סטודנטים ולמידה

מאפייני קריאה בספרי לימוד
וחומרים מקוונים בקרב סטודנטים

במכללה ובאוניברסיטה
ודד פונדקו ,אורית

הרשקוביץ ,2

מירי

ש  nם ,3

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מקומו של ספר הלימוד בראשית

היומיום  .5אי-קריאה בספרי לימוד כהשלמה ללימודים

הלימודים האקדמיים
הסטודנט המגיע אל האוניברסיטה לאחר שהספיק כבר
לתפקד כבוגר עצמאי נדרש
להתחיל
ודד פונדק

בשפה

לשוחח

מדעית שאיננה מוכרת לו
ולהכיר מושגים חדשים רבים

הדרים לאורח
ספק

כי

חשיבתו .4

הלימודים

בכיתה פוגעת ביכולתם של מרבית הסטודנטים להשיג למידה
משמעותית•6

המחקר בחן  iJמדות של סטודנטים להנדסה
באשר לקריאה בספרי לימוד ושימוש
באתרי אינטרנט כסביבה תומכת בקורסי

אין

וספרי

היסוד .במחקר השתתפו
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סטודנטים

לסטודנט

החדש עולם חשיבה שונה

לימודיהם הראשונה .נמצא כי הסטודנטים,

מציגים

מדה שאליו היה מורגל .
אור'ת הרשקוב'ץ

בספרי לימוד חיונית להשלמת
ההוראה

משום

שהחומר הנלמד בקורסים
אלו הוא רב ,ולרוב המורה

הן במכללות והן באוניברסיטה  ,ממ  iJטים
לקרוא בספרי לימו ד ומ  iJדיפים ספרי לימוד
הכתובים ב  iJברית  iJ .וד נמצא כי הסטודנטים

באוניברס י טה מוד  iJים לקיום אתרי

לא מספיק להציג את החומר

אינטרנט המלווים ספרי לימוד ומסתיי  iJים

במלואו בדמן השיעור .בנוסף

בחומרי לימוד מקוונים הרבה יותר מאשר

לכ,ן הקריאה בספרי הלימוד

עודרת

לסטודנט

ספר הלימוד כלי לימוד מרכדי
בקורסי המדע  .כיום מוצעים

ומרבית הקורסים מלווים
באתר

באינטרנט,

שבו

מוצגים בדרך כלל המצגות
שהוקרנו בהרצאות ,מאמרים

בקורסי יסוד במדעים הקריאה

בכיתה,

עד לפני שני עשורים היה

לסטודנט מגוון ערוצי למידה,

משתי מכללות ומאוניברסיטה אחת בשנת

הלימוד

מ'ר' שחם

הפשטה ,שעומדות בסתירה לחשיבה האינטואיטיבית מחיי

להיפתח

הסטודנטים במכללות.

לעולם החשיבה השונה ומקדמת בכך את החשיבה המדעית .
הקריאה המדעית דורשת מהסטודנט חשיבה מדעית ויכולת

משלימים ,סרטוני

וידאו ,

דוגמאות למבחנים

ועוד .

קרוב לוודאי ששפע ערוצי

הלמידה מהווה סיבה לכך
שרק אחוד נמוך מהסטודנטים

קוראים

בספרי

הלימוד

באופן שיטתי במהלך שנות
לימודיהם הראשונות ,דאת
גם כאשר ספר הלימוד כתוב

בשפת האם של

הסטודנטים•7

סיבה נוספת בגינה הסטודנטים ממעטים לקרוא היא היעדר
מיומנויות הנדרשות לארגון ולהבנת הרעיונות והמושגים

העולים מן הקריאה  ;8אלו הן מיומנויות הקשורות לארגון

.1
.2

ד"ר ודד פונדק ,ראש ה'ח'דה לתקשוב בהוראה ,אורט
בראודה ומרצה בכ'ר במכללה האקדמ'ת כנרת

מקרים פרטיים מול חוקיות ועוד.

ד"ר אור'ת הרשקוב'ץ ,המחלקה להוראה  ,מרכזת

מהן הסיבות להיעדר מיומנויות אלו? הסבר אחד הוא פסק

המחקר במרכז לק'דום ההוראה והלמ'דה  ,אורט

הדמן בין שלב הלימודים הקודם )בית הספר התיכון( ,במהלכו

בראודה וחוקרת בכ'רה במחלקה להוראת הטכנולוג'ה

השתמשו הסטודנטים בספרי לימו,ד לבין שלב הלימודים

והמד ' IJם  ,הטכנ'ון

.3

מידע  ,ליצירת מודלים ,להסקת מסקנות ,להכללה ,לבחינה של

ד"ר מ'ר' שחם ,המחלקה להוראה והמרכז לק'ודם
ההוראה והלמ'דה

במוסדות להשכלה גבוהה  .רוב הסטודנטים באר'{ אינם
ממשיכים את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה מיד לאחר
סיום לימודיהם בתיכון ,ומשום כך מתחילים את לימודיהם
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 Iע)הנiנה ן רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

באקדמיה כשהם חטרים בידע המדעי ובהרגלי החשיבה המדעיים

שרכשו בתיכון .9המצב בארצות הברית דומה -

מתוך  17מיליון

לקרוא חומר זה בטפרי הלימו,ד יותר מאשר טטודנטים שהמרצה

שלהם מטתפק בהצגת רשימת טפרי הלימוד בראשית

הקורט . 8

טטודנטים שנרשמים ללימודים גבוהים ,רק  18%מהטטודנטים
מתחילים ללמוד מיד לאחר טיום הלימודים בתיכון ,ולמעלה מ-

 58 %מהטטודנטים מתחילים ללמוד רק לאחר גיל

ספרי לימוד אלקטרוניים/מקוונים
אחת התוצאות של התפתחות הטכנולוגיה והתפתחות הלימוד

•1022

הטבר נוטף להיעדר מיומנויות קריאה הוא קריאה מועטת בכלל,

המקוון היא פיתוחם של טפרי לימוד אלקטרוניים ,אשר כוללים

ולא רק של טפרי לימוד .מחקרים מצביעים על כך שמיומנות

למעשה את כל מרכיבי הטפר המודפט .17

בטפרות זוהו שלושה

הקריאה שיש לטטודנטים לפני תחילת הלימודים משפיעה

גורמים המביאים טטודנטים לעיין בטפרי לימוד

במידה רבה על יכולתם להיעזר בטפרי לימוד במהלך

אלקטרוניים : 18

לימודיהם • 11

חיפוש נתונים ועובדות ,מציאת תכנים רלוונטיים וקריאה מורחבת

עומט הלימודים והצורך לעבוד במהלך הלימודים פוגמים אף הם

של חומר הלימוד .עם זאת ,נמצא כי מרבית הטטודנטים פונים

בהרגלי הלימוד והקריאה של מרבית הטטודנטים  .בשל מחטור

אל טפרי הלימוד האלקטרוניים שלא לצורך קריאה מורחבת של

בזמן פנוי ,רבים מהטטודנטים מתמקדים קודם כול במטלות

חומר הלימוד ,אלא בעיקר לצורך חיפוש מידע רלוונטי טפציפי.

ובתרגילים שעליהם להגיש ,ולרוב לא נותר בידם זמן לקריאה
ולדיון אקדמי ,העוטקים בתרבות המדעית שאליה מכשירים

קריאה בשפה זרה לעומת קריאה בשפת האם

אותם . 12

קריאה בטפרי לימוד בחינוך הגבוה היא חלק מתהליך ההצטרפות

לקהילה המדעית .קהילה זו דוברת שפה רוויה במושגים ,תיאוריות

עמדות מרצים לגבי קריאה בספרי לימוד

והנחות ,ובעזרתה מתנהל הדיאלוג המדעי .הצורך להכיר את

רוב המרצים תמימי דעים ביחט לחשיבות השימוש בטפרי

השפה המקובלת בעולם המדע

הלימו,ד אך דעותיהם נחלקות בנוגע לדרך שבה יש לשלב את

התקשורת עם שותפים בקהילה המדעית :בפורומים או בבלוגים

הקריאה בטפרי הלימוד במהלך הקורט  .דעה אחת גורטת שיש

באינטרנט ,בתכתובות דוא"ל ,בקריאה של מאמרים בכתבי עת,

להתמקד בטפר לימוד יחיד ולכוון את הטטודנטים לפרקי קריאה

בכנטים ועוד  .שותפות שכזו עשויה להוליד רעיונות חדשים,

מטוימים לקראת כל שיעור ,תוך שילוב טוגיות מהטפר בהרצאות.

מיזמים ועטקים  .קורטי למידה מרחוק מטפקים עדות נוטפת

אך

לחשיבות השפה האנגלית בכפר הגלובלי  .אוניברטיטאות בכל

אלו יהיו בגדר המלצה בלבד להרחבת הדעת  .גישה שנייה נוקטת

העולם מציעות קורטים מקוונים ,בדרך כלל בשפה האנגלית ,גם

עמדה מרחיבה ,לפיה אין לצמצם את דרישות הקריאה בקורט

כאשר שפת האם של המרצים אינה אנגלית  .כך יכולים טטודנטים

לטפר לימוד בוד,ד משום שטפר אחד אינו יכול להכיל את מלוא

לזכות בתארים של אוניברטיטאות מארצות שונות מבלי שביקרו

לפי גישה

המקומית. 19

לפי גישה זו אפשר שבטילבוט יופיעו טפרי לימוד נוטפים ,13

רוחב היריעה של הנושאים שמוצגים במהלך הקורט.14

-

האנגלית

-

עולה בכל דרכי

בארצות אלו ואף על פי שהם אינם דוברים את השפה

זו ,ראוי שטטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם באקדמיה יפגשו

משום כ,ן מרצים

בנושאים החורגים מטפרי הלימוד המקובלים  .15מרצים הנוקטים

בתחילת דרכם להיחשף לשפה האנגלית ולהכיר אותה מהשלבים

בגישה זו נוטים להציג בקורט רעיונות רבים שלוקטו מטפרי לימוד

הראשונים של לימודיהם באקדמיה .7

וכ,ן נדרשים גם הטטודנטים

שונים ,ואף נושאים שאינם מופיעים באף לא אחד מטפרי הלימוד

באר'{ לקרוא טפרי לימוד באנגלית .

שבטילבוט  .הכללת טפרי לימוד רבים ברשימת קריאת החובה

הקושי ללמוד בשפה שאיננה שפת אם מוביל במקרים רבים

לקורט מעוררת פעמים רבות ביקורת ,9משום שבפועל נדיר מאוד

להוראה דו-לשונית ,שבה מתבצעת רמה מטוימת של שילוב בין

שהטטודנטים עושים בה שימוש  .רשימה שכזו נתפטת כמט

שפת האם ושפה שנייה  .במחקר  20אשר בדק את תפיטותיהם של

שפתיים וכעלה תאנה כלפי המועצה להשכלה גבוהה בישראל

מורים לכימיה במגזר הערבי בישראל לגבי הוראה המשלבת את

וכלפי מוטדות אקדמיים אחרים .

שפת האם הערבית עם עברית  ,זוהו שלוש גישות להוראה דו-

רבים

טבורים

שהטטודנטים

צריכים

כבר

לשונית :א( שילוב של חומרי למידה הכתובים בעברית והוראה אך
קיימת טתירה בין ציפיות המרצים לבין ציפיות הטטודנטים ביחט

לדרך השימוש בטפר הלימוד .16

ורק בערבית ; ב( שילוב שתי השפות בתהליך ההוראה; ג( רישום

בעוד שמרצים רבים מצפים

מושגים מדעיים בשפה העברית לצד המושג הרשום בערבית .לכל

שהטטודנטים יקראו מיוזמתם פרקים מתוך טפרי הלימוד כדי

אחת מגישות אלו יש יתרונות וחטרונות משלה ,הן בהיבט של

להעמיק את הבנתם בנושאי הקורט ,הרי שהטטודנטים פונים אל

המורה והן בהיבט של התלמיד .

טפרי הלימוד בעיקר כאשר עליהם להתמודד עם מטלה שלא

נמצא לה מענה בהרצאה או במצגות המרצה  .15חרף זאת מצביעים
מחקרים 10

על אפשרות לשינוי התנהגות הטטודנטים בנושא

הרציונל לנושא המחקר ולבחירת אוכלוסיית
המחקר

קריאת טפרי לימוד .נמצא כי כאשר מציגים בפני הטטודנטים

מחקר זה עוטק באופן השימוש ובמידת

הנחיות קריאה מדויקות על חומר הלימוד שיידון בהרצאה ,וכן

הטטודנטים בחומרי למידה במהלך לימודיהם לתואר ראשון,

כאשר עליהם להיבחן על חומר הלימוד לפני ההרצאה ,הם נוהגים

ובמיוחד בטפרי הלימוד של הקורט  .הטטודנטים במוטדות

השימוש שעושים

ג'ל'ין  I 9מרץ 2010
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החינוך הגבוה נררשים לקרוא ולהיעדר בספרי הלימור ובסביבות

האקרמית להנרסה אורט בראורה שאלון עמרות  .השאלון כלל

לפיכך

שני חלקים  :החלק הראשון הורכב מ  20-שאלות שעסקו בהרגלי

חשוב לברוק ער כמה הסטורנטים אכן ממלאים את הררישות

הקריאה של הסטורנטים במהלך הלימורים  .השאלות התייחסו הן

למירה מקוונות כחלק מלימוריהם

האקרמיים .15,1 1,10

האקרמיות המוצגות בפניהם  .בחרנו להתמקר במחקר דה

לספרי לימור והן למקורות מקוונים והיו מסוג רב-ברירה .העמרות

בסטורנטים להנרסה בשתי מכללות ובאוניברסיטה אחת .

רורגו על סולם ליקרט בתחום הנע מ ) 1-נמוך( וער ) 5גבוה  (.החלק

תכניות הלימורים בהנרסה של האוניברסיטאות והמכללות

השני כלל שלוש שאלות על פרטים אישיים של הסטורנט ושתי

בתארים השונים רומות ונמצאות תחת פיקוח של המועצה

שאלות פתוחות שבהן התבקשו הסטורנטים להביע את עמרתם

עם דאת  ,קיימים הברלים במרי ניות הקבלה

בנוגע לחשיבות ספרי הלימור  .שאלון המחקר עבר תיקוף תוכן על

להשכלה גבוהה .21

למוסרות  :ררישות הקבלה של האוניברסיטאות בחלק מתכניות

ירי שלושה מומחים בתחום ההוראה לפני שנמסר לסטורנטים .

הלימור בהנרסה גבוהות מאלו של המכללות .למרות דאת
הררישה להישגים בסיום הלימורים במכללות אינה נמוכה מדו

שבאוניברסיטאות .22

אוכלוסיית המחקר

כתוצאה מכ,ן ואולי גם מסיבות אחרות,

במחקר השתתפו סטורנטים בשנת הלימורים הראשונה לתואר

אחוד הנשירה במהלך לימורי ההנרסה במכללות גבוה יחסית.

בהנרסה משתי מכללות ומאוניברסיטה אחת  .המוסרות למחקר

עלתה הררישה

נבחרו עקב דמינותם לעורכי המחק,ר ועל כן אינם מהווים מרגם

מהסטורנטים לגלות יכולת למירה עצמאית מתוך גישה

מייצג של כלל האוניברסיטאות והמכללות באר'(  .התפלגות

שאחריות המרצה מתמקרת בהכוונה ובהצגת נושאי הקורס,

הסטורנטים לפי מוסרות הלימור הללו מופיעה בטבלה . 1

בראיונות שנערכו עם מרצים

באוניברסיטאות 18

ואילו הסטורנטים הם האחראים על הבנת החומר ,בין השאר

מאחר שהסטורנטים בשתי המכללות התקבלו ללימורים על פי

גם ררך קריאת חומרי לימור מקוונים או מורפסים  .לעומתם

קריטריונים רומים ומאחר שהם לומרים בתכניות לימור רומות,

הרגישו המרצים במכללות נטייה לעבר את חומרי הלימו,ר כך

נתייחס אליהם בהמשך כאל קבוצת מחקר אחת .

שיהיו דמינים יותר לסטורנטים ,ותפיסה של מחויבות להנחיית

הסטורנטים ענו על השאלונים בסיום הסמסטר השני ללימוריהם .

הסטורנטים גם שלא בשעות ההרצאה  .23לאור ההברלים בין

יש לציין כי מילוי השאלונים נערך בהתנרבות ,ועל כן אוכלוסייה

המכללות לאוניברסיטאות  ,הן במריניות הקבלה למוסר והן

דו אינה מהווה בהכרח מרגם מיצג של כלל הסטורנטים להנרסה

בגישות ובשיטות ההוראה הננקטות על ירי המרצים ,ראוי לבחון

במוסרות שנבחנו במחקר.

הברלים בעמרות הסטורנטים הלומרים בשני סוגי המוסרות
באשר לקריאת ספרי לימור ועיון באתרי אינטרנט ,המהווים חלק
מררישות הקורסים האקרמיים .

על פי הירוע לנו ,הסוגיה של הרגלי הקריאה של הסטורנטים

טבלה  :1התפלגות אוכלוסיית המחקר
סטודנטים שקבלו

מספר

אחוז

שאלוו מחקר

המשיבים

המשיבים

אוניברסיטה

138

94

68

מכללה א '

542

109

20

מכללה ב '

49

25

51

729

228

31

מוסד

ואופן השימוש שהם עושים בחומרי הלימור במהלך לימוריהם
עריין לא נבחנה בישראל .מחקר דה עשוי לשפוך אור על סוגיה דו

ולבחון כיווני הוראה שראוי לנקוט בהם כרי לשפר את ררך שילוב
הקריאה בעולם האקרמי . 26,21

סה"כ

מערך המחקר

מטרת המחקר ושאלות המחקר

ממצאי המחקר ודיון

המחקר נוער לחשוף עמרות של סטורנטים בתחילת לימוריהם

ממצאי המחקר המוצגים כאן מתבססים אך ורק על שאלונים שמולאו

לתואר בהנרסה ביחס לקריאת ספרי הלימור ולשימוש באתרים

בהם לפחות  15שאלות מתוך  20השאלות שהיו בשאלון .משום כך

מקוונים  .מהמטרה הכללית נגדרו שתי שאלות מחקר מרכדיות :

בכל שאלה מופיע מספר שונה של סטורנטים שהשיבו עליה .

.1

מהן עמרות הסטורנטים באשר :

א .קריאה בספרי לימוד במהלך הלימודים באקדמיה

א  .לקריאת ספרי לימור במהלך הלימורים?
ב  .לשפת ספר הלימור

.2

-

אנגלית לעומת עברית?

חמש שאלות עסקו במאפייני הקריאה של הסטורנטים בספרי

ג  .לתרומת ספרי הלימור להצלחה בקורס?

הלימור במהלך לימוריהם ,מביניהן נציג שתיים (1 :באידו מירה

ר .למקורות לימור מקוונים וספרי ל י מור אלקטרוניים?

אתה נוהג לעיין בספרי הלימור שברשותך לקראת הרצאות

האם יש הברלים בתשובות לשאלות ' 1ר'-א בין סטורנטים
להנרסה במכללה ובאוניברסיטה ,ואם כן

-

באידו מירה?

בקורסים השונים )מהו אחוד ההרצאות ( ?

(2

מהו משך הדמן

)בשעות( האופייני אותו הינך מקריש לעיון בספרי הלימור במשך

שבוע? בטבלה  2מוצג ניתוח סטטיסטי של תשובות הסטורנטים

22

כלי המחקר

לשאלות אלו.

לצורך המחקר פיתח צוות העוסק בהוראת המרעים במכללה

מטבלה  2עולה כי הסטורנטים

ע) הנ iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

-

הן במכללה והן באוניברסיטה

-

ממעטים לעיין בטפרי הלימור לפני ההרצאות  .על פי הממצאים,
הסטורנטים נוהגים לקרוא בממוצע רק לקראת עשירית

טבלה  :2מאפייני הקריאה של הסטודנטים במהלך

מההרצאות בקורס ומקרישים לשם כך רק כשעתיים וחצי

לימודיהם באקדמיה

בשבוע  .במבחן  tבין שתי האוכלוסיות ,לא נמצא הברל מובהק

ברמה של  0.05בשני המררים שנברקו .ניתוח נוטף הראה כי 52 %
מהטטורנטים באוניברטיטה ו  32%-מהטטורנטים במכללה אינם

קוראים כלל בטפרי לימור לקראת ההרצאות  .ממצאים אלו עולים
בקנה אחר עם ממצאים שערכו חוקרים בארצות הברית לגבי

לפיהם רק  15%מהטטורנטים

קריאה בטפרי לימור בפיךיקה ,10
נהגו לקרוא לקראת ההרצאות .

I

מעיי הסטוךנט בספרי

לימוך

משך הזמ) Iבשעות(
המוקךש לקרי א ת ספר י
לימוך בשבוע

מהתשובות לשאלות נוטפות שנכללו בשאלון עולה כי מרבית

0.15

1.48
או ניברסיטה

79

2.08

1.00

*P <0.05

הסטורנטים מעריכים שהם מפיקים רק תועלת מועטה מטפרי
הלימור המוצעים להם על ירי המרצים .ממצא ךה מציב שאלה

לגבי הבנתם של הטטורנטים את חשיבות טפרי הלימור ללמירתם
ומכאן שאלה גם לגבי תרומתם של טפרי הלימור לביטוט הירע
המרעי של טטורנטים הלומרים בקורטי היטור  .ךאת בניגור

טבלה  :3עמדות הסטודנטים באשר לשפת ספר

הלימוד בקורסי היסוד במדעים והנדסה

לחשיבות הרבה שמייחטים המרצים והמועצה להשכלה גבוהה

לשימוש בטפרי הלימור .

ב ,נטיית הסטודנטים לקריאת ספרי לימוד בעברית לעומת

רכישת ספר לימוך:

קריאה באנגלית

א נגלית לעומת עברית

שתי שאלות בשאלון בחנו את הערפת הטטורנטים לשפה שבה

1.41

*P<0.05

כתובים טפרי הלימור  .האחת ברקה באיךו מירה חשוב לטטורנט
שטפר הלימור בקורט יהיה בעברית  ,והשנייה שאלה את הטטורנט
איךה ספר יעריף לרכוש אם ברשימה הביבליוגרפית של הקורט
מופיעים כחובה שני טפרי לימור

-

-

האחר באנגלית והשני בעברית

ויש לבחור אחר משניהם .בטבלה  3מוצג הניתוח הטטטיטטי

של תשובות הטטורנטים לשאלות אלו  .עמרות הטטורנטים

בשאלות א לו נקבעו בין  1ל 1) 5-
בשפה

האנגלית- 5 ,

-

הערפה ברורה לטפר לימור

הערפה ברורה לטפר לימור בעברית( .

הממצאים המוצגים בטבלה  3מצביעים על כך שאוכלוטיית

הטטורנטים שנחקרה מעריפה באופן ברור לקרוא טפרים בעברית.
לא נמצאו הברלים מובהקים ברמה של  0.05בין הטטורנטים
במכללה לסטורנטים באוניברטיטה ביחט לשאלות אלו.
בניתוח

נוטף

נמצא

כי

כרבע

מהטטורנטים

בשתי

בטבלה  4מוצג ניתוח טטטיטטי של תשובות הטטורנטים

לשאלות אלו .
מטבלה  4עולה כי הטטורנטים תופטים את תרומת טפרי

הלימור להצלחתם בקורטים כקטנה .קיים הברל מובהק בין שתי
אוכלוטיות המחקר .ממוצע התרומה שמייחטים הטטורנטים
באוני ברטיטה לטפרי הלימור להבנת נושאי הלימור בקורטים נמוך
באופן מובהק ברמה של  0.01מהממוצע של הטטורנטים במכללה.
ךוהי תוצאה מעוררת עניין ,ואנחנו עורכים מחקר נוטף כרי לברוק

מרוע קיימים הברלים אלו  .לא נמצא הברל מובהק ברמה של 0.05
בין הטטורנטים באוניברטיטה ובמכללה בתפיטת טפר הלימור
כמטייע בפתרון התרגילים שהם מקבלים כמשימות בית ושתי

קבוצות

האוכלוטיות תופטות תרומה ךו כקטנה.

המחקר תופטים את הקריאה בטפר לימור באנגלית כקושי שהם
אינם יכולים להתמורר עימו ושמרבית הטטורנטים ) כ  ,90%-הן
באוניברטיטה והן במכללה( מעריפים באופן ברור לרכוש ולקרוא
טפרי לימור בעברית .

טבלה  :4תרומת ספר הלימוד להבנה ולהצלחה
בקורס

ג ,חשיבות ספר הלימוד להצלחה בקורס
חמש ש א לות בחנו את תרומת ספר הלימור להצלחה בקורס ,מהן
מוצגות כאן שתי שאלות  .שאלה אחת בחנה ער כמה הקריאה
בטפר הקורס תורמת להבנת נושאי הלימור של הקורט .השאלה

האחרת התמקרה בהערכת המירה שבה טפר הלימור מטייע
לטטורנטים בפתרון תרגילים במהלך הקורט  .טולם התשובות נע

בין  1ל 1) 5-

-

מירה מועטה5 ,

-

מסייע בפתרו Iתרגילים

0.51

*P<0.05, ** P<0.01

מירה רבה(.
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שאלות אחרות בשאלון עטקו בחשיבות של מרכיבים שונים

באוניברטיטה

בטפר הלימוד כמו  :הטברים תיאורטיים ,הצגה גרפית של תופעות ,

ההרצאות  .מראיונות שקיימנו עם טטודנטים בעקבות ממצאי

תרגילים ,הדגמות של תרגילים פתורים והצגה מילולית ומתמטית

השאלון נחשפת מציאות של טטודנטים המתקשים לתמרן בין

-

ממעטים לקרוא בטפרי הלימוד לקראת

של חוקים במדעי הטבע .מבין מרכיבים אלו נמצא כי הטטודנטים

כל החובות האקדמיים המוטלים עליהם  .הקריאה נתפטת על

מייחטים לתרגילים הפתורים בטפרי הלימוד חשיבות גדולה ביותר

ידי רבים מהטטודנטים כמותרות ,שרק ברגעי פנאי מעטים

ולהטברים התיאורטיים חשיבות נמוכה בלבד .

ניתן להתפנות אליה  .עבורם פתרון תרגילים והגשת מטלות
חיוניים לאין שיעור בהשוואה לקריאת תיאוריות  .דאת בניגוד

.ז מקורות לרמוד מקוונרם ומפרר לרמוד אלקטרוניים

לאמירה הידועה ,המיוחטת לאיינשטיין  ,כי " אין דבר מעשי יותר

שתי שאלות בשאלון עטקו בנטיית הסטודנטים להסתייע במהלך

מתיאוריה

לימודיהם במקורות מקוונים .האחת בדקה באידו מידה נוהגים

ביחט לשימוש בחומרי לימוד מקוונים נמצא פער בין הטטודנטים

הסטודנטים להוריד תכנים של טפרים מהאינטרנט במקום לרכוש

באוניברטיטה  ,המרבים להטתייע במקורות אלו ,לעומת

או לשאול אותם בטפריה ,והשנייה בחנה מהי רמת המודעות של

הטטודנטים במכללה .ניתן להטביר דאת בכך שמרבית האתרים

הטטודנטים באשר לקיום אתרי אינטרנט המלווים טפרי לימוד בקורטים

ברשת כתובים בשפה האנגלית ,שקריאתה מהווה קושי לחלק

מדעיים במטרה להעשיר את חומר הלימוד )כגון :שאלות נוטפות ,

ניכר מהטטודנטים שנחקרו  .נראה כי הטטודנטים באוניברטיטה

פתרונות לשאלות ,הדמיות ,הדגמות ועוד (  .בשתי השאלות טולם

נרתעים פחות מקריאת חומרים באנגלית לעומת הטטודנטים

התשובות נע בין  1ל  - 1) 5-מידה מועטה - 5 ,מידה רבה(  .בטבלה 5

במכללה .

מוצג ניתוח טטטיטטי של תשובות הסטודנטים לשאלות אלו.

מחקר דה אינו מותיר טפק באשר להעדפה שמגלים הטטודנטים

טבלה

:5

מידת השימוש שעושים סטודנטים בחומרי

לימוד מקוונים

טובה" . 2S

הן באוניברטיטה והן במכללה

-

לקריאת טפרי לימוד בשפה

העברית .דאת ,כנראה משום שקריאת פרק בטפר לימוד מדעי
באנגלית דורשת התמודדות שונה ומורכבת יותר מאשר קריאה
בטפר דומה הכתוב עברית.

מחקר דה מצא שמרבית הטטודנטים אינם מעיינים בטפרי לימוד
לצורך העמקה והבנה של התיאוריה העומדת בבטיט הלימודים,

אלא למטרת עדרה בפתרון תרגילים ובעיות  .אנו מטבירים דאת

מהאינטרנט

בגורמים האלה:

מ Iד  IIJת לק'  DIאתרי
אינטרנט המל  D'IIספרי

*- 3.35
א Iנ י ברסיטה

לימ Iד

4.48

61

0.95

א  .קשיים בקריאת בטפרי הלימוד  .טפרי הלימוד כתובים

בשפה מדעית שאיננה מוכרת למרבית הטטודנטים בראשית

*P <O.OOl

לימודיהם ומנחיתים על הטטודנטים מושגים רבים הדרים
לאורח חשיבתם . 26

מהטבלה עולה כי קיימים הבדלים גדולים ומובהקים ברמה של

ב  .תפיטת התיאוריה כמשנית בחשיבותה בהשוואה לפתרון

 0.001בין הטטודנטים במכללה ובאוניברטיטה ביחט לשימוש

התיאוריה נתפטת אצל טטודנטים להנדטה

תרגילים 16

-

באוניברטיטה

כמורכבת ומופשטת  .לכן הם מעדיפים במקרים רבים

מטתייעים בחומרי לימוד מקוונים הרבה יותר מאשר הטטודנטים

להתמקד בטכניקה של פתרון תרגילים או בפרוצדורות מובנות

במכללה  .מגמה דומה נמצאה גם במודעות לקיום אתרי אינטרנט

של פתרון בעיות  .מכאן שהפנייה לטפר הלימוד מתרחשת

המלווים טפרי לימוד ,אשר התגלתה כגבוהה באופן מובהק בקרב

רק כאשר מתעורר צורך מידי וממוקד ,למשל לצורך פתרון

שהם

עושים

באתרים

מקוונים .

הטטודנטים

תרגילים ,הגשת מטלות ,בוחן או מבחן .

הטטודנטים באוניברטיטה.

בניתוח שכיחויות נמצא כי רק  13%מהטטודנטים במכללה

ג .הכוונה מועטה

לקריאה21

-

במרבית הקורטים שבהם למדו

מציינים שהם מטתייעים בחומרי לימוד ובטפרים מקוונים באופן

הטטודנטים שנחקרו ,המרצים הטתפקו בהצגת טפרי הלימוד

טדיר ,ואילו באוניברטיטה מגיע אחוד המשתמשים בחומרים

במפגש הראשון בטמטטר .לאחר מכן הטטודנטים לא קיבלו

המקוונים באופן טדיר לכדי .37%

דרישות לקריאה .
ד .היעדר מרכיב הערכה לקריאה בציון הקורט

הקורטים בהנדטה מרכיב הקריאה אינו מהווה חלק בציון

סיכום ודיון

בתחילת לימודיו

-

במרבית

האקדמיים

נדרש

הטטודנט לשינויים

הקורט . 2S

משמעותיים באופן הלמידה שהורגל אליו במהלך הלימודים

בתיכון  .בין היתר הוא נדרש לקריאה שיטתית בטפרי לימויי
המטפקים בטיט תיאורטי לקורטי

היטוד .24

המחקר מצביע

-

הן במכללה והן

דה ,יש להערכתנו לנקוט בתמהיל של פתרונות לשיפור המצב

על כך שטטודנטים בקורטי יטוד במדעים

24

המלצות
על בטיט ממצאי מחקרים בנושא הקריאה , 12,8ס  21,2וממצאי מחקר

ע) הנ iנה  Iרש  Iת הה  Iראה  -המסל Iל האקדמי המכללה למינהל

 ש י לוב הולם בין.להגיע בקלות אל נושאי הלימוד המבוקשים

:  הכולל את המרכיבים האלה, הקיים

אתר לבין ספרי הלימוד של הקורס ייצור השלמה בין למידה

 הכוונה רציפה של הסטודנטים אל קטעי קריאה מוגדרים. א

 לב י ן למ י דה, המתרחשת בדרך כלל בזמן השיעור,ראשונית

ד לצורך העלאת רמת החשיבה,והכרחיים בספר הלימו
.וההבנה

מעמיקה יותר המתקיימת בעת קריאה במקורות שבאתר
. 21,II ובספר הלימוד

 תוך שמירה על, שילוב של ספרי לימוד באנגלית ובעברית. ב
. רכיבים חיוניים בקורס המוצגים בעברית

מאמ (' משותף בכיווני פעולה אלו עשוי לאפשר לסטודנטים לסגל

השקעת מאמ'( בתרגום לעברית של ספרי לימוד מרכזיים

 החותרת להבנת מושגים ותיאוריות ברמה,הרגלי למידה שיטתית

ובבניית א תרי א ינטרנט המלווים את קורסי היסוד במקצו ע ות

 בסיוע, אקדמית גבוהה ומקדמת את מרכיב הלמידה ה ע צמית

 באתרים א לו ישולבו חומרים שפותחו.ההנדסה והמדע

. ספרי לימוד ומקורות מקוונים

במוסדות להשכלה גבוהה בכל העולם והם יסייעו לסטודנטים
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