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 תקציר מנהלים

 

 כללי .1

יחידות אלו פותחו  .לימוד רגילותשל יחידות , בפורמאט דיגיטאלי, קולית הקלטהקוליות הן לימוד יחידות 

יחידות קוליות . של סטודנטים בכלל ושל בעלי לקויות למידה בפרטללמידה להגביר את הנגישות במטרה 

ריינו בפורמט אנלוגי עבור המרכז לעיוור וקריינות זו קורסים אלו קו. קורסים מתחום מדעי החברה 6-פותחו ב

 . עברה המרה לפורמט דיגיטאלי

', מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים', 'מבוא לפסיכולוגיה', 'מבוא לסוציולוגיה', 'פסיכולוגיה חברתית': הקורסים הם

סת האזנה לקובץ וגירסת גיר: היחידות פותחו בשתי גירסאות. 'תקשורת המונים'ו' פסיכולוגיה קוגניטיבית'

MP3 . היחידות הקוליות היו זמינות לסטודנטים הרשומים לקורס והגישה אליהן היתה באמצעות אתר הבית

 .של הקורס

 

 תהליך ההערכה .2

איזה  -תהליכי הלמידה : הראשון :תהליך הערכה של יחידות הלימוד הקוליות מתייחס לשלושה היבטים

מהן עמדות  -סביבת הלמידה : השני; ?די המשתמשים בסביבת הלמידהי-פעולות בוצעו עלאו / ו תהליכים

מה היו התפוקות הממשיות של הלמידה : הלמידהתפוקות והשלישי הוא  ;?הסטודנטים כלפי סביבת הלמידה

  ?י הסטודנטים"ומה היו התפוקות כפי שהן נתפשו ע

 . השוואה לסטודנטים רגיליםלמידה תוך  באוכלוסיית הסטודנטים בעלי לקויות התמקדהערכה  תהליך

שאלון אלקטרוני שנשלח לכלל : הראשון. אמצעים ת בוצעה באמצעות שני סוגים שלוהערכת היחידות הקולי

לגבי  נתוניםהשני הוא האמצעי . ערכהההשאלון מתייחס לשלושת מרכיבי ה. הסטודנטים הרשומים בקורס

 . פ"הישגי הסטודנטים שהופקו ממערכת המידע של האו

של סטודנטים בעלי לקויות למידה גבוה מזה של לשאלון אחוז ההיענות . סטודנטים השיבו על השאלון 958

 .(משיבים רגילים 877) 15% לעומת( משיבים ליקויי למידה 81) 26%, סטודנטים רגילים

 

  תוצאות .3

 הן הוא היתרון המרכזי של, לדבריהם. המשיבים דיווחו כי עשו שימוש ביחידות הקוליותכלל מ 40%-כ

, החיסרון המרכזי של היחידות הקוליות הוא איכות הקריינות. היכולת ללמוד תוך גמישות במקום ובזמן

 . יש לשפר ,לדעת המשיבים, אותה

  כלומר. נוסף ללמידה באמצעות היחידות המודפסותבבוצעה הלמידה באמצעות היחידות הקוליות ,

נתפשו כתחליף לגורמי עזרה לא  דות הקוליות גם היחי. לא היוו תחליף אלא תוספתהיחידות הקוליות 

 .אחרים בהם משתמשים הסטודנטים

 בנסיעות או תוך ביצוע פעולות , כמחצית מהמשיבים ציינו כי האזינו ליחידות הקוליות לצורך ניצול זמן פנוי

 . שונות בבית
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  גשי הנחיה לקראת מפבעוד שכהכנה , תרגול החומרצורך קוליות היתה בעיקר לההאזנה ליחידות

 .המודפסותהלימוד יחידות היה בעיקר באמצעות  הלימוד ,ובהכנת מטלות

 מידת . לעומת לימוד באמצעות היחידות המודפסות לימוד באמצעות היחידות הקוליות היה פאסיבי יותר

השינוי היה משמעותי יותר בקרב סטודנטים בעלי . פחתו, או סיכומים במהלך הלמידה/ כתיבת הערות ו

 .ת למידהלקויו

 מרביתם לא נתקלו בבעיות טכניות או . השימוש ביחידות הקוליות היה נוח וידידותי לרוב המשיבים

 .בקשיים בתפעול היחידות

  מרבית המשיבים שציינו כי הם נתקלים בקשיים בלמידה ציינו גם כי היחידות הקוליות סייעו להם להתגבר

 . הבנת החומר ולקליטתומשום שהאזנה לחומר הלימוד תרם ל, על קשיים אלה

  לאלה שלא עשו  ,משיבים שעשו שימשו ביחידות הקוליותהלא נמצא הבדל מובהק ברמת ההישגים של

 .רגיליםהן משיבים לקויי למידה ושימוש ביחידות הקוליות הן משיבים 

 העריכו מימדים שונים ביחידות הקוליות באופן די דומה לזה שהעריכו, משיבים בעלי לקויות למידה 

כשליש מהמשיבים בעלי לקויות למידה רואים ביחידות הקוליות תחליף . משיבים שאינם בעלי לקויות

 . לגורמי עזרה אחרים שהם הם משתמשים

 

 סיכום והמלצות .4

משתמשים שעבורם יחידות הלימוד הקוליות , בראשונה. ניתן לחלק את המשיבים לשלוש קבוצות עיקריות

היא של מרבית המשיבים שדיווחו כי  ההקבוצה השניי. ודפסותמהוות תחליף ליחידות הלימוד המ

קבוצה זו . עבורם היחידות הקוליות מהוות תוספת ליחידות הלימוד המודפסות. השתמשו ביחידות הקוליות

חלקם סבורים כי הם תורמות בשיפור מיומנויות . מגוונת מבחינת הערכתם את תרומת היחידות הקוליות

וישנם , "nice to have"אחרים תופשים את היחידות הקוליות בבחינת . ת שונותלמידה וביכולות אקדמיו

והגדולה ביותר היא של המשיבים , הקבוצה השלישית. גם משיבים שרואים ביחידות הקוליות כלי מיותר

 . בעיקר מחוסר ידע על קיומן, שדיווחו כי לא השתמשו כלל ביחידות הקוליות

( כפי שדווח)ההיענות למענה לשאלון ומידת האינטנסיביות של השימוש אחוז , מערך המחקר, בנוסף לכך

ולכן מוצע , אינם מספיקים בכדי לקבל החלטה בדבר פיתוח עתידי של יחידות קוליות בקורסים נוספים

 .להמשיך לבצע הערכה בסמסטר הבא

    



 גירסה קולית דיגיטאלית של יחידות לימוד  המחלקה להערכה 

 37 

 ניצוץ"פרויקט  -גירסה קולית דיגיטאלית של יחידות לימוד 

 

 מבוא. 1

 

 רות הפרויקטמט 1.1

מטרת פרויקט ניצוץ היא לנצל כלים טכנולוגיים כדי להגביר את הנגישות ללמידה של סטודנטים שיש להם 

לסטודנטים נכים ובעלי לקויות למידה  ,במגוון דרכים, האוניברסיטה הפתוחה מסייעת. אילוצים ובעיות מיוחדות

, כיום(. ליווי ותמיכה ועוד, הנחייה אישית, אקדמיייעוץ )באמצעות המרכז לסטודנטים עם לקויות למידה  כ"בדר

לשפר את הסיוע הניתן לסטודנטים אלה  ,באמצעות טכנולוגיות למידה, נראה שהאוניברסיטה הפתוחה יכולה

 . ולתרום תרומה להגברת הנגישות של לומדים אלה להשכלה אקדמית

טודנטים לבחור את אמצעי הלמידה דיגיטאלי של יחידות לימוד נועדה לאפשר לסבפורמאט קולית  הקלטה

המתאים להם ואת אופן הלמידה המתאים להם וכן לספק לסטודנטים אלטרנטיבה טכנולוגית לגורמי העזרה 

 (.סיכומים של סטודנטים ועוד, הקראה של חומר הלימוד)הקיימים 

במסגרת . עיווריםעבור סטודנטים ( בפורמט אנלוגי) פ"קורסים של האו 80-קוריינו כ" עלה"במרכז לעיוור 

תקשורת ', 'מבוא לפסיכולוגיה': קורסים מספרבוצעה המרה של ההקלטות לפורמאט דיגיטאלי ב" ניצוץ"פרויקט 

. 'מבוא לסוציולוגיה'ו' תפסיכולוגיה קוגניטיבי', 'מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים', 'פסיכולוגיה חברתית, ''המונים

אחת ריד את היחידות הקוליות מאתר הקורס ולהאזין להן בהפורמאט הדיגיטאלי מאפשר לסטודנטים להו

 . MP3האזנה לקובץ או קובץ : משתי גירסאות

(. media player)בחירה בהאזנה לקובץ מחייבת חיבור אינטרנט פעיל והאזנה מתבצעת באמצעות נגן מדיה 

פרק לו רוצים לבחור את ה תתוכן העניינים של יחידת הלימוד המאפשריש תצוגה של על מסך המחשב 

צורך בחיבור דחוסים להם ניתן להאזין ללא  קבצי קולהורדה של מאפשרת  MP3קובץ בחירה ב. להאזין

בנויה  MP3יחידות הלימוד הקוליות בגירסת . לתקליטור קבצים אלו גם ניתנים לצריבה. אינטרנט פעיל

  .תוכן העניינים של היחידהל בהתאם, (Tracks)מרצועות שמע 

לצורך , (התואמים לרצועות השמע)של תוכן העניינים של יחידת הלימוד  wordדנטים גם קובץ לרשות הסטו

 .מעקב אחר תוכן היחידה

בנוסף , בקורסים אלההרשומים סטודנטים כל הלהיו זמינות הקוליות הלימוד יחידות  ,במסגרת הפרויקט

 .המודפסות וכל אמצעי לימוד אחר הקיים בקורסליחידות הלימוד 
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 שאלות הערכה 1.2

, סביבת הלמידה, תהליכי הלמידה :היבטיםתהליך הערכה של יחידות הלימוד הקוליות מתייחס לשלושה 

 . הלמידה תפוקותו

  ?ידי המשתמשים בסביבת הלמידה-פעולות בוצעו עלאו / ו איזה תהליכים: תהליכי הלמידה .1

אופן השימוש ועיתויו וכן נסקור את , בהערכת תהליכי למידה נשאל לגבי מידת השימוש ביחידות הקוליות

כמו כן תעשה השוואה בין אופן . בתפישת המשיבים, יתרונות השימוש ביחידות הקוליות וחסרונותיהן

 .  הלמידה באמצעות יחידות לימוד מודפסות לבין אופן הלמידה באמצעות יחידות לימוד קוליות

 ? מהן עמדות הסטודנטים כלפי סביבת הלמידה: סביבת הלמידה .2

בחנו עמדות של המשתמשים כלפי מידת הידידותיות של היחידה הקולית יבבחינת סביבת הלמידה י

מידת הבהירות של ; מידת הבהירות של הקריינות ומידת ההתאמה של קצבה; ונוחיות השימוש בה

 . ונזקקות לתמיכה טכניתבהן נתקלו המשתמשים בעיות תפעוליות , ההסבר הטכני

י "היו התפוקות הממשיות של הלמידה ומה היו התפוקות כפי שהן נתפשות עמה : תפוקות הלמידה .3

 ?הסטודנטים

את מידת שביעות , את הישגיהם של הסטודנטיםשאלות הערכה המתייחסות לתפוקות הלמידה בוחנות 

את מידת התרומה הנתפשת של השימוש ביחידותה ו הרצון של סטודנטים שעשו שימוש ביחידות הקוליות

של לימוד באמצעות היחידה ( תשהנתפ)כמו כן תבחן מידת האפקטיביות . מצעי מסייע בלמידהקוליות כא

 . היחידה המודפסת הקולית לעומת לימוד באמצעות

. לסטודנטים רגיליםלמידה תוך השוואה  באוכלוסיית הסטודנטים בעלי לקויות התמקדהערכה  תהליך

י גורם מוכר וממצאי האבחון מוזנים למערכת המידע "ע אוכלוסיית לקויי הלמידה הם סטודנטים שעברו אבחון

 .של האוניברסיטה

 

 שיטה. 2

  אוכלוסיית הערכה 2.1

מבוא ': סטודנטים הרשומים לקורסים הבאים 6,194 -טרוני שנשלח לקשענו על שאלון אל סטודנטים 958

, 2006מים בסמסטר בוכן לסטודנטים הרשו; 2006ב-ו 2006בסמסטרים א' תקשורת המונים'ו' לפסיכולוגיה

שיעור ההיענות . 1'פסיכולוגיה קוגניטיבית'ו 'סים בינלאומייםמושגי יסוד ביח', 'פסיכולוגיה חברתית': לקורסים

הינם סטודנטים ( 8.5%)משיבים מתוכם  81. 2בשלושת המועדים, מכלל ההרשמות 16%על השאלון הוא 

                                                 

1
באמצע  בוצעהיחידות הלימוד לאתר הקורס  העלאתלא השתתפו בהערכה משום ש' מבוא לסוציולוגיה'סטודנטים הרשומים בקורס  

 .הסמסטר

2
 .2006סוף ב, 2006מחצית ב, 2006סוף א 
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 26%, קויות למידה גבוה מזה של סטודנטים רגיליםאחוז ההיענות של סטודנטים בעלי ל. בעלי לקויות למידה

 .(1לוח ) 15% לעומת

 3ולפי סטטוס בפילוח לפי קורסמשיבים לשאלון : 1לוח 

 משיבים רגילים משיבים לקויי למידה מספר משיבים 

 n קורס סמסטר
4
% n 

5
% n 

6
% 

 2006א
 14 193 20 16 14 209 מבוא לפסיכולוגיה - 10136

 10 64 9 3 10 67 מוניםתקשורת ה - 10408

 2006ב

 11 105 14 7 11 112 פסיכולוגיה חברתית - 10104

 22 270 41 24 23 294 מבוא לפסיכולוגיה - 10136

 6 29 25 4 7 33 ל"מושגי יסוד ביחב - 10205

 14 59 28 8 15 67 פסיכולוגיה קוגניטיבית - 10264

 21 157 46 19 23 176 תקשורת המונים - 10408

 15 877 26 81 16 958 כ"סה

 

. משיבים 1000-קרוב למכלל הרשומים הרי שבאופן מוחלט זהו מדגם גדול המונה  16%-למרות שמדובר ב

פרופיל ניתן לומר ש, כלומר. לקורס קורס דומה לזה של כלל הרשומיםכל הישגיהם של המשיבים ב, בנוסף

הם אינם בעלי פרופיל של )מבחינת פוטנציאל אקדמי , קורסלהרשומים נה מזה של כלל אינו שו המשיבים

 .מפרט את מספר הסטודנטים הרשומים בכל קורס 2בנספח  1לוח  (.סטודנטים חלשים או חזקים במיוחד

 . מהרשומים מוגדרים כסטודנטים בעלי לקויות למידה 5%-בכל קורס כ, מהלוח עולה כי בממוצע

 

 ערכהכלי ה 2.2

 :הערכת יחידות הלימוד הקוליות בוצעה באמצעות שני סוגים של כלים

בשאלון . שנשלח לסטודנטים הרשומים בקורסים בהם בוצעה דיגיטאציה של יחידות הלימודדיגיטלי שאלון . א

כל סטודנט קיבל  .ותפוקות הלמידה, סביבת הלמידה, תהליך הלמידה: יש התייחסות לשלושת מרכיבי הערכה

שיעור , כאמור .ניתן היה לגשת לשאלון גם דרך אתר הבית של הקורס. ת מייל ובה קישור לשאלוןהודע

 .מקרב המשיבים לקויי הלמידה 26%-באופן כללי ו 16%ההיענות לשאלון הוא 

הישגים אקדמיים וממצאי אבחון לסטודנטים בעלי לקויות נתונים לגבי : פ כגון"נתונים ממערכת המידע באו. ב

 .למידה

 

                                                 

3
 (רגיל)לקות למידה או ללא לקות  תייחס להיותו בעלסטטוס הסטודנט מ 

4
 אחוז המשיבים מכלל הרשומים לקורס 

5
 הלמידה בקורס לקוייאחוז המשיבים מכלל  

6
 אחוז המשיבים מכלל הסטודנטים הרגילים בקורס 
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 הערכה מערך 2.3

היחידות הקוליות היו זמינות לסטודנטים מסמסטר , "תקשורת המונים"ו" מבוא לפסיכולוגיה: "בקורסים

סטודנטים שהיו רשומים בקורסים אלה , 2006בסמסטר ב. והשאלון נשלח אליהם בתום הסמסטר, 2006א

בסוף הסמסטר רק חה נשל ,למענה על השאלון ,הודעת תזכורת. קיבלו את השאלון באמצע הסמסטר

סים מושגי יסוד ביח', 'פסיכולוגיה חברתית': קורסיםסטודנטים שלמדו את ה .השיבו לשאלוןלסטודנטים שלא 

 .שאלון בתום הסמסטראת הקיבלו  ,2006בסמסטר ב 'פסיכולוגיה קוגניטיבית'ו 'בינלאומיים

באמצעות הדואר האלקטרוני שנשלח , סטודנטים בעלי לקויות למידה קיבלו הודעת תזכורת למענה על השאלון

יתכן שתזכורת זו גם העלתה את שיעור ההיענות של סטודנטים . י המרכז לסטודנטים עם לקויות למידה"ע

 .לשאלון ליקויי למידה

מהלוח עולה כי  .השונים תחומי האבחוןי "עפ, ניתן לראות את מאפייני המשיבים בעלי לקויות הלמידה 2בלוח 

, עבור שאר תחומי האבחון. בעלי לקויות הלמידה מאובחנת בעיה של טווח ריכוז וקשב אצל מרבית המשיבים

רק לשליש מהמשיבים לקויי הלמידה מאובחנים : כך למשל.  בממוצע, נמצאה בעיה אצל כשליש מהמשיבים

 . ואילו אצל שאר המשיבים לקויי הלמידה לא מאובחנת בעיה בתחום, פענוח -כבעלי בעיה בתחום קריאה 

 7שכיחויות ואחוזים, אבחון תחומימשיבים בעלי לקויות למידה לפי : 2לוח 

 ללא בעיה בתפקוד קיימת בעיה בתפקוד 

 % n % n המדד

 26 21 74 60 טווח ריכוז וקשב

 49 40 51 41 הבחנה וזיכרון שמיעתי

 56 45 44 36 הבחנה וזיכרון חזותי

 67 54 33 27 פענוח -קריאה 

 61 49 40 32 קצב -קריאה 

 62 50 38 31 הפקת משמעות -קריאה 

 75 61 25 20 מהירות -הבעה בכתב 

 79 64 21 17 קריאות -הבעה בכתב 

 59 48 41 33 ארגון -הבעה בכתב 

 67 54 33 27 כתיב -הבעה בכתב 

 59 48 41 33 פתרון תרגילים -חשיבה כמותית 

 79 64 21 17 הבנה מתמטית -חשיבה כמותית 

 69 56 31 25 פענוח -קריאה  -אנגלית 

 69 56 31 25 קצב -קריאה  -אנגלית 

 73 59 27 22 הפקת משמעות -קריאה  -אנגלית 

 65 53 35 28 כתיב -הבעה בכתב  -אנגלית 

 79 64 21 17 תחביר -הבעה בכתב  -אנגלית 
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 ממצאים. 3

 למידההתהליכי  3.1

 שימוש ביחידות הלימוד הקוליות 3.1.1

בפילוח למשיבים בעלי לקויות (. 3לוח )הקוליות הלימוד יחידות דיווחו כי השתמשו בלשאלון יבים מהמש 42%

  .נמצא יחס זהה של משתמשים ולא משתמשיםאינם בעלי לקויות למידה וכאלו ש

 (n=944)באחוזים  -שימוש ביחידות הקוליות : 3לוח 

 כ"סה לא השתמשו השתמשו 

 42 58 100.0  (n=78)בעלי לקויות למידה 

 42 58 100.0 (n=866)רגילים 

 42 58 100.0 (n=944)כולם 

 

מהמשיבים ציינו  27%(. יחידה אחת או שתיים)מהמשיבים ציינו כי האזינו ליחידות לימוד קוליות בודדות  45%

הסטודנט למספר יחידות  סלא נמצא הבדל מובהק בין סטאטו(. 4לוח )שהאזינו למחצית מיחידות הלימוד 

05.0,9.52 מוד לו האזיןהלי  p. 

 באחוזים, כמות יחידות הלימוד להן מאזינים: 4לוח 

 האוכלוסיה

 כמות יחידות הלימוד

 כולם רגילים לקויי למידה

 45 46 42 בודדות

 27 26 37 מחצית

 17 18 0 מרבית

 12 11 21 כולן

 241 222 19 כ משיבים"סה

 

מהמשיבים לקויי הלמידה  67% :(5לוח ) אתר הבית של הקורסהקוליות היה מקור המידע העיקרי על היחידות 

או שראו את הקישור באתר  קראו על היחידות הקוליות באתר הבית של הקורסהרגילים מהמשיבים  88%-ו

קויי הלמידה מהמשיבים ל 29%. בעיקר לסטודנטים בעלי לקויות למידה, מפגש ההנחיה מהווה מקור נוסף .זה

מקרב המשיבים שאינם בעלי  16%נודע להם על היחידות הקוליות מהמנחה במפגש ההנחיה לעומת  ציינו כי

 (.5לוח )מקור שלישי הוא הודעה שנשלחה לסטודנטים בדואר האלקטרוני  .לקות
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 (ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת)באחוזים , ידע לגבי היחידות הקוליותממקורות ה: 5לוח 

 (באחוזים)האוכלוסיה 

 מקורה

 כולם רגילים למידה לקויי

 51 52 37 קראתי על כך בלוח המודעות באתר הבית של הקורס

 17 16 28 מהמנחה במפגש הנחיה

 10 10 12 מסטודנטים אחרים הלומדים את הקורס

 4 3 7 ממכתב שקיבלתי בדואר

 24 23 28 ממייל שקיבלתי לדואר האלקטרוני

 37 36 30 ראיתי את הקישור בדף הבית של הקורס

 4 3 12 אחר

 458 415 43 8כ משיבים"סה

 

 יםשל הסטודנט םשל יחידות הלימוד מנקודת מבט יתרונות וחסרונות 3.1.2

היתרון המרכזי של , שהשתמשו ביחידות הלימוד הקוליות בעלי לקויות למידה ורגילים, המשיביםכלל בתפישת 

המשיבים ציינו כי הם האזינו . גמישות של מקום וזמןוך תיחידות הלימוד הקוליות הוא היכולת ללמוד שימוש ב

דבר שעזר להם לנצל טוב יותר את הזמן ' עבודה בבית וכד, ליחידות הלימוד הקוליות תוך ניצול זמן נסיעות

משיבים רבים ציינו כי הם . הריכוז והזכירה של חומר הלימוד, יתרון נוסף הוא מידת הקליטה. העומד לרשותם

  .בזמן האזנה ליחידות הלימוד הקוליות והם זוכרים טוב יותר את החומר לו האזינו מרוכזים יותר

מהמשיבים שעשו שימוש ביחידות הלימוד הקוליות ציינו כי ירצו להשתמש באמצעי זה גם בקורסים  80%-כ

ת הלמידה נוחה יותר והם מנצלים טוב יותר א, אחרים משום שהשימוש תורם להם בלימוד החומר ובקליטתו

נמוך מעט אך , גם הוא גבוהיחידות קוליות בשציינו כי ירצו להשתמש שיעור המשיבים לקויי הלמידה  .זמנם

 . 75%ועומד על  משיעור המשיבים הכללי  יותר

איכות הוא  ,בעלי לקויות למידה ורגילים, בתפישת המשיבים, החיסרון המרכזי של יחידות הלימוד הקוליות

חיסרון נוסף הוא חוסר היכולת להתרכז לאורך . מייגעת ולא ברורה, ינות מונוטוניתהקרי, לדבריהם. הקריינות

בעניין זה נראה כי המשיבים חלוקים בעמדתם שכן לא מעט . זמן בעת האזנה ליחידות הלימוד הקוליות

 . עולה אשימוש ביחידות הקוליות רמת הריכוז שלהם דווקעת המשיבים ציינו כי ב

אינן , ציינו כי היחידות הקוליות כלליות מדי( בעיקר כאלו שאינם בעלי לקות למידה)מספר משיבים , כמו כן

משיבים  30-כ. להסתמך עליהן בלימוד לבחינהשלא ולכן מומלץ  ,הפרקים בספר/ מקיפות את כל הנושאים

לא ירצו  משיבים ציינו כי 21 .ציינו כי ליחידות הלימוד הקוליות אין כלל חסרונות( רגילים ולקויי למידה)

 39. משום שנוח להם ללמוד עם חומר הלימוד המודפס, להשתמש ביחידות הלימוד הקוליות בקורסים אחרים

בעיקר , בתנאי שיוכנסו שיפוריםרק משיבים ציינו כי ירצו להשתמש ביחידות לימוד קוליות בקורסים אחרים 
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לא נמצא הבדל בין משיבים , מוש בעתידגם במיפוי החסרונות והסיבות לאי שי(. קול וקצב)באיכות הקריינות 

 .בעלי לקויות למידה למשיבים רגילים

 ולא נמצא, או שיפורים כדאי להכניס ליחידות הלימוד הקוליות/ כאשר שאלנו את הסטודנטים אלו שינויים ו

או /של משיבים רגילים באופי השינויים והצעות בין ההצעות של משיבים בעלי לקויות למידה ל יםהבדל

קצב , את איכות הקול ובעיקר, ראוי לשפר את הקריינותכי כתבו משיבים  66. יפורים שהם מציעיםהש

שיפור נוסף שמציעים המשיבים הוא במהות (. בעיקר באנגלית)הקריינות ואיכות הגיית מונחים מקצועיים 

. ביחידות הקוליות ימודאו סיכומים של חומר הל/ משיבים ציינו כי כדאי לכלול הסברים ו 50. היחידות הקוליות

 . משיבים היו מעדיפים לקבל מפגש הנחיה מוקלט או הרצאה על פני הקראה של ספרי הלימוד 21

 

 שימוש ביחידות הלימוד הקוליותאי  3.1.3

שתי הסיבות השכיחות לאי שימוש ביחידות נראה ש. מפרט את הסיבות לאי השימוש ביחידות הקוליות 6לוח 

וחוסר ידיעה לגבי קיומן של היחידות  ,מצעות יחידות מודפסות ולכן היעדר הצורךלמידה בא: הקוליות הן

 . הקוליות

 (n=540)באחוזים , בפילוח לסטטוס הסטודנט, סיבות לאי שימוש ביחידות הלימוד הקוליות: 6לוח 

 האוכלוסיה

הסיבה לאי השימוש
9
 

 למידה לקויי

n=47 

  רגילים

n=493 

  כולם

n=540 

 34 34 34 ת יחידות לימוד קוליותלא ידעתי שקיימו

 15 15 15 לא היה לי זמן ללמוד על השימוש ביחידות הקוליות

 38 39 28 למדתי באמצעות היחידות המודפסות, לא היה לי צורך

 2 2 2 נגן תקליטורים/ אין לי מחשב

 8 7 15 ללא הצלחה, ניסיתי להשתמש

 12 12 9 נהאני מתכוון להאזין ליחידות הקוליות לקראת הבחי

 16 16 15 אחר

 15%-כ. צורך כסיבה שכיחה פחות מאשר סטודנטים רגיליםההעדר את סטודנטים בעלי לקויות למידה ציינו 

משיבים . בלבד מקרב משיבים רגילים 7%לעומת , הלמידה ניסו להשתמש ללא הצלחה לקויימהמשיבים 

משיבים שציינו אחר פרטו בעיקר  .ביחידות הקוליות כסיבה לאי שימוש עדר אמצעים טכנולוגייםיהבודדים ציינו 

קצב , מונוטוניות -הראשונה היא הקריינות . לגבי חסרונות השימוש ביחידות הקוליותשכבר הוזכרו  שתי סיבות

יה היא שהקריינות אינה אפקטיבית עבורם כיוון יהסיבה השנ; (משיבים 25י "צוין ע)קול שאינו נעים , איטי

בעלי משיבים  17י "סיבה זו צוינה ע. לקלוט וללמוד משמיעה, להתרכז עליהםקשה הם מלקות הלמידה שלש

 . מסך לקויי הלמידה שהשיבו לשאלון 22%למידה המהווים לקויות 
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 אופן השימוש ביחידות הקוליות  3.1.4

 באמצעות היחידות הקוליות הלמידה

, ולית במקביל לקריאה מהיחידה המודפסתליחידה הקאופן הלמידה השכיח בקרב כלל המשיבים הוא האזנה 

מהמשיבים  14%רק . (7לוח ) אלא תוספת, כלומר השימוש ביחידה הקולית לא היווה תחליף לחומר המודפס

הלמידה האזינו  לקויימהמשיבים  21%. האזינו ליחידות הקוליות בלבד( הלמידה לקויימקרב המשיבים  12%)

כי בעלי לקויות  7עוד עולה מלוח . עשו שימוש בתוכן הענייניםמהם  27%-ו, האזנה חוזרת לתתי הפרקים

כלומר עבורם . לחזור ולהאזין ליחידות הלימוד הקוליות, בתדירות רבה יותר ממשיבים רגילים, למידה נוהגים

 . לחזרה על החומר הנלמדהיחידות הקוליות משמשות אמצעי 

  10םבאחוזי, אופן הלמידה באמצעות היחידות הקוליות: 7לוח 

 n=397 -כולם  n=363 -רגילים  n=34 -למידה  לקויי 

 32 33 29 הקוליתהאזנה רציפה ליחידת הלימוד 

 7 6 21 חזרה לתחילתו והאזנה חוזרת, פרק-בסיום ההאזנה לכל תת 

 22 22 27 תוך שימוש בתוכן העניינים, בחירת הנושאים להאזנה חוזרת

 14 14 12 האזנה ליחידות הקוליות בלבד

 46 46 53 האזנה ליחידה הקולית במקביל לקריאה מהיחידה המודפסת

 26 27 18 או להיפך -האזנה ולאחריה קריאה מהיחידה המודפסת 

 

כלומר הם , (8לוח )זמן פנוי מכלל המשיבים ציינו כי הם נוהגים להאזין ליחידות הקוליות לצורך ניצול  46%

לא נמצא הבדל מובהק בין משיבים בעלי  .וע פעולה אחרתמאזינים ליחידת הלימוד הקולית במקביל לביצ

05.0,76.2 לקויות למידה למשיבים שאינם בעלי לקויות  p .מאזינים ליחידה הקולית  מרבית המשיבים

חלק מהמשיבים ציינו כי הם נוהגים להאזין ליחידות . או בזמן נהיגה( רכבת, אוטובוס, ברכב)בזמן נסיעה 

משיבים שציינו כי אינם נוהגים להאזין ליחידות . פעילויות ספורט ועוד, ן ביצוע עבודות הביתהקוליות בזמ

, בהיתקלות בקשיים טכנולוגיים, הקוליות לצורך ניצול זמן פנוי נמקו זאת בעיקר בהיעדר אמצעים טכנולוגיים

 .  ויבכך שהאזנה במקביל לפעילות אחרת מפריעה לרמת הריכוז שלהם וכן בהיעדר זמן פנ

  באחוזים לפי סטטוס המשיב, האזנה ליחידות הקוליות לצורך ניצול זמן פנוי: 8לוח 

 לא כן 

 40 60 (n=35)בעלי לקויות למידה 

 46 54 (n=371)רגילים 

 46 54 (n=406)כולם 

 

, מטלה בהכנת (.9לוח )עיתוי האזנה ליחידות הלימוד הקוליות הוא לרוב לתרגול נוסף או בזמן לימוד לבחינה 

מקרב המשיבים בעלי  31%לעומת , מהמשיבים שאינם לקויי למידה עושים שימוש ביחידות הקוליות 25%
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מאזינים ליחידות הלימוד הם מהמשיבים ציינו כי  24%רק . משיבים בעלי לקויות למידה. לקויות הלמידה

מהמשיבים  56%, תלעומת זא. הכנת המטלהזמן האזינו ליחידת הלימוד ב 26%-לקראת מפגש הנחיה ו

לפני מפגש ת והמודפסציינו כי הם נוהגים לקרוא את יחידות הלימוד ( למידה לקוייבקרב משיבים  58%)

  .ההנחיה

 (ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת)באחוזים , עיתוי השימוש ביחידות הלימוד הקוליות: 9לוח 

 11האוכלוסיה

 השימוש ביחידה הקולית עיתוי

 למידה לקויי

n=35 

 גיליםר

n=365 

 כולם

n=400 

 24 24 23 לקראת מפגש הנחיה

 26 25 31 בהכנת מטלה

 42 41 54 לצורך תרגול נוסף

 37 37 43 בזמן לימוד לבחינה

 15 15 20 אחר

 המודפסתאחוז המשיבים שציינו כי קוראים את יחידת הלימוד 
 לפני המפגש

58 56 56 

 גירסה להאזנה

נהגו להאזין ליחידות הלימוד הקוליות הם מ 51%. המועדפת להאזנההמשיבים חלוקים לגבי הגירסה 

  .MP3השתמשו בגירסה להורדה לנגן  49%-ו באמצעות האינטרנט

 MP3או שאין ברשותם נגן ( 23%) זהו האמצעי הנוח להםמשיבים שהאזינו באמצעות האינטרנט ציינו כי 

בגלל הגמישות בזמן ובמקום והניידות של  היא בעיקר MP3האזנה ליחידה הקולית באמצעות נגן (. 19%)

הלמידה התפלגו באופן דומה לכלל  לקוייאוכלוסיית המשיבים  (.26%)או בגלל הנוחות ( 37%) אמצעי הלימוד

 . אוכלוסיית המשיבים

 מבנה היחידה הקולית

צורך מהם בשל העדר  25%. שבו מפורטות רצועות השמע word-לא נעזרו בקובץ ה( 74%)מרבית המשיבים 

או שהאזינו ברצף ליחידת הלימוד הקולית ולא  ,או שלמדו עם הספר בו מפורטים נושאי היחידה ,באופן כללי

בקרב משיבים בעלי . אחוז דומה ציין כי לא נעזר בקובץ זה משום שלא ידע עליו. נזקקו לפירוט רצועות השמע

( 81%)ות רצועות השמע גבוה יותר שבו מפורט word-אחוז המשיבים שלא נעזרו בקובץ ה, לקויות למידה

  .ומחציתם משום שלא ידעו עליו

גם נוח להם : משיבים שנעזרו בקובץ המפרט את רצועות השמע ציינו כי קובץ זה עוזר להם לארגן את הלמידה

  .לעקוב אחר התקדמות האזנה וגם לזכור היכן הפסיקו ומהיכן להמשיך

 .י פרקים נוחהציינו כי החלוקה לתת( 77%)מרבית המשיבים 
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 והיחידה המודפסת היחידה הקולית

הסטודנטים באיזה אופן הלימוד באמצעות היחידה הקולית שונה מהלימוד באמצעות היחידה  אתכאשר שאלנו 

אין צורך להיות . מהמשיבים כי היחידה הקולית מאפשרת גמישות במקום ובזמן הלמידה 15%ענו , המודפסת

 10%סבורים , בנוסף(. ספורט ועוד, נהיגה)עשות פעולות שונות במקביל בבית או בכיתת לימוד וניתן ל

שונה מזו המושגת תוך לימוד הקולית מהמשיבים כי מידת הריכוז המושגת תוך לימוד באמצעות היחידה 

חלקם  ,הם חלוקים בדעה לגבי אמצעי הלימוד שבו ניתן להתרכז יותר, אולם. באמצעות היחידה המודפסת

צעות היחידה המודפסת מרוכזים יותר ואחרים סבורים שבזמן לימוד באמצעות היחידות סבורים כי באמ

משיבים אחרים סבורים כי יש הבדל בין היחידה המודפסת לבין היחידה  .הקוליות מידת הריכוז רבה יותר

 משיבים שאינם)אחרים ; פחות מהיחידה המודפסת/ חלקם טענו כי היחידה הקולית מפורטת יותר. הקולית

 . ציינו כי במהלך האזנה ליחידות הלימוד הם מרגישים את חוסר האפשרות לצפות בתמונות( לקויי למידהבעלי 

ציינו כי ( 78%)מרבית המשיבים . (1תרשים ) או סיכומים במהלך הלימוד/כתיבת הערות ובשוני נוסף הוא 

מושגים וכל , משפטים חשובים( במרקר)לימוד באמצעות היחידות המודפסות הם מסמנים ומדגישים הבמהלך 

 . כמו כן הם מסכמים לעצמם את עיקרי הנושאים ביחידת הלימוד. הערה הנראית להם חשובה

05.0,5.62נמצא קשר בין קיומה של לקות למידה לבין כתיבת הערות במהלך הלמידה   p . כמעט כל

באמצעות  לימודמנים משפטים במהלך מס/ ציינו כי הם כותבים הערות( 94%)הלמידה  לקוייהמשיבים 

ולימוד באמצעות קריאה בלבד  ,משיבים שלא עושים זאת ציינו לרוב כי אין להם צורך. היחידה המודפסת

 . מיחידת הלימוד נוח להם ומספיק לצורך קליטת החומר וזכירתו

 12באחוזים, לפי סטטוס המשיב, יחידות קוליות ומודפסות, כתיבת הערות במהלך הלימוד: 1תרשים 

21%
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שלמדו רק ( בממוצע, 77%)מרבית המשיבים . מגמה זו מתהפכת, בלימוד באמצעות היחידות הקוליות בלבד

במהלך האזנה , או לסמן משפטים/ לכתוב הערות וכלל באמצעות היחידות הקוליות ציינו כי הם אינם נוהגים 

או / הלמידה ציינו כי הם נוהגים לכתוב הערות ו לקוייהמשיבים מ( 44%)פחות ממחצית . לחומר הלימוד

גם (. הנוהגים כך במהלך קריאת היחידה המודפסת 94%לעומת )סיכומים במהלך ההאזנה ליחידת הלימוד 

בשאלה זו נמצא קשר בין קיומה של לקות למידה לבין כתיבת הערות במהלך האזנה ליחידות הלימוד 

05.0,8.52  p  

 המשתמשים ציפיות 3.1.5

  :המשתמשים ביחידות הלימוד הקוליות הןכלל ציפיות 

  בעיקר , פעילויות אחרותביצוע אפשרות האזנה ליחידות הלימוד תוך כדי  -הלמידה  בסיטואציותגמישות

בעיקר משום שלא , סברו כי ציפיותיהם לא התממשוהמשיבים שציינו ציפייה זו  49-כשליש מ. בשעת נהיגה

 .לקויי למידההם משיבים מן הכרבע  .צליחו להאזין ליחידת הלימוד במקביל לפעילות אחרתה

  משיבים ציפו שהיחידות הקוליות יהוו אמצעי לשינון וחזרה על החומר 76 –אמצעי לסיוע בלמידה .

 זכירתו, בסיוע לקליטה טובה יותר את חומר הלימוד, ציפיותיהם התמקדו בשאיפה להקלה בלימוד החומר

 . ציפיותיהם של כשני שלישים מהמשיבים שציינו ציפיות אלו התממשו.  והבנתו

  של חומר והבהרות ( כולל דוגמאות)משיבים ציפו כי היחידות הקוליות יכללו הסברים  34 –ודגשים הסברים

ן משיבים אלו התאכזבו לגלות שהיחידות הקוליות הרובם של . נושאים קשים וחשוביםתוך מיקוד ב, הלימוד

 . ולכן ציינו שציפיותיהם לא התממשו הרגילות  הלימוד למעשה הקראה של יחידות

 או לימוד חלק מהמשיבים סברו כי היחידות הקוליות הן למעשה שיעור מוקלט של חומר ה -וסיכום  הרצאה

  .ולא הקראה של יחידות הלימודתמצית נושאי הלימוד / סיכום

 

לא נמצא הבדל בעניין זה בין . ידות הלימוד הקוליות התממשומהמשיבים ציינו כי ציפיותיהם מיח 57%

נמצא קשר בין מימוש הציפיות לבין הקורס , עם זאת. סטודנטים בעלי לקויות למידה לסטודנטים רגילים

05.0,77.282  p . דיווחו על מימוש ציפיות לעומת אי מימוש ' מבוא לפסיכולוגיה'מרבית המשיבים מהקורס

יתכן שהבדל זה נובע  .'פסיכולוגיה קוגניטיבית'ו' תקשורת המונים'בקרב רוב המשיבים מהקורסים ציפיות 

 .מהאופן שבו מרכז ההוראה הדריך והסביר לגבי אופיין של היחידות הקוליות

. המרכזית של משיבים בעלי לקויות למידה היא שהיחידות הקוליות יאפשרו האזנה ליחידות הלימוד ההציפיי

 .לכל אלו שציינו אותה, כמובן, זו התממשהציפייה 

 

 סביבת הלמידה 3.2

 נוחות השימוש 3.2.1

יחידות הקוליות הוערכה בממוצע כגבוהה במידת נוחות השימוש  2.1;9.3  x .71%  מהמשיבים ציינו כי

מידה שציינו מידה אחוז המשיבים בעלי לקויות ל. היחידות הקוליות נוחות לשימוש במידה רבה או רבה מאוד

הנוחות של המעבר בין רצועות השמע  מידת(. 63%)רבה או רבה מאוד של נוחות שימוש היה נמוך יותר 

כגבוהה , הוערכה בממוצע 0.1;9.3  x .76%  מידה רבה או רבה מאוד של נוחות מעבר מהמשיבים ציינו
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אחוז המשיבים בעלי לקויות למידה שציינו מידה רבה או רבה מאוד של נוחות שימוש היה  .בין רצועות השמע

 .2בתרשים כפי שניתן לראות , (66%)נמוך יותר 

 13באחוזים, לפי סטטוס, מידת הנוחות של השימוש ושל המעבר בין רצועות השמע: 2 תרשים
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ענו , דעתם על יחידות הלימוד הקוליות מבחינת ידידותיות ונוחות למשתמששאלנו את הסטודנטים מה  כאשר

אותן , הסיבות העיקריות. (10לוח ) ידותיות למשתמשמהמשיבים כי היחידות הקוליות נוחות לשימוש ויד 76%

עוצמת קול או /וליות הן קריינות לא ברורה ולחוסר הנוחות בשימוש ביחידות הלימוד הק, פירטו המשיבים

 .דפוס התשובות בין סטודנטים לקויי למידה לסטודנטים רגילים דומה .(14%)או מונוטונית מדי /שה מדי וחל

 14באחוזים, לפי סטטוס, הערכת מידת הבהירות של ההסבר: 11לוח 

באיזו מידה ההסבר לגבי 
גירסאות יחידות הלימוד היה 

 ?ברור

 מספר משיבים כלל לא/ מעטה בינונית רבה/ רבה מאוד 

 37 3 14 84 קויי למידהל

 344 4 10 86 רגילים

  

סבורים כי ההסבר לגבי ( מהמשיבים לקויי הלמידה 78%)מהמשיבים  86%, 11כפי שניתן לראות בלוח 

ברור במידה רבה או רבה מאוד ( MP3גירסת אינטרנט וגירסה להורדה לנגן )גירסאות יחידות הלימוד הקוליות 

 8.0;3.4  x. פרסום"חלקם התייחסו לצורך ב. סברו כי יש לשפר את ההסבר( 15%)משיבים  57 רק "

חלקם ציינו כי ההסבר מפורט מדי ואחרים טענו כי יש לפרט יותר את ההסבר ולהופכו , של היחידות הקוליות

 ".צעד אחר צעד"למעין מדריך 
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בעיות שבהן נתקלו מיעוט . הקוליותמרבית המשיבים ציינו גם כי לא נתקלו בבעיות כלשהן בתפעול היחידות 

מהמשיבים  90%)מהמשיבים  MP3. 95%של המשיבים היה בהורדת קבצים ובפתיחתם וכן בצריבה לנגן 

י "פנו לעיתים לחברים או לתמיכה הטכנית המוצעת ע, אלו שכן נזקקו. לא נזקקו לתמיכה טכנית( לקויי הלמידה

  .  ואחרים טענו שלא נמצא פתרון לבעייתםחלקם קיבלו מענה לפנייתם , במקרים אלו. שהם

 

 15באחוזים, לפי סטטוס, תמיכה טכניתבהסבר וההערכת צורך בשיפור : 11לוח 

 רגילים לקויי למידה 

 מספר משיבים לא כן מספר משיבים לא כן

האם לדעתך צריך לשפר את ההסבר 
 ?לגבי גירסאות יחידות הלימוד הקוליות

22 78 36 14 86 342 

תקלת בבעיות כלשהן בתפעול האם נ
 ?היחידות הקוליות

16 84 38 13 87 365 

 363 95 5 38 90 11 ?האם נזקקת לתמיכה טכנית

 

 קריינות 3.2.2

אם . וכגורם לחוסר נוחות בשימוש של היחידות הקוליות איכות הקריינות של היחידות הקוליות צוינה כחיסרון

מהמשיבים סברו  72%-הרי ש, באיזו מידה הקריינות ברורה, באופן ישירכאשר שאלנו את הסטודנטים , זאת

לא נמצא הבדל משמעותי בין משיבים רגילים למשיבים . כי הקריינות היתה ברורה במידה רבה או רבה מאוד

מידת הבהירות של הקריינות נתפשת בממוצע כגבוהה . בעלי לקויות למידה 0.1;9.3  x. 

כ "מהמשיבים הרגילים כי קצב הקריינות היה בד 71%ענו , (12לוח ) הקריינות בתשובה לשאלה לגבי קצב

למידה  לקויימשיבים  שלאחוז גבוה יותר . הלמידה לקויישסברו כך מקרב המשיבים  62%לעומת , מתאים

  (.בקרב משיבים רגילים 11%לעומת  18%)סברו כי קצב הקריינות היה מהיר 

 

 16באחוזים, רך כללבד, קצב הקריינות היה: 12לוח 

 איטי מדי מתאים מהיר מדי 

 18 62 21 (n=34)בעלי לקויות למידה 

 11 71 18 (n=358)רגילים 

 11 70 19 (n=392)כולם 
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 הלמידה תפוקות 3.3

 ות בלמידההיחידות הקוליות כמסייע. 3.3.1

. מהמשיבים הרגיליםלעומת כשליש , הלמידה ציינו כי הם נתקלים בקשיים בלמידה לקויימהמשיבים  81%

קושי , הפרעות קשב וריכוז: סובליםהם הלקות ממנה למידה דיווחו בעיקר על קשיים הנובעים מ לקויימשיבים 

היקף כמו , פ"משיבים שאינם לקויי למידה דיווחו על קשיים הנובעים מאופי הקורס והלמידה באו. בקריאה וכד

 . וכן קשיי ריכוז וחוסר מיומנות בארגון החומר וזכירת, החומר בקורס

בתהליך  ולמשיבים להתגבר על הקשיים בהם הם נתקל והאם יחידות הלימוד הקוליות סייע, נשאלת השאלה

סבורים כי יחידות הלימוד ( והרגיליםהלמידה  לקויי)מהמשיבים  57%מתשובות המשיבים עולה כי . הלמידה

, האזנה ליחידות הקוליות מידת הקליטה י כך שבאמצעות"ע, סייעו להם להתגבר על קשיים אלו הקוליות

משיבים שטענו כי יחידות  .יותר הוא גבוההזכירה וההבנה של החומר היא רבה יותר וההספק בלימוד החומר 

הלימוד הקוליות לא סייעו להם להתגבר על הקשיים בלמידה נמקו זאת בכך שאין הבדל בין הספר ליחידה 

שמשיבים אלו ציפו שליחידות הלימוד הקוליות יהיה ערך מוסף על נראה . הקולית ולימוד מהספר נוח יותר

 .היחידה המודפסת

 

 יחידות הלימוד הקוליות כתחליף לגורמי עזרה . 3.3.2

: למשל) הקראה של חומר הלימוד: סטודנטים במהלך לימוד הקורס משתמשיםמספר גורמי עזרה בהם  ישנם

 . עזרות באתרים ובקבוצות דיוןיוה, של סטודנטים אחרים יםוסיכומ סיכומים עצמיים, (י חבר או בן משפחה"ע

מפירוט תשובותיהם נראה שמרביתם . המשיבים ציינו כי הם נעזרים בהקראה של חומר הלימודכלל מ 70%-כ

 . לקריאה עצמית של חומר הלימוד כנראה לא הבינו את השאלה וחשבו שהכוונה היא 

 32%של חומר הלימוד עבור  קריאה/ בהקראה לעזרהף יחידות הלימוד הקוליות עשויות לשמש תחלי

אחוז . (בקרב המשיבים הרגילים 19%ועבור )הלמידה שציינו כי הם נעזרים באמצעי זה  לקויימהמשיבים 

אתרים וקבוצות , סיכומים)הסטודנטים שציין כי יחידות הלימוד עשויות לשמש תחליף לגורמי העזרה האחרים 

 .(13לוח ) מקרב שאר המשיבים 15%-הלמידה וכ לקוייבקרב משיבים  25%-ד על כהוא נמוך יותר ועומ( דיון

כלומר ניתן לומר כי משיבים בעלי לקויות למידה משתמשים בגורמי עזרה במידה רבה יותר ממשיבים שאינם 

 .בעלי לקויות למידה

 17וזיםבאח?, היחידה הקולית יכולה לשמש כתחליף לגורמי העזרה בהם משתמשיםהאם : 13לוח 

 :היחידה הקולית יכולה לשמש תחליף עבור

 סוג העזרה בה משתמשים

 רגילים למידה לקויי

 כ משיבים"סה לא כן כ משיבים"סה לא כן

 210 81 19 25 68 32 הקראה של חומר הלימוד

 102 85 15 13 77 23 סיכומים של סטודנטים אחרים

 52 83 17 8 75 25 אחר
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 תרומה ללמידה - ליות ויחידות הלימוד המודפסותיחידות הלימוד הקו  3.3.3

. מרכיבים שונים בלמידהעבור ביותר ביקשנו מהסטודנטים לבחור את אמצעי הלמידה שנראה להם הטוב 

 . 14העדפותיהם של המשיבים מופיעות בלוח 

עם  .םבין העדפותיהם של משיבים בעלי לקויות למידה למשיבים רגילימובהק לא נמצא הבדל באופן כללי 

ויתכן שמעידות על דפוסי התייחסות שונה לשני אמצעי  ניתן לתאר מספר מגמות העולות מהלוח, זאת

מרבית המשיבים שאינם לקויי למידה סבורים כי באמצעות יחידת הלימוד המודפסת הם מבינים את . הלמידה

, ה טובה יותר בחומר הלימודקולטים וזוכרים אותו וכן מרגישים מידת שליט, מרוכזים יותר, החומר טוב יותר

חלוקים יותר בשאלת  משיבים בעלי לקויות למידה, לעומת זאת. לעומת לימוד באמצעות היחידות הקוליות

להבנה טובה יותר ולמידת שליטה . הקליטה הזכירה של חומר הלימוד, העדפה כאשר מדובר במידת הריכוז

את יחידת הלימוד הקולית מעדיפים כשליש , סתבחומר הלימוד מחציתם מעדיפים את יחידת הלימוד המודפ

 . והשאר אדישים לבחירה

ה בה הם זקוקים מידאת האופי יחידת הלימוד אינו משנה ציינו כי ( לקויי למידה ורגילים)כמחצית מהמשיבים 

היחידה הקולית מהווה גורם הנאה רב יותר מזה של היחידה , עבור שתי האוכלוסיות. בלמידה לעזרה

 . המודפסת

 18באחוזים -השוואה בין היחידות הקוליות ליחידות המודפסות  -תרומה ללמידה : 14לוח 

 רגילים לקויי למידה 

באמצעות  
יחידה 
 מודפסת

באמצעות 
יחידה 
 קולית

אין 
 הבדל

n  באמצעות
יחידה 
 מודפסת

באמצעות 
יחידה 
 קולית

אין 
 הבדל

n 

אני מבין את חומר הלימוד 
 טוב יותר

50 29 21 38 59 21 20 396 

 396 14 29 57 38 16 45 40 אני מרוכז יותר

 391 14 32 54 38 13 45 42 אני קולט טוב יותר

אני זוכר את חומר הלימוד 
 טוב יותר

37 42 21 38 56 29 16 394 

אני מרגיש מידת שליטה 
 טובה יותר בחומר

47 32 21 38 61 21 18 390 

 392 20 50 30 37 11 60 30 אני נהנה יותר

 אני נזקק פחות לעזרת 

 עמיתים לקורס/ המנחה
28 19 53 36 30 19 51 386 

 

 19בינונית, שביעות הרצון של המשיבים מהיחידות הקוליות היא בממוצע 3.1;4.3  x .54%  מהמשיבים

מידת . בכללציינו שביעות רצון נמוכה או חוסר שביעות רצון  25%. ציינו מידת שביעות רצון רבה או רבה מאוד
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התרומה הנתפשת של היחידות הקוליות להבנת החומר הנלמד היא בממוצע בינונית  3.1;3.3  x 46% 

 . ציינו מידת תרומה בינונית ומטה 54%. מהמשיבים ציינו מידת תרומה רבה או רבה מאוד להבנת החומר

 בפועל הישגי הסטודנטים  3.3.4

ואלה שלא עשו שימוש ביחידות , של סטודנטים שעשו שימוש ביחידות הקוליותלצורך השוואת ההישגים בפועל 

שעשו שימוש ביחידות , בין סטודנטיםההשוואה . כל קורס בנפרדבהקוליות חושבו ציוני תקן לכל הסטודנטים 

המספר הקטן יחסית של סטודנטים לקויי למידה בכל אחד מן לקורסים בשל  נעשתה מעבר, קוליות לבין אחרים

 . התקנון בוצע בשל ההבדלים בין ממוצעי הציונים בכל אחד מן הקורסים .הקורסים בנפרד

לקוי : הסטודנט סאת קבוצת המשיבים לפי דיווח על שימוש או אי שימוש ביחידות הקוליות ולפי סטאטוחילקנו 

 .  וצותהקב 4מציג את ממוצע ציוני התקן בכל אחת מ  15לוח . קבוצות 4התקבלו ו, למידה או רגיל

 

 (מעבר לקורסים השונים) ציוני תקן של ההישגים בקורס לפי קבוצות שימוש וסטאטוסממוצע : 15 לוח

 סטאטוס המשיב 

 רגילים לקויי למידה

x  n x  n 

 שימוש ביחידות הקוליות
 260 1.0 04.- 24 83. 22.- כן

 378 98. 05. 26 1.1 02.- לא

 

בוצע ניתוח שונות לבדיקת ההבדלים ברמת ההישגים של המשיבים מהקבוצות השונות ולא נמצא הבדל 

בין סטודנטים שעשו שימוש , בהישגי הסטודנטים מעבר לקורסים השוניםמשמעותי אין הבדל , כלומר. מובהק

דות הלימוד הקוליות גם בקרב הסטודנטים לקויי הלמידה וגם ילה שלא עשו שימוש ביחד ואודות הלימיביח

 . יליםגבקרב הסטודנטים הר

. קויי למידה שעשו שימוש ביחידות הקוליות נמוך מזה של שאר הקבוצותהממוצע המתוקנן של סטודנטים ל

ע ניתוחים נוספים לאפיון לא היה באפשרותנו לבצ, עקב מספרם הנמוך של משיבים לקויי למידה, אולם

 .ולקבלת הסבר לגבי ההבדלים בהישגים( למשל במידת האינטנסיביות של השימוש ביחידות)הקבוצות 
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  דיון והמלצות. 4

 היחידות הקוליות כאמצעי להגברת הנגישות

מידה פותחו במטרה להגביר את הנגישות של סטודנטים בכלל ושל בעלי לקויות ליחידות הלימוד הקוליות 

שני היתרונות המרכזיים של היחידות הקוליות מממשים מטרה זו בכך שסטודנטים , ואכן. ללמידה, בפרט

אופציית הלימוד נגישה בגלל גמישות . ללא תלות במקום ובזמן, לתפישתם, יכולים ללמוד בצורה אפקטיבית

ינים בשימוש באמצעי זה גם עוד עולה מהממצאים כי מרבית המשיבים מעוני . השימוש של היחידות הקוליות

אקדמי בהיבט ההם חשים שהלמידה באמצעות היחידות הקוליות תורמת להם הן שמאחר , בקורסים אחרים

 (. ניצול זמן)בהיבט פונקציונלי  והן ( זכירה והבנה של החומר, קליטה)

ממנה  למידההות ונובעים מלקאישיים חלק מהקשיים הם , פ"סטודנטים נתקלים בקשיים רבים בלימודיהם באו

 פ"ומקשיים אחרים שמקורם באופי הקורס והלמידה באו הרגלי למידהומ( בעלי לקויות למידה)סובלים 

יחידות הלימוד הקוליות סייעו למרבית כ "מתוך דיווחי הסטודנטים נראה שבסה(. משיבים שאינם בעלי לקות)

מהמשיבים  40%. תיהם האקדמיותיכולואת הם שיפרו את , המשיבים להתגבר על קשיים אלה ובתפישתם

גם אם הם , כלומר. ציינו כי אין להם צורך ביחידות הקוליות מאחר והם לומדים באמצעות היחידות המודפסות

 .היחידות הקוליות לא מהוות אמצעי להתגבר על קשיים אלה, נתקלים בקשיים

 היחידות הקוליות כאמצעי למידה

מתבצעת למידה באמצעות היחידות הקוליות ת הקוליות נראה כי מתוך דיווחי הסטודנטים שהשתמשו ביחידו

נראה שיחידות הלימוד המודפסות . לרוב במקביל או בנוסף ללמידה באמצעות יחידות הלימוד המודפסות

השימוש . היינו לקראת מפגש הנחיה או בהכנת מטלה, שימשו בעיקר את הלמידה השוטפת במהלך הסמסטר

אופני שימוש אלה גם צויינו על ידי  . קר בזמן הלימוד לבחינה ולצורך תרגול נוסףהקוליות נעשה בעי ביחידות

, ליחידות הרגילות  הם אינם רואים בהן תחליף. אחת הציפיות של הסטודנטים מהיחידות הקוליותהסטודנטים  

חלק היא שיתכן שאחת הסיבות לכך  משיבים רבים ציינו כי ציפו שהיחידות  )משיבים  21 .אלא אמצעי נוסף

מהמשיבים ציינו כי היחידות הקוליות אינן מקיפות את כל חומר הלימוד ומהוות תמצות של היחידות 

 . המודפסות

בעוד שלמידה באמצעות . למידה יותר פאסיביתההוא ש, מאפיין נוסף של הלמידה באמצעות היחידות הקוליות

לפי דיווחי הרי ש, סימון משפטים ועוד, הערות ,כתיבת סיכומים: יחידות לימוד מודפסות מאופיינת באקטיביות

נשאלת השאלה . אלההפעולות היקף הפחת במידה משמעותית  האזנה ליחידות הקוליותה עתב ,הסטודנטים

האם ? מייתרת את הצורך ברישום או סיכום( או בזה אחר זה)האם משום שקריאה והאזנה במקביל ? עומד

שהסטודנטים אינם יכולים ( בנוסף להאזנה וקריאה) ות נוספות פעוללמעשה מהווים משום שרישום וסיכום 

או האם משום שסטודנטים רבים מדווחים שאת פעולת ההאזנה הם מבצעים בשעת נהיגה ? בו זמנית להכיל

 ? או במקביל לביצוע פעולות אחרות שאינן מאפשרות גם כתיבה

ות הלימוד המודפסות על פני היחידות יעדיפו סטודנטים את יחיד, נראה שאם תידרש בחירה בין השתיים

אולם אין ספק שקיימת קבוצה לא קטנה של סטודנטים שאמצעי לימוד זה משמעותי עבורם והם . הקוליות

הם מבינים את חומר הלימוד , שכן כאשר הם לומדים באמצעות היחידות הקוליות, מעדיפים ללמוד באמצעותו

, יתכן שההבנה. ייצוג יתר לסטודנטים בעלי לקויות למידה בקבוצה זו יש .ושולטים בו בצורה טובה יותר
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( לפחות פעם אחת)הזכירה והקליטה של החומר טובה יותר גם משום שהאזנה באה לאחר שהם כבר קראו 

 . כלומר מדובר במעין קריאה חוזרת של חומר הלימוד, את חומר הלימוד

 כסביבת למידההיחידות הקוליות 

אם . וח וידידותי ומספר הקשיים והבעיות הטכניות בהן נתקלו המשיבים הוא מועטהשימוש ביחידות הקוליות נ

למרות שקצב הקריינות הוערך כמתאים . הוא איכות הקריינות, בעיני המשיבים, יש גורם שראוי לשיפור

ה ואינ מעייפת, בעוצמת קול חלשה, הקריינות מונוטוניתציינו משיבים רבים כי , והקריינות הוערכה כברורה

  . אחת הסיבות לאי שימוש ביחידות הקוליותהקריינות גם צוינה כ .ברורה בהגיית מונחים מקצועיים

 היחידות הקוליות כתורמות להישגים בלמידה

של המשיבים לא נמצא הבדל מובהק ברמת ההישגים בין אלו שעשו שימוש ביחידות  םהישגיהבהשוואת 

אולם מספר המשיבים הקטן הגביל אותנו ביכולת , ם בין קורסיםיתכן שקיימים הבדלי. הקוליות לבין אלו שלא

 .  לבצע ניתוחים סטטיסטיים

 היחידות הקוליות כאמצעי להגברת הנגישות ללמידה לסטודנטים בעלי לקויות למידה

דומות , עמדותיהם של משיבים בעלי לקויות למידה לגבי מרכיבים שונים בהערכת יחידות הלימוד הקוליות

באמצעות היחידות )נראה שבעלי לקויות למידה לומדים . שיבים שאינם בעלי לקויות למידהלאלו של מ

בכך שהם רושמים יותר הערות ומסכמים את חומר , באופן שונה מסטודנטים שאינם בעלי לקויות( המודפסות

הם . אופי למידה זה משתנה כאשר הם לומדים באמצעות יחידות הלימוד הקוליות. הלימוד במהלך הלמידה

 . נוהגים להאזין האזנה חוזרת ליחידות הלימוד הקוליות יותר ממשיבים שאינם בעלי לקויות

כי היחידות הקוליות עשויות להחליף את גורמי העזרה בהם ( יותר ממשיבים רגילים)בעלי לקויות למידה ציינו 

יתן לומר שעבור אולם נ, אין מדובר במרבית המשיבים אלא בכרבע עד שליש מהם. הם משתמשים כיום

 . היחידות הקוליות מסייעות בהגברת הנגישות מאחר והן מפחיתות תלות בגורמים אחרים, משיבים אלה

 

 מגבלות המחקר

  היחידות הקוליות הוצעו לכל הסטודנטים הרשומים בקורס והבחירה לגבי שימוש ואי  -מערך המחקר

 ה לבודד את השפעת הלימוד באמצעותקש, לכן. לא נערך מערך ניסוי מבוקר. שימוש היתה בידיהם

נכונות להשתמש באמצעים : למשל, היחידות הקוליות מהשפעה של גורמים אחרים ללמידה

 .  רמת הקורסים ועוד, אינטנסיביות השימוש היחידות הקוליות, הצלחה בקורסים קודמים, טכנולוגיים

  ואחוז זה אינו בהכרח מייצג , ם נשלח השאלון ענו עליומהסטודנטים שאליה 15.5% -אחוז המשיבים

 . את אחוז הסטודנטים שעשו שימוש ביחידות הקוליות

  ( 1-2)האזינו למספר בודד של יחידות קוליות מרביתם , פ דיווחי המשיבים"ע -אינטנסיביות השימוש

כלומר יש מעט סטודנטים שחוו שימוש אינטנסיבי . עד לכמחצית ממספר יחידות הלימוד בקורס

 . ליותביחידות הקו
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  להמשך המלצות

  הערכת היחידות הקוליות נועדה בין השאר לשמש כתומך בהחלטה לגבי פיתוח עתידי של יחידות

לא בטוח שיש מידע מספק , מהנתונים העולים מדוח זה. לימוד קוליות בקורסים נוספים באוניברסיטה

, ישנה קבוצה קטנה. למעלה ממחצית המשיבים כלל לא עשו בהן שימוש. לקבלת החלטה מסוג זה

מרבית המשיבים , אולם. של משיבים שרואים ביחידות הקוליות תחליף ליחידות המודפסות, יחסית

דבר המקשה בהערכת מידת המשמעותיות של , עשו זאת באופן מינורי יחסית, שדיווחו כי השתמשו

יתכן שהיחידות . אנו מציעים להמשיך בהערכת היחידות הקוליות בקורסים אלה, לכן. היחידות עבורם

הקוליות יוטמעו בלימוד הקורס לאחר מספר סמסטרים ואז הערכת הכדאיות שבפיתוחן תהיה מדויקת 

 . יותר

 מודעות לגבי קיומם של  לכן מוצע ליצור. משיבים רבים לא ידעו כלל על קיומן של היחידות הקוליות

יצירת המודעות צריכה להיות . הבין השאר במפגשי ההנחי, יחידות הלימוד הקוליות בקורסים השונים

 .שכן משיבים רבים התאכזבו לגלות שמדובר בקבצי אודיו בלבד, תוך תיאור מדויק של אופיים

את מידת השימוש שלהם גם תיאום ציפיות של משתמשים גם מגביר את שביעות רצונם ו, להערכתנו

 .  בכלי

 מוצע לבחון דרכים לשיפור איכות  .הקריינות היא תוצאה של המרת קריינות אנלוגית לדיגיטאלית

בעיקר עבור סטודנטים בעלי לקויות למידה שחלקם העריכו , הקריינות ויכולת התאמת קצב הקריינות

 .את הקצב באיטי מדי וחלקם כמהיר מדי



 גירסה קולית דיגיטאלית של יחידות לימוד  המחלקה להערכה 

 56 

 הערכהשאלון  :1נספח 

      (#####" )שם הקורס"שאלון משוב לתלמידי הקורס 

 ,שלום רב

. פותחה גירסה קולית של יחידות הלימוד המאפשרת להאזין לקריינות של היחידות, מדתשבו ל(" שם הקורס")בקורס 

ממצאי השאלון ישמשו . בשאלון זה אנו מעוניינים לדעת מה דעתך על היחידות הקולית ועל האופן שבו למדת את הקורס

אין למילוי השאלון השלכות על . ויסייעו בפיתוח גירסאות קוליות ליחידות בקורסים נוספים, לצורכי הערכה ומשוב בלבד

 .פ"או בקורסים אחרים באו/הישגיך בקורס זה ו

 . י על השאלון להלן/י מספר דקות ותשיב/נודה לך אם תקדיש

 .ומיועד לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד, השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 ,תודה על ההיענות ושיתוף הפעולה

 המחלקה להערכה 

   3עבור לשאלה  -כן  .  2 לא.      1  ?שת ביחידות הלימוד הקוליותהאם השתמ .1

    

       (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? מדוע לא השתמשת ביחידות הלימוד הקוליות .2
  

  (1)לא ידעתי שקיימות יחידות לימוד קוליות  (2)לא היה לי זמן ללמוד על השימוש ביחידות הקוליות 

 (3)באמצעות היחידות המודפסות למדתי , לא היה לי צורך  (4)נגן תקליטורים / אין לי מחשב  

 (5)ללא הצלחה , ניסיתי להשתמש   (6)אני מתכוון להאזין ליחידות הקוליות לקראת הבחינה 

 (7)______________________________: אחר  

 מסיים את השאלון, 1לשאלה " לא" האם ענ

       (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? ותכיצד נודע לך על יחידות הלימוד הקולי .3
  

  (1)קראתי על כך בלוח המודעות באתר הבית של הקורס  (2)מהמנחה במפגש הנחיה 

  (3)מסטודנטים אחרים הלומדים את הקורס   (4)ממכתב שקיבלתי בדואר 

  (5)ממייל שקיבלתי לדואר האלקטרוני   (6)ראיתי את הקישור בדף הבית של הקורס 

 (7)_________________________ _____: אחר  

 ? מה היו ציפיותיך מיחידות הלימוד הקוליות .4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

          לא. 2  כן. 1?     האם ציפיות אלו התממשו .5

  

 יחידות הלימוד הקוליות ויחידות הלימוד המודפסות

י "בחר את אמצעי הלמידה שנראה לך הטוב ביותר עפ, בהשוואה בין יחידות הלימוד המודפסות ויחידות הלימוד הקוליות
  :גדים הבאיםההי

 
 יחידה מודפסת

(1) 

 יחידה קולית

(2) 

 אין הבדל

(3) 
 

     אני מבין את חומר הלימוד טוב יותר .6

     אני מרוכז יותר .7
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 יחידה מודפסת

(1) 

 יחידה קולית

(2) 

 אין הבדל

(3) 
 

     אני קולט טוב יותר .8

     אני זוכר את חומר הלימוד טוב יותר .9

     אני מרגיש מידת שליטה טובה יותר בחומר .10

     אני נהנה יותר .11

     עמיתים לקורס/ אני נזקק פחות לעזרת המנחה .12

     (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? כיצד למדת את יחידות הלימוד בגירסה הקולית .13

  (1)הקוליתהאזנה רציפה ליחידת הלימוד   (2)חזרה לתחילתו והאזנה חוזרת , פרק-בסיום ההאזנה לכל תת 

 תוך שימוש, בחירת הנושאים להאזנה חוזרת 
 (3)בתוכן העניינים 

  (4)האזנה ליחידותה קוליות בלבד 

  האזנה ליחידה הקולית במקביל לקריאה מהיחידה
 (5)המודפסת 

  (6)או להיפך  -האזנה ולאחריה קריאה מהיחידה המודפסת 

 ? באיזה אופן שונה הלימוד באמצעות היחידה הקולית מהלימוד באמצעות היחידה המודפסת .14

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ? (לצמצם או לרווח)ך לשנות את החלוקה לתתי פרקים האם לדעתך צרי? פרקים נוחה-האם החלוקה לתתי .15

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

    ?במהלך לימוד יחידות לימוד מודפסות. 'לסמן משפטים וכו, האם אתה נוהג לכתוב הערות .16
  

 ?____________________________________________________________________ איזה סוג של הערות -כן . 1

 _________________________________________? ____________________________________מדוע -לא . 2

   לא . 2 כן. 1?    או סיכומים/ האם כתבת הערות ו, באמצעות היחידה הקולית רקאם למדת  .17
  

 הלימוד באמצעות יחידות הלימוד הקוליות

               ?לכמה יחידות קוליות האזנת. א18

 לכל יחידות הלימוד שנלמדו. 4 למרבית יחידות הלימוד  . 3ת הלימוד  לכמחצית מיחידו. 2  (1-2)ליחידות לימוד בודדות . 1

     

  כלל לא מעטה בינונית רבה רבה מאוד ,באיזו מידה

  1 2 3 4 5 ?אתה שבע רצון מלימוד בעזרת היחידה הקולית .18

  1 2 3 4 5 ?האזנה ליחידה הקולית תרמה להבנת החומר הנלמד .19

  1 2 3 4 5 ?היחידה הקולית נוחה לשימוש .20

      ( ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? מתי עשית שימוש בגירסה הקולית של יחידות הלימוד .21

 לקראת מפגש ההנחיה.   1

 בהכנת המטלה.   2

 לצורך תרגול נוסף.    3

 בזמן לימוד לבחינה.     4

 ____________________________: אחר.    5
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     ?(בעת נסיעה, למשל)צורך ניצול זמן פנוי האם נהגת להאזין ליחידת הלימוד הקולית ל .22

 ? ________________________________________________________________________ כיצד -כן . 1

 ? _______________________________________________________________________מדוע -לא . 2

      ? (בשתי הגירסאות נא ציין זאת אם עשית שימוש)באיזו גירסה קולית השתמשת  .23

  MP3גירסה להורדה לנגן .   2 גירסה להאזנה דרך האינטרנט  .   1

 ?מדוע בחרת בגירסה זו

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        ? שבו מפורטות רצועות השמע word-האם נעזרת בקובץ ה .24

 ?______________________________________________________________________________ כיצד -כן . 1

 _? ____________________________________________________________________________מדוע -לא . 2

 קריינות

       איטי מדי  . 3מתאים         .    2מהיר מדי          .   1    :  בדרך כלל , קצב הקריינות היה .25

  כלל לא מעטה בינונית רבה רבה מאוד ,באיזו מידה

  1 2 3 4 5 ?הקריינות היתה ברורה .26

  1 2 3 4 5 ? מעבר בין רצועות השמע היה נוח .27

 כללי

 ?לית מבחינת ידידותיות ונוחות למשתמשמה דעתך על היחידה הקו .28

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

         31עבור לשאלה   -לא .   2  כן  .   1  ?האם אתה נתקל בקשיים בלמידה .29

 אילו, אם כן? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

       ? האם יחידות הלימוד הקוליות סייעו לך להתגבר על קשיים אלו .30

 ? ______________________________________________________________________________ כיצד -כן . 1

 ? _____________________________________________________________________________מדוע -לא . 2

 לא נכחתי במפגשי הנחיה . 3       לא. 2כן          . 1?        האם אתה נוהג לקרוא את יחידות הלימוד לפני המפגש .31

       ?    ודהאם בדרך כלל אתה נעזר  בגורמים הבאים בלימוד יחידות הלימ

      לא. 2כן          . 1  הקראה של חומר הלימוד   .32

      לא . 2כן          . 1 סיכומים של סטודנטים אחרים .33

   לא . 2כן          . 1  ______________: אחר .34

  לא. 2  כן. 1?     בהם אתה משתמשהאם היחידה הקולית יכולה לשמש כתחליף לגורמי העזרה  .35
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 : וענא פרט מד

 _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 ? ונות של השימוש ביחידות הלימוד הקוליותמהם היתר .36

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 ?מהם החסרונות של השימוש ביחידות הלימוד הקוליות .37

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 שינויים שכדאי להכניס ביחידות הלימוד הקוליות/ רעיונות לשיפורים .38

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ?מדוע? האם תרצה להשתמש ביחידות לימוד קוליות גם בקורסים אחרים .39

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 הסבר ותמיכה 

 ? באיזו מידה ההסבר לגבי גירסאות יחידות הלימוד הקוליות היה ברור .40

  כלל לא מעטה בינונית רבה רבה מאוד

5 4 3 2 1  

  ?האם לדעתך צריך לשפר את ההסבר .41

 ? ____________________________________________________________________ במה -כן . 1

 לא . 2

   ?('פתיחת קובץ וכד/ הורדת קובץ)האם נתקלת בבעיות כלשהן בתפעול היחידות הקוליות  .42
  

 ____________________________________ ? ________________________________איזה -כן . 1

 לא . 2

      לא.      2     כן  .      1  ?האם נזקקת לתמיכה טכנית  .43

  ?מה היתה הבעיה והאם התמיכה פתרה אותה, אם כן

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 !תודה על ההיענות ושיתוף הפעולה



 גירסה קולית דיגיטאלית של יחידות לימוד  המחלקה להערכה 

 60 

 

  :2נספח 

 ולפי אחוז לקויי למידה אוכלוסיית הערכה בפילוח לפי קורס: 1לוח 

מספר סטודנטים  הרשמות' מס קורס סמסטר
 בעלי לקויות למידה

הסטודנטים לקויי  %
 למידה בקורס

 2006א
 5.4 81 1507 מבוא לפסיכולוגיה - 10136

 4.7 32 682 תקשורת המונים - 10408

 2006ב

 5.2 52 1007 פסיכולוגיה חברתית - 10104

 4.5 59 1304 מבוא לפסיכולוגיה - 10136

 3.4 16 477 ל"מושגי יסוד ביחב - 10205

 6.6 29 439 פסיכולוגיה קוגניטיבית - 10264

 5.0 39 778 םתקשורת המוני - 10408

 5.0 308 6194  כ"סה

 

 


