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יזרעאל( ,רות אבידר )המכללה האקדמית עמק יזרעאל( ,אילת חן לוי )אוניברסיטת
חיפה(

240ע

משחק לימודי ללימוד צילום בכיתת אתגר
אלכס נוביקוב )מכון טכנולוגי חולון( ,אילן דנון )מכון טכנולוגי חולון(,
משה לייבה )מכון טכנולוגי חולון(

242ע

משמעות השימוש במחשב והשפעתו על איכות החיים בקרב מבוגרים שאיבדו את
ראייתם
שוש סוקולובסקי )האוניברסיטה הפתוחה( ,טלי היימן )האוניברסיטה הפתוחה(

244ע

תכנית "נחשון" – מודל חונכות וירטואלית לבגרות במתמטיקה ומדעים כאמצעי
לקידום הישגים בפריפריה
סיגל עצמון )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,עדה חן )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(,
שלומי נמיר )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,דניאל בן אליעזר )המרכז לטכנולוגיה
חינוכית( ,ערן קירשנר )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(

246ע

תפיסת הגננות את תפקידן בסביבה מתוקשבת בגן הילדים
אסתר פירסטטר )האקדמית גורדון( ,נגה מגן-נגר )האקדמית גורדון(,
ניצה שוובסקי )האקדמית גורדון(

248ע

הפקולטה ללימודי ההונאה :התמודדות עם הונאה בלמידה באקדמיה – החטא
ועונשו
עדי פרידמן )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(,
יורם עשת-אלקלעי )האוניברסיטה הפתוחה(

250ע

קידום הבנה בינתחומית באמצעות מודל פדגוגי שובר גבולות – בין תחומים ,בין
לומדים ובין היררכיות ארגוניות
עדי קידרון )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(,
איריס וולף )אורט עולמי קדימה מדע(

252ע

מוטיבציה פנימית ,שביעות רצון ועמדות כלפי טכנולוגיה בפרויקט שיתופי באקדמיה
מירי שינפלד )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות; מכון
מופ"ת( ,נגה מגן-נגר )המכללה האקדמית לחינוך גורדון ,משרד החינוך(

254ע

viiiע

"איזה עולם קטן" – תכנית משולבת תקשוב לתכנים חדשניים
נירה שמעוני-איל )אורט ישראל( ,נילי מוזס בלוך )אורט ישראל(,
מיכל בירן )אורט ישראל(

256ע

לימוד השפה הספרדית בסביבת הלמידה המקוונת  :Duolingoמדידת אפקטיביות
והשפעה על מוטיבציית הלומדים
לירן שער )מכון טכנולוגי חולון( ,ניצן סאייג )מכון טכנולוגי חולון(

258ע

תהליכי אמפתיה אצל מורים ותלמידים יהודים כלפי ערבים בישראל :כיצד ניתן
לרתום את הטכנולוגיה לטיפוחם?
נועה שפירא )אוניברסיטת חיפה ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,יעל קלי
)אוניברסיטת חיפה( ,חגי קופרמינץ )אוניברסיטת חיפה(

260ע

שימוש באמוטיקונים בעת שליחת מסרונים מידיים באפליקציית WhatsApp

שני שרבני )מכון טכנולוגי חולון( ,שגיא קריאף )מכון טכנולוגי חולון(,
משה לייבה )מכון טכנולוגי חולון(

262ע

סדנה בעברית
לומדים מהקופסה :ז'אנרים טלוויזיוניים בשירות הפדגוגיה
גידי יהושע )מכון מנדל למנהיגות חינוכית ,המכללה האקדמית ספיר(,
רן לנדאו )(Berlin Entertainment Class

264ע

מאמרים באנגלית*
התפקיד המפתיע של מסוגלות עצמית בפתרון בעיות קולקטיבי
דורית גייפמן )אוניברסיטת חיפה( ,דפנה ר' רבן )אוניברסיטת חיפה(

1E

דפוסי שימוש בהרצאות וידאו מקוונות והשפעתם על הישגי סטודנטים
ניצה גרי )האוניברסיטה הפתוחה( ,אמיר וינר )האוניברסיטה הפתוחה(

9E

סימולציות ממוחשבות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,רכישת ידע ושינוי עמדות:
השוואה בין קונפליקטים גלובליים ופיסמייקר
רונית קמפף )אוניברסיטת תל-אביב( ,עסרה קוהאדאר )אוניברסיטת בילקנט(

16E

אוריינות מדעית ואתית בתגובות אותנטיות של הציבור באתרי חדשות על שינויי
האקלים
אסתר לסלו )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,אילת ברעם-צברי
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

22E

שולחן לארבעה :כתיבה שיתופית במסמכי ענן
אריאלה לונברג )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

28E

* למאמרים ,לפוסטרים ולתכנית הכנס באנגלית )יש לפתוח את הספר מצד שמאל(.

ixע

The Effect of Competence-Based Simulations on Management Skills
Enhancements in E-Learning Courses
יאיר לוי ) ,Nova Southeastern Universityארה"ב(,
מישל רמים ) ,Hodges Universityארה"ב(

34E

עמדות סטודנטים מתכניות טכנולוגיה בחינוך ומידענות כלפי שימוש בטכנולוגיות
מידע ותקשורת
מירי שינפלד )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,מכון
מופ"ת( ,נועה אהרוני )אוניברסיטת בר-אילן(

42E

תפיסת התקנים בעלי התנהגות אדפטיבית והשפעת תכנותם על התפתחות תאוריית
ה Mind-ותאוריית ה Mind-המלאכותי בקרב ילדים בני 7-5
קרן ספקטור-פרצל )האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת תל-אביב( ,דוד מיודוסר
)אוניברסיטת תל-אביב(

47E

פוסטרים באנגלית
שיתוף משאבי למידה ברשתות חברתיות :התנהגות אלטרואיסטית בעולם תחרותי?
אדית בוטון )האוניברסיטה העברית בירושלים( ,קריסטה אסטרחן
)האוניברסיטה העברית בירושלים(

53E

הצגת פרויקט  – INTUITELפיתוח ממשק חכם לתמיכה בלמידה מתוקשבת
ערן גל )מכון טכנולוגי חולון( ,דן כהן-וקס )מכון טכנולוגי חולון( ,מיקי רונן
)מכון טכנולוגי חולון(

55E

פגיעות ברשת בקרב תלמידי חטיבות ביניים עם מגבלת ראייה או שמיעה
טלי היימן )האוניברסיטה הפתוחה( ,דורית אולניק-שמש )האוניברסיטה הפתוחה(,
דנה כספי צחור )האוניברסיטה הפתוחה(

57E

Teaching "Fixed Income Fundamentals" in an Interactive Hands-on
Environment
אליעזר ז' פריזמן )אוניברסיטת  ,Yorkקנדה(

59E

לקיחת סיכונים בלימוד שפה והיתרון שבשימוש במשחקי וידאו ככלי חינוכי
איתמר שץ )אוניברסיטת תל-אביב(

61E

מעלות וכשלים בחשיבה מבוססת-ראיות של הדיוטות לגבי חדשות מדע
שירה סופר-ויטל )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,שרית ברזלי )אוניברסיטת חיפה(,
איריס טבק )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(

63E

xע
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ת ,כנס צ'ייס 2015
יו"ר :וורד זילבר-וררוד ,ראש הוועעדה המארגנת
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יו"ר :עענת ירדן )מככון וייצמן למדע(
MOO
או על ידי הלוומדים בOC-
שימוש בווידא
בחינת מאפייני הש
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אוניברסיטת תל-אביב( ,ררפי נחמיאס
ב( ,טל סופר )א
הן )אוניברסייטת תל-אביב
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)אוניברסיטת תל-א
שגי סטודנטים
מקוונות והשפעתם על היש
דפוסי שימוש בהררצאות וידאו מ
נר )האוניברסייטה הפתוחה(
סיטה הפתוחה( ,אמיר וי ר
ניצה גרי )האוניברס
שגי סטודנטיים לאלקטרוניקה
רוך טווח בהיש
ת :שיפור אר
אנימצציה ממוחשבת
אהרון גרו )הטכניוןן – מכון טכנוולוגי לישראלל( ,ושאח זועבבי )מכללת אוורט בראודה(

מר סטודנט מצטיין
מדים לפרס מאמ
מועמ

)אולם נוידרפר(

xiע

א 2עמדות כלפי תקשוב במערכות חינוך

)אולם צ'ייס(

יו"ר :איילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
כוחות מניעים וכוחות מעכבים בשילוב תקשוב בקרב מורי מורים במכללות להכשרת מורים
אורית אבידב-אונגר )המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה( ,אירית אמה אילוז
)בית ספר ניסויי "בארי" ,המכללה האקדמית אחוה(
עמדות סטודנטים מתכניות טכנולוגיה בחינוך ומידענות כלפי שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת
מירי שינפלד )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,מכון מופ"ת(,
נועה אהרוני )אוניברסיטת בר-אילן(
התרומה הנתפסת ללמידה של קורסים מקוונים כפי שמעריכים אותה סטודנטים "רגילים"
וסטודנטים "מיוחדים"
אילנה רונן )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות( ,מירי שינפלד
)סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,מכון מופ"ת(

א 3מפגש סטודנטים עם פרופ' יוחאי בנקלר

)אולם קנבר(

יו"ר :יורם קלמן )האוניברסיטה הפתוחה(
13:00-12:00

ארוחת צהריים

 14:00-13:00מושב מקביל ב
ב 1משאבי למידה פתוחים

)צהריים(
)אולם נוידרפר(

יו"ר :רפי נחמיאס )אוניברסיטת תל-אביב(
שימוש של מפתחי הדרכה במשאבי למידה פתוחים ברשת
אלי מרקל )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב(
אופני השימוש של אנשי חינוך במאגר משאבי למידה פתוחים ) (OERשל הספרייה הלאומית
קרן אטינגר )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב(
"האם יום אחד חור שחור יבלע את כדור הארץ?" רמת העניין של תלמידי כיתה ה' בשאלות מספר
לימוד ,שאלות ממשאבי למידה פתוחים ושאלות של ילדים בני גילם
חני סבירסקי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,אילת ברעם-צברי
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

ב 2טכנולוגיה ניידת
יו"ר :גלעד רביד )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
שימוש בטאבלטים בכיתה – השלכות להוראה וללמידה
עידית מני-איקן )מכון הנרייטה סאלד( ,טל ברגר-טיקוצ'ינסקי )מכון הנרייטה סאלד(,
ציפי בשן )מכון הנרייטה סאלד( ,איריס וולף )אורט עולמי קדימה מדע(

)אולם צ'ייס(

xiiע

למידה מבוססת פרויקטים באמצעות טכנולוגיה ניידת :תיאור התהליך והערכת ההשפעות שלו על
עשייה ,עמדות ותפיסות
ענת שיוביץ )המכללה האקדמית ע"ש קיי( ,מירב אסף )המכללה האקדמית ע"ש קיי(
השלכת ההוראה במודל מחשב נייד לכל תלמיד על התפיסה הפדגוגית של המורים ועל השיח
הלימודי בכיתות
יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל מערבי( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,רונן גרינברג
)האוניברסיטה הפתוחה(

ב 3מושב פוסטרים I

)אולם קנבר(

יו"ר :רונן המר )מכון טכנולוגי חולון(
הצגת פרויקט  – INTUITELפיתוח ממשק חכם לתמיכה בלמידה מתוקשבת
ערן גל )מכון טכנולוגי חולון( ,דן כהן-וקס )מכון טכנולוגי חולון( ,מיקי רונן )מכון טכנולוגי חולון(
צילום בטבע וכתיבת שירי הייקו בשילוב טכנולוגיות ניידות ומדיה חברתית
טלי גיל )אורנים – המכללה האקדמית לחינוך( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון,
אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ,האוניברסיטה הפתוחה(
שנחשב מסלול מחדש?
תמר מאיה גולן )מכון טכנולוגי חולון( ,לילך גל )מכון טכנולוגי חולון( ,משה לייבה
)מכון טכנולוגי חולון(
משחק לימודי ללימוד צילום בכיתת אתגר
אלכס נוביקוב )מכון טכנולוגי חולון( ,אילן דנון )מכון טכנולוגי חולון( ,משה לייבה
)מכון טכנולוגי חולון(
לימוד השפה הספרדית בסביבת הלמידה המקוונת  :Duolingoמדידת אפקטיביות והשפעה
על מוטיבציית הלומדים
לירן שער )מכון טכנולוגי חולון( ,ניצן סאייג )מכון טכנולוגי חולון(
לכידת "הרגע הלימודי" :שימוש במכשירים ניידים לתיעוד חומר לימודי על ידי סטודנטים
ניקול גינסברג )מכון טכנולוגי חולון( ,עומר דותן )מכון טכנולוגי חולון( ,דורותי לנגלי
)מכון טכנולוגי חולון(
מנהיג במשחק רשת הוא גם מנהיג בעבודה בארגון? השוואת התנהלות שחקנים בשתי הזירות
ערן וויזמן )מכון טכנולוגי חולון( ,דניאל מוחרר )מכון טכנולוגי חולון(
שימוש באמוטיקונים בעת שליחת מסרונים מידיים באפליקציית WhatsApp

שני שרבני )מכון טכנולוגי חולון( ,שגיא קריאף )מכון טכנולוגי חולון(,
משה לייבה )מכון טכנולוגי חולון(

xiiiע

פיתוח מחוון לבחינת אפליקציות המיועדות לתלמידים על הרצף האוטיסטי
לאונור דעיה )סמינר הקיבוצים – מכללה אקדמית לחינוך ולאמנויות( ,בטי שרייבר
)סמינר הקיבוצים – מכללה אקדמית לחינוך ולאמנויות(
פיתוח יכולת הבעה בכתב ברשתות חברתיות בקרב תלמידים עם לקויות למידה מורכבות
ציפי אבידן )סמינר הקיבוצים – מכללה אקדמית לחינוך ולאמנויות( ,בטי שרייבר
)סמינר הקיבוצים – מכללה אקדמית לחינוך ולאמנויות(
טכנולוגיה חדשה במצב חירום לאומי :ה WhatsApp-ותפקידו במבצע "צוק איתן"
ורד מלכה )המכללה האקדמית עמק יזרעאל( ,ירון אריאל )המכללה האקדמית עמק יזרעאל(,
רות אבידר )המכללה האקדמית עמק יזרעאל( ,אילת חן לוי )אוניברסיטת חיפה(

 14:30-14:00הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים

 16:00-14:30מושב מקביל ג
ג 1הדמיה ומשחק בשירות הלמידה

)אחה"צ(
)אולם נוידרפר(

יו"ר :שרית ברזלי )אוניברסיטת חיפה(
סימולציות ממוחשבות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,רכישת ידע ושינוי עמדות :השוואה בין
קונפליקטים גלובליים ופיסמייקר
רונית קמפף )אוניברסיטת תל-אביב( ,עסרה קוהאדאר )אוניברסיטת בילקנט(
The Effect of Competence-Based Simulations on Management Skills Enhancements in
E-Learning Courses
יאיר לוי ) ,(Nova Southeastern Universityמישל רמים )(Hodges University

 – QRaceהאם אנחנו מוכנים למירוץ הזה?
רותם ישראל )מכון טכנולוגי חולון( ,מיקי רונן )מכון טכנולוגי חולון( ,ספיר קלדרון
)מכון טכנולוגי חולון( ,הילה שהם )מכון טכנולוגי חולון(
פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר :הקשרים בין למידה ממשחק ,תפיסת הלמידה
וחוויות משחק
ציפי רוזנפלד )האוניברסיטה הפתוחה( ,שרית ברזלי )אוניברסיטת חיפה( ,אינה בלאו
)האוניברסיטה הפתוחה(

ג 2שיתוף פעולה בלמידה

)אולם צ'ייס(

יו"ר :סיגל עדן )אוניברסיטת בר-אילן(
שולחן לארבעה :כתיבה שיתופית במסמכי ענן
אריאלה לונברג )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

xivע

התפקיד המפתיע של מסוגלות עצמית בפתרון בעיות קולקטיבי
דורית גייפמן )אוניברסיטת חיפה( ,דפנה ר' רבן )אוניברסיטת חיפה(
דפוסי פעילות של סטודנטים "בקבוצת הפייסבוק הבלתי פורמלית" ותרומתה הייחודית של
"הקבוצה" לתהליכי הלמידה המסורתיים
אדי לבנטמן )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב( ,רפי נחמיאס
)אוניברסיטת תל-אביב(
האם סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית מנבאת אוריינות דיגיטלית? ניתוח מאפייני שאלון
TROFLEI

נגה מגן-נגר )המכללה האקדמית לחינוך גורדון ,משרד החינוך( ,פנינה שטיינברגר
)מכללת אורות ישראל( ,רוני דיין )משרד החינוך(

ג 3מושב פוסטרים II

)אולם קנבר(

יו"ר :יואל רוטשילד )אורט ישראל(
"לכל תשובה יש שאלה" – פרויקט פילוסופיה לבתי ספר על-יסודיים
יאיר בן-חורין )אורט ישראל( ,משה טלסניק )אורט ישראל(
אתרי בית ספר מבוססי וורדפרס
יהונתן לרנר )אורט ישראל(
להבין את הכסף – חינוך פיננסי לבני נוער
ליזי הניק-פופוביץ )אורט ישראל( ,מיכל בירן )אורט ישראל( ,יואל רוטשילד )אורט ישראל(
 Moodleבאורט ישראל
מיכל גלעדי )אורט ישראל(
ספרים דיגיטליים
טל בלוג-לוי )אורט ישראל( ,הילה סימקוב )אורט ישראל(
"איזה עולם קטן" – תכנית משולבת תקשוב לתכנים חדשניים
נירה שמעוני-איל )אורט ישראל( ,נילי מוזס בלוך )אורט ישראל( ,מיכל בירן )אורט ישראל(
לקיחת סיכונים בלימוד שפה והיתרון שבשימוש במשחקי וידאו ככלי חינוכי
איתמר שץ )אוניברסיטת תל-אביב(
שיתוף משאבי למידה ברשתות חברתיות :התנהגות אלטרואיסטית בעולם תחרותי?
אדית בוטון )האוניברסיטה העברית בירושלים( ,קריסטה אסטרחן
)האוניברסיטה העברית בירושלים(
Teaching "Fixed Income Fundamentals" in an Interactive Hands-on Environment

אליעזר ז' פריסמן )אוניברסיטת יורק(

xvע

תכנית "נחשון" – מודל חונכות וירטואלית לבגרות במתמטיקה ומדעים כאמצעי לקידום הישגים
בפריפריה
סיגל עצמון )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,עדה חן )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,שלומי נמיר
)המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,דניאל בן אליעזר )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,ערן קירשנר
)המרכז לטכנולוגיה חינוכית(
זיהוי פדגוגיות הוראה-למידה בMOOC-

סמדר יונה )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב(
תפיסת הגננות את תפקידן בסביבת מתוקשבת בגן הילדים
אסתר פירסטטר )האקדמית גורדון( ,נגה מגן-נגר )האקדמית גורדון( ,ניצה שוובסקי
)האקדמית גורדון(

16:30-16:00

הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים

 17:15-16:30מושב נעילה

)אולם נוידרפר(

יו"ר :אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(
הרצאת נעילה

פרופ' שרית קראוס
אוניברסיטת בר-אילן

מערכות מחשב אינטליגנטיות עם מיומנויות הידברות אנושיות

xviע

יום רביעי ,כ"ב בשבט תשע"ה 11 ,בפברואר 2015
9:30-8:30

התכנסות והרשמה

10:30-9:30

מושב פתיחה

)אולם צ'ייס(

יו"ר :יורם עשת-אלקלעי )ראש ועדת התכנית ,כנס צ'ייס (2015

הענקת פרס מאמר סטודנט מצטיין
הרצאת פתיחה
פרופ' שרה גורי-רוזנבליט
האוניברסיטה הפתוחה

הוראה מרחוק בעידן הדיגיטלי :משבר של זהות?
10:45-10:30

הפסקה

 11:45-10:45מושב מקביל ד
ד 1אתיקה ברשת

)אולם נוידרפר(

יו"ר :מישל מ' רמים )(Hodges University, USA
תפיסות נורמטיביות של תוקפנות דיגיטלית בקרב תלמידים
יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל מערבי( ,אפרת פיטרסה )המכללה האקדמית גליל מערבי(
פיתוח תכנית חינוכית לשימוש נבון באינטרנט עבור ילדים צעירים ובחינת הצלחתה
עדני נייפלד )אוניברסיטת חיפה ,המכללה האקדמית אוהלו( ,עזי ברק )אוניברסיטת חיפה(
אוריינות מדעית ואתית בתגובות אותנטיות של הציבור באתרי חדשות על שינויי האקלים
אסתר לסלו )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,אילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל(

ד 2קוגניציה ולמידה

)אולם צ'ייס(

יו"ר :גל בן יהודה )האוניברסיטה הפתוחה(
שילוב מטה-קוגניציה במבחני שמישות
פרידה נסאר )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,רקפת אקרמן )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(,
אברהם שטוב )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

xviiע

תפיסת התקנים בעלי התנהגות אדפטיבית והשפעת תכנותם על התפתחות תאוריית הMind-
ותאוריית ה Mind-המלאכותי בקרב ילדים בני 7-5

קרן ספקטור-פרצל )האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת תל-אביב( ,דוד מיודוסר )אוניברסיטת
תל-אביב(
השוואת תפיסת הלמידה וסגנון למידה חזותי ומילולי של תלמידים בחטיבות הביניים הלומדים
עם מחשבים אישיים במודל אחד-אל-אחד לעומת אחד-אל-רבים
אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל מערבי(

ד 3מפגש סטודנטים עם פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

)אולם קנבר(

יו"ר :רונית בוגלר )האוניברסיטה הפתוחה(
13:00-11:45

ארוחת צהריים

 14:30-13:00מושב מקביל ה
ה 1טכנולוגיה ועבודת המורה

)צהריים(
)אולם נוידרפר(

יו"ר :דני בן-צבי )אוניברסיטת חיפה(
מורים כמעצבים :קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה
החוץ-כיתתית
קרן שרה לוי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה( ,טלי טל
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
תחושת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב בית-ספריים
אורית אבידב-אונגר )המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה( ,לימור חנין יצחק
)המכללה האקדמית אחוה(
חקר מורים שעשו הסבה ממקצוע בתחום ההייטק להוראת מתמטיקה בסביבה ממוחשבת
גלית סלוצקי )אוניברסיטת תל-אביב( ,מיכל טבח )אוניברסיטת תל-אביב(
קהילת למידה מוגברת טכנולוגיה למורים
תמר נוביק )אוניברסיטת חיפה( ,דני בן-צבי )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה(

ה 2אינטראקציה ולמידה ברשתות חברתיות

)אולם צ'ייס(

יו"ר :אבנר כספי )האוניברסיטה פתוחה(
"איתנים ברשת" :תפקידו של הקשר בין מורים ותלמידים ברשתות חברתיות בזמן מלחמה
חננאל רוזנברג )האוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת אריאל( ,יעקב אופיר
)האוניברסיטה העברית בירושלים( ,קריסטה אסטרחן )האוניברסיטה העברית בירושלים(,
ברוך שוורץ )האוניברסיטה העברית בירושלים(

xviiiע

מרצים ,סטודנטים ופייסבוק :בין הסיכוי לבניית קשרים חיוביים עם סטודנטים לבין סיכוני אבדן
המוניטין
מאמון אבו אלהיגא )האוניברסיטה הפתוחה( ,אבנר כספי )האוניברסיטה הפתוחה(
תקשורת מורים-תלמידים באתרי רשתות חברתיות ויחסי מורים-תלמידים :מבט משני הצדדים
אלונה פורקוש ברוך )מכללת לוינסקי לחינוך; אוניברסיטת תל-אביב( ,ארנון הרשקוביץ
)אוניברסיטת תל-אביב( ,רבקה אנג )המכון הלאומי לחינוך ,סינגפור(
תפקידן של הרשתות החברתיות בלמידה ושילוב חברתי בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה
מיטל אמזלג )אוניברסיטת חיפה( ,נלי אליאס )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,יעל קלי
)אוניברסיטת חיפה(
)אולם קנבר(
ה 3מושב פוסטרים III
יו"ר :מירי שינפלד )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות ,מכון מופ"ת(
תהליכי אמפתיה אצל מורים ותלמידים יהודים כלפי ערבים בישראל :כיצד ניתן לרתום את
הטכנולוגיה לטיפוחם?
נועה שפירא )אוניברסיטת חיפה ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(,
חגי קופרמינץ )אוניברסיטת חיפה(
קידום הבנה בינתחומית באמצעות מודל פדגוגי שובר גבולות – בין תחומים ,בין לומדים ובין
היררכיות ארגוניות
עדי קידרון )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה( ,איריס וולף )אורט עולמי קדימה
מדע(
מעלות וכשלים בחשיבה מבוססת-ראיות של הדיוטות לגבי חדשות מדע
שירה סופר-ויטל )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,שרית ברזלי )אוניברסיטת חיפה( ,איריס טבק
)אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
פגיעות ברשת בקרב תלמידי חטיבות ביניים עם מגבלת ראייה או שמיעה
טלי היימן )האוניברסיטה הפתוחה( ,דורית אולניק-שמש )האוניברסיטה הפתוחה( ,דנה כספי צחור
)האוניברסיטה הפתוחה(
משמעות השימוש במחשב והשפעתו על איכות החיים בקרב מבוגרים שאיבדו את ראייתם
שוש סוקולובסקי )האוניברסיטה הפתוחה( ,טלי היימן )האוניברסיטה הפתוחה(
הפקולטה ללימודי ההונאה :התמודדות עם הונאה בלמידה באקדמיה – החטא ועונשו
עדי פרידמן )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי
)האוניברסיטה הפתוחה(
הבדלי מגדר בניווט דיגיטלי שיתופי :השתתפות פעילה ותפיסת אמינות המידע במערכת
רונית ליס הכהן )האוניברסיטה הפתוחה( ,ורד זילבר ורוד )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו
)האוניברסיטה הפתוחה(

xixע

מוטיבציה פנימית ,שביעות רצון ועמדות כלפי טכנולוגיה בפרויקט שיתופי באקדמיה
מירי שינפלד )סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות; מכון מופ"ת(,
נגה מגן-נגר )המכללה האקדמית לחינוך גורדון ומשרד החינוך(
שיקולים פדגוגיים של מרצים המלמדים  MOOCsבאוניברסיטת תל-אביב
עינת ליבנה )אוניברסיטת תל-אביב( ,טל סופר )אוניברסיטת תל-אביב( ,רפי נחמיאס
)אוניברסיטת תל-אביב(
עמדות תלמידים כלפי למידה משמעותית בשילוב חדשנות טכנולוגית
סיגל דורי )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים(
תרומתה של הטכנולוגיה לגן הילדים
חנה הרצמן )המרכז ללימודים אקדמיים(

ה 4סדנה

)אולם קרוגר(

לומדים מהקופסה :ז'אנרים טלוויזיוניים בשירות הפדגוגיה
גידי יהושע )מכון מנדל למנהיגות חינוכית ,המכללה האקדמית ספיר( ,רן לנדאו
)(Berlin Entertainment Class
 15:00-14:30הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
)אולם נוידרפר(
 16:00-15:00מושב נעילה
יו"ר :ניצה גרי )ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,האוניברסיטה הפתוחה(

הרצאת נעילה
פרופ' יואב יאיר
דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה ,האוניברסיטה פתוחה

על קיימות ,טכנולוגיה ,ומה שביניהן
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Abstract
Facebook affords computer-mediated interaction between lecturers and their
students. Such mediated interaction may have both benefits and costs. The
current study examined the amount of lecturer-students' Facebook interactions,
tested lecturers' attitudes toward out-of-class communication (OCC) in general
and via Facebook, as well as their perceive threat of Facebook for their privacy.
382 Israeli Universities and Colleges' lecturers answered online questionnaires.
Lecturers that have Facebook profile and have students among their Facebook
friends have more positive attitude toward OCC, have higher level of actual
OCC, and feel higher level of immediacy toward their students than lecturers
that have no students among their Facebook friends. Lecturers that have high
concerns regarding loosing privacy do not accept students' friendship request,
and avoid OCC with students via Facebook, mainly to protect their privacy and
keep their reputation.
Keywords: out-of-class communication, immediacy, privacy in Facebook.

תקציר
פייסבוק מאפשרת מפגש מתווך מחשב בין מרצים ובין סטודנטים .למפגש כזה
עשויים להיות יתרונות אך גם חסרונות .מחקר זה אמד את המידה בה מרצים
וסטודנטים נפגשים זה עם זה בפייסבוק ,בחן את תפיסת המרצים לתקשורת
מחוץ לכיתה )תמ"ל( עם הסטודנטים בכלל ודרך פייסבוק בפרט ,וכן את תפיסת
המרצים את פייסבוק כסביבה שמהווה איום על הפרטיות שלהם .לשאלון
שהופץ דרך הדואר האלקטרוני ענו  382מרצים באוניברסיטאות ובמכללות.
הממצאים מראים שמרצים שמשתמשים בפייסבוק ויש להם סטודנטים חברים
בה ,מחזיקים בעמדות חיוביות יותר כלפי תקשורת עם סטודנטים מחוץ לכיתה,
מגלים יותר מעורבות בתמ"ל בפועל ,וחשים תחושות קירבה גבוהה יותר
לסטודנטים מאשר מרצים שאין להם חברים סטודנטים בפייסבוק .מרצים שלא
קיימו תמ"ל פיזי ,לא עשו זאת גם דרך פייסבוק ,משמע – פייסבוק הרחיבה את
האפשרות לתקשורת עם סטודנטים לאלו שרוצים בכך ,אך לא שימשה דרך
חלופית לקיום תמ"ל עם הסטודנטים .עוד נמצא שמרצים בעלי דאגה גבוהה
מאובדן הפרטיות שלהם לא אישרו בקשות חברות שהתקבלו מסטודנטים
שלהם ,שמרו מרחק ונמנעו מקיום תקשורת זו במיוחד דרך פייסבוק ,על מנת
להגן ולשמור על הפרטיות והמוניטין שלהם.
מילות מפתח :תקשורת מחוץ לכיתה ,פרטיות בפייסבוק ,תחושת קירבה.
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה

1ע

2ע
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מבוא
עם התפשטות הרשת החברתית פייסבוק ושילובה בחיי היום יום של סטודנטים ומרצים רבים,
קורה לעתים שמרצה מקבל בקשת חברות מאחד הסטודנטים שלו .בקשה כזו מעמידה את המרצה
בדילמה כיצד להגיב לבקשה זו ,בהתעלמות ,בדחייה או בקבלתה של הבקשה .לכל תגובה שיבחר
המרצה יש משמעות ,שלרוב קשורה או גזורה מהקונוטציה של המושג "חברות" שרווח ברשת
החברתית פייסבוק .באמצעות התגובה לבקשת החברות ,מרצים מעבירים מסר לסטודנט שולח
הבקשה .מסר שעלול או עשוי להיות לו השלכות – שליליות או חיוביות – על הסטודנט ועל מערכת
היחסים הבין אישית בין המרצה ובין הסטודנט בחיים האמיתיים.
מפגש בין מרצה ובין סטודנט בפייסבוק דומה למפגש בין מרצה ובין סטודנט מחוץ לכיתה )Out of
 ,class communication – OCCתקשורת מחוץ לכיתה – תמ"ל( ,אלא שהמפגש בפייסבוק הוא מתווך
מחשב .סביר להניח שלסביבה הטכנולוגית של פייסבוק ולתכונותיה השפעה על אופי מפגש זה ,על
הדרך שבה המשתמשים מתנהגים ומנהלים את הקשרים שלהם בסביבה זו ,ועל ניצול האפשרות
להופכו למפגש בעל מטען חינוכי או לימודי.
למפגש בין מרצה ובין סטודנט מחוץ לכיתה חשיבות רבה בבניית האמון וביסוס מערכת יחסים
חיובית בניהם ,בנוסף לתועלת החינוכית ,האקדמית וההתפתחות האישית שעשוי הסטודנט להפיק
ממנה ) .(Pascarella, 1980; Pascarella & Terenzini, 1978, Tinto, 1975; Wilson et al., 1975חוקרים
התעניינו בתקשורת מחוץ לכיתה מתוך התפיסה שקשר בין מרצה לבין סטודנט מחוץ לכיתה הוא
המשך לתהליך הלמידה וההוראה ,ולכן תפקיד המרצה לא מוגבל לתחומי הזמן והמקום של הכיתה
).(Allen, Burrell, Gayle & Preiss, 2006; Fusani, 1994; Lamport, 1993
פוזאני ) ,(Fusani, 1994מהמרכזיים שבחוקרי תמ"ל ,תאר תקשורת מחוץ לכיתה בין מרצה לבין
סטודנט כיוזמה של הסטודנט .הסטודנט בוחר לבקר במשרד המרצה בשעת הקבלה ,לערוך עימו
דיונים לפני או אחרי השיעור ,ולקיים איתו פגישות א-פורמליות .עם התפשטות אמצעי התקשורת
המקוונים ,חוקרים כללו גם תקשורת דרך הדואר האלקטרוני בתיאור של תמ"ל ).(Knapp, 2008
לנוכח הרווחים מתקשורת חוץ כיתתית בין מרצים ובין סטודנטים ,במיוחד לסטודנטים ,נשאלת
השאלה כיצד ניתן לעורר את המוטיבציה של הסטודנטים ושל המרצים כאחד לחפש הזדמנויות של
קיום תקשורת חוץ כיתתית .שאלה זו מעסיקה אנשי חינוך וחוקרי תקשורת כאחד )Bippus,
 ,(Kearney, Plax, & Brooks, 2003משום שלמרות היתרונות הרבים המיוחסים לתמ"ל ורצון
הסטודנטים לקיים תמ"ל עם המרצים שלהם ,הנתונים מצביעים על אי ניצול "משאב" זה ,כך
שתמ"ל בין מרצה ובין סטודנט מתבצעת לעתים רחוקות יחסית ,ונמשכת לפרק זמן קצר )Allen et
al., 2006; Balayeva & Haasa, 2009; Bippus et al, 2003; Dobransky & Frymier, 2004; Clarkberg
.(&, Einarson 2004; Jaasma & Koper, 1999

תקשורת מחוץ לכיתה בין מרצה לבין סטודנט המתבטאת במפגש פיזי נתונה לעכבות רבות שעיקרן
מגבלות הזמן והמיקום ) ,(Clarkberg & Einarson, 2004חששות וחסמים פסיכולוגיים של סטודנטים
כמו ביישנות ,ואי נוחות של סטודנטים לפנות באופן אישי למרצה בשעות הקבלה )& Aylor
.(Oppliger, 2003; Balayeva & Haasa, 2009; Nadler & Nadler,2000; Waters & Bortree, 2011
תקשורת מחוץ לכיתה באמצעות פייסבוק עשויה לסייע לסטודנטים להתגבר על חלק גדול
מהמכשולים ומהעכבות שהוזכרו.טכנולוגיות תקשורת חדשות כדוגמת פייסבוק ,מציעות ערוצי
תקשורת שיכולים לגשר על פערי התקשורת בין מרצים לבין סטודנטים שחוששים או מודאגים
מתקשורת פנים מול פנים .לכן ערוצי תקשורת מקוונים עשויים למשוך סטודנטים עם חששות
מתקשורת פיזית עם המרצים שלהם כדי לקיים תקשורת זו באופן מקוון )Papacharissi, &Rubin,
.(2000; Waters & Bortree, 2011
אינטראקציה בין מרצים וסטודנטים בפייסבוק עשויה לשפר ולטפח את הקשר מרצה-סטודנט
) ,(Mazer, Murphy, & Simonds, 2007ועשויה לכונן ערוץ תקשורת פתוח בין המרצה לסטודנטים,
שיוביל לסביבת לימוד טובה יותר ומעורבות סטודנטים רבה יותר בכיתה )Sturgeon & Walker,
.(2009
במחקר הנוכחי יש ניסיון לעמוד על מאפייני מרצים המקיימים תמ"ל פיזי )פנים מול פנים( עם
הסטודנטים שלהם ותמ"ל מקוון דרך הפייסבוק .בדקנו את עמדותיהם של מרצים באקדמיה כלפי
פייסבוק ,במידה ויש להם חשבון פעיל בה ,במטרה להבין את השפעת ההתפתחות של הרשתות
החברתיות כדוגמה פייסבוק על הקשרים הבינאישיים בין מרצה ובין הסטודנטים שלו ,דרך קיום
ומימוש תמ"ל .כמו כן ,במחקר הנוכחי יש נסיון לגלות עד כמה הרשת החברתית פייסבוק מספקת
הזדמנויות של יצירת קשרים אלו וניהולם מעבר למה שהיה לפני הופעת פייסבוק.
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שתי תיאוריות מנחות מחקר זה .הראשונה היא תיאוריית הגישה וההימנעות ועקרון הקירבה
) ,(Mehrabian, 1971והשנייה היא תיאורית ניהול הפרטיות בתקשורת ).(Petronio, 2002
עקרון הקירבה של מהראביאן טוען שאנשים נמשכים לאנשים ודברים שהם אוהבים ,מעריכים
ומעדיפים ,והם נמנעים או מתרחקים מדברים שהם לא אוהבים ,מעריכים באופן שלילי ,או שאינם
מעדיפים ) .(Mehrabian, 1971תיאוריית ניהול הפרטיות בתקשורת של פטרוניו טוענת שאנשים
חשים שיש להם בעלות על המידע האישי שלהם ויש להם זכות לשלוט במידע זה .שיתוף מידע עם
הזולת תלוי בתפיסת משתף המידע את הצורה שבה מקבלי המידע יטפלו במידע המשותף )Petronio,
.(2002
אחד הגורמים שעשויים להשפיע על תמ"ל הוא קירבה ) .(immediacyמהראביאן המשיג "קירבה"
כהתנהגות תקשורתית מילולית או בלתי מילולית שמצמצמת את המרחק הפסיכולוגי והפיזי בין
יחידים ומטפחת השתייכות וזיקה ביניהם ) .(Mehrabian, 1971למפורט ) (Lamport, 1993מצא
שתמ"ל מתקיימת בין מרצה ובין סטודנט ,אם המרצה מפגין בתוך הכיתה גישה חיובית
לאינטראקציה זו ,תקשורת בלתי מילולית חמה ,או נטייה לשתף מידע אישי בתוך הכיתה .לעומת
זאת ,מרצה שאיננו מאופיין בתכונת קירבה מחזיק בקו ברור המפריד בינו ובין תלמידיו  ,לכן יהיה
בעל נכונות נמוכה לתמ"ל ).(Fusani, 1994
מאפיינים של חברי סגל כמו אישיות ,אמונות ועמדות נתפסות ,נחשבים לגורם המרכזי שמנבא
אינטראקציה א-פורמלית בין מרצה לבין סטודנט ).(Lamport, 1993; Wilson, Woods & Gaff, 1974
מחקר רחב היקף שערכו  ,(2004) Clarkberg and Einarsonהעלה שיש קשר בין אמונות וערכים
אישיים של המרצים בדבר תמ"ל ובין המידה שבה מרצים מנהלים קשר זה עם הסטודנטים בפועל.
חברי סגל שמאמינים שקשר עם סטודנטים מחוץ לכיתה הוא חלק חשוב בתהליך ההוראתי,
מקיימים יותר קשר זה בפועל ).(Clarkberg & Einarson, 2004
בנוסף לעמדה חיובית כלפי תמ"ל ,על מנת שמרצים יקיימו תמ"ל עם סטודנטים בפייסבוק ,הכרחי
גם שתהיה להם עמדה חיובית כלפי אמצעי תקשורת זה .אך מהם הסיכונים שבשימוש בפייסבוק,
או בעצם – מדוע שלמרצים בעלי עמדה חיובית כלפי תמ"ל תהיה עמדה שלילית כלפי אמצעי
תקשורת זה? אחת הסיבות שעשויות לגרום למרצים לבחור שלא ליצור פרופיל בפייסבוק או לא
להוסיף סטודנטים כחברים שלהם בפייסבוק היא חשש בנוגע לפרטיותם .הפייסבוק והרשתות
החברתיות בכלל מהוות סיכון לפרטיות המשתמשים שלהם ,ונמצא שאנשים חוששים מסיכונים
שעלולים להיגרם משיתוף תכנים באמצעות אתרי הרשתות החברתיות ).(Acquisti & Gross, 2006
שיטת המחקר

שאלון המחקר הופץ דרך הדואר האלקטרוני למרצים שמלמדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
המרצים התבקשו למלא סקר שהורכב משמונה חלקים )דמוגרפיה ,שביעות רצון מהעבודה ,תחושת
קירבה של מרצים כלפי סטודנטים ,עמדות מרצים כלפי תמ"ל ,מעורבות מרצים בתמ"ל פיזי,
התאמת פרטיות בפייסבוק ,דאגה מהפרת פרטיות בפייסבוק ,קשר עם סטודנטים בפייסבוק(.
לפניית החוקר ענו  214מרצות ) (56%ו 168-מרצים שמלמדים במכללות ואוניברסיטאות בישראל,
ל 203-מהם יש חשבון פעיל בפייסבוק ול 179-מרצים אין חשבון פעיל.בטבלה  1וטבלה  2מוצגות
תוצאות ההשוואה בין שתי קבוצות המרצים – בעלי חשבון פייסבוק לעומת אלו שאינם בעלי חשבון.
ניתן לראות כי ישנו הבדלי גיל וותק מובהקים סטטיסטית בין שתי הקבוצות ,כך שמרצים בעלי
חשבון פעיל בפייסבוק צעירים יותר בגיל ובוותק בעבודה ממרצים שאין להם חשבון פעיל בפייסבוק.
לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשאר המשתנים.
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טבלה  .1ממוצעים ,סטיות תקן והבדלים בין קבוצת המרצים בעלת חשבון פעיל בפייסבוק
וקבוצת המרצים שאין להם חשבון פעיל בפייסבוק
מרצים בעלי חשבון
פייסבוק פעיל

משתנה
גיל

N

ממוצע
סטיית תקן
טווח
שנות ותק

N

ממוצע
סטיית תקן
טווח
שעות הוראה
שבועיות

מספר סטודנטים
שהמרצה מלמד

עמדות כלפי תמ"ל

תחושת קירבה

שביעות רצון

מרצים ללא חשבון
פייסבוק פעיל

199

171

44.37

50.20

11.18

10.55

80-23

77-24

197

177

11.89

16.59

9.448

10.71

52-1

45-0

N

197

169

ממוצע
סטיית תקן
טווח

8.10

8.25

5.15

4.57

26-2

30-2

N

192

166

138.10

131.00

121.80

106.10

700-5

700-10

ממוצע
סטיית תקן
טווח
N

201

179

ממוצע
סטיית תקן
טווח

3.28

3.30

0.68

0.74

5-1.17

4.8-1

N

203

179

ממוצע
סטיית תקן
טווח
ממוצע
סטיית תקן
טווח

3.08

3.15

0.72

0.79

4.8-1

4.8-1

3.69

3.76

0.52

0.54

4.8-2.2

4.8-2.4

הבדל

**t (368) = 5.137

**t (372) = 4.51

t(364) = 0.282

t(356) = –0.579

t(378) = .364

t(380) = –.95

t(380) = –1.32
)** (p < .001
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טבלה  .2שכיחויות והבדלים בין קבוצת המרצים בעלת חשבון פעיל בפייסבוק
וקבוצת המרצים שאין לה חשבון בפייסבוק
מרצים בעלי חשבון
פייסבוק פעיל
אחוז
N

משתנה
מגדר

מוסד
אקדמי
לאום
תחום לימוד

מרצים ללא חשבון
פייסבוק פעיל
אחוז
N

אישה

118

58.1

96

53.6

גבר

85

41.9

83

46.4

מכללה

69

58.5

49

41.5

אוניברסיטה

101

48.6

107

51.4

שניהם

33

58.9

23

41.1

יהודי

180

52.8

161

47.2

ערבי

23

56.1

18

43.9

הומני

143

52.6

129

47.4

מדעי

36

50.7

35

49.3

טכנולוגי

24

61.5

15

38.5

X2(1) = 0.781

X2(2) = 3.856

X2(1) = 0.161

X2(2) = 1.309

ממצאים
טבלה  3מציגה מדדים המתארים את משתתפי המחקר .כל המשתתפים דיווחו שהם משתמשים
במחשב במהלך עבודתם יותר משלוש שעות ביום .כ 70%-מהמשתתפים פתחו חשבון בפייסבוק,
ול 76%-מתוך אלו יש חשבון פעיל בפייסבוק ,שאר המשתתפים ) (N = 65שפתחו חשבון אינם
מנהלים או משתמשים בו באופן פעיל .רוב המרצים ) 75%מאלה שיש להם חשבון פעיל בפייסבוק(
עשו שינויים בהגדרות הפרטיות שלהם בפייסבוק .מבין המרצים בעלי חשבון פעיל בפייסבוק
) (N = 202דיווחו כרבע מהם ) (N = 52שיש להם חברים בפייסבוק מקרב הסטודנטים שלהם32 .
מהמרצים מנהלים אינטראקציות לימודיות עם הסטודנטים שלהם בסביבת פייסבוק .כרבע
מהמרצים בעלי החשבון הפעיל בפייסבוק דיווחו שהם צפו בפרופילים של הסטודנטים שלהם שאינם
חברים שלהם בפייסבוק 58% .מהמרצים ) (N = 117המשתתפים בעלי חשבון פעיל ,דיווחו שקיבלו
בקשות חברות מסטודנטים שלהם .רק  5%מהמרצים דיווחו ששלחו לעתים נדירות בקשת חברות
לסטודנטים שלהם ,לעומת שאר המרצים שלא עשו זאת בכלל .חלק מהמרצים ) (N = 36נקטו
באמצעים כדי למנוע מהסטודנטים שלהם לזהות את הפרופיל שלהם בפייסבוק .רוב המרצים לא
נכנסים כל יום לפייסבוק או נכנסים רק פעם אחת ביום והזמן שהם מעבירים בפייסבוק הינו פחות
משעה ביום.

6ע
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טבלה  .3ממצאים

משתתפים במדגם
משתתפים שפתחו חשבון בפייסבוק
משתתפים שיש להם חשבון פעיל
מרצים שדיווחו שיש להם חברים בפייסבוק מקרב
סטודנטים שלהם
מרצים שמנהלים אינטראקציה לימודית עם
סטודנטים שלהם דרך פייסבוק
מרצים שדיווחו שביקרו פרופילים של סטודנטים
שלהם שאינם חברים שלהם בפייסבוק
מרצים שדיווחו שקיבלו בקשות חברות מסטודנטים
שלהם דרך פייסבוק.
מספר המרצים שקיבלו הצעות חברות מסטודנטים
ודחו אותה.
מספר המרצים שקיבלו הצעות חברות מסטודנטים
והתעלמו ממנה.
מספר המרצים שקיבלו הצעות חברות מסטודנטים
ואישרו אותה.
מספר המרצים שקיבלו הצעות חברות מסטודנטים
ואישרואותה בהתאם לקשר שלהם עם הסטודנט.
מספר המרצים שעשו שינויים בהגדרות הפרטיות
שלהם בפייסבוק
מספר המרצים שנקטו באמצעים כדי למנוע
מהסטודנטים שלהם מלאתרם בפייסבוק.
מספר המרצים שמחוברים פחות משעה ביום
לפייסבוק
מספר המרצים שלא נכנסים כל יום לפייסבוק או
נכנסים פעם אחת ביום לכל היותר.

מספר
אנשים

יחס לכלל
המשתתפים %

יחסי לבעלי
חשבון פעיל %

382

100

-

267

70

-

202

53

100

52

13.6

25

32

8.4

16

48

12.5

24

117

30.6

58

52

13.6

25.7

30

8

15

30

8

15

25

7

12.4

153

40

75

36

9.5

18

145

38

72

130

34

64

מצאנו שקבוצת המרצים בעלי חשבון פעיל בפייסבוק שיש להם סטודנטים חברים בפייסבוק
מחזיקה באופן מובהק בעמדות חיוביות יותר כלפי תקשורת מחוץ לכיתה ,מגלה יותר מעורבות
בתמ"ל בפועל ,וחשה תחושות קירבה )שביעות רצון מסטודנטים( גבוהה יותר מאשר קבוצת
המרצים שיש לה חשבון פעיל בפייסבוק אך ללא סטודנטים חברים .עוד נמצא שהקבוצה הראשונה
פחות מודאגת מהפגיעה בפרטיותם בפייסבוק ,ומבצעת פחות התאמות להגדרות הפרטיות בפייסבוק
מאשר הקבוצה השנייה .אין הבדל בין שתי הקבוצות במידת שביעות הרצון מעבודתם באקדמיה,
ובמשתנים הדמוגרפיים )למעט גיל וותק בעבודה( .תוצאות ההשוואה בין שתי קבוצות המרצים –
אלה שיש להם חברים סטודנטים בפייסבוק לעומת אלו שאין להם חברים סטודנטים בפייסבוק –
מוצגות בטבלה  4ובטבלה .5

מאמון אבו אלהיגא ,אבנר כספי

7ע

טבלה  .4ממוצעים ,סטיות תקן והבדלים בין קבוצת המרצים שיש להם חברים מקרב סטודנטים
שלהם בפייסבוק לעומת אלה שאין להם )עבור מרצים בעלי חשבון פעיל(
יש להם
סטודנטים
חברים בפייסבוק

משתנה
גיל

שנות ותק

שעות הוראה שבועיות

N

ממוצע
סטיית תקן

51
46.43
13.12

147
43.64
10.40

t (196) = 1.54

ממוצע
סטיית תקן

50
13.20
11.77

146
11.51
8.52

t (372) = 1.1

50
7.6
4.6

139
8.40
5.5

t(187) =-0.934

ממוצע
סטיית תקן

52
126
128

140
143
119

t(189) = –0.808

ממוצע
סטיית תקן

52
3.50
0.61

148
3.28
0.68

**t(198) = 2.76

52
3.25
0.78
3.85
0.48
3.48
0.81

150
3.02
0.70
3.60
0.52
3.28
0.91

51
2.48
0.85
2.59
0.80

147
2.84
1.0
2.59
0.92

ממוצע
סטיית תקן

52
3.96
0.60

150
3.7
0.63

ממוצע
סטיית תקן

52
1.43
0.35

150
1.29
0.32

N

N

ממוצע
סטיית תקן
מספר סטודנטים

עמדות כלפי תמ"ל

תחושת קירבה:
עזרה
שביעות רצון
קונפליקט
דאגה מהפרת פרטיות:
מידע
התחזות
מעורבות בתמ"ל פיזי

התאמה אישית
להגדרות פרטיות

אין להם חברים
סטודנטים
בפייסבוק

הבדל

N

N

N

ממוצע
סטיית תקן
ממוצע
סטיית תקן
ממוצע
סטיית תקן
N

ממוצע
סטיית תקן
ממוצע
סטיית תקן
N

N

t(200) = 1.96

**t(200) = 2.63
t(200) = 1.42
*t(196) = –2.28
t(195) = –.037
*t(200) = –2.49

*t(200) = –2.50
*p<0.05 , **p<0.001
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טבלה  .5שכיחויות והבדלים בין קבוצת המרצים שיש להם חברים מקרב סטודנטים שלהם
בפייסבוק לעומת אלה שאין להם )עבור מרצים בעלי חשבון פעיל(
יש להם סטודנטים
חברים בפייסבוק
אחוז
N

משתנה
מגדר

מוסד אקדמי
לאום
תחום לימוד

אין להם סטודנטים
חברים בפייסבוק
אחוז
N

אישה

26

50

58

38.6

גבר

26

50

92

61.3

מכללה

18

35

50

33.3

אוניברסיטה

24

46

77

51.3

שניהם

10

19

23

15.3

יהודי

46

88.5

133

88.6

ערבי

6

11.5

17

11.3

הומני

37

71

106

70.6

מדעי

7

13.5

28

18.6

טכנולוגי

8

15.5

16

10.6

הבדל

X2(1) = 2.04

X 2(2) = .58

X 2(1) = 0.002

X 2(2) = 1.33

מצאנו שהמרצים מודאגים מהפרת פרטיותם בפייסבוק :רובם ביצעו שינויים והתאמות אישיות
להגדרות הפרטיות שלהם .כאמור ,מרצים בעלי דאגה גבוהה מאובדן הפרטיות שלהם לא אישרו
בקשות חברות שהתקבלו מסטודנטים ,גם כשהחזיקו בעמדות חיוביות כלפי תמ"ל .המשתנה "דאגה
מהפרת פרטיות בפייסבוק" משמש כמשתנה שממתן את הקשר שבין עמדות כלפי תמ"ל לבין אישור
בקשות חברות מסטודנטים בפייסבוק .מודל המיתון מתואר באיור .1
דאגה מהפרת פרטיות בפייסבוק

תגובה לבקשת חברות

עמדות כלפי תמ"ל

איור  .1דאגה מהפרת פרטיות כמשתנה ממתן את הקשר בן עמדות כלפי תמ"ל
ובין תגובה לבקשת חברות בפייסבוק

לבדיקת השפעתו של המשתנה הממתן על הקשר בין עמדות כלפי תמ"ל ולבין תגובה לבקשת חברות
בפייסבוק השתמשנו במבחן ניתוח שיפועים ) ,(Slope analysis , Aiken & West, 1991והתוצאות
מתוארות באיור .2
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2.5

1.5

דאגה גבוהה מהפרת פרטיות

1

דאגה נמוכה מהפרת פרטיות

0.5

עמדות כלפי תמ"ל נמוך

עמדות כלפי תמ"ל גבוה

תגובה לבקשת חברות

2

0

איור  .2האינטראקציה שבין דאגה מהפרת פרטיות ובין עמדות כלפי תמ"ל

ניתוח השיפועים לימד כי שיפוע הדאגה הגבוהה מהפרת הפרטיות אינו מובהק,
 ,t(132) = –0.68, p = .49ואילו שיפוע הדאגה הנמוכה מובהק .t(132) = 3.20, p < .01 ,מרצים
שמודאגים מהפרת פרטיותם בפייסבוק לא מאשרים בקשות חברות מסטודנטים ,אפילו אם יש להם
עמדות חיוביות כלפי תמ"ל .המשתנה עמדות כלפי תמ"ל משפיע על החלטות של מרצים לגבי אישור
בקשת חברות רק אם דאגתם מהפרת הפרטיות בפייסבוק נמוכה.
דיון
ממצאי המחקר מעידים על תהליך מורכב :מחד ,מרצים שמחזיקים בעמדות חיוביות כלפי תמ"ל
ותחושת קירבה גבוהה כלפי הסטודנטים שלהם נוטים להתקרב לסטודנטים שלהם אם בתמ"ל פיזי
או באמצעות פייסבוק )ובהתאם למה שהציע  .(Mehrabian, 1971מאידך ,למרצים יש צורך לשמור
מרחק ולהימנע מתקשורת זו במיוחד דרך פייסבוק ,אולי כמנגנון הגנה ושמירה על הפרטיות שלהם
)כפי שמציעה תיאוריית ניהול הפרטיות של פטרוניו ) .((Petronio, 2002לכן ממחקר זה עולה עדות
לכך שהתנהגות המרצים תחומה בין שני גבולות מתחרים שמוסברים ע"י שתי העמדות התאורטיות,
כך שניתן להסביר את התנהגות המרצים בפייסבוק במיוחד לגבי קשרים עם סטודנטים כנסיון לאזן
בין שתי העמדות.
ממצאי המחקר מלמדים שפייסבוק אפשרה למרצים בעלי עמדות חיוביות כלפי תמ"ל שמעורבים
באופן פיזי בתמ"ל עם הסטודנטים שלהם דרך נוספת למימוש תקשורת מסוג זה .כמו כן ,מרצים
שמחזיקים בעמדות חיוביות כלפי תמ"ל אך לא מקיימים תמ"ל באופן פיזי ,לא עושים זאת גם דרך
פייסבוק .משמעות הדבר היא שפייסבוק אפשרה הזדמנות נוספת אך לא דרך אלטרנטיבית לקיום
תמ"ל עם הסטודנטים .במילים אחרות ,השימוש בפייסבוק והאפשרויות הגלומות בסביבה זו
מאפשרים הרחבה של פעילות קיימת ,אך לא משמשים תחליף למציאות שבה הפעילות לא
מתקיימת ,גם כשהעמדות כלפי פעילות זו הן חיוביות .ממצא זה תומך בתיאוריית ההגברה
החברתית ) (The social enhancement hypothesisהמסבירה את המניעים של השימוש בסביבה
מקוונת למטרות חברתיות ,בהתבסס על מערכת היחסים הלא מקוונת של הפרט .לפי תיאוריה זו
אנשים עם מערכת יחסים חברתית מפותחת ורחבה ,מנסים לשמר ולפתח אותה עוד יותר דרך
הסביבה המקוונת ,העיקרון המנחה של סוג זה של התנהגות הוא ") "Rich Get Richerהעשיר –
מתעשר(Valkenburg, Schouten, & Peter,2005; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Kraut,) ,
 .(Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson, & Crawford, 2002; Walther, 1996בהתאם לכך ,חלק
מהמרצים המעורבים בתמ"ל פיזי השתמשו בפייסבוק בכדי להרחיב את פעילותם ואת
האינטרקציות החברתיות שלהם עם הסטודנטים .לעומת זאת מרצים שלא קיימו תמ"ל פיזי ,לא
עשו זאת גם דרך פייסבוק .ממצא זה סותר את הטיעונים של תיאוריית הפיצוי החברתית
) (The social compensation hypothesisשהיא תיאוריה מתחרה לקודמת .תיאוריה זו מציעה
שאנשים שתופסים את הרשת החברתית הלא מקוונת שלהם כלא מספקת או כבעלת מאפיינים לא
רצויים ,מנסים לפצות על חסרונות אלו באמצעות פעילות מקוונת ,התנהגות מסוג זה מונחת לפי
עיקרון ") "Poor Get Richerהעני – מתעשר( )Valkenburg et al., 2005; Valkenburg & Peters,
 ,(2007המחקר הנוכחי הראה שמרצים לא מתנהגים לפי עיקרון זה.
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סיכום והשלכות ישומיות של ממצאי המחקר
ההשלכות הישומיות העיקריות שנגזרות מהמחקר הנוכחי היא היכולת לנצל סביבה זו גם בשדה
 ואולי גם למטרות למידה,סטודנט- כאפיק שעשוי לאפשר חיזוק ושיפור הקשר מרצה,החינוכי
.פורמלית ולא מובנית כפי שמתרחש בתקשורת מחוץ לכיתה בין המרצה לבין הסטודנטים שלו-א
המדיום החדש יחסית "פייסבוק" עשוי להציע את היכולת להגביר את האינטראקציה בין המרצים
 דבר שנחשב למועיל במידה ניכרת במיוחד לסטודנטים שחוששים מתקשורת עם,לבין סטודנטים
 ממצאי המחקר הוכיחו שאכן פייסבוק מאפשרת הזדמנות נוספת.מרצים בערוצי פנים אל הפנים
 במיוחד עבור מרצים שמחזיקים בעמדות חיוביות כלפי,לקיום והרחבת התקשורת החוץ כיתתית
.קשר זה ומעורבים בתמ"ל עם סטודנטים בפועל
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Abstract
Today, the Ministry of Education exerts increasing demands to adjust the
school to the 21st century and to assimilate innovative pedagogy. The
integration of ICT in teaching poses new challenges to those engaged in
education, forcing them to deal with changes. Hence the need and necessity
to examine the factors that facilitates and delays the integration of ICT in
frameworks that train teachers endeavoring to serve in the educational
system. This cooperative inter-college study examines the forces that
facilitate and block ICT integration among teacher educators in eight
educational colleges in Israel. The study focuses on the following topics:
what encourages and delays the integration of ICT in the teacher educator's
population? And what would be considered successful integration of ICT in
the teaching of teacher educators in the colleges of education?. The findings
of this qualitative study revealed that providing technological-pedagogical
support to the teacher educators in order to sustain educated integration of
this technology in teaching, their perceptions and beliefs regarding the use of
ICT and its integration in teaching was consistent with being facilitating
factors on one hand, or alternatively, as blocking factors in the integration of
ICT in the teaching of teacher educators in colleges of education. The
professional development of these teacher educators in the field of ICT,
escorting and guidance in the application of advanced technologies in
teaching is another facilitating factor. Resources, mainly those involving time
and technological infrastructures were found as a blocking factor with
adverse influence on the integration of ICT in the research population. The
attempts to define what are the factors affecting the integration of ICT and
what can be considered as a success in its integration in the teaching of the
teacher educators revealed three levels of assimilation as indicators of
success: the level of teacher educators, the level of students entering these
training studies and the level of organization in the specific teacher training
college.
Keywords: teacher educators, ICT integration, facilitating factors, delaying
factors, teacher training colleges.

תקציר
 והטמעתה של21- כיום גוברת דרישת משרד החינוך להתאמת בתי הספר למאה
 שילוב התקשוב בהוראה מציב בפני העוסקים בחינוך אתגרים.פדגוגיה חדשנית
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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חדשים והתמודדות עם שינוי .בעקבות כך עולים הצורך והנחיצות לבחינת
הגורמים המניעים והמעכבים שילוב של תקשוב במסגרות המכשירות מורים,
העתידים לשרת במערכת החינוך .מחקר זה הינו מחקר שיתופי בין מכללתי,
הבוחן את הכוחות המעודדים והכוחות הבולמים שילוב של תקשוב בקרב מורי
מורים בשמונה מכללות לחינוך בארץ .המחקר התמקד בסוגיות :מה מעודד ומה
מעכב שילוב של תקשוב בקרב אוכלוסיית מורי המורים? ומה יחשב כהצלחה
בשילוב תקשוב בהוראת מורי מורים במכללות לחינוך? המחקר התבצע
במתודולוגיה איכותנית ,ממצאיו חשפו כי מתן תמיכה טכנולוגית -פדגוגית
למורי המורים לקיים שילוב מושכל של טכ נולוגיה בהוראה ,תפיסותיהם
ואמונתם בהקשר לשימוש בתקשוב ושילובו בהוראה עלו בקנה אחד כגורמים
מעודדים או לחילופין כגורמים בולמים ומעכבים שילוב של תקשוב בהוראת
מורי המורים במכללה .התפתחותם המקצועית של מורי המורים בתחום
התקשוב ,ליווי והנחייה בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה מהווה גורם
מעודד נוסף .משאבים ,בעיקר משאבי זמן ותשתיות טכנולוגיות נמצאו כגורם
מרכזי מעכב ,המשפיע על שילוב תקשוב בקרב אוכלוסיית מורי המורים .בניסיון
להגדיר מהם הגורמים המשפיעים על שילוב התקשוב ומה יחשב כהצלחה
בשילוב תקשוב בהוראת מורי המורים נחשפו שלוש רמות שילוב התקשוב כממד
להצלחה :רמת מורי מורים ,רמת הסטודנטים המתכשרים להוראה ורמת
הארגון -המכללה להכשרת מורים.
מילות מפתח :מורי מורים ,שילוב תקשוב ,גורמים מעודדים ,גורמים מעכבים,
מכללות להכשרת מורים.

מבוא
מבט על הכשרת המורים בארץ ובעולם מצביע על גל של שינויים )חורין.(Toledo, 2005 ;2012 ,
העיסוק בהיבטיה השונים של ההכשרה להוראה ,וקידומה למעמד פרופסיונאלי גבוה ,עומדים על
הפרק בקרב מדינות רבות בעולם )אבדור ,ריינגולד וכפיר .(Darling-Hammond, 2006 ;2010 ,לאור
הדרישה ממערכת החינוך לאמץ חדשנות טכנולוגית ולהתאים עצמן להתפתחויות הטכנולוגיות
המהירות ,להגיב לשינויים כלכליים וחברתיים ולפעול להעלאת הישגי התלמידים ,גובר הצורך
בשילוב התקשוב בבתי הספר )ודיסלבסקי .(UNESCO, 2009 ;2011 ,על מנת להכשיר מורים
"מתאימים" נדרשות המכללות להכשרת מורים להתאים עצמן לצרכים אלו ולבחון כיצד כבר
בתהליכי ההכשרה נחשפים פרחי ההוראה להטמעת התקשוב בהוראה ) .(Kay, 2006כך הופכים
מורי המורים במכללות לחינוך למודל לחיקוי עבור פרחי ההוראה ,מודל האמור לעמוד בסטנדרטים
שנקבעו בתחום זה ,ולהוות דיגום ) (Pope, Hare & Howard, 2005) (modelingלשילוב התקשוב
בהוראה ולפיתוח חדשנות פדגוגית במצבי הוראה משתנים ומגוונים )Ertmer & Ottenbreit-
 .(Leftwich, 2010מורי המורים משפיעים על הידע ,המיומנויות ,האמונות והתפיסות ועל היכולות
המקצועיות של פרחי ההוראה ,הלא הם המורים לעתי ד בבתי הספר המורים ) Koster, Brekelmans,
 .(korthagen & Wubbels, 2005אחד ההסברים לכך ששינוי אינו מוטמע בהצלחה בתרבות הארגונית
נעוץ ב"כוחות הבולמים" המפריעים ויוצרים חיץ בהובלת השינוי ובהטמעתו ) .(Lewin, 1951גם
הגדרה מעורפלת ולא ברורה דיה של הצלחת השינוי "מה ייחשב כהצלחה" יוצרת מתח ומעוררת
סימני שאלה ביחס לתהליכי ההטמעה הרצויים ) .(Kaniuka, 2012בנוסף ,קיימים גם כוחות
ה"דוחפים" המקדמים את הובלת השינוי והטמעתו ) .(Cook, Holley & Andrew, 2007הכוחות
ה"בולמים" והכוחות ה"דוחפים" מהווים גורמים מכריעים המשפיעים על החדרת שינויים למערכות
החינוך )אבידב -אונגר וריינגולד  .(2014 ,מכאן מטרתו של מחקר זה לבחון מה ייחשב להצלחה
בשילוב תקשוב בהכשרה להוראה ,כפי שנתפס בקרב מורי מורים במכללות לחינוך .שאלות המחקר
הן:
א .מהם הגורמים המעודדים שילוב תקשוב בהכשרה להוראה?
ב .מהם הגורמים המעכבים שילוב תקשוב בהכשרה להוראה?
ג .לבחון מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי של תקשוב במכללות לחינוך?
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מתודולוגיה
השיטה

ננקטה מתודולוגיה איכותנית ,שהתבססה על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה שפיתחו שטראוס
וקורבין ) .(Strauss & Corbin, 1990השימוש בשיטה האיכותנית אפשר חשיפת משמעויות ,איפיון
תהליכים ומשתנים ומתן פרשנות למציאות ,כפי שהיא נתפסת על ידי מורי המורים )קסן וקרומר -
נבו (2010 ,ויצירת תיאוריה המסבירה את התופעה הנחקרת )שקדי.(2010 ,
כלי המחקר וניתוח הנתונים

נעשה שימוש בשאלון שפותח על ידי רשת עמיתי המחקר )גולדשטיין ,אבידב -אונגר ,אוסטר ,אסף,
גנאיים ,פרקוש -ברוך ,פלד ,פלד ושינפלד .(2012 ,השאלון נועד למורי מורים והופץ בקרב שמונה
מכללות לחינוך בארץ .השאלון בחן את תפיסותיהם ועמ דותיהם של מורי המורים במכללות לחינוך
ביחס לשילוב התקשוב בהוראה ואת אופן ומידת שימושם .השאלון כלל חלק כמותי וחלק איכותני.
במאמר זה מוצג החלק האיכותני ,שכלל שלוש שאלות פתוחות כדלהלן) :א( מה מעודד שילוב
תקשוב בהוראת מורי המורים במכללה לחינוך) .ב( מה מעכב שילו ב תקשוב בהוראת מורי המורים
במכללה לחינוך) .ג( מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבית של תקשוב במכללה להוראה .הנתונים
נאספו בשליש האחרון של שנת  .2013מדגם השאלות הפתוחות נותח באמצעות חילוץ קטגוריות
והסכמת שלושה שופטים .השופטים הם חברים ברשת המחקר של התקשוב במכללות לחינוך.
אוכלוסייה

אוכלוסיית המחקר כללה מורי מורים משמונה מכללות לחינוך בארץ .השיבו על השאלונים 615
מורי מורים משמונה מכללות לחינוך בארץ שהם  22.8%מכלל מורי המורים במכללות שהשתפו
במחקר .המכללות שהשתתפו במחקר ז כו בקול קורא להטמעת התקשוב במכללות לחינוך ,ונמצאות
בפעימה הראשונה להטמעת תכנית התקשוב.
על השאלות הפתוחות השיבו רק חלק ממורי המורים שענו על השאלון הכמותי .היינו על חלק
מהשאלות הפתוחות העדיפו המשתתפים במחקר לא לענות .יחד עם זאת ,חלק מהמשיבים התייחסו
בתשובתם ליותר מהיבט אחד.
להלן יוצג פירוט המדגם לפי מספר מורי המורים שענו על כל שאלה פתוחה בשאלון:
טבלה  .1מורי המורים שענו על שאלות המחקר הפתוחות ,מכלל מדגם המחקר
מס'
שאלה
בשאלון

השאלה

שאלה 11

מה לדעתך יעודד אותך להתקדם בשילוב 383
התקשוב בהוראה שלך במכללה?
מה לדעתך מעכב אותך להתקדם בשילוב 453
תקשוב בהוראה שלך במכללה?
מה לדעתך יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי 360
של תקשוב בהוראה במכללה?

שאלה 12
שאלה 13

מספר מורי
המורים שענו על
השאלה

אחוז העונים מכלל
המדגם
%
62%
74%
58%

ממצאים
הממצאים יוצגו בשלושה תתי פרקים בהלימה לשלוש שאלות המחקר.
)א( גורמים המעודדים שילוב תקשוב בקרב מורי מורים במכללות לחינוך מנקודת מבטם

מניתוח תשובות מורי המורים עולה כי מתן תמיכה טכנולוגית פדגוגית למורי המורים )31%
מההיגדים( ,התפתחות מקצועית ,הכוללת הדרכה וליווי מקצועי וחשיפה לסדנאות )24%
מההיגדים( ,תפיסות ואמנות של מורי מורים בנוגע לתקשוב ולשילובו בהוראה ) (19%ומתן תגמול
הולם למורי המורים על שילוב התקשוב בהוראתם ) 17%מההיגדים( מהווים גורמים עיקריים,
העשויים לעודד ולקדם שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים במכללות לחינוך מנקודת מבטם.
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נגישות וזמינות של ציוד טכנולוגי במכללה ) (15%וכן הקצאת זמן לעסוק בשילוב תקשוב בהוראה
) (10%עלו אף הם כגורמים מעודדים נוספים ,אך נתפסו בעיניי מורי המורים כגורמים מעודדים
פחות מהותיים לשילוב התקשוב בהוראתם .יתר הגורמים ,זמן הסתגלות לשינוי ) 0.5%מההיגדים(,
עידוד של ראש המסלול  /חוג ) 0.8%מההיגדים( ,מצב התשתיות הטכנולוגיות והתנאים בבתי הספר
) 1%מההיגדים( נתפסים בעיניי מורי המורים ,כגורמים שוליים יחסית לשילוב התקשוב בהוראת
מורי המורים במכללה.
להלן בטבלה  2יוצגו הגורמים המעודדים כפי שעלו מניתוח תשובות מורי המורים.
טבלה  .2גורמים מעודדים שילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך
מנקודת מבטם של מורי המורים
מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

קטגוריות
תמיכה טכנולוגית פדגוגית למורי המורים
התפתחות מקצועית בתקשוב סדנאות /הדרכה וליווי מקצועי
תפיסות ואמונות כלפי התקשוב
מתן תגמולים
נגישות וזמינות של ציוד למורי המורים ולסטודנטים
הקצאת זמן
תנאים ותשתיות במכללה
מדיניות תומכת ומחייבת
סטודנטים משלבי תקשוב
שיתופיות בין מורי המורים
התייעלות בעבודה
אתגר ,חדשנות ומוטיבציה
ניסיון והתנסות בשילוב תקשוב בהוראה
לא יודע מה מעודד
עידוד של ראש החוג /מסלול
תנאים ותשתיות בביתי הספר ובגנים
זמן להסתגל לשינוי

מס' היגדים
123
93
72
65
59
38
25
21
20
15
12
9
9
5
4
3
2

 %מההיגדים
31%
24%
19%
17%
15%
10%
6.5%
5.5%
5%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
0.8%
0.5%

להלן בטבלה  3יוצגו דוגמאות להיגדים המדגימים את הקטגוריות המרכזיות שנמצאו ושתוארו
לעיל.
טבלה  .3דוגמאות להיגדים המציגים גורמים המעודדים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים
גורמים מעודדים מרכזיים
תמיכה טכנולוגית פדגוגית למורי מורים

דוגמאות להיגדים

"תמיכה טכנית פדגוגית זמינה יותר ,סדנאות בנושא ועזרה
בלימוד של כלים חדשים"
"הנחייה אישית לעיניים טכניים ולשילוב פדגוגי"
התפתחות מקצועית בתחום התקשוב" ,עזרה וליווי צמודים של מומחים ,השתלמויות ,הדרכות וליווי
במוסד בו אני מלמד"
סדנאות ,הדרכה וליווי מקצועי
"להאמין שהתקשוב יכול לתרום להוראה שלי ולקדם"
תפיסות ואמונות כלפי התקשוב
"האני מאמין שלי בנוגע לשילוב התקשוב הוא העיקר,
התפיסה שלי היא שמעודדת ,תגמולים חומרים לא מזיזים
קירות"
"מתן תגמול הולם על ההשקעה הרבה"
מתן תגמול הולם
נגישות וזמינות של ציוד למורי המורים "תשתית טכנולוגית מספקת לסטודנטים ולמרצים" "נגישות
לציוד מתקדם עבור הסטודנט ועבור המרצה"
ולסטודנטים
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)ב( הגרמים המעכבים שילוב של תקשוב בקרב מורי מורים במכללות לחינוך מנקודת מבטם

מניתוח הממצאים עולים שלושה גורמים מרכזיים ,הנתפסים בעיניי מורי המורים כגורמים
המעכבים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים .האחד ,משאבים ,בעיקר משאבי זמן ,תשתיות
טכנולוגיות ותגמולים ) .(50%גורם שני ,מתייחס לידע ,לכישורים ולמיומנויות טכנולוגיות של מורי
המורים ) .(21%גורם שלישי ,מתייחס לאמונות ולתפיסות של מורי המורים כלפי התקשוב ).(12%
המיומנויות או המוכנות של הסטודנטים לשלב תקשוב בהוראה נתפסו כגורם מעכב הנמוך ביותר
).(3%
הגורמים המעכבים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים ,כפי שעלו מתוך ניתוח תוכן מוצגים
בטבלה  4להלן.
טבלה  .4גורמים מעכבים שילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך
מנקודת מבטם של מורי המורים
מס'

גורמים מעכבים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים

מס' היגדים

 %ההיגדים

.1
.2
.3
.4

משאבים – בעיקר משאבי זמן
ידע ,מיומנויות ,הדרכה
תשתיות והיבטים טכנולוגיים
תפיסות ואמונות של מורי מורים בנוגע לתקשוב
ולשילובו
אין מה שמעכב
מדיניות בארגון בנוגע לתקשוב ולשילובו
תגמול הולם
מיומנויות ומוכנות של סטודנטים

135
97
68
55

30%
21%
15%
12%

31
29
24
13

7%
6%
5%
3%

5
.6
7
.8

להלן בטבלה  5יוצגו דוגמאות להיגדים המדגימים את הקטגוריות המרכזיות שנמצאו ושתוארו
לעיל.
טבלה  .5דוגמאות להיגדים המציגים גורמים המעכבים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים
גורמים מעכבים מרכזיים

דוגמאות להיגדים

"פניות וזמן הדרושים להכנה הנדרשת ,כדי לשלב את
משאבים – בעיקר משאבי זמן
התקשוב".
ידע ,מיומנויות והדרכה מקצועית בתקשוב "חסר לי ידע פדגוגי טכנולוגי לשילוב התקשוב ,היישומים
המתוקשבים משתנים בקצב כל כך מהיר ,שעד אשר יש
שליטה בטכנולוגיה היא כבר משתנה"
"חוסר בתשתית טכנולוגית מספקת ,הכלים הקיימים
תשתיות והיבטים טכנולוגיים
מאוד לא יעילים"
תפיסות ואמונות של מורי מורים בנוגע " שמרנות חוסר אמונה וטכנופוביה ,אי רצון לעשות זאת
לתקשוב ולשילובו בהוראה
כי אני מאמינה בסגנון הוראה אחר ,הכולל תקשוב אך
באופן מוגבל"
)ג( תפיסת ההצלחה בשילוב התקשוב במכללות לחינוך מנקודת מבטם של מורי המורים

מן הממצאים עולה ,כי שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים בקורסים השונים נתפס בעיני מורי
המורים כמדד מרכזי להצלחה בשילוב תקשוב בהוראה בקורסים המועברים על ידם במכללות
לחינוך ) ,(39%מדד נוסף הנתפס כהצלחה בעיניי מורי המורים הנו סטודנטים ,המשלבים תקשוב
במסגרת התנסותם בהוראה ) ,(15%בעוד ששילוב התקשוב בבתי הספר נתפסת בעיניהם כמדד
הנמוך ביותר להצלחה בשילוב התקשוב בקרב מורי המורים ) .(3.7%מורי המורים יחסו חשיבות
זהה למדדי הצלחה הקשורים למשאבים ,תשתיות ותקציבים ,לראיית השינוי הטכנולוגי כאמצעי
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להשגת מטרות ולמדד הבוחן את הפער בין ההשקעה לתפוקות ) .(9%מוטיבציית מורי המורים לשלב
תקשוב והטמעת התקשוב בבתי הספר תוארו על ידי מורי המורים כמדדי הצלחה הנמוכים ביותר
).(4%
להלן בטבלה  6יוצגו הקטגוריות שנמצאו בקרב מורי מורים בהקשר לשאלה מה יחשב כהצלחה
בשילוב התקשוב בהוראת מורי המורים במכללות לחינוך.
טבלה  .6מה ייחשב כהצלחה בשילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך
מה ייחשב כהצלחה בשילוב תקשוב בהוראת מורי מורים במכללות לחינוך
קטגוריות
מורי מורים משלבי תקשוב
סטודנטים משלבי תקשוב
משאבים ,תקציבים ,תשתיות
ראיית השינוי הטכנולוגי כאמצעי להשגת מטרות
היחס בין מדת ההשקעה לתפוקה
מדיניות מכללתית תומכת
התייחסות שלילית
מוטיבציה של מורי המורים
שילוב תקשוב בבית הספר
סה"כ

מס' היגדים
146
55
35
32
34
21
24
15
15
377

 %ההיגדים
38%
15%
10%
9%
9%
6%
6%
4%
4%
100%

להלן בטבלה  7יוצגו מספר דוגמאות לציטוטים המתייחסים לשאלה מה ייחשב כהצלחה בשילוב
תקשוב בהוראת מורי מורים במכללות לחינוך.
טבלה  .7דוגמאות להיגדים המציגים מה ייחשב כהצלחה ב שילוב התקשוב במכללות לחינוך
מה ייחשב כהצלחה בשילוב תקשוב בהוראת מורי מורים במכללות לחינוך
קטגוריות
מורי מורים משלבי תקשוב

דוגמאות לציטוטים

"שימוש שוטף בכלים טכנולוגיים ושילובם בקורסים השונים
בדרכי ההוראה"
"קורסים מקוונים משמעותיים בעלי למידה טכנולוגית שיתופית
בהוראה"
"ההצלחה היא ברגע שהסטודנטים הבוגרים יתחילו להשתמש
סטודנטים משלבי תקשוב
באופן מושכל וללא חשש בתקשוב בהוראתם בכיתות ובגנים"
"הנגשת הטכנולוגיה למרצים ולסטודנטים ,תמיכה מאסיבית
משאבים ,תקציבים ,תשתיות
וזמינה"
ראיית השינוי הטכנולוגי כאמצעי "שמרצים ירצו לשלב תקשוב מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ"
"תהליך שלוקח זמן כל אחד מצטרף לתהליך במקום ובמידה
להשגת מטרות
המתאימה לו"

בחינת תשובות מורי המורים לשאלה מה ייחשב כהצלחה בשילוב התקשוב במכללות לחינוך
מצביעה על חלוקה לשלושה מדדים מרכזיים :מדדי הצלחה הקשורים לסטודנט ,מדדי הצלחה
הקשורים למורי המורים ומדדי הצלחה הקשורים לארגון ולמדיניות הקיימת בו.
ניתן לחלק את מדדי ההצלחה שנמצאו לשלוש רמות של שילוב התקשוב .להלן בטבלה  8כימות
מדדי ההצלחה על פי שלושת הרמות של שילוב התקשוב .סה"כ נספרו  377היגדים ביחס לשאלה מה
ייחשב כהצלחה בשילוב התקשוב במכללה.
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טבלה  .8כימות מדדי הצלחה על פי שלוש רמות של שילוב התקשוב:
רמת הסטודנט ,רמת מורי המורים ורמת המכללה
רמת הסטודנט
הרמה
19%
 %היגדים
 72היגדים
מספר
• הטמעה בבית הספר.
מדדי
ההצלחה בכל • סטודנטים משלבים
תקשוב בהוראה.
רמה

רמת מורי מורים
66%
 249היגדים
• מורי מורים משלבים
• תקשוב בהכשרה.
• היחס בין ההשקעה
• לתוצאות חיובי.
• השינוי הטכנולוגי כאמצעי
להשגת מטרות.
• מוטיבציה של מורי
המורים.

רמת הארגון )המכללה(
15%
 56היגדים
• מדיניות ומנהיגות
מכללתית.
• משאבים ,תקציבים
ותשתיות מכללתיות.

להלן בטבלה  9יוצגו מספר דוגמאות להיגדים בכל אחת משלושת הרמות שנמצאו.
טבלה  .9דוגמאות להיגדים המציגים מה ייחשב כהצלחה ב שילוב תקשוב במכללות לחינוך
רמת הסטודנטים

"הסטודנטים ישתמשו בכלים
ממוחשבים כאחד מהאמצעים
הזמינים להוראה בכיתות על פי
המטרות הפדגוגיות".

רמת מורי המורים

"יכולתו של המרצה להשתמש
בכלים טכנולוגיים שונים
ומגוונים בהוראה".

רמת הארגון

"לתשומת לב קובעי המדיניות
המכללות חייבות להשקיע
בתקצוב קורסים ,המשלבים
טכנולוגיה עם איש תוכן ,כדי
לייצר עבודה משמעותית .זה יקר
אך אפקטיבי יותר מאשר לדבר
על איך לשלב תקשוב בהוראה".

מעניין לראות כי הממד שאותו ציינו מורי המורים כמשמעותי מבחינתם וכמה שיהפוך את שילוב
התקשוב במכללה למוצלחת זה הם עצמם .קיימת בקרב מורי המורים ההבנה כי הטמעת השינוי
בשילוב התקשוב בהוראה אמורה להתחיל מהם כמורי מורים ומעצם היותם "מודלינג" עבור פרחי
ההוראה.
סיכום ודיון
ממצאיו של המחקר הנוכחי חשפו את תפיסותיהם של מורי המורים במכללות לחינוך לגבי שילוב
התקשוב בהוראה במכללה .זאת תוך כדי שהם ציינו את הכוחות הדוחפים העיקריים לשילוב מוצלח
והכוחות הבולמים שילוב שכזה .בנוסף לימד המחקר מה בעיני מורי המורים יהווה שילוב מוצלח
של התהליך .בצד הכוחות המעודדים ניכר כי חשוב לתת למורי המורים תמיכה טכנולוגית פדגוגית,
התפתחות מקצועית רלבנטית להכשרת כמשלבי תקשוב בהוראה וכן לקיים תהליכים ארגוניים בהם
יתגבשו התפיסות והאמנות של מורי מורים בנוגע לתקשוב ולשילובו בהוראה .זאת ועוד חשוב
לתת למורי המורים תגמול הולם על שילוב התקשוב בהוראתם .מחק רים מלמדים כי שפה ארגונית
היא חלק משמעותי בהטמעה אפקטיבית של שינוי )Avalos, 2011; Hinde, 2004; Darling-
 (Hammond, 2000וכך גם פיתוח של תהליכי פיתוח מקצועי מותאמים ל"רוח השינוי" )Borko,
 .(2004בצד הכוחות המעכבים עולה כי הידע ,הכישורים והמיומנויות הטכנולוגיות ,האמונות
והתפיסות של מורי המורים כלפי התקשוב והם אלו המעכבים את השילוב של התקשוב .לתפיסותיו
ואמונותיו של המורה השפעה מכרעת על אימוץ ויישום חדשנות פדגוגית ,על החלת השינוי ועל
הטמעתו האפקטיבית ) .(Fullan, 2001אמונתם ותפיסתם של המורים באה לידי ביטוי בעמדותיהם,
עמדות חיוביות כלפי התקשוב יגדילו את הסיכוי לעשיית השימוש בו בהוראה )אפללו .(2012 ,פלד
ומגן -נגר ) (2011מסבירות את הקשיים הבולמים יישומם של תהליכי שינוי בדרכי ההוראה בסביבה
הדיגיטאלית ,באמצעותו של גורם ראשון במעלה ,הנעוץ בעמדות ,תפיסות ואמונות של המורים כלפי
תפקידם בסביבה זו.
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ממצאי הסוגיה מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי של תקשוב בהוראת מורי המורים במכללות
לחינוך ,שנבדקה במדגם השיתופי הבין מכללתי ,התייחסו ל  58% -מורי מורים שהשיבו לשאלה זו.
יתכן כי הקושי להגדיר מה יחשב כהצלחה השפיע על נכונות מורי המורים להשיב על סוגיה זו .ניתוח
התוכן לשאלה מה ייחשב כהצלחה בשילוב תק שוב בהוראת מורי המורים במכללה לחינוך נעשה
בהתבסס על מודל ה Resources, Infrastructure, Policy, People, Learning, Evaluation,) RIPPLES-
 (Supportשל סארי ,אנסמינגר וג'ונס ) .(Surry, Ensminger & Jones, 2002הקטגוריות המרכזיות
שנמצאו :משאבים ,תקציבים ,ותשתיות בארגון; מדיניות הארגון ביחס לשילוב התקשוב ,עמדות
ותפיסות; מוטיבציה של מורי המורים; הערכה בחינת היחס בין ההשקעה לתפוקות; התייחסות
שלילית למה יחשב כהצלחה ומורי מורים המשלבים תקשוב בהוראה בקורסים השונים בהכשרה
להוראה.
כך הסוגיה מה ייחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי של תקשוב בקרב מורי מורים במכללות לחינוך,
וחשיפת הגורמים המעודדים והמעכבים שילוב יוצרים מסגרת מחקרית המאפשרת ליצור מודל
המתאר את מאפייני תהליך שילוב התקשוב בהוראה והמשגה של רכבי ההטמעה .להלן באיור .1

איור  .1מאפייני תהליך שילוב התקשוב בהוראת מורי המורים

באיור  1ניתן לראות כי הצלחת מורי המורים לשלב תקשוב בהוראתם נעוצה בגורמים חיצוניים
ופנימיים המהווים גורמים מעודדים ומעכבים .התפיסות והאמונות של מורי המורים בנוגע לתקשוב
ולשילובו בהוראה ,וכן קבלת תמיכה בידע ובמיומנויות טכנולוגיות פדגוגיות מהווים גורמים
פנימי ים וחיצוניים משותפים ,הנתפסים בעיניי מורי המורים כגורמים מעודדים או לחילופין
מעכבים .לצדם קיימים גם גורמים חיצוניים נוספים כגון :משאבים ותשתיות טכנולוגיות כגורמים
מעכבים ומתן תגמול הולם ופיתוח מקצועי בתחום התקשוב כגורמים מעודדים ,הדוחפים לשלב את
התקשוב בהו ראה .לצד אותם גורמים מעודדים ומעכבים שהעלו מורי המורים ,הם נעצו את
ההצלחה בעיקר בתפיסת עצמם כגורם פנימי שההצלחה תלויה בו ובמודל שהוא מהווה בעיני
המתכשר להוראה בהיבט של הטמעת התקשוב בהוראה.
השלכות יישומיות
מן הממצאים עולות תובנות לגבי שילוב יעיל של תקשוב ,החדרת שינוי והפיכתו לשינוי ממעלה
שנייה .ערכו המוסף של המחקר ,טמון בכך שהוא מתמקד באוכלוסיית מורי המורים ,האמונה על
הכשרת מורי העתיד ובהוראתם כמודלינג לסטודנטים העתידים להיכנס לבתי הספר.
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מגבלות המחקר ומחקר עתידי

המחקר הנוכחי מוגבל בהכללתו כיוון שהוא מבוסס על ניתוח החלק האיכותני של השאלון עליו ענו
מורי המורים במכללות לחינוך .ראוי להמשיך ולנתח את ממצאי החלק הכמותי ולעשות
טריאנגולציה בין שני חלקי השאלון .כמו כן מומלץ לחזור למורי המורים בעוד שנה אחרי שלוש
שנות הטמעה ולבחון האם משתנות העמדות והתפיסות של מורי המו רים ביחס לשילוב התקשוב
בהוראה.
תודות
המחקר נערך במסגרת רשת מחקר במכון מופ"ת בשיתוף עם משרד החינוך והנתונים נאספו
במסגרת רשת המחקר בה חברים :גולדשטיין ,א' )יו" ר(; אבידב -אונגר ,א'; אסף ,מ'; ברק ,מ';
גנאיים ,א'; ולדמן ,נ'; פרקוש -ברוך' א'; פלד ,ר'; פלד ,י'; רמתי ,ד' ושינפלד ,מ'.
מקורות
אבדור ,ש' ,ריינגולד ,ר' וכפיר ,ד' ) .(2010רצף הכשרה והתפתחות מקצועית של המורה המומחה – למידה
לאורך החיים .בתוך ד' ענבר ,ש' זיו ,ל' קוזמינסקי ור' קלויר )עורכים( ,דפים) 49 ,עמ'  .(165-148תל
אביב :מכון מופ"ת.
אבידב ,א' וריינגולד ר') ,בדפוס( .כוחות בולמים וכוחות דוחפים ברפורמת הפיתוח המקצועי של מורים
בישראל ממדיניות ליישום – נקודת המבט של המפקחים ,עיונים במינהל ובארגון החינוך,
אוניברסיטת חיפה.
אפללו ,א' ) .(2012סתירות בתפיסות של מורים :החסם הסמוי בהטמעת טכנולוגיות המחשב .בתוך ד' ענבר
וי' קוליקנט )עורכים( ,דפים) .54 ,עמ'  .(167-139תל אביב :מכון מופ"ת.
גולדשטיין ,א' ,אבידב -אונגר ,א' ,אסף ,מ' ,ברק ,מ' ,גנאיים ,א' ,ולדמן ,נ' ,פרקוש -ברוך ,א' ,פלד ,ר' ,פלד ,י',
רמתי ,ד' ושינפלד ,מ' ) .(2012התאמת המכללות לחינוך במאה ה  :21-תכנון ,יישום והערכה  -הצעת
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Abstract
This study aims to examine what are the empowerment patterns of ICT
coordinators in light of the reform of the implementation of ICT in schools,
and how this empowerment feeling is manifested in their role as leaders of
change and practice as teachers. The study was conducted using qualitative
methodology. Semi-structured interviews with 24 ICT coordinators in
elementary schools were conducted. The findings suggest patterns of
empowerment of ICT coordinators, including three components: (1) Personal
empowerment, expressed as a sense of self-efficacy, sense of responsibility,
intrinsic motivation to action, the ability to lead change and dealing with
objections. (2) Professional empowerment, including studies in the field of
development, pedagogical- technological knowledge, staff training capacity,
improving the quality of teaching. (3) Role empowerment, which includes
expanding areas of authority and hierarchical roles progression. The findings
also indicate that 58% of ICT coordinators see their development as role
development including getting more hierarchical positions and 42%
coordinators see their development as professional development including
deepening and specialization in the field of ICT. It was also found that some
ICT coordinators report that their role affected also their functioning as
teachers. The study extends the knowledge of the phenomenon of
empowerment among ICT coordinators - a phenomenon that has not been
studied so far, and highlights the implications of the dual role of ICT
coordinators that carry extra role in addition to working as teachers. The
study will help in calling for the empowerment of the teacher's role and in
strengthening his sense of empowerment, which will promote organizational
renewal and dealing with the reality of many changes.
Keywords: ICT coordinators, change leaders, empowerment, professional
development, functional development.

תקציר
מחקר זה שם לו למטרה לבחון מהם דפוסי ההעצמה בקרב רכזי תקשוב לאור
הרפורמה של הטמעת התקשוב בבתי הספר וכיצד תחושת העצמה זו באה לידי
 המחקר נערך באמצעות.ביטוי בתפקידם כמובילי שינוי וכמורים בפועל
 רכזי תקשוב24  נערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם.מתודולוגיה איכותנית
 ממצאי המחקר מלמדים על דפוסי העצמה של רכזי תקשוב.מבתי ספר יסודיים
 הבאה לידי ביטוי בתחושת,( העצמה אישית1) :הכוללים שלושה מרכיבים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מסוגלות עצמית ,תחושת אחריות ,מוטיבציה פנימית לפעולה ,יכולת להוביל
שינוי והתמודדות עם התנגדויות (2) .העצמה מקצועית ,הכוללת התמקצעות
בתחום התקשוב ,ידע פדגוגי-טכנולוגי ,יכולת הדרכת צוות ושיפור איכות
ההוראה (3) .העצמה תפקידית ,הכוללת הרחבת תחומי הסמכות והתקדמות
היררכית לתפקידים .עוד עולה מהממצאים כי  58%מרכזי התקשוב רואים את
התפתחותם כהתפתחות תפקידית הכוללת מעבר לתפקידים היררכיים ו42%-
מרכזי התקשוב רואים את התפתחותם בכיוון של התפתחות מקצועית הכוללת
העמקה והתמחות בתחום התקשוב .עוד נמצא כי רכזי התקשוב מדווחים על כך
שתפקידם השפיע גם על תפקודם כמורים בפועל .המחקר מרחיב את הידע על
תופעת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב ,תופעה שכמעט ולא נחקרה עד כה וכן
מחדד את השלכות התפקיד הדואלי של רכזי התקשוב כבעלי תפקיד וגם
כמורים בפועל .המחקר יסייע בקריאה להעצמת תפקיד המורה כממלא תפקיד
ולחיזוק תחושת ההעצמה בקרבו ,דבר שיקדם התחדשות ארגונית והתמודדות
עם מציאות רבת שינויים.
מילות מפתח :רכזי תקשוב ,מובילי שינוי ,העצמה ,התפתחות מקצועית,
התפתחות תפקידית.

מבוא
משרד החינוך מפעיל זו השנה החמישית את תכנית התקשוב הלאומית .יישום התכנית בבתי הספר
ועמו הטמעת שינוי משמעותי בהוראה ובלמידה מלווה על-ידי רכז התקשוב .רכז התקשוב ממונה על
בסיס קריטריונים בהתאם לדרישות משרד החינוך .תפקיד רכז התקשוב כולל סיוע וייעוץ למנהל
בית הספר בהנחלת תרבות התקשוב בקרב הצוות הפדגוגי ,הקמה והפעלה של הפורטל הבית ספרי,
הובלה וריכוז של הפעילויות החינוכיות המכוונות להעלאת המודעות לסכנות ברשת ובקרה והערכה
בית ספריים בנושא הטמעת התקשוב )משרד החינוך .(2012 ,תפקידו של רכז התקשוב מכוון לכל
צוות בית הספר ובכך הוא שונה מתפקידי הרכז המקצועי או רכז השכבה )טובין ודיין.(2007 ,
בכדי לענות על הצרכים אותם דורש תפקיד רכז התקשוב ,על המורה המשמש בתפקיד זה להיות
מומחה בעל יכולת להסתגל לשינויים ולמצבי הוראה משתנים )Darling-Hammond & Bransford,
 .(2005תפקידו של רכז התקשוב דורש התפתחות מקצועית ייחודית ) Archibald, Coggshall, Croft
 .(& Goe, 2011עליו להתפתח מקצועית בתחום ההוראה המתוקשבת ,לרכוש מיומנויות וידע
טכנולוגי-פדגוגי המהווים תנאי לאפקטיביות הטמעת טכנולוגיה חדשנית בבתי הספר )& Polly
 ,(Mims, 2009; Doering, Veletsianos, Scharber & Miller, 2009; Mishra & Koehler, 2006ובכך
להתמודד עם האתגרים אותם מציבה מערכת החינוך בתקופה של שינויים וחדשנות )Dawson,
 .(2004מהמחקר עולה כי מומלץ להשקיע ברכז התקשוב ,ולהעניק לו ליווי והנחייה מקצועית
) (Avidov-Ungar & Shamir-Inbal, 2013על מנת להעלות את סיכויי ההצלחה של הטמעת יישומים
חדשניים בבתי הספר )אבידב-אונגר.(Mioduser, Nachmias, Tubin, Forkosh-Baruch ,2002 ;2013 ,
אחד התוצרים של התפתחות מקצועית מיטבית היא תחושת העצמה של מורים ממלאי תפקיד
) .(Avidov-Ungar, Fridman, & Olshtain, 2014תחושת ההעצמה היא תוצאה של תהליך שמניעים
המורים עצמם ,שותפי התפקיד ,הסביבה ואופי היחסים הבין-אישיים בארגון הבית-ספרי ) Jennifer,
 .(Kathy, Cherie, 2002; Dembele & Schwille,2006מורים מועצמים יאפשרו צמיחה והתחדשות
ארגונית ) .(Kark, Shamir & Chen, 2003בהקשר זה ,שינוי ארגוני נתפס ככר וכהזדמנות לצמיחה
ולהתפתחות ) ,(Levin & Fullan, 2008במהלכו מתפתחת תחושת ההעצמה בקרב מוביל השינוי
)אבידב-אונגר ופרידמן .(2011 ,כך הופכת תכנית התקשוב כחלון הזדמנויות להתפתחות וצמיחה של
מורים ,המשמשים בנוסף לתפקידם כמחנכי כיתה ו/או מורים מקצועיים כמובילי תקשוב המהווים
סוכני שינוי להטמעת התרבות הטכנולוגית בבית הספר )אבידב-אונגר ,פרידמן ואולשטיין.(2011 ,
מכאן ,מטרתו של מחקר זה לבחון ) (1מה כוללת תחושת העצמה בקרב רכזי התקשוב (2) ,כיצד
תחושת העצמה בקרב רכזי התקשוב מבנה את תפקידם כמובילי שינוי ו (3)-כיצד באה לידי ביטוי
הדואליות בתפקידם של רכזי התקשוב כבעלי תפקיד וכמורים.
מתודולוגיה
שיטת המחקר

המחקר התבצע באמצעות הפרדיגמה האיכותנית.

24ע

תחושת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב בית-ספריים

אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר כללה  24רכזי תקשוב מבתי ספר יסודיים במחוז דרום המשמשים בנוסף
לתפקידם כרכזי תקשוב ,מחנכי כיתה או מורים מקצועיים .ותק רכזי התקשוב שנדגמו למחקר הוא
שלוש שנים.
כלי המחקר

כלי המחקר כלל ראיון עומק חצי מובנה שאיפשר לרכזי התקשוב לתאר את התפתחותם המקצועית
כמובילי תקשוב בצד היותם מחנכי כיתה ו/או מורים מקצועיים בבית הספר .רכזי התקשוב נשאלו
על גורמים מניעים שהובילו לצמיחתם המקצועית כרכזי תקשוב ובהתרחשותם של שינויים בהקשר
להיותם מורים המובילים שינוי בבית הספר .סך הכל כלל הראיון  11שאלות פתוחות .משך כל ראיון
היה כשעה.
שיטת ניתוח הנתונים
ניתוח הראיונות התבצע על בסיס קטגוריות בשיטת התיאוריה המעוגנת בשדה )Glaser & Strauss,
 .(1967מתוך הראיונות עלו נושאים משותפים שמהם יצרנו את התמות המרכזיות ביחס לשאלות

המחקר .תוקף הקטגוריות נבדק באמצעות תיקוף שופטים מומחים .במטרה לראות שיקוף של כיוון
הקטגוריזציה ולקבל תמונה כללית של התופעה הנחקרת בנינו עץ קטגוריות כפי שמופיע בתרשים 1
)שקדי.(2003 ,

תרשים  .1עץ קטגוריות – מרכיבי תחושת העצמה של רכזי התקשוב

ממצאים
ממצאי המחקר יוצגו בהתאם לשלוש מטרות המחקר שצוינו לעיל.
) (1מרכיבי העצמה בקרב רכזי תקשוב

מניתוח הנתונים עולה כי תחושת ההעצמה בקרב רכזי התקשוב כוללת שלושה מרכיבים המבנים
את דפוס ההעצמה בקרבם :העצמה אישית ,אשר קיימת אצל כלל המורים שהשתתפו במחקר24 ,
רכזי תקשוב המהווים  100%מהנחקרים ,העצמה תפקידית ,אשר קיימת אצל  14רכזי תקשוב
המהווים  58%מהנחקרים ,והעצמה מקצועית ,אשר קיימת אצל  10רכזי תקשוב המהווים 42%
מהנחקרים.
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מרכיב העצמה אישית של רכזי התקשוב בא לידי ביטוי בתחושת מסוגלות עצמית ,תחושת אחריות,
מוטיבציה פנימית לפעולה ,יכולת להוביל שינוי והתמודדות עם התנגדויות .כך רכזת תקשוב החווה
העצמה אישית מתארת את עצמה:
"אני חושבת שהיום יש לי יותר בטחון והערכה עצמית מבעבר .למדתי כי אני יכולה להשפיע על
חברותיי בצוות ועל הנעשה בחיי היום יום בבית הספר .מעוד מורה רגילה בצוות הפכתי לרכזת
תקשוב ,מובילת שינוי בבית הספר ,ולחברת צוות ניהול וזה בהחלט גורם לי לתחושות טובות של
בטחון ואמונה בעצמי" )ר.(1.

מרכיב העצמה תפקידית של רכזי התקשוב בא לידי ביטוי בהרחבת תחומי הסמכות והתקדמות
היררכית לתפקידי ניהול ומטה .כך רכזת תקשוב החווה העצמה תפקידית מתארת את עצמה:
"תפקיד זה קידם אותי מבחינת סטטוס .זו משרה בפני עצמה .חלה אצלי התקדמות בתוך המערכת
שבה אני מתפקדת מאז שמוניתי לרכזת תקשוב ,באופן טבעי אני "קשורה" לכלל הצוות ,צריכה
להנחות מורים ו"לדרוש" .אני מאמינה שכרכזת תקשוב זה יכול לעזור לי ,היום כל דבר מתנהל דרך
הטכנולוגיה .יש לי תכניות להמשיך להתקדם" )ר.(3.

מרכיב העצמה מקצועית של רכזי התקשוב בא לידי ביטוי בהתמקצעות בתחום התקשוב ,ידע
פדגוגי-טכנולוגי ,הדרכת מורים ושיפור איכות ההוראה .כך רכזת תקשוב החווה העצמה מקצועית
מתארת את עצמה:
"ברמה המקצועית ,רכשתי ידע רב סביב תכנית התקשוב הלאומית בכלל ובנושא יישומי מחשב ובניית
אתרים בפרט .בכוונתי להתמקצע בתחום .שילבתי את השימוש באינטרנט בהוראה .והכי חשוב
למדתי כי אני גם יכולה להדריך מורים ולא רק ללמד תלמידים" )ר.(2.
) (2היחסים בין דפוסי ההעצמה בקרב רכזי התקשוב במהלך תפקידם כמובילי שינוי

מניתוח הנתונים נמצא כי כלל הרכזים מדווחים על תחושת העצמה אישית שהובילה אותם
לתחושות של העצמה מקצועית או תפקידית .בתרשים  2ניתן לראות את היחסים וההשפעות בין
שלושת מרכיבי ההעצמה של רכזי התקשוב .תחושת ההעצמה האישית של רכזי התקשוב הובילה
את חלקם ) (58%לתחושה של העצמה תפקידית ועימה רצון להתקדם לתפקידי ניהול או הדרכה
רחבה יותר ,ואת חלקם האחר ) ,(42%לרצון להתמקצע בתחום התקשוב ,כלומר להעצמה מקצועית.

תרשים  .2רכיבי תחושת העצמה והיחסים ביניהם בקרב רכזי התקשוב

רכזת תקשוב החווה העצמה אישית שהובילה אותה לתחושות של העצמה תפקידית ,מתארת את
עצמה כך:
"אני חושבת שהתפקיד חיזק את יכולת המנהיגות שלי להיות מנהיגה כריזמטית בעיני המורים .אני
חושבת שהמורים רואים בי מודל .בזכות התפקיד שלי גיליתי את כישוריי כמנהיגה ומכאן אני יכולה
להצליח כמנהלת ולכן יש לי תכניות ללמוד בעתיד הקרוב תואר שני בניהול" )ר.(4.
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רכזת תקשוב החווה תחושות של העצמה אישית שהובילה אותה לתחושות של העצמה מקצועית,
מתארת את עצמה:
"תחום התקשוב מאוד משפיע על קידומי המקצועי ,אני ממשיכה להשתלם וללמוד בעצמי ,ביוזמתי
מביאה לביה"ס כלים ומלמדת מורים חומרים חדשים .את עתידי אני רואה כמורת תקשוב "פרופר",
אני בונה בראשי איך הייתי רוצה לקדם את ביה"ס בתחום מעבר לנדרש ע"י משרד החינוך" )ר.(5.
) (3השפעת תפקיד רכז התקשוב על תפקידו כמורה

מניתוח הנתונים עולה כי תפקידם של רכזי התקשוב השפיע על תפיסתם את עצמם כמורים .הם
ציינו כי הדואליות התפקידית שלהם כמובילי שינוי וכמורים השפיעה על היכולות שלהם כמורים.
רכזי התקשוב העידו על עצמם כי הם מורים טובים יותר מאז שמונו לרכזי תקשוב .לדידם ,התפקיד
השפיע על איכות ההוראה שלהם ,על יכולתם לקדם למידה משמעותית ,להשתמש בהוראה במגוון
דרכי למידה ,להעצים את התלמידים ,ליצור עניין בשיעור ,ולתת מענה לשונות .כמו כן ציינו כי הם
מלמדים באופן מתוקשב כדי להוות מודל לצוות המורים לקדם הוראה מתוקשבת .תרשים  3מתאר
את השפעת תפקיד ריכוז התקשוב על איכות ההוראה של רכזי התקשוב בכיתות כפי שהם העידו על
עצמם.

תרשים  .3השפעת תפקיד ריכוז התקשוב על איכות ההוראה של רכזי התקשוב בכיתות

כך מתארת אחת מרכזות תקשוב את השפעת תפקידה כרכזת תקשוב על ההוראה שלה בכיתה:
"ראשית נדרש ממני ללמד בדרך מתוקשבת ,כדי להוות דוגמה ולפתוח את דלת הכיתה להדגמה
ולצפייה של המורות בי .כמובן שהתלמידים שלי זוכים להכיר יותר כלים מתוקשבים ומתנסים
בלמידה שיתופית .אני מצליחה ליצור עניין אצל התלמידים ולהגיע אל יותר תלמידים" )ר.(6.

סיכום ודיון
תכנית התקשוב הלאומית זימנה סביבת עבודה לפיתוח העצמה מחוללת שינוי בקרב מורים ממלאי
תפקיד )אבידב-אונגר ואילוז .(2013 ,ממצאי מחקר זה מלמדים כי הרחבת הסמכויות בקרב רכזי
התקשוב ,האחראים על הטמעת שינוי טכנולוגי פדגוגי בבית הספר ,העצימו אותם )Avidov-Ungar
 (& Shamir-Inbal, 2013וגרמו להם להביט על עתידם המקצועי והתפקידי באופן יישומי – אם
בהעצמה תפקידית בה יתוו את דרכם לתפקידי ניהול או הדרכה רחבה ,ואם בהעצמה מקצועית בה
יתוו את דרכם להתמקצעות בתחום התקשוב .נמצא כי כלל רכזי התקשוב שהשתתפו במחקר חוו
העצמה אישית ,ממצאים אלו מתיישבים עם ספרות המחקר המלמדת כי רכז התקשוב הופך לחלק
בלתי נפרד כסוכן שינוי בתרבות התקשוב בבית הספר ,ביכולתו לתת מענה וסיוע בהתמודדות עם
הקשיים שמביא עמו השינוי באמצעות דיון ושיח עם עמיתיו ועם ההנהלה ) .(Sandy, 2010מנהיגותו
של רכז התקשוב מחייבת עוצמה ,ביטחון עצמי ומעמד בקרב המורים ) .(Lai & Pratt, 2004נראה כי
רכזי התקשוב מבינים את האחריות בתפקידם כמטמיעי שינוי בבית הספר ועושים רבות על מנת
להטמיע את השינוי באופן מיטבי .רכזי התקשוב הם יזמים עצמאיים הפועלים "מלמטה" ומשמשים
כחוד החנית בקידום בית הספר מבחינה טכנולוגית-פדגוגית )יוסף-חסידים ואייל .(2011 ,מסיבות
אלו כדאי לטפח מדריכי תקשוב הפועלים במסגרת תכנית התקשוב הלאומית )מגן-נגר ואבידב-
אונגר.(2014 ,
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מעל מחצית מרכזי התקשוב הם בעלי העצמה תפקידית .העצמת רכז התקשוב היא תהליך מכוון,
שמטרתו לאפשר לבעלי התפקיד מימוש פוטנציאל אישי וגדילה .התהליך מאפשר מימוש איכויות
אישיות ,תחושת שייכות ואמונה במסוגלות עצמית ) .(Datnow, Hubbard & Mehan, 2002אחד
הגורמים המקדימים ליצירת תחושת העצמה הוא קבלת תפקיד מערכתי )אבידב-אונגר ופרידמן,
 .(2011כמעט מחצית מרכזי התקשוב הם בעלי העצמה מקצועית .אחד הגורמים המעודדים שזוהו
אצל המורים שחשו העצמה ברמה גבוהה הוא השתתפות במסגרת לימודים מעודדת צמיחה )אבידב-
אונגר ופרידמן .(2011 ,למורה המוביל תקשוב בהוראה פרופיל של מורה מועצם בעל עצמאות
טכנולוגית ).(Mishra & Koehler, 2006
עוד עולה מהמחקר כי לרכזי התקשוב תפקיד חשוב בהובלת שינוי וחדשנות פדגוגית במערכת
החינוך ,הם בעלי השפעה על איכות ההוראה מעצם שימושם בכלים טכנולוגים-פדגוגיים במהלך
תפקידם כמורים .הם מכירים ביתרונות התקשוב להוראה ובכך מקדמים למידה משמעותית
מותאמת למאה ה .21-הם חשים עצמם כפורצי דרך ,מדגימים הוראה מתוקשבת הלכה למעשה ואף
חשים חובה לשמש דוגמה בדגם הוראה המשלב טכנולוגיה .ענבל-שמיר וקלי ) (2007מצאו כי מורים
מובילי תקשוב הפכו את ההוראה המתוקשבת לחלק בלתי נפרד מעבודת ההוראה שלהם .הם ניסו
לנצל את הערך הטכנולוגי הטמון בתקשוב לרמת החשיבה הנדרשת ,קירוב התכנים לעולמו של הילד
והכוונה לתוצרים עשירים .התקשוב מהווה עבורם כלי יומיומי המסייע להוראה ,כלי המאפשר
למידה מעבר לגבולות הזמן והמקום ,ומסייע לשיתוף ותקשורת בין התלמידים למורים )ענבל-שמיר
וקלי .(2007 ,מדינות רבות החלו להכיר ביתרונות התקשוב להוראה ולפתח מדיניות המעודדת את
תקשוב החינוך ).(Carsten & Pelgrum, 2008
תרומת המחקר

תרומת המחקר באה לידי ביטוי בשני היבטים :הבנות תיאורטיות – המחקר שופך אור על תפקיד
חדשני ומערכתי במערכת החינוך המותאמת למאה ה ,21-בה לרכז התקשוב תפקיד מרכזי של סוכן
שינוי מול כלל אוכלוסיית בית הספר .המחקר תורם ידע ביחס לתופעת העצמה על מרכיביה ודפוסיה
השונים בקרב רכזי תקשוב ,על אופק התפתחותם בעקבות תחושות ההעצמה בקרבם ועל הדואליות
בתפקידם של רכזי התקשוב המשמשים כבעלי תפקיד וגם כמורים בפועל ,בעוד הספרות בנושא זה
מעטה .השלכות יישומיות – ברמת הפרט המחקר יסייע בקריאה להעצמת תפקיד המורה וחיזוק
תחושת ההעצמה האישית בקרבו ,כחלק משיפור מעמדו התעסוקתי כבעל תפקיד בבית הספר
)אבידב-אונגר ופרידמן .(2011 ,ברמת הארגון יש ביכולתם של מנהלי בתי הספר להכיר את
הפוטנציאל הגלום בתפקיד רכזי תקשוב .העצמת רכזי התקשוב מסייעת לבתי הספר לפעול כארגון
מטמיע שינוי ,כאשר בית הספר נתרם כתוצאה מממדי ההעצמה שחווים רכזי התקשוב )Avidov-
 .(Ungar & Shamir-Inbal, 2013המשמעות היא שמנהל הרוצה להעצים מורה יכול לעשות זאת
באמצעות תפקיד ריכוז מערכתי ,כדוגמת ריכוז תקשוב .העצמת בעלי תפקידים המהווים חוד החנית
של מובילי השינוי ,הינה משאב חיוני ,שמסייע לבית הספר להתמודד עם מציאות רבת-שינויים
) .(Kaniuka, 2012בית הספר כארגון אינו מזמן אפשרויות קידום רבות ועל כן כדאי למנהלי בית
הספר לקיים רוטציה ,כך שלמורים רבים ככל האפשר תהיה הזדמנות לשאת בתפקידי מפתח
כדוגמת תפקיד רכז התקשוב .בנוסף ,בעלי תפקידים החשים מועצמים הם בעלי תחושת אחריות
גבוהה כלפי משימות ומטרות הארגון ) (Avidov-Ungar, Fridman & Olshtain, 2014ובעבודתם הם
גם משפיעים על הישגי התלמידים ).(Pollak, 2009; Reeves, 2009
מקורות
אבידב-אונגר ,א' ) .(2013הפיתוח המקצועי בעידן של רפורמות ושינויים-משמעויות של תפיסת הרצף .בתוך:
ש' שמעוני וא' אבידב-אונגר )עורכות( ,על הרצף-הכשרה ,התמחות ופיתוח מקצועי של מורים-
מדיניות ,תיאוריה ומעשה .228-197 .מכון מופ"ת.
אבידב-אונגר ,א' ואילוז ,א"א ) .(2013העצמה מחוללת שינויים בקרב מורים מובילי תקשוב בהוראה .האדם
הלומד בעידן הטכנולוגי :הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה .רעננה :האוניברסיטה
הפתוחה ,עמ' .9-1
אבידב-אונגר ,א' ופרידמן ,י' ) .(2011העצמת מורים :מהות ודגמים .מידע זמין לאיש המקצוע .ירושלים:
מכון הנרייטה סולד.
אבידב-אונגר ,א' ,פרידמן ,י' ואולשטיין ,ע' ) .(2011דפוסי העצמה בקרב מורות שממלאות תפקיד בבתי ספר
יסודיים בישראל :העצמה מוגבלת ,העצמה מתגמלת והעצמה מחוללת שינויים .עיונים במנהל
ובארגון החינוך.184-153 ,32 ,

ספריים-תחושת ההעצמה בקרב רכזי תקשוב בית

ע28

 עיונים במנהל ובארגון. המקרה של רכז התקשוב: מיסוד תפקיד חדש בבית הספר.(2007) ' ד' ודיין ע,טובין
.103-89 ,29 ,החינוך
14 : נדלה ב. סיפורם של שלושה צ'מפיונים טכנולוגיים: מורים יזמים.(3.11.11) .' א, ד' ואיל,חסידים-יוסף
http://62.0.192.13/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9- : מתוך,2014 באפריל
b4f3-effda4c7e27b/f298dbf7-382a-4a0a-a74c-b6b5e19148ea/33c492cd-5f53-4e2c-bb07-503c837f6999/3d3d
.b2c8-d738-444a-bfdb-b9e836b6e968.pdf

 על תחושת ההעצמה של מדריכיTPACK  וידעPICTK  השפעת ידע.(2014) ' א,אונגר- נ' ואבידב,נגר-מגן
 ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי.תקשוב
.103-94 ' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה.צ'ייס

. – חזון ורציונל21- התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה.(2012) משרד החינוך
. פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" – מדיניות ונהלים.(2010) משרד החינוך
 דרך חיים או מעמסה למורה? אפיון הקצוות של טווח-  הוראה מתוקשבת.(2007) ' י, ת' וקלי,שמיר-ענבל
 כנס צ'ייס השני למחקרי, האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: בתוך.העשייה המתוקשבת של מורים
.181-174 ' עמ, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.טכנולוגיית למידה
,( בתוך ר' קלויר ול' קוזמינסקי )עורכות.21- להיות מורה בישראל במאה ה.(2012) ' ד, ע' ונידרלנד,קופפרברג
. מכון מופת.434-411 ,תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים בישראל-הבניית זהות מקצועית
. הוצאת רמות:אביב- תל. מחקר איכותני – תאוריה ויישום: מילים המנסות לגעת.(2003) ' מ,שקדי
Archibald, S., Coggshall, J. G., Croft, A., & Goe, L. (2011). High-Quality professional development for
all teachers: Effectively allocating resources, National Comprehensive Center for Teacher Quality.
Avidov-Ungar, O., Fridman, I., & Olshtain, E. (2014). Empowerment Amongst Teachers who Hold
Leadership Positions, Teaching and Teacher Education, An International Journal of Research and
Studies. 20(5), 2-18.
Avidov-Ungar, O., & Shamir-Inbal, T. (2013). Empowerment Patterns of Leaders in ICT and School
Strengths Following the Implementation of National ICT Reform. Journal of Information
Technology Education: Research. 12, 141-148.
Carstens, R., & Pelgrum, W.J (2008). IEA SITES 2006 Technical Report. Amsterdam: International
Association for Evaluation of Educational Achievement.
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world: What
teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.
Datnow, A., Hubbard, L., & Mehan, H. (2002). Extending educational reform: From one school to many.
London: Routledge Falmer Press.
Dawson, J. (2004). Lifelong learning: Education across the lifespan. Teachers College Record, 106(12),
2315-2318.
Dembele, M., & Schwille, J. (2006). Can the Global Trend toward Accountability Be Reconciled with
Ideals of Teacher Empowerment?: Theory and Practice in Guinea. International Journal of
Educational Research, 45(4-5), 302-314.
Doering, A., Veletsianos, G., Scharber, C., & Miller, C (2009). Using the technological, pedagogical, and
content knowledge framework to desigh online learning environments and professional
development. Journal of Educational Computing Research, 41(3), 319-346. Doi:10.2190/41.3.d
Glaser, B., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago, Il: Aldine.
Edwards, J. L., Green, K. E., & Lyons, C. A. (2002). Personal empowerment, efficacy, and environmental
characteristics. Journal of Educational Administration, 40(1), 67-86.
Kaniuka, T. S. (2012). Toward an understanding of how teachers change during school reform:
Considerations for educational leadership and school improvement. Journal of Educational
Change, 13(3), 327-346.

ע29  לימור חנין יצחק,אונגר-אורית אבידב

Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: Empowerment
and dependency. Journal of Applied Psychology, 88(2), 246-255.
Lai, K.W., & Pratt, K. (2004). ICT leadership in secondary schools: the role of the computer coordinator.
British Journal of Educational Technology, 35(4), 461-475.
Levin, B., & Fullan, M. (2008). Learning about system renewal. Educational Management
Administration & Leadership, 36(2), 289-303.
Mioduser, D., Nachmias,R., Tubin, D., & Forkosh-baruch, A. (2002). "Models of Pedagogical
Implementation of ICT in Israeli schools", Journal of Computer Assisted Learning, 18 (4), 41-405,
Pedagogical Practices Using Information and Communication Technologies, Tel-Aviv: Ramot.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework
for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Pollak, C. J. (2009). Teacher empowerment and collaboration enhances student engagement. Master of
Science in Education, School of Education, Dominican University of California, San Rafael, CA.
Polly, D., & Mims, C (2009). Designing professional development to support teachers' TPACH and
integration of Web 2.0 technologies. In T. Kidd & I. Chen (Eds.), Wired for Learning: Web 2.0
Guide for Education, (pp. 301-316). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Reeves, D. B. (2009). Model teachers. Association for Supervision and Curriculum Development, 66(5),
85-86.
Sandy, L. D. (2010). Social capital, empowerment and educational change: A scenario of permeation of
one-to-one technology in school. Journal of Computer Assisted Learning, 26(4), 284-295.

( של הספרייה הלאומיתOER) אופני השימוש של אנשי חינוך במאגר משאבי למידה פתוחים

אופני השימוש של אנשי חינוך
( של הספרייה הלאומיתOER) במאגר משאבי למידה פתוחים
ענת כהן

קרן אטינגר

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב

anatco@tauex.tau.ac.il

karene1@mail.tau.ac.il

Educators' Use of the
Open Education Resource (OER) Repository
of the National Library of Israel
Karen Ettinger

Anat Cohen

Tel Aviv University

Tel Aviv University

Abstract
The current trends of self-creation of digital content and the options of
sharing content in online environments, lead to the development of Open
Educational Resources (OER). In 2013, the National Library of Israel (NLI)
joined this trend, and created an online repository of OER's. The aim of this
research was to explore educators' use of the digital OER, specifically the
primary sources from the NLI OER repository, in order to help teachers
implement Open Educational Resources in their teaching. This research
shows that there is a gap between teachers' perceived importance of
combining technology in education and the actual use in the field. Similar to
findings in the literature, educators face technological and pedagogical
barriers that make use of digital content a challenge. Nevertheless, this
current research shows high quality use of digital primary sources from the
NLI repository such as creating new content by combining resources from
different sources. Finally, this research indicates that teacher professional
development plays an important role in implementing use of OER and could
promote use of these educational resources from the NLI OER repository and
other similar repositories.
Keywords: Open educational Resources, learning object repositories,
primary sources, professional development.

תקציר
התפתחות מגמות היצירה עצמית של תוכן דיגיטלי ושיתופו בסביבות המקוונות

OER: Open Educational) הביאו ליצירת מאגרי משאבי למידה פתוחים
, הספרייה הלאומית הצטרפה למגמה זו של הנגשת תוכן חינוכי.(Resources

. מאגר של משאבי למידה פתוחים, הוקם באתר הספרייה הלאומית2013 ובסוף
מטרת מחקר זה הינה לבחון את השימוש של מורים ואנשי חינוך בתוכן
 בפריטי המקור בכלל ובפריטי מקור ממאגר משאבי הלמידה הפתוחים,דיגיטלי
 מחקר זה עשוי לסייע בקידום הטמעת השימוש.של הספרייה הלאומית בפרט
 ממצאי המחקר מצביעים על כך שקיים פער.במשאבים אלה במערכת החינוך
בין תפיסת החשיבות של שילוב הטכנולוגיה בהוראה לבין השימוש הקיים
 שעומדים בפני המשתמשים חסמים, בדומה לספרות, המחקר מצביע.בשטח
 באשר, עם זאת.טכנולוגיים ופדגוגיים המקשים על שילוב המשאבים בהוראה
 מחקר זה מראה על דרכי שימוש מגוונים,OER-לאופן השימוש במשאבי ה
ומתקדמים במשאבים כגון יצירת משאבים חדשים באמצעות שילוב משאבים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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ממקורות שונים .אחת המסקנות ממחקר זה הוא שיש חשיבות רבה להכשרת
מורים ,העשויה להועיל למורים ולתלמידים ולהגביר את השימוש במשאבי
למידה פתוחים ולשפר את האופן שבו משתמשים בתוכן הלימודי הפתוח בכלל
ובספרייה הלאומית בפרט.
מילות מפתח :משאבי למידה פתוחים ,מאגרי משאבי למידה פתוחים ,הכשרת
מורים ,שילוב טכנולוגיה בהוראה.

מבוא
ההתפתחות הטכנולוגית ,בראשן התפתחות האינטרנט ,הביאה עמה שינויים עצומים בשימוש
שאפשרה
בחומרי למידה במערכת החינוך .שתי מגמות חשובות מלוות תהליך זה :מגמת הִ Web 2.0-
לכל אחד ואחת ליצור ולשתף תכנים; והמגמה של הפתיחות הגוברת לשתף חינם את הקהילה ) Open
 .(access, Open sourceמגמות אלו תומכות ביצירת משאבי למידה פתוחים – Open) OER
 ,(Educational Resourcesמונח הנטבע בכנס  (2006) Hylén .(2002) UNESCOמתייחס לשלוש
קטגוריות שונות של  OERהמונגשים לציבור הרחב :תוכן לימודי ,כלים ומשאבי הטמעה .משאבים
אלה מאוחסנים במאגרים ,כאשר מטרתם היא לא רק לשמש פלטפורמה לאחסון ולהנגשה ,אלא
להוות סביבה שמספקת אמצעים לקידום השימוש במשאבים וכן כלים חברתיים לשיתוף .בין
האמצעים החשובים בהפיכת מאגר ליעיל ונוח לשימוש ,המושך אליו קהילות של משתמשים הם
המטה-דאטה שמספק מידע על המשאבים במאגר ) (Cohen, Shmueli & Nachmias, 2011ומערכת
בקרת איכות מבוססת-משתמשים ).(Clements & Pawlowski, 2012
חשיבות משאבי הלמידה הפתוחים גוברת ויש הטוענים שמגמה זו תביא להשפעה רבה בתחום
החינוך ) .(Atkins et al., 2007; Johnson et al., 2013; McGreal, 2014כיום ניתן למצוא מאגרים
רבים של תוכן לימודי פתוח בעולם כמו גם בישראל ,ביניהם Connexions, Khan Academy, MIT
 ,Open Course Ware, Merlotוויקיפדיה ,מאגר מאו"ר ,פרוייקט פא"ר ורבים נוספים.
מודלים שונים הוצעו כדי לתאר את דרכי השימוש במשאבי למידה פתוחיםClements & .
 (2012) Pawlowskiתיארו את אופן השימוש במשאבי למידה פתוחים מתוך מאגרים בחמישה
שלבים :חיפוש ,הערכה ,התאמה ,שימוש ושיתוף )איור .(1

Share

Use

Adapt

Evaluate

Search

איור  .1מודל השימוש במשאבי חינוך פתוחים )(Clements & Pawlowski, 2012
 (2009) Wileyהציג מודל ) ,(The 4 R's of Opennessהמתאר ארבע דרגות שימוש במשאביםReuse :
– שימוש חוזר במשאב או בחלקו – Redistribute ,הפצת המשאב – Revise ,התאמת המשאב לצרכי
המשתמש ,כשהדרגה הגבוהה ביותר היא  ,Remixכלומר ,שילוב משאבים שונים כדי ליצור משאב
חדש ).(Wiley, 2009; Hilton et al., 2010

בשנים האחרונות התרחבה תופעת ה OER-ואליה נוספו גם מיזמי ה MOOC-כגון ,Coursera
 edX ,Udemyואחרים ,המציעים קורסים פתוחים למאות אלפי לומדים ברחבי העולם .יחד עם זאת,
מחקרים רבים מראים שהיקף השימוש ב OER-אינו רב ואף אופן השימוש במשאבי הלמידה
שבמאגרים הוא בסיסי ומסתכם בעיקר בצריכה של חומרים ופחות בהתאמת החומרים לצרכים
ספציפיים ושיתופם למשתמשים אחרים ).(Clements & Pawlowski, 2012; Richter et al., 2013
חוקרים שונים מדווחים על קשיים ואתגרים העומדים בפני מגמת ה OER-והתייחסו בעיקר
לקשיים הנובעים מזכויות יוצרים וקניין רוחני ,בעייה של איכות התוכן ,בעייה של קיימות ותחזוקה
של מאגרי המשאבים הפתוחים ) (Hylén, 2006ואף קושי של ארגונים ומוסדות לאמץ משאבי למידה
שפותחו במקומות חיצוניים .קושי זה הוגדר כתסמונת הMcCracken, 2006; ) "Not Invented Here"-
 .(Nikoi & Armellini, 2012חוקרים נוספים ציינו שעל מנת להטמיע  OERיש צורך בהכשרת מורים
בידע תוכן טכנולוגי פדגוגי ) .(Mishra & Koehler ,2006מחקרים נוספים מצביעים על פער גדול בין
החזון לשילוב הטכנולוגיה והלמידה ועמדות המורים בדבר חשיבות שילוב הטכנולוגיה בהוראה לבין
הטמעתו ושילובו בלמידה ובהוראה ) .(Petko, 2012עוד נמצא כי שמורים מעדיפים להשתמש
במאגרים פנימיים ,בית ספריים המותאמים יותר לצרכים הספציפיים שלהם )& Cohen, Kalimi
.(Nachmias, 2013
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מאמר זה מתמקד בשימושם של מורים במשאבי  OERמסוג פריטי מקור ).(primary sources
השימוש בפריטי מקור איננו חדש ,ונעשה עוד לפני שהתכנים הונגשו גם בפורמט דיגיטלי .חוקרים
שונים תיארו שימוש של תלמידים בפריטי מקור והראו את היתרונות בתהליך למידה זה בפיתוח
כישורי חשיבה ביקורתיים ויצירת חווית למידה משמעותית )& Dutt-Doner et al. 2007; Paras
 (2006) Friedman .(Piche, 2009בדק את התפיסות ודרכי ההוראה של מורים להיסטוריה ששילבו
פריטי מקור דיגיטליים בהוראה והראה שהגישה לאמצעים טכנולוגיים השפיעה ביותר על מידת
השימוש בפריטי מקור דיגיטליים .מחד ,לא נמצא קשר מובהק בין מידת ההכשרה של המורה לבין
השימוש במאגרים דיגיטליים ומאידך נמצא קשר בין רמת המיומנויות התקשוב של המורים לבין
איכות השימוש בפריטים הדיגיטליים .מורים עם רמה נמוכה של מיומנות תקשוב נטו להשתמש
בפריטי המקור כתוספת או כ"קישוט" לשיעור ומורים עם רמת תקשוב גבוהה השתמשו בפריטי
המקור הדיגיטליים ככלי לפיתוח חשיבה ביקורתית .גם מחקרם של  (2004) Hicks et al.הראה ,כי
על אף העובדה שמורים מודעים לפוטנציאל של השימוש בפריטי מקור דיגיטליים בהוראת
ההיסטוריה באופן מעשי השימוש של המורים במציאות נראה מוגבל.
לסיכום ,הספרות פורסת בפנינו את היתרונות הרבים של השימוש ב ,OER-ואף נראה כי המורים
מודעים ליתרונות של שילוב משאבים אלו בהוראה .עם זאת ,נמצאו גם חסמים רבים שמנעו זאת
מהמורים .כדי שחזון ה OER-אכן יתגשם ,יש צורך בהמשך מחקר בתחום כדי לבחון את האופן שבו
מורים משתמשים במאגרים ,להבין את החסמים שעומדים בפני המורים המונעים מהם לעשות
שימוש רב ומושכל בתכנים ובכלים הדיגיטליים ולנסות למצוא פתרון לקשיים ולאתגרים המרובים.
המחקר
מחקר זה בוחן את השימוש של מורים ואנשי חינוך בתוכן דיגיטלי ,בפריטי המקור בכלל ובפריטי
מקור ממאגר משאבי הלמידה הפתוחים ) (OERשל הספרייה הלאומית במטרה לסייע בהבנת האופן
שבו יש להטמיע במערכת החינוך את השימוש במאגר זה ובמאגרים דומים ,ולסייע למורים בשימוש
במשאבים המוצגים בהם.
מאגר הספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית הצטרפה למגמות של הנגשת תוכן חינוכי ופיתוח מאגרי משאבי למידה פתוחים,
ובסוף  2013הוקם באתר הספרייה הלאומית ) ,(http://nli.org.il/educationמאגר של משאבי למידה
פתוחים ,הפתוח לשימוש ציבור הלומדים והמלמדים ,והמאפשר התאמת המשאבים לצרכים
הספציפיים במערכת החינוך )איורים .(3 ,2

איור  .2אתר חינוך של הספרייה הלאומית ,משמאל ,מערכת החיפוש של מאגר פרטי המקור
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איור  .3הצפיין ) (Viewerשל מאגר פריטי המקור באתר החינוך של הספרייה הלאומית

מאגר ייחודי זה מכיל בתוכו משאבי למידה דיגיטליים מסוג פריטי מקור .פריטי מקור ,המכונים גם
"מקורות ראשוניים" ,הם מקורות בני תקופתם ,פיסות היסטוריה המעידות על הזמן והמרחב שבו
נוצרו .פריטי המקור מגיעים במגוון צורות למשל :מסמכים ,תמונות ,ועיתונים .פריטי מקור הם
מקורות מידע חיוניים להוראה בתחומי דעת רבים .בנוסף ,הם מעודדים שימוש במיומנויות חקר
וחשיבה ומתרגלים את התלמיד בשימוש באוריינויות דיגיטליות חדשות הדרושות ללומד במאה
ה .(Mioduser et al., 2008) 21-התכנים ,אשר מופיעים במאגר ,פותחו בהתאם לצרכים של קהלי
היעד השונים במערכת החינוך .מערכת הקטלוג )לפי כיתות ,תכניות לימודים ותקופה בשנה(,
אפשרויות האחזור ,רמת הפתיחות של הפריטים והמטה-דאטה המלווים את פריטי המקור,
מאפשרים להגדירו כמאגר של .OER
מטרות ושאלות המחקר
מטרת-העל של מחקר זה היא לבחון את השימוש של קהל המורים במאגר פריטי המקור של
הספרייה הלאומית והאם הוא עונה על הצרכים שלהם .כדי לראות את התמונה המלאה ,נשאלו
המורים על שימושם בפרטי מקור נוספים הקיימים במאגרי  .OERבהתאם לכך ,שאלות המחקר הן:
מהו אופן השימוש של אנשי חינוך בפרטי מקור דיגיטליים במאגרי  ,OERביניהם במאגר הספרייה
הלאומית? ומהי מידת השימוש בהם? ובאילו חסמים הם נתקלים בשימוש זה?
כדי לענות על שאלות המחקר ,נעשה שימוש בשאלון מקוון.
אוכלוסיית המחקר הורכבה מרשימת התפוצה של אתר חינוך של הספרייה הלאומית .נוסף על כך,
הופץ השאלון גם לחברי קבוצת מקצועיות ב Facebook-ולאנשים שהיו בקשר מקצועי עם מחלקת
חינוך של הספרייה הלאומית .המענה לשאלון היה נמוך )מתוך כלל הפניות ,השיבו רק  79מורים על
השאלון( ועל כן ,אין לראות באוכלוסיית המשיבים ייצוג של כלל המשתמשים בספרייה הלאומית.
רובם הינם מורים ותיקים ,בני  41ומעלה ,בעלי תפקידים שונים במערכת החינוך ובעלי תארים
אקדמיים מתקדמים .הנחקרים עוסקים במגוון רחב של תחומי דעת ומרביתם מלמדים בבתי ספר
על-יסודיים ) .(71%רוב המורים שהשיבו על השאלון מאמינים בשילוב הטכנולוגיה בהוראה
ומכירים בחשיבותו ) .(89%הם התייחסו ליתרונות של הנגשת מידע וכלים ,שיפור תהליכי למידה
וחשיבה והגברת המוטיבציה של הלומדים.
ממצאים
במחקר זה נבחנו אופן השימוש של אנשי חינוך בפריטי מקור במאגרי  OERובמאגר הספרייה
הלאומית ,מידת השימוש בהם והחסמים שבשימוש.
רבים מבין הנחקרים מדווחים על כך שהם נעזרים בתכנים המצויים במאגרים של תוכן חינוכי פתוח
) ,(OERתוך ביצוע שינויים בהם לשם קבלת השראה ורעיונות ובכדי להתאימם לצרכים ספציפיים.
כ 50%-מהמורים דיווחו על התאמת התוכן לצרכים הספציפיים ) ,(Reviseאחוז גבוה מהמורים
) (67%ציינו שהם משלבים משאבים ממקורות שונים ליצירת פעילויות ) .(Remixעוד דווחו )(40%
שהם משתפים משאבים ממאגרים חינוכיים בקרב עמיתים ותלמידים ) ,(Redistributionאך אין הם
משתפים באמצעות המאגרים חינוכיים את הפעילויות והתכנים שיצרו.
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אופני השימוש של אנשי חינוך במאגר משאבי למידה פתוחים ) (OERשל הספרייה הלאומית

תרשים  .4שימוש בפורמטים של פריטי מקור בהוראה

באשר לאופן שימושם בפריטי מקור מחוץ לאתר ספרייה הלאומית ,נמצא כי מורים משתמשים
בעיקר בתצלומים ,במאמרים מעיתונות ובמסמכים מקוריים )תרשים  .(4יחד עם זאת ,דווחו
הנחקרים כי אינם משתמשים בפרטי מקור במידה שהיו רוצים ודווחו על שני חסמים מרכזיים:
חסמים טכנולוגיים כגון היעדר ציוד טכנולוגי וחסמים פדגוגיים ,כגון התאמת המשאבים לצרכים
הפדגוגיים של הכיתה ,רמת קושי ושפה ורמת האפקטיביות שלהם בהוראה:
"הזמן הדוחק )הן בשעות ההכנה והן בתוך שעות השיעורים( גורם להשתמש במה שכבר יש
ובספרי הלימוד ומה שבתוכם".
"הם לא מספיק נגישים לי ואין לי עדיין מספיק ידע וניסיון בתחום ההוראה שלי בשביל
להשתמש בהם".
את מאגר פרטי המקור שבאתר הספרייה הלאומית הכירו הנחקרים בדרכים שונות ,כגון
השתלמויות ,המלצות חברים והפניות ממנועי חיפוש 43% .מהמשיבים דיווחו על כך שביקרו מספר
פעמים באתר חינוך של הספרייה הלאומית 16% ,מהנחקרים ביקרו בו פעמים רבות ,ו21%-
מהמשיבים לעולם לא ביקרו באתר.
כאשר נשאלו הנחקרים על השימוש במאגר פריטי המקור של הספרייה הלאומית ,נמצא כי הרוב
השתמש בתוכן הספציפי של המשאב ,כלומר בתמונת הפריט ובמידע הנלווה .מרבית הנחקרים ציינו
כי נעזרו ברכיבים שונים מהאתר ,לדוגמא תמונת הפריט ,מידע על הפריט והצעות למורים
שמופיעים בצפיין ) (viewerשל מאגר פריטי המקור .הנחקרים דיווחו גם על שימוש בדפי המידע
למורים ובדפי הנושא שבהם אסופת פריטים מגוונים סביב נושא מרכז )כגון חגים ויוצרים( .לעומת
זאת ,מעטים השתמשו בחלקי האתר המכוונים להכשרה מקצועית או באפשרויות השיתוף של
הפריטים )תרשים  .(5יתר על כן ,רוב המשיבים יצרו משאבי למידה באמצעותם ולא השתמשו
באפשרויות השיתוף .הנחקרים דיווחו על החסמים שמנעו מהם להשתמש בפריטי מקור מתוך
אוספי הספרייה הלאומית .כ 40%-מהמשיבים דווחו על כך שהם עדיין לא הספיקו לשלב את פריטי
המקור בהוראה אך מתכוונים לעשות זאת בעתיד .כ 20%-ציינו חסמים טכנולוגיים ,שליש
מהמשיבים התייחסו לחסמים פדגוגיים ורק כעשרה אחוזים מהמשיבים התייחסו לחסמים טכניים
שנוגעים לקושי בהתמצאות במאגר הפריטים עצמו.
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תמונת הפריט
מידע על הפריט
הצעות למורים לשימוש בפריט
אפשרויות לשיתוף הפריט
מאמרים מקצועיים על שימוש בפריטי מקור
דפי נושא כגון חגים ויוצרים
דף המידע על תכניות מחלקת חינוך
דפי עבודה גנריים לניתוח פריטי מקור
מערכי שיעור ודפי עבודה
בלוג חינוך
אחר

תרשים  .5שימוש ברכיבים מתוך אתר חינוך של הספרייה הלאומית

דיון
מטרת המחקר הייתה לבחון את השימוש של אנשי חינוך במאגרי משאבי למידה פתוחים בכלל,
ובמאגר הלימודי הפתוח של הספרייה הלאומית בפרט ,תוך התמקדות בפריטי המקור .רובם הגדול
של אנשי החינוך סבורים שחשוב לשלב טכנולוגיה בהוראה בהתאם לדיווחים רבים בספרות )Petko,
 .(2012; Sánchez, 2012; Iromuanya, 2012; Kumar & Vigil, 2010עם זאת ,קיים פער בין תפיסת
החשיבות של שילוב הטכנולוגיה בהוראה לבין השימוש המועט הקיים בשטח );Petko, 2011
 .(Sánchez, 2012; Iromuanya, 2012; Kumar & Vigil, 2010; Friedman, 2006שיקולים שונים עולים
להעדפת מאגר אחד על פני משנהו .השיקולים המרכזיים הם חינמיות ,עושר של תכנים מעניינים
ורלוונטיים ,ארגון משאבים במאגר ואמינות ומקצועיות הגוף האחראי על המאגר .בניגוד למופיע
בספרות ,המלצות עמיתים לא נתפסו כסיבה חשובה להעדפת מאגר ) ;Clements & Pawlowski, 2012
.(ׁMasterman et al., 2011
במחקר זה דווח על דרכי שימוש גבוהים ב OER-ובפרטי המקור ,החל מהתאמת התוכן לצרכים
הספצייים ) ,(Reviseשילוב של מספר מקורות ליצירת פעילויות ) ,(Remixועד שיתוף המשאבים
) .(Redistributionממצאים אלה מפתיעים במידה מסוימים ,אולם יש להניח שמורים המשתמשים
במשאבים מתוך מאגרי  OERהם מלכתחילה מורים מיומנים יותר ובעלי אוריינויות דיגיטליות
חדשות.
 Clementsו Pawlowski-הגדירו את השימושים הבסיסים כחיפוש ,הערכה ,התאמה שימוש ושיתוף.
במחקר הנוכחי נמצא שכמחצית מאנשי החינוך משתפים תכנים .זהו ממצא מעניין לאור העובדה
שחוקרים מצביעים על כך שמורים בעיקר צורכים תוכן ממאגרים ,עושים בהם שימוש חוזר
) (Richter, 2013; Cohen et al., 2013ופחות משתפים תוכן ) .(Richter, 2013בבדיקת השימוש
במשאבי  OERמסוג פריטי מקור בכלל ובמאגר של הספרייה הלאומית בפרט נמצא שנעשה שימוש
בעיקר בחומר ויזואלי ,בתצלומים ,בכרזות ,ובכתבות עיתנאיות .השימושים נפוצים היו :הקרנת
הפריטים במקרן בכתה או שימוש בפריט להכנת שיעור באופן יחידני לרוב ללא שיתוף הפעילויות עם
עמיתים .כל זאת לצד ההתייחסות לחסמים שמנעו מהם לעשות שימוש בפריטי המקור במאגר של
הספרייה הלאומית ,כפי שמופיעים גם בספרות :חסמים טכניים ,פדגוגיים ומקצועיים )Petko, 2011
 .(Friedman, 2006; Hicks at al. 2006באשר לחסמים הפדגוגיים ,נראה כי שינוי בתפיסה ובכישורים
הפדגוגיים יכול להביא לשימוש מוגבר בפריטי המקור ולשילובם בהצלחה בהוראה לתועלתם
ולתועלת התלמידים .אכן ,מחקרים נוספים מדגישים את החשיבות של הכשרת המורים בשימוש
בחומר דיגיטלי בכלל ובפריטי מקור דיגיטליים בפרט )Hicks at al., 2006; Friedman, 2006; Kumar
 .(& Vigil, 2010הכשרת מורים עשויה להועיל למורים ולתלמידים ולהגביר את השימוש במשאבי
למידה פתוחים ולשפר את האופן שבו משתמשים בתוכן הלימודי הפתוח בכלל ובספרייה הלאומית
בפרט.
מחקר זה הוא מחקר ראשוני על שימוש בפריטי מקור דיגיטליים בישראל .חשוב לציין שאתר חינוך
של הספרייה הלאומית הוקם מספר חודשים לפני עריכת המחקר .על אף מאמצי ההטמעה של
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 השימוש, יתר על כן. רבים עדיין לא מכירים את האתר ואת מאגר פריטי המקור שבתוכו,האתר
 ליתרונות, עדיין,בפריטי מקור דיגיטליים בארץ נמצא עדיין בראשיתו ומורים רבים אינם מודעים
 קיימת התקווה כי במחקרים עתידיים תיראה.השימוש בתוכן המוצע באתר הספרייה הלאומית
 ובעתיד מומלץ לבחון את אופן, שבספרייה הלאומיתOER-עלייה בכמות ובאיכות השימוש של ה
.השימוש של מורים צעירים יותר בפריטי מקור דיגיטליים
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Abstract
Students of Ethiopian origin are amongst the poorest and weakest populations
in the Israeli society. They have to deal with social and cultural gaps in
addition to economic difficulties and racial stereotypes. In this respect, the
present research aims to identify various social, cultural and academic
resources, which social media could offer to these youngsters for the better
adjustment to the academic studies and social integration. 136 Israeli-born
students and 36 students of Ethiopian origin participated in a survey. In
addition, 385 posts from a Facebook group that was spontaneously opened by
students in conjunction to an academic course were analyzed. The findings
indicate that there is a digital gap between the Israeli-born students and
students of Ethiopian origin. In addition, students of Ethiopian origin did not
take an active part in the online Facebook group, thus pointing to a peripheral
(lurking) pattern of participation.
Keywords: students of Ethiopian origin, social integration, cultural learning,
learning communities, social media.

תקציר
סטודנטים יוצאי אתיופיה שייכים לאחת הקבוצות העניות ביותר באוכלוסייה
 הם מתמודדים עם פערים חברת יים ותרבותיים בנוסף.היהודית בישראל
 בהקשר זה המחקר הנוכחי שואל.לקשיים כלכל יים וסטריאוטיפים גזעניים
 תרבותיים,האם רשתות חברתיות מקוונות יכולות להציע משאבים חברתיים
ולימודיים שאינם זמינים בדרכי תקשורת אחרות לשילובם של צעירים אלו
136 במערכת ההשכלה הגבוהה? הממצאים מבוססים על סקר בו השתתפו
385  וכן ניתוח, סטודנטים יוצאי אתיופיה36-  ו,סטודנטים מקבוצת הרוב
 כי קיים פער דיגיטלי בין, נמצא.פוסטים מקבוצת הלמידה בפייסבוק
 סטודנטים, בנוסף.סטודנטים יוצאי אתיופיה לבין סטודנטים מקבוצת הרוב
 שנפתחה באופן ספונטני,יוצאי אתיופיה לא לקחו חלק פעיל בקבוצת פייסבוק
 דפוס ההשתתפות של.על ידי סטודנטים בהקשר לקורס אקדמי בו למדו
.הסטודנטים יוצאי אתיופיה בקבוצה זו היה פריפריאלי והסתכם בצפייה בלבד
, למידה תרבותית, שילוב חברתי, סטודנטים יוצאי אתיופיה:מילות מפתח
. רשתות חברתיות מקוונות,קהילות למידה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת

מיטל אמזלג ,נלי אליאס ,יעל קלי
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מבוא
המחקר הנוכחי עוסק בסטודנטים יוצאי אתיופיה ,השייכים לאחת הקבוצות החלשות ביותר
באוכלוסייה היהודית בישראל )וייסבלאי .(2010 ,קהילה זו מתמודדת באופן יומיומי עם ההשלכות
של היותה בעלת צבע עור שונה מזה של אוכלוסיית הרוב ,ההופך אותה לקהילה של "עולים
תמידיים" בחברה הישראלית )בן עזר (1992 ,ומקשה עליה להשתלב בתוכה );Elias & Kemp, 2010
.(Ringel, Ronell & Getahune, 2005
בנוסף לקשיים כלכליים וחברתיים ,סטודנטים יוצאי אתיופיה חווים גם קשיים תרבותיים ,הבאים
לידי ביטוי בהיכרות חלקית עם תרבות הרוב )כורם והורנצ'יק .(2013 ,על כן ,תהליך שילובם בתוך
אוכלוסיית הרוב ,כרוך בהכרח בהסתגלות למנהגים תרבותיים ,שפה ,מערכת פוליטית ,נורמות
חברתיות ,אורחות חיים ועוד )& Zadeh, Geva & Rogers, 2008; Phinney, Horenczyk, Liebkind
 .(Vedder, 2001לתהליך זה של שינוי תרבותי נתייחס כאל למידה תרבותית.
ללמידה תרבותית מוצלחת נדרש מגע ישיר ,חיובי ומתמשך עם סטודנטים מאוכלוסיית הרוב .מגע
זה חסר לסטודנטים יוצאי אתיופיה ,אשר מתמודדים באופן יומיומי עם הדרה חברתית וביטויי
גזענות מצד החברה הקולטת ,התמודדות המובילה לתחושות של תסכול וניכור )אלמוג .(2012 ,לאור
זאת ,רשתות חברתיות מקוונות עשויות להוות תחליף לתקשורת עם סטודנטים מאוכלוסיית הרוב,
עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה.
לרשתות חברתיות מקוונות משאבים חברתיים ,תרבותיים ואקדמיים ,אשר אינם זמינים או נגישים
בדרכי תקשורת אחרות .משאבים אלה עשויים לסייע לסטודנטים יוצאי אתיופיה בלמידה תרבותית
ואקדמית ובשילוב חברתי ,מאחר והאינטראקציות ברשת משאירות עקבות דיגיטאליים ,המאפשרות
לסטודנטים יוצאי אתיופיה להתבונן ,להכיר וללמוד בקצב המתאים להם את הנורמות ,השפה
וההתנהגות של סטודנטים מאוכלוסיית הרוב ).(Bosch, 2009;Elias & Lemish, 2008; Jürgens, 2012
יתרה מזאת ,רשתות חברתיות מקוונות פועלות לא רק כתשתית לצריכת תוכן ולשיתוף מידע ,אלא
גם כזירה לאינטראקציות ומאפשרות יצירת קשרים חברתיים עם חברים באוכלוסיית הרוב ,שלא
היו אפשריים במציאות בלתי מקוונת )Clafferty, 2011; Elias & Lemish, 2009; Steinfield, Ellison
 .(& Lampe, 2008קשרים אלה מקנים תמיכה חברתית ורגשית החשובה כל כך בהתמודדות מול
הקשיים אותם חווים מהגרים במהלך השתלבותם בחברה המארחת בכלל )Chen, Choi & Kay,
 (2011ובמהלך ניסיונם להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בפרט ).(Ellison et al., 2007
ואולם ,למרות הפוטנציאל של הרשתות החברתיות המקוונות להוות תשתית שתתמוך בהשתלבותם
של מהגרים בחברה ,הספ רות המחקרית מראה כי האפשרות שלהם לנצל פוטנציאל זה מוגבלת,
מאחר ולרובם אין אוריינות דיגיטלית ולעתים גם אין גישה לאמצעים טכנולוגיים – מה שמוגדר
בספרות כפער דיגיטלי )מרדלר .(2013 ,הפער הדיגיטלי הוא תופעת לוואי חברתית הנלווית לעידן
המידע שמעמיקה ריבוד והפרדה בין קבוצות שיש להן נגישות אליו והמיומנויות הנדרשות לרכוש
ידע בזכותו ,ובין כאלה שאין להן )ליסיצה וצ'אצ'אשוילי -בולוטין.(Hargittai, 2010 ;2013 ,
הפער הדיגיטלי עלול להיות מוחשי במיוחד בעולם האקדמי בו נעשה שימוש הולך וגובר בכלים
טכנולוגיים לצורך למידה .בשנים האחרונות מורים ומרצים פותחים קבוצות סגורות לצו רכי למידה
ברשת החברתית המקוונת ,ומעצבים אותן כחלק מהקורס .בקבוצה סגורה זו המורה/המרצה הוא
אחד מחברי הקבוצה ,ולכן הוא יכול לקיים פעיליויות לימודיות בתוכה ,ולנהל את שיתוף התוכן
הדיגיטאלי ואת הלמידה .שימוש מסוג זה מזמן אינטראקציות בינו לבין הלומדים ,כמו גם בין
החברים הלומדים בקבוצה לבין עצמם ,כך שנוצר מרחב וירטואלי לדיונים ולשיתוף בידע )מישר -טל,
קורץ ופיטרסה ;2012 ,תדהר ,שגיא ,לוין -פלד וקליRimor & Arie, 2013; Blattner & Fiori, 2012 ,
.(2009; Kurtz, 2013
בנוסף ,הסטודנטים משתמשים ברשתות חברתיות באופן לא פורמאלי לצו רכי לימודים .הם פותחים
ביוזמתם קבוצות שמטרתן היא דיון בנושאי ההרצאות ,החלפת חומרי למידה ,שאילת שאלות
ומענה להן ,העלאת פתרונות לתרגילים ועוד .וכך ,בעזרת אינטראקציות ושיתופיות ,הם לומדים עם
עמיתים ,מקבלים משוב ומשפרים את ביצועיהם )Clafferty, 2011 ;Kurtz, 2013 ; Wang, Woo,
.(Quek, Yang & Liu, 2012
סביר להניח שבקבוצות הלמידה הספונטאניות הללו ),(LINKS, 2012) (Ambient learning groups
מתקיימים גם תהליכים חברתיים ,להם יש השפעה על התהליכים הלימודיים .קרי ,ככל שחברי
הקבוצה ירגישו עצמם חלק מהזרם המרכזי שלה ,או לפחות מקובלים על זרם זה ,כך יעלו רמת
מעורבותם בלימודים והישגיהם )דובינר.(2012 ,
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המחקר הנוכחי יוצא מנקודת הנחה כי סטודנטים הבאים מרקע מוחלש ,להם חסרים המשאבים
הדרושים להצלחה בלימודים ,יכולים לצאת מרווחים במיוחד מהתהליכים החברתיים האלה מאחר
והרשת יכולה למלא חסכים ולצמצם פערים שאין להם מענה בהוראה אקדמית סטנדרטית ,כמו גם
בתקשורת בלתי אמצעית עם העמיתים לספסל הלימודים.
עד כה מחקרים מעטים מאוד נעשו על השתלבותם של סטודנטים יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה
הגבוהה בישראל .מעט מא ד ידוע גם על תרומתן של רשתות חברתיות מקוונות לשילוב סטודנטים
מקרב קבוצות מיעוט בכלל ומהגרים בפרט .המחקר הנוכחי ,שיערך במסגרת מרכז המצוינות
"למידה בקהילות מוגברות טכנולוגיה ) ,"(LINKSישלב מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות מתחום
החינוך ומדעי הלמידה ,כמו גם מתחום מדעי החברה והתקשורת ,על מנת לענות על חוסר זה.
מטרת המחקר ,אם כך ,הינה להתחקות אחר תרומת הרשתות החברתיות לתהליכים של למידה
תרבותית ואקדמית ,לשילוב החברתי ותחושת ההצלחה בלימודים בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.
על מנת להשיג מטרה זו ,הוגדרו שאלות המחקר הבאות:
 .1כיצד בא לידי ביטוי הפער הדיגיטלי ,בהקשר להיסטורית השימוש ברשתות חברתיות ,בין
סטודנטים יוצאי אתיופיה לבין סטודנטים מאוכלוסיית הרוב;
 .2מהם השימושים שעושים סטודנטים יוצאי אתיופיה ברשתות חברתיות מקוונות בהקשר
ללימודים האקדמיים ובמה הם שונים מהשימושים של סטודנטים מאוכלוסיית הרו ב;
 .3באיזה אופן תורמות רשתות חברתיות מקוונות ללמידה תרבותית ושילובם החברתי של
סטודנטים יוצאי אתיופיה.
מערך המחקר
המחקר התבצע במסגרת קורס שנתי למיומנויות מחשב במסגרת מכינה קדם -אקדמית ,בה לומדים
סטודנטים יוצאי אתיופיה לצד סטודנטים מאוכלוסיית הרוב .המחקר נערך באופן דו -שלבי שכלל:
שלב ראשון :סקר שמטרתו לבחון ולמפות כמותית את אופן השימוש בקבוצת הלמידה בפייסבוק,
תוך התמקדות בהבדלים בין סטודנטים מקבוצת הרוב וסטודנטים יוצאי אתיופיה.
שלב שני :ניתוח תוכן של פוסטים שנכתבו על ידי סטודנטים בקבוצת למידה ספונטאנית בפייסבוק,
תוך בדיקת ההבדלים בין סטודנטים מקבוצת הרוב וסטודנטים יוצאי אתיופיה.
כפי שנטען במבוא ,טרם נעשו מחקרים על שימושים שעושים סטודנטים יוצאי אתיופיה ברשת
החברתית המקוונת בכלל ועל ק בוצות למידה ברשתות אלה בפרט .לכן השלב הראשון במחקר
התחיל מהסתכלות על תהליכי הלמידה ,כפי שהם מתרחשים באופן ספונטאני וללא התערבות ,בכדי
לאפיין את מעורבותם של סטודנטים יוצאי אתיופיה בתהליכים אלו .בשלב השני ,נערכה התערבות
מינימאלית ,במסגרתה סופר לסטודנטים על קורסים בהם סטודנטים אחרים פתחו לעצמם קבוצת
למידה בפייסבוק ,ועל התמיכה בלמידה שקבוצה זו סיפקה .כך למעשה נחשפו הסטודנטים לקיומה
של קבוצת למידה ברשת ,יתרונותיה ותרומתה לתהליך הלמידה .בתום הקורס ,הסטודנטים נתנו
את הסכמתם שאחת החוקרות )שהיא גם המרצה בקורס( תצטרף לקבוצה לצורכי מחקר .בשלב זה
של המחקר בחנו :א( מיהם הסטודנטים שהיו חברים בקבוצה; ב( האם קיים הבדל בין סטודנטים
יוצאי אתיופיה לסטודנטים מקבוצת הרוב באופן ההשתתפות בקבוצה זו; ג( כיצד הבדל זה ,אם
קיים ,בא לידי ביטוי.
משתתפי המחקר

המחקר התבצע במכללה אקדמית באזור השרון ,בה לומדים מעל  3000סטודנטים ,מתוכם כ 60-
סטודנטים יוצאי אתיופיה .טבלה  1מציגה את משתתפי המחקר לפי שני שלבי המחקר :סקר וניתוח
פוסטים בקבוצת למידה מקוונת.

מיטל אמזלג ,נלי אליאס ,יעל קלי
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טבלה  .1משתתפי המחקר

מקורות לאיסוף נתונים

טבלה  2מתארת את המקורות לאיסוף הנתונים ,מטרתם ודרכי הניתוח ,לפי שלבי המחקר השונים.
טבלה  .2איסוף הנתונים ודרכי הניתוח

ממצאים
ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים בשימושים בפייסבוק בהקשר של לימודים אקדמיים ושייכות
חברתית ,בין סטודנטים יוצאי אתיופיה לבין סטודנטים מקבוצת הרוב.
מרבית השאלות בסקר נמדדו בסולם ליקרט ,על סולם הנע מ ) 1-נכון מאוד( ל ) 4-כלל לא נכון(.
שאלה מס'  :1פער דיגיטלי

במחק ר הנוכחי לא נבדקו הפרמטרים "המסורתיים" של הפער דיגיטלי – כגון עצם הנגישות
לטכנולוגיה וכן לא נבדקה מיומנות השימוש – אלא היסטוריית השימוש ברשתות חברתיות והנטייה
לנצל את המשאבים הדיגיטליים לצרכים לימודיים.
הפער דיגיטלי בין סטודנטים יוצאי אתיופיה לבין סטודנטים מקבוצת הרוב בא לידי ביטוי בהבדלים
במשך השימוש בפייסבוק בכלל ובשימוש בקבוצת הלמידה בפייסבוק בפרט .נמצא ,כי מספר השנים
הממוצע בהן השתמשו סטודנטים יוצאי אתיופיה ברשת חברתית מקוונת היה נמוך יותר )(3.3
בהשוואה לסטודנטים מקבוצת הרוב ) .(t(170) = 3.794, p < 0.001) (4.0זאת ועוד ,מניתוח הפוסטים
בקבוצת הלמידה בפייסבוק עולה ,כי כל הסטודנטים מקבוצת הרוב היו חברים בקבוצה ) ,(28לעומת
רק כמחצית מהסטודנטים יוצאי אתיופיה ).(6
בנוסף ,אחוז המשתתפים בסקר שהשיבו ,כי ההיגדים הקשורים לשימוש ברשתות חברתיות
מקוונות אינם רלוונטיים לגביהם או שלא ענו עליהם היה גדול משמעותית בקרב סטודנטים יוצאי
אתיופיה בהשוואה לסטודנטים מקבוצת הרוב .היגדים אלה קובצו לשלוש קטגוריות :שימושים
חברתיים ) 59.5%מסטודנטים יוצאי אתיופיה לעומת  9.6%סטודנטים מקבוצת הרוב(; שימושים
לימודיים ) 43.2%לעומת  5.9%בהתאמה(; ושימושים מנהלתיים )  43.2%לעומת  ,5.1%בהתאמה(.
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שאלה מס'  :2שימושים לימודיים ברשתות חברתיות

נמצאו הבדלים ב שימושים שעושים סטודנטים יוצאי אתיופיה ברשתות חברתיות מקוונות בהקשר
ללימודים האקדמיים ,לעומת השימושים שעושים סטודנטים מקבוצת הרוב .כך ,מהסקר עולה ,כי
רק  3%מקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה לומדים מסיכומים המועלים לקבוצה לעומת 22%
מהסטודנטים השייכים לקבוצת הרוב .כמו כן ,הם משתמשים ברשת פחות ) (2.36מסטודנטים
מקבוצת הרוב ) ,(2.03כדי לקבל עזרה בשיעורי הבית ) ,(t(166) = 2.26, p < 0.05וכדי ללמוד עם
חבריהם לקבוצה ) 2.69לעומת  2.39בהתאמה( ) (t(32.5) = 2.774, p < 0.05וגם פחות עוזרים לחבריהם
ללימודים ) 2.5לעומת  2.03בהתאמה( ).(t(165) = 3.257, p <= 0.001זאת ועוד ,בשאלות פתוחות נמצא
כי סטודנטים יוצאי אתיופיה לא מקבלים הסברים לנושאים שנלמדו בשיעור מחבריהם לקבוצה
) (0%לעומת  10%מהסטודנטים השייכים לאוכלוסיית הרוב.
בנוסף 78% ,מתוך הסטודנטים מאוכלוסיית הרוב סבורים ,כי קבוצת הלמידה המקוונת תורמת
ללמידתם ,לעומת  51.9%מקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה ) .(χ2 (1) = 7.765, p < 0.05בשאלות
פתוחות ,סטודנטים מקבוצת הרוב פירטו כיצד הם משתמשים ביתרונות של הרשת לצו רכי למידה
)לדוגמה :מציאת חומרים באינטרנט ,מענה מהיר לשאלותיהם ,פניה לכמות גדולה של אנשים ,וכן
העלאת תמונות ,סרטונים ,קבצי קול והסברים על תכנים לימודיים( .לעומתם ,סטודנטים יוצאי
אתיופיה לא ציינו אף יתרון של הרשת לצו רכי למידה.
מניתוח פעילותם של סטודנטים יוצאי אתיופיה בקבוצת הלמידה המקוונת נמצא ,כי במשך סמסטר
שלם )סמסטר א'( הם לא יזמו אף פוסט ,לא הגיבו לפוסטים שסטודנטים אחרים כתבו ,ולא סימנו
ב"לייק" אף פוסט או תגובה .לעומתם ,סטודנטים מקבוצת הרוב יזמו  28פוסטים ,הגיבו  132פעמים
לפוסטים של אחרים ,וסימנו " 87לייקים" .כל הפוסטים והתגובות נקראו על ידי כלל הסטודנטים
שהיו חברים בקבוצת הלמידה :יוצאי אתיופיה ומקבוצת הרוב .במהלך סמסטר ב' סטודנטים יוצאי
אתיופיה יזמו פוסט אחד ,כתבו שלוש תגובות לפוסטים שסטודנטים אחרים כתבו וסימנו שלושה
"לייקים" .לעמותם ,סטודנטים מקבוצת הרוב יזמו  30פוסטים ,הגיבו  19פעמים לפוסטים של
אחרים וסימנו " 60לייקים" .גם בסמסטר זה ,כל הפוסטים והתגובות נקראו על ידי כלל
הסטודנטים שהיו חברים בקבוצת הלמידה.
שאלה מס'  :3תרומת הרשתות החברתיות לשייכות חברתית

סטודנטים יוצאי אתיופיה הרגישו פחות שייכים לקבוצת הלמידה ,לעומת הסטודנטים מקרב
קבוצת הרוב :כך 78% ,מקרב הסטודנטים מקבוצת הרוב מרגישים שייכות לשאר הסטודנטים
החברים בקבוצה ,לעומת  51.9%מקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה ) .(χ2 (3) = 10.29, p < 0.05כמו כן,
סטודנטים יוצאי אתיופיה משתמשים פחות ברשת כדי לשמור על קשר עם סטודנטים הלומדים
איתם וכדי להתעדכן על חיי החברה של סטודנטים אלה ) 2.7לעומת  2.3בהתאמה( )t(165) = 3.159,
.(p < 0.05
דיון ומסקנות
מממצאי המחקר עולה ,כי בשונה מסטודנטים מקבוצת הרוב ,סטודנטים יוצאי אתיופיה לא
מנצלים את יתרונותיה של הרשת החברתית לצרכים לימודיים וחברתיים .סביר להניח ,כי פער זה
משפיע על יכולותיהם להשתמש ברשת החברתית המקוונת לצרכים חברתיים ולימודיים.
זאת ועוד ,למרות שסטודנטים יוצאי אתיופיה צפו בכל הפוסטים והתגובות בקבוצת הלמידה
המקוונת ,הם לא השתתפו בה באופן פעיל .ממצא זה מעיד על דפוס השתתפות פריפריאלית
שמסתכמת בצפייה בלבד .בדומה ,מהסקר עולה ,כי היתה מעט אינטראקציה בתוך קבוצת הלמידה
בפייסבוק ,של סטודנטים יוצאי אתיופיה עם סטודנטים מחברת הרוב ,המעידה על אי שילובם
החברתי .ייתכן וממצא זה קשור לבידודם החברתי בתוך הכיתה המשליך על בידודם במרחב
הווירטואלי .ייתכן וזו גם הסיבה לכך שסטודנטים יוצאי אתיופיה משתמשים פחות ברשת
החברתית המקוונת לצרכים חברתיים .לבסוף ,מאחר וסטודנטים יוצאי אתיופיה לא היו פעילים
בקבוצת הלמידה ,לא ניתן היה לזהות אצלם תהליכים של למידה תרבותית.
אחד התפקידים מרכזיים של הרשת החברתית המקוונת הוא קיום אינטראקציות חברתיות .מתוך
ממצאי הסקר ניתן לראות ,כי סטודנטים מקבוצת הרוב סבורים שהם אינם משתמשים ברשת
לצרכים חברתיים אלא רותמים את הסביבה החברתית המוכרת להם ומשתמשים בה לצרכים
לימודיים .אולם ,ממצאי הסקר עומדים בסתירה לפעילותם הספונטאנית ברשת החברתית ,כפי
שבאה לידי ביטוי בניתוח הפוסטים ,מאחר ואלו מעידים על פעילות חברתית ,לצד פעילות לימודית
ברשת .יתכן והסיבה לסתירה נובעת מהתייחסותם של הסטודנטים לקבוצה כאל מקום ללמידה
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 א ך הממצא מחזק את הטענה כי לא ניתן לנתק את הפעילות החברתית מהפעילות הלימודית,בלבד
.(LINKS, 2012)
 כי אם סטודנטים יוצאי אתיופיה יהיו פעילים יותר בקבוצת הלמידה הספונטאנית,לכן אנו משערות
Hamid,)  תהיה להם האפשרות להשתתף באינטראקציות ליצירת שיח עם עמיתיהם לכיתה,ברשת
 אינטראקציות אלה יכולות לסייע להם.(Waycott, Kurnia & Chang, 2010; Steinfield et al., 2008
. להעמיק את מעורבותם החברתית ולשפר את תחושת ההצלחה הלימודית שלהם,בתהליך הלמידה
 אנו משערות כי ניתן לרתום אותה לשיפור תקשורת בלתי,לאור יתרונותיה של הרשת החברתית
 לצמצם, ובכך ובכך לסייע לסטודנטים יוצאי אתיופיה בקשיים עמם הם מתמודדים ובפרט,אמצעית
 במסגרתו ניזום התערבויות, למחקר זה יהיה מחקר המשך, לכן.את הניכור והבידוד החברתי
 במטרה לסייע לסטודנטים,שיצריכו פעילויות של כלל הסטודנטים בתוך קבוצת הלמידה המקוונת
.יוצאי אתיופיה לקחת חלק פעיל יותר בקבוצת הלמידה המקוונת
מקורות
. ראובן מס בע"מ: ירושלים. עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה. כמו אור בכד.(1992) ' ג,בן עזר
,99 , הד האולפן החדש. חברתי וחינוכי, קליטת עולי אתיופיה בהיבט לשוני: נושא במוקד.(2012) ' ד,דובינר
.89-80
.תרבותית בישראל-  תפיסות של צעירים יוצאי אתיופיה את הסתגלותם הסוציו.(2013) ' ג, ע' והורנצ'יק,כורם
.73-55 ,2 הגירה
שוויון בנגישות-  האומנם? אי, הפער הדיגיטלי כפער חברתי.(2013) ' ס,בולוטין-  ס' וצ'אצ'אשווילי,ליסיצה
.31-1 ,10 , מסגרות מדיה.לאינטרנט ובשימוש בו בקרב מהגרים בחברה הישראלית
 קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת.(2012) ' א, ג' ופיטרסה, קורץ,' ח,טל- מישר
 האדם הלומד,( י' )עורכים,אלקלעי-  עשת,' קלמן י,' עדן ס,' כספי א,' גרי נ: בתוך,?לניהול למידה
.182-175 ,2012  כנס צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה:בעידן הטכנולוגי
 מודל הוראה ליצירת קהילת למידה מתוקשבת באמצעות.(2012) .' וקלי י,' ר,פלד-  לוין,' א, שגיא,' נ,תדהר
. רחובות, מאמר שהוצג בכנס מיט"ל העשירי.רשת חברתית
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Abstract
This study investigated how cognitive, emotional and social aspects of
students' perceived learning and their learning styles (visualizing and
verbalizing) differ between schools adopting one-to-one technology model
(i.e., personal laptop for each student and teacher's laptop used as a wholeclass technology), compared to one-to-many technology model (teacher's
laptop only), and classroom without technology. The participants were 1106
eight and ninth graders from three demographically similar secondary
schools in the same region in Northern Israel. 385 of them studied for three
years with personal laptops in one-to-one model in school A, 387 learned for
the same period of time with teacher's laptop only in school B, and 334
learned without personal devices in school C. Online questionnaire assigned
in classrooms measured three aspects of perceived learning and visualizingverbalizing learning styles of students. Both the hypotheses were partially
supported. The level of cognitive, emotional and social aspects of perceived
learning in one-to-one classroom was significantly higher compared to oneto-many model and learning without technology. However, no significant
differences were found between learning with whole-class technology and
without technology. It seems that all aspects of students' perceived learning
benefit from one-to-one model beyond the whole-class technology. Trade-off
was found in student learning styles: in one-to-one classroom increased the
level of students' visualizing, while their verbalizing decreased. The results
have implications for teachers and educational policy-makers.
Keywords: one-to-one laptop integration, cognitive emotional and social
aspects of perceived learning, visualizing and verbalizing cognitive learning
styles, technology implementation among middle school students.

תקציר
 רגשיים וחברתיים של תפיסת,מחקר זה בחן כיצד היבטים קוגניטיביים
הלמידה וסגנונות הלמידה – חזותי ומילולי – של תלמידים נבדלים בין
אחד )מחשב- אל- בתי ספר המאמצים מחשבים ניידים אישיים במודל אחד
 מחשב,(אישי לכל תלמיד ומחשב אישי של מורה המשמש כטכנולוגיה לכיתה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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השוואת תפיסת הלמידה וסגנון למידה חזותי ומילולי של תלמידים בחטיבות הביניים הלומדים עם מחשבים אישיים

נייד של מורה בלבד וכיתות ללא שילוב טכנולוגיה .במחקר השתתפו 1106
תלמידי כיתות ח' -ט' משלושה בתי ספר על -יסודיים דומים בנתוניהם ומאותו
אזור גיאוגרפי בצפון הארץ 385 .מהתלמידים למדו בבית ספר א' המטמיע שלוש
שנים למידה במודל אחד -אל -אחד עם מחשבים אישיים לתלמידים ומורים387 .
מהמשתתפים למדו בבית ספר ב' המטמיע באותה התקופה מחשבים אישיים
למורים בלבד 334 .מהמשתתפים למדו בבית ספר ג' שטרם שולבו בו טכנולוגיות
אישיות .שאלון מקוון שתלמידים מילאו בכיתות מדד שלושה היבטים שונים של
תפיסת הלמידה וסגנונות למידה חזותי ומילולי .התוצאות תמכו באופן חלקי
בשתי השערות המחקר .רמת תפיסת הלמידה בהיבט הקוגניטיבי ,הרגשי
והחברתי כאחד הייתה גבוהה במובהק במודל אחד -אל -אחד בהשוואה למודל
אחד -אל -רבים ולמידה ללא טכנולוגיה .נראה אם כן שתפיסת הלמידה לסוגיה
נתרמת מטכנולוגיה לכל תלמיד יותר מאשר שילוב טכנולוגיה כיתתית .בסגנונות
למידה קוגניטיביים של תלמידים מצאנו את הדפוס המפצה :בעוד שסגנון
למידה חזותי של תלמידים במודל אחד -אל -אחד התחזק ,סגנון הלמידה
המילולי שלהם נחלש .לתוצאות המחקר ישנן השלכות לעובדי הוראה ולמקבלי
החלטות במערכת החינוך.
מילות מפתח :שילוב מחשב נייד לכל תלמיד )פרויקט כתו"ם( ,תפיסת הלמידה
בהיבט קוגניטיבי רגשי וחברתי ,סגנונות למידה קוגניטיביים – חזותי ומילולי,
הטמעת טכנולוגיה בקרב תלמידי חטיבות הביניים.

מבוא
הרעיון העומד בבסיס המעבר של מערכות חינוך בארץ ובעולם להוראה ולמידה עם טכנולוגיה ניידת
אישית במודל אחד -אל -אחד ) (one-to-one technologyהוא לחזק את מיומנויות המאה ה  21-בקרב
תלמידים .כחלק מיישום רעיון זה ,יותר ויותר תלמידים ומורים בבתי ספר בארץ לומדים ומלמדים
בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים )ספקטור -לוי וגרנות גילת .(Blau & Peled, 20122012 ,מחקרים
קודמים הראו כי שילוב מחשבים ניידים במודל אחד -אל -אח ד מעודד למידה פעילה ,מקדם
מוטיבציה של תלמידים ומשפר הישגים במקצועות הליבה );Grimes & Warschauer, 2008
 .(Silvernail, 2011מודל רווח יותר לשילוב טכנולוגיה בבתי ספר בארץ הוא מודל אחד -אל -רבים
שבמסגרתו מחשבים ניידים אישיים של מורים המשמשים במהלך השיעורים כטכנולוגיה כיתתית
) .(whole-class technology; Beauchamp, Kennewell, Tanner, & Jones, 2010טכנולוגיה אחד -אל -
רבים משמשת בעיקר להצגת תכנים אינטראקטיביים על ידי מורים ולעתים רחוקות כאמצעי גישה
למקורות מידע ,עיבוד מידע והצגתו על ידי תלמידים ).(Blau, Peled, & Nusan, 2014
למידה עם טכנולוגיה אישית במודל אחד -אל -אחד ואחד -אל -רבים ניתן להעריך ,בין היתר,
באמצעות תפיסות הלומדים עצמם .לתפיסת הלמידה ) (perceived learningשלושה מקורות:
קוגניטיבי ,רגשי וחברתי ) .(Caspi & Blau, 2011ההיבט הקוגניטיבי של תפיסת הלמידה מתייחס
לתחושה של רכישת ידע חדש והגעה לתובנות חדשות .ההיבט הרגשי של תפיסת הלמידה בוחן
חוויות ורגשות במהלך תהליך הלמידה ,כגון מידת העניין שמעוררים התכנים או קלות הבנתם.
תפיסת הלמידה בהיבט החברתי מתייחסת למידת ההנאה מאינטראקציות בין -אישיות ממוקדות -
למידה במהלך שיעורים .במודל אחד -אל -אחד טמון פוטנציאל של קידום למידה פעילה ,למידה
דיפרנציאלית מותאמת לרמות אקדמיות שונות ולתחומי עניין מגוונים של תלמידים ,וקידום
אינטראקציות מורה -תלמיד ותקשורת ממוקדת -למידה בין עמיתים )& Blau et al., 2014; Grimes
 .(Warschauer, 2008; Silvernail, 2011לכן ניתן לשער שתפיסת הלמידה להיבטיה של התלמידים
הלומדים במודל אחד -אל -אחד תהיה גבוהה מזו שבמודל אחד -אל -רבים .עם זאת ,גם למודל אחד -
אל -רבים יתרונות הוראתיים פוטנציאליים בהשוואה להוראה ללא טכנולוגיה .לדוגמה ,הצגת תכני
מולטימדיה והמחשת תהליכים ,נגישות למקורות מידע ר בים ועדכניים ,יכולת להשתמש בכלים
טכנולוגיים ברשת ובתכנים מתוך ספרי לימודי דיגיטליים )Blau, 2011; Blau & Barzel-Rubin,
 .(2013מימוש פוטנציאל זה עשוי לחזק את תפיסת הלמידה להיבטיה במודל אחד -אל -רבים
בהשוואה ללמידה ללא שילוב טכנולוגיה.
חלק מהאנשים לומדים יותר מתכנים חזותיים ,כגון תמונות ,תרשימים ,מפות ואנימציות ,בעוד
שאחרים מעדיפים למידה מילולית ,כמו הרצאות או טקסטים בספרי לימוד .העדפות אלה
מתייחסות לסגנונות למידה קוגניטיביים – חזותי ומילולי )visualizer–verbalizer cognitive
 .(learning styles; for review see: Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2009סגנונות למידה אלה
רלוונטיים במיוחד ללמידה משלבת טכנולוגיה שפותחת הזדמנויות רבות להצגת תכנים בצורה
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חזותית .מיומנויות חשיבה חזותית ) – (photo-visual thinking skillsאחת המיומנות החשובות של
אוריינות דיגיטלית ) – (Eshet, 2012המתייחסות ליכולת הלומד להבין ולהבנות משמעות מייצוגים
חזותיים כגון תמונות ,תרשימים ,מפות ,אנימציות ,או לחצנים של יישומונים .מחקר קודם ) Heifetz
 (& Blau, 2014הראה כי הרחבת השימוש בתכנים דיגיטליים עשוי לייצר פיצוי בסגנונות למידה של
סטודנטים :לחזק את סגנון הלמידה החזותי על חשבון סגנון הלמידה המילולי .ניתן לשער אם כן
שסגנון למידה חזותי יתחזק יותר בכיתות המשלבות טכנולוגיה במודל אחד -אל -אחד ואחד -אל -
רבים בהשוואה לתלמידים הלומדים בכיתות ללא טכנולוגיה .לעומת זאת ,סביר להניח סגנון למידה
מילולי יקבל ביטוי חזק יותר בכיתות ללא שילוב טכנולוגיה בהשוואה ללמידה בכיתות עם מחשבים
ניידים לתלמידים ו/או למורים.
מטרה והשערות המחקר

מחקר זה בחן האם ובאיזו מידה תפיסת הלמידה בהיבט קוגניטיבי ,רגשי וחברתי וסגנונות למידה
חזותי ומילולי של תלמידים נבדלים בשילוב טכנולוגיה אישית במודל אחד -אל -אחד ,אחד -אל -רבים
ובלמידה ללא שילוב טכנולוגיה .השערות המחקר הן:
 .1תפיסת הלמידה הקוגניטיבית ,הרגשית והח ברתית תמצא במדרג היורד הבא :למידה במודל
אחד -אל -אחד – במודל אחד -אל -רבים – למידה ללא טכנולוגיה.
 .2סגנון למידה חזותי של תלמידים בכיתות המשלבות כלים טכנולוגיים במודל אחד -אל -אחד
ואחד -אל -רבים יהיה גבוה מזה של תלמידים הלומדים ללא טכנולוגיה ,בעוד שדפוס הפוך ימצא
לגבי סגנון למידה מילולי.
השיטה
המשתתפים

במחקר השתתפו  1106תלמידי כיתות ח' -ט' משלושה בתי ספר על יסודיים במגזר הממלכתי באותו
אזור גיאוגרפי בצפון הארץ .בתי הספר המשתתפים במחקר דומים בגודלם ,במבנה הארגוני שלהם,
במצבם הסוציו -אקונומי וברמה האקדמית של תלמידים 385 .מהמשתתפים למדו בבית ספר א'
שמשלב במשך שלוש שנים מחשבים אישיים לכל מורה ותלמיד )פרויקט כתו"ם( 387 .מהתלמידים
למדו בבית ספר ב' שבו מורים קיבלו מחשבים אישיים לשימוש פדגוגי והשתמשו בהם ,בין היתר,
כטכנולוגיה כיתתית באמצעות חיבור למקרנים בכיתות הלימוד 334 .מהמשתתפים למדו בבית ספר
ג' שבעת איסוף נתוני המחקר טרם שולבו בו כלים טכנולוגיים אישיים לתלמידים או מורים.
כלי המחקר והליך המחקר

במהלך מאי -יוני  2013כל המשתתפים מלאו שאלון מקוון לדיווח עצמי באמצעות גוגל טופס
בנוכחות המורים ועוזר המחקר .השאלון כלל את החלקים הבאים:
תפיסת הלמידה )(Blau & Caspi, 2009; Caspi & Blau, 2011

ההיבט הקוגניטיבי של תפיסת הלמידה נמדד באמצעות שישה היגדים ,לדוגמה" :בעקבות שיעור
זה אני מבין יותר לעומק את הנושא הנלמד" .התשובות בשלושת ההיבטים של תפיסת הלמידה היו
בסולם ליקרט בעל שש דרגות מ " 1-לא מסכים כלל" עד " – 6מסכים לחלוטין" .מהימנות כעקיבות
פנימית הייתה גבוהה ,אלפא קרונבך הייתה  .α = .90המדד של תפיסת הלמידה הקוגניטיבית התפלג
נורמלית בקירוב )טווח ,1-6 :ממוצע ,4.05 :ס"ת ,1.22 :חציון ,4.17 :הטיית התפלגות ):(Skewness
.(– 0.47
ההיבט הרגשי של תפיסת הלמידה נבחן על ידי שלושה פריטים ,למשל" :הלמידה בשיעור זה הייתה
מעניינת" .מהימנות כעקיבות פנימית של היבט זה הייתה  .α = .80המדד של תפיסת הלמידה בהיבט
הרגשי התפלג נורמלית בקירוב )טווח ,1-6 :ממוצע ,4.07 :ס"ת ,1.57 :חציון ,4 :הטיית התפלגות:
.(– 0.43
ההיבט החברתי של תפיסת הלמידה נמדד באמצעות שלושה היגדים ,לדוגמה" :בשיעור זה נהניתי
מאינטראקציה עם אחרים בנושאים לימודיים" .מהימנות כעקיבות פנימית של היבט זה הייתה
 .α = .86מדד של תפיסת הלמידה בהיבט החברתי התפלג נורמלית בקירוב )טווח ,1-6 :ממוצע,3.99 :
ס"ת ,1.38 :חציון ,4 :הטיית התפלגות.(–0.34 :
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השוואת תפיסת הלמידה וסגנון למידה חזותי ומילולי של תלמידים בחטיבות הביניים הלומדים עם מחשבים אישיים

סגנונות למידה קוגניטיביים )(Santa Barbara Learning styles; Mayer & Massa, 2003

סגנון למידה חזותי של המשתתפים נמדד באמצעות שלושה פריטים ,למשל" :אני טוב בלמידה
מתמונות ,תרשימים או מפות" .התשובות היו בסולם ליקרט בעל שבע דרגות מ " 1-לא מסכים כלל"
עד " – 7מסכים לחלוטין".
סגנון למידה מילולי של תלמידים נמדד אף הוא על ידי שלושה היגדים ,לדוגמה" :אני טוב בלמידה
מהסברים מילוליים" .מהימנות כעקיבות פנימית של שני סגנונות הלמידה הייתה  .α = .78שני
המדדים שנבנו התפלגו נורמלית )טווח ,1-7 :ממוצע ,4.96 :ס"ת ,1.45 :חציון ,5 :הטיית התפלגות:
 –0.43לסגנון למידה חזותי וטווח ,1-7 :ממוצע ,4.23 :ס"ת ,1.52 :חציון ,4.33 :הטיית התפלגות:
 – 0.16לסגנון למידה מילולי(.
תוצאות ודיון
על מנת לבחון הבדלים בין התלמידים הלומדים במודל אחד -אל -אחד ,אחד -אל -רבים וללא שילוב
טכנולוגיה בתפיסות הלמידה קוגניטיבית ,רגשית וחברתית ובסגנונות למידה חזותי ומילולי בוצעה
סדרה של מבחני שונות ) (one-way ANOVAוהשוואות זוגיות ).(Bonferoni post-hoc tests
בהתאם להשערה הראשונה ,התוצאות הראו דפוס דומה לשלושת ההיבטים של תפיסת הלמידה –
קוגניטיבי ,רגשי וחברתי .תלמידים שלמדו במודל אחד -אל -אחד הרגישו שהם מבינים את הנושא
הנלמד טוב יותר בהשוואה לתלמידים הלומדים במודל אחד -אל -רבים ובכיתות ללא טכנולוגיה
)ממוצעים 3.75 ,4.18 :ו  3.64-בהתאמה ,(p's = .000 ,ראו את הלמידה בשיעור כמעניינת יותר
)ממוצעים 3.70 ,4.21 :ו  3.48-בהתאמה ,(p's = .000 ,ונהינו יותר מאינטראקציות עם אחרים
בנושאים לימודיים במהלך השיעור )ממוצעים 3.37 ,4.21 :ו  3.36-בהתאמה .(p's = .000 ,ממצא זה
עולה בקנה אחד עם מחקר קודם )ספקטור -לוי וגרנות גילת (2012 ,שתיעד ביצועים גבוהים יותר של
התלמידים הלומדים במודל אחד -אל -אחד בהשוואה לאלה הלומדים בכיתות ללא טכנולוגיה.
בניגוד להשערה הראשונה ,לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשלושת ההיבטים של תפיסת
הלמידה בין התלמידים הלומדים במודל אחד -אל -רבים לעומת אלה הלמו דים בכיתות ללא
טכנולוגיה ) .(p's > .25נראה אם כן כי תפיסת הלמידה לסוגיה נתרמת מטכנולוגיה אישית
לתלמידים ,אך לא בהכרח משילוב טכנולוגיה כיתתית במודל אחד -אל -רבים .יתכן וניתן להסביר
זאת בניצול חלקי בלבד של פוטנציאל הטכנולוגיה הכיתתית למינוף תהליכי הוראה -למידה.
באשר לסגנונות למידה קוגניטיביים ,בהתאם להשערת המחקר השנייה ,התלמידים הלומדים
במודל אחד -אל -אחד ראו את עצמם כלומדים חזותיים באופן מובהק יותר מאלה הלומדים במודל
אחד -אל -רבים ובכיתות ללא שילוב טכנולוגיה )ממוצעים 4.56 ,5.08 :ו  4.65-בהתאמה.(p's = .000 ,
אך בניגו ד להשערה ,לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בסגנון למידה חזותי בין התלמידים
הלומדים במודל אחד -אל -רבים לעומת הלומדים ללא טכנולוגיה ) .(p = .17נראה אם כן כי מחשב
לכל תלמיד מחזק סגנון למידה חזותי הרבה מעבר למחשב לכל כיתה.
כמו כן ,בהתאם להשערה השנייה ,דפוס הבדלים הפוך נמצא בסגנון למידה מילולי .תלמידים במודל
אחד -אל -אחד ראו את עצמם כלומדים מילוליים באופן מובהק פחות מאשר הלמודים בכיתות ללא
שילוב טכנולוגיה )ממוצעים 4.18 :לעומת .(p = .019 ,4.51
בניגוד להשערה ,הבדלים דומים לא נמצאו בין התלמידים הלומדים במודל אחד -אל -רבים לעומת
הלומדים ללא טכנולוגיה )ממוצעים 4.25 :לעומת  4.51בהתאמה .(p = .179 ,מכאן משתמע כי סגנון
למידה מילולי נפגע בשילוב מחשבים אישיים לתלמידים ,אך לא בלמידה עם טכנולוגיה כיתתית.
ממצאים בנוגע לסגנונות למידה חזותי ומילולי מרמזים כי ,בשונה מהוראה משלבת ט כנולוגיה
אישית לתלמידים ,בכיתות המשלבות טכנולוגיה במודל אחד -אל -רבים ההוראה ממשיכה להישען
על הסברים מילוליים רבים של מורה ואינה מחזקת במידה מספקת מיומנויות חשיבה חזותית –
אחת המיומנויות החשובות של אוריינות דיגיטלית ).(Eshet, 2012
לסיכום ,מחקר זה בחן את תפיסת הלמידה קוגניטיבית ,רגשית וחברתית וסגנונות למידה – חזותי
ומילולי בקרב תלמידי חטיבות הביניים המשלבות מחשבים ניידים אישיים במודל אחד -אל -אחד,
אחד -אל -רבים ואלה הלומדים בכיתות ללא שילוב טכנולוגיה .שתי ההשערות נתמכו באופן חלקי.
ראינו כי תפיסת הלמידה לסוגיה נתרמה משילוב טכנולוגיה אישית בכיתות אחד -אל -אחד הרבה
מעבר לשילוב במודל אחד -אל -רבים .בסגנונות למידה קוגניטיביים של התלמידים הלומדים במודל
אחד -אל -אחד מצאנו את דפוס הממצאים המצופה :סגנון הלמידה החזותי שלהם היה גבוה יותר,
בעוד שסגנון הלמידה המילולי היה נמוך יותר בהשוואה ללמודים בכיתות ללא טכנולוגיה .העבודה
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רבים מרמזת על המשך השענות ההוראה- אל-  במודל אחד, כמשוער,שדפוס פיצוי דומה לא נמצא
במודל זה על הסברים מילוליים של מורים ומיעוט ניצול הפוטנציאל של טכנולוגיה כיתתית לפיתוח
.מיומנויות חשיבה חזותית
 מחקרים.לממצאים אלה השלכות חשו בות לעובדי הוראה ומקבלי החלטות במערכת החינוך
.עתידיים כדאי לבחון את מסקנות המחקר במדגם רחב ומגוון יותר של בית ספר
תודות

.מאמר זה מציג חלק ממחקר שזכה לתמיכה מקרן המחקר של המדען הראשי של משרד החינוך
מקורות
 תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח.(2012) ' י, א' וגרנות גילת,לוי- ספקטור
' ס, א' כספי,אלקלעי-  י' עשת: בתוך.מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים
: רעננה.(ע190- 'ע183 ' )עמ, האדם הלומד בעידן הטכנולוגי,( י' יאיר י' קלמן )עורכים, נ' גרי,עדן
.האוניברסיטה הפתוחה
Beauchamp, G., Kennewell, S., Tanner, H., & Jones, S. (2010). Interactive whiteboards and all that jazz:
the contribution of musical metaphors to the analysis of classroom activity with interactive
technologies. Technology, Pedagogy and Education, 19(2), 143-157.
Blau, I. (2011). Teachers for "Smart classrooms": The extent of implementing of an Interactive
Whiteboard-based professional development program on elementary teachers' instructional
practices. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 7, 275-289.
Blau, I. & Barzel-Rubin, A. (2013). Assisting learning disabilities and empowering excellence by
"clickers" and interactive whiteboards. Presented at 15th Biennial EARLI Conference for
Research in Learning and Instruction. TUM School of Education, Technical University Munich,
Germany.
Blau, I., & Caspi, A. (2009). What type of collaboration helps? Psychological ownership, perceived
learning, and outcome quality of collaboration using Google Docs. In Y. Eshet-Alkalai, A. Caspi,
S. Eden, N. Geri, & Y. Yair (Eds.), Learning in the technological era (pp.48-55). Ra'anana, Israel:
The Open University of Israel.
Blau, I., & Peled, Y. (2012). Teachers' openness to change and attitudes towards ICT: Comparison of
Laptop per Teacher and Laptop per Student programs. Interdisciplinary Journal of E-Learning
and Learning Objects, 8, 73-82.
Blau, I., Peled, Y., & Nusan, A. (2014). Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) in
One-to-One Classroom: Teachers Developing "Digital Wisdom". Interactive Learning
Environments. DOI: 10.1080/10494820.2014.978792
Caspi, A., & Blau, I. (2011). Collaboration and psychological ownership: How does the tension between
the two influence perceived learning? Social Psychology of Education: An International Journal,
14, 283-298.
Eshet, Y. (2012). Digital literacy: A revised model. Issues in Informing Science and Information,
Technology, 9, 267-276.
Grimes, M., & Warschauer, M. (2008). Learning with laptops: A multi-method case study. Journal of
Educational Computing Research, 38, 305-332.
Heifetz, E. M. & Blau, I. (2014). Perceived learning of students with different cognitive styles in different
media in an IS course. Paper presented at the 22nd European Conference on Information Systems –
ECIS2014-ILAIS2014, Academic College of Tel-Aviv Jaffa. Tel-Aviv, Israel.
Mayer, R. E. & Massa, L. J. (2003). Three facets of visual and verbal learners: Cognitive ability,
cognitive style, and learning preference. Journal of Educational Psychology, 95(4), 833-846.

השוואת תפיסת הלמידה וסגנון למידה חזותי ומילולי של תלמידים בחטיבות הביניים הלומדים עם מחשבים אישיים

ע50

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. & Bjork, R. (2009). Learning styles: Concepts and evidence.
Psychological Science in the Public Interest, 9, 105-119.
Silvernail, D. L. (2011). A middle school One-to-One Laptop program. Maine: Maine Education Policy
Research Institute.

אהרון גרו ,ושאח זועבי 51ע

אנימציה ממוחשבת :שיפור ארוך טווח בהישגי סטודנטים
לאלקטרוניקה
אהרון גרו

ושאח זועבי

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מכללת אורט בראודה

gero@technion.ac.il

wishah@braude.ac.il

Computer Animation: Long-Term Improvement in Academic
Achievements of Electronics Students
Wishah Zoabi

Aharon Gero

Ort Braude College

Technion – Israel Institute of
Technology

Abstract
A fundamental subject taught in electronics is the structure and principle of
operation of electronic devices. A previous study showed a significant gap
between the academic achievements of students studying the topic of the
field effect transistor (FET) through computer animation and those of their
colleagues who studied it using static diagrams drawn on the board. The
present study used quantitative instruments in order to examine the long-term
effect of animation based leaning on students’ achievements in the case of the
FET. Forty two-year college students participated in the study. According to
the findings, even on advanced topics, the academic achievements of students
who studied through animation remained significantly higher than those of
their peers.
'students

effect,

Keywords: Animation based learning, long-term
achievements, engineering education, electronics.

תקציר
מבנה ועיקרון הפעולה של התקנים אלקטרונים מהווה נושא מרכזי בהוראת
האלקטרוניקה .במכללה טכנולוגית מובילה ,הפרק העוסק בהתקן מסוג
טרנזיסטור אפקט השדה ) (FETנלמד לאחרונה באמצעות אנימציה .מחקר
קודם הצביע על פער מובהק בין הישגי סטודנטים שלמדו על ההתקן בשילוב
אנימציה ,לבין הישגי עמיתיהם שלמדו בעזרת דיאגראמות סטטיות ששורטטו
על הלוח .המחקר המוצג במאמר בחן באמצעות כלים כמותיים האם ללמידה
משולבת אנימציה בנושא טרנזיסטור אפקט השדה יש השפעה ארוכת טווח על
הישגי סטודנטים .במחקר השתתפו ארבעים סטודנטים הלומדים לתואר
הנדסאי אלקטרוניקה .ממצאי המחקר מראים כי גם בנושאים מתקדמים הישגי
הסטודנטים שלמדו על הטרנזיסטור באמצעות אנימציה ,ממשיכים להיות
גבוהים באופן מובהק מאלו של חבריהם.
מילות מפתח :למידה משולבת אנימציה ,אפקט ארוך טווח ,הישגי סטודנטים,
חינוך הנדסי ,אלקטרוניקה.

מבוא
על בסיס התורה הקוגניטיבית של למידה באמצעות מולטימדיה ) (Mayer, 2005ותורת העומס
הקוגניטיבי ) ,(Sweller, 2005בספרות המחקרית מתנהל דיון מתמשך בסוגיה האם השימוש
באנימציה ממוחשבת עדיף על פני שיטות הוראה מסורתיות ) .(Tversky et al., 2002אולם ,עיון
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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בספרות זו מגלה שמספרם של מחקרים חינוכיים שבדקו השפעה ארוכת טווח של למידה משולבת
אנימציה הוא מצומצם למדי ).(Custers, 2010
אחד המחקרים שבחן השפעה ארוכת טווח של אנימציה לימודית הראה שלמידה משולבת אנימציה
בנושא טרנזיסטור ביפולרי )התקן אלקטרוני בסיסי( מקדמת זכירה ) (retentionוהעברה )(transfer
וכי גם לאחר שנה מתום הלמידה ,הישגי סטודנטים להנדסאות שלמדו על הטרנזיסטור באמצעות
אנימציה המשיכו להיות גבוהים באופן מובהק מאלו של חבריהם שלמדו בשיטות מסורתיות )Gero
 .(& Zoabi, 2014aחשוב לציין כי התקנים אלקטרונים בכלל ,וטרנזיסטורים בפרט ,מהווים נושא
מרכזי בהוראת האלקטרוניקה ,הן באוניברסיטאות והן במכללות טכנולוגיות ,וכי לאור מורכבות
הנושא סטודנטים רבים נתקלים בקשיים לא מבוטלים במהלך הלמידה ).(Karmalkar, 1999
מחקר אחר ) (Gero & Zoabi, 2014bבדק השפעה קצרת טווח של אנימציה על הישגי סטודנטים
להנדסאות במקרה של התקן אלקטרוני שונה – טרנזיסטור אפקט השדה ) .(FETהמחקר הצביע על
פער מובהק בין הישגי סטודנטים שלמדו על ההתקן בשילוב אנימציה ,לבין הישגי עמיתיהם שלמדו
בעזרת דיאגראמות סטטיות ששורטטו על הלוח .פער זה ,לטובת הראשונים ,התאפיין בגודל אפקט
גדול.
בהמשך לשני המחקרים הנ"ל ,המחקר הנוכחי בחן האם ללמידה משולבת אנימציה יש השפעה
ארוכת טווח על הישגי סטודנטים גם במקרה של .FET
רקע תיאורטי
קידום יכולות זכירה והעברה מהווה חלק מהותי ממטרות החינוך בכלל )(Halpern & Hakel, 2003
והחינוך ההנדסי בפרט ) .(St. Clair, 2004חשיבותו המיוחדת בחינוך הנדסי נובעת מכך שמרבית
תוכניות הלימודים ההנדסיות מגדירות דרישות קדם לקורסים השונים ומניחה שידע ומיומנויות
שנרכשו במהלך קורס נתון ילוו את הסטודנטים גם בקורסי המשך .מחקרים חינוכיים שבדקו
השפעות ארוכות טווח של למידה ושהתקיימו בכיתת הלמוד עסקו ביכולות הזכירה של סטודנטים
בדיסציפלינות כמו כימיה ) (Arzi et al., 1986ופסיכולוגיה ) (Rickard et al., 1988על פני תקופה של
מספר חודשים .הממצאים של רוב מחקרים אלה תומכים בעקומה שהציע  ,Ebbinghausלפיה קצב
אובדן הידע הוא גבוה במהלך פרקי זמן קצרים יחסית ומתמתן בהמשך.
הספרות מציעה מספר דרכים בכדי לשפר את יכולת הזכירה ,כמו ,שימוש בכלים קוגניטיביים
המקשרים ידע חדש לידע שנלמד בעבר ) ,(Ausubel, 2000למידה מבוססת פרויקטים )& Waks
 (Sabag, 2004או שימוש בטכנולוגיה חינוכית ) .(Yildirim et al., 2001כך ,למשל Dori ,ועמיתיה
) (2007הצביעו על שיפור ביכולת הזכירה של סטודנטים להנדסה שהשתתפו בקורס
באלקטרומגנטיות בסביבת למידה פעילה שכללה שימוש במולטימדיה.
שיטת המחקר
כאמור ,מטרת המחקר הייתה לבחון האם ללמידה משולבת אנימציה של  ,FETיש השפעה ארוכת
טווח על הישגי סטודנטים .במחקר נטלו חלק ארבעים סטודנטים )כולם גברים( שהשתתפו בקורס
יסוד בהתקנים אלקטרונים במכללה טכנולוגית מובילה ,בתחילת לימודיהם לתואר הנדסאי
אלקטרוניקה.
בתחילת הקורס ,הסטודנטים חולקו ,באופן אקראי ,לשתי קבוצות שוות בגודלן ,קבוצת ניסוי
וקבוצת ביקורת .חברי כל קבוצה נבחנו במבחן הישגים זהה בנושא דיודה ) (Test 0חשוב להדגיש
שנושא זה )הקודם ללימוד  (FETנלמד תוך שימוש בדיאגראמות סטטיות ששורטטו על הלוח.
בהמשך ,קבוצת הניסוי למדה על מבנה ועיקרון הפעולה של  FETבאמצעות אנימציה שהוצגה ע"י
המורה .האנימציה פותחה ע"י קבוצת המולטימדיה בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת קיימברידג'
) .(CUED Multimedia Group, 2003המורה ליוותה את האנימציה בהסבריה ,הסבה את תשומת לב
הסטודנטים לנקודות המרכזיות והדגישה את מגבלות האנימציה במטרה למנוע התפתחות תפיסות
מוטעות בקרב הסטודנטים ) .(Yarden & Yarden, 2010קבוצת הביקורת למדה את אותו הנושא ע"י
אותה המורה ובמשך אותו מספר שעות באמצעות דיאגראמות סטטיות ששורטטו על הלוח .חשוב
להדגיש כי הדיאגראמות ייצגו נקודות מרכזיות של התהליכים המתרחשים בהתקן והן היו דומות
ככל שניתן לאלה שהופיעו באנימציה .כמו כן ,ההסברים שסופקו ע"י המורה בשתי הקבוצות הוכנו
מראש ולכן הם היו דומים ככל שניתן .בתום פרק למידה זה ,שתי הקבוצות נבחנו במבחן הישגים
זהה בנושא  .(Test 1) FETבהמשך ,בוטלה ההפרדה בין הקבוצות וחבריהן למדו יחדיו בכיתה אחת
תכנים מתקדמים ,המתבססים על  ,FETבעזרת דיאגראמות סטטיות .בתום הקורס ,כעשרה שבועות
לאחר  ,Test 1הסטודנטים נבחנו במבחן הישגים על כל תכני הקורס ,לרבות אלה שעליהם הם נבחנו
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בעבר ) .(Test 2יש לציין ,כי לקבוצות הניסוי והביקורת לא הייתה גישה עצמאית לאנימציה וכי חברי
קבוצת הניסוי לא נחשפו אליה מעבר למה שהוצג בשיעור.
כל אחד משלושת מבחני ההישגים ,עבר תיקוף ע"י שני מומחים מתחום הוראת אלקטרוניקה.
להבטחת אובייקטיביות הבדיקה ,כל מבחן נבדק תוך שימוש במחוון .כמו כן ,המבחנים ,שלא כללו
את שם הנבחן אלא רק את מספר הזיהוי שלו ,נבדקו בסדר אקראי שערבב בין חברי קבוצת הניסוי
לבין חברי קבוצת הביקורת.
ממצאים
טבלה  1מציגה את הציון )מתוך  100נקודות( בשלושת מבחני ההישגים )ממוצע Mוסטיית תקן ,(SD
ואת ערכי  p-valueהמתאימים שהתקבלו מביצוע מבחן ) tניתוח סטטיסטי בעל עוצמה גבוהה יותר
הוא  ,ANCOVAעם ציוני  Test 0כקוואריאנט; אולם ,בשל אי שיוון השונויות לא ניתן היה לבצע
ניתוח מסוג זה במקרה הנדון( .מעיון בטבלה ניתן להתרשם שלא היה קיים הבדל מובהק בין קבוצת
הניסוי לבין קבוצת הביקורת טרם לימוד  ,(Test 0) FETאולם לאחריו ) – (Test 1הציון הממוצע של
קבוצת הניסוי היה גבוה באופן מובהק מזה של קבוצת הביקורת .הבדל מובהק קיים גם בסיום
הקורס ).(Test 2
טבלה  .1מבחני הישגים :ציונים
p-value

t

n.s.

0.61

< 0.001

3.85

< 0.01

3.06

SD

M

Group

22.32

79.90

Experimental

15.28

83.70

Control

11.39

85.50

Experimental

25.45

60.90

Control

11.08

83.45

Experimental

21.77

66.75

Control

Test
Test 0
Test 1
Test 2

טבלה  2מציגה את גודל האפקט עבור כל מבחן וממנה ניתן ללמוד על ערכים גבוהים של גודל אפקט
לאחר ההתערבות ,אם כי הוא פוחת עם הזמן.
טבלה  .2מבחני הישגים :גודל אפקט
Cohen's d

Test

1.25

Test 1

0.97

Test 2

דיון
תוצאות המחקר מצביעות על פער מובהק בין הישגי סטודנטים שלמדו על  FETבשילוב אנימציה,
לבין הישגי עמיתיהם שלמדו אותו בעזרת דיאגראמות סטטיות .פער מובהק זה ,לטובת הראשונים,
בא לידי ביטוי הן בתוצאות המבחן שהתמקד ב FET-עצמו והן בתוצאות המבחן שעסק בנושאים
מתקדמים המבוססים על ה FET-ושהתקיים כעשרה שבועות לאחר מכן .ניתן לראות שגודל האפקט
הולך ופוחת עם הזמן – ירידה שניתן לייחסה לעקומה שהציע .Ebbinghaus
ניתן להסביר את הפער הנ"ל בעזרת טענת ההיפותזה הדינמית ) (Rieber, 2009לפיה אנימציה
מקדמת את הלמידה בכך שהיא מפחיתה את העומס הקוגניטיבי המוטל על הסטודנט – עומס הנובע
מהצורך לבנות תמונה דינמית הנחוצה להבנת התהליך הנלמד .בהקשר זה יש לציין כי האנימציה
הנוכחית תרמה ,לדעתנו ,לשיפור ההישגים מפני שהיא מתאימה לרמתם האקדמית של סטודנטים
להנדסאות ומפני שהיא פותחה לאור עקרונות עיצוב שנועדו לקדם למידה משמעותית )& Mayer
 .(Moreno, 2002ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם תוצאות מחקרים בהוראת הפיסיקה
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 המראים ששימוש בטכנולוגיה חינוכית,(Gero & Zoabi, 2014a) ( והאלקטרוניקהDori et al., 2007)
.בכלל ובמולטימדיה בפרט מקדם זכירה
 נמוך באופן משמעותיTest 2- ובTest 1- מגלה שהציון הממוצע של קבוצת הביקורת ב1 עיון בטבלה
 הוא נושא לימודי מורכב באופןFET - ניתן להסביר זאת בכך שה.Test 0-מהציון הממוצע שלה ב
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.בנושאים מתקדמים המתבססים עליו
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Abstract
Recently there is an increasing interest in the incorporation of games and
mobile technology in teaching, and more and more teachers are joining the
effort. This study focused on teachers' use of one dedicated tool that allows
them to easily create location-based games activated by QR codes. The study
examined the extent of adoption of the tool by teachers who were exposed to
it during training courses, and the characteristics of the artifacts focusing on
their potential to support meaningful location-based learning. The study was
based on a content analysis of 500 games created by teachers and on
interviews with a sample of teachers who developed and enacted games with
their students. The fact that over 25% of the teachers who enrolled to the
system actually used it is encouraging, as well as the pedagogical creativity
reflected in the wide variety of activities developed and implemented in
many subject domains, exploiting the potential of location based learning.
However, in more than half of the activities, the tool served for creating
subject domain quizzes with no relation or use of the location of the game
stations or of information available in their vicinity. Lessons learned from the
findings address the new challenges in training teachers as developers of
location based activities.
Keywords: location based learning, QR code, educational game, mobile
learning.

תקציר
 ונראה כי,לאחרונה גובר העניין בשילוב משחקים וטכנולוגיה ניידת בהוראה
 מחקר זה התמקד בשימוש שעשו מורים.יותר ויותר מורים מצטרפים למאמץ
בכלי ייעודי אחד המאפשר להם ליצור בקלות משחקים מבוססי מקום
 המחקר בחן את היקף.QR המופעלים בטלפונים חכמים תוך סריקת קודי
אימוצו של הכלי על ידי מורים שנחשפו אליו במהלך השתלמויות או באמצעות
 בהתייחס לניצול,עמיתים ואת מאפייני התוצרים שהופקו באמצעותו
 המחקר.הפוטנציאל של ההפעלות לתמיכה בלמידה משמעותית מבוססת מקום
 משחקים ועל ראיונות עם מדגם מורים500-התבסס על ניתוח תוכן של כ
 מהנרשמים25%  העובדה שמעל.שפיתחו והפעילו משחקים עבור תלמידיהם
 כמו גם היצירתיות הפדגוגית שבאה לידי,למערכת אכן עשו בה שימוש מעודדת
,ביטוי במגוון הרחב של הפעילויות שפיתחו ויישמו מורים בתחומי תוכן רבים
.כאשר חלק מהתוצרים אכן מנצלים את הפוטנציאל של למידה מבוססת מקום
 נראה כי ביותר ממחצית התוצרים שימש הכלי רק ליצירת משחק,עם זאת
)המופעל בטלפון( שבאמצעותו הוצגו למשתתפים שאלות ידע מסורתיות
מתחומי תוכן שונים ללא כל קשר למקום שבו הוצבו התחנות או לעצמים או
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מידע המצוי בסביבה .לקחים שניתן להפיק מן הממצאים מצביעים על
האתגרים החדשים בהכשרת מורים כמפתחי פעילויות ומשחקים המכוונים
ללמידה משמעותית מבוססת מקום ועל סוגיות הקשורות לשיתוף המקוון של
תוצרים המשמשים כדוגמאות עמיתים.
מילות מפתח :למידה מבוססת מקום ,קוד  ,QRמשחק לימודי ,למידה ניידת.

מבוא
הטכנולוגיה הניידת הפכה בשנים האחרונות זמינה ונפוצה וניכר כי גם אנשי חינוך החלו לממש את
הפוטנציאל הטמון בה להוראה ולמידה ) .(Sharples, Taylor, & Vavoula, 2010היכולות המתקדמות
שמציעים המכשירים החכמים ,כגון עוצמת מחשוב גבוהה ,נפח אחסון רב ,חיבור אינטרנט מהיר,
שירותי ניווט ) (GPSוצילום איכותי ,מאפשרים לקדם ולטפח למידה חברתית ושיתוף ידע ) Martin et
 .(al., 2011יישומים כסורקי קוד  QRמעשירים את יכולות המכשירים ומאפשרים לאנשי החינוך
להרחיב את גבולות הלמידה אל מעבר לכיתה ,תוך דגש על מיצוב הלמידה בהקשרים הסביבתיים
שבהם היא מתרחשת ) .(FitzGerald, 2012קוד  QRהוא ברקוד דו ממדי המייצג מידע טקסטואלי
ואלפאנומרי בצורה גראפית .הקוד יכול לייצג טקסטים ארוכים ורב לשוניים ,כתובות  URLאו
פקודות המפעילות תוכנות שונות .סריקה של הקוד באמצעות המצלמה המובנית במכשיר החכם
ויישום ייעודי מפענחים אוטומטית את הקוד ובכך מקשרים את המכשיר לכתובת המתאימה ,ללא
צורך בהקלדה של תוכן ארוך ומסורבל ) .(Soon, 2008יישומים שונים מבוססי קודי  QRמסייעים
בהעברת המידע וקליטתו בצורה קלה ומהירה ובכך מאפשרים למידה חווייתית ומשמעותית יותר
תוך קישור בין העולם הפיזי לדיגיטלי ) .(Ceipidor et al., 2009קלות היצירה של הקודים ,מאפשרת
לשלב אותם בפעילויות פדגוגיות אינטראקטיביות שיכולות להעשיר את חוויית הלמידה )Law & So,
 (2010ולתמוך בלמידת חקר ).(Kim & Yao, 2010
משחק נחשב כאמצעי יעיל להשגת מטרות פדגוגיות שונות ) (Prensky, 2005ולתרגול וחיזוק ידע,
ולטיפוח מיומנויות חברתיות ותקשורת בין-אישית ) .(Lee & Hammer, 2011משחק מספק אתגר
וענין ובכך עשוי להגביר את המוטיבציה ללמידה .חיבור המנגנון המשחקי עם אובייקטים פיזיים
עתירי מידע הקיימים בסביבת הלומד עשוי לתמוך בלמידת חקר חווייתית ).(Ardito et al., 2010
השימוש בקודי  QRליצירת משחקים לימודיים מאפשר לשלב ולקשר בין התכנים הנלמדים
למיקומו הפיזי של הלומד ולחזק את מעורבותו בתהליך הלמידה ).(Barak & Ziv, 2013
הטכנולוגיה יוצרת הזדמנויות לטפח יוזמות פדגוגיות חדשניות התומכות בלמידה משמעותית .מגוון
כלי התקשוב העשירים הזמינים כיום הופכים את המורים למפתחים עצמאיים של פעילויות
ומשחקים המשולבים בהוראה .מחקר זה התמקד בשימוש שעשו מורים בכלי ייעודי אחד ,שפותח
במטרה לסייע להם ליצור בקלות משחקים מבוססי מקום המופעלים באמצעות סריקת קודי .QR
המחקר סקר את אופן השימוש בכלי במשך כשנתיים במטרה לבחון את מאפייני התוצרים שהופקו
באמצעותו ,ועד כמה אכן מכוונים תוצרים אלה לניצול הפוטנציאל של תמיכה בלמידה משמעותית
בכלל ובלמידה מבוססת מקום בפרט.
מחולל QRace

מחולל  QRaceפותח במטרה להציע למורים אמצעי פשוט ליצירת פעילויות ומשחקים מבוססי
מקום בסגנון "מרוץ""/חפש את המטמון" המופעלים באמצעות הטלפון החכם .המשתתפים במשחק
צריכים להגיע לתחנות פיסיות שבהן מוצב קוד  ,QRועם סריקתו תוצג להם שאלה או משימה
לביצוע .עם השלמת המשימה )דוגמה באיור  (1יוצג הרמז שיוביל לתחנה הבאה במשחק ,וכך עד
להשלמת כל תחנות המשחק.
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איור  .1דוגמאות לתחנות במשחקים שהופקו באמצעות QRace

המחולל מאפשר למורים להפיק בקלות משחקים על יד הגדרת התחנות והסדר שלהן במשחק .בכל
תחנה ניתן להציג שאלה סגורה או פתוחה ,בשילוב מולטימדיה )תמונה ו/או וידאו( ואת הנחיות
ההגעה לתחנה הבאה )איור  .(2בסיום יצירת כל תחנות המשחק ,המערכת מספקת מסמך הכולל את
קודי ה QR-של התחנות וכל שנותר ליוצר המשחק לעשות הוא להדפיסם ולהציבם במקומות
המתאימים.
סביבת העורך מאפשרת ליוצרי המשחקים לשתף תוצרים וללמוד מדוגמאות עמיתים .עורך הבוחר
בכך יכול לפרסם את המשחק שיצר ב"מאגר המשחקים" )איור  .(2עורכים אחרים יכולים לעיין
בדוגמאות אלה כדי להפיק רעיונות לאופן בניית משחקים ואף לאמץ את המשחקים לשימוש חוזר
ולהכניס בהן שינויים והתאמות ,וזאת מבלי להשפיע על הגרסה המקורית.

איור  .2סביבת העורך – דוגמה לאופן יצירת תחנה במשחק
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מחולל  QRaceפתוח וחופשי לשימוש .מאז השקתו בסוף  2012נחשף המחולל בהשתלמויות מורים
ורכזי תקשוב ברחבי הארץ ,באתרים של מדריכי תקשוב ובכתבות שמפרסמים מורים על משחקים
שפיתחו וניהלו .בתקופה זו צברה המערכת קהילת משתמשים משמעותית מקרב מורים שגילו עניין
בשילוב משחקים ולמידה מבוססת מקום בהוראה.
המחקר
מחקר זה נועד לסקור את היקף ואופן השימוש של מורים במחולל  ,QRaceלעמוד על מאפייני
התוצרים שהופקו באמצעותו ,ולבחון עד כמה מנצלים תוצרים אלה את הפוטנציאל של תמיכה
בלמידה משמעותית מבוססת מקום.
מתודולוגיה

בשלב הראשון בוצע מיפוי וניתוח של בסיס הנתונים של המערכת שבו מתועד המידע על התוצרים
שהופקו באמצעותה .במיפוי הראשוני מוינו התוצרים לשתי קטגוריות (1) :משחקים ) (2ניסיונות
)תוצרים שכללו פחות מ 3-תחנות ו/או כאלה שלא ניתן לעשות בהם שימוש כיוון שלא הושלמו(.
לאחר מכן ,בוצע ניתוח כמותי של כל המשחקים שיצרו המשתמשים על פי מאפיינים שונים :היקף
המשחק )מספר התחנות( ,אופן השימוש במדיה ,סוגי המשימות ותחום התוכן .במקביל ,בוצע ניתוח
תוכן מעמיק שבחן כל משחק בהיבט של למידה מבוססת מקום :האם ,ובאיזו מידה ,יש קשר בין
המשימות המתבצעות בתחנות לבין המיקום הפיסי שבו הוצבה התחנה .בנוסף נבחן גם אופי
המשימות במשחקים והפוטנציאל שלהן להוביל ללמידה משמעותית.
בעקבות ניתוח זה זוהו "משתמשי מפתח" )כ ,(50 -מורים אשר יצרו פעילויות עשירות במיוחד
והפעילו אותן בשטח .בשלב השני של המחקר נוהלו ראיונות מובנים עם תשעה מהמורים )שבע נשים
ושני גברים( .ראיונות אלה נועדו להשלים )באופן מדגמי( מידע שאינו זמין במערכת עצמה לגבי
מטרות המשחקים שפותחו ,מהלך ואופן ההפעלה ,תגובות המשתתפים שלקחו חלק בפעילויות
ולקחים שהופקו.
ממצאים ודיון
מורים כמפתחי משחקים לימודיים

עד למועד ניתוח הנתונים )יוני  (2014נרשמו למערכת  1126משתמשים .מרביתם )כ (72%-יצרו רק
ניסיונות ,ברוב המקרים כחלק מהשתלמות או מסגרת לימודית אחרת .מעל רבע מהמשתמשים
) (28%יצרו משחקים מלאים )טבלה .(1
טבלה  .1מאפייני שימוש על פי מספר הפעילויות שיצרו  1126משתמשי המערכת
משתמשים שיצרו
ניסיונות בלבד

משחק אחד

809

229

משתמשים )סה"כ  (317שיצרו
מעל  3משחקים
 2-3משחקים
65

23

מאפייני פעילויות

סה"כ נוצרו במערכת כ 500-משחקים וכ 1100-ניסיונות .כמחצית מהמשחקים היו קצרים )3-5
תחנות( ,כ 40%-כללו  6-10תחנות וכ 10%-היו ארוכים וכללו יותר מ 10-תחנות )איור .(3
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איור  .3התפלגות המשחקים לפי מספר התחנות )(N = 499

רוב המשחקים )כ (80% -כללו אינטראקציות ששילבו תמונות ובכ 40%-נעשה שימוש גם בסרטוני
וידאו .בחלק מהמשחקים שולבו בתחנות גם הפעלות נוספות שבוצעו מחוץ לאפליקציה ,כגון צילום
תמונה של המקום והעלאתה לפייסבוק ,איסוף פריטים מהאתר והבאתם לכיתה להמשך דיון או
שיחה עם אדם הנמצא במקום .באחדים מהתוצרים הפעילות כולה עוצבה והוצגה כ"כתב חידה"
שאיחד את כל התחנות במשחק.
המשחקים שפיתחו המשתמשים מכסים מגוון רחב מאוד של נושאים )איור .(4

איור  .4משחקים לפי תחומי התוכן
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רוב התוצרים כוונו לתלמידים )יסודי-תיכון( או לסטודנטים )במכללות להוראה( .כמחצית
מהמשחקים התמקדו בתחום תוכן אחד הקשור ישירות לתוכנית הלימודים וכ 15%-בנושאים
אחרים או בשילוב של כמה נושאים )"שונות" באיור  .(4כרבע מהמשחקים עסקו מפורשות ב"הכרה
והתמצאות במקום" )בית ספר ,מוסד אקדמי ,אתר תיירות ,יישוב או ליווי סיור בשטח( .בין
התוצרים אפשר למצוא גם הפעלות שנועדו לפנאי כגון אירועים משפחתיים וימי הולדת.
דוגמאות

לצורך המחשה נציג כאן תיאור תמציתי של מדגם קטן מהמשחקים שפותחו והופעלו על ידי מורים:
• "בעקבות ראשונים" :התקיים במסגרת "יום היישוב שלי" בהשתתפות  250תלמידי כיתות ד'
מבתי ספר שונים בעיר בצפון הארץ ועסק בהכרת ההיסטוריה של העיר והתמצאות בה.
• "ח-קיר-ה" :התקיים בבית ספר במרכז הארץ לשכבת כתות ט' ונועד להניע את התלמידים
להכיר את בית הספר ולהתעמק במיצגים המוצבים על קירותיו )תערוכות של מגמת העיצוב,
כרזות היסטוריות ,חוויות מטיולים ,תכנים לימודיים ועוד(.
• "חשיפה למגמת אזרחות" :פעילות שנועדה לחזרה וסיכום חומר הלימוד במגמה בצורה
חווייתית ,בה השתתפו  20תלמידי כיתה י'.
• "שבוע האינטרנט הבטוח" :בהשתתפות  820תלמידים ו 29-מורים ,נועד לסכם ולבחון הבנה
ויישום של כללי גלישה בטוחה שנלמדו במהלך שבוע זה.
• "השפה הערבית" :התקיים במסגרת שיעור ערבית בבית ספר בגליל ,בהשתתפות  26תלמידי
כיתה ה' .נועד לחזרה על חומר הלימוד באופן תחרותי וחוויתי .התלמידים חולקו לקבוצות
ונדרשו לענות על שאלות בעקבות קטעי שמע של שיחות בערבית.
• "ט"ו בשבט" :התקיים בגינה הטיפולית של בית ספר לחינוך מיוחד עם  15תלמידי תיכון ועסק
במהות החג.
• סיכום קורס במכללה :משחק שנוהל לסיכום קורס במכללה בהשתתפות  70סטודנטים בתוכנית
מצטיינים .בכל תחנה התבקשו הסטודנטים לבצע פעילות שדרשה מהם יצירה של משהו חדש
בהתבסס על התכנים שנלמדו בקורס.
• "ציורים" :התקיים בבית הספר לחינוך מיוחד בירושלים ונועדה לחשוף תלמידים ליצירות
אמנות שיצרו ילדים בעלי מוגבלויות פיזיות וללמד אותם על טכניקות העבודה המיוחדות שלהן
נזקקים ילדים אלה.
• "גוונים ונהנים" :נועד לסייע לתלמידים חדשים להכיר את סביבת בית הספר .התלמידים נדרשו
להגיע לנקודות ציון חשובות ברחבי בית הספר ונתבקשו לענות על שאלות הקשורות למקומות
אלה.
• "הבית האתיופי" :התקיים במהלך נסיעה )באוטובוס( כהכנה לביקור של מגמת מדעי החברה
מבית ספר בצפון הארץ בבית האתיופי בקיבוץ עברון.
• "מרוץ במוזיאון" :נועד לחשוף את המשתתפים למוצגים שונים במוזיאון באופן חווייתי.
המשתתפים נדרשו לאתר אובייקטים ברחבי המוזיאון ,לענות על שאלות ולפענח כתב חידה
באמצעות התשובות לשאלות.
• "סובב דוד ילין" :נועד להכיר את הדמויות שמאחורי שמות הרחובות במכללה לחינוך ע"ש דוד
ילין .המשתתפים נדרשו לאתר מקומות ברחבי המכללה ,לענות על שאלות הקשורות למידע
המצוי במקומות אלה ולהצטלם עם אובייקטים במקום.
שיתוף פדגוגיה בין יוצרי משחקים

מניתוח הנתונים עולה כי כשליש מ 60-המשחקים שעורכים בחרו לשתף ב"מאגר המשחקים"
שוכפלו ואומצו על יד אחרים ,שיצרו כ 100-עותקים של משחקים אלה .מטבע הדברים ,רוב
המשחקים ששוכפלו עוסקים בנושאים מתוכנית הלימודים שרלוונטיים גם למורים אחרים )כגון
גאוגרפיה ,מתמטיקה ,מדעים ,חגים ובטיחות באינטרנט( .חלק מהמשחקים ששוכפלו עברו שינויים
בתוכן ונוספו אליהם תחנות .ממצאים אלה מצביעים על כך שמורים אכן עשו שימוש באפשרות
לשיתוף פדגוגיה ,ביססו את התוצרים שלהם על דוגמאות עמיתים ,ואף הכניסו שיפורים משלהם
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בתוצרים אלה .סביר מאוד להניח כי מורים עיינו גם בדוגמאות האחרות שלא שוכפלו ,אך כיוון
שמידע זה אינו מתועד במערכת לא נוכל להצביע במדויק על ההיקף.
למידה מבוססת מקום ולמידה משמעותית

מחולל  QRaceהוא דוגמה לכלי שנועד לאפשר למורים להעשיר את חווית הלמידה באמצעות
פעילויות משחקיות ותחרותיות ,המנצלות את המכשירים האישיים הזמינים כיום לתלמידים .הערך
המוסף המשמעותי שמציע כלי מסוג זה טמון באפשרות להרחיב את גבולות הלמידה ולקשרה
למקומות )פיסיים( רלבנטיים.
מהממצאים עולה כי חלק מהתוצרים אכן ניצלו פוטנציאל זה לתמיכה בלמידה מבוססת מקום.
כ 20%-מן המשחקים שנוצרו במערכת כוונו באופן ישיר להכרת מקומות והתמצאות בהם )איור (4
ובכ 20%-נוספים המשימות התבססו על מידע שהיה מצוי פיזית בתחנות או התקשרו באופן זה או
אחר למיקום התחנות.
ביתר התוצרים )למעלה ממחציתם( שימש הכלי רק ליצירת מסגרת משחקית תחרותית הנשענת על
שימוש במכשירים הניידים החכמים הכה פופולאריים כיום בקרב התלמידים .נראה כי בשלב זה,
שבו השימוש במכשירים אלה במסגרות החינוך הפורמאליות עדיין אינו מקובל )ובחלקן אף אסור(,
עצם החידוש של משחק  +טלפון מספיק כדי להוות גורם עניין ומוטיבציה משמעותי ,כפי שהעידו כל
המורים בראיונות ,לדוגמה" :בקרב כל המשתתפים הייתה התלהבות רבה מהאופן הבלתי שגרתי

להעברת חומר לימודי"" .כלי זה מאפשר לימוד חומר וחזרה על חומר שנלמד באופן יוצא דופן,
חווייתי ,מקרב את הנלמד אל לב התלמיד באמצעות המכשיר הסלולרי שלו ."...

אפשרויות האינטראקציה המובנות בכלי הן בסיסיות מאוד ואינן מיועדות לניהול למידת חקר
מעמיקה ומורכבת .למרות זאת ,בהחלט ניתן גם באמצעים פשוטים אלה ליצור אינטראקציות
מאתגרות ,שתחייבנה את המשתתפים להתייחס לסביבה ו/או לתכנים המוצגים במכשיר ולהפיק
מהן ערך משמעותי .אינטראקציות מסוג זה אכן יושמו ברבות מן הפעילויות שפיתחו מורים.
עם זאת ,בניתוח התוכן זוהו לא מעט תוצרים שבהן האינטראקציות עסקו רק במידע טריוויאלי
שתרומתו ללמידה משמעותית כלשהי מוטלת בספק .לדוגמה ,לומדים נשלחים לתחנה שבה נמצא
מיצג מסוים ובאינטראקציה נשאלים מהו מספרו הסידורי של המיצג.
סיכום
מורים ורכזי תקשוב נחשפים במהלך השתלמויות למגוון גדול של כלים ,במטרה שיבחרו מתוכם את
אלה התואמים למיומנותם הטכנולוגית ולצרכיהם הפדגוגיים ,ויאמצו אותם לשימוש .בכך הופכים
המורים עצמם למפתחי ומעצבי פעילויות ומשחקים שבאמצעותם הם מפעילים תלמידים רבים.
מחקר זה התמקד בכלי אחד ,חינמי וקל יחסית לשימוש ,ובחן את היקף אימוצו ואת מאפייני
השימוש בו על ידי מורים ,לאחר שנחשפו אליו במהלך השתלמויות או באמצעות עמיתים.
העובדה שמעל  25%מהנרשמים למערכת אכן עשו בה שימוש מעודדת ,כמו גם היצירתיות הפדגוגית
שבאה לידי ביטוי במגוון הרחב של הפעילויות שפיתחו ויישמו מורים בתחומי תוכן רבים .נראה כי
למורים מכל תחומי התוכן יש מוטיבציה להצטרף למרוץ ולנסות לשלב שימוש במשחקים
ובטכנולוגיה הניידת בהוראה .על פי ממצאי מחקר זה חלק מהתוצרים שפיתחו ויישמו מורים אכן
מנצלים את הפוטנציאל של למידה מבוססת מקום.
עם זאת ,במעל למחצית התוצרים המעטפת של "משחק מרוץ סלולארי" שימשה רק כ"גימיק"
שבאמצעותו הוצגו למשתתפים שאלות ידע מסורתיות מתחומי התוכן ,ללא כל קשר למקום שבו
הוצבו התחנות או לעצמים המצויים בסביבה.
נשאלת השאלה האם הרצת תלמידים ממקום למקום ברחבי בית הספר או מחוצה לו כדי לענות על
שאלות במתמטיקה ,תנ"ך או מדעים ללא קשר למקום עצמו אכן מוצדקת ומועילה? נראה שכיום,
כאשר תלמידים מתנסים לראשונה בפעילות מסוג זה ,עצם החידוש שבה )במיוחד לאור ההגבלות
המוטלות על השימוש בטלפונים במהלך הלימודים( מהווה גורם מוטיבציה ומעורר עניין רב .ומה
צפוי בעתיד הלא רחוק ,כשהחידוש יפוג?
הממצאים משקפים תמונה מדגמית על האופן שבו מורים מאמצים טכנולוגיה ניידת להוראה.
הטכנולוגיה מספקת רק כלים .יעילותו ותועלתו של תוצר שאמור להפעיל לומדים נקבעת באופן
מכריע על ידי התכנים שהמורים יצקו לתוכו והאופן שבו עוצבה הפעילות .המיומנות הטכנית של
הפעלת הכלי הכרחית ,אך אינה מספקת כדי להבטיח את התועלת הפדגוגית של התוצר.
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:שני לקחים מרכזיים עולים ממצאי מחקר זה
, כיום.הראשון נוגע לאתגר שבהכשרת המורים ורכזי התקשוב לשימוש מושכל בכלים הטכנולוגיים
כשהכלים עצמם הופכים יותר ויותר קלים ואינטואיטיביים לשימוש )ובמקביל עולה גם האוריינות
הטכנולוגית של המורים( מוצע לשקול מחדש את הדגשים בהכשרת מורים כמפתחי פעילויות
 ליווי ותמיכה בהיבטים הפדגוגיים של עיצוב הפעילויות ולא להסתפק, ולמקד יתר מאמץ,ומשחקים
.בהכשרה טכנית להפעלת הכלים
:לקח אחר נוגע למפתחי כלים המוצעים למורים להפקת פעילויות ומשחקים מקוריים משלהם
.למידה מדוגמאות עמיתים היא דרך יעילה ומקובלת בשלבי רכישת מיומנות לשימוש בכלי חדש
, כמקובל כיום,למרות הרצון והיכולת הטכנולוגית לאפשר שיתוף חופשי ובלתי מוגבל של התוצרים
, ובמקביל, כדי למנוע הטעיה,נראה שכדאי להקדיש מאמץ נוסף לבקרה על התכנים הנחשפים לכל
.לזהות ולעודד פרסומן של דוגמאות מוצלחות העושות שימוש מושכל בכלים
תודות
 למורי המורים אשר חושפים,QRace תודתנו הרבה לאמיר בוכולטר על תרומתו לפיתוח מחולל
.ומדגימים את הכלי בהשתלמויות ולמורים ורכזי התקשוב שעשו ועושים בו שימוש עם תלמידים
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Abstract
Facebook has a major impact on students' academic life and it is primarily an
environment that encourages informal learning. The "Facebook Group" is
one of the most popular functions that students tend to use. This study
examines the activity patterns of students in a "Facebook group", in an
attempt to understand the unique nature of the "group", and its contribution to
traditional learning processes. This study was based on a qualitative analysis
of 708 correspondences, posted in an “academic group”, attended by students
from a medical discipline, in a leading academic institution. The findings
indicate that the students' activities are academic in nature, compared to other
studies that have found group behaviors to be of a more social nature.
Furthermore, a large number of activity patterns, about 16 in number, which
indicate that the group serves as a convenient platform to perform various
academic activities such as sharing of materials, indirect communication with
teaching staff and discussions. In addition, the group's community-like nature
intensifies the traditional learning activities, and allows students to get
immediate support from their peers without having to maintain close
interpersonal relationships with them. The study provides initial directions
for understanding the unique character of Facebook group among students.
Keywords: learning in Facebook, collaborative learning, Facebook Groups,
social networks.

תקציר
הספרות התיאורטית מצביעה על כך שלפייסבוק השפעה מרכזית על החיים
האקדמיים של הסטודנטים ושהרשת החברתית מהווה בעיקר סביבה המעודדת
 פונקציית "הקבוצה" בפייסבוק מהווה את אחד.לימודים בלתי פורמליים
המרכיבים הפופולריים ביותר והסטודנטים נוהגים להשתמש בה לפעילויות
 מטרת מחקר זה לבחון את דפוסי הפעילות של.מגוונות הקשורות ללימודים
 תוך ניסיון להבין את אופייה הייחודי ואת,"סטודנטים ב"קבוצת הפייסבוק
תרומתה של "הקבוצה" לתהליכי למידה מסורתיים יותר שנהוגים היום בקרב
 התכתבויות708  מחקר זה התבסס על ניתוח איכותני של.סטודנטים באקדמיה
. ממוסד אקדמי מוביל, ממקצועות הרפואה, בקבוצה אקדמית,סטודנטים
ממצאי המחקר העידו על כך שאופי הפעילות בקבוצה בפייסבוק הוא אקדמי
 נמצאו. לעומת מחקרים רבים שמצאו שעיקר האופי הינו חברתי, זאת.במהותו
 שהעידו על כך שהקבוצה, במספר16- כ,גם מספר רב של דפוסי פעילות
– בפייסבוק משמשת פלטפורמה נוחה לביצוע פעילויות אקדמיות שונות כדוגמת
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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שיתוף חומרים ,תקשורת עקיפה עם מרצים ,דיון ,תיאום בין סטודנטים ועוד.
כמו כן נמצא "שהקהילה" שנוצרה סביב הקבוצה בפייסבוק העצימה את
הפעילויות הלימודיות המסורתיות והיא אפשרה לסטודנטים לקבל תמיכה
מידית ורחבה יותר ללא צורך בניהול יחסים בינאישיים קרובים עם סטודנטים
אחרים .המחקר מספק כיוונים ראשונים להבנת תפקידה וצביונה הייחודי של
הקבוצה בפייסבוק בקרב סטודנטים.
מילות מפתח :למידה בפייסבוק ,למידה שיתופית ,קבוצות בפייסבוק ,רשתות
חברתיות.

מבוא
נכון לשנת  ,2014פייסבוק הינה הרשת החברתית הדומיננטית בעולם ,עם יותר מ1,310,000,000-
משתמשים פעילים וזמן שימוש ממוצע של  18דקות ביום ) .(Facebook, 2014מחקרים מצאו כי
למעל  90%מהסטודנטים באוניברסיטאות יש חשבונות פייסבוק );Cheung, Chiu & Lee, 2011
 .(Ellison, Steinfield & Lampe, 2007במקור פייסבוק לא תוכננה במטרה לענות לצרכים חינוכיים,
אולם מאפייניה הייחודיים ,הכוללים התקבצויות של משתמשים סביב נושאים מסוימים; שיתוף
מידע; ודיונים משכו את תשומת הלב של אנשי חינוך ,אשר החלו לראות בה סביבה לימודית
פוטנציאלית ).(Allen, 2012
שלושה שימושים עיקריים לפייסבוק כסביבה לימודית:
 .1פייסבוק כפלטפורמה תקשורתית -כלי יעיל ליצירת קשרים בין סטודנטים ואנשי סגל בתוך
הקהילה ) .(Mazer, Murphy, & Simonds, 2007לקשרים המשופרים ישנה השפעה חיובית על
מעורבות הסטודנטים בדיונים בכיתה ושיתוף פעולה במטלות ) Ross, Sisic, Simmering, & Orr,
 .(2009כמו כן ,סטודנטים יכולים לעקוב בפייסבוק אחרי הודעות חשובות ,שינויים בלוחות
זמנים בלימודים ,עדכונים ושיעורי בית ).(Mazman & Usluel, 2010
 .2פייסבוק ככלי ללמידה שיתופית -מאחר וניתן להצטרף למבחר של קבוצות וקהילות ,נוצרת
ההזדמנות ללמידה שיתופית .סטודנטים יכולים להצטרף לקבוצות אקדמיות הקשורות למוסד
שלהם ,לכיתה או למקצוע ספציפי ולעסוק בפעילויות מסוג שיתוף רעיונות ,דיונים ,ביצוע
עבודה משותפת על פרויקטים וכו' ).(Maloney, 2007
 .3שיתוף משאבים – בנוסף להחלפת רעיונות ,פייסבוק מאפשרת לחלוק משאבים .סטודנטים
יכולים לשתף חומרים כגון תמונות ,וידאו קישורים לחומרים חיצוניים וקבצים )& Mazman
.(Usluel, 2010
שימוש של סטודנטים בקבוצות בפייסבוק ככלי ללמידה שיתופית

קבוצות ) ,(Groupsזוהי אחת מהפונקציות הפופולריות ביותר בפייסבוק הן בקרב הקהל הרחב והן
בקרב סטודנטים באקדמיה וזאת מאחר והן מאפשרות תקשורת בין סטודנטים ,למידה שיתופית
ושיתוף משאבים .נמצא שהקבוצה מאפשרת לסטודנטים לחלוק משאבים בהקשרים של הקורס,
לדון על נושאים ,לחלוק חוות דעת ,לבקש הבהרות לנושאים שאינם ברורים );Ooi & Loh, 2010
.(Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu, 2012
ניתן לחלק את הקבוצות לשני סוגים בהקשרים של פעילות לימודית .1 :קבוצות הפעילות בדומה ל-
 (Learning Management System) LMSפורמליות – הכוונה לקבוצות שנוצרו על-ידי המרצה או על-
ידי מוסד הלימודים למטרות לימודיות ספציפיות;  .2קבוצות המתהוות באופן "בלתי פורמלי" סביב
התואר ,החוג או מקצוע ספציפי .בקבוצות אלו נדיר למצוא נוכחות אקדמית "רשמית" של מרצה,
אלה הן נוצרות ומנוהלות בצורה מלאה על-ידי סטודנטים.
לאחרונה ניכרת עלייה בכמות המחקרים המציגים את פייסבוק ככלי שמעודד בעיקר למידה בלתי
פורמלית בקרב הסטודנטים (2009) Selwyn .מצא שהקבוצה הבלתי פורמלית מעודדת תקשורת בין
סטודנטים ומחזקת את הופעתן של התנהגויות כגון תמיכה הדדית .כמו כן נמצא שסטודנטים
לומדים הרבה מאינטראקציות עם סטודנטים אחרים )Kabilan, Ahmad & .(Peterson&Smith ,2007
 (2010) Abidinציינו ששימוש בפייסבוק ככלי לימודים פורמלי דורש מבנה ותוצאות לימודיות
ברורות .דבר שפוטנציאלית עלול לצמצם את הפן "החברתי" של פייסבוק ובכך ליצור לחץ בקרב
הסטודנטים .לעומת זאת ,ניתן להניח שבקבוצות המתהוות באופן בלתי פורמלי ,עשויים להתפתח
דפוסי שימוש ייחודיים ,אשר יכולים להשפיע לטובה על הלמידה בכללותה.
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מתודולוגיה
רציונל ושאלות המחקר

מחקרים מעטים מתייחסים לדפוסי השימוש של סטודנטים בקבוצת הפייסבוק ולמאפייניה
הייחודיים .מחקר זה הינו מחקר ראשוני שמטרתו להבין כיצד הסטודנטים משתמשים בקבוצות
פייסבוק לא פורמליות ומנצלים אותן לצרכי הפעילות האקדמית שלהם .המחקר מתייחס לשאלות
הבאות:
 .1מהי אופייה של פעילות הסטודנטים בקבוצת הפייסבוק?
 .2מהם דפוסי הפעילות של סטודנטים בקבוצת הפייסבוק?
 .3מהי התרומה הייחודית של הקבוצה בפייסבוק לתהליכי הלמידה המסורתיים?
אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר

לצורך ביצוע המחקר ,נבחרה קבוצת פייסבוק בלתי פורמלית וסגורה ,המלווה שיעורים פרונטליים,
של סטודנטים בתואר ראשון ,ממקצועות הרפואה ,הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בישראל.
קבוצת הפייסבוק כללה  93סטודנטים חברים.
שיטת המחקר

שיטת המחקר שנבחרה לצורך מחקר זה הינה איכותנית .בבסיס השיטה עומדת ההבנה שתפיסות
סובייקטיביות של נחקרים חשובות לא פחות מאובייקטיביות .ישנה חשיבות רבה למשמעויות
והפרשנויות המוענקות לדברים מסוימים על-ידי הנחקרים .באמצעות ניתוח תפיסות אלו ניתן
לזהות תהליכים ,אשר לרוב אינם גלויים לצופה ולהגיע להבנה עמוקה של תופעות ובמידת הצורך
להסבירן )צבר .(2002 ,החוקרים לא לקחו חלק בקבוצה אך קיבלו את אישורה לשלוף את הנתונים.
כלי המחקר

איסוף המידע למחקר זה התבצע בעזרת  Scriptשנוצר במיוחד למטרת שליפת ההתכתבויות של
הסטודנטים בקבוצה בתקופה של עד חצי שנה )ללא פרטי זיהוי המשתתפים( .הפלט של הסקריפט
הינו קובץ  LOGהמורכב מהעמודות הבאות :א .סוג הפעילות -פוסט; ב ID .הכותב; ג .תאריך ושעת
פרסום; ד .תוכן ההתכתבות; ה .כמות הצפיות; ו .תוכן התגובות .למטרות המחקר הוחלט לנתח אך
ורק את תוכן ההתכתבויות.
ניתוח המידע התבצע בשיטה של ניתוח שיחה ) ,(Conversation Analysisאשר כלל הצבה של תווית
או קטגוריה לכל שורת  LOGבהתבסס על הרעיון הכללי המוצג בה.
הליך המחקר

הפלט שהתקבל עם הפעלת הסקריפט בקבוצה כלל כ 708-רשומות ,המכסות תקופת התכתבות של
חצי שנה .בשלב הניתוח הראשון הוגדרה לכל רשומה תווית הכוללת את דפוס הפעולה העיקרי אשר
זוהה בה .לאחר ביצוע המעבר הראשוני צומצמו התוויות לרשימה של  16קטגוריות של דפוסי
פעולה .1 :שיתוף של סיכומים להרצאות ומבחנים .2 ,שיתוף שאלות וקובצי שחזורים למבחנים,
 .3תיאום קבוצות עבודה .4 ,עדכון בנושאי שינויים במערכת שעות .5 ,פעילות חברתית מחאתית,
 .6תיאום אירועים חברתיים קבוצתיים .7 ,תיאום פעילות מסוג תרומה לקהילה .8 ,ריכוז פניות
ושאלות למרצים )דרך סטודנט מתווך( .9 ,העברת חומרי לימוד מהמרצה לסטודנטים )דרך סטודנט
מתווך( .10 ,פרסום הנחיות ועדכונים ממרצים )דרך סטודנט מתווך( .11 ,שיחה חברתית )שיחה
בעלת אופי חברתי שאיננו קשור בהכרח ללימודים( .12 ,בקשות ואמירות כלליות .13 ,הומור )שיחות
או אמירות בעלות אופי הומוריסטי( .14 ,דיון בנושא מבחנים .15 ,דיון בנושא מושגים ושאלות על
החומר הנלמד .16 ,דיון בנושא מטלות.
בשלב הניתוח השני צומצמו  16קטגוריות דפוסי הפעולה )הפכו לתת-קטגוריות( ל 6-קטגוריות
ראשיות .1 :שיתוף חומרי לימוד )תת-קטגוריות  1ו .2 ,(2-ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי
)תת קטגוריות  3ו .3 ,(4-תיאום פעילות קבוצתית חברתית )תת קטגוריות  .4 (5,6,7ריכוז פעילות
מול מרצים )תת קטגוריות  .5 ,(8,9,10אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים )תת קטגוריות
 .6 ,(11,12,13דיון אקדמי )תת קטגוריות .(14,15,16
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ממצאים
במחקר זה נמצא ,כי עיקר השימוש בקבוצת הפייסבוק ) (74.6%הינו לצורך פעילות אקדמית )איור .(1

איור  .1דפוסי פעילות בעלי אופי אקדמי אל מול דפוסי פעילות בעלי אופי חברתי

בניתוח ראשוני זוהו כ 16-קטגוריות משניות )איור  .(2סוג הפעולה הנפוץ ביותר נמצא שחזורים של
מבחנים ) (27.4%וסיכומי הרצאות וסיכומים למבחנים ) .(14.42%מעטה היא הפעילות המזוהה
כחברתית ) 4.28%שיחה חברתית;  1.57%אירועים חברתיים( ,אולם אין להתעלם מאחוז לא מבוטל
של פעילות מחאתית ).(12.83%
סיכומי הרצאות וסיכומים
למבחנים
14.42%

בקשות ואמירות כלליות
3.85%

שיחה חברתית
4.28%

הומור
2.85%

דיון בנושא מבחנים
4.42%

דיון בנושא מטלות
1.86%

מושגים ושאלות על החומר
הנלמד
4.28%
הנחיות ועדכונים ממרצים
6.41%

שחזורים של מבחנים
27.40%

העברת חומרי לימוד
מהמרצה לסטודנטים
3.00%
ריכוז פניות ושאלות למרצה
3.14%
תרומה לקהילה
0.28%
אירועים חברתיים
1.57%

תיאום קבוצות עבודה
3.71%
שינויים במערכת שעות
5.70%

פעילות מחאתית
12.83%

איור  .2דפוסי פעילות בקבוצה בחלוקה ל 16-קטגוריות משניות

 16הקטגוריות המשניות צומצמו ל 6-קטגוריות ראשיות )איור  41.39% .(3מכלל השימושים
בקבוצה ,הינם למטרות שיתוף חומרי לימוד )איור  .(3זהו דפוס השימוש הבולט ביותר והוא מעיד
על כך שסטודנטים משתמשים בקבוצה בפייסבוק בעיקר כפלטפורמה לשיתוף חומרי לימוד.
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דיון אקדמי
10.46%
ריכוז פעילות מול
מרצים
12.43%

שיתוף חומרי
לימוד
41.39%

אינטראקציה
חברתית שלא
למטרות לימודים
10.88%

ארגון קבוצות
עבודה ולוח
זמנים אקדמי
10.31%

תיאום פעילות
קבוצתית
חברתית
14.53%

איור  .3דפוסי פעילות בקבוצה בחלוקה ל 6-דפוסים עיקריים
שימוש בקבוצה לצורכי שיתוף חומרי לימוד

מן הממצאים עולה כי מירב השימוש בקבוצה נעשה לצורכי שיתוף חומרי לימוד )איור  .(3על כן,
נבחנו סוגי החומרים ששותפו .טבלה  1מציגה את מיון חומרי הלימוד על-פי קטגוריות משניות.
טבלה  .1שיתוף חומרי לימוד – פילוח לפי סוגי החומרים המשותפים ששותפו

שימוש בקבוצה לצורכי תיאום פעילות קבוצתית חברתית

"תיאום פעילות קבוצתית חברתית" הינו הדפוס השני בגודלו ומהווה כ 14.53%-מסך דפוסי
השימוש שזוהו )איור  .(3סטודנטים משתמשים בקבוצה ככלי שבעזרתו ניתן לתאם ולארגן פעילויות
חברתיות הן בהקשר של הלימודים והן פעילות חברתית כללית כדוגמת תרומה לקהילה )טבלה .(2
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טבלה  .2תיאום פעילות קבוצתית חברתית – פילוח לפי סוג הפעילות

שימוש בקבוצה לצורכי ריכוז הפעילות מול מרצים

 12.43%מכלל השימושים בקבוצה הינם למטרות ריכוז הפעילות מול מרצים )איור  .(3סטודנטים
משתמשים בקבוצה לריכוז פניות ושאלות למרצים ,העברת קבצים מהמרצה לתלמידים ישירות,
וקבלת עדכונים והנחיות ממרצים בהקשרים של מטלות והבהרות של החומר הנלמד .התקשורת עם
המרצים הינה בעזרת "סטודנט מתווך" )טבלה .(3
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טבלה  .3שימוש בקבוצה לצורכי ריכוז הפעילות מול מרצים – פילוח לפי סוג הפעילות

שימוש בקבוצה לצורכי אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים

"אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים" היוותה כ 10.88%-מכלל השימושים שזוהו
בקבוצה )איור  .(3סטודנטים משתמשים בקבוצה לניהול שיחות שאינן בהכרח קשורות לחיים
האקדמיים שלהם ,אלא שיחות הכוללות הומור ,בקשות ,הצעות ודיון בנושאים שונים.

אדי לבנטמן ,ענת כהן ,רפי נחמיאס 71ע

טבלה  .4שימוש בקבוצה לצורכי אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים –
פילוח סוג האינטראקציה

שימוש בקבוצה לצורכי דיון אקדמי

"דיון אקדמי" הווה כ 10.46%-מכלל הפעילויות שהתרחשו בקבוצה )איור  .(3נמצא שסטודנטים
עסוקים בדיונים בנושאים הקשורים למטלות ,למבחנים ולמושגים שנלמדו בכיתה )טבלה .(5
טבלה  .5שימוש בקבוצה לצורכי דיון אקדמי – פילוח לפי מהות הדיון

שימוש בקבוצה לצורכי ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי

פעילויות שמטרתן "ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי" ,היווה כ 10.31%-מכלל הרשומות
שנבדקו )איור  .(3נמצא שסטודנטים נוהגים להשתמש בקבוצה כפלטפורמה לארגון קבוצות עבודה
ואף "כלוח עדכונים" בנוגע לשינויים במערכת השעות האקדמית )טבלה .(6
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טבלה  .6שימוש בקבוצה לארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי – פילוח לפי סוג הפעילות

דיון
ממצא עיקרי של המחקר הוא שחלק ניכר מכלל הפעילויות בקבוצה הינן בעלות אופי אקדמי .זאת,
בניגוד לממצאי מחקרים קודמים ,אשר העידו על כך שעיקר הפעילויות בפייסבוק הינן בעלות אופי
חברתי ) .(Cheung, Chiu, & Lee, 2011 ; Ellison et al., 2007; Pempek et al., 2009אחד ההסברים
לממצא זה ,מתייחס "לממד התפיסתי" של סטודנטים את הקבוצה ככלי הקשור לפעילות
האקדמית שלהם .ייתכן שכבר בשלב היווצרות הקבוצה סביב נושא או תחום "אקדמי" במהותו,
סטודנטים רבים מגבשים תפיסה ,שמדובר בכלי בעל אופי אקדמי ושמטרתו לקדם מטרות לימודיות
קונקרטיות ,(2010) Mazman & Usluel .הציגו טיעון דומה לפיו ,אימוץ של טכנולוגיה חדשה וצורת
השימוש בה תלויים במטרת השימוש .אם סטודנט תופס שמטרתה של הקבוצה הינה אקדמית הוא
יסגל לעצמו סט תפיסות והתנהגויות שתואמות לתפיסה זו.
במחקר זה זוהו  16דפוסי שימוש שונים של סטודנטים בקבוצת הפייסבוק .אחד מדפוסי השימוש
הבולטים שנמצאו כולל שימוש בקבוצה למטרות של "שיתוף חומרי לימוד" .ממצא זה עומד בקנה
אחד עם מחקרים קודמים שמצאו שסטודנטים משתמשים רבות בפייסבוק כלל ובקבוצה בפרט
לשיתוף של חומרים אקדמיים ) .(Pempek et al., 2009;Mazman & Usluel, 2010היקף התופעה
מצביע על כך שסטודנטים מוצאים את "הקבוצה" כפלטפורמה נוחה לצרכים של שיתוף חומרים.
במחקר זוהו גם דפוסי שימוש ייחודים ,המעידים על כך שהקבוצה בפייסבוק משמשת כפלטפורמה
תקשורתית עקיפה או מתווכת בין הסטודנטים למרצים .דפוסי הפעילות שנמצאו בהקשר זה
כוללים העברת "הנחיות ועדכונים" מהמרצים לשאר הקבוצה" ,ריכוז פניות ושאלות למרצים" ו-
"העברת חומרי לימוד מהמרצה לסטודנטים" .כל דפוסי הפעילות הללו מתווכים על-ידי סטודנטים
כשאין התקשורת ישירה למול המרצה .הטענה היא שהקבוצה משמשת ככלי תקשורתי עקיף בין
המרצים לסטודנטים בכל הקשור לנושאים הנוגעים לרוב החברים בקבוצה וזאת כנראה מסיבות של
מגבלות טכנולוגיות של מערכות  LMSרבות .מחקרים שבחנו את מערכות  LMSכגון Moodle
הנפוצות כיום באקדמיה מצאו ,שאחת מהמגבלות הגדולות של המערכות הללו היא בתקשורת של
סטודנטים בינם לבין עצמם ובתקשורת בין סטודנטים למרצים )Deng & Tavares, 2013; Meishar-
.(Tal, Kurtz, & Pieterse,2012
במבט ראשון נראה כי התרומה הייחודית של הקבוצה בפייסבוק הינה בהעצמת תהליכי הלמידה
המסורתיים המתקיימים מחוצה לה .במקרה זה ניתן לומר שתרומתה הייחודית של הקבוצה תמונה
בכוחה של "הקהילה" שנוצרת בתוכה ובתופעה שנקראת "חוכמת ההמונים" .מחקרים קודמים
מצאו שקהילת הלמידה מאפשרת לחברים בה לחקור ולבצע רפלקציה על רעיונות בסביבה שיתופית
תומכת ) .(Palloff & Pratt, 2007כמו כן לקהילה יש את הפוטנציאל להוות מקור תמיכה
אינסטרומנטלית ורגשית ) .(Bruckman, 2006במקרה שלנו ,נראה שהקבוצה בפייסבוק מאפשרת
לסטודנטים להשתמש בכוחה של הקהילה במטרה להעצים את תהליכי הלמידה המסורתיים.
לרוב ,בפעילויות לימודיות בעלות אופי מסורתי ,הסטודנטים זקוקים להכרות אישית ברמות שונות
עם סטודנטים אחרים בכדי לקבל מהם עזרה .הקבוצה בפייסבוק לעומת זאת היא מנגנון המבוסס
על הידע של הקהילה ,אשר בה אין צורך ביחסים בינאישיים קרובים בכדי לקבל עזרה .כל סטודנט
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 ניקח כדוגמא את דפוס הפעילות "שחזורים.יכול לפרסם שאלה והקהילה מספקת תשובות מרובות
 זהו דפוס המבוסס כולו על,של מבחנים" שהוא הגדול ביותר מבין הדפוסים שנמצאו במחקר
 באופן.היכולת לאסוף ולזכור כמה שיותר שאלות שסטודנטים נתקלו בהם במסגרת מבחן כלשהו
 ומושפע רבות מיכולות הזיכרון,המסורתי הדבר דורש תיאום קפדני בין מספר אנשים מצומצם
 לעומת זאת במצב של קהילה ניתן לפזר את האחריות בין אנשים.האינדיבידואליות של כל אחד
 מה,רבים ושכל אחד יהיה אחראי על מספר מצומצם של שאלות שאותם הוא יעלה במידית לקבוצה
 ממצא נוסף שמחזק את הטענה כולל.שבסופו של דבר יעלה את הסיכויים לשחזור מדויק יותר
 ממנו ניתן ללמוד שסטודנטים נעזרים בידע הקולקטיבי )חוכמת."פעילויות מסוג "דיון אקדמי
 למטלות ולמושגים שנלמדו,ההמון( של הקבוצה במטרה לענות על שאלות הקשורות למבחנים
.(2013) Deng & Tavares  ממצא דומה הוצג במחקרם של.במסגרת הכיתתית
מחקר זה מציג תמונה ייחודית על מקומה של קבוצת הפייסבוק במסגרת הפעילות האקדמית של
, כאשר ההפתעה הגדולה ביותר היא האופי האקדמי של הקבוצה שהתגלה במחקר.סטודנטים
 ניתן לומר שלקבוצה.לעומת ספרות מקצועית ענפה שהציגה את הפייסבוק ככלי בעל אופי חברתי
בפייסבוק פוטנציאל אדיר בלהעצים את דפוסי ותהליכי העבודה המסורתיים הנפוצים בקרב
 מאחר ומחקר זה.סטודנטים וזאת תוך התבססות על כוחה של הקהילה שנוצרת בתוך קבוצות אלו
 ייתכן ואופי הקבוצה הושפע מאוד מאופי,היה מוגבל לקבוצת פייסבוק אחת ממקצוע רפואי
 על כן מומלץ להמשיך ולבחון קבוצות פייסבוק נוספות מתחומים אקדמיים.המקצוע והאנשים
.שונים במטרה לקבל תמונה מלאה יותר
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Abstract
Inquiry in the outdoors may promote affective and social outcomes as well as
deeper understanding of science concepts. However, teachers face various
challenges while implementing this approach. Mobile technologies may
provide solutions to some challenges, yet teachers need support to learn to
integrate these technologies in their teaching. We developed a unique
professional development program that applies a "Teachers-as-Designers"
(TaD) approach, in which teachers are engaged in the design of learning
materials. We exposed 24 environmental sciences teachers to a technologysupported learning environment which integrates mobile applications to
support outdoor inquiry, and involved the teachers in the design of a similar
learning environment. This study aims to explore how the TaD approach
contributes to teacher professional growth and especially to their abilities to
integrate technology in their teaching, particularly in outdoor inquiry
teaching. Data sources included: observations, teachers' documented activity
in the team websites and nine interviews. Findings indicate that all teachers
acquired new knowledge regarding the integration of technology in their
teaching, and some showed professional growth as reflected in changes they
made in their classroom practice. The potential of the TaD approach to
promote teacher growth is discussed.
Keywords: Teachers as Designers, teaching inquiry in the outdoors, mobile
learning, TPACK.

תקציר
כיתתית עשויה לקדם הבנה של עקרונות מדעיים- למידת חקר בסביבה החוץ
 מורים נתקלים, אולם.(affective) ולתמוך בלמידה בהיבט החברתי והריגושי
 הנתמכת, למידה ניידת.באתגרים רבים בעת יישום גישה זו של הוראה
 אך יש לתמוך, עשויה לספק פתרונות לחלק מהאתגרים הללו,בטכנולוגיה
בלמידת המורים כדי לסייע להם לרכוש את הידע הנדרש לשילוב מוצלח של
 במחקר זה עיצבנו תוכנית ייחודית להשתלמות מורים.הטכנולוגיה בהוראה
 לפיה מערבים מורים בעיצוב חומרי,"אשר מיישמת את גישת "מורים כמעצבים
 מורים למדעי הסביבה לסביבת למידה24  חשפנו.למידה עבור התלמידים שלהם
- נתמכת טכנולוגיה אשר משלבת אפליקציות ניידות לתמיכה בלמידת חקר חוץ
 מטרת המחקר. ועירבנו אותם בעיצוב של סביבת למידה דומה משלהם,כיתתית
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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הינה לבחון כיצד גישת מורים כמעצבים תורמת לצמיחה המקצועית של
המורים ובמיוחד ליכולותיהם לשלב את הטכנולוגיה בהוראה בכלל ובהוראת
חקר בסביבה החוץ -כיתתית בפרט .מקורות המידע כללו :תצפיות במהלך
ההשתלמות ,תיעוד אירועי העריכה של המורים באתרים ותשעה ראיונות.
הממצאים מראים כי כל המורים רכשו מיומנויות לשילוב הטכנולוגיה בהוראה,
וחלקם אף הראה צמיחה מקצועית אשר באה לידי ביטוי בשינויים בפרקטיקה
שלהם בכיתה .המאמר דן בפוטנציאל של הגישה של מורים כמעצבים לקידום
התפתחותם המקצועית.
מילות מפתח :מורים כמעצבים ,הוראת חקר בסביבה חוץ-כיתתית ,למידה
ניידת ,ידע טכנולוגי -פדגוגי -תכני.

מבוא
שילוב של למידת חקר בסביבה החוץ -כיתתית יכול לתמוך בלמידה ברמה הקוגניטיבית ,החברתית
והריגושית ) .(Rickinson et al., 2004למשל ,למידת חקר בשדה עשויה לתמוך בהעמקת ההבנה של
עקרונות אקולוגיים תוך אינטראקציות בין הלומדים והמנחה והגברת ההנאה והעניין ולקדם עמדות
חיוביות כלפי הסביבה .אולם ,יישום גישת החקר בסביבה החוץ -כיתתית אינו פשוט ,והוא דורש
מהמורה למלא מגוון תפקידים כמנחה של תהליך חקר ולהתמודד עם האתגרים שמציבה ההוראה
מחוץ לכיתה ).(Tal & Argaman, 2005
טכנולוגיה בכלל וטכנולוגיה ניידת בפרט ,עשויות לסייע למורים בהתמודדות עם חלק מהאתגרים
הללו .למשל ,הבניית תהליך החקר באמצעות מתן תמיכה ללומד בהתאם לשלב בו נמצא במסגרת
אתר אינטרנט ) (De Jong, 2006עשויה להפחית מהעומס המוטל על המורה כמנחה .תמיכה כזו,
המכונה "פיגומים" ,כוללת ,בין השאר ,מתן הנחיות במקום ובזמן בו הן נדרשות ,כלים לארגון
נתונים וכלים לתמיכה בלמידה שיתופית ) .(Kali & Linn, 2007טכנולוגיה ניידת עשויה לתמוך
בחקר אף מחוץ לכותלי הכיתה ) .(Sharples, Taylor & Vavoula, 2007אחד האתגרים בהוראה מסוג
זה הוא אופן שילובה בתוכנית הלימודים וקישורה לפעילויות הנעשות בכיתה .שילוב טכנולוגיה
ניידת ,בנוסף לתמיכה בתהליך החקר ,עשוי לסייע ביצירת הקישור בין סביבות הלמידה השונות –
בית ,כיתה וחוץ ,ובכך לתמוך בחיבור הפעילויות לכדי מערך אחד שלם ) Kali, Sagy, Kuflik,
.(Mogilevsky & Maayan-Fanar, in press
למרות היתרונות הרבים של הטכנולוגיה לקידום הוראת החקר החוץ -כיתתית ,אף מורים המנוסים
בהוראת חקר ,אינם בוודאות בעלי הידע הנדרש לשלב את הטכנולוגיה לקידום מטרות ההוראה.
שימוש בטכנולוגיות לקידום הוראה דורש ידע ייחודי הכולל את השילוב של שלושה סוגי ידע :ידע
תוכן ,ידע פדגוגי וידע טכנולוגי ,כאשר ישנה חשיבות רבה לשילובים של סוגי הידע כגון ידע
טכנולוגי -פדגוגי ) .(TPKהשילוב של שלושת סוגי הידע יוצר ידע מסוג חדש המכונה - TPACK
 .(Koehler & Mishra, 2005) Technological Pedagogical and Content Knowledgeהשתלמות
מורים בגישה של "מורים כמעצבים" ) (Kali & McKenney, 2012) (Teachers-as-Designersיכולה
להוות סביבה המזמנת את הפיתוח של ידע זה ) .(Koehler & Mishra, 2005מחקרים הראו כי יישום
הגישה ,בה המורים עוסקים בפיתוח של חומרי למידה ,תורם להתפתחותם המקצועית ,ואף לשיפור
הפרקטיקה בכיתה תוך שילוב של חומרי הלמידה שפותחו ) .(Voogt et al., 2011לתיאור ולמעקב
אחר תהליכי ההתפתחות והצמיחה הייחודיים של מורים Clarke ,ו  (2002) Hollingsworth-מציעים
מודל המתאר ארבעה מרחבים בהם יכול להתרחש שינוי :אחד חיצוני – מקור חיצוני למידע ולגירוי
)כגון השתלמות מורים( ,ושלושה פנימיים :א( המרחב האישי – ידע ,אמונות ועמדות ,ב(מרחב
הפרקטיקה – התנסויות מקצועיות ו -ג( מרחב ההשלכות – תוצרים בעקבות התנסות מקצועית
ה נתפסים כמשמעותיים בעיני המורים .תהליך ההתפתחות של המורה כולל "רצפי שינוי" המורכבים
מצירוף של שני שינויים לפחות ,המתוּוכים בתהליכי הפעלה או רפלקציה .רצפי שינוי הנמשכים
לאורך זמן מהווים "רשתות צמיחה" ,ומשקפים תהליך של צמיחה מקצועית.
המחקר הנוכחי בוחן את התרומה של גישת "מורים כמעצבים" לצמיחה המקצועית של המורים
והפרקטיקה שלהם בהקשר שטרם נחקר – קידום הוראת חקר חוץ -כיתתית ,המשלבת סביבת
למידה מתוקשבת וטכנולוגיה ניידת .במסגרת ההשתלמות ,שפותחה במחקר ,המורים מעצבים
ומפתחים סביבת למידה הכוללת אתר אינטרנט ואפליקציות ניידות .המחקר עוקב אחר השינויים
שעוברים המורים והשינויים בפרקטיקה שלהם בעקבות העיסוק בעיצוב סביבות למידה נתמכות
טכנולוגיה.
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המחקר בוצע במסגרת השתלמות מורים שכללה שלושה מפגשים פנים -אל -פנים ומפגש וירטואלי
אחד שנערכו לאורך תקופה של תשעה שבועות .פעילויות ההשתלמות שרוכזו באתר מלווה עוצבו
במטרה לתמוך במורים כמעצבים של סביבת למידה ,ולכן הפעילויות באתר אורגנו בהתאם לשלושת
השלבים הבאים:
א .מורים כלומדים – התנסות בסביבת הלמידה אשר נועדה לתמוך בלמידת חקר חוץ -כיתתית.
התנסות זו כללה הכנה לפעילות חקר בגן בוטני ,חקר בגן וחשיפה לפעילות מסכמת הכוללת
ניתוח נתונים ורפלקציה.
ב .מורים מעצבים – סדנה בה המורים עוסקים בעיצוב שיתופי )בצוותים( של סביבת למידה דומה
עבור תלמידיהם .הסדנה עסקה ביישום של שלושה סוגי ידע – תוכן ,פדגוגיה וטכנולוגיה –
ובאופן שילובם .בשלב ראשון ,המורים עסקו בפיתוח רעיוני של מטרות התוכן והנושא אותו הם
מעוניינים שתלמידיהם יחקרו )תוכן( .לאחר מכן המורים תכננו את מאפייני הפעילויות בהם
ישתתפו התלמידים )תוכן -פדגוגיה( .לבסוף המורים למדו כיצד להשתמש בטכנולוגיה כעורכים
)טכנולוגיה( ,ועיצבו את סביבת הלמידה הטכנולוגית כך שתתמו ך במטרות התוכן ומאפייני
הפעילויות )תוכן -פדגוגיה -טכנולוגיה(.
ג .מורים מנחים – התנסות בהנחיית עמיתים של חקר בסביבה החוץ -כיתתית באמצעות סביבת
הלמידה שפותחה ,ומתן/קבלה של משוב הדדי על ההפעלה.
לתמיכה בשלושת שלבי ההשתלמות ,הכיל האתר הנחיות ,מסמכים שיתופיים ומשאבים נוספים
)ראה איור  .(1לדוגמה ,לתמיכה בעיצוב ופיתוח של סביבת הלמידה על ידי המורים ,כל צוות קיבל
הרשאת עריכה ל"אתר -צוות" .אתר זה נבנה כמודל של אתר חקר אש ר היווה "שלד" ,ושימש את
הצוותים כדוגמא וכבסיס לעריכה והתאמה בהתאם לפעילויות שפיתחו.

איור  .1תיאור סכמתי של מאפייני אתר ההשתלמות והאופן בו תמך בשלבים השונים :מורים
כלומדים ,מורים מעצבים ומורים מנחים

מלבד האתר ,שילבה סביבת הלמידה בה התנסו המורים כלומדים )ושכמותה עיצבו עבור
תלמידיהם( גם שתי אפליקציות ניידות :טפסי Googleלאיסוף נתונים בשטח ו  ,"Tumblr"-רשת
חברתית ,לתיעוד התהליך באמצעות צילום ושיתוף .אפליקציות אלו נבחרו בעקבות מחקר חלוץ
שבחן את נוחות השימוש בהן )לוי ,טל וקלי.(2013 ,
שאלות המחקר

כדי לבחון את תרומת גישת "מורים כמעצבים" לצמיחה המקצועית של המורים נוסחו השאלות
הבאות:
 .1מהי מידת המעורבות של המורים בעיצוב ובהתאמה של אתר הצוות?
 .2על אילו שינויים )כגון בידע ובפרקטיקה( מדווחים המורים ,וכיצד ניתן לאפיין את תהליכי
השינוי?
 .3מה ההבדלים בין המורים בהתייחס לשינויים עליהם הם מדווחים ,וכיצד ניתן להסביר את
השינויים הללו לאור מעורבותם בעיצוב ובהתאמת אתר הצוות?
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מתודולוגיה
מחקר זה מהווה הפעלה )איטרציה( ראשונה של מחקר עיצוב .מחקר עיצוב מבוסס על סבבים של
עיצוב -הפעלה -הערכה המובילים לעידון העיצוב במקביל לבחינה של שאלות תאורטיות בהֶ קשר
ולתרומה לתיאוריה העוסקת בלמידה והוראה ).(Barab & Squire, 2004
משתתפים ,כלים ומקורות מידע

במחקר זה נטלו חלק  24מורים אשר השתתפו בהשתלמות למורים מובילים למדעי הסביבה.
מקורות המידע כללו:
א .תצפיות שנערכו בזמן מפגשי ההשתלמות.
ב .מספר אירועי העריכה של המורים באתרי הצוותים כפי שמתועד ב"פעילות שבוצעה לאחרונה
באתר" באתרי גוגל .תיעוד זה כולל פעולות עריכה משמעותיות כגון שינוי והוספה של תכנים,
קישורים ,תמונות ושאלות ועריכות פחות משמעותיות כגון הוספת פיסוק .לכל מורה שערך,
תועדו אירועי ערי כה משני הסוגים.
ג .ראיונות עומק עם תשעה מהמורים שבוצעו תוך חודש מסיום ההשתלמות ונמשכו  45דקות
בממוצע .במהלך הראיונות המורים נשאלו :אלו דברים חדשים למדו בהשתלמות ,כיצד לדעתם
ניתן לשלב את הטכנולוגיה לקידום הוראת החקר החוץ -כיתתית ,והאם וכיצד ישתנה האופן בו
הם ישלבו את הטכנולוגיה בהוראתם בעתיד.
הראיונות תומללו ,והתמלילים נותחו באמצעות המודל לצמיחה מקצועית של מורים ) & Clarke
 (Hollingsworth, 2002שתואר לעיל .באמצעות המודל זיהינו את השינויים שעברו המורים במהלך

התפתחותם המקצועית בעקבות ההשתלמות במרחבי השינוי הפנימיים ,ואפיַינו את תהליכי השינוי
על פי תהליכי רפלקציה והפעלה.

ממצאים
התצפיות מעידות על כך שכל המורים השתתפו בפעילויות הפיתוח במהלך מפגשי ההשתלמות כחלק
מההתנסויות המקצועיות )מרחב הפרקטיקה( .אולם ,מתוך תיעוד מספר אירועי העריכה של
המורים באתרים עולה כי מידת מעורבות המורים בפיתוח האתר משתנה ,החל ממעורבות גבוהה
)מעל  20אירועי עריכה( ,דרך מעורבות נמוכה )עד חמישה אירועי עריכה( ועד להיעדר מעורבות
)טבלה  .(1לא נצפה הבדל בניתוח בין העורכים המעורבים במידה גבוהה בעריכה לבין העורכים
המעורבים במידה בינונית ,ולכן הם אוחדו לרמה אחת של מעורבות.
טבלה  .1מידת המעורבות בעריכה של אתרי הצוותים ושינויים עליהם דיווחו המורים
במרחבים השונים לפי  Clarkeו (2002) Hollingsworth-
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כפי שיפורט בהמשך ,תשעת המורים דיווחו בראיון על שינויים שעברו במהלך ההשתלמות )טבלה .(1
כולם העידו על שינויים שניתן היה לסווגם הן כשינויים במרחב האישי )ידע אמונות ועמדות( והן
כשינויים במרחב הפרקטיקה )כהתנסויות מקצועיות במהלך ההשתלמות( .שלוש מורות אף דיווחו
על שינויים במרחב ההשלכות בעקבות ההוראה בכיתה ובעקבות הפעלת העמיתים במסגרת
התוכנית.
שינויים במרחב האישי התרחשו בידע ובעמדות .למשל ,כל תשעת המורים ידעו להצביע על יתרונות
הכלים שנלמדו במהלך ההשתלמות להוראה בכלל ולהוראת חקר בסביבה החוץ -כיתתית בפרט )ידע
טכנולוגי -פדגוגי( .לדוגמה ,אלון הסביר כיצד הוא תופש את הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה לקידום
למידה חוץ -כיתתית]" :התלמידים[ שותפים ...הם עובדים ,הם איתי ,הם לא רק יושבים ומקשיבים

לי ,הם בעצמם חוקרים ,הם עצמם מגיבים ,הם עצמם רושמים ,מעלים את הנתונים ,מוסיפים,

מצלמים ...הם יותר פעילים .וזה משנה את כל העבודה הזאת בחוץ ."....כמו כן המורים העידו על
עצמם כי הם יודעים כיצד לערוך את הסביבות הטכנולוגיות בהם התנסו )ידע טכנולוגי( .לעומת
זאת ,בהתייחסם ליכולותיהם בעריכת האתר )ידע טכנולוגי( ,מיכאל ,מאדי ואלון חשו שהן מוגבלות,
וטענו שהסיבה לכך היא מחסור בהתנסות במהלך מפגשי ההשתלמות או היעדרות ממפגש )גם תיעוד
אירועי העריכה שלהם באתר מעידה על מעורבות נמוכה או אפסית( .בנוסף ,שישה מהמורים תיארו
בפירוט פעילויות המשלבות טכנולוגיה שפותחו או יפותחו בהמשך ,אשר שיקפו את ידע ה TPACK-
שלהם .שינויים בעמדות ובאמונות באו לידי ביטוי בתחושת המסוגלות העצמית ובכוונות לשילוב
עתידי של הטכנולוגיה בהוראה .מהראיונות של שישה מהמורים עולה כי תחושת המסוגלות
העצמית והביטחון העצמי שלהם לשלב טכנולוגיה עלתה ,וכל המרואיינים העידו על כוונותיהם
לשלב את הטכנולוגיה בעתיד בהוראה בכיתה .למשל ,נורה תיארה" :אני כן למדתי ...ככה יש לי

יותר ביטחון עצמי להשתמש בזה .אני מכירה ]את הכלים[ ,אבל לא השתמשתי באמת .היו לי
פחדים .אבל עכשיו לא .לא כמו שהייתי לפני מפגשי ההשתלמות".

שינויים במרחב הפרקטיקה באו לידי ביטוי ב :א(התנסויות בפיתוח ועיצו ב במהלך ההשתלמות,
ב(תיאור מפורט של פעילות עתידית ו -ג(תיאור של שילוב הכלים הטכנולוגיים בפרקטיקה בבית -
הספר .עדי סיפרה ,למשל" :ביקשתי מכל תלמיד להכין ]מסמך גוגל[ ,ולשתף אותי ...הם התחילו

לשתף אותי במסמכי גוגל שלהם .יש לי קבוצה אחת שכות בים את כל העבודה שלהם שם ,ושולחים
לי ואני מעירה להם שם ,ואחרים זה רק לגבי הטבלאות ]גיליון שיתופי[ שיש להם ...אני יכולה
להיכנס להציץ כל פעם בטבלאות שלהם."...

שינויים במרחב ההשלכות באו לידי ביטוי בתוצרים אשר נתפשו כמשמעותיים על ידי המורים לאחר
הפעלה באמצעות הכלים הטכנולוגיים שעוצבו .תוצרים אלו כללו :תובנות לגבי איכות המרכיבים
בפעילות שפותחה )כגון מרכיבים הדורשים שיפור( ,מאפיינים פדגוגיים של הלמידה )כגון למידה
שיתופית( ותגובות רגשיות של התלמידים )כגון התלהבות( .נורה ,לדוגמה ,תיארה את תגובת
תלמידיה לאחר ששילבה טכנולוגיה בפעילות חוץ -כיתתית" :היום פניתי לתלמידים וביקשתי מהם
לספר לי איך היה אתמול .כולם מרוצים מאוד ,וכולם הרגישו שהם השתתפו ]בפעילות[".
כאמור ,על פי המודל לצמיחה מקצועית ) (Clarke & Hollingsworth, 2002רצפי שינוי משקפים את
תהליך ההתפתחות המקצועית של המו רים ,כאשר רצפי שינוי הנשמרים לאורך זמן מהווים רשתות
צמיחה המעידות על צמיחה מקצועית .ניתוח רצפי השינוי העולים מתוך הראיונות מצביע על מגוון
רצפים כאשר הבולטים שבהם הם :א(תהליכים רפלקטיביים הנובעים מההשתתפות בהשתלמות
)המרחב החיצוני( ומשפיעים על המרחב האישי ) 32%מכלל הרצפים שהתקבלו( .ב(תהליכים
רפלקטיביים הנובעים מההתנסויות המקצועיות )מרחב הפרקטיקה( ,ומשפיעים על המרחב האישי
) .(24%ג(תהליכי הפעלה הנובעים משינוי במרחב האישי ומשפיעים על מרחב הפרקטיקה ).(20%
דוגמאות לניתוח הרצפים מופיעות בטבלה .2
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טבלה  .2דוגמאות לניתוח היגדים מהראיונות על פי רצפי שינוי

שישה מורים הראו רשתות צמיחה המעידות על תהליכי שינוי הנשמרים לטווח ארוך .אלו תיארו
כיצד ההשתלמות גרמה להם להרחיב את הידע שלהם באמצעות ההתנסות בפרקטיקה ,והעידו על
שינויים אשר נמשכים גם בפרקטיקה שלהם בבית -הספר .רשת הצמיחה המקצועית של סמא,
למשל ,מתוארת באיור .2

איור  .2רשת הצמיחה של סמא – E .המרחב החיצוני – PE ,המרחב האישי – PR ,מרחב
הפרקטיקה – C ,מרחב ההשלכות .חיצים רציפים מייצגים תהליכי הפעלה ,וחיצים מקווקוים
מייצגים תהליכי רפלקציה

במהלך הריאיון תיארה סמא כיצד בעקבות העיסוק בפיתוח בהשתלמות למדה לערוך מסמכי גוגל
ואתרי גוגל )שינוי במרחב האישי( ,ויצרה לתלמידיה אתר המכיל מצגות שיתופיות )שינוי
בפרקטיקה( .מצגות אלו אפשרו לה לעקוב אחר התלמידים ולהבחין בלמידה שיתופית באמצעות
דיונים שערכו כחלק מהתהליך )שינוי במרחב ההשלכות( ואף לתת להם משוב מעצב )שינוי
בפרקטיקה(" :התלמידים יודעים שאני עוקבת אחריהם ,מה הם עושים ...אני מסתכלת ,אומרת

קרן שרה לוי ,יעל קלי ,טלי טל 81ע

להם' :זה בסדר'' ,לא בסדר' ,את יודעת שהם עובדים ביחד ,ואני רואה ש כל התלמידים עובדים
באותו זמן .זה משהו מאוד יפה".
דיון ומסקנות
בתכנון המחקר ציפינו שהמורים ירחיבו את הידע שלהם ,וישנו את כוונותיהם לגבי שילוב
הטכנולוגיה בהוראה .בעקבות ההתערבות הקצרה של ההשתלמות ,בנוסף לשינויים בידע ובכוונות,
המורים דיווחו על שינויים בפועל בפרקטיקה בכיתה שהובילו למעורבות מוגברת של התלמי דים
ולמידה שיתופית בכיתה ומחוצה לה.
מעורבות המורים בעיצוב תרמה לפיתוח הידע הטכנולוגי שלהם ,ואף תרמה לידע הפדגוגי -טכנולוגי.
המורים ,שחלקם הגיעו עם תחושת מסוגלות נמוכה ביחס ליכולת הפיתוח הטכנולוגי שלהם ,הכירו
ביתרונות הכלים הטכנולוגיים לקידום ההוראה ,וחשו שהם מסוגלים לפתח כלים טכנולוגיים עבור
תלמידיהם .מורים אחדים הראו אף כיצד הם מיישמים את ידע ה  TPACK-שרכשו כשעיצבו
פעילויות חדשות כחלק מהשינוי בפרקטיקה .הפעילויות הללו הדגימו יישום של הידע גם למטרות
שונות מאלו אשר להן נחשפו בהשתלמות ,ובאופן המקדם את הלמידה השיתופית .צמיחה מקצועית
של מורים ,על פי  Clarkeו  (2002) Hollingsworth-מוגדרת כ רצפי שינוי הנשמרים לאורך זמן.
הממצאים אכן הראו רשתות צמיחה של מורים אשר באו לידי ביטוי בהמשך שילוב הטכנולוגיה
בהוראה שלהם בכיתה או בעבודה עם עמיתים אף חודשים לאחר סיום ההשתלמות .לעומת זאת,
מורים אשר מעורבותם בפיתוח הייתה נמוכה ,לא חשו ביטחון ביכולותיהם כעורכים ,ולא יישמו
בכיתה את הידע החדש שרכשו .מורים אלו לא הפגינו צמיחה מקצועית .ניתוח רצפי השינוי הראה
עוד כי מרכיב ההתנסויות המקצועיות היה משמעותי בתהליך ההתפתחות המקצועית של המורים.
נוסף על ההתנסות בעיצוב ,המורים הדגישו גם את ההתנסות בהנחיית העמיתים כחשובה להערכת
תוצר העיצוב ועידונו.
בדומה למדווח במחקרים קודמים ) ,(e.g., Voogt et al., 2011ממצאי המחקר מצביעים על תרומת
ההתנסות בעיצוב ,העומדת בלב גישת "מורים כמעצבים" ,להתפתחות ולצמיחה המקצועית של
המורים .המחקר הראה כיצד גישה זו עשויה לתמוך במורים בהתמודדותם עם האתגרים הכרוכים
בשילוב הטכנולוגיה בהוראה בכלל ובהוראת חקר חוץ -כיתתית בפרט ,ואף לקדם שילוב משמעותי
של הטכנולוגיה בפרקטיקה שלהם .יחד עם זאת ,המחקר הנוכחי התבסס על דיווחי המורים ,ול כן
בהמשך ננתח את תוצרי המורים ונמשיך לעקוב אחר התפתחותם .יש צורך במחקר נוסף כדי לבחון
את הפוטנציאל של גישת מורים כמעצבים לקידום למידת תלמידים ,אולם הממצאים של המחקר
הנוכחי מצביעים כי כיוון זה טומן בחובו הבטחה גדולה.
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Abstract
This study aims to examine the contribution of the innovative learning
environment to improving digital literacy- that actual versus that preferredaccording to the pupils’ perception. The study comprised 351 students in 4th6th grade classes in Israeli urban elementary schools. The pupils completed
the TROFLEI (Technology Rich Outcomes Focused Learning Environment
Inventory) questionnaire. The research findings indicate a significant
disparity, according to the pupils’ perception, between the actual and the
preferred innovative learning environment regarding six attributes: inquiry,
task orientation, young adult ethos, teacher support, cooperation and equity.
In addition, the research findings show that inquiry, cooperation and
differentiation predict digital literacy. Following the research findings, we
recommend helping the teachers to develop an innovative learning
environment that emphasizes inquiry, cooperation and differentiation so that
the pupils will manage to handle challenges of the future.
Keywords: constructivist learning environment, digital literacy, Technology
Rich Outcomes Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI).

תקציר
מאפייני סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית נשענת על הגישה
.21-  שהביאה המאה ה,הקונסטרוקטיביסטית בהקשר של שינויים טכנולוגיים
מטרתו של המחקר הנוכחי לבחון את תרומת סביבת הלמידה
, מצוי מול רצוי,הקונסטרוקטיביסטית בכיתה לשיפור האוריינות הדיגיטלית
 האם יימצא פער ברמת: שאלות המחקר בודקות.לפי תפיסתם של התלמידים
החדשנות בסביבה הלמידה המצויה לבין הרצויה? והאם מאפייני סביבת
?הלמידה הקונסטר וקטיביסטית מנבאים אוריינות דיגיטלית
ו בבתי-  בנות בכיתות ד177-  בנים ו174  תלמידים מתוכם351 במחקר השתתפו
TROFLEI  התלמידים השיבו על שאלון.ספר יסודיים בערים שונות בישראל
.(Technology Rich Outcomes Focused Learning Environment Inventory )
ממצאי המחקר מצביעים על פער מובהק הקיים בין סביבת הלמידה
 אוריינות, חקירה:הקונסטרוקטיביסטית המצויה לרצויה בשישה מאפיינים
 בנוסף לכך. שיתופיות ושוויוניות, תמיכת המורה, אתוס מתבגר,דיגיטלית
 שיתופיות והבחנה מנבאים אוריינות,ממצאי המחקר מראים שחקירה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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דיגיטלית .בעקבות ממצאי המחקר מומלץ לסייע למורים בפיתוח סביבה למידה
קונסטרוקטיביסטית המדגישה חקירה ,שיתופיות והבחנה ,על מנת שהתלמידים
יצליחו להתמודד עם אתגרי העתיד .כמו כן מומלץ במחקר המשך לבחון את
ההבדלים בתפיסת סביבת הלמידה קונסטרוקטיביסטית בין בתי ספר שונים
ובין כ יתות שונות.
מילות מפתח :סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית ,אוריינות דיגיטלית,
שאלון .TROFLEI

מבוא
הסביבה הלימודית המתוקשבת מאפשרת להשיג את היעדים החינוכיים והלימודיים המבוקשים,
אך גם יש בה מן הפוטנציאל לממש שינוי מהותי בתהליכי ההוראה למידה .זהו השינוי הפדגוגי אשר
יוביל להישגים הנדרשים ) .(Law, 2008באמצעות הטכנולוגיות ניתן ליצור סביבת למידה
קונסטרוקטיביסטית שמעודדת את התלמיד להיות פעיל בלמידה ,להתפתח כלומד עצמאי ולעבוד
בצוות .סביבה למידה זו נשענת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית בהקשר של שינויים טכנולוגיים
שהביאה המאה ה  .21-היא מאפשרת פיתוח מיומנויות למידה שהתלמידים צריכים לרכוש ,כדי
להתמודד עם הדרישות של המאה ה .(Kali, 2006) 21-
בשנים האחרונות משרד החינוך בישראל חותר לשילוב טכנולוגיות דיגיטליות מגוונות במטרה ליצור
תהליכי למידה משמעותיים ,לפתח מיומנויות חקר ולחזק אוריינות דיגיטלית .המחקר הנוכחי ייבחן
את תפיסות התלמידים אודות סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית הכוללת את המאפיינים
הבאים :לכידות חברתית ,תמיכת המורה ,מעורבות התלמיד ,אוריינטציה משימתית ,חקירה,
שיתופיות ,שוויוניות ,הבחנה ,אוריינות דיגיטלית ואתוס המתבגר .מאפיינים אלה מקורם בשאלון
לבחינת סביבת הלמידה הממוקדת תוצרים עתירי טכנולוגיה – Technology Rich) TROFLEI
 .(Aldridge, Dorman & Fraser, 2004) (Outcomes Focused Learning Environment Inventoryזהו
שאלון בינלאומי שהועבר במדינות רבות ותוצאות המחקרים תרמו לקידום מער כות החינוך ,מכאן
חשיבות רבה להעברתו גם בישראל מתוך הנחה כי תוצאותיו יתרמו לקידום הסביבה
הקונסטרוקטיביסטית במערכת החינוך בישראל ,אשר אלו יביאו לשיפור האוריינות הדיגיטלית.
המחקר המוצג כאן הינו חלק ממחקר רחב ,שבתהליך.
מראשית שנות השמונים מתרחשים במערכת החינוך בישראל שינויים מערכתיים ,שכוונתם
המוצהרת היא ליצור בתי -ספר אוטונומיים ,שההוראה בהם מותאמת לצרכיה של חברה
פלורליסטית ומשתנה )אבירם ;1999 ,אבישר ;2005 ,יוסיפון ושמידע .(2006 ,בחלק מבתי -הספר
בישראל מופעלות לצד השיטות המסורתיות הפרונטאליות גם שיטות הוראה ודרכי הוראה מגוונות,
שמטרתן לפתח לומד עצמאי ,כגון הוראה קונסטרוקטיביסטית ,למידה שיתופית וביצוע פרויקטים
אישיים וקבוצתיים )א' כהן ;1996 ,ע' כהן ;2001 ,פוקס והרץ -לזרוביץTschannen-Moran, ;1989 ,
.(Hoy & Hoy, 1998; Wayne & Youngs, 2003
לפי הגישה הקונסטרוקטיביסטית ,כל ילד מארגן ויוצר את הידע שלו על העולם בתוך עצמו על יסוד
נטיות וכישורים הטבועים בו מלידה ובעזרת מבנים קוגניטיביים פנימיים .יחסי גומלין עם הסביבה
הפיזית והחברתית הכרחיים בתהליך זה .גישה חינוכית זו מרוכזת פחות במורה ובתכנית הלימודים
ויותר בילד .על פי תפיסה זו ,ניתן בתהליך ההוראה דגש על טיפוח מיומנויות חשיבה ,חיפוש ,ארגון
ועיבוד מידע ,תוך הגברת המודעות המטה -קוגניטיבית שתווסת ותכוון את תהליך הלמידה )סלומון
ופרינקס.(Schauble, Raghavan & Glaser, 1993 ;1996 ,
בסביבת הלמידה שמתמקדת בלומד ,הלמידה מתרחשת תוך אינט ראקציות בין מורים לתלמידים
ובין תלמידים לבין עצמם סביב התוכן בהקשר מסוים .איכות התהליכים הללו משפיעה על הישגי
התלמידים ) Carey, 2004; Darling-Hammond & Youngs, 2002; Rice, 2003; & Wayne & Youngs,
 .(2003למושג "סביבת למידה" הגדרות רבות והמחקר הנוכחי מתייחס לאווירה ולאקלים בכיתה,
כפי שהוצע במודל של פרייזר ) .(Dorman, Aldridge & Fraser, 2006החוקר פרייזר )(Fraser, 1990
פיתח שאלון לבחינת סביבת הלמידה המתמקדת בתלמיד Individualized Classroom) ICEQ
 ,(Environment Questionnaireשנחשב לאחד השאלונים השכיחים בחקר סביבות הלמידה בכיתה
).(Fraser, 2007; Fraser, Anderson, & Walberg, 1982; Fraser, Fisher & McRobbie, 1996
במהלך  30השנים האחרונות שאלוני חקר סביבת הלמידה בכיתה בודקים את מאפייני הסביבה
הלמידה בהקשר להישגיו השונים של התלמיד )Dorman, 2002; Fisher & Khine, 2006; Fraser,
 .(2007; Khine & Fisher, 2003לאחרונה ,ההתפתחות הטכנולוגית שינתה את המטרה של סביבת
הלמידה המזמנת לתלמידים פיתוח כישורי חיים ,שהם היסוד של מקצועות ועניינים חברתיים רבים
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של העתיד ) .(Fraillon & Ainley, 2010יותר מכך ,חוסר ההתאמה בין הקצב המהיר של השינויים
הטכנולוגים לבין היכולת של מערכת החינוך להסתגל ולהתעדכן יוצר פער בין התנהלותם של
התלמידים בחיי היום יום לבין סביבת הלמידה שבית הספר מציע להם .פער זה יוצר דיכוטומיה בין
היכולת האישית של התלמידים להתפתח ,להתעדכן ,להביע את עצמם ולצרוך תכנים שמעניינים
אותם ,לבין התכנים וסביבת הלמידה אליה הם נחשפים בבית הספר ).(Aldridge & Fraser, 2000
בעקבות כך החוקרים דורמן ,אולדריג' ופרייזר ) (Dorman, Aldridge & Fraser, 2006הגדירו מחדש
את המאפיינים לבחינת סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית באמצעות שאלון  TROFLEIוהם:
לכידות חברתית ,תמיכת המורים ,מעורבות ,אוריינטציה משימתית ,חקירה ,שיתופיות ,שוויוניות,
הבחנה ,אוריינות דיגיטלית ואתוס המתבגר .כל אלה בהיבטים של מצוי ורצוי על -פי תפיסת
התלמיד.
האוריינות הדיגיטלית של התלמידים מתייחסת לאוריינות מחשב ומידע ) (CILשכוללת קבוצה
רחבה של ידע ,מיומנויות והבנה כדי לנהל וליצור תקשורת מעבר לתחום הדעת ).(Catts & Lau, 2008
אוריינות מחשב ומידע מוגדרת כיכולת אישית של הפרט להשתמש במחשב לצורך חקר ,יצירה
ותקשורת כדי לפעול ולשתף בבית הספר ,בבית ,במקום העבודה ובקהילה )Fraillon & Ainley,
 .(2010מיומנויות אוריינות מחולקות לשני סוגים (1) :איסוף וניהול מידע הכולל ידע ושימוש
במחשב ,נגישות והערכת מידע ,ניהול מידע; ) (2יצירה ושיתוף מידע הכולל :עריכת מידע ,יצירת
מידע ,שיתוף מידע.
הציפייה שבסביבת למידה המבוססת טכנולוגיה יישום הוראה -למידה דיגיטלית יוביל מורים לאמץ
שיטות ממוקדות תלמיד – התנסות בתהליכי חקר אותנטיים והבניית ידע באופן עצמאי וכן יעודד
פעילויות שיתופיות בין תלמידים ) .(Ilomaki, 2008; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010היכולות
הטכנולוגיות של איסוף ,ניהול ,יצירה ושיתוף מידע מאפשרות לממש הזדמנויות רבות ללמידה
חדשנית קונסטרוקטיביסטית )Bower, Hedberg & Kuswara, 2010; Drexler, Baralt & Dawson,
 ,(2008; Solvie, & Kloek, 2007בה התלמידים מבנים את הידע ,תוך מעורבות ושותפות פעילה
בתהליך הלמידה.
לאור כל הנאמר עד כה ,מטרתו של המחקר הנוכחי לבחון את תרומת סביבת הלמידה
הקונסטרוקטיביסטית בכיתה בהקשר הטכנולוגי לשיפור האוריינות הדיגיטלית ,מצוי מול רצוי לפי
תפיסתם של התלמידים.
שאלות המחקר

 .1האם יימצא פער ברמת סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית המצויה לבין הרצויה?
 .2האם מאפייני סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית מנבאים אוריינות דיגיטלית?
השערות המחקר

 .1לפי תפיסת התלמידים ,רמת סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית במצב המצוי גבוהה יותר
מאשר במצב המצוי.
 .2לפי תפיסת התלמידים ,ככל ש רמות מאפייני סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית גבוהות
יותר ,כך האוריינות הדיגיטלית שלהם גבוהה יותר.
שיטה
משתתפים

במחקר השתתפו  351תלמידים מתוכם  174בנים ו  177-בכיתות ד -ו בבתי ספר יסודיים בערים שונות
בישראל 14% .מכלל התלמידים הם תלמידי כיתה ד 43.9% ,הם תלמידי כיתה ה ו  42.2%-הם
תלמידי כיתה ו .רק  2%מכלל התלמידים דיווחו שאין ברשותם מחשב בבית.
כלי המחקר

שאלות המחקר יבחנו באמצעות שאלון לתלמידים ,שאלון לבחינת סביבת הלמידה הממוקדת
תוצרים עתירי טכנולוגיה – Technology Rich Outcomes Focused Learning) TROFLEI
 .(Aldridge, Dorman & Fraser, 2004) (Environment Inventoryמקור השאלון בשאלון קודם
לבחינת סביבת הלמידה המתמקדת בתלמיד )ICEQ – Individualized Classroom Environment
 .(Fraser, 1990) (Questionnaireבשאלון  TROFLEIנוספו מאפיינים שבוחנים את סביבת
הלמידה הקונסטרוקטיביסטית הן במצב ה"מצוי" והן במצב ה"רצוי" לפי תפיסת התלמיד
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האם סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית מנבאת אוריינות דיגיטלית? ניתוח מאפייני שאלון TROFLEI

) .(Aldridge, Dorman, & Fraser, 2004השאלון מכיל  80היגדים המחולקים ל  10-מדדים :לכידות
חברתית ,תמיכת המורה ,מעורבות התלמיד ,אוריינטציה משימתית ,חקירה ,שיתופיות ,שוויוניות,
הבחנה ,אוריינות דיגיטלית ואתוס המתבגר .השאלון תורגם לעברית ותוקף בין שופטים .מהימנות
השאלון כולו הייתה  a = .94וטווח מהימנויות של מדדי השאלון נע בין  a = .76לבין .a = .93
התלמידים התבקשו לדרג את מידת השכיחות של המצבים המתרחשים בכיתה )המצב ה"מצוי"(,
ומידת השאיפה לשכיחות שמצבים אלה יתרחשו בכיתה )המצב ה"רצוי"( .השאלון נבנה על פי סולם
ליקרט בן  5דרגות בטווח הנע בין "כמעט ולא" ) (1ועד "כמעט תמיד" ) .(5לגבי כל תלמיד חושבה
רמת השכיחות לפי ממוצע תשובותיו לפריטי השאלון.
הליך המחקר

במהלך שנת הלימודים הקודמת ,תשע"ד ,נתבקשו התלמידים להשיב על השאלונים באופן מקוון
במעבדות המחשבים בבית הספר ,תוך הבטחת אנונימיות וסודיות התשובות .משך זמן מילוי
השאלון היה כ  30-דקות.
ממצאים
כדי לבדוק האם קיימים הבדלים בין תפיסת רמת סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית המצויה
ל רצויה נערכה סדרה של מבחני  tלמדגמים תלויים .נמצאו הבדלים לא מובהקים בין סביבת
הלמידה הקונסטרוקטיביסטית הכללית המצויה לרצויה  .t(350) = 0.14, p > .05עם זאת ,נמצאו
הבדלים מובהקים בשבעה גורמים מתוך תשעת גורמי השאלון :תמיכת המורה t(350) = –9.70,
 ,p < .001חקירה  ,t(350) = –6.66, p < .001שיתופיות  ,t(350) = –5.04, p < .001שוויוניות
 ,t(350) = –8.93, p < .001הבחנה  ,t(350) = 5.87, p < .001אוריינות דיגיטלית t(350) = –6.41,
 ,p<.001ואתוס המתבגר  .t(350) = –6.64, p < .001ממצאי הניתוח מוצגים בלוח .1
לוח  .1ממוצעים וסטיות תקן של תוצאות מבחן  tלבחינת ההבדלים
בין תפיסת המצב המצוי לרצוי )(n = 351
מצוי
לכידות חברתית
תמיכת המורה
מעורבות התלמיד
אוריינטציה משימתית
חקירה
שיתופיות
שוויוניות
הבחנה
אוריינות דיגיטלית
אתוס המתבגר
תפיסת החדשנות הפדגוגית הכללית

)t (df = 350

רצוי

M

SD

M

SD

4.50
4.22
4.00
4.38
3.64
4.23
4.47
3.42
3.48
4.49

0.46
0.63
0.67
0.50
0.95
0.69
0.64
0.90
0.98
0.65

4.50
4.30
4.00
4.38
3.68
4.26
4.50
3.38
3.52
4.48

0.46
0.61
0.68
0.51
0.96
0.69
0.62
0.96
1.00
0.62

0.46
**–9.70
–0.26
–0.80
**–6.66
**–5.04
**–8.93
**5.87
**–6.41
**–6.64

4.09

0.49

4.09

0.49

0.14

** p < . 001

בעיון בלוח  ,1ניתן לראות שהשערת המחקר הראשונה אוששה באופן חלקי כי תפיסת
הקונסטרוקטיביסטיות במצב הרצוי בגורמים תמיכת המורה ,חקירה ,שיתופיות ,שוויוניות,
אוריינות דיגיטלית ואתוס המתבגר גבוהה מתפיסת החדשנות במצב המצוי .אולם בגורם ההבחנה
המגמה הפוכה ,כלומר ,תפיסת התלמיד את מידת ההבחנה המצויה של המורה גבוהה באופן מובהק
מתפיסתו את מידת ההבחנה הרצויה.
כמו כן נבדקו ההבדלים בין רמת סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית הרצויה למצויה בשתי
קבוצות שונות – בבתי ספר מתוקשבים לעומת בתי ספר שאינם מתוקשבים .לצורך כך בוצע מבחן t
למדגמים תלויים עבור כל קבוצה בנפרד ונמצאו תוצאות דומות.
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בהתייחס לשאלת המחקר השנייה ,האם מאפייני סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית מנבאים
את רמת האוריינות הדיגיטאלית של התלמיד ,נערך ניתוח רגרסיה היררכית בצעדים .בצעד הראשון
הוכנסו למודל משתני הרקע הדמוגרפיים – מגד ר וכיתת הלימוד )ד -ו( ,ובצעד השני הוכנסו למודל
תשעה מ ד דים של סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית במצב המצוי – לכידות חברתית ,תמיכת
המורה ,מעורבות התלמיד ,אוריינטציה משימתית ,חקירה ,שיתופיות ,שוויוניות ,הבחנה ואתוס
המתבגר .תוצאות הרגרסיה מוצגות בלוח .2
לוח  .2תוצאות רגרסיה היררכית לניבוי רמת האוריינות הדיגיטאלית )(n = 351
משתנים

B

SE B

β

R2

מגדר
כיתת לימוד

.28
.07

.10
.08

**.14
.05

*0.022

ΔR²

צעד 1
*0.022

צעד 2
לכידות חברתית
תמיכת המורה
מעורבות התלמיד
אוריינטציה משימתית
חקירה
שיתופיות
שוויוניות
הבחנה
אתוס המתבגר

.12
.07
.02
.07
.25
.22
–.05
.41
.05

.12
.08
.09
.10
.06
.08
.08
.05
.08

.06
.04
.02
.04
***.24
**.15
–.04
***.37
.03

***0.483

***0.461

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

מתוצאות הניתוח המוצגות בלוח  ,2עולה כי נתקבל מודל מובהק המסביר  48%מהשונות ברמת
האוריינות הדיגיטאלית .המשתנים המנבאים מגדר וסוג בית הספר ,שהוכנסו בצעד הראשון,
הסבירו באופן מובהק  2.2%מהשונות  ,F(2,348) = 3.92, p < .05כך שבנות מפגינות רמת אוריינות
דיגיטלית גבוהה מזו של הבנים .שלושה מתוך תשעת מד די סביבת הלמידה שהוכנסו בצעד השני -
החקירה ,השיתופיות וההבחנה – מנבאים את רמת האוריינות הדיגיטלית המצויה בצורה מובהקת
ומסבירים  46%מהשונות שלה  .F(11,339) = 28.80, p < .001כלומר ,ככל שסביבת הלמידה
מבוססת יותר על חקירה ,שיתופיות והבחנה ,כך עולה רמת האוריינות הדיגיטאלית.
דיון
תרומתו של המחקר היא לזהות את מאפייני הסביבה הלמידה הקונסטרוקטיביסטית בהקשר של
שינויים טכנולוגיים שהביאה המאה ה  .21-ממצאי המחקר מצביעים על פער מובהק הקיים ,לפי
תפיסת התלמידים ,בין סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית המצויה לרצויה בשישה מאפיינים.
ממצאים אלו מחזקים את מחקרם של  ,(2013) Aldridge, Afari & Fraserכך שניתן לחלק אותם
למאפיינים תוך אישיים ,הכוללים .1 :חקירה – שימוש במיומנויות ותהליכי חקר לפתרון בעיות;
 .2אוריינות דיגיטלית  -שימוש במחשב למידע ולתקשורת;  .3אתוס מתבגר – לקחת אחריות
ולהתנהג כבוגר .ומאפיינים בין אישיים ,הכוללים .1 :תמיכת המורה – קבלת עזרה ,נאמנות
והתעניינות מצד המורה;  .2שיתופיות – שיתוף פעולה עם חברי הכיתה להשגת מטרות לימודיות;
 .3שוויוניות – מתן שוויון הזדמנויות מצד המורה .הפערים בין המצוי לרצוי – לאידיאל יכולים
לנבוע מהאמצעים הטכנולוגיים שהתלמידים משתמשים ומאפשרים להם לחוות למידה משמעותית
אשר מחזקת את הפן התוך האישי והבין אישי אצלם .לכן ייתכן שהם מצפים שגם בבית הספר
סביבת הלמידה השגרתית תתנהל כך.
בנוס ף לכך ממצאי המחקר מראים שחקירה ,שיתופיות והבחנה מנבאים אוריינות דיגיטלית גבוהה.
מכאן סביר להניח שסביבת למידה קונסטרוקטיביסטית המותאמת ליכולת ,לקצב הלמידה ולעניין
האישי של התלמיד ,כזו המזמנת התנסות בתהליכי חקר ובפתרון בעיות אותנטיות ומאפשרת שיתוף
משמעותי בי ן התלמידים בפעילויות ובפרויקטים תביא לידי מימוש ופיתוח היכולות הטכנולוגיות
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.(Bower, Hedberg & Kuswara, 2010; Drexler, Baralt & Dawson, 2008; Solvie, & Kloek, 2007)
.21- סביבה בה התלמידים והמורים מעורבים ושותפים פעילים בתהליך למידה המותאם למאה ה
בעקבות ממצאי המחקר מומלץ לסייע למורים בפיתוח סביבה למידה קונסטרוקטיביסטית
 כל זאת על מנת. למידה שיתופית ומזמנת למידה מותאמת,המדגישה ביצוע משימות חקר
 מומלץ במחקרי המשך לבחון את ההבדלים, בנוסף.שתלמידים יצליחו להתמודד עם אתגרי העתיד
בתפיסת ס ביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית בין בתי ספר שונים ולבחון את משמעות המדד
.''הבחנה
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Abstract
This article describes research in three tenth grade classes where tablets have
been implemented in a 1:1 model (personal tablet per student). The research
literature shows that tablets have the potential to become powerful tools for
learning and teaching. The advantage of tablets is their ability of rapid access
to online information and the ease of carrying a lot of information from place
to place. The goals of this research were to understand the main applications
that students and teachers make with tablets, and major contributions and
challenges to teaching and learning. The findings suggest that learning with
tablets contributes to more diverse teaching methods, to the availability and
accessibility of information and it enables continuity of learning after school
hours. Another finding is the students' ability to adapt their tablet to their
individual learning needs using various applications. This adaptation helps to
make learning more personalized, interesting and accessible. This trend may
become more frequent as the use of tablets becomes more common among
teachers and students in schools.
Keywords: Implementing tablets in schools, 21st century skills, personalized
learning.

תקציר
מאמר זה מתאר מחקר שנעשה בשלוש כיתות י' שבהן הונהג שימוש בטאבלטים
 )טאבלט אישי לכל תלמיד( בבית ספר בעל תשתית1:1 )מחשבי לוח( במודל של
 מהספרות המחקרית עולה כי לטאבלטים יש פוטנציאל.פדגוגית נרחבת- טכנו
 יתרונם הגדול של המכשירים:להיות כלים רבי עוצמה ללמידה ולהוראה
הניידים בכלל ושל הטאבלטים בפרט בכך שהם מאפשרים תקשורת ונגישות
 במחקר זה.מהירה למידע מקוון ו נשיאה קלה של מידע רב ממקום למקום
,נבדקו השימושים העיקריים שעושים התלמידים והמורים בטאבלטים
ההשפעות העיקריות על ההוראה ועל הלמידה וה יתרונות והקשיים שבשימוש
 מן הממצאים עולה כי למידה באמצעות טאבלטים תורמת בין.בטאבלטים
 כמו כן היא מסייעת.השאר לגיוון בשיטות הוראה ולזמינות ונגישות של מידע
לעבודה שיתופית ומאפשרת המשכיות של למידה גם אחרי שעות הלימודים
 ממצא נוסף המתייחס להוראה וללמידה באמצעות הטאבלט הוא.בבית הספר
היכולת של התלמידים להתאים את הלמידה לצורכיהם תוך כדי שימוש
 כך יוצרים ומעצבים התלמ ידים סביבת למידה.באפליקציות האצורות בו
 לרלוונטית, ונראה כי הדבר מסייע להפוך את הלמידה למעניינת,אישית
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת

עידית מני -איקן ,טל ברגר -טיקוצ'ינסקי ,ציפי בשן ,איריס וולף 91ע

ולזמינה יותר עבורם .ניתן לשער שמגמה זו תתחזק ותתעצם ככל שהשימוש
בטאבלט ייעשה נפוץ יותר בקרב המורים והתלמידים בבית הספר.
מילות מפתח :הטמעת טאבלטים )מחשבי לוח( בבתי ספר ,מיומנויות המאה ה -
 ,21למידה מותאמת אישית.

מבוא
מאפיין בולט המייחד את הפריחה הטכנולוגית בשנים האחרונות הוא הניידות של האמצעים
הטכנולוגיים השונים .היקף השימוש במכשירים ניידים ,שהבולט בהם הוא הטלפון החכם ,גדל עד
כי בסוף שנת  2013מספר המכשירים הניידים ש בשימוש הוערך כגודל אוכלוסיית העולם )Cisco,
 .(2014השימוש במכשירים אלו לא פסח על מערכת החינוך ,ועם הזמן הוא אף הולך ומתרחב .ככל
שהניידות והפונקציונליות של המכשירים גדלה ומחירם קטן ,יחסית לאמצעים טכנולוגיים אחרים
שבשימוש ,כך יכולתם לתמוך בלמידה פורמלית ובלתי פורמלית מתרחבת )& Shuler, Winters,
 .(West, 2013יתרונם של המכשירים הניידים לעומת אמצעים טכנולוגיים אחרים טמון ביכולת
התקשורת והגישה המהירה שלהם למידע מקוון ,ובאפשרות נשיאתם ממקום למקום בשל גודלם
ומשקלם .התלמיד יכול לשאת מסמכים וספרים אלקטרוניים ,להקליט ולרשום תצפיות בזמן אמת,
לחפש ולגשת למידע בכל מקום שבו הוא נמצא כחלק משגרת היום -יום שלו )Melhuish & Falloon,
 .(2010למידה באמצעות המכשירים הניידים יכולה לתרום לשינוי בקשר שבין התלמיד לסביבתו
ולגיוון התכנים שאליהם הוא נחשף .הדבר יכול להוביל במרוצת הזמן גם לשינוי בתפיסת הלמידה,
בדרך שבה התלמיד יכול ליצור קשר עם אנשים ורעיונות וכן באפשרות לייצר ,לצרוך ולשמור מידע
).(Traxler, 2010
אחד המכשירים הניידים המוטמעים בשנים האחרונות במערכת החינוך הוא הטאבלט )מחשב לוח(.
כאמור ,השימוש בטאבלט מזמן לתלמידים נגישות גבוהה למידע ,בכל זמן ובכל מקום ) בלאו;2013 ,
 ,(Heinrich, 2012והם יכולים להיחש ף לנושאי הלימוד ממספר רב של נקודות מבט )& Hocanin
 .(Iscioglu, 2014הלמידה באמצעות הטאבלט מקדמת גם אינטראקציה ותקשורת ביתר קלות,
מאפשרת לתלמידים לבצע פעולות משותפות כגון ליצור ולשתף קבצים עם אחרים במצבי לימוד
אותנטיים ולהשתתף בקהילות לימודיות שונות )Hocanin & Iscioglu, 2014; Melhuiah & Falloon,
 .(2010פעולות אלה נעשות תוך כדי שיתוף פעולה בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם
).(Burden, Hopkins, Male, Martin, & Trala, 2012
השימוש בטאבלט מאפשר לתלמיד נגישות למידע ,תיעוד ואיסוף מידע ,שימוש בכלים )אפליקציות(
שמספקת הטכנולוגיה הניידת לחקר ,למדידה ולתיעוד של תופעות בשטח במטרה לבנות סוגי ידע
שונים .כמו כן הוא מאפשר לימוד עצמאי כמעט ללא צורך במורה כמתווך )מישר -טל ,סנה ומדזיני,
 .(2014עוד נמצא שלמידה באמצעות טאבלט מעודדת פעולות קוגניטיביות של חיפוש מידע ,קריאת
מושכלת של מידע ,ארגון מידע ,ניתוח מידע ,כתיבה ,הדרכה ,שיתוף של מידע ודיון מקוון סינכרוני
).(LI & Pow, 2011
נראה כי השימוש בטאבלטים מאפשר לתלמידים לרכוש את מיומנויות המאה ה  21-המשקפות את
שיטות העבודה החיוניות לכל אזרח כיום .בעזרת הטאבלטים וזמינותם ,ללא תלות בזמן ובמקום,
התלמידים לומדים להתמודד עם מציאות המשתנה מרגע לרגע ,עם עושר מידע ועם טכנולוגיה
מתפתחת .התלמיד רוכש מיומנויות של לומד עצמאי ויכול ליישם אותן באיתור ,באיסוף ובעיבוד
מידע ).(Peng, Su, Chou, & Tsai, 2009
אין זה מפתיע אפוא שתלמידים ,סטודנטים ומורים ברחבי העולם משתמשים כבר כיום באמצעים
טכנולוגיים ניידים למטרות לימודיות שונות ,ואף במשרדי חינוך מדינתיים ובאגפי חינוך מקומיים
יש ניסיון לקדם למידה חדשנית זו במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות )& Shuler, Winters,
 .(West, 2013מן הנאמר לעיל עולה שללמידה באמצעות הטאבלטים יש סיכוי להפוך לכלי משמעותי
בלמידה ובהוראה ,ולפיכך חשוב להבין את ההשלכות העיקריות של שימוש בכלי טכנולוגי זה על
מערכות חינוך בכלל ועל בתי ספר בפרט.
במאמר זה מובאים ממצאי מחקר הערכה שנערך בישראל על מיזם ששולבו בו טאבלטים בשלוש
כיתות י' בבית ספר בצפון הארץ .הטאבלטים שולבו בכל מקצועות הלימוד במהלך שנת הלימודים
תשע"ד במודל של ) 1:1טאבלט אישי לכל תלמיד( .ראוי לציין כי בית הספר שבו נערך המיזם הוא
בעל תשתית טכנו -פדגוגית נרחבת :החל משנת  2008צויד בית הספר בלוחות אינטראקטיביים,
מחשבים ניידים ,ערכות הצבעה ,ובשנת הלימודים תשע"ד גם בטאבלטים .בנוסף ,צוות בית הספר
קיבל הדרכה והשתלמויות בשימוש מיטבי בטכנולוגיה לקידום הפדגוגיה הבית -ספרית ולפיתוח
מיומנויות המאה ה .21-
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מטרת המחקר ו שאלות המחקר
מטרת מחקר ההערכה הייתה לעמוד על ההשפעות העיקריות של הטמעת הטאבלטים על הלמידה
ועל ההוראה ,על פי התפיסות של התלמידים והמורים.
שאלות המחקר:
 .1מהם השימושים העיקריים שעושים התלמידים והמורים בטאבלטים?
 .2מהן ההשפעות העיקריות של הטאבלטים על ההוראה והלמידה?
 .3מהם היתרונות והקשיים המרכזיים של השימוש בטאבלטים להוראה וללמידה?
שיטת המחקר
אוכלוסיות המחקר כללה את כל המורים ) (N = 12והתלמידים ) (N = 76שהשתמשו בטאבלטים
בשלוש כיתות י' בתשע"ד בבית ספר מסוים בצפון הארץ.
כלי המחקר כללו שאלונים למורים ולתלמידים ,ראיונות עם שני מורים ועם קבוצת מיקוד של
שמונה תלמידים .כלי המחקר נבנו לאחר ראיונות עומק עם מנהל בית הספר והאחראית על התקשוב
ובהסתמך על כלי מחקר שבהם השתמשו החוקרים במחקרים קודמים שערכו בבית ספר זה ובבתי
ספר אחרים המטמיעים טכנולוגיות חדשות.
ממצאים
במאמר זה יובאו מקצת הממצאים הבולטים שעלו במחקר .תיאור מלא של הממצאים ניתן למצוא
בדוח ההערכה באתר הבית של מכון סאלד )מני -איקן ,ברגר -טיקוצ'ינסקי ,בשן ופסין.(2014 ,
השימושים העיקריים בטאבלטים

בפני המורים והתלמידים הוצגו  30היגדים המתארים שימושים שונים בטאבלטים .על הנשאלים
היה לדרג את שכיחות השימוש בטאבלטים בסולם בין חמש דרגות מ  " 1-בכלל לא" עד  " 5במידה
רבה מאוד".
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באיור  1שלהלן יוצגו השימושים שדורגו על ידי התלמידים כשכיחים ביותר:
1

2

3

4

4.4

הטאבלט משמש במקום ספר לימוד

4.4

התלמידים משתמשים בספר דיגיטלי בשיעור
4.0

התלמידים מסמנים על הספר הדיגיטלי
3.6

התלמידים מוסיפים פתקים לספר הדיגיטלי

3.5

התלמידים מצלמים את החומר מהלוח

התלמידים מורידים אפליקציות לימודיות
התלמידים משתמשים בטאבלט כדי להתאים את
הלמידה לצורכיהם )למשל להגדיל או להקטין את
הכתב ,לשמוע הקראה של טקסט וכדומה(

5

3.4

3.4

איור  .1עיקרי השימוש בטאבלט ,לפי התלמידים ) (N = 76

השימושים שדורגו על ידי המורים כשכיחים ביותר מוצגים בטבלה  1שלהלן:
טבלה  .1עיקרי השימוש בטאבלט ,לפי המורים ) (N = 12

ההיגד

מספר המורים שדירגו במידה
רבה -רבה מאוד )(5-4

התלמידים משתמשים בטאבלט במקום בספר לימוד

10

התלמידים משתמשים בספר דיגיטאלי בשיעור

9

התלמידים מצלמים את החומר מהלוח בעזרת הטאבלטים

8

התלמידים משתמשים בטאבלט ללמידה גם אחרי שעות הלימודים

6

התלמידים משתמשים בטאבלט כדי להתאים את הלמידה לצורכיהם
)למשל ,להגדיל או להקטין את הכתב ,לשמוע הקראה של טקסט ועוד(

6

התלמידים משתמשים בטאבלט להכנת עבודות

5

התלמידים מורידים אפליקציות לימודיות לטאבלט

5

התלמידים משתמשים בטאבלט במקום מחברת

5
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מהשאלונים עולה כי השימוש השכיח בטאבלט הוא בעיקר כתחליף לספר לימוד .בנוסף ,נראה
שהתלמידים מעידים על עצמם שהם משתמשים באפליקציות של הטאבלט שסופקו להם כסביבת
למידה )סימון על ספר דיגיטלי והוספת פתקים( וכי השימוש בטאבלט מאפשר הנגשה של חומרי
הלימוד והתאמתם לצרכים לימודיים אישיים.
ממצאים דומים התקבלו גם מהראיונות שנערכו עם התלמידים:
אני מצלמת את המסך ,מכניסה לאפליקציה ואני יכולה לרשום מה שבא לי ,או אפליקציה שאני יכולה
לרשום בכתב יד ,במקלדת ,להוסיף הקלטות שאני אומרת ,תמונות וכל מיני דברים שמשמשים אותי
בכל מיני מקצועות; אני מצלמת מסך באייפד ורושמת עליו דברים ומסמנת עליו מה שאני רוצה ,יש לי
הרבה אופציות ,מאוד נוח לי הקטע הזה )תלמידים(.

כמו כן נמצא כי התלמידים משתמשים בטאבלט ללמידה גם אחרי שעות הלימודים:
אני לא משתמשת רק בבית הספר אלא גם בבית אני נכנסת לאינטרנט כי זה יותר נוח; אחרי הצהריים
משתמשים לשיעורי בית או לאיזו שהיא עבודה; באייפד אתה משתמש גם מחוץ לבית הספר גם בלי
קשר לבית הספר ,אז אם אני גם ככה באייפד.... ,ואם אני כבר עושה דברים אחרים באייפד אני אומר
שאני אפתח ואעשה שיעורי בית )תלמידים(.
השפעת הטאבלט על ההוראה ועל הלמידה

בפני התלמידים הוצגו היגדים המבטאים תפיסות ועמדות כלפי השפעת הטאבלט על היבטים שונים
בהוראה ובלמידה .התלמידים דירגו את תשובותיהם בסולם בן חמש דרגות מ " – 1-בשיעור עם
טאבלט הרבה פחות מאשר בשיעור בלי טאבלט" עד " – 5בשיעור עם טאבלט הרבה יותר מאשר
בשיעור בלי טאבלט".
בטבלה  2מוצגות פעילויות אשר  40%ויותר מהתלמידים דיווחו שהן נעשות יותר בשיעו ר עם טאבלט
) דרגות  5-4בסולם בן חמש דרגות(.
טבלה  .2השפעת הטאבלט על ההוראה ועל הלמידה ,לפי התלמידים ) (N = 76

ההיגד

עם טאבלט יותר מאשר בלי טאבלט

המורה מגוון את שיטות ההוראה שלו

48.6%

המורה משקיע עבודה ומאמץ בהכנה לשיעור

43.5%

יש לי עניין והנאה בלימודים

42.9%

המורה מלמד חומר עדכני

42.0%

חומר הלימוד זמין לי

40.8%

אני עובד עם תלמידים אחרים בשיתוף פעולה ובעבודת צוות

40.3%

המורה עורך דיונים בשיעור

40.0%

מטבלה  2עולה שההיבטים שבהם סברו מעט פחות ממחצית התלמידים שיש תרומה ייחודית
ללמידה באמצעות הטאבלט כוללים גיוון ועדכון של ההוראה ,הנאה מהלמידה ועבודה שיתופית.
תמונה דומה עולה גם מ ראיונות המורים והתלמידים:
השפעה על ההוראה

גיוון בהוראה
זה ]הטאבלט[ בהחלט מגביר את המוטיבציה לשיעור 'אחר'; הוראה חדשנית – לי זה נתן מוטיבציה ...
חומרי למידה מגוונים ,חווייתיים שמאפשרים גם התייחסות לשוני בין תלמיד לתלמיד )מורים(.

הנאה מההוראה
מרגישים כשהמורה נהנה יותר ,כשכיתה שלמה משתתפת וכשכיתה שלמה לוקחת חלק – זה עושה
טוב )תלמידים(.
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השפעה על הלמידה

הנאה ועניין
הלמידה חווייתית ,אני מאוד מתחברת לזה  ,...האייפד עושה את הכול הרבה יותר מעניין )תלמידים(;
ניתן להשתמש בכל מיני אפליקציות כדי ליצור למידה חווייתית )מורים(.

נגישות וזמינות של חומר הלימוד
הרבה יותר זמין ....בספר יש תמונות ספציפיות שיש בספר ובטאבלט אפשר לחפש דברים אחרים
שקשורים לאותו נושא ,אפשר לחפש באותו רגע ולא לחזור הביתה ולחפש ...זה גם נוח כשרוצים
להוסיף עוד מידע אז מחפשים באינטרנט ,אם חסר לי מידע או שאני רוצה לחפש מקורות מידע
אחרים חוץ מהמורה ,לפני מבחנים; אם יש משהו שאני לא מבינה בשיעור אז קל לי לחפש אותו
באינטרנט  ....יש לי גישה לאינטרנט כל הזמן ,יש הרבה פעמים שמורים לא יודעים לענות לי על
שאלות ואני בודק במקום כי אני רוצה לדעת )תלמידים(.

ריכוז ומעורבות בשיעורים
בשנים קודמות עם הספר הייתי פחות מרוכזת ,פחות קראתי )תלמידים(; זה מאפשר לכלל התלמידים
להשתתף בסקרים ובשאלונים האינטראקטיביים שאני עושה בהם שימוש במהלך השיעור )מורים(.

התארגנות לימודית
כתלמיד הייתה לי בעיה מאוד קשה של התארגנות ,הייתי חוזר הביתה ,גם אם היו לי שיעורי בית ,לא
הייתי מצליח לאסוף את עצמי ולהכין אותם .בעזרת האייפד זה הרבה יותר נגיש ויותר כיף לאסוף את
עצמך; לפעמים שוכחים להביא ספרים ועם האייפד אי אפשר לשכוח להביא ספר; כשהיו מחלקים לנו
דפים הם היו הולכים לי לאיבוד ונהרסים בתיק ,נקרעים .דף העבודה מופיע בטאבלט והוא לא יכול
ללכת לאיבוד )תלמידים(.
יתרונות וקשיים בשימוש בטאבלט לאחר השנה הראשונה להטמעה

מהשאלות הפתוחות בשאלוני המורים והתלמידים עולים היתרונות והקשיים שבשימוש בטאבלט
ללמידה ולהוראה .התשובות חולקו לקטגוריות ,קודדו ומופיעות בטבלה  3להלן:
טבלה  .3יתרונות בשימוש בטאבלט ,לפי המורים והתלמידים
מורים
)(N = 6

תלמידים
) (N = 42

משקל נמוך יותר לנשיאה )ללא ספרי לימוד(

4

29

חומר הלימוד נגיש ,זמין ומרוכז בטאבלט

4

9

אפשרות לחיפוש מידע ברשת באמצעות הטאבלט

3

9

גם בקבוצות המיקוד התייחסו התלמידים ליתרונות הנזכרים:
זה מקל על הגב כי זה לא כבד; התיק הרבה יותר קל ואף פעם לא שוכחים ספר לימוד בבית וכל
הספרים נמצאים אצלך בטאבלט ,יותר נוח להכין שיעורי בית; לדעתי היתרונות זה שזה הרבה יותר
מעניין וכל המידע הרבה יותר זמין )תלמידים(.

דוגמאות מדברי התלמידים ליתרונות בחלוקה למקצועות לימוד:
זה עוזר בשיעורי הספרות כי זה נוח שהסיפור מולך ,באנגלית זה עוזר המון כי יש מורפיקס ]מילון[
ואם עבדנו על שיר אני יכולה לחפש הסברים ותרגומים באינטרנט ,בשיעורי מתמטיקה זה מאוד עוזר
עם פונקציות שזה עניין מאוד משמעותי ולראות את זה באמת פיזית בתוכנה זה הרבה יותר נוח
)תלמידים(.
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באשר לקשיים בשימוש בטאבלטים ציינו המורים והתלמידים את הנושאים המופיעים בטבלה :4
טבלה  .4קשיים בשימוש בטאבלט ,לפי המורים והתלמידים
מורים תלמידים
) (N =36 ) (N = 9
הסחת דעת בעיקר בשל השימוש בטאבלט למטרות שאינן רלוונטיות לשיעור

7

19

בעיות טכניות )לדוגמה ,סוללה שנגמרת ,בעיות בשימוש באפליקציות(

3

13

נושאים דומים עלו גם בראיונות:
הרבה תלמידים מתפתים לשחק בטאבלטים בזמן השיעור ,זה פשוט מתבקש כשזה מולך והמורה לא
רואה )מורים(; כשאני מסתכל על הטאבלט אני כאילו מסתנוור ...זה מוציא מריכוז .כשיש משחקים
אתה סוגר ופותח )תלמידים(.

בעיות טכנולוגיות
לפעמים נמחקים ספרים ,לפעמים אי אפשר להעלות ספרים וצריך לחכות ל ....שבא פעם בשבוע,
שצריך להטעין את הטאבלט מדי יום )תלמידים(.

בראיונות שנערכו עם המורים הם טענו שלדעתם רוב הקשיים מאפיינים את השנה הראשונה
בפרויקט ויש להניח שבשנים הבאות ,עם ההטמעה השוטפת של הטאבלטים בלמידה ,הקשיים
יפחתו.
סיכום ודיון
המחקר המוצג בחן את התרומה הייחודית של השימוש בטאבלטים על פני אמצעים טכנולוגיים
אחרים המותקנים בבית הספר .מהממצאים עולה כי לאחר השנה הראשונה להטמעת הטאבלטים
רוב המורים וכמחצית התלמידים דיווחו כי למידה בדרך זו עשויה לתרום לגיוון בשיטות הוראה,
לזמינות ולנגישות של מידע ,לעבודת צוות ולהמשכיות הלמידה גם בשעות אחר הצהריים .ממצאים
דומים עלו במחקרים נוספים שעסקן בהטמעת טאבלטים בלמידה ,בעיקר בנושא רציפות הלמידה,
תרומה למוטיבציה ללמידה ונגישות למידע )בלאוBlau, 2011; Burdenet al., 2012; ;2013 ,

Heinrich, 2012; Hocanin & Iscioglu, 2014; LI & Pow, 2011; Project Tomorrow for Kajeet for
.(Education, 2013; Traxler, 2010

ממצא נוסף המתייחס להוראה וללמידה בטאבלט ועלה במחקר הוא יכולתם של התלמידים
להתאים את הלמידה לצו רכיהם האישיים ,תוך כדי שימוש בפונקציות הקיימות בטאבלט )למשל,
מצלמה ,הגדלה והקטנה של טקסט והקראה של טקסט( ובאפליקציות שונות המאפשרות יצירת
סימונים וסימניות בספר הדיגיטלי .בדרך זו התלמידים יוצרים ומעצבים סביבת עבודה המותאמת
לצורכיהם ) .(Melhuish & Falloon, 2010השימוש בטאבלט ככלי להתאמת הלמידה לצו רכי התלמיד
עשוי לסייע בהפיכת הלמידה לנגישה ולרלוונטית יותר ,ויש להניח שמגמה זו תתחזק ותתעצם ככל
שהשימוש בטאבלט יהיה נפוץ יותר בקרב המורים והתלמידים בבתי הספר .ממצאים דומים עלו
במחקר שנערך בסקוטלנד ובו דיווחו מורים כי בעזרת הטאבלט הלמידה מותאמת יותר ללומד
היחידני וניכר שיפור משמעותי במוטיבציה ,בעניין ובהתנהגותו של הלומד ).(Burden et al., 2012
הטאבלט מאפשר לתלמידים בחירה חופשית יותר של דרכים לחיפוש ולהנגשה של מידע
)אפליקציות/אינטרנט( ,לאופן עיבודו ולדרך הצגתו.
בנוסף ,ממחקרים שונים עולה כי הטאבלט עשוי לטשטש את הגבול שבין הלמידה המסורתית
המתרחשת "על חשבון" החיים האמיתיים בבית הספר ובאוניברסיטאות ,לבין למידה המשתלבת
בשגרת היום -יום בכל זמן ובכל מקום שהתלמיד חפץ בכך ) .(Melhuish & Falloon, 2010ניתוב יעיל
של טכנולוגיית הטאבלטים במערכת החינוך יאפשר גישור בין החינוך הפורמלי לחינוך ה בלתי
פורמלי ויסייע לתלמיד ליצור לעצמו סביבת לימודים טבעית ולכידה )Looi, Seow, Zhaang, So,
 .(Chen, & Wong, 2010בעזרת הטאבלטים חיי היום -יום והלימודים הופכים להיות מקשה אחת
) .(Burden et al., 2012) (seamless and constantly connectedגם במחקר המדווח כאן ניתן היה
להבחין בתחילתה של מגמה דומה המתבטאת בשימוש בטאבלטים ללמידה גם בשעות אחר

ע97  איריס וולף, ציפי בשן,טיקוצ'ינסקי-  טל ברגר,איקן- עידית מני

 ללא צורך,הצהריים וכן בעצמאות של התלמידים בחיפוש מידע או אפליקציות רלוונטיים בכל עת
.לחכות לפניות של המורה
 אינו רק, בשונה מההוראה הקונבנציונלית, תפקיד המורה בעידן הטכנולוגי,לאור האמור לעיל
 אלא גם )ואולי בעיקר( להדריך את התלמיד ולהנחותו באופן השימוש בידע הרב,להעביר חומר
 ולנתב אותו לכיוון מחקר ולמידה, מסיח את דעתו, כאמור, אשר לעתים,והעשיר הנתון בידיו
Melhuish & Falloon, 2010; ProjectTomorrow) מותאמים אישית ורלוונטיים לסגנון הלמידה שלו
 המורה המלמד באמצעות הטאבלט יכול לאפשר לכל תלמיד לפתח.(for Kajeet for Education, 2013
 ובכך ליצור, שהיא לרוב אחידה יותר,את סביבת הלמידה האישית שלו במסגרת הלמידה הכללית
 הן בבית הספר,פדגוגיה ייחודית בסביבת לימודים המאפשרת להתמקד בו בזמן הן בפרט והן בכלל
.והן בבית התלמיד
מקורות
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Abstract
Since the development of OER (Open Educational Resources), different
models dealing with the usage of these resources appeared in the academic
research. Wiley's 4 R's model considered to be a leading model. Research
based on Wiley's model found that using materials without making changes
('Reuse') is the most common use in the academic world. However, the
literature barely deals with the ways instructional designers from the industry
use OER repositories. The purpose of this current research is to examine the
ways instructional designers from the industry use OER repositories, while
distinguishing between "little" OER from "big" OER repositories. "Little"
OER repositories aren't necessarily designed to fulfill educational purposes,
such as YouTube and Wikipedia. Findings suggest that instructional
designers use almost only "small" repositories and that their usage is different
from the one documented in the literature. Unlike former academic research,
instructional designers from the industry mostly use 'Revise'–modifying the
form of the resource, and 'Remix'–combining different resources to create a
new one. The difference can be explained by the fact that materials from
"little" OER repositories are 'raw materials', requiring further editing and
adjustment. Differences between instructional designers and training
managers' usage of OER were not found.
Keywords: OER, instructional designers, training managers, industry.

תקציר
 משאבי למידה,(Open Educational Resources) OER-עם התפתחות תופעת ה
 החלו להופיע בספרות מודלים שונים המתייחסים לאופני,הפתוחים ברשת
ים של-R- בין המרכזיים שבהם הוא מודל ארבעת ה.השימוש במשאבים אלו
 מחקרים שהתבססו על מודל זה מצאו כי אופן השימוש בעולם החינוך.Wiley
 לעומת.(Reuse) והאקדמיה הוא בעיקר שימוש חוזר ללא ביצוע שינויים
 מעטה היא הספרות העוסקת באופן,הספרות הענפה בנושא בתחום החינוך
 מטרת מחקר.OER השימוש של מפתחי הדרכה בתעשייה במאגרים המכילים
 תוך,OER זה לבחון את אופן השימוש של מפתחי למידה בתעשייה במאגרי
 מאגרים קטנים הם אלו שלא מיועדים."הבחנה בין מאגרים "גדולים" ו"קטנים
 ממצאי המחקר מצביעים על. כגון יוטיוב וויקיפדיה,בהכרח למטרות לימודיות
כך שמפתחי הלמידה משתמשים כמעט אך ורק במאגרים "קטנים" ואופן
 אופני, בניגוד למתואר בספרות.השימוש שלהם שונה לחלוטין מהמוכר בספרות
 – שימושRevise השימוש העיקריים של מפתחי הדרכה בתעשייה הם של
 – שילוב משאבי למידה שוניםRemix-במשאב הלמידה תוך ביצוע שינויים בו ו
 את ההבדלים ניתן להסביר בעובדה שרוב הפריטים.ליצירת תוצר חדש
 המצריך עריכה והתאמה לפריט,במאגרים ה"קטנים" משמשים כחומר גלם
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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שימוש של מפתחי הדרכה במשאבי למידה פתוחים ברשת

למידה כולל .במחקר זה נבחנו גם ההבדלים באופן השימוש בין שתי סוגי
אוכלוסיות בתעשייה :מפתחי למידה ומנהלי ההדרכה .לא נמצאו הבדלים
באופן השימוש בין שתי האוכלוסיות.
מילות מפתח ,OER :מפתחי למידה ,מנהלי הדרכה ,תעשייה.

מבוא
הביטוי  (Open Educational Resources) OERנטבע בוועדת  UNESCOכבר ב ,2002-והוגדר על ידי Hylén
) (2006כ"משאבים דיגיטליים המוצעים בחופשיות ובאופן פתוח למחנכים ,לתלמידים וללומדים עצמאיים
לשימוש ולשימוש חוזר לצרכי הוראה ,למידה ומחקר ".בהתייחס להגדרה זו ,ניתן לשער כי גם מפתחי למידה
בעולם ההדרכה עשויים לגלות עניין במשאבים אלו היות והם משלבים טכנולוגיות חדשות בפיתוח חומרי
ההדרכה ,תוך שילוב חומרי למידה דיגיטליים הקיימים ברשת ) OER .(Duncan, 2009מרוכזים לרוב
במאגרים ייעודיים מסוגים שונים הנבדלים זה מזה במספר אופנים .לדוגמא ,במאמרם של Shmueli,
 (2010) Reisman & Sperlingניתנה הבחנה בין המאגרים באמצעות התייחסות למודלים של הפצה ושיתוף.
לעומתם (2010) Weller ,מבדיל בין מאגרי למידה "גדולים" ו"קטנים" .מאגר "גדול" )Big OER
 (repositoryמוגדר כמאגר מוסדי ,בדרך כלל בעל איכות גבוהה ,למטרות לימוד ,והוא מקושר לרוב למחקר
וידע .מאגר "קטן" ) (Little OER repositoryמוגדר כמאגר בו המשאבים מיוצרים על-ידי יחידים ,בעלות
נמוכה ,כשאין הם בהכרח מיועדים למטרות לימודיות .חומרים אלו הם בדרך כלל בעלי איכות נמוכה
ומונגשים בדרך כלל באמצעות שירותי צד שלישי .אכן ,בספרות המחקרית ניתן למצוא התייחסות גם
למאגרים הפתוחים ה"קטנים" שאינם מכילים חומרי למידה פתוחים "קלאסיים" ,כגון ויקיפדיה ,פוסטים
ובלוגים ב Slideshare ,Wikispaces ,Wordpress-ואף תמונות בKeegan & Bell, ,Hylén, 2006) Flicker-
.(Weller, 2010 ,Rolfe et al, 2012 ,2011
אופי השימוש בתכנים של  OERמגוון ,Wiley .במודל ארבעת ה-R-ים ) ,(Hilton et al., 2010מבצע הבחנה
בין ארבע רמות שימוש חוזר :שימוש אישי ללא ביצוע שינויים ) ,(Reuseהפצה של חומר הלמידה
) ,(Redistributeשימוש בחומר הלמידה תוך ביצוע שינויים בו ) ,(Reviseושילוב חומרי למידה שונים ליצירת
תוצר חדש ) .(Remixהספרות מצביעה על כך ,ששני סוגי השימוש האחרונים ,מהווים חלק מינורי בלבד
מאופני השימוש האפשריים ב .(Hilton, Wiley & Lutz, 2012; Rolfe et al, 2012) OER-באמצעות
השימוש החוזר ב ,OER-ניתן לייעל תהליכי הוראה ולמידה ולשפר את איכותם באמצעות התאמתם לצרכים
המקומיים ,תיקונם ,שיפורם ,הוספה או הסרה של נדבכים נוספים ושילוב בין מספר מקורות );Hylén, 2006
 .(Friesen, 2009יחד עם זאת ,קיים החשש ששפע המידע המוצג יוביל לבלבול ,לחוסר התאמה ולבזבוז זמן
בחיפוש אחר מידע בשל העדר מערכת אחידה של רישום ,רישוי וקטלוג של עצמי-למידה ),(Nash, 2005
ולקושי בהערכת איכות ואמינות המידע ובניהולו בשל העדר כלים מתאימים.
מפתחי למידה נדרשים למתן פתרונות הדרכה במגוון עולמות תוכן .על כן ,מאגרי  OERעשויים להיות
רלבנטיים עבורם .אין ספק כי קיימים הבדלים מהותיים בצרכי ההדרכות וההכשרות בין ארגונים שונים,
וכנגזרת מכך גם בתכנים הנדרשים ,אך יחד עם זאת ,עולמות התוכן המרכזיים שעולם פיתוח ההדרכה עוסק
בהם ברוב הארגונים ,מתרכזים לא פעם סביב אותם נושאים .מקורות שונים ומגוונים עומדים לרשות מפתחי
תכנים הדרכתיים ,כגון :אנשים פנימיים ,מאגרי למידה פנים ארגוניים ,מאגרים חוץ ארגוניים ומאגרים של
פריטי מידע שאינם בהכרח מוכווני למידה .שני האחרונים עשויים להיות מאגרים פתוחים – "גדולים" או
"קטנים" – ולכן נגישים למפתחי הלמידה .כמו כן ,נראה כי אופי עבודה שונה יש למפתחי למידה מהתעשייה
בהשוואה למפתחי למידה מעולם החינוך והאקדמיה .לכן ,מטרת מחקר זה הינה לבחון באילו מאגרים
פתוחים של משאבי למידה עושים מפתחי למידה בתעשייה שימוש והאם אופי השימוש שלהם שונה מהמוכר
בספרות.

המחקר
המחקר הנוכחי עוסק בעולם פיתוח ההדרכה בתעשייה תוך התמקדות בשני בעלי תפקידים
מרכזיים :מפתחי הלמידה )מפתחי התכנים לצרכי הדרכות פרונטאליות ומתוקשבות( ומנהלי
ההדרכה ,במטרה לבחון את סוגי המאגרים בהם בעלי תפקידים אלו עושים שימוש ואת אופן
השימוש שלהם .ניתן לשער כי מעטים הם המאגרים הממוסדים )"גדולים"( המשמשים לצרכי
פיתוח תכנים המיועדים לשימוש בתעשייה ,בעיקר בשל נושאי תאימות וסודיות מסחרית .הטענה
היא כי לכל ארגון מאפיינים ייחודיים לו ,ובשל כך צרכי ההדרכה וההכשרה הינם ייחודיים .יתר על
כן ,מפתחי למידה המשתמשים במאגרים חיצוניים נדרשים לבצע התאמות על הפריטים המגיעים
ממאגרים אלו .על כן ,השערות המחקר הן:
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• מפתחי למידה ומנהלי הדרכה עושים שימוש במאגרים של משאבי למידה פתוחים "קטנים",
כלומר ,מאגרים שאינם מוסדיים ומכילים פריטי למידה מובנים.
• מאחר ומאגרים "קטנים" לא מכילים פריטי למידה מובנים ,הם בהכרח מבצעים שימוש
באחוזים גדולים יותר בשני ה-R-ים הבאים Revise :ו – Remix-שעל פי הספרות מהווים פחות
מ 10%-מאופני השימוש.
בהתאם לכך ,שאלות המחקר הן:
• באילו מאגרי  OERמפתחי למידה בתעשייה עושים שימוש? האם הם עושים שימוש במאגרי
" OERקטנים"?
• במידה ומפתחי למידה בתעשייה עושים שימוש במאגרי " OERקטנים" ,באיזה אופן הם
משתמשים בהם בהתייחס למודל  4ה-R-ים של ?Wiley
• האם קיימים הבדלים באופן השימוש בין מפתחי הלמידה ומנהלי ההדרכה?
אוכלוסיית המחקר כללה  50אנשי הדרכה מ 29-ארגונים שונים בתעשייה מרחבי הארץ ,מהם 16
גברים ו 34-נשים .נחקרים אלו סווגו ל"מפתחי למידה" ) (62%ול"מנהלי הדרכה" ) .(38%הנחקרים
התבקשו למלא שאלון אנונימי ,שנכתב ונערך באמצעות  Google Docsוהורכב משלושה חלקים:
רקע ,אופי שימוש במאגרים פנימיים )במידה ויש( ,ואופי שימוש במאגרים חיצוניים )במידה ויש(.
חשוב לציין כי השאלון הופץ למספר רב של אנשי הדרכה 50 .המשיבים על השאלון לא בהכרח
מייצגים את כלל האוכלוסיה ועל כן ,לא ניתן יהיה להגיע להכללות.
בנוגע למאגרים החיצוניים ,תחילה התבקשו הנחקרים לנקוב בשמות מאגרים "גדולים" בהם הם
עושים שימוש ,ולתאר את אופי השימוש בהם .בחלק השני הוצעו לנחקרים מאגרים "קטנים"
פופולאריים ממגוון דיסציפלינות והם התבקשו לענות האם הם עושים בהם שימוש ובאיזה אופן.
ממצאים
אופי פריטי הלמידה המפותחים בתעשייה

ניכר כי פרטי הלמידה המפותחים עוסקים בעולמות התוכן של מתן שירות ,מכירות ,תכנים טכניים
ורגולציה )איור .(1

איור  .1פילוח הנושאים של פריטי הלמידה

בנוסף ,הוצגו לנחקרים סוגים של פריטי למידה מקובלים בתעשייה כגון ,מצגות ,סרטוני סמן ועוד
והם התבקשו לציין את התדירות בה הם מפתחים פריטים אלו ,תוך שימוש ב"סולם ליקרט" )איור
.(2
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איור  .2סוגי פריטי הלמידה המפותחים ותדירותם
שימוש במאגרים פנימיים

בבחינת השאלות האם בסביבת העבודה קיימים מאגרים פנימיים של פריטי למידה ,ומהו אופי
השימוש בהם נמצא כי ב 92%-מהארגונים קיים מאגר פנימי ,כשרוב מובהק ) (87%עושים בו שימוש
בעיקר בחיפושם אחר פרטי למידה מסוג מצגות ,מערכי שיעור ולומדות )איור .(3

איור  .3סוגי פריטי הלמידה שנעשה בהם שימוש מתוך המאגרים הפנימיים
ותדירות החיפוש שלהם

כמו כן ,נבדק אופן השימוש של הנחקרים בפריטי למידה אלו לאחר שהוצגו בפניהם שלושה אופני
שימוש אפשריים מתוך מודל ארבעת ה-R-ים של  .Wileyטבלה  1מציגה את הביטוי של כל הגדרה
במודל באפשרויות שניתנו בשאלון .אופן השימוש הרביעי – Redistribute ,הפצה של חומר הלמידה
הפתוח ,לא נחקר במחקר זה.
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טבלה  .1טבלת קישור בין המודל של  Wileyלהצגת התשובות בשאלון

הנחקרים נתבקשו לציין את תדירות השימוש שלהם בכל אחד מהאופנים .אופני השימוש ותדירותם
נבדקו גם הם ב"סולם ליקרט" .נמצא כי אכן הנחקרים עושים שימוש לא מועט בפרטי הלמידה
הקיימים במאגרים תוך ביצוע שינויים בהם ולא כפי שהם מוצגים במאגר )איור .(4

איור  .4אופן שימוש בפרטי למידה במאגרים פנימיים
שימוש במאגרים חיצוניים – "גדולים" ו"קטנים"

נבחנו גם סוגי המאגרים החיצוניים )"גדולים""/קטנים"( בהם נעשה שימוש 49% .מהנחקרים
השיבו כי בעת פיתוח הדרכה הם אכן עושים שימוש במאגרים של פריטי למידה הקיימים ברשת.
יחד עם זאת ,למרות ההכוונה הברורה למאגרים "גדולים" ,המכילים פריטים המיועדים באופן
מובהק ללמידה כגון ,מצגות ,מערכי שיעור וכו' ולא למאגרים לא ייעודיים ,הרוב המכריע של
הנחקרים ציין מאגרים "קטנים" בלבד ,כגון YouTube ,וויקיפדיה.
בפני הנחקרים הוצגו מאגרים "קטנים" פופולאריים ) Google ,YouTubeתמונות ,ויקיפדיה ,פליקר
ו ,(TED-והם התבקשו לציין את האופן בו הם משתמשים בפריטים שבמאגרים אלו ,במידה והם
משתמשים בהם )טבלה  .(2המאגרים  Googleתמונות YouTube ,נמצאו פופולאריים יותר מפליקר
ומ) TED-השימוש בפליקר הינו כה זניח ,על כן לא בוצע לגביו ניתוח סטטיסטי( .באשר לאופן
השימוש בפריטים הנמצאים במאגרים אלו ניתן לראות כי ,במאגר התמונות של Revise ,Google
ו Remix-מהווים  89%מכלל אופני השימוש ובמאגר סרטוני הוידאו של  YouTubeהם עומדים על
 .49%באשר לויקיפדיה ,גם פה נמצאו אחוזים גבוהים של  Reviseו 85%) Remix-מהשימושים(,
כאשר אופן השימוש של  Remixהיה בולט במיוחד והווה כ 53%-מכלל השימושים.
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טבלה  .2אופן השימוש במאגרים קטנים

הבדלים בין מפתחי הדרכה ומנהלי הדרכה באופני השימוש

לא נמצאו הבדלים בין מפתחי הדרכה ומנהלי הדרכה באופני השימוש למעט בשני מקרים :הראשון,
נמצא הבדל מובהק באופני השימוש בפרטי המאגר הפנימי ולתדירות שלהם ]t(42) = –2.375,
 ,[p < 0.05כך שמנהלי ההדרכה מבצעים יותר שינויים בפריט ומתאימים אותם לצרכיהם .ממוצע
תדירות השינוי של מפתחי הלמידה נמוך יותר בהיבט זה ) (M = 3.33, SD = 1.41מממוצע מנהלי
ההדרכה ) ;(M = 4.2, SD = 0.9בנוסף ,נמצא הבדל מובהק באופן השימוש במאגר התמונות של
 .[t(47) = –1.171, p < 0.05] Googleמפתחי הדרכה משתמשים לרוב בפריטים כמו שהם )M = 2.73,
 ,(SD = 1.09בעוד שמנהלי ההדרכה עורכים בהם שינויים ).(M = 3.06, SD = 0.69
דיון ומסקנות
אופי פריטי הלמידה המפותחים בתעשייה – כפי שניתן להתרשם מהממצאים ,הנושאים המרכזיים
סביבם מבוצע פיתוח למידה ,הם נושאי המכירות ,השירות והעולם הטכני .תוצאות אלו לא
מפתיעות ,שכן מרבית הארגונים במשק עוסקים בעולמות תוכן אלו ,ומכשירים ומנהלים מערכים
ייעודיים למטרות אלו .בדומה למחקרים שנעשו באוכלוסיית ההשכלה הגבוהה )& Cohen, Kalimi,
 (Nachmias, 2013מצגות ומערכי שיעור )פריטי למידה קלאסיים( נמצאו כפופולאריים ביותר
לפיתוח .נמצא פער משמעותי ביניהם לבין פריטי למידה הנחשבים מתקדמים יותר כגון לומדות,
תסריטים ללומדות וסרטוני סמן .ממצא זה מצביע על ההעדפות של מפתחי הלמידה ,ובמשתמע
מכך גם על העדפות הארגונים עצמם ,להשתמש באמצעי למידה סטנדרטיים יותר על פני אמצעי
למידה אחרים.
שימוש במאגרים פנימיים – כמעט בכל ארגון ממנו הגיעו הנחקרים קיים מאגר פנימי ורוב מובהק
של נחקרים עושה בו שימוש .ממצא זה עשוי להצביע על החשיבות הרבה שארגונים בתעשייה
מייחסים לתהליכים של למידה בארגון כמו גם לפיתוחם של תהליכים אלו בארגון ,שכן מטבע
הדברים ,בעלות על מאגר של פריטי למידה כרוכה בהשקעה במשאבים רבים כגון ,תשתיות ,תוכנות
ומשאבי ניהול וזמן .מפתחי למידה ומנהלי הדרכה משתמשים בחומרי הלמידה באופנים שונים
בתדירות די דומה ,יחד עם זאת ניתן לראות העדפה של אופני השימוש  Reviseו Remix-על פני
ה .Reuse-ממצא זה שונה משמעותית מהמצוי מהספרות ) ,(Hilton, Wiley & Lutz, 2012אם כי
חשוב לציין שהספרות עוסקת בשימוש ב OER-באופן כללי ללא התמקדות במאגרים פנימיים .יחד
עם זאת ,עדיין יש בממצא זה בכדי להצביע על אופיים של מפתחי למידה בתעשייה .ניכר כי על-אף
שמאגרים פנימיים עשויים להכיל פריטים שיכולים לשמש אותם כפי שהם ,הם בוחרים בכל זאת
לבצע בהם שינויים.
שימוש במאגרים חיצוניים "גדולים" – חוסר היכולת של הנחקרים להתייחס ל" OER-גדול" ,עשוי
להצביע על כך שאין מאגרים מסוג זה בתעשייה .דווקא ממצא זה של "חוסר" ,עשוי להעיד על אופי
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פיתוח הלמידה בתעשייה .סודות מסחריים הם סוג של ידע שעשוי להוות יתרון תחרותי בתעשייה
) ,(Liebeskind, 1996ובשל כך ,סביר להניח שארגון מסחרי ימנע ככל האפשר משיתוף מכל סוג
שהוא .יש בכך להעיד על השוני המובהק בין תפיסת העולם של עולם החינוך והאקדמיה הדוגל
בשיתופיות ובהפצת הידע ,לבין עולם הארגונים המסחריים המבכרים לעשות שימוש במאגרים
פנימיים ולא לחלוק ולשתף.
שימוש במאגרים חיצוניים "קטנים" – התוצאות מצביעות על כך שרוב המאגרים הקטנים שנבחנו
במחקר זה Google ,YouTube ,תמונות ,ויקיפדיה ו ,TED-אכן מהווים מאגרים בהם נעשה שימוש
משמעותי בעת פיתוח למידה )לעומת העדר שימוש במאגרים גדולים( .ממצא זה תומך בהשערת
המחקר הראשונה ,המניחה שמפתחי למידה בתעשייה עושים שימוש ,וניתן לומר אף שימוש מהותי,
במאגרים המוגדרים כ"קטנים".
בעוד שבספרות מצביעים על אחוזים גבוהים מאוד של שימושי  Reuseואחוזים נמוכים מאוד של
שימושי  Reviseו ,(Hilton, Wiley & Lutz, 2012) Remix-במחקר זה נצפו אחוזים גבוהים יחסית של
 Reviseו Remix-בעת השימוש במאגרי התמונות וסרטוני הוידאו ובויקיפדיה .ממצא זה תומך
בהשערת המחקר השנייה ,שאופני שימוש של  Reviseו Remix-תופסים חלק גדול יותר מהמוכר
בספרות .ייתכן ויש בממצאים אלו להצביע על ההבדלים הקיימים בין אנשי חינוך ובין מפתחי
למידה בתעשייה באשר לגישות ולדרכי הפיתוח של חומרי הלמידה .אך יחד עם זאת ,יתכן שהבדלים
אלו נובעים מהעובדה שקיים מחסור במאגרים "גדולים" פתוחים ,העשויים לשרת מפתחים
בתעשייה .כתוצאה מכך ,אלו נדרשים לפנות לשימוש במאגרים "קטנים" שלרוב דורשים התאמה
) .(Revise/ Remixאת אופני השימוש הגבוהים בתמונות ובסרטי וידאו ניתן להסביר בעצם העובדה,
שתמונה או סרטון וידאו לא יכולים לשמש כפריט למידה עצמאי ,אלא רק כחלק מפריט למידה ,כגון
מצגת או לומדה .לרוב הם משמשים כחומר גלם המצריך עריכה והתאמה לפריט למידה .לדוגמא,
תמונה המשולבת במסגרת פריטי למידה אחרים ,לרוב דורשת התאמה ,כגון התאמת גודל וצבע.
התאמות אלו יכולות להיעשות בקלות יחסית באמצעות כלי עריכה זמינים וחינמיים .כך שאין זה
מפתיע שנעשו שינויים באותם פריטים ו/או שילובם בפרטי למידה ,כדי להתאימם לצורכי ההדרכה.
יחד עם זאת ,ניתן לראות שאופני השימוש של  Reviseו Remix-בסרטוני וידאו קטנים משמעותית
בהשוואה לתמונות .את הפער הזה ניתן להסביר בכך שעריכה של סרטוני וידיאו מורכבת
משמעותית ביחס לעריכת תמונות .את אופי השימוש בויקיפדיה ,כפי שנחשף בממצאים ,ניתן
להסביר באופן דומה .סביר להניח שערך בויקיפדיה לא יספק את הצורך של מפתח הלמידה ,בבואו
ליצור פריט למידה .בויקיפדיה ניתן למצוא בעיקר מידע על ערכים ספציפיים ,בעוד שפריט למידה,
עשוי להיות קרוב לוודאי מורכב מפיסות מידע על מספר ערכים ,כך שהמידע הנלקח מערך על
ויקיפדיה צריך לעבור עריכה והתאמה ולהיות משולב עם פריטים נוספים.
לסיכום ,על אף שהספרות מצביעה על שימוש במאגרים "קטנים" שאינם מאגרים ממוסדים של
עצמי למידה לצרכי למידה )"קטנים"( ,אין בה ממש תיאור של אופי השימוש במאגרים )Hylén,
 .(Weller, 2010 ,Rolfe et al, 2012 ,Keegan & Bell, 2011 ,2006ממצאי מחקר זה מתארים את אופי
השימוש במאגרים אלו בתעשייה ומצביעים על כך שמפתחי למידה אכן מתייחסים למאגרים
ה"קטנים" כמאגרים משמעותיים לעבודתם ,ובכך מרחיבים את ההגדרה המסורתית של OER
ומגמישים את גבולותיה .לאור עובדה זו יש להמשיך ולחקור את תופעת המאגרים ה"קטנים"
בעולם ההדרכה והתעשייה ואולי אף בהשכלה הגבוהה תוך הבנת הסיבות לשימוש בהם.
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Abstract
Teachers are often required to engage in professional development (PD), due
to ambitious educational reforms hoping to make profound pedagogical
changes. Yet, most teachers implement superficial changes, while preserving
traditional pedagogy. Two factors that might hinder teachers’ PD are teacher
isolation and traditional PD programs. In this pilot research, an in-school
teacher PD program was designed, implemented and researched, aiming to
enhance teacher collaboration supported by technological tools. Throughout
the program, a team of high-school civil studies teachers actively participated
in transforming the team into a technology-enhanced learning community
based on objectives articulated by the community members. Qualitative
analysis was performed based on data from questionnaires, observations and
semi-structured interviews. Findings show a development in teacher
collaboration throughout the program, up to five months after its completion.
The teachers adapted a culture of frequent knowledge sharing through open
virtual channels, which triggered knowledge building in face to face
encounters. This research proposes an alternative teacher PD model where
teachers engage in collaborative learning within a technology-enhanced
learning community, centered on teachers' day-to-day needs.
Keywords: teacher professional development, collaborative learning,
technology-enhanced teacher learning community.

תקציר
 אך לרוב זו אינה מתבטאת,מורים נדרשים להתפתחות מקצועית מתמשכת
 שני גורמים המגבילים את ההתפתחות המקצועית.בשינויים פדגוגיים עמוקים
של המורים הינם בדידות המורה והאופי של השתלמויות המורים המסורתיות
 המחקר הנוכחי הוא צעד ראשון.המנותקות מהעבודה השוטפת של המורים
לגיבוש מודל התערבות בית ספרי אלטרנטיבי להובלת שינויים עמוקים לעבר
 במחקר חלוץ זה.קונסטרוקטיביסטית מוגברת טכנולוגיה-פדגוגיה סוציו
 שמטרתה לחולל שינוי, הופעלה ונחקרה השתלמות מורים בית ספרית,עוצבה
 בתמיכה של,תרבותי להגברת השיתופיות בין מורים בצוות מקצועי אורגני
 צוות מורים לאזרחות בבית ספר תיכון, במסגרת ההשתלמות.כלים טכנולוגיים
 סביב,השתתף באופן פעיל בתהליך בנייתו כקהילת למידה מוגברת טכנולוגיה
 התקווה היא.מטרות שנוסחו על ידי חברי הקהילה ונגזרו מצרכיהם השוטפים
קונסטרוקטיביסיטית מוגברת-שבטווח הארוך מורים יאמצו פדגוגיה סוציו
 בהתבסס על התנסותם האישית בתור משתתפים בקהילת,טכנולוגיה בהוראתם
 בחן, תצפיות וראיונות, המחקר האיכותני ששילב שאלונים. ובעזרתה,הלמידה
 ועד חמישה,כיצד התפתחה השיתופיות בין המורים במהלך ההשתלמות
 נמצא שהשיתופיות בצוות התרחבה ונוצרה תרבות של.חודשים לאחר סיומה
, שיתוף מידע זה שימש כמייצר שיח.שיתוף מידע תדיר בערוץ וירטואלי פתוח
 יש.שהמשיך במפגשים פנים אל פנים והתפתח לכדי בניה שיתופית של ידע
 ולבדוק האם עבודה מתמשכת,לבחון מודל זה בהשתלמויות ארוכות יותר
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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קהילת למידה מוגברת טכנולוגיה למורים

במסגרת של קהילת למידה מוגברת טכנולוגיה עשויה להוביל לשינוי פדגוגי
ארוך טווח.
מילות מפתח :התפתחות מקצועית של מורים ,למידה שיתופית ,קהילת למידה
מוגברת טכנולוגיה למורים.

מבוא
המורים לא פעם נדרשים להתפתחות מקצועית ,בין השאר לנוכח רפורמות שאפתניות שנועדות
לחולל שינויים פדגוגיים עמוקים .עם זאת ,פעמים רבות השינויים המושגים הם שטחיים בלבד,
משמרים את הפדגוגיה המסורתית ,ואינם מחוללים שינויים מהותיים בהוראה ובלמידה
) .(Horn, 2012גם תכנית התקשוב הלאומית" ,התאמת מערכת החינוך למאה ה ,"21-שמטרתה
להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי ספר בישראל תוך הטמעה של טכנולוגיות המידע ,לא
השיגה עד כה את מבוקשה .רוב המורים משתמשים בטכנולוגיה לתמיכה בהוראה מסורתית קיימת,
ולא מיישמים שינוי עמוק לעבר הוראה-למידה דיגיטלית חדשנית )מגן-נגר ,רותם ,ענבל-שמיר ,ודיין,
 .(2014ישנם גורמים שונים המגבילים את ההתפתחות המקצועית של המורים ,אך נמקד את דיוננו
בשני גורמים :בדידות המורה ואופי השתלמויות המורים המסורתיות.
מקצוע ההוראה מאופיין בבדידות העוסקים בו ,הן בישראל )סלומון (2000 ,והן במדינות אחרות
כדוגמת ארה"ב ) .(Horn, 2012יש המצביעים על כך שהבדידות מונצחת על ידי מבנה בית הספר
המגביל את האפשרויות לאינטראקציות ,ובו כל מורה נמצא עם תלמידיו בגפו בשיעורים .יש
הגורסים ,שהגישה הארגונית מאחורי מערכת השעות הבית ספרית היא האחראית לכך
) ,(Sindberg & Lipscomb, 2005מאחר והיא מאפשרת זמן מועט למפגשי הצוותים המקצועיים ,אם
בכלל .עבודה אינדיבידואלית זו אינה ממנפת את מגוון הידע וההתמחות הקיים בצוות ,ואינה נותנת
מקום לשיח בנושאים פדגוגיים היכולים להפרות את המורים ולהביא להתפתחותם המקצועית.
ההשתלמויות המסורתיות ,האמונות על התפתחותם המקצועית של המורים ,לרוב אינן מצליחות
להביא לשינויים מרחיקי לכת ,ומועברות בדרך כלל בימים מרוכזים ,הנפרדים ומנותקים מהעבודה
היומיומית ).(Grant, 2014
מטרתנו לגבש מודל התערבות בית ספרית אלטרנטיבי המבוסס על פדגוגיה סוציו-
קונסטרוקטיביסטית מוגברת טכנולוגיה ,שיוביל להתפתחות מקצועית משמעותית של המורים
ולשינויים פדגוגיים עמוקים .צעד ראשון להשגת מטרה זו מוצג במחקר החלוץ הנוכחי בו עוצבה,
הופעלה ונחקרה השתלמות מורים בית ספרית ,שמטרתה לחולל שינוי תרבותי ומעשי להגברת
השיתופיות בין המורים בתמיכה של כלים טכנולוגיים .במסגרת ההשתלמות ,מורי צוות אזרחות
בבית ספר תיכון השתתפו בתהליך של בניית הצוות כקהילת למידה מוגברת טכנולוגיה ,תוך
השתלבות בעשייתם השוטפת ) .(Grant, 2014שאיפתנו היא שהשתתפות מורים בקהילת הלמידה
תתפתח עם הזמן ,ובעתיד מורים יוכלו להנחות ואף לעצב קהילות דומות של מורים ותלמידים.
רקע תאורטי
על פי תאוריית הלמידה הממוצבת ) (situated learningידע הינו תוצר של פעילות ,סיטואציה )הקשר
חברתי-פיזי( ותרבות ) .(Brown, Collins & Duguid, 1989לפי גישה זאת ,בניגוד לתפיסה של
הלמידה כתהליך אישי של רכישה של "חומר" ) ,(Reimann, 2008ניתן להסתכל על למידה
כהשתתפות ,כתהליך של השתייכות לקהילה מסוימת ) .(Lave & Wenger, 1991השתייכות זו
דורשת מהלומדים לסגל באופן פעיל את שפת הקהילה ונורמות הקהילה ,ובמשך הזמן להשתתף
ביצירה של ידע בעל משמעות וחשיבות לעצמם ולקהילה .תפיסה זו מייחסת חשיבות לפרקטיקה
היומיומית של התרבות בתור פעילות אותנטית כחלק מתהליך הלמידה.
קהילות למידה התפתחו מתוך תאוריית הלמידה הממוצבת ,ולהן שתי מטרות .האחת היא הרחבה
מתמשכת של הידע השיתופי תוך כדי תמיכה בצמיחה של הידע האישי ,והשניה היא למידה כיצד
ללמוד ) .(Bielaczyc & Collins, 1999מעבר לכך ,לקהילות אלו שני מאפיינים עיקריים (1 :מומחיות
מבוזרת  -הכרה ושימוש במגוון המיומנויות ותחומי המומחיות של כל חברי הקהילה ,כך שהתרומה
של כל אחת ואחד מבורכת ומקדמת את המטרה המשותפת; ו (2 -שימוש במנגנונים לשיתוף הידע
והמיומנויות האישיים והקבוצתיים בין חברי הקהילה .בקהילות למידה מוגברות טכנולוגיה
מנגנונים אלה נתמכים בכלים דיגיטליים המאפשרים שיתוף במידע ,ובניית ידע שיתופית .שיתוף
מידע מתייחס להעברה של עובדות ,מושגים ,רעיונות או תהליכים ,והינו הישג ,בפרט בסביבות
תחרותיות ) .(Van Aalst, 2009ידע הינו רשת של חיבורים בין פיסות של מידע )סלומון ,(2000 ,ועל
מנת לבנות אותו ,הלומד צריך להיות פעיל בבניית קישורים בין פיסות מידע שונות ובין ידע קודם.
בעוד הקונסטרוקטיביזם רואה את תהליך הלמידה כאישי ,הקונסטרוקטיביזם החברתי רואה את
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הבניית הידע כתוצר של אינטראקציה חברתית ,הכוללת שיתוף ,השוואה והתדיינות בין הלומדים
) .(Brown, Collins, & Duguid, 1989; Rogoff, 1990לעיצוב קהילות למידה אפקטיביות מספר
עקרונות ,וביניהם ניסוח מטרות משותפות ) .(Bielaczyc & Collins, 1999על פי עקרון זה על
הקהילה לבנות יחד ולנסח את המטרות שלה תוך משא ומתן ,ורגישות לצרכים ,לעניין וליכולות של
כל חבר בה.
שיטות מחקר
שאלת המחקר

על מנת לבדוק האם הושגה מטרת ההשתלמות ,נוסחה שאלת המחקר הבאה:
מהם מאפייני השיתופיות בקרב חברי קהילת המורים מבחינת רצון ומוכנות לשיתוף ,מטרות
משותפות ,שיתוף מידע ,ובניה שיתופית של ידע?
משתתפי המחקר

צוות מורים לאזרחות בבית ספר תיכון בצפון הארץ ,המונה שמונה מורים – שני מורים צעירים )עד
שש שנות הוראה( ושישה מורים וותיקים ) 42-18שנות הוראה( .שישה מתוכם ,כולל רכז המקצוע,
לקחו חלק פעיל ונכחו בכל מפגשי ההשתלמות .לצוות ידע רב בתחום הדעת ,ובזמן ההשתלמות היה
בעיצומו של תהליך כניסה להוראה מבוססת פרוייקטים ,כצוות חלוץ בבית הספר.
תיאור ההשתלמות

הכותבת הראשונה לימדה בבית הספר בשנה שקדמה להשתלמות .שיחות גישוש מקדימות עם
מורים בבית הספר העלו את הצורך לברר באופן ישיר את קשיי המורים וצרכיהם כדי לזכות
בשיתוף פעולה מצדם .בהמשך הוצג רעיון קהילות הלמידה למורים להנהלת בית הספר ,שתמכה בו
והמליצה על שני רכזי מקצוע ,שעשויים להיות מעוניינים בהשתלמות .לאחר פגישות חשיפה
ראשוניות עם הרכזים נבחר רכז האזרחות שהיה נלהב יותר מהרעיון ,ונראה שהוא יכול להוביל
מהלך של שינוי משמעותי בצוות .כמו כן המורים בצוות האזרחות עבדו טוב יחד ,ועם זאת היו
מעוניינים להגביר ולייעל את שיתוף הפעולה ביניהם.
ההשתלמות היתה בנויה מארבעה מפגשי פנים אל פנים של כשעתיים ,שנערכו במהלך אפריל-יוני
 ,2014והתרחשה בין חברי צוות מקצועי מסויים בתוך המסגרת הבית ספרית ,המהווה הקשר פיזי-
חברתי-תרבותי אותנטי .זהו הקשר טבעי שהיה קיים לפני ההשתלמות וממשיך להתקיים גם
אחריה ,ולא נוצר באופן מלאכותי רק לצורך ההשתלמות .במפגש הראשון הוצגו בפני הצוות
הרציונאל ותכנית ההשתלמות ,ובמפגש השני התנהל דיון להגדרת יעדים משותפים ,הנובעים
מצרכים של 'כאן ועכשיו' ,ואשר נגזרים ממטרת ההשתלמות .הצוות הגיע להסכמה על שני יעדים
משותפים :יצירת תבנית ל'מטלת הביצוע' באתר הקהילה )'מטלת הביצוע' הינה מטלת הערכה
באזרחות המאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית(,
ויצירת מרחב לדיונים ושיתוף בנושאי אקטואליה בקבוצה סגורה בפייסבוק.
מיד עם פתיחתה של הקבוצה בפייסבוק החלה בה פעילות ערה ,שכללה שיתוף בכתבות אקטואליה
)עם קישור לנושא הלימודי הרלוונטי( ,מאמרים ,תמונות וסרטונים ,ונושאים פדגוגיים שונים.
פעילות זו התגברה לאורך ההשתלמות ,ונמשכה באופן רציף עד ליום כתיבת מאמר זה ,חמישה
חודשים לאחר סיומה .ההשתלמות העצימה פרקטיקה יומיומית של מורי האזרחות  -חיבור
אקטואליה לנושאים התיאורטיים הנלמדים בכיתה .העצמה זו התאפשרה מעצם כך שהמורים
הגדירו בעצמם את יעדי ההשתלמות ובחרו בתכנים ובפרקטיקות הרלוונטיות והמשמעותיות ביותר
עבורם .מנגנון השיתוף בקבוצת הפייסבוק גם אפשר למורים לחלוק את מומחיותם עם שאר חברי
הקהילה ,וללמוד אחד מהמומחיות של השני ,בין אם במומחיות בנושא מסוים בתחום הדעת או
בנושאים פדגוגיים .שני המפגשים האחרונים הוקדשו ברובם ליצירת תבנית למטלת הביצוע ,אך
מהלך ראשוני זה פסק לאחר סיום ההשתלמות.
כלי המחקר ודרכי הניתוח

כדי לענות על שאלת המחקר נאספו נתונים בעזרת כלי מחקר שונים ונעשה ניתוח איכותני .בתחילת
ההשתלמות הועבר שאלון עם שאלות פתוחות להערכת אופי השיתופיות בצוות .במהלך ההשתלמות
בוצעו תצפיות על המפגשים ועל הפעילות בסביבות המתוקשבות .נאספו גם סיכומי מפגשים,
שנכתבו על ידי מנחת ההשתלמות )הכותבת הראשונה( .בסוף ההשתלמות בוצעו ראיונות חצי
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מובנים עם שני מורים ורכז המקצוע .מורים אלו הביעו נכונות להתראיין במסגרת אילוצי הזמן של
המחקר .חמישה חודשים לאחר סיום ההשתלמות בוצע ראיון נוסף עם רכז המקצוע.
כמו כן ,נערך ניתוח כמותי על בסיס תשובות המשתתפים לשאלון מדידת "תחושת קהילתיות"
) ,(Rovai, Lucking & Cristol, 2001שניתן לצוות בתחילת ההשתלמות .זהו שאלון בסולם ליקרט
המודד ארבעה רכיבים :רוח קהילה ,אמון ,אינטראקציה ,ולמידה ) .(Rovai, 2001נערך ניתוח
סטטיסטי של תחושת הקהילתיות הכללית ורכיביה .מאחר ומדובר במדגם קטן ) (N=6נעשה ניתוח
באמצעות סטטיסטיקה תיאורית בלבד.
ממצאי המחקר
על מנת לאפיין את השיתופיות בין המורים ,שלקחו חלק בהשתלמות נבחנו מספר פרמטרים :רצון
ומוכנות לשיתוף ,מטרות משותפות ,שיתוף מידע ,ובניה שיתופית של ידע .בחרנו להתמקד בניתוח
השיח בקבוצת הפייסבוק מאחר והוא נמשך לאחר תום ההשתלמות וניכר שהוא היה משמעותי עבור
הצוות.
רצון ומוכנות לשיתוף

בתחילת ההשתלמות המורים הביעו רצון להרחיב את השימוש במשאבים הנוצרים על ידי אחרים
ולעבוד יותר יחד להעשרה הדדית .מלבד הרצון לשתף פעולה ,נראה שהיתה גם מוכנות גבוהה לכך
בצוות כפי שעולה מממצאי שאלון תחושת הקהילתיות )טבלה  .(1תחושת הקהילתיות הכללית
היתה גבוהה ) ,(4.44ובמיוחד בלטו הרמות של תחושות האמון ) (4.63ורוח קהילה ) ,(4.56המעידות
על פתיחות ולכידות קבוצתית.
טבלה  .1חציונים וטווחים בין רבעוניים של תחושת הקהילתיות בתחילת ההשתלמות )(N=6

חציון
טווח בין רבעוני

תחושת קהילתיות כוללת

למידה

אינטראקציה

אמון

רוח

4.44
0.1

4.0
0.75

4.14
0.3

4.63
0.25

4.56
0.3

מטרות משותפות

מטרה כללית משותפת לצוות ,שעלתה מתוך הראיונות ,היא יצירת חינוך חברתי-ערכי .בהשוואה
למטרה רחבה ומופשטת זו ,מטרת ההשתלמות והיעדים היו מאוד ממוקדים ונגזרו מצרכים של כאן
ועכשיו .המורים העידו שהגדרת המטרות המשותפות ,שנעשתה בתחילת ההשתלמות ,נתפסה על
ידם כגורם שהיווה את הבסיס לשיתוף ביניהם במהלכה.
"זה טוב שעשינו הגדרת מטרות משותפות לצורך הסדנא .זה יותר גייס את שיתוף הפעולה .זה
טוב .חסר לנו דבר כזה לאורך השנה שיכניס אותנו למוד של עבודה יותר ממוקדת" )מתוך
ראיון סיום עם נעמה.(17.6.2014 ,
שיתוף מידע

לפני ההשתלמות חברי הצוות נהגו לשתף מדי פעם במשאבים ובתובנות במפגשים של אחד על אחד,
במייל ,או בישיבות צוות .קבוצת הפייסבוק ,שנפתחה בהשתלמות ,היוותה ערוץ פתוח לכל הקהילה,
ובה השיתוף הפך יומיומי .הקבוצה היתה מאוד נגישה למורים מאחר ורובם כבר השתמשו בכלי זה
לצרכים אישיים ,והוא השתלב במהלך חייהם הטבעי.
"בעבר היינו משתפים בעיקר דרך קישור במייל ,או מדי פעם כשהיינו נפגשים היינו מדברים.
היום אוטומטית משתפים דרך הפייסבוק ,אז רואים ומגיבים" )מתוך ראיון סיום עם דביר,
.(17.6.2014
קבוצת הפייסבוק נתנה גם מענה למחסור בזמן מפגש משותף במערכת השעות הבית ספרית.

תמר נוביק ,דני בן-צבי ,שרונה ט' לוי 111ע

"אגב הוא ]הפייסבוק[ מרחיב את הקשרים בתוך הצוות ...לא נפגשים רק בישיבה אלא גם
בפייסבוק .זה עוד סוג של ישיבה" )מתוך תמלול מפגש  ,3רכז המקצוע.(8.6.2014 ,
נראה שההשתתפות בקבוצת הפייסבוק הצליחה לחולל שינוי תרבותי בצוות ,של שיתוף מידע תדיר
בערוצים פתוחים.
"ברגע שיש פורמט כזה פתוח שבו כל הזמן אנשים חולקים ומשתפים .אני חושב שזה בסופו
של דבר מייצר אקלים עבודה … אני חושב שזה מחזק אקלים שיש לו יסודות פה אך הוא

ללא ספק מחזק אקלים של שיתופיות ,כן ,זה עושה סוג של מודלינג של איך עובדים ביחד
במידה מסויימת) ".מתוך ראיון שני עם רכז המקצוע) (27.11.14 ,הדגשה על ידי החוקרים(.
בניה שיתופית של ידע

בקבוצת הפייסבוק היה שיתוף במידע ,אך לרוב לא התנהלו דיונים עמוקים ובנייה של ידע .עם זאת,
הפייסבוק עזר לייצר שיח ,שהמשיך והתרחב בערוצי התקשורת פנים אל פנים ,ואף יצר המשכיות
בשיח בין הערוצים השונים.

"הפייסבוק הוא סוג של התחלה שיש לה המשך… המדיום הזה פותח שיח מסוים שאחרי זה
ממשיך בהפסקות במפגשים בלתי פורמליים ,פה ,או במפגשים שהם מובנים… אני אתן לך
דוגמא… בתיה אמרה לי' :לא הספקתי להתייחס לקטע של עמיר בן עיון ]שפורסם בפייסבוק[
הספקת להתייחס? אוקיי מה עשית עם זה בכיתה?" )מתוך ראיון שני עם רכז המקצוע,
.(27.11.14
ניתן לומר שהפייסבוק היווה מרחב לשיתוף מידע בו נשתלו זרעים לבנייה של ידע במפגשים פנים אל
פנים .שיתוף מידע בצורת קישור לכתבת אקטואליה בקבוצת הפייסבוק ,הפך לידע כאשר נעשה
חיבור של הנושא האקטואלי לנושא הנלמד בכיתה .מאחר ועיבוד המידע והפיכתו לידע נעשה
כתוצאה מאינטראקציה חברתית ,הרי לנו בנייה שיתופית של ידע.
דיון ומסקנות
במחקר זה עוצבה השתלמות מורים בית ספרית כקהילת למידה מוגברת טכנולוגיה ,שמטרתה
לחולל שינוי תרבותי ומעשי להגברת השיתופיות בין המורים בתמיכה של כלים טכנולוגיים ,ומסתמן
שמטרה זו הושגה .בצוות נוצרה תרבות של שיתוף מידע תדיר בערוץ וירטואלי פתוח ,והמשך עיבודו
של המידע לכדי ידע בשיח פנים אל פנים .ניתן להצביע על שילוב של שלושה גורמים עיקריים,
שאפשרו את השינוי המיוחל :רצון בסיסי ומוכנות לשתף ,הגדרת מטרות ויעדים משותפים ,ושימוש
בפלטפורמה טכנולוגית מתאימה.
נתוני הפתיחה של הצוות היו טובים .היו תחושות גבוהות של אמון ורוח קהילה ,והמורים והרכז
במיוחד הביעו רצון להרחיב את שיתוף הפעולה ביניהם .על בסיס כך הוגדרו יעדים משותפים
וממוקדים שנבעו מצורך חזק ופרקטיקה יומיומית של תחום הדעת  -שילוב של אקטואליה בהוראה.
כדי לענות על צורך זה הוצעה פלטפורמה מתאימה ,נגישה ומוכרת .קבוצת הפייסבוק שברה את
מגבלות הזמן והמקום המנציחים את בדידות המורה ,ויצרה מרחב חדש לשיתוף  -בכל עת ומכל
מקום .על אף שההשתלמות היתה קצרה מאוד ,ניכרה השפעתה גם בטווח של כחצי שנה לאחר
סיומה.
ישנן מספר מגבלות למחקר המתואר .לצוות הנבחר היה מלכתחילה בסיס טוב ורצון לשיתוף פעולה
ומטרות ההשתלמות הלמו את מטרות רכז המקצוע ולכן הוא היה משתתף מוביל בהשתלמות .לא
ניתן לצפות למרכיבים אלה בכל צוות מורים בבית ספר ,ולכן דרוש מאמץ עיצובי ומחקרי כיצד
להביא להצלחה גם כאשר אינם מתקיימים .כמו כן ,יכולת ההכללה של הממצאים קטנה בשל גודל
המדגם הקטן.
אנו תקווה שתרבות השיתופיות שאומצה והפלטפורמה הטכנולוגית שתמכה בה יהוו מרחב שבו
הצוות יוכל להמשיך ללמוד ולהתפתח בו – בין אם בנושא של שילוב אקטואליה בהוראה ובין אם
בנושאים נוספים ,כגון שילוב טכנולוגיה בהוראה .יתר על כן אנו רוצים לקוות שבטווח הארוך יותר,
בניית הידע השיתופית תתפתח בקהילת הלמידה ותשפיע גם על צורת ההוראה של המורים .לפיכך
אנו מציעים להמשיך ולבחון את מודל ההשתלמות המוצע בהשתלמויות ארוכות טווח ,על מנת
לבדוק אילו שינויים פדגוגיים עמוקים בהוראה ובלמידה בקהילות למידה מוגברות טכנולוגיה
עשויים להתחולל.
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Abstract
The purpose of this study was to develop and test Internet behavior
prevention program for young children. The study consisted of four
experimental groups (total 192 students) in third grade. Two research groups
received an intervention program of eight sessions on topics related to
Internet use. One of them included training parents and getting them involved
while the other group did not. The third group received a single time
educational session on the subject; the fourth did not receive any
intervention. All participants were evaluated before and after the program
and followed-up after three months. Following each session participants
completed written measures; in addition, 33 students performed a
computerized behavioral test and were interviewed upon completion of the
program. The findings indicated that the long educational program improved
the participants' overall knowledge about the Internet, unlike the single-time
intervention. No advantage was found to parental involvement. However,
participants’ behavior did not correspond to the way in which they answered
the questionnaire, and did not reflect the effectiveness of the program on. The
study emphasized the importance of teaching young children the proper use
of the Internet by the educational system in a profound and lasting manner
unlike common procedures.
Keywords: Preventive education, internet.

תקציר
מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתה של תכנית חינוכית ומקיפה על
 המחקר כלל ארבע קבוצות ניסוי )בס"ה.התנהגות באינטרנט של ילדים צעירים
 שתי קבוצות מחקר קיבלו תכנית התערבות.' משתתפים( תלמידי כתות ג192
 קבוצה אחת מהן.בת שמונה מפגשים בנושאים הנוגעים לשימוש באינטרנט
 הקבוצה השלישית.לוותה בהדרכת הורים ושיתופם בפעילות והשנייה בלעדיה
.פעמי בנושא והקבוצה הרביעית לא קיבלה כל התערבות- קבלה מפגש חינוכי חד
כל הנבדקים הוערכו באמצעות שאלונים לפני ואחרי תכניות ההתערבות וכן
 תלמידים ביצעו מבחן33 , בנוסף.בבדיקת מעקב לאחר כשלושה חודשים
 ממצאי המחקר.התנהגותי ממוחשב באותן שלוש נקודות זמן והשתתפו בראיון
העלו כי התכנית החינוכית הארוכה שיפרה את הידע הכולל של המשתתפים
 לא נמצא יתרון.פעמית- לגבי האינטרנט אך לא כך לגבי תכנית ההתערבות החד
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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למעורבות ההורים .התנהגות המשתתפים בפועל ,כפי שעלה מן המבחן
ההתנהגותי ,לא תאמה לאופן בו ענו לשאלון ,ולא ביטאה את יעילותה של תכנית
ההתערבות לגבי התנהגויות רלוונטיות של המשתתפים .המחקר מדגיש את
חשיבות תפקידה של מערכת החינוך בחינוך הילדים לשימוש נכון באינטרנט
באופן מעמיק ומתמשך בניגוד למקובל כיום.
מילות מפתח :אינטרנט ,חינוך מונע.

מבוא וסקירת ספרות
העשורים האחרונים מאופיינים בחדירה מסיבית של טכנולוגיה מקוונת לחיינו .השימוש באינטרנט
מקיף את כל תחומי החיים וכולל משתמשים בכל הגילאים .הילדים בדור זה ,אשר גדלו לתוך
המציאות הטכנולוגית המתקדמת מכונים "ילידים דיגיטליים" ) ,(Prensky, 2001עושים במחשב
וברשת שימוש רב ומגוון מגיל צעיר מאד .ניתן לומר כי הילדים של היום חיים בעולם חברתי שונה
מאד מזה שגדלו בו המבוגרים בסביבתם .זהו הדור הראשון שצמח אל תוך מציאות של טכנולוגיה
מקוונת ,אשר חדרה אל כל תחומי החיים וילדי דו ר זה מהווים את המשתמשים הנלהבים ביותר של
האינטרנט .מאחר וילדים מאופיינים כבעלי אוריינטציה לפתיחות ולשינויים ,הם נוטים להשתמש
באינטרנט בצורה גמישה ויצירתית יותר מהמבוגרים )& Mesch & Talmud, 2010; Subrahmanyam
 .(Smahel, 2011עם זאת ,למרות המיומנות הטכנולוגית שלהם ,לילדים הצעירים חסרה יכולת
שיפוט לגבי איכות התוכן המקוון ,טיב הקשרים הבינאישיים המקוונים והתנהלותם האישית
ברשת .דבר זה נובע בעיקר בשל חוסר חינוך והכנה ואי -יכולתם לנתח ולשפוט מידע באורח עצמאי.
הילדים הצעירים זקוקים ל"תיווך" של מבוגר המבאר להם את הסביבה המקוונת ומדריך אותם
בשימוש נאות .תיווך זה בולט בחסרונו בהקשר לטכנולוגיה המקוונת ,כאשר רוב ההורים לכשעצמם
חסרי כלים וידע בתחום .כך ,ללא יד מכוונת ,הילדים נוחים להשפעה ובודקים גבולות ועצמאות –
מה שהופך אותם לקבוצה פגיעה הנתונה לסכנה וזקוקה להגנת המבוגר .לצ ד היתרונות בשימוש
המגוון שעושים ילדים ,עומדים בפניהם גם סיכונים שונים ,הקשורים לתוכן ,לקשר ולשימוש מופרז.
אלו גורמים לחרדה בקרב הורים ומחנכים ולבלבול באשר לדרך הנכונה לחנך ילדים לצריכה נבונה
של המחשב ) Donoso, Olafsson, & Broddason, 2009; Staksrud & Livingstone, 2009; Livingstone,
.(2008; Livingstone & Haddon, 2009
כבר בגיל צעיר משתמשים רוב הילדים באינטרנט ככלי חינוכי להשגת חומר לימודי והעשרה אישית
בתחומים שונים )Hasebrink, Livingstone, Haddon, & lafsson, 2009; Kalmus, Runnel, & Siibak,
 .(2009; Livingstone & Helsper, 2007חוקרים מצאו יתרונות לשימוש במחשב ובאינטרנט
להתפתחות הקוגניטיבית של ילדים גם בציוני מדדים של התפתחות קוגניטיבית ולהצלחה בלימודים
) .(Fish et al., 2008; Jackson et al., 2005; Jackson et al., 2006; Johnson, 2010נמצא כי ילדים ונוער
משתתפים בצורה יצירתית ופעילה במרחב הציבורי ,צורכים מוסיקה ,סרטים ומשחקים ,מבטאים
את עצמם ,ומפתחים זהות אישית מובחנת ,מעורבות ח ברתית ותקשורת עם קבוצות חברתיות
אחרות )למיש ,ריבק ואלוני.(Kalmus et al., 2009 ;2009 ,
לצד ההזדמנויות קיימים ברשת סיכונים לילדים המעוררים עניין ודאגה  .בין הסכנות ניתן למנות
סכנות הקשורות למסחר ,כגון חשיפה מסיבית לפרסומות ,גניבת מידע ופרטים אישיים .סכנות
נוספות קשורות לתחום האלימות .בראשן ,חשיפה לחומר אלים וכן קרבנות ופעילות של בריונות
ברשת ) .(Bhat, 2008; Li, 2006; Mesch, 2009; Mesch & Talmud, 2010) (cyberbullyingממד
מאיים נוסף הינו החשיפה לחומר פורנוגרפי והחשש מפני שידול שיוביל ליצירת קשרים ,מפגש עם
זר ופגיעה אפשרית בילד )& Hasebrink et al., 2009; Livingstone, 2006; Luders, Brandtzeg,
.(Dunkels, 2009; Staksrud & Livingstone, 2009; Wold, Aristodemou, Dunkels, & Laouris, 2009
בנוסף למפורט לעיל ,פגיעה אפשרית נוספת המעוררת דאגה  ,הינה התמכרות ליישומי אינטרנט
שונים .בני נוער נמצאים בסיכון מוגבר לפתח התמכרות שכזו בשל הנגישות הרבה שלהם להתקנים
מקוונים ובשל השלב ההתפתחותי בו הם נמצאים )ברק(Czincz & Hechanova, 2009 ;2012 ,
סקר עדכני ) ,(Pew, 2013מצא כי  95%מבני  12-19בארה"ב משתמשים באינטרנט .באירופה75% ,
מקרב הילדים בני  6-17דיווחו על שימוש באינטרנט ) .(Livingstone & Haddon, 2009סקר שנערך
בישראל מצא ש  83.9%-מבני  83.3% ,7-11מבני  12-14ו  97.1%-מבני  15-17גולשים באינטרנט.
הגולשים מקרב בני -הנוער הינם הקבוצה בעלת אחוז הגלישה הגבוה ביותר מכלל האוכלוסייה
בישראל )ועדת המדרג למדידת שיעורי הגלישה באינטרנט .(2012 ,למיש ואחרים ) ,(2009אשר חקרו
בישראל  532ילדים והוריהם ,מפלחים שונים באוכלוסיה ,מדווחים על שימוש של כשעתיים ביום
בממוצע של ילדים באינטרנט.
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בגלל המורכבות העצומה של האינטרנט מבחינה טכנית וחברתית ,יש לילדים קושי להמשיג את
משמעותה ) .(Greenfield & Yan, 2006הצעירים בהם נוטים לדמות את האינטרנט כ"מקום"
למשחק ולשימוש והבוגרים יותר משתמשים במטפורות מו רכבות יותר כמו "קישור" ו"מערכת",
המסבירות את והארגון במונחים של רשת ותקשורת ) .(Livingstone, 2006תומס ),(Thomas, 2006
מסבירה כי הקושי בהבנה נובע מחוסר יכולתם של הילדים להפריד בצורה חדה וברורה בין העולם
הוירטואלי )המדומיין( והממשי ,כאשר הפעילות הוירטואלית שלהם משפיעה על העולם הפיזי ,וזה
משפיע על הפעילות המקוונת.
על מנת שיוכלו לעשות שימוש חיובי ,מועיל וזהיר ,צריכים הילדים להבין מהי מהות האינטרנט.
ההבנה הטכנית של האינטרנט תסייע להם להבין מהו היציר הזה וכיצד לפעול בו בצורה מיטבית,
וההבנה החברתית של האינטרנט תסייע להם להבין מיהם האנשים השותפים יחד איתם במערכת
וירטואלית גלובלית זו .מידע זה ישרת אותם בהחלטות לגבי יצירת קשר ,חשיפת פרטים וכדומה.
הבנה זו מצריכה מן הילדים בשלות קוגניטיבית ורגשית ).(Yan, 2005
מטרת המחקר
הורים ,מורים ואנשי מקצוע מנסים למצוא דרכים למנוע או להקטין את החשיפה לסיכונים שמציב
האינטרנט בפני הילדים במספר דרכים מקבילות .האסטרטגיות בהם משתמשים כוללות שימוש
בתכנות סינון ,חסימה או בקרה; ניטור ובדיקה של פעילות הילדים בשימוש במחשב )ולעיתים מעקב
צמוד אחר הילדים בהקשר זה(; חקיקה המיועדת למנוע מחומרים בלתי -ראויים להימצא ברשת
באמצעות פיקוח ואכיפה; מאמץ להכללת תכנים אטרקטיביים מותאמים לילדים ברשת; חינוך
במסגרת בתי -הספר ומעורבות הורים בתהליך השימוש באינטרנט )ברקMitchell, Finkelhor ;2006 ,
.(& Wolak, 2005
לצד חקר ופיתוח הטכנולוגיות התפתח בשנים האחרונות מחקר מקיף על או דות השימוש של ילדים
באינטרנט ונבנו תכניות חינוכיות שונות על מנת להתמודד עם סיכונים .רוב המחקר והתכניות שנבנו
כוונו ויועדו לילדים בוגרים ) (12-14ולבני -נוער .מכיוון ובמציאות העכשווית גיל תחילת השימוש
העצמאי במחשב ובאינטרנט קטן בהרבה ,המחקר הנוכחי שם לו למטרה לפתח ולבדוק את השפעתה
של תכנית מניעה חינוכית מקיפה על הידע וההתנהגות של ילדים בכתה ג' בשימוש באינטרנט.
במסגרת המחקר נבדקו גם שאלות הנוגעות לשיתוף הורים בהתערבות חינוכית כזו ,ומהי משמעותה
של תכנית התערבות קצרה )מפגש יחיד( על התלמידים לעומת ת כנית ארוכה יותר.
שיטת המחקר
המחקר התבסס על מערך מעין -ניסויי ) (quasi-experimentalבשדה ,אשר כלל ארבע קבוצות ניסוי
)דומות במאפייניהם הכללים( ,בכל אחת מהן שתי קבוצות של ילדים בגיל  .10-8המשתתפים היו
תלמידי שמונה כתות ג' משלושה בתי ספר יסודיים בצפון הארץ.
קבוצת מחקר אחת קיבלה תכנית התערבות ארוכה ,אשר כללה שמונה מפגשים בנושאים הנוגעים
לשימוש באינטרנט .תכנית חדשה זו פותחה במסגרת המחקר הנוכחי וכללה את הנושאים הבאים:
הבנת האינטרנט ,יתרונות האינטרנט; סכנות האינטרנט וההתמודדות איתן; התנהגות נכונה
באינטרנט; שימוש בחומרים חינמיים ,בתשלום וזכויות יוצרים; שימוש נכון בחומרים שנלקחו
מהאינטרנט ואיזון בשימוש .התכנית הועברה במשך כחודשיים ע"י יועצת בית -הספר בהדרכה וליווי
אישיים .התכנית הועברה בשני אופנים :עם וללא מעורבות הורים .מעורבות ההורים הושגה על ידי
מפגש עם ההורים בתחילת התהליך ,מסירת דפי הדרכה לאחר כל מפגש וקבלת משוב על פעילות
משותפת של הורים וילדים )לאחר כל מפגש( .קבוצת המחקר השנייה עברה גם היא תכנית זו אך
ללא מעורבות ההורים .קבוצת המחקר השלישית קבלה מפגש חד -פעמי בנושא האינטרנט )שיעור
אחד ,שבו נעשה שימוש ב"מצגת יום האינטרנט הבטוח" שפותחה במשרד החינוך( ,וקבוצת המחקר
הרביעית לא קיבלה כל התערבות ושימשה קבוצת ביקורת כללית.
כל הנבדקים הוערכו לפני ואחרי תכניות ההתערבות )ובאותו פרק זמן לגבי קבוצת הביקורת( וכן
בבדיקת מעקב שהתקיימה כשלושה חודשים לאחר מכן .משתתפי המחקר השלימו שאלון בכתב
בנוגע לידע לגבי האינטרנט והשימוש בה .השאלון כלל  10שאלות סגורות ,אשר הקיפו את התכנים
שנלמדו בתכנית .בנוסף 33 ,תלמידים ,שנדגמו מארבעת הקבוצות ,ביצעו מבחן התנהגותי ממוחשב
באותן שלוש נקודות זמן .לצורך כך ,נבנה מבחן ממוחשב שכלל סביבת אינטרנט מדומה ובה
סיטואציות בהן נדרש מהמשתתפים שימוש בידע ומיומנויות אותם היו אמורים לרכוש במסגרת
התכנית .המבחן הוצג למשתתפים כמשימה לימודית באמצעות שימוש באינטרנט .תגובות הילדים
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לסיטואציות הוקלטו על ידי התכנה וקודדו לציון .קבוצת תלמידים זו השתתפה גם בראיון אשר
היווה כלי משלים להערכת הידע והשימוש במחשב.
ממצאי המחקר
בבדיקת ציוני המשתתפים של מידת הידע הכולל לגבי שימוש באינטרנט ,בקבוצות השונות
ובמועדים השונים ,נמצא כי בקבוצת ההתערבות הארוכה שכללה מעורבות הורים ,הציון הממוצע
עלה מ ) 49.38-ס"ת  ;6.48בסולם ציונים  (0-65לפני ההשתתפות בתכנית ,ל ) 53.96-ס"ת  (4.97מיד
לאחריה ול ) 52.20-ס"ת  (6.59לאחר שלושה חודשים .משתתפי תכנית ההתערבות שלא כללה
התערבות הורים עלו מממוצע של ) 46.36ס"ת  (6.28לפני התכנית ל ) 51.84-ס"ת  (8.44לאחר סיומה
ול ) 52.48-ס"ת  (10.32בחלוף שלושה חודשים .לתלמי דים שהשתתפו במפגש החד -פעמי היה ממוצע
ציונים של ) 50.42ס"ת  (5.41לפני העברת התכנית) 51.08 ,ס"ת  (5.05מיד לאחריה ו) 51.00ס"ת (5.70
לאחר שלושה חודשים .לקבוצת הביקורת היה ממוצע ציונים של ) 45.91ס"ת  (6.26לפני התכנית,
) 47.91ס"ת  (6.40מיד לאחר העברתה ו ) 46.91-ס"ת  (6.15בחלוף שלושה חודשים.
בדיקות המובהקות הסטטיסטית של ההבדלים הראו כי המשתתפים שעברו את תכנית ההתערבות
החדשה היו בעלי ידע רלוונטי רב יותר מכפי שהיה להם לפני העברתה מקבוצת המשתתפים המפגש
החד -פעמי וקבוצת הביקורת .בנוסף ,המשתתפים בתכנית ההתערבות החדשה שמרו על רמת הידע
גם במדידה כעבור שלושה חודשים מתום התכנית .לא נמצאה השפעה משמעותית למעורבות
ההורים בתכנית על השינוי שחל במשתתפים .כמו -כן ,נמצא כי המפגש החד  -פעמי ,לא הביא לשיפור
ברמת הידע הכולל של הילדים בנוגע לשימוש באינטרנט לעומת קבוצת הביקורת.ביחס להתנהגות
בפועל בשימוש באינטרנט של המשתתפים ,ממצאי המחקר העלו כי בכל הקבוצות ובכל התחומים
שנבדקו לא נמצאו שיפורים משמעותיים .בנוסף ,לא נמצאו קשרים בין מדדי המבחן ההתנהגותי
לפריטים המקבילים להם בשאלונים.
ממצאי המחקר העלו בבירור כי התכנית החינוכית החדשה שיפרה את הידע הכולל של המשתתפים
לגבי האינטרנט – שיפור שנשמר אף בחלוף שלושה חודשים מתום ההשתתפות בתכנית .ממצא זה
מחזק את חשיבותו של מתן חינוך לשימוש באינטרנט במסגרת ובאחריות בית -הספר ,כשילדים
נמצאים בחברת בני -גילם באמצעות אנשי -מקצוע והדרכה שוטפת במשאבים הולמים .הצלחתה של
התכנית בשיפור הידע של התלמידים מוסברת בכך שהתכנית התבססה על גיוון בדרכי ההעברה,
שילוב דמויות משמעותיות לילדים ,שימוש בתכנים מקיפים ,התבססות על תיאוריה ,ושילוב ידע
לצד תרגול התנהגותי .כמו -כן ,התכנית הועברה בשלמותה תוך הדרכת הצוות החינוכי והתאמת
החומר לתחומי העניין ולגילם הצעיר של המשתתפים .מרכיבים אלה שיפרו את יעילותה של תכנית
ההתערבות והביאו לתוצאות מיטיבות.
לא נמצאו ראיות להצלחתה של תכנית התערבות חד -פעמית )כמקובל במערכת החינוך בארץ(:
המשתתפים בקבוצה זו לא שיפרו את ידיעותיהם ועמדותיהם לעומת משתתפי תכנית ההתערבות
הארוכה ,ואף לא הראו יתרון על פני קבוצת הביקורת שלא קיבלו כל התערבות.
ממצאי המחקר הראו כי בתכנית ההתערבות בה היו מעורבים ההורים ,לא השתפרו באופן משמעותי
ציוני הידע וההתנהגות של התלמידים ,לעומת הקבוצה שעברה תכנית זהה שבה לא היתה מעורבות
הורים .ממצא זה עשוי להיות מוסבר בהיקפה של התכנית החינוכית שהועברה בכיתה ,אשר היתה
מספקת ומשמעותית דיה כדי להעלות את ציוני התלמידים ,ללא קשר למעורבות ההורים .בנוסף
לכך ,על אף המאמצים שנעשו בפיקוח על מעורבות ההורים במחקר ,לא ניתן היה לבדוק באופן מלא
את טיב ואיכות המעורבות של ההורים ,כך שייתכן והמעורבות לא היתה משמעותית דיה על מנת
לחולל את השינוי.
התנהגות המשתתפים בפועל ,כפי שעלה מן המבחן ההתנהגותי ,לא תאמה לאופן בו ענו לשאלון ,ולא
ביטאה את יעילותה של תכנית ההתע רבות לגבי התנהגויות רלוונטיות של המשתתפים .סיבה
אפשרית לכך היא שעל אף הניסיון לבנות כלי מחקרי שיבדוק התנהגות ילדים בפועל בזמן אמת,
משתתפי המחקר לא התנהגו בצורה טבעית בעת ביצוע המבחן ההתנהגותי ,אם בשל הבנה מסוימת
כי אין מדובר בסביבת אינטרנט חופשית ואם בשל ה ביטחון שחשו בעבודתם כאשר הם מלווים
במורה מוכרת המנחה אותם לפעול על פי ההנחיות.
דיון
למחקר חשיבות בהרחבת הידע בנוגע לאפשרות המניעה של התנהגויות סיכון של ילדים קטנים
בשימוש באינטרנט ,לפחות לגבי ההבנה והידע שלהם לגבי סיכונים כאלו .המחקר הדגיש את
חשיבות תפקידה של מערכת החינוך בחינוך הילדים הצעירים לשימוש נבון במחשב ,באופן יסודי
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 ללא קשר לידע המוקדם שלהם או לחינוך אותו הם מקבלים, המגיע אל כלל התלמידים,ומקיף
 המחקר גם הצביע על חוסר יעילותו של "מבצע שנתי" לעיסוק בתחום האינטרנט בהשפעה על.בבית
 המקיפה תחומים שונים ומועברת, ארוכה,ילדים והדגיש את העובדה כי נחוצה תכנית רחבה
.מנת ליצור שיפור משמעותי-  על, המותאמות לגיל התלמידים,בדרכים שונות
ממצאי המחקר עשויים להצביע על מחקרי המשך אפשריים לבדיקה של השפעת תכניות ההתערבות
אקונומית שונות( על-  וכן את השפעת גורמים נוספים )כמו מגזרים ורמות סוציו,בקבוצות גיל שונות
 מוצע לבצע מחקר המשך אשר יבדוק בהתעמקות נוספת את השפעתה של מעורבות.יעילות התכנית
מנת לבדוק את-  על,כן-  כמו.ההורים על הישגי תכנית ההתערבות כדי לתת תמונה מהימנה יותר
 מוצע לבחור במחקר שטח שיתעד וינתח את השימוש,השימוש בפועל שעושים ילדים באינטרנט
.שעושים ילדים באינטרנט בעת פעילות שוטפת וחופשית
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Abstract
Usability testing is an important phase in the development of any software
product, and of those used for learning, in particular. Usually, objective
measures, like response time and success rates, are collected, together with
global subjective measures, such as satisfaction. In this study, we adapted
measures from the metacognitive approach to generate a comprehensive set
of measures allowing more detailed analysis of users’ subjective experience
and work efficiency. We compared two user interfaces of a software tool
designed to support project management learning in an academic course. In
addition to measuring fluent work with the system and global satisfaction, the
participants performed a set of focused tasks and rated their confidence in
their success in each one. Triangulation of response time, success, and
confidence was highly informative in exposing differences between the user
interfaces, that were not exposed by global performance and satisfaction
measures. Importantly, better outcomes were found when reliable confidence
was experienced. This finding suggests that a product that eliminates
overconfidence produces better outcomes. Overall, the study offers an
applicable methodology for usability tests that takes into account
metacognitive considerations for delving into the subjective experience and
learning process of the users in more detail than done before.
Keywords: metacognition, overconfidence, e-learning, usability testing.

תקציר
פיתוח תוכנה שנועדה לליווי תהליך למידה מחייב שימוש במבחני שמישות
 במבחני שמישות נאספים מדדים, בדרך כלל.המותאמים למטרה זו
 ובנוסף נאספים מדדים, כמו זמן ביצוע מטלה ואחוזי הצלחה,אובייקטיבים
 כדי להתעמק יותר בתהליך הלמידה. כמו שביעות רצון,סובייקטיבים כלליים
 במחקר הנוכחי בדקנו את התרומה של,ובו יסות המאמצים הקוגנטיביים
 הבדיקה נעשתה.קוגניציה להערכת שימושיות התוכנה- מדדים מתחום המטה
 שנועדה לתמוך בלמידה של,על ידי השוואה בין שני ממשקים של אותה תוכנה
 הנבדקים, מעבר לניהול פרויקט באופן שוטף.ניהול פרוייקטים בקורס אקדמי
. כגון העסקת עובד והקצאת תקציב למשימה,ביצעו סט של משימות נקודתיות
 דירוג.עבור כל משימה הנבדקים התבקשו לדרג ביטחון בתשובה שסיפקו
הביטחון ביחד עם זמן ביצוע מטלה ונכונות התשובה אפשרו יצירת סט מדדים
 מדדי הביצוע ושביעות הרצון הכלליים לא הצביעו על.מורחב להערכת הלמידה
. בעוד המדדים המפורטים הצביעו על הבדלים רבים,הבדל בין שני הממשקים
,הממצא החשוב הוא שנמצא כי קיים קשר בין מידת ביטחון היתר לבין הביצוע
 המחקר.כך שבממשק שהישלה את המשתמשים פחות הביצוע היה טוב יותר
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת

120ע

שילוב מטה -קוגניציה במבחני שמישות

מציע שילוב של מדדים מטה -קוגניטיביים במבחני שמישות לבחינה והערכה
יותר מעמיקה של השימוש בתוכנות מחשב המלוות למידה.
מילות מפתח :מטה -קוגניציה ,ביטחון יתר ,למידה באמצעות מחשב ,מבחני
שמישות ,טכנולוגיות למידה.

מבוא
במהלך פיתוח תוכנות המלוות תהליך למידה ,יש לבצע בדיקות שמישות המותאמות למטרה זו .על
פי ההגדרה הכי נפוצה שלה ,שמישות היא המידה שבה מוצר מאפשר לקבוצת משתמשים נתונה
להשיג מטרות קבועות מראש בצורה יעילה ומשביעת רצון )ISO 9241-11, Guidance on Usability,
 (1998מדדי שמישות מתחלקים למדדים אובייקטיבים ומדדים סובייקטיביים .מדדים
אובייקטיבים כוללים למשל מידת ההצלחה ומש ך ביצוע המשימה .לעומת זאת ,מדדים
סובייקטיביים מבטאים את חויית המשתמש ,כמו דירוג קלות השימוש במוצר ועמדות כלפי המוצר
) (2006) Hornbaek .(Hornbaek, 2006הראה קורלציה נמוכה בין המדדים האובייקטיבים והמדדים
הסובייקטיביים ,מה שמעיד על חשיבות השילוב של שני סוגי המדדים כדי לקבל תמונה מלאה של
שמישות המוצר .מדד סובייקטיבי נוסף הנפוץ בספרות של מבחני שמישות הינו ה System Usability -
) .Scale (SUSזהו שאלון המספק מבט סובייקטיבי גלובלי לגבי שמישות של מוצר .התוצר של SUS
הינו ציון הנע בין  0ל  100שמאפשר השוואה של שימושיות בין מוצרים שונים .במחקר הנוכחי אנחנו
מציעים להוסיף למבחני שמישות קבוצת מדדים הנגזרת מתחום המטה -קוגניציה ומאפשרת
התעמקות מפורטת יותר בחווית המשתמש תוך כדי תהליך הלמידה בעזרת מוצר תוכנה המלווה
קורס אקדמי.
המחקר בתחום המטה -קוגניציה עוסק בניהול ההשקעה של משאבים קוגניטיביים בזמן ביצוע
משימות כגון למידה ,מענה לשאלות ידע ופתרון בעיות .התהליך המטה -קוגניטיבי מחולק לניטור
ו שליטה .הניטור כולל הערכה סובייקטיבית של איכות ביצוע המשימה ואילו השליטה היא ההחלטה
שמתקבלת בעקבות הניטור .לדוגמה ,בתחום הלמידה ,בזמן למידת טקסט התלמיד מעריך את רמת
הידע שצבר ולפי זה מקבל החלטה לגבי המשך השקעת הזמן בלימוד ).(Nelson & Narens, 1990
הניטור המטה -קוגניטיבי שבו התמקדנו במחקר הנוכחי הינו ביטחון בתשובה שהנבדק מספק
) בסקלה של  .(%100-0קיימות שתי תופעות נפוצות בהשוואה בין מידת הביטחון לרמת ההצלחה
בפועל :ביטחון יתר וביטחון חסר .תופעת ביטחון היתר מתגלה בעת שממוצע הביטחון שהנבדק
מספק גבוה מאחוז התשובות הנכונות בפועל במבחן .לעומת זאת ,ביטחון חסר מתגלה בעת שממוצע
הביטחון נמוך מאחוז התשובות הנכונות .התופעה הנפוצה יותר היא ביטחון יתר )& e.g., Ackerman
 .(Zalmanov, 2012מחקרים הראו כי דיוק הניטור המטה -קוגניטיבי משפיע על קבלת החלטות לגבי
ויסות תהליך הלמידה ועל איכות הביצוע במבחן בתום הלמידה )e.g., Thiede, Anderson,
 .(&Therriault, 2003בנוסף ,לתרומת המטה -קוגניציה לתחום הלמידה ניתן להבחין בספרות
בתרומה בתחום אינטראקציות אדם -מחשב Vu .ועמיתיו ) (2000הראו כי ההערכות הסובייקטיביות
של הנבדקים לגבי רמת המומחיות בשימוש בתוכנות מחשבים מנבאות בצורה אמינה יותר את
איכות השימוש בתוכנות בפועל מאשר תדירות השימוש .כמו כן ,מחקרים הראו תופעת ביטחון יתר
עקבית בעת למידת טקסטים ממסך מחשב לעומת למידה מנייר );Ackerman & Goldsmith, 2011
 .(Ackerman & Lauterman, 2012; Lauterman & Ackerman, 2014מחקרים קודמים שאספו ביטחון
בהצלחה כחלק ממדדי שמישות ,התיחסו רק להשוואה ברמת הביטחון בין תנאים שונים )Vu et.al,
 ,(2000אך לא דנו בביטחון יתר ובמדדים נוספים המקובלים בספרות המטה -קוגנטיבית ומאפשרים
התעמקות רבה יותר בתהליך הלמידה.
במחקר הנוכחי נער כה השוואה של שמישות בין שני ממשקים למשתמש עבור מוצר תוכנה אחד
שנועד לתמיכה בלימוד הנושא של ניהול פרויקטים ,הידוע במורכבותו הרבה .המשתתפים במחקר
נבחרו להיות בעלי שתי רמות ידע בתחום ניהול פרויקטים .מחקרים מראים כי בעיות שמישות
שונות מתגלות אצל קבוצות נבדקים ברמות ידע שונות ).(e.g., Sauer, Seibel & Ruttinger, 2010
המשתתפים כללו סטודנטים לפני ואחרי הקורס האקדמי "ת כנון פרוייקטים וניהולם" ,אך אף
סטודנט לא התנסה עם הממשקים של תוכנת לימוד ניהול פרוייקטים לפני המחקר.
השערות המחקר

ההשערה הראשונה הייתה שממשק שמאפשר ניטור מטה -קוגניטיבי יותר אמין יניב ביצוע יותר טוב.
במילים אחרות ,הממשק שיאפשר מדדים מטה -קוגניטיביים יותר מדוייקים יניב למידה יותר טובה.
ההשערה השניה היתה שמדדים מטה -קוגנטיביים מאפשרים לחשוף הבדלי שמישות שמדדים
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מקובלים בתחום לא מגלים .כך מפתחי התוכנה יכולים לגלות בעיות בממשק למשתמש שכדאי
לשפר ולהסיק איזה ממשק מתאים יותר לליווי למידה.
מתודולוגיה
נבדקים .במחקר השתתפו  99סטודנטים מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ) 46%נשים( .מחצית
הסטודנטים סיימו את הקורס "תכנון פרויקטים וניהולם" בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול והם
היוו את קבוצת בעלי הידע הקודם ) .(N = 49המחצית השנייה כללה סטודנטים שעוד לא לקחו את
הקורס והם היוו את קבוצת חסרי הידע הקודם.
חומרים .בנוסף לשני הממשקים של התוכנה שנועדה לתמיכה בלימוד נושא ניהול פרוייקטים היו גם
א( דף הדרכה כללית לשימוש בתוכנה ,ב( דף לרישום תשובות למשימות שניתנו לנבדקים שכלל גם
כן סקלה לסימון ביטחון בתשובה וסקלה לציון קלות ביצוע משימה .ג( סקלת SUSלהערכה כללית
של שמישות התוכנות.
הליך .ההרצה של הניסוי התבצעה באופן יחידני .כל נבדק התנסה בשימוש בשני הממשקים
למשתמש .הממשקים שונים זה מזה באופן הצגת המידע כך שבממשק הראשון כל סוגי המידע
מוצגים בצורה במקביל במסך הראשי )ראו איור  ,(1דבר המאפשר סרגל כלים פחות עמוס )ראו איור
 .(2לעומת זאת ,בממשק  2הנבדק צריך לנווט בין מסכים שונים על מנת לקבל סוגי מידע שונים
)משימות ,משאבים ,כספים( .לדוגמא ,איור  3מראה את המשימות על כל המסך ועל מנת לעבור
לסוג מידע אחר )משאבים ,כספים ,תרשימים( צריך לעבור למסך אחר ע"י ניווט דרך ס רגל הכלים
הראשי בממשק .דבר שהופך את סרגל הכלים ליותר עמוס )ראו איור  (4ומצריך להפעיל את הזיכרון
של המשתמשים בניווט.

איור  .1המסך הראשי בממשק 1

איור  .2סרגל הכלים בממשק 1
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איור  .3המסך הראשי בממשק  – 2בעת הצגת המשימות

איור  .4סרגל הכלים בממשק 2
הנבדק ביצע בכל ממשק עשר משימות אשר נקבעו מראש בהסתמך על ניתוח משימות )Task
 (analysisלשני הממשקים .המשימות חולקו לשני סטים ,כך שסט ראשון כלל משימות שלאור ניתוח
המשימות היו צפויות להיות קלות יותר לביצוע באמצעות הממשק הראשון .הסט השני כלל
משימות שצפויות להיות קלות יותר לביצוע באמצעות ממשק  .2עבור כל משימה אספנו את המדדים
הבאים:
• אחוז הצלחה – נכונות התשובה שהנבדק מספק בעקבות ביצוע המשימה.
• זמן תגובה – ביצוע המשימה )בשניות(.
• ביטחון של הנבדק בתשובה שהוא סיפק )סקלה .(0-100
• קושי נתפס – דירוג של קושי ביצוע המשימה )סקלה (1-7

מייד אחרי שהנבדק סיים לבצע את המשימות בעזרת הממשק הראשון הוא התבקש למלא את
שאלון ה  ,SUS -המסכם את החויה שלו עם הממשק זה ,ולעבור לביצוע אותן משימות בעזרת ממשק
 2ולמלא את סקלת ה  SUS -לגבי השימוש בממשק  .2סדר השימוש בממשקים אוזן מעבר לנבדקים.
המפגש עם כל נבדק נמשך כשעתיים.
תוצאות
שילוב מדדים מטה -קוגנטיביים ואובייקטיביים בניתוח מפורט אפשר איתור הבדלים בין הממשקים
לעומת שאלון ה  SUSשלא הצביע על הבדלים בין שני הממשקים:
 .SUSהציונים של ה  SUSנעו בין  .100-0ניתוח שונות נעשה על ציוני ה  SUS-שהתקבלו עבור שני
הממשקים .לא נמצאו הבדלים בין שני הממשקים וגם לא בין שתי קבוצות הנבדקים השונות ברקע
שלהם בניהול פרוייקטים .F < 1 ,ראו איור .5
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0

ממשק 1
איור  .5תוצאות ה SUS-

מדדים אובייקטיבים ומטה -קוגניטיביים:
בנוסף למדדים שנאספו ישירות ,נכונות התשובה ,זמן תגובה ,ביטחון ,קלות נתפסת ,בניתוח הזה
התווספו מדדים מחושבים המתבססים על המדדים הישירים :א( יעילות :אחוז תשובות נכונות
שנצברו לדקה ב( ביטחון יתר :הפער בין ממוצע ה ביטחון בתשובה לבין אחוז התשובות הנכונות
בפועל ג( רזולוציה :קורלציה תוך נבדקית בין הביטחון בתשובה לבין נכונות התשובה.
המדדים האובייקטיבים הצביעו על הבדלים בביצוע בין שני הממשקים עבור כל סט ,תוצאות
התומכות בחלוקה לשני סטים.
אחוז הצלחה .עבור כל נבדק חישבנו את אחוז התשובות הנכונות שלו מעבר לכל  9המשימות
) .(100-0לא היה הבדל באחוז ההצלחה בין שני הממשקים .F < 1 ,לעומת זאת ,כן נמצא הבדל
באחוז ההצלחה בין שני הסטים כך שאחוז ההצלחה בסט הראשון ) (M = 70.0; SD = 44.5היה קטן
יותר מאחוז ההצלחה בסט השני ) .F(1,196) = 6.3, p < .01 ,(M = 75.2; SD = 42.3האינטראקציה
המובהקת של הממשק עם הסט  ,F(1,196) = 51.9, p < .01הראתה כי אחוז ההצלחה בסט הראשון
היה גבוה יותר בממשק הראשון ,t(98) = 4.1, p < .01 ,מצד שני האפקט היה הפוך עבור הסט השני,
 .t(98) = 5.8, p < .01ראו איור  .6ההבדלים האלה בין הסטים מוכיחים כי חלוקת המשימות לשני
סטים תאמה את ניתוח המשימות.
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בטחון על ממשק  1עבור סט 2
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איור  .6גרף המראה את הביטחון ,אחוז ההצלחה וביטחון היתר על ציר הזמן

זמן תגובה .זמן התגובה נמדד בשניות .הנבדקים ביצעו את המשימות בזמן קצר יותר בעזרת
הממשק הראשון ) (M = 78.1; SD = 44.0לעומת ממשק F(1,196) = 4.9, ,(M = 90.9; SD = 59.3) 2
 .p = .03בנוסף ,נמצא כי האפקט של הסט היה מובהק ,כך שזמן התגובה בסט הראשון קצר יותר
מזמן התגובה בסט השני  .F(1,196) = 334.9, p < .01,האינטראקציה המובהקת F(1,196) = 23.7,
 ,p < .01הראתה כי זמן התגובה בסט הראשון היה קצר יותר על הממשק הראשוןt(98) = 3.8, ,
 ,p < .01מצ ד שני לא נמצא אפקט עבור הסט השני .t(98) < 1,ראו איור .6
יעילות .מדד היעילות חושב על ידי חלוקת אחוז ההצלחה בזמן הביצוע הממוצע למטלה .נמצא
הבדל מובהק ביעילות בין הסטים .הנבדקים היו פחות יעילים בביצוע הסט הראשון
) (M = 70.8; SD = 77.3לעומת הסט השני ).F(1,196) = 271.3 p < .01,(M = 222.6; SD = 335.8
האינטראקציה המובהקת בין הסט לממשק ,F(1,196) = 12.6, p < .01 ,מצביעה כי עבור הסט
הראשון הנבדקים היו יותר יעילים על הממשק הראשון .t(98) = 4.2, p < .01 ,לעומת זאת ,עבור
הסט השני הנבדקים היו יותר יעילים על ממשק  .2ראו איור  .6התוצאות עבור מדדי הביצוע
האובייקטיבים ,כלומר ,אחוז הצלחה ,זמן תגובה ויעילות היו טובות יותר עבור הסט המתאים לכל
ממשק ביחס לסט השני.
גם המדדים המטה -קוגניטיביים הראו הבדלים בין הממשקים לפי הסטים ,כך שהממשק שאפשר
ניטור מטה -קוגניטיבי יותר אמין הביצוע על אותו ממשק היה יותר טוב:
ביטחון בתשובה ) .(100-0%נמצא כי הביטחון על הממשק הראשון ) (M = 77.9; SD = 16.3היה
נמוך יותר מהביטחון על ממשק  .F(1,196) = 4.9, p = .03 ,(M = 81.1; SD = 17.7) 2לא נמצא הבדל
בביטחון בין שני הסטים .לעומת זאת ,האינטראקציה בין הממשק לסט נמצאה מובהקת
 F(1,196) = 64.4, p < .01כך שעבור הסט הראשון ההבדל בביטחון בשני הממשקים לא היה מובהק
 .t(98) = 1.6, p = .10מצד שני ,עבור הסט השני הביטחון על הממשק הראשון היה נמוך יותר
מהביטחון על ממשק  .t(98) = 6.1, p < .01 ,2ראו איור .6
ביטחון יתר .מדד ביטחון היתר נמדד ע"י חישוב הפער בין אחוז ההצלחה לביטחון .לא נמצאו
אפקטים עיקריים ,אך האינטראקציה בין הסט לממשק היתה מובהקת.F(1,196) = 18.1, p < .01 ,
עבור הסט הראשון ביטחון היתר על הממשק הראשון ) (M = 4.0; SD = 20.2היה נמוך יותר לעומת
ממשק  .t(98) = 3.3, p < .01 ,(M = 12.0; SD = 21.5) 2לעומת זאת ,עבור הסט השני נמצא אפקט
הפוך ,t(98) = 2.5, p < .05 ,כך שביטחון היתר על הממשק הראשון ) (M = 9.1; SD = 24.3היה גבוה
יותר מביטחון היתר על ממשק  .(M = 2.5; SD = 17.9) 2ראו איור  .6כלומר ,תחושת הביטחון היתה
מכוילת באופן מדויק יותר עבור הסט המתאים לממשק.
רזולוציה .מכיוון שחישוב הרזולוציה על ידי קורלציה תוך -נבדקית מותנה בשימוש בלפחות 6
פ ריטים בעוד שכאן יש  5-4פריטים בכל סט ,חישבנו את הרזולוציה מעבר לכל  9המשימות.
התוצאות הראו אפקט מובהק שולית של הממשק  .F(1,196) = 3.04, p = 0.08הרזולוציה של
הנבדקים נטתה להיות נמוכה יותר על הממשק הראשון ) (M = .34; SD = .63לעומת ממשק 2
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) .(M = .49; SD = .52רזולוציה גבוהה מעידה על כך שהנבדק בטוח יותר במשימות שבהן גם הצליח
בפועל יותר ,כלומר מבחין היטב בין טיב הלמידה במשימות השונות .הרזולוציה הגבוהה יותר
בממשק  2יכולה לרמוז על עיבוד עמוק יותר בממשק זה .חשוב לציין שבכל התנאים הרזולוציה
היתה שונה מאפס באופן מובהק.p < .01 ,
קושי השימוש .הנבדקים מצאו את ממשק  1יותר קשה לשימוש ) (M = 3.1; SD = 1.1לעומת ממשק
 .F(1,196) = 3.4, p = .07 ,(M = 2.9; SD = 1.2) ,2בנוסף ,הנבדקים מצאו את הסט הראשון יותר
קשה לשימוש ,F(1,196) = 45.9, p < .01 ,האינטראקציה בין סט לממשק נמצאה מובהקת
 .F(1,196) = 78.1, p < .01עבור הסט הראשון ,ממשק  1נמצא קל יותר לשימוש .לעומת זאת ,עבור
הסט השני ממשק  1נמצא יותר קשה לשימוש .גם עבור המדד הזה ,התוצאות תואמות לחלוקת לשני
סטים.
דיון
תוצאות המחקר הראו כי ה  SUS-אינו יכול לשמש כמדד יחיד לבחינת שמישות מכיוון שכן התגלו
הבדלים באחוז ההצלחה ,זמן ביצוע ,דירוג קלות הביצוע ובביטחון יתר בין שני הממשקים ,בעוד
הוא לא הראה הבדלים בין הממשקים.
המחקר מדגיש את החשיבות של בחינה מפורטת של מדדים אובייקטיבים וסובייקטיביים בעת
עריכת מבחן שמישות .הגישה המטה -קוגניטיבית מספקת מדדים המקשרים בין המדדים
האובייקטיבים לבין המדדים הסובייקטיביים על ידי בחינת מדד ה ביטחון ומדדים הנובעים משילוב
שלו עם הצלחה בפועל ועם זמן תגובה .מהמחקר עולה שניתוח מפורט ,לאור סט מדדים מגוון
המתייחס לביצוע משימות ספציפיות ,עשוי לחשוף בעיות שמישות ,שלא היו מתגלות בשימוש
בסקאלות כלליות להערכה סובייקטיבית ,כגון ה  SUS-שמקובלת מאוד בתחום מבחני השמישות.
אחד היתרונות החשובים של שיטת בחינת השמישות שמוצעת במחקר הזה היא היכולת לאסוף
מדדים אובייקטיבים וסובייקטיביים מפורטים מבלי להפריע לנבדק ומבלי להשפיע על
האינטראקציה בין הנבדק לממשק ,בעיה שהוצגה במחקרים קודמים ).Van den Haak et al., (2003
דבר המאפשר הערכה אמינה של השימוש בתוכנה.
ראוי להדגיש את הקשר שנמצא בין ההטיה בביטחון לבין אחוז ההצלחה עבור אותו סט של
משימות .החשיבות של הממצא היא שעבור נבדקים ש ביצעו פחות טוב סט מסוים של משימות
נוצרת אשליה שאחוז ההצלחה יהיה דומה לסט מטלות בו אחוז ההצלחה בפועל היה טוב יותר.
הסיכון הוא בהשפעת האשליה הזאת על שימושים עתידיים בממשק .משתמש שהושלה שביצע טוב,
לא יבדוק את הביצוע שלו שנית וגם לא יחשוב שיש צורך בלמידה או הדרכה נוספת לשימוש עתידי
בממשק.
במבט כללי יותר ,מחקרים שעסקו בתרומה של המדדים המטה -קוגניטיביים והשפעת הדיוק של
מדדים אלה על הליך הלמידה עסקו עד עכשיו במטלות זיכרון של צמדי מילים ,למידה מטקסטים,
ומענה על שאלות ידע כללי ) e.g., Ackerman &Goldsmith, 2008; Metcalfe & Finn, 2008; Thiede et
 (al., 2003או בפתרון בעיות מתמטיות ומילוליות )ראו סקירה.( Ackerman & Thompson, in press
במחקר הנוכחי יישמנו את אותה מתודולוגיה לבחינת הביצוע של המשתמשים בעת שימוש בתוכנה
לימודית .אנו מקווים לראות בעתיד מחקרים נוספים המיישמים שיטה זו לצורך מבחני שמישות
ולצורך חקר ביצוע מטלות מורכבות בכלל.
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Abstract
This study examines the potential for using open learning resources, such as
questions sent to an Ask-An-Expert Website, as an indicator for students’
interest in science. This question is examined as part of a broader study,
aimed at utilizing Web 2.0 technologies to bringing "students’ voice", with an
emphasis on students’ interests, into mainstream science teaching.
We developed an online questionnaire, which includes an equal number of
questions randomly selected from three different sources: 5th grade science
textbook, the "Ask an Expert" section on "Davidson-Online" website, and
questions collected from other students at the same age group. All the
questions relate to two topics from the 5th grade science curriculum - Space
and Nutrition. A sample of 113 5th-graders from two elementary-schools in
northern Israel were asked to rate their interest level in the various questions,
without knowledge of their source.
Significant differences in students’ interest level were found between
questions from various sources, with textbook questions achieving the lowest
interest level in both subjects, and questions from the open resource being
much more popular. Findings suggest the potential use of open learning
resources for identifying students’ interests, and thus the feasibility of
incorporating "student voice" into mainstream science teaching.
Keywords: interest, questioning,
curriculum, student voice.
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תקציר
 כמו שאלות שנשלחו,מחקר זה בוחן האם ניתן להשתמש במשאבים פתוחים
 שאלה זו. כמייצגים את תחומי העניין של תלמידים,"לאתר "שאל את המומחה
 שמטרתו ללמוד כיצד ניתן לנצל אמצעים,נבחנת כחלק ממחקר רחב יותר
 בדגש על תחומי העניין של,"טכנולוגיים בכדי לשלב את "קול התלמיד
. המוכתבים על ידי תכנית הלימודים במדעים, במהלך הוראת תכנים,הלומדים
 שנבחרו באופן, הכולל מספר שווה של שאלות,במסגרת המחקר פותח שאלון
 שאלות ממדור,' ספר לימוד במדעים לכיתה ה: משלושה מקורות שונים,אקראי
" ושאלות שנאספו מתלמידיםOnline "שאל את המומחה" שבאתר "דוידסון
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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אחרים באותה שכבת גיל .כל השאלות התייחסו לשני נושאים מתכנית
הלימודים במדעים לכיתות ה' – חלל ותזונה ) 21שאלות בכל נושא(.
 113תלמידי כיתה ה' משני בתי ספר יסודיים בצפון הארץ דרגו את מידת העניין
שלהם בשאלות השונות ,מבלי שידעו את מקורן .בניתוח השאלונים נמצאו
הבדלים מובהקים ברמת העניין בשאלות מהמקורות השונים .שאלות שמקורן
בספר הלימוד זכו לרמת העניין הנמוכה ביותר בשני הנושאים ,בעוד שהשאלות
שמקורן במדור "שאל את המומחה" באתר זכו פופולריות רבה יותר.
ממצאי המחקר מצביעים על הפוטנציאל הטמון בשימוש במשאבי למידה
פתוחים כמייצגים את תחומי העניין של הלומדים ,ובכך לתרום להיתכנות של
קידום "קול התלמיד" בהוראת המדעים באמצעות הרשת.
מילות מפתח :עניין ,שאילת שאלות ,משאבי למידה פתוחים ,תכנית הלימודים
במדעים ,קול התלמיד.

רציונל ורקע תיאורטי
כבר בתחילת המאה ה 20-הדגיש הפילוסוף והפסיכולוג הנודע ג'ון דיואי ,בספריו "הילד ותכנית
הלימודים" ) (Dewey, 1902ו"דמוקרטיה וחינוך" ) ,(Dewey, 1916את החשיבות הרבה שבמיקוד
הלמידה סביב עולמו של הלומד ובמתן ביטוי ליכולותיו ,לצרכיו ולרצונותיו של התלמיד בתכנית
הלימודים.
כמאה שנים חלפו ,ובשלהי המאה ה 20-החלו חוקרים להצביע על העדרו של "קול התלמיד" מהשיח
בנושא ההוראה והלמידה ) .(Cook-Sather, 2006מחקרים מאוחרים יותר הצביעו על הפוטנציאל
הטמון בהקשבה ובהתייחסות ל"קול התלמיד" במגוון תחומים בהוויה הבית-ספרית )Manefield et
 .(al., 2007בתחום הוראת המדעים ,בפרט ,נמצא כי התייחסות ל"קול התלמיד" עשויה להגביר את
המוטיבציה ללמידת מדעים ) ,(e.g. O'Neill & Barton, 2005הבאה לידי ביטוי הן בתחושת הקשר
שבין המורה לתלמיד ) ,(e.g. Hagay & Baram-Tsabari, submittedוהן בתחושת המסוגלות
).(e.g. Manefield et al., 2007
מחקר זה הוא חלק מפרויקט רחב יותר ,המבקש לבחון כיצד ניתן להביא לידי ביטוי את "קול
התלמיד" בכיתת המדעים באמצעות שילוב מתוכנן של תחומי העניין של הלומדים ,כמשתקפים
משאלותיהם ,במהלך הוראת התכנים הנדרשים על ידי תכנית הלימודים )Hagay & Baram-Tsabari,
.(2011
שילוב מתוכנן של שאלות תלמידים בהוראת המדעים נוסה בקרב תלמידי מגמת ביולוגיה בתיכון
) (Hagay & Baram-Tsabari, 2011ובקרב תלמידי כיתות ה' ) .(author, acceptedמחקרים אלו הציגו
עלייה ברמת העניין ובמוטיבציה ללמידת מדעים .עם זאת ,אחד הקשיים עליהם הצביעו המורים
הוא בהשקעת הזמן הניכרת שבהכנת התשובות לשאלות המורכבות ) .(Hagay et al., 2012aמאחר
וחלק מהשאלות חוזרות בסביבות שונות ,וחלק מהשאלות המעניינות תלמידים במקום אחד
מעניינות גם תלמידים ממקום אחר ) (Hagay et al., 2012bעלה הרעיון ליצור מערכת שיתופית
מקוונת בשם "סילבוס הצללים" לשיתוף בשאלות ובתשובות בהקשר לתכנית הלימודים .המערכת
תאפשר למורה להכיר את תחומי העניין של הלומדים בנושא ,ולתלמידים לדרג שאלות ולהוסיף
למאגר מתחומי העניין שלהם .כשלב ראשון ביצירת המערכת ,ביקשנו לבחון האם רק שאלות
הנאספות מתלמידים בכיתות מייצגות את תחומי העניין שלהם או שגם לשאלות שנשלחו לאתרי
"שאל את המדען" יש פוטנציאל דומה לעניין את התלמידים.
ניתוח שאלות ברשת כאמצעי לזיהוי תחומי העניין של ילדים הוצע לראשונה על ידי Baram-Tsabari
ועמיתיה ) ,(2006שבחנו כ 1500-שאלות שנשלחו לאתר " ,"Ask-A-Scientistובמחקר המשך )(2009
שבחן למעלה מ 6000-שאלות מחמישה אתרים שונים .ממצאי המחקרים העידו על הבדלים בתחומי
העניין בקרב גילאים ומגדרים שונים והצביעו על הפוטנציאל הטמון בשימוש בשאלות הנשאלות
ברשת להוראה בכיתה.
מחקרים רבים עוסקים בשינויים הנדרשים בהוראה המסורתית בעידן הטכנולוגי ,חלקם בוחנים
מודלים חדשים להוראה ,כמו מודל הכיתה ההפוכה ) ,(e.g. wilson, 2013חלקם מציעים תכני לימוד
חדשים ,כגון תכנות ) (e.g. An & Park, 2012וחלקם מתייחסים למיומנויות אותן יש להוסיף
לתכנית ,כגון ,אוריינות דיגיטלית ) .(e.g. Eshet, 2004תרומתו של מחקר זה עשויה לבוא לידי ביטוי
בבחינת השינוי הנדרש בהוראה המסורתית מנקודת מבט חדשה ,הבוחנת את הטכנולוגיה כאמצעי
לזיהוי תחומי העניין של התלמידים לצורך קידום ביטויו של "קול התלמיד" בחינוך המדעי
וכמקדמת את רעיון הדמוקרטיה הטכנולוגית )קורבס-מגל.(2006 ,
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מטרת המחקר ושאלות המחקר
האם שאלות הנאספות במשאבי למידה פתוחים ברשת מייצגות את תחומי העניין של התלמידים
בהשוואה לשאלות ממקורות אחרים? מטרת מחקר זה היא לבחון את ההבדלים ברמת העניין של
תלמידי כיתות ה' בין ) (1שאלות שמקורן בספר הלימוד ) (2שאלות שנשאלו על ידי תלמידים אחרים
באותה שכבת גיל ו ) (3שאלות הלקוחות מהרשת .כמו כן ,במחקר נבחנה ההתאמה ברמת העניין בין
תלמידי כיתה ה' מבתי ספר שונים.
שאלות המחקר הן:
 .1מהם ההבדלים ברמת העניין של התלמידים ביחס לשאלות הלקוחות מספר הלימוד במדעים
)המבוסס על תכנית הלימודים( ,לשאלות ממדור "שאל את המומחה" באתר "דוידסון "Online
ושאלות שנאספו מתלמידים אחרים באותה שכבת גיל?
 .2האם קיים הבדל ברמת העניין שמגלים תלמידים בשאלות בשני נושאים מתוך תכנית הלימודים
– נושא ה"חלל" ונושא "מזון ותזונה" – ללא תלות במקור השאלה?
 .3האם קיימת התאמה בין רמת העניין שמגלים תלמידים מבתי ספר שונים בשאלות השונות?
מתודולוגיה
מדגם

הנתונים נאספו בשנת הלימודים תשע"ד בקרב  113תלמידי שכבה ה' ) 56בנות ו 57-בנים( ,משני
בית-ספר יסודיים מממלכתיים מהמגזר היהודי בצפון הארץ .עמדות תלמידי בית הספר ביחס
למקצוע מדע וטכנולוגיה דומות בין שני בתי הספר אך נמוכות ביחס לנתוני בתי ספר אחרים דוברי
עברית )משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך .(2012 ,בשני בתי הספר הישגי
התלמידים במבחני המיצ"ב גבוהים )במקצת( מהממוצע הארצי של כלל בתי הספר שבאותו המגדר,
אך חשוב לציין כי בבית ספר א' ממוצע הציונים גבוה ב 5-נק' מבית ספר ב'.
כלי המחקר

על מנת לבחון האם השאלות עליהן תתבסס המערכת אכן מעניינות את תלמידי כיתה ה' ,פותח
שאלון שכלל מספר שווה של שאלות בשני נושאים הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים במדעים
לכיתה ה'" :חלל" ו"תזונה" .שבע שאלות מכל נושא נבחרו בדגימה אקראית פשוטה מכל אחד
משלושת המקורות הבאים:
•
•
•

שאלות מספר הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'" )קשתן וחובריה(2008 ,
שאלות שנאספו באופן אנונימי מתלמידי כיתה ה' משני בתי ספר בצפון הארץ ,שאינם במדגם,
בשנת הלימודים תשע"ג.
שאלות ממדור "שאל את המומחה" מאתר "דוידסון "Online

תהליך דגימת השאלות והרכבת השאלון כלל מספר שלבים:
א .סינון כלל השאלות שבספר הלימוד לפי תלותן בתכנים חיצוניים )למשל ,שאלות שהתבססו על
טקסט או על תמונה מהספר סוננו(.
ב .סינון כלל השאלות ממדור "שאל את המומחה" לפי התאמה לגיל התלמידים .שאלות שחזרו
מספר פעמים הושארו וכך גדל סיכויין לעלות במדגם.
ג .בדיקת מהימנות הסינון )הסכמה בין מקודדים( עם חוקרת נוספת המכירה היטב את תכנית
הלימודים ובעלת ניסיון בהוראת מדעים בכיתות היסוד.
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בטבלה  1ניתן לראות את המספר הכולל של כל השאלות מכל מקור לפני ולאחר תהליך הסינון ואת
המהימנות בין המקודדים.
א .בחירה אקראית של  7שאלות מכל אחד משלושת המקורות בכל אחד משני הנושאים .סה"כ 42
שאלות .כל שאלה שנבחרה ייצגה מקור אחד בלבד .במידה ואותה השאלה הופיעה ביותר
ממקור אחד היא הוחזרה למאגר ונבחרה באופן אקראי שאלה אחרת.
ב .ערבוב סדר השאלות בכל נושא.
טבלה  .1תהליך הסינון של השאלות על פי מקורן

בסה"כ כלל השאלון  42פריטים ,אותם התבקשו התלמידים לדרג באמצעות סולם ליקרט מ) 1-לא
מעניין אותו בכלל( עד ) 5מעניין אותי מאוד(.
השימוש בסולם ליקרט ) (Likert Scaleבשאלונים בקרב תלמידים בכיתות היסוד נפוץ מאוד
) (e.g. Barak et al., 2011; Katz et al, 2009; Hennessy, 1999סולם זה פשוט יותר מסולם תורסטון
) ,(Thurstone scaleודורש פחות זמן לשם השלמתו ) (Edwards & Kenney, 1946ולכן נמצא מתאים
למחקר זה.
בכדי לבחון את העקיבות הפנימית בין כל ההיגדים השייכים לאותו המקור ,חושב מדד אלפא-
קרונבך ) (Cronbach's alphaלכל  14ההיגדים הלקוחים מאותו המקור .מדד זה מתאים לבדיקת
המהימנות הפנימית במיוחד כאשר דירוג הפריטים הוא דיכוטומי ,בדומה לדירוג בשאלון זה.
תוצאה מעל  0.7מצביעה על מהימנות גבוהה מאוד ).(Santos, 1999
בשאלון זה ,עבור כל אחד משלושת המקורות ,נמצאה עקיבות פנימית גבוהה מאוד על סמך תשובות
התלמידים )מעל  ,(0.9לפי הפירוט הבא :ספר  ,α = 0.926אתר דוידסון  ,α = 0.91תלמידים
.α = 0.906
איסוף הנתונים

השאלונים הועברו באופן מקוון בחודש יוני  2014בשיעורי מדעים על ידי המורה למדעים בחדר
המחשבים של שני בתי הספר .שתי המורות הקריאו לתלמידים את ההקדמה לשאלון בה מוצגת
מטרת מילוי השאלון וההנחיות .כמו כן ,נאמר לתלמידים שאינם חייבים למלא את השאלון אם
אינם מעוניינים בכך.
מילוי השאלון ערך כ 15-דקות .התלמידים לא נתבקשו לכתוב את שמם )שאלונים אנונימיים( אלא
רק לסמן מגדר .במהלך מילוי השאלון נאמרו מספר הערות מצד התלמידים שנרשמו על ידי המורה
והועברו לחוקרת.
באיור  1ניתן לראות צילום מסך של קטע מתוך השאלון המקוון כפי שהוצג לתלמידים.
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איור  .1צילום מסך של קטע מתוך השאלון המקוון כפי שהוצג לתלמידים

ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת  .SPSSבכדי לבחון את ההבדלים ברמת העניין של התלמידים
בין המקורות השונים ,כל קבוצת היגדים קובצה לפי המקור שלה )שהיה ידוע לחוקרת בלבד( והגדרו
שישה משתנים בלתי תלויים חדשים ,כמתואר בטבלה .2
טבלה  .2המשתנים ומספרי הפריטים הרלוונטיים

המשתנה התלוי בניתוח הוא מידת העניין בכל שאלה .משתנה זה חושב על ידי יצירת ממוצע עבור
כל משתנה בלתי תלוי חדש לכל תלמיד .הווה אומר ,עבור כל תלמיד חושב ממוצע העניין שלו בכל
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אחד מששת המשתנים ,הנבדלים זה מזה בנושא ובמקור השאלות המרכיבות אותם .בנוסף ,לצורך
אפיון הנחקרים הוגדרו גם שני משתני ייחוס :מגדר ובית ספר.
ממצאים
הבדלים בין המקורות השונים לשאלות ביחס לכל אחד מהנושאים

מתוצאות מבחן  tבשני מדגמים תלויים נמצא הבדל מובהק ברמת העניין של התלמידים ביחס
לשאלות הלקוחות מספר הלימוד במדעים ,שאלות ממדור "שאל את המומחה" באתר "דוידסון
 "Onlineושאלות שנאספו מתלמידים אחרים באותה שכבת גיל נמצאו ביחס לכל אחד מהנושאים,
כפי שניתן לראות באיור .2
בנושא החלל )איור  2מימין( נמצא כי רמת העניין בשאלות הלקוחות מספר הלימוד נמוכה באופן
מובהק מרמת העניין בשאלות מאתר דוידסון וגם משאלות התלמידים ) .(p < 0.05כמו כן ,נמצא כי
רמת העניין בשאלות שמקורן בתלמידים גבוהה באופן מובהק הן מרמת העניין בשאלות מאתר
דוידסון ).(p < 0.005
בנושא התזונה )איור  2משמאל( נמצא כי רמת העניין בשאלות הלקוחות מספר הלימוד נמוכה באופן
מובהק מרמת העניין בשאלות מאתר דוידסון ) ,(p < 0.05אך בניגוד לנושא החלל כאן לא היה כל
הבדל בין השאלות מהספר לשאלות התלמידים .כמו כן ,נמצא כי רמת העניין בשאלות הלקוחות
מאתר דוידסון גבוהה באופן מובהק מרמת העניין בשאלות הלקוחות מהתלמידים ).(p < 0.005

הבדל מובהק סטטיסטית ) (p < 0.05מסומן ב*

איור  .2הבדלים ברמת העניין של תלמידי כיתה ה' בשאלות ממקורות שונים בשני נושאים:
חלל ותזונה
חשוב לציין כי בדרך כלל כאשר יש השוואה בין יותר משתי קבוצות נהוג להשתמש במבחן ANOVA

אך מבחן זה לא מתאים לשאלת המחקר מאחר והוא רק מראה האם הפער בממוצעים משמעותי
ולא מראה בין אלו קבוצות הפער משמעותי .ולכן השתמשנו במבחן  tבשלושה מחזורים )כל שני
מבחנים לחוד( כולל תיקון של חלוקת אחוז המובהקות במספר המבחנים )כלומר ,המובהקות
נמדדה החל מ.(p < 0.05/3-
הבדלים ברמת העניין בשאלות בנושא החלל ולרמת העניין בשאלות בנושא התזונה ביחס למקורות
השונים

מתוצאות מבחן  tבשני מדגמים תלויים ,נמצא כי המקור היחידי בו נמצא הבדל מובהק ברמת
העניין בין שני הנושאים ,ביחס לאותו המקור ,הוא בשאלות התלמידים ,כפי שמתואר באיור .3
).(p < 0.05
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הבדל מובהק סטטיסטית ) (p < 0.05מסומן ב *

איור  .3השוואה בין רמת העניין בנושא החלל לבין נושא התזונה לפי מקור השאלות
השוואה בין בתי הספר

מתוצאות מבחן  tבשני מדגמים בלתי תלויים נמצא הבדל מובהק ברמת העניין של התלמידים בבית
ספר א' לבין רמת העניין של התלמידים בבית ספר ב'.
כפי שניתן לראות באיור  ,4בבית ספר א' ,בו נרשמו הישגים נמוכים יותר במיצ"ב ,נרשמה רמת עניין
ממוצעת גבוהה באופן מובהק מבית ספר ב' כמעט בכל השאלות .השאלות היחידות בהן לא נמצא
הבדל הן" :האם יום אחד חור שחור יבלע את כדור הארץ?" ו"האם יש דבר כזה מאכל לא בריא?"
שתי שאלות אלו מקורן בשאלות תלמידים.

איור  .4השוואה בין רמת העניין שהביעו תלמידי כיתה ה' בשאלות השונות בשני בתי הספר
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בנוסף ,ניתן לראות בגרף שעל אף ההבדלים ברמת העניין ישנה התאמה גבוהה בין הפריטים ,כלומר
מידת העניין של התלמידים בשני בתי הספר דומה ביחס להבדלים בין השאלות.
דיון
מחקר זה הוא חלק מפרויקט רחב יותר ,שמטרתו לבחון כיצד ניתן להביא לידי ביטוי את "קול
התלמיד" לכיתה באמצעות שילוב שאלות תלמידים ,העשויות לבטא את תחומי העניין שלהם,
בתכנית הלימודים .במחקר נבחנו ההבדלים ברמת העניין ביחס לשאלות ממקורות שונים ונמצא כי
שאלות שמקורן במשאב הלמידה הפתוח זכו לפופולריות הרבה ביותר בשני הנושאים שנבחנו .ממצא
זה מחזק את האפשרות לניצול משאבי הלמידה הפתוחים לזיהוי תחומי העניין של הלומדים על מנת
לשלבם בהוראה.
עם זאת ,חשוב לציין כי במחקר זה השאלות שהופיעו בשאלון הן רק קומץ משפע של שאלות
אחרות ,שלו היו נבחרות ייתכן כי הממצאים היו שונים .אמנם קומץ השאלות הללו נבחר באופן
אקראי עם מספר שאלות שווה לכל מקור ,ומדד אלפא קרונבך מצא התאמה גבוהה מאוד בין דרוג
הפריטים ,אך גם תנאים אלו אינם מבטיחים שהשאלות הנבחרות אכן מייצגות כל מקור נאמנה.
כמו כן ,בשאלות מאתר "שאל את המומחה" אין הגבלה לרמת הידע הנדרשת כדי לענות לשאלה,
בעוד השאלות שבספר הלימוד מבוססות על נושא סגור שניתן ללמד אותו במסגרת שנת לימודים
בבית-ספר יסודי.
ממצא מעניין נוסף שראוי לציון הוא מידת עניין גבוהה מאוד ביחס לכלל השאלות והתאמה גבוהה
ברמת העניין כמעט בכל השאלות בין שני בתי הספר שבמדגם .ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם
תוצאות מחקר ) (Swirski & Baram-Tsabari, 2014בו שתי קבוצות התלמידים שהשתתפו במחקר,
התעניינו באותן השאלות וכן עם תוצאות מחקרן של  (2005) Baram-Tsabari and Yardenומחקרן
של  Sperdutiועמיתיה ) (2012בהם נמצאה גם חזרה על שאלות .ממצא זה עשוי לתמוך ברעיון
השימוש במשאבי למידה פתוחים לזיהוי תחומי העניין של התלמידים בכדי לשלבם בשיעורי
המדעים.
מעניין לציין שדווקא בבית הספר בעל ממוצע הציונים הנמוך יותר במבחני המיצ"ב נמצאה רמת
עניין גבוהה יותר באופן מובהק בהתייחס ל 40-מתוך  42השאלות שהוצגו .ממצא זה מעלה את
שאלת ההתאמה בין עניין והישגים ומתכתב עם ממצאי מבחן פיז"ה שגם בהם נמצא יחס הפוך בין
עניין והישגים ברמת המדינה ,כפי שמסכמים :(2011 p.17) Bybee and McCrae
"…results from PISA 2006 indicated a tendency for students in low-performing countries to
show relatively high levels of interest in science, with students in high-achieving countries
"showing relatively lower levels of interest.

עם זאת ,יש לציין כי במחקר זה ,מאילוצים חיצוניים ,נדגמו רק שני בתי ספר מאותו אזור ומאותו
המגזר ועל מנת להרחיב ולהכליל את התוצאות יש צורך במדגם גדול יותר ומגוון יותר.
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Abstract
Many studies examined teaching mathematics in technological environments
accessible to the teacher and students have been published. However, one can
find classrooms equipped only with one computer and data projector. This
study examined four different case-studies of teachers who previously
worked in high-tech industry and have become mathematics high-school
teachers using technology. In this study, two technological environments
were examined: (1) where teachers used a computer and a projector, and (2)
included also an interactive whiteboard (IWB).
This study aimed to characterize: teaching practices in these two
environments; teachers' knowledge; and identify similarities and differences
between cases. The Instrumental Orchestration framework has been
developed lately to characterize teaching practices in technological
environments. However, this framework was not compatible with the cases
examined in this study. Hence, a new framework was developed, with three
lenses: (1) The teachers’ goals; (2) the technological resources used; and (3)
the way these resources were used.
Findings indicate that a whole-class lecture-style of teaching was used,
mostly for explaining concepts. The teachers attempted to demonstrate
mathematical concepts in a dynamic manner, yet they either used technology
in a static manner or avoided using it. The teachers used the IWB mostly as a
non-digital whiteboard.
Keywords: Teaching mathematics in technological environment, IWB,
characterizing teaching actions.

תקציר
בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים רבים שבחנו את הוראת המורה בסביבה
 כיתות רבות מצוידות במקרן, בפועל.טכנולוגית הנגישה למורה ולתלמידים
 כאשר כל אחד,בוחן- מחקר זה מבוסס על ארבעה מקרי.ומחשב אחד בלבד
מתייחס לעבודתו של מורה שעשה הסבה ממקצוע בתחום ההייטק להוראת
 במחקר נבחנו שתי. ומלמד בחטיבה העליונה בסביבה טכנולוגית,המתמטיקה
,( בנוסף למחשב ומקרן2) -( למורה יש מחשב ומקרן; ו1) :סביבות טכנולוגיות
.יש למורה גם לוח אינטראקטיבי

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מטרת מחקר זה היא להציע מסגרת לאפיון פעולות ההוראה המתבצעות
בסביבות אלו ולהפעיל אותה ,ובנוסף לאפיין את מרכיבי הידע של המורים
ולזהות נקודות דמיון ושוני בין המורים השונים.
המסגרת התיאורטית שנקראת  Instrumental Orchestrationsשמטרתה לאפיין
פעולות של מורים בסביבה טכנולוגיה הנגישה הן למורה והן לתלמידים לא
התאימה למחקר זה .לפיכך ,עלה צורך להגדיר מסגרת תיאורטית חדשה.
המסגרת התיאורטית שפותחה מתייחסת במקביל לשלושה רבדים (1) :מטרת
המורה במהלך השיעור ) (2האמצעי הטכנולוגי שנבחר ו (3) -אופן השימוש בו.
נמצא שלמרות הגיוון האפשרי בדרכי הוראה כאשר קיימת טכנולוגיה בכיתה,
המורים לימדו בגישה המסורתית שבה המורה במרכז .עוד נמצא כי במרבית
השיעורים המורים השתמשו בטכנולוגיה בדרך סטטית או לא השתמשו
בטכנולוגיה כלל .בנוסף ,המורים שלימדו עם הלוח האינטראקטיבי לא ניצלו
את יכולותיו הטכנולוגיות והשתמשו בו בדומה ללוח רגיל.
מילות מפתח :הוראה מתמטיקה בסביבה טכנולוגית ,אפיון פעולות הוראה ,לוח
אינטרקטיבי.

מבוא
בשנים האחרונות התפרסמו מחקרים רבים שבחנו הוראת מתמטיקה בסביבה בה טכנולוגיה נגישה
למורה ולתלמידים .חוקרים התמקדו באיפיון ידע מורה הפועל בסביבה טכנולוגית )למשלMishra & ,
 .(Koehler, 2006אחרים פיתחו מסגרות תיאורטיות לאפיון פעולות של מורים בסביבה זו ,במטרה
לסייע בתהליכי למידת מתמטיקה של תלמידיהם )למשל .(Trouche, 2004 ,אולם ,כיתות רבות
מצוידות במקרן ומחשב אחד בלבד ,כלומר הטכנולוגיה נגישה רק למורה .לכן ,עלה צורך
להתאים/לפתח מסגרת לבחינת פעולות המורה בסביבה בה הלומדים אינם מצוידים בטכנולוגיה.
מחקר זה עקב אחרי מורים למתמטיקה ,שעשו הסבה ממקצוע בתחום ההיי-טק להוראה ,בשתי
סביבות בהן רק המורה משתמש בטכנולוגיה .האחת ,כוללת מחשב ומקרן ,ובשנייה ,נוסף לוח
אינטראקטיבי )"לוח חכם"( .מטרת המחקר להציע מסגרת תיאורטית בעזרתה ניתן לאפיין פעולות
הוראה ,ולהפעילה על מקרי-בוחן אחדים .בנוסף ,לבחון את ידע המורים ולחפש זיקה בין ידע
ופעולות הוראה של המורים המתבצעות בסביבות אלו .שימוש בכמה מקרי-בוחן מאפשר לזהות
נקודות דמיון ושוני בין המקרים.
סקר ספרות
 (TPACK) Technological Pedagogical Content Knowledgeהיא מסגרת תיאורטית שנועדה לתאר
את הידע הדרוש למורה המלמד בסביבה טכנולוגית ,שהוצעה על ידי ,(2006) Mishra and Koehler
בהתבסס על המסגרת שהציע  .(1986) Shulmanתיאור תחומי הידע השונים המרכיבים את
ה:TPACK -
 – (TK) Technological Knowledge .1ידע לגבי שימוש בסביבה טכנולוגית.
 – (CK) Content Knowledge .2ידע לגבי תחום התוכן של ההוראה.
 – (PK) Pedagogical Knowledge .3ידע בנוגע לשיטות הוראה ותהליכי למידה.
 – (TPK) Technological Pedagogical Knowledge .4ידע לגבי שילוב טכנולוגיה בהוראה.
 – (TCK) Technological Content Knowledge .5ידע לגבי לימוד המקצוע בסביבה טכנולוגית.
 – (PCK) Pedagogical Content Knowledge .6ידע פדגוגי ספציפי לתחום התוכן ,בדומה להגדרתו
של .(1986) Shulman
 – (TPACK) Technological Pedagogical Content Knowledge .7תחום הידע המשלב את כולם
יחד .היכולת לשלב בצורה טובה את הטכנולוגיה המתאימה להוראת המקצוע המסוים.
בעקבות הצגת מודל ה ,TPACK-נערכו מחקרים רבים שבחנו את הידע של מורים והתפתחותו,
ובפרט מחקרים שבחנו  TPACKעבור לימוד מתמטיקה (2010) Hofer and Harris .טענו כי שילוב
הטכנולוגיה בהוראה ובלמידה בכיתה הוא מורכב יותר ממה שחשבו תחילה .מחקרים קודמים
שעקבו אחרי מורים המלמדים מתמטיקה בסביבה טכנולוגית ,מצאו כי למורים ידע  PCKחזק אך
ידע  TKחלש ) Drijvers, Tacoma, Besamusca, Doorman, & Boon, 2013; Voogt, Fisser, Pareja,
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 .(Tondeur, & Braak, 2013מחקר זה משתמש במסגרת התיאורטית  TPACKכדי לנתח ידע מורים,
אך בשונה ממחקרים קודמים ,למשתתפים ידע  TKחזק.
המסגרת התיאורטית שנקראת " (IO) "Instrumental Orchestrationsשפותחה בשנים האחרונות
)(Drijvers, Tacoma, Besamusca, Doorman & Boon, 2013; Tabach, 2011; Trouche, 2004
שמטרתה לאפיין פעולות של מורים בסביבה טכנולוגית הנגישה הן למורה והן לתלמידים אינה
מתאימה במקרים שנבחנו במסגרת מחקר זה .לפיכך ,עלה צורך להגדיר מסגרת תיאורטית נוספת.
המסגרת התיאורטית שפותחה במחקר זה ,מתייחסת לשלושה רבדים המנותחים במקביל(1) :
מטרת המורה במהלך השיעור ) (2האמצעי הטכנולוגי שנבחר ו (3) -אופן השימוש בו .הפיתוח נשען
על מחקרים שבחנו שילוב טכנולוגיה בהוראה.
 (2011) Blauבחנה היבטים פדגוגיים של שילוב לוח אינטראקטיבי בהוראה .היא בחנה ,בין השאר,
אינטראקציות של תלמיד מול מורה או עמיתים ,ואינטראקציה של מורה-לוח או תלמיד-לוח.
בהשראת חלוקה זו ,מחקר זה מציע הבחנה דומה לגבי מטרותיו של המורה למתמטיקה בשיעור
)ראה טבלה  .(2רותם ופלד ) (2008הבחינו באופני לימוד שונים באמצעות טכנולוגיה בעזרת שימוש
במושג עצמי למידה ) ,(learning objectכדי לאפיין את אופני השימוש בטכנולוגיה .מחקר זה נעזר
בהבחנה של  (2000) Wileyלגבי עצמי למידה .עצמי למידה הם למעשה טיפוסים של יחידות לימוד
דיגיטליות קטנות יחסית בהיקפן ,הניתנות לשימוש חוזר ולמטרות למידה (2000) Wiley .הבחין
בחמישה טיפוסים של עצמי למידה.
 .1יסודי ) – (Fundamentalלדוגמה :תמונה של יד המנגנת אקורד על לוח הקלידים של הפסנתר.
 .2משולב-סגור ) – (combined-closedלדוגמה :קטע וידאו המציג יד המנגנת אקורד על לוח
הקלידים של הפסנתר ,מלווה בצלילים עצמם.
 .3משולב-פתוח ) – (combined-openלדוגמה :דף אינטרנט המשלב בצורה דינמית את טיפוסים
 1ו 2-המלווים בקטע טקסט.
 .4יצירתי-ייצוגי ) – (generative-presentationלדוגמה :יישומון אנימציה ,כאשר היישומון מציג
סדרה של תווים ,סולמות ומפתחות וממקם אותם כך שהתלמיד יידרש למלא מטלה )לפתור
בעיה( מוזיקלית שעיקרה זיהוי אקורד נתון.
 .5יצירתי-הוראתי ) – (generative-instructionalלדוגמה :מטלת ביצוע הכוללת הנחיות כלליות
והנחיית הלומד בשלבי העבודה/התרגול.
לצורך מחקר זה ,באופן דומה אפשר להבחין בשלושה טיפוסים של דרכי הוראה-למידה המתאימים
ללמידה בשיעור פרונטלי ממוחשב:
 .1הצגה סטטית – הצגת מסמך ,תמונה בודדת או מצגת )מקביל לטיפוס .(1
 .2הצגה כוללת מולטימדיה – שימוש באמצעי המחשה או הדגמה הכולל מולטימדיה )סרטונים,
אנימציות ,סימולציות( )מקביל לטיפוס  2או .(3
 .3יישומון – שימוש בכלים דיגיטליים להמחשה .כלי שיש בו יכולת למניפולציה או אינטראקציה
עם החומר באמצעות מגע ,מקלדת ,עכבר )מקביל לטיפוס .(4
טיפוס  5מתאים למצב בו גם ללומדים יש טכנולוגיה ,ולכן לא נעשה בו שימוש במחקר זה ,אולם
עלה צורך להבחין בעוד טיפוס של דרך הוראה-למידה:
 .4שימוש בתוכנה שמוצגת על הלוח כמערכת לארגון למידה ותכנים – המורה מארגן את התכנים
הנלמדים בשיעור בתוכנה הניתנת לעריכה .התלמידים צופים ויכולים להשפיע על המוצג.
מתודולוגיה
שאלות המחקר

מחקר זה כולל ארבעה מקרי-בוחן .שתי השאלות הראשונות מתייחסות לכל מקרה בנפרד והשאלה
השלישית קושרת ביניהם.
 (1מהן דרכי ההוראה בהן נוקט מורה בסביבה טכנולוגית בכיתה שבה מחשב ומקרן?
 (2מהם מרכיבי הידע של המורה?
 (3מהן נקודות הדמיון והשוני בין המורים שונים שנחקרו?
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אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר כוללת ארבעה מורים למתמטיקה )מאיר ,גלעד ,אלי ורותם .כולם שמות בדויים(
שלמדו באותה תכנית הסבת אקדמאים ממקצוע בתחום ההייטק להוראת מתמטיקה .כל המורים
מלמדים בכיתות שיש בהן מחשב אחד ליד המורה ,לוח רגיל ,ומקרן .בנוסף ,לשניים מהמורים יש
לוח אינטראקטיבי .בכל הכיתות לתלמידים אין טכנולוגיה.
כלי המחקר

המחקר השתמש בשני כלים :ריאיון ותצפית .נערכה צפייה בשלושה שיעורים ולאחריה נערך למורה
ריאיון חצי מובנה כדי לברר את הידע שלו לפי מסגרת ה .TPACK-הראיונות והתצפיות תועדו
באמצעות וידאו ותומללו במלואם .בנוסף ,נערכו רשימות שדה במהלך הצפייה בשיעורים.
אופן ניתוח הנתונים

הריאיון של כל אחד מהמורים נותח על-פי המסגרת התיאורטית  TPACKכמתואר בטבלה .1
התצפיות בשיעורים של כל אחד מהמורים נותחו בעזרת המסגרת אשר פותחה במחקר זה .כאמור,
המסגרת מורכבת משלושה רבדים :מטרת המורה בהוראה באמצעות הטכנולוגיה )טבלה ,(2
האמצעי הטכנולוגי בו המורה משתמש )טבלה  (3ואופן השימוש באמצעי הטכנולוגי )טבלה .(4
טבלה  .1הדרכים בהם יזוהו מרכיבי הידע של המורה לפי מסגרת הTPACK -

סוג הידע

דוגמאות

דרכים לזהות את הידע

TK

המורה ידבר על משהו שקשור להפעלה של • היכן לשמור קובץ.
• איך להפעיל את התוכנה.
המחשב או להפעלת תוכנת מסוימת.

PK

המורה ידבר על משהו שקשור להוראה • שיטות הוראה ולמידה.
• משמעת בכיתה.
ולמידה )בלי קשר לתוכן מתמטי(.

CK

המורה ידבר על ידע מתמטי.

PCK

המורה ידבר על אופן ההוראה ולימוד •

המתמטיקה.

• מהי נגזרת?
• איך פותרים משוואה?

•
•
•
•

ההבנה של מה משפיע על הלימוד בתחומי תוכן
שונים.
מה נתפס בעיני התלמידים כנושא קל או קשה.
תפיסות שגויות של תלמידים.
התפיסות הקודמות איתם הגיעו התלמידים.
היכולת הטובה ביותר לתת דוגמאות ,אנלוגיות
וכדומה.

TPK

המורה ידבר על הפעלת הטכנולוגיה בדרך • איך להשתמש בלוח האינטראקטיבי להוראה.
שבה אפשר לשלב אותה בהוראה )בלי • יתרונות השימוש בטכנולוגיה להוראה.
קשר לתוכן(.

TCK

המורה ידבר על הפעלת התוכנה בדרך • הסבר על תוכנה מסוימת ללימוד מתמטיקה.
שבה אפשר להציג בה תוכן מתמטי.

 TPACKהמורה ידבר על הפעלת התוכנה בדרך • איך לבחור את הייצוג הדיגיטאלי לתוכן הנלמד.
שבה אפשר לשלב אותה להוראת ולימוד • איך לבחור טכניקה פדגוגית שתסתייע בטכנולוגיה
מתמטיקה.
ללמד תוכן מסוים.
• המורה ידבר על ידע מסוים שהוא קל או קשה
להבנה וכיצד יכולה הטכנולוגיה לפשט אותו.
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טבלה  .2מטרת המורה בהוראה
דרכים לזהות את סוג הפעולה

סוג הפעולה

המורה מוכיח טענה מתמטית.

הוכחת טענה

)Proving (Prov

רעיון
הסבר

Explain

)Concept (ExpC

טכניקה

)Technique (ExpT

איך לפתור תרגיל
How to Solve
)(ExpH2S

תרגול בהנחיית המורה

)Monitor & Guide (M&G

ארגון

)Management (Mng

המורה מסביר רעיון מתמטי או מציג טענה מסוימת.
המורה מסביר את הטכניקה לפתרון באופן כללי.
המורה מסביר איך לפתור תרגיל בנושא מסוים או עושה חזרה
בנושא מסוים .התרגול או החזרה נעשים במליאת הכיתה.
הכיתה מתרגלת נושא מסוים והמורה יכול להסתובב ביניהם.
המורה עוסק בנושאים כללים או מנהלתיים ,כמו הודעות ,מתן
שיעורי בית וכדומה.
טבלה  .3האמצעי להצגת התוכן המוקרן

סוג התוכנה

דרכים לזהות את סוג התוכנה

תוכנה מתמטית

תוכנה שיכולה לפעול על עצמים מתמטיים .כמו למשל :נוסחאות מתמטיות,
גרפים ,צורות גאומטריות ,חישובים וכדומה.
לדוגמה :גיאוגברה ו.Excel-

תוכנה לא מתמטית

תוכנה שלא יכולה לפעול על עצמים מתמטיים .יש אפשרות שהתוכנה יכולה
להציג עצם מתמטי .לדוגמהPowerPoint ,Acrobat Reader ,Word :
ו) ActivInspire-תוכנת העריכה של הלוח האינטרקטיבי(.

Math Program
)(MP
Math Program
)(nMP

) – Not applicable (Naכאשר לא הוצג תוכן על-ידי המקרן.
הסימן ! יתווסף כשיש תקלה /עיכוב הקשור לטכנולוגיה שהמורה מטפל בזה במקביל להוראה שלו

טבלה  .4אופן השימוש באמצעי הטכנולוגי

הצגה סטטית

שימוש בתוכנה להצגת מסמך או תמונה או שילוב שלהם כדף בודד
או יותר )מצגת( ,בדומה למטול שקפים.

)(Stat

הצגה כוללת
מולטימדיה
)(MM

יישומון

מערכת לארגון למידה
ותכנים
)(OrgTeach

שימוש בכלים דיגיטליים להמחשה שיש להם יכולת למניפולציה או
אינטראקציה עם החומר באמצעות מגע ,מקלדת ,עכבר.
שימוש בתוכנה שמוצגת על הלוח לארגון התכנים הנלמדים בשיעור.
התוכנה משמשת לעריכה התכנים .התלמידים צופים ויכולים
להשפיע על המוצג .לדוגמה Word :או ב PowerPoint -או בתוכנה
של הלוח אינטראקטיבי.

כן ניתן
למניפולציה או
אינטראקציה

)(Applet

שימוש באמצעי המחשה או הדגמה הכולל מולטימדיה ,כמו למשל:
סרטונים ,אנימציות ,סימולציות.

לא ניתן
למניפולציה
או
אינטראקציה

אופן השימוש

דרכים לזהות את סוג השימוש

הבחנה

במקרה של מורה שמלמד בלוח רגיל יתווסף במידת הצורך לאופן השימוש מאפיין נוסף:
) – Write Beside (WBכאשר המורה כותב ליד מה שמוקרן – Write On (WO) .כאשר המורה כותב על מה שמוקרן.
) – not Write(nWכאשר המורה לא כותב על מה שמוקרן.
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ממצאים
ניתוח דרכי ההוראה עבור כל מורה יוצג בנפרד ,ולאחר מכן יוצג ניתוח ידע עבור כל המורים יחד.
דרכי ההוראה של המורה מאיר כפי שעלו מהתצפיות

מאיר לימד בכיתה בה לוח אינטראקטיבי ולוח רגיל ,אך השתמש רק בלוח האינטראקטיבי להקרנת
תוכן ולכתיבה .הוא השתמש בגיאוגברה ,בקבצים מוכנים או בשרטוטים שיצר במהירות .כאשר
מאיר כתב על הלוח האינטרקטיבי הוא השתמש בו בדומה ללוח רגיל .טבלה  5מסכמת את ניתוח
התצפיות בשיעורים של המורה מאיר וממוינת לפי מטרת ההוראה.
טבלה  .5התפלגות דרכי ההוראה בשלושת השיעורים הנצפים של המורה מאיר
מטרת ההוראה

האמצעי הטכנולוגי

אופן השימוש באמצעי הטכנולוגי

) ExpC (56%הסבר מושג

)MP (42%

)Applet (42%

)nMP (14%

)OrgTeach (14%

) ExpT (2%הסבר טכניקה

)MP (2%

)OrgTeach (2%

) ExpH2S (24%הסבר כיצד לפתור

)nMP (24%

)OrgTeach (24%

) Mng (18%ארגון

)nMP (12%

)Stat (12%

)Na (6%
הערה :האחוזים מעוגלים למספרים שלמים

דרכי ההוראה של המורה גלעד כפי שעלו מהתצפיות

גלעד לימד בכיתה בה לוח אינטראקטיבי ולוח רגיל ,אך השתמש רק בלוח האינטראקטיבי להקרנת
תוכן ולכתיבה .הוא השתמש בגיאוגברה ,בקבצים מוכנים או בשרטוטים שיצר במהירות .כאשר
גלעד כתב על הלוח האינטרקטיבי הוא השתמש מידי פעם ביכולת העריכה של הלוח )שינוי צבע,
הזזה ,הקטנה ,שרטוט קווים וכדומה( .טבלה  6מסכמת את ניתוח התצפיות בשיעורים של המורה
גלעד וממוינת לפי מטרת ההוראה.
טבלה  .6התפלגות דרכי ההוראה בשלושת השיעורים הנצפים של המורה גלעד
מטרת ההוראה

האמצעי הטכנולוגי

אופן השימוש באמצעי הטכנולוגי

) Prov (6%הוכחת טענה

)nMP (6%

)OrgTeach (6%

) ExpC (58%הסבר מושג

)MP(18%

)Stat (8%
)Applet (10%

)nMP (40%

)Stat (13%
)OrgTeach (27%

)MP (1%

)Applet (1%

) ExpT (11%הסבר טכניקה

)nMP (10%

)OrgTeach (10%

) ExpH2S (13%הסבר כיצד פותרים

)nMP (13%

)OrgTeach (13%

) Mng (12%ארגון

)nMP (5%

)Stat (4%
)OrgTeach (1%

)Na (7%
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הערה :האחוזים מעוגלים למספרים שלמים

דרכי ההוראה של המורה אלי כפי שעלו מהתצפיות

אלי לימד בכיתה ללא לוח אינטראקטיבי ,כיתה שבה מחשב ומקרן אשר היה מכוון ללוח רגיל .אלי
השתמש בגיאוגברה ,בקבצים מוכנים או בשרטוטים שיצר במהירות .כאשר היה מוקרן תוכן על
הלוח ,הוא כתב עם הטוש המחיק על וליד מה שמוקרן .טבלה  7מסכמת את ניתוח התצפיות
בשיעורים של המורה אלי וממוינת לפי מטרת ההוראה.
טבלה  .7התפלגות דרכי ההוראה בשלושת השיעורים הנצפים של המורה אלי
מטרת ההוראה

האמצעי
הטכנולוגי

אופן השימוש
באמצעי הטכנולוגי

שינוי שהמורה עושה
המתבצע בכתב יד על הלוח
בעזרת הטוש המחיק

) Prov (9%הוכחה

)MP (8%

)Stat (2%

)WO & WB (2%

)Applet (7%

)WO & WB (7%

) ExpC (46%הסבר מושג

)MP (44%

)Stat (25%

)WO (7%
)WB (11%
)WO & WB (7%
)WO (12%
)WO & WB (6%
)nW (1%

)Applet (19%

)Na (2%

) ExpH2S (36%הסבר כיצד
פותרים
) M&G (6%תרגול מונחה
) Mng (3%ארגון

)Na (36%
)MP (6%

)Stat (6%

)nW (6%

)Na (3%
) – Write Beside (WBכאשר המורה כותב ליד מה שמוקרן.
) – Write On (WOכאשר המורה כותב על מה שמוקרן.
) – not Write(nWכאשר המורה לא כותב על מה שמוקרן.

הצגה וניתוח דרכי ההוראה של המורה רותם כפי שעלו מהתצפיות

המורה רותם לימד בכיתה ללא לוח אינטראקטיבי ,כיתה שבה מחשב ומקרן .האמצעי הטכנולוגי בו
השתמש היה ספר דיגיטלי בלבד .כאשר היה מוקרן תוכן על הלוח ,רותם כתב עם הטוש על וליד מה
שמוקרן .טבלה  8מסכמת את ניתוח התצפיות בשיעורים של המורה רותם ועל פי מטרת ההוראה.
טבלה  .8התפלגות דרכי ההוראה בשלושת השיעורים הנצפים של המורה רותם
מטרת ההוראה

האמצעי
הטכנולוגי

אופן השימוש
באמצעי הטכנולוגי

שינוי שהמורה עושה
המתבצע בכתב יד על הלוח
בעזרת הטוש המחיק

) ExpC (9%הסבר מושג

)Na (1%
)nMP (8%

)Stat (8%

)nW (4%
)WB (3%
)WO & WB (1%

) ExpT (2%הסבר טכניקה

)nMP (2%

)Stat (2%

)nW (2%

) ExpH2S (73%הסבר כיצד
פותרים

)nMP (73%

)Stat (73%

)nW (1%
)WO (21%
)WB (37%
)WO & WB (14%

) Mng (16%ארגון

)Na (12%
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)nMP (4%

)nW (4%

)Stat (4%

הצגה וניתוח מרכיבי הידע של ארבעת המורים כפי שעלו מהראיונות

ניתוח מרכיבי הידע של המורים נעשה בעזרת מחוון ה TPACK-שנבנה )טבלה  .(1בטבלה  9מוצגת
תמונה כללית עבור כל המורים .האוכלוסייה שנחקרה במחקר זה היא ייחודית .מצד אחד ,המורים
מוכשרים מאוד מבחינה טכנולוגית ומבחינת ידע מתמטי ,אך מצד שני הם חסרי ניסיון מבחינת ידע
פדגוגי .לכל המורים ,פרט לרותם ,כל מרכיבי הידע שקשורים לטכנולוגיה חזקים עד חזקים מאוד.
ניתן לראות כי לא כולם באותה רמה מבחינת ידע PKוגם מבחינת ידע  .PCKייתכן שכל אחד מהם
עבר תהליך הכשרה קצת שונה בתכנית ההסבה בעקבות השוני בכיתות בהם צפו והתנסו בהוראה
ובעקבות ההתנסות שלהם בהוראה מאז שסיימו את התכנית.
הממצאים מאמתים את הטענה של (2013) Voogt et al.כי ידע  TKהוא תנאי הכרחי לקיום ,TPACK
בנוסף לידע PKו ,CK-וכי ידע  TKטוב תורם ליכולת להסתגל לשינויים בקלות כאשר הכלים
הטכנולוגים מתעדכנים.
טבלה  .9התפלגות מרכיבי הידע של המורים כפי שעלו מהראיונות
TK

PK

CK

PCK

TPK

TCK

TPACK

מאיר

חזק

חלש

חזק

חלש

חזק

חזק

חזק

גלעד

חזק

בינוני

חזק

בינוני

חזק

חזק מאוד

חזק מאוד

אלי

חזק

בינוני

חזק

חזק

חזק

חזק

חזק

רותם

חזק

חלש

חזק

חזק

חלש

חלש

חלש

דיון
מהן נקודות הדמיון והשוני בין המקרים שנחקרו?
מבחינת מטרת ההוראה ,ניתן לראות )טבלה  ,(10כי כל המורים לימדו בשיטת מתן הסבר
) ,(ExpH2S ,ExpT ,ExpCכ 80%-מזמן ההוראה .כלומר ,רוב הזמן המורים לימדו בשיטת המורה
במרכז ,המורה המרצה ,המסביר .נתון זה מתאים לממצא של (2008) Zevenbergen and Lerman
שחקרו הוראה בעזרת לוח אינטראקטיבי .הם טענו כי למרות הפוטנציאל הרב שיש ללוח
אינטראקטיבי לטפח צורות חדשות של הוראה ,הגישה הדומיננטית של המורים בשימוש בלוח
אינטראקטיבי הייתה בהוראה מול כל הכיתה .לדבריהם ,סגנון ההוראה זה לא תמיד מאפשר דיון
משמעותי מכיוון שהוא עסוק בהפעלת הטכנולוגיה.
טבלה  .10התפלגות מטרת ההוראה )ב (%-עבור כל אחד מהמורים
גלעד

אלי

מטרת ההוראה

מאיר

6

9

 ExpCהסבר מושג

56

58

46

 ExpTהסבר טכניקה

2

11

 ExpH2Sהסבר כיצד פותרים

24

13

 Provהוכחה

 M&Gפתרון מונחה

רותם

9
2

36

73

6

 Mngארגון

18

12

3

16

סה"כ

100

100

100

100

הערה :המורים המסומנים באפור הם המורים שלימדו בלוח אינטראקטיבי

כשמצליבים מידע המופיע בטבלאות  9ו ,10-ניתן לקשר בין דרכי ההוראה של המורים לידע הפדגוגי
) (PKשלהם .לכל המורים ידע פדגוגי ) (PKחלש עד בינוני ,ובשיעורים שלהם כולם לימדו בדרך

144ע חקר מורים שעשו הסבה ממקצוע בתחום ההייטק להוראת מתמטיקה בסביבה ממוחשבת

המסורתית של המורה במרכז .רוב הזמן המורים דיברו והסבירו לתלמידים ,ורק אצל מורה אחד
)אלי( היה פרק זמן קצר בו המורה הסתובב בין התלמידים שתרגלו לבד או בזוגות.
כל המורים השתמשו באמצעי הטכנולוגי בדרך של הצגת מסמך או שרטוט בצורה סטטית )טבלה
 .(11בנוסף ,חלק מהמורים השתמשו ביישומון ) .(Appletהמורים שלימדו בכיתה שבה היה לוח
אינטרקטיבי נעזרו בטכנולוגיה לארגון תכני למידה ) .(OrgTeachבשיעורים שנצפו אף מורה לא
השתמש בהצגה הכוללת מולטימדיה ) ,(MMאך המורים סיפרו שהם כן משתמשים בדרך זו מידי
פעם בשיעורים או לפני ואחרי השיעור.
 (1998) Kaputשחקר שיטות הוראה במתמטיקה והדגיש את חשיבותם של ייצוגים חזותיים דינמיים
למושגים מתמטיים ,טען כי ייצוג חזותי דינמי מסייע בבניית הייצוג המנטאלי של המושג המתמטי.
רוב המורים שהשתתפו במחקר זה השתדלו לשלב ייצוג חזותי ודינמי ללימוד מושג מתמטי )בעזרת
התוכנה גיאוגברה( ,אך בפועל הם השתמשו הרבה מהזמן בייצוג סטטי .נתון זה תואם לטענתם של
 (2010) Hofer and Harrisכי ששילוב הטכנולוגיה בהוראה ובלמידה בכיתה הוא מורכב ומסובך יותר
ממה שחשבו תחילה.
עוד ניתן לראות בטבלה  11שרק המורים שלימדו עם לוח אינטראקטיבי השתמשו בטכנולוגיה
לארגון תכני לימודים ) .(OrgTeachמורים אלה השתמשו רק בלוח האינטראקטיבי ,בפרט לארגון
תכני השיעור .כמו כן ,הם השתמשו יותר בטכנולוגיה לעומת המורים האחרים )אחוז זמן  Naאצלם
יותר נמוך( .לעומתם ,המורים שלימדו בכיתות ללא לוח אינטראקטיבי לא השתמשו בתוכנת עריכה
לארגון תכני לימודים ) ,(OrgTeachכמו פתיחת דף  Wordלרישום הוכחה.
ניתן לראות בטבלה  ,11שאחוז ה Na-אצל אלי דומה לאחוז ה OrgTeach-אצל מאיר וגלעד .למעשה,
מאיר וגלעד כתבו את תכני השיעור על הלוח האינטראקטיבי ,ובאופן דומה השתמש אלי בלוח
הרגיל .נתון זה עומד בהלימה למה שמצאו  ,(2013) Drijvers et al.כי ) ,Board-Instructionהמורה
עומד ליד הלוח לפני הכיתה ללא שימוש בטכנולוגיה( ,היא יחסית נפוצה .לטענתם ,נראה כי המורים
לא הרגישו צורך לשנות באופן דרסטי את שיטת ההוראה שלהם.
המורה שיוצא דופן הוא רותם :הוא לא לימד עם לוח אינטראקטיבי ,אך השתמש בטכנולוגיה כמעט
בכל זמן השיעורים שנצפו )ראה טבלה  .(11הוא יוצא דופן גם באופן השימוש ) ,(Statוכמעט כל הזמן
עם אותה טכנולוגיה )ספר דיגיטלי(.
טבלה  .11התפלגות אופן השימוש באמצעי הטכנולוגי )ב (%-עבור כל אחד מהמורים
אופן השימוש באמצעי הטכנולוגי

מאיר

גלעד

אלי

רותם

 Statסטטי

12

25

33

87

 MMשימוש במולטימדיה
 Appletיישומון

42

11

 OrgTeachמערכת ניהול הוראה

40

57

26

 Naלא רלונטי

6

7

41

13

סה"כ

100

100

100

100

הערה :המורים המסומנים באפור הם המורים שלימדו בלוח אינטראקטיבי

ניתן לראות בטבלה  12שהמורים שלימדו ברמה של  4-5יחידות ,שהם גם בעלי  TCKחזק ,השתמשו
בתוכנה מתמטית כדי ללמד .כל המורים פרט לאלי ,השתמשו גם בתוכנות לא מתמטיות ללימוד:
המורים בכיתה של הלוח האינטראקטיבי השתמשו בעיקר בתוכנה לארגון תוכני הלמידה ,ורותם
השתמש בהצגת הספר הדיגיטלי.
הקושי של המורים בתחום הפדגוגיה ובכל מה שקשור בזה מתבטא גם באופן הלימוד שלהם
וזאת בהתאמה למחקרם של  ,(2010) Hofer and Harrisשטענו כי שילוב הטכנולוגיה
בהוראה ובלמידה בכיתה הוא מורכב יותר ממה שחשבו כאשר הוצגה המסגרת של TPACK
) .(Mishra & Koehler, 2006המורים שרוצים לשלב ביעילות את הטכנולוגיה בהוראתם חייבים
לעשות סינתזה בין הידע שלהם בתכנית הלימודים ,בין ידע בשימוש באסטרטגיות הוראה ובין ידע
בשימוש בכלים טכנולוגים המתאימים להוראה של המקצוע שלהם.
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( עבור כל אחד מהמורים%- התפלגות האמצעי להצגת התוכן המוקרן )ב.12 טבלה
רותם

אלי

גלעד

מאיר

האמצעי להצגת התוכן המוקרן

58

19

44

 תוכנה מתמטיתMP

74

50

 תוכנה לא מתמטיתnMP

87
13

41

7

6

 לא רלוונטיNa

100

99

100

100

סה"כ

המלצות
,מתוך ניסיון לאפיין את דרכי ההוראה של המורים ואת הידע של המורים המשתתפים במחקר זה
 האחת היא מסגרת לניתוח עבודת מורה בסיטואציה שרק:הוגדרו שתי מסגרות תיאורטיות חדשות
TPACK  והשנייה היא מסגרת לאפיון מרכיבי הידע של מורה לפי,למורה יש גישה לטכנולוגיה
 מסגרות אלה יכולות להוות לעזר למחקרים. חזק וחזק מאוד, בינוני, חלש:בארבע רמות שונות
.דומים
 בתכניות ההסבה לאקדמאים שמגיעים ממקצועPCK- וTCK המלצה לתת יותר דגש על לימוד
, בנוסף. כדי שיוכלו לשלב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה,בתחום ההייטק להוראת מתמטיקה
.כדאי להוסיף בשיעורי ההתנסות המעשית שיעורים שכוללים הוראה באמצעות טכנולוגיה
מקורות
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Abstract
Teacher-student relationships are vital for well-being and academic and
social development of students, as well as for teachers’ professional and
personal development. In the digital age, these relationships can extend
beyond school hours. This paper characterizes differences between teachers
(N = 160) and students (N = 587) who are willing to connect with their
students/teachers via Facebook, and those who do not wish to connect. The
research is based on quantitative data collection of personal characteristics,
attitudes towards Facebook, and perceptions of teacher-student relationship.
Findings suggest differences between the two groups (willing to connect vs.
not willing to connect) within both populations (teacher, students). Also, in
both populations, those who were willing to connect, compared to those who
were not willing to connect, present more positive attitudes towards using
Facebook for teaching/learning and oppose more to banning policy of
student-teacher SNS-based communication. We also find that students who
were willing to connect showed a greater degree of closeness with their
teachers compared to those who were not willing to connect. This study may
assist policymakers when setting up regulations regarding teacher-student
communication via social networking sites.
Keywords: Social networking sites (SNS), Facebook, teacher-student
relationship.

תקציר
יחסי מורים ותלמידים הינם חיוניים לרווחתם ולקידומם הלימודי והחברתי של
, בעידן הדיגיטלי. כמו גם לפיתוחם המקצועי והאישי של מורים,תלמידים
יחסים אלו יכולים להתפתח גם מחוץ לשעות הלימודים ולגבולות הכיתה ובית
 מאמר זה בוחן הבדלים בין. בין היתר באמצעות אתרי רשתות חברתיות,הספר
( בחטיבה ובתיכון שמחובריםN = 587) ( ותלמידיםN = 160) מאפייני מורים
מוריהם בפייסבוק ובין אלו שאינם מחוברים אך מעוניינים/בפועל לתלמידיהם
, אשר בחן מאפיינים אישיים, המחקר מבוסס על איסוף נתונים כמותי.בחיבור
 מן הממצאים.תלמידים-עמדות כלפי שימוש בפייסבוק ותפיסות יחסי מורים
עולים הבדלים במאפיינים האישיים בין שתי הקבוצות )המחוברים והמעוניינים
 עוד נמצא כי בשתי.(בחיבור( בקרב שתי האוכלוסיות )מורים ותלמידים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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האוכלוסיות ,המעוניינים בחיבור הפגינו עמדות חיוביות יותר ביחס לשימושי
פייסבוק בהוראה/למידה והתנגדו יותר למדיניות האוסרת על קשרי מורים-
תלמידים באתרי רשתות חברתיות .בנוסף ,עולה כי בקרב התלמידים
המעוניינים בחיבור ,מידת הקירבה המדווחת למוריהם גבוהה יותר מבין אלו
שאינם מעוניינים בחיבור .מחקר זה עשוי לסייע בידי מקבלי ההחלטות בבואם
לקבוע מדיניות בנוגע לקשרי מורים-תלמידי באמצעות אתרי רשתות חברתיות.
מילות מפתח :אתרי רשתות חברתיות ,פייסבוק ,יחסי מורים-תלמידים.

מבוא
בשנים האחרונות ,ניצבת סוגיית התקשורת בין מורים ותלמידים באתרי רשתות חברתיות
)ובפייסבוק בפרט( בלבה של מחלוקת ציבורית עזה בארץ ובעולם .מקבלי ההחלטות הקדימו ,אמנם,
את החוקרים בתחום ,אך החליטו ,במקרים רבים ,לאסור על תקשורת כזו באופן גורף .עם זאת,
בעת האחרונה מתחילות להיאסף עדויות אמפיריות המאפשרות לקבל החלטות מושכלות
המבוססות מחקר .מחקרים עדכניים מראים כי קשרים בין מורים ותלמידים באתרי רשתות
חברתיות ,הגם שאינם חפים מבעיות אתיות )& Dennen & Burner, 2013; Forkosh-Baruch
 ,(Hershkovitz, 2014עשויים להועיל ,במקרים מסוימים ,הן למורים והן לתלמידים המחוברים
)פורקוש-ברוך והרשקוביץ  .(Wong, 2014;2013לכן ,לא ייפלא כי מורים ותלמידים בישראל
מקיימים קשרי "חברות" בפייסבוק על אף האיסור על-כך מטען משרד החינוך )הרשקוביץ ,פורקוש-
ברוך ואנג.(2014 ,
אחת הסיבות האפשריות לצורך בכך היא העובדה שיחסי מורים-תלמידים הינם גורם משמעותי
ביותר בהתפתחות הלימודית ,החברתית והרגשית של תלמידים ,ועשויים להשפיע על הסביבה
הלימודית והחברתית בכיתה ובבית הספר בכלל )& Birch & Ladd, 1998; Davis, 2003; Hamre
 .(Pianta, 2001; Sabol & Pianta, 2012אתרי רשתות חברתיות עשויים לסייע בשבירת הגבולות
הבית-ספריים וביצירת מרחב בית ספרי לא רשמי ,אשר ישנה את הסדר הקיים ).(Kupiainen, 2013
לפיכך ,אנו מתמקדים במחקרינו בקשרים שבין יחסי מורים-תלמידים ובין תקשורת מורים-
תלמידים באתרי רשתות חברתיות.
למרות המחקר הרב בשנים האחרונות בתחום אתרי רשתות חברתיות בחינוך ,נבחנו בעיקר היבטים
פדגוגיים ,וכמעט שלא נבחנו היבטים חברתיים של שימוש באתרים אלו בקרב מורים ותלמידים
בבתי הספר )רוב המחקרים בוחנים את אוכלוסיית ההשכלה הגבוהה( .במאמר זה אנו מציגים
ממצאים משני מחקרים כמותיים שערכנו – מחקר אחד כלל אוכלוסיית מורים ,והשני – אוכלוסיית
תלמידים – אשר בחנו יחסי מורים-תלמידים והקשר בינם ובין תקשורת ביניהם ברשת הפייסבוק;
במסגרת המחקרים הללו אספנו מידע באמצעות שאלונים מקוונים המאפשרים השוואה בין
הממצאים העולים בקרב שתי האוכלוסיות )ממצאים ראשוניים וחלקיים ממחקר המורים הוצגו
בכנס זה בשנה שעברה ,ראו הרשקוביץ ,פורקוש-ברוך ואנג.(2014 ,
שאלות המחקר

 .1מהם המאפיינים המבדילים מורים/תלמידים המעוניינים בחיבור עם תלמידיהם/מוריהם
בפייסבוק לעומת אלו שאינם מעוניינים בחיבור כזה?
 .2מהם ההבדלים ביחסי מורים-תלמידים )כפי שמדווחים על ידי המורים( בין מורים המעוניינים
בחיבור עם תלמידיהם בפייסבוק )בין אם מחוברים איתם בפועל ובין אם לאו( לבין מורים
שאינם מעוניינים בחיבור שכזה?
 .3מהם ההבדלים ביחסי מורים-תלמידים )כפי שמדווחים על ידי התלמידים( בין תלמידים
המעוניינים בחיבור עם מוריהם בפייסבוק )בין אם מחוברים איתם בפועל ובין אם לאו( לבין
תלמידים שאינם מעוניינים בחיבור שכזה?
מתודולוגיה
שאלון המורים הופץ ויראלית בין החודשים מאי-יולי  ;2013שאלון התלמידים הופץ ויראלית בין
החודשים דצמבר -2013אפריל  .2014השאלונים הופצו כחלק ממחקר רחב יותר בקרב חט"ב/תיכון.
השאלונים נבנו באמצעות  Google Formsוהיו זהים-כמעט )למשל ,המורים נשאלו" :האם ברשימת
החברים שלך בפייסבוק נמצאים תלמידים שלך בהווה?" ,התלמידים נשאלו" :האם ברשימת
החברים שלך בפייסבוק נמצאים מורים שלך בהווה?"; ראו התייחסות לקמן בנוגע להבדלים
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בניסוחי שאלון  .(TSRIהשאלונים הופצו דרך אתרי רשתות חברתיות )בפרט ,פייסבוק וטוויטר( ,כמו
גם דרך רשימות תפוצה שונות במיילים )הן רשימות תפוצה אישיות של החוקרים ,והן רשימות
תפוצה מקצועיות של מורים( .תשובותיהם האנונימיות של המשתתפים נאספו באופן אוטומטי
בגיליון נתונים אשר היה זמין לעיון לחוקרים בלבד.
משתני המחקר

מאפייני מורים
• גיל
• מגדר ]זכר/נקבה[
• מצב משפחתי ]רווק/ה ,נשוי/אה ,גרוש/ה ,אלמן/ה[
• וותק בהוראה ]שנים[
• משך שימוש בפייסבוק ]שנים[
• מספר חברים בפייסבוק בעת מילוי השאלון
• עמדה בנוגע לשימוש בפייסבוק להוראה :מענה על השאלה" ,האם ניתן ,לדעתך ,להשתמש
בפייסבוק לצורכי למידה או הוראה?" ]כן/לא[
• עמדה לגבי האיסור על קשרי מורים-תלמידים בפייסבוק :מענה על השאלה" ,ישנן
מדינות/רשויות אשר אוסרות לחלוטין קשרים בין מורים ותלמידים באמצעות פייסבוק .מה
מידת הסכמתך עם מדיניות זו?" ]לא מסכים/ה ,נוטה לא להסכים ,אין לי דעה בנושא ,נוטה
להסכים ,מסכים/ה בהחלט[
• מחנך הכיתה )כלפיה מולא שאלון  ;TSRIראו למטה(? ]כן/לא[
מאפייני תלמידים
• גיל
• מגדר ]זכר/נקבה[
• כיתה ]ז'-י"ב[
• משך שימוש בפייסבוק ]שנים[
• מספר חברים בפייסבוק בעת מילוי השאלון
• עמדה בנוגע לשימוש בפייסבוק ללמידה :מענה על השאלה" ,האם ניתן ,לדעתך ,להשתמש
בפייסבוק לצורכי למידה?" ]כן/לא[
• עמדה לגבי האיסור על קשרי מורים-תלמידים בפייסבוק )ראו במאפייני מורים לעיל( ]לא
מסכים/ה למדיניות האיסור ,נוטה לא להסכים למדיניות האיסור ,אין לי דעה בנושא ,נוטה
להסכים עם מדיניות האיסור ,מסכים/ה בהחלט למדיניות האיסור[
• בנוסף ,סימנו התלמידים האם המורה כלפיו מילאו שאלון  TSRIהוא המחנך שלהם ]כן/לא[
יחסי מורים-תלמידים :שאלון TSRI

שאלון  (Teacher Student Relationship Inventory) TSRIפוּתח ותוּקף לבחינת יחסי מורים-תלמידים
של מורה בודד ביחס לתלמיד בודד ) .(Ang, 2005השאלון כולל  14היגדים )המדורגים על פי סולם
ליקרט בעל  5דרגות( בשלושה צירים:
• שביעות רצון ) 5היגדים ,דוגמה משאלון המורים" :אני מרוצה מהיחסים שלי עם הכיתה הזו"(;
• סיוע אינסטרומנטלי ) 5היגדים ,דוגמה משאלון התלמידים" :אני תלוי במורה הזה לקבלת עצה
או עזרה"(;
• קונפליקט ) 4היגדים ,דוגמה משאלון התלמידים " :אני חושב שהמורה הזה היה מרגיש הקלה
אם לא הייתי בשיעור"(.
לצורך מחקרינו ,תורגם השאלון לעברית ,ובנוסף – הניסוחים בו הותאמו למדידת יחסי מורה-כיתה
)כאשר ממולא על ידי מורה ביחס לכיתה שלמה( או יחסי תלמיד-מורה )כאשר ממולא על ידי
תלמיד( .כך ,למשל ,ההיגד " "I enjoy having this student in my classבגירסתו בשאלון המורים:
"אני נהנה/ית ללמד את הכיתה הזו" ובגירסתו בשאלון התלמידים" :אני חושב שהמורה הזה נהנה
מכך שאני נמצא בשיעורים שלו" .השאלון תוקף ביחד עם מחברת השאלון ,פרופ' אנג ,אשר ליוותה
מקרוב את תהליך המרתו של השאלון הן בהתייחס לכיתה שלמה והן בהתייחס לתלמידים כלפי
מורים .השאלות הנוגעות לקשרים בין מורים ותלמידים בפייסבוק וליחסי מורים-תלמידים נענו על
פי השתייכותם של המשיבים לשלוש קבוצות:

150ע תקשורת מורים-תלמידים באתרי רשתות חברתיות ויחסי מורים-תלמידים :מבט משני הצדדים

 .1מורים/תלמידים שהינם בעלי חשבון פעיל בפייסבוק ומחוברים שם לתלמידיהם/מוריהם בהווה
)מחוברים(;
 .2מורים/תלמידים שהינם בעלי חשבון פעיל בפייסבוק ,אינם מחוברים שם לתלמידיהם/מוריהם
בהווה ,אך היו מעוניינים בחיבור שכזה )מעוניינים בחיבור(;
 .3מורים/תלמידים שהינם בעלי חשבון פעיל בפייסבוק ,אינם מחוברים שם לתלמידיהם/מוריהם
בהווה ,ואינם מעוניינים בחיבור שכזה )אינם מעוניינים בחיבור(.
השוני המתודולוגי בין הקבוצות הללו הוא בבחירת כיתה/מורה כלפיהם ימולא שאלון  ,TSRIכפי
שמופיע בטבלה .1
טבלה  .1במי נתבקשו לבחור מורים/תלמידים מן הקבוצות השונות בעת מילוי שאלון ?TSRI
קבוצה

מורים

תלמידים

מחוברים

כיתה אותה הם מלמדים בהווה
ואשר עם תלמידיה הם מחוברים
בפייסבוק
כיתה אותה הם מלמדים בהווה
ואשר עם תלמידיה הם היו
מעוניינים להיות מחוברים
בפייסבוק
כיתה שרירותית אותה מלמדים

מורה אשר מלמד/ת אותם בהווה
ואיתו/ה הם מחוברים בפייסבוק

מעוניינים בחיבור

אינם מעוניינים
בחיבור

מורה אשר מלמד/ת אותם בהווה
ואיתו/ה הם היו מעוניינים להיות
מחוברים בפייסבוק
מורה שרירותי המלמד/ת אותם

אוכלוסיית המחקר

האוכלוסייה המדווחת במחקר זה מונה  160מורים ו 587-תלמידים בעלי חשבון פייסבוק .המורים
הם בני  ,(M = 47, SD = 10.8) 68-21בעלי וותק בהוראה של  38-1שנים ),(M = 19, SD = 10.8
מתוכם  123נשים ) (77%ו 37-גברים ) .(23%התלמידים המשתתפים הם מכיתות ז'-י"ב ,בני 19-12
) ,(M = 14, SD = 1.6מתוכם  340בנות ) (58%ו 247-בנים ) .(42%בשני המקרים ,אוכלוסיית
המשתתפים פזורה בכל רחבי הארץ.
ההתפלגות לפי אופי החיבור בפייסבוק בקרב המורים והתלמידים מובאת בטבלה  .2כיוון שהבעת
עניין בחיבור מהווה הצהרת כוונות כנה בנוגע לחיבור ,החלטנו לאחד את קבוצות המחוברים
והמעוניינים בחיבור בכל אוכלוסיה לקבוצה אחת ,היא קבוצת המעוניינים בחיבור .מנגד עומדת
קבוצת המשתתפים שאינם מעוניינים בחיבור .מעניין לשים לב כי יחסי הגודל בין הקבוצות הפוכים
בהשוואה בין אוכלוסיות המורים והתלמידים .בעוד כשני שליש מן המורים מעוניינים בחיבור
וכשליש אינו מעוניין – רק כשליש מן התלמידים מעוניינים בחיבור וכשני שלוש אינם מעוניינים.
טבלה  .2חלוקת אוכלוסיית המחקר על פי חיבור לתלמידיהם/מוריהם בהווה בפייסבוק
קבוצה

מורים
N

מעוניינים בחיבור )בין אם מחוברים בפועל אם לאו(
אינם מעוניינים בחיבור
סה"כ

109
51
160

תלמידים
%

68%
32%
100%

N

191
396
587

%

33%
67%
100%

ממצאים
השוואת מאפייני מורים ותלמידים בין קבוצות המחקר

באמצעות מבחן  ,tהשווינו הממוצעים של המשתנים הכמותיים – גיל ,וותק בהוראה )מורים בלבד(,
שנות שימוש בפייסבוק ,ומס' חברים בפייסבוק – בין שתי הקבוצות .מתוצאות המבחן )ראו טבלה (3
עולה כי בממוצע ובאופן מובהק סטטיסטית ,המורים המעוניינים בחיבור צעירים יותר ) 44.8לעומת

אלונה פורקוש-ברוך ,ארנון הרשקוביץ ,רבקה אנג 151ע

 ,(49.6בעלי וותק נמוך יותר בהוראה ) 17לעומת  21.6שנים( ובעלי ותק רב יותר בשימוש בפייסבוק
) 4לעומת  3.3שנים( בהשוואה למורים שאינם מעוניינים בחיבור.
לגבי התלמידים ,עולה כי בממוצע ובאופן מובהק סטטיסטית ,התלמידים המעוניינים בחיבור
מבוגרים יותר ) 14.4לעומת  (13.7ובעלי מספר גדול יותר של חברים בפייסבוק ) 609לעומת (505
בהשוואה לתלמידים שאינם מעוניינים בחיבור .לא נמצא הבדל בוותק השימוש בפייסבוק בין שתי
קבוצות התלמידים .הממצאים מסוכמים בטבלה  ;3בשל קשיים בפענוח חלק מתשובות התלמידים
לגבי משתנים אלו ,נרשמו כמה מקרים של ערכים חסרים ,ולכן גודל האוכלוסייה שונה במעט ביחס
לכל אחד מן המשתנים )כפי שמופיע בטבלה(.
טבלה  .3ממוצעים )וסטיות תקן( בעבור המשתנים הכמותיים בקרב שתי קבוצות המורים/תלמידים
)ערכי  tמובאים בערך מוחלט(
משתנה
מעוניינים
)(N = 109

מורים
) t(df = 158מעוניינים
אינם
מעוניינים
)(N = 51

גיל

)44.8 (11.0

)49.6 (9.6

**2.6

וותק בהוראה ]שנים[

)17.0 (10.9

21.6
)(10.1

*2.5

1

14.5
)(1.8
N = 191

תלמידים
אינם
מעוניינים
13.7
)(1.4
N = 395

t

**5.4

שנות שימוש בפייסבוק

4.0
)(1.8

3.3
)(1.5

*2.3

4.2
)(1.5
N = 189

4.0
)(1.5
N = 389

1.7

מס' חברים בפייסבוק

273.5
)(391.40

179.4
)(362.9

–1.4

609
)(618
N = 181

505
)(411
N = 373

**2.1

2

3

* ,p < 0.05
1
בעבור משתנה זה ,N = 50 ,ובהתאם df = 157
2
תוצאות מבחן  Leveneלשוויון שונויות יצאו מובהקות ,ובשל כך אין הנחת שונויות זהותdf = 309.8 ,
3
תוצאות מבחן  Leveneלשוויון שונויות יצאו מובהקות ,ובשל כך אין הנחת שונויות זהותdf = 259.7 ,
**

p < 0.01

)חי-בריבוע( של פירסון .בקרב המורים,
התפלגויות המשתנים הנומינליים הושוו באמצעות מבחן ִ χ2
נמצאו רק שניים מתוך חמשת המשתנים כבעלי התפלגות השונה באופן מובהק-סטטיסטית בין שתי
הקבוצות :תמיכה באיסור על קשרי מורים-תלמידים בפייסבוק ,ועמדה בנוגע לשימוש בפייסבוק
להוראה .מבין המורים המעוניינים בחיבור 102) 94% ,מתוך  (109חושבים כי ניתן להשתמש
בפייסבוק להוראה ,לעומת  62%בלבד ) 31מתוך  (51בקרב המורים שאינם מעוניינים בחיבור ,עם
 ,χ2(1) = 26.6ברמת מובהקות  .p < 0.01בנוגע לעמדת המורים ביחס למדיניות האיסור על קשרי
מורים-תלמידים בפייסבוק 95) 89% ,מתוך  (107מבין המורים המעוניינים בחיבור לא מסכימים או
נוטים לא להסכים עם מדיניות זו ,לעומת  36%בלבד ) 18מתוך  (50בקרב המורים שאינם
מעוניינים בחיבור ,עם  ,χ2(1) = 47.1ברמת מובהקות  27% .p < 0.01מכלל המורים המשיבים )159
מתוך  (587השיבו כי אין להם דעה בנוגע למדיניות האיסור .לגבי שלושת המשתנים הנומינליים
האחרים ,לא נמצא הבדל מובהק-סטטיסטית בין שתי הקבוצות :מין ,עם ;p = 0.26 ,χ2(1) = 1.3
מצב משפחתי ,עם  ;p = 0.35 ,χ2(3) = 3.3והיותו של המורה מחנך של הכיתה ביחס אליה מילא את
השאלון.p = 0.44 ,χ2(1) = 0.59 ,
בקרב התלמידים ,נמצאו שלושה מתוך ארבעת המשתנים הנומינליים )אצל התלמידים נעדר ,כמובן,
המשתנה המתייחס למצב המשפחתי( כבעלי התפלגות השונה באופן מובהק-סטטיסטית בין שתי
הקבוצות :תמיכה באיסור על קשרי מורים-תלמידים בפייסבוק ,עמדה בנוגע לשימוש בפייסבוק
להוראה ומין .מבין התלמידים המעוניינים בחיבור 133) 70% ,מתוך  (191חושבים כי ניתן להשתמש
בפייסבוק ללמידה ,לעומת  185) 47%מתוך  (396בלבד בקרב התלמידים שאינם מעוניינים בחיבור,

152ע תקשורת מורים-תלמידים באתרי רשתות חברתיות ויחסי מורים-תלמידים :מבט משני הצדדים

עם  ,χ2(1) = 27.3ברמת מובהקות  95) 66% .p < 0.01מתוך  (143מבין התלמידים המעוניינים
בחיבור לא מסכימים או נוטים לא להסכים עם מדיניות האיסור ,לעומת  70) 25%מתוך  (285בלבד
בקרב התלמידים שאינם מעוניינים בחיבור ,עם  ,χ2(1) = 70.5ברמת מובהקות  .p < 0.01מבין
התלמידים המעוניינים בחיבור ,יש  49%בנים ) 94מתוך  ,(191לעומת  39%בנים ) 153מתוך (396
בקרב התלמידים שאינם מעוניינים בחיבור ,עם  ,χ2(1) = 5.9ברמת מובהקות  .p < 0.05לגבי
המשתנה המתאר אם המורה כלפיו מילאו שאלון  TSRIהוא המחנך שלהם או לא – לא נמצא הבדל
מובהק-סטטיסטית בין הקבוצות ,עם .p = 0.35 ,χ2(1) = 0.9
מהשוואת הממצאים באוכלוסיות המורים והתלמידים עולה כי ישנו דמיון בדפוסי הממצאים לגבי
ההבדלים בין המעוניינים בחיבור לבין אלו שאינם מעוניינים בחיבור ,בנוגע לעמדותיהם כלפי
מדיניות האיסור ובנוגע לשימושי פייסבוק להוראה/למידה .הבדלים מגדריים בין הקבוצות נמצאו
רק בקרב התלמידים ,שם נמצא יתרון יחסי לבנים בקבוצת המעוניינים בחיבור עם מוריהם
בפייסבוק.
יחסי מורים-תלמידים על פי מידת העניין בחיבור עם תלמידים בפייסבוק

כיוון ששאלון  TSRIהמקורי עבר תרגום והתאמה ,נדרשנו לבדיקת המהימנות שלו בקרב אוכלוסיות
המחקר .בדיקת  Cronbach's Alphaבנוגע לשאלוני המורים הושלמה עם תוצאות טובות לגבי שלושת
הצירים )שביעות רצון ;α = 0.83 ,סיוע אינסטרומנטלי ,α = 0.83 ,קונפליקט .(α = 0.67 ,שאלוני
התלמידים העלו תוצאות טובות אף יותר בכל הצירים )שביעות רצון ;α=0.88 ,סיוע אינסטרומנטלי,
 ,α = 0.86קונפליקט.(α = 0.88 ,
כעת ,השווינו ממוצעים של ערכי הצירים השונים ,כפי שדורגו באמצעות שאלון  ,TSRIבין קבוצות
המעוניינים בחיבור מורים ותלמידים בפייסבוק לאלו שאינם מעוניינים בשתי האוכלוסיות .בקרב
המורים ,לא נרשמו הבדלים מובהקים-סטטיסטית באף אחד מן הצירים .בקרב התלמידים ,נרשמו
הבדלים מובהקים-סטטיסטית בצירים שביעות רצון )גודל אפקט קטן (Cohen's d = 0.25 ,וסיוע
אינסטרומנטלי )גודל אפקט בינוני ,(Cohen's d = 0.43 ,כלומר – תלמידים המעוניינים בחיבור עם
מוריהם בפייסבוק גם מדווחים על רמות גבוהות יותר של שביעות רצון בקשר עם מוריהם ,וכן על
רמות גבוהות של פניה לסיוע אינסטרומנטלי למוריהם .התוצאות מסוכמות בטבלה .4
טבלה  .4ממוצעים )וסטיות תקן( בעבור צירי  TSRIבקרב שתי קבוצות המורים/תלמידים
)ערכי  tמובאים בערך מוחלט(
ציר

)t(df = 158

מעוניינים
)(N = 191

תלמידים
אינם
מעוניינים
)(N = 396

מעוניינים
)(N = 109

מורים
אינם
מעוניינים
)(N = 51

3.9
)(1.0

3.7
)(1.1

**3.0
df = 421.5

שביעות רצון

4.4
)(0.6

4.4
)(0.6

0.3

3.1
)(1.1

2.6
)(1.1

**5.2

סיוע אינסטרומנטלי

3.7
)(0.8

3.8
)(0.7

0.5

1.6
)(0.9

1.7
)(1.0

1.0

קונפליקט

1.5
)(0.6

1.4
)(0.5

1.1
df = 132.3

1

)t(df = 585

1

* ,p < 0.05
 1תוצאות מבחן  Leveneלשוויון שונויות יצאו מובהקות ,ובשל כך אין הנחת שונויות זהות
**

p < 0.01

מסקנות ודיון
במחקר זה ,בחנו הבדלים בין מורים/תלמידים המעוניינים בחיבור עם תלמידים/מורים באמצעות
פייסבוק )אם מחוברים בפועל ואם לאו( ובין אלו שאינם מעוניינים בחיבור שכזה .בחינת מאפיינים
אישיים של חברי שתי הקבוצות ,בקרב מורים ותלמידים ,מעלה כי בשתי האוכלוסיות בולטות אותן
התבניות :המעוניינים בחיבור מפגינים עמדות חיוביות יותר כלפי פייסבוק כאמצעי הוראה וכלפי
חיבורי מורים-תלמידים באמצעות פייסבוק בהשוואה לאלו שאינם מעוניינים בחיבור .זאת ועוד,
בשתי האוכלוסיות ,המעוניינים בחיבור מפגינים פעילות עשירה יותר בפייסבוק )וותק רב יותר אצל
המורים ,מספר חברים גדול יותר אצל התלמידים( .בנוסף ,פער הגילאים הממוצע בקרב המורים

אלונה פורקוש-ברוך ,ארנון הרשקוביץ ,רבקה אנג 153ע

והתלמידים המעוניינים בחיבור קטן יותר מאשר בקבוצה השנייה )המורים צעירים יותר,
התלמידים מבוגרים יותר( .ממחקרים קודמים בנושא ,עולה כי ככל שעולה גיל התלמידים ,יורדת
תפיסתם את איכות יחסיהם עם מוריהם יחסי מורים-תלמידים )למשלAng, Chong, Huan, Quek, ,
 .(& Yeo, 2008מצד המורים ,המבוגרים והמנוסים יותר הם אלו שמדווחים ,בדרך כלל ,על יחסים
טובים יותר עם תלמידיהם ,בהשוואה לעמיתיהם הצעירים והמנוסים פחות )למשלYeo, Ang, ,
 .(Chong, Huan, & Quek, 2008אם כך ,מאפייני קבוצת המעוניינים בחיבור מזכירים את מאפייני
המורים והתלמידים אשר באופן מסורתי מדווחים על יחסים טובים פחות עם הקבוצה השנייה,
וייתכן כי הם שואפים לחיזוק יחסים אלו באמצעות החיבור בפייסבוק.
ממצא מעניין נוגע למגדר :בקרב התלמידים המעוניינים בחיבור ,יש יותר בנים מאשר בקרב
התלמידים שאינם מעוניינים בחיבור .ייתכן כי הבדל זה נובע מהבדלים מגדריים במוטיבציה
לשימוש בפייסבוק )למשל (Makashvili et al., 2013 ,או בתפיסה עצמית של מידת השליטה
במיומנויות מקוונות; כפי שנמצא בעבר ,נשים נוטות להעריך את מיומנויות הרשת שלהם ברמה
נמוכה יותר מזו אותה מעריכים גברים )למשל .(Hargittai & Shafer, 2006 ,הסבר אחר עשוי לנבוע
מכך שישנו יתרון מגדרי ברור למורות בישראל .לפיכך ,ייתכן שהתלמידים הבנים מוצאים עצמם
בעמדת נחיתות ,בהשוואה לבנות ,בכל הנוגע לקשר בין-אישי עם המורות )כפי שנמצא במחקרים
רבים ,ראו למשל סקירה בנושא אצל  ,(Wyrick, 2011ולפיכך מחפשים דרכים להעצמת הקשר הזה.
על פי הממצאים ,ישנו קשר בין החיבור או הרצון לחיבור בפייסבוק ויחסי מורים תלמידים באופן
כללי ,כפי שמדווחים על ידי התלמידים .התלמידים המעוניינים בחיבור העידו ,בממוצע ,על ערכים
גבוהים יותר בצירים שביעות רצון וסיוע אינסטרומנטלי בהשוואה לאלו שאינם מעוניינים בחיבור.
כלומר ,הקשר בפייסבוק הוא ביטוי נוסף לחיבור בין מורים ותלמידים ואמצעי להידוק החיבור הזה,
לטובת קידום ההוראה והלמידה באמצעות קידום רווחתו של התלמיד באופן כללי );Pianta, 1999
 .(Wentzel, 1998מעניין הוא שבקרב המורים לא נרשמו הבדלים מובהקים באף אחד מן הצירים,
ונקודה זו תיבחן ביתר פירוט במחקר המשך .יתכן שהדבר נובע מהצורך של התלמידים להרגיש
שהמורים מעורבים בחייהם – מה שאיננו מקביל בכיוון ההפוך :המורים אינם בהכרח זקוקים
למעורבות מסוג זה .הצורך הזה של התלמידים בא לידי ביטוי הן בעולם הפיזי והן בעולם
הווירטואלי ,המהווה הרחבה של העולם הפיזי ).(Pianta, Hamre & Allen, 2012
מגבלות המחקר הנוכחי נובעות בעיקר מאופן הפצת השאלונים .ההפצה נעשתה ,כאמור ,בצורה
ויראלית ,דרך אתרי רשתות חברתיות ובערוצים מקוונים אחרים ,ומילויים היה מקוון .לפיכך ,אין
אנו טוענים כי אוכלוסיית המחקר מייצגת את כלל המורים והתלמידים בארץ .עם זאת ,השלכות
המחקר מתייחסות לצורך בהרחבת יחסי מורים תלמידים מהעולם הפיזי לעולם הרשתות
החברתיות המקוונות ,זאת במידה שממילא הקשר מזמן זאת .קובעי המדיניות אינם יכולים עוד
להתעלם מהצורך ההדדי של חברים בשתי האוכלוסיות בהמשכיות הקשר מעבר לבית הספר .לפיכך,
יש לאפשר לכל מורה לקבל החלטות לגבי השימוש במדיה חברתית מקוונת ,בהלימה למידת
הקירבה והאינטימיות המתאימים לתפיסת עולמו בהתייחס לקשריו עם תלמידיו בבית הספר.
כמובן ,נחוץ מחקר המשך בתחום ,אשר יוכל לסייע למורים ולתלמידים לעשות שימוש מיטבי
באתרי רשתות חברתיות לצרכים לימודיים וגם לצורכי פיתוח קשרים בינאישיים ומתן תמיכה
חברתית ורגשית לתלמידים.
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Abstract
This study examined the implications of integrating a one-to-one (1x1) laptop
model on teachers’ pedagogical perceptions and the classroom’s educational
discourse. A change in pedagogical perceptions during three years of
teaching within this model was investigated. The research analyzed data
collected over the course of three years through interviews and lesson
observations, from 14 teachers teaching in a Junior High School in the north
of Israel. The findings show that the "1x1" approach allows teachers to
improve their teaching skills; however, it fails to change their fundamental
attitudes in regard to teaching and learning processes. It was further found
that the use of a laptop by each student does not significantly improve the
classroom’s learning discourse. The computer is seen as an individual or
group learning technology rather than as a tool for conducting learning
discourse. An analysis of the data collected shows a great contribution to
collaboration among teachers in preparing technology-enhanced lessons. One
of the main recommendations of this research is to reflect on findings from
the teaching staff and the school community emphasizing 1x1 technology as
a tool for significant pedagogical change. Students' use of personal
technology is not enough for pedagogical changes to take place; the change
must begin with teachers’ conceptions and perceptions.
Keywords: one-to-one laptop integration, teachers’ pedagogical perceptions,
educational discourse in the classroom.

תקציר
מחקר זה בחן את האופן בו שילוב מחשבים ניידים אישיים לתלמידים במודל
אחד משליך על התפיסה הפדגוגית של המורים ועל השיח הלימודי-אל-אחד
 השינוי בתפיסה הפדגוגית של המורים ויישומו בכיתות נבחנו במהלך.בכיתות
.שלוש שנים ראשונות של הוראה עם מחשבים אישיים למורים ולתלמידים
 מורים המלמדים14-במחקר נותחו נתונים שנאספו בראיונות ותצפיות מ
.בחטיבת הביניים בצפון הארץ אשר נערכו מדי חצי שנה במשך שלוש שנים
אחד מאפשרת למורים לשפר-אל-ממצאי המחקר מראים שהוראה בגישת אחד
 אך אין בכוחה לשנות את עמדותיהם העקרוניות כלפי תהליכי,את הוראתם
 ששימוש במחשב לכל תלמיד אינו, עוד נמצא.הוראה ולמידה ותפקיד המורה
 המחשב נתפס ככלי.משנה באופן מהותי את אופי השיח הלימודי בכיתה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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ללמידה עצמית או קבוצתית ולא ככלי עזר לניהול השיח הלימודי בכיתה .מתוך
ניתוח הנתונים עלתה התרומה הרבה של השיתופיות בין המורים לתכנון
ההוראה משולבת טכנולוגיה .התוצאות נידונות במונחי גישות ומציג המלצות
לעובדי הוראה ומקבלי החלטות במערכת החינוך
מילות מפתח :שילוב מחשב נייד לכל תלמיד ,התפיסה הפדגוגית של המורים,
השיח הלימודי בכיתות.

מבוא
השינוי הפדגוגי הכרוך בהטמעת טכנולוגיה בהוראה יכול להיות שינוי מסדר ראשון ) first order
 (changeאו שינוי מסדר שני ) .(second order changeשינוי מסדר ראשון הוא שינוי התנהגותי בתוך

גבולות העקרונות הקיימים ,בעוד שבשינוי מסדר שני נפרצים הגבולות ,העקרונות משתנים
וכתוצאה מכך משתנה גם התנהגות ) .(Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974בלמידה משולבת
טכנולוגיה שינוי מסדר ראשון יבוא לידי ביטוי בשיפור שיטות ההוראה הרווחות ,על-ידי שימוש
באמצעי המחשה מגוונים ובמקורות מידע מקוונים .שיפור זה אינו משנה את התפיסות הפדגוגיות
של המורה ,אלא משרת אותן .הטמעת הטכנולוגיה בתהליכי הוראה ולמידה יכולה להוביל גם
לשינוי מסדר שני ,שינוי פרדיגמטי של היחסים במשולש ההוראה :מורה-תלמיד-תוכן .שינוי כזה
מציעים  (1999) Scardamalia and Bereiterהמבקשים להפסיק לראות את התלמיד כצרכן מידע ואת
המורה כספק שלו ,ולראות את שניהם כשותפים בקהילה הבונה ידע חדש .לפי גישה זו ,בית הספר
צריך להפוך מספק שירותים למפעל פורה של הבניית ידע ,בו נודעת חשיבות לתרומתם של
התלמידים .כל עוד הטמעת השימוש בטכנולוגיה בבית הספר נתפסת כעניין טכני ,היא תחולל רק
שינוי מסדר ראשון .ברגע שהטמעה זו נתפסת כהזדמנות לשינוי פרדיגמטי ,המשנה את מערכת
היחסים בין המורה לתלמיד ,היא יכולה לחולל שינוי מסדר שני .שינוי כזה דורש שינוי בידע של
המורה ,באמונותיו ובתרבות הבית-ספרית במסגרתה הוא עובד )Ertmer & Ottenbreit-Leftwich,
 .(2010במונחים של ברונר ) ,(2000בשינוי מסדר ראשון ומסדר שני משתקפים מודלים שונים של
הוראה-למידה .כך למשל ,בבסיס הפעילויות בכיתה בהן המורה הוא "מקור הידע" ותלמידים הינם
"רכשי ידע" ,עומד לפי ברונר מודל הרואה תהליכי הוראה-למידה כ"העברת ידע" .לעומת זאת,
עידוד למידת חקר ,שיח עמיתים בנושאים לימודיים או למידה שיתופית המזמנות למידה הבנייתית,
תלמידים מתפקדים כ"בעלי ידע" והמורה כמנחה ) ,(facilitatorהמסייע לתלמידים לעגן את הידע
הסובייקטיבי שהם מבנים במוסכמות המקובלות במדע ובתרבות.
גישת " "1X1ושינוי פדגוגי
ההבטחות הפדגוגיות הגלומות בהטמעת מחשבים מתממשות רק בתנאים אופטימליים )Ilomäki,
 (2008הכוללים יצירת קהילות מורים לומדות ,שמטרתן לבנות את היכולת הבית ספרית המורכבת
מידע ,מיומנויות ועמדות של מורים ,מתואם בתכניות ,מקורות טכנולוגיים והנהלה מנהיגותית .כדי
שהמורה ירגיש בעלות על השינוי הפדגוגי ,עליו להיות שותף פעיל בניסוח החזון הפדגוגי של הטמעת
הטכנולוגיה ותהליכי הלמידה והפיתוח המקצועי צריכים להתמקד בשינוי זה )Ertmer & Ottenbreit-
 .(Leftwich, 2010ההנחה שמחשב נייד או מכשיר אחר לכל תלמיד יהפוך את התלמיד לבעל ידע רב
יותר או בעל מיומנויות מפותחות יותר היא תפלה מבחינה פדגוגית ) .(Fullan, 2011הטכנולוגיה
האישית עשויה להיות מנוף לשינוי בתנאי שהיא מובלת על ידי הפדגוגיה ,לכן על המורה להיות מודע
לתפיסתו הפדגוגית ופתוח לשינוי ).(Blau & Peled, 2012
שילוב מחשבים בגישת " "1X1משפיע על מקומו ותפקידו של המורה בכיתה );Bebell, & Kay, 2010
 Fleischer .(Blau, Peled, & Nusan, 2014; Fleischer, 2012מצא שתוכניות אלו מאפשרות למורים
לפעול בגמישות גבוהה יותר ביחס לתוכניות הלימודים הקיימות ) .(Fleischer, 2012מורים דיווחו
שתכנית " "1X1איפשרה להם ללמד יותר ,באופן עמוק יותר ובפחות זמן ) Silvernail, & Pinkham,
 .(2011בכל התכניות טמונה ציפייה לשינוי בדרכי ההוראה – סמויה או מנוסחת באופן מפורש
במטרות התכנית .לרוב ,ההתייחסות לשינוי זה מתוארת כאימוץ פרקטיקות הוראה המקדמות את
"מיומנויות המאה ה."21-
שינוי פדגוגי צריך להיות מתורגם לפעולות של המורה בכיתה שאחת המרכזיות מביניהן היא שיח
לימודי שהמורה מנהל בכיתה ) .(Cazden, 1998השיח הלימודי הרווח בכיתות מכונה ע"י Cazden
" – "(IRE) Initiation-Response-Evaluationסבבים חוזרים ונשנים בהם המורה יוזם )שואל(,
התלמיד מגיב והמורה מעריך .שינוי פדגוגי צריך לבוא לידי ביטוי גם בשבירת דפוס שיח זה ,שבירה
שלפי בוזו ופישר ) (2008תשפר את תהליכי הלמידה .במונחי קונסטרוקטיביזם חברתי )Vygotsky,
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 ,(1978מחשבים אישיים מאפשרים לקיים אינטראקציות לימודיות מקוונות עם מורים ועם עמיתים
מתקדמים יותר וכך לקדם את התלמידים בטווח ההתפתחות הקרובה ).(ZPD
מטרת המחקר

מחקר זה בחן את האופן בו שילוב מחשבים בגישת " "1X1השפיע על התפיסה הפדגוגית של המורים
ועל השיח הלימודי בכיתות .מחקר זה התבצע בגישה האיכותנית .שאלות מחקר ביקשו לחשוף את
התפיסות של המורים וביטוין בכיתה:
 .1האם וכיצד במשך שלוש שנים של הוראה בתכנית חל שינוי בתפיסה הפדגוגית של המורה?
 1.1אם כן ,האם זה שינוי מסדר ראשון או שני?
 1.2אם לא התרחש כל שינוי ,מה הסיבות לכך?
 .2באיזה אופן ההוראה בגישת " "1X1משליכה על השיח הלימודי בכיתה?
 .3באיזה אופן הכנסת התכנית משליכה על שיתוף הפעולה בין המורים בהכנת מערכי שיעור
משולבים טכנולוגיה?
השיטה
המשתתפים

במחקר השתתפו אחת עשר מורות ושלושה מורים ,מתחומי דעת שונים ,בחטיבת ביניים בבית-ספר
אזורי בצפון הארץ אשר שילב מחשבים אישיים למורים ותלמידים בגישת "אחד על אחד" )פרויקט
כתו"ם( .במחקר השתתפו כל המורים שלימדו בכיתות בהן לכל התלמידים מחשבים ניידים לאורך
שלוש שנים )תשע"א ,תשע"ב ,תשע"ג(.
כלי המחקר והליך המחקר

בסוף המחצית הראשונה והשנייה בכל שנת לימודים נערכו תצפיות בלתי-מתערבות בשיעורים
כפולים בהם יושמה גישת " "1X1לכל אחד מהמורים .מיד לאחר התצפית התקיים ראיון מובנה
למחצה עם המורה .סה"כ התקיימו שש תצפיות של שעה וחצי ושישה ראיונות באורך כשעה עם כל
אחד מ 14-המורים .סמיכות הראיון לתצפית איפשרה התייחסות מיידית לשיעור בו נעשה שימוש
במחשבים אישיים.
התצפיות תועדו בכתב והוקלדו .הראיונות הוקלטו בהקלטת וידיאו ,תומללו ועברו תהליך של ניתוח
תוכן ראשוני .תיקוף ניתוח תוכן זה התבצע ע"י קטגוריזציה חדשה של הראיונות.
בסוף השנה השלישית להפעלת התכנית ,התקיים מפגש בו כל אחד מצוותי המקצוע דיווח והדגים
את האופן בו הוא מיישם את גישת " "1X1הלכה למעשה .בנוסף לדיווח של רכז הצוות ,כל אחד
מהמורים בצוות הביע את עמדתו ביחס להוראה במסגרת התכנית .מפגש זה תועד בכתב.
תוצאות ודיון
השפעת השתתפות בתכנית על התפיסה הפדגוגית של המורה

כבר בשנה הראשונה להפעלת התכנית כל המורים זיהו את האפשרויות לשיפור תהליכי ההוראה
הגלומות בכך שלכל תלמיד בכיתה יש מחשב .אך רק מיעוט )שלושה מורים מתוך ארבע עשרה( ראה
בכך הזדמנות לשינוי פדגוגי מהותי .נראה אם כן כי כחמישית מהמורים בתכנית הגיעו למה שניתן
לפרש כשינוי מסדר שני ) .(Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974לעומתם ,רוב המורים זיהו את
המטרה העיקרית של הוראה בגישת " "1X1עם גיוון בדרכי ההוראה ,אמצעי המחשה עשיר ויעיל
וחשיפה למקורות ידע מגוונים ,כלומר הסתפקו בשינוי מסדר ראשון .מורים אלה הדגישו את
חשיבות ההוראה המגוונת ,הכוללת עבודה עצמית ,עבודה בקבוצות והוראה פרונטלית .זאת ועוד,
רוב המורים ציינו את ההוראה הפרונטלית כסגנון ההוראה העיקרי שלהם וחלקם הסבירו שסגנון
זה נובע מהצורך שלהם בשליטה על הכיתה .לעומת זאת ,מורים אחרים ציינו שהוראה זו מאפשרת
להם לנהל דיון משמעותי יותר בכיתה ומצרים על כך שעבודה במחשב האישי לא מאפשרת להם
לשמוע את התלמידים ולראות היכן כל אחד מהם נמצא.
ניתוח השוואה בין התצפיות לראיונות מצביע על פער בין העקרונות הפדגוגיים עליהם המורים
מצהירים ,לבין פרקטיקות ההוראה בהם הם משתמשים .מתוך הראיונות עלה כי רוב המורים
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מכירים בפוטנציאל שיש במחשבים ליישום עקרונות של למידה קונסטרוקטיביסטית .אך המורים
מודעים לעקרונות אלו ברמה הצהרתית ,לרוב בתוך רצף של פרקטיקות שגרתיות של הוראה,
וקיימת תחושה שלמודעות זו אין ביטוי ממשי במעשה ההוראה .מתוך התצפיות עלה כי ) (1ברוב
השיעורים המחשבים האישיים נוצלו להמחשה של המורה לכל הכיתה ולעבודה עצמית של
התלמידים (2) .מורים בודדים זימנו תהליך של למידה שיתופית (3) .לרוב משימות הלימוד היו
תשובות נכונות אליהם התלמידים היו צריכים להגיע .במונחי המודלים להוראה-למידה של ברונר
) (2000ניתן לומר כי מורים אלו מיישמים תפיסה פדגוגית הרואה תהליך הוראה כ"העברה" ,לפיה
המורה הוא "בעל הידע" ותפקידו להעביר "גוף ידע" מוגדר לתלמיד .ממצאים אלו מאששים
מסקנות קודמות ,לפיהן השימוש במחשב משפר דרכי הוראה קיימות אך לא מחולל שינוי מהותי
בהוראה ,הנשארת הוראה ממוקדת מורה )מגן-נגר ,רותם ,ענבל שמיר ודייןCuban, ;2014 ,
.(Kirkpatrick & Peck, 2001; Ilomäki, 2008
רק שלושה מורים ביטאו באופן שלם ומגובש את האופן בו השימוש במחשבים מאפשר להם לממש
את הגישה הקונסטרוקטיביסטית בכיתות והגדירו את עצמם כמנחים של תהליכי למידה .מורים
אלו ביטאו חוסר שביעות רצון מהתפיסה הפדגוגית הרווחת ולא הסתפקו בשינוי מסדר ראשון .הם
חוללו שינוי מסדר שני ,קרי שינוי התפיסה הפדגוגית .במונחי המודלים להוראה-למידה של ברונר
) (2000ניתן לומר שמורים אלה רואים את הלומדים כ"ידענים" ) .(knowlegableהם מכירים בכך
שהידע מתפתח כל הזמן ,נמצא אצל כל אחד ולכן הוא נבנה ואינו ניתן להעברה אלא לעיגון
במוסמכות המדע והתרבות.
שינוי התפיסה הפדגוגית של המורים במשך שלוש שנים

שלוש שנים של הוראה במסגרת תוכנית בגישת " "1X1לא שינו את התפיסות הפדגוגיות של המורים
ואת האופן בו הם חושבים שהשימוש במחשבים יכול להוציא אותן מהכח אל הפועל .רובם היו שבעי
רצון מהאופן בו ההוראה שלהם השתפרה הודות לשימוש במחשבים .במשך הזמן השתפרה
המיומנות של המורים בשימוש במחשבים ובתכנון שיעורים מתוקשבים .שיפור זה בא לידי ביטוי
בזמן הנדרש להכנת שיעורים אלו ובאיכות השיעורים .לקיצור משך זמן ההכנה של השיעורים לאחר
שלוש שנות הפעלה של התכנית יש משמעות רבה ,כיוון שממצאים קודמים ,שאינם בוחנים שינוי
לאורך זמן ,מציגים את גורם הזמן הדרוש למורה להכנת השיעור כגורם מעכב בהפעלת התכנית
) .(Cuban, Kirkpatrick & Peck, 2001; Guitert & Vázquez, 2013זאת ועוד ,לאחר שלוש שנות
הונאה במודל אחד-אל-אחד המורים מעידים על מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה ,על מעורבות גבוהה
יותר בשיעורים ועל הבנות עמוקות יותר של התכנים הנלמדים בקרב התלמידים.
כאמור הפעלת התכנית במשך שלוש שנים ,לא הובילה מורים נוספים לעשות שינוי מסדר שני
) (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974ולמעבר לתפיסת תהליכי הוראה-למידה כהעברת ידע
מהמורה לתלמידים להבניית ידע באופן פעיל על ידי התלמידים )ברונר .(2000 ,אותם שלושה מורים
שבשנה הראשונה הגדירו עצמם כ"מנחים" של תהליכי למידה ,חזרו על הגדרה זו גם בסוף השנה
השלישית ,אך באופן מפתיע ,לא נוסף אליהם ולו מורה אחד .במשך הזמן מורים אלו הרחיבו את
מגוון העקרונות הקונסטרוקטיביסטיים שהם מיישמים באמצעות המחשבים ,למשל פתרון בעיות
ולמידה שיתופית .גם עמדות המורים כלפי הספק החומר עקב הוראה משלבת מחשבים לא השתנו
במהלך השנים .המורים שטענו שההספק אינו חשוב או שהספיקו את החומר בשנה הראשונה ,חזרו
על כך גם בשנה השלישית .לעומתם ,המורים שבשנה הראשונה התלוננו על העיכוב הנגרם כתוצאה
מהשימוש במחשבים ,חזרו על תלונות אלו גם לאחר שלוש שנים .גם מורים אלו העידו שמשך הזמן
הנדרש לתכנון שיעורים משולבי טכנולוגיה התקצר ,אך לתחושתם העיכוב בהספק החומר הלימודי
בשיעור נותר בעינו .ממצאים אלה דומים לתוצאות הפעלת תכנית " "1X1בספרד )& Guitert
 (Vázquez, 2013טענות לגבי תחושת ההתקדמות "בחומר" מספקות עדות נוספת לטענות של
מודלים של הוראה-למידה לפי ברונר ) :(2000תכנים לימודיים נתפסים כאוסף מידע בהיקף מסוים,
הקיים מחוץ לתודעת הלומדים ,מועבר על ידי המורים במהלך השיעורים ו"נקלט" על ידי
התלמידים.
ממצאים לגבי גורם הזמן בתפיסות המורים מחזקים את הטענה ששינוי טכנולוגי אינו ערובה לשינוי
תפיסות פדגוגיות .שינוי תפיסתי דורש קהילה מקצועית לומדת ,הובלה ברורה של הנהלת בית הספר
וחקירה פעילה של העקרונות הפדגוגיים אותם בית הספר מעוניין לקדם .לתהליך הליווי של המורים
בתכנית לא הייתה יומרה לשנות את העקרונות הפדגוגיים והאמונות של המורים לגבי תהליכי
למידה והוראה ,תנאי שלפי ארטמר ואוטנבריט-לפטוויץ' )(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2000
הכרחי ליצירת שינוי מסדר שני .יתר על כן ,לפי ברונר ,כל בני אדם ,לרבות מורים ,מחזיקים
בתפיסות בנוגע לאופי של תהליכי הוראה-למידה – "פדגוגיה עממית" .טענה זו קיבלה אישוש
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במחקרים על פרחי הוראה )לסקירה ראו :ברונר .(2000 ,העדר שינוי בתפיסות הפדגוגיות של
המורים המשתתפים במחקר הנוכחי לאורך שלוש שנות התכנית מרמז כי מדובר בתפיסות קבועות
למדי שאינן משתנות באופן מהותי כתוצאה מהשינויים בסביבת הלמידה בכיתה .המחקרים הבאים
צריכים לבחון הסבר זה במדגם רחב ומגוון יותר של מורים.
מאפייני השיח הלימודי

רוב השיעורים כללו מרכיב משמעותי של למידה עצמית או קבוצתית וקשה היה לצייר מהם תמונה
ברורה של מאפייני השיח .נראה שהשימוש במחשב מעודד למידה עצמית של תלמידים ,דבר המותיר
פחות הזדמנויות לשיח לימודי בכיתה ואינו מנוצל כלל ליצירת שיח לימודי מקוון .במונחים של
קונסטרוקטיביזם חברתי ) ,(Vygotsky, 1978ניתן לומר שפוטנציאל המודל אחד-אל-אחד לקידום
התלמידים בתוך טווח ההתפתחות הקרובה באמצעות אינטראקציות מקוונות ממוקדות-למידה עם
מורה ו/או עם תלמידים מתקדמים יותר נשאר ללא מימוש.
נראה אם כך כי השימוש במחשב אינו משנה באופן מהותי את ההוראה ודפוסי התקשורת בין
המורה לבין התלמידים בכיתה ובין התלמידים לבין עצמם .מהות השיח נקבעת על-פי העמדות
הפדגוגיות ולא הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות המורה .לדעת רוב המורים שלקחו חלק
במחקר ,השיח הלימודי המשמעותי מתרחש בדיון הקבוצתי פנים-אל-פנים ולא בזמן העבודה
במחשב .המחשב נתפס ככלי ללמידה עצמית או קבוצתית ,אך לא ככלי הקשור לשיח הלימודי
בכיתה .תפיסה זו תואמת ממצאים קודמים לפיהם השימוש במחשבים אישיים תורם לתהליכי
הוראה ממוקדי תלמיד ,אך רוב המורים בוחרים לשמר את המוכר – הוראה ממוקדת מורה ) Cuban,
(Kirkpatrick & Peck, 2001
שיתופיות בין המורים

מתוך הדיווחים של צוותי המקצוע עולה חשיבות רבה לאפשרות שנפתחה בפני מורים לשתף בחומרי
הוראה וכן לייצר יחד חומרים מתוקשבים חדשים .שיתוף פעולה בין מורים הוא גורם משמעותי
לשיפור רמת ההוראה בבית הספר והמשך ההתפתחות המקצועית של המורים ).(Daly et al., 2010
אכן נראה שהיכולת של הצוות ללמוד ולהכין יחד חומרי הוראה מותאמים לצרכים הספציפיים,
מהווה אחד מהתנאים החשובים להצלחת הטמעת התכנית .עם זאת ,ברור כי רמת התפקוד של צוות
המקצוע תלויה בהרכב האנושי ,ללא קשר לדרישות התכנית.
התכנית יצרה אילוץ לחשוב מחדש על מערכי ההוראה ולהקדיש יותר זמן לתכנון משותף .כל
המורים ציינו לחיוב אילוץ זה .נראה כי חשיפה לכלי תקשוב מתאימים ,מקורות מידע חדשים,
מודלים מגוונים של שיעורים מתוקשבים ועוד יכולה לתרום באופן משמעותי לתכנון השיעור .זאת
ועוד ,אימוץ השיתופיות בהקשר המקצועי על ידי המורים עשוי "לזלוג" לכיתות ולגרום למורים
לעודד יותר שיתופית בקרב תלמידיהם ) .(Blau, 2011במחקרים הבאים אנו ממליצים לבחון לעומק
שיתופיות בין המורים והשלכתה על השיתופיות בכיתה.
סיכום
למחקר השלכות להבנת אימוץ טכנולוגיה אישית לתלמידים במודל אחד-אל-אחד להעצמת תהליכי
הוראה-למידה .מחקר זה מאשש את הטענה כי הטכנולוגיה לכשעצמה היא כלי שרת רב עוצמה עבור
הפדגוגיה ,אך אין בכוחה לחולל שינוי פדגוגי .זאת ועוד ,הממצאים מצביעים על הפער בין תובנות
המורים ברמה ההצהרתית לגבי הוראה מיטבית משולבת טכנולוגיה לבין אופן תרגום של תובנות
אלה להוראה בפועל בכיתות .מקבלי החלטות במערכת החינוך ובתי הספר השואפים לחולל שינוי
פדגוגי ,צריך לקיים תהליך למידה ובירור של העקרונות הפדגוגיים או "פדגוגיות עממיות" של
המורים במקביל להטמעת הכלים הטכנולוגיים האמורים למנף אותם .על בסיס הממצאים נוכל
להמליץ לעודד שיח מקוון בכיתות כאמצעי לקידום תהליכי למידה ולהגביר תהליכי שיתוף בין
מורים ביצירת מערכי שיעור משולבים טכנולוגיה .תהליכים אלה מחייבים מנהיגות חינוכית
המובילה אותם והדרכה הולמת לאורך זמן למורים ולמובילים את יישום התהליך הזה בשטח.
תודות
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Abstract
Student views about cyberaggression were examined among Israeli 5th-10th
grades using a self-report, cross-sectional design. Results from 823 JewishIsraeli and Arab-Israeli youth were analyzed on measures of normative
beliefs about cyberaggression, face-to-face aggression, strategy responses to
hypothetical cyber scenarios, and amount of electronic usage. Findings
indicated that normative beliefs about cyberaggression were associated with
traditional aggression, increased with grade, that males had higher normative
beliefs than females, and that gender differences in cyberstrategies were
supported. Normative beliefs predicted direct cyberaggressive strategies more
clearly than indirect strategies, regardless of degree of electronic usage.
Findings suggest that such views can influence student choices of behaviors,
but that methodologically we need a clearer understanding of the influence of
beliefs on indirect strategies.
Keywords: cyberaggression, normative beliefs, cyberbullying.

תקציר
במחקר זה נבחנו התפיסות הנורמטיביות כלפי תוקפנות והקשר שלהן לתוקפנות
דיגיטלית בקרב תלמידים במערכת החינוך הישראלית .במחקר השתתפו 823
תלמידים בכיתות ה' עד י' ,יהודים וערבים .השאלונים בחנו תפיסות
נורמטיביות כלפי תוקפנות דיגיטלית ) ,(cyberaggressionוכלפי תוקפנות
מסורתית )פנים אל פנים( ,וכן אסטרטגיות תגובה לתרחישים היפותטיים.
הממצאים מראים שקיים קשר ישיר בין התפיסה הנורמטיבית של תוקפנות
מסורתית ובין תוקפנות דיגיטלית .כמו כן ,הממצאים מראים כי התפיסות
הנורמטיביות משתנות עם הגיל ,הוכח שקיים הבדל מגדרי במאפייני התוקפנות
ברשת – התפיסות הנורמטיביות כלפי תוקפנות דיגיטלית של בנים גבוהות יותר
משל הבנות .עוד נמצא כי תפיסות נורמטיביות מנבאות אסטרטגיות של
תוקפנות ישירה ברשת לעומת זאת לא נמצא קשר מובהק בין תפיסות
נורמטיביות לאסטרטגיות של תוקפנות עקיפה ברשת .על פי ממצאים אלו ניתן
להניח שזיהוי וטיפול בתפיסה הנורמטיבית כלפי אלימות יכול להשפיע על
תגובות התלמיד גם להתרחשויות מקוונות ,ישירות או עקיפות אך לשם כך
נדרש מחקר נוסף.
מילות מפתח :תוקפנות דיגיטלית ,תפיסות נורמטיביות ,בריונות רשת.

מבוא
מטרתו של מחקר זה ,היא לזהות את התפיסות הנורמטיביות של תלמידי בית ספר בישראל )כיתות
ה'-י'( .כלפי תוקפנות ,ישירה או עקיפה ,המתבצעת באופן מקוון ,באמצעות תקשורת דיגיטלית
ומכונה "בריונות רשת" או "תוקפנות דיגיטאלית".
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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על פי נתוני סקרים שנערכו במדינות שונות ,כ 69%-מכלל התלמידים חוו תוקפנות דיגיטאלית
) .(Smith, Mahdavi, Fisher, Russell, & Tippett, 2008; Hackett, 2013מחקר זה בוחן עמדות כלפי
התופעה על ייצוגיה השונים .המחקר מתבסס על דיווח עצמי של התלמידים לגבי התנהגותם בפועל
ותגובתם לתרחישים ומצבים היפותטיים שהוצגו להם ,במטרה לבחון את היחס בין התפיסות
הנורמטיביות לגבי תוקפנות דיגיטאלית ,לבין התנהגות תוקפנית פנים-אל-פנים .המחקר לא בדק
את ההתנהגות התוקפנית בפועל של הילדים.
נכון להיום ,אין הגדרה מקובלת ומוסכמת של תוקפנות דיגיטאלית )& Spears, Slee, Owens,
 .(Johnson, 2009לצורך מחקר זה ,אמצנו את ההגדרה הקובעת היכן היא מתקיימת ומה הם
מאפייניה" :תוקפנות דיגיטאלית ]מתרחשת[ באמצעות דואר אלקטרוני ,הודעות מיידיות ,בחדרי
צ'ט באתרי אינטרנט ,או באמצעות הודעות או תמונות שנשלחו לטלפון סלולארי" )Kowalski,
 .(Limber, & Agatston, 2008:1כמו כן ,נכללים בהגדרה זו הן ביטויים הלקוחים מהגדרת התוקפנות
המסורתית כגון" ,תוקפנות מכוונת חוזרת ונשנית" ו"-גרימת נזק רגשי או פיזי" )Dooley, Pyzalski,
 .(& Cross, 2009:182בשני הסוגים שהוזכרו ,קשה לקורבן להגן על עצמו מפני התוקף או התוקפים.
בחינת היחסים בין שני סוגים אלו של תוקפנות חשובה ,משום שאם תוכח הקבלה בין תוקפנות
דיגיטאלית לתוקפנות מסורתית ניתן יהיה לפתח תוכניות מניעה על בסיס התכניות שפותחו בעבר
למניעת בריונות מסורתית.
בשני סוגי התוקפנות ,מסורתית ודיגיטלית מזהים מאפיינים של תוקפנות ישירה כגון הכאה ופגיעה
גופנית )תוקפנות מסורתית( או שליחת מסרים פוגעניים ישירות לקרבן )תוקפנות דיגיטלית(
ומאפיינים של תוקפנות עקיפה כגון הרחקה מקבוצה חברתית או הפצת שמועות בעילום שם
) .(Gradinger, Strohmeier, & Spiel, 2009; Hinduja & Patchin, 2009עבודה זו בוחנת עמדות כלפי
תוקפנות דיגיטאלית ישירה לעומת תוקפנות דיגיטאלית עקיפה והשוואתם לעמדות כלפי תוקפנות
ישירה ועקיפה ,מסורתית .ייחודו של מחקר זה הוא ההתמקדות במאפייני התוקפנות עצמה לעומת
רוב המחקרים המתמקדים במודל חלוקת התפקידים – הבריון ,הקורבן והעדים )& Cetin, Yaman,
.(Peker, 2011; Law, et.al, 2012
תפיסות נורמטיביות ,מגדר וגיל
תפיסות נורמטיביות הן מה שאדם מבין ומאמין שהוא מקובל ונאות לעומת התנהגות שאינה
מקובלת ונחשבת כבלתי נאותה ).(Crick, Bigbee, & Howes, 1996; Huesmann & Guerra, 1997
לדוגמא ,ילדים שיש להם תפיסה נורמטיבית גבוהה של תוקפנות יפעלו בדרך כלל בצורה אגרסיבית
יותר מאלה עם תפיסות נורמטיביות נמוכות )& Crick, Bigbee & Howes, 1996; Huesmann
 .(Guerra, 1997; Owusu-Banahene & Amedahe, 2008מחקרים הראו כי תפיסות נורמטיביות
עשויות לשחק תפקיד חשוב בזיהוי הבדלים אישיים בהתנהגות תוקפנית .ממחקר ראשוני שבדק את
הקשר בין מעשים אגרסיביים ועמדות כלפי בריונות ) ,(Johnston & Medvin, 2011עולה כי ילדים
המדווחים על רמות גבוהות יותר של התנהגות תוקפנית נוטים יותר להאמין כי תוקפנות ברשת היא
התנהגות נאותה .באותו מחקר לא נערכה הבחנה בין צורות ישירות ועקיפות של תוקפנות.
השפעת המגדר :מחקרים מציגים ממצאים סותרים ביחס לקשר בין מגדר ותפיסה נורמטיבית של
תוקפנות .חלק מהמחקרים הצביעו על כך שלבנות יש תפיסה נורמטיבית גבוהה יותר של תוקפנות
עקיפה כגון חרם חברתי או התערבות הפוגעת ביחסים ,ואילו התפיסה הנורמטיבית של בנים גבוהה
יותר ביחס לתוקפנות ישירה ,כגון איומים מילוליים ומגע פיזי ).(Crick, Bigbee, & Howes, 1996
מחקרים אחרים לא זיהו הבדלים מובהקים בין המינים ) ;(Huessman & Guerra, 1997מחקרים
נוספים מוכיחים כי תוקפנות דיגיטאלית משפיעה על בנות יותר מאשר על בנים )Agatston,
 ,(Kowalski, & Limber, 2007אולם לא נמצא מחקר הבודק הבדלי מגדר בתפיסות הנורמטיביות
כלפי תופעה זו.
השפעת הגיל :התפיסות הנורמטיביות אצל תלמידים צעירים מאד ,נמוכות יותר כלפי נושאים
שהוגדרו על ידי הוריהם ומוריהם כ"לא בסדר" ) ,(Crick, Bigbee, & Howes, 1996כמו כן הם נוטים
פחות להיות מעורבים בתוקפנות דיגיטלית ) .(Raskauskas & Stoltz, 2007לעומתם ,נמצא כי בין
כתה ה' לכיתה ו' מתעוררת התופעה המכונה בריונות ברשת ) (Bauman, 2009) (cyberbullyingוכי
שיא הבריונות באינטרנט מתרחש בקרב תלמידי חטיבת הביניים ,ובתיכון מתחילה ירידה הדרגתית
).(Williams & Guerra, 2007
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עיבוד מידע חברתי ותוקפנות דיגיטלית
קיים קשר בין מודל עיבוד המידע החברתי של דודג' ) (Dodge, 1986והתנהגות תוקפנית ) & Dodge
 .(Coie, 1987מחקרים מראים כי לעיתים קרובות ,למתבגרים המתנהגים בתוקפנות כלפי אחרים,
חסרה היכולת לפענח בבהירות רמזים חברתיים .לכן הם עלולים לפרש בשוגג מצבים כמאיימים
עליהם ולהגיב בתוקפנות במטרה להתגונן )(Camodeca, Goossens, Schuengel, & Twergot, 2003
כלומר ,יש סיכוי רב יותר שיבחרו התנהגות תוקפנית מאשר פרו-חברתית.

השערות המחקר
 .1קיים קשר ישיר בין תפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות ,בין התנהגות תוקפנית ,ובין בחירת
אסטרטגיות תוקפניות לתרחישים היפותטיים של תוקפנות דיגיטאלית.
 .2תפיסות נורמטיביות יתפתחו עם הגיל .תפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות דיגיטלית ישירה יהיו
גבוהות יותר אצל בנים ,בעוד שתפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות דיגיטלית עקיפה יהיו
גבוהות יותר אצל בנות.
 .3בחירה בתגובה תוקפנית למצבים היפותטיים תעלה עם הגיל .בנים יבחרו יותר תגובות של
תוקפנות ישירה בעוד בנות יבחרו יותר תגובות של תוקפנות עקיפה.
מתודולוגיה
משתתפים :הנתונים נאספו מ 908-תלמידי כיתות ה' עד י' ,יהודים וערבים בשלושה בתי ספר
אזוריים 85 .שאלונים נפסלו.
השאלונים

שאלון תפיסות נורמטיביות ) :(Erdley & Asher, 1998כדי להעריך את התפיסות והאמונות
הנורמטיביות של הפרט לגבי תוקפנות דיגיטלית ,ענו הנחקרים לשאלון שהציג מגוון פעולות ועליהם
היה לדרג עד כמה כל פעולה היא "בסדר" .השאלון הכיל  18שאלות .תשע הציגו מצבי תוקפנות
דיגיטלית עקיפה )למשל' :האם זה בסדר לכתוב סטטוס מעליב על מישהו שפגע בך ]בפייסבוק[ ,בלי
לציין את שמו?'( ותשע שהציגו תוקפנות דיגיטלית ישירה )למשל' :האם זה בסדר לשלוח הודעת
טקסט מעליבה למישהו שהכעיס אותך?'( .ציון סופי חושב לכל משתתף עבור שני סוגי התוקפנות
ישירה ועקיפה על ידי חישוב ממוצע של כל תשובות המשתתפים לכל שאלה .ככל שהציון הממוצע
גבוה יותר ,כך גבוהה יותר התפיסה הנורמטיבית לגבי תוקפנות ישירה או עקיפה .באמצעות חישוב
מקדם פירסון ,מצאנו כי קיים קשר הדדי חזק בין שני סוגי התוקפנות הישירה והעקיפה )r = 0.879,
 ,(p < .001ובין התפיסות הנורמטיביות ) (r = .96, p < .001כך שבמקרה הזה לא נעשתה הפרדה בין
שני סוגי התוקפנות ,ורק המדד הכולל שימש לניתוח נוסף .אלפא קרונבך למדד הנוכחי .91
שאלון עיבוד מידע חברתי ) :(Hinduja & Patchin, 2009שאלון זה בדק את בחירת התגובה ל6-
מצבים היפותטיים ברשת )הפצת שמועות בהודעות טקסט ,שיתוף תמונות מביכות ,כתיבה או דיבור
על חבר בנושאי גוף והיגיינה ,סוגיות של תגובות ברשתות חברתיות ומילוי סקרים באינטרנט(.
המשתתפים התבקשו להגיב לכל מצב על ידי בחירה מתוך ארבע אפשרויות) :א( נמנע" ,להתעלם
מהם"; )ב( פרו-חברתיים" ,לדון בבעיות"; )ג( תגובה עקיפה "לפרסם עדכון סטטוס שאומר משהו
פוגעני עליהם ,מבלי לכלול את שמם"; ו)-ד( ותגובה ישירה" ,לשלוח להם הודעת טקסט פוגענית".
כל אחד מהמשתתפים התבקש לבחור רק תשובה אחת לכל תרחיש.
שאלון תוקפנות ) :(Little, Jones, Henrich, & Hawley, 2003כדי להעריך את רמת התוקפנות של
משתתף בודד ,השתמשנו בשאלון תוקפנות שמתאים לתלמידי כיתות ה'-י' .שתי קטגוריות של
תוקפנות חושבו :תוקפנות גלויה ,או פיזית )"אני סוג של אדם שלעתים קרובות נלחם עם אחרים"(
ותוקפנות מחושבת ,הפוגעת ביחסים )"אני סוג של אדם שאומר לחברים שלי להפסיק לאהוב
מישהו"( .השאלון כלל  36היגדים .המשתתפים דרגו אותם על סולם ליקרט  1-5כאשר  = 1לא כמוני
בכלל עד  = 5כמעט תמיד כמוני .מהימנות אלפא למדד זה .0.62-0.82
מהלך המחקר
השאלונים תורגמו ותוקפו לעברית וערבית והועברו בכיתות על פי סדר קבוע על ידי החוקרים ,אשר
שאלו את התלמידים אם הבינו את המושגים תוקפנות ובריונות ברשת והגדירו אותם בקצרה.
לתלמידי כיתות ה' ניתנה עזרה בקריאה והבנת השאלות על פי הצורך.
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תפיסות נורמטיביות של תוקפנות דיגיטלית בקרב תלמידים

 .1הקשר בין תפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות ,התנהגות תוקפנית ,ובחירת אסטרטגיות
תוקפניות לתרחישים היפותטיים של תוקפנות דיגיטאלית.
בהתייחס לתגובות הנשאלים למצבים היפותטיים ,נמצא קשר ישיר בין תפיסות נורמטיביות
ותוקפנות ישירה .ככל שעלתה הקבלה של תוקפנות דיגיטלית )שאלון תפיסות נורמטיביות( כן עלה
שיעור התגובות מסוג תוקפנות ישירה שהציעו הילדים במצבים ההיפותטיים )שאלון עיבוד מידע(
) .(r = .24, p < .001לעומת זאת ,נמצא קשר שלילי עבור תוקפנות עקיפה ,כך שככל שהתפיסות
הנורמטיביות גבוהות יותר ,כך יורד שיעור התגובות העקיפות שמציעים הילדים )(r = -.24, p < .001
תפיסות נורמטיביות נמצאו ביחס ישר וחיובי לתוקפנות ישירה ) (r = .64, p < .001ועקיפה )r = .65,
 .(p < .001כלומר ,תלמידים תוקפניים נטו לאמץ יותר תפיסות נורמטיביות על תוקפנות דיגיטאלית.
התנהגות דומה נמצאה הן לגבי בנים והן לגבי בנות .ככל שרמת התוקפנות הישירה והעקיפה עולה,
כן עולה הקבלה )התפיסה הנורמטיבית( של תוקפנות דיגיטלית הן אצל הבנים )overt r = .61,
 (p < .001; relational r = .65, p < .001והן אצל הבנות )overt r = .67, p < .001; relational r = .65,
.(p < .001
 .2הקשר בין תפיסות נורמטיביות ,גיל ומגדר
הממצאים מראים כי התפיסות הנורמטיביות מתחזקות עם הגיל F (2, 686) = 38.69, p < .001.
מבחני המשך ) (Post-hoc comparisons using the Tukey HSD testמציגים עליה בין שכבות הגיל
)בין כיתות ה-ו  ,M = 1.33, SD = .43בין כיתות ז-ח  ,M = 1.48, SD = .58ובין כיתות ט-י M = 1.76,
(SD = .66
כמו כן נמצא שלבנים רמת תפיסות נורמטיביות גבוהה משל הבנות F(2, 686) = 29.89, p < .001.
מה שמקביל לממצאיהם של .(1996) Crick, Bigbee, & Howes
 .3הקשר בין תגובה תוקפנית ישירה ועקיפה לגיל ומגדר ולמצבים היפותטיים
נמצא שקיים הבדל מגדרי משמעותי בבחירת תוקפנות ישירה .בהתאם להשערה ,בנים בחרו יותר
תגובות של תוקפנות ישירה מבנות F(1, 685) = 12.08, p < .001.ואילו בנות בחרו ביותר תגובות של
תוקפנות עקיפה מבנים  .F (1, 685) = 21.28, p < .001.כמו כן נמצא שהיחס של תוקפנות עקיפה
יורד עם הגיל  .F (2, 685) = 7.12, p < .001.מבחני המשך מצביעים על כך שהיחס הממוצע עבור
כיתות ה-ו ) (M = .31, SD = .15גבוה באופן משמעותי מזה של כיתות ז-ח )(M = .28, SD = .16
וכיתות ט-י ).(M = .25, SD = .16
סיכום ומסקנות
מטרותיו של מחקר זה היו לזהות את התפיסות הנורמטיביות כלפי תוקפנות דיגיטלית ,ולבחון האם
תפיסות אלו משפיעות על בחירת אסטרטגיות אגרסיביות – כתגובה למצבים היפותטיים –
המתרחשים ברשת .כפי שמצופה ,נמצאה התאמה חיובית בין תפיסות נורמטיביות גבוהות של
תוקפנות דיגיטלית לדיווחים עצמיים גבוהים יותר של תוקפנות מסורתית .מכאן שמסקנת המחקר,
היא שקיימת סכימת התנהגות תוקפנית כללית ,שאינה קשורה לאופן ייצוג התוקפנות .זאת בדומה
לבנדורה ).(Bandura,1986
הממצאים הצביעו על כך שתפיסות נורמטיביות כלפי תוקפנות מקוונת עולות עם הגיל ,בדומה
לתפיסות נורמטיביות של תוקפנות מסורתית ) ,(Crick, Bigbee, & Howes, 1996בנוסף ,התפיסות
הנורמטיביות גבוהות יותר אצל בנים מאשר בנות.
בבחינת אסטרטגיות התגובה שנבחרו כלפי תרחישי רשת היפותטיים נמצא ,כפי ששיערנו ,שבנים
בחרו באופן יחסי יותר אסטרטגיות של תוקפנות ישירה לעומת בנות שבחרו באופן יחסי יותר
אסטרטגיות של תוקפנות עקיפה .ניתוח התוצאות לגבי השינוי בגיל מציג הבדלים רק לגבי
אסטרטגיות של תוקפנות עקיפה ,כאשר בכיתות ה'-ו' נבחרו אסטרטגיות המייצגות רמת תוקפנות
גבוהה יותר מאשר אצל התלמידים המבוגרים יותר .דפוס זה עשוי לחזק את טענתם של Williams
 ,(2007) & Guerraשתקופת הגיל בין סוף בית הספר היסודי ותחילת חטיבת הביניים היא תקופה
קריטית בה מתפתחת התוקפנות העקיפה ,ולאחר מכן מתחילה ירידה .מחקרים משווים שאנו
מקיימים בארצות הברית אמורים להניב מידע מעניין על דמיון או שוני בין תרבויות.
נתון מפתיע העולה מן הממצאים הוא ,שאמנם נמצאה התאמה גבוהה בין תפיסות נורמטיביות
גבוהות של תוקפנות ,לדירוג גבוה שניתן לאסטרטגיות של תוקפנות ישירה )כפי שעלה משאלון
התרחישים ההיפותטיים( ,אולם נמצא יחס הפוך לגבי תוקפנות עקיפה :נמצא קשר שלילי בין
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 לבין דירוג גבוה שניתן לאסטרטגיות תוקפנות עקיפה,תפיסות נורמטיביות נמוכות לתוקפנות
 ייתכנו לכך כמה הסברים כגון הטענה שמי שהתוקפנות נתפסת.בשאלון התרחישים ההיפותטיים
 בעוד,אצלו כנורמטיבית ונאותה יבחר בתגובה של תוקפנות ישירה גם במצבים היפותטיים
שתוקפנות עקיפה לא תמיד נתפשת ומפורשת כתוקפנות ולכן מי שעל פי תפיסתו תוקפנות אינה
. יתכן ויבחר באסטרטגיה של תוקפנות עקיפה במצבים היפותטיים,התנהגות נורמטיבית
תפיסות נורמטיביות ככלל נמצאו יעילות יותר בזיהוי נטיות לתוקפנות ישירה לעומת תוקפנות
 וייתכן שנצטרך לבחון מחדש את ההמשגה של סוגי אסטרטגיות עקיפות כפי שהוצגו.עקיפה
. יש צורך במחקר נוסף כדי לחקור את האפשרויות הללו.לנשאלים
לסיכום – במחקר זה השתמשנו במתודולוגיה של דיווח עצמי כדי להעריך את דפוסי ההתנהגות
 מחקר שיתבסס על שאלות פתוחות כדי לתאר דפוסי ההתנהגות.ותפיסות כלפי תוקפנות דיגיטלית
.(1996) Crick, Bigbee, & Howes  בדומה למחקרם של,עשוי להיות רגיש יותר להבדלים בין המינים
ממצאי המחקר מדגישים את הצורך במחקרים נוספים שייבחנו לעומק את השפעת התפיסות
 התערבות המשלבת דיון המקביל בין, בנוסף.הנורמטיביות על התנהגות תוקפנית דיגיטלית
 עשויה להיות בעלת ערך ולהפריך את הרעיון בקרב התלמידים,תוקפנות מסורתית ואלקטרונית
. היא התנהגות נורמטיבית,שתוקפנות דיגיטלית ישירה או עקיפה
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Abstract
The video is one of the central learning resources in MOOC. This study
examined the characteristics of video usage by MOOC participants, with
respect to the following aspects: the scope and extent of video consumption
by the course participants, the scope of specific videos consumption over the
course and the identification of learners types, based on their video usage
characteristics. The research was conducted using a data mining
methodology. The findings revealed that a high number of participants used
the videos but half of them used them only slightly. During the first weeks of
the course there was a significant decline in the number of participants who
watched the videos online. Analyzing specific videos consumption over time
revealed that a major part of the participants, who watched the videos online,
'followed' the videos uploaded to the course on a weekly basis. Using cluster
analysis six types of learners were identified, based on the following
characteristics: distinct lectures viewed online, distinct lectures downloaded,
distinct video quizzes submitted, active weeks in the video and certificate
achievement. Two clusters characterized certificate-earners and four
characterized non-certificate earners. Among them was a cluster of noncertificate earners who used the videos and the video quizzes considerably.
Keywords: MOOC, video, video quiz, data mining, cluster analysis.

תקציר
 מחקר זה בחן את מאפייני.MOOC- הו וידאו מהווה אמצעי למידה מרכזי ב
 בהתייחס להיבטים,MOOC ידי המשתתפים בקורס- השימוש בווידאו על
 היקף השימוש, היקף ומידת השימוש של משתתפי הקורס בו וידאו:הבאים
 על סמך מאפייני,בקטעי הוו ידאו השונים לאורך הקורס ואפיון טיפוסי לומדים
 נמצא כי. המחקר נערך במתודולוגיה של כריית נתונים.השימוש שלהם בו וידאו
מספר גבוה של משתתפים השתמשו בקטעי הווידאו בקורס אך מחציתם צרכו
 לאורך השבועות הראשונים של הקורס חלה ירידה.אותם במידה חלקית בלבד
 בהתבוננות על.משמעותית במספר המשתתפים שצרכו את הו וידאו באופן מקוון
צריכת קטעי הווידאו השונים לאורך הקורס נמצא כי חלק משמעותי מהלומדים
שצרכו את הווידאו באופן מקוון "עקבו" אחר קטעי הווידאו שהועלו לאתר מדי
 על סמך המאפיינים, באמצעות אשכול זוהו שישה טיפוסי לומדים.שבוע
 מספר, מספר קטעים שהורדו, מספר קטעים שנצפו באופן מקוון:הבאים
 שני. מספר שבועות אקטיבים בווידאו וקבלת סרטיפיקציה,שאלוני וידאו שנענו
אשכולות אפיינו לומדים שקיבלו סרטיקפיציה וארבעת האחרים אפיינו
 נמצא אשכול שאפיין משתתפים, ביניהם.משתתפים שלא קיבלו סרטיפיקציה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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אשר לא קיבלו סרטיפיקציה אך צרכו את הווידאו ואת שאלוני הווידאו במידה
ניכרת.
מילות מפתח ,MOOC :וידאו ,שאלוני וידאו ,כריית נתונים ,אשכול.

מבוא
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה חדשה בתחום הלמידה המקוונת; הופעתם של קורסים פתוחים
מקוונים מרובי משתתפים ) .(MOOCsמדובר במיזמים של חברות או ארגונים ללא כוונות רווח,
המספקים פלטפורמות למוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח והנגשת קורסים מקוונים לקהל הרחב
בחינם .שלושת המיזמים הבולטים הם edX ,Coursera :ו  Udacity-ומיזמים נוספים קמים
בעקבותם.
קורסי  MOOCמוצעים במגוון תחומי דעת ,אורכים מספר שבועות וכוללים אלפי ולעתים עשרות
אלפי לומדים מרחבי העולם .הקורסים מבוססים על למידה בגישה קוגניטיבית -ביהביוריסטית
) (Daniel, 2012; Rodriguez, 2012ובמרכזם שיעורים המונחים על ידי מרצה )Tabaa & Medouri,
 .(2013הקורסים כוללים שימוש במגוון משאבי למידה ,כגון :וידאו ,פורומים ,מטלות ,בחנים
ובחינה.
הווידאו מהווה משאב למידה עיקרי ומרכזי ב  MOOC-בהיותו מחליף את ההרצאות הפרונטליות
בקורס פנים -מול -פנים ולעתים אף את חומרי הקריאה בקורס .צילומי הווידאו ב MOOC-מחולקים
לעתים קרובות למספר מקטעים קצרים ,המרכיבים שיעור .בנוסף ,בחלק מהקורסים משולבות
שאלות אינטראקטיביות ,המוצגות ללומד בעת הצפייה בווידאו(2013) Glance, Forsey and Riley .
תיארו את העקרונות הפדגוגיים שבבסיס מאפייני הווידאו ב  ;MOOC-קטעי וידאו קצרים משפרים
את תשומת הלב והמיקוד של הלומד ומאפשרים לו שליטה על הקצב ,ביצוע הפסקות ועצירות,
חקירה וחזרה לתוכן .בנוסף ,השימוש בקטעי וידאו קצרים ,העוסקים בנושא מסוים ,בשילוב עם
הערכות מעצבות ,מאפשר ללומד להשיג שליטה בנושא לפני המעבר לנושא הבא )Mastery
.(Learning
מספר מחקרים בחנו את השימוש בווידאו ב  MOOC-מהיבטים שונים; (2013) Breslow et al.
לדוגמה ,בחנו את האופן בו מקבלי הסרטיפיקציה הקדישו את זמנם בין מרכיבי הקורס ומצאו כי
רוב הזמן בממוצע ללומד הוקדש לקטעי הווידאוSeaton, Rodenius, Coleman, Pritchard and .
 (2013) Chuangבחנו את השימוש בווידאו במספר קורסי  edXומצאו כי רק מחצית ממקבלי
הסרטיפיקציה צפו במרבית סרטוני הווידאו של הקורס (2014) Guo, Kim and Rubin .בחנו את
ההשפעה של עיצוב הווידאו על מידת מעורבות הלומד וסיפקו המלצות בנוגע להפקת הווידאו.
מטרה ושאלות המחקר
לאור מרכזיותו של הווידאו בתהליך הלמידה ב  ,MOOC-מטרת המחקר הייתה לבחון את מאפייני
השימוש בווידאו על ידי המשתתפים ב  ,MOOC-תוך התייחסות להיבטים הבאים:
 .1מה היה היקף ומידת השימוש של משתתפי הקורס בווידאו?
 .2מה היה היקף השימוש בכל אחד מקטעי הווידאו השונים לאורך הקורס?
 .3האם ניתן לאפיין קבוצות של לומדים ,על פי מאפייני השימוש שלהם בווידאו?
מתודולוגיה
שדה המחקר
לצורך המחקר נבחר קורס  MOOCשל אוניברסיטת תל -אביב ב What a Plant Knows :Coursera-
) ,(and other things you didn't know about plantsאשר פותח על ידי החברה הכלכלית .הקורס נפתח

ב  1.10.2013-וארך  7שבועות .משאבי הלמידה העיקריים בקורס היו :קטעי וידאו בשילוב עם
שאלות ,פורומים ,בחנים שבועיים ובחינה מסכמת .כמו כן ,הקורס כלל הפניות למספר חומרי עזר
חיצוניים לאתר .הציון הסופי בקורס נקבע על סמך הציונים בבחנים ) (50%ובמבחן ) .(50%תעודת
סיום ניתנה למי שצבר  78%ומעלה מן הנקודות.
מדי שבוע הועלו לאתר הקורס בין  5ל  9-קטעי וידאו בני מספר דקות כל אחד ,בסך הכל הקורס כלל
 50קטעי וידאו .ב  20-קטעי וידאו שולבו שאלוני וידאו ,אשר כללו בסך הכל  30שאלות סגורות
ופתוחות ,חלקן עם משוב .ללומדים הייתה אפשרות לצפות בווי דאו באופן מקוון מתוך אתר הקורס
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ו/או להוריד את קטעי הווידאו למחשב .שאלוני הווידאו הופיעו רק בעת הצפייה בווידאו באופן
מקוון.
מתודולוגיית המחקר

המחקר נערך במתודולוגיה של כריית נתונים .כריית נתונים בחינוך הינה אחת המתודולוגיות
המתפתחות כיום למחקר על הלומד המקוון .פעולות הלומדים בסביבות הלמידה המקוונות נרשמות
באופן אוטומטי לקו בצי יומן ובכך מייצרות "עקבות דיגיטליים" .ניתוח "עקבות" אלו בשיטות
שונות מספק תובנות בעלות ערך על המתרחש בתהליך הלמידה המקוונת ).(Siemens & Long, 2011
פעילות הלומדים באתר הקורס תועדה לאורך הקורס על ידי  .Courseraלאחר סיום הקורס התקבלו
הנתונים מהחברה בהתאם למדיניות שיתוף הנתונים שלה ) .(Coursera, 2013הנתונים עדכניים
לתאריך  .13.1.2014נכתב קוד לצורך חישוב משתני השימוש בווידאו עבור כל משתתף בקורס ) כגון:
מספר קטעי הווידאו שנצפו ,מספר ההגשות של שאלוני הווידאו וכדומה( .בנוסף ,נכתב קוד לחישוב
משתנים עבור כל אחד מקטעי הווידאו )כגון :מספר המשתתפים שצפו בקטע בכל שבוע( .המשתנים
נותחו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית ושיטות מתקדמות בכריית נתונים )אשכול(.
אוכלוסיית המחקר

לקורס נרשמו כ  32,000-תלמידים .כ  68%-מתוכם ) (N = 21,889נכנסו לאתר הקורס לפחות פעם
אחת .בקרב הנרשמים שנכנסו לאתר (N = 2,319) 10.59% ,קיבלו סרטיפיקציה .הממצאים
מתייחסים לקבוצת הנרשמים שנכנסו לאתר לפחות פעם אחת.
ממצאים
היקף ומידת השימוש של משתתפי הקורס בווידאו
היקף המשתתפים שהשתמשו בווידאו

מאיור מספר  1עולה כי כ  (N = 17,476) 80%-מהמשתתפים בקורס השתמשו בווידאו לפחות פעם
אחת )באופן מקוון או בהורדת הווידאו למחשב( .לעומת זאת ,רק כ  (N = 12,734) 58%-השיבו על
שאלת וידאו לפחות פעם אחת .כלומר ,כ  73%-מהמשתמשים בווידאו השיבו על שאלון וידאו.

17,476

20,000

מספר
משתתפים

15,000

12,734

10,000
5,000
0
שאלוני וידאו

וידאו

איור  .1מספר המשתתפים שהשתמשו בווידאו ובשאלוני הווידאו לפחות פעם אחת )(N = 21,889

באיור מספר  2ניתן לראות כי בקרב המשתתפים שצרכו את הווידאו ,רובם המכריע ,כ 91%-
) (N = 15,879השתמשו באפשרות לצפייה מקוונת בווידאו ,ואילו רק כשליש ) (N = 5,680השתמשו
באפשרות להורדת הווידאו למחשב.
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20,000
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משתתפים

15,879
15,000
10,000
5,680
5,000
0
הורדה למחשב

צפייה מקוונת

איור  .2מספר המשתתפים שהשתמשו בווידאו באופנים:
צפייה מקוונת והורדה למחשב )(N = 17,476
מידת השימוש בווידאו

האיורים הבאים מתמקדים באוכלוסייה שצרכה את הווידאו באופן מקוון .איור מספר  3מתא ר את
התפלגות האוכלוסייה על פי מספר קטעי הווידאו שנצרכו באופן מקוון .נמצא כי מחצית
מהמשתתפים שצרכו את הווידאו באופן מקוון צרכו בין קטע אחד ל  10-קטעים ,רבע נוסף צרכו בין
 11ל  30-קטעים ועוד רבע צרכו בין  31ל  50-קטעים ) כ  18%-צרכו בין  46ל  50-קטעים(.
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מספר קטעי וידאו
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איור  .3התפלגות האוכלוסייה שצפתה בווידאו באופן מקוון ,על פי מספר קטעי וידאו
שנצרכו באופן מקוון )(N = 15,879

איור מספר  4מתאר את מספר הפעמים שנצרך קטע וידאו בממוצע על ידי לומד )בהתייחס למספר
הקטעים שצרך( .נמצא כי  (N = 11,121) 70%מהמשתתפים שצרכו את הווידאו באופן מקוון צרכו
את קטע/י הווידאו פעם אחת בלבד ו  (N = 4,758) 30%-צרכו את קטע/י הווידאו פעמיים או יותר
בממוצע.
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פעמיים ומעלה,
30% , 4,758
פעם אחת,
70% , 11,121

איור  .4התפלגות האוכלוסייה שצפתה בווידאו באופן מקוון ,על פי ממוצע צריכת קטע וידאו
באופן מקוון )(N = 15,879

היקף השימוש בקטעי הווידאו השונים לאורך הקורס
היקף השימוש בכל אחד מקטעי הווידאו בקורס

איור מספר  5מציג את מספר המשתתפים שצרכו באופן מקוון את כל אחד מ  50-קטעי הווידאו
בקורס .מהאיור עולה כי ככל שקטע הווידאו השתייך לשבוע מאוחר יותר בקורס כך חלה ירידה
במספר המשתתפים שצרכו אותו; את קטע הווידאו הראשון צרכו  14,071משתתפים לעומת 3,013
משתתפים שצרכו את קטע הווידאו האחרון .עם זאת ,החל מקטעי הווידאו של השבוע השלישי חלה
התייצבות יחסית במספר צורכי הווידאו.
15000
10000

מספר
משתתפים

5000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
מספר קטע וידאו
איור  .5סך המשתתפים שצרכו באופן מקוון את קטעי הווידאו השונים )(N = 15,879

איור מספר  6מתייחס ל  20-קטעי הווידאו שכללו שאלון ומציג את מספר המשתתפים שצרכו כל
קטע ,תוך הבחנה בין מספר המשתתפים שהשיבו על השאלון לבין אלו שלא .מהאיור עולה כי שיעור
גבוה יחסית מהמשתתפים שצפו בקטע וידאו )סביב ה  (80%-השיבו על השאלון שבו .למעט מספר
קטעי וידאו בודדים ,יחס זה נשמר יחסית לאורך הקורס.
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איור  .6סך המשתתפים שצרכו באופן מקוון את קטעי הווידאו בהם שולב שאלון ,תוך הבחנה בין
מספר המשתתפים שהשיבו על השאלון לבין אלו שלא )(N = 15,879
היקף השימוש בכל אחד מקטעי הווידאו בחלוקה לפי שבועות הקורס

קבוצת איורים מספר  7מתארת את מספר המשתתפים שצרכו באופן מקוון את כל אחד מ  50-קטעי
הווידאו בכל אחד משבועות הקורס ,ושבוע נוסף בו התקיימה עדיין הבחינה המסכמת .כפי שהוזכר,
מדי שבוע הועלתה לאתר הקורס קבוצת מקטעים נוספת.
ניתן לראות כי בשלושת השבועות הראשונים של הקורס חלה ירידה במספר המשתתפים שצרכו את
קטעי הווידאו החדשים .בנוסף ,נמצא כי לאורך הקורס קבוצה משמעותית של משתתפים "עקבה"
אחר התכנים שהועלו לאתר וצרכה את הקטעים החדשים בשבוע בו הם עלו .כמו כן ,לאורך כל
הקורס היו משתתפים שצרכו את התכנים של השבועות הקודמים ,במיוחד את אלו של השבוע
הקודם.
שבוע 1
10000
מספר
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

טלי קהן ,טל סופר ,רפי נחמיאס 173ע

שבוע 2
 10000מספר
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

שבוע 3
מספר
10000
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
מספר קטע הווידאו
שבוע 4
מספר
10000
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

שבוע 5
10000
מספר
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

שבוע 6
10000
מספר
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

174ע

בחינת מאפייני השימוש בווידאו על ידי הלומדים ב M OOC-

שבוע  - 7תקופת הבחינה המסכמת
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

שבוע  - 8תקופת הבחינה המסכמת
מספר
10000
 8000משתתפים
6000
4000
2000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

איור  .7סך המשתתפים שצרכו את קטעי הווידאו באופן מקוון ,בחלוקה לפי שבועות )(N = 15879

אפיון קבוצות של לומדים על סמך מאפייני השימוש שלהם בווידאו
על מנת לאתר קבוצות של לומדים ,הנבדלות בדפוסי הלמידה שלהן באמצעות הווידאו ,נעשה ניתוח
אשכולות מסוג  .Two-Step Cluster Analysisהמשתנים שנכללו באשכול הם :מספר קטעי וידאו
שנצרכו באופן מקוון ,מספר קטעי וידאו שהורדו ,מספר שאלוני וידאו שנענו ,מספר שבועות
אקטיביים של הלומד בווידאו וקבלת  /אי קבלת סרטיפיקציה.
התקבל מודל בעל ממוצע  Silhouetteהשווה ל  .0.6-מספר האשכולות שהתקבלו הינו  .6באיור מספר
 8ניתן לראות את גודל האשכולות שהתקבלו ובטבלה מספר  1את השכיח )עבור משתנה קבלת
הסרטיפיקציה( וממוצעי ערכי המשתנים שהתקבלו בכל אחד מן האשכולות.
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איור  .8גודל האשכולות שהתקבלו
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טבלה  .1תיאור הקבוצות )(N = 21,889

מתוך שש הקבוצות שהתקבלו ,ארבע קבוצות ) (1-4מאפיינות משתתפים שלא קיבלו סרטיפיקציה
ושתי קבוצות נוספות ) 5ו  (6-מאפיינות משתתפים שקיבלו סרטיפיקציה.
אשכול  – 1הוא האשכול הגדול ביותר ) (45.5%וכולל משתתפים המתאפיינים בערכים נמוכים בכל
אחד ממשתני צריכת הווידאו .משתתפים אלו צרכו מספר קטעי וידאו בודדים בממוצע ,בעיקר
באופן מקוון ,ולא המשיכו להיות פעילים בווידאו לאורך הקורס .אלו הם ה "-מתנסים ונושרים".
אשכול  – 2הוא האשכול השני בגודלו ) (22.2%וכולל לומדים בעלי ערכים בגובה בינוני במשתני
צריכת הווידאו באופן מקוון ,מענה על שאלונים ומספר שבועות אקטיבים .לומדים אלו צרכו את
קטעי הווידאו באופן מקוון במשך כשבועיים בממוצע ,במהלכם הם היו פעילים והשיבו על שאלוני
הווידאו .אלו הם ה "-מתמידים חלקית".
אשכול  – 3הוא האשכול השלישי בגודלו ) (11.8%וכולל משתתפים המתאפיינים בערכים גבוהים
בצריכת קטעי וידאו באופן מקוון ובהגשת שאלונים .משתתפים אלו היו פעילים במידה ניכרת
בווידאו ובשאלוני הווידאו אך לא קיבלו סרטיפיקציה .אלו הם ה "-מתמידים לאורך זמן אך לא
מקבלים סרטיפיקציה".
אשכול  – 4הוא האשכול הרביעי בגודלו ) (9.9%וכולל משתתפים המתאפיינים בערכים גבוהים
במשתנה מספר קטעי וידאו שהורדו ומספר שבועות אקטיבים .משתתפים אלו הורידו כמות גבוהה
של קטעי וידאו ,תוך כניסה לווידאו לאורך מספר שבועות בממוצע .הם לא היו פעילים באופן
משמעותי בצפייה מקוונת ובמענה על שאלונים .אלו הם "אוגרי התכנים".
אשכול  – 5הוא האשכול החמישי בגודלו ) (6.9%וכולל את מקבלי הסרטיפיקציה שצרכו את קטעי
הווידאו במידה ניכרת בעיקר באופן מקוון ,כולל את שאלוני הווידאו .אלו הם ה "-לומדים באופן
מקוון ומקבלים סרטיפיקציה".
אשכול  – 6הוא האשכול הקטן ביותר ) (3.7%וכולל את מקבלי הסרטיפיקציה אשר שילבו בין
הורדת קטעי וידאו לבין צפייה מקוונת .לומדים אלו השיבו במידה בינונית על שאלוני הווידאו .הם
ה "-לומדים באופן מעורב ומקבלים סרטיפיקציה".
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דיון
מחקר זה בחן את היקף ,מידת ומאפייני השימוש של משתתפי  MOOCבווידאו בקורס בו הווידאו
היווה מקור מרכזי ללימוד תוכני הקורס .מהממצאים עולה כי מרבית המשתתפים בקורס )(80%
השתמשו בווידאו לפחות פעם אחת לצפייה מקוונת או להורדה .עם זאת ,שיעור בלתי מבוטל של
משתתפים ) (20%לא צפו בווידאו כלל .כמו כן ,על אף ההיקף הגבוה של משתתפים שצרכו את
הווידאו ,כמחציתם צרכו אותו במידה מועטה .כלומר ,נראה שעבורם הלימוד היה חלקי בלבד.
בנוסף ,שיעור גבוה של משתתפים שצרכו את הווידאו באופן מקוון ) (70%צרכו כל קטע בממוצע
פעם אחת בלבד .כלומר ,קטעי הווידאו המקוונים לא שימשו עבורם מקור לחזרה על החומר .באופן
כללי ,נמצאה ירידה מאסיבית בנוכחות המשתתפים בווידאו במהלך השבועות הראשונים של
הקורס .בהמשך לממצאים אלו ,ניתן לנסות לבחון דרכים לשיפור היקף המשתתפים המגיעים
לצפייה בווידאו.
בנוסף ,נמצא כי אופן השימוש הנפוץ יותר לצפייה בווידאו היה צפייה מקוונת .בצפייה המקוונת
שולבו שאלוני וידאו שהיוו אמצעי לתרגול החומר .מענה על שאלון וידאו מעיד על פעולה אקטיבית
מצד הלומד בעת הצפייה בווידאו .בקרב המשתתפים שצפו בווידאו באופן מקוון נמצא אחוז גבוה
שהשיבו על שאלוני הווידאו .מכאן ניתן להסיק שמרבית המשתתפים שצפו בווידאו באופן מקוון היו
אקטיביים בתהליך הלמידה.
בהתבוננות על צריכת קטעי הווידאו השונים לאורך הקורס נמצאה דינמיקה בצריכת הקטעים של
השבועות השונים; חלק משמעותי מהלומדים "עקבו" אחר התכנים שהועלו לאתר הקורס על בסיס
שבועי ,והיו שצרכו את התכנים של השבועות הקודמים ,בעיקר את קטעי הווידאו של השבוע
הקודם .לקראת תקופת הבחינה ובמהלכה לא נצפתה עלייה מאסיבית במספר הלומדים שצרכו את
קטעי הווידאו המוקדמים יותר.
באמצעות אשכול זוהו שישה טיפוסי משתמשים בווידאו .שני אשכולות )הכוללים כ 10%-
מהמשתתפים( מאפיינים לומדים שקיבלו סרטיפיקציה וצרכו במידה ניכרת את הווידאו .נמצאה
הבחנה בין קבוצה שלמדה בעיקר באופן מקוון ,תוך מענה על שאלוני הווידאו ,לבין קבוצה קטנה
יותר ,שלמדה באופן מעורב וצרכה פחות שאלונים .במחקר המשך ניתן לבחון האם ישנם הבדלים
בין קבוצות אלו בהיבטים שונים ,כדוגמת מאפיינים דמוגרפיים ורמת הישגים.
בנוסף ,התקבלו שני אשכולות גדולים )המהווים כשני שליש מהמשתתפים( המאפיינים משתתפים
שלא קיבלו סרטיפיקציה וצרכו את הווידאו במידה נמוכה או מזערית .אשכול נוסף )הכולל כ 10%-
מהמשתתפים( מאפיין משתתפים אשר הביעו עניין בתכני הקורס ופעלו להורדת כמות גבוהה של
קטעי הווידאו למחשב.
לבסוף ,התקבל אשכול )המהווה כ  12%-מהמשתתפים( המאפיין קבוצת לומדים שלא קיבלו
סרטיפיקציה אך צרכו מידה ניכרת של הווידאו באופן מקוון והיו פעילים במענה על שאלוני
הווידאו .בהתייחס לביקורת הנשמעת לעתים תכופות על שיעור הלומדים הנמוך המסיימים קורס
 ,MOOCניתן לראות כי גם בקרב המשתתפים שאינם מקבלים סרטיפיקציה ישנו אחוז לא מבוטל
של משתתפים הצורכים את מרבית תוכני הקורס באופן פעיל.
על מנת להעמיק את ההבנה בנוגע לתהליכי הלמידה המתרחשים באמצעות הווידאו ב  ,MOOC-ניתן
לבחון ,במחקרים עתידיים ,היבטים הקשורים באיכות הלמידה בווידאו ,כגון :משך הצפייה
במקטעים ,ביצוע עצירות וחזרות ,מעברים בין מקטעים ואופן המענה על שאלוני הווידאו.
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Abstract
Existing research on teacher-student social networks contact has thus far
focused on various aspects of this form of communication in everyday life. In
the present paper, we examine teacher-student (T-S) contact during war
times. Two complementary studies were conducted during the 2014 IsraelGaza war (operation "Protective shield"): (1) A survey (including both open
and closed questions) was distributed among a representative sample of
Israeli adolescents (N = 208) living in the afflicted areas; and (2) In-depth
interviews with 11 teachers from the afflicted area that actively
communicated with their students during the war months. Students and
teachers reported on extensive T-S communication during the war period,
mainly via What'sapp. The dominant content was 'emotional support', but
also included school and war-related content. The majority of students
appreciated this communication, reporting that T-S contact helped them cope
with war-related stressors, and in many cases even initiated it. From the
teachers' point of view, T-S communication served three goals: Lending
emotional support, identifying distress, and monitoring pedagogical
misbehaviors online. Albeit being aware of its downsides, teachers
emphasized the media's unique advantages: Ubiquitous and continuous
student presence, the ability to be immediately responsive, and the option to
alternate between private and public communication.
Keywords: social media, teachers, adolescents, war, emotional support.

תקציר
 בחנו,המחקרים הרבים שדנו בקשר בין מורים ותלמידים ברשתות חברתיות
 המחקר הנוכחי נערך במהלך מבצע.את הסוגיה בפרספקטיבה של מצבי שגרה
 ומשמעותה של, תוכנה, ומבקש לבחון את קיומה,2014 "צוק איתן" בקיץ
: המחקר משלב מתודה כמותית ואיכותנית.תקשורת זו במצבי חירום ומצוקה
)א( סקר מקוון שהועבר בקרב מדגם מייצג של תלמידים מדרום הארץ
(; )ב( ראיונות עומק עם מורים מהדרום שהיו בקשר עם תלמידיהםN = 208)
 הממצאים מראים כי במהלך המבצע התקיימה תקשורת ערה בין.(N = 11)
 ואצל רבים מהם אף, בייחוד בווטסאפ,מורים ותלמידים ברשתות החברתיות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

חננאל רוזנברג ,יעקב אופיר ,קריסטה אסטרחן ,ברוך שוורץ 179ע

התנהלה באופן יותר אינטנסיבי מאשר בשגרה .התוכן הדומיננטי בקשר זה היה
תמיכה רגשית ,אך גם תכנים אקטואליים וחינוכיים נוספים .רוב התלמידים
העריכו קשר זה כמועיל ,ובמקרים רבים אף יזמו את הקשר ,בעוד מיעוט קטן
דחה את ניסיון התקשורת ותיאר אותו כמיותר .בניסיון להסביר את מקורה של
התמיכה הרגשית מתייחסים התלמידים הן לתכני התקשורת והן לעצם קיומו
של הקשר עם המורה בהקשר החוץ-בית-ספרי .מנקודת המבט של המורים
עולים שלושה מניעים מרכזיים לקיום הקשר :תמיכה רגשית ,ניטור מצבי
מצוקה של תלמידים ופיקוח חינוכי במרחב השיח הוירטואלי .בנוסף מתייחסים
המורים לחסרונות התקשורת דרך הרשת החברתית ,אך מדגשים בייחוד את
יתרונותיה :הנוכחות המאסיבית של התלמידים ,היכולת להגיב לאירועים בזמן
אמת והממשק המאפשר תקשורת פרטית-אינטימית ופומבית-קבוצתית.
מילות מפתח :רשתות חברתיות ,מורים ,מתבגרים ,מלחמה ,תמיכה רגשית.

מבוא
הפופולאריות הרבה של הרשתות החברתיות בקרב צעירים ובני נוער ) ,(Brenner, 2012מביאה
מורים רבים לנצל פלטפורמה זו כערוץ תקשורת עם תלמידיהם ) & Andersson, Hatakka, Grönlund,
 .(Wiklund, 2014צמיחתן של אפליקציות חברתיות נוספות ,ובייחוד רשת הווטסאפ שהפכה

לפופולארית ביותר בישראל )פישר ,(26/9/13 ,אף הגבירה את פוטנציאל התקשורת המקוונת בין
מורים ותלמידים .ואכן נראה כי רוב תלמידי בתי הספר בישראל )תיכונים ,חטיבות ,ולעיתים אף
ביסודי( חולקים עם מוריהם קבוצות כיתתיות-אינטראקטיביות בפייסבוק או בווטסאפ )רוזן,
.(17/19/13
מרבית המחקרים שעסקו בפוטנציאל הקשר בין מורים ותלמידים ברשתות החברתיות ,התמקדו
במרצים ובסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ,ובחנו את יתרונותיה וחסרונותיה הפדגוגיים של
הרשת );Greenhow, Robelia & Hughes, 2009; Bliuc et al, 2010; Kirschner & Karpinski, 2010

Hew, 2011; Towner & Lego Munoz, 2011; Junco, 2012; Wang et al, 2012; Deng & Tavares,
 .(2013; Artega et al, 2014מחקרים אחרים בחנו את פרקטיקות הלמידה של הסטודנטים ברשת

החברתית ,והראו כיצד הפייסבוק משמש בעיקר למטרות מטא-למידה ולצרכים לוגיסטיים
).(Selwyn, 2009; Grosseck et al, 2011; Lampe et al, 2011; Sanchez et al, 2014
לעומת שפע המחקרים העוסקים בסטודנטים ,חוקרים ספורים התמקדו בתלמידי תיכון ובקשריהם
עם מורים דרך הרשתות החברתיות .במחקר שבחן את הדרך בתופסים בני הנוער קשר מסוג זה,
נמצא כי למרות העובדה שתלמידי תיכון נוטים לראות את הפייסבוק כ'טריטוריה שלהם' ,הם בכל
זאת מקדמים בברכה את האפשרות להשתמש בפייסבוק כערוץ תקשורת עם המורים )Hershkovitz
 .(& Forkosh-Baruch, 2013מחקר נוסף התמקד באופן בו מורים מקיימים קשרים אלה בפועל
ובגורמים המניעים אותם לכך ) .(Asterhan & Rosenberg, Forthcomingהמחקר מצא כי מורים
בתיכון המקיימים קשר בפייסבוק עם תלמידיהם עושים זאת מתוך שלוש מגמות מרכזיות:
)א( למטרות לימודיות ולסיוע בארגון הכיתה והלמידה; )ב( למטרות חינוכיות כגון הרצון להיות
מעורב במרחב הוירטואלי ,להכיר את עולמם החברתי ובניסיון לזהות סימני מצוקה אצל תלמידים;
)ג( למטרות קשר עם תלמידים :הרחבה והעמקה של קשרים קיימים ושמירה על קשר עם תלמידים
בוגרים.
המחקרים שנעשו עד כה עוסקים רובם ככולם בקשרי מורים-תלמידים בעתות שגרה ובמהלך שנת
הלימודים הסדירה .כמעט ולא ניתן למצוא מחקרים הבוחנים את תפקידן של הרשתות החברתיות
בתקשורת בין מורים ותלמידים במצבי חירום ובעתות מצוקה ,זאת למרות הפוטנציאל הרב הטמון
בהם דווקא במצבים אלה .ההיחשפות למלחמה ,כמו לאירועים אלימים ולאסונות טבע ,עלולה
להיות חוויה טראומטיות ביותר עבור ילדים ובני נוער ) .(Davis & Siegel, 2000בעקבות כך עלולות
להיגרם מגוון בעיות פסיכולוגיות עם השלכות מרחיקות לכת לטווח הקצר והארוך .על רקע זה
מסכימים החוקרים כי הגברה וחיזוק של הקשרים האנושיים עם הנפגעים מסייעים להם להתמודד
עם המצב הטראומטי .פרקטיקה זו מבוססת על ההכרה כי החוסן הנפשי ,המהווה את התשתית
להתמודדות עם הטראומה ,נבנה על בסיס קשרים אנושיים חזקים ) .(Cohen, 2008ככל שקשרים
אלה חזקים יותר ,וככל שהמעגלים החברתיים התומכים זמינים יותר בעתות מצוקה ,כך יוכל הפרט
להתמודד עם הטראומה ולהיחלץ ממנה ).(Coates, 2003
ברוח זו נבנו בשנים האחרונות תוכניות התערבות "ממוקדות בית ספר" ,שמטרתן לסייע
בהתמודדות עם מצבי טראומה ומצוקה של תלמידים ,תוך התבססות על מעורבותם של המורים ועל
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התקשורת שלהם עם תלמידיהם ) .(Baum, 2005הקשר היומיומי מאפשר למורים להעניק תמיכה
מתמשכת ,כמו גם את היכולת לזהות סימני מצוקה ,שינויים התנהגותיים קיצוניים וסימפטומים
נוספים של פוסט-טראומה ) .(Farmer et al, 2003מורים אף יכולים להעניק תמיכה רגשית ממשית
על ידי הקניית כישורי התמודדות ,סיוע בעיבוד רגשי ,והכוונה לחזרה לשגרה ).(Prinstein et al, 1996
אולם גם מעבר לטכניקות ספציפיות ,הקשר עם המורה כשלעצמו מסוגל להועיל לנפגעי הטראומה.
מחקרים עדכניים הראו כי בני נוער שנחשפו לאירועי טרור ,מפיקים תועלת פסיכולוגיות חיובית
מהגברת תחושת השייכות ומהקשר הרגשי עם מורים ותלמידים אחרים ).(Moscardino et al, 2014
לאור זאת נראה כי הרשתות החברתיות מהוות פוטנציאל חשוב ליצירת קשר תומך בין מורים
ותלמידים בעיתות מצוקה בכלל ובמצבי מלחמה בפרט .המחקרים המעטים שעסקו ברשתות
החברתית בהקשר זה ,התמקדו בעיקר בשימוש ברשת להפצת אינפורמציה בין המוסד לסטודנטים
)למשל ,(Dabner, 2011 :אך לא בחנו את תפקודו ככלי לסיוע רגשי ,לתמיכה ולעידוד .ייתכן כי
העובדה שמבצע "צוק איתן" התרחש במהלך החופש הגדול בו נמצאים התלמידים בביתם ,אף
מגבירה את חשיבותו של הקשר המקוון.
פוטנציאל השימוש ברשת לתקשורת מורים-תלמידים ,מועצם עוד יותר לאור הסקרים שהראו כי
במהלך מבצע צוק איתן תפקדו הרשתות החברתיות כערוץ תקשורת דומיננטי בקרב אזרחי ישראל
ובייחוד בקרב צעירים .כך למשל ,קרוב למחצית מהישראלים השתמשו בוואטסאפ לפחות פעם ביום
כדי להתעדכן במהלך הלחימה) .מלכה ואחרים .(20/10/14 ,תדירות השימוש הגבוהה ביותר נמצאה
בדרום הארץ ,מוקד הפעילות המרכזי במבצע הנוכחי .החוקרים מציעים הסבר לנתון זה לאור
ממצא נוסף לפיו  28%מהמשתתפים ענו כי השימוש ברשתות החברתיות עוזר להם להירגע ולהפיג
מתחים.
המחקר הנוכחי
במחקר זה אנו בוחנים את השימוש ברשתות החברתיות לצורך תקשורת מורים-תלמידים בדרום
הארץ במהלך מבצע "צוק איתן" .הבחירה להתמקד בבני נוער בגילאי תיכון ) (18-14נובעת מאופיו
של הקשר החינוכי והרגשי בין מורי בית הספר ותלמידיו לעומת מסגרת אוניברסיטאית ,ומהציפייה
מהמורים להיות מעורבים ולסייע לתלמידיהם בתקופה זו גם מעבר למסגרת הלימודית.
שאלות המחקר בהן אנו מתמקדים הינן:
א .באיזו מידה שימשו הרשתות החברתיות )פייסבוק ווטסאפ( לצורך תקשורת בין מורים
ותלמידים בדרום הארץ במהלך הלחימה?
ב .מה היו תכניה של התקשורת ,למה היא שמשה בפועל ובאיזו דינמיקה התנהלה )מי יזם את
התקשורת ,מי ניהל את השיחות וכו'(?
ג .מזוית המבט של התלמיד :כיצד ראו התלמידים את התקשורת עם המורים? אילו תחושות
העניק הקשר והאם הוא נתפס כמשמעותי ומסייע?
ד .מזוית המבט של המורה :מה היו המניעים והמטרות של התקשורת המקוונת? האם הם הושגו?
מערך המחקר מורכב משלושה חלקים ,תוך שילוב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית .בחלק הראשון
נערך סקר שכלל  201בני נוער בעלי חשבון פייסבוק ו/או וואטסאפ .גיל המשתתפים במחקר נע בין
 13ל .(M = 15.5, SD = 1.4) 18-הסקר כלל שלושה נושאים:
א .שאלות הנוגעות להרגלי השימוש ברשתות החברתיות בזמן שגרה ובמהלך המלחמה;
ב .שאלות בנוגע לתדירות ולדינאמיקה של הקשר עם מורים ברשתות החברתיות בזמן שגרה
ובמלחמה ,ולתכני התקשורת עם המורים במהלך המבצע
ג .שאלות על משמעותו של הקשר עם המורים עבורם.
השאלות נשאלו לגבי רשת הפייסבוק ואפליקצית הווטסאפ באופן נפרד.
בחלק השני התבקשו אלה ממשתתפי הסקר שתקשרו עם המורים ברשתות החברתיות לענות על
שאלות פתוחות בהן הונחו לתאר בפירוט את הקשר עם המורים ברשתות החברתיות ,להתייחס
לחשיבות שלו עבורם ולציין )אם היו( אינטראקציות משמעותיות שהתחוללו.
בחלק השלישי נערכו ראיונות עומק חצי-מובנים עם  11מורים מבתי ספר תיכוניים בדרום הארץ.
המורים נבחרו דרך דגימת "כדור שלג" ,תוך פנייה לחברים ,לעמיתים ולסטודנטים-לשעבר ממכללה
להוראה בה מלמד אחד מעורכי המחקר .לאחר איסוף של כ 25-מורים פוטנציאלים ,נבחרו 11
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מורים שקיימו קשר עם תלמידיהם במהלך המלחמה ברמות משתנות של אינטנסיביות ,תוך ניסיון
להקפיד על מגוון מגדרי וגילאי של המורים ,כמו גם של אופי בתי הספר .הסקר והראיונות התבצעו
בזמן המלחמה עצמה .בשל כך הראיונות נערכו טלפונית ,השיחות הוקלטו ושוכתבו.
ממצאים ודיון
תמיכה רגשית בזמן מלחמה :זוית המבט של התלמידים

השימוש ברשתות חברתיות הינו מאוד נפוץ בקרב מתבגרים .כמעט כל המשתתפים ) (96.6%דיווחו
על שימוש תדיר ברשתות חברתיות .רובם המוחלט ) (94%דיווחו שהם משתמשים ברשתות הללו על
בסיס יום-יומי ,כאשר  45.8%משתמשים בהן מספר פעמים בשעה ו 22.4%-לפחות פעם בכמה דקות.
בזמן המלחמה השימוש ברשתות חברתיות גובר ,כאשר רוב המשתתפים ) (71.6%מעידים שבזמן
המלחמה הם משתמשים ברשתות חברתיות יותר מבזמן שגרה.
רוב משתתפי המדגם ) (67.7%דיווחו כי הם מתקשרים עם מוריהם בימים כתיקונם ,בעיקר
באמצעות הווטסאפ .עם זאת ,גם בזמן המלחמה התקיימה תקשורת אינטנסיבית ועשירה ,על אף
החופש הגדול 111 :תלמידים ממשתתפי המדגם ) (55.2%היו בקשר עם המורים בווטסאפ במהלך
המלחמה ,בהשוואה ל 66.1%-בזמן שגרה 60%.מהם דיווחו על קשר אינטנסיבי יותר או זהה לעומת
זמני שגרה .תמונה דומה ניתן לראות לגבי הקשר עם המורים דרך הפייסבוק :כמות התלמידים
המתקשרים בפייסבוק עולה מתקופת השגרה ) (N = 27לתקופת המלחמה ) ,(N = 35מתוכם 77.2%
שומרים על אותה אינטנסיביות של קשר או מגבירים אותה.
ביחס לתכני התקשורת ,הקטגוריה הבולטת היתה "תמיכה רגשית" .הדבר בא לידי ביטוי
בשימוש בפייסבוק אך באופן בולט יותר בווטסאפ )כפי שניתן לראות באיורים  .(2-1ההבדל
בין שתי הקטגוריות הדומיננטיות )"תמיכה רגשית" ו"חדשות בנוגע למלחמה"( היה מובהק
).(t(84) = –3.38, p = .001
רוב התלמידים ) (76%מבין אלה שתקשרו עם המורים במהלך המלחמה דרך הרשתות חברתיות,
העריכו קשר זה כמועיל .תחושות אלו באות לידי ביטוי גם ביחס לדינמיקה של הקשר 21.4% :מבין
התלמידים המתקשרים העידו שבמקרים מסוימים הם אלו שפנו למורים לקבלת סיוע ותמיכה.
בשאלות הפתוחות בהן התבקשו לפרט את התחושות שהקשר עם המורים העניק להם .התלמידים
הציגו טווח רחב ומגוון של חוויות :ביטחון ,הפגת מתח ,תמיכה ,העלאת מורל ,חיזוק ,רגש טוב,
הרגעה ,הגנה ,ושמירה על מצב רוח .בתשובה לשאלה כיצד הצליח הקשר לספק צרכים אלה ,ניתן
למצוא בדברי המשתתפים שתי תמות מרכזיות) :א( תוכני התקשורת הם אלה שסייעו לתלמידים;
)ב( עצם התקשורת וקיומה ספקו את התמיכה.
ביחס לתוכני התקשורת ציינו התלמידים את חווית שיתוף הרגשות שלהם ובייחוד של המורים,
אשר חשפו את עולמם הפנימי בפני התלמידים .בנוסף התייחסו התלמידים לחשיבותם של מסרי
ההרגעה של המורים במצבי לחץ כגון בזמן מטחי-טילים ולאחר פרסום ידיעות קשות משדה הקרב,
וכן את התערבות להרגעת הרוחות בדיונים סוערים .אלה שראו את עצם קיומו של הקשר
כמשמעותי ,הסבירו שהקשר כשלעצמו מעיד על אכפתיות ודאגה ,דבר המעניק העצמה רגשית
לתלמיד .חלקם תלו זאת בפריצת הקשר הרגיל בין מורה ותלמיד שעוסק בדרך כלל למידה וציונים,
והעובדה שהמורה מתקשר איתם למרות שהוא "לא באמת חייבת" – בייחוד שמדובר בחופש הגדול
– דבר שמעיד על אכפתיות אמיתית ותורם לחיזוקם האישי ,לדבריהם.
חשוב לציין שהיו תלמידים שתפסו את הקשר עם המורה כמיותר ולא חשוב ,ולעיתים אף כאקט
צבוע .כמה מהם דחו את הקשר המקוון מתוך תפיסה צינית של המורה ככזה שלא באמת מעוניין
בקשר אישי ועושה זאת רק מתוך חובה .אצל אחרים הדחייה נבעה מ"תיחום טריטוריות" ,הן
במרחב של המקום )המורים לא באמת שייכים לרשתות החברתיות שלי( והן במרחב הזמן )המורים
לא יכנסו אלי בחופש הגדול(.
תמיכה רגשית בזמן מלחמה :זוית המבט של המורים

מתוך הראיונות עם המורים עלו שלושה מניעים דומיננטיים לתקשורת עם התלמידים ברשתות
החברתיות :מתן תמיכה רגשית ,ניטור מצבי מצוקה של תלמידים ,והתערבות חינוכית במרחב
הוירטואלי במקרים של "חריגות נורמטיביות" )הפצת שמועות פוגעניות ,שיח מתלהם הכולל הערות
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גזעניות וכדומה( .במרבית המקרים היה הקשר יוזמתו האישית של המורה ,ובחלקם הוכוונו לכך
בהנחיית האחראים עליהם )רכז שכבה או מנהל(.
השימוש ברשתות החברתיות נתפס אצל המורים כהכרח )בשל העובדה שמדובר במצב חירום
והתלמידים בביתם( אך גם כאופציה מועדפת ,זאת בשל מספר סיבות) :א( הזמינות הגבוהה
המאפשרת למורה תגובה מהירה במצבי חירום; )ב( העובדה שבני הנוער נוכחים ברשת ורוב השיח
ביניהם בתקופה זו מתנהל במרחב הוירטואלי; )ג( הממשק הטכנולוגי המאפשר תקשורת אישית-
פרטית או קבוצתית-פומבית ,על פי הרצוי למורה ולתלמיד ,בהשוואה לחד ממדיות של השיחה
הקולית והמסרון בהם בו עשו שימוש במלחמות קודמות .הדגש שנותנים המורים לחשיבות
האינטראקציה הקבוצתית נתמכת בממצאי מחקרים עדכניים לפיהם ישנה חשיבות לתמיכה
הרגשית אך גם לתחושת השייכות הקולקטיבית של בני נוער לצורך התמודדות עם מצבי מצוקה
וטראומה ) .(Moscardino et al, 2014אולם בעוד חוקרים אלה מתייחסים לתפקודו החשוב של
המורה בהקשר זה במרחב הבית ספרי וכתגובה מאוחרת להתרחשותם של האירועים ,המחקר
הנוכחי מדגים כיצד הרשתות החברתיות מאפשרות למורים מרחב התערבות נוסף,המתחולל בזמן
ההתרחשויות עצמן.
ברובד נוסף ,חלק מהמורים ציינו שבזמן שגרה הם מסרבים לתקשר עם תלמידיהם ברשתות
החברתיות ,מתוך רצון לשמור על פרטיותם ופרטיות תלמידיהם .ואכן כפי שראינו לעיל ,תקשורת
בין מורה ותלמיד ברשת החברתית יוצרת טשטוש בין המסגרת הלימודית והחברתית ונתפסת
לעיתים כחדירה לפרטיות וכחשיפה מוגזמת ,הן על ידי התלמידים ) (Mendez et al, 2009והן על ידי
מורים ) .(Mazer et al, 2009אולם נראה כי במצבי מצוקה ,לפחות עבור חלק מהתלמידים והמורים,
נקודת המבט משתנה .בעת כזו דווקא פוטנציאל המפגש האישי המתאפשר דרך הרשתות החברתיות
– מעניק את התמיכה הנדרשת ,ומורים המודעים לכך מכריעים את הכף לחיוב.
מסקנות
מסקנתו המרכזית של המחקר היא שהרשתות החברתיות ,ובעיקר הווטסאפ ,משמשות כערוץ
תקשורת אינטנסיבי ומשמעותי בין מורים ותלמידים באירועי חירום ומלחמה ,אף יותר מאשר בזמן
שגרה .הניסיון לנצל קשר זה לשם תמיכה רגשית במצבי מצוקה ,נתפסת אצל רבים מהתלמידים
בצורה חיובית ויעילה .זאת למרות שבזמן שגרה מבוגרים ככלל ,ומורים בפרט ,אינם נתפסים בעיני
בני הנוער כבעלי סמכות בעולם המקוון ) .(Hinduja & Patchin, 2007המורים היו מודעים לפוטנציאל
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Abstract
The study examined the effect of adding a conceptual scaffold to a learning
game, played at school, on learners’ ability to solve financial-mathematical
word problems and on perceived learning, flow, and enjoyment in the game.
Additionally, we examined the relations among problem solving, perceived
learning, flow, and enjoyment. 168 fifth and sixth grade students played a
game during math lessons. Participants were randomly assigned to three
conditions: a "play only" condition, a "study and play" condition that
presented the scaffold first and then the game, and a "play and study"
condition. Participants solved a set of word problems a week before the
intervention, immediately after playing, and a month later. A significant
increase in problem solving was found in the delayed-test only. The scaffold
had a significant contribution to problem solving only among students who
continued playing the game after the intervention. The scaffold did not
impact perceived learning, flow, and enjoyment. Learners’ perceptions
regarding learning financial skills from the game positively predicted
problem solving in the delayed-test. The findings indicate the importance of
providing sufficient time to play, offering scaffolds that link game content to
curricular content, and maintaining a high level of learning and game
experiences.
Keywords: game- based learning (GBL), scaffolds, learning achievements,
perceived learning, enjoyment, flow.

תקציר
,במחקר הנוכחי נבדקה ההשפעה של הוספת פיגום מושגי למשחק דיגיטלי
פיננסיות-  על פתרון בעיות מתמטיות,ששוחק במהלך למידה בבית הספר
 על תפיסת הלמידה של השחקנים ועל חוויות ההנאה והזרימה,בעקבות המשחק
 תפיסת למידה וחוויות הנאה,כן נבחנו הקשרים בין פתרון בעיות-  כמו.במשחק
ו' ששיחקו במשחק "מסעדת- ' תלמידי כיתות ה168  במחקר השתתפו.וזרימה
 המשתתפים הוקצו באקראי לשלושה.השקשוקה" במהלך שיעורי מתמטיקה
 תנאי בו התלמידים למדו עם פיגום ולאחר מכן, תנאי משחק בלבד:תנאי ניסוי
 המשתתפים.שיחקו ותנאי בו התלמידים שיחקו ולאחר מכן למדו עם הפיגום
 מיד לאחר,נתבקשו לפתור סדרת בעיות מילוליות שבוע לפני ההתערבות
. נמצא שיפור מובהק בפתרון בעיות רק במבחן המושהה.המשחק וחודש אחרי
לפיגום היתה תרומה משמעותית לפתרון בעיות רק בקרב תלמידים שהמשיכו
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים-  ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי- י' עשת
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פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר :הקשרים בין למידה ממשחק ,תפיסת הלמידה וחוויות משחק

לשחק בין ההתערבות למבחן המושהה .לפיגום לא היתה השפעה על תפיסת
הלמידה או על חוויות ההנאה והזרימה .בנוסף ,נמצאו קשרים בין חוויות
ההנאה והזרימה של התלמידים במשחק לבין תפיסת הלמידה שלהם ,אבל
באופן כללי חוויות הלמידה והמשחק לא היו קשורות להישגים בפתרון בעיות.
יחד עם זאת ,תפיסת למידת ניהול עסק במשחק ניבאה באופן חיובי הישגים
בפתרון בעיות במבחן המושהה .הממצאים מלמדים על החשיבות של הקדשת
זמן נאות למשחק ,הוספת פיגומים המקשרים בין תוכן המשחק לתכני תכנית
הלימודים ושמירה על רמה גבוהה של חוויות למידה ומשחק.
מילות מפתח :למידה מבוססת משחק ,פיגומים ,הישגים לימודיים ,תפיסת
למידה ,הנאה ,זרימה ).(flow

מבוא
למידה ממשחק

משחק הוא מודל אינטראקטיבי המבוסס על חוקים ואילוצים מוסכמים שמכוונים למטרה ברורה
של התמודדות עם אתגר ) .(Wouters, Nimwegen, Oostendorp, & Spek, 2013השחקן מקבל
החלטות המשנות את מצב המודל ) .(Clark, Nelson, Sengupta, & D’Angelo, 2009משחקים
לימודיים משתמשים בשעשוע למטרות שאינן בידור אלא כאמצעי לתרגול ,לפיתוח מיומנויות,
ולהבניית ידע ומנצלים מאפיינים של אתגר ,משוב ,פתרון בעיות וקבלת החלטות למטרות לימודיות
).(Wouters, et al., 2013
ממצאים לגבי התרומה והיעילות של למידה ממשחקים אינם עקביים ) ,(Ke, 2009אולם לא מעט
מחקרים הראו שמשחקים מאפשרים לשפר הישגים לימו דיים ) (Clark et al., 2011ולפתח מיומנויות
חשיבה כגון חשיבה יצירתית ,חשיבה לוגית ופתרון בעיות ) .(Choi, Jung & Baek, 2013מחקרים
מסוימים הראו גם שמשחקי מחשב יכולים לשפר מוטיבציה ללמידה ולהגדיל מעורבות )Perrotta,
 (Featherstone, Aston, & Houghton, 2013אולם גם ממצאים אלו אינם עקביים )Wouters, et al.,
 .(2013מכאן ,שהתרומה של משחקים ללמידה תלויה בטיבו של המשחק ,במאפייני הלומדים
ובטיבם של תנאי המשחק ושילובו בתהליך הלמידה.
על מנת שהמשחק הלימודי יאפשר למידה משמעותית ובד בבד ישמר את החוויה המשחקית ,שילוב
יעדי הלמידה במשחק צריך להיעשות באופן מושכל (2011) Habgood & Ainsworth .טענו שהתוכן
הלימודי צריך להיות משולב פנימית במשחק ) (intrinsic integrationכך שתיווצר מערכת יחסים
פורייה בין יעדי המשחק ויעדי הלמידה .אולם ,כשהמושגים הלימודיים משולבים ומוטמעים
במשחק הם עשויים להלמד בדרכים אינטואיטיביות ולא מפורשות הנבדלות מדרכי ההוראה
הפורמלית בבית הספר .לכן ,אחד האתגרים בשילוב משחקים בלמידה הוא לסייע לתלמידים
ולמורים לגשר בין המושגים של עולם המשחק למושגים הנלמדים בכיתה ).(Barzilai & Blau, 2014
פיגומים ללמידה ממשחק
אחת הדרכים לגשר בין עולם המשחק לעולם הידע הבית ספרי היא באמצעות פיגומים ).(scaffolds
פיגומים הם אמצעים המותאמים לרמת הלומדים ומאפשרים להם להצליח במשימה גם אם היא
כוללת פעולות שהן מעבר ליכולות הנוכחיות שלהם ) .(Wood, Bruner & Ross, 1976פיגומים יכולים
להיות ממוחשבים ומשולבים בדרכים שונות במשחק .הפוטנציאל שלהם הוא בביזור הלמידה,
הורדת עומס מהלומדים והצגה של ייצוגים שונים לתוכן ).(Reiser, 2004
באשר למיקום הפיגום ,מחקרים אחדים מצאו כי פיגום לפני המשחק מניב השגים טובים יותר
) .(Barzilai & Blau, 2014; Mayer, Mautone & Prothero, 2002לעומת זאת ,מחקרים אחרים גילו
שהפיגום יעיל יותר אחרי המשחק ).(Cheon, Chung, Song, & Kim, 2013
בלמידה פורמלית בבית -הספר ,מאפייני ההשפעה של הפיגום על למידה באמצעות משחק עשויים
להיות שונים מאלה שבשעות הפנאי משום שהמשחק והלמידה ממשחק עשויים לקבל פרשנות שונה
בשעות הפנאי ובשעות בית הספר .להבנת ההשפעות של הפיגום על הלמידה חשיבות רבה על -מנת
שניתן יהיה לעצב פיגומים שמחד מסייעים ללמידה ומאידך אינם פוגמים בחוויית משחק ולמידה.
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חוויות משחק ,תפיסת למידה והישגים לימודיים

תרומתם של משחקים ללמידה יכולה להימדד בעזרת מטלות הבוחנות את הידע והמיומנויות
הנרכשים או דרך דיווחי התלמידים על למידתם .תפיסת הלמידה היא הערכה רטרוספקטיבית של
חוויית הלמידה והוגדרה על ידי  Caspi & Blauכ"מכלול של אמונות והרגשות שיש ללומד בהקשר
ללמידה שקרתה" ) .(Caspi & Blau, 2008, p. 327מחקרים מצביעים על כך שלעיתים יכול להתקיים
פער משמעותי בין תפיסת הלמידה לבין הערכת הישגים לימודיים ).(Barzilai & Blau, 2014
רגשות חיוביים כגון הנאה וזרימה נמצאו במחקרים שונים כבעלי תרומה ללמידה )& Malone
 .(Lepper, 1987; Papastergiou, 2009הנאה היא תגובה חיובית לחוויה קוגניטיבית או רגשית שחווה
הלומד בסביבה דיגיטלית ) .(Ritterfeld & Weber, 2006זרימה ) (flowהיא מצב של ריכוז ומעורבות
מלאה בפעילות ) .(Inal & Cagiltay, 2007; Csikszentmihalyi, 1990במחקר קודם נמצא מתאם גבוה
בין חוויות הנאה וזרימה במשחק לבין תפיסת הלמידה מהמשחק ,אולם לא נמצא קשר בין הנאה,
זרימה ותפיסת למידה לבין למידה בפועל ) .(Barzilai & Blau, 2014מחקר זה נערך בקרב משתתפים
ששיחקו בשעות הפנאי ,מכאן שיש צורך בהמשך בחינה של קשרים אלו גם כאשר המשחק משוחק
בבית הספר.
חוויות משחק ותפיסת הלמידה מהמשחק עשויים להיות מושפעים מתנאי המשחק .במחקרים
קודמים נמצא שלהוספת פיגום למשחק יכולה להיות השפעה שלילית על חוויות המשחק )ברוזה
וברזלי (Charsky & Ressler, 2011 ;2011 ,ועל תפיסת הלמידה מהמשחק )ברוזה וברזלי;2011 ,
 .(Barzilai & Blau, 2014לכן יש צורך להמשיך ולבדוק כיצד משפיעה הוספת פיגום על חוויות
המשחק והלמידה וכיצד חוויות אלו קשורות בתורן ללמידה מהמשחק.
מטרת המחקר ,שאלות והשערות

מטרת המחקר היתה לבחון את התרומה של פיגום מושגי חיצוני למשחק מחשב לימודי המשוחק
במסגרת בית -ספרית .באופן ספציפי ,המחקר בחן ,האם וכיצד משפיע פיגום למשחק לימודי על
הישגי התלמידים בפתרון בעיות מילוליות ,על תפיסות הלמידה שלהם ועל חוויות הנאה וזרימה
במשחק והאם יש השפעה לתזמון הפיגום )לפני/אחרי המשחק( .בנוסף ,המחקר בחן את הקשרים
בין תפיסת למידה ,חוויות המשחק והישגים בפתרון בעיות.
לאור מחקרים קודמים ,השערות המחקר היו:
 .1הוספת פיגום חיצוני למשחק לימודי תשפר הישגים בפתרון בעיות מילוליות מתמטיות -פיננסיות
והשפעת הפיגום תשמר לאורך זמן.
 .2לתזמון הפיגום לפני המשחק תהיה תרומה גדולה יותר ללמידה.
 .3הוספת פיגום לפני המשחק תפגע בתפיסות הלמידה של הלומדים אולם לא תפגע בחוויות הנאה
וזרימה במשחק.
 .4יימצאו מתאמים חיו ביים בין זרימה ,הנאה ותפיסת למידה ,אולם לא בינם לבין הישגים בפתרון
בעיות.
שיטה
אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו  168תלמידי שלוש כיתות ה' ) 83תלמידים( וארבע כיתות ו' ) 85תלמידים( בבית
ספר יסודי ממלכתי שש שנתי בעיר בצפון הארץ 80 .מהמשתתפים היו בנים ו  81-בנות 7) .תלמידים
לא השיבו על השאלון ה דמוגרפי(.
סביבת המחקר

המחקר השתמש במשחק לימודי מסעדת השקשוקה שבסביבת "איפה הכסף?" באתר "על הגובה"
מבית ממשל זמין ועמותת סנונית .המשחק מתואר בנספח  .1מטרת המשחק היא להקנות ידע
מתמטי -פיננסי לגבי היחסים בין עלות ,מחיר ורווח בסביבה חוויתית ומאתגרת של ניהול מסעדה.
הפיגום הוא יחידת לימוד מקוונת המסבירה את המושגים עלות מחיר ו רווח והקשר ביניהם בעזרת
משוואה ,דוגמאות ותרגילים .הפיגום מתואר בנספח .2

188ע

פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר :הקשרים בין למידה ממשחק ,תפיסת הלמידה וחוויות משחק

כלי המחקר

מבדק בעיות מילוליות מתמטיות -פיננסיות – המבדק התבסס על מחקרים קודמים )ברוזה וברזלי,
 (Barzilai & Blau, 2014 ;2011וכלל שאלות רב -ברירה בנושאים של מחיר ,עלות ורווח  -המושגים
הפיננסים המוטמעים במשחק .המבדק כלל שבע בעיות מילוליות )לדוגמה" ,איה ומיה החליטו
לפתוח "שקשוקייה" .המתכון הסודי שלהם הוא ....כמה יעלה להם לייצר שקשוקה אחת?"( .למבדק
היו שתי גרסאות מקבילות בשינוי מספרים ושמות .המהימנות הפנימית של המבדק היתה .α = 0.72
שאלון תפיסת למידה – השאלון מדד הערכה רטרוספקטיבית של חווית הלמידה .בשאלון היו
חמישה פריטים המתייחסים לתפיסת הלמידה לגבי מתמטיקה )לדוגמה" ,למדתי הרבה מהמשחק
על מתמטיקה"( וחמישה פריטים המתייחסים לתפיסת הלמידה לגבי ניהול עסק )לדוגמה" ,למדתי
הרבה מהמשחק על ניהול עסק"( המבוססים על שאלון שפותח על -ידי כספי ובלאו )Caspi & Blau,
 .(2008, 2011הפריטים דורגו מ ) 1-לא מסכים בכלל( עד ) 6מסכים מאד( .המהימנות הפנימית של
מדד למידת ניהול עסק היתה  α = 0.92ושל מדד למידת מתמטיקה – .α = 0.93
שאלון חוויות זרימה והנאה – השאלון מדד הערכה רטרוספקטיבית של מידת הזרימה וההנאה.
בשאלון היו שבעה פריטים המתייחסים לזרימה שנבדקו במחקרים קודמים )Barzilai & Blau,
 .(2014; Brockmyer et al., 2009; Inal & Cagiltay, 2007לדוגמה " ,כששיחקתי הרגשתי מנותק/ת
מהעולם"( ושלושה פריטים המתייחסים להנאה ונבדקו במחקרים קודמים ) ;Barzilai & Blau, 2014
 (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992לדוגמה" ,נהניתי מהמשחק" .הפריטים דורגו מ ) 1-לא מסכים
בכלל( עד ) 6מסכים מאד( .המהימנות הפנימית של מדד הזרימה היתה  α = 0.85ושל מדד ההנאה
היתה .α = 0.81
הליך המחקר

מערך המחקר מתואר באיור  1וכלל שלושה תנאי ניסוי ושלושה מפגשים .במפגש הראשון השיבו
התלמידים על מבדק בעיות מילוליות ושאלון דמוגרפי .במפגש השני ,כשבוע לאחר הראשון ,במהלך
שיעור מתמטיקה ,כל תלמיד שוייך אקראית לאחת מקבוצות הניסוי :ק בוצת משחק -פיגום ,פיגום -
משחק ומשחק בלבד )קבוצת ביקורת( .הנושאים הפיננסיים שנלמדו במפגש השני לא נלמדו לפני כן
בבית הספר .לאחר הלמידה ,השיב כל תלמיד על גרסת שאלון השונה מזו שקיבל במפגש הראשון.
במפגש השלישי ,כחודש לאחר המפגש השני ,השיבו התלמידים על מבדק בעיות מילוליות בגרסה
זהה לשאלון שהשיבו במפגש הראשון .בכל מפגש מחצית מהתלמידים השיבו על גרסת מבדק אחת
והמחצית האחרת על גרסה שניה .בתאום עם מורי בית הספר ,ובהתאם לתכנית הלימודים ,בין
המפגש השני לשלישי לא התקיימה בכיתות הוראה של חינוך פיננסי או בעיות מילוליות מהסוג
הנכלל במחקר.
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איור  .1מערך המחקר

ממצאים
השפעת הפיגום על פתרון בעיות מילוליות מתמטיות -פיננסיות )השערות  ,1ו (2-

על מנת לבדוק את השפעת הפיגום על פתרון בעיות נערך ניתוח שונוּת עם מדידות חוזרות המתייחס
להישגים בפתרון בעיות מילוליות כגורם התלוי ,לגורם הזמן כגורם תוך נבדקי בעל שלוש רמות
)מבחן מקדים/עוקב/מושהה( ותנאי ניסוי כגורם בין נבדקי .נמצא אפקט עיקרי מובהק לגורם הזמן
) .(F(2,152) = 22.26, p <. 001, ηp 2 = .23הממצאים הראו שיפור מובהק בהישגים בין המבחן
המקדים למבחן המושהה ובין המבחן העוקב למבחן המושהה .אולם לא חל שיפור מובהק בין
המבחן המקדים והעוקב .בניגוד לממצאי מחקר קודם ,לתנאי הניסוי )פיגום לפני/אחרי/ללא( לא
נמצאה השפעה מובהקת על הישגים בפתרון בעיות מילוליות מתמטיות -פיננסיות .גם אפקט
האינטראקציה לא נמצא מובהק .ממוצעים וסטיות תקן מופיעים בטבלה .1
טבלה  .1הישגים בפתרון בעיות מילוליות לפי תנאי ניסוי :ממוצעים וסטיות תקן
משחק בלבד
) (n = 52
משתנה

פיגום  +משחק
) (n = 51

משחק  +פיגום
) (n = 53

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

מבחן מקדים
מבחן עוקב

5.06
5.52

2.25
1.67

5.02
5.08

2.00
1.92

5.49
5.04

1.60
1.99

מבחן מושהה

5.94

1.26

5.78

1.68

5.98

1.42

משאלות רקע התברר ש כמחצית התלמידים המשיכו לשחק במשחק מיוזמתם בין המבחן העוקב
למבחן המושהה .בניתוח שונות לא נמצאו אפקטים עיקריים של פיגום או המשך המשחק על
ההישגים במבחן המושהה ,אך האינטראקציה בין המשתנים הייתה מובהקת ) .(p = .027כלומר,
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במבחן המושהה ההישגים היו גבוהים יותר בקרב תלמידים שלמדו עם הפיגום והמשיכו לשחק
מאשר בקרב מי שלא למדו עם הפיגום והמשיכו לשחק.
השפעת הפיגום על תפיסת למידה וחוויות הנאה וזרימה )השערה (3
השפעות הפיגום על תפיסת הלמידה וחוויות הנאה וזרימה במשחק ובפיגום נבדקו באמצעות ניתוחי
שונוּת חד -כיווניים .במחקר הנוכחי לפיגום לא היתה השפעה על תפיסת הלמידה .כמו -כן לא נמצאה
השפעת הפיגום על חוויות ההנאה והזרימה במשחק .ממוצעים וסטיות תקן מוצגים בטבלה .2
טבלה  .2תפיסת למידה וחוויות זרימה והנאה בעקבות המשחק
תנאי משחק בלבד
) (n = 57
משתנה
תפיסת למידה
לגבי ניהול עסק
במשחק
תפיסת למידה
לגבי מתמטיקה
במשחק
הנאה במשחק
זרימה במשחק

תנאי פיגום  +משחק
) (n = 55

תנאי משחק  +פיגום
) (n = 55

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

4.50

1.21

4.47

1.36

4.36

1.35

3.24

1.46

3.28

1.51

3.27

1.39

5.31
3.82

0.98
1.02

5.38
4.02

0.90
1.22

5.46
3.99

0.66
1.08

בחינת הקשרים בין חוויות משחק ,תפיסת למידה ולמידה בפועל )השערה (4
נמצאו קשרים חזקים ומובהקים בין חוויות הזרימה וההנאה במשחק לבין תפיסת הלמידה ,אבל לא
נמצא קשר להישגים בפועל .כלומר ככל שתחושת ההנאה והזרימה במשחק היתה גבוהה יותר כך גם
תפיסת הלמידה מהמשחק היתה גבוהה יותר .הקשרים בין המשתנים מוצגים בטבלה .3
טבלה  .3מתאמים בין משתני המחקר
משתנה
1

2
3
4
5
6

פתרון בעיות
מילוליות –
מבדק עוקב
פתרון בעיות
מילוליות –
מבדק מושהה
הנאה במשחק
זרימה במשחק
תפיסת למידה לגבי
ניהול עסק במשחק
תפיסת למידה לגבי
מתמטיקה במשחק

1

2

3

4

5

6

-**.59

--

.10
.07

.04
.08

-**.47

--

.07

.15

**.37

**.53

--

.00

.03

**.28

**.45

**.57

--

עם זאת ,במבחן רגרסיה הירארכית נמצא ,שלאחר ניכוי ההשפעה של ההישגים במבדק המקדים,
תפיסת למידה לגבי ניהול עסק במשחק ניבאה באופן חיובי הישגים בפתרון בעיות במבדק המושהה,
 .β = .22, p = .018כלומר ,תלמידים שחוו למידת ניהול עסק רבה יותר במשחק ,הצליחו יותר
בשימור הידע לאורך זמן.
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דיון
הממצאים לגבי השפעת המשחק על הישגים מלמדים כי תרומת המשחק לפתרון בעיות לא נתגלה
מיידית אלא רק לאורך זמן .לממצא זה השלכות על המדידה של תוצאות למידה מבוססת משחק.
הסבר אפשרי לכך הוא עייפות ואובדן ריכוז מיד אחרי המשחק .מאידך ,מחקרים מראים
שמולטימדיה מעודדת קידוד מפורט ) ,(elaborative encodingכך שייתכן שהמשחק דרש זמן ארוך
יותר ליצירת הקידוד ).(Najjar, 1996
בניגוד למחקר קודם ) (Barzilai & Blau, 2014שנערך בשעות הפנאי אך בדומה למחקרן של ברוזה
וברזלי ) ,(2011שנערך בבית הספר ,במחקר זה לא נמצאה לפיגום השפעה על הלמידה מהמשחק מיד
בעקבות ההתערבות .הסבר אפשרי אחד הוא שרמת ההישגים של המשתתפים במחקר הנוכחי היתה
גבוהה מלכתחילה )ממוצע  5.06מתוך  7במבדק המקדים( ולכן לפיגום יכלה להיות השפעה
מצומצמת על הישגי התלמידים .הסבר אפשרי שני הוא ,שבשל אילוצי זמן השיעור ,לתלמידים לא
היה מספיק זמן משחק כדי לבסס את למידתם .ואמנם ,למרות אפקט התיקרה ,תלמידים שלמדו
עם הפיגום וגם המשיכו לשחק לאחר ההתערבות הגיעו להישגים גבוהים יותר במבחן המושהה
מאשר תלמידים שלא למדו עם הפיגום .ממצא זה מעיד כי שילוב משחקים לימודיים בשיעורים
דורש הקדשת זמן משמעותי ,דבר שאינו תמיד מתאפשר במסגרת מערכת השעות הבית ספרית.
כמו כן ,בניגוד להשערה  3לא נמצאה לפיגום השפעה שלילית על תפיסות הלמידה .השערת המחקר
התמקדה בקבוצה שלמדה את הפיגום לפני המשחק .פיגום לפני המשחק מדגיש למידה מתמטית -
פורמלית ויוצר ניגוד עם תכני המשחק שמייצגים חוויית פנאי .ייתכן ש במחקר הנוכחי שילוב
המשחק בשיעורי מתמטיקה ,יצר ערך לימודי -פורמלי כלשהו גם למשחק ,כלומר המשחק נתפס
כלימודי ולא רק כשעשוע .לכן הפיגום לפני המשחק לא נתפס כאנטיתזה למשחק .עוד יש לציין,
שמשתתפי קבוצת פיגום -משחק גילו סקרנות גבוהה לגבי המשחק כיון שראו שחבריהם מתחילים
לשחק .לכן יתכן שהפיגום נתפס בעיניהם כחלק מחוויות הלמידה מהמשחק.
בדומה למחקר קודם ) ,(Barzilai & Blau, 2014לפיגום לא היתה השפעה על ההנאה והזרימה,
בהתאם להשערה  .3ייתכן ,כאמור ,שהפיגום נתפס כחלק מחוויות המשחק .בנוסף ,נראה שהפיגום
נתפס כמהנה בפני עצמו .מחקרים בעתיד יצטרכו להמשיך לבחון את השפעת השילוב של פיגומים
שונים במשחק בסביבות שונות ,כדי להעמיק את בחינת הקשר בין הֶ ְקשֶ ר הלמידה )פורמלי/
א -פורמלי( לבין השפעות הפיגום על למידה ועל חוויות משחק ולמידה.
הנאה וזרימה נמצאו במתאם גבוה זה עם זה ועם תפיסת הלמידה ,בהתאם להשערה  ,4אולם באופן
כללי לא נמצא להם קשר להישגים בפתרון בעיות .ייתכן ש"למידה" ,כפי שנתפסה בעיני התלמידים,
יכולה לכלול למידה של מיומנויות אחרות שלא נמדדו במחקר .ממצא זה מלמד על החשיבות
ביצירה ושמירה של רמת חוויה טובה על מנת ליצר תחושה גבוהה של למידה .תפיסת הלמידה
עשוייה לחזק את רצונם של התלמידים לחזור ולשחק שוב .מחקרים מצאו שגם במשחקים יש
לחזרה ולתרגול תרומה משמעותית לשיפור השגים ).(Wouters et.al., 2013
כאמור ,נמצא כי תפיסת למידה של ניהול עסק ני באה למידה לאורך זמן .ייתכן שההצגה המוחשית
של התוכן הפיננסי במשחק יצרה אצל התלמידים חיבור למציאות מוכרת שיצרה מוטיבציה גבוהה
יותר ללמידה .ההצלחה הרבה יותר במבחן המושהה יכולה היתה לנבוע בזכות קשרים חזקים
ומשמעותיים יות ר בין ההקשר האותנטי של ניהול עסק לבין המושגים המתמטיים הנלמדים בבית
הספר .ממצא זה מדגים את החשיבות של שילוב התוכן הלימודי בהקשרים רלבנטיים ואותנטיים.
סיכום והמלצות
המחקר המחיש את הערך בשילוב משחקים במסגרת בית ספרית .נדרשים מחקרים נוספים על -מנת
לבדוק כיצד ניתן לעצב פיגומים שיתרמו באופן משמעותי ללמידה ממשחק ,גם בשעות הפנאי וגם
בבית הספר.
המחקר מעיד על חשיבותן של חוויות הנאה וזרימה לתפיסת הלמידה של התלמידים ומצביע על כך
שלתפיסת הלמידה ולזמן המוקדש למשחק יכול להיות קשר להישגים בעקבות המשחק.
במחקרים הבאים כדאי להתייחס גם לגורם ההצלחה במשחק ולבחון האם וכיצד הצלחה במשחק
משפיעה על הלמידה ועל חוויות המשחק והלמידה .בחינת תהליך ההתקדמות במשחק ,בנוסף
לתוצאות ,יכולה לשפוך אור על הבנת תהליך הלמידה ובסופו של דבר על הידע הנרכש בעקבות
משחק ועל דרכי היווצרותן של חוויות הנאה וזרימה.

 תפיסת הלמידה וחוויות משחק, הקשרים בין למידה ממשחק:פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר
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תודות
."? מפתחת סביבת המשחק "איפה הכסף,אנו מודות לעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
תודתנו נתונה גם לאורית ברוזה על הערותיה הבונות ולצוות בית הספר ולתלמידים על שיתוף
.הפעולה ועל תרומתם להצלחת המחקר
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פיגומים ללמידה ממשחק דיגיטלי בבית הספר :הקשרים בין למידה ממשחק ,תפיסת הלמידה וחוויות משחק

נספחים
נספח  :1על סביבת "איפה הכסף?" ומשחק "מסעדת השקשוקה"

אתר "איפה הכסף?" הוקם ביזמה משותפת של ממשל זמין ,משרד האוצר ועמותת סנונית לקידום
החינוך המתוקשב ועוסק בפיתוח מיומנויות פיננסיות -מתמטיות בהקשר של לימודי מתמטיקה
בבית הספר היסודי )ברוזה וברזלי.(2011 ,
רציונל הפיתוח של האתר מבוסס על שילוב של משחקים בלמידה .המשחקים מדמים מצבים מחיי
היום -יום ,וכך התלמידים מיצרים משמעות למושגים מופשטים מתוך הקשר מוכר )ברוזה וברזלי,
 .(2011לדוגמה ,במשחק "מסעדת השקשוקה" התלמידים נדרשים להתמודד עם אתגר של הקמת
מסעדה וניהולה ,בתקופה של עשרה ימים.
להלן תאור המשחק:
• כבעל המסעדה על השחקן לבחור את מבנה המסעדה על פי עלות השכירות.
• עליו לבחור את המתכון על ידי בחירת הכמות של כל אחד מהמרכיבים ובהתאם לעלות
המרכיבים לקבוע את מחיר המנה.
• לקנות כמות מצרכים שתתאים לאספקת מנות למשך כל היום.
• במשך היום הלקוחות מגיעים וקונים מנות שקשוקה .הסכום בקופה מצטבר בהתאם לקניות
וכמות הלקוחות משתנה בהתאם לשביעות הרצון של הלקוחות.
• יום הפעילות נמשך עד חשיכה ,בשעה  22:00נסגרת החנות ומופיע סיכום פעילות יומי .הסיכום
כולל ,רווח יומי וגרף המציג את הרווחים מתחילת התקופה.
בסיכום היומי מוצגים גם המשובים מהלקוחות ופרטים לגבי מלאי המוצרים .על פי נתונים אלה
צריך בעל המסעדה לשפר את המתכון לקראת יום המכירות הבא ,להתאים את מחיר המוצר ולקנות
השלמות למוצרים ליום הבא.
• לאחר  10ימים המשחק נגמר ובעל המסעדה מקבל סיכום של הרווחים שלו ב כל התקופה.

תמונה  .1דוגמה של מסך המשחק
נספח  :2דוגמה של דף מתוך הפיגום

במשחקים בסביבת "איפה הכסף?" שולבו יחידות תוכן אינטראקטיביות ,המציעות מידע משלים
ומרחיבות ומעמיקות את הידע שנרכש במשחק .יחידות לימוד אלה במשחק "מסעדת השקשוקה"
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הם הפיגום החושף באופן ברור ופורמלי את המושגים המשולבים במשחק באופן נסתר )מתוך
האתר(.
יחידת הלימוד תומכת בהעברה בין פתרון בעיות בעולם המשחק לבין פתרון בעיות מתמטיות
הקשורות לכסף בכיתה .המשחק משלב עקרונות ומושגים בדרך לא -מפורשת ואינטואיטיבית ואילו
יחידות הלימוד מסבירות את המושגים בעזרת ייצוגים פורמלים ומאפש רות תרגול בהקשר של
המשחק )ברוזה וברזלי .(2011 ,כך ,במשחק "מסעדת השקשוקה" הרווחים היומיים והמצטברים
נובעים ישירות מק ביעת עלות ומחיר המנה ואילו יחידת הלימוד מציגה את הנוסחה המקשרת בין
המושגים עלות ,מחיר ורווח ומציגה בעיות מילוליות בהקשר של ניהול מסעדה.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשני הדפים הראשונים מתוך יחידת הלימוד המקוונת "קביעת
מחירים".

תמונה  .2יחידת הלימוד "קביעת מחירים"

"התרומה הנתפסת ללמידה של קורסים מקוונים כפי שמעריכים אותה סטודנטים "רגילים" וסטודנטים "מיוחדים
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התרומה הנתפסת ללמידה של קורסים מקוונים כפי שמעריכים
"אותה סטודנטים "רגילים" וסטודנטים "מיוחדים
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Abstract
The perceived contribution of online courses to pre-service students' learning
is presented in this study relating to the following variables: students' selflearning ability, lecturer activities, online environment, students' involvement
in the online course and students' satisfaction from the online course. The
research population comprised 32 students with learning disabilities (LD
students) and 53 "Average" students. Based on an evaluation questionnaire,
the findings pinpointed on: A significant difference between "Average"
students and LD students regarding lecturer activities in the online course and
students' involvement in the online course; A non-significant difference
between the two groups in their self-learning ability and their satisfaction
from the online course. The article discusses the importance of the human
aspect as contributing to students' satisfaction in online course including:
students' self-learning ability, lecturer activities and students' involvement in
the online course.
Keywords: online learning, learning disabilities, students` involvement.

תקציר
המאמר בוחן את התרומה הנתפסת ללמידה של קורסים מקוונים כפי
שמעריכים אותה סטודנטים "רגילים" וסטודנטים לקויי למידה בהתייחס
 פעילות המרצה, יכולת הלמידה העצמית של הסטודנטים:למשתנים הבאים
 המעורבות של הסטודנטים בקורס, סביבת ההוראה המקוונת,בקורס המקוון
 שהתבסס, במחקר. ושביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס המקוון,המקוון
 סטודנטים שלמדו בקורסים מקוונים במכללה85  השתתפו,על שאלון עמדות
." סטודנטים "מיוחדים32- סטודנטים "רגילים" ו53  מהם,2012-2011 בשנים
 הבדל מובהק בין קבוצת הסטודנטים הרגילים לבין:ממצאי המחקר מראים
 ואת,קבוצת הסטודנטים המיוחדים בהערכתם את תרומת המרצה לקורס
 סטודנטים מיוחדים מעריכים את יכולת,מידת מעורבותם בקורס; בנוסף
הלמידה העצמית שלהם גבוהה בקורס מקוון יותר מעמיתיהם הסטודנטים
הרגילים בהבדל שאינו מובהק; והסטודנטים הרגילים מדווחים על שביעות רצון
 המאמר.מהקורס המקוון גבוהה מהסטודנטים המיוחדים בהבדל שאינו מובהק
דן בחשיבותו של הגורם האנושי כתורם לשביעות הרצון של הסטודנטים גם
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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בקורסים מקוונים עתירי טכנולוגיה ומתמקד ביכולת למידה עצמית של
הסטודנט; בתרומת המרצה; ובמעורבות הסטודנט בקורס.
מילות מפתח :הוראה למידה מקוונת ,סטודנטים לקויי קשב וריכוז ,מעורבות
הסטודנט בקורס מקוון.

רקע תיאורטי
קיימת הסכמה בין החוקרים שהלומדים בקורס מקוון נדרשים ליכולת למידה עצמית ,בגרות
ומשמעת עצמית גבוהה ,מוטיבציה גבוהה ,התבטאות ותקשורת טובה בכתב ,מיומנות ארגון זמן
ועמידה בלוחות זמנים וכן יכולת ניהול בסביבות למידה מקוונות )Leasure, Davis, & Thievon,
 .(2000; Conard & Donaldson, 2012הצלחתם של לומדים בקורס מקוון ,כפי שהיא מתוארת על ידי
הלומדים עצמם ,מתבטאת בלמידה שיתופית מעמיתיהם לקורס ,בהתפתחות יכולת הלמידה
העצמית ובעלייה באוריינות מחשב ).(O'Neil & Fisher, 2008
מתברר שמידת הצלחתו של לומד בקורס מקוון נמצאת במתאם עם אופן הביצוע ועם סגנון החשיבה
והלמידה שלו ,ולאו דווקא עם מידת האינטליגנציה שלו ) .(Dwyer& Moore, 2001סגנון החשיבה
והלמידה המאפיין לומד המצליח בקורס מקוון הוא סגנון חשיבה ליברלי ,כלומר עשיית דברים
בדרכים חדשות המתגרות במוסכמות ,ומופנם ,כלומר העדפת עבודה ביחידות תוך התרכזות
בפנימיותו של הלומד )שני ונחמיאס.(2001 ,
סביבת הלמידה המקוונת מאפשרת עבודה יחידנית ושיתופית הנתמכת במגוון כלים ושיטות
לימודיות כגון :כלים להוראה סינכרונית ,תוכנות הנתמכות בקול ,פריטי מולטימדיה ,פורום ,תרגול
מקוון ,וידאו-קונפרנס ,לוח כתיבה משותף ,שיתוף מסמכים ,הודעות ובלוגים .באמצעות כלים
מקוונים אלו ואחרים ניתן לממש אופני למידה וביטוי כתובים ,מדובבים וויזואליים המגוונים את
אפשרויות השיעור ואת תוצרי הלמידה .צמצום התלות של התלמיד במורה כמקור ידע ,מדגישה גם
את תרומתם המרכזית של הכלים המקוונים כמאפשרים אינטראקציה חברתית בסביבת למידה
קונסטרוקטיביסטית ).(Beldarian, 2006; Simpson, 2006
יוהסן ) (Johassen, 2005שטבע את המונח " "MindToolמתאר את הדרך שבה יש ליישם את השימוש
בכלים הטכנולוגיים באופן היעיל ביותר ללמידה ,מעבר לשימוש השטחי של זמינות ושל קלות
בשימוש .מאחר שאחת המטרות של ההוראה-למידה ובכללן ההוראה-למידה המקוונת היא הבניית
ידע גם באמצעות למידה שיתופית ,ומאחר שהלומדים השותפים לתהליך הלמידה שונים זה מזה ,יש
מקום להתייחס לשונות בין הלומדים.
קווין ) (Kevin, 2008המנסה להסביר את האתגר העומד בפני לומדים לקויי למידה בקורסים
מקוונים ממיין ארבע קטגוריות עקריות של ליקויי למידה :ליקוי חזותי ,ליקוי שמיעתי ,ליקוי
תנועתי וליקוי קוגניטיבי .מתברר שסטודנטים לקויי למידה רבים מעדיפים שימוש באסטרטגיות
למידה המשלבות הסברים חזותיים ומילוליים ,לעומת עמיתיהם המשתמשים בעיקר בדוגמאות
מופשטות ובהסברים כתובים ).(Ruban, McCoach, McGuire, & Reis, 2003
למרות שלסטודנטים לקויי למידה יש מטרות ברורות והם בעלי שליטה עצמית וכושר הסתגלות
) ,(Reiff, Gerber, & Ginsberg 1994הם מגלים מיומנויות חשיבה נמוכות ) .(Smith, 1998ואכן
מחקרים מדווחים על הישגים נמוכים יותר של סטודנטים לקויי למידה בהשוואה לסטודנטים
רגילים ).(Heiman, 2006; Skylar, Higgins & Boone, 2007
ממחקרים של השנים האחרונות מתברר ששילוב סטודנטים לקויי למידה במסגרות הוראה מקוונות
יכול לתת מענה הולם לסגנונות הלמידה השונים שלהם ) .(Barnard-Brak & Sulak, 2010סטודנטים
אלה זקוקים לנוחות של הנחיה ברשת ולאמצעי הוראה ייחודיים :טקסטים קצרים ,סרטי וידאו
וקטעי אודיו קצרים וכן עזרה בעיבוד התכנים הלימודיים באמצעות הכלים הזמינים במולטימדיה
הדיגיטלית ובאמצעות חקרשת ).(Brunvand & Abadeh, 2010) (WebQuest
המחקר הנוכחי בודק את התרומה הנתפסת של הקורסים המקוונים ,ללמידה של סטודנטים
"רגילים" ו"מיוחדים" ,כפי שהסטודנטים מעריכים אותה ,ומציין את חשיבות הגורם האנושי
ומרכזיותו כתורם ללמידה גם בהוראה למידה מקוונת המבוססת טכנולוגיה.
שאלות המחקר
 .1מה ההבדלים בין סטודנטים "רגילים" לבין סטודנטים "מיוחדים" בהערכת תרומת הקורסים
המקוונים ללמידה שלהם?
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 .2מה התרומה של הקורסים המקוונים ללמידה של סטודנטים "רגילים" ו"מיוחדים" ,כפי
שהסטודנטים מעריכים אותה ,בהתייחס למשתנים הבאים :יכולת הלמידה העצמית של
הסטודנטים ,פעילות המרצה בקורס המקוון ,סביבת ההוראה המקוונת ,המעורבות של
הסטודנטים בקורס המקוון ,ושביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס המקוון?
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר

במחקר לקחו חלק  85סטודנטים שלמדו בקורסים מקוונים במכללה בשנים  ,2012 ,2011מהם 53
סטודנטים "רגילים" ו 32-סטודנטים "מיוחדים" .הסטודנטים ה"מיוחדים" אופיינו באמצעות מרכז
מהו"ת ,מרכז העצמה ותמיכה המסייע לסטודנטים שאותרו כלקויי למידה .במחקר זה אין אנו
מבחינים בין לקויות הלמידה השונות ,אם כי מרבית הסטודנטים בקבוצה זו מאותרים כלקויי קשב
וריכוז .הסטודנטים "הרגילים" הם כל הסטודנטים שאינם מזוהים כלקויי למידה.
כלי המחקר

במחקר נעשה שימוש בשאלון שהועבר לכלל הסטודנטים שלמדו בקורסים מקוונים במכללה.
השאלון מחולק לשני חלקים :א .הסטודנט בקורס המקוון ,שכלל יכולת למידה עצמית של
הסטודנט ,ומעורבות הסטודנט בקורס המקוון; ב .שביעות הרצון של הסטודנט ,שכלל את סביבת
הלמידה ,פעילות המרצה בקורס המקוון ,ומידת שביעות הרצון מהקורס המקוון .במחקר בחרנו
להתבסס על הערכת הקורס כפי שהסטודנטים תופסים אותה מסיבות אלו :מגוון דרכי הערכה
בקורסים :הקורסים עסקו בנושאים מגוונים ,נלמדו על ידי מרצים שונים ,וכללו דרכי הערכה שלא
אפשרו השוואה אובייקטיבית )ההבדל בציון הסופי של הסטודנטים משתי הקבוצות אינו מובהק(;
הערכה סובייקטיבית – חתרנו להערכה איכותנית שתשקף רכיבים שקשה להעריכם בכלים
אובייקטיביים; הרחבת מנעד התפיסות :הערכנו שייחשפו תפיסות שלא חשבנו עליהן מראש.
תוקף ומהימנות :תוקף התוכן ) (content validityשל השאלון נעשה על ידי מומחית מתחום המדידה
והערכה וכן על ידי מומחים מתחום ההוראה למידה המקוונת ,שחיוו דעתם על היקף ,תוכן וצורת
השאלון .תוקף המבנה ) (appearance validityהתבסס על שאלון מחקר קודם ) Ronen & Shonfeld,
 (2008והותאם למחקר זה .מהימנות השאלון התבטאה בעקיבות הפנימית של השאלון שהתבססה
על ערכי אלפא קרונבך ,כמפורט:
א .הסטודנט בקורס המקוון:
מטרת החלק הראשון של השאלון היתה לבדוק את יכולת הלמידה העצמית של הסטודנטים כפי
שהם מעריכים אותה ,ואת מידת המעורבות שלהם בקורס המקוון.
בהערכת יכולת למידה עצמית נכללו שאלות כמו :אני מעדיף ללמוד באופן עצמאי ,בקריאת
מידע אני מזהה רעיונות מרכזיים ,בקריאת מידע חדש אני משלב אותו עם ידע קודם) .אלפא
קרונבך(.84 :
במעורבות הסטודנט בקורס המקוון נכללו שאלות כמו :עמדתי בלוח זמנים להגשת מטלות,
השתתפתי בלמידת עמיתים מקוונת ,למדתי מעמיתי בפורום על נושאים הקשורים בקורס.
)אלפא קרונבך (.88
ב .שביעות הרצון של הסטודנט:
מטרת חלק זה של השאלון היתה לבדוק את מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מהקורס
המקוון כפי שעלה מתוך הערכת הסטודנטים את איכות סביבת ההוראה המקוונת ,את פעילות
המרצה ,ואת הקורס.
הליך המחקר

המחקר התמקד בשנים  2012-2011וכלל סטודנטים של בית ספר לחינוך שלמדו בקורסים מקוונים,
אותרו באמצעות נתוני יחידת התקשוב ומוינו לפי שתי קבוצות – קבוצת הסטודנטים ה"רגילים"
וקבוצת הסטודנטים "המיוחדים" .להבטחת זכויות הנחקרים נשמרו נתוני הסטודנטים חסויים
ונעשה בהם שימוש לצורך המחקר בלבד.
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ממצאים
השוואה בין קבוצות המחקר

הממצאים מתייחסים להבדלים בין הערכות של סטודנטים רגילים )"רגילים"( וסטודנטים מיוחדים
)"מיוחדים"( לגבי התרומה הנתפסת ) (perceivedשל הקורסים המקוונים ללמידה שלהם ביחס
למשתנים הבאים :יכולת הלמידה העצמית של הסטודנט )בקיצור ,למידה עצמית( ,פעילות המרצה
בקורס המקוון )בקיצור ,פעילות המרצה( ,איכות סביבת ההוראה בקורס המקוון )בקיצור ,איכות
סביבת ההוראה( ,מעורבות הסטודנט בקורס המקוון )בקיצור ,מעורבות הסטודנט( ,ושביעות הרצון
של הסטודנט מהקורס המקוון )בקיצור ,שביעות רצון(.
במטרה לבדוק האם יש הבדל בין קבוצת הסטודנטים המיוחדים לבין קבוצת הסטודנטים הרגילים
ביחס לתרומת הקורס המקוון ,נעשו ניתוחי  .t-testבניתוחי ה) t-test-טבלה  (1נמצא הבדל מובהק
בין קבוצת הסטודנטים הרגילים לקבוצת הסטודנטים המיוחדים בהערכתם את פעילות המרצה
בקורס ואת מידת מעורבותם בקורס .הסטודנטים המיוחדים דרגו גבוה יותר את פעולות המרצה
בקורס ואת תרומתו ללמידה שלהם מאשר הסטודנטים הרגילים .הבדל מובהק נמצא גם לגבי
המעורבות של הסטודנטים הרגילים בהשוואה לסטודנטים המיוחדים ,אם כי במקרה זה דרגו
הסטודנטים הרגילים את המעורבות שלהם בקורס גבוה יותר מאשר הסטודנטים המיוחדים.
הבדלים לא מובהקים בין שתי הקבוצות ,רגילים ומיוחדים ,נמצאו בהשוואת ממוצעי יכולת
הלמידה העצמית של הסטודנטים ,בהשוואת ממוצעי הערכת סביבת ההוראה המקוונת ובשביעות
הרצון של הסטודנטים מהקורס המקוון.
טבלה  .1ממוצעים וסטיות תקן של מדדי המחקר בקרב קבוצת הסטודנטים הרגילים )(N = 53
וקבוצת הסטודנטים המיוחדים )(N = 32

מדדים
למידה עצמית
פעילות מרצה
איכות סביבת הוראה
מעורבות
שביעות רצון

רגילים
SD
ממוצע )(M

קבוצת סטודנטים
מיוחדים
SD
ממוצע )(M

t

2.12

.72

2.33

.74

1.29

2.25

1.02

2.66

.88

*1.84

2.01

.89

2.04

.80

0.18

3.06

.99

2.64

1.18

*1.74

2.97

1.07

2.78

1.16

0.76
*P˂.05

שביעות הרצון של הסטודנט מהקורס המקוון

השאלה השנייה עסקה בשביעות הרצון של סטודנטים רגילים ומיוחדים מהקורס המקוון .במטרה
לבדוק את הקשרים בין המשתנים השונים חושבו מתאמי פירסון בין משתני המחקר )טבלה .(2
טבלה  .2מתאמי פירסון בין משתני המחקר )(N = 85
משתנה
למידה עצמית
פעילות מרצה

למידה עצמית

מרצה

איכות סביבת הוראה

מעורבות

***.35

איכות סביבת הוראה
מעורבות

***.51

***.49

***.32

.18

***.21

שביעות רצון

***.36

***.34

***.53

***.64
***P˂.001

ממצאי מתאמי פירסון מעידים על קשר חיובי ומובהק בין כל אחד מהמשתנים לבין שביעות רצון
של הסטודנט מהקורס המקוון .נמצא שככל שיכולת הלמידה העצמית של הסטודנט עולה ,ככל
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שהמרצה היה משמעותי בעיני הסטודנטים ,ככל שדירוג איכות סביבת ההוראה המקוונת היה גבוה,
וככל שמעורבות הסטודנטים בקורס היתה גבוהה ,כך עלתה גם שביעות הרצון של הסטודנט
מהקורס המקוון.
קשרים חיוביים נוספים נמצאו בין המשתנים השונים לבין עצמם ,למשל ,סטודנטים בעלי יכולת
למידה עצמית גבוהה דרגו גבוה גם את איכות סביבת ההוראה המקוונת .סטודנטים שדרגו עצמם
כבעלי יכולת למידה עצמית גבוהה תארו את המרצה כמסייע ותומך בלמידה .עוד עלה ממתאמי
פירסון שסטודנטים המתארים את המרצה כתומך בהוראה וזמין לשאלותיהם רואים בסביבת
ההוראה המקוונת כמסייעת ללמידה .קשר חיובי ומובהק נמצא גם בין מעורבות הסטודנט בקורס
המקוון לבין יכולת הלמידה העצמית שלו ,וקשר חיובי ומובהק נמצא גם בין מעורבות הסטודנט
בקורס המקוון לבין איכות סביבת ההוראה .לעומת מתאמים מובהקים בין המשתנים שפורטו לעיל,
נמצא קשר חיובי ) ,(.182על גבול המובהקות ) ,(p = .073בין מעורבות הסטודנט בקורס המקוון לבין
פעילות המרצה כתומך הוראה וכזמין לסטודנטים.
תוצאות מתאמי פירסון שהוצגו מתייחסים לכל אחד מהמשתנים בנפרד ונשאלת השאלה עד כמה
תורמים כל המשתנים יחדיו להסבר השונות של שביעות הרצון של הסטודנט מהקורס המקוון?
על מנת להשיב על שאלה זו בוצעה רגרסיה היררכית בעזרתה נקבעה התרומה של כל משתנה להסבר
השונות של שביעות הרצון.
בצעד הראשון הוכנס המשתנה המייצג את קבוצות המחקר ,רגילים ומיוחדים .הצעד השני כלל את
המשתנים פעילות המרצה ויכולת למידה עצמית .לאחריו הוכנס המשתנה המייצג את איכות סביבת
ההוראה המקוונת ובצעד הרביעי הוכנס המשתנה מעורבות הסטודנט בקורס המקוון .בצעד החמישי
והאחרון ברגרסיה נבחנה תרומת האינטראקציות של קבוצה  Xמשתני המחקר .יש לציין ,בעוד
שבצעדים הקודמים היתה הכנסת המשתנים כפויה ) ,(forcedהרי בצעד האחרון הכנסת
האינטראקציות לרגרסיה היתה על פי מובהקות תרומתן להסבר השונות .בניתוח הרגרסיה נמצא
שניתן להסביר  63%מהשונות של שביעות הרצון ,לפי הצעדים המפורטים לפי סדר כניסתם )טבלה .(3
טבלה  .3מקדמי רגרסיה היררכית להסבר השונות של שביעות רצון הסטודנטים מהקורס המקוון
)(N = 85
צעד
1
2

5

3
4

Beta

Std.

B

∆R2

R2

.01

.17

.02

.01

.01

***.27

.12

.30

***.19

.19

***.28

.13

.42

המשתנה
קבוצות
פעילות מרצה
למידה עצמית
איכות סביבת הוראה
מעורבות

***.43

.12

.55

***.11

.30

***.57

.08

.58

***.28

.58

קבוצה  Xמעורבות

***.22

.07

.21

***.05

.63
***P˂.01

בצעד הראשון שבו הוכנס המשתנה של קבוצות המחקר ,רגילים ומיוחדים ,לא נמצאה תרומה
מובהקת להסבר השונות של שביעות הרצון .בצעד השני נמצאה תרומה מובהקת של המשתנים
פעילות המרצה ויכולת למידה עצמית להסבר השונות של שביעות הרצון .משתנים אלו תרמו 19%
מהסבר השונות .שני מקדמי הרגרסיה הם חיוביים כך שככל שהמרצה תומך יותר ויכולת הלמידה
העצמית של הסטודנט גבוהה ,שביעות הרצון שלו מהקורס המקוון גבוהה יותר .בצעד השלישי
הוכנס המשתנה של איכות סביבת ההוראה המקוונת ,משתנה זה תרם עוד  11%להסבר השונות כך
שככל שאיכות סביבת ההוראה מדורגת גבוה יותר ,שביעות הרצון של הסטודנט מהקורס המקוון
גבוהה יותר .יש לציין שהכנסת המשתנה איכות סביבת ההוראה הורידה את מקדמי ה Beta-של
המשתנים פעילות המרצה )מ Beta=.27-ל (Beta=.11-ושל למידה עצמית )מ Beta=.28-ל.(Beta=.10-
משתנים אלו הפכו להיות לא מובהקים .ממצא זה מרמז על אפשרות של תיווך ואכן בניתוחי Sobel
נמצא התיווך מובהק ) ,z = 3.45, p < .001 ,z = 3.59, p < .001בהתאמה (.
כלומר ,כאשר הערכת הסטודנטים את המשתנים יכולת למידה עצמית ופעילות המרצה גבוהה,
הסטודנט תופס את תרומת סביבת ההוראה המקוונת כגבוהה יותר ואז שביעות הרצון שלו מהקורס
המקוון עולה.
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בצעד הרביעי הוכנס המשתנה של מעורבות הסטודנט בקורס המקוון אשר תרם  28%להסבר
השונות כך שככל שמעורבות הסטודנט בקורס המקוון רבה יותר ,שביעות הרצון שלו מהקורס
גבוהה יותר .כאמור ,בצעד החמישי נבדקה תרומתן של האינטראקציה קבוצה  Xמשתני המחקר.
מבין האינטראקציות שנבדקו נמצאה תרומה מובהקת רק לאינטראקציה של קבוצה  Xמעורבות.
אינטראקציה זו תרמה עוד  5%להסבר השונות של שביעות הרצון.
מהאינטראקציה עלה שבשתי קבוצות המחקר ,רגילים ומיוחדים ,נמצא קשר חיובי בין מעורבות
הסטודנטים בקורס המקוון לבין שביעות הרצון שלהם מהקורס המקוון .עם זאת ,ניתן לראות
שתרומת המעורבות לסטודנטים המיוחדים היתה רבה יותר ,Beta = .78, p < .001 ,מתרומתה
לסטודנטים הרגילים.Beta = .53, p < .001 ,
סיכום
ממצאי המחקר הצביעו על הבדלים בין הערכות הסטודנטים המיוחדים לבין הערכות הסטודנטים
הרגילים ,בשניים מהם היה ההבדל מובהק )פעילות המרצה בתהליך הלמידה ומעורבות הסטודנטים
בקורס המקוון( .במשתנים למידה עצמית של הסטודנטים ושביעות רצון של הסטודנטים מהקורס
המקוון היה ההבדל בין שתי הקבוצות לא מובהק .הסטודנטים המיוחדים העריכו את יכולת
הלמידה העצמית שלהם כגבוהה בקורס מקוון יותר מעמיתיהם הסטודנטים הרגילים ,אך דיווחו על
שביעות רצון נמוכה יותר )בהבדל שאינו מובהק( מעמיתיהם הסטודנטים הרגילים .מהמחקר עלתה
חשיבות הגורם האנושי ותרומתו המרכזית לשביעות רצון הלומדים גם בקורסים מקוונים מבוססי
טכנולוגיה:
א .יכולת למידה עצמית של הסטודנט בקורס מקוון :הסטודנטים ,ובכללם סטודנטים לקויי קשב
וריכוז ,גילו אחריות ללמידה שלהם ,התבססו על איתור ידע והבנייתו ולמדו באופן עצמאי,
כשמזמינות ) (affordancesההוראה המקוונת ויישום דרכי הוראה למידה בגישה
הקונסטרוקטיביסטית סייעו להם להתמודד עם מגבלותיהם.
ב .פעילותו של המרצה בקורס המקוון :תפקידו של המרצה בקורס המקוון היה משמעותי בעיצוב
ובתכנון הקורס כמו גם במתן תמיכה טכנית ,בהיותו שם ) (being thereבקורס ,בהיותו עם
) (being togetherהסטודנטים בתהליך הלמידה ,תוך יצירת תחושה של נוכחות )sense of
 ,(presenceובהיותו זמין לשאלות ,לייעוץ ,ולמתן משוב מיידי ואיכותי .פעולות אלו עודדו את
מעורבות הסטודנטים ).(Lehman & Conceicao, 2010
ג .מעורבות הסטודנט בקורס המקוון :מעורבות הסטודנט בקורס המקוון נמצאה כתורמת עיקרית
לשביעות הרצון שלו מהלמידה ,שכן למידה מקוונת אינה מוגבלת עוד למסלול לינארי בין מרצה
ללומד .מדובר במעורבות של הלומדים ברשת של אינטראקציות הכוללות איתור מידע ושיתוף
מידע בתהליך הבניית הידע .ממצא זה מתאים לגישת הקונקטיביזם המתמקדת במימד
תקשורתי הכולל את תפקודו של הלומד בעידן המיחשוב .לומד זה נדרש להיות פעיל ובקורתי,
לומד המבחין באמינות מקורות המידע ,בחשיבותם ,ובמהימנותם ,וזאת לצד גילוי מוטיבציה
של שיתופי פעולה עם לומדים אחרים ).(Downes, 2012
מוצע להוסיף לחקור את הפרמטרים המשפיעים על לומדים לגלות מעורבות בתהליך הלמידה,
ולבחון את מקומם של מרצים בקורסים המקוונים כמעודדים מעורבות זו.
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Abstract
In an ICT course in a Teacher Education College, 35 students worked with
mobile technologies on Project Based activities (iPads). The students lead
projects in elementary schools and produced video clips which describe their
teaching and learning processes and their use of technologies. The program
was evaluated using three tools: the lecturer’s assessment of the student’s
performance, a pre and post questionnaire and three questions asking about
good examples of ICT use in their teaching, by their lecturers and by their
master teachers. Findings are that the projects were of high quality, that the
students extensively incorporate digital technologies in their teaching and
that they have positive attitudes regarding the benefits of educational
technology. Most students relate to ICT use as part of their professional
identity. They also criticized traditional use of ICT when referring to lessons
in their practice schools. Nevertheless, when describing successful examples
of their teaching, most of them referred to teacher centered ICT use and only
few to innovative teaching. Recommendations are that students should
participate in more innovative practices in the college and schools and that
reflection about their practices should regard not only teaching and learning
but also a reveal of their underlying pedagogy.
Keywords: mobile technologies, tablet computers, project based learning
(PBL), teacher education.

תקציר
" בתכנית להכשרת מורים לבית הספר21-במסגרת הקורס "מיומנויות המאה ה
 התקיים תהליך של למידה מבוססת,היסודי במכללה להכשרת מורים
: התהליך התרחש בשתי זירות.(פרויקטים תוך שימוש במחשבי לוח )אייפד
 סטודנטיות פרויקטים במגוון נושאים35 במסגרת ההתנסות בבתי הספר הובילו
 הסטודנטיות הפיקו,ידי התלמידים; ובזירה השנייה-אשר הוגדרו וגובשו על
 הערכת התכנית.סרטונים אודות תהליכי ההוראה והלמידה של התלמידים
 הערכת הביצוע של הסטודנטיות על ידי:נעשתה באמצעות שלושה כלים
 שאלון סגור שהועבר בתחילת הקורס ובסופו ושאלות פתוחות שבהן,המרצה
 של מרצה,נתבקשו הסטודנטיות לתאר שיעורים מתוקשבים מוצלחים שלהם
 נמצא כי הסטודנטיות ניהלו פרויקטים.ושל המורה המאמנת בסוף התהליך
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מבוססי טכנולוגיה ניידת ברמה גבוהה ,שהן עושות שימוש הולך וגובר בתקשוב
בהוראה ,שעמדותיהן כלפי תרומת התקשוב להוראה הן חיוביות ושאצל מרביתן
תקשוב מהווה חלק מהזהות המקצועית שלהן .כמו כן ,בהצהרותיהן הן ביקרו
שימוש מסורתי בתקשוב .עם זאת ,כאשר נתבקשו לתאר שיעור מתוקשב מוצלח
רובן תיארו פעילויות שבהן המורה היה במרכז ומיעוטן תיארו פדגוגיות פורצות
דרך כפעילויות שאותן הובילו במסגרת הפרויקט .ההמלצות הנובעות
מהממצאים מבקשות להגביר את החשיפה ללמידה הממוקדת בלומד בכל
מסגרות ההכשרה וכן לעודד בחינה רפלקטיבית יותר לא רק של הפעילות
והלמידה אלא גם של הפדגוגיה העומדת בבסיסה.
מילות מפתח :טכנולוגיה ניידת ,מחשבי לוח ,למידה מבוססת פרויקטים,
הכשרת מורים.

מבוא
במהלך השנים האחרונות הולך וגובר השימוש בטכנולוגיות ניידות שונות )בעיקר טלפונים חכמים
ומחשבי לוח( במסגרות חינוך .מעבר לזמינותם )בעיקר אם מתבססים על מכשירי הלומדים ברוח
 (BYODוניידותם ,ישנם מספר יתרונות פדגוגיים בשימוש במכשירים ניידים ,ביניהם  -התאמה
אישית ) (personalizationשל המכשיר לצורכי הלמידה ,השתתפות ) (participationבשיח שיתופי
ויצרנות ) (productivityשל ידע ) .(McLoughlin & Lee, 2008בגלל תכונות אלה ,המכשיר האישי
והזמין מאפשר למידה אותנטית ושיתופית בה הלומד הוא יוצר הידע; למשל על ידי חקר אינטרנטי,
איסוף מידע בשטח ,עיבוד המידע ושיתופו )לסקירה ראו Kearney, Schuck, Burden & Aubusson,
 .(2012עם זאת ,במרבית התכניות להכשרת מורים אין הכשרה שיטתית של סטודנטים ללמידה
ניידת במסגרת ההתנסות בבתי ספר ,אם בגלל חוסר היכרות של המרצים עם הפוטנציאל החינוכי
הגלום במכשירים הניידים או בגלל התנגדות בתי הספר לשימוש בהם במסגרתם .כך ,לעתים
קרובות נתפסים המכשירים הניידים כטכנולוגיה נוספת )אחת מני רבות ואף מקור להפרעה( ולא
כאמצעי לשינוי פדגוגי משמעותי.
לעומת זאת ,במוסדות להכשרת מורים יש עיסוק תדיר באימוץ פדגוגיות פורצות דרך ,אם כמודל
הוראה בקרב המרצים במכללות ואם כשיטות הוראה הנלמדת בשיעורי הדידקטיקה  -ביניהן
"למידה מבוססת פרויקטים" .למידה מבוססת פרויקטים הנה שיטת לימוד בה לומדים רוכשים ידע
ומיומנויות באמצעות תהליך חקר ממושך המובנה סביב פיתוח תוצר אותנטי ומורכב .על התהליך
לעמוד בשישה קריטריונים של איכות )באנגלית –  The Six A'sראו למשל ,(Markham et al., 2003
על הפרויקט להיות אותנטי וממוקד קהילה ,על הלומדים לעסוק בלמידת עומק וביישומה בכדי
להוציא אותו לפועל ,ועל התהליך והתוצר להיות מלווים בהערכה .לי ועמיתיה )Lee, Blackwell,
 (Drake & Moran, 2014מציגות מספר קשיים שדווחו בהקשר להוראה בגישה זו .אחת הבעיות שעלו
היא הצורך הרב בשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות שאינן זמינות במרבית המוסדות להשכלה גבוהה.
קושי זה מחריף בבתי הספר אשר מאופיינים ברובם בתשתיות טכנולוגיות דלות .שימוש
בטכנולוגיות ניידות עשוי להוות פתרון לקידום למידה מבוססת פרויקטים שכן מדובר במכשירים
הזמינים ללומדים רבים וכי ישנן פונקציות ואפליקציות רבות המתאימות לעבודה מסוג זה –
סביבות לתקשורת ולעבודה שיתופית ,אפשרות לאיסוף מידע באמצעות כלי מדיה שונים,
ואפליקציות לעיבוד מידע ולהפצתו.
תיאור הפעילות
בניסיון לקדם פדגוגיות עדכניות באמצעות למידה ניידת נעשה שימוש ב 45-מחשבי לוח מסוג
אייפד 35 1 ,מהם נמסרו בהשאלה לסטודנטים עד לסוף שנת הלימודים ו 10-מהם שימשו את תלמידי
בתי הספר .פעילות זו היוותה חלק מהקורס "מיומנויות המאה ה "21-בו השתתפו  35סטודנטיות
מהתכנית להכשרת סטודנטים להוראה בבית הספר היסודי ,כולן בשנה השלישית ללימודיהן.
פדגוגיית הלמידה מבוססת הפרויקטים הוטמעה בשתי זירות – במסגרת ההתנסות בבתי הספר
הסטודנטיות ליוו פרויקטים של התלמידים כהכנת מדריך תיירות לעיר ,הפקת ספר מחזור ,כתיבת
ספר משפחתי ועוד .לשם כך ,הסטודנטיות נדרשו לפתח מערכי למידה העוסקים בתחומי התוכן
ובתהליך ההפקה של התוצר .בשלב ראשון ,התלמידים ,בתיווך הסטודנטיות ,אפיינו את התוצר
וזיהו צרכי מידע הנדרשים לשם הפקתו .לאחר מכן ,הסטודנטיות ליוו את התלמידים בתהליך
איסוף החומרים באמצעי חקר שונים ותוך שימוש במכשירי הטלפון שלהם .בהמשך ,הן סייעו
F0
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בעיבוד הנתונים ובהפקת התוצר באמצעות מחשבי הלוח בבתי הספר ובמכללה .לדוגמה ,אחת
הפעילויות עסקה בפרויקט הקשור בזהירות בדרכים .התלמידים זיהו בעיית בטיחות ליד בית הספר,
אספו מידע על הבעיה ,אפיינו פתרונות אפשריים והפיקו סרטון ועצומה שהופנו לגורמים
הרלוונטיים ,במקרה הנדון ראש העיריה .במסגרת הקורס במכללה נדרשו הסטודנטיות להפיק
סרטונים על אופן העבודה במכשירים הניידים ועל תהליכי ההוראה והלמידה של התלמידים.
סרטונים אלה ישמשו כמשאבי הדרכה בשנים הבאות .לצורך כך ,הן למדו דרכי הוראה מתאימות
ודרכי עבודה עם מחשבי הלוח .פעילות זו לוותה בקורס בו הסטודנטיות הודרכו הן בפדגוגיה והן
בטכנולוגיה .בנוסף נעשה ליווי על-ידי מדריכות פדגוגיות ומורות מאמנות במסגרת ההתנסות בבית
הספר .בסוף התהליך נערך לכל בית ספר יום שיא בשיתוף ההורים בו הוצגו התוצרים של
התלמידים ושל הסטודנטיות.
הערכת הפעילות
שיטה

הערכת הפעילות נעשתה באמצעות שלושה כלים:
 .1הערכת הסטודנטיות במסגרת הקורס על ידי המרצה .הערכה זו התייחסה לעמידה בדרישות
הפעילות תוך התייחסות לרמת התהליך והתוצר.
 .2שאלון .לצורך הערכת הקורס פותח שאלון סגור שהועבר בתחילת הקורס ובסופו .בשאלון 22
שאלות מסוג ליקרט )דרגות  .(1-5השאלון עסק בשלושה גורמים .בדיקת עמדות כלפי הוראה
מתוקשבת )למשל – "אני חושבת כי תקשוב הוא תוספת 'נחמדה' אך הפדגוגיה נשארת זהה
איתו או בלעדיו"(; הצהרה על התנסות בהוראה מתוקשבת בפועל )למשל – "אני נוהגת לשלב
כלי גוגל בשיעורים שלי"(; ושאלות המתייחסות להגדרה העצמית של הסטודנטית בהקשר
לתקשוב )למשל – "אני מורה מתוקשבת"( .הממוצעים של כל גורם ושל שלושת הגורמים יחד
הושוו באמצעות מבחן  .Tחשוב להדגיש שמכיוון שאין למדידה זו קבוצת ביקורת )מדובר במודל
קוואזי-ניסויי של מדידות פרי ופוסט בדגימת נוחות( יתכן והשינויים לא נובעים מהשתתפות
בפעילות זו דווקא .לכן הושוו חלק הנתונים לממצאי שאלון שנאספו שנה קודם לכן מכל
הסטודנטים של אותו שנתון במסגרת הערכת התכנית הלאומית להתאמת המכללות למאה ה21-
במכללה ) (N = 173ובכלל המכללות שהחלו ביישום התכנית הלאומית ) N = 802בשמונה
מכללות( ).(Asaf, & Goldstein, 2014
 .3תיאור פעילויות מתוקשבות מיטביות .בסוף הקורס הסטודנטיות נתבקשו לתאר פעילויות
מיטביות של מרצים במכללה ,של מורות מאמנות ושל שיעורים שהן לימדו )למשל – "תני דוגמה
לשיעור מוצלח שלימדת באמצעות תקשוב .פרטי :באיזה מקצוע ,באיזה גישה פדגוגית לימדת,
וכיצד שילבת את התקשוב"( .תשובות הסטודנטיות מויינו לסוגי פעילויות )למשל – הצגה
והמחשה ,למידה שיתופית ,מידענות וחקר וכולי( והושוו לממצאים שנאספו במסגרת הערכת
התכנית הלאומית להתאמת המכללות למאה ה 21-במכללה ובכלל המכללות שהשתתפו בתכנית
).(Asaf, & Goldstein, 2014
שלושת הכלים מאפשרים לנו לבחון את השפעת הפעילות תוך התייחסות לשלושה ממדים :עשייה
מתוקשבת )על ידי הערכת המרצה ,הצהרת הסטודנטיות בשאלון ותיאור הפעילויות שלהן( ,עמדות
כלפי תקשוב )שאלון( ולהסיק לגבי תפיסות לגבי מהו שיעור מיטבי לגביהן )תיאור פעילויות( .בחינת
ההלימה בין ממדים אלה עשויה להעיד על מידת ההטמעה של הפדגוגיה והטכנולוגיה .חוקרים
שונים )למשל –  (Guskey, 1986מתארים את הצורך בידע ובעשייה חדשנית כבסיס לשינוי עמדות
ותפיסות פדגוגיות ,ועם זאת אחרים )למשל – & Ertmer, 2005; Tondeur, Hermans, van Braak
 (Valcke, 2008מצאו כי תפיסות הן המשפיעות ביותר על התנהגות המורה לאורך זמן שכן הן
מעצבות את הדרך בה אנשים מארגנים ומגדירות בעיות ומשימות.
ממצאים

בהתייחס לשאלון כולו הסטודנטיות מדגימות עמדות חיוביות ועשייה מתוקשבת לפני
הקורס ואחריו .עם זאת ,נמצאו הבדלים מובהקים בין הצהרותיהן בשתי נקודות הזמן
) (t = 2.28, df = 34, p = 0.03ודיווחים חיוביים יותר בכל המדדים .ראו טבלה .1
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טבלה  .1ממוצעים )סטיות תקן( של הגורמים בשאלון N=35

לפני הקורס אחרי הקורס
עשייה**

(0.48) 3.45

(0.48) 3.87

עמדות

(0.51) 4.14

(0.47) 4.27

הגדרה עצמית

(1.15) 3.27

(1.33) 3.38

כלל השאלון*

(0.48) 3.74

(0.39) 3.98

*p < 0.05, **p < 0.01

עשייה מתוקשבת :השיפור הבולט ביותר במהלך זמן הקורס הוא בגורם העשייה
) .(t = 3.58, df = 34, p = 0.003כל הסטודנטיות לימדו באופן מתוקשב במסגרת ההתנסות שלהן .זהו
נתון חיובי בהשוואה לשאלון שהועבר שנה קודם לכן במכללה בו נמצא כי רק  62%מהסטודנטים
באותו שנתון התנסו בהוראה מתוקשבת ובכלל המכללות שהחלו ביישום התכנית הלאומית .69%
בשאלון הסטודנטיות הצהירו כי הן עושות שימוש בכלים טכנולוגים שונים במהלך ההתנסות ולא
רק בהקשר לקורס )כלים ללמידה שיתופית ,כלי חקר ,טכנולוגיות ניידות וכולי( .חשוב לציין כי
הוראה מתוקשבת אינה שכיחה בבתי הספר המאמנים שכן מתוך  35סטודנטיות –  (40%) 14הצהירו
שלא צפו במורה המאמנת בשיעור מתוקשב ו (48%) 17-צפו בתקשוב לשם הצגה בלבד )מצגת ,סרטון
או הקרנת ספר הלימוד( .גם בהתייחס למדדי הביצוע עולה תמונה חיובית .הערכות הסטודנטיות
על-ידי המרצה היו חיוביות לכל הסטודנטיות ) .(Mean = 92.00, SD = 6.96הסטודנטיות ניהלו היטב
את הפרויקטים החל מפיתוח הנושא ,דרך תהליך החקר ואיסוף הנתונים ,ועד עיבוד הנתונים
והצגתם .כמו כן ,השימוש בטכנולוגיות היה משמעותי והתאים לגישה הפדגוגית של למידה מבוססת
פרויקטים2 .
עמדות :העמדות כלפי תרומת ההוראה המתוקשבת היו חיוביות מאוד עוד לפני תחילת הקורס
וההבדל בין עמדות אלה בתחילת הקורס ובסיומו לא היו משמעותיים .תמונה דומה נמצאה גם כן
בשאלון הערכת התכנית להתאמת המכללות למאה ה .21-השינוי בפריטים העוסקים בהגדרה
עצמית בהקשר להוראה מתוקשבת גם כן לא היה משמעותי .התשובות לשאלות אלה מתחלקות
כמעט באופן שווה בין שלוש הדרגות העליונות.
תפיסות :הסטודנטיות נשאלו על שיעור מתוקשב מוצלח בו השתתפו או לימדו .כל הסטודנטיות
התנסו במכללה בחקר מתוקשב ובלמידה מבוססת פרויקטים בסביבה עתירת תקשוב )בשיעורי
חובה בשנים קודמות( ובסדנאות בלמידה מתוקשבת בשנה הנוכחית )לוח אינטראקטיבי ,מחשבי
לוח ,כלי גוגלי ועוד( .כמו כן ,כל הסטודנטיות התנסו בהוראה חדשנית בבתי הספר המאמנים באותה
שנה )בלמידה מבוססת פרויקטים עם מחשבי לוח ובעבודה עם סביבת התכנות  Scratchשל אינטל(.
לכן ,כאשר סטודנטית בוחרת לתאר פעילות אחת מתוך מגוון הפעילויות שבהן התנסתה ניתן
להתרשם לא רק מהעשייה שלה אלא גם לבחון את הפדגוגיה העומדת בבסיסה ולהניח על תפיסותיה
לגבי הוראה מיטבית .הסטודנטיות נתבקשו לתאר שיעורים מתוקשבים של המורה המאמנת9 .
מתוך  18הסטודנטיות שתיארו שיעור בו התקשוב נעשה לשם הצגה בלבד ,ציינו לרעה את הגישה
הפדגוגית של אותו שיעור )למשל – "לא נתקלתי בשיעור יוצא דופן .המקסימום היה שימוש במצגות
או הסרטונים מיוטיוב – וזה בעיניי אינו שיעור מתוקשב" או "לא צפיתי בשיעור כזה .הייתי בשיעור
אחד בו המורה נכנסה לאתר אינטרנט כלשהו בו היו תרגילי מתמטיקה וביקשה מהילדים להעתיק
אותם למחברת ולפתור אותם .לדעתי זה לא היה יעיל ומעניין עבור הילדים"( .אלא שלהבדיל
מהתייחסותן לפעילויות המורות ,כאשר נתבקשו לתאר שיעורים שלהן ,מרביתן בחרו לציין לטובה
שיעורים שבהם המורה במרכז 16 :סטודנטיות ) (46%תיארו פעילויות של לוח אינטראקטיבי או
מצגת שבהן הוזמנו מספר תלמידים ללוח למגוון אינטראקציות )להפעלת רכיבים כגרירת תשובות
נכונות או חשיפתן ,לענות על תשובות בחידון וכולי .לדוגמה – "השיעור היה באמצעות תוכנת
האקטיב אינספייר בנושא מפתח הלב ,שונות במנהגים ...התלמידים היו צריכים לגרור תשובות
בלוח החכם לגבי מנהגים דומים או שונים"( 12 .סטודנטיות ) (34%תיארו פעילויות שונות של הצגה
F1

 2לסרטון תלמידים לדוגמה ראו  http://goo.gl/CHfUWHלסרטון סטודנטיות לדוגמה ראו .http://goo.gl/jHYBRv
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)מצגות ,סרטונים ,Google Earth ,שירים ,ורכיבים פסיביים בלוח האינטראקטיבי .למשל – "לימדתי
שיעור תנ"ך באמצעות התקשוב .תחילה השמעתי לתלמידים קולות שופרות ולאחר מכן קראנו את
הפרק בסופו הקרנתי סרטון המסכם את השיעור התלמידים היו מסוקרנים ופעילים לאורך כל
השיעור"( .בנוסף ,סטודנטית אחת ) (3%תיארה תרגול באמצעות אפליקציה )"תרגלתי את הנושא
'יצורים חיים' במדעים באפליקציית אייפד"( ו 6-סטודטיות בלבד ) (17%תיארו פעילויות ממוקדי
לומד )פעילויות של חקר מתוקשב ,למידה שיתופית או יצירה .למשל – "...פרויקט מדריך למטייל
בעיר באר שבע התקשוב היה חלק בלתי נפרד מהפרויקט – התלמידים חיפשו את החומרים...באתרי
האינטרנט… .גם ליכוד החומרים נעשה באמצעות המחשבים… והם הטמיעו את החומרים
באייפדים .התלמידים היו פעילים ועבדו מתוך חקר ועניין בקבוצות ובשיתוף פעולה ביניהם"(.
בשאלון הערכת הטמעת התכנית הלאומית עלתה התמונה דומה אך עם דגש רב יותר למשימות
תרגול משותפות ונמוך יותר לפעילויות חדשניות ) 64%הצגה 17% ,תרגול 7% ,חקר ויצירה 12%
ללא פירוט( .כמו כן ,גם בתיאור שיעורים מוצלחים של מרצים הודגשו סוגים דומים של פעילויות
) 17%הצגה עם אינטראקציה 20% ,הצגה ו 3%-חקר ויצירה 20% .טענו שלא נכחו בשיעורים
מתוקשבים מוצלחים כלל(.
לסיכום הממצאים ,ניתן לראות כי הסטודנטיות ניהלו פרויקטים מבוססי טכנולוגיה ניידת ברמה
גבוהה ,שהן עושות שימוש הולך וגובר בתקשוב בהוראה ,שעמדותיהן כלפי תרומת התקשוב להוראה
הן חיוביות ושאצל מרביתן תקשוב מהווה חלק מהזהות המקצועית שלהן .כמו כן ,בהצהרותיהן הן
ביקרו שימוש מסורתי בתקשוב .עם זאת ,כאשר נתבקשו לתאר שיעור מתוקשב רובן בחרו לציין
פעילויות שבהן המורה היה במרכז ומיעוטן )אם כי באחוז גבוה יותר משנתון קודם( תיארו כאלה
שבהן הלומד במרכז ,כפעילויות שאותן הובילו במסגרת הפרויקט.
דיון
בשנים האחרונות ישנו ניסיון לעורר רפורמה במערכת החינוך שבבסיסה עומד שינוי טכנולוגי .לכן
בתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21-הוקצו משאבים רבים בתקווה שנגישות
למשאבים מתוקשבים תוביל לתהליכי הוראה המקדמים מיומנויות כלמידה עצמית ,למידה
שיתופיות ,ביקורתיות ועוד .בפועל גם בתי ספר ששולבו בתכנית נהנים ממחשב מורה ,ממקרן,
מרשת אלחוטית ומתכנים דיגיטליים אך אלה מצויים בעיקר בידי המורה וכך למרבית הלומדים אין
נגישות רציפה לתשתיות אלה .טכנולוגיות ניידות המוטמעות בפדגוגיות פורצות דרך עשויות להביא
לתהליכי למידה ממוקדי לומד.
במסגרת פעילות זו ,תלמידים למדו בגישת למידה מבוססת פרויקטים הנתמכת במחשבי לוח – הם
עבדו בשיתוף ,אספו מידע והפיקו תוצרים בזכות העובדה שהיו נגישים למספר רב של מכשירים
ובאמצעותם לאפליקציות של ניהול מידע ומדיה .במקביל להצלחת הפרויקטים של התלמידים ניתן
לראות שהסטודנטיות המנחות התפתחו בידע המקצועי והטכנולוגי שלהן ,אותו הן יישמו מעבר
לפרויקט הספציפי ובמרבית המקרים הרחיבו את זהותם המקצועית לזו של מורה מתוקשבת.
הסטודנטיות גם תיארו באופן ביקורתי שימוש מסורתי בתקשוב כאשר התייחסו לפעילויות של
המורות המאמנות בבית הספר.
בכל זאת כאשר נתבקשו לתאר שיעור מתוקשב מוצלח הסטודנטיות בחרו בשיעורים שבהם נעשה
שימוש מסורתי יותר בתקשוב .יתכן ובחירה זו נובעת מהזדהותן עם פדגוגיות הוראה שאליהן נחשפו
במהלך שנות הלימוד שלהן בבית הספר ובמכללה )תהליך ש Lortie-כינה ב" 1979-חניכה על ידי
תצפית" –  ;(Apprenticeship of Observationיתכן ובחירה זו נובעת מתחושות של נוחות ושליטה
המאפיינות תהליכי הוראה שבהם המורה מוביל את התהליך ) ,(Hill, 2006 & Grantשאלות אלה לא
נבחנו במחקר הנוכחי .מחקרים שונים )למשל – (Tondeur, Hermans, van Braak & Valcke, 2008
מצאו שתפיסות קונסטרוקטיביסטיות של מורים ,יותר מאשר ידע מעשי ,הביאו לשימוש רב ומיטבי
יותר בטכנולוגיות דיגיטליות בהוראה .לכן מוקד נוסף בפעילות ההכשרה )ולא רק בהקשר לקורס
ופרויקט ספציפיים( צריך להיות של בחינה ביקורתית של פעילויות ההוראה; פעילויות רפלקציה
הבוחנות לא רק את פעולות ההוראה ואת ידע הלומדים אלא גם מבררות את תפיסות ההוראה
העומדות בבסיסם ) .(Loughran, 2004בנוסף ,חשוב לחשוף את הסטודנטיות לפעילויות רבות יותר
ממוקדת לומד הן במכללה והן בבית הספר.
חשוב להדגיש כי מדובר מחקר מצומצם שנעשה על קבוצה אחת במדגם נוחות ולכן מסקנותיו
מוגבלות .לכן חשוב להטמיע ולחקור פדגוגיות חדשניות מבוססות טכנולוגיה ניידות באופן שיטתי
ורחב יותר.
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Abstract
This work analyzes the evolution of written expression skills to improve
interpersonal communication of students with complex learning disabilities
on social nets. The difficulties experienced by children with complex
learning disabilities, primarily manifest in writing difficulties and written
expression, and poor social skills. These facts prevent the maturation of
social skills, and also particularly their ability to communicate efficiently on
social nets.
Study findings reveal that 12 of 13 students improved in writing skills during
the learning intervention and 11 improved their written ability to express
emotions and empathy while writing on the website. This finding indicates
that such skills may be enhanced by presenting study cases, practice writing,
and in-depth discussion.
Study conclusions demonstrate that typing on a computer keyboard
compensate the writing difficulties by reduced the number of spelling errors,
and allows the students to formulate thoughts and emotions on a higher level.
Keywords: Specific Learning Disorder, Written expression, Emotion and
apathy, social networks, Social skills.

תקציר
 החליף את המונח "לקות,2013  שיצא לאור במאיDSM-5 ספר הפסיכיאטריה
Specific " למונח "הפרעת למידה ספציפיתLearning Disability "למידה
, הפרעת למידה ספציפית יכולה להיות בתחום הקריאה.Learning Disorder
 ילדים עם.(American Psychiatric Publishing, 2013) הכתיבה או המתמטיקה
 כגון פרוש:לקויות למידה מורכבות מתקשים גם בתחום המיומנויות החברתיות
.(Al-Yagon , 2007) מצבים חברתיים וקריאת רמזים חברתיים
מטרת המחקר היתה לפתח תכנית לעידוד יכולת ההבעה בכתב אצל תלמידים
 התקשורת הבינאישית נבחנה באמצעות. ברשתות חברתיות,עם לקויות למידה
.הבעת רגשות ואמפתיה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

210ע פיתוח יכולת הבעה בכתב ברשתות חברתיות בקרב תלמידים עם לקויות למידה מורכבות )פוסטר(

המחקר הועבר בכיתה של  13תלמידים הלומדים בכיתת חינוך מיוחד,
ומאופיינים עם לקויות למידה מורכבות.
התכנית כללה שלושה שלבים עיקריים) :א( ניסוח הבעת דעה על ידי כתיבה על
הלוח ,במטרה לדמות כתיבה באתר אינטרנט; )ב( .לימוד כללי כתיבה ,כגון
מבנה תחבירי תקין של משפט ופיתוח אוצר מילים בתחום הרגשות; )ג( התנסות
בכתיבה באמצעות מחשב ברשת חברתית סגורה.
ניתוח הממצאים התייחס לשלושה מרכיבים :המרכיב הלשוני – הבעה בכתב,
מרכיבי הכתיב – איות ,שגיאות כתיב ופיסוק והמרכיב התכני – התייחסות
לרגשות ואמפתיה .ניתוח תוצרי התלמידים טרום ,במהלך ובסיום תכנית
ההתערבות נערך על ידי שתי שופטות.
מניתוח התוצאות עולה כי בהבעה בכתב  12מתוך  13תלמידים שיפרו במהלך
ההתערבות את יכולת ההבעה בכתב .כל  13התלמידים שיפרו את יכולת הכתיב
במהלך תהליך ההתערבות ,ואלו  11תלמידים מתוך 13שיפרו את יכולתם להביע
רגשות ואמפתיה במהלך הכתיבה באתר .כתוצאה מכך נראה שיפור בממד
הכתיבה האינטרנטית .הילדים ביטאו בכתיבתם )במשוב( את שביעות רצונם
מהתהליך שעברו.
חשיבות ממצאים אלו משמעותית לתקופה בה אנו חיים .הילדים בימינו נולדו
לעידן הטכנולוגי ולכן העבודה עם המחשב היא חלק בלתי נפרד מהם ,ושיפור
המיומנויות המעשיות ,הרגשיות ,והשפתיות של הילדים טרם שימושם במחשב
הוא חיוני.
תלמידים עם לקויות הלמידה הלוקים בהבעת מיומנויות חברתיות חווים
לעיתים תחושת בדידות חברתית ) .(Margalit & Al-Yagon, 2002הכתיבה ברשת
היום מהווה חלק משמעותי מהחברות של התלמידים ולכן יש להניח שפיתוח
ההבעה בכתב עם הכוונה ספציפית לכתיבה ברשת ,יכולה לשפר את תחושת
הבדידות )שרעבי (2009 ,ולהעצים את רמת המסוגלות.
הילדים בימינו נולדו לעידן הטכנולוגי ולכן העבודה עם מחשב היא חלק בלתי
נפרד מהפעילויות השוטפות שלהם ביומיום .יחד עם זאת ,חשוב מאוד להיזהר
מהנטייה לראות את השימוש במחשב כחלק מובן מאליו בעולמם של הילדים,
אשר עלול להוביל להנחה השגויה ,שהם אינם זקוקים להנחיה מעבר לתמרורים
מותר ואסור )בוניאל-ניסים.(2011 ,
מגבלות המחקר .המחקר התבסס על מדגם קטן של תלמידים ) (13עם מגוון
לקויות נרחב .תוצאות המחקר לא נבחנו במבחן המציאות ובמבחן הזמן:
השפעת ההתערבות לא נבדקה מחוץ לכותלי בית הספר ,לא נבדקה יכולתם של
התלמידים ליישם את הנלמד בחיי היומיום וללא תיווך צוות ההוראה.
מילות מפתח :הפרעת למידה ספציפית ,הבעה בכתב ,רגשות ואפתיה ,רשתות
חברתיות ,מיומנות חברתית.
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Abstract
Digital books are a challenge in the educational system. This challenge has
the potential to change teaching – learning – evaluation. The digital books
invite learners to be active in the thinking and learning process.
Keywords: 21st Century Skills, Digital Books, e-learning.

תקציר
ספרים דיגיטליים מהווים אתגר חדש במערכת החינוך .אתגר זה ,בעל פוטנציאל
לשינוי בדרכי ההוראה – למידה – הערכה.
הספרים הדיגיטליים עשויים לזמן ללומדים מעורבות פעילה בתהליכי החשיבה
והלמידה בתהליך אינטראקטיבי .לטכנולוגיה חדשנית זו פוטנציאל קוריקולרי
רב בשינוי תפיסת ההוראה – למידה בתחומי הדעת " A book is a machine to
.(Richards, 1924) "think with
תכנית ספרים דיגיטליים יצאה לדרך לפני כשנה בשישה בית ספר מובילים
ברשת אורט .במסגרת התכנית לומדת שכבה שלמה בכל אחד מבתי הספר
באמצעות ספרים דיגיטליים בלבד .התלמידים מגיעים לבית הספר עם מחשב
נייד ובו כל ספרי הלימוד שלהם .בתהליך הטמעת הספרים הדיגיטליים
בקוריקולום הבית ספרי התמודדנו מול סוגיות שונות העוסקות ,בין השאר
בתהליך ההכשרה של המורים הנדרשים לעבוד כעת בסביבה הדיגיטלית,
בשינויים הארגוניים ובהערכות התשתיות לקראת כניסת הספר הדיגיטלי
לכיתה ובשינויים הפדגוגיים ,אשר צפויים להתרחש בעקבות שילוב הספר
הדיגיטלי.
מילות מפתח :מיומנויות המאה  ,21ספרים דיגיטליים ,למידה מתוקשבת.
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Abstract
In this article we will show the development and the appliance of "Questions
Are Answers" – a unique program for middle schools. The main objective of
the program is to foster philosophical thinking among students by practicing
philosophical discussions in class. Philosophical thinking is considered to be
one of the most complex skills among the 21st century skills.
This is the 5th year in which this program is taught. In this article we shall
present the program rationale, main products and some conclusions and
insights.
In 2013-2014 a comprehensive assessment has been held on different schools
which participate in the program. This assessment had two stages: (1)
collecting questionnaires from teachers teaching the program by the end of
the 1st semester; (2) collecting questionnaires from teachers, school
principals and students participating in the program by the end of the year. It
seems that there was some progression in the essential learning skills (as
defined by the development team, as showed below) in all groups.
Nonetheless teachers emphasize their students’ difficulties when working on
attitudes. These difficulties decrease as the program continues during the year
– a positive feedback indeed that needs to be understood more thoroughly. It
seems that the students need to be given a certain destination for
understanding the program and for working on attitudes – for which they will
strive along the year.
Keywords: Philosophical practice, Constructivism, Blended learning,
Critical thinking, Moodle.

תקציר
המאמר עוסק בפיתוח ובהטמעת פרויקט "לכל תשובה יש שאלה" – תכנית
 מטרת התכנית.יסודיים-לימודים ייחודית בתחום הפילוסופיה לבתי ספר על
היא לפתח בקרב תלמידים חשיבה פילוסופית באמצעות שיעורי חקירה
 חשיבה מסוג זה מהווה את אחת מהמיומנויות המורכבות והגבוהות.פילוסופית
 היא מאפשרת לתלמידים הרוכשים.21-ביותר מבין כלל מיומנויות המאה ה
 יכולת ניתוח,אותה ביקורתיות המבוססת על פתיחות וגמישות מחשבתית
. קשב לאחר ועיבוד של טיעונים ועובדות שונות,וטיעון

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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התכנית פועלת בבתי ספר שונים זו השנה החמישית .במאמר נציג את רציונל
התכנית ,עיקרי התוצרים שפותחו ,וכן תוצאות ותובנות מיישום התכנית
בכיתות ברחבי הארץ.
בשנת תשע"ד התבצעה הערכה מקיפה של פעילות התכנית בבתי הספר השונים
שבהם היא מתקיימת .ההערכה בוצעה בשני שלבים ,ע"י ) (1איסוף משובי
הערכה ממורי התכנית במחצית שנה"ל; וע"י ) (2איסוף משובי הערכה ממורים,
ממנהלי בתי הספר שבהם נלמדה התכנית ומתלמידים שלמדו את התכנית,
בסוף השנה .מניתוח המשובים עולה כי חלה התפתחות במיומנויות הלמידה
היסודיות )כפי שהוגדרו על ידי צוות הפיתוח ,להלן( בכל הקבוצות .יחד עם זאת,
המורים שבים ומדגישים את קשיי התלמידים עם "חוקי המשחק" של התכנית,
כולל עבודה עם גישות ) .(attitudesקשיים אלו ,להערכתם ,פוחתים במהלך השנה
– תהליך מבורך שיש לחזקו ולהבינו לעומק .נראה כי יש לקבוע בעתיד יעד
מסוים של הבנת התכנית והעבודה עם גישות על ידי התלמידים ,ולהתקדם אליו
במשך השנה.
מילות מפתח :חקירה פילוסופית ,קונסטרוקטיביזם ,למידה משולבת ,חשיבה
ביקורתית.Moodle ,
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Abstract
In recent years we have witnessed a growing exposure of drivers to
navigation applications. The aim of this research was to explore whether
navigational technology (e.g. Waze application) is related to the driver’s
navigational learning process.
The research population consisted of 223 participants, who answered an
online survey (131 women and 92 men, all aged 17 and older) and uses Waze
regularly. The online survey administered dealt with navigation application
usage.
Results indicate that two out of four groups have a significant difference
between the driver’s feeling of Waze's control on him/her, and on the
navigation learning process. One group reported that they need only one time
to use Waze in order to learn the way. Another group reported they will
continue using Waze repeatedly for the same destination.
In conclusion, we found that some drivers learn the route after using Waze
once, while others chose to continue relaying on Waze rather than engage in
a learning process.
Keywords: Waze, GPS, navigational learning process, driving, gender.

תקציר
לנהיגה הנשית בחברה הישראלית מיוחסות תכונות של זהירות עד כדי הססנות
 לה מיוחס ביטחון ושליטה גבוהים יותר, לעומת הנהיגה הגברית,וחוסר ביטחון
( מצאה כי אנשים2007)  לוריה.(Taubman-Ben-Ari, 2004) במיומנויות נהיגה
בעלי אמונה נמוכה ביכולתם ממעטים בהשקעת מאמצים או מוותרים מראש על
 שילוב טכנולוגיה בנהיגה באמצעות אפליקציות ניווט מעלות את.ההתמודדות
השאלה האם שילוב הטכנולוגיה פוגעת בהתמודדות ובמאמץ הדרוש ללמידת
 המאופיינות בסגנון נהיגה,דרך חדשה והאם פגיעה זו תתבטא בעיקר אצל נשים
(Waze) חרד? המחקר הנוכחי בדק האם במהלך השימוש באפליקציית ניווט
.מתבצע תהליך של למידת הדרך
17  בגילאים, גברים92- נשים ו131  מתוכם, נבדקים223 במחקר השתתפו
 כלי המחקר היה שאלון. באופן קבועWaze  המשתמשים באפליקציית,ומעלה
.מקוון המורכב משאלות סגורות ופתוחות על דפוסי השימוש באפליקציה
ממצאי המחקר מראים כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים ברמת
 ממצאים אלו לא.ת/ על הנהגWaze הביטחון בנהיגה ובתחושת השליטה של
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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תואמים למחקרים קודמים בנוגע למגדר ונהיגה ),(Taubman- Ben-Ari, 2004
אך עולים בקנה אחד עם המגמות הפמיניסטיות שתופסות תאוצה בשנים
האחרונות ,הכוללות בין השאר עלייה בביטחון ובעצמאותן של נשים ) Haymine
.(et al., 2008
בביצוע מבחן  Anovaלבדיקת הקשר בין רמת הביטחון בנהיגה לבין למידת
הדרך )אצל גברים ונשים כאחד( ,לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות
הנבדקים השונות" .1 :לומד אחרי פעם אחת"" .2 ,לומד אחרי שתיים עד שלוש
פעמים"" .3 ,לומד אחרי ארבע עד חמש פעמים"" .4 ,לומד אחרי מספר פעמים
אך משאיר את האפליקציה פתוחה בכל מקרה"" .5 ,לא מתאמץ ללמוד את
הדרך ולכן אשאיר את האפליקציה פתוחה תמיד" .על אף שבמבחן ה Anova-לא
נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצה ) 5הקבוצה שלא מבצעת למידה( לבין
הקבוצות האחרות ,בניתוח התשובות הפתוחות שלהם נמצא כי שליש הזכירו
את המילה "ביטחון" כסיבה להשארת האפליקציה פתוחה.
באשר לתחושת השליטה נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות  3ו") 4-לומד
אחרי  4-5פעמים"" ,לומד אחרי מספר פעמים אך משאיר את האפליקציה
פתוחה בכל מקרה" )לבין קבוצה ") 1לומד אחרי פעם אחת"( .הבדלים אלו
יכולים להעיד על רצון ומאמץ נמוכים יחסית ,הדרושים לביצוע של תהליך
למידה ,אצל הנבדקים שדיווחו כי  Wazeשולט בהם ,לעומת אלו שדיווחו כי הם
שולטים ב ,Waze-וזה בדומה לממצאי מחקרה של )לוריה.(2007 ,
לסיכום ,אנו תוהות האם בעידן הטכנולוגי של היום ,כאשר הטכנולוגיה עושה
עבורנו את רוב העבודה ולכאורה חוסכת מאתנו ביצוע תהליך של למידה ,עדיין
יש צורך לעשות את המאמץ הזה? או שאולי כדאי שנחשב מסלול מחדש?
מילות מפתח ,GPS ,Waze :למידת דרך ,נהיגה ,מגדר.
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Abstract
This paper presents a workshop combining photography and Haiku writing
with the use of cellphones in an outdoor setting. The purpose of the workshop
was to enhance the experience of being close to nature by observation and
introspection. The participants used photography and haiku writing as means
for textual and visual self-expression.
The workshop produced thirteen photographs and eighteen haiku poems that
has been written in inspiration of the photographs. The Photographs and the
Haiku were analyzed with interpretive tools based on Barthes' methodology.
The analysis shows that observing nature through the camera eye and writing
poems while being close to nature can generate self-expression and
introspection.
The use of the mobile technology in the workshop hasn't intruded the
experience of being in nature; otherwise, it was used to get the participants
closer to it and to each other. The workshop described here contributes to a
meaningful experience of learning.
Keywords: Haiku, Photography, Mobile learning, Meaningful learning,
Outdoor learning.

תקציר
אחת הטענות הרווחות בציבור הרחב כנגד השימוש בטלפונים סלולריים הינה
 פוגע ביכולת הביטוי האישית,שהשימוש האינטנסיבי הנעשה בהם בתקופתנו
''ידי ''משתמשיו- העולם העכשווי נחווה על.כמו גם בפיתוח תקשורת בינאישית
 הטבע מופיע בחיינו לרוב.בתיווך של מסכים החוצצים בין האדם לסביבתו
.כייצוג וירטואלי ולא באופן אותנטי וישיר
,במאמר זה מתוארת סדנה המשלבת צילום דיגיטאלי וכתיבת שירי הייקו בטבע
 הסדנה נערכה בגן הבוטני.תוך שימוש בטלפונים סלולריים ובמדיה חברתית
 כולם אנשי, המשתתפים.כיתתית-במכללת אורנים והתאפיינה כלמידה חוץ
 נחשפו לראשונה לשירת ההייקו ולקשר המוצע,חינוך לערכי הטבע והסביבה
.לצילום
מטרת הסדנה היתה להעצים את חווית המפגש עם הטבע ולפתח את יכולת
 הצילום נועד.(Dewey, 1958; Wadeson, 1982) ההתבוננות של המשתתפים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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להפנות את ההתבוננות של המשתתפים אל הטבע ,ובעקבותיה לאפשר ביטוי
אישי חזותי ,בעוד שכתיבת שירי ההייקו ,מזמנת ביטוי אישי טקסטואלי,
ומובילה להתבוננות פנימית )הופמן ;1980 ,שחל-פורתStibbe, 2007; ;2013 ,
.(Lida, 2010; Kuda 2008
בתחילת הסדנה התקיימה למידה אודות שירת ההייקו היפנית .לאחר מכן
נשלחו המשתתפים לשהות של שוטטות והשתהות ברחבי הגן .הם התבקשו
לצלם מספר תמונות בטלפונים הניידים שלהם ולכתוב בהשראת צילומים אלו
שירי הייקו ,בהתאמה לעקרונות התוכן והצורה שנלמדו בתחילת המפגש .בשלב
הבא התבקשו להעלות את הצילומים אל קבוצת הוואטס-אפ שנפתחה לצורך
הפעילות .בעקבות החשיפה לצילומים של משתתפים אחרים ,הוזמנו חברי
הקבוצה לכתוב שירי הייקו נוספים ,הפעם בהשראת הצילומים של האחרים.
בסיום הסדנה נערך סיכום קבוצתי רפלקטיבי בו העלו המשתתפים ,תובנות
וחוויות מהפעילות ושיתפו בהן את חבריהם לקבוצה.
תוצרי הסדנה כללו שלושה עשר צילומים ושמונה עשר שירים שנכתבו בהשראת
התצלומים )לחלקם מהצילומים הוקדש יותר משיר אחד ,על ידי יותר מכותב
אחד( .תצלומים ושירים אלו נותחו ,תוך הסתמכות על כלים פרשניים .מניתוח
התוצרים עולה שבעקבות השהייה בטבע ,ההתבוננות בו ,הצילום וכתיבת
השירים ,הביעו המשתתפים תובנות הנוגעות לקשר בין האדם והטבע ,תוך שהם
מביאים לידי ביטוי את עולמם הפנימי.
מניתוח התוצרים עולה שהחוויות שעברו המשתתפים הותירו בהם רשמים
עמוקים הן ברמת ההתבוננות החיצונית והן ברמת ההתבוננות הפנימית .הסתבר
שהשימוש בטכנולוגיה הניידת בסדנה לא סתר את החוויה האותנטית כתוצאה
מהשהות בטבע כפי שאפשר היה לחשוש ,אלא שימש לקירוב המשתתפים אליו.
לסיכום ,מאמר זה מציג מודל למידה במסגרתו מתקיימות שהייה והתבוננות
בטבע ,יחד עם עשייה אמנותית ,שיתוף בקבוצה ורפלקציה אישית .יש ביכולתו
של מודל זה להוביל לחוויה מהותית הנוצרת מהשילוב שבין התקרבות אל
הטבע ויצירת אמנות שבעקבותיו מתרחשות למידת עומק משמעותית,
התפתחות אישית ואינטראקציה בינאישית עם השותפים לקבוצה.
מילות מפתח :שירת הייקו ,צילום ,למידה ניידת ,למידה משמעותית ,למידה
בטבע ,למידה חוץ כיתתית.
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Abstract
The current research is based on a survey questionnaire about using mobile
devices for documenting learning material. The results (N=48) indicated that
students do so quite infrequently. The main uses were photographing the
whiteboard and notes taken by fellow students. The main purpose of
documentation was the possibility of revising the material at a later date,
typically before a test or for completing assignments. More than half the
participants stated that the photo-captured materials were very useful.
Additional finding were that students often shared the documented materials
with fellow students. The main reason given for not engaging in photocapturing learning materials during lectures was the ability to collect material
from colleagues. Students who regularly photo-capture objects and events in
their daily lives, also frequently photo-capture learning materials. However,
frequent documentation did not necessarily indicate deriving greater benefit
from the materials. A higher frequency of photo-capturing learning materials
was found for Science students relative to other domains of study.
Keywords: photo-capturing, documentation, mobile devices, whiteboard
capture.

תקציר
השימוש בטכנולוגיות ניידות בכלל ומכשירי הטלפון החכם בפרט הולך וגובר
 מכיוון.(Woodcock, Middleton & Nortcliffe, 2012) וחודר גם לאקדמיה
 החלו בשנים האחרונות,שהטלפונים החכמים תופסים חלק גדול בחיינו
 לאינטראקציה בין המורה, לאיסוף מידע- להשתמש בהם גם במערכות החינוך
 וגם כדי לתעד תכנים,לתלמידים לניהול שיתופי פעולה בין התלמידים
.(Anzai, Funada & Akahori, 2013) באמצעות המצלמה הזמינה בכל מכשיר
העניין שלנו התמקד בשימוש ספונטאני שעושים הלומדים בטלפונים החכמים
שברשותם ל"תיעוד הרגע" כדוגמת מחקר שעסק בתיעוד רגעים במקומות
.(Pritchard & Symon, 2013) העבודה
מחקר זה עסק בשימוש שעושים סטודנטים בטלפונים החכמים שברשותם
 במטרה לאמוד את היקף ואופן,לתיעוד תכני הלימודים במהלך הרצאות
 את הסיבות לתיעוד ואת התועלת שהחומר המתועד מביאה,השימוש
 סטודנטים48  המחקר התבסס על שאלון סקר עליו ענו מדגם של.לסטודנטים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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מפקולטות שונות .הממצאים מצביעים על כך שסטודנטים בוחרים להשתמש
במכשיר האישי לצרכי תיעוד ,אך לא לעיתים קרובות .עיקר השימוש הוא
לצילום הלוח או צילום דפים ממחברת של סטודנט אחר .הסיבה המרכזית
לתיעוד היא האפשרות לחזור על החומר מאוחר יותר ,בד"כ לפני בחינה או בזמן
הכנת מטלות.
עוד מצאנו כי סטודנטים מרבים לשתף את החומרים שתיעדו עם סטודנטים
אחרים ,ובתוך כך אחת הסיבות המרכזיות לאי-תיעוד היא איסוף חומר
מחברים .מעל למחצית הסטודנטים דיווחו כי הם מפיקים תועלת רבה-רבה
מאד מהחומר המתועד.
במחקר נמצא כי סטודנטים שמרבים לתעד ולצלם חומרים ביום-יום )ללא קשר
ללימודים( ירבו לתעד גם חומר לימודי ,אך אלו המתעדים בתדירות גבוהה לא
בהכרח מפיקים מכך יותר תועלת .עוד נמצא כי בפקולטות המדעיות/טכנולוגיות
אחוז המתעדים גבוה יותר מפקולטות אחרות.
מילות מפתח :לכידת חומר לימודי ,תיעוד לימודי ,מכשירים ניידים ,צילום לוח.
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Abstract
This poster outlines the adaptation and integration process of Moodle
Learning Management System (LMS) in ORT Israel. In this article we will
present our experience over the past five years, in implementing the Moodle
platform in two different directions. The article shows the ability of
Moodle to promote classroom change and the power of the Blended Learning
approach. The integration process of Moodle-LMS, encourages reflexive
practice. It allowed teachers to discuss new ways of delivering their teaching
and gathering information from the students.
Keywords: Moodle, LMS, Blended Learning.

תקציר
פוסטר זה מציג את תהליך ההתאמה והשילוב של  Moodleכמערכת לניהול
למידה ) (LMSברשת אורט ישראל בחמש השנים האחרונות .הוא מתאר את
התהליך ואת היתרונות בשילוב הפלטפורמה ,בהיבטים פדגוגיים טכנולוגיים
וניהוליים .עוד הוא בוחן את היכולת של  Moodleלקדם שינוי בלמידה בכיתה
ואת כוחה של למידה משולבת מתוקשבת ).(Singh, 2003) (Blended Learning
שילוב  Moodleבאורט מתקיים בו בעת ב 2-כיוונים (1) :שילוב תכניות
לימודים חדשניות שפותחו במרכז הפיתוח של אורט ישראל ]מו"פ אורט[,
בבחינת ' :'Top-Downתכניות המשלבות בין דיאלוג עם התלמידים בכיתה
לבין למידה עצמית וקבוצתית במרחבים ייעודיים ,למשל תכנית פילוסופיה
);(http://nanopinion-edu.eu
וNanopinio-
)(http://philosophy.ort.org.il
) (2פתיחת מרחבים על פי בקשת מורים מבית ספר ותחומי דעת שונים ברשת,
בבחינת ' :'Bottom-upבמרחבים אלו שלבו המורים תכנים ,מטלות ,בחנים,
פעילויות אישיות וקבוצתיות – כל מורה על פי בחירתו וסגנון ההוראה שלו.
תהליכי השילוב של  Moodleבשני הכיוונים ,התאפיינו כתהליכים דינמיים ,בהם
נדרש ליווי ,הדרכה והתאמה של הפלטפורמה ,בהתאם לצרכי הפיתוח בתכניות
הלימודים וצרכי המורים בתחומי הדעת השונים.
מגוון האפשרויות הקיימות במערכת ,גמישות התפעול של  Moodleאפשרה
אוטונומיה למפתחים ולמורים ,זאת בנוסף לאפשרות של שילוב יישומים
חיצוניים המקושרים למערכת.
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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בתהליך בלטו מספר יתרונות בשילוב והתאמת פלטפורמה זו לצרכי המורים.
מערכת הקוד הפתוח של  Moodleנתפסת באורט כמערכת בעלת תשתית נוחה
לפיתוח יחידות לימוד על ידי צוותים פדגוגיים .המודולריות של המערכת,
מאפשרות יצירתיות בבניית מרחבי הוראה ולמידה לתחומי הדעת השונים.
מערכת ה LMS-תורמת להיבטים הפדגוגיים והניהוליים באפשרות המעקב,
הדיווח וניתוח הלמידה.
תהליכי האינטגרציה של  Moodleבבי"ס של אורט נתפסים כמעודדים תהליכים
רפלקטיביים בקרב המורים .למורים ניתנת ההזדמנות לדון בדרכים חדשות של
ההוראה שלהם ואיסוף מידע מהתלמידים.
שני כיווני השילוב של  Moodleברשת אורט ,משקפים תהליכי בחינה ורפלקציה
של תהליכי ההוראה/למידה .הבחירה במערכת ה Moodle-נמצאה מתאימה
למודל ההוראה/למידה המשולבת.
מילות מפתח ,LMS ,Moodle :למידה משולבת.
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Abstract
In the last few years the use of various technologies (ICT) in teaching and
learning, is gaining momentum in education systems around the world,
including in the Israeli education system.
The purpose of the study was data collection was based on online
questionnaire for elementary students studying in e-learning and projectbased learning environment "Beyond the door" The questionnaire answered
by 279 students (90% response rate).
The findings illustrate clearly the importance of integration of innovative
pedagogy – constructivist, cooperative learning and motivation for learning
in innovative technological environment for learning in the 21st century.
Keywords: meaningful learning, motivation, technological measures,
understanding learning, cooperative learning.

תקציר
בשנים האחרונות השימוש במגוון טכנולוגיות תקשוב בהוראה ובלמידה צובר
תאוצה במערכות-חינוך ברחבי העולם ,ובהן במערכת-החינוך הישראלית,
השוקדת על תכניות להטמעת השימוש ביישומי מחשב במגוון היבטים של
תהליכי העשייה החינוכית )אלגלי וקלמן .(2011 ,פורקוש-ברוך ) ,(2011מגדירה
למידה משמעותית כתהליך חקירה של הפרט לגבי נושאים ותופעות שמעניינים
אותו .לדבריה ,שימוש מושכל בטכנולוגיות מידע מאפשר למידה שיתופית
ופעילה ,אותנטית ומבוססת-חקר ,ומלווה בחשיבה ביקורתית.
אבני ורותם ) ,(2013קובעים שלמידה הופכת למשמעותית במצב בו היא בעלת
חשיבות ,ערך ומשמעות ללומד בהלימה לעולם המושגים ,לקוגניציה ולרגש שלו,
ובעצם התרחשותה מעצבת את מציאות חייו של הלומד ,אישיותו ,כישוריו,
התפתחותו ועתידו.
מחקר זה מתמקד בלמידה ובלומדים .האתגר ,למידה פעילה ,שיתופית
המעצימה לומדים ,התורמים בהבניית הידע ,בתקשורת ,בחשיבה הביקורתית,
משוב ובקרה לתהליכי ותוצרי למידה המבוססים שיח ותורמים לחוויות
לימודיות בסביבה חדשנית טכנולוגית.
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מחקר זה הינו חלק מעבודת הגמר לתואר שני בחינוך ,התמחות תקשוב ולמידה,
במרכז ללימודים אקדמיים הבוחן עמדות תלמידים כלפי למידה משמעותית
בשילוב חדשנות טכנולוגית.
להלן שאלות המחקר:
.1
.2
.3
.4
.5

באיזה מידה למידה משמעותית בסביבה חדשנית טכנולוגית קידמה עניין,
אתגר ומוטיבציה?
באיזו מידה השימוש במאפייני למידה משמעותית העניק לתלמידים תחושת
יכולת ומסוגלות לביצוע משימות?
באיזו מידה השימוש במאפייני הלמידה המשמעותית עודד למידה שיתופית?
באיזה מידה השימוש באמצעים הטכנולוגיים תרמו להבנת הנלמד?
מהם קשרי הגומלין בין רכיבי התרומה הנתפסת ללמידה משמעותית?

איסוף הנתונים התבסס על שאלון מקוון לתלמידי כיתות ה' ,ו' ,ח' בשנת
הלימודים תשע"ד ,הלומדים בסביבה מתוקשבת ולמידה מבוססת פרויקטים
בסביבת "מעבר לדלת" .לשאלון ענו  279תלמידים )אחוז היענות .(90%
ממצאי המחקר מעידים כי ,להערכת מרבית התלמידים ,למידה משמעותית
בסביבה חדשנית טכנולוגית גורמת הנאה וחווית למידה .תרומתם המרכזית של
השימוש בכלים דיגיטאליים היא בכך שמזמנים אפשרויות בחירה בנושאים
מגוונים ,תורמים להבנת הנלמד ,לפיתוח הידע ,לארגון מידע ,לתחושת יכולת
ומסוגלות לביצוע משימות כשהסביבה ידידותית מייעלת ותורמת ללמידה בכל
מקום ,לייצוג תוצרים הגורמים לתחושת הצלחה ,הנאה ותורמים לתוצר למידה
יצירתי ואיכותי יותר .כמו כן ,להערכת התלמידים הלמידה השיתופית בסביבה
מתוקשבת מעודדת שיתוף פעולה ,תועלת רבה מעבודת הצוות בהבעת דעות,
התקדמות ,הסכמה ,שיח מקדם ותחושת מעורבות בלמידה.
עוד נמצאו קשרי גומלין חיוביים ,הדוקים וגבוהים ותרומה גבוהה ושווה בין כל
רכיבי התרומה הנתפסת ללמידה משמעותית )לפירוט המתאמים ראו נספח .(1
לסיכום ,ממצאי המחקר מדגימים באופן מובהק את חשיבות שילוב הפדגוגיה
החדשנית – קונסטרוקטיביסטית ,למידה שיתופית ומוטיבציה ללמידה בסביבה
חדשנית טכנולוגית ללומדים במאה ה.21-
תרומת המחקר רלוונטית לצוותי הוראה ,מפתחי מטלות ופרויקטים לגוון
ולשלב כלים מסייעים בלמידת חקר כדי להתאים ללומדים דרכי הוראה מגוונים
ותואמים למידה ,להובילם ללמידה מיטבית חקרנית בעולם המשתנה בהקניית
מיומנויות ויישום תהליכי למידה המאופיינים באתגר ,סקרנות וערך ללומדים.
מילות מפתח :למידה משמעותית ,מוטיבציה ,אמצעים טכנולוגיים ,הבנת
הנלמד ,למידה שיתופית.
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Abstract
This paper deals with the preliminary development of a scale for assessing
apps (indicator) that developed for children with Autistic Spectrum Disorder
(ASD), in order to test their compatibility to the unique profile of these
pupils.
The contribution of the indicator specified by the respondents was: relieves
search, saving time and prolonged experience in the operation and
understanding of the application, obtaining factual data on the application.
Following the conclusions of the recent findings, an updated indicator was
created.
Keywords: Autism, iPad, application, indicator, evaluation of applications.

תקציר
המחקר עוסק בפיתוח שאלון-מחוון שיאפשר לעובדים עם ילדים על הרצף
האוטיסטי ,לבחור את האפליקציה האיכותית ,בהתאם לצרכיו הייחודיים של
הילד ,למאפייניו ולמטרת העבודה אתו ,על מנת לקדמו באופן המיטבי.
בין הילדים על הרצף האוטיסטי קיימת שונות רבה לגבי אופי הלקות וחומרתה,
החל בילדים שאינם רוכשים שפה דבורה ועד לילדים בעלי תפקוד גבוה )Tager-
 .(Flushberg ,2004האייפד פותח בפני אנשים עם מוגבלויות עולם שלם ללמידה,
לתקשורת ולפנאי ,מסייע לאנשים בעלי מוגבלות שפתית לדבר ,לקרוא או לכתוב
) .(Hager, 2010יחד עם זאת ,הורים ,מורים ומטפלים מתקשים להתמצא
במרחב אינסופי של האפליקציות )אדטו-בירן וגרינשטיין .(2012 ,על אף העושר
באפליקציות המיועדות לפיתוח מיומנויות תקשורת עבור תלמידים עם אוטיזם,
קיימת שונות רבה בפרופיל התסמונת בין הילדים ולכן ,יש לבדוק את
האפליקציות לפני התקנתם כך שהאפליקציה תהיה בזיקה לצרכיו ומאפייניו
הייחודיים של התלמיד עם .(Newton & Dell, 2011) ASD
מטרת המחקר הייתה לפתח ולבחון את המדדים הנדרשים להיכלל בשאלון-
מחוון לבחינת אפליקציות שיהיה לשימוש אנשי מקצוע והורים ,בעבודתם עם
ילדים על הרצף האוטיסטי .במחקר נערך שימוש בגישה איכותנית
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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ובמתודולוגית סקרים מבוססי אינטרנט ) Web-basedסיני-קרמונה.(2010 ,
פיתוח השאלונים נערך באמצעות קבוצת מיקוד )Schlossberg &) (focus groups
 ,(Howard, 1991אשר כללה אנשי מקצוע מתחומי דעת מגוונים .המחוון שפותח
נשלח באמצעות המדיה הדיגיטלית )מייל ופייסבוק( לצוותי חינוך וטיפול
שעובדים עם תלמידים עם  ASDלצורך גיבושו הסופי.
ממצאי המחקר העלו מספר תובנות ביחס למחוון שפותח) :א( המחוון מקל על
החיפוש; )ב( מהווה אמצעי לארגון ומיזוג המידע של מאפייני התלמיד בצד
מאפייני האפליקציה; )ג( יש לשים לב לנגישות האפליקציות )ד( .יש חשיבות
לעריכת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע מתחום החינוך למפתחים ,לצורך
התאמת האפליקציות לצרכיהם של ילדים עם ;ASD
משתתפי קבוצת המיקוד ציינו את מרכזיותו של האייפד בהוראה  .הם הביאו
את קולות התלמידים שאמרו" :בן אדם הוא דבר שאינו צפוי ...האייפד הוא
צפוי ,אני תמיד יודע למה לצפות ,זה לא מפתיע אותי ,הקול שלו אף פעם לא
משתנה ,אני לא צריך לנחש למה הוא פתאום שמח או עצוב " כמו-כן הם העלו
את החשש כי "לעיתים המיקוד )של אנשי המקצוע( הוא באייפד ולא בצרכי
התלמיד ...צריך לבדוק מה הילד צריך ואז להתאים לתוכנה .לא להתאים את
התוכנה לילד".
שימוש במחוון יאפשר מהלך מקצועי המאפשר בחינת צרכי התלמיד ורק לאחר
מכן ,חיפוש ובחינת אפליקציה המתאימה לצרכיו .מומלץ לשפר ולעדכן את
המחוון וכך להרחיב את מאגר האפליקציות והעשרתו באפליקציות המאפשרות
מענה אופטימאלי לצרכיו ומאפייניו הייחודיים של ילד על הרצף האוטיסטי.
להלן קישור למחוון שפותח http://goo.gl/forms/hU8k1PAcos

ולטופס התגובות המשותפים על ידי אנשי מקצוע

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pr6tRpSENICkT9i7cYHLKCihmF1
UmSWZbIwyTr_oxGI/edit?pli=1#gid=125757749

מוזמנים להשתמש בו ולהעשיר כך את מאגר האפליקציות ובחינתן.
מילות מפתח :אוטיזם ,טאבלט ,מחשב לוח ,אפליקציה ,מחוון ,הערכת
אפליקציות.
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Abstract
The program "Understanding of Money" was developed in order to
implement financial literacy in high school. It trains student to become
responsible and self-sufficient financially adult by equipping him with tools
and knowledge for making personal financial decisions.
The "Understanding of Money" program is being implemented in schools all
over Israel for five years. It receives positive feedbacks from teachers and
students, who find it valuable and relevant for their personal lives.
According to the assessment report, financial literacy is significant and
relevant for the learners from an early age. In addition, the use of blended
learning with different learning tools creating better understanding of the
subject among students, which making it more significant for them.
Keywords: 21st Century Skills, Financial Literacy, Blended Learning,
e-learning, high school students .

תקציר
כבר מגיל צעיר ילדים נחשפים להחלטות פיננסיות רבות ,בין אם זה כשהם
יוצאים עם ההורים לקניות או כאשר הם צריכים להחליט מה לעשות עם דמי
הכיס שקיבלו.
בעידן בו לכסף יש חשיבות מרכזית ,החלטות פיננסיות מוטעות יכולות לערער
את היציבות הכלכלית של הפרט ,הן ברמה האישית -משפחתית והן ברמה
החברתית -לאומית ) .(OECD, 2009לפיכך ,בשנים האחרונות אנו עדים לביקוש
הולך וגובר ללימודי אוריינות פיננסית ברחבי העולם.
מדינות רבות – ובהן ישראל – מזהות את החשיבות בלימודים אלו ככישורי
חיים הכרחיים וכיסוד חשוב ביציבות הכלכלית והפיננסית של החברה ושל
המדינה .לכן הן מקדמות פיתוח של תכניות בחינוך פיננסי לכלל האוכלוסייה –
מגן ועד זקנה )האוצר.(2013 ,
התכנית "להבין את הכסף" פותחה במסגרת של שיתוף פעולה בין רשת אורט
ישראל לבין בנק הפועלים ועוסקת בלימודי אוריינות פיננסית עבור תלמידי
החטיבה העליונה .מטרתה להכשיר את התלמידים לחייהם הבוגרים
והעצמאיים תוך הקניית כלים וידע לקבלת החלטות פיננסיות אישיות .החלטות
אלה יסיעו להם בהגשמת עצמאותם והתנהלותם הכלכלית.
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת -אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר -ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה

ליזי הניק -פופוביץ ,מיכל בירן ,יואל רוטשילד 227ע

התכנית מושתתת על למידה משולבת )  (Blended Learningבין דיאלוג פורה עם
התלמידים בכיתה לבין למידה עצמית באתר ייעודי ).(http://money.ort.org.il
הלמידה באתר כוללת הרחבות מידע ותרגולים אינטראקטיביים ,העושים
שימוש בכלי תקשוב מגוונים לשם המחשת התוכן הנלמד )סרטונים ,משחקונים,
שאלונים ,קבצי שמע וכד'(.
במסגרת התכנית שפועלת זו השנה החמישית בבתי הספר ברחבי הארץ ,בוצע
מחקר הערכה כמותי ואיכותני מקיף לבחינת תרומת התכנית ומרכיביה עבור
התלמידים והמורים .המחקר מבוסס על ניתוח שאלוני משוב מתוקשבים של
תלמידים ומורים וכן ניתוח דוחות תצפית של שיעורים שהתקיימו במסגרת
התכנית ברחבי הארץ.
מתוצאות הדו"ח עולה ,שמרבית התלמידים תופסים את התכנית ברמה גבוהה
ואף רואים את התרומה העתידית בלימוד הנושא עבורם .מניתוח כלי ההוראה
ושיטות הלמידה ,נמצא שתלמידים שנחשפו למגוון שיטות הוראה תפסו את
תרומת התכנית ברמה גבוהה יותר משל תלמידים שלמדו באמצעות שיטת
הוראה אחת )כיתה /אתר( .בקרב המורים נמצא כי ישנה שביעות רצון גבוהה
מתהליך ההכשרה ,מתכני התכנית ומתרומתה הכללית עבורם ועבור התלמידים.
במקביל הועלו כמה נושאים נקודתיים ,שיש לתת עליהם את הדעת לקראת
פיתוח עתידי ,כגון :מעורבות הורים ,הרחבת השימוש באמצע י מדיה מגוונים,
שילוב מכשירי מובייל בשיעור ויצירת מבחן מסכם להערכת התכנית.
על פי תוצאות דו"ח הערכה ניתן להסיק כי נושא החינוך פיננסי רלוונטי
ומשמעותי עבור משתתפיו כבר מגיל צעיר .כמו כן ,השימוש בלמידה משולבת
יחד עם כלי הלמידה המגוונים מסייעים לתלמידים בהבנת התוכן הנלמד
והפיכתו למשמעותי עבורם.
מילות מפתח :מיומנויות המאה  ,21אוריינות פיננסית ,למידה משולבת ,למידה
מתוקשבת ,תלמידי תיכון.
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Abstract
At kindergarten, children acquire knowledge, adapt acceptable behavioral
norms and discover technology. The educational process children undergo at
kindergarten is performed in various ways. The kindergarten teachers' level
of qualification, as well as that of their assistants, constitutes the core element
in the process of technology assimilation. Integrating advanced technology
into educational and learning processes in the early childhood years is
significantly advantageous. The accumulated knowledge attained by learning
from successes and failures, while outlining rules of 'dos and do nots' which
consider general characteristics of age and take into account the unique
characteristics of each country, culture, background, and scope of
opportunities – all these will pave the way to optimal implementation of the
innovative technological means in the early childhood education system and
to the fulfillment of satisfactory pedagogical and personal achievements.
Keywords: technology, computer, kindergarten, early childhood education.

תקציר
בגן הילדים רוכשים הילדים ידע ,מסגלים נורמות התנהגות מקובלות ו נחשפים
לטכנולוגיה .התהליך החינוכי בגן הילדים מתבצע בדרכים מגוונות .מטרת
עבודתי ,שבוצעה במסגרת חובות הגמר לתואר שני בבי"ס לחינוך במרכז
ללימודים אקדמיים ,היא להבין את הערך של שילוב הטכנולוגיה במסגרות
החינוך לגיל הרך ,את היתרונות והחסרונות האפשריים ולהציע רעיונות,
המלצות ותובנות לשיפור התהליך.
שאלות המחקר המרכזיות :האם הטכנולוגיה על כל צורותיה – מחשב נייח,
מחשב נייד ,ספר דיגיטלי ,טבלט ,מצלמה דיגיטלית – מתאימה לגן הילדים? מה
התועלת לילדים? כיצד היא משפיעה על סגל הגן? האם פותחו דרכי הוראה
ותיווך מתאימות? האם הילדים פעילים ומשתפים פעולה? האם עולם התכנים
במחשב תואם את עולם התכנים בגן?
עבודת המחקר בוצעה כמחקר איכותני שהתבסס על ראיונות ותצפיות באשכול
גנים ובגני ילדים בודדים במהלך שנת הלימודים תשע"ד .הממצאים המרכזיים
העולים מן הראיונות הם :קיים מגוון תוכנות העומד לרשות הגננות ,שאיננו
מלווה בהדרכה לגננת או במדדי הצלחה .קיים פער דיגיטלי בין גננות ותיקות
לגננות צעירות ,אשר אינו מטופל כראוי .פערי הידע וחוסר המיומנות יוצרים
רתיעה משימוש בטכנולוגיה .קיים סנכרון מצומצם בין עולם הלמידה והחוויה
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת -אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר -ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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המוחשית בגן לבין ההתנסות הטכנולוגית .הסייעות מתוסכלות ,הן כלל אינן
לומדות להפעיל את המחשב .הפעילות ליד המחשב מתבצעת בעיקר בקבוצות
של  3-2ילדים .המחשב לעתים משמש כ"עונש" .לא קיימת בקרה מובנית לגבי
היקף השעות שכל ילד משתמש במחשב .לא קיימת תמיכה טכנית קבועה יום
יומית .לא קיים שיתוף של ההורים בתהליך .קיימת חשיבות רבה בעיני הגננות
לשילוב עם פעילויות חושיות .שימוש נרחב במצלמה דיגיטלית הוא אחד הכלים
המועדפים על הגננות.
המסקנות המרכזיות העולות מממצאי המחקר הן:
 .1רמת ההכשרה של הגננות והסייעות היא הגורם המרכזי אשר ישפיע על
הטמעה נכונה ומוצלחת של המחשב ואמצעים טכנולוגים נוספים בגן
הילדים .נדרשת הדרכה נרחבת בתוך הגן ,ליווי מקצועי ופיקוח על
ההתקדמות.
 .2יש לבנות "בנק" של פעילויות יזומות ועצמאיות מוצלחות של גננות ,ליישום
בגנים אחרים.
 .3צריך לעשות קפיצת מדרגה ולשלב מדפסות תלת -ממד בגן כדי לאפשר
לילדים לחוש בצורה ממשית את המעבר מהעולם הדיגיטלי למוצר מעוצב
ממשי כדי להגיע לתוצאה פדגוגית מיטבית.
נראה כי שילוב הטכנולוגיות המתקדמות בתהליכי חינוך ולמידה כבר מהגיל
הרך נושא עמו פוטנציאל חיובי משמעותי ,אולם רק הידע המצטבר ולמידה
מהצלחות ומכישלונות ,תוך התוויית כללי "עשה ואל תעשה" ,הלוקחים בחשבון
מאפיינים כלליים של הגיל ומאפיינים ייחודיים של כל מדינה ,תרבות ,רקע
ואפשרויות – הם שיסללו את הדרך ליישום אופטימלי של האמצעים
הטכנולוגיים החדשניים במערכת החינוך לגיל הרך והגעה להישגים פדגוגיים
ואישיים משביעי רצון.
מילות מפתח :טכנולוגיה ,מחשב ,חינוך לגיל הרך ,גן ילדים.
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Abstract
The current study deals with connections between MMO gamers’ behavior in
the game scene and their drive for success in their work scene. The subjects
(N = 31) belong to a "gaming guild", which is an online gaming organization.
In particular we wished to examine the relationship between leadership in the
gaming scene and the potential for professional advancement.
The research tools included a questionnaire and observations of behavior
during gaming sessions. The findings indicated very low correlation between
gaming leadership motivation and behavior and the perceived potential of
managerial advancement in the work scene. However, positive correlation
was found between work scene potential and the degree of involvement in the
game, in the players' personal lives. A possible conclusion may be that skills
acquired in the "melting pot" social nature of the gaming scene, may be
useful for advancement in the work scene.
Keywords: Massive Multiplayer Online games (MMO), gaming, leadership,
professional advancement.

תקציר
 ובשאלת הקשר בין ההתנהלות של,(Gaming) מחקר זה עוסק בעולם הגיימינג
הגיימרים במרחב הממוחשב לבין התנהלותם במרחב התעסוקה הארגונית
 בשנים האחרונות תופעת.(2013, Mollink & Rothbard ;2012 ,)לביא וגזית
 אנו התמקדנו במשחקי.הגיימינג מקיפה יותר ויותר אנשים ברחבי העולם
 אשר יכולים לשחק בהם עשרות אלפי,(Massive Multiplayer Online) "MMO"
 בחרנו. ביחד או נגד שחקנים אחרים, בעולם וירטואלי,שחקנים בו זמנית
 המשחק הפופולרי והגדול ביותר בעולם מבחינת,World of Warcraft במשחק
 אשר מתפקדות," במשחק קיימות קבוצות בשם "גילדות.כמות שחקנים
 ראש הגילדה ומתחתיו "קצינים" האחראים על עניינים:כארגונים היררכיים
 מבצעים פעילויות אשר, ליבת חברי הגילדה ביחד עם הדרג הגבוה.שונים
. וקרבות נגד שחקנים וקבוצות אחרות,כוללות השלמת מבוכים
 כלומר השחקנים,Player Vs Environment הגילדה שנבחרה שייכת לתחום
 המחקר התמקד. ולא נגד שחקנים אחרים,נלחמים נגד דמויות ממוחשבות
 וכל, אשר קיימת כבר שנים רבות והיא בעלת הישגים רבים,Last Resort בגילדה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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חבריה משחקים בממוצע כ  12שעות בשבוע .הסיבות העיקריות לבחירה זאת הן
שהגילדה כוללת אוכלוסייה בוגרת ועובדת ,ולחברי הגילדה אין פנאי לשחק
במשך זמן רב .המדגם כלל  31גיימרים ) 28זכרים( ,בגילאים  .41-21כלי המחקר
כללו שאלון סקר באנגלית )שפת התקשורת בגילדה( ,שהיה מורכב משאלות
הנוגעות להתנהגות במרחב הקיברנטי של משחקי המחשב ,ובהתנהגות במרחב
האירגוני ,ותצפיות במשך  4שבועות בהתנהגות הגיימרים במהלך משחקים.
התצפיות נערכו באירוע שבועי של הגילדה הנקרא ") "raidפשיטה( .באירוע זה
השתתפו כמעט כל חברי הגילדה במשך כארבע שעות .התצפיות נערכו בגישה של
משתתף-חוקר :השתתפות באירוע כחלק מהצוות אשר ביצע את הפשיטה,
ותיעוד רמת מנהיגות והתנהגות חברתית של השחקנים .בתצפיות ניתן היה
לראות ארגון כמעט מוחלט מצד חברי הגילדה .על אף שהקצינים נתנו הוראות
רק בחלק מסוים מהאירוע ,שרר סדר מופתי גם ללא מילים .רוב המידע נאמר
על ידי הקצינים ,אשר ניהלו את האירוע.
לניתוח ממצאי השאלון הוגדרו  4משתנים מורכבים ,אשר חושבו על בסיס
קבוצות פריטים בשאלון .המשתנים היו :פוטנציאל התקדמות ניהולית בארגון
מחוץ למחשב; מנהיגות בסביבה הממוחשבת; מידת המעורבות של המשחק
בחיים האישיים; ומוטיבציה של שחקנים להתקדם במשחק .נמצא מתאם אפסי
בין פוטנציאל התקדמות ניהולית בארגון מחוץ למחשב לבין מנהיגות בסביבה
הממוחשבת ומוטיבציה של שחקנים להתקדם במשחק .לעומת זאת נמצא
מתאם חיובי מסוים בין התקדמות ניהולית בארגון מחוץ למחשב לבין מידת
המעורבות של המשחק בחיים האישיים של הנשאלים .יתכן שקשרים אלו
נובעים ממיומנויות אשר רוכשים השחקנים במהלך האינטראקציה שלהם עם
אנשים אחרים במשחק ,אשר מהווה "כור היתוך" חברתי.
מילות מפתח :גיימרים ,גיימינג ,משחק מקוון מרובה משתתפים ,פוטנציאל
מנהיגות ,התקדמות מקצועי ניהולי.
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Abstract
The aim of this study was to examine the pedagogical aspects of MOOCs,
Massive Open Online Courses, and their influence on the learning and
teaching processes. These aspects were examined by a case study
methodology. Data was collected by observation tool and analyzed using a
mapping page. The data were categorized with criteria that examine the ways
in which the lecturer chose to display the contents of the course and the ways
which he encouraged to use them, the types of the learners' activities
including the academic discourse and its meaning to the learning process.
The findings show that even though it seems that the teaching staff did not
use new teaching methods, an interesting dialogic learning, creating new
knowledge in a process of critical thinking, inquisitive and creative was
observed on forums, blogs and Facebook groups. Critical conclusions might
be drawn regarding harnessing social environment to students learning.
Keywords: distance learning, collaborative learning, MOOC.

תקציר
( הפכה לנושא מרכזי בשיחMassive Open Online Courses) MOOCs-תופעת ה
,Connectivism- הזדמנות ל,MOOC- חוקרים רבים מזהים ב.האקדמי והציבורי
De Waard & Kiyan, 2010;) ללמידה ולהבניית ידע בתוך קהילה לומדת
 ואילו אחרים,( Siemens, 2013; Cormier, & Siemens, 2010; Kop & Hill, 2008
 תוך שאילת שאלות מהיבטים,(Aguaded-Gómez, 2013) מעבירים ביקורת
.(Didderen & Verjans, 2012)  כלכליים ופדגוגיים,חברתיים
Coursera  שהוצע במסגרת,MOOC המחקר הנוכחי מתמקד בחקר מקרה של

 את תהליכי ההוראה,במטרה לבחון את ההיבטים הפדגוגיים בקורס מסוג זה
 מהן הדרכים בהן בחר. א: שאלות המחקר הן, על כן.הלמידה ואווירת הלמידה
 מהם סוגי הפעילויות הלימודיות בהן עוסק.המרצה להציג את יחידות התוכן? ב
? היכן מתקיים השיח הלימודי והאם הוא משמעותי לתהליך הלמידה.הלומד? ג
במתודולוגית חקר מקרה נבחנו היבטים אלו באמצעות תצפית על דרך הצגת
 הנתונים נאספו ונותחו.חומרי הלימוד באתר הקורס ופעילות הלומדים
 שנבנה על בסיס נייר,(באמצעות דף מיפוי תצפיות )תצפיות על דפי האתר
 הנתונים מוינו לקריטריונים הבוחנים את.(2011) ברוך-העמדה של פורקוש
הדרכים בהן בחר המרצה להציג את תכני הקורס ואת האופן בו עודד לעשות
 את השיח הלימודי ומשמעותו, את הפעילויות בהן עסק לומד,בהם שימוש
.לתהליך הלמידה
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ארגון היחידות והמטלות בקורס היה ברובו המכריע לינארי .חומרי הלמידה
אורגנו על פי שבועות ,וכללו ווידאו של הרצאות קצרות מלוות במבדקי ידע עם
משוב מידי או תקופתי ,תמלול שיעורי הוידאו ,מצגות ,פורום ייעודי לנושא
ועוד .סוגי הפעילויות היו צפייה בסרטוני הוידאו תוך מענה לשאלות במהלך
הצפייה ,שיח בקבוצות דיון וביצוע מטלות )מבדקים תלת שבועיים ובחינה
סופית( .הלומדים השתמשו בפורומים ובבלוגים אישיים לכתיבת דעותיהם,
תובנותיהם ללא הפנייה מפורשת ומחייבת של המרצה לעשות כן .נראה כי דרך
ההוראה ואופי הלומדים השפיעו על התנהגות הלומדים ועודדה אותם לפנות
לפורומים ולדון בנושאים הנלמדים .על-פי בקשת הלומדים ,פעילות זו עברה
לפייסבוק .השיח הלימודי בין המשתתפים התנהל כאמור ללא עידוד המרצה
בערוץ האסינכרוני.
הממצאים הראו כי אף-על-פי שלכאורה ,לא נעשה שימוש בדרכי הוראה חדשים
בהצגת חומרי הלימוד ובהעברתם ,נצפתה בפורומים ,בבלוגים ובקבוצות עניין
בפייסבוק למידה דיאלוגית ,שהובילה לחשיבה ביקורתית ,חקרנית ויצירתית.
דוגמה לכך ניתן למצוא בדיון שנוצר בפורום הכללי ,בו התלמידים פתחו
עצמאית ערוץ לימודי ,אליו הביאו ציטטות מאנשי עניין בתחום הדעת ,אשר
הביעו את דעתם .אופן ההוראה לא הסתכם רק בהעברת ההרצאות ,אלא במתן
אפשרות ללמידת עמיתים ,ללמידה חברתית .בחינת הפורומים והפייסבוק
הראתה מעורבות ומחויבות של הלומדים ,ונראה כי הנושאים הנלמדים
ומאפיינים אישיים של הלומדים הם אלה שהנחו את השיח .ממצאים אלו
מדגישים את חיוניות הסביבות החברתיות ברתימת התלמידים ללמידה.
מחקר זה בחן רק קורס אחד .כמובן ,שיש צורך להמשיך ולחקור את הנושא הן
בקורסים נוספים והן במגוון כלים ,כגון ראיונות ,שאלונים וכריית נתונים.
מילות מפתח :למידה מרחוק ,למידה שיתופית ,פורומים ,שיח לימודי.MOOC ,
.
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Abstract
In recent years we are witnessing an increasing acceleration of MOOCs,
offering hundreds of courses to millions of learners. From this extensive
scope, alongside the innovation and the educational possibilities inherent in
MOOCs, a question arises about the pedagogical approaches which lead
instructors in preparing an online course open to the general public. Our
research examines this question in three MOOCs developed at Tel-Aviv
University. To this end, we have interviewed the instructors and the teaching
assistants of those courses.
Our research shows that the development of the MOOCs was executed
through meticulously carried out lectures, constructed through a thorough
preparation. The content and the framework of the course were constructed in
a way which would assist learners in the learning process. The presentations
were built in full compliance to support the content, and the assignments
constituted an important element in the interaction of learners with the
content.
Keywords: MOOC, Teaching MOOC, Pedagogy.

תקציר
 אנשי.MOOCs בשנים האחרונות אנו עדים לתאוצה ההולכת וגוברת של קורסי
 מתוך הכרה בפוטנציאל לספק חינוךMOOCs- אקדמיה רבים מגלים עניין ב
Guthrie, 2012; Pappano, 2012; ) בקנה מידה חסר תקדים ברחבי העולם
MOOCs  כיום ישנם מיזמי.(Liyanagunawardena, Adams & Williams ,2013
.(Shah, 2013)  המציעים מאות רבות של קורסים עבור מיליוני לומדים,מגוונים
- מטרת מחקר זה היא לבחון את השיקולים הפדגוגיים ואופן יישומם בהוראת ה
 באוניברסיטת תלMOOCs  מנקודת מבט של סגלי ההוראה שפיתחוMOOCs
 שפותחו באוניברסיטת תל אביבMOOCs  שלושה קורסי: שדה המחקר.אביב
 הקורסים ארכו בין שישה שבועות לתשעה שבועות וכללו.Coursera בפלטפורמת
 אילוסטרציות, בהן שולבו מצגות,הרצאות מצולמות שהוקלטו באולפן
 פורומים, המלצות קריאה, בכל קורס ה יו בחנים.ותרגילים אינטראקטיביים
 בוצעו, המחקר בוצע במתודולוגיה איכותנית.לדיון ותקשורת ומבחן מסכם
 בין ממצאי.ראיונות חצי מובנים עם המרצים ועוזרי ההוראה של קורסים אלה
.המחקר עולים מספר היבטים המאפיינים את התהליך
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הכנת חומרי הקורס :פיתוח החומרים להרצאות וההכנה לקראת צילום
ההרצאות בוצעו בצורה מקיפה ויסודית .אחד המרצים העריך כי על כל הרצאה
עבדו כ  20-15-שעות .מרצה אחר המשיל את הכנת הקורס לכתיבת ספר יותר
מהכנת הרצאה בשל העובדה שהתכנים מחודדים וממוקדים יותר.
היקף החומרים :כמות החומר המועברת ב  MOOC-גדולה בהרבה מכמות
החומר אילו היה מועבר באותה מסגרת זמן בקורס פרונטלי .לפי שניים
מהמרצים ,היקף החומרים הינו כפול מהיקף החומרים המועבר באותו זמן
בקורס פרונטלי .הסיבות לכך הן מיקוד גבוה בהעברת החומרים והעובדה שאין
אינטראקציה עם הקהל ואין חזרות ,אלא אם תוכננו מראש.
קהל יעד :אחד המאפיינים המייחדים את ה  MOOCs-הוא מספר הלומדים הרב
והמגוון המשתתף בקורס .מבין השיקולים הפדגוגיים בפיתוח קורסי ה -
 MOOCsעלה הצורך במתן מענה ללומדים המגיעים ללא רקע בתחום התוכן,
לצורך כך הוכנו והוצגו מבואות לנושאי הליבה שנכללו בקורס.
מצגות תומכות תוכן :בפיתוח הקורס הוכנו שתי מצגות לכל שיעור :הראשונה
הוכנה לצורך העברת ההרצאה ביום הצילום ,השנייה הוכנה לצורך שילובה
בוידאו ההרצאה עבור הלומדים .המצגות ללומדים הוכנו לאחר צילום
ההרצאות ,בהתבסס על התכנים הקיימים בצילומי הוידאו ובהתאם לצרכי
הלומד .הדגש היה שהשקופיות יבואו כתמיכה בתוכן ותמיכה בלמידה.
מטלות :המטלות נכתבו במטרה לספק ללומדים אפשרות לחשיבה על נושאי
הקורס ,קישור בין נושאים ,גירוי המחשבה והכנה לקראת הנושאים הבאים.
ממצאי המחקר עולה כי הרצאות הוידאו מהוות את המוקד המרכזי בלמידה.
לפיכך ,השיקולים העיקריים שהובילו את המרצים בפיתוח ה  MOOCs-היו טיוב
איכות וידאו ההרצאות והתאמת התכנים לקהל יעד רחב ומגוון .שיקולים אלה
באו לידי ביטוי הן בהיבט של דרך העברת ההרצאה והכנת התכנים ,והן בהיבט
של איכות המצגות והמטלות המוסיפות נדבך ללמידה.
מילות מפתח ,MOOC :הוראת  ,MOOCפדגוגיה.
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Abstract
Over recent decades, our society has become a mobile information society.
Drivers can consume and provide information by using Digital Navigation
Applications – crowdsourcing based technologies. This paper focuses on
gender differences in active information contribution through digital
navigation application, motivation to contribute, and perception of the
information accuracy. Semi-structured interviews were conducted with 37
drivers (20 women and 17 men), who use Waze application for at least six
months. Preliminary results show that, in comparison to women, men are
more likely to actively contribute information. The motivation for
contribution is different: While active contribution by women was explained
by their will to help other drivers, men were also driven by the desire to
receive points from the application ranking system. Both women and men
perceived the system routes’ recommendations as accurate and mentioned
three criteria that undermine the evaluation of accuracy: dynamic
information, GPS availability, and system suggestions of toll-roads.
Keywords: Digital Navigation Applications, Waze, crowdsourcing, gender,
active information/content contribution.

תקציר
החברה המערבית הופכת ל"חברת מידע" שמוּנעת מיצירה וזרימה של מידע
 טלפונים סלולריים חכמים מאפשרים לחברה להפוך לחברת.( תשע"א,)בירנהק
 השלכות על מידת הגמישות של צריכה, לשינוי זה.(Raubal, 2011) מידע ניידת
 ההתפתחות הטכנולוגית שאפשרה.(Yuan, Raubel & Liu, 2012) ושיתוף במידע
 המכונית הופכת להיות סביבה. באה לידי ביטוי גם בסביבת הנהיגה,זאת
 צורך, מתקשר עם אנשים,אינטראקטיבית בה הנהג צורך מולטימדיה
 מערכות ניווט.(Kern & Schmidt, 2009) ומספק מידע בזמן הנהיגה
 הן מערכות מיקור המונים,דיגיטליות הנמצאות בשימוש בטלפונים חכמים
, מבוססות על תוכן שנוצר באופן אקטיבי שיתופי,(crowdsourcing system)
באמצעות דיווחים יזומים של הנהגים ואיסוף נתונים אוטומטי הנובע מעצם
 מטרת המחקר היא לבחון הבדלי מגדר בניווט דיגיטלי.השימוש במערכת
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שיתופי .המחקר מתמקד בנקודת המבט של גברים ונשים ביחס להיבטים
הבאים :תפיסת שיתופיות במידע ,מניעים לתרומת מידע באופן פעיל ,תפיסת
אמינות המידע ,והערכת המשתמשים את השלכות השימוש במערכת על למידה
מרחבית.
המחקר מתבצע במסגרת הפרדיגמה האיכותנית ורואיינו בו באמצעות ריאיון
חצי מובנה 37 ,נהגים ) 20נשים ו 17-גברים( המשתמשים באפליקציית Waze
באופן תדיר חצי שנה לפחות .בשלב זה נותחו שתי שאלות מחקר ,האחת עוסקת
במידת התרומה של מידע באופן פעיל והשנייה עוסקת בתפיסת אמינות המידע
במערכת .ניתוח הראיונות התבצע בתוכנת אטלס ).(Atlas
תוצאות ראשוניות מעידות על כך שבקרב המרואיינים ,יש הבדל בין נשים
לגברים ביחס לתרומת המידע באופן פעיל :בעוד רוב הגברים מדווחים באופן
פעיל ,רק חלק קטן מהנשים תורמות מידע באופן פעיל .מקרב הנשים שמדווחות
באופן פעיל ,כולן עושות זאת ממניעים של שיתופיות ורצון לעזור לאחרים.
לעומתן ,כמחצית מהגברים שמדווחים באופן פעיל ,עושים זאת ,בין היתר,
ממניעים של שיתופיות .מניע חשוב נוסף לגברים הוא הניקוד המתקבל עבור כל
דיווח פעיל .כך לדוגמא ,לשאלה "למה אתה מדווח?" התקבלה התשובה" :לקבל
נקודות! וגם לעזור ."...אחת הסיבות העיקריות לכך שנשים נמנעות מדיווח
פעיל ,נובעת מתחושה שדיווח בעת נהיגה אינו בטיחותי" :בנהיגה אין Second
 ."chanceלעומתן ,חלק קטן מהגברים התייחס למניע הבטיחותי במענה לשאלה
"מדוע אינך מדווח" .נראה אם כן כי בהתאם לגישת הדטרמיניזם הטכנולוגי
הרך ) ,(Smith & Marx, 1994במחקר הנוכחי ניווט דיגיטלי מאפשר שינוי דפוסי
התנהגות אופייניים למגדר ביחס לשיתוף ,אולם שומר על דפוסים אופייניים
בנוגע למניעים לשיתוף .תפיסת אמינות המידע במערכת נבדקה הן ביחס
לבדיקת חלופות שהמערכת מציעה לנתיבי הנסיעה והן כהתייחסות ישירה
למידה בה המשתמש סומך על המלצות המערכת .מניתוח ראשוני עולה כי
מרבית הנשים והגברים הביעו אמון במידע שהמערכת מספקת ,אך למעלה
ממחציתם ציינו שהם בודקים חלופות .כמו כן ,מרואיינים משני המינים
התייחסו לשלוש סיבות שפוגעות באמינות המידע :מידע דינמי ומשתנה ,יציבות
טכנולוגית הנוגעת לזמינות  GPSוהפניית המערכת לכבישי אגרה .לתוצאות אלו
יש השלכות על הבנת ההתנהגות של נשים וגברים במערכות מורכבות
המבוססות על מיקור המונים.
מילות מפתח :מערכות ניווט דיגיטלי ,Waze ,מיקור המונים ,מגדר ,שיתוף
אקטיבי במידע/תוכן.
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Abstract
For many years ORT Israel had used its in-house built CMS Clickit3 for
building school websites. In 2013 ORT Israel switched to WordPress CMS.
In order to successfully transfer the schools websites from Clickit3 to
WordPress, a new WordPress school theme was planned. The planning
process was focused on two main goals – giving the website manager full
control on the content displayed on the home page, and improving the
information architecture in terms of target audience and easier accessibility to
needed content. In January 2014 the new WordPress based schools websites
)were launched. Interviews with users (website managers and visitors
revealed that the new website is an improvement since it's more user friendly
and enables faster content reachability. These conclusions were backed up by
Google Analytics data which showed an increase in the page views per
sessions and longer time spent on site by visitors.
Keywords: WordPress, websites, schools, CMS.

תקציר
מאז הקמתה ב  ,1999-היוותה מערכת ניהול התוכן "כליקיט) "3מבית היוצר של
אורט ישראל( בית לאתרי האינטרנט של הרשת ,בכללם אתרי בתי ספר .בשנים
האחרונות ,מספר התפתחויות הובילו לצורך בחשיבה מחודשת לגבי תשתית
מערכת ניהול התוכן של אתרי בית ספר – מבחינה פנימית ,השאיפה לצמצום
השימוש בכליקיט 3לטובת מערכות ניהול תוכן אלטרנטיביות מתקדמות עמן
רכש המו"פ של אורט שישראל ידע וניסיון; מבחינה חיצונית ,הצורך לשדרוג
מעמד בית הספר בעולם הדיגיטאלי לאור הזירה השיווקית בה הוא פועל כמו גם
תקנות טכנולוגיות חדשות מטעם משרד החינוך שחייבו התייחסות.
במהלך חורף  ,2013נבחרה וורדפרס כמערכת ניהול התוכן החדשה עבור אתרי
בית ספר .הבחירה בוורדפרס נבעה מממספר סיבות עיקריות – קהילה גדולה של
מפתחים ומעצבים שיוצרים מאגר עצום של תבניות ותוספים שמאפשר מענה
טכנולוגי מהיר וזריז לדרישות ולרצונות של בתי הספר ,היותה ידידותית למנועי
חיפוש )יתרון חשוב למאמצי השיווק של בית הספר( ,וכמובן ,הנוחות שהיא
מציעה למנהל האתר מבחינת כתיבת התוכן וניהולו.
על מנת לוודא שאתר בית ספר יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר בוצעו שתי
פעולות .ראשית ,הופקו לקחים מאתר בית הספר הקיים – נבדקו היתרונות
והחסרונות שלו ונערכו ראיונות עם מנהלי אתרים להבנת צרכיהם והגדרתם
לאור עבודתם וניסיונם עם האתר הנוכחי .שנית ,בוצע ניתוח מעמיק של התכנים
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת -אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר -ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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באתרי בית ספר הקיימים על מנת להבין את היקף התכנים וסוגיהם עימם נדרש
להתמודד האתר ,כמו גם ניתוח נתוני גוגל אנליטיקס שלהם על מנת להבין אלו
תכנים צורכים המשתמשים.
הפקת הלקחים העלתה כי על מנת שאתר בית הספר יזכה להצלחה בקרב מנהלי
האתרים עליו להציע למנהל האתר שתי יכולות חשובות – שליטה מלאה על
התכנים המוצגים בעמוד הבית ומסגרת תוכן אליה ישייך את התוכן אותו הוא
יוצר .חדשנותו של אתר בית הספר החדש ,אם כך ,נובעת מהאופן בו הוא מיישם
יכולות אלו ,בין אם באמצעות מנגנון שמאפשר למנהל לשלוט באופן מלא תצוגת
התכנים בעמוד הבית ובין אם באמצעות גיבוש ארכיטקטורת תוכן מותאמת
לקהלי היעד )מתעניינים ,הורים ותלמידים( אליה יזין מנהל האתר את התכנים
הרלוונטיים .כך ,מנהל אתר בית הספר מקבל אתר עם סרגלי ניווט מוכנים
אליהם הוא צריך לשייך את התוכן ונחסך ממנו הצורך למיין ולארגן את
התכנים.
בינואר  2014עלו אתרי בתי הספר החדשים לאוויר .ראיונות עם משתמשים
)מנהלי אתרים ומבקרים( העלו כי אתר בית הספר החדש אכן מהווה שדרוג
ביחס לאתר הקודם וכי הוא ידידותי יותר למשתמש כיוון שהוא מאפשר מציאה
קלה ונוחה של תכנים .מסקנות אלו קיבלו חיזוק לאור ניתוח נתוני הגוגל
אנליטיקס שהראו כי חלה עליה בכמות הדפים הנצפים לכל מבקר ובמשך
השהות באתר.
מילות מפתח :וורדפרס ,אתרים ,בתי ספר ,מערכת ניהול תוכן.
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Abstract
The current research focuses on one of the most popular smartphone
applications – 'WhatsApp', that allows sharing of text, audio and video in real
time between individuals and groups. This study seeks to explore the role of
'WhatsApp' during the military operation "Protective Edge" (Summer 2014).
Results are based on a survey conducted at the third week of the operation
among a representative national sample (n = 500) of Hebrew-speaking Jews,
aged 16-75 that owned a smartphone. Findings indicate that the application
had been used intensively during the operation: As a source of information
for daily news, as a platform for conveying rumors and humor (operation
related); for sending messages encouraging action (volunteer / donation /
protest); and for sending personal and group messages regarding the safety of
family and friends. Moreover, the boundaries between "traditional" and
"new" media were blurred, while 'WhatsApp' played a central part in filling
diverse roles, both cognitive and relational, that were usually associated with
"traditional" media.
Keywords: WhatsApp, Smartphones, War, Israelis.

תקציר
– מחקר זה מתמקד באחד היישומים הפופולאריים בטלפון הנייד החכם
 וידאו ואודיו בזמן, יישום המאפשר שיתוף של טקסט,(Whatsapp) הוואטסאפ
 המחקר מנסה לעמוד על טיב השימוש ביישום בזמן.אמת בין יחידים וקבוצות
 במהלכו נחשפו ישראלים רבים לאיום ישיר של,(2014 מבצע 'צוק איתן' )קיץ
 משמשים אמצעי התקשורת בעת, בדומה למצבי חירום אחרים.פגיעה מטילים
Dotan) משתמשים בהם גוברת/כזו כמרכיב חשוב במערכה ומעורבות הקהלים
& Cohen,1976; Bracken, Jeffres, Neuendorf, Kopfman & Moulla, 2005; Lev-

 עם הפיכתו של היישום לערוץ תקשורת מרכזי בחברה הישראלית.(On, 2012
( מתבקש לבחון את מקומו בחייהם שלMalka, Ariel, Avidar, & levy, 2014)
.אזרחים במהלך ימי הלחימה
 האם ובאילו אופנים נוצלו בתקופת:השאלות המרכזיות אותן ביקשנו לבחון הן
המבצע האפשרויות הטמונות בוואטסאפ לתקשורת יחידנית וקבוצתית? האם
ובאילו אופנים תפקד היישום כחלופה לאמצעי תקשורת וותיקים? על מנת
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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להשיב על שאלות אלו ערכנו בשבוע השלישי ללחימה סקר בקרב מדגם ארצי
מייצג ) (n = 500של יהודים דוברי עברית ,בגילאי  16-75בעלי טלפון נייד 'חכם'.
ממצאי המחקר מלמדים כי במהלך המבצע נעשה שימוש אינטנסיבי ביישום
הוואטסאפ :הן כמקור מידע חדשותי יומי אודות הלחימה )כ 50%-מהמשיבים(
והן כבמה להעברת מסרים מסוגים שונים – "שמועות חדשותיות" )38%
מהמשיבים ,על בסיס יומי( והודעות הומור/סאטירה הקשורות ללחימה )50%
מהמשיבים ,על בסיס יומי( .בנוסף 68% ,מהמשיבים העבירו ,לפחות פעם אחת,
הודעות שעודדו פעולה )התנדבות/תרומה/מחאה( .תפקיד מרכזי נוסף מילא
היישום בכל הנוגע להתעדכנות בשלומם של בני משפחה וחברים – באמצעות
הודעות אישיות ) 49%מהמשיבים ,על בסיס יומי( וקבוצתיות ) 44%מהמשיבים,
על בסיס יומי( .ממצאים אלו ואחרים מעלים שהוואטסאפ מילא תפקיד מרכזי
בזמן מבצע 'צוק איתן' ,הן בתחומים המזוהים עם המדיה ה"מסורתיים"
)כהפצת מידע ,עדכון בחדשות ופרשנות( והן בתחומים המזוהים עם אמצעי
תקשורת בין אישית )כשיחות טלפון ומסרונים( .במילים אחרות ,הוואטסאפ
נוצל כ"טכנולוגיה מאפשרת" )" ("Technology Affordanceבמגוון רחב של
שימושים (2001) Hutchby .מציע כי "טכנולוגיה מאפשרת"' מתבטאת באופן
שבו טכנולוגיות מעצבות ומעוצבות על ידי בני אדם ,באמצעות הפרקטיקות
והאינטראקציות שהם מנהלים איתן ודרכן .ברוח זו הציע  (2011) Gogginכי
טלפונים ניידים חכמים תומכים בשלושה סוגים של מעורבות המשתמשים:
 (1האפשרות לגיוון בפעילויות המבוצעות בהם )כגון :תקשורת קולית ,הודעות
טקסט ,מוסיקה( (2 .האפשרות לשינוי אופי המכשיר על ידי עיצובו והתאמתו
האישית (3 .האפשרות לשימוש במכשיר כפלטפורמה לייצור וחילופי תרבות
)לדוגמא ,באמצעות העלאת תכנים ושיח קבוצתי( .יכולת הניידות
והאינטראקציה הבינאישית והקבוצתית המתאפשרות הודות לוואטסאפ,
מעצימות את מקומו של היישום בחיינו .ממחקר זה עולה ,כי בשעה שעל פי רוב
השימוש בטלפון הנייד החכם וביישומיו נתפש כגורם אישי ,מבודד ומפריע,
במקרה הנדון התגלה השימוש ביישום כגורם מחזק אינטגרטיבי ברמת הפרט
והקהילה .מבחינה זו משמש היישום כבעל שקילות תפקודית ]Functional
 [Equivalenceלצרכים שמולאו בעבר על ידי טכנולוגיות מידע ותקשורת אחרות.
מילות מפתח :וואטסאפ ,טלפון נייד חכם )סמארטפון( ,מלחמה ,ישראלים.
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Abstract
The usage of video games in education and their effects on students'
motivation and achievements have been thoroughly studied in the last
decades. Our research sought to examine some of the known effects on lowachieving students and to particularize said effects between different levels of
cognition and different types of motivation.
While we did not find a significant effect on the student's achievements, we
did find that the usage of games does affect their motivation positively. Upon
further analysis we've also found that the effect differs between the two types
of motivation we tried to observe; the first, being a self-confidence oriented
motivation and the second, an achievement oriented motivation. The first
wasn't significantly affected, the later however, was.
We concluded that digital games are viable educational instruments and
while their direct effects on students' achievements are inconclusive, we do
believe their possible effects on students' willingness to learn and to succeed
could prove favorable in the long run and therefore, should be studied further.
Keywords: Educational Games, Video Games, Motivation, Achievements.

תקציר
שילוב משחקים בתהליך הלמידה נבחן במישורים רבים בעשורים האחרונים
 השילוב של משחק דיגיטאלי כעזר לימודי בכיתה משלב יסודות.(2001 ,)עשור
 גמישה, משוב מידי ושימוש במדיה מגוונת ליצירת למידה פעילה,של תחרותיות
 עשוי לשפר את, ככלי למידה קונסטרוקטיביסטי, המשחק.ושיתופיות
.(Kohn, 2000) המוטיבציה ללמידה ואת הישגיהם של הלומדים
'המחקר בוצע במסגרת לימודי טכנולוגיות צילום מורחב לבגרות בכיתה יא
 להישגים, המחקר בחן את הקשר בין משחק לימודי המשולב בהוראה.אתגר
 ההישגים נמדדו הן כציון כולל.ולמוטיבציה של תלמידים בעלי הישגים נמוכים
בבחינה והן על פי ציון בשאלות ברמות חשיבה שונות על פי הטקסונומיה של
 מוטיבציית התלמידים נבחנה בהקשרים של בטחון עצמי והרצון.(1956) Bloom
.להצליח בלימודים
(N = 10)  קבוצה אשר למדה באופן מסורתי,המחקר כלל שתי קבוצות תלמידים

 וקבוצה אשר שילבה לימוד מסורתי עם,()כפי שנעשה עד היום באותה כתה
 שתי הקבוצות נבחרו מתוך כיתת.(N = 10) המשחק הלימודי בסוף השיעור
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אתגר יא' הלומדת אופטיקה של הצילום לבחינת הבגרות .השוני בין שתי
קבוצות הלימוד נבדק באמצעות מבחן-קדם ומבחן חוזר ,אשר כללו שאלות ידע
ומוטיבציה .נמצא הבדל ברמת המוטיבציה ) (t(20) = –2.6, p < 0.05וברצון
להצליח ) ,(t(20) = –2.8, p < 0.05לפני ואחרי המשחק בקרב הקבוצה ששיחקה.
ממצא זה מאשש ממצאים קודמים המצביעים כי השתתפות התלמיד והעצמתו
מחזקת בו מוטיבציה פנימית ) .(Gentry & McGinnis, 2008לא נמצא הבדל
ברמת המוטיבציה בכל הקשור לבטחון העצמי .למרות העלייה במוטיבציה ,לא
הייתה עלייה בהישגי התלמידים ולכך יכולות להיות מספר סיבות כגון – יכולת
נמוכה וחוסר מיומנות בלמידה אצל התלמידים .למרות העלייה במוטיבציה
ללמוד וברצון להצליח ,לא נמצא הבדל בביטחון העצמי של התלמידים אשר
נחשפו למשחק ,סיבה אפשרית היא אווירת המתח וההשלכות של טעויות
במשחק שקושרו בעבר לפגיעה בביטחון אצל תלמידים מתקשים )& Roderick
.(Angel, 2001
לסיכום ,המחקר מצא כי קיים קשר בין השימוש במשחק לימודי במהלך
ההוראה בכתה ובין הביטחון העצמי והרצון להצליח .לא נמצא קשר בין
השימוש במשחק לימודי בכתה ובין הישגי התלמידים .על מנת לבסס תוצאות
אלה חשוב לערוך מחקר דומה המקיף יותר תלמידים וקבוצות לימוד מחתכים
נוספים של אוכלוסיות.
מילות מפתח :משחקים לימודיים ,משחקי וידאו ,מוטיבציה ,הישגים.
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Abstract
The Visual Impairment (VI) limits the individual's ability to see details, and
might reduce their mobility and contact with the environment. Thus, people
with VI may have lack of interpersonal relationships compared to people
without VI.
A semi structured interviews were conducted among 20 legally blind men
and women, age 47 – 84. The findings of the qualitative analyses revealed
that the use of computers (by the VI) was easy, user-friendly and often it was
the only solution for the VI who suffers from mobility impairment to
maintain communication and correspondence with society.
In addition, the use of computers as a communication tool improves the
quality of life of the participants with VI, it decreases the feeling of
loneliness; enhances self-image; preserves existing social networks and
creates new ones. The use of computers restores the VI's ability to read and
write, and it serves as a form of compensation for their mobility loss. The use
of computers strengthens the VI's sense of equality and respect from the
community.
Keywords: Visual Impairment, quality of life, social networks, computer,
Assistive technology.

תקציר
לקות בראייה מאפיינת אנשים מבוגרים ושיעור העיוורים באוכלוסיה הכללית
Alma et al., ;Ben-Zur & Debi, 2005 ;2009 ,עולה עם הגיל )קורסיה וגלייטמן
, האישי: השלכות המגבלה יכולות להשפיע במעגלי חיים שונים.(2013
 איבוד הראיה.(Hosain, Atkinson & Underwood, 2002) המשפחתי והחברתי
 למוגבלות בניידות ובקשר עין עם הסביבה ולפיכך, בין היתר,גורם לאדם
.מאפייני הקשרים הבין אישיים שונים בהשואה לאנשים רואים
השערת המחקר היתה שהשימוש במחשב ובאינטרנט עשוי להוות עבור אנשים
, ידידותי ולעיתים בלעדי לקריאה,מבוגרים עם מוגבלות בראייה פתרון נח
 חברים וקהילה – ללא הצורך בהתמודדות,לכתיבה ולתקשורת עם בני משפחה
.עם קשיי הניידות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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מטרת המחקר היתה ללמוד על חווית השימוש במחשב ככלי לתקשורת עבור
מבוגרים עם מוגבלות בראייה )מעמ"ר( וההשפעה על איכות החיים והתקשורת
עם משפחה וחברים.
במחקר השתתפו  20נשים וגברים מרחבי הארץ" ,עיוורים על פי חוק" )legally
 ,(blindשאיבדו ראייתם באמצע החיים ,בטווח גילים  47עד  ,84המשתמשים
במחשב באופן עצמאי .כל משתתפי המחקר נולדו אנשים רואים וחיו חיים
רגילים ועצמאיים ,רובם התניידו ברכב שנהגו בעצמם ועבדו לפרנסתם כשכירים
או כעצמאיים .המהפך בחיים והטלטלה בעקבות איבוד הראייה באמצע החיים,
גרמו להשלכות רגשיות ,תפקודיות ,כלכליות ולהשלכות על המשפחה והסביבה
הקרובה .משתתפי המחקר מספרים על כך בגילוי לב .רוב המשתתפים התרגשו
מהתעניינות בסיפורם האישי .רובם הביעו רצון להתראיין ולהשתתף בשמם
האמיתי ואף ראו בכך שליחות מסוימת ,במטרה להגביר את המודעות בציבור
לאופן השימוש של אנשים עם עיוורון במחשב ,להאיר את הקשיים ולקדם
פתרונות.

המחקר נערך לפי עקרונות הפרדיגמה האיכותנית-פנומנולוגית ,המאפשרת
התבוננות הוליסטית באדם המבוגר שאיבד את ראייתו באמצע החיים ,בעזרת
תיאור החוויה האישית שלו ומשמעותה .המבט ההוליסטי מאפשר לארוג את
הסיפור מרגע הגילוי או בשורת העיוורון ולהבין את משמעות השימוש במחשב
ככלי תקשורת ולראות את הפרט בתוך עולמו )שקדי.(2003 ,
ממצאים :איסוף הממצאים נעשה בעזרת ראיון חצי מובנה .בראיונות מתארים
המשתתפים את תהליך העיוורון ,השלכות רגשיות ותפקודיות בעקבות העיוורון
ואת חווית השימוש במחשב ככלי תקשורת בסיוע עזרים מותאמים :הגדלות
מסך או קוראי מסך .רובם ככולם משתמשים בדוא"ל ) (n = 19וכן באפליקציות
הנפוצות "כמו כולם" ,YouTube :חיפושי מידע ,סקייפ ופורומים חברתיים.
משתתפים עם ראיה ירודה מעדיפים אתרים ופריטי דוא"ל שאינם
טקסטואליים .רבים מהם ציינו כי המחשב מהווה עבורם פיצוי למגבלת
הניידות.
מסקנות המחקר :איבוד הראיה באמצע החיים פוגע באיכות החיים ,מגביר את
תחושת הבדידות ומשנה את הרשת החברתית .יחד עם זאת ,השימוש במחשב
ככלי תקשורת ,משפר את איכות החיים ,מפחית את תחושת הבדידות ,מעצים
את ערך העצמי ומאפשר שימור רשת חברתית ואף יצירת קשרים חדשים.
מילות מפתח :מבוגרים; איבוד הראייה; עיוורון; השלכות העיוורון; איכות
חיים; המחשב ככלי תקשורת; טכנולוגיה מסייעת.
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Abstract
In order to reduce social gaps in Israeli society, it was decided in the Ministry
of Education to increase the percentage of matriculation mathematics and
science in level of 5 units, among students from the periphery (social and
geographic). This article deals with the virtual mentoring program
(Nahshon), in which 800 graduate students- mentors 4,000 high school
students each year, by synchronic online learning, cooperative learning in
groups, open educational resources and social networks. According to
evaluation reports will be described in this article- the program proves
satisfaction and contribution to improve study achievements.
Keywords: Reduce social gaps, Mathematics instruction, Online learning,
Virtual mentoring, Immediate feedback.

תקציר
כדי לצמצם פערים חברתיים בחברה הישראלית ,הוחלט באגף לחינוך על-יסודי
במשרד החינוך להגדיל את אחוז הניגשים לבחינות בגרות במתמטיקה ובמדעים
ברמה של  5יחידות בקרב תלמידי הפריפריה )החברתית והגאוגרפית( .מדובר
בתלמידים בעלי פוטנציאל שאינם מצליחים בלימודים מוגברים בגלל סיבות
שונות .מחקרים מראים שההצלחה תלויה ביצירת תנאים למידה משמעותית
)הרפז – (2013 ,הבנה של הידע )הממד השכלי( ומעורבות )הממד הרגשי,
 .(engagementכמו כן רצוי לבצע למידה חברתית ושיתופית תוך ניצול
הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה ) .Pellegrino & Hilton ,2012אבינון (2013 ,וכן
נמצאה תרומת הלמידה השיתופית להישגים במתמטיקה בתיכון ),2012
 .(Jebsonמלבד זאת ,מחקר שסקר  52,000מחקרים ו 240-מיליון תלמידים
) ,(Hattie, 2009הוכיח כי המשוב הוא המשפיע ביותר על הישגי הלומדים ,וכן
נהוג לעסוק במושג " "careהמייצג את ההיבט הרגשי ,האכפתיות ותשומת הלב
של החונך לביטחון של הלומד ) .(Noddings ,2012דו"ח זה עוסק בתכנית
החונכות הווירטואלית )תכנית נחשון ,מבית מטח( ,במסגרתה  800סטודנטים
מצטיינים – חונכים כ 4,000-תלמידי תיכון בכל שנה ,באמצעות תקשורת
סינכרונית בקבוצות לימוד ,שימוש ברשתות חברתיות ומשאבי למידה פתוחים
כגון מצגות ,סימולציות ובגרויות .בבואנו לחקור את תרומתה הפדגוגית של
"החונכות הווירטואלית" פיתחנו עם אנשי מדידה והערכה שאלון מובנה
שהועבר למשתתפים בצורה מקוונת ,והכיל היגדים בשיטת ליקרט בסולם מ1-
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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עד  .5אוכלוסיית המחקר הייתה תלמידות ותלמידי כיתות י'-י"ב מכלל
המגזרים ,שלמדו בתכנית נחשון בשנים תש"ע-תשע"ד ) 85%הגיבו( .הממצאים
מעידים על שיפור בהבנה של התלמידים במקצוע )לפי ניתוח  pre postבין
שאלוני תחילת שנה לסיומה( וכן  88%מהמשיבים סבורים שהשתתפותם
בתכנית תרמה לשיפור ההישגים שלהם ,לשיפור הביטחון שלהם ולהישארותם
במסלול המוגבר )הממצאים יציבים לאורך השנים( 87% .מהמשיבים מעידים
על שביעות רצון גבוהה מהמקצועיות של החונך וכן  92%היו ממליצים על
התכנית לחבריהם .ניתן להצביע על מספר מאפיינים שתורמים להצלחה )בסדר
יורד( -ראשית "האפשרות לקבל הסבר מהחונך" מסייעת ליצירת הבנה ולתיווך
הידע ללומד )" ,(87%האפשרות להבין את הטעויות שלי" מסייעת ליצירת הבנה,
מעורבות וקבלת משוב מיידי )" ,(86%היחס האכפתי של החונך" ו"הלמידה
בקבוצה קטנה" תורמים לתחושת הביטחון של הלומד ) (83%וכן "הלמידה
המקוונת" ) (73%מאפשרת את הלמידה במקום ,בזמן ובקצב המתאימים
ללומד.
לסיכום ,בנוסף למסגרת הלמידה המסורתית והאחידה בכיתה ,התכנית מציעה
למערכת החינוך מודל פורץ דרך שהוא יותר אישי ,דיפרנציאלי ורלוונטי לקשיים
של הלומד ,בתחום שחשוב לעתידו .מודלים מקוונים אמנם רווחים באקדמיה,
אולם אינם שכיחים עדיין במערכת החינוך ,ויש לציין את האגף העל-יסודי
במשרד החינוך על השקעתו בתחום זה למען צמצום פערים בחברה .מתוך כך
ייתכן שניתן ליישם מודל זה במגוון רחב יותר של צרכים ,גילאים ,מקצועות,
מוסדות ובפיתוח מיומנויות קוגניטיביות ,רגשיות וחברתיות הנדרשות במאה
ה.21-
מילות מפתח :הוראת מתמטיקה ,חונכות וירטואלית ,למידה מרחוק ,משוב
מיידי ,צמצום פערים חברתיים.
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Abstract
The objective of this study is to examine how the teachers perceive the use of
ICT in the kindergarten, what their role in using the computer is, how ICT
changes their teaching methods, and their perceptions regarding the children's
use of the computer in the kindergarten. In this qualitative research study, we
conducted semi-structured interviews with 36 kindergarten teachers from a
variety of backgrounds, which included Hebrew and Arabic speakers, regular
and special-education kindergarten teachers from the city and the Kibbutz.
The main findings indicate that the majority of the teachers do not perceive
ICT as important in the kindergarten environment, even though they
acknowledge its technological value. They use the computer mainly as a
source of information and as an advanced tool for instructional illustration. In
regard to the children's use of computers, they mainly discourage the children
from spending too much time at the computer, however, they perceive the
computer as a relaxing medium, or alternatively, as an escape place for
children with special needs. The main consequences are that the kindergarten
teachers still do not perceive ICT as a tool to change their methods of
teaching, and do not appreciate the possibilities that ICT provides for them.
Key words: Kindergarten teachers' perception, ICT adoption in the
kindergarten, methods of teaching

תקציר
המהפכה הטכנולוגית הביאה לשינויים בתחומים רבים וביניהם במערכת
 בין השינויים. במטרה לענות על הצרכים המשתנים של הילדים,החינוך
 שנועד להתאים אותו לצרכים,המשמעותיים הייתה הכנסת המחשב לגן הילדים
 ההוראה.(Brito, 2010; Nir-Gal & Klein, 2004) המשתנים של הילדים והחברה
 אמורה21בסביבה מתוקשבת הנדרשת לצורך הקניית מיומנויות המאה ה
 לתפיסת הגננות ביחס להטמעת המחשב בגני הילדים.להתחיל כבר בגני הילדים
 מטרתו של מחקר זה היא לבדוק כיצד רואות.חשיבות רבה להצלחת ההטמעה
, את תפקידן בעבודה עם המחשב,הגננות את מקומו של המחשב בגן הילדים
בדרכי ההוראה שלהן עם המחשב ובתפיסתן את פעילות הילדים עם המחשב
: גננות בראיון מובנה למחצה ממגוון סוגי גנים36  במחקר איכותני רואיינו.בגן
 ניתוח. בעיר ובקיבוץ, גנים רגילים וגני חינוך מיוחד,דוברי עברית ודוברי ערבית
 הגננות אינן תופסות כי. א:תוכן הראיונות מעלה שלושה נושאים מרכזיים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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למחשב תפקיד מרכזי בגן וכי יש לגן תפקידים חשובים יותר ,והן מציבות
לשימוש במחשב מטרות מקובלות בגנים שלא ייחודיות למחשב ואינן קשורות
בו בהכרח .ב .עיקר פעילותן עם המחשב קשורה בארגון הסביבה החינוכית ,כך
שיתאפשר לילדים לעבוד בו באופן חפשי וללא תיווכן או השגחתן .כמו כן,
משתמשות הגננות במחשב כמקור לחיפוש מידע וחקר .פעילות זו מתווכת על ידי
הגננות .שימוש נוסף במחשב הוא להמחשה באמצעות העלאת תמונות ,שירים
וכן הכנת מצגות .ג .ההתייחסות לפעילות הילדים במחשב מעלה שני היבטים:
ההיבט הראשון רואה את תרומתו של המחשב לאינטראקציות החברתיות בין
הילדים; ההיבט השני מתייחס לתרומתו לילדים מתקשים .ממצאים אלה
עשויים להעיד כי תפקיד הגננת בעידן הדיגיטלי מצריך ידע טכנולוגי -פדגוגי
תכני המהווה גורם מכריע בתהליכי השינוי בהוראה ).(Collinson, et al., 2009
מהגננות נדרש ידע מקצועי מתפתח המשלב יכולת לקדם תהליכי הוראה–
למידה–הערכה איכותיים יחד עם יכולת לתכנן בעצמם פעילויות לימודיות
מבוססות טכנולוגיה ) .(Koehler & Mishra, 2008במשרד החינוך מוצעים לגננת
אתרים מגוונים לתמיכה ,כמו :אתר גנ-נט ובוסת-נט ואתר דע-גן .מטרת
האתרים לזמן סביבה חדשנית לפיתוח מקצועי של הגננת ,כך שהלמידה נעשית
בכל זמן ובכל מקום )משרד החינוך.(2013 ,
מסקנת המחקר היא כי לתפיסות הגננות במחקר זה ,שאינן רואות את המחשב
כבעל תפקיד מהותי בגן יש השלכות גם על קביעת המטרות ודרכי ההוראה .הן
אינן מציבות מטרות פדגוגיות ייחודיות לשימוש במחשב ,והן משתמשות בו
בעיקר בהיבטים הטכנולוגיים שלו )מצגות ,תמונות ,משחקים( להשגת מטרות
מקובלות בגן .על כן מומלץ להכשיר את הגננות לאימוץ התקשוב בדרכים
המתאימות לעולם הגן ,תוך שימת דגש על שינוי התפיסות המסורתיות .במחקר
הנוכחי לא נבדקה תפיסת הזהות המקצועית של הגננת לאור השינויים ,לכן
מומלץ לערוך מחקר המשך.
מילות מפתח :תפקיד הגננת ,הטמעת תקשוב בגני ילדים ,דרכי הוראה
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Abstract
This research deals with the phenomenon of academic dishonesty (AD) with
and without the aid of digital tools. AD was examined based on Pavela's
(1997) framework of dishonest behaviors, i.e. cheating, plagiarism,
fabrication and facilitation. The study also compares the motivation for
conducting AD, between the model of Murdock and Anderman (2006) and
the Theory of Self-Concept Maintenance (SCM; Mazar, Amir, & Ariely,
2008). The protocols of the Disciplinary Committee at the Open University
of Israel were analyzed for students' AD behaviors with or without
technology, their motivation for conducting AD behaviors, and the
punishment imposed by the Committee. Preliminary results show that
cheating is the most common type of AD. As expected, many cases of cheating
and almost all cases of plagiarism were technology-assisted. Surprisingly, the
protocols do not contain cases of fabrication. Regarding the motivation for AD,
our results support the prediction of the SCM theory: most students' reasons for
conducting AD behaviors reflected an effort to maintain their self-perception as
honest people. The findings contribute to our understanding of the phenomenon
of AD with and without technology, of the motivations for conducting AD and
of the effect of punishment in AD prevention.
Keywords: Technology-assisted / digital Academic Dishonesty; academic
integrity in academia; cheating, plagiarism, fabrication, facilitation
dishonesty of others; motivation for academic dishonesty behaviors,
punishment of academic dishonesty.

תקציר
( תופסתacademic dishonesty )  תופעת ההונאה בלמידה,בשנים האחרונות
 כאשר חלק לא מבוטל ממנה מתבצע בסיוע,תאוצה בקרב סטודנטים באקדמיה
Stonger, Miller &) כלים טכנולוגיים כגון טלפונים חכמים ורשתות חברתיות
 עם, מחקר זה מתמקד בתופעת ההונאה בלמידה באקדמיה.(Marcum, 2013
 מטרת המחקר היא לנתח את מקרי ההונאה בלמידה.וללא כלים דיגיטליים
 את הסיבות אשר הובילו את הסטודנטים לביצוע,הנפוצים בקרב סטודנטים
 תופעת.ההונאה וכן את חומרת העונשים שקיבלו בעקבות גילוי ההונאה
Pavela ההונאה בלמידה מנותחת במחקר בעזרת המודל של סוגי הונאה בלמידה
 שימוש מכוון:(cheating ) ( רמאות1) : המורכב מארבעת סוגי ההונאה,(1997)
 שימוש בתכנים של אחרים:(plagiarism) ( פלגיאריזם2) ,בחומר לימוד אסור
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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ללא ציון המקור (3) ,פִ ברוּק )  :(fabricationהמצאה מכוונת של מידע ו  (4)-סיוע
לאחרים )  :(facilitationמתן עזרה לאחר לבצע הונאה בלמידה מסוג כלשהו.
מודל זה נבחן לאחרונה בקרב תלמידים תוך התייחסות לגורם הטכנולוגיה
) .(Blau & Eshet-Alkalai, 2014התוצאות הצביעו על אפקט האינטראקציה בין
סוגי ההונאה לבין גורם הטכנולוגיה :פלגיאריזם וסיוע לאחרים היו נפוצים
יותר ונתפסו כלגיטימיים יותר בסביבה טכנולוגית ,בעוד שרמאות ופיברוק היו
נפוצים בסביבה ללא כלים דיגיטליים .בניסיון להסביר את המוטיבציות לביצוע
הונאה בלמידה ,המחקר הנוכחי נעזר במודל של Murdock and Anderman
) ,(2006הבוחן ) (1את מטרות הלומד (2) ,את הערכתו לגבי היכולת להשיג
מטרות אלה ללא הונאה ,ו) (3את התועלת לעומת הסיכונים הכרוכים בהונאה.
טיפולוגיה זו של מוטיבציות להונאה בלמידה נבחנת במחקר מול מודל האתיקה
ההתנהגותית ) ,(Self-Concept Maintenance; Mazar, Amir, & Ariely; 2008לפיו
הגורם המרכזי בביצוע מעשי הונאה איננו הרווח או ההפסד אלא רצונו של
האדם לשמור על דימוי עצמי כאדם הגון על אף ביצוע ההונאה .שאלות המחקר
הן .1 :מהי השכיחות של סוגי ההונאה בלמידה ,עם וללא טכנולוגיה ,הנתפסות
ומגיעות לטיפול וועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה?;  .2מהי השכיחות
של סוגי המניעים להונאה בלמידה על פי הסטודנטים?;  .3האם סוגי ההונאה
בלמידה ,עם וללא טכנולוגיה ,נבדלים במניעים ,על  -פי הסטודנטים ,לביצוע
העבירה?;  .4האם סוגי הונאה בלמידה ,עם וללא טכנולוגיה ,נבדלים בחומרת
העונשים שמקבלים המבצעים אותם? הליך המחקר ,אשר מצוי בשלביו
הראשוניים ,כולל ניתוח תוכן של כל פסקי הדין של וועדת המשמעת של
האוניברסיטה הפתוחה במהלך שנתיים ) .(2013-2012מניתוח פסקי דין אלה
נאספו הנתונים הבאים :מידע אודות העבירה; מידע אודות הסיבות לביצוע
העבירה על -פי הסטודנט /הסטודנטית; פירוט והנמקה של החלטת הוועדה וציון
העונש שהוטל בעקבות העבירה .תוצאות ראשוניות של המחקר מצביעות על כך
שרמאות היא סוג ההונאה הנפוץ ביותר המגיע לטיפול ועדת המשמעת .כצפוי,
רבים ממקרי הרמאות וכמעט כל מקרי הפלגיאריזם מבוצעים בסיוע טכנולוגיה.
באופן מפתיע ,פסה"ד של ועדת המשמעת אינם מתארים אף מקרה של פיברוק.
זאת בניגוד לממצאי מחקר קודם ) (Blau & Eshet-Alkalai, 2014שהצביעו על
רמות גבוהות של פיברוק נתונים בקרב תלמידי בית ספר .הבדלים אלה ניתן
להסביר בשוני באוכלוסיית המחקר – סטודנטים לעומת תלמידים – ו/או
בניתוח המקרים שנתפסו בלבד לעומת דיווח עצמי על שלל מקרי ההונאה.
באשר למוטיבציה להונאה ,הממצאים הראשוניים תומכים בהסבר המודל של
האתיקה ההתנהגותית ) .(Mazar et al., 2008מתוכם עולה כי המניעים להונאה
על פי הסטודנטים ,הם כאלה המאפשרים להם לשמר את דימויים העצמי
כאנשים הוגנים .ממצאי המחקר תורמים לשיפור הבנתנו את תופעת ההונאה
המשלבת טכנולוגיה ואת המניעים לביצועה .הממצאים יאפשרו פיתוח ויישום של
תכניות למניעת הונאה ואכיפה של אתיקה אקדמית נאותה בקרב סטודנטים.
מילות מפתח :הונאה בלמידה בסיוע טכנולוגיה/הונאה דיגיטלית בלמידה;
יושרה אקדמית בהשכלה הגבוהה; רמאות ,פלגיאריזם ,פיברוק ,סיוע לאחרים
בהונאה; מוטיבציה לביצוע הונאה בלמידה; עונש בעקבות הונאה בלמידה.
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Abstract
This study aims to contribute to the body of knowledge explaining the nature
of interdisciplinary thinking and interdisciplinary learning, and their relation
to knowledge integration processes. In order to address the need for such
thinking and learning in academic courses, a model was designed which takes
advantage of the added-value of technology to support knowledge-building in
communities of learning. The model will be implemented in different
academic contexts so as in high schools. Design features and outcomes from
a first iteration are presented.
Keywords: interdisciplinary understanding, learning community, cognitive
apprenticeship.

תקציר
היכולת לשלב ידע בין תחומים ולהבין את היחסים בין שדות ידע שונים היא
צורך קריטי אל מול אתגרי המאה ה  .21-ברם ,נראה כי מוסדות ההשכלה
הגבוהה ,שהינם בעלי תפקיד מפתח בהכנת אנשים צעירים לעתיד ,מתאפיינים
במבנה ארגוני המכוון להוראה המפרידה בין התחומים ,במקום לספק
לסטודנטים כלים לאינטגרציה של ידע .בהקשר זה רלוונטית גם הקריאה
לחשיבה מחודשת אודות תפקידם המסורתי של מוסדות אקדמיים אל מול
ערוצי השכלה חלופיים .קריאה זו מאתגרת גישות מסורתיות המאפיינות את
החינוך הגבוה כמו מודל ההוראה המסורתי של הרצאות פרונטליות ,או מבנה
היררכי מסורתי מבוסס רמת -התמחות לפיו הידע מיוצר ברובו ברמות הגבוהות
ומועבר לרמות הנמוכות.
מטרת מחקר זה לתת מענה לצורך בקידום הבנה בינתח ומית ,מתוך הנחה לפיה
הבנה זו משלבת הבנה מעמיקה של רעיונות תחומיים המשולבת בד בבד עם
היכולת לזהות קשרים בין רעיונות תחומיים שונים ).(Boix-Mansila, 2010
בנוסף ,אנו מניחים כי יכולות אלו נרכשות באמצעות דיאלוג משמעותי וחשיפה
למגוון רעיונות ודרכי חשיבה.
לאור זאת ,מחקר זה מציע מודל גנרי התורם הן לפרקטיקה והן לגוף הידע
אודות הבנה בינתחומית ואינטגרציית ידע .המודל מניח כי קהילת למידה שבה
רמות מומחיות מגוונות תספק סביבה עשירה להצמחת קשרים בין תחומים,
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת -אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר -ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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ולפיתוח הבנה בינתחומית .הגדרנו מספר עקרונות -על לעיצוב למידה בינתחומית
ורכיבי עיצוב מבוססי טכנולוגיה (1) :שבירת גבולות בין תחומים וקידום הבנה
בינתחומית באמצעות תמה על -תחומית ,משקפיים בינתחומיים ,משאבי ידע
תחומיים ,תוצרים אינטגרטיביים ,תסריט להעמקה בתחום ,ומנחה בינתחומי;
) (2שבירת גבולות בין לומדים וטיפוח קהילת למידה )Bielaczyc, K., Kapur,
 (M.,& Collins, A., 2013באמצעות פעילויות בניית ידע שיתופית ,שימוש
בתוצרי תלמידים כמשאב למידה ,הערכת עמיתים ,פעילויות חברתיות ,ובניית
נורמות הקהילה; ) (3שבירת גבולות בין רמות היררכיות ארגוניות והבניית
חניכות קוגניטיבית ) (Collins, 2005בין קורס לתארים מתקדמים לקורס לתואר
ראשון באמצעות תוצרים מדגימים ,פעילויות אימון ,פעילויות משוב מובנה בין
הקהילות ,וחניכות אישית.
על בסיס המודל הגנרי פותחו סביבות למידה לקידום הבנה בינתחומית
בהקשרים שונים" (1) :למידה והוראה בחברה מקוונת" – קורס היברידי
לתארים מתקדמים; )" (2למידה בחברה מקוונת"  -קורס מקוון לתואר ראשון;
)" (3מה הקשר?" – קורס לחטיבת -ביניים; )" (4עתידנות" – קורס לחטיבת -
ביניים; )" (5עושים מהפיכה!" – קורס לחטיבת -ביניים.
ממצאים ראשוניים מהפעלת המודל בקורס לתואר ראשון מדגימים שיפור
מובהק ] [t(31) = 2.96, p < .01בהבנה הבינתחומית כפי שנמדדה במשימת
אינטגרציה באמצע הקורס ) (M = 67.2, SD = 29.4בהשוואה למשימה זהה
בסיום הקורס ).(M = 82.5, SD = 22.0
מילות מפתח :הבנה בינתחומית ,קהילות למידה ,חונכות קוגניטיבית.
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Abstract
This study examines the contribution of intrinsic motivation and satisfaction
in the online collaborative project on attitudes towards technology in aspects
of technological anxiety, self-confidence and technology orientation among
M.Ed. students. The advanced online collaborative project at the Education
College is innovative and academically challenging in online learning. Three
types of questionnaires were used: intrinsic motivation, satisfaction, and
attitudes towards technology. SEM analysis showed that intrinsic motivation
is the intermediary between satisfaction and attitudes towards technology.
The main conclusion is that M.Ed. Students feel that the online collaborative
program should be interesting, motivating and with high quality standards.
Therefore, it is recommended that projects such as this will be offered to
students, while continuing evaluation and research.
Keywords: motivation, satisfaction, attitudes towards technology, online
collaborative learning, students.

תקציר
הפרויקט השיתופי הנוכחי נערך במסגרת הלימודים המתקדמים של מכללות
.לחינוך בארץ והוא מהווה פריצת דרך ואתגר אקדמי בתחום הלמידה מרחוק
הפרויקט נבנה על ידי החוקרות המרצות בשתי מכללות לחינוך במסגרת
 הסטודנטים למדו בקבוצה שיתופית מקוונת המורכבת.קורסים מקוונים
Shonfeld, Hoter, Ganayem,) TEC מסטודנטים ממכללות שונות בהתאם למודל
 מטרת הפרויקט הייתה להעצים את היכולת ללמידה שיתופית על מנת.(2013
 הסטודנטים למדו בקבוצות מעורבות נושאים.להוביל קהילה יוצרת ידע
 תהליכי החקר התבססו על.מתחום הלמידה מרחוק באמצעות למידה מרחוק
- תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, ראיונות וכתיבה שיתופית, דיונים,קריאה
. אילומינייט וויקי, פורום, כמו בלוג,Moodle שיתופיים המצויים בסביבת
המחקר הנוכחי בוחן את תרומת שביעות הרצון והמוטיבציה הפנימית בפרויקט
 בטחון,שיתופי מקוון על עמדות כלפי טכנולוגיה בהיבטים של חרדה טכנולוגית
 סטודנטים הלומדים58  במחקר השתתפו.עצמי טכנולוגי ונטייה טכנולוגית
 נעשה שימוש בשלושה. בשתי מכללות לחינוךM.Ed. ללימודי תואר שני
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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שאלונים :מוטיבציה פנימית ,שביעות רצון ועמדות כלפי טכנולוגיה ,ונערך
ניתוח נתיבים מסוג .SEM
תוצאות הניתוח מראות כי שביעות הרצון של הסטודנטים מהפרויקט השיתופי
המקוון משפיעה במידה רבה על המוטיבציה הפנימית ללמידה בפרויקט.
סטודנטים הלומדים במכללה ב' נוטים להביע תחושות חרדה כלפי טכנולוגיה
מתונות יותר ונוטים להשתמש בטכנולוגיה יותר מאשר סטודנטים במכללה א'.
מניתוח הנתיבים עולה כי המשתנה 'מוטיבציה פנימית' משמש גורם מתווך
חיובי ,מובהק ובעוצמה חזקה בין המשתנה 'שביעות רצון' לבין שלושת מרכיבי
העמדות כלפי טכנולוגיה .כלומר המוטיבציה הפנימית של הסטודנט מושפעת
משביעות הרצון שלו מאיכות הפרויקט והיא אשר משפיעה על עמדותיו כלפי
הטכנולוגיה ,כאשר התרומה המשמעותית היא לנטייה לשימוש בטכנולוגיות
מתקדמות ,אחריה לביטחון עצמי בשימוש בטכנולוגיות והאחרונה לצמצום
חרדות מפני טכנולוגיה .ייתכן שייחודיות של הפרויקט המוצג היא שיטת
ההוראה המתבססת על למידה שיתופית מקוונת המשלבת למידת עמיתים.
האינטראקציה בין הלומדים ותחושה של נוכחות חברתית תורמות לשביעות
הרצון מהקורס ) .(Resta & Shonfeld, 2013; Zimmerman, 2012סביר להניח
ששיתופיות איכותית בקבוצה ,אינטראקציות חברתיות ,השתתפות פעילה
ומעורבות מובילות לשביעות רצון )(Abedin, 2012; Palloff & Pratt, 2005
מקורס אקדמי ,שבדרך כלל הלמידה בו מתנהלת באינטראקציות בין המורה
לסטודנט .ייתכן ששביעות הרצון מהפרויקט השיתופי המקוון מעוררת בלומדים
עניין ,תחושת מסוגלות ותחושת אוטונומיה במידה רבה יותר מאשר בקורס
מסורתי ,שבו המרצה הוא הפרטנר היחיד ללמידה ,שאינו מאפשר לסטודנט
הנעה פנימית משלו .מכאן שתכנית שיתופית מקוונת בעלת משמעות לסטודנט
עשויה לקדם את עמדות חיוביות כלפי טכנולוגיה .מסקנת המחקר המרכזית
היא שלסטודנטים ,אנשי חינוך ,הלומדים תואר שני בחינוך חשוב שתכנית
שיתופית מקוונת תהיה מעניינת ,תגרום להם מוטיבציה מתוך בחירה ובעלת
סטנדרטים איכותיים ומשביעי רצון .לכן מומלץ להמשיך להציע לסטודנטים
פרויקטים מסוג זה ,תוך ביצוע מחקר מלווה.
מילות מפתח :מוטיבציה פנימית ,שביעות רצון ,עמדות כלפי טכנולוגיה ,למידה
שיתופית מקוונת ,סטודנטים.
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Abstract
A complete curriculum was developed for secondary school aimed to
increase young people's basic understanding of nanotechnologies (NT) and to
engage in the dialogue about NT ethical, legal and social aspects (ELSA).
This curriculum is based on blended learning, in which a website combines
online interactive teaching modules, class presentations for teachers, and
training materials for teachers. This blended learning requires much less face
to face teacher training, and allows the teacher much more flexibility.
Teachers can choose anything from one day special events to a 60 hours
weekly course over the year. The teaching modules are heavily based on
materials developed by ORT-Israel and partners for European projects, so
that teachers can profit from the rich materials created during the project.
Keywords: blended learning, cutting edge content, E-learning.

תקציר
בתשע"ד הושלם ,במרכז למחקר ופיתוח של אורט ,הפיתוח של התכנית ללימודי
ננוטכנולוגיה על בסיס פרויקטי הננוטכנולוגיה שבוצעו בשיתוף האיחוד
האירופי .תכנית ננו טכנולוגיה מיועדת להשתלב בתכנית הלימודים בנוסף
ללימודי המדע והטכנולוגיה בחט"ב ובתיכונים ולהלמד בכיתות ז'-י' בהיקף של
 60-30שעות .אף שתכני הלימודים אינם כלולים בתכנית הלימודים במדע
וטכנולוגיה ,התכנית "ננוטכנולוגיה בחט"ב" משתלבת עם תכנית הלימודים
במדע וטכנולוגיה הן ברמה הרעיונית והן באופי התכנים.
ננוטכנולוגיה הינו תחום שהחל להתפתח בשנים האחרונות ,ומהותו שימוש
בתכונות הייחודיות של רכיבים שגודלם מזערי )מננומטרים מעטים ועד עשיריות
מיקרון( כדי לייצר חומרים בעלי תכונות חדשות .כעת ,כאשר הננוטכנולוגיה
נמצאת בהתפתחות מתמדת וכבר ישנם לא מעט יישומים שהגיעו לשוק ,יש
מקום להעברת מידע בנושא הננוטכנולוגיה גם בבתי הספר.
הננוטכנולוגיה תהיה ללא ספק אחד התחומים הרלוונטיים והמשמעותיים לחיי
הפרט והחברה במאה ה ,21-עם יישומים במגוון רחב של שטחים כגון :רפואה,
מזון ,אנרגיה ,תקשורת .נוכל למצוא ביטוי לתחום הננוטכנולוגיה החל מתרופות
מתוחכמות ורכיבים אלקטרוניים זעירים המאפשרים ייצור של גאדג'טים בעלי
גוון עתידני ,וכלה בכדורי טניס קפיציים יותר וגרביים מונעי ריח .ליישומים
ולהשפעות )הצפויות והלא צפויות( של ננוטכנולוגיה תהיה השפעה רבה על חיינו
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
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כצרכנים ואזרחים .כמו כן ,לננוטכנולוגיה יש היבטים אתיים-מוסריים שיש
לתת עליהם את הדעת ,כמו למשל הגנה על פרטיות.
הכללת נושאי ננו-טכנולוגיה בתכנית הלימודים יכולה לתרום רבות הן להגברת
ההבנה של התחום ,והן לעידוד תלמידים להתעניין יותר במדעים ובטכנולוגיה.

(NANOYOU (Communicating Nanotechnology to European Youth) (2013),
)Final Report Summary

בשנה"ל תשע"ד הוטמעה התכנית בשישה בתי ספר אשר היוו פיילוט לשילוב
התחום בכיתות ,ובשנה"ל תשע"ה התכנית התרחבה לעשרה בתי ספר .התכנית
חושפת בפני התלמידים נושא חדשני הנמצא בהתהוות תוך הכרות עם ידע מדעי,
ויישומים שונים לצד השלכות חברתיות וסביבתיות.
לתכנית שני חלקים :פרויקט ננוטכנולוגיה לחט"ב מתמקד בהקניית מושגי
היסוד בננוטכנולוגיה ,תוך מתן דוגמאות רבות ,בעוד שהלימודים בפרוייקט
ננופיניון מתרכזים ביישומים הרלוונטים לחיי התלמידים ,ומתוך כך התלמידים
נחשפים לידע הנדרש להבנת היישום והקשרו המדעי והחברתי.
דגמי ההוראה בכל אחד מנושאי הלימוד בתכנית משקפים למידה משולבת
) (blended learningומתבססים על:
.1
.2
.3
.4

יצירת עניין – העלאת שאלות ואיתור תפיסות/עמדות/ידע מוקדם של
התלמידים.
התנסות פעילה – לימוד אישי בסביבה מתוקשבת ושילוב פעילות במעבדה.
סיכום כיתתי באמצעות מצגת הוראה.
הערכה – מבחן מתוקשב או עבודת סיכום.

תהליך ההוראה – למידה משלב מגוון דרכים להעברת החומר הנלמד :למידה
עצמית בסביבה מתוקשבת ,דיונים ,הדגמות והתנסויות ,פעילות במעבדה
וסיורים למעבדות ננוטכנולוגיה במוסדות מחקר ,דילמות אינטראקטיביות
ומשחקי תפקידים בכיתה .חלקם של חומרי הלמידה המתוקשבים נמצא על
פלטפורמת  wordpressוחלקם ב storyline -המשולב בפלטפורמת .moodle
מילות מפתח :למידה משולבת ,שילוב תכנים חדשניים ,למידה מתוקשבת.
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Abstract
The current study examined the effectiveness of using the Duolingo Spanish
language online learning environment and its effect on learner motivation.
The sample included 22 subjects (70% female) in their 20’s, who were
interested in learning Spanish for various purposes. Of these, 12 participated
in a two week experiment of using Duolingo for learning Spanish. The
research methodology involved a pre-test administered to the entire sample
and a post-test for those who engaged in using Duolingo. Data about learning
progress were gathered from the online environment. The results indicated
that learning had occurred, but learning effectiveness was less than expected.
No correlation was found between the amount of time invested in learning
and the success rate achieved. Learners indicated positive attitudes towards
the levels of interest and usefulness of the environment, and evidence was
found indicating learning motivation was positively affected.
Keywords: distance learning, language learning, user experience, Duolingo.

תקציר
 הביאו,תהליכי הגלובליזציה המשפיעים על הווי העסקים והתרבות בישראל
 לימוד שפה.בשנים האחרונות לעלייה ברצון ללמוד שפות בקרב מגזרים שונים
,באמצעות האינטרנט היא מתודה הפונה למכנה משותף רחב של לומדים
ומאפשרת לפתור בעיות נפוצות בלימוד המסורתי הנוגעות לקצב התקדמות
. מאפייני אישיות של הלומדים וכן מטרות שונות בלימוד השפה,אישי לכל לומד
 אפקטיבי במידה זהה,מחקרים מראים כי לימוד שפה באמצעות כלים מקוונים
 סטודנטים שלמדו.(Blake, 2008) ואף יותר מלימוד מסורתי בכיתת לימוד
ספרדית באמצעות כלים אינטרנטיים בלבד הגיעו לתוצאות דומות של ידיעת
השפה ובתקופת זמן קצרה יותר מסטודנטים שלמדו את אותו התוכן בכיתת
.(Vesselinov & Grego, 2008) לימוד באוניברסיטה
. הנגישה במגוון אמצעים ניידים, היא פלטפורמה מקוונת ללימוד שפהDuolingo
המערכת מוצעת לשימוש בחינם ומציעה כיום קורסים ללימוד שפה המיועדים
. כמו גם מגוון רחב של קורסים לדוברי שפות אירופאיות אחרות,לדוברי אנגלית
 כל שיעור. סוגי תרגילים4-הלימוד מתבצע באמצעות שיעורים המורכבים מ
 בסיום כל. בהתאם לרמת הקושי, דקות5-15  תרגילים ונמשך בין15-מורכב מ
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שיעור צובר הלומד מספר מילים חדשות לסך המילים הכללי .בנוסף ,בזמן
השימוש במערכת הלומד מקיים פעילות לימודית ונצברות לזכותו נקודות ניסיון
) (XP – experience pointsהמהוות מדד לרמת פעילותו במערכת.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה בחינת אפקטיביות השימוש בסביבת הלמידה
 Duolingoללימודי השפה הספרדית ,והשפעתה על מוטיבציית הלומדים ,אשר
אנגלית אינה שפת אמם .המחקר התבצע באמצעות שאלוני פתיחה וסיום וכן
מידע שנאסף בניסוי שנמשך שבועיים וכלל למידה של קבוצה חלקית )(N = 12
בסביבה המקוונת .המדגם כלל  22אנשים בשנות העשרים לחייהם) ,כ70%-
מהם נשים( ,רמת האנגלית של כ 80%-מהם הייתה  Aומעלה ,ומטרות למידת
הספרדית היו מגוונות .ממצאי שאלון הפתיחה העידו שלמרבית המשתתפים
ניסיון בלמידה מקוונת ועמדות חיוביות כלפי למידה עצמית.
הישגי המשתתפים בניסוי הלמידה נבדקו על פי כמות המילים ונקודות הניסיון
שצברו וכן לפי רמת השפה אליה הגיעו .כמות המילים שנלמדו הייתה
משמעותית ,אך עבור  67%מהמשתתפים הייתה נמוכה מן הצפוי .לא נמצא קשר
בין זמן הלמידה שהושקע לרמת ההצלחה של הנבדקים .תחושת ההישג נבדקה
באמצעות תגובה להיגדים אודות רמת התועלת של הסביבה ,רמת העניין ורמת
הקושי של הלמידה .הממצאים הצביעו על כך שהתקיימה למידה בפועל אצל כל
הנבדקים ,אך קשה לאמוד את מידת האפקטיביות .תחושת ההישג שהציגו
הנבדקים מציגה באור חיובי את הסביבה כמעניינת ומועילה ללימוד השפה.
המוטיבציה ללמידה הושפעה לחיוב משימוש בסביבה ,והנבדקים העידו על
סבירות גבוהה שיעשו בה שימוש בעתיד וימליצו עליה לקרוביהם.
נראה כי קיימים גורמים נוספים הקובעים את ההישג הלימודי ,כמו שימוש
בשפה מתווכת שאינה שפת האם ,יכולת קליטת שפות ,נטיות אישיות כלפי
לימוד מקוון וכן אופי הסביבה הלימודית.
מילות מפתח :לימודי שפה ,למידה מקוונת ,חווית משתמש ,למידה מרחוק,
.Duolingo
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Abstract
In an effort to deal with issues concerning the conflict between Jews and
Arabs in Israel and their influence on Jewish students` opinions about the
Arab population, it was decided to develop the learning environment
'Learning with Arab Labor'. The environment consists of 1. A web-site with
episodes from the TV series 'Arab Labor' 2. Technology-based enveloping
activities to support a teachers training course. The purpose of the research is
to understand the development of the empathy processes between Jews and
Arabs among Jewish teachers and students, and to examine which design
principles can foster empathy processes in the learning environment. The
poster will present: The learning environment 'Learning with "Arab Labor"':
a web-site with episodes from the TV series and technology-based
enveloping activities; three stages of a teacher-training within a pilot study;
preliminary findings from the pilot study; quotes from teachers` reflection
that appear at the on-line forum.
Keywords: Empathy, Jews and Arabs, Learning Communities.

תקציר
במציאות החיים בחברה הישראלית הסכסוך בין יהודים וערבים הוא מרכזי
 הטבוע בנרטיב של, סכסוך זה הוא קונפליקט קולקטיבי בין קבוצות.וטוטאלי
 והוא,(Kupermintz, & Salomon, 2005) כל קבוצה ובאמונות שלה לגבי עצמה
משפיע על עמדות של תלמידים יהודים כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל
 במציאות כזאת יש צורך במתן כלים למורים.(Bar-Tal & Taichman, 2005)
 בין היתר באמצעות הכשרות והשתלמויות מורים,שיסייעו להם לעסוק בנושא
.(2014 ,)קשתי
, העומדת במרכז הצעת המחקר,'סביבת הלמידה 'לומדים עם עבודה ערבית
 הסביבה.פותחה במטרה לטפח תהליכי אמפתיה בין יהודים לערבים בישראל
,"כוללת אתר שפותח במטח ובו קטעי וידאו מתוך הסדרה "עבודה ערבית
. המפותחת במסגרת מחקר זה,טכנולוגיה למורים-ומעטפת פעילויות מוגברת
מעטפת הפעילויות מלווה את השימוש באתר במסגרת השתלמות למורים
 מעצבים סביבות לתלמידים, שיתנסו בתכנית כלומדים בשלב ראשון,לאזרחות
. ומלמדים בכיתות את התכניות שעיצבו בשלב שלישי,בשלב שני
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
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הסדרה "עבודה ערבית" נבחרה משום שיוצרה ,סייד קשוע ,מצליח "לרפד" את
המסך ולחבב את הערבים המוצגים בה על הצופים )מנדלסון-מעוז ושטייר-לבני,
 .(2011עיצוב האתר מתבסס על שימוש בקטעי וידאו מתוך הסדרה ,כמשאב,
שכן נמצא כי שימוש מושכל במדיה עשוי להעלות את רמת האמפתיה כלפי
האחר ) .(Batson & Ahmad, 2009עיצוב מעטפת הפעילויות מבוסס על עקרונות
לטיפוח קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה ).(Bielaczyc & Collins, 1999
מטרות המחקר :המחקר מבקש ללמוד לעומק על התפתחות תהליכי אמפתיה
בין-קבוצתית בקרב מורים ותלמידים יהודים ,ולבחון באמצעות אילו עקרונות
עיצוב ניתן להשפיע על תהליכי האמפתיה בסביבת הלמידה 'לומדים עם עבודה
ערבית'.
בפוסטר זה יוצגו סביבת הלמידה 'לומדים עם עבודה ערבית' ,הכוללת את
האתר ובו קטעי הווידאו מהסדרה ומעטפת הפעילויות מוגברת הטכנולוגיה;
כמו גם שלושת שלבי ההשתלמות שהתקיימה במסגרת של מחקר מקדים .בנוסף
יוצגו ממצאים ראשונים מתוך המחקר המקדים כמו :רפלקציות כתובות של
המורים המופיעות בפורום בעקבות ההתנסות האישית; תגובות של מורים
עמיתים לרפלקציות ולתוצרים; הסביבות המקומיות שהמורים עיצבו עבור
תלמידיהם; ורפלקציות כתובות של המורים המופיעות בפורום על המתרחש
בכיתות בעקבות ההפעלה בכיתות; מתוכם יוצגו ציטוטים מתוך הרפלקציות של
המורים המופיעות בפורום.
השאלות שיעלו לדיון יעסקו בדרכים האפשריות לניתוח הנתונים העשירים;
והצעות לעיצוב הפדגוגי של מעטפת הפעילויות.
מילות מפתח :אמפתיה ,יהודים וערבים ,קהילות למידה.
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Abstract
Use emoticons (smileys) to express emotions in virtual conversation became
an integral part in our communication over the years, and it is available in a
variety of social networks and applications. The study focuses on the text
messages in WhatsApp application and examine whether the presence of
emoticon positively influences the feeling of the recipient, and general
patterns of use emoticons in the application. The study included a
quantitative analysis of an online questionnaire which had two parts. The first
part was a simulation, in which peoples were shown text messages in
different variations. They were asked to rate their feelings according to the
content of the messages. The Second part includes items that were looking
general patterns of using emoticons.
The main conclusion of the study shows that the presence of emoticon in a
text message indeed positively affects the sense of the recipient, regardless of
the content of the message or the emoticon type.
Keywords: Emoticons, whatsApp, Computer Mediated Communication.

תקציר
ִרגְ שׁוֹן או פרצוּפוֹן על פי האקדמיה ללשון העברית )אמוטיקון( הוא ייצוג גרפי
 על,1982  האמוטיקונים הופיעו לראשונה בשנת.להבעת רגשות בעת שיחה בכתב
 הפכו חלק בלתי נפרד מתקשורת מתווכת,מנת להביע רגש בשיחה וירטואלית
Jibril & )  אפליקציות ויישומים,מחשב וקיימים במגוון רשתות חברתיות
 לאורך השנים הם שולבו כרמזים חזותיים כדי להגדיל את.(Abdullah, 2013
משמעות המסרונים ולהחליף היעדר מחוות ומאפייני פנים בצורות תקשורת
 בנוסף אף הוכח כי השימוש.(Rezabeck & Cochenour, 1998) אלקטרונית
ברמזים חזותיים בכלל לצד טקסט מייצר עמדה חיובית יותר מאשר כלפיי
 לאורך השנים התפתחה צורתם הוויזואלית של.(Mitchell, 1986) הטקסט לבדו
. ועושר גרפי היורד לפרטים,האמוטיקונים וכיום הם מגיעים במגוון ווריאציות
כתוצאה מכך השימוש בהם מאפשר לדמות הבעות פנים ומימיקות בצורה
.מדויקת ועל ידי כך לשאת בתוכם יותר רגש

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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אחת האפליקציות המאפשרת שימוש באמוטיקונים ,היא אפליקציית
 .WhatsAppאפליקציית העברת מסרונים מידיים ,חוצת פלטפורמות ,המונה
מעל חצי מיליארד משתמשים בעולם.
המחקר הנוכחי מתמקד בזירת המסרונים המידיים באפליקציה .מטרתו
העיקרית היא ללמוד באיזה אופן קשורה נוכחותו של אמוטיקון במסרון מיידי
לתחושתו של מקבל המסר ,והאם קיים הבדל בינה לבין זו המתקבלת ללא
נוכחותו של האמוטיקון .בנוסף ביקש המחקר לבדוק דפוסי שימוש כלליים
באמוטיקונים במסגרת האפליקציה.
המחקר כלל  277נבדקים ,ובוצע באמצעות ניתוח כמותי של שאלון מקוון שהופץ
ברשת הפייסבוק והכיל שני חלקים .חלק א' הכיל סימולציה ,במסגרתה קיבלו
הנחקרים  18הדמיות למסרוני  WhatsAppוהתבקשו לדרג את תחושתם בעקבות
קבלתן בסולם מ) 1שלילית מאוד( עד ) 5חיובית מאוד( .ההדמיות הכילו  9זוגות
של מסרונים דומים כאשר רק אחד מהם כלל אמוטיקון .בנוסף ,על מנת להגביר
את מהימנות כלי המדידה ולכסות כמה שיותר סוגי מסרונים ומצבים ,הוחלט
לחלק את הזוגות ל 3-קבוצות )כל קבוצה כללה  3זוגות מסרונים( :מסרונים
חיוביים ,שליליים וניטרליים .במסרונים שכללו אמוטיקון ,שולב בכל פעם אחד
מבין שלושה סוגי אמוטיקונים :מחזקים את המסר ,הפוכים למסר וניטרלים.
חלק ב' של השאלון הכיל פריטים שחקרו דפוסי שימוש כלליים באמוטיקונים
ובדקו בין השאר באילו אמוטיקונים נוטים המשתמשים להשתמש יותר ללא
טקסט וכנלווים לטקסט .באילו מצבים רגשיים ולאילו סוגי אנשים נוטים
המשתמשים לשלוח מסרונים הכוללים אמוטיקון ועוד.
מחלק א' של המחקר )סימולציה( עולה המסקנה כי מסרונים הכוללים
אמוטיקון גרמו לתחושה חיובית יותר מאשר מסרונים דומים להם ללא
אמוטיקון ,וזאת ללא קשר לסוג התוכן המילולי של המסרון או לסוג
האמוטיקון .מחלק ב' של המחקר )דפוסי שימוש כלליים( ,נראה כי השימוש
באמוטיקונים מתבצע על ידי המשתמשים במגוון מצבים רגשיים ומתפרס על
קשת רחבה של קבוצות נמענים.
מילות מפתח :אמוטיקונים ,whatsApp ,תקשורת מתווכת מחשב.
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Abstract
In recent years, one can identify a trend of new programs (in television & on
the web) that operate on the seam between learning and entertainment. These
programs try, by making better and more sophisticated use of media and
genres of film and television, to stimulate inquisitiveness and make learning
more enjoyable, fascinating, intriguing and interactive.
In the workshop, we will present video examples of successful educational
programs around the world. These samples will be analyzed from a
pedagogical perspective and in relation to their cinematic and television work
quality.
Keywords: Media Literacy, Flip class, Media Supported Education, Using
Video in Education.

תקציר
תכנים חינוכיים באמצעות תכניות טלוויזיה נמצאים בשימוש מזה עשרות שנים
בארץ ובעולם .כבר בשנות ה 60-של המאה הקודמת הוקמו ערוצי טלוויזיה
לימודיים הנתמכים על ידי הממשלה שתכניותיהם אף שולבו בתכניות
הלימודים ) PBS kidsהאמריקאי ,הטלוויזיה החינוכית הישראליתBBC kids ,
וכו'( .עם השנים הורחבו הערוצים החינוכיים גם למסגרות מסחריות
) (Discovery, National geographic, History channelוכוונו גם לצופים מבוגרים.
אבל בשנים האחרונות ,עם הקמת  YouTubeב 2005-ועלייה משמעותית בשימוש
בסלולר ,חלה בעולם האצה והתפתחות עצומה בצריכת תוכני וידאו באינטרנט
ובטלוויזיה בכלל ,ובתכנים של חינוך ולמידה בפרט.
בין שטף התכניות ניתן לזהות גל של תכנים חדשים )טלוויזיה ורשת( העושים
שימוש בז'אנרים טלוויזיוניים וקולנועיים עכשוויים במטרה להפוך את הלמידה
למשעשעת ,מרתקת ,מסקרנת ואינטראקטיבית .הז'אנר החדש אשר מוגדר
לעיתים כ ,Edutainment-מצליח לשלב בין אלמנטים של בידור )הומור ,דרמה
מתח( לצד שימוש בעקרונות פדגוגיים אפקטיביים ) (JACK KOUMI 2006כאשר
החזון הפדגוגי חותר לכך שהווידאו יהיה למרכיב שיגרתי של חינוך ולמידה וכך
ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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הסביבה הלימודית של התלמיד תשקף נכונה את העולם העשיר באמצעי מדיה
בה חיים וגדלים הלומדים כיום.
בסדנא יוצגו דוגמאות נבחרות מתכניות חינוכיות ולימודיות בולטות המשודרות
ברחבי העולם ,תוך כדי ניתוח השימוש שנעשה הן בכלים הפדגוגים ,והן בכלים
קולנועיים-טלוויזיוניים במטרה לעורר ולעודד למידה המשלבת הנאה ,שותפות
וסקרנות.
בין התוכניות שיוצגו במהלך הסדנה :גלילאו ) – (Galileoתכנית בינ"ל המתארת
תופעות ומושגים תוך שימוש במבנים דרמטיים חוזרים ושימוש באלמנט
"הגדלה" בתיאור והדגמת תופעות .משחקי מוח ) – (Brain Gamesהעוסקת
בפיזיולוגיה ובפסיכולוגיה של המוח האנושי ועושה שימוש במשחקונים
אינטראקטיביים בהם הצופים לוקחים חלק פעיל .מפצחי המיתוסים
) – (Mythbustersניסוי וטעייה מדעיים תוך שימוש בהומור ,ועקרון ההקצנה
וההגדלה – Crash Course .סדרת שיעורי רשת המבוססים על העיקרון
הסוקראטי בלמידה כאשר המורה הוא גם התלמיד – Khan Academy .שיעורי
לוח וגיר דיגיטליים .הייחוד של השיעורים היא ביצירת מערכת בקרה
ו"בהתמקדות בצמצום לנטו" של תוכני השיעור – Ted-Ed lessons .שימוש
נרחב באנימציה בטקסט לימודי ועל ידי כך בשימוש מסוקרן ומדומייןASAP .
 – Scienceסדרת סרטוני רשת בתחומי מדע )פיזיקה ,כימיה וביולוגיה( העושים
שימוש באנימציה )טכניקת  ,(cutoutהמדמה שיעור על לוחSmarter Every Day.
– שימוש בהומור להצגת תופעות מדעיות ,ושימוש בשפה דוקומנטרית הכוללת
ניסויים ושימוש נרחב במצלמות דיגיטליות להילוך איטי או מהירIdea .
 – channelערוץ רשת הבא להגדיר מושגים ולעורר שאלות בתחומים של תרבות
פופולארית ,אמנות וטכנולוגיה .משמש כטריגר לנושאים אלה ועושה שימוש
בעריכה קצבית במיוחד עם שימוש באייקונים גרפיים – WWI BBC .סדרת
סרטונים ושיעורים על מלחמת העולם הראשונה שהופקו ע"י ה .BBC-שימוש
בכלים מוזיקליים בלמידת היסטוריה .ועוד דוגמאות רבות נוספות.
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הפוך.Edutainment ,

באמצעות

וידאו,

אוריינות

מדיה,

שיעור

64E Virtues and Pitfalls of Laypeople’s Evidence-Based Reasoning with Science Reports in Popular News Media (Poster)

References
Brossard, D. (2013). New media landscapes and the science information consumer. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 110(Supplement 3), 14096-14101.
Chinn, C. A., & Brewer, W. F. (1993). The role of anomalous data in knowledge acquisition:
A theoretical framework and implications for science instruction. Review of Educational Research,
63(1), 1-49.
Chinn, C. A., Hung, L. C.-C., Zimmerman, R. M., & Duncan, R. G. (2014). How Good Is This Evidence?
Students’ Epistemic Competence in Evidence Evaluation. In the proceedings of the 11th
International Conference of the Learning Sciences (ICLS).
Higgins, O., Sixsmith, J., Barry, M., & Domegan, C. (2011). A literature review on health information
seeking behavior on the web: A health consumer and health professional perspective. Stockholm:
ECDC.
Wiley, J., Goldman, S. R., Graesser, A. C., Sanchez, C. A., Ash, I. K., & Hemmerich, J. A. (2009).
Source Evaluation, Comprehension, and Learning in Internet Science Inquiry Tasks. American
Educational Research Journal, 46(4), 1060-1106.
Sandoval, W. A., & Millwood, K. A. (2005). The quality of students' use of evidence in written scientific
explanations. Cognition and Instruction, 23(1), 23-55.

Shira Soffer-Vital, Sarit Barzilai, Iris Tabak

63E

Virtues and Pitfalls of Laypeople’s Evidence-Based Reasoning
with Science Reports in Popular News Media
(Poster)
Shira Soffer-Vital

Sarit Barzilai

Iris Tabak

Ben Gurion University of the
Negev

University of Haifa

Ben Gurion University of the
Negev

sofervit@post.bgu.ac.il

sarit.barzilai@edtech.haifa.ac.il

itabak@bgu.ac.il

Abstract
Increasingly, the Internet serves as a predominant source for scientific
information and as a resource for health decision making (Brossard, 2013;
Higgins, et al., 2011). This research examines the ways in which laypeople
utilize (conflicting) scientific evidence in online information sources for
health decisions. We aim to shed light on their evidence-based reasoning, i.e.
the processes of attending to the methodology and findings of research, and
of interpreting evidence. 28 Social Science and Humanities undergraduates
were given four documents, adapted from authentic online information
sources, which reported discrepant results from scientific studies regarding
the impact of milk consumption on heart health. Participants were told that a
fictitious friend is contemplating whether to consume dairy products.
Participants were asked to think aloud while reading these documents and
then to write a letter to their friend, based on the documents. In these letters,
participants analyzed the effect of milk consumption on heart health and
recommended whether or not to consume dairy products. Analyses of
participants’ letters revealed that more than a third of the participants
refrained from citing research findings or conclusions. Within-subjects
comparisons indicated that participants provided significantly more evidence
with greater detail in support of their position than for the counter position,
z = –2.55, p = .011. This suggests that participants’ position influenced their
use of evidence. Only about a third of the participants reflected critically on
the quality and reliability of the evidence. Although most of the participants
used evidence to justify their recommendations, they also drew heavily on
their prior knowledge and on non-evidentiary claims from the documents.
This study contributes to identifying the challenges laypeople face in dealing
with discrepant reports of scientific studies. We found that one of the pitfalls
manifested in laypeople’s evidence-based reasoning is that laypeople delve
more deeply in evidence that reaffirms their position than in evidence
supporting the counter position. Although many participants were attentive to
conflicts between evidence, they may have found it difficult to weigh the
evidence and reconcile discrepancies. Their prior knowledge and nonevidentiary explanations may compensate for these difficulties and
overshadow the analysis of evidence. Consequently, though reports of
scientific research become more accessible, their potential to advance
laypeople's decision making appears at present to be rather constrained.
Conceptualizing and understanding the ways in which laypeople analyze
online research reports will enable us to inform science education concerning
reasoning skills that might be necessary for everyday science.
Keywords: Evidence-based reasoning, online learning, argumentation,
science education.
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Abstract
Risk taking is an integral part of the language learning process (Horwitz,
2001), as previous literature demonstrates that language risk taking (LRT) is
positively associated with many factors necessary for successful language
acquisition (Cervantes, 2013). In the current study, participants (N = 526)
performed a foreign vocabulary memorization task, followed by a
questionnaire designed to measure several important aspects of their
experience: anxiety, self-confidence, and task motivation (Shatz, 2014; Zafar
& Meenakshi, 2011). Participants also responded to questions gauging their
risk taking, both in a generalized (Munichor, Erev, & Lotem, 2006), and in a
language related context (Ely, 1986).
Multiple regression analysis of the data found that participants’ age, gender,
and native language were all significant predictors of their LRT (p < .0005,
R2 = .034). Participants were then divided into three groups based on a
tertiary split of their LRT rating. A multivariate analysis of covariance using
age, gender, native language, and instruction group (since the data set was
used for an additional study, participants received different sets of goaloriented instructions) as covariates, found that there was a significant
difference between the LRT groups across performance, anxiety, selfconfidence, and task motivation (p < .0005). The difference was significant
for all variables except task motivation. Bonferroni-adjusted pairwise
comparisons further explored the relationship between these variables,
indicating the LRT has an exponential relationship with performance and
self-confidence, and an inverse exponential relationship with anxiety, all of
which are advantageous to language learning.
These results provide several practical insights into risk taking in the
language learning process. First, they identify individuals who are
predisposed to risk aversion, and who therefore require additional
encouragement to be more risk taking. Second, they suggest that teaching a
language in the learner’s target language facilitates risk taking over learning
it in their native language. Finally, these findings demonstrate the positive
relationship that risk taking has with other pertinent factors in the language
learning process
The importance of enabling and encouraging risk taking in the language
learning process highlights one of the primary benefits of using video games
in order to aid language acquisition. This stems from the fact that video
games create a relatively safe environment, which encourages learners to take
risks in their target language, thus enabling them to learn the language more
effectively (Cheng, Su, Huang, & Chen, 2014; Peterson, 2009; Rama, Black,
van Es, & Warschauer, 2012). Overall, these conclusions frame video games
as a viable and effective educational tool.
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be tedious and the students not familiar with the theory behind its solution.
However, the lectures highlight the meaning of the input parameters and the
interpretation of the solution thereby allowing students to use the software
very much like it is done in a commercial environment.
I found that students in my courses obtained a deep intuitive understanding of
the real environment. While the first two lectures require some investment in
the software, after the third or so lecture students were very comfortable with
its use. Students' feedback at the end of the course, and in particular after they
joined the labor force, was very positive and appreciative.
Keywords: eBook, Maple, interactive learning, fixed income.
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Abstract
This poster presentation describes an interactive e-book powered by the
Maple software and its use in the undergraduate course: "Fixed Income
Fundamentals". The course is offered to third and/or forth year BBA
students. The BBA program does not require students to take calculus at a
university level. The Maple software, symbolic software, compensates for the
lack of university level calculus. Furthermore, having an excellent 3D and
animation capability allows visualizing different process, thereby gaining an
intuitive understanding of different scenarios. These features, together with
the numerical NUG package facilitate the programming of a simulated
dynamic bond market environment. This environment allows the practice of
different techniques of bond portfolio composition as well as risk
management strategies. Being an upper level language and having a
collection of procedures written for this course requires very little investment
in syntax learning.
This eBook is written for an undergraduate first course in fixed income
securities - bonds, interest rates and related financial contracts. The book
assumes a certain mathematical maturity but not much above "finite
mathematics. The use of calculus and optimization is concealed within the
software capabilities so readers lacking this knowledge can read the complete
book without difficulties. Nevertheless, given interactive and dynamic
friendly environments, readers can learn through hands-on experience and
appreciate the concepts and their goals.
Professors can use the eBook as lecture notes and provide the students with
dynamic, real time visualizations, demonstrating the material, Lopez (2012),
Monagan (2013). The examples and MAPLE commands are embedded in the
text. Hence, Professors, during the lecture can, with a keystroke, recalculate
the examples for different parameters, and animations can be run resampling
the variables demonstrating a true random dynamic environment.
I conduct the lectures in a PC lab and split the time within lectures on
theoretical material and hands-on experience. The course takes a hands-on
approach and most lectures are divided between a theoretical lecture and a
lab. Each lecture has a lab associated with it, where the theoretical material of
the lecture is implemented in a practical environment. This is executed by
utilizing the library of functions tailored for this course and case studies that
are prepared and correspond to the theoretical material studies in the lecture.
For example consider a lab dedicated to the immunization technique which
requires at each step, as market conditions change: solving an optimization
problem for the estimation and smoothing of the term structure, calculating
the duration of each bond of any order, composing the bond portfolio based
on a solution, may be second best, of another optimization. The solution my
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Findings revealed that among students with SI: 29.5% reported being
cybervictimized compared to 15.9% of the students without disabilities;
16.9% reported being a perpetrator vs. 13.9% of students without disabilities;
36.5% were witness to CB vs. 33.1 % of students without disabilities, and
50.8% were familiar with others who were hurt due to CB acts vs. 39.2%.
Furthermore, 41.2% of students with SI who reported being cybervictims
reported deterioration in their scholastic achievements compared to 15.1% of
typical achieving students, and 43.84% of students with SI compared to
14.9% typical achieving students reported having fewer friends. The findings
indicate a need for promoting awareness of students and educational staff to
cyber aggression. It is recommended to implement a unique prevention and
intervention programs for the phenomenon of cyberbullying.
Keywords: Cyber victimization, Visual deficits, Hearing deficits, social
support, academic achievements.
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Abstract
This study examined the internet involvement and cyber victimization of
adolescents with visual and hearing disabilities (sensory impairment-SI)
attending middle schools. The study investigated their patterns of internet
behavior, and their involvement in cyberbullying in relation to
cybervictimization, self-reported scholastic achievements and social support.
The sample consisted of 60 students with SI and 519 typical achieving
students. All students completed self-report cyberbullying and social support
questionnaires. Findings indicated that although no significant differences
emerge in the amount of surfing hours and students' expertise in the use of
the internet, students with SI are more likely to be cybervictims; more likely
to know others who were hurt due to cyberbullying and students with SI who
are cybervictims are more likely to report lower scholastic achievements and
lower social support, compared to their peers without disabilities.
Cyberbullying (CB) may be viewed as a new form of bullying and refers to
negative activity aimed at deliberate and repeated harm through the use of a
variety of electronic media. Findings indicated that around 25% of school
students are directly involved in CB (Vandebosch & Van Cleemput, 2009,
Tokunaga, 2010).
Various studies have examined online victimization among adolescent
students with impairments, suggesting they are victimized more than their
typical peers (Sullivan, 2006). CB has been found to be associated with
multiple psychosocial harm and delinquency (Son, Parish, & Peterson, 2012).
The aim of this study was to examine the patterns of internet behavior and
CB experience among students with SI attending middle schools.
The study investigated the relationships between being cyber victims, the
students’ academic achievements as well as students' socio-support
satisfaction. In addition, the relations between the research variables, the
usage patterns and students' personal background were examined.
Participants were asked to fill a self-report Cyberbullying questionnaire
(Smith, et al, 2008), social support scale (Zimet, et al., 1988) and background
characteristics. The sample included 579 students (M = 14.4, SD = 1.18), 60
with SI and 519 typical achieving students.
Examining the different of internet surfing patterns the by groups revealed no
significant differences. Significant difference was found for the variety of
usages, as students with SI reported a lower diversity use of media
communication (M = 11.4, SD = 7.3) than the typical achieving students
(M = 13.4, SD = 6.6). Students were asked to report their experience of being
a victim, a perpetrator, a witness, or knowing someone who was hurt on the
internet.
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The poster will present the INTUITEL approach, the user interfaces and
preliminary findings from implementation tests (Verdú, 2014).
Keywords: Tutoring System, Adaptive Learning, LMS, Learning Pathways.
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Abstract
INTUITEL, an Intelligent Tutorial Interface for Technology Enhanced
Learning, is an EU FP7 project. INTUITEL aims to provide e-learning
environments with a novel approach empowering them to support learners
with adaptive guidance and feedback messages. The objective of this project
is to enhance e-learning content and Learning Management Systems (LMS)
with features that so far have been provided only by human tutors (Henning
et al., 2014). An INTUITEL enhanced LMS will provide an integrated
learning environment that can adapt itself to the needs of the learner. The
solution provided by INTUITEL will monitor learners' activities and their
progress, so as to support their learning with formative feedback based on
their profile and the relevant pedagogical pathways (Swertz et al., 2014).
Additionally, feedback could be provided by insights arising from monitoring
learning styles and attitude, the cultural and emotional context in which
learning takes place and the relevant environmental influences such as
ambient noise, available communication bandwidth and interface features
such as device resolution.
The INTUITEL project has brought together 12 partners from the ICT
industry, the commercial e-learning sector and universities as expert elearning practitioners. The Holon Institution of Technology is one of the
didactical partners responsible for the project evaluation program and
implementation efforts.
The poster will present the core principles of the INTUITEL solution:
A. Intelligent Tutoring based on learner's behavior and teacher's
experience.
B. Freedom of Choice. The learning experience is a non-intrusive one
enhancing learner's metacognitive skills instead of making him part of a
programmed learning process.
C. Integration with various Standard LMSs. INTUITEL is a tutoring
system that can be integrated with LMS, due to its lightweight web
service integration mechanism. During the project five LMSs are
enhanced by the INTUITEL interface, two open source LMSs (Moodle,
ILIAS) and three commercial ones (Clix, Crayons, Exact) (Pérez et al.
2013).
D. Existing Learning Resources Adaptation. Learning resources
anywhere on the net may either be linked together without altering them,
or be imported a designated mechanism enabling their use as is by
INTUITEL (Henning et al. 2004).
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However, on the individual level there are several pitfalls and challenges that
warrant further examination.
Keywords: SNS, Sharing knowledge, learning materials, students’ practices.
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Abstract
This study focuses on students’ sharing of learning materials via SNS: the
scope of the phenomenon, what, when, why and how material is shared.
Based on a representative sample of 205 Israeli teenagers, sharing learning
materials is common practice. Students recognize the advantages of shared
materials (higher grades, peers' support) but also struggle with dilemmas with
regards to it (feelings of exploitation or inadequacy or conflicts regarding
cheating).
SNS have drastically increased students’ abilities to share learning materials
(lecture notes, summaries, etc.) with their peers. However this phenomenon
has not received much attention in educational research (Lampe, Wohn,
Vitak, Ellison & Wash, 2011). What is the scope of the phenomenon, and
what, when, why and how is material shared? Why should the best students
spend efforts helping others who might threaten their relative place in the
hierarchy? There seems to be an apparent, internal contradiction in motives
within the act of sharing (Olson, 1965).
SNS have drastically increased students' abilities to share learning materials
(lecture notes, summaries, etc.) with their peers. However this phenomenon
has not received much attention in educational research (Lampe, Wohn,
Vitak, Ellison & Wash, 2011). What is the scope of the phenomenon, and
what, when, why and how is material shared? Why should the best students
spend efforts helping others who might threaten their relative place in the
hierarchy? There seems to be an apparent, internal contradiction in motives
within the act of sharing (Olson, 1965).
These questions were address in a nationwide online survey conducted
among a representative sample of Israeli high-school students (15-18 yrs. old,
N = 205). The goal of this survey is to map the prevalence and usages of the
sharing phenomenon.
All participants reported that they have either active Facebook or WhatsApp
accounts. Most students (86%) reported having shared learning materials
during the last school year. 80% view the use of SNS for academic purposes
favorably, and 86% of the students felt that it helped improve their grades.
The majority (85%) of students reported they are members in at least one
SNS learning group. Finally, students with higher grades tend to share
learning materials more. No gender differences were found regarding any of
the sharing measures.
High school students' sharing of learning materials through self-organized
social network groups is a wide-spread phenomenon involving the majority
of students. On the group level, this results is an impressive operating
mechanism that students perceive as helpful to their academic achievement.
Proceedings of the 10th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel

52E 5-7 Year Old Children's Conceptions of Behaving Artifacts

Mioduser, D., Levy, S.T., & Talis, V. (2009). Episodes to Scripts to Rules: Concrete-abstractions in
kindergarten children's explanations of a robot's behavior. International Journal of Technology
and Design Education, 19, 15-36.
Paivio, A., Yuille, J. C., & Madigan, S. A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values for
925 nouns. Journal of Experimental Psychology, 76, 1-25.
Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers and powerful Ideas. NY: Harvester Press.
Perner J., & Wimmer, H. (1985). John thinks that Mary thinks that: attribution of second order beliefs by
5-year-old to 10-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, 437-471.
Peyser , M., Shimborsky , G., Wolf , N., & Hazany , I. (1996). Kaufman assessment battery for children:
Israeli version. Jerusalem: Ministry of education, culture and sports – psychological and
counseling services, the Henrietta Szold institute for research in behavioral sciences.
Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a 'theory of mind'? Behavioral and
Brain Sciences, 4, 515-526.
Resnick, M. (1998). Technologies for Lifelong Kindergarten. Educational Technology Research &
Development, 46(4), 43-55.
Sammeroff, A, & Haith, M. (1996). The five to seven year shift. Chicago, IL: The University of Chicago
Press.
Siegler, R. S. & Chen, Z. (1998). Developmental differences in rule learning: A microgenetic analysis.
Cognitive Psychology, 36, 273-310.Talis, V., Levy, S.T. & Mioduser, D. (1998). RoboGAN:
Interface for programming a robot with rules for young children. Tel-Aviv University.
Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of
wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition, 13, 103-128.

Karen Spektor-Precel, David Mioduser

51E

of the world of behaving artifacts and the language used while interacting with behaving
artifacts.
Practically, the theoretical knowledge found in the study has clear implications for education,
supporting the development of learning environments in the area of intelligent machines and
control already in preschool. These environments should enable young children to enact and
construct artificial behavior by themselves which will enable them to reflect on their
understanding of the world of behaving artifacts and the artificial mind and as a consequence on
the world of the human mind.
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behavior of a robot (i.e., "which balls/balloons will the robot pull?") and with decision making
in humans that is based on beliefs (i.e., "Where would Ronen look for the dog?"). These
findings supports the dichotomy between abstract-concrete concepts (e.g. Altarriba, Bauer, &
Benvenuto, 1999; Paivio, Yuille, & Madigan, 1968). Thus, it might be that ToM and ToAM are
two separable constructs that develop independently.
Research question 3: Which conceptions that evolve among 5- and 7-year-old children while
interacting with behaving artifacts are indicative of the acquisition of ToAM?
We found conceptions that evolve among 5- and 7-year-old children while interacting with
behaving artifacts which are indicative of the acquisition of ToAM. For example, we found that
the engagement in building the robot's behavior in both 5-year-old and 7-year-old constructors
enhanced a full technological model of the mind (i.e., ""The tower is connected to the computer.
The computer passes it [the information] to the robot") and metacognitive abilities already at
age 5 (i.e., "In the second level every time I pressed on a row the robot moved. In the third level
it didn't move. It was more difficult for me to do [the third level] because I didn’t know what to
do. I showed you what I planned to do and it helped me because I already knew what to do..
Eventually I succeeded because I thought"). This supports Papert’s (1980) ideas that
metacognitive skills are constructed by children through active building of their own intellect.
We also found that engaging in building the robot's behavior influenced the children’s ability to
explain several of the robot’s behaviors, their understanding of script-based and rule-based
behavior (i.e., "The robot will behave the same.. because it received an input from the tower..
what I told it.. to go backwards in strong light"). These findings too, support Papert’s
constructionism theory (1980).
We found evidence of a correlation between the level of difficulty of a task and the language
used by the children: as the task became harder, the language became a “bridging” one,
combining both technological and psychological concepts. Observers tended to use such
combining language more than constructors. These findings support previous findings (Levy &
Mioduser's, 2008; Mioduser & Kuperman, 2012; Mioduser & Levy, 2010).
Among the constructors, both 5- and 7- year-old children evidenced immunity to functional
fixedness, (which refers to a situation when subjects are hindered in reaching a solution to a
problem by their knowledge of an object's conventional function, Duncker, 1945) in relation to
their conceptions of the artificial mind. Among the observers - only the younger observer
showed such immunity. It might be that older children who were found to be less flexible in
their thinking and learning compared to younger children in previous studies (i.e., German &
Defeyter, 2000) flexible in their thinking, similar to the younger children, when engaged in an
activity that involves programming.
Research question 1: Is ToAM a theoretical construct distinct from ToM?
Results of both qualitative and qualitative analyses indicated the existence of a theoretical
scheme –ToAM- in 5- and 7-year-old children, which comprises:
(1) First- and second order understanding (in artifacts)
(2) A model of the artificial mind - within a continuum ranging from: (a) ToM-like model completely based on children’s model of the human mind; (b) ToM-based ToAM technological model referring to the artificial mind but using elements borrowed from their
model of the human mind; (c) Partial ToAM model – technological model aware of the
artificial mind but not of its content or processes; (d) fully technological ToAM model.
(3) ToAM models (b to d) of either of two types: (1) "obeying" model referring to a mind that
obeys to external and pre-determined programs; (2) "adaptive" model referring to a mind
that makes decisions based on environmental conditions.
Theoretically, the study supplies important insights on the identification of intriguing aspects of
children’s thinking about behaving and adaptive artifacts, the nature of suitable tools, tasks and
“objects to think with” allowing children to enact, construct and reflect on their understandings
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Pre- and post-tests:
Assessment of the development of ToM. Two sets of tasks were administered to assess ToM:
Tasks assessing classic aspects of ToM (first and second order beliefs tasks), and newly
developed tasks assessing aspects related to behavior control and adaptivity (not used in
previous ToM studies).
Assessment of the development of ToAM: In correspondence, two sets of tasks were developed
to assess ToAM, by adapting the classic and new ToM tasks to processes involving artifacts’
behavior control and adaptivity.
Process tasks. Nine tasks in 4 complexity levels were developed. For example, in the low
complexity task (using scripts) the robot is placed in a neighborhood with one school, a playground and a basketball yard; children had to program the robot to go to the basketball yard. In
a complex task (using rules) children had to program the robot to move freely on a white surface
while being “polite” – avoiding black areas.
Design and Procedure
Children were selected and divided randomly into one of two groups: observation or
construction of the robot's behavior. Children were administered the data collection tools, and
the data was collected in nine to ten 20-minute sessions. All sessions were recorded and
videotaped and analyzed using both quantitative and qualitative procedures.
Data Analysis
Three types of analysis were conducted: (1) analysis of the raw data of the ToM and ToAM preand post- tests, (2) analysis of the mean of the correct responses and of the frequency of
children's explanations in all tasks and (3) qualitative analysis of the entire intervention for four
children.

Results and Discussion
In order to answer the first research questions Is ToAM a theoretical construct distinct from
ToM? We will first present the main results of questions 2 and 3.
Research question 2: What are the effects of interacting with behaving artifacts on children's
development of ToM and ToAM?
In relation to ToM, we found that in general, the interaction with behaving artifacts, whether as
observers or constructors and for both 5- and 7-year-old children brought into awareness
children's ability to understand that other people hold different beliefs and desires than their
own, the human mind's ability to make decisions based on beliefs and desires which are
dependent on environmental conditions, as well as second-order understanding (understanding
what another person thinks a third person knows).
In relation to ToAM, we found that in general, the interaction with behaving artifacts, whether
as observers or constructors and for both 5- and 7-year-old children influenced the children's
ability to understand that robots can behave independently and based on external and
environmental conditions. In addition, they were able to understand the relationship between the
behaviors of two robots (ToAM). These findings are in line with previous findings that
indicated the construction of knowledge via interaction with robots that serve as "objects to
think with" (e.g. Caci, D'amico, & Chizzese, 2012; Granott, 1991, 1993, 2002; Papert, 1980).
We found that even though ToM and ToAM share several characteristics (both include firstorder and second-order understanding, rule-based understanding and decision making and
adaptive behavior understanding) most of their characteristics differ: in their essence, in the
content of first- and second-order understanding and in children's ability to grasp various of the
construct's concepts. For example, we found that hypothetical decision making in robots (i.e.,
"can the robot help finding a dog?") is harder for children to grasp in contrast with concrete
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Background
The literature concerning human beings' conceptions of "traditional" artifacts is vast, however,
little is known about children’s conceptions of behaving artifacts, or the influence of the
interaction with such artifacts on cognitive development.
Since these artifacts are provided with an artificial "mind," it is interesting to assess whether and
how children develop a Theory of Artificial Mind (ToAM) which is distinct from their Theory
of Mind (ToM), which refers to the ability to conceive mental states, knowing that other people
know, want, feel or believe things (Premack & Woodruff, 1978). The majority of the studies
that focused on the pre-school child examined ToM by means of first-order (such as the False
belief task, Wimmer & Perner, 1983) and second-order tasks (i.e. understanding what another
person thinks a third person knows - the "ice-cream" story, i.e., Perner & Wimmer, 1985).
Our review of previous studies indicated that knowledge is constructed throughout interaction
with robots that serve as "objects to think with" (Papert, 1980) as well as that interacting with
technological devices including robots, has an influence on children's cognitive development
(i.e., Resnick, 1998). Although much research has been conducted regarding children's
conceptions of natural kinds and human made artifacts (e.g., Bloom, 1996; Matan & Carey,
2001), research on children's conceptions of behaving artifacts and artificial mind is sparse.
Studies by the group of Mioduser and his colleagues examined various aspects of children's
conceptions of behaving artifacts, e.g., frameworks used by 5- to 6-year-old children when
reasoning about a robot; young children's ability to construct and explain adaptive behaviors of
a robot; the development of non-anthropomorphic explanations of adaptive behavior as a
function of the involvement in constructing robots’ behaviors (Levy & Mioduser, 2008;
Mioduser & Kuperman, 2012).
To the best of our knowledge, no studies have examined children's ToAM, or its development as
a consequence of the construction of the robots' behaviors.

Methodology
Research Design
A mixed method methodology (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004) combined with a
microgenetic approach (Siegler & Chen, 1998) was used in the current study.
Research Population
Twelve 5-year-old and twelve 7-year-old children from central Israel participated in the study.
All children were recruited to the pilot study using a convenience sampling method. All children
were administered the battery of tasks.
Research Instruments
Two main research instruments were used: (1) A robotic learning environment which was
developed for young children, the "RoboGan" (Mioduser, Levi, & Talis, 2009) was used in the
study. This environment includes a computer interface, a physical robot (made with the LEGO®
system) and modifiable "landscapes" for the robot's navigation. The environment is an iconic
interface for defining the control rules in a simple and intuitive fashion (Mioduser et al., 2009;
Talis et al., 1998) and (2) Data collection tools: intelligence (IQ), pre- and post- and process
tasks.
Intelligence (IQ) task. The Hebrew version (Peyser, Shimborsky, Wolf, & Hazany, 1996) of the
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) (Kaufman & Kaufman, 1983) in order to
characterize the research population as homogeneous in relation to intelligence.
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Abstract
The study examined a new theoretical scheme named ToAM (Theory of
Artificial Mind) by means of qualitative and quantitative methodology
among twenty four 5-7 year old children from central Israel. It also examined
the effects of interacting with behaving artifacts (constructing versus
observing the robot's behavior) using the “RoboGan” interface on children's
development of ToAM and ToM and looked for conceptions that evolve
among children while interacting with behaving artifacts which are indicative
of the acquisition of ToAM. In the quantitative analysis it was found that the
interaction with behaving artifacts, whether as observers or constructors and
for both age groups brought into awareness children's ToM as well as
influenced their ability to understand that robots can behave independently
and based on external and environmental conditions. In the qualitative
analysis it was found that participating in the intervention influenced the
children's ToAM for both constructors and for the younger observer.
Engaging in building the robot’s behavior influenced the children’s ability to
explain several of the robots’ behaviors, their understanding of the robot's
script-based behavior and rule-based behavior and the children's
metacognitive development. The theoretical and practical importance of the
study is discussed.
Keywords: Theory of Mind (ToM), Theory of Artificial Mind (ToAM),
Cognitive Development, Behaving artifacts, Robots.

Introduction
In recent decades a new breed of artifacts is increasingly populating our artificial world: We are
surrounded by a large number of artifacts that are capable of decision-making and adaptive
behavior (e.g., electric pots, boiler timers, automatic doors and robots). Consequently, the
traditional and intuitive distinction between the alive and not-alive, animate and inanimate,
human-operated and autonomous has become blurred. Since these artifacts are provided with an
“artificial mind," it is of interest to assess whether and how children develop a Theory of
Artificial Mind (ToAM) potentially distinct from their Theory of Mind (ToM). This study
examined the influence of constructing artificial minds of behaving artifacts on children's ToM
and ToAM.
Three main questions were addressed:
(1) Is ToAM a theoretical construct distinct from ToM?
(2) What are the effects of interacting with behaving artifacts (explaining or constructing
artifacts’ behaviors) on children's development of ToAM and ToM?
(3) Which conceptions developed by 5- and 7-year-old children while interacting with
behaving artifacts are indicative of the development of ToAM?
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Limitations and Future Research
Despite its findings and implications, this study contains some limitations. First, the research
was conducted on two technological programs. We may assume that results might be different
with students from other departments and from other institutions. Second, the research was
carried out only in Israel; therefore, it would be interesting to perform the same research in other
countries. Third, in a future study, we would like to have a larger sample. Fourth, in order to
have a comprehensive, in-depth understanding of ICT use, a future study should use also
qualitative methods.
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* p < 0.5. ** p < .01. *** p < .001

Table 1 presents significant correlations between almost all research variables except
neuroticism and the dependent variable (ICT use). Most of the correlations are positive; hence,
the higher the level of extroversion, openness, motivation, and advanced, the greater the ICT
use. Further, significant negative correlation was found between complexity and ICT use. In
other words, the less students perceive ICT use as complex, the higher their ICT use will be.
Regarding correlations between research variables, significant, positive correlations were found
between extraversion and openness to experience, and advanced. Therefore, the more
extroverted students are, the higher their openness to experience and their attitudes towards ICT
use. Significant, negative correlations were found between extraversion and neuroticism and
complexity. Therefore, the less extroverted students are, the higher their level of neuroticism
and their complexity attitudes. Significant, negative correlations were found between
neuroticism and advanced and motivation. The more neurotic students are, the less their
advanced attitude towards ICT, and motivation to use ICT. Significant, positive correlations
were found between openness and advanced and motivation. In other words, the more open to
experience students are, the higher their attitude and motivation towards ICT use. A significant,
negative correlation was found between openness and complexity, meaning that the less
students are open to experience, the higher their level of complexity towards ICT use. A
significant, positive correlation was found between advanced and motivation; hence, the higher
students' attitudes towards ICT use, the greater their motivation to use ICT. In addition, a
significant, negative correlation was found between complexity and motivation, meaning that
the more students perceive ICT use as complex, the lower their motivation to use it.
Pearson correlations were conducted between demographic variables (age and year of study)
and ICT use. A significant positive correlation was found only between year of study and ICT
use, r = .23, p < .05. In other words, the higher students' year of study, the greater their ICT use.
As this study is in progress, it should be noted that researchers intend to perform a hierarchical
regression analysis, in which the dependent variable will be ICT use. Results will be presented
in the conference.

Discussion
Referring to Rogers' theory (2003), it was surprising to find out that ET and LIS students are not
innovators or early adopters, as was supposed, but rather can be classified as early majority to
whom the innovation decision takes more time than it takes for the innovators or the early
adopters, or as late majority who will wait till most of their acquaintances adopt the innovation
(Rogers, 2003). However, findings confirmed his theory about the importance of relative
advantage and complexity as attributes that impact students' ICT use. Addressing research
hypotheses, H (1), H(2), half of H(3), and H(5) were accepted, while H(4) and half of H(3)
were rejected. H(1) showed that the more students use ICT, the more they believe it can enhance
their ability and improve their efficiency. Findings addressing H(2) show that the more students
perceive ICT use as complex, difficult, or complicated, the less they use it. H(3) and H(4)
highlight the importance of personality differences that may affect students' ICT use. Academic
instructors should be aware of these differences, understanding that not all students may adapt
smoothly and naturally to technological innovations. In other words, they should make an effort
to reach these populations, and try to convince them to use ICT more constantly. In addition,
H(5) stresses the importance of motivation in ICT use, suggesting that if instructors in both
academic disciplines would like to expand their students' ICT use and would like them to be
innovators or early adopters, they should motivate students to use ICT, presenting the benefits,
usefulness, and advantages. Further, another intriguing finding shows that the higher the year of
education, the higher students' ICT use. We see that these students, who have already started
their studies in technology-oriented programs, use more ICT as they progress in their program.
We may infer that there is an effect of the program on the intensity of their ICT use.
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In light of the above, the research hypotheses will be:
H(1): Intensity of ICT use will be positively associated with students' relative advantage.
H(2): Intensity of ICT use will be negatively associated with students' complexity.
H(3): Extroversion and openness to experience will be positively associated with ICT use.
H(4): Neuroticism will be negatively associated with ICT use.
H(5): The higher the motivation students have, the greater their ICT use.

Methodology
Data Collection
The research was conducted in Israel during the second semester of the academic year 2013-14,
and included two groups of participants: a group of Educational Technology students (ET) and a
group of Library and Information Science students (LIS). The researchers got permission to
enter different graduate courses in two Israeli institutions. They entered two classes from the ET
program at an Israeli college of education and two LIS classes at an Israeli university in the
department of Library and Information Science. The researchers handed out 120 questionnaires
to the students and explained the study’s purpose. A hundred and ten responses were received
back from these groups (91.6%), 50 responses were from college students and 60 from
university students.
The sample was made up of 28 (26%) men and 80 (73%) women. The average age was 38; the
youngest was 23 and the oldest was 60. In terms of education, 57 (52%) were in their first year,
38 (36%) in their second year, and 12 (11%) in the third year of their graduate program.
Measures
The survey covered five topics that were covered in five questionnaires: personal details, ICT
use, attitudes to ICT, personality, and motivation.
Findings
The aim of this study was to examine students' ICT use in the fields of Educational Technology
and Library and Information Science in higher education institutions. Descriptive statistics
indicate that these populations' use of ICT environments are at the level of M = 3.31 and
SD = 0.68.
In order to examine whether there are differences between the ET students and LIS students, a
one-way MANOVA was performed. The MANOVA revealed a significant difference between
the two groups, F (1.106.) = 18.39, p < .0.01 η² = .15. Findings reveal that ET students use ICT
more often: M = 3.61, SD =.59, than LIS students: M = 3.08, SD =.68. A similar analysis was
performed to compare men with women, but no significant difference was found. In order to
examine the relationship between attitudes, personality characteristics, motivation, and the
dependent variable (ICT use), researchers performed Pearson correlations, which are presented in
Table1.
Table 1. Pearson Correlations between ICT Use and Research Variables (n = 110)
Measures

ICT Use

Extraversion

Neuroticism

Openness

Advanced

Complexity

ICT Use
Extraversion

.29**

Neuroticism

–.15

–.38***

Openness

.25*

.42***

–.17

Advanced

.35***

.34***

–.32***

.30**

Complexity

–.40***

–.36***

.22

–.45***

–.58***

Motivation

.25**

.15

–.21*

.26**

.32***

–.32***

Motivation
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characteristics derived from the Big Five approach explain students' ICT use, and (c) To what
extent does motivation explain students' ICT use.

Literature Review
Diffusion of Innovations Theory
Rogers’ (2003) Diffusion of Innovations Theory (DOI) is a widely used theoretical framework
in the area of technology diffusion and adoption. The theory suggests that within a population
group, innovations are not adopted at the same time by all individuals, as some people are more
willing to try new ideas and technologies than others. Rogers proposes that innovation,
communication channels, time, and social system are the main components of DOI theory. The
process is built of five stages: knowledge, persuasion, decision, implementation, and
confirmation. In the knowledge stage the person learns about the innovation and seeks
information about it. In the second stage (persuasion), the individual forms an attitude after s/he
knows about the innovation. According to Rogers (2003), the knowledge stage is more
cognitive oriented, while the persuasion stage is more affective oriented. In the third stage, the
decision, the person decides whether to adopt or reject the innovation. In the fourth stage,
implementation, the innovation is put into practice and in the last stage, the individual looks for
support for his or her decision.
Rogers (2003) suggests that the following attributes help decrease uncertainty about the
innovation: (1) relative advantage, (2) compatibility, (3) complexity, (4) trialability, and
(5) observability. Relative advantage is the extent to which people believe that the innovation is
better than the traditional method. Compatibility refers to the extent to which people believe that
the innovation is compatible with the traditional idea. Complexity addresses the extent to which
people find the innovation difficult to use and understand. Trialability is the extent to which
people believe that there are chances for the innovation to be experienced before deciding
whether to adopt it or not, and observability addresses the extent to which results of the
innovation are visible to others. The current study will focus on two of these five attributes:
relative advantage and complexity.
The Big Five
The "Big Five" model of personality is one of the most famous measures of personality
structure in recent years (Golbeck, Robles, & Turner, 2011), and is considered a comprehensive
model that includes five major factors representing personality traits: neuroticism, extraversion,
agreeableness, openness to experience, and conscientiousness (Costa & McCrae, 1992).
According to Wang et al. (2012), neuroticism is in contrast to emotional stability and is
characterized by anxiety, sadness, irritability, moodiness, hostility, and nervous tension.
Extraversion is associated with activity, energy, assertiveness, sociability, talkativeness,
expressiveness, and positive emotions. Agreeableness consists of altruism, warmth, trust,
modesty, cooperativeness, and tender-mindedness. Openness to experience addresses the
complexity and depth of the person's mental and experiential life, and consists of curiosity,
creativity, and preference for novelty. Conscientiousness refers to impulse control that
contributes to task- and goal-directed behavior, and is associated with discipline, reliability,
responsibility, and organization. The current study will focus on three characteristics:
extroversion, openness to experience and neuroticism.
Motivation
Another variable that may influence students' attitudes towards ICT is their motivation.
Motivation is considered a key determinant of general behavior (Deci & Ryan, 1987), ICT
acceptance behavior (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992), and work-related behavior (Lu,
1999). Deci and Ryan (1985) have introduced Self-Determination Theory (SDT) and suggested
that when individuals' needs are satisfied, they will present optimal motivation and well-being.
Contrariwise, when these needs are hindered, people will have low motivation and well-being.
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Abstract
This research focuses on two kinds of populations: Educational Technology
(ET) students and Library and Information Science (LIS) students. This study
seeks to explore to what extent do certain elements of Diffusion of
Innovations Theory, personality characteristics, attitudes to ICT and
motivation explain students' ICT use. Five topics were covered in five
questionnaires: personal details, ICT use, attitudes to ICT, personality, and
motivation. Over all analysis showed that the more students use ICT, the
more they believe it can enhance their ability and improve their efficiency.
The more students perceive ICT use as complex, difficult, or complicated, the
less they use it. The importance of personality differences that may affect
students' ICT use was highlighted. Findings also stressed the importance of
motivation in ICT use, suggesting that if instructors in both academic
disciplines would like to expand their students' ICT use, they should motivate
students to use ICT, presenting its benefits, usefulness, and advantages.
Another intriguing finding shows that the higher the year of education, the
higher students' ICT use, suggesting that there is an effect of the program on
the intensity of their ICT use.
Keywords: ICT (Information and Communication Technology), Educational
Technology (ET), Library and Information Science (LIS), Diffusion of
Innovations Theory (DOI), The Big Five, motivation.

Introduction
Modern economies depend on ICT (Information and Communication Technology) use and
development (Hine, 2011). According to the International Telecommunications Union (2014),
by the end of 2014, there will be almost 3 billion Internet users, two thirds of them from the
developing world. It seems that technologies are widely used in everyday life, as well as in
workplace and academic settings. Therefore, it is very important that students be familiar with
and master ICT in order to succeed in their learning environments, as well as their professional
lives. The current research focuses on two kinds of populations: Educational Technology (ET)
students and Library and Information Science (LIS) students. These two populations were
specifically chosen, as ICT plays a major part in both their training and future work
environments.
This study seeks to explore what factors influence students' ICT use and web technology
competence. The research may contribute to an understanding of the variables that influence
their ICT use, and may lead to further inquiry in this field. The current study uses Rogers’
(2003) Diffusion of Innovations Theory, as well as the Big Five model (Costa & McCra, 1992),
and motivation theory (Deci & Ryan, 1987), as theoretical bases from which we can predict
factors that may influence students' ICT use.
The objectives of this study are: (a) To what extent do certain elements of Rogers’ (2003)
Diffusion of Innovations Theory explain students' ICT use, (b) To what extent do personality
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Table 3. T-test Results for the 12 Management Skills Enhancement Differences
for Control vs. Experimental Groups

Discussions and Conclusions
In this research, we investigated the role of computer simulations and competency-based
projects on a set of 12 management skills during online courses. This study included a 2x2
quasi-experimental design with a control group and an experimental group (not randomly
assigned), that comprised of both a pre-test and a post-test assessment of the 12 management
skills. Overall, six courses – three undergraduate and three MBA courses were included. A
comparison between the two pre-test groups (experimental vs. control) showed no significant
differences (p > 0.1), which indicates that the base-comparison is adequate, given that we had
no say on the allocation of students into the groups. Our experimental comparison indicated
that, while both groups experienced significant increases in majority of the skills, the
experimental group that included computer simulations and competency-based projects
provided an overall significant (p < 0.001) enhancement in the 12 management skills. While our
quasi-experiment exhibits some limitations, including a sample of only two institutions, a single
professor, narrow type of courses (Project Management & MIS), additional experimentations
are needed to uncover the benefits of computer simulations and competency-based projects in
skill enhancements within academic courses. Moreover, future work can explore further skills
beyond those we have measured depends on the specific academic program and profession
category under study. Moreover, we feel that there is a potential to introduce new simulations
and competency-based projects, to address those specific skills that we have observed to have
smaller degree of skill enhancements, something that may also require additional investigation
as well. Also, we feel that there is merit to understand the interactions between learners-tolearners and learners-to-instructor in building skills towards the highest competency levels.
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Figure 4. The 12 Management Skills Mean Enhancements for Control
vs. Experimental Groups
Table 3 provides an overview of the whole study results including: the means and standard
deviations (SD) scores for the pre-test of the control and experimental groups, the post-test of
the control and experimental groups, the mean increases (i.e. Δskill) of the two groups, along
with the t-test results for the mean increases and significance levels of the 12 skills based on the
aggregated scores. While it is evident from the results that all 12 management skills were
enhanced via the courses that incorporated computer simulation and competency-based projects,
the amount of increase vary slightly among the skills set. For example, we have observed that
the greatest degree of increases were (in order of enhancements/significance) on leadership
skills (LSS), initiative skills (INS), relationship skills (RES), actions skills (ACS), goal-setting
skills (GSS), and help skills (HLS). Marginal degree of increases were observed for adaptive
skills (ADS) and planning sills (PLS), while the smallest degree of increases were observed on
information analysis Skills (IAS), quantitative skills (QNS), technology skills (TCS), and
Information gathering skills (IGS). The one most interesting finding we’ve encountered is while
technology skills, information gathering skills, and information analysis skills were originally
anticipated to have significant increases, it might be that the simulation and competency project
used did not place emphasis on these skills. This is somewhat paradoxical given that the
treatment was the use of online computer simulations. We can only speculate that given the type
of students and generation Z participants, the data indicated otherwise. We feel that additional
research is needed to uncover these specific issues, including investigation of the specific subtypes of such skills. For example, technology skills may need to be focused more on specific
technologies or areas such as Information Technology (IT) skills, Cybersecurity skills, research
and analysis skills, and so on.
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Figure 2. The 12 Management Skills for Pre- and Post-Tests Control Group
(n1 = 50, n2 = 49)
Moreover, our t-test results indicate that although the overall management skills mean total for
the pre-test control group was slightly higher than the mean total for the pre-test of the
experimental group (171.52 vs. 164.29), the experimental group demonstrated a significant
(p < 0.001) enhancement of the total management skills in the post-test compared to the control
group (189.05 vs. 197.85). Figure 3 provides the star-graph view for the 12 management skills
on the pre- and post-tests for the experimental group.

Figure 3. The 12 Management Skills for Pre- and Post-Tests Experimental Group
(n3 = 84, n4 = 70)
In addressing the main RQ, we have conducted a t-test on the mean increases of the 12
management skills between the experimental group enhancements (ΔEG) and control group
enhancements (ΔCG). The overall results indicate a statistically significant difference (p < 0.001)
between the two enhancements. Figure 4 provides the star-graph view for the mean increases
(i.e. Δskill) in the 12 management skills for the experimental and control groups.
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Table 1. Descriptive Statistics and Demographics of Learners

As part of the data analysis, we have verified the reliability of the 12 management skills using
Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1951). Alpha levels of 0.7 and above have been reported to
indicate strong reliability for the constructs (Boudreau, Gefen, & Straub, 2001; Straub, 1989).
Table 2 provides the outcome of this analysis, which suggests that all 12 skills demonstrated
very high reliability ranging from Cronbach’s Alpha of 0.835 to 0.955.
Table 2. Cronbach’s Alpha Reliability Analysis for the 12 Management Skills
Measures

Prior to investigating the skill increase, a t-test for all 12 management skills was conducted to
check if the pre-test of both groups is similar (Terrell, 2012). Our findings indicate that 10 out
of the 12 skills were not significantly different on the pre-tests between the experimental and
control groups (p ranged from 0.329 to 0.896), aside from the LSS and RES, which were
slightly lower p-values (pLSS = 0.018 & pRES = 0.053) for the pre-test of the control group
compared to the pre-test of the experimental group. Figure 2 provides the star-graph view for
the 12 management skills on the pre- and post-test for the control group.
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measuring the benefits of such computer simulations as well as competency-based projects to
augment in-class courses (Levy, 2005). Additionally, there are still limited empirical results on
the use of computer simulations and competency-based projects being used as part of fully
online learning courses. Thus, in this paper we have developed a quasi-experimental research
using such instrument on pre- and post-tests to collect the set of 12 management skills from
learners attending fully-online courses, including competence-based computer simulations and
those that didn't. Therefore, the main research question guiding our study was:
RQ: What is the effect of computer simulations and competency-based projects on management
skills enhancement in online learning courses?

Methodology
Boyatzis and Kolb (1991, 1995) have developed a self-reported instrument to measure 12
management skills that pertains to businesses and are expected from student graduating from
management programs. Specifically, the core use of their measures was to compare the
enhancements of skills over an academic experience, be it a course or a full program, where
students are engaged in skill enhancements activities. Given that management skills are
challenging to measure, scholars in the field agree that self-reported skill level assessments are
acceptable and indeed one of the ways to know what an individual feels about their own
competence level (Gravill et al., 2006). As such, we have developed a study to collect the set of
12 management skills using a 36-item instrument (three items per skill) from online courses that
included computer simulations compared with a control group of those that didn’t experience
the simulations, but were in other sections of the same management courses. This study was
designed as a quasi-experiment, given the fact that we had no control over the assignment of
participants to the groups (Levy & Ellis, 2011). The control group included: one course in
Project Management in the undergraduate level and one course in Management Information
Systems at the graduate Masters of Business Administration (MBA), distributed about equally.
The experimental group included: two courses in Project Management in the undergraduate
level and two courses in Management Information Systems at the graduate MBA, distributed
about equally. Data was collected during the 2012-2013 academic year (summer included).
The same professor taught all courses fully-online, however, given adjustment in accreditation
and/or course objective requirements, computer simulations were introduced. The control
group included the content covered in a regular e-learning fashion: weekly discussion board
assignments, quizzes on chapter readings, current event papers, as well as a final exam. The
experimental groups included: online simulation via WileyPLUS (https://www.wileyplus.com/) of
an SAP® Enterprise Resource Planning (ERP) project for the graduate MBA students, and the
use of Microsoft ProjectTM 2010 to develop a project documentation report with Work-Based
Structure (WBS), budget planning, resource allocation, as well as the project’s Gant chart for
the undergraduate students. We developed a Web-based instrument to assess the 12
management skills along with some demographics information to ensure the groups are
relatively similar. Each group of students was asked to take the survey at the start of the term,
and then asked to take it again at the end of the 16-week 1 term.

Results
A total of 253 surveys have been collected over the four groups (pre-test control group, pre-test
experimental group, post-test control group, & post-test experimental group). Table 1 provides
the descriptive statistics and gender distribution of the learners participated in all four groups.
We have attempted to ensure that those who have taken the pre-test also will complete the posttest, however, given the nature of the quasi-experiment and real-life settings, a few students
either dropped or elected not to further participate in the post-test survey, which explains the
drop in the post-test sample size.

1 The Fall and Winter terms were 16 weeks long, but the Summer term was 14 weeks long.
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the ability to research information in order to identify a solution set, the ability to set goals and
work towards achieving the goals, as well as the ability to communicate well, are all skills
needed in a number of organizations. Subsequently, learners can assume positions with little
training on the job, and greater confidence (Gravill, Compeau, & Marcolin, 2006). CBL strategy
can deliver greater flexibility, efficiency, and lower costs to learners, while at the same time,
cultivating greater employability. Indeed, companies appear to demand incoming employees to
be competent on the job, when coming with academic degrees (Piccoli, Ahmad, & Ives, 2001).
As such, hiring managers expect that academic programs will prepare their graduates with the
right skills set that can be applied upon hiring (Lee & Mirchandani, 2010; Torkzadeh & Lee,
2003). For example, in the medical and health professions, a significant part of academic
courses is devoted to skill enhancements (Berendonk, Stalmeijer, & Schuwirth, 2013).
Moreover, the emphasis in medical programs is to develop, as well as enhance, the “skills and
qualities doctors need to have to care for patients” (Morcke, Dornan, & Eika, 2012, p. 856).
According to Boyatzis and Kolb (1991), a skill refers to a “combination of ability, knowledge
and experience that enables a person to do something well” (p. 280). Thus, when medical and
health professionals (i.e. surgeons, physicians, nurses, therapists, etc.) graduate from their
academic degree program, they are required to demonstrate the skills that they have learned
during their academic experience. That high-level of demonstrable skills (i.e. competency) is
excepted for certification and licenses (Bronsburg, 2011; Morcke et al., 2012). Beaudoin, Kurtz,
and Eden (2009) introduced a definition based on prior literature that claimed competencies to
be “a specialized system of abilities, proficiencies, or dispositions to learn or do something
successfully, or to reach a specific goal, prerequisites for meaningful activities and which are
influenced through experience and learning” (p. 277). In order to demonstrate the linkage
between skills and competencies, Figure 1 highlights the relationship between the two (i.e. skill
level & competency level), while providing a theoretical framework for this study.

Figure 1. Relationship Between Skill Level and Competency Level
In some academic fields, such as medicine and engineering, the focus is almost exclusively on
academic knowledge transfer for the purpose of skills development (i.e. "what we need students
to demonstrate they know"). In other academic fields such as management, including
information systems, a significant number of academic institutions appear to focus on academic
knowledge transfer, for the purpose of content delivery and learning outcomes (i.e. “what we
want students to know”), and less on skill development that is so crucial for employability
(Compeau & Higgins, 1995; Kayworth & Leidner, 2000). Having said that, computer
simulations and competency-based projects have a significant role in helping learners hone such
skills. In general, while their use is not widespread as in other fields, computer simulations and
competency-based projects have demonstrated great value in management education (Keys &
Wolfe, 1990; Noy, 2014; Noy, Raban, & Ravid, 2006). Furthermore, research studies have
demonstrated that computer simulations and competency-based projects can indeed assist in
providing students with achieving fundamental skills that are needed upon graduation (Keh et
al., 2008; Koh et al., 2010). The aim of CBL is to create various paths to college education,
while taking advantage of innovative information system technologies not as part of traditional
in-class education but rather as an online skills enhancement tool by itself. Specifically, over the
past several years there has been a growing use of free and open tools such as: YouTube,
iTuneU, online courses, Web 2.0, Massively Open Online Courses (MOOCs), digital books, and
digital notes. While a significant number of research studies have been done on the benefits of
computer simulations as a skill development tool, the majority of such studies have focused on
using the tools as part of a face-to-face course or to augment traditional learning modalities.
However, there is a very limited number of research studies that have been conducted on the
measurements of skill enhancements in fully online courses and programs, as opposed to
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Abstract
There is a growing interest in the assessment of tangible skills and
competence among higher education in the United States. Specifically, there
is an increase in the offerings of competency-based assessments, and some
academic institutions are offering college credits for individuals who can
demonstrate adequate level of competency on such assessments. An
increased interest has been placed on competence-based computer
simulations that can assist learners in traditional and online-courses to gain
tangible skills. There has been an acceptable instrument used to measure a set
of 12 management skills, as part of business and management courses. While
computer simulations and competency-based projects, in general and in
management in particular, have demonstrated great value, there are still
limited empirical results on their impact in online learning courses. Thus, we
have developed a quasi-experimental research, using such instrument on preand post-tests, to collect the set of 12 management skills from online learners
attending courses that included both competence-based computer simulations
and those that didn’t. Our data included a total of 253 responses. All 12
management skill measures demonstrated very high reliability, results
consistent with prior literature. Our results indicate that all 12 skills of the
competence-based computer simulations had higher increase than those that
didn’t. A t-test on the mean increases indicated an overall statistically
significant difference for six of the 12 management skills enhancements
between the experimental and control groups. Our findings appear to
demonstrate that overall computer simulations and competency-based
projects do provide added value when it comes to management skill
enhancements.
Keywords: competency-based projects in online learning, simulations in
online learning, managerial skills enhancements, management skills in online
learning, self-reported skills.

Introduction
Recently, Competency Based Learning (CBL) has been debated in higher education and
professional development training, including in for-credit professional re-certification courses.
According to the U.S. Department of Education, CBL enables learners to "master academic
content regardless of time, place, or pace of learning" (US Department of Education, 2013).
Such programs include "online and traditional courses, dual enrollment and early high schools,
project based and community based learning, and credit recovery (i.e. Diploma Plus)" (US
Department of Education, 2013). Moreover, this strategy employs various teaching
methodologies, while providing learners with the credits for the learning opportunities gained
via lifelong experiences or other means by demonstrating adequate skill levels (i.e. competence)
(Hyman, 2012). Learners can access preferred learning methodology that provides them with
academic experience to develop and enhance specific skills needed to support their working
careers. For example, the ability to make good decisions when faced with complex situations,
Proceedings of the 10th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel
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These findings can be explained by students' 'habits of mind', their inclination to adhere to
familiar learning and writing habits (Barak, 2014; Spigelman, 1998; Van der Geest, 1996).
Perceptions of writing as a singular process and as a product of a writer's own labor can further
illuminate the obstruction of higher modes of SCW and of higher phases of CCK (Ede &
Lunsford, 2001).
While online collaborative writing on the whole is relatively studied among higher education
students, research of online SCW is still in its initial stages. The depicted picture allows
building a preliminary framework for further research and brings new insights to research
regarding SCW and specifically CCK in SCW in shared cloud documents. In the globalized
reality of the 21st century, these findings may serve as a starting point to both theoretical and
empirical future research of this untapped aspect of CW.
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Table 1. CCK phases and their distribution within the SCW modes (N = 66)
Phases of coconstruction of
knowledge
SCW episodes on
shared documents

(I)
Sharing of
information

(II)
Discovery
of
dissonance

(III)
Negotiation
of meaning

(IV)
Modification
of proposed
synthesis

(V)
Application
of newly
constructed
meaning

No. of parallel
SCW

37

0

0

0

0

No. of integrated
SCW

10

1

1

2

0

No. of interwoven
SCW

1

2

2

3

7

Total

48

3

3

5

7

Table 1 Indicates that most of the SCW episodes were in the low phase of sharing of
information (n=48). In the parallel episodes of SCW, only the lowest phase of CCK was found.
In the integrated SCW, most episodes indicated the lowest phase of CCK, but there were some
evidence for higher phases. Contrary to this, among the interwoven SCW episodes, we found a
gradual increase towards higher phases of co-construction of knowledge.
According to the time stamp on the Google Docs, 58 SCW episodes (88%) were conducted in
class hours, during the studio sessions, while students were working individually, on separate
computers. The distribution of SCW episodes, in-class (online in close proximity) vs. distance
(online geographically apart) is presented in Table 2.
Table 2. Distribution of SCW episodes in in-class and distance settings
SCW episodes on shared
documents

In-class SCW episodes
No. (%)

Distance SCW episodes
No. (%)

Total

Parallel SCW

32 (85%)

5 (15%)

37

Integrated SCW

11 (78%)

3 (22%)

14

Interwoven SCW

15 (100%)

0 (0%)

15

Total SCW episodes

58 (88%)

8 (12%)

66

Table 2 indicates that most SCW was conducted while students were in close proximity, inclass. All interwoven episodes (high-level SCW) were carried out that way. Correspondently,
most distance episodes display the medium and lower level of SCW.

Discussion
Few collaborative writing (CW) episodes (7%) were written simultaneously. From these, only
12% were written in distance writing and primarily appropriated to lower levels of simultaneous
collaborative writing (SCW). Although shared cloud documents enable high levels of SCW and
high phases of co-construction of knowledge (CCK), most episodes indicated low phases of
both constructs. The findings also showed that in the interwoven level of writing, more episodes
were registered in the higher phase of CCK. Reciprocally, in the parallel mode, a reverse pattern
emerged – all the episodes were in the lower phase of CCK. This may suggest that interwoven
SCW facilitates higher phases of CCK and parallel SCW facilitates low CCK.
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Classroom observations – the researchers conducted participant observation during the active
learning sessions. The observations assisted in examining the in-class discourse while the
students were engaged in writing the digital binder, using Google documents. The observations
were recorded in a researcher's log. This provided the ability to evaluate modes of in-class
SCW. As for reliability control, inter-judge consensus of two independent judges was used to
corroborate, triangulate, and verify the corpus of data and the findings. The anonymity of the
participants was maintained by using pseudonyms.

Findings
Out of the 997 document versions analyzed, only 66 episodes of SCW were identified (7%). In
the remaining 93% of the writing episodes, students made individual contributions to the
evolving shared document. Despite a relatively low number of SCW episodes, a three level
taxonomy of SCW modes emerged, as follows:
•

Parallel SCW – two or more collaborators write simultaneously on the shared document on
unrelated topics, tasks, etc., indicating a low level of SCW (56%).

•

Integrated SCW – two or more collaborators write simultaneously on the shared document,
but not on the same paragraph; their writing is related in topic, task, etc., indicating a
medium level of SCW (21%).

•

Interwoven SCW – two or more collaborators write simultaneously on the shared document
and in the same paragraph; their writing is related in topic, task, etc., indicating a high level
of SCW (23%).

The phases of CCK that occurred in the course of SCW indicated that within the 66 SCW
episodes, the lowest phase CCK – sharing of information was prominent (72%). The succeeding
phases – discovery of dissonance (5%); negotiation of meaning (5%); modification of proposed
synthesis (8%); application of newly constructed meaning (10%) were scarcely expressed in the
written episodes. The combination of the three levels of SCW and the five phases of CCK
comprised a matrix of 15 possibilities (Table 1). Only nine of these combinations were found in
the documents and three examples are hereby presented:
1. A parallel SCW episode associated with the sharing of information phase shows that in the
process of SCW, while one student was editing a subtopic of energy, another student was
writing about a different subtopic in another page. This represents a low phase of sharing of
information in writing on the same document but it does not present any simultaneous
interaction between writers. For example, Orly is deleting some information about velocity
while Rony is writing about thermal gliding (Group 5, December, 2013).
2. An Integrated SCW episode related to the sharing of information phase, indicated two
writers relating to the same task, but not in the same paragraph. They obviously see each
other's' writing while sharing of information. For example: Ya'ara is writing the title of a
new paragraph while Hussain is writing a number of definitions of energy under the same
title and the same task (Group 2, November, 2013).
3. An Interwoven SCW episode linked to the dissonance and inconsistency phase, demonstrates
writing together on the same paragraph and task, while displaying a disagreement between
writers. For example: Sara and Dan are jointly writing the rules of a learning game on 'wind
energy', correcting a mistake that was jointly written on the same paragraph (Group 1,
December, 2013).
The CCK phases and their distribution within the SCW modes are presented in Table 1, on a
range of (I) Lower CCK phase to (V) higher phase.
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maintained that these phases occurred during online written debate and thus characterize the
social construction of knowledge in a constructivist learning environment. Our study examined
these five phases in the context of online SCW in shared cloud documents.

Research Goals and Participants
As previous research on CCK has focused on asynchronous CW (Onrubia & Engel, 2009), its
advent in simultaneous collaborative writing (SCW) is yet to be studied. In light of the
aforesaid, our objectives were to characterize SCW modes in online writing processes and to
understand the way knowledge is co-constructed in these modes.
The study included 48 science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education
students that participated in a science and technology teaching methods course. The participants
were divided into 12 small learning groups of 4 students and met weekly in-class throughout a
14 week semester. The course objectives were to acquaint STEM education students with the
content and pedagogy of teaching Science and Technology for middle school while integrating
advanced technologies. The course applied the cloud pedagogy framework, emphasizing studiobased instruction – a combination of short lectures with long hands-on active learning sessions
(Barak, Harward, & Lerman, 2007; Barak & Levenberg, 2014).
The course required a collaborative production of a digital binder in the form of a Google
Documents in a folder withholding a collection of collaborative outcomes. The students were
instructed to collaboratively write a literature review; construct a glossary of terms; plan a
scientific experiment; design an instructional game; and write a reflection. The in-class learning
setting was flexible and dynamic; students were unbound and able to work in variable working
modes offline and online. They could choose to stay and work in the main classroom or any
other suitable location. They could continue working in groups or decide to split the tasks and
work individually. The students used their own laptops or the desktop computers available in
the classrooms. The distance writing was carried out after class meetings, in the students' free
time. The distance communication was aided by phone calls; mail correspondence; Skype calls;
and Google Docs chats and comments.

Research Tools and Analysis
To provide an in-depth examination of the sociocultural aspects of CW, the study was guided by
the multiple-case theory-building method that synthesized between Grounded Theory and
multiple-case studies (Glaser & Strauss, 1967; Eisenhardt & Graebner, 2009; Yin, 2014).
Following, each small group served as a separate case; and was also examined as part of a
bounded system (Creswell, 2011). The research tools included Google documents, semistructured interviews, and classroom observations, as described below:
Google documents – included 28 online documents, 12 submitted papers and 16 drafts. In the
document versions, differentiating colors visualized users' revisions and revealed writing modes
in SCW. The revisions (n = 997) were screen-captured and examined. The SCW episodes of
each group were singled out to a summarizing document and analyzed for modes of SCW and
similar attributes. Additionally, every episode was also analyzed regarding CCK phases adapted
from Gunawardena et al. (1997): (I) sharing of information; (II) discovery of dissonance; (III)
negotiation of meaning; (IV) modification of proposed synthesis; (V) application of newly
constructed meaning. The phases were placed in group matrixes and eventually collected and
summed in one inclusive matrix to view the whole picture.
Semi-structured interviews – eighteen interviews of 30-to-60 minutes, were administered during
and after the semester. The interviews were audio-taped, transcribed, and analyzed to affirm the
findings of SCW modes and CCK phases. Interview questions included the following: 1. did
you participate in any simultaneous (at once) writing process in class or from distance?
Describe the experience. 2. In what ways did SCW contribute to knowledge construction
(individually and as a group)?
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Abstract
Research on collaborative writing (CW) in shared cloud documents is deeply
rooted in the sociocultural theory, focusing on the role of peers in learning.
Whereas insights have been obtained on collaborative writing mechanisms,
phases of co-construction of knowledge (CCK) have not been studied in the
same intensity. This study sought to investigate episodes of online
simultaneous collaborative writing (SCW) of 48 science and engineering
education students divided into 12 small groups. Cloud applications
functioned both as CW platforms and as research tools, using the revision
history pane for data collection. Guided by the multiple-case theory-building
method, this study included also semi-structured interviews and classroom
observations. Content analysis of 997 document versions indicated three
modes of online SCW on a range of high, medium, and low levels. Most of
the written episodes were written in-class, parallel in nature, indicating a low
SCW level. Alongside, a positive relationship was found between SCW and
CCK as higher modes of SCW facilitated higher phases of CCK. Our study
showed that the capabilities of cloud shared documents were not fully
utilized since students still adhere to familiar learning habits.
Keywords: co-construction of knowledge, simultaneous collaborativewriting, shared cloud documents, sociocultural theory, small groups.

Literature Review
The present study is guided by the sociocultural theory that emphasizes the role of social
interactions, discourse, and knowledge sharing as essential for learning and cognitive
development (Lave & Wenger, 1991; Vygotsky, 1978). This theory maintains that interactions
among learners facilitate cognitive development and the construction of knowledge (Palincsar,
1998). Interactions among learners and shared thinking functions are viewed as collaboration
(Rogoff, 1998), which is addressed in collaborative writing both as a group’s product and its
means for communication (Cerrato, 2003).
Collaborative writing (CW) is conceptualized as "an iterative and social process that involves a
team focused on a common objective that negotiates, coordinates, and communicates during the
creation of a common document" (Lowry, Curtis, & Lowry, 2004, p. 70). CW can be enhanced
by technologies that allow real-time sharing and simultaneous authoring. Cloud applications,
such as Google docs, facilitate simultaneous CW (SCW) in an evolving online document. These
documents include a revision history pane that records, saves, and displays the changes
performed by each member of the group; thus, functioning as a writing platform as well as a
research tool. In this study, the digital revision history pane was harnessed to facilitate a better
understanding of the online SCW. Our working hypothesis was that the document construction
process reflects upon the way group members collaborate with each other and co-construct
knowledge.
In their research on co-construction of knowledge (CCK), Gunawardena, Lowe, and Anderson
(1997) identified five sequential phases in asynchronous CW in online forums. The authors
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Significance
Concept index
NOS
Inquiry
Ethics

Anthropogenic vs. skeptical
**
**
**
--

Opinion vs. no opinion
**
**
**
**

Figure 1. Scientific literacy in comments about climate change
Significance of the study

This study focused on an authentic, out-of-school environment in which participants express
themselves based on their intrinsic motivation. 'Public Engagement with Science' provides a
perspective to examine the use of scientific literacy by public engaging in the new media. The
traditional deficit model of public understanding of science views public disagreement with
scientists as a consequence of ignorance, that can be remediated with more information
(Brossard & Lewenstein, 2010). However, our findings suggest that expressions of scientific
literacy do not necessarily go hand-in-hand with the scientific consensus. Knowledge can be
used to support different individual beliefs. According to Ho, Scheufele, & Corley (2010) policy
choices are not associated with factual scientific knowledge but supported by trust in scientists
and perceived risks and beneﬁts. Nisbet and Scheufele (2009) maintained that personal value
systems and beliefs filter or reinterpret information. Roberts, Reid, Schroeder, and Norris
(2013) suggested that the development of positive attitudes might be achieved through a twoway dialogue.
One of the limitations of this study is responder anonymity. While responders can express
themselves authentically, anonymity does not enable a more precise characterization of the
research population. Reader comments are not representative of general public opinion.
Therefore, this study can only describe the range of views and perspectives in public discourse
online. Furthermore, the content analysis referred to the quantity of expressions of scientific and
ethical expressions, but did not evaluate their quality. It is possible, therefore, that the use of
science concepts or references to inquiry made in some of the reader comments was completely
erroneous.
Notwithstanding these limitations, the environment investigated here is an authentic example of
lifelong learning and the application of science literacy to everyday lives of non-technical
public. Such environments need to be further considered in research and in curriculum design.
Accordingly, we suggest emphasizing broad aspects of scientific literacy dealing with ethics,
beyond scientific knowledge.
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Reader comments presenting clear positions used more and higher level science concepts than
those presenting no opinion. The average concepts index of the anthropogenic comments was
significantly lower than the skeptical ones (2 tailed paired t test p < 0.01, t9 = –3.1). Complex
views were expressed using the highest concept index, whereas comments with no opinions
yielded the lowest concepts index (Figure 1).
Phraseology concerning the Nature of science were significantly higher in skeptical than in
anthropogenic comments (Figure 1, χ2(4) = 9.16, p < 0.05). The comments used the whole
repertoire of nature of science found in the curriculum. For example: The temporary nature of
scientific knowledge was expressed in claims such as: "In the seventies scientists claimed that
the Ice Age would return". The counterargument claimed that: "A small number of climate
scientists in the 1970s indeed claimed that the Earth getting cold, but there was no consensus
among scientists... One of the benefits of science is its ability to recognize and learn from
mistakes. Computing capabilities have improved dramatically, allowing more accurate
modeling of predictions". Comments which did not express any opinion had significantly less
NOS content than those having clear opinions (χ2(3) = 42.48, p < 0.001).
Statements about inquiry focused primarily on methodologies and ways of establishing proof,
alongside scientists' predictions, in addition to raising questions, explaining, concluding and
predicting. Skeptical comments expressed significantly more inquiry content than the
anthropogenic comments (χ24 = 14.62, P < 0.01). Predictions were made on both sides: "One
degree in fifty years means that in a few hundred years we will not be able to live on the planet,
sure" and in contrast: "So yes, the planet is getting warmer, but the assumption of cyclical
periods of heat and cold says there will be another cooling, and there will be a long cold period
just like the warming one".
The ethical discussion focused on conceptualization. The skeptical comments showed more (but
non-significant) use of ethical concepts than the anthropogenic comments, but there was no
difference between the counter positions with regard to the type of ethical statement. However,
all clear positions showed significantly higher use of ethics than those with no clear opinion
(χ2(4) = 28.9 p < 0.001). There was a difference in the values stated in each position. The
anthropogenic comments referred mainly to positive values or virtues such as truth and respect
for the environment. A few negative values were mentioned such as depravity and incitement.
The skeptical comments referred mostly to negative values such as economic corruption, and
crimes against humanity. A few positive values were mentioned in the skeptical comments such
as truth and saving the world.
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All ethical statements in the readers' comments (n=554) were identified. Given the disparities
between theoretical discussions of ethics and the way moral questions and problems are
discussed by lay people in everyday life (Schicktanz, Schweda, & Wynne, 2012), the analysis
was not based on a theoretical but rather on emerging themes from the comments, which led to
five categories: (1) Emotions referring towards ethics, e.g. "hate", "enough!!!!!" (2) Ethical
conceptualizations expressing principles or values, e.g. "justice", "rights", "honesty" and "saving
lives". (3) Ethical reasoning, e.g. arguing for a hierarchy between values or minimizing damage.
(4) Ethical authority, e.g. referring to rules established by codes of ethics, law, or religions. (5)
Behavioral ethics which refers to personal practical involvement for promoting an ethical
agenda, e.g. traveling by public transportation to reduce carbon footprints. Inter-coder reliability
for identification and classification of ethical statements was based on independent coding of
10% of the comments by two researchers (Cohen's Kappa 0.89).
Statistics. Significant differences between groups were calculated using paired and unpaired ttests, chi-square and Mann-Whitney tests as appropriate.
An example of analysis of a reader's comment (translated from Hebrew):
"The warming of our world: Temperature measurement is dependent on the location of
the measurement station. A location adjacent to the city leads to false readings due to
local impact. In the 70s in the U.S. there was a phenomenon of incorrect reading. It
turned out that as the communities got bigger the stations that were outside these
localities moved inside… Climate science today behaves just like the medieval church.
Inquisition of science today is a sad evil."
(Ronen, Comment no. 40 on the article: "Ozone hole?! Slight hiccup of the globe"
published October 19, 2011).
Position: skeptical.
Concepts index: warming (1)+ Temperature-measurement (1)+ measurement station (4)+ false
readings (3)+ Climate science (1-reused concept) = 10
Inquiry skills: explanation of results (1), concluding (1), assumptions (1) = 3
Nature of science: critical approach and skepticism (1), moral and social considerations (1) = 2
Ethical statements: Ethical conceptualization (evil) = 1

Findings
Clear positions regarding the anthropogenic causation of climate change was expressed in 73%
of the comments (Table 1). Anthropogenic and skeptical positions appeared almost equally.
Complex positions were expressed in only five percent of the comments, and 14% of the
comments did not express any opinion with regard to the cause of climate change.
Table 1. Positions expressed in reader comments to climate change coverage
(n = 635)
Position
Anthropogenic
impact
Skeptic

% comments
35%

No opinion

14%

Complex

5%

Not relevant

13%

33%

Example
Humans have released unimaginable amounts of
greenhouse gases for decades which tips the balance
The climate is chaotic, uncontrollable and has low
predictability
I also have no idea whether or not the Earth is getting
warmer
The world was much warmer in the past and much colder
as well, the big question is how much we affect climate
change
Unnecessary article that sheds light on nothing
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Methodology
Data sources: Ynet is the most popular Israeli news site and reaches 63% of all Israeli surfers
(TIM., 2013). It has a well-developed reader comment system, a phenomena more dominant in
the Israeli media, compared with other countries (Goldshmidt, 2006).
Sampling: For six months (October 2011 – March 2012) sections of Ynet were examined for
climate change related coverage, yielding 22 articles, presented different positions towards the
issue, and 1,059 reader comments. The five articles with the highest number of reader
comments were chosen for analysis, totaling 648 comments.
Analysis: The national Israeli biology curriculum was used as an analytical framework to
characterize its real-world suitability as a provider of scientific literacy. Content analysis of the
articles and reader comments were guided by the goals it defines: Knowledge, Inquiry skills,
nature of science (NOS) perceptions, and setting informed positions. We also looked at ethical
expressions.
Positions concerning the anthropogenic causation of global warming were labeled as
anthropogenic, skeptical, complex or unclear. This classification analysis did not differentiate
between deniers and skeptics. Inter-coder reliability for identifying the positions was established
by two independent coders on 18% of the comments (Cohen’s Kappa 0.87).
Scientific knowledge was assessed based on the use of science concepts 1. Science concepts were
classified according to their level in the Israeli science curricula (Israeli Ministry of Education,
2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2013a, 2013b): Elementary school (e.g.
volcano); Junior high school (e.g. global warming); High school (e.g. dynamic equilibrium), and
concepts at an academic level which are not found in the syllabi (e.g. particle accelerator). New
concepts that were not in the articles or introduced by other readers were counted separately
from recurring ones. Inter-coder reliability was based on independent coding of 15% of the
items by two coders (identification of concepts - Cohen’s Kappa 0.9; classification according to
level – was 0.83). To describe the level and number of science concepts each comment was
assigned a ‘science concepts index’ according to the following formula:
0F

Science concepts index for the comment = (no. of Elementary school level new concepts
introduced by the comment)+2×(no. of junior high school level concepts
introduced)+3×(no. of high school level concepts introduced)+4×(no .of academic level
concepts introduced)+(no. of reused concepts).
Other dimensions of scientific literacy (NOS, inquiry, and ethics) were tabulated as the amount
of responses that mentioned them.
Nature of science (NOS) statements were classified according to the NOS goals of the high
school biology curriculum (Israeli Ministry of Education, 2010a). Aspects of NOS include
forms of scientific knowledge, tentative nature of scientific knowledge, capabilities and
limitations of science, ways of reporting science, history of biology and applications, critical
approach, skepticism, scientific integrity, moral, social and economic considerations. Intercoder reliability was based on independent coding of 20% of the comments by two researchers
(Cohen's Kappa 0.88).
Inquiry. The Israeli biology curriculum includes inquiry skills according to the stages of the
canonical research process; namely, research questions, assumptions, predictions, hypotheses,
research structure, methods, statistics, discussion of results, conclusion, limitations, and
statistics. Inter-coder reliability for identification and classification of inquiry statements was
based on independent coding of 20% of the comments by two researchers (Cohen's Kappa
0.86).

1 The use of a concept was coded, regardless of the quality or correctness of use.
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Abstract
Little is known about the ways in which scientific literacy manifests itself in
authentic everyday situations among adults. Here we investigate scientific
literacy as expressed in authentic reader comments to climate-related online
coverage in a news website. 648 reader comments were analyzed for use
(regardless of quality) of science concepts, perceptions about the nature of
science and the scientific methods, position towards climate change and
ethical stances. The findings indicate more expressions of scientific literacy
in comments opposing the scientific consensus. The traditional deficit model
considers public disagreement with scientists to be associated with ignorance.
However, this finding may be better explained by readers' distrust of the
scientific process and establishment rather than their knowledge.
Keywords: Scientific literacy, readers' comments, climate change, ethics.

Conceptual framework
Education for informed citizenship, knowledge-based decision-making, and application of
scientific knowledge and ways of thinking to everyday life are the main goals of the science
literacy movement (Ryder, 2001). Feinstein (2011) argues that research on 'public engagement
with science', and specifically the ways in which laypeople become involved in science, could
serve as a basis for a new conceptualization of scientific literacy. Currently, little is known
about the ways in which scientific literacy manifests itself in authentic everyday situations
among adults. We investigated scientific literacy as expressed in authentic reader comments to
climate-related online coverage in a news website.
Climate change is a preeminent issue on the public agenda (Bowen & Rodger, 2008). Recent
public discussions on the topic do not usually focus on whether climate change is happening,
but rather which human actions or natural phenomena is the cause. Although 97.1% of scientific
articles endorse the position of anthropogenic global warming (Cook et al., 2013), the issue is
controversial among the public and only 49% of the U.S. accept the anthropogenic causation of
climate (Leiserowitz, Maibach, Roser-Renouf, Feinberg, & Howe, 2013). Awareness to the
issue does not entail agreement with the scientific consensus. In Israel, where this study takes
place, 86% of the public is aware of climate change, of whom 63% think it is caused by human
activity, and 62% perceived it as a threat (Pelham, 2009).

Objectives
This study analyzed the scientific and ethical content of reader comments to articles on climate
change on a leading online news site. The relationship between the position of the comments
regarding the cause of climate change, and expressions of scientific literacy as seen in the use of
scientific concepts, inquiry skills, nature of science conceptions and ethics were explored.
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Further research is required to understand how PM and GC achieve their learning effects by
singling out different dimensions of the two games to provide a more in-depth and comparative
analysis of their impact.
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We had two measures for assessing attitudes in the conflict. The first one examined ‘how right
is each side’ on key issues in the conflict including water, refugees, borders, settlements,
Jerusalem, and security, using the following scale: 1. Palestinians are absolutely right, 2.
Palestinians are somewhat right, 3. Both sides are equally right, 4. Israelis are somewhat right,
and 5. Israelis are absolutely right. After conducting a factor analysis, the average of answers
given on the six key issues was used as a measure of attitude change about key issues in the
conflict before and after playing the game.
The second measure examined attitudes toward the Gaza operation by asking ‘how right is each
side’ on the Gaza operation using the abovementioned scale. The studies referred to the
Operation Pillar of Cloud in November 2012.
Statistical procedures
To test our research questions, we conducted a three-way ANOVA with game type (GC or PM)
and nationality (Israeli, Palestinian, American or Turkish) as between-subjects factors and time
(pre- and post-game) as a within-subjects factor. We investigated the effect of playing the GC or
PM games on knowledge acquisition and attitude change at two separate time points: pre- and
post- game intervention. We only present results concerning the effect of game type on
knowledge acquisition and attitude change due to length limitations.

Results
Knowledge acquisition: Global Conflicts vs. PeaceMaker
The interaction between time and game type was significant (F(1,286) = 20.25, p = .0001,
η2 = .18). Participants playing PM acquired more knowledge after playing the game (M = 11.89
SD = 6.15 M = 17.94 SD = 5.89) than those playing GC (M = 10.97 SD = 6.22 M = 13.36
SD = 5.39).
Attitudes toward key issues in the Israeli-Palestinian conflict: Global Conflicts
vs. PeaceMaker
The interaction between time and game type was significant (F(1,286) = 32.13, p = .0001,
η2 = .26). Participants playing GC got closer to thinking that both Israelis and Palestinians were
equally right regarding key issues in the conflict after playing the game (M = 2.28 SD = 1.18
M = 3.42 SD = 1.04) compared to those playing PM who did not change their attitudes
(M = 2.48 SD = .79 M = 2.65 SD = .81).
Attitudes toward the Gaza Operation: Global Conflicts vs. PeaceMaker
The interaction between time and game type was significant (F(1,286) = 15.31, p = .0001,
η2 = .14). Participants playing GC got closer to thinking that both Israelis and Palestinians were
equally right regarding the Gaza operation after playing the game (M = 2.21 SD = 1.53
M = 3.48 SD = 1.33) compared to those playing PM who did not change their attitudes
(M = 2.52 SD = 1.34 M = 2.79 SD = 1.29).

Conclusions and discussion
This study aims at assessing the impact of using technology in motivating learning skills
required for peace building. The results are promising albeit requiring further assessment. First,
participants playing PM became more knowledgeable about the conflict compared to those
playing GC. In addition, participants playing GC became more impartial toward the Gaza
operation compared to those playing PM. Finally, participants playing GC became more
impartial toward long lasting historical issues in the conflict compared to those playing PM.
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Research questions
RQ1. Will there be differences in knowledge acquisition between GC and PM?
RQ2. Will there be differences in attitude change between GC and PM?

Methodology
Participants
167 undergraduate students of Political Science participated in the PM study, including 38
Turkish students from Bilkent University, 50 Israeli students of Jewish origin from Tel Aviv
University, 39 American students from the School for Overseas Students at Tel Aviv University
and 40 Palestinian students from Bethlehem University.
The four groups did not differ in terms of gender (χ2 (166, 3) = .40, n.s.). Israeli students of
Jewish origin were older (M = 25.12 SD = 1.32) than American students (M = 22.7 SD = 2.39),
Turkish students (M = 21.42 SD = 1.59) and Palestinian students (M = 21.1 SD = 1.17),
F(3, 166) = 44.57, p = .0001. In general, Israeli students are older than the latter three groups
due to service of 3-4 years in the army.
140 undergraduate students of Communication and Political Science participated in the GC
study, including 30 Turkish students from Bilkent University, 40 Israeli students of Jewish
origin from Tel Aviv University, 40 American students from Whicita State University and 30
Palestinian students from Al-Quds University.
The four groups did not differ in terms of gender (χ2 (3, 136) = .37, n.s.). Israeli students of
Jewish origin were older (M = 25.12 SD = 1.32) than American students (M = 22.04
SD = 4.45), Turkish students (M = 22.02 SD = 1.94) and Palestinian students (M = 21.17
SD = 1.44), F(3, 163) = 44.57, p = .0001.
Design and procedure
The two studies were conducted in 2013. The data on the PM study were collected in winter
2013 and the data on the GC study were collected in spring 2013. No major event happened
between the data collection of the two studies that could bias the results.
Both studies were part of classes in political science and conflict resolution, took up to three and
a half hours and included four parts. First, participants were introduced with the game and
played a short demo. Second, they filled in a short questionnaire. Third, participants played the
game. In the PM study, they played the Israeli role and the Palestinian role in random order at
the calm conflict level (i.e., low frequency of inciting incidents). In the GC study, they were
assigned to represent the Israeli or the Palestinian newspaper. The GC game provides both
Israeli and Palestinian perspectives to the conflict no matter which role assumed, while the PM
game provides either the Israeli or the Palestinian perspective according to the role played.
Therefore, participants played both Israeli and Palestinian roles in PM in random order and
either the Israeli or the Palestinian role in GC. Finally, after playing the game the participants
filled in again a short questionnaire. The questionnaires used before and after the game were
almost identical in content with the exception of a few additional questions in the postquestionnaire deliberating participants' experience with the game.
Measures
As our measure of knowledge about the Israeli-Palestinian conflict, students were asked a
battery of 24 open-ended and closed-ended knowledge questions on various political and
historical aspects of the Israeli-Palestinian conflict varying in degrees of difficulty, such as:
"Name the parties to the 1993 Oslo agreement"; "What is the Green line"; "Who is covered in
the Right of Return"; and "What is the meaning of the Nakba Day". We focused on the number
of correct answers in the two questionnaires.
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after studying a course on the conflict in the Middle East. Recently, Cuhadar and Kampf (2014)
explored PM as a tool for teaching conflict resolution in a cross-cultural context with IsraeliJewish, Palestinian, Turkish and American undergraduate students in order to identify the
effects the game might have on enhancing knowledge about the conflict and the parties in
conflict as well as generating attitude change and perspective taking. Another study of Kampf
and Cuhadar (in press) with Israeli-Jewish, Palestinian, and Guatemalan undergraduate students
used the scenarios of the Israeli-Palestinian conflict and of the Guatemalan civil war in the GC
game to investigate the effect of different conflict contexts on student learning. Previous studies
have already indicated GC's effectiveness as a pedagogical tool in teaching conflict assessment
and resolution (e.g., Buch & Egenfeldt-Nielsen, 2007; Raphael, Bachen, & Hernández-Ramos,
2012), but they used self-reports and game score as measures of learning outcomes, while we
use direct measures of background knowledge and attitude change. Our present study is
important in that it is among the first to provide empirical evidence on the effectiveness of GC
compared to PM in motivating learning and teaching skills required for peace building.
There are a few key differences between GC and PM which may impact their learning
outcomes. First, PM focuses on the perspective of the Israeli-Prime Minister and the Palestinian
President to the Middle Eastern situation, while GC focuses on the hardships experienced by
both Israeli soldiers and Palestinian people in the conflict. The latter is a more personal and
human perspective on the situation than the former and therefore young people like those
participating in our study may find it easier to identify and empathize with resulting in more
positive effects on attitude change (Bar-Tal, Halpern, & Pliskin, in press; Schori-Eyal, Halperin
& Bar-Tal, in press). In addition, GC may be a more immersive game environment than PM.
The immersion effect creates an environment in which the players submerge themselves and
progressively increase their attention and concentration in this environment resulting in more
positive effects on attitude change (Raphael et al., 2012; Yan & Cordry, 2011). Finally, in PM
(unlike GC) the player can draw upon information about relevant events appearing on the screen
in text, videos and pictures from real-time news broadcasts and by clicking on maps, cities and
polls, enabling her to formulate an informed game behavior (Burak, Keylor, & Sweeney, 2005).
Empirical evidence has already indicated that the combination of the two dimensions interactivity and multimodality – is very effective in influencing people's levels of knowledge
about sociopolitical issues (e.g., Bogost, 2007; Gee, 2008).
The PeaceMaker game
In PM a player can assume the role of either the Israeli Prime Minister or the Palestinian
President and engage in a series of decisions with the aim of satisfying constituents on both
sides of the conflict. PM can be played in English, Hebrew, and Arabic, on calm, tense, or
violent conflict levels, differing in the frequency of events that appear on the screen and are
beyond the player's control. In order to deal with these events, a player can select actions
pertaining to three main categories: security, political and construction, each branching into a
variety of sub-categories such as checkpoints and speeches. In order to resolve the conflict in
the game, scores for both Israeli and Palestinian sides must reach 100 points each. If either score
drops below -50 the player loses the game.
The Global Conflicts game
In the scenario of the Israeli-Palestinian conflict in GC, the player is represented by an avatar of
a Western reporter who arrived to Jerusalem representing one of the following newspapers:
Israeli, Palestinian, or Western. The player is expected to produce a news report geared to the
audience of one of these newspapers based on the interviews she conducts with various Israeli
and Palestinian characters at the checkpoint in the Palestinian territories. The player is
challenged to keep her work objective while gathering important information to be used in the
news report. The student has to form an opinion based upon her own actions and after meeting
characters that represent different attitudes to the conflict despite the fact that she writes for a
specific newspaper.
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Abstract
This article presents two cross-cultural experimental studies comparing
PeaceMaker and Global Conflicts effects on knowledge acquisition on the
Israeli-Palestinian conflict and on attitude change regarding key issues in the
conflict. PeaceMaker and Global Conflicts are role playing computer games
simulating the Israeli-Palestinian conflict. 307 undergraduate students
participated in the two studies, including 68 Turkish students, 90 Israeli
students of Jewish origin, 79 American students and 70 Palestinian students.
The participants were required to fill in questionnaires measuring knowledge
on the Israeli-Palestinian situation and attitudes regarding various aspects of
the conflict before and after playing the game. Results suggested that
participants who played PeaceMaker acquired more knowledge about the
conflict after playing the game than those who played Global Conflicts. In
addition, participants who played Global Conflicts became more impartial
toward the Gaza operation after playing the game than those who played
PeaceMaker. Finally, participants who played Global Conflicts became more
impartial regarding key issues in the conflict including Jerusalem,
settlements, water, borders, security and refugees, compared to those who
played PeaceMaker. These results are encouraging to conduct further studies
to understand under what conditions can technology be used as an effective
cross-cultural intervention in teaching skills required for peace building.
Keywords: PeaceMaker, Global Conflicts, Israeli-Palestinian Conflict,
Attitude Change, Conflict Resolution.

Introduction
We examined how effective and useful is technology as a pedagogical tool in teaching about
conflicts and peace building. There is very little research on this question, and very few assessments
involved cross-cultural experimental studies (e.g., Bhappu, Ebner, Kaufman, & Welsh, 2009;
Ebner, 2008; Matz and Ebner, 2010). We conducted two cross-cultural experiments using
PeaceMaker (PM) and Global Conflicts (GC) which are role playing computerized simulations of
the Israeli-Palestinian conflict. We were specifically interested in the following questions: Will there
be differences in knowledge acquisition between GC and PM? Will there be differences in attitude
change between GC and PM? Knowledge acquisition about the conflict is an important requirement
for attitude change regarding key issues in the situation (Maoz, 2011; Maoz and McCauley, 2005;
Suleiman, 2004). Attitude change is considered as one of the most important outcomes in peace
building activities as it is often regarded as the pre-requisite of developing empathy toward the
"other" (Bar-Tal, 2001; 2004; 2013; Maoz and McCauley, 2005; Suleiman, 2004).
The literature examines the effectiveness of computerized simulations like PM and GC in
educating about peace and conflict. For instance, Gonzalez, Saner and Eisenberg (2013)
examined the use of PM in the classroom as means of studying the Israeli-Palestinian conflict
focusing on game performance in the beginning of the semester and in the end of the semester
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Hershkovitz, A. & Nachmias, R. (2009). Learning about online learning processes and students'
motivation through Web usage mining. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning
Objects, 5, 197-214. Retrieved from
http://ijklo.org/Volume5/IJELLOv5p197-214Hershkovitz670.pdf
LaValle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M. S., & Kruschwitz, N. (2011) Big data, analytics and
the path from insights to value. MIT Sloan Management Review, 52(2), 21-32.
Levy, Y., & Ramim, M. M. (2012). A study of online exams procrastination using data analytics
techniques. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 8, 97-113. Retrieved
from http://www.ijello.org/Volume8/IJELLOv8p097-113Levy0804.pdf
Vessey, I. (1991). Cognitive fit: A theory‐based analysis of the graphs versus tables literature. Decision
Sciences, 22(2), 219-240.
Whatley, J., & Ahmad, A. (2007). Using video to record summary lectures to aid students’ revision.
Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3, 185-196. Retrieved from
http://ijklo.org/Volume3/IJKLOv3p185-196Whatley367.pdf
Wieling, M. B., & Hofman, W. H. A. (2010). The impact of online video lecture recordings and
automated feedback on student performance. Computers & Education, 54(4), 992-998.
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It is already known from a prior study (Geri et al., 2014) that during the middle of the semester
the average weekly pageviews of the video page on the course Website is significantly smaller
than other periods of the semester, following a U-curve of e-learning. As mentioned above, the
data presented in this study is the total unstandardized aggregate time watched during each of
the periods. Figure 1 does not follow a U-curve pattern, which suggests that although there are
fewer pageviews the students who watch the online video lectures during the middle of the
semester spend more time viewing them.
Finally, the findings suggest that video watching patterns in the beginning and middle of the
semester may be used to identify students who are prone to fail, and an intervention during that
time may increase these students' chances to pass the course. Further research is required to
examine this notion.
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Table 2. Comparison of online video lectures view patterns by group type
and student achievement
Semester

Group
type

Period
within the
semester

Grade

N

Average
seconds
viewed

Std.
Deviation
(seconds)

2012B

F2F

Beginning

Fail

136

4,637

9,237

Pass

429

6,151

12,136

Fail

136

8,041

15,652

Pass

429

14,100

28,664

Fail

136

14,226

31,334

Pass

429

24,255

Fail

172

Pass

Middle
End
2013A

F2F

Beginning
Middle
End

2012B

VC

Beginning
Middle
End

2013A

VC

Beginning
Middle
End

T value Cohen's d
(2-tailed)
NS
3.143
0.002

0.26
Small

31,429

3.245
0.001

0.32
Small

7,249

14,375

NS

334

8,737

18,144

Fail

172

16,098

24,813

Pass

334

22,188

38,055

Fail

172

13,795

24,846

Pass

334

30,071

Fail

31

Pass

2.164
0.031

0.19
Small

39,374

5.673
< 0.000

0.49
Medium

14,779

10,837

NS

53

16,447

16,983

Fail

31

20,232

26,944

Pass

53

31,054

25,435

Fail

31

7,826

17,114

Pass

53

37,532

Fail

46

Pass

1.841
0.069*

0.41
Medium

39,089

4.801
< 0.000

0.99
Large

19,706

16,775

NS

67

23,920

17,457

Fail

46

31,668

28,994

Pass

67

58,389

41,806

Fail

46

14,693

24,341

Pass

67

51,828

48,749

4.012
< 0.000

0.74
Medium

5.341
< 0.000

0.96
Large

* Significant at 1-tail level, p = 0.035

Discussion and Conclusions
The findings indicate that in both F2F and VC groups students who watched the videos were
more successful, and spent more time viewing them toward the end of the semester. These
patterns may be interpreted as active procrastination and positive impact of the video lectures’
availability. Nevertheless, students of VC groups who failed the course spent significantly less
time viewing online video lectures in the end of the semester than during the middle of the
semester, thus implicating passive procrastination and suggesting negative impact of the video
lectures’ availability. The relatively high standard deviations in viewing times of online video
lectures observed in this study suggest that there is a large diversity of viewing patterns among
students within each of the examined groups. Further study may identify other factors that affect
viewing patterns, as well as student achievement.
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Average minutes
viewed

Face-to-face groups

Video-conference groups
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2012B-VC
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2013A-VC
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2013A-VC
Failed

End of the semester

Figure 1. Comparison of average minutes of online video lectures viewed by
students according to their group type and achievement
Table 2 presents a detailed analysis of the average time the online video lectures were viewed,
over a period of two semesters, for the F2F and the VC groups. The analysis compared students
who passed the course and students who failed it, and measured their average seconds viewed
during the beginning, the middle, and the end of the semester. The most evident result is that in
all groups, at all times, those who failed, spent less time watching online video lectures than
those who passed. However, the differences were not significant at the beginning of the
semester, became significant during the middle with small-medium effect sizes, and were
significant at the end of the semester with medium-large effect sizes.
As can be seen in Figure 1, the viewing patterns of successful students differ from those who
failed the course, as well as among the two groups. The following results are additional pairedsamples t-tests that were performed on data presented in Table 2. The students of the F2F
groups who passed the course viewed significantly more online video lectures in the end of the
semester (t = 5.624, p < .000, n = 429, Cohen's d = .34 for 2012B; t = 2.959, p = .003, n = 334,
Cohen's d = .20 for 2013A). Those who failed in 2012B also followed this pattern (t = 2.320,
p = .022, n = 136, Cohen's d = .25), and for 2013A the results were not significant.
Conversely, the students of the VC groups who failed the course spent significantly less time
viewing online video lectures in the end of the semester than they did during the middle of the
semester (t = 2.624, p = .014, n = 31, Cohen's d = .55 for 2012B; t = 3.542, p = .001, n = 46,
Cohen's d = .63 for 2013A). There was no significant difference in the viewing of students of
the VC groups who passed. As already mentioned, the middle of the semester is longer than the
actual end of the semester period, so if there is no significant difference between the two
periods, it actually means that the intensity of viewing was greater during the end of the
semester.
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real time either in class or virtually, significantly tended to watch the asynchronous video
lectures more than the students of the F2F groups (67.7%), χ2(1, N = 1,795) = 54.43, p < .0001.
Furthermore, the VC groups’ students who watched the asynchronous videos were significantly
more successful (60.9%) than those who did not (25%), χ2(1, N = 213) = 6.44, p = .0112. This
finding is consistent with the field observation that many of the VC groups’ students do not
participate in the synchronous video sessions, and instead they watch the video lectures at their
convenience. However, the interesting finding relates to the F2F groups. Although the online
video lectures were supplementary, i.e., non-compulsory material, for the F2F groups, the
students who watched them were significantly more successful (71.2%) than those who did not
(47.9%), χ2(1, N = 1,582) = 80.21, p < .0001.
Table 1. Distribution of students by their learning group, achievement, and use of
online video lectures
Watched online
video lectures

Did not watch

Total

Face-to-face groups (F2F)
Passed

763
(71.2%)

75.7%

245
(47.9%)

24.3%

1,008
(63.7%)

Failed

308
(28.8%)

53.7%

266
(52.1%)

46.3%

574
(36.3%)

1,071

67.7%

511

32.3%

1,582

Passed

120
(60.9%)

96.8%

4
(25%)

3.2%

124
(58.2%)

Failed

77
(39.1%)

86.5%

12
(75%)

13.5%

89
(41.8%)

197

92.5%

16

7.5%

213

1,268

70.6%

527

29.4%

1,795

Total F2F
Video conference groups (VC)

Total VC
Total students

The next phase of the analysis focused on the 1,268 students who watched the online video
lectures. We measured the duration of viewing at the beginning, the middle, and the end of the
semester, and its impact on student achievement. This analysis was conducted separately for
two semesters, 2012B and 2013A, in order to account for increased rate of adoption of online
video lectures use over time, as well as to corroborate the findings. Figure 1 presents the
average minutes viewed by students who passed the course and students who failed it, for the
F2F and the VC groups. As can be seen in Figure 1, the use patterns of these two categories
differ, along with differences in the use patterns of those who passed and those who failed the
course.
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Theoretical Background and the Research Questions
This study relies on three theoretical concepts. The first concept is cognitive fit theory (Vessey,
1991), according to which compatibility between task and information presentation format
results in superior task performance. In our context, students will choose the mode of learning
which fits their preferences. Hence, students who have chosen a video conference group are
expected to watch more online video lectures than students of face-to-face groups. The second
concept is procrastination (Ariely & Wertenbroch, 2002; Gafni & Geri, 2010), which is a wellknown phenomenon among students. This study is concerned particularly with active and
passive procrastination (Chu and Choi, 2005), which suggests that active procrastination is a
way to take strategic advantage of the time pressure imposed by the academic calendar as
apposed to passive procrastination where students fail to meet the course requirements under
these constraints. This leads us to the third concept, attention economy (Davenport & Beck,
2001; Geri, Neumann, Schocken, & Tobin, 2008), which implies that students will spend more
time learning as the exam date becomes closer, hence they are also expected to spend more time
viewing online lectures during that period.
This study examined the following research questions:
• Do students who pass the course tend to watch online video lectures more than those who
fail? Are there differences between face-to-face and video conference groups?
• Do students who pass the course spend more time watching online video lectures than
students who fail? Are there differences between the beginning, middle, and end of the
semester? Are there differences between face-to-face and video conference groups?
• Are the temporal use patterns of online video lectures by students enrolled in face-to-face
groups different from those of students enrolled in video conference groups?

Methodology
This study is based on objective data, and uses data analytics (Hershkovitz & Nachmias, 2009;
LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, & Kruschwitz, 2011; Levy & Ramim, 2012) to analyze
online video lectures temporal watching patterns (Geri et al., 2014; Grinberg, Naaman, Shaw, &
Lotan, 2013) and their impact on student achievement.
The study was conducted at the Open University of Israel, and focused on a financial theory
compulsory undergraduate course. Previously, an exploratory study examined the impact of
online video lectures on retention and achievements of 32 overseas students enrolled in the
same course during the years 2010-2011 (Geri, 2012). This study investigated the two major
categories of students within the course who were enrolled in face-to-face (F2F) and video
conference (VC) groups, during 2012 and the beginning of 2013 (i.e., semesters 2012B and
2013A). The sample included 1,795 students, and the analysis involved examining their actual
video lectures’ viewing time data, as recorded by the system.
The viewing average time was summarized in three periods: The beginning of the semester; the
middle of the semester; the end of the semester including the exam period. The middle of the
semester (7-8 weeks) is longer than the actual end of the semester period (the last three weeks of
the semester plus the exam week). The data presented in the current study is the total
unstandardized aggregate time watched during each of the periods, and it includes only the data
of students who watched the videos. This issue is elaborated in the discussion and conclusions
section.

Results
Table 1 presents the achievements of 1,582 students who were enrolled in F2F groups and of
213 students of VC groups, and compares those who watched the online video lectures with
those who did not watch the videos. There was no significant difference between the success
rate of the F2F groups (63.7%) and the VC groups (58.2%), χ2(1, N = 1,795) = 2.21, p = .1371.
Most of the students enrolled in the VC groups (92.5%), who could have attended the lectures in
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Abstract
As online video lectures become more prevalent on course Websites, it is
important to examine their impact on student achievement. In this study we
analyzed data of 1,795 students enrolled in a compulsory undergraduate
financial theory course in either face-to-face (F2F) or video conference (VC)
groups. We examined the impact of asynchronous online video lectures,
which were available on the course Website, on student achievement. The
average duration of watching was measured at the beginning, the middle, and
the end of the semester. Overall, students who watched the videos were more
successful, and spent more time viewing them toward the end of the
semester. Therefore indicating active procrastination and positive impact of
the video lectures’ availability. Conversely, students of VC groups who failed
the course spent on average significantly less time viewing online video
lectures in the end of the semester, thus implicating passive procrastination
and suggesting negative impact of the video lectures’ availability. The
implications of the findings are discussed, as well as directions for further
study.
Keywords: online video lectures, patterns of online video-based learning,
online video lectures and student achievement, procrastination, attention
economy.

Introduction
Online video lectures are gaining popularity as a medium for distance learning, as well as
becoming common supplementary materials on course Websites, which are intended to support
face-to-face learning (Brecht, 2012; Brecht & Ogilby, 2008; Copley, 2007; Whatley & Ahmad,
2007). While online video lectures may be helpful for some types of students, e.g., those who
cannot attend face-to-face classes (Wieling & Hofman, 2010), their availability may harm other
types of students by increasing their tendency for procrastination (Geri, Gafni, & Winer, 2014).
In order to enhance the understanding of the implications of online video lectures availability
for learning, there is a need to investigate objective data at the individual student level. The
purpose of this study is to analyze temporal viewing patterns of online video lectures in order to
identify circumstances where the availability of the videos may cause passive (i.e., negative)
procrastination, and other circumstances where the videos may support learning and enable
active (i.e., positive) procrastination.
The study is based on objective data of actual viewing time of online video lectures by 1,795
students. It compares temporal patterns of online video lectures use and achievements of
students enrolled in face-to-face groups, who may use the videos as a supplementary learning
tool, with temporal patterns of students enrolled in video conference groups where the online
video lectures are supposed to serve as a primary means for learning.
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The Surprising Role of Self-Efficacy in Collective Problem Solving
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Hierarchical regression was applied to determine the marginal contribution of market-level selfefficacy to the initial knowledge in predicting the accuracy of the market. Knowledge was
introduced first to the model, followed by m_SE. With all variables in the equation, the model
was significant at F(2, 44) = 15.27, p < 0.001 and the adjusted R2 indicated that the model predicts
38% of variability in market accuracy. It is, however, evident from Table 3 that market-level
self-efficacy does not contribute to the model.
Table 3. Market-level analysis hierarchical regression
Step

Variable

R2 change

F change

β

1

knowledge

.394

29.317

.584**

2

m_SE

.015

1.132

.131

**P < 0.001

These findings reject hypothesis H2 and demonstrate resilience of prediction markets to
individual self-efficacy bias.

Discussion
Crowdsourcing for solutions to scientific, business and other problems has become common and
is supported by many commercial platforms, e.g. Innocentive (www.innocentive.com) and
NineSigma (www.ninesigma.com). By providing access a large body of independent and
diverse individual problem solvers Crowdsourcing platform facilitate original solution to
complex problems. These platforms, however, do not provide collaboration, coordination, or
aggregation mechanisms that enable collective problem solving. The current research
demonstrated that while the probability of reaching a solution by individuals was 21%, solving a
problem by means of prediction markets increased this probability to 40%. The research
suggests that by adding an aggregation mechanism to crowdsourcing platforms, the process of
problem-solving can significantly improve.
Self-efficacy is a personal disposition that is mainly affected by the experience of personal
mastery, but also influenced by affective and social aspects such as vicarious experience, i.e.
looking at others performing a task, and verbal persuasion. Group processes are often subject to
social influences. Social influence in groups is explained by the theories of normative and
informational influence. Normative influence theory focuses on the position of the individual in
the group, emphasizing motives such as seeking social rewards and interpersonal relations.
Informational influence theory emphasizes the task dimension and the drive of the individual to
reach an accurate outcome. In prediction markets, the potential of normative influence is low as
persistent social structures are not created. Informational influence, however, does exist as the
changing market price provides traders with cues about the opinions of other traders to which
they can, and do, relate (Guarnaschelli, Kwasnica, & Plott, 2003). Kaplan and Miller (1987)
show that informational influences are predominant in groups that deal with intellective issues
on a regular basis. The present research demonstrated that in prediction markets, the information
that traders introduce to the market plays a major role in the accuracy of the collective outcome.
This is in line with the efficient markets theory (Fama, 1970). The research further showed that
self-efficacy, which involves a social perspective, did not affect the outcome of the market
beyond the influence of the initial knowledge in the market. This finding rejects hypothesis H2
and suggest that prediction markets are resilient to informational influences.
To conclude, this research demonstrated that prediction markets are effective collective
problem-solving mechanisms. These findings call for further research on the influences of selfefficacy on collective performance in other open collaboration environments, where social
structures are more cohesive.
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Table 1. Analysis variables *(t = trader, m = market)
Variable

Description

Source

t_correct*

A binary indication of the correctness of the trader’s
individual solution

Experiment
platform logs

t_SE

Trader’s self-efficacy at the task. A 6 items, 0-5 Likert-type
scale

Self-report

m_correct

A binary indication of the correctness of the market solution.
True if the highest price ranking stocks represent all sacks that
constitute a correct solution, False otherwise.

Market
logs

platform

m_accuracy

Complement of the Root Mean Squared Error (RMSE) of the
final market price with respect to the ideal price

Market
logs

platform

m_knowledge

Initial knowledge in the market. The proportion of traders in
the market who correctly identified the solution individually

Experiment
platform log

m_SE

Mean t_SE for traders in the market

Calculated

Results
Figure 3 describes the distribution of participants by age and gender.

Gender

Age
20-35

Male

35-50

Female

>50

Figure 3. Participants’ age and gender
Individually, 21% of the traders succeeded to solve the burglar problem. Collectively, 40% of
the markets correctly identified the solution when measured by the m_correct flag (see Table 1).
This confirms hypothesis H1 and demonstrates that prediction markets form an effective
collective problem-solving instrument.
The trader self-efficacy scale (t_SE) demonstrated high reliability (Cronbach α = 0.935). Factor
analysis of the 6 items of the scale established its unidimentionality by producing one factor
explaining 75% of the variance with all loadings above 0.85.
The inter-correlations presented in Table 2 demonstrate that knowledge is positively correlated
with market accuracy and so is self-efficacy, but to a lesser extent. A positive correlation is also
evident between individual knowledge and self-efficacy.
Table 2. Market-level inter-correlations
knowledge
m_SE
Mean
SD
*

accuracy

knowledge

m_SE

.628**
.329*
–.611
.135

.339*
.22
.162

2.53
.403

p < 0.05, **p < 0.00
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that belonged to the solution were expected to reach the price of 100 and others to be nullified.
Figure 2 presents the experiment’s main screen.
Reference solution

Q305-1 – what is the optimal selection of the burglar

Your holdings: stocks &
investment

Market:
price & change

Figure 2. The problem and marketplace screen
Before trading, participants were given time to individually solve the problem without
interruption. When time expired, they started to trade their solutions. During this time,
participants could react to market price signals, change their original solutions, and revise their
trading decisions. When the market closed the collective solution, as reflected by the final price
of the stocks, was compared to the ideal price, which was known to the experimenter. The
participant who earned the highest profits received a symbolic prize.
The main part of the experiment was preceded by a training stage and a questionnaire by which
participants reported their perceived efficacy at the task. The questionnaire included 6 items that
comprised the trader self-efficacy scale. The scale was designed according to guidelines of selfefficacy measurement (Bandura, 1986; Lee & Bobko, 1994) to capture self-efficacy at the
different modalities and difficulty levels of the task and environment.
The variables analyzed were derived from the questionnaire and system logs and are described
in Table 1.
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(Bandura, 1997). A large body of research established that self-efficacy shapes the effective
performance of individuals in a wide variety of areas such as learning and academic
achievements (Bandura & Schunk, 1981; Chemers, Hu, & Garcia, 2001), organizational
behavior (Bandura & Wood, 1989; Krueger & Dickson, 1994), coping with health conditions
(Condiotte & Lichtenstein, 1981; O'Leary, 1985), attaining goals (Bandura & Wood, 1989;
Locke, Frederick, Lee, & Bobko, 1984) and more.
In tasks that rely on cognitive skills, self-efficacy beliefs affect the individual's cognitive states
as well as his or her thinking processes. People with high personal efficacy focus their attention
on analyzing and finding solutions to problems, in contrast to persons with lower efficacy who
are beset with doubts, tend to turn their attention inwardly, and become self-occupied (Bandura
& Wood, 1989). Self-efficacious individuals are quicker to dispose of faulty thinking directions
and are less inclined to reject good solutions prematurely (Bouffard-Bouchard, Parent, &
Larivee, 1991). Bouffard-Bouchard (1990) demonstrated that differences in efficacy perceptions
were related to the number of problems completed, the efficiency of problem-solving strategies,
and the accuracy of self-evaluation of responses.

Research hypotheses
Collective problem-solving involves adaptive problem-solving, trial and error learning, and
strategies of problem decomposition. It can benefit from the distributed access to a broad
audience available through prediction markets as well as from aggregation and dissemination of
information and continuous revision of the solution, which are built into the market mechanism,
leading to the first hypothesis:
H1: A prediction market performs better than individuals in solving problems
In financial markets, the accumulation of various anomalies brought to the flourishing of the
field of behavioral finance (Shiller, 2003). The similarity between prediction markets and
financial markets leads to expect behavioral phenomena similar to those studied in the field of
behavioral finance. Some studies in the field show that behavioral biases are evident in
prediction markets (Cowgill et al., 2008; Gjerstad & Hall, 2005), while others demonstrate
market resilience to cognitive biases (Forsythe, Rietz, & Ross, 1999; Forsythe, Nelson,
Neumann, & Wright, 1992). Self-efficacy is a social-cognitive disposition and its collective
effect on the outcome of prediction market has not been studied. We hypothesize that:
H2: Controlling for market-level knowledge, higher level of the combined self-efficacy of
traders in the market positively influences the collective solution

Research Method
632 Participants grouped in 47 markets participated in a controlled experiment. They were
asked to individually solve the following problem and then trade their solution in a marketplace
to reach a collective solution:
A burglar broke into a house and filled his sacks with loot. Each sack weighs differently
and contains a different worth of goods. But alas!! When trying to leave, the burglar
could not carry all the sacks, as the burden was too heavy.
Help the burglar choose the sacks he is able to carry while maximizing his profit.
This seemingly simple riddle is a non-technical framing of the knapsack problem, which
simulates complex combinatorial optimization problems. Certain heuristics may be applied to
specific cases of the problem, but there is no known deterministic solution in polynomial
computation time.
Participants traded on a commercial prediction markets platform (www.inklingmarkets.com),
which was configured in alignment with the parameters of a burglar problem. Each stock
represented a sack, and its continuous price changes reflected the opinion of traders regarding
the probability of the sack to be part of the solution. Ideally, at market closing stocks of sacks
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Prediction Markets
Prediction markets have emerged as a new information aggregation and collective-intelligence
platform (Wolfers & Zitzewitz, 2004). In prediction markets, stocks are created so that their
final cash value is tied to the outcome of a particular statement or question. It may refer to an
event (e.g. will a nuclear arms disarmament treaty be signed with Iran before the end of the
year?), to a parameter (e.g. how many tons of salt are there in the Dead Sea?) or to an opinion
(e.g. will an increase of budget deficit decrease unemployment?). Traders express their opinions
regarding the probability of the event or the value of the parameter by buying or selling a certain
amount of stocks at the current price. The market mechanism updates the market price, which is
interpreted as the collective opinion of all traders. Figure 1 displays a typical prediction market
trading interface.

Figure 1. A typical prediction market screen
Markets function best for close-ended questions but can also be used as a consensus setting
mechanism for open-ended questions. In the public Internet sphere, prediction markets address a
variety of topics ranging from sports and entertainment to scientific innovation and politics. Due
to anti-gambling regulations most markets use play-money and social incentives. The promise
of prediction markets as a collective-intelligence platform lies in the corporate environment, the
public sector, and civic debate (Cowgill, Wolfers, & Zitzewitz, 2008; Polgreen, Nelson, &
Neumann, 2007; Slamka, Jank, & Skiera, 2009). There, they are used for innovation
management, business forecasting, problem solving, and elicitation of knowledge and opinion
(Geifman, Raban, & Rafaeli, 2011).
Self-Efficacy
Self-efficacy theory suggests that cognitive and affective processes, which differ among
individuals, play an important role in the acquisition, regulation, and retention of behavior
patterns. These processes, which build on the personal cognitive and emotional state, combined
with environmental stimuli and reinforcements, may strengthen or weaken effective behavior
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Abstract
Self-efficacy is essential to learning but what happens when learning is done
as a result of a collective process? What is the role of individual self-efficacy
in collective problem solving? This research examines whether self-efficacy
of traders in prediction markets, when configured as collective problemsolving platforms, affects market performance.
Prediction markets are collective-intelligence platforms that use a financial
markets mechanism to combine knowledge and opinions of a group of
people. In these markets, traders express their opinions or knowledge by
buying and selling "stocks" related to questions or events. The collective
outcome is derived from the final price of the stocks.
Self-efficacy, one’s belief in his or her ability to act in a manner that leads to
success, is known to affect personal performance in many domains. To date,
its manifestation in computer-mediated collaborative environments and its
effect on the collective outcome has not been studied.
In controlled experiments, 632 participants in 47 markets traded a solution to
a complex problem, a naïve framing of the knapsack problem. The findings
demonstrate that prediction markets form an effective collective problemsolving platform. They correctly aggregate individual knowledge and are
resilient to traders' self-efficacy.
Keywords: collective problem-solving, self-efficacy, prediction markets,
social influence.

Introduction
Collective problem-solving platforms are gaining acceptance as effective mechanisms for
solving complex problems. A variety of aggregation mechanisms are available to compile
individual knowledge, decisions, and creativity into a pooled intelligence artifact. Prediction
markets are a genre of collective-intelligence platforms and are used for problem solving. They
use financial markets as an underlying mechanism to aggregate dispersed information, predict
future events, and combine knowledge and opinions of a large and distributed group of people.
In such markets, stocks represent a statement to be evaluated or an event to be predicted. The
price of the stocks traded reflects the market’s opinion as to the probability of the occurrence of
the event or the correctness of the statement. Prediction markets are deployed as public
platforms on the Web as well as within organizations.
Self-efficacy, the belief in one’s own ability to act in a manner that leads to success, affects
individual performance by determining goal selection, course of action, and persistence
(Bandura, 1997). Studies show that individuals that exhibit higher degrees of self-efficacy
perform better at problem solving (Bouffard-Bouchard, 1990).
This paper presents a controlled experiment examining the effectiveness of prediction markets
as a collective problem-solving platforms and the effect of traders' self-efficacy on the market.
Proceedings of the 10th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel
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