במקצוע  בייחוד  נחוצות 
 (. 2000)קרמרסקי,  ב תלמידים המתקשים במקצוע שהן חסרות בקר

נראה כי לקות הלמידה הקשורה לרמות נמוכות של תהליכים מטא־קוגניטיביים חוברת  
למוקד שליטה חיצוני במצבי קושי וכישלון עקב תפיסת הלומד את יכולתו במתמטיקה,  

 יכולת אשר בדרך כלל נמוכה בשל מורכבות המקצוע.

עיצבו   ודמים של תלמיד עם לקות למידה המתקשה במתמטיקההק  וייתכן כי ניסיונותי
הוא חש    –אצלו תפיסה יציבה של מוקד שליטה חיצוני גבוה ומוקד שליטה פנימי נמוך  

בסקירה,   שהוצג  כפי  בו.  שולטות  חיצוניות  תהליך שנסיבות  הוא  שליטה  מוקד  עיצוב 
למידה  הנשעןקוגניטיבי   עקרונות  'נוצרת  .  על  ה  'מוכללתציפייה  בו  שבין  בעניין  קשר 
תוצאות.  בין  זוהי דרך נלמדת המקשרת בין סיבות ו  כלומר  .סופיתהתוצאה  להתנהגות  

הכללות של ומתוך  בין תוצאותיה  וקשרים סיבתיים בין התנהגותו  האדם נוטה לתור אחר  
בעבר  ניסיונו ב זו שנבנתה    הוא מפתח אתאירועים  ציפייה  בעתיד.  ציפיותיו מאירועים 



בקרב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה והבנת קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
 323 תלמידים ללא לקויות למידה 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

ונעשית היא מתפתחת  .  למערכת מצבים דומים  מסויםך הלמידה מוכללת ממצב  בתהלי
תובנות אלו   (.2010)פינגר,  למשתנה אישיותי המשפיע על התנהגות הפרט במגוון מצבים  

בין  חיובי בין שימוש בתהליכים מטא־קוגניטיביים ו  נתמכות גם במחקר קודם שמצא קשר 
הגבוהים וקשר שלילי בין שימוש בתהליכים מוקד שליטה פנימי בקבוצת בעלי הביצועים  

 Jegede etמוקד שליטה חיצוני בקבוצת בעלי הביצועים הנמוכים )בין  מטא־קוגניטיביים ו

al., 1999 .) 

לעיל,   השנייה  בהשערה  בדיון  שהוצג  כפי  בהוראה לבסוף,  בדיחות  מסייע    שילוב 
של   קוגניטיביות  מילו  במגווןשימוש  תלמידים.  בהתפתחות  מורכבים,  ניסוחים  ליים 

עלייה ברמת הידע  ללפיתוח יכולות קוגניטיביות,    תורם,  תןוהבנבבדיחות  שימוש    ובכללם

במחקר הזה נבדקו    .(Jackson et al., 2021פיתוח מוקד שליטה פנימי )להמטא־קוגניטיבי ו

בדיחות   של  נמוכה  הבנה  רמת  השני:  מצידה  במשוואה  להתבונן  אפשר  ולכן  מתאמים 
מתמטיות קשורה לרמת ידע מטא־קוגניטיבי נמוכה ולמוקד שליטה חיצוני, כפי שנמצא  

 במחקר זה.

 מסקנות והשלכות פדגוגיות

ניכרת. מבחינה תאורטית, המחקר    יכולהלמחקר זה   להיות תרומה תאורטית ומעשית 
הבנת דפוסי הקשרים המבניים בין רמת ידע מטא־ בובתחום  העמקת הידע  בלסייע    יכול

שילוב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים למוקד שליטה ולקוגניטיבי  
לתרום להרחבת   יכול  תלמידים ללא לקויות למידה. המחקר  ובקרבעם לקויות למידה  

שליטה    ימטא־קוגניטיבי ומוקדהידע  הנקודות המבט של השיח המדעי והמחקרי בתחום  
. מבחינה מעשית, המחקר מעודד שימוש בידע מטא־קוגניטיבי  מגוונותבקרב אוכלוסיות  

  . למידה של הלומד עם לקות הלמידה ה מסייעים בשיפור יכולת  ה  ,מוקד שליטה פנימיבו
ומור  המחקר מכוון בידע מטא־קוגניטיבי  להשתמש  ואנשי מקצוע  מוקד  בים, תלמידים 
פנימי   הספרשליטה  כן  בבית  כמו  תתפדגוגי  מבחינה.  לפתח  מומלץ  התערבות ו,  כניות 

למידה לקויות  עם  תלמידים  לאוכלוסיית  אלו  .המותאמות  בהקניית    תוכניות  יתמקדו 
ולמיומנויות   מטא־קוגניטיבי  בידע  פנימיבשימוש  שליטה  יכולת   לשיפוריתרמו  ו  מוקד 

הלומד  ה של  לימוד  וללמידה  ובמקצועות  במתמטיקה  הישגיו  ממצאי  שיפור  אחרים. 
המחקר יכולים לסייע בהטמעת המלצות אלו בעבודתו של היועץ החינוכי המדריך ומלווה 

יעודד   החינוכי  היועץ  והוראה.  חינוך  וצוותי  מטא־קוגניטיבי  ידע  בשילוב  מוקד  שימוש 
 , הן בחינוך הרגיל הן בחינוך המיוחד.מתמטיקהההוראת ב פנימי שליטה

הנדרשת  ההתערבות  מדיניות  בקביעת  לסייע  יכולים  הספר  בבתי  החינוכיים  היועצים 
בעבור אוכלוסיית תלמידים עם לקויות למידה וללא לקויות למידה ולהנחות אנשי מקצוע  

היועץ החינוכי ואת    בתוך מערכת החינוך כיצד ליישמה ולהטמיעה. תהליך זה מחייב את 
קשיים   לאתר  יכול  הספר  בית  ומתמשך.  הדוק  פעולה  בשיתוף  לעבוד  החינוך  מערכת 
בתחום ההוראה ובתחום הלמידה, ותפקידו של היועץ החינוכי יהיה להפנות למאבחנים 
רמת   את  ולהתוות  הקשיים  של  החומרה  דרגת  את  לקבוע  כדי  בתחום  המתמחים 

 ההתערבות. 

ועוד, ירידה ברמת ההישגים   ליכולת נמוכה של שימוש בידע    הלהיות קשור  יכולהזאת 
לשמש סמן לזיהוי ילדים הנמצאים בסיכון    ויכולהמוקד שליטה פנימי,  במטא־קוגניטיבי ו

בעת הלמידה, דבר    וח בעיות התנהגות. מכאן עולה הצורך בפיתוח מיומנויות אלותילפ
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ה  יכולאשר   יכולת  לשיפור  העבודהלתרום  וזיכרון  המחשבתית  הגמישות  של   תכנון, 
בכך יממש היועץ את תפקיד ביצירת תהליכים מקדמי צמיחה המותאמים  .  התלמידים

לצורכיהם הייחודיים של התלמידים המתקשים בלמידה. היועץ גם יקבע את אפיוניה של 
 ההתערבות הממוקדת ויעקוב אחר התגובה להתערבות. 

 רי המשך מגבלות המחקר והצעות למחק

מגבלות. המחקר בדק את דפוס הקשרים   יש כמהמחקרים רבים מסוגו,  ב  כמובמחקר זה,  
מטא־קוגניטיבי   ידע  רמת  ולבין  שליטה  בהוראת  להבנת  מוקד  מתמטיות  בדיחות 

, אחריםבין משתנים  ו  האלההמתמטיקה. מעניין לבדוק את דפוסי הקשרים בין המשתנים  
 צמית, דימוי עצמי ועוד.כגון כישורים ניהוליים, מסוגלות ע

במערכת החינוך, כגון  אחרים משתניםהמחקר התמקד בחקר תלמידים בלבד. לא נבדקו 
מפקחים,   הספר,  הורים,  בבתי  הוראה  ברשויות  או  עובדי  חינוך  מחלקות  מנהלי 

יש  אכד  .המקומיות לבדוק אם  מטא־הידע  העל התפתחות    אחרים השפעה  למשתניםי 
 בדיחות מתמטיות. על הבנת פנימי או חיצוני ו מוקד שליטהעל קוגניטיבי, 

השיטה העיקרית ששימשה במחקר הנוכחי היא כמותית. על כן יש צורך בעירוב שיטת  
אפשר ראייה מחקר איכותני י  .מוריהםעם  מחקר איכותנית, כגון ראיונות עם תלמידים ו

ניטיבי קשר בין ידע מטא־קוגה  עלמקיפה ותתרום לתיקוף הממצאים העולים ממחקרנו  
כניות ומומלץ גם לפתח ת  בדיחות מתמטיות בהוראת המתמטיקה.להבנת  מוקד שליטה ול

למידה לקויות  עם  תלמידים  לאוכלוסיות  המותאמות  יתמקדו    התוכניות  .התערבות 
כל אלו   .מוקד שליטה פנימיבהקניית מיומנויות לשימוש בפיתוח ידע מטא־קוגניטיבי וב

 מתמטיקה.הבהוראת  הומור שילוב ויעודדורמת הלמידה ל יתרמו

 רשימת מקורות

( ד'  מטא    (.2011ברוך,  בהכוונה  המלווה  חינוכי  אלקטרוני  ספר  עם  פעילות  השפעת 
למידה  תקוגניטיבי ללקות  בסיכון  גן  ילדי  של  למתמטיקה  המוכנות    על 

 אילן. ־. אוניברסיטת בר[עבודת מוסמך]

( ס"ח  הס  (.2005בשארה,  בית  של  למידה מאפיינים  בתחומי  בהישגים  ושיפור  פר 
בסיסיים בהבנת הנקרא ובמתמטיקה של תלמידים בחינוך המיוחד במגזר 

 אילן.  ־. אוניברסיטת בר[עבודת דוקטור ] היהודי והערבי

 . 57– 47, לג, החינוך וסביבו   ?יש חיה כזאת – הומור בהוראת מתמטיקה (.2011, א' )גזית

והישגים   קוגניטיבית, מודעות מטא  קוגניטיביהקשר בין סגנון    (.2008וייל, ש' )־הגלילי
 אילן. ־. אוניברסיטת בר[עבודת מוסמך] בקרב לקויי למידה

- "ח תשסתיכוניים, ־חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על  (.2008הכנסת. )

2008 .https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_941.htm 

: כרך  אישיות, תיאוריה ומחקרמרום )עורכת(,  -סמכותנות. בתוך ור' בייט  (.1993להב, צ' )
 (. האוניברסיטה הפתוחה. 151–116 )עמ' . מחקר האישיות6יחידה  ג

 ( צ'  ידיעה לבין מוקד    (.1999מעין,  הקשר בין יעילות למידה, שיפוטי ביטחון ותחושת 
עצמית והערכה  ואקדמי  כללי  מוסמך]  שליטה  אוניברסי[עבודת  בר.  ־ טת 

 אילן. 
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 קוגניציה ־שאלון עמדות: מטא –  1נספח 

 גיל: _______________ מין: _______________ כיתה: ________________ 

 

 ( 27, 24, 23, 18, 17המספר בעמדה המתאימה ביותר לדעתך )שאלות הפוכות: הקף בעיגול את 

  
מאוד  
לא  

 מסכים 

לא  
 מסכים 

לא  
מסכים  

ולא  
 מתנגד 

 מסכים 
מסכים  
 מאוד 

 לפני שאני פותר בעיה במתמטיקה: 

מספר   1 הבעיה  את  לקרוא  נוהג  אני 
 פעמים.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מבהיר לעצמי את סוג הבעיה. 2

"סיפור   3 את  בראש  מדמיין  אני 
 הבעיה" 

1 2 3 4 5 

הבעיה   4 תוכן  על  לחזור  נוהג  אני 
 במלים שלי. 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני משער אלו פעולות יש לבצע. 5

 5 4 3 2 1 אני מתרכז ב"סיפור הבעיה". 6

 כאשר אני פותר בעיה במתמטיקה: 

"המבנה   7 את  תחילה  מחפש  אני 
 הבעיה. המתמטי" של 

1 2 3 4 5 

אני מנסה לראות במה היא שונה או   8
 דומה לבעיות אחרות שפתרתי. 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מארגן את הנתונים בטבלה.  9

 5 4 3 2 1 אני מציג את הפתרון באמצעות גרף. 10

באמצעות   11 הפתרון  את  מציג  אני 
 ציור. 

1 2 3 4 5 

את   12 מילולי  באופן  מסביר  אני 
 הבעיה.

1 2 3 4 5 

 אחרי שאני פותר בעיה במתמטיקה: 

 5 4 3 2 1 אני בודק אם התשובה הגיונית. 13

אני בודק אם התשובה תואמת את   14
 השאלה.

1 2 3 4 5 

הבעיה   15 פתרון  את  להציג  אני מנסה 
 בעזרת ייצוגים שונים.

1 2 3 4 5 

כשאני קורא בעיה במתמטיקה, אני   16
מה   עצמי  את  בין  שואל  הקשר 

 הנתונים השונים. 

1 2 3 4 5 
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כשאני פותר בעיה במתמטיקה, אני   17
את   רק  אלא  שלב,  כל  בודק  לא 

 התוצאה הסופית. 

1 2 3 4 5 

בעיה   18 לפתור  מנסה  אינני 
 במתמטיקה בדרכים שונות.

1 2 3 4 5 

כאשר אני מקבל תשובה לא הגיונית   19
בדרך   הבעיה  את  לפתור  מנסה  אני 

 אחרת. 

1 2 3 4 5 

עם  20 במתמטיקה  בעיות  בפתרון 
האם  בודק  אני  דומה"  "סיפור 

 "המבנה המתמטי" דומה/שונה. 

1 2 3 4 5 

ש"סיפור   21 במתמטיקה  לפתור  כיף 
 יום.־הבעיה" שלהם מוכר מחיי יום

1 2 3 4 5 

אין   22 במתמטיקה  בעיות  בפתרון 
 חשיבות ל"סיפור הבעיה" 

1 2 3 4 5 

יש   23 במתמטיקה  אחת  לבעיה  דרך 
 לפתרון. 

1 2 3 4 5 

צריך   24 במתמטיקה  להצליח  כדי 
 זיכרון טוב. 

1 2 3 4 5 

אני אוהב לפתור בעיות במתמטיקה   25
 בשיתוף עם חברי.

1 2 3 4 5 

הבעיה,  26 על  חבר  עם  משוחח  כשאני 
 קל לי יותר להבין אותה. 

1 2 3 4 5 

חבר   27 עם  משותפת  עבודה  לדעתי 
 מעכבת את הלמידה. 

1 2 3 4 5 

כשאני מבקש עזרה מחברי, בפתרון   28
בעיה, אני מבקש הסבר מפורט ולא  

 רק את התשובה הסופית. 
1 2 3 4 5 
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 שאלון עמדות: מוקד שליטה  –  2ספח נ
שאלון זה אינו בודק את ידיעותיך או את הישגיך. השאלות הבאות מיועדות לברר מהי הרגשתם  

מסוימים. אין כאן תשובות נכונות או בלתי נכונות. אחדים מכם  של תלמידים בגילך לגבי עניינים  
תלויה   התשובה  ב"לא".  שאלה  אותה  על  יענו  שאחרים  בזמן  ב"כן"  מסוימת  שאלה  על  יעשנו 
בהרגשתך האישית ביחס לאותה שאלה. סמן/י בעיגול את התשובה המתאימה בכל שאלה )פנימי:  

 (22 ,21 ,19 ,18 ,17 , 16 ,14 ,13 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2חיצוני: ;24 ,23 ,20 ,15 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,1

  
מאוד  
לא  

 מסכים 

לא  
 מסכים 

לא  
מסכים  

ולא  
 מתנגד 

 מסכים 
מסכים  
 מאוד 

כאשר מישהו מתרגז עליי, בדרך כלל  1
 אני יכול לעשות משהו בעניין זה.

1 2 3 4 5 

מאמץ   2 של  עניין  יותר  היא  הצלחה 
 מאשר עניין של מזל. 

1 2 3 4 5 

בעצם אין לי ברירה בבחירת החברים   3
 שלי

1 2 3 4 5 

זה עניין של מזל בלבד, כאשר דברים   4
 נעימים קורים לי. 

1 2 3 4 5 

אני מרגיש שאין בידי מה לעשות בזמן   5
 שחברי מתרגזים עליי 

1 2 3 4 5 

נראה לי שילדים אחרים מעולם אינם   6
בלתי   וכי  רעיונותיי  את  מבינים 

 להסביר להם.אפשרי 
1 2 3 4 5 

כלל  7 בדרך  יכול  בגילי  ילד  לדעתי, 
 לעשות מה שהוא רוצה. 

1 2 3 4 5 

שאהיה   8 מה  לתכנן  חשוב  לדעתי, 
 לכשאגדל.

1 2 3 4 5 

אני   9 רע,  אליי  מתייחסים  כשאנשים 
 מרגיש שאני הגורם ליחסם זה.

1 2 3 4 5 

כלל  10 בדרך  עומד להכותי,  אם מישהו 
 לעשות משהו בנדון. אני יכול 

1 2 3 4 5 

ילד   11 עם  להתיידד  אני מנסה  לפעמים 
מעוניין   אינו  הוא  אם  אפילו  אחר, 

 בכך.
1 2 3 4 5 

זה   12 מריבה,  או  לוויכוח  נכנס  כשאני 
 לעתים באשמתי. 

1 2 3 4 5 

נדמה לי שאחרים מעולם אינם עושים   13
שיעשו   רוצה  אני  אשר  הדברים  את 

 אותם. 
1 2 3 4 5 
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על  14 להשפיע  יכולים  בגילי  ילדים 
 בחירת מקום מגורי המשפחה. 

1 2 3 4 5 

על  15 להשפיע  כלל  בדרך  יכול  אני 
 אחרים שיחבבו אותי. 

1 2 3 4 5 

כך   16 לידי  אחרים  להביא  לי  קשה 
אם   אפילו  כלשהם,  דברים  שיעשו 

 אבקש מהם.
1 2 3 4 5 

ביחס   17 בחירה  לילד  שאין  חושב  אני 
 לכשיגדל. למה שהוא יהיה 

1 2 3 4 5 

אני חושב שלא משנה מה שיהיה, אין   18
 באפשרותי לשנות את המצב.

1 2 3 4 5 

דברים   19 לשנות  יכולים  בגילי  ילדים 
 בעולם.

1 2 3 4 5 

על  20 להשפיע  יכול  אני  כלל  בדרך 
אני   בהן  בפעולות  להשתתף  אחרים 

 מעוניין. 
1 2 3 4 5 

סיכוי   21 לי  שאין  מרגיש  להגיע אני 
 להחלטות עצמאיות. 

1 2 3 4 5 

לכך   22 גורמים  אחרים  כלל  בדרך 
 שאעשה דברים שהם רוצים בהם. 

1 2 3 4 5 

אחרים   23 לעצור  יכול  אני  כלל  בדרך 
לפי   שאינם  עושים  שהם  ממעשים 

 רוחי. 
1 2 3 4 5 

אחרים   24 על  להשפיע  יכול  אני 
 שישתמשו ברעיונות ובהצעות שלי. 

1 2 3 4 5 
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בדיחות מתמטיות בהוראת  הבנת שאלון עמדות כלפי  –  3נספח 
 המתמטיקה 

  1דרגות, כאשר    5בסולם של    Vבדיחות מתמטיות. לכל בדיחה תתבקשו לסמן    8לפניכן  
 )מובנת במידה רבה מאוד(. אפשר להוסיף הערות.  5)מובנת במידה מעטה מאוד( עד 

 הבדיחות המתמטיות 

רואים  . 1 הם  פתאום  מיקומם.  את  יודעים  אינם  שיושביו  פורח  כדור  מעיפה  הרוח 
?"  מבעד לעננים איש עומד על הדשא ומתבונן בהם. הם צועקים לעברו: "היכן אנחנו

". אומר יוהוא לא עונה. כעבור כמה דקות הוא צועק לעברם: "אתם בדיוק מעלי
מתמטיקאי כנראה  הוא  הזה  "האיש  בכדור:  לחבריו  היושבים  משלוש    "אחד 

 . תשובתו לא מעשית...3 ;. תשובתו מדויקת2 ;. תשובתו באה באיחור1סיבות: 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:____________________________________________________ 

 

למכונית   . 2 לב  שמה  היא  ברמזור.  ועוצרת  אופניה  על  רוכבת  למתמטיקה  מורה 
לשלום   אליו  פונה  היא  בכיתתה.  שלמד  לשעבר  תלמיד  ומזהה  שלידה  המרצדס 

א זוכרת  ובזוכרה שלא היה מהמצטיינים שאלה: "איך הגעת למכונית כזו, כי אני ל
 שהצטיינת במתמטיקה?"

ל בזכותך מורתי היקרה. אני קונה עטים בשקל מוכר בשני  ו עונה לה הבחור: "הכ 
 ..."  10%שקלים ומרוויח רק 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

   ______________________________________________ הערות:

 

 ? 2X2מספר מדענים נשאלו מהי המכפלה של   . 3

קדימה    הזיז  המחשבון....(  המצאת  שלו)לפני  החישוב  סרגל  את  הוציא  המהנדס 
לתוצאה   שהגיע  עד  מספרים זהפי  ;3.99ואחורה  הכניס  בנוסחה,  השתמש  יקאי 

המתמטיקאי הרהר   ;4.02ל  3.98י שם בין  למחשב הנייד והכריז שהתוצאה נמצאת א
הפילוסוף   ;קמעה ואז אמר: "אינני יודע את התשובה אבל אני בטוח שהיא קיימת!"

הסוציולוג אמר: "אני לא   ;?"2X2חייך ושאל: "אבל למה באמת אתם מתכוונים ב
זה" על  לשוחח  נעים  היה  אבל  אמר:  ;יודע  לרפואה  האחרים    ."4"  הסטודנט  כל 

 ".יודע?" והסטודנט ענה: "זכרתי את זה.. ה"איך את בפליאה:הסתכלו אליו 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:____________________________________________________ 
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 הוא מספר ראשוני   2־גדול מ ימספר מדענים התבקשו להוכיח שכל מספר אי זוג . 4

ראשוני ועל ידי אינדוקציה כל    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  המתמטיקאי: אמר   
  ."הוא מספר ראשוני 2־זוגי הגדול מ מספר אי

הפי  ניסוי,    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  יקאי:זאמר   שגיאת 
שנבחר   ראשוני  –  13ראשוני,    –  11 מספרים  כמה  ננסה  בטוח  להיות  כדי  אבל 

 ראשוני..."  – 23ראשוני,  – 17באקראי: 

 11קרוב למספר ראשוני,    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"  אמר המהנדס: 
 " ראשוני... – 13ראשוני,  –

תוצאות הבדיקה עדיין   –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3אמר הביולוג: " 
   ;לא התקבלו...

ראשוני אבל מנסה    –  9ראשוני,    –  7ראשוני,    –  5ראשוני,    –  3"   אמר הפסיכולוג: 
   "להדחיק את זה...

 " ?שאל הכימאי: "מה זה מספר ראשוני 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_____________________________________________________ 

 

 50%הוכחות ו  50%נוסחאות,    50%מישהו אנונימי אמר שמתמטיקה מבוססת על   . 5
 דמיון...

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_______________________________________________________ 

 

יקאי ומתמטיקאי מטיילים סביב סקוטלנד ברכבת ורואים מבעד לחלון זמהנדס, פי . 6
אומר   ;"כל הפרות בסקוטלנד שחורות"  פרות שחורות בשדה. אומר המהנדס:  3

לפחות    יקאי:זהפי יש  שבסקוטלנד  לומר  אפשר  מדויק.  לא  פרות "זה  שלוש 
"גם זה לא מדויק. אפשר לומר שבסקוטלנד יש    הוסיף המתמטיקאי:  ;שחורות"

 לפחות לשלוש פרות צד אחד שחור..." 

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:_____________________________________________________ 

 

"היה לי אתמול חלום מפחיד ובו אני מינוס    שני מתמטיקאים נפגשים. אומר האחד: . 7
"קפצתי   "אז מה עשית?" עונה לו:  . שואל חברו:"אחד ויושב בתוך סימן השורש 

י"    החוצה וצעקתי אַּ

 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 הערות:________________________________________________________ 

 
  



בקרב בדיחות מתמטיות בהוראת מתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה והבנת קוגניטיבי, מוקד שליטה ו־ידע מטא
 335 תלמידים ללא לקויות למידה 

 

 דכ כרך –  גפ"תש  –  החינוכי הייעוץ

 

8 . 

 
 ד ומעטה מא  1 מעטה   2 בינונית   3 רבה   4 ד ו רבה מא 5במידה: 

 

 הערות:_______________________________________________________ 

 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה! 

  


