רווחתם הנפשית של סטודנטים עם לקות למידה והפרעת קשב
וריכוז בלמידה מקוונת בצל הקורונה
תקציר
במחקר זה נבחנו השלכות הלמידה המקוונת על היבטים רגשיים של סטודנטים עם
לקות למידה (ל"ל) ו/או הפרעת קשב וריכוז (הק"ר) .המחקר נערך בקיץ  2020וכלל
 237סטודנטים .נמצא כי סטודנטים עם ל"ל  /הק"ר חווים רמות לחץ ,חרדה ודיכאון
הגבוהים משמעותית ביחס לסטודנטים ללא ל"ל  /הק"ר ,לצד רווחה נפשית הנמוכה
משמעותית ביחס לסטודנטים ללא ל"ל  /הק"ר .מאידך ,באם הסטודנטים התנסו
בלמידה מקוונת בטרם משבר הקורונה ,לא נמצא הבדל משמעותי ברמת הלחץ של
סטודנטים עם ל"ל  /הק"ר לעומת סטודנטים ללא ל"ל  /הק"ר .אנו מניחים שהתנסות
מוקדמת מאפשרת הסתגלות ורכישת כלים ללמידה מקוונת אשר תורמים להפחתת
תחושות לחץ ולביסוס תחושת ביטחון וחווית שליטה .לפיכך על המוסדות
האקדמיים להיערך בצורה מותאמת לכלל הסטודנטים ולסטודנטים עם ל"ל ו/או
הק"ר בפרט.

מילות מפתח :קורונה ,למידה מקוונת ,לקויות למידה ,הפרעות קשב וריכוז ,רווחה נפשית.

מבוא
במחקרם של כאו ועמיתיו ( )Cao et al., 2020שנערך בקרב סטודנטים בתקופת הקורונה נמצא כי
סטודנטים דיווחו על חרדה ברמות שונות ואילו סון ועמיתיו ( (Son et al., 2020מצאו כי 71%
מהסטודנטים חוו עלייה ברמות הלחץ והחרדה הנובעים מפחד או דאגה לבריאותם שלהם ושל יקיריהם
בעקבות המגפה ,קשיים בריכוז ,הפרעות בדפוסי שינה ,ירידה באינטראקציות חברתיות בשל ריחוק
חברתי ודאגה הולכת וגוברת לביצועים האקדמיים .בתוך הדאגה לתפקוד האקדמי ,האתגר הגדול
ביותר שצוין בקרב הסטודנטים היה המעבר ללמידה מקוונת .בפן המקומי  -סקר של גיאוקרטוגרפיה
עבור קרן רוטשילד בישראל ,ביוני  ,2020העלה ש 20%-מהסטודנטים בישראל הפסיקו את הלימודים
או שקלו לעשות זאת.
תרומתו של המחקר הנוכחי בכך שהוא מתמקד לראשונה בחקר פלח מובחן של סטודנטים בתקופת
הקורונה .במחקר זה בחנו האם ובאילו תנאים קיימים הבדלים ברווחה הנפשית של סטודנטים עם לקות
למידה (ל"ל) ו/או הפרעות קשב וריכוז (הק"ר) ביחס לסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,בתקופה של
למידה מקוונת בצל הקורונה.

סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז
ל"ל והק"ר הינן שתי לקויות המתערבות ומקשות על הלוקים בהם במהלך התפתחותם בתחומי חיים
שונים .מדובר בהפרעות שבבסיסן יש דיספונקציה-נוירולוגית מרכזית ,הנוגעת לכמה אזורים במוח
וגורמת לשינויים תפקודיים וביוכימיים (פלוטניק .)2008 ,כ 25-עד  50אחוז מהילדים עם ל"ל דווחו
כמתמודדים גם עם הק"ר ( .)Barkley, 1994; Mangina & Beuzeron-Mangina, 2009לפי מאיס
ועמיתיו ) (Mayes et al., 2000ישנה שכיחות גבוהה (קומורבידיות) של כ 70%-של ל"ל והק"ר .על אף
שהק"ר אינה נכללת בהגדרה של ל"ל ,לעתים קרובות היא נלווית אליה ואף יכולה להחמיר אותה .מתוך
ממצאים של מטה אנליזה מקיפה בקרב תלמידים עם ל"ל בהשוואה לתלמידים שאינם עם ל"ל ,רמות
החרדה היו גבוהות באופן מובהק בקרב הקבוצה הראשונה (.)Nelson & Harwood, 2010
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גם בקרב סטודנטים עם לקויות (ביניהן גם ל"ל והק"ר) נמצא כי ישנה הסתגלות פחות טובה ללימודים
גבוהים ורווחתם הנפשית נמוכה יותר מאשר סטודנטים ללא לקויות אלו ) .)Lipka, et al., 2020הם
חווים קשיים רגשיים וחברתיים כמו הערכה עצמית נמוכה ,קשיים אקדמיים כדוגמת כתיבת נקודות
מרכזיות ,התכוננות למבחנים ,הבנת הנשמע ,ומיומנויות קריאה וכתיבה (ראו לדוגמה & Heiman
& Kariv, 2004; Heiman & Precel, 2003; Skinner & Lindstrom, 2003; Vogel, Fresko,
 ,)Wertheim, 2007קשיים בכתיבה אקדמית כמו כתיבה איטית ,מציאת המילה הנכונה ,ניסוח
משפטים וכתיבה טכנית ( ,)Dahan, Hadas-Lidor, & Meltzer, 2010קשיים במהירות קריאה
ופענוח ,מהירות עיבוד ,תהליכי עיבוד סמנטי וזיכרון עבודה (.)Stothers & Klein, 2010
במחקר בו סטודנטים עם הק"ר התבקשו לדרג את הגורמים המפריעים ביותר לתפקודם הלימודי ,הם
ציינו במקום הראשון את הקשיים בניהול זמן ,ואחר כך את הקושי בריכוז ,מוטיבציה נמוכה ,חרדה
וקשיים במיומנויות עריכת מבחן ובאסטרטגיות לימודיות ( .(Proctor & Prevatt, 2009מחקרים נוספים
הדגישו את הצורך לסייע לסטודנטים עם הק"ר לרכוש מיומנויות של בחירה ,החלטה ,ניהול זמן,
אסטרטגיות למידה יצירתיות ופתרון בעיות ) .(Heiman & Parcel, 2003לחלק מן הסטודנטים עם ל"ל
ישנו קושי בעמידה בזמנים ובעיה מתמשכת בחישובים מתמטיים ( Callens, Tops, & Brysbaert,
 )2012ושטף סמנטי (.)Hall, McGregor, & Oleson, 2017
למרות מדיניות מתקנת ,סטודנטים עם ל"ל הינם בעלי שיעור הרשמה וסיום לימודים נמוכים יותר מאלו
שאינם עם ל"ל ) .(Lightfoot, Janemi, & Rudman, 2018במחקרם של שריד מלצר ורווה ( Sarid,
 )Meltzer & Raveh, 2020נמצא כי תמיכה אקדמית (המותאמת לצרכיו וקשייו האישיים של כל
סטודנט) ,עשויה להיות יעילה ולעזור לסטודנטים עם ל"ל לצמצם או לטשטש את הפער בינם לבין
סטודנטים שאינם עם ל"ל ולהשיג תואר אקדמי .מנדלבליט ( )2020טוענת כי סטודנטים עם ל"ל אינם
מצוידים בכלים המאפשרים להם להתמודד עם חומרי הלמידה באופן עצמאי וזה בא לידי ביטוי במספר
מיומנויות בסיסיות כדוגמת :גיוס משאבי קשב ,קריאה עצמית והתמדה בקריאה ,הבנה ברבדים
השונים ,כתיבה ,ניהול עצמי בלמידה ,התמודדות עם עומס ולחץ לימודי.
לאור האמור לעיל ,איחדנו לקבוצה אחת סטודנטים בעלי ל"ל ו/או הק"ר כדי להשוותם עם סטודנטים
ללא ל"ל ו/או הק"ר .לאור סקירת הספרות הנחנו כי סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר עשויים להתקשות יותר
בלמידה מקוונת ולחוות מצוקה רגשית ,יותר מסטודנטים שאינם בעלי ל"ל והק"ר .ההשערה הראשונה
הינה כי סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר ידווחו על רמות גבוהות יותר של לחץ ,חרדה ודכאון ורמות נמוכות
יותר של רווחה נפשית ביחס לסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,בתקופה של למידה מקוונת בצל הקורונה.
בנוסף ,מחקרים קודמים הראו כי סטודנטים אשר התנסו בלמידה מקוונת חוו למידה זו כיעילה וקלה
יותר ביחס ללמידה בקמפוס ( .)Abdullah & Ward, 2016; Rizun & Strzelecki, 2020לפיכך ,בחנו
מהי תרומתה של התנסות מוקדמת בלמידה מקוונת לרווחתם הנפשית של הסטודנטים .הנחנו כי ניסיון
קודם מאפשר היכרות מוקדמת עם למידה מסוג זה ,רכישת כלים לתהליכי למידה יעילים ומשמעותיים
יותר בהתאם לצרכים וללקות של הסטודנט והגברת תחושת ביטחון ושליטה לצד צמצום תחושות הלחץ
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והמצוקה .בהמשך לכך ההשערה השנייה הינה כי התנסות בלמידה מקוונת תפחית את ההבדלים
ברמות הלחץ ,החרדה והדיכאון של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר ביחס לסטודנטים ללא לקויות אלו.
להבדיל( ,השערה שלישית) נשער כי יימצאו הבדלים ברמות הלחץ של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר
לעומת אלו של סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,כאשר התנסות קודמת זו חסרה.

מתודולוגיה
משתתפים
 237סטודנטים הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות ,מתוכם  188נשים ו 49-גברים .הגיל הממוצע הינו
( 29.7ס.ת 58 .)8.47 .סטודנטים עם ל"ל ו 54-סטודנטים עם הק"ר ,מתוכם  43במשותף (גם ל"ל וגם
הק"ר).
כלי המחקר
שאלון סטודנטים
חלק ראשון כלל משתנים דמוגרפיים ,ניסיון קודם בלמידה מקוונת וכן האם מאובחנים עם ל"ל או עם
הק"ר .החלק השני כלל שאלות המתייחסות לתחושות לחץ ,חרדה ,דכאון ( Lovibond & Lovibond,
 ,)1995רווחה נפשית ( )Lamers, et al., 2011וחווית הלמידה מקוונת בצל הקורונה.
הליך המחקר
מדגם אקראי מסוג כדור שלג נאסף באמצעות שאלוני דיווח עצמי שהופצו באופן מקוון ברשתות
החברתיות (וואטסאפ ופייסבוק) במהלך החודשים אפריל-יוני .2020

ממצאים
שאלת מחקר  :1האם לסטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר רמות גבוהות יותר של לחץ ,חרדה ודכאון ורמות
נמוכות יותר של רווחה נפשית ביחס לסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר?
נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הלחץ ,החרדה ,הדיכאון והרווחה הנפשית של סטודנטים עם ל"ל ו/או
הק"ר לעומת סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר (ראו טבלה .)1
טבלה  .1הבדלים בין סטודנטים עם/ללא ל"ל ו/או הק"ר באמצעות מבחן )N=237( t
סטודנטים ללא ל"ל/הק"ר

סטודנטים עם ל"ל/הק"ר
M

SD

M

SD

)t(235

לחץ

17.18

11.10

12.56

11.10

**-2.91

חרדה

11.24

10.50

6.69

9.13

***-3.33

דיכאון

13.33

11.45

9.32

10.43

**-2.61

רווחה נפשית

3.51

1.22

4.03

1.16

**3.05

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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שאלת מחקר  :2האם התנסות בלמידה מקוונת תפחית את ההבדלים ברמות הלחץ ,החרדה והדיכאון
של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר ביחס לסטודנטים ללא לקויות אלו?
כאשר בחנו את תרומת ההתנסות של סטודנטים בלמידה מקוונת בטרם משבר הקורונה ,לא נמצאו
הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות ברמות הלחץ ,החרדה ,הדיכאון והרווחה הנפשית (ראו טבלה .)2
טבלה  .2הבדלים בין סטודנטים אשר התנסו  /לא התנסו בלמידה מקוונת,
עם ל"ל ו/או הק"ר וסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,באמצעות מבחן t
ללא התנסות
סטודנטים ללא ל"ל/הק"ר ()138
סטודנטים עם ל"ל/הק"ר ()59
בלמידה מקוונת
M

SD

M

SD

)t(195

לחץ

18.44

10.91

13.30

11.27

**-2.95

חרדה

12.27

10.77

7.07

9.33

***-3.41

דיכאון

14.16

11.57

9.40

10.52

**-2.82

רווחה נפשית

3.51

1.21

4.00

1.14

**2.63

עם התנסות
בלמידה מקוונת

סטודנטים ללא ל"ל/הק"ר ()30

סטודנטים עם ל"ל/הק"ר ()10
M

SD

M

SD

)t(38

לחץ

9.80

9.63

9.13

9.77

-.18

חרדה

5.20

6.19

4.93

8.06

-.10

דיכאון

8.40

9.83

8.93

10.14

.15

רווחה נפשית

3.51

1.33

4.19

1.22

1.48

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
שאלת מחקר  :3האם יימצאו הבדלים ברמות הלחץ של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר לעומת אלו של
סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,כאשר התנסות קודמת זו חסרה?
בהתאם למשוער ,עיון בטבלה  2משקף הבדלים מובהקים ברמות הלחץ ,החרדה ,הדיכאון והרווחה
הנפשית בין סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר לבין סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,אשר לא התנסו בלמידה
מקוונת בטרם משבר הקורונה.

דיון
רמות הלחץ ,החרדה והדיכאון גבוהות באופן מובהק בקרב סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר ביחס
לסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר .כמו כן ,נמצא הבדל מובהק ברמת הרווחה הנפשית שהייתה נמוכה
יותר בקרב סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר לעומת סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר .בנוסף נמצא כי ישנם
הבדלים מובהקים ברמות הלחץ ,החרדה ,הדיכאון והרווחה הנפשית בין סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר
לבין סטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר ,אשר לא התנסו בלמידה מקוונת בטרם משבר הקורונה .לפי
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המדריך של שאלון דיכאון ,חרדה ולחץ ( ,)DASS - 21סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר חוו דיכאון ,חרדה
ולחץ ברמה מתונה ( )mildביחס לסטודנטים ללא ל"ל ו/או הק"ר אשר חוו דיכאון ,חרדה ולחץ ברמה
נורמלית במהלך מגיפת הקורונה ).(Lovibond & Lovibond, 1996
לצד זאת ,כאשר בחנו את תרומת ההתנסות של סטודנטים בלמידה מקוונת בטרם משבר הקורונה ,לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות ברמות הלחץ ,החרדה ,דכאון והרווחה הנפשית .כלומר,
התנסות מוקדמת בלמידה מקוונת עשויה לשחק תפקיד מרכזי בתפיסת הלמידה המקוונת כיעילה וקלה
( .)Abdullah & Ward, 2016; Rizun & Strzelecki, 2020אנו מניחים שהתנסות מוקדמת מאפשרת
הסתגלות ורכישת כלים ללמידה מקוונת ,התורמים להפחתת תחושות לחץ ולביסוס תחושת ביטחון
וחווית שליטה .לפיכך ,למוסד האקדמי יש תפקיד משמעותי בחשיפה מוקדמת של הסטודנטים ללמידה
מקוונת העשויה להקטין את המחיר הרגשי ולהעלות את הסיכוי להתמדה וסיום הלימודים האקדמיים.
ממצאי המחקר הנוכחי משמעותיים משום שהם מצביעים על היותם של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר
קבוצת סיכון החווה קשיים רגשיים משמעותיים בכלל ובתקופת הקורונה בפרט .על המוסדות האקדמיים
להיערך בצורה מותאמת לכלל הסטודנטים ולפלח זה של סטודנטים עם ל"ל ו/או הק"ר בפרט ,כדי
להיטיב את רווחתם הנפשית .אנו מאמינים כי צריך לפעול בשלושה מישורים:
 .1מרצים :העלאת המודעות למחירים הרגשיים של למידה מקוונת בצל הקורונה ,בד בבד עם מתן כלים
להוראה מקוונת .בנוסף ,חשוב להגביר בקרב המרצים את המודעות לעצם היותם של סטודנטים עם ל"ל
ו/או הק"ר קבוצת סיכון ולעקוב אחר השתלבותם האקדמית והרגשית.
 .2סטודנטים :איתור מוקדם ,מתן תמיכות רגשיות וכלים ללמידה מקוונת ,על מנת לבסס את חוויות
ההצלחה ותחושת המסוגלות בתהליך למידה זה.
 .3מוסדות אקדמיים :ליווי ותמיכה לסטודנטים המתחילים את לימודיהם במוסדות אלה ,ועדיין אינם
מנוסים בלמידה מקוונת.
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