מורים
חוקרים

הכללת הייצוג הגרפי בהוראת הפיזיקה
קשיים של מורים ופרחי הוראה
טאהא מסאלחה ,המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל ,חיפה
יעקב תימור ,גמלאי המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים ,טכניון ,חיפה

מילות מפתח :גרפים בקינמטיקה ,מושגים מתמטיים ,מושגים פיזיקליים ,תהליכי למידה מדעיים.

תקציר
במאמר זה אנו מתארים מחקר שבו בדקנו את הידע המושגי של פרחי הוראת הפיזיקה הלומדים לתואר
ראשון (להלן קבוצת פרחי הוראה) ושל מורי פיזיקה הלומדים לתואר שני בחינוך מדעי (להלן קבוצת מורי
הפיזיקה) בנוגע להבנת גרפים בקינמטיקה .כמו כן בדקנו את הידע המושגי המתמטי ,המהווה בסיס לייצוג
תכנים פיזיקליים בקרב שתי הקבוצות ואת יכולתם לעשות בו שימוש באחת מצורות הייצוג המקובלות בפיזיקה
— צורת הייצוג הגרפי .מחקר זה נערך בהמשך למחקרים אחרים שנעשו בתחום (בגנו ואחרים ;2007 ,מסאלחה
& זועבי.)2014 ,

למידה לשם הבנה
כדי שתתקיים למידה לשם הבנה על הלומדים לדעת להגדיר מדעית ו/או לתאר בשפה המדעית שלהם את
התפיסה הייצוגית שלהם למושגי יסוד שעליהם הם אמורים לדון (וויסקי .)2004 ,אחד התוצרים המרכזיים
להבנה מעמיקה הוא היכולת ליישם את הידע המושגי הנרכש בתחומי דעת שונים ומגוונים .לשם כך חיברנו
שאלון של מושגים בסיסיים במתמטיקה ובפיזיקה הקשורים לייצוג גרפי ,והעברנו אותו למשתתפים במחקר
ביחד עם השאלון המתוקף בהבנת גרפים של .)1994( Beichner
אחד המאפיינים של מידת ההבנה בהליך הלמידה הוא היכולת של הלומדים ליישם לאורך זמן מושגים שלמדו
בעבר .בעיקר התפיסה הנכונה של מושגים מתמטיים לאורך זמן היא זו שמאפשרת ללומדים בהמשך דרכם
להבנות נדבכי ידע נוספים בפיזיקה ובכל תחום מדעי או הנדסי אחר .כך למשל ,בנייה של נדבכי ידע בפיזיקה
נסמכת במידה רבה על היכולת של הלומדים להתמודד עם קריאת גרפים ולהפיק את הידע הדרוש מתוכם,
לייצג בגרף את הנתונים המסודרים בטבלה ו/או לשרטט גרף ולהפיק ידע חדש ממנו .אולם תפיסה לא נכונה
של מושגי יסוד ו/או בסיס מושגי שאינו מובנה כראוי יכולים להקשות על בנייה של נדבכי ידע נוספים ו/או על
יישום נכון של הידע הנרכש בנדבכי ידע מגוונים.
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מטרת המחקר
החלק הראשון של המחקר בדק את היכולת של המשתתפים להגדיר מושגים בסיסיים הקשורים בנושא של
הייצוג הגרפי בקינמטיקה .רשימת המושגים כללה בין היתר את המושגים :גרף ,גרף קו ישר ,גרף כמותי ,גרף
איכותי ,שיפוע גרף ליניארי ,משתנה חופשי ומשתנה תלוי .אנו מניחים שהיכולת של הלומדים להגדיר מושגים
מדעיים בצורה טובה התואמת את משמעותם המדעית ,צריכה לעמוד בהלימה עם יכולת היישום שלהם.
חלקו השני של מחקר זה בדק את מידת ההבנה של המשתתפים בכל הנוגע לגרפים בקינמטיקה ומידת
היכולת של המשתתפים בהכללת הייצוג הגרפי בהוראת הפיזיקה .בדקנו בחלק זה את היכולת של המשתתפים
להתמודד בהצלחה עם שאלון מתוקף בקינמטיקה (  )1994 ,Beichnerובכלל זה את היכולת שלהם לקרוא
קריאה נכונה של גרפים ,לתת תיאור מדעי נכון לגרפים ולהציג פתרון נכון לשאלה העוסקת בגרפים.

שאלות המחקר
 .1מהם ההבדלים בין מורים ותיקים לפיזיקה (הלומדים לתואר שני בהוראת הפיזיקה) לבין פרחי הוראת
הפיזיקה הלומדים לתואר ראשון בהוראת הפיזיקה בנוגע ליכולת:
א .להגדיר נכונה מושגים בסיסיים הקשורים בנושא הייצוג הגרפי בקינמטיקה ולקשר את המושגים לידע
מושגי מתמטי.
ב .ליישם את הידע המושגי המתמטי על פתרון מוצלח של בעיות גרפיות בקינמטיקה.
 .2כיצד השפיעה על משתתפי המחקר ההתמודדות עם השאלון.
המשתתפים :השתתפו במחקר זה  42מורים לפיזיקה ,מתוכם:
● 15מורי פיזיקה בעלי ותק בהוראה הנע בין  5שנים לבין  18שנים בהוראת המדעים )(M = 10.8, SD = 5.2
והלומדים לקראת תואר שני בחינוך מדעי (  .).M . Edתנאי הקבלה לתואר שני בחינוך מדעי הוא ממוצע ציונים
של  80ומעלה.
● 27פרחי הוראת פיזיקה הלומדים לקראת תואר ראשון בהוראת המדעים (  .).B . Edשתי קבוצות המשתתפים
הם מהמגזר הערבי בגליל .לוח  1מתאר את התפלגותם של משתתפי המחקר לפי משתני הרקע שלהם.
לוח  - 1התפלגות המשתתפים במחקר לפי נתוני הרקע שלהם.
משתנה
גברים

N = 15
מורי פיזיקה

N = 27
פרחי הוראת פיזיקה

)67%( 9

)19%( 5

מגדר
נשים
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)33%( 6

)81%( 22

כלי המחקר
א .שאלון ידע מושגי  -בשאלון התבקשו המשתתפים להגדיר ו/או לתאר באופן מדעי אוסף של מושגים
בסיסיים בנושא הייצוג הגרפי בקינמטיקה (למשל :גרף ,גרף קו ישר ,גרף כמותי ,גרף איכותי) .המושגים
שנבחרו לקוחים מתכנית הלימודים של משרד החינוך בנושא פיזיקה ומתמטיקה .בבחירת המושגים
השתתפו שני מורי פיזיקה מומחים בתחום אשר קראו ובדקו ספרי לימוד במדעים של כיתות ח' ו-ט' וכן
מאמרים רלוונטיים לנושא .בתום תהליך זה נבחרו מושגים בסיסיים העשויים להוות אבני יסוד בהוראת
הקינמטיקה .כדי לקבוע מהי ההגדרה המדעית המקובלת* למושגים אלה ,נשלח שאלון זה ל 5 -מורים
מנוסים ומומחים בהוראת הפיזיקה והמתמטיקה .הגדרותיהם נדונו על-ידי שני המורים המומחים ובסופו
של תהליך זה נקבעה ההגדרה המתאימה .הגרסה הסופית של השאלון כללה  26מושגים בסיסיים במדע
(ראו נספח ,)1
ב .שאלון הבנת גרפים — זהו שאלון ) ,TUG — K (Test of Understanding Graphs — Kinematicsשחובר
על-ידי ביכנר (  .)Beichner, 1994השאלון תורגם לערבית ועבר תיקוף ע"י  5מורים מנוסים לפיזיקה .מורי
הפיזיקה בדקו את תוכן השאלון ואת תרגומו לערבית ,הערותיהם והארותיהם הובאו בחשבון בעת ניסוח
הגרסה הסופית של השאלון( ,באתר מורי הפיזיקה ניתן למצוא את הגרסה העברית של השאלון) .השאלון
כלל  21שאלות של גרפים בקינמטיקה.
ג .שאלון רפלקציה  -זהו שאלון שהוכן על-ידי החוקרים החתומים על מאמר זה במטרה לתת למשתתפים
משתי הקבוצות אפשרות לתאר במילים שלהם את המחשבות והרגשות שעלו בהם במהלך המענה על
שאלון הידע המושגי (ראו נספח .)2

מהלך המחקר
נערך מחקר פיילוט שמטרתו לבדוק את מידת הבהירות של שאלון הידע המושגי ולהעריך את הזמן הדרוש
כדי למלא אותו .שאלון הידע המושגי חולק ל 4-מורי פיזיקה ו 7-פרחי הוראת הפיזיקה .המשתתפים בפיילוט
התבקשו לתת הגדרה מדעית לכל אחד מהמושגים בשאלון המושגים וגם לרשום את הערותיהם לשאלון.
הערות אלו הובאו בחשבון בעת הכנת הגרסה הסופית של שאלון המושגים וקביעת פרק הזמן הרצוי למלא
אותו.
בשלב הבא חולקו שני השאלונים לקבוצת מורי הפיזיקה ולקבוצת פרחי הוראת הפיזיקה שלא השתתפו במחקר
הפיילוט .ראוי לציין ששתי הקבוצות ביקשו תוספת זמן כדי להתמודד עם שאלון המושגים מעבר לפרק הזמן
שהוקצב לכך.
במפגש הראשון שנערך לאחר חלוקת שני השאלונים ,חילקנו לשתי הקבוצות את שאלון הרפלקציה.

* רוב המושגים והגדרותיהם נמצאים בספרי הלימוד המאושרים ע"י האגף לתכניות לימוד במשרד החינוך.
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ניתוח כמותי של הישגי המשתתפים בשני השאלונים
הציונים בשני השאלונים נקבעו באופן בלתי תלוי ע"י שני מורים מובילים בהוראת הפיזיקה (בכל אחד מהשאלונים
היה הניקוד לכל הפריטים זהה) .ההפרש הממוצע בין ציוני ההערכהשל שני המעריכים היה פחות מ 10-נקודות.

הציון הסופי לכל שאלון נקבע ע"י ממוצע שתי ההערכות .לוח  2מציג את ממוצע הישגי המשתתפים בשאלון
הידע המושגי ובשאלון גרפים.
לוח  - 2ממוצע הישגיהם של המשתתפים בשני השאלונים וסטיות תקן.
משתתפים

N

ממוצע

סטיית תקן

מורים

15

67.3

7.6

פרחי הוראה

27

59.4

11.7

מורים

15

76.7

12.4

פרחי הוראה

27

63.9

9.6

ציון _ בשאלון ידע מושגי

ציון _ בשאלון הבנת גרפים

בהתבוננות בלוח  2אנחנו רואים את התופעות (או כל מושג מכליל אחר):
א .עבור כל אחת מקבוצות הנחקרים (מורים ופרחי ההוראה) ,הציון בשאלון הגרפים גבוה מהציון בשאלון
הידע המושגי.
ב .הציון של קבוצת המורים גבוה מהציון של קבוצת פרחי ההוראה בכל אחד משני השאלונים.
ניתוח איכותני של שאלון הרפלקציה של שתי קבוצות המשתתפים
לוח  3מציג קטגוריות-על וקטגוריות משנה ,שהתקבלו מניתוח שאלון הרפלקציה של משתתפי שתי הקבוצות
על המענה לשאלון הידע המושגי .שמות קטגוריות-העל נגזרו מתשובותיהם של המשתתפים.
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לוח  - 3קטגוריות-על וקטגוריות משנה (ניתוח גס ועדין) בניתוח ההתייחסויות של המשתתפים לשאלון
הרפלקציה.
קטגוריות-על
(ניתוח גס)

מבט על הלמידה שלי

קטגוריות המשנה
(ניתוח עדין)

אחוז מורי
הפיזיקה שנתנו
תשובה כזו

אחוז פרחי הוראת
הפיזיקה שנתנו
תשובה כזו

לא למדתי את ההגדרות בשום מקום ,צריך ללמוד
את המושגים מחדש ולבד

28

30

תחושה של רק אני לא יודע

38

31

השאלון גרם לחשיבה על מה שקורה בפועל
בתהליך למידת מדעים בגלל חוסר ידע שלי

37

42

אני חייב לשנות את הגישה שלי ללמידה

43

44

יודע את התשובה אבל לא יודע להמליל ,לא יודע
כיום כיצד ללמד אותם נכון לתלמידים

27

52

23

42

33

37

34

30

קשה לי להגדיר מושגים כי הם מופשטים

29

38

השתמשתי במושגים אבל אני לא יודע את
ההגדרה המדעית הנכונה ,מושגים זה דבר מובן
מאליו.

41

צריך לבדוק המשגה גם אצל המורים
מבט על ההוראה שלי הדרישה להגדיר מושגים הייתה בלתי צפויה ,פעם
ראשונה שנדרשים לתת הגדרות
חוסר הידע המושגי שלי יוצר תפיסות מוטעות אצל
תלמידי ,אני חייב לשנות את הגישה שלי להוראה

מבט על הגדרות
המושגים שלי

35

דיוק הגדרות לא חשוב אלא ביכולת בשימוש בהם

38

27

אני משתמש בנוסחה במקום הגדרה מילולית

43

46

הבקשה להגדיר מושגים יצרה אווירה מתוחה,
בלבול ,לחץ ,כעס

52

44

מהתבוננות בתוצאות המוצגות בלוח  3אנו לומדים שרבים מהמשתתפים לא ציפו שנבקש מהם להגדיר מושגים
בסיסיים .בקשה זו יצרה אווירה מתוחה מלווה בלחץ וכעס :מעל  40%מהם ציינו זאת במפורש .לשתי קבוצות
המשתתפים נדמה שמושגים הם דבר "מובן מאליו" ,כ 40% -מקבוצת פרחי הוראת המדעים טענו שהם כן
יודעים את התשובה ,אולם אין הם יודעים כיצד להביע זאת בכתב ,בעוד שכ 27% -בקרב קבוצת מורי הפיזיקה
טענו טענה זו** .מעל  20%מהמשתתפים משתי הקבוצות ציינו שהם לא למדו להגדיר מושגים אלו ,כשליש
המשתתפים הצהירו בפה מלא שהם חייבים ללמוד מחדש מושגים אלו ומושגים אחרים.
ממצאים מעניינים נוספים מלוח  .3כ 35% -מהמשתתפים משתי הקבוצות חשים שהם אינם מוכנים להוראה
בכיתה וצריכים ללמוד מחדש ,וכשליש מהמשתתפים משתי הקבוצות מבינים שהם אחראים לשגיאות בקרב
תלמידיהם.
** התשובה "אני יודע את התשובה אולם לא יודע כיצד לבטא אותה" מוכרת למורים ,אנו פוגשים אותה לעתים קרובות בקרב תלמידי בתיה"ס.
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דיון בתוצאות המחקר
ממצאי מחקר זה מצביעים ,להערכתנו ,על כך שלמרות ששתי קבוצות המשתתפים למדו בבית ספר על יסודי
את מושג הגרף ואת התכנים הנלווים ,כולל מושגי יסוד המרכיבים אותו ,הרי בקרב כ 30% -מהמשתתפים

במחקר התקיים תהליך של למידה טכנית בעיקר ,כפי שהיטיב לבטא זאת אחד המשתתפים" :הגדרות כאלה אני
לא למדתי — במפורש אני לא למדתי!".
הציפייה ממורי פיזיקה בחט"ב ,שהם בעלי ותק ממוצע של כ 11-שנה ,היא שליטה טובה יותר בידע שאותו הם
מלמדים .אין מצפים

לשמוע ביטויים כמו "למשל ,במושג גרף התלבטתי :זה שני צירים  y ,xאו ציור שמתאר תופעה".

לאור האמור לעיל (לוח  ,)2אנו רואים שגם מורי הפיזיקה הלומדים לתואר שני וגם פרחי הוראת הפיזיקה
הלומדים לתואר ראשון שהשתתפו במחקר זה ,מתקשים במתן הגדרות מדעיות של מושגים בסיסיים בנושא
הייצוג הגרפי בקינמטיקה המבוסס על ידע מושגי מתמטי (שאלת המחקר הראשונה) .כמו כן מצאנו שהן מורי
הפיזיקה הלומדים לתואר שני ,והן פרחי הוראת הפיזיקה הלומדים לתואר ראשון ,מתקשים ליישם את הידע
המושגי המתמטי בפתרון מוצלח של בעיות גרפיות בקינמטיקה (שאלת המחקר השנייה).
בבסיס כל הוראה/למידה עומדים מושגים ונלווים אליהם מושגי יסוד נוספים ,שהם ביחד בונים את גופי הידע
השונים של כל נושא אצל הלומדים (נוסבוים & יחיאלי ;1999 ,יחיאלי ;2004 ,מסאלחה .)2010 ,לאור הממצאים
כאן נראה שלשליש מהנחקרים אין הבסיס הנדרש להוראה משמעותית ,כפי שהעידו אחדים מהם:

"רבים מלמדים את המושג ואינם יודעים להגדיר מה הוא המושג במילים"" ,אם ההגדרות שלמדנו לא נכונות ,אז תהליך
הלמידה שלנו משולב עם הרבה טעויות ותפיסות שגויות"" ,הגדרות אני יודעת ,אבל לא בצורה המדעית שציפיתם מאתנו .למה
אתם נזכרתם רק עכשיו?"" ,על המורה לבוא מוכן עם ההגדרות הנכונות ולא לתת הגדרות על פי הבנתו הרגעית למושג".
על פניו נראה כי מורי פיזיקה מתייחסים להגדרת מושגים ולניתוח גרף כאל מובנים מאליהם .התוצאות של
מחקר זה מראות שההנחה ש"התלמיד כבר למד את זה ,לכן הוא יודע" אינה נכונה בחלק מהמקרים.

סיכום
ממצאי המחקר מדליקים אור אדום בפני העוסקים בתהליך ההכשרה של המורים ושל פרחי הוראת המדעים
בכלל והוראת הפיזיקה בפרט.
מחקר זה מעלה היבטים של ידע מושגי חסר של שתי קבוצות המשתתפים .ההשערה שלנו (הדורשת אישוש)
היא שהידע המושגי חסר לא רק במקצועות המדעיים אלא גם במקצועות אחרים.
לממצאי מחקר זה נודעת חשיבות בשדרוג תהליך הכשרת מורים בכלל והכשרת מורי הפיזיקה במיוחד,
שכן תוצאות המחקר מצביעות על קשייהן של שתי קבוצות המשתתפים בתפיסת מושגים מתמטיים ובישומם
בפיזיקה .מהשיחות שניהלנו עם עמיתים במכללות שונות להכשרת מורים מצטיירת תמונה דומה לזו שקיבלנו.
לאור האמור לעיל ,אנו ממליצים על הרחבת מחקר זה לפרחי הוראה ומורים במכללות אחרות וגם לתחומים
אחרים.

תודה לחנה ברגר ולירון להבי עלהארותיהם והערותיהם הענייניות
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ברכות ותודות לד"ר אסתר בגנו עם סיום תפקידך
כמנהלת המרכז הארצי של מורי הפיזיקה.

בשם מורי הפיזיקה אנו מוקירים לך תודה על שהשכלת,
במסירות אין קץ ,להקים ולטפח מרכז דינמי ועדכני השוקד על
הפיתוח והקידום המקצועי של כלל מורי הפיזיקה בארץ
מתוך נאמנות לתפיסה של "הלומד במרכז".
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נספח 1
בדיקת ידע מושגי "מתמטי" וידע מושגי בקינמטיקה
רשום את הגדרת המושגים הבאים :גרף ,גרף קו ישר ,גרף עקום ,גרף ליניארי עולה ,גרף כמותי ,גרף איכותי,
שיפוע גרף ליניארי ,משתנה חופשי ,משתנה תלוי ,העתק ,מרחק ,מהירות ,מהירות התחלתית ,מהירות קבועה,
מהירות ממוצעת ,תנועה במהירות קצובה ,תנועה במהירות גדלה ,תנועה במהירות קטנה ,מהירות רגעית,
תאוצה ,תאוצה קבועה ,משטח אופקי ,מישור משופע ,משטח חלק ,משטח מחוספס.

נספח 2
שאלות רפלקציה על בדיקת ידע מושגי "מתמטי" וידע מושגי בקינמטיקה

האם נפגשת עם המושגים לעיל בביה"ס ו/או בקורסים שונים? הסבר!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
האם קיבלת הגדרה לכל אחד מהמושגים? הסבר!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
האם היה חשוב לך לקבל הגדרה למושגים? מדוע?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
האם אתה חושב שנתת הגדרות נכונות למושגים לעיל? הסבר!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
האם היה לך קשה/קל? נא לציין את המושגים שבהם מצאת קושי להגדרה.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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כיצד אתה מתאר את האווירה בכיתה? מדוע?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
מה למדת מהתהליך?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

בשם קהילת מורי הפיזיקה ,אנחנו שמחים לברך את פרופ' בת-שבע אלון על זכייתה
בפרס א.מ.ת לשנת  2015בקטגוריה של מדעי החברה,בתחום החינוך וקידום החינוך.
מנימוקי חבר השופטים“ :פרס א.מ.ת .מוענק לפרופ' בת־שבע אלון על עבודתה
פורצת הדרך בפיתוח החינוך המדעי ומדע הלמידה ,בטיפוח מורים למדעים ובהעצמת
תלמידים מעורבים”.
אנו מצטרפים לדברי השופטים וחשים גאווה רבה על ההוקרה בה זכתה בת-שבע
ועל ההכרה בתרומתה להוראת הפיזיקה ולמורי הפיזיקה.
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