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 2003ייחס לנתונים שנאספו בשנים  הנוכחי אתמאמרב

שהועבר במסגרת מחקר ,  באמצעות שאלון2005 –

 לתאר את המאפיינים האישיים שמטרתו הייתה

ס היסודי "והמקצועיים של  המורים למתמטיקה בביה

   . עצמםמפי המוריםחים ּוהערבי כפי שהם מדו

  והעיוןרקע מספרות המחקר 

ה ייהמידע על מאפייני המורים מאוד חשוב לבניית רא

הגורמים ושל  ההוראה והחינוך כי תהלישלכוללת 

מידע זה יכול לסייע בידי מערכת . יהםהקשורים אל

החינוך בבניית תוכנית של התמקצעות וטיפול בבעיות 

  ). 1998, פטקין(וקשיים שמורים נתקלים בהם 

אך צועות החשובים המקצוע מתמטיקה הוא אחד המק

, הפורמלי, בגלל אופיו המופשט,  ביותרהקשיםגם 

 (Fischbein היררכי-החד משמעי והעקבי, הדדוקטיבי
מקצוע מתמטיקה גורם ההאופי המופשט של ). 1993

 )כנים והנושאים הנלמדיםהת (צגת החומרלקשיים בה

ומחייב המקצוע גורם לחרדה מפני  , בספרי הלימוד

זה  דבר. תקונבנציונאליואה לא שימוש בשיטות הור

 .מתמטיקהלמורה המביא לקשיים בעבודתו של 

 על תהליך המורה נודעת השפעה ניכרתשל ד ולתפק

המקצוע נחשב . ההוראה בכלל ועל התלמיד בפרט

רמת ההשכלה במתמטיקה בתיכון קובעת לא , ליוקרתי

רק את גורלו של היחיד באשר לאפשרויות ההשכלה 

אלא היא המרכיב , והשתכרותתעסוקה , האקדמית

 (,Barroהחשוב ביותר הרלבנטי לכוח העבודה במשק 
Hanushek & Kimko, 2001;  2000 2001, דויד :אצל .(

ידיעת ; מתמטיקההמקצוע  ללמוד את הקיימת חוב

 חינוך מדעי וטכנולוגי ;המתמטיקה הפכה לצורך בסיסי

, 98מחר (מקיף מהווה תשתית לכל התפתחות והצלחה 

 מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה ,מתמטיקה, )1992

עוד יותר , לכל אדם, הכללית הדרושה היום ותידרש

מתמטיקה מוטלת ל םמוריהעל ). 1998, פטקין(בעתיד 

לעזור לתמידים , קרי, לספק את הצורך הזההמשימה 

מתמטיקה צריך למורה . לרכוש את הידע במקצוע

  של ההוראהלהיות בקיא בתחום הדעת ובשיטות 

לכן חשוב מאוד , ות ומתעדכנותאשר מתחדש, המקצוע

שיוכל לשלב השתלמויות מקצועיות ודידקטיות 

 כדי שיבטיח את התפתחותו ,ופדגוגיות בעבודתו

, הדר-זסלבסקי ומובשוביץ, שחם, פטקין(המקצועית 

הן לגבי דרכי , גמישות ופתיחות לשינויים). 1994

דרכי ההערכה ההוראה ואסטרטגיות הלמידה והן לגבי 

הם תנאים הכרחיים למורים , של הישגי התלמידים

  . (Romberg, 1988)בעבודתם 

בעל דפוס חקר , חינוך דור של תלמידים חושבים

מושגים מתמטיים והפנמת של  העידוד הבנ, בחשיבה

כמו . הוא מטרה חשובה,  המובילים להכללותםתהליכי

 . אלו דרכי הערכה המיישמות נקודות שלחותיפכן נחוץ 

התמקצעות המורים למתמטיקה הן בדרכי ההוראה והן 

, פטקין(כי ההערכה היא המפתח לכל התהליך רבד

  ).1997, מלאת

 חיובי בין השכלת המורה מתאםמחקרים הצביעו על 

שהוא רוכש לבין הישגי התלמידים המתמטי והידע 

, (Fetler, 2001; Darling-Hammond, 2000)במתמטיקה 

ים  התלמידהישגיבין  גם  נמצא חיובימתאם

 דידאקטימתמטיקה לבין הכשרת המורה בידע ב

במסגרת . (Clewell &Forcier, 2001) ובשיטת ההוראה

 מהמורים 75%ציינו  TIMSS-1999: מחקר הבינלאומיה

, בישראל כי הם בוטחים בהכשרתם להורות מתמטיקה

  מחקר
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שסברו כי הוכשרו ,  בלבד מהמורים היפאנים8%לעומת 

 מדינות 38 מתוך 28-דורגה במקום ה ראל   יש.כהלכה

רק בשלוש מדינות מתוך , ואילו יפאן במקום החמישי

 במחקר יש לשליש מהתלמידים השתתפושמאלה  38

שתיים מהן ,  ומטה29בגיל , מורים צעירים למתמטיקה

 .)סינגפור והונג קונג(מדורגות בראש סולם ההישגים 

.  ומטה29  מהתלמידים יש מורים בגיל21%-בישראל ל

משפיע על מורה לא השיוך המגדרי של הנמצא גם כי 

אחוז  בהן ,יפאןבולנד וכי בהאך נמצא , ההישגים

היו הישגי ) 73% - 72% (המורים הגברים הוא גבוה מאד

  ). 2003, שקד (התלמידים גבוהים

פרסמו , (Clewell & Forcier,2001)קלוויל ופורסייר

  :המצב הבאות לשיפור מלצותהאת ה במחקרם 

כולל ,  התמריצים הכספייםה של והגדלההעלא  .1

העלאת משכורתו של המורה ומתן מלגות 

  .והלוואות

לבין קשרים בין אוניברסיטאות של עידוד קיום   .2

 פותהשתתלצורך בתי ספר מקומיים וקהילות 

, בתהליך הכשרת המורים למתמטיקהוסיוע 

מורה הבהמשך התפתחותו המקצועית של 

של עלות ה בנטל שיאה משותפתנב ומתמטיקהל

  . זוהכשרה 

הדעת אותו מובן מאליו שהמורה חייב לשלוט בתחום 

 בחומר בתחום המתמטיקה השליטה. הוא מלמד

מידת ההיכרות של המורה : מתבססת על משתנים כגון

עם המושגים שהוא מלמד ועם מקומם במערכת 

הקשרים בינם לבין מושגים ; המתמטית הכוללת

פיסה הכוללת של המורה את וכן הת; אחרים

  ה ותפיסתו את עצמו כלומד מתמטיקההמתמטיק

(Ball, 1988; Even, 1990) . נמצא שקיימים קשרים בין

וכי , הידע של המורים בתחום התוכן לבין אופי ההוראה

רצף , אופן הצגתן, המשימות שהמורה בוחר להציג

ההוראה ואופן ההתייחסות לשאלות התלמידים 

יתר על ידי ידיעת המורה את תחום התוכן נקבעים בין ה

  . (Even & Tirosh, 1995)שהוא מלמד 

 לפי .טען כי המצב בארץ שונה, )2005(ד זילברשטיי

 הבעיה. יש לפטר מאות מורים,  ועדת דוברתהמלצות

על כן אם  , תלמידים35-40 לומדים רגילהכיתה בש היא

ם  תלמידי40-45 -למספר זה  מורים יגדל 1500יפוטרו 

 3500 מורים או 2500 ומה יקרה אם יפוטרו .בכיתה

האם במספר הזה אפשר להגיע להישגים , מורים

  ). 2005, גולן (?לימודיים וחינוכיים משמעותיים

המדענית הראשית לשעבר של , זמירה מברך' פרופ

שיש מקום  1שנערך עימה בראיון אומרת, משרד החינוך

 ישראל שללא רק בשל ההידרדרות , לדאגה גדולה

לתחתית סולם ההישגים במבחן הבינלאומי 

 ממצאים קשיםאלא גם בשל , במתמטיקה ובמדעים

  .כמו דירוגנו הגבוה בסולם הפערים, נוספים

  המצב במגזר הערבי

 בקרב הבדואים בנגב . במיוחדהמצב במגזר הערבי קשה

 ,הערביבמגזר  מערכת החינוך .עוד יותרחמור המצב 

אפילו  – ההמינויים ב .תלויה במערכת הממלכתית

 עוברים דרך איש הביטחון הכללי  – לתפקיד מורה

קיים . (Golan-Agnon, 2005)שעובד במשרד החינוך 

פער גדול בין מערכת החינוך הערבית למערכת החינוך 

שוויון במשאבים המוקצים -היהודית כתוצאה מאי

 פער זה נראה בכל הרמות .למערכת החינוך הערבית

 )ועוד  פרויקטים ייחודיים, חינוךישירות, מבנים(

(Jabareen, 2005).  

דיקן לשעבר  –רון אהרוני ' שנערך עם פרופ 2בראיון

טען שמורה הוא ,  למתמטיקה בטכניוןפקולטהה

המתמטיקה במגזר הערבי אינו יצירתי ומציית לתוכנית 

". טיפש"למרות שהקוריקולום , הלימודים ציות מלא

ולא מנסה לפתח כישורים המורה הערבי רק מנחיל ידע 

בנוסף לכך המגזר הערבי מתאפיין , של חקר וחשיבה

בסמכותיות שיש למורה בכיתה ובכבוד שתלמידיו 

  .מעניקים לו

  השיטה

 ח במאמר זה הייתהומטרת המחקר המדו, כאמור

לתאר את המאפיינים האישיים והמקצועיים של  

   .ס היסודי הערבי"המורים למתמטיקה בביה

שאלון לאיסוף הנתונים נעשה שימוש ב :כלי המחקר

 שתורגם לערבית והתווספו אליו (TIMSS, 1994)מובנה 

השאלון כלל שאלות רקע . פריטים שחשוב לדווח עליהם

 שעות השתלמות פרמס ושכלהה, וותק, גיל, גדרמ: כמו

כיל גם שאלות המתייחסות ההשאלון . במתמטיקה

צה קזמן שהוא מ: כמו, לדפוסי עבודתו של המורה

 שיעורי בית ה של ובדיקההכנ(לפעילויות לימודיות 

כן - כמו).' וכוהכנת דפי עבודה וחומר עזר, ומבחנים

                                                           
 2003ינואר , 16' עמ, 57גיליון , שיעור חופשי 1
  )25.6.04 (34' עמ, 1458גיליון , אלצנארה 2
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של המורה עמדותיו ב העוסקותשאלות השאלון כיל ה

 של תלמידיו כלפי נושאים שונים הקשורים במיומנויות

גורמים המפריעים כלפי , הםלמידה שלהכישורי בו

, שיעור מתמטיקה של למידה ולמהלך תקיןלמהלך 

  . וכלפי למידה שיתופית

 מורים שנבחרו באופן אקראי 154המדגם כלל   :המדגם

ספר - בתי73-המלמדים ב,  יישובים ערביים בארץ47-מ

, המופיעה בנספח למאמר זה, 1' טבלה מסב. יסודיים

, גיל: מתוארת התפלגות הנדגמים לפי נתוני רקע כמו

תעודת הוראה , כלההש, וותק בהוראת מתמטיקה, מין

  .ואחוזי משרה

  

  ממצאים

בקבוצה הנבדקת  התגלו 1 'הנתונים בטבלה מסלפי 

  : המאפיינים הבאים

 הגיל ,8.50 :סטיית התקן, 35.22 :ממוצע הגילים

  .  שנים53  :יהמקסימאלהגיל ,  22: יהמינימאל

 , שנים11.44 :הוראת המתמטיקהבותק הוממוצע 

הוותק  ו1 :יימאלהמינ הוותק ,8.34 :סטיית התקן

  . שנות הוראה33 :ימקסימאלה

 מציגה את ,בנספחהמופיעה גם היא , 2' טבלה מס

. למבנה השיעורביחס התפלגות תשובות המורים 

 8.17בממוצע המורים מקצים  מניתוח הנתונים עולה כי

 10.19, לבדיקות שיעורי בית בתחילת השיעור דקות

לות  לפעי–  דקות14.81, דקות לפתיחת השיעור

 –  דקות5.59,  תרגיליםרוןלפת –  דקות12.32, לימודית

  . למתן שיעורי בית

 דקות 41.23המורים חושבים שתלמידים מקדישים 

כדי  דקות 134.14- ו בממוצע ולמידה ביתלהכנת שיעורי

  .  למבחןןלהתכונ

 מהמורים בחרו במקצוע המתמטיקה מתוך 90.3%

ות ים לעשמתכננ מהם לא 71.4% ;הבת המקצועא

 87% ;לכך שמתכוונים 26.6% לעומת  מקצועיתהסבה

מהמורים חושבים שתלמידיהם מעריכים את עבודתם 

  .  חושבים שהחברה מעריכה את עבודתם86.4%-ו

  ההקצאהתפלגות המציגה את ) נספח' ר( 3 '  מסהטבל

עבר  מ הקשורות להוראהלפעילויות שעות שבועיותשל 

  ;להוראה פעילה בכיתה

מציגה את התפלגות ההעדפות ) נספח' ר( 4' טבלה מס

  ;של המורים ביחס לשיטות הערכה

מציגה את עמדות המורים ביחס ) נספח' ר( 5' טבלה מס

למידת החשיבות של כל אחד מהכישורים הנדרשים 

  ;מהתלמיד לצורך שיפור הישגים במתמטיקה

כלפי מציגה את עמדות המורים ) נספח' ר( 6' טבלה מס

 הבדלים מובהקים בין מורים אונמצ. שיתופיתלמידה 

  למידהה בשיטות עמדתם כלפי הוראהבלבין מורות 
) שיתופיתה 3.025, 0.003)t p−= עמדת של ממוצע ה .=

, 3.30 הוא) 5 – 1על סולם ( כזאתהמורות כלפי הוראה 

נמצאו הבדלים לא . בקרב המורים ממוצע  3.13לעומת 

דה למיהבשיטת מובהקים בעמדה כלפי הוראה 

הוותק שלו או רמת , שיתופית על פי גיל המורהה

  .ההשכלה

מידת השימוש מציגה את  )נספח' ר (7' טבלה מס

, הוראה פרונטאלית: כגון, בשיטות הוראה שונות

  .'וכו, קבוצות הומוגניות, קסו'ג

המורים , שהופיעו בשאלון, בנוסף לשאלות הסגורות

פי ל, מהם:  הבאהפתוחההשאלה ההתבקשו לענות על 

הקשיים האופייניים והייחודיים למגזר הערבי , דעתך

 להישגים הנמוכים במקצוע המתמטיקה יםהמביא

  ?במבחן הארצי 

. מפורטים להלןהמורים מנו את הקשיים והסיבות ה

, כל מורהראוי לציין כי מרבית הסיבות נמנו על ידי 

  :כלומר הייתה חפיפה ברורה בין התשובות של המורים

, של תלמידים בכיתה הטרוגנית מאודמספר גדול  .1

הפעלת  , קיום פעילויות ותחרויות:דבר המקשה על

 התלמידים הערכה שלאו , תמגוונושיטות הוראה 

  .בשיטות חלופיות

התלמידים אינם אוהבים את המקצוע ומפחדים  .2

  .רופפות במשמעת הכיתתיתגורם להתזה מצב , מפניו

, טיקהמעבדות וחדרי מתמב, משאביםבר וחסמ .3

  . ת מחשבואמצעי עזר והמחשה ובטכנולוגיב

מתאימים  ואינם תספרי הלימוד מתורגמים מעברי .4

 החלפת ספרי המתמטיקה ;התלמידלעולמו של 

באילו  כל בית ספר רשאי להחליט  – בתדירות גבוהה

כן -כמו.  אחידותחוסרזה יוצר  –ספרים להשתמש 

  .בערביתים ספרים וחומרי עזר אחרים חסר

עט של השתלמויות מקצועיות ודידקטיות ומספר מ .5

דבר המקשה , מוצעות ומתקיימות במרכזים מרוחקים

המורים מעדיפים להשתתף . ןעל המורים להשתתף בה

מתמטיקה ב עוסקותבהשתלמויות מקומיות שלא 

) 'וכו דת, אומנות, טיולים, תרבות ופנאי, העשרה(

  .צבירת גמולי השתלמותלצורך 

 המורים .ספקת מטעם משרד החינוךאין הדרכה מ .6

מרגישים שהם בקיאים גם בתכנים מתמטיים וגם 

 שנשלחים ,בשיטות הוראה יותר מאשר המדריכים

, וגם זה כאמור(הספר -בתילמטעם משרד החינוך 

 המורים מדווחים שאין תרומה .)לעיתים רחוקות

כן אין מעקב מצד -כמו. משמעותית למדריכים אלו
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מקצוע מתמטיקה בכל מה שקשור המפקח המקצועי על 

הספר -אינו מבקר בבתי המקצועי מפקחה. הספר-בבתי

 אין .והמורים מרגישים מנותקים ומרוחקים, כלל וכלל

שיתוף פעולה בין מעצבי התוכניות לבין השטח 

  ). המורים(

מספר השעות , תוכנית הלימודים גדושה בנושאים .7

ל כאת ללמד א מספיקים לוהמורים  ,קטן יחסית

מכך  כתוצאה . בתוכנית הלימודיםים הקבועהנושאים

 פרויקטים , פעילויות חקרבודאי שלא נותר זמן לביצוע

  .או תחרויות

  הוראהמשתמשים בשיטותלא המורים  .8

לחבב את המקצוע על  למידה שיכולות אסטרטגיותבו

מנסים לשלב דוגמאות מחיי היום יום  ולא, התלמידים

  . בנושאי הלימוד

הרשויות ,  החינוךמשרדעה והתמיכה של ההשק .9

קיימת .  דלה מאדוהקהילה בפרויקטים לחינוך מתמטי

  .תחושת חוסר הנעה ועידוד בקרב המורים והתלמידים

אין מסגרות המנצלות ומפתחות את כישוריהם של  . 10

ואין ניסיונות לאיתור ,  מחדהתלמידים המצוינים

 הולםלהגיש להם טיפול כדי מתקשים בגיל מוקדם 

  .מאידך

משפיע במגזר הערבי אקונומי הקשה -המצב הסוציו .11

, על המוטיבציה והרצון של התלמידים ללמודלרעה 

 כי מקצוע זה דורש ,מתמטיקהמקצוע את הבמיוחד 

. מאמץ וריכוז יותר ממקצועות אחרים, זמןהשקעת 

ולהכין  בו חדר ללמודבבית תלמידים אין לחלק גדול מה

, אחוז גבוה אין מחשב בביתל .חותשיעורים בשקט ובנו

 לרכוש לומדות ויכולתבאין  מחשב  לוומי שיש

  . ותמתמטי

 ותמכשיר כלל לאבדרך הכשרת מורים לתוכניות ה .12

הספר -מורים מומחים בהוראת המתמטיקה לבתי

  . היסודיים

חסרי ידע בסיסי הם חלק ניכר מהורי התלמידים  .13

.  לילדיהםה יכולים להגיש כל עזרלאבמתמטיקה ו

רמת אדישות גבוהה ומעורבות נמוכה קיימת גם 

  . מצידם

 רגילים לאהתלמידים , רמת המבחן הארצי גבוהה .14

 והזמן המוקצב אינו המופיע במבחןסגנון בלשאלות 

  . מספיק

א מתייחסים לו, התלמידים מזלזלים במבחן הארצי .15

מאחר והוא חיצוני ואין לו השפעה על , אליו ברצינות

  .המבחן מתקיים בתנאים לא מעודדים. יון הכלליהצ

ההורים והמורים מייחסים חשיבות , התלמידים .16

לכן , רבה יותר לציון הסופי מאשר להבנת המקצוע

מבחן מערכת ההוראה והלמידה מכוונות רק להצלחה ב

  . הסופי

  :מסקנות וסיכום

  :מובילים למסקנות הבאות הממצאים אל

ורים הערביים קיימת בעיה בהכשרת המ  .1

  . למתמטיקה

המורים הערביים למתמטיקה חסרי מוטיבציה   .2

  .ורצון לעבוד

רשותו של לאמצעי תמיכה ומשאבים דלים עומדים   .3

  .המורה הערבי למתמטיקה
  

היכרות דלה ומועטה ניתן להסביר את המצב העגום ב

עם שיטות הערכה של המורים עם שיטות הוראה ו

הכשרה לא : ות לכךשתי סיבות אפשרי ;חלופיות

   . השיטותמתאימה או חוסר מוטיבציה ליישום

מכירים את לא משתמשים או  לאמהמורים  74.7%

  לאא משתמשים אולמהמורים   90.4% ;קסוי'שיטת הג

  .שיטת הסטאדאת מכירים 

גם כאן  .א משתמשים בטכנולוגיית מחשבל 76.3% 

חוסר ידע ומיומנות להוראה אפשר להסביר את המצב ב

ישום י- איבגלל,  בגלל דלות ההכשרהבאמצעות מחשב

 תשתית בגלל היעדראו , הידע שנרכש בתהליך ההכשרה

. הספר היסודיים- ולומדות בבתיים נאותהמחשב

מהמורים עדיין מפעילים בכיתותיהם את שיטת  79.4%

 אהדתם .לית בשיעור המתמטיקהאההוראה הפרונט

שיתופית אינה המתאימות ללמידה  הוראהלשיטות 

.  דרגות5 של בסולם 3.21 -גבוהה במיוחד והיא שווה ל

לית רווחת ברוב אשיטת ההוראה המסורתית הפרונט

  ).1997, שחר(בתי הספר בארץ 

של אחוז גדול יותר , שינוי קטן מסתמן בדרכי ההערכה

רכת  להע מביעים העדפהלאכבר ) 21.4%(מורים 

ן מסכם בהשוואה לשיטות  באמצעות מבחהישגים

  . הערכה חלופיות

מודעים לקשיים תפישתיים של  רבים לא מורים

כן המורים לא -כמו, התלמידים בנושאים מתמטיים

נחשפו במהלך תקופת הכשרתם לתיאוריות בנושאי 

, ניהול שיח מתמטי, קוגניציה-חשיבה מתמטית ומטה

  . 'וכותפישות שגויות 

חת היסוד של הנכי , לאור ממצאים אלה נראה

ראוי שתדגיש את  – המכללות להכשרת מורים

הספר -המיומנויות הנדרשות להוראה מוצלחת בבית

היסודי ולא תעמיס לימוד מקצועות מתמטיים לא 

 הכשרת מורה מיומן ומומחה ולא :עדיפה. רלוונטיים

מתמטיקה לא פרחי הוראה ל. 'מתמטיקאי או מדען

ברמה א או כל נושא אחר "חייבים לדעת חדו

 של הכרחי שיעסקו בפסיכולוגיהאבל , אוניברסיטאית

 המתמטיקה החל בהבנת דרכי למידה והוראה של

ותפישות , קשיים תפישתיים, חשיבה של הילדים
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,  ניהול שיח מתמטי,שגויות של מושגים מתמטיים

,  שיטות הוראה והערכה,התפתחות מושגים מתמטיים

הפעלת וניהול ארגון , כלים פדגוגיים ודידקטיים

  . העלאת מוטיבציהלעידוד ולתחרויות ואימוץ שיטות 

 קדשמו)  שעות ומעלה4 ( רבזמן, פי דיווחי המורים-על

אך זמן מעט , בדיקה של מבחנים ועבודותלהכנה ול

וזמן , פיתוח חומרי עזר ודפי עבודהל קדשמאוד מו

מושקע בעירוב ושיתוף ההורים עוד יותר מועט 

  .הדרכתםבעדכונם וב

בקרב ) 64.3%(המורות למתמטיקה היחסי של החלק 

חלק הגבוה בהרבה מכלל העוסקים בהוראת מתמטיקה 

עובדה הנראית , )35.7%( המורים הגברים היחסי של

  על כךהצביע) 1996(' אלחאג. בכל תחומי ההוראה

מהסטודנטים  הערבים ) 77.1%  (1989-1990שבשנים 

ון מתוך עיון בשנת. בסמינרים למורים היו נשים

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(הסטטיסטי לישראל 

כי אחוז הנשים במגזר הערבי הלומדות , עולה) 2003

מתוך כלל במוסדות להכשרת מורים וגננות כיום 

  .92.4%  הוא הסטודנטים

  המלצות
 הוראת המתמטיקה במגזר הערבי סובלת מקשיים

 ומשאבים על מנת  רב מאמץודרוש,  שנמנו לעילרבים

  . על קשיים אלולהתגבר 

 ולהגדיל את מספר להוסיף שעות לימודראוי  •

מורים על מנת להקטין את מספר התלמידים לכל ה

 :הוספת שעות לימוד עשויה גם להביא. מורה

 הוראה והערכה חלופיותשל לשימוש בשיטות 

יתרמו אשר , הוראהבאסטרטגיות שימוש לו

  . המקצועלשיפור עמדתם של התלמידים כלפי 

 להוראת צות תקציבים ייחודייםלהק ראוי •

, לצורך שיפור תשתיות, המתמטיקה במגזר הערבי

 בלומדות מצוידותכמו הקמת מעבדות מחשבים 

 . מתמטיות ורכישת אמצעי המחשה אחרים
, בערבית להקים וועדה לכתיבת ספרי לימוד ראוי •

- כמו.ספרים המדברים אל התלמיד, כשפת מקור

- דה לכל בתילקבוע סדרת ספרים אחי מומלץכן 

  .החלפת ספרים בתדירות גבוההמ הימנעהספר ול

להגדיל את מספר ההשתלמויות המקצועיות  ראוי •

. הספר עצמם- בבתיןולקיים אות, והדידקטיות

להגביל את השתתפות המורים  מומלץ

 אשר ,שאינן נוגעות לתחום התוכןהשתלמויות ב

צורך את הרק ההשתתפות בהן משרתת אך ו

 . למותצבירת גמולי השתב
אפשר להציע השתלמויות בסיסיות להורים ובכך  •

  . המעורבות שלהםרמת להעלות את 

 .הדרכה מטעם משרד החינוךהאת  שפר לראוי •

משרה מלאה עסוק בהדרכה בהמדריכים צריכים ל

המשולב בהוראה ,  בודדיום הדרכהבמסגרת ולא 

 מדריכים צריכים . בבית הספרמלאהבמשרה 

 כך, ת משמעותיתהכשרה אקדמילהיות בעלי 

על המפקח המקצועי לעקוב . מוריםלשיוכלו לסייע 

מתרחש בבתי הספר הבאופן אינטנסיבי יותר אחר 

  .הקשור למקצוע המתמטיקה  בכל תחת פיקוחוש

הרשויות המקומיות , משרד החינוךראוי ש •

חינוך של פרויקטים ל יקצו משאביםוהקהילה 

.  במגזר הערבימתמטיותתחרויות כמו , מתמטי

להקים מסגרות המנצלות  מומלץ מחדכן -כמו

 ,ומפתחות את כישוריהם של התלמידים המצוינים

 לאתר מתקשים בגיל מוקדם ולהגיש להם ומאידך

  . טיפול הולם

רוב המורים דיווחו על כך שהתלמידים מזלזלים  •

, ואינם מתייחסים אליו ברצינות, במבחן הארצי

ן מאחר והוא חיצוני ואין לו השפעה על הציו

ציון המבחן שילוב של אפשר כן ל-מומלץ על. הכללי

   .הארצי בשקלול הציון הכללי

לאחר כשנתיים  נוסף דומהאני מציע לערוך מחקר 

 לבדוק במחקר כזה יש.  3 ביצוע תוכנית ההתמקצעות

שהשתתפו והדידקטי של מורים  המתמטיאת הידע 

חטיבות המתמטיקה בבקרב מורי כמו גם , בפרויקט

  .בקרב מורי המדעיםו, התיכוןהביניים ו

  :רשימת מקורות

  .מאגנס: ירושלים. חינוך בקרב הערבים בישראל). 1996(' מ', אלחאג
  . 18, 146גיליון , קשר עין, ציבור שקוף). 2005. (ק. א, גולן
הבדלים בין מגדרים בלימודי המתמטיקה בכיתות ). 2001. (ח, דויד

  . 69 – 55, 27, ה"על' ,  יב–' ז
שנתון סטטיסטי לישראל ). 2003(המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה 

  .הלשכה: ירושלים). 54' מס(,  2003
, קשר עין, דמוקרטית-ועדת דוברת האנטי). 2005. (א, זילברשטייד
  . 14, 146גליון 

: דפים . 'מאפייני המורים למתמטיקה בכיתות ח). 1998. (ד, פטקין
,  עובדי הוראהלמחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת, בטאון לעיון

26  ,85– 72.  
פתיחות מורים למתמטיקה לשינויים ). 1997. (ש,  מלאת, .ד, פטקין

למחקר , בטאון לעיון: דפים , בהוראה פירושה התמקצעות
  . 84 –99,  25, ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה

סקר ). 1994(, .הדר נ- מובשוביץ, .א, זסלבסקי, .ז, שחם,.ד, פטקין
דפים , יסות התפקיד של מרכזי המקצוע מתמטיקהצרכים ותפ

למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי , בטאון לעיון: 
  .76 –86,  18, הוראה

ח הוועדה העליונה "דו, "98מחר ). "1992(משרד החינוך והתרבות 
אוגוסט , מוגש לשרת החינוך והתרבות, לחינוך מדעי וטכנולוגי

  ). ח ועדת הררי"דו (1992

                                                           
פרויקט הביצוע של  נערך לפני מאמרהמחקר עליו דווח ב 3

מורי את  וחייב יזםההתמקצעות שמשרד החינוך 
 בהשתתפות בהשתלמותהמתמטיקה בבתי הספר היסודיים 

 .או מבחן
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השפעה של למידה שיתופית בקבוצות על יחסי ). 1997 (.ח, שחר
 367' עמ, )3(לח , מגמות, גומלין חברתיים בכיתות הטרוגניות
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 נספח
  התפלגות המורים לפי נתוני הרקע: 1' טבלה מס

  אחוז  מספר  קטגוריה  משתנה
  35.7%  55  זכר

  מין
  64.3%  99  נקבה

  11.0%  17  25עד 
25 – 29  30  19.5%  
30 – 34  35  22.7%  
35 – 39  23  14.9%  
40 – 44  20  13.0%  
45 – 49  19  12.3%  

  גיל

  6.5%  10   ומעלה50
  26.6%  41  5עד 

5 – 9  36  23.4%  
10 – 14  29  18.8%  
15 – 19  15  9.7%  
20 – 24  18  11.7%  
25 – 29  9  5.8%  

וותק בהוראת 
  המתמטיקה

  3.9%  6   ומעלה30
  3.9%  6  סמינר דו שנתי
  2.6%  4  מוסמך מכללה

B.Ed 100  64.9%  

B.A 38  24.7%  
  השכלה

M.A 6  3.9%  
  79.9%  123 עם תעודת הוראה

  תעודת הוראה
  9.6%  13 בלי תעודת הוראה
  7.8%  12  יותר ממשרה
  אחוז משרה  57.1%  88  משרה מלאה
  35.1%  54  משרה חלקי
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  התפלגות תשובות המורים לשאלות דידקטיות: 2' טבלה מס

  

  אחוז  פרמס    
  81.2%  125  כן

  16.2%  25  חלקית
מכיר את תוכנית 

  הלימודים
  2.6%  4  לא
  90.3%  139  כן

  מכין מערך שיעור
  9.7%  15  לא

  54.5%  84   כל יום-תמיד 
  37.7%  58  לעיתים קרובות

תדירות הכנת 
  מערך שיעור

  7.8%  12  לעיתים רחוקות
  37.7%  58  פעם לשבוע
  34.4%  53  עייםפעם לשבו
  20.1%  51  פעם לחודש

  3.9%  6  פעם לחודשיים
  ישיבות צוות

  3.9%  6  פעם לשליש
  55.2%  85  תכנים ותוכנית הלימודים

  19.5%  30  ספרים חדשים
  , דרכי הוראה

  הערכה ומבחנים
91  59.1%  

  נושאי הדיון

  20.8%  32  פעילויות מתמטיות ותחרויות

  הקצאת השעות השבועיות לפעילויות הקשורות להוראה : 3' טבלה מס
  מעבר להוראה פעילה בכיתה

  

 4מעל  
 שעות

3 – 4 
 שעות

2  –  3  
 שעות

1 – 2  
 שעות

ות פח
 משעה

לא 
מקדיש 
  בכלל

הכנה ובדיקה של מבחנים ) א
 ועבודות

31  
)20.1%( 

37  
)24.0%( 

37  
)24.0%( 

36  
)23.4%( 

3  
)1.9%( 

10  
)6.5%( 

הכנת מערכי שיעור ודפי ) ב
 עבודה וחומר עזר

16  
)10.4%( 

19  
)12.3%( 

43  
)27.9%( 

45  
)29.2%( 

19  
)12.3%( 

12  
)7.8%( 

פגישות עם תלמידים ) ג
 והורים

4  
)2.6%( 

8  
)5.2%( 

18  
)11.7%( 

62  
)40.3%( 

46  
)29.9%( 

16  
)10.4%( 

: התפתחות מקצועית ) ד
 ...השתלמויות, קריאת חומר

39  
)25.3%( 

28  
)18.2%( 

28  
)18.2%( 

41  
)26.6%( 

7  
)4.5%( 

11  
)7.1%( 

 
  )לא יישוםל (שיטת ההערכה המועדפת: 4' טבלה מס

  

 -בכלל לא מעדיף  
 לא מעדיף

 -מעדיף 
 מאוד מעדיף

 )85.7%          (132 )9.7%           (15 הכנת שיעורי הבית ומשימות. א
 )91%             (140 )3.9%           (6 בחנים קצרים. ב
 )87.7%          (135 )4.9%           (7 השתתפות בדיון הכיתתי. ג
 )84.4%          (130 )8.4%          (13 עבודות או תרגילים, ע פרויקטים ביצו. ד
  )68.8%         (106  )21.4%        (33  מבחנים מסכמים. ה
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שיפור צורך כל אחד מהכישורים הנדרשים מהתלמיד לשל חשיבות המידת : 5' טבלה מס
  תמטיקההישגים במ
  

 -בכלל לא חשוב  
 לא חשוב

 -חשוב 
 חשוב מאוד

 )87%          (134 )7.8%          (12 לחשוב באופן סדרתי) א
 )92.2%       (142 )2.6%          (4 לחשוב באופן יצירתי) ב
 )90.9%       (140 )4.5%         (7 לזכור נוסחאות ותהליכים) ג
 )90.9%       (140 )3.9%        (6  ואסטרטגיות מתמטיותעקרונות, להבין מושגים ) ד
 )90.2%       (139 )4.5%        (7 להיות מסוגלים לנמק פתרונות) ה
 )91.6%       (141 )3.2%       (5 יום-לחשוב כיצד משתמשים במתמטיקה בחיי היום) ו

  (N=81) שיתופיתת כלפי למידה ועמד: 6' טבלה מס
 

מתנגד בהחלט  ההיגד
  לא מסכים–

 -מסכים
 מסכים מאוד

)48.1%(        38)51.9%(        41  עדיף שתלמידים ילמדו כל אחד לבד.1

)91.1%(        72 )8.9%(           7 ילדים לומדים בשכלם וברגשותיהם.2

)79.5%(        62)20.5%(        16 צריך למצוא שיטת הוראה לא מסורתית.3

 )96.3%        (78 )3.7%(         3 ך הלמידההיחס הבין אישי חשוב מאוד בתהלי.4

 )20%(          16 )80%(         64 חבל שילדים ילמדו בצוותא כי אז הם מבזבזים זמן.5
הלמידה בקבוצות מאפשרת למורה להדריך ולסייע לתלמידים .6

)86.4%(        70)13.6%(        11 הזקוקים לכך

הגויות חברתיות חיוביות כמו מתן הלמידה בקבוצות מפתחת התנ.7
)88.9%(        72 )11.1%(       9 עזרה

למידה בקבוצות מאפשרת מקסימום של ביטוי אישי ומעורבות .8
)80.0%(        56 )30.0%(       24 אישית בלמידה

)92.6%(        75 )7.4%(         6 ילדים יכולים ללמוד זה מזה.9
ים בעבודה בקבוצות פחותים מההישגים ההישגים הלימודי.10

  תהלימודיים בשיטה הפרונטאלי
48      )60.8%( 31      )39.3%( 

 )78.5%(       62 )21.6%(      17  הלמידה בקבוצות תורמת לפיתוחו של לומד עצמאי.11
התלמיד החלש אינו יכול ללמוד בקבוצה כי החזקים משתלטים .12

  עליו
35       )43.8%( 45        )56.3%(

למידה שיתופית היא חלק מדרכי ההוראה ומסגרות הלמידה שיש .13
  להפעילן בכיתה

9        )11.3%( 71       )88.8%( 

 
  (N=81)שימוש בשיטות הוראה שונות המידת : 7' טבלה מס

  

 לא מכיר השיטה
בכלל לא 
 -משתמש 
משתמש 

 מעט

משתמש 
 -לפעמים 
משתמש 
 הרבה

 )79.4%(   62 )20.2%(  16 .   מסורתיתתהוראה פרונטאלי.1

  )25.3%  (19)52%(      39 )22.7%  (17 הוראה בשיטת גיקסו. 2

  )9.6%(     7 )50.7%(  37 )39.7%(  29 שיטת הסטאד. 3

 )73.7%(   56)25%(      19 )1.3%(      1 עבודה בקבוצות הטרוגניות.4

 )44.3%(   35 )54.4% (43  )1.3%(      1 הוראה בקבוצות הומוגניות .5

 )23.8%(   19 )75%(     60 )1.3%(      1 שימוש בטכנולוגיה ומחשב.6

 )46.3%(   37 )53.8%(  43 . למידה עצמאית. 7

  )82%(     64 )16.7%  (13 )1.3%(     1 למידה פעילה.8

 )90.8%(   69 )4.5%(    7 . דיון כיתתי ושיח מתמטי.9


