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  תקציר

ערוצי בכיתת המדעים ההטרוגנית. -מודל ההוליסטי הרביישום ה השפעתבחן את הנוכחי המחקר 

ערוצי מתייחס לכל תלמיד ותלמידה בכיתה כלומדים שלמים בעלי ארבעה -המודל ההוליסטי הרב

כולל מגוון מתודות הוראה ולמידה מודל זה   תנועתי.-תפקוד: קוגניטיבי, רגשי, חברתי וחושי ממדי

 . בכיתה ם ואת העדפותיהם בתהליכי הלמידהעל מנת שכל תלמיד ותלמידה ימצאו את מקומ

המחקר נועד לחשוף את החוויות והתפיסות של מורים ותלמידים אשר התנסו במודל ההוליסטי 

 ים,ולצרכי המור ערוצי בשעורי מדע וטכנולוגיה ולעמוד על מידת המענה לצרכי התלמידים-רבה

  י.תנועת-ישחוו בהתבסס על ארבעת ממדי המודל: קוגניטיבי, חברתי, רגשי

. ברחבי הארץ שונות ט' משתי חטיבות ביניים ותתלמידי כית 104כללה  אוכלוסיית המחקר

: מגדר, אבחון לקות למידה ורמת בעלי מאפייני רקע שונים אוכלוסיית מחקר זו כללה תלמידים

השתתפו בהשתלמות בהיקף ש מורותכללה שש במחקר זה  תאוכלוסיית המורו הישגים במדעים.

ולדוגמאות ליישום של  הרב ערוצי ההוליסטינחשפו למודל הן מוכרת לגמול, שבה  ,שעות 30של 

ערוצית, עבודה בקבוצות קטנות וטיפוח -ההשתלמות התמקדה בעיקר בהוראה רב. המודל בכיתות

לקבוצת התערבות וקבוצת השוואה נבעה של המורות השתייכותן  קוגניטיבית.-מודעות מטה

במסגרת תכנית המורות שיישמו את רכיבי המודל ההוליסטי ל גישה זו. ממידת היישום בכיתה ש

ההתערבות, והמורות שלא יישמו בקבוצת תלמידיהן  , הוצבו יחד עםהעבודה השוטפת בכיתות

 תלמידיהן בקבוצת ההשוואה.  , הוצבו יחד עםרכיבי מודל זה

. איכותניות ושיטות מחקר שיטות מחקר כמותיות יתה בגישה מעורבת וכללה יההמחקר שיטת 

הבודק העדפות למידה של תלמידים,  נקודת המוצא של מחקר זה הייתה שאלון העדפות בלמידה,

לאחר . שמייצגים העדפות שונות בלמידהפריטים  44השאלון כלל  אשר נותח במתודולוגיה כמותית.

 שילוב של ראיונות באמצעותמכן בדקנו האם אכן ניתן מענה להעדפות המגוונות שנחשפו בשאלון, 

ושיחות עם צוותי המורים שהשתתפו בשיעורי מדעים , תצפיות של תלמידים בקבוצות מיקוד

, אשר נותחו במתודולוגיה איכותנית. השילוב בין הפרדיגמה הכמותית לפרדיגמה במחקר זה

 פשר להסיק מסקנות כלליות מהנתונים מבלי לערב נקודת מבט אישית.יהאיכותנית א

רמת ולקות למידה  אבחוןנתונים אישיים של תלמידים כמו מגדר, ערנו כי יימצא קשר בין שי

שבנות השערת המחקר הראשונה הייתה , לאופן בו הם מעדיפים ללמוד. הישגים במקצוע המדעים

יעדיפו למידה יותר משימות הדורשות שיתוף פעולה עם אחרים מאשר משימות תחרותיות ויעדיפו 

נמצא ממצאי המחקר מראים כי  בהשוואה לבנים. המעובדת ומעוגנת בתוך מסגרת כיתתיתמתווכת 

בנות נוטות יותר להעדיף שבהתאם להשערה נמצא . אישוש חלקי להשערת המחקר הראשונה

 יותר צורך בתיווך מידע בהשוואה לבנים. מביעות וכןעיבוד אישי של מידע תהליכי למידה הכוללת 

לפי שיוכם בין התלמידים אשר ענו על השאלון למידה לא נמצא הבדל מובהק ביתר מדדי ההעדפות ב

תה יהיהשערת המחקר השנייה  המגדרי, וזאת שלא בהתאם להשערת המחקר הראשונה.

הם יעדיפו ללמוד לבד ולא בקבוצות  ,hands-onתלמידים בעלי לקויות למידה יעדיפו למידת ש

ות לקויבעלי תלמידים נמצא ש אוששה גם היא באופן חלקי.. השערה זו ויפגינו צורך בתיווך המידע

ביתר מדדי , וללא לקות למידה בהשוואה לתלמידים תנועתית-חושיתלמידה מעדיפים למידה 

על  יםמצביעממצאי המחקר  ההעדפות בלמידה לא נמצא הבדל מובהק לפי אבחון של המשתתפים.



ידה חברתית בהשוואה לתלמידים בעלי שלתלמידים בעלי הישגים נמוכים הייתה העדפה ללמ כך

לפי רמת ההישגים במדעים של הישגים גבוהים. בשאר המדדים לא נמצאו הבדלים מובהקים 

תלמידים בעלי רמת הישגים , וזאת שלא בהתאם להשערת המחקר השלישית לפיה המשתתפים

 בהשוואה לתלמידים בעלי הישגים נמוכים. גבוהה יעדיפו למידה חזותית

באמצעות רכיבי המודל ההוליסטי  מדעים תלמידים שלמדוהמרכזיים מלמדים שהממצאים 

, תנועתי-יחושבכל ארבעת ממדי הלומד: קוגניטיבי,  לצרכיהםמענה  קיבלו)קבוצת ההתערבות( 

חברתי ורגשי. לעומת זאת, הממצאים מראים שתלמידים שלא למדו באמצעות רכיבים מהמודל 

מורות נמצא שעוד  .תנועתי-יחושגשי, בממד החברתי ובממד הההוליסטי לא קיבלו מענה בממד הר

קיבלו מענה לצרכיהן וכן נתנו  שישמו את רכיבי המודל ההוליסטי בכיתותיהן )קבוצת התערבות(

לא ישמו מודל זה בהוראתן מענה לצורכי התלמידים בארבעת הממדים, בהשוואה למורות ש

 .)קבוצת השוואה(

מתוך הממצאים בלטו הצורך בגיוון בהוראה, הצורך בשילוב הקניית כישורים ומיומנויות של  

עבודה בקבוצות כחלק אינטגרלי מההוראה בכיתות, וכן הצורך בהכשרה ממוקדת עבור המורות 

 כיתה את הכלים שהן רוכשות בלימודים והשתלמויות. בהוראתן בשתסייע להן ליישם 

המורות והתלמידים נמדדים על  בלט מאד הממד הרגשי.אי מחקר זה, בהסתכלות על ממצבנוסף, 

מראה  , כפי שעולה ממצאי מחקר זה,המציאותפי ציונים והספק לימודי שמוכתב מלמעלה, בעוד ש

שימדדו אותם על פי כישוריהם מבקשים בכל הזדמנות אפשרית וגם המורות התלמידים  שגם

, הרבה לפני שמתייגים אותם שיוויוני ומכיל שיח. התלמידים רוצים שיקיימו איתם האישיים

כישורי החינוך שלהן והיחסים כירו ב, והמורות מבקשות שי"חזקים", "בינוניים" או "חלשים"כ

העובדה שבמחקר זה ההיבט הרגשי בלט מאד מלמדת . התלמידים שהן יוצרות עםהבין אישיים 

 מתן גיש גםדלהאותנו שהמערכת, שכרגע נותנת את מירב המשמעות לממד הקוגניטיבי, צריכה 

 מענה בממד הרגשי. 

כאמור, הממצאים מעידים על השונות הקיימת בכיתת המדעים ההטרוגנית, ועל המענה שהמודל 

: הלומד השלםהממדים של תוך התייחסות לארבעת זו, ערוצי מבקש לתת לשונות -ההוליסטי הרב

כלומר, יישום של המודל ההוליסטי בכיתות מטרתו לגוון  .תנועתי-, חברתי, רגשי, חושיקוגניטיבי

לתלמידים בכל ארבעת ממדי הלומד השלם מענה  לתת ,בשיטות ההוראה, להתאים את התכנים

יחס שוויוני כלפי התלמידים ויצירת תחושת שייכות. כתוצאה מכך, כפי שעולה מתוך  מתוך

הממצאים, התלמידים שלמדו בגישה ההוליסטית הרגישו שהצרכים שלהם מובנים ומקבלים 

המורות שלימדו בגישה ההוליסטית חשו שהן נותנות מענה לצרכי התלמידים וכן מקבלות  מענה.

ם אלה חשיבות הן בהיבט הפרקטי של ההוראה בכיתות המדעים והן לממצאי מענה לצרכים שלהן.

 בהיבט החברתי האתי של מתן הזדמנויות למידה לכל תלמיד ותלמידה בהתאם לצרכיהם.

 

 


