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 מבוא
 

של ודרכי הלמידה , שלה בכיתה העבודה לגבי דרכימורי שעורכי חקר ממחקר פעולה מתמקד ב

המטרה העיקרית במחקר פעולה היא לא ליצור יידע   (Feldman & Minstrel, 2000).תלמידיה

מחקר פעולה כתהלי נית לתאר . (Feldman, 1996) אלא לשפר ולשנות את הנעשה בכיתה, חדש

יישו של שינויי ושיפור העבודה , ובעצ. )רפלקציה(שיקו תצפית ו, יישו, תכנו: הכולל, מעגלי

כל מעגל במחקר פעולה חוזר על עצמו וכל המעגלי יחד יוצרי תהלי . מעגליכיתה הינו תהלי  ב

 . –Skerritt, 1996)   (Kemmis & Mctaggart, 1988; O’Hanlon, 1996; Zuberספירלי 
התהלי המעגלי מאפשר למורי ולחוקרי להערי את העבודה בכיתה הדורשת תהלי של שיפור 

.(Towns, Kreke & Fields, 2000)  לואיס ומו)Lewis & Munn, 1987(, הצביעו על שלוש סיבות 

 :עיקריות לביצוע מחקר על ידי מורי

  .אפשרות לנסות ולהערי את המתרחש בכיתה .1

  .אפשרות להשפיע בכיוו של התפתחויות חדשות .2

 . אפשרות להערי מה כבר נעשה .3

 
מורות את התפישות השגויות של תלמידי  שתי חקרו שבו ,רועיאבמאמר זה אנו מציגי חקר 

ל מחקר במסגרת סדנא שה עשו זאת  .חומרי יונישל בנושא מוליכות חשמלית של מתכות ו

נה בתי ספר שוני רות לכימיה משמועשר מובסדנא השתתפו .  לאור שנת הלימודיפעולה

התוכנית . ו את המוריאשר הדריכ,  מהמחלקה להוראת המדעישני אנשי צוותו, במרכז האר

 .  מקצוע הכימיה לקד את ההוראה והלמידה שלהייתה ה תמטרו, ארכה שנה

 
 : היוהסדנאשל מטרות ה

 .תמיכה למורי החוקרי המבצעי מחקר פעולהלספק  •

 .צועית של מורי כימיהה מקילעודד יצירה של קהיל •

 .רי נוספי בבית ספרשיבצעו מחקר פעולה ע מו, ליצור קבוצה מובילה של מורי כימיה •
 : יתהי ה,אותה נתאר במאמר זהשאלת המחקר שנבחרה על ידי שתי משתתפות מהסדנא ו

של  הולכה חשמלית של מתכות ויות של תלמידי הלומדי את הנושאמה התפיסות השגו

 ? להתמודד עמניתוכיצד , חומרי יוני

 
 מהל המחקר

 בהוראת הכימיה שניעשר ותק של  היהמורות ל. ב"יא ו"י', בכיתות יהמשתתפות בסדנא לימדו 

השתתפו בסדנאות ארוכות טווח להתמקצעות מורי ויצירה של ה , כמו כ. בבית הספר התיכו

לאור , ה נפגשו פע בחודש לפגישה שאורכה ארבע שעות. קהילה מקצועית של מורי מובילי



כו ודנו ע המשתתפות בשלבי השוני  הסדנא הדרימנחי. פה תקופה של שלושי שבועותתקו

 :מחקר פעולההשיטות של כיתתי המבוסס על המחקר השל 
 הגדרת הבעיה ושאלת המחקר . 1
 תכנו המחקר ופיתוח של כלי מחקר. 2
   וניתוחאיסו הנתוני. 3
 יישו . 4
   וניתוחאיסו הנתוני. 5
 שיקוהערכה ו. 6

 
 . השלבי השוני מוצגי בתרשי הבא

 
 

 השלבי השוני של מחקר פעולה: 1תרשי 
 
 

בעיקר ו, בחטיבת הביניי של תלמידיה מוקדות מהידע הי המורות מוטרדשתזמ רב היו 

ה .  שלה ההוראהדרכי ה החליטו לבצע שינוי ב,לכ. חשמליתההולכה של המהבנת את הנושא 

ואנימציות , ת מחשב לימודיותתוכנו, סרטי וידאו ושקפי, שילבו הוראה באמצעות מודלי

הכלי כללו . ד של תלמידיהמוק הידע הלהערכת כלי חיברוה , לכבנוס . ממוחשבות

 . שגי לאחר סיו תהלי ההוראהיומבח ה) לפני ואחרי תהלי ההוראה(ראיונות 
  ראיונות .1

  לבדוק במטרה, המורות השתמשו בראיונות חצי מובני שהתבססו על שאלונות קוגנטיביות

במהל הראיונות המורות הציגו בפני התלמידי מודל של מעגל . את הבנת התלמידי

 .חשמלי
 מבח הישגי .2

התלמידי התבקשו להסביר את . שגיי הוערכו באמצעות מבח הדרכי ההוראה החדשי

 . תשובותיה
 

  הנתוניוניתוחממצאי 
 :אנליזה של הראיונות המקדימי חשפה תפישות שגויות אופייניות

 "צבר של חלקיקי"המושג ההבנה של  .1

איסו הנתוני. 3 תכנו. 2
 וניתוח

 יישו. 4

הערכה . 6
 ושיקו

הגדרת הבעיה . 1
 ושאלת המחקר

איסו הנתוני. 5
 יתוחונ



 המיקרוסקופיהשילוב של העול המקרוסקופי ע העול  .2
 העובדה שמוליכי הזר בתמיסה יונית ה אלקטרוני .3
 העובדה שכל חומר הבנוי ממתכת יכול להולי חשמל .4

 
 של גי והניתוחשיבהתבסס על תוצאות מבח ההקר התבססו המסקנות שהסיקו המורי מהמח

 :)השינוי בדרכי ההוראהראיונות שבוצעו לאחר (הראיונות החוזרי 
רוב התלמידי היו מסוגלי להבחי בי הולכה חשמלית של מתכות והולכה חשמלית של  .1

 . תמיסות יוניות ובי התכונות של נחושת כמתכת ונחושת כלורית כתמיסה יונית
 .קרוסקופי והעול המיקרוסקופילהסביר את הקשר בי העול המ התלמידי ידעו אי  .2
יותר תלמידי השתמשו במודלי בזמ השיעור והיו מסוגלי להסביר תופעות במונחי של  .3

 .העול המיקרוסקופימבנה החומר ו
 

 תוצאות ומשמעות המחקר
אמצעי להתפתחות מקצועית של  מהווה מחקר פעולה אנו יכולי לסכ כי,  על ניסיוננובהתבסס

את שאלת המחקר באופ יעיל  שהמורי יכולי להגדיר או לתרו  ,מתבטא בכהדבר  .מורי

  (Loucks-Horsley, Hewson,  Love & Stiles, 1998).ביותר
ה .  על עבודת ושיתפו את עמיתיה בעבודתשיקוביצעו , משתתפי הסדנא עבדו כצוות

דשי לביקורת עצמית על עבודת והיו מסוגלי לשפר ולקד את עבודת קיבלו כלי ח

חיזק את יכולת לעבוד כצוות בבית הספר ועודד את שיתו , יותר מכ ניסיו זה. המקצועית

 .הפעולה ע מורי אחרי שהשתתפו בסדנא
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