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 תיאור התכנית
ברמה  מתמטיקה יםדמולה התלמידים שיעורלהגדיל את במטרה פועלת  "תכנית "חושבים חיובי

יח"ל  5-מאותרים תלמידים בעלי פוטנציאל לא ממומש להגיע ל במסגרת התכנית מוגברת בתיכון.

מונחות על ידי סטודנטים ומתנדבים המשתתפים  8לקבוצות למידה בנות  משובציםו ,במתמטיקה

כל  הטבעית שלולנטייתו  לכישוריומותאמת ודיפרנציאלית  היאהלמידה בקבוצות  מחברות הייטק.

 2014בשנת  .מתמטיקהביכולותיו ב להדביק את הקצב ולרכוש ביטחון ומאפשרת ל וכך ,תלמיד

בתום יום הלימודים שעות שבועיות  4תוספת של תלמידים שקיבלו  240-פעלה התכנית בקרב כ

 למשך חצי שנה.  

 מטרת המחקר 
בה היא  מובילה לתפוקות ולתוצאות והמידה תכנית הלבחון את אפקטיביות מטרת המחקר הייתה 

 .הליעל ולשפר את אופן היישום שלת מידע מעצב אשר יסייע לספק למפעילי התכניוכן  ,הרצויות

 מתודולוגיה 
עשה שימוש בארבעה כלים מרכזיים: שאלון תלמידים, מבחן ידע, שאלון מורים וראיונות המחקר 

 2013בשלוש נקודות זמן לאורך השנה: דצמבר הועבר  התלמידיםשאלון ניין שונים. עם בעלי ע

(N=109) 2014, מרץ (N=130)  2014ויולי (N=82)בחן  ,אשר נשען על סקירת ספרות מקיפה ,. השאלון

עמדות כלפי משתנים הקשורים בהישגים לימודיים, מוטיבציה, מסוגלות עצמית מתמטית, 

בשלוש יח"ל במתמטיקה בפרט. כמו כן, נותחו תוצאותיו של מבחן ידע  5מתמטיקה בכלל וכלפי 

נו על שאלון מקוון בסוף השנה שבחן את תרומת מורים למתמטיקה ע 18נקודות הזמן. בנוסף, 

 התכנית לתפיסתם.

  ממצאים עיקריים

  כפי שהשתתפו בתכנית, ניכר כי חל שיפור בידע ובמיומנויות המתמטיות של מרבית התלמידים

כי הישגיהם מהתלמידים  71%בסוף שנת הלימודים דיווחו . במבחני הישגיםשהם משתקפים 

. כמו בתחילת השנהתלמידים  52%לעומת . זאת הם מהטובים בכיתתם במתמטיקההלימודיים 

 שלבתחילת השנה )נמצא במדגם מזווג  67לעומת  79בסוף השנה היה  ידעהציון במבחן הכן, 

, ספריים-בית בתוצאות מבחנים פנים היאאינדיקציה נוספת לשיפור בהישגים תלמידים(.  166

 . בתחילת השנה 73לעומת  79עמד על התלמידים במבחן סוף השנה  להציון הממוצע ש כאשר

 ( טענו כי התכנית תרמה לשיפור היכולות המתמטיות של 94%כמעט כל המורים למתמטיקה )

ורים טענו מהמ 80%יח"ל במתמטיקה.  5ם ולשיפור היכולת שלהם להתקבל ללימודי התלמידי

מהמורים טוענים שהתלמידים לא היו  55%יח"ל.  5 ברמתשהתלמידים ילמדו בשנה הבאה 

 יח"ל ללא התכנית.  5מתקבלים ל 



  מתמטיקה לימודי כלפי מתמטיקה והתלמידים  בתפיסות ובעמדותבבחינת השינויים שחלו

ניתן להסביר יות. ה מגמה מעורבת. במרבית הפרמטרים שנבדקו לא נמצאו עליות עקבמצאנ

 להצליח ביכולתם אמונה חדורילתכנית היו  שהתקבלו התלמידים רובכי  ייתכןזאת בכך ש

 רצייה חברתית עשויה להסביר את הממצאים. גם המתמטיקה.  בלימודי

 *יקה וכלפי היכולות המתמטיות שלהםשינויים בתפיסות ובעמדות התלמידים כלפי מקצוע המתמט

 
 1-7 * בסקלה של

 

 שיפור הידע במתמטיקה ושיפור הסיכוי בשל התכנית לפי המשתתפים היא  התרומה העיקרית

מהתלמידים טענו במידה רבה או רבה מאוד כי התכנית תרמה להם  68%יח"ל ) 5ללמוד לקראת 

 (. 50%בכך(. מנגד, התרומה הנתפסת הנמוכה ביותר הייתה ללמידת מקצוע מדעי מוגבר )

  כי התלמידים והמורים מדווחים על שביעות רצון גדולה מהתכנית. מדירוגי התלמידים ניכר

רב שנוצר כרבע מהתלמידים דיווחו על עומס  מנגד, המדריכים היו מקצועיים ובעלי ידע מתאים.

 כתוצאה מהשתתפות בתכנית. 

 מסקנות והמלצות 
מיומנויות וכלים לשיפור  תילהקניבמידה רבה  תורמתתכנית שתתפות במהמחקר עולה כי ה

יחד עם  ., כמו גם לשיפור בהישגים הלימודיים במקצועיח"ל במתמטיקה 5-הסיכויים לקבלה ל

מומלץ לפעול לשיפור שיתוף הפעולה והתקשורת בין המורה בכיתה לבין הסטודנט החונך. כמו  זאת,

עקרונות  בעבודתםיע להם לשלב לסי כדיכן, מומלץ להרחיב את היקף שעות ההדרכה לסטודנטים 

עבודה  ,אום ציפיותיתם להצלחת התכנית כגון: שיתוף התלמיד בסיפור אישי, יתיוהוראה משמע

 פרטנית עם תלמידים ועוד. 
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