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 זהות בניית תהליכי על הסתכלות? רגשות לבין מתמטיקה בין מה
שיח ניתוח באמצעות למידה בעת  

 
 הרבה.  מכבר זה ידועה מתמטיקה בלמידת כישלון או הצלחה עם חזק קשר יש ולזהות שלרגשות העובדה

 הרגשיים התהליכים ועל המתמטיות המיומנויות רכישת עם בבד בד הלומד זהות התפתחות על ידוע פחות
  אלה נושאים לחקור בכדי שפתחתי החדשה המושגית המסגרת את אתאר, זו בהרצאה. זו התפתחות המלווים

) 2008( ספרד של) קומוגניטיבית( התקשורתית הגישה מתוך צמחה זו מסגרת. שיח ניתוח של כלים באמצעות
 מתוך קטעים מספר על הניתוח שיטת את אדגים בהרצאה. למידה של תרבותיות-סוציו בתיאוריות ומקורה

' ז כתה במהלך אשר, עדית בשם בתלמידה עסק הראשון המקרה חקר.  האחרונות בשנים שערכתי מקרה חקרי
 עד מכן שלאחר השנתיים במהלך התדרדרו הישגיה אך, במתמטיקה גבוהים-ממוצעים מהישגים נהנתה

 המושג את אפתח עדית של המקרה מתוך. מתמטיקה חרדת ולהתפתחות'  ט כתה בסוף מוחלט כמעט לכישלון
 השני המקרה. למידה של וחברתיים רגשיים, קוגניטיביים אפיונים בתוכו משלב אשר" ריטואלית למידה"

 לביני דנה בין האינטראקציה ניתוח באמצעות. במיוחד נמוכים הישגים בעלת תלמידה, דנה של הוא שאציג
 התלמיד ידי על במשותף נבנית היא אלא, אינדיבידואלי מאפיין איננה ריטואלית למידה כיצד אדגים) המורה(

 בדרום, גרייבן מלוני' פרופ עם יחד אלה בימים עורכת שאני ממחקר ראשוניים ממצאים אציג לבסוף. והמורה
 ההקשר את מדגים הללו הילדים של השיח ניתוח. מצוקה משכבות ילדים של מתמטיקה למידת על, אפריקה
 .ריטואלית מתמטיקה למידת שמצמיח תרבותי החברתי

 
 ביוגרפיה

 האקדמי מסלולה. ספרד אנה' פרופ בהנחיית חיפה באוניברסיטת דוקטורט בהצטיינות 2011ב סיימה עינת
 לאחר. אביב-תל באוניברסיטת ובפסיכולוגיה המחשב במדעי ראשון תואר סיימה כאשר 2000 בשנת החל

 בהצטיינות חינוכי בייעוץ שני תואר 2006ב וסיימה החינוך לתחום הסבה עשתה, טק-בהי שנים מספר  שעבדה
 וכמורה חינוכית כיועצת עבדה ושלישי שני לתואר ללימודיה במקביל. העברית מהאוניברסיטה יתרה

 מצטיינים לדוקטורנטים מנדל במלגת זכתה 2010ב. מתקשים תלמידים של בהוראה והתמחתה למתמטיקה
 משמשת היא מהשנה החל. העברית באוניברסיטה דוקטורט-פוסט להשתלמות' מאיר גולדה' במלגת 2011וב

 רגשיים היבטים כוללים עינת של המחקר תחומי .בטכניון ולטכנולוגיה למדע לחינוך במחלקה סגל כחברת
 לניתוח ובלשניים איכותניים כלים פיתוח באמצעות אלו נושאים חוקרת היא. מתמטיקה למידת של וחברתיים

 . שיח


