סטודנטים ולמידה

'יהלומד המבוגר'י:
צרכים ייחודיים והשתמעויות להוראה בחינוך הגבוה
אופלטקה ,l

יזהר

ב אר'( ובעולם

אוניברסיטת בן-גוריון

שיעור הטטורנטים

הולך ועולה

המבוגרים  .מה גורם לארם שעלומיו כבר שנים רבות

הלימוריים ומה הן השתמעויות של לימורים אלה לגביהם.
בטיום המאמר אציע יישומים של הממצאים הללו להוראה .

מאחוריו להירשם לתכניות אקרמיות במוטרות
להשכלה גבוהה ? מה חווים אלה המכונים " לומרים מבוגרים"

מה הם המניעים של אנשים מבוגרים

במהלך לימוריהם האקרמיים? מה התועלת הצומחת להם

להשתלב בלימודים "גבוהים"?

מהלימורים ,לבר מתוטפת שכר או קבלת תגמולים חיצוניים

צעירים רבים הפונים לאוניברטיטה מייחלים ל י ום שבו התואר

שיקבלו

שווי ערך ממקום עבורתם?

החל

ה ,90-

משנות

לומדים מבוגרים רבים פוקדים את

ובייחור

בעשור האחרון ,אנו ערים לעלייה

שערי המוסודת להשכלה גבוהה בשנים

ניכרת במטפר הטטורנטים שהם
בעשור הרביעי ואף

האחרונות ,בעיקר בפקולטות למדעי

החמישי

יהווה

מנוף

לקבלתם

לעבורה "טובה" ששכרה בצרה,
לרכוש טטאטוט

יטייע ביריהם

חברתי גבוה  ,ובבריחות הרעת אף

נאמר ,כי יבטיח שירוך הולם ) כיאה

ומעלה לחייהם  ,הכובשים את

החברה והרוח .מגמה זו מחייבת את

לחברה

טפטלי האוניברטיטה בתכניותיה

המוסודת האלה להיערכות פדגוגית

של הארם תפקיר חשוב בתהליך

השונות .

מרבית

הטטורנטים

ומנהלית מיוחדת  .המאמר מציג

לומרים בפקולטות למרעי הרוח

שבה

החיךור(.

למצבו

רבים,

עבור

החברתי

הלימורים

הגבוהים נתפטים כמכשיר להשגת

והחברה ,בעיקר בתכניות לתואר

ממצאי מחקרים על הגורמים המניעים

תגמולים ומטרות שונות שהציבו

לפי המקובל

ומעלה לפנות לרכישת

לעצמם ,ולאו רווקא כמטרה בפני

ושלישי .2

שני

אנשים מגיל 30

בטפרות המחקר הרלוונטית,

השכלה גבוהה ועל התרומה האפשרית

הגיל המגריר "טטורנט מבוגר"

.30

הוא

של לימודים כאלה לקבוצת גיל זו.

ךוהי קביעה שרירותית ,

המניחה כי בגיל ךה הארם כבר

בנוסף לכ,ך המאמר מציע השתמעויות

הקים משפחה והחל לעבור

להתאמת ההוראה ללומדים המבוגרים .

בעבורה מטוררת ,ולכן לימוריו
באוניברטיטה

מהווים

היבט

עצמה  .משום

אחר

מבין

מערך

נתקלים

כך אנו

לעתים בטטורנטים צעירים  ,אשר
רוצים לטיים את התואר בהשקעה

עצמית נמוכה

בלימורים .4

תמונה שונה מתקבלת ממחקרים
אשר

המחויבויות

ךיהו

את

מגוון

המניעים

והךרךים )טריגרים( הרוחפים טטורנטים מבוגרים  ,נשים וגברים

בחייו .

כאח,ר לפנות ללימורים במוטרות ההשכלה הגבוהה .להלן

שינוי הפנים של אוכלוטיית צרכני ההשכלה הגבוהה והופעתם

אחרים מן המניעים והךרךים :

של "לקוחות " חרשים קיבל ביטוי נרחב בטפרות על חינוך

מגוון רב של מוסרות להשנלה גבוהה ,המאפשר לכל ארם

חוקרים מרחבי העולם בחנו

לךהות את " טפק" ההשכלה הגבוהה המתאים לכישוריו,

למבוגרים ) (. adult education

יזהר אופלטקה

את המניעים ואת ההתנטויות של הלומרים המבוגרים ,לצר

לצרכיו  ,לניטיונו ולתחומי העניין שלו .

טוגי התועלת העשויים לצמוח מהשתתפות בלימורים גבוהים

גמישות מוסרית ,הבאה לירי ביטוי בלוחות ךמנים לא קשיחים

לבני קבוצת גיל ךו .3במאמר ךה אציג ממצאי מחקר אשר ברק

ובתכניות לימורים מגוונות.

מה הם הגורמים המשפיעים על החלטתם של טטורנטים

חסמי נניסה מועטים ללומר המבוג,ר למשל פטור ממבחן

מבוגרים ללמור במוטרות ההשכלה הגבוהה ,מה הם הישגיהם

פטיכומטרי.

אופני הוראה שונים ,המאפשרים לכל ארם להתחבר לררכי
ההוראה המתאימים לו.
ו.

ד"ר יזהר אופלטקה ,ראש היחידה לקידום המקצו  lJיות
בחינו,ך המחלקה לחינוך

מערנות תמינה וטיוע כטפי לארם העובר .
הזדמנויות להמשך לימודים לאחר טיום התואר .
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בממוצע מאלה של הסטודנטים הצעירים יותר ך  ,וכי לימודיהם אינם

~ on

נפגעים מהצורך שלהם להקדיש שעות רבות מזמנם לעבודתם
ולמשפחתם .עם זאת  ,יש לציין  ,כי נשים נאלצות להתמודד עם
קונפליקט הלימודים-הורות בצורה רבה יותר מאשר גברים .

Cי

מהי תרומת הלימודים הגבוהים ללומד המבוגר?
סטודנטים מבוגרים מרחבי העולם  ,נשים וגברים  ,מדווחים על
תועלת רבה ומגוונת הצומחת מהשתתפותם בלימודים גבוהים.
התרומה המצופה של השגת תואר אקדמי אצל כל הלומדים ,
בכל גיל  ,היא קידום בתפקיד והעלאת שכר במקום העבודה ,וכן
הרגשה אישית טובה יותר .לגבי הלומד המבוג,ר מחקרים מצאו כי
הליך הלימודים עצמו תורם לתחושת צמיחה אישית ומקצועית ,
לשינוי ב ע מדות ובתפיסות אי שיות ,ליצירת תחומי עניין חדשים,
להעלאת הביטחון האישי ואף לש י פור י כולתו של ההורה לסייע
לילדו בשיעורי הבית .
לומדות מבוגרות חשות כי הלימודים הובילו למילוי האנרגיה
הנפשית שלהן ,לשביעות רצון מחייהן  ,לגילוי מחדש של זהותן
העצמית  ,לביטחון עצמי גבוה יותר ולתחושה של צמיחה

והתחדשות עצמית ומקצוע י ת .8להלן ציטטות אחדות של נשים
לומדות לשם

הדגמה : 9

מחקרים מראים שלסטודנטיות המבוגרות ,המהוות את החלק

הארי של קבוצת הסטודנטים מעל גיל  ,30מניעים נוספים  :השלב

הל'מוך'ס הגבוה'ס גתגו ל' כוח רב .אס לא ה"ת' כאן ,לא ה"ת'

בחייהן ,משפחתן וזהותן המגדרית  ,למשל התבגרותם של ילדיהן

'כולה להתגבר על הקש"ס בח" 'ת"ה ,משותקת לגמר' .הל'מוך'ס

ורצון למימוש עצמי לאחר שנים רבות של נתינה לבני

משפחתן. 5

עזרו ל' לעזור לעצמ' ,להב'ט על

עצמ' ...

זאת ועוד ,נשים בשנות אמצע החיים ) גילאי  52-43לערך( קשרו

כאשר אתה 'לך ' ,ש לך ך'מו"ס רב'ס על מה תעשה כשתה'ה

את החלטתן ללמוד במודעות גבוהה יותר לכך שהשנים עוברות

גךול ,והח"ס לוקח'ס אותך משס למקומות אחר'ס .התרומה

מהר  ,בבחינה מחדש של דרכן בחיים ובצורך " להספיק משהו "

הגךולה של הל'מוך'ס ה'א שהס לוקח'ס אות' קרוב לעצמ' ,הס

בחיים טרם הזדקנותן .להלן עדויות של נשים כאלו ממחקרים
שנערכו

בארן: 6

מב'א'ס אות' בחזרה לחגה האמ'ת'ת ,אג' 'ותר

מחוברת לעצמ' .

הל'מוך'ס הגבוה'ס מעש'ר'ס את האךס ,אג' מרג'שה שהס

תמ'ך רק גתת' ,רק עשית' ותרמתי ,ואז הגעתי למסקגה שאגי

ש'גו ל' את ךרכ' החש'בה .אג' מב'גה ה'וס 'ותר על מה שקורה

צר'כה לתת הרבה לעצמ' .כך החלו ל'מוך' לתואר ראשון.

בסב'בהשל'.

כשאג' 'ושבת בכ'תה ,אג' חשה שאג' מקבלת המון ,לא רק 'ךע .

אול' זה סוג של אשל'ה  ,אבל אג' מרג'שה שאג' מקבלת משהו ,

השתמעויות של המחקר על הלומד המבוגר

לא רק גותגת ,כאן )באוג'ברס'טה( אג' מקבלת משהו לעצמ' ,אולי

להתייחסות אליו באקדמיה

זה משהו שקשור להשכלה עצמה.

ההשתתפות ההולכת וגדלה של לומדים מבוגרים במוסדות

כשהגעת' לג'ל  48קרה לי משהו לא רג'ל ,משהו כמו רפלקציה

להשכלה גבוהה מחייבת הן את הנהלות האוניברסיטאות

על ח"  ,מחשבות על הח"ס  ,זקגה ,מוות ,ועצרת' לרגע ...לא רצ'ת'

והמכללות והן את המר צ ים במוסדות אלה לבחון א ת דרכי

שח" 'עברו ככה .מה א'תי? ה'כן אג'? אז ה"ת' עצמ'! ק'בלתי

ההתייחסות לאוכלוסייה זו  :את מדיניות הגיוס והכניסה  ,את

החלטות חךשות על

ח" .

דרכי הקבלה  ,את תכניות הלימו,ר א ת דרכי ההור א ה ואת מרכזי

הסיוע .כל אלה נועדו להקל את השתלבותם של הסטודנטים

מה הם ההישגים הלימודיים של לומדים

16

המבוגרים באוכלוסיית הסטודנטים הכללית ולתרום להנאתם

מבוגרים בהשוואה לאלה של לומדים צעירים?

במהלך ל י מודיהם האקדמיים .למטרה זו אני מציע לשקול השקה

ללומד הצעיר אין בדרך כלל מחויבויות רבות מלבד ללימודיו.

של קורסים ) ואולי אף של תכניות הור א ה ( הרלוונטיים ללומד

לעומת זאת ,למידה בגיל שבו ללומד יש מחויבויות נוספות,

המבוגר והעשויים ליצור אצלו עניין :קורסים המתמקדים בחייו

למשל מחויבות למשפחה ולמקום העבודה ,מצריכה השקעת

של ה א דם המבוגר ,בתרומת ההשכלה הגבוהה ל א דם ובהתמודדות

מאמן רב והפניית האנרגיות האישיות להצלחה בלימודים .למרות

עם לחצים הנובעים מלימודים ,ע בודה והורות  ,וכיוצא בזה.

זאת ,המחקר מראה כי הישגיהם של הלומדים המבוגרים גבוהים

נשאלת השאלה  :מה הם הלקחים להוראה בכיתה שבה יושבים

) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההור א ה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

לומדים מבוגרים )הן כחלק משיעורי התואר הראשון והן בלימודים

יכולת הצגת דוגמאות על ידי לומד מבוגר עשויה לא רק להעניק

מתקדמים יותר(? האם אנו יכולים בכלל להסיק מסקנות ייחודיות

ללומד המבוגר תחושה של מימוש עצמי ,אלא גם לסייע ללומדים

לגבי הוראה ללומד המבוגר? להלן הצעות אחדות ,המבוססות על

הצעירים להשקיף על חייהם ועל התהליכים החברתיים השונים

ממצאי הספרות המחקרית לעיל  ,אך גם על ניסיוני האישי כמרצה

המתרחשים בעולמנו

בקבוצות לימוד שיש בהן לומדים מבוגרים ס!  .הצעות אלו נכונות

מטלות המעוררות אתגר אינטלקטואלי  :מכיוון שלומדים מבוגרים

אף להוראתם של לומדים צעירים ,אולם העלאת שכיחות השימוש

רבים פונים ללימודים גבוהים מתוך מניעים פנימיים

עניין ,

בהן בכיתות המאוכלסות בסטודנטים מבוגרים עשויה לענות על

אתגר וחיפוש אחר ידע חדש ,מרצים צריכים להתאים לכך

צרכים בולטים של לומדים אלה ,כדוגמת הצורך במימוש וחיזוק

את סוג המטלות שהם נותנים בשיעוריהם  .משום כ,ן בעוד

עצמי באמצעות ההשתתפות בחינוך הגבוה  ,הצורך במגוון של

שלכל סטודנט רצוי לתת אפשרות בחירה בין אפשרויות שונות

הקורס !!,

הרי

מבוגרים

שלומדים

-

לראות

עשויים

אופני לימוד והצורך במערכות של תמיכה וסיוע.

למטלות

הקשבה לצרכים ייחודיים  :לימודי התואר הראשון מאופיינים בהוראה

במטלות מעוררות אתגר ) למשל ניתוח קונספטואלי של תופעות (

בקבוצות גדולות ) למעט סמינרים(  ,בעיקר בשיעורי המבוא .משום

מענה לצורכיהם האינטלקטואלים .הצעה נוספת היא להחליף

כך הלומד המבוגר מוצא את עצמו "חריג " בקרב לומדים צעירים

את הבחינה ה"סגורה" בבחינה "פתוחה" או בעבודה עיונית או

רבים ,שלעתים קרובות הם בגיל ילדיו .מרצים בקורסים כאלה

מחקרית כלשהי .מטלות מסוג זה מאפשרות ללומד המבוגר לתת

יטיבו לעשות ,אם יזמנו את הלומדים המבוגרים לשיחה אישית

מענה אינטלקטואלי לתחומי התעניינותו ולצרכיו השונים .יישום

ויקשיבו לצורכיהם המיוחדים ,לחששותיהם ולעמדותיהם .כך יענו

בקורסים של בדיקת עמיתים-לומדים של המטלות השונות!2

על הצורך של הלומדים המבוגרים בתמיכה ובסיוע .שיחה מעין

מתאימה במיוחד ללומדים המבוגרים ,היות שרבים מהם עסקו

זו עשויה לסייע בידי הלומד המבוגר בהתארגנות נכונה למטלות

בתפקידי הדרכה והוראה ויכולים לתרום זוויות הסתכלות מעניינות

השיעו,ר בהבנת הנורמות המקובלות בקבוצות לימוד גדולות אלו

לניתוח ולהערכת מטלות הסטודנטים .

ובהפחתת חרדות הנובעות מהצורך "לחזור ולהיות תלמיד".

התחשבות בציפיות וברצונות של הלומד  :ניתן לבקש מהלומדים

שימוש בשיטת הדיון בכיתה :אופן הוראה בצורה של דיון  ,המאפשר

המבוגרים ,כבר בתחילת הקורס ,להציג בכתב את ציפיותיהם

ומעודד אינטראקציה קבוצתית של חילופי רעיונות ומחשבות,

מהקורס ,כדי להשוותן עם ציפיות המרצה .יש להניח שהצגת

מתאים במיוחד להוראת לומדים מבוגרים .הדיון מאפשר להם

הציפיות בכתב תבהיר את רצונותיהם באשר לאופני הלימוד

להשתתף בשיח אקדמי ולהציג את נקודות מבטם המגוונות

המתאימים

ניתן לבקש

להם .בשיעור האחרון של הקורס

על המציאות ,במיוחד בשיעורים המתקיימים במדעי החברה

מהלומדים המבוגרים להציע דרכים ליישם את מה שהם למדו

והרוח .בתחומים האלה מרצים יכולים להסתייע בניסיון החיים

בקורס בחיי היום-יום .בדרך זו הלומדים יראו ויבינו את הקשר בין

של הלומד המבוגר ,כל א ימת שהם נדרשים להציג דוגמאות

התיאוריה לבין המעשה בלימודיהם ,ובנוסף לכך

יחושו שביעות

מוחשיות לתיאוריות ,למושגים ולתהליכים הנלמדים בשיעור.

רצון מהמענה שקיבלו לצורכיהם בשיעור.
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מנתוני הלמ"ס ,כפי שהועברו אלי לבקשתי,
עולה כי בשנת

הלימודים

ch anges .4

תשס"ו למדו

Recent

study processes .

Aittol a,

מכללות לחינוך ושתי אוניברסיטאות( הלומדות

in

של

student

הלומדים במכללות שבאחריות המל"ג וגם

.5

(2002 ).

.נ

Ca rney-Crompton , S. & Tan ,

לשתף את המראיינת במשמעויות שהן מעניקות

מתקדמים  7.6 % .מהלומדים לתואר ראשון

of non-tradition al female students. Adu/t

)סה"כ  (5,947היו סטודנטים מעל גיל . 30

Education Quarter/;; 52(2), 140- 154; Reay,

 42.3 %מהלומדים לתואר שני היו מעל גיל

D., Ball, S. & David, M. (2 002 ). It's taking

,30

שהם

14,893

See, for exa mpl e, Britton , C. & Baxter, .3
A. (1999) . Becomin g a mature student:
derן Gendered narratives of the self. Cel

מ 42-

ל .53-

הסטוךנטיות

39, 37-49 .

הלומדים באוניברסיטה הפתוחה(  .מתוכם

סטודנטים .

הסטוךנטיות

נע

הרוח

והחברה  .גילן

השתתפו בריאיון חצי מובנה  ,שבו הן נתבקשו

Support
systems,
psychologica l
fun ct ioning and academi c performance

 22.5 0/0היו מעל גיל  ,30מרביתם בתארים

בפקולטות למךעי

Scandinavian )ourna/ ofEducationa/ Research,

 124,044סטודנטים באוניברסיטאות )כולל

 1,317סטודנטים בלימודי תעודה  ,לא כולל

(1995).
life and

T.

-

להשכלה הגבוהה ובהתנסויות השונות שחוו
לפני ואחרי כניסתן ללימוךים גבוהים .

.7

.8

שבע :הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

end: M ature students on access co urses
and h igher education choice. British

, 11(2), 179-193; Kasworm ,ןand Educatiol

Oplatka, 1. & Tevel, T. (2006). Liberi zation .6

C. E. (2003) . Adult mea ning making in th e

and

and

undergradu ate classroom. Adu/t Education

mea ning of hi gher edu cation among

choi ce

The

rev itali zation:

Quarter/;; 53(2), 81-98; Tett, L. (2004 ).

Israe li female students in mid- life. Adu/t

' Mature w orking-c lass students in an 'eli te

Education Quarter/;; 5;( 1,) 62-84.

uni versity. Studies in the Education ofAdu/ts,

המחקר כלל  15סטוךנטיות לתואר ראשון

36..2 ,) 252- 265.

ושני מארבעה מוסךות להשכלה גבוהה )שתי

אופלטקה,

".

) .( 2002

שחקוה והתחדש ו ת:

ס/פו ך ח וו ה /של מנהל ו ת בת /ספך בישךאל .באר

me a long time but 1' 11 get there in the

Educationa/ Research )ournal, 261 1,) 5-19.

Carn ey-Cronmpton & Tan op. cit 5.

גוריון ·

Opl atka & Tevel. op.cit 6.

.9
 .10לודגמה,

אנשים

באמצע

שפונים

החיים

ללימודי תואר שני במנהל החינו,ך סטודנטים
מבוגרים היושבים בקורסי מנהלים.
 .11חטיבה ,נ '.

) (. 2005

ט ' פ' ס להוךאה טובה

באונ /בךס  /טה ו במכללה  .תל אביב  :ההוצאה

האקדמית לפיתוח סגל הוראה .

.12

חטיבה,

שם.
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