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 תקציר

מעורבות הלומדים  להגביר את, פעילה ביצירת תוכןההשתתפות להגדיל את ה תמאפשרטכנולוגיית ויקי 

משאלה  הלימודי שנה את אופי הדיוןמהכלי ). Parker & Chao, 2007(תהליך הלמידה את  ריהעשלו

ניסיון ). 2006, רביד ורפאלי(תיבה שיתופית לחקירה וכ, "הדור הראשון"בטכנולוגיות  כמקובל, ותגובה

). 2007, טל-אלחסיד ומישר-טל(על פוטנציאל להעמקת השיתופיות  באקדמיה מצביע שימוש בויקיה

 באמצעות :נולוגיית ויקי בשתי דרכיםטכמתאפשר ב) Gorsky, Caspi & Chajut, 2008(אישי - ביןהדיאלוג ה

דרכים לשיפור בתיבת  הצעת על ידי )2(י לומדים אחרים או "עבערכים שנוצרו  בפועלשינויים  ביצוע) 1(

צבי - בן( שתי הדרכים נהוגות בשימוש ההוראתי בכלי זה באקדמיה  .ללא שינוי בערך עצמו, שיחה

יכולה שבתורה ויקי תומכת בשיתופיות  קלות עריכת תכנים בטכנולוגית ).2008, פלד; 2007, ה'וקונג

 .)2008, צבי-ובןה 'ונגק( ותחושת האחריות על הלמידהפתוחה  תתקשור, להגביר השתתפות פעילה

בהשוואה לתוצרים במידה משמעותית איכותיים בויקי עריכה אמצעות הלמידה שיתופיים שנוצרו בתוצרי 

, צבי- ובןה 'קונג(רוב הלומדים לא התחנכו ללמידה שיתופית  ואולם). 2008, פלד וקלי- לוין(פורום דומים ב

 & Rick(איננה חלק מתרבות הלמידה עדיין השיתופיות  ניכר מהלומדים ואנשי הסגל אצל חלקו) 2008

Huzdial, 2006.( אינם ממהרים להתערב בעבודתם של אחרים  הסטודנטים)Dalke, Cassidy, Grobstein 

& Blank, 2007(  יערכו את תוצריהםשואינם מעוניינים )Da Lio, Fraboni & Leo, 2005; Davies, 2004(.   

משותפת בטכנולוגיית ויקי על חווית הלמידה העריכה ההשפעת  המחקר הנוכחי בדק את

)perceived learning; Caspi & Blau, in press (איכות תוצרי הלמידה תושפע  כישיערנו  .איכותהעל ו

עורכים הכך , המעורבות בעריכהשלילית משפעו יו הנתפסת חווית הלמידה ואיכותהבעוד ש, חיובית

   .ממציעי שינויים למידה נעימה פחותיחוו אך , יפיקו תוצרי למידה איכותיים יותרעל בפו

  

   :שיטה 

 כתבוהלומדים . אנונימיות-סגורות ולא שתי סביבות ויקיבהופעלו שתי קבוצות לימוד ח "ל תשס"נהשב

י חבריהם "שנכתבו ע נוספים מושגיםשלושה  והתבקשו לשפרביניהם  ושהוגרל אחד מהמושגים
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בעוד , שינתה בפועל מושגים של עמיתיהםערכה ובכל קבוצה מחצית הלומדים  .בחירתםפי  לע, לימודיםל

 .במושגים באמצעות כתיבה בדף שיחהוקיבלה הצעות לבצע שינויים  המחצית הלומדים האחרת הציעש

אספו לגבי קבלת תרומות מאחרים ודחייתן נהנתונים . הקצאת התלמידים לקבוצות נעשתה באופן מקרי

תחושות הלומדים בנוגע לעריכת מושגים או . י מומחה תוכן"איכות המושגים נבדקה ע. ויקיהממערכת 

     .ותחושת הלמידה נבדקה באמצעות שאלון לדיווח עצמי, קבלת ומתן הצעות לשינויים במושגים

  

  : ממצאים ודיון

 ,F(1,46) = 8.93( יותרחיובית  באופן מובהקחוויית הלמידה נמצאה , להשערתנו בהתאם: תחושות וחוויות

p = 0.004 (גבוהה יותר כבאופן מובהק נתפסה מושגים הנתפסת של האיכות הו)F(1,46) = 3.82, p = 

  .מציגה נתונים אלו 1טבלה  .בקרב המציעים בהשוואה לעורכים )0.06

  

  .1טבלה 

  עורכים  מציעים  

  3.55  4.05  חווית הלמידה

  3.55  3.90  איכות נתפסת

  6.90  7.45  ציון

  1.55  2.90  קבלת תיקונים

  0.40  0.35  דחיית תיקונים

  

איכות המושגים שנוצרו  – לתנאי הניסויסטטיסטי לא נמצא אפקט מובהק , בניגוד להשערתנו: הישגים

  . הצעות בדף שיחה מזו של המושגים שנכתבו תוך קבלתגבוהה לא הייתה תוך עריכה בפועל 

הייתה  קבלת תיקוניםמצאנו כי , בדחיית תיקונים ובהק לתנאי הניסוילא נמצא אפקט מבעוד ש: פעולות

  . )F(1,46) = 9.92, p = 0.003( בתנאי ההצעהבמובהק גבוהה יותר 

ככל שהציון הכללי ניתן לראות כי . סתחווית הלמידה והאיכות הנתפ, מתאמים בין הישגיםמציגה  2טבלה 

אך , העריכהבתנאי  לא נמצא קשר זה .יתה חיובית יותרחווית הלמידה הי ,היה גבוה יותרשקיבל המושג 

לא נמצא , )Blau & Caspi, 2008(בשונה ממחקרנו הקודם  .ההבדל בין הקבוצות במתאמים אינו מובהק

  .איכות הנתפסתקשר בין ההישגים לבין ה

  

   .2טבלה 

 חוויתמתאם בין ציון ו  

  למידה

 איכותמתאם בין ציון ו

  נתפסת

  0.02  *0.31  כלל המשתתפים

  0.04  0.04  עורכים

  0.03  *0.43  מציעים

 Z(  -1.38 0.03(הבדל בין עורכים ומציעים 

* p < 0.05  
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יופי של ("צה מרָ  משובהסתפקו בכתיבת שליש מהסטודנטים ו שב )2008(פלד מחקרו של מ בשונה

 ,בחלק מהצעות לשיפור) ולא כתחליף(כהקדמה מרצה הופיע  משוב במחקרנו ,")נהניתי לקרוא", "עבודה

  .  תנאי העריכהבלא הופיע כלל כמובן ו

  

מובילה לחוויית בטכנולוגית ויקי נראה כי למידה שיתופית באמצעות הצעת שינוים בדפי שיחה , לסיכום

  . עריכה בפועליותר וכתיבת תוצרים איכותיים לא פחות מאשר ה למידה נעימה
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