
    

                                                
  

  

  

  תקציר
מטרת המאמר להציג ממצאי מחקר שבחן קיום של 

אסטרטגיות שגויות של מורות למתמטיקה בבית הספר 

בפתרון בעיות , ופרחי הוראה בתחומי דעת אחרים, היסודי

כאשר הסדרות , אתגר לא שגרתיות בתחום של סדרות

בנוסף נדונו . ונים ולא רק סדרות מספריותמסוגים ש

ההבדלים בין האסטרטגיות השגויות של מורים בפועל לבין 

מהממצאים עולה . האסטרטגיות השגויות של פרחי הוראה

כי המורות ענו על השאלות לפי הדפוסים המוכרים להן  

גם אם לא התאימו לתנאי , מהוראת התחום בבית הספר

הן , אימה למה שמוכר להןכאשר הבעיה לא הת. הבעיה

לעומתן פרחי ההוראה הפגינו גמישות . בחרו לא לענות

בנוסף נמצא . וניסיון לחפש דפוסים ודגמים אחרים לפתרון

כי אצל המורות היה הבדל במתן תשובות בין שאלות 

העוסקות בסדרות מספריות ובין שאלות העוסקות בסדרות 

דרות בס. של אותיות או סדרות של צורות הנדסיות

ואילו , מספריות נתנו המורות תשובה אפילו אם אינה נכונה

תחום פחות , בסדרת האותיות ובסדרות הגיאומטריות

בקרב פרחי ההוראה . חלקן העדיף לא לענות, מוכר להן

לא היה הבדל משמעותי בין אסטרטגיות הפתרון שניתנו 

מבחינתן כל סוג בעיה היווה אתגר . לסוגי השאלות השונים

. והן חיפשו את הדגם ללא קיבעון ובדרך יצירתית, הלחשיב

אך בכל מקרה , לעתים הגיעו לתשובה נכונה ולעיתים לא

השתמשו באסטרטגיה מקורית המעידה על השקעת 

מכאן שההבדל בין המורות לסטודנטיות בא . מאמץ אורייני

לידי ביטוי בהקשר של חשיבה מקובעת ואחידה מול 

  .חשיבה גמישה

  

  

  

  

  

  רטירקע תאו
מקומה של יצירתיות : מאמר זה מהווה המשך למאמרנו

אצל מורים , בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות
למתמטיקה בבית הספר היסודי ומתכשרים להוראה 

גיליון  2000שהופיע במספר חזק  ,בתחומי דעת אחרים

  ).2009, גזית ופטקין(, 17 פראלקטרוני מס

אתגר לא  במאמר שבדק את היצירתיות בפתרון בעיות

כאשר הסדרות  מסוגים שונים , שגרתיות בתחום סדרות

נמצא פרק העוסק בהרחבה , ולא רק סדרות מספריות

 .לא נחזור על פרק זה כאן, ברקע התאורטי

  

   שאלות המחקר
האם למורים למתמטיקה ביסודי ולפרחי הוראה  .1

כאשר , בתחומי דעת אחרים יש אותן אסטרטגיות שגויות

תמודד עם בעיות אתגר לא שגרתיות הם מתבקשים לה

  ?מהם מאפייני הפתרונות השגויים? במתמטיקה

  

האם יימצא הבדל בין האסטרטגיות השגויות שניתנו  . 2

לבין האסטרטגיות ,  בפתרון בעיות של סדרות מספריות

, כמו, השגויות שנתנו בפתרון של סדרות שאינן מספריות

      ? סדרות של אותיות או של צורות הנדסיות

  

  

  

  

  

  

  

  בפתרון בעיות לא שגרתיות בסדרות אסטרטגיות שגויות
  הוראה בתחומי דעת אחריםטיקה בבית הספר היסודי ופרחי אצל מורים למתמ

 אביקם גזית ,ורית פטקיןד
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  ועיבוד הנתונים, הליך המחקר, אוכלוסיות המחקר

ר למתמטיקה בבית הספמורות  15במחקר השתתפו        

פרחי  36 -ו, בעלות ותק של שלוש שנים ומעלה, היסודי

השאלון הועבר בתחילת . הוראה מתחומי דעת אחרים

  , שנת הלימודים לקבוצת מורות מתמטיקה ביסודי

סגרת תכנית ההתמקצעות של משרד המשתלמות במ

במקביל הועבר השאלון לשתי קבוצות של פרחי . החינוך

הלומדות קורסים , שאינן מתחום המתמטיקה, הוראה

עיבוד הנתונים נעשה באופן כמותי . 'מתקדמים בשנה ד

בכל אוכלוסיה בנפרד ובהשוואה בין שתי , ובאופן איכותני

  . האוכלוסיות
  

  כלי המחקר

  . שש שאלות שאלון שהכיל

ועל , בכל אחת מהשאלות הוצגה סדרה של איברים

בכל אחת  an+1)(הנשאלות היה להשלים את האיבר הבא 

    ).1נספח ראה (מהסדרות 

  

  ממצאים
את הטבלאות עם פירוט התשובות של משתתפי המחקר 

אפשר לקרוא במאמר המוזכר לעיל שבגיליון האלקטרוני 

  .2000של מספר חזק  17' מס

  

  ות מספריותסדר.א
כאשר , שתי הסדרות הראשונות הן סדרות מספריות

בסדרה הראשונה קיימות שלוש דרכים להגיע לתשובה 

האחת מתבססת על העובדה שההפרש בין כל . נכונה

ההפרשים . 2איבר לקודמו הוא מספר השווה לחזקה של 

ולכן הפרש בין האיבר המבוקש , 2,4,8: שהתקבלו הם

וכך ניתן למצוא את האיבר , 16 הבא והאיבר הקודם יהיה

בדרך הפתרון השנייה ניתן לראות באיברי  הסדרה . הבא

  . 1עם המספר , הפרש של חזקות המספר שתיים

  

  

  

  

הדרך השלישית היא ייצוג של האיבר החדש כסכום של 

הסדרה השנייה . 2 –ומכפלת האיבר הקודם ב  1המספר 

כום של שני כל מספר הוא ס, י'היא בסגנון סדרת פיבונאצ

  .האיברים הקודמים לו
  

  

  

  

  .63לשאלה היא  התשובה הנכונה

  
אסטרטגיות הפתרון השונות של העונות תשובות 

  שגויות 
אחת מהתשובות . לא ענו נכון) 4% -כ(שלוש משתתפות 

כתוצאה  , נובעת מטעות חישוב, 53המספר   –השגויות 

טעות נוספת דומה לה הייתה . פ שנעשה"מחישוב בע

במקרה זה ). X 2 16שהיא המכפלה של ( 32ובה התש

והמספר  31הנחקרת הבחינה בהפרש בין המספר 

ובטעות כתבה את ההפרש כערך האיבר , הנדרש

  . 31המבוקש ולא הוסיפה את המספר 

אינה  59בה נרשם שהאיבר הבא הוא , הטעות השלישית

הנבדקת הבחינה בהפרשים של הסדרה כסדרת . ברורה

, ובאופן בלתי מוסבר, 2ת המספר הפרשים של חזקו

במילים . 31למספר  32במקום  28הוסיפה , כנראה

הן , למרות הטעויות של שלוש הנחקרות שטעו, אחרות

, בהתייחסות להליך, כלומר. זיהו את הדגם של הסדרה

או התחקו על ההליך והדפוס הנכון , "עלו"הנשאלות 

יש לציין כי בחלק ). 2הפרשים של חזקות המספר (

  מהתשובות נכתבה סדרת ההפרשים  בכתיב חזקות

  . 2, 4, 8, 16.....באופן המפורש של  -ובחלק אחר 

נמצא כי  מורה , אם משווים בין המורות ובין פרחי הוראה

או  53(ושתי הטעויות האחרות ) 32כתבה (אחת שגתה 

  . ידי פרחי הוראה-נתנו על)  59

  

: הבא בסדרהיש להשלים את האיבר :  1' שאלה מס
....31 ,15 ,7  ,3 ,1 
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  . 18התשובה הנכונה לשאלה היא 

  
אסטרטגיות הפתרון השונות של העונות תשובות 

   שגויות

, 28 –מבין התשובות השגויות ניתנה תשובה שגויה אחת 

, כלומר, 9/18:שתי תשובות שגויות היו  , ללא פירוט דרך

תשובה אחרת היתה . התלבטות בין שתי אפשרויות

לסכום  3אליו הגיעו בגלל הוספת המספר , 14המספר 

, 14/18: ניתנו גם תשובות  כמו .7+ 3=  11השגוי  

או  13/14כאשר התשובה , 17, 15, 16, 13, 13/14

מעידות שוב על התלבטות בין הפרש האיברים  14/18

מספר : "תשובה מעניינת בהקשר זה הייתה. בסדרה

כאשר ההסבר לפתרון היה , מבלי לציין את ערכו" פריק

, ראשוני -  3, )אינו ראשוני1-וזה שגוי(הוא ראשוני  1: כך

לכן המספר הבא , ראשוני – 11, ראשוני – 7, פריק -  4

הרעיון הנו מקורי ויצירתי כי . חייב להיות מספר פריק

: למשל(שהיה יכול להיות נכון ,  הנבדקת מצאה דפוס

ראשוני , לא פריק, במקום ראשוני הייתה רושמת לא פריק

שהוא , 5המשיבה לא שמה לב שהמספר , )וכך הלאה

בדף התשובות שלה רואים כי כתבה . ינו מופיעא, ראשוני

אולם מחקה את תשובתה , 6תחילה את המספר הפריק 

תשובה שגויה ומעניינת ". פריק"והשאירה רק את המילה 

 2נוספת התבססה על ההנחה שסכום ההפרשים של 

+  4=  5: לדוגמה. 5זוגות שונים של איברים סמוכים הוא 

1  =a3-a2=a5-a4 .של שני הזוגות  לכן אם ההפרש

זה מצביע על כך שזהו ) וזה אכן כך(, 5הבאים נותן גם 

, כלומר. 14ולכן ערך האיבר השישי הוא , דפוס הסדרה

הטעות המרכזית . 1,3,4,7,11,13,14: הסדרה תיראה כך

בהנחה זאת מבוססת על העובדה שלא ניתן לקבוע על 

  .סמך שלושה הפרשי איברים התנהגות כללית של סדרה

  

  

  

  סדרת אותיות. ב
המורכבת מהאות , הסדרה השלישית היא סדרת אותיות

  . הראשונה של ימי השבוע
לעומת זאת אצל פרחי ההוראה נעשו . 17את המספר 

אולם לאור , ניסיונות להתחקות על אפשרויות שונות

אלה שענו , באופן יחסי, העובדה שנושא הסדרות זר להן

, תמים שוניםוטעו חיפשו קשרים והקשרים או אלגורי

עובדה המעידה על סממנים של חשיבה , רחבים יותר

ובין , שש סטודנטיות לא ענו כלל, בניגוד למורים. יצירתית

אלה ששגו רווחה התופעה של היסוס בין שתי תשובות 

  . מאחר ולא הצליחו להחליט, אפשריות

  

  

  

  

  

כי זאת האות הראשונה של , ש: התשובה הנכונה היא

  .   ועהיום השביעי בשב
  

ון השונות של העונים תשובות אסטרטגיות הפתר
  תושגוי

הן מצאו . ח,ש: שהשיבו 15מבין התשובות השגויות היו 

ולכן השיבו  בהמשך שתי  ר,ש,ש,ראת הדפוס של 

. ח,ש,ש,ח: כך שהשלימו ל, שני איברים, כלומר, אותיות

, אחד ההסברים שצורפו לתשובה זאת היה שיש סימטריה

וסטודנטית אחת נימקה כי שני זוגות , ךהיפו, שיקוף

לכן שני  , האיברים הראשונים הם בהיפוך האותיות

אם נתעלם . האיברים הבאים גם הם יהיו בהיפוך

מההוראה שניתנה בשאלון שהתייחסה להשלמת האיבר 

הרי אפשר לראות בפתרון זה משהו , )איבר יחיד(הבא 

יין הוא המענ. אף פתרון נכון, ובמידה מסוימת, יצירתי

בניגוד לשתי השאלות המספריות שקדמו , שבשאלה זו

   הרשו לעצמן חלק גדול מהנשאלות לתת תשובה ובה, לה

: הבא בסדרהש להשלים את האיבר י:  2' שאלה מס
....11 ,7 ,4  ,3 ,1 

  : הבא בסדרהיש להשלים את האיבר :  3' שאלה מס
 ...ש , ח, ר, ש, ש, ר
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שלוש אותיות , תשובה עם שתי אותיות(יותר מאות אחת 

מבין התשובות ). אותיותשש ועד תשובה המורכבת מ

שלוש , ר,ש: שלוש תשובות שנתנו היו מהצורה, השגויות

: תשובה שגויה של צירוף עם שלוש האותיותאחרות נתנו 

תשובות שגויות התייחסו לצירוף של  6, ש,ש,או ח, ש,ש,ר

   ,ש,י,ר,ש,ש,ט,ר,ש: כמו,ומעלה אותיותחמש 

תשובה שגויה אחת הייתה של צירוף , ש,ח,ר,ש,ש,או ר

  .'ותשובה שגויה אחרת הייתה האות ח, אותיות ארבעשל 

ר נמצא כי מורה כאשר משווים בין שתי קבוצות המחק

פרחי הוראה נתנו את התשובה השגויה  12 -אחת ו

  .מורות לא ענו כלל על השאלה 11. ח,ש: מהצורה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סדרות של צורות הנדסיות. ג

בשלוש הסדרות האחרונות ניתנה האפשרות למתן 

ו ציור  של האיבר /ידי רישום במילים או-התשובה או על

   .הבא

, רת צורות גיאומטריותהסדרה הרביעית היא סד

שהסדרתיות שבה מתייחסת לשמות בעברית של הצורות 

ולכן יש כמה תשובות , ב  עולה-לפי סדר של א, המופיעות

, לדוגמה אחרי המלבן יכולה להופיע המקבילית. אפשריות

שתי הסדרות האחרונות הן של . או המעוין או הריבוע

  לע בסדרה החמישית מספר הצלעות בכל מצו. מצולעים

  

  

  

  בסדרה השישית מספר הצלעות . קטן כל פעם בשתיים

  

מאחר והכוונה , במקרה זה אין רק תשובה אחת נכונה

. בסדרה זו היא לסדר הופעת האות הראשונה של הצורה

התשובה הנכונה יכולה להיות כל צורה הנדסית שהאות 

התחילית שלה נמצאת  במקום אחרי האות מ בסדר 

וזו אפשרות (או , ריבוע -ה כמו לדוגמ, בית-האלף

, )הנלקחת בחשבון במיוחד אם מתייחסים ליצירתיות

אבל , קיימת אפשרות גם שהאות הראשונה נשארת מ

-א -האות השנייה שתופיע תהיה כזאת שמיקומה בסדר ה

, " מלבן"שהיא  האות השניה של , ב הוא אחרי האות ל

ב היא תשובה "מעגל וכיו, מעוין :ולכן תשובה מהסוג

  . נכונה
  

אסטרטגיות הפתרון השונות של העונים תשובות 
  שגויות

בפילוח התשובות השגויות לפי חלוקה לפרחי הוראה או 

, ידי מורה אחת-נמצאה תשובה שניתנה על, מורות

המזכיר את (שטעתה וחיפשה דפוס הקשור לצלעות שוות 

  ציינהמורה זו ). נימוקה של הסטודנטית שרשמה ריבוע

  

 :שלים את האיבר הבא בסדרהיש לה: 4' שאלה מס
  , _____מלבן, טרפז, דלתון, אליפסה
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היא המשיכה . צלעות 0לכן יש , שאליפסה אינה מצולע

זו טעות (צלעות שוות  0וציינה שגם דלתון הוא צורה עם 

מאחר ובדלתון יש שני זוגות של צלעות סמוכות שוות 

בטרפז רשמה שיש , )והיא התכוונה אולי לצלעות נגדיות

גם זה אינו מדויק כי זה מתקיים (זוג אחד של צלעות שוות 

ואז ציירה , זוגות 2במלבן יש , )שווה צלעותרק בטרפז 

זוגות של צלעות  3אחד משושה קמור עם , שני מצולעים

ובנוסף ציירה גם מרובע , 3וכן רשמה את המספר , שוות

היא ניסתה להתבסס .  צלעות שוות 0נוסף אחר וציינה בו 

. 3, 2, 1, 0או דפוס מהצורה של  0, 2, 1, 0על דפוס של 

שאיננה , ת לחלוטין מהאליפסהכאשר יש התעלמו(

שתי סטודנטיות כתבו כתשובה את המילה ). מצולע

ייתכן שחיפשו סדרה שבה האיבר הפותח את . אליפסה

  . הסדרה הוא גם האיבר האחרון בה

  

  

  

  

  

התשובה הנכונה היא מחומש או במילים אחרות מצולע 

  .צלעות 5בעל 

  
אסטרטגיות הפתרון השונות של העונים תשובות 

  ותשגוי

, פרחי ההוראה שלא ענו נכון שתיים ציירו משושה 4מבין 

וסטודנטית אחרת ציירה , סטודנטית אחת ציירה משובע

לא היו הסברים . צלעות 12מצולע קעור בצורת כוכב עם 

לתשובה ולכן לא מובנת צורת החשיבה בדרך לתשובות 

  . אלו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . התשובה הנכונה היא מרובע כלשהו

  
יות הפתרון השונות של העונים תשובות אסטרטג
   שגויות

פרחי  10 -מורה אחת ו( התשובות השגויות  11מתוך 

ידי פרחי הוראה צויר -שניתנו על, תשובות 6 -ב) הוראה

ואילו סטודנטית , שתי סטודנטיות ציירו מחומש. משולש

אבל בטעות , בסדרה יורדת 2אחת זיהתה הפרש של 

זיהתה , כלומר. קטעים 2 -מ ציירה קו שבור פתוח המורכב

. וציירה אותו במקום לצייר את האיבר הבא 2את ההפרש 

היא קראה את . 24סטודנטית נוספת ששגתה כתבה 

הסדרה משמאל לימין ובמקום לקרוא נכון ולראות סדרה 

ולכן , צלעות 18היא מצאה מספר עוקב למצולע עם , יורדת

ולכן , 6 –ב האיבר הבא יהיה מצולע שמספר צלעותיו גדול 

. צלעות 24מצולע קעור עם  24ציירה  על יד המספר 

מאחר והנבדקת , אפשר לראות בתשובה זו פתרון נכון

אך הוא אינו עומד בכללי הבנת , זיהתה את ההפרש הגדל

האיבר אותו צריך להשלים  מיקום(הנקרא במתמטיקה 

ולכן המצולע צריך להיות עם מספר צלעות , עמד משמאל

  ). 6 –הקטן מ 

, אין צורה כזאת: רק מורה אחת שגתה ותשובתה הייתה

  .תשובתה לא לוותה בהסבר

עולה כי מעבר לתשובות שגויות שמקורן בטעויות , לסיכום

ישנן טעויות הנובעות מהתבססות על מידע חלקי , חישוב

טעויות מסוג זה נפוצות יותר בקרב . או דפוס חשיבה שגוי

הוראה הטעויות בעוד שאצל פרחי ה, המורות בפועל

  . שחלקם שגויים, נובעות מהתבססות על דפוסים חדשים

  

  

  

: יש להשלים את האיבר הבא בסדרה :6' שאלה מס
, צלעות 9עם , צלעות 13עם , צלעות 18מצולע עם 

  , ________צלעות 6עם 

: יש להשלים את האיבר הבא בסדרה: 5' שאלה מס
, צלעות 9עם , צלעות 11עם , צלעות 13מצולע עם 

  , ________צלעות  7עם 
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כמו זו (נמצא שכאשר ניתנת שאלת אתגר חריגה , בנוסף

המורות לא השיבו ואילו הסטודנטיות , )3של שאלה 

  .גם אם התשובה שאליה הגיעו הייתה שגויה, השיבו

  

  דיון ומסקנות

השגויות  מטרת המחקר הייתה לבדוק את האסטרטגיות

. שננקטו במהלך הפתרון של בעיות לא שגרתיות בסדרות

שאלת המחקר הראשונה בדקה האם למורי מתמטיקה 

ולפרחי הוראה יש אותן אסטרטגיות שגויות כאשר הם 

ומהן , נדרשים להתמודד עם בעיות אתגר לא שגרתיות

הממצאים מראים שמידת ההצלחה . השגיאות האופייניות

של השאלה מדפוסים מוכרים של  קשורה למידת הסטייה

מעבר לטעויות  .השלמת סדרה -שאלות בתחום הנבדק 

עולה כי כאשר שאלת האתגר עוסקת בחומר , חישוב

אותן " מאמצות"המורות , לימודי שכיח בבית הספר היסודי

ומשיבות על ) מה שאינו נכון בהכרח(כסדרות מוכרות 

הן הן אם הנושא אינו מוכר ל .סמך נסיון  העבר שלהן

, אצל פרחי ההוראה התמונה שונה. מעדיפות לא לענות

הן מחפשות דגמים , הוראתי" עבר"מאחר ואין להן 

  . יצירתיים שיסייעו להן להשיב על השאלות

במסגרת , ייתכן שתופעה זאת נובעת מהעובדה שהמורות

כמו מסגרות של (ההשתלמויות שעליהן לעבור 

ו יותר לנושא נחשפ, )התמקצעות או השתלמויות אחרות

, ולכן חיפשו דפוס קבוע אותו הן מכירות, העוסק בסדרות

הסדרה המוכרת של  המספרים השווים לסכום שני , כמו

אצל פרחי . י'יבונאצפסדרת  -המספרים הקודמים 

נמצא ניסיון של חיפוש , ההוראה שאינן מכירות סדרות

המתאים למאפייני חשיבה , פתוח ולא כבול למסגרת

ללא קשר לעובדה האם הפתרון היה נכון או ו, יצירתית

עולה כי כאשר שאלת האתגר עסקה בסדרה , בנוסף. שגוי

סדרת אותיות , כמו(ידי מספרים -שאינה מיוצגת על

המורות חיפשו דגם , )3שאלה  -המייצגת את ימי השבוע 

, כלומר. ידיים ולא ענו" הרימו"ואלו שלא מצאו , מתמטי

  מורות משיווי משקלהוציא מחצית מה" לא מוכר"ה

  

  

  

תמונה שונה . והן בחרו לדלג על מתן תשובה, קוגניטיבי

שניסו למצוא דגם במבנה , נמצאה בקרב פרחי ההוראה

ממצא המעיד על חשיבה , הלא שגרתי שהוצג בפניהן

מתן התשובה השגויה המתבססת על שני . יצירתית

למרות שלא , מעידה על חשיבה יצירתית, "ח,ש"איברים 

, כאמור. דו על הדרישה למצוא רק את האיבר הבאהקפי

אם מתעלמים מהדרישה של חיפוש אחר איבר אחד 

כי היא יכולה , תשובה זאת עשויה להתאים, בלבד

כמחצית , כלומר. להתבסס על סימטריה ושיקוף

מהסטודנטיות נתנו תשובה זו השוברת קיבעון ומאפשרת 

  . פתרון נכון בתנאים אחרים

, לשאלת המחקר השנייה שבדקה מסקנה זו מתקשרת

האם נמצאו הבדלים בסוג האסטרטגיות בין בעיות 

המציגות סדרות מספריות לבין סדרות המציגות סדרות 

סדרות של אותיות או של צורות , כמו, שאינן מספריות

אצל המורות היה הבדל במתן תשובות בכלל . הנדסיות

 בין שאלות העוסקות בסדרות, ותשובות נכונות בפרט

מספריות לבין שאלות העוסקות בסדרות של אותיות או 

גם אם התשובה הייתה (המורות השיבו . צורות הנדסיות

- על אותן שאלות העוסקות בסדרות המיוצגות על) שגויה

ידי צורות -או גם בשאלות המיוצגות על, ידי מספרים

גיאומטריות כאשר מספר הצלעות הוא המבדיל בין צורה 

העוסקת בסדרת האותיות בחרו על השאלה .  לצורה

ובמידה מסוימת בחרו לא , כמחצית מהמורות לא לענות

העשויה , להתמודד עם בעיה לא שגרתיתו להתאמץ

לעומתן הסטודנטיות חיפשו . להראות תשובה שגויה

דגמים מבלי לראות את הקשר המספרי הרצוף בין מספר 

חשיבה יצירתית , במידת מה, חשיבתן מזכירה. למספר

אצלן . המשנה את התנאים כדי להתאימם לפתרון, הגמיש

לא נמצא הבדל משמעותי בין אסטרטגיות הפתרון של 

לבין אלו של סדרות אותיות וצורות , סדרות חשבוניות

 ,מבחינתן כל סוג בעיה היווה אתגר לחשיבה. גיאומטריות

 לעתים. והן חיפשו את הדגם ללא קיבעון ובדרך יצירתית

  אך באמצעות, ולעתים לא הגיעו לתשובה נכונה
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  . המעידה על השקעת מאמץ אורייני, אסטרטגיה מקורית 

הבדל בין , במידת מה, אפשר לראות בכך, כאמור

שחשיבתן בפתרון בעיות אתגר מקובעת , המורות

לבין הסטודנטיות להוראה שחשיבתן בפתרון , ואחידה

  . היא יותר גמישה ויצירתית, אותן בעיות

עם מספרים , בדרך כלל, ה מתמטית מזוההחשיב, לסיכום

המשמשת מתווך להוראות ולשאלות , ואילו השפה, וצורות

אולם בתחום . נתפסת כחלק נפרד מנתוני השאלה

ואילו , רק בסדרות מספריות, בדרך כלל, הסדרות עוסקים

סדרות העוסקות בצורות אינן חלק משגרת לימודי 

לא  לכן חשוב לעודד עיסוק בבעיות. המתמטיקה

ובאסטרטגיות שונות בהתאם לסגנונות , שגרתיות

הן במסגרת של הכשרת מורים והן , החשיבה השונים

  .בהשתלמויות של מורים בפועל

 

  ותמקור
פתרון מקומה של יצירתיות ב). 2009(' ד, ופטקין'  א, גזית

אצל מורות למתמטיקה בבית , בעיות לא שגרתיות בסדרות

ואצל סטודנטיות המוכשרות להוראה בתחומי , הספר היסודי

כתב עת להוראת מתמטיקה , 2000מספר חזק . דעת אחרים

   . 17' גיליון אלקטרוני מס, ביסודי

 

 

  
  
  

  :המאמר יעל כותב
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 אביקם גזיתר "ד

מרצה לחינוך מתמטי במכללת סמינר 

הקיבוצים ובית ברל וחבר סגל המחלקה 

לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה 

הוציא לאור שלושה ספרים . הפתוחה

תולדות , שעניינם אתגרי חשיבה מתמטיים

 .המתמטיקה וספר שירה

 במכללת סמינר הקיבוצים מרצה לחינוך מתמטי

, "פרחי הוראה"מדריכה מורים ו, אביב- בתל

בעלת ניסיון עשיר בדרכי הוראה ובטיפול 

 בטעויות ובתפיסות מוטעות של תלמידים

  .במתמטיקה

 דורית פטקיןר "ד
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