
 הקשר בין פעילויות לימוד  

 בזמן תנועה של הגוף 

   לבין הישגים לימודיים

 

 ר אלה שובל"ד



קשיים במחקר הקשר בין תנועה  

 ללמידה

המחקרים לא הצליחו להוכיח עד כה קשר בין  
 :תנועה של הגוף לבין הישגים עקב

ציפייה מוגזמת להשיג הוכחה גורפת על הקשר . 1
 .בין תנועה ללמידה

קושי בבידוד המשתנים המרכיבים את הקשר  . 2
 .בין תנועה ללמידה

קושי באיסוף נתונים ביחס להתנהגות פרטים  . 3
זאת לאורך זמן ובדרך . בתוך תהליך קבוצתי

 .  עקבית המאפשרת מחקר כמותי



 

 יצירת מחקר המנסה 

  להתמודד עם המגבלות

  

על  תנועה מושכלתבדיקת ההשפעה של . 1

התנועה ממוקדת בנושא   –הלמידה העיונית 

 .הנלמד

 –בחירת משתנים בלתי תלויים מוגדרים .  2

 .פעילויות לימוד

  למעקב פרטני אחר ההתנהגותפיתוח טכניקה . 3

 .של הילדים לאורך זמן



 מפגש פיסי עם הסביבה הנלמדת. 1

 מספקת מידע ייחודי על התפיסה הקינסתטית

 כל אחד מאיברי   על מיקום, מיקום הגוף בסביבה

על שינויים במיקום הגוף כולו או חלק  , הגוף

 ,מאיבריו

 על גודלם של , לגוף על כובדם של חפצים ביחס 

   .חפצים ומיקומם ביחס לגוף

 

 



שמיעתית של -המחשה חזותית. 2

 התנועה

 .המחשה מדגימה עקרונות•

מעודדת דיון בין הלומדים על בסיס מה שעומד  •

 .לעיני כולם

כאשר לומד מדגים ניתן לראות אם הוא הבין  •

 .ולעודדו לתקן

המייחד המחשה בתנועה היא העובדה שמספר •

 .תפיסות מספקות מידע משלים המאפשר למידה



אינטראקציה חברתית לצורך  . 3

 לימוד
 

המידע מהתפיסה הקינסתטית והמשוב לנכונות 

 המידע

 :משתלבים בלימוד עמיתים

 . מצבי מלמד לומד. א 

 .קוגניטיבי-חברתי מצבי קונפליקט. ב 



 השתהות בפעילויות לימוד של תנועה. 4

 

השתהות מצביעה על שמירת הקשב לזמן ארוך  

 .ונותנת הזדמנות ללמידה

 

התנועה היא גירוי חיצוני המסייע לשמור על  

 . המוטיבציה ללמוד

    

 



 הצגת המחקר

 .מחקר שדה כמותי•

המורים המלמדים עברו השתלמות בהפעלת  •

 .תלמידים בתנועה בקבוצות קטנות

 10בגיאומטריה במהלך " זוויות"תלמידים למדו •

 .שיעורים

 .מבחן מקובל בנושא זוויות לפני הלימוד ואחריו•

מעקב בתצפיות מובנות אחר פעילויות לימוד •

 .ספציפיות של כל תלמיד באופן פרטני

 

 



 האוכלוסייה

 תלמידים   261

 .  בתי ספר 6של ' ו ג' כיתות ב 8מ 

 כיתות 5תלמידים מ  158קבוצת הניסוי כללה    

 כיתות 3תלמידים מ  103קבוצת הביקורת כללה 

 

בעיות בתצפית או כל מי (: 59)נשירות מהמחקר 

 .שנעדר מאחד המבחנים או מאחת התצפיות



 מטרות המחקר

למצוא קשר בין פעילויות לימוד בזמן תנועה של 

 .הגוף לבין הישגים לימודיים

 

תוך התמודדות עם הקשיים שעד היום לא אפשרו להוכיח 

 :את הקשר

תנועה  "השערות המחקר מתייחסות רק ל : צמצום ציפיות

 .כמובילה להישגים בתחום העיוני" מושכלת

על   בתצפית ישירהמעקב אחר פעילויות הלמידה 

 .ההתנהגות של הילדים



 השיטות הסטטיסטיות

 

מבחן  מידת השיפור בתוצאות המבחן נבדקה באמצעות 1.
   חוזרות עם משתנה בלתי תלוי מדידות

        (repeated measure with one nested variable.) 

עבור קבוצת הניסוי נבדקו הקורלציות של פעילויות הלימוד עם  .    2
מבחן  המגדר והערכת המורה באמצעות , ההישגים הלימודיים
 .קורלציה של פירסון

נבנה מודל סטטיסטי לבדיקת המשתנים   –ניתוח רב משתני .    3
הניתוח נעשה  .  המשפיעים על מידת השיפור במבחנים

בלוק ראשון  : רגרסיה רב משתנית בשיטת הבלוקיםבאמצעות 
בלוק שני  ; stepwiseנכנסו המשתנים הדמוגרפים בשיטת 

 .stepwiseנכנסו מדדי התצפיות בשיטת 

     



השואה בין קבוצת הניסוי   – 1השערה 

 לקבוצת הביקורת

 

קבוצת המחקר שבה התקיים לימוד  

בעזרת תנועה תגיע באופן מובהק  

להישגים גבוהים יותר בלימוד  

נושא מוגדר מקבוצת הביקורת  

 .שלמדה נושא זהה באופן מקובל

 



 השוואת נתוני הקבוצות

 

 

 

ניסוי  
 

 Pביקורת 

N 
 

158 103  

 77/81בנים/בנות * 
 

49/54 .854 

ממוצע  ** 
 הערכת מורה

3.80 ±1.2 3.6 ±1.1 .814 

 מבחן חי בריבוע*   

 למדגמים בלתי תלויים t-testמבחן ** 



ציון אחרי פחות ציון  ) ההבדל במידת השיפור

 בין הקבוצות (לפני

ביקורת ניסוי  
 

P 

ציון לפני 
 

39 ± 14 38 ± 15 .427 

 19 ± 56 17 ± 79ציון אחרי 
 

 .001 > 

 18±15 ±18.4 39.5שיפור בציון 
 

 .001 > 

 

 למדגמים בלתי תלויים t-testמבחן 



 ההבדל בין הקבוצות במידת השיפור

21
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התייחסות לפעילויות   - 2השערה 

 הלימוד  בקבוצת הניסוי

 

יימצא קשר חיובי בין פעילויות לימוד   
 .לבין השיפור בהישגים הלימודיים

ככל שלומד ישתמש במידה רבה יותר  
, בכל אחת מארבע פעולות הלימוד 

השיפור בהישגיו הלימודיים יהיה גבוה  
 .יותר



  פעילויות הלימוד

 מפורקות להתנהגויות שנצפו
 מפגש פיסי עם הסביבה הנלמדת  . 1

 .מגע בחפצים+ תנועה              

 שמיעתית של התנועה-המחשה חזותית. 2

 מביט          

   אינטראקציה חברתית לצורך לימוד. 3
 .מגע בחפצים עם אחר+ תנועה עם אחרים  -אינטראקציה תנועתית . א 

 .תנועה עם אחר+ תנועה של הפרט . ב 

 .מגע בחפצים אם אחרים+ מגע בחפץ של הפרט . ג 

 .תנועה ומגע של הפרט עם תנועה ומגע עם אחרים. ד 

 .קורא לאחרים, מקשיב, מדבר: אינטראקציה מילולית. ה           

 אינטראקציה תנועתית ומילולית. ו           

 

 השתהות בפעילויות לימוד של תנועה .  4
 נוכחות בכל התנהגויות הלימוד –חיובי . א         

 .מחוץ למשימה וממתין: ההתנהגויות שאינן למטרות למידה –שלילי . ב         

 



קשר חיובי בין פעילויות הלימוד של התלמיד 

 :לבין שיפור בהישגיו
 ככל שהתלמיד מרבה בפעילויות הלימוד כך הישגיו גבוהים יותר

הקשר לשיפור פעילויות הלימוד  
( rבהישגים  )

 )תנועה+מגע עם חפץ(מפגש פיסי עם הסביבה הנלמדת  1
 

.31 

 )תת+ממ(  חיבור מפגש פיסי ואינטראקציה תנועתיתא 2
 

.24 

 )ת+תת(  חיבור מפגש פיסי ואינטראקציה תנועתיתב 2
 

.52 

 )מ+ממ(  חיבור מפגש פיסי ואינטראקציה תנועתיתג 2
 

.28 

 )ת+מ+ תת+ממ(  חיבור מפגש פיסי ואינטראקציה תנועתיתד 2
 

.47 

 )ד+ק+ט(  עם חבראינטראקציה מילולית 3
 

.48 

  עם חברמילוליתאינטראקציה חיבור אינטראקציה תנועתית ו 4
)תת+ממ+ד+ק+ט ( 

 

.42 

 

  מבחן קורלציה של פירסון



 המשתנים המנבאים את הישגי התלמידים  

   (המשתנים המובהקים ברגרסיה לינארית רבת משתנים)

 שיפור בהישגים: משתנה תלוי

 ציון לפני, הערכת המורה, מגדר: 1משתנה בלתי תלוי בלוק 

  (פעילויות 7)רשימת פעילויות הלימוד בזמן תנועה : 2בלוק                            

 b betaמשתנה 
  38.- 52.-ציון לפני 

 29. 4.23הערכת המורה 
תנועה +  

תנועה עם אחר 
1.49 .25 

תנועה +  
מגע עם חפצים 

0.92 .20 

מדבר + מקשיב 
+ מביט 

0.92 .12 

 

p<.01   עבור כולם 



 מסקנות

לימוד בעזרת תנועה מביא להישגים גבוהים  . 1
 .יותר מהלימוד המקובל

פעילויות הלימוד המנבאות בצורה הטובה  . 2
 .  ביותר את הישגי התלמיד

 .  תנועה לבד ותנועה עם חבר–

 .תנועה ומגע בחפצים של הפרט–

 .מקשיב ומביט, מדבר–

כדאי להמשיך את כיוון המחקר הזה בנושאי  . 3
 .בגילים שונים, לימוד אחרים



 תודות

 תודה למכללה האקדמית בגבעת וושינגטון  

 .על התמיכה והמימון  -   ת"ולמכון מופ

 

      .על ניהול נבון ויעיל של המחקר - למירי שחף תודה

 

                                            .על העיבוד הסטטיסטי והייעוץ – מורג-ר נירה קורן"תודה לד

 

                                              - למפקחות אילנה ארליך ורונית מנקין תודה
 .על העזרה בגיוס המורים והכשרתם ועל  התמיכה לאורך הניסוי

 

 .לירית, ליאת, לאה, מיכל, עינת – תודה למורות הניסוי

 
    


