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פונדקודד

הרשקוב'ץאור'ת

שחםמ'ר'

בראשיתהלימודספרשלמקומו

האקדמייםהלימודים

כברשהספיקלאחרהאוניברסיטהאלהמגיעהסטודנט

נדרשעצמאיכבוגרלתפקד

בשפהלשוחחלהתחיל

לומוכרתשאיננהמדעית

רביםחדשיםמושגיםולהכיר

אין . 4חשיבתולאורחהדרים

וספריהלימודיםכיספק

לסטודנטמציגיםהלימוד

שונהחשיבהעולםהחדש

 .מורגלהיהשאליומדה

הקריאהבמדעיםיסודבקורסי

להשלמתחיוניתלימודבספרי

משוםבכיתה,ההוראה

בקורסיםהנלמדשהחומר

המורהולרוברב,הואאלו

החומראתלהציגמספיקלא

בנוסףהשיעור.בדמןבמלואו

הלימודבספריהקריאהלכ,ן

להיפתחלסטודנטעודרת

מחייהאינטואיטיביתלחשיבהבסתירהשעומדותהפשטה,

ללימודיםכהשלמהלימודבספריאי-קריאה . 5היומיום

למידהלהשיגהסטודנטיםמרביתשלביכולתםפוגעתבכיתה

 • 6משמעותית

היהעשוריםשנילפניעד
להנדסהסטודנטיםשלמדות iJבחןהמחקר

ושימושלימודבספרילקריאהבאשר

בקורסיתומכתכסביבהאינטרנטבאתרי

סטודנטים 228השתתפובמחקרהיסוד.

בשנתאחתומאוניברסיטהמכללותמשתי

הסטודנטים,כינמצאהראשונה.לימודיהם

טים iJממ ,באוניברסיטהוהןבמכללותהן

לימודספרידיפים iJומדלימובספרילקרוא

הסטודנטיםכינמצאוד iJ .ברית iJבהכתובים

אתרילקיוםים iJמודטהיבאוניברס

ים iJומסתיילימודספריהמלוויםאינטרנט

מאשריותרהרבהמקווניםלימודבחומרי

במכללות.הסטודנטים

 .המדעיתהחשיבהאתבכךומקדמתהשונההחשיבהלעולם

ויכולתמדעיתחשיבהמהסטודנטדורשתהמדעיתהקריאה

אורטבהוראה,לתקשובה'ח'דהראשפונדק,ודדד"ר . 1

כנרתהאקדמ'תבמכללהבכ'רומרצהבראודה

מרכזת ,להוראההמחלקההרשקוב'ץ,אור'תד"ר . 2

אורט ,והלמ'דהההוראהלק'דוםבמרכזהמחקר

הטכנולוג'הלהוראתבמחלקהבכ'רהוחוקרתבראודה

הטכנ'ון ,'ם IJוהמד

לק'ודםוהמרכזלהוראההמחלקהשחם,מ'ר'ד"ר . 3

והלמ'דהההוראה

20 I ע(הנi למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשותןנה

מרכדילימודכליהלימודספר

מוצעיםכיום .המדעבקורסי

למידה,ערוצימגווןלסטודנט

מלוויםהקורסיםומרבית

שבובאינטרנט,באתר

המצגותכללבדרךמוצגים

מאמריםבהרצאות,שהוקרנו

 ,וידאוסרטונימשלימים,

 .ועודלמבחניםדוגמאות

ערוציששפעלוודאיקרוב

לכךסיבהמהווההלמידה

מהסטודנטיםנמוךאחודשרק

הלימודבספריקוראים

שנותבמהלךשיטתיבאופן

דאתהראשונות,לימודיהם

כתובהלימודספרכאשרגם

 • 7הסטודנטיםשלהאםבשפת

היעדרהיאלקרואממעטיםהסטודנטיםבגינהנוספתסיבה

והמושגיםהרעיונותולהבנתלארגוןהנדרשותמיומנויות

לארגוןהקשורותמיומנויותהןאלו ; 8הקריאהמןהעולים

שללבחינהלהכללה,מסקנות,להסקתמודלים,ליצירת ,מידע

ועוד.חוקיותמולפרטייםמקרים

פסקהואאחדהסבראלו?מיומנויותלהיעדרהסיבותמהן

במהלכוהתיכון),הספר(ביתהקודםהלימודיםשלבביןהדמן

הלימודיםשלבלביןלימו,דבספריהסטודנטיםהשתמשו

אינםבאר'}הסטודנטיםרוב .גבוההלהשכלהבמוסדות

לאחרמידגבוההלהשכלהבמוסדותלימודיהםאתממשיכים

לימודיהםאתמתחיליםכךומשוםבתיכון,לימודיהםסיום



המדעייםהחשיבהובהרגליהמדעיבידעחטריםכשהםבאקדמיה

מיליון 17מתוך-דומההבריתבארצותהמצב . 9בתיכוןשרכשו

מהטטודנטים 18%רקגבוהים,ללימודיםשנרשמיםטטודנטים

מ-ולמעלהבתיכון,הלימודיםטיוםלאחרמידללמודמתחילים

 • 1022גיללאחררקללמודמתחיליםמהטטודנטים 58%

בכלל,מועטתקריאההואקריאהמיומנויותלהיעדרנוטףהטבר

שמיומנותכךעלמצביעיםמחקריםלימוד.טפרישלרקולא

משפיעההלימודיםתחילתלפנילטטודנטיםשישהקריאה

 • 11לימודיהםבמהלךלימודבטפרילהיעזריכולתםעלרבהבמידה

הםאףפוגמיםהלימודיםבמהלךלעבודוהצורךהלימודיםעומט

מחטורבשל .הטטודנטיםמרביתשלוהקריאההלימודבהרגלי

במטלותכולקודםמתמקדיםמהטטודנטיםרביםפנוי,בזמן

לקריאהזמןבידםנותרלאולרובלהגיש,שעליהםובתרגילים

מכשיריםשאליההמדעיתבתרבותהעוטקיםאקדמי,ולדיון

 . 12אותם

לימודבספריקריאהלגבימרציםעמדות

בטפריהשימושלחשיבותביחטדעיםתמימיהמרציםרוב

אתלשלביששבהלדרךבנוגענחלקותדעותיהםאךהלימו,ד

שישגורטתאחתדעה .הקורטבמהלךהלימודבטפריהקריאה

קריאהלפרקיהטטודנטיםאתולכווןיחידלימודבטפרלהתמקד

בהרצאות.מהטפרטוגיותשילובתוךשיעור,כללקראתמטוימים

אך , 13נוטפיםלימודטפרייופיעושבטילבוטאפשרזוגישהלפי

נוקטתשנייהגישה .הדעתלהרחבתבלבדהמלצהבגדריהיואלו

בקורטהקריאהדרישותאתלצמצםאיןלפיהמרחיבה,עמדה

מלואאתלהכיליכולאינואחדשטפרמשוםבוד,דלימודלטפר

גישהלפי . 14הקורטבמהלךשמוצגיםהנושאיםשלהיריעהרוחב

יפגשובאקדמיהללימודיהםהראשונהבשנהשטטודנטיםראויזו,

הנוקטיםמרצים . 15המקובליםהלימודמטפריהחורגיםבנושאים

לימודמטפרישלוקטורביםרעיונותבקורטלהציגנוטיםזובגישה

הלימודמטפריאחדלאבאףמופיעיםשאינםנושאיםואףשונים,

החובהקריאתברשימתרביםלימודטפריהכללת .שבטילבוט

מאודנדירשבפועלמשום , 9ביקורתרבותפעמיםמעוררתלקורט

כמטנתפטתשכזורשימה .שימושבהעושיםשהטטודנטים

בישראלגבוההלהשכלההמועצהכלפיתאנהוכעלהשפתיים

 .אחריםאקדמייםמוטדותוכלפי

ביחטהטטודנטיםציפיותלביןהמרציםציפיותביןטתירהקיימת

מצפיםרביםשמרציםבעוד . 16הלימודבטפרהשימושלדרך

כדיהלימודטפרימתוךפרקיםמיוזמתםיקראושהטטודנטים

אלפוניםשהטטודנטיםהריהקורט,בנושאיהבנתםאתלהעמיק

שלאמטלהעםלהתמודדעליהםכאשרבעיקרהלימודטפרי

מצביעיםזאתחרף . 15המרצהבמצגותאובהרצאהמענהלהנמצא

בנושאהטטודנטיםהתנהגותלשינויאפשרותעל 10מחקרים

הטטודנטיםבפנימציגיםכאשרכינמצאלימוד.טפריקריאת

וכןבהרצאה,שיידוןהלימודחומרעלמדויקותקריאההנחיות

נוהגיםהםההרצאה,לפניהלימודחומרעללהיבחןעליהםכאשר

שהמרצהטטודנטיםמאשריותרהלימו,דבטפריזהחומרלקרוא

 . 8הקורטבראשיתהלימודטפרירשימתבהצגתמטתפקשלהם

אלקטרוניים/מקווניםלימודספרי

הלימודוהתפתחותהטכנולוגיההתפתחותשלהתוצאותאחת

כולליםאשראלקטרוניים,לימודטפרישלפיתוחםהיאהמקוון

שלושהזוהובטפרות . 17המודפטהטפרמרכיביכלאתלמעשה

 : 18אלקטרונייםלימודבטפרילעייןטטודנטיםהמביאיםגורמים

מורחבתוקריאהרלוונטייםתכניםמציאתועובדות,נתוניםחיפוש

פוניםהטטודנטיםמרביתכינמצאזאת,עםהלימוד.חומרשל

שלמורחבתקריאהלצורךשלאהאלקטרונייםהלימודטפריאל

טפציפי.רלוונטימידעחיפושלצורךבעיקראלאהלימוד,חומר

האםבשפתקריאהלעומתזרהבשפהקריאה

ההצטרפותמתהליךחלקהיאהגבוהבחינוךלימודבטפריקריאה

תיאוריותבמושגים,רוויהשפהדוברתזוקהילההמדעית.לקהילה

אתלהכירהצורךהמדעי.הדיאלוגמתנהלובעזרתהוהנחות,

דרכיבכלעולה-האנגלית-המדעבעולםהמקובלתהשפה

בבלוגיםאובפורומיםהמדעית:בקהילהשותפיםעםהתקשורת

עת,בכתבימאמריםשלבקריאהדוא"ל,בתכתובותבאינטרנט,

חדשים,רעיונותלהולידעשויהשכזושותפות .ועודבכנטים

נוטפתעדותמטפקיםמרחוקלמידהקורטי .ועטקיםמיזמים

בכלאוניברטיטאות .הגלובליבכפרהאנגליתהשפהלחשיבות

גםהאנגלית,בשפהכללבדרךמקוונים,קורטיםמציעותהעולם

טטודנטיםיכוליםכך .אנגליתאינההמרציםשלהאםשפתכאשר

שביקרומבלישונותמארצותאוניברטיטאותשלבתאריםלזכות

 . 19המקומיתהשפהאתדובריםאינםשהםפיעלואףאלובארצות

כברצריכיםשהטטודנטיםטבוריםרביםמרציםכ,ןמשום

מהשלביםאותהולהכירהאנגליתלשפהלהיחשףדרכםבתחילת

הטטודנטיםגםנדרשיםוכ,ן . 7באקדמיהלימודיהםשלהראשונים

 .באנגליתלימודטפרילקרואבאר'}

רביםבמקריםמובילאםשפתשאיננהבשפהללמודהקושי

ביןשילובשלמטוימתרמהמתבצעתשבהדו-לשונית,להוראה

שלתפיטותיהםאתבדקאשר 20במחקר .שנייהושפההאםשפת

אתהמשלבתהוראהלגביבישראלהערביבמגזרלכימיהמורים

דו-להוראהגישותשלושזוהו ,עבריתעםהערביתהאםשפת

אךוהוראהבעבריתהכתוביםלמידהחומרישלשילובא)לשונית:

רישוםג)ההוראה;בתהליךהשפותשתישילובב) ;בערביתורק

לכלבערבית.הרשוםהמושגלצדהעבריתבשפהמדעייםמושגים

שלבהיבטהןמשלה,וחטרונותיתרונותישאלומגישותאחת

 .התלמידשלבהיבטוהןהמורה

אוכלוסייתולבחירתהמחקרלנושאהרציונל

המחקר

שעושיםהשימושובמידתהשימושבאופןעוטקזהמחקר

ראשון,לתוארלימודיהםבמהלךלמידהבחומריהטטודנטים

במוטדותהטטודנטים .הקורטשלהלימודבטפריובמיוחד

 21 2010מרץ I 9ג'ל'ין



ובסביבותהלימורבספריולהיעדרלקרואנררשיםהגבוההחינוך

15,1האקרמייםמלימוריהםכחלקמקוונותלמירה לפיכך . 1,10

הררישותאתממלאיםאכןהסטורנטיםכמהערלברוקחשוב

דהבמחקרלהתמקרבחרנו .בפניהםהמוצגותהאקרמיות

 .אחתובאוניברסיטהמכללותבשתילהנרסהבסטורנטים

והמכללותהאוניברסיטאותשלבהנרסההלימוריםתכניות

המועצהשלפיקוחתחתונמצאותרומותהשוניםבתארים

הקבלהניותבמריהברליםקיימים ,דאתעם . 21גבוההלהשכלה

מתכניותבחלקהאוניברסיטאותשלהקבלהררישות :למוסרות

דאתלמרותהמכללות.שלמאלוגבוהותבהנרסההלימור

מדונמוכהאינהבמכללותהלימוריםבסיוםלהישגיםהררישה

אחרות,מסיבותגםואולימכ,ןכתוצאה . 22שבאוניברסיטאות

יחסית.גבוהבמכללותההנרסהלימוריבמהלךהנשירהאחוד

הררישהעלתה 18באוניברסיטאותמרציםעםשנערכובראיונות

גישהמתוךעצמאיתלמירהיכולתלגלותמהסטורנטים

הקורס,נושאיובהצגתבהכוונהמתמקרתהמרצהשאחריות

השארביןהחומר,הבנתעלהאחראיםהםהסטורנטיםואילו

לעומתם .מורפסיםאומקווניםלימורחומריקריאתררךגם

כךהלימו,רחומריאתלעברנטייהבמכללותהמרציםהרגישו

להנחייתמחויבותשלותפיסהלסטורנטים,יותרדמיניםשיהיו

ביןההברליםלאור . 23ההרצאהבשעותשלאגםהסטורנטים

והןלמוסרהקבלהבמריניותהן ,לאוניברסיטאותהמכללות

לבחוןראויהמרצים,יריעלהננקטותההוראהובשיטותבגישות

המוסרותסוגיבשניהלומריםהסטורנטיםבעמרותהברלים

חלקהמהוויםאינטרנט,באתריועיוןלימורספרילקריאתבאשר

 .האקרמייםהקורסיםמררישות

הסטורנטיםשלהקריאההרגלישלהסוגיהלנו,הירועפיעל

לימוריהםבמהלךהלימורבחומריעושיםשהםהשימושואופן

דוסוגיהעלאורלשפוךעשוידהמחקרבישראל.נבחנהלאעריין

שילובררךאתלשפרכריבהםלנקוטשראויהוראהכיווניולבחון

 . 26,21האקרמיבעולםהקריאה

המחקרמערך

המחקרושאלותהמחקרמטרת

לימוריהםבתחילתסטורנטיםשלעמרותלחשוףנוערהמחקר

באתריםולשימושהלימורספרילקריאתביחסבהנרסהלתואר

 :מרכדיותמחקרשאלותשתינגדרוהכלליתמהמטרה .מקוונים

 :באשרהסטורנטיםעמרותמהן . 1

הלימורים?במהלךלימורספרילקריאת.א

עברית?לעומתאנגלית-הלימורספרלשפת .ב

בקורס?להצלחההלימורספרילתרומת .ג

אלקטרוניים?מורילוספרימקווניםלימורלמקורותר.

סטורנטיםבין 'ר-'א 1לשאלותבתשובותהברליםישהאם . 2

מירה?באידו-כןואםובאוניברסיטה,במכללהלהנרסה

המחקרכלי

במכללההמרעיםבהוראתהעוסקצוותפיתחהמחקרלצורך

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשות Iנה iהנע( 22

כללהשאלון .עמרותשאלוןבראורהאורטלהנרסההאקרמית

בהרגלישעסקושאלות-20מהורכבהראשוןהחלק :חלקיםשני

הןהתייחסוהשאלות .הלימוריםבמהלךהסטורנטיםשלהקריאה

העמרותרב-ברירה.מסוגוהיומקווניםלמקורותוהןלימורלספרי

החלק .)(גבוה 5וער(נמוך)-1מהנעבתחוםליקרטסולםעלרורגו

ושתיהסטורנטשלאישייםפרטיםעלשאלותשלושכללהשני

עמרתםאתלהביעהסטורנטיםהתבקשושבהןפתוחותשאלות

עלתוכןתיקוףעברהמחקרשאלון .הלימורספרילחשיבותבנוגע

 .לסטורנטיםשנמסרלפניההוראהבתחוםמומחיםשלושהירי

המחקראוכלוסיית

לתוארהראשונההלימוריםבשנתסטורנטיםהשתתפובמחקר

למחקרהמוסרות .אחתומאוניברסיטהמכללותמשתיבהנרסה

מרגםמהוויםאינםכןועלהמחק,רלעורכידמינותםעקבנבחרו

התפלגות .באר')והמכללותהאוניברסיטאותכללשלמייצג

 . 1בטבלהמופיעההללוהלימורמוסרותלפיהסטורנטים

פיעלללימוריםהתקבלוהמכללותבשתישהסטורנטיםמאחר

רומות,לימורבתכניותלומריםשהםומאחררומיםקריטריונים

 .אחתמחקרקבוצתכאלבהמשךאליהםנתייחס

 .ללימוריהםהשניהסמסטרבסיוםהשאלוניםעלענוהסטורנטים

אוכלוסייהכןועלבהתנרבות,נערךהשאלוניםמילויכילצייןיש

להנרסההסטורנטיםכללשלמיצגמרגםבהכרחמהווהאינהדו

במחקר.שנבחנובמוסרות

המחקראוכלוסייתהתפלגות : 1טבלה

אחוזמספרשקבלוסטודנטים
מוסד

המשיביםהמשיביםמחקרשאלוו

 68 94 138אוניברסיטה

 20 109 542 'אמכללה

 51 25 49 'במכללה

 31 228 729סה"כ

ודיוןהמחקרממצאי

שמולאושאלוניםעלורקאךמתבססיםכאןהמוצגיםהמחקרממצאי

כךמשוםבשאלון.שהיוהשאלות 20מתוךשאלות 15לפחותבהם

 .עליהשהשיבוסטורנטיםשלשונהמספרמופיעשאלהבכל

באקדמיההלימודיםבמהלךלימודבספריקריאהא.

בספריהסטורנטיםשלהקריאהבמאפייניעסקושאלותחמש

מירהבאידו ) 1שתיים:נציגמביניהןלימוריהם,במהלךהלימור

הרצאותלקראתשברשותךהלימורבספרילעייןנוהגאתה

הדמןמשךמהו ) 2 ?)ההרצאותאחוד(מהוהשוניםבקורסים

במשךהלימורבספרילעיוןמקרישהינךאותוהאופייני(בשעות)

הסטורנטיםתשובותשלסטטיסטיניתוחמוצג 2בטבלהשבוע?

אלו.לשאלות

-באוניברסיטהוהןבמכללההן-הסטורנטיםכיעולה 2מטבלה



הממצאים,פיעל .ההרצאותלפניהלימורבטפרילעייןממעטים

עשיריתלקראתרקבממוצעלקרואנוהגיםהסטורנטים

וחציכשעתייםרקכךלשםומקרישיםבקורסמההרצאות

מובהקהברלנמצאלאהאוכלוסיות,שתיבין tבמבחן .בשבוע

52כיהראהנוטףניתוחשנברקו.המרריםבשני 0.05שלברמה % 

אינםבמכללהמהטטורנטים-32%ובאוניברטיטהמהטטורנטים

עוליםאלוממצאים .ההרצאותלקראתלימורבטפריכללקוראים

לגביהבריתבארצותחוקריםשערכוממצאיםעםאחרבקנה

מהטטורנטים 15%רקלפיהם , 10בפיךיקהלימורבטפריקריאה

 .ההרצאותלקראתלקרואנהגו

מרביתכיעולהבשאלוןשנכללונוטפותלשאלותמהתשובות

מטפרימועטהתועלתרקמפיקיםשהםמעריכיםהסטורנטים

שאלהמציבךהממצאהמרצים.יריעללהםהמוצעיםהלימור

ללמירתםהלימורטפריחשיבותאתהטטורנטיםשלהבנתםלגבי

הירעלביטוטהלימורטפרישלתרומתםלגביגםשאלהומכאן

בניגורךאת .היטורבקורטיהלומריםטטורנטיםשלהמרעי

גבוההלהשכלהוהמועצההמרציםשמייחטיםהרבהלחשיבות

 .הלימורבטפרילשימוש

לעומתבעבריתלימודספרילקריאתהסטודנטיםנטייתב,

באנגליתקריאה

שבהלשפההטטורנטיםהערפתאתבחנובשאלוןשאלותשתי

לטטורנטחשובמירהבאיךוברקההאחת .הלימורטפריכתובים

הטטורנטאתשאלהוהשנייה ,בעבריתיהיהבקורטהלימורשטפר

הקורטשלהביבליוגרפיתברשימהאםלרכושיעריףספראיךה

בעבריתוהשניבאנגליתהאחר-לימורטפרישניכחובהמופיעים

הטטטיטטיהניתוחמוצג 3בטבלהמשניהם.אחרלבחורויש-

הטטורנטיםעמרות .אלולשאלותהטטורנטיםתשובותשל

לימורלטפרברורההערפה- 1 (-5ל 1ביןנקבעולואבשאלות

 .בעברית)לימורלטפרברורההערפה- 5האנגלית,בשפה

שאוכלוטייתכךעלמצביעים 3בטבלההמוצגיםהממצאים

בעברית.טפריםלקרואברורבאופןמעריפהשנחקרההטטורנטים

הטטורנטיםבין 0.05שלברמהמובהקיםהברליםנמצאולא

אלו.לשאלותביחטבאוניברטיטהלסטורנטיםבמכללה

קבוצותבשתימהטטורנטיםכרבעכינמצאנוטףבניתוח

שהםכקושיבאנגליתלימורבטפרהקריאהאתתופטיםהמחקר

הן ,-90%כ(הטטורנטיםושמרביתעימולהתמורריכוליםאינם

ולקרואלרכושברורבאופןמעריפיםבמכללה)והןבאוניברטיטה

 .בעבריתלימורטפרי

בקורסלהצלחההלימודספרחשיבותג,

מהןבקורס,להצלחההלימורספרתרומתאתבחנולותאשחמש

הקריאהכמהערבחנהאחתשאלה .שאלותשתיכאןמוצגות

השאלההקורט.שלהלימורנושאילהבנתתורמתהקורסבטפר

מטייעהלימורטפרשבההמירהבהערכתהתמקרההאחרת

נעהתשובותטולם .הקורטבמהלךתרגיליםבפתרוןלטטורנטים

רבה).מירה- 5מועטה,מירה- 1 (-5ל 1בין

במהלךהסטודנטיםשלהקריאהמאפייני : 2טבלה

באקדמיהלימודיהם

בספריהסטוךנט Iמעיי

לימוך

0.15 

(בשעות) Iהזממשך

יספרתאלקריהמוקךש

בשבועלימוך

1.48 
ניברסיטהאו 1.00 2.08 79

*P <0.05 

ספרלשפתבאשרהסטודנטיםעמדות : 3טבלה

והנדסהבמדעיםהיסודבקורסיהלימוד

לימוך:ספררכישת

עבריתלעומתנגליתא
1.41 

*P<0.05 

הטטורנטיםתשובותשלטטטיטטיניתוחמוצג 4בטבלה

 .אלולשאלות

טפריתרומתאתתופטיםהטטורנטיםכיעולה 4מטבלה

שתיביןמובהקהברלקייםכקטנה.בקורטיםלהצלחתםהלימור

הטטורנטיםשמייחטיםהתרומהממוצעהמחקר.אוכלוטיות

נמוךבקורטיםהלימורנושאילהבנתהלימורלטפריברטיטהבאוני

במכללה.הטטורנטיםשלמהממוצע 0.01שלברמהמובהקבאופן

לברוקכרינוטףמחקרעורכיםואנחנועניין,מעוררתתוצאהךוהי

 0.05שלברמהמובהקהברלנמצאלא .אלוהברליםקיימיםמרוע

הלימורטפרבתפיטתובמכללהבאוניברטיטההטטורנטיםבין

ושתיביתכמשימותמקבליםשהםהתרגיליםבפתרוןכמטייע

כקטנה.ךותרומהתופטותהאוכלוטיות

ולהצלחהלהבנההלימודספרתרומת : 4טבלה

בקורס

תרגילים Iבפתרומסייע
0.51 

*P<0.05, **P<0.01 
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שוניםמרכיביםשלבחשיבותעטקובשאלוןאחרותשאלות

 ,תופעותשלגרפיתהצגהתיאורטיים,הטברים :כמוהלימודבטפר

ומתמטיתמילוליתוהצגהפתוריםתרגיליםשלהדגמותתרגילים,

הטטודנטיםכינמצאאלומרכיביםמביןהטבע.במדעיחוקיםשל

ביותרגדולהחשיבותהלימודבטפריהפתוריםלתרגיליםמייחטים

 .בלבדנמוכהחשיבותהתיאורטייםולהטברים

אלקטרונייםלרמודומפררמקוונרםלרמודמקורות.ז

במהלךלהסתייעהסטודנטיםבנטייתעטקובשאלוןשאלותשתי

נוהגיםמידהבאידובדקההאחתמקוונים.במקורותלימודיהם

לרכושבמקוםמהאינטרנטטפריםשלתכניםלהורידהסטודנטים

שלהמודעותרמתמהיבחנהוהשנייהבטפריה,אותםלשאולאו

בקורטיםלימודטפריהמלוויםאינטרנטאתרילקיוםבאשרהטטודנטים

 ,נוטפותשאלות(כגון:הלימודחומראתלהעשירבמטרהמדעיים

טולםהשאלותבשתי .)ועודהדגמותהדמיות,לשאלות,פתרונות

 5בטבלה .רבה)מידה- 5מועטה,מידה- 1 (-5ל 1ביןנעהתשובות

אלו.לשאלותהסטודנטיםתשובותשלטטטיטטיניתוחמוצג

בחומריסטודנטיםשעושיםהשימושמידת : 5טבלה

מקווניםלימוד

מהאינטרנט

אתרי DIלק'ת IIJד Iמ

ספרי D'IIהמלאינטרנט

ד Iלימ

*- 3.35 
 0.95 4.48 61ברסיטהינ Iא

*P<O.OOl 

שלברמהומובהקיםגדוליםהבדליםקיימיםכיעולהמהטבלה

לשימושביחטובאוניברטיטהבמכללההטטודנטיםבין 0.001

באוניברטיטההטטודנטים .מקווניםבאתריםעושיםשהם

הטטודנטיםמאשריותרהרבהמקווניםלימודבחומרימטתייעים

אינטרנטאתרילקיוםבמודעותגםנמצאהדומהמגמה .במכללה

בקרבמובהקבאופןכגבוהההתגלתהאשרלימוד,טפריהמלווים

באוניברטיטה.הטטודנטים

במכללהמהטטודנטים 13%רקכינמצאשכיחויותבניתוח

באופןמקווניםובטפריםלימודבחומרימטתייעיםשהםמציינים

בחומריםהמשתמשיםאחודמגיעבאוניברטיטהואילוטדיר,

 . 37%לכדיטדירבאופןהמקוונים

ודיוןסיכום

לשינוייםהטטודנטנדרשהאקדמייםלימודיובתחילת

הלימודיםבמהלךאליושהורגלהלמידהבאופןמשמעותיים

לימוייבטפרישיטתיתלקריאהנדרשהואהיתרבין .בתיכון

מצביעהמחקר . 24היטודלקורטיתיאורטיבטיטהמטפקים

והןבמכללההן-במדעיםיטודבקורטישטטודנטיםכךעל

למינהלהמכללההאקדמיל Iהמסל-ראה Iההת Iרש Iנה iהנע( 24

לקראתהלימודבטפרילקרואממעטים-באוניברטיטה

ממצאיבעקבותטטודנטיםעםשקיימנומראיונות .ההרצאות

ביןלתמרןהמתקשיםטטודנטיםשלמציאותנחשפתהשאלון

עלנתפטתהקריאה .עליהםהמוטליםהאקדמייםהחובותכל

מעטיםפנאיברגעישרקכמותרות,מהטטודנטיםרביםידי

מטלותוהגשתתרגיליםפתרוןעבורם .אליהלהתפנותניתן

בניגודדאת .תיאוריותלקריאתבהשוואהשיעורלאיןחיוניים

יותרמעשידבראין"כי ,לאיינשטייןהמיוחטתהידועה,לאמירה

 . 2Sטובה"מתיאוריה

הטטודנטיםביןפערנמצאמקווניםלימודבחומרילשימושביחט

לעומתאלו,במקורותלהטתייעהמרבים ,באוניברטיטה

האתריםשמרביתבכךדאתלהטבירניתןבמכללה.הטטודנטים

לחלקקושימהווהשקריאתההאנגלית,בשפהכתוביםברשת

באוניברטיטההטטודנטיםכינראה .שנחקרומהטטודנטיםניכר

הטטודנטיםלעומתבאנגליתחומריםמקריאתפחותנרתעים

 .במכללה

הטטודנטיםשמגליםלהעדפהבאשרטפקמותיראינודהמחקר

בשפהלימודטפרילקריאת-במכללהוהןבאוניברטיטההן-

מדעילימודבטפרפרקשקריאתמשוםכנראהדאת,העברית.

קריאהמאשריותרומורכבתשונההתמודדותדורשתבאנגלית

עברית.הכתובדומהבטפר

לימודבטפרימעייניםאינםהטטודנטיםשמרביתמצאדהמחקר

הלימודים,בבטיטהעומדתהתיאוריהשלוהבנההעמקהלצורך

דאתמטביריםאנו .ובעיותתרגיליםבפתרוןעדרהלמטרתאלא

האלה:בגורמים

כתוביםהלימודטפרי .הלימודבטפריבקריאתקשיים .א

בראשיתהטטודנטיםלמרביתמוכרתשאיננהמדעיתבשפה

הדריםרביםמושגיםהטטודנטיםעלומנחיתיםלימודיהם

 . 26חשיבתםלאורח

לפתרוןבהשוואהבחשיבותהכמשניתהתיאוריהתפיטת .ב

להנדטהטטודנטיםאצלנתפטתהתיאוריה- 16תרגילים

רביםבמקריםמעדיפיםהםלכן .ומופשטתכמורכבת

מובנותבפרוצדורותאותרגיליםפתרוןשלבטכניקהלהתמקד

מתרחשתהלימודלטפרשהפנייהמכאן .בעיותפתרוןשל

פתרוןלצורךלמשלוממוקד,מידיצורךמתעוררכאשררק

 .מבחןאובוחןמטלות,הגשתתרגילים,
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