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 טיפוח נורמות של חקר טיעוני בכיתת מתמטיקה ביסודי

Scaffolding norms of argumentation-based inquiry in a primary 

mathematics classroom 

 3Zvi-and Dani Ben 2Arthur Bakker, 1Katie Makarמאת: 

 ZDM Mathematics Education (2015) 47: 1107 - 1120הופיע ב: 

 

 תקציר

דורש ( argumentation-based inquiry practices)טיעוני של חקר פרקטיקות  פיתוח

במחקר  אלה. התנהגויותמתלמידים לדבר במפורש על נורמות כיתתיות התומכות בממורים ו

 טיעונישל חקר  התנהגויותהתפתחות נורמות וטפח כיצד מורה יכולה לזה שאלנו: 

וידאו במהלך שנת ו( צולמה ב10 – 9אי כיתה בבית ספר יסודי )גיל מתמטיקה?ה כיתתב

 על מנת לענות על שאלה זו.הלימודים 

 אבחון, תגובתיות, מעבר לעצמאות: (scaffolding) טיפוחבמאפיינים עיקריים של  השתמשנו

(diagnosis, responsiveness, handover to independence,) אסטרטגיות בהן  לניתוח

הדרושות. רפלקציות מראיון עם  התנהגויותהמורה השתמשה כדי למסד את הנורמות וה

 התנהגויותהמורה סיפקו תובנות נוספות אודות כוונותיה ותגובותיה האדפטיביות ל

בחנה באופן קבוע את נורמות הניתוח הראה כיצד המורה א המתפתחות של התלמידים.

שהנורמות הופיעו, התפתחו  בשעהה באסטרטגיות שהשתנו הכיתה ובתגובה לכך השתמש

בהן השתמשו  טיעוניחקר של לאחר תשעה חודשים, נוצרה עדות לנורמות  והתמסדו.

 התלמידים, ללא תלות בנוכחות המורה.

 הקדמה ורקע תיאורטי .1

בניגוד לכיתות המתמטיקה המסורתיות המתמקדות בשינון של פרוצדורות, כיתות המבוססות 

"במקום להסתמך  .(Goos, 2004)על חקר מדגישות בניית אקלים של אתגר אינטלקטואלי 

מצופות תלמידות בכיתות ]המבוססות על חקר[  על המורה כסמכות בלתי ניתנת לערעור,

ם ולהגן עליהם, וכן להגיב בצורה מושכלת לטיעונים להציע רעיונות והשערות מתמטיי

במחקר שלנו אנו מתייחסים לחקר מתמטי כאל תהליך (. 259" )עמ' חבריהןהמתמטיים של 
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על  ,(ill-structured) חסרבעלות מבנה משמעיות )-רבשל עיסוק משותף במטלות מורכבות ו

התוספת של "טיעון"  , תוך שימוש בעדויות מתמטיות.(Reitman ,1965פי 

(argumentation ,מדגישה את המשא ומתן ואת ההיבטים הדיוניים של החקר. לדוגמה )

(, Fry, 2013תלמידים צעירים יתייחסו לשאלה כמו "מה גורם למפה להיות הטובה ביותר?" )

משמעיות של -מה הם מתכוונים ברבבבמפה )כדי לדון  חשובותים יחד תכונות מעלכשהם 

שהמפה , מתכננים מפה בעלת תכונות אלה, ומנסים לשכנע את חבריהם (יותר""הטובה ב

 לקריטריונים שלהם אודות המפה "הטובה ביותר".שלהם מתאימה 

Siegel and Borasi (1994 טוענים שכיתות חקר במתמטיקה ) מאמצות את המורכבות של

יצירת ידע, התמודדות עם ספק, רב משמעות, חריגויות וסתירות כחלק מתהליך זה. מצפים 

בכך שפתרונם תלוי בהחלטות שהם מקבלים, ובהקשר והערכים  להכירמהתלמידים 

הם רואים את הידע כמתפתח באופן שיתופי תוך אינטראקציות  המעצבים את הבעיה.

תהליך יצירת הידע ובשונות כפי שהיא מוערכת. למורים יש תפקיד חברתיות התומכות ב

שונה לחלוטין של נורמות חברתיות  מערכתתלמידים, "יצירת של תמיכה בחקר ה חיוני

לתהליך החקר ולתמוך בהם כשהם  כמו גם מציאת דרכים להזמין תלמידים ,וערכים בכיתה

חקר מצופים לחלוק ביניהם את בכיתות תלמידים לבסוף,  (.210עוסקים בתהליך" )עמ' 

האחריות ללמידה, לקחת סיכונים, להקשיב לחבריהם ולנהל איתם דיונים ולעשות רפלקציה 

זה דורש סיכון אינטלקטואלי, אמון וחיברות של הפרקטיקות המאפשרות להם  על הלמידה.

 Siegel andכמו מרבית המחקרים על חקר מתמטי, הרשימה של  לתרום ליצירת ידע.

Borasi  מעוררת השראה, אך מספקת מעט פרטים על הדרך בה ניתן לפתח פרקטיקות אלה

 או לתמוך בהן.

היישום של חקר במתמטיקה הוא איטי משום שקיימים מספר אתגרים הן עבור המורים והן 

פיתוח נורמות ופרקטיקות מתייחסים במאמר זה הוא של אנו עבור התלמידים. האתגר אליו 

מטרת מאמר זה היא להבין, על ידי ניתוח כיתתיות מתאימות הדרושות לקידום חקר טיעוני. 

של מקרה מבטיח, כיצד מורה יצרה נורמות לחקר טיעוני בכיתתה. כדי להשיג מטרה זו, אנו 

כיצד מורה יכולה לטפח התפתחות נורמות ופרקטיקות מתמקדים בשאלת המחקר הבאה: 

 ל חקר טיעוני אצל תלמידים בכיתת המתמטיקה?ש

 

 פיתוח נורמות ופרקטיקות של חקר טיעוני 1.1

פרקטיקות כיתתיות של חקר טיעוני הן בעבודה בבמאמר זה אנו מתמקדים בנורמות ו

בקבוצות קטנות והן במליאה של הכיתה כולה. כשאנו אומרים נורמות, אנו מתכוונים למבנים 

של המורה  על ידי ציפיות קולקטיביות ופעליםברמה כיתתית, המ קוגניטיביים וחברתיים
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 & Cobb, 2002; Enyedyוהתלמידים לגבי מה נחשב כפעילויות ואינטראקציות מתאימות )

Stevens, 2015; Webb et al., 2014) . פרקטיקות כוללות את המרחב הרחב יותר של

להיות נורמות משותפות, הן לרוב פעילויות ואינטראקציות כיתתיות; בזמן שהן הופכות 

נורמות ופרקטיקות מקובלות בחקר  (.Cobb, 2002נעשות סמויות אלא אם כן מפרים אותן )

מתמטי כוללות "הסבר והצדקה של פתרונות, ניסיון להבין את ההסברים הניתנים על ידי 

 .Cobb, 1999, pאחרים, ציון של הסכמה או אי הסכמה ובדיקת אלטרנטיבות ]סותרות[" )

7 .)Cobb (2002 טען ששלושה סוגים עיקריים של נורמות מרכיבים את הפרקטיקה )

מטרה נורמטיבית )מטרות משותפות של פעילות(, סטנדרטים המתמטית הכיתתית: 

של טיעון )מה נחשב כטיעון לגיטימי במונחים של טענות ותמיכה המצופים על ידי  םנורמטיביי

כשמתרגמים את  מטיביות של הנמקה בעזרת כלים וייצוגים.המורה והתלמידים(, ודרכים נור

אלה לכיתה המבוססת על חקר טיעוני, פרקטיקות נורמטיביות יתמקדו בקיומה של מטרה 

אמירה להצדקה, הניתן משותפת של תגובה אותנטית לשאלת החקר, יצירת פתרון לגיטימי 

של ציפיות לחשוב ולנמק העדפה ותהליך הפתרון, ציפייה לביקורת והראיות של  תמפורש

 באופן מתמטי.

יש משמעות מיוחדת בכל אחד  (mathematical evidence) תוות מתמטיראילשימוש ב

בשלבים הראשונים, תלמידים מדמיינים תוצאה אפשרית  (.Wells, 2014משלבי החקר )

תהליך זה של "חיזוי ראיות"  כדי לענות על שאלת החקר. ראיות דרושות לוומנסים לחשוב אי

לתלמידים להבטיח שהם מתכננים  ( עוזרלשער מהן הראיות הדרושות לפתרון הבעיה)

בעיות חקר הן מורכבות,  (.Fielding-Wells, 2010ומתמקדים במתמטיקה בפתרון הבעיה )

(. כשחלה Zack & Reid, 2003ולכן המסלול כולו מתחילתו ועד סופו לא בהכרח נראה לעין )

)או לא חלה( תזוזה כלפי פתרון תקף, הראיות מספקות נקודת התמקדות לצורך שיפוט של 

 & ,Brown, Collinsהבעיה )פתרון רעיונות, התקדמות והצעדים הבאים בהקשר של 

Duguid, 1989 .)הופכת להיות  מסקנה-ראיות-שאלההמקשרת בין  חשיבהבחקר טיעוני, ה 

כשתלמידים משתפים לא רק את הפתרון הסופי שלהם, אלא גם את ההתקדמות  –מפורשת 

נים על הפתרון הסופי שלהם, לראיות המתמטיות יש יכשתלמידים מגשלהם במהלך הדרך. 

תפקיד חיוני בשכנוע חבריהם לגבי התקפות של פתרונם והן משלבות את מסלול )שיטת( 

 הפתרון כחלק טבעי מהגנתם.

רעיונות  הסברת( דווחו שבעוד ש2014ועמיתיה ) Webbשיתופיות,  במחקרה עם קבוצות

במתמטיקה היתה שימושית, הרי שהיה שיפור גדול בהרבה בהישגים כשתלמידים היו 

לאתגר את החברים, להבהיר רעיונות )לדוגמה,  ברעיונותיהם אחד של השני עסוקים

זו של עיסוק היא מעבר מנוגדים, להציע חלופות ולבנות על רעיונות של אחרים(. רמה 

 Yackel and Cobbעם זאת,  לדרישות המקובלות לתלמידים להצדיק את תשובותיהם.
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( מצאו בהתפתחות הנורמות, שתלמידים התקשו ביצירת "תחושה הנחשבת 1996)

שבו  תהליךמתאים לתרום" ו"עצם ה מתילגבי  (taken-as-shared senseלמשותפת )

שנורמות אלה של טענה Goos (2004 )דגש במקור(.  ,461התלמידים תורמים" )עמוד 

מבוססות על ההנחה שחשיבה מתמטית היא פעולה של מציאת  ,בחקר מתמטי השתתפות

מתוך הנחה זו, המורה צריכה להדגים וכוללת טיעון. ( an act of sense-making)היגיון 

מתמטיים, תוך מציאת היגיון לתלמידים ולעודד אותם לקחת בעלות על פיתוח פתרונות 

מעבר להקשבה פסיבית  התקדםהכרה בסיכון האינטלקטואלי הכרוך בבקשה מתלמידים ל

 ולשתף אחרים ברעיונות חלקיים.

 

, הבעיה של הראשוני מהניסוח החל, החקר תהליך של ההיבטים בכל שזור הסיכון

 בהינתן. הסופיות התוצאות של ולהערכה הסופית להצגה עד הדרך כל ולאורך

 בכך דמי ןלהאמי יהססו רבים תלמידים, שלהם הקודמותספריות -הבית יותההתנסו

 אותם לתפוס כדי מחכים פשוט ולא רעיונותיהם את לשמוע מעוניינים באמת שהמורים

 חשיבות יש הכיתה של הראשונים ולחודשים לשבועות, לימים, לפיכך. שגיאה עושים

ולומדים שמגוון  ,שלהם בתרומות תלויות פרקטיקותשה מפנימים, כשהתלמידים מיוחדת

 (.Siegel & Borasi, 1994, p. 211) .ערך בעל הוא, אחת תגובהשל תגובות ולא רק 

 

שהמורה תעכב את  ההציעGoos (2004 )על מנת לעודד את לקיחת הסיכון של התלמידים, 

לאט לאט  .מחברי הכיתההשיפוט שלה על הצעות התלמידים ותבקש הערות ובקורת 

הפרקטיקות של  להציע השערות ובקורת גם ללא בקשת המורה. עשויים להתחילהתלמידים 

באופן תשפוט אם המורה לעומת זאת, קשורות זו בזו באופן ברור. יהפכו המורה והתלמידים 

פחות נטייה לתרום עלולה להיות קבוע את דברי התלמידים כנכונים או שגויים, לתלמידים 

 .שלהםת החשיבה החלקימ

לקיחת סיכון על ידי שיתוף של רעיונות חלקיים היא אחת הפרקטיקות העיקריות של חקר 

פרקטיקות אחרות, הנובעות מהספרות העוסקת בשיח כיתתי  טיעוני בו אנו מתעניינים.

 ,Cobb, 1999; McCrone, 2005; Mercer, 2008; Webb ושיתוף פעולה )לדוגמה,

2008; Webb et al., 2014ן הצורך בהקשבה פעילה, מתן הסברים והצדקות לחברים, (, ה

הספרות מצביעה גם על העבודה המתמשכת הנדרשת  ובנייה על רעיונות של אחרים.

 ,McClain & Cobb, 2001; Yackel & Cobbמהמורה כדי למסד נורמות כאלה )לדוגמה, 

של חקר  (. נורמות אלה תומכות ומאפשרות את הופעתן והסדרתן של פרקטיקות1996

בד בבד עם הרעיון של טיפוח חברתי כדי לתמוך בנורמות והשתתפות תלמידים טיעוני. 
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כיצד ניתן לטפח את הנורמות  (, אנו בודקים במאמר זהWilliams & Baxter, 1996בשיח )

 המצוינות לעיל.

 

 (Scaffoldingטיפוח ) 1.2

Scaffolding  הוגדר במקור כתמיכה זמנית ואדפטיבית הניתנת על ידי המורה או מישהו

 & Smitעצמו )כוחות שאינו מסוגל לפתור ב ,אחר בעל ידע, כדי לעזור לתלמיד לפתור בעיה

Van Eerde, 2013; van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2011) במהלך העשורים .

 ,Smit, Van Eerde, & BaKkerכולה )האחרונים הביטוי הורחב וכלל גם את הכיתה 

ומערכות  ,scaffolds (Sherin, Reiser, & Edelson, 2004) -(, תוצרי למידה כ2013

עבור תהליכים לטווח ארוך יותר (. Cazden, 2001תמיכה לטווח ארוך כגון תכנית לימודים )

הלוקחת  scaffoldingכמו לימוד שפה מתמטית או יצירת נורמות, אנו זקוקים להמשגה של 

המשגה כזו  הציעו( 2013)ועמיתיה   Smit(. Mercer, 2008בחשבון את מימד הזמן )ראו 

, לו אנו מצפים ביצירת scaffolding המדגישה את האופי המחולק, השכבתי והמצטבר של

 שונים scaffolds -ו המונח "מחולק" כאן מתייחס לחלוקה מעבר לשיעורים, אנשים, נורמות.

כמו אבחון  scaffolding -(; "שכבתי" מתייחס לעובדה שאפיוני הTabak, 2004)ראו 

אלא גם בין שיעורים  ,תלמיד בכיתה-ותגובתיות מתקיימים לא רק באינטראקציות מורה

)לדוגמה, תגובות לאבחונים בתכנון השיעורים(; "מצטבר" מתייחס לתופעה שלרוב דרושים 

 למסד נורמה. בכדי מצד המורה הרבה אבחונים ופעולות תגובתיות

שהם כלליים מידי כאילו היתה זו  scaffoldingחוקרים טענו נגד היישומים של המטפורה של 

 & ,van de Pol, Volman"טכניקה שיכולה להיות מיושמת באותה הדרך בכל מצב" )

Beishuizen, 2010, p. 272 אבל חייבים להישאר דינמיים כדי להתאים למצב, לסוג ,)

 scaffoldingשיש לשלב  צייןRenshaw (2013 ) מטלה ולתגובות התלמידים הספציפיים.ה

על מנת חברתי ורגשי כדי למנוע יישום נוקשה של אסטרטגיות שאינן מכבדות לומדים שונים. 

במאמר זה, אנו מתמקדים בשלושה אפיונים  scaffolding -ב לתאר את השימוש שלנו

(, והעברה responsiveness(, תגובתיות )diagnosisאבחון ) – scaffoldingעיקריים של 

(, 2013ועמיתיה ) Smitבהם השתמשו  –( handover to independenceלעצמאות )

 הן קוגניטיבי והן חברתי. scaffoldingוכוללים 

מבטיחים בחינוך מתמטי כללו לרוב שימוש במטלות ( effect studies)מחקרי השפעה 

, לדוגמה עם תכניות פתרון או דוגמאות עיות מהסוג המופיע בספרי לימודקצרות של פתרון ב

(. בחלק מהמקרים נלקח Schukajlow, Kolter, & Blum, 2015) scaffolds -פתורות כ

(, אבל מחקר על נורמות Speer & Wagner, 2009חברתי )לדוגמה,  scaffoldingבחשבון 
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מחויבות גדולה של תהליכים לטווח ארוך דורש  Scaffoldingהוא נדיר.  scaffoldingשל 

מהמורה; אולם מחקרים דווחו שלמורים בדרך כלל קשה להתאים עצמם לצרכי התלמידים 

(Webb, 2008)  ובמרבית המקרים או שהם לא מאבחנים את הבנת התלמידים לפני שהם

 van de Polנותנים עזרה, או שהעזרה שלהם לא מגיבה לקשיים הספציפיים של התלמיד )

et al., 2011 .)Webb ( מציינים את החשיבות הקריטית שיש לשאלות 2014ועמיתיה )

לתמיכה  פרטים כדי להפוך את החשיבה למפורשת יותר(קבלת ללדרוש המעקב )לדוגמה, 

בתלמידים כך שיעסקו ברעיונות אחד של השני. אולם יש צורך ביותר מאשר ידיעה ששאלות 

קיים צורך לחקור כיצד מורים מקבלים "( טענו ש2015עמיתיה )ו Frankeאלה הן חשובות. 

את ההחלטות באותו הרגע לשאול, לתמוך ולמקם תלמידים; להרחיב אינטראקציה סביב 

רעיון של תלמיד במקום להמשיך לרעיון אחר; להזמין תלמידים אחרים לתרום במקום לתת 

 (.21)עמ'  "הסבר של המורה בלבד

אחד או של קבוצות -על-ל אחדהתמקד בדרך כלל באינטראקציות ש scaffoldingמחקר על 

  ”בכיתה ZPD -של כיתה שלמה הוא מסובך עקב ריבוי ה scaffoldingקטנות, "כי 

(van de Pol et al., 2011, p. 48.)  אולם חיוני לפתח גם אינטראקציות של תלמידים מעבר

 ,Herrenkohlה שלמה )של כית scaffolding -במחקר שהתמקד ב לקבוצה הקטנה.

Palincsar, Dewater, & Kawasaki, 1999 תפקידי קהל קבלל(, תמכו בתלמידים 

והן  מההכוללים הן  –בקורת והעברת הערות, הערת שאלות, שאלת  אמצעותמתאימים ב

תלמיד בדיונים -ההתמקדות שלהם באינטראקציה תלמידהם יכולים להגיב לחבריהם.  כיצד

של אינטראקציות  scaffoldingהרחיבה מעבר למחקרים הקלאסיים על של הכיתה כולה 

ועמיתיה  Herrenkohl אחד או של קבוצות קטנות.-על-מסגרות של אחדתלמיד ב-מורה

האופי החיוני של התרבות הכיתתית החסר ברבים מהמחקרים של דגישו את ( ה1999)

scaffolding  של כיתה שלמה, וטענו לצורך להפוך את "התפקידים הסוציוקוגניטיביים

ולתמוך  למפורשים לתלמידים כך שיוכלו לעסוק יחד בעבודה קוגניטיבית משמעותית

 (.489בהתפתחות קהילות למידה המדגישות את תפקידו של הדיון" )עמ' 

scaffolding לה מהווה עניין עיקרי לחקר של שיח כיתתי בקבוצות קטנות ובדיון של הכיתה כו

 ,Brown et al., 1989; Goosהמבוסס על הכיתה, בשל הדגש שלו על מציאת היגיון )

(, והצורך בהפיכת החשיבה לגלויה לעין Quintana et al., 2004שיתוף פעולה )(, 2004

(Wells, 2014; Linn 2000 על פי המחקר של .)Brown ( 1989ועמיתיו)מטרת ה ,-

scaffolding  של העברה לעצמאות בסביבה המבוססת על חקר צריכה להתמקד בביטחונם

במסגרות הן של של התלמידים להשתמש בחבריהם כמשאבים חברתיים וקוגניטיביים. 

קבוצה קטנה והן של כיתה שלמה שבהן תלמידים יוצרים, משתפים ומדווחים על רעיונות, 

ונים והתומכים החשובים העולים המסיקים מ"הרמזים הבהעצמאות תתבטא גם בתלמידים 
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(, תוך שימוש בסביבה השיתופית שלהם כדי "להתעמת עם אסטרטגיות 34מן ההקשר" )עמ' 

. במקום (36והערכה של "התאמת הפתרון אליו מגיעים" )עמ'  ,(40לא יעילות" )עמ' 

ה"יוריסטיקות המומצאות" ציג את השיטה ה"נכונה", להסתמך על המורה כדי לבדוק או לה

(, ומידת השימושיות של 38( יהיו "מוערכות ביחס למטלה ספציפית" )עמ' 36שלהם )עמ' 

 הרעיונות "תישפט בהקשר של הבעיה שיש לפתור והאינטרסים של פותרי הבעיות".

ניסחנו את שאלות המחקר הדרוש,  scaffolding-על מנת לקבל תובנות אודות תהליך ה

 הבאות:

( התפתחות של נורמות ופרקטיקות של חקר טיעוני scaffoldכיצד מורה יכולה לטפח )

 אצל תלמידים בכיתת המתמטיקה?

 ?כיצד נראים הפרקטיקות והנורמות של התלמידים בשלבים שונים במהלך שנה 

  כיצד המורה אבחנה, הגיבה ופיתחה את עצמאות התלמידים בתגובה

 להתקדמות של הנורמות הטיעוניות המתפתחות של התלמידים?

 

 טהשי .2

 הקשר ומשתתפים 2.1

( argumentationקט גדול יותר על טיעון )מפרויהנתונים המוצגים במחקר זה באים 

מעמד בפרבר של  ,הכולל שלושה מורים במשך שלוש שנים ,ובסטטיסטיקה במתמטיקה

 תאוריהפתח תה ליהעיר גדולה באוסטרליה. המטרה הכוללת של מחקר זה הביניים ב

במחקר הגדול טיעון בכיתות בהן מתבצע חקר מתמטי וסטטיסטי. ולשפר את השימושים ב

 & ,design research( )Cobb, Confrey, diSessa, Lehrerיותר אמצנו מחקר עיצוב )

Schauble, 2003)  על מנת להשתמש במעגלים הולכים ומתמקדים כדי: לייצר הבנות

ולהפיק  שתנים בכיתה,תיאורטיות של טיעון במתמטיקה ובסטטיסטיקה, להגיב לתנאים מ

מאמר זה מסתמך על נתונים מכיתה  תועלת ממומחיות המורה לעצב את סביבת הלמידה.

בשנה האחרונה של המחקר; תיאור המקרה מתמקד בדרך שבה המורה טיפחה נורמות של 

 חקר טיעוני במשך שנה בכיתת המתמטיקה שלה.

)שם בדוי( ותלמידיה במהלך שנת  Kaye Bluett המורה במאמר מוצגים נתונים של

היתה מורה מנוסה שלימדה  Mrs. Bluettשבועות(.  10הלימודים )ארבעה סמסטרים של 

שנערכו על ידי הכותבת  ,שנים בפרויקטים של מחקר ששחקר מתמטי במשך למעלה מ

 scaffolding -נבחרו משום שהיא התעניינה במיוחד ב Mrs. Bluett הנתונים של הראשונה.

( ייצגו מגוון של 10 – 9התלמידים בכיתה ד' שלה )גילאי  26נורמות של חקר טיעוני. של 
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לתלמידים לא היה כל ניסיון  תלמידים קיבלו תמיכה נוספת בלמידה. מספררמות ביצוע, כש

חלוקת התלמידים לקבוצות נעשתה באופן אקראי  קודם בחקר טיעוני או בלמידה שיתופית.

תלמידים( עבור כל יחידה, על  4 – 3קבוצות של  8כדי ליצור  8עד  1)לדוגמה, ספירה של 

הכותבת  מנת לספק לתלמידים הזדמנויות לעבוד במשך הזמן עם מגוון של חברים.

ולעיתים הציגה  Kaye Bluettהראשונה צילמה בווידאו את השיעורים, דנה בשיעורים עם 

שיתוף הפעולה בין המורה , לתלמידים שאלות במהלך השיעור. לפיכך, הניסיון של המורה

 בדרךששררו   התנאים מאשר יותר אידיאליםתנאים  היוו ,לחוקרת ונוכחות החוקרת בכיתה

 .בכיתה כלל

 

 איסוף הנתונים 2.2

המיקוד של איסוף הנתונים היה על ההתפתחות המשותפת של נורמות ופרקטיקות של חקר 

 & ,Towers, Martinבודדים )טיעוני במקום מעקב פשוט אחר התקדמות תלמידים 

Heater, 2013 .) השיעורים המוקלטים בווידאו )באורך של  17נתונים אלה כללו בעיקר את

לימדה חקר מתמטי )או הציגה פתרון בעיות שיתופי  Kaye Bluettדקות( בהם  90 – 60

 בסמסטר הראשון(, ושלושה ראיונות מובנים למחצה עם המורה במהלך תשעה חודשים.

נשאלה על כוונותיה בפיתוח נורמות הטיעון של תלמידיה )מרץ(,  Mrs. Bluettונות, בראי

התבקשה לעשות רפלקציה על ההתקדמות שלהם, ולדון בתכניותיה לסמסטר הבא )יוני(. 

 שלה במהלך השנה )דצמבר(. scaffolding -בראיון אחרון, היא עשתה רפלקציה על ה

כשהכיתה למדה מתמטיקה בדרך של פתרון  2014נובמבר  –נתוני הווידאו נאספו במרץ 

 בעיות וחקר בארבע יחידות שפותחו על ידי המורה.

 

 פיתחו הם, ראיות של המושג הוצג התלמידים בפני .בעיות פתרון: 1 סמסטר .1

 עם אפקטיבית בעבודה והתאמנו שלהם החשיבה של ותיעוד בהמללה מיומנויות

 זוג בן עם בשיתוף עבדו, בעיות פתרון של מטלות לפתור כדי עבדו הם. חבריהם

 מרץ) בווידאו הוקלטו שיעורים שלושה. כולה הכיתה עם בפתרונותיהם דנו כך ואחר

2014.) 

 ךמהל אוטובוס עבור הספר לבית ביותר הטובה הדרך מהי: 2 סמסטר .2

(”4walking to school bus“)? כמה על נתונים אספו תלמידים, זו חקר ביחידת 

                                                           
 במקום לנסוע באוטובוס.בליווי מבוגר צועדות לבית ספר  תלמידיםקבוצות של  4
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 הספר לבית קבוצתי הליכה מסלול לתכנן כדי, גרים הם הספר מבית רחוק

(www.walkingschoolbus.org .)(.2014 יוני) בווידאו הוקלטו שיעורים שלושה 

 הוראות פי על מנייר מטוס בנו תלמידים ?מנייר מטוס עף רחוק כמה: 3 סמסטר .3

 שישה. כלל בדרך עפו שלהם המטוסים רחוק כמה לקבוע כדי בקבוצות ועבדו

 (.זה במאמר מוצגים לא הנתונים; 2014 ספטמבר-אוגוסט) בווידאו הוקלטו שיעורים

 תלמידים ?ספר לקרוא' ד בכיתה לילד שלוקח האופייני הזמן פרק מהו: 4 סמסטר .4

 נתונים אספו הם. החקר שאלת על לענות שתאפשר שיטה לתכנן כדי בקבוצות עבדו

 הזמן את לאמוד כדי פרקים עם ספרים של חלקים לקריאת הדרושים הזמנים על

 נובמבר) בווידאו הוקלטו שיעורים חמישה. פרקים עם שלם ספר לקרוא שלוקח

2014.) 

 

( שבו McCrone, 2005בהשתלמות מורים שהתקיימה במרץ, המורים קראו מאמר )

תלמידים שיפרו בהדרגה את השיח הכיתתי שלהם במהלך השנה. המורים דנו בנושאים של 

כרטיסים הכוללים  45ה ציגהיום, החוקרת הפיתוח שיח כיתתי שבו התנסו בכיתותיהם. בסוף 

 McCroneנושאים, מושגים ואסטרטגיות בהם דנו במשך היום )לדוגמה, מהמאמר של 

(, ומושגים, אתגרים או אסטרטגיות שעלו בדיון ות טיעוןוהצגה קצרה של החוקרת אוד

(, "המללה של רעיונות מתמטיים", agency) תחושת בעלות"במהלך הפרויקט )לדוגמה, "

מהצגה זו של הכרטיסים,  "הערכה", "תפקידי התלמידים", "ראיות", "שאלות המורה"(.

 ורצו להתמקד בפיתוחכבעלות ערך את ארבע הפרקטיקות הבאות במשותף המורים בחרו 

כוונו על ידי החוקרת, אלא כנראה אצל תלמידיהם במהלך השנה. בחירות אלה לא  שלהן

 הושפעו מהדיונים במשך ההשתלמות:

 הקשבה פעילה 

 הצדקה והסבר לחברים 

 לקיחת סיכונים אינטלקטואלית: שיתוף של רעיונות חלקיים (incomplete ideas) 

 בנייה על רעיונות של אחרים 

בראיונות היתה התייחסות ספציפית  .כיתותיהםעבור  שהוכן על פוסטר צגוהוכל אלה 

. מורים גם פיתחו באופן אישי פרקטיקות נוספות אותן העריכו. בפרקטיקות אלהלהתקדמות 

 נידונות בחלק של התוצאות בזמן שהופיעו. אלה הרלבנטיות למאמר זה

 

 ניתוח הנתונים 2.3
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עובדו בגישה לניתוחי ווידאו הכוללת ארבעה שלבים הנתונים של הראיונות וסרטוני הווידאו 

ים, י. שלבים אלה לא היו לינארPowell, Franscisco and Maher (2003) -ים ממותאמה

ו תובנות חדשות, הנתונים נבחנו מחדש כשעללמרות שמתוארים כאן ברצף. לעיתים קרובות, 

 פוטנציאליות או ראיות נגדיות לתובנות אלה.כדי לחפש ראיות 

טלג כל התוכן של היומנים של הקלטות האודיו והווידאו. סימוני וקבשלב הראשון של הניתוח, 

חלקים  הכיתה כולה וקבוצות קטנות. ם שלשל מבני הלוויזואליזציזמנים וצילומי מסך עזרו 

סף. דגש הושם על זיהוי ציטוטים ציטוטים בעלי פוטנציאל עשיר לניתוח נוסומנו כמים מסוי

לנורמות ופרקטיקות כיתתיות של טיעון;  scaffoldingשבהם: המורה במפורש עשתה 

עשירה ליישם תלמידים ניסו ליישם פרקטיקות אלה; או תלמידים החמיצו הזדמנות 

של המורה כללו: ביצוע משהו  scaffolding -אינדיקציות ל פרקטיקות אלה )מקרים שליליים(.

אותו ביטאה ככוונה בראיון או מאחת מארבע הפרקטיקות שזוהו בהשתלמות הראשונה 

(; מתן הסבר; מתן חיזוקים; שאלה או תזכורת לתלמידים על הנורמות המופיעות 2.2)סעיף 

בפוסטרים; ושימוש בהתנהגויות התלמידים )חיוביות או שליליות( להדגמת הפעולות 

 סומנו גם אפיזודות שהדגימו עדות )או חוסר עדות( לעצמאותם של התלמידים. ות.הרצוי

בשלב השני, האפיזודות המסומנות תומללו והוערו כדי לציין כיצד אפיזודה ספציפית הראתה 

 .scaffoldingדוגמה או תוצאה של 

י לחפש בשלב השלישי, בחנו שוב כל אפיזודה בסדר הפוך )הווידאו האחרון היה ראשון( כד

עקבות לדרך שבה התפתחו דוגמאות מאוחרות יותר לפרקטיקות של דיון כיתתי. זה היה 

חשוב במיוחד כדי לעקוב אחר התוצאות של הכוונות, האבחונים והפעולות הספציפיות 

לקידום נורמות של חקר טיעוני שהתפתחו אצל המורה. תובנות תוייגו עם משפטים כדי לסייע 

 כדי במלואם שוב נבחנו והווידאו האודיו קבצי חים בתוך הנתונים.בזיהוי מסלולים מתפת

. אפיזודות חדשות שזוהו עובדו כמו קודם ברורות היו לא שאולי נוספות דוגמאות לחפש

שימו לב שלא היתה יחידת ניתוח עקבית, שבה ניתן היה לצמצם את  .3 – 1בשלבים 

האינטראקציות לרמה של פרטים או תורות ואחר כך לספור אותם; במקום זאת, הניתוח 

 & Enyedyהתמקד בעוצמה ההסברתית של קשרים ואינטראקציות בתוך השיח )ראו 

Stevens, 2015.) 

עמיק בהבנה של השערות מתפתחות, ונבחרו לבסוף, נעשה חיפוש של ספרות נוספת כדי לה

אפיזודות שידגימו רגעים חשובים בהתפתחות של נורמות ופרקטיקות של חקר טיעוני בכיתה 

נבחר מספר קטן של אפיזודות שהדגימו באופן תמציתי את הנורמות שבוצעו או התפתחו.  זו.

היה קשר בין הראיונות מאחר ולא ניתן להציג את כל הציטוטים, ניתנה עדיפות לאלה שבהם: 

והביצוע של המורה בכיתה, ניתן להראות תערובת של אינטראקציות של קבוצות קטנות 

דיונים בקרב חברי קבוצת החוקרים  והכיתה כולה, והיתה הדגמה של נורמות בהן דנו.
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 ,.Powell et alלשאת ולתת בנרטיבים פוטנציאליים ) על מנת התקיימו במהלך הניתוח כולו,

 . אם נשאלו שאלות, הראו את התמלילים למורה והיא עזרה להבהיר את הפעולות.(2003

 

 ממצאים .3

אנו מתחילים באפיזודה מהכיתה שבה התלמידים תפקדו היטב בפרקטיקות החקר הטיעוני 

המתפתחות שלהם, באופן עצמאי ללא המורה. לאחר מכן נעשה מעקב אחר התפתחות 

כיצד המורה טיפחה באיטיות התפתחות זו על  פרקטיקות אלה מתחילת השנה כדי לראות

העובדה שהתחלנו מסוף השנה  ידי אבחון ושימוש תגובתי באסטרטגיות הוראה מסוימות.

קודם, אפשרה לראות ניגודים בולטים בפעולות המורה לפיתוח נורמות כיתתיות 

 (.זוובהשתתפות התלמידים בנורמות אלה )השוואה בין הסוף וההתחלה זה לצד 

 

 נורמות מבוססות: 4סמסטר  3.1

 היא להעביר אחריות ללומדים. בחקר טיעוני scaffoldingאחת המטרות העיקריות של 

(argumentation-based inquiry) לגרום לתלמידים לבצע בהכרח , משמעות מטרה זו אינה

מטלה באופן עצמאי, אלא לפתח עצמאות בנורמות של חקר טיעוני. אנו מתחילים באפיזודה 

היו לקראת סיום פתרונותיהם לשאלת החקר, קרובה לסוף שנת הלימודים שבה תלמידים 

בשיעור זה, קבוצות הכינו  הזמן האופייני שלוקח לילד בכיתה ד' לקרוא ספר?פרק מהו 

באפיזודה שלהלן,  ל פוסטרים עם פתרון החקר שלהם וביקשו משוב מחבריהם.טיוטה ש

Wes ו- Shane  משוב לנתנו- Jake ,Jonah ו- Emma המורה הסתובבה בין הקבוצות אך .

 .כעצמאיתעדיין לא הגיעה לקבוצה זו, אז אפשר להתייחס לעבודת תלמידים אלה 

 

Wes:  לטבלה שלכם חשבתי כאילו, שאולי אתם יכולים לכתוב, כאילו להיות קצת יותר

. ]מחשב[ סך הכל זמן קריאת ם, כאילו זמן לקרוא פרק ואחר כך כאילויספציפי

 הספר בדקות או משהו. כי אני לא ממש יודע על מה אתם מדברים.

Jake: לועגיםכל הזמן? ) אני בכלל לא מבין את זה )מה שכתבנו(! סך כל הזמן? מהו סך 

 לעצמם על כך שלא הראו מידע זה בפוסטר שלהם.(
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Wes:  בדיאגרמה שלכם כאן אני ממש אוהב איך כתבתם את התשובות ]נתונים[ שלכם 

כאילו  בצבעים ושמתם אותם ]על הגרף[. זה ממש קל יותר ]לקרוא[ עכשיו. .. א.. מה

 בנתונים שלכם? (patternדפוס )ה

Jake: א )עוצר בעודו חושב( 

Wes:  ,פיזור.)עוזר עם דוגמאות( כאילו טווח 

Jonah: )הנה )מצביע על הגרף 

Shane:  לא מצליח לחשוב על המילה  –שימו גבולות בין ה(“( "מצבור"clumpאבל שם ,) 

 את אצבעותיו על הגרף כדי להראות היכן לצייר קווים סביב המצבור.(

Wes:  יפה.ויש לכם את זה מסודר ממש 

Shane:  כן, זה ממש יפה, אבל שימו.. גבולות איפה שרוב הנתונים נמצאים.. כי אני לא יכול

 (2014נובמבר  24, ווידאו כיתה 24:17) .מקובץ לראות איפה זה

 

Wes ו- Shane  נתנו לחבריהם משוב כדי לשפר את הצגת הפתרון שלהם. השפה שלWes 

היתה טנטטיבית ומכבדת באומרו לקבוצה שאין מספיק פרטים כדי "לדעת על מה אתם 

כבקורת  Wesמציעה שהוא לא קיבל את המשוב של  Jakeהתגובה הצוהלת של מדברים." 

 -ו Wesשנתנו  קורתייבהמשוב החיובי וה אישית, דבר המרמז על כך שזה היה מנהג רגיל.

Shane  לא היה טרביאלי ובאמת סיפק לקבוצה השנייה דרכים לשפר את הצגת התוצאות

התלמידים השתמשו במונחים אותם למדו בכיתה כדי לתאר התפלגויות  הסופיות שלהם.

( כדי לאמוד את התשובה )גבולות interval)טווח, פיזור, מצבור( ובדרכים להראות מרווח )

 סביב "איפה שזה מקובץ"(.

 .Mrs-שאפיזודה זו מספקת עדות לכך שהקבוצה הפגינה את נורמות החקר ש אנו טוענים

Bluett התכוונה שיפעילו, ( כמו הקשבה פעילהJake( הצדקה והסבר לחברים ,)Wes ,)

לא (. Shaneרעיונות מאתגרים )(, ושאלת שאלות וShaneבנייה על הרעיונות של אחרים )

ציע שתלמידים אלה בצעו מיומנויות אלה באופן היתה נוכחות מורה בשיחה זו, ומכאן ניתן לה

עצמאי )היה לידם מיקרופון אלחוטי והחוקרת צילמה במרחק כמה מטרים מהם; התלמידים 

פגינו רמה כזו של שיחה, ואנו מודים טוענים שכל התלמידים ה איננוהיו רגילים לנוכחותה(. 

היה חסר. יחד עם זאת, כמעט כל הקבוצות ניצפו על ידי המורה  Emmaכך שקולה של ב

והחוקרת כשהן מפעילות באופן עצמאי נורמות מצופות, כשהמורה מסתובבת בין הקבוצות 

נורמות אלה היוו את המטרה  כדי להקשיב לתלמידים ולקדם עוד יותר את שיחותיהם.
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ראיון הסופי העיד הכפי ש ,של המורה במהלך השנה scaffolding -הסופית של מאמצי ה

 (.3.4שלה )ראו פסקה 

 

 scaffolding -: כיצד התחיל תהליך ה1סמסטר  3.2

בתחילת השנה עם שליטה בנורמות אלה. על מנת לענות על שאלת  הגיעוהילדים לא 

טיפחה את פרקטיקות הטיעון של הילדים  Kaye Bluettכיצד המורה  –המחקר שלנו 

טווח ל scaffolding -מאחר ואנו מתמקדים ב אנו חוזרים לסמסטר הראשון )מרץ(. בהתחלה,

אודות מה שקרה בכיתתה, כיצד הגיבה לילדים,  שלה ארוך, אנו מבליטים את האבחונים

אחריות  להעבירנורמות של חקר טיעוני ו טפחכוונותיה לשנות דברים והאסטרטגיות שלה ל

 -, כשהיתה תרחיש של פתרון בעיות הראשון בסמסטרהבעיה עליה עבדו הילדים  לילדים.

Mrs. Bluett  הרגישה שפיתוח נורמות התחלתיות של עבודה, דיבור והקשבה משותפים

 יהיה אפקטיבי יותר עם סדרה של בעיות שהיו קצרות יותר בזמן ופחות פתוחות.

הסבירה את כוונותיה וכמה אסטרטגיות כדי להתחיל  Kaye Bluett, לפני השיעור הראשון

מסגרות היבט מרכזי היה פיתוח מבני תמיכה:  לפתח את הנורמות והפרקטיקות הכיתתיות.

 של מיומנויות וערכים בהן ישתמשו במהלך השנה.

 

זה צריך להיות מודל. זה צריך להיות מציאת דרכים,  –נראה לי שזה בתרבות הכיתתית 

יש מה לומר,  להיות יצירתית בדרכים כדי להבטיח שכולם עובדים בשיתוף, שלכל אחד

לפיתוח תרבות  הם דרך דברים מסוג זה  שכל אחד מרגיש שרעיונותיו מוערכים.

שאפשר לבוא ]זה אומר[  כיתתית. צריך שיהיו אסטרטגיות אלה כשדברים לא מצליחים..

 (.2014מרץ  7, ראיון 10:35ולשים למטרה ספציפית מרכיבים אלה )

 

כדי לפתח נורמות כיתתיות היתה, אם כן,  Mrs. Bluettאסטרטגיה אחת בה השתמשה 

ליצור מודלים )או מסגרות( סביב פרקטיקות להן היא ציפתה. היא יצרה פוסטרים עם 

פרש את (, שאחד מהם 1משפטים אליהם היא התייחסה במהלך השנה )לדוגמה, איור 

ר הציפיות שלה ל"שיח כיתתי" עם תפקידים עבור המקשיב, המדבר וכל חברי הקבוצה. אח

 התמקד בציפיות לעבודה שיתופית.
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שני פוסטרים כיתתיים על ציפיות משיח כיתתי )שמאל( ושיתופיות )ימין( כדי לטפח : 1איור 
 .נורמות של חקר טיעוני

 

 ,תמכה בכך שהתלמידים יאמצו את הפרקטיקות האלה Mrs. Bluettבעזרת מודלים אלה, 

מטרתה של  תוך שימוש בשפה של הפוסטרים כדי לאשר בקביעות התנהגויות חיוביות.

פעולה זו היתה לחזק התנהגויות אלה כמוערכות בכיתה כך שהתלמידים יאמצו אותן באופן 

 עצמאי.

 

? הכרהזה  –זו לא המילה שאני רוצה  – תיגמוליםאני מניחה שאפילו מתן חיזוקים ו

אם רוצים תרבות  –כשרואים ממש עדות לכך  ה, הערכהמתן חיזוקים, הכר הערכה?

 (.2014מרץ  7, ראיון 11:53כיתתית כזו, מתגמלים אותה )

 

הדיבור שלה אודות הכרה והערכה מעיד על האסטרטגיות שלה לעידוד התלמידים, בעוד 

מדגימים כיצד היא אבחנה באיזו מידה תלמידים תרמו לשיח הכיתתי  ,שדבריה על עדות

אפיזודה מהכיתה כמה ימים לאחר מכן שימשה כדוגמה  אינטראקציות הכיתתיות.בזמן ה

 .יםחיזקה והראתה את ההערכה שלה לנורמות חיוביות של תלמיד Kaye Bluettלדרך שבה 

, משמאל(. על 1ראשית, היא הסבירה לתלמידים למה היא התכוונה ב"מקשיב פעיל" )איור 

מנת לתקף ולחזק את הנורמות שניסתה לפתח, המורה הדגימה אותן תוך שימוש 

השוטפות של התלמידים. בעשותה כך, היא אבחנה והגיבה לתלמידים, חיזקה בהתנהגויות 

 בראיון שלה(.והעריכה הדגמות חיוביות )כפי שהוסבר 
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Mrs. Bluett:  היום היו שתיים או שלוש קבוצות על הרצפה שעבדו בצורה מבריקה על שיח

-לפונה עשה, )  Bill-כל הכבוד לששת הילדים האלה. למעשה, משהו שכיתתי. אז 

Billשלך עשיתם לשיח  ( אולי אתה רוצה לשתף את כולם, מה אתה ובן הזוג

 ?הכיתתי

Bill:  השני, ואומר לך עוד על הרעיון של הסיפור.ישבנו אחד לצד  

Mrs. Bluett: כן, אז הם שיתפו. אז במקום ש- Bill  ישב עם הפנים לבן זוג שלו, הוא ובן

יכול היה לשמוע מה הוא  Billקרא,  Jonah -אז כש הזוג ישבו למעשה זה לצד זה

פעילה, בצורה  מה שהוא אמר. אז הוא הקשיב לראותאמר אבל הוא היה יכול גם 

, 1:46ולהיות תורם פעיל ) דיבר Jonah -הוא נתן לעצמו הזדמנות לשאול על מה ש

 במרץ(. 12ווידאו של הכיתה, 

 

היה התנהגות קבועה בכיתתה  ,שימוש בתלמידים כדוגמאות לחיזוק הדברים אותם העריכה

הדרך המורה השתמשה לעיתים קרובות במשפטים כמו "מוצאת חן בעיני . Mrs. Bluettשל 

" כדרך לטפח את הנורמות להן ציפתה. על מנת להעצים עוד יותר את שבה התלמידים

עצמאות(, היא  לקראתהתלמידים לקראת לקיחת בעלות על התנהגויות אלה )העברתם 

 Bill -לאחר ש. Billלהסביר מה הם עשו, כמו הדוגמה שלעיל עם  נתנה לתלמידים עצמם

כדי  Billביטאה מחדש את המילים של  Mrs. Bluett עשו,Jonah  -סיפר לכיתה מה הוא ו

 לפיכך, אמירה מחדשניסתה לפתח.  ותןלפתח ולשפר את שפת הנורמות של התלמידים א

(re-stating) היא אסטרטגיה נוספת ל- scaffolding  על ידי אבחון ותגובה להתבטאויות

הלכה מעבר לפעולות  Jonah -ו Billההדגמה שלה של  התלמידים אודות התנהגויותיהם.

של פעולות אלה; כי לא היו אלה הפעולות  השלכותהגלויות שלהם כדי להדגיש את ה

 הספציפיות אותן רצתה שהתלמידים יחקו, אלא הכוונות של פעולות אלה.

לאחר שיחה זו, התלמידים קבלו בעיה מילולית לפתור ואחר כך הציגו את הפתרון האישי 

היה מצופה מהם גם לתרגל הקשבה כולל ראיות ורב ייצוג.  שלהם לבן זוג שנקבע עבורם,

למצוא שהמורה עודדה, למרות שהיה נדיר  התלמידים אימצו את הפרקטיקותמפעילה. כמה 

ישבו אחד לצד השני )במקום  Chloe -ו Billבדוגמה שלהלן,  שני תלמידים כאלה באותו זוג.

 שיבחה קודם. Mrs. Bluettממול(, פרקטיקה אותה 

 

Bill: .החרגול ]ניצח[ כי שליש גדול יותר מרבע  
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Chloe: ל(-Bill( .תראה לי את הראיות שלך )Bill  מהסס אזChloe  אוקיי, אני .)מתחילה

כתבתי ששליש גדול מרבע. ציירתי ציור ואז )מצביעה לציור שלה( יש כאן רבע קטן 

ם ציירתי חומה ]של יותר כי הוא לא באותו גודל. ואז ציירתי על ישר המספרים, אני ג

 . שברים[

Bill: ( .40:58זה טוב, טוב. אני צריך להעתיק כמה רעיונות) 

 

הצדיק את תשובתו )"כי  Bill הזוג הזה הפגין נורמות שהמורה ניסתה לפתח אצל התלמידים.

יכלה פשוט להסכים ולהפסיק, עם הרגשת סיפוק שיש להם את  Chloeשליש גדול יותר"(. 

המשיכה וביקשה ממנו ראיות. כשהוא לא הגיב, היא סיפקה לו , אבל היא התשובה הנכונה

, כפי שאחד הפוסטרים עודד לעשות את הראיות שלה, ויותר מדרך אחת לייצג את הבעיה

כירה בראיות איות והחשיבה, אפשר להסיק שהיא המהשיתוף שלה של הר , מימין(.1)איור 

התגובה שלהם זה  דבר שהמורה ציפתה לו.תרון, או לפחות קיבלה את הראיות ככחלק מהפ

לזו הציעה שפתרונותיהם לא היו פרטיים ולא היתה עליהם "בעלות", אלא היה מצופה לשתף 

ציפתה מתלמידיה  Mrs. Bluett -הדגימו את מה ש Bill -ו Chloeאותם ולבנות עליהם. 

לעשות. עם זאת, מרבית הקבוצות התקשו לבצע את הנורמות להן ציפתה המורה )הקשבה 

  Shaneפעילה, הסבר והצדקה לחברים(, כפי שיודגם להלן. כמו מרבית הקבוצות בכיתה, 

 ישבו עם הפנים זה מול זו. Ella-ו

 

Shane: פעמים. 12לקפוץ  צריךאז הוא רק  ,ואז כתבתי את קפיצות החרגול שליש כל פעם 

, שלושה פעמים. ואז ציירתי את החרגול איך הוא קיבל 15החיפושית צריכה לקפוץ 

 רבע. רבעים. זאת אומרת שלושה שלישים. ואז עם החיפושית כתבתי שהיה לה

 Ella:   אני ממש אוהבת– 

Shane:  )וכתבתי שהחרגול הולך לנצח. –)מפריע 

Ella:  המידע שלך על זה.אני ממש אוהבת את כל 

Shane: ( !35:32מממ וסיימנו) 
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Shane   הסביר את החשיבה והתשובה שלו, כפי שהיה מצופה, אבל המילים והפעולות שלו

עשתה  Ella -. למרות שElla)"סיימנו!"( מציעות שהוא לא ייחס ערך לשמיעת פתרונה של 

 מספר נסיונות, קבוצה זו לא הפגינה את הנורמות המצופות.

ן שהמורה הסתובבה בין הקבוצות כדי לבדוק את ההתקדמות שלהם ולבחון את בזמ

חשיבתם, היא עצרה לעיתים את השיעור כדי להזכיר להם שהיא ציפתה שכל אחד יתרום 

עודף'(. נורמות דורשות התפתחות  scaffolding'כינתה  Tabak, 2004 -דוגמה למה ש)

לפיכך, היה צורך להזכיר לתלמידים בקביעות את  טווח עם תמיכה מתמשכת;-ארוכת

 הציפיות.

 רמזים על מנת להמשיך ולתרגל את הנורמות, זוגות הציגו את עבודתם תוך שימוש ב

הסבירה והדגימה לתלמידים  Mrs. Bluett( שיעזרו להם לנסח שאלות לחבריהם. 2)איור 

הדביקו אותם כיצד היא ציפתה מהם להשתמש ברמזים אלה בתפקידם כקהל. הם 

לאחר מכן  והיתה אליהם התייחסות הולכת ופוחתת במשך השנה. 1במחברותיהם בסמסטר 

 בקבוצות.את תפקידם כחברים בקהל היא שלחה אותם לתרגל 

 

 

 .רמזים שניתנו לתלמידים לטפח את שאלותיהם לחבריהם: 2איור 
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הציג את תשובתו )עם דיאגרמה( לשישה תלמידים שניסו להגיב תוך  Oliverבקבוצה אחת, 

לתרום  מתיו כיצדבניסיונם הראשון, היה לתלמידים מאתגר לדעת  שימוש ברמזים.

(Yackel & Cobb, 1996.) מכוונת הדובר, הם משמעות  יצורבעוד שהם עדיין לא התכוונו ל

האם : "Graceניסו לסגל אותן למצב )חזרו כמו תוכי על השאלות; במקום זאת הם לא סתם 

 לסרוק זאת?", תוך שימוש בתהליך )'לסרוק'( בו השתמשו בשיעורי פתרון הבעיות(. חשבת

 ניסיונות ראשוניים אלה, למרות היותם קשיחים, היו חשובים:

 

 טיפוסית נורמה אינה שזו, לחברים שאלות הצגת של לפרקטיקה לגיטימציה נתנו הם .1

 .המתמטיקה בכיתות

 .ורעיונות פתרונות משתפים כאשר לביקורת הציפייה את הציגו הם .2

, הצגה לאחר השתיקה הפרת של הקושי על להתגבר לתלמידים עזרו הרמזים .3

 .בדיון להשתלב כדי הדרוש הסיכון את והפחיתו

 להתקדמות ולהגיב לאבחן יכלה המורה שממנה התחלה נקודת סיפקו הם, לבסוף .4

 .הזמן במשך שלהם

 

הבין ולשפר את (, של מטרה משותפת ל2002) Cobbאלה מייצגים את הנורמות של 

הפתרונות של אחרים, סטנדרטים של טיעון, ציפייה לטענות ולראיות לגיטימיות, ושילוב של 

 ייצוגים בהסבר של פתרונות.

היו חשובים לתלמידים:  הראשון האופי המפורש של דיבור המורה והפעולות שלה בסמסטר

הוצגו בפניהם הנורמות שהיו מצופות מהם תוך שימוש במסגרות מפורשות, הם דנו כיצד 

יעסקו בנורמות על ידי הדגמה של המורה ובנייה משותפת איתה, ופיתחו נורמות אלה על ידי 

א תרגול והערכה מצד המורה. אסטרטגיות מפורשות אלה, שרק חלק מהן מתוארות כאן, ל

הפכו לעיתים להיות סמויות, כשעברו מרעיונות  , אם כי הןהראשון סמסטרהתיימו בסוף הס

 למעשים.

 

 של נורמות ופרקטיקות של טיעון scaffolding -: שלב ביניים של ה2סמסטר  3.3

היה לתת לתלמידים התנסויות חוזרות ונשנות של תרגול  השני סמסטרהמיקוד עיקרי של 

של נורמות אלה היא מיומנות פדגוגית שונה מזו של הצגתם הנורמות. תחזוקה ופיתוח 

 Kaye לראשונה. הדגמה והערכה של פרקטיקות רצויות היו אסטרטגיות בהן השתמשה
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Bluett  בכל המקצועות. בראיון שהתקיים באמצע השנה ודן במיומנויות הטיעון המתפתחות

ן את התחום שהיה זקוק העריכה הן את צמיחת התלמידים וה Mrs. Bluettשל התלמידים, 

לפיתוח נוסף. תהליך זה של אבחון התקדמות התלמידים גם איפשר לה לעשות רפלקציה על 

 אסטרטגיות פדגוגיות להנחות אותם לקראת עצמאות. –התגובה המתוכננת שלה 

 

תראי, אני חושבת שהם עברו דרך ארוכה. הם היו די איומים בתחילת השנה )צוחקת(, 

אפשרית אחת  דיברתי איתם על זה, שיש יותר מדרך יות טוב יותראז זה רק יכול לה

פשוט לשבת שם  לבצע את המטלה; ושכל אחד בכיתה מצופה לחשוב. אז אתה לא יכול

 (0:49זה לחלוף מעליך; אתה חייב לתת תשובה. )ולתת ל

הדבר האחד שלדעתי דורש התפתחות נוספת זה לקיחת הסיכון האינטלקטואלי,  עבורי,

 לדחוף אז נראה לי שזה מה שאני ממש רוצה להמשיך ף של רעיונות חלקייםושיתו

"אוקיי, בואו נראה מה ילדים אחרים עשו. אם אתם קצת נתקעים, אתם יכולים להשתמש 

 (2014יוני  27, ראיון 3:09) ."בזה

 

Kaye Bluett  זיהתה שאפילו לאחר הסמסטר הראשון התלמידים התקשו במספר פרקטיקות

חיוניות למיומנויות מתקדמות יותר כמו בנייה על רעיונות של אחרים ולקיחת סיכונים שהיו 

על ידי הערכה עדכנית של התלמידים ושל  אינטלקטואלים על ידי שיתוף של רעיונות חלקיים.

הפגינה אבחון, בהסבירה שתלמידים רבים  Mrs. Bluettתחומים הדורשים שיפור נוסף, 

 חים במקום לקחת סיכונים על ידי שיתוף של רעיונות חלקיים.עדיין העדיפו להישאר בטו

התמיכה שלה בשיפור התלמידים כללה מאמץ יותר ממוקד )"לדחוף"(, על ידי שימת דגש עם 

התלמידים על כך ששיתוף ובנייה על רעיונות חלקיים הם פרקטיקות פרודוקטיביות לפתרון 

 בעיות כשנתקעים.

עסקו בחקר מתמטי שבו היה הלימודים, התלמידים  , כמעט במחצית שנתהשני בסמסטר

תלמידים השתמשו במפות  .עליהם ליצור את המסלול הטוב ביותר עבור "אוטובוס מהלך"

Google  שנתנו להם מרחק במאות מהבית שלהם לבית הספר,  הוראות הגעהכדי לקבל

את הכיתה מטרים או בקילומטרים עד לדיוק של העשירית הקרובה ביותר. המורה לקחה 

הם עדיין לא עבדו עם דיאגרמות,  החוצה כדי ליצור ייצוג פיזי של הנתונים המשותפים שלהם.

קיוותה לעודד אצלם צורך לחשוב מעבר לחלוקה פשוטה של הכיתה לשתי  Mrs. Bluett -ו

היא קבוצות של כאלה שגרים קרוב או רחוק מבית הספר )הגישה ההתחלתית שלהם(. 

 הנורמות המתפתחות שלהם בחקר טיעוני. קיוותה גם לשפר את
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 -: תלמידים שגרים פחות מChloe התלמידה התלמידים ישבו בשתי קבוצות שאורגנו על ידי

בשיחה שלהלן, המורה הדגימה  ק"מ מבית הספר.  5-ק"מ ותלמידים שגרים יותר מ 5

 לתלמידים מה המשמעות של לבנות על הרעיונות של אחרים.

 

Mrs. Bluett: בכיתה זו[ גרים מבית הספר? אם אני  מרחק האופייני שתלמידיםמהו ה[

יכולים  האם אנחנו ,ארגנה את הנתונים שלנו Chloeמסתכלת על הדרך שבה 

 (2014, יוני 17, וידאו כיתתי 24:12) עכשיו?לענות על שאלה זו 

 

Mrs. Bluett ציינה את התרומה של הזכירה לתלמידים את השאלה וChloe  כנקודת התחלה

לקראת הפתרון. היא השתמשה שוב בשאלה כדי לרמוז לתלמידים לחלוק ו/או לבנות על 

על ידי  ,רמזים אלה תמכו במעבר התלמידים לקראת עצמאות .Chloeהרעיון הראשוני של 

בקרה עצמית לגבי השאלה האם הראיות שלהם  יכתלער ,הדגמה של דרך עבור התלמידים

 עצמה זיהתה בעיה. Chloe שאלה.עזרו להם לענות על ה

 

Chloe: .כן. )מחכה( לא בדיוק 

Mrs. Bluett: אם אני שואלת ילדים כמה רחוק הם גרים מבית הספר, מה הייתי מצפה 

 Jinny( ?25:14)שהתשובה תהיה ממה שראינו כאן עכשיו? 

 

בכיתת חקר, הכוונה היא שהרעיונות יהיו פומביים ולא אישיים. במקום להגן על הפתרון 

דחתה אותו, וזה מרמז על כך שהיא לא פירשה דחייה של רעיון כמשהו שלילי  Chloeשלה, 

 ובנוסף גרמה לכך שיהיה קל יותר לחבריה לבקר את הגישה הראשונית שלה ולבנות עליה.

 שביקשה מאחרים שיגיבו אף הם., Mrs. Bluett היה לכך עידוד נוסף מצד

 

Jinny:  את  ]ק"מ[. אם נערבב 1או  0.1של בקבוצות אולי אנחנו צריכים לסדר את הקבוצות

 כולם יחד יהיה קשה יותר לארגן זאת.

Mrs. Bluett:  ]בדרך כלל גריםבסדר, ברגע זה האם אני יכולה לומר שתלמידים ]בכיתה זו 

 הספר?ק"מ מבית  5 -פחות מ
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Jinny: לא 

Mrs. Bluett:  אי  בתחילה כן, אך אחר כך היתהענו לומר זאת? )לרוב ילדים  יכולתיהאם

 הסכמה מסוימת(

Chloe:  ,יכולתכן! 

Mrs. Bluett: ..(25:31לומר זאת? ) יכולתי למה 

 

Jinny לקטגוריות קטנות יותר על ידי את הנתונים יהיה טוב יותר לארגן  שאולי ציעהה

, ובכך רמזה של עשיריות או קילומטרים שלמים. המורה ניסחה מחדש את השאלהמרחקים 

לתלמידים להחליט אם הסידור הנוכחי לשתי קבוצות יאפשר להם לענות על שאלה זו, או 

בודאי יותר שתי קבוצות סיפקו מידע כלשהו,  .Jinnyההצעה של  את עליהם לשקולאם ה

אז ה שהתלמידים יצדיקו את תשובותיהם, מאשר הנתונים הלא מאורגנים. היתה ציפיי

דחפה את הכיתה להסביר את , המורה Chloe -ו Jinnyבמקום רק לציין את תשובותיהן של 

 חשיבתם.

 

Chris: ק"מ[. 5 -כי יש יותר אנשים בקבוצה זו ]פחות מ 

Mrs. Bluett: כי יש כאן המון ילדים. זה אופייני לכיתה שלנו )מצביעה על קבוצת התלמידים 

זה שהם תלמידים ]בכיתתנו[ מה שמאפיין לומר ש יכולההגדולה יותר(.. אז אני 

אומרת שאני יכולה לקבל תשובה  Jinnyק"מ מבית הספר. אבל  5 -גרים פחות מ

 (26:06? )יותר טובהרוצה שנעשה כדי לקבל תשובה  Jinny . מהטובה יותר

 

לדאוג האם תשובתם היתה המורה יצרה סביבה המעודדת תלמידים לחשוב ולנמק מבלי 

לחשוב בקול רם יכולה לעודד תלמידים לקחת סיכונים  הזמנה זו מלאה או אפילו נכונה.

 ,אינטלקטואליים בשיתוף הרעיונות הראשוניים החלקיים שלהם. היא סיכמה את הדיון עד כה

הכרתה בכך שהרעיון  כדי להראות שהיא העריכה את תרומות התלמידים לטיעון המתפתח.

היה שיפור לעומת נתונים לא מאורגנים, היא אישרה שזה אכן ענה על השאלה;  Chloe של

היא המשיכה והציעה שאין זה מספיק לתת תשובה לשאלה. עם זאת, היא חזרה לתרומתה 

 כדי להדגים מה המשמעות של לבנות על רעיונות של אחרים. Jinnyשל 
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Jinny:  ק"מ[ בקבוצה. 1 – 0.1נשים את הילדים של[ 

Mrs. Bluett: למה נרצה לעשות זאת? האם זה לא מראה לנו עכשיו? אם נעשה מה ש- 

Jinny ?אומרת, מה זה יעזור לנו לראות 

:Chloe  עד ארבע,  ושהרבה ילדים אחרים הם שלוש 0.1שאולי הרבה מהחלק הזה הוא רק

 כמו השניים שם. ?5.1. .. מה לגבי ילדים שרק קצת יותר, כמו 5-או רק פחות מ

Mrs. Bluett: אני אוהבת את מה שאת אומרת. הסידור הזה לא באמת מראה לנו עד כמה 

יכול  ק"מ( 5-נפרש. זה מראה שכל מי שכאן )מצביעה על הקבוצה של יותר מזה 

 (26:43) .ק"מ 12-ל 5להיות בין 

 

דחפה את חבריה להסביר מדוע המשפט של  Mrs. Bluettחזרה על הצעתה,  Jinny -כש

Jinny  שיפר את הפתרון הנוכחי של חלוקת התלמידים לשתי קבוצות. על ידי הסבר של

הפגינה הקשבה פעילה. אבל הקשבה פעילה אינה רק הקשבה,  Jinny ,Chloeהלוגיקה של 

רה איש Chloeהתגובה של  גיון בתרומתם.יכדי למצוא ה עיסוק בחשיבה של הדוברהיא 

הדגימה דרך חיובית להגיב לרעיונות  Mrs. Bluett בנה על הרעיון שלה. Jinnyשהרעיון של 

)"אני אוהבת את מה שאת אומרת"(, בנתה תהליך פתרון בשיתוף עם הכיתה, וסיכמה כיצד 

 אתגרו את הפתרון המקורי לבעיה. Jinny -ו Chloeההצעות של 

עבדה באופן מפורש להרחבת  Mrs. Bluettדיונים כיתתיים כאלה לא היו מקריים. 

( מתן הזדמנות 1הפרקטיקות המתפתחות של התלמידים כך שייהפכו לנורמות על ידי )

לתרגל הקשבה פעילה, להסביר ולנמק לחברים ולצפות שתהיה יותר מדרך אחת לפתרון 

הדגמה, בנייה משותפת וחיזוק של פרקטיקות מתקדמות יותר כגון שיתוף  (2) -הבעיה; ו

, שכולם עיונות חלקיים, אתגור הצעות בצורה מכבדת ובנייה על רעיונות של אחריםבר

דרש  Mrs. Bluettשל  scaffolding -דורשים לקיחת סיכון אינטלקטואלי גדולה יותר. ה

ממנה לעשות רפלקציה על ההתקדמות שהם עשו, ואחר כך לפתח אסטרטגיות ממוקדות 

 לשיפור עבודת התלמידים.

 

 ,נצנוצים יפיםהיו  ה הנמקהתהיוזאת למה שילדים אמרו  ההקשבה פעילה תהי אתז

 מספיק הזדמנויות בשלבים האחרונים להיות מסוגלים להראות לי אבל לא נתתי להם

 (5:02יותר מזה. )
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 …שיתוף/השלמה של רעיונות ]בסמסטר הבא[ אני רוצה לקבל יותר לקיחת סיכונים ויותר

קצת לאחור, כך שנוכל להתחיל  ]אני מתכננת[ רק לחזור ולתת להם זמן לעשות זאת

, 12:25ולהתנגש בקצת יותר קירות. ) לתת להם אולי להתמודד עם חלק מהאתגרים

 (2014יוני  27ראיון 

 

תגובה והעברה מודגמות ברפלקציה של  ,של אבחון scaffolding -בראיון זה, פרקטיקות ה

המורה. היא הכירה בכך שתלמידים התקדמו בהקשבה פעילה והנמקה, אך עדיין נזקקו 

היא ראתה את הצורך לתת להם הזדמנויות  לעבודה נוספת בלקיחת סיכון אינטלקטואלית.

תלמידים היא תכננה לעורר יותר עצמאות מה נוספות לשיתוף ולבנייה על רעיונות של אחרים.

 ".בהחלטות החקר על ידי "חזרה קצת לאחור", ומתן אפשרות "להתנגש בקצת יותר קירות

 

 סיכום 3.4

-עשתה רפלקציה על ההתקדמות של התלמידים כתגובה ל Kaye Bluettבסוף השנה, 

scaffolding .במהלך השנה 

 

החל  את יודעת, לקחת את הילדים ,כל המטרה של מה שבנינו עליו במשך השנה היה

אחד עם  בו אין להם מושג אמיתי על מה המשמעות של לדבר – מהשלב המאד ראשוני

  (0:14השני, דרך כל החקירות השונות שעשינו, כדי להגיע לזה. )

 קדימה הקבוע הזה לנסות ולהבטיח שהם בעמוד הנכון ולנסות להמשיך scaffold -ה

 3, ראיון 12:41). תחההתפאני חושבת שזו רק תרבות ש לא משנה מה אנו עושים

 (2014דצמבר 

 

על מנת לבנות לקראת העצמאות שהתבטאה בציטוט שבתחילת המאמר, היתה דרך ארוכה 

קבוע" ללא scaffold " -מפורש שבוצע על ידי המורה. המחויבות שלה ל scaffoldingשל 

יתוח תלות במה שהם עשו )כלומר, באופן יומיומי ומעבר לכל המקצועות( היתה חיונית לפ

 נורמות של חקר טיעוני בכיתתה.
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 דיון .4

( התפתחות של נורמות scaffoldכיצד מורה יכולה לטפח ) במאמר זה הצגנו את השאלה:

 ספציפית, שאלנו:ופרקטיקות של חקר טיעוני אצל תלמידים בכיתת המתמטיקה? 

 ?כיצד נראים הפרקטיקות והנורמות של התלמידים בשלבים שונים במהלך שנה 

 המורה אבחנה, הגיבה ופיתחה את עצמאות התלמידים בתגובה  כיצד

 להתקדמות של הנורמות הטיעוניות המתפתחות של התלמידים?

בתשובה לשאלות אלה, הדגמנו קודם את הפרקטיקות ונורמות הטיעון של התלמידים 

 והלאה. הראשון סמסטרהמ scaffolding -, ואחר כך ניתחנו את תהליך ההרביעי בסמסטר

 הרביעי את הנורמות שהתלמידים הפגינו בסמסטר זה אפשר לנו להשוות ביתר קלות

את . הדגשנו בניתוח שלנו הראשון בסמסטר להתפתח אך מתקשותופיעות לפרקטיקות המ

את תפקידה המשתנה  ;אצל התלמידים ומאוחר יותר את הרהיטות של נורמות אלה ההופעה

התפתחות השל תלמידים במהלך ההופעה,  scaffolding -של המורה לאבחן ולהגיב ב

של נורמות כיתתיות. שלושה  scaffolding  -והקשר בין חקר טיעוני ו והייצוב של נורמות;

 תחומים אלה מפורטים להלן.

 

 נורמות של חקר טיעוני 4.1

לציין שהנורמות בהן דנו באות מכיתה המבצעת חקר טיעוני, כולל נורמות רלבנטיות  חשוב

התייחסנו לחקר כאל תהליך שיתופי של  למצב הן של קבוצות קטנות והן של הכיתה כולה.

משא ומתן וראיות מתמטיות. הנורמות של  הדורשעיסוק במטלות מורכבות ורב משמעיות 

 ;Cobb, 1999צעו על ידי חוקרים אחרים )לדוגמה, באות בעקבות אלה שהו חקר מתמטי

2002; Franke et al., 2015; McClain & Cobb, 2001; Yackel & Cobb, 1996) והן ,

הולכות מעבר להסבר פשוט של עבודת התלמיד עצמו לעיסוק ברעיונות של אחרים )לדוגמה, 

חרים ושיתוף של הקשבה פעילה, הסבר והצדקה של רעיונות, בנייה על רעיונות של א

המיקוד שלנו על פרקטיקות טיעון בחקר הדגיש את ההיבטים של המשא  .רעיונות חלקיים(

ומתן והשיח הכיתתי. קיים סיכון אינטלקטואלי בהסכמה ליצור רעיונות ראשוניים ולצפות 

חברתי לטווח ארוך קוגניטיבי ו scaffolding המדגיש את הקשר בין לביקורת במצבים אלה,

 ,.Goos, 2004; Siegel & Borasi, 1996; Webb et alאמון של התלמידים )הכולל 

2014; Williams & Baxter, 1996.) 

עם צורות של חקר, לדוגמה אלה המתמקדות על פעילות  מציינת אתגרים יתמחקרספרות הה

או על תוכן ללא תחושה של  ,(Artigue & Blomhoj, 2013אבל לא על עומק של התוכן )
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או על חקר פתוח  Ainley, Pratt, & Hansen, 2006)ימושיות של תוכן זה )מטרה וש

על מנת להתמודד עם  (.Kirschner, Sweller, & Clark, 2006שחסרים בו תמיכה והנחייה )

בתוך שיעורים עשירים בתוכן מתמטי בעל מטרה בעיות אלה, כללנו את התפתחות הנורמות 

של נורמות אלה. על ידי הסתכלות  scaffolding -ושימושיות והדגשנו את תפקיד המורה ב

על התפתחות הנורמות מעבר לזמן, ההתמקדות היתה על הפעולות באותו רגע הן של 

 Yackel andהיבט זה עונה לאתגר של  (.Franke et al., 2015התלמידים והן של המורה )

Cobb (1996( להתייחס למנגנונים של תפיסה משותפת )taken-as-shared)  של נורמות– 

מתאים לעשות זאת. בדיקת ההתפתחות של נורמות כיתתיות מתי להגיב והן על  כיצדהן על 

סיפקה תובנות על הדרך שבה נורמות של חקר טיעוני הופיעו,  ,מעבר לזמן ובאותו הרגע

היא גם הבליטה את הדרך שבה המורים משחקים תפקיד מכריע בחקר  יצבו.יהתפתחו והת

של הדרך בה נורמות אלה מתפתחות והתפקיד הדינמי  פנימית-המקושרופי עקב הא ,טיעוני

 של המורה בטיפוח שלהן.

 

4.2Scaffolding  

 ,Hmelo-Silverחשוב לציין שלמידה מבוססת חקר תלויה בהנחיית המורה )לדוגמה, 

Duncan, & Chinn, 2007,)  פרקטיקה אדפטיבית שמורים תופסים כמאתגרת(Webb, 

 בכך ,ולא נוסחתיות היו משמעותיות Kaye Bluett של scaffolding -אסטרטגיות ה (.2008

שמיקוד האנרגיות שלה לא היה על האסטרטגיות עצמן, אלא על הנורמות שהיא בחרה 

, לדוגמה, במקום פשוט לומר לתלמידים לעסוק בהקשבה פעילה, הראשון לפתח. בסמסטר

של נורמה זו על ידי הצגת הנימוק שמאחורי  בשימושיותהיא כיוונה לשכנע את התלמידים 

הבעיות שהיא נתנה  הקשבה פעילה ויצירת הקשרים שבהם הקשבה פעילה היתה הגיונית.

לתלמידים מלכתחילה היו לא שגרתיות, אבל קצרות וסגורות יותר, כך שהם יכלו לחוות 

שלושה  שלהם.הצלחה יחד עם יצירה ושיתוף של צורות שונות של ראיות על ידי הייצוגים 

, תלמידים הרגישו נינוחים יותר עם רבות מפרקטיקות השני חודשים לאחר מכן בסמסטר

 ראשוניות אלה, שכנראה אפשרו את ההצגה וההתפתחות של נורמות חקר מתקדמות יותר.

היה בערך תשעה  הרביעי סמסטרהו הראשון סמסטרההזמן שעבר בין הציטוטים של 

 .ילטריוויאזמן לא משך חודשים, 

כמביא לידי אבחונים תכופים, פעולות תגובתיות,  scaffoldingהשקפתנו על ל בהתאם

על  (, מיקדנו את הניתוח שלנוSmit et al., 2013והעברה הדרגתית לקראת עצמאות )

כדי לתמוך  והכוונות שלה בשלבים שונים של השנה כשהתלמידים התקדמו. אבחוני המורה

בניתוח זה, חיפשנו קשרים בין הדרך בה היא התכוונה להגיב למה שהיא ראתה כפי 

אסטרטגיות המורה כללו את  שהתבטא בראיונות, לבין אסטרטגיות התגובה שלה בשיעורים.
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, עם ציפיות, אזכורים תכופים של הנורמות, חיזוקים scaffolds -השימוש בפוסטרים כ

ות התלמידים להדגמה, מתן והדגמה של ציפיות עם רמזים, וסיפוק חיוביים, שימוש בפעול

המורה חזרה והדגישה שיש יותר מדרך אחת  הזדמנויות רבות להפעיל את הפרקטיקות.

לפתור בעיה, כולם מצופים לחשוב, כל הרעיונות מוערכים וניתן לשאול או להתעמת עם 

 רעיונות בצורה מכבדת.

הפרקטיקות  טיפוחהמשמעותי וארוך הטווח עזר ל scaffolding -הניתוח מציע שתהליך ה

ח באותה שנה: הקשבה פעילה, הצדקה והסבר לחברים, שיתוף פתשהמורה בחרה ל

בעשותה  ברעיונות חלקיים )לקיחת סיכונים אינטלקטואלית(, ובנייה על רעיונות של אחרים.

זאת, היא עזרה לטפח פרקטיקות כיתתיות שבהן תלמידים הגיעו מעבר להסברים, כפי 

(, 2003ועמיתיה ) Smitשניתן לראות בציפייה לביקורת ובהערכה של משוב. בהסתמך על 

כתהליך ארוך טווח יכול להתאפיין כמחולק  scaffoldingתיאור מקרה זה מציין אף הוא כיצד 

)לדוגמה, אבחון של עבודת התלמידים; ביטוי  רועים מחוץ לשיעוריםעל פני שיעורים ואי

)כולל הן אינטראקציות חיות והן פיתוח  כוונות בראיונות עם החוקרת(; כבנוי משכבות

התהליך של העברה לשימוש עצמאי בנורמות היה  –ומצטבר  ;אסטרטגיות מחוץ לכיתה(

דוד המורה, חיזוקים חיוביים התפתחות מצטברת, שהוזנה על ידי מקרים רבים של עי

ואסטרטגיות הוראה תגובתיות רבות אחרות. ההעברה לעצמאות נצפתה כשתלמידים 

 הפעילו בצורה שוטפת את הנורמות כשהמורה לא היתה בסביבה.

 

 מסקנות 4.3

כיצד מורה יכולה לטפח התפתחות של נורמות של חקר טיעוני בכיתה בבי"ס יסודי במשך 

. אנו טוענים שסיבה (Ing et al., 2015) שקשה למדי להיכנס אליהשנה, זו טריטוריה 

עיקרית לחוסר הביצוע של חקר במתמטיקה היא המחסור בידע אודות הדרך שבה מורים 

. מחקר זה בתהליך ההוראהבכיתותיהם  נורמות של חקרהחל מאפס, מפתחים ומקדמים 

במהלך שנה  ני מתפתחותתורם להבנה גדולה יותר של הדרך שבה נורמות של חקר טיעו

ואסטרטגיות המורה בטיפוח נורמות אלה כשהן מופיעות, מתפתחות ומתייצבות. בכל שלב 

הדגשנו כיצד היא אבחנה והגיבה לנורמות המתפתחות של התלמידים במטרה להניע אותם 

הבנה של תהליך שינוי זה חשובה לשדה משום שפדגוגיות המבוססות על  לקראת עצמאות.

לפיכך, אינן פרקטיקה נפוצה בכיתות המתמטיקה למרות עשרות שנות מחקר.  חקר עדיין

השלכה של מחקר זה היא לספק תבנית ראשונית של מה לצפות במונחים של אימוץ 

התלמידים את הנורמות של חקר טיעוני בשלבים שונים של התנסות במהלך שנה וכיצד 

 מורה בבית ספר יסודי יכולה לטפח נורמות אלה.
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קידם את  שהתוכן המתמטי שהתלמידים למדו לא היה במוקד מאמר זה, המחקר למרות

-Hmeloהקשר ביו נורמות חברתיות והתפתחות למידה מתמטית של התלמידים )לדוגמה, 

Silver & Barrows, 2008; Ing et al., 2015; Webb et al., 2014 .) זה נותן לנו ביטחון

של המורה של נורמות של חקר טיעוני לא רק  scaffolding -מסוים שהילדים נתרמו מה

מבחינה חברתית, אלא גם מתמטית. כחקר מקרה, הניתוח שלנו נחשב כהוכחה של עיקרון: 

ניתן להשיג זאת, והתוצאות מדגימות מה אנו מניחים שהם המרכיבים העיקריים של גישת 

יש יכולת  –לה למרות שפוטנציאלית מציע יכול הכל –יחד עם זאת, לחקר מקרים  המורה.

הכללה סטטיסטית מוגבלת. עבודה על מיסוד נורמות טיעון כאלה בקנה מידה גדול יותר 

 תהיה נושא פרודוקטיבי למחקר עתידי.
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