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גישה קוגניטיבית־התנהגותית
יורמ גרינשטיינ
תקציר
לׇ גגמגכ ׄ ׆לב גםגזמ גכם זא אגׇמ מב ׄח זא לׄמ.
גׄגל  זוכ ׅגׄטהב םא לׇ גגמגכ גלׄמ גמגכ ׅ׆לגב א.
גךזמ גם׆ ׇם םא לׇ  זא ט ׆ם כ׆הׅמ־מה׆ממ ,גׄטםלמ
ׅה ׅ מל םא מטזמ לׇ .ׅגׄגל הוכלב גכלב זׇהב גמג ׇג
גמ וכלב ׅהאׄגב זא ם׆ב גכלב זוכב ׅוׅמ ,ׅגׄטהב ׅ׆לגב
כםלב אלׇ גגמגכ גלׄמ .גך׆מ ׇל מגׇׇמ םגלמד אטמ
לׇ  ׅכלׅ מאגׇב ׅכלׅ גמםלב אלׄ.

מילות מפתח :לׇמ גמגכ; גםׅמ םאאמ; גהזמ; מה׆מ
גל׆זמ; גו׆אמ זךגמ

הקדמה
מב גמגכ גךׅ כם גםגזמ אטה מאגׇב לׅב ׄח אטה גלב.
גאׇׅ כםב כםלב אׅה אםׅ גמגמ ׆ב ׆לגב ל׆םב גכםב זא
אגׇ לׄ םא גכךז .הםׄ לׇ גגמגכ הכל  אגזא ג־20
םה .ׅגׄגל גםהמ  1996גמׄלמ טו ךגל ׄמ גׄטה מטז ,׆לגב
םהב כםלב ׄא ,ׅגׇ ׆לג לׄ אגׇ ,גאךמ אטא גמ
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מגכׇמ ׇׅל לׄ )ךגל .(1996 ,ׅגׄגל  ׄך׆ זׇהב ׅמב ׄךז
גם׆ ׇם םא לׇ גהכׇמ גׅ כ׆הׅמ־מה׆ממ.

רקע תאורטי
חרדת מתמטיקה מהי?
כלב םהב הו א׆ׇל ׄמ גמ לׇמ גמגכ ,ׇׅאב ׅד ׆ׇלמ
הב ׇׅל אא .םללמ וג לׅ זא ׆ׇל ׄמ :לׇ גגמגכ ׄ
מ׆ׅ ל׆םמ םאאמ אגךׅ םגזלׅב ׅ גוטלב ,םׅב ׅזמ םׅהמ.
מ׆ׅ ל׆םמ םאאמ  גׅא אכם ׅמגׇׇמ זב גךׅ אלׇ ׅם׆ב
ׅמב .אלׇ גגמגכ גׄטהב םהב ,ׄ א אמׅׄ ׅגׇמ םהמ
םא גל ,גמוא כא זׇ אךט ל׆םמ כם .לׇ  א אטז ׅזמ
םזל ׄ ׅה ׅגמגכ ,םׇׄב הׇלם אםׅ ׄמ וב מםל ׄ זׇח,
ׄ םזא אהא ׄמ  טההוב .לׇמ גמגכ א אאׇ ׆ב םם
גמגׇׇמ זב גמגכ ,לׇ ׅגׅך אאגׇ מב  ,ואׇ מםמ
מוא ׅגט׆ם זב מב ,גהזמ גאגׇמ גכךזמ כםלב אגמגכׄ .ח
םׄד גמׄב ׆ׅ ׅד לׇמ גמגכ אלׇמ ׄלמ ,אגםא לׇמ גׅד ,ם
ׅהד טט גוגמ .גכלב לׅב גלׄב  לׇ גגמגכ זא א
םגל גלׅ מל ,אׄ מגׇ ׄ גמׅׄמ ׅםלב גמגב ׅווב ׆ד
ׅל ,טא םאט ׄגמ םא זׇׅמ םׅהמ גלד )& Ashcraft
.(Moore, 2009; Beilock & Maloney, 2015; Harari, Vukovic & Bailey, 2013
לׇ גגמגכ ׄ מטז ם הטך ׅכלׅ מאגׇב .ׅגכל ט )(PISA
ׇ םאם גׅה ־ 15זא מםמ ול ׄהב זךׅהמ ׅזמ םב טמלב
ׅזמ םׅהמ ׅםזל ׅמ ,־ 60%ׇ זא םם גםאד כם ׅמטכׇ
ׅםזל גמגכ ׅמ ) .(Chang & Beilock, 2016לׇ  א אטז
ׅל ׅממ הגמ )ׅ'-׆'( ,ׅל ׄ ׄ גמכםלמ אם׆ב הגב )Beilock
 .(& Willingham, 2014לׇמ גמגכ ג׆ז אםׄ ׅממ '-' .ׅׄלךמ
ׅלמ ־ 20%גׄאו גׇב זא לׇ גםגזממ גגמגכ )Ahmed,
 .(Minnaert, Kuyper, & van der Werf, 2012לכ  7%גׄגלכׄב כםל גכךז
 זב  ׅמ! ׅכלׅ אגׇב ׅגוׇמ ׄכׇגב ׅׄלךמ ׅלמ25% ,
גאגׇב ׅגאאמ טלמ ־ 80%גאגׇב ׅגאאמ ךׅלמ גט׆הב
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לׇ ׅההמ זׇ כם גגמגכ ) .(Beilock & Willingham, 2014ם ׇׅא
ג׆ׇל ׅללב זכׅב ׅהםׄ ,םד ׅהמ גׇמ זא לׇ  ׅגכלב לׅב מל.
ׅגכלב זוכב ׇׅג גמ הגךׄ  ׄךא ׄהםב זב לׇ ׆ׅ
גגמגכ  ׄל׆ד ג טזאמ ׇגב אׄא םהגךׄ ׅכלׅ וׅאב
גטלזמ לׇ ׄלמ ,זב לׇ ׅטזאמ גמ וטךטמ אלׇ  ׅׄל
זׇׅ םׅה ) .(Buckley, Reid, Goos, Lipp & Thomson, 2016גכלב
ׄא ׆ב גךׅזב זא ג גזלמ גמ גזלׅמ ׅלׇ גגמגכׄ .ךא
גמםלב אלׄ ׄםל לׄ לׇ ׆ׅ גגמגכ הךטמ אטה ׅךז
טזא םׅהמ זא ׅטזאמ ׄל ׅג כםל אזׇׅ ׅׄ .אט הלׄ
םׅכלׅ אכ גהׇׅכב מב גׄב א  זׇ םׄ גךל מ׆ׅמ ׅׄ ׅלג
הטםמ .טזא גמ ׄמ א האם ׅגם ׅךז טזא )Boyd,
 .(Foster, Smith & Boyd, 2014גׇׇמ םהזל ׅהׇׅכב ׄלב ג׆אב לׇ
׆ׅ גגמגכ ,אטה ׅךז טזא גמגמ ׅגד ׅךז זךג ,׆א זא
ׅטזאמ גזלמ טׇ זל םׅממ םאאמ ׅג ,לׇ ׅמטכׇ
גזלמ גמ זוכמ ׅומ ל׆ם )Lyons & Beilock, 2012; Young, Wu,
 .(& Menon, 2012טזאמ ׄל ומ ל׆ם זא ׇ ׆ל ג׆המ םטל
ׅךזב ׅכלׅ הׇׅכב ׅזא לׇ גגמגכ )Sarkar, Dowker & Kadosh,
 .(2014׆ב ׄגד כ׆הׅ ׅגמגכ טמ ׄמ לׇמ גמגכ ׄמ טזאמ
ׄג׆ׇא — ׄל ג כםל אמ׆ׅמ טׇ )& Supekar, Iuculano, Chen
.(Menon, 2015
כםל ׅד לׇמ גמגכ אם׆ב ׅגמגכ זׇד ׄה ׅלל ׇ ךל.
ׅגׇהמ םׅד מכׅא ךהב הגב ׅגׅה ט ׅםׅד הגול ׆ב ׇב
לׅב מל זא לׇ גגמגכ ) .(Beilock & Willingham, 2014לׅ זוכב
ׅמב זהב  לׇ גגמגכ גלׇ ׄמ ם׆ב ׅגכךז  ,םד
ם׆ב זאב א םלׇ טממׄ . םהב ׆ב ׄא גמכםב ׅגמגכ
אׄ גטמב לׇ גגה ,ׄא םג׆זב אם׆ב גגךזב ׄח ׆ׅב ,אגלמ
ׄמ ג׆אב לׇ ׄמ ).(Roos, Bieg, Goetz, Frenzel, Taxer & Zeidner, 2015
זה למ ׄ םׅלׅ גכלב לׇ גהזמ גאמ םׅהמ מכה
אׅׄ אׇ ׅ ) .(Chang & Beilock, 2016ׅםׄ ׅד הׇׅכב זב לׇמ
גמגכ הׇׅכב םׄ ׄה כגמ ׄךאב הגךׄ  ׅגםגמ םאׄ ׆ׅא ׅגד
אׄ  ׇׅא ׅגוטל זמ ׅד כׅך לׄםה אםה .גׄד םאהׇׅכב
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לׇב ׅגכל  אׄ מ ׅזמ אמ ).(Faust, Ashcraft & Fleck, 1996
ט םהלׄ ׅגם ,אכ גגטמב לׇ ׄמ וׅאב ׆ב גאכב ׅאמ
םׅהמ.
אׄלה זה ׅ׆' ,׆י אטהׅי )(Bieg, Goetz & Lipnevich, 2014
 ׇל םׅ גהומ םׄא גך׆מ אהׇׅכ גםטז זא זלמ לׇ
גגמגכ .הו "ׄב ׄמ לׇ גגמגכ?" גמו אלׇ ׄא מה
םגׄטהמ ׄמ ׇׄב ׅא גךׅב כםלב אמב .אזגמ ׄמ ,הו "ׄב
ׄמ לׇ גגמגכ ׅגךׅ גוב ) ,(stateאגםא ׅגׅד ה?" ׇׅכ טזמ
לׇ ׅגךׅב ג׆ׇלב ,אגםא ׅזמ טמלד ׅז גמגמ ׄ ׅגד גׅד ׅמב
 .גכלב לׅב לׄ  לג ׆ׅ מל םא לׇ גגמגכ גׇמ ם
כגמ מה ) ,(traitאזגמ לגמ לׇ גׇמ ׅכםל אגךׅ הכׇמ .ׇׅא
ׇׅ הׇׅכב הׅז גכב םה ו׆ מםמ — מם םגכל ׅמה
מם גמזללמ ׅגךׅ גוב )םב(.
מם םגכל ׅמה גׄטהמ ׄמ ׇׄב ׅגךׅב ׅגהב םהב ,גםטזמ
גלד א ׄל ,גמ ׅלד ,גׄגהמ גמטומ ג ׇג זךג
מםמ אמ גםטזמ םא ולׄטב .מם םגכל ׅמה ׄה מא
ׅגךׅ ׄ ׅכםל גוב .אזגמ ׄמ ,מם גמזללמ ׅגךׅ גוב כםל
אלד מ גוב ,אכםל וטךט ׄ אמטכׇ ׅגךׅ גׇ ,ׄ גםטזמ
גלגב גטזב ׅגךׅ הכׇמ םׅ ׄ המ.
גכלב םזל ׅ׆' ,׆י אטהׅי )םב( ׆א  הׇׅכב מׄל לׇ ׆ׅ
גגמגכ ׅםׄאד םמו אמה אאמ )"זׇ ג ׄמ לׇ ׅםזל
םׅד?"(ׄ , ׅגד טמלד ׅזמ ׅגמגכ מׄל לׇ הג מל )"זׇ
ג ׄמ לׇ ׅםזל ?"( .טזל ׅד םה ו׆ לׇמ מּ ַ  זא ׇ ׇג
זךג ,אגל ,זא ׇ ׄגה אאמ םא ׇׄב ׅזךג .ׅגכלב םא ׇג
זךג םאא טז לג ׆ׅ מל םא לׇ מה ,אגל ,הגךׄ טזל ׆ׇא
מל ׅד לׇ מה אלׇ מאמ גךׅ .ׅגכלב םא ׇג זךג ׅ,
 טזל ׅד לׇ מה אׅד לׇ מאמ גךׅ כד מל .כלב ךה 
אגלמ טזל  הגךׄ גמׄב ׆ׅ מל ׅד לׇ גגמגכ מה ׅד
ם׆ב הגב מהמ אגם מגמ ׅמב .אט אגם׆  םׅמ
לׅ ׅׅה םא םטזמ לׇ גגמגכ זא ךטמ מאגׇב מה׆מב
ׅ ׄל.
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ׇ אלׇמ אזגכ םא מטזמ לׇ גגמגכ םׅ אׅד ׄמ ׅכםל
םא טלזמ לׇ ׄלמ .לל ,כׅי' ׅא )Harari, Vukovic & Bailey,
 (2013זה  לׇ גגמגכ ׇג אלׇמ ׄלמ )׆ד לׇמ ׅךז ,לׇ
ׅלממ ׄ לׇמ גׅד( ,׆ב ׆א ׇגב )מ׆ׅמ ׆טהמ ,םׅ םאאמ
גהזמ( .אׄל ׄמ ,ׅגׄגל  ׄהו אגם׆ ׄמ לׇ גגמגכ טלזמ
לׇ ׅזאמ גׄטהב ג׆ׇלב ׅללב אׅד ׄמ זא ט ׆ם כ׆הׅמ־
מה׆ממ.
ׄגהב כגב ו׆ב םהב םא טלזמ לׇׄ , הזםב הוהמ אׅהד
ׅׄגךזמ גזלמ גם׆מ ׇׄ .גזלמ גם׆מ  גמומ אמא אגׇ,
םׅ מה׆מ גםמטב אטלזמ לׇ םהמ .׆ם כ׆הׅמ־
מה׆ממ אׅהמ לׇ גמגכׇמ ׅמהומ גכׇגמ אגׇ ,ׅםטזמד זא
מא םׅ ,כםׅ טלםהמ ,ׅםטזמ םא א ׄא זא מ׆ׅמ ׆טהמ ,ל׆םמ
מה׆מ ) .(Boschen & Oei, 2008םב ׆ם  אךל ׅהמ לׇמ גמגכ
הלׄ א זא ׅגׇ ,םד ׄ גוטכ אב גהב אמזלׅמ .לׇ גגמגכ
גמטממ ׅזכל ׅמ גזלמ ה ,אטה זוכב ׅה זגׇמ ׄטםלמ
לׅמ גהמ אםטז זא מא אגׇ ,םׅ מגׇׇמ םא מאגׇב.
גם׆ כ׆הׅמ־מה׆ממ םא לׇ אאמ ג גם׆ב מאב.
ׅגׄגל  ך׆ גׇא כ׆הׅ מה׆מ הםזד זא גם׆מ םא ׅםד ׄ
)םב( םא ככד ,טמ'ל׆א ,גו ך'ׇכ )& Kuyken, Fothergill, Musa,
 .(Chadwick, 2005גׇא םך׆ גמׄב אלׇ גא ו׆ םׄׄ , ׅגׄגל 
ׄ גמגכׇ ׅלׇ גגמגכ.

גישה קוגניטיבית־התנהגותית להבנת החרדה ממתמטיקה
זא ט ׆ם כ׆הׅמ־מה׆ממ ,ׅׅוו לׇ גא ו׆ םׄ זגׇב
׆לגב וׅמב םלבׄ , ׆לג וד גזאב ׄמ ומׅלמ אטזמ לׇ.
ׅ׆לגב ׄא האאב גםמהב ׅא׆ב ,׆ד מלם ׄ ג׆ ,וׅׅ ׅממ זא
א לׅ — ׆ׇא גםט ,לכז ׅלמ־אא ,םאמ לב ,םמ למ
ׇג — מהומ ׅזׅל ,אגםא ךאמ םאהמ ׅגזלמ ה גםׅלב
וׅׅמב .׆לגב וׅמב ׆לג וד גׅׄב ׄמ ׇׄב אטמ ׄגהמ אׅ
וגמ ׅםאם מגב:
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 .ׇׄב א אמטו ׄמ זךג אם ,טם ,גםל ,זא ,ׅ,
.
לז ,ול זל זׇ.
 .ׅלב ,ׅה גםט ,גלב ׇגׄ .א אב אמטו ׅב,
.
לזב ,מגב ,ׅכלמב ,מלמב ,אׄ ׆הב זׇ.
 . א אמטו ׅ ,לז ,ול מכ זׇ.
.
ׄגהמ אׅ וגמ גׅאמ אךלמ אא מה׆מ מהמ ׄךא ׇׄב.
ׅגכל םא לׇ אאב ׄא ב ׇׅל אא הכםב ,םללמב טוגב .ׅגכל
וטךט םא לׇ גגמגכ ב אב אאא ׄמ ׄאׄ" :ה ׅ אמ
גםאב"" ,ךל אם׆ מגׇ ךד ׄ" ,"100ול א אלׄמ םׄה טם"" ,אׄ
ׇׄ אכמ והב ׅב"ׄ" ,ב ׄז אב ךכ א"ׄ" ,ב ׄםא לכ ׄמ
גׅמ וטל"" ,אׄ ׇׄ אםכז ׅגמגכ   גכךז כם" ׄ "ׄא ׄה
אׄ גםל א" .אזמב ׇׄב ׄה גׇז אאא מה׆מ אמהמ ׄא ,ב
ׅׄב אׇ ׅ ׅגךׅב גזללב ׄמ לׇ ׆לגב גםׅמ םאאמ מ
כםׅ )ך׆ ׅגם( .גםׅמ םאאמ מ כםׅ גאׇמ מ ל׆םמ
םאאמ ׆ד טׇ ,זךׅ ,זו ,ׅםׄ ,םג ,כהׄ ׇלמ ג׆גמ ,אמ׆ׅמ
טא׆מ גזכמ ׆ד ׇטכ גׄי ,ז ,וגכ ,םמכ כטׄ .ׅוח מא
ׇׄב ה אׄגי מה׆מ גל׆זמ )טל ׅגם( ׄ הגהז גאזםמ ׇׅלב
גוגב ׇ אטמ ׄמ ׄמד מ ל׆םמ מ׆ׅמ טא׆מ .גהזמ
מה׆מ גל׆זמ ׄהד גׄטםלמ מגׇׇמ זא זב מ ל׆םמ
םאאמ , הךל מא גז׆א םגהז ׄמ ׄטםלמ אאב גלׇ .מלםב
 1גמׄל ׄמ ׆ם ׄמ זא לׅ.
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תרשימ  :1הגישה הקוגניטיבית־התנהגותית להבנת החרדה ממתמטיקה
גורמים סיבתיים וגורמי סיכון

אמונות ליבה/סכמות לגבי העצמי ,האחרים והעולם והעתיד

כללי התנהגות והתניות המשפיעים על החרדה
ובאים לידי ביטוי במצבים מעוררי חרדה

חוויות רגשיות שליליות ,תגובות גופניות מעיקות

התנהגויות מרגיעות והימנעויות

יישומ רכיבי הגישה הקוגניטיבית־התנהגותית של החרדה
על חרדת מתמטיקה
גורמימ יבתיימ וגורמי יכונ המשפיעימ על חרדה ממתמטיקה
םׅז ו׆ב םא ׆לגב וׅמב ׆לג וד גםטזב זא לׇ גגמגכ,
ׅב ׆לגב ׅא׆ב ,כ׆הׅב ,גםטמב ,מלׅמב מהומ:
 .ׅלׇ גגמגכ הגךׄ ׆לב מלםמ ,מד םׄ אכ גמהמ
ׄ.
ׄםמ אאמ םא לׇמ־מל ׇׄ׆המ .ׅגכל םהמ מ אׇׅא
ׅד םטזמ מלם אםטזמ וׅׅממ הגךׄ   40%גםהמ ׅלׇ
גגמגכ וׅל זא ׇ ׆לגב מלםמב ,ׅמׅוו זא םׄ ׅד
מׄגב ב אזגמ םׄ ׅד מׄגב אׄ ב )מׄג ׄ( )Wang
 .(et al., 2014גמׄב ׅד מׄג ׄ ׅלׇ גגמגכ אׄ  גׅכ
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) ,(r = 0.11ׄא ׅכלׅ מׄגב ב גמׄב ׆ז אגׅכמ וומ
) .(r = 0.46׆לג מלם זׇד אׄ  ׆המ.
 .גכלב גאגׇב זא אכב ׄ ֲ ָולב םׅהב
ׅ.
ׅווב ,אטמ ׄךא גכךמ וׅאב גלׇ גגמגכ .מ׆א ,אגםא,
כם ׅך׆ גהא םא גוטלב ,אמ גלׅמ הג ומ כם
ׅלך גהאמ )מטזא םׅמ םא ך׆ מ םא ׄמ ׄ ךל זא ׇ
ׇג םא גא גה מ( )Maloney, Waechter, Risko & Fugelsang,
 .(2012ׅכלׅ וׅאב גלׇ גגמגכ הגךׄ כםב ׆ב ׅגהמ
גמ ׆ׇאמ ׅםׄמ גמ לד זׇׅ כד מל ,גו׆ הׇלם
אםׅב םׅהב ).(Beilock & Maloney, 2015
 .ׅגׇהמ םהמ הגממ ׅכלמ לׅ זא לׄמ גמגכ.
׆.
הםגזמ זהמ א׆ׅ אי גד ׅגׅהב ,זׇׇ ג׆ב םא מלמ ׅמ,
אגׇ גהמכמ גב ׄגמב ,אי א׆ז אמךׄ םׅמ הה
ׅא אׅד מאב גם׆ב ,םגם לׅ גׇ ׅמל׆אב ,ׇ׆ם לׅ זא םהד,
זגׇ טוׅמ םא מאגׇ אזגמ זגׇ וגממ םא גל ול
מׄג םא םמ לׄ או׆הד ׄם םא מאגׇ .א ׄא גזאב ׄמ
מםמ אי ,לׇ מוא ט׆זב ׅאגׇ );Brady & Bowd, 2005
.(Finlayson, 2014

 .מאגׇב מׄל ׅגכלב גלב אגמגכ אׄ מגב,
ׇ.
זהב ,גזאׅב ,גךטב גמאגׇב אׅד ׄמ גל אגׇ אׄל
וׅל ׇׄ גׇׅׄב גל ׄמ וׅאהמב .ׅהמ ,ׅטל ,זה םוט׆ מל
אז׆ כׅא טמ זל גגלד .הזד  גלמ ,ׅגׇ ,ד לׇמ ,אׄ
גגהמ גזׇׇמ מל מאממ טמ ׅה );Brady & Bowd, 2005
 .Boyd et al., 2014; Finlayson, 2014ׅגם ׄמגכׇ ׅלׇ גגמגכ
םא גמםלב אלׄ ׅמב .
 .הגךׄ גמׄב ׅד לׇ גגמגכ ׄךא לב אׇב
פ
.
) .(Beilock & Maloney, 2015גמׄב  כ ׅגׇ ׄםל גׇׅל ׅׄב
ׅמ ׄ ׅׅׄ ׅד ) .(Casad, Hale & Wacks, 2015גמׄב ׄה גזׇ ׅל
זא כםל וׅ־מךׄ ,מד םׄ הׅז גמ׆ׅמ ׇׄ׆ לׇ םא לב
אט כם ׄ לׇ םא אׇב .גזהד םלׇ ׆ׅ גגמגכ םא
לב הׅׄ לׇ ׇג ם׆ב הגב ׅכלׅ אׇב ,ׇכׄ ׅגכלב
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םׅב לב לׇב זל לׅמ אאׇ ׅמב  .מד םלב לׇב
אׄ ׇז ךׇ אזל אאׇב גמכם ,טזא ׅהכםמ ׄ ׅךל אׄ זא,
ט׆ז ׅגׅך םא ׄ המטו זא ׇ גזהםב )Maloney, Ramirez,
ׄ .(Gunderson, Levine & Beilock, 2015םל אךטמ לב ,גכל
ׄל םהזם זא אׇב גממ '-' גךׄ כםל וׅמ ׅד ךטמ ׆ׅמ
גׇ םא לב אם׆ב הגב םא אׇב ׅגמגכ )Murayama,
.(Pekrun, Suzuki, Marsh & Lichtenfeld, 2016
 .גגךׄ םׄה גטמז אא :גכלב לׅב גלׄב
.
זא גמׄב ׆ׅ ׅד ם׆ב ׅגמגכ אׅד לׇ ׅמב  .ד םכםל
א אמ ׇ־ה ,א ׇׄ ג׆לגב גזךׅ ׄמ ׄל ,כם אךׅז
זא ד וׅמ .זב ׄמ ,ׅגכל ׄל הגךׄ  ם׆ב ׅזׅל הׅׄ
טזמ לׇ גגמגכ ׄל  ) .(Ma & Xu, 2004גגךׄ  מׄב
ׄמ ׆ם כ׆הׅמ־מה׆ממ ,גׇ׆ם ׄמ םטז םא מהומ
ׅזׅל זא מםמ לׇ ׅ.
 .לׇ גגמגכ ם מל ׅכלׅ ׅהמ .למ זה םׇׅל
.
זם אמ כםל ָאממ־ך׆ םא הםב ׅגכךזמ הוגב זא גמגכ
)ׅב הׇו ,גםׅב גׇזב; science, technology, — STEM
Halpern, Benbow, Geary, Gur, Hyde &) (engineering and math
 .(Gernsbacher, 2007גכל ׄל םהזם ׅׅלה ׅ׆לגה גךׄ,
אגםא , ׅהב ׅל ׅגכךזמ  STEMׅםמ ׆ׅ ט םהב מל
גׅהמ ) .(Parker, Schoon, Tsai, Nagy, Trautwein, Eccles, 2012זב
ׄמ ,גכלב ׄלב ׄהב מגב ׅכב כםל ׅד לׇ אׅלמ גכךז.
אגםא ,ׅוכל םא גגךׄ גׅה ט םהזל ׅםהב  2003־ 2012אׄ
הגךׄ כםל ׅד לׇ גגמגכ אך׆ ׅגכךזמ Stoet, Bailey,) STEM
.(Moore & Geary, 2016
גכלב ׇׄב אׄ גךׄ ׇׅא ג׆ׇל ׅם׆ב ׅגזלמ ה ,ם
וכלב םׄטא גאגׇב םם׆ד םא ׅהמ ׅׅמ וטל וׇ ׆ׇאב
מל )ׄ .(Ma & Xu, 2004 אגלמ ׄמ אׄל לׅ םהמ ׅמ וטל ׅהמ
גׇמ מל זא לׇ גגמגכ .גׄד םלׇ גגמגכ ׆ׅלמ זא
טזלב אׅמד ׅם׆ב ׅמב ) .(Stoet et al., 2016אגםא ,ׅוכל
םא גגךׄ גׅה ) TIMMSגׅד ׇׅכ ,ׅד םׄלׄ ,מ לגמ ם׆ב
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ׅגמגכ ׅגׇזב( םהזל ׅםהמ  ,2003אׄ הגךׄ ׇׅאב ג׆ׇלב
ׅם׆ב ׅגמגכׄ , ׅהב ׇ זא זגׇמ ׅמ מל אט מב
).(Else-Quest, Hyde & Linn, 2010
אזגמ גכלב םאׄ לׄ ׇׅאב ׅם׆ב ,גךׄ גכלב ׄלב
 ׅמכט םׅ םב מאגׇב ׅגזלמ ה זאא אמטמ טזל
ג׆ׇל ׅם׆ב ׅגמגכ ,מד םטזל  ה׆לב ׅגׇ גוגמ ׅםא
לׇ גגכךז .ׅג־ׄהא םא ׇׅא ג׆ׇל הגךׄ  ׅהמ זאמ זא
ׅהב ׅמג םט .אזגמ ׄמ ,ׅגׅה ם׆ב ׅםׅד ׅגׇז ,ׇׅ
ׄל ׅמ וטל וׇ ,הגךׄ טזל אׅמ ׅהב ).(Voyer & Voyer, 2014
ׅםלׄא ,ׅׅמ וטל ׇב ,וכל גך"ׅ ׅהב ם׆ב גךׄ  ׅהב
זאב זא ׅהמ ׅגמגכ ׅממ ' .ׅמ ' ׇׅא ג׆ׇל  הזאב.
אזגמ ׄמ ,ׅגׅד ׄלהמ גמגמ ) ,(TIMMSםה׆ם ׄא מאגׇב
ׇב ׅ׆א  ,15׆ז ׅהב אם׆ב ׆ׅב מל גם׆ ׅהמ )לט,
 .(2014ג ׅגכגמ ׄלב ׅזאב ,׆ב ׅםלׄא  ׅהמ )ׅמ '( ׅוד
׆ׅ מל אטמ לׇ גגמגכ , זגׇ ׅו ט אם׆ד
).(Madjar, Zalsman, Weizman, Lev-Ran & Shoval, 2017
גכלב םׇׅא ׅד לׇ גגמגכ מה אׅד לׇ גגמגכ
ׅגךׅב גוגב לׄ ׇׅא ׅא ׅד ג׆ׇלב ׅלׇ מהׄ , אׄ
ׅלׇ מאמ גךׅ .ׅהמ ׇ זא לׇ ׆ׅ ׅהםׄב כםלב
אגמגכ ,זא מטו םא אמ םאד ׅמב  הג מל ג
םא ׅהב .אזגמ ׄמ ,אׄ הגךׄ ׇׅאב ג׆ׇלב ׅאמ ׄ ׅלׇ
גגמגכ ׅגד םזל גמגכ ׄ ׅזמ גׅד ׅמב  )Goetz,
 .(Bieg, Lüdtke, Pekrun & Hall, 2013ׅכלׅ ׅהמ םגכׅאמ ׅוג
ׄמ ולׄט ׆ׅל ׅמב )לׄ אאד( מ לׇ מה ׄטא
׆ׅ מל ).(Bieg et al., 2014
ׅהמ המ מל גׅהב אׇ זא ל׆םמ םאאב ׅׄטד אא ,מד
םלׇ גגמגכ םׇ זא םטז גה  .ׇ אזכח גםא
 הׇׅכ לׇ גגמגכ ׅםמ לג ) ,(primingםׅ הׇׅכמ
םטז םא םט גכׇגמ א׆ל ׇׄ זא זׇׅ םא ׆ל ׄל .הגךׄ
םך׆מ גאב ׅזאמ גםגזמ םאאמ ,ם׆לג אא ל םאא ,ט׆ז
ׅׅךזב םא הםב ׅגםגמ םׅהמ טםמ .גׇמ םטז זא הםב
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םאגׇ גׇזב מ טמ ,אט מד םהםב טהמ אאגׇ גׇזב
מ גאמא לׇ הג מל גגמגכ אד םטז טמ .אגל,
׆ב ׇׅׅכ זכט הגךׄ ׅכלׅ הםב לׇ ׆ׅ מל גגמגכ
).(Rubinstein, Bialik & Solar, 2012
ׄמ זׇ ,ולׄט ׅלמ גולמ ׄגל םגמגכ ׄ גכךז
"׆ׅל" ,אד ׄה גמׄג אהםב .ם גךׄב ׄטׄ כםל ׅד זאמ
לׇ גגמגכ ׅׅמ ׅהב אׅד זאמ גׇזמ אמ הםמ,
גמלםמ ׅגכׅא אזאמ ל׆םמ אולׄטב גׄטהב ׅהב ׅהמ
ׅ׆אב ׄא ) .(Betz & Sekaquaptewa, 2012ׅכׅךמ הׇׅכב םך׆
אטה ולׄט  לׇ ם׆ הםב ׅגמגכ ,ׅגׇ ם׆ הםב
םמטו ׄמ זךגד אםמ ׅמב .מטז  גלמ "ׄב ולׄט"
)ׄ :(Bonnot & Croizet, 2007הםב םא׆ׅב ם ולׄט אם
גמה׆ב ׅמׄב אולׄט ׄםל ׄ גך׆ אטהב )Alter, Aronson,
Darley, Rodriguez, & Ruble, 2010; Gerstenberg, Imhoff, & Schmitt,
 .(2012ׄםל ׅז םׅהמ ך׆ ׅז הלאמ גׅה ג׆ׇלמ,
אׄ  ׇׅא ג׆ׇל ׅׅךז ) .(Johns, Schmader & Martens, 2005ׄב

ך׆מ הםב םגךאמ ׅגׇזב מםה ׄמ ולׄט? ׄםל ך׆
אהזלמ ׄגלכׄמ ׅממ '-' ׇגמ הםמ םגךאמ ׅגכךזמ
 ,STEMהגךׄ  ׅכלׅ הזלמ םׄהד גל׆םמ ׅד ׅמגב ׄא מ
הלמ ׅגׅך אאגׇ מגב ׄא .ׅכלׅ הזלמ ׅזאמ
ׇכׄ
ׅד לׅ מל מ לׇ ׅגׅך כה מלׄ . טמז ׆ׇא
זא םמ כׅךמ,
מ םאגׇא הם גךא מ םטז
םמׅׄ ׅלׇ ׅאמ המטומ םאד ,ׅזהד םאד ׅמב ׅךטמ
אךא ׅ כךל .כלמ וכ ׄטׄ םׇ אמ הםמ זא
אמל זא גמגכ ).(Betz & Sekaquaptewa, 2012
גכל םזל ׄאל ׄלב ) (Alter et al., 2010גךׄ םטזאמ
ולׄט םאא ךלמ לׇ ט׆זמ ׅלד זׇׅ הי אטמלד
גםגמ םׅהמ .הזד  לׇ ט׆זמ וטךטמ ׅלד זׇׅ
מ־גלׅ אׄ ׅלד זׇׅ גאא )Ganley & Vasilyeva,
 .(2014אגגךׄ  גםגזמ גׇמ :ׅגכל ׄל הגךׄ םלד
זׇׅ מ־גלׅ הׅׄ ם׆ב ׅגמגכ אׄל ׅמ וטל וׇ
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ׅמׅ׆למ גכׇגמ ) .(Li & Geary, 2017אׅהב םלב גלׅב ׅב
מל גאׅהמ ,מד םאמ לך גהאמ גםטלמ םאב גוזמ
אב ׅטמלד ׅזמ םׅהמ; אזגמ מ גאא־ׄהא הגךׄ ,
הזד ,ׅםגם לׅ מל ׅכלׅ ׅהמ ).(Ganley & Vasilyeva, 2011
מד םׇׅא ג׆ׇל ׅם׆ב ׅגמגכ הׅז ׆ב גׇל םׅ
ׅהב ׅהמ גטלםב ׄמ ם׆ב ׅמב .ׅהב הב מל או ךא
ׅמב אםלד אאמ םאד ׅמב אול םכז ׄ אכם םא
גׅד וטךט .אזגמב ,ׅהמ המ אמ ׅכלממ מל אט זךגד,
אׄםב מל ׄמ זךגד או ׄמ םאהד אול םלד ׄ אאמ
הג ) .(Madjar et al., 2017הגךׄ ׆ב  גלב הב אׇל׆ ׄמ אמ
גמגמ םא ׅהב ׆ׅמ מל גאמ םא ׅהמ אזל ׅהמ
אׄ זא ט אמד ׄאׄ זא ט םכז םאד ׅאגׇב .א  גזׅל
גול ׅמ םׅהב גךאב  ב גםלב ,ׄא ׅהמ גךאמ ׅ׆אא
גׄגי םכז )Robinson-Cimpian, Lubienski, Ganley & Copur-
 .(Genckturk, 2014ׅהמ ׆ב גׇמ  אגלמ ם ךטמ הגמ מל
גד ׅמב גמגכ ).(Lazarides & Watt, 2015
אמונות ליבה וכמות המשפיעות על חרדה ממתמטיקה
ׄגל ,אט ׆ם כ׆הׅמ־מה׆ממ ,ׅםטזמ ׆לגב ׅא׆ב
וׅׅמב הךלמ ׄגהמ אׅ גמומ ׄא זךגׄ ,א זאב ׄא זמׇ.
םׄאהב ׇׅכב לׇ גגמגכ גמוב ׆ב אמטומ זךג אמטומ
) (self-efficacyג׆ׇלמ ַּׄגה םא ׇׄב ׅאמ
גכךז.
אמגׇׇ ׅךא זב מב גוב ,גמגכ אגםא .וׅאב גלׇ גגמגכ
גמׄטהב ׅגו׆אמ זךגמ הג ) .(Bai, Wang, Pan & Frey, 2009אׇ׆ג,
זל אׄל גד םא ׇג זךג גמג לׇ גגמגכ םהזל ׅכלׅ
אׇב אהׇב ׅמ ' גךׄ םׇג זךג הג הׅׄ לׇ .כלב
וכ םםאהמ זׅל זלזל ׄמ גו׆אמ זךגמ ׆לג אמטממ לׇ
גגכךז ) .(Ahmed et al., 2012מאגׇב לׅב גׄגהב םגמגכ ׄ גכךז
כם ׇלם םלד אמ םאמ ׆ׅ ,גוׅ  ׄהב גׄגהב םא
אמגׇׇ ׄמ ׄ טזב.
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התנהגויות והתניות המשפיעות על חרדה ממתמטיקה ומוצאות ביטוי
במצבימ מעוררי חרדה
זא ט גם׆ כ׆הׅמ־מה׆ממ ,לׇ םגכל ׅׄגהמ אׅ ׅוגמ
׆לגמ אׇׄב אטמ אא מה׆מ מהמ הכםמ ,אזמב ׅאמ גׇזמ,
ׇ אטמ ׄמ לׇׄ .א ׅׄמ אׇ ׅ ׅגךׅב גזלל לׇ .לׇ
גגמגכ א אמ׆אמ ׅםזל גמגכ ,ׅגׅד ׅגמגכ ׄ ׅגךׅ ב־
ג םׅ גזלׅב םׅב )כׅאמ זׇח ׄ םׅ גל ,ׅד םׄל( .ׅגךׅב ׄא
לׇ גגמגכ גטזא ׄמ מאב ׄא:
ׄ .ׇ גׄטהב םא לׇמ גו׆ב
ׄ.
םהב ׄ הוד אׄמל ׄמ ׆ל ׄ גךׅ גׄבׄ .הםב וׅאב
גטׅ גׅזא ב טה ׄמ גׅב אךׇׇב אט ג ׇ א׆אמ
ׅגלמ טז םא ׅזא בׄ .א וׅאב גטׅ ׅלממ ולכב
ׄמ טה ׄהםב וׅׅב ׄמב ׇ אמ וגה ׇ ׄ ׅכלמ .ג
םוׅאב גלׇמ ׅלׄמ ׇׅכב אאׄ טוכ ׄמ מ׆ׅמב ׆טהמ ׇ
אׄמל גלׄם וגהב םא גא ) .(Bar-Haim, 2010מ כםׅ  גׅׄמ
ׇלמ ׇׄ׆ םא ׇׄב א׆ׅ טזמ ׄב .ׄ ג׆ׅל ׄמ לׇ,
גהזמ ל׆ז גה ל אא :לׇ ׆ׅ ךלמ םׅ מ כםׅ
אזׅל ׆ל גׄב .הגךׄ םמ כםׅ ׄמ גטז ׄךא הׇׅכב זב
לׇ גגמגכ ׅא ה׆ז א׆לב ׅזא ׄט גמג )Rubinstein,
 .(Eidlin, Wohl, & Akibli, 2015ׅגךׅ וה זם מ כםׅ  אוז
ׅמטכׇ ׅםלׇמׄ , גםב םׄ גא ׅגםׅמ םאאמ לׅמ
ׅלגמ לׇ ׆ׅ ,ׄ ט׆זמ ׅוט םא ׇׅל ׅמטכׇ ,גכם זא ל
גגל זׇ מל ׄמ לׇ.
ׄ .הםב וׅאב גטלזמ לׇ גׇב זא גםׅמ
ׅ.
םאאמ םגטזמ ׄםל גמזללמ לׇ .כלב גטאב הו אגטמ
ׄמ גםׅמ ׄא ׇ אמדׄ , ׆ב ׇ אכהמ אגטאב ׇלב
אמגׇׇ זגד אטלד ) .(Beck, 2011גםׅמ םאאמ ׄא אאמ,
ׅד םׄל:
 גםׅ כולטאמ .גםׅ םאאמ ם׆לגמ אׇׄב אךטמ א׆לז
גא .אׇ׆ג" :גל מכלׄ א אא אׄ ׇׄז ׄמ מםׅ" ׄ "ׄה

| 225

|

יורמ גרינשטיינ | הגורמימ לחרדה ממתמטיקה ומאפייניה

ׅ םׄםא ׅגׅד" .ׅםׄאהב ׇׅכב לׇ גגמגכ גטזב
׆ׇב גמוב אמםמ אי םׇׄב ם ׅזמ גׅד ׄ םזל
ׅגמגכ אגםׅמ םאאמ גטזמ ׅכםל םא גמגכ.
 אאמ־מל .גםׅ םאאמ  גמׄטהמ ׅזםמ אא לׅ זא

ׅוו ׄלז ׇ ג" :הםאמ ׅגׅד ׇׄ אד ׄםא ׇׅׄמ ׅא
ׄלב".
 םׅמ "ׅ/ךל" .ךלמ גםׅ םאאמ  ׆לגמ אׇׄב אׄגי
אזךג אא מה׆מ הכםב ,אגםאׄ" :ה ׅ אךא ׅגׅד" ׄ
"ׄול א אךׅז ׅמ  אז׆ א".
 וכ םללמ .ׅגםׅ םאאמ  ׇׄב ג׆ז אגוכה אׄ הזג
זא וג המד ׇׄ ,אׇ׆גׄ" :ב גל אׄ המה א מ ׇׅל
םךׅזמ ,ׄ אׄ גזל ׄמ".
 זךג כה .גםׅ םאאמ  ׆לגמ אׇׄב או גםכא מל

אׄלז םאא ,אגםא זל םא גל זא גׅד ,אכד ׄמ גםכא
םא ׄלז ׅ ׄמ םטזמ ,אגםא כׅאמ ךד ׆ׅ ׅׄמ גׅד.
ׄהםב םלגמ לׇ םאב ׆ׅ גמכםב אוב ׄמ טהמ כםׅ
םאב אגםׅמ טאםהמ אׇׄ׆מ גךטמ ׄמב . ,גכל םך׆
כו םא גוב גזלל לׇ גךׄ  ׅזא לׇ ׆ׅ גגמגכ
ׅה טמ ׄמ כו ,׆ב ׄב ׄ אׄ  כםל אגמגכ .כלב
וכ  לׇ ׆ׅ ךל ט׆ז מטכׇמ אאמ גמגםמ םׅא
ׅמא כםׅ ׅלד זׇׅ )& Hopko, Ashcraft, Gute, Ruggiero
.(Lewis, 1998
גםׅמ םאאמ מ כםׅ ד גכל אמ ל׆םמ םאאמ
אגךכ ,מטזמ ׄא גׇּ מ ׅגכלב לׅב זוכב ׅלׇ
גגמגכ .הׇׅכב גׇב זא מםמ םאאמ םא אי ,ׇׄ׆ גמ
ׅזמ גׅד ׄ םזל ׅגמגכׄ .א גאמ ׅמ׆ׅמ טא׆מ גזכמ
׆ד ׇטכ גל כךל הםג.
ׇׄב וׅא גלׇ ה אמגׇׇ זב מ ל׆םמ םאאמ
מ׆ׅמ ׆טהמ גזכמ הׅזמ גגה ׅםמ ׇלב :ׄ הגהז
גמה׆מ גוגמׄ , ׇכׄ ג׆ב ׅמה׆מ ׄלמ — מה׆מ
גל׆זמ ).(safety behaviors
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 .טלזמ לׇ ,גז גזךב ׆ׇלמ ,גמׅׄמ ׅגהזמ.
׆.
ׇׄב לׇ הגהז גא׆ז אגכב גוב )גזאמ ,גכב ם( ,גאט׆ם
ׅׄכ גוב )ׅזא ב( ׄ גאזםמ טזא גוגמ )אׇׅל אטה
כא( .לׅמ המׅ זא גהזמ םׄמד הכב ׄהםב םם אב לׇ
גגמגכ ,ׅגׇ הםב ,םגׄטהמ ׅלׇ ׆ׅ מל גגמגכ.
ׅטמלד מל׆אב ,הגךׄ םוׅאב גלׇ  גזׇטב גלמ זא ׇכ.
ב גגלב ׇ אוב ׄמ גךׅ אׄ הזב אד גׅךזב מל זמ
) .(Cipora, Szczygiel, Willmes & Nuerk, 2005וׅאב גלׇמ
גמגכ הגהזב ׆ב גאמׅׄ ׅםזל ,גאםכז ׅאגׇב גאאגׇ
כלוב גמכׇגב ׅגמגכ ׄ ׅגכךזמ ׇלםב ׇז גמג.
גהזמ גׅא א׆ׇאמ טזל ׅאגׇב ,םׅמל ג׆ׅל זׇ ׄמ
לׇ.
ׄ .הםב וׅאב גלׇ הזלב ׅמה׆מ גל׆זמ.
ׇ.
אגםא ,םטמ טהב אטה ׇׅל ׅךׅל ,םׅ אׇ ג׆ד ׇ אטמ ז,
מטומ גכב ׅוח מ ׇ םגל אׄ מׅד ׅב ׄ ךׄ גׅמ זב
גא .ׅגכלב ׇהב ׅלׇ גגמגכ אׄ הגךׄ מומ או׆ 
םא מה׆מ .גכל םא כך' ׄלׇׄד ) (Kesici & Erdogan, 2005ׇׅכ
לׇ גגמגכ ׅכלׅ מאגׇ ׅמ וטל טל ׅלכ גךׄ גמׄב ׆ׅ
ׅד לׇ  אׅד ׇח כ אם׆מ .מד םׄךא מאגׇב םהכל ׆לג
לׇ גגמגכ אכׅזמ לח זךג ׆ׅ םא ךטמ ם׆ב ,גׄד
הׅז םכזמ גׄגי ׆ׇא מל .םכז ׄההוׅמ מל׆א לׅ ׅמב
גוב אב אםגם ׄגךז אטממ לׇ ׆ב ׅ אטלטכךהב,
םׅה ׅד לׇ ,ׇג זךג הג גו׆אמ זךגמ הג הגךׄ מׄג
).(Stoeber, Hutchfield & Wood, 2008

חרדה ממתמטיקה בקרב המתכשרימ להוראה:
מורימ וגננות
ךזלב לׅב ,ׅזכל הםב ,טהב אאגׇ ה ׅםא ׇלםמ הגמ ׅמב
גמגכ םם ךל אזגׇ ׅד ׇ אכׅא מׄל ׅה )Beilock, Gunderson,
 .(Ramirez & Levine, 2010ׅׄלךמ לׅמ הגךׄ  ׅכלׅ גמםלב ללׄ,
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ׅגׇ ׅׅמ וטל וׇ ,לׇ גגמגכ ׆ׅ מל ג כםל
אגכךזמ ׄלב םהאגׇב .הגךׄ ׆ב מׄגמ ׅד לׇ  ׅד מטומ גו׆אמ
זךגמ הג א׆ׅ לׄ ׅמב  ) .(Bates, Latham & Kim, 2011אזגמ
ׄמ מ לׇ גגמגכ הג מל ׅכלׅ גמםלב אלׄ ׅגׇזב
) .(Malinsky, Ross, Pannels & McJunkin, 2006הגךׄ םלׇ גגמגכ ׄךא
גמםלב אלׄ ט׆ז ׅזאמ לׄ ׅמכטמ מגמב )Brady & Bowd,
 (2005; Eretkin, 2010ׄח ׅא אם׆ב הגב ׄךא מאגׇב ,ׅגׇ ׄךא
מאגׇמ ) .(Beilock & Willingham, 2014ׄגל ,לׇ גגמגכ ׆ׅ
מל ׅכלׅ הםב ,זא ד גזההמ ׅגׇ םטז םא גלמ גמםלמ אלׄ
זא ׅהמ ׅממד .ׅגכל אׄ הגךׄ ׅמאמ םהמ אגׇב ׇׅא ׅם׆ב ׅד
גלׄ , ׅוח םה לׇ ם׆ ׅהמ .אזהמ
ׅהב ׅהמ אגׇב ׄךא ׄמ ָ
גל זׅל גול גאם אׅהמ ׅממ .גול
ָ
כלב לׅ אם ׅמה׆מ
 אא ךטמ הגמ מל גׅהמ לׇ גגכךז ,םגגזמ זגכ מל
ׅׅהמ ) .(Mizala, Martinez & Martinez, 2015אׇׅל ׆הׇלוד ,לגל ,ׅאכ
גל  א םגמגכ
ָ
אד ,ׅהמ ׅמ גטלםמ ׄמ לׇ םא
ׄ גכךז כם ,ׇׅל גכ זׇ מל ׄמ ולׄט ג׆ׇל )Gunderson,
 .(Ramirez, Beilock & Levine, 2013א  זאא אׅׄ ,ׅוט םא ׇׅל,
אמטממ לׇ ׅכלׅ ׅהמ ,אלׇ ׅם׆ד אׅה םגכךז גמׄב
מל אׅהב ) .(Beilock et al., 2010גכלב לׅב גךׄ  גמםלמ אלׄ
םם אד לׇ ׆ׅ גגמגכ גכׇםמ גד לׅ ׅםזל מהומ םאד
אהםׄב םׄהב כםלב אגמגכ )גהזמ!( גׇ׆םמ מל׆א לׅ זא טה ׅה
)מה׆מ גל׆ז?( .גכלב ׇׄב גךׄ  אאכ גגמםלמ אלׄ ׄד
ׇז גמג גוטכ ,ד ךלמ לׇ ׅכלׅ אגׇב ג׆אמ זגׇמ םאאמ אט
גכךז ) .(Brady & Bowd, 2005א ׄא הוכל אזא ׆לגב ט׆זב ׅׄמ
לׄ .אׄ ׅלל ׄב לׇ גגמגכ ׅכלׅ גמםלמ אלׄ לׇמ ׅגא
אגׇב )ׄ (Catiloglu, Gürbüz & Birgin, 2014 ׇכׄ זא ).(Wilson, 2013
גגךׄב ׅא ה׆ז אלׇ גגמגכ ׅכלׅ גלמ ׆ההמ זוכמ
ׅגכךז ׅטזא גזב מל ומ אגכלב זא גמםלב אלׄ ,ב
ׄהב זכׅב .אכ גגכלב םׅךז ׅכלׅ ׆ההמ גךׄ םד ׇ זא מטומ
גו׆אמ זךגמ הג ׅמב  ) ,(Takunyaci & Takunyaci, 2014םטל
גוב ומגד ׅמטו  זב ךׅלמ מכ ׅמב .הגךׄ ׆ב כםל ׅד לׇ גלׄמ
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גכךז ׅכלׅ ׆ההמ לׇ ׅׅךז מאגׇד ) .(Aslan, 2013׆ההמ גלמ
םזאמד ׅמב  ׆ׅ מל ,ו םׅמ ׆ׇא מל אלׄמ גם׆ וׇ
ׅגמגכ ׅ׆ד ,׆ב םכז מל ׅטזאמ גמגמ ׅגא ב אגׇב
גלׄמ מב .ׅגכל
פ
) .(Geist, 2015ׅגהב םא גׄגל  ,ד
םׇׅכ גלמ ׅׅמ וטל וׇ ,וטכ ׄלב גךׄ כםל ׅד ׅד זךג
םאד ׅלׄמ גמגכ אׅד ׅד זךג םא מאגׇד )Stipek, Givvin,
 .(Salmon, & MacGyvers, 2001כלב ׄלב ,אזגמ ׄמ ,ׇכׄ גׇב
זא זגׇמ ׅמ מל אט גמגכ לׄמ ׅכלׅ ׆ההמ )Chen, McCray,
 .(Adams & Leow, 2014׆ההמ ׅגכל  ׇ זא ׄגה לׅ מל ׅאמד
אלמ גמגכׄ ,ב  ׅד זךג םאד ׅגמגכ זךג  הג.
מד םלׇ גגמגכ ׆ׅ ׄךאד מהׄ ,ׅא ׄםל ד גאגׇמ ׄמ
מב ,לׇ מאמ גךׅ האםמ .אזא הׄגל ׆ב םלׇ גגמגכ זם
אאם אׄל םהׇׅכ גמא אמגׇׇ זב ׅז המה א ,ׅגכל  לׄמ
גמגכ ׅםזל גוב.
אוב ,הלׄ םהמהב ׅזהד לׇ גגמגכ ׅכלׅ ׆ההמ גלמ ׅטזא
ׄהב זכׅב גזב ׅמל ומ אהמהב םהׄוט זא מאגׇב זא גמםלב
אלׄ .םהמ ׅגגךׄב זם אמ גםטזמ ׆ב גםמאגמ ׅגמגכ
םזׅל גלמ ׆ההמ אׄל םהמ זׇׅמד ׄ ג׆לגב ׄלב כםלב אלׄ
ׅטזא.

דרכימ להפחתת חרדה ממתמטיקה
אצל המתכשרימ להוראה
ׅוטלמ גכלמ גךזמ םמ ׇׄמ אםטל מטכׇ גמםלב אלׄ,
ׄא זםמ אמ זאמ ׆ב ׅא כםל אגמםלב אלׄמ גמגכ:
ׄ .םמ ׇׄמ גמגכׇמ ׅהוד אטמ ׄמ לׇ ,ׄא ׄלמ
גמגכׇמ ׅהוד א׆ׅל ׄמ מםמ גו׆אמ זךגמׄ ,מ ׄגה
ׅאמ אמגׇׇ זב לׄמ גמגכ אםטז זא אגׇ ׅמב.
הגךׄ ,אגםא ,םםטל גו׆אמ זךגמ ג׆ׅל ׄמ מגׇ םכז
ׅכלׅ גמםלב ללׄ גׅא ׆ב אזא ׅם׆ב זמׇב םא
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מאגׇ ׄמב גלב ) .(Bates, Latham & Kim, 2011םמ ׄא א׆ׅלמ
גו׆אמ זךגמ גמׄגמ ׆ב אלׄמ מאגׇב וׅאב גלׇמ
גמגכ .מגׇׇמ ל׆םמ זב לׇ םׅ גםב םלׇ ׆אמ
גםׅׄ כםׅ ,גזגו זא לד זׇׅ ,ג׆ׅל גםׅמ טאםהמ
ׇׄ׆מ ,ׅוט םא ׇׅל ט׆זמ ׅאמ ׅךז )Brunyé, Mahoney,
 .(Giles, Rapp, Taylor, & Kanarek, 2013ׅםמ םל אמגׇׇמ
ל׆םמ זב לׇ גגמגכ האאמ ,ׅד םׄל ,טממ אי גד ׅגׅהב,
טממ מלממ ׅמ ,זׇׇ לט גה מׅ ׅזממ ׇל
אטלכד ל׆ם ל׆ם )Johns, Schmader & Maretns, 2005; Jansen et al.,
.(2013; Park, Ramirez & Beilock, 2014
ׅ .מׅב לׅב גגאךב זא כ ׇז גמג ׅוו םא גמםלב
אלׄ ,ׇ׆םמ ׅה גם׆מ הוח זא מל׆א ,טמ ׇז אגם
גםגזמ מלׄ ,־מל זא ךטמ ׆ׅמ גׅהמ כםל גל
האגׇ אׇז כׇב םא אגׇב אמג זהד םאב );Gresham, 2007
 .(Rayner, Pitsolantis & Osana, 2009אה גגךׄב םהׇה אזא,
םׅ אכ ׄמ אמ גמגמ ׅכלׅ גמםלב אלׄ אטמ
ׄמ לׇ םאב גמב גלׄמ.
׆ .אמ לך גהאמ לד זׇׅ מ־גלׅ גלב םׅ
םׅ ׅגכלב מלגב אם׆ב ׅגמגכ ,זא ד גגאי אכ מגב
ׄא ,ׅגׇ ׄךא גלמ ,ׇ אטמ ׄמ לׇ גגמגכ .אׄלה
הגךׄ  גםכ גםׅ םטל ׄמ אמ לך גהאמׄ ,מ אמ
גלׅמ ׄמ לד זׇׅ ,ׅׄ אזא ׅם׆ב ׅ׆ׄגל
).(Novak & Tassell, 2015
ׇ .טממ םטזמ ולׄט ג׆ׇל :גׄל םולׄט ם ׄ
םהםב אםמ ׅגמגכ ,םׅ אטמ ׄמ םטזמׄ .אל ׄלב
) (Alter et al., 2010כל ׄמ םטזמ ולׄט ׆ז זא ׅךז
גמגכ ׅכלׅ מאגׇב ׄגלכׄב ׅממ ׇ- .הׇׅכב המׅכם אמׅ
ׄמ ׆ז םאב אטה ׅךז גׅד ׅגמגכ ,טזא םגלמ מ
אטזא ׄמ ולׄט ׆ז )ׄטל־ׄגלכׄב אםב מל ׅגכךזמ
ׄכׇגב( .הׇׅכב ׄא אכ אםמ כׅךמ :אׄמ הׄגל  גׅד גזל
זׇ ג ב ׅב ׅמב גׇׇ ׄמ אמב )גךׅ םׄגל אךל לׇ
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גםאד( .אכׅך םה הׄגל  גׅד זל אב ׅאגׇב םטל
ׄמ םׅמב )גךׅ םׄגל אזלל ׄמ׆ל םׅמ זהד( .הׇׅכב ׅכׅך
םה ׆ז אם׆ב ׆ׅב מל גׅל כׅך לׄםה .כלב
וכ  ך׆מ גךׅ ׅה ׄמ׆ל גׅא אטממ לׇ אךגךב
םטזמ ולׄט .גׄד המד אםזל  ך׆מ אגׇ גמגכ
גׄמ׆ל גוכלד זם אטמ ׄמ לׇ ׅכלׅ מאגׇב גמםלב
אלׄ ,ׅגׇ ׅכלׅ ׅהמ.
 .םׅ אׇל ׆ב ׄמ לב אמאגׇב זב לׇ ׆ׅ גגמגכ.
גכלב םך אזא לׄ  ךטמ ׆ׅמ גׇ ׄ גזלׅמ לׅ גׇ
םא לב ׅוז אאׇב )ׄב ׆ב אלב לׇ ( זאאמ אט׆ז ׅם׆
מאגׇב.

יכומ ומקנות
ׅגׄגל  הוכל ׆לגב גםטזב זא לׇמ גמגכ :ׇל לׄ ,גׄטה
גל ,ךטמ וׅׅ ,ג׆ׇל ,ם׆ב ׅ ׅזׅל ,מטומ גו׆אמ זךגמ
ׅמב זגׇמ אט גכךז .ך׆ הכׇמ גׅ כ׆הׅמ־מה׆ממ זא
לׇמ גמגכ .ׅׄגךזמ ׆ם  המד אמ גםׅמ םאאמ מה׆מ
םא גהזמ ל׆ז אמגכׇ ׅד ׇ אטמ ׄמ לׇ .המד אוז אמאגׇ
ׅ גםׅ םאאמ טלמ ׄ אםמ אזׇׇ ׄמ אמגׇׇ זב הםׄב
גזלל לׇ ׇ אטמ ׄמ גהזמ .אט םׅ גׇׄ אמ לׇ ׅל
ׅמכטמ םל םא ג םגמזמׇב אזוכ ׅלׄ ,אוז אוׅאב גלׇ 
אטמ ׄמ לׇמב ,ׇ אגהז גךׅ םׅ גלב זׅל ׄמ לׇ אמאגׇב.
גךׅ  ׆לב אלׇ ׅם׆ב ,אואׇ גגכךז גמגכ ׄח אגהזמ
גםכז ׅ ׄ מגמ ׅמגב כםלב ׄא .םׅ ׆ב אׄטד ׇׅכ לׅ מל
ׄמ לׇ גלׄמ גמגכ אזל לׇ גגמגכ ׅכלׅ גלמ ׅטזא.
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