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מריםבןיהודה,מכללתביתברל
כדילתאראתמאפייניהתלמידכלומדוכפותרבעיות,
עלינולעקובאחרהמאפייניםהחוזריםעלעצמםבשיח
שלו,ועלפיהםלקבועאתפרופילהשיחהחשבונישל
אותותלמיד.
הכלי הדיאגנוסטי אותו אנו מציגים במאמר זה נבנה
במסגרתמחקרשביצענו)בן#יהודה(2003,עלקבוצה
שלתלמידים)14תלמידיםמכיתהז'ו2#מכיתהיא(.הכלי
הדיאגנוסטיכוללמרכיבישיחופירוטשלמאפייניםוהוא
מאפשרלבנותפרופילשיחייחודילכלתלמיד,ולזהותאת
הגורמיםהאחראייםלכךשתלמידיםרביםאינםמצליחים
בחשבוןואילואחריםמצליחים.
מערךהמחקרשבנינוהתמקדבניתוחשיחמתמטישניהלו
המשתתפיםבקבוצותהמחקר.הנבדקיםשהוערכועלידי
מוריהםועל#פיציוניהישגכבעליהישגיםשוניםבתחום
המתמטיקה:מצליחים,מתקשיםאובינוניים,התבקשו
לדברבקולולהסביראתמהשהםעושיםתוךכדיפתרון
בעיות.תיעדנווניתחנוהקלטותשלשעותרבותשלשיחות
עםהתלמידים,כדילגלותדפוסיםחוזריםהיכוליםלהצביע
עלמאפייניהשיחשלהם.קיבצנוהיגדיםבעליתוכןכללי
דומה,וגיבשנואתהמאפייניםהמרכיביםאתהשיחשל
כלתלמיד.תיעודהתצפיתוהריאיוןבמצלמהובהקלטה
באודיו,אפשרוקבלתנתוניםמסוגיםשונים,כמו,הבעות
פניםופרטיםאודותהתנהגויותבלתימילוליותאחרות.
בסופושלהתהליךתיארנופרופילשיח)קראנולופש"ח
פרופילשלשיחחשבונישלתלמיד(המציגבאופן
מפורט את כל מאפייני השיח הייחודיים לכל פותר.
נפרטאתמרכיביהפרופילשגיבשנוואתמאפייניו)ראוגם
סכמההמוצגתבתרשים(1
.1דרכיניהולהתקשורת:מידתהשטףבשיח,המידה
בההמבעיםקשוריםזהבזהויוצריםשיחאינטגרטיבי
ורציףהמביערעיוןמאורגן.
.2דרכיתיווךמועדפות:הדרךבהמשתמשהפותר
במספריםכאשרהואפועלבהם.האםהואמשתמש

שיח,תקשורתוהסברהמתבצעיםתוךכדי
השתתפותהלומדבפעילותמתמטיתנחשבים
כיום כאמצעי הוראה חשובים המקדמים
למידהבביתהספר.
בסטנדרטים ללימוד המתמטיקה מודגש
ש"היכולתלקרוא,לכתוב,לחשובולתקשר
אודות בעיה יעמיקו את ההבנה של
המתמטיקה"  ). (NCTM 2000 p.194
לדעת החוקרים תלמידים ש"מדברים
מתמטיקה"בוניםומשכלליםאתהחשיבה
שלהםומשפריםאתהישגיהם(Chinn, 1992
).(Mercer & Edwards, 1987יכולתזו
קשורהלכלמקצועותהלימודולחייםבכלל
ולארקלמתמטיקה.

במאמרזהאנומציגיםאתהשיחהמתמטילארקכאמצעי
לשיפורהלמידה,אלאגםככליהמאפשרהערכהותיאור
שלתהליכיהחשיבהוהלמידהשלהתלמידים,וכבסיס
לבנייתתכניתהתערבותהמותאמתלצורכיהם.הרעיוןהוא
שתלמידהמשתתףבשיחמתמטי,מסביר,מתארומנמק
אתדרךהפתרוןשלו,מאפשרלמורהלאתראתיכולותיו
וידיעותיווחושףבפניואתהקשייםבהםהואנתקל.על
בסיסהמידעהמתקבלמניתוחהשיחיכולהמורהלבנות
לתלמידתכניתהוראההמותאמתלנתיבהייחודילאותו
תלמיד)(Sfard, 2001, 1999 ; Ben-Yehuda Et al, 2003
בנייתפרופילחשבונישל
התלמיד בדרך של שיח
הנחתהיסודהמנחהאתחוקריהשיחהיאשבשיחשמבצע
אדםניתןלאתרמאפייניםחוזריםוקבועיםהמיוחדיםלאותו
אדםבלבד) .(Cazden,1988 ; Sfard 1999, 2001ולכן,
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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במספריםכעצמיםבעליתכונות#במקרהזהנאמרשהוא
משתמשבתיווךמעוצם,אוכסמליםבלבדופועלבהם
בעזרתרצףשלהיגדיםוכלליםשנלמדו)נוהליחישוב(.
במקרהזהנאמרשנעשהשימושבמספריםבעזרתתיווך
סינטקטי.לעיתיםמשתמשיםהפותריםבתיווךקונקרטי:
בעצמיםפיזייםממש,בדימוישלעצמיםאוברישוםחזותי
שלסימניםוסמלים.כאשרהפותרמשנהאתהאופןבו
הואמשתמשבמספריםכדילייעלאתהחישוב,אנונאמר
שהשיחשלוגמיש.
.3פיקוחעצמיבשיח:המאמציםשמבצעהדוברכדי
לבקראתהשיחולשלוטבטעויותשלו.אנובוחניםאת
המידהבהישאמירותהמעידותעלכךשהפותרעוצר
בעקבותטעות,חוזרומבקראתהמהלכיםשלוומתקן
אותם.

דרכיניהולהתקשורת:
נגישותלשיח#מוכנותלשוחח
שטף#זרימתהשיח
קישוריות#רצףואינטגרטיביותביןמבעים
רמתשיח#שיחעלהאובייקטאוברמת#על
שאינהקשורהלו

.4שגרותשיח:מערכותהכלליםהמשפיעותעלההחלטות
שמבצעהפותר.התייחסנולשתימערכותמרכזיותשל
כללי#עלהמשפיעותהעלהביצועשלהתלמיד,כפישבאו
לידיביטויבשיחשלהתלמידכאשרהואמבצעחישוב,
מנמק,אומדתוצאתחישובומגיבלמשימותחשבוניותלא
שגרתיות:מערכתכללי#העלהמופעלת#הגלויה,שבה
ניתןלצפותכאשרהדוברמסבירומנמקאתדרךהפעולה
שלובשיח,ומערכתכללי#העלהסמויים,עליהניתןלהסיק
מתוךמהשהואאומר.מערכתכללי#העלהמוצהרת
מושפעתמניסיונושלהדוברבעבר,מהידעשלואודות
עצמו,מעמדותיובנושאיםשוניםומהאופןבוהואתופס
למידה.
.5הצגהעצמיתבשיח:האופןשבוהציגועצמםהדוברים
ומידת ההערכה שלהם את עצמם תוך כדי שיח.

דרכיתיווךמועדפות:
דרכיהתיווךהמועדפות)מעוצםאו
סינטקטי,קונקרטי(
גיווןבשימושבאופניתיווך
מעברביןאופניתיווךכדילהתייעל
מיומנותבשימושבאופניתיווךשנבחרו

שגרותשיח:
כללי#עלמופעליםומוצהריםהבאים
לידיביטויבעת:
חישובופתרוןבעיות,אומדן,הסבר,תרגום
פרשנותלמשימותלא שגרתיות

פקוחעצמיבשיח:
נטייהלטעות
בדיקה,חזרה,שחזורובקרה
תיקוןטעות
החלפתאופניתיווךכדילהתייעל

אופןההצגההעצמיתבשיח:
תדירותהמבעיםשלהתייחסותעצמיתבשיח
מבעיהערכהעצמית
מבעיתיאורעצמי

פרופילשיחשלתלמיד

התאמתתכניתהוראה
תרשים:1מרכיביפרופילהשיחהחשבונישלהתלמידומאפייניו
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דרכיתיווךמועדפות
רונןמשתמשבכללישיחנוקשיםובהיגדימורהאותםרכש
בשיחהבית#ספרי,מזיזסמליםואינומתייחסאלהמספר
כאובייקטבעלתכונותאוערך.נראהשלסמליהמספר
איןערךקבועעבורוולכןלאהייתהלובעיהלשנותאת
מיקומם)לדוגמה:בקטעשיח.(2במקרהזהנאמרשרונן
שוחחעלהמספרבעזרתמתווךסינטקטי)תרגוםשל
ביטוימספריאחדבאחרבעזרתרצףשלהיגדיםועלפי
כללים תחביריים מוכרים( וזאת למרות שלא שלט
באלגוריתםהמתאים.אולם,כאשרהתבקשלפתוראת
המשימהתוךשימושבכסף)מתווךעצמי#קונקרטי(,הוא
התייחסאלהסמליםכעצמיםבעלימבנהותכונותקבועות,
הפרידאתהמספרלמחובריווהתאיםלכלחלקכינוי.
כלומר,למרותשרונןהכיראתשתיצורותהתיווך)סינטקטי
ועצמי(הואבחרבדרךבההואאינומיומןולאקישרבין
שתיצורותהתיווך,ביןהשיחהיומיומיוכלליהשיחהנלמדים
בביתהספר.
קטעשיח:2השיחשלרונןבעתפתרוןהתרגיל0.57+20.3:
)איור.(1רונןבחרלהציגאתהפתרוןבמאונךושינהאת
סדרהספרות)רשם3.20במקום"(20.3כיהנקודהצריכה
להיותמתחתלנקודה".

המסרהמרכזישעלהמתוךהמחקרשערכנוהואשיש
הרבהדרכיםהמובילותאתהפותרלהצלחהאולכישלון
בפתרוןהבעיה,ואיןכמעטשניפותרים,ביןשהםמגיעים
לפתרוןנכוןאולפתרוןשאינונכון,שמאפייניהשיחשלהם
זהים)בן#יהודה.(2003,לכלתלמידניתןלבנותהרכבשל
מספרמאפיינישיחהקשוריםזהבזה,והםאלוהקובעים
אם התלמיד יגיע להצלחה או לכישלון בפתרון בעיות
במתמטיקה .משמעות הדברים היא שגם לתלמידים
מתקשיםישמאפיינישיחהיכוליםלהביאאותםלהצלחה.
עלבסיסמאפייניםאלהישלבנותאתהנתיבהאישישלהם
להצלחה.
נדגיםאתאופןבנייתפרופילהשיחשלתלמידעל#ידי
הצגתהמקרהשלרונן,תלמידשסייםלאמכבראתבית
הספרהיסודיועברללמודבכיתהזבחטיבה.רונןהוגדר
על#ידימוריוכשייךלקבוצת'הבינוניים',אוכפישציינה
המורה":לאבולט,לאמצליחאבלגםלאנכשל"",הוא
משתדלומתרגלהרבהוישלופוטנציאל".לרונןהיוציונים
טוביםבכלמקצועותהלימודבביה"סהיסודיאךבמתמטיקה
התקשה.כברבהיותובכיתהגהצביעוהמוריםעלקושי
בביצועחישובים,והואהופנהלאבחוןשקבעשהואסובל
מלקותלמידהומהפרעתקשב.הומלץעלטיפולתרופתי
אךהטיפולהופסקאחריתקופהקצרה.
נתאראתפרופילהשיחהחשבוני)הפש"ח(שלרונןונדגים
אתהמאפייניםהשוניםבפרופילבעזרתקטעיםקצרים
מתוךהשיחשלו.
נדגיםאתדרךבנייתהפרופילעל#פימאפייניהשיחשגיבשנו
ושתוארולעיל.

פתוראתהתרגיל:

=0.57+20.3

דרכיניהולהתקשורת
השיחשלרונןלאהיהשוטףולאנשמעמקושר,אינטגרטיבי
וברור.ניתןלהבחיןבהשהיותרבותשלשקט)המסומנות
עלידינקודות(,בהתנתקויותואףבאיבודקשרעםהמשימה.
בשיחישהרבההסחותוחזרותהגורמותלחוסריציבות
וחוסרזרימהבשיח.
למעשה רונן התקשה להוביל קו מחשבה ברור
בשטףוברצף.
לדוגמה קטע שיח  ,1כשהיה עליו לחשב :8 x 7
רונן8:כפול7זה]8,[............כפול[............]8זה81
נכון?)עוצר(
רונן [............] :זה יוצא ] 8 .49 [............כפול .7
 8כפול  7זה חמישים ו ]) [............התנתקות(
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רונן:אז3נקודה.20כיהנקודהצריכהלהיותמתחת
לנקודה.
מראיינת:אה.אזבמקום20נקודה3אתהכותב3
נקודהעשרים?
רונן:כן.ככההמורהאמרה.עכשיו7ועוד0זה.7
5ועוד2זה.7ונקודה.ו0#ועוד3זה3.3נקודה.77
מראיינת:תןדוגמהבכסף.
רונן:היולי57אגורותונתנולי20שקליםו30#אגורות
וישלי20שקליםו60#אגורות.
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מראיינת:תסתכלעלהתרגילשרשמת,האםזהרשום
נכון?
רונן :כן ,כי נקודה צריכה להיות מתחת לנקודה.

הצורךואינהמקושרתלמשמעות,אךעםזאתהוארואה
אותה כמערכת נורמות נוקשה ומחייבת .לכן ,במעבר
ממערכתכלליםאחתלשנייההואמפרלחלוטיןאתכללי
השיחהמתמטיהמקובלים,כאשרהסמליםבתרגיללא
מסתדריםעםמערכתהכלליםהמוכרתלו,הואמשנה
אתהסדרשלהםכךשיתאימולצרכיו)כפישעשהבקטע(.

פיקוחעצמיבשיח
בשיחשלרונןמצאנוטעויותרבותושימושמועטמאוד
במהלכיפיקוחעלהשיח.בניתוחהממצאיםמצאנושהוא
לאהיהערלטעויות,כמעטשלאעצר,לאבדקולאחזר
כדילתקן)במחקרהואטעהב14#מתוך16המשימות
שביצע(.הואטעהבחישובבעלפה,בחישובבכתבוגם
כשפעלבעזרתמחשבון.רובהטעויותלאהיובשלחוסר
הבנהאוחוסרידיעהאלאבשלניהוללאנכוןשלהשיח
ובעיקרבשלהעדרפיקוחעלהשיח.הואנהגלסייםאת
הפתרוןמבלילקחתאחריותלתוצרומבלילבדוק.כפי
שסיפרעלעצמובריאיוןהאישי":אנילבדגומרוזהוולא
בודק".עודהוסיף,שכשהואמגיעלתוצאהשגויה,הואאינו
מצליחלאתראתהטעותלבד,אלאפונהלאמולעזרה
והיאמוצאתעבורואתהטעות.

הצגהעצמיתבשיח
רונןתיאראתעצמוכ"תלמידבסדר,אבלזהלאנראהלי
שאניאצליחבמתמטיקה".חשובלוליצורתדמיתשלמי
שאיןלוקושי,אךנראהשמתחתלפניהשטחהואחש
חוסרבטחוןעצמיוחוסרשליטה.הואמרגישדאגהרבה
לכךשיגלושהואאינויודעומסיבהזו,אולי,הואהסתיר
בכףידואתהחישובבכתבואףביקש,בקטעיםמסוימים,
שלאנקליט.הואסיפרשהואלאמוצאלבדטעויות":נגיד
שישלישיעוריביתוישליטעויות,אמאאומרתלילתקן",
והוסיףשהואצריךשיצביעולועלהטעותכיהואלאמוצא
אותהלבד.הואמכירבחשיבותהמתמטיקהלעתידוואומר:
"רקמישמצליחבמתמטיקהימצאעבודהטובה".לדבריו:
"מתמטיקהזהלחשבהרבה"ולכןהואמוכןלהשקיעולשנן
אתהחומר.

שגרותשיח
רונןהיהממוקדיתרעלהמידהבהיגדי#מורה)כגון":כי
הנקודהצריכהלהיותמתחתלנקודה"(,מבלילבחוןאת
המספריםואפשרויותנוספותלחישוב.האמירותשלוהצביעו
עלדפוסחשיבהנוקשהוהשפיעועלהאופןבוהסתכלעל
המספרים.מערכתהכלליםבההשתמשמעידהעלהרגשת
חוסרוודאותוהיעדרשליטהאשרגרמהלניתוקביןהסמל
המילוליוהגרפיואי#מתןמשמעותלסמלים,במיוחדבמטלות
לאשגרתיות.לדוגמה:כשהתבקשרונןלרשוםמשפטשבו
מופיעהמספר3.57אמר"אנילאיודע"ואףהוסיף":אף
פעםלאראיתישמספרכזהמופיעככה".לאחרשהמראיינת
הזכירהלואתנושאהכסףאמרמיד":ישלי3שקל
ו75#אגורות".
רונןלאהצליחלהגיבלמשימהמאחרולאהיולוכללים
ברוריםומוכניםלתרגוםהמטלהמהייצוגהמילולילייצוג
הגרפי.הואלאידעלתרגםמצביםממערכתכללי#העל
היומיומיתהנהוגהבמפגשעםמספריםבחיייומיום,למערכת
כללי#העלהביתספרית#אותהמשנניםולומדיםבכיתה.
שתיצורותהשיחמנותקותלחלוטיןעבורו,והואלאתופס
אותןכמביעותאתאותורעיוןמתמטי)כפישראינוגם
בקטעשיח.(2השיחשלרונןמונחהעל#ידימערכת
נוקשהשלכללי#העלהביתספריים,שאינהברורהלודי
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לסיכום
האופןבורונןהציגאתעצמותוךכדישיחחשףבפנינו
אתהמנגנוניםהמניעיםאתדרכיהפעולהואופןהחשיבה
שלו.רונןתיאראתעצמוכ"בסדר"אךהתגלהלנוכמי
שמתקשהמאודלנהלשיחבעתחישובולהביערעיון
באופןברור.נוכללראותאתהסיבההעיקריתלקושישל
רונןכנעוצהבהתייחסותשלולכללי#העלבשיח,ובתפיסה
שלואתמקומםשלכללי#העלבניהולהשיחהמתמטי.
עבור רונן כללי#העל הנלמדים בבית הספר ,דהיינו,
פרוצדורותהחישוב,קובעיםאתדרךהפעולהואיןלוכל
אפשרותשליטהבהם,ולכןאיןכלטעםלנסותולחפש
משמעותבהם.הוארואהאתהתפקידשלהםכמוגבל
לפעילותעצמה,לכןהואאינומחפשבהםהקשר,רמזים
אותכונות.הואפעלעל#פימערכתכללי#עלהמוכרתלו
מהשיח'האורייני'בביתהספרוהואקיבלמערכתזוכקובעת
אתדרךהחישוב)חזרואמר":צריךלחשב"",צריךלעשות
כפל",אךלאידעלהסבירמדוע(.כאשרהכלללאהתאים,
הואלאהיססלעוותאתהסמלים,ובלבדשלאלשנותאת
הכלל.מאחרומערכתכלליהשיחהבית#ספריהיאזו
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הנראיתבעיניוכיחידההקובעתאתדרךהפעולה,הואלא
השתמשבשיחיומיומיובמצביםבמציאותכמתווכיםלשיח
)לדוגמהבכסף(.
רונןהתאמץמאודלהיראותכמישמצליחכדישהסביבה
לאתגלהאתהקשייםשלו,ביןהשארמאחרוחשובלו
לממשאתהציפיותשלהוריוממנו)"שאניאצליחואביא
ציוניםטובים"(ומאחרוהואתופסאתהמתמטיקהכתנאי
להצלחהבעתיד.ייתכןשאחתהסיבותלמצבשנוצרקשורה
בכךשרונןמעריךאתהמתמטיקהכמקצועיוקרתי,ככרטיס
כניסהלחברה,ולכןהואעושהניסיונותלייצרתדמיתשל
מישמצליחלהתמודדעםהקשייםשלו)כי"רקמישיצליח
במתמטיקהימצאעבודהטובה"(.
רונןניסהלהתגברעלקשייועל#ידיתרגולרבושינוןשל
כללי#העלשנלמדובביתהספר,והתנתקמהיכולתלהסתכל
עלהמספרבשיחהיומיומי.הדברניכרבתוצר,הואלא
היהמיומןבשיחמתמטי,הואלאידעלהסביראתהתופעות
אותןראה,ולהתמודדעםסוגישיחשוניםובמצביםשונים.

שכןפרופילהשיחשלומורכבוקשורבחוסרמודעות
לתהליכיםשהואעובר.
רונןלמשל,מצהירשהוא"בסדר"וטועןשאיןלובעיה
בחשבון,מאחרשהוארואהבשיחהחישובי,הנערךעל#פי
כלליהשיחהנלמדיםבביתספר,מדדלהישג.לכןהוא
משקיעמאמץרבבשינוןוזכירה.
ישלהבהירלרונןשמדדזהאינוהמפתחהיחידלהצלחה,
ושישנןצורותשיחנוספותשעליולהיותמיומןבהן.עלינו
להביאלידיעתושמהשקובעאתהפעילותהמתמטיתזה
ניהולשיחעל#פיכללישיחגמישיםובאופןרציףואינטגרטיבי
עםמעבריםביןאופניתיווךשוניםמצורתשיחאחתלאחרת,
על#פיהצורךוכדילייעלאתהחישוב.לדוגמה:מעברמשיח
'אורייני'המתנהלעל#פיכלליםשנרכשובביתהספר)כגון
פרוצדורותלחישוב(,לשיחיומיומיהקשורבהבנהשל
סיטואציותחשבוניותמחיייוםיוםושימושבהםכדילבקר
ולייעלחישוב)לדוגמה:כסף(.לשםכךעליולהכירצורות
שיחשונותומתווכישיחשונים,עליוללמודדרכיהסבר
והנמקהשלהמהלכים,וללמודכיצדלמצואקשרבין
מערכתכללי#העלשנלמדובביתהספר,וביןהשיחהיומיומי.
צריךליידעאותושפעולותשיח,כגוןשימושבמתווכים
קונקרטיים,כגון,כסף,כמובשיחהיומיומי,מאפשריםלו
לקשרביןהשימושבפרוצדורהוביןראייתהתכונותהשונות
שלהמספרוהקשרשלולמציאות.במקבילישללמדאת
רונןכיצדלהיותמיומןבפרוצדורותבהםבחר,כדילשפר
אתהיכולתשלולשלוטבמהלכים,לבקראותםולאתר
טעות.
פרטמענייןלציוןהוא,שבאינטראקציההבין#אישית)שלב
במחקרשלפתרוןבעיותבזוגתוךכדישיח(רונןהיהפעיל
וערני,הגיבלבתזוגולשיחואףחזרוביקראתהמהלכים
שלועצמו.ייתכןשסביבתלמידהשיתופיתבקבוצהמתאימה
לומאחרוהיאמחייבתאותולנהלשיחברור,להגדיראת
מהלכיובאופןברורולקחתאחריותרבהיותרלתוצרים.
כפישציינוקודם,חשובלרונןליצורתדמיתשלמישאין
לוקושיולכןהואעושהמאמציםכדישהנמעןיביןאת
המהלכיםשהואמבצע,וכדישהכישלוןשלולאיתגלה
ברבים.

כיצדנוכללעזורלתלמידהמתקשהלעקוף
אתקשייוולבנותלעצמוהרכבשיחמוביל?
אחדהממצאיםהבולטיםביותרשעלומהמחקרשלנוהוא
שאיןדרךאחתלהצלחהאולכישלון,ואיןתכונהאחת
בודדתהיכולהלקבועהצלחהאוכישלון.כליחידבקבוצה
בוחרבנתיבשונהבדרךלפתרוןהבעיהומפעילמנגנוני
שיחשונים,כלאחדעל#פיהרכבהשיחהייחודילו.הרכבי
פרופיל השיח של תלמידים שונים זה מזה גם כאשר
התוצאותהסופיותשלהלמידהנראותזהותעלפיהמדדים
המסורתיים)כגוןציוןבתעודהאובמבחן(.לכן,תחילהיש
למצואלכלתלמידאת'ההרכבהמוביל'הייחודילואשר
יובילאותולקראתהצלחה,ואתאותםהרכביםהמובילים
אותולכישלון,ורקלאחרשתיארנואתאופניההשתתפות
ב'שיחמוצלח'שלאותותלמיד,ואתהמרכיביםבשיח
הגורמיםלולהיכשל,נוכללהתאיםלותכניתהתערבות.
המהלךהראשוןשראוילעשותהואלהציגבפניהילדאת
כלאותםהמרכיביםבשיחשמוביליםאותולהצלחהואת
אלהשהואמתקשהבהם,ליידעאותועלכלמהשניתן
לעשות כדי לשפר את המצב ולעודד אותו להשתמש
בהרכבזהבאופןמודעומכוון.
במקרהשלרונן,הנבדקבעזרתוהדגמנולעילאתאופן
בנייתפרופילהשיח,מתמקדתמשימתההתערבותבהעלאה
למודעותשלואתההרכבהמובילאותולהצלחהאוכישלון,
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סיבהנוספתלכךשרונןלאמימשאתה"פוטנציאל"שלו,
קשורהבאופןבוהואמציגאתעצמובשיח.כאשרהתבוננו
בפעילותשלרונןהייתהלנותחושהשהואלכודבתוך
מעגלקסמיםשלציפיותנמוכותוביצועיםחלשים,כאשר
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שניהדבריםמזיניםזהאתזה.ההיסטוריההלימודיתשל
רונןרצופהבכישלונותוהואאובחןלראשונהותוייגכלקוי
למידהכברבכיתהג.בספרותאנומוצאיםתגובותשונות
לקושי.ישתלמידיםשהקושיגורםלהםלהימנעותולחוסר
השקעהבלמידה,ובעקבותכךהםנגרריםלמעגלשל
תחושתכישלון,לעומתםישכאלההמצליחיםלהתגבר
) .(Jones,Wilson & Bhojwani,1997במקרהשלנורונן
החליטמראשלאלהיאבקבשלדימוי#עצמי,ובמיוחד
בשלההערכהשעשהלסיכוייההצלחהשלו":אניבסדר
אבלזהלאנראהלישאניאצליחבמתמטיקה".אצלרונן
אנו מוצאים שהוא נכנס למעגל קסמים שלילי של
'תבוסה#עצמית'מאחרוחשבשהצלחהחברתיתנמדדת
על#ידיהצלחהבמתמטיקה,ולכןהתמקדבשינוןוזכירה
מתוךאמונהש"רקמישמתאמןמצליח".רונןהביןששינון
ותרגולהםהמפתחלהצלחהבמתמטיקהובכךיצרחיץ
ביןהשיחהיומיומי)המציאות(לשיחהאורייני)היגדימורה
וכלליםפרוצדורלייםשנלמדובכיתה(.
בדרךההתערבותהמוצעתאנומשתמשיםבשיחשל
התלמידהמתקשהכדילגייסאותולמאבקנגדהכישלון,
ומתבססיםעלמרכיביםבשיחשלוהיכוליםלהובילאותו
להצלחה.המודעותשלהתלמידלמורכבותשלהמשימות
ולקשיים בהם הוא עלול להיתקל ,היכרות טובה עם
היתרונותוהחסרונותשלובכלאחדממרכיביהפעילות,
ורגישותלשאלותשלדימויעצמי,עשויותלהשפיעעל
ההשתתפותשלובשיחולהביאלשינוי.
חשובלהדגיששבמשימהזומהשחשובהואלאהפתרון
אוההישגאלאאיתורהתהליךוהדרךשהפותרעוברבה
בדרךליעד.במובןזה,פרופילהשיחהחשבוני,מאפשר

לתאר את הפעילות שהתלמיד מבצע בזמן אמת ולא
להסתפקרקבקביעהשלמקומובסולםהציוניםבהשוואה
לחבריו.בתנאיםאלההופכתהשאלההאםהילדעצמו
נקרא 'לקוי למידה' או לא ,לפחות רלוונטית.

התרומההעיקריתשלדרךהערכתהידעהמוצעת
במאמרזההיאבכךשאנונותניםבידיהמורה,כלי
דיאגנוסטיובורשימתמאפייניםשבאמצעותםניתן
יהיהלתאראתדרךהפתרוןשלהלומדולהציעמודל
עבודהממוקדשיח.כליזהמבוססעלהרעיוןשל
הוראהדיאגנוסטיתהמשלבתהערכהעםהוראה
מותאמת לממצאים שאותרו ).(Valencia,1991
כלייישומיזהיוכללשמשאתהמורים
בהסתכלותעמוקהורחבהובזיהויטוב
יותרשלהמנגנוניםהאחראייםללמידה
ולעיכובהלמידה.מאפייניםאלהיכולים
לשמש את המורה גם בכיתה עצמה
לתיעודולניתוחהשיחשלהתלמיד,כאשר
הואמסביראתהמהלכיםשהואמבצע
בקולאומתארבכתבכיצדהואמבצע
אתהמשימה.אנומאמינים,כיבסופו
שלדבר,מרכיביהפרופילומאפייניויהיו
שגוריםבפיהמוריםבבואםלתאראת
הפעילות המתמטית של התלמיד.
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