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Abstract 
This study examined the usage level of mobile phones for in-class teaching 
by teachers in Israel, and their concerns regarding it. The study also 
examined the relation between the teachers' usage level and their stage of 
concern. The theoretical framework of this study was based on the CBAM 
(Concern Based Adoption Model). The study included a self-report 
questionnaire responded by 56 teachers. It was found that most of the 
teachers are using mobile phones for the purpose of teaching and there is no 
specific concern that most of them have in common. However, there is a 
significant correlation between the level of use of mobile phones by teachers, 
and their stage of concern. An additional finding showed that there is no 
relation between the age of the students or the seniority of teachers, and their 
level of use of mobile phones for the purpose of teaching, or their stage of 
concern.  
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 תקציר
"הנושא החינוכי החם"  הוא הוראה ולמידה לצורכיטלפונים ניידים שימוש ב

אפשרויות השימוש  ).Domancic et al., 2015( בעשר השנים האחרונות
פוטנציאל  זה קייםשימוש וב יידים לצורכי למידה רבות ומגוונותבמכשירים נ

 ,Prensky, 2005; Traxler, 2007; Orr, 2010; Hashemi Azizinezhad( פדגוגי רב
Najafi & Nesari, 2011; Pegrum, 2015.( אתגרים  לצד פוטנציאל זה, קיימים גם

חוששים  רבים מורים. רבים באימוץ טכנולוגיה זו במסגרת בית הספר
 לנבוע משימוש במכשירים הניידים בכיתהמההשפעות השליליות העשויות 

)UNESCO, 2012( . מטרת מחקר זה הייתה לבחון את רמת השימוש של מורים
הוראה בכיתה, ולבחון מהם החסמים  לצורכיבישראל בטלפונים ניידים 

את הקשר בין בחן והחששות שלהם בהקשר לשימוש בטכנולוגיה זו. המחקר 
תוך רמת השימוש של המורים בטכנולוגיה זו לבין החששות שלהם בנושא 

 & Hall, Wallaceשל  CBAM – concern based adoption modelשימוש במודל 
Dosset )1973 תהליך האימוץ של ), שממפה את סוגי החששות של מורים לאורך

מורים.  56עליו השיבו שאלון דיווח עצמי  כלל . המחקרחדשנות במוסד חינוכי
חלק גדול עושים שימוש בטלפונים ניידים לצורכי הוראה. רוב המורים כי נמצא 

מהמורים אשר משתמשים בטכנולוגיה מדווחים כי הם נמצאים בשלבים 
התפלגות סוגי החשש מראה שכמחצית מהמורים  מתקדמים של האימוץ.

), CBAMעל פי מודל  0-2מעידים כי הם עסוקים בחששות "בסיסיים" (שלבים 
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חקירת הטכנולוגיה  –הקשורים לשלבים ההתחלתיים של השימוש בטכנולוגיה 
כי הם עסוקים  שאר המורים מעידים והשפעותיה על המורה באופן אישי.

חששותיהם  –) CBAMעל פי מודל  6-4 (שלבים בחששות "מתקדמים" יותר
שיתוף עם מתמקדים באפשרויות לשפר את השימוש בטכנולוגיה ולקדם 

קיים קשר מובהק בין רמת השימוש של המורים  נמצא כיעמיתיהם בנושא. 
בטלפונים ניידים לצורכי הוראה, לבין סוג החשש בו הם עוסקים בהקשר של 

. CBAMאימוץ הטכנולוגיה, נתונים אשר עולים בקנה אחד עם התיאוריה של 
ה לבין רמת עוד נמצא כי לא קיים קשר בין שנות הותק של המורים בהורא

השימוש שלהם בטלפונים ניידים לצורכי הוראה, או לבין סוג החשש. כמו כן, 
נמצא כי לא קיים קשר בין גיל התלמידים לבין רמת השימוש או לבין סוג 

מכאן ניתן להסיק כי מורים ותיקים וחדשים, לתלמידים החשש של המורים. 
ידה דומה ומתמודדים צעירים או בוגרים כאחד, משתמשים בטכנולוגיה זו במ

למאפיינים אלו השפעה  איןעל פי תוצאות המחקר,  עם חששות דומים. כלומר,
מנת להגביר ממצאי המחקר תורמים להבנה כי על  על תהליך האימוץ.רבה 

הקפיד , יש להוראהולייעל את השימוש של המורים בטלפונים הניידים לצורכי 
, ולספק לו את המידע, העזרה והעידוד של כל מורה לצרכיו האישייםולהתייחס 

 . CBAMעל פי מודל  בו הוא נמצא מצבבהתאם לבאופן אישי, להם הוא זקוק 

 . CBAMטלפונים ניידים, למידה ניידת, אימוץ טכנולוגיה,  מילות מפתח:
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