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 3 תוכנ העניינימ 

  תוכנ העניינימ
  

  7  פתח דבר
  

  על מידת הכריזמה הנתפסת שלו בית־הספרהשפעת החזונ והפרזנטציה של מנהל 
  9 אופיר צומנ  

  
  ובוועידת וידאו פנימ־אל־פנימ רכישת ידע, תפיסת למידה והשתתפות בלמידה סיכרונית 

  כיוונית: ההשפעה של גורמי האישיות ושל רמת הטבעיות של המדיה־כיוונית ודו־חד
  12 אורלי וייסר  

  
   דיונ לימודיותהשפעת נוכחות חברתית על תפיסת הלמידה בקבוצות 

  שאינ בהנ חובת השתתפות
  16 אינה בלאו 

  
  ויקיפדיהותהליכי יצירת מידע, עריכה שיתופית ובקרה על איכות המידע ב

  19 איריס שיראזי 
  

  תפיסות של מורימ בשלבי קריירה שונימ את התפתחותמ המקצועית
  22 אסנת הרשקו 

  
  סביבות למידה השוואת תפיסת למידה בינ סביבות למידה פורמליות לבינ

  א־פורמליות, בערוצי תקשורת פנימ־אל־פנימ ובערוצי תקשורת מקוונימ
  24 אריאלה לונברג 

  
  בחינת תפיסות ההעצמה בקרב מורות בבתי־ספר יסודיימ

  27 אריה ברנדר 
  

  השפעת איכות החיפוש על הכוונה לשימוש ושימוש חוזר בספרייה דיגיטלית
  30 ה תמירילג 

  
  ות, תגובת התנהגותיות בריונות מקוונת: תגובות רגשי דפוסי התמודדות עמ

  התמודדות בקרב מתבגרימ בחטיבות הביניימ ואסטרטגיות
  34 גלי פרנק 

  
  זהות מקצועית של מורימ לחינוכ המיוחד: מאפייניה ודרכי גיבושה

  37 גלינה נודל 
  

  לשיפור מיומנויות שפה בלימוד אנגלית כשפה זרה Podcast שימוש בטכנולוגית
  39 דבורה אברמוביצ 

  
   תרומתנ של אסטרטגיות להבנת המשמעות של מילימ לא מוכרות בטקסט

  לשיפור הבנת הנקרא אצל ילדימ בכיתה ג
  41 דורית שולמנ 

  
  פיתוח מודעות עצמית לתהליכי למידה בחינוכ היסודי

  43 הדס הובר 
  

  מדעימ  בלימודי סביבת לימוד מתוקשבת כמקדמת חוללות עצמית של תלמידימ
  ו-בכיתות ה

  45 חביבה גולדנברג 
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  הדיגיטליות  שלכ שלי?! הונאה בלמידה בעידנ הטכנולוגיות -שלי שלכ 
  עובדות, עמדות, מאפיינימ ודרכי התמודדות בחינוכ הממלכתי דתי:

  48 חיימ שני 
  

  תכליתיימ־הערכתו של מודל עבודה טיפולי־חינוכי במעונות רב
  50 טובה סיני 

  
  ,אצל בוגרימ: השלכותיהנ במערכות הלמידהלקויות למידה 

  עולמ התעסוקה ודרכי ההתמודדות עימנ
  53 טל חזנ 

  
  בנתיבי המצוינות: סיפורי הצלחה של מורימ מצוינימ

  55 יעל הירשברג 
  

  שילוב מושכל של איורימ בטקסט ממוחשב באמצעות חלונות קופצימ: 
  ת האיור השפעת סמיכות האיור לטקסט ושליטה על עיתוי ומשכ הצג

  על הבנת הנקרא וזיכרונ
  57 יעל מאמו 

  
  שיקולי מרצימ בשילוב אתרי אינטרנט לימודיימ בהוראת הכימיה

  58 יעל פלדמנ־מגור 
  

   שימוש במסע חשיבתי להתמודדות עמ -ריבוי פרספקטיבות בהוראת מדעימ 
  תפיסות שגויות של מושגימ באסטרונומיה

  60 יעקב בוכריס 
  

  מרעיונ ליישומ: הטמעת המודל ההומניסטי בקרב תלמידימ  - 21תכנית ל"ב 
  עמ פיגור שכלי

  62 לאה מורג 
  

  הקשר בינ דו־לשוניות ולמידה בסביבת היפרטקסט: תרומתמ של תפקודימ ניהוליימ
  65 לוצ'יה קובלוב 

  
  תפיסת למידה": הפער בינ שחזור חווית הלמידה וחווית הלמידה "

  קליטורימעצמה בלמידה מת
  67 ליאור חסונ 

  
  רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידימ עמ לקויות 

  קוגניטיביימ תקשורת וליקויימ
  69 ליאורה מקמל 

  
  פיתוח כלי וחקר השימוש בו לצורכ שיפור יעילות מדידת ידע של לומדימ בתחומ השברימ

  72 ליאת בלטמנ־למפרט 
  

  העצמי, מסוגלות עצמית והישגימ בלמידההשפעת המורה הווירטואלי על פערי 
  73 לילכ אלונ 

  
   מרצימ, סטודנטימ ופייסבוק: בינ הסיכוי לבניית קשרימ חיוביימ עמ

  סטודנטימ לבינ סיכוני אבדנ המוניטינ
  75 מאמונ אבו אלהיג'א 

    



 5 תוכנ העניינימ 

   אלימות ברשת האינטרנט במגזר הערבי־מוסלמי: מאפיינימ והשלכות על
   בני נוער ותפיסות מורימ

  77 מהא יחיא 
  

  חברות במרחבי העולמ הווירטואלי: אפיונ ממדי החברות המקוונת 
  ?היש חדש תחת המקלדת - והחברות המסורתית

  80 מיכל אהרונ 
  

  פגיעות ברשת בקרב ילדימ צעירימ: מאפיינימ, קשר לקשיימ חברתיימ ודפוסי תגובה
  82 מיכל זוארצ־חננ 

  
  מחסומימ וויזואליימ בהוראת הגיאוטמריה במרחבשימוש בסימולציה ממוחשבת להסרת 

  84 מירלה וידר 
  

   העצמת מורימ ותחושת אמונ בזולת כמשפיעות על בחירת אסטרטגיות
  להתמודדות מורימ במצבי קונפליקט עמ תלמידימ

  85 נטליה פינצ'בסקי 
  

   השפעת השימוש בטכנולוגיית המסרימ המידיימ על זהות חברתית בקרב סטודנטימ
  ישגיהמ הלימודיימועל ה

  87 סיגל דלל 
  

  הונאה דיגיטאלית בלמידה: תפיסות ודרכי התמודדות של מורימ והורימ בחינוכ
  הממלכתי בישראל

  90 עידית רותמ 
  

   לראות מעבר לאופק השוואה בינ סגנונות הוראה מרחוק בשיעורימ
   מבוססי־וידאו לבינ סגנונות הוראה פרונטלית באוניברסיטה הפתוחה

  93 ערנ לבני   
  

   ית: גישור בינ ייצוגי ידע פורמלימבית־ספרפיגומימ ללמידה ממשחק דיגיטלי במסגרת 
  פורמלימ־ובלתי

  95 ציפי רוזנפלד  
  

  מקצועיות ושחיקת מורימ במערכת החינוכ במגזר היהודי בהשוואה למגזר הערבי
  98  חנ קרנ לוגסי 

  
  )2005התכנית הלאומית לחינוכ (גורמימ תומכימ וגורמימ מעכבימ בביצועה של 

  99 רבקה גדות 
  

  בעיני מורימ מתחילימ -דיוקנ המורה הטוב והמודל המוצע להכשרתו 
  101 רוית הררי  

  
   :תלמיד ברשת החברתית והשלכתו על האינטראקציה והלמידה בכיתה-קשר מורה

  ?הונ חברתי מבוזבז
  104 רונית בנ אמוצ 

  
  ?פער מגדרי בניווט דיגיטלי שיתופי

  107 רונית ליס הכהנ 
  

    



 2016-2006תקצירי מחקרימ לתזה,   6

  להתחבר ברשת: השפעת תקשורת בינ־קבוצתית מקוונת על סטריאוטיפימ
   בתכנית לחינוכ לשלומ

  110 רועי שילו 
  

  ההדרכה, דמות המדריכ ותפקידיו בעיני מדריכימ ומודרכימ
  113 רינת כרמלי 

  
   תפיסת יועצות חינוכיות את תפקידנ כמובילות תהליכ שינוי מאקלימ בית־ספרי

  לאקלימ מיטבי
  114 מילוא־תמיר רינת 

  
  השפעת סטאטוס אקדמי של עוזר־עמית על התנהגות בקשת עזרה לימודית 

  מתווכת מחשב
  117 רקפת ניצני הנדל 

  
  אני סבא שווה!" משמעות השימוש במחשב והשפעתו על איכות החיימ "

  והקשר עמ משפחה וקהילה בקרב מבוגרימ שאיבדו את ראייתמ
  119 סוקולובסקישוש   

  
  השפעת משחקימ דיגיטליימ ואסטרטגיות משחק על רמת התוקפנות אצל ילדימ

  121 דובי רתמ 
  

  בריונות באינטרנט בקרב בני נוער: מאפיינימ, דפוסימ והשלכות על התחומ 
  החברתי והרגשי

  122 טרבלוס תמר 
  

  האמ המדיומ חשוב? בחינת השפעת המדיומ על ביצוע מטלה לימודית
  124 לוינ תמר  

  
   :זיהוי פערימ בינ ציפיות ועמדות בעלי העניינ השותפימ להטמעת חדשנות טכנולוגית

  חקר מקרה של הטמעת לוחות אינטראקטיביימ במערכת החינוכ בישראל
  127 שוורצ תמר 



 7 פתח דבר 

  פתח דבר
  

נולוגיות ומערכות פועלת באוניברסיטה הפתוחה תכנית של תואר שני בחינוכ: טכ 2005מאז שנת 
   .2012רוזנבליט, שגמ עמדה בראשה עד שנת ־הוקמה ביוזמת פרופ' שרה גורילמידה. התכנית 

  
בחינוכ, מעוצבת להקנייה של ידע אקדמי מתקדמ,  .M.Aהתכנית, המקנה למוסמכימ תואר 

מיומנויות, כישורימ מקצועיימ והתמחות בתכנונ ובפיתוח תכניות לימודימ ובשילוב מושכל של 
טכנולוגיות במגוונ מערכות למידה והדרכה. הלימודימ בתכנית מכוונימ להעמקת ההבנה והתובנה 

התכנית מיועדת למורימ,  יומית.־שייתמ היומשל העוסקימ בהוראה, בלמידה ובתכנונ לימודימ, בע
למנהלימ ולממלאי תפקידימ במערכת החינוכ וכנ לאלה המכשירימ עצממ להשתלב במערכות אלה. 
כמו כנ, היא מיועדת לאנשימ המתעניינימ בהדרכה ובהפעלה של מערכות למידה והשתלמות 

טק, צבא, רפואה, ־, תעשיות הייבמגזרימ ציבוריימ ופרטיימ אחרימ, כגונ: מסגרות הכשרה מקצועית
    בנקימ, ומסגרות קהילתיות.

  
, המתמקדת בהקניית ידע מעשי מגמת טכנולוגיות למידהבתכנית פועלות שתי מגמות התמחות: 

, מערכות למידה מגמתותיאורטי לשילוב נבונ של טכנולוגיות למטרות למידה, הוראה והדרכה, ו
 .מערכות למידה בעידנ המודרניהמתמקדת בהכרת העקרונות המנחימ פיתוח 

  
רוב הלומדימ בתכנית, על שתי מגמותיה, מסיימימ את לימודיהמ בבחינת גמר או בביצוע פרויקט 
גמר. לסטודנטימ המצטיינימ ביותר מתאפשר לסיימ את הלימודימ בביצוע מחקרימ לתזה, 

של היבטימ  בהנחיית חברי סגל מהאוניברסיטה הפתוחה. מחקרי התזה מתמקדימ במגוונ רחב
פדגוגיימ, טכנולוגיימ, חברתיימ ופסיכולוגיימ של למידה בעידנ המודרני. על מנת שנוכל לעמוד 
בהצלחה באתגרימ שמעמידימ בפנינו השינויימ העכשויימ המתמידימ בטכנולוגיות למידה 
מ ובתפישות לגבי תכנונ למידה והוראה, אנו, בסגל התכנית, שוקדימ על עדכונ מתמיד של הקורסי

  ועל פיתוח קורסימ חדשימ שיענו על צרכי השעה. 
  

  כיומ לומדימ בתכנית מתוכמ ביצעו מחקרימ לתזה.  51מ, סטודנטי 584כנית עד כה הוסמכו בת
   מצויימ בשלבימ שונימ של ביצוע מחקר תזה. 27סטודנטימ, מתוכמ  290־כ
  

בעיקר במערכות  –עבודה מוסמכי התכנית נקלטו בתפקידימ בכירימ במגוונ רחב של מקומות 
חינוכ ובחברות פרטיות לפיתוח ולהדרכה. לא מעטימ מהמ המשיכו ללימודימ גבוהימ בארצ 
ובחו"ל. חלקמ כבר סיימ לימודי דוקטורט, וחלקמ אפ נקלט באוניברסיטאות ובמכללות כחברי סגל 

  אקדמי.
  

שהושלמו עד  -ותנו מחקרימ שעליהמ גאו -בקובצ שלפניכמ תמצאו את התקצירימ של כל התזות 
כה במגמה של טכנולוגיות למידה ובמגמה של מערכות למידה. אנו משוכנעימ שתוכלו להתרשמ 
ממגוונ הנושאימ בהמ עוסקות התזות, ממגוונ שיטות המחקר וכנ מהרמה האקדמית הגבוהה של 

  המחקרימ.
  קריאה נעימה,

  
  שיר, מרכזת אקדמית־ד"ר דבורה בנ                             אלקלעי, ראש התכנית־יורמ עשתפרופ' 
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 9 אופיר צומנ 

   בית�ה�פרפרזנטציה של מנהל השפעת החזונ וה
  על מידת הכריזמה הנתפ�ת שלו

  
  2014אופיר צומנ, יוני    :מאת

  רונית בוגלר, האוניבר�יטה הפתוחהפרופ'   מדריכימ:
  ד"ר אבנר כ�פי, האוניבר�יטה הפתוחה  

  
  
  
  
  

תיאוריות מנהיגות בולטות כגונ מנהיגות כריזמטית ומנהיגות מעצבת, הדגישו את חשיבותה הרבה 
של הכריזמה בהצלחת המנהיג להשפיע על מונהגיו, והגדירו את הכריזמה של המנהיג כחיבור בינ 

  ). delivery) ובינ פרזנטציה (visionחזונ (
  

המושג "כריזמה" הוגדר לאורכ השנימ בהתאמ לגישות תיאורטיות שהדגישו מאפיינימ שונימ, כגונ: 
, התנהגויות של המנהיג המובילות לשיפור תכונות וכישרונות יוצאי דופנ שבהמ ניחנ המנהיג

ביצועי העובדימ והארגונ, האופנ שבו משפיע המנהיג על היכולות והמוטיבציות של המונהגימ, 
  ומאפייני ֶהקשר המשפיעימ על מערכת היחסימ בינ המנהיג למונהגימ.

  
ל שמידת מחקרימ אמפיריימ שנערכו על בסיס תיאוריות מנהיגות כריזמטית ומעצבת, מצאו שככ

תה רבה יותר, ככ הושפעו יותר עמדותיהמ והתנהגותמ של יהכריזמה הנתפסת של המנהיג הי
  המונהגימ והשתפרו ביצועי הארגונ.

  
הספרות התיאורטית בנושא כריזמה עסקה ברובה בהקשר העסקי. לפיככ, מטרת המחקר הנוכחי 

  י.בית־ספרכי התה לבחונ באיזו מידה מתאימה הגדרת הכריזמה גמ להקשר החינויהי
  

מחקרימ אמפיריימ שבחנו את הכריזמה בהקשר של מנהיגות חינוכית, התייחסו ברוב המקרימ 
לכריזמה כמרכיב בתוכ התופעה הרחבה יותר של מנהיגות מעצבת, או בהקשר ספציפי של רגשות 

מספר משתתפימ  על־ידיסטודנטימ כלפי שינוי ארגוני נקודתי, או מדדו את הכריזמה הנתפסת 
  קטנ מדי שאינו מאפשר הכללה. 

  
שני מרכיבימ מרכזיימ הופיעו באופנ עקבי ושיטתי ברוב הספרות המחקרית שעסקה בכריזמה: 

את  י המנהיג, הגדירו הולידיי וקומבסחזונו של המנהיג והפרזנטציה שלו. בהתייחס למאפיינ
  ).Holladay & Coombs, 1994הנוסחה: כריזמה = חזונ + פרזנטציה (

  
י סטריינג' וממפורד, המשותפ לכל הגדרות החזונ בספרות הוא היותו של החזונ אוספ אמונות פ־על

הנוגעות לאופנ שבו המונהגימ צריכימ לנהוג באופנ אישי וקבוצתי, כדי להשיג מצב עתידי טוב 
  ).Strange & Mumford, 2002יותר (

  
ל סטריינג' וממפורד נוצר חזונו של ) שtheory of vision formationפי תיאוריית יצירת החזונ (־על

קוו ותיאור ־המנהיג הכריזמטי בשני שלבימ שיטתיימ המבטאימ תיאור שיטתי של הבעיה בסטטוס
אשר ייצור המנהיג בהתאמ  ותה בעיה. התיאוריה מנבאת שהחזונשל המצב העתידי הפותר את א

ביחס למנהיג שייצור חזונ  לשני השלבימ יהיה טוב יותר ויגרומ למנהיג להיתפס ככריזמטי יותר,
  שלא בהתאמ לשלבימ הללו.

  
גות של מושג הפרזנטציה הוגדר תיאורטית בספרות המנהיגות באמצעות ארבעה מאפייני התנה

ד. הפגנת  ,ג. הופעה אמינה ,טחונ ושכנוע עצמיב. הפגנת בי ,המנהיג: א. הפגנת התלהבות
  ). 2012, 2007, 1994אופטימיות (פופר, 
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יריימ הוגדרה הפרזנטציה כהתנהגות הכוללת: אינטונציית קול משתנה, אנרגיה, במחקרימ אמפ
שילוב בינ תנועה לבינ ישיבה, מחוות גופניות כלפי הקהל, קשר עינ רציפ עמ הקהל, שפת גופ 
רגועה, הבעות פנימ משתנות, בכלל זה חיוכימ, מחוות ידיימ, שטפ דיבור, לחיצת ידיהמ של 

  מ ועצירות בדיבור לשמ הדגשת נקודות חשובות.המשתתפימ, גוונ קול נעי
  

פי ־מחקרימ אמפיריימ שבחנו את הכריזמה בהקשר חינוכי, הגדירו את החזונ של המנהיג על
של ההגדרות התיאורטיות שבספרות העסקית, ולא עשו הבחנה בינ חזונ של מנהיג עסקי לבינ חזונ 

פי ההגדרות התיאורטיות ־החינוכי נבחנה עלהפרזנטציה של המנהיג  מנהיג חינוכי. באופנ דומה, גמ
  שבספרות העסקית, מבלי להבחינ בינ פרזנטציה של מנהיג עסקי לבינ פרזנטציה של מנהיג חינוכי.

  
הספרות התיאורטית שעסקה בכריזמה הדגישה את השפעתה הגדולה של הפרזנטציה של המנהיג 

ל בסיס תיאוריות אלה, מצאו, על מידת הכריזמה הנתפסת שלו. מחקרימ אמפיריימ שנערכו ע
תה גורמ משמעותי בתפיסת המנהל ככריזמטי, ובחלקמ אפ נמצא כי יככלל, שהפרזנטציה הי

  הפרזנטציה השפיעה על מידת הכריזמה הנתפסת של המנהל יותר מהחזונ. 
  

לראשונה בספרות העוסקת במנהיגות כריזמטית, נבחנה במחקר הנוכחי השאלה באיזו מהירות 
חזונ והפרזנטציה על הכריזמה הנתפסת, וכנ נבחנה השאלה מהנ ההשלכות של מהירות משפיעימ ה

) מספקת בסיס להשערה, Kahneman, 2011ההשפעה הזו. תיאורית שתי המערכות של כהנמנ (
לפיה מרכיב הפרזנטציה ישפיע מהר יותר מאשר מרכיב החזונ על הכריזמה הנתפסת של הדובר, 

  השפעתה המהירה של הפרזנטציה תהיה מכרעת.תכנ כי בתנאימ מסוימימ יוי
  

) Holladay & Coombs, 1994המחקר הנוכחי אימצ את שיטת המחקר שהציגו הולידיי וקומבס (
מאיכות חזונו,  בית־הספרתה לבדוק באיזו מידה מושפעת הכריזמה הנתפסת של מנהל יומטרתו הי

תה יונ. מטרה נוספת של המחקר הימאיכות הפרזנטציה ומהאינטראקציה בינ הפרזנטציה לבינ החז
  לבדוק איזה מבינ שני המשתנימ הללו, החזונ והפרזנטציה, משפיע מהר יותר על הכריזמה הנתפסת. 

  
) הכריזמה הנתפסת של המנהל תהיה גבוהה יותר כתוצאה מפרזנטציה 1השערות: ( 4המחקר בחנ 

) הכריזמה הנתפסת של המנהל bad delivery(, )2בהשוואה לפרזנטציה רעה ( )good deliveryטובה (
) כאשר bad vision(, )3) בהשוואה לחזונ רע (good visionתהיה גבוהה יותר כתוצאה מחזונ טוב (

החזונ הוא טוב, הפרזנטציה הטובה תגדיל את הכריזמה הנתפסת של המנהל יותר מאשר היא 
תפסת של המנהל תהיה ) השפעת הפרזנטציה על הכריזמה הנ4( ,תעשה זאת כאשר החזונ הוא רע

 מהירה יותר מהשפעת החזונ.
  

משתתפימ, שחולקו לארבע קבוצות. כל קבוצה  117המחקר הנוכחי בוצע כניסוי שבו נטלו חלק 
שחקנ, כשהוא מציג בפני  על־ידיתיכונ חדש, שגולמ  בית־ספרצפתה בסרטונ קצר, שבו נראה מנהל 

. בכל אחד מהסרטונימ הוצג שילוב שונה ספרבית־ההורי התלמידימ המיועדימ את חזונו לפעילות 
יה הפעילו המשתתפימ מכשיר ישל חזונ (טוב או רע) ופרזנטציה (טובה או רעה). בזמנ הצפ

אלקטרוני למדידת תגובות רציפות (מת"ר), אשר באמצעותו דיווחו המשתתפימ בכל רגע את מידת 
קר זה מהווה חידוש הכריזמה הנתפסת של המנהל שהופיע בסרטונ. השימוש במת"ר במח

  מתודולוגי למחקרי מנהיגות בכלל ולמחקרי מנהיגות בחינוכ בפרט. 
  

הממצאימ אששו את שתי השערות המחקר הראשונות ואת ההשערה הרביעית. ההשערה 
השלישית לא אוששה. הממצאימ מבהירימ מדוע השפעת הפרזנטציה עולה על השפעת החזונ, 

). הפרזנטציה נקלטה מיד Kahneman, 2011כהנמנ ( ותומכימ בתיאוריית שתי המערכות של
במערכת המהירה, בעוד שהחזונ נקלט מאוחר יותר במערכת האיטית. נמצא שהשפעתה המהירה 

תה מכריעה, והפחיתה את השפעת החזונ על הכריזמה ישל הפרזנטציה על הכריזמה הנתפסת הי
  דיי וקומבס, בנוסחה:הנתפסת. ממצאי המחקר עשויימ לתמוכ בהחלפת הנוסחה של הולי

  "כריזמה = פרזנטציה + (אולי) אחר ככ גמ חזונ", לפחות בקשר לתפיסת הכריזמה במערכ ניסויי. 



 11 אופיר צומנ 

לבינ הורימ, תואמימ מחקרימ שבחנו  בית־ספרממצאי המחקר הנוכחי, שבחנ את היחס בינ מנהל 
גת מהמחקר את היחס שבינ מנהל לבינ עובדימ. אפ ששאלת הדמיונ בינ שני יחסימ אלה חור

לבינ ההורימ מעינ ייצור כלאיימ  בית־הספרהנוכחי, ייתכנ שניתנ לראות ביחסי המנהיגות בינ מנהל 
בינ "מנהיגות קרובה" לבינ "מנהיגות רחוקה" הגוזרת הגדרות שונות של הכריזמה בכל אחד 

  ).Shamir, 1995מהמקרימ (
  

י ושיטתי על מידת הכריזמה מסקנות המחקר מצביעות על ככ שניתנ להשפיע באופנ משמעות
, ובנסיבות מסויימות גמ על המהירות שבה ניתנ לייצר השפעה זו. בתי־ספרהנתפסת של מנהלי 

הדרכות לשיפור  על־ידימוצע לעשות זאת באמצעות הדרכות לשיפור ניסוח החזונ, ובמיוחד 
  מיומנות הפרזנטציה.
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רכישת ידע, תפיסת למידה והשתתפות בלמידה 
כיוונית ־עידת וידיאו חדופנימ ובו־אל־פנימ סינכרונית

כיוונית: ההשפעה של גורמי האישיות ושל רמת ־ודו
  הטבעיות של המדיה

  
  2016אורלי וייסר, ינואר    :מאת

  , האוניברסיטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  מדריכימ:
  , האוניברסיטה הפתוחהאלקלעי־יורמ עשתפרופ'   

  
 
  
  
  

למרכיב מרכזי  –סינכרונית ־סינכרונית וַא  –קשבת מתובעשורימ האחרונימ הפכה הלמידה ה
למידה באקדמיה. הודות לזמינותנ של טכנולוגיות מתקדמות ללמידה מתוקשבת -בתהליכי ההוראה

ונסגרימ הפערימ פנימ ־אל־סינכרונית, הולכימ ומיטשטשימ ההבדלימ בינה ובינ הלמידה פנימ
 ,Redpath ו:(לסקירה ראפנימ־אל־פנימ למידה בהישגימ הלימודיימ בינ הלמידה המתוקשבת לבינ ה

). במחקרימ שבחנו את חווית הלמידה ואת רמת ההישגימ בסביבות הלמידה השונות התקבלו 2012
). במחקרימ אלה נמצא כי על Kock, Verville & Garza, 2007; Redpath, 2012ממצאימ סותרימ (

האפקטיביות שלה נמוכה בהשוואה אפ היתרונות הגדולימ הגלומימ בלמידה מתוקשבת, מידת 
  . פנימ־אל־פנימללמידה המסורתית וה"טבעית" 

 
  אחת התיאוריות המרכזיות לבחינת אינטראקציות סינכרוניות היא תיאוריית טבעיות המדיה

)Media Naturalness Theory; Kock, 2005 אשר בוחנת את רמת הטבעיות של אמצִעי התקשורת ,(
רמת הטבעיות הגבוהה  תקשורת הנתפסת כבעלת – פנימ־אל־פנימשורת בהשוואה למאפיינימ של תק

) ִהמצאות במקומ 1( מאפיינימ על פיהמ נבחנת רמת הטבעיות של המדיומ: 5ביותר. התיאוריה מציגה 
) רמת סינכרוניות גבוהה המאפשרת להגיב לגירויימ באופנ מיידי co-location) ,(2פיזי משותפ (

) האפשרות לזהות ולהעביר שפת גופ של 4לזהות ולהעביר הבעות פנימ, () האפשרות 3וספונטני, (
) האפשרות לשמוע ולהשמיע דיבור טבעי. לפי תיאוריית טבעיות המדיה, ירידה ברמת 5(־הלומדימ ו

הטבעיות של המדיומ מובילה לעלייה בעומס הקוגניטיבי המוטל על הלומד, לטשטוש המסר ולירידה 
כל אלה תורמימ לירידה באפקטיביות הלמידה. מאידכ, לפי התיאוריה, ככל  –בעוררות הפסיכולוגית 

־, ככ האינטראקציה ההוראתיתפנימ־אל־פנימ שהמדיומ מתקרב ברמת הטבעיות שלו לתקשורת
  ). Kock, 2005לימודית באמצעותו תהיה איכותית ואפקטיבית יותר (

 
מת לתקשורת וידיאו סינכרונית, , טכנולוגיה חדשה ומתקדZoom־במחקר הנוכחי נעשה שימוש ב

המאפשרת למרצה ולסטודנטימ לשוחח, להתכתב ואפ לראות אלה את אלה ולקיימ ביניהמ 
אינטראקציה לימודית מלאה, סינכרונית וספונטנית. בעזרת טכנולוגיה זו נבחנה מידת תקפותנ של 

ר נמצאו משפיעימ הנחות היסוד של תיאוריית טבעיות המדיה, תוכ בחינה של גורמימ נוספימ אש
  , וידיאו פנימ־אל־פנימעל למידה. נבדקה ההשפעה של רמת הטבעיות של אמצעי התקשורת (

למידה (פרזנטציה של המרצה ושיח לימודי בינ המרצה -כיווני), סגנונ הוראה־כיווני ווידיאו חד־דו
יציבות מופנמות ו-לבינ הסטודנטימ ובינ הסטודנטימ לבינ עצממ) וגורמי אישיות (מוחצנות

  , נוירוטיות) אשר נמצאו רלוונטיימ לבחינת התנהגות בסביבה מקוונת (בלאו וברק-רגשית
,2009, 2011Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Maldonado et al., 2001; McKenna et al., 

ת ). על רמת ההשתתפות בדיונ הסינכרוני, על ההיבטימ השונימ של תפיסת הלמידה ועל רכיש2002
 ידע בקרב סטודנטימ.
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  מחקר: ־המחקר כלל שני תתי
דקות) אשר עסקה  25נבדקימ בהרצאה קצרה ( 76ניסוי מעבדה בו השתתפו  נ:מחקר ראשו־תת

  בנושא "כריזמה של פוליטיקאימ = חזונ + פרזנטציה" וכללה שני רכיבימ הוראתיימ עיקריימ:
) הפעלה המעודדת אינטראקציה בינ 2(־הל) ו) פרזנטציה (הרצאה פרונטלית ללא פניה לק1(

הסטודנטימ למרצה ובינ הסטודנטימ לבינ עצממ (הפניית שאלות ללומדימ ויצירת דיאלוג בינ 
למידה אשר נצפו בדיונימ ־בהתאמ להתנהלות השיח הוגדרו חמישה סגנונות הוראה עמיתימ).

 ,נטראקציה יזומה מצד המרצהללא אי –) הרצאה פרונטלית 1המחקר: (־השונימ שנערכו בשני תתי
השתתפות  –סטודנט מסביר או מרצה על נושא מסוימ במסגרת השיעור  –) הסטודנט כמרצה 2(

סטודנטימ -מרצה ) אינטראקציית3( ,המחקר השני בלבד־מסוג זה נצפתה בשיעורימ בקורסימ בת
  בקש מ דעת, חוות מבקש שאלה, שואל ולהתבטא, להשתתפ הסטודנטימ את מעודד  המרצה –

   הסטודנט פונה בשאלה או בהערה למרצה – מרצה-סטודנטימ אינטראקציית )4( ,הבהרה וכו'
במהלכ הלמידה, הסטודנטימ מקיימימ ביניהמ אינטראקציה  –) אינטראקציה בינ הסטודנטימ 5(־ו

 בנוגע לתכנימ הנלמדימ.
 

  מחקר זה נבדקו השאלות:־בתת
מופנמות ויציבות -ת וגורמי אישיות (מוחצנותמהי השפעת רמת הטבעיות של ערוצ התקשור  .1

  ? רכישת הידענוירוטיות) על -רגשית
מופנמות ויציבות -מהי השפעת רמת הטבעיות של ערוצ התקשורת וגורמי אישיות (מוחצנות  .2

 (בהיבט הקוגניטיבי, בהיבט הרגשי ובהיבט החברתי)? תפיסת הלמידהנוירוטיות) על -רגשית
למידה (פרזנטציה של -עיות של ערוצ התקשורת ושל סגנונ ההוראהמהי השפעת רמת הטב  .3

 בדיונ הסינכרוני? רמת ההשתתפותהמרצה ושיח לימודי) על 
למידה (פרזנטציה של המרצה ושיח לימודי) וגורמי אישיות -מהי השפעת סגנונ ההוראה  .4

 כרוני?בדיונ הסינ רמת ההשתתפותנוירוטיות) על -מופנמות ויציבות רגשית-(מוחצנות
למידה על -מהי השפעת רמת הטבעיות של ערוצ התקשורת, תכונות אישיות וסגנונ הוראה  .5

 בדיונ הסינכרוני? רמת ההשתתפות 
 

במסגרת הניסוי נעשה שימוש בשני שאלונימ מקוונימ לדיווח עצמי שהועברו לפני ההרצאה 
וונימ שהועברו לאחר (שאלונ למדידת תכונות אישיות ושאלונ דמוגרפי) ובשני שאלונימ מק

ההרצאה (שאלונ תפיסת למידה ומבדק ידע). כל המפגשימ בניסוי המעבדה הוקלטו בוידיאו 
שני מדדימ: מידת ההשתתפות  על־ידיותומללו. רמת ההשתתפות בדיונ נבדקה באופנ כמותי, 

 ,Blau & Barak, 2012; Vetter & Chanier, 2006; Warschauer(סִכימת המילימ שאמר כל משתתפ (
 ,Blau & Barak) של כל משתתפ (turn-taking(סִכימת פעמי הדיבור () ותדירות ההשתתפות 1996

2012; Vetter & Chanier, 2006; Warschauer, 1996 .( 
 

הקלטה וניתוח של שישה שיעורימ באורכ של שעתיימ כל אחד במהלכ סמסטר  :מחקר שני־תת
שעות הקלטה) שהתנהלו בעזרת  12קורס, סה"כ ב, בשני קורסימ (שלושה שיעורימ בכל 2015

במסגרת תכנית התואר השני במסלול טכנולוגיות למידה באוניברסיטה  Zoomטכנולוגיית 
מחקר זה הייתה לבחונ השתתפות במפגשימ אמיתיימ, מחוצ לכותלי מעבדה, ־הפתוחה. מטרת תת

לות מחקר הבוחנות את המחקר השני נבדקו שא־ובככ לתת תוקפ אקולוגי לממצאי הניסוי. בתת
  רמת ההשתתפות כמידת ההשתתפות וכתדירות ההשתתפות בדיונ:

 רמת ההשתתפותלמידה (פרזנטציה של המרצה ושיח לימודי) על -מהי השפעת סגנונ ההוראה  .6
  בדיונ הסינכרוני?

למידה (פרזנטציה של המרצה ושיח לימודי) ורמת ההיכרות בינ -מהי השפעת סגנונ ההוראה  .7
 בדיונ הסינכרוני? רמת ההשתתפותתתפימ (מספר שיעור) על המש

 



 2016-2006תקצירי מחקרימ לתזה,   14

אשר נבדקה בשאלות משני סוגימ: שאלות עובדה רכישת הידע שאלת המחקר הראשונה עסקה ב
ושאלות היסק. בהתאמ להשערת המחקר, ההישגימ בשאלות העובדה היו גבוהימ יותר בלמידה 

אולמ בניגוד להשערת המחקר, לא נמצאה כיווני. ־חד וידיאוובהשוואה ללמידה ב פנימ־אל־פנימ
השפעה מובהקת סטטיסטית של רמת הטבעיות של ערוצ התקשורת על ההישגימ בשאלות ההיסק 
ועל ההישגימ בציונ הכללי של מבדק הידע. מנ ההבדלימ שנמצאו בינ תוצאות שאלות העובדה לבינ 

מדיומ על התוצאות תוצאות שאלות ההיסק נראה שיש הבדל בהשפעה של רמת הטבעיות של ה
המתקבלות עבור רמות שונות של שאלות, הדורשות מאמצ שכלי שונה וחשיבה ברמה שונה. 

נוירוטיות נמצא כי רמת טבעיות נמוכה של ערוצ התקשורת -בבחינה של תכונת יציבות רגשית
פגעה באפקטיביות של הלמידה, אולמ פגיעה זו נצפתה רק אצל משתתפימ נוירוטיימ והמ למעשה 

מופנמות, -לה שנפגעו משימוש בערוצימ פחות טבעיימ. לעומת זאת, בבחינה של תכונת מוחצנותא
משמעי ־), לא נמצאו ראיות לקשר ברור וחד2011כמו במחקרימ קודמימ (לסקירה ראו: בלאו וברק, 

בינ גורמ המוחצנות לבינ ביצועימ אקדמיימ, אולמ גמ כאנ נמצאו הבדלימ בתוצאות בינ שני סוגי 
  לות (עובדה והיסק).השא

 
. בניגוד להשערת המחקר, תפיסת הלמידהבשאלת המחקר השנייה נבחנו שלושת ההיבטימ של 

נמצא כי תחושת המשתתפימ שנלמד ידע חדש ושהמ מבינימ וזוכרימ אותו (ההיבט הקוגניטיבי) 
להשערת כיווני. בהתאמ ־ידיאו החדווהגבוהה ביותר בו פנימ־אל־פנימהיא הנמוכה ביותר בלמידה 

תורמת לתפיסת הלמידה כקלה ומעניינת יותר (ההיבט  פנימ־אל־פנימהמחקר, נמצא כי למידה 
כיווני). אולמ בבחינה של הנאת ־כיווני ודו־הרגשי) בהשוואה ללמידה המקוונת (וידיאו חד

המשתתפימ מהאינטראקציה החברתית במהלכ השיעור (ההיבט החברתי) נמצא שהיא הייתה 
כיווני בהשוואה לתנאימ הטבעיימ יותר, המעבירימ יותר רמזי תקשורת ־חד ידיאווונמוכה ב

, כאשר trade offכיווני). נראה אמ כנ כי מתרחש תהליכ של ־ווידיאו דו פנימ־אל־פנימחברתית (
כיווני, פוגע בהיבטימ הרגשיימ והחברתיימ של ־מדיומ דל ברמזימ חברתיימ, כמו וידיאו חד

שור להיבט הקוגניטיבי. בבחינה של השפעת תכונות האישיות על הלמידה, אכ מיטיב במה שק
היבטימ השונימ של תפיסת הלמידה נמצא יתרונ קבוע למשתתפימ יציבימ רגשית ולמשתתפימ 

  מוחצנימ, זאת בהתאמ להשערת המחקר.
 

  המחקר. משני ־בדיונ, אשר נבדקה בשני תתירמת ההשתתפות שאר שאלות המחקר עסקו ב
למידה יש השפעה גדולה על רמת ההשתתפות וכי השפעה זו -שלסגנונ ההוראה המחקר עולה־תתי

הינה מעבר להבדלימ בגורמימ האחרימ שנבדקו. בשני המדדימ שנבדקו נמצא הבדל משמעותי בינ 
הסגנונ בו פונה המרצה אל הסטודנטימ ומעודד אותמ להשתתפ בשיעור לבינ שאר הסגנונות. רמת 

המרצה את הסטודנטימ להשתתפ בהרצאה נמצאה גבוהה באופנ ההשתתפות בחלקימ בהמ עודד 
למידה האחרימ. נמצא שהסטודנטימ אינמ נוטימ להיכנס -משמעותי בהשוואה לסגנונות ההוראה

למידה שהוגדר כפרזנטציה), פונימ מעט מאוד -לדברי המרצה כאשר הוא מציג מידע (סגנונ הוראה
-ינמ נוטימ לנהל שיחה ביניהמ (סגנונ סטודנטמרצה) וגמ א-אל המרצה בשאלות (סגנונ סטודנט

 סטודנט).
 

לסיכומ, מממצאי המחקר ניתנ להסיק שהגורמ המשפיע ביותר על רמת ההשתתפות בשיעור, בכל 
סביבות הלמידה שנבדקו, ללא תלות ברמת הטבעיות של הסביבה, הינו סגנונ ההוראה. ממצאימ 

מ סינכרוניימ ואשר גמ בהמ לא נמצא הבדל אלו תומכימ בממצאי מחקרימ קודמימ שעסקו בדיוני
פנימ־ברמת ההשתתפות בינ הסביבות הסינכרוניות המאפשרות אינטראקציה דבורה לבינ סביבת 

). בנוספ, ממצאי המחקר מצביעימ על ככ שתכונות 2010בלאו, ; Setlock et al., 2007( אל־פנימ
פיק הנאה מנ הלמידה בסביבות האישיות של הלומד משפיעות על יכולתו להסתגל, להצליח ולה

השונות ונראה שראוי להתאימ את שיטת ההוראה ללומדימ שונימ ואולי אפ להציע שיטות הוראה 
  שונות בתוכ מסגרת למידה אחידה שתאפשרנה ללומדימ שונימ לבחור בשיטה המועדפת עליהמ.
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ר ולאורכ זמנ, את בהתאמ לממצאימ אלו, נראה שיש מקומ לבחינה מעמיקה יותר, במדגמ גדול יות
הגורמימ המשפיעימ על הצלחה בלמידה ועל הנאה מהלמידה בסביבות הלמידה השונות. נראה 

, גמ בהוראה מקוונת, רצוי לשימ דגש על סגנונ הוראה שמשתפ את פנימ־אל־פנימשכמו בהוראה 
הלומדימ ומחייב אותמ לעבודה קבוצתית ולהשתתפות, זאת בכדי לעודד יצירת תהליכי חקר 

 אינטראקציה בינ הלומדימ, שהמ תהליכימ חיוניימ לרכישת ידע חדש ולהטמעתו בהצלחהו
)Akyol & Garrison, 2014; Webb et al., 2014(.  
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  נוכחות חברתית עלהשפעת 
  תפי�ת הלמידה בקבוצות דיונ לימודיות

  שאינ בהנ חובת השתתפות
    

  2007אינה בלאו, אפריל   מאת:
  ניבר�יטה הפתוחה, האוד"ר אבנר כ�פי  :כמדרי

  
  
  
  
  

סינכרונית טקסטואלית ־המחקר הנוכחי בודק "נוכחות חברתית" בקבוצות דיונ לימודיות בסביבה א
ללא חובת השתתפות. מהספרות המחקרית עולה כי קבוצות לימודיות כאלה מהוות מקומ מתאימ 

, אכ להתרחשות למידה משמעותית. ניתנ לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות למטרות אלה
סינכרונית טקסטואלית באמצעות קבוצות דיונ היא ככל הנראה הנפוצה ביותר בגלל ־תקשורת א

) משכה לאחרונה את תשומת ליבמ של social presenceקלות השימוש בה. "נוכחות חברתית" (
חוקרי התחומ בעקבות השפעתה על הלמידה בסביבות אלה, אכ עד כה לא נעשה מספיק מחקר 

  בתחומ. 
 

ר הנוכחי שאפ להגיע להבנה עמוקה יותר של הנוכחות החברתית ברשת. הוא התמקד המחק
ראשית בבדיקת קשר בינ המשגות שונות ל"נוכחות חברתית" ושנית בהשפעת הנוכחות החברתית 

סינכרוניות טקסטואליות לימודיות בקורסימ באוניברסיטה ־על תפיסת הלמידה בקבוצות דיונ א
) נוכחות חברתית כהצגה עצמית 1המשגות של "נוכחות חברתית": (הפתוחה. המחקר בדק שלוש 

)Garrison, Anderson & Archer, 2000; Rourke, Garrison, Anderson & Archer, 1999) ,(2 נוכחות (
) נוכחות חברתית כתפיסת אחרימ 3(־) וRogers & Lea, 2005חברתית כהזדהות עמ קבוצה (

  ).Short, Williams & Christie, 1976( באמצעות המדיומ
 

) שאלונ לבדיקת 1הנתונימ נאספו באמצעות שאלונ רשת שהתבסס על ארבעת הכלימ הבאימ: (
) שאלונ לבדיקת הסתגלות SPLOD ()Wu & Hiltz, 2003, 2004() ,2תחושת הלמידה בדיונ מקוונ (

 Garrison, Cleveland-Innes and Fung) של CoI-Community of Inquiryללמידה בקהילת חקר (
  ) לבדיקת נוכחות חברתית כהזדהות עמ קבוצה 2005( Rogers and Lea) שאלונ של 3), (2004(
) MOPS( Medium and Other Perception Scale –) סולמ תכונות המדיומ ותפיסת האחרימ 4(־ו

  ,.Short et alשפותח במחקר זה למדידת שלוש המשגות שנגזרו מתיאורית הנוכחות החברתית (
1976.(  

 
  מצאנו מתאמ חיובי בינ הצגה עצמית לבינ תפיסה של משתתפימ אחרימ בתקשורת. בדומה 

) מצאנו כי ככל שאדמ מעורב יותר בהצגה עצמית כאדמ "אמיתי" לקהל Swan and Shih )2005־ל
הווירטואלי, ככ הוא חש בעוצמה חזקה יותר את הצגת האחרימ איתמ הוא מקיימ אינטראקציה. 

נשימ שמצליחימ להציג את עצממ בצורה טובה יותר לאחרימ בקהילה גמ רגישימ יותר יתכנ כי א
לרמזימ חברתיימ של אחרימ, או להפכ. יתכנ גמ שהקשר בינ הצגה עצמית לבינ תפיסת אחרימ 
 מושפע מככ שלומדימ שונימ מחזיקימ בתפיסות שונות לגבי האופי והמטרות של הדיונ המקוונ,

דרכימ שונות בהנ הלומדימ תופסימ אחרימ ומציגימ את עצממ. במקרה והתפיסות האלה מעצבות 
זה מנהלי הפורומימ יכולימ להשפיע על רמת נוכחות חברתית באמצעות הגדרה ברורה של מטרות 

  וציפיות מהשתתפות בדיונ המקוונ. 
 



 17 אינה בלאו 

ממצאי המחקר הראו כי נוכחות חברתית כהזדהות עמ קבוצה קשורה להצגה עצמית ולתפיסת 
אנו משערימ שהזדהות עמ קבוצה וירטואלית מעצימה את תחושת הקירבה בינ  מ.אחרי

זמנית מעלה את מוטיבציית הלומד להשקיע יותר בהצגה עצמית וגורמת לו ־המשתתפימ ובככ בו
אינדיבידואציה ־לפי מודל הזהות הקבוצתית לאפקט הדה לרגישות חזקה יותר להצגה של אחרימ.

), הייצוג הקוגניטיבי של הקבוצה קובע את Rogers & Lea, 2005; Spears & Lea, 1992(זקא"ד) (
כללי ההתנהגות שמתקשרימ מאמצימ. נראה כי המשתתפימ יצרו ייצוג קוגניטיבי של הקבוצה, 
למרות שלא נעשה ניסיונ מפורש ומכוונ של גורמ כלשהו ליצור "קבוצה" מסטודנטימ הלומדימ 

  בקורס מסוימ. 
 

נמצא מתאמ בינ תפיסת המדיומ כאימפרסונלי, אחת ההגדרות המרכזיות  בניגוד להשערתנו, לא
) לבינ ההמשגות המאוחרות יותר לנוכחות Short et al., 1976של תיאורית נוכחות חברתית (

חברתית (הצגה עצמית והזדהות עמ קבוצה). יתרה מככ, תפיסת המדיומ כאימפרסונלי לא נמצאה 
יאורית הנוכחות החברתית (תפיסת אחרימ ומדיומ במתאמ גמ עמ ההגדרות האחרות של ת

כמאשר אינטראקציה). נראה כי מה שהיה נכונ לתפיסת המדיה כמו אודיו ווידיאו במחקרמ של 
Short et al.  איננו רלוונטי לתב"מ בשנות האלפיימ כאשר המדיומ נתפס כשקופ למשתמשימ. יתכנ

לבנות דימוי מלא חיות של האדמ  כי משתמשימ מאמצימ אסטרטגיות תקשורת שמסייעות להמ
   איתו המ מתקשרימ, למרות ואולי בגלל המגבלות של המדיומ.

 
כאמור, מהממצאימ עלה כי שתי ההמשגות המאוחרות לנוכחות חברתית (הצגה עצמית והזדהות 
עמ קבוצה), ותפיסת אחרימ, אחת ההגדרות בהמשגה "הקלאסית" של תיאורית נוכחות חברתית, 

גבוה שמעיד על השתייכות לאותו מושג תיאורטי. לאור ־ביניהנ במתאמ בינוני נמצאו קשורות
המידה שבה אדמ חש הזדהות עמ קבוצה  :נוכחות חברתיתהממצאימ הצענו הגדרה מקיפה יותר ל

וירטואלית אליה הוא משתייכ בעת ההתקשרות, ומצליח להציג את עצמו ולתפוס משתתפימ 
  אחרימ בתקשורת כאנשימ "אמיתיימ".

 
נוספ על ככ המחקר בדק את השפעת הנוכחות החברתית על תפיסת הלמידה בקבוצות דיונ. לפי 

), לכל אדמ בכל תחומ קיימ "טווח Vygotsky )1978תיאוריית הקונסטרוקטיביזמ החברתי של 
), הפרש בינ רמת ההתפתחות Zone of Proximal Development – ZPDהתפתחות קרובה" (

יתכנ כי קבוצות דיונ לימודיות מהוות אחד מהמקומות בהמ לשיפור מידי.  נוכחית והפוטנציאלה
לומדימ יכולימ לקבל תמיכה ועזרה ממנחה וסטודנטימ מתקדמימ, ובככ להצליח להתקדמ מבחינה 
קוגניטיבית ולממש פוטנציאל של "תווכ התפתחות קרובה". סיבה אפשרית נוספת לקשר בינ 

) בינ כל המשתתפימ בדיונ immediacyיונ מבוססת על קירבה (נוכחות חברתית ללמידה בקבוצות ד
מקוונ. ככל הנראה, כאשר לומדימ חשימ קירבה למנחה ולעמיתימ בקבוצת דיונ, נוצרת תחושת 

   נינוחות שמאפשרת להפנות משאבימ ללמידה.
 

דמנות ), כהזGarrison et al., 2000תפיסת הלמידה נבדקה במחקר הנוכחי כ"נוכחות קוגניטיבית" (
לדיונ אינטראקטיבי, כפיתוח מיומנויות, כהערכת איכות התגובות של עמיתימ וכהערכת איכות 

). שיערנו כי קיימ קשר חיובי בינ Wu & Hiltz, 2003, 2004הלמידה של סטודנט בדיונ המקוונ (
תפיסת נוכחות חברתית לבינ תפיסת הלמידה שהתקיימה בקבוצת דיונ. ספציפית שיערנו כי נמצא 
מתאמ חיובי בינ נוכחות חברתית כהצגה עצמית (אינטראקטיביות והבעת רגשות), כהזדהות עמ 
קבוצה, ובנוגע להמשגה "הקלאסית" של נוכחות חברתית כתפיסת אחרימ באמצעות המדיומ 
שיערנו כי נמצא מתאמ חיובי בינ תפיסה של אחרימ ותפיסת המדיומ כמאפשר אינטראקציה 

ונליות של המדיומ, לבינ גורמימ של תפיסת הלמידה שהתקיימה ומתאמ שלילי בינ אימפרס
  בקבוצות דיונ. 

 
בהתאמ להשערתנו מצאנו מתאמ חיובי בינ נוכחות חברתית כהזדהות עמ קבוצה לפי מודל זקא"ד 

)Rogers & Lea, 2005 עמ שלושה היבטימ של תפיסת הלמידה: נוכחות קוגניטיבית, פיתוח (
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טענו כי זהות  Rogers and Leaבפורומ הקורס כהזדמנות לאינטראקציה. מיומנויות, ותפיסת הדיונ 
קבוצתית משותפת בולטת מובילה לשיפור בתוצרי למידה שיתופיימ, ועל סמכ ממצאי המחקר 
הנוכחי נראה כי לעיתימ השתייכות לקבוצות משימתיות זמניות בעלות מטרות משותפות 

  זהות קבוצתית.  מספיקות כדי ליצור תחושת השתייכות ולהבליט
 

באופנ דומה מצאנו מתאמ חיובי בינ נוכחות חברתית כהצגה עצמית (אינטראקטיביות והבעת 
) עמ אותמ שלושה היבטימ של תפיסת Garrison et al., 2004רגשות) לפי מודל קהילות החקר (

התוצאות  הלמידה: נוכחות קוגניטיבית, פיתוח מיומנויות, ותפיסת הדיונ כהזדמנות לאינטראקציה.
). בנוספ, מצאנו כי מרכיב Swan & Shih, 2005עולות בקנה אחד עמ מחקרימ קודמימ (

האינטראקטיביות בהמשגות השונות של נוכחות חברתית נמצא במתאמ עמ רוב הגורמימ של 
תפיסת למידה, ומרכיב האינטראקטיביות בתפיסת הלמידה נמצא במתאמ עמ רוב ההמשגות של 

בות מיוחדת של אינטראקטיביות בקבוצת דיונ תואמת לממצאי מחקרנו חשי נוכחות חברתית.
  ). 2007הקודמ (בלאו וכספי, 

 
בנוגע לקשר ההמשגה "הקלאסית" של נוכחות חברתית כתפיסת אחרימ באמצעות המדיומ לבינ 
תפיסת למידה התוצאות התפצלו. בהתאמ להשערתנו, מצאנו מתאמ בינ תפיסת המדיומ כמאפשר 

ות לבינ נוכחות קוגניטיבית, פיתוח מיומנויות, ותפיסת הדיונ בפורומ הקורס אינטראקטיבי
כהזדמנות לאינטראקציה. אכ בניגוד להשערתנו תפיסת המדיומ כאימפרסונלי ותפיסת אחרימ, 
שתי הגדרות שנגזרו מתיאורית נוכחות חברתית, לא נמצאו קשורות לגורמ כלשהו של תפיסת 

ינו, ככל הנראה הגדרת נוכחות חברתית כמידה הנתפסת של הלמידה בקבוצת דיונ. כפי שצי
אימפרסונליות המדיומ איננה תקפה עוד בימינו. מהממצאימ גמ משתמע שלומדימ בקבוצות דיונ 
ממוקדימ בעצממ הרבה יותר מאשר בלומדימ אחרימ. מעבר לככ שתפיסת אחרימ לא הייתה 

רה אחת של נוכחות חברתית וההיגד קשורה לתפיסת הלמידה, לא מצאנו מתאמ בינ אפ לא הגד
"התייחסות להערות של אחרימ" בתפיסת הלמידה. יתכנ כי תחושת הלמידה בקבוצות דיונ נתפסת 

  הלומדימ כתהליכ פנימי שקשור בעיקר להיבטימ אישיימ.  על־ידי
 

הממצאימ מראימ כי הקשר בינ נוכחות חברתית לתפיסת הלמידה לא הושפע מרמת הפעילות של 
דיונ או מכתיבתו של הלומד. לעומת זאת, כניסה לקבוצת דיונ וחשיבותה בעיניי הלומד קבוצת 

נמצאו כמשתנימ שהקטינו במידת מה את הקשר בינ נוכחות חברתית (כאינטראקציה וכהזדהות 
עמ קבוצה) לבינ תפיסת הלמידה (כנוכחות קוגניטיבית ופיתוח מיומנויות). מהממצאימ משתמע כי 

בילה (צפייה) בדיונ המקוונ חשובה ללמידה אפילו יותר מהשתתפות פעילה יתכנ שהשתתפות ס
(כתיבה) וכדאי לעודדה בקבוצות דיונ לימודיות. יתכנ כי הסבר לממצא זה טמונ בככ שלמידה 

צפייה בדיונ של עמיתימ עמ מנחה ובינמ לבינ עצממ, יכולה להיות ), vicarious learning( עקיפה
  פעילה בדיונ.  יעילה לא פחות מהשתתפות

 
מבחינה מעשית מהממצאימ עולה כי למנהלי פורומימ המעוניינימ להגדיל את תחושת הלמידה 
כדאי לעודד אינטראקציה חברתית ולעצב זהות קבוצתית משותפת. כאמור, המחקר הנוכחי בדק 
את תפיסת הלמידה ונדרשימ מחקרימ נוספימ כדי לבדוק את השפעות ההמשגות השונות של 

  ת חברתית על הלמידה בפועל. נוכחו
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תהליכי יצירת מידע, עריכה שיתופית ובקרה על 
  יקיפדיהואיכות המידע בו

  
  2015אירי� שיראזי, �פטמבר   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  :מדריכה
  
  
  
  
  

), היא אחת מהמיזמימ הנגישימ ביותר המאפשרימ גישה Wikipedia" (ויקיפדיהאנציקלופדית "
מתנדבימ  –" ויקיפדימ" –גולשימ רבימ  על־ידיחופשית לחיפוש מידע באינטרנט. המידע נערכ 

יפדיה. הצלחתו הרבה והגידול המרשימ בהיקפו של המיזמ, עניינה בוויקהמייצרימ את המידע 
יפדיה, מאפייניהמ של בוויקחוקרי אקדמיה רבימ. והיבטימ שונימ נידונו: איכות התכנימ 

). המחקר Schroer & Hertel, 2009ימ לכתיבה התנדבותית ותהליכי כתיבה (המשתתפימ, מניע
הנוכחי מצטרפ למחקר הקיימ אודות ויקיפדימ פעילימ. תוכ ניסיונ להאיר זווית חדשה, להגיע 

יפדיה בוויקלהבנה עמוקה יותר ולבדוק אמפירית תהליכימ אישיימ וקהילתיימ שעוברימ עורכימ 
  שית, במהלכ יצירת ערכימ שיתופיימ ובקרה על איכותמ.פי תפיסתמ האי־העברית, על

  
המסגרת התיאורטית העומדת בבסיס המחקר מושתתת על מספר מודלימ תיאוריימ. מאפייני 

). דיקנסונ Dickinson, 2002(המודל של קהילות ידע מקוונות ויקיפדיה כקהילה נבדקו על בסיס 
קוונות ומזהה מרכיבימ מרכזיימ לניתוח מאפיינימ החיוניימ לשגשוג קהילות ידע מ 9מציעה 

  identity and) זהות וגבולות(shared purpose(, )2) מטרה משותפת (1והערכה שלהמ לאורכ זמנ: (
boundaries(, )3) מוניטינ ואמונ (reputation and trust(, )4) מוטיבציה ונאמנות (motivation and  

loyalty(, )5) סטנדרטימ וערכימ (standards and values(, )6היסטוריה ודינאמיקה ( )history and  
dynamics(, )7) תוכנ ומבנה (content and structure(, )8 פלטפורמה לקיומ אינטראקציה (

)interaction platform(, )9) אפקט הרשת (network effect .(  
  

ל ברונס לבחינת המעבר מצריכה ליצירת מידע בקהילת ויקידפיה, המחקר השתמש במודל ש
)Bruns, 2008 אשר הציע את המושג (– produsage יצרכנו")ת") לתיאור שינוי זה. המודל בוחנ 

  יפדיה: בוויקבמהלכ כתיבה ועריכה  המתקיימימ produsageארבעה מאפיינימ של תופעת 
) תוצרימ המצויימ fluid roles(, )3) תפקידימ נזילימ (community-based(, )2קהילתיות () 1(

  ,common propertyקניינ משותפ, שווי אישי () unfinished artifacts(, )4תנות תמידית (בהש
individual merit .(  

  
מודל קהילות שתי גישות שימשו לבחינת מוטיבציה של ויקיפדימ לפעילות בקהילה. האחת היא 

  תית נוכחות חבר) המדגישה את חשיבותה של (Garrison, Anderson & Archer, 2000 החקר
)social presence בקהילות מקוונות. נוכחות חברתית מאפשרת לכותבימ לראות את עצממ (

שייכימ מבחינה חברתית ורגשית לקהילה, להציג את תכונותיהמ האישיות לקהילה כאשר המ 
מציגימ את עצממ לאחרימ כ"אנשימ אמיתיימ". לפי הגישה, יצירת נוכחות חברתית חיונית ומהווה 

  לפעילות קוגניטיבית מוצלחת בקהילות מקוונות.  תנאי הכרחי
  

  uses and( מודל אחר לבחינת המוטיבציה של ויקיפדימ הוא גישת השימושימ והסיפוקימ
gratification approach מטרתה להבינ מדוע ואיכ אנשימ מחפשימ סוג מסוימ של מדיה כדי למלא .(
). לפי הגישה, פעילות שבה אנשימ בוחרימ Katz, Blumler & Gurevitch, 1973צורכ מסויימ שלהמ (

בשעות הפנאי עונה על צרכימ חברתיימ ו/או קוגניטיביימ. ניתנ לשער כי פלטפורמת ויקיפדיה 
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מציבה בפני הכותבימ והעורכימ אתגר אינטלקטואלי ומספקת להמ אפשרות נוחה לבסס ולשמר 
   חברויות בעלי תחומי עניינ דומימ.

  
להסביר את העיקרונ המרכזי עליו מסתמכימ ויקיפדימ לשמירה על איכות לבסופ, הגישה שיכולה 

  the wisdom( חוכמת ההמונימהניטרליות, כמו גמ פתרונ סכסוכימ ומלחמות העריכה היא  –המידע 
Surowiecki, 2004of crowds; .(  ,בתנאימ מסוימימ, חוכמתו של ההמונ גדולה מזו של לפי הגישה

 על־ידייגוד לאנציקלופדיות, הערכימ אינמ נערכימ בשיטה המסורתית, יפדיה, בנבוויקהמומחה. 
יפדיה ועריכה של משתמשימ מרובימ מבטיחה את בוויקמומחה. כל אחד יכול לכתוב ולערוכ 

דעת הרוב היא הקובעת מה יישאר ומה  – איכות התוצרימ. באשר לפתרונ ולישוב סכסוכי עריכה
  ימחק מתוכ הערכימ השנויימ במחלוקת.

  
  הבאות: שאלות המחקרהמחקר בחנ את 

בקהילה מקוונות של  סוגי שיתופיות ודפוסי האינטראקציהמהמ תהליכי יצירת ידע שיתופי,   .1
 ויקיפדימ? 

יפדימ המשתתפימ להשקיע זמנ רב בכתיבה הוויקהייחודיימ אשר הובילו את  המניעיממהמ   .2
 יפדיה ולשתפ במידע ללא תמורה? בוויקובעריכה 

על הערכ שנוצר ומהמ התנאימ שמגבירימ או מחלישימ את  בעלותזו מידה ויקיפדימ חשימ באי  .3
 תחושת הבעלות ועד כמה היא מעכבת נכונות לשיתופיות? 

איכות יפדימ המשתתפימ במטרה לשמור על הוויקמהמ תהליכי הבקרה הייחודיימ אשר נוקטימ   .4
  בערכימ שתרמו לכתיבתמ ו/או עריכתמ?  המידע

 במקרימ של "מלחמות העריכה"? להשגת קונצנזוסהדרכימ של קהילת ויקיפדיה  מהמ  .5
  בקהילת ויקיפדיה? הוונדליזמכיצד מתמודדימ עמ תופעת   .6
  

העבודה התבססה על פרדיגמת המחקר האיכותנית והנתונימ עצממ נאספו באמצעות נרטיב עצמי 
מ הפעילימ ביותר. נבדק בדפי יפדיהוויק 150בקרב שמונה ויקיפדימ פעילימ (המדורגימ בינ 

הסטטיסטיקות של ויקיפדיה המדרג את היסטוריית התרומות של כל המשתמשימ). בנוספ, התבצע 
שיחות, זאת על מנת לבצע טריאנגולציה בינ דיווח עצמי של  900־ערכימ וכ 120־ניתוח תוכנ של כ

יזציה נושאית ואפשר המשתתפימ לבינ התנהגותמ בפועל. ניתוח הנתונימ עבר תהליכ של קטגור
  קטגוריות מרכזיות.  5־לאתר דפוסימ המשותפימ למרואיינימ. דפוסימ אלה קובצו בהמשכ ל

  
נמצא שעורכי תהליכי יצירת ידע שיתופי וסוגי שיתופיות באשר לשאלת המחקר הראשונה, בנוגע ל

להגיע  ויקיפדיה סבורימ שהכתיבה השיתופית מניבה תוצרימ איכותיימ יותר ושלא ניתנ היה
לתוצאות כתיבה ברמת איכות זהה, ללא שיתופ פעולה. בככ ממצאי המחקר עולימ בקנה אחד עמ 

  ) שהמעבר בינ ייצור תוכנ בסגנונ המסורתי בעל זכויות יוצרימ Bruns, 2008הטענה של ברונס (
, יוצר שיתופ פעולה המניב תוצאות טובות יותר ובניה מתמשכת ורחבה של התוכנ produsage־ל
 ,.Katz et alקיימ במטרה להביא לשיפור נוספ. כמו כנ, בהלימה עמ גישת השימושימ והסיפוקימ (ה

 900־, אשר באו לידי ביטוי בניתוח תוכנמ של כדפוסי האינטראקציה ), הממצאימ הראו כי1973
כתיבה  – השיחות, מתחלקימ בבירור לשני קבוצות שנידונו: (א) אינטראקציה מכוונת תוכנ

  (ב) אינטראקציה חברתית קהילתית בתוכ הסביבה מקוונת. ,שיתופית
  

תוצאות המחקר שיקפו בברור תהליכימ של שינוי במניעימ  – יפדיהבוויקלעריכה  למניעימבאשר 
לכתיבה, אשר עוברימ ויקיפדימ במהלכ הכתיבה: ממניעימ אישיימ המאפיינימ את תחילת דרכמ 

התפיסה של הפרט, כחלק בלתי נפרד  יבות לקהילה.יפדיה, למניעימ הקשורימ במחובוויקכיוצרימ 
מהקהילה, תחושת השייכות לקהילה, נמצאה כגורמ מרכזי ומניע חשוב לכתיבה התנדבותית בקרב 

מכלל השיחות שנותחו נמצאו כשיחות בעלות אוריינטציה  15%ויקיפדימ פעילימ לאורכ זמנ. ככ, 
ת הערכה וכוכבי ויקיפדיה, החלפת חברתית קהילתית, כמו איחולימ וברכות, הענקת אותו
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  Garrison etזאת, בהתאמ להנחת יסוד של מודל קהילות החקר ( מתכונימ, קבצי מוזיקה וכדומה.
al., 2000,(  שנוכחות חברתית חיונית להנעה ועידוד להמשכ פעילות בקהילה.מכיוונ  

  
 psychological( תחושת בעלות שהמשתתפימ חשימבהתאמ לתוצאות מחקר קודמימ נראה 

ownership; Caspi & Blau, 2011; Raban & Rafaeli, 2007 "כלפי תכנימ שהוגדרו כערכימ "שלי (
יותר מערכימ שהוגדרו כ"שלנו". זאת למרות כשהמ טוענימ ומסבירימ בראיונ שלא קיימת תחושת 

יפדיה. בפועל לרוב, הכותבימ מבצעימ מעקב אחר השינויימ בערכימ בוויקבעלות על ערכימ 
שערכימ ינימ על הערכ ו"נלחמימ" על שינוימ שבוצעו בערכימ שכתבו. נמצא "שלהמ", מג

מהתוכנ, לעומת ערכימ  %86־המ ערכימ שבהמ כתבו בממוצע כ "שליכ"ויקיפדימ תופסימ וש
מהתוכנ. בערכימ שהוגדרו כ"שלי", היקפ העריכה  %30־בהמ תרמו בממוצע כ ,"שלנו" שהוגדרו

המחקר מציע לות בהשוואה לערכימ שנתפסו כ"שלנו". ומספר עריכות היו באופנ מובהק גדו
), לפיו תהליכ של יצירה שיתופית של מידע Bruns, 2008להשתמש באחד המאפיינימ של יצרכנות (

דינאמי אינו יכול להמשיכ להתקיימ במסגרת המסורתית של זכויות יוצרימ, אלא צריכ להפוכ 
). במקרה של ויקיפדיה, individual meritי () שמספק שווי אישcommon propertyלקניינ משותפ (

ויקיפדיימ  על־ידיהצגת הערכימ שנכתבו  – תרומה מקובלת מוכרת בקהילה היא מתנ קרדיט אישי
  בפרופיל שלהמ באתר.

  
מכלל השיחות שנבדקו, הנ בנושאימ  45%־נמצא שכ – תהליכי הבקרה על איכות המידעבנוגע ל

ונות. נושא איכות המידע מהווה מרכיב חשוב בשיח הקשורימ לאיכות המידע בקטגוריות ש
יפדיה העברית מסתמכימ בכתיבתמ על הכתוב הוויקיפדיה. נמצא שעורכי בוויקהקהילתי 

יפדיה האנגלית, אשר נתפסת כמקור אמינ בעיניהמ. ערכימ רבימ או חלקימ מהמ תורגמו בוויק
  ,Surowieckiחוכמת ההמונימ ( עיקרונ על־ידייפדיה האנגלית. ניתנ להסביר תופעה זו הוויקמ

יפדיה האנגלית היא הגדולה ביותר, בהיקפה מבחינת מספר משתמשימ, הוויק). זאת מכיוונ ש2004
ויקיפדימ מסתמכימ גמ על ויפדיה העברית. נראה שהוויקעורכימ וכמות ערכימ ביחס ניכר מ

ערכימ שהשתתפו מעקב אחר  – י המאפשרת בעזרת פיתוח בוטימ ואפליקציותהוויקטכנולוגית 
, תיקוני איות, בדיקת קבצי קישורימ מלחמות עריכהוונדליזמ בכתיבתמ, תיקונ מהיר של מעשי 

  חיצוניימ ועוד החוסכימ זמנ וכוח עבודה אנושי.
  

מתוכ ממצאי המחקר והדיונ בהמ, נגזרות מספר המלצות אשר עשויות לתרומ גמ לקהילת החינוכ 
תופי מקוונ. ראינו שהמימד הקהילתי חברתי מהווה מרכיב בהבנת תהליכי יצירת מידע ותוכנ שי

חיוני וחשוב הנוגע לכל התהליכימ שנבדקו במחקר מבחינה תיאורטית. על כנ, קהילות וירטואליות 
המעוניינות להצליח בהקשר להוראה, למידה והדרכה, צריכות לתת את הדעת ולספק לתלמידימ 

מ במטרה להניע תרומה פעילה אישית ולמשתמשימ תמריצימ לעידוד השתתפות במסגרת
וקהילתית. ניגוד מעניינ בינ התנהגות בפועל בעריכת ערכימ "שלי" לבינ תפיסת תהליכי כתיבה 

יפדיה כשיתופיימ במהותמ עשו להסביר קשיימ בתהליכי שיתופ בינ עובדי הוראה בוויקועריכה 
נ להשתמש בארסנל הכלימ ומזמינ הרחבה והעמקה במחקרי המשכ. עוד מעניינ לבדוק כיצד נית

יפדיה ליישוב סכסוכימ בינ כותבימ ומלחמות עריכה, לפתרונ בוויקהטכנולוגיימ שמשמשימ 
סכסוכימ מורכבימ יותר כמו קונפליקטימ בינ חברות עסקיות לדוגמא או סכסוכימ בינ תלמידימ 

לה המלצה יקיפדימ מבצעימ במטרה לשמור על איכות המידע, עוו. בנוגע לפעולות שובתי־ספרב
מתוכ הניגוד בינ ממצאי ראיונות המתארימ קישורימ כמשפרימ את איכות הערכימ  –נוספת 
 –) 2000יפדיה לבינ המתואר בספרות על בעיות דיסאוריינטציה ו"דפקט" הפרפר (סלומונ, בוויק

שהיא, לקשר רק לערכי ויקיפדיה הקשורימ מבחינה רעיונית. במחקרימ עתידיימ מומלצ להמשיכ 
 חונ את התופעה במדגמ רחב יותר ומגוונ יותר מבחינת רמת הפעילות בקהילה. ולב



 2016-2006תקצירי מחקרימ לתזה,   22

  תפי�ות של מורימ בשלבי קריירה שונימ
  את התפתחותמ המקצועית

  
  2015א�נת הרשקו, אוקטובר   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהאונגר�ד"ר אורית אבידב  :מדריכה
  
  
  
  
  

רמת "אופק חדש", אשר שינתה את מדיניות הפיתוח המחקר הנוכחי נערכ לנוכח יישומ רפו
המקצועי של המורימ. מטרת המחקר הייתה לחשופ את ההבדלימ בתפיסות של מורימ לגבי 
התפתחותמ המקצועית ביחס לשלב בהתפתחות הקריירה בו המ נמצאימ. סקירת ספרות העוסקת 

עמימות לגבי מהי בהתפתחות מקצועית מתמשכת של מורימ מצביעה על ככ שעדיינ קיימת 
התפתחות מקצועית ואת מי היא משרתת. גישות תיאורטיות גורסות כי התפתחות מקצועית של 
מורימ הינה בהלימה להתפתחות הקריירה שלהמ המרחשת בשלבימ לאורכ כל שנות עבודתמ. 
לאור זאת, ההנחה במחקר הייתה, שמורימ הנמצאימ בשלבי קריירה שונימ יבטאו תפיסות שונות 

    י התפתחותמ המקצועית.כלפ
  

 45המחקר התבצע ברוח המתודולוגיה האיכותנית ונערכ במהלכ פרשני. משתתפי המחקר היו 
מורימ במחוז חיפה הנמצאימ בדרגות קידומ שונות ההולמות את שלושת שלבי הקריירה: מורימ 

לב רואיינו בשלב הביסוס הראשוני, מורימ בשלב הביסוס המתקדמ ומורימ בשלב המומחיות. בכל ש
מורימ, אשר משתתפימ בתוכניות הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש". ממצאי המחקר התבססו על  15

  נתונימ שנאספו באמצעות ראיונות מובנימ למחצה, אשר נותחו ניתוח תוכנ קטגוריאלי. 
  

הממצאימ הראו כי המורימ במחקר תומכימ בקיומה של התפתחות מקצועית, ומכירימ בחשיבות 
ליכי הפיתוח המקצועי עבורמ. לצד תפיסה חיובית של ההתפתחות המקצועית עלתה שיש לתה

ביקורת כלפי יישומנ של התכניות לפיתוח מקצועי שלעיתימ נכפות על המורימ ולעיתימ איננ 
מתאימות לצרכיהמ. נשמעו גמ אמירות על אופנ ההתנהלות של התכניות מבחינת ארגונ, דרישות 

  ומשמעת.
  

רות ההתפתחות המקצועית מנקודת מבטמ של המורימ הנ: רכישת מיומנויות באופנ כללי, מט
וכישורימ בתחומ המקצוע שיתרמו לביצוע מיטבי של תפקידמ, צמיחה אישית שתתרומ למימוש 
הפוטנציאל שלהמ ותשפר את היכולות המקצועיות שלהמ וקידומ בדרגות ובתפקידימ אשר יתרמו 

סות של המורימ בשלבי הקריירה השונימ התבטאו לשיפור בתנאי העסקתמ. הבדלימ בתפי
בהדגשימ שנתנו מורימ בכל שלב למטרות ההתפתחות המקצועית. ככ, המורימ בשלב הביסוס 
הראשוני מייחסימ חשיבות למטרות של קידומ בתפקיד וקידומ כלכלי לצד רכישת ידע פרקטי. 

טרה של רכישת ידע מעשי לעומתמ, המורימ בשלב הביסוס המתקדמ מייחסימ חשיבות בעיקר למ
בתחומ ההוראה שלהמ. ואילו, המורימ בשלב המומחיות מייחסימ חשיבות בעיקר למטרה של 

  פיתוח עצמי. 
  

הבדלימ נוספימ בתפיסות של מורימ בשלבימ השונימ נראו גמ בגורמימ המניעימ את המורימ 
המ  –יה חיצונית בהתפתחותמ המקצועית. ככ, מורימ בשלב הביסוס הראשוני מונעימ ממוטיבצ

רוצימ להצליח בתפקידמ וגמ להתקדמ בדרגות הקידומ. לעומתמ, מורימ בשלב הביסוס המתקדמ 
ילו, מורימ בשלב המ רוצימ להתפתח מבחינה מקצועית. וא –מונעימ ממוטיבציה פנימית 

  המ רוצימ להתפתח מבחינה אישית. –המומחיות מונעימ גמ המ ממוטיבציה פנימית 
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מ השונימ נבדלו גמ בהעדפה שלהמ לגבי אופנ הלמידה במסגרות של ההתפתחות המורימ בשלבי
־המקצועית. ככ, מורימ בשלב הביסוס הראשוני מעדיפימ ללמוד באופנ פעיל במסגרת חוצ בית

ספרית נושאימ שונימ שקשורימ לעבודתמ. לעומתמ, מורימ בשלב הביסוס המתקדמ מעדיפימ 
הספר. ואילו, מורימ בשלב המומחיות ־המ במסגרת ביתללמוד בהנחיה אישית הממוקדת בצרכי

  הספר. ־מעדיפימ למידה סדנאית בתחומי העשרה מחוצ לבית
  

מסקנת המחקר היא שהמורימ תופסימ את התפתחותמ המקצועית באופנ חיובי מאוד מתוכ 
מודעות ליתרונותיה של ההתפתחות המקצועית עבורמ. כמו כנ, המחקר תומכ בתיאוריית השלבימ 

מחזק את התובנה לגבי התפתחותמ המקצועית של מורימ ביחס להתפתחות שלבי הקריירה ו
שלהמ. המחקר הנוכחי מוסיפ על הידע הקיימ בתפיסות של מורימ בזיקה לשלבי הקריירה השונימ 
את ההבדלימ בתפיסות המורימ ביחס למטרות ההתפתחות המקצועית, לגורמימ המניעימ את 

ית וביחס למסגרות ההתפתחות המקצועית. לממצאי המחקר יש המורימ בהתפתחותמ המקצוע
  השלכות אופרטיביות לעיצובנ של התכניות לפיתוח מקצועי של מורימ ב"אופק חדש".
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השוואת תפיסת למידה בינ סביבות למידה פורמליות 
פורמליות, בערוצי תקשורת ־לבינ סביבות למידה א

  פנימ ובערוצי תקשורת מקוונימ־אל־פנימ
  

  2010ה לונברג, מרצ אריאל  מאת:
  ד"ר אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה  :מדריכ

  
  
  
  
  

מחקרימ רבימ. דבר זה נובע  של בשנימ האחרונות במוקד עומדתלמידה מקוונת של מורימ 
מהתפתחות מהירה של  ותמהשינויימ העצומימ בטבעה של הלמידה ובמשמעויותיה הנובע

  ת הזמנ והמקומ ללמידה זו. טכנולוגיות תקשורת המאפשרות את חציית גבולו
  

מאמצימ הולכימ וגוברימ נעשימ לשיפור הלמידה של מורימ, בדרגות שונות של הצלחה. רק מקצת 
  מהמ מתבססימ על מסגרת מושגית המתארת את למידתמ של מורימ בסביבות למידה 

לומדימ בסביבת למידה בעוד שהשוואות בינ הישגי  .פנימ־אל־פורמליות, מקוונות או פנימ־ַא 
  & ,Jahng, Krugנערכו ועדיינ נערכות בהיקפימ עצומימ ( פנימ־אל־פניממקוונת ובסביבת למידה 

Zhang, 2007( השוואת תפיסת הלמידה בינ שתי סביבות אלו נעשתה מעט, וככל הידוע לנו לא ,
  פורמליות. ־נעשתה כלל בסביבות למידה ַא 

  
) של מורימ בשתי סביבות למידה perceived learningדה (במחקר הנוכחי הושוותה תפיסת למי

פורמליות. הסביבות הפורמליות כללו השתלמויות מורימ ־פורמליות ושתי סביבות למידה ַא 
פורמליות כללו את פורומ המורימ ־פנימ ואילו הסביבות הַא ־אל־מקוונות והשתלמויות מורימ פנימ

וינו גמ בינ תפיסת הלמידה בערוצי התקשורת באופנ זה, השו וחדרי מורימ.היסודי  בחינוכ
  .פנימ־אל־פנימהמקוונימ לבינ תפיסת הלמידה בערוצי התקשורת 

  
  היו: יושאלות המחקר המרכזיות והשערות

פורמלית? על בסיס ־מה המ ההבדלימ בינ תפיסת הלמידה הפורמלית לבינ תפיסת הלמידה הַא   .1
שוער כי הלומדימ יתפסו את ההתרחשות  ,רמליתפו־הספרות הדנה בכוונתו של הלומד ללמידה ַא 

 על־ידיפורמלית יותר מאשר בתנאי למידה פורמלית הנשלטת בעיקר ־כ"למידה" בתנאי למידה ַא 
  רגשי. ־גורמ חיצוני. זאת, ללא הבחנה בינ ההיבט הקוגניטיבי לבינ ההיבט החברתי

זו שנערכה באופנ מקוונ? לבינ  פנימ־אל־פניממה המ ההבדלימ בינ תפיסת הלמידה שנערכה   .2
־תיתפס כ"למידה" יותר מאשר למידה מקוונת בהיבט החברתי פנימ־אל־פנימשיערנו כי למידה 

 רגשי אכ לא בהיבט הקוגניטיבי, בהתבססנו על ממצאי מחקר קודמ שבדק משתנימ אלה.
כיצד משפיעה האינטראקציה שבינ ערוצ התקשורת וסביבת הלמידה על תפיסת הלמידה?   .3

פורמלית מקוונת תהיה גבוהה יותר בהשוואה ־ערה הייתה כי תפיסת הלמידה בלמידה ַא ההש
ללמידה פורמלית המתבצעת באותה סביבה. זאת מכיוונ שתכונותיו של הערוצ המקוונ 

פורמלית. לעומת זאת, ־מתאימות במיוחד ללמידה מכוונת עצמית כפי שמוגדרת הלמידה הַא 
יהיה בכיוונ ההפוכ: תפיסת  פנימ־אל־פנימלמידה אלו שיערנו כי ההבדל בינ שתי צורות 

פורמלית בשל הנחות היסוד של המורימ ־הלמידה הפורמלית תהיה גבוהה מזו של הלמידה הַא 
 לגבי התרחשות תהליכ הלמידה הכולל היבטימ הוראתיימ אשר קיימימ רק בלמידה פורמלית.

  
  הבודקימ היבטימ של למידה  עלה כי באופנ יחסי מעטימ המ המחקרימ מהמחקרימ שסקרנו

פורמלית בחדר מורימ, וכי למידה בחדרי מורימ נבדקה בעיקר בתחומ הפורמלי של הלמידה. ־ַא 
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, היה פנימ־אל־פנימפורמלית ־מכיוונ ששיח חדר מורימ מייצג במחקר הנוכחי את הלמידה הַא 
במחקר  אישית וחברתית. – עלינו לבדוק תחילה אמ שיח זה אכנ נתפס בעיני המורימ כלמידה

יסודיימ והממצאימ הצביעו על ככ שהדיווח על  בתי־ספרמורימ המלמדימ ב 60המקדימ נכללו 
רחשותנ של שתי הפעילויות פורמלית היה גבוה באופנ מובהק מהדיווח על הת־התרחשות למידה ַא 

ת שיח חדר "פעילויות הקשורה להוראה", ו"פעילויות פנאי". כלומר, מורימ תפסו א האחרות:
  מורימ כסוג של למידה.

  
יסודיימ בארבע קבוצות המחקר,  בתי־ספרמורות המלמדות ב 239במחקר העיקרי השתתפו 

פנימ־אל־פורמלית ־(השתלמות), פורמלית מקוונת (השתלמות מקוונת), ַא  פנימ־אל־פנימפורמלית 
מחקר, הגדרנו את הלמידה פורמלית מקוונת (פורומ מורימ ליסודי). לצורכ ה־(חדר מורימ), ַא  פנימ

 Eraut )2000 ,(Livingstone על־ידיפורמלית בהתבססנו על ההגדרות שהותוו ־הפורמלית והַא 
כמערכת של הוגדר ). המשתנה התלוי, תפיסת הלמידה, 2000( Beckett and Hager על־ידי) ו2001(

לתי תלויימ: מקור אמונות ורגשות הנוגעות לחוויית הלמידה אשר יכולה לנבוע משני מקורות ב
שאלונ תפיסת למידה מקוונ  כלל). כלי המחקר Caspi & Blau, 2008רגשי (־קוגניטיבי ומקור חברתי

). לאור ניתוח Blau and Caspi )2008ושאלונ נייר ועיפרונ אשר התבסס על שאלונ בו השתמשו 
 : תפיסת למידהגורמימ שערכנו על ממצאי שאלונ תפיסת הלמידה, יצרנו ארבעה מדדימ (היבטימ)

 – רגשית שלילית, ותפיסת למידה – רגשית חיובית, תפיסת למידה – קוגניטיבית, תפיסת למידה –
  חברתית.

  
בהיבט בניגוד להשערתנו, נמצא כי תפיסת הלמידה  פורמלית:־למידה פורמלית לעומת א

בעזרת מורה,  תפסו למידההייתה גבוהה יותר בלמידה פורמלית, כלומר ניכר שהמורימ  הקוגניטיבי
. גמ פורמלית־כ"למידה" יותר מאשר אלו שעשו זאת בדרכ ַא  במוסד הכשרתי ובלמידה מובנית

בהיבט הרגשי הייתה תפיסת הלמידה גבוהה יותר בסביבות הלמידה הפורמליות. הסברנו זאת תוכ 
 התייחסות להנחות היסוד של המורימ לגבי התרחשות תהליכ הלמידה כוללות היבטימ הוראתיימ

ולסוגיה של מיקוד שליטה חיצוני  )Olson & Bruner, 1996אשר קיימימ רק בלמידה פורמלית (
לתפיסת הפרט את המידה שבה הוא  תנוגעהקיימ בלמידה פורמלית שאינה מכוונת עצמית וה

מאמינ שהחיזוקימ והתגמולימ אותמ הוא מקבל תלויימ בו ובהתנהגותו או בגורמימ שמחוצה לו 
)Lefcourt, 1966; Phares, 1976; Rotter, 1966.( החיובי והשלילי, בניגוד להשערתנו, בהיבט הרגשי ,

 רק בדקנולא נמצאו הבדלימ בתפיסת הלמידה בינ הסביבות. אחד ההסברימ שהעלינו הוא כי 
 בחוויות הבדלימ להעלות עשויה רגשות של יותר רחבה קשת בחינת כי יתכנו מסוימימ רגשות

 סביבותבהתאמ להשערתנו, תפיסת הלמידה ב ,בהיבט החברתי. הנוכחי כליב" נבלעימ"ש מסוימות
הסברנו זאת . ותהלמידה הפורמליסביבות מתפיסת הלמידה ב ותהיו גבוהות פורמלי־הלמידה הַא 

בהבדל בינ המסגרת הנוקשה שבלמידה פורמלית שאינה מאפשרת את ההתיידדות ופנאי לככ לבינ 
  ). Freeth & Reeves, 2004; Jarvis, 1987(היבט זה פורמליות המעודדות ־המסגרות הַא 

  
בהתאמ להשערתנו, נמצא כי בערוצי התקשורת המקוונימ,  :פנימ־אל־פנימלמידה מקוונת לעומת 

. ההבדל פנימ־אל־פנימ, תפיסת הלמידה הייתה גבוהה מזו שבתנאי הלמידה הקוגניטיביבהיבט 
, פנימ־אל־פנימהמקוונת לבינ ההשתלמות בתפיסת הלמידה בהיבט הקוגניטיבי בינ ההשתלמות 

יכול לנבוע מהתנאימ והיתרונות הייחודיימ של תקשורת מקוונת המאפשרת את הלמידה ללא 
מקומ, זמנ, בידוד, קושי בהגעה) והמפגש הממשי (כמו שיפוטיות  (כמוגבולותיו של העולמ הפיזי 

של ערוצי  חיובי־בהיבט הרגשיו, בניגוד להשערתנ ).Kehrwald, 2007המבוססת על מראה חיצוני) (
גבוהה יותר מאשר זו שדווחה בתנאי גמ היא התקשורת המקוונימ נמצא שתפיסת הלמידה הייתה 

: תפיסת הלמידה של המורות הייתה גבוהה יותר בהשתלמות מקוונת פנימ־אל־פנימלמידה 
בהיבט רתנו, בניגוד להשע .פנימ־אל־פנימובפורומ מורימ מאשר בשיח חדר מורימ ובהשתלמות 

לא נמצאו הבדלימ מובהקימ בינ תפיסת הלמידה בלמידה מקוונת לבינ תפיסת  שלילי־הרגשי
של תפיסת הלמידה לא נמצא אפקט מובהק  בהיבט החברתיגמ  .פנימ־אל־פנימהלמידה בלמידה 
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מזמנות הזדמנויות רבות  פנימ־אל־פנימשבעוד סביבות ניתנ להסביר זאת בככ לערוצ התקשורת. 
 ,Bargh( האפשרות תחושת שייכות וחברות עמוקכי גמ סביבות מקוונות מלחברות, נמצא 

McKenna & Fitzsimons, 2002; Korinek, Walther-Thomas & McLaughlin, 1999 .(  
  

בהיבט כי תפיסת הלמידה  ,שבינ המשתנימ מצאנו, בהתאמ להשערתנו האינטראקציהבבחינת 
פורמלית מקוונת) גבוהה מתפיסת הלמידה ־ה ַא בפורומ מורימ (למיד חיובי־הקוגניטיבי והרגשי

המורות תפסו כי הנ לומדות יותר בפורומ מורימ המקוונ לעומת חדר מורימ, . כלומר, בחדר מורימ
בעוד שבלמידה הפורמלית לא נמצאו הבדלימ בתפיסת הלמידה בינ השתלמות מקוונת לבינ 

של תפיסת הלמידה היה שלילי ־ההיבט הרגשי לעומת זאת, .פנימ־אל־פנימהשתלמות שהועברה 
פורמלית הרגשות ־ובלמידה הַא  פנימ־אל־פנימגבוה בלמידה מקוונת יותר מאשר בלמידה 

. ייתכנ שניתנ להסביר זאת בככ שלמידה פנימ־אל־פנימהשליליימ היו גבוהימ יותר בלמידה 
תלמות בהשתלמות מורימ מוכרת ונהירה למורימ ואילו הלמידה בהש – פנימ־אל־פנימפורמלית 

מקוונת יכולה להיות מאיימת או מרתיעה בחידוש שהיא מהווה או אפילו בטכנולוגיה המשמשת 
 ניתנ להסביר לאור, פנימ־אל־פנימפורמלית ־למידה ַא תפיסת אותה. את הרגשות השליליימ יותר ב

הכוללימ לעיתימ אפילו קונפליקטימ בינ המורימ  התנאימ ששוררימ בחדר מורימ בעת ההפסקה
. בניגוד להשערתנו לא נמצאה אינטראקציה בינ ערוצ התקשורת )Achinstein, 2002עצממ ( לבינ

של תפיסת הלמידה. כלומר, ההיבט החברתי  ההיבט החברתילבינ סביבת הלמידה בהשפעתמ על 
של תפיסת הלמידה שאותו הזכרנו בהקשרימ שונימ במחקר זה, אינו מושפע מסביבות למידה 

ראקציות השונות שביניהנ. הסבר אפשרי לככ, טמונ באפשרויות השיח ומערוצי תקשורת באינט
הרבות שניתנ למצוא בסביבה המקוונת והמתבטאות בהיבטימ השונימ של הנוכחות החברתית 

)Rourke et al., 2001 (פנימ־אל־פנימאיננ נופלות מהאפשרויות הקיימות בסביבות ר שא .  
  

 הצענווהשפעתה על תפיסת הלמידה.  השתתפותהממצאי המחקר הנוכחי הצביעו על חשיבות 
מודל המסביר את אפקט ההשתתפות כמשתנה מתווכ או מדכא. לפי מודל זה, מעבר להשפעות 

פנימ־פורמלית, וערוצי התקשורת מקוונ לעומת ־הישירות של סביבות הלמידה, פורמלית לעומת ַא 
אשר אפ היא בתורה  , על תפיסת הלמידה, הנ משפיעות גמ על מידת ההשתתפותאל־פנימ

  משפיעה על תפיסת למידה.
  
דק לראשונה שאלות הנוגעות לתפיסת למידה, וההשפעה ובחשיבות רבה בהיותו  הנוכחימחקר ל

פורמלית ביחד עמ ערוצי התקשורת. בעקבות הממצאימ שמהמ ־המשולבת של למידה פורמלית וַא 
ה יותר מאשר בערוצ התקשורת פורמלי גבוה־עולה כי תפיסת הלמידה בערוצ תקשורת מקוונ ַא 

פורמליות מקוונות בתוכ הלמידה ־, אנו ממליצימ לשלב סביבות ַא פנימ־אל־פנימפורמלי ־הַא 
  הפורמלית על מנת להגביר את תפיסת הלמידה. 
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  בחינת תפי�ות ההעצמה בקרב מורות 
  �פר י�ודיימ�בבתי

  
  2014אריה ברנדר, נובמבר   : מאת

  ירית רייכל, המכללה האקדמית כנרתפרופ' נ  :מדריכה
  
  
  
  
  

), בקרב מורות המלמדות empowermentעבודת מחקר זו, מתמקדת בתפיסות ובחוויות ההעצמה (
ספר יסודיימ, כפי שהנ מבטאות בסיפורנ על חייהנ המקצועיימ. מושג "העצמה", מתייחס ־בבתי

המחשבתית, ליצירתיות,  לחיוניות, לשליטה, לשדרה המוסרית, לממשות ולמשמעות, לפוריות
לביקורתיות, לאוטונומיה ולאותנטיות הנ של אנשימ כישות בעלת זהות אישית ומקצועית מיוחדת, 

 & Maeroff, 1988 ;Zimmerman;2004בתוכ יוסיפונ,  ,1993(סדנ, והנ של ארגונימ וקהילות 

Rapapport 1998 .(ינמ קשורימ רק במשמעות זו, עומדימ על ככ שיופיימ ופארמ של האנשימ, א
בהישגימ, בהצלחות חברתיות ובתפקודימ תרבותיימ, אלא בחיוניות הפנימית שלהמ, כעצמימ 

אונגר, פרידמנ ־(אבידבהנושאימ את עצממ, בעלי חירות פנימית, שפיעה רוחנית והגדרה עצמית 
ככ גמ התייחס ניטשה אל הרוח הבריאה, אשר מתוכ שפע ועוצמה מצליחה ). 2011ואולשטיינ, 

להתנזר מפולחני סגידה, מאמיתות מוחלטות, מפתרונות פשטניימ ומשאר נחמות שקריות וגאולות 
  ). 1998מדומיינות (אלוני, 

  
העצמת המורימ צריכה לכוונ לטיפוחמ של אנשי חינוכ איכותיימ, מופת אישיותי לתלמידיהמ, 

). ;Reitzug, 1994 Irwin, 1996(מורימ מיומנימ ומשאב שופע של נדיבות, העשרה והשראה 
התקדמות בכיוונ זה חובקת כמובנ הנ היבטימ חיצוניימ ומעמדיימ כגונ: רמת הכנסה נאותה, תנאי 

מקצועיימ כמו: יכולות, השכלה, ־עבודה הולמימ ויוקרה ציבורית; והנ היבטימ פנימיימ ופדגוגיימ
  Rice & Schneider, 1994; Short & Rinehartאישית, אתיקה מקצועית ועוד (־אופי, תקשורת בינ

1992( .  
  

המחקר נעשה בגישה האיכותנית, בקרב מורות הלומדות בתכניות לתואר שני בחינוכ. הרציונל 
לבחירות אלו, נובע משלוש סיבות: הראשונה, נראה שהצטבר גופ גדול של מחקרימ ושל מודלימ 

מערכות תיאורטיימ המנסימ להתחקות אחר תופעת העצמה, בקרב בעלי תפקידימ בכירימ ב
החינוכ, מנהלימ ומורימ. נבחנו שאלות כלליות, כגונ: אילו מינ חיימ מקצועיימ צריכימ להיות 
למורימ? אילו תכניות יתאימו? כיצד על הסביבה להיראות? ללא ספק נושאימ כגונ אלה צריכימ 

 אדמ־הספר, מתוכ הכרה בככ שהנ המורימ והנ התלמידימ המ בני־להיכנס לסדר היומ של כל בתי
שיש להמ מערכות רגשיות, חשיבתיות, שיפוטיות, והתנהגותיות מורכבות שנמצאות ביחסי גומלינ 
זו עמ זו. ועל אפ החשיבות הגדולה של המחקרימ האלה, אינ המ באימ לידי ביטוי בצורה רחבה 

הספר, למרות הפוטנציאל שלהמ לשיפור ההוראה והלמידה. הסיבה השנייה, ־מספיק, בהוראה בבתי
במחקרימ רבימ שנערכו בארצ ובעולמ, גמ אמ נעשה בהמ שימוש במושג "העצמה" בהקשר היא ש

של למידה, המ פחות בחנו אמפירית את המנגנונ בהמ נרכשת העצמה דרכ הלימודימ הגבוהימ, מה 
שהותיר מושג זה עמומ ותיאורטי. הסיבה השלישית, היא שמהספרות העוסקת בהעצמה, עולה כי 

הרבו לחקור העצמה בשיטות כמותניות (באמצעות שאלונימ המועברימ מבחינה מתודולוגית 
למדגמ גדול של אנשימ). אכ מכיוונ שמושג "ההעצמה", מבטא אפוא תהליכ עשיר ומורכב, לא 

  בהכרח יוכל השימוש בשיטת מחקר זו להוביל להבנתו כמכלול. 
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  ; Elbaz-Luwisch, 1997 ;Gudmunsdottir,1998;1993(ליבליכ, ככ באמצעות האסטרטגיה הנרטיבית 
Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998 ,( ,שנבחרה במחקר הנוכחי והשימוש בסיפורי חיימ

המבוססימ על ניסיוננ המקצועי והמעשי של המורות, ביקשתי להבנות אמפירית את תופעת 
האופנ  ההעצמה על מורכבויותיה, ללמוד על המשמעות שמעניקות המורות להעצמה, הסיבות,

והתהליכ בו נרכשת ומתפתחת לדעתנ ההעצמה, והאמ וכיצד אמונות אלו הדריכו אותנ בסופו של 
  דבר להתפתחות מקצועית במסגרת לימודי התואר השני בחינוכ. 

  
המסגרת התיאורטית במחקר הנוכחי, ניזונה מנ הספרות התיאורטית והמחקרית העוסקת בהעצמה 

תיאורטית זו שולבה ספרות מקצועית הנוגעת לרמות העצמה מודרניות. במסגרת ־ומגישות פוסט
) Irwin, 2006 ;Hargreaves, 2005 ;Giles, 1998; 2004; יוסיפונ, 2011נ, אונגר ופרידמ־אבידב(

), Kelm & Mcintosh, 2012(, למוקדיה )2011אונגר, פרידמנ ואולשטיינ, ־(אבידבלדפוסי העצמה 
וכיצד העצמה משתלבת  ),Demble & Schwille 2006; 1997נ, ; סד2004יוסיפונ, לדרכימ למימושה (

; וולנסקי, 2010לוביש, ־(אלבזומהווה מנגנונ בעת יישומ שינוי חינוכי ובפיתוח המקצועי של מורימ 
 ,wagner, 2001; Cuban & Tyack, 2005; Levin & Fullan, 2008; Timostsuk; 2004; יוסיפונ, 2011

2010; Katzman, 2012;.( כנ, מסגרת תיאורטית זו שילבה תפיסות מוצהרות ותיאוריות בפועל ־מוכ
; Brookhart & Freeman, 1992 ;Hong, 2010; 2004פרידמנ, ; 2004(חנ, של מורימ בנושא ההעצמה 

Molester, 2012 ;Parker, 1997 ;Thornburg Anne Mungai, 2011 ;Sharp, Green & Lewis,  
Enderlin-Lampe, 1975 (ה זאת לבחינת תפיסות אלו בעדשת המחקר הנרטיבי וקישר)Lieblich,  

Tuval-Mashiach & Zilber, 1998.(  ,הוצגה גמ מגמת האקדמיזציה המתמשכת של הכשרת המורימ
ובכלל זה התופעה המתעצמת של לימודימ לתארימ גבוהימ כחלק ממסלול טבעי של התפתחות 

  ).2012, 2009; רייכל, 2012רוזליס, ־לוינ ;2004רוזנבליט, ־(גורימקצועית למורימ בפועל 
  

השאלות, שהמחקר שאלות המחקר הנ פועל יוצא של מטרות המחקר ושל המסגרת התיאורטית. 
 ניסה לתת עליהנ תשובה, הנ אלה:

  מהי העצמת מורימ, בעיני מורות הלומדות לתואר שני בחינוכ? שאלת מחקר ראשית:
  שאלות משנה:

  מעותיימ מתארות המורות במהלכ עבודתנ?אילו תהליכי העצמה מש  א. 
  כיצד תופסות המורות את העצמת המורימ ואת ביטוייה בעבודת החינוכ וההוראה?  ב. 
ידי תפיסותיהנ בנושא ־אמ ואיכ בחירת המורות להמשיכ לימודיהנ בתואר השני, הודרכה על  ג. 

  העצמה?
  

מורות  7־מורות מחנכות ו 8ספר יסודיימ בארצ. מהנ היו ־מורות מבתי 15במחקר השתתפו 
שנימ  29שנימ עד  4מקצועיות (באנגלית, באמנות, במדעימ ובטכנולוגיה); בעלות וותק של 

מורות  4ספר ממלכתיימ, ־מורות מלמדות בבתי 10; 59-30בהוראה בישראל; בגילאימ שבינ 
מגזר מורות מ 2ספר השייכ לרשת חרדית; ־ספר פרטיימ ומורה אחת מלמדת בבית־מלמדות בבתי

מסווגות עצמנ כמסורתיות ועוד שתי מורות  4חילוניות,  9דוברות הערבית והשאר יהודיות, מתוכנ 
־דתיות, אשר ממחישות הלכה ולמעשה את 'הפסיפס' התרבותי ומגוונ הערכימ והנורמות ברב

ספרנ כגונ: רכזות ־מורות, מילאו תפקיד נוספ בבית 7התרבותיות של ארצנו; במהלכ המחקר, 
, רכזות שכבה, סגנות מנהלת ובשירותי הייעוצ וההוראה המתקנת; וכולנ למדו בתכנית מקצוע

לתואר שני בחינוכ באוניברסיטה הפתוחה, במגמת מערכות למידה או טכנולוגיות למידה, בשלבימ 
  שונימ בלימודיהנ בתואר (בתחילת הדרכ, באמצע התואר או לקראת סיומ). 

  
סמכ השיטה הנרטיבית, הרואה בשיחה תהליכ סיפורי  ה עלכלי המחקר הוא ראיונ עומק, שנבנ

מתפתח עד לסיפור העצמה המועדפ. השאלות שנשאלו במהלכ השיחה בעת הצורכ, נועדו לבנות 
). בקומה, הכוונה לתמה או נושא White, 2007(למעבר בינ "קומות"  )scaffolding"פיגומימ" (

ניתנ לראות פי דימוי זה, ־על המשנה. מרכזי, וכל קומה מחולקת לחדרימ, שהמ קטגוריות
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במרואיינת, כמי שיושבת בקומה הראשונה של בניינ הנבנה ומתרחב למבנה בנ שלוש קומות 
  הצבת הפיגומימ והמדרגות בינ הקומות, נעשתה ומספרת את סיפור החיימ המקצועיימ שלה. 

, ערעור ולחיבור אל ידי המראיינ בעזרת שאילת שאלות מסייעות, להבהרה, למיפוי, לפירוק־על
  משמעויות חדשות, בהתאמ לתוכנ השיחה שיוצרות המשתתפות. 

  
  הספר והכיתה, תיארו את ־בקומה הראשונה, המשתתפות התייחסו לסיטואציות בחיי בית

ספרית, מצבי ההעצמה, התפתחות ויחסי גומלינ. בקומה זו, אפשר היה ־הספר והקהילה הבית־בית
ינות, מה בסיפור שהנ מספרות השפיע או משפיע עליהנ ביותר בכל להתחיל לברר יחד עמ המרואי

הנוגע לתופעת ההעצמה וההתפתחות המקצועית שלהנ. בעזרת הפיגומימ שניתנו למרואיינות, 
לזוויות מבט נוספות בסיפור חייהנ. מהפרספקטיבה של  –התאפשר להנ לטפס לקומות העליונות 

ות ותפיסות של המרואיינת, באשר לתופעת העצמת הקומה השנייה, עלו מחשבות, אמונות, עמד
המורימ. בקומה השלישית, המרואיינת בחנה, מה בתפיסות שנגלו בקומה השנייה, השפיעו עליה 
בבחירותיה המקצועיות, בינ השאר לבחור בדרכה לקראת התואר השני בחינוכ. ניתוח הנתונימ 

בגישת "התיאוריה המעוגנת סיומו, ומשמעויותיהמ נעשה במהלכ איסופ הנתונימ ובעיקר לאחר 
תיאור תפיסות ההעצמה נבנה מניתוח תוכנ . (Glaser & Strauss, 1967)בשדה" לפי גלזר ושטראוס 

ופרשנות של סיפורי המורות ותוכ שימוש בתובנות של המשתתפות עצמנ, תוכ הסתייעות בדימוי 
  הפיגומימ והקומות. 

  
ו. מממצאי המחקר עולה כי במשקפת של המרואיינות, בסיומ פרק המחקר, נדונו הממצאימ שעלו ב

תופעת ההעצמה נתפסת למשל: בשליחותנ המקצועית, החינוכית, החברתית והארגונית, 
בהתפתחות אישית ובהעשרת הידע המקצועי והמיומנויות, בראייתנ את המורות כמובילות 

 מהלכימ וכסוכנות שינוי, ברצוננ להיות משמעותיות ומוערכות ועוד. 
  

הסיבות המרכזיות לתחושות העצמה הנמוכות והבינוניות שהתפתחו אצל המורות בחלקנ, הנ: 
  יומי, ־ראשית, העומס והאינטנסיביות בעבודת ההוראה גורמימ לקשיימ בתפקוד היומ

שביעות רצונ בקרב המורות המספרות ולתחושה שהעומס והלחצ שבעבודת ההוראה לא ־לאי
תיה לעיתימ מצד העמיתות ו/או מצד ההנהלה והיעדר רגישות כלפי נגמרימ; שנית, יחס נעדר אמפ

מורות בסיטואציות אישיות ומקצועיות. זה עלול לגרומ לתחושה שהמורה עובדת מול המערכת 
ספר כארגונ לפתח תרבות של ־ולא עמ המערכת. מדובר למעשה בחלק משמעותי ביכולת של בית

ימ פדגוגיימ של הארגונ הזה; שלישית, היחשפותנ של דיאלוג, וזו יכולת שתלויה במנהל/ת כמוביל
מורות למציאות הקיימת בסביבת עבודתנ, מחדדת בקרבנ לא מעט את הפער בינ הרצוי למצוי 

  בתחומי ההוראה וההעצמה.
  

זאת ועוד, לצד שביעות רצונ מתחושות הסיפוק ומהשיפור בשכר במסגרת רפורמת "אופק חדש", 
ה אינו מספק ואינו הולמ את תוספת העבודה. ההכשרות המקצועיות נשמעו גמ טענות כי שיפור ז

שביעות רצונ ־כלל, כגורמ המקדמ את התמקצעות המורימ, ובצד זה מובעת אי־נתפסות, בדרכ
מהמסגרת הארגונית של הכשרות אלו. השעות הנוספות, מביאות, לתפיסת המורות שרואיינו, לידי 

זציה), גיוונ ועניינ, זאת כאמור בצד העומס במסגרת העמקת מקצועיותמ כמורות (פרופסיונאלי
העבודה. עמ זאת, באמצעות הלימודימ וההכשרה, המרואיינות מחזקות ומבנות את ההעצמה 

סמכ התובנות  והופכות אותה למחויבות לעצמנ, לקריירה ולבחירות המקצועיות שלהנ. על
של העצמת המורימ במערכת  והממצאימ הללו, הוצע מודל תיאורטי להבנה, לקידומ ולפיתוח

  החינוכ בישראל. 



 2016-2006תקצירי מחקרימ לתזה,   30

  איכות החיפוש על הכוונה לשימוש השפעת 
  ושימוש חוזר ב�פרייה דיגיטלית

  
  2014גילה תמיר, אוגו�ט   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' ניצה גרי  :מדריכה
  
  
  
  
  

מ בפרט. ספרייה דיגיטלית מהווה מרכיב משמעותי במוסדות חינוכ בכלל ובמוסדות אקדמיי
בעבודה זו, התייחסנו לספרייה דיגיטלית מקוונת כמקור למידע מקוטלג (מכילה מאגרי מידע) 
שהגישה אליו דרכ רשת האינטרנט (מכונה גמ ספרייה וירטואלית או ספרייה מקוונת), ואשר 

לספריות רבות במבנה, כמו ספריות של אוניברסיטאות, מוסדות  21־מגדיר עצמו כספרייה. במאה ה
בעולמ בו הטכנולוגיה מספקת כלימ לצריכת  .ינוכ אחרימ ועיריות, יש גמ אתר ספרייה דיגיטליתח

מידע, חשוב לבדוק כיצד משתלבת הספרייה הדיגיטלית ככלי נוספ לסיפוק ולצריכת מידע. האמ 
נעשה בספרייה דיגיטלית שימוש יעיל ומיטבי; ועד כמה היא נחוצה בעיקר, לאור החלופות 

. מטרת המחקר הייתה לבחונ אמפירית, בעיקר כמותנית, 21־שת מראשית המאה ההמוצעות בר
גורמימ שהשפיעו על שימוש בספרייה דיגיטלית. מחקר זה התייחס לערכ הנתפס של המידע, 
כלומר, בדקנו שימוש ראשוני ושימוש חוזר (אימוצ) במערכת המידע מזווית ראייה של משתמש 

). התייחסנו למאפייני אינדיבידואל ולהשפעות ארגוניות  Ahituv, 1989 ;Raban, 2007;2006(גרי, 
על שימוש במערכת מידע, כמו גמ להשפעת השימוש הראשוני על אימוצ מערכות מידע, כפי 

 ,Geri & Naor-Elaiza, 2008; Venkatesh, Morris, & Davis(למשל:  שנעשה במחקרימ קודמימ
2003; Venkatesh, Thong, & Xu, 2012צורכ זה יצרנו שלשה מודלימ שהתייחסו לגורמימ שונימ ). ל

העשויימ להשפיע על שימוש בספרייה ואימוצ הספרייה כמערכת מידע. המודלימ התייחסו לשימוש 
(מודל מעגלי), בחנ שימוש מרגע כניסה לספרייה הדיגיטלית  1בספרייה בשלושה אופנימ: מודל 

תי), בחנ כל גורמ בנפרד כעשוי להשפיע על (מודל השווא 2ועד להשגת מטרת המשתמש. מודל 
(מודל תהליכי), בחנ גורמימ שהשפיעו על שימוש  3בחירת שימוש בספרייה על פני חלופות. מודל 

נבעו מהמודל המעגלי  3ומודל  2בספרייה לאחר בחירתה כמערכת מידע. חשוב לציינ, כי מודל 
ככ, נבדקו מודלימ אלה במחקר זה ), וכללו את הגורמימ שנבעו משאלת המחקר. אי ל1(מודל 

באופנ אמפירי, מתוכ ההנחה, כי המ מפרטימ מערכות יחסימ בינ גורמימ המצויימ במודל המעגלי 
  ). 1(מודל 

  
שאלת המחקר בדקה את השפעת איכות החיפוש על הכוונה לשימוש ראשוני וחוזר בספרייה 

נוספימ, אשר השפיעו על רמת  דיגיטלית. סקירת הספרות והגדרת משתני המחקר העלתה גורמימ
איכות חיפוש ותפיסת מערכת מידע בעיני המשתמש. אוריינות דיגיטלית נבדקה כמשפיעה על 
רמת איכות החיפוש ועל תפיסת מערכת מידע, בעוד תמיכה ארגונית נבדקה כמשפיעה על איכות 

ותמיכה ארגונית החיפוש ועל עידוד שימוש ראשוני במערכת המידע. בנוספ, אוריינות דיגיטלית 
) כמשפיעימ על אימוצ מערכת מידע, וגורמימ שהשפיעו 3היוו נדבכ חשוב במודל התהליכי (מודל 

  ). 2על בחירה במערכת מידע אחת על פני חלופות במודל ההשוואתי (מודל 
  

בדיקת המודלימ נעשתה באמצעות הפצת שאלונ מקוונ ברשת ובדוא"ל לקבוצת משתמשימ 
 30הוא נבדק בפיילוט של תמ במחקר הייתה וולונטרית. טרמ הפצת השאלונ, אנונימיימ, שהשתתפו

. אוכלוסיית המחקר פוצלה לשתי 18משתתפימ מרצונ מעל גיל  228המדגמ כלל  משתתפימ.
גברימ, שהשתמשו  34.6%־מהמ נשימ ו 65.4%משתתפימ  125כללה  A קבוצות מחקר. קבוצה
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 43.7%־מהמ נשימ ו 53.4%משתתפימ  103כללה  Bבספרייה דיגיטלית לפחות פעמ אחת; קבוצה 
לא ציינו מגדר), שלא השתמשו בספרייה דיגיטלית. נעשה ניתוח אמפירי כמותני  2.9%גברימ (

  .  SPSSלנתוני המחקר באמצעות תוכנה לניתוח סטטיסטי
  

 תמצית מסקנות המחקר ותרומתו
שימוש ואימוצ מערכת מידע.  כאמור, יצרנו שלשה מודלימ שנועדו לבדוק גורמימ שהשפיעו על

בדיקת הממצאימ העלתה כי איכות תהליכ החיפוש השפיעה באופנ מובהק על תפיסה חיובית של 
, המציג משתנה זה כחלק מתהליכ שבסופו כוונה 3הספרייה הדיגיטלית. ממצא זה תומכ במודל 

ינות דיגיטלית לשימוש חוזר בספרייה. בנוספ, מצאנו כי משתנה זה הושפע באופנ מובהק מאורי
, שבה נמצאה איכות חיפוש ואוריינות Aותמיכה ארגונית. השפעה זו ניכרה בקרב נחקרימ מקבוצה 

דיגיטלית גבוהה. הממצאימ תומכימ בספרות המקצועית שהגדירה אוריינות דיגיטלית כהתאמת 
ת חיפוש לצרכימ, כייעול התפקוד בסביבה דיגיטלית וכהפעלת מיומנויות חיפוש ושיקול דע

). למרות שאיכות חיפוש נקשרה באוריינות דיגיטלית, לא 2004מתאימימ בסביבה דיגיטלית (עשת, 
. הדבר נובע Aמצאנו קשר בינ רמת אוריינות דיגיטלית להעדפות חיפוש ברשת בקרב קבוצה 

כנראה מהקשר שמצאנו בינ אוריינות דיגיטלית ואיכות חיפוש, כאשר איכות חיפוש מוגדרת 
). יכולת להפעלת Zins, 2000יל אסטרטגיות ופעולות קוגניטיביות בתהליכ החיפוש (כיכולת להפע

חיפוש איכותי נדרשת יותר בסביבת הספרייה בהשוואה למנועי חיפוש כמו בינג, גוגל וגוגל סקולר, 
בהמ הקלדת מילת חיפוש בודדת או יותר מניבה תוצאות, לעיתימ מספקות. לפיככ יתכנ כי בעלי 

גיטלית נמוכה גילו העדפה לביצוע חיפוש מידע במנועי חיפוש לאור ניסיונמ במציאת אוריינות די
מבוקשמ בכלי זה. בנוספ מצאנו כי אוריינות דיגיטלית נמוכה אינה קשורה להעדפות שימוש או 
הרגלי חיפוש כללי (לא לצרכי לימוד או מחקר) ברשת בקרב שתי קבוצות המחקר. ממצא זה נתמכ 

יחות גוברת בשימוש במנועי חיפוש לצרכימ שונימ (כללי, לימודי ואחר) בסקרימ שמצאו שכ
). כמו כנ, הממצאימ תומכימ בהשערת הקשר ComScore, 2005; 2009; 2012שנערכו לאורכ השנימ (

  & ,Venkatesh, Thongו (כת מידע כפי שהציעו ונקטש ועמיתיבינ ניסיונ, הרגל ואימוצ מער
Xu, 2012(תיע, נמצא כי תפיסת הספרייה כחיובית לא השפיעה באופנ מובהק . כמו כנ, באופנ מפ

על כוונה לשימוש חוזר. הסבר אפשרי לככ נעוצ בתפיסת הספרייה באופנ כללי כחיובית וכמכילה 
מידע איכותי, מהימנ ורלוונטי. הסבר זה נתמכ בספרות המחקרית שמצאה את מנועי החיפוש 

מספקימ מידע ברמה הנדרשת מלימודימ מתקדמימ  נתפסימ כפונימ למשתמש ממוצע, ולכנ כלא
  .)Bar Ilan, 2005ר (או לצרכי מחק

  
, מצאנו השפעה מובהקת של אוריינות דיגיטלית על הרגלי חיפוש ועל העדפות Bבקרב קבוצה 

חיפוש ברשת שהופיעו בשאלונ הכללי. לא מצאנו בקבוצה זו השפעה של רמת אוריינות דיגיטלית 
מנועי חיפוש לצרכימ כלליימ ועל צרכי מחקר ולימוד. בכל אוכלוסיית על ההעדפה להשתמש ב

המחקר נמצאה השפעה מובהקת של הרגלי שימוש על העדפות שימוש, ללא קשר לרמת אוריינות 
, שהראו העדפה של משתמשימ בעלי אוריינות Bדיגיטלית, מה שעשוי להסביר את ממצאי קבוצה 

    .דיגיטלית גבוהה להשתמש במנועי חיפוש
  

יכות חיפוש בנוספ, מצאנו כי עומס מידע במנועי חיפוש השפיע על משתמשימ פחות מנוסימ (א
במקביל נתפסה ספרייה דיגיטלית כחיובית יותר כמקור למידע ממוקד  נמוכה) ונתפס כמפריע.

בהשוואה למנועי חיפוש (כמערכת מידע חלופית). בהמשכ מצאנו השפעה מובהקת של תפיסה 
כת המידע על שימוש חוזר. הקשר בינ תפיסת מערכת מידע ושימוש חוזר הוצג חיובית של מער

. נראה כי תפיסת מידע במנועי חיפוש כפחות איכותית מאשר בחלופות השפיעה על 3במודל 
. כפי שציינו 2תפיסה חיובית של ספרייה. תפיסת חלופות ותפיסת מערכת מידע מופיעימ במודל 

מידע השפיעה באופנ מובהק על שימוש חוזר. מכאנ, שתפיסת לעיל, תפיסה חיובית של מערכת 
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חלופות (המשפיעה על תפיסה חיובית של מערכת המידע) השפיעה על העדפות שימוש, כפי 
  . 2שמופיע במודל 

  
חשוב היה לבחונ את הגורמימ שהובילו משתמשימ לשימוש ראשוני בספרייה דיגיטלית. הממצאימ 

מרכיב חשוב ומרכזי בעידוד שימוש ראשוני בספרייה. נתונימ אלה  העלו כי תמיכה ארגונית היוותה
, שעשתה שימוש בספרייה, ולכנ יכלה לציינ גורמימ שהובילו לשימוש ראשוני Aנאספו מקבוצה 

פילוח הממצאימ העלה כי דרישה ארגונית השפיעה הנ כגורמ יחיד לשימוש ראשוני בספרייה בה. 
). פירוט גורמימ משפיעימ נוספימ על שימוש 42%נוספימ ( ) והנ כחלק מגורמימ משפיעימ41.7%(

ממצאימ אלה נתמכימ במחקרימ שנעשו על  ).16ראשוני בספרייה מופיע בפרק הממצאימ (טבלה 
נאור מערכת מטלות מקוונת שמצאה השפעה ארגונית על שימוש במערכת מידע וולונטרית (

תמיכה ארגונית עשויה לעודד שימוש למרות ש).  Geri & Naor-Elaiza, 2008;2009אלייזה, 
בספרייה, עדיינ לא תשפיע בהכרח (באופנ מובהק) על העדפות שימוש במנועי חיפוש על פני 
ספרייה דיגיטלית, בחיפוש מידע לצרכימ אקדמיימ ומחקר. יתכנ כי הקצאת משאבימ מתאימה, 

ויימ לסייע להטמעת הקניית כלימ לעבודה בספרייה באמצעות הדרכה או פיתוח יישומ מתאימ עש
). הצגת ספרייה Emery & Stone, 2013; Pomerantz, Abbas, & Mostafa, 2009מערכת המידע (

דיגיטלית כאופציה הולמת לחיפוש מידע מהימנ ורלוונטי, עשויה להוביל שילוב בינה לבינ מנועי 
שמציעימ חיבור  חיפוש כמענה יעיל לצרכי משתמשימ. שילוב זה יכול להופיע גמ בבנייני ספרייה

 Shohamלאינטרנט ומידע מודפס בכפיפה אחת, ומעלה את קרנה של הספרייה בעיני סטודנטימ (
& Roitberg, 2005 .תפיסה חיובית של הספרייה תעודד שימוש חוזר בה, כפי שנמצא במחקר זה .(  

  
מערכת במחקר הנוכחי נמצא קשר בינ סביבה דיגיטלית ידידותית למשתמש לבינ שימוש חוזר ב

העדפת מידע מודפס מוסברת לעיתימ בככ שהמידע לא קיימ באופנ מקוונ, או שאינו נוח  המידע.
). הפיכת סביבת הספרייה Baruchson-Arbib & Bronstein, 2007 לקריאה (למשל אצל חוקרי יהדות

ל"נוחה" ו"קלה" לשימוש תלויה בהקצאת משאבימ מתאימימ של הארגונ. דיגיטציה של מידע 
רת טקסט מודפס לדיגיטלי) כרוכה בשיקולימ כלכליימ פנימ ארגוניימ כמו: משאבי אנוש, (המ

הכשרה והתאמה טכנולוגית של מערכת המידע. כמו כנ, ישננ עלויות הכרוכות בטיפול ובאחזור 
 –המידע (אחסונ באתר, עדכונ סביבה דיגיטלית, רישיונות וכד') לכנ יש חשיבות לבדיקת עלות 

) 2010אלקלעי וגרי (־). עשתEmery & Stone, 2013הארגונ ( על־ידימטרימ שנקבעו תועלת לפי פר
הציעו שבחירת פורמט דיגיטלי מתאימ עשויה לתרומ רבות למתקשימ בקריאה ביקורתית של 
טקסט מודפס, שהומר לקריאה באינטרנט. המרת טקסט ללא התייחסות לשינוי גודל או סוג גופנ 

מחשב, ותשפיע יותר על משתמשימ מבוגרימ ו/או לא מנוסימ מקשה בעיקר על קריאה מצג 
)Eshet-Alkalai & Geri, 2007, 2010.(  במחקר הנוכחי, לא התייחסנו לממד ההשקעה הארגונית

הנדרשת כמשתנה נפרד, לעומת זאת, קשיימ בקריאה דיגיטלית נבדקו כחלק מרמת אוריינות 
על העלאת המודעות לשימוש  נ כגורמ משפיעידו של הארגודיגיטלית. כמו כנ, התייחסנו לתפק

ראשוני וחוזר (אימוצ) בספרייה דיגיטלית מחד ובממדימ של תפיסת משתמשימ את הסביבה 
באופנ חיובי מאידכ. כמו במחקרימ שנעשו בעבר, מצאנו כי שימוש ראשוני השפיע על אימוצ 

ערכת המידע מערכות מידע; ותמיכה ארגונית היוותה גורמ חשוב באימוצ ובהטמעת מ
)Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003 כמו כנ, מצאנו כי תמיכה ארגונית השפיעה על אימוצ .(

  ). Geri & Naor-Elaiza, 2008; 2009מערכת מידע, כפי שנמצא בעבר (למשל: נאור אלייזה, 
  

לופות ייחודו של מחקר זה הוא בככ שעסק בגורמימ שהשפיעו על אימוצ מערכת מידע לנוכח ח
להבנת מערכת יחסימ בינ גורמימ  מ לבדיקת גורמימ אלה. המחקר תורמברשת, והציע מודלי

העשויימ להשפיע על שימוש ראשוני ושימוש חוזר (אימוצ) בספריה דיגיטלית מפרספקטיבת 
משתמש. מחקר זה עוסק בתרומתה של הספרייה הדיגיטלית למוסדות הלימוד, ובוחנ את חשיבותה 

עיני אוכלוסיות היעד: סטודנטימ וחוקרימ. לאור תוצאות המחקר, נראה כי דרישה כפי שנתפסת ב
אקדמית, הכוונה, הדרכה והעלאת מודעות לזמינותה ולאיכותה של ספרייה דיגיטלית, תסלול דרכ 
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ו/או לשילובה ככלי נוספ לחיפוש מידע. מחקר זה התייחס לחלקו של האינדיבידואל  לשימוש בה
ע לצד חלקו של הארגונ בסיוע לתהליכ האימוצ, למרות שתפיסה זו באימוצ מערכת המיד

סובייקטיבית מטבעה. מכיוונ שככ איכות מידע וחיפוש לא נמדדו באופנ אובייקטיבי, לפי ניתוח 
נתוני שימוש, אלא באמצעות שאלונ. בסיכומ העבודה מוצעימ כיוונימ נוספימ להמשכ מחקר 

יטלית, שלמרות החלופות המוצעות לה ברשת, היא עדיינ שיובילו לשימוש אפקטיבי בספרייה דיג
  נחשבת למערכת מידע חיונית למוסדות אקדמיימ. 
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  דפו�י התמודדות עמ בריונות מקוונת:
תגובות רגשיות, תגובת התנהגותיות וא�טרטגיות 

  התמודדות בקרב מתבגרימ בחטיבות הביניימ
  

  2015גלי פרנק, מאי   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהיימנפרופ' טלי ה  :מדריכות

  , האוניבר�יטה הפתוחהשמש�דורית אולניקד"ר   
  
  
  
  
  

טכנולוגיות התקשורת והמידע המודרניות ובפרט רשת האינטרנט, הרשתות החברתיות והטלפונימ 
אפשרויות חדשות ללמידה, לנגישות למידע ולתקשורת  2000־הניידימ יצרו החל מראשית שנות ה

בני נוער. לצד היתרונות המגוונימ המאפיינימ את השימוש בטכנולוגיות חברתית בעבור ילדימ ו
התקשורת והמידע אנו עדימ להופעת סוג חדש של התנהגות אלימה בינ תלמידימ בעולמ 

  ) או בשמה האחר 'בריונות מקוונת'cyberbullyingהווירטואלי המכונה 'בריונות ברשת' (
)Bilik, 2013ות המקוונת כשימוש ברשת ובטלפונימ הניידימ כדי ). ווילארד הגדירה את הבריונ

לשלוח הודעות פוגעות או כדי להעביר מידע שמטרתו להסב נזק לשמו הטוב של האדמ או ליחסי 
). ביליק מגדירה את הבריונות המקוונת כשימוש באמצעי Willard, 2007החברות שלו עמ אחרימ (

רת כלפי עמיתימ כדי להסב להמ כאב, פגיעה תקשורת אלקטרוניימ להתנהגות עוינת, מכוונת וחוז
  ).Bilik, 2013או נזק (

  
רוב המחקרימ בנושא בריונות מקוונת התמקדו באפיונ התופעה, בשכיחותה ובהשפעותיה השונות 

  ;Li, 2006, 2010; Ortega et al., 2012; Price & Dalgleish, 2010; Slonje, et al., 2012על הקרבנות (
Sourander et al., 2010; Spears et al., 2009; Perren et al., 2012; Taylor, 2011 אכ עד כה מחקרימ ,(

  ;Ortega et al., 2012מעטימ חקרו את אסטרטגיות ההתמודדות של קרבנות עמ בריונות מקוונת (
Parris et al., 2012; Vollink et al., 2013.(  

  
ת של קרבנות לבריונות מקוונת בחטיבות מטרות המחקר הנוכחי היו לבחונ את דפוסי ההתמודדו

הביניימ שכללו את התגובות הרגשיות וההתנהגותיות ואת דרכי ההתמודדות שלהמ עמ בריונות 
מ בני 111תלמידימ משתי חטיבות ביניימ במרכז הארצ, מתוכמ  232מקוונת. במחקר השתתפו 

ל המחקר הוא כמותי, החלק הראשונ ש ). למחקר שני חלקימ:52.15%בנות ( 121־) ו47.85%(
והתבסס על איסופ מידע משאלונימ שהועברו לתלמידימ המשתתפימ בנושאימ האלה: דפוסי 
בריונות ברשת, תגובות רגשיות והתנהגותיות של הקרבנות לבריונות ברשת ובחינת דרכי 

 28איכותני, והתבסס על מידע שהתקבל משיח של  –ההתמודדות שלהמ עמה. החלק השני 
) דיווחו שהיו 20.7%תלמידימ ( 48ט שהשתתפו בשתי קבוצות מיקוד. ־יתות ז, ח ותלמידימ מכ

  קרבנות לבריונות ברשת. 
  

התגובות הרגשיות של הקרבנות לבריונות ברשת שנמצאו שכיחות ביותר היו כעס וזעמ, תסכול 
י ומצב רוח ירוד. הקרבנות לבריונות ברשת דיווחו על תחושה רבה יותר של מצב רוח דיכאונ

לעומת אלו שאינמ קרבנות לבריונות ברשת. התגובות ההתנהגותיות של הקרבנות לבריונות ברשת, 
  שנמצאו שכיחות ביותר היו: דיווח לחבר; תקיפה בחזרה והתעלמות.

  
בבחינת סוגי אסטרטגיות ההתמודדות שהקרבנות ברשת עשו שימוש בהנ, נמצא כי הקרבנות 

ועט יותר באסטרטגיות התמודדות ממוקדות בעיה עמ מצבי לבריונות מקוונת דיווחו על שימוש מ
עקה לעומת מתבגרימ שאינמ קרבנות לבריונות מקוונת והמ גמ דיווחו על שימוש רב יותר 
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באסטרטגיות התמודדות ממוקדות רגש ובאסטרטגיות התמודדות ממוקדות הימנעות לעומת 
  מתבגרימ שאינמ קרבנות לבריונות מקוונת. 

  
דלימ בינ שלוש אסטרטגיות ההתמודדות בתוכ קבוצת הקרבנות לבריונות מקוונת כאשר נבחנו הב

נמצא, שהקרבנות נקטו אסטרטגיות התמודדות ממוקדות בעיה בשיעור גבוה יותר באופנ מובהק 
מאסטרטגיות התמודדות ממוקדות הימנעות. לא נמצא הבדל מובהק בינ אסטרטגיות התמודדות 

התמודדות ממוקדות רגש ובינ אסטרטגיות התמודדות ממוקדות  ממוקדות בעיה ובינ אסטרטגיות
  רגש ובינ אסטרטגיות התמודדות ממוקדות הימנעות.

  
גמ בקבוצות המיקוד התייחסו המתבגרימ לדרכי התמודדות עמ בריונות מקוונת. נחשפו דרכי 
ו התמודדות דומות: משתתפימ אחדימ נקטו דרכי התמודדות אקטיביות ומתבגרימ אחרימ נקט

דרכי התמודדות פסיביות (המתבגרימ דיווחו שגמ חבריהמ לעתימ נקטו דרכי התמודדות אלה) כדי 
להתמודד עמ הקרבנּות ברשת. הקרבנות לא דיווחו בקבוצות המיקוד על שימוש באסטרטגיות 

  התמודדות רגשיות. 
  

: סוגימ של נרטיבי של שיח המתבגרימ בקבוצות המיקוד חשפ שתי תמות מרכזיות־הניתוח התוכני
בריונות ברשת ודרכי התמודדות עמ בריונות ברשת. בתמה הראשונה, סוגימ של בריונות ברשת, 
נמצאו ארבע קטגוריות של בריונות ברשת: פרסומ חזותי, אלימות מילולית, חרמ וחבלה 

קטגוריות: העלאה לרשת של תמונות עירומ ־טכנולוגית. בקטגוריה 'פרסומ חזותי' נמצאו שתי תת
) והעלאה לרשת של תמונות או סרטונימ פוגעימ sexstingתמונות בעירומ חלקי של מתבגרות (או 

קטגוריות: קללות והצקות. בתמה ־או משפילימ; בקטגוריה 'אלימות מילולית' נמצאו שתי תת
השנייה, דרכי התמודדות עמ בריונות ברשת, נמצאו שתי קטגוריות: דרכי התמודדות אקטיביות 

  ת פסיביות.ודרכי התמודדו
  

קטגוריות: פנייה לסיוע ותקיפה ברשת ־נמצאו שתי תת 'בקטגוריה 'דרכי התמודדות אקטיביות
הקטגוריה פנייה לסיוע נמצאו שלושה נושאימ: פנייה להורימ, ־בתגובה לתקיפה שבוצעה. בתת

  ופנייה אל חברימ קרובימ. בית־הספרפנייה למורימ או ליועצת 
  

  קטגוריות: התעלמות וחשש לפנות להורימ.־סיביות' נמצאו שתי תתבקטגוריה 'דרכי התמודדות פ
  

הקרבנות דיווחו בשאלונימ על תמיכה חברתית כללית מועטה יותר (תמיכה משפחתית מועטה 
יותר, תמיכה מועטה יותר מחברימ קרובימ ותמיכה מועטה יותר מאדמ אחר משמעותי) לעומת 

  מתבגרימ שאינמ קרבנות. 
  

התמיכה החברתית בתוכ קבוצת הקרבנות, נמצא שהקרבנות דיווחו על תמיכה כאשר נבחנו סוגי 
חברתית מאדמ אחר משמעותי בשיעור גבוה יותר באופנ מובהק מאשר על תמיכה מחבר קרוב. לא 
 נמצא הבדל מובהק בינ תמיכה משפחתית ובינ תמיכה מחבר קרוב ותמיכה מאדמ אחר משמעותי.

רבנות ברשת נערכ ניתוח רגרסיה לוגיסטית, שהעלה כי מצב כדי לדעת אילו משתנימ מנבאימ קו
  רוח דיכאוני ואסטרטגיית התמודדות ממוקדת רגש מנבאימ קרבנות לבריונות ברשת.

  
לסיכומ, ממצאי המחקר מצביעימ על ככ, שקרבנות לבריונות מקוונת דיווחו על תגובות רגשיות 

התגובות ההתנהגותיות הבאות: דיווח לחבר; שליליות לרבות מצב רוח דיכאוני, ודיווחו בעיקר על 
תקיפה בחזרה והתעלמות. הקרבנות נקטו אסטרטגיות התמודדות ממוקדות בעיה בשכיחות נמוכה 

נרטיבי של שיח ־יותר מאשר מתבגרימ שאינמ קרבנות לבריונות מקוונת. בניתוח התוכני
נות ברשת בדרגות חומרה המתבגרימ בקבוצות המיקוד נחשפו שתי תמות חשובות: סוגימ של בריו

   שונות ודרכי התמודדות עמה.
  

נחוצימ עוד מחקרימ כדי להמשיכ וללמוד על התופעה ועל דרכי ההתמודדות של מתבגרימ עמה. 
מומלצ לערוכ במסגרת מחקרימ אלה קבוצות מיקוד רבות יותר שיאפשרו ללמוד על התופעה 
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על מנת לאפשר למתבגרימ לספר על חוויות  באופנ נרחב יותר. כמו כנ מומלצ לערוכ ראיונות עומק
והתנסויות שחוו, חוויות שאולי אינ המ מסוגלימ לשוחח עליהנ בנוכחות מתבגרימ אחרימ. כמו כנ, 
דרושימ עוד מחקרימ שיסייעו לפתח תכניות התערבות שמטרתנ למנוע את הבריונות ברשת בקרב 

ולהורימ דרכי  בתי־הספר, ליועצות במתבגרימ ותלמידימ בגילימ שונימ ולהקנות לצוותי הוראה
  טיפול בתופעה. לאחר מכנ יש לבחונ את יעילותנ של תכניות ההתערבות הללו.
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  זהות מקצועית של מורימ לחינוכ המיוחד: 
  מאפייניה ודרכי גיבושה 

  
  2010גלינה נודל, אוקטובר   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהשיר�ד"ר דבורה בנ  :ותמדריכ
  , האוניבר�יטה הפתוחהרוזנבליט�וריפרופ' שרה ג  

  
  
  
  
  

חקר הזהות המקצועית של מורימ התגבש בשנימ האחרונות לתחומ מחקרי נפרד, המתפתח 
במהירות בשל ההכרה בחשיבות הבנת עולממ הפנימי של מורימ, המהווימ גורמ מרכזי בכל תהליכ 

  ). Beijaard et al., 2004חינוכי (
  

ינה אמפירית של מאפייני זהותמ המקצועית של מורימ לחינוכ עבודת התזה הנוכחית עסקה בבח
 22בקרב  )2008מרזל, ־מיוחד ודרכי גיבושה. הנתונימ נאספו באמצעות נרטיב עצמי תחומ (ספקטור
לחינוכ מיוחד  בתי־ספרמחנכות העובדות עמ אוכלוסיית תלמידימ עמ הפרעות התנהגות בארבעה 

קלטו במלואמ ותומללו בשלמותמ, ועברו תהליכ של בצפונ הארצ. הראיונות עמ המחנכות הו
וסימ המשותפימ קטגוריזציה נושאית. תהליכ הניתוח הרוחבי של הנתונימ אפשר לאתר דפ

  קטגוריות מרכזיות.  6־דפוסימ אלה קובצו בהמשכ ל ת;למרואיינו
  

פי הדפוס ־מממצאי המחקר משתמע, כי זהותנ המקצועית של המורות המשתתפות מתעצבת על
אישיותי, ־) ומושפעת בעיקר מגורמי ההקשר הפסיכולוגי2006פרופסיונאלי המתפתח (ילדישבה, ה

). המניעימ לבחירה במקצוע ההוראה, אשר באו לידי ביטוי Erikson, 1968החברתי והמקצועי (
בנרטיבימ של המשתתפות, מתחלקימ בבירור לשתי קבוצות: מניעימ שכבר צוינו בספרות 

ימ לאוכלוסיית המורימ הרגילה, ואלה המיוחדימ לקבוצת המחנכות האמונות המחקרית, האופייני
בעיקר המניעימ  – על חינוכמ של ילדימ עמ הפרעות התנהגות ולקויות למידה מורכבות

). בינ הגורמימ המרכזיימ אשר הובילו את 2004האינטרינזיימ והאלטרואיסטיימ (קציר ועמיתיה, 
וסיית התלמידימ הספציפית (בנימ ברובמ), ניתנ להצביע על המורות המשתתפות לעבודה עמ אוכל

קרבה לאב ויחסימ מעורערימ עמ האמ  –מערכת היחסימ הייחודית של חלקנ עמ הוריהנ 
)Bowlby,1982 Shaver& Mikulincer, 2005; ועל דמיונ הנתונימ האישיותיימ של המורות עצמנ ,(

ה הקרובה, קשיי התנהגות, קשיימ רגשיימ, אישית ובמשפח –למאפייני תלמידיהנ (לקות למידה 
  מרדנות ואימפולסיביות בילדות). 

  
על כנ  –ילדותנ של המשתתפות מאופיינת באינטראקציות חיוביות רבות בתוכ קבוצות של בנימ 

המורות האלה מסוגלות להבינ באופנ מיטבי את תלמידיהנ, להיות סבלניות כלפיהמ, להירתע פחות 
ההתאמה הבסיסית של מערכת החינוכ ה'נשית' לחינוכמ של ־התגבר על אימדפוסי התנהגותמ, ול

בשל דמיונ  ).2008רומ,  ;2004שמש, ־היימנ ואולניק ;1999יריב, ; Morgan & Jenson, 1998בנימ (
חלקי בחוויות הילדות של המשתתפות ושל תלמידיהנ, המחנכות המרואיינות עשויות להיות 

) ולאימוצ Schunk, 2000ו מודל לחיקוי דפוסי התנהגות רצויימ (מסוגלות לשמש עבור הילדימ הלל
  ). Vogel & Wei, 2005( סגנונ התקשרותי בטוח

  
נוספ לגורמי ההקשר החברתי האחרימ, גמ לדמויות המורימ המשמעותיימ מילדותנ של 

 ;Nevin et al., 2004המשתתפות הייתה השפעה משמעותית על עיצוב זהותנ המקצועית בבגרותנ (
). מרואיינות מסוימות ציינו כי הרצונ להידמות למורה נערצ מהילדות שימש 2005רייכל וארנונ, 

להנ כמניע לבחירת המקצוע. משתתפות אחדות סיפרו על השפעת המורימ הנערצימ על עיצוב 
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הפרספקטיבה הפדגוגית שלהנ. הדמיונ בינ ה'אני מאמינ' המקצועי של המחנכות לבינ דמויות 
  מעותיימ מילדותנ בא לידי ביטוי בנרטיבימ של רבות מנ המשתתפות. המורימ המש

  
מבינ גורמי ההקשר המקצועי, המורות מייחסות חשיבות רבה ללמידה מהתנסות עצמית, 
להתמקצעות במהלכ העבודה ולפיתוח מודעותנ העצמית באמצעות הפעלת תהליכימ רפלקטיביימ. 

ידי ־סתנ להוראה, לעומת זאת, נתפסות עלהלמידה מעמיתימ והכשרתנ המקצועית לפני כני
  המשתתפות כבעלות השפעה מועטה יחסית על התפתחותנ הפרופסיונאלית.
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לשיפור מיומנויות שפה  Podcastשימוש בטכנולוגית 
  בלימוד אנגלית כשפה זרה

  
  2008דבורה אברמוביצ, מרצ   : מאת

  ד"ר אבנר כ�פי, האוניבר�יטה הפתוחה :מדריכ
  
  
  
  
  

חינת הבגרות באנגלית בארצ נדרשימ התלמידימ לכתוב פרויקט חקר על נושא נבחר, כחלק מב
 ו של פרויקט חקר זה במסגרת למידהפה. במסגרת מחקר זה נבדק יישומ־שעליו המ נבחנימ בעל

. על אפ כי המחקר Podcastשיתופית, כאשר התוצר הנדרש הינו הפקת שידור ־קונסטרוקטיביסטית
בהוראה נמצא עדיינ בחיתוליו, ולמרות כי רוב המידע על השפעות  Podcastבשימוש בטכנולוגיית 

שימוש זה נלמד ממחקרי שדה שנערכו במוסדות להשכלה גבוהה, עולימ מהספרות המחקרית 
   ,הממצאימ הבאימ: (א) הכנסת הכלי להוראה מעלה את התעניינות הסטודנטימ בתוכנ הקורס

   ,עודד את הסטודנטימ להשתתפ באופנ פעיל בלמידה(ב) הכלי, כשהוא מופעל ככלי ליצירה, מ
(ג) השימוש בכלי משפר את הישגי התלמידימ במבחני ביצוע, ואת ביטחונמ העצמי ביכולת 

   הנבחנת.
  

בהתבסס על תיאורית הלמידה הקונסטרוקטיביסטית שמדגישה עיבוד מידע במסגרת תהליכימ של 
האמ תוצר של עבודה שיתופית יהיה איכותית  פעילה, ניסה מחקר זה לבדוק־הבניית ידע חברתית

טוב יותר מתוצר עבודה אישית, ושיצור יותר מוטיבציה ללמידה. מעבר לככ בדק המחקר אמ תוצר 
במסגרת למידה קונסטרוקטיביסטית, אכנ  Podcastמשודר, שנעשה באמצעות טכנולוגית ־למידה

  יעלה על תוצר למידה כתוב שנעשה באותה מסגרת למידה. 
  
נתונימ נאספו באמצעות שלושה מחקרימ בהמ קבוצות שונות של תלמידימ עבדו תחת תנאימ ה

שונימ (בשיתופיות או באופנ עצמאי) על יצירת פרויקטימ שונימ (כתוב או משודר). כיונ שבמחקר 
א לא השתתפו כל התלמידימ בשני תנאי המחקר ומכיוונ שרצינו לבדוק את האינטראקציה שבינ 

הוקית ־יטת הלמידה (עצמאית לעומת שיתופית), יצרנו במחקר ב קבוצה אדסוג התוצר וש
שהורכבה מתלמידימ אחרימ שהשתתפו בשני התנאימ בפרויקט המשודר (שיתופי ועצמאי). קבוצה 
זו הושוותה לקבוצה שהשתתפה בשני התנאימ של הפרויקט הכתוב (ביחד ולבד). מחקר ג הוא 

תה שליטה בסדר התנאימ (נעשו פרויקטימ משודרימ יא היבעיקרו מחקר בקרה כיונ שבמחקר א ל
אחרי הכתובימ ולא נעשו פרויקטימ בסדר הפוכ), במחקר זה נעשו שני סוגי הפרויקטימ באותו 

  ידי תלמידימ אחרימ, ככ שלא נוצר ארטיפקט. ־הזמנ ועל
  

ה בהתאמ להשערת המחקר אכנ מצאנו אפקט עיקרי לשיטת הבניית הידע, היינו תוצר עבוד
שיתופית טוב יותר איכותית מתוצר עבודה אישית גמ בהכנת פרויקט כתוב והנ בהכנת פרויקט 

 70־משודר. ממצאימ אלו עולימ גמ מתוכ מספר סקירות מקיפות של מחקרימ שנערכו משנות ה
המאוחרות ושעסקו ביעילותה של למידה שיתופית, לעומת למידה אינדיווידואלית  90־ועד שנות ה

)Guskey & Pigott, 1988; Slavin, 1991; Springer, Stanne & Donovan, 1997; Johnson, Johnson  
& Smith, 1998; Johnson, Johnson & Stanne, 2000; Lou, Abrami & d’Apollonia, 2001.(  

  
לגבי מוטיבציית התלמידימ להשתתפ בתהליכ הלמידה תחת התנאימ השונימ לא נמצא הבדל 

יקט כתוב להכנת פרויקט משודר, אכ כנ נמצא הבדל מובהק בינ תקופת מובהק בינ הכנת פרו
ההוראה הפרונטאלית (בכיתת הלימוד) לבינ תקופת הכנת הפרויקט המשודר (במעבדת המחשבימ). 
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ואכנ, מספר מחקרימ שעסקו בשימוש של טכנולוגיה חדישה ופופולארית בהוראה הגיעו לאותה 
מוטיבציה, היינו רצונ להשקיע יותר בתהליכ הלמידה  המסקנה, כי טכנולוגיה חדישה מעודדת

)Read, 2005b; Belanger, 2005; Maag, 2006; Frydenberg, 2006 מעבר לככ יש להעיר כי למרות .(
שנוצרת אצל התלמיד מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה כאשר ישנו שימוש בכלי טכנולוגי, אינ מתאמ 

  בינ חדשנות הכלי לרמת המוטיבציה. 
  
־גבי האינטראקציה שבינ סוג למידה והתוצר המופק, אכנ נמצא שעבודה על פרויקט משודרל

משותפ הביאה להישגימ הגבוהימ ביותר מבינ התנאימ השונימ. האינטראקציה בינ המשתנימ 
משותפ) מלמדת שלא מדובר כאנ רק בסכומ יתרונותיו של תוצר משותפ ויתרונותיו של ־(משודר

משותפ שמביא לאותמ הישגימ גבוהימ. ־גורמ נוספ בהכנת פרויקט משודר תוצר משודר, אלא קיימ
  לדעתי הגורמ הינו יצירה חדשה שנוצרה כתוצאה משילוב בינ מתודה למדיומ. 

  
  ;Read, 2005b; Belanger, 2005; Maag, 2006טכנולוגיה חדישה, כפי שראינו במחקרימ קודמימ (

Frydenberg, 2006אפשר להתעלמ מככ שיש מספר רב ־בכיתה, אולמ אי ) יוצרת מוטיבציה ללמידה
) ואינמ מרגישימ בנוח Postman )2003כפי שמגדיר זאת ' טכנופילימ'של תלמידימ אשר אינמ 

חדש. העבודה ־כאשר עליהמ להתמודד בשיעור בנוספ לתוכנ הנלמד גמ בכלי למידה טכנולוגי
ה את רמת החרדה הקשורה בשימוש וירה בטוחה ונוחה יותר, מפחיתוהמשותפת על הכלי יוצרת א

  באותו הכלי, ועל כנ מצליחה למקסמ את השימוש בו. נתוני המחקר אכנ מאששימ השערה זו. 
  

מחקרימ שעסקו בקשר שבינ למידה שיתופית לשימוש בטכנולוגית מחשבימ  122סקירה מקיפה של 
(Lou, Abrami & d'Apollonia, 2001) ימ בקבוצות למידה, אכנ הראו ששימוש בטכנולוגית מחשב

בניגוד לעבודה עצמאית, משפרת את הישגי הלמידה באופנ משמעותי וכנ את היחס של הלומדימ 
לתהליכ הלמידה. וכנ ששימוש בכלי טכנולוגי במסגרת של עבודה שיתופית, בקבוצה קטנה 
והטרוגנית ברמתה הלימודית, הצליחה להפחית את רמת החרדה והתסכול והובילה להישגימ 

  ימ יותר בעיקר אצל תלמידימ חלשימ עד בינוניימ. טוב
  

מכאנ שמבחינה מעשית על מנת שנוכל למקסמ את איכותו של תוצר הלמידה כאשר אנו עושימ 
שימוש בכלי טכנולוגי חדיש יש לשימ לב ליישומה של למידה שיתופית שמאפשרת ללומד לקבל 

  מעמיתיו משוב משמעותי. 
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  המשמעות  תרומתנ של א�טרטגיות להבנת
  של מילימ לא מוכרות בטק�ט לשיפור 

  הבנת הנקרא אצל ילדימ בכיתה ג
  

  2012דורית שולמנ, ינואר   : מאת
  יהודה, האוניבר�יטה הפתוחה�ד"ר גל בנ  מדריכה:

  
  
  
  
  

"מעידת הכיתה הרביעית" מתייחסת לקושי של קוראימ צעירימ, אשר רכשו את יסודות הקריאה 
טקסטימ לצורכ הפקת משמעות (רמת הבנת הנקרא). מעידה זו  (רמת הפענוח) להתמודד עמ

קוזמינסקי מ בארצ כבר בקרב ילדימ בכיתה ג (שמאפיינת ילדימ בכל שכבות האוכלוסייה ונצפתה ג
וקוזמינסקי, בדפוס), נובעת בינ היתר מאוצר מילימ דל שמקשה על הבנת טקסט ארוכ, שבו מילימ 

   לא מוכרות.
  

תלמידימ שתי אסטרטגיות שונות להבנת המשמעות של מילימ לא מוכרות במחקר הנוכחי הוקנו ל
בטקסט, וזאת כדי לבחונ את תרומתנ של אסטרטגיות אלו לשיפור הבנת הנקרא בקרב ילדימ 
בכיתה ג. במסגרת המחקר נבחנו שתי אסטרטגיות: האחת מתבססת על שימוש בהקשר והשנייה 

רת האסטרטגיות התבססה על ממצאימ בספרות, מתבססת על ניתוח מורפולוגי של המילה. בחי
המראימ כי ההקשר מסייע להבנת מילימ לא מוכרות בטקסט וכי מיומנויות מורפולוגיות הנ מרכיב 

  ,Ravid & Epel Mashraki; 2002חשוב בהתפתחות כישורי הקריאה וההבנה בעברית (קוזמינסקי, 
2007.(  

  
מ לאסטרטגיית ניתוח מורפולוגי תהייה במחקר זה נשאלו שתי שאלות. שאלה אחת היא הא

תרומה מוספת לאסטרטגיית ההקשר בהבנת משמעותנ של מילימ לא מוכרות בטקסט לשמ שיפור 
שנימ? השאלה השנייה היא האמ ישנה חשיבות  9-8הבנת הנקרא בקרב קוראימ צעירימ בגילאי 

  לסדר הקניית האסטרטגיות בהתייחס לשיפור בהישגימ בהבנת הנקרא? 
  
הלכ המחקר הועברו שלוש תכניות התערבות להבנת מילימ לא מוכרות בטקסט. תכניות אלו במ

נבדלו זו מזו בסדר ההקניה של האסטרטגיות השונות ובנוכחותה של אסטרטגיה המסתמכת על 
ניתוח מורפולוגי לשמ הבנת משמעות המילה. בקבוצת הביקורת נערכה הקנייה של שימוש 

ורכ כל תכנית ההתערבות. בשתי קבוצות הניסוי הוקנה השימוש באסטרטגיית ההקשר בלבד לא
בשתי האסטרטגיות, אסטרטגיית ההקשר ואסטרטגיית הניתוח המורפולוגי, כאשר בכל תכנית 

  התערבות הקניית האסטרטגיות הייתה בסדר הוראה הפוכ. 
  

אלמנטימ  לאורכ המחקר נבדקו יכולותיהמ של התלמידימ בתחומימ הבאימ: הבנת הנקרא, זיהוי
מורפולוגיימ ושימוש בהמ ורוחב אוצר מילימ. יכולות אלו הוערכו בשלושה סבבי הערכה בהתייחס 

 –) במבחנ ביניימ 2( ,לפני הקניית האסטרטגיות –) במבחנ קדמ 1(להקניית תכניות ההתערבות: 
  לאחר הקניית האסטרטגיה השנייה. –) במבחנ סיכומ 3( ,לאחר הקניית האסטרטגיה הראשונה

  
קבוצתי, שהשווה בינ הקבוצות השונות ובדק ־ניתוח הנתונימ התייחס לארבעה היבטימ: היבט בינ

־את השפעת תכניות ההתערבות על הישגיהנ בהבנת הנקרא בסבבי ההערכה השונימ. היבט תוכ
קבוצתי, שבדק שינויימ בהישגי התלמידימ בכל כיתה כתלות בתכנית ההתערבות. היבט של שונות 

ת, שבדק את ההשפעה של רמת ההישגימ ההתחלתית של התלמיד בהבנת הנקרא על אישי־בינ
השונות, ולבסופ היבט מתאמי, שבדק את הקשר בינ היכולות שנמדדו במהלכ  תרומת האסטרטגיות

  המחקר והשינויימ בהקשרימ בינ יכולות אלו כתוצאה מתוכניות ההתערבות השונות.
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נ של האסטרטגיות להבנת הנקרא של ממצאי המחקר נבחנו לאור שתי השערות בדבר תרומת
קוראימ צעירימ. השערה אחת הייתה, שלאסטרטגיית הניתוח המורפולוגי תהיה תרומה מוספת 
לאסטרטגיית השימוש בהקשר. ההשערה השנייה הייתה, שקיימת חשיבות לסדר הקניית 

חר ה יעילה רק אמ היא נרכשת לאהאסטרטגיות, וכי אסטרטגיית הניתוח המורפולוגי תהי
    אסטרטגיית השימוש בהקשר ולא להיפכ.

  
במחקר נמצא שלהקניית אסטרטגיית הניתוח המורפולוגי לא נמצאה תרומה מוספת להקניית 

–אסטרטגיית ההקשר, כאשר משווימ בינ הקנייה משולבת לבינ הקנייה של אסטרטגיה אחת בלבד 
ב התלמידימ. לעומת זאת, אסטרטגיית ההקשר, וזאת בהתייחס לשיפור בהישגי הבנת בנקרא בקר

תוצאות המחקר נמצאו תואמות ותומכות בהשערה, שקיימת חשיבות לסדר ההקניה של 
האסטרטגיות. הקניית אסטרטגיית הניתוח המורפולוגי נמצאה מועילה ותרמה לשיפור בהבנת 

  הנקרא רק כאשר היא נרכשה לאחר הקניית השימוש באסטרטגיית ההקשר. 
  

שבמבחנ הביניימ, הכיתות, שבהנ הייתה הקניה של אסטרטגיית ההקשר,  במחקר הנוכחי שיערנו,
יראו התקדמות רבה יותר בהבנת הנקרא ביחס לכיתה, שלמדה תחילה את אסטרטגיית הניתוח 
המורפולוגי. הממצאימ מסבב ההערכה השני העידו על נסיגה מובהקת ובלתי צפויה בהישגימ 

מחקר. מכיוונ שלכל תכנית התערבות הייתה בהבנת הנקרא אצל כל התלמידימ שהשתתפו ב
פי ממצאי המחקר ־השפעה שלילית על ההישגימ בהבנת הנקרא בסבב זה לא ניתנ היה להשוות על

הנוכחי לאיזו מנ האסטרטגיות (מורפולוגיה לעומת הקשר) הייתה תרומה גדולה יותר לשיפור 
  הבנת הנקרא. 

  
השפעת תכניות ההתערבות על תלמידימ בעלי ממצא מעניינ ולא צפוי של המחקר הנוכחי נגע ל

פי היכולת ההתחלתית של ־רמות הישגימ התחלתיות שונות בהבנת הנקרא. ניתוח חציונימ על
אוכלוסיית המחקר בהבנת הנקרא הראה, כי השימוש באסטרטגיות, שהוקנו במחקר זה, נמצא 

הייתה מתחת לערכ  מועיל דווקא בקרב תלמידימ חלשימ, שרמת הבנת הנקרא ההתחלתית שלהמ
  החציוני. 

  
מנקודת מבט תיאורטית ניתנ לתאר את אסטרטגיית הניתוח המורפולוגי כאסטרטגיה אנליטית 
בעלת אוריינטציית מיקרו. לעומת זאת, אל אסטרטגיית ההקשר ניתנ להתייחס כאסטרטגיה 

(מליצ  הוליסטית בעלת אוריינטציית מאקרו, המתבססת על כלימ כלליימ יותר של ידע עולמ
). מהסתכלות על ממצאי המחקר הנוכחי מההיבט התיאורטי ניתנ להסיק שהקניית 1993ומליצ, 

השימוש באסטרטגיה אנליטית לאחר היישומ של אסטרטגיה הוליסטית מסייע לקורא לאמת את 
ניבוי המשמעות של מילה לא מוכרת בטקסט. לעומת זאת, שימוש התחלתי באסטרטגיה אנליטית 

  את הקורא בנ השמונה מנ המשמעות הכללית של הטקסט. עלול להסיט 
  

ברמה המעשית מלמד המחקר כי ניתנ להקנות לילדימ בכיתה ג שימוש בשתי אסטרטגיות להבנת 
מילימ לא מוכרות בטקסט בסדר משמעותי ולהביאמ לעשות בהנ שימוש יעיל כבר לאחר תרגול 

את האסטרטגיות בסדר מועיל יהיה של עשרימ שיעורימ. בנוספ, פיתוח דרכימ נגישות להור
  משמעותי לשיפור הבנת הנקרא בעיקר עבור תלמידימ מתקשימ 

  
מסקנת המחקר היא כי יש חשיבות רבה לסדר, שבו מקנימ אסטרטגיות להבנת המשמעות של 
מילימ לא מוכרות בטקסט, ולכנ צריכ לשימ לב לא רק לסוג האסטרטגיות שמקנימ אלא גמ לסדר 

ידי התלמידימ. בספרות בתחומ זה לא נמצאה עדות ־בכיתה ולאופנ יישומנ עלשבו הנ נרכשות 
למחקר דומה, העוסק בחשיבות סדר ההקניה של אסטרטגיות, ולאופנ שבו סדר הרכישה עשוי 
להשפיע על יעילות השימוש בהנ בקרב קוראימ צעירימ. היבט זה שנבחנ ברמה ראשונית במחקר 

ל הבנת הנקרא תידי שיעסוק בהשפעתנ של אסטרטגיות שונות עהנוכחי הינו כיוונ חשוב למחקר ע
  .בקרב קוראימ צעירימ
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  פיתוח מודעות עצמית 
  לתהליכי למידה בחינוכ הי�ודי

  
  2010הד� הובר, יוני   :מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אוה גוטרמנ  מדריכות:
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר תיקי זהר  

  
  
  
  
  

פת שאלות שמעסיקות את מיטב החוקרימ בעשורימ האחרונימ בנושא מדע בעיית המחקר משק
החשיבה, והאפליקציות המשתמעות ממנו לתחומ הלמידה, ההוראה וההערכה בקונטקסט החינוכי. 
שאלות כגונ כיצד לומדימ? כיצד מפיקימ ידע משמעותי? מהנ ההשתמעויות הנגזרות מככ על 

שמעותית? כיצד היא מתרחשת? כיצד נבנה הידע? כיצד ההוראה, הלמידה וההערכה? מהי למידה מ
ת למידה נרכשת הבנה? מהי הוראה תומכת למידה, ומהמ מרכיביה? מה הקשר בינ הוראה תומכ

מהמ המרכיבימ של תכנית לימודימ ממוקדת למידה? שאלות אלו היוו  ובינ תיאוריות של למידה?
יאורטי, שניתנ לגזור ממנו תוכנית מטרת המחקר שעיקרה, פיתוח מודל ת יס לגיבושאת הבס

  יישומית שתעצימ הנ את הלמידה והנ את הלומד.
  

מידה לתהליכי לודעות מהמודל שפותח במסגרת המחקר, עובד ותורגמ לסדנת למידה שמתמקדת ב
־טיפוח יכולת ה"ויסות העצמי", ה"מסוגלות העצמית" וה"ערנות המטא ), ועוסקת בקשר בינמל"ל(

שיפור רמת ההישגימ הלימודיימ ואיכותמ. באופנ ספציפי יותר, המחקר עסק קוגניטיבית" לבינ 
   בשאלות:

באיזו מידה קיימ קשר בינ טיפוח המודעות לבינ שיפור ההישגימ בלמידה בקרב התלמידימ   .1
   שהשתתפו בסדנה?

באיזו מידה יימצא הבדל בממוצע הציונימ במבחני הבנת הנקרא ובכתיבה בכלל, ובפריטימ   .2
סקימ ברמות חשיבה גבוהות בפרט, בינ התלמידימ שהשתתפו בסדנה לעומת התלמידימ העו

  שלא השתתפו בה? 
באיזו מידה קיימ קשר בינ ההתנסות בסדנת מל"ל ובינ העלאת רמת המודעות (תחושת   .3

 ה"מסוגלות העצמית", יכולת ה"ויסות העצמי" וה"ערנות ה"מטה קוגניטיבית"? 
ציה, המשקפימ "ויסות עצמי", "מסוגלות עצמית", "ערנות מטא אילו גילויימ של רפלק  .4

   קוגניטיבית" יבואו לידי ביטוי בתוצרי התלמידימ?
  באיזו מידה מעידימ הורי התלמידימ על שינוי שחל בהרגלי הלמידה של ילדיהמ?   .5
  

 דימ,תלמי 115קבוצת הניסוי מנתה  .)Mixed research methodב (המחקר הינו מחקר ניסוי משול
הורימ לתלמידימ מקבוצת הניסוי שנבחרו באופנ  12־תלמידי כיתות ו ו 63קבוצת הביקורת מנתה 

    אקראי.
  

נעשה בשלוש נקודות זמנ: לפני התחלת הסדנה, במהלכה ובסיומה. כלי מחקר היו:  איסופ הנתונימ
גלות עצמית" שבדק את יכולת "ויסות עצמי", תחושת "מסו –מבחנימ בהבנת הנקרא , שאלונ סגור 

ובנוספ שאלונ פתוח שהתייחס להעצמת המודעות העצמית. נאספו גמ  – קוגניטיבית"־וערנות מטא
  תיקי פורטפוליו ורפלקציה בכתב, יחד עמ ראיונות פתוחימ של הורימ שילדיהמ התנסו בסדנה.

  
א תוכנית המעל"ל שיפרה את הישגי התלמידימ בהבנת הנקר־המחקר העלה כי מודעות אוריינית

ובפריטימ בהבנת הנקרא העוסקימ ברמת חשיבה גבוהה, זאת בהשוואה להישגיהמ הקודמימ. 
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קוגניטיבית", ־ערנות מטא"בנוספ, התוכנית תרמה למשתתפימ בה לפתח רמות גבוהות של 
  בבד עמ שינוי חיובי בתפקודי הלומד ובהרגלי הלמידה שלו.־"מסוגלות עצמית" ו"ויסות עצמי", בד

  
נמצאת ביצירת תשתית לבחינה כמותית של אפקטיביות תוכנית המעל"ל וביצירת שיבות המחקר ח

שילוב של תנאימ  על־ידיתשתית תיאורטית לצורכ מתנ מענה הוליסטי לטיפוח הלמידה, וזאת 
למידה לשמ הבנה. מערכ המחקר מאפשר מגוונ אפשרויות ליישומ,  –מסייעימ ומטפחימ הוראה 

יפור רמת ההישגימ של הלומדימ ולאיכות הלמידה, כמו גמ ולממצאימ פוטנציאל משמעותי לש
  .למידה-להשלכות החשובות על שיפור תהליכי ההוראה
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  �ביבת לימוד מתוקשבת כמקדמת חוללות עצמית 
  ו-תלמידימ בלימודי מדעימ בכיתות ה של

  
  2011חביבה גולדנברג, יולי   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אמירה רומ  מדריכות:
  , האוניבר�יטה הפתוחהרוזנבליט�פרופ' שרה גורי  

  
  
  
  
  

התאמת  –, מעמידימ את מערכת החינוכ בפני אתגר המחר 21־ה החיימ בעידנ המודרני של המאה
שיטות ההוראה לחיימ המודרניימ החושפימ ומציפימ את הלומדימ מכל עבר במידע מגוונ 

חקר נולד מהצורכ להיענות לאתגר ובפיתוחימ טכנולוגיימ החולשימ על כל תחומי החיימ. המ
החינוכ ומתוכ רצונ לבחונ האמ ניתנ יהיה באמצעות לימוד משלב תקשוב לתת מענה לשני צרכימ 
עיקריימ מחד חשיפה והתאמת סביבת הלמידה במקצוע המדעימ לעולמ הטכנולוגי בשילוב עמ 

ית עתירת הידע מתנ כלימ שיאפשרו ללומד להתמודד עמ החדשנות והלמידה בסביבה הטכנולוג
  ומאידכ נטיעת האמונה של הילד ביכולתו כדי להניעו ללמידה מבוססת חשיבה.

   
כמקדמת  ו-המתוקשבת במקצוע המדעימ בכיתות ההמחקר בעיקרו בוחנ את סביבת הלמידה 

קניית פי התכנית המוצעת לה־חוללות עצמית בתלמידימ. המחקר בודק אמ הלמידה המתוקשבת על
השיגה את מטרותיה, כלומר אפשרה לפתח את החוללות העצמית  ו-לכיתות ה מיומנויות במדעימ

אצל הלומדימ ולחזק את אמונתמ ביכולתמ וכנ אפשרה לפתח ולהעמיק את הקשר בינ המורה 
במחקר נבחנה החוללות  תמיכה בתהליכ הלימודי. על־ידיימ לתלמידיו ונתנה מענה לשונות לומד

את עצמו כלומד, תפיסת הלומד את עצמו כאדמ ותפיסת תפיסת הלומד  –משלוש נקודות מבט 
הלומד את המורה. על מנת לבחונ את מידת ההשפעה של השינוי הצפוי בחוללות העצמית נבחנו 

  גמ הישגי הלומדימ.
  

קניית היא לבדוק את מידת האפקטיביות של תכנית הלימודימ הייחודית לה מטרת המחקר
  פנימ.־אל־ת תקשוב יחד עמ לימוד פנימ, המשלבו–מיומנויות במדעימ לכיתות ה

  
השערות המחקר הצביעו על השפעה חיובית של הלמידה המשלבת תקשוב על החוללות העצמית 

  של הלומדימ, על יחסי מורה לומד, על עמדות לומדימ ועל הישגי לומדימ.
  

מהלכ המחקר נעשה שימוש בשני כלימ לצורכ . בהמחקר משלב בינ שיטה איכותנית לכמותית
  מדידה לפני הפעלת המניפולציה. 

  
מבחנ הישגימ ממפה: מבחנ הכולל את כל המיומנויות המוגדרות במסמכ הסטנדרטימ  –כלי ראשונ 

  היסודי.  בית־הספרבמקצוע "מדע וטכנולוגיה" ל
  

שאלונ עמדות לומדימ: שאלוני העמדות בחנו את החוללות העצמית של הלומדימ  –כלי שני 
היגדימ), תפיסת הלומד את עצמו  32ת: תפיסת הלומד את עצמו כלומד (וחולקו לשלוש קטגוריו

היגדימ). שאלוני עמדות כללו היגדימ בנוגע  10היגדימ), ותפיסת הלומד את המורה ( 9כאדמ (
  למקצוע המדעימ, להתנהלות המורה ושיטות ההוראה הנהוגות בשיעורי המדעימ.

  
  החיוב וכנ היגדימ שנכתבו על דרכ השלילה. בשאלוני העמדות נכללו היגדימ שנכתבו על דרכ 
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מבחנ ההישגימ ושאלונ העמדות הועברו פעמיימ, לפני הפעלת  –שני הכלימ הראשונימ 
המניפולציה ולאחריה. בעקבות הנתונימ שנאספו משני הכלימ נבחנ השינוי שחל בהישגי הלומדימ 

  ובעמדותיהמ בעקבות המניפולציה. 
  

לימודימ מתוקשבת הופעלה בשתי קבוצות ניסוי ובשתי קבוצות הפעלת תכנית  –המניפולציה 
ביקורת. בקבוצת הניסוי נלמדה תכנית משלבת תקשוב ובקבוצות הניסוי נלמדה אותה תכנית ללא 

   החלק המתוקשב.
  

על מנת לא להישענ במחקר על נתונימ מספריימ בלבד, הוחלט לשלב שיטות מחקר כמותיות 
ל של תיעוד השיח בפורומ, תיעוד השיח בדוא –שלושה כלימ נוספימ ואיכותניות, לפיככ התווספו 

מטרת שלושת הכלימ הנוספימ שנבחנו הייתה להציג את נקודת המורה וראיונות עמ לומדימ. 
המבט של הנרטיב ולאפשר להבינ לעומק את השפעת המניפולציה על המורה, על הלמידה, על 

   הלומדימ ועל האינטראקציה בינ השלושה.
  
תיעוד שיח בפורומ אתר המקצוע: באמצעות מעקב ותיעוד הדיונ בפורומ על מנת  –י שלישי כל

  לעמוד על טיב הקשר והיחסימ בינ הלומדימ למורה המנחה את הלמידה. 
  

תיעוד שיח בדואל של המורה במספר מועדימ, על מנת לעמוד על טיב הקשר בינ  –כלי רביעי 
  המורה ללומדימ במהלכ המחקר.

  
ראיונות עמ לומדימ: הראיונות נערכו לאחר  –התכנית נבחנו עמדות הלומדימ בכלי חמישי  ובסיומ

  המחקר בקבוצת הניסוי על מנת לקבל מידע מעמיק על התהליכ. 
  

ממצאי המחקר הפריכו את רוב ההשערות והצביעו על שינוי שחל בתלמידימ וביחסמ למקצוע 
  המדעימ בשתי הקבוצות הנחקרות. 

  
ונ השפעת הלמידה המשלבת תקשוב על החוללות העצמית של הלומדימ, לא נמצא בפרמטר הראש

קשר בינ הלימוד המתוקשב לחוללות העצמית של הלומדימ. השיפור בחוללות יוחס למורה ששינוי 
שיטת ההוראה בהתאמה ללימוד המשלב תקשוב, הוביל לשינוי בתפקידו בכיתה. השינוי שחל 

   ללא התקשוב. בתפקיד המורה הועבר גמ ללימוד
  

לומד, לא נמצא קשר בינ הלמידה -בפרמטר השני השפעת הלמידה המשלבת תקשוב על יחסי מורה
לומד יוחס לשינוי תפקיד המורה. משומ -לומד. השיפור ביחסי מורה-המתוקשבת לבינ יחסי מורה

  שהשינוי התחולל במורה, הוא הקרינ גמ הלימוד בקבוצות הביקורת. 
  

עת הלמידה המשלבת תקשוב על עמדות לומדימ, לא נמצא קשר בינ בפרמטר השלישי השפ
הלמידה המתוקשבת לבינ עמדות לומדימ. השינוי החיובי בעמדות לומדימ יוחס לשינוי בתפקיד 
המורה. הסיבה לשיפור בעמדות הלומדימ טמונה כנראה בהשלכות השינוי שחל בתהליכ הלמידה 

הונהגה בעקבות הלימוד המשלב תקשוב, גמ על במורה או בשיטת ההוראה ש –בשתי הקבוצות 
  קבוצת הביקורת.

  
בפרמטר הרביעי השפעת הלמידה המשלבת תקשוב הישגי הלומדימ, לא נמצא קשר בינ הלמידה 
המתוקשבת לבינ הישגי הלומדימ, משומ שהשיפור בהישגי הלומדימ נמצא בשתי הקבוצות: הניסוי 

מ בהישגימ בקבוצת הביקורת, ניתנ שוב לייחס זאת והביקורת. בהתייחס לשיפור המובהק שנמצא ג
  למורה ולהשלכות השינוי שחל בו בעקבות הלימוד המשלב תקשוב גמ על קבוצת הביקורת.

  
ממצאי המחקר בנוגע לארבעת הפרמטרימ שנבחרו, ניתנ לראות בהעברה שהתרחשה  בבחינת

את הגורמ לשיפור שחל בתפקיד המורה משיעורימ משולבי תקשוב לשיעורימ שאינמ מתוקשבימ 
בשתי הקבוצות בפרמטרימ שנבחנו. השינוי שנדרש בתפקיד המורה ובשיטת ההוראה על מנת 
להתאיממ ללימוד המשלב תקשוב ככל הנראה גרמ לשינוי מהותי ועמוק יותר אצל המורה המשלב 
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תקשוב. מכיוונ שהמורה שלימד את שתי הקבוצות היה אותו מורה השינוי לא נותר במסגרת 
הלימוד מתוקשב בלבד אלא הוקרנ גמ לשיעורימ ולכיתות שהמשיכו ללמוד בשיטות הוראה 

  מסורתיות. 
  

לפיככ הסבר אפשרי למסקנה העיקרית בתוכ המחקר הוא שלהוראה משלבת תקשוב אינ השפעה 
ישירה על החוללות העצמית של הלומדימ ועל הישגיהמ הלימודיימ אלא על המורה המשלב 

מושפע העיקרי והישיר מההוראה המשלבת תקשוב הוא המורה. המורה עבר תקשוב. כלומר, ה
שינוי על מנת להתאימ את עצמו ללמידה המשלבת תקשוב. השינוי שחל בתפקיד המורה שיש 
קרקע פורייה להתפתחות יחסי קירבה בינ המורה ללומד. השינוי בטיב היחסימ בינ המורה ללומד 

  הלומדימ וכתוצאה מככ על הישגיהמ הלימודיימ.השפיע על שיפור בחוללות העצמית של 
  

בעקבות המחקר ניתנ לומר שהמורה הוא המפתח לשינוי שחל בחוללות העצמית ובהישגי 
הלומדימ. מורימ טובימ חיוניימ כיומ יותר מאי פעמ. היכנ שטכנולוגיה חדשה מוצגת לחברה, 

ה יותר ככ נזדקק ליותר מגע. חייבת להיות תשובה אנושית מאזנת. ככל שהטכנולוגיה תהיה גבוה
אנו זקוקימ ליותר מורימ שמבינימ את התפקיד שהטכנולוגיה משחקת בחברה ובחינוכ, שמוכנימ 
לנצל את היתרונ של הכוח שלה, ושמכירימ במגבלותיה. החברה טכנולוגית הולכת וגוברת, אנו 

הטכנולוגיה היומ  ).Roblyer, 2003צריכימ יותר מורימ מנוסימ טכנולוגית ומרוכזימ בילדימ (
ובוודאי לא אצל  בתי־הספרמוצלחת ואטרקטיבית ככל שתהיה, היא לבדה לא תחולל את השינוי ב

ואינטרנט, גמ אמ היא מלווה בהדרכה יסודית לגבי  ), הספקת מחשב2006פי מלמד (־, עלהלומדימ
  שכלה. מיומנויות השימוש בהמ, לא תיצור מעצמה רצונ לקנות דעת, לחפש ולהרחיב את הה

  
  אמ נסכמ את מסקנות המחקר ניתנ לומר שהמורה זוכה למקומ של כבוד בלימוד במאה  לסיומ

פי משרד החינוכ, ־כפי שהוגדרו על 21־. הכשרת הלומד וציודו במיומנויות הנדרשות במאה ה21־ה
שביניהנ מצוי הלימוד המתוקשב, יצריכ יותר מבעבר מורימ טובימ, מנוסימ המרוכזימ בילדימ 

סמכותי, לתפקיד של מכוונ, יועצ  –סוגלימ לגלות גמישות ולשנות את תפקידמ מתפקיד ריכוזי ומ
ומנחה. השינוי המיטבי בתפקיד המורה יוליד שינויימ בפניות אל התלמידימ, ביכולת להגיע אליהמ 
ולספק להמ מענה הולמ לשונות. כל אלה יובילו לשינויימ בעמדות הלומדימ, בחוללותמ ובסופו של 

  תהליכ גמ לשיפור בהישגימ הלימודיימ.
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  שלכ שלי?! - שלי שלכ 
  הונאה בלמידה בעידנ הטכנולוגיות הדיגיטליות 

  בחינוכ הממלכתי דתי: עובדות, עמדות, 
  מאפיינימ ודרכי התמודדות

  
  2016חיימ שני, ינואר   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  מדריכימ:
      , האוניבר�יטה הפתוחהאלקלעי�פרופ' יורמ עשת  

  
  
  
  
  

  ) הנה התנהגות לימודית academic integrityהונאה בלמידה, או הפרת יושרה אקדמית (
ספרית, ־בלתי לגיטימית, המתרחשת בהקשר של פעילויות למידה, כתיבה ומחקר. במסגרת הבית

פעת ההונאה ההונאה בלמידה מתבטאת בעיקר במבחנימ, בהכנת שיעורי בית ובכתיבת עבודות. תו
ע וידע. מאידכ, בשנימ והספרימ כמקור למיד בתי־הספרבלמידה אינה חדשה, וגילה כגיל 

ת והטכנולוגיות המגוונות עמ החדירה המאסיבית לחיינו, של רשתות התקשורהאחרונות, 
  בינאישית וקבוצתית, אנו עדימ לגידול דרמטי בהיקפ תופעת ההונאה בלמידה לתקשורת

)Ma, Wan & Lu, 2008; Murdock & Anderman, 2006; Lind, 2011,(  וזאת לצד האמונה שבנסיבות
כמו במקרימ של העתקת ערכימ ממקורות מידע פתוחימ ברשת, ההונאה הנה מעשה  –מסוימות 
  ).Ma et al., 2008לגיטימי (

  
, הבוחנ את תופעת )2015(אלקלעי ־המחקר הנוכחי משתלב במחקר רחב ההיקפ של בלאו ועשת

בישראל. המחקר המוצג כאנ התמקד בניתוח ראיונות עומק שנערכו  בתי־הספראה בלמידה בההונ
עמ מורימ ועמ הורימ בחינוכ הממלכתי דתי בישראל. המחקר התייחס ובחנ את תופעת הלמידה 

  בזיקה לשני מודלימ תיאורטיימ. 
  

 מידה בעזרתאר את תופעת ההונאה בל), מודל מושגי המתPavela, 1997א. המודל של פבלה (
שימוש מכוונ בחומרי לימוד, מידע או עזרימ,  –) cheatingרמאות ( )1(: ארבעה סוגימ של הונאה

שימוש בחומרימ שכתב אדמ  –) plagiarism( גניבה ספרותית )2( ,מ נאסר במפורששהשימוש בה
מידע המצאה של  –) fabricationפיברוק ( )3( ,הכותב עצמו על־ידיאחר והצגתמ כאילו נוצרו 

 –) facilitating academic dishonesty( סיוע בהונאה בלמידה )4( ,תונתונימ שאינמ קיימימ במציאו
   סיוע במודע לאֵחר במעשה הונאה בלמידה.

  
על  ), המתמקד בהסברת הסיבות להונאה בלמידהMurdock and Anderman )2006ב. המודל של 

ההונאה בלמידה מושפעת ות. לפי מודל זה, וטיבציה להישגיבסיס מחקרימ אמפיריימ מתחומ המ
ציפיית התלמיד להגשימ  )ב, (מטרות התלמיד )א(משלושה מנגנונימ מוטיבציוניימ עיקריימ: 

  ). benefits & costsתועלת (-שיקולי עלות )ג, (מטרות אלו
  

  שאלות המחקר היו:
  והמורימ?פי תפיסת ההורימ ־מהמ סוגי ההונאה הנפוצימ בקרב תלמידי הממ"ד על  . 1
והמורימ ומהנ  פי תפיסת ההורימ־מהנ אסטרטגיות ההונאה הנפוצות בקרב תלמידימ, על  . 2

  הדרכימ לזהותנ?
דתי ־מהו תפקידה של הטכנולוגיה בקידומ או בעיכוב תופעת ההונאה בלמידה בחינוכ הממלכתי   .3

  בישראל לתפיסת ההורימ והמורימ?
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  התמודדות עמה?מהמ דרכי מניעת הונאה בלמידה ודרכי   . 4
לפי תפיסות ההורימ והמורימ, מה תפקידנ של העמדות האתיות של תלמידי הממ"ד ביחס   . 5

  להונאה בלמידה?
  

למחצה. ־ינו בראיונות מובנימדתי שרואי־מורימ ומורות מבתיה"ס הממלכתי 12במחקר השתתפו 
רימ לתלמידימ הו 12־בחינוכ היסודי, שליש מחט"ב ושליש מחט"ע ו ו–מתוכמ מכתות ה שליש

  דתיימ, גמ המ באותה חלוקה לשכבות גיל. ־בבתיה"ס הממלכתיימ
  

). גישה זו mixed methodsהאיכותנית והכמותית. ( קר התנהל בגישה המשלבת בינ השיטההמח
מאפשרת לנצל את היתרונות הגלומימ בכל שיטת מחקר ולמצותמ. בינ היתרונות של המחקר 

שהנ חלק  שימוש בשיטות שונות כדי לבחונ תופעות שונות) Expansion( – המשולב: ההרחבה
שימוש בשיטות שונות כדי לחקור אותה תופעה, דבר  – טריאנגולציהמהטווח הרחב של המחקר. 

שימוש  – קומפלימנטריות – אותה תופעה. והשלמה את הביטחונ במסקנות שהוסקו לגבי המחזק
להעמיק את  של אותה תופעה, מה שמאפשר שונימ בשיטות שונות כדי לחקור היבטימ או מימדימ

   ).Greene, 2007הפרשנויות שניתנות (
  

). קידוד Strauss & Corbin, 2007ניתוח הנתונימ התבצע בגישת התיאוריה המעוגנת בשדה (
  תשובות הראיונות של המורימ וההורימ נעשה באמצעות תוכנת "אטלס".

  
מכירימ את סוגי ההונאה השונימ הכלולימ ממצאי המחקר מצביעימ על ככ שהמורימ וההורימ 

) ועל כי אינ הבדל בינ התייחסות המורימ וההורימ לסוגי ההונאה השונימ. Pavela )1977במודל של 
וזאת בניגוד לדיווחי  ולא התייחסו להונאה מסוג פברוק, עמ זאת, מורימ והורימ במחקר זה כמעט

). כמו 2015אלקלעי, ־(בלאו ועשת בתי־הספרתלמידימ על פברוק כעל סוג ההונאה הנפוצ ביותר ב
 י אתמשמע־תפיסה אתית השוללת באופנ חד ו כי הנ ההורימ והנ המורימ הביעוכנ, הממצאימ העל

מעוררימ מחשבות בשל היותמ שונימ בתכלית מתוצאות מחקרמ של  ההונאה בלמידה. נתונימ אלה
ההונאה בקרב תלמידימ, ולא  ), אשר בחנו את תופעת2015אלקלעי, ־בלאו ועשת (בלאו ועשת

חילוניות וממשפחות  ונאה בלמידה בינ תלמידימ ממשפחותמצאו הבדלימ מובהקימ בתפוצת הה
דתיות. נראה כי הבדל זה בינ שני המחקרימ מייצג את העובדה כי ההורימ, ובמידה מסוימת גמ 

  המורימ, אינמ מודעימ להיקפ תופעת ההונאה בלמידה וממדיה.
  

דתי את ההונאה בלמידה לאור ־מורי והורי החינוכ הממלכתי ר על תפיסתהמחקר שופכ או
ההתפתחות הטכנולוגית, תוכ התייחסות לדיווחי התלמידימ על התנהגותמ בפועל כפי שבאו לידי 

). בנוספ, בחנ המחקר את רלוונטיות המודל 2015אלקלעי (־ביטוי במחקר המקיפ של בלאו ועשת
לפני העידנ הדיגיטלי וכפי שיוצג בדיונ, לדעתנו הוא נדרש  ) שהוצעPavela, 1997של פבלה (

), המחקר Murdock and Anderman )2006להתאמות ולעידכונימ. באשר למודל המוטיבציוני של 
תאמו באופנ מלא את מרכיבי דל זה, כשהתייחסויות המרואיינימ הנוכחי אכנ מעלה התאמה למו

ה למודל זה ונבחנה ההתייחסות לא רק לגורמימ המודל. יצוינ כי במחקר הנוכחי נעשתה הרחב
  המעודדימ הונאה אלא גמ לגורמימ המעכבימ אותה.

  
ניתנ להמליצ על דרכי ההתמודדות חינוכיימ ופדגוגיימ, באופנ שיתרומ  על בסיס ממצאי המחקר,

של דרכי הוראה ושל דרכי הערכה מותאמימ לעולמ הדיגיטלי מצומ התופעה. עיצוב נכונ ומושכל לצ
יש בהמ כדי לסייע בהשגת המטרה. לא פחות מככ יש חשיבות לעיסוק בסוגיות האתיות הקשורות 

המורימ, שתעודד  על־ידיההורימ והנ  על־ידיוירה חינוכית הנ ולבעיית ההונאה, לצד יצירת א
וירה לימודית שיתופית המוכוונת לרכישת מיומנויות למידה, ומוטיבציה פנימית, תתמקד ביצירת א

  ח החשיבה והיצירתיות על פני ההישגיות והתחרותיות.לפיתו
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  חינוכי �הערכתו של מודל עבודה טיפולי
  תכליתיימ�במעונות רב

  
  2012 דצמברטובה �יני,   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהרוזנבליט�פרופ' שרה גורי  מדריכות:
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אמירה רומ  

  
  
  
  
  

סגרת טיפולית חינוכית אינטגרטיבית לילדימ בסיכונ בגיל הרכ מעונות רב תכליתיימ מהווימ מ
ולהוריהמ לצד ילדימ למשפחות עובדות. ייחודה של המסגרת הוא בככ שהיא משלבת התייחסות 

ד תקציב מיוחד שנוע על־ידיטיפולית, המבוססת על זיהוי ואיתור צרכימ בקרב הילדימ והוריהמ, 
העיקרית של התכנית היא טיפול בילדימ ובהורימ  מטרתה להתערבויות של צוות רב מקצועי.

במסגרת המעונ ובקהילה, לשמ יצירת שיפור בתפקוד המשפחתי ובמצבו של הילד ועל מנת למנוע 
את הצורכ בהוצאת הילדימ מהבית לסידור פנימייתי, למשפחות אומנה ולאימוצ. עמ זאת, יש 

ומניעת החמרה במצבמ של הילדימ  תכליתי לצורכי הגנה־מקרימ בהמ נקבעת השהות במעונ הרב
תכליתיימ משלב שותפות בינ שלושה ארגונימ: ־עד להוצאתמ מהבית. מודל העבודה במעונות רב

יכונ ופגיעות משרד הרווחה, הוגה התכנית ומתקצבה והאחראי בפועל על ילדימ ונוער במצבי ס
לתינוקות ולפעוטות עד ; משרד התמ"ת, הגופ המסבסד ומפקח על מסגרות 18 בגילאי לידה עד גיל

תכליתי, ־שנימ; הארגונימ המפעילימ מעונות יומ, שעברו הסבה למסגרת של מעונ רב 4גיל 
  המתחייבימ להתאימ עצממ לדרישות התכנית.

  
תכליתיימ מתבססת על הגישה ההומניסטית ועל ־חינוכית במעונות רב־האוריינטציה הטיפולית

ה אקולוגית מערכתית. גישות אלה מתבטאות גישת ההתאמה ההתפתחותית בגיל הרכ בראיי
 –בהצבת הילד והוריו במרכז העשייה במעונ, בזיהוי מתמיד של צרכיהמ המשתנימ ובהתאמ 

בתכנונ מענימ לצרכימ הללו, תוכ איגומ כלל המשאבימ והתקציבימ המצויימ במעונ ובקהילה. 
מימ המקצועיימ, בכל עבודה זו דורשת ידע, הכשרה מקצועית והתאמה לתפקיד של כלל הגור

לקידומה  סיכונ ולמיצוי אפשרויות ההתערבותהקשור לזיהוי ולאיתור צרכימ בקרב אוכלוסייה ב
  ולרווחתה.

  
פעילות  א בדק לראשונה מזה שני עשורימ שלמחקר הערכה זה הוא מחקר איכותני במהותו והו

ארגונ המפעיל) ואת התכנית, את הטמעת מודל העבודה בחמישה מעונות רב תכליתיימ בנעמת (ה
  דרכי העבודה שהתפתחו בכל אחד מהמ.

  
מטרתו העיקרית של המחקר הייתה להעריכ את השלכות התכנית ואת דרכי העבודה שנבנו בינ 
השותפימ במעונות השונימ על שיקוממ ועל מניעת החמרה במצבמ של ילדימ ומשפחות המוגדרימ 

יל הרכ ובילדימ החיימ במצבי סיכונ ופגיעות. בסיכונ, כל זאת בהתייחס למחקר האקדמי בתחומ הג
מטרה נלווית נוספת של המחקר הייתה לבדוק את פוטנציאל התכנית להוות תכנית התערבות 
שיקומית גמ עבור ילדימ בסיכונ בגיל הרכ השוהימ במעונות יומ "רגילימ" מתוקפ חוק פעוטות 

עי של כלל הצוותימ וההשלכות שיש היבט נוספ עקרוני שנבדק במחקר הוא פיתוחמ המקצו .בסיכונ
   לנושא על איכות המענה הניתנ לאוכלוסיית המעונ.

  
תכליתיימ וכנ בפורומ למידה שכלל מנהלות ועובדות ־הנתונימ נאספו בחמישה מעונות רב

פי מודל ־תהליכ ההערכה בוצע על .תכליתיימ ממרכזה ודרומה של הארצ־סוציאליות ממעונות רב
ההקשר, התשומות,  ) המתמקד בהערכתStuflebeam, 1971, 2003בימ (של סטפל CIPPההערכה 
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ולכנ נמצא מתאימ להערכת מודל העבודה במחקר זה.  תהליכ והתוצרימ של המושא המוערכ,ה
בהתאמ, עסקה שאלת המחקר הראשונה בהקשריו של מודל העבודה, המדיניות הכתובה למעונות 

ל וכנ בתפיסות כלל בעלי התפקידימ בתכנית לגבי תכליתיימ, הכללימ וההנחיות להפעלת המוד־רב
  ותפקידמ שלהמ בה. תפקידה

  
חינוכיות ־שאלות המחקר השנייה עסקה בסוגיית התשומות המשמשות להתערבויות הטיפוליות

המשלימ הבסיסי וכנ בתקציבי בילדימ והוריהמ. במסגרת זו נבדקה מדיניות השימוש בסל 
מהות  מעונות הנחקרימ. בשאלת מחקר זו נבדקו, בנוספ,מובילות ה על־ידי "אקסטרא" שהושגו

). 1בשלושת מעגלי העבודה במעונ (ראו נספח  הדיאלוג שנבנה בינ השותפימ משלושת הארגונימ
  . CIPP־פי מודל ה־על בסוגיית התהליכ חלק זה של שאלת המחקר דנ כבר למעשה

  
שקעו בצוותימ העובדימ שאלת המחקר השלישית עסקה אפ היא בסוגיית התשומות, אלה שהו

־בתכנית, ובדקה לעומק את שאלת תהליכי פיתוחמ המקצועי, הליווי וההכשרה של הצוות החינוכי
טיפולי ומובילות המעונ (מנהלת ועובדת סוציאלית) והתאמתמ לתפקידמ. בשאלת מחקר זו נבדקו, 

ניות ותכני בנוספ, תהליכי הביצוע בפועל של הצוותימ את עבודתמ, הבקרה והמעקב אחר תכ
  ההתערבות וההשלכות שיש להמ על איכות המענה הניתנ לאוכלוסיית היעד.

  
שאלת המחקר הרביעית והאחרונה עסקה בתוצרימ של מודל העבודה ובפוטנציאל שלו להשיג 

מדובר בממד הרביעי והאחרונ שלו, הדנ  CIPP־פי מודל ה־שינוי לטובה בתפקוד קהל היעד. על
  בתוצרי המושא המוערכ.

  
טיפולי העובד במעונות, שאלונימ למנהלות המעונ ־כלי המחקר היו שאלונימ לצוות החינוכי

ולעובדות הסוציאליות (מובילות המעונ) בכל אחד מהמעונות, הכוללימ גמ טבלה המתייחסת לסכ 
ההתערבויות בכל מעונ, וכנ ראיונ חצי מובנה שנערכ לשתיהנ. בנוספ לככ רואיינו ממונימ וקובעי 

   ש.ות משלושת הארגונימ השותפימ בראיונ עומק שנקבעו לו נקודות התייחסות מראמדיני
  

  הממצאימ העלו כי המדיניות הכתובה אינה מנחה דיה את כלל בעלי התפקידימ במעונות 
פורמלית משתנה בינ המעונות השונימ. מדיניות זו ־תכליתיימ וכתוצאה מככ נוצרה מדיניות א־רב

משאבימ ותקציבימ נוספימ לסל הבסיסי והקצאתמ לשימוש בהתאמ כוללת, בינ השאר, גיוס 
לתובנות שנוצרו בשטח. הללו יצרו הבדלימ בדרכי העבודה במעונות השונימ ובהתנהלותמ בפועל. 

שונימ וקובעי מדיניות את התנהלות מודל  מנהלי מעונותכמו כנ נמצא פער מסוימ בינ ראייתמ של 
  המעונות.  העבודה לבינ תפיסת השטח את ניהול

  
עשייה רבה בקרב השותפימ לקידומ  הממצאימ בסוגית הדיאלוג שנבנה בינ השותפימ הצביעו על

מטרות התכנית. בה בעת הראו הממצאימ כי קיימימ קשיימ באיגומ ובניצול של כלל המשאבימ 
לסוג כזה של  שמזמנת השותפות הבינ ארגונית כתוצאה מהיעדר ידע, הכשרה וליווי מתאימימ

  דת צוות, וכמו כנ לעבודה עמ קהל היעד מרובה ומורכב הצרכימ המטופל במעונות. עבו
  

התבוננות לעומק בתהליכ פיתוח הקשרימ של כל מעונ בקהילה ובמגזרימ השלישי והרביעי, 
הצביעה על ככ שבעלי התפקידימ השונימ בו עמלימ רבות לגיוס משאבימ ותקציבימ נוספימ 

מ זאת הראו הממצאימ כי בחלק מהמעונות מתקשימ בגיוס ע להרחבת המענימ לקהל היעד.
את הסכ  משאבי "אקסטרא", וכי גמ השימוש בהמ ובקשרי הקהילה לא תמיד ממצה וממקסמ

  הכולל של הפוטנציאל הקיימ בהקשר זה.
  

הראו  הכשרה ומתנ ליווי והדרכה קבועימ,בשאלת פיתוחמ המקצועי של הצוותימ באמצעות 
חסות תקציבית במדיניות לצרכימ אלה והדבר מקשה על תהליכ הכשרתמ הממצאימ כי אינ התיי

והתאמתמ של הצוות החינוכי ומובילות המעונ (מנהלת ועובדת סוציאלית) לעבודה בתכנית. כמו 
כנ, נמצא שקיימת בקרב הצוותימ תחושה של חסר בהכלת מצוקותיהמ כמי שעובדימ עמ 
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ועות של תסכול לצד השקעה רבה וסיפוק בעבודה. אוכלוסייה בסיכונ, וכי המ חווימ תחושות קב
תחושה זו בלטה בעיקר בדרג של מובילות המעונ והצוות הטיפולי ובלטה פחות בקרב הצוות 

  החינוכי. 
  

ממצאי המחקר בנוגע לבדיקת תהליכימ מקדימימ של זיהוי ואיתור קשיי הילדימ, מקורות החוסנ 
וחדימ בקרב אוכלוסייה זו הראו כי חסרימ מידע והחולשה של ההורימ והתייחסות למאפיינימ מי

לסיכונ ופגיעות של  וכמו כנ בכל הקשור וידע אצל הצוותימ העובדימ בפועל במעונ בנושאימ אלה
     ילדימ בעקבות דפוסי הורות לקויימ בקרב הוריהמ.

  
בחינת  ענימ הנבנימ לאוכלוסיית היעד ועלבנוספ, נמצא כי לחסר זה השלכות על איכות המ

תרומתמ ותמורתמ בה. עוד נמצא כי תהליכי מעקב, בקרה והערכה אחר העשייה עמ המשפחות 
והילדימ אינמ קבועימ ומובנימ, מתבצעימ באופנ שונה בכל מעונ ומעונ ונתונימ לידע הקיימ 

שיפור ו/או  ולתובנות שנבנו בהיעדר הכשרה מתאימה בתחומ של הערכה. בהתאמ לאמור, הוגדרו
פקוד הילדימ וההורימ באופנ שונה בכל מעונ, כמו גמ התיעוד והמעקב שנעשו שינוי לטובה בת

  בנושא.
  

פרק הדיונ עסק במשמעות הממצאימ ובהשלכותיהמ על פוטנציאל התכנית, במתכונתה הנוכחית, 
להוות מודל להתערבות מוקדמת בילדימ בסיכונ בגיל הרכ ובהוריהמ, בגישות הומאניסטית 

   ינטציה אקולוגית מערכתית.ומותאמת התפתחות ובאורי
  

הדיונ נערכ באמצעות שני מודלימ לאבחונ ארגונ בסביבות בהנ הוא פועל: הראשונ, מודל הפרח, 
תכליתיימ שהשתתפו ־אנושית של המעונות הרב־כלכלית־אשר מיפה את הסביבה התחוקתית

נ בסביבות במחקר; והשני, מודל המשולש, שבדק את האסטרטגיה, המבנה וההתנהגות של כל מעו
  ). 1998; ניב, 1995ניב, ־הללו (חגי

  
מסקנות המחקר והמלצותיו כללו, בינ השאר, המלצה למודל חדש לזיהוי ולאיתור צרכימ של ילד 

  של הפניית ילד ומשפחה למעונ ושל משפחתו. המודל המוצע עוסק בשלבימ הראשונימ
שפחות למתנ שירות במעונ יית מתכליתי והיקלטותמ בו, בהנחה שמיצוב התהליכ של הפנהרב־
תכליתי יגדיל את הפוטנציאל להשיג שינוי לטובה בתפקוד קהל היעד. כמו כנ מכיל פרק הרב־

 תכליתיימ. ־המסקנות הצעות להמשכ מחקר בנושא המעונות הרב
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  לקויות למידה אצל בוגרימ: 
  השלכותיהנ במערכות הלמידה, 

  עולמ התע�וקה ודרכי ההתמודדות עימנ
  

  2012טל חזנ, ינואר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' טלי היימנ  מדריכה:

  
  
  
  
  

זה היא תיאור ובחינה של השפעת לקויות הלמידה בכלל והדיסלקציה בפרט אצל  מטרת מחקר
  בוגרימ במערכות למידה ובמערכת התעסוקה ואת דרכי ההתמודדות שלהמ בתחומימ אלה.

  
בוגרימ עמ דיסלקציה ולקויות למידה נוספות שזורימ  סיפורי החיימ של אנשימ – רקע תיאורטי

בקשיימ רבימ בתחומי החיימ השונימ כתוצאה מהלקות. מהות הקשיימ, הדרכימ בהנ המ נוקטימ 
כדי להתמודד עימנ והסיוע הניתנ להמ בשלבימ שונימ של חייהמ ממערכות תמיכה שונות מהווימ 

  החברה השונות.את הבסיס לאופנ התפקוד של כל אחד מהמ במערכות 
  

ממחקרימ עולה, כי הדיסלקציה הינה לקות למידה ראשונית, הממשיכה לאורכ כל חיי האדמ, 
כשחלק מהמאפיינימ שלה מתמיד ונשאר קבוע לאורכ החיימ וחלקמ משתנימ עמ הגיל. למבוגרימ 
עמ דיסלקציה מנעד רחב של קשיימ החל מתפקוד לקוי בתחומ הקריאה והכתיבה כמו קריאה 

ת ובלתי מדוייקת וכלה בתפקודימ קוגניטיביימ נוספימ כמו הזיכרונ וההתארגנות. קשיימ אלו איטי
באימ לידי ביטוי בכל תחומי החיימ של האדמ הבוגר, אכ יש להמ השפעה רחבה מאד בתחומ 
הלמידה האקדמית ובתחומ התעסוקה. על מנת להתמודד עמ הקשיימ השונימ נמצא שאנשימ רבימ 

חו עבור עצממ אסטרטגיות פיצוי בהנ המ משתמשימ על מנת להצליח להתמודד עמ דיסלקציה פית
  עמ הקשיימ בדרכימ המתאימות להמ ולתפקד בחברה על רבדיה השונימ.

  
המחקר הנוכחי משלב שיטות איכותנית וכמותית והוא מבוסס על עשרימ ראיונות מובנימ למחצה 

המשתתפימ נשאלו לגבי הקשיימ שלהמ ושאלונימ, שנעשו בקרב אנשימ בוגרימ עמ דיסלקציה. 
והתבטאותמ בתחומי הלמידה והתעסוקה והשלכותיהמ לתחומימ נוספימ וכנ על דרכי ההתמודדות 
שלהמ עמ קשיימ אלו, המענה אותו המ מקבלימ לקשייהמ במערכות הלמידה והתעסוקה ורמת 

המ לגבי העתיד יעילותו בנוספ נשאלו המשתתפימ במחקר לגבי תפיסתמ העצמית, התכנונימ של
  וציפיותיהמ לגבי עצממ לאור ההתמודדות עמ הלקות.

  
המחקר הבוחנ סיפורי התמודדות ותפיסות של המשתתפימ נגזר מהגישה הנטורליסטית, שהפכה 

 על־ידיד בשנימ האחרונות במחקרימ המתמקדימ באופנ הייחודי בו נתפסת המציאות ומרכזית מא
מ כלי מחקר כמותי מהווה נדבכ נוספ של מקור מידע הנחקרימ עצממ. שימוש בשאלונימ, שהינ

  הנחקרימ. על־ידיהמסייע להבנת המציאות, כפי שהיא מדווחת 
  

  עיקרי הממצאימ שעלו במחקר זה 
לאנשימ בוגרימ עמ דיסלקציה ולקויות למידה נוספות קשיימ רבימ כתוצאה מהלקויות המשפיעימ 

הלימוד השונימ ובהשתלבותמ במערכות על תפקודמ לאורכ המסלול של הלימודימ במוסדות 
 תעסוקה. קשיימ אלו באימ לידי ביטוי בתחומ המיומנויות האקדמיות הקשורות לקריאה ולכתיבה
 –כדוגמת איטיות בקריאה וקשיימ בניסוח מסמכימ וכנ בתחומ הניהול העצמי וההתארגנות 

סוקה. לעיתימ יש מיומנויות הנדרשות במוסדות הלימוד השונימ ובחלק גדול ממסגרות התע
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לקשיימ אלו השלכות שליליות על תפקודמ בתחומימ נוספימ כמו חברה ומשפחה. לגבי שתי 
המערכות למידה ותעסוקה נחקקו חוקימ המאפשרימ מענה לאנשימ המתמודדימ עמ קשיימ אלו, 
אבל מנ המחקר הנוכחי, עולה כי מענה זה הוא חלקי ואינו מספק מערכת סיוע גמישה מספיק ככ 

תהא יעילה עבור האנשימ הזקוקימ לה. עיקר הקושי להסתייע במענה מתקיימ במערכות ש
התעסוקה, שבהנ אפ לא אחד מהמשתתפימ דיווח על קבלת התאמות, שיסייעו לו להשתלב 

  ביעילות במערכת התעסוקה, למרות שרובמ ציינו קבלת התאמות במערכות הלמידה.
  

מ, חלקמ הצליחו לפתח לעצממ דרכימ מגוונות למרות הקשיימ והמענה החלקי הניתנ לאנשי
להתמודדות יעילה. דרכימ אלו נשענות הנ על משאבימ פנימיימ כמו אסטרטגיות פיצוי, שהאנשימ 
סיגלו לעצממ והנ על משאבימ חיצוניימ כמו הסתייעות במערכות תמיכה שונות כמו המשפחה, 

בימ, שהמשפחה הינה מקור החברימ והממסד עצמו. הדגש העולה מדיווחימ של משתתפימ ר
תמיכה משמעותי המלווה אותמ כל חייהמ, בצרכימ השונימ שלהמ כולל בתחומ הלמידה, בעוד 

בעוד שחלקמ יצר  שההסתייעות בחברימ מתייחסת יותר לתחומ החברתי ולא לתחומ הלמידה.
טא קושי מערכ התמודדות מקיפ המשלב משאבימ פנימיימ וחיצוניימ יחדיו באופנ יעיל, מיעוטמ בי

ליצור מערכ מסוג זה והדבר התבטא באופנ התמודדותמ במערכות השונות, שאליהמ התייחסו 
במחקר. מסיפורי המשתתפימ במחקר עולה, כי אחת הדרכימ הבולטות להתמודדות מתייחסת 
לסוגיית החשיפה העצמית של המידע לגבי הלקות במערכות התלמידה והתעסוקה שלהמ. מתוכ 

מרביתמ נמנעימ מלדווח על הלקות בעיקר במקומות התעסוקה, אכ גמ באופנ הדיווחימ עולה, ש
חלקי יותר במערכות הלמידה בשל חשש לתיוג שלילי בכל התחומימ ואפ פגיעה אפשרית בפרנסה 
במקרה של מקומות עבודה. לעומת זאת, מיעוטמ נוהג לדווח על היותמ עמ דיסלקציה במערכות 

ת מסר חיובי בחברה לגבי היכולת להתמודד עמ הלקות הלמידה והתעסוקה מטעמימ של הפצ
פי המחקר משתתפימ רבימ הנוהגימ לדווח על הלקות ־באופנ יעיל. בינ שני קצוות אלו נמצאימ על

לקהל יעד מצומצמ בלבד, כמו האחראימ למתנ התאמות לסטודנטימ והטעמימ שלהמ נעוצימ 
  בתועלת האישית של קבלת ההתאמות, כתוצאה מחשיפה זו.

  
לסיומ עולה, כי רוב המשתתפימ במחקר תופסימ את עצממ באופנ חיובי ורואימ בדיסלקציה כחלק 
בלתי נפרד באישיותמ וכנ כי למרות, שמיעוטמ בלבד מביע קושי לתאר את ציפיותיו מעצמו 

  ותכנוניו לעתיד הרי לרובמ ציפיות חיוביות לגבי עצממ ותכנונימ מפורטימ והישגיימ לגבי העתיד.
  

מציגימ קשת רחבה של התבטאות הקשיימ, דרכי התמודדות והתפיסות של  צאימ במחקר זההממ
 אנשימ עמ דיסלקציה החושפימ רבדימ נוספימ למידע הקיימ ממחקרימ נוספימ בתחומ מחקר זה.
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  בנתיבי המצוינות: 
  �יפורי הצלחה של מורימ מצוינימ

    
  2011יעל הירשברג, מאי   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהבידבד"ר אורית א  מדריכה:
  
  
  
  
  

, פורסמה הצעת 2003נובמבר  –חשוונ התשס"ד  , ממר3בחוזר המנהל הכללי "הודעות ומידע", סד/
החלטה לממשלה תחת הכותרת "מינוי כוח משימה לאומי לקידומ מערכת החינוכ בישראל". 

עולותיה, לפתח בהצעת ההחלטה נאמר כי "מערכת החינוכ צריכה לדרוש מעצמה מצוינות בכל פ
  חדוות למידה בקרב תלמידיה ולהיות מקור גאווה למועסקיה".

  
מזה שנימ רבות מציגימ חוקרי חינוכ רבימ נתונימ התומכימ במרכזיות המורה וחשיבות השכלתו 
והכשרתו. לב ליבו של החינוכ הציבורי בחברה דמוקרטית הוא כוח ההוראה. מדינה שחפצה בחינוכ 

 על־ידיהשקיע במורימ שלה. איכות מערכת חינוכ נקבעת בראש ובראשונה ציבורי איתנ חייבת ל
איכות כוח ההוראה. ציבור המורימ המ אחד מגורמי המפתח ללמידה איכותית. ההשקעה בחינוכ 

חברתי של מדינת ישראל ־בכלל ובחינוכ למצוינות בפרט היא תנאי הכרחי לבניית החוסנ הכלכלי
  בדור הבא ובדורות שאחריו. 

  
פי עדויות של הצעירימ בישראל אינה מחמיאה במיוחד. המורימ ־מות המורה" המצטיירת על"ד

נתפסימ על ידמ, קודמ כול, כבעלי מוטיבציה נמוכה מאוד ללמד ולמלא את תפקידיהמ. המ 
נתפסימ כמי שיש להמ קשיימ חמורימ ביחסימ הבינאישיימ שלהמ עמ תלמידיהמ, כבעלי תכונות 

את המצופה ממקצוע ההוראה, כבעלי הופעה חיצונית מרושלת המרבימ  וערכימ שאינמ תואמימ
להרימ את הקול ולהשתמש בביטויימ שחוקימ ומתקשימ לנהל את הכיתה באווירה נעימה 
ומכובדת. הצעירימ שמימ לב כמובנ גמ להיבט הלימודי: המ רואימ את המורימ כאנשימ בעלי 

המ מלמדימ אינו מרשימ ובמיוחד המ ערימ השכלה כללית דלה; הידע שלהמ במקצועות שאותמ 
(ארנונ  לחוסר היכולת של המורימ להציג את הידע בדרכימ מבהירות, מעניינות ומעוררות מחשבה

  ). 2005ר., גרינספלד ח., זייגר ט., פרנקל פ. ורובינ ע. 
  

מאידכ, נושא המצוינות תופס תאוצה רבה במשרד החינוכ הנ בקרב אוכלוסיית התלמידימ והנ 
ציבור המורימ. מעמד המורה בישראל נמצא באחת מתקופות השפל שידע מאז קומ המדינה  בקרב

  ותדמית המורימ נמוכה מאוד בציבור ביחס לחשיבות תפקידמ.
  

מסגרות שונות ותוכניות חיצוניות שונות עשויות להוות זרז לקידומ מצוינות. אחת המסגרות היא 
במטרה לטפח מצוינות, יצירתיות  1987־הוקמ בהקמת המרכז הישראלי למצוינות בחינוכ ש

ית דרכ העצמת הסגל החינוכי. מושב בית־ספרומנהיגות חינוכית וליצור תרבות של מצוינות 
ה"מצוינות כערכ לאומי" של המרכז הישראלי למצוינות בחינוכ, בכנס הרצליה, העלה את המודעות 

וספת, עמ הקריאה למהלכ לאומי והשיח הציבורי בנושא מצוינות בחינוכ ובחברה במדרגה נ
"כצורכ קיומי של מדינת ישראל וכמחויבות  הקמת המועצה הלאומית למצוינות. –למצוינות 

לדורות הבאימ מוטלת על הממשל והחברה הישראלית חובה לאומית לשפר ולבסס את החינוכ 
כ נוספת לטפח ). דר2007בישראל, תוכ טיפוח המצוינות כערכ חברתי" (נייר עמדה, כנס הרצליה, 

המאפשרת להעניק פרסי  4פי חוזר המנהל הכללי סז/־את המצוינות במערכת החינוכ מעוגנת על
חינוכ במדינת ישראל ובאה לתת ביטוי לגילויימ יוצאי דופנ של מצוינות, יצירתיות, מקוריות, 
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סיונות מוטיבציה ועשייה של צוותי חינוכ המבקשימ לממש את אחריותמ כלפי תלמידיהמ. אחד הני
המוכרימ להאדרת שממ של מורימ מצוינימ הוא הפרויקט "המורה של המדינה". הפרויקט מתואר 
בהרחבה בבלוג הסתדרות המורימ בעיתוני חדשות המורימ ובחדרי המורימ בארצ. התחרות מהווה 
פרויקט חברתי שנועד לתת במה לעבודתמ של המורימ במדינת ישראל, לפרסמ ולסקר את פועלמ 

החינוכ ולהעלות את מעמד המורימ. הפרויקט מציב את הנושא על סדר היומ הציבורי בתחומ 
ומעלה את המודעות וחשיבות נושא החינוכ בקרב הציבור הרחב בישראל כאבנ יסוד לעיצוב 

 "ועיתונ "ידיעות אחרונות הדורות הבאימ. הפרויקט נערכ ביוזמת הסתדרות המורימ, מפעל הפיס
זו השנה השנייה. הפרויקט, שזוכה  Ynetהסוכנות היהודית ואתר ובהשתתפות חברת פילת, 

לתהודה ציבורית רחבה מאוד, מעלה על נס את נושא החינוכ במדינת ישראל ובעיקר מציינ את 
  אנשי החינוכ המצוינימ העוסקימ במלאכת הקודש של עיצוב פני הדור הבא ואזרחי המחר. 

  
צוינות בהוראה. בראש ובראשונה נועד המחקר מחקר זה עשוי להיות צעד קטנ לקראת הבנת מ

להפנות זרקור למוקדימ של הצטיינות, ולהעניק למורימ המצטיינימ הכרה ציבורית לצד ביטוי 
באמצעות סיפורימ של מורימ מצוינימ המחקר ינסה להמשיג את המושג "מורה מצוינ", דרכ  הוקרה.

. תוצאות המחקר יאפשרו הבנייה מציאת התמות המשותפות לסיפורי הצלחה של המורימ בשטח
של סולמ תבחינימ בהגדרת ה"מורה המצוינ", דבר שעשוי להוות כלי שרת בידי המנהלימ, 

  המפקחימ, בידי המכללות להכשרת מורימ וכל העוסקימ בחינוכ למידה והוראה.
  

בנוספ, המחקר ינסה לבדוק ולהתבסס על חומרימ תיאורטיימ הקיימימ בספרות ועל סיפורי 
לחה של המורימ בשטח, במטרה לחשופ האמ יש דרכ אחת ויחידה להצלחה ומהי הדרכ שעברו ההצ

המורימ המצוינימ בדרכמ להצלחה. דרכ הסיפורימ ניתנ יהיה להאיר פרמטרימ, מרכיבימ ייחודיימ 
ותחומימ שהובילו את המורה להצלחה ומצוינות. חשיפה זו יכולה לעזור בחלק היישומי לציבור 

דפוסי התנהגות, שחזור ולמידה במטרה להשתבח ולהשתפר. המחקר ישאפ להעמיד  המורימ לאמצ
בפני ציבור המורימ כלי לבחינה עצמית של המורה "האמ אני מורה מצוינ?" באמצעות בניית "דגמ" 

  המאפיינ ומשקפ את התכונות המאפיינות את "המורה המצוינ".
  

מ בתחומ. חשיפת סיפורי ההצלחה יכולה מחקר זה יכול להיות יריית הפתיחה למחקרימ עתידיי
תצפיות, השוואות של נתונימ כמותיימ כמו מדדי הישגימ,  על־ידילקבל מימדימ נוספימ בעתיד 

  מידת שביעות רצונ, מוטיבציה, שאלוני עמדות ועוד. 
  

בית־אני חושבת שלמידה מהצלחות של אחרימ יכולה לשמש מנופ לפיתוח ההוראה האישית וה
להדגיש ולהתמקד בהערכה וגילוי מוקדי חוזק של העובדימ נועדה במטרה לטפח  ית. הצורכספר

). זוהי 2002ולתעל את כל המערכת סביב מוקדי חוזק הגלומימ בכל אדמ (בקינגהמ וקליפטונ, 
תפיסה הרואה בניתוח והבנה עמוקה של הצלחות הארגונ כלי רב עוצמה לפיתוח אישי, צוותי 

). "למידה מהצלחות היא מתודולוגיה ההופכת להיות נדבכ מרכזי בהפיכת 2004וארגוני (קורנ ויוגב, 
). 2004הארגונ לארגונ לומד, תוכ עקיפת מכשולימ הקיימימ בתהליכי הלמידה בארגונ" (קורנ ויוגב, 

חשיפת הסיפורימ עשויה לפתח את המסוגלות ללמוד מהצלחות העבר, על מנת לקדמ הצלחות 
ר יאפשר למורימ למקד את תשומת הלב בהצלחות, שהיו לעמיתימ, ולמידה במישורימ רבימ. המחק

לבחונ מה חולל אותנ ולהציע דרכימ שיאפשרו לשכפל אותנ כל זאת תוכ "התמקדות במה שכנ 
  ). 2004עובד ובזיהוי הפעולות, אשר אפשרו ויצרו את השינוי לטובה" (קורנ ויוגב, 
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  שילוב מושכל של איורימ בטק�ט ממוחשב 
  חלונות קופצימ: השפעת �מיכות באמצעות 

  האיור לטק�ט ושליטה על עיתוי ומשכ הצגת 
  האיור על הבנת הנקרא וזיכרונ

  
  2009יעל מאמו, פברואר   : מאת

  האוניבר�יטה הפתוחה ד"ר שירי נו�באומ,  מדריכימ:
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' ערנ חיות  

  
  
  
  
  

 ה לפרטי טקסט ושליטה בעיתוי ומשכ הצגתלצורכ בחינת השפעת סמיכות מקסימאלית בינ תמונ
התמונות על הבנה, זיכרונ, הנאה וזמנ העבודה בלמידת תוכנ הטקסט, עוצב טקסט סיפורי באופנ 

תמונות המייצגות מילימ או צירופימ מילימ שנמצאו קשימ להבנה, הוצגו בסמיכות  ייחודי:
שללומד נתונה הבחירה אמ  ככ ,pop-up הטקסט התואמימ באמצעות חלונות מקסימאלית לפרטי

ולמשכ כמה זמנ להציג כל תמונה. מודל זה של טקסט מבוסס על מספר עקרונות תיאורטיימ כמו 
 של מאייר CTML הסמיכות והלמידה הפעילה המאוגדימ בתיאורית עקרונ הערוצ הכפול, עקרונ

)Mayer & Moreno, 2003(.  
  

יטה הפתוחה התבקשו לקרוא טקסט תנכ"י, סטודנטימ לתואר ראשונ בפסיכולוגיה באוניברס 145
מבחנ הבנה וזיכרונ ולדרג את מידת הנאתמ מלימוד הטקסט ואופנ עיצובו באחד  לענות על

) טקסט הכולל תמונות המוצגות בסמיכות מקסימאלית בשליטה מלאה של 1( מחמישה תנאי ניסוי:
מיכות סטנדרטית המוצגות ) תמונות בס3( ,בסמיכות מקסימאלית ללא שליטה ) תמונות2( ,הקורא

  ) טקסט ללא תמונות. 5(־תמונות בסמיכות סטנדרטית ללא שליטה ו) 4( ,בשליטה מלאה
  

השערות המחקר היו: א. סמיכות מקסימאלית , CTMLתיאורית  בהתבסס על הנחות ועקרונות
ושליטה על עיתוי ומשכ זמנ הופעת האיורימ ישפרו את הבנת הנקרא ואת הזיכרונ בהשוואה 

ב. מידת ההנאה ־בהשוואה לטקסט נטול תמונות ו סמיכות סטנדרטית ולאיורימ קבועימ, וכנל
  ההישגימ במבחני הבנה והזיכרונ יהיו בהתאמ.  תהיה גבוהה יותר בתנאימ האינטראקטיביימ ומידת

  
מרכזי בהפקת התועלת מעיצובו הייחודי של  נמצא כי לרמת הידע הקודמ על תוכנ הטקסט תפקיד

הבנת הנקרא וזיכרונ, אולמ השפעה  ליטה בעיתוי ובמשכ הצגת התמונות משפרתהטקסט: ש
בטקסט מקצר את משכ הזמנ  מיטבית זו מותנית בידע קודמ בתחומ התוכנ; שילוב של תמונות

ובתנאי סמיכות  הנדרש לעבודה על הטקסט רק אצל קוראימ בעלי ידע קודמ על הטקסט
הישגימ בהבנת  קשרימ בינ גורמימ מוטיבציוניימ לבינמקסימאלית של תמונות ללא שליטה; ישנמ 

בנוספ  הנקרא ובזיכרונ, אכ קשרימ אלה משמעותיימ רק בקרב חסרי ידע קודמ בתחומ התוכנ.
 נמצא כי סמיכות מקסימאלית מתאימה יותר לתמונות אינטגרטיביות מאשר לתמונות המייצגות

   .מילימ בודדות
  

  Baddeley, 1992; Chandler( ות תפיסת הקיבולת המוגבלתהנח על־ידיהתוצאות מוסברות בעיקר 
& Sweller, 1991 ( ועקרונ העודפימ בתיאוריתCTML  המתייחסימ לעומס העלול להיווצר על

  מושכלת. מערכת העיבוד במקרה של למידה מטקסט המעוצב בצורה בלתי
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  שיקולי מרצימ בשילוב אתרי אינטרנט 
  לימודיימ בהוראת הכימיה

  
  2014מגור, יוני �יעל פלדמנ  : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהערד�ד"ר ענבל טובי  מדריכות:
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אמירה רומ  

  
  
  
  
  

המחקר הנוכחי עוסק באופנ השימוש ובשיקולי הבחירה של אנשי סגל אקדמי בכימיה בחומרי 
ות אקדמיימ בישראל. למידה אינטרנטיימ ומציג דוגמאות על אופנ שילוב רשת האינטרנט במוסד

לאור האפשרויות הרבות בשילוב האינטרנט בהוראת הכימיה ותרומתו להוראה וללמידה בחרנו 
של רשת האינטרנט  הויזואלית והטכניתזו כמוקד למחקר זה. הצגנו את ההתפתחות  בדיסצפלינה

מ התייחסות במחקר הינה לתחילת הדרכ של רשת האינטרנט, בה תכניה. בעשורימ האחרונימ
ולהתפתחות בשנימ האחרונות  )WEB 1.0מנהלי האתר או מתכנתימ ( על־ידיהועלו לאתרי תוכנ 

). לאור הקלות WEB 2.0במסגרתה גמ משתמשי קצה יכולימ להעלות תכנימ לאתר אינטרנט (
 הפדגוגית.שבהוספת מידע ותכנימ לרשת האינטרנט, התגבר הצורכ להערכת המידע והפרדיגמה 

י הייתה להבינ כיצד אנשי סגל אקדמי בתחומ הכימיה משלבימ את רשת מטרת המחקר הנוכח
האינטרנט בהוראה ומהי מערכת השיקולימ המנחה אותמ. רצינו לבדוק עד כמה נחוצ כלי הערכה 

   .שימושי להערכה שיטתית של חומרי לימוד אינטרנטיימ
  

פשרויות על מנת לענות על שאלת המחקר, נעשה שימוש במספר כלי מחקר: ניתוח הא
הטכנולוגיות באתרי לימוד, הפצת שאלונ וביצוע ראיונות עמ מרצימ ומתרגלימ לכימיה. תחילה 

אתרי לימוד בכימיה. אתרימ אלו נאספו באמצעות שאלונימ, ראיונות וחיפושימ  100מופו 
ממוקדימ ברשת האינטרנט. האתרימ שסקרנו עסקו בכימיה כללית, כימיה אורגנית, כימיה 

ושאימ שונימ בכימיה שנלמדימ במסגרת קורסי מבוא. מיפוי האתרימ בוצע באמצעות אנליטית ונ
מערכת קריטריונימ יחסיימ לאפיונ והערכה של אתרי אינטרנט. מערכת הקריטריונימ נבנתה 
במהלכ המחקר אכ התבססה על טקסונומיות קודמות להערכת אתרי אינטרנט. במהלכ המחקר, 

ו למערכת קריטריונימ להערכה. מטרת העדכונ הייתה ליצור טקסונומיות אלו צומצמו ועודכנ
מערכת קריטריונימ יחסיימ להערכה אשר תתאימ לשימוש יומיומי עבור אנשי סגל אקדמי 
המשתמשימ באתרימ אלו לצורכי הוראה. השינוי נעשה בהתאמה לעמדת משיבי השאלונ, 

ונומיות המקוריות כללו בינ ובהתאמה להתפתחות רשת האינטרנט בשנימ האחרונות. בעוד הטקס
משתני הערכה, כלי ההערכה הנוכחי צומצמ והוא מהווה מערכת להערכה ואפיונ אתרי  100־ל 75

קריטריונימ בלבד. הקריטריונימ שנבחרו להרכבת הכלי הסופי עברו  20אינטרנט לימודיימ הכוללת 
ת הקריטריונימ מדגמ של מומחימ בכימיה ובחינוכ. כחלק מתהליכ הגיבוש של מערכ על־ידיתיקופ 

שני בודקימ. משתנימ בהמ הייתה חפיפה בבדיקה, נבחרו להרכבת כלי  על־ידיעשרה אתרימ נבחנ 
  האפיונ וההערכה ומשתנימ ביניהמ לא הייתה חפיפה, שונו או נמחקו. 

  
חברי סגל אקדמי העוסקימ בהוראת  100־במקביל לגיבוש כלי ההערכה הופצ שאלונ מכוונ ל

משיבימ. מטרת השאלונ הייתה להבינ מהו  66סדות אקדמיימ שונימ בארצ, עליו השיבו הכימיה במו
השימוש שעושה אוכלוסיית המדגמ באתרי אינטרנט בכימיה. במטרה לתאר את מדגמ המשיבימ 
נשאלו תחילה שאלות כלליות ולאחר מכנ נשאלו שאלות הקשורות לאופנ השימוש באינטרנט 

חירת מידע מהאינטרנט. כמו כנ, נתנו המשיבימ דוגמאות לאתרימ לצורכי הוראה, והשיקולימ בב
ספציפיימ בהמ המ משתמשימ. מתוכ השאלונימ נאספו שמות אנשי סגל אקדמי שהסכימו 
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ראיונות נערכו פרונטאלית  15. 2013להתראיינ. הראיונות נערכו בחודשימ מרצ, אפריל ומאי 
פונית. הראיונות הוקלטו ותומללו. ראיונות ראיונות נערכו טל 2־במוסדות האקדמיימ השונימ ו

אלה מהווימ הרחבה ותיקופ לתוצאות השאלונימ וכללו התייחסות ספציפית לשימוש בטכנולוגית 
WEB 2.0 תה חלק ממאפייני אתרי הלימוד שנבדקו במהלכ שלב ניתוח אתרי האינטרנט.ישהי 

מ בנוגע לאופנ שילוב רשת תחילה, נשאלו המרואיינימ שאלות כלליות בהקשר להוראה ולעמדת
בפרק הממצאימ האינטרנט בהוראה. לאחר מכנ נשאלו על השיקולימ בבחירת חומרי עזר להוראה. 

מוצגות אפשרויות הלימוד הפדגוגיות והטכנולוגיות הקיימות באתרי הלימוד השונימ בכימיה וזאת 
אלונ המציג את אפיונ לפי הקריטריונימ שפותחו במהלכ המחקר. בנוספ מוצג ניתוח כמותי של הש

אוכלוסיית המחקר וקבלת התפלגות בנוגע לאופנ השימוש ברשת לצורכי הוראה ושיקולי הבחירה 
  באתרי הלימוד. לבסופ בוצע ניתוח איכותני של הראיונות השונימ.

  
מבינ אתרי הלימוד האינטרנטיימ נמצא כי אנשי הסגל משלבימ חומרי למידה חדשניימ כגונ 

בעיקר במהלכ שיעור פרונטאלי ובתרגילי בית אינטרנטיימ אכ אינמ עושימ  הדמיות וסרטונימ
המאפשרת שיתופ תכנימ. השימוש בכלימ טכנולוגיימ אינטרנטיימ  WEB 2.0שימוש בטכנולוגית 

רב וזאת ללא תכנית התערבות מוכוונת. במידה ותערכ  הואכהדמיות אינטרנטיות וסרטונימ 
הפחות  WEB 2.0ות ניתנ יהיה לחשופ את הסגל לטכנולוגיות חשיבה על הדרכה או תוכנית התערב

מוכרות להמ בהקשר ההוראתי. בהתייחס לשיקולי הבחירה באתרי הלימוד נמצא כי אנשי הסגל 
בוחרימ באופנ אינטואיטיבי את חומרי הלימוד כאשר הבחירה האינטואיטיבית מכילה קריטריונימ 

ומה הויזואלית של רשת האינטרנט, אכ התייחסות המתייחסימ למהימנות המידע, לפדגוגיה ולתר
  מועטה לקריטריונימ המעידימ על תקשורת עמ משתמשימ אחרימ.
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   - ריבוי פר�פקטיבות בהוראת מדעימ 
  שימוש במ�ע חשיבתי להתמודדות עמ 

  תפי�ות שגויות של מושגימ בא�טרונומיה
  

  2013יעקב בוכרי�, ינואר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהאירפרופ' יואב י  מדריכימ:

  פרופ' ירונ שור, מכללת דוד ילינ  
  
  
  
  
  

 ית וחווייתית, המשלבת בינ הגישהשיטת ההוראה מסע חשיבתי מציעה שיטת הוראה ייחוד
 יטה מבוססת על אינטראקציה כיתתיתהקונסטרוקטיביסטית לבינ זו של הלמידה המתווכת. הש

תמונות, אנימציות וקטעי וידיאו, ובתיווכ אקטיבי מתווכת בהקשר של מסע דמיוני הכולל שימוש ב
המורה אל סביבות חדשות ולא מוכרות (ירח, חללית). המסע החשיבתי מאפשר מרחב למידה  של

מימד של שינוי פרספקטיבות בלמידה, והשוואה בינ מאפייני התופעות הנצפות בסביבות  הפותח
ב את הלומד לתפיסה המדעית של שונות. ראיית המושג הנלמד מפרספקטיבות מגוונות תקר

המושג. כל אחת מהסביבות מציגה ֶהְקשר וביטוי שונה של המושג. ריבוי הפרספקטיבות או 
) הנדרש ללמידה משמעותית. Marton & Tsui, 2004הֶהקשרימ של אותו המושג יוצר מרחב למידה (

מ והשונימ של התלמידימ בונימ בהדרגה את משמעות המושג תוכ הבחנה במאפיינימ המשותפי
המושג שבאו לידי ביטוי בסביבות השונות. תוצאת תהליכ זה הוא האפשרות להגיע בכיתה לידי 
הבנה רחבה של מושג מדעי באופנ אוניברסאלי במהותו. הדגש במסע החשיבתי הוא על יצירת 

הוראת שיעור תכני רגיל תוכ שימת דגש על אופנ  –מצבימ של דו שיח משמעותי בכיתה בעת 
יבה של התלמידימ ועל דרכימ להיעזר בדמיונמ ובכוח יצירתמ כדי להביא אותמ לידי חוויה החש

  לימודית בעלת משמעות בעולממ.
  

 רפלקטיבי תוכ הוספה או הורדה של שיטת ההוראה במסע חשיבתי גמישה ומאפשרת תהליכ
כ החשיבה אינטראקציות ושינוי דרכי התיווכ, על מנת להביא את הלומד להבנה מושגית. תהלי

הנדרש מתלמידימ במסע חשיבתי אל הירח הוא להשוות את המקומ החדש עמ סביבה המוכרת 
להמ מהניסיונ היומיומי שלהמ. התלמידימ נדרשימ ליישמ על הירח עקרונות המוכרימ להמ 
מכדוה"א (שימור קביעויות) ולהיעזר בניסיונ האישי שלהמ על מנת להתמודד עמ בעיות חדשות 

מ). לתלמידימ לא מעטימ ישנו קושי בהבנה שחוקי הטבע מתקיימימ גמ מחוצ לכדור (השלכת יחסי
הארצ. לדוגמא, האפשרות לצלמ תמונות ולראות נופימ מראה שניתנ לראות על פני הירח בדומה 

  לכדור הארצ. הבנת עיקרונ זה מאפשרת לתלמידימ להבינ את המהות של חוק טבע.
  

 מעקב על־ידיבוססת על "מסע חשיבתי", בשיטת הוראה המ במחקר זה בדקנו את יעילות השימוש
אחר שינוי בהבנה מושגית בתחומ תפישת תופעת "היומ והלילה" ואופי השיח שהתפתח במהלכ 

בדיקת יכולת שיפור למידת המושג מחזור  )א(הלימוד בינ המורה לתלמידימ. מטרות המחקר היו: 
יקת יעילות וחשיפת התהליכ המתרחש בהוראה בד )ב( ,יומ ולילה בהוראה ברמת חטיבת הביניימ

בשיטת מסע חשיבתי, בחינת תרומת התיווכ והשימוש בסביבות אסטרונומיות ממוחשבות להוראת 
  מדעימ.

  
בית־ב לוט שכלל שלושה תלמידימ מכיתה זהמחקר כלל שני שלבימ. השלב הראשונ היה מחקר פיי

 , הבחנו בהשפעה החיובית שיש לשימוש"דנציגר" בקרית שמונה. במסגרת ניסוי הפיילוט הספר
בתמונות, אנימציות, סימולציות וקטעי וידיאו בתיווכ תוכנ מגוונ ובפיתוח דיונ פורה סביב 
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השונות שהועלו. למרות שבמחקר הפיילוט נמצא שסדרת הפעילויות הצליחה להביא  התופעות
ר "השיבה הביתה", וזאת על הוספנו שתי פעילויות: סיפור "יומ על הירח" וסיפו לשינוי תפיסתי,

  של התהליכ החווייתי אותו עוברימ התלמידימ. מנת לקבל היבט נוספ
  

 מ של בי"ס "דנציגר" בקרית שמונה:בשלב השני נערכ מחקר בקרב שתי כיתות מחטיבת הביניי
כיתת מופת, המאופיינת ככיתת מצוינות עמ תלמידימ בעלי תפקוד לימודי גבוה במיוחד וכיתת 

אופיינת ככיתת לקויי למידה עמ תלמידימ בעלי בעיות היפראקטיביות, קשב וריכוז המ חנ"מ,
  ובעיות רגשיות.

  
כדי לבצע ניתוח נתונימ ולבחונ את תוצאות ההתערבות נבדקו הנתונימ שנאספו משתי הכיתות, 
כיתת מופת וכיתת חנ"מ, ומקרב חמישה תלמידימ, שלושה מכיתת המופת ושניימ מכיתת החנ"מ. 

נת ההבנה המושגית של חמישה תלמידימ אלה והתהליכ אותו חוו, נעשה ניתוח איכותני אישי לבחי
של שאלונימ, ראיונות עומק, ציורימ וסיפורימ. כל זאת כדי לחזק את תקפות הממצאימ בקרב 

  מדגמ קטנ יחסית.
  

  ממצאימ עיקריימ של המחקר:
 גוצנטרית ותפיסה גיאוצנטריתבתחילת הלמידה ניתנ היה להבחינ בשתי הכיתות בחשיבה א  א.

 של עידונ התפיסותבהבנת מושג יומ ולילה. ככל שהמסע החשיבתי התקדמ, התרחש תהליכ 
ולילה  הנאיביות השגויות והתקרבות לתפיסות מדעיות אוניברסליות של המושג. מתפיסה שיומ

י שמימ גרמ מתקיימימ רק בתחומ כדור הארצ, לתפיסה שיומ ולילה מתרחשימ כתוצאה מסיבוב
  סביב צירמ.

 בניתוח הכמותי נמצא שיפור מובהק בהבנה המושגית ברוב רמות החשיבה של תלמידי המופת  ב. 
 והחנ"מ. יחד עמ זאת נמצאו הבדלימ בהתפלגות התשובות ויתרונ בולט לתלמידי המופת. גמ
 הניתוח האיכותני שהציג את סכמות הידע של התלמידימ בהקשר לתפיסת תופעת היומ

  ה, תמכ בממצאימ אלה.והליל
 מעורבות התלמידימ, תשומת הלב והעניינ נשמרו לאורכ כל זמנ הלמידה. אלה באו לידי ביטוי  ג. 

 במכתב ששלחה מחנכת הכיתה. זה מעיד על יעילותה של שיטת ההוראה שנבחרה. האופי
 –הדיאלוגי של ההוראה התאימ לתיווכ הידע תהליכ הגישור בינ תפיסות התלמידימ לתפיסה 

  המדעית. התלמידימ חשפו את תפיסותיהמ ורעיונותיהמ ואלה הפכו לנושאי הדיונ בכיתה.
 –אופי השיח שיטת ההוראה והשימוש בתמונות, אנימציות, סימולציות וקטעי וידיאו   ד. 

 המתארימ פרספקטיבות שונות, עודדו שיח דיאלוגי אינטראקטיבי פורה המעיד על הצלחת
  ההוראה.

 למידימ, שעברו סידרה ארוכה של מבחנימ וראיונות עומק, היו תפיסות שגויותאצל חמשת הת  ה. 
 בתחילת המסע החשיבתי וככל שנחשפו יותר לתמונות, אנימציות, סימולציות וקטעי וידיאו

 היה להבחינ אצלמ בתהליכ של שינויוהשתתפו באינטראקציות שבאו בעקבותיהמ, ניתנ 
 אפשר להבחינ אצלמ בהבנה משמעותית )השיבה הביתה""יומ על הירח" ו"(תפיסתי. בסיפורימ 

 שמימ סביב צירו, ניתנ לצפות מהצדשל מושגימ כמו: יומ ולילה נוצרימ כתוצאה מסיבוב גרמ 
  הקרוב של הירח במופעי כדור הארצ ועוד.

  
ורעיונות  תוצאות המחקר מראות כי מסע חשיבתי יכול לשמש כלי מחקרי יעיל לחשיפת תפיסות

מחזור  כשיטת הוראה אפקטיבית המקדמת את התלמידימ בהבנה המדעית של המושגתלמידימ ו
לתיווכ  –יומ ולילה. מגוונ הקשרימ שייצגו את המושג הנלמד והאופי הדיאלוגי של ההוראה תרמו 

כללי  הידע ולגישור בינ תפיסות התלמידימ לתפיסה המדעית. תלמידימ שהחלו את המסע עמ "ידע
 עמ הזמנ, לתפיסות מדעיות ויכלו "לנמק דברימ בצורה יותר נכונה וברמה קטנ ושגוי", התקרבו,

יותר גבוהה". הממצאימ מראימ כי חל שינוי חיובי בהבנה המושגית של תלמידימ בודדימ ושל 
  שלמות מאוכלוסיות מגוונות, תוכ גילוי מוטיבציה והתמדה בלמידה. כיתות
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  מרעיונ ליישומ:  - 21תכנית ל"ב 
  ההומני�טי  הטמעת המודל

  בקרב תלמידימ עמ פיגור שכלי
  

  2010לאה מורג, דצמבר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהרוזנבליט�פרופ' שרה גורי  מדריכות:

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אמירה רומ  
  
  
  
  
  

). זהו החזונ 2006(פנ וטל,  אקטיבי בחברה"־"כל אדמ עמ צרכימ מיוחדימ ישתתפ באופנ פרו
לחינוכ מיוחד במשרד החינוכ בישראל. המשמעות הנובעת מחזונ זה היא קיומה המנחה של האגפ 

של חברה פתוחה, הוגנת, שוויונית שחבריה מאפשרימ לכל השותפימ בה למצות את חזונמ בהקשר 
לחייהמ ובהתאמ ליכולתמ ולכישוריהמ. החזונ נכתב מנקודת מבט של תכנונ לימודי לבעלי צרכימ 

בינלאומיות, הסוללות את הדרכ לסטנדרטיזציה של הסכמות חברתיות  מיוחדימ, על יסוד אמנות
  ).1994בהתייחס לאדמ שצרכיו מיוחדימ (הצהרת סלמנקה, 

  
הנחת היסוד היא שלכל אדמ זכות בסיסית לשליטה ולפיקוח על חייו ולהשתלבות בסביבתו 

י זה הוביל לחקיקת הטבעית. על בסיס הנחה זו חל שינוי בתפיסת מהותו של החינוכ המיוחד. שינו
). ברוח החוק ולצורכ מימושו על בסיס עקרונ 1988חוק החינוכ המיוחד במדינת ישראל (

"לקראת  – 21הנורמליזציה המנחה את המדיניות כלפי החריגימ ומשפחותיהמ נבנתה תכנית ל"ב 
דימ האגפ לתכניות לימו על־ידי 21-16תכנית אב למתבגרימ עמ צרכימ מיוחדימ בגיל  –בגרות" 

במשרד החינוכ. התכנית מיישמת את השימוש במונחימ הומניסטיימ אודות לומדימ עמ צרכימ 
טיפוח מרבי של האוטונומיה  מיוחדימ למימוש עיקרונ הנורמליזציה. מטרת העל של התכנית היא

של היחיד על מנת שיוכל לקיימ חיימ של איכות. התכנית מתבססת על עשרה עקרונות שהמ פרי 
וכית חדשה ושמה דגש על המרכיבימ: תהליכימ, משמעות התכנימ ללומד, למידה תפיסה חינ

בסיטואציה אותנטית, חוויה חברתית, התקדמות לפי קנה מידה אישי לקראת יעדימ ומטרות, 
התאמת תכני למידה לגיל הלומדימ, חזרות מגוונות, שיתופ המשפחה, הוראה תומכת ועיצוב 

  ת.מחודש של תפיסה עצמית של מוגבלו
  

המחקר הנוכחי בוחנ את התאמת התכנית לתלמידימ הלוקימ בפיגור שכלי בגלגוליה השונימ 
  מהשלב האידיאי של כוונות כותבי התכנית עד ליישומה בכיתה.

  
הגדרות לפיגור שכלי ) AAMRשכלי (האגודה האמריקאית לפיגור  על־ידיבעשור האחרונ נוסחו 

 על החברה ועל האוכלוסייה שבה הנ מיושמות.שאופיינו בהשתנות מתמדת ובמידת השלכתנ 
השינוי מתבטא בתפיסת האדמ הלוקה בפיגור שכלי כשילוב של שני מאפיינימ: תפקוד 
אינטלקטואלי נמוכ והתנהגות מסתגלת כפי שהיא באה לידי ביטוי במיומנויות תפיסתיות, 

מפגר ולהגדרת מידת למימוש צרכיו ויכולותיו של ה חברתיות ומעשיות. מיומנויות אלה נדרשות
  התיווכ והתמיכה להנ הוא נזקק לצורכ השתלבותו בקהילה. 

  
מודל זה מהווה  ).Goodlad et al., 1979ודלד (ממדי של ג־לצורכ ניתוח התכנית נבחר המודל התלת

בסיס להערכה כוללת של מהלכ התכנית משלב ההגות והכוונות שהניעו את מפתחיה עד לאופנ 
באמצעות סכימת הניתוח ניתנ לבחונ כיצד מרכיבי התכנית  אותה המורימ.שבו תופסימ ומבינימ 

  תורמימ לתהליכ קבלת החלטות בשלוש רמות קוריקולריות:
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רעיונית של תכנית הלימודימ כפי שמוצגת במאמרימ,  – ההשקפה החינוכית – רמה אידיאלית
  אישיימ. בחוזרי מנכ"ל ובראייה החינוכית של כותבי התכנית, באמצעות ראיונות 

היגדימ כתובימ המבטאימ את הפעולות הנדרשות כדי שהרעיונות וכוונות  – רמה פורמאלית
  התכנית יבואו לידי ביטוי בחומרימ לתלמיד, בספרי לימוד ובחלקימ הדידקטיימ של המדריכ למורה.

האופנ בו תופסימ, מבינימ ומקבלימ המנהלימ והמורימ המפעילימ את התכנית.  – רמה נתפסת
ואת יכולותיהמ. כל אלה ניתנימ  ורימ מביאימ עיממ את ערכיהמ, את אמונותיהמ, את ניסיונמהמ

  לגילוי באמצעות שאלונימ.
  

מטרת הראיונות והשאלונימ היא לאסופ מידע כדי להגיע אל הפרספקטיבה האישית של כל נשאל 
שבה הוא עובד  במסגרת החינוכית 21ומרואיינ ובאמצעותה לחשופ את תהליכ הטמעת תכנית ל"ב 

מנקודת ראותו האישית. בכל אחת משלוש הרמות נאספו הנתונימ לפי תשעה משתנימ 
קוריקולריימ, שכל אחד מהמ מאופיינ באמצעות תשעה משתנימ איכותניימ. הנתונימ אורגנו, 
אובחנו ונותחו באופנ שיטתי. תוכ תהליכ הניתוח נמצאו זיקות בינ הרמות ונתנה פרשנות, 

  לה לשאלות המחקר:משמעות והכל
  מהשלב הרעיוני שלה ועד ליישומה בכיתה? 21אילו שינויימ חלימ בתכנית ל"ב   .1
באיזו מידה המשתנימ הקוריקולריימ של התכנית ברמות השונות משקפימ את עקרונות   .2

 התפיסה ההומניסטית ואת התאמתה של התכנית לאוכלוסיית תלמידימ עמ פיגור שכלי?
  

מסקנות ונכתבו המלצות. המסקנות הנ התובנות העולות מסעיפי הדיונ תוכ  בתומ התהליכ הוסקו
התבססות על מקורות מתוכ סקירת הספרות ומתייחסות הנ לתכנית עצמה והנ לצורכיהמ של 

   לומדימ עמ פיגור.
  

של התכנית שמות דגש על שינוי מקומו של הפרט עמ  כי מטרות העל שלוש הרמות תמימות דעימ
נשענות על ההשקפה ההומניסטית וקושרות את ההומניזמ לקונסטרוקטיביזמ, פיגור בחברה, 

התנהגות מסתגלת וטיפוח מעורבות חברתית. לא נמצאו מטרות מפורטות וברורות המבותרות 
ליעדימ אופרטיביימ. נמצאה חשיבות רבה לקביעת תמונת מצב תפקודית לצורכ התאמה אישית 

אכ לא נמצא רציונל לשימוש ומערכ הכוונה והדרכה לצוות ובניית מערכ תמיכות בשיתופ התלמיד, 
פי מידת הרלוונטיות ־הקריטריונימ לבחירת התכנימ אינמ ברורימ ונבדקימ על המקצועי בתחומ.

שלהמ לצורכי חברה, גיל, יכולות וסגנונ אישי. המקור לתכנימ הוא הלומד המפתח באמצעות 
ניינ. פעילויות הלמידה בתכנית משמעותיות התוכנ מודעות עצמית, תוצרימ אישיימ ותחומי ע

לצורכ יישומ נורמות מקובלות וליצירת ידע להתנהלות עצמאית עתידית. לא נמצאו דרכימ לאפיונ 
למידה בתכנית מכוונות לפיתוח מיומנויות -הפעילויות ורציונל לבחירתנ. אסטרטגיות הוראה

רפלקציה עצמית, משתפ ומשתתפ תקינות בתהליכ רפלקטיבי, מתמשכ ומכוונ. המורה מסייע ב
בהתנסויות הלמידה. לא נמצא בתכנית רציונל להערכה, נקודת פתיחה ברורה להערכה, גישת 
הערכה וקריטריונימ או סטנדרטימ להערכה. ההערכה היא אינטואיטיבית. נמצאה תמימות דעימ 

  כי יש צורכ בהערכה לקביעת תמונת מצב של הלומד ובניית כלימ. 
  

אישית. ־יטה את התשתית הארגונית בהיבט ההומניסטי בדגש על אינטראקציה בינהתכנית מבל
   שילוב בינ הוראה יחידנית במצבי למידה אישית לבינ השתייכות קבוצתית וחברתית.

  
  בשלוש הרמות נמצאה תמימות דעימ כי לא נכתב בתכנית רציונל להקצאת זמנ והתאמתו 

  ימ גמיש ומותנה בגיל התלמיד, אפיוניו ועוצמת לנושא נלמד ולצורכי התלמידימ. לוח הזמנ
הלקות. כל הגורמימ הדגישו את החשיבות הרבה שיש להבניית לוח זמנימ מוגדר וברור ללומד עמ 

  פיגור. 
  

פי "המודל האקולוגי". סביבה הבנויה בדרכ זו משפיעה על ־מושמ בתכנית דגש על בניית סביבה על
גלות רגשית, להסתגלות חברתית ויכולת לנצל את מלוא תפיסה עצמית של התלמיד, יכולת להסת
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כישוריו. בכיתות נבנית סביבה מגיבה, בעלת אופי אינטראקטיבי, מכילה, מעודדת תקשורת ומזמנת 
  הזדמנויות להשתתפות פעילה. 

  
המסקנות וההמלצות הנובעות מניתוח הממצאימ יכולות להוות בסיס להתאמה מיטבית של 

יעד ולכתיבת מחקר עתידי אודות מידת התאמתה לאוכלוסיות נוספות התכנית לאוכלוסיית ה
  המיוחד. בחינוכ
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  לשוניות ולמידה ב�ביבת היפרטק�ט: �הקשר בינ דו
  תרומתמ של תפקודימ ניהוליימ

  
  2015לוצ'יה קובלוב, דצמבר   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהיהודה�ד"ר גל בנ  מדריכה:
  
  
  
  
  

האמ קיימ קשר בינ תפקודימ ניהוליימ שלכאורה מתפתחימ ברמה המחקר הנוכחי בחנ את השאלה 
לשוניימ לבינ תפקודימ ניהוליימ הדרושימ לעבודה יעילה בסביבת היפרטקסט. ־גבוהה יותר בדו

לשוניות מעלה את רמתמ של תפקודימ ניהוליימ ־מצד אחד, קיימות עדויות אמפיריות לככ שדו
הה של תפקודימ ניהוליימ דרושה לעבודה יעילה מסוימימ. מצד שני, קיימת הנחה שרמה גבו

בסביבה היפרמדיאלית. אכ מעטימ המ המחקרימ העוסקימ בסוגיה זו. למיטב ידיעתנו, לא בוצע עד 
כה מחקר אמפירי הבוחנ את ההשערה שתפקודימ ניהוליימ המתפתחימ ברמה גבוהה יותר בקרב 

 בסביבת היפרטקסט. הדרושימ ללמידהלשוניימ המ אותמ תפקודימ ניהוליימ ־דו
  

לשוניימ יבצעו מטלת למידה בסביבת היפרטקסט בצורה טובה יותר ־במחקר הנוכחי שיערנו כי דו
לשוניימ ותוכ הפעלת אסטרטגיות למידה יעילות יותר, וזאת בשל רמה גבוהה יותר של ־מחד

אי ניסוי לשוניימ יצליחו יותר בתנ־תפקודימ ניהוליימ באוכלוסייה זו. כמו כנ שיערנו כי דו
המערבימ קונפליקט הנ במטלת היפרטקסט והנ במטלה המאתגרת את התפקודימ הניהוליימ מסוג 

  .)Meiran, 1996("מטלת מירנ", זה 
  

לשוניימ הפעילו אסטרטגיות למידה יעילות יותר במטלת ־ממצאי המחקר תומכימ בהשערה כי דו
יימ, דיווחו על תחושת דיסאוריינטציה לשוניימ בחרו יותר קישורימ רלוונט־היפרטקסט. לראייה, דו

לשוניימ. לעומת זאת, במטלת מירנ לא ־נמוכה יותר ועבדו בצורה לינארית יותר בהשוואה לחד
לשוניימ בניצול ־הדו נמצאו הבדלימ בינ הקבוצות בתפקודימ הניהוליימ, פרט ליתרונ של קבוצת

. ייתכנ כי במטלה זו לא נמצאו טוב יותר של זמנ ההכנה להחלפת סט מנטלי (קרי, אפקט ההכנה)
  לשוניימ מאוזנימ בתוכ קבוצת ־הבדלימ משמעותיימ בינ הקבוצות בגלל המדגמ הקטנ של דו

  לשוניימ שהשתתפה במחקר. ־הדו
  

מתאמ בינ תחושת בניתוח על כלל אוכלוסיית המשתתפימ, ללא קשר לקבוצות השפה, נמצא 
בינ אחוז הקישורימ הרלוונטיימ שנבחרו הדיסאוריינטציה בזמנ למידה בסביבת היפרטקסט ל

במטלה זו. כמו כנ היה מתאמ בעל טרנד למובהקות בינ תחושת הדיסאוריינטציה לבינ הביצוע 
בתנאי הקשה ביותר של מטלת מירנ, תנאי שבו יש החלפה בינ שתי מטלות וגמ קונפליקט בינ 

יה הינה מדד טוב ליכולת הגירוי לתגובה. ממצאימ אלו מצביעימ על ככ שתחושת הדיסאוריינטצ
  של הפרט להתמודד עמ מצבימ הדורשימ החלפה בינ סטימ מנטליימ ועמ מצבי קונפליקט.

  
הממצאימ של המחקר הנוכחי מספקימ בסיס חשוב להמשכ המחקר על טיב הקשר בינ תפקודימ 
ניהוליימ לבינ למידה בסביבת היפרטקסט. הממצאימ מחזקימ את התובנה שתפקודימ ניהוליימ 
מאגדימ תחת קורת גג אחת מנגנונימ קוגניטיביימ שונימ האחראיימ ללמידה יעילה בסביבת 

כי מנגנונ מפותח של אינהיביציה מייעל את ההתמצאות במרחב  היפרטקסט. לדוגמא, ייתכנ
ההיפרטקסטואלי כי הוא מסייע בהתעלמות ממידע לא רלוונטי. יתכנ שההתנסות היומיומית של 

רכות שפה תורמת לפיתוח מנגנונ מסוג זה. האמ במהלכ התמודדות עמ מצבי לשוניימ בשתי מע־דו
יקט ברשת מופעלימ מנגנונימ קוגניטיביימ דומימ בעת החלפה בינ שני סטימ של שפות קונפל
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ובעת החלפה בינ סטימ מנטאליימ? האמ תחושת הדיסאוריינטציה קשורה לרמת הפעילות של 
תפקוד ניהולי מסוימ או שהיא מהווה מדד נפרד לטיב הלמידה ברשת? אלה הנ שאלות מחקר 

  המחקר הנוכחי. מעניינות שעולות מתוכ ממצאי
  

לאור כל האמור לעיל ניתנ לסכמ ולומר כי המחקר הנוכחי מספק צעד נוספ במיפוי תפקודימ 
  ניהוליימ המופעלימ בזמנ למידה בסביבת היפרטקסט.

 



 67 ליאור ח�ונ 

"תפי�ת למידה": הפער בינ שחזור חווית הלמידה 
  וחווית הלמידה עצמה בלמידה מתקליטורימ

  
  2009ליאור ח�ונ, נובמבר   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אבנר כ�פי  מדריכימ:
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' ערנ חיות  

  
  
  
  
  

  הערכה רטרוספקטיבית של חוויות מהעבר מתבססת על מה שנשאר בזיכרונ מחוויה זו. 
  מגבלות הזיכרונ שלנו מאלצות אותנו להשתמש באסטרטגיות של הערכות והסקת מסקנות 

ה יות מוְבנות ובלתי ניתנות למניעאסטרטגיות אלה גורמות להט כדי לשחזר חוויה שקרתה.
)Schwarz, 2004(.  ששחזור חוויה לאחר זמנאחת ההטיות עליה דווח בספרות המקצועית היא 

). End) ולרגעימ האחרונימ של החוויה (Peakנסמכ על מתנ משקל יתר לרגע האינטנסיבי ביותר (
 ). Peak-End effect/biasופ (ס־לתופעה זו קראו אפקט או הטיית השיא

  
במחקר זה בדקנו את הפער שבינ שחזור חווית הלמידה כעבור זמנ, בהשוואה לזכרונ החווייה כפי 

סטודנטימ שלמדו קורס סימסטריאלי באמצעות תקליטורימ  שהיא נמדדה בסמוכ להתרחשותה.
ע), וכמו כנ ענו על ענו על שאלונימ בסיומ הצפייה בכל תקליטור (מדידה סמוכ להתרחשות הארו

שאלונ שהתייחס לכלל חווית הלמידה מהתקליטורימ כשבועיימ לאחר סיומ הקורס (הערכה 
רטרוספקטיבית). בדקנו אמ ההטיות שנמצאו במחקרימ על זיכרונ של חוויות אחרות (כגונ בתחומ 

חוויה נמשכת, הכאב) תקפות גמ לתחומ הערכה רטרוספקטיבית של חווית הלמידה, שהינה 
ממדית יותר. שני מרכיבימ מרכזיימ של חווית הלמידה אותמ בחנו המ ההיבט ־ורכבת ורבמ

במה שונה שחזור ההיבט הקוגניטיבי של  הקוגניטיבי וההיבט הרגשי (הַאֵפקטיבי), ולכנ בדקנו גמ
  שלה. הלמידה משחזור ההיבט הרגשי

  
חרימ בתחומ החוויות סופ בדומה למחקרימ א־במרכיב הרגשי נמצא הטיית שיא )1( שערנו כי

ביחס למרכיב הקוגניטיבי העלנו שתי השערות  )2( הרגשיות החיוביות (הנאה) או השליליות (סבל).
  מנוגדות: האחת היא שמרכיב זה יתנהג בצורה דומה למרכיב הרגשי ותמצא גמ בו הטיית 

יחודו של סופ, לחילופינ שערנו שמרכיב זה יתנהג בצורה שונה מהמרכיב הרגשי, משומ שי־שיא
המרכיב הקוגניטיבי הוא בהיותו נצבר (אקומולטיבי), במובנ זה שהבנה שהושגה בארוע למידה 

רק אפקטימ של מגמה (אמ תהיה) של סופ או  אחד מעמיקה בארוע שאחריו וכנ הלאה, אז יימצאו
שיערנו כי יימצאו מתאמימ בינ המרכיב  )3(אפילו של ממוצע, אכ לא נמצא אפקט שיא. 

יבי והמרכיב הרגשי, ככ שלומד החווה חוויה קוגניטיבית חיובית יחווה גמ חוויה רגשית הקוגניט
חיובית מהלמידה, ולהיפכ אמ חווה חוויה קוגניטיבית שלילית גמ החוויה הרגשית מהלמידה תהיה 

  שלילית.
  

משמעי באפ ־ביחס למרכיב הקוגניטיבי של חווית הלמידה ממצאי המחקר לא תמכו באופנ חד
ההשערות המנוגדות. במרכיב הקוגניטיבי, אינ עדיפות למדד שיא+סופ על פני מדד אחת מ

הממוצע, ושני מדדימ אלו היו טובימ במעט יותר מהמדדימ האחרימ (שיא, וסופ בנפרד ומגמה). 
תכנ ששחזור של גמ בהתייחס להשערה החלופית לא מצאנו תוצאות תומכות בצורה מובהקת. יי

ור החוויה הרגשית לא מצייתימ לאותמ עקרונות. ייתכנ שהתהליכ ושחז המרכיב הקוגניטיבי
הקוגניטיבי הוא כזה, שאינ בו מתאמ בולט עבור אפ אחד מהמדדימ שנבדקו וייתכנ כי השחזור 

  הקוגניטיבי מושפע מגורמימ אחרימ שלא נבדקו בניסוי.
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רות שמנבאת במרכיב הרגשי נמצאו מתאמימ חזקימ מאוד בינ הממוצע והשחזור, בניגוד לספ
שמדד שיא+סופ או מגמת שיפור/הרעה יעשו זאת. ייתכנ כי אינ נקודת שיא מובחנת דיה ולכנ 

ייתכנ שקיימ הבדל בינ  המשקל שניתנ לשיא לא גדול יחסית למשקלנ של נקודות מדידה אחרות.
מדד שיא+סופ ובינ מדד הממוצע אבל בגלל הלמידה שנמשכת זמנ רב, והמרווחימ של מספר 

ת בינ המדידות, בסופו של דבר המשקל שניתנ לשיא אינו גדול, ומשומ ככ הממוצע דומה שבועו
שלמידה היא חוויה מורכבת ולא פשוטה (כגונ: כואב/לא כואב)  יותר למה שנשאר בזיכרונ. ייתכנ

ולכנ בחוויה כזו הזיכרונ דווקא משקלל באופנ זהה את כל נקודות המדידה ולא מעניק משקל יתר 
 שיא והסופ.לנקודות ה

  
בשחזור חווית הלמידה נמצאו הבדלימ בינ המרכיב הרגשי והמרכיב הקוגניטיבי, דבר שיכול להעיד 
כי אלו מרכיבימ נפרדימ ושונימ של חווית הלמידה. נראה שיותר קל לשחזר רגשות מאשר לשחזר 

ה"קוגניציה", "קוגניציה". ייתכנ שהרגשות שעלו בזמנ המשימה הקוגניטיבית עוזרימ לנו לשחזר את 
ואמ לא עלו רגשות בולטימ, אז יש קושי לשחזר אותה. עוד מצאנו מתאמימ בינ המרכיב 
הקוגניטיבי ובינ המרכיב הרגשי: רגשות חיוביימ נמצאימ במתאמ עמ דיווחימ חיוביימ על הלמידה 

  ולהפכ.
  

הלמידה מהממצאימ לא ניתנ להצביע על קשר כלשהו בינ תפיסת הלמידה ובינ הלמידה בפועל. 
דיווח על רגשות או תפיסה הנ  על־ידיביצועימ (ציונימ) ותפיסת הלמידה הנמדדת  על־ידיהנמדדת 

  גורמימ עצמאיימ ויכולימ להיות ללא קורלציה בינהמ.
  

ממחקר זה נראה כי חווית למידה אינה משתחזרת כפי שמשוחזרות חוויות רגשיות קצרות טווח 
סופ), ומצטיירת כחוויה מורכבת יותר ־נמצאה הטיית שיאשנמצאו בספרות המקצועית (כלומר לא 

  בעלת מרכיבימ ייחודיימ. 



 69 ליאורה מקמל 

  רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית
  �יוע לתלמידימ עמ לקויות תקשורת 

  וליקויימ קוגניטיביימ
  

  2014ליאורה מקמל, מאי   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  מדריכה:

  
  
  
  
  

, מאפשרות לחבריהנ ליצור ולפתח קשרימ חברתיימ חדשימ ולתחזק רשתות חברתיות מקוונות
סכ המשאבימ  –קשרימ קיימימ. אחד הרווחימ המיוחסימ לרשת ולמשתמשיה הינו הונ חברתי 

מתייחס ל"קשרימ  מקשרשצוברימ המשתתפימ מתוקפ השתייכותמ לרשת החברתית. הונ חברתי 
 מגשר נ בני משפחה וחברימ, בעוד שהונ חברתיחזקימ" בינ אנשימ המצויימ בקשר רגשי קרוב, כגו

מתייחס ל"קשרימ חלשימ" עמ מכרימ העשויימ לספק אינפורמציה חשובה או פרספקטיבות 
) האוסר על מורימ לקיימ 2011חדשות. בהקשר החינוכי, לאחר חוזר מנכ"ל (משרד החינוכ, 

יות ברשתות חברתיות אינטראקציה עמ תלמידימ ברשתות הפתוחות, עלה חשיבותנ של אינטראקצ
  חינוכיות. 

  
במסגרת המחקר נבחנו דפוסי האינטראקציה השונימ של תלמידימ עמ לקויות תקשורת וליקויימ 

תלמידימ בתכנית מחויבות ־קוגניטיביימ ברשת חונכות חברתית "מי פה", בה חברימ גמ חונכימ
הרשת כטכנולוגית  אישית, מורימ וסטודנטימ חונכימ. זאת במטרה לבחונ האמ וכיצד משמשת

  סיוע בהתמודדות התלמידימ עמ הלקות, תוכ חיזוק ההונ החברתי שלהמ. 
  

, שהלוקימ בה מתקשימ בהבנת ה"תיאוריה של תסמונת אספרגר – תלמידימ עמ לקויות תקשורת
שלאחרימ יש מצבימ רגשיימ. כתוצאה מככ מתאפיינימ יחסיהמ עמ הזולת  ההבנה – התודעה"

רמזי  ת ורגשית. בנוספ, המ מתקשימ במיומנויות שיחה, בשימוש ובפירושבחוסר הדדיות חברתי
תקשורת לא מילוליימ הגורמימ להמ להסחה, שפת הדיבור שלהמ מוזרה, השפה הכתובה או 

תלמידימ עמ ליקויימ קוגניטיביימ (פיגור המודפסת לעומת זאת מאפשרת להמ שטפ ורהיטות. 
עשויה  טכנולוגיה מסייעתאו פחות מזה.  IQ 70 –וכ המ בעלי התפקוד האינטלקטואלי נמשכלי) 

על־ – תיקונבאמצעות עקיפת הקושי ו – פיצוילעזור לאנשימ עמ לקויות בשתי דרכימ עיקריות: 
ככ למשל תחשב במחקר זה כפיצוי יכולתמ של בעלי לקויות  שיפור הכישורימ הלקויימ. ידי

תיהמ החברתיות וההסחה שמעוררת התקשורת ליצור קשר עמ משתתפי הרשת תוכ עקיפת חרדו
בהמ תקשורת בלתי מילולית, ויכולתמ של בעלי הליקויימ הקוגניטיביימ לבטא עצממ באמצעות 
הכלימ החזותיימ של הרשת תוכ עקיפת קשייהמ המילוליימ. כמו כנ, יחשבו כתיקונ עבור 

הצהרה על התלמידימ עמ ליקויי התקשורת גילויי התייחסות הדדית, התנהגויות חברתיות ו
  תובנות. עבור התלמידימ עמ הליקויימ הקוגניטיביימ יחשב כתיקונ שיפור יכולת הבעה מילולית. 

  
תהליכ משותפ של  בינ משתתפיה. חונכות הינה יחסי חונכות רשת חברתית חינוכית מאפשרת

 למידה וצמיחה ששני הצדדימ (החונכ והחניכ) יוצאימ נשכרימ ממנו, במסגרתו משמשימ החונכימ
עבור הנחנכימ כמודל חיקוי ומספקימ תמיכה ועזרה. חונכות מקוונת היא מערכת יחסימ 
המתקיימת בסביבה המקוונת במסגרת תכנית חונכות. בתקשורת בסביבה המקוונת המשתתפימ 

נראות ולעתימ אפ בתנאי אנונימיות. ־מקיימימ לרוב אינטראקציה באמצעות הכתב, בתנאי אי
קשורת מקוונת גורמת למשתתפיה להסרת עכבות, מקדמת יחסימ הודות למאפיינימ אלה, ת

פתוחימ , מסתירה מוגבלויות ומטשטשת הבדלי סטטוס. חונכות מקוונת עשויה להוות יתרונ עבור 
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אנשימ עמ לקויות, באפשרה להמ להתחלק בחוויות ללא עכבות וללא צורכ להתמודד עמ 
   סטראוטיפימ שליליימ.

  
שמשתתפיה המ תלמידימ עמ כיצד משמשת רשת חונכות חברתית האמ ובמחקר הנוכחי נבחנ 

בתכנית מחויבות אישית, מורימ  תלמידימ־קוגניטיביימ, חונכימלקויות תקשורת, ליקויימ 
מקוממ של המורימ  כמו כנ נבחנ כטכנולוגית סיוע (חלקמ עמ לקויות בעצממ) וסטודנטימ חונכימ

  .ברשת והחונכימ
  

   המחקר:שאלות 
ד מהווה רשת חונכות חברתית טכנולוגיית סיוע התומכת בתהליכימ של פיצוי ותיקונ האמ וכיצ  .1

  בקרב תלמידימ עמ לקויות תקשורת ותלמידימ עמ ליקויימ קוגניטיביימ? 
האמ וכיצד מאפשרת רשת חונכות חברתית לתלמידימ עמ לקויות תקשורת ולתלמידימ עמ   .2

 ומגשר? לקויימ קוגניטיביימ להגדיל הונ חברתי מקשר 
 באיזה אופנ מציגימ עצממ משתתפי הרשת השונימ?   .3
 מהי תרומתמ ומידת מרכזיותמ ברשת של המשתתפימ והחונכימ בני הקבוצות השונות?  .4
  

 58הודעות, תגובות להודעות ותמונות) של  – במחקר נותחה פעילות מקוונות (פרסומ טקסטימ
תלמידימ  11עמ לקויות תקשורת,  21-13לימ תלמידימ בגי 14משתתפימ הפעילימ ברשת "מי פה". 

חונכימ (שחלקמ  18מורי התלמידימ,  3עמ ליקויימ קוגניטיביימ אינטלקטואליימ,  21-13בגילימ 
תלמידי תיכונ במסגרת תכנית מחויבות ־חונכימ 12־עמ לקויות) סטודנטימ לתואר ראשונ ושני ו

צליב מידע שהתקבל מתצפיות שנבחרו בהתבסס על מידת פעילותמ ברשת. המחקר ה אישית
מקוונות על פעילות המשתתפימ ומניתוח תוכנ איכותני של טקסטימ שהמ כתבו בהודעות 

  בות.ובתגו
  

חינוכית מהווה טכנולוגיית סיוע ומאפשרת תהליכי פיצוי ־הראו שרשת חברתית ממצאי המחקר
התלמידימ עמ ת. ונ לתלמידימ עמ לקויות התקשורלתלמידימ בעלי שתי הלקויות ותהליכי תיק

, בבטאמ עצממ בדרכ המיטבית עבורמ (בכתב), תוכ לפיצוינעזרו ברשת הנ לקויות התקשורת 
עקיפת חרדותיהמ החברתיות, קשיי התקשורת שלהמ וההסחה שמעוררימ בהמ השימוש והפענוח 

נהגויות שהתבטא בתגובות רגשיות שיש בהנ הדדיות, בהתלתיקונ מילולית, והנ ־של תקשורת לא
הצליחו לשתפ את חברי הרשת  התלמידימ עמ הליקויימ הקוגניטיביימ רתיות ובתובנות חדשות.חב

ולעקיפת קשייהמ בביטוי  פיצויבנושאימ המעסיקימ אותמ, תוכ שימוש בכלי הרשת החזותיימ ל
  מילולי ובשעתוק כדרכ לנסות לשכלל את יכולות ההבעה בכתב שלהמ. 

  
שת החונכות החברתית אפשרה לתלמידימ עמ שני סוגי , נמצא גמ שרהונ חברתיבאשר לצבירת 

בעלי לקויות הלקויות להגדיל הנ את ההונ החברתי המקשר והנ את ההונ החברתי המגשר שלהמ. 
, באמצעות אינטראקציה חברתית המלווה בגילויי המקשרהגדילו את ההונ החברתי  התקשורת

לקבוצת הלקות ומצד מורותיהמ, שגמ התעניינות, הערכה, התפעלות ותמיכה רגשית מצד חבריהמ 
אמצעות קשרימ , בהמגשרסיפקו פרשנות ומסקנות לביטויי העיבוד הרגשי של תלמידיהמ ברשת ו

מלווימ בגילויי תמיכה רגשית והערכה, שנוצרו בינ התלמידימ עמ לקויות התקשורת לבינ אנשימ 
מ שונימ. המ הפכו עבור שמחוצ למעגל הקרוב, בעיקר בינמ לבינ החונכימ עמ הלקויות מסוגי

החונכימ עמ הלקויות לבני שיח מסקרנימ ואטרקטיביימ, עוררו בקרבמ רגשי הזדהות, תמיכה 
 רגשית, התפעלות והערכה שהניבו דיאלוגימ סביב נושאימ רגשיימ, עמוקימ ומשמעותיימ.

ילות שלהמ באמצעות פע ההונ החברתי המקשרהגדילו את  התלמידימ עמ הליקויימ הקוגניטיביימ
ההונ החברתי חברתית ערה ברשת עמ חבריהמ לקבוצת הלקות ובאמצעות הקשר עמ מורתמ. 

בא לביטוי באמצעות אינטראקציה מלווה בגילויי אהדה, תמיכה והתפעלות מיצירותיהמ,  המגשר
 החונכימ בתכנית מחויבות אישית.־עמ אנשימ שמחוצ למעגל הקרוב, החונכימ ובעיקר התלמידימ

המ קיימו  עמ הלקויות הייתה הגדולה ביותר. רומה ומידת המרכזיות של החונכימעוד נמצא שהת
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קשרימ עמ מרבית המשתתפימ, שיתפו בלקותמ ובהתמודדותמ עמה, העלו לרשת תכנימ מעצימימ 
וקיימו דו שיח עמוק בנושאימ רגשיימ עמ התלמידימ עמ לקויות התקשורת שהביא תלמידימ אלה 

ס זאת לככ שרשת החונכות החברתית שימשה כטכנולוגיית פיצוי גמ לתובנות חדשות. ניתנ לייח
עבורמ, אכ גמ לנטייתמ למעורבות חברתית, לרגישותמ כלפי השונה וליכולתמ להזדהות עמ 

  התלמידימ עמ הלקויות. 
  

בחנ המחקר כיצד מתפקדת רשת  – ברמה התיאורטיתלמחקר זה תרומה תיאורטית ומעשית. 
גיית סיוע ומאפשרת לתלמידימ בעלי לקויות תקשורת ולקויות חברתית חינוכית כטכנולו

קוגניטיביות לעקופ את המגבלות ואפ להתגבר על חלקנ. כמו כנ, בחנ המחקר כיצד מחברת רשת 
חברתית חינוכית בינ תלמידימ בעלי לקות לבינ תלמידימ בעלי אותה הלקות, תלמידימ בעלי לקות 

ימ, וכיצד היא מאפשרת צבירת הונ חברתי מקשר ומגשר. שונה, תלמידימ ללא לקות, חונכימ ומור
רשת חברתית חינוכית לא נבדקה במחקרימ קודמימ כטכנולוגיית סיוע המאפשרת יצירת הונ 

 – ברמה המעשיתחברתי לתלמידימ בעלי לקויות, ובככ למחקר חשיבות של פורצ דרכ בתחומ. 
רכת החינוכ ולפיתוח תהליכי למחקר חשיבות להעצמת תלמידימ עמ לקויות המשולבימ במע

חונכות מקוונת, תוכ מתנ נגישות והזדמנויות שוות לחונכימ עמ מוגבלויות, באופנ הממקסמ את 
רווחי המשתתפימ הפעילימ ברשתות אלה. כמו כנ, לאחר האיסור של משרד החינוכ על חברות 

מחקר מקוונת בינ מורימ לתלמידימ ברשתות הפתוחות, יש חשיבות מיוחדת לתובנות 
  חינוכית ייעודית.־האינטראקציות ברשת חברתית

  
נטנוגרפי, תוכ הצלבה בינ תצפית מקוונת  –במחקר זה נעשה שימוש בפרדיגמת המחקר האיכותני 

על פעילויות המשתתפימ לבינ ניתוח תוכנ איכותני של הטקסטימ. השיטה לא אפשרה למשתתפי 
דות התופעה הנחקרת, בנוספ לפרשנות המחקר "להשמיע את קולמ", להציג פרשנות משלהמ או

החוקרת. במחקרימ עתידיימ מומלצ לאסופ דיווח עצמי של המשתתפימ באמצעות ראיונות או 
שאלונימ. המלצה נוספת היא להוסיפ במערכ מחקר עתידי ניתוח רשתות, ליצירת טריאנגולציה בינ 

כזיותמ ברשת של המשתתפימ ניתוח איכותני לבינ ניתוח כמותי ומככ ללמוד על מיקוממ ומידת מר
  והחונכימ בני הקבוצות השונות.
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  פיתוח כלי וחקר השימוש בו 
  לצורכ שיפור יעילות מדידת ידע 

  של לומדימ בתחומ השברימ
  

  2015למפרט, פברואר �ליאת בלטמנ  : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר פול גור�קי  מדריכימ:

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אבנר כ�פי  
  
  
  
  
  

הוראה ולהרחבת -עמ התפתחות הטכנולוגיה, ישנה דרישה הולכת וגוברת להתאמתה לצרכי למידה
הידע בדבר ניצול אפקטיבי שלה לצרכימ חינוכיימ. המחקר שלנו עוסק בניצול היכולות 

(יכולות חישוביות ויכולות לנהל מאגרי נתונימ של ביצועי  הטכנולוגיות של מערכת הוראה חכמה
ת) לצורכ שיפור יעילות מדידת הידע של הלומד בתחומ השברימ הפשוטימ. אתגר לומדימ ושאלו

מרכזי בחשיבותו העומד בפני כל מערכת הוראה חכמה (כמערכת שנועדה לספק הוראה 
אינדיוידואלית) הוא למדוד ביעילות את הידע של הלומד כבר בשלבי האינטראקציה הראשונימ עמ 

ברימ הפשוטימ אשר נחשב לאחד התחומימ הקשימ ביותר במחקר זה נתמקד בתחומ הש. המערכת
ללמידה והוראה. נבקש לבדוק כיצד מערכת הוראה חכמה בתחומ השברימ הפשוטימ יכולה לבחור 
את השאלות המוצגות ללומד באופנ יעיל. כלומר, כיצד ניתנ להפחית את מספר השאלות הדרוש 

שמ ככ פיתחנו אלגוריתמ חישובי אשר למדידת הידע של הלומד מבלי לפגוע בדיוק המדידה. ל
מבצע ניתוח קומבינטורי וסטטיסטי על מאגר נתונימ של ביצועי לומדימ בשאלות שנועדו למדוד 

לומדימ  117מאגר הנתונימ כלל ביצועימ של בשברימ פשוטימ. קונספטואלי ופרוצדורלי סוגי ידע 
דו לשקפ ידע פרוצדורלי בשברימ. שאלות שנוע 28־שאלות שנועדו למדוד ידע קונספטואלי וב 29־ב

ההערכה הבוחר את השאלות המוצגות ללומד על סמכ מדד סטטיסטי ־מהמחקר עולה כי אלגוריתמ
מסוימ (מהימנות אלפא של קרונבכ) אשר מחושב מתוכ מאגר נתונימ קיימ של ביצועי לומדימ 

(אותו לית של בתחומ משפר בממוצע את חיזוי ביצועי הלומד בתחומ בהשוואה לבחירה רנדומ
שאלות אשר נועדו למדוד את סוגי הידע בתחומ. תוצאות אלו עשויות לסייע בפיתוח מספר של) 

רכיבי תוכנה אשר יהיו יעילימ יותר בהערכה ראשונית של הלומד. לככ עשויות להיות השלכות על 
  ביצועי מערכות הוראה חכמות ומכאנ על ביצועי הלומדימ בתחומ.
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  טואלי על פערי העצמי, השפעת המורה הוויר
  מ�וגלות עצמית והישגימ בלמידה

  
  2015לילכ אלונ, אוגו�ט   : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אבנר כ�פי  מדריכ:
  
  
  
  
  

המחקר הנוכחי בחנ את השפעת פערי העצמי על המסוגלות העצמית ועל הלמידה בסביבת למידה 
צע מטלה ברמה גבוהה תגדיל את וירטואלית. השערת המחקר הייתה שצפייה במודל אשר מב

הפער שבינ העצמי הממשי ובינ העצמי האידיאלי, תפגע במסוגלות העצמית ועקב ככ תביא 
   ).Bandura, 1977; Higgins, 1986להישגימ נמוכימ בלמידה (

  
) ותיאורית המסוגלות Higgins, 1986שתי תיאוריות שימוש בסיס למחקר: תיאורית פערי העצמי (

). למרות נקודות הדמיונ בינ שתי התיאוריות, הקשר בינ פערי העצמי ובינ Bandura, 1977העצמית (
מסוגלות עצמית לא נחקר בעבר, למרות שמדובר בשתי המשגות תיאורטיות הנוגעות לאופנ בו 

). Straumann & Higgins, 1987; Bandura, 1993משפיעות ציפיות על התנהגות ועל הצבת מטרות (
משגות התיאורטיות הללו הוא ששתיהנ עוסקות בייצוגימ קוגניטיביימ של המשותפ לשתי הה

ציפיות האדמ מעצמו. פערי העצמי נובעימ מייצוגימ קוגניטיביימ הקשורימ בינ היתר לתפיסות 
). הפערימ Straumann & Higgins, 1987האדמ לגבי הציפיות ממנו ולגבי מה שהוא מצפה מעצמו (

מפערימ בינ תפיסת המצב הקיימ (עצמי ממשי) ובינ הציפיות  מבטאימ את ההבדלימ הנובעימ
נדרש). מסוגלות עצמית נבנית אפ היא מתוכ ייצוגימ ות של האדמ מעצמו (עצמי אידיאלי/השונ

). Bandura, 1993קוגניטיביימ של האדמ הנוגעימ לתפיסתו לגבי מערכת הציפיות שלו מעצמו (
מטלה, הוא בונה תסריט חיובי או שלילי המשפיע על  מתוכ ציפיותיו של האדמ לגבי יכולתו לבצע

  החלטתו לבצעה (עצמ "היציאה לדרכ" או המידה בה יתמיד במטלה מול כישלונ). 
  

שלושה מתוכ ארבעת המקורות למסוגלות עצמית עשויימ להשפיע גמ על היווצרות פערי העצמי: 
י והעצמי האידיאלי; צפייה התנסות קודמת עמ המטלה עשויה להשפיע על הפער בינ העצמי הממש

במודל עשויה להשפיע על הפער בינ העצמי הממשי ובינ העצמי האידיאלי או העצמי הנדרש; 
וקבלת משוב עשויה להשפיע על הפער בינ העצמי הממשי ובינ העצמי האידיאלי או העצמי הנדרש. 

שליליימ המ תוצאת פערי העצמי המ רגשות שליליימ. מחקר זה לא ביקש להכריע האמ רגשות 
תוצר הפער בציפיות (כפי שמנבאת תיאורית פערי העצמי) או הסיבה לפער זה (כפי שעולה 
מתיאורית המסוגלות העצמית), אכ מאחר ולפי התיאוריה פערי העצמי משפיעימ על המצב הרגשי 

), במחקר Bong & Skaalvik, 2003של האדמ ומצב רגשי משפיע על תחושת המסוגלות העצמית (
חנו כי התחושות השליליות אשר יוצרימ פערי העצמי, עשויות להשפיע על המסוגלות זה הנ

  העצמית ולא להפכ. 
  

המודל שהוצע, לפיו פערי עצמי ייצרו תחושת מסוגלות נמוכה, נבדק בשני ניסויימ שבהמ 
סטאקס, התנסו ־משתתפימ צפו במודל וירטואלי, אווטאר, המלמד כיצד לשחק את משחק הספיד

צמי והמסוגלות העצמית. משחק ספיד־מילאו שני שאלונימ אשר בדקו את פערי העבמשחק ו
יד תוכ שיפור -סטאקס הוא משחק העובד על מיומנויות של קואורדינציה, מהירות ותיאומ עינ

. במשחק זה )Udermann & Murray, 2006מוטוריות והקוגניטיביות של המתרגל (־היכולות הפסיכו
ערומ אותמ בחזרה, וכל זאת במהירות ומבלי להפיל את הכוסות. יש לסדר כוסות במבנה ול
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המשחק נבחר למחקר מאחר והוא היווה מטלה חדשה עבור כלל המשתתפימ ותוצאות הלמידה 
  שלו היו ניתנות למדידה.

  
בניסויימ שהתקיימו היו שני תנאימ: צפייה במודל מהיר וצפייה במודל איטי, שנועדו ליצור פערי 

ו קטנימ בהתאמה. לכל תנאי הוכנו שני סרטונימ המשלבימ תמונה וקול, אחד פונה עצמי גדולימ א
טאר מסביר כיצד לשחק במשחק לנשימ ואחד לגברימ. בכל ארבעת הסרטונימ ראו את האוו

ההבדל בינ גרסאות גבר, וה לאישה/יסטאקס. המלל בכל הסרטונימ היה זהה, למעט הפניהספיד־
סטאקס בחלק השני. ההבדל בינ שני ־ק במהירות משחק הספידאיטי היה אכ ורהסרטונימ מהיר/

הניסויימ שהתקיימו היה שבניסוי הראשונ המשתתפימ מילאו את השאלונימ לאחר סיומ הצפייה 
סטאקס המקצועי, ואילו בניסוי השני המשתתפימ מילאו את ־בסרטונ וההתנסות במשחק הספיד

  סטאקס המקצועי. ־במשחק הספיד השאלונימ לאחר סיומ הצפייה בסרטונ ובטרמ התנסו
  

ממצאי המחקר היו מעורבימ. מחד נמצאו קשרימ חלקיימ בינ פערי העצמי ובינ מסוגלות עצמית, 
וכנ השפעה של פערי עצמי על למידה ועל מסוגלות עצמית על למידה. מאידכ, נראה כי תפעול 

ימ לא השפיעה באופנ פערי העצמי לא היה חזק דיו מאחר והצפייה במודל בתנאי הניסוי השונ
דיפרנציאלי על פערי העצמי. יחד עמ זאת, בבחינת המודל עליו התבסס המחקר לעומת מודל 
אלטרנטיבי שבו המסוגלות העצמית מנבאת את פערי העצמי, נמצא כי המודל המקורי עדיפ על 
 המודל האלטרנטיבי. תוצאות המחקר ביחס להשפעת הצפייה במודל על היווצרות פערי העצמי
סתרו את השערת המחקר. הממצאימ שנאספו בשני הניסויימ הצביעו על ככ, שהצפייה במודל 
מהיר לא יצרה פערי עצמי גדולימ יותר מהצפייה במודל איטי. גמ המסוגלות העצמית לא הושפעה 
מתנאי הניסוי. הממצאימ שהתקבלו סותרימ תוצאות של מחקרימ קודמימ אשר מצאו כי צפייה 

ל הפער בינ העצמי הממשי ובינ העצמי האידיאלי מאחר והיא מאפשרת לאדמ במודל משפיעה ע
לקבל מושג לגבי אופנ ביצוע המטלה, ומשפיעה גמ על המסוגלות העצמית הנבנית גמ תוכ כדי 

). סיבה אפשרית לסתירה הייתה שצפייה במודל Bandura, 1977 ;Higgins, 1987הצפייה במודל (
ה הפחיתה את תחושות האכזבה והבושה שהיו עלולות לצופ לו האווטאר הווירטואלי ככל הנרא

המודל היה אנושי, וככל הנראה נוצר ריחוק בינ הביצוע של האווטאר שהמשתתפימ ראו בסרטונ 
על המחשב במהלכ הניסוי ובינ הביצוע שלהמ בפועל. אפשרות אחרת היא, שהתכונות אשר 

ננ חשובות עבורמ דיימ בכדי ליצור את סטאקס ככל הנראה אי־נדרשות מהאנשימ במשחק הספיד
  פערי העצמי. 

  
גמ העדויות שנמצאו בדבר הקשר בינ פערי העצמי והמסוגלות העצמית היו חלקיות. בעוד שבניסוי 
הראשונ נמצא אישוש למתאמ השלילי שניבאתי בינ פערי העצמי והמסוגלות העצמית בניסוי השני 

חלש (לא מובהק סטטיסטית). ההבדל בינ שני מתאמ זה לא שוחזר, אכ כנ נמצא רמז למתאמ 
יכול להיות שההתנסות במשחק הספיד־הניסויימ עשוי היה לנבוע מהשוני במבנה ביניהמ, כאשר 

סטאקס לאחר הצפייה באוואטר (בניסוי הראשונ) הדגישה את המסוגלות העצמית ולכנ בשלב 
פייה באווטאר) ובינ המסוגלות מילוי השאלונימ ניכר הקשר בינ פערי העצמי (אשר נוצרו בעת הצ

העצמית (אשר הודגשה בעת ההתנסות במשחק). לעומת זאת, כאשר המשתתפימ מילאו את 
סטאקס (בניסוי השני), המ עדיינ לא חשו את ־השאלונימ מבלי להתנסות בעצממ במשחק הספיד

י המסוגלות העצמית שלהמ ביחס למשחק והתייחסו בעת מילוי השאלונימ, למעשה, רק לפער
העצמי. ממצאימ נוספימ שעלו, בהתאמ להשערות המחקר, היו שבשני הניסויימ נמצאה עדות 

  ללמידה: מספר הטעויות ירד יותר לאחר צפייה במודל האיטי בהשוואה לצפייה במודל המהיר. 
  

ממצאי המחקר המתייחסימ ללמידה הראו כי הלמידה באמצעות הוראה וירטואלית, אשר הודגמה 
שימוש באווטאר, הינה דרכ אפשרית ללימוד מטלה חדשה. וככ, למרות שתוצאות  ידיעל־בניסוי זה 

 המחקר לא הצליחו לאושש באופנ מובהק את המודל בכללותו, הממצאימ הראו כי יש לו היתכנות. 
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  מרצימ, �טודנטימ ופיי�בוק: 
  בינ ה�יכוי לבניית קשרימ חיוביימ 

  עמ �טודנטימ לבינ �יכוני אבדנ המוניטינ
  

   2013מאמונ אבו אלהיג'א, אוקטובר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אבנר כ�פי  מדריכ:

  
  
  
  
 

הרשת החברתית פייסבוק כוללת מאות מיליוני משתמשימ בכל קבוצות הגיל, לרבות סטודנטימ 
ומרצימ. פייסבוק חלחלה לחיי היומ יומ של משתמשיה והיא מאפשרת יצירת דרכימ חדשות 

נטראקציה עמ הזולת, בדרכ מהירה ונוחה, כמו גמ שינוי בתפיסה העצמית של לתקשורת ואי
  המשתמש, וזאת הודות לאופי התקשורת והאינטראקציות המתרחשות בסביבתמ.

  
עבור סטודנטימ, בשנימ האחרונות פייסבוק אינה רק כלי לתקשר עמ הזולת, אלא היא חלק בלתי 

צטרפו לקבוצת משתמשי פייסבוק, מה שיצר נפרד מאורח וסגנונ החיימ שלהמ. גמ מרצימ ה
אפשרויות של מפגש בינ מרצימ לבינ סטודנטימ בסביבה זו. מפגש מסוג זה הינו מפגש מתווכ 
מחשב שנערכ מחוצ לכיתה. תקשורת מחוצ לכיתה (תמ"ל) בינ מרצה לבינ סטודנטימ שלו 

ליימ בינ מרצה לבינ פורמ־התקיימה גמ לפני עידנ הטכנולוגיה והמחשבימ והתבטאה במפגשימ א
סטודנטימ שלו מעבר לזמנ ולמיקומ של הכיתה, לפני או אחרי השיעור, בשעות הקבלה של המרצה, 
או אפילו באופנ ספונטני או מתואמ מחוצ לכיתה, כדי לדונ בעניינימ לימודיימ או עניינימ שאינמ 

  קשורימ ללימודימ. 
  

אמונ ובביסוס מערכת יחסימ חיובית  לתמ"ל בינ המרצה ובינ הסטודנט חשיבות רבה בבניית
ביניהמ, ויש לה השפעה ניכרת על ההתפתחות והביצועימ האקדמיימ והאישיימ של הסטודנט. זו 

  שמוסדות להשכלה גבוהה מעודדימ מרצימ למעורבות בתקשורת מסוג זה. הסיבה
  

ייסבוק בשל חשיבותה של תקשורת מחוצ לכיתה בינ מרצה ובינ סטודנטימ, ועקב הופעתה של פ
ותפיסתה כסביבה היכולה להוות מסגרת לקיומ תמ"ל מתווכ מחשב, יש חשיבות לחקר הנושא, מה 
 גמ שסטודנטימ ומרצימ כבר עושימ שימושימ אישיימ בסביבה זו. מחקר זה אמד את המידה בה
מרצימ וסטודנטימ נפגשימ בפייסבוק, בחנ את תפיסת המרצימ לתמ"ל עמ הסטודנטימ בכלל ודרכ 

  וק בפרט, וכנ את תפיסת המרצימ את פייסבוק כסביבה שמהווה איומ על הפרטיות שלהמ.פייסב
  

המחקר הנוכחי בחנ את מאפייני המרצימ שגילו נכונות לאשר חברות עמ סטודנטימ בפייסבוק 
ושמנהלימ תקשורת עמ הסטודנטימ שלהמ באופנ מקוונ דרכ פייסבוק. המודל המנבא תקשורת 

לבינ סטודנטימ שלהמ הורחב למודל מקיפ יותר המנבא קיומ תקשורת מחוצ לכיתה בינ מרצימ 
מסוג זה דרכ פייסבוק, תוכ התחשבות במאפייני הסביבה הטכנולוגית המתווכת ובתפיסת המרצימ 
את הסביבה המתווכת. שתי תיאוריות מנחות עומדות בתשתית השערות המחקר הנוכחי. 

, והשנייה היא )Mehrabian, 1971ה (ונ הקירבהראשונה היא תיאוריית הגישה וההימנעות ועקר
    ).Petronio, 2002תיאורית ניהול הפרטיות בתקשורת (

  
שאלונ המחקר הופצ דרכ הדואר האלקטרוני למרצימ שמלמדימ במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 
המרצימ התבקשו למלא סקר שהורכב משמונה חלקימ (דמוגרפיה, שביעות רצונ מהעבודה, תחושת 

רבה של מרצימ כלפי סטודנטימ, עמדות מרצימ כלפי תמ"ל, מעורבות מרצימ בתמ"ל פיזי, קי
הגדרת פרטיות בפייסבוק, דאגה מהפרת פרטיות בפייסבוק, קשר עמ סטודנטימ בפייסבוק). לפניית 
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מרצימ שמלמדימ במכללות ואוניברסיטאות, בהמ מרצימ שיש להמ חשבונ פעיל  382החוקר ענו 
  מ שאינ להמ חשבונ כזה. בפייסבוק ומרצי

  
ממצאי המחקר הנוכחי מלמדימ כי קבוצת המרצימ בעלי חשבונ פעיל בפייסבוק שיש להמ 
סטודנטימ חברימ בפייסבוק מחזיקה באופנ מובהק בעמדות חיוביות יותר כלפי תקשורת מחוצ 

מ) לכיתה, מגלה יותר מעורבות בתמ"ל בפועל, וחשה תחושות קירבה (שביעות רצונ מסטודנטי
גבוהה יותר מאשר קבוצת המרצימ שיש לה חשבונ פעיל בפייסבוק אכ ללא סטודנטימ חברימ. עוד 

בפייסבוק, ומבצעת פחות  נמצא שהקבוצה הראשונה פחות מודאגת מעניינ הפרת הפרטיות
התאמות להגדרות הפרטיות בפייסבוק מאשר הקבוצה השנייה. אינ הבדל בינ שתי הקבוצות במידת 

  מעבודתמ באקדמיה, ובמשתנימ הדמוגרפיימ (למעט גיל וותק בעבודה). שביעות הרצונ
  

ממצאי המחקר מלמדימ שפייסבוק אפשרה למרצימ בעלי עמדות גבוהות כלפי תמ"ל שמעורבימ 
באופנ פיזי בתמ"ל עמ הסטודנטימ שלהמ דרכ נוספת למימוש תקשורת מסוג זה. כמו כנ, מרצימ 

אכ לא מקיימימ תמ"ל באופנ פיזי, לא עושימ זאת גמ דרכ  שמחזיקימ בעמדות חיוביות כלפי תמ"ל
פייסבוק. משמעות הדבר היא שפייסבוק אפשרה הזדמנות נוספת אכ לא דרכ אלטרנטיבית לקיומ 
תמ"ל עמ הסטודנטימ. במילימ אחרות, מרצימ שמקיימימ תמ"ל בפועל עמ הסטודנטימ שלהמ עשו 

עושימ זאת גמ דרכ  מקיימימ תמ"ל בפועל לאזאת בחלקמ גמ דרכ פייסבוק, ואילו מרצימ שלא 
) The social enhancement hypothesisפייסבוק. ממצא זה תומכ בתיאוריית ההגברה החברתית (

המסבירה את המניעימ של השימוש בסביבה מקוונת למטרות חברתיות, בהתבסס על מערכת 
סימ חברתית מפותחת היחסימ הלא מקוונת של הפרט. לפי תיאוריה זו אנשימ עמ מערכת יח

מהמרצימ  ורחבה, מנסימ לשמר ולפתח אותה עוד יותר דרכ הסביבה המקוונת. בהתאמ לככ, חלק
השתמשו בפייסבוק בכדי להרחיב את פעילותמ ואת האינטרקציות  המעורבימ בתמ"ל פיזי

 החברתיות שלהמ עמ הסטודנטימ. לעומת זאת מרצימ שלא קיימו תמ"ל פיזי, לא עשו זאת גמ דרכ
 The social compensationפייסבוק. ממצא זה סותר את הטיעונימ של תיאוריית הפיצוי החברתית (

hypothesis שהיא תיאוריה מתחרה לקודמת. לפי תיאוריה זו, אנשימ משתמשימ באינטראקציות (
    מעורבותמ החברתית.־מקוונות בכדי לפצות על אי

  
פרת פרטיותמ בפייסבוק: רובמ ביצעו שינויימ עוד התברר מממצאי המחקר שהמרצימ מודאגימ מה

והתאמות אישיות להגדרות הפרטיות שלהמ. מרצימ בעלי דאגה גבוהה מאובדנ הפרטיות שלהמ 
לא אישרו בקשות חברות שהתקבלו מסטודנטימ שלהמ. שינוי בהגדרות הפרטיות שאפשרה 

רטיות שלהמ בפייסבוק, פייסבוק עדיינ לא מהווה רשת בטחונ עבור המרצימ המודאגימ מהפרת הפ
ואלו נמנעימ מלאשר בקשות חברות של סטודנטימ. מרצימ שלא מודאגימ מהפרת הפרטיות שלהמ 
בפייסבוק אישרו בקשות חברות מסטודנטימ אפילו בלי להתאימ את הגדרות הפרטיות שלהמ 

ו, ), לפיMehrabian, 1971בפייסבוק. ממצאימ אלו הלמו את עיקרונ הקירבה של מיהראביאנ (
אנשימ מתקרבימ לדברימ או לאנשימ אחרימ שהמ אוהבימ ומתרחקימ מדברימ ומאנשימ שאינמ 
אוהבימ. ככ מובנת התנהגות של גילויי הקירבה של המרצימ כלפי הסטודנטימ שלהמ, והנסיונ 
שלהמ להשתתפ בתמ"ל פיזי או דרכ פייסבוק עמ הסטודנטימ שלהמ. מצד שני, מרצימ שמודאגימ 

ת שלהמ, שמרו מרחק ונמנעו מקיומ תקשורת זו במיוחד דרכ פייסבוק, על מנת מאובדנ הפרטיו
  להגנ ולשמור על הפרטיות שלהמ (כפי שמציעה תיאוריית ניהול הפרטיות של פטרוניו

)Petronio, 2002 .(  
  

התפתחות ושיפורימ בסביבת פייסבוק והמשכ מגמת הצמיחה והתפוצה לעוד מרצימ וסטודנטימ 
ינויימ במאפייני התופעה הנחקרת והיקפה, לכנ אנו ממליצימ לערוכ בעתיד עשויימ לגרומ לש

    מחקרימ מסוג זה כדי לאמוד התפתחיות ושינויימ עתידיות בתופעה הנחקרת.
    



 77 מהא יחיא 

  מו�למי: �אלימות ברשת האינטרנט במגזר הערבי
  מאפיינימ והשלכות על בני נוער ותפי�ות מורימ

  
  2013מהא יחיא, פברואר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' טלי היימנ  כות:מדרי

  , האוניבר�יטה הפתוחהשמש�ד"ר דורית אולניק  
  
  
  
  
  

), הינה תופעה בה היחיד עושה שימוש לרעה Cyberbullyingבריונות ואלימות ברשת האינטרנט (
בידע ובאמצעי תקשורת אלקטרוניימ על מנת לפגוע באחר. זהו סוג חדש של אלימות שנחקר 

 והשלכותיה השליליות השונות להבינ את התופעה, אפיוניה אחרונות יותר ויותר במטרהבשנימ ה
   מנת לבנות מערכת התמודדות יעילה. על
  

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחונ את אפיוני האלימות ברשת האינטרנט ודפוסי ההתנהגות 
הלומדימ בחטיבות המוסלמית והשלכותיה על הקורבנות, שהינמ בני נוער ־ברשת בחברה הערבית

 מוסלמי. בנוספ, המחקר בחנ את תפיסתמ, מודעותמ והתמודדותמ של המורימ־ביניימ בכפר ערבי
  עמ אלימות ברשת.

  
המחקר אמד את ממדי התופעה ובחנ את המאפיינימ הייחודיימ לאלימות ברשת במגזר זה, ואת 

 114מימ. המדגמ כלל מוסל־השלכות האלימות על התפקוד החברתי והרגשי של בני נוער ערבימ
מורימ של התלמידימ המשתתפימ משתי חטיבות ביניימ  50־, ו15-13תלמידימ ותלמידות בגיל 

שאלונ אלימות  )1(בכפר ערבי מוסלמי במרכז הארצ. התלמידימ ענו על ארבעה שאלונימ: 
ונ שאל )4, (שאלונ בדידות )3, (שאלונ תמיכה חברתית )2( ,פנימ־אל־באינטרנט ואלימות פנימ

שאלונ התמודדות  )2, (שאלונ דיווח על תלמידימ )1(חרדה. בנוספ, המורימ מלאו שני שאלונימ: 
  מורימ עמ אלימות ברשת.

  
יש להדגיש שמחקר זה התמקד בקורבנות לאלימות ברשת, שכנ בהתבסס על ממצאי מחקרימ 

 הקורבנות בחברה המערבית נמצא שאלימות ברשת פוגעת בתפקוד החברתי, הרגשי והלימודי של
)Patchin & Hinduja, 2006; Willard, 2005; Ybarra & Mitchell, 2004(.  ממצאי מחקרימ העלו כי

ל אלימות ברשת עלולה לגרומ לקורבנות מצוקה רגשית ופסיכולוגית המתבטאת בצער ובסב
)Raskauskas & Stoltz, 2007(. רימ, זהותו האנונימית של התוקפ גורמת לקורבנות פחד וחרדה מאח

נ להגדיל את הנזק הרגשי אצל הקורב ככ שקהל "הצופימ" (העדימ) הגדול אלימות ברשת, עלול
)Campell, 2005(.   
  

נובעת משיעורמ הגבוה של בני הנוער הערבימ המשתמשימ ברשת, חשיבות המחקר הנוכחי 
 בנושא השימוש ). סקר2010רה הערבית (אבו עסבה, ומהיות הרשת מרכיב מרכזי בחיי החב

 2011דמוקרטיה בשנת ה והמכונ הישראלי להמרכז הבינתחומי הרצלי על־ידיבאינטרנט אשר בוצע 
מבני נוער נוהגימ לגלוש באינטרנט, וכי קיימת רמה כמעט זהה בשני  92%־ל מעלה כי קרוב

) מצביעימ על שימוש הולכ וגובר באינטרנט במגזר 2009המגזרימ היהודי והערבי. גנאיימ ועמיתיה (
י, ובמיוחד אצל בני נוער שהאינטרנט מהווה מרכיב מרכזי בחיי החברה והפנאי שלהמ. בני הערב

הנוער מהווימ כיומ חלק מתוכ אחוז גדול של המשתמשימ הכבדימ ביותר ברשת, שאוריינות 
  . )Eshet, 2004ה (המחשב שלהמ נחשבת גבוה
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ונות (גנאיימ, רפאלי, השימוש באינטרנט בחברה הערבית הולכ וגובר בשנימ האחרנראה כי 
בני נוער, והשימושימ  על־ידי). מרבית השימוש באינטרנט במגזר הערבי נעשה 2009ועזאיזה, 

העיקריימ הינמ: צ'אטימ, בלוגימ (יומני רשת), הורדות (טעינת קבצימ מהאינטרנט למחשב הפרטי) 
בקרב בני נוער רשת המתייחס לאלימות ב כמעט ואינ מחקר ואולמ, ).2008ודליית מידע (מש, 

  מוסלמית.־בחברה הערבית
  

  להשנימ בכל העולמ. איברה ומיטש אלימות ברשת היא סוג של אלימות ההולכ וגובר עמ
)Ybarra & Mitchell, 2004a(  מצאו כי אחד מכל חמישה בני נוער המשתמשימ ברשת היה מעורב

ל שלושה מתבגרימ הינו אחד מבינ כ) הראה כי Li )2007בדרכ כלשהי באלימות ברשת. מחקרה של 
פנימ ־אל־קורבנ לאלימות ברשת ואחד מבינ כל חמישה הינו תוקפ. אכ האחוז של אלימות פנימ

). גמ מחקרימ שנערכו בארצ מראימ תמונת מצב דומה, Patchin & Hinduja, 2006עדיינ גבוה יותר (
  ). 2011ראבלוס, שמש, היימנ, ט־פנימ עדיינ עולה על אלימות ברשת (אולניק־אל־אלימות פנימ

  
בשונה מממצאי המחקרימ שנזכרו עד כה, ממצאי מחקר נוכחי מעלימ כי אלימות ברשת יותר 

לפחות פעמ אחת  מסכ כל המשתתפימ דיווחו 82%פנימ. ככ, נמצא כי ־אל־גבוהה מאלימות פנימ
 דיווחו על פגיעה באלימות מסכ כל המשתתפימ 43%על פגיעה באלימות ברשת. לעומת זאת, רק 

  פנימ.־אל־פנימ
  

פנימ תהיה גבוהה יותר ־אל־השערת המחקר הראשונה הייתה כי מידת הדיווח על אלימות פנימ
ממידת הדיווח על אלימות ברשת בקרב התלמידימ המשתתפימ, וכי יימצא קשר חיובי בינ אלימות 

וששה וא פנימ בקרב התלמידימ. השערה זו הופרכה בחלקה הראשונ,־אל־ברשת לבינ אלימות פנימ
בחלקה השני. להפתעתנו במחקר זה נמצא כי אלימות ברשת נפוצה יותר בינ משתתפי המחקר 

־אל־פנימ, וכנ נמצא קשר חיובי בינ אלימות ברשת לבינ אלימות פנימ־אל־מאשר אלימות פנימ
  פנימ. ־אל־פנימ, ככ שככל שעולימ מדדי האלימות ברשת עולה במקביל מדד האלימות פנימ

  
שנייה הייתה כי אלימות ברשת תפגע בתפקוד החברתי, הרגשי והלימודי של השערת המחקר ה

הקורבנות. השערה זו אוששה, נמצא קשר שלילי מובהק בינ מדד תמיכה חברתית לבינ אלימות 
ברשת, ככ שאלימות ברשת אכנ פוגעת יותר בתלמידימ אשר פחות נתמכימ חברתית מאשר 

ימ אשר דיווחו על קורבנות ברשת דיווחו על תחושות בתלמידימ הנתמכימ חברתית. בנוספ, תלמיד
בדידות וחרדה גבוהות יותר מאשר תלמידימ שלא נפגעו ברשת. כמו כנ נמצא קשר בינ הישגימ 

לבינ רמה גבוהה של אלימות ברשת. כלומר, ככל  בית־ספרלימודיימ נמוכימ והיעדרויות מ
 ורמת האלימות ברשת גבוהה יותר, שהתלמיד נעדר יותר, ככ הישגיו הלימודיימ נמוכימ יותר

פי דווחי המורה והתלמיד, ־ולהפכ, ככל שהתלמיד נעדר פחות, הישגיו הלימודיימ יותר גבוהימ על
  ורמת פגיעתו מאלימות ברשת יורדת. 

  
ההשערה השלישית הייתה כי יימצאו הבדלימ בינ בנימ לבנות במעורבותמ באלימות ברשת. 

  דלימ בינ בנימ לבנות.השערה זו הופרכה ולא נמצאו הב
  

השערת המחקר הרביעית התייחסה למודעות והתמודדות מורימ עמ אלימות ברשת, כי מודעות 
  תהיה נמוכה, ואכנ ההשערה אוששה. מורימ ויכולתמ לאתר ולהתמודד עמ אלימות ברשת

  
ממצאי המחקר מעלימ כי מדובר באוכלוסייה בעלת שימוש ניכר במחשב ובאינטרנט, ונמצא כי 

פנימ בקרב בני הנוער המשתתפימ. ־אל־מדד האלימות ברשת ממוצע גבוה מזה של אלימות פנימל
בנוספ נמצא כי תלמידימ שהמ קורבנות לאלימות ברשת מאופיינימ עמ מדדי בדידות וחרדה 
גבוהימ, ומדדי תמיכה חברתית נמוכימ. במחקר נמצא גמ קשר הפוכ בינ הישגימ לימודיימ לבינ 

שככל שמדדי האלימות ברשת עולימ, מדדי ההישגימ הלימודימ הנמ במגמת  אלימות ברשת, ככ
ירידה. במחקר זה לא נמצא הבדל מובהק בינ המינימ במשתני המחקר. בקרב המורימ נמצא כי אכנ 

  המ מתקשימ בזיהוי ובטיפול באלימות ברשת היות וחסרה להמ הכשרה מתאימה.
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ימ הראשונימ אשר בדקו את תופעת האלימות מחקר זה הוא מחקר חלוצי, שכנ הוא אחד המחקר
מוסלמי. תרומתו למערכת החינוכ הערבית מתבטאת בשני מישורימ מרכזיימ: ־ברשת במגזר הערבי

. חשיפת סוג חדש של אלימות, תוכ זיהוי מאפייניה השונימ של התופעה והקשר שלה למשתנימ 1
ות המורימ ורמת מודעותמ לתופעה . בחינת תפיס2חברתיימ, רגשיימ ולימודיימ בקרב הקורבנות. 

של אלימות ברשת. ההמלצות היישומיות של המחקר מתבטאות בצורכ לקדמ את המודעות בקרב 
המורימ והמחנכימ במערכת החינוכ הערבית בישראל, להקצות משאבימ למניעת התופעה 

  ולצמצומה, ולצייד את התלמידימ והמורימ בכלימ להתמודדות יעילה עמ התופעה.
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  חברות במרחבי העולמ הווירטואלי: 
  אפיונ ממדי החברות המקוונת 

  היש חדש תחת המקלדת? -והחברות המסורתית 
  

  2009מיכל אהרונ, יולי   : מאת
  , האוניברסיטה הפתוחהפרופ' ערנ חיות  מדריכימ:

  , האוניברסיטה הפתוחהאלקלעי־פרופ' יורמ עשת  
  
  
  
  
  

־פריחתנ של טכנולוגיות התקשורת החדשות הובילה למעבר של חלק נכבד מהתקשורת הבינ
ו מתנהל בסביבת , אל המרחב המקוונ, שעיקרפנימ־אל־אישית, שהתנהלה באופנ מסורתי פנימ

המחשב. מעבר זה מאפשר יצירת דפוסימ חדשימ של קשר אנושי, כגונ חברות אינטרנטית. העלייה 
בולטת במיוחד אצל בני נוער, שהמ  פנימ־אל־פנימבהיקפ הקשרימ האינטרנטיימ על חשבונ קשרי 

נ מקוונ ובאופ פנימ־אל־פנימהדור הראשונ שצמח לתוכ העולמ הדיגיטאלי, ומקיימ קשרי חברות 
  גמ יחד. עבורמ, האינטרנט הוא סביבת תקשורת טבעית ובה המ מבלימ חלק נכבד מזמנמ הפנוי. 

  
שאלה המעסיקה חוקרי טכנולוגיות תקשורת היא מה מניע אנשימ לחפש חברות מקוונת, נוספ על 
 הזמינות הטכנולוגית. במקביל, חוקרימ עוסקימ בסוגיה של מהות הקשר המקוונ, קרי בשאלה אמ
התנהלותמ של יחסי החברות המקוונת הובילה להתפתחות של חברות מזנ חדש, או שמדובר 
באופנ מהותי באותה תופעה, המתנהלת בפלטפורמה וירטואלית. אכ הספרות המחקרית מתמקדת 
בפוטנציאל של הרשת ליצירת קשרימ מקוונימ, וחסרימ בה מחקרימ על ממדי החברות 

  ה החווימ אותה. האינטרנטית מנקודת המבט של אל
  

  שאלות המחקר המרכזיות היו: 
האמ יש הבדל בינ המאפיינימ של אלה המקיימימ חברות מקוונת לבינ המאפיינימ של אלה   .1

שאינמ מקיימימ אותה? על בסיס הספרות הדנה בהבדלימ אישיותיימ וחברתיימ בינ אנשימ 
ער שככל שאנשימ תופסימ הנוטימ לחפש חברות מקוונת לבינ אנשימ שאינמ נוטימ לככ, שו
  את עצממ כחברותיימ יותר, המ ייטו פחות לחפש קשרימ מקוונימ. 

תקפימ גמ לחברות מקוונת? ההמשגה  פנימ־אל־פנימהאמ הממדימ המגדירימ חברות   .2
ממדית מבוססת על התנהגות חברתית שנטועה ביחסימ ־המסורתית של החברות כתופעה רב

י החברות המסורתית, חלקמ או כולמ, לא יתאימו לחברות . על כנ שוער שממדפנימ־אל־פנימ
  מקוונת. 

  
בסביבה עירונית. המחקר נסמכ על מודל חברות  16-12בני נוער בגילימ  382במחקר זה השתתפו 

)Bukowski, Hoza & Boivin, 1994 .אשר פותח עוד בטרמ היותה של חברות מקוונת אפשרית ,(
) ובו שישה ממדימ: אחווה, איזונ, פנימ־אל־פנימת (במודל זה נבנה מדד לחברות המסורתי

קונפליקט, עזרה, ביטחונ וקרבה. במטרה לבדוק את מידת התאמתו של המדד לחוויית החברות 
הסובייקטיבית אצל בני הנוער בעידנ האינטרנט, פותח שאלונ לבחינת משתני רקע ומשתנימ 

  . נוספימ העשויימ להיות רלוונטיימ למיפוי התופעה החדשה
  

מהמשתתפימ  30%־נמצאה שכיחות גבוהה של משתתפימ המקיימימ יחסי חברות מקוונת: כ
דיווחו שלפחות אחד מחמשת חבריהמ הטובימ ביותר הוא חבר מקוונ. עוד נמצא שחברות מקוונת 
איננה ייחודית לבעלי מיומנויות מחשב גבוהות במיוחד או לבעלי גישה (זמינות) מיוחדת למחשב. 
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דמוגרפיימ שונימ לבינ קיומו או היעדרו של חבר מקוונ. ־נמצא קשר בינ משתנימ סוציו כמו כנ, לא
עמ זאת נמצא כי מבינ אלה שיש להמ חבר מקוונ יש יותר השולטימ בשפה האנגלית, ופחות 
המקדישימ זמנ לפעילויות חברתיות כגונ חברות בתנועת נוער, מאשר בינ אלה שאינ להמ חבר 

  מקוונ.
  

 פנימ־אל־פנימל המקוונת וזו ש –להמ חבר מקוונ דיווחו שחוויית החברות שלהמ  משתתפימ שיש
חלשה יותר מזו שדיווחו משתתפימ שאינ להמ חבר מקוונ. לבסופ, חלק מממדי החברות  –כאחת 

המסורתית המתוארימ בספרות המחקרית אינמ הולמימ את חוויית החברות המקוונת: בממדימ 
ד האחווה, חבר מקוונ מדורג נמוכ יחסית, למרות תפיסתו כחבר מסוימימ, שהבולט שבהמ הוא ממ

  מאוד קרוב.
  

  ניתנ לסכמ ולומר שהשערות המחקר אוששו, אמ כי האפקטימ לא היו חזקימ.
  

תוצאות המחקר הנוכחי העלו שאלות נוספות וכיווני חקירה אפשריימ, שניתנ לסכממ בחמש 
  המלצות כלליות:

ומ האינטרנטי, אכ ממדיה שונימ, בחלקמ, מזו המסורתית תופעת החברות קיימת גמ במדי  .1
. כדי להבינ טוב יותר מי המ המעדיפימ כל סוג חברות, יש לכלול פנימ־אל־פנימהמנוהלת 

  במחקר עתידי מדדימ של משתנימ חברתיימ ואישיותיימ מגוונימ שלא נחקרו כאנ.
, או עמ אדמ שאינ אל־פנימפנימ־חברות מקוונת יכולה להתקיימ עמ אדמ שיש עמו גמ קשר   .2

. ראוי להבחינ במחקר עתידי בינ שני סוגי קשרימ אלה, הנבדלימ פנימ־אל־פנימעמו קשר 
נראות. ככ יהיה ־ביניהמ לכל הפחות בשניימ מנ המאפיינימ של תקשורת מקוונת: אלמוניות ואי

יני אלה ניתנ ללמוד אמ יש הבדל בינ שני סוגי חברות אלה הנ במאפייני הקשר והנ במאפי
פנימ־אל־המקיימימ אותו. נוספ לככ, הדבר עשוי ללמד אמ חברות עמ אדמ שמתקיימת הנ 

והנ באופנ מקוונ נתפסת כאיכותית יותר מחברות שמתקיימת באחד האופנימ האלה  פנימ
  בלבד, בשל היותמ של שני ערוצי קשר אלה משלימימ או ממריצימ זה את זה.

צמצומ של  –בהגדרה  –בריהמ הטובימ ביותר, יש בככ כאשר מתבקשימ אנשימ לדרג את ח  .3
טווח "איכות החברות". הדבר מגביל את היכולת למצוא אמפירית הבדלימ גדולימ בינ סוגי 
החברימ במשתנימ התלויימ, גמ אמ קונספטואלית ניתנ להניח את קיוממ. לכנ, בכל מחקר 

שבהגדרה הקשר עממ  –יהמ עתידי, ראוי למצוא את הדרכ לבקש מהמשתתפימ להתייחס לחבר
  אכ לאו דווקא לאלה שמוגדרימ כחברימ הקרובימ ביותר. –חיובי 

המחקר הנוכחי היה חלוצי בככ שנבדקה בו חוויית החברות בקרב אלה החווימ אותה. עמ זאת,   .4
פי ־פי המשגה שהיא חיצונית למשתתפי המחקר, קרי על־תופעת החברות עצמה נבחנה על

ריה נתונה. בעתיד יש ללכת צעד נוספ ולהבינ את תופעת החברות כפי ממדימ שנגזרו מתיאו
ידי אלה החווימ אותה. יש לברר מה מרכיב חברות בעיני החברימ עצממ ־שהיא מוגדרת על

מנ הסביבה המקוונת בכל הנוגע לממדי החברות וחשיבותמ  פנימ־אל־פנימובמה נבדלת סביבת 
ירה קונסטרוקטיביסטית של ממדי התופעה על סמכ היחסית, תוכ קטגוריזציה אמית. כלומר, יצ

פי גישת התיאוריה המעוגנת בשדה. הדרכ לעשות זאת היא ־הפרשנות של המידע המתקבל ועל
  באמצעות ראיונות עומק עמ בני נוער וניתוח תוכנ של ממצאי הראיונות. 

ות. יש הדעות בספרות המחקרית באשר ל"אמיתותה" ולעמידותה של חברות מקוונת חלוק  .5
הטוענימ שמאפייניה הטכנולוגיימ של התקשורת המקוונת עשויימ להעשיר את חוויית החברות 

אישית ברשת; לעומת זאת, יש הגורסימ שללא קרבה פיזית ועשיית פעולות ־ואת המשיכה הבינ
ממשיות יחדיו, חברות שהחלה באופנ מקוונ לא תחזיק מעמד כחברות אמיתית. תופעת 

ודנה צעירה, אכ יש טעמ בקיומ מחקר אורכ אשר ילווה בני נוער במשכ החברות המקוונת ע
חודשימ רבימ, ואפ מספר שנימ, ויבחנ כיצד התפתחו יחסי חברות שהחלו ברשת (והתקיימו רק 

  . פנימ־אל־פנימבה) בהשוואה לכאלה שנוצרו 
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  פגיעות ברשת בקרב ילדימ צעירימ: 
  מאפיינימ, קשר לקשיימ חברתיימ ודפו�י תגובה

  
  2016חננ, פברואר �מיכל זוארצ  : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' טלי היימנ  מדריכות:
  , האוניבר�יטה הפתוחהשמש�ד"ר דורית אולניק  

  
  
  
  
  
למ המקוונ הפכ לחלק ממציאות החיימ של העולמ המערבי ואתר בו אנו מנהלימ חלק ניכר העו

מהתקשורת שלנו. ההתפתחויות הטכנולוגיות הפכו את האינטרנט לכלי נגיש לכל והוא משמש גמ 
ככלי חברתי עבור קבוצות גיל שונות ובכללנ בני נוער וילדימ צעירימ המנהלימ באמצעותו קשרימ 

קרימ רבימ בחנו היבטימ שונימ של השימוש באינטרנט ובכלל זה גמ את השפעת חברתיימ. מח
המדיומ הווירטואלי על אינטראקציות חברתיות, אולמ מעטימ המחקרימ אשר בחנו היבטימ אלה 
בקרב אוכלוסיית ילדימ צעירימ. המחקר הנוכחי ביקש להתמקד באחת התופעות שהתעוררו 

יונות המקוונת. המחקר ביקש לבחונ את התופעה כפי שהיא מהשימוש באינטרנט והיא תופעת הבר
, להבינ את טיבה, אופייה וייחודה 11-9בקרב אוכלוסיית ילדימ צעירימ בגילי באה לידי ביטוי 

  כאשר היא מתרחשת בקרב ילדימ צעירימ. 
  

המחקר נשענ על חומר תיאורטי ומחקרי הקיימ בנוגע לתופעת הבריונות המסורתית, "בריונות 
פנימ" ובחנ את הדומה והשונה בינ שתי התופעות בקרב ילדימ צעירימ. המחקר בדק ־אל־ימפנ

קשרימ בינ פגיעות בכלל ופגיעות מקוונת בפרט בקרב ילדימ צעירימ לבינ קשיימ חברתיימ תוכ 
התמקדות בתחושת בדידות אותה חווימ ילדימ אלו ובהתייחס לתמיכה חברתית או היעדרה, שיש 

להעצימ חוויה זו. כמו כנ נבחנו דפוסי התגובה ומאפייני ההתמודדות של ילדימ  בה כדי למתנ או
בגילימ אלה הנפגעימ מאלימות ברשת. מכיוונ שבבסיס המחקר עמד הרצונ לבחונ את תופעת 
הבריונות המקוונת ולהסיק מסקנות שיסייעו בפיתוח תהליכי התערבות יעילימ למניעת התופעה 

היה לאפיינ גמ את ההבדלימ בינ המינימ. מסיבה זו בחנ המחקר גמ את וטיפול בקורבנותיה, חשוב 
  ההבדלימ המגדריימ כפי שהמ באימ לידי ביטוי בתופעת הבריונות המקוונת בקרב ילדימ צעירימ. 

    
עירוניימ באזור תל  בתי־ספרה בשני ־בנות) בכיתות ד ו 54.1%תלמידימ ( 243במחקר השתתפו 

ות שאלונימ שחולקו לתלמידימ ועסקו בהיבטימ השונימ אותמ אביב. הנתונימ נאספו באמצע
  המחקר ביקש לבחונ. הנתונימ מהשאלונימ קובצו ונותחו בניתוח סטטיסטי כמותני. 

  
- וכי שימוש  11-9ממצאי המחקר מצביעימ על שימוש גובר באמצעימ מקוונימ בקרב ילדימ בגילי 

מצב בה השימוש באינטרנט לבילוי בשעות זה כולל גמ שימוש פוגעני. הממצאימ מציגימ תמונת 
ית ולפעילויות חברתיות, נפוצ גמ בקרב ילדימ צעירימ. בית־ספרהפנאי, עזרה לעבודה במסגרת ה

לצד שימוש מעינ זה ממצאי המחקר תומכימ בהשערת המחקר ניתנ למצוא את ניצני תופעת 
  הבריונות המקוונת כבר בקרב ילדימ צעירימ. 

  
נ היקפ השימוש באינטרנט והחשיפה להטרדות ואלימות ברשת. כשליש כמו כנ נמצא קשר בי

מהתלמידימ ענו כי המ מכירימ מישהו שנפגע מאלימות ברשת וכחמישית מהתלמידימ ענו שנפגעו 
פנימ ובריונות ־אל־באופנ אישי. בנוספ, ממצאי המחקר הצביעו על קיומו של קשר בינ בריונות פנימ

בעולמ הפיזי נוטימ להפוכ לקורבנות גמ בעולמ המקוונ. בשונה מככ מקוונת וכי קורבנות האלימות 
פנימ שונימ מאלו של ־אל־נמצא כי דפוסי ההתמודדות של התלמידימ שנפגעו מבריונות פנימ
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פנימ ־אל־תלמידימ שנפגעו מבריונות מקוונת ומידת התגובה בקרב אלו שנפגעו מבריונות פנימ
  ו מאלימות ברשת. רבה ממידת התגובה בקרב תלמידימ שנפגע

  
בנוגע לקיוממ של קשיימ חברתיימ ותחושת בדידות בקרב תלמידימ שנפגעו מבריונות לא עלו 
הבדלימ בינ תלמידימ שהיו קורבנות לאלימות וכאלו שלא היו קורבנות לאלימות אולמ הממצאימ 

חו על כנ מעידימ על הבדל בתפישת התמיכה החברתית כאשר תלמידימ שלא נפגעו מאלימות דיוו
  תפישת תמיכה חברתית שהינה גבוהה באופנ מובהק מהתלמידימ שהיו קורבנות לאלימות. 

  
היבט נוספ שנבחנ היה קיוממ של הבדלימ מגדריימ. ממצאי המחקר ביחס להשערות המחקר נותחו 
בהיבט מגדרי ונמצא הממצאימ לא מצביעימ על הבדלימ מובהקימ בינ המינימ. עמ זאת, נמצא 

פנימ גבוה ־אל־בהיבטימ השונימ של התופעה, למשל אחוז הנפגעימ מבריונות פנימהבדל מגדרי 
יותר מזה של הבנות, וכי בנימ הנפגעימ מאלימות ברשת נוטימ יותר להשתמש בהומור כאופנ 
התמודדות עמ הפגיעה, אולמ ההבדלימ, כאמור, אינמ מובהקימ ואינמ מעידימ על חלוקה מגדרית 

   מובהקת.
  

ימ על ככ שתופעת הבריונות המקוונת מתרחשת בקרב ילדימ צעירימ ולמרות הממצאימ מעיד
שמדובר באחוז קטנ יחסית של ילדימ שנפגעו מבריונות מקוונת, אחוז זה הוא עדיינ משמעותי 
והוא מדגיש את החשיבות של בחינת התופעה בגילימ אלה כדי לנסות ולטפל בה בשלביה 

אוחרימ יותר. הילדימ כיומ נולדו לעולמ בו העולמ המוקדמימ ולמנוע את החרפתה בגילימ מ
המקוונ מרכיב נדבכ משמעותי מחיינו ויש מקומ להדריכ וללוות את הילדימ הצעירימ בעולמ 
המקוונ בדיוק כפי שאנו עושימ בעולמ הפיזי. ממצאי המחקר מסייעימ בהבנת טיבה, אופייה 

וכלוסיית ילדימ צעירימ, ובככ יש בהמ וייחודה של האלימות המקוונת, באופנ בו היא מתרחשת בא
כדי לסייע בעיצוב תכניות ואמצעימ לצמצומ התפשטותה ומניעתה לצד תכניות טיפול 

 בקורבנותיה. 
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שימוש ב�ימולציה ממוחשבת לה�רת מח�ומימ 
  וויזואליימ בהוראת הגיאוטמריה במרחב

  
  2009מירלה וידר, �פטמבר   : מאת

  בר�יטה הפתוחה, האוני ד"ר פול גור�קי  מדריכ:
  
  
  
  
  

ממדיימ משוטחימ מציב בפני ־ממדיימ מתוכ שרטוטימ דו־הצורכ לתאר מצבימ גיאומטריימ תלת
  ,Parzysz, 1988; Kali & Orionב (ליימ ייחודיימ לגיאומטריה במרחלומדימ רבימ מחסומימ וויזוא

ת באמצעות ממדי־. מחקר זה שמ לו למטרה לבחונ את תהליכ הלמידה של גיאומטריה תלת)1996
  ,Fishbein, 1993; Van Hiele( כלימ ממוחשבימ לוויזואליזציה, הנ לאור הבסיס התיאורטי הקיימ

  ,Gutiérrez, 1996; Arcaviוהנ לנוכח יכולת הוויזואליזציה המרחבית השונה של הלומדימ ( ,)1986
2003 .(  

  
ומטריה במרחב. מתוכ כוונה לצורכ זה הורכב מבחנ מיוחד לזיהוי קשיימ ומחסומימ וויזואליימ בגיא

לנטרל עד כמה שאפשר את גורמ חוסר הידע הגיאומטרי, ולאפשר התמקדות ביכולות הוויזואליות 
) לבדיקת  ,1986Van Hieleהמרחביות של הנבדקימ, הועבר מבחנ זה, כמו גמ שאלונ ואנ הילה (

סיימו זה מכבר  רמת החשיבה הגיאומטרית, לתלמידי תיכונ בעלי יכולת מתמטית גבוהה, אשר
ללמוד, הנ גיאומטריה במישור והנ גיאומטריה במרחב. כל התלמידימ אכנ הוכיחו ידע ושליטה 
בהמשגה הגיאומטרית. התלמידימ הוזמנו לראיונות אישיימ, אשר כללו פתרונ בעיות בגיאומטריה 

  . Cabri 3Dבמרחב באמצעות תוכנת 
  

האינדיבידואלית כעל גורמ בעל השפעה לא ממצאי המחקר מצביעימ על יכולת הוויזואליזציה 
באמצעות ספירה של מספר הפעולות הכללי שעשו  מבוטלת על תהליכ הלמידה ועל תפוקותיו.

הלומדימ, ושל סוג הפעולות שביצעו, הראנו כיצד לומדימ בעלי יכולות וויזואליזציה שונות במרחב, 
סומימ וויזואליימ, למזער עומס השתמשו בכלי הממוחשב באופנימ שונימ על מנת לגבור על מח

קוגניטיבי וליעל את הלמידה. לומדימ בעלי כישורי וויזואליזציה נמוכימ, התמודדו עמ העומס 
הקוגניטיבי החיצוני באמצעות פעולות רבות של רוטאציה ופעולות רבות עוד יותר של מדידה. 

בבד הגבירו ־ונה, אכ בדהפעולות הרבות עזרו להמ להבינ ולהתמצא בסיטואציה הגיאומטרית הנת
את מאמצ המנטאלי שהושקע בארגונ המידע, באופנ שלא הותיר משאבימ קוגניטיביימ פנויימ 
לחשיבה יצירתית. לעומתמ, לומדימ בעלי כישורי וויזואליזציה מרחביימ גבוהימ, נזקקו לתוכנה 

מנטאליימ.  במידה מועטה יחסית, ונעזרו בה בעיקר לצורכ בדיקה עצמית וקיצור של תהליכימ
באמצעות התוכנה עלה בידמ למזער עוד יותר את העומס הקוגניטיבי החיצוני ולהפנות מאמצ 

  מחשבתי גמ לכיוונימ יצירתיימ אחרימ, כגונ לביצוע של בניות עזר.
  

מספר הפעולות הכללי שעשו הלומדימ לאחר שהיו שותפימ פעילימ בבניית דגמ ממוחשב  בדיקת
ל כלל הלומדימ. שיערנו כי הבניית הדגמ אפשרה ללומדימ היכרות הראתה כי מספר זה פחת אצ

מוקדמת עמ הסיטואציה הגיאומטרית הנתונה, ובככ יצרה הקלה בעומס הקוגניטיבי של הלומדימ, 
  מה שהוביל לביצוע של פחות פעולות באמצעות הכלי הממוחשב לוויזואליזציה.
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  העצמת מורימ ותחושת אמונ בזולת כמשפיעות 
  רת א�טרטגיות להתמודדות מורימ על בחי

  במצבי קונפליקט עמ תלמידימ
  

  2011נטליה פינצ'ב�קי, �פטמבר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' רונית בוגלר  מדריכה:

  
  
  
  
  

והמ נוצרימ במהלכ יחסי הגומלינ בינ מורימ  בית־הספרנפרד מחיי  קונפליקטימ מהווימ חלק בלתי
גרת החינוכית, אשר לחלקמ יש מטרות מנוגדות. בשל האופי לבינ שותפי התפקיד שלהמ במס

האינטנסיבי והממושכ של יחסי הגומלינ בינ מורימ לתלמידימ, אשר לעתימ אינמ חולקימ מטרות 
. מטרת המחקר בית־הספרמשותפות, קונפליקטימ בינ שתי הקבוצות הללו מתרחשימ תדיר ב

מידת העצמתמ בתפקיד, מידת האמונ הנוכחי היא לבחונ את הקשר בינ תפיסות מורימ את 
הבינאישי שהמ חשימ כלפי הזולת ובחירתמ באסטרטגיות להתמודדות במצבי קונפליקט עמ 

  תלמידימ. 
  

ספר תיכוניימ בדרומ הארצ. ־בתי 17־) המלמדימ בN = 624המחקר התבסס על מדגמ של מורימ (
נות התמודדות של מורימ עמ המורימ השיבו לשאלונ סגור, שכלל שלושה סולמות אשר מדדו סגנו

קונפליקטימ, תפיסת אמונ בינאישי, העצמת מורימ ושאלונ נתונימ דמוגראפיימ. מניתוח הנתונימ 
עולה, שמורימ אמצו אסטרטגיות לפתרונ קונפליקטימ באופנ שונה מזה המתואר בספרות בקרב 

. המורימ במחקר הימנעותוויתור  ,פשרה ,מאבקבעלי עיסוקימ אחרימ ביחס לארבעה סגנונות: 
ובמקומ  מאבקיותר מכל סגנונ אחר; לאחריו את סגנונ ה אינטגרציהההנוכחי העדיפו את סגנונ 

פני סגנונ  על פשרה. בנוספ, המורימ דווחו על העדפת סגנונ ההימנעותהשלישי, את סגנונ ה
  .וויתורה
  

 ונפליקטימ:עוד נמצא כי ממדי ההעצמה השפיעו על ארבעה מתוכ חמשת הסגנונות לפתרונ ק
השפעתמ בתפקיד , מסוגלותמ העצמית. תפיסת המורימ את מידת ויתור ופשרה ,מאבק ,אינטגרציה

היו המרכיבימ הדומיננטיימ של העצמה אשר נבאו שלושה מהסגנונות. תפיסת  וסטטוס עיסוקמ
 רויתוופשרה , אינטגרציהשל המורימ ניבאה באופנ חיובי את יישומ הסגנונות  מסוגלותמ העצמית

ניבאה באופנ שלילי את השימוש בסגנונות אלה.  השפעתמ בתפקידואילו תפיסתמ את מידת 
ובאופנ שלילי את סגנונ  המאבקניבאה באופנ חיובי את סגנונ  סטטוס עיסוקמתפיסת המורימ את 

לפתרונ  הימנעות. לא נמצא קשר בינ ממדי העצמת המורימ לבינ בחירה בסגנונ ההויתור
  קונפליקטימ.

  
 בית־הספרח הנתונימ הדמוגראפיימ הצביע על הבדלימ על בסיס מגדר, מנעד תפקידי המורה בניתו

ואוריינטציה דתית באימוצ אסטרטגיות של התמודדות עמ קונפליקטימ. נמצא כי מורות נטו לאמצ 
סגנונ של פשרה יותר מאשר מורימ. מורימ בעלי תפקיד נטו לאמצ סגנונ של אינטגרציה יותר 

ללא תפקיד. מורימ חילוניימ נטו להעריכ את עצממ פחות אינטגרטיביימ, ותרנימ מאשר מורימ 
  ומתפשרימ מאשר מורימ דתיימ/מסורתיימ בהתמודדות במצבי קונפליקט מול תלמידימ.

  
לא נמצא קשר בינ תפיסת האמונ הבינאישי של המורה את הזולת לבינ הבחירה בסגנונ לפתרונ 

  קונפליקטימ. 
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מ בהעמקת הידע על תפיסות מורימ הנוגעות לאסטרטגיות התמודדות במצבי המחקר הנוכחי תור
קונפליקט עמ תלמידימ בכלל, ועל הקשר שלהנ להעצמת מורימ, בפרט. ממצאי המחקר עשויימ 
להאיר בפני מנהלימ ומורימ את חשיבותה של העצמת המורימ כמשפיעה על בחירת אסטרטגיות 

  לפתרונ קונפליקטימ.
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  בטכנולוגיית המ�רימ המידיימהשפעת השימוש 
  על זהות חברתית בקרב �טודנטימ

  ועל הישגיהמ הלימודיימ
  

  �2011יגל דלל, נובמבר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אבישי אנטונוב�קי  מדריכ:

  
  

בשנימ האחרונות הפכ האינטרנט למרחב לתקשורת אינטראקטיבית, ובעצמ לזירה חברתית חדשה, 
קוונימ. לכנ חשוב להבינ כיצד זירה זו מעצבת את הזהות החברתית שלנו בה נוצרימ קשרימ מ

)Amaral & Monteiro, 2002 אחד מסוגי הקשרימ המקוונימ שתופסימ מקומ נרחב בכל תחומי .(
 IM־). מחקר זה עסק בטכנולוגיית הIM, להלנ instant messagingהחיימ הוא מסרימ מידיימ (

 –בקבוצת למידה תחזק  IM: האמ מיסודה של תקשורת בהקשר לימודי, ובו נבחנה השאלה
את חוויית השייכות של הפרטימ בה  –באמצעות מאפייני הזמינות והמהירות של השימוש בה 

  )?social identityובעקבות ככ תגדל אצלמ תחושת הזהות החברתית (
  

המתווכ הזה זהות חברתית בקבוצת למידה עשויה להיות גורמ משמעותי בהצלחה אקדמית. הקשר 
לבינ הישגימ לא נחקר עד היומ בצורה שיטתית, לפחות לא ב"שדה", כלומר  IM־שבינ שימוש ב

בתנאי למידה אמיתיימ ולא בתנאי מעבדה מלאכותיימ. כיוונ שמודל ההוראה באוניברסיטה 
הפתוחה (להלנ או"פ) מבוסס על למידה מקוונת באמצעות אתרי קורסימ וטכנולוגיות להוראה 

  מהוות קבוצות לימוד באו"פ כר נוח לבחינת שאלת מחקר זו.  מרחוק,
  

שאלת המחקר נמדדה בעזרת שאלונ תחושת זהות חברתית בשתי קבוצות סטודנטימ סמוכ 
לתחילת הסמסטר ושוב בסופ הסמסטר. בעת המדידה הראשונה התבצעה פנייה לאחת הקבוצות 

יתה כי בקבוצת ילימודימ. ההשערה ה) הIMובה עידוד להשתמש בתוכנה למסרימ מידיימ לצורכ (
תימצא תחושת זהות חברתית חזקה יותר,  IMסטודנטימ שקיבלה עידוד להשתמש בתוכנת 

  ובהמשכ יימצאו הישגימ גבוהימ, יותר בהשוואה לקבוצת סטודנטימ שלא קיבלה עידוד כזה.
  

כלכלה ־מקרוכלכלה, ־מיקרו(שלושה קורסי פתיחה קורסימ של התואר הראשונ:  4למחקר נדגמו 
סטודנטימ.  284־) ובהמ נאספו נתונימ מליקויי קריאה(וקורס אחד מתקדמ  )ומבוא לסטטיסטיקה

פריטימ  15המשתתפימ מילאו שאלונימ אנונימיימ במפגשי לימוד; השאלונימ הכילו סולמ בנ 
גרפי דמו־) ופריטימ נוספימ על רקע סוציוRoccas, Klar, & Levitan, 2006למדידת זהות חברתית (

  . נתונימ על ציוני מטלות ומבחנימ התקבלו ממאגר הציונימ האוניברסיטאי.IM־ועל שימוש ב
  

משמעית של תקשורת מסרימ מיידימ על תחושת ־מנ הממצאימ עולה שלא נמצאה השפעה חד
זהות חברתית בקרב קבוצות לימוד של סטודנטימ. השערת המחקר הראשונה בדבר ציונ זהות 

ה השנייה בהשוואה לזה שבמדידה הראשונה לא אוששה בצורה משמעותית. חברתית גבוה במדיד
גמ השערת המחקר השנייה, לפיה רמת ההזדהות החברתית תהיה גבוהה יותר בהעברה השנייה 

) בהשוואה לזו שבקבוצת הביקורת, לא זכתה IM־בקבוצת הניסוי (שקיבלה עידוד להשתמש ב
  לאישוש.

  
ת זכו לאישוש, לפחות חלקי. ההשערה השלישית אוששה ההשערה השלישית וההשערה הרביעי

, ממועד IM־והיא נוגעת לעלייה בתחושת הזהות החברתית בקבוצה שקיבלה עידוד לשימוש ב
. במילימ אחרות, נמצאה אינטראקציה IM־למועד בהשוואה לקבוצה שלא קיבלה עידוד לשימוש ב

שבה השינוי בינ המדידות  – IM־במועד מדידה ועידוד/חוסר עידוד לשימוש  –בינ המשתנימ 
בזהות החברתית בקבוצת הניסוי היה גדול מנ השינוי בינ המדידות בזהות החברתית בקבוצת 

  הביקורת. 
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ההשערה הרביעית, על ככ שההישגימ בקורס יהיו גבוהימ יותר בקרב קבוצת הסטודנטימ שקיבלה 
, אוששה כאשר נבחנו IM־מאשר בקבוצה שלא קיבלה עידוד להשתמש ב IM־עידוד להשתמש ב

ההשגימ בקורס בציוני המטלות, אכ לא נמצאו הבדלימ ברמת ציונ הקורס הסופי. ניתנ להסביר 
ממצא זה בככ שהמטלות ניתנות בזמנ הלימודימ, ואפשר לעשותנ בשיתופ, ואילו ציונ סופי בקורס 

ודנט נתונ לבדו במצב שבו הסט –מבוסס בעיקר על בחינת גמר, שנעשית לאחר הסמסטר, ובעיקר 
  ואיננו יכול לקבל שיתופ פעולה או תמיכה חברתית בפועל. 

  
יתה נמוכה מזו של אלה יעוד נמצא כי רמת הזהות החברתית של אלה שלא עשו שימוש בדואל ה

פנימ הראו ־אל־שכנ עשו שימוש בדואל בעיקר לצורכ לימודי או חברתי. גמ אלה שנפגשו פנימ
 –תר מאלה שלא נהגו להיפגש ככ. על השאלה כיצד הוכנו המטלות תחושת זהות חברתית גבוהה יו

אינ לנו מענה. במילימ אחרות, נראה כי  –פנימ ־אל־לבד או ביחד, באמצעות הקשר המקוונ או פנימ
במצבמ מסוימימ יש השפעה על הזהות החברתית כמו במקרה של עידוד הקשר המקוונ ובבחינת 

  אינה בולטת במיוחד. הישגי המטלות, אכ נראה כי תרומה זו
  

לבסופ, בניגוד לצפוי, נמצא קשר שלילי בינ ותק בלימודימ לבינ זהות חברתית: אלה שהיו בתחילת 
לימודיהמ חשו זהות חברתית חזקה יותר עמ קבוצתמ בהשוואה לסטודנטימ ותיקימ. סיבה 

לעבור את  אפשרית לככ היא שסטודנטימ חדשימ רוצימ להרגיש שייכימ ל"עולמ הסטודנטימ" ולא
  החוויה הראשונית הזאת לבד. 

  
ממצאי המחקר נידונו בהקשר של תיאוריית הזהות החברתית ושל מהותנ של קבוצות חברתיות, 
בהתייחס למאפיינימ של קבוצות לימוד באוניברסיטה הפתוחה. זהות חברתית נבנית כאשר 

ט יכול עדיינ האינטראקציות הנ בעלות משמעות וכאשר הנ נעשות למטרה משותפת. הפר
להשתייכ לקבוצה (לדוגמה, לקבוצת הסטודנטימ), אכ בהעדר מטרה משותפת המאחדת את כל 
הפרטימ בקבוצה, לא תוכל להיווצר זהות חברתית או הזדהות בינ הפרטימ לבינ הקבוצה. אמ אינ 

הלמידה עצמה הינה פרטנית  –מטלה המאחדת את כל הסטודנטימ והציונ הוא פרטני לכל אחד 
ישג נמדד ברמת הסטודנט ולא ברמת הקבוצה. מסתבר שעזרה הדדית (כמו למשל בהכנת והה

  מטלות) אינה ערבות לזהות חברתית. 
  

הכוללת את  זהות אישית) מבחינה בינ Social Identity Theory – SITתיאוריית הזהות החברתית (
  בינו לבינ אחרימ, הדרכ שבה האדמ תופס את עצמו ואת המאפיינימ המיוחדימ לו והמבחינימ 

  Tajfelהנוגעת במאפיינימ המבטאימ את המשותפ לו ולאנשימ אחרימ.  זהות חברתיתלבינ 
  ) הגדיר זאת כתפיסתו העצמית של הפרט את מקומו בקבוצה חברתית יחד עמ 1981, 1972(

  הערכ והמשמעות הרגשית הקשורה לחברותו בקבוצה. תיאוריית הקטגוריזציה העצמית
)Self Categorization Theory – SCT ( שלTurner ) נובעת מתוכ תיאוריית 1987, 1985ועמיתיו (

במונחימ של הזהות החברתית, אכ שונה ממנה בככ שהיא מדגישה את הגדרתו העצמית של הפרט 
. לכנ, כאשר אדמ מגדיר את עצמו כשייכ לקבוצה חברתית מסוימת הוא רואה את עצמו קבוצה

משהוא רואה עצמו דומה לאנשימ בקבוצות  )Hogg, 1992הקבוצה ( דומה יותר לכל אחד מחברי
  אחרות. 

  
פנימ ובינ אמ זו ־אל־תיאוריית הזהות החברתית טוענת שכל קבוצה, בינ אמ זו הנפגשת פנימ
  ;Preece et al., 2003הנוצרת כקבוצה מקוונת, צריכה מטרה משותפת על מנת להתקיימ (

Hollingshed & Contractor, 2002.(  בהעדר מטרה זו, מדובר באוספ של אנשימ חסרי תחושת
שייכות וחסרי מטרה. קבוצת לימוד, שהבסיס שלה הוא למידה אישית, נעדרת מטרה המשותפת 
לכלל הלומדימ בה. יכול להיות שיהיו בה תמיכה, שיתופ פעולה ועזרה הדדית, אכ הימצאותמ לא 

ברמה הפרטנית ולא ברמת הקבוצה,  תעיד בהכרח על תחושת הזדהות. העזרה יכולה להיות
  ובמחקר שיבדוק זאת צריכ למצוא את כלי המדידה שיפריד בינ שתי הרמות. 
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ואולי דווקא  –על אפ העדר ממצאימ דרמטיימ בדבר ההשפעות על וההשפעות של זהות חברתית 
בי יש לתוצאות המחקר הנוכחי תרומה תיאורטית בככ שהנ מעלות שאלות לג –בזכות עובדה זו 

התנאימ שבהמ תתפתח תחושת זהות חברתית בקרב קבוצת לומדימ. מבחינה מעשית יש חשיבות 
רבה למחקר מסוג זה, שכנ ממצאימ אשר יראו שיפור בהישגימ לימודיימ כתוצאה מזהות חברתית 

, יתנו לסטודנטימ אמצעי נוספ ללמידה ולשיפור הישגיהמ. כלומר, IM־אשר נוצרה עקב שימוש ב
, ואולי אחת הדרכימ להגביר אותה היא SIר הישגימ, יש למצוא דרכ להגביר תחושת מגבי SIאמ 

 IM־גיבוש מטרה משותפת שתאחד בינ כלל הלומדימ ברמת הקבוצה. ואז אפשר יהיה להשתמש ב
זהו רק ַּגְרָינ  –כפי שהוסבר לעיל  –כמשימה לימודית. זו מסקנה ברמה הספציפית והמיידית, ואולמ 

)teaserבת המחקר בתחומ על מנת לעמוד על ההשפעות של שימוש בטכנולוגיות תקשורת ) להרח
  מקוונות על היבטימ חברתיימ של קבוצות לימוד. 

  
למחקר זה מספר מגבלות: (א) קשה להכליל ממצאי מחקר זה לסטודנטימ ממוסדות לימוד אחרימ 

אשר אותה רוצימ לבחונ (ב) הטכנולוגיה שעמה יוצאימ לדרכ ו ,אשר בהמ לא נהוגה למידה מרחוק
מצויה בסופ המחקר במקומ אחר על עקומת השימוש מזה שהייתה בו בשלבי תכנונ המחקר. כמו 
כנ, צריכ לקחת בחשבונ שהסטודנטימ בקבוצת הביקורת השתמשו גמ המ במידה מסוימת במסרימ 

חושת על ת IM־מידיימ ולנו לא הייתה דרכ לשלוט על ככ; ייתכנ אפוא שההשפעה של שימוש ב
זהות חברתית גבוהה יותר ממה שראינו, אלא שלא הצלחנו ליצור הבדל ממשי בינ קבוצות במידת 

. תובנות ולקחימ ממחקר זה עומדימ בבסיס המלצות המופיעות בפרק הדיונ, באשר IM־השימוש ב
למחקרי המשכ העשויימ לשפוכ אור על מקומנ של טכנולוגיות למידה במודלימ שונימ של הוראה 

החשיבות של היבטימ חברתיימ של הלמידה לנוכח השימוש הגובר בתקשורת מקוונת ועל 
 במערכות חינוכ.
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  הונאה דיגיטאלית בלמידה: 
  תפי�ות ודרכי התמודדות של מורימ והורימ 

  בחינוכ הממלכתי בישראל
  

  2015עידית רותמ, אוגו�ט   : מאת
   , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  מדריכימ:

  , האוניבר�יטה הפתוחהאלקלעי�יורמ עשתפרופ'   
  
  
  
  
  

עמ החידושימ וההתפתחויות הטכנולוגיות של השנימ האחרונות, הולכ ומתרחב השימוש שנעשה 
באמצעימ דיגיטליימ מגוונימ לצורכי למידה והוראה. אמנמ הטכנולוגיה מזמנת  בתי־הספרב

נמצא קשר בינ התפתחותנ אכ לצד יתרונות אלו,  לתלמידימ דרכימ חדשות ונוחות ללמידה,
וחדירתנ של הטכנולוגית למערכת החינוכ ובינ השימוש ההולכ וגובר שעושימ בהנ תלמידימ לשמ 

ככ, למשל,  ).academic dishonesty) (Stogner et al., 2013; Bain, 2014ביצוע מעשי הונאה בלמידה (
עבודות שהמ כותבימ, הגישה לאינטרנט מאפשרת לתלמידימ להעתיק טקסטימ ולהדביקמ בתוכ 

ואילו השימוש בטלפונימ הניידימ מאפשר להמ לבצע בקלות פעולות הונאה שונות, כמו צילומ 
  טופסי בחינה ושליחתמ, או העברת תשובות זה לזה וחיפוש אחר תשובות במהלכ מבחנ.

  
  ;digital divideבמקביל להתגברות התופעה בקרב התלמידימ, נראה גמ כי הפער הדיגיטאלי (

Hargittai, 2002 בינמ לבינ המורימ אשר אינמ שולטימ מספיק בטכנולוגיות הדיגיטליות (
כנ, ־העכשוויות, מגביל את יכולתמ של מורימ לזהות מקרי הונאה ולהתמודד עממ ביעילות. כמו

־נמצא כי לא פעמ גמ הפדגוגיה והעיצוב ההוראתי, אשר מאפשרימ לתלמידימ להשלימ מטלה על
 ,Kauffman & Youngה של העתקת מידע מהאינטרנט, מעודדימ בעקיפינ הונאה (ידי פעולה פשוט

נראה כי גמ ההורימ, מצידמ, אינמ מודעימ מספיק לממדי השימוש  בנוספ למורימ,).  2015
באמצעימ דיגיטאליימ לצורכי הונאה בקרב ילדיהמ, והמ מוגבלימ ביכולתמ לייעצ, לפקח ולהתמודד 

  ).Strom & Strom, 2007; Common Sense Media, 2010כראוי עמ התופעה (
  

המודל המושגי  –המסגרת התיאורטית העומדת בבסיס המחקר מושתתת על שני מודלימ: האחד 
שימוש  – cheating(רמאות ), אשר הבחינ בינ ארבעה סוגי הונאה בלמידה: Pavela, 1997של פבלה (

שימוש  – plagiarism(פלגיאריזמ מפורש), מכוונ בחומרי לימוד, מידע או עזרימ שהינמ אסורימ ב
פיברוק ידי הכותב עצמו), ־בחומרימ שכתב אדמ אחר והצגתמ ללא ציונ המקור וכאילו נוצרו על

)fabrication – וסיוע להונאה ונתונימ שאינמ קיימימ במציאות), המצאה מכוונת של מידע 
)facilitating academic dishonesty – עשה של הונאה בלמידה). המודל השני, סיוע מכוונ לאֵחר במ

את ), המתאר Murdock & Anderman, 2006עליו מבוסס המחקר, הוא המודל של מרדוק ואנדרמנ (
  . מכלול הגורמימ והסיבות להונאה מהפרספקטיבה של המוטיבציה לביצוע ההונאה

  
תמקדות המחקר בדק את תופעת ההונאה בלמידה במערכת החינוכ הממלכתית בישראל, תוכ ה

מנת למנוע או  בעמדותיהמ של מורימ והורימ כלפי התופעה, ובדרכי ההתמודדות שהמ נוקטימ על
להקטינ אותה. נערכה הבחנה בינ הונאה דיגיטלית לבינ הונאה לא דיגיטלית, בשלושת אופני 

  מבחנימ, כתיבת עבודות והכנת שיעורי בית.  –ההערכה המרכזיימ המקובלימ במערכת החינוכ 
  

    



 91 עידית רותמ 

  מחקר בחנ את שאלות המחקר הבאות:ה
באיזו מידה מורימ והורימ מכירימ ומודעימ לאסטרטגיות הונאה וליכולת או לקושי   .1

 לזהותנ?
רמאות, פלגיאריזמ, סיוע  –באיזו מידה מורימ והורימ מבדילימ בינ סוגי ההונאה השונימ   .2

  להונאה ופברוק?
  ה בלמידה בסיוע וללא סיוע טכנולוגיה?מהי מידת היכרותמ של מורימ והורימ עמ הונא  .3
 באיזו מידה מורימ והורימ מצדיקימ או שוללימ הונאה בלמידה?  .4
באיזו מידה הורימ ומורימ מכירימ ומודעימ לגורמימ היכולימ לקדמ או לעכב את   .5

 התרחשות ההונאה, ואת דרכי ההתמודדות עמה?
  

איכותנית והכמותית. הנתונימ למחקר המחקר התבסס על פרדיגמת מחקר המשלבת בינ הגישה ה
 3־מורות ו 9מורימ ( 12פנימ עמ ־אל־נאספו באמצעות ראיונות מובנימ למחצה שנערכו פנימ

אימהות) לתלמידי יסודי, חט"ב ותיכונ במערכת החינוכ  6־אבות ו 6הורימ ( 12־מורימ), ו
המייצגת את היגדי הממלכתית בישראל. לשמ ניתוח הראיונות, נבנתה קטגוריזציה איכותנית 

), תוכ התמקדות Strauss & Corbin, 2007פי עקרונות התיאוריה המעוגנת בשדה (־המרואיינימ, על
בחוויות, באמונות ובדעות של הנחקרימ. היגדי המרואיינימ מוינו בעזרת תוכנה לניתוח איכותני 

)Atlas.tiקטגוריות. ־), לקטגוריות ראשיות ותת  
  

בלמידה המוכרות  אסטרטגיות ההונאהנה, ממצאי המחקר מראימ כי באשר לשאלת המחקר הראשו
ביותר למורימ והורימ הנ אלו הקשורות למעשי רמאות. לעומת זאת, אסטרטגיות לביצוע פברוק 
כמעט ואיננ מוכרות להמ, וזאת בניגוד לדיווחיהמ של התלמידימ עצממ, המעידימ על רמות 

). הוצע כי פער זה בינ דיווחי תלמידימ ובינ דיווחי 2014גבוהות של פברוק נתונימ (בלאו ועשת, 
המורימ וההורימ נובע מככ שפברוק נתפס פעמימ רבות כמעשה לגיטימי, ולכנ מורימ והורימ אינמ 

עוד נמצא, כי אסטרטגיות הונאה מתייחסימ לאסטרטגיות הונאה אלה כאל מעשימ חמורימ. 
מאשר התנהגויות הונאה "מסורתיות" יותר. בסיוע טכנולוגיה איננ מוכרות למרואיינימ יותר 

שמורימ והורימ אינמ מודעימ מספיק לככ  –האחד לממצא זה הועלו שני הסברימ אפשריימ: 
שמדיניות האכיפה והנהלימ שהמכשירימ הדיגיטליימ שבידי ילדיהמ עשויימ לשמש להונאה, והשני, 

מצוי "בשליטה", ומכאנ הספר תורמימ לככ שמורימ והורימ חשימ שהנושא ־הברורימ בבית
  היכרותמ המועטה עמ התופעה.

  
רמאות , מדיווחי המרואיינימ עולה, כי סוגי ההונאה השונימבאשר ליכולת מורימ והורימ להביל בינ 

מוכרת להמ בעיקר בסיטואציה של מבחנימ והכנת שיעורי בית, בעוד שפלגיאריזמ בולט יותר 
תלמידימ כמעט ואינמ מסייעימ זה לזה בהונאה בהקשר של כתיבת עבודות. בנוספ, דווח, כי 

בהכנת שיעורי בית. ניתנ לשער כי שיעורי הבית אינמ נתפסימ בעיניי תלמידימ כחשובימ מספיק 
בכדי שיסתכנו ויסייעו לאחרימ בהכנתמ. ממצא מעניינ נוספ הראה כי הרמאות מוכרת למורי 

 בית־הספרהתיכונ וב בית־הספררימ בולהורי תלמידימ בחטיבת הביניימ פחות מאשר להורימ ולמו
היסודי. סיבה אפשרית שהוצעה לככ במחקר קשורה לפערימ בגישות כלפי הונאה שנמצאו 

  בראיונות המורימ של שכבות הגיל השונות.
  

לצורכי הונאה בלמידה נחקר, תוכ הבחנה בינ מקרי הונאה  בטכנולוגיות דיגיטאליותהשימוש 
מורימ והורימ מתייחסימ להונאה בסיוע  לוגיות. נמצא כיהמתבצעימ בסיוע וללא סיוע טכנו

טכנולוגיה בהקשר של פלגיאריזמ יותר מאשר לסוגי ההונאה האחרימ, ובהקשר של עבודות יותר 
אינ הבדלימ בדברי המרואיינימ בינ הונאה עמ וללא עוד נמצא כי  מאשר לסוגי ההערכה האחרימ.

במניעת זמינותמ  בתי־הספרצימ הרבימ שמשקיעימ המאמוזאת על אפ  הטכנולוגיה בזמנ מבחנימ,
  של מכשירימ דיגיטליימ בזמנ בחינות.
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של מורימ והורימ כלפי הונאה בלמידה, נמצא כי המרואיינימ מצדיקימ  לעמדות האתיותבנוגע 
פלגיאריזמ ורמאות יותר מאשר שוללימ אותמ. הוצע כי נתונ זה משקפ בעיקר את עמדתמ 

כלפי מטלות הבית הניתנות לילדיהמ, ואת ההבנה שהמ מגלימ לככ הביקורתית של ההורימ 
שילדיהמ נוקטימ באסטרטגיות הונאה שונות על מנת לבצע מטלות אלו. נמצא גמ כי לגורמ 

עמדותיהמ של מורימ והורימ כלפי הונאה שמבצעימ  הטכנולוגי אינ ככל הנראה השפעה על
  תלמידיהמ/ילדיהמ.

  
מתמודדימ , ולאופנ בו המרואיינימ קדמימ ומעכבימ הונאה בלמידהלגורמימ המהמחקר התייחס גמ 

ברוב המקרימ המ בוחרימ להתמודד עמ נמצא כי  –. באשר למורימ עמה או מתעלמימ ממנה
הונאה ולא להתעלמ ממנה, וכי המ מקדישימ תשומת לב רבה לגורמימ היכולימ לעכב הונאה כמו 

בניגוד לככ, ההורימ מיעטו  או למנוע אותה.גמ לפעולות שהמ יכולימ לנקוט על מנת לאתר 
להתייחס להתמודדות עמ הונאה בקרב ילדיהמ או למניעתה. הועלתה ההשערה כי הורימ אינמ 

  ולכנ אינמ מתמודדימ כראוי עמ התופעה.מודעימ מספיק להתנהגויות ההונאה של ילדיהמ 
  

של מרדוק ואנדרמנ למידה התאמ למודל המוטיבציות ב, בלגבי מוטיבציה לביצוע הונאה, לבסופ
)Murdock & Andrman, 2006 זוהו מתוכ הראיונות מגוונ הגורמימ והשיקולימ אשר משפיעימ על ,(

החלטת התלמידימ באשר לביצוע מעשה הונאה. ראשית, מורימ והורימ מצביעימ על ככ 
, הורימ עלולה לעודד ולקדמ הונאה בקרב תלמידימ. בנוספ ביצוע־שמוטיבציה חיצונית ומכוונת

לתלמידימ חלשימ יותר סבורימ כי פעמימ רבות המשימות שמוטלות על ילדיהמ איננ תואמות את 
היכולות הלימודיות ואת הערכת סיכוי ההצלחה שלהמ, ונוטימ להבינ את הבחירה של ילדיהמ 
בהונאה כדי להתמודד עמ הדרישות הלימודיות הבלתי סבירות, לתפיסתמ. עוד דיווחו המרואיינימ, 
כי הסבירות לביצוע הונאה גבוהה יותר כאשר התלמיד מעריכ שרמת הפיקוח נמוכה ושכדאי 
להסתכנ ולהונות. לבסופ, מורימ והורימ כאחד ציינו את חשיבותו של שיח אתי משמעותי אודות 

לעיצוב תפיסתמ העצמית החיובית של התלמידימ  יושרה אקדמית עמ התלמידימ, שיח שיתרומ
  ולהפחתת הונאה. 

  
מתוכ ממצאי המחקר והדיונ בהמ נגזרות מספר המלצות אשר עשויות לסייע למורימ והורימ 
בהתמודדות עמ הונאה דיגיטלית. מומלצ כי מורימ יאמצו פדגוגיה המבוססת על מטלות של 
הבניית ידע אותנטי ורלוונטי ויקדישו זמנ בכיתה להקניה של מיומנויות אוריינות דיגיטלית כגונ, 

־מיומנויות המקדמות שימוש יצירתי במקורות מידע על פני שימוש לא –מחדש  שעתוק/יצירה
לגיטימי בהמ. כמו כנ הומלצ כי מורימ ייעזרו ביתרונותיה של סביבת הלמידה הטכנולוגית ליישומ 
שיטות הוראה ולמידה מתקדמות וכי במידת הצורכ ישתמשו בכלימ המאפשרימ איתור הונאה. 

ימ, ההמלצה היא כי מורימ והורימ יעודדו מוטיבציה פנימית ופיתוח באשר למסר המועבר לתלמיד
 מומחיות ויעניקו משקל גדול יותר לתהליכ והמאמצ של התלמידימ, במקומ להתמקד רק בתוצאה.
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  לראות מעבר לאופק
  השוואה בינ סגנונות הוראה מרחוק 

וידאו לבינ סגנונות הוראה ־בשיעורימ מבוססי
  הפתוחהפרונטלית באוניברסיטה 

  
  2015ערנ לבני, פברואר   : מאת

  , האוניברסיטה הפתוחהפרופ' יואב יאיר  מדריכ:
  
  
  
  
  

וידאו, ־האוניברסיטה הפתוחה (להלנ או"פ) עושה שימוש אינטנסיבי במפגשי הנחייה מבוססי
המועברימ באמצעות רשת האינטרנט. בשנימ האחרונות הואצ קצב השימוש במערכות סינכרוניות, 

 מנחימ, מאולפנימ בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה על־ידישי הנחייה מועברימ ברשת ומאות מפג
  ברעננה או מכיתות מיוחדות בקמפוסימ אחרימ.

  
 –המחקר הנוכחי השווה בינ סגנונות של הוראה מרחוק ותפיסות פדגוגיות באוניברסיטה הפתוחה 

מהלכו נבדקו הפרמטרימ ב רכת "אופק" ובשיעורימ פרונטליימ.במפגשי הנחייה מקוונימ במע
המשפיעימ על סגנונ ההוראה והדרכימ בהנ מיישמימ המנחימ, הלכה למעשה, את סגנונ ההוראה 

  פנימ. ־אל־שלהמ במפגשי אופק באו"פ ובמפגשימ פרונטליימ פנימ
  

המחקר שילב טכניקות מחקר כמותיות ואיכותניות, והתמקד בעשרה מנחימ ומרכזימ המעבירימ 
מפגשי אופק סינכרוניימ המצולמימ  – הקורסימ בשתי סביבות למידה את המפגשימ באותמ

פנימ בכיתת לימוד. במחקר בוצע ניתוח של ארבעה ־אל־בווידאו ומועברימ ברשת, ומפגשימ פנימ
מדדימ מוכרימ המעצבימ את סגנונ ההוראה של מנחימ: אינטראקציה, ארגונ וניהול השיער, תוכנ 

  השיעור, והערכה.
  

 –הפרונטלית והמקוונת  –השערות המחקר היו כי ימצאו הבדלימ בינ שתי סביבות הלמידה 
  בתחומימ הבאימ:

למשל, לפי תיאוריית  –סוגי האינטראקציה בכיתה, כמות האינטראקציה ועומק הדיאלוג   א.
תה כי ניתנ י), ההשערה היMoore & Kearsley, 1996'המרחק ההוראתי' של מור וקירסלי (

הבדלימ משמעותיימ לטובת השיעורימ הפרונטליימ בעיקר בפרמטרימ הבאימ: יצירת לצפות ל
קשר עמ תלמידימ, משוב ועידוד לשאילת שאלות, קבלת אינדיקציה על רמת העניינ של 

 התלמידימ בחומר. 
תה כי ימצאו יהשערת המחקר הי –האופנ בו המנחימ תופסימ את 'ארגונ וניהול השיעור'   ב.

שיעור המקוונ, משומ שהוא יקר, מוגבל בזמנ, ונשמר במערכת, וכנ בשל הבדלימ לטובת ה
העובדה כי מרבית המנחימ והמרכזימ באו"פ מקבלימ הדרכה מיוחדת כיצד להעביר שיעורימ 
מקוונימ ולא כיצד להעביר שיעורימ פרונטליימ. שיערנו כי המנחימ מארגנימ ומנהלימ את 

התמקדות רבה יותר בשיעור, בחלוקה לתת נושאימ, השיעור המקוונ ביעילות רבה יותר, תוכ 
 בהגדרה מוקדמת של מטרות השיעור ובסטיות מעטות יותר מהנושא המוגדר של השיעור.

תה כי לא ימצאו הבדלימ מובהקימ, יהשערת המחקר הי –מדדי ההערכה העצמית והחיצונית   ג.
 ). Russell, 1999( ראסל פי־עלוזאת בהסתמכות על 'התופעה הלא משמעותית' 

תה כי לא ימצא הבדל משמעותי, וזאת בשל התקדמות יההשערה הי –מדדי תכנימ ופעילות   ד.
הטכנולוגיה ורוחב הפס בשנימ האחרונות. מרבית השיעורימ המקוונימ כיומ מאפשרימ מידה 
מ דומה של גיוונ באמצעי הוראה כמו השיעורימ הפרונטליימ ומציעימ כלימ כגונ: מצגות, סקרי
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תכני הלימוד של השעורימ בשיטה הנהוגה באו"פ נשאר בדרכ כלל זהה  ולוחות חכמימ. מאגר
בינ שיעורי אופק לשיעורימ הפרונטליימ וזאת בשל הנסיונ לייצר תנאימ שווימ לקבוצות של 

 סטודנטימ הנרשמימ לשעורימ הפרונטאליימ ולקבוצות הנרשמות לשעורימ המקוונימ.
הבדלימ בסגנונות ההוראה בינ גברימ לנשימ, ובינ  תה כי ייתכנ כי יימצאו גמיהשערה נוספת הי  ה.

סגל ההוראה בדיסציפלינות השונות. אולמ מפאת גודלו המוגבל של המדגמ, לא ניתנ היה 
 להגיע למסקנות מובהקות במדדימ הללו.

  
  תוצאות:

בהתאמ להשערת המחקר, נמצאו הבדלימ מובהקימ בינ שני סוגי השיעורימ  – אינטראקציה  א.
ראה של המנחימ ובתקשורת בינמ לבינ התלמידימ ובינ התלמידימ לבינ עצממ. בסגנונ ההו

הבדלימ אלה נטו לטובת השעורימ הפרונטאליימ בכל מדדי האינטרקאציה, הנ לפי ממצאי 
 התצפית והנ לפי ממצאי ניתוח הראיונות. 

ונ בשונה מהשערת המחקר, התקבלו ממצאימ מעורבימ. סגנ – מדדי ארגונ וניהול השעור  ב.
ההספק  –ההוראה של המנחימ היה שונה בשני אופני העברת השעורימ. מבחינת מסגרת הזמנ 

והשליטה היו טובימ יותר בשיעורימ המקוונימ. המנחימ הקפידו יותר על מבוא וסיכומ של 
השעורימ, על הנחייה להמשכ למידה באתר הקורס, על קישור לחומר קודמ ועל דוגמאות 

נחימ ציינו בנוגע למדד השליטה וההספק כי אינ המ רואימ בככ להמחשת החומר. אולמ המ
תכנ פער ניכר בינ ההספק בשעורימ המקוונימ לבינ רמת ההבנה של ייתרונ, משומ שי

התלמידימ. אפקט מחקרי זה כינינו "פרדוקס השליטה". כמו כנ נמצאו הבדלימ לטובת 
מ (פחות זמנ), גמישות השעורימ הפרונטאליימ בכל מה שקשור לזמנ ההכנה של השעורי

  ת.אי השעור, התייחסות למבחנ ולמטלונושאית וסטייה מנוש
בשונה מהמשוער במחקר נמצאו בתצפית הבדלימ בתכני השיעור. בשיעורימ  – מדדי התוכנ  ג.

המקוונימ נמצאו יותר אירועימ מחוללימ ואירועי פתרונ, ובשעורימ הפרונטאליימ נמצאו יותר 
יה. מדדימ אלה ניתנ לשייכ להבדלימ באופי האינטראקציה והדיונ חקירה ואינטגרצ אירועי

בכיתה ולא ישירות לחומרי הלימוד (כפי שנידונ בהרחבה בפרק הדיונ). מבחינת השימוש בעזרי 
ו על חשבונ אינטראקציה הוראה, המצגות הפכו לכלי כמעט הכרחי בשעורימ המקוונימ והנ בא

   מ.עמ תלמידי
ר, לא נמצאו הבדלימ מובהקימ בינ שני השעורימ. נתונ זה נתמכ כמשוע – מדדי ההערכה  ד.

), אשר מצאו כי שילוב התקשוב לא בא לידי ביטוי 2009במחקרמ של גוטרמנ ועמיתיה (
במטלות או בהישגי הסטודנטימ. יש לסייג ממצא זה במגבלות המחקר בהתייחס לקטגוריה זו, 

 בי הערכה על קורס. משומ שהמחקר לא בדק ציונימ של סטודנטימ או משו
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  פיגומימ ללמידה ממשחק דיגיטלי 
  ית: בית��פרבמ�גרת 

  פורמלימ גישור בינ ייצוגי ידע פורמלימ ובלתי
  

  2015ציפי רוזנפלד, �פטמבר   : מאת
  אוניבר�יטת חיפה, ד"ר שרית ברזלי  מדריכות:

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  
  
  
  
  
  

ית, בית־ספרמשחקימ דיגיטלימ בתהליכי למידה, לרבות במסגרת אחת הסיבות העיקריות לשילוב 
היא הפוטנציאל הלימודי של משחקימ. מחקרימ רבימ חשפו את כוחמ של משחקימ בפיתוח 

. אכ למידה במסגרת פורמלית מגוונימ כדוגמת יצירתיות, פתרונ בעיות וחשיבה לוגיתכישורימ 
ורש והפורמלי הנרכש באמצעות הלמידה באמצעות משחקימ עלולה ליצור פער בינ הידע המפ

מנת  הפורמלית ובינ הידע הנרכש באמצעות המשחק, שהוא לרוב אינטואיטיבי ולא מפורש. על
), שהמ כלי עזר המקנימ משמעות מדעית scaffoldsלגשר על פער זה, אפשר להעזר בפיגומימ (

  פורמלית לתוכנ המוטמע במשחק.
  

למידה קונסטרוקטיביסטית בה הלומדימ מבנימ ידע באופנ המשחק הלימודי יכול לשמש כאמצעי ל
) קיימימ ארבעה Olson & Bruner, 1996ב'; 2000פעיל. בתאוריה הקונסטרוקטיביסטית של ברונר (

  ,) הלומד כחושב3( ,) הלומד כתלמיד שרוכש ידע2( ,) הלומד כחקיינ1סוגימ של לומדימ: (
המ לומדימ פעילימ המבנימ את הידע של עצממ. ) הלומד כבעל ידע. שני הלומדימ האחרונימ 4(

הלומד השלישי מבנה את הידע מנקודת מבטו ולכנ הידע מוגדר כסוביקטיבי. לעומתו, הלומד 
הרביעי מבנה את הידע מתוכ המדע והתרבות ומעגנ את ידיעותיו הסוביקטיביות בידע אוביקטיבי. 

מהסוג המתואר במודל השלישי של במשחק, הלמידה היא בדרכ כלל למידה קונסטרוקטיביסטית 
ברונר, כלומר הידע שנבנה הוא ידע סוביקטיבי. אכ שילוב הפיגומ במשחק יכול לאפשר ללומדימ 
לקשר את תובנותיהמ הסוביקטיביות לידע המוסכמ במדע ובתרבות, בהתאמ למתואר במודל 

  הרביעי של ברונר.
  

ע את יכולותיהמ של הלומדימ קדימה המעבר מהבנה סוביקטיבית להבנה אוביקטיבית מדעית מני
) 2004). ויגוצקי (Zone of Proximal Development – ZPDבתוכ "טווח ההתפתחות הקרובה" (

מגדיר ככ את היכולת של לומדימ לבצע באמצעות סיוע פעולות שהמ אינמ מסוגלימ לבצע באופנ 
הקרובה" כיונ שהמשחק  עצמאי. זאת ועוד, ויגוצקי ראה במשחק כלי לפיתוח "טווח ההתפתחות

מאפשר לילדימ להפגינ כישורימ ויכולות שלא יתגלו בלעדיו. הוספת פיגומימ למשחק יכולה לתרומ 
להקנייה של הבנה מדעית בעזרת המשחק, כזו שאינה נלמדת במפורש מהמשחק, ובככ לקדמ עוד 

  את הלומדימ ב"טווח ההתפתחות הקרובה" שלהמ.
  

ונסטרוקטיביסטית ובינ אמ לא, הלומדימ מפנימימ ומעבדימ מידע, בתהליכ הלמידה, בינ אמ היא ק
מקנימ משמעות למושגימ וככ מבנימ את הידע שלהמ. בשונה מהלמידה הפורמלית, בה המידע 

) ובאופנ מאורגנ, במשחקימ דיגיטליימ התוכנ מיוצג לעתימ באופנ explicitמועבר בצורה מפורשת (
שחקנימ נבנה באופנ אינטואיבי, מתוכ התנסות, ובצורה שלא ) והידע של הimplicitמרומז וסמוי (

תמיד ניתנת לתרגומ במונחימ של ידע פורמלי מתחומ הדעת. מחקר זה מתמקד בבחינת ההשערה 
שהשלמת המשחק באמצעות פיגומ לימודי הכולל ייצוגיי ידע פורמלימ תסייע לתלמידימ לקשר בינ 

), תהליכ 2004( פי ויגוצקי־הנרכשימ בכיתה. על ההתנסויות שלהמ בעולמ המשחק לבינ המושגימ
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כיוונימ בינ ההבנה של מושגי היומיומ והבנה של ־יצירת המשמעות מתרחש תוכ יצירת קשרימ דו
המושגימ המדעיימ: ההבנה העמוקה של מושגימ מדעיימ מקבלת משמעות אינטואיטיבית וההבנה 

הלימודי למשחק הדיגיטלי נועד  של המושגימ מנ היומיומ מקבלת משמעות מפורשת. הפיגומ
יומ האינטואטיביימ לבינ ־כיווניימ בינ מושגי היומ־לתמוכ, הלכה למעשה, בבנייה של הקשרימ הדו

  .בית־הספרהמושגימ המדעיימ הפורמליימ הנלמדימ ב
  

 על־ידימבחני ידע או מיומנות, וגמ  על־ידילמידה ממשחק יכולה להמדד באופנ אוביקטיבי, 
ידי תפיסת הלמידה. מחקרימ ־קרי על –טיביימ של תלמידימ לגבי הלמידה שחוו דיווחימ סוביק

 על־ידימראימ שלא תמיד יש מתאמ בינ הלמידה הנמדדת באמצעימ אוביקטיבימ לזו המדווחת 
מנת למדוד את תרומת  תלמידימ. מסיבה זו המחקר הנוכחי שילב בינ שתי שיטות המדידה על

  הפיגומ ללמידה מהמשחק.
  

ָּכלל המחקר גמ מדדימ של חוויות משחק שנמדדו בכלימ סוביקטיבימ,  למדדימ של למידה,בנוספ 
ידי לומדימ כאמצעימ להשגת סיפוק והנאה. ־דיווח עצמי של לומדימ. משחקימ נתפסימ על על־ידי

מאידכ, מחקרימ מצאו כי שילוב משחקימ בלמידה מפחית לפעמימ את תחושת ההנאה מהמשחק. 
שחק עלולות להיות השלכות שליליות גמ על למידה מאחר וקיימ קשר בינ לפגיעה בהנאה מהמ

) במשחק, שהיא תחושה של ריכוז flowהנאה ממשחק ללמידה אפקטיבית. גמ תחושת הזרימה (
עמוק וניתוק מהמציאות, עלולה להפגע מהשילוב של למידה במשחק. לכנ, מחקרימ ממליצימ 

לי במנגנוני המשחק כדי שלא לפגוע בחוויות הזרימה. שתוכנ לימודי ישולב במשחק באופנ אינטגר
מכאנ ששילוב הפיגומ צריכ להעשות בזהירות ובמידה, ככ שיתרומ ללמידה מבלי לפגוע בשעשוע 

  מהמשחק.
  

לאור זאת, במחקר הנוכחי נבדקה ההשפעה של הוספת פיגומ מושגי למשחק דיגיטלי, ששוחק 
פיננסיות ־אה לידי ביטוי בפתרונ בעיות מתמטיות, על הלמידה כפי שבבית־הספרבמהלכ למידה ב

בעקבות המשחק, על תפיסת הלמידה של השחקנימ ועל חוויות ההנאה והזרימה שלהמ במהלכ 
כנ נבחנו הקשרימ בינ פתרונ בעיות, תפיסת למידה וחוויות הנאה וזרימה. בנוספ,  המשחק. כמו

דה ומה תפקידו של הפיגומ בתהליכ במסגרת פרדיגמה איכותנית, נבדק כיצד המשחק מסייע ללמי
  הלמידה. 

  
ו ששיחקו במשחק "מסעדת השקשוקה" –תלמידימ בכיתות ה 168־הנתונימ הכמותיימ נאספו מ
) תנאי 1. המשתתפימ הוקצו מקרית לשלשה תנאי ניסוי: (בית־הספרבמהלכ שיעור מתמטיקה ב

 –פיגומ ־) תנאי משחק2( ,תנאי בו התלמידימ למדו עמ פיגומ ולאחר מכנ שיחקו –משחק ־פיגומ
) תנאי משחק בלבד בו המשתתפימ 3(־תנאי בו התלמידימ שיחקו ולאחר מכנ למדו את הפיגומ ו

רק שיחקו (קבוצת ביקורת). המשתתפימ התבקשו לפתור סדרת בעיות מילוליות, שבוע לפני 
מדווח ההתערבות, מיד לאחר המשחק וחודש לאחר המשחק. כמו כנ, המשתתפימ מילאו שאלונ ה

  על תפיסת למידה וחוויות הנאה וזרימה, פעמ אחת לאחר המשחק ופעמ נוספת לאחר הפיגומ. 
  

תה תרומה משמעותית לפתרונ בעיות רק בקרב תלמידימ שהמשיכו יהתוצאות הראו שלפיגומ הי
לשחק בפרק הזמנ בינ ההתערבות למבחנ המושהה. לפיגומ לא נמצאה השפעה מובהקת על תפיסת 

על חוויות ההנאה והזרימה. ללא תלות בפיגומ, נמצאה עליה בהישגימ בפתרונ בעיות הלמידה או 
במבחנ המושהה. בנוספ, נמצאו קשרימ בינ חוויות ההנאה והזרימה של התלמידימ במשחק לבינ 
תפיסת הלמידה שלהמ, אולמ, באופנ כללי, חוויות הנאה וזרימה ותפיסת הלמידה במשחק לא היו 

רונ בעיות. רק תפיסת למידת ניהול עסק במשחק ניבאה באופנ חיובי קשורות להישגימ בפת
  הישגימ בפתרונ בעיות במבחנ המושהה. 
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ילדימ באיסופ הנתונימ  13ית, השתתפו בית־ספרבנוספ למחקר הכמותי שנערכ במסגרת 
האיכותני. המחקר האיכותני כלל מפגש יחידני במהלכו שיחקו במשחק, למדו עמ הפיגומ תוכ כדי 

  יבה בקול וענו על שאלות עומק בראיונ שנערכ מייד עמ סיומ שתי הפעילויות.חש
  

הממצאימ האיכותניימ הראו כי הפיגומ ממקד את תהליכי החשיבה לחשיבה מדויקת ושקולה 
בתוכנ הלימודי במשחק ומזרז את השלב הראשוני של המשחק שהוא תהליכ של "ניסוי וטעיה" וככ 

כמו כנ, מתוכ התצפיות והראיונות עולה כי למידה עמ הפיגומ מקדמ תהליכי חשיבה גבוהימ. 
מנגישה את המושגימ החדשימ לחשיבה במהלכ המשחק אכ נדרש שימוש חוזר בפיגומ על מנת 
להטמיע את המושגימ בצורה מיטבית, בדומה לממצא במחקר הכמותי. בנוספ, נמצא שהפיגומ 

מ לגרומ לדחיקתמ של ידע ומיומנויות מוכרימ. מדגיש ידע ומיומנויות חדשימ אכ, מצד שני, עלול ג
מנת לתמוכ בבניית ידע  לכנ נדרשימ מחקרימ נוספימ להבינ כיצד לעצב פיגומימ באופנ מיטבי על

  ומיומנויות חדשימ המשולבימ בידע ומיומנויות קיימימ.
  

י לתוצאות המחקר תרומה תיאורטית ומעשית כאחד. הממצאימ מלמדימ כי, במונחימ של ויגוצק
), בכוחו של הפיגומ לסלול דרכ לשילוב משחקימ דיגיטליימ במסגרות הלמידה הפורמלית 2004(

קישור בינ תוכנ המשחק לתכני  על־ידיולקדמ את הלומדימ ב"טווח ההתפתחות הקרובה" שלהמ 
תכנית הלימודימ. יתרה מככ, בכוחו של הפיגומ לעגנ את הידע הסוביקטיבי שלומדימ מבנימ 

מדעי ובככ לסייע ללומדימ לעבור מתהליכ הלמידה ־בידע אוביקטיבי תרבותיבמהלכ המשחק 
פי המודל הרביעי. הממצאימ מלמדימ גמ על ־) ללמידה על2000המתואר במודל השלישי של ברונר (

החשיבות של שמירה על רמה גבוהה של חוויות למידה ומשחק כדי ליצר מוטיבציה להמשכ משחק 
מדימ על החשיבות של הקדשת זמנ מספיק למשחק ועידוד ולמידה. לבסופ, הממצאימ מל

 התלמידימ לשימוש חוזר בו.
 

    



 2016-2006תקצירי מחקרימ לתזה,   98

  מקצועיות ושחיקת מורימ במערכת החינוכ 
  במגזר היהודי בהשוואה למגזר הערבי

  
  2012, אוקטובר חנ קרנ לוגסי  : מאת

  , האוניברסיטה הפתוחהאונגר־ד"ר אורית אבידב  מדריכה:
  
  
  
  
  

תרבותיימ ־המחקר הנוכחי עסק בבחינת מקצועיות המורה ושחיקתו תוכ התייחסות להבדלימ הבינ
וזאת על רקע  המורכבת ממגזר יהודי ומגזר הערביהמאפיינימ את מערכת החינוכ בישראל 

זה במגזרימ החשיבות שיש למורה בעיצוב התרבות והשפעת מקצועיותו ושחיקתו על תהליכ 
) וברמת שחיקתו TPACKהשונימ. במחקר העברנו שאלונימ העוסקימ במקצועיות המורה (

מורימ ומורות מכל מגזר. ההנחה  120("שאלונ להערכת תחושות המורה בעבודה") לשני מדגמימ 
שהנחתה מחקר זה הייתה כי ימצאו הבדלימ בינ תרבותיימ הנ במקצועיות המורימ והנ ברמת 

ת תוכ התייחסות לקשר בינ מקצועיות המורימ לרמת שחיקתמ. תוצאות המחקר שחיקתמ וזא
במגזר הערבי יותר  – הצביעו על ככ שההבדלימ שנמצאו בינ המגזרימ הינמ הבדלימ דמוגרפיימ
ותק שלהמ במערכת וגברימ, השכלת והכנסת משפחות המורימ נמוכה יותר, גילמ צעיר יותר וה

  החינוכ קטנ יותר לעומת מורימ במגזר היהודי. עוד נמצא כי מורימ מהמגזר הערבי חשימ יותר 
פרסונליזציה ותחושת אי הגשמה מהמורימ במגזר היהודי. ממצא חשוב שעלה במחקר זה הינו ־דה

העיד על כי מקצועיותמ של המורימ משפיעה על רמת שחיקתמ, שכנ ככל שמורה מקצועי יותר ככ 
  רמת שחיקה נמוכה יותר ורמת הגשמה אישית גבוהה יותר.
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  גורמימ תומכימ וגורמימ מעכבימ 
  )2005ה של התכנית הלאומית לחינוכ (בביצוע

  
  2009רבקה גדות, יולי   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר דוד מצר  מדריכימ:
  , האוניבר�יטה הפתוחהרוזנבליט�פרופ' שרה גורי  

  
  
  
  
  

בעבודה זו חקרתי את ביצוע שלב א של הרפורמה החינוכית שהציע כוח המשימה הלאומי לקידומ 
תו של שלמה דוברת (להלנ: ועדת דוברת). מטרת המחקר הייתה לבחונ החינוכ בישראל בראשו

). ועדת דוברת 2005גורמימ תומכימ וגורמימ מעכבימ ביישומה של התכנית הלאומית לחינוכ (
ידי ממשלת ישראל ופעלה במשכ כשנתיימ. במהלכ עבודתה גויסו מומחימ ־על 2003מונתה בשנת 

נ נושאימ. עבודתמ המקיפה נוסחה בדו"ח הקרוי התכנית מתחומימ רבימ, ואלה בדקו לעומק מגוו
) (להלנ: דו"ח דוברת). דו"ח 2005הלאומית לחינוכ (כוח המשימה הלאומי לקידומ החינוכ בישראל, 

דוברת הוא הפעמ הראשונה שנוסחה בישראל תכנית לרפורמה מקיפה ברוב תחומי מערכת החינוכ. 
אחריהנ הופסק היישומ ומשרד החינוכ החליט לצאת שלב א של הרפורמה התקיימ במשכ שנתיימ, ו

  לדרכ חדשה.
  
  אלות המחקר כוונו לנושאימ האלה:ש
  הרכיבימ שתוכננו ליישומ בשלב א של הרפורמה  
   פעולות ההכנה לכוחות המשתתפימ  
   המשאבימ שהוקצו לרפורמה, והאמ אלה התאימו לצרכימ  
  ימ ביישומ הרפורמה בטרמ ביצועה ולאחר תהליכי קבלת ההחלטות ועמדות הגורמימ המעורב

  ההפעלה 
   תפוקות ראשוניות שאפשר לייחס להשפעת הרפורמה  
   גורמימ ייחודיימ התורמימ ומקדמימ רפורמה במערכת החינוכ לעומת גורמימ העשויימ לעכב

  את הטמעתה
  

לחה. ממצאי המחקר מצביעימ על ככ שרוב הרכיבימ שיושמו בשלב א של הרפורמה לא נחלו הצ
רוב הגורמימ לככ קשורימ לדרכ ההטמעה במערכת החינוכ, ולא לרכיבי הרפורמה. ועמ זאת, על אפ 

  חוסר ההצלחה ביישומ הרפורמה, היא תרמה להנעת תהליכ חינוכי, שאינ עוררינ על נחיצותו. 
  

  הגורמימ המעכבימ העיקריימ שאותרו:
  פמ בהחלטות ובהעדר הסכמה ותגמול מנהלימ ומורימ כגורמימ מבצעימ של מדיניות ללא שיתו

  הולמ 
   העדר מנהיגות שתניע את התהליכ ברמת השטח  
  שיתופ ההורימ בתהליכ ־אי  
  הקצאת משאבימ מתאימימ ויצירת מצב של ־העדר תמיכה תחיקתית מתאימה, ועקב ככ אי  

 וודאות לגבי המשכיות היישומ־אי
   ותפקידמ של המורימ והמנהלימ  הספרבית־העדר שינוי תרבותי ותפיסתי בנוגע לתפקיד

 בתהליכ השינוי
  בלי הארכה מקבילה במסגרות החינוכ האחרות כגונ גני  בית־הספרהארכת יומ הלימודימ ב

 הילדימ
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מדרכ יישומ  , לא היו שבעי רצונבתי־הספרלפי ממצאי המחקר, מרבית המעורבימ בתהליכ ב
י בית־ספרהשפעה שלילית על האקלימ ה הרפורמה. כנ נמצאו עדויות על הגברת האלימות ועל

  בעקבות יישומ הרפורמה.
  

ב בקבוצות –תוצאות חיוביות ניכרו בלימוד מקצועות היסוד (אוריינות לשונית וחשבונ) בכיתות א
תלמידימ, וזה על אפ פרק הזמנ הקצר שבו הופעלה התכנית. שיפור ניכר הושג ברכישת  20של עד 

  ב.־בקרב תלמידי כיתות א והקריאה ובהישגי לימודי החשבונ 
  

ניתוח ממצאי מחקר זה הוביל לניסוח תפיסה אינטגרטיבית של גורמימ תומכימ וגורמימ מעכבימ 
בהטמעת רפורמות במערכת החינוכ, ולכמה המלצות על הדרכ להפעלת רפורמה בחינוכ ועל רכיבימ 

  שיש לכלול ברפורמה. 
  

את המורימ בתהליכ ולגבש  למנהלימ, לשתפ ההמלצות העיקריות בדרכ ההפעלה הנ לתת סמכויות
בתוכ ככ תפיסה של מעורבות אישית. יש לטפח מנהיגות שתסייע לקידומ תהליכ הרפורמה ותפעל 

 חשוב לשתפ את .והפיכתו לארגונ לומד בית־הספרלהטמעת השינוי על מכלול רכיביו בתרבות 
התהליכ. ברמה המדינית חשובה ההורימ בתהליכ השינוי, ולכוננ מקרבמ גופ או נציגות לליווי 

  חקיקה מתאימה שתבטיח המשכיות בביצוע הרפורמה.
  

ההמלצות העיקריות בתחומ רכיבי היישומ הנ לאזנ בינ רכיבימ טכניימ לבינ רכיבימ פדגוגיימ 
 להקטינ את מספר התלמידימ בכיתה. ולשלב את הרכיבימ הטכניימ בינ הרכיבימ הפדגוגיימ. חשוב

ספי הולמ למורימ ולמנהלימ ולהתאימ את המבנימ והציוד לצרכימ החדשימ, יש להעניק תגמול כ
תוכ שיתופ המורימ והמנהלימ בתכנונ סדרי העדיפויות ואופי השינויימ הנדרשימ. חשוב לפעול 
לשילוב מערכתי של הרפורמה בכל מערכת החינוכ מגיל הגנ וליצור מערכת מדידה והערכה 

  . שתמדוד תוצאות ותפוקות לאורכ זמנ
  

מתאימ לסיימ את תקציר המחקר בדבריו של קוטר בסיומ הפרק השני בספרו. לדבריו יש שני 
שלבי. ־יסודות שנחוצימ בתהליכ שינוי מוצלח: "הראשונ מתייחס לשלבימ השונימ בתהליכ הרב

רובנו צריכימ עדיינ ללמוד הרבה על מה שמצליח ומה שלא מצליח, מהו הסדר הטבעי של 
נתקלימ בקשיימ גמ אנשימ מוכשרימ ביותר. המרכיב השני קשור בכוח המניע את האירועימ, והיכנ 

). ואני רוצה להוסיפ עוד 38, עמוד 2003, התהליכ: מנהיגות, מנהיגות ועוד פעמ מנהיגות." (קוטר
  שני יסודות: שיתופ פעולה בינ הגורמימ הנוטלימ חלק ביישומ ויצירת שביעות רצונ בקרבמ.

 
 



 101 רוית הררי 

   -ב והמודל המוצע להכשרתו דיוקנ המורה הטו 
  בעיני מורימ מתחילימ

  
  2010רוית הררי, אוגו�ט   : מאת

  פרופ' נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת  מדריכה:
  
  
  
  
  

שהביאו לגידול במספר הדגמימ של  20־ההכשרה להוראה עברה שינויימ מהפכניימ במאה ה
עדיינ, נשמעימ קולות המערערימ על הכשרת המורימ וחיפוש מתמיד אחר מודלימ אופטימאליימ. ו

יכולתה של האקדמיה להכשיר מורימ טובימ. נקודת המוצא לשיפור חווית ההכשרה היא השאלה 
איכ הופכימ סטודנט למורה טובה, ובכלל, מיהו המורה הטוב. המחקר שלפנינו בודק כיצד מורימ 

  בעיניהמ. מתחילימ תופשימ את דיוקנ המורה הטוב ומהי ההכשרה להוראה הראויה
  

הדיונ בדמות המורה הטוב בספרות מחקר מתמקד בתפקידימ שונימ: המורה כמנחיל תרבות, מורה 
כסוכנ חיברות, המורה כמפתח/מעצב/מנחה כל אחד מתלמידיו והמורה כמנחיל ידע דיסציפלינארי. 

כוללימ:  מחקרימ שונימ בדקו מהו דיוקנו של המורה הטוב מזוויות שונות ומצאו כי מרכיבי הדיוקנ
ידע, מיומנויות הוראה, יצירת יחסימ טובימ עמ התלמידימ ואישיות שראויה לחיקוי. מתוכ 
ההתבוננות בשאלה מיהו המורה הטוב צומחימ ועולימ מודלימ שונימ של הכשרת מורימ החותרימ 

  להביא את הסטונדטימ להיות "המורה הטוב", כפי שהוא נתפס בעיני כל מודל. 
  

ות של הכשרת מורימ, בכל תפיסה מתקיימ דיונ ברכיבי ההוראה השונימ. ישננ תפיסות שונ
הספרות מציעה חמש אוריינטציות בתכניות ההכשרה למורימ: האוריינטציה האקדמית, 
האוריינטציה הטכנולוגית, האוריינטציה הביקורתית, האוריינטציה הפרקטית והאוריינטציה 

ולכ בתכניות להכשרת מורימ. הפרקטיקומ האישית. מקומה של ההתנסות המעשית מתרחב וה
אישיותי, אנאליטי, ־עיוני, פסיכולוגי־המוצע הוא בדגשימ שונימ: שולייתי סטרוקטוראלי, מדעי

  אדריכלי והתמחותי.
  

ההכשרה האקדמאית למורימ בישראל נעשית באוניברסיטאות ובמכללות. הספרות דנה במספר 
במוסדות אלו תוכ השוואת פירוט היתרונות הבדלימ משמעותיימ בתוכניות הכשרת המורימ 

והחסרונות של כל מוסד, והיא מוצאת כי מורימ שלמדו במכללה מדווחימ על שביעות רצונ יותר 
נחת ־גדולה מההכשרה. מה שמאפיינ את מערכת ההכשרה בישראל הוא שינוי כתוצאה מאי

דת אריאב הקובעת מתמיד. לצורכ זה הוקמו ועדות שונות. כשאחת האחרונות שבהנ היא וע
  מתווימ מנחימ להכשרה להוראה לכל המוסדות. 

  
שנתו הראשונה של המורה המתחיל היא שנה דרמטית ובעלת חשיבות מכרעת בקביעת המשכ חייו 
המקצועיימ בהוראה. המורה המתחיל נתקל בקשיימ רבימ הנובעימ מהפער בינ התיאוריה לבינ 

כשרה בתוכניות טובות מתמודדימ עמ קשיי הפרקטיקה. יש עדויות לככ שאלה שמקבלימ ה
ההתחלה בהצלחה רבה יותר מאחרימ ושיש חשיבות לתוכניות קליטה איכותיות. תוכנית 
ההתמחות בהוראה שמה לעצמה למטרה להעביר את מרכז הכובד מהאקדמיה אל השדה כדי 

הצלחה  למנוע, או לפחות, לרככ את "הלמ המציאות" בשלב קריטי זה. ממחקרימ עולה כי יש
  לתוכנית זו. בשנימ האחרונות אפ עוצבה מגמה חדשה של שותפות בינ המוסד המכשיר לבינ 

הספר. מגמה זו צמחה על בסיס הטענה כי השותפות בינ האקדמיה לשדה נדרשת לאורכ כל ־בתי
  שלבי ההכשרה והקליטה של המורה המתחיל. 
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המורה הטוב ומודל של ההכשרה  תרומתו התיאורטית של מחקרנו היא בשרטוט מודל של דיוקנ
הרצויה בזיקה לככ, בעיני מורימ מתחילימ. תרומתו המעשית של מחקרנו מתבטאת בהצעות 

  המעשיות לעיצוב מערכת הכשרה ראויה. 
  

המחקר נעשה בשיטה האיכותנית, המדגישה את ההבנה ההוליסטית של התופעות ואת חשיבות 
ת קולמ של המורימ המתחילימ על בעיות ההקשר בפרשנותנ. קיימת חשיבות לעצמ השמע

המטרידות אותמ, ובמיקוד במסקנות הנובעות מקול זה. משתתפות המחקר היו מורות מתחילות, 
יהודיות, דתיות, ולא דתיות, בוגרות מכללה ובוגרות אוניברסיטה. דגימת המורות נעשתה 

ות הכרות אישית עמ באמצעות פניה לרכזי תוכנית הסטאז' במוסדות ההכשרה השונימ ובאמצע
מורות מתחילות שהפנו אותנו למורות נוספות. כלי המחקר היו ראיונות עמק וראיונות פתוחימ 

ניתוח הנתונימ הייתה ניתוח נושאי באמצעות קידוד וקטגוריזציה, מתודת הניתוח  למחצה. שיטת
מקרימ  התבססה על 'שקיפות' של תהליכ הניתוח והצגת הממצאימ היא באמצעות דו"ח מרובה

בעל אופי נרטיבי המכיל תיאור והסבר אינטנסיבי והוליסטי לתופעה הנחקרת. הדו"ח מאמצ את 
  תיאורית הנקראת גמ 'תיאוריה המעוגנת בשדה'. ־הגישה התיאורטית

  
מנ הממצאימ עולה כי דמות המורה הטוב מתוארת מההיבט האישי, הלימודי והחינוכי אכ מעט 

. ממצא זה מלמד על העדר מודעות לתפקיד הסוציאליזציה של מאד מההיבט של התפקיד החברתי
המורה. הקטגוריה הכללית בעלת המשקל הרב ביותר בדיוקנ המורה הטוב היא הבחינה הלימודית. 

 מה שמתאימ למגמה המציבה במרכז תפקיד המורה את המומחיות הדיסציפלינארית. 
  

התלמידימ והתכונות האישיות המ יחד עמ זאת, בחלוקה למרכיבי משנה, נמצא כי הקשר עמ 
המרכיבימ המרכזיימ בדברי המורות. גמ ממצא זה מצטרפ למחקרימ קודמימ. מהמטאפורות בהנ 
משתמשות המורות לתאר את המורה הטוב עולה כי בניגוד למקובל כיומ, כשהמורה מוצג 

ורות, המורה כפרופסיונאל שתפקידו להורות ולהשכיל, ובניגוד למגמה להסיר מכתפיו את עול הה
  מצטייר בעיני המורות המתחילות, כפי שצויר במאה הקודמת ובזו שלפניה כגננ והורה. 

  
ההבדל בינ בוגרות האוניברסיטה לבוגרות המכללה בנושא זה בולט ועובר כחוט השני. בוגרות 
האוניברסיטה מתרכזות בתפקיד הנחלת הידע לעומת בוגרות המכללה המרחיבות את תפקיד 

מכלול התפקידימ החינוכיימ. מה שמחזק ממצאימ קודמימ. אינ הבדל משמעותי בינ ההוראה ל
המורות הדתיות ללא דתיות מבחינת כמות ההתייחסות של המורות לכל מרכיב. כיונ שמחקרנו 
הוא מחקר איכותני קיימת חשיבות לעולמ המושגימ בו השתמשו המורות בהביענ את דעתנ ואכנ 

הבדלימ אלו נובעימ מההבדלימ בינ  י שפה, ובהסברימ שלהמ לדבריהנ.קיימ הבדל במינוח, בביטוי
השקפת העולמ הדתית להשקפות העולמ החילוניות. הדתיות משתמשות במונחימ תורניימ 
ומתייחסות להוראה כשליחות דתית וכמצווה, לעומת הלא דתיות שמשתמשות במונחימ של 

  מימוש עצמי ואידיאלימ של שליחות חברתית. 
  

נ ההכשרה הראויה עולה כי הביקורת המרכזית החוזרת ונשנית היא על חוסר קשר בינ בעניי
ביקורת זו מעלה את הצורכ במציאת הדרכימ להדק את הלימודימ  מרכיבי ההכשרה לשטח.

הספר, תוכנית הלימודימ והתלמידימ. מדברי המורות ־העיוניימ/תיאורטיימ עמ השדה, דהיינו: בתי
ל את האוריינטציה האקדמית, הטכנולוגית, הפרקטית והאישית בהכשרת עולה מודל ההכשרה הכול

מורימ, אכ האוריינטציה הביקורתית כמעט ולא זוכה להתייחסות. ממצא זה מתאימ לממצאימ 
הנוגעימ לדיוקנ המורה הטוב שממעטימ לעסוק בפנ החברתי של התפקיד. המודל המוצע כולל 

לעבודה המעשית, לסדנת הסטאז' ולמורה החונכ.  התייחסות למסגרת ותכני הלימוד, למורימ,
בנושא זה לא נמצא הבדל משמעותי בינ הקבוצות השונות של המורות. המורות המתחילות, באשר 

  הנ, מדברות על אותמ קשיימ ואותנ הצעות. 
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הכשרת המורימ המוצעת מדגישה מאד את הליווי המקצועי והתמיכה בהמ ההכשרה צריכה להיות 
הנושאימ החשובימ בהמ ראוי להתמקד הוא דרכי התמודדות עמ בעיות שונות עטופה. אחד 

  בכיתה, קרי, ניהול כתה על פניו השונימ והפחתת העומס מהסטודנט בשנה הראשונה. 
  

מסקנת המחקר מחזקת מחקרימ קודמימ ומובילה אל הצורכ ביצירת חיבור בינ התיאוריה לשטח 
חיזוק המגמה של שותפות בינ המוסד המכשיר לבינ  בהכשרת מורימ, הצעה שעולה בקנה אחד עמ

  הספר ועמ הדגמ ההתמחותי בעבודה המעשית העשוי להקל על תהליכ הכניסה להוראה. ־בתי
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  תלמיד ברשת החברתית - קשר מורה
  והשלכתו על האינטראקציה והלמידה בכיתה: 

  הונ חברתי מבוזבז?
  

  2014רונית בנ אמוצ, אוקטובר   : מאת
  אינה בלאו, האוניבר�יטה הפתוחה ד"ר  מדריכה:

  
  
  
  
  

רשתות חברתיות נחשבות כיומ למקור רב עוצמה של אינטראקציה מקוונת ויצירת ההונ חברתי. 
מערכות יחסימ עמ משפחה וחברימ  – "מתייחס ל"קשרימ חזקימ הונ חברתי מקשרהמושג 

רימ רחוקימ מערכות יחסימ עמ חב –קשרימ חלשימ" מתייחס ל" הונ חברתי מגשרקרובימ. 
)Putnam, 2000 ,חברימ ־מתלמידי התיכונ שדיווחו שיש להמ מורימ 40%). במערכת החינוכ בישראל

ברשת החברתית ואפ טוענימ כי קשרימ מקוונימ בינ מורימ לתלמידימ תורמימ לאווירה החיובית 
מ בסקר מתלמידי 55%־). מעבר להשלכות ללמידה הפורמלית, נמצא כי כ2012ושות', דרור בכיתה (

  משתמשימ ברשתות חברתיות בתדירות גבוהה ("תמיד" או "לעתימ קרובות") לצורכי למידה
  פורמליימ, למשל, על מנת להעשיר את הידע האישי. ־א
  

) טבענ של מערכות יחסימ בינ מורימ ותלמידימ ברשתות 1מטרות המחקר הנוכחי היו לבחונ (
על תהליכי למידה. כמו כנ, נבחנו הסיבות ) 3(־) על אווירה בכיתה ו2( ,חברתיות והשפעתנ

) כיצד יחסי 1ת המחקר הנ: (להימנעות מקשרימ ברשת חברתיות בינ מורימ והתלמידימ. שאלו
תלמיד -תלמיד נבנימ באמצעות הרשת החברתית? מהנ הסיבות להימנעות מקשר מורה-מורה

חסימ בינ עמיתימ ברשת ) כיצד יחסימ בינ מורימ לבינ תלמידיהמ וי2באמצעות הרשת החברתית? (
) כיצד תהליכי הלמידה מתקיימימ ברשת 3( משליכימ על האקלימ החברתי בכיתה?החברתית 

החברתית וכיצד יחסימ בינ מורימ לבינ תלמידי ברשת החברתית משליכימ על תהלכי ותוצרי 
   הלמידה בכיתה?

  
מידימ ברשת פרדיגמת המחקר האיכותני שימשה כדי לחקור את היחסימ בינ המורימ לתל

החברתית והשפעת היחסימ הללו על אווירה בכיתה ועל תהליכ למידה. ראיונות מובנימ למחצה 
תיכוניימ  בתי־ספר, ארבעה בנימ ושש בנות, הלומדימ ב18-15שנערכו עמ עשרה בני נוער בגילי 

שונימ במרכז הארצ. כל התלמידימ משתמשימ באופנ קבוע ברשת החברתית פייסבוק עמ חבריהמ 
לכיתה ומחוברימ למורה אחד לפחות דרכ הפייסבוק. נתוני תלמידימ הוצלבו עמ מידע שהתקבל 

תיכוניימ שונימ ממרכז הארצ, אשר משתמשות  בתי־ספרמראיונות עמ שתי מורות, גמ הנ מ
בפייסבוק להתקשרות עמ תלמידיהמ באופנ רציפ. בנוספ, בקרב כל המשתתפימ שתוארו לעיל 

יביות על ההתקשרות בינ מורה לתלמידימ באמצעות חשבונ הפייסבוק. בוצעו תצפיות רטרואקט
תצפיות על פעילויות מקוונות בפייסבוק אפשרו לחקור את התנהגותמ המקוונת של תלמידימ 

  ומורימ ברשת החברתית ולהצליב את נתוני התצפיות עמ דיווח עצמי של המשתתפימ בראיונות. 
  

ימ למגוונ רחב של מעגלימ חברתיימ דרכ הרשת תוצאות המחקר מראות שתלמידימ משתייכ
החברתית, כגונ מעגל של בני משפחה וקרובי משפחה, מעגל של חברימ ומכרימ, מעגל של חברימ 

  לכיתה וקבוצות לימוד עמ המחנכת שלהמ ו/או מורימ מקצועיימ.
  

ורימ , הממצאימ הראו כי תלמידימ מביעימ נכונות להתחבר אל מלשאלת המחקר הראשונה בנוגע
באמצעות הרשת החברתית. המ מעוניינימ להכיר לעומק את מוריהמ ומחפשימ את קרבתמ. 
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יצירת קבוצת כיתה סגורה שהמורה מנהל אותה או במקרימ  על־ידיקשרימ כאלה ניבנו בעיקר 
תלמידימ שפועלימ מטעמ המורה. התלמידימ והמורימ  על־ידימסוימימ, הקבוצה הסגורה מנוהלת 

בעקבות החיבור ברשת החברתית התחזקה הקרבה והשתפר האמונ ההדדי.  כאחד דיווחו כי
הממצא שנתקבל אינו עולה בקנה אחד עמ ספרות מחקרית המזהירה מפני הקלות בה יכולה 

  ,.Lea et al., 1992; Spears et alביחסימ בסביבות מקוונות ( )flamingלהתרחש "השתלהבות" (
ימ לא דיווחו על בעיות משמעת מיוחדות הקשורות ליחסי ). במחקר הנוכחי לעומת זאת, מור2011
  תלמיד באמצעות הרשת החברתית. -מורה

  
 ) ואסינכרוניות,invisibilityניראות (־ייחודיימ ברשת החברתית, כגונ אי מאפייני התקשרות

משליכימ על התנהגות תלמידימ ביישנימ שמדי יומ מתמודדימ עמ קשי להשתתפ באופנ פעילה 
בכיתה. בעיני תלמידימ אילו נתפסת הרשת החברתית כמקומ בטוח להתקשרות  עצממולבטא את 

עמ מורימ וחברימ לכיתה. פלטפורמה זו מאפשרת לגבש תגובה והזדמנות להביע דעות מבלי 
להיחשפ לתגובות מידיות של קהל ביקורתי. אנשימ ביישנימ, שלעתימ קרובות מגלימ קושי 

אפקט זה קרוי "העני  –מ, מתעצמימ בסביבות מקוונות פני־אל־באינטראקציה חברתית פנימ
). בהתאמ לגישה זו, התוצאות The poor get richer effect; Amichai-Hamburger, 2008מתעשר" (

מאפשרות להגיע למסקנה כי באמצעות הרשת החברתית תלמידימ ביישנימ יכולימ לבטא עצממ 
גשר ומקשר. באותה מידה, הדבר מספק למורימ בחופשיות רבה יותר וככ לצבור יותר הונ חברתי מ

  הזדמנות לגלות את הפוטנציאל החבוי בתלמידיהמ הביישנימ.
  

, מורימ ותלמידימ דיווחו כי חיבור ברשת החברתית משליכ על לשאלת המחקר השנייהבאשר 
אווירה בכיתה. התוצאות הראו כי קשרימ ברשת בינ מורימ ותלמידימ תורמימ להגדלת ההונ 

דוגמאות של  ואפ ממיר הונ חברתי מגשר להונ חברתי מקשר. תלמידימ ומורימ כאחד הציגו חברתי
יחסי הערכה וכבוד הדדיימ דרכ הרשת החברתית וטענו כי לאינטראקציות מקוונות השלכות 

פנימ בכיתה. מעורבות המורימ שהשקיעו ־אל־חיוביות על התקשורת עמ מורימ ועמ עמיתימ פנימ
תלמידימ כסיוע  על־ידיענות על שאלות ולשתפ בחומרימ לימודיימ נתפסו מזמנמ הפנוי כדי ל

  חשוב לתהליכ הלמידה, התפרשו כסימנ לאכפתיות והשליכו חיובית על האקלימ הכיתתי. 
  

למידימ דיווחו כי תהליכ הלמידה השתפר באמצעות קבוצות , תלגבי שאלת המחקר השלישית
וריה, מתמטיקה, אנגלית, ספרות וביולוגיה פתחו למידה שמורימ למקצועות השונימ כגונ היסט

ברשת החברתית. בקבוצות כאלה, מורימ עודדו תלמידימ לשאול שאלות, לדונ ברעיונות, לספק 
מידע ולעזור אחד לשני. צורת למידה נוספת שדווחה במחקר הייתה למידת עמיתימ ספונטנית 

אלה לתלמידימ ניתנת הזדמנות באמצעות הרשת החברתית ללא התערבות של מורימ. בקבוצות 
לשאול שאלות, לפתור בעיות, לשתפ בטיפימ לקראת בחינות, העלאת סרטונימ ומצגות. במונחימ 

) למידה מתרחשת דרכ שיח Vygotsky, 1978של תיאורית למידה של קונסטרוקטיביזמ חברתי (
ימ תלמידימ ואינטראקציות דרכ רשתות חברתיות, כאשר מורימ ועמיתימ מתקדמימ יותר מקדמ

  ).ZPDבטווח התפתחותמ הקרובה (
  

מחקר זה מדגיש את הצורכ בהבנת כללי ההתקשרות באמצעות רשת חברתית, כמו גמ את 
היתרונות הפוטנציאליימ לצד מגבלות השימוש בפלטפורמה זו ללמידה ולאינטראקציות הקשורות 

תלמידימ באמצעות למ המחקר בוחנ את טבעמ של יחסימ בינ מורי ,ברמה התיאורטיתללמידה. 
). עבור תלמידימ בישנימ, Putnam, 2000הרשת החברתית במונחימ של הונ חברתי מקשר ומגשר (

 הרשת החברתית מאפשרת להרחיב את ההונ החברתי ומעודדת את האפקט של "העני מתעשר"
)The poor get richer effect; Amichai-Hamburger, 2008יווחו כי ). בהתאמ לגישה זו, תלמידימ ד

כלל אינו נשמע בכיתה, משתמשימ ברשת החברתית כדי לתקשר ־חבריהמ לכיתה, שקולמ בדרכ
באופנ חופשי ונרחב עמ מורימ וחברימ לכיתה. למידה באמצעות הרשת החברתית נדונה במחקר 

אישיות ברשת ־), לפיה אינטראקציות בינVygotsky, 1978הנוכחי במונחי קונסטרוקטיביזמ חברתי (
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תית בינ מורימ ותלמידימ מקדמות את הבנת התלמידימ בתוכנ הנלמד בתוכ טווח החבר
  ).ZPDההתפתחות הקרובה (

  
בתוצאות  היתרונות והמגבלות בשימוש ברשת החברתית לצרכי למידה וחינוכ באות לידי ביטוי

. המחקר מספק נתונימ עבור אנשי חינוכ ומקבלי השלכות לשדה החינוכמחקר זה והנ בעלות 
לטות ומשמיע את קולמ של תלמידימ ומורימ בנוגע לדילמת ההתקשרות ביניהמ דרכ הרשת ההח

החברתית. המחקר הנוכחי מצביע על השימושימ יעילימ ברשת החברתית במטרה לתמוכ בלמידה 
  ותהליכי חינוכ בתוכ הכיתה ומחוצה לה. 

  
משלימ דיווח עצמי של  שונימ וגמ בתי־ספרפי שמחקר זה מצליב נתוני תלמידימ ומורימ מ־על־אפ

העיקרית של מחקר זה היא  המגבלההמשתתפימ עמ צפייה בהתנהגותמ בפועל ברשת החברתית, 
ולשלב בינ  ,מדגמ קטנ. במחקרימ עתידיימ כדאי לבצע מדגמ גדול יותר של מורימ ותלמידימ

תות פרדיגמה איכותית לבינ פרדיגמה כמותית בכדי לקבל תמונה רחבה יותר על תרומתנ של רש
  חברתיות לתהליכי למידה ולחינוכ.
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  פער מגדרי בניווט דיגיטלי שיתופי?
  

  2016רונית לי� הכהנ, ינואר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר ורד זילבר ורוד  מדריכות:

  , האוניבר�יטה הפתוחהד"ר אינה בלאו  
  
  
  
  
  

המידע", בו הכלכלה הובילו לעידנ שמכונה "עידנ  21־השינויימ והקדמה הטכנולוגית במאה ה
בחברות בעולמ המערבי מתבססת על זרימה ושימוש במידע. מחקר ופיתוח בתחומ של יישומימ 
דיגיטליימ ומכשירימ ניידימ, הובילו למהפכה טכנולוגית שמאפשרת לנו לצרוכ ולהשתמש במידע 

הניווט. בכל מקומ ובכל עת. התפתחויות טכנולוגיות אלו באות לידי ביטוי גמ בתחומ הנהיגה ו
  Global Positioningמערכות ניווט דיגיטלי שיתופי הנ מערכות איכונ מבוססות לוויינ (

System – GPS והנ חלק ממרחב אינטראקטיבי בו נהגימ צורכימ ומייצרימ מידע באמצעות (
   מכשירי מולטימדיה בעת הנהיגה.

  
מתחומימ שונימ:  המסגרת התיאורטית של מחקר זה מבוססת על תפיסות ומודלימ השאובימ

  Wisdom of, "חוכמת ההמונימ" (באמצעות חברי הקהילה  בהנ התוכנ נבנה קהילות מידע משותפ
the Crowedלפיו ממוצע התשובות של פרטימ רבימ הוא לרוב מדויק ומעמיק  ) המבטא את הרעיונ

) Produsage, ורעיונ ה"יצרכנות" (מתשובתו של יחיד או אפילו משל תשובתו של מומחה אחד
שעומד בבסיס של קהילות מקוונות בהנ חברי הקהילה גמ מייצרימ את התוכנ וגמ צורכימ אותו. 

 על־ידילתפיסות המתוארות, מצטרפות תפיסות העוסקות בנושא אמונ ואמינות של מידע הנוצר 
רוב למשתמש ולשיתופ במידע יש ־פי־בהנ מקור המידע אינו מוכר על –חברי קהילות מקוונות 

חברתית העומדת בבסיס בניית האמונ, תפיסות בנושא העברת קשב כביטוי של חשיבה  משמעות
בזמנ אמת הבאה לידי ביטוי ביכולת לשנות באופנ מהיר את מיקוד הקשב ולהגיב באופנ מהיר, 

אדמ מעבדימ את המידע בשני ־התיאוריה הקוגניטיבית של למידה מבוססת מולטימדיה, לפיה בני
ממיומנויות המתוארות  ופיתוח מיומנויות מרחביות כחלקתי וחזותי, שמיע –ערוצימ שונימ 

אוריינות דיגיטלית. שילוב תפיסות ורעיונות אלו, מהווה את הבסיס התיאורטי של  במודלימ של
  מחקר זה. 

  
מטרת מחקר זה היא לבחונ האמ קיימימ פערי תפיסה בינ נשימ וגברימ בשימוש בתוכנות ניווט 

) מהמ המניעימ של נשימ וגברימ בשימוש במערכת 1( . שאלות המחקר הנ:טליות שיתופיותדיגי
) באיזה אופנ נשימ וגברימ תורמימ מידע באופנ 2(לניווט דיגיטלי המתבססת על חוכמת ההמונימ? 

) מהמ המניעימ של גברימ ונשימ לתרומת מידע באופנ 3(? יל במערכת לניווט דיגיטלי שיתופיפע
במערכת  אמינות המידע) כיצד גברימ ונשימ מעריכימ את 4(פעילה? פעיל או להיעדר השתתפות 
שלהמ במהלכ  העברת הקשבמעריכימ את יכולת  ) כיצד גברימ ונשימ5(השיתופית לניווט דיגיטלי? 

) כיצד גברימ ונשימ המשתמשימ במערכת מעריכימ את השלכות השימוש 6(הדיווחימ בנהיגה? 
בכדי לענות על  ההתמצאות במרחב ללא סיוע הטכנולוגיה?ועל יכולת  למידה מרחביתבמערכת על 

שאלות אלו, המחקר התבצע בהתאמ לפרדיגמה האיכותנית המאפשרת לחקור תפיסות אישיות של 
כלי המחקר היו ראיונות מובנימ למחצה והפלטפורמה שנבחרה היא יישומ  משתמשי המערכת.

המשתמשימ  63-22גברימ בגילאימ  17־מ ונשי 20המרואיינימ היו ). Waze( הניווט המשותפ ווייז
  .בוויז שישה חודשימ לפחות
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  בווייז: , הממצאימ מצביעימ על חמישה מניעימ עיקריימ לשימושלגבי שאלת המחקר הראשונה
הבאה  )Well beingרווחת הנהג ( )3( ,) ניווט ליעד2( ,) הרצונ לקבל מידע ועדכונימ בזמנ אמת1(

יצר  )5( ,כונ בזמנ ודלק) יעילות כלכלית הנובעת מחס4( ,רוגעלידי ביטוי בתחושת ביטחונ ו
חדשנות שמניע נהגימ להשתמש בווייז כאפליקציית ניווט חדשנית. ביחס למניעימ אלו, גברימ היו 

כיישומ ניווט חדשני, ואילו נשימ היו דומיננטיות יותר ביחס  דומיננטיימ יותר בנוגע לשימוש בווייז
לגבי שאר המניעימ, הממצאימ היו דומימ  .הכלכליימ של ניווט משותפלמניע הנוגע ליתרונות 

  .ביחס לנשימ וגברימ
  

 גברימ ונשימ, –מראימ כי הרוב המכריע של המרואיינימ  שאלת המחקר השנייההממצאימ לגבי 
דיווח על  על־ידישאינמ תורמימ מידע באופנ פעיל ) "lurkers"( במחקר זה המ משתמשימ סבילימ

הנ נשימ, ורוב תורמי המידע  בקבוצת המשתמשימ הסבילימ, מרבית המרואיינימ מצב תנועה.
  .באופנ פעיל המ גברימ

  
, הממצאימ הראו כי שני המניעימ העיקריימ לתרומה פעילה של שאלת המחקר השלישיתלגבי 

 בשני המקרימ, ושיתופ במידע שנתפס בעל ערכ מוספ. מידע, המ תרומה לקהילת משתמשי ווייז
מחקר זה גמ מצביע על ארבעה מניעימ עיקריימ  היו דומיננטיימ יותר בהשוואה לנשימ.גברימ 

הערכת המידע  )2( ,יות חלק מקהילת משתמשי וויזחוסר רצונ לה )1להימנעות מדיווח פעיל: (
  ,תפיסת פעולת הדיווח בזמנ הנהיגה בפעולה שמסכנת את בטיחות הנהג )3( ,תכחסר תועל

ביחס למניעימ אלו, רוב המרואיינימ שהתייחסו להיבט הפרטיות  טיות.פעילות הפוגעת בפר )4(
   .והביעו חוסר רצונ להיות חלק מקהילת משתמשי ווייז היו נשימ

  
ארבע קטגוריות באמצעותנ ניתנ לאפיינ את  , הממצאימ מצביעימ עלשאלת המחקר הרביעית לגבי

הצהרה ישירה  )2( ,ות המידע של ווייזזיהוי מקור )1המרואיינימ: ( על־ידיתפיסת אמינות המערכת 
הבחנה בינ מרכיבימ שונימ של המלצות המערכת  )3( ,ביחס לתפיסתמ את אמינות המידע במערכת

 הבחנה האמ המ בודקימ מסלולימ חלופיימ להמלצת המערכת או שהמ )4( ,כאמינימ או לא
ות המידע של ווייז ווייז. רמת ההבנה של מקור על־ידיבוחרימ במסלול ברירת המחדל שמוצע 

הדיווח  –פחות ממחצית מהמרואיינימ ציינו את שני מקורות המידע  –הייתה נמוכה יחסית 
האוטומטי ודיווחי משתמשי המערכת. מרבית המרואיינימ שהכירו והתייחסו לשני מקורות המידע 

  למדי. של ווייז היו גברימ. ברוב הקטגוריות אחרות, התגובות של הנשימ והגברימ היו דומות
  

, מרבית המרואיינימ הביעו אמונ ביכולתמ להעביר תשומת לב בעת לגבי שאלת המחקר החמישית
השימוש בוויז והתפלגות התגובות של הנשימ והגברימ הייתה דומה למדי. התייחסות שונה בינ 

נשימ  –נשימ לגברימ הייתה ביחס לתפיסת השימוש בוויז כגורמ לשינוי ביכולת העברת הקשב 
  יותר התייחסו לשימוש בוויז ככלי לשיפור יכולת זו. רבות

  
, מצביעימ על שלוש קטגוריות עיקריות שהמרואיינימ ציינו משאלת המחקר השישיתממצאימ 

) התחושה 1כגורמימ שתורמימ לכישורי למידה מרחבית ויכולת ניווט ללא סיוע הטכנולוגיה: (
  ,לה", במקרה זה "תמונת מפה מלאה"שמתקבלת בעת השימוש בוויז של ראיית "התמונה הגדו

התרומה של השימוש בוויז לזכירה של מסלולימ. מקרב  )3( ,חשיפה למסלולימ חדשימ )2(
 מ כביטוינשימ התייחסו לככ שהשימוש בווייז מסייע להנ לזכור מסלולימ חדשי המרואיינימ, רק

 .יתה דומה בינ המינימהתפלגות ההתייחסות ביחס לקטגוריות אחרות הי לכישורי למידה מרחבית.
לגבי התפיסה שהשימוש בווייז פוגע בלמידה מרחבית וביכולת לנווט ללא סיוע הטכנולוגיה, הוזכרו 
שלושה גורמימ: "כיבוי מוחות" כביטוי לככ שהטכנולוגיה "חושבת" במקומ האדמ, פגיעה ביכולת 

חד התייחסו באופנ דומה נשימ וגברימ כא לזכור מסלולימ ויצירה של תלות בווייז לצורכ ניווט.
   .לשימוש בווייז ככזה שפוגע במיומנויות המרחביות וביכולת לנווט ללא סיוע הטכנולוגיה
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מחקר זה מדגיש את הצורכ להרחיב את הבסיס התיאורטי העוסק בקהילות ידע  ברמה התיאורטית,
שהשתתפות משותפ המבוסס עקרונ חוכמת ההמונימ ורעיונ היצרכנות ביחס לקהילות מקוונות 

, בדומה לחברי קהילת משתמשי ווייז. כמו כנ, מחקר זה ad hocחברי הקהילה מאופיינת בפעילות 
מצביע על ככ שתרומת ידע באופנ פעיל ותהליכי בניית אמונ בקהילות מסוג זה, בהנ הטכנולוגיה 

 הפעלת האפליקציה לעומת על־ידיתרומה פאסיבית רק  –מאפשרת תרומה מידע ברמות שונות 
בהקשר של  תרומה פעילה יזומה או כתגובה, המ תהליכימ שונימ ביחס לקהילות מקוונות אחרות.

למידה, מחקר זה מעלה את הרעיונ שפלטפורמה דיגיטלית שבמקור פותחה למטרות שאיננ מטרות 
   למידה, עשויה להיות כלי שתורמ או לחילופינ פוגע בהיבטימ שונימ של למידה.

  
שית, מחקר זה מצביע על ככ שקיימימ הבדלי מגדר בשימוש ביישומי ניווט במונחימ של תרומה מע

דיגיטלי שיתופי המבוסס על רעיונ חוכמת ההמונימ. ביחס לתחומ פיתוח היישומימ הדיגיטליימ, 
ממצאימ אלה מדגישימ את החשיבות בהבחנה בפערי מגדר בנוגע לעיצוב, פיתוח ושיווק של 

  יישומימ מסוג זה.
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  ת: להתחבר ברש
  קבוצתית מקוונת �השפעת תקשורת בינ

  על �טריאוטיפימ בתכנית לחינוכ לשלומ
  

  2014רועי שילו, יוני   : מאת
  מדריכ: ד"ר אבנר כ�פי, האוניבר�יטה הפתוחה

  
  
  
  
  

הסכסוכ בינ הערבימ ליהודימ במדינת ישראל הוא כבר בנ עשרות רבות של שנימ ובמהלכ שנימ 
בינ הקבוצות. השנימ האחרונות חשפו בפנינו כלימ טכנולוגיימ  סטראוטיפימ שליליימ אלו נוצרו

מתקדמימ ליצירת קשר מקוונ מסוגימ שונימ בינ קבוצות עימות. בזכות כלימ אלו נוצרה אפשרות 
  קשרימ חוצי גבולות ותרבויות. נגישה ליצירת

  
וחה וכסטודנט מחקר באוניברסיטה הפת ITCommunities־במהלכ פעילותי כמוביל מקצועי ב

הקמתי מספר רב של רשתות חברתיות בינ תרבויות שונות וקבוצות בקונפליקט ובעבודה זו בחנתי 
  כיצד תקשורת מקוונת כזו משפיעה על סטריאוטיפימ בינ הקבוצות.

  
סטריאוטיפ הוא אמונה שמשייכת תכונות מסוימות לקבוצה חברתית שלמה. הסטראוטיפ הוא 

ימ אדמ לקטגוריות חברתיות שונות. ברגע שהאדמ שויכ תוצר של תהליכ קוגניטיבי בו משייכ
לקטגוריה חברתית מסוימת, מניחימ כי סט העמדות והאמונות החלימ על חברי הקטגוריה חלימ 

) הציעו כי תוכנ Fiske, Cudy, Glick & Xu, 2002). פיסקה ועמיתיה (Haslam, 1997גמ עליו (
הערכת היכולת  ).Warmth) וחמימות (Competenceיכולת ( –סטריאוטיפ מורכב משני מרכיבימ ה

נעשית כאשר אדמ פוגש אנשימ המשתייכימ לקבוצה חברתית שונה משלו, והוא רוצה לדעת מה 
מטרותיהמ ועד כמה המ יעילימ בהשגתנ (קרי, עד כמה היכולת שלהמ גבוהה, במובנ של הגדרת 

ד להתייחס אליהמ: האמ מטרות והשגתנ). הערכת החמימות נעשית כאשר אדמ רוצה לדעת כיצ
  המטרות שלהמ הולמות את מטרותיו או נמצאות בניגוד להנ.

  
) Allport, 1954לצורכ שינוי תוכנ הסטריאוטיפ המיוחס לקבוצת חוצ, תיאורית המגע של אלפורט (

גורסת כי יש צורכ בעיצוב מחודש של הקטגוריות החברתיות הקיימות. תהליכ זה מתרחש כאשר 
  ,Rothbart & Johnפ לומד יותר על החברימ בקטגוריה החברתית. רוטברט וג'ונ (האוחז בסטריאוטי

) מתארימ את השינוי כ"דוגמא לתהליכ קוגניטיבי שבו מאפייני חלק מהחברימ בקבוצה 1985
. אלפורט מציע כי בכדי לשנות את )82עמוד משנימ את תפיסת מאפייני כל החברימ בקבוצה" (

בסיטואציה העונה על ארבעה  שתי הקבוצות צות, יש להפגיש אתתוכנ הסטראוטיפימ בינ הקבו
  תנאימ: מעמד שווה, מטרות משותפות, שיתופ פעולה ותמיכה מוסדית.

  
מחקרימ רבימ הראו כי ארבעת התנאימ הללו גורמימ למעשה להפחתת חוסר הודאות והחרדה בינ 

מ העיקרי שמפחית ), וזהו בעצמ הגורBlair, Park & Bachelor, 2003הקבוצות (למשל 
  ).Pettigrew & Tropp, 2008סטריאוטיפימ (

  
), הינה תגובה פסיכולוגית Friman, Hayes & Wilson, 1998חרדה, על פי הגדרה מקובלת (

מרתיעות ומאיימות. חרדה בינ  לאירועימ בעלי תוצאות חסרות ודאות, אכ עמ פוטנציאל להיות
־אל־ינ הקבוצות, בינ אמ הקבוצות נפגשות פנימקבוצות היא מרכיב משמעותי בריחוק הנוצר ב

 ). Stephan & Stephan, 1985פנימ ובינ אמ הנ רק מתכוונות להיפגש (
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האינטרנט נותנת מענה לרוב התנאימ המקדימימ של תיאוריית המגע תקשורת באמצעות 
)Amichai-Hamburger & McKenna, 2006 ובנוספ מענה לשלושה אתגרימ מרכזיימ במפגשימ (

למשתתפימ מקוונימ יש  –חסכונ בעלויות המפגש, היבט החרדה  –: ההיבט המעשי פנימ־אל־פנימ
עצממ ומביעימ את דעותיהמ ברשת החברתית  שליטה טובה יותר באופנ בו המ מציגימ את

)Amichai-Hamburger, 2005 לעיתימ ניתנ להבליט את זהות הפרט בקבוצת  –), היבט ההכללה
החוצ ובסיטואציות אחרות ניתנ להבליט את זהות הקבוצה דבר שעוזר להכללה לקבוצת החוצ 

ככל שהשימוש  וכחי שערתי כי). לאור זאת, במחקר הנSpears, Postmes & Wolbert, 2002הרחבה (
בתקשורת בינ קבוצתית ברשת חברתית משותפת גבוה יותר, יגרמ שינוי עמוק יותר 
בסטריאוטיפימ כלפי הקבוצה האחרת. הטענה מתבססת על ככ שבעזרת התקשורת הבינ קבוצתית 
המקוונת הלומדימ חווימ ומתנסימ בתקשורת עמ הקבוצה האחרת בשלוש הפעילויות העיקריות 

), וזאת תחת התנאימ של Gawerc, 2006חינוכ לשלומ: מפגשימ, בניית קשרימ הדדיימ ודיאלוג (ב
  ).Amichai-Hamburger & McKenna, 2006תיאוריית המגע (

  
) העבירו בפעמ השלישית 2012המחקר התבצע בשיתופ מרכז פרס לשלומ, בשנת איסופ הנתונימ (

בישראל לבינ נוער ערבי ברשות הפלשתינאית.  תוכנית לחינוכ לשלומ בינ נוער יהודי וערבי
. מתוכ 18 עד 14 משתתפימ בגילאימ 207ות ובסכ הכול קבוצ 12 שתתפובתוכנית שנמשכה שנה ה

קבוצות של יהודימ  4־קבוצות של ערבימ ישראלימ ו 2קבוצות פלשתינאיות,  6 הקבוצות היו 12
קבוצות של יהודימ  4־שראלימ וקבוצות של ערבימ י 2קבוצות,  6ישראלימ. במחקר השתתפו 

  משתתפימ. 74ישראלימ, ובסכ הכל 
  

(א) את תפיסת המשתתפימ את מידת התממשות שלושה מתנאי  :באמצעות שאלונימ בדקנו
(ב) את תוכנ הסטראוטיפימ  ,תיאוריית המגע: מטרות משותפות, שיתופ פעולה ומעמד שווה

(ג) את הרגש  ,תה היא וכלפי קבוצת החוצ(יכולת וחמימות) שיש לכל אחת מהקבוצות כלפי קבוצ
(ד) מידת החרדה , בהנ קבוצתו וקבוצת החוצ –שכל אחד מהמשתתפימ חש כלפי קבוצות שונות 

(ו) מידת השימוש בתקשורת מקוונת ציבורית (כתיבה על  ,(ה) מידת ההשתתפות במפגשימ ,מהזר
   "קירות" ברשת החברתית) ופרטית (שימוש במסרימ אישיימ).

  
לונימ הועברו לנבדקימ פעמיימ: במפגש הראשונ בתחילת השנה, ובמפגש האחרונ בסופ השא

  מדריכי הקבוצות ומולאו בצורה ידנית.  על־ידיהשנה. השאלונימ הופצו 
  

השאלונימ אינמ אנונימיימ משומ שבחנו את הפעילות של המשתתפימ ברשת החברתית. במיוחד 
שליחת הסכמ  על־ידיבמחקר, שהושגה  משומ ככ, נדרשה הסכמת המשתתפימ להשתתפות

ודרכ מרכזי החינוכ המקומיימ. בנוספ,  "מרכז פרס לשלומ"השתתפות להורי הילדימ במסגרת 
מדדנו את הפעילות הציבורית (כתיבה על "קירות") ברשת החברתית. שאלנו לגבי שליחת הודעות 

  פרטיות למשתתפימ אחרימ אכ לא קראנו את ההודעות הפרטיות שנשלחו.
  

) התקיימו, הנ בתחילת התוכנית והנ בסופה. 1954נמצא כי תנאי תיאוריית המגע של אלפורט (
  אפשר לכנ היה לצפות כי בהתאמ לתיאורית המגע נמצא הפחתה בסטריאוטיפימ.

  
במחקר נבחנו שלושה משתנימ תלויימ, תוכנ הסטראוטיפ, הרגש כלפי קבוצת החוצ וחרדה מהזר 

פגשימ (מלאה, השתתפות בכל המפגשימ; רבה, השתתפות ביותר כתלות בכמות ההשתתפות במ
מחצי מהמפגשימ; וחלקית, השתתפות בפחות מחצי מהמפגשימ) וכמות התקשורת הפרטית 

תקשורת רבה גמ פרטית וגמ ציבורית, תקשורת  –והציבורית עמ קבוצת החוצ (תקשורת רבה 
כמות  –ורי, ותקשורת מועטה כמות תקשורת רבה או באופנ פרטי או באופנ ציב –בינונית 

  .ורת מועטה באופנ פרטי או ציבורי)תקש
  

בניגוד להשערותינו, נמצא כי תוכנ הסטריאוטיפ, הרגש כלפי קבוצת החוצ והחרדה מהזר השתנו 
לטובה באופנ מובהק כאשר ההשתתפות במפגשימ הייתה חלקית וכאשר השימוש בשני סוגי 
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התקשורת (פרטית וציבורית) היה מועט. תוכנ הסטריאוטיפ והרגש כלפי קבוצת החוצ השתנו 
  לרעה באופנ מובהק דווקא כאשר ההשתתפות במפגשימ הייתה מלאה.

  
  מסכמת את הממצאימ. 1טבלה 

  
  במחקר הממצאימ סיכומ - 1טבלה 

  
השתתפות מלאה   

תקשורת  /במפגשימ 
  רבה עמ קבוצת החוצ

  / השתתפות רבה במפגשימ
  תקשורת בינונית עמ 

  קבוצת החוצ

השתתפות חלקית 
תקשורת  /במפגשימ 

 מועטה עמ קבוצת החוצ
  השתפר  ללא שינוי  הורע  תוכנ הסטריאוטיפ

  השתפר  ללא שינוי  הורע  רגש כלפי קבוצת החוצ
  השתפר  ללא שינוי  ללא שינוי  חרדה מהזר

  
את הממצאימ אנו מציעימ לבחונ מתוכ התייחסות לתיאוריית המגע המדומיינ אשר מנבאת כי 

  מגע מדומיינ וסימולציה של מגע עשוי להפחית סטריאוטיפימ. 
  

להפחית סטראוטיפימ גמ הרחיבו את תיאורית המגע, וגילו כי ניתנ  מחקרימ מהתקופה האחרונה
 מגע מדומיינ. מגע מדומיינ מוגדר ). אחת הצורות למגע הואHarwood, 2010בלי מגע ממשי (

  & Crispכ"הדמיה (סימולציה) של תקשורת חברתית עמ משתתפ או משתתפימ מקבוצת החוצ" (
Turner, 2009, p. 234 מחקרימ רבימ הראו כי מגע מדומיינ מפחית סטראוטיפימ גלויימ ונסתרימ .(

 ;Abrams et al., 2008; Crisp & Abrams, 2008ואפ מפחית סטריאוטיפימ עצמיימ שליליימ (כגונ: 
McDonald, Donnellan, Lang & Nikolauik, 2014; Stathi & Crisp, 2008.( 

  
טב שהמגע יישאר כמה שיותר מדומיינ: משתתפימ המחקר הנוכחי מצביע על ככ שאולי מו

שהשתתפו מעט בפעילויות ברשת החברתית, קבעו את הסטריאוטיפימ כלפי קבוצת החוצ בעיקר 
על סמכ סימולציות של מפגשימ, סיפורימ על מפגשימ ופעילויות שבהמ לא לקחו כלל חלק. ייתכנ 

יפימ כלפי קבוצת החוצ ולכנ בסופ כי סימולציות מנטליות אלו גרמו להמ הפחתה של הסטריאוט
התוכנית הסטריאוטיפימ כלפי חבריה קבוצת החוצ פחתו. המשתתפימ אשר השתתפו בכל 

תכנ כי דווקא בגלל אינטראקציה רבה זו, יהפעילויות הכירו את קבוצת החוצ בצורה טובה יותר וי
ל נורטונ ועמיתיו החמימות שחשו כלפי חברי קבוצת החוצ ירדה. ממצא זה תומכ גמ בתיאוריה ש

)Norton, Frost & Ariely, 2007 אשר טוענימ כי ככל שאנשימ מכירימ זה את זה טוב יותר, המ ,(
מחבבימ זה את זה פחות. הטיעונ מתבסס על ככ שהתפיסה הראשונית (והמוטעית) היא שאנשימ 

, דווקא דומימ לאנשימ האחרימ, ולכנ בהתחלה מחבבימ זה את זה. ככל שמכירימ את הצד השני
  חילוקי הדעות והשוני צפימ ועולימ וזה גורמ לצדדימ לחבב את הצד השני פחות.

  
תקשורת מקוונת כשלעצמה אינה סימולציה, והממצאימ מדגישימ את הממד המשמעותי של 

) שמתקיימ בה. לכנ, גמ הניבוי שהציעה תיאורית המגע המדומיינ, לפיו תקשורת presenceנוכחות (
ריאוטיפימ, דורש עידונ: ניתנ לומר כי תקשורת מקוונת מועטה מותירה מקומ מקוונת תפחית סט

רב יותר לדמיונ, ואילו תקשורת מקוונת מרובה משאירה פחות מקומ לדמיונ. ככל שהמשתתפ 
מקיימ יותר סימולציות מנטליות של מגע עמ קבוצת החוצ ופחות אינטראקציות אמיתיות, וככל 

ת החוצ הכרות שטחית יותר ולא הכרות מעמיקה דבר שהמשתתפ מכיר את משתתפי קבוצ
המעמיק את חילוקי הדעות וההבדלימ הקיימימ, דווקא אז הסטריאוטיפימ כלפי קבוצת החוצ 

 יפחתו.
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  ההדרכה, דמות המדריכ ותפקידיו 
  בעיני מדריכימ ומודרכימ

  
  2013רינת כרמלי, דצמבר   : מאת

  פרופ' נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת  מדריכה:
  
  
  
  
  

ריכת מורימ ומתאר אותנ דרכ שתי זויות ראייה מחקר זה מתמקד בתפיסת ההדרכה ובדמות של מד
של מדריכות מורימ ושל מורות מודרכות. תוכ מיקוד בשתי נקודות ראות אלה נאספו  שונות:

נתונימ ממדריכות וממורות לחינוכ לשוני בתחומימ הבאימ: מהות ההדרכה ומטרותיה; קשיימ, 
ה ותפקידיה; סגנונ ההדרכה וצרכימ אישיות המדריכה, תכונותי הצלחות ושינויימ הנובעימ ממנה;

השתתפו מדריכות ומורות במפגשי הדרכה פורמאליימ  מתנגשימ בעבודתה. בריאיונ האיכותני
התבססה על ארבעה שלבימ: תכנונ, איסופ  בתחומ החינוכ הלשוני. שיטת המחקר האיכותנית

  . )2003אצל שקדי,  Kirk & Miller(נתונימ, ניתוח ודיווח 
  

ו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנימ עמ שבע מדריכות. כמו כנ נאספו נתונימ נאספ הנתונימ
אנונימיימ שהושבו משש מורות מודרכות. שיטת הניתוח האיכותנית בוצעה  בשאלונימ פתוחימ

לאחר  ).Glaser & Strauss, 1967על התיאוריה המעוגנת בשדה ( באמצעות קטגוריזציה והתבססה
  מסכמ.  מודל תיאורטישלב הניתוח התגבש ונוסח 

  
יצירת שינוי באמצעות  )א( :מתוכ ממצאי המחקר עולה כי המטרות העיקריות של ההדרכה הנ

מתנ תמיכה רגשית. נמצא כי לדעת המדריכות  )ב( ,בהתפתחותה המקצועית של המורה תמיכה
שי בהדרכה המ: חוסר שיתופ פעולה מצד המודרכות; היעדר שינוי אצלנ; קו הקשיימ העיקריימ

החינוכ; קושי להתמודד עמ תנאי העבודה. ההישגימ של ההדרכה המ:  להתמודד עמ דרישות משרד
מסוימ בהישגי התלמידימ. התכונות האידיאליות של מדריכת  שינוי דרכי ההוראה ושיפורנ; שיפור

מורימ שנאספו בניתוח האיכותני הנ יכולות כמו יצירת תקשורת, הקשבה והכלה של המודרכת, 
  יות, ידע וניסיונ. מקצוע

  
סגנונות הדרכה של מדריכות: הבניה משתפת, דיאלוג  בניתוח נמצאו ארבעה סוגימ שונימ של

רפלקטיבי, 'הנקה' ואימונ. על אפ שלכל מדריכה יש סגנונ המועדפ עליה, הנ משתמשות בכל 
  הסגנונות לפי הצורכ ובעוצמות משתנות. 

  
בשלב הניתוח המ: התלבטות בינ היעדימ של העיקריימ שנמצאו  ארבעת הצרכימ המתנגשימ

כדאיות ההדרכה גמ כשהיא אינה משיגה את יעדיה;  תכנית ההדרכה לבינ צורכי המורה בשטח;
לבינ  בתי־הספרההדרכה ולמנהלי  התנגשות בינ שאלות אתיות הנובעות ממחויבותנ למערכ

  מחויבותנ למורות. 
  

תאורטי לתחומ הדרכת המורימ דרכ זווית  דבכתרומת המחקר הנוכחי היא מצד אחד, הוספה של נ
הראייה של מדריכות מורות ומורות מודרכות, ומצד שני הוספה של נדבכ יישומי בתחומ של 

  הכשרת מדריכימ והפעלה של מערכ ההדרכה.
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  תפי�ת יועצות חינוכיות את תפקידנ כמובילות 
  �פרי לאקלימ מיטבי�תהליכ שינוי מאקלימ בית

  
  2011תמיר, אוגו�ט �ילוארינת מ  : מאת

  , האוניבר�יטה הפתוחהאונגר�ד"ר אורית אבידב  מדריכה:
  
  
  
  
  

כדי לקדמ ולפתח את ביטחונמ העצמי של התלמידימ ואת הסתגלותמ החברתית והלימודית יש 
י מיטבי. יצירת אקלימ מיטבי מצריכה תהליכ שינוי של הצוות המוביל, בית־ספרלשאופ לאקלימ 

את רגשות המעורבימ בתהליכ, את הייחודיות שלהמ, את ערכמ ואת התנהגותמ הרואה לנגד עיניו 
). על מובילי השינוי להיות מודעימ להחלטותיהמ, לבחירותיהמ ולהתנהגותמ, אשר 1996 ,(אילנ

מרכיבי תהליכ השינוי והגורמימ עשויות לעודד או לעכב את הובלת השינוי. בעבודה זאת נבחנו 
י וכל זאת מנקודת המבט של בית־ספרבלת תהליכ השינוי, האקלימ ההמעודדימ והמעכבימ את הו

היועצות. כמו כנ נבדק כיצד תופסות היועצות את תפקידנ כמובילות תהליכ השינוי בנושא האקלימ 
  עצמנ. על־ידיי וכיצד הובלת התהליכ משפיעה על הגדרת התפקיד שלהנ בית־ספרה
  

שג מרכזי בתיאוריות רבות לתיאור מהלכ איכות היחסימ האישיימ והבינאישיימ מהווה מו
). אופיימ של התמודדויות אישיות ויחסי הגומלינ החברתיימ 1996 ,התפתחות תקינ (אל יגונ וברכה

של ילדימ ומתבגרימ עשוי לנבא במידה רבה את אופנ הסתגלותמ בבגרות. לפיככ, חוקרימ רבימ 
תוח היבטימ אישיותיימ עצמיימ מציינימ, שיש חשיבות רבה להתערבות מוקדמת, שתסייע בפי

  ). 1996 ,וחברתיימ (אל יגונ וברכה
  

הוא חיוני להתפתחותמ של בוגרימ ברכישת כישורי חיימ  בית־הספראקלימ מיטבי במהלכ החיימ ב
  היסודי. בית־הספרבמהלכ שנות הלימוד ב

  
ידימ על הספרות הדנה ברווחה נפשית מונה כישורימ, תכונות ומאפיינימ רבימ ברמת הפרט המע

אדמ ־קיומה. מרכיבימ אלה אותרו בעקבות מחקרימ שבדקו מהמ הפקטורימ, שסייעו לבני
להתמודד במצבי מצוקה ולהתגבר עליהמ. מדובר במאפיינימ המוגדרימ ברמת הפרט אכ מתהווימ 

). בינ המרכיבימ העיקריימ ניתנ 2007בתוכ מערכת של יחסי גומלינ בינ הפרט לסביבה, (שדמי, 
נעה פנימית לפעולה, אוטונומיה, אנרגיה, אקטיביות, מסוגלות, התמדה, יוזמה, יכולת למנות: ה

בחירה, גמישות, יצירתיות, תפיסת עולמ חיובית ואופטימיזמ, מציאת משמעות, יכולת ליצור 
אלה מתקיימימ קשרי גומלינ והמ חברתית, מנהיגות. בינ מאפיינימ  אישיימ, מעורבות־קשרימ בינ

אלה על אלה. מכאנ שהתערבות לקידומ מרכיב אחד מתוכ המארג הנ"ל עשויה  משפיעימ הדדית
  לתרומ בהכרח לפיתוחמ של מרכיבימ נוספימ. 

  
השינויימ החברתיימ המהירימ המאפיינימ את תקופתנו משפיעימ מאוד על חיי היומיומ של ביה"ס 

יעות ייחודיות. כמו גמ על מערכת החינוכ בכללותה, והמציאות הישראלית מוסיפה על ככ תב
הייעוצ החינוכי אמור להתאימ את עצמו למקבלי השירות בגמישות ובמהירות רבה, תוכ איזונ בינ 
הפרט למערכת ובינ יוזמה ותגובה, ודבר זה מקשה שמירה על גרעינ ידע מגובש וגבולות של זהות 

ללקוחות  ). הרחבת האחריות והמחויבות2004מקצועית (ארנונ והלמנ אצל ארהרד וקלינגמנ, 
  השונימ, לעמיתימ ולממונימ, לביה"ס ולקהילתו, מעצימה ומעוררת קשיימ ואתגרימ.

  
מעגלי השפעה נוספימ התורמימ אפ המ לשינויימ הנצפימ המ: הפרדיגמות הטיפוליות המתפתחות 

של העסוק, המתבסס וניזונ  ל גורמימ אלו נובעת מעצמ הווייתוומטרות החינוכ. מרכזיותמ ש
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מ ידע הדיסציפלינות של הפסיכולוגיה (בתחומיה השונימ) ושל הפדגוגיה והחינוכ. בעיקר מתחו
), חלו שינויימ 1964־מאז הופעתו של מקצוע זה (בישראל החלו עבודתמ היועצימ הראשונימ ב
  ).1999משמעותיימ בתפיסתו, בהגדרתו ובתחומי הפעילות הנגזרימ (לזובסקי ובכר, 

  
ימ את העידנ הפוסטמודרני ובלב הדילמות והקונפליקטימ, בלב ליבמ של התהליכימ המאפיינ

תרבותית המתמודדת, ־שהחברה הישראלית מתמודדת עיממ (בתהליכ מואצ של מעבר לחברה רב
בחזית החיצונית, עמ סכנה קיומית, ובחזית הפנימית, מתמודדת עמ משברי זהות ועמ מאבקימ בינ 

המרכזי בחברה יוצר ציפייה שהיא תפתור בעיות המגזרימ השונימ) מצויה מערכת החינוכ. מיקומה 
פועל  –חברתיות ובמסגרת מערכת החינוכ המתחבטת בשאלות מהותיות ערכיות ותכליתיות 

  ). 2004הייעוצ החינוכי (ארהרד וקלינגמנ, 
  

תפקיד הייעוצ החינוכי צמח והתפתח בזיקה לסביבה החינוכית בה הוא פועל. קיימימ מספר 
רוצת השנימ במשולב ותרמו להתרחבותו המואצת וגיוונו של התפקיד גורמימ אשר פעלו במ

). גורמימ אלה קשורימ בשינויימ 1989המסייע של הייעוצ החינוכי (רש, פורת ואביצור, 
באוריינטציות חינוכיות ובשינויימ של אידיאולוגיות חברתיות ובהגדרת מטרותיו של ביה"ס 

שפיעו על מדיניות מערכת החינוכ, וממילא גמ על ותחומי אחריותו החינוכית. שינויימ אלה ה
תפיסת התפקיד של היועצות כפי שרואימ אותו קובעי מדיניות משתנה זו, (ארהרד וקלינגמנ, 

2004.(  
  

לנוכח השינויימ, כפי שתוארו לעיל, נדרשות היועצות בביה"ס לאמצ שיטות התערבות חדשות 
לאמצ את הפרדיגמה הרב מערכתית לא רק  ומגוונות יותר מאלה שהיו באמתחתנ. על היועצות

בהקשר של הייעוצ לפרט, אלא גמ לצורכ אבחונ והתערבות ברמת הכיתה, השכבה, חדר המורימ, 
). בשל התחזקות 2004צוות ההוראה של מקצוע מסוימ ואפ ברמת ביה"ס כולו (ארהרד וקלינגמנ, 

ישורימ והכשרה מורכבימ, ההיבט המערכתי בתפקידנ, ובגלל מעמדנ במערכת, כמי שיש להנ כ
יכולות היועצות החינוכיות לשמש דמות מפתח במעבר של מערכת החינוכ לעידנ הפוסט מודרני 

כהתייחסות גומלינ בינ קידומ  ). קידומ מיטביות אפשרי רק2003אל, ־(עזוז, אצל לזובסקי ובר
  ).2008 ,בי (ארהרדמרכיבי הרווחה אצל התלמיד לבינ פעולה מערכתית, שתיצור אקלימ חינוכי מיט

  
), סוברת כי קידומ מיטביות, המהווה את תפקידה העיקרי של היועצת החינוכית, הינו 2007שדמי (

מוסרית של החינוכ לנוכח תפקיד ביה"ס בחברה משתנה ופוסט ־השקפת עולמ ועמדה ערכית
  מודרניסטית.

  
יכ גוזל הרבה משאבימ י יש חשיבות לרצפ הובלת התהליכ. כיוונ שהתהלבית־ספרבשינוי אקלימ 

מהצוות ומהקהילה, יש צורכ בדמות מתווכת בינ הגורמימ השונימ החיימ בתוכ תהליכ השינוי. 
  ).2008היועצות הנ הגורמ המוביל והדמות המתווכת (ארהרד, 

  
ראיונות עומק המ מקור מחקרנו הוגדר כחקר מקרה פנימי והתבצע באמצעות ראיונות עומק. 

. איסופ הנתונימ התבסס על עשרה ראיונות עומק של עשר איכותני המידע העיקרי של מחקר
פי ־נבחרו על בתי־הספריסודיימ ממלכתיימ בשלוש ערימ במרכז הארצ.  בתי־ספריועצות מ

ואופי  בתי־הספרותק של מעל עשר שנימ. אופי היישובימ בו נמצאו הנגישות ליועצות בעלות 
מק הייתה להבינ את חווית הובלת התהליכ ואת מטרת ראיונ העוהאוכלוסייה בהמ היו שונימ. 

   עמדותיהנ של היועצות המובילות את תהליכ השינוי.
  

הראיונות התמקדו בבירור הפעלת תהליכ השינוי מנקודת מבטה של היועצת, בגורמימ להצלחה 
וכישלונ ובניהול השינוי. תהליכ המחקר התבסס על הצגת מערכ שאלות מחקר בראיונ חצי מובנה 

נת לאפשר ליועצות לתת מענה בדרכנ ובשפתנ באופנ חופשי, פתוח וגמיש. כל ראיונות על מ
דו"ח  ידנו במהלכ הראיונ, שוכתבו מיד לאחר סיומ הראיונ וההקלטות תומללו.־נכתבו עלהעומק 
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כולל מידע תיאורטי המהווה בסיס לשאלות המחקר של עבודה זו וכנ, נכתבו דיונ ומסקנות  המחקר
  מצאימ. בהסתמכ על המ

  
מהממצאימ עולה כי אצל כל היועצות יש פרמטרימ מעודדימ ומעכבימ משותפימ וכי קיימת 
השפעה לדרכ הפעלתו וניהולו של השינוי על מידת השגת יעדיו. הבדל בולט בינ היועצות נמצא 

בו הניהול היה יותר פתוח, בעל אופי המשתפ והמעודד עבודת צוות  בית־הספרבסוג הניהול. ב
ה ארגונית, הובלת היועצות באה לידי ביטוי בהדרכת הצוות וביכולת שלהנ להטמיע את ולמיד

בו הניהול היה יותר היררכי וסגור,  בית־הספר). ב2010אונגר, ־השינוי כחדשנות כוללת (אבידב
  יתה מכוח ההכרח והמנהלת היא שקבעה את סדר היומ.יהובלת תהליכ השינוי ה

  
אישית ־עידוד תקשורת בינ על־ידיי בית־ספרליכ שינוי אקלימ הובילו תה בתי־הספרב היועצות

מתוכ תפיסה שזרימת אינפורמציה  בית־הספרפתוחה ומשתפת והנהיגו שפה אחידה בינ באי 
ושקיפות הנ חיוניות להצלחת התהליכ. ניהול התהליכ נעשה דרכ עבודת צוות. למרות שהיוזמה 

הצוותימ ליישמ את ההנחיה ככ שייווצר מצב בו לתהליכ הגיעה מ"למעלה" פעלו היועצות יחד עמ 
). 2010אונגר, ־טבית ולא איימ של חדשנות (אבידבחדשנות כוללת מי בית־הספריוכלו להנחיל ל

היועצות חשו כי ניהול התהליכ באופנ מטפח ומקדמ עשוי להביא להצלחתו של השינוי. לאור 
 נוספימ באזורימ נוספימ בארצ בתי־ספרממצאימ אלה ראוי לבצע מחקר המשכ, שבו ייבדקו 

י על תפיסת התפקיד של בית־ספרוייבחנו ההשלכות שיש לאופיו של ניהול תהליכ שינוי האקלימ ה
היועצות באזורימ אחרימ בארצ. כמו כנ, ניתנ לבדוק בהמשכ האמ הבדל אופי ניהול השינוי מביא 

  להבדל בדרכ להשיג אקלימ מיטבי. 
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  עמית ־השפעת סטאטוס אקדמי של עוזר
  התנהגות בקשת עזרה לימודית מתווכת מחשבעל 

  
  2012רקפת ניצני הנדל, נובמבר   : מאת

  , האוניברסיטה הפתוחהד"ר אבנר כספי  מדריכ:
  
  
  
  
  

כל לומד, ייתקל במהלכ לימודיו בבעיה שאותה לא יוכל לפתור בכוחות עצמו ויהיה עליו לפנות 
בת לאסטרטגית ניטור עצמי חשובה לעזרה כדי להתגבר על הקושי. בקשת עזרה בעת הצורכ, נחש

ד להתמודד עמ התורמת לתהליכ הלמידה, הנ בפתרונ קושי מיידי והנ בפיתוח יכולתו של הלומ
 ;Butler, 1998ופיתוח מיומנויות ויכולות עצמאיות ( )Newman, 2000מ (מצבי למידה עתידיי

Newman, 2008יודעימ לפתור, חלקמ  ). אולמ, כאשר לומדימ ניצבימ מול משימה או בעיה שאינמ
יחליטו לבקש עזרה, וחלקמ יחליטו להימנע מבקשה כזו, למרות שהמ מכירימ בנחיצותה. מחקרימ 
זיהו סיבות שונות להימנעות או היסוס בפנייה לעזרה, וביניהנ סיבות הקשורות בעוזר ובתפיסתו 

  מבקש העזרה, שבהנ התמקד מחקר זה.  על־ידי
  

) הגדירו את מודל האיומ על ההערכה העצמית בחיפוש Nadler & Fisher, 1986נדלר ופישר (
ובקבלת עזרה, לתיאור הקשר בינ הערכה עצמית ובקשת עזרה. במחקרימ שנעשו על מודל זה, 
נמצא שמידת הדמיונ בינ מבקש העזרה לעוזר, במימדימ שונימ, משפיעה על רמת האיומ הנתפס 

  ,Nadler, 1987; Nadler( עזרהבקש את העל ההערכה העצמית של מבקש העזרה ועל הרצונ ל
2008 .(  

  
מחקרימ קודמימ שנעשו בתחומ התנהגות בקשת עזרה בהקשר הקוגניטיבי לימודי, בדקו את 
השפעת דמיונ עוזר שהוא עמית על התנהגות בקשת עזרה בסביבה בלתי ממוחשבת. השימוש 

נ פניה לעזרה מתווכת מחשב בטכנולוגיה לצרכי תקשורת ולמידה נפוצ כיומ בהשוואה לעבר, ולכ
  בהקשר אקדמי רלוונטית ועדכנית, ובה בחרנו להתמקד במחקר זה.

  
במחקר זה, בדקנו בניסוי מעבדתי, באיזו מידה סטאטוס נותנ העזרה, ובפרט מידת הדמיונ בינו ובינ 
מבקש העזרה במונחימ של סטאטוס אקדמי (ממוצע הישגימ לימודיימ), משפיעימ על התנהגות 

במחקר זה התמקדנו בשני  העזרה בפתרונ בעיה קוגניטיבית הקשורה להישגימ אקדמיימ.בקשת 
היבטימ של התנהגות בקשת העזרה: משכ הזמנ עד לפנייה לעזרה ובחירת אמצעי התקשורת 

  לפנייה לעוזר.
  

סטודנטימ לתואר ראשונ באו"פ, בארבע קבוצות ניסוי. משתתפי ארבע  93בניסוי השתתפו 
הקבוצות התבקשו למלא משימה זהה. המשתתפימ יכלו לפנות לקבלת עזרה אנושית מתווכת 
מחשב, ולבחור את המדיומ דרכו יבקשו עזרה. לכל קבוצת משתתפימ הוצע עוזר, סטודנט שהצליח 

עמ סטאטוס אקדמי אחר: עוזר שממוצע הציונימ שלו נמוכ מממוצע  לפתור נכונ את הבעיה,
הציונימ של המשתתפ, או זהה לממוצע הציונימ של המשתתפ, או גבוה ממנו או עוזר שהסטאטוס 
האקדמי שלו לא ידוע. שלוש דרכי התקשורת האפשריות בהנ ניתנ היה לבקש עזרה: תקשורת 

קולי) או תקשורת ויזואלית וקולית (צ'אט וידאו). כתובה (צ'אט כתוב), תקשורת קולית (צ'אט 
, תועדה התנהגות הפנייה לעזרה: משכ הזמנ עד לפנייה לעזרה ודרכ DirectRTבעזרת תוכנת 

התקשורת שנבחרה בכדי לבקש את העזרה. במהלכ הניסוי המשתתפימ מילאו מספר שאלונימ 
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לבחינת ההערכה העצמית לפני ואחרי בקשת העזרה, מידת האיומ על ההערכה העצמית מבקשת 
  אל העוזר. עזרה לימודית ושאלונימ הקשורימ לסיבות לבחירת המדיומ לפנייה

  
שערנו שיימצא הבדל בזמנ ההשתהות עד הפנייה לעזרה בינ קבוצות הניסוי. שערנו כי בקבוצות 
בהנ סטאטוס העוזר יהיה נמוכ או זהה לסטאטוס המשתתפ, הפנייה לעזרה תתבצע לאחר זמנ 
ארוכ יותר מאשר בקבוצה בה סטאטוס העוזר גבוה מזה של המשתתפ. שערנו כי בקבוצה בה 

המשתתפ אינו ידוע, הפנייה לעזרה תתבצע לאחר זמנ קצר יותר מאשר בקבוצה בה  סטאטוס
  סטאטוס העוזר ידוע.

  
בבחירת המדיומ לפנייה אל העוזר הצבנו שתי השערות מתחרות: שערנו כי בכל הקבוצות, 

פי ניסיונ ושימוש קודמ בכלי. לחילופינ, שערנו כי בקבוצות בהנ ־התפלגות בחירת המדיומ תהיה על
העוזר בעל סטאטוס זהה או נמוכ משל המשתתפ, המדיומ שייבחר יהיה עני יותר מאשר בקבוצות 

  האחרות, משיקולי אנונימיות.
  

סטאטוס  בהתאמ להשערתנו, בבדיקת זמני ההשתהות עד הפנייה לעזרה, נמצא כי בקבוצה בה
צה בה סטאטוס העוזר זהה למשתתפ, משכ הזמנ עד הפניה לעזרה היה ארוכ במובהק לעומת הקבו

בניגוד להשערתנו, לא נמצא שוני מובהק בינ זמני הפנייה לעזרה בקבוצות  העוזר לא ידוע.
הסטאטוס הנמוכ והגבוה לבינ הקבוצות האחרות. אולמ, מצאנו כי בקבוצות בהנ סטאטוס העוזר 
נמוכ מהמשתתפ או זהה לו, נמצא הבדל מובהק בתוספת הזמנ עד הפנייה לעזרה בינ משתתפימ 
 שחשו באיומ על ההערכה העצמית כתוצאה מבקשת עזרה לימודית, ובינ אלו שלא חשו באיומ זה.
משתתפימ שחשו באיומ, השתמשו בתוספת זמנ ניכרת עד הפנייה לעזרה, בהשוואה למשתתפימ 

בקבוצה בה סטאטוס העוזר גבוה מהמשתתפ נמצא הבדל גבולי מבחינת  שלא חשו כלל באיומ.
מנ עד הפנייה לעזרה בינ אלו שחשו איומ על הערכתמ העצמית מבקשת המובהקות בתוספת הז

עזרה ואלו שלא, אכ כיוונו של ההבדל הפוכ, כלומר ייתכנ שבקבוצה זו, דווקא אלו שחשו איומ על 
ההערכה העצמית הנובע מבקשת עזרה לימודית השתמשו בתוספת זמנ פחותה בהשוואה לאלו 

  שלא חשו באיומ זה כלל. 
  

ירת המדיומ לפנייה אל העוזר לא נמצא אפקט מובהק לסטאטוס העוזר. רוב מכריע בבחינת בח
בכל הקבוצות בחר בצ'אט כתוב. התפלגות בחירת המדיומ הייתה זהה בכל הקבוצות ולא נמצא 
הבדל בינ הבוחרימ באמצעי המדיה השונימ במידה בה מיומנות הייתה שיקול לבחירת המדיומ. 

דווחימ על הסיבות לבחירת המדיומ עולה כי שיקולי אנונימיות היו אולמ, מבחינת השיקולימ המ
משמעותיימ יותר בקרב המשתתפימ שחשו איומ מפנייה לעזרה לימודית. ממצאי ניתוח השאלונימ 

פי ניסיונ ושימוש ־תומכימ יותר בכיוונ של ההשערה הגורסת כי התפלגות בחירת המדיומ תהיה על
  קודמ בכלי. 

  
במספר היבטימ: ראשית, תרומה להבנת הגורמימ העדכניימ המשפיעימ על תרומתו של המחקר 

התנהגות בקשת עזרה בהקשר הלימודי: דמיונ לעוזר בסטאטוס האקדמי, יוצר איומ או מעכב 
בקשת עזרה לימודיות בקרב סטודנטימ, גמ כאשר הפנייה לעזרה מתווכת טכנולוגיה. שנית, תרומה 

איומ על ההערכה העצמית הנובעת מבקשת עזרה לימודית להבנת האינטראקציה שבינ תחושת ה
ובינ זמנ ההשתהות עד פנייה לעזרה במצבימ שונימ של דמיונ סטאטוס אקדמי בינ העוזר למבקש 
העזרה. לומדימ שחשימ תחושת איומ על הערכתמ העצמית מבקשת עזרה לימודית מתנהגימ 

נ שונימ לעוזר. שלישית, תרומה להבנת באופנ שונה מלומדימ שאינמ חשימ באיומ זה, במצבי דמיו
  הסיבות לבחירת כלי תקשורת לבקשת עזרה לימודית בקרב סטודנטימ.
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  "אני �בא שווה!"
  משמעות השימוש במחשב והשפעתו 
  על איכות החיימ והקשר עמ משפחה 

  וקהילה בקרב מבוגרימ שאיבדו את ראייתמ
  

  2015שוש �וקולוב�קי, דצמבר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהופ' טלי היימנפר  מדריכה:

  
  
  
  
  

  "ְוִהֵּנה ָּבִאימ ְלָפַני/ ָּכל ַהַּמְראֹות/ ַהִּמְתַּגְעְּגִעימ ְלֵעיַנִיימ"
  

שהתעוור בילדותו ומשמש ֶּפה לאנשימ  ,ביטונ־יעיש ארזכותב חתנ פרס ישראל תשע"ה, המשורר 
  ממ.ה שאבדה והחשיכה עוליהמתעוורימ, שאינמ חדלימ להתגעגע לראי

  
פי חוק" המ מבוגרימ שאיבדו ראייתמ בשל ־בישראל ובעולמ, המוגדרימ "עיוורימ על רוב האנשימ,

מחלות הקשורות בגיל ומספרמ צפוי לעלות בשנימ הקרובות בשל התארכות תוחלת החיימ וגידול 
  במספרמ הכולל של המבוגרימ בישראל ובעולמ.

  
ת, מקלות על תפקודמ ומשפרות את איכות התפתחויות טכנולוגיות מסיעות לאנשימ עמ מגבלו

חייהמ. בינ הפיתוחימ הטכנולוגיימ נמצא את המחשב המונגש, שמאפשר לאדמ עמ עיוורונ לקחת 
חלק בעולמ הדיגיטלי, משיב למתעוור את יכולת הכתיבה שאבדה ומשמש ככלי לתקשורת ומקור 

  למידע. 
  

ומאז עברו התפתחות: בעוד פעתו ההיבטימ החברתיימ של השימוש באינטרנט נחקרו החל מהו
שהמחקרימ הראשונימ התייחסו אל משתמשי האינטרנט כאל מקשה אחת, עמ השנימ התברר 
שאינ הדבר ככ ויש לחקור פלחי אוכלוסיה שונימ בהיבטימ השונימ של השפעת השימוש באינטרנט 

ה של על איכות חייהמ והקשרימ החברתיימ שלהמ. המחקר הנוכחי עוסק בפלח האוכלוסיי
בנוספ להיבט הטכני של המחשב ככלי תקשורת, זוהה  –המתעוורימ המבוגרימ (מ"מ) אשר לגביהמ 

ה תקינה ואיבדו אותה, חווימ אובדנ, אבל ופרידה יההיבט השיקומי. שהרי אנשימ שהיו בעלי ראי
יה שנחשבת כמגבלה חושית קשה, ימהחיימ שהכירו, ומתחילימ "חיימ חדשימ" בצל מגבלת הרא

  שב משמש חלופה לתפקודימ שאבדו.והמח
  

המחקר הנוכחי בוחנ באמצעות הפרדיגמה המחקרית האיכותנית פנומנולוגית, את השפעת 
השימוש במחשב ובאינטרנט מונגשימ, על חייהמ של מ"מ (מתעוורימ מבוגרימ) מנקודת המבט 

מתעוורימ  ראיונות חצי מובנימ עמ מבוגרימ 20שלהמ, במילימ שלהמ ובמבט הוליסטי. נערכו 
, מחציתמ עיוורימ מוחלטימ ומחציתמ עמ ראייה ירודה, כולמ נושאימ תעודת 84עד  47בגילימ 

  פי חוק" ומשתמשימ במחשב ובאינטרנט באופנ עצמאי בסיוע עזרימ להנגשה. ־עיוור ו"עיוורימ על
  

מנ הממצאימ עולה כי לאיבוד הראייה יש השלכות בכל תחומי החיימ: השלכות תפקודיות, 
שלכות רגשיות, השלכות כלכליות וחברתיות. תחושת הבדידות עלתה כתמה בולטת בראיונות, ה

  כתוצאה ישירה של איבוד הראייה או באופנ עקיפ מנ ההשלכות שהוזכרו.
  

המשתתפימ דיווחו על שימוש אינטנסיבי ומהנה במחשב ובאינטרנט במגוונ יישומימ: כתיבה 
, חדשות ואקטואליה, קניות ברשת, YouTubeפייסבוק, , דוא"ל, סקייפ, WORDבמעבד תמלילימ 

  מינהלה: מוסדות, קופ"ח, ביטוח לאומי, מידע רפואי ומידע בנושא העיוורונ ואחרימ. 
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פי הפרוטוקולימ ־יחד עמ זאת מדווחימ המשתתפימ על חסמימ, בשל אתרימ שאינמ מונגשימ על
ותמ ולהנגיש אתמ למשתמש. ביניהמ ולפיככ קוראי המסכ אינמ יכולימ "לקרא" א –הטכנולוגיימ 

נמצאימ גמ אתרימ חשובימ ויומיומיימ כמו אתר הרכבת, אגד, בזק ואחרימ. כמו כנ ניכר מנ 
  הממצאימ כי מ"מ ממעטימ להשתמש במשחקי מחשב, ואפ זאת בשל החסמימ.

  
תחילה במחקר זה הוגדרו המחשב והאינטרנט "כלי תקשורת". אולמ מנ הממצאימ עולה כי 

מהווה עבור מבוגרימ שהתעוורו יותר מאשר כלי תקשורת: הוא עבורמ מכשיר שיקומי  המחשב
זמינ ורב יישומי, המשיב תפקודימ שאבדו, משיב את הביטחונ העצמי ואת "עצממ", מאפשר 
תקשורת עמ הסביבה למרות איבוד קשר עינ, משיב עצמאות ושליטה בחיימ ומספק תמיכה 

  יימ ושביעות הרצונ.חברתית הנדרשת לשיפור איכות הח
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  השפעת משחקימ דיגיטליימ ואסטרטגיות משחק 
  על רמת התוקפנות אצל ילדימ

  
  2012דובי, נובמבר  רתמ  : מאת

  אוניברסיטת בר אילנ , ד"ר סיגל עדנ  מדריכימ:
  האוניברסיטה הפתוחה, אלקלעי־פרופ' יורמ עשת  

  
  
  
  
  

 Massive Multiplayer( משתתפימ־חלק נכבד מהמשחקימ הדיגיטליימ, ובכללמ משחקימ מרוֵּבי
Games המכילימ רכיב מרכזי של אלימות, הפכו בשנימ האחרונות לנחלתמ של כמעט כל סוגי ,(

המשתמשימ. על אפ המחקר הרב שנערכ בנושא עד היומ, השפעתמ של המשחקימ הדיגיטליימ 
  האלימימ על רמת התוקפנות בקרב ילדימ אינה ברורה דיה. 

  
המשתתפימ (אלימימ ולא אלימימ) ־המחקר הנוכחי בדק את השפעת המשחקימ הדיגיטליימ מרובי

ואת השפעת אסטרטגיות המשחק (תחרותית או שיתופית) על רמת התוקפנות בקרב ילדימ. 
. המשתתפימ שיחקו במשחקימ 13-10בנימ) בגיל  28־בנות ו 28ילדימ ( 56במחקר השתתפו 

ית. בכל דיגיטליימ וענו על שאלונימ ייעודיימ לבדיקת השפעת המשחק על רמת התוקפנות הנוכח
בנוספ, נמצא כי  המשחקימ נמצאה עלייה ברמת התוקפנות הנוכחית שנמדדה מיד לאחר המשחק.

  תה השפעה מובהקת על רמת התוקפנות הנוכחית. ילאסטרטגיית המשחק הי
  

הממצאימ מצביעימ על ככ, שאסטרטגית המשחק השיתופית דיכאה את העלייה בתוקפנות 
סטרטגית משחק תחרותית העלתה את רמת התוקפנות הנוכחית בקרב כל המשתתפימ ואילו א

הנוכחית בקרב משתתפימ בעלי תכונת תוקפנות בסיסית גבוהה. לעומת זאת, נמצא כי סוג 
המשחק, אפ אמ היה אלימ, לא השפיע ישירות על רמת התוקפנות. כמו כנ, לא נמצאו הבדלימ 

י העלייה בתוקפנות הנוכחית, מובהקימ ברמת התוקפנות הנוכחית בינ בנימ ובנות. לנוכח דיכו
שנצפתה במשחקימ השיתופיימ, מוצע לחקור בעתיד את השלכת הממצא על שילובמ של משחקימ 

 דיגיטליימ שיתופיימ לשמ למידה שיתופית ובתהליכי עבודה שיתופית אחרימ.
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  בריונות באינטרנט בקרב בני נוער: 
  דפו�ימ והשלכות מאפיינימ, 

  על התחומ החברתי והרגשי
  

  2013תמר טרבלו�, ינואר   : מאת
  , האוניבר�יטה הפתוחהפרופ' טלי היימנ  מדריכות:

  , האוניבר�יטה הפתוחהשמש�ד"ר דורית אולניק  
  
  
  
  
  

). במערכות Cyber-bullyingמחקר זה בוחנ תופעה חדשה יחסית הנקראת בריונות ברשת (
למידימ עדימ בשנימ האחרונות לעליה מתמדת של בריונות ברשת והתמודדות חינוכיות, מורימ ות

עמ מצב חדש שבו הטכנולוגיה מאפשרת לבריונימ להשיג את קורבנותיהמ בכל מקומ ובכל עת. 
פנימ תמיד יכלו למצוא מפלט בביתמ ובחיק משפחתמ מפני ־אל־בעוד שקורבנות של בריונות פנימ
הקורבנות של בריונות ברשת לכודימ במצב שבו אינ להמ מפלט מנ הבריונימ שאיימו לפגוע, הרי ש

הבריונימ. מחקרימ מראימ כי תופעת הבריונות ברשת הופכת ליותר ויותר נפוצה בקרב ילדימ ובני 
  ,Olenik-Shemeshנוער ובשנימ האחרונות והיא זכתה להתייחסות במחקרימ בארצ ובעולמ (

Heiman & Eden, 2012; Smith et al., 2008; Tokunaga, 2010 הבריונות ברשת מוגדרת כפגיעה .(
אדמ כלפי זולתו  על־ידימכוונת וחוזרת הנעשית באמצעות מחשב, או אמצעי אלקטרוני אחר, 

)Hinduja & Patchin, 2009 .(  
  

מעורבות בבריונות ברשת, לבינ ־מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הקשר בינ מעורבות או אי
ימ ורגשיימ בקרב בני נוער בישראל וכנ להציג את הדפוסימ והאפיונימ של תופעה משתנימ חברתי

  זו. 
  

  המחקר כלל שתי שאלות מרכזיות:
בחינת הגורמימ והדפוסימ המאפיינימ את הבריונות ברשת, מהי מידת הקורבנות והבריונות   . 1

בריונימ  ברשת? מהי מידת השימוש באינטרנט של המעורבימ בבריונות ברשת (קורבנות,
ועדימ)? עד כמה הקורבנות ברשת מוכנימ לשתפ אחרימ ולדווח על נפילת קורבנ ברשת? האמ 

  יש זיקה בינ מעורבות בבריונות ברשת לבינ מעורבות בבריונות מחוצ לרשת?
בחינת הקשר בינ המעורבות בבריונות ברשת לבינ משתנימ חברתיימ ורגשיימ: האמ קיימ קשר   . 2

  נות ברשת הנ כקורבנ והנ כבריונ לבינ משתנימ חברתיימ ורגשיימ. בינ מעורבות בבריו
  

תלמידימ משתי חטיבות ביניימ במרכז הארצ, הלומדימ במסגרות  458במחקר הנוכחי השתתפו 
שאלונ  )1(שאלונימ ברצפ:  4). לתלמידימ הועברו (כיתות ז 13-11ממלכתיות בגילימ  חינוכיות

שאלונ  )4( ,שאלונ בדידות )3( ,שאלונ תמיכה חברתית )2( ,שימוש באינטרנט ובריונות באינטרנט
  לבדיקת תחושת דיכאונ.

  
) דיווחו כי היו מעורבימ בדרכ כלשהי 45%נמצא כי קרוב למחצית ממשתתפי המחקר ( במחקר

בבריונות ברשת, כקורבנ, כבריונ או כעד. וכנ נמצאה זיקה בינ המעורבות בבריונות ברשת לבינ חלק 
קשר מובהק בינ היות התלמיד  שנבדקו. ממצאי המחקר מצביעימ על חברתיימ־ייממהמדדימ הרגש

קורבנ לבריונות ברשת לבינ היות התלמיד קורבנ לבריונות מחוצ לרשת. כמו כנ נמצא קשר מובהק 
בינ היות התלמיד בריונ ברשת לבינ היות התלמיד בריונ מחוצ לרשת. בנוספ לככ, המחקר בדק את 

עדימ לבריונות ברשת והראה שבניגוד להשערת המחקר, כמחצית מאוכלוסיית מידת המעורבות של 
העדימ לבריונות ברשת לא נשארו פסיביימ וכנ ניסו להתערב או לפעול למענ עצירת מעשי 
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הבריונות. בבחינת תפיסת המשתתפימ את הבריונות ברשת נמצא, שמרבית המשתתפימ טענו 
) מהבריונות מחוצ 39.5%) או במידה פחותה (44.1%שהבריונות ברשת פוגעת באותה מידה (

  לרשת. 
  

בדיקת הקשר בינ תופעת הבריונות ברשת ומשתנימ חברתיימ ורגשיימ העלתה מספר קשרימ 
מובהקימ: נמצא הבדל מובהק במדדי הבדידות ומדד לתחושת דיכאונ בינ קורבנות ברשת לאלה 

יותר ומדווחימ על תחושת דיכאונ  שאינמ קורבנות ברשת, ככ שקורבנות ברשת מרגישימ בודדימ
גבוהה יותר בהשואה לאלה שאינמ קורבנות ברשת. נמצא גמ הבדל מובהק במדד התמיכה 
המשפחתית ומדד לתחושת דיכאונ בינ בריונימ ברשת לאלה שאינמ בריונימ ברשת, ככ שהבריונימ 

ריונימ. בנוספ, ברשת דיווחו על תמיכה משפחתית נמוכה ודיכאונ רב יותר ביחס לאלה שאינמ ב
מבדיקת היחס בינ בנימ לבנות בקרב המעורבימ בבריונות ברשת עלה, כי רוב הקורבנות ברשת המ 

 בנות ורוב הבריונימ ברשת המ בנימ, בדומה למתרחש בבריונות מחוצ לרשת.
  

ממצאי המחקר הנוכחי מראימ כי דפוסי הבריונות ברשת דומימ במידה רבה לדפוסי הבריונות 
והמ עולימ בקנה אחד עמ ממצאי מחקרימ קודמימ ותומכימ במסקנה שכיומ הגבולות מחוצ לרשת 

  ). Sommers, 2008( בינ העולמ האמיתי לעולמ המקוונ מטשטשימ
  

שתי הגישות התיאורטיות שהוצגו בעבודה זו יכולות להציע הסבר לככ שבני נוער בוחרימ להיות 
ות מקוונת", בני נוער מתנהגימ באלימות פי גישת ה"חוסר עכב־מעורבימ בבריונות ברשת. על

ברשת כיוונ שעכבות כגונ עונש או תגמול לא קיימות ברשת. בנוספ לככ, הטכנולוגיה הקיימת 
פי "תיאוריית ־נראות ואנונימיות המגבירימ את התחושה של חוסר עכבות. על־ברשת מאפשרת אי

י הנוער, המ נוטימ יותר להפוכ המתח הכללית", ככל שקיימימ יותר גורמי מתח ותסכול בחיי בנ
  לבריונימ ברשת או מחוצ לרשת כאמצעי לשחרור מגורמי המתח. 

  
למחקר זה תרומה משמעותית בהכרת תופעת הבריונות ברשת והגברת המודעות בקרב תלמידימ, 
מורימ והורימ והוא יכול להוות בסיס ליצירת תוכניות מניעה והתערבות בקרב בני נוער. בעתיד יש 

יב את המדגמ באוכלוסיות שונות בארצ ובגילימ שונימ, לבחונ את תרומת הגישות להרח
התיאורטיות להבנת התופעה ולהטמיע במערכת החינוכ תוכנית להעלאת המודעות לאלימות 

  ברשת ודרכימ יעילות להתמודדות עימה.
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  האמ המדיומ חשוב? 
  בחינת השפעת המדיומ על ביצוע מטלה לימודית

  
  2009לוינ, דצמבר  תמר  : מאת

  ד"ר אבנר כ�פי, האוניבר�יטה הפתוחה  מדריכ:
  
  
  
  
  

נבחנו  המחקר הנוכחי בדק כיצד משפיע אמצעי התקשורת על ביצוע מטלות הוראתיות ולימודיות.
  & Daft( עושר המדיהשתי גישות תיאורטיות המבוססות על הנחות יסוד מנוגדות: תיאוריית 

Lengel, 1984, 1986( עושר פרדוקס הו)Robert & Dennis, 2005(.  המחקר במערכות אקדמיות
ככולו התבסס על העדפות  אודות הבחירה באמצעי תקשורת והשימוש בהמ, הוא מועט ורובו

 ;Irmer & Bordia, 2003; 2008כספי ולוינ, (היפותטיות של הסטודנטימ או של המנחימ 
Caspi & Gorsky, 2005(תפיסות התאמת המדיה, יחודו  בבחינת . בניגוד למחקרימ הללו שהתמקדו

השפעת השימוש במדיה על  של מחקר זה הוא בישומ מערכ מחקר ניסויי ולא מתאמי לבחינת
התאמת המדיה לביצוע  הביצוע בפועל, זאת מתוכ שאיפה להגיע להבנה שלימה יותר למידת

  מטלות לימודיות הנבדלות ברמת בהירותנ ובקושי תוכננ.
  

" מסר" מ השונימ שבחנו את תיאוריית עושר המדיה הוא חוסר ההבחנה בינאחד הכשלימ במחקרי
 Daft and". בעוד שלעיתימ המטלה היא העברת המסר, יש מצבימ בהמ אינ הדבר ככ.מטלהו"

Lengel )1986(  הציעו כי המטלה)Task (הנבחר. לעומתמ  היא הבנת המסר המועבר דרכ האמצעי
כמטלה לכשעצמה לבינ  ) אינ הבחנה בינ הבנת המסרRobert & Dennis, 2005לפי פרדוקס העושר (

מיוחסת במחקרימ השונימ  )(equivocalityבהירות" ־מטלה של ממש. חשוב מככ, המשגת "אי
 ,Dennis & Kinney, 1998; Mennecke, Valacich, & Wheeler(לעיתימ למסר עצמו ולעיתימ למטלה 

2000(.  
  

 באמצעות ההבחנה בינ גישת ההוראה בהירות המטלה־איכמענה תיאורטי לככ, הצענו סיווג ל
הגדירו ) construction .(Zigurs and Buckland )1998( ) לבינ גישת ההבנייהinstruction( הישירה

 the behavior requirements for accomplishing stated goals, via some process usingמטלה ככ: "
given information "(p. 316). צריכ  מה –התנהגותיות  במילימ אחרות מרכיבי המטלה המ: דרישות

צריכ  איכ –תהליכימ מסוימימ  צריכ לעשות זאת, דרכ לשמ מה –לעשות, השגת מטרות מוצהרות 
 מהנ המיומנויות הנדרשותוהמטלה  צריכ לעשות את מיכוללת שני מרכיבימ:  לאלעשות. הגדרה זו 

. בהתאמ )המטלה אלא את המבצע שאינמ מגדירימ את שני משתנימ בלתי תלויימ(לביצועה 
מהמרכיבימ הללו אינו נהיר למשתתפימ;  בהירה כאשר לפחות אחד להגדרה זו, מטלה תחשב לא

שאינטראקציה בינ כמה מהמ יוצרת מצב  הבהירות עולה ככל שיותר מרכיבימ לא ידועימ או־אי
), בה המידע teacher-centered( מורהממוקדת בה עמומ. בהקשר של למידה והוראה, מטלת הוראה,

קבלת ההחלטות בדבר התוכנ, המסגרת ורצפ התפתחות  המורה, שאחראי על על־ידימועבר ללומד 
בהשוואה למטלת הבנייה  )unequivocal(כמטלה יותר בהירה  ), תחשבMargules, 1996הלמידה (
 מהוקדת במורה, פרט לידע מכיוונ שבמטלה הממ. )learner-centered( ממוקדת בלומדהשיתופית 

צריכ לעשות זאת, דבר שהוא פחות ידוע  איכ ולשמ מהלמשתתפימ גמ  צריכ לעשות, ידוע ונהיר
צריכ לעשות את המטלה  מיהממוקדות בלומד. אמנמ, כמו שהבהרנו, השאלה  במטלות הבנייה

ולהוסיפ ממד הבהירות, אכ במטלת הבנייה גמ נושא זה עשוי להיות עמומ, ־מהגדרת אי אינה חלק
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 הבהירות. בנוספ, חשוב לשימ לב שבהגדרת מטלת ההוראה הישירה כ"בהירה" ממטלת־לאי נוספ
  ינ בכדי לקבוע כי היא בהכרח קלה או פשוטה יותר ממנה.למידה שיתופית בגישת ההבנייה א

  
 הוראה(סטודנטימ מהאוניברסיטה הפתוחה השתתפו בניסוי שבו תופעלו שיטת הלימוד  128

 ד ועושר אמצעי התקשורת. זוגות של, קושי החומר הנלמ)ישירה לעומת הבנייה בלימוד משותפ
 כיצד לפתור שאלות הגיונ )הבנייה(חד או למדו י )הוראה ישירה(משתתפימ לימדו זה את זה 

 . מחצית הזוגות שוחחו רקSkype™ואנלוגיות, כשהתקשורת ביניהמ מתבצעת באמצעות תוכנת 
 והמחצית השנייה עשתה שימוש גמ ברכיב )האמצעי העני(באמצעות הרכיב הקולי בתוכנה זו 

  .)האמצעי העשיר(החזותי 
  

 מיכה המעטה לה זכתה עד כה במחקריוד לתהממצאימ תמכו בתיאוריית עושר המדיה, בניג
 מצעות וידיאו היו גבוהימ בהשוואהמעבדה. בלימוד חומר קשה, נמצא שהישגי הלומדימ בא

 על־ידיכה במודל פרדוקס העושר, שהוצע להישגי הלומדימ באמצעות אודיו. מאידכ, לא מצאנו תמי
Robert and Dennis )2005(גמ בעידנ הנוכחי, ומאפשרת את  . נראה שתיאוריית עושר המדיה תקפה

  בהוראה ובלמידה. חדשה על תהליכי תקשורת בכלל, וגמהבנת השפעת המדיה האלקטרונית ה
  

 וק גמ את המדד הערכתי קרי, תפיסתבחרנו לבד )הישגימ(מעבר למדד הביצועי של הלמידה 
  .)קוגניטיבי, רגשי וחברתי(הלמידה על מרכיביה 

  
 יב הקוגניטיבי שבתפיסת הלמידה אצל אלו שלמדו בהבנייה היהבהתאמ למנובא מצאנו כי המרכ

 תכנ כי מעבר להשערתנו ההסבר לממצא זה טמוניגבוה בהשוואה לאלו שלמדו בהוראה ישירה. י
 שכנ ),Honebein, 1996( הבעלות על הלמידהבככ שהלמידה בגישות ההבנייה מעודדת את תחושת 

Gross )1997( מוצקה של  מ אחריות על למידתמ הדבר מוביל להבנהמצא כי כאשר הלומדימ לוקחי
  הנושאימ, לרמות גבוהות של חקר ולהתמדה בביצוע המטלה.

  
 בניגוד להשערתנו, לא נמצא אפקט לעושר האמצעי במרכיב הרגשי שבתפיסת הלמידה. במילימ
 אחרות, שני האמצעימ נמצאו זהימ מבחינת ההנאה מהלמידה. מאידכ, במחקר אשר בדק את

־פנימ לעומת הוראה מסורתית Skype־לימ בלמידה פרונטאלית בינ לימוד דרכ שיחת קול בההבד
יותר מהלימוד,  נהנופנימ ־אל־, נמצא שהלומדימ במפגש פנימBlau and Caspi, 2008)(פנימ ־אל

באמצעות שיחת קול.  כמו גמ מהאינטראקציה עמ המנחה ועמיתיהמ ללמידה בהשוואה ללומדימ
 אנונימיות החזותיתה פשר שההסבר להבדלימ בממצאימ בינ המחקרימ נעוצ בככ שבמחקרנוא

נוספימ הקיימימ בינ  בשונה מהבדלימ(בלבד היא זו המבדילה בינ שיחת וידיאו לשיחת אודיו 
תהיה שונה  תכנ ואנונימיות זו אינה מספיקה בכדי שחווית הלמידהי. י)לשיחת קול פנימ־אל־פנימ
  שבדקנו.בינ האמצעימ 

  
 במלואו באוניברסיטה הפתוחה, נמצאבבחינת עמדותיהמ של הסטודנטימ כלפי קורס מתוקשב 

פנימ־ ), הכולל רכיבימ מקוונימ ורכיביBlended Learningשישנה העדפה גורפת למודל המשולב (
. בנוספ לככ, נמצאה העדפה ברורה של )2008אלקלעי ואלברטונ, ־פרצל, עשת( אל־פנימ

לרכיבימ הוראתיימ המכילימ אינטראקציה ומטלות עשייה בעלות אופי  הסטודנטימ
אפשר שמחקרנו מצביע על הגורמימ האפשריימ להעדפות אלו שכנ כל  קונסטרוקטיביסטי.

נמצאו גבוהימ יותר בקרב קבוצות  )קוגניטיבי, רגשי וחברתי(הלמידה  המרכיבימ של תפיסת
  לקבוצות ההוראה. ההבנייה בהשוואה

  
הנושאימ.  מתאימ לכלחשוב לציינ ששילוב מטלות שיתופיות בגישת ההבנייה לא בהכרח עמ זאת, 

תואמ את  לא בהכרח )המבואות למיניהמ(שכנ, לימוד מובנה ומוגדר של תחומי דעת שונימ 
מעשית, אמ  ביות, ואולי אפ מנוגד לה. מבחינההפילוסופיה המנחה את המטלות הקונסטרוקטי

לפני כנ לבסס  מטלות בעלות אופי שכזה, נציע לאור הממצאימ, שראויאפוא יבחר לעשות שימוש ב
  ).Kirschner, Sweller & Clark, 2006גמ:  ורא(ולחזק את הידע הקודמ של הלומדימ 
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אמצעי  ריית עושר המדיה, מתארת את בחירתלבסופ, נדגיש כי התיאוריה הראשית במחקרנו, תיאו

לתוצאות  אנחנו בדקנו רק אמ ההתאמה מובילההתקשורת כתהליכ רציונאלי של התאמה, ואילו 
אחרות, מוקד  את אפשרות הבחירה בפועל. במילימ למידה טובות יותר מבלי לתת למשתתפימ

רציונאליות הבחירה על ־לא בדיקת מימד רציונאליות או אידיקת יעילות ההתאמה ומחקרנו הינו ב
למעשה יאפשרו הבנה שלימה  מ נוספימ הבוחנימ את הבחירה הלכהתכנ ומחקריימשמעויותיה. י

  יותר של השפעת עושר אמצעי התקשורת על איכות הלמידה.
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זיהוי פערימ בינ ציפיות ועמדות בעלי העניינ 
  טמעת חדשנות טכנולוגית: השותפימ לה

חקר מקרה של הטמעת לוחות אינטראקטיביימ 
  במערכת החינוכ בישראל

  
  2014תמר שוורצ, מרצ   : מאת

   , האוניבר�יטה הפתוחהאונגר�ד"ר אורית אבידב  מדריכימ:
  אלקלעי, האוניבר�יטה הפתוחה�פרופ' יורמ עשת  

  
  
  
  
  

הליכ מורכב והיא מצריכה יצירת שינוי הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכת החינוכ נחשבת לת
). לפי מודלימ של הטמעה יעילה (של שינוי Avidov-Ungar, 2010משמעותי בתרבות הארגונית (

מערכתי, נדרשת שותפות בכל הרמות בינ כלל בעלי העניינ בתהליכ ההטמעה; עליהמ להבינ את 
  ינוי הנובע מהתהליכהצורכ בשינוי, להיות מחויבימ לתהליכ ההטמעה ולעמוד מאחורי הש

)Cook, Holley, & Andrew, 2007; Shaw, 2006 במחקרימ על אודות הטמעת שינויימ מערכתיימ .(
נמצא שתכניות הטמעה רבות נכשלות, או איננ מצליחות לעמוד בציפיות, בשל התנגדוות בעלי 

  ;Avidov-Ungar, 2010; Carter, 2008העניינ לשינויימ הארגוניימ והפדגוגיימ הכרוכימ בהטמעה (
Fullan, 2001; Levin & Fullan, 2008 רוב ההתנגדויות האלו נובעות מתפיסות מנוגדות הקיימות .(

  & Kleinבארגונ באשר למטרות השינוי ולאופיו, כמו גמ מאינטרסימ אישיימ וארגוניימ מנוגדימ (
Sorra, 1996 .(  

  
ויותר למערכות חינוכ בארצ ובעולמ,  בעשורימ האחרונימ הטכנולוגיות הדיגיטליות חודרות יותר

  & Cunningham, 2009; de Freitasוהנ הופכות חלק אינטגרלי מתהליכי הוראה, למידה והדרכה (
Oliver, 2005; Halverson & Smith, 2010; Selwyn, 2010 הטמעה יעילה של טכנולוגיות אלו .(

  בארגונימ. מחייבת התמודדות עמ ההתנגדויות ועמ הציפיות שהנ מעוררות 
  

) מוטמע במערכת 2012" (משרד החינוכ, 21־במסגרת התכנית "התאמת מערכת החינוכ למאה ה
) IWB: Interactive Whiteboardחכמ",  א, "לוח"לוהחינוכ בישראל השימוש בלוח אינטראקטיבי (

ו לצורכי הוראה ולמידה. לוח זה נחשב לאמצעי טכנולוגי מהפכני הודות לתכונותיו ולמאפייני
  ,Kennewell, Tannerהייחודיימ: אינטראקטיביות, יישומ מולטימדיה ויצירת חדשנות פדגוגית (

Jones & Beauchamp, 2008; Quashie, 2009; Schmid, 2006; 2008; Torff & Tirotta, 2010; 

Zevenbergen & Lerman, 2008 .(  
  

החוקרימ באשר ליעילותו, ובפרט למרות מאפייניו הייחודיימ של הלו"א, אינ הסכמה גורפת בקרב 
; 2011ספרית (בלאו, ־באשר ליכולתו לסייע בשיפור הישגי הלומדימ ובהובלת שינוי בתרבות הבית

Horng-Ji, 2010; Moss et al., 2007; Paton, 2007על אודות  ). בישראל קיימימ דיווחימ ראשוניימ
; בלאו, 2010חפר, ־ובנ בני, רותמא ומאפייני השימוש בו בכיתות (או"השפעתו הפדגוגית של הל

). אולמ למרות ההשקעה התקציבית הגדולה 2010ואחרימ,  ; קורנ2010; כוכבי, 2012; 2011
בישראל; בעיקר ניכר מחסור  בתי־הספרבהטמעתו, מעטימ המחקרימ שבדקו את שילובו ב

יעילות במחקרימ הבוחנימ את הקשר שבינ הציפיות והעמדות של בעלי העניינ בתכנית לבינ 
הטמעת אמצעי טכנולוגי חדשני זה. המחקר הנוכחי מבקש לבדוק את הפערימ שבינ עמדותיהמ 

במערכת החינוכ בישראל, תוכ כדי  א"לווציפיותיהמ של בעלי העניינ השותפימ בהטמעת ה
  התמקדות בגורמימ אשר מעודדימ ומעכבימ את יעילות ההטמעה. 
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במערכות בכלל, ובמערכות חינוכ בפרט, מדגישימ כי המודלימ המובילימ בתחומ של הטמעת שינוי 
הצלחת ההטמעה תלויה במידה רבה באופנ ה"התנעה" וההובלה של תהליכ השינוי. בהקשר זה, 

שינוי  – )top-downמטה (־שינוי מעלהספרות המחקר מתמקדת בשני מודלימ מרכזיימ: (א) 
ילימ קובעי מדיניות, או מנהלי ארגוני המהווה פועל יוצא של מדיניות מערכתית כוללת שמוב

  הארגונ, ואשר מופצת בארגונ "מלמעלה למטה", ללא שיתופ של כל בעלי העניינ בתהליכ
)Cook, Holley, & Andrew, 2007(,  ־מטה(ב) שינוי) מעלהbottom-up (–  שינוי ארגוני המתחיל

שר כל בעלי בשטח ומחלחל כלפי מעלה, אל דרג מקבלי ההחלטות. בתהליכ זה מתרחש שיח א
העניינ המעורבימ שותפימ בו. התהליכ מתבסס על תפיסת השינוי כתהליכ חברתי המבוסס על 

  ). de Freitas & Oliver, 2005דיאלוג בינ בעלי העניינ למיניהמ (
  

־המחקר הנוכחי בוחנ את מודל ההטמעה של הלוח האינטראקטיבי בתוכ המסגרת הארגונית הבית
, )top-downמטה (־מעלהמידה מאפייני ההטמעה תואמימ את המודל ספרית. במחקר נבדק באיזו 

כלומר האמ המדיניות נכפתה על דרג השדה ללא שיתופ כל בעלי העניינ, או שמא מאפייני הטמעת 
, אשר מבוסס על דיאלוג ועל שיתופ בעלי )bottom-upמעלה (־מטה הלו"א תואמימ את המודל

  העניינ בתהליכ. 
  

בזיהוי עמדות בעלי העניינ (והפערימ ביניהנ) באשר לחדשנות הלו"א,  שאלות המחקר מתמקדות
לאופי ההטמעה שלו במערכת החינוכ, לתהליכ ההטמעה, לגורמימ המעודדימ ומעכבימ הטמעה 

  יעילה ולאופנ תפיסתה של ההטמעה כהצלחה. 
  

טאימ ממצאי המחקר מצביעימ על פערימ גדולימ ומהותיימ בינ בעלי העניינ. פערימ אלה מתב
של  בדרג המֶטהבציפיות ובתפיסות של בעלי העניינ השונימ את הטמעת הלו"א במערכת החינוכ. 

משרד החינוכ קיימת הסכמה רחבה כי המורימ והסביבה כאחד אינמ בשלימ עדיינ להטמעה 
, התפיסה הרווחת היא כי יש להטמיע את הלו"א רק בדרג הרשות המקומיתמוצלחת של הלו"א. 

אלה המסוגלימ להטמיע בהצלחה חדשנות טכנולוגית. תפיסה דומה קיימת  –רימ נבח בתי־ספרב
, לפיה הטמעה מוצלחת היא פועל יוצא של יכולות ומיומנויות התקשוב בדרג החברות המסחריות

נמצאו הבדלימ בתפיסות ובעמדות בינ מורימ ומנהלימ,  בדרג השדה. בית־הספרשל המורימ ב
שנות לבינ עמיתיהמ המגלימ נכונות גבוהה לאמצ חדשנות. בקרב המגלימ נכונות נמוכה לאמצ חד

קבוצת המנהלימ המגלימ נכונות נמוכה לאמצ חדשנות קיימת הסתייגות מהטמעת האמצעי 
הטכנולוגי, ולעומת זאת קבוצת המנהלימ המגלימ נכונות גבוהה לאמצ חדשנות מתאפיינת ביחס 

מצ חדשנות מתאפיינימ ביחס שלילי להטמעת חיובי להטמעה; המורימ המגלימ נכונות נמוכה לא
הלו"א, ולעומת זאת המורימ המגלימ נכונות גבוהה לאמצ חדשנות מתאפיינימ ביחס חיובי 
להטמעה. כמו כנ נמצא כי בניגוד לדעה הרווחת בכל הדרגימ, ולפיה הטכנולוגיה משפיעה על 

לאמצ חדשנות משפיעה על נטיית המורה (גבוהה או נמוכה) המורימ, המורימ עצממ סבורימ כי 
  . דרכ שימושו בטכנולוגיה

  
אפ שבמחקר הנוכחי נמצא כי קיימת הסכמה רחבה בינ כל בעלי העניינ באשר לפוטנציאל הרב של 

למידה, אופנ ניהולו של פרויקט ההטמעה פוגע בסיכויי הצלחתו. -הלו"א לשפר תהליכי הוראה
ינוכ בינ המורימ למנהלימ ובינ המנהלימ יתרה מזאת, הוא מגביר את המתח המובנה במערכות ח

למקבלי ההחלטות. המסקנה העיקרית של המחקר באשר להצלחה של הטמעת חדשנות טכנולוגית 
היא שבתהליכ ההטמעה נדרש שיתופ של כל בעלי העניינ; יש להתמקד במתנ אפשרות נאותה לדרג 

של דרג זה על ההצלחה או  ) להשמיע את קולו, כיוונ שהשפעתובתי־הספרהשדה (המורימ ומנהלי 
הכישלונ של הפרויקט המורכב היא מכרעת. הצלחת ההטמעה תלויה גמ בקידומ של שימוש פדגוגי 
מושכל בטכנולוגיה ובפיתוח "שליטה" טכנית בטכנולוגיה, כזו המותאמת לשונּות הקיימת בינ 

  המורימ. 
  



 129 תמר שוורצ 

חשיבות השיתופ בינ כל  ברמה התאורטית ממצאי המחקר תורמימ לקידומ ולשיפור ההבנה בדבר
  בעלי העניינ אשר מעורבימ בתהליכי הטמעת חדשנות טכנולוגית בארגונימ, לרבות בארגונ 

ספרי. ברמה היישומית, ממצאי המחקר עשויימ לסייע בזיהוי אופיימ של הפערימ שבינ ־הבית
זיהוי עמדות בעלי העניינ בסוגיית ההטמעה היעילה של חדשנות טכנולוגית במערכת החינוכ. 

למצוא דרכימ לגשר עליהמ, ובדרכ זו לתרומ לשיפור יעילות הפערימ בינ בעלי העניינ מסייע 
  בפרט.לו"א הטמעת טכנולוגיות במערכת החינוכ בכלל ו
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