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-המחקרכלי

תלמידים

Productive Academic Vocabulary

Test- PAVT

אוצר מילים אקדמי פרודוקטיבי

Receptive Academic Vocabulary

Test- RAVT

רצפטיביאוצר מילים אקדמי 

Academic Reading Comprehension

Test-ARCT

עיונילטקסטנקראהבנתמבחן

שאלון דימוי עצמי בקריאה

Reading Self-Concept Scale 

(Chapman & Tunmer, 1995)

כיול עצמי
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תוצאות הפיילוט

d’ p t
אחרי לפני

SD M SD M

.68 .00 -5.49*** 13.33 77.26 15.93 65.75 RAVT

.58 .00 -4.65*** 16.91 76.69 19.21 64.19 PAVT

1.27 .00 -10.23*** 10.23 84.37 16.57 65.16 ARCT

של ההישגים במבחן אוצר מילים   tסטיות תקן וערכי , ממוצעים: לוח

אוצר מילים אקדמי פרודוקטיבי ובמבחן הבנת הנקרא  , רצפטיביאקדמי 

((N = 65לפני ואחרי ההתערבות בקרב ככל המדגם 
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תוצאות הפיילוט

אפקטים לטווח ארוך  

:התלמידים חולקו לשתי קבוצות

 High Reading Comprehension)יכולת גבוהה של הבנת הנקרא 

Ability (HRC

 Low Reading Comprehension)יכולת נמוכה של הבנת הנקרא 
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תוצאות  

אוצרבמבחניההישגיםשלFוערכיתקןסטיות,ממוצעים.לוחהמחקר

פעולהשיתוף)לקבוצהשייכותפיעלהנקראהבנתומבחןמילים

המדידהוזמן(ביקורת\חלקי\מלא
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תוצאות  

המחקר

עבורהשונותניתוחוערכיהתקןסטיות,ממוצעים.לוח
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ההישגיםשלFוערכיתקןסטיות,ממוצעים.לוח
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47.78 47.52
45.67

51.47

61.55

49.79

59.41

62.75

48.7647.58

58.25

51.25

55.11

73.36

60.27
58.06

74.31

57.3

20

30

40

50

60

70

80

בדואי דרוזי ערבי בדואי דרוזי ערבי בדואי דרוזי ערבי

PAVTמבחן  RAVTמבחן  ARCTמבחן 

ם
גי

ש
הי

לפני אחרי

מיליםאוצרבמבחניהתלמידיםהישגישלהתקןושגיאותממוצעים.תרשים

ניסויקבוצת–המדידהוזמןלחברהשייכותפיעלהנקראהבנתומבחן



!המורה:תוצאות המחקר 

משולשלתכניתבהתאםההוראהוארגוןהתכנוןבגורםהתצפיותשלושתביןהבדלים-תצפית

:הזהב

המעורבתהלמידהעקרונותלפיוארגונוהשיעורניהול-ראשוןרכיב

מעורביםהוראהבמודליושימושאקדמימיליםאוצרלקידוםהתכניתלמטרותנאמנות-שנירכיב
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תוצאות המחקר

למידה והערכה, הבדלים בין שלושת התצפיות בגורם דרכי הוראה-תצפית

עם התלמידיםדפרנציאליתעבודה , שימוש במגוון שיטות ואמצעים-1רכיב 

קישור לידע קודם שנלמד\פיתוח חשיבה מסדר גבוה תוך כדי השיעור-2רכיב 

משוב והערכה במהלך השיעור-3רכיב 

שימוש בטכנולוגיות תקשוב-4רכיב 

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

1תצפית  2תצפית  3תצפית 

ת
יו

ח
מ

מו
ה

ת 
יד

מ

1רכיב  2רכיב  3רכיב  4רכיב 

דרכיגורםשלהתקןושגיאותממוצעים.תרשים

התצפיתמספרפיעלוהערכהלמידה,ההוראה

בגורםהשוניםוהרכיבים



תוצאות המחקר

הבדלים בין שלושת התצפיות בגורם תחום הדעת-תצפית

"שפה ערבית"בקיאות בתחום הדעת -1רכיב 

הכרת תכנית הלימודים לשפה ערבית ותכנית ההתערבות-2רכיב 

שימוש בשפה מקצועית אקדמית-3רכיב 

התייחסות לקשיים אופייניים שמראים תלמידים בגיל זה-4רכיב 
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תוצאות המחקר

הבדלים בין שלושת התצפיות בגורם קשרי גומלין ואקלים כיתתי-תצפית

עידוד התערבות והשתתפות פעילה של התלמידים-1רכיב 

(חזות הכיתה וארגונה לסביבת לימודים מפעילה: כגון)סביבה פיזית -2רכיב 

.פיתוח אווירה מכוונת והתנסות פעילה בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורה-3רכיב 

התרשמות מתגובות התלמידים הנלמד ומעבודה בסביבה דיגיטלית-4רכיב 
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הישגי,התוכניתאפקטיביותתפיסתשלתקןוסטיותממוצעים.לוח

לצרכיבמחשבבשימושלידעההתערבותתוכניתותרומתבתוכניתהמורים

n)בזמןכתלותהוראה = 25, df = 24)

נצפה כי  , לפי הממוצעים

העמדות של המורים מאוד  

חיוביות גם בתחילת השנה  

.  וגם בסוף השנה

(דרגות5בעל ליקרטסולם )

השאלותלשלושתהמוריםתשובותשלוטווחתקןסטיות,ממוצעים.לוח

ההתערבותלתוכניתבאשרההתערבותלאחר

המוריםשלחיוביתתפיסה

ההתערבותתכניתאת

הלימודיםלתכניתוהתאמתה

(דרגות5מתוך4)

שאלון  /ראיון

מורה  



תוצאות המחקר

ההתערבותלאחרהשאלותלשתיהמוריםתשובותשלוטווחתקןסטיות,ממוצעים.לוח

המוריםלהישגיבאשר

תמורותעלמדווחיםהמורים

העבודהבמהלךשרכשואישיות

בתכנית



תוצאות המחקר

לאחרהשאלותלשבעתהמוריםתשובותשלוטווחתקןסטיות,ממוצעים.לוח

לתלמידיםההתערבותלתרומתבאשרההתערבות

תרומותעלמדווחיםהמורים

הישגיעלהתכניתשלחיוביות

.תלמידיהם



תוצאות המחקר

לאחרהשאלותלששתהמוריםתשובותשלוטווחתקןסטיות,ממוצעים.לוח

Blended)מעורבתללמידהבאשרההתערבות learning)

אתרואיםהמורים

הייחודיתהתרומה

במסגרתלהוראהשיש

הביעואךמעורבת

יותרפחותהמידה

לגביהסכמהשל

במסגרתללמדרצונם

.כזאת



תוצאות המחקר

,התוכניתבתפיסתהשיפורמידת,השיעורבמערךהשיפורמידתלניבויהמורהמאפייניתרומת

מעורבתלמידהמסגרתכלפיהמוריםועמדותההתערבותלאחרהתוכניתשלתרומתהתפיסת

השיפורמידת,השיעורבמערךהשיפורמידתעבוררגרסיותממצאי.לוח

ועמדותההתערבותלאחרהתוכניתשלתרומתהתפיסת,התוכניתבתפיסת

המוריםמאפייניפיעלמעורבתלמידהכלפיהמורים

מהשונות38%

השיפורבמידת

השיעורבמערך

למידתקשורים

הפעולהשיתוף

לניסיוןוכן

המורהשל

.הוראהבדרכי

השיפורמידת

השיעורבמערך

ככלעולה

שיתףשהמורה

עםפעולהיותר

והינוהתכנית

ניסיוןבעל

יותררבקודם

סביבתעם

.מעורבתלמידה



דיון

תהליך בשלות

קבוצת מחקר

קבוצת ביקורת

יותרגדולהשיפוראפקטכיניכר

הניסויבקבוצתהתלמידיםבקרב

.הביקורתלעומת

דיווח על השיגים נמוכים במבחנים  << אפקט הבשלות אינו מספיק

ארציים ובינלאומיים

טיפול בקבוצות -צורך בהתערבות

שונות של תלמידים בכיתה



דיון בתוצאות המחקר

על מנת  -התאמת גישות ההוראה בחברה הערבית

:לתת מענה

אקונומיים בין דוברי השפה  -הבדלים סוציו

,  הערבית לבין דוברי השפה העברית

מאפייני השפה הערבית,

  הבדלים בין החברות הערביות השונות

החברה הדרוזית  , החברה הערבית הכללית)

,  (והחברה הבדואית

  הבדלים בין התלמידים כשלעצמם

הנוכחיבמחקרהמוצעתההתערבותתכנית

:ראו)הערביתהאוכלוסייהלצרכימותאמת

;2015,ואושלטייןול'מח;2017,ול'מח

Makhoul, Olshtain Sabah, & Copti-Mshael,

החדשנותביןמהשילובכתוצאהוזאת(2018

מודלילביןהאקדמיתהאוריינותבתחוםהמוצעת

.מעורבתלמידה-הוראה



עוד צעד פנימה-דיון

שללשוניים-אקונומיים-החברתייםהמאפיינים

הישגיעלספציפיבאופןמשפיעיםהערביתהחברה

.הבינייםבחטיבותהתלמידים

גודל  

הכיתה
משאבים

נשירה
,  סעד-אבו)

2013)

גודל  

בית  

הספר

2011, גולדברג-בירן ופרידמן, רקח-אדי

-חברה ערבית

כללית

חברה בדואית

חברה דרוזית



דיון

תכנית ההתערבות

נותנת מענה

שונות בין  

תלמידים

למידה 
-אישית
מחשב

קבוצות 
קטנות

למידה 
פרונטא

-לית
מורה

מערךאתהמשניםמורים?איך זה קרה

לצרכיבהתאםשלהםההוראה

ומאפייניהםהתלמידים

הבנייתתהליךעלמשפיעים

,Tomlison)חדשידע

2003).



באופןפעולהששיתפומוריםעםשלמדוהתלמידים

לקבוצתביחסביצועיהםאתיותרהרבהשיפרומלא

הפעולהשיתוףבעליהמוריםעםשלמדוהתלמידים

.החלקי

,הלמידהבתהליךחשובמאודתפקידישלמורים

שיכולההאטמוספירהאתליצוראמוריםהםשכן

יעיליםממוריםשמצופהכך,התלמידיםאתלהפעיל

שתהפוךכךהכיתתיתהסביבהאתולנהללארגן

שלהמעורבותאתשתמקסםיעילהלמידהלסביבת

Creemers)בנלמדהתלמידים & Reezigt, 1996;

Kyriakides, 2008).

שלהפעולהשיתוףמידת

תפיסתעלמשפיעההמורים

התכניתכלפיתלמידיהם

.וחלקיה

שיתפושמוריהםתלמידים

כידיווחומלאבאופןפעולה

למידהבסביבתללמודמעדיפים

לתלמידיםביחסמעורבת

מוריהםשלהפעולהששיתוף

המחקריתהספרות.חלקיהיה

ביןקשרקייםכימלמדת

לביןמוריםשלמעורבות

,Sonnentag)שחיקה 2017).

דיון



התקדמותעלמצביעיםהמחקרשלהממצאים

תכניתאתלהעבירהמוריםשלביכולתם

אישיותבתמורותהתקדמותעםיחדההתערבות

ההתערבותתכניתלהעברתמעברכמוריםשלהם

,שוניםמתחומיםמוריםעםפעולהשיתוף)

.(...,אחריםבשיעוריםבמחשבשימוש

השימושאפקטיביות

דיגיטליותבטכנולוגיות

למידה-הוראהבתהליכי

התקדמות  

תלמידים  

במספר  

תחומים

שילוב  

תהליכי  

-הוראה

למידה  

חדשים

Bilbao-Osario & Pedro, 2009

דיון



תפיסת המורים את התועלת של  

ההוראה בסביבה דיגיטלית  

משפיעה על שילוב  

טכנולוגיות חדשות

(Inan & Lowther, 2010; Knezek, 
Christensen, Fluke, 2003)

אמונה כי בעזרת השימוש  

בטכנולוגיות דיגיטליות  

משפרים את הלמידה של  

התלמיד ובכך את הישגיו  

(Petko, 2012.)

מורים  

בעלי  

שיתוף  

פעולה  

חלקי

מראים  

פחות  

התלהבות  

מהתכנית

תופסים  

את  

השימוש  

בטכנולוג

יה כגורם  

מעיק

דיון

איך מורה מחליט להשתמש בטכנולוגיה  

?או לא



الموادتقدمانتستطيعألّنكأفضلكانالوجاهيالصففي"

ألخرىمرةمنإيضاحوسيلةاستخداممنيمنعوالأوضحبشكل

".دائمبشكلليسلكن

אתלהציגיכולאתהכיטוביותרהיההפרונטאליבכיתה"

הבהרהבאמצעיבשימושפסולאין,ברורהיותרבצורההחומרים

."מתמידבאופןלאאךלאחרתמפעם

דוגמאות מראיונות מורים ששיתפו פעולה באופן חלקי

ראייהאי

התרומהשל

מחשבשל

בתהליכי

-הוראה

למידה

"تذمر الطالب وان بعض المواضيع ال تمت لهم بصّلة"

"  התלמידים קיטרו וחלק מהנושאים אינם קשורים אליהם"

(הכוונה לנושאי היחידות והטקסטים)

ייחוסמוקד

חיצוני

"ما في انترنت"

..."אין אינטרנט"

ייחוסמוקד

חיצוני



פתרונות של מורים ששיתפו פעולה לבעיות או אילוצים  ... אני יכול כי אני מוכשר

שצצו במהלך ההפעלה של התכנית

פתרוןבעיה

.הצורךבעתמקרןבעזרתועבדההיחידותאתהדפיסההמורהואינטרנטתקשורתבעיות

.בביתבמחשביםהמשימותאתהשלימוהתלמידים

.מקלדותשבע,האישימכספה,קנתההמורהבמקלדותחוסר

חדראתפינהלאהמנהל

בכלהערביתשיעורילאורךהמחשבים

.השבוע

2-3להלתתוהסכים,המנהלעםומתןמשאניהלההמורה

.מקרןבעזרתבכיתהוהיתרהמחשביםבחדרערביתשפהשיעורי

לקבלתולעירייההתלמידיםלהוריפנההספרבית:1פתרוןמחשביםמספיקאין

.תרומות

עבוררקמההוריםומחשביםאייפדיםגייסוהמורים:2פתרון

.לבעליהםהוחזרוהמכשיריםהיוםובסוף,השיעור

אשרפתרון,אחדמחשבעלעבדותלמידיםשניכל:3פתרון

.עמיתיםלמידתגםאפשר

למורותהבטיחהמנהל,הספרבביתהתוכניתהצלחתאחריראוימחשביםחדראין

שעבדולאחר,שעברההלימודיםבשנתחדשמחשביםחדרלקבל

.מאולתרבחדרהשנה



מסקנות

תכנית ההתערבות הצליחה לקדם את התלמידים

מידת שיתוף הפעולה של המורים קריטית ללמידה

התכנית הצליחה להנחיל דפוסי ושיטות הוראה  

חדשניים למורים

הושגו גם  , בנוסף לתמורות הלימודיות של התכנית

תמורות בינאישיות


