
 

 

 

 

ניתוח  :צפייה בתיעוד וידאומבין רפלקציה הנכתבת מזיכרון לרפלקציה 

 מחקרי פעולה בהוראת מתמטיקה

 1תקוה עובדיה

 מבוא

 שנמצאו תוך כדי ביצועמעלה שאלות אודות אירועי זיכרון סלקטיבי ושכחה המאמר הנוכחי 

 ות בפועל(,מורשהן )לתואר שני סטודנטיות  ידי-על בהוראת מתמטיקה מחקרי פעולה של

נמצא הללו חוקרות ה-המורות-סטודנטיותהה של הנחיהבמהלך ומנסה לנתח אירועים אלו. 

, הןלשאודות שיעורי ההתערבות  כתבו מזיכרונן ןכי קיים פער בין הדיווח הרפלקטיבי שה

צולמו בשיעורים התבוננות בסרטי הווידאו שמלניתוח הרפלקטיבי שהן כתבו כתוצאה 

ת יחווי תזכיר לשבהקשר המחקר היא לנסות להבין את הפער  מטרת. תםותיעדו או

ההוראה והתהליכים הרגשיים שהמורה עוברת. בנוסף, ניסיתי להציע על סמך ניתוח 

 פער זה. תתשובות להתהוו מורות הנחקרותהפערים ושיחות עם ה

 הבחירה בזיכרונות 

היכולת הקוגניטיבית  ריצ'רד רסטאק, נוירולוג ונוירופסיכיאטר, טוען כי הזיכרון הוא

נוירולוגיה,  -ביותר במוחנו, צומת מרכזי שבו נפגשים מדעים מתחומים שונים  החשובה

על מנת להבין את הזיכרון בהקשר של חוויות הוראה  2.ביולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה

חד חינוכיים וקוגניטיביים של הזיכרון ובמיו ,םיהתבוננתי בהיבטים פסיכולוגי ,של מורים

 בהתייחס להוראת מתמטיקה.

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר תקוה עובדיה 1
 2004, אייל  2
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בין הזיכרון של החוויות ראשון שהבחין  3טולווינגבהיבט הפסיכולוגי היה זה 

. סס את התאוריה בתחוםיוב האישיות )אפיזודי( לבין הזיכרון של הידע הכללי )סמנטי(

והוא  ,כמו לוח הכפל או נוסחאות הידע עובדתי שלא ישתנלטענתו הזיכרון הסמנטי כולל 

לעומתו, הזיכרון  את הדבר.למד האדם ידי המקום שבו -ידי הזמן ולא על-מוגדר לא על אינו

לשחזור. כל אירוע אישי מתרחש פעם  ומורכב לשכחההוא התנסותי ורגשי, פגיע  האפיזודי

אחת בזמן מסוים ובמקום מוגדר. למרות המאפיינים השונים שלהם, נמצאים הזיכרון של 

ולרוב הם מחזקים זה את זה:  וויה האישית בקשרים הדוקיםהידע הכללי והזיכרון של הח

טולווינג טוען כי  .נזכור טוב יותר ידע כללי אם ייתמך בזיכרונות של חוויות אישיות

שנות מחקר אודות שני סוגי הזיכרונות, התקדמנו לקראת הבנה כי מערכת  שלושיםב

הזיכרון האפיזודי מאפשר הזיכרון האפיזודי היא אחת המערכות המורכבות של הזיכרון. 

לאדם להחיות אירועים מהעבר, לחשוב עליהם בהווה ולהתייחס אליהם בהקשר של חייו 

. הזיכרון האפיזודי גם מאפשר לתכנן באמצעותו חידושים והתפתחויות לקראת 'כאן ועכשיו'

ידי מקום, תרבות והרגלים -העתיד. עיבוד החוויה באמצעות הזיכרון האפיזודי נתמך על

נשים יוצרים לעצמם ונשענים עליהם. כך שתמיכה זו שייכת להגדרה של נורמות שא

 אובייקטיביות ויכולה להיחשב כחלק מהזיכרון הכללי של האדם.

למציאות שבה האדם חוקר את תהליכי הוראתו  4חינוכי מתייחס מייסוןה היבטב

טענתו, מיקוד ל מתן תשומת לב. - noticingבאמצעות הזיכרון, באמצעות הטבעת המושג 

מעצבים את , הם שתשומת הלב של המורה לאירועים שהוא זוכר ופרשנות האירועים

יש לעבוד עם מורים כחלק מעבודת ההוראה  , לטענתו,מורה. אי לכךכ ותפיסות ההוראה של

תוך התבוננות בבחירת האירועים שמשכו את המחקרים שלהם באופן מפורש ומודע על 

 מייסון טוען כי ם.הבנתגיבוש מהלך חקירתם ומאופן ונותיהם, בם ונבחרו מזיכריתשומת ל

לעיתים קרובות  מּוָנעההרהור של המורים על עבודתם, בזמן אמת או לאחר מעשה, 

מרגשות שהם חווים סביב האירוע ובחשיבה על מה הביא אותם לקבלת החלטה בזמן 

קידום ההוראה  האירוע, ופחות מניתוח מעמיק של הסיטואציה והבנת משמעותה. לשם

( accountבאמצעות הזיכרונות, הוא מציע לעבוד עם המורים על כתיבת דוחות )

 - of account-אחד מתייחס לההיבטים של כתיבה רפלקטיבית.  שני 5רפלקטיביים ומדגיש

ללא והוראה בקצרה הוחיוני את היבטי אירוע  עובדתידיווח על אירוע המתאר באופן 

הדגש של  כולל פרשנות והסבר.המתייחס לדיווח ה ccount fora לעומת, רגשות ופרשנות

 המורהל מה היא תוצאה ש( oticingnאוריה זו מתייחס לכך ששימת הלב )על ת 6שונפלד

                                                           
3 Tulving, 2002 
4 Mason, 2002 
 33-34שם:  5
6 Schoenfeld, 2011 
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"רואה ושם לב" או ו"לא רואה ולא שם לב", מעצב את מה שהוא עושה או לא עושה. 

היכולת של המורה ליישם כלומר, היכולת להתבונן בהוראה, ברבדים מגוונים, מקדמת את 

 פרקטיקות בהתאם לפרשנות שלו מתוך מה שהבחין.

 להם אנו מחויביםשמקרים שנשארים בזיכרון הם בדרך כלל מקרים כי  מייסון טוען

הן בחירת אירועים מושפעת  הם 'חשובים' לנו מסיבה כלשהי.ו רגשית או אינטלקטואלית

ר במודעות אישית ו. רגע הבחירה קשםשעבר הבוחר הן מהידע הקודם שלו בתחומהחוויות 

דגש זה שמציג מייסון מתחבר גם לרעיון של הפסיכולוגים  רגשי של הבוחר. הקשר תלוית

הזיכרונות הנגישים לשליפה במצב רוח מסוים תלויים בין היתר הטוענים כי  7ברון ובירן

הה יותר בדברים שנלמדו כאשר אותו מצב הרוח נחווה בעבר. כלומר, ישנה סבירות גבו

, דהיינו במצב שזיכרון שקודד במצב רוח טוב יישלף כאשר האדם נמצא שוב במצב רוח טוב

כלומר, חוויות דומות המלוות ברגשות  .רגשי בו קודד הזיכרון בעבר ובסיטואציה דומה

זו  ההחדשה הדומה. הרגש הכרוך בחווי הזמנית כשהאדם חווה את החווי-דומים, מועלות בו

 פרשנותה.  בהכרח משפיע על

שיח מתמיד עם סביבות, מצבים -זיכרון אינו סגור בתוך קופסה. הוא נמצא בדו
ידם. אחת ממערכות הקשרים המרתקות -ואנשים, מגיב אליהם ומושפע על

והמורכבות שמנהל הזיכרון הוא עם עולם הרגשות. בעקבות המפגש עמם הוא עשוי 
  8.להתחזק או להיחלש. להצליח בבחינה או להיכשל

ידי אילוצים של מרחב ושל זמן. האילוץ המרחבי -היכולת האנושית לזכור מוגבלת על

פירושו שאי אפשר לחוות ולכן גם לזכור אירועים שאירעו במקום אחר: לכל היותר ניתן 

 9.לזכור חוויות סימולטניות עם האירוע

 לשכוח כדי לזכור

ל סלקטיביות. כלומר, ישנו קוגניטיבי מייחסים לזיכרון תכונה ש-ירוובתחום הנ יםמחקר

מנגנון פיזיולוגי הגורם לאדם להעדיף זיכרון בעל רושם מסוים אחד על פני זיכרונות אחרים. 

כי קיים מנגנון בזיכרון שגורם לנו לשכוח נמצא  10במחקרם של וימבר ועמיתיולמשל, 

אחרים.  זיכרונות ואירועים. כלומר עצם הבחירה לזכור אירועים מסוימים, יוצרת שכחה של

, מדחיקים מחייםאנו בסופו של דבר שאלו ועין תחרות בין הזיכרונות, מהם מסבירים שיש 

המחקר אך  ,רגילים לחשוב שלשכוח זה דבר פסיבימנם ואאנשים  את  האחרים. ומשכיחים

בעיצוב מה שהם זוכרים  ומרגישים שאנשים עוסקים יותר ממה שהם מביניםמוכיח 

כרון יכול לגרום לשכחה מפתיע ויכול לספר לנו יותר על זיכרון מחייהם. הרעיון שעצם הזי

                                                           
7 Baron & Byrne, 2000 
 74: 2004אייל,  8
 2018עזריהו,  9

10 er, et al., 2015Wimb 
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 מציין כי לממצאים שלהם השלכות על ההליך מחקרסלקטיבי ואפילו הטעייה עצמית. ה

עדי ראייה. כאשר העד מתבקש להיזכר במידע ספציפי על של השיפוטי, למשל בעדויות 

רונות הנלווים אליו. כלומר, יש אירוע ונחקר שוב ושוב, זה יכול בהחלט להיות לרעת הזיכ

ככל שדנים באירוע ספציפי יחיד מחיים אותו,  .שמעות גם לאופן שבו מחיים זיכרוןמ

 11למשל, כמו סוולר, פסיכולוגים קוגניטיביים גם ומכחידים מהזיכרון אירועים אחרים.

 כחהש ידפוס שונים תלזיכרונו ,לטענתם .או קושי להיזכר אינם מקריים שכחהסבורים כי 

תכנים . הליך השכחהמגינה על עצמה באמצעות תמערכת הזיכרון בהתאם למאפייניהם. 

לטיפול בתכנים רלוונטיים להווה ולא מפונים משאבי עיבוד מנופים ושאינם חשובים עוד 

בין הזיכרון  ,כך צריך גם לאבד מידע.כדי להשתמש בזיכרון ביעילות שומה ש 12.לעבר

 :יחסים מרתקיםמתקיימים  ,ניצה איילדבריה של כ ,לשכחה

הם אינם אויבים וגם לא הפכים זה של זה. שכחה אינה בהכרח חולשה ולפעמים 
היא יתרון. יש לה תפקידים משלה: לשכחה של מידע אחד עשוי להיות תפקיד מרכזי 
בשמירה על זיכרון של מידע אחר, ובמקרים רבים מסייעת השכחה בהתמודדות עם 

 13.מצבי חיים קשים

 יה בהוראהרפלקצ

כך ובאמצעות הזיכרון  הוראתו בה האדם מהרהר מחדש על ותפעיל היאבהוראה רפלקציה 

רפלקציה בהוראה מכוונת לפיתוח חשיבה ביקורתית תוך התבוננות פנימית של . הלומד ממנ

והפעלת תהליכי שיפוט ובקרה עצמיים על פעולתו החינוכית או ההוראתית אותה  המורה

 ביקורתית זו הופכת את ההוראה לפעולה קוגניטיבית שקולההסתכלות  הוא מבצע.

 להפעיל שיקול מורהל תהרפלקציה מאפשרטוען שמדגיש ו 15שון 14.ומתוכננת מהעבר לעתיד

בתכנון  , תוך חשיבה על הקשר בין המטרות שהציב לעצמוהוראהדעת ובקרה על ה

 ., לפני ההוראה ובזמן ההוראהופעילויותיו

על והצרכים האישיים של המורה התחושות  ,שפעת הרגשותמציין את ה 16קורטהאגן

רפלקציה  :פעולות רפלקטיביותמתייחס לשני סוגי . הוא רפלקטיבית חשיבה קוגניטיבית

 action) ורפלקציה מכוונת מעשה ((meaning oriented reflection מכוונת משמעות

oriented reflection) ה אותם לקבלת מתמקדים ברפלקציה שמביא. לטענתו, מורים

על חשבון ניתוח הסיטואציה והבנת באה ברוב הפעמים שהחלטות מה לעשות בזמן אמת 

 נוטים להתמקד ברפלקציה מן הסוג השנימורים לטענתו, בשל היעדר זמן,  .המשמעות

                                                           
11 88Sweller, 19 
12 Sweller, 2015 
 3: 2004אייל,  13
 2016, רן 14
15 Schön, 1983 
16 Korthagen, 2014 
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 המחשבה כיצד לפעול טוב יותר ,ופועלים לפי שיקולי ה"מה לעשות" או (מכוונת מעשה)

של  אופטימליתהליך  המתאר לרפלקציה, ALACT-את מודל ה פיתחקורטהאגן . בהוראה

לאחור על  חשיבה ;  (Action)באמצעות חמישה שלבים באופן מעגלי: מעשה תעשילמידה מ

 Awareness of) חשובות פרספקטיבותמודעות ל ;(Looking back on the action)המעשה 

essential aspects ;)הפעולות לייצירת מתודות אלטרנטיב (Creating alternative methods 

of action ;) ניסיון(Trial) ,וחוזר חלילה. 

רפלקציה, אך לטענת קורטהאגן,  כיצד ניתן לבצע באופן מעשיהמודל סייע להבהיר 

מסוימת ולא או התמקדו לעומק בסיטואציה על אירועים  אופן שטחיבחשבו  מורים עדיין

המתאר תהליך, אולם  יעיל כמודל ALACT-. מודל הוסיטואציות בהיקף של פרספקטיבות

אי לכך, פיתח . בפרספקטיבות להתבוננות והרהורמורים  ממקדמספיק מכוון והוא לא 

והוא להתבוננות על העשייה מומלצות קורטהאגן מודל המשך הממקד בפרספקטיבות 

 מתאר רמות שונות של רפלקציה:

 כת הכיתתית, נושא הלימוד,המערשאינו המורה: כל גורם  - (environment)הסביבה 

, והאופן בו בהוראה המורה פעולות -( (behavior התנהגות; תובית ספרי ונורמות תרבות

אמונות  ;מסוגלות המורה לפעול - ( (competenciesיכולות ;בסביבה אתגרים מנהלהוא 

(believes )-  בהן הוא מתמודד ותהמורה ביחס לסיטואצימודעות  של -תתוהנחות אמונות; 

 -( mission)משימה  ;המקצועי ותפקידאת עצמו ו אתהמורה  תפיסת -( identity)זהות 

 . הערכים המשפיעים על המורה בעשייתו

כגון התלהבות, סקרנות, אומץ, החלטיות,  מרכזיותבמרכז המודל ניצבות תכונות 

אלו . מטרת המודל היא לעורר מודעות לתכונות צא באלהגמישות, יציבות וכיו פתיחות,

 בשלהמודל מכונה "בצל" השונות המיוצגות במודל. פרספקטיבות וליחסים הקיימים בין ה

מקדמים את המורים לקראת חשיבה אשר יחד עם הליבה  המרכיבות אותו ריבוי השכבות

 רפלקטיבית רבת כיוונים ועומקים.

מגוונות  הציעו מודל לעיצוב והערכת דרכי הוראה בסביבות למידה 17הונג וצ'וי

 ,Assessing Reflective Thinking in Solving Design Problems (ARTiD) מות. המודלר

פתרון בעיות קבלת ההחלטות ותהליכי  את בחוןלהוראה פרחי מאפשר להמלווה בשאלון 

ולהגביר את תדירות  צפוייםבלתי  שלהם, לחשוב בגמישות במצביםההוראה עיצוב ל

  שנעשו. לפעולותביקורתית ה ההרהור והרפלקציה

                                                           
17 Hong & Choi, 2015 
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 וידאובו באירועים מוסרטים הצפיי באמצעותבהוראת מתמטיקה וזיכרון רפלקציה 

ולהתפתחות מקצועית  הכניות רבות להכשרותבשל המאה העשרים,  שישיםהחל משנות ה

מורים שיש להם  .שימוש בשיעורים מוסרטים לשם למידה, דיון ורפלקציה נעשהשל מורים 

להתפתח ולהפוך למורים  באופן כזהיכולים בשיעור הזדמנות לשקף לעצמם את הנעשה 

קורסים שילמדו  שלבל ממליצותיהם תוצאותם מחקרים שישנ ,כמו כן 18.מומחים יותר

 מאפשרת עמיתים שיח בליוויהצפייה בווידאו  19ם.מורים כיצד לצפות ולנתח שיעורים שלה

 ואן-שרין וזאת, מה . יתרוראתואיכות הרעיונות לקידום למורה אינדיקציה מהימנה אודות 

הפכו מודעים יותר לתהליכי החשיבה של  כאלהמראות כי מורים שהשתתפו במפגשים  20סא

באופן  תםמאפשרת למורים לבחון את הורא גםתלמידיהם בזמן השיעורים. צפייה עצמית 

כך לשפר את דרך בו ,שמעשיר אותם בתובנות על נקודות החוזק ונקודות החולשה שלהם

   21.ההוראה

בצפייה בקטעי וידאו היא הבחנה באירועים קריטיים. אירוע  נוספת ומנות חשובהמי

כאירוע המותיר במורה חוויה רגשית או אחרת,  22מרשמן ועמיתיו ידי-לקריטי הוגדר ע

מהלך השיעור, המספק למורה אפשרות לשנות את הוראתו שיתרחש בתכן ולא היה צפוי ישי

תלמידיו. זהו רגע אקראי, שלא תוכנן מראש, על מנת להעמיק את ההבנה המתמטית של 

שיח כיתתי שנותן הזדמנות ללמוד על מהות -דו, לדוגמה .ותהכולל דרכי תקשורת מגוונ

מושג מתמטי, על האופן שבו תלמידים תופסים את המושג או על האופן שבו פותרים בעיה 

 מסוימת. 

 הוראתם באמצעותבנו מסגרת לסיוע למורים לנהל רפלקציה על  23הרכביקרסנטי ו

מתוך נקודות מבט שונות המתייחסות למטרות, כוונות,  ומודרכת בווידא קבוצתית הצפיי

הנוכחי השתמשו הליך הרפלקטיבי החלטות ועוד היבטים הכלולים בשיעור מתמטי. ב

צעו רפלקציה באמצעותם יעל מנת לתעד את שיעורי ההוראה וב והמורות החוקרות בווידא

שונים: ניתוח עצמאי, ניתוח חופשי בקבוצת עמיתים, ניתוח בקבוצת  על ההוראה במרחבים

 . ת מומחהיי הנחייוווניתוח בל עמיתים ממוקד נקודות התבוננות שנבחרו מראש

                                                           
18 Karsenty & Arcavi, 2017; Little & Horn, 2007 
19 Hollingsworth & Kusznirczuk, 2014; Barnhart & Van Es, 2015; Schoenfeld, 2017 
20 Sherin & Van Es, 2009 
21 Hollingsworth & Kusznirczuk, 2014 
22 Marshman et al., 2018 
23 Karsenty & Arcavi, 2017 
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 המחקר בנהמ

למתמטיקה  מספר מחקרי פעולה של מורותשל  וניתוח התבוננותל מתייחסהמחקר הנוכחי 

. במחקרי מראששהוגדר אחר לימודי  שחקרו את הוראתן, כל אחת לצורך השגת יעד

ניהלו יומן שהוגדרה מראש, אי לכך הן בהוראה חתרו לביצוע התערבות המורות  הפעולה כל

כאלה שלדעתן יש בהם מידע אודות  ,מהשיעורנבחרים תיעדו אירועים הן  ביומן .רפלקטיבי

הוראתן להשביח את ו טיבירפלקבאופן  םתולנתח אבמטרה  צעו בהוראה,יההתערבות שב

 הניתוח הרפלקטיבי. בנוסף, מסקנות מתובנות ובאמצעות בשיעור הבא, באופן אופרטיבי 

את מפגשי  שהתקיימו בקורס המלווה של מחקרי הפעולה: את כל מרחבי הניתוח הן תיעדו

את מפגשי העמיתים סביב ניתוח קבוצתי של אירועים  לביצוע המחקר, עם המנחה ההנחיה

 כדלקמן:התיעוד ביומן היה מהלך . מכל התהליך ןשמי זיכרונותיהנבחרים ואת ר מוסרטים

 הבשיעור, צפיי התרחשושיעור, כתיבה רפלקטיבית מזיכרון של אירועים מעניינים שהתכנון 

 ות מנחה בווידאיחו וצפיוונית ווניתוח עצמי של השיעור, צפיית עמיתים בווידא ובווידא

בין של המורות החוקרות  תןבכתיבפערים  יהיתיזתוך כדי הנחיית המורות במחקרן  .ווניתוח

על ידן לבין הרפלקציה שנעשתה ורשימותיהן מהשיעור ן נזיכרושנכתבה על בסיס רפלקציה 

  הצפייה בווידאו. באמצעות

י הזיכרון שנוצרו בתיאור פעראותם מה הם  שאלת המחקר:את לפיכך הצבתי לעצמי 

יכרון על שיעורים, לעומת רפלקציה בין רפלקציה הנכתבת מזההתרחשות ההוראתית 

המאפיינים וכמו כן, האם ניתן לזהות את של השיעור?  והווידאהמלווה בהתבוננות בסרט 

 בין שני ה"זיכרונות"?של הפערים 

סווגו שני סוגי הכלים שעמדו לרשותי כחוקרת הם יומני מחקר של החוקרות שבהם 

י תורות החוקרות שהעידו על פער בין שבנוסף, עם כל המ הרפלקציה ועובדו לכלל פרשנות.

נעשה  בהבנת הפער. ושהתמקד איון(ימפגש ושיחה חופשית )לא רהרפלקציות, קיימתי 

ניתוח נתונים לכל אותם אירועים שזוהה בהם פער בין הרפלקציה מהזיכרון לרפלקציה 

רו כלל לא זכ ותשהמורבאמצעות צפייה מתיעוד בווידאו. בשלב הראשון מוינו כל האירועים 

קיומם תוך כדי הצפייה בווידאו. בשלב השני מוינו על עצם הביעו הפתעה  ןמהשיעור, וה

בשלב השלישי מוינו ולא נמצאו בווידאו.  מהזיכרון כתבו מרפלקציה ותשהמורהזיכרונות 

זיהו בווידאו מה שבין ל הביומנ התיאר ההאירועים שבהם נמצא פער בין מה שהמור

 ניסיתי להבין לפי הסיטואציה רביעיהבשלב  .אירועפייתם בעמיתיה לקבוצה במהלך צ

מקיומם של הן אכן הופתעתי  .יםהפערממה נבעו  עם המורה החוקרתשקיימתי  שיחההו

בחרתי מכל האירועים את מהעובדה שהמורות לא הבחינו בהם. על כן הן הפערים ו

פי צפייה -תן עלאייחד את הפערים  איתרתיוהלו ינאותו  החשובים והקריטיים לשיעור
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פי שלושה מאפיינים מובהקים והעליתי השערות -הפערים עלסיווגתי את בהמשך  .בווידאו

   הסבר פערים אלו בהתאם לסיווג זה.לעם המורות החוקרות 

אירועי ', אתמקד באירועים שהיו "פער"להלן למושג שכאשר אני מתייחסת בניתוח 

בשיעור. לפי הספרות בתחום החינוך  שהתרחשו 'קריטיים'או אפילו אירועים  'מפתח

המתמטי, אירועים קריטיים הם התרחשויות המזמנות למורה שינוי התסריט הראשוני של 

לא חשב קודם. עליהן השיעור והתייחסות לשאלות או תשובות חדשות בכיתה, ש

להתרחשויות אלו יש פוטנציאל לקדם את התפתחות ההוראה והלמידה לקראת הבנה טובה 

לומדים. מאחר והפערים נמצאו ה לאצהתוכן ולקדם פעילות לימודית משמעותית  יותר של

 בהקשרן.הללו  באירועים מסוג זה, יש מקום לניתוח הסיטואציות

 ממצאיםה

בפרק זה אנסה לענות על שאלת המחקר: האם וכיצד ניתן לזהות פער בין רפלקציה 

שצולם וידאו והבוננות בסרט הנכתבת מזיכרון על שיעורים, לעומת רפלקציה המלווה בהת

 ?בין שני ה"זיכרונות" שניתן לייחס לפערהמאפיינים שיעור? אם כן, מהם ב

 יים שנמצאו היו:טדרמהשלושת הפערים 

בשיעור ברפלקציה  תרחשאזכור של אירוע קריטי שה-אי – הכחדת זיכרון: פער ראשון .א

 מזיכרון.

צמת החוויה של המורה וין עבישנו הבדל משמעותי ( 1) זה: פערהסברים לל שערותה

רפלקציה מכוונת  - בשיעור לעומת עוצמת החוויה של התלמידים המשתתפים ,לאירוע

רפלקציה מכוונת  - פרשנות שטחית של המורה לאירוע ואי הבנת מהותו( 2; )מעשה

בהתאם   ה בכתיבת רפלקציה מזיכרון,מיקוד תשומת הלב של המור( 3; )משמעות

חוויה רגשית לא נעימה ( 4)-; ונותנלהתבואו שהיו מוטמעות בו , מראשבחר לרעיונות ש

 שהייתה מעורבת באירוע.

לאירוע ברפלקציה מזיכרון, שאינה תואמת את  ופרשנות אזכור התייחסות: פער שני .ב

 .כפי שהוצגה בווידאוהסיטואציה 

צמת החוויה של המורה ועבין ישנו הבדל משמעותי ( 1) :פער זההסברים לשערות לה

מיקוד תשומת הלב של ( 2; )לעומת עוצמת החוויה של התלמידים המשתתפים ,רועלאי

-; ותרחשושהאחרות חוויות ב ותהתמקד-יהמורה ברעיונות שבחרה מראש, כגורם לא

 הבנת מהות האירוע.-אי( 3)

 וידאו. - מציאותקיום שלו ב-אזכור של אירוע ברפלקציה מזיכרון ואי :פער שלישי .ג

 שתוכננהשל החוויה ה יצפיהיזכרות בבלבול בין ה( 1)זה:  פערל גורמיםהשערות ל

מיקוד תשומת הלב באירוע ( 2)-; והוראהמה שהתרחש בפועל במהלך הלבין  ,להוראה
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בו באמצעות תיאור מציאות שלא  הגן" על הוראתהל"קריטי וניסיון של המורה 

 רפלקציה מכוונת מעשה. - התרחשה

בשיעור כפי שהתרחש אדגים מהלך הוראתי  .חרתמבוססת על תופעה אשהצגתי  השערהכל 

אירועים ם לו ובקצרה אתאר מיהמתאי הגורמיםאת  רשאפ . כמו כןואת ההטיה שנוצרה

 הנוספים. הגורמיםשבאמצעותם הבנתי את אחרים 

  אזכור של אירוע קריטי שהיה בשיעור ברפלקציה מזיכרון-אי – הכחדת זיכרון

ורות החוקרות נדרשו לרשום ברפלקציה חופשית פער זה מתייחס לעובדה שלמרות שהמ

בשיעור, וזיהו  תרחשואת כל מה שהן זוכרות מהשיעור, הן לא רשמו אירועים חשובים שה

 .בעצמן או יחד עם עמיתים בווידאואת קיומם רק כאשר הן צפו בתיעוד השיעור 

ה לכתוב מרים החליטה ללמד את תלמידי: ה גיאומטריתישגיאת השרטוט בבני - 'א הדוגמ

הוכחה פורמלית בגיאומטריה תוך כדי הוראה של בניות גיאומטריות באמצעות סרגל 

ה גיאומטרית על הלוח יוגם וירטואליים. באחד השיעורים היא בנתה בני פיזייםה גומחו

קשה יב יהוביקשה מתלמידיה לעקוב אחר הפעולות שהיא מבצעת. תוך כדי ביצוע פעולות

 ה.יהבני הצדקתליאומטרית גהוכחה פורמלית לנסח מהם 

 :שהציגה מרים השרטוטלהלן 

 

שהיה תלמיד שטען לא הזכירה כלל את העובדה היא  ,זיכרוןהמ 24מרים שכתבה ברפלקציה

שגוי. התלמיד טען שהמורה יצרה קו מקביל מבלי לבנות אותו הוא ששרטטה שהשרטוט 

אם המורה דורשת וחר בסרגל ומחוגה. זהו אירוע קריטי מא המקובלים הילפי כללי הבני

הרי , והשרטוט שגוי, פורמלית לנתח שרטוט שהוא תוצר מוגמר על מנת לכתוב הוכחה

זיכרון שהמשימה הייתה הכתבה לעצמה ברפלקציה ממרים תהיה בעיה לכתוב הוכחה. ש

המנחה הסבה את תשומת  ,בקטע השיעור בווידאובצפייה  .עבור התלמידיםלהבנה  מורכבת

שלאחר ווידאו עצמו, בבשיעור בכך  ולמרות שלא הבחינה ,תלמידה ו שללהערתליבה 

ווידאו הרפלקציה משרטוט השגוי, בעקבות הבמרים הבחינה  עמיתיםההשיעור ובצפיית 

                                                           
 השמות בדויים 24
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"התלמיד זיהה שהקו שנוצר כמקביל, לא נוצר כבנייה  :כתבההיא המנחה בליווי שערכה 

. "הבין שהשרטוט שגוי גיאומטרית על פי כללי הבנייה. אלא שורטט סתם כך. הוא

סיטואציה מלמדת שהתלמיד הפנים ה"אפשרה להיווכח שבתגובת התלמיד ההתמקדות שלה 

שלו  את כללי הבנייה מתוך הבנה שאין אפשרות להעביר סתם כך קו ולהחליט על הקבלה

 ."?איך לא שמתי לב לכך [...] לקו אחר

 זכור האירועאאת  שמנעו הגורמים אתהבנו  כשדנתי באירוע זה עם מרים

לא חוותה את ההערה של התלמיד כעוצמתית  מרים ,. ראשיתזיכרוןהברפלקציה שנכתבה מ

של התלמיד  תורשה את תגוביפהיא  ,ההערות שהיו בכיתה. בנוסף, בזמן אמתכלל לעומת 

. האם בשל שגרמה לה לרגשות לא נעימים הפתרון שלה,הנוגדת את : כטענה אופן שטחיב

בנוסף, בסוף אותו שיעור מיקוד  ?פורמלית התחמקות מכתיבת הוכחהכרשה טענה זו יכך פ

 כאשר ואילו . "היכתיבת הוכחה פורמלית מצדיקה לבני" :כלליהיה  מריםתשומת הלב של 

כמה את השיעור כמקדם את התפיסה של ההוכחה הפורמלית, יוס זיכרוןהמכתבה רפלקציה 

המקנה  ת שלה כמורהעצמיה סהתפילהופנתה מההתרחשות בכיתה שלה תשומת הלב 

 בווידאוכאשר התבוננו לעומת זאת, . בגיאומטריה "הוכחה"תפיסת המושג לתלמידיה את 

מיקרו, ראינו שיש למקד את תשומת הלב בכל פרט שהיה בשיחה בכיתה כדי הברמת ביחד 

שבשל העובדה  ,תרחש בכיתה. מתברר אפואשל מה שההבנה ממשית לעבד הכל יחד לכדי 

אינה מתמקדת נראה כי  רפלקציה כלליתשהרי כבת מכל כך הרבה פרטים, למידה מורש

. למידהה תהליכיאת המורה בהבנת אינה מספקת כדי לקדם  בחלוקת השיעור לאירועים,

הדבר מהו הביא את המורה להבנה  הווידאובסיוע ניתוח מעמיק של כל השיח בכיתה 

 ה שחלקה לא נעשה לפי הכלליםיהתלמיד לא הסכים לכתוב הוכחה לבני :הפריע לתלמידש

ה היא פורמלית, תהיה הוכחה פורמלית, ואם י, אם הבניולטענת. היהגיאומטריים של בני

לימדה את המורה הבנת תגובה זו של התלמיד . פורמלית יכול להוכיח אינוהוא הרי לא, 

 כי תהליך ההוראה להבנת מהות ההוכחה הפורמלית הושג.  החוקרת

 מורה דליה שכתבהה לאצאירוע דומה התרחש  :חזקות במשפט פיתגורסחישובי  - 'ב הדוגמ

ויישומיו  כי התלמידים הפנימו היטב את משפט פיתגורסזיכרון מן הברפלקציה 

בקטע הווידאו המתאים לחלק זה של השיעור זיהתה  התבוננהדליה . כאשר בטריגונומטריה

שאלה חשובה על כללי חזקות  אחד התלמידים שאל ,לא זכרה. באירועאותו אירוע קריטי ש

 ושתיקהלכיתה חבריו  ,תעקשה תלמידהוכאשר  ה לו תשובה כללית, תענדליה  25.ושורשים

מהותית הייתה זיהתה שהשאלה שלו היא  ,צפתה בווידאואשר דליה כ ,לאחר מכןאותו. 

שכולם לא הבינו נכון את חוקי החזקות והשורשים. על כך ותגובת התלמידים מעידה 

                                                           
  התלמיד שאל מדוע לא ניתן לחשב שורש למספר השלם בנפרד ולשבר בנפרד? כלומר: האם  25

? 
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ך לצד א .מבין את המשפטאכן  התלמידהחוויה של התלמיד היא עוצמתית. שרואים  בווידאו

לעומתו דליה . החזקות ל חישובוצילפהקשורים  רוצה להבין גם את החישובים זאת

 "ציווייםבה קצרה של וככזו שאפשר לענות עליה בתשוכסתמית  תומתייחסת לשאל

יחד של המורה החוקרת וח הסיטואציה הצפייה בווידאו ונית עשה כך או אחרת. ,"ופעולות

צמת החוויה הלימודית של התלמיד לא נלקחה בחשבון ושעהנכיחו לה עם מנחת המחקר 

צמת השיעור וחוותה את עכמי ש עצמהמצאה דליה . זיכרוןן המשנכתבה ברפלקציה  על ידה

ד בנוסף, המיקובאופן שטחי. התלמיד והגיבה לשאלתו המהותית של  בחלקים אחרים שלו

 .ולא בהוצאה לפועל שלו באמצעות חישוביםהמתמטי המשפט  תהיה בהבנ בשיעור השל

לא קשור לעניין המרכזי אותו תכננה ללמד, ולכן לא  היה לההשיח שהתלמיד יזם, נראה 

 לקדם את כל הכיתה להבנה קוהרנטית של חישובי חזקות.היה ל והגיבה לרגע מפתח זה שיכ

המורה הבינה שכאשר  כתבה את  ,כדי הצפייה בווידאו תוךעם המנחה, באמצעות השיחה 

מאחר ולא ייחסה לו המסוים האירוע מהותו של , היא לא הבינה את נההחוויות מזיכרו

 היתרהחשיבות הבשל נשאר בזיכרונה ולמעשה נמחק לא גם הוא לכן  .חשיבות בזמן אמת

 כשכתבה רפלקציה מזיכרון.שייחסה לו 

אירוע ברפלקציה מזיכרון שאינה תואמת את הסיטואציה אזכור התייחסות ופרשנות ל

 שהייתה

רשו יפער זה מתייחס לעובדה שהמורות החוקרות דיווחו על אירוע שזכרו מהשיעור, אך פ

 אותו באופן שונה ממה שניתן להתרשם כאשר צופים באירוע שוב באמצעות הווידאו.

המורה  כתבהברפלקציה מזיכרון : חיוביות ושליליות של פונקציהוה וירידה יעלי - 'ג הדוגמ

 מפגשנקודות  ן שלחישובציפתה שהתלמידות יקלטו באופן מהיר יותר את שהיא  ריתאו

הבינו  רוב התלמידות ,אורית, כך כתבה הישר עם הפונקציה. בסופו של השיעורשל  שונות

שההחלטה לעצור מספר בתיאורה מהזיכרון ציינה בהרגשה טובה. מהשיעור יצאה לכן ו

 הבנה בכיתה.את הדמה יאף קעמים במהלך השיעור ולהסביר על הלוח הייתה נכונה ופ

שמה לב שהתלמידות הבינו  היא  ,ווידאוהאישית רפלקטיבית באמצעות הצפייה השלב ב

שיש להסתכל על נקודות הקיצון על מנת להחליט כמה פעמים הישר חותך את הפונקציה, 

של נקודות הקיצון, וכתוצאה מכך התבלבלו  y-אך הן לא מיקדו את ההסתכלות בערכי ה

שהתלמידות הבינו את אורית בהתבוננות בווידאו הבחינה בנוסף,  בכתיבת התחומים.

הרעיון של נקודות החיתוך של הפונקציה עם הישר, אך הן התקשו לבטא את הפתרון בשפה 

 תמאתגר מיומנות אהי זו בשפה סימבולית כתיבת תחומים מתמטית מדוברת וגם כתובה.

-מורכבות נוספת. נדרשת הסתכלות על ערכי ה קיימתדונה יעבור התלמידות, אך בבעיה הנ

y, ה וירידה ותחומי יתחומי עליכתיבת בשונה ממה שהתלמידות נדרשו לעשות עד עכשיו ב

, בכתיבתה . לאחר הצפייה בווידאו-xחיוביות ושליליות בהם נדרשת הסתכלות על ערכי ה



בדיה  תקוה עו

120 

 

 הצליחו לפתור את הבעיהשהיא לא מבינה מדוע אחרי שהתלמידות  ת אוריציינה ביומן, 

 היא בצפייה בווידאו עדיין מתקשות בפועל בכתיבת התחומים.  הן באמצעות היישומון,

השאלות והתשובות בדיון היו לא מסודר. וממושך היה בכיתה מהלך הדיון שמה לב כי 

גזור מהשיחה תקשה לון השלא השתתף בדיצופה מהצד או המקשיב הכך ש, מקוטעות

  ברור.מתמטי מסר שהתנהלה בדרך זו 

בעוד  ,שהמורה כתבה לעצמה שהיה שיעור טוב והתלמידות הבינואפוא יתכן יכיצד 

הן עד כדי כך שהיא טוענת ש הבנות-בווידאו היא מגלה כל כך הרבה איצופה היא כאשר ש

 אוריתכששוחחתי עם  ר?באותו שיעולהן הקנתה היא לא הבינו את מהות התוכן החדש ש

 גרמו לתופעה. גורמים השמנו לב כי שלוש

 אירוע לעומת עוצמתב הלצמת החוויה שוזיהינו את הפער בין ע , כאשרראשית

המשימה הצליחה, הניסוי שלי "עסוקה מאוד בתחושת הייתה  , היא תלמידותיההחוויה של 

 התשומת הלב שלכמו כן,  ."יש לי תוצאות למחקר ,עובד, השיטה שלי מתקיימת, איזה יופי

, ברפלקציה "פתורה אינטראקטיבית החקר דוגמכגון " ברעיונות שבחרה מראשהתמקדה 

הכלי המסוים אותו יישמה באותו את ו היא לכאורה "שפטה" את דרך ההוראה , ולכןמזיכרון

 רק כאשר התבוננו .יהותתלמידשל  ןסוף דעתל. התמקדות זו שלה מנעה ממנה לרדת שיעור

כתבנו את השיח כולו, ו באירוע באמצעות הווידאו, הקשבנו לכל משפט שנאמריחד ינו שת

עיקר השיח של התלמידות לא הבינה את מהות השיח. היא בשיעור,  ,הבנו כי בזמן אמת

ה" ימהות ההגדרה המתמטית שנקראת "תחום עליקשו להבין את ייהן כאשר בשאלותהיה ב

דומה שניתוח ההתרחשות של המנחה עם ומדוע?  מי קובע את התחום - תחום ירידה""ו

מיקוד תשומת עדר יהמנבעה זיכרון הבכתיבת רפלקציה מ הפרשנותשהמורה סייע לה להבין 

מנם הבינו את והתלמידות א .התלמידותשל שאלות הלמהות בזמן אמת  מודעות-הלב ואי

המתמטית. גדרה ההרעיונות המרכזיים של המשימה, אך נותרו עם שאלות לגבי תחום ה

 ותלשאלמהיר מתן מענה אלא ש .לשאלות בכיתהדית ובאופן אישי יהגיבה מימנם ואהמורה 

ת הכיתתיסיטואציה לכללית פרשנות עדרה של יהון לעומקן טרם הבנת ותתלמידהשל 

בזמן השיעור הסיחה את אורית התחושה החיובית שחוותה  השלמה יצרו הסחת דעת. 

שניהלו התלמידות אודות הפעילות. עצם קיום הדיון  דעתה ממחשבות עמוקות על הדיון

רפלקציה  כתיבתשהביא אותה לרגש חיובי זה הוא נחווה בתודעתה כחוויה חיובית, ו

 .על השיעורכללית חיובית 
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 וידאו - קיום שלו במציאות-אזכור של אירוע ברפלקציה מזיכרון ואי

כלל אירועים שלא נמצאו  פער זה מתייחס לעובדה שהמורות רשמו ברפלקציה מזיכרון

 .בווידאוכאשר הן צפו בתיעודי השיעור 

 כתבה ביומנה:  אורה .אני זוכרת שהסברתי - 'ד הדוגמ

עמדתי והסברתי את כל המושגים, ותוך כדי שהסברתי גם הדגמתי אותם באמצעות 
, ופתרנו שלב אחר שלב את הבעיות. שתכננתישרטוטים, ואז הצגתי את הבעיות 

ל והסברתי הכ ,ולם לבעיה הראשונה ושם ביצעתי את ההסבר הפורמלימיקדתי את כ
וראיתי שמבינים. אבל מעניין כי בהמשך השיעור שוב ושוב שאלו אבל למה מותר 

 ולמה זה נכון?

כשאורה ניגשה להתבונן בסרט הווידאו, היא התחילה לצפות מתחילת השיעור, וחיפשה את 

מצאה  ,א מצאה. היא עברה על כל חלקי הסרטול את המושגים והבעיה הקטע שבו הסבירה

מתאימות, אך היא לא מצאה  התרחשויותשיש בו את כל הדקות המתאימות לשיעור וכל ה

אורה נדהמה ושיתפה אותי כמנחה באירוע. הקשבתי  לבעיה. שלההסבר ה תסצנאת 

ראיתי את התסריט ההיפותטי שרשמה לעצמה וגם זיכרון הרפלקציה שלה מקריאת הל

את קטע אלא שלא מצאנו כולל את כל חלקי השיעור, כאשר תסריט זה השיעור החל  בטרם

ור עלשי החושבת שהתסריט ההיפותטי שבנתלומר שהיא אורה בשלב זה ידעה הווידאו. 

למה  הלהפריד בין מה שתכננלא הצליחה למעשה שכך  ,ת השיעוריעם חווי התערבב לה

 הנימהתכנון המפורט שהכ ההתרגשד וייתכן שכל זה קרה משום שמא בפועל. השביצע

  הסבר ענתה: ביקשתי ממנה מש לשיעור.

בגלל שהשיעור הזה הוא חלק מתהליך של שינוי שאני מבצעת בהוראה שאני חושבת 
. אבל בזמן אמת אני חיה את ההיפותטישלי, אני מאוד חוששת לסטות מהתסריט 

כמו שאני בלי השינוי ואת עצמי  ,את מה ששואלים, שמבינים ,את הכיתה ,השיעור
שכל כך חוויתי  -תר על ההוכחה או שההפך וכנראה בחרתי לו .שהתחייבתי ליישם

אותה בהכנת השיעור, שבשיעור היה נדמה לי שלימדתי. משהו בין ההכנה למציאות 
התערבב וגרם לי לזכור תמונה משולבת של מה שתוכנן להיות יחד עם מה שהיה 

ת זה ברפלקציה מזיכרון מרוב פחד שלא עשיתי באמת. אני גם חושבת שרשמתי א
זאת ואז אמצא את עצמי עם פער בין התכנון לביצוע. כנראה משהו בפנים הרגיש לי 

 בווידאואבל כל זה לא מודע כי את רואה חיפשתי  [...] שאני צריכה להגן על עצמי
י תך והוכחנו לעצמנו שלא חסר שום קטע, אניוף ורק אחרי שחיפשתי יחד אבלי ס

 מתחילה להבין מה קרה לי עם הזיכרון והרפלקציה.

 בפועלבעוד תרחש שה אירוע העידו על בהם מורים זו היו אירועים נוספים ש הכמו דוגמ

וויית ההוראה שמתחילה . המכנה המשותף לכולם מתייחס לחבשיעור לא התרחש כלל הוא

. עניין ן לחוויית השיעורת התכנויבין חוויהמורה לא מבחינה לעיתים מתברר ש .כבר בתכנון

או  )מחקרית( כאשר השיעור מתוכנן להיות שונה מהרגיל בעקבות ביצוע התערבותזה בולט 
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העדות של המורות החוקרות כי הזיכרון נוסף, בפרקטיקת הוראה חדשה למורה. יישום 

או שלהן של העמיתות בכתיבה הוא סוג של הגנה עליהן מפני ביקורת שלהן על עצמן, או 

חשש וחרדה  של רגשות יםכתיבה מזיכרון מעורבבעל ביצוע מחקרן, מבהיר כי כמנחה  שלי

 .מומחיות כמורותוזהותן רצון להגן על איכותן לא פחות מכך, ו

 הבנת הפער בין הזיכרונות :כום ארבעת האירועיםיס

רפלקציה  האירוע
 מזיכרון

רפלקציה 
באמצעות 

 הווידאו

 ההסבר התאורטי לפער מהות הפער

שגיאת  א.
השרטוט 

ה יבבני
 גיאומטרית

המורה מזהה  .לא הוזכר
אירוע שבו 

תלמיד מבין 
מהות של 

ה יבני
גיאומטרית, 

וגם מהות 
של הצדקה 
 גיאומטרית.

פרשנות לא נכונה 
של האירוע בזמן 

אמת. מחשבה של 
המורה שהתלמיד 

מניפולטיבי 
 ומתחמק מהוכחה.

 .הגנה על ההוראה

מודעות ושימת לב 
ללב המחקר 

תייחס להבנת המ
הרעיון הפורמלי של 

באמצעות הוכחה 
, מקדמת וידאווה

את המורה להתבונן 
 .לעומק בסיטואציה

 את מציין 26קורטהאגן
 הרגשות השפעת

 חשיבה על והתחושות
 רפלקטיבית קוגניטיבית

 הצרכים השפעת ואת
. המורה של האישיים
מתמקדים  מורים, לטענתו

ברפלקציה שמביאה אותם 
מה לקבלת החלטות, 

לעשות בזמן אמת, ברוב 
הפעמים על חשבון ניתוח 

הסיטואציה והבנת 
  משמעותה.

 

חישובי  ב.
חזקות 

זמן ב
תרגול 
משפט 

 פיתגורס

המורה מזהה  .לא הוזכר
את השיחה 
של התלמיד 

כאירוע 
 משמעותי.

 נכונה לא פרשנות
 בזמן האירוע של

 .אמת

התמקדות בזמן 
אמת בניהול 

המשימה שהוצגה 
ודעות לתלמידים, ומ

להיבט אחד של 
התפתחותה בהתאם 

לפרקטיקת 
התערבות שהמורה 
בחרה. ההתמקדות 
בהיבט זה, הכחידה 

את המודעות 
ושימת הלב לעומקו 

 מקרים כי טוען 27מייסון
 הם בזיכרון שנשארים

 אנו בהם מקרים כלל בדרך
 או רגשית מחויבים

 הם. אינטלקטואלית
 מסיבה לנו' חשובים'

 .כלשהי

רה הנוכחי המורה במק
היתה ממוקדת בהתבוננות 
על ההתערבות המחקרית 

שבצעה, ופחות על 
 אינטראקציות "מפתיעות".

                                                           
26 Korthagen, 2014 
27 Mason, 2002 
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רפלקציה  האירוע
 מזיכרון

רפלקציה 
באמצעות 

 הווידאו

 ההסבר התאורטי לפער מהות הפער

 של האירוע.

ה יעלי ג.
וירידה 

חיוביות 
ושליליות 

של 
 פונקציה

הוזכר 
כאירוע 

חיובי שבו 
התלמידות 

הבינו 
היטב את 

 הנלמד.

מזוהה 
כאירוע שבו 

הדיון 
הכיתתי 
, כך מקוטע

שהרעיונות 
שנלמדו 

שגים והמו
החשובים לא 

 מחוברים.

המורה לא 
עונה על 

השאלות של 
התלמידות, 
 כפי כוונתן.

התלמידות 
לא מבינות 
את מהות 
המושגים 
, הנלמדים

וכתוצאה 
מכך את 
תשובות 

 .המורה

תחושה חיובית 
שהופנמה  כללית 

בעקבות שיעור 
שכלל השתתפות 

חיובית של 
הסיחה התלמידות 

את דעת המורה 
מהתבוננות עומק 

 יטואציה.בס

מיקוד תשומת הלב 
של המורה בניהול 
השיעור באמצעות 
 כלי לימודי שבחרה

הסיט אותה  מראש
משימת לב ומודעות 

לתפיסה 
 הציגושהתלמידות 
בשאלותיהן 

 ובתשובותיהן.

על  28הדגש של שונפלד
התאוריה של מייסון 

לכך ששימת  תמתייחס
( היא Noticingהלב )

מה שהמורה של תוצאה 
לא "או -ו" רואהשם לב ו"

לא רואה" מעצב שם לב ו
את מה שהוא עושה או לא 

. המורה לא בהוראתו עושה
כי אי ההבנה, הבחינה ב

היא שמה לב וראתה את 
 - שיעורבכלל נמה שכן 

"דיון". היא לא הבחינה  ה
שהדיון לא מקדם את 

אי לכך הבנת התלמידות, 
היא לא ניהלה דיון מעמיק 

של  יהןעל שאלות
 התלמידות.

אני " ד.
זוכרת 

 "שהסברתי

לא נמצא  הוזכר
 .בווידאו

בלבול בין חוויית 
ההכנה לחוויית 

 השיעור.

הגנה של המורה על 
 הוראתה.

 

החייאת אולי הייתה כאן 
תת מודעת על מנת  זיכרון

פי -עללהגן על ההוראה 
ורה הייתה ממתכונת שה

ידי שימור  -אמונה עליה על
פרשנות שיצר זיכרון 

 .אחרת לאירוע שהתרחש

                                                           
28 238-nfeld, 2011: 223Schoe 
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 כוםיוס  דיון

טוען כי בזכות הזיכרון האפיזודי האדם מחיה את העבר, הוגה ומהרהר בו בהווה  29טולווינג

הזיכרון של החוויה האישית הוא  ומתכנן באמצעותו חידושים והתפתחויות לקראת העתיד.

. כל אירוע אישי מתרחש פעם אחת מורכבשחזורו הוא דבר ו לשכחההתנסותי ורגשי, פגיע 

להבין  תנג מסייעוויטולהאבחנה של  ,מחקר הנוכחילבהקשר  מסוים ובמקום מוגדר. בזמן

חוקרים את עבודתם. הם מאותגרים לשפר את השחווים מורים  המציאותאת מורכבות 

 אירוע הולכן הם מנסים להחיות את ההוראה באמצעות זיכרון או שחזור  הוראתם

עקרונות התערבות פרקטיקות או דה בווים חרדה מאי עמי. ובה בשעה חבאמצעות תיעוד

המתעד  ועמיתים למחקר הנחשפים לווידאומתגובות המנחה כמו גם  ,שניסחו עבור מחקרם

שחזור וגורמת לשל הזיכרון  או הכחדההחייאה יוצרת חרדה זו  את הוראתם בזמן אמת.

למדתי שבמהלך של המורה. כחוקרת  יורגשותאת לעיתים התואם  ,של האירוע "מתוקן"

הכחדה בתהליך ה כמו גם  ,החייאהההשחזור ו תהליךשביש לתת את הדעת לכך הרפלקציה 

חלופי זיכרון הבניית באמצעות אירוע של השינוי הם יוצרים במחקרם, מבצעים שהמורים 

ת מסוימות בהוראה יוהתרחשושימת הלב של המורה לדומה ש .שאינו תואם את העובדות

בזמן שהוטמע בזיכרון רגש הלב ולמידה, נובעת מ תשומתהמצריכים  יםכאירועוסימונן 

 .אירועב מסויםהיבט בהמתבונן דעת של המורה מואו מהתמקדות האירוע,  התרחשות

כעדי זיכרון על לתפקד מורים הזדמנות עבור ה ריוצמחקרי הלימודי המרחב הלסיכום, 

שלא היו  מהלפרש ולנסות להבין  ,לראות מחדש"" 30,הבחין, מקדם את יכולתם להוראתם

 מודעים לו בזמן אמת בזמן ההוראה.

 לתהליכי זיכרוןוכמסייע , נמצא כתומך וידאו כחלק מתהליך רפלקטיביבוהשימוש 

ישנה  ובווידא הבאמצעות צפייהיזכרות אירועים שעברו הכחדה. יחד עם הלכדי היזכרות ב

אירועים  .וידאו זיכרונות של מורים שנכתבו ללא צפייה בתיעודבניתוח חשיבות רבה 

הסיטואציות שמעסיקות את על אופי  עשויים לשפוך אור רפלקטיביים שנכתבו מזיכרון

. ברפלקציה על זיכרונם את מה שנשמר בזיכרונםמחדש תם ילחוות יחד אמזמנים המורים, 

של מוקדי תשומת הלב  יש פוטנציאל לקדם הבנה שלשל מורים המתעדים את עבודתם 

 .מוקדי תשומת הלב הנוספים האפשריים , לעומתהמורים בזמן השיעור

את המורה תפיסת דן ב ,ליבה תהמתייחס לרפלקציו 31,גןאהמודל המורחב של קורטה

הפערים כאחד מההיבטים הרפלקטיביים. היבט זה יכול להסביר את העובדה שלא כל זהותו 

בהכרח רק בזיכרון מוטה, או שכחה מסוג מסוים, אלא גם קשורים  שנמצאו במחקר זה

קשר של תופעות אלו עם דימוי עצמי מסוים של המורה. ה"זיכרון" של המורה להסבר ב

                                                           
29 Tulving, 2002 
30 Schoenfeld, 2011 
31 Korthagen, 2014 
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הוא היה עמוס שבפועל  לשיח כיתתי כעשיר, בעוד ה או פרשנותידי המורה, -נמסר עלשלא 

אי הבנה של התלמידים, משרת את התודעה העצמית של המורה שהעידו על בשאלות 

לשיעור, ובפרט אלה הבונים מערכים מיוחדים ומעצים אותה. למורים שמתכוננים כראוי 

להתערבות מחקרית, יש תפיסה עצמית חיובית של הוראת המתמטיקה. הזהות העצמית 

שלהם, הכללית וגם בזמן ההוראה, היא זהות של מומחיות. בחלק מאירועי ניתוח השיעור, 

עים בעקבות הניתוח הקבוצתי של אירומיוחד התערערה למורים זהותם כמומחים, וב

. תפיסה עצמית של מומחיות, יכולה להסיט את מיקוד המורה ונבחרים שנצפו בווידא

דית שאינה בהכרח מקדמת ימפרשנות עומק של סיטואציה לכדי קבלת החלטה לפעולה מי

 ,. תפיסה זווסותרים את התפיסה העצמית בזמן אמתמתרחשים ה יםשל אירוע את הלמידה

וד תשומת הלב בחלק מסוים של אירוע למידה, אינם יחד עם קבלת החלטות הנובעות ממיק

בהכרח הטיה של הזיכרון, אלא הטיה של הזהות והתפיסה העצמית. שיתוף עמיתים ומנחה 

יבטים האת הזיכרון באמצעות הבנת  "לתקן"למורה  יםאלה, מסייעכבניתוח אירועים 

. העצמה זו המומחה ואולי אפילו להעצים אותכ ומבלי לאבד זהות האירוע נוספים של

מתרחשת כאשר הרפלקציה מתבצעת כפי שקורטהאגן מדגיש, באמצעות דיאלוג רפלקטיבי 

התלהבות, סקרנות, אומץ,  :הליבתיות כגוןשמביא את המורה למודעות לתכונותיו 

 ומודעותמגביר את בתכונות אלו  מיקוד תשומת ליבו. ועודהחלטיות, פתיחות, גמישות 

, יואמונות :כמורהבזהותו לבין חלקים אחרים בו  ניהןמים בייחסים הקייכלפי הוכלפיהן 

ועוד. רפלקציה כזו שמגיבה לכל היבטי האישיות של המורה  יופעולות ,וערכי ,תוהשרא

 .משמעות עמוקה בהוראה מסייעת למורה למצוא ועבודתו

בכך שהגדרנו חמישה המתבטאת תרומה מתודולוגית : מספר תרומותהנוכחי  למחקר

ת מזיכרון, של שיעור, כתיבה רפלקטיבי היפותטייהול יומן רפלקטיבי )תכנון שלבים לנ

הליך הלמידה  ., ניתוח קבוצתי של וידאו וניתוח מנחה מווידאו(וניתוח אישי מווידא

 ה המורה התפתחות של המודעות שלו לניהול ההוראהובכל שלב חושנבנה כך הרפלקטיבית 

רפלקציה בהוראה בתחום של את המחקר מדייק הליך זה גם  .והעצמה של זהותו כמומחה

 שונים של עבודתוההיבטים במקד את תשומת ליבו ומככלי להתפתחות יכולתו של המורה 

תרומה משום גם להערכתי יש בכך חשיבה רפלקטיבית. של מקדמי הניתוח המרחבי ב כולל

הלך כמ תאורטית בהבנת הפערים בין הרפלקציה מזיכרון לרפלקציה באמצעות וידאו

של  נושאים הממקדים את תשומת ליבםהזיהוי של ה הגורמים לפערים.זיהוי המסייע ל

בם להיבטים ילהסבת את תשומת לוהשימוש בשיח עמיתים מונחה כאמצעי המורים 

התאורטית תרומה ה , אינו בלעדי רק להוראת מתמטיקה.נוספים של הוראה ולמידה

ואף צריכה יכולה בד רפלקציה מהזיכרון העוסקת בפיתוח היכולת של מורים לעפרקטית הו
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בהכשרת מורים  באופנים מגוונים בהתאם לדיסציפלינות שונותלהיות מיושמת להבנתי, 

  .לא רק בהוראת מתמטיקה ,ובתוכניות להתפתחות מקצועית של מורים

 ביבליוגרפיה

 הוצאת אריה ניר.אביב: -תל. נפלאות הזיכרון ותעתועי השכחה .(2004) 'נ ,אייל

אוניברסיטת ב. אסופת מאמרים בהוצאת מוסד הרצל לחקר הציונות מיצוב הזיכרון(. 2018) 'זריהו, מע
 חיפה.

-תל .יהושע )עורכת(-. ל' יוספסברג בןחשיבה מהרהרת ומערערת בחינוך :רפלקציה(. 2016ע' ) ,רן
 ון מופ"ת.אביב: מכ

Baron, R.A., & Byrne, D. (2000). Social Psychology. Massachusetts: Allyn and Bacon.  

Barnhart, T., & van Es, E. (2015). Studying teacher noticing: Examining the relationship 
among pre-service science teachers' ability to attend, analyze and respond to student 
thinking. Teaching and Teacher Education, 45, 83-93. 

Hollingsworth, H., & Kusznirczuk, J. (2014). Using video and a structured observation 

instrument to generate co‐constructed observation feedback for teachers. Paper 
presented at the ECER Conference, Oporto, Portugal, September 2014. 

Hong, Y.C., & Choi, I. (2015). Assessing reflective thinking in solving design problems: The 
development of a questionnaire. British Journal of Educational Technology, 46(4), 848.  

Karsenty, R., & Arcavi, A. (2017). Mathematics, lenses and videotapes: A framework and a 
language for developing reflective practices of teaching. Journal of Mathematics 
Teacher Education, 20(5), 433-455. 

Korthagen, F.A.J. (2014). Promoting core reflection in teacher education: Deepening 
professional growth. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part A) 
Advances in Research on Teaching, 22, 73-89.  

Little, J.W., & Horn, I.S. (2007). Normalizing’ problems of practice: Converting routine 
conversation into a resource for learning in professional communities. In: L. Stoll & 
K. Seashore Louis (Eds.), Professional learning communities: Divergence, Depth, and 
Dilemmas, (pp. 79-92). England: McGraw-Hill, Open University Press. 

Marshman, M., Galligan, L., Axelsen, T., Woolcott, G., & Whannell, R. (2018). Variations on 
a Theme: Pre-service mathematics teacher reflections using an affect-based critical 
moment protocol. Mathematics Education Research Group of Australasia. Paper 
presented at the Annual Meeting of the Mathematics Education Research Group of 
Australasia (MERGA). 

Mason, J. (2002). Researching your own practice: The discipline of noticing. London: 
Routledge Farmer. 

Schoenfeld, A.H. (2011). Noticing matters. A lot. Not what? In: M.G. Sherin, V.R. Jacobs & 
R.A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 
223–238). NY: Routledge. 

Schoenfeld, A.H. (2017). Uses of video in understanding and improving mathematical 
thinking and teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(5), 415-432. 



ן ב יכרו ז ת  י לה בהוראת מתמטיקההטי  מחקרי פעו

127 

 

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York, 
NY: Basic Books.  

Sherin, M.G., & van Es, E.A. (2009). Effects of video participation on teachers' professional 
vision. Journal of Teacher Education, 60(1), 20-37. 

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive 
Science, 12, 257–285. 

Sweller, J. (2015). Working memory, long-term memory, and instructional design. Journal of 
Applied Research in Memory and Cognition, 5(4), 360-367.  

Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. Annual review of 
psychology, 53(1), 1-25. 

Wimber, M., Charest, I., Alink, A., Kriegeskorte, N., & Anderson, M.C. (2015). Retrieval 
induces adaptive forgetting of competing memories via cortical pattern suppression. 
Nature Neuroscience, 18, 582-589.

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nn.3973
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nn.3973


 

 

 

 

 


