סטודנטיס וחר Yיס ]הורסיס ]סיסייס ]]יחיה

השי]ו  Uך ש Hךון ]חטרה ך]דוה חה חהשה  Uך

ינמה  epה ינינמוד

סטודנטיס ךךחוד ]יחיה .חהחח  HYיס  Uוךה ]י
5Carolyn S. Carter, Ohio State University and
Nancy W. Brickhouse, University ojDelaware

הסטודנטיס ח Hחיניס שנורחיס שהס ]שךיטתס

n

חשפי Uיס יותר  Uך ה Yך תס Hו ]ישךונס

ה Hישייס ]הורס .ח Hשר נורחיס שהס ]שךיטת
החוריס שךהס Hו שהס חהותייס ך]יחיה  YUחה.
]חו ]ן זוהו נורחיס ש Uךיהס יש הס]חה ר]ה ]ין

 Hנשי הסנך והסטודנטיס ] Yד נורחיס  nHריס

טטודנטים  .הטטודנטים התבקשו לרשום חמש תגובות
לשאלה  " :מה מקשה על למידת הכימיה?" התשובות
השכיחות ביותר קובצו לשלוש קטגוריות  . 1 :גורמים
הניתנים לשליטת הטטודנטים )טבלה
המתייחטים לקורט )טבלה

גורמים המעוגנים

באופי הכימיה )טבלה (. 3

שךנ]יהס  Hין ]ח Uט הס]חה .

הO
תפיטות הטטודנטים את התוכן של קורטים בכימיה

קר

גיליון הטקר הציג את עשרת הפריטים השכיחים ביותר

משפיעות על הלמידה שלהם  .התוכן של קורט נתפט

בכל אחת משלוש הקטגוריות שנזכרו 1,200 .

באופן שונה על ידי טטודנטים ומרצים עקב השוני

התבקשו לדרג את הפריטים בכל אחת מהקטגוריות האלו,

טטודנטים

בהתנטויותיהם ,הידע שלהם ,מטרותיהם ,צורכיהם

על פי מידת חשיבותם בגרימת הקשיים בלמידת הכימיה .

והמוטיבציות שלהם  .אנשי הטגל צריכים לנטות להבין את

הפריטים דורגו על טולם ליקרט בעל חמש דרגות מ"לא

קשיי הטטודנטים בלמידת כימיה כדי לא לחיות בעולמות

חשוב כלל" ועד "חשוב מאוד" .

(88% ) 1,060

טטודנטים

נפרדים ולדבר בשפות שונות.

החזירו את השאלונים  .הטבלאות 3-1

טטודנטים רבים בקורטים שלנו אומרים שכימיה קשה להם

הטטודנטים שהשיבו שפריט מטוים הוא חשוב מאוד,

ובייחוד קשים השלבים שבהם עליהם להבין את המושגים

בטדר יורד של אחוז זה  .שלושת הפריטים בטבלה  4נועדו

ולפתח כישורים לפתרון בעיות  .האופן שבו רואים אנשי

לקבוע איזו משלוש הקטגוריות של הטבלאות הקודמות,

הטגל את קשיי הטטודנטים משפיע על בחירת תכני

משפיעה יותר על הצלחת התלמידים בלימודי הכימיה .

הקורט ,על ההוראה בקורט ועל אופי הערכת הטטודנטים

16

 (, 2ו . 3-

. 2 (, 1

גורמים

מציגות את אחוז

ביקשנו גם מכל  14המרצים שלימדו בקורט זה בחמש

בקורט  .לפיכך ,חשוב מאוד להביא לידיעת המרצים את

השנים האחרונות למלא את אותו שאלון  .הוחזרו לנו 11

הקשיים בלמידה כפי שרואים אותם הטטודנטים .למטרה

שאלוני מרצים .הדירוגים שלהם מוצגים באותן ארבע

זו ערכנו טקר שכלל  1,200טטודנטים בקורט " כימיה " 116

טבלאות  .היות שמטפר המרצים קטן ,לא ניתן היה

באוניברטיטת .Purdue

להשתמש במבחנים טטטיטטיים להשוואת תשובות
המרצים והטטודנטים וההשוואות המוצגות כאן הן

איכותיות בלבד.

הקורס וה Oטודנטיס
"כימיה

" 116

הוא קורט בטיטי של כימיה כללית הניתן

בטמטטר השני של שנת הלימודים הראשונה בכימיה
ומיועד לטטודנטים למדע והנדטה .כמעט כל הטטודנטים
שלומדים בו ,למדו כימיה לפחות שנה אחת בתיכון .

הקורט כולל בכל שבוע  :שתי הרצאות בנות 50
האחת ,פגישת עזרה בת

50

דקות

דקות שההשתתפות בה היא

רשות ומעבדה של  3שעות  .כמו כן ,עומדים לשירות

הטטודנטים כ 40-

 Oיכוס התוצאות

 .Hתפיסות הסטודנטי Dכגני הגורמי  Dהעיקריי D
המק  eי  Dעכ כמידת הכימיה
הגורמים שלמעלה מ 40%-

כבעלי חשיבות גבוהה מאוד בגרימת קשיים בלמידה הם:

.1

מטבלה  1עולה כי הסטודנטים אינם לקוחים אחריות
על למידתם  .לא מכינים שיעורי בית ,לא מתכוננים

שעות קבלה בשבוע על ידי עוזרי

הוראה ,חדר תמיכה הפתוח  6ימים ו 5-

מהטטודנטים רואים אותם

לילות שבו יושבים

עוזרי הוראה אחדים ומצויים בו גם טרטי הקלטה של

.1

הרצאות ,מחברות עם רשימות שרשמו תלמידים בכיתה,

W. (1989). What makes chemistry difficult? Alternate

מבחנים משנים קודמות  ,שיקופיות לימודיות ,תכניות
מחשב רלוונטיות ,טפרי לימוד ומקורות למידה אחרים .

מתורגם ומעודב ברשות

מהמאמרCarter, C. S. & Brickhouse, N . :

perceptions. Joul'nal ojChemicai Edllcation, 66(3,) 223-225 .
.2

הערת העורכת (:עה) תרומתו של מאמר זה בזיהוי הגורמים לקשיים בלמידה
ובמיונם לקטגוריות ,ובזיהוי ההדבלים בין תפיסות המרצים והסטודנטים

ה Oקר הרא e

וני

קרוב לטוף הטמטטר ,בזמן העבודה במעבדה הפצנו

טקר בן שני עמודים עם שאלות פתוחות 3לכ 300-

בהקשר לכך .הממצאיס כאן רלוונטייס לדיסיפלינות רבות נוסף על כימיה.

.3

הע :שאלות שלא ניתנות להן מראש תשובות לבחירה אלא המשיב חופשי
לרשום תשובה כרצונו.

נו מ ו ה )ו מקצו עות אח רו(? D

ם
םוו.
יי-
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טב~ה

:1

ו-
'!:יו

גורמיס ~ק  eייס ב~מידה  eה  Dב ~ eיטת הת~מידיס

אחוז הסטודבט'ס והמרצ'ס שהש'בו שפר'ט מסו'ס הוא חשוב מאוד ,לפ' סדר 'ורד של אחוז' הד'רוג על 'ד' הסטודבט'ס

 %הסטודנטי D

 %המרצי D

 %ההבד'כ

.1

לא מכינים שיעורי בית

68

73

-5

.2

לא מתכוננים כראוי למבחנים ובחנים

65

55

10

.3

לא משתמשים במקורות העדרה העומדים לרשותם

55

55

0

52

64

-12

.5

לא מתענ"נים בחומר

48

91

* -43

.6

לא באים להרצאות

43

9

* 34

.7

עובדים רק על הבעיות הכלולות במטלות הבית

42

45

-3

.8

לא מתכוננים למעבדות

41

18

23

.9

חטר להם ידע הרקע ללמידת החומר

36

73

* -37

29

9

20

הפריט

...........

=1
י=
וב.
ןיי-

 . 4לא קוראים את החומר

בtextbook-

לא משתמשים כראוי בטכניקות המעבדה

. 10

'אחוז ההבדב ,בגנרר מיחבט 30 ,ימגנבה

17
טב~ה

:2

גורמיס  enוביס מאוד ~ק  eויס ב~מידה  eה D

בe

~וטת המרצוס

אחוז הסטודבט'ס והמרצ'ס שהש'בו שפר'ט מסו'ס הוא חשוב מאו,ד לפ' סדר 'ורד של אחוז' הד'רוג על 'ד' הסטודבט'ס

ז

הפריט

.1

%

הסטודנטיס

%

המרצה

ז

 %ההבד'כ

לא נותנים בכיתה מטפיק דוגמאות ,יישומים,
או הדגמת פתרון בעיות

68

64

4

.2

אין מטפיק זמן בבחיגות ובמעבדות

65

55

10

.3

חוטר עקביות בין מבחגים ,מטלות בית,

63

55

8

50

45

5

47

9

* 38

.6

עוזרי הוראה גרועים

42

82

* -40

.7

לא כל רשימות ההרצאות מפורטמות

41

18

23

.8

המשוב לגבך שיעורי הברת שגוי או מאוחר מדי

38

18

20

.9

טפר הלימוד או מדררך המעבדה גרועים

33

45

-12

26

64

* -38

הרצאות ,מעבדה

.4

לא דורשים הגשת מטלות בית כחובות

.5

צ"נון מטלות הבית והמבחנים הוא לא עקבי
ולא הוגן

. 10

המרצים גרועים

'אחוז ההבדל

בגנר ר מוחלט

 30ומגנלה

טבכה

:3

גורמי  Dח  eובי  Dמאוד כ  epיי  Dבכמידה המעוגני  Dבמהות הכימיה

אחוז הטטודנטים והמרצים שהשיבו שפריט מטוים הוא חשוב מאוד ,לפי טדר יורד של אחוזי הדירוג על ידי הטטודנטים

ז

הפריט

.1

%

הסטודנטי

D

 %ההבד'כ

המרצה

%

הידע בכימיה טדרתי )היררכי( .אם תחמי'(

67

82

-15

59

27

* 32

56

9

* 47

.4

יש יותר מדי חומר ללמוד

54

55

-1

.5

הכךמרה קשה ללרמיד

51

82

* -31

.6

הכימרה דורשת דרך חשיבה מיוחדת

43

73

* -30

•7

רש יותר מדי חוקדם וכללדם

40

36

4

.8

הכרמרה משעממת

36

18

18

.9

הכ  1מ  1ה מופשטת מדי

35

64

29

16

36

20

רערוו יחיי ,אתה אבוד

יש יותר מדי יוצאים מהכלל שאינם מ  j7יימים

.2

את הכללים והחו j7ים

 . 3הדיו j7

. 10

.

יותר מדי חשוב

הכימיה יותר מדי מתמטית

אחיז ההבדל ,בערר מיחלט 30 ,ימעלה

טבכה : 4

מה

מe

פיע עכ הצכחה בכימיה?

אחוז הטטודנטים והמרצים שהשיבו שפריט מטוים הוא חשוב מאוד ,לפי טדר יורד של אחוזי הדירוג על ידי הטטודנטים

ז

הפריט

•
.1

18

:

%

הסטודנטי

על בטיט הניטיון האישי שלך  ,אידו  j7בוצת פריטים השפיעה יותר על הצלחתך בכימיה ,האם הללו של טבלה  1או של טבלה

של טבלה

?1

63

של טבלה

?2

28

.2

D

ז

%

בתאוריה ,אידו משתי הטבלאות ה"תה צריכה להשפיע יותר על הצלחתך בלמידת כימיה?

,,, :ל,,

71

?2

20

o

טבלה

:

?2

": I

100

.3

המרצה

האם טבלה

3

בהשוואה לטבלאות

 1ו : 2-

''''",",תי'

17

45

פחות משפיעה?

73

55

הערה :סר כל הסטודנטי  Dהמ  eיבי  Dאינו מסתכ  Dב 100% -מ  eו  e Dלא כול  Dה  eיבו על ה  eאלה.

כראוי למבחנים ובחנים ,לא משתמשים במקורות

למטפיק זמו בבחינות ובמעבדות ואינם דואגים לצ"נוו

העזרה העומדים לרשותם ,לא קוראים את החומר

עקבי והגיוני/הוגו .טיבה נוטפת היא עוזרי הוראה

ב, textbook -

לא באים להרצאות ,לא מתכוננים

למעבדות ,חטרי ענ"ו בחומר ועובדים רק על הבעיות

.2

גרועים.

.3

מטבלה  3עולה כי עצם המהות של הכימיה גורמת

הכלולות במטלות הבית.

קלשיים בלמידה  .הידע בכימיה הוא טדרתי )היררכי(,

מטבלה  2עולה כי המורים אינם ממלאים את תפקידם

יש יותר מדי יוצאים מהכלל שאינם מקימים את

כראוי .לא נותנים בכיתה מטפיק דוגמאות ו"שומים,

הכללים והחוקים ,הדיוק חשוב מדי ,הכימיה דורשת

או לא מדגימים פתרוו בעיות .הם לא דואגים ליצירת

דרך חשיבה מיוחדת ויש יותר מדי חוקים וכללים.

עקביות ביו מבחנים ,מטלות בית ,הרצאות ועבודה

בנוטף ,הקורטים עמוטים מדי בחומר ובאופו כללי

במעבדה .הם לא דורשים הגשת מטלות בית כחובה,
אינם מפרטמים את רשימות ההרצאות ,אינם דואגים

הכימיה קשה ללימוד.

ב .תפי Oות ה Oטוד Jטי Dכגבי הגורמי DהמרכזייD

כ (A

בעוד שהמרצים חושבים שציוו זה צריך להינתו רק

ם
םוו.

כהצכ nת  Dאו כי eכו  DJבכמידת הכימיה

לתלמידים מצטיינים במיוחד  ,בעיית העקביות נובעת מכך

פריט  1בטבלה  4מראה כי רוב הסטודנטים לקוחים על

שהמבחנים מצויננים על ידי עוזרי ההוראה ורק מעטים

עצמם את האחריות להצלחתם או לכישלונם האישי

מביו אנשי הטגל משקיעים זמו ומאמץ כדי להביא את כל

יי-
ו

בלמידת הכימיה 63 % ,מהם מאמינים שגורמים שהם

עוזרי ההוראה שלהם לשיטת ניקוד אחידה ,ההבדלים

בתפיטות לגבי טיב ההוראה של עוזרי ההוראה מוטברים

םוו.
יייי

בשליטתם )הללו בטבלה

(1

השפיעו על הצלחתם או

כישלונם בקורט יותר מאשר גורמים שאינם בשליטתם
)הללו בטבלה

(2

ורק  28%מטילים את האחריות על

בכך שאנשי הטגל רואים בהם מורים שהידע שלהם
בכימיה אינו מטפיק ולכו אינם יכולים לשמש כמורים

גורמים שאינם בשליטתם )המורים( ,לפי פריט 71% , 2

טובים ,בעוד שהטטודנטים רואים בהם ידידים כי הם

מהטטודנטים מאמינים כי אכו כך צריך להיות )שהגורמים

מקדישים לטטודנטים הרבה תשומת לב אישית ועוזרים

בשליטת התלמיד ישפיעו יותר מהגורמים שבשליטת

להם להצליח בקורט ,ההבדלים בתפיטות לגבי טיב

המורה על ההצלחה בלמידה(,

ההוראה של המרצים מוטברים בכך שהמרצים תופטים

בנוטף ,פריט  3בטבלה זו מראה כי סטודנטים רבים

) (73%

מאמינים שגורמים שהם בשליטתם או בשליטת

מוריהם משפיעים על הצלחתם או כישלונם יותר מאשר
גורמים שנובעים מעצם טיבה של הכימיה ,

בדרך כלל את עמיתיהם כמרצים לא טובים הגורמים
לבעיות בלמידה של הטטודנטים,

בטבלה

,3

הפערים הגדולים ביותר נובעים מהאופי

המהותי של הכימיה  ,הטטודנטים טוענים שהקשיים
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נובעים מהמטפר הגדול של היוצאים מהכלל לחוקים

ג .ה Oכמה בין

המרצי Dוה Oטוד JטיD

ולאלגוריתמים ,בעוד שאנשי הטגל אינם ערים לכך שדבר

הנושאים שבנוגע אליהם יש הטכמה רבה ביו המרצים

זה מקשה מאוד על הטטודנטים  ,אולי אנשי הטגל תופטים

והטטודנטים )ההבדל באחוזים הוא  5%או פחות( הם לגבי

טטיות מאלגוריתם מטוים כקירובים לאלגוריתם זה ולא

הצורך שהטטודנטים יכינו את שיעורי הבית  ,ינצלו ביעילות

כמשהו יוצא דופו ושונה לחלוטיו ,אנשי הטגל מצהירים

את מקורות העזרה העומדים לרשותם  ,ישקיעו בלימודים

יותר מהטטודנטים שכימיה היא קשה  ,אולי משום שהם

ולא יתמקדו רק בבעיות הכלולות במטלות הבית ,כמו כו

יותר ערים מהטטודנטים למה שתלמידיהם אינם יודעים,

יש הטכמה לגבי הצורך שהמרצה יציג דוגמאות  ,יישומים

ומשום שהם מאמינים שכימיה היא מופשטת ודורשת דרך

ופתרוו בעיות בכיתה  ,לגבי הצורך שהמרצה ידרוש הגשת

מיוחדת של חשיבה ,הטטודנטים ,כנראה ,אינם חושבים

מטלות בית כחובה ולגבי כך שבקורטי הכימיה יש יותר

שדברים אלה חשובים להצלחתם בלימודי הכימיה,

מדי חומר שצריך ללמוד ויש חוקים וכללים רבים מדי ,

טבלה  4מראה כי רוב הטטודנטים לוקחים על עצמם את
האחריות להצלחה או לכישלוו בלמידת הכימיה אך אחוז

ד .פער בתפי Oות בין

מרצי Dו Oטוד JטיD

מעניינים במיוחד הם הנושאים לגביהם המרצים
והטטודנטים חלוקים ביותר  ,כאמור ,ההשוואה היא
איכותית בלבד ,ללא שימוש במבחנים טטטיטטיים ,

ההבדלים הגדולים ביותר )הללו של  30%ומעלה( הם :
בטבלה  , 1לגבי הגורמים הקשורים בטטודנטים :חוטר
ענייו וחוטר ידע רקע  ,ואי נוכחות בשיעורים  ,רוב המרצים

מטוים מטיל את האחריות גם על המרצים  ,לעומת זאת,
כל המרצים שנשאלו ,ללא יוצא מהכלל ,מטילים את מלוא
האחריות להצלחה בלמידה על גורמים הקשורים
בטטודנטים בלבד ,ולא על גורמים הקשורים בהם עצמם

-

במרצים  ,עם זאת ,המרצים נחלקים בדעתם לגבי מידת

השפעתם של גורמים במהות הכימיה על ההצלחה
בלמידה ,

שהשיבו מאמינים כי חוטר הענייו של הטטודנטים בכימיה
וחוטר ידע רקע מתאים הם מהטיבות העיקריות לקשיי
התלמידים בעוד שמעט טטודנטים הטכימו עם הדעות
האלה  ,נראה כי הטטודנטים אינם חושבים שלחוטר הענייו
בכימיה יש השפעה של ממש על קשיים בלמידה  ,לגבי

11 1,
הפערים בתפיטות ביו המרצים והטטודנטים מטבירים

את התטכול שמביעים לעתים קרובות אנשי הטגל לגבי

השפעת חוטר הרקע ,ראיונות עם הטטודנטים מראים

חוטר ההבנה של הטטודנטים את החומר הנלמד ,ואת

שהם ערים לחשיבות הרקע המתאים ללמידה  ,נראה כי

התטכול של הטטודנטים לגבי הקשיים שמערימים עליהם

הפער הגדול בינם לביו המרצים נובע מהבדלים בתפיטת

המרצים שלהם ללא טיבה  ,וכך מתברר שיש שתי תפיטות

המשמעות של הרקע המתאים  ,כלומר ,מה שהטטודנטים

מקבילות בכיתת הכימיה המשפ יעות על אופו הלמידה של

יראו כרקע מתאים עלול לא להיראות כזה בעיני המרצים ,

זו של המרצים וזו של הטטודנטים  ,רק אם

הטטודנטים

-

לגבי אי נוכחות בשיעורים ,ייתכו שאנשי הטגל אינם

המרצים יבינו את תפיטות הטטודנטים ,את אופיה ומהותה

מבחינים כשטטודנטים אינם נוכחים בשיעורים או שרבים

של הכימיה ואת התנאים המיוחדים של הקורט ,הם יוכלו

מאנשי הטגל חושבים שנוכחות בשיעורים אינה מאוד

לעזור לטטודנטים להתגבר על קשיי הלמידה שלהם,

חשובה כדי ללמוד כימיה,

בטבלה

,2

הפערים הגדולים ביותר קשורים בהוגנות

הציינוו ובאיכות ההוראה של המרצים והמתרגלים ,אנשי
הטגל אינם מרגישים שהם מצייננים באופו לא עקבי ולא
הוגו בעוד שהטטודנטים מרגישים כך  ,טיבה נוטפת

שעלתה מרא יונות עם המרצים והטטודנטים נוגעת לטווח
הציונים המקטימלי  :הטטודנטים האמינו שכל מי שמשקיע
בלימודיו צריך להיות מטוגל לקבל את הציוו הגבוה ביותר
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