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 תקציר

 

במאמר זה אנו מציעים מסגרת לניתוח הדרכים בהן שיתוף פעולה משפיע על בניית טיעונים 

ח לניתובהסתמך על מודל קודם בו השתמשו . מתמטיים של לומדים ובכך מקדם הבנה מתמטית

אנו מציגים שלושה סוגים של שיתוף ודנים , ן בעיות מתמטיותהשיח של תלמידים העוסקים בפתרו

מסגרת זו מודגמת על ידי שימוש בנתונים  .יםתלמידה עשייתבהשפעתם על בניית טיעונים מתמטיים ו

בית לאחר שעות ' ה מתמטית בתכנית לא פורמלית המתקיימת בכיתה והנמקממחקר על התפתחות 

 .הספר

 

 מבוא. 1

 

עידוד סביבות של שיתוף פעולה מאמצי הרפורמה במתמטיקה התמקדו ב, בעשורים האחרונים

לשתף את רעיונותיהם בקהילה מתמטית לתלמידים הזדמנויות  תשבהן ניתנו, כשהתלמידים במרכז

 (.National Council of Teachers of Mathematics, 2000)ולנתח ולהעריך את רעיונות חבריהם 

 הנמקהחיונית להתפתחות ה, חוקרים מסכימים על כך שתקשורת מתמטית בתוך הקהילה הלומדת

 & Alro & Skovsmose, 2003; Forman, 2003; Yackel) וההבנה המתמטית של התלמידים

Cobb, 1996 .)Lampert and Cobb (2003 ) טוענים שאם נותנים הזדמנויות לתלמידים לשתף

גם אנו  .המתמטית שלהם יכולה להתפתח בקלות רבה יותר הנמקהה, ולדון ברעיונותיהם עם אחרים

שיתוף ותקשורת משפיעים  כיצדאנו מעוניינים גם בשאלה , עם זאת .בעבודתנו עם ילדים ראינו זאת

ת לניתוח הדרכים בהן שיתוף פעולה משפיע על בניית במאמר זה אנו מציעים מסגר .ההנמקעל ה

אנו בונים מסגרת זו מתוך ניתוח מעמיק . טיעונים מתמטיים של לומדים ובכך מקדם הבנה מתמטית

שיח ושיתוף , למידה, של הקשר בין סדרה של התערבויות למידה לבין הספרות העכשווית על עשייה

 .של תלמידים

 

 סקר ספרות. 2

 

 היבטים פסיכולוגיים ותפקידו בלימוד מתמטיקה –פעולה שיתוף  2.1

 

Staples (2007 )מניח שהמונח שיתופי (collaborative )"שבה , משמעו יצירה משותפת של רעיונות

ויוצרים משמעות או הבנה , מקשיבים ומגיבים לרעיונות של אחרים, מעלים את מחשבותיהם תלמידים

לבין  collaborationמבחין בין  Staples .(4' עמ) משותפת באמצעות מאמציהם המשותפים

cooperation ,על פי . ולא לבנייה משותפת של רעיונות מתמטיים, בציינו שהאחרון מתייחס לשיתוף
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Howe המקרים המוצלחים ביותר של שיתוף מתרחשים כאשר תלמידים מציעים רעיונות  ,ועמיתיה

מעודדים דעות , אלהבמקרים  (.Howe et al. 2007)ומגינים עליהם ומסבירים את חשיבתם זה לזה 

 .Howe et al, בנוסף. תלמידים פותרים בעיות מורכבות ושואפים להגיע לקונצנזוססותרות בשעה ש

פשרה יוא ,כמעט ולא התערבהששיתוף פעולה היה פרודוקטיבי ביותר כאשר המורה  מצאו 2007))

 Howeבהסתמך על המחקר של  .שניתנו להםלתלמידים להשתמש בסמכות שלהם בפתרון המטלות 

, בתפקיד זה. מסביר שתפקיד המורה צריך להיות של מנחה עבור הילדיםMercer (2002 ), ועמיתיה

דיבור "ומשתמשת ב, המורה מסייעת לתלמידים בשעה שהם לומדים לשתף פעולה בצורה אפקטיבית

שלהם  הנמקההתפתחות הלתרום לככלי תרבותי ופסיכולוגי כדי exploratory talk) " )חקירתי

(Mercer, 2008; Mercer, Daws, Wegerif, & Sams, 2004.) 

. קורתית אך בונהידיבור חקירתי הוא כזה שבו המשתתפים עוסקים אחד ברעיונות של השני בצורה ב

אך , או להתנגד לערעור, יכולים לערער עליהם. משפטים והצעות מוגשים ומוצעים לבדיקה משותפת

בדיבור חקירתי הידע מקבל אחריותיות  ציבורית ויש . רים מנומקים והשערות חלופיות מוצעותהערעו

 (.Mercer, Wegerif, & Dawes, 1999 p. 97) שיחהב הנמקהשקיפות של ה

Mercer  מורה וגם מבוססות על -מצאו שעל ידי ביצוע פעילויות שהן גם מונחות( 1999)ועמיתיו

ובכך לקדם שיתוף פעולה , מורים יכולים לעודד את שימוש הילדים בדיבור חקירתי, עבודה בקבוצות

 .ה אישיתהנמקפורה במטלות של פתרון בעיות ורמות גבוהות יותר של 

 

 ית שיתופיתתלמידים כחלק מקהילה כיתת  2.2

 

 ,Bauersfeld, 1995; Cobb)הכיתה היא ההקשר החברתי עבור היצירה והשיתוף של ידע מתמטי 

1986 ; Goos, 2004; Forman, 2003.) Goos (2004 ) קהילות של חקר מתמטימשתמש במשפט 

על ידי השתתפות בדיונים , כדי לתאר כיתות בהן תלמידים לומדים לדבר ולעבוד בצורה מתמטית

טוען שדרך Forman (2003 ). והגבה לטיעונים של אחרים, העלאת השערות והגנה עליהן, מטייםמת

תלמידים לומדים לארגן את משימת הלמידה הספציפית ולהפיק ממנה , התקשורת המתקיימת בכיתה

נוצרת הבנה מתמטית על ידי האינטראקציות החברתיות והפעולות התקשורתיות , בדרך זו .משמעות

מציעים שדיאלוג מתקיים כאשר Alro and Skovsmose (2003 ) .המתרחשות בקהילה הכיתתית

תהליך חקר הכולל חקירת נקודות "ומתארים דיאלוג כ, תלמידים עוסקים בתקשורת משמעותית

לפחות לרגע  –ם נכונות להשהות את ההבנות המוקדמות שלו עצמו כמו ג, המבט של משתתפים

ערעור , ניסוח מחדשתלמידים עוסקים בפעולות דיאלוגיות הכוללות , דרך תהליך החקר(. 15' עמ)

, ספציפית .תהליך החקר לא ניתן לניבוי וכולל לקיחת סיכון מצד המורים והתלמידים, לפיכך .והערכה

להשתתף בחקר ואז הם בוחרים אם הם מקבלים או דוחים את  המורה מזמינה את התלמידים

על מנת שתלמידים יקחו , Alro & Skovsmoseעל פי  (.Alro & Skovsmose, 2003)ההזמנה 

ולנצל את , הם חייבים להיות מעורבים באופן פעיל בתהליך הלמידה, בעלות על הלמידה שלהם

 .ההזדמנויות לעסוק בדיאלוג
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Cobb, Stephan, McClain and Gravemeijer (2001 ) מציעים מסגרת של פרשנות לבדיקת

 Cobbעל פי  .הלמידה המתמטית האישית והקולקטיבית מנקודת מבט חברתית או פסיכולוגית

והעלאת טענות שהם  ההנמק, נקודת המבט החברתית עוסקת בדרכים של פעולה", (2001)ושותפיו 

של תלמיד יחיד מתפרשת כפעולה של השתתפות בפעילויות  הנמקהה. ים בקהילה כיתתיתינורמטיב

ה ובדרכי הנמקנקודת המבט הפסיכולוגית מתמקדת ב, לעומת זאת (.119' עמ" )נורמטיביות אלה

מכירים ( 2001)ושותפיו  Cobb. ההשתתפות המגוונות של תלמידים בודדים בפעילויות הקולקטיביות

אך הם גם מציינים שגישות , ד בודדשל תלמי מתן תשומת לב להנמקהבחשיבות של 

מוצאים "הם טוענים שבמקום זאת הם . אינדיבידואליסטיות טהורות אינן מספיקות בפני עצמן

ששימושי להסתכל על חשיבת התלמידים כפעולות של השתתפות בפרקטיקות שיתופיות שהם 

הנובעת , והמסגרת שלנ(. 152' עמ) המתמשכות שלהםוהמורה יוצרים במהלך האינטראקציות 

י של מנקודת המבט הפסיכולוגית כשהיא בוחנת את תפקיד התרומות האינדיבידואליות לתוצר הסופ

השיתופי  אופיכשהמטרה היא לעקוב אחר ה, ה גם מנקודת מבט חברתיתבודקת את ההנמק, הדיון

  . ה זו בכללותההנמקשל 

 

 מהקשבה לשיח  2.2

 

Davis (1996 ,1997 )המסגרת שלו  .הציג מסגרת לניתוח הדרכים בהן מורים מקשיבים לתלמידיהם

 Powell and Maher(. hermeneutic)הרמנויטי פרשני ו, הערכתי: כוללת שלושה סוגים של הקשבה

פרקטיקות השיח של לומדים בחילופים "כדי לנתח את  Davisהרחיבו את הסוגים של ( 2002)

, (319' עמ( )the discursive practices of learners in conversational exchanges" )שיחתיים

הם זיהו ארבע קטגוריות של החלפת (. interlocution)החלפה של דיבור  זו כאל והתייחסו לתופעה

, (חיפוש או מתן אינפורמציה ללא שיפוט)אינפורמטיבי , (שיפוט ללא השתתפות)דיבור כהערכתי 

עיסוק ומשא ומתן עם )טי יוהרמנו, (של הכוונה או המשמעות מאחורי משפט של שותףחילוץ )פרשני 

התאים מסגרת זו למטרת  Powell (2006) (.השותף באינטראקציה או השתתפות בפרויקט משותף

תייחס מ Powell .ה מתמטיתהנמקניתוח של שיח מתמטי של תלמידים וכיצד שיח זה השפיע על 

קוגניציה מתהווה של משא ומתן ומציין שהוא חשוב במיוחד להתפתחות של לשיח הרמנויטי כשיח 

התהליך " היא, Powellכפי שמוגדרת על ידי , תופעה זו(. socially emergent cognition) חברתית

ם מעבר שה, יות השיח של החלפת הדיבורה מתגשמים מתוך אינטראקצדרכו רעיונות ודרכי הנמק

 (.33' עמ" )ט כלשהו המשתתף בדיבורלאלה שכבר מופנמים אצל פר

 

 שיח ומערכות למידה שיתופיות  2.2

 

והוא כולל , יש לו משמעויות רבות, חוקרים מסבירים ששיח תלוי בקהילה החברתית בה הוא מתקיים

טוענת Moschkovich (2007 )(. Gee, 1996; Moschkovich, 2007)יותר מאשר שפה 

פרקטיקות אלה . וגים והתנהגויות המוטמעים בפרקטיקהייצ, שפרקטיקות של שיח כוללות שפה
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לסוג , קשורות באופן הדוק לקהילה המתמטית שבה הן מתקיימות  ושונות בהתאם למטרות שלהן

גורם זה הופך להיות חשוב כאשר למורים ולתלמידים (. Moschkovich, 2007)ולקהילה ממנה נוצרו 

. ות שונות למשמעויות ולמוקד תשומת הלבמסתעפות והם מביאים פרשנוייש פרקטיקות שיח 

בכך שהוא מתחשב בפרקטיקות השיח  Moschkovichהמאמר שלנו מסתמך על הדיון של 

 לה להיות לפרקטיקות אלה על ההנמקההמסתעפות בין התלמידים ובכך שמנתח את ההשפעה שיכו

 .השיתופית או הקולקטיבית המתרחשת

 Martin, Towers and. הבדלים אלה בפרקטיקות השיח נעשים חשובים בעת ביצוע שיתוף הפעולה

Pirie (2006 ) כסוג הלמידה וההבנה המתקיים כאשר קבוצת  הבנה מתמטית קולקטיביתמתארים

שהבנה קולקטיבית טוענים  Martin, Towers and Pirie .תלמידים עובדים יחד על מטלה מתמטית

וככזו אינה יכולה להיות מתוארת על ידי , התחומה בהקשר החברתי של סביבת הלמידהתופעה "היא 

הם מציעים שכאשר לתלמידים ניתנות  (.150' עמ." )הסתכלות על פעולות הלומדים הבודדים בלבד

פעולה הדדית (. co-acting)מתרחשת פעולה הדדית , הזדמנויות לבנות הבנה מתמטית קולקטיבית

, נבנים ומופנמים על ידי אחרים, מאומצים ,היחידעיונות ופעולות מתמטיות של היא תהליך שבו ר

דרך (. Martin et al., 2006)בלבד  במקום שיהיו מוגבלים ליחידובכך הופכים להבנות משותפות 

כך ; תלמידים חולקים רעיונות ודרכים לפתרון בעיות, התהליך של עבודה משותפת על פתרון בעיות

קולקטיב "מציעים שמורים יקימו Davis and Simmt (2003 ) .הופכת להיות משותפתהבנה אישית 

הם מתארים . י שיהיו אחראים לכך שמתקיימים התנאים הדרושים ליצירת קהילה כיתתית"ע" כיתתי

ומתייחסים אליה כאל ( 164' עמ" )בעלת ארגון עצמי, מסתגלת, יחידה מורכבת"קהילה כיתתית זו כ

מכשירים את אינטראקציות השיח של Davis and Simmt (2003 ) .לקטיביתמערכת למידה קו

שמערכות למידה קולקטיביות  ומציעים שכדי ,התלמידים במסעם להבנה מתמטית קולקטיבית

תנאים אלה כוללים . דרושים חמישה תנאים, מעשיות יתקיימו ויביאו ללמידת תלמידים משמעותית

מקרית שונות  .אקראיות מאורגנת ואינטראקציות שכן, רתשליטה מבוז, עודפות, שונות פנימית

עודפות . ת כשלמשתתפים יש מגוון של אינטרסים בהתמחות ותורמים לקבוצה בדרכים שונותמתקיימ

שליטה מבוזרת מושגת כאשר הסמכות מתחלקת . תרבות ונסיון של התלמידים, כוללת דמיון ברקע

 Davis (.Davis & Simmt, 2003, p. 152" )בידואלימיקום הלמידה הוא אינדי"בין חברי הקבוצה ו

and Simmt (2003 ) מזהים שקיימת אקראיות מאורגנת כאשר כיתה או שיעור אינם מובנים סביב

 (.163' עמ" )ערבוב רעיונות ודימויים באחרים"הצגה מדורגת של מושגים בודדים אלא כוללים 

אלה  .רלבנטי במיוחד לדיון שלנו( neighbor interactions) אינטראקציות שכןששמו , התנאי האחרון

זה בזה בשעה שתלמידים " מתנגשים"שאלות וייצוגים אחרים של הבנה ש, תחושות בטן, הם רעיונות

, בהקשר של כיתת המתמטיקה ,מסבירים Davis and Simmt .עובדים יחד כדי לעשות מתמטיקה

אינטראקטיביות מורכבת מאשר טורים ישרים יתכן שעבודה קבוצתית לא תהיה יעילה יותר בגרימת 

יש לגרום לכך שמושגים . אם אין דגש על הצגה ופרשנות של רעיונות מתהווים שונים –מסורתיים 

כיתת המתמטיקה לא תוכל להפוך לקהילה , ללא אינטראקציות שכנות אלה. תקלו זה בזהיוהבנות י

 (.156' עמ)מתמטית 

Davis and Simmt קציות שכן אלה חייבות להיות צפופות על מנת שתתרחש מזהירים שאינטרא

אינטראקציות אלה חייבות להתקיים בין תלמידים השונים בהבנתם ובפרשנות . למידה משמעותית
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אך בד בבד שיש להם את ההבנה המשותפת המספיקה כדי לאפשר , שלהם של מושגים מתמטיים

ת יחד המשולב, שונות בהבנה (.160' מע)את השיח הדרוש להתהוות הבנות מתמטיות קולקטיביות 

 .מביאה לאינטראקציות שכנות עשירות בזמן הדיבור החקירתי, עם הבדלים בשיח ובצורות שיתוף

 

 (agency) סוכןתפקיד ה  2.2

 

צריך גם , כאשר עוסקים בהיבטים של שיתוף פעולה בין תלמידים וההנמקות הנובעות משיתוף זה

 .החלפת הרעיונות המתמטיים בסביבת הלמידה המתמטיתים ואופי סוכנלהתחשב בנושא ה

Gresalfi, Martin, Hand and Greeno (2009) דרך שבה הוא או "של הפרט כ מתארים את הסוכן

והדרך שבה הפעולות שלו או שלה תורמות לפעולה המשותפת של , או נמנעים מפעולה, היא פועלים

כן בדרך כלל לוקח יוזמה וגורם לדברים לקרות סו (.53' עמ" )הקבוצה שבה הוא או היא משתתפים

סוכן אנושי בא לידי ביטוי כשמישהו יוצר רעיון מתמטי משלו או מרחיב  (.Wagner, 2004)בכיתה 

והליכה , הוא שחקן המפתח בכל למידה מתמטית, אם כן, סוכן (.Pickering, 1995)רעיון קיים 

תסייע לנו במעקב אחר המקור לרעיונות , בטיעונים ובהנמקות המתמטיים ותמוטבע כשהן, בעקבותיו

משפיעים על המתמטיקה המהותית , והמשתתפים בשיח, כמו גם הדרך שבה השיח, המתמטיים

 .הנבנית

Gresalfi et al. (2009) ת התפקוד הזו אך דרג, מדגיש שתלמידים יכולים לתפקד כסוכנים בכל מצב

לפעול כסוכנים תלוייה בחלוקת  ה שבה תלמידים יכוליםהדרג. יפישונה בהתאם להקשר הספצ

יחס של סמכות קיים ": מגדירים סמכותAmit and Fried (2005 ) .הסמכות בקהילה הכיתתית

לפעול או לקבל ללא שאלות את הטענות או , נוטה לציית( או קבוצה של אנשים)כשאדם אחד 

(" כל ישות אחרת המסוגלת ליצור טענות או פקודות או קבוצה של אנשים או)הפקודות של אדם אחר 

, סמכות של מומחה: מבחינים בין שלושה סוגים של סמכותAmit and Fried (2005 ) (.147' עמ)

סמכות של מומחה בדרך כלל נמצאת אצל האדם  (.revised) משופרתוסמכות , שיתופיתסמכות 

תלמידים מייחסים  למורים סמכות זו עקב אמונתם הרווחת שלמורים יש ידע (. המורה)השולט 

כשהיא מונעת את יכולת התלמידים לעבוד , סמכות של מומחה יכולה לבלום סוכן. מתמטי של מומחה

סמכות שיתופית  .ת עליהם רפלקציהאת הטיעונים המתמטיים שלהם ולעשואו לבנות /ו, בשיתוף

 Amit)מופיעה לרוב במערכי למידה שיתופיים וקיימת בין המורה לתלמידים ובקשר שבין תלמידים 

and Fried, 2005).  סמכות שיתופית עלולה להיות בעייתית כשתלמיד אחד מסתמך על אחר כדי

 Amit andעל פי , לבסוף .לבנות רעיונות ואסטרטגיות ולרוב משאיר תלמיד אחד כסוכן העיקרי

Fried , חלוקה קבועה בין אין בה כזו ש, כלומר, תמוקמסוג של סמכות שאינה מ"סמכות משופרת היא

כשמעודדים את התלמידים לשתף , סמכות משופרת מקדמת סוכן (.162' עמ" )הפרט וסוכן הסמכות

מסרטי וידאו של שיעורי בניתוח נתונים  .פעולה עם חבריהם בשעה שהם מנמקים רעיונות מתמטיים

, מפעילים סמכות עצומה מצאו שמוריםAmit and Fried (2005 )', מתמטיקה בשתי כיתות ח

ועל הדרך שבה תלמידים ניגשים , תלמידים למורהההמשפיעה על דרך האינטראקציה בין 

 . למתמטיקה ובסופו של דבר מפתחים חוש של סוכן
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סמכות עוסקת בדרגה שבה ניתנות לתלמידים Cobb, Gresalfi and Hodge (2009" )על פי 

גיון בשיטות ימידת הה, הזדמנויות להיות מעורבים בקבלת ההחלטות לגבי הפרשנות של המטלות

, שני סוגים שונים של סוכן בקהילה הכיתתית מופיעים (.44' עמ" )פתרון והלגיטימיות של פתרונות

סוכן מושגי כולל הבנייה של  (.Pickering, 1995) (disciplinary)ומשמעתי ( conceptual)מושגי 

 .בעוד שסוכן משמעתי כולל שימוש בפרוצדורות ממוסדות, המשמעות והשיטות של התלמיד עצמו

 .התלמידים יכולים להפעיל סוכן משמעתי בלבד, כשהמורה מתעקשת על הפעלת סמכות בכיתה

בהן הסמכות מתחלקת בין  המחקר מראה שלימוד מתמטיקה מתרחש בכיתות, לעומת זאת

 Boaler & Greeno, 2000; Cobb et)ולתלמידים מותר לממש סמכות מושגית , התלמידים והמורה

al., 2009.) 

חשוב לציין שסוכן לא מופיע אוטומטית כשמורים מזמינים תלמידים לעבוד בשיתוף פעולה על חקירות 

התנגדות  –" כוונות מחתרתיות"מתארים תופעה זו כAlro and Skovsmose (2003 ) .מתמטיות

 Alro and Skovsmose. להתנתק מהמטלה בה עוסקיםללמידה המתרחשת כשתלמידים בוחרים 

הם משתמשים  .שהוזמנו לעבוד על מטלה מתמטית' מתארים קבוצה של שישה עשר תלמידי כיתה ז

מתן "אותו הם מתארים כ( zooming out" )התרחקות"באפיזודה כדי להסביר את המושג של 

היא לפיכך חלק קריטי של " התרחקות"התנהגות זו של . "לב אליו תשומת לב למה שלא צריך לשים

 .סוכןהתפתחות של אסטרטגית ההתנגדות של התלמידים ובסופו של דבר מעכבת את ה

 שיטת המחקר ומקור הנתונים. 2

 

  מערך  2.1

 

כדי לתאר את ההמשגות שלנו ואת הניתוח של שיתוף הפעולה של אנו מסתמכים על רעיונות אלה 

המסגרת שלנו נבנתה באופן  .התלמידים ושל הטיעונים המתמטיים הנובעים כתוצאה משיתוף זה

של , כשהיא מתבססת על ניתוח מקיף של נתונים שנלקחו ממחקר אורך במהלך שנה, אינדוקטיבי

, קר זה הוא מרכיב של מחקר אורך גדול יותרמח .הנמקה מתמטית של תלמידי חטיבת ביניים

Informal Mathematics Learning Project (IML), באמצעות שיתוף פעולה בין  נערךש

 -שבו אוכלוסיית התלמידים מורכבת מ, אוניברסיטה לבין בתי ספר באיזור נמוך מבחינה כלכלית

חקור כיצד הנמקה מתמטית אחת ממטרות הפרוייקט היתה ל .של תלמידים שחורים ולטינים 92%

בזמן התכנית שאחרי שעות  .לאורך זמן ובתנאים מסוימים, מתפתחת אצל תלמידים בחטיבת הביניים

וניתנו להם זמן , היו באינטראקציה עם חבריהם, תלמידים עבדו על מטלות אתגריות ,מודיםיהל

התלמידים , הרגילים שלהםחשוב לציין שבזמן שיעורי המתמטיקה  .להסביר ולדון, והזדמנות לחקור

ועבור רבים מהם התנסות זו היתה ההזדמנות הראשונה שלהם לעבוד , לא עסקו בעבודה שיתופית

כולל חופשות )נמשך למעלה משנתיים וחצי  IML -פרוייקט ה .בקבוצות על מטלות של פתרון בעיות

תלמידים  24קבוצה של  ,בכל שיעור (.דקות 75–60 -כל אחד באורך של כ)שיעורים  30וכלל , (הקיץ
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הכוללים , כשהם עובדים על תחומים של מטלות מתמטיות, התבקשה לעסוק בפתרון בעיות פתוחות

 .קומבינטוריקה והסתברות, נושאים כמו שברים

עודפות . החל מראשית הפרויקט( Davis & Simmt, 2003)חוקרים מיסדו קולקטיב כיתתי /המורים

( ס יסודי"אליה היגיעו מאותו בי)ה חטיבת ביניים מקומית ותהתלמידים באו מאכל הושגה מכך ש

שונות פנימית הושגה מכך שתלמידים ייצגו , יחד עם זאת .ה היתה ברובה אפרו אמריקאיםיוהאוכלוסי

החל מאלה שקיבלו הוראה מתקנת במתמטיקה וכלה באלה שהצליחו , מגוון רחב של רקע מתמטי

היוו את קבוצת המיקוד של , ותנבם וארבע ינבבעה אר, שמונה תלמידים, ס"במתמטיקה בביה

במבחן הערכה של כיתה  מתחת לשליטהכל שמונת המשתתפים קיבלו ציון בקטגוריה של  .המחקר

אקראיות )התלמידים הוזמנו לעבוד על מטלות פתוחות תוך שימוש באסטרטגיות בהם בחרו . 'ח

חוקרים תפקדו כמנחים /כשהמורים, (שליטה מבוזרת)וניתנה להם סמכות שיתופית ( מאורגנת

אינטראקציות שכנות התרחשו כשהתלמידים שיתפו פעולה , לבסוף .דקות 75במהלך השיעורים בני 

 .בהצדקת פתרונותיהם ובשכנוע אחרים בטענותיהם, בבניית מודלים

התלמידים ישבו . IML -במאמר זה אנו מדווחים על חמשת השיעורים הראשונים של תכנית ה

שבהן התבקשו להצדיק , בקבוצות הטרוגניות של ארבעה וניתן להם אוסף מטלות העוסקות בשברים

בתכנית לימודים , התלמידים למדו שברים ופעולות בשברים בשנים קודמות .את פתרונותיהם

שהוראת מטלות חוקרים מצאו  .עם מעט הבנה מושגית, שהתמקדה בשינון חוקים ופרוצדורות

 ,Alston)אופרטורים לא מועברת באופן אוטומטי לבניית הבנה של שבר כמספר הקשורות לשברים כ

Davis, Maher, & Martino, 1994; Maher, Martino & Davis, 1994 .)המטלות שניתנו , לפיכך

התמקדו במספרים רציונליים ותלמידים התבקשו לעבוד בשיתוף ולהשתמש באמצעי המחשה כדי 

 .לבנות מודלים קונקרטיים

 .ההזדמנות לעבוד בשיתוף על מטלות פתוחות היתה התנסות חדשה, ור רבים מהתלמידיםעב

 .פותחו מטלות שנמצאו במחקר קודם כמעודדות הנמקה שיתופית ופתרון בעיות, בהתחשב בכך

ראו איור )תוך שימוש בסט של בדידים , התלמידים התבקשו לבנות מודלים של פתרונותיהם למטלות

1.) 

 של בדידים" מדרגות"מודל . 1איור 
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במהלך השיעור . מ"ס 1הגדלים באורכם בהפרשים של , הסט כולל עשרה בדידים מעץ או מפלסטיק

החוקרים היציגו את הבדידים והסבירו שלבדידים ניתן , הראשון של התכנית שלאחר שעות הלימודים

 4)סגול , (מ"ס 3)ירוק בהיר , (מ"ס 2)אדום , (מ"ס 1)לבן : שם קבוע של צבע במקום שם מספר

 10)וכתום , (מ"ס 9)כחול , (מ"ס 2)חום , (מ"ס 7)שחור , (מ"ס 6)ירוק כהה , (מ"ס 5)צהוב , (מ"ס

שבהן הצמידו לבדידים שמות מספר משתנים ובקשו  לאחר מכן נתנו לתלמידים לפתור מטלות(. מ"ס

, הבדיד הירוק כההאיזה מספר יהיה ", היתה, לדוגמה, מטלה אחת .מהם למצוא יחסים של שברים

לאחר כל שאלה  (.Maher, 2002" )דונו בתשובה בקבוצתכם? אם הבדיד הירוק בהיר יהיה אחד

התלמידים עבדו בקבוצות קטנות והתבקשו לבנות מודלים ולשתף ברעיונות ובהשערות , שנשאלה

ם כדי לשתף את המודלים והטיעונים שלהם ע, לאחר מכן הוזמנו תלמידים לגשת למקרן .שלהם

איתגרו זה , התלמידים שיתפו את הממצאים שלהם, במהלך הדיונים הכיתתיים האלה .הכיתה כולה

קיווינו שעל ידי הטמעת השברים  .ולעיתים קרובות עשו רפלקציה על פתרונותיהם ושינו אותם, את זה

 התלמידים יעבירו את ההבנה שלהם אודות שבר כאופרטור כדי לבנות, במודל הבדידים הקונקרטי

 (.Maher, Mueller, & Palius, 2011)מושג מופשט יותר של השבר כמספר 

הניתוח שלנו במאמר זה מתמקד בשתי קבוצות של תלמידים העובדים על שתי מטלות במהלך 

של מאמר  5המטלות שהוצגו בשיעורים אלה מוסברות בחלק . השיעורים השני והחמישי של התכנית

ההצדקות וההנמקות בהם עסקו כל , מייצגות את שיתוף הפעולה ,יםהאפיזודות שאנו מבליטשתי . זה

 .בחרנו בשתי אפיזודות אלה כדי להציג את המסגרת שלנו. התלמידים במהלך כל חמש האפיזודות

 

 ניתוח  2.2

 

נעשה שימוש , על מנת לתפוס את פעילות התלמידים העובדים בקבוצות קטנות ומציגים ליד המקרן

 ,Powellתעתיקים נותחו על פי המודל האנליטי של הקלטות הוידאו וה .בארבע מצלמות וידאו

Francisco and Maher (2003.)  או על מנת ידומספר פעמים בנתונים מהו צפו החוקריםראשית

. וזיהו אירועים קריטיים, לאחר מכן עשו תעתיק של הווידאו .התמונה הגדולה לגביתחושה  לקבל

האירועים הקריטיים  .הבונים הצדקות ומגינים על הצדקות אלה אירועים קריטיים כללו תלמידים

כדי לסמל פותחו קודים  .אורגנו לאפיזודות שאורגנו בטבלאות שעקבו אחר התפתחות ההצדקות

והתופעה של , ההצדקות שניתנו על מנת לתמוך בפתרונות אלה, פתרונות המוצעים על ידי תלמידים

 .תלמידים הבונים יחד טיעונים

אוריה יתנעשה שימוש בגישה של , שיתוף פעולהח את הנתונים של טיעונים הנבנים תוך לנת על מנת

טיעון מתמטי כהסבר מתמטי   הגדרנו (.modified grounded theory)ת מותאמ מעוגנת שדה

התייחסנו לטיעון  .אחרים לגבי האמת של רעיון מתמטיהשמטרתו לשכנע את האדם עצמו או את 

כאשר התלמיד ענה על השאלה או הבעיה וציין על ידי שתיקה או הערה  ,מתמטי כמפותח במלואו

ואנו , רבים מטיעונים אלה לא היו ריגורוזים מבחינה מתמטית, כמובן. ספציפית שההסבר הסתיים

ת של שיתוף הקודים הראשונים לפעולו .חלקיותציינו בקידוד שלנו את המקרים בהם היו טענות 

ותיקון של , העלאת שאלות לאחרים, בנייה על טיעוני אחרים :בבניית טיעונים אורגנו בשלוש קטגוריות
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מקרים מקודדים של תלמידים המשלבים בפתרונותיהם רעיונות של  226היו בסך הכל . אחרים

קודדו  40-ו, (35%)זוהו כשאלת שאלות  20, (47%)זוהו כבנייה על רעיונות של אחרים  106: אחרים

 .מציגה את הבנייה השיתופית של רעיונות מעבר לשיעורים 1טבלה  (.12%)כתיקון של תלמידים 

 

 בנייה שיתופית של רעיונות מעבר לשיעורים 1טבלה 

 

הרחיבו את  התלמידים. חזרההגדרה מחדש ו, הרחבה :קודים של בנייה על טיעוני אחרים כללו-תתי

תלמידים הגדירו ; (52%)פעמים  61הרעיונות של אחרים על ידי מתן הסברים נוספים או מודלים 

תלמידים חיזקו רעיונות אחד של ; (7%)מחדש טיעון שהוצע על ידי חברם לכיתה שמונה פעמים 

גה מצי 2טבלה (. 35%)פעמים  37השני על ידי חזרה במילים שלהם או חזרה מדויקת של המשפט 

 .המקרים של בנייה על רעיונות של אחרים בחמשת השיעוריםאת 

 בנייה על רעיונות של אחרים מעבר לשיעורים 2טבלה 
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תוך שימוש בקודים שפורטו  ,לאחר קידוד הנתונים מהווידאו עבור שיתוף הפעולה של התלמידים

ניתוח של  .החוקרים הבחינו שהיו הבדלים מהותיים בדרך שבה הטיעונים נבנו בצורה שיתופית, לעיל

קידוד לאחר  .איפשר את הזיהוי של דפוסי אינטראקציות שהתקיימו, הדפוסים שקודים אלה הדגישו

בא לידי ססות על השיטה בה הסוכן ניתוח וזיהוי של קטגוריות שונות של שיתוף פעולה המבו, ראשוני

בנייה משותפת  :ואורגנו בשלוש צורות של שיתוף פעולה, בוטלו, לוטשו עוד יותרהקודים , ביטוי בשיח

התבצע סקר , על מנת לתמוך בקודים גולמיים אלה .התאמותאינטגרציה של טיעונים ו, של טיעונים

הקטגוריות  .ין הקטגוריות שאנו זיהינולב, לשיח Powellונעשה קשר בין הקטגוריות של , ספרות

מצאנו שהקוד , למרבה העניין .לוטשו עוד יותר והתקשרו לקודים ההתחלתיים של הנתונים שלנו

תלוי בשלוש , הוביל לבנייה שיתופית או לאינטגרציה, של בנייה על הטיעונים של אחרים, ההתחלתי

שאלת שאלות הובילה לאינטגרציה או  ,לעומת זאת(. הגדרה מחדש וחזרה, הרחבה)קטגוריות -התת

, לאחר מכן בנינו את התצוגה החזותית של המסגרת שלנו .ותיקון הוביל לרוב להתאמה, להתאמה

קום יואת מ, הטיעונים הנובעים מהן, שהדגישה את ההבדלים בין קטגוריות אלה של שיתוף פעולה

הן של ההצדקות , מקודד תוצאת הניתוח שלנו היתה נרטיב סדרתי .הסוכנים באינטראקציות

 .והן של האתגרים בהם עמדו במהלך חמשת השיעורים, שהתלמידים בנו בשיתוף

 

 המסגרת שלנו עבור שיתוף פעולה של התלמידים. 2

 

אנו מציגים את . לא היתה קיימת לפני הניתוח המתואר להלן, למרות שהושפעה מהספרות, המסגרת

כדי שהקורא , לפני שאנו מתארים את התוצאות והניתוח, התוצר הסופי של המחקר שלנו, המסגרת

כחלק , בנוסף .יוכל לקרוא את התוצאות כשיש לו ברקע את ההיבטים העיקריים של המסגרת

ארות בתוצאות האפיזודות המתו ,(grounded theory) תאוריה מעוגנת שדהמהמתודולוגיה של 

ם צורות אלה של שיתוף פעולה זוהו מספר המקרים הרב שבהאת , יותר מאשר מציינות, מדגימות

, אנו מתייחסים להיבטים העיקריים של המסגרת, במהלך תיאורנו את השיעור החמישי .בנתונים

 .ם אותם עוד יותר בהקשר לדוגמאות מהנתוניםומבהירי

Powell and Maher (2002 ) החלפת דיבור זיהו ארבע קטגוריות של(interlocution),  כדי לנתח

 Powell .את השיחות המתמטיות שהתקיימו בזמן שתלמידים עבדו בשיתוף על מטלות מתמטיות

בהסתמך על  .מתהווה חברתיתקוגניציה ה דרך שלמורחבת ב טיעונים של לומדים בודדיםש הציע

אנו בוחנים את שיתוף הפעולה המתקיים , המושגים של החלפת דיבור וקוגניציה המתהווה חברתית

, Alro and Skovsmose (2003)אנו גם מסתמכים על המושג של . עה שטיעונים מתמטיים נבניםבש

המסגרת שלנו מדגישה שלוש צורות של שיתוף בין . ערעור והערכה, של דיאלוג הכולל ניסוח מחדש

ואת החשיבות ויחסי הגומלין שבין אינטראקציות , את האופי הדיסקורסיבי של כל אחת מהן, תלמידים

למרות שאיננו יכולים לטעון בוודאות ששלוש  .סוכן ושכן המתרחשות במהלך המקרים של שיתוף של

נבע מניתוח של כמאה הניסוח של שלוש צורות אלה , ממצותהן ת אלה של שיתוף פעולה צורו

הניתוח  היקףעל  המתבססת ,לדעתנו .מעבר ללמעלה ממאתיים מקרים של שיתוף פעולה, טיעונים
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וללת ומקיפה למיון של מקרי כהמסגרת שלנו מציגה גישה  ,על סקר הספרות שערכנושלנו כמו גם 

 .שיתוף פעולה

-co) בהבנייה משותפתהצורה הראשונה של שיתוף פעולה מתקיימת כשתלמידים עוסקים 

construction )דומה )זוהי צורת שיתוף שבה הדיאלוג מתקיים בצורת הלוך וחזור  .של טיעונים

הטיעון נבנה , במילים אחרות. עד שהטיעון נבנה, (פונג-לפעולה המתקיימת במהלך משחק פינג

 .סימולטנית מלמטה למעלה

בהסתמך על רעיון הניסוח מחדש של  .של טיעונים אינטגרציהה של שיתוף פעולה היא יהצורה השני

Alro and Skovsmose (2003) ,נה של תלמיד מחוזקת כשטע ,צורה זו של שיתוף פעולה מזוהה

או הייצוגים של אחרים , ההסברים, הרעיונות, במילים אחרות .חבריהםתוך שימוש בטיעונים של 

 .מוטמעים לתוך הטיעון המקורי שלהם

שני מחליפי , ההבדל העיקרי בין הבנייה משותפת לבין אינטגרציה הוא שבטיעון המובנה בשיתוף

טיעון הנובע , לעומת זאת. הטיעון לא יתקיים, ללא אחד המשתתפים. הדיבור הם היוצרים של הטיעון

על ידי תרומת המשתתפים  מתחזקורק , הממציא המקורי שלונוצר על ידי , מתהליך של אינטגרציה

 .האחרים

זו מתרחשת כשתלמידים מנסים (. modification) התאמההיא  הצורה השלישית של שיתוף פעולה

בוטאו בצורה לא ברורה או שבמקור , טיעוןבמודל או ב למצוא היגיוןלה /ה או לסייע לו/לתקן חבר

. Alro and Skovsmose (2003)של ערעור והערכה התאמה משלבת את המושגים  .שגוייה

, או את ההיגיוןולסייע אחד לשני לראות את השגיאה , בטיעון שגוי כשתלמידים מנסים למצוא הגיון

 .או בפרשנות שלו/השונה בצורה משמעותית בהצגה ו, מבוססנוצר טיעון 

 משותפתהבנייה . עולהניים לכל צורה של שיתוף פיכן האופילהלן מדגים את אופי השיח והסו 2איור 

אינטגרציה עושה שימוש . וכל המשתתפים הם הסוכנים בדיון ,משא ומתןיח של מאופיינת על ידי ש

שמחזק את הטיעון , הטיעון המקורי מפורש על ידי המשתתף השני. בשיח הן אינפורמטיבי והן פרשני

בדרך המיידעת את היוצר המקורי ומאפשרת למשתתף הראשון להטמיע את המידע בצורה 

שני משפיע הממשתתף האבל , יוצר העיקרי של הטיעון הוא הסוכןה ,במהלך אינטגרציה .משמעותית

כשתלמיד , התאמה מאופיינת על ידי שיח פרשני .והוא הסוכן המשני בדיון, על התוצאה המתמטית

הוא גם סוכן עיקרי , המחפש היגיון, תלמיד זה .אחד מנסה למצוא היגיון בטיעון שגוי או חלקי של אחר

 .כשיש לו את השליטה המהותית בתוצאה המתמטית של הדיון, בשיח
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 שלוש צורות של שיתוף פעולה. 2איור 

 

 

 תוצאות. 2

 

ושחלק קטן , שמרבית הטיעונים נבנו בצורה שיתופית מצאנו, מבדיקת הנתונים מעבר לשיעורים

מקרים מקודדים  94בסך הכל היו  .ללא תשומות של תלמידים אחרים, מהטיעונים עמדו באופן עצמאי

מקרים מסומנים של תלמידים  226 -ו, של תלמידים המשתמשים בהנמקה במהלך חמשת השיעורים

לניתוח מעמיק של ההנמקות וההצדקות של תלמידים )המשלבים בפתרונותיהם רעיונות של אחרים 

ר מכן הסתכלנו על לאח (.Mueller ,2007ראו , ומקרים של שיתוף פעולה במהלך שיעורים אלה

 גיבשותלמידים אופי האינטראקציות שהתרחשו בעת שוניסינו לאפיין את , טיעונים בצורה הוליסטית

צורות אלה , וכפי שתואר לעיל, גילינו שתלמידים שיתפו פעולה בשלוש דרכים שונות .את הנמקותיהם

דולוגיה המעוגנת בהסתמך על מתו .של שיתוף עוצבו והוגדרו כפי שתואר במסגרת התיאורטית

שלוש צורות שיתוף אלה מודגמות על ידי הניתוח המפורט של שלוש אפיזודות שבהן , בשדה

 .תלמידים בונים טיעון תוך שיתוף פעולה
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 אינטגרציה והבנייה משותפת: 1אפיזודה 

 

אם : התלמידים קיבלו את המטלה הבאה, במהלך השיעור השני של התכנית שלאחר שעות הלימודים

 . יהיה חצי שכל אחד מכם ימצא לי בדיד ששם המספר שלו אני רוצה, קוראת לבדיד הכחול אחד אני

בקשה להגיע למסקנה יצרה טיעונים הו, מ"ס 9כי אורכו של הבדיד הכחול הוא , בסטכזה אין בדיד 

 (.ואינדוקטיבי, מקרים, גבול עליון וגבול תחתון, סתירה)רבים שכללו ארבעה סוגים שונים של הנמקה 

קריס הניח  .התלמידים עבדו למשך מספר דקות וקבעו שלא קיים בדיד כזה בסט הבדידים הנתון

שאפשר למצוא בדיד שאורכו שליש מהבדיד  והסביר, תשעה בדידים לבנים מתחת לבדיד כחול

ווה דניאל ובריטני התחילו לבנות מודלים של צירופי בדידים שאורכם היה ש. אבל לא חצי, הכחול

קריס הציג , דקות 5 -לאחר כ(. רכבת של בדיד צהוב ובדיד סגול, לדוגמה)לאורך הבדיד הכחול 

 :לחבריו את המודל שלו והסביר

אז לתשע אי , אי אפשר למצוא חצי מהכחול כי אם שמים את כל הלבנים יש רק תשע: קריס

ואי אפשר , עזה מספר אי זוגי שהוא תש –וגם אם שמים את הלבנים  .אפשר לעשות זאת

 .לעשות זאת

בריטני הסבירה שלאף אחד מצירופי הבדידים אי אפשר , בהתייחס למודל שהיא ודניאל בנו

קריס הסביר שהבדיד הכחול , בתגובה .כי הם לא היו באותו אורך, "חצי"לתת את שם המספר 

 :הבא לאחר מכן היה הדיאלוג. זוגי-שווה באורכו לתשעה בדידים לבנים ושתשע הוא מספר אי

אם שני בדידים צהובים היו באותו אורך כמו הבדיד ; זוגי-אי אפשר לחלק מספר אי: דניאל

 .הכחול אז הם היו חצי

זוגי אז אי -זה מספר אי, כי אם משתמשים בלבן, באופן כללי אי אפשר לעשות זאת: קריס

 .אפשר לחלק בשתיים

 .אלא אם כן מקבלים מספר עשרוני או שארית: פרי'ג

 .כי אף אחד מאלה הוא לא זוגי, ובכל מקרה לא תוכל לעשות זאת: קריס

- והצהובים היו קצרים יותר, רק אם היו לנו שני צהובים: דניאל

– אם הסגול היה גדול יותר  :פרי'ג

 .כך שאותו צבע ירוק יתאים לזה, אז הירוק היה קצר יותר, אם הסגול היה גדול יותר, כן: דניאל

 .זה היה טוב, כזה חצי מהלבן, תאם הסגול היה קצ: פרי'ג

אז אפשר שיהיה שם אחד או , כזה קצת גדול יותר, כן, היה..א, או אם הירוק בהיר היה: דניאל

 .שניים

 .הבדיד הירוק בהיר היה צריך להיות גדול יותר מהבדיד הסגול: פרי'ג
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שווה כי אם הסגול צריך להיות גדול יותר באופן ; אבל הסגול צריך להיות גדול יותר: דניאל

 .זה לא עובד, אתה רואה; תצטרך להוסיף לבן, כן. תצטרך להוסיף לבן, תיקח עוד סגול

, זוגי-מה שאנחנו צריכים להגיד זה שבגלל ששמנו את הקוביות הלבנות וקיבלנו מספר אי: קריס

אז אתה מקבל . אז אתה מקבל חצי, זוגי אתה לא יכול לחלק בשתיים-אז אם יש לך מספר אי

 ?נכון, עשרוני או שארית אז אתה לא באמת יכול לחלק את זהמספר 

אינטגרציה , זמנית-בדיאלוג שלעיל אנו רואים ששני סוגים שונים של שיתוף פעולה מתרחשים בו

והציע טיעון המבוסס על , קריס בנה מודל תוך שימוש בתשעה בדידים לבנים. והבנייה משותפת

יחד עם ; קריס המשיך להשתמש בטיעון שלו, שונה למרות שחבריו השתמשו בקו מחשבה. סתירה

( מספר אי זוגי לשתייםשווה בשווה הרעיון שאי אפשר לחלק )הוא שילב רעיונות מדניאל , זאת

האינטגרציה של  .לתוך הטיעון המקורי שלו( הרעיון שזה יוביל למספר עשרוני או שארית)פרי 'ומג

שהתחזק על , קריס הציע טיעון העומד בפני עצמו .רעיונות אלה חיזקה את הטיעון המקורי של קריס

בנו במשותף טיעון המבוסס על גבול עליון וגבול  פרי ודניאל'ג, בינתיים. פרי ודניאל'ידי תרומתם של ג

ביחד הם קבעו שלא קיים בדיד בין ו, פרי את הגבול התחתון'דניאל הציעה את הגבול העליון וג .תחתון

י כך שהראו שההבדל בין בדיד ירוק בהיר ובדיד סגול היה בדיד לבן ולכן לא היה "ע, שני בדידים אלה

של הטיעון השני היו תלויות  מידת ההבנההתקפות ו, לעומת זאת .קיים בדיד בין שני הצבעים

 .פרי ודניאל'בתשומה המשולבת של ג

הרמנויטי או של משא פרי ודניאל עסקו בשיח 'אנו רואים שג, ח של התלמידיםבניתוח התנהגויות השי

הם , בזמן שהם הקשיבו לטיעון של קריס, לעומת זאת. בזמן שהם בנו מודל והצדקה משותפים, ומתן

ותפקיד אינפורמטיבי כשהם שיפרו אותו על ידי , שיחקו תפקיד פרשני כשמצאו היגיון בטיעון שלו

 .העלאת רעיונות

המורה היציגה את האתגר ההתחלתי ואחר כך . הסמכות היתה בידי התלמידים, אפיזודה זוב

ולקבוע אם הפתרונות היו , לבנות מודלים וייצוגים מתאימים, איפשרה לתלמידים לפרש את המטלה

, עם חברי קבוצתו, העוסקים בתשעה בדידים לבנים, קריס שיתף את המודל והטיעון שלו .הגיוניים

הם החליטו להמשיך את הפתרון שלהם , למרות זאת .להסבר שלו ולא ערערו על טיעונושהקשיבו 

ת פתרונו ולחזק את הטיעון שלו קריס התנהג כסוכן בכך שלקח את היוזמה להמשיך לטעון א. עצמם

אי אפשר לחלק תשעה )במקרה זה של הטיעון של קריס  .שעבד כדי לשכנע את חברי קבוצתו בשעה

פרי פעלו כסוכן משני בכך שתרמו לטיעון של 'ודניאל וג, יונקריס היה הסוכן הראש, (בדידים לבנים

, פרי חלקו את הסוכן הראשוני'דניאל וג, במקרה של הטיעון של הגבול העליון והגבול התחתון .קריס

כל שלושת התלמידים התנהגו כסוכן מושגי בכך שבחרו ובנו את . בכך ששניהם תרמו למבנה ולצורה

 .הטיעונים המתמטיים שלהם עצמם
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 הבנייה משותפת: 2אפיזודה 

 

פרי העלה את האתגר של שיום הבדיד 'ג, הלימודים לאחרכנית לקראת סוף השיעור השלישי של הת

תלמידים התבקשו לחזור למטלה זו בתחילת  (.אחד ראולבדיד הכחול קכש)הירוק בהיר והבדיד הלבן 

תוך שימוש בהנמקה )והוחלט , תלמידים בודדים הוזמנו למקרן כדי להציג את פתרונותיהם. 4שיעור 

לאחר מכן התלמידים  .ית ולבדיד הירוק בהיר יקראו שליששלבדיד הלבן יקראו תשיע( ישירה

נל השוותה את הבדיד האדום אש (.אחד ראוכשלבדיד הכחול ק)התבקשו לתת שם לבדיד האדום 

בהשתמשה  .והראתה שהבדיד הירוק בהיר היה ארוך יותר בבדיד לבן אחד, לבדיד הירוק בהיר

והראתה שרכבת של בדיד לבן ובדיד אדום היתה , היא קראה לבדיד הירוק בהיר שליש, במודל זה

דנטה תיקן אותה וקרא לבדיד הלבן , בעקבות ההסבר שלה .ירוק בהירבדיד שווה בגודלה לאורכו של 

, דוםהבדיד הלבן היה חצי מהבדיד האאפילו שהוא הסביר ש, בהשתמשו במודל הבדידים .תשיעית

  .הוא לא היה חצי מהבדיד הירוק בהיר

לא חצי ( הבדיד האדום)זה , (הבדיד האדום)חצי מזה ( הבדיד הלבן)אפילו שזה : דנטה

 אבל אדום הוא לא חצי מזה, אבל נחשו מה אתם יודעים לבן הוא חצי מאדום, מהירוק

 .זה באמצע של ירוק בהיר ולבן, באמצע( הבדיד האדום)אז זה : דנטה

נניח שאנחנו רק צריכים שני לבנים שווים ; זה שתיים, תסתכלו. עכשיו אני מבינה, אה :שאנל

 .אני מבינה. לאחד אדום

 .מה המונה משתנה.. המכנה נשאר אותו הדבר וה.. ה.. ה. אני גם מבין, אני מבין: דנטה

 וזה. זה יהיה אותו הדבר כמו תשיעית, אם אתה מחלק את האדום לחצי, תסתכל, כן: שאנל

אז . אז אלה תשיעית אחת. אלה תשיעית אחת, ואז? נכון, שתים. שתים. יהיה תשיעית אחת

 .אם מחברים תשיעית אחת פלוס תשיעית אחת מקבלים שתי תשיעיות

אבל את רק , אותו הדבר כמו שאני אמרתי –אותו הדבר כמו שאני אמרתי . אני יודע: דנטה

 .הוספת יותר דברים

 .הקבוצה כיצד קראו לבדיד האדוםאחד החוקרים שאל את 

R2 :ומדוע זה כך? שתי תשיעיות? 

 ...כי שתי תשיעיות שווה, כי: דנטה

 .כי תשיעית פלוס תשיעית הם שתי תשיעיות: שאנל

 .יהיו שווים שתי תשיעיות כי המכנה נשאר אותו הדבר :דנטה

 .והמונה תמיד משתנה: שאנל
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 .יעון שלה תוך שימוש במודל הבדידיםלאחר מכן החוקר ביקש מהקבוצה להסביר את הט

 ...הם תמיד קוביה אחת קדימה: דנטה

ואם  –אם אני שמה את האדום בחצי זה יהיה שתיים אז זה יהיה , אם אני שמה את זה: שאנל

אני שמה אחד כאן זה חצי כאן ואני שמה אחד אחר כאן זה עוד . אני מחלקת את האדום ככה

האדום יהיה תשיעית אחת כי זה באותו גודל כמו זה והם  חצי אז אם אני מחלקת אותם בנפרד

אז אם אני מחלקת את זה לחצי זה יהיה תשיעית אחת ותשיעית . קוראים לזה תשיעית אחת

 .ומחברים את זה וזה יהיה שתי תשיעיות, אחת

כשהשוותה את הבדיד הלבן לבדיד . שאנל בתחילה התבלבלה עם המודל שבנתה, באפיזודה שלעיל

בהשתמשו במודל הבדידים כדי  ,דנטה הסביר את טעותה. היא קראה לבדיד האדום חציהאדום 

שאנל היתה מסוגלת אז למצוא  .להראות שהבדיד האדום הוא בין הבדיד הלבן והבדיד הירוק בהיר

בהשתמשם בהנמקה ישירה כדי , דנטה ושאנל בנו במשותף טיעון, מנקודה זו. היגיון במודל שלה

תוך שימוש במודל ובידע  ,(כשלבדיד הכחול קראו אחד)דום יקראו שתי תשיעיות להוכיח שלבדיד הא

 .שלהם אודות טרמינולוגיה ופעולות של שברים

שאנל ודנטה עסקו בשיח הרמנויטי או של משא ומתן בשעה שבנו , כפי שקרה באפיזודה הקודמת

המשיכו להגדיר את הטעון הם , בזמן שהדיאלוג שלהם התנהל הלוך וחזור. מודל וההצדקה משותפים

 .שלהם והוסיפו מרכיבים כדי להגן על תשובתם

על ידי אחד )לאחר שהמטלה ההתחלתית הוצגה  .הסמכות באפיזודה זו נמצאת אצל התלמידים, שוב

נשאו תיקנו זה את זה וביחד , הקשיבו זה לזה, התלמידים בנו את המודלים שלהם, (מחברי הכיתה

אחר כך הם הסתמכו זה על זה כדי לקבוע אם פתרונם היה  .יעון שיתמוך בוונתנו והיגיעו לייצוג ולט

, שאנל ודנטה חלקו את הסוכן הראשוני, 1כמו המקרה של גבול עליון וגבול תחתון מאפיזודה . הגיוני

 .תפקיד בטיעון הסופי מילאוכששניהם 

 

 התאמה: 2אפיזודה 

 

מי גדול יותר חצי אחד או : לתלמידים המטלההוצגה , במהלך השיעור החמישי שלאחר הלימודים

אך נוכחו שאינם יכולים , חלק מהתלמידים ניסו בתחילה לתת שם לבדיד הכתום? ובכמה, אחד שליש

מיכאל הציע שהבדיד הירוק , לאחר זמן מה של אי ודאות וחקירה. למצוא בדיד שניתן לקרוא לו שליש

הוא , בהשתמשו בבדידים. בדיד האדום שליש אחדוה, הבדיד הירוק בהיר חצי אחד, כהה יקרא אחד

התלמידים המשיכו לעבוד על המטלה . בנה מודל וניסה לשכנע את איאן בנכונות הפתרון שלו

 .המתוארת להלן" מטפורת העוגה"בהמשך מיכאל שיתף ב .בהשתמשם במודל של מיכאל

אז ילד [ של עוגה]נגיד שיש חמישה ילדים וכל ילד רוצה חתיכה אחרת , נגיד, וכאילו: מיכאל

הבדיד הירוק ]ילד אחר מקבל את החצי הזה [ הוא מזיז הצידה ירוק בהיר]אחד מקבל חצי אחד 

, [מצביע על שלושת הבדידים האדומים במודל]נשארות רק שלוש חתיכות  –[ בהיר האחר
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, אוקיי, [הבדידים האדומים]בינוניות , טוב לא קטנות, וצים חתיכות קטנותוהשלושה האחרים ר

 .בסדר

בציינו שהוא חשב ששלושה שלישים נשארו מהעוגה , סתירה במודל של מיכאלהחוקר שאל על ה

אחר כך הוא עזב את הקבוצה והמצלמה תפסה את מיכאל מבקש מאיאן . לאחר שחילקו שני חצאים

. לגבי המודל שלו איאן הגיב על ידי העלאת סדרת שאלות הבהרה למיכאל .עזרה בהסבר המודל שלו

הוא בנה הבנה של המודל והרעיונות של מיכאל והיה מסוגל להסביר אותו במילים , דרך שאלות אלה

 .שלו

אם זו , כאילו, אז אתה מנסה לחלק אותם לחתיכות שונות, אני מבין מה שאתה אומר, אה: איאן

אתה מחלק , אז כשהחבר שלך בא זה חצי, [הבדיד הירוק כהה]זה שלם  ואתה רק כאן, עוגייה

ואז כשבא עוד חבר אתה מחלק את זה לשלוש חתיכות , [בדידים ירוקים בהירים]זה חצי 

 [.בדידים אדומים]

אז ? אז אתה רק חותך את זה נכון. זה לא שלם יותר[ מזיז את הבדיד הירוק כהה]זה : מיכאל

 .זה השלישי, (בדידים אדומים)אלה הם שלושת החצאים 

מצביע על הבדידים ]וזה החצי [ מצביע על הבדידים האדומים]זה השליש האחד , אה: איאן

 [.הירוקים בהירים

 כן: מיכאל

, זה מה שאתה מנסה לומר, אם זו העוגה השלמה –אה אני מבין עכשיו מה אתה אומר : איאן

יכול לחלק אותו לשלוש אז זה כבר לא  אוקיי אז זה שלם אחד ואז אתה, אם זו עוגה שלמה

אתה מחלק את זה לחצי  –יש לך שלוש חתיכות אבל אז בואו נגיד שזה שוב השלם , שלם יותר

זה מה שאתה , כאילו חצי אחד גדול משליש אחד –אחד וקיבלת שתי חתיכות במקום שלוש 

 כן אני מבין מה אתה אומר... ?אומר

העוגה של מיכאל כדי לקבוע שחצי אחד היה גדול משליש אחד איאן ומיכאל השתמשו אחר כך במודל 

שני הבנים הסבירו בו זמנית , כשהחוקר שוב הצטרף אליהם. בבדיד לבן אחד ששמו היה שישית אחת

 .את היחסים והיציגו עדויות כדי להראות שחצי אחד גדול משליש אחד בשישית אחת

תוך  ,כדי להשוות חצי אחד ושליש אחד ,טיעון ישירמיכאל בנה בתחילה , בצורה זו של שיתוף פעולה

בתהליך של . אולם ההנמקה שלו היתה שגויה .שימוש במטפורה של עוגה להצדקת ההנמקה שלו

איאן תיקן את הטיעון המקורי , והבהרה של חוסר העקביות שלו, חיפוש היגיון בטיעון של מיכאל

 .ל העוגה כדי למצוא את ההפרשופיתח טיעון תקף להשוואת שני השברים והשתמש במוד

הסמכות היתה , שוב. של מיכאל" מטפורת העוגה"איאן עסק בשיח פרשני כשניסה למצוא היגיון ב

כך שיוכלו " אחד"ציפו מהם לקבוע בעצמם  באיזה בדיד להשתמש כדי לייצג . בידי התלמידים

א היגיון במטלה ולקבוע ניתנה להם ההזדמנות למצו .חצי אחד ושליש אחד, להשוות את שני השברים

בנייה ב הכרוךמיכאל לקח את הסיכון . שני הבנים תפקדו כסוכנים .אם המודל של מיכאל היה הגיוני
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ה גורם מפתח הסיכון שלו היוותלקיחת  .יום-והצגה של המודל המקורי והשוואתו למצב מחיי היום

ן לניבוי וכולל לקיחת כבלתי ניתAlro and Skovsmose (2003 )בתהליך החקר המתואר על ידי 

 .סיכון

איאן היציג שאלות למיכאל עד שהבין את הייצוג . מיכאל ביקש מאיאן לעזור לו בחיפושו אחר היגיון

והסביר למיכאל את ההבנה שלו אודות יחס , קבע את היחס בין השברים, שלו ואת מטפורת העוגה

דו של איאן כסוכן הראשוני בשיח וקבע את תפקי, ההסבר המתמטי של איאן התקבל על ידי חברו .זה

   .זה

 

 דיון והשלכות. 6

 

על ידי , לניתוח שיח מתמטי של תלמידיםPowell (2006 )במאמר זה הרחבנו את המסגרת של 

בדיקת ההשפעות של ארבע הקטגוריות של החלפת דיבור על הדרכים בהן תלמידים משתפים פעולה 

בכך הצענו מסגרת לניתוח שיתוף פעולה של תלמידים  .בעת שבונים רעיונות והצדקות מתמטיים

, הצגנו שלוש אפיזודות של תלמידים הבונים טיעונים בשיתוף. והשפעת שיתוף זה על סוכנים

אפיזודות אלה  .הבנייה משותפת והתאמה, אינטגרציה: כדוגמאות של שלוש צורות של שיתוף פעולה

יח שבו התלמידים עוסקים היו בלתי תלויים ולפיכך הן עדות לכך שאופי הסוכן של התלמידים וסוג הש

השונות הפנימית הקיימת בתוך , אינטראקציות השיח של התלמידים .השפיעו על הטיעונים שניבנו

הובילו לאינטראקציות שכן עשירות בעת שיחה , הקבוצות יחד עם העודפות והשליטה המבוזרת

אנו מסכימים עם  .5פי שהופיעו בחלק שאיפשרו צורות מורכבות של שיתוף פעולה כ, חקרנית

Powell (2006 )אך , ששיח של משא ומתן מקדם את ההתפתחות של קוגניציה המתהווה חברתית

ומשחקים תפקיד , ששיח אינפורמטיבי ופרשני חשובים באינטראקציות של תלמידיםגם טוענים 

 .תלמידים בדרכים שבהן רעיונות והנמקה משפיעים על ההצדקות וההבנה המתמטית של

( בזמן ההבנייה המשותפת של טיעון)השיח של משא ומתן בו השתמשו , באפיזודות שהיצגנו לעיל

ואחר כך שאנל ודנטה באפיזודה )פרי 'כשדניאל וג ,לקוגניציה המתהווה חברתית הוביל בבירור 

שיח ההנמקה בה השתמשו בזמן ה, יחד עם זאת. תרמו באופן שווה ביצירת הטיעון שלהם( השנייה

ההסבר השגוי של מיכאל . היתה בעלת עוצמה כמו הקודמת, שכללה שיח פרשני, שבין איאן ומיכאל

איאן עסק בפעולה הדיאלוגית שזוהתה על . תנאי קודם הכרחי לטיעון הסופי שנוצר על ידי איאןהיה 

בתום  .שכללה ניסוח מחדש והערכה של פתרונו של מיכאל, Alro and Skovsmose (2003)ידי 

, לפיכך. טענו שההפרש בין חצי אחד לשליש אחד היה שישית אחתשני התלמידים , חילופי הדברים

 .ההנמקה שהתהוותה מהשיח המשותף שלהם שימשה ליצירת ההבנה האישית של כל תלמיד

בהשפעה של שיח על ההנמקה  המקרה של אינטגרציה שונה מהשניים האחרים בכך שהוא מתמקד

בניגוד לצורות , קריס היציע טיעון תקף באופן עצמאי, באפיזודה שהוצגה .של תלמיד אחד בלבד

 .שבהן הטיעון הסופי לא היה מתרחש ללא התשומה של שני הצדדים, אחרות של שיתוף פעולה

הטיעון שלו התחזק על ידי , במקום זאת; הטיעון של קריס לא נוצר במהלך חלופת הדברים בשיח

פרי ודניאל כדי לתמוך בטיעון 'קריס השתמש בתשומה של ג. םבני שיחו בשתי דרכיהתשומה של 
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את הטיעון  ליטשקריס , כשהוא ניסה לשכנע את בני שיחו לאמץ את קו ההנמקה שלו, בנוסף. שלו

 .תוך כדי יצירת הצדקה מתוחכמת יותר ויותר, שלו שש פעמים

 פרקטיקתה השונות בהית ,אנו מציעים שסיבה אחת להופעת שלוש צורות שונות של שיתוף פעולה

טוענים שאינטראקציות שכנות מופיעות בין Davis and Simmt (2003 ) .השיח של התלמידים

מציעים שהרקע Alro and Skovsmose (2003 ) .תלמידים השונים זה מזה בהבנה ובפרשנות

ית אנו טוענים שהאישיות האינדיבידואל. משפיעים על הכוונות שלהם ללמודשל התלמידים והאופי 

או הדפוסים הרגשיים שלהם משחקים אף הם תפקיד ומשפיעים על דפוסי השיח , של תלמידים

אנו מאמינים שלתלמידים יש פרקטיקות שיח שונות , Moschkovich (2007)בהסתמך על  .שלהם

תוך שימוש  במסגרת הפרשנית של  .והצלחה קודמת במתמטיקה, בטחון עצמי, תרבות, עקב רגש

Cobb et al. (2009 )אנו מציעים שההיבטים , כדי לארגן לימוד מתמטי אינדיבידואלי וקולקטיבי

אמונות מתמטיות ופרשנויות , אמונות אודות תפקידיהם ותפקידי אחרים)הפסיכולוגיים של תלמידים 

שיח , לאור זאת .ת בכיתהעשייה המתמטימשפיעים על שיתוף הפעולה המתרחש בזמן ה( מתמטיות

משום שיתכן ואלה הם דפוסי השיח , טיבי חשובים לא פחות משיח של משא ומתןפרשני ואינפורמ

 .בהם חלק מהתלמידים מוכן להשתמש במסגרת של שיתוף פעולה

כפי שמוצע , ת הסמכות בין מורה ותלמידיםחלוקאנו מוסיפים ומציעים שהסוכן אינו בהכרח תלוי רק ב

ע גם על ידי אותם גורמים המשפיעים על אלא יכול להיות מושפ, Cobb et al. (2009)על ידי 

. כולל שיתוף של סוכן בין תלמידים או חברים, כפי שאנו רואים אותו, שיתוף פעולה .פרקטיקות השיח

כשהם מערערים או מגינים על , שותפים מתפקדים כסוכנים, בשעה שהם עוסקים בדיבור מסביר

יכולה להתמקד בבדיקת יחסי הגומלין בין  תכנית למחקר עתידי .טיעונים ויוצרים ומעריכים השערות

, בטחון עצמי ואמונות לגבי עצמי כלומד מתמטיקה, תרבות, כמו רגש, משתנים אינדיבידואליים

 .והדרכים בהן תלמידים מתפקדים כסוכנים במהלך פעילות מתמטית שיתופית

טיות ומציע היתרונות שיש לתלמידים העובדים בשיתוף פעולה על מטלות מתממחקר מצביע על ה

 & Yackel & Cobb, 1996; Alro) .ששיתוף זה משפיע על ההבנה המתמטית האינדיבידואלית

Skovsmose, 2003 .) אנו מוסיפים לספרות בכך שבודקים את הדרך שבה סוגים שונים של שיח

ומזהים שלוש צורות של שיתוף , והבדלים בחלוקת הסוכן בין משתתפי השיח משפיעים על שיתוף זה

חודי בהתפתחות החוזק יאנו מראים שכל סוג של שיתוף שיחק תפקיד י, בנוסף. ולה הנובעות מכךפע

חיוני לקידום , אם כן, תלמידיםהמהלכים השיתופיים של ניתוח  .או התקפות של הטיעון הסופי

על מנת לתכנן סביבות בהן תלמידים  .בסביבת הלמידה אפקטיביים הנמקות וטיעונים מתמטיים

מורים וחוקרים צריכים להבין צורות שונות , המקדמות הנמקה,עוסקים בהבנה מתמטית קולקטיבית

, הבנה מלאה יותר של המנגנונים המעודדים שיתוף פעולה, בסופו של דבר .אלה של שיתוף פעולה

וטיעונים מתמטיים  כנים והנמקותשיתוף השונות ולקדם סולסייע לצורות היכולה לאפשר למחנכים 

 .אפקטיביים אצל כל התלמידים
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