
ולמידהסטודנטים

המבוגר'י:'יהלומד
הגבוהבחינוךלהוראהוהשתמעויותייחודייםצרכים

בן-גוריוןאוניברסיטת , lאופלטקהיזהר

הטטורנטיםשיעורועולההולךובעולםאר')ב

רבותשניםכברשעלומיולארםגורםמה .המבוגרים

במוטרותאקרמיותלתכניותלהירשםמאחוריו

מבוגרים"לומרים"המכוניםאלהחוויםמה ?גבוההלהשכלה

להםהצומחתהתועלתמההאקרמיים?לימוריהםבמהלך

חיצונייםתגמוליםקבלתאושכרמתוטפתלברמהלימורים,

עבורתם?ממקוםערךשווי

ובייחור ,-90המשנותהחל

לעלייהעריםאנוהאחרון,בעשור

שהםהטטורנטיםבמטפרניכרת

החמישיואףהרביעיבעשור

אתהכובשים ,לחייהםומעלה

בתכניותיההאוניברטיטהטפטלי

הטטורנטיםמרבית .השונות

הרוחלמרעיבפקולטותלומרים

לתוארבתכניותבעיקרוהחברה,

המקובללפי . 2ושלישישני

הרלוונטית,המחקרבטפרות

מבוגר""טטורנטהמגרירהגיל

לגביהם.אלהלימוריםשלהשתמעויותהןומההלימוריים

 .להוראההללוהממצאיםשליישומיםאציעהמאמרבטיום

מבוגריםאנשיםשלהמניעיםהםמה

"גבוהים"?בלימודיםלהשתלב

התוארשבווםילמייחליםלאוניברטיטההפוניםרביםצעירים

לקבלתםמנוףיהווהשיקבלו

אתפוקדיםרביםמבוגריםלומדים

בשניםגבוההלהשכלההמוסודתשערי

למדעיבפקולטותבעיקרהאחרונות,

אתמחייבתזומגמהוהרוח.החברה

פדגוגיתלהיערכותהאלההמוסודת

מציגהמאמר .מיוחדתומנהלית

המניעיםהגורמיםעלמחקריםממצאי

לרכישתלפנותומעלה 30מגילאנשים

האפשריתהתרומהועלגבוהההשכלה

זו.גיללקבוצתכאלהלימודיםשל

השתמעויותמציעהמאמרלכ,ךבנוסף

 .המבוגריםללומדיםההוראהלהתאמת

 ,שרירותיתקביעהךוהי . 30הוא

כברהארםךהבגילכיהמניחה

לעבורוהחלמשפחההקים

לימוריוולכןמטוררת,בעבורה

המחויבויותמערךמביןאחרהיבטמהוויםבאוניברטיטה

 .בחייו

והופעתםהגבוההההשכלהצרכניאוכלוטייתשלהפניםשינוי

חינוךעלבטפרותנרחבביטויקיבלחרשים ""לקוחותשל

בחנוהעולםמרחביחוקרים .) adult education (למבוגרים

לצרהמבוגרים,הלומריםשלההתנטויותואתהמניעיםאת

גבוהיםבלימוריםמהשתתפותלצמוחהעשוייםהתועלתטוגי

ברקאשרמחקרממצאיאציגךהבמאמר . 3ךוגילקבוצתלבני

טטורנטיםשלהחלטתםעלהמשפיעיםהגורמיםהםמה

הישגיהםהםמההגבוהה,ההשכלהבמוטרותללמורמבוגרים

יות lJהמקצולקידוםהיחידהראשאופלטקה,יזהרד"רו.

לחינוךהמחלקהבחינו,ך

בצרה,ששכרה"טובה"לעבורה

טטאטוטלרכושביריהםיטייע

אףהרעתובבריחות ,גבוהחברתי

כיאה(הולםשירוךיבטיחכינאמר,

החברתילמצבושבהלחברה

בתהליךחשובתפקירהארםשל

הלימוריםרבים,עבורהחיךור).

להשגתכמכשירנתפטיםהגבוהים

שהציבושונותומטרותתגמולים

בפניכמטרהרווקאולאולעצמם,

נתקליםאנוכךמשום .עצמה

אשר ,צעיריםבטטורנטיםלעתים

בהשקעההתואראתלטייםרוצים

 . 4בלימוריםנמוכהעצמית

ממחקריםמתקבלתשונהתמונה

המניעיםמגווןאתךיהואשר

וגבריםנשים ,מבוגריםטטורנטיםהרוחפים(טריגרים)והךרךים

להלןהגבוהה.ההשכלהבמוטרותללימוריםלפנותכאח,ר

 :והךרךיםהמניעיםמןאחרים

ארםלכלהמאפשרגבוהה,להשנלהמוסרותשלרבמגוון

לכישוריו,המתאיםהגבוההההשכלהטפק""אתלךהות

 .שלוהענייןולתחומילניטיונו ,לצרכיו

קשיחיםלאךמניםבלוחותביטויליריהבאהמוסרית,גמישות

מגוונות.לימוריםובתכניות

ממבחןפטורלמשלהמבוג,רללומרמועטיםנניסהחסמי

פטיכומטרי.

לררכילהתחברארםלכלהמאפשריםשונים,הוראהאופני

לו.המתאימיםההוראה

 .העוברלארםכטפיוטיועתמינהמערנות

 .התוארטיוםלאחרלימודיםלהמשךהזדמנויות

אופלטקהיזהר
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החלקאתהמהוותהמבוגרות,שלסטודנטיותמראיםמחקרים

השלב :נוספיםמניעים , 30גילמעלהסטודנטיםקבוצתשלהארי

ילדיהןשלהתבגרותםלמשל ,המגדריתוזהותןמשפחתןבחייהן,

 . 5משפחתןלבנינתינהשלרבותשניםלאחרעצמילמימושורצון

קשרולערך) 52-43גילאי(החייםאמצעבשנותנשיםועוד,זאת

עוברותשהשניםלכךיותרגבוההבמודעותללמודהחלטתןאת

 "משהולהספיק"ובצורךבחייםדרכןשלמחדשבבחינה ,מהר

ממחקריםכאלונשיםשלעדויותלהלןהזדקנותן.טרםבחיים

 : 6בארןשנערכו

שאגילמסקגההגעתי,ואזותרמתיעשית'רקגתת',רקתמ'ך

ראשון.לתוארל'מוך'החלו.כךלעצמ'הרבהלתתצר'כה

 .'ךערקלאהמון,מקבלתשאג'חשהאג'בכ'תה,'ושבתכשאג'

 ,משהומקבלתשאג'מרג'שהאג'אבל ,אשל'השלסוגזהאול'

,אולילעצמ'משהומקבלתאג'(באוג'ברס'טה)כאןגותגת,רקלא

עצמה.להשכלהשקשורמשהוזה

רפלקציהכמו,משהורג'ללאמשהוליקרה 48לג'לכשהגעת'

רצ'ת'לא ...לרגעועצרת'מוות,זקגה, ,הח"סעלמחשבות,ח"על

ק'בלתיעצמ'!ה"ת'אזאג'?ה'כןא'תי?מהככה.'עברושח"

 .ח"עלחךשותהחלטות

לומדיםשלהלימודייםההישגיםהםמה

צעירים?לומדיםשללאלהבהשוואהמבוגרים

ללימודיו.מלבדרבותמחויבויותכללבדרךאיןהצעירללומד

נוספות,מחויבויותישללומדשבובגיללמידהזאת,לעומת

השקעתמצריכההעבודה,ולמקוםלמשפחהמחויבותלמשל

למרותבלימודים.להצלחההאישיותהאנרגיותוהפנייתרבמאמן

גבוהיםהמבוגריםהלומדיםשלהישגיהםכימראההמחקרזאת,

16 U I הנ)Ji הI למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-האההוררשות

אינםלימודיהםוכי ,ךיותרהצעיריםהסטודנטיםשלמאלהבממוצע

לעבודתםמזמנםרבותשעותלהקדיששלהםמהצורךנפגעים

עםלהתמודדנאלצותנשיםכי ,לצייןיש ,זאתעםולמשפחתם.

 .גבריםמאשריותררבהבצורההלימודים-הורותקונפליקט

המבוגר?ללומדהגבוהיםהלימודיםתרומתמהי

עלמדווחים ,וגבריםנשים ,העולםמרחבימבוגריםסטודנטים

גבוהים.בלימודיםמהשתתפותםהצומחתומגוונתרבהתועלת

 ,הלומדיםכלאצלאקדמיתוארהשגתשלהמצופההתרומה

וכןהעבודה,במקוםשכרוהעלאתבתפקידקידוםהיא ,גילבכל

כימצאומחקריםהמבוג,רהלומדלגבייותר.טובהאישיתהרגשה

 ,ומקצועיתאישיתצמיחהלתחושתתורםעצמוהלימודיםהליך

חדשים,ענייןתחומיליצירתשיות,איובתפיסותמדותעבלשינוי

לסייעההורהשלכולתויפורילשואףהאישיהביטחוןלהעלאת

 .הביתבשיעורילילדו

האנרגיהלמילויהובילוהלימודיםכיחשותמבוגרותלומדות

זהותןשלמחדשלגילוי ,מחייהןרצוןלשביעותשלהן,הנפשית

צמיחהשלולתחושהיותרגבוהעצמילביטחון ,העצמית

נשיםשלאחדותציטטותלהלן . 8תיומקצועעצמיתוהתחדשות

 : 9הדגמהלשםלומדות

ה"ת'לאכאן,ה"ת'לאאסרב.כוחל'גתגוהגבוה'סהל'מוך'ס

.הל'מוך'סלגמר'משותקת 'ת"ה,בח"הקש"סעללהתגבר'כולה

 ...עצמ'עללהב'טלעצמ',לעזורל'עזרו

כשתה'התעשהמהעלרב'סך'מו"סלך'ש ,'לךאתהכאשר

התרומהאחר'ס.למקומותמשסאותךלוקח'סוהח"סגךול,

,הסלעצמ'קרובאות'לוקח'סשהסה'אהל'מוך'סשלהגךולה

 .לעצמ'מחוברת'ותראג'האמ'ת'ת,לחגהבחזרהאות'מב'א'ס

שהסמרג'שהאג'האךס,אתמעש'ר'סהגבוה'סהל'מוך'ס

שקורהמהעל'ותרה'וסמב'גהאג'החש'בה.ךרכ'אתל'ש'גו

בסב'בהשל'.

המבוגרהלומדעלהמחקרשלהשתמעויות

באקדמיהאליולהתייחסות

במוסדותמבוגריםלומדיםשלוגדלהההולכתההשתתפות

האוניברסיטאותהנהלותאתהןמחייבתגבוההלהשכלה

דרכיתאלבחוןאלהבמוסדותיםצהמראתוהןוהמכללות

את ,והכניסההגיוסמדיניותאת :זולאוכלוסייהההתייחסות

מרכזיואתהאההורדרכיתאהלימו,רתכניותאת ,הקבלהדרכי

הסטודנטיםשלהשתלבותםאתלהקלנועדואלהכלהסיוע.

להנאתםולתרוםהכלליתהסטודנטיםבאוכלוסייתהמבוגרים

השקהלשקולמציעאניזולמטרההאקדמיים.מודיהםילבמהלך

ללומדהרלוונטיים )האהורתכניותשלאףואולי(קורסיםשל

בחייוהמתמקדיםקורסיםעניין:אצלוליצורוהעשוייםהמבוגר

ובהתמודדותדםאלהגבוההההשכלהבתרומתהמבוגר,דםאהשל

בזה.וכיוצא ,והורותבודהעמלימודים,הנובעיםלחציםעם

יושביםשבהבכיתהלהוראההלקחיםהםמה :השאלהנשאלת



בלימודיםוהןהראשוןהתוארמשיעוריכחלק(הןמבוגריםלומדים

ייחודיותמסקנותלהסיקבכלליכוליםאנוהאםיותר)?מתקדמים

עלהמבוססותאחדות,הצעותלהלןהמבוגר?ללומדהוראהלגבי

כמרצההאישיניסיוניעלגםאך ,לעילהמחקריתהספרותממצאי

נכונותאלוהצעות .ס!מבוגריםלומדיםבהןשישלימודבקבוצות

השימוששכיחותהעלאתאולםצעירים,לומדיםשללהוראתםאף

עללענותעשויהמבוגריםבסטודנטיםהמאוכלסותבכיתותבהן

וחיזוקבמימושהצורךכדוגמתאלה,לומדיםשלבולטיםצרכים

שלבמגווןהצורך ,הגבוהבחינוךההשתתפותבאמצעותעצמי

וסיוע.תמיכהשלבמערכותוהצורךלימודאופני

בהוראהמאופייניםהראשוןהתוארלימודי :ייחודייםלצרכיםהקשבה

משוםהמבוא.בשיעוריבעיקר ,סמינרים)למעט(גדולותבקבוצות

צעיריםלומדיםבקרב ""חריגעצמואתמוצאהמבוגרהלומדכך

כאלהבקורסיםמרציםילדיו.בגילהםקרובותשלעתיםרבים,

אישיתלשיחההמבוגריםהלומדיםאתיזמנואםלעשות,יטיבו

יענוכךולעמדותיהם.לחששותיהםהמיוחדים,לצורכיהםויקשיבו

מעיןשיחהובסיוע.בתמיכההמבוגריםהלומדיםשלהצורךעל

למטלותנכונהבהתארגנותהמבוגרהלומדבידילסייעעשויהזו

אלוגדולותלימודבקבוצותהמקובלותהנורמותבהבנתהשיעו,ר

תלמיד".ולהיות"לחזורמהצורךהנובעותחרדותובהפחתת

המאפשר ,דיוןשלבצורההוראהאופןבכיתה:הדיוןבשיטתשימוש

ומחשבות,רעיונותחילופישלקבוצתיתאינטראקציהומעודד

להםמאפשרהדיוןמבוגרים.לומדיםלהוראתבמיוחדמתאים

המגוונותמבטםנקודותאתולהציגאקדמיבשיחלהשתתף

החברהבמדעיהמתקיימיםבשיעוריםבמיוחדהמציאות,על

החייםבניסיוןלהסתייעיכוליםמרציםהאלהבתחומיםוהרוח.

דוגמאותלהציגנדרשיםשהםימתאכלהמבוגר,הלומדשל

בשיעור.הנלמדיםולתהליכיםלמושגיםלתיאוריות,מוחשיות

לבקשתי,אלישהועברוכפיהלמ"ס,מנתוני . 2

למדותשס"והלימודיםבשנתכיעולה

(כוללבאוניברסיטאותסטודנטים 124,044

וגםהמל"גשבאחריותבמכללותהלומדים

כולללא ,תעודהבלימודיסטודנטים 1,317

מתוכם .הפתוחה)באוניברסיטההלומדים

22.5 בתאריםמרביתם , 30גילמעלהיו 0/0

7.6 .מתקדמים ראשוןלתוארמהלומדים %

 . 30גילמעלסטודנטיםהיו ) 5,947(סה"כ

42.3 גילמעלהיושנילתוארמהלומדים %

 .סטודנטים 14,893שהם , 30

3 . , See, for example, Britton, C. & Baxter 

: A. (1999) . Becoming a mature student 

der ןGendered narratives of the self. Cel 
, 11(2), 179-193; Kasworm ן,and Educatiol 

C. E. (2003) . Adult meaning making in the 

undergraduate classroom. Adu/t Education 
.) 2004 ( . Quarter/;; 53(2), 81-98; Tett, L 

' Mature working-c lass students in an 'eli te 

, university. Studies in the Education of Adu/ts 
. 252- 265 ,) 36..2 

להעניקרקלאעשויהמבוגרלומדידיעלדוגמאותהצגתיכולת

ללומדיםלסייעגםאלאעצמי,מימוששלתחושההמבוגרללומד

השוניםהחברתייםהתהליכיםועלחייהםעללהשקיףהצעירים

בעולמנוהמתרחשים

מבוגריםשלומדיםמכיוון :אינטלקטואליאתגרהמעוררותמטלות

 ,עניין-פנימייםמניעיםמתוךגבוהיםללימודיםפוניםרבים

לכךלהתאיםצריכיםמרציםחדש,ידעאחרוחיפושאתגר

בעודכ,ןמשום .בשיעוריהםנותניםשהםהמטלותסוגאת

שונותאפשרויותביןבחירהאפשרותלתתרצויסטודנטשלכל

לראותעשוייםמבוגריםשלומדיםהרי ,!!הקורסלמטלות

 )תופעותשלקונספטואליניתוחלמשל(אתגרמעוררותבמטלות

להחליףהיאנוספתהצעההאינטלקטואלים.לצורכיהםמענה
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