פוסט  :16מי מתקשה ללמוד באוניברסיטה/מכללה*? הבדלים בין-דיסציפלינריים בקשיי
הלמידה של הסטודנטים )חלק א(
*למעשה כל המחקרים בנושא זה המובאים כאן נעשו על ידי באוניברסיטת ת״א .על אף שנעשו מחקרים רבים על הקשר בין הקושי בלמידה בקורס ודירוג
המרצים ,לא מצאתי מחקרים נוספים בנושא של הבדלים בין-דיסציפלינריים בקושי בלמידה פרט למאמר יחיד של ) Centra (2003שממצאיו תומכים את
ממצאי מחקרי בעיקר לגבי תחום המדעים המדויקים .היות וכך ,לא ניתן להכליל את הממצאים כאן למוסדות אקדמיים שאינם אוניברסיטת מחקר ברמה גבוהה.
כדי לבדוק את רמת הקושי של הלמידה במוסד האקדמי כפי שנתפשת על ידי הסטודנטים ,יש לכלול בשאלון הסקר פריט השואל על כך .פריט כזה נכלל
בשאלון של אוניב׳ ת״א בשנים שלגביהם ערכתי את הניתוחים.
איור  1מציג גרפים של ממוצע הדירוג על הפריט ״קושי הקורס״ לגבי כל אחת מהפקולטות של האוניברסיטה בשני סמסטרים עוקבים:

(Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest
מסקנה א :הממצא ששני הגרפים כמעט וחופפים האחד לשני מעיד על המהימנות הגבוהה מאוד של הסקר באוניב׳ ת״א.
מסקנה ב :הסטודנטים בתחומים הקשים תופסים את הלמידה בקורסים שלהם כקשה הרבה יותר מאשר הסטודנטים בתחומים
הרכים .הלמידה בתחומי הפקולטה למדעים מדויקים )לפי מיון ביגלן זהו תחום קשה ותיאורטי( נתפסת כקשה ביותר מבין כל
התחומים ובהבדל ניכר מהתחום הבא אחריהם  -הנדסה )תחום קשה ויישומי( .התחומים הקלים ביותר ללמידה כפי שנתפשים
בעיני הסטודנטים הם חינוך ועבודה סוציאלית )תחומים רכים ויישומיים(.
התבנית של דירוג הקושי בלמידה שהתקבלה כאן נראית כערוכה בכיוון ההפוך לסדר הגודל של שביעות הרצון מההוראה כפי שהוצגו באיור  2בפוסט , 15
שבו התחומים הרכים מדורגים גבוה והקשים נמוך.
כדי לבדוק באופן ישיר את הקשר בין שני המשתנים :הדירוג על שביעות הרצון מההוראה והדירוג של תפישת קושי הקורס ע״י הסטודנטים ,רוכזו נתונים
מתאימים של סמסטר יחיד בטבלה הבאה:
טבלה  :1ממוצע הדירוג לקורס של הפריט הגלובלי של ההוראה ושל קושי הקורס ,עבור כל הקורסים לכל אחת הפקולטות .הממוצעים מסודרים בסדר יורד
של הפריט הגלובלי ,סמסטר האביב  ,2007אוניב׳ תל אביב .סולם דירוג מ) 1-הערך הנמוך ביותר( ועד ) 7הערך הגבוה ביותר(.

איור  2שלהלן מציג את נתוני טבלה  1באופן גרפי לגבי  10פקולטות )כל נקודה מייצגת פקולטה( ואת קו ההתאמה-הטובה-ביותר.

.Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest); Best-fit line y = -0.4x+7.2, r2 = 0.35, r = -0.59

טבלה  1ואיור  2מציגים ביחד קורלציה שלילית ברמה בינונית-גבוהה ) (r = - 0.59בין ממוצעי הדירוג לקורס על הערכה כוללת של ההוראה לבין קושי
הקורס ,לכל אחת מהפקולטות של אוניב׳ תל אביב.

מסקנה ג :ככל שמכלול הקורסים בפקולטה נתפשים ע״י הסטודנטים כקשים יותר ,כך שביעות הרצון הכללית מההוראה
בפקולטה יורדת
בפוסט הבא )מס  (17אנסה להסביר את הממצאים של הפוסט הזה.
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