סטודנטים ולמידה

נשירת סטודנטים

-

האם קשורה לועולות

ההוראה?1

 owa ,ן  la and Mark H. Salisbury, The University ofו Ernest T. Pascare
& Charles Blaich, Wabash College

I

iכ יימות ערויות רבות ,הן של מחקרים קורלטיביים

הוראה יעילה בכיתה על פי תפיסות הסטודנטים

והן של מחקרים ניטויים ,המדגימות קשר חיובי

מאות מחקרי קורלציה זיהו קשר ישיר בין האופן שבו

ואפילו טיבתי בין ממרים שונים של הוראה יעילה

ההוראה של המורה

טטודנטים תופטים את יעילות

לבין למידה מצליחה בקורטים

באוניברטיטאות ובמכללות,

-

ובעקבותיה

וצמיחה

התפתחות

קוגניטיבית

הטטודנטים.2

של

מחקרים אחדים,

שנעשו כל אחר במוטר לימודי

) בפרמטרים כמו ארגון הקורט

מחקר זה מרחיב ממצאים של
מחקרים קודמים  ,שבחנו את הקשר

ביו תפיסת הסטודנטים את יiנילות
ההוראה ונשירת סטודנטים,ושכל

והשיעור,
בהירות,

מוכנות

עניין

לשיעור,

בשיעור

ומתן

משוב לטטודנטים( לבין מדדים
שונים של למידת חומר הקורט
) כמו ציון הקורט או הציון במבחן

יחי,ד הראו למשל שלהוראה

אחד מהם נiנרך במוסד אקדמי יחי,ד

הטופי של הקורט  (.כמה טיכומי

בהירה ומאורגנת יש השפעה

למגוון של טיפוסי אוניברסיטאות

מטה-אנליזה באותו נושא חיזקו

חיובית על "ההתמדה במוטד

הלימודי" של תלמידים שטיימו

את לימודי השנה

הראשונה •3

ההתמדה

במוטד

במחקרים

אלו כהטתברות

באותו מוטד
המחקר

בשנה

של

רפליקציה

שתפיסת הסטודנטים את ההוראה

בכיתה כיiנילה משפיiנה iנל

הוגדרה

שהתלמידים ימשיכו ללמוד

המדווח

ומכללות .מחקרים אלו מראים

השנייה .

כאן

הינו

התמדתם בלימודים באותו מוסד
לאחר השנה הראשונה ללימודים.
לכך יש השלכות רבות-חשיבות iנל

מחקרים

מדיניות המוסד.

קודמים מטוג זה ,אבל בשונה

את הממצאים הללו  .7-4טיכום

ועיבוד של הממצאים  2מעלה
כי תפיטות הטטודנטים הן רב-
ממדיות,

ושקרומת

מהימנות

ויציבות ,

קורלציה

בינונית ) בין

חיובית

 0.30ל (0.50-

בין

התפיטות הללו של הטטודנטים

לבין מדדים של למידה בקורט .
מחקרים ניטוררם  9,8הראו שהקשר

החזק ביותר להצלחה בלימודים

מהם הוא התבצע במוטדות לימוד אחדים ומטוגים שונים .

בקורט הוא האופן שבו הטטודנטים תופטים שלוש התנהגויות

מחקר זה נערך כדי לבחון את אפשרות ההכללה של

עיקריות של המורה הקשורות ליעילות ההוראה :ארגון

הממצאים הקודמים למגוון של טוגי אוניברטיטאות ומכללות

ומוכנות )למשל ררשום של מטרות הקורט וניצול יעיל של זמן

בחינוך הגבוה .

השיעור( ; בהירות ההוראה ) למשל הטברים ברורים ושימוש יעיל

אם כ,ן יש לבחון קודם כול איך תופטים הטטודנטים הוראה

בדוגמאות ( ; ויצירת ענררן של המורה ) למשל קשר עין והתלהבות ( .

יעילה .

על בטיט ממצאים אלו יצרה קבוצת חוקרים מדד מורכב של
ארגון-בהירות שהורכב מעשרה פריטים  .לאחר ניכוי מכלול

של גורמים מתערבים מצאו החוקרים קשר חזק מאוד בין
מדד זה לבין מכלול של שינוררם חיובררם אצל הטטודנטים
Pasca rella, E.T., Sali sbury, M.H ., & Blaich, C. (in press). .1

בלמידה ,בחשיבה ביקורתית ,בהבנת הנקרא

-

ועוד ס. 1

Exposure to effective instru ction and coll ege student
persi stence : A multi-institution al replication and
extensi on. Journa/ o( Co//ege Student Deve/opment

חשיפה להוראה יעילה והתמדה במוסד האקדמי
מחקרים אחדים מאשרים קשר שכזה  .16- 11במיוחד נמצא
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 Iע)הנiנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

קשר בין חשיפה להוראה מאורגנת ובהירה בשנת הלימורים

כהרשמה לשנה השנייה של לימורים באותו מוטר  (.מורל ךה מניח

הראשונה לבין הרשמה לשנת לימורים שנייה באותו מוטר לימורי .

שהתמרת הלומר מושפעת גם מתכונות הרקע שלו ) מגר,ר ערה,

נמצא גם שהיה גורם מתוו,ן והוא רמה גבוהה של שביעות הרצון

מוכנות ללימורים ,ציוני הטיום של התיכון ,תכניות ללימורים

של הטטורנטים מהתנסותם הלימורית במוטר .

אקרמיים והשכלת הורים( ומהתנטויות אחרות שלו בךמן לימוריו

כל המחקרים בנושא ךה שצוינו כאן נעשו כל אחר במוטר אקרמי

במוטר )עבורה במהלך הלימורים ,מקום המגורים ומעורבות

יחיר .המחקר הנוכחי נוער לברוק האם ממצאי המחקרים הללו

בפעילויות לימוריות( .על פי מורל ךה ,אנו מצפים ששליטה בכל

ניתנים להכללה למוטרות אקרמיים מטיפוטים שונים ולטטורנטים

הגורמים הללו תוביל לכך שלחשיפה הכוללת להוראה מאורגנת

עם ררגות שונות של מוכנות ללימורים גבוהים.

ובהירה בשנת הלימורים הראשונה תהיה השפעה חיובית מובהקת

על ההטתברות להרשמה לשנה השנייה באותו

מוטר . 18

שוטת המחקר

תרשים  2מציג את ההשפעות הישירות והבלתי ישירות המשוערות

המורל התיאורטי הקונטפטואלי שהרריך את המחקר הוא ךה

של חשיפה להוראה מאורגנת ובהירה על התמרת הטטורנט  .תרשים

שהשתמשו בו במחקרים הקורמים הנךכרים לעיל  .טינתךה של

ךה מוטיף לתרשים  1את המררים של הציונים בלמירה במוטר

מחקרים אלו מוצגת ברשימת הפרטים הביבליוגרפים שבטוף

האקרמי ואת שביעות הרצון האקרמית )מההתנטות שלהם בלמירה

מאמר ךה  .17, 16,2המורל התיאורטי מוצג בתרשימים  1ו . 2-

במוטר (  .הצפי לפי המורל הוא שהוראה מאורגנת ובהירה תקרם

תרשים  1מייצג את האפקט הכולל של חשיפה להוראה יעילה

את הלמירה בקורטים ולכן תשפר את ציוני התלמירים ,ובנוטף לכך

בכיתה ) שה וגררה באופן אופרטיבי כחשיפה להוראה מאורגנת

תשפיע באופן אפקטיבי )ריגושי( על שביעות הרצון האקרמית של

ובהירה( בשנת הלימורים הראשונה על התמרת הלומר ) המ וגררת

הסטורנטים .שני אלו יחריו ישפיעו על התמרת הלומר. 19,18,6

תרשום

1

 . Total Effects Modelו Figure

תרשום

2
~וJI

MןI;nי

!iIIן

"J

)fו

Figure 2. Direct and Indirect Effects Model
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מדגמים
מדגם המוסדות האקדמיים

 60מכללות ואוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית נענו
בחיוב לקול הקורא להשתתפות במחקר שהוציאו

עורכי המחקר  .מתוכם נבחרו למחקר  19מוסדות .
המדגם הנבחר מייצג הבדלים בין מוסדות
החינוך הגבוה במדדים שונים :אזור בארצות

הברית )ארבעה אזורים  :צפון-מזרח ,דרום-
מזרח ,המערב התיכון והחוף המערבי ( ; טיפוס

המוסד )מכללה דו-שנתית או ארבע-שנתית,
אוניברסיטת

מחקר

ואוניברסיטה

מעניקת

תואר

דוקטור( ; גודל המוסד )מספר הסטודנטים ( ; וטיפוסים

של מגורי סטודנטים.

מדגם הסטודנטים

בכל המוסדות נבחרו סטודנטים בשנה

הראשונה

ללימודיהם אשר למדו במסגרת לימודים מלאים .במוסדות
מרובי תלמידים נבחר מדגם אקראי של סטודנטים  .במוסדות

עם תלמידים מעטים כלל המדגם את כל הסטודנטים .
לסטודנטים שנבחרו הודיעו שהם משתתפים במחקר ארצי

שמילאו את השאלונים במועד השני נרשמו לשנה השנייה

ממושך הבוחן כיצד הלמידה במוסד האקדמי משפיעה על

ללימודים באותו מוסד  .נמצא כי בערך  90%המשיכו בלימודיהם .

הסטודנטים לתואר ראשון .הובטח להם מענק כספי בעבור מילוי

בסיכום הסופי התקבלו נתונים מלאים לכל השאלונים עבור

השאלונים וכן הובטח להם שכל הנתונים יהיו אנונימיים ולא

 2,934סטודנטים ,מביניהם  299לא נרשמו לשנת לימודים שנייה

יישמרו בין הנתונים שלהם במוסד .

באותו מוסד.

איסוף הנתונים

המשתנים

מועד ראשון :בסתיו ) 2006בתחילת השנה האקדמית הראשונה

משתנה בלתי תלוי :הרשמה לשנה שנייה באותו מוסד לימודים.

ללימודים( הועברו ל  4,501-סטודנטים מכל המוסדות המשתתפים

משתנה תלוי :חשיפה להוראה מאורגנת ובהירה .

שאלונים שבדקו את נתוני הרקע שלהם וממדים של התפתחות

השאלון בעניין חשיפה זו ) שהועבר במועד השני( היה אותו

אישית ואינטלקטואלית.

שאלון שהשתמשו בו במחקרים הקודמים בנושא זה וכלל עשרה
)בסוף אותה שנה אקדמית ( הועברו

פריטים , 3ס  .20,11, lהתלמידים נדרשו לדרג כל פריט על פי "כשאתה

שאלונים שבדקו את ההתנסות הלימודית של הסטודנטים

חושב על כל המורים שהיו לך בקורסים שלמדת במהלך השנה ,

במוסד האקדמי ואת הפעילויות שלהם במהלך הלימודים .

באיזו תכיפות התנסית בפריט זה?" ) לשאלון זה חושבה במחקרים

במועד זה השתמשו שוב בכלי המחקר של המועד הראשון

הקודמים מהימנות אלפא של קרונב,ן והערך שנמצא היה גבוה :

כדי לבדוק שנית את הממדים של ההתפתחות האישית

בין

שאר המשתנים המתערבים קודדו על בסיס

מועד שני :באביב 2007

 0.88ל (. 0.91-

והאינטלקטואלית של הסטודנטים  .בנוסף לכך הועבר שאלון

התשובות לשאלונים במועד השני .

שבדק את חשיפתם של הסטודנטים להוראה מאורגנת ובהירה ,

שיטות הניתוח ודיווח התוצאות לא יפורטו כאן ואפשר לקרוא

ושאלון שבדק את שביעות הרצון שלהם מההתנסות הלימודית

עליהם במאמר המקורי .

שלהם בלמידה במוסד האקדמי  .על כל השאלונים האלה השיבו
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 3,081סטודנטים ,שהם  68.5 %מכלל הסטודנטים שהשתתפו

ממצאים

בשאלוני תחילת השנה ו  16.2%-מכלל תלמידי התואר הראשון

באופן כללי נמצא כי לחשיפה להוראה מאורגנת ובהירה הייתה

באותה שנה ב  19-המוסדות שהשתתפו במחקר .ננקטו הליכים

השפעה כוללת חיובית ומובהקת סטטיסטית

על

סטטיסטיים מתאימים שנועדו לשמור על הפרופורציות

ההסתברות של סטודנט להירשם לשנה שנייה של לימודים באותו

במוסדות השונים של התפלגות הסטודנטים על פי מגדר ,עדה,

מוסד  .ההשפעה שחושבה נותרה חיובית ומובהקת סטטיסטית

) (p<O.OOI

וציון סיום התיכון .

)אם כי ברמה נמוכה יותר( גם כאשר שוקללו ציוני הסטודנטים

מועד שלישי :בסתיו ) 2007בתחילת השנה האקדמית השנייה (

בסוף השנה הראשונה .ההשפעה נמצאה דומה בעוצמתה בכל

התבקשו  19המוסדות המשתתפים לדווח כמה מבין הסטודנטים

סוגי המוסדות שהשתתפו במחקר ועבור כל רמות המוכנות

ע) הנ iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

המחקר הנוכחי מראים שהחלטות הסטודנטים מושפעות ל א

 נמצא כי ההשפעה. של הסטודנטים בהגיעם למוסדות הלימוד

, רק מהא י נטראקציות שלהם עם המורים מחו (' לחדר הכיתה

של החשיפה הכוללת להוראה מאורגנת ובהירה על ההתמדה

 התנהגויות.אלא גם מהתנהגויות ההוראה של המורים בכיתה

 היא: אלא היא מתווכת, בלימודים ב א ותו מוסד א ינה ישירה

אלו משפיעות על ההתמדה של הסטודנטים באותו מוסד בכך

מגבירה את שביעות הרצון של הסטודנטים מההתנסות בלמידה

שהן משפי ע ות ע ל הלמידה של הסטודנטים ועל שביעות הרצון

.  ושביעות רצון זו מגב י רה א ת ההתמדה,במוסד הלימוד י

 חשוב ליידע.שלהם מההתנסות הלימודית שלהם במוסד
אדמיניסטרטורים וקובעי מדיניות במוסד האקדמי במסקנות אלו

מסקנות

וגם לה ע מידם על כך שניתן ללמד מורים מ י ומנויות והתנהגויות

הממצאים במחקר רפליקציה זה מחזקים את הממצאים של

, 21 שלהם

המקדמות את יכולות הארגון והבה י רות של השיעורים

 ממצאים א לו מדגישים א ת החשיבות שממלאים.3מחקר י המקור

ובכך להגביר א ת שביעות הרצון של הסטודנטים מההתנסות

 וזאת בכל סוגי המוסדות, אנשי הסגל במניעת נשירת הסטודנטים

 מכאן שהמוסד הלימודי עשוי להפיק תועלת. הלימודית במוסד

 קיימות עדויות ממחקר י ם רבים המצביעות על כך. ה א קדמיים

 תכניות.מהשקעה בתכניות לקידום יעילות ההוראה של אנשי הסגל

שהשכ י חות והאיכות של ה א ינטראקציות של אנשי הסגל ע ם

אלו עשויות להקטין את אחוז הנושרים מהל י מודים במוסד ולהעלות

הסטודנטים מחו (' לחדר הכיתה ממלאות תפקיד חשוב בהחלטת

.את אחוז הממשיכים ללמוד בו בשנה השנייה
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