פוסט  :26גישות של מרצים להוראה ושל סטודנטים ללמידה – יחסים בין הגישות
של שתי הקבוצות )חלק ג(
ע״י פרופ׳ נירה חטיבה ,לשעבר ראש המרכז לקידום ההוראה ,אוניב׳ תל אביב

פוסט זה הוא המשך של הצגת המחקר  Hativa & Birenbaum, (2000)1על הקשר בין גישות של מרצים להוראה
ושל סטודנטים ללמידה.3 ,2

שאלות המחקר
מחקר זה ניסה להשיב על השאלה  -מהן העדפות הסטודנטים בנוגע לגישות להוראה של המרצים שלהם .שאלה זו
פורקה לארבע שאלות משנה:
.1
.2
.3
.4

מהן הגישות להוראה של המרצים כפי שנתפסות ע״י הסטודנטים?
האם יש הבדלים בעוצמה של העדפות הסטודנטים את הגישות השונות של המרצים?
מהם היחסים בין הגישות השונות של סטודנטים ללמידה לבין העדפותיהם את הגישות השונות של המרצים
להוראה?
האם קיימים הבדלים בין-דיסציפלינריים בין תחום קשה לעומת רך בהעדפות של סטודנטים את הגישות
להוראה של המרצים?

בפוסט  24הצגתי את ממצאינו לגבי שתי השאלות הראשונות ,בפוסט  25את הממצאים לגבי שאלה  .4בפוסט הזה
אתייחס לשאלה .3

שאלת המחקר  :3מהם היחסים בין גישות שונות של סטודנטים ללמידה לבין העדפותיהם את
הגישות השונות של המרצים להוראה?
א .הקשר בין העדפות של מאפייני הוראה על ידי סטודנטים לבין תכונות ומאפיינים של סטודנטים
ניתן לזהות את מאפייני ההוראה של מרצים בדרכים אחדות .שתי המובילות הן  -ניתוחים סטטיסטיים של דירוגי
סטודנטים בסקרי הוראה את המרצים בקורסים שלהם ,ושאלונים שממלאים סטודנטים שבהם הם מתבקשים להשיב
באופן כללי )ללא התייחסות למרצה בקורס ספציפי שלהם( מהן תכונות המרצים שמועילות ביותר ללמידתם.
מה ידוע מספרות המחקר על הקשר בין מאפיינים ותכונות של סטודנטים ,לבין העדפות של סטודנטים את מגוון
מאפייני ההוראה של מרצים? להלן הצגה תמציתית של הספרות שהתייחסה לשאלה זו:
) Feldman (1989, 1997שסקר עשרות רבות של מחקרי קורלציה על התנהגויות של המרצים בכיתות ,מצא
שהסטודנטים מעדיפים מרצים שהם בהירים ,מאורגנים ,ומוכנים היטב לשיעורים ושסטודנטים בחרו תכונות אלו
כמאפיינות העיקריות להוראה טובה וכמועילות ביותר ללמידתם .ממצא זה מתקף את הממצא של שאלה  2במחקר

 1לשם תמציתיות ,התיאורים בפוסט זה הם כלליים ומצומצמים ביותר .לתיאור מפורט ומדויק יותר נא ראו את המאמר המלא.
 2אני מודה לפרופ׳ בירנבוים על הערותיה המועילות לגרסה קודמת של הפוסט הזה ,שתרמו רבות לשיפור הצגת הדברים.
 3המחקר זכה למימון של קרן תחרותית יוקרתית  The Spencer Foundation :ופורסם בכתב עת מהשורה הראשונה בתחום של חקר החינוך
הגבוה.

הנוכחי שהוצג בפוסט  :24המורה המועדף ביותר ע״י כלל הסטודנטים ,בעוצמה גבוהה הרבה יותר משאר הגישות
להוראה ,הוא המורה הבהיר והמעניין ,שמעביר ידע מובנה.
נמצאו קשרים בין העדפות של סטודנטים את מאפייני וסגנונות ההוראה לבין הסגנון הקוגניטיבי והאישיות של
הסטודנטים ) .(Entwistle, 1990סטודנטים שעמדותיהם לגבי יעילות ההוראה היו דומות לאלו של מוריהם ,העריכו
את המורים הללו כיעילים ) .(Good & Good, 1973a,bנמצא קשר בין גישות של סטודנטים ללמידה לבין
העדפותיהם את סגנון התקשורת של המרצים שלהם ) .(Emanuel & Potter, 1992התאמה ודמיון בין סגנון ההוראה
של המרצים לסגנון הלמידה של הסטודנטים נמצאו כמקדמים למידה יעילה בהשוואה לחוסר של התאמה כזו
).(Pask, 1988

ב .גישות ללמידה של הסטודנטים
פוסט  23מציג את אחת הטקסונומיות המקובלות ביותר לגישות העיקריות ללמידה של סטודנטים ,כפי שזוהו במחקרים
רבים שנערכו בשלושת העשורים האחרונים של המאה הקודמת וסוכמו בעשרות רבות של פרסומים .הטקסונומיה
המדוברת ,שהוצעה על ידי קבוצת החוקרים)Entwistle and Ramsden, (1983); Entwistle and Tait (1990
ואחרים ,זיהתה שלוש גישות של סטודנטים ללמידה כשכל אחת מהן מכילה רכיב רגשי/אפקטיבי של מוטיבציה ,ורכיב
קוגניטיבי/אסטרטגי ,כאשר הרכיב האסטרטגי מנבא/מממש/מיישם את הרכיב המוטיבציוני .שלוש הגישות ללמידה הן:
• גישה שטחית המורכבת ממוטיבציה חיצונית ללמידה ואסטרטגיות למידה שטחיות
• גישה מעמיקה המורכבת ממוטיבציה פנימית ללמידה ואסטרטגיות למידה מעמיקות
• גישה מאורגנת/אסטרטגית המורכבת ממוטיבציה תחרותית/הישגית ללמידה ואסטרטגיות למידה הישגיות.
קבוצה שנייה של חוקרים הפרידה בין ההיבטים המוטיבציוניים והקוגניטיביים של הביצועים האקדמיים של הסטודנטים
.Pintrich et al. (1991); Schmeck et al. (1991); Weinstein et al. (1985).

ג .הקשר בין גישות ללמידה של הסטודנטים לבין העדפותיהם את מאפייני ההוראה
מחקרים אחדים מצאו קשרים בין גישות של סטודנטים ללמידה או בין המוטיבציות והמטרות שלהם בלמידה לבין
העדפותיהם לגבי מאפייני והתנהגויות הוראה .לדוגמה Entwistle and Tait (1990) ,מצאו שסטודנטים עם גישה מעמיקה
ללמידה מעדיפים באופן ברור וחזק סביבות למידה שמקדמות הבנה בעוד שסטודנטים עם גישה שטחית ללמידה מעדיפים
שיטות הוראה שמקדמות למידת שינון Entwistle (1990) .מצא שסטודנטים שמטרותיהם מצומצמות לקידום מקצועי בלבד
מעוניינים במרצים שדורשים מהם את המינימום הנדרש כדי לעבור את הבחינות ושמעבירים את החומר בדרך הכי קצרה
ומרוכזת וישירה ללא סטיות והעשרות .בניגוד להם ,סטודנטים שמעוניינים בלמידה אקדמית ,מעדיפים מורים שיאתגרו את
חשיבתם ואותם באופן אינטלקטואלי ,שידרשו מהם לקרוא באופן נרחב כדי להשלים את ההרצאות ,ושבאופן כללי יעשירו
אותם.

ד .חלק המחקר שלנו המתייחס לשאלה 3
ערכנו ארבע ניתוחי רגרסיה של ההעדפות של כל אחת מבין ארבע הגישות להוראה ,כדי להעריך את המשקל של
התחום )הפקולטה( ושל הגישות ללמידה של הסטודנטים .הגישות ללמידה נמדדו על בסיס ניתוח תשובות הסטודנטים
לשאלון
) - MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaireשפותח על ידי )Pintrich et al. (1991
כמתואר בפוסט  .23תוצאות הניתוחים מוצגות בטבלה  5להלן ,המצולמת מהמאמר .טבלה  5מציגה את רכיבי
המוטיבציה ואסטרטגיות הלמידה של הגישות ללמידה ,על פי התיאוריה של פינטריץ׳ ועמיתיו.

טבלה  :1מסקנות מטבלה - 5הגישות ללמידה שמנבאות את ההעדפות לכל אחת מארבע הגישות להוראה

הגישה להוראה

תתי-סולם של הגישות ללמידה שמנבאים העדפה זו

המרצה ממוקד-ההוראה המעביר מידע

•

אין

המרצה ממוקד-ההוראה הבהיר והמעניין

•
•

מוטיבציה חיצונית גבוהה
שימוש נמוך בחשיבה ביקורתית

המורה ממוקד-הלומד המטפח

•
•
•

חרדת מבחנים גבוהה
חיפוש עזרה גבוה
שימוש נמוך בחשיבה ביקורתית

המורה ממוקד-הלומד המקדם הכוונה
עצמית בלמידה

•
•

מוטיבציה פנימית גבוהה
מוטיבציה חיצונית נמוכה

ה .מסקנות מטבלה 1
הממצאים בטבלה  1מרשימים מאוד )אפשר לומר אפילו – יפים( משום שהם תואמים לציפיותינו :סטודנטים שיש
להם מוטיבציות ואסטרטגיות למידה מסוימות מעדיפים מרצים המשרתים את הצרכים שלהם בלמידה ,הללו
הנובעים מהמוטיבציות והאסטרטגיות שלהם:
•
•

•
•

אף אחד מבין תתי הסולמות של הגישות ללמידה אינו מאפיין סטודנטים שמעדיפים את המרצה ממוקד-ההוראה
המעביר מידע .נראה שמרצים בגישה זו אינם משרתים שום צורך של סטודנטים בלמידתם.
סטודנטים עם מוטיבציה חיצונית גבוהה ללמידה  -הללו שמטרתם בלמידה היא לקבל ציונים גבוהים ולאו דווקא
להבין את החומר הלימודי לעומקו ,ושאינם מעוניינים בשימוש בחשיבה ביקורתית ,מעדיפים את המרצה
ממוקד-ההוראה הבהיר והמעניין .הוראתו הבהירה ,העניין שבשיעוריו וההתמקדות שלו בנושאי התוכן של
השיעור עוזרים להם לקבל ציונים טובים בהשקעה מינימלית של זמן ומאמץ חשיבתי.
סטודנטים הסובלים מחרדת מבחנים ,הזקוקים להרבה עידוד ועזרה בלימודיהם ,ושאינם מרגישים בטוח מספיק
כדי להפעיל ולבטא חשיבה עצמאית ביקורתית ,מעדיפים את המורה ממוקד-הלומד המטפח ,שאמפתי
לצורכיהם ,מעודד ומטפח אותם ,ותומך באופן משמעותי בלמידתם.
סטודנטים עם מוטיבציה פנימית גבוהה ומוטיבציה חיצונית נמוכה ללמידה  -הללו שמטרתם בלמידה היא
ללמוד באופן משמעותי ולהבין היטב ולעומק את החומר ,מעדיפים את המורה ממוקד-הלומד ,המקדם הכוונה
עצמית בלמידה .מורה כזה דורש מהם דרישות גבוהות ,ומקדם חשיבה ביקורתית ואינטגרציה בין אלמנטים של
החומר הלימודי .כל הללו דורשים מהם השקעת מאמץ ,התמודדות עם אתגרי חשיבה ,וניהול עצמי של למידתם.

ו .מסקנה מטבלה  5המתייחסת להבדלים בין דיסציפלינריים
יש הבדלים מובהקים סטטיסטית לגבי העדפות של שתים מבין ארבע הגישות להוראה :הסטודנטים להנדסה מעדיפים
באופן גבוה יותר באופן משמעותי מאשר הסטודנטים לחינוך את המרצה הבהיר והמעניין ,בעוד שהסטודנטים
לחינוך מעדיפים באופן גבוה יותר באופן משמעותי את המורה המקדם הכוונה עצמית בלמידה .ממצא זה משקף
את אותן מסקנות שקיבלנו מטבלה  4בפוסט ) 25שקיבלנו כאן בניתוח סטטיסטי שונה( ,שמצוטטות להלן:
•

•

סולם המשנה היחיד  ...שמראה הבדלים מובהקים בין הפקולטות הוא העדפת הסטודנטים להנדסה את המורה המציג את
החומר באופן מאורגן ... ,ואולם אין הבדל בין שתי הפקולטות לגבי הצגת החומר באופן בהיר ומעניין.

מתגלים הבדלים משמעותיים ומובהקים סטטיסטית בהעדפת הגישה להוראה שבה המורה מקדם ניהול/הכוונה
עצמית של הלמידה ופועל לפיתוח אינטלקטואלי/שינוי תפיסתי של הסטודנטים  ...ההעדפות של הסטודנטים
להנדסה נמוכות יותר מאשר אלו של הסטודנטים לחינוך

ז .סיכום
•
•
•

סטודנטים עם גישות שונות ללמידה מעדיפים בהתאמה גישות שונות להוראה של מרצים – כאלו
שמשרתות את צורכי הלמידה שלהם הנובעים מהמוטיבציות והאסטרטגיות שלהם בלמידה.
ממצא זה שוב מחזק את התקפות של שני השאלונים שבהם השתמשנו במחקר הנוכחי לאבחון גישות
להוראה של אנשי הסגל האקדמי ,וגישות ללמידה של הסטודנטים בהתאמה.
תוצאות מחקר זה משלימות ותומכות בתוצאות מחקרים קודמים )שהוצגו לעיל( שמצאו התאמה בין
מאפייני ותכונות הסטודנטים לבין העדפותיהם של הסטודנטים לגבי היבטים שונים של הוראה .ממצא
זה אף הוא תומך בתקפות של השאלונים הנ״ל.

התשובות לשאלה  3המוצגות כאן מסבירות מדוע במקרים מסוימים סטודנטים באותו קורס עשויים לדרג
בסקרי ההוראה את המרצה שלהם בצורה מאוד הטרוגנית ובמידת פיזור גבוהה ,ועשויים לכתוב הערות
פתוחות על אותו מרצה שהן מנוגדות לחלוטין זו לזו ואפילו סותרות! המרצים מפרשים מקרים כאלו שהם
שכיחים למדי ,כהוכחה שהסטודנטים אינם יציבים בדעותיהם ושלכן אי אפשר לסמוך על שיקול הדעת של
הסטודנטים .מרצים רבים המתלוננים על סקרי ההוראה ,משתמשים בנימוקים כאלו בהעלאת התנגדויות לסקרי
ההוראה .המחקר הנוכחי תורם להתמודדות עם התלונות וההתנגדויות של מרצים לסקרי ההוראה בכך שהוא
מסביר את השונות הרבה בתשובות הסטודנטים לשאלות הסקר בהבדלים בין הסטודנטים בגישותיהם ללמידה
ובצרכיהם בלמידה.
הפוסט הבא והאחרון שיעסוק במאמר הנוכחי ,יסכם את כלל הממצאים ויציע מסקנות ויישומים.

ח .הסתייגות
יש לזכור שהמחקר נערך לפני כ 20-שנה וייתכן שבמהלך תקופה זו חלק מהסטודנטים התנסו בגישות של הוראה
מהסוג שהסטודנטים במחקר הנוכחי לא התנסו בהן ,ואולי חלו שינויים עקב כך בהעדפותיהם לגישות ההוראה השונות.
אי לכך ,רצוי לחזור על מחקר זה בימינו אלו.
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