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וססות על שימוש רחב בסביבות למידה מתוקשבות שמבכיום נעשה במוסדות להשכלה גבוהה 

אינטראקטיביות היא . נטים ובין הסטודנטים לבין עצמםסטודואינטראקציות בין מרצים 

תפיסת  להשפיע על ועשויה) Rafaeli & Ariel, 2007, p.84" (תגובתיות כמשתנה תהליכי"

 ,Brady(יעות רצונם של הלומדים תוצרי הלמידה ושב, )Rovai & Barnum, 2003(הלמידה 

2004 .(  

 & Xie, Ke(מעודדת חשיבה רפלקטיבית  ,מעצימה בלוגוספרה מהווה סביבת למידהה

Sharma, 2007 ( יומי-על בסיס יוםומזמנת למידה תוך אינטראקציה עם עמיתים 

)Ladyshewsky & Gardner, 2008; Ševelj, 2006 .(ים לעתים מעיןבלוגים לימודיים משמש 

 & Davi, Frydenberg(בחוויות ורעיונות שקשורים לנושאי הקורס לשיתוף " יומנים מקוונים"

Gulati, 2007.( על תגובותאו  רשומהעל ת של תגובות רכשרשדיאלוג נוצר  בבלוגים 

)Huffaker, 2008; Kim, 2008 .( לתגובות חשיבות רבה ליצירת מוטיבציה להמשך הכתיבה

  ).2008, רג וגורסקילבנב(בבלוגים לימודיים 

 Theory of Electronic(אלקטרונית הקירבה התיאורית , לפני עידן האינטרנט

Propinquity - TEP; Korzenny, 1978 (ערה קיום קשר חיובי בין תחושת הקירבה לבין יש

בדיקת אינטראקציה בבלוגים לימודיים  מטרת המחקר הנוכחי הייתה. כיוונית- דו אינטראקציה

עמיתים  תגובותמות לבין ונבדק הקשר בין תחושת הקירבה המועברת ברש, פציפיתס. באקדמיה

שיערנו כי תחושת הקירבה תשפיע חיובית על  TEPת על בסיס תיאורי. בבלוגים לימודייםלקורס 

  . ת בבלוגים לימודייםואינטראקטיבי

  

  ותוצאות שיטה

 2008שלמדו באביב  27-53בגילאים  )נשים 75%(סטודנטים לתואר שני  25במחקר השתתפו 

כחלק  Googleשל  Bloggerורמה פהסטודנטים כתבו בלוגים בפלט. בחינוך בקורס לתואר שני
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 133במהלך הסמסטר נכתבו . ללא קרדיט ועם מעורבות מינימלית של הסגל תמפעילות לימודי

 כללו מותוהאם רש -נמדדה כקירבה לעומת ריחוק  תחושת הקירבה. תגובות 209-מות וורש

תוכן  בהתאם לקטגוריזציה של. הומור או חשיפה עצמית, ביטויי חמימות) 75.9%, 101(

, )28(מידע  שסיפקומות ורש: חולקו לארבע קבוצות הן, )Herring et al., 2005( הרשומות

במדידת ). 46(לימודית  בחוויה אישית אוו, )33(עבודה בבהתנסות , )26(מחשבות תפו ביש

מישהו ? מה אתם חושבים: ביטויים כמו) 24%, 32(מות כללו ורש אם נבדק עידוד התגובות

, 0-10נע בין  מהומספר התגובות לרשכאשר , כל הבלוגים זכו לתגובות .'וכד ?מרגיש כמוני

טווח , לתגובות עמיתים תגובות של בלוגריםמות כללו ורש) 18%( 24  .1.94ת "ס, 1.57ממוצע 

של ) 10(לוגריתמית גות חייבה לערוך טרנספורמציה הטיית התפל. 0.79ת "ס, 0.3ממצע , 0-5

  ). Raban & Rabin, in press( לפני ביצוע מבחנים פרמטריים הנתונים

  

 קירבהו מות שהביעירש: תחושת הקירבה עודדה אינטראקטיביות, בהתאם להשערה

  ,t(131) = 3.13, p < .001. 0.84 :ממוצע(מות מרוחקות ויותר תגובות מרשזכו ל) 1.80ממוצע (

d = .50;( .  

מבחן . התוצאות מצביעות גם על חשיבות של התנהגויות נוספות לעידוד האינטראקציה

 = F(3,129)(על מספר התגובות שהתקבלו  מותיתוכן הרשאנובה הראה השפעה מובהקת של 

15.3, p < .001 .(בעוד  ,מות שסיפקו מידע זכו לפחות תגובותומהשוואות זוגיות עלה כי רש

 .מקטגוריות תוכן אחרות רשומותבהשוואה ל, מות ששיתפו במחשבות זכו ליותר תגובותורשש

קיבלו יותר תגובות מאלה שלא כללו ביטויים לעידוד ) 2.25ממוצע ( תגובות" הזמינו"מות שורש

 יתיםמתגובת בלוגר לתגובות ע). ;t(131) = 4.44, p < .001, d = .49 1.36 :ממוצע(תגובות 

F(131,1) = 136.59, p < .001, R(מה ותגובות לאותה הרשהמשך הל הובילה
2
 = .51, β = .71 .(

מות או תדירות הפרסום ואורך הרש, מות לנושאי הקורסיות הרשכמו רלוונטי, התנהגויות אחרות

תוכן , קירבהההבעת  המשתניםמבחן אנובה הראה שיחד . לא השפיעו על אינטראקטיביות

 הצליחו ביניהםוגר לעמיתים והאינטראקציות בל יו שלתותגוב, עידוד התגובות, מותיהרש

  ). F(125,7) = 28.34, p < .001(שונות בקבלת התגובות מה 58%להסביר 

   

לשתף בהתנסויות , קירבה הקריןל מומלץהגברת האינטראקטיביות מען ל :המלצות

 בות ולהגיבתגו" להזמין", )מידע ספקולא רק ל( מחשבותבבחוויות אישיות ובמיוחד , המעבוד

  .  עמיתיםתגובות ל
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