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למדידת זמן מתווכים פתרון בעיות  םכמו שעון: כיצד כלי

 וחושפים הבנה

Clock Work: How Tools for Time Mediate Problem Solving and 

Reveal Understanding 

 Darrell Earnest, University of Massachusetts, Amherst: מאת

 .Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 48, No: הופיע ב

2, 191–223, 2017  

 

עזרים ב שימוש, בהקשר של בקרב תלמידי בית ספר יסודי "זמןה"נושא  תמאמר זה מדווח על הבנ

השתתפו  'בכיתה דתלמידים  72- ו 'תלמידים בכיתה ב 72.  ידניים נפוצים ומערכות סימון מוכרות

פתרון בעיות, בהם נעשה שימוש בשעונים שונים. ממצאים כמותיים חשפו  םשנושאבראיונות 

 יחקרמוצגים במאמר שביצועי התלמידים היו שונים באופן משמעותי כתלות בכלי שעמד לרשותם. 

 מיומנות הדגימותלמידים ה מקרים אלהחקרי ב .של שלושה תלמידי כיתה ד יםמקרה תיאורי

כדי  5סכומים של  מספריות בין שעות ודקות וספירתהמרות של הקשורות לנקודות ציון במוסכמות 

 בנוגערק מיומנויות חלקיות  הדגימו התלמידיםבפועל , אולם שעוןה בין מספרילהתקדם בדקות 

נידונות השלכות תאורטיות והשלכות הנוגעות לאופן  ,לסיוםלקשר הבלתי נפרד בין שעות ודקות. 

 מטופל ומועבר נושא הזמן במסגרת תכנית הלימוד. בו

 זמן שחלף; מתמטיקה ביסודי; ייצוגים; חשיבת תלמידים; זמן מילות מפתח:

 

חקירות מדעיות ב הוא חלק מהותייום, -כך שהוא עומד בבסיס היבטים מחיי היוםל, נוסף "זמן"

פעות פיזיקליות ועד מקביעת מהירות ועוצמת פגיעה בתו :רבות של האופן בו דברים עובדים

של תכנים לימודיים  ,על פי רוב נרמז ,הוא מרכיב לכןלמסלול ההקפה של כדור הארץ וסיבובו. 

(. Yerushalmy & Shternberg, 2005רבים המתמקדים באלגברה ובמתמטיקה של שינוי )ראה 

הנלמדים בבית תכנים מגוונים לחיי היום יום ול ה"זמן" של נושארלוונטיות הגדולה אולם, למרות ה

למרות  (.Kamii & Russell, 2012; Williams, 2012) ו, תלמידים רבים מתקשים בהבנתהספר
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 םהמגדירים סטנדרטיהתמקדות מפורשת בנושא הזמן בבית הספר היסודי במגוון של מסמכים 

 ;National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1989, 2000) הוראתיים )תקנים(

National Governors Association [NGA] Center for Best Practices & Council of Chief State 

School Officers [CCSSO], 2010 קיים מחקר שיטתי מועט הבוחן נושא זה. למעשה, חוקרים זיהו ,)

 ,Burnyבמידה המועטה ביותר )ות את מושג הזמן, כאחד ממערכות הסמלים המתמטיים הנלמד

Valcke, & Desoete, 2009; Friedman & Laycock, 1989; Kamii & Russell, 2012 כאשר בשני ,)

העשורים האחרונים פורסמו רק מחקרים אמפיריים מועטים על למידת זמן. מוקדם יותר, נחקרו 

באופן נפרד מהיחידות אולם מאפייניהם הפסיכולוגיים וההתפתחותיים של קשרים הנוגעים לזמן, 

במאמר זה אני בוחן פתרון (. Piaget, 1969; Richards, 1982)למשל  ות ודקותשל שעהסטנדרטיות 

בכדי להבין את ההצלחות והאתגרים  ,שעון אנלוגי ודיגיטלילבהקשר  "בעיות הקשורות ל'זמן שחלף

  .חידות סטנדרטיותזמן בינושא העם  מתמודדיםילדים כאשר הם  שחווים

, בעלי יכולות תיווך שונות של חשיבתם בפועל ,הם הילדיםלרשות עומדים השהכלים  ,הנחתי היא

תלמידים  שידגימו. כתוצאה מכך, גישות הפתרון השונות הילדים שליכולות פתרון הבעיות של ו

מקיף יותר של ההצלחות מגוון ולכן עשויות לספק תיאור  ,כלים שוניםשימוש בבהקשר של 

 הסטנדרטיות.והאתגרים שהם חווים בנוגע ליחידות 

; במילים )קיומית( תיום שלנו, זמן איננו וודאות אונטולוגי-של זמן בחיי היום הרווחתלמרות נוכחותו 

, יחידות הזמן הינן המצאה אנושית שצמחה מתוך להיפךאחרות, הזמן לא פשוט "נמצא שם". 

ום או שנה של י חקירה מדעית )המחזור כאשרת, חדשנות טכנולוגיחברתית ארוכה של  ההיסטורי

עיקריים הכלים הים ששווים( משמ , מרווחים,ת היום לאינטרווליםוקומתמטיקה )חלכיחידת זמן( 

גרות תרבותיות מאפשרות לנו לחשוב על זמן ביום באופן בלתי תלוי ממידה ילניתוח. למרות שש

הלימודים מאשר רוע כגון סיום יום יבאופן שגור יותר לא מיוחסיכול להיות  3:00למשל,  –או משך 

יחידות סטנדרטיות לביטוי הזמן . אלה 12:00שלוש השעות שחלפו מאז משמעותו המתמטית של ל

(. על אף Kamii & Long, 2003; Piaget, 1969מושרשות על עקרונות מתמטיים של מדידה )והן 

ה של ההצמדכדי כך שזמן הוא רכיב כה שכיח בחיינו, עד  הוא מדידה,של הזמן הבסיסי  שתפקידו

 ., שלא בצדקאו לא רלוונטית כמובנת מאליהיחידות מידה לתיאורו עלולה להיות מוגדרת 
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כמסגרת למחקר, אסקור תחילה מחקרים הקשורים להבנה של זמן בקרב ילדים. לאחר מכן, אציג 

קשור אשר  ,קוגניטיבית הדרושה להבנה של זמןהתרבותית להתפתחות -אורטית סוציוימסגרת ת

 .לחישובו נפרד לתכונות החומריות של הכלים הזמיניםבאופן בלתי 

 

 .'זמן שחלף'כלים אנלוגיים ודיגיטליים וההדדיות בינם ובין 

כמו בתחומים מתמטיים רבים, זמן מתואר במערכות ייצוגיות המשקפות מוסכמות מקובלות כמו 

(, אני 2012) Russell -ו Kamii. בהלימה עם מהם נגזרה התנהגות המערכת יםמתמטי עקרונותגם 

רואה את השקילות בין שעות ודקות כמוסכמה חברתית ולא כנגזרת מתמטית: בשלב כלשהו 

1בהיסטוריה, קבלנו את השקילות הזו כאמת. בשונה ממספרים שקולים כגון  2-ו ⁄2 שחולקים  ⁄ 4

ירים דקות כנקודות על שני צ 60-את אותו המיקום על ציר המספרים, נוכל לחשוב על שעה אחת ו

, המרות נוספות כתוצאה מהמוסכמה החברתית לתאם ביניהם. ולז וזנפרדים שהותאמו 

1, כגון המרה בין דקות 60-מהשקילות בין שעה אחת ומתאפשרות   דקות.  30-שעה ו ⁄2

, האלה קשורותהאך  היחידות השונות הוא בהתייחס לשתי ,האופן שבו אנחנו מציינים זמן ביום

צה של ימשך הזמן שחלף מחצות הליל או חצות היום )שעות( או מקכאשר כל אחת מבטאת את 

 ,Steffeשעה )דקות(. חשיבה המשלבת שעות ודקות כרוכה בפעילויות של תיאום בין יחידות )

לית של פיזור יחידה מורכבת על פני רכיבים של יחידה מורכבת א(, או "הפעילות המנט2001 ,1994

עבודה עם מושגים של שברים )למשל מצריך יאום בין יחידות (. תSteffe, 1992, p. 279אחרת"  )

Hackenberg & Tillema, 2009; Izsák, Jacobson, de Araujo, & Orrill 2012 וחשיבה אלגברית )

 (. Hackenberg, 2013)למשל 

למשל, הידיעה  –תיאום היחידות שעומד בבסיסו זמן הוא מוגבל, נושא הת מחקר על הבנלמרות ש

המיוחס  כפליהן קיים קשר ימשקפים יחידות שונות אשר בינ 50-וה 4-ה 4:50השעה כי עבור 

ן כאתגר המרכזי בפירוש הזמן שמורה שעון אנלוגי )ראה יוצ  –ידות שהן מתואמות אך נפרדות ליח

Williams ,2012הרכבה ופירוק של שעות ודקות כדי לפתור ב הוא הצורך (. אתגר מרכזי נוסף

 (.  Kamii & Russell, 2012)מסוג מסוים שעון זמינות של בבאופן בלתי תלוי  'שחלףזמן 'בעיות של 
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 טלייםישעונים אנלוגיים ודיג

ישנם שני כלים עיקריים לקריאת זמן: שעונים אנלוגיים ודיגיטליים. בימינו, כמעט בכל כיתה מוצג 

עבור ולכן ק, מדוי באופן הזמן ביוםאחד מהם או שניהם. למרות שכל אחד מהם יכול לתאר את 

נקודה עליה  – חלק מהמשתמשים שניהם יחשבו שקולים, כל אחד מהם משקף יחידות באופן שונה

שעונים שימוש בעבור מתלמידים ציפיות שקולות מגדירה מערכת החינוך אולם, ארחיב בהמשך. 

מצופה  ,'(. בכיתה אNGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010דיגיטליים ואנלוגיים )

 standardדיגיטלי ואנלוגי )-מתלמידים לשלוט בקריאת שעות וחצאי שעות בשני סוגי הייצוגים

1.MD.3  ,"קראו וכתבו בשעות וחצאי שעות בשימוש בשעונים אנלוגיים ודיגיטליים" p. 16 בעוד ,)

כמו גם דקות בשני ייצוגי השעון,  5של  רמת דיוקזמנים עד כדי במצופה מהם לשלוט  'שבכיתה ב

     (. a.m. and p.m) 'אחרי הצהריים'ו 'לפני'המוסכמה  להכיר את

את השעה ביום, התכונות המספריות  מראיםהשניהם כלים ואנלוגיים  םלמרות ששעונים דיגיטליי

שר התכונות ופן ייצוג של יחידה, מאאשונה מאד ב מצג/טיפולמשקפות  הדיגיטלי סימוןשל ה

ל ובכ לאופן שבו מוצגות היחידותאנלוגי. אתייחס תחילה השעון ההגאומטריות והמספריות של 

 .בכול כלי שימוש באופן שבו ילדים עושים יםמחקרים העוסקאתייחס לאחר כך ו,  אלהכלים מ אחד

שעות, החל מחצות הליל ועד  12שעון אנלוגי הוא מכשיר מכני שמודד משך זמן של מחזור באורך 

מחצות היום ועד חצות הליל. בהתבסס על מאמצים של מאות שעות  12מחזור באורך וחצות היום, 

 16-למדוד באופן שיטתי את הזמן החולף, שעונים אנלוגיים החלו להיות נפוצים במאה ה שנים

 מתו תכונה של חיי היום יום שאיננו יכולים לראות או לחוש )ראה יושקפו הישגים הנדסיים בכך שכ

Barnett, 1998; Cipolla, 1967/1978 .) 

( המצרית כמו גם את מערכת 12)בסיס  duodecimalמערכת הזמן שלנו משקפת את שיטת ה

מיקום של ל בנוגעמנוגדות להרגלים שלנו  שיטות אלה שתי .( הבבלית60)בסיס  sexagesimalה

-בסיס שיטתל. בניגוד 10בסיס של הספירה  שיטתאלגוריתמים מקובלים, המבוססים על לו ספרות

 ,  חישובי הזמן המוכרים לנו כיום הינם המצאה אנושית חדשה יחסית.10

 Lakoffגאומטריים ) מרווחיםמומחשות כאורכים או יו , יחידותזמן בכדי ששעון אנלוגי ישקף משך

& Núñez, 2000במרווחים גאומטריים ויחידות  ייצוג (. קריאת השעה בשעון אנלוגי תואמת לפיכך

מספריות של צירי מספרים. השעון האנלוגי מציג מרווחים שקולים המייצגים מגוון של משכי זמן: 

את מציין המחוג הקטן , 'מחוג השעות' ייקראעל אף שבדרך כלל שעות, דקות, ולעתים שניות. 
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, מחוג השעה 4:50השעה למשל, כדי להראות את  שלם.-דרך יחסי חלקידקות את ה שעות וגם ה

זמן  ןמציי יותר  המחוג הגדול(. 1 איור) 5-ל 4, בין 4יצביע על חמש שישיות מהמרחק שחלף מאז 

 חיוני אינועל ידי מחוג נוסף שציון הדקות למרות . 60-ל 0בין  דקות בלבדאת ה בתוך השעה, 

 מציין םקיו ,()משום שמחוג השעות מעיד גם הוא על מספר הדקות שחלפו מקץ השעה הקודמת

 כדי דקה. קת יותר של הזמן, עדלקריאה מדויתמיכה  בתוך השעה מהווהמספר הדקות  של נוסף

דקות, עם מרווחים בין שלמים  60-כדי לפרש את מחוג הדקות, סבב שלם בשעון נתפס כ

דקות, מחוגי  60-שעות ו 12דקות. מאחר שסבב שלם מייצג בו בזמן  5-המתאימים כל אחד ל

אחד גוררת תנועה יחסית מחוג השעות והדקות נעים בהתאמה כפלית זה עם זה, כך שתנועה ב

 שני.מחוג המתאימה ב

 

 .4:50: שעון אנלוגי ושעון דיגיטלי המורים על השעה 1איור 

לפרש את השעון האנלוגי. בהתחשב בכך שמשך  התקשומחקרים תיעדו את האופן שבו ילדים 

ן האנלוגי ישקף אינטגרציה של נכון של השעו שייצוג נוכל לצפות  זמן חולף מיוצג על ידי אורך,

 למעידים ע, קשיים של ילדים ואכן (.Barrett et al., 2012) , ותיוג מספרישנתותמרווחים, 

נסתרות: ( תיעד את מה שכינה טעויות 2012) Williams .אילואינטגרציה חלקית של מאפיינים 

בכל זאת  התכונות השעון, אשר במקרים רבים מובילל תיקלא מדו תקונספטואליהתייחסות 

עליה מורה השעון את השעה  קראוג -תלמידי כיתות א :לדוגמהקת של הזמן ביום. מדוי לקריאה
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 מתחילתמחוג הדקות הצביע על זמן שחלף  כאשר .מחוג השעות לפי הספרה אליה קרוב יותר

משום שמחוג השעות  טעות כדוגמת זו הייתה בלתי מורגשת .(4:15השעה ועד למחציתה )למשל 

 איור, 4:50השעה הבאה )כגון תחילת לקרוב , אולם כאשר מחוג הדקות 4היה קרוב יותר לספרה 

 Siegler )ראה גם 5:50-הזמן כ ולקריאת 5 -השעה כאסטרטגיה זו מובילה לזיהוי לא תקין של  ,(1

& McGilly, 1989 .) 

 ,מחלקים את פני השעון לגושים נפרדיםילדים ש היא Williams טעות קריאת שעון נוספת שתיאר

רשו יילדים פ לכןמיקום במסגרתו מיוחסת אותה משמעות; כל לאשר כאשר כל גוש נתפס כמיכל 

שעה ארבע, במקום זמן ספציפי ה :כזמן גנרי אחיד 5-ל 4כל מיקום עליו הצביע המחוג הקצר בין 

 במהלך אותה השעה. 

ריים, אדיגיטליים הזמינים בטלפונים סלולההשימוש הרווח בשעונים ש ניתן לטעוןלמרות ש

 אין על כך הסכמה ,בשעונים אנלוגייםצורך את המפחית  ,טרוניקה אחריםמוצרי אלקבטאבלטים, וב

אולם מאפייניהם ק, מציגים זמן מדוי ם. בדומה לשעונים אנלוגיים, שעונים דיגיטליימלאה

המספריים תומכים בפירוש מהיר ונוח של הזמן המדויק עד כדי דקה. השעות והדקות מיוצגים על 

שלם -את יחסי החלקיממשי אינם משקפים באופן  ולכן , נקודתייםידי מספרים המופרדים על ידי 

: אחידה לתפקד כקטגוריה עשוי" המציין את השעה, 4"-הש מזה נובע וצגים בשעון אנלוגי. יהמ

דומה  (. תפקוד זה1 איור) 4:50או  4:15" בין שהזמן הוא 4" תקרא בתור השעה העגולההשעה 

 (.Williams, 2012גע לשעון אנלוגי )בנו לפני כןלתפיסת ה"מיכל" שהוזכרה 

הייצוגים השונים של אז , של הזמן וקריאתאת רק  זמןנושא הבהוראת  חשיבים כמטרהמאנו אם 

ר זה רואה . אולם, מחקמדויקתיחידות עשויים להיות לא רלוונטיים, בתנאי שתתקבל קריאת זמן ה

והבנתם )מעבר לקריאת הזמן  ,מהותיים, יחסים יחידות הדקות והשעות ביחסי יחידות כדוגמת

כדי להעריך את מידת הסבירות של פתרונות לקריאת זמן, כמו גם פתרונות  הכרחית בשעון נתון(

על כן ראוי כי הבנה זו תהווה מטרת הוראה נוספת, מעבר לקריאה מדויקת .  'זמן שחלף'של משך 

 של זמן.

 זמן שחלף

זמן שחלף ביחידות את ההמונח "זמן שחלף" מתייחס למשך הזמן של מאורע. כדי לחשב 

שימוש במוסכמה החברתית ששעה כדי סטנדרטיות, אנו עשויים לחבר ולפרק שעות ודקות תוך 

דקות. למעשה, ניתן לעשות שימוש בהמרות הללו תוך התייחסות לשעות  60 -אחת שקולה ל
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 יות-12תוך התייחסות לשקילות המספרית בלבד. הקיבוץ החריג של ודקות כמשכי זמן שקולים או 

 ,בצדק ,במיוחד בכתיבה הדיגיטלית, משום שילדים עדיין מתקשים וזאת יות מציב אתגרים-60-ו

 Williams -ו Breyfogle(. Kamii & Russell, 2012) 10 -בסיסבהכרוכות בשימוש בעיות  בפתרון

 ,Jones & Arbaughכקרקע פורייה לבעיות בהוראה )ראו גם  אלה( מחשיבים אתגרים 2008)

העזר )דהיינו, (, אם כי המחקר הקיים טרם בחן את התפקידים השונים שעשויים להיות לכלי 2004

 סוג השעון( הזמין לתלמידים.

ני בחישוב מרווח בין שכרוכות אשר  "זמן שחלף"של בבעיות במיוחד שוגים ה -תלמידים בכיתות ב

דורש פתרון בעיות אלה ולפיכך  .(9:15ועד  6:40-חישוב הזמן שחלף מ דוגמה:ל )תונים זמנים נ

 עלו, אלה (. על בסיס ממצאים Kamii & Russell, 2012חיבור ופירוק קבוצות של שעות ודקות )

 קראו תיגר על הדרישות המקובלות Russell -ו Kamii(,  Piaget, 1969מחקרים התפתחותיים ) סמך

אינן ( וטענו שהן NGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010) 'ג-'בכיתות א ('הסטנדרטים')

ילדים צעירים יחשבו בנוגע לזמן. למרות המיקוד שכיצד יש לצפות באופן הגיוני  היטבמשקפות 

בית הספר נושא הזמן בכיתות בהוראת  (,NCTM, 1989, 2000בדרישות המקובלות כיום ובעבר )

להיות לא מוכנים מבחינה עדיין עלולים  'אפילו חלק מתלמידי כיתה ג , נראה כיהמוקדמותיסודי ה

 יחידות הזמן.המורכבות של עם  כדי להתמודדהתפתחותית 

נושא הזמן. כתוצאה מכך, מחקר  לימוד ול הלהורא, ישנו מחקר מועט בנוגע פני כןל כפי שהוזכר 

( Harner, 1982עבר, הווה ועתיד )לדוגמה  רעיונותפיתוח הבנה של  :כגון – ם זמנייםבנוגע ליחסי

מרחק, מיקום או גודל  ייצוגשל  זמן כתכונה של מאורע השונה מתכונות למשך  או התייחסות 

(Fivush & Mandler, 1985; Kamii & Russell, 2010; Levin, 1989; Piaget, 1969; Richards, 

1982; Russell & Kamii, 2012) –  לשעה ביום או המתייחס טרם שולב באופן מפורש עם מחקר

 תבקשו לחשוביאכן המליצו שילדים  Russell(2012) -ו Kamiiהקשר בין שעות ודקות )שימו לב כי 

 .סוף המאמרבדיון שמסגרת הבכך ב לדוןעל משך זמן לאורך היום(. אמשיך 
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 תימסגרת קוגניטיב

נפוצו במהירות לאורך היסטוריה הם . פעילה/אינרטית אין משמעות  מקובליםלמערכות סימון וכלים 

סימון ה מערכות  .חברתית ארוכה שאינה תלויה בהתפתחות התפיסתית של אדם יחיד כלשהו

זמן, או השפה -מרחקשל גרף  x-שעונים אנלוגיים או דיגיטליים, ציר ה ים:כולל מקובליםהכלים הו

מתפקדים כמתווכים לפתרון בעיות כל אילו . ד מהםכל אחב לתאר או להשתמששמשמשת כדי 

 או הוראתיות עבור ילדים.  יומיומיות

ם חשיבה ותקשורת קשורים באופן הדוק עם כלי מלאכה חומריים וכלי עזר שמוצגים בהקשרי

ומאפייני תכונות העל  מסתמכיםומושגים מתמטיים הבנה של  בזמן שילדים מפתחים ,חברתיים

. לפי (Earnest, 2015a; Sfard, 2007, 2008; Vygotsky, 1978, 1986)פעילותם תוך כדי  הכלים

בהסתמך  ,מיוחדים/משמעות למאפיינים של כלים ספציפים נותנים ילדים זו, אורטית יתמסגרת 

 & Saxeדרך תקשורת בהקשרים חברתיים )אותה הם מזהים  ,אלה על התרומה של מאפיינים 

Esmonde, 2005.)  דהיינו, התפתחות ההבנה של מושג תלויה בתכונות הכלי הזמין ובשיח החברתי

 שנוצר תוך שימוש בכלי.

אוסף של משימות העוסקות בזמן, אנו יכולים לדמיין שמומחים בנושא הזמן יצליחו כשנותנים 

 באופניםבהתחשב  ,להם. אולם המוצגלפתור את הבעיות באופן שאיננו תלוי בתכונות הכלי 

באופן שבו  עשוי לתפקד אחרת כתלות, , מי שאיננו מומחהל כליובכ מיוצגותיחידות ה בהםים השונ

. שהוצג כתלות בכלי  ביצועיםהבדלים בין לוביל משזמן, דבר היחידות את מבליט  שברשותוכלי ה

עשויים לחשוף  בכל כלי, של ילדיםהנצפים הישגים המגוונים ה, תגובה באופן אמפיריהנחה זו אם 

 . האלהתיאור נרחב יותר של האופן שבו ילדים חושבים על היחידות 

 

 וסימונים כיתתיים נפוצים תידני הפעלהלכלי עזר הניתנים 

וסימונים  עזר כליב שימושבעל פי רוב כרוך  ,טיפול הוראתי של נושא הזמן בחינוך המתמטי

נפוצות , בהם ניתן לעשות שימוש להוראת זמןת ידני הפעלהלהניתנים  העזר במסגרת כלי. ייחודיים

. על אף שבשתי הגרסאות מדובר של בית הספר בכיתות היסוד יםאנלוגי ניםשעו גרסאות שלי תש

כתוצאה מאופן הפעלתם השונה:  באופן השימוש בהםישנם הבדלים חשובים  בשעון אנלוגי,

 . אינם מחובריםם ובשנייה הנית אשני מחוגי השעון מחוברים זה לזה מכ בגרסה אחת
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מניע  שני מחוגי השעון מחוברים, המשתמשכאשר של השעון האנלוגי,  הראשון אופן ההפעלהב

מחוג השעות נע בהתאמה. כתוצאה מכך, הכלי משקף ום על השעון, את מחוג הדקות למיקום מסוי

יוזז  , אזי אם7:00נניח כי השעה היא  :דות השעות והדקות. לדוגמהיפלי בין יחיאת הקשר הכ

-פן אוטומטי מהצבעה על הווע באנ, מחוג השעות י6-המול אל  12 -מחוג הדקות ממיקומו מול ה

קיים קשר יחסי בין שמשתמש בכלי זה עשוי להבחין ה(. 2aאיור ) 8-ו 7לנקודת האמצע בין  7

השעות והדקות; לחילופין, המשתמש עשוי שלא להתעמק כלל ביחידות השעה, משום שמחוג 

. שימו לב כי וט את מחוג השעות למיקומו המתאים באופן בלתי תלוי בכוונת המשתמשהדקות ינו

כלל, ועליו להניע את מחוג הדקות כדי למקם את בהמשתמש איננו יכול להניע את מחוג השעות 

  מחוג השעות.

מאפיין מרכזי שונה באופן משמעותי: מחוג השעות ישנו  ,של השעון האנלוגי השנילאופן ההפעלה 

על שעה ביום, על המשתמש  שיצביעו ומחוג הדקות אינם תלויים זה בזה. כדי למקם את המחוגים 

ומחוג  7:00אם השעון מראה את השעה  :. לדוגמה)בנפרד( את שני המחוגים להניע באופן מכוון

(, ולפיכך יצביע 7-השעות יישאר במיקומו )מול ה, מחוג 6-המול אל  12-הדקות יוזז ממיקומו מול ה

לכל משתמש  יתאפשר (. כך 2bאיור ) הסימונים המקובלת על שעה ביום שאיננה קיימת במערכת

 , לטענתו.על המיקום הנכוןכך שיצביע לבסוף למקם את מחוג השעות באופן מכוון, 

סימונים נפוצים במיוחד גם בנוסף לשעונים האנלוגיים, במסגרת כלי העזר לציון זמן כמובן, 

ק עד כדי של זמן מדוינוח מאפשרים פירוש  ,יטלייםסימונים דיג, פני כןל כפי שהוזכר  דיגיטליים.

. אולם, סימונים אילו בנוסף להיותם משולבים במגוון רחב של מכשירים אלקטרוניים נפוצים ,דקה

שלם של יחידות השעות והדקות; שינוי של חצי שעה -יחסי החלקיאינם ממחישים למשתמש את 

איננו חושף באופן ברור את השינוי המתבצע בשעה עצמה. לכן, משתמש עשוי  7:30-ל 7:00-מ

יחס בין שעות ובין שאיננה משלבת התייחסות ל הבנהסימונים דיגיטליים ם של המאפיינימ להסיק

 דקות.
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( c)-( שען אנלוגי עם מחוגים נפרדים, ןbשעון אנלוגי עם מחוגים מחוברים, )( aשעונים, כולל ): 2 איור

 .טלייסימון דיג

 שמטרתו לכידת הבנה של תלמידיםעיצוב אמפירי 

הבנתו של אדם תלויה באופן , העומדת בסיס מחקר זה לפני כןשתוארה התאורטית לפי המסגרת 

נושא בהבנה של תלמידים את הון זה מספיק לבח אין . לפיכך,הדוק בתכונות הכלים הזמינים לו

נפוצים, השימוש בשלושת הכלים ה בחן אתרק עם אחד הכלים שהוזכרו לעיל. לכן, מחקר זה  הזמן

השוואה  אם אני טוען כי של תלמידים.מקבילות קבוצות השימוש בהם בשלוש בין במטרה להשוות 

כחה שילדים מבינים את נושא הזמן בלי להיות תהא זו הואז זו תראה ביצועים דומים בכלים שונים, 

 אםם. לחלופין, כלי מסוימופיעים ב אלהשידות או הקשרים ביניהן כפי מוגבלים בייצוג של היח

ביצועי התלמידים עם הכלים השונים יהיו שונים באופן מובהק, ישתמע מכך כי לתלמידים ישנה 

)באופן שהוא  יחידות הזמןב כשימוש תקיןלראות מקובל מה שמת את הבנה חלקית שאיננה תוא

 בהתחשב בעיות באופן שונה יםאולי חשוב מכך, אם תלמידים פותר. בלתי תלוי בכלי הזמין להם(
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אתגרים היבט אחר בנוגע להצלחות ולבהיר וכל להכל כלי יב השונהבכלי הזמין להם, התפקוד 

 עות ודקות.שתלמידי בית ספר יסודי חווים בהקשר של יחסי היחידות של ש

 

 שאלות המחקר

וחקר מקרה תיאורי כדי להתייחס לשתי השאלות  כמותיותהמחקר הנוכחי עושה שימוש בשיטות 

 הבאות: 

משתנה בהתאם  "זמן שחלףהדורשות פתרון ל"שאלות למענה )א( האם הדיוק של תלמידים ב

 לכלי הזמין להם? 

 השונים כאשר הם פותרים בעיות מתייחסים לשעות ודקות בכלים תלמידים אם כן, כיצד )ב( 

 ?שנושאן זמן שחלף

ביצועים מבחינים )נכון/ לא נכון( במגוון בעיות של על מסתמך כדי להתייחס לשאלה הראשונה, אני 

במסגרת ראיונות אישיים עם משתתפים שניתן להם כלי אחד מתוך ניתנו  ". אלהזמן שחלף"

הוליסטית הגישה העיצוב על פי לבהלימה  המחקר השנייה, תשלושת הכלים. כדי להתייחס לשאל

, כשבכל אחד נעשה שימוש באחד משלושת (, אציג שלושה מקריםYin, 2009) מקרים מרוביםשל 

 במהלך פתרוןכדי לאפשר תיאור של חשיבת הילדים   הכלים שנתנו לתלמידים במסגרת המחקר,

 בהקשר של הכלי שניתן להם.  ,בעיות

ולערוך ניתוח נתונים מעמיק יותר בהתבסס על  (Chi, 1997, לדוגמהכדי לצמצם את הנתונים )

. מטרת הבחירה בתלמידים שלושה תלמידי כיתה דלהתמקד בתי קבוצת נתונים קטנה יותר, בחר

אמורים אשר  תלמידםלשעות ולדקות  האופן שבו מתייחסים למוד עללשניתן יהיה  היא זוכיתה מ

 בכיתות נמוכות יותר.האלה יסוד המושגי ללמוד את היו 

 

 שיטה

 משתתפים

( משישה בתי ספר יסודיים n = 72) '( וכיתה דn = 72) 'המשתתפים כללו תלמידים בכיתה ב

, כלומר זוהו 1באזורים עירוניים, פרבריים וכפריים במערב מסצ'וסטס. כל בתי הספר היו מסוג 
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קטגוריה  – אקונומי נמוך-סוציורקע בעלות כבתי ספר בהם ישנו אחוז גבוה של ילדים ממשפחות 

. 2015. הראיונות התקיימו בין ינואר לאפריל במדינה מבתי הספר הציבוריים 51%שבה נמנים 

 . 1מידע דמוגרפי מדווח בטבלה 

כיתה מצביעים על כך שילדים ב יםנבחרו משום שהסטנדרטים של תכנית הלימוד 'תלמידי כיתה ב

 , כעתנושא הזמןנלמד שוב  )כיתה ב( , ובכיתה זובחצאי שעותו הזמן בשעות בעבר בנושא למדוזו 

 '. תלמידי כיתה ד(NGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010דקות ) 5של  ברמת דיוק

נלמדו  ,"זמן שחלף"כולל  ,גי זמןמוש ,של תכנית הלימודים שעל פי אותם הסטנדרטים משוםנבחרו 

. לפי מעבר לשלב הלמידה הרשמי מתמשכיםשהירו אתגרים בכיתות קודמות, ועל כן ביצועיהם יב

ולא  מפוזרעבדו באופן  שהשתתפו במחקר 'מידע שניתן בראיונות עם מורים, תלמידי כיתות ב

 .דקות' ופעילויות חימום 10-פעילויות של 'חשבון בובמסגרת לאורך השנה, על נושא הזמן סדיר 

 5ברמת דיוק של ספר ניתנו כמה ימים של עבודה ממוקדת בנושא קריאת שעון הבבית  בנוסף,

לא  'אף אחד ממורי כיתה ד .לכיתות אילו (.a.m. and p.m) ואחר צהרים  לפני הצהרייםדקות ו

 .2014-2015בנושא הזמן במהלך שנת הלימוד  התמקד

, מחקר מחקר גדול יותרב קבוצת משתתפים מדגם מתוךהמחקר עליו מדווח כאן הינם  משתתפי

הערכה מטלת בבתי ספר אלה ניתנה  (.Earnest, 2015bבתי הספר )ראה  השישהשתתפו  בו

כללה שאלות הקשורות לנושא הזמן וזמן שחלף. ו קט הגדול יותרכתובה, שעוצבה עבור הפרוי

המשתתפים במחקר המתואר במאמר זה צוותו לשלוש קבוצות, כאשר לכל קבוצה הוקצו תנאי 

 התמקדתי, הקבוצות הללומשלוש  תתלמידים לאחלצוות כדי מחקר שונים )יפורט בהמשך(. 

עם  תלמידיםתלמידים שהוריהם נתנו הסכמה להשתתפותם. מתוכם זיהיתי שלשות של בראשית 

מספר תקבלו השכך ו עבור מטלת ההערכה המלאה( בתוך כל כיתה, ציוני הערכה דומים )שניתנ

כל בבהתבסס על ציוני ההערכה המקוריים. טווח הלומדים כל שלשות בכל כיתה המכסות את 

באופן אקראי לאחד מתנאי המחקר שכלל שימוש באחד מהכלים: אחד  כל ילד שייכתי שלשה,

כיתה בכל שכבה )ראה  י על תהליך זה עבור כלדיגיטלי. חזרת סימוןמשני השעונים האנלוגיים או 

 לא שובץ בשלב זה לשלשה משוםמסוים . לעתים, תלמיד (2המשתתפים בטבלה  1תיאור של סך

תלמידים נוספים מאותה הכיתה בעלי ציון הערכה דומה; כאשר ניתן היה, ורק לאחר שכל לא היו ש

                                                           
ד' היו תוצאה של מספר תלמידים גדול במיוחד בכיתה ב' או -הספר בין כיתות ב' והבדלים בין שכיחויות בין בתי   1

(, והיות אוכלוסיית בית 2(, מורי כיתה ד' שסירבו שתלמידיהם ישתתפו במחקר )בית ספר 3-ו 1בכיתה ד' )בתי ספר 
 .(5)בית ספר  'ה-( או ד'4ג' )בית ספר -הספר מורכבת רק מכיתות ב'
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עם שני משתתפים מכיתה  אלהכיתתיות הושלמו, התאמתי תלמידים  פניםהיתר ההתאמות 

באופן אקראי כל אחד מהם לאחד משלושת תנאי המחקר. המטרה הייתה שייכתי שוב אחרת, ו

מספר הערכה נמוכה ותוצאות  בעלישל תלמידים שווה מספר שלוש קבוצות בהן  ליצורלהצליח 

ה , כמות שווה של נציגים בעלי תוצאות הערכהערכה גבוההשווה של תלמידים בעלי תוצאות 

  מכיתות שונות. דומות מכל כיתה, וכמות שווה של נציגים בעלי תוצאות הערכה דומות

 

 בית ספרית : דמוגרפיה ותכנית לימוד1טבלה 
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 .: פירוט המשתתפים לפי בית הספר2טבלה 

 מהלך הראיונות

דקות. אני מדווח  30נמשך  תועדו בווידאו. כל ראיון  הראיונותתלמידים רואיינו באופן יחידני, וכל 

 . השונים שנבדקו כאן על המשימות כמו גם על שלושת תנאי המחקר

שאלות זמן שחלף  16משימות שונות בשתי קטגוריות:  23. הראיונות כללו סדרה של משימות

משימות של בניית זמן )עליהן  7 -ל בנוסף   ,מחקר הנוכחיהשהן המיקוד של הניתוח שנעשה עבור 

( 4:30לא ידווח כאן( בהן המראיין ביקש מהתלמידים להראות שעה מסוימת ביום )למשל, להראות 

. משימות של זמן שחלף עוצבו גם על שהיה זמין להם )בהתאם לתנאי המחקר אליו צוותו(בשעון 

לוטים מתמשכים ל בסיס פיי( וגם עKamii & Russell, 2012; Williams, 2012בסיס ספרות קודמת )

: זמן שלושה גורמיםנבדל בכל משימה לקראת המחקר הגדול יותר. עיצוב הכנות כשנערכו 

משך זמן זה )שעות או בהן הוצג יחידות סוג ה, ומשימהההתחלה, משך הזמן שחלף שניתן ב

 דקות(.

(, x:00לה ): זמן בשעה עגוזמן התחלה מאחת מהצורות הבאות הוצג ,המשימות 16 -בכל אחת מ

( וזמן בתוך x:20או  x:10(, זמן בתוך המחצית הראשונה של השעה )x:30זמן של מחצית שעה )

ארבעה משכי זמן  אחד מתוךבנוסף בכל משימה ניתן (. x:50או  x:40המחצית השנייה של השעה )

שעות. סוגי היחידות בהן תואר  3 -)מנוסחים כאן בשעות(: שעה, חצי שעה, שעה וחצי ואפשריים 

 המשימות  16מתוך  14דקות(.  90משך הזמן שחלף היו שעות )למשל, שעה וחצי( או דקות )למשל 

היו זוגות של משימות דומות )זמן ההתחלה היה מאותו הסוג, ומשך הזמן היה זהה( אשר נבדלו 

 משימות בהן ניתן  – תרות(. שתי המשימות הנו3איור ) רק בסוג היחידה בהן ניתן משך הזמן 
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ביחידות של שעות בלבד. הנספח כולל את האוסף המלא וסחו נ – שעות 3משך זמן שחלף של 

 הזמן הנוספות. שבע מטלות בנייתבנוסף ל מטלות הזמן שחלף,  16של 

 

שקולים המנוסחים ביחידות של עם זמן התחלה עגול ומשכי זמן שנערכו : דוגמה למשימות ראיון 2איור 

 .שעות או דקות

כלל שעון אנלוגי עם מחוגים  A. תנאי מחקר 2תנאי מחקר משתתפים צוותו לאחד משלושה

כלל שעון אנלוגי  Bמתאימה של מחוג השעות(. תנאי  תנועהמחוברים )תנועה במחוג הדקות גררה 

 סימוןכלל  Cעם מחוגים בלתי תלויים )תנועה של מחוג אחד לא השפיעה על תנועת האחר(. תנאי 

משימות,  23דיגיטלי. באופן בלתי תלוי בתנאי המחקר אליו צוותו, ניתנו לכלל המשתתפים אותן 

מחוגי את  למקםלמתן המענה על המשימה גם במקביל תבקשו ה B-ו Aכאשר תלמידי תנאים 

את השעה בכתיבה דיגיטלית  לכתובתבקשו ה Cהשעון האנלוגי שניתן להם, בעוד שתלמידי תנאי 

המשתתפים לאחד משלושת תנאי המחקר,  צוותו כללשלאחר  .שניתנה להם נייר פיסתביום על 

הערכה הכתובה, אשר אישרה כי על ביצועיהם במטלת ה post hoc ANOVAבדיקה של נערכה 

 (.p = .575הקבוצות אינן שונות זו מזו ) שלוש

                                                           
: שעון אנלוגי 2, קבוצה 1שעון אנלוגי מסוג  1נחקרים. כל קבוצה קיבלה כלי עזר אחר: קבוצה קבוצות של  3ישנן  2

 : סימונים דיגיטליים.3וקבוצה  2מסוג 
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, המראיין מיקם את מחוגי השעון B-ו Aכדי להציג את משימות הזמן שחלף למשתתפים בתנאים 

ובהציגו את השעון ביקש  ,מחוץ לטווח הראייה של המרואייןלציון שעת ההתחלה הרלוונטית 

ולהסביר את חשיבתו או את השעה שהשעון מורה תחילה לזהות  או התלמידה  מהתלמיד

ס שעון עם שעת חשיבתה. ללא תלות בתשובה שניתנה, המראיין הציג לאחר מכן כרטיס עליו הודפ

ונספח(. בזמן הצגת הכרטיס,  3איור המבוקש )ראה  משך הזמן שחלףצוין על גביו התחלה זהה, 

על ידי הזמן  שאל המראיין: "אם זו השעה, מה תהיה השעה בעוד..."  כאשר יתר המשפט הושלם

שחלף המבוקש. גם במשימות זיהוי הזמן וגם במשימות הזמן שחלף, המראיין שאל את התלמיד: 

שסיפק התלמיד, הזכיר המראיין  מענהבמהלך הזמן מתאים מידת הצורך וב"איך אתה יודע?" ב

משום שזמן  ,לכרטיסשל התלמיד שומת לבו את זמן ההתחלה המקורי על ידי כך שהסב את ת

מיד כאשר התלמיד  נעלם )שהוצג על השעון על ידי המראיין בתחילת המשימה(ה המקורי ההתחל

לשוב ולהתייחס אל זמן ההתחלה כדי שימשה כעוגן  בכרטיס התמונה .הניע את מחוגי השעון

 במידת הצורך. לעתים הציע המראיין הצעות חלופיות לתלמידים כאשר סיפקו תשובות לא ברורות

 . מספיק

עליו תמונה של זמן ההתחלה בסימון שיג לתלמיד דף נייר , המראיין הצCעבור המשתתפים בתנאי 

התלמיד לקרוא מה מורה השעון , המראיין ביקש מB-ו A םדומה לתנאיבדיגיטלי ולימינו מלבן ריק. 

חלף הייעודי בל כתוצאה ממשך הזמן שחלף. הזמן שבנוגע לזמן החדש שיתקאותו לפני ששאל 

 יםהמראיין את תשומת לבו של התלמיד לאזורכיוון  ,איוןילאורך הרמעל המלבן הריק והודפס 

 על גבי הדף. מתאימים ה השונים

עוצבו שלושה כדי להיערך לקראת האפשרות של השפעת סדר השאלות על ביצועי התלמידים, 

, השוניםנוסחים של המשימות השונות שנבדלו בסדר השאלות, ואילו פוזרו לרוחב תנאי המחקר 

 המשימות הוצגו בכל 23. כל (C-ו A ,Bמספר שווה של משתתפים בכל תנאי )שכל סדר ניתן ל כך

שלושה עקרונות סידור:  סמך אותם על נקבע םבשלושתהמשימות , וסדר הנוסחים תמשלוש דאח

לא )זוגות השאלות הנבדלות רק בסוג היחידה בה ניתן משך הזמן שחלף( )א( פרטים תואמים 

לא תופענה זו אחר  ,זה מיד אחרי זה, )ב( משימות בניית זמן )שניתוחן לא כלול במאמר זה( יופיעו

שתי  –לו באותן שלוש משימות בסיסיות יזו ותהיינה מפוזרות באופן שווה, )ג( כל התלמידים יתח

. לא נמצאו הבדלים 7:00משימת בניית השעה משימות בהן הזמן שחלף הוא שעה אחת ואחריהן 

 (.p = .341) ין שלושת הנוסחים השוניםב ועי המשתתפיםבין ביצ
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 שיטות אנליטיות

כל , ו1-כ סומנהכל תשובה נכונה ועי המשתתפים במשימות זמן שחלף, כדי להעריך את ביצ

באופן מילולי התאים הזמן שדווח אם  נכונות רק כתשובות הוגדרו ה. 0-כ סומנהתשובה שגויה 

שיקפו את זמן הסיום המתאים. ושניהם  ,כתבשאו התלמיד שבנה  המתאיםשעון ב גם  לזמן שדווח

נחשבו נכונים באופן מילולי הייתה שעה עגולה, הזמנים שנאמרו נכונה שנחשבה כאשר התשובה 

, המקבילה עגולה " ]כינוי המעיד כי ספרה מסוימת מתארת שעהo’clock"מילה ה נוספה להםאם 

 "[, או אם נאמרו בקצרה רק על ידי ציון המספר עצמו7מ"" להבדיל 7העברית תהיה למשל "בשעה 

תשובות המשקפות  ,12:00 עבור תשובות המתקבלות לאחר חציית נקודת הציון  "(.7)למשל "

"( נחשבו תשובות נכונות, 14:00שעה ה"אל כ 2:00התייחסות לשעה  כלומרשעות ) 24שעון של 

נחשבו גם כן  תשובה הנכונההתיים מזמן תשובות שסטו בדקה או שאולם הן היו נדירות מאד. 

 (. 6:59-כ 7:00תשובות נכונות )למשל, זיהוי 

את  במדויק ועבודות התלמידים כדי לקבוע והווידאניתחו בנפרד את קטעי  בודקיםארבעה 

בכתב  המענה( וB-ו A םהתשובות המילוליות שנתנו התלמידים, מיקומי המחוגים על השעון )בתנאי

 בודקיםה .ובעזרת צילומי הווידא באופן מילולי שציין התלמידהזמן זוהה כל תנאי, ב(. C)תנאי 

ובחנו , B-וA תנאי  את  כשבדקוגם כדי לקבוע את מיקומי המחוגים,  והסתמכו על צילומי הווידא

פעמיים. כל אי התאמה  נבדקואילו  נתוניםמסביב לשעון; כל מחוג של ספציפי ה מיקומובנפרד את 

נפתרה בפגישות צוות שבועיות על ידי חקירה נוספת של הנתונים עד להגעה בין שתי הבדיקות 

 לקונצנזוס.

(, בחרתי Chi, 1997וכדי לאפשר צמצום נוסף של הנתונים ) שקוימוכתוצאה מכמות הראיונות 

ראשית, לפי  משתי סיבות: 'במקום כיתה ב 'בלבד. בחרתי בכיתה ד 'מקרים מכיתה דלהתמקד ב

כבר  '(, תלמידי כיתה דNGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010הדרישות הסטנדרטיות )

מקרים בכיתה זו במיוחד, יבהיר קשיים מתמשכים חקר הקשורים לזמן.  תכניםבשולטים היטב 

 Kamiiם של שנית, מחקרההוראה שממוקדת בנושא הזמן באופן ישיר.  שהושלמהשקיימים למרות 

עלולים שלא להתייחס ליחידות השעות  'למידים בכיתה דת מראה כי אפילו Russell(2012)  -ו

אימות והרחבת מחקר מאפשרת   'מקרים מכיתה דהבחירת לכן  ,והדקות כיחידות שיש ביניהן קשר

 זה. 
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שלושה תלמידים (. Yin, 2009על פי גישה הוליסטית של מקרים מרובים ) ועוצב ההמקר יחקר

זוהו בהתבסס על ממוצע ביצועיהם ביחס ליתר  עבור כל אחד מהתנאים,, אחד 'מכיתה ד

גם במהלך הראיונות. כדי לזהות מקרים והתלמידים באותה כיתה במסגרת ההערכה הכתובה 

מבדקי ב על פי: )א( ביצועיהםתלמידים המועמדותם של נקבעה טיפוסי,  'תלמיד כיתה דים תארשמ

בראיון  ביצועיהם)ב(  .כלל תלמידי כיתה ד'מ בתחום הרבעון השני והשלישי היואם הם  –ה הערכה

. שלושת המקרים 'כלל תלמידי כיתה דמהיו בתחום הרבעון השני והשלישי של כל תנאי אם הם  –

היו קרובים לממוצע של כיתה  התלמידים שנבחרו שביצועי שלושתמייצגים את כלל המדגם במובן 

הזמן )שעות  את יחידות משקף האופן השונה שבו כל כלימהותי של התנאים הוא היבט ו. מאחר 'ד

התייחסו לקשר זה באופן  תלמידיםהראיונות בהם ה, סומנו במיוחד ודקות( ואת הקשר ביניהן

 מפורש.

 

תכתוב ווידאו, הקלטות ) אלהתלמידים של הנתונים נאספו  לאחר בחירת שלושת המקרים

ניתוח במטרה לבצע צורך ל ,עבודתו הכתובה של התלמיד(גם  Cור תנאי בועתשובתם המילולית 

שימוש  תוךיומן תכנים  ניהלתימעמיק, הניתוח ה(. לפני Yin, 2009טריאנגולציה של הנתונים )

כללית של כל מקרה.  תמונהכדי לקבל וזאת  ,נבחריםתכתוב הראיונות וקטעי  הווידאו של בצילומי

התמקדות ספציפית תוך כדי ווידאו של צילומי ה תכתוב ניתחתי קטעילאחר סקירה ראשונית זו, 

הקשר בין שעות ודקות. מטרה אחת של ניתוח המקרים הייתה לקבל  על חשיבת התלמידים ב

( שמיצבו את פתרון הבעיות בהקשר Geertz, 1973)” thick descriptions“"הסברים עבים" 

התכתוב קטעי לאחר ניתוח ראשוני של  התנאי. התרבותי שכלל את הכלי הספציפי שיועד לאותו

פעילות פתרון בעיות שניתן היה לזהות בצילומי הווידאו )דהיינו, כיצד לשנבעו ממנו   מגמות שייכתי

המשתתפים פעלו והפעילו את הכלי הזמין להם(. לאחר מכן תיעדתי את הקשר בין הכלי ובין 

 . יבית של המחקרבהלימה עם המסגרת הקוגניט פעילות פתרון הבעיות

 

 ממצאים

את ביצועי  מציגאני  בחלק הראשוןמחקר.  תבהתאמה לכל שאל הממצאים מובאים בשני חלקים

כדי וזאת  שת התנאיםוהתלמידים במסגרת הראיונות במשימות הזמן שחלף עבור כל אחד משל

אחד  ,מקריםשלושה  מציגאני לאחר מכן . חשבו עם יחידות השעות והדקות התלמידיםלהבין כיצד 
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 כדי פתרון  תוך  התלמידים מיקה של חשיבת אלכל תנאי, כדי לספק תובנות נוספות בנוגע לדינ

 בעיות בעזרת כל אחד מהכלים.

 ביצועים במשימות הזמן שחלף

שלושת התנאים, השוויתי בין ממוצעי הביצועים תוך שימוש ב התלמידים ביצועי בין   שוותלהכדי 

מציג את ביצועי התלמידים עבור  4 איור. ןהריאיומשימות  16שגויות של או ה בתשובות הנכונות

חשף הבדל מובהק  one-way ANOVA(. מבדק 3מובאים בטבלה  כל תנאי )ממוצעים וסטיית תקן

 post hoc Tukey’s, מבדק F (2, 141) = 10.802, p < .0005 המחקר בביצועים בהתבסס על תנאי

HSD  תלמידים בתנאי שהראהB – תפקדו אחרת באופן  ,שעון אנלוגי עם מחוגים בלתי תלויים

 pסימון דיגיטלי,  – Cתנאי ו, p = .004מחוגים מחוברים,  – A ילמידים בתנאתמובהק בהשוואה ל

מציג את ממוצעי  5איור C (p = .459 .)-ו Aבתנאים  בין תלמידים ביצועיםב. לא היה הבדל 0005. >

 הציונים עבור כל תנאי.
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 : ביצועים עבור כל סוג בעיות לפי תנאי.3איור 
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 : תצוגה של ממוצעי כל כיתה לפי תנאי.4איור 

תנאי ההשתתפות השונים מרמזים כי הכלי הזמין לילד אכן תמך הביצועים בהבדלים בין ה

באופן שונה בתהליך פתרון הבעיות. זכרו כי טווח דומה של משתתפים צוות לכל אחד משלושת 

בין  ביצוע דמיון זה, היו הבדלי . על אףן או הסימון(השעוהמחקר )שנבדלו רק בסוג תנאי 

ת ז. תוצאה זו מרמאלההת לאורך שלושת התנאים והמשתתפים שפתרו את אותה קבוצת משימ

הבעיות שניתנו  פתרוןכדי תוך  תלמידיםהשל  םאת חשיבתבאופן שונה תיווך אכן שהכלי שהוקצה 

העוסקת בהבנה של ילדים במאמר זה, שאלת המחקר השנייה  מובילה אלזו תוצאה  ,לכן .להם

 ליחידות של שעות ודקות בכל כלי. בו הם מתייחסיםשאופן בהקשר של  ה נושא הזמן שחלף, את 
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 מקרים

בהקשר של  תלמידיםהאני פונה כעת לשלושה מקרים כדי להבהיר את גישות פתרון הבעיות של 

לתנאים  הוצמדוש –, בלייק וקייסי (Aster) אסטר – 'שלושה תלמידי כיתה דבכלי מסוים. בחרתי 

A,B ו-C  בחרתי משום שהזמן שחלף  אותהמבוסס על אותה משימת מיקוד, בהתאמה. כל מקרה

שניתן בה, בהיותו יותר משעה אחת, הוא בעל פוטנציאל להדגיש כיצד ילדים מחברים ומפצלים 

צג לכל ילד השעון ויחידות של שעות ודקות כדי לפתור בעיות של זמן שחלף. במשימה זו, ה

המראיין הציג  . לאחר שהתלמידים זיהו את השעה )נכון או לא נכון(,7:00המתאים עם השעה 

משך הזמן שחלף צויין  עליומש ,או הפנה את תשומת לבם למלבן הנתון להם (A-Bכרטיס )תנאים 

 (.6איור )?מה תהיה השעה בעוד שעה וחצי  :( ושאלC)תנאי 

 

 : כרטיסים של חומרים שהוצגו לתלמידים בכל תנאי עבור משימת המיקוד.5איור 

מתוך  14, השיב נכונה על A, שצוות לתנאי אסטר. שעון אנלוגי עם מחוגים מחוברים: Aתנאי 

, מעט מעל החציון. 'שגי כיתה דיהיה ברביע השני של ה ושמיקומהמשימות של זמן שחלף, כך  16

פירש את זמן  אסטרלמרות שהצליח לקבוע נכונה את השעה שמתקבלת עבור משימת המיקוד, 

". כדי להבהיר את אופן החשיבה 6כ"השעה  7:00שזיהה את השעה  ההתחלה באופן שגוי בכך

 'דיוק'אשונה את החשיבות של רהביע ל אסטרבמהלכה  מוקדמת יותר, אני מתאר משימה ושל

 של מיקום מחוג השעה בשעון אנלוגי. רושיבפ

מה יהיה הזמן חצי  :תבקש לזהותהא וה .6:30שעון המורה  אסטרלפני משימת המיקוד, הוצג ל

 כך שיצביע א הזיז נכונה את מחוג השעות ו, ה6:30את הזמן  לאחר שזיהה ?שעה מאוחר יותר
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י מחוג השעה כהסביר א וה(. 7a איור" )6, אולם כינה באופן שגוי שעה זו כ"השעה 7:00על השעה 

אחרת הוא מעיד על השעה  – 7במקרה זה  –חייב להיות בדיוק על או אחרי מספר מסוים בשעון 

  הסביר:א וההקודמת. 

איור ] 6[, אז ]הזמן הסופי[ הוא עדיין השעה 7-גלל שזה ]מחוג השעה[ לא בדיוק ]על הב :אסטר

7a אז זה אומר שאתה הולך אחורה, 7[... זה ]מחוג השעה[ לא בדיוק על הנקודה ]של ,]

 . 6וזה אומר שהשעה היא 

 

 

( במשימת c)-בתור השעה עשר; ו 11:00( bבתור השעה שש; ) 7:00( a) שלשוגה בזיהוי  אסטר: 6איור 

 .שוב בתור השעה שש 7:00המיקוד, 

עליו מורה השעון. תוך שיישם שדיוק בפירוש הזמן המגלם שהתייחס באופן מפורש לתפקיד  אסטר

עם גבולות מוחלטים של הכלה או אי  כמכליםאת החוק שניסח, נראה שהתייחס למרווחי השעה 

מחוג השעה באופן דומה  את מיקומו של היה מזההאשר הכלה. אנו יכולים לדמיין שתלמיד אחר 

 בתוךאם יתייחס למחוג השעה כמורה על מיקום  6:59את השעה למשל ציע היה מ, 7-מעט לפני ה

מכך שכדי  הוטרדלא  אסטרלמיכל.  או מחוץ תוךבממורה על מיקום של שעה, להבדיל  המרווח

איננה  6:30, או מכך שהשעה 7-, מחוג השעות צריך להיות לא קרוב ל6:00להורות כי השעה היא 

ורה שבה זיהה זמנים נוספים תוך שימוש באותה פרוצד אסטר. 6:00קות לפני השעה ד 30מגיעה 

שוב לקריאה  השהוביל, ואז באופן בלתי תלוי את מחוג הדקות, את מחוג השעותבהתחלה פירש 

 (.7bאיור ", 10בתור "השעה  11:00לא נכונה של השעה שהשעון מורה )למשל זיהוי 
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, כך שמחוג 7:00בחזרה למשימת המיקוד, המראיין מיקם את מחוגי השעות להראות את השעה 

. כאשר נתבקש לזהות מהי 12-, ומחוג הדקות הצביע בדיוק על ה7-השעות הצביע בדיוק על ה

 קצרות ולאחר מכן השיב: ההתמהמ אסטר(, 7cאיור )השעה 

 

 . 12ק, וזה ]מחוג הדקות[ הוא על , בגלל שזה ]מחוג השעות[ לא מדוי6השעה  :אסטר

 

אחידות בין  מצביעה על –" 6כ"השעה  7:00שוב פירוש של השעה  –למשימת המיקוד  ותשובת

תשובה זו ותשובותיו הקודמות. המראיין הציג את הכרטיס ושאל: "מה תהיה השעה בעוד שעה 

 –הקפה וחצי  \העיצמסביב לשעון וב הניע נכונה את מחוג הדקות אסטרמר דבר, וחצי?" מבלי לו

 :הסבירא וה. וזיהה היטב את הזמן שהתקבל – 8:30כך שהשעון הורה על השעה 

 

דקות יותר כאן.  30. אחר כך עשיתי 12-עשיתי שעה אחת שזה כל הדרך חזרה ל :אסטר

  [6עם כיוון השעון עד למספר  ואצבעומזיז את  12]מצביע על 

 

ולפיכך גרר  – דקות של השעוןההסביר את הזמן שחלף, הוא תפעל נכונה את מחוג  אסטרכפי ש

. הוא 8:30על הזמן הסופי המתאים של  הורהשכך  –שינוי מתאים של מחוג השעות המחובר אליו 

שעה וחצי שחלפה. למרות ההתבסס בעיקר על מחוג הדקות כדי לנהל מעקב על משך הזמן של 

וג הדקות כך שהגיע יישם את משך הזמן שחלף על תנועת מח אסטרהזיהוי השגוי הראשוני שלו, 

 יק.לזמן סיום מדו

פלי בין יחידות ים למשתמש את הקשר הכמדגישיהמחוגים המחוברים בעוד שבאופן פוטנציאלי 

באופן פעיל שקול למשתמש ל שהצורך לייתר את השעות והדקות, המחוגים המחוברים עלולים 

את מחוג השעות והדקות בזה אחר  הפירש אסטראת מיקום מחוג השעות. בזיהוי זמן ההתחלה, 

ק כדי הדקות באופן מדויתפעל את מחוג א והן ". אולם לאחר מכ6בתור "השעה  7:00זה לזיהוי 

ביטא התחשבות במיקום מחוג השעות כאשר  אסטרלהמחיש את השעה וחצי שחלפה. בעוד ש

לקשר המתאים  ולא", התחשבות זו הייתה קשורה למיקום המחוג במיכל מסוים 6זיהה את "השעה 

ופן בא התייחסא והלהראות שעה וחצי, כדי הזיז את מחוג הדקות  אסטרעם מחוג הדקות. כאשר 

 דקות יותר כאן"(. 30מחצית השעה )""( ואחריה ל12-שעה שחלפה )"כל הדרך חזרה לנפרד ל
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. בשונה מהשעון האנלוגי עם המחוגים המחוברים, : שעון אנלוגי עם מחוגים נפרדיםBתנאי 

השעון האנלוגי עם מחוגים נפרדים דורש מהמשתמש בו למקם באופן מכוון את מחוג השעות כדי 

, בלייק תועד כעונה נכונה Bלתנאי  צוותוש. כחלק מהמשתתפים 8:30להצביע על הזמן הסופי של 

 למקרה בדומה'. דכיתה י עבור תלמידי המשימות, כך שמוקם ברביע השליש 16על שמונה מתוך 

 נוספת לפעילות גם מתייחס אני, המיקוד למשימות בלייק של הפתרון את סבירלה כדי, הקודם

 .הריאיון במהלך שהתרחשה

." 7השעה הייתה "השעה  כי נכוןהשעון של משימת המיקוד, בלייק זיהה  לבלייקהוצג  כאשר

 שעה בעוד]הזמן[  השעה תהיה: "מה בלייק אתכך שאל  כדי ותוךהמראיין הציג את הכרטיס 

 אותו לקבע כדי הדקות מחוג על אצבעו את בהתחלה?". כדי לפתור משימה זו, בלייק הניח וחצי

 בלייק ניסה ומכך, באחר כלשהי תנועה לגרור עשויה אחד במחוג תנועה, לעתים; הנוכחי במיקומו

 -ה מול בדיוק שיהיה כך השעון כיוון עם, 7-ה מול ממיקומו ותשעה מחוג את העביר הוא. להימנע

 עדיין השעות מחוג את במקומו קיבע הואאת תשומת לבו ממחוג אחד לאחר;  הסיט. לאחר מכן 8

 6-ה מול ממוקם שיהיה כך 12-ה מול ממיקומו השעון כיוון עם הדקות מחוג את והניע 8-ה מול

 (.8 איור)

 

 .8 על השעות ומחוג 6 על הדקות שמחוג כך 8:30 השעה לציון השעון מחוגי את מיקם בלייק: 7איור 
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, באופן השעות ולאחר מכן מחוג שוב התייחס בלייק קודם כל להנעתנתבקש לספק הסבר,  כאשר

 :הדקות מחוג להנעת נפרד,

]את מחוג השעות[  אותו מזיז אתה ואז. 7 רק זה. קל זה, אז. 7:00 על היה שזה בגלל :בלייק

-ב רק הוא. ואז, בגלל שזה קל כי זה ]מחוג הדקות[ 8שעה אחת למעלה, שזה רק 

o’clock 8:30. ואז זה יהיה 6-]שעה עגולה[, אתה יכול פשוט להזיז את זה למטה ל . 

 

שאל את בלייק באופן מפורש כיצד הוא קבע את מיקומו של מחוג השעות. נראה  המראיין

 שיקפה רעיונות חלקיים וסותרים בהקשר של זמן: שתשובתו

 .פה]שעות[  הזה המחוג על ותספר... :המראיין

 למעלה? מעט זז... אמממםהזה נשאר...  המחוג :בלייק

 

של בלייק לא בטוח, ובנקודה זו, אמירתו "זז מעט למעלה" איננה  הדיבור טוןהווידאו נשמע  בתיעוד

 מהמחוגים לאיזה בנוגעשל המראיין בכך ששאל  לשאלתו הבהרה ביקש הואברורה. לאחר מכן 

 תנועת מחוג השעות איננה מהותית. בלייק שעבור כך על לרמז שעשוי דבר, המראיין שאל

 ]מחוג השעות[ שם? זה]שואל את המראיין[ חכה דקה, מדוע  :בלייק

 ידעת איך, הייתה שלי שהשאלה מניח אני אז. 8-ה מול בדיוק הוא כאילו נראה זה אז כן :המראיין

 ]שעות[? הזה המחוג את לשים איפה

 שווה שזה בגלל 8-ל 7-מ אותו מזיז רק אתה אז. אחת שעה אמר]הכרטיס[  שזה בגלל :בלייק

[ הדקות]מחוג  זה את מזיז פשוט אתה אז, דקות 30 אמר זה כך אחר. אחת שעה

 ]שעה עגולה[. o’clock-ב היה כבר שהוא בגלל 6-ל למטה

 

, בלייק הסתמך על הרעיון ש"שעה" שחלפה משמעותה שמחוג השעות נע בכיוון השעון בתשובתו

 באומרו לכרטיס(. יתר על כן, בלייק התייחס 8-ל 7-ממיקום מול ספרה אחת לזו שאחריה )למשל, מ

 הדבר, משום שעל גבי הכרטיס כתוב "שעה וחצי." מדויקתדקות." אמירתו זו איננה  30"זה אמר 

הבהרות נוספות, שאל  לצורךדקות כשקולות למינוח "וחצי".  30-לייק התייחס למרמז על כך שב

 את ולמקם להניע כדי הכרטיס על במידע השתמש בלייק שבו לאופן בנוגע נוספות שאלותהמראיין 

 :השעון מחוגי
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 הזה המחוג את להזיז שעליך לך אמר[ הכרטיס"שעה" ]על שההאם אתה אומר  אז :המראיין

 ]שעות[

 כן :בלייק

 ...לגבי ומה :המראיין

-ל שווה 30 ועוד 30-ו, אחת שעה זו דקות 60-ו. שעה חצי אומר בעצם החצי"וחצי"? ה :בלייק

 תספור שאם בגלל 6-ה על[ הדקות]מחוג  זה את שם פשוט אתה אז. דקות 60

 .30 שווה זה אז בחמישיות

 

"חצי" ה את פירש כי הראה בלייק, שעות של ביחידות שחלף הזמן משך את הציג שהכרטיס בעוד

"החצי  יותר ומאוחר..." דקות 30 אמר זה כך"אחר  שאמר בכך דקות של יחידות של במושגים

 הציג בלייק." דקות 60-ל שווה 30 ועוד 30-ו, אחת שעה זו דקות 60-ו. שעה חצי אומר בעצם

 .והדקות השעות יחידות בין המוסכמת המספרית השקילות את מדויק באופן

והוא נשאל מה יהיה הזמן  2:40שעון המעיד על השעה  לבלייקיותר במשימה שונה, הוצג  מאוחר

 הסיום שעת( ו2:40לאחר שתחלוף חצי שעה. מילולית, בלייק ציין נכונה גם את שעת ההתחלה )

 מיקם הוא, אולם; 3:10 השעה על להצביע כדי 2 על הדקות מחוג את נכונה הניח גם כמו( 3:10)

 מחוג והצבת וקריאה(. מאחר 9a איור) ולא מעט אחריה 3 הספרה על בדיוק השעות מחוג את

טכנית על גבי שעון קטן, המראיין שאל את בלייק  מאתגרת להיות עלולה מדויק במיקום השעות

היה מכוון. כדי להסביר,  3-היכן בדיוק תכנן למקם את המחוג כדי לברר האם מיקומו המדויק מול ה

; במאמציו אילו 2:40כדי שיורו על השעה  –באופן שגוי  –ל למקם מחדש את המחוגים בלייק התחי

 2 בין, 2 אחרי שליש שני של הנכון במיקום במקום, 2-ה מול בדיוקמיקם בלייק את מחוג השעות 

 על שצויר ההתחלה זמן את לו הזכיר המראיין כאשר(. 9b איור) 8 על הדקות מחוג ואת, 3 -ל

 (.לכך קרוב)או  המקורי למיקומו השעות מחוג את הניע בלייק, הכרטיס
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 לציין כדי המחוגים את מיקם( aשל בלייק בהם הוא: ) הריאיון של הווידאו מהקלטת סטילס צילומי: 8איור 

 שמחוג כך אבל 2:40 ההתחלה זמן את להראות כדי המחוגים את מחדש מיקם( b, )3:10 השעה את

 על היה הדקות מחוג אם 4-ו 3 בין למיקום נע השעות שמחוג הראה( c)-ו, 2-ה על בדיוק מצביע השעות

 .6-ה

 ([."9b איור) 8 על הדקות מחוג ואת 2 על השעות מחוג את]ממקם  2:40 על היה זה :בלייק

 [.הכרטיס על. ]מצביע ככה נראה[ ההתחלתי, ]הזמן אז :המראיין

[ ו, 3ובין  2לבסוף בערך באמצע הדרך בין  ממוקם שהוא כך השעות מחוג את. ]מניע כן :בלייק

, ספרתי ]חצי שעה[ בחמישיות. ]מניע את מחוג הדקות[ חמש, עשרה, חמש אמםםם

 .עשריםעשרה, 

  

 את במיוחד הדגיש הוא, 12 על הצביע הדקות מחוג כאשר, 20 -ל בספירתו הגיע בלייק כאשר

(. הוא המשיך את ספירתו על מנת להשלים את מחצית השעה שחלפה. בסיום 20) הזו המילה

 – מתפתחת תאוריההציע  בלייקלשאלות נוספות שהציג לו המראיין,  וכתגובהההסבר שסיפק 

במחוגי  המיוצגות ודקות שעות בין קשרל –השעון  של המכאניות תכונותיו בזכות שהתאפשרה

 השעון:

-]שעה עגולה[ אז זה, אז זה ]מחוג השעות[ הופך ל o’clockל הגיע הוז. עשרים רק זה :בלייק

[ עשרים, עשרים וחמש, שלושים. 3שיצביע על  כך. ]תוך שהוא מניע את מחוג השעות 3

 [.2]ממקם את מחוג הדקות על 

 בדיוק הוא]השעות[  הזה והמחוג, 2-ה או העשר על ישר הוא]הדקות[  הזה המחוג אז :המראיין

 ?.3-ה מול

 [.6-ה על]מצביע  החצי את עבר לא[ הדקות]מחוג  שהוא בגלל! הא אה :בלייק

 ...?החצי את עובר שכשהוא בגלל. החצי את עבר לא שהוא בגלל :המראיין
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 4 ובין 3 בין הדרך באמצע השעות מחוג את]מחוג השעות[ זז רק מעט. ]ממקם  הוא :בלייק

 (.[9c איור)

 

את מחוג הדקות, ועשה שימוש בספירה של  נכוןשחלף, בלייק מיקם באופן  הזמן את להסביר כדי

 התייחסות. הרציונל של בלייק שיקף השעון גבי על המחוג שעשה הדרך את לקבוע כדי חמשות

 במשימה. קוהרנטית מערכת לכדי שולבו לא והדקות השעות יחידותהבנתו בנוגע ל שבה לזמן

באופן  צביעמ  תמיד השעות מחוג: ביניהן לתיאום מתפתחת תאוריה הציע בלייק, בראיון האחרונה

, ובנקודה זו מחוג השעות עובר 30, או 6-על הספרה בשעון עד אשר מחוג הדקות מגיע למדויק 

 .הספרותלהצביע על אמצע הדרך בין שתי 

, כדי לציין את הזמן 8-ה מול יוקבמשימת המיקוד, בלייק מיקם באופן שגוי את מחוג השעות בד

. במשימה הסופית בראיון, הטיפול של בלייק במחוג השעות היה דומה לזה שבמשימת 8:30

בלתי תלויים. האופן שבו בלייק פתר  היומחוג הדקות  ומיקום השעות מחוג מיקוםש בכךהמיקוד, 

של את הבעיה משקף הבנה סבירה, אם כי חלקית, שבעיקרה נשענה על המוסכמה החברתית 

 .ודקות שעות בין המתמטיעל הקשר  ולאהשקילות בין שעות ודקות, 

 שאחריה התלמידה. דיגיטלי בסימון שימוש נעשה האחרון התנאי במסגרת. : סימון דיגיטליC תנאי

המשימות, מעט מתחת לחציון של תנאי  16מתוך  14, השיבה נכונה על קייסי ,המקרה חקריעקוב 

C .עבודה עם שעון שניתן לתפעול ידני, לתלמידים בתנאי  שבמקום להזכיר כדאיC הזמן  הוצג

בסימון דיגיטלי, ולאחר שזיהו מילולית את הזמן הם נתבקשו לכתוב את הזמן החדש לאחר שחלף 

 (.10 איורב קייסימשך הזמן שניתן להם )ראו את עבודתה של 

בצדו השמאלי של הדף,  7:00 , עם הסימון הדיגיטלינייר דףהמראיין הציג את המשימה על  כאשר

 קייסי." המראיין הסב לאחר מכן את תשומת לבה של 7קראה את הזמן במהרה "השעה  קייסי

, "מה תהיה ושאללצדו הימני של הדף ובו מלבן ריק ומעליו מודפסות המילים "בעוד שעה וחצי?" 

 המראיין מכן אחרל. במלבן" 8:30" ורשמהווידאה "וחצי אחד?"  קייסיהשעה בעוד שעה וחצי?" 

 .חשיבתה את שתסביר ביקש
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 לבעיית המיקוד. קייסי: הפתרון של 9איור 

 שעברה כתוב אם 7 יישאר לא זה, 7-שה ידעתי מיד, כאילו, מיד אז, שעה אמר זה, אה :קייסי

 יודעת לא אני, חושבת אני. 30 ושמתי"חצי"  אמר זה ואז. 8-ל זה את שינית אז. שעה

 אז. דקות 60 יש, קודם שאמרתי כמו, כי 30 יהיה שזה חושבת אני אבל. נכון זה אם

 .30 יהיה לחצי לחלק שישים

 

שקורה בעקבות השעה שחלפה, כשתשובתה  למה תחילההתייחסה  קייסי, גם לבלייק בדומה

 סימוןב השעות ספרת אזמדגימה את הבנתה כי אם חלף זמן רב יותר או שווה לשעה אחת, 

 30-ת שקולות מתמטית של חצי )שעה( והציגה יחידו קייסי. בהסבר שלה, תשתנה דיגיטליה

 אף עלהגיעה לתשובה נכונה במשימה,  קייסי)דקות(, כך שנרמזת הבנה בנוגע להמרה זו. 

 "(.נכון זה אם יודעת לא)"אני  שלה לדיוק בנוגע ספק שביטאה

 הריאיון סוף לקראת נוספת למשימה מתייחס אני, קייסילחשוף יותר את השיקולים שהפעילה  כדי

ולאחר שקראה  5:30הזמן הדיגיטלי  לקייסי הוצג, במסגרתהזמן שחלף זהה.  משך ניתןשבה 

נשאלה מה תהיה השעה בעוד שעה וחצי. מיד, ועם מידה מסוימת של  קייסיאותו בהצלחה בקול, 

 ספקנות, היא אמרה:

 [.An hour and a half? ]תורגם מ: אחדוחצי  אחת, שעה , שעה וחצי. אה, חכהאז :קייסי

 

נראתה מופתעת ממשך זמן זה.  קייסי?"( אחדלמשימת המיקוד שתוארה לעיל )"וחצי  בדומה

 ד" במלבן שיוע6:30כתבה " קייסי, געהמראיין אישר "שעה אחת וחצי אחד", ולאחר שחשבה לר

 .המשימה את פתרה כיצד שתסביר המראיין ביקש(. לאחר מכן 11 איור) לכך
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 וזמן שחלף של שעה וחצי. 5:30למשימה עם זמן ההתחלה של  קייסי: הפתרון של 10איור 

[ שחלף הזמן בתוראת זה ב"שעה אחת." ]מחווה לביטוי "שעה אחת" שהודפס  פתרתי :קייסי

 ואז. 6 לי נתן זה, כש([ 12a איור" )5"ה על]מחווה  5.-ל אחת שעה להוסיף היה צריך אז

 אז, דקות 30 זה([ 12b איור) שחלף הזמן בתור שהודפס"וחצי" ל]מחווה  אחת שעה חצי

 .6:30 וקיבלתי, 30 שם שמתי פשוט

 

מעידה על כך שהיא שוקלת תחילה את השעה  קייסילמשימת המיקוד, גישת הפתרון של  בהתאם

 לאחר..."(. אחת שעה חצי)"ואז  לדקות ניגשת שהיא לפני"( 5-)"אז צריך היה להוסיף שעה אחת ל

"וחצי" ה את לפרש כדי, דקות 30-ו שעה חצי בין ולשקילות"וחצי"  למילה התייחסה היא מכן

, וקיבלתי 30דקות, אז פשוט שמתי שם  30חצי שעה אחת זה  ואז" )"x:30" הסיום לזמן כאינדיקטור

הרהרה ברעיון אשר, כפי שהיא  קייסיהפתרון שלה,  לגישת בנוגע ההסבר את להרחיב"(. כדי 6:30

 במהלך הריאיון בנוגע לשקילות בין שעות ודקות. הבהירהאמרה, היא הרגישה שהיא כבר 

 דקות 60 ויש, 60-ל שווה 30 ועוד 30-ש יודעת אני אבל, זה על חוזרת שוב אני... ואה :קייסי

 לא שזה בגלל, 6:20, כאילו, עושה היית לא כי. זה את לעשות חייבת אני אז, אחת בשעה

 , "וחצי"כאילו, יהיה

 

 נראהאמרה "וחצי" היא החוותה בידה תנועה שמדמה חצייה של משהו לשניים. לאחר מכן,  כאשר

 שקייסיהיה  נראה, בנמצא כזה היה שלא אף על, אנלוגישעון  של בייצוג שימוש עושה היאכי 

 :6-ו 12-המדמיינת שעון שמונח על גבי השולחן ועל גביו החוותה על 

 6-מ וחצי[, 13b איור] 6-ה וזה[, 13a איור] 12-ה זה. בעיגול, כאילו, הוא שהשעון בגלל" :קייסי

 ."3 זה
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 איור) דמיוני שעון אותו על כמיקומים שנראה מהעבר ל הצביעה היא", 6"-ו" 12" אמרה כאשר

". )בהתבסס על ראיונות אחרים, 3" אמרה כאשר מסוים מקום לעבר הצביעה(, למרות שלא 13

, אם כי אין לכך גיבוי בנתוני הריאיון 6-חצי מ שמהוותהדקות  30-ל" 3"באמירה ייתכן שהתכוונה 

ולפיכך  –הצליחה בכל יתר משימות הזמן שחלף, להוציא אחת נוספת  שקייסי(. מאחר תהיא

בכך שהציע לה  חשיבתה אופן את יותר עוד להבהירהמראיין  ניסה –הפגינה מסוגלות בתחום זה 

 המראיין: שאל, 5:30 של המקורי ההתחלה לזמןבעיה חלופית. בהתייחסו 

 אז? נכון, וחצי לשעה בנוגע שואלת[ יירהנ לדף]מחווה  הזו השאלה... אליך שאלה לי יש :מראיין

 מה. וחצי שש יהיה זה, אחת שעה רק[, 5:30-]מ חולפת אחת שעה שאם לי אמר מישהו

 ?דעתך

 חושבת שזה נכון. בגלל שכל מה שאתה צריך לעשות בעצם זה להוסיף שעה אחת . אני :קייסי

 

 

"וחצי"  הביטוי( b)-ו, 5:30 של" 5"-ה( a)-מחווה ל קייסי: צילומי סטילס מהקלטת הווידאו בהם 11איור 

 .שחלף הזמן עבור
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 .6-ה( b)-ו 12-ה( aתיארה תחילה שעון ולאחר מכן החוותה למיקום של ) קייסי: 12 איור

-ש שלה האישור למרות. החלופית לבעיה המראיין שהציע הפתרוןהסכימה ללא היסוס עם  קייסי

 שעהועוד  5:30-, היא מיד הצדיקה מחדש את תשובתה המקורית ש6:30זה  שעהועוד  5:30

, היא הסבירה שוב את גישתה ל"שעה וחצי" הז הצדקה בניסיון(. 11 איור) 6:30-גם שווה ל וחצי

חצי" מבלי שנראה עם ה" מתמודדתראשית עם ה"שעה" לפני שהיא  מתמודדתשבמסגרתה היא 

שהיא משלבת בין השניים. בכך, היא סיפקה באופן ספונטני את הרציונל שלה לפיו, למרות העובדה 

היא יודעת  – הנכונההתשובה  – 7:00שאנשים מסוימים עשויים לחשוב שזמן הסיום אמור להיות 

 ".30שזמן זה נגמר ב"

, כאילו, להוסיף שצריך, וחצי שעה נכתב שאם חושבים מהאנשים שחלק חושבת אני :קייסי

]התשובה[  זה ואז, שישים שווה שלושים ועוד[ שסופק 5:30 ברישום 3-ל]מחווה  שלושים

 שאתה מה שכל בגלל. נכון יהיה שזה חושבת לא פשוט אני אבל. שבע]השעה[  יהיה

 שזה יודע אוטומטי באופן פשוט אתה. החצי את ואז, השעה את מוסיף זה עושה בעצם

 .שלושים ]התשובה[

 "[6:30" פה? ]מחווה לתשובתה הכתובה, "30לך " יש שבגללה הסיבה וזו :מראיין

 .הא אה  :קייסי
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ליישום של כלל: כאשר הזמן שחלף הוא  הוביל הנייר דף"וחצי" שהודפס על גבי ה, קייסי עבור

הומחש  הזמן, שלא היה לה כלי שבו משך קייסי". עבור 30"שעה וחצי" הזמן הסופי נגמר ב"

מהזמן ההתחלתי.  תלויאת הדקות בזמן הסופי באופן בלתי  קבעכמרחק, הזמן שחלף )שעה וחצי( 

משקף הבנה חלקית של יחידות השעות  קייסיובלייק, הכלל של  אסטרעם ביצועיהם של  בהלימה

-מקבלת את הרעיון ש שקייסיאת הקשר המתמטי ביניהן. למעשה, נראה  משקפתוהדקות, שלא 

, דבר שעלול לרמוז 6:30-ל שווה גם וחצי שעה ועוד 5:30-וש, 6:30-ועוד שעה אחת שווה ל 5:30

המשימה הייתה מטלה פרוצדורלית ולא משימה המייצגת זמן במציאות. באופן  קייסיכי עבור 

ה, כלומר תשובה שגוי קייסימעניין, משימה נוספת זו הייתה רק אחת מתוך שתיים בהן נתנה 

במרביתם המכרעת של המקרים תשובתה בראיון הייתה נכונה. עבור משימות בהן הזמן שחלף 

(. לפיכך, 10:00) מדויק סיום מןסיפקה ז קייסיועוד "חצי שעה"(,  9:30היה "חצי שעה" )למשל, 

תקף לכלל המשימות בהן מופיעה המילה "חצי" במסגרת הזמן שחלף  קייסילא נראה כי הכלל של 

 לאישנן מספר שיטות לא אחידות לקביעת הזמן שחלף, ו לקייסי, נראה שגם לבלייקנתון. בדומה ה

לפתרון בעיות  גישה ביטאה קייסיאותה.  הטרידההאחידות שבין השיטות  חוסרנראה כי 

 את לפצל או לחברהפרידה בין השעות והדקות לצורך חישובים, אולם ללא מאמץ   שבמסגרתה

 . לזו וז הקשורות היחידות

 דיון

בעיות של זמן שחלף, והאם הכלי  פותרים תלמידיםהמטרות של מחקר זה היא לבחון כיצד  אחת

 ביןשזמין להם יגרור גישות שונות לפתרון הבעיות. במחקר זה, ביצועי התלמידים היו שונים 

 שונים שעוניםשל  שונותתנאי המחקר שכללו שימוש בכלים שונים, דבר המרמז כי תכונות  שלושת

 באופן שונה את פתרון הבעיות.  מתווכות

, ודקות שעות היחידות בין ולקשר בכלי לשימוש הקשורים לממצאים ראשית אתייחס, זה בדיון

, אתייחס מכן לאחרשלושת חקרי המקרה.  ובמסגרת המחקר תנאי בשלושת ביטוי לידי שבאו

המספרים כבעל פוטנציאל לתמוך בלמידת זמן  ציר נושאשימוש בל בנוגעלהשלכות של המחקר 

 שמשלבת זמן להבנת בנוגע קוהרנטית תאוריה לנחיצותביחידות סטנדרטיות, ובאופן רחב יותר 

בנוגע  יובין קשרים זמניים וזמן ביחידות המקובלות. אסיים את המאמר בהתייחסותי להשלכות

 למידת הזמן בתכנית הלימוד. של לשילוב
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 השעון תכונות של המתווך והתפקיד שחלף זמן משימות

לעיל מעידים כי פתרון הבעיות  שדווחוהמחקר השונים  בתנאיבין ביצועי התלמידים  ההבדלים

כלי שיקף יחידות וקשרים בין יחידות  שכל לכך בהלימההתפתח באופן שונה, כתלות בכלי הזמין, 

 לאחד שצוותולכל תנאי הוקצה טווח דומה של תלמידים אולם תלמידים  כימזכיר  אניבאופן מסוים. 

. תוצאה ריםהאח לשניים שצוותומהתנאים הפגינו ביצועים שונים באופן מובהק סטטיסטית מאילו 

, שונהבאופן לידי ביטוי  בנוגע לנושא הזמן וזמן שחלף באהתלמידים ההבנתם של זו מרמזת כי 

 השעון הספציפי שהיה זמין להם.קשור לתכונות המיוחדות של ה

היו באופן  –בלתי תלויים המחוגים ה בעלהשעון  – Bבאופן כללי, תשובות נכונות עבור תנאי 

רית מכך אפשהמסקנה המשמעותי שכיחות פחות מאשר עבור שני התנאים האחרים. למרות ש

גבוה יותר לתמיכה בהצלחה במשימות  ים כלים בעלי סיכוימידלהיא שעדיף שהוראה תספק לת

)למשל, שעון אנלוגי עם מחוגים מחוברים וסימון דיגיטלי( מסקנה כזו תפשט יתר על המידה  הכאל

ילדים הפגינו מיומנות במוסכמות ההתנאים,  בכל אחד משלושת. אלה את המשמעות של תוצאות 

השעון. אולם, משות מסביב חבציון של המרות מספריות וספירה  החברתיות הקשורות לנקודות

הצלחתם של מידת ייתכן, שבוטאו באופן שונה בין כלי לכלי. קשרים בין יחידות השעות והדקות 

(, או הכרות עם Aלתכונות החומריות של מחוגים מחוברים )תנאי  הקשורבראיונות  תלמידיםה

פול ביחידות התפיסה שלהם  בנוגע לטי ולא(, Cהדיגיטלית )תנאי  מספרים שמאפשרת הכתיבה

פחות ככלי עזר  הואבמקום לטעון כי השעון האנלוגי בעל מחוגים בלתי תלויים וקשרים בין יחידות. 

יותר שהפגינו הילדים בשימוש בו, תוצאות  הנמוכיםעל בסיס הביצועים בהסתמך  מתאים להוראה,

לי למעשה עושים עבור התלמידים חלק אילו עשויות להעיד כי מחוגים מחוברים וסימון דיגיט

וזהו ההסבר לכך שמשתתפי המחקר שנעזרו  מהעבודה המתמטית הקשורה לקשרים בין יחידות

 .בהם ענו נכונה על מספר גדול יותר של משימות

 מצביעים על אתגרים שילדים חווים בהקשר של זמןשהוצגו בפירוט במאמר שלושת המקרים 

הקשר בין שעות ודקות. יחד, המקרים  עם מתמודדיםכיצד תלמידים בכל תנאי ממחישים במיוחד ו

גם  –משרתים אותנו בכך שהם מספקים אוסף נתונים תיאוריים עשיר בנוגע לאופן שבו תלמידים 

שקילות המספרית של שעות ודקות אולם נעזרים ב –שלב הלימוד הרלוונטי כאשר עברו כבר את 

 למידעאתייחס תחילה   מתמטיות של שקילות כזו בפתרון בעיות.ם את ההשלכות המייישאינם מ

כיצד כל אחד משולשת התנאים  אתארכן מכל תנאי בנוגע להצלחות התלמידים. לאחר  חשףש

 .שחווים תלמידים אתגריםמידע בנוגע ל סיפק
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כל אחד משלושת התלמידים שנחקרו בשלושת המקרים הדגימו הבנה מדויקת כלשהי הקשורה 

לוגי נכדי לקבוע דקות בשעון הא חמשותבלזמן. בפרט, אני מציין שני רעיונות שונים: ספירה 

וגם בלייק  אסטרדקות. ראשית, גם  30, וחצי שעה עם דקות 60-השקילות של שעה אחת וו

, דבר המרמז כי הם הבינו כיצד להיעזר בתכונות השעון כדי לקבוע ותחמשב התייחסו לספירה 

אולם , חמשותבלא התייחסה לספירה אמנם קייסי קות בנקודות שונות בשעון. את מספר הד

אנלוגי. השעון התכונות הסימון הדיגיטלי לא הדגישו באופן בולט את ההיבט הזה כפי שהדגיש זאת 

דקות. למעשה, קייסי אף ביטאה  60-יטב בשקילות של שעה ושנית, נראה שהתלמידים מיומנים ה

תשובתה הלא נכונה "אני כל הזמן  במסגרתתחושה של תסכול במידה מסוימת כאשר הסבירה 

באופן דומה ,בלייק   דקות בשעה." 60, ויש 60שווה  30ד ועו 30-חוזרת על זה, אבל אני יודעת ש

דקות.  30-ללא קושי את ה"וחצי" בכרטיס ל םתרג אסטרדקות" בעוד ש 30זה אמר כי "חצי שעה 

שימוש בשעון אנלוגי כדי לספור ב מיומנים 'תלמידים בכיתה דש מצביעים על כךשלושת המקרים 

קשורות מיומנויות השתי ומדגימים הבנה של שקילות בין שעות ודקות. באופן מעניין,  ,חמשותב

 במיקום של כל אחד ממחוגיו. ילשימוש בשעון, אולם אינן מיוצגות בו באופן שתלו

עלולים להיות זקוקים לתמיכה נוספת כדי להבין כיצד  תלמידיםשבו בזמן, המקרים גם מדגימים 

ביטא חשיבה , פתרון הבעיות של התלמידים לא בפרטיחידות השעות והדקות קשורות זו לזו. 

מקרה תואר ית המקובלת. בכל חקר מספרהכיפלי שעומד בבסיס השקילות ה ליחס הקשורה

( אמור NGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010לפי הסטנדרטים ) אשר 'תלמיד כיתה ד

טרם סיים את כיתה ג. ואולם, ללא תלות בתנאי המחקר, כל בהיה כבר לשלוט היטב בנושא הזמן 

 .דקותלשעות ול תוך התייחסות נפרדתפתר בעיות  יםתלמידאחד מה

כלל שימוש בשעון אנלוגי עם מחוגים מחוברים. תכונות שעון זה, יצרו תנאים שחשפו את  Aתנאי 

הוביל לפרשנות שגויה  ושלבפירוש מחוג השעות. חוק הדיוק  'לדייק'גורס כי יש ה אסטרהחוק של 

מיקום מחוג השעות היה שלא שיקפה את מיקומם של מחוגי השעות והדקות. גם אם  7:00של 

קרובה  שהשעון מורהשהשעה  גורריםשלם -יחסי החלקיהרי , אסטר שפירש, כפי 7' 'מעט לפניאכן 

של אחיד כמיכל  7-ל 6התייחס למרווח בין  אסטר(. 6:59שעה שש )למשל המאד לסופה של 

השעה כולה, וככל הנראה באופן בלתי תלוי מכך, פירש את מיקום מחוג הדקות. למרות שהמיקום 

להיות מאתגר בשעון כה קטן, בעיקר בהתחשב בגודל הגדול של  המדויק של מחוג השעות עלול

 אסטרהיקף השעון המתאימים לכל ספרה, הפרשנות של  עלהקטנים יותר  צייניםכל ספרה והמ

 לקשר ביניהן.נראה לעין טיפלה בשעות ובדקות ללא ניסיון 
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כלל שימוש בסוג שונה של שעון אנלוגי, שעון בעל מחוגים בלתי תלויים. בתנאי  Bבמקביל, תנאי 

משתמש יכול לשלוט במדויק במיקום של שני המחוגים. בלייק השתמש בשעון זה ובפתרון הזה, 

". אולם, הוא מיקם את מחוגי השעון כך 8:30משימת המיקוד אמר מילולית את התשובה הנכונה "

. בהתבסס על הקשר בין שעות ודקות, סידור מחוגים 8ק אל הספרה שמחוג השעות פנה בדיו

התכונות החומריות של בהמשך, ספציפי זה איננו אפשרי באופן שבו השעון הסטנדרטי מציג זמן. 

 םולקיו השעון אפשרו לבלייק להתייחס ואפילו לבנות תאוריה מתפתחת בנוגע להתנהגות השעון 

השעות  מחוגדקות: -שעותהיחסי  את נכונה ביטאה לאעדיין קשר בין מחוגיו, אולם תאוריה זו 

מצביע על ספרה ונשאר במקומו עד חלוף חצי שעה, ובנקודה זו המחוג נע לאמצע המרווח של 

אציין ה לקריאת שעון, ף כדי להבהיר מתי וכיצד תאוריה זו תקפסהשעה. על אף שנדרש מחקר נו

נראה כי תכונות השעון , לפיכךביטא את הרעיון הנ"ל. יין היחיד בתנאי זה שאובלייק לא היה המרכי 

  דקות.-קפת נכונה את יחסי השעותשאיננה מ אשר זו, תאוריהל ששאפשרו בנייה אלה היו 

גאומטרי משך זמן. תוך כדי פתרון  באופן ממחישכלל שימוש בסימון דיגיטלי שאיננו  C, תנאי סיוםל

הבעיות, קייסי התבססה על רמזים בתוך משך הזמן שחלף הנתון, במיוחד על ה"וחצי" כאינדיקציה 

". כאשר זמן ההתחלה היה שעה עגולה, טעות זו לא הייתה 30לכך שזמן הסיום אמור לכלול "

חצית שעה, הפתרון של מ כללבולטת ולמעשה הובילה לתשובה נכונה. אולם כאשר זמן ההתחלה 

רמז על הבנה חלקית של זמן בהקשר של האופן שבו  – 6:30ועוד שעה וחצי הוא  5:30-ש –קייסי 

שמה מגוון רעיונות בנוגע יכי היא י יםשל קייסי מרמז כלל ביצועיהדקות ושעות קשורות זו לזו.  

 מעידות כי קייסי של ות השגויותהתשובאולם, לזמן אשר לעתים קרובות הובילו לתשובה נכונה. 

אשר בסתירה עם הקשר המתמטי בין היחידות, סתירה  הת פתרון בעיות שהייתיישמה אסטרטגי

 . הבחינה בה קייסיש לא נראה

ה כי התלמידים עושים אמעידים כי, למרות שנרשפורטו לעיל ממצאים הבהתבסס על נתונים אילו, 

מסביב  חמשותבספירה כמו גם  1ות ושעה דק 60שימוש במוסכמות  חברתיות כגון השקילות בין 

 דקות מאתגר הרבה יותר.הלשעון, הקשר הכיפלי בין יחידות השעות ו

 השלכות

ן תלמידים פתרו את הבעיות, כולל שלושת חקרי המקרה התיאוריים, חושפים ההדרכים השונות ב

נתקלים בהם בעת חשיבה לרוחב יחידות הזמן. אולם,  תלמידיםשאתגרים כמו גם  ,הצלחות

ם אנו תופסים את המטרה הסופית א מהותייםלא  להיחשבחקרי המקרה עשויים  חשפושהאתגרים 
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הבנת נחת יסוד במחקר זה, אני טוען כי כהלעומת זאת,  ."נושא הזמן כ"קריאת שעוןשל הוראת 

 רחבה הרבה יותר מפרוצדורות לקריאת שעוןדקות היא -יחסי שעותהבנה של הזמן שכוללת נושא 

, תאורטיות. תחת עדשה זו, אני דן בהשלכות וראויה להוות המטרה הסופית של הוראת הנושא

 וראה.  הלימוד והתכנית והשלכות עבור 

 . ות תאורטיותכלהש

תרבותית כדי למצב את ההבנה המתמטית של -עיצוב המחקר הנוכחי נשען על הגישה הסוציו

 יוםחיי הנפוצים הן ב עשוונ שסופקו להםבאופן שלא ניתן להפרדה לכלים קשורה אשר  תלמידים

רה חקירה יפשזו אהתייחסות (. Sfard, 2007, 2008; Vygotsky, 1978מצבים לימודיים )יום והן ב -

בהקשר של כלי  פותרים בעיות שכוללות זמן שחלף תלמידים  בושהאופן  על  אוריהיהמעוגנת בת

קשר בין שעות ודקות בהקשר בנוגע ל. כדי למקם את ההבנה המתמטית של ילדים להם עזר שניתן

רכיבים שילוב של הכולל צירי מספרים,  - הקשר מתמטי נוסףבהתחלה  אציגתאורתי גדול יותר, 

את  לאחר מכן, אציג לוגי.מבנה של השעון האנבאופן דומה לשילוב המאפיין  ייםמספרגאומטריים ו

 עם הוראה ולמידה של נושא הזמן. ,זמנייםהקשרים תחום ה ביןהחיתוך 

ההבנה של ילדים את תכונות ציר הזמן עשויה להכין אותם היטב להבנת מאפייני השעון האנלוגי. 

של  ידיסציפלינרכפי שהוזכר לעיל, השעון האנלוגי ממחיש משך זמן כאורך, ומתוך שכך טיפול 

יחידות ומרווחים על השעון הוא בהלימה עם זה של ציר המספרים. בעבודה קודמת, בחנתי כיצד 

 הגישה בה נקטו היתהיות של ציר המספרים וכיצד מספרילדים מפרשים תכונות גאומטריות ו

מפרשים  (. מצאתי כי ילדיםEarnest, 2015aבהלימה עם האופן בו פרשו גרפים של פונקציות )

. במילים אחרות, ילדים אשר יישמו בעיות פתרון לצורךבאופן דומה  עם מבנים אחידיםייצוגים 

יים של ציר המספרים )דהיינו, יישמו עקרונות של מרווחי מספרטיפול המשלב רכיבים גאומטריים ו

ים שני גרפן נכוהשוו ת כך אם גם נטו לעשו יחידה גם כאשר ציר המספרים כלל חלוקות לא שוות(

גרפים של פונקציות.  ל, גם אם לא עברו הוראה ישירה קודמת עות עם קנה מידה שונהשל פונקצי

שהשתמשו בסימונים על גבי הציר כדי לספור מבלי לתאם זאת עם המרווחים  אלהלחילופין, 

קנה המידה הנתון בבסבירות גבוהה גם פרשו גרף של פונקציה באופן בלתי תלוי  ,הגאומטריים

עולים והסתמכו על המגמה של הקו במישור או ספירה של משבצות. ממצאים אילו  ,של הצירים

ידת אורך, המדגיש את האופן שבו ילדים מפתחים את היכולת לשלב דבקנה אחד עם מחקר על מ

(. הנתונים שהוצגו Barrett et al., 2012מרווחים, סימונים על גבי ציר, ומספרים על גבי כלי מדידה )
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נם דנים בשאלה האם ילדים מתייחסים לשעון אנלוגי כפי שהיו מתייחסים לציר אי הנ"לבמחקר 

 מספרים, מה שמצביע כי מחקר נוסף דרוש בתחום זה.

תאוריות הקשורות לפסיכולוגיה של  שילובהשלכה תאורטית נוספת מעידה על הצורך ב

שגיאות המתמטיות של זכרו ביההתפתחותית כדי לפתח תאוריה קוהרנטית להבנת מושג הזמן. 

-, לא לפני כן, ו6:00הוא חצי שעה אחרי  6:30 סי בהקשר של זיהוי זמן וזמן שחלף:וקיי אסטר

להוביל לשני זמני סיום שונים.  אמורשעות(  1.5או  1ועוד שני משכי זמן שונים )שעה  5:30

. של קשרים זמניים , ובאופן רחב יותר מתקשרים להבנהיוקייס אסטראלו לא הועלו על ידי  שיקולים

מחקר בנוגע לקשרים זמניים )למשל  לשלבית של מחקר זה היא שיש טאוריהשלכה תלפיכך, 

Fivush & Mandler, 1985; Harner, 1982; Levin, 1989; Piaget, 1969; Richards, 1982 כגון ,)

להתקדם לעבר כדי  ,זמן ביחידות סטנדרטיותהתייחסות לפיתוח רעיונות של עבר, הווה ועתיד, עם 

תאוריה ממצה של התפתחות קונספטואלית של נושא הזמן ביחידות סטנדרטיות. למרות שמחקר 

בפסיכולוגיה התפתחותית הצביע על אתגרים שילדים חווים בבידוד מימד הזמן מגורמים בולטים 

כללי  (, מיקוד דומה חסר באופןKamii & Russell, 2010; Richards, 1982אחרים, בעיקר מרחביים )

לא  רעיונות של קשרים זמניים מחקר הנוכחי,בתייחסויות לנושא הזמן ביחידות סטנדרטיות. המה

כמשאבים לפירוש רמת הסבירות של תשובות, למרות שהשאלה האם רעיונות אילו היו לא  נתפסו

 Russell -ו Kamiiנותרה ללא מענה. כחיזוק למסקנות של  ,או זמינים אם כי לא בשימוש ,זמינים

(, אני טוען כי כיתות מוקדמות בבית ספר יסודי עלולות להיות מוקדמות מדי עבור תלמידים 2012)

להיאבק עם תיאום יחידות בשעון אנלוגי, מכיוון שמחקר על התפתחות של קשרים זמניים מעיד 

על כך שילדים בגיל זה טרם מבודדים זמן כמידה נפרדת מתכונות ויזואליות ומוחשיות של מאורע, 

 י. זאו מיקום פי אורךון גכ

, בלייק וקייסי אסטר –. לטענתי, תלמידי שלושת חקרי המקרה תכנית לימוד והשלכות הוראתיות

אילו תפיסות הזמן שלהם היו מושרשות  ,טוב יותר לחשיבה על זמן וזמן שחלף ערוכיםהיו  –

והוראה דקות. אני מעלה כאן השלכות עבור תכנית לימוד -יותר של קשרי שעות בהבנה מבוססת

 .שיקדמו זאת

טליים כה נפוצים, על המטרות ההוראתיות לנוע מעבר לקריאת זמן בשעון. יבגלל ששעונים דיג

במחשבון לא משקף הבנה של מספרים של המשתמש, קריאה מיומנת בדיוק כשם ששימוש מיומן 

שקפת הבנה של נושא הזמן. לצורך אחידות בין כיתות, אני טוען שעל הטיפול של שעון איננה מ

את הסיבות ללימוד זמן בהקשר מתמטי רחב יותר של כיתות ההוראתי שלנו בנושא הזמן למצב 

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Journal for Research in Mathematics Education, copyright © 2017 

By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  

NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

 ymath.haifa.ac.ilמרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי                                                             

40 

 

התכונות הגאומטריות והמספריות של שעון אנלוגי ההסתכלות הרחבה הזו תוכל לאפשר שב. "י-'א

ל ילדים הכרוכה בייצוגים גאומטריים נוספים של כמויות, כולל גרפים בעבודה עתידית ש יסייעו גם

צללים לאורך שינוי בשל פונקציות או כל מודל מדעי אחר שמכיל התקדמות בזמן )למשל, הסבר ל

  (. יממה

אם הכלים בהם אנו משתמשים בבית הספר עבור זמן מתווכים פתרון בעיות בדרכים שונות, עלינו 

ים בהם אנו משתמשים בהוראה ומדוע, מתי ואיך אנו מציגים אותם. במילים לחשוב היטב על הכל

מתקשר לזמן שחלף והיחס בין  הדבראחרות, כיצד אנו נשענים על שעונים בהוראה ובאיזה אופן 

וספרות מקצועית מספקים דוגמאות כיצד ניתן לעשות שימוש בפני השעון  יםשעות ודקות? מחקר

 ,Chick, Tierney נושא השברים )ראו את בהבנה של ילדים  שיתמוך האנלוגי כשטח שמהווה מודל 

& Storeygard, 2007 ראו  5-ה( או כיישום של כפולות(Hatfield, Edwards, Bitter, & Morrow, 

לכך (. למרות ששעון עשוי להיות כלי יעיל לפיתוח רעיונות אילו, עלינו להיות מודעים 2000

 אמנם לקדם רעיונות מסוימים, אם כי לא בהכרח יתמכו עלוליםבמסגרת הוראה  שימושים אילוש

למרות כלומר, דקות. -בפיתוח רעיונות מתמטיים הקשורים לזמן שחלף או יחסים של שעות

 ,זהכשמתאפשרים בעזרתם תהליכי חקירה מעניינים של רעיונות מתמטיים, השימוש בשעון באופן 

 יחידות שמיוצגות בשעון.הבין  פלייהקשר הכמלהמחיש ולהדגיש את רחוק 

של משך זמן. מוכרות חוויות עם רעיונות הקשורים לנושא הזמן בין למידה על  שלביש לבנוסף, 

אך גם אמר שחצי שעה מאוחר  6:30-כ, אשר פרש תחילה את הזמן אסטרחשבו על המקרה של 

לרעיון שעל  חווה קונפליקט כלשהו בנוגע אסטר. במקרה זה, לא נראה כי 6:00יותר תהיה השעה 

, בדיוק כפי שקייסי לא נראתה מוטרדת בנוגע 6:30-מאוחר בחצי שעה מ 6:00, ותשובתפי 

ללא הוראה של זמן  .6:30-שניהם הובילו ל שעה וחציאו אחת ועוד שעה  5:30 -לתשובתה ש

תלמידים כמו ם לי, עלול להיות חוסר בכלים קונספטואליןשמעוגנת בחוויה ומדידה של משכי זמ

. כשם שלא נצפה אלהך את הסבירות של תשובות כדוגמת ירלהע שיאפשרו להםוקייסי  אסטר

ילדים יפתחו הבנה מעמיקה של אורך בלי הדגשה והתנסות בתכונה זו של עצם, הרי זה בסתירה ש

לתאוריות של התפתחות קוגניטיבית לצפות כי ילדים יפתחו הבנה מעמיקה של נושא הזמן מבלי 

בניגוד לאורך זמן איננו יום שזמן מודד. -יוםהחיי בדגש על מצבים  במן, זאת במשכי ז להמחיש

 להדגיש עובדה זו ולהתייחס אליה.  יש חשיבות מיוחדת לכן  ,יחידה מוחשית

נושא  הוראתשילוב של  מעודדים ה, ממצאי מחקר זהלימודיםכנית ותל מבחינת השלכות בנוגע

 , אשר תתפרש"מדידה"נושאים הקשורים למספר הוראת במסגרת סדרה רחבה יותר של זמן ה
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הוראה מכוונים אופני הו תוכנית הלימודים, לעת עתהכיתות בית הספר היסודי. כלל לאורך 

ג, ולאחר מכן שטח ונפח בכיתות גבוהות -אורכים  לאורך כיתות אהנושא להתמודד עם  תלמידים

 ;Lehrer, 2003; NGA Center for Best Practices & CCSSO, 2010יותר בבית הספר היסודי )

Sarama & Clements, 2009; Sarama, Clements, Barrett, Van Dine, & McDonel, 2011 .)

להיות מן יכול למרות שישנו צורך במחקר נוסף, תוצאות מחקר זה מרמזות כי חקר מדידת הז

 דרשים לשלבנשבה ילדים  'ים, בפרט אחרי כיתה גאחרי עבודה עם אורכ משולב בתכנית הלימוד

מדידת  סגרת למידת הנושאבמ ,יחידה-ונקודות ציון עם רעיונות מבוססירווחים הבנה בנוגע למ

הזמן  יהנוכחי של נושא מיקומם קוראות תיגר על אלה(. השלכות Barrett et al., 2012אורכים )

 'בכיתה ב ייתכן כי תלמידים, למרות שדוגמהל . 'ג-'של כיתות א תכנית הלימוד העדכניתוהאורך ב

גים התרבותיים של עמידה בלוח זמנים בסימון דיגיטלי או מוסכמות והיכולים להתמודד עם הנ

הצהריים, כיתות גבוהות יותר בבית הספר היסודי  הקשורות לאירועים של לפני או אחרחברתיות 

 התמודדות עםלמיקום ב "י-'סדרת הלימוד של כיתות א בתוךיכולות להיות מקום מתאים יותר 

הוראה, יכולים הו ים, עם תמיכתם של תכנית הלימודתלמידים דקות. בכך,-משכי זמן ויחסי שעות

שלם של שברים. הבנת הזמן והיחידות -לשלב רעיונות מתפתחים בנוגע לזמן עם יחסי החלקי

גם בהמשך לימודיהם, מרכזי  יכמשאב אינטלקטואל תלמידיםתוכלנה לשמש , שמקובלות לתיאורו

 סביבם. שתופעות בעולם  חקירת רתכמו גם במסג
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 מגבלות

עם הישגים  'כיתה ד ימקרה שיקפו תלמידהאני מציין שלוש מגבלות למחקר הנוכחי. ראשית, חקרי 

תאמו את המתודולוגיה ההוליסטית של חקרי מקרה מרובים שמאמצים לבחירתם ממוצעים, לאור ה

(Yin, 2009 עם זאת, ניתוח הנתונים שתואר לעיל לא .)עד כמה נרחבים היו כלל דיווח בנוגע ל

צריך  נוסף, וניתוח יתר משתתפי המחקר, בלייק וקייסי, בקרב אסטרטאו יהרעיונות הספציפיים שב

 עד כמה מייצגים היו רעיונות ספציפיים אילו.  לבחוןלהיעשות כדי 

פול בנושא ל משכי זמן. לעתים קרובות מדי, טיש לא כלל התייחסות לחוויהשנית, עיצוב המחקר 

מחוויות של הנושא מבודד את המערכת הייצוגית הוא הזמן בהוראה מנותק ממשכי זמן, ולכן 

למדוד. המחקר הנוכחי איננו יוצא מכלל זה: למרות  נועדה היאיומיומיות בעולם האמיתי אותן 

שהוצגו לתלמידים בעיות הקשורות לזמן שחלף, החוויה של משך הזמן לא הייתה רכיב בעיצוב 

המחקר. מסיבה זו, יש לפרש את הממצאים שדווחו לעיל בהקשר של סימון וכלים אולם ללא חווית 

 סטופרים(.  משך הזמן )ובהיעדר כלי מדידת זמנים אחרים כגון

 מנהגיישנם  בארה"בשבדיוק כשם והרי, שלישית, המחקר הנוכחי לא דן בתפקיד התרבות והשפה. 

 quarter)למשל, רבע אחרי שמונה: " שחלף ביחס לשעה עגולהמסוים לזמן מילולית  התייחסות

past 8 10: "8אחרי  10יחידות השעות והדקות יחד )למשל בשימוש לשעה ביום על ידי "( או past 

 ,Burny, Valckeעולם כוללות דרכים מגוונות להתייחס ולחשוב על זמן )ראו שונות בשפות  ,"(8

Desoete, & Van Luit, 2013; Lakoff & Núñez, 2000 באופן אידיאלי, מחקר עתידי יהפוך .)

 קשורים להתפתחותאלה כך שניתן יהיה לבחון כיצד לאופרטיבי את תפקיד השפה והתרבות 

 למתמטיקה של נושא הזמן. בנוגע תקוגניטיביה

 

 הערות מסכמות

והיה  ,יסודיהספר הבבית  הראשונותלכיתות  תכנית הלימודיםרכיב מרכזי של מ מהווהזמן נושא ה

 (.NCTM, 1989לפחות מאז שאוסף הסטנדרטים של תכנית הלימוד הוצג לראשונה )כזה לאורך זמן 

מוסכמות פרוצדורליות התואמים רעיונות לשיוחסה בעיקר חשיבות הסיבה לכך היא ייתכן כי 

החשיבות ואולם, מן והקשרים ביניהן. מתמטיקה של יחידות זולא ל, הנוגעות לנושא הזמן וחברתיות

בנת נושא הזמן לא מתחילה ונגמרת ביכולת לקרוא שעון או לעקוב אחר לוח זמנים יומי. של ה
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זיהוי להוראתיות להתקדם מעבר המטרות היום על -וםמשום ששעונים דיגיטליים נפוצים בחיי הי

שיכולים לעשות זאת עבורנו  רבים מכשירים בעיקר מאחר שישנםהשעה המוצגת בשעון בלבד; 

לשרת הבנה של תפקיד  הצריכרעיונות הקשורים לזמן את הבקלות. במקום זאת, חקירה של ילדים 

 על מחקר עתידי לאסוף הוכחות בנוגעלפיכך, . - STEMת בתחומי הייחידות הזמן בחקירה מדע

באופן פרודוקטיבי במתמטיקה של לעסוק חקר שמעודדות תלמידים -הוראה מבוססות לשיטות

גישה לרעיונות מתמטיים מדעיים חזקים הנסמכים על  הזמן לספקנושא תוכל הוראת הזמן. בכך, 

 זמן.נושא המודל קונספטואלי קוהרנטי של 

 

 

 רשימת מקורות
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