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טןרכיאכסקיבבי

בלאןחכה

מנוא

להבדליםמתייחסלמידה""סגנונותהמונח

רוכשיםשוניםאנשיםשבובאופןעקבייםאינדיווידואליים

 2ובירנבויםחטיבה ,אותוומארגניםמעבדיםחדש,ידע

אתההולמותהוראהגישותמעדיפיםשסטודנטיםמצאו

 3וסילברמןפלדר,לפיעליהםהמועדפיםהלמידהסגנונות

דרכיאתההולמותהוראהבדרכיללמדנוטיםמרצים

אותם,לימדובהןבדרכיםאועליהםהמועדפותהלמידה

שלמועטובשילובפרונטליותהרצאותשלבדרךבעיקר

למידהסגנונותביןהאי-הלימהוהדגמות,המחשהאמצעי

מוריםשלהוראהסגנונותלביןסטודנטיםשל

לכשלונםלמידה,לקשייגורםובמכללותבאוניברסיטאות

אלותוצאות ,מהלימודיםלנשירתםואףהלומדיםשל

לביןלמידהסגנונותביןשאי-הלימהבכךמוסברות

שלנמוכהמוטיבציהלרמתמביאהוראהסגנונות

גיסא,מחדזומאי-הלימהה"סובלים"הסטודנטים

אתמביניםאינםשסטודנטיםמכךהמרציםאצלולאכזבה

 ,גיסאמאידךבכיתהפעולהמשתפיםואינםהנלמדהחומר

חזותיתהמחשהמעדיףמסויםסטודנטכאשרלדוגמה:

שלוהמרצהבעודמילולימידעשלגודשלעבדומתקשה

להרצות),(למשלהמילוליהערו')באמצעותללמדמעדיף

הסטודנטיאבדההרצאהשלמוקדםשבשלבלהניחסביר

 ,בשיעורלהתענייןויחדלהקשבאת

אחתהאי-הלימה?בעייתאתלפתורניתןוכיצדהאם

קיומםבדברמרציםאצלמודעותלפתחהיאהאפשרויות

מאפייניםולזהותסטודנטיםאצלשוניםלמידהסגנונותשל

לסייעעשויזהמידעדומיננטיים,סגנונותכגוןקבוצתיים,

אלה,סגנונותההולמיםהוראהדרכילבחורהמרציםבידי

אתלגלותלסטודנטיםלסייעהיאאחרתאפשרות

להםולהציעשלהםהלמידהלסגנונותהאישיותההעדפות

הלמידהסגנונותביןהאי-הלימהמצביעללהתגברדרכים

הםבהםבקורסיםההוראהסגנונותלביןהמועדפים

הסטודנטיםואצלהמרציםאצלהמודעותפיתוחלומדים,

הלמידה-לתהליכימשמעותיתבצורהלתרוםעשויכאחד

שלהמודעותאתלפתחנועדכאןהמוצגהמחקרההוראה,

אתולפתחהוראה/למידהלמצביביחסהסטודנטים

הלמידהבסגנונותלהבדליםביחסהמרציםאצלהמודעות

הסטודנטים,של

ההבדליםבאיתורקשורההמחקרעוסקבהנוספתסוגיה

שלקבוצותשתיביןלמידהסגנונותשלבהעדפות

-שונותאקדמיותבמסגרותהלומדיםסטודנטים
הואזוסוגיהלחקרהרציונלוחינוך,טכנולוגיה/הנדסה

בשתילהוראההמקובלותבגישותההבדלכיההשערה

שלההעדפותעללהשפיעעשויאלואקדמיותמסגרות

 ,מסוימיםלמידהלסגנונותבהןהלומדיםהסטודנטים

עלמבוססתוהטכנולוגיהההנדסהבהוראתהרווחתהגישה

שלגדולותלקבוצותהמכוונותפרונטליותהרצאות

במהלךומעבדות,תרגולשיעוריבשילובסטודנטים

ששיעוריבעודעיונילחומרהסטודנטיםנחשפיםההרצאות

התיאורטי,החומרליישוםנועדיםוהמעבדההתרגול

לומדיםלחינוךהמכללהשלהקורסיםברובזאת,לעומת

הוראהובדרכייחסיתקטנותבקבוצותהסטודנטים

מעודדותאלודרכיםהסטודנטים,אתהמפעילות

ביןואינטראקציההמרצהעםהלומדיםשלאינטראקציה

 ,השיעורבזמןעצמםלביןהלומדים

 :המחקרמטרות

אצללמידהסגנונותשלבהעדפותמאפייניםלזהות . 1

 .סטודנטים

לעומתלחינוךבמכללההסטודנטיםביןהבדליםלזהות . 2

העדפותיהםלגביטכנולוגיתבמכללההסטודנטים

 .למידהלסגנונות

ופכדריכברמן Oכ eהמודכ
כמידהות Jו Jג Oכמיון
והםו 3-למידהסגנונותלמיוןאחדיםמודליםקיימים

למקורמידע,שלוהעיבודהקליטהלדרךמתייחסים

מחקרלצורךואישיותיים.חברתייםולהיבטיםהמוטיבציה

פיעללומדיםהממיין 3וסילברמןפלדרשלהמודלנבחרזה

ממדים:ארבעה

מידעעיבודלתהליכימתייחסאקטיבי-רפלקטיביממד

עלמידעולשמרלהביןנוטיםאקטיביםלומדים .מועדפים

דיוןשלבדרך ,זאת .הנדוןבנושאפעילההתנסותידי

מעדיפיםהםכןעללאחרים.הסברתואויישומובנושא,

הואקורה"מהונראהננסה("בואוקבוצתיתעבודהלעבוד

רפלקטיביםלומדים .אקטיבים)ללומדיםאופיינימשפט

כךאחרורקבשקטהנושאעללחשובקודםמעדיפים

הלומדיםתגובתזוקודם"כךעלנחשוב("בואולהתנסות

ללומדיםלבד.לעבודמעדיפיםהםכןועלהרפלקטיבים)

ורקלשבתקשההללוהסגנונותמשניאחדכלהמעדיפים

אולםממשית-פיסית,עשייהללאהרצאה,במשךלהקשיב

יותר.אףקשהזההאקטיביםללומדים

לומדיםלאוריינטציה.מתייחסתכליתי-סקרניממד

קשרולתהליכים,לעובדותפרקטית(אוריינטציהתכליתים

(אוריינטציהסקרניםלומדיםלעומתהמציאות)לעולם

לעבדנוטיםהתכליתיםהלומדיםולמשמעויות).לתיאוריות

נוטיםהם .המידעפרטיושינוןלימודיידעלמידעולשמר

בשינוןטוביםוהםפרטיםגודשכלפיסבלנייםלהיות

ביטחוןחשיםהם .מעבדהבעבודותוהתנסויותעובדות



ולאמובניתשיטהבאמצעותבעיותפותריםהםכאשר

עלוליםהםכןעלבהפתעות.אובטיבוכיםתכנים""מט

עברושלאחומרעלנבחניםהםכאשרמתוטכליםלהרגיש

מופשטת.לחשיבהנוטיםהטקרניםהלומדיםבכיתה.עליו

אוהביםהםוגילוי.חקרבדרכיידעומשמריםמעבדיםהם

עובדותביןקשריםבעצמםלגלותמעדיפיםחידושים,

עשוייםהםשגרתיים.ומחישוביםמשינוןוטולדיםחדשות,

יותרנוחולחושחדשותתפיטותיותרטובלהבין

מתמטיות.ובנוטחאותבהפשטותהתכליתיםמהלומדים

מעשייםלהיותנוטיםתכליתיםלומדיםזאת,לעומת

להמציא,נוטיםאשרטקרניםמלומדיםיותרוזהירים

יותר.מהרולעבודלחדש

לקראתההתקדמותלצורתמתייחטטדרתי-לגובליממד

אתהלומדיםרואיםזהממדשלהטגנונותבשניהבנה.

ההתקדמותצורתאךהתהליך,בטוףהשלמההתמונה

מאפייןטדרתילמידהטגנוןשונה.היאהבנהלקראת

עוקבים-בצעדיםהבנתםאתלפתחהנוטיםלומדים

גלובלילמידהטגנוןלעומתולוגיתלינאריתבצורהרציפים,

רואיםשלאגדולות,בקפיצותהלומדיםאלהאתהמאפיין

בצורהאותוקולטיםאלאהנושאלימודבתחילתהרצףאת

אקראית.

מועדפת.הצגה/קליטהלצורתמתייחטחזותך-מלילוךממד

יותרטובולומדיםשזוכריםלומדיםמאפייןחזותיטגנון

בדיאגרמותבתמונות,ויזואלית:בצורהמוצגהמידעכאשר

מילולישטגנוןבעודמילולית,הצגהלעומתובטרטים

מוצגהמידעכאשריותרטובהקולטיםלומדיםמאפיין

וכדומה.מילולייםבהטבריםבהרצאות,מילולית:בצורה

איןערכיתשמבחינהבמיוחדמדגישיםהמודלמחברי

מידהבאותהמקובליםהטגנונותכלשלילי.אוחיוביטגנון

עליו.המועדףטגנוןישלומדשלכלאלא

המחקרהכו,
 Dהםדג

לחינוךבמכללהאשנהשלטטודנטיםהיוהמשתתפים

גברים) 27נשים, 89משתתפים: 116הכל(בטך

במכללהתוכנה""הנדטתהלומדיםדמשנהוטטודנטים

הקבוצותגברים). 36נשים, 8משתתפים: 44 (לטכנולוגיה

,שנתוהגבריםהנשיםאחוזאלה:בהיבטיםמזוזונבדלו

(רובפרופטיונליתלאוריינטציהוהנטיותהלימודים

הומנייםמקצועותהעדיפולחינוךהמכללהשלהטטודנטים

העדיפולטכנולוגיההמכללהשלהטטודנטיםשרובבעוד

נוטףהבדלבמבוא,שצויןכפיהמדויקים).המקצועותאת

בשניהמקובלותלהוראההגישותביןמההבדלנובע

המוטדות.

אלןן eה

 8ופלדרטולומוןידיעלשחוברשאלוןנבחרהמחקרלצורך

שאלות.-44מהורכבובמקורותחום-תוכןתלוישאינו

אשרשאלותשמונהממנווהוצאולעבריתתורגמוהשאלות

במחקר,המשתתפיםלאוכלוטיותמתאימותכבלתינמצאו

בכלשאלותתשע _שאלות 36הכילהטופישהשאלוןכך

ועלאפשריותתשובותשתיהוצגושאלהלכלממד.

ביותר.לוהנראיתהאחתאתלבחורהוטלהמשיב

השאלון:מתוךלשאלותדוגמאותשתילהלן

באמצעות:חדשהאינפורמציהלהשיגמעדיףאני . 1

מפותאוגרפים,דיאגרמות,תמונות,א.

מילולית.אינפורמציהאובכתבהוראותב.

מעדיף:אניעיוני,טפרקוראאניכאשר . 2

משהולעשותכיצדאוחדשותעובדותללמודא.

חדשיםרעיונותלישמטפקמשהוללמוד .ב

למחשבה.

וחינוךמחשביםלמתמטיקה,המחלקותגולדשטייו,אולזיודריו.

 . olzang@macaln.ac.ilמיוחד,

לפסיכולוגיה,המחלקהראשטורניאנסקי,בבידר'

bbi_to@erez.org.il . 

למוסיקה,המחלקה , M.A .בלאו,חנה

hblau@arava.co.il . 
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הניתוח

לממד(למשלבממדהטננונותלאחדההעדפהמידת

הנחיות(לפיהבאהבדרךחושבההאקטיבי-הרפלקטיבי)

 :המבחן)מחברישלהציינון

הואביניהםשהיחטטננונותשני(המכילממדלכל

אפשרויותשתישלהןשאלותתשעמיוחטותדיכוטומי)

בממדאחדלטננוןההעדפהאתבודקתמהןאחת :בחירה

מטפרביןההפרש .ממדבאותוהמנונדלטננוןוהשנייה

אתמצייןהטננונותבאחדהבחירהנעשתהבהןהשאלות

בחרהמשיבאם :לדונמהזה.בממדההעדפהמידת

(מתוך-7באקטיבילטננוןהעדפתועלהמעידותבתשובות

השאלותבשתירפלקטיבילטננוןוהעדפתושאלות ) 9

לטננון 5היאזהבממדההעדפהמידתאזהאחרות,

ביןנעיםההעדפהמידתשלהערכים .) 7-2 = 5 (האקטיבי

- לאחדלהעדפהמתייחטיםהחיובייםהמטפרים .-9+ל 9

לטננוןהשלילייםוהמטפריםמטויםבממדהטננונות

תשעלכלכאשרהיא-9כשמתוארתהעדפה .המנונד

לטננוןהתואמותתשובותנבחרומטויםממדשלשאלות

-4למטויםבממדאםזאת,לעומת .בלבדאחדלמידה

שאלות-5ולאחדטננוןלכיווןתשובותנבחרושאלות

לטננוןהעדפהאיןשלטטודנט,נאמרהמנונדהטננוןלכיוון

חמששלבטולםדורנוההעדפהמידות .זהבממדמטוים

 :דרנות

בממדהטננונותמשניאחדלאףהעדפהאין : 1שלהפרש

בממדהטננונותלאחדקלההעדפה : 3שלהפרש

בינוניתהעדפה : 5שלהפרש

בולטתהעדפה : 7שלהפרש

 .מוחלטתהעדפה : 9שלהפרש

וו Iוד Dממצאן

הממדים,מארבעתאחדבכלההעדפהמידתעלהממצאים

 . 1ובשרטוט 1בטבלהמוצניםהמשתתפים,קבוצותלשתי

למידהסגנונותל eבהעדפות Dו:מאפיינימטרה

 Dסטודנטיאצל

הטטודנטיםשלנבוהאחוזטיבי-רפקלטיבי: j7אממד

 )-45%כהקבוצות(בשתיאקטיבילמידהטננוןמעדיפים

רפלקטיבי.טננוןמעדיפיםמעטיםורק

ממחציתיותרהקבוצות,בשתירני: j7תכליתי-סממד

טטודנטיםורקתכליתיטננוןמעדיפיםהטטודנטיםממטפר

 .טקרניטננוןמעדיפיםמעטים

בשתיזהותכמעטההתפלנויותלנובלי-סדרתי:ממד

העדפהאיןהקבוצותבשתיהנבדקיםשל 42ס fuלהקבוצות.

 28%וכ-נלובליטננוןמעדיפים 30%כ-מהטננונות,לאחד

 .טדרתיטננוןמעדיפים

לטננוןהעדפהבולטתהקבוצותבשתיחזותי-מליתי:ממד

 .מילולילמידהטננוןלעומתחזותילמידה

רובמעדיפיםהמכללותבשתיכימראיםהממצאים
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הטטודנטיםהראורוזטיאצל ,העדפהחוטרמצאשלנו

 .הטדרתיהטגנוןשלהעדפהלהנדטה
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נלובלי-אקטיבי-רפלקטיבי,תכליתי-טקרני, :הממדים

מובהקהבדלנמצאהחזותי-מילוליבממד .טדרתי

המעדיפיםהטטודנטיםאחוז :הקבוצותביןטטטיטטית

בעודלטכנולוניהבמכללהיותרנבוהחזותיטננון

מילוליטננוןהמעדיפיםהלומדיםאחוזלחינוךשבמכללה

יותר.נבוה

המדנמיםבהרכבההבדלאתלשקףעשויזהאחרוןממצא

שלבמדנםהנבריםשאחוז,היותהמנדריההיבטמן

במכללה 23%לעומת 82%הואלטכנולוניההמכללה

לטננוןנוטיםנבריםכינמצא 9רוזטישלבמחקרלחינוך.

לקלוטיותרנוטותשנשיםבעודמנשיםיותרחזותילמידה

בממדקבוצתילהבדלנוטףהטבר .מילוליתבצורהמידע

מההבדליםאוהלומדיםבטיפוטימההבדליםלנבועיכולזה

מעמיקהבדיקהדורשותאלההשערותאךהלימוד,בתכני

 .יותר
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קנות oמ

 Dהסטודנטיענורהמחקרומי eיי

לטטודנטיםלטייעעשויכאןהמוצעמהטונבשאלוןשימוש

הועברזהבמחקרלדונמה:שלהם.הלמידהבתהליך

במשובלמעונייניםאךאנונימי,באופןלטטודנטיםהשאלון

קבלתלשםהאישייםפרטיהםאתלמלאהאפשרותהוצעה

המלצותיששבומידעלמקורהופנווהםהשאלוןתוצאות

אתר,נבנהבמקביל .שלהםהלמידהדרכילשיפור

עטקבהםהלמידהטננונותפירוטאתהכולל lסבאינטרנט

למידהקשייעםלהתמודדכיצדוהמלצותהמחקר

למידהטננונותביןאי-הלימהבעקבותהמתעוררים

הנפוציםהוראהטננונותלביןהטטודנטשלאישיים

לקבלתההזדמנותאתניצלוהטטודנטיםרובבמכללות.

רבההתעניינותעלהעידההאלהלמשוביםותנובתםמשוב

 .עצמםעלשחשפווב"תנליות"בתוצאות

 Dהמרציענורהמחקרומי eיי

בשלושהולמרציםלמוריםלטייעעשוייםהמחקרממצאי

אתהתואמותמנוונותהוראהבדרכילבחור .א :מישורים

טטודנטיםאצלולחזקלפתח .בהלמידהטננונותמנוון

הטננונותאתהמשלימיםבטננונותלמידהמיומנויות

לקיומםמודעותהמרציםאצללפתח .נידםעלהמועדפים

לרכושבבואםהטטודנטיםביןאינדיווידואלייםהבדליםשל

 .לכךלניטימציהומתןידע,

בכיתותהמרציםמלמדיםנבוההלהשכלההמוטדותברוב

הרצאותשלבדרךנעשיתשההוראהכךנדולות

הטטודנטיםרובהמחקר,ממצאיפיעלפרונטליות.

פעילות.בדרכיםללמודמעדיפים

הלמידהטננונותביןאי-הלימהבמבוא,שצויןכפי

עלהמועדפותההוראהדרכילביןטטודנטיםעלהמועדפים

כלפיהמרצהשלשליליותלעמדותלנרוםעלולהמרצים

הישניהםאתהערכתםעלולהשפיעהטטודנטיםיכולות

טננוןכלשלהלניטימיותאתמדניש llפלדר .בלימודים

טטודנט :לדונמה .הטטודנטלעתידהשלכותיהואתוטננון

להישניםלהניעיכולטקרנילמידהלטננוןהעדפהבעל

תכליתי,לטננוןהעדפהבעלשהוא,וזהכחוקרנבוהים

יחטארנון.שלכמובילנבוהיםלהישניםלהניעיכול

המועדפיםהשוניםהלמידהמטננונותאחדלכללניטימי

באופןלהעריךלכךהמודעלמרצהיאפשרהטטודנטיםעל

הלמידהאתהטטודנטיםעלויקלהישניהם,אתיותרשקול

נבולותהרחבתהמרצים.עלהמועדףהוראהטננוןבכל

נבולותוהרחבתהטטודנטיםעלהמועדףהלמידהטננון

טובדו-קיוםיאפשרהמרציםעלהמועדףההוראהטננון

לאיזוןלשאוף 3פלדרמציעלכן .מנונדיםטננונותביןיותר

בטננוןחלקיתילמדתלמידשכלכךהוראהשיטותשל

הנוחותרמתלהעלאתיובילאשר,דברעליוהמועדף

המועדףבטננוןחלקיתילמדנםהואכיאםללמוד,והרצון

 .מטוימתנוחותלאילולנרוםהעלולדברפחות,עליו

Rosati , P. (1 999). Specijic dijferences and similarities in .9 

the learning p rejerences oj engineering students. 29th 

ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San Juan, 

Puerto R ico, pp.12c 1-1 7 - 12c 1-22. 

.10 

.11 

http ://web.macam.ac.il/-babi/styles/1shome4.htm 

Felder, R. (1 989). Meet your students: 1. Stan and 

Nathan. Chemical Engineering Education, 23(2), 68-69. 


