
 תמועל הרומ-תזכורמ הארוה – הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג :23 טסופ
 דמול-תזכורמ

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 
 םימדוקה םיטסופה ןיבמ ולא םג .הארוה יאשונב ודקמתה הכ דע םהב ונקסעש םיירנילפיצסיד-ןיבה םילדבהה לכ
  .הדימלב םיישקל םיאיבמש הארוהב םימרוגב ודקמתה ,םיטנדוטסה לש הדימלה יישקב וקסעש
 תושיפת ןיב רשקה לע ,אבה טסופב םיוסמ רקחמ תגצהל הנכהכ שמשמו הדימל יאשונל הנושארל סחייתמ הזה טסופה
 םהיתושיגב תואטבתמה הדימלה תא םיטנדוטסה תושיפתו הארוהל םהיתושיגב תואטבתמה הארוהה תא םיצרמה
 .הז רשקהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהו ,הדימלל
 
  הארוהל םיצרמ לש תושיג
  .״הארוהל תושיג״ לש ןווגמ הובגה ךוניחב הארוהה םוחתב םיבר םירקחמ והיז 20-ה האמה לש םינורחאה םירושעב

Kember (1997) טנדוטסה ,הרומה ןיב םיסחיה יפ לע תוירקיע תושיג שמחל םינוש םירקחמב והוזש תושיגה תא ןגרא 
  :ןכותהו

 ןיכהש ןכותה תא האצרהה תטישב ריבעמ הרומה :(imparting information) עדימה תא קלוח הרומה .1
 רמוחה תא ותנבהו ויתושיפת ,ולש עדיה ,ויתולוכימ – טנדוטסהמ ןיטולחל טעמכ םלעתמ אוה ותארוהב .שארמ
 הרופטמה .טלקנ עדימה ובש ןפואב תובשחתה םוש אלל עדימה ךפשנ וכותלש ילככ שפתנ טנדוטסה .רבעומה
 ...דכ ךותל םילזונ םיכפושש יפכ דימלתה לש ושאר ךותל עדיה תא ׳ךפוש׳ הרומהש איה

 תמייק וז האצרה תשיגב םג . (transmitting structured knowledge) הנבומ עדי ריבעמ הרומה .2
 תוכיאל הבר בל תמושת תמשומש ךכב טנדוטסל תוסחייתה םג ןאכ שיש אלא עדימ תרבעה לש הרופטמה
 ךכבו םיטנדוטסל םירבסהה תא טשפמ ,הריהבו תנגרואמ ,תינבומ ךרדב רמוחה תא גיצמ הצרמה .רמוחה תגצה
 .רמוחה תא דומלל םהלש היצביטומה תא םדקלו תניינעמ ךרדב רמוחה תא גיצהל לדתשמ ,םתנבה לע לקמ
  .הדימלה ךילהתב יביספ טלוק ןיידע טנדוטסה לבא

 student-teacher) ותנבהו רמוחה לש יוליג תמדקמה טנדוטס-הרומ היצקארטניא םייקמ הרומה .3
interactions). תבלושמ האצרהה .תחתפתמ ותנבהו רמוחה תא הלגמ טנדוטסה ,תויצקארטניאה ידכ ךות 

 .התיכב תויעב ןורתפו םייוסינ תכירע ומכ הדימל תויוליעפב
 דיקפת .(facilitating understanding) ןיבהל םהל רזועו םיטנדוטסה לע לקמש ןפואב דמלמ הרומה .4

 םע םילאודיבידניאכ םיטנדוטסב ריכמ הרומה .םתדימלב םיטנדוטסל הרזעב דקמתמו ןיטולחל הנתשמ הרומה
 .םלוכל תינגומוה הארוה לבקל הכירצש תינגומוה הצובקכ םתשיפת תמועל ,םינווגמ םיידוחיי םיכרצ

-conceptual change)    םיטנדוטסה לש יתשיפת יוניש/ילאוטקלטניא חותיפל לעופ הרומה .5
intellectual development) םודיקו םיטנדוטסה לש תושיפתה יוניש וניה הרומה לש ירקיעה דיקפתה 

  .םתנבה
 
 טעמכ תומלעתהמ לחה – ףצר לע דמולל הרומה תוסחייתה תא תוגיצמכ וללה תושיגה שמח תא תוארל ןתינ
 יתשל ליעלש הארוהל תושיגה שמח תא סניכ רבמק .ולא םיאשונב הקומע תודקמתה דעו ויכרצו דמולהמ תטלחומ
 תאצמנ ףצרה לש דחא הצקב .ףצר ותוא לע תווצק יתש ןהב תוארל ןתינש ,׳תויצטניירוא׳ הניכ אוהש תוצובק
-תזכורמ היצטניירוא ,ינשה הצקבו ליעלש 2-1 תושיגה תא תללוכה ןכות-תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירוא
 .רבעמ תשיגכ תבשחנ ,3 ,תיעצמאה השיגה .5-4 תושיגה תא תללוכה הדימל-תנווכמ/דמול
 
 קוסיע לכב םיחיכש ושענ ׳דמול-תזכורמ הארוה׳ו ׳הרומ-תזכורמ הארוה׳ םיגשומה ,תונורחאה םינשה תורשעב
 הארוה וליאו ,האצרהה תטישל רקיעב תרשוקמ הובגה ךוניחב הרומ-תזכורמ הארוה .הדימלו הארוה יאשונב
 תונווגמ םיכרדב םיטנדוטסה תא תוליעפמש ׳הליעפ הדימלל הארוה׳ לש תוטישב ללכ ךרדב תמשוימ דמול-תזכורמ
 הארוה ,םיטקיורפ ביבס ,תויעב ןורתפ ,תויצלומיס תועצמאב הדימל ,תוצובקב הדובע ,תינדיחי/תימצע הדימל ומכ
 תדקוממ הארוה לש םיגשומה ינשל לילכמ עקר עיצמ ליעלכ רבמק יפל ינוגראה הנבמה .דועו דועו הכופה/תבלושמ



 תא אורקל ןמזומ וללה הארוהה תויצטניירוא לש יגולומטסיפאהו יטרואיתה עקרב ןיינעתמה לכ .דמול/הרומ
 .םיפסונ םירחאל ותוא ונפי םהו ןלהלכ האירקה תמישרב םירמאמה

 
  ?הארוהל םיצרמ לש תושיג רוקחל ןתינ ךיא
 םיצרמ תושיג לש יוהיזל דחוימ ןולאש רתויב בכרומ ךילהב ונב (Hativa & Birenbaum, 2000) םיובנריבו הביטח
 תויצטניירואה יתש לע םיטירפהו תומלוסה בוציעב וכמתסה ןה .ןולאשה לש תופקתהו תונמיהמה תא וססיבו ,הארוהל
 114 ללכ ןולאשה .ליעלכ (1997) רבמק לש הירואיתה יפל )תיעצמאה וזל טרפ( הארוהל םיצרמה לש תושיגה עבראו
  .תומלוס 15 ב ונגרואש טרקיל סופיטמ הרירב יבר םיטירפ

 
  הדימלל םיטנדוטס לש תושיג

 וללה םירקחמה תיברמ .םיטנדוטסה תדימלב וקסעש םיבר םירקחמ םג וכרענ 20-ה האמה לש םינורחאה םירושעב
  .תויביטינגוק תויגטרטסאו היצביטומ :הדימלל תושיג לש םיינויח/םייזכרמ םיביכר ינש והיז
 תולבוקמה תוימונוסקטה תחא .םיטנדוטסה לש הדימלל תושיגל תונוש תוימונוסקט המכ ועיצה םידחא םירקוח
 ,Entwistle and Ransden, (1983); Entwistle and Tait (1990) םירקוחה תצובק ידי לע העצוהש רתויב

Pintrich et al., (1991)  ביכר הליכמ ןהמ תחא לכשכ הדימלל םיטנדוטס לש תושיג שולש התהיז ,םירחאו 
 ביכרה תא םשיימ יגטרטסאה ביכרה רשאכ ,יגטרטסא/יביטינגוק ביכרו ,היצביטומ לש יביטקפא/ישגר
 :ןה הדימלל תושיגה שולש .ינויצביטומה
  תויחטש הדימל תויגטרטסאו הדימלל תינוציח היצביטוממ תבכרומה תיחטש השיג .1
 תוקימעמ הדימל תויגטרטסאו הדימלל תימינפ היצביטוממ תבכרומה הקימעמ השיג .2
 תויגשיה הדימל תויגטרטסאו הדימלל תיגשיה/תיתורחת היצביטוממ תבכרומה תיגטרטסא/תנגרואמ השיג .3
 
 ?הדימלל םיטנדוטס לש תושיג רוקחל ןתינ ךיא

 וחתיפ(Pintrich et al, 1991)  ויתימעו ׳ץירטניפ ,ליעלכ הדימלל םיטנדוטסה תושיג יבגל םהלש הירואיתה סיסב לע
 םיטנדוטסה הז ןולאשב .הדימלל םיטנדוטס לש תושיג יוהיזל טרקיל תלקס לע הרירב-יבר םיטירפ 81 םע ןולאש
 .םידמול םה ובש םיוסמ סרוק יבגל םהלש הדימלה תויגטרטסא לעו םהלש היצביטומה תויטנ לע חוודל םישקבתמ
 .ןולאשה לש תופקתהו תונמיהמה תא וססיב םירקוחה
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