
 רחביתמפיתוח תפיסה 
 אצל בנים ובנות 

ג באמצעות  בכיתה
הוראה חוץ  יחידת

 קוריקולרית
עולמנו הוא ביסודו גאומטרי, וכדי להבין 

ולהעריך אותו נחוצה תפיסה מרחבית. פיתוח 

תפיסה מרחבית וכישורים מרחביים היא 

) גיבש 5991מטרה מעשית ושימושית. גרדנר (

פי -על ."האינטליגנציות המרובות"את תאוריית 

תאוריה זו, האינטליגנציה המרחבית נמנית על 

כאשר השימוש  אחת משבע האינטליגנציות,

באינטליגנציה מרחבית נמצא חיוני ביותר 

לפיתוח ולשיפור מיומנויות חשיבה מתמטיות 

 & Piaget( ה’של ילדים צעירים. פיאז

Inhelder, 1967 מדגיש את הקשר בין (

התפתחות ההבנה המרחבית לבין תפיסת 

מושג המספר בגיל הרך. התאוריה מבוססת 

ם של המרחב על שני מוטיבים מרכזיים: ייצוגי

הנבנים אצל הילד באופן הדרגתי באמצעות 

הפנמה וארגון של פעולות מוטוריות, 

והתקדמות משלב לשלב הנעשית באופן רציף 

גם כתוצאה מהבשלה ביולוגית, ולכן ניתן 

להקבילה לגיל כרונולוגי. לטענתו, ככל 

שתתפתח יכולתו של הילד לתפוס את 

המרחב, כן תתפתח יכולתו להכיר בערך 

ולקשר אותה למערכת  ,הכמותי של סביבתו

, מצויים 9-8סמלים מופשטת. ילדים בגילאי 

בשלב האופרציות הקונקרטיות. החשיבה 

המרחבית שלהם עדיין תלויה בהתנסויות 

חוזרות ובמשימות הדורשות תפיסה מרחבית 

סטטית, והיא עדיין מוגבלת למצבים ואירועים 

 קונקרטיים. 

במסמך הסטנדרטים להוראת המתמטיקה של 

המועצה הלאומית האמריקאית להוראת 

המורים  )NCTM, 1989(המתמטיקה 

נקראים להגביר את הדגש על פיתוח תחושת 

המרחב במסגרת לימודי המתמטיקה החל 

מגיל צעיר, ולתת תשומת לב רבה יותר 

 לפעילויות חקר הקשורות לטרנספורמציות 

 .פירוק ושינוי צורות הרכבה,מרחביות, כמו, 

), את מכלול Linn & Petersen )5981פי -על

התפיסה המרחבית ניתן לחלק לשלושה סוגים 

שלושה סוגים אלה מקבילים  .של יכולות משנה

ליכולות קוגניטיביות שונות המרכיבות את 

מכלול התפיסה המרחבית של האדם: יכולת 

 ויזואלית, יכולת התמצאות מרחבית, ויכולת

 רוטציה מנטלית. 

 

 הבדלים מגדריים בתפיסה מרחבית

כישורי התפיסה המרחבית מהווים את אחד 

הנושאים שבו נמצא במחקרים הבדל משמעותי 

ומובהק בין בנים לבנות, לטובת הבנים 

)Spelke, 2005( כמו כן, נמצא שההבדלים .

האלה בין בנים לבנות ניתנים למדידה והם 

 (,Gur, Alsop, Glahnבלתי תלויים בגיל

Petty, Swanson, Maldjian, Turetsky, & 

Gee, 2000 ( נמצא, שקיימים הבדלים

מובהקים בפעילות המוח בין גברים ונשים. 

לסריקת אזורי  fMRIבאמצעות טכנולוגית 

הפעילות במוח, התברר שבעוד שאצל נשים 

נרשמה פעילות בצד הימני של המוח בזמן 

ה מרחבית, התמודדות עם בעיות בתפיס

בקרב הגברים נרשמה פעילות גם בחלק הימני 

וגם בחלק השמאלי של המוח. הממצאים 

מרמזים כי הפעלת צד אחד של המוח, 

סיבה להבדל בביצועים בין בנים המצביעה על 

ובנות בתפיסה מרחבית, ומחזקים את הטענות 

לפיהן קיים הבדל מגדרי בתפיסה מרחבית גם 

 ,Gurט הנוירולוגי (בהיבט ההתנהגותי וגם בהיב

et al., 2000.( סקירה של Maccoby & 

Jacklin )5991( , מראה את יתרונם של בנים

פני בנות בביצוע מגוון רחב של מבחני -על

מרחב. החוקרות הסיקו כי הבדלי המגדר 

 בתחום המרחבי מופיעים לראשונה בסמוך
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 מחקר שימושי

 
 
 

 לימור פדלון
 ודורית פטקין

 



ההתבגרות ומתייצבים בבגרות. מאמר לגיל 

נוסף שתומך בתוצאותיהם של המחקרים 

, )Spelke )5001ידי -הקודמים בוצע על

שהגיעה למסקנה, שההבדל המגדרי בתפיסה 

מרחבית קיים בגילאים שונים, התוצאות אינן 

עם ההתקדמות בגיל,  משתנות משמעותית

והפער הוא לטובת הגברים בהתמצאות 

מרחבית, ביכולת ויזואלית וברוטציה מרחבית. 

מצאו במחקרן יתרון  ,)5055גם דיין ופטקין (

מובהק לבנים ברוטציה מנטלית וביכולת 

 ויזואלית.

 

 קשיים נפוצים בלמידת הנושא

מחקרים שנערכו מדווחים על קשיים רבים 

ם בלמידת גאומטריה בהם נתקלים ילדי

במרחב. הסיבה העיקרית לקשיים אלה היא 

פער בין רמת ההוראה ובין יכולת הלמידה 

וההבנה של התלמידים, כאשר התלמידים הם 

בעלי רמת חשיבה גאומטרית נמוכה, ואילו 

המורים מנסים להקנות להם ידע ברמת 

 ,Patkinחשיבה גבוהה מזו שיש להם (

סר היכולת לבצע קשיים נוספים הם חו), 2010

 ,Ben-Haim( ניפולציה של תמונות של גופיםמ

ממדיות -), וכן לדעת לפרש צורות תלת1989

 ). Koester, 2003ולסרטטן (

דוגמה לפער כזה נמצאת במחקרם של 

Battista  &Clements )5998( שדיווחו ,

שתלמידי בית הספר היסודי גילו קושי ניכר 

במציאת מספר הקוביות המרכיבות מבנים 

ממדיים בעלי פאות מלבניות. התלמידים -תלת

התקשו במניית קוביות המרכיבות מבנים 

מסוימים, כי הם לא יכלו לעשות קואורדינציה 

שונים של אותם  "מבטים אורטוגונליים"של 

רטוגונלי הנו מבט שבו מבני קוביות. מבט או

רואים רק פאה אחת של המבנה. על מנת 

לעשות קואורדינציה של מבטים אלה, צריך 

לפרק את חלקו העליון של המבנה לקוביות 

המרכיבות אותו, ואת אותה הדבר לבצע גם 

בחזית המבנה, ולקבוע את הקשר המרחבי 

בין שני המבטים. החוקרים תיארו ארבעה 

מבני קוביות, בהם מודלים מנטאליים של 

התלמידים עושים לעתים שימוש שגוי, בבואם 

למנות את הקוביות המרכיבות את אותם 

מבנים: ראיית המבנים כאוסף לא מובנה של 

 ראיית המבנים אך ורק במונחים של קוביות;
 

המבנים כמילוי של צדדים או הפאות; ראיית 

חלל שנמצא ב"אמצע" המבנה; וראיית המבנים 

 במונחים של שכבות.

יש ) Battista  &Clements )5998לדעת 

חשיבות רבה בפיתוח אסטרטגיות המנייה 

באמצעות משימות למידה מתאימות. פיתוח 

זה תורם לבניית המסגרת הקוגניטיבית 

הנדרשת להבנה של מדידת נפח, ושל 

לקביעת נפח. חיזוק לכך נמצא נוסחאות 

), שמצאו 5055במחקרן של דיין ופטקין (

ב "ששימוש ביחידת התערבות בקרב תלמידי י

 הביא לשיפור בראייה מרחבית שלהם.

 

 מטרת המחקר

לבדוק האם יחידת הוראה חוץ קוריקולרית 

יכולה לשפר את ההישגים בתחום התפיסה 

 המרחבית של בנים ובנות בכיתה ג.

  

 המחקר שאלות 

יהיו הבדלים בתפיסה המרחבית בין  . האם5

תלמידים שילמדו את יחידת ההוראה (קבוצת 

הניסוי) לבין תלמידים שלא ילמדו זאת (קבוצת 

 הביקורת)?  

. האם השימוש ביחידת ההוראה ישפר את 5

התפיסה המרחבית אצל תלמידי קבוצת הניסוי 

בכל אחד משלושת המרכיבים: התמצאות 

ת, יכולת ויזואלית ורוטציה מנטלימרחבית, 

 ?והאם השיפור יישאר אחרי חודש

יהיו הבדלים בתפיסה המרחבית בין  . האם3

וגם  ,בנים לבין בנות בכיתת הניסוי לפני הניסוי

 לאחר למידת יחידת ההוראה?

 

 אוכלוסיית המחקר

תלמידים בכיתה ג משתי כיתות מקבילות,  91

. בכיתת עם הישגים דומים (בינוניים ומעלה)

בנים.  55 -בנות ו 51תלמידים:  39הניסוי 

 55 -בנות ו 51תלמידים:  39בכיתת הביקורת 

בנים. התלמידים למדו את נושא הגופים לפי 

תכנית הלימודים בשנת הלימודים הקודמת 

(כיתה ב). במסגרת זאת הם למדו לזהות 

פי ראייה ולתת שם לגופים. השימוש -גופים על

ד לוודא שאפקט הניסוי בקבוצת הביקורת נוע

משמעי כתוצאה של -נגרם באופן ברור וחד

 ההתערבות ההוראתית.

 2012/  21’ / גיליון מס 2000מספר חזק 

ת
בי

ח
ר
מ

ה 
ס

פי
ת

 

32 



 

 מהלך המחקר 

יחידת ההוראה הוקנתה לתלמידי קבוצת 

הניסוי במשך חודש. במהלך אותה תקופה לא 

למדו התלמידים בקבוצת הביקורת גאומטריה 

במישור או במרחב. יחידת ההוראה כללה 

שלושה מפגשים, של שתי שעות לימוד, כאשר 

 כל מפגש התחלק לשלושה חלקים:

בו הוצגו לתלמידים תעתועי  שלב האתגר

  ראייה ליצירת עניין וסקרנות.

הוא דוגמה לפעילות אתגר  5לדוגמה: תרשים 

של השיעור הראשון, במסגרתו נדרשו 

 התלמידים לבחון את מספר הקוביות בתמונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 : תעתועי ראייה5תרשים 
 

בו נחשפו התלמידים (במפגש  שלב ההוראה

הראשון) למניית קוביות מתוך מצגת, והתנסות 

במפגש השני  .בבניית דגם של מבנה מוצג

למבנים של קוביות מכיוונים התלמידים נחשפו 

שונים, ובמפגש השלישי נחשפו לתפיסה נכונה 

 ממדי.-ממדי המתאר גוף תלת-טוט דושל סר

בו הוצגה בפני התלמידים  התרגולשלב 

עבודת תרגול בנושא של פיתוח התפיסה 

המרחבית. בשלב זה התלמידים עבדו 

 באינטראקציה עם תלמידים אחרים.

: ייצוג מבנה 5דוגמה לתרגול משיעור מספר 

 קוביות באמצעות סרטוט בדף מקודד.

 

 

 

 : יכולת ויזואלית5מתוך דף עבודה 

  כלי המחקר 

 מבחני יכולת ראייה מרחבית.כלי המחקר היו 

המבחנים הועברו שלוש פעמים: השאלות היו 

זהות בשלושת המועדים בהם הועברו 

המבחנים. תלמידי שתי הקבוצות (הניסוי 

והביקורת), נבחנו במבחן המקדים ובמבחן 

המסכם. לאחר תקופה של חודש הועבר 

המבחן שוב רק לתלמידי קבוצת הניסוי. 

הורכבו משלושה חלקים המתמקדים  המבחנים

בשלושת התחומים הקוגניטיביים של התפיסה 

יכולת  המרחבית: התמצאות מרחבית,

 ויזואלית ורוטציה מנטלית.

 50) כלל SOשאלון התמצאות מרחבית ( 5.5

שאלות פתוחות. על הנבחנים היה לספור 

ממדית ולציין את מספר -קוביות מצורה תלת

 הקוביות שמנו. לדוגמה:

 

 

 

 

 

 

). מבוסס על Vzשאלון יכולת ויזואלית ( 5.5

 היו ממדיים. במבחן-היטלים של גופים תלת

שאלות שדורגו מהקל לקשה. על  50

התלמידים היה לבחור מתוך חמש אפשרויות 

 את ההיטל המתאים לגוף. לדוגמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

) שפותח MRשאלון רוטציה מנטלית ( 5.3

דגם  פי-במיוחד לצורך מחקר זה ועובד על

 ,Shepard & Metzlerהמבוסס על מבחני (

שאלות שדורגו מהקל  50 כלל מבחןה). 1971

לקשה. על התלמידים היה לזהות את הגוף 

אפשרויות.  1המתאים לצורה המקורית מתוך 

 לדוגמה:
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 ממצאים

. שאלת המחקר הראשונה מתייחסת 5

להבדלים בתפיסה המרחבית בין תלמידים 

שלמדו את יחידת ההוראה לבין אלה שלא 

למדו זאת, באמצעות השוואה של הציונים 

המשוקללים של התלמידים בשתי הקבוצות 

 .5’ לפני הניסוי ולאחריו, כמצוין בטבלה מס

מהממצאים עולה כי שתי הקבוצות לפני 

תחילת הניסוי היו בעלות הרכב דומה. בקבוצת 

, ובקבוצת 0.1095הניסוי הממוצע היה 

. לעומת זאת, לאחר הניסוי 0.1991 -הביקורת 

 -נמצא שיפור מובהק בהישגי קבוצת הניסוי 

(תוך שקלול של שלושת  מרכיבי המבחן  0.95

של קבוצת  ביחד) לאחר הלמידה, לעומת אלה

 . 0.1919 -הביקורת 

 

. שאלת המחקר השנייה הייתה האם השיפור 5

בתפיסה המרחבית אצל תלמידי קבוצת הניסוי 

יהיה בכל אחד משלושת מרכיבי התפיסה 

המרחבית: יכולת ויזואלית, התמצאות מרחבית 

 ורוטציה מנטלית.

 

 

 

 

 

 

 

 )vz: תוצאות למבחן יכולת ויזואלית (5גרף מספר 

 )so: תוצאות למבחן התמצאות מרחבית (5פר רף מסג

 

 

 

 

 

 

 

  

 )MRתוצאות למבחן רוטציה מנטאלית ( :3 גרף מספר

 

מהממצאים עולה כי בכל אחד ממרכיבי התפיסה 

המרחבית חל שיפור, שנשמר גם חודש לאחר 

 תום הניסוי. 

עולה שההישגים נשמרו אחרי  Tמשימוש במבחני 

 מהממצאים מתקבלל המרכיבים, כאשר חודש בכ

כי לא קיימים הבדלים מובהקים סטטיסטית בין 

מיד לאחר הניסוי, ולאחר  0.958 - שני המבחנים

. יחד עם זאת, בהשוואה במרכיב 0.9515 - חודש

של רוטציה מנטלית במבחן, נמצא שיפור ועלייה 

נוספת בידע בתום חודש לאחר הניסוי (מיד לאחר 

 ).0.8315 -, ולאחר חודש 0.9959 -הניסוי 

חשוב לציין שלמרות שהשאלות דורגו מהקל אל 

הקשה, מהממצאים עולה שהיו שאלות קלות 

שהתלמידים התקשו לענות עליהן, והיו שאלות 

 שענו ביתר קלות.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5טבלה מס' 
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 : שמירת הידע של תלמידי קבוצת הניסוי מיד לאחר הלמידה ולאחר חודש5טבלה מספר 

 

. שאלת המחקר השלישית הייתה: האם קיימים הבדלים בתפיסה המרחבית בין בנים לבין בנות בכיתה ג 3

 לפני למידת היחידה ולאחר למידת יחידת ההוראה, והאם ההבדלים ישמרו. 

 

 

 

 

 

 

 

 ההבדלים בתפיסה המרחבית בין בנים לבין בנות: 3טבלה מס 

 

 

 

ההשוואה בין הציון הממוצע המשוקלל שקיבלו 

הבנים, לבין הציון הממוצע המשוקלל שקיבלו 

הבנות, וכן בחינה של מרכיבי המבחן לפני 

) ואצל 0.1095תחילת הניסוי אצל הבנים (

) לפני למידת הנושא, מצביעה 0.1188הבנות (

זה לזה, כאשר לבנים יש  על הישגים  דומים

יתרון בהתמצאות מרחבית וברוטציה מנטלית, 

ואילו לבנות יש יתרון ביכולת ויזואלית. עם תום 

אוכלוסיות -הלמידה נמצא שיפור בשתי התת

, 0.1911 -בכל  מרכיבי המבחן אצל הבנים 

, כאשר עדיין הפער בין 0.1111ואצל הבנות 

הבנים ובין הבנות נשמר לטובת הבנים 

התמצאות המרחבית וברוטציה המנטלית, ב

ואילו לבנות יש יתרון ביכולת ויזואלית, אולם 

 ).p>0.01ההבדלים לא היו מובהקים (

 

 דיון ומסקנות

המחקר בחן את פיתוח התפיסה המרחבית 

של בנים ובנות בכיתה ג באמצעות יחידת 

פי הממצאים -הוראה חוץ קוריקולרית. על

הניסוי גבוהים יותר הישגי התלמידים בקבוצת 

מהישגי קבוצת הביקורת לאחר הלמידה. את 

ההישגים האלה ניתן, כנראה, לייחס 

להשפעתה של יחידת ההוראה. מסקנה זו 

 ופטקין עולה בקנה אחד עם הספרות (דיין

Koester, 2003; 2010 Patkin, 2011( 

 

שמצאו במחקריהם שהתפתחות החשיבה 

מאשר בגיל הגאומטרית תלויה יותר בהוראה 

 Ben-Haim הלומדים. גם ממצאי מחקרו של

תומכים בכך שיחידת הוראה מביאה ), 5989(

לשיפור בראייתם המרחבית של תלמידים. 

לפני הוראת יחידת הלמידה,  גילו התלמידים 

קושי בהבנת מבנה, הזזתו וסיבובו. רק אחרי 

למידת יחידת ההוראה, תוך שימוש בהדגמה, 

ביחידת לימוד  הן באמצעי המחשה והן

במחשב, חלה התפתחות בראייה המרחבית 

עולה בקנה  ,שלהם.  השינוי הגדול שנמצא

 Battista & Clements אחד עם מחקרם של

שטענו ששיפור בתפיסה המרחבית  ,)5998(

מבוסס על שימוש במודלים מנטאליים 

 הנשענים על מבני קוביות.

ממצאים נוספים דנו בתפיסה המרחבית על 

בקרב בנים ובנות, לפני הניסוי  מרכיביה

ולאחריו.  כאמור במחקר לא נמצאו הבדלים 

בתפיסה המרחבית של בנים לבין התפיסה 

המרחבית של הבנות לפני הניסוי וגם לאחריו, 

וזה בניגוד לספרות המחקרית המצביעה על 

 הבדלים מגדרים בתפיסה מרחבית

)Maccoby & Jacklin, 1974; Spelke, 

2005; Ben-Haim, 1989(.  ייתכן ולו יחידת

ההוראה הייתה מועברת לאורך זמן רב יותר 

 את היו תואמות התוצאותיותר,  ובמדגם גדול
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 תוצאות המחקרים שנעשו בעולם.

נושאים לסיכום, מחקר זה התבצע בשלושה 

בתחום התפיסה המרחבית. המסקנה הכוללת 

היא שיחידת ההוראה השפיעה על השיפור 

בתפיסה המרחבית של התלמידים. יחד עם 

זאת מומלץ להמשיך ולבדוק היבטים נוספים 

של התפיסה המרחבית, ולהרחיב את יחידת 

אה נוספות, לא ההוראה תוך שימוש בדרכי הור

 שגרתיות ומגוונות.
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 לימור פדלון

בוגרת תואר שני בחינוך מתמטי 

בסמינר הקיבוצים. מדריכה 

אזורית למתמטיקה במחוז 

ב בבית הספר -מרכז. מחנכת אה

 לב בפתח תקווה.-היסודי חיים בר

 ר דורית פטקין"ד

מרצה בכירה לחינוך מתמטי 

-במכללת סמינר הקיבוצים בתל

פרחי ”אביב, מדריכה מורים ו

בעלת ניסיון עשיר בדרכי ”, הוראה

הוראה ובטיפול בטעויות ובתפיסות 

 מוטעות של תלמידים במתמטיקה.
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