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 שימוש במחקר לשיפור ההוראה
Using Research to Improve Teaching 

 Cathy L. Seeley: מאת

 ) NCTM - National Council of Teachers of Mathematicsנשיאת הארגון (

 NCTM News Bulletin, April 2005, Volume 41, Issue 8: מתוך

מיכל סוקניק: תרגום  

 
 קוראים לכך שההוראה וקבלת ההחלטות בבתי הספר קובעי מדיניות ממלכתיים והציבור

  שייעשה שימוש במחקר על מנת להנחות את הפרקטיקה -תהיינה יותר מבוססות על עדויות 

הרי מה שהכי חשוב לנו הוא עד כמה מצליחים . אנו מברכים על קריאה זו, כמחנכים. שלנו

.תלמידינו ללמוד  

של , ברמה של מחוז, הקריירה שלי בכיתהאבל במהלך כל , אני לא פרסמתי מחקר בעצמי

כך שאוכל להיות מורה , היה לי צורך לדעת מה יש למחקר לספר לי, וברמה ארצית, מדינה

אני גם השתוקקתי להתחבר לקהילת . טובה יותר או לעזור לאחרים להיות מורים טובים יותר

:החוקרים ולגרום להם לדעת אלו שאלות אני שומעת כל יום  

? הוראה היא הכי אפקטיביתאיזו גישת   

? האם צריך ללמוד בהקבצות  

? האם שימוש במחשבונים יעזור או יזיק ללמידת תלמידי  

כיצד צריך להבנות את תכנית הלימודים על מנת שלמידת התלמידים תהיה 

?מקסימלית  

חלק יצביעו על מחסור ? מדוע יצירת הקשרים הזו בין מחקר ופרקטיקה היא כה מאתגרת

אחרים יציינו שלעיתים נראה שהמחקר נותן . חקר זמינים בצורה שקל לתפוס אותהבממצאי מ

אנו . או שמחקרים מסוימים לא מתוכננים כך שניתן ליישמם מיידית בכיתה, לנו תוצאות סותרות

עשויים להיווכח בתופעה נפוצה של חוסר עניין מצד מורים בכיתות ומובילים במחוזות במאמרי 

אנו עשויים גם לציין שמורים עומדים בפני לחץ עצום . קריות בכנסיםמחקר או בהרצאות מח

ולהמשיך עם תוצאות מבחן אלה תוך שימוש בטכניקות , להתמקד בתוצאות מבחן לטווח קצר

וחומרים שעלולים לעמוד בסתירה עם מה שהמחקר אומר לנו לגבי הדרך בה ילדים לומדים 

קשורים להגדרת מחקר בדרכים יותר ויותר לאחרונה אנו עדים לדיונים רבים ה. מתמטיקה

שנדמה ששוללות הרבה מאד עבודות באיכות גבוהה בקהילת המחקר של , צרות וכמותיות

.החינוך המתמטי  

-דוח שנכתב לאחרונה מטעם ה. העובדה היא שעלינו לדעת יותר על דברים רבים  National 
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Research Council שיפוט האיכות של הערכות : ריתעל הערכת האפקטביות הקוריקול  "

" ב" י-מתמטיות בכיתות גן  On Evaluating Curricular Effectiveness Judging the 

Quality: of K-12 Mathematics Evaluations) שעדיין אין   התריע אותנו בפני העובדה )

י אפקטיביות בידינו מספיק מידע כפי שהיינו רוצים כדי לענות על שאלות לגבי אילו תכניות הכ

וכיצד אנו יכולים , יש לנו הרבה מה ללמוד על מה דרוש כדי ליישם תכנית היטב. לתלמידים

. אך יש גם הרבה דברים שאנו כן יודעים. למדוד תוצאות תוך התייחסות לנאמנות של היישום

 Principles and Standards for Schoolהעקרונות והסטנדרטים למתמטיקה של בית הספר 

Mathematics)   �עומדים על בסיס מחקרי איתן המתואר בכרך נלווה מקיף  ) 

A Research Companion to "Principles and Standards for School Mathematics." 

מקור זמין למחקר הקשור לנושאים עכשויים רבים המעניינים מורים למתמטיקה , בנוסף

 ומובילים אחרים הוא

EdThoughts: What We Know about Mathematics Teaching and Learning. 

NCTMבשנים האחרונות  הכוללים את,  יצר פרסומי מחקר רבים  

Lessons Learned from Research ו   -  

Putting Research into Practice in the Elementary Grades: Readings from 

Journals of the NCTM. 

 נחשב כמכובד ברחבי העולם Journal for Research in Mathematics Educationהעיתון 

וכל שלושת עיתוני בית הספר של . כפורום של בקורת עמיתים עבור מחקרים באיכות גבוהה

-ה NCTM האם יש לנו .  מפרסמים בקביעות מאמרים קצרים על מחקר המכוון לאנשים בשטח

.ביחיו? האם אנו זקוקים לנגישות טובה יותר. בודאי? נגישות למחקר  

NCTM על ידי חיזוק הגשר ,  שוב לוקח תפקיד של מנהיגות בין הדיסיפלינות האקדמיות

.המחבר בין מחקר לפרקטיקה של ההוראה והתוצאה של הלמידה  

  

mailto:mathcntr@construct.haifa.ac.il
http://mathcenter-k6.haifa.ac.il

