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פתרון בעיות לא שגרתיות 
בסביבה טכנולוגית

פרופ' שרה הרשקוביץ
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עירית שטיין
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במה מחקרית
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מציגים לתלמידים בעיות; והאינטראקציות הממוחשבות 

את  לבדוק  שונות,  תבניות  לחקור  להם  מאפשרות 

מצבים  ולהכליל  פתרונות  מרחב  למצוא  השערותיהם, 

.)Leikin, 2007( נתונים

נתבונן בדוגמה:

1א(: )תמונה  למדינה”  הולדת  יום  “עוגת  הבעיה   לפנינו 

תמונה 1 א

 וכלי אינטראקטיבי לפתרונה )תמונה 1ב(:

תמונה 1 ב

רשת  מבוססי  למידה  במשאבי  צמיחה  חלה  האחרון  בעשור 

שמטרתן  רבות  מתוקשבות  סביבות  ופותחו  במתמטיקה, 

מיומנויות  את  ולקדם  המתמטיקה  לימודי  את  להעשיר 

החשיבה המתאימות למאה העשרים ואחת, ובייחוד “יצירתיות, 

ולמידה”  החלטות  קבלת  בעיות,  פתרון  ביקורתית,  חשיבה 

.)Anderson, 2010; ATCS, 2010(

 Jones, Valdez, Nowakowski &( ואחרים  ג’ונס  לפי 

Rasmussen, 1995( הטכנולוגיה מאפשרת לקיים סביבת 
בדרכים  שלו  הידע  את  לבנות  יכול  התלמיד  שבה  למידה 

שלו.  האישית  הלמידה  יכולת  על  המבוססות  משמעותיות 

ולשתף פעולה עם  ללמוד  הטכנולוגיה מדרבנת את התלמיד 

וכך להפנים את החשיבות של קיום תפיסות  לומדים אחרים, 

 Roschelle, Pea, Hoadley,( שונות ומרובות. רושל ואחרים

Gordin & Means, 2000( ציינו כי שימוש יעיל בטכנולוגיה 
תומך בארבעה מאפיינים בסיסיים של למידה: למידה בעזרת 

כלים פתוחים לבניית ידע, למידה באמצעות זיקה למצבים מן 

העולם האמתי )כולל גישה לבסיסי נתונים אמתיים ולמומחים(, 

באמצעות  ולמידה  פורומים(  )באמצעות  בקבוצות  למידה 

משוב עקבי ותכוף ויחסים בין-אישיים.

חדשנות מובילה להזדמנויות פדגוגיות חדשות בפתרון בעיות, 

 .)Pierce & Stacy, 2010( להכללה  הזדמנויות  כולל 

את  משקפת  המתמטיקה  בתחום  בהכללה  ההתמקדות 

האמונה שהכללה ופורמליזציה הן מהותיות לעשייה מתמטית 

של  עבודתם  את  מאפיינות  שהן  מאחר  מתמטית,  ולחשיבה 

הכוונה  בהכללה   .)Kaput, 1999( מקצועיים  מתמטיקאים 

ביחסים  העוסקים  מתמטיים  וכללים  משפטים  למציאת  היא 

כן, הכללה  כמו   .)Carpenter & Frank, 2001( ובתכונות 

היא תהליך של הפשטה והרחבה של מסקנות לפי מקרה אחד 

מהמטרות  אחת  בנוסף,   .)Harel & Tall, 1991( יותר  או 

כישורי  את  לקדם  היא  מתמטיקה  הוראת  של  המרכזיות 

בכיתות  בייחוד  התלמידים,  כל  של  היצירתיות  ואת  הלמידה 

.)Hershkovitz, Peled, & Littler, 2009( הטרוגניות

רשת  מבוססת  אינטראקטיבית  מערכת  היא  אופק 

שפותחה  )הל”ה(,  והערכה  למידה  הוראה,  המשלבת 

“אופק”  באמצעות  )מטח(.  חינוכית  לטכנולוגיה  במרכז 

פתרון בעיות לא שגרתיות בסביבה טכנולוגית

שרה הרשקוביץ  עירית שטיין

http://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
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טבלה 1 – מספר הניסיונות
                    שכבת גיל

הישגים
במתמטיקה

זה

1914נמוכים

1918בינוניים

1613גבוהים

בטבלה מס’ 2 נציג את אחוז הניסיונות שהסתיים בהצבה 

נכונה של הסוכרייה הסגולה.

נבחין בין התלמידים לפי שכבות הגיל ולפי רמת יכולתם.

טבלה 2 – אחוז הניסיונות שהסתיים בהצבה 
נכונה

                   שכבת גיל
הישגים

במתמטיקה

זה

24%36%נמוכים

30%40%בינוניים

56%68%גבוהים

בטבלה מס’ 3 נציג את אחוז הניסיונות שהוביל להכללה 

של הפתרון )הכללה של תבנית סידור(.

טבלה 3 – אחוז הניסיונות שהוביל להכללה
                    שכבת גיל

הישגים
במתמטיקה

זה

20%40%נמוכים

20%60%בינוניים

60%80%גבוהים

והישגיהם  התלמידים  שגיל  עולה  מהממצאים 

הבעיה. בפתרון  ביצועיהם  על  השפיעו  במתמטיקה 

הגבוהים  ההישגים  בעלי  ז(  )כיתה  הבוגרים  התלמידים 

1(, הצליחו  )טבלה  ניסיונות קטן מהאחרים  עשו מספר 

יותר בפתרון הבעיה )טבלה 2( ורבים מהם הצליחו להגיע 

לפתרון מוכלל )טבלה 3(.

אילו  ברור  לא  בחינות:  משתי  שגרתית  לא  בעיה  זוהי 

ההוראות  מן  ברור  ולא  בה,  מעורבים  מתמטיים  רעיונות 

אם יש למצוא תבניות סידור שונות או למצוא את מספר 

הפתרונות האפשריים.

הוצגה לשלושים תלמידים  הבעיה הלא שגרתית הזאת 

הארץ.  ממרכז  ז  מכיתה  תלמידים  ולשלושים  ה  מכיתה 

פעולה  ושיתוף  דיון  לעודד  כדי  בזוגות  עבדו  התלמידים 

הפתרון  תהליך  אחר  לעקוב  יהיה  שאפשר  וכדי  ביניהם 

שלהם. המחקר בחן את השונּות בין התלמידים בתהליך 

לשכבות  בהתאם  ההכללה  ובתהליך  הפתרון  מציאת 

השונות  היכולת  לרמות  וביחס  אליהן  שהשתייכו  הגיל 

שלהם )נמוכה, בינונית או גבוהה(. החוקרים עקבו אחר 

כל העבודה שעשו התלמידים ותיעדו את כל ניסיונותיהם 

ודיוניהם.

כל  את  לעשות  לתלמידים  אפשרה  במחשב  העבודה 

של  והמשוב  הגבלה,  ללא  להם,  הדרושים  הניסיונות 

המחשב הראה להם מיד אם לפי תבנית הסידור שבחרו 

אכן סוכרייה מספר שבע עשרה תהיה סגולה. אם תבנית 

מה  לראות  יכולים  היו  הם  שגויה,  היא  שבחרו  הסידור 

ואם  נכון;  פתרון  לבין  )השגוי(  הזה  הפתרון  בין  ההבדל 

נכונה, המחשב ביקש מהם למצוא  הציעו תבנית סידור 

תבניות נוספות.

כולה  )העבודה  הפתרון  בתהליך  נתמקד  זה  במאמר 

עסקה גם בתהליכי שיתופיות בין תלמידים – בהיבט הזה 

לא נעסוק במאמר זה(.

שאלות המחקר שנתמקד בהן: 

כמה ניסיונות שונים עשו התלמידים? . 1

של . 2 נכונה  בהצבה  שהסתיים  הניסיונות  אחוז  מהו 

הסוכרייה הסגולה? 

הפתרון . 3 של  להכללה  שהוביל  הניסיונות  אחוז  מהו 

)הכללה של תבנית סידור(? 

הממצאים:

בטבלה מס’ 1 נציג את מספר הניסיונות שעשו התלמידים 

לפי  התלמידים  בין  נבחין  תשובתם.  את  שהציגו  עד 

שכבות הגיל ולפי רמת יכולתם.



עמוד 43 מספר חזק 2000 | גיליון מספר 27 | יוני 2016

טבלה 4 – דפוסי פתרון
זהשכבת גיל

                              דפוס פתרון

הישגים במתמטיקה

דגבאדגבא

80%20%40%60%נמוכים

60%40%60%40%בינוניים

20%60%20%40%20%20%20%גבוהים

מטבלה מס’ 4 עולה כי, בקרב בעלי ההישגים הנמוכים, יותר תלמידי כיתה ז מתלמידי כיתה ה מצאו תבנית סידור. הם 

ניסיונות שכדי לכסות את כל העוגה בסוכריות, האורך של תבנית הסידור צריך להיות  הצליחו לגלות באמצעות כמה 

גורם של שישים. בקרב בעלי ההישגים הגבוהים, פחות תלמידי כיתה ז מתלמידי כיתה ה פתרו נכון את הבעיה והכלילו 

את הפתרון.

בצורת  וגם  להכללות  הגיעו  שבאמצעותו  בתהליך  גם  מאלו  אלו  נבדלו  הן  ההכללות.  בסוג  הייתה  המעניינת  התופעה 

ההצגה שלהן.

תלמידי כיתה ה עבדו בשיטתיות והציגו את כל הפתרונות האפשריים בטבלה )טבלה 5(. כך הם תיארו את התשובה: “אורך 

התבנית הוא גורם של 60, והמקום של הסוכרייה הסגולה מזכיר לנו את השארית”. 

טבלה 5 – פתרון של תלמידי כיתה ה
123456101215203060אורך התבנית

מקום הסוכרייה 

112125752171717הסגולה בתבנית

תלמידי כיתה ז ניסו להכליל כמעט כל ניסיון שעשו ובחרו בדוגמה לבדיקת השערתם, אך רק בעלי ההישגים הגבוהים 

לימוד  בתוכניות  שהשתתפו  בתלמידים  ומדובר   ,)2 )תמונה  מתמטית  בשפה  אותו  ולנסח  הפתרון  את  למצוא  הצליחו 

מיוחדות לתלמידים מצטיינים.

ניתוח מעמיק יותר של פתרונות התלמידים חושף ארבעה דפוסים עיקריים:

הימנעות ממתן תשובה )ויתור(.א. 

הכללה חלקית - מצאו רק את אורך תבנית הסידור האפשרית – גורם של 60 – וניחשו את מקומה של הסוכרייה הסגולה.ב. 

הכללת הפתרון – מצאו גם את אורך תבנית הסידור וגם את מקומה של הסוכרייה הסגולה.ג. 

מתן הסבר לדרך מציאת התשובות הנכונות באמצעות דוגמאות.ד. 

בטבלה מס’ 4 נציג את חלוקת התלמידים בין הדפוסים השונים באחוזים.
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המגמות  את  משקפים  זה  קטן  מחקר  של  הממצאים 

הספר  בבתי  מורים   - המתמטיקה  בהוראת  העכשוויות 

בכיתות  ויצירתיות  מצוינות  לטפח  מנסים  היסודיים 

הרגילות. כיום מקובל לתת לתלמידים בעיות לא שגרתיות 

מדי שבוע )הן מכונות ״בעיית השבוע״ או ״בל״ש״( ולדון עם 

התלמידים בפתרונן. התלמידים כבר מנוסים בחקר בעיות 

במציאת  חוקיּות,  באיתור  בלעדיו(,  או  מחשב  )בעזרת 

בעיות.  לפתרון  אסטרטגיות  ובמציאת  ושיטות  דפוסים 

כל  בקרב  והיצירתיות  המצוינות  שקידום  מאמינים  אנו 

התלמידים יכול להעניק ליותר תלמידים הזדמנויות להכיר 

ביכולת המתמטית שלהם וללמוד מתמטיקה בהצלחה.

תמונה 2 

מחלק  להיות  צריך  התבנית  שאורך  זיהו  אלה  תלמידים 

התבנית  באורך   17 את  ״כשמחלקים  והסבירו:   60 של 

מתקבלת מנה שבה המספר השלם )m( מתאים למספר 

הפעמים שהתבנית מופיעה בשלמותה עד לסוכריה ה- 17 

)k( מציינת את המקום של הסוכרייה הסגולה  והשארית 

בתוך התבנית״.
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