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ב שנים שבהן עסקתי בהוראה ובפיתוח סגל אקדמי,
שמעתי
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כל

התירוצים
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האפשר יי ם

לכך

חברי הסגל האם הסטודנטים מודע י ם בכלל לסכומי הכסף

שהם מוציאים על שכר הלימוד .

שהסטודנטים שלנו ,בעיקר יוצאי הדופן מביניהם ,

אני טוען שאנו ,חברי הסגל ,צריכים ל י טול על עצמנו את

אינם משיגים בלמידתם את הרמה הנדרשת של מטרות הקורס.

האחריות למוטיבציה של הסטודנטים  ,שכן ייתכן שיש
דבדים שאנו עושים  ,או שא י ננו

רוב התירוצים היו הצהרות כגון

"היא פשוט חסרת מוטיבצ י ;"ה
"הוא כאן רק מפני שהוריו רוצ י ם

בכך"; "הוא פשוט מנצל את

המענק לחיילים משוחררים" ;
" היא ממש לא רוצה להיות כאן" ;

או החמורה מכולן

-

"הוא בכלל

לא היה צריך לה י ות פה  ".הצהרות

אלו מצביעות על דבר י ם אשר

המחבר טוען שהאחריות ליצירת

עושים ,שגורמים להתלהבות של

מוטיבציה ללמידה בקרב סטודנטים

הסטודנט י ם לדעוך  .להלן אציע

נמצאת בידיו של המורה ,והוא מציע

שלושה

מרכיבים

הנמצאים

בשל י טתו של כל מורה  ,ואשר אם

שלוש דרכים לשיפורה :לקדם את

יופעלו כראוי סביר להניח שישפדו

הערך של הנושא בעיניהם  ,להעלות

את המורל של הסטודנטים ואת

את הביטחון העצמי של הסטודנטים

נראים למורה ככאלו שאינם

ולשפר את האווירה בכיתה .כך תצליחו

בשליטתו .כאשר חברי הסגל

גם אתם לקדם את הלמידה שלהם.

נשאלים מי אחראי למוטיבציה

עמרם אשל

המוטיבציה שלהם.

ערך

-

האם

הסטודנטים מבינים

את

ערכו של הקורס? האם הם רואים

של הסטודנטים בחינוך הגבוה ,הם בדרך כלל מטילים את

אפשרות ליישם את הידע שרכשו בקורס תוך זמן קצר או

מלוא האחריות על הסטודנט  .אחרי הכול ,האם הם לא אנשים

שמבחינתם זהו ידע שיוכלו להשתמש בו רק לאחר שנתיים,

מבוגר י ם? האם חברי הסגל האקדמי לא צריכים לעסוק בעיקר

שלוש או ארבע שנים? ככל שיוקדם המועד שבו הסטודנטים

בהקניה של ידע ,מיומנויות וחוכמה ,הדרושים כדי להבין את

יוכלו להשתמש בידע שלמדו ,כך ייטב.

החומר ,במקום להטריד את עצמם בשאלה מי רוצה ללמוד

לדוגמה :

ומי לא?

בות הספך שלנן עןסק בlJקצןעןת הטכנןלןג"ס .אנחנן

בעולם מושלם ,בוגרי הת י כון י גיעו לקמפוס כשהם מוכנים

lJל lJך'  Dנןשא'ס טכנ"ס ן lJחשב'ס  ,ןלעת'ס קךןבןת

לספוג ידע ולשתות בצמא כל דבר חוכמה של מוריהם  .הם לא

הסטןךנט'ס שלנן א'נס  lJבונוס את החש'בןת של הקןךס

ייעדרו מהשיעור י ם ,יגיעו מוקדם ויישארו עד מאוחר ,וירעיפו

לכת'בה באנגלות .אנ' lJסב'ך להס שלאחך ש'ךכשן את

על מוריהם שאלות חכמות וענייניות  ,אשר יניעו את הלמידה

הוכןלת לכתןב ס'כןס טןב אן הצעה lJעןלה ,הס 'ןכלן

בכיוון הנכון  .אך בדרך כלל לא כך הוא הדבר  .לעתים תוהים

להשתlJש ב'כןלת הזאת  lJכאן ןאו לך ' .כןלת הכת'בה
תס"ע להס בכת'בת ךןחןת  lJעבךה טןב'ס ב lJהלך
לו lJןך'הס  ,ןכש' lJש'כן להתעךכן בתחן  ' lJהטכנןלןג'ה ,

Ga rrett, P. E. (2 009) . Student motivation: Probl em .1

ל'כן לת התקשןךת ה ' ע' לה שלהס תה'ה ההשפעה

so lvedl Tomorrow's Professor B/og ,913. Retri eved

ה lJכךעת ב'ןתך על

from htt p ://tomprofblog .mi t.edu /2009/01 / 1 3/9 1 3student- moti vation-probl em-solved

-

להצביע כיצד התיאוריה שנלמדת בהרצאות תיושם במעבדה?

Paul E. Garrett, Dea n of Academi c Affairs .2

.3

פרופ ' עמרם אשל  ,המחלקה למדעי הצמח

הקך"ךה שלהס בעת'ך .

האם ההרצאות מלוות בלימודי מעבדה? אם כן ,האם תוכלו

-

האם תוכלו להציג יישומים במסגרת הקורס התיאורטי או
להציג יישומים לעולם שמחו'{ לכיתה?
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-

האם אתם כמורים מתלהבים מתוכן השיעור או שזה משהו

אינן מדו י קות  .במקר י ם כאלה הפנו א ותם בעדינות לדרך הנכונה .

שאתם מרגישים שאתם צריכים לעבור אותו כדי שתוכלו

צורה זו של משוב מתקן מו ע ילה ביותר .

לחזור למחקר שלכם? ההתלהבות מידבקת  ,וכך גם הש יע מום .

בספר ,4Talkin g about Leav in g

המת א ר מחקר ש ע סק

האווירה בכיתה

בסיבות לנש י רת סטודנט י ם מלימודי טכנולוגיה והנדסה ,

מהי האווירה בכיתה שלכם? האם אתם מתחילים את הסמסטר

המחבר י ם כי אחת התלונות ה עי קר י ות של

ב " תסתכלו לימינכם ולשמאלכם .אחד משלושתכם לא יהיה כאן

התלהבות.

כשנגיע לחלוקת התארים"? האם יש התרגשות ורצון להתקדם בחומר

הסטודנט י ם ד י ווחו שלמרצ י ם ל א ה י ה זמן ורצון ל ע נות

או שהסטודנטים "גוררים עצמם" לכיתה ויושבים משועממים ונמנעים

ע ל ש א לותיהם ושהם תמ י ד הפנו אותם אל ע וזרי ההוראה.

מקשר עין אתכם ועם חבריהם?

אחר י ם א מרו שהמורים הג י עו לכיתה בלת י מוכנ י ם או שגרמו

הניס י ון ה א ישי של כולנו כמורים מלמד שהעלאת מצב הרוח

לסטודנטים להרג י ש שההוראה היא רע הכרחי שהם צריכ י ם

בכיתה ושיפור האווירה בכיתה ע שויים להגביר א ת המוטיב צ יה של

לסבול כדי שיוכלו להמשיך במחקר שלהם  .א ם הסטודנטים

הסטודנטים ללמידה .כולנו התנס י נו בש יע ורים שבהם האווירה בכיתה

יראו שאתם משו ע ממ י ם בכ י תה  ,יפחת ערכו של חומר הלימוד

ה יי תה ע כורה או ע וינת  ,ול ע ומתם בש יע ורים שבהם ה א וו י רה הייתה

ב ע יניהם  .לפיכה אפילו אם נושא הלימוד אינו הנושא ה א הוב

טובה והם נוהלו ברוח טובה ולכן ה י ו פרודוקטיביים הרבה יותר .

ע ל י כם ,אפילו א ם לימדתם א ותו כבר מ א ה פ ע מים  ,ואפ י לו

שימו לב כל הזמן לאווירה השוררת במהלך השי ע ור .אם מת ע ורר

אם אתם רו א ים את ההוראה כמכשול בפני המשך ע בודתכם

הצורה הפסיקו א ת השי ע ור ונסו לשנות את ה א וו י רה .משפט כמו

" ה א מיתית  ",חפשו דרכים לעשות א ת החומר מעניין א ו לפחות

" נראה ל י שאינכם מרוכזים היום  .מה א ני יכול לעשות כד י שנחזור

בעל ע רך לסטודנטים שלכם.

למסלול הנכון "? יכול לס ייע לש י נוי האווירה .ל ע ת י ם קרובות ע צם

מדווחים

הסטודנטים

ה יי תה

שהמרצים

היו

חסרי

שיתוף הסטודנטים בתחושתכם שהאווירה א י נה טובה ושאתם

ביטחון עצמי

מוכנ י ם לפ ע ול לש י פורה ,י קל ע ל האווירה.

לעתים קרובות הסטודנטים חוששים לחשוף חוסר ביטחון בהבנתם
את החומ,ר עקב חשש לפגיעה בהערכה שחשים כלפיהם חבריהם או

לס י כום  ,א ם נראה לכם שהמוטיב צ יה של הסטודנטים שלכם ירודה,

מוריהם  .מצד שני ,מחקרים מראים שבתהליך של רכישת מיומנויות ,

אל ת א שימו אותם לפני שתבחנו את ה ע רך של הנושא ב ע יניהם  ,א ת

ביטחון עצמי מופרז הוא מסוכן לא פחות מאשר חוסר ביטחון .

מידת הביטחון ה ע צמי שלהם ו א ת האווירה בכיתה .יש ס י כויים טובים

כמורים ,רצו י שתמצאו דרכים רבות ומ ג וונות ככל האפשר הן

שאם תצליחו לשפר אחד או י ותר מאלה  ,תגבירו את המוטיבציה של

כדי לה ע לות א ת הב י טחון ה ע צמ י של הסטודנטים שלכם ב ע זרת

הסטודנט י ם ללמו,ד וב ע קבות כך תשפרו א ת הלמ י דה שלהם .

משובים חיוביים והן כדי לתכנן את הקורס כך שיהיה ברמה גבוהה
מספיק  .זאת כד י שהסטודנט י ם לא יפתחו ביטחון ע צמ י מופרז

ויראו א ת הקורס כחסר ערך  .לה ע ל א ת הביטחון העצמ י תגמלו את
הסטודנטים ע ל חשיבה ביקורת י ת ותנו להם משוב חיוב י ע ל מתן
תשובות לשאלות י כם והשתתפות בדיונים  ,אפילו אם תשובותיהם
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