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Measurement of Length: How Can We Teach It Better? 

                                                                              Constance Kamii:                                                מאת

 :הופיע ב
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 ר רונית אלין"ד: תרגום

 

 .הגבוהות יותרב' ובכתות -ממשיך בכתות א' ו ,החל מגן הילדים, נלמד מספר פעמים 'מדידות אורך'הנושא 

( תוצאות ההוראה במהלך The National Assessment of Educational Progress) NAFPזאת, עפ"י  למרות

כתות ג'  ילדימ אחוזים 14רק  ,1עשרים וחמש השנים האחרונות מאכזבות. כפי שניתן לראות בטבלה מס' 

 Lindquist) 1985-1986משנת  NAFPס"מ( לשאלה של  5)נכון  השיבוכתה ז'  ילדיאחוזים( מ 49כמחצית )ו

and Kouba, 1989 פריטים דומים שנכללו במבחנים קודמים ומאוחרים יותר של .)NAFP  הניבו תוצאות

 דומות.

 מה כל כך קשה בנושא של מדידות אורך?

. שלושים ושבעה אחוזים ילדיםנותנת מידע מכיוון שהיא חושפת את התשובות השגויות של ה 1טבלה מס' 

. תשובה זו מלמדת  8-ו  7, 6, 5, 4, 3ס"מ, כפי הנראה ע"י ספירת המספרים  6מילדי כתה ז' נתנו את התשובה 

 31ס"מ. כשליש ) 1 מהי יחידת האורך שליחידת אורך ובעיקר זו כתה ז' לא ידעו מה  ילדיכי יותר משליש מ

ס"מ, סביר להניח בשל  8בחרו בתשובה  אחוזים( 30אחוזים( מילדי כתה ג' עשו את אותה טעות ושליש נוסף )

 .הקטעההתייחסות שלהם אך ורק לסוף 

 

 

  NAFP -ז' שענו על הפריט של ה-בכתות ג' ו ילדיםאחוזי ה

 
 5.3טבלה 

 סרגלים

 

 (bהמסומן? )מהו אורכו של הקטע 

       מדידות אורך:

כיצד נוכל ללמד את הנושא 
 טוב יותר?

 1טבלה מס' 
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 ( aאחוז המשיבים ) 

 כתה ז' כתה ג' 

 1 4 ס"מ 3

 49 14 *ס"מ 5

 37 31 ס"מ 6

 9 30 ס"מ 8

 2 6 ס"מ 11

 2 15 אני לא יודע/ת

a  כתה ז'.ב 0.97-כתה ג' וב 0.80שיעור המשיבים היה 
b היה סרגל אמיתי בעל יחידות של ס"מ . צויירהסרגל ש 
 התשובה הנכונה.  *

 

מטרת מאמר זה היא להסביר, תוך התבססות על מחקר, מדוע ההוראה עד כה לא היתה יעילה ולהציע גישה 

ראיינתי  Piaget, Inhelder and Szeminska (1960,)מודל של בעקבות הטובה יותר להוראת הנושא. 

נמוך -אקונומי בינוני-סוציוה' משני בתי ספר ציבוריים בשכונה בעלת מעמד -'בכתות א ילדים 383והקלטתי 

 Tעליו מודפסת האות  אינצ'( 17על  11) כל תלמיד קיבל דף נייר (Kamii and Clark, 1997בדרום ארה"ב. )

טעיה אופטית, שני הקווים היו המ(. למרות שהקו האנכי נראה ארוך יותר, כתוצאה  1תמונה מס' )ראו הפוכה 

. מטרת המטלה היתה לבדוק כיצד ילד מתייחס להשוואה של שני קווים שלא ניתן להשוות אינצ' 8באורך של 

להעזר נאלץ , התלמיד זה לצד זהביניהם בהשוואה ישירה. מכיוון שלא ניתן להזיז את הקווים ולהניח אותם 

 וך(.נייר כדי להשוות בהשוואה לא ישירה )השוואה בעזרת מתורצועת באובייקט כלשהו כגון סרגל או 

 הראיון התייחס לארבעה שלבים:

 (Perceptual judgmentשיפוט ויזואלי ). 1

הוא  (A"האם אתה חושב שקו זה )קו  ( ושאלה:1 תמונה)ההפוכה   T-המראיינת הציגה לילד את הציור של ה

מטרת ( ארוך יותר?" B( ארוך יותר, או האם הקו הזה )A(, או האם קו זה )B באותו האורך של הקו הזה )קו

 שאלות אלה היתה לדרבן את התלמיד לקחת חלק במשימה ולתת לו סיבות לענות על השאלות הנוספות.

 

 

T      ישירה-לאהפוכה לשימוש במשימת ההשוואה ה 

 

 

  

 1תמונה 
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 טרנזיטיביות )נסיון ראשון( . 2

( Aתוכל להוכיח שקו זה )"האם  אינצ'( ושאלה: 0.5על  12המראיינת החזיקה בידה רצועת קרטון )בגודל של 

ארוך יותר מהקו השני )או בהתאם לתשובת התלמיד שהתקבלה בשאלה הקודמת(?" שאלה זו נשאלה כדי 

( על ידי שימוש ברצועת הקרטון. transitive reasoningלבדוק האם התלמיד יכול להדגים הבנה טרנזיטיבית )

שווה באורכו לרצועת  Aת לחשוב  באופן לוגי שאם ( מתיחסת ליכולtransitive reasoningהבנה טרנזיטיבית )

( הראו 1960שווים באורכם. פיאז'ה ועמיתיו ) B-ו A -, ניתן לקבוע שB-ון שווה לטהקרטון ואורך רצועת הקר

, ילדים צעירים יותר סברו הזו תהלוגיההסקה שילדים מתחת לגיל שבע או שמונה אינם מסוגלים לבצע את 

 בהשוואה ישירה.שהדרך היחידה להשוות בין שני הקווים היא על ידי סידורם אחד לצד השני 

 (Unit iteration) חזרה על יחידה. 3

הוכיח לכדי  ו"האם תוכל להשתמש ב אינצ'( ושאלה: 0.25על  0.88על  1.75) בדיד קטןהמראיינת נתנה לתלמיד 

( שווה באורכו לקו השני )או מה שענה התלמיד בתשובה לשאלה(?" מטרת שאלה זו A))או להראות( שקו זה 

. כיחידה החוזרת על עצמה בבדידהיתה לבדוק האם התלמיד יצליח להשוות בין שני האורכים בעזרת שימוש 

ללא מרווח או חפיפה ולהמשיך לסמן עד קצה  וואחר כך להזיז בדיד)התלמיד נדרש לסמן בדף את אורך ה

(. השימוש ברצועה איפשר לבדוק האם התלמיד בדידים 4.5 -אינצ' שווים באורכם ל 8קו. הקווים באורך של ה

 1.75אורך של להתייחס לשימש לבדיקה האם התלמיד מסוגל  בדידלהשוות אורכים שלמים, אבל הצליח מ

 החוזר על עצמו בתוך האורך השלם. אינצ' כחלק )יחידה(

 שני(. טרנזיטיביות )נסיון 4

שלא הצליחו במשימה עם רצועת הקרטון מהשלב השני. לתלמיד ניתנו ארבע  ילדיםשאלה זו הוצגה רק ל

"האם אתה יכול להשתמש בקוביות אלה כדי להוכיח )או להראות( , קוביות נוספות באותו גודל והוא נשאל

היתה לבדוק האם  ( הוא באורך הקו השני )או מה שהתלמיד אמר בתשובה(?" מטרת שאלה זוAשקו זה )

 שלו. שניההתלמיד יכול להדגים הבנה טרנזיטיבית בנסיון 

שהראו הבנה טרנזיטיבית מוצגים בעמודות  ילדיםה ימציגה את ממצאי ראיונות אלה. אחוז 2טבלה מספר 

הכותרת תחת , תחת הכותרת "הבנה טרנזיטיבית". העמודה השלישית )תהשלישית, הרביעית והחמישי

 בעזרת"בכותרת רצועה"( מציגה את אחוזי ההבנה הטרנזיטיבית בשימוש ברצועה. העמודה הרביעית ) בעזרת"

האחוזים  סך כלתוך שימוש בחמש קוביות )אך לא עם עם הרצועה(.  "( מראה את אחוזי ההצלחהבדידים

האחוזים בעמודה ". בדידיםרצועה או  בעזרתבעמודה החמישית שכותרתה " נראיםשהראו הבנה טרנזיטיבית 

בכתה ב'. ממצאים אלה  על פי הגיל,  מראים הבנה טרנזיטיבית אחוז( 72) ילדיםזו מצביעים על כך שרוב ה

 (.1960תומכים בנתונים של פיאז'ה ועמיתיו )

מתפתחת  (Unit iteration) שימוש ביחידה החוזרת על עצמהמראה כי ההבנה של  2העמודה האחרונה בטבלה 

 ילדיםאחוז( מבינים זאת בכתה ד'. כל ראיון נבחן מחדש כדי לבדוק האם יש  76באיטיות ורוב הילדים )

לפני  ההבנה של הטרנזיטיביות, אך לא  Unit iteration)) שימוש ביחידה החוזרת על עצמהשהראו הבנה של 

יחידה השימוש ביחידה מבינים את ה שילדים '. לכן, המחקר שלנו תומך באמירה של פיאזנמצא מקרה כזה

 מתוך ההבנה של טרנזיטיביות. החוזרת על עצמה
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 שימוש ביחידה החוזרת על עצמהשהראו הבנה טרנזיטיבית והבנה של  ילדיםאחוזי ה

שימוש ביחידה  הבנה טרנזיטיבית ילדיםמס' ה כתה

החוזרת על 

 עצמה

בעזרת רצועה  בדידיםבעזרת  בעזרת רצועה

 בדידיםאו 

 10 29 8 21 78 א'

 33 72 16 56 79 ב'

 55 85 8 77 75 ג'

 76 84 1 83 75 ד'

 78 92 3 89 76 ה'

 

 מדוע ההוראה לא היתה יעילה?

חלק מהתוצאות הגרועות שדווח עליהן במבחן הערכה הארצי עשויה להסביר  ההתפתחות הלוגית של ילדים 

(NAEP .) טבלה  ולפני כתה ד' )רא ילדיםג על ידי רוב השלא הו שהשימוש ביחידה החוזרת על עצמהמכיוון

 ,ס"מ 5 –כתה ג' ענו תשובה נכונה  ילדיאחוזים מ 14, שרק 1בטבלה מס' (, אין זה מפתיע, כפי שהוצג  2מס' 

כתה ג', אינה ניתנת  ילדיאחוז מ 30ס"מ, שניתנה ע"י  8מכיוון שהיא כוללת יחידות. יחד עם זאת, התשובה 

 ילדיכתה ב' הראו הבנה טרנזיטיבית,רוב  ילדיאחוזים מ 72 -. מכיוון ש 2טבלה מס' להסבר לפי הנתונים של 

למצוא קשר בין האורך השלם של הקו לחלק המתאים לו בסרגל. התשובה  כתה ג' היו צריכים להיות מסוגלים

רה להוראה לא יעילה. בכתה ז', ה ג' חייבת להיות קשובכת ילדיםברמה הנמוכה שניתנה על ידי כל כך הרבה 

 ס"מ. 6אחוזים לא הבינו מהן יחידות אורך וכתבו את התשובה  37 -הבעיה המרכזית היתה ש

בכתה ז' לא הבינו מהן יחידות אורך ומדוע כל כך  ילדיםשני הבטים של הוראה מסבירים מדוע כל כך הרבה 

 ילדיםמה לקצה אחד של הקו. ראשית, כמעט תמיד המורים מבקשיםהתייחסו רק תלמידי כתה ג' הרבה 

)או אפילו יותר(. לדוגמה, לעתים פריטים להציג מספר בהתייחס לפריט בודד לעומת הבקשה להשוות בין שני 

השני ושואלים אותם קצהו צעירים להניח אטבי משרד לאורך עפרון, מקצה אחד עד  ילדיםקרובות מבקשים מ

למדוד את העפרון, הם עשויים  אינם נדרשים ילדיםרון באטבי משרד?". במצב כזה, מכיוון שהמהו אורך העפ"

להבין שהצורך בהצגת המספר נובע אך ורק משום שהמורה רוצה תוצאה מספרית. שנית, הוראה המלמדת 

לוגית. סידור האטבים ומנייתם הוא תהליך אמפירי שאינו דורש הבנה  תהליכים אמפיריים ללא הבנה לוגית.

להזיז את סרגל לאורך הלוח הוא גם כן תהליך אמפירי בלבד. שני חסרונות אלה של ההוראה  ילדיםלבקש מה

 יפורטו בהמשך.

 ישירה בין שנים או יותר אובייקטים-השוואה לא

המדידה מיותרת כאשר יש רק אובייקט אחד או כשיש שני אובייקטים שניתן להשוותם בהשוואה ישירה. 

להשוות את אורכם של שני עפרונות, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להחזיקם אחד ליד  לדוגמה, כדי

. לכן ישירה-השני. המדידה נחוצה רק כאשר אנו רוצים להשוות בין שנים או יותר אובייקטים בהשוואה לא

ה, שאלות לדוגמ -הפעילויות הבאות טובים יותר מאלה, הטיפוסיים, שנמצא בספרי הלימוד שני הסוגים של 

 כגון "מה רוחב השולחן שלך?" ו"מה אורך הלוח בכתה?".

 

  

 2טבלה מס' 
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 ישירה לצורך מסויים-. שאלות הדורשות השוואה לא1

שיבדקו בעצמם כמה דפים הם צריכים להביא מחדר אחר כדי לכסות את לוח המודעות.  ילדיםניתן לבקש מה

חושבים על  ילדיםה ,ישירה. לרוב-לחשוב על כלי עזר כדי לבצע השוואה לא ילדיםבסיטואציה זו נדרשים ה

אינצ' או ספר. קיום שיחה לגבי כמות הנייר שיש להביא ללא  12חוט, מקל מדידה, רצועת נייר, סרגל של 

 .לחשוב לוגית לגבי אורך ורוחב הנייר שהם צריכים להביא ילדיםבזבוז, יניע את ה

נשאלים האם ניתן להעביר שולחן מסויים דרך דלת מסויימת או האם ניתן להכניס קרטון גדול  ילדיםכאשר ה

 ישירה.-למקום מסויים, הם שוב נדרשים לבצע השוואה לא

להעתיק את  ילדיםישירות וניתן לבקש מה-השוואות לא ןהגם  דורשות 2מס'  בתמונההבעיות המוצגות 

 משפחותיהם.יתה ולשעשע את בהציור, לקחת ה

כתה ד' יש שולחנות ארוכים יותר מעמיתיהם בכתה ג'.  ילדיאחד המורים אמר למורה אחר של ,יום אחד

 ילדיםישירה למטרה מסויימת. ה-המורה השני לא הסכים. כך נוצרה הזדמנות מצויינת לביצוע השוואה לא

חרים היא דרך מצויינת לפיתוח התווכחו ביניהם לגבי גודל השולחנות בכתותיהם. קיום דיון כדי לשכנע א

 שלהם מתפתחת כאשר מדרבנים אותם לחשוב לעומק. החשיבה הלוגית אצל ילדים. החשיבה הלוגית

 (Measuring Out) הסקה לגבי מדידה  .2

 measuring out מדידה היא פעולה שאנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים מהו אורכו המדוייק של האובייקט.

יחידות יש אך לא מסוגלים לדמיין,  היא הפעולה שאנחנו עושים כאשר אנחנו יודעים כמה (הסקה לגבי מדידה)

ליצור אורכים שונים כאשר הם קוראים שאורכו של  ילדים. ניתן לדרבן רגל 100כיצד נראה אורך של  ,לדוגמה

ט אחד אך היא לוויתן או דינוזאור או האוניה "מייפלאור" הוא כך וכך רגל. פעילות זו כוללת רק אובייק

סקרנים לגבי אורך האובייקט. אנחנו צריכים להיות ערים לעובדה שהבנה טרנזיטיבית  ילדיםשימושית כי ה

לא מקפידים על רווח או חפיפה בין יחידות המדידה שלהם, זה  ילדיםהיא רק חלק נרמז בפעילויות אלה. אם ה

אין קון דרך פעילותם במצב זה לא יעזור אם מעיד שהם לא חושבים על היחידות כעל חלק מהאורך הכולל. תי

של חזרה על היחידה ללא רווחים או חפיפה. )הבנה של חזרה על יחידה הלוגית הנדרשת  הבנהאת ה ילדיםל

 מופיעה לרוב בכתה ד'(.

ביחידות מדידה הכרחית כאשר המורה מציעה משימות  והסקה לגבי האורכיםילדים אוהבים לבנות דברים 

סלסלות נייר של פרחי אביב, שקיות מבד לשעועית או עפיפונים עם מקלות, בד, חוטים ומתכת יצירת כגון 

קטנה. בספרים רבים ניתן למצוא "מרשמים" הכוללים מדידות פשוטות או מורכבות במספרים שלמים, 

 מספרים עשרוניים או שברים. פעילויות אלה טובות משום שהן נותנות מוטיבציה לילדים ליצור דברים

 ובתהליך היצירה לעתים קרובות הם מגלים את הטעויות של עצמם כאשר המדידות שלהם לא מדוייקות.

עשויות לכלול מדידה. לדוגמה, אחרות פעילויות מדעיות הרבה , אבל הסקה לגבי מדידהבניית עפיפון כוללת 

על שאלות כגון: האם  בחקר ההתאיידות הילדים יכולים למדוד את גודל הכלי ועומק המים שבו בכדי לענות

 הכלי? האם היא מושפעת משטח הפנים של הכלי? איך בכלל מודדים התאיידות?מגודל ההתאיידות מושפעת 

ניתן לבדוק פעילויות מדעיות רבות לא רק מההיבט של מדידות אך גם מההיבט של התפתחות החשיבה 

 והמוטיבציה אצל התלמיד.

 6 –ם של ילדי כתה ז' יהתוותשוב ,ס"מ 8 –ם של ילדי כתה ג' יהתשובת , 1בטבלה מס'  כפי שצויין קודם,

ישירה של שני אובייקטים, ייצטרכו הילדים לקחת -, הן תוצאה של הוראה לא יעילה. בהשוואה לאס"מ

 האורך בהסקה לגבי מדידהבחשבון את האורך הכולל של כל אובייקט או את מספר היחידות בכל אורך. גם 

 כל האורך הנדון בשאלה ועל מספר היחידות בכל האורך. הם ייצטרכו לחשוב על
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 שוויון.-אורכים שווים שנותנים אשליה של אי

 

 איזה קו אופקי ארוך יותר?

 או האם יש לשניהם את אותו האורך?

 

 האם קו הגוף )הקו האופקי( קצר יותר מהצוואר?

 

  הסקהתהליכים אמפיריים לעומת 

חים את קצה האובייקט הנמדד על קצה יקובעים לעתים קרובות כי במקרים שהילדים לא מנמדריכי מורים 

הסרגל, צריך המורה להורות להם ליישר את שני הקצוות. יש כאן דוגמה של לימוד תהליך אמפירי שמטרתו 

אם הילדים לא מיישרים את שני הקצוות בעצמם, זה מראה על היעדר  .על פני השטח לתקן התנהגות לא נכונה

אחוז מילדי כתה ג' התייחסו אך ורק לקצה הקו הנמדד, ייתכן מאוד שזו  30הבנה של טרנזיטיביות. אם 

 תוצאה של למידת תהליכים אמפיריים בלבד.

-ל 0, במיוחד היחידה שבין דת אורך( לא ידעו מהי יחי 1ראו טבלה אחוז מילדי כתה ז' ) 37כפי שצויין קודם, 

( יכלו לחשוב על יחידות מדידה.  2ראו טבלה מס' אחוז מילדי כתה ד' ) 76זה ממצא מזעזע לאור העובדה ש . 1

שהוזכרו קודם עשויות לגרום לילדים לחשוב על יחידות בתוך  אורכים הסקה לגבי מדידהפעילויות של ה

 .שלהן האורך השלם

 ה אמפירית ומדוע היא לא רצויה, חשוב לחזור על החלוקה הבסיסית של פיאז'ה כדי להבהיר מהי הורא

 .מקובל-מתמטי וידע חברתי-המבחין בין שלושה סוגי ידע על פי מקורם: ידע פיסיקאלי, ידע לוגי

הידע הפיסיקאלי הוא ידע לגבי אובייקטים בעולם. לדוגמה, הידע שלנו לגבי המשקל, והצבע של העיפרון. 

 -ינוספת לידע פיסיקאלי היא שעיפרון עשוי מעץ ואטב נייר עשוי ממתכת. דוגמאות של ידע חברתדוגמה 

מקובל הם שבאמריקה משתמשים באינצ'ים ובקנדה בסנטימטרים ושלא ניתן לחתום על חוזה בעיפרון. ידע 

 מקורו באובייקטים.שחברתי מבוסס על הבנות שנקבעו בידי אנשים לעומת הידע הפיסיקאלי 

שני בשמקורם במוחו של כל אחד. לדוגמה, אם אנחנו מביטים  מתמטי כולל קישורים מנטליים-ע לוגייד

עפרונות לא מחודדים, האחד לבן והאחד צהוב, אנחנו יכולים לומר שהם שונים. "שוני" הוא קשר במוח שלא 

מתמטי( לא -ם )ידע לוגיניתן לראות בעינים . העפרונות ניתנים לצפייה )ידע פיסיקאלי( אך את השוני ביניה

ההוכחה היא שאם אנו מתעלמים מהצבע, נוכל לומר ששני העפרונות דומים או שווים באורכם  ניתן לראות.

, ".  "שונה", "דומה", "אותו אורך"או במשקלם. קשר מנטלי חמישי שניתן לעשות הוא הקשר המספרי "שניים

 2תמונה 
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מתמטי מורכב -במוחו של כל אחד. הידע הלוגי"שניים" הם קישורים מנטליים שמקורם -"אותו משקל" ו

מקישורים מנטליים שלא ניתנים לצפייה אמפירית. ניתן לראות באופן אמפירי שאטבי הנייר סודרו בשורה 

 מקצה אל קצה אך לא ניתן לראות רק יחידות בעינים שלנו.

סטנדרטיות -לגבי יחידות המדידה, מדריכי מורים קובעים לעתים קרובות שיש ללמד את נושא היחידות הלא

מתמטי לגבי יחידות, ניתן להשתמש -לפני הוראת היחידות הסטנדרטיות. כאשר לתלמיד יש את הידע הלוגי

נדרטית תהיה סט-ביחידות סטנדרטיות. אם קשה ללמד את הסנטימטרים, באותה מידה גם היחידה הלא

 מתמטי של יחידות מדידה. -קשה ללימוד לילדים שלא רכשו את הידע הלוגי

 בתמונההמוצג  לסרגל דומים אלה סרגלים"ס. בביה משתמשים םשהילדיאינצ'  12מלים לגבי סרגלי  מספר

a3במיוחד במקרה שנאמר 1-ל 0, הילדים לא חייבים להתייחס ליחידה שבין רק נרמז בסרגל 0-. מכיוון שה ,

ס"מ שהשיבו  6בעיה זו עשויה להסביר את התשובה להם להצמיד את קצה הסרגל לקצה האובייקט הנמדד. 

 0מראה סוג של סרגל שבשימוש מהנדסים ויש לו נקודת  b 3תמונה(. 1טבלה מס' ) אחוז מילדי כתה ז' 37

חק מה מקצה הסרגל. מכיוון שסרגל מסוג זה יקר יותר, יכולים המורים להשתמש בסרגלים מרומזת במר

לים אך למחוק את המספרים הכתובים בו כדי לאלץ את הילדים לחשוב לגבי יחידות המדידה. אפשרות יהרג

יוצרים את הסרגלים שלהם נוספת היא לבקש מהילדים ליצור לעצמם סרגלים ומקלות מדידה. אם הילדים 

זה יניע  המסומנים כדי ליצור צעצועים כגון מכונית מקרטון חלב,בסנטימטרים ומשתמשים באינצ'ים או 

 אותם לחשוב יותר על היחידות מאשר כששואלים אותם על אורך העיפרון.

 

 

 שני סוגים של סרגלים

 

 במרומז בקצה הסרגל.)נקודת ההתחלה( מוצגת  0-סרגל נפוץ שבו ה .א

 

 )נקודת ההתחלה( מוצגת במרומז ובמרחק מהשוליים. 0-סרגל הנדסי או מדעי שבו ה .ב

 

"הענקת ערך מספרי  -מוגדר נושא המדידות כ (NCTM, 2000" )ים למתמטיקה בביה"סטעקרונות וסטנדרב"

מקרה והסטנדרטים  עקרונותהמציגים  מאוחר יותר,(. 44ט כגון אורכו של עיפרון" )עמ' לאורך של אובייק

. המורה נתנה לכתה רשימה של חפצים למדוד. מדידה עלשל תפיסה זו  מתבהרת ההשפעה , שבולדוגמה

למארי, אחת התלמידות, היה עיפרון שהיה בבירור קצר יותר מהספר אך היא כתבה שאורכם של שני 

את צודקת... הספר ת, ענתה מארי: "ינות לגבי התוצאואינצ'. כאשר המורה העירה בעד 12האובייקטים הוא 

(. אם היו מבקשים ממארי להשוות בין שני אובייקטים 106אינצ'" )עמ'  12יהם באורך של ארוך יותר, אבל שנ

 .אבסורדיתשלא ניתנים להשוואה ישירה, היא לא היתה עונה תשובה כל כך 

 3תמונה 
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המדידה של  הבנייתין בישירות. יש הקבלה -המדידה הומצאה על ידי אבות אבותינו כדי לבצע השוואות לא

המדידה אצל כל אדם. אורכים ניתנים להשוואה או על ידי השוואת אורכים שלמים )עם  הבנייתהאנושות ל

היחידה ראו שהבנת ( ה1960או בהשוואת מספר היחידות בכל שלם. פיאז'ה ועמיתיו ) הבנה טרנזיטיבית(

התפיסה על צומחת מתוך ההבנה הטרנזיטיבית. הגיע הזמן שהמחנכים יחשבו מחדש  החוזרת על עצמה

(. אם 44עמ'  NCTM, 2000ש"המדידה היא הענקת ערך מספרי לתכונה של אובייקט כגון אורכו של עיפרון" )

ית להתקדמות במתמטיקה נשפר את הדרך בה אנו מלמדים את נושא המדידה, תוצאות ההערכה הארצ

(NAFP.עשויות אף הן להשתפר ) 
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