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המודעות למגוון של סגנונות למידה התפתחה בארץ בזמן האחרון ועשויה לגרום למהפכה בתחומים של 

ה הם סגנונות הלמידה כמחנכים עלינו לדעת מ. דרך ההוראה ודרך הערכת התלמידים, חומר הלימודים
 .שלנו ושל תלמידינו ואיך מפתחים את סגנון ההוראה שלנו כדי להתאימו לזמנים החדשים

 
 :במאמר אעסוק בשני נושאים

 .סקירת התיאוריות והמחקר של סגנונות למידה. א
 .)1990(של ברנס מקארתי   4MAT -ספר -הדגמת מודל אחד שבנוי ליישום בבתי. ב
 

 :התיאוריות והמחקר -סגנונות למידה 
יכול להיות לימוד " מידע. "סגנון למידה אישי מועדף כולל את הדרך בה קולט היחיד מידע ומעבד אותו

כשמבינים את סגנונות הלמידה ואת . או לימוד טקסט בהיסטוריה, לימוד התנהגות בחברה, הכנת אומלט
ינטליגנטים מסוימים אינם מבינים למשל מדוע תלמידים א, התאמת שיטת ההוראה לסגנון הלומד

ולעומת זאת תלמידים פחות אינטליגנטים מצליחים , פרונטאלייםמצליחים בכיתות שרוב השיעורים בהן 
 .לפעמים יותר בכיתות כאלה

 
הנושא כבר קיים בפועל משנות , למרות שבארץ התחלנו לשמוע על סגנונות למידה רק בשנים האחרונות

טען שיש  ,(Psychological Type, 1921) ות של סגנונות אישייםאבי התיאורי, קרל יונג. העשרים
חשיבה , תחושה,  אינטואיציה-אחרת " פונקציה"שכל אחד מהם מעדיף , אדם-ארבעה טיפוסים של בני

 .טיפוסים מופנמים וטיפוסים מוחצנים: האדם-יונג הוסיף עוד שתי תכונות שמבדילות בין טיפוסי בני. ורגש
 
 

 השאלון שלהם. בשנות הארבעים זבל מיירס הפכו את התיאוריות של יונג לכלי מעשיקתרין בריגס ואי
"Myers- Briggs Type Indicator" )נתן אפשרות ליחיד לקבוע מהו הטיפוס שהוא מעדיף, )מודד טיפוס. 

 
שכולל את , קיים מחקר בשנות השבעים וכתב ספר על סגנונות למידה, שהוא הגדול בתחום זה, דוד קולב

 כבסיס ללמידה החוויהקולב הדגיש את חשיבות . ון דיואי'ה וג'אן פיאז'ז, תיאוריות של קרל יונגה
 .(Kolb, 1983) ולהתפתחות התלמיד ושילב מחקר על שתי אונות המוח

מגדירים מודלים של סגנונות למידה המבוססים על מגוון רחב של ) 1986(וסטפנסון , שניידר, הוף
 :חוקרים

1.

2.

3.

המבוסס על התיאוריות של דוד קולב , )1979" (המודל האנרגטי"פיתח את ) 1984(ק אנטוני גריגורי 
ואת הדרך בה הם , )מופשט או מוחשי(המודל כולל את האופן בו קולטים אנשים מידע . וקרל יונג

 .)לפי סדר או ללא ארגון(מעבדים מידע 
שלוקח בחשבון , "י סגנונותפ-הוראה על"עבדה עם גריגוריק ופיתחה את המודל ) 1984(קטלין בטלר  

 .את הטקסונומיה של בלום והמודל של גריגוריק
 :שלוקחת בחשבון שני טיפוסים של לומדים, ויטקין פיתח בשנות החמישים תיאוריה 

מעדיפים דגש על קשר אישי כשהמורה  ,(field dependent) לומדים שמפתחים תלות בשדה •
 .והתלמיד במרכז

, מעדיפים עובדות ומודלים ,(field independent) שדהלומדים שאינם מפתחים תלות ב •
 .כשהמורה במרכז

 



 
4.

5.

6.

7.

על בסיס עבודתה  (Preferred Modalities) פיתחו מחקר בתפישות מועדפות) 1979(ברבי וסוויסינג  
,  תפישה חזותית-למידה יעילה היא למידה דרך התפישה המועדפת , לפי דעתם. של מריה מונטסורי
 .)מישושית(תפישה קנסטטית או , תפישה שמיעתית

 .(Conceptual-Level Theory) פיתח בשנות השבעים את מודל הרמה המושגית) 1986(דוד הונט  
גבוהה  (Structure) על המורה להשתמש במבניות, הוא טען שאם לתלמיד יש רמה מושגית נמוכה

 .ולהיפך
שמבוסס על  ,(MAT System 4(פיתחה את המודל של ארבעה רבעים ) 1980(ברניס מקארתי  

 חדשניים: במודל יש ארבעה טיפוסי לומדים. עשר חוקרים אחרים-של דוד קולב ושמונה עבודתו
(Innovative), הגיוניים, אנליטיים (Common sense) המודל מוגדר בחלקו השני של . םודינאמיי

 .מאמר זה
ח בחשבון גירויים פיתחו מודל שלוק) 1992, לב ומעוז-מתורגם בספרם של בר (1978דן ודן  

, רגשיות, הגירויים כוללים תכונות סביבתיות. המעודדים למידה יעילה אצל תלמידים או מפריעים לה
  .פיסיות ופסיכולוגיות, סוציולוגיות

 
לא ניתן לסיים את הסקירה על מחקר בסגנונות למידה בלי להזכיר את שמותיהם של הפסיכולוגית סנדרה 

ספרם עדיין לא יצא " ( אנושיתדינאמיקה"תחו בסוף שנות השמונים מודל בשם שפי, דוד הורן סיגל ובעלה
הם משלבים מחקר של חוקרים רבים ועבדו עם עשרות אלפי אנשים , למרות שאינם חוקרים). לאור

עיקריות ) סגנונות(במודל שלהם יש ארבע קבוצות . ביפן ובארץ, הברית-ספר בארצות-בתעשייה ובבתי
בסדנאות שהם מקיימים . סובייקטיביים-ורגשיים, אובייקטיביים-רגשיים, פיסיים, םמנטאליי: של אנשים

הלומד מזהה את סגנונו האישי ולומד כיצד להעריך אנשים שלהם סגנון למידה אחר וכיצד לעבוד , בארץ
, למידה הם גם טוענים שבכיתות טיפוליות יש אחוז קטן של תלמידים שבעייתם היא בעצם סגנון. איתם
 .הספר-למידה רגילות בבית-נו מתאים לשיטות הוראהשאי

 
כל מודל של סגנון למידה . התיאוריות והמחקר המתוארים למעלה הם רק מבוא צנוע למה שקיים בשדה

איזה מודל הוא : ואין ספק שגיוון המודלים מעמיד אותנו בפני שאלות כגון, הוא עולם עשיר בפני עצמו
כלל -מורה מלמד בדרך? ד עוברים מהתיאוריה ליישום בבית הספרכיצ? המתאים ביותר ליישום בכיתה

מה עליו לעשות בתחום . בלי שום קשר לסגנונות שתלמידיו מעדיפים, פי סגנון הלמידה האישי שלו-על
 ?חייבים להכיר את הסגנון האישי של ארבעים תלמידים, כדי להיות מורה אפקטיבי, האם? זה
 

 .MAT 4 -ידי המורה הוא המודל של מקארתי -ניתן ליישום מיידי עללפי דעתי המודל המוצלח ביותר ש
בונה המורה שיעור שמתחשב בכל ארבעת סגנונות הלמידה ומספק , של מקארתי" גלגל הלמידה"בעזרת 

בהמשך , לכן. בלי שיהיה עליו לדעת איזה סגנון מעדיף כל תלמיד, את הצרכים האישיים של התלמידים
 .המאמר אתמקד במודל זה

 

 4MAT -מודל מעשי אחד 
מגלה את סגנון הלמידה האישי ....) מנהל, תלמיד, מורה(הלומד  , MAT 4: במודל של ברניס מקארתי

או , לפי רגש וחוויות מוחשיות(ידי שאלון המאפשר לו לקבוע איך הוא מעדיף לקלוט אינפורמציה -שלו על
תבוננות רפלקטיבית או בניסיונות ה(ואיך הוא מעדיף לעבד אינפורמציה , )לפי המשגה מופשטת

  .)אקטיביים
ניצבים זה מאונך ) איך קולטים ואיך מעבדים(כאשר שני הממדים .  עם תוצאות השאלוןגרףהלומד ממלא 

נבנה מבנה גראפי שמבדיל בין ארבעת סגנונות , כתוצאה מכך. מקבלים מודל של ארבעה רבעים, לזה
  ). 4MATי " לומדים עפארבעה טיפוסי"איור : (הלמידה של מקארתי

 



 
 

קולט אינפורמציה מוחשית ומעבד אותה תוך התבוננות " חדשני"הלומד ה, האיור מראה כי ברבע הראשון
לומדים שמעדיפים סגנון למידה כזה מחברים את הלמידה עם עצמם וזקוקים למשמעות . רפלקטיבית

. ידים אלה סיבה ומוטיבציה ללמודעל המורה ליצור לתלמ. הספר-צורך שלא תמיד מסופק בבית, אישית
 .)" ארבעה טיפוסים-הלומד : "ראה טבלה(
 
 
 



קולט אינפורמציה בצורה מופשטת ומעבד אותה תוך התבוננות " אנליטי"הלומד ה, ברבע השני
על . הספר-הלומדים האלה אוהבים עובדות ומודלים והם המתאימים ביותר ללמידה בבית. רפלקטיבית

 .המורה לתת לתלמידים אלה תיאוריות שמעמיקות את הבנתם
 

. אקטיבייםורמציה בצורה מופשטת ומעבד אותה תוך ניסיונות קולט אינפ" הגיוני"הלומד ה, ברבע השלישי
בגלל הצורך שלהם להתעסק בבעיות אמיתיות " ?כיצד פועל הדבר"לומדים אלה מעוניינים בשאלה 

על המורה לתת לתלמידים כאלה . הספר-בבית לעתים קרובות נגרם להם תסכול) במקום בתיאוריות(
 .להתנסות בלמידה וליישם אותה

 
אלה הם . קולט בצורה מוחשית את החומר תוך ניסיונות אקטיביים" דינאמי"ההלומד , רביעיברבע ה

על המורה . הספר הוא משעמם ויותר מדי ליניארי-אנשים שאוהבים שינויים וגמישות ומרגישים שבית
 .לתת להם אפשרות לגילוי עצמי והזדמנות ללמד אחרים

 

 ארבע טיפוסים: הלומד

 
 
 



ערך ועל -כל הסגנונות הם שווי. ה אינו צריך לדעת מהו סגנון הלמידה של כל תלמידהמור , MAT 4לפי 
במשך השיעורים משנה המורה את תפקידו . המורה לבנות מערך שיתייחס לכל ארבעת הטיפוסים

כשההוראה מתאימה יותר (כך שלפעמים לומד מסוים מרגיש יותר נוח עם שיטת הלמידה , ושיטתו
 הלומד פשוט צריך ללמוד כיצד להתמודד עם שיטת הלמידה - וגם זה חיוני - ולפעמים) לטיפוס שלו

 .ראה בטבלה הבאה). כשההוראה יותר מתאימה לשלושת הטיפוסים האחרים(
 

 ארבעה תפקידים: המורה
 מבוססים על ארבעת טיפוסי הלומדים

 

 
גלגל  "הגרף את ראו) גלגל הלמידה" סביב"הוא מתקדם  ,MAT 4פי -כאשר המורה בונה שיעור על

הוא מתחיל את השיעור ומספק את צורכיהם של הלומדים מהטיפוס הראשון תוך כדי בניית "). הלמידה
רומיאו "מורה המלמד את המחזה , למשל. וסיבה ללמוד את הנושא שעומדים ללמוד, חוויות, מוטיבציה

היחסים ", "ושנאה במשפחה שלךאהבה "יכול להציג לדיון בקבוצות נושאים כמו , ספר תיכון-בבית" ויוליה
אל התלמידים ומקשרים אותם " שמדברים"נושאים , בקיצור..." התאבדות למען אהבה", "שלך עם הוריך

 .אישית לנושאים של המחזה
 

שיטה מתאימה ללומדים (של מרצה ומוסר מידע " חובש את הכובע"המורה , לאחר הדיון החווייתי וניתוחו
הוא יכול . התקופה וכדומה, מבנה המחזה, מורה אוצר מלים במחזהעתה מלמד ה). מהטיפוס השני

 .למשל, "רומיאו ויוליה"או יצפו בסרט , לבקש שהתלמידים יקראו ויכתבו חיבורים על תולדות התקופה
 

. המורה מתקדם בגלגל הלמידה לרבע מספר שלוש ומתכנן פעילויות לימודיות תוך התחשבות בלומדים
הם יכולים , למשל. ורה בתפקיד המאמן והתלמידים יותר אקטיביים ויוזמיםפה מתחלף תפקידו של המ

לכל קבוצה בכיתה יש . כמו בטלוויזיה" טוק שואו"לקרוא ולנתח את המחזה ולאחר מכן לבנות תוכנית 
כפי שהדמות במחזה היתה עונה על , שהתלמידים בקבוצה מנסים לענות עליהן, מנחה הבונה שאלות

 .ציטוטים מתוך המחזה כדי לעודד את עמדתה של הדמות שבחרו להציג ולהשתמש ב-השאלה 
 

אפשר לתת לתלמידים , למשל. ללומדים מן הטיפוס של הרבע הרביעי נותן המורה אפשרות לגילוי עצמי
שייקספיר " או , "רומיאו הוא אדם חלש וילדותי: " למצוא בעצמם במחזה הוכחות בעד או נגד נושאים כמו

נוסף לזה התלמידים יכולים לפתח ולהציג מחזות ". יחס ברצינות לרגשותיהם של צעיריםמאמין שיש להתי
 .שהם כתבו

 



 
 
 
 

עלינו לקחת בחשבון את ארבעת סגנונות הלמידה כשאנו באים להעריך את עבודתם של , לפי מקארתי
 .מתקבל על הדעת שהם צריכים להיבחן אחרת, אם תלמידים לומדים אחרת. תלמידינו

 
 : הבאה נותנת לנו חומר למחשבה בתחום של הערכת תלמידיםהטבלה

 



 
 

 :לסיכום
הסיפוק בהוראה הוא לפתח את עצמנו ואת . המאמר הזה נותן רק מבט ראשון לעולם של סגנונות למידה

כשמתחשבים בשיעור במגוון סגנונות , יותר מזה. דרך ההוראה שלנו כדי לענות על צרכיו של התלמיד
כדי שייטול יוזמה ואחריות לסיפוק , דדים את התלמיד להכיר את הסגנון שהוא מעדיףהלמידה אנחנו מעו

, כך ניתן הסיכוי לאפשרות שהתלמיד יהפוך את עצמו מכלי ריק פסיבי ללומד אקטיבי. צרכיו האישיים
  .שמכיר את עצמו ואת תהליך הלמידה האישי שלו
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