םגנונות כמידה  eכ םטודנטים

אזלז' 1גזלדשטיי  11בבי טזרגיאגסקי  Iמגה

בלאז J

הסאסר סציג ססצאי  Dרא  eוניי  e Dל סחקר העוסק

בהעדפות  eל סטודנטי) Dהלוסדי Dב  eתי סכללות,

I

ה מ גלל ה האקד מ 1ת ל ח  1נ 7ך ע  IIש ק"

בהעדפות של סגנונות למידה בין שתי קבוצות של
סטודנטים הלומדים במסגרות אקדמיות שונות

-

טכנולוגיה/הנדסה וחינוך ,הרציונל לחקר סוגיה זו הוא
ההשערה כי ההבדל בגישות המקובלות להוראה בשתי

לחינור ולטכנולוגיה( לסגנונות לסידה  eוני, D

מסגרות אקדמיות אלו עשוי להשפיע על ההעדפות של

ובה  eתסעויות  eל הססצאי Dהללו עבור סרצי D

הסטודנטים הלומדים בהן לסגנונות למידה מסוימים ,

הגישה הרווחת בהוראת ההנדסה והטכנולוגיה מבוססת על

וסטודנטי  Dבסוסדות לה  eכלה גבוהה.

הרצאות פרונטליות המכוונות לקבוצות גדולות של
סטודנטים בשילוב שיעורי תרגול ומעבדות ,במהלך
ההרצאות נחשפים הסטודנטים לחומר עיוני בעוד ששיעורי

,--...
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אןלז'ן גןלדשטיין

מנוא

התרגול והמעבדה נועדים ליישום החומר התיאורטי,

המונח "סגנונות למידה" מתייחס להבדלים

לעומת זאת ,ברוב הקורסים של המכללה לחינוך לומדים

אינדיווידואליים עקביים באופן שבו אנשים שונים רוכשים

הסטודנטים בקבוצות קטנות יחסית ובדרכי הוראה

ידע חדש ,מעבדים ומארגנים אותו  ,חטיבה

ובירנבוים 2

מצאו שסטודנטים מעדיפים גישות הוראה ההולמות את

סגנונות הלמידה המועדפים עליהם ,לפי פלדר

וסילברמן3

מרצים נוטים ללמד בדרכי הוראה ההולמות את דרכי

המפעילות את הסטודנטים ,דרכים אלו מעודדות
אינטראקציה של הלומדים עם המרצה ואינטראקציה בין
הלומדים לבין עצמם בזמן השיעור ,
מטרות המחקר :

הלמידה המועדפות עליהם או בדרכים בהן לימדו אותם,

.1

אמצעי המחשה והדגמות ,האי-הלימה בין סגנונות למידה

.2

בעיקר בדרך של הרצאות פרונטליות ובשילוב מועט של

לזהות מאפיינים בהעדפות של סגנונות למידה אצל
סטודנטים .

לזהות הבדלים בין הסטודנטים במכללה לחינוך לעומת

של סטודנטים לבין סגנונות הוראה של מורים

הסטודנטים במכללה טכנולוגית לגבי העדפותיהם

באוניברסיטאות ובמכללות גורם לקשיי למידה ,לכשלונם

לסגנונות למידה .

של הלומדים ואף לנשירתם מהלימודים  ,תוצאות אלו
מוסברות בכך שאי-הלימה בין סגנונות למידה לבין
בבי טןרכיאכסקי

חכה בלאן

סגנונות הוראה מביא לרמת מוטיבציה נמוכה של

המודכ  eכ  Oיכברמן ופכדר
כמיון  Oג Jו Jות כמידה

הסטודנטים ה"סובלים" מאי-הלימה זו מחד גיסא,

קיימים מודלים אחדים למיון סגנונות למידה  -3ו והם

ולאכזבה אצל המרצים מכך שסטודנטים אינם מבינים את

מתייחסים לדרך הקליטה והעיבוד של מידע ,למקור

החומר הנלמד ואינם משתפים פעולה בכיתה מאידך גיסא ,

המוטיבציה ולהיבטים חברתיים ואישיותיים .לצורך מחקר

לדוגמה :כאשר סטודנט מסוים מעדיף המחשה חזותית

זה נבחר המודל של פלדר וסילברמן 3הממיין לומדים על פי

ומתקשה לעבד גודש של מידע מילולי בעוד המרצה שלו

ארבעה ממדים:

מעדיף ללמד באמצעות הערו'( המילולי )למשל להרצות(,

ממד אקטיבי-רפלקטיבי מתייחס לתהליכי עיבוד מידע

סביר להניח שבשלב מוקדם של ההרצאה יאבד הסטודנט

מועדפים  .לומדים אקטיבים נוטים להבין ולשמר מידע על

את הקשב ויחדל להתעניין בשיעור ,

ידי התנסות פעילה בנושא הנדון  .זאת  ,בדרך של דיון

האם וכיצד ניתן לפתור את בעיית האי-הלימה? אחת

בנושא ,יישומו או הסברתו לאחרים .על כן הם מעדיפים

האפשרויות היא לפתח מודעות אצל מרצים בדבר קיומם

לעבוד עבודה קבוצתית )"בואו ננסה ונראה מה קורה" הוא

של סגנונות למידה שונים אצל סטודנטים ולזהות מאפיינים

משפט אופייני ללומדים אקטיבים(  .לומדים רפלקטיבים

קבוצתיים ,כגון סגנונות דומיננטיים ,מידע זה עשוי לסייע

מעדיפים קודם לחשוב על הנושא בשקט ורק אחר כך

בידי המרצים לבחור דרכי הוראה ההולמים סגנונות אלה,

להתנסות )"בואו נחשוב על כך קודם" זו תגובת הלומדים

אפשרות אחרת היא לסייע לסטודנטים לגלות את

הרפלקטיבים( ועל כן הם מעדיפים לעבוד לבד .ללומדים

ההעדפות האישיות לסגנונות הלמידה שלהם ולהציע להם

המעדיפים כל אחד משני הסגנונות הללו קשה לשבת ורק

דרכים להתגבר על מצבי האי-הלימה בין סגנונות הלמידה

להקשיב במשך הרצאה ,ללא עשייה ממשית-פיסית ,אולם

המועדפים לבין סגנונות ההוראה בקורסים בהם הם

ללומדים האקטיבים זה קשה אף יותר.

לומדים ,פיתוח המודעות אצל המרצים ואצל הסטודנטים

ממד תכליתי-סקרני מתייחס לאוריינטציה .לומדים

כאחד עשוי לתרום בצורה משמעותית לתהליכי הלמידה-

תכליתים )אוריינטציה פרקטית לעובדות ולתהליכים ,קשר

ההוראה ,המחקר המוצג כאן נועד לפתח את המודעות של

לעולם המציאות( לעומת לומדים סקרנים )אוריינטציה

הסטודנטים ביחס למצבי הוראה/למידה ולפתח את

לתיאוריות ולמשמעויות( .הלומדים התכליתים נוטים לעבד

המודעות אצל המרצים ביחס להבדלים בסגנונות הלמידה

ולשמר מידע על יד י לימוד ושינון פרטי המידע  .הם נוטים

של הסטודנטים,

להיות סבלניים כלפי גודש פרטים והם טובים בשינון

סוגיה נוספת בה עוסק המחקר קשורה באיתור ההבדלים

עובדות והתנסויות בעבודות מעבדה  .הם חשים ביטחון

ם
ב
יי-
ו

-.
ב

=
יייי

כאשר הם פותרים בעיות באמצעות שיטה מובנית ולא

השאלות תורגמו לעברית והוצאו ממנו שמונה שאלות אשר

"מט תכנים" בטיבוכים או בהפתעות .על כן הם עלולים

נמצאו כבלתי מתאימות לאוכלוטיות המשתתפים במחקר,

להרגיש מתוטכלים כאשר הם נבחנים על חומר שלא עברו

כך שהשאלון הטופי הכיל 36

עליו בכיתה .הלומדים הטקרנים נוטים לחשיבה מופשטת.

ממד .לכל שאלה הוצגו שתי תשובות אפשריות ועל

הם מעבדים ומשמרים ידע בדרכי חקר וגילוי .הם אוהבים

המשיב הוטל לבחור את האחת הנראית לו ביותר.

חידושים ,מעדיפים לגלות בעצמם קשרים בין עובדות

להלן שתי דוגמאות לשאלות מתוך השאלון:

חדשות ,וטולדים משינון ומחישובים שגרתיים .הם עשויים

.1

שאלות

_

תשע שאלות בכל

אני מעדיף להשיג אינפורמציה חדשה באמצעות:

להבין טוב יותר תפיטות חדשות ולחוש נוח יותר

א.

תמונות ,דיאגרמות ,גרפים ,או מפות

מהלומדים התכליתים בהפשטות ובנוטחאות מתמטיות.

ב.

הוראות בכתב או אינפורמציה מילולית.

לעומת זאת ,לומדים תכליתים נוטים להיות מעשיים

.2

וזהירים יותר מלומדים טקרנים אשר נוטים להמציא,

לחדש ולעבוד מהר יותר.

ממד טדרתי-לגובלי מתייחט לצורת ההתקדמות לקראת

יי-
וי".

=
=
,....
יייי
ו-

;::ו

י=
ויב.

כאשר אני קורא טפר עיוני ,אני מעדיף:

א.

ללמוד עובדות חדשות או כיצד לעשות משהו

ב.

ללמוד משהו שמטפק לי רעיונות חדשים
למחשבה.

הבנה .בשני הטגנונות של ממד זה רואים הלומדים את
התמונה השלמה בטוף התהליך ,אך צורת ההתקדמות
לקראת הבנה היא שונה .טגנון למידה טדרתי מאפיין
לומדים הנוטים לפתח את הבנתם בצעדים עוקבים-
רציפים ,בצורה לינארית ולוגית לעומת טגנון למידה גלובלי
המאפיין את אלה הלומדים בקפיצות גדולות ,שלא רואים

את הרצף בתחילת לימוד הנושא אלא קולטים אותו בצורה
אקראית.

ממד חזותך-מלילוך מתייחט לצורת הצגה/קליטה מועדפת.
טגנון חזותי מאפיין לומדים שזוכרים ולומדים טוב יותר
כאשר המידע מוצג בצורה ויזואלית :בתמונות ,בדיאגרמות
ובטרטים לעומת הצגה מילולית ,בעוד שטגנון מילולי
מאפיין לומדים הקולטים טוב יותר כאשר המידע מוצג
בצורה מילולית :בהרצאות ,בהטברים מילוליים וכדומה.
מחברי המודל מדגישים במיוחד שמבחינה ערכית אין
טגנון חיובי או שלילי .כל הטגנונות מקובלים באותה מידה
אלא שלכל לומד יש טגנון המועדף עליו.

הכו ,המחקר
הםדגD
המשתתפים היו טטודנטים של שנה א במכללה לחינוך
)בטך הכל  116משתתפים 89 :נשים 27 ,גברים(
וטטודנטים משנה ד הלומדים "הנדטת תוכנה" במכללה

לטכנולוגיה )  44משתתפים 8 :נשים36 ,

גברים( .הקבוצות

נבדלו זו מזו בהיבטים אלה :אחוז הנשים והגברים ,שנת
הלימודים והנטיות לאוריינטציה פרופטיונלית )רוב
הטטודנטים של המכללה לחינוך העדיפו מקצועות הומניים
בעוד שרוב הטטודנטים של המכללה לטכנולוגיה העדיפו
את המקצועות המדויקים( .כפי שצוין במבוא ,הבדל נוטף
נובע מההבדל בין הגישות להוראה המקובלות בשני
המוטדות.

e

ה אלןן

לצורך המחקר נבחר שאלון שחובר על ידי טולומון

שאינו תלוי תחום-תוכן ובמקורו הורכב מ 44-

ופלדר8

שאלות.

ו.

דרי אולזיו גולדשטייו ,המחלקות למתמטיקה ,מחשבים וחינוך
מיוחד,
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דר' בבי טורניאנסקי ,ראש המחלקה לפסיכולוגיה,

.bbi_to@erez.org.il
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הניתוח

ממצאןD

מידת ההעדפה לאחד הטננונות בממד )למשל לממד

הממצאים על מידת ההעדפה בכל אחד מארבעת הממדים,

האקטיבי-הרפלקטיבי( חושבה בדרך הבאה )לפי הנחיות

לשתי קבוצות המשתתפים ,מוצנים בטבלה  1ובשרטוט . 1

וד  Iוו

הציינון של מחברי המבחן( :

מטרה ו:מאפייני Dבהעדפות  eל סגנונות למידה

לכל ממד )המכיל שני טננונות שהיחט ביניהם הוא
דיכוטומי( מיוחטות תשע שאלות שלהן שתי אפשרויות

אצל סטודנטי D

בחירה  :אחת מהן בודקת את ההעדפה לטננון אחד בממד

ממד א  j7טיבי-רפקלטיבי :אחוז נבוה של הטטודנטים

והשנייה לטננון המנונד באותו ממד  .ההפרש בין מטפר

מעדיפים טננון למידה אקטיבי )בשתי הקבוצות כ ( 45%-

השאלות בהן נעשתה הבחירה באחד הטננונות מציין את

ורק מעטים מעדיפים טננון רפלקטיבי.

מידת ההעדפה בממד זה .לדונמה  :אם המשיב בחר

ממד תכליתי-ס  j7רני :בשתי הקבוצות ,יותר ממחצית

בתשובות המעידות על העדפתו לטננון אקטיבי ב ) 7-מתוך

ממטפר הטטודנטים מעדיפים טננון תכליתי ורק טטודנטים

(9

שאלות והעדפתו לטננון רפלקטיבי בשתי השאלות

האחרות ,אז מידת ההעדפה בממד זה היא 5

האקטיבי ) . (7-2 = 5
 - 9ל .+9-

מעטים מעדיפים טננון טקרני .

ממד לנובלי-סדרתי :ההתפלנויות כמעט זהות בשתי

לטננון

הערכים של מידת ההעדפה נעים בין

המטפרים החיוביים מתייחטים להעדפה לאחד

הטננונות בממד מטוים והמטפרים השליליים לטננון

המנונד  .העדפה שמתוארת כ 9-

לאחד מהטננונות ,כ 30% -מעדיפים טננון נלובלי וכ28% -
מעדיפים טננון טדרתי .

היא כאשר לכל תשע

ממד חזותי-מליתי :בשתי הקבוצות בולטת העדפה לטננון

שאלות של ממד מטוים נבחרו תשובות התואמות לטננון

למידה חזותי לעומת טננון למידה מילולי .

למידה אחד בלבד  .לעומת זאת ,אם בממד מטוים ל 4-

הממצאים מראים כי בשתי המכללות מעדיפים רוב

שאלות נבחרו תשובות לכיוון טננון אחד ול 5-
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הקבוצות .ל fuס  42של הנבדקים בשתי הקבוצות אין העדפה

שאלות

הטטודנטים טננון למידה תכליתי ,אקטיבי וחזותי בעוד

לכיוון הטננון המנונד ,נאמר שלטטודנט אין העדפה לטננון

שההעדפות לטננון למידה נלובלי או טדרתי הן מאוזנות

מטוים בממד זה  .מידות ההעדפה דורנו בטולם של חמש

ללא טננון דומיננטי  .ממצא זה תואם לנבי שלושה

-

דרנות :

מארבעת הממדים את הממצאים במחקר של רוזטי  .9מחקר

הפרש של  :1אין העדפה לאף אחד משני הטננונות בממד

זה בחן טננונות למידה אצל טטודנטים להנדטה בקנדה

הפרש של
הפרש של
הפרש של
הפרש של

טבכה ו :

:3
:5
:7
:9

העדפה קלה לאחד הטננונות בממד

והתבטט על אותו מודל ואותו שאלון ששימשו בטיט

העדפה בינונית

למחקר הנוכחי .נם רוזטי מצא כי רוב הטטודנטים

העדפה בולטת

מעדיפים טננון למידה תכליתי ,אקטיבי וחזותי  .אולם לנבי

העדפה מוחלטת .

הממד של טננון נלובלי לעומת טדרתי ,בעוד שהמחקר

המודות eכ ההעדפות כסג  Jונות e
•.

סגגןון
העדפןת

-ב)( "fo

מכככה

איו העדפה (-%ב)

העדפה

כסגנון א" (-%ב)
העדפה

כסגנון ב" (-%ב)
חצווו

הe

וואה בוו

 eתי קבוצות""

·קטיבי-

ב  .רפקלטיבי

e

ו  Jום בארבעה ממדום כ תו קבוצות המדגם

•.

תלכית"'

ב .סקרגי

•.

גלןבל"'

••

ב .סדרתי

כחינור כטכנוכוגיה כחינור כטכנוכוגיה כחינור

תזןת"'

ב .מלילוי

כטכנוכוגיה כחינור כטכנוכוגיה

41

35

36

23

42

42

32

26

43

46

52

61

33

28

46

65

19

16

12

16

25

30

22

9

1

1

3

3

-1

1

1

3

p=0.68

p =0.78

*** p=0.03

p=0.22
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ם
בו
יייי-
יI

=..
..
~

בו

שלנו מצא חוטר העדפה  ,אצל רוזטי הראו הטטודנטים

קבוצות הטטודנטים

-

לחינוך ולהנדטה

-

שהן כה שונות

יייי-
וי".

=1

להנדטה העדפה של הטגנון הטדרתי .

זו מזו ,הן ברקע הלימודי והן בשיטות ההוראה שהן

ניתן לפרש את העדפת הטגנון התכליתי כנובעת מכך

נחשפות להן  .הטבר אפשרי לתאימות הממצאים של שני

-יI

שהמוטיבציה ללמידה של הטטודנטים היא בעיקר חיצונית

המחקרים מתייחט למטגרת הלימודים לתואר הראשון .
תכנית הלימודים העמוטה ודרכי ההערכה המבוטטות על

י=

=1

של חטיבה ובירנבוים 2שטטודנטים להנדטה ולחינוך

ציונים כמדד להישגים אקדמיים( מחייבות את הטטודנט

.בr

באוניברטיטה שהשתתפו במחקר העדיפו ברובם ,בין

ללמוד תכנים רבים בהשקעת זמן מינימלית  .למידה עצמית

ארבע גישות להוראה שזוהו באותו מחקר  ,את הגישה של

היא אכן מאתגרת אך עשויה לגזול זמן רב בהשוואה

הרצאות מו~נות וברורות המועברות על ידי מרצה מעניין

ללמידה מדברי המורה ומטפר לימוד ,כזו הדורשת לזכור

-

במטרה לקבל הטמכה לתואר האקדמי ונובעת פחות

ממניע פנימי לרכישת ידע  .הטבר אחר מתקשר לממצאם

)גישת " המרצה במרכז "

(teacher-centered -

על פני

גישות ביהביוריטטיות )ציון עבור הלמידה וממוצע של

מידע ולהיבחן עליו  .מכאן ,שמטגרת הלימודים האקדמיים

הגישה בו המורה משמש כמתווך ותומך המקדם את

לתואר ראשון תומכת בלומד התכליתי לעומת הלומד

הלמידה העצמית של הטטודנט )גישת " הטטודנט במרכז "

הטקרני .

כלומר ,הטטודנטים מעדיפים

. ( student-centered -

גישת הוראה הפונה לטגנון למידה תכליתי  .וכך נמצא

מטרה  :2הבדכי Oביו ה Oטודנטי Oבמכככה כחינוו

דמיון מפתיע בין שני המחקרים )הנוכחי ושל חטיבה

כעומת המכככה הטכנוכוגית כגבי העדפותיהO

ובירנבוים( על אף השימוש בכלי מחקר שונים

כ oגנונות כמידה

ובאוכלוטיות של מוטדות שונים )מכללה לעומת

בהשוואה בין ההתפלגויות של טגנונות הלמידה בשתי

אוניברטיטה( בהעדפות של טגנונות למידה לגבי שתי

קבוצות המשתתפים ,לא נמצא הבדל מובהק בשלושת

 eרטוט

ו:

=...

התפכגויות  eכ סגנונות כמידה בארבעה ממדי  .Dבככ ה  eרטוטי  Dסומנו ההתפכגויות  eכ  eתי הקבוצות

בצבעי e Dוני .Dהערכי e Dכ ציר ה X-מייצגי Dאת מידת ההעדפה כאחד מסגנונות הכמידה בממד
א .סגנונות כמידה :אקטיבי-רפכקטיבי
מכככה טכנוכוגית

•

מכככה כחינוך

•

9

7

5

מכככה טכנוכוגית  .מכככה כחינוך .

30 .00%
:::::-Iח:ח20 .00% +--------

20 .00%+-- - - - - - -n-----J 1-= - - - -

10.00% -t-- - ----1

---jז10.00% -t---------.-

1

-1

-3

> <-

אקטיבי

-5

-7

o.00%

-9

'--'-י....'--'--'---'-נ-=-'-....י"...---ב.......:.-'-::...נ....ב........:.-'-......ב...ב......

9

7

רפכקטיבי

9

7

5

גכובכי

> <-

-9

סקרני

מכככה טכנוכוגית  .מכככה כחינוך .

30.00%

30.00%

20.00% -t-- - - - ---I

---,..,--------,-,-חה20.00% -t----,------

10.00%

"י10.00% -t-- -----nr-=----r

....'--'--'----'-'-'-'------''-'-ב...----'....נ......:..-'---'----'-u:.ב--'-

1

-1

-3

-5

-7

0 .00%

ד O .גנונות כמידה :חזותי-מיכוכי

מכככה טכנוכוגית  .מכככה כחינוך .

-1

5

3

1

תככיתי

ג .סגנונות כמידה :גכובכי O-דרתי

3

27
30 .00%

......:..ב._,--,-.!.......:--,-ב-'---'----'....,ב........<:-"--'---"-::.......כL.......I:.",,"--.

3

ב  O .גנונות כמידה :תככיתי O-קרני

-3

> <-

-5

-7

סדרתי

-9

0.00%

....'--'-נ'--'-_....י....נ...-'----"-'-....נ......:.-'--'----<....<..ב...ב'--......

9

7

5

3

1
חזותי

-1

-3

<>-

-5

-7

מיכוכי

-9

0 .00%

הממדים  :תכליתי-טקרני ,אקטיבי-רפלקטיבי ,נלובלי-
טדרתי  .בממד החזותי-מילולי נמצא הבדל מובהק

בעל העדפה לטננון למידה טקרני יכול להניע להישנים

טטטיטטית בין הקבוצות  :אחוז הטטודנטים המעדיפים

נבוהים כחוקר ,וזה שהוא בעל העדפה לטננון תכליתי,

טננון חזותי נבוה יותר במכללה לטכנולוניה בעוד

יכול להניע להישנים נבוהים כמוביל של ארנון .יחט

שבמכללה לחינוך אחוז הלומדים המעדיפים טננון מילולי

לניטימי לכל אחד מטננונות הלמידה השונים המועדפים

נבוה יותר.

על הטטודנטים יאפשר למרצה המודע לכך להעריך באופן

ממצא אחרון זה עשוי לשקף את ההבדל בהרכב המדנמים

שקול יותר את הישניהם ,ויקל על הטטודנטים את הלמידה

מן ההיבט המנדרי ,היות שאחוז הנברים במדנם של

בכל טננון הוראה המועדף על המרצים .הרחבת נבולות

במכללה

טננון הלמידה המועדף על הטטודנטים והרחבת נבולות

המכללה לטכנולוניה הוא  82%לעומת 23%

לחינוך .במחקר של רוזטי 9נמצא כי נברים נוטים לטננון

טננון ההוראה המועדף על המרצים יאפשר דו-קיום טוב

למידה חזותי יותר מנשים בעוד שנשים נוטות יותר לקלוט

יותר בין טננונות מנונדים  .לכן מציע פלדר 3לשאוף לאיזון

מידע בצורה מילולית  .הטבר נוטף להבדל קבוצתי בממד

של שיטות הוראה כך שכל תלמיד ילמד חלקית בטננון

זה יכול לנבוע מההבדלים בטיפוטי הלומדים או מההבדלים

המועדף עליו ,דבר אשר יוביל להעלאת רמת הנוחות

בתכני הלימוד ,אך השערות אלה דורשות בדיקה מעמיקה

והרצון ללמוד ,אם כי הוא נם ילמד חלקית בטננון המועדף

יותר .

עליו פחות ,דבר העלול לנרום לו לאי נוחות מטוימת .

מo
יי e

קנות

ומי המחקר ענור

הסטודנטי D

שימוש בשאלון מהטונ המוצע כאן עשוי לטייע לטטודנטים
בתהליך הלמידה שלהם .לדונמה :במחקר זה הועבר
השאלון לטטודנטים באופן אנונימי ,אך למעוניינים במשוב
הוצעה האפשרות למלא את פרטיהם האישיים לשם קבלת
תוצאות השאלון והם הופנו למקור מידע שבו יש המלצות
לשיפור דרכי הלמידה שלהם  .במקביל ,נבנה אתר

28

וטננון ואת השלכותיה לעתיד הטטודנט  .לדונמה  :טטודנט

באינטרנט ס  lהכולל את פירוט טננונות הלמידה בהם עטק
המחקר והמלצות כיצד להתמודד עם קשיי למידה
המתעוררים בעקבות אי-הלימה בין טננונות למידה

אישיים של הטטודנט לבין טננונות הוראה הנפוצים
במכללות .רוב הטטודנטים ניצלו את ההזדמנות לקבלת
משוב ותנובתם למשובים האלה העידה על התעניינות רבה
בתוצאות וב"תנליות" שחשפו על עצמם .

יי e

ומי המחקר ענור

המרציD

ממצאי המחקר עשויים לטייע למורים ולמרצים בשלושה

מישורים  :א  .לבחור בדרכי הוראה מנוונות התואמות את
מנוון טננונות הלמידה ב  .לפתח ולחזק אצל טטודנטים
מיומנויות למידה בטננונות המשלימים את הטננונות
המועדפים על ידם נ  .לפתח אצל המרצים מודעות לקיומם
של הבדלים אינדיווידואליים בין הטטודנטים בבואם לרכוש
ידע ,ומתן לניטימציה לכך .
ברוב המוטדות להשכלה נבוהה מלמדים המרצים בכיתות
נדולות כך שההוראה נעשית בדרך של הרצאות
פרונטליות .על פי ממצאי המחקר ,רוב הטטודנטים
מעדיפים ללמוד בדרכים פעילות.
כפי שצוין במבוא ,אי-הלימה בין טננונות הלמידה

המועדפים על טטודנטים לבין דרכי ההוראה המועדפות על
מרצים עלולה לנרום לעמדות שליליות של המרצה כלפי
יכולות הטטודנטים ולהשפיע על הערכתם את הישניהם

בלימודים .
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