במה מחקרית

״מתמטיקה דומה לאריה
כי מתמטיקה היא לחכמים
ואריה הוא חכם״
פרופ' צביה מרקוביץ
אורנים  -המכללה האקדמית לחינוך;
מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' הלן פורגז
אוניברסיטת מונאש ,אוסטרליה

עמוד 28

מספר חזק  | 2000גיליון מספר  | 27יוני 2016

"מתמטיקה דומה לאריה כי מתמטיקה היא לחכמים ואריה הוא חכם"
אמונות של בנות ושל בנים בבית ספר יסודי בנוגע למתמטיקה
צביה מרקוביץ הלן פורגז
תקציר
מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק את אמונותיהם של
תלמידים בבית ספר יסודי בנוגע למתמטיקה ואת האופן
שבו הם תופסים את יכולותיהם במתמטיקה .במחקר
השתתפו  281תלמידים 134 :תלמידי כיתה ד ( 73בנות
ו 61-בנים) ו 147 -תלמידי כיתה ו ( 70בנות ו 77-בנים).
התלמידים ענו על שאלון ובו שאלות הקשורות לאמונות
בנוגע למתמטיקה ולאמונות הקשורות למתמטיקה
ומגדר .הממצאים העיקריים מצביעים על תפיסה עצמית
נמוכה יותר של הבנות בנוגע ליכולותיהן במתמטיקה
מאשר התפיסה העצמית של הבנים .הממצאים הקשורים
לאמונות בנוגע למתמטיקה מראים כי אצל חלק
מהתלמידים המתמטיקה נתפסת כמקצוע קשה ומסובך
ואחרים מזהים אותה עם חכמה .התלמידים בשתי שכבות
הגיל לא כל כך נהנים ללמוד מתמטיקה ,אבל מאמינים
כי חשוב מאוד ללמוד מתמטיקה ,ולתלמידי כיתה ו חשוב
יותר מאשר לתלמידי כיתה ד .תלמידי כיתה ד חושבים כי
הם טובים במתמטיקה ,ותלמידי כיתה ו חושבים כי הם
טובים פחות מאשר תלמידי כיתה ד חושבים.

הקדמה
הקשר בין מתמטיקה ומגדר הוא נושא שנחקר הן על ידי
אנשי חינוך מתמטי והן על ידי פסיכולוגים וסוציולוגים.
עובדה היא כי הפקולטות למדעי הטבע ,למדעים
מדויקים ולהנדסה בארץ ובעולם מאוישות בעיקר על-ידי
גברים .מחקרים מצביעים על פערים בין הבנות לבנים
בהישגים במתמטיקה ,לרוב לטובת הבנים .הפערים
מוסברים על סמך שתי גישות עיקריות :האחת אומרת כי
הפער נובע משוני ביולוגי מולד בין נשים לבין גברים ,ואילו
הגישה השנייה טוענת כי הפער נעוץ בגורמים חברתיים
סביבתיים .בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים טוענים
כי הגישה השנייה היא המסבירה את הפער .כיוון זה

מקבל חיזוק ממחקרים שעוסקים באמונות של בנות ושל
בנים בנוגע למתמטיקה ,מחקרים אשר מראים כי ישנם
הבדלים מגדריים באופן שבו הבנות והבנים תופסים את
מקצוע המתמטיקה ואת היכולות המתמטיות שלהם
ושל בני המין השני.
מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את אמונותיהם של
תלמידים בבית הספר היסודי ,בכיתות ד ו-ו ,לגבי:
א .מתמטיקה
ב .היכולות שלהם במתמטיקה
ג .הקשר בין מתמטיקה ומגדר
ד .התפיסה של המורים ושל ההורים את נושא
המתמטיקה והמגדר.
במאמר זה נתייחס לממצאי המחקר בהקשר לאמונות
בנוגע למתמטיקה ובנוגע לתפיסת התלמידים את
יכולותיהם במתמטיקה.

רקע תיאורטי:
מגדר והישגים במתמטיקה
מחקרים רבים בשנים האחרונות בודקים את נושא הפער
בהישגים במתמטיקה בין הבנות לבין הבנים .הממצאים
אינם אחידים ותלויים בגיל הנבדקים ,בכלי המחקר
ובאופן ניתוח הממצאים; אבל רובם הגדול מצביע
על הבדלים בהישגים לטובת הבנים .לדוגמה ,מחקר
מקיף שנערך עם  29,171תלמידים בכיתות ט הצביע
על הבדלים קטנים לטובת הבנים כאשר נעשה שימוש
במודל סטטיסטי מסוים ,ועל הבדלים הרבה יותר גדולים
כאשר נעשה שימוש במודל סטטיסטי אחר ,אך בשני
המקרים הפערים בהישגים היו לטובת הבנים (Brunner,
.)Krauss & Kunter, 2007

מחקר אחר אשר השווה את ההישגים במתמטיקה
בהקשר למגדר בסין ובארה"ב (  ,)Tsui , 2007מצא
כי בכיתות ח אין הבדלים מגדריים בהישגים בשתי
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המדינות; אולם במבחני הכניסה לקולג' ,בעוד שבסין אין
הבדלים בין הישגי הבנים לבין הישגי הבנות ,בארה"ב קיים
פער לטובת הבנים .בבדיקת ההישגים של התלמידים
המצטיינים במתמטיקה אשר נכנסו לקולג' נמצא הבדל
לטובת הבנים בשתי הארצות.
מבחני פיזה (PISA – Programme for International
 ;)Student Assessmentמבחנים בינלאומיים הבודקים
את תחומי הקריאה ,המתמטיקה והמדעים; משמשים
בסיס להשוואות מגדריות .מחקר אשר הסתמך על מבחני
פיזה ,בדק את יכולות התלמידים בשפה ובמתמטיקה
ב 31 -מדינות ( .)Marks, 2008במחקר נמצא כי ברוב
המדינות בקרב תלמידים בני  15הבנות טובות יותר
מהבנים בכישורי שפה ,אבל טובות פחות מהבנים
במתמטיקה .גויסו וחבריו ( ,)Guiso et al 2008גם כן
בהסתמך על ניתוח הממצאים של מבחני פיזה ,טוענים כי
אכן בחלק גדול מהמדינות הבנות השיגו תוצאות נמוכות
יותר מהבנים; אבל במדינות כמו שבדיה ,דנמרק ונורבגיה
הבנות הצליחו לא פחות טוב מהבנים .החוקרים טוענים
כי בנות מצליחות יותר במתמטיקה בסביבה חברתית
שוויונית ,לעיתים הן מצליחות אף יותר מהבנים ,וכי אין
פער מגדרי במדינות שבהן יש לנשים שוויון מלא בזמינות
למשאבים ולהזדמנויות .גם במבחני פיזה שנערכו
בשנת  2012נמצא פער לטובת הבנים במדינות הOECD-
(ממוצע של המדינות) .בישראל ,במבחנים אלה ,נמצא פער
לטובת הבנים דוברי העברית בכל ארבעת הנושאים שנבדקו
במתמטיקה :שינוי ויחסים ,כמויות ,מרחב וצורה ואי-ודאות
ונתונים .בקרב דוברי הערבית נמצא פער לטובת הבנות בכל
ארבעת הנושאים (ראמ"ה.)2013 ,
ישנם מחקרים המראים על קיום פער בין הבנים לבין
הבנות כבר בגיל צעיר .למשל ,פנר ופארט (Penner
 )& Paret, 2008מצאו הבדלים בהישגים במתמטיקה
לטובת הבנים כבר בגיל הרך ומצאו כי לרקע המשפחתי
יש תפקיד חשוב בנוגע לפער זה .החוקרים טוענים כי
הבדלים אלה ,קרוב לוודאי ,לא ניתנים להסבר באמצעות
סיבות הקשורות להבדלים ביולוגיים בין בנים לבנות,
אלא סביר יותר כי הם נעוצים בהבדלים תרבותיים-
חברתיים .ספלק ( ,)Spelke, 2005במאמר שסקר
מספר גדול של מחקרים בתחום ,טוענת כי המחקרים
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שנערכו עם תינוקות ,ילדי גן ותלמידים בכל הגילים לא
תומכים בטענה שישנם הבדלים מולדים בין הבנות לבנים
בהקשר ליכולות מתמטיות ומדעיות .המחקרים הראו כי
תינוקות ,בנים ובנות ,לומדים על אובייקטים ,מספרים,
שפה ומרחב באותן הדרכים ובאותו הזמן .בגילים
מאוחרים יותר ישנם הבדלים בין בנים לבין בנות ביכולות
שונות ,אך ההבדלים אינם גורפים ולכן אי-אפשר לטעון
שנשים הן יותר "מילוליות" וגברים הם יותר "מרחביים".
החוקרת טוענת כי אין הבדלים קוגניטיביים בין הבנים ובין
הבנות בנוגע ליכולות מתמטיות ומדעיות .להיפך ,ישנן
עובדות המצביעות על כך שיכולות מתמטיות ומדעיות
מתפתחות באופן דומה אצל נשים ואצל גברים .ההסבר
לפער בין המינים הוא חברתי-תרבותי.
אחת הטענות הקשורה לפער בהישגים בין הבנות לבין
בנים ,היא כי הפער מושפע מסגנון הלמידה השונה של
שני המינים .בנות פחות אוהבות לימוד בדרך של הרצאה,
הן מעדיפות דיון בקבוצות קטנות והעמקה ברעיונות;
וכמו כן ,בנות סובלות יותר מהתחרותיות בכיתות .גייסט
וקינג ( )Geist & King, 2008אשר סקרו את הספרות
המחקרית בנושא הפער בהישגים במתמטיקה בין הבנות
לבין הבנים מצביעים על ההבדל בסגנונות הלמידה.
הם טוענים כי תכנית הלימודים והמורים המלמדים
מתמטיקה לא לוקחים בחשבון את ההבדלים האלה.

מגדר ואמונות בנוגע למתמטיקה
מקצוע המתמטיקה נחשב למקצוע קשה ומסובך,
מקצוע שבו אמונות יכולות להשפיע על הרצון ללמוד
מתמטיקה ובסופו של דבר להשפיע על רמת ההישגים
בתחום .האמונות של תלמידים בנוגע למתמטיקה
וליכולות שלהם להתמודד עם מקצוע המתמטיקה
יכולות להשפיע על המוטיבציה של התלמידים ועל
הישגיהם .הספרות המחקרית מתארת מצב שבו הבנים
חושבים את עצמם לטובים במתמטיקה יותר מאשר
הבנות; זאת ,לטענתם ,בגלל כישוריהם הטבעיים; ואילו
הבנות הטובות במתמטיקה נחשבות לכאלה בגלל
השקעה ועבודה קשה .לדוגמה ,במחקר שבו רואיינו 45
בנות בחטיבה העליונה בעלות הישגים גבוהים בקורסי

מתמטיקה ומדעים נמצאו הבדלים מגדריים באופן בו
תופסות הבנות את עצמן לעומת הבנים .בנות הרגישו כי
הן צריכות לעבוד קשה יותר ולמשך זמן ארוך יותר על מנת
לקבל את ההערכה שמקבלים הבנים .הן הרגישו כי הן
צריכות לעבוד קשה יותר כיוון שהן בנות (.)Dentith, 2008
פרקל וחבריו ( )Preckel et al., 2008בדקו את
היכולות המתמטיות ,את התפיסה של יכולת עצמית
ואת העניין והמוטיבציה בקרב  181תלמידים מחוננים
ו 181 -תלמידים בעלי יכולת ממוצעת בכיתות ו .במחקר
לא נמצאו הבדלים מגדריים ביכולות המתמטיות של
התלמידים ,אבל נמצא כי הבנות השיגו תוצאות נמוכות
יותר בתפיסת היכולת העצמית ,בעניין ובמוטיבציה.
הבדלים אלה בין הבנות לבין הבנים היו גבוהים יותר
בקבוצת התלמידים המחוננים.
האמונות בנוגע למתמטיקה והתפיסה העצמית של
התלמידים לגבי יכולותיהם במתמטיקה ,אמנם באות
לידי ביטוי ברוב המחקרים על תלמידים בחטיבה העליונה
ובחטיבת הביניים ,אבל הן מתגבשות כבר אצל תלמידי
בית הספר היסודי וחשוב להיות מודעים להן .במחקר זה
בדקנו את האמונות של בנות ושל בנים הלומדים בבית
ספר יסודי בנוגע למתמטיקה ואת האופן בו הם תופסים
את יכולותיהם במתמטיקה.

שיטת המחקר
כלי המחקר שבו השתמשנו היה שאלון .השאלון כלל
 14שאלות  -חלקן פתוחות ,חלקן חצי-פתוחות (בהן
התלמידים התבקשו לבחור תשובה מבין מספר תשובות
נתונות ולהסביר את בחירתם) וחלקן סגורות .השאלות
התייחסו לארבעה נושאים :אמונות התלמידים כלפי
מקצוע המתמטיקה ,תפיסת התלמידים את יכולותיהם
במתמטיקה ,אמונות התלמידים בנוגע לקשר בין
מתמטיקה ובין מגדר ותפיסת התלמידים את האמונות
של המורים ושל ההורים בנוגע למתמטיקה ומגדר.
אוכלוסיית המחקר כללה  281תלמידים מחמישה בתי
ספר יסודיים .בכל אחד מבתי הספר השתתפו תלמידים
מכיתות ד ותלמידים מכיתות ו 134 :תלמידים מכיתות ד
 73 -בנות ו 61-בנים ו 147 -תלמידים מכיתות ו  70 -בנות

ו 77-בנים.
תיאור המחקר :לתלמידים הוסבר כי השאלון נועד
לצרכי מחקר .הם התבקשו לציין את מינם ,אך לא לכתוב
את שמם .פרט למקרים בודדים ,כל התלמידים הסכימו
לענות על השאלון.
ניתוח הממצאים :ניתוח הממצאים נעשה באופן כמותי
(בשאלות הסגורות ובשאלות החצי-פתוחות) .בנוסף
נערך מבחן  ANOVAעל מנת לבדוק את ההבדלים
הסטטיסטיים בנוגע למגדר ולרמת כיתה .השאלות
הפתוחות וההסברים לשאלות נותחו באופן איכותני
באמצעות בניית קטגוריות.

ממצאים
במאמר זה נתאר את הממצאים שהתקבלו באחת
השאלות הפתוחות העוסקת באמונות של התלמידים
בנוגע למתמטיקה ובמספר שאלות סגורות העוסקות
באמונות של התלמידים בנוגע למתמטיקה ובאופן שבו
הם תופסים את יכולותיהם במתמטיקה.

 .1לאיזו חיה דומה המתמטיקה?
אחת השאלות הפתוחות שנכללה במחקר ,במטרה
לבדוק אמונות של תלמידים בנוגע למתמטיקה ,הייתה
השאלה "לאיזו חיה ,לדעתך ,דומה המתמטיקה"?
ניתוח תשובות התלמידים לשאלה זו נעשה באופן
איכותני.
על השאלה השיבו  86%מהתלמידים ( 242תלמידים).
בתשובותיהם התייחסו התלמידים למגוון חיות והם הזכירו
יותר מ 60 -חיות .החיות שהופיעו מספר רב של פעמים
היו :קוף ( 35תלמידים) ,כלב ( 21תלמידים) ,חתול (16
תלמידים) ,אוח ( 13תלמידים) ,דולפין ( 12תלמידים) ,פיל
( 11תלמידים) ,נחש ( 9תלמידים) ,אריה ( 7תלמידים),
זברה ( 6תלמידים) ובן אדם ( 6תלמידים) .חיות נוספות
צוינו על-ידי פחות משישה תלמידים; ביניהן :טיגריס,
נמלה ,צב ,דבורה ,סוס ,קיפוד ,תוכי ,קנגורו ,דג ,ציפור,
עורב ,דורבן ,זיקית ,מרבה רגליים ,למה ,פינגווין ,ממותה,
דוב ,חמור ,זבוב ,היפופוטם ,יתוש ,קרצייה וחיידק.
נימוקים לבחירת החיה ניתנו על-ידי  231תלמידים ()82%
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וחלק גדול מהנימוקים מצביעים על אמונות התלמידים
בנוגע למקצוע המתמטיקה .טבלה  1מציגה את נימוקי
התלמידים לבחירת החיה.

טבלה  - 1נימוקי התלמידים לבחירת החיה (באחוזים)
התלמידים

בנים
כיתה ד
()n = 50

הנימוק

סה"כ
()n = 231

ייחוס המתמטיקה לחכמה

18

31

20

33

26

קישור המתמטיקה לסממנים חיצוניים
או לאסוציאציה הקשורה לחיה

12

19

33

11

19

ייחוס המתמטיקה לדברים שליליים

16

8

18

10

13

קישור לתפיסות לגבי מהות המתמטיקה

10

5

10

16

10

קישור המתמטיקה לאנשים –
חשובה לאנשים ואנשים לומדים אותה

10

7

7

15

10

החיה משתמשת במתמטיקה
או שאפשר ללמד אותה מתמטיקה

16

7

2

3

6

ביטוי של אהבה
או של יחס אמביוולנטי כלפי מתמטיקה

8

7

2

5

5

אחר

10

16

8

7

11

מהטבלה ניתן לראות כי יותר מרבע מהתלמידים ()26%
מזהים את המתמטיקה עם חכמה .הם בחרו בחיה
חכמה ,לדעתם ,אשר משליכה על הצורך בחכמה כדי
לעסוק במתמטיקה .דוגמאות:
"חתול ,כי חתול הוא חיה חכמה" (בן ,כיתה ד); "אריה,
בגלל שמתמטיקה זה דבר לחכמים ואריה הוא חכם"
(בת ,כיתה ד); "פיל ,אני חושבת שפילים הם מאוד
חכמים בגלל צורת החיים הנפלאה שלהם" (בת ,כיתה
ד); "דולפין ,דולפין הוא חיה אינטליגנטית" (בן ,כיתה
ו); "חולדה ,מפני שחולדה היא חיה חכמה מאוד וראו
גם במעבדה בניסויים שהיא חכמה מאוד" (בן ,כיתה ו);

עמוד 32

בנות
כיתה ד
()n = 59

בנים
כיתה ו
()n = 61

בנות
כיתה ו
()n = 61
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"ינשוף ,מתמטיקה זה לחכמים וינשוף הוא חכם" (בן,
כיתה ו); "ינשוף ,מכיוון שינשוף הוא חיה חכמה כמו אנשים
שעוסקים במתמטיקה ומדויקת כמו המתמטיקה" (בת,
כיתה ו); "ארנב ,ארנב עם משקפיים מעליסה בארץ
הפלאות ,כי הוא נראה חכם" (בת ,כיתה ו) .מעניין לציין
כי אחוז הבנות אשר קישרו בין מתמטיקה לחכמה גבוה
מאחוז הבנים ,הן בכיתה ד הן בכיתה ו ,כלומר הבנות
יותר מהבנים חושבות כי צריך להיות חכם כדי לעסוק
במתמטיקה.
 19%מהתלמידים (עם אחוז גבוה בקרב הבנים בכיתות
ו) קישרו בין מתמטיקה לבין סממנים חיצוניים של החיה

או קישרו את החיה לאסוציאציות שהחיה העלתה או
שהתייחסו לצורך להשתמש במתמטיקה בהקשר
לחיה .דוגמאות" :כלב ,כי אם יש כלב דלמטי ואתה רוצה
לספור את הכתמים שלו אתה צריך לדעת מתמטיקה"
(בן ,כיתה ד); "זברה ,כי סופרים את הפסים שלה" (בן
כיתה ד); "קוף ,כי יש לו חמש אצבעות" (בת ,כיתה ד);
"קנגורו ,היא קופצת כל היום מ 10 -ל 12-ומ 12-ל"14 -
(בת ,כיתה ד); "פומה ,כי לפומה יש חברבורות שדומות
לנקודות כמו של שארית בחשבון" (בת ,כיתה ד);
"חתול ,כי יש לו  9נשמות" (בת ,כיתה ד); "נחש ,כי הוא
ארוך כמו המספרים" (בן ,כיתה ו); "חתול ,כי כשחתול
מזדווג נולד עוד חתלתול ועוד חתלתול אחד ועוד אחד
וזה כמו תרגילי שרשרת עם תוצאה" (בן ,כיתה ו); "קוף,
כי הוא יכול לעשות צורות של מספרים בעזרת זנבו" (בן,
כיתה ו); "כבשים ,כי סופרים עד  100לפני השינה" (בן,
כיתה ו); "למה ,מכיוון שתמיד בשיעור חשבון שואלים
'למה?'" (בת ,כיתה ו).
 13%מהתלמידים הביעו באמצעות החיה יחס שלילי
כלפי מתמטיקה ,ובשתי שכבות הגיל אחוז הבנים
שהביעו יחס שלילי היה גבוה יותר מאחוז הבנות.
דוגמאות" :בואש ,כי זה מעצבן ומסריח" (בן ,כיתה ד);
"ג'מוס ,מתמטיקה מעצבנת כל כך ורעה" (בן ,כיתה ד);
"שור ,בגלל ששור מתעצבן במתמטיקה כי הרמה יותר
מדי קשה" (בן ,כיתה ד); "עכביש ,בגלל שהוא מעצבן
ומכוער בדיוק כמו המתמטיקה" (בת ,כיתה ד); "נחש,
כאילו הרעל שלו הוא תרגילים קשים מאוד" (בת ,כיתה
ד); "קיפוד ים ,קיפוד ים עוקץ אותך .אתה הולך לבית
חולים וזה הורס לך את היום ,וכששומעים מתמטיקה
זה גם הורס לך את היום" (בן ,כיתה ו); "קרצייה ,כי
קרצייה מציקה לך כל הזמן וחשבון מציק לך כל הזמן"
(בן ,כיתה ו); "פינגווין ,כי אני לא אוהבת מתמטיקה .לפי
דעתי מתמטיקה קרה כמו פינגווין" (בת ,כיתה ו).
 10%מהתלמידים ביטאו בעזרת החיה תפיסות שונות
לגבי מהות המתמטיקה .חלקם התייחסו לאופן בו
לומדים מתמטיקה ואמרו כי מתמטיקה לומדים מהר
(או לאט) או שציינו את הקושי בלימוד מתמטיקה.
דוגמאות" :ארנב ,כי את המתמטיקה לומדים מהר
והארנב מהיר" (בן ,כיתה ד); "פנתר ,כי מתמטיקה
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לומדים מהר וקולטים מהר" (בן ,כיתה ד); "סוס ,כי סוס
תמיד מתקדם מהר ודוהר קדימה כמו המתמטיקה" (בת,
כיתה ו); "דוב ,כי חשבון צריך ללמוד לאט לאט" (בן ,כיתה
ו); "חמור ,מפני שזה קשה מאוד ללמוד את זה ולומדים
את זה קשה כמו חמור" (בן ,כיתה ו) .חלק מהתלמידים
התייחסו לכך שבמתמטיקה עוברים מהר מנושא לנושא.
דוגמאות" :צ׳יטה ,כי צריך לעבור מנישה לנישה כדי
להספיק את הכול מהר כמו צ'יטה" (בת כיתה ד); "זיקית,
כי היא כל הזמן מחליפה נושאים כמו שהזיקית מחליפה
צבעים" (בן ,כיתה ו) .חלקם ייחסו ללימוד המתמטיקה
סדר וחריצות .דוגמאות" :נמלה ,כי היא חיה מסודרת"
(בן ,כיתה ד); "נמלה ,כי כדי ללמוד מתמטיקה צריכים
להיות חרוצים כמו נמלה" (בן ,כיתה ו) .אחרים התייחסו
להתפתחות שיש במתמטיקה ולכך שהיא מהווה תחום
נעלה .דוגמאות" :אדם ,כי בן אדם כל הזמן מתפתח וגם
המתמטיקה" (בן ,כיתה ד); "ציפור ,כי מתמטיקה היא
תחום נעלה והוא גבוה בשמים בלי להתאמץ" (בת ,כיתה
ד) .היו תלמידים אשר לדעתם המתמטיקה מאופיינת
בתרגילים ארוכים .לדוגמה" :ג'ירפה ,כי התרגילים הם
ארוכים וג'ירפה היא ארוכה" (בת ,כיתה ו) .עבור אחרים
המתמטיקה מאופיינת על ידי חזרות .לדוגמה" :תוכי ,כמו
שתוכי חוזר אחרי כל דבר גם בחשבון חוזרים הרבה כדי
להבין את החומר" (בת ,כיתה ו).
 10%מהתלמידים קישרו את המתמטיקה לאדם וביטאו
את חשיבות המתמטיקה לאדם ואת הצורך והיכולת
שלו ללמוד מתמטיקה וחלק מהתלמידים האלה בחרו
בקוף .דוגמאות" :קוף ,אני חושבת שקוף היה פעם
במקום האדם והוא החיה הכי מתאימה למתמטיקה"
(בת ,כיתה ד); "קוף ,כי כפי שאומרים הקוף היה התחלת
ההתפתחות של האדם .אז אם האדם כל כך טוב
בחשבון אז בטח גם הבסיס שלו ,הקוף ,טוב בחשבון"
(בת ,כיתה ד); חיות נוספות בהן בחרו התלמידים:
"פרה .המתמטיקה חשובה לאנשים וגם הפרה כי היא
מייצרת חלב" (בן ,כיתה ד); "פיל ,כי מתמטיקה חשובה
ומשפיעה על החיים כמו שפיל משפיע על המקום בו
הוא נמצא" (בן ,כיתה ו); "ג'ירף ,כי הוא גבוה מאוד
וכאילו הגובה שלו שווה לחשיבות של המתמטיקה
בחיים שלנו" (בת ,כיתה ו); "כלב ,כי הוא עוזר לנו כמו
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שהמתמטיקה עוזרת" (בת ,כיתה ו).
 6%מהתלמידים בחרו בחיה אשר לדעתם משתמשת
במתמטיקה או בחיה שניתן ללמד אותה מתמטיקה.
דוגמאות" :כלב .את הכלב אפשר ללמד מתמטיקה
כי ראיתי כלב בטלוויזיה שחישב תרגיל" (בן ,כיתה ד);
"קוף ,בגלל שיש ילדים שיש להם קופים והם מלמדים
אותם חשבון" (בת ,כיתה ו); "דולפין ,כי הדולפין צריך
לחשוב איך לתפוס את הדגים שהוא אוכל בזכות
הנדסה ומתמטיקה" (בן ,כיתה ד); "כל חיה שצדה את
הטרף שלה ,כי החיות האלה יודעות לבד מה לעשות
כדי לטרוף .הן בעצם מחשבות לאן ואיך ללכת וכך הן
משיגות את הטרף" (בת ,כיתה ד); "ציפור .הציפורים
הנודדות יודעות בדיוק לאן הן עפות וכמה קילומטרים הן
עפו וכך מחשבות מתי לנחות ומתי לנוח ומתי להמשיך
לנדוד" (בן ,כיתה ו); "ציפור ,כי ציפור דוגרת על ביציה,
והיא צריכה לדעת כמה ביצים יש לה בקן ואם היא עפה
מהקן ואחרי זה היא חוזרת אז היא צריכה לספור כמה
ביצים יש לה ,והיא תמיד שמה לב אם תחסר ביצה"
(בת ,כיתה ו).
 5%מהתלמידים בחרו בחיה שהם אוהבים והסבירו כי
הם אוהבים מתמטיקה או שבחרו בחיה שמייצגת יחס
אמביוולנטי כלפי המתמטיקה ,לפעמים אוהבים אותה
ולפעמים לא .דוגמאות" :כלב .לדעתי זה דומה לכלב
חמוד" (בן כיתה ד); "פיל ,כי אני אוהב פילים" (בן ,כיתה
ד); "חיידק ,כי כשאתה אוהב מתמטיקה ומצליח בה
היא נכנסת בך כמו חיידק וקשה להוציא" (בת ,כיתה
ו); "עטלף ,כי יש כאלה שאוהבים אותו ומתעניינים בו
ויש כאלה ששונאים אותו ובקושי מתקרבים אליו" (בת,
כיתה ד); "כלב ,כי לפעמים חשבון זה כיף ולפעמים לא"
(בן ,כיתה ו); "כלב .הכלב עוזר לאדם וגם המתמטיקה,
אבל לפעמים קשה להיות עם כלב ולפעמים קשה כל
הזמן לעשות מתמטיקה" (בת ,כיתה ו).
את תשובותיהם של  11%מהתלמידים היה קשה לסווג
לאחת מהקטגוריות המופיעות בטבלה או למצוא עבורן
קטגוריה אחרת .חלק גדול מתלמידים אלה נימקו את
בחירתם בכך שאמרו "זה מה שחשבתי" או "זאת החיה
הראשונה שעלתה לי בראש" ,ואי-אפשר היה להבין מה
עומד מאחורי בחירתם בחיה.

 .2הנאה ממתמטיקה וחשיבות המתמטיקה
התלמידים נשאלו אם הם נהנים ללמוד מתמטיקה
ועד כמה הם חושבים כי חשוב ללמוד מתמטיקה .הם
התבקשו לסמן את תשובתם בסולם  ,5-1כאשר  5מציין
"מאוד נהנה/נהנית" או "מאוד חשוב" ואילו  1מציין
"מאוד לא נהנה/נהנית" או "בכלל לא חשוב".
טבלה  2מציגה את תשובות התלמידים בכל שכבת גיל
ולפי חלוקה לבנים ולבנות .המספרים בטבלה מציינים
את הממוצע המשוקלל שהתקבל.

טבלה  – 2התפלגות תשובות התלמידים לגבי הנאה ממתמטיקה ולגבי החשיבות של לימוד
מתמטיקה
השאלה

)(n=134

כיתה ד

)(n=147

)(n=138

)(n=143

כיתה ד
בנים
)(n=61

כיתה ד
בנות

כיתה ו
בנים

)(n=77

)(n=70

האם את נהנית/אתה נהנה
ללמוד מתמטיקה?

3.35

3.23

3.30

3.27

3.35

3.34

3.26

3.2

האם את חושבת/אתה חושב כי
חשוב ללמוד מתמטיקה?

*4.46

*4.71

4.57

4.60

4.46

4.47

4.69

4.73

כיתה ו

בנים

בנות

)(n=73

כיתה ו
בנות

*כוכבית ליד המספר מציינת כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית p<0.05

מהטבלה ניתן לראות כי התלמידים לא כל כך נהנים
ללמוד מתמטיקה .הממוצע בשתי שכבות הגיל הוא מעט
גדול מ ,3-כלומר היחס כלפי ההנאה מלימוד המתמטיקה
הוא ניטרלי .בנוסף לכך ,ניתן לראות כי ההנאה מלימוד
המתמטיקה בקרב תלמידי כיתה ד גדולה מעט יותר
מאשר בקרב תלמידי כיתה ו ,ללא הבדלים בין הבנים
לבנות .תמונה דומה עולה גם כשמסתכלים על התפלגות
התשובות לפי שכבת גיל ולפי מגדר .לגבי החשיבות
שהתלמידים מייחסים ללימוד המתמטיקה עולה
מהממצאים כי הן תלמידי כיתה ד הן תלמידי כיתה ו
מייחסים לכך חשיבות רבה מאוד ,וכי החשיבות עולה עם
עליית שכבת הגיל .החשיבות בכיתה ו היא ( 4.71מתוך )5
עם הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי שכבות הגיל.
לא נמצאו הבדלי מגדר וניתן לראות כי הבנות והבנים
חושבים שחשוב ללמוד מתמטיקה במידה דומה.

1
2
3
4
5

מאוד לא נהנה/נהנית
בכלל לא חשוב
בקושי נהנה/נהנית
בקושי חשוב
קצת נהנה/נהנית
קצת חשוב
נהנה/נהנית
חשוב
מאוד נהנה/נהנית
מאוד חשוב
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התפיסה העצמית של התלמידים ותפיסת
.3
הסביבה בנוגע ליכולותיהם במתמטיקה
טבלה  3מציגה את הממצאים שהתקבלו מהתשובות
לשאלות העוסקות באופן בו התלמידים תופסים את
יכולתם במתמטיקה ובאופן בו הם חושבים כי האחרים –
מורים ,הורים וחברים ,מעריכים את יכולותיהם במתמטיקה.

טבלה  - 3התפלגות תשובות התלמידים בנוגע לתפיסה העצמית והתפיסה של הסביבה את
יכולותיהם במתמטיקה
)(n=138

)(n=143

כיתה ד
בנים
)(n=61

כיתה ד
בנות

כיתה ו
בנים

)(n=77

)(n=70

**3.91

4.47

4.03

4.08

3.8

4.39

4.5

4.65

4.53

4.6

4.7

4.78

4.6

השאלה

כיתה ד

)(n=134

)(n=147

 .1עד כמה את טובה/אתה טוב
במתמטיקה?

**4.25

**3.94

**4.27

 .2עד כמה חשוב לך להיות
טוב/ה במתמטיקה

4.45

4.59

4.52

4.52

 .3עד כמה את/ה רוצה להיות
טוב/ה במתמטיקה?

4.64

4.69

4.68

4.64

כיתה ו

 .4היכן לדעתך ימקם אותך
המורה שלך מהבחינה של כמה **4.19
את/ה טוב/ה במתמטיקה?

**3.82

 .5היכן היו ממקמים אותך
ההורים שלך מהבחינה
של כמה את/ה טוב/ה
במתמטיקה?

**4.14

**4.43

בנים

*4.13

*4.40

בנות

*3.88

*4.17

4.4

4.54

)(n=73

3.99

4.34

 .6היכן היו ממקמים אותך
חבריך לכיתה מהבחינה
4.13
4.1
3.97
3.98
*3.83
*4.11
של כמה את/ה טוב/ה
במתמטיקה?
* כוכבית ליד המספר מציינת כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית p<0.05
** שתי כוכביות ליד המספר מציינות כי ההבדלים שנמצאו מובהקים סטטיסטית p<0.01
שלוש השאלות הראשונות בטבלה  3עוסקות בתפיסה
העצמית של התלמידים בנוגע ליכולותיהם במתמטיקה
ולרצונם להיות טובים במתמטיקה .בשאלה הראשונה
התלמידים התבקשו לבחור ערך מ 1 -עד  5 ;5הוצג כ"טוב
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3.87

4.25

3.85

כיתה ו
בנות

3.77

4.03

3.81

מאוד" 4 ,כ"טוב" 3 ,כ"בינוני" 2 ,כ"לא כל כך טוב" ו1 -
כ"בכלל לא טוב" .מן הממצאים בשאלה זו עולה כי תלמידי
כיתה ד תופסים את עצמם כטובים יותר במתמטיקה
מאשר תופסים את עצמם תלמידי כיתה ו .כלומר התפיסה

העצמית לגבי היכולת במתמטיקה יורדת כשהגיל עולה
והממצא מובהק סטטיסטית .עוד עולה מהממצאים
כי הבנים תופסים את עצמם כטובים במתמטיקה יותר
מאשר הבנות תופסות את עצמן וגם ממצא זה מובהק
סטטיסטית .מהתבוננות בהתפלגות הממצאים לפי שכבת
גיל ולפי מגדר ניתן לראות כי התופעה חוזרת על עצמה הן
בכיתה ד הן בכיתה ו.
הממוצעים בשאלה השנייה ,הבודקת עד כמה חשוב
לתלמידים להיות טובים במתמטיקה ,גבוהים יותר מאשר
הממוצעים בשאלה הראשונה .כלומר ,לתלמידים חשוב
להיות טובים במתמטיקה ,אך בפועל הם מעריכים את
עצמם כפחות טובים ממה שהיו רוצים להיות .בשאלה זו
אין הבדלים בין הבנים לבין הבנות ,אבל יש הבדלים (לא
מובהקים) בין שכבות הגיל .נראה כי לתלמידי כיתה ו חשוב
מאוד להיות טובים במתמטיקה ,יותר מאשר לתלמידי
כיתה ד ,והפער בין התשובות לשאלה זו לבין התשובות
לשאלה הקודמת גדול מאוד בכיתה ו ,גם בקרב הבנים וגם
בקרב הבנות ,אך גדול יותר בקרב הבנות .מעניין להסתכל
על התפלגות התשובות לפי שכבת גיל ולפי מגדר ולראות
כי בכיתה ד לבנות חשוב יותר מאשר לבנים להיות טובות
במתמטיקה ,ואילו בכיתה ו התמונה הפוכה  -לבנים חשוב
יותר מאשר לבנות להיות טובים במתמטיקה.
בשאלה השלישית הממוצעים גבוהים אף יותר מאשר
בשאלה השנייה ,כלומר כולם היו רוצים להיות טובים
במתמטיקה הרבה יותר מאשר הם מעריכים את עצמם.
אין הבדלים בשאלה זו לא בין שכבות הגיל ולא בין הבנים
לבנות ,אבל בהתפלגות התשובות לפי שכבת גיל ולפי
מגדר ניתן לראות ,כמו בשאלה הקודמת ,כי בכיתה ד
הבנות רוצות להיות טובות יותר מאשר הבנים רוצים,
ואילו בכיתה ו הבנים רוצים להיות טובים יותר מאשר
הבנות רוצות.
טבלה  4מציגה את התפלגות תשובות התלמידים לפי
מגדר בשאלה הראשונה הבודקת את התפיסה העצמית
לגבי היכולת במתמטיקה .מהטבלה ניתן לראות כי פחות
בנות מאשר בנים בחרו בערך " "5המציין "טוב/ה מאוד"
במתמטיקה .בעוד שיותר בנות מאשר בנים בחרו בערך
" "3המציין "בינוני/ת".

טבלה  – 4התפלגות תשובות התלמידים
(באחוזים) לפי מגדר בתשובות לשאלה "עד
כמה את/ה טוב/ה במתמטיקה?"
5

4

3

2

1

טוב/ה טוב/ה בינוני/ת לא כל בכלל לא
כך טוב/ה טוב/ה
מאוד
בנים
()n=138

46

38

11

3

2

בנות
()n=141

30

39

25

3

3

לעומת זאת ,בשאלה השנייה נשאלו התלמידים עד כמה
חשוב להם להיות טובים במתמטיקה 72% .מהבנות
ציינו כי חשוב להן מאוד להיות טובות במתמטיקה ,כפי
שניתן לראות מהתפלגות התשובות בטבלה  ,5פער גדול
לעומת  30%מהבנות שהעידו על עצמן כי הן טובות מאוד
במתמטיקה.

טבלה  – 5התפלגות תשובות התלמידים
(באחוזים) לפי מגדר בשאלה "עד כמה
חשוב לך להיות טוב/ה במתמטיקה?"
5

4

3

חשוב חשוב די
חשוב
מאוד

2

1

לא כל בכלל לא
כך חשוב חשוב

בנים
()n=138

68

24

4

1

3

בנות
()n=141

72

15

8

1

4

נראה כי הבנות פחות מעריכות את עצמן מאשר הבנים
מעריכים את עצמם ,אבל הן חושבות כי חשוב להיות
טובים במתמטיקה .תפיסה זו של הערכה עצמית נמוכה
של הבנות באה לידי ביטוי גם בשאלה הרביעית (טבלה
 )3בה התבקשו התלמידים לקבוע כיצד לדעתם ימקם
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אותם המורה .ניתן לראות כי ישנם הבדלים הן בין שכבות
הגיל והן בין המגדרים .תלמידי כיתה ד חושבים כי המורה
ידרג אותם גבוה יותר מאשר תלמידי כיתה ו חושבים,
והבנים חושבים כי המורה ידרג אותם גבוה יותר מאשר
הבנות חושבות .בהתפלגות לפי שכבת גיל ומגדר ניתן
לראות כי ההבדלים בין המגדרים גדולים יותר בכיתה ד.
מהתשובות לשאלה  5בטבלה  3ניתן לראות כי בשתי
שכבות הגיל ובשני המגדרים התלמידים חושבים כי
ההורים מעריכים יותר את יכולותיהם במתמטיקה מאשר
המורים מעריכים אותן .ההבדלים בין שכבות הגיל חוזרים
על עצמם גם בשאלה זו  -גם כאן תלמידי כיתה ד חושבים
כי ההורים מעריכים את יכולותיהם יותר מאשר תלמידי
כיתה ו חושבים .כמו כן הבנות חושבות כי הערכת ההורים
שלהן נמוכה יותר מאשר הערכת הורי הבנים את בניהם.
בנוגע להערכת היכולות המתמטיות על-ידי החברים
לכיתה (שאלה  ,6טבלה  ,)3הממצאים מראים כי גם כאן
ישנם הבדלים בין שכבות הגיל ,ותלמידי כיתה ד חושבים
שחבריהם מעריכים אותם יותר מאשר תלמידי כיתה ו
חושבים .בשאלה זו לא נמצאו הבדלים מגדריים.

דיון ומסקנות
מחקר זה חשף את אמונותיהם של תלמידים בבית ספר
יסודי מכיתות ד ו-ו בנוגע למתמטיקה ,את תפיסתם
העצמית לגבי יכולותיהם במתמטיקה ואת תפיסתם
לגבי הערכת הסביבה – מורים ,הורים וחברים לכיתה ,את
יכולותיהם במתמטיקה.
מהמחקר עולה כי התפיסה העצמית של הבנות הן
בכיתה ד והן בכיתה ו לגבי יכולותיהן במתמטיקה נמוכה
( )3.91מאשר התפיסה העצמית של הבנים (.)4.27
עובדה זו באה לידי ביטוי גם בכך שהרבה פחות בנות
מאשר בנים בחרו לתאר את יכולותיהן במספר " "5המציין
"טובה מאוד במתמטיקה" .כמו כן ,הבנות חושבות כי
המורים וההורים ידרגו את יכולותיהן במתמטיקה נמוך
יותר מאשר חושבים הבנים (מורים  3.88 -הבנות לעומת
 4.13הבנים ,והורים  4.17 -הבנות לעומת  4.40הבנים).
בנוסף ,יותר בנות מאשר בנים קישרו את המתמטיקה
לחכמה בשאלת ה"חיה" .נראה כי הבנות חושבות כי
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צריך להיות חכם כדי לעסוק במתמטיקה ,אבל הן לא
בהכרח חושבות את עצמן לחכמות .ממצאים אלו דומים
לממצאים המתוארים בספרות המחקרית (Dentith,
 ,)2008; Preckel et al., 2008אך בעוד שבספרות רוב
המחקרים עוסקים בתלמידים בוגרים יותר ,במחקר זה
מצאנו כי התפיסה העצמית של הבנות בנוגע ליכולותיהן
במתמטיקה נמוכה מזו של הבנים כבר בבית הספר
היסודי .כלומר ,האמונות של הבנות לגבי יכולותיהן
במתמטיקה מתחילות להתגבש כבר בבית הספר היסודי
ולכן כבר בשלב זה יש לתת את הדעת לאופן שבו יש
להראות לבנות כי הן טובות במתמטיקה לא פחות
מהבנים .מעניין לציין שכאשר נשאלו התלמידים היכן
ימקמו אותם חבריהם לכיתה ,לא נמצא הבדל בין הבנות
( )3.97לבנים ( ,)3.98ונראה כי גם הבנים וגם הבנות
יודעים שחבריהם לכיתה מודעים ליכולותיהם האמתיות,
יכולות דומות של בנים ושל בנות.
עוד עולה מהמחקר כי התלמידים בשתי שכבות הגיל
חושבים כי חשוב מאוד ללמוד מתמטיקה ולהיות טובים
במתמטיקה ,דבר המצביע על החשיבות שמיוחסת
למקצוע המתמטיקה הן בבית הספר והן מחוצה לו.
בהשוואה בין שתי שכבות הגיל ניתן לראות כי לתלמידי
כיתה ו המתמטיקה חשובה יותר (חשוב ללמוד  -בכיתה
ד  4.46ובכיתה ו  ,4.71חשוב להיות טובים  -בכיתה ד
 4.45ובכיתה ו  ,)4.59 -וללא הבדלים בין הבנות לבנים.
ההבדלים בין החשיבות שמייחסים למקצוע המתמטיקה
בין תלמידי כיתה ו לבין תלמידי כיתה ד מצביעים על
חשיבות הגדולה יותר שמייחסים למקצוע תלמידי כיתה
ו ,כנראה לקראת הכניסה לחטיבת הביניים .העובדה
כי לא נמצאו הבדלים בין הבנים לבנות מצביעה על כך
שלמרות התפיסה העצמית הנמוכה יותר של הבנות
הן ,בדומה לבנים ,חושבות כי התחום חשוב וחשוב להן
להיות טובות במתמטיקה .הבדלים נוספים בין שכבות
הגיל נמצאו גם בתפיסת היכולת העצמית במתמטיקה
( 4.25בכיתה ד לעומת  3.94בכיתה ו) וגם לגבי תפיסת
התלמידים את האופן בו מעריכה הסביבה את יכולותיהם
במתמטיקה .תלמידי כיתה ד חשבו כי גם המורים ,גם
ההורים וגם חבריהם לכיתה ימקמו אותם גבוה יותר
מאשר חשבו תלמידי כיתה ו.

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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 קשור להנאה, מפתיע במידה מסוימת,ממצא נוסף
 היה צפוי כי תלמידים.מלימוד מקצוע המתמטיקה
בבית ספר יסודי יביעו הנאה רבה יותר מלימוד מקצוע
3.23- בכיתה ד ו3.35  מאשר ממוצע של,המתמטיקה
, ואף את השנאה למקצוע, את חוסר ההנאה.בכיתה ו
ניתן היה לראות אצל אותם תלמידים שהביעו רגשות
."שליליים כלפי המתמטיקה באמצעות שאלת ה"חיה
, כבר בבית הספר היסודי,נראה כי עבור חלק מהתלמידים
. רעה וקרה, מעצבנת, מציקה,המתמטיקה היא קשה
 כי באמצעותה,נראה כי שאלת ה"חיה" היא שאלה טובה
יכולים המורים לחשוף את המחשבות שעולות אצל
.התלמידים בנוגע למתמטיקה
.מחקר זה מצביע על כך שיש קשר בין מתמטיקה ומגדר
חשוב כי במסגרת ההכשרה להוראת המתמטיקה
בבית הספר היסודי ובמסגרת פיתוח מקצועי של מורים
למתמטיקה המלמדים בבית הספר היסודי יכללו תכנים
 למודעות.העוסקים בנושא של מתמטיקה ומגדר
המורים לנושא ולנקיטה בפעולות מתאימות כבר בבית
 תרומה משמעותית, ככל הנראה,הספר היסודי תהיה
לכך שיותר בנות תבחרנה ללמוד ולהיבחן בחמש יחידות
.מתמטיקה בחטיבה העליונה
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