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282Bמבוא 
735Bיום אחד כ. בשנים האחרונות אנושית הולך וגדלה בתקשורת אנשי חינוך מתמטיין שמביעים יהענ

יש הרואים בתקשורת זו חלון . תקשורת בכיתה הואהמוקדים המרכזיים של מחקר בחינוך מתמטי 
רואה בחשיבה תקשורת ) Sfard, 2008(ספרד . לחשיבה "שקולה"לתהליכי חשיבה ויש הרואים בה 

משיג את שתיהן כדי להדגיש את המשותף לתקשורת ולחשיבה היא הציעה לה. של האדם עם עצמו
המבטאת את האיחוד שבין קוגניציה לתקשורת ) commognition" (קומוגניציה: "במילה אחת

)cognition & communication.( 

736B שפיתחה תרבותית הקומוגניטיבית-ספרד מפרטת את הגישה הסוציו, 2008בספרה שהתפרסם בשנת .
חולקים גישה מושגית ומחקרית , למרות השונות הגדולה ביניהם, ששת המאמרים המופיעים בגיליון זה

תובנות ממחקר קומוגניטיבי המתמקד במספר היבטים שונים של . התאוריה הקומוגניטיבית –אחת 
 The International Journal of"בכתב העת 2012למידת מתמטיקה והוראתה פורסמו בשנת 

Educational Research" )Sfard, 2012(  העת בכתב 2016ובשנת"Educational Studies in 
Mathematics" )Tabach & Nachlieli, 2016 .( בגיליון זה מאוגדת לראשונה אסופת המאמרים

 . בעברית" קומוגניטיביים"ה

737Bהלומד כלומר למידת מתמטיקה מוגדרת כשינוי בשיח המתמטי של, הגישה הקומוגניטיביתפי -על ,
ההתייחסות לכיתה כאל קהילת לומדים . בדרכים שבהן היחיד מתקשר באשר למתמטיקה

(community of practice, Lave & Wenger, 1991)  שבה המורה משתתף מומחה והתלמידים
מציעה שלמידה היא תהליך שבאמצעותו תלמידים הופכים , משתתפים באופן פריפריאלי יותר

התלמידים לומדים להכיר דרכים מקובלות לעשייה , בפרט. ם יותר בשיחלמשתתפים מרכזיי
 . ולתקשורת הייחודים למתמטיקה
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738Bלאחרונה אנו עדים . תקשורת היא מרכזית לא רק לתהליכי הוראה ולמידה בכיתה אלא גם למחקר

ים חוקרים העובדים עם גישות תאורטיות שונות מפתח. לפריחה של גישות תאורטיות בחינוך המתמטי
תקשורת בין חוקרים הפועלים עם גישות , לכן. דרכים ייחודיות לתקשר בתוך קבוצות המחקר שלהם

דבר זה פוגע . והסתמכות על מחקרים קודמים היא מאתגרת, מחקריות מגוונות הופכת לתובענית
). Prediger, Bikner-Ahsbahs, & Arzarello, 2008למשל (בקידום מחקר קוהרנטי בחינוך המתמטי 

דרך אפשרית להתמודד עם מצב זה היא אימוץ של גישה מחקרית המגדירה הגדרה מפורשת וברורה 
ואשר מאפשרת דיון בהיבטים למיניהם של הוראה , )חשיבה ותקשורת, כמו למידה(את נושאי המחקר 

 . אנו טוענות כי קומוגניציה היא מועמדת מתאימה לכך. ולמידה

739Bונתמקד בעיקר , קרונות המרכזיים של הגישה הקומוגניטיביתנפתח הקדמה זו עם הצגה קצרה של הע
לאחר מכן נדגיש היבטים ספציפיים של כל אחד מהמאמרים בגיליון ונסיים בתיאור . בלמידה ובהוראה

 .של רשת הקשרים ביניהם

283Bעקרונות מרכזיים: למידה בהסתכלות קומוגניטיבית 
740Bהיא סוג של שיח הכולל דרכים , נה אחרתככל דיסציפלי, מתמטיקה, הגישה הקומוגניטיביתפי -על

אפשר לאפיין את השיח המתמטי . שיח מוגדר כסוג מיוחד של תקשורת. ייחודיות לדיבור ולעשייה
רוטינות , מתווכים ויזואליים, מילים והשימוש בהן: בעזרת ארבעה מאפיינים) כמו גם כל שיח אחר(
 .והיגדים מקובלים) שגרות(

407Bמילים והשימוש בהן 

741Bלעתים בשיחים משיחים שונים משתמשים במילים , עם זאת. יח יש אוצר מילים הייחודי לולכל ש
מחלוקת  משתמשים בשיח היומיומי כחלק שהוא תוצאה חציבמילה , כך למשל. דומות בדרכים שונות

הוא חלק אחד שהוא תוצאה  חצימספרי -בשיח הכמותי, לעומת זאת. השלם לשני חלקים כלשהם
 . שוויםי חלקים מחלוקת השלם לשנ

408B מתווכים ויזואליים(visual mediators) 

742Bמתמטיקה עוסקת ברעיונות מופשטים אשר לעתים יש להם ייצוג פיזי בעולמנו.P9F1
P  לפיכך כדי שנוכל

. לתקשר בזיקה לרעיונות אלה יש צורך במימושם בעזרת ישויות אשר כלפיהם אפשר לתקשר
פעמים רבות תקשורת מתמטית היא סביב מתווכים , למעשה. מימושים אלה הם מתווכים ויזואליים

 . , 0.75, ¾: הם' שלושה רבעים'מתווכים ויזואליים לצמד המילים , לדוגמה. אלה
  

                                                           
הופכת את הסדר ההתפתחותי המסורתי ובמקום לטעון שהרעיונות המופשטים קודמים לייצוגיהם  הקומוגניציה, למעשה .1

הם , לרבות עצמים מתמטיים כמו מספר או פונקציה, היא גורסת שהרעיונות המופשטים, )המתווכים הוויזואליים(הפיזיים 
 .אלגבריותכגון גרפים ותבניות , תולדה של אבחנה בשקילות של מערכות סימנים מגוונות
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345B היגדים מקובלים(endorsed narratives) 
743Bשאותם , קשרים בין עצמים או בין תהליכים, אלה רצפים של משפטים הנחשבים יחד כמתארים עצמים

כל , כך למשל. האופן שהיגד מתקבל כפוף לכללי השיח המתמטיים. אפשר לקבל כנכונים או לדחותם
הנה דוגמה לאחד ההיגדים המתמטיים . הגדרה או הוכחה מתמטיים הם דוגמאות להיגד מקובל, משפט

במאמרן של אחלאם ענאבוסי ומיכל טבח בגיליון זה מדובר על ". קוטר הוא מיתר במעגל"מקובלים ה
 . תלמידי כיתה וידי -עלהתהליך לקבלת היגד זה כמקובל 

409B רוטינות(routines) 

744Bיש דפוסים שאותם אפשר . אלה הם דפוסים טיפוסיים החוזרים על עצמם כתגובה לסיטואציה מוכרת
אותו "בדרכים של זיהוי סיטואציה כ, בדרכים של מיון: בט של השיח המתמטילראות כמעט בכל הי

במאמרן בין רוטינות של מעשה  מבחינות )Sfard & Lavie, 2005(ספרד ולביא  .או כשונה ועוד" דבר
(deed) ובין רוטינות של , של עצמים מוחשיים הזזהכמו , אשר הפעלתן מחוללות שינוי מסוים בסביבה

רוטינות בו (rituals)מבין רוטינות השיח הן דנות ברוטינות של ריטואל). דיסקורסיביות רוטינות(שיח 
נבדלות , שיח אלה שבהן אפשר להבחין במהלך פעילות של תקשורתרוטינות . (exploration) הריחק

 :רוטינות הריטואל והחקירה נמצאות בשני קצותיו של הרצף, פי מידת עצמאותו של המבצעלזו מזו 
היא מתבצעת ביוזמתו של אדם אחר  –ל מתאפיין בתלות כמעט מוחלטת של המבצע במומחה ריטוא

רוטינת החקירה מתאפיינת , לעומתה. ובזמן ביצועה כמעט שלא נדרשת קבלת החלטות של המבצע
רוטינות של ריטואל קשורות . במידה רבה של עצמאות מצד המבצע ובהיעדר צורך בתיווך של מומחה

, לעומתן. ובהן פעולות של סולידריות עם משתתפי השיח האחרים, חברתית) ייהאו לרצ(לעשייה 
. ברוטינות של חקירה יש פיתוח היגדים מתמטיים מקובלים שהם פיתוח השיח המתמטי של הלומד

 . לשלושת סוגי הרוטינות יש תפקיד בהתפתחות השיח המתמטי של היחיד

745Bספרד ולביא )Sfard & Lavie, 2005 (רוטינות של ריטואל , יינים של רוטינות של עשייהמתארות מאפ
בעוד שבריטואל נדרשת ". ?מי מבצע את הרוטינה"אחד הקריטריונים שהן מתארות הוא . ושל חקירה

בביצוע רוטינה , שכן היחיד זקוק לתיווך, )ובפרט עם מומחה(עשייה משותפת של היחיד עם אחרים 
טען כי כל עשייה אנושית ) Vygotsky, 1978(צקי ויגו. של חקירה המבצע משוחרר מתלות בתיווך

לאחר תהליך שהוא מכנה , ובשלב הבא, ראשיתו במישור החברתי, מופיעה בשני מישורים נפרדים
 :במישור האישי, "אינדיבידואליזציה"

687BAny function in the child’s cultural development appears twice, or on two planes. 
[…] First it appears between two people as an interpsychological category, and then 
within the child as an intrapsychological category.” (ibid, p. 57). 

746B לומדים מלומדים שונים עשוי להיחשב בעיני החוקרים רוטינה ידי -עלאותו רצף של פעולות המתבצע
כדי לזהות את סוג השתתפות התלמידים מוטל על החוקרים . קרריטואל או אף רוטינת ח, של עשייה

האם הלומד יוזם את ביצוע , ובעיקר, לבחון את מידת עצמאותו של הלומד בביצוע אותן פעולות
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. ידי אנשים אחרים-וזאת בשונה מביצועים היזומים על, הרוטינה בעצמו כדי לענות על צרכיו הוא

האם מטרתו היא לחקות סדרה של ? סף של עצמים מוחשייםהאם מטרתו היא לארגן מחדש או, למשל
 ?שלבים שביצע המורה או לאמץ היגד מתמטי שיספק את סקרנותו

747B דוגמאות לרוטינות של מעשה ורוטינות של ריטואל אפשר למצוא במאמרן של עירית לביא ואנה ספרד
מספרי של ילד -תיבמאמר הנוכחי החוקרות מתארות את תהליך התפתחות השיח הכמו. בגיליון זה

בתהליך . לא כמותי שלו-לא מספרי והשיח המספרי-צעיר כתהליך האחדה והרחבה של השיח הכמותי
במאמרה , בנוסף לכך. זה כלולים ביצוע רוטינות של עשייה ולאחר מכן רוטינות של ריטואל וחקירה

החוקרת . ריםהוראה של תלמידה המתקשה בלימוד שב-מצויינים מתואר תהליך למידה-של עינת הד
, בהזדמנויות להשתתפות זו שיצרה למענה המורה, דנה בהשתתפות הריטואלית של הלומדת

 . ובהזדמנויות המעטות שניתנו לתלמידה להשתתפות חקירתית

748Bכוללת שינוי הדרגתי בתפקידו של הלומד מזה של גישה מחקרית זו למידה ב, כפי שהוזכר לעיל
מעבר ). Lave & Wenger, 1991(טי למשתתף מרכזי יותר בשיח המתמ) peripheral(משתתף שולי 

מבחינה מחקרית זיהוי עדויות ללמידה , במילים אחרות. שיח של היחידבשינוי זה הוא תוצאה של 
בשימוש של היחיד : כולל חיפוש אחר שינוי באחד ממאפייני השיח לפחות בגישה הקומוגניטיבית

 .בהיגדים המתמטיים וברוטינות שבהן הוא משתמש, במילים ובמתווכים הוויזואליים

749B ספרד)Sfard, 2008 ( על-למידה ברמת האובייקט ולמידה ברמת –מבחינה בין שני סוגים של למידה .
היא . על אובייקט מתמטי ידוע") עובדות("של אוסף סיפורים למידה ברמת האובייקט כוללת הרחבה 

קבלת , בזמן הלימוד בנושא שברים, למשל. על אובייקט מתמטי זה מתבצעת בתוך השיח שסובב
של השיח על שברים של ) ברמת האובייקט(שלושת המתווכים הבאים כשקולים כוללת הרחבה 

 : הלומד

 

451Bרבעים שלושה לשבר ויזואליים מתווכים: 1 איורP10F

2 

750Bזה קורה למשל . העל שלו-ובמיוחד בכללי, על כוללת שינוי בשיח עצמו-למידה ברמת, לעומת זאת
. חדאו כאשר שיחים שעד כה היו נפרדים מתאגדים לשיח כולל א, כאשר הלומד מכיר שיח שחדש לו

עם השיח על , )0.75,  ¾: כמו(אם נחזור לנושא של שברים ניווכח שהאיגוד של השיח על סמלים 
דוגמאות נוספות ללמידה . על-הוא למידה ברמת, )1כמו אלה המוצגים באיור (מתווכים ויזואליים 

                                                           
לפיכך אם היינו מחלקים כל עיגול לארבעה חלקים שווים היינו ". עיגולים"השלם כולל שלושה , בדוגמה האמצעית .2

 . הם שלושה רבעים מהשלם, חלקים 12מתוך  9לפיכך החלקים האפורים שכוללים . חלקים שווים 12מקבלים בסך הכול 
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כהן על קריאת טקסטים מתמטיים ובמאמרנו על -על אפשר לראות במאמר של אביטל אלבוים-ברמת
 . למידת פונקציות המופיעים בגיליון זה

346Bעקרונות מרכזיים: הוראה בהסתכלות קומוגניטיבית 
751Bצבי וספרד -בן. הוראה אינה מוגדרת הגדרה מפורשת בגישה הקומוגניטיבית)Ben-Zvi & Sfard, 

כאשר בסיטואציה מסוימת המשתתפים  הוראה מתרחשת. על-דנו בהוראה לקראת למידה ברמת) 2007
בדבר הקביעה מהו : לשלושה היבטים בסיסיים של התקשורת לפחות באשר בשיח תמימי דעים ביניהם

המקבל על עצמו את (מיהו המלמד  –בדבר התפקידים של כל אחד מהמשתתפים בשיח , השיח המוביל
גם אם עדיין לא ברור לו ההיגיון הבוחר להשתתף בשיח זה (ומיהו הלומד , )הסמכות לקבוע שיח חדש

 . ובדבר אופי השינוי המצופה בשיח של הלומדים, )באימוץ השיח

752B ניסחנו הגדרה שקובעת ). על-ולא רק ברמת(בהמשך ראינו הסכמות אלה כמתאימות להוראה בכלליות
וא בעוד הלומד ה, בשיח המובילהוא פרט המקבל את התפקיד של המשתתף ) מורה או מרצה(כי פדגוג 

הגדרה זו עולה , ואכן). Nachlieli & Tabach, 2015(בשיח  המובלהאדם המקבל את התפקיד של 
). 2016, ויקיפדיה" (האדם המוביל את הילד"בקנה אחד עם האטימולוגיה היוונית לפדגוג שהיא 

 אם. ותקשורת היא סוג מסוים של פעילות, במובן זה פדגוגיה או הוראה היא סוג מסוים של תקשורת
 Cultural Historical Activity Theory –נעסוק בכך דרך העדשה של תאוריית הפעילות 

)Engeström, 1987; Roth & Lee, 2007( , הרי שההבחנה המרכזית שעשויה לאפיין פעילות מסוימת
 : ציטטו את לאונטיב) Roth & Radford, 2011(רוט ורדפורד . כפדגוגיה היא המניע לפעילות

688B“The chief difference in activities is to be found in the difference of their objects or 
motives. An object/motive (fishing, for instance) is what endows the activity with a 
particular intent. But activities involve also actions and specific contextual methods 
and means to carry out these operations.” (ibid, p. 6). 

753B משילוב בין תאוריית הפעילות והתאוריה הקומוגניטיבית עולה כי אפשר להגדיר הוראה בתור פעילות
כך . נעת מהרצון של היחיד לשנות את השיח של הלומד לכיוון של השיח המובילתקשורתית המּו

מציגה במאמרה את תפקידה ליצור הזדמנויות , וקרת ומורהבהיותה ח, כהן-אביטל אלבוים, לדוגמה
דוגמה נוספת אפשר . למידה שעשויות להביא לידי שינוי בשיח של לומדיה לכיוון הרצוי מבחינתה

לקרוא במאמרן של ענאבוסי וטבח שבו מתואר שהמורה פועלת כדי לעזור לתלמידיה לשנות את השיח 
 . ר לשיח המקובל בקרב מתמטיקאיםכך שיהיה דומה יות, שלהם בנוגע למעגל

347Bהמאמרים בגיליון זה 
754Bבמשתתפים , שונים זה מזה במיקוד ובמטרותוהם  ,מחקריים ומאמר תגובה גיליון זה שישה מאמריםב

הגישה  –לכולם גישה מחקרית משותפת , עם זאת. בסביבה המחקרית ובנושא המתמטי, במחקר
 . הקומוגניטיבית
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348Bמיקוד ומטרות 
755B עם זאת. למידת המתמטיקה והוראתהל באשר היבטים מגווניםכל המאמרים בגיליון מאירים ,

שלושת המאמרים הראשונים בגיליון . זה מזה שונים, בהם הם מתמקדיםשהתהליכים וההיבטים 
התפתחות על  כותבותעירית לביא ואנה ספרד . מתמקדים בלמידה ואילו שלושת האחרונים בהוראה

-בתהליך התפתחות השיח המטהתמקד משי כספי . פרי של ילדים בגיל הצעירמס-השיח הכמותי
באופן  בית ספרית טרם למדו אלגברהבקרב תלמידים ש', לכיתה ז' בין כיתה ה) האלגברי(אריתמטי 

המאמר של טלי נחליאלי ומיכל טבח עוסק בהתפתחות השיח על פונקציות בקרב סטודנטיות . פורמלי
אחלאם ענאבוסי ומיכל טבח מכוונות . מתמטיקה בבית הספר היסודיבמהלך הכשרתן להוראת ה

מצויינים עוסקת בתהליך -עינת הד. בנוגע להוראת המעגל 'לפעולות ההוראה של מורה לכיתה ו
) ולאופי התקשורת(ועל התפקיד שיש לתקשורת , "מתקשה"התפתחות הזהות של תלמידה כתלמידה 

, כהן עסקה גם היא בתפקידה של המורה-אביטל אלבוים. שבין המורה לתלמידה ביצירת הזהות הזו
על של השיח המתמטי בקרב תלמידים שלומדים לקרוא טקסטים -ומאמרה מכוון לתהליך שינוי כללי

 . מתמטיים

349Bמשתתפיםהסביבה המחקרית וה 
756B המחקרים למיניהם התבצעו בסביבות מחקריות לסוגיהן ועם משתתפים בגילאים מגוונים ובמערכות

אחד מהם ). בתפקיד של מראיין או מורה(ארבעה מחקרים נערכו מחוץ לכיתה בידי פדגוג . שונות
במאמרן של לביא וספרד מתואר שעירית לביא ראיינה במשך כשנתיים : מתאר עבודה עם לומד יחיד

שלושה מחקרים אחרים מתארים עבודה עם , לעומתם. ילד אחד בהיותו בין גיל שנתיים לארבע
. 'וכן של תלמידים הלומדים בכיתה ז', י כספי ראיין זוגות של תלמידים הלומדים בכיתה הש: קבוצה

בעת עבודה ', שהייתה תלמידת כיתה ז, מצויינים מדווח שעינת הייתה המורה של דנה-במאמרה של הד
ב שלמדו מתמטיקה "כהן עבדה עם קבוצה של שלושה תלמידי כיתה י-ואילו אביטל אלבוים, קבוצתית

נחליאלי וטבח התמקדו בתהליכי למידה . שני מחקרים אחרים נעשו בתוך הכיתה. ל"יח 5קף של בהי
של סטודנטיות להוראה במשך עבודתן בקבוצות ואילו ענאבוסי וטבח התמקדו בדיון במליאה בכיתה 

 . 'ו

757B מר במא האחד נוגע לאופי הלמידה המתואר: שני ציריםפי -עלעתה נדון בששת המאמרים שבגיליון זה
והאחר נוגע לסוגיה של מידת תלות הלומדים בבן , על-למידה ברמת אובייקט לעומת למידה ברמת –

האם הלומדים , כלומר, נשאלת השאלה האם הם השתחררו מתלות זו. שיח מומחה ובתיווך שלו
 . רוטינות של ריטואל או רוטינות של חקירה, פועלים בשיטת רוטינות של עשייה

758Bהכמותי והמספרי  –שבו הילד מאחד בהדרגה בין שני שיחים , רד מתואר תהליךבמאמרן של לביא וספ
האחדה בהדרגה של שלוש ידי -עללמידה זו נעשית . על-זוהי עדות ללמידה ברמת. מספרי-לשיח כמותי

כולן  –ובחר -התאם וזו של ובחר-סדרזו של , ובחר-הבטהרוטינה של : רוטינות שונות מהשיח הכמותי
הן , שבו הילד למד לקבל רוטינות אלה כשקולות, בתהליך האחדה זה. ת של ריטואלבוצעו כרוטינו
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ההתמקדות של החוקרות . השייכת לשיח המספרי, ובחר-ספורהתאחדו גם עם הרוטינה הריטואלית של 
: נסביר .בתהליך למידה של ילד צעיר מאפשרת לנו להבין את המניע החברתי של רוטינת הריטואל

ילותו של הילד במשימות השונות היה חברתי הן מבחינת הבעת סולידריות עם נראה שהמניע לפע
עם הזמן נראה . תלות מוחלטת בתיווך צמוד של המומחה, והן מבחינת החיקוי) החוקרת(המומחית 

 ). השתנו –או לפחות (פחתו , שתלותו בחוקרת הן מפאת רצונו לרצותה והן בשל הצורך שלו בתיווך

759Bאו ז' של כספי באשר להתפתחות השיח האלגברי של תלמידים בכיתות הבמחקרו , לעומת זאת ,'
ריצוי המומחה מחד גיסא והתלות בתיווך מאידך  –החיבור בין שני הגורמים הקשורים למניע החברתי 

) Sfard, 2016(ספרד ). objectification(שי כספי עוקב מקרוב אחר תהליך העיצום . אינו ברור, גיסא
רואה את תהליך העיצום בתור מדרגה הכרחית במעבר מהפעלת רוטינה של ריטואל לרוטינה של 

הרמה המגורענת והרמה , הרמה התהליכית: שי גורס שבתהליך העיצום יש שלוש רמות. חקירה
נראה שפעולותיהם של הלומדים סביב המשימות שנתן להם כספי הן בעיקר חקירתיות . המעוצמת

אריתמטי ספונטני ולבסוף לשיח אלגברי -תמטי שמתפתח בהדרגה לשיח מטהבאשר לשיח הארי
 . על-התפתחות זו היא למידה ברמת. פורמלי

760Bכהן בוחנת במאמרה את התפתחות השיח של תלמידים באשר לקריאת טקסטים -אביטל אלבוים
רת היא חושפת את תלמידיה לרוטינות שמטרתן להגדיל את אחריותו של התלמיד ליצי. מתמטיים

בשלבים הראשונים התלמידים אינם רגילים לפעולה זו . פרשנות קוהרנטית לטקסט שהוא קורא
לפיכך נראה שבשלבים הראשונים הם מבצעים רוטינות אלה . מלימודי המתמטיקה הקודמים שלהם

מטרת המורה החוקרת . הם זקוקים לתיווך צמוד של המורה ומחקים את פעולותיה: באופן ריטואלי
הלמידה המיועדת היא למידה . הפחתת הצורך בתיווךידי -עלך הליכים אלה לחקירתיים יותר היא להפו

 . על הכוללת כללי שיח חדשים-ברמת

761Bלמידה : כאן נדון באופי הלמידה המיועדת לתלמידים. שלושת המאמרים האחרים מתמקדים בהוראה
ובפרט האם , מצופה מהלומדיםוכן לתהליך האינדיבידואליזציה ה, על-ברמת אובייקט או למידה ברמת

 .רוטינות של ריטואל או רוטינות של חקירה, התלמידים אמורים לבצע רוטינות של עשייה

762B המשתתפים במחקר הם סטודנטים להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי) נחליאלי וטבח(במאמרנו ,
א הפונקציות תהיה לפיכך הציפייה שלנו הייתה שהלמידה שלהם את נוש. אשר למדו פונקציות בעבר

וכן שההשתתפות של הסטודנטים תהיה בעיקר , )שלא ילמדו כללי שיח חדשים(עצמים -ברמת
הרי , היה מרכזי" זיהוי באמצעות הגדרה"מאחר שהנושא של , כפי שתואר במאמר, בפועל. חקירתית

בקרב מכאן ש. על-השיח היהברמת, כלומר, שהשיח שבו השתתפו הסטודנטים היה שיח על מתמטיקה
, על-חלק מהם אכן למד למידה ברמת בעוד, עם זאת. על-רוב הסטודנטים ההשתתפות הייתה ברמת

במאמר אפשר למצוא עדויות . באשר לאחרים לא היה מדובר בלמידה שכן הנושא היה מוכר
 . שהסטודנטים ביצעו רוטינות שהן ריטואליות יותר ורוטינות שהן חקירתיות יותר

763Bבנושא קוטר ומיתר ' עצמים בקרב תלמידי כיתה ו-בח יש עדות ללמידה ברמתבמאמרן של ענאבוסי וט
התלמידים אמורים להמשיך לפתח את הנרטיבים . במעגל ובקשר לפעילות שהיא ריטואלית יותר
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: למשל(דיון מפורש במקרי קצה ידי -עלקוטר ומיתר , מעגל: שלהם באשר לעצמים המוכרים להם

אחד הממצאים המרכזיים המוצגים במאמר ). ?מיתר שהוא קוטר האם יש? האם קוטר הוא גם מיתר
שאלות כאלה אינן מעודדות השתתפות חקירתית של . הוא שהמורה שואלת בעיקר שאלות מכוונות
 . וזו ההשתתפות שמתוארת בדוגמאות המגוונות, התלמידים אלא תגובות שהן ריטואליות יותר

764Bכזו שהביאה  ',תפות ריטואלית של תלמידת כיתה זמצויינים מציג עדות להשת-מאמרה של עינת הד
השתתפות זו עולה בקנה אחד עם ההזדמנויות ללמידה . אותה לידי הישגים נמוכים במיוחד בבית הספר

במאמר זה אנו עדים להתאמה בין הדרך . המורה במרכז הלמידהידי -עלשזומנו לה הן בבית הספר והן 
, כולל המורה(ים משמעותיים ְמַסּפרהדרך שבה , טיקהשבה זיהתה התלמידה את עצמה כלומדת מתמ

ומכאן הזדמנויות הלמידה שזומנו לה והדרך שבה , זיהו את התלמידה) המשפחה וגורמים בבית הספר
 . הגיבה התלמידה על ההזדמנויות הללו

765Bלמעט , הנתונים המתוארים במרבית המחקרים המופיעים בגיליון זה הם במקורם בעברית, לסיום
לפיכך היות המחקרים כולם מכוונים לתקשורת . ים במאמרן של ענאבוסי וטבח שהם בערביתהנתונ

, יתרה מכך. מאפשר לחוקרים לגעת בנתונים כפי שהם ישירות ולא מתורגמים, וכתובים בעברית
קריאת ששת המאמרים מזמנת לקורא חשיפה להיבטים מהיבטים שונים של הוראת המתמטיקה 

היבטים כאלה נחקרים בדרך כלל בעזרת גישות תאורטיות . תאורטית אחת ולמידתה שבוצעו בגישה
הגישה המחקרית המשותפת מאפשרת לקורא להתבונן בהיבטים . שונות אשר אינן בהכרח קוהרנטיות
וכך ליצור קשרים הן בין התופעות השונות שנחקרו והן בין , המגוונים מבעד לעולם מושגי אחד

הנעשים בגישה  בחינה של מחקרים שונים ומגוונים, בנוסף לכך. התובנות העולות ממחקרים אלה
 . משותפת היא הזדמנות להעמקה בגישה התאורטית עצמה

766Bאנו מקוות כי הקריאה של הגיליון תהיה מעוררת השראה. 
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מיכל חוקרת . ובהתפשטות ידע מתמטי בכיתה
באמצעות גישת המחקר התקשורתית לה מוקדש 
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 ר טלי נחליאלי"ד
לתואר שני " הוראה ולמידה"ראש התכנית 

 "דלתא" במכללת לוינסקי לחינוך וראש תכנית
. למתמטיקה ומדעים מצטייניםלהכשרת מורים 

מתמקדים בשיח המתמטי  שלה תחומי המחקר
וכן בהכשרת , המתפתח בשיעורי המתמטיקה

 .מורים ובהתפתחות מקצועית של מורים


