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) שקיפות ובקרה, ידיותמ(ב "משומערכת ה שלנבדקה הטמעתמתואר במאמר זההבמחקר

כי נמצא . ט"ותשסח"תשס, ז"במהלך השנים תשסייםיסוד-בתי ספר עלבעשרהידה לניהול למ

בשיתוף ,יםתלמידים והור, הוראהעובדי שללמערכתכניסותהמשמעותי במספר גידולחל 

הספר בתיחלק מ. העובדיםהודעות לצוותליחתובשבאמצעות הזנת נתונים יומיומייםבמידע 

נמדדה רמת ובאלה, התלמידיםמשפחותר עם יצירת קשב ל"משומערכת בהשתמשו

הוראה הזנת נתונים רבים על ידי עובדי ה. הוראההאינטראקטיביות גבוהה יותר בקרב עובדי 
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יותר את "ניצלו"ובקצב מהיר יותר טכנולוגיהאימצו את ה, מאבותיותרכמעט הפי שלוש
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,)LMS(לניהול למידה ב "משומערכת , מקוונתאינטראקטיביות:מפתחמילות

.תלוית מגדרוריתהמעורבות, הטמעת טכנולוגיה בבתי ספר
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מבוא

עדים להטמעה נרחבת של טכנולוגיות חינוכיות אנו20-תשעים של המאה המשנות ההחל

אחדהתאם להטמעת טכנולוגיות חינוכיות מתרחשת ב, לפי הספרות המחקרית. במוסדות חינוך

islands of" (חדשנותאיי : "מודליםמשני  innovation (חדשנות כוללת"ו) "comprehensive

innovation .(בתחום תוכן מקדתתמ" איי חדשנות"שלמודלהלפיהנערכת טכנולוגית העהטמ

,Forkosh-Baruch(מהארגון החינוכי חלקברקתקיימתמהיא ו,או במשימה מוגדרתכלשהו

Nachmias, Mioduser & Tubin, 2005(. הטמעה אשר נערך בהתאם למודל תהליךבדרך כלל

זו אםבין –)2011, אלקלעי- אונגר ועשת-אבידב(רגונית האבתרבותלשינוי מהותי ילמובינואהזה

של ) top-down('מלמעלהיוזמה'זו בין אם,"משוגעים לדבר"של ) bottom-up('מלמטהיוזמה'

מוטמעת באיים קטנים בתוך החדשנות. ברמה הלאומיתחלטותהמקבלישל הנהלת הארגון או 

כוללת בתוך חדשנותה שללהיווצרותיובילוה האיים האלשהציפייהבדרך כלל נכזבת .בית הספר

בידול ונתק בין איי החדשנות לבין יםוצרנאףלעתים קרובות ו, הארגון ולתרבות ארגונית חדשה

חדשנות "שלמודללבהתאםטכנולוגיתההטמעהתהליך הלעומת זאת . שאר חלקי הארגון

-Forkosh(חדשה יתתרבות ארגונליצור יכולהוא ו,רובדי הארגון החינוכיכלבמתקיים" כוללת

Baruch et al., 2005 .(

החדשנות "גישתהתאם לחינוך בבמוסדותבהטמעת מערכת טכנולוגית מתמקדמאמרה

. את יעילותה ולאתר גורמים העשויים לקדם או לעכב את מהלכהלבחוןעל מנתוזאת, "הכוללת

יבעשרה בת)ב"משו(למידה מערכת מקוונת לניהול ה שלהטמעתאת בחןהמתואר בו המחקר

בצורה רחבה " החדשנות הכוללת"גישתלאמץ את ובחרבתי הספרמשבעה.יסודיים- ספר על

ענייןהבעליהלוא הם , בתהליך ההטמעה הטכנולוגית גם את התלמידים והוריהםפוושית

)stakeholders (חינוךמוסדותבטבעייםה.

ספרותסקירת

דהלניהול למיתומקוונמערכות

מקוונות מערכותבשנים האחרונות ). 2006, דרוקר(לפי יעדים חייב להתבסס על נתונים ניהול

ההחלטות במוסדות מקבלי. נתוניםעל מבוססהאפקטיבי לניהולהכרחי כליהפכו לניהול למידה 

החיוניים הרכיביםבהן את קיומם שלמקוונות ולזהות תוהשקעה במערכלבחוןנדרשים וךחינ
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בפני אינטראקציהלשחדשניים רוציםעפתיחתכמו גם ל, של טכנולוגיותאפקטיביתלהטמעה

מערכת מקוונת לניהול למידה תנבחנבמאמר). Cameron & Mahoney, 2008(צוות בית הספר 

המורים מזינים .התלמידיםאינטראקציה בין עובדי הוראה ובינם לבין משפחותמאפשרתאשר 

בנתונים שהוזנו אליה כדי לצפותתלמידים יכולות להיכנסות המשפחו, למערכתנתונים

.  תלמידים והוריהםלביןהוראההבין עובדי התכתבותבו

)או אחרתזוכמידהב(מאפשרותאשר מערכות מקוונות מתאריםהקיימים כמה מונחים

הנפוץ מונחבהמחקר נוהגים לראותבספרות . ייםלימודםתכנישל לומדים וארגון נתונישל ניהול

:LMS('למידהניהוללמערכת',ביותר Learning Management System( ,גם כוללתהמערכת

עקרמשימוש כזה ). Chen & Epperson, 2008אצלראו למשל(לניהול תכנים לימודיים רכיבים

לנהל והיבטים ארגוניים לייעלאשר נועדהכלומר מערכת', לניהול למידהמערכת'בין הבחנהאת ה

:CMS('לניהול תוכןמערכת'לבין , לומדיםהפרטיאת Content Management System (

)Nichani, 2001 (ןלניהול למידה ותוכמערכת'ו')LCMS: Learning Content Management

System()Maleh, Lee, Ho & Chong, 2004 .(דוגמתלמערכת מה ביותרהמתאיההגדרה

, )http://www.mashov.info: ב"ו באתר האינטרנט של משורא; קרהובקיפותש, ידיותמ(ב "משו

.'מידהלניהוללמערכת'איה,בהמשך המאמרדון ואשר תתוארבמחקר הנשנבדקההמערכת 

םכמו למשל תפקוד, לומדיםאודותעל מידעהעברתבארגוניים והיבטיםבתמקדתמב "המשו

מערכת'ההולם עבורן הואהמונחןכלו, לימודייםתכניםבמקדותתמאחרות מערכות.םהוהישגי

) Google Sites("גוגל סייטס. ")Blau & Hameiri, 2010; Greenberg, 2002('לניהול תוכן

וכמ.חינוך בארץמוסדותלולאחרונה היא חודרת יותר ויותר, למערכת מהסוג השנימהווה דוגמה

, HighLearn:םלומדיודותאעל מידע ניהוללבין בין ניהול תוכן משלבותאשר מערכותכן יש 

Moodle ,Google Appsו-Windows Live.

המתמקדיםכאלהביםשתמשמחלק מהחוקרים , לעילותוארשיםנחהמומגווןעל נוסף

:CMS(' לניהול קורסמערכת'–היעד של המערכת קהלבתספציפי Course Management

System ()Tsai & Ernst, 2009 (רובית ספלניהול כיתה תוכנה'או')כיוון). 2009, רייכל וסימון

ראה בהנ, האינטרנטבאמצעות רשתמתוקשבת המעבירה נתונים בסביבהפועלתב "משוש

פיהספצייעדהקהלאת ניםמצייםשאיניםמונחבמאמר אנו משתמשים ב. 'תוכנה'ולא 'מערכת'

מערכת'המונחשכמו כן כדאי להזכיר). כיתהאו קורס אקדמי לעומת בית ספר(של המערכת 
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, שיווקצורךלבעיקרםכיונפוץאשר מונח, )School Administration System('לניהול בית ספר

שלל אפשרויות אתבטאמאינוהוא ו,למדיטכניהזה המונח;אינו בשימוש בספרות המחקר

. 'לניהול למידהמערכת'ב "משובאנו רואיםשלהלןמאמרבכךלפי. מערכתשימוש בה

ילהטמעת שינוי טכנולוגותגיש

מעקב יםאפשרתמהודות לכך.פעילות הצוותם בנושאנתונימספקתלמידה ניהוללמערכת

& Heathcote(כמו גם תכנון מדיניות עתידית , למידה ושינוי ארגוניתהליכיוהערכה של

Dawson, 2005 .(של כך למ.פשוטתהליךבמוסדות חינוך אינה גיותהטמעת טכנולו, עם זאת

בשילוב הטכנולוגיות אינם תומכים תמידבשימוש בכלים הטכנולוגיים מיומניםהמורים אפילו

).Steel, 2009(בבתי ספר 

הפצת אורייתת. שאינם קבועיםמאמצים שינויים טכנולוגיים במידה ובקצב אנשים

ם בחברה הטמעת שינויים טכנולוגייקיםעדכניים הבודמחקריםשזו, )Rogers, 2003(שנותהחד

מתארת חמש , מתבססים עליה)2006, קורץ(ובארגונים חינוכיים ) 2009, רפאלי ועזאיזה, גנאיים(

מאמצים ) א: (הארגוןברמתן תפלגותהבצוות ואת חדשנותם להטמעתמאמצישל קבוצות 

13.5%מהווים) early adopters(מאמצים מוקדמים ) ב(;2.5%מהווים) innovators(חדשניים

הרוב המאחר ) ד(;34%–של מאמצים)early majority(הרוב המקדים ) ג(;המאמציםמכלל 

)late majority(מסך כל המאמצים34%הוא אףמהווה;)(מאחרים באימוץ ) הlaggards (

עוסקתאינהוהיא, החדשנותלהפצתגנרית גישהזויש לציין כי . מכלל המאמצים16%מהווים

טכנולוגיה אימוץשל מתארת תהליך אינהרס 'של רוגגישתוכמו כן . שבמחטכנולוגיותבתספציפי

.  הטמעה טכנולוגית בקרב אנשי מקצוע עצמאיםאלא, בארגונים בכלל ובמוסדות חינוך בפרט

על גישות מתבססתבמוסדות חינוך טכנולוגיותשל אימוץאת מידת הלבחון ספתנודרך

לפי . שינויים במערכות חינוךהערכתללמיפוי ואורטיתהציעה מודל ) 1995(פוקס . שינויתלהטמע

מחייבת קיום פרסתיבבהנהוג לאורח חיים ועשייתשינוי בתרבות הארגונית והטמעת, הזוהגישה

איןכלומר, )והוריםתלמידיםמו למשלכ(עניין נוספיםליבעעםות של אנשי הצוותאינטראקצי

מצריךהארגוני שינויזהו אפוא. נשי הצוות בלבדאשלבמעגל הפנימי ת השינויבהטמעלהסתפק

תפיסות מועמביאהוא ו, חדשה בתוך הארגון עצמו ומחוצה לווגיהיומיומי בטכנולשימוש

.  חדשניות על כל המשתמע מכך
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מקוונת אינטראקטיביות

מטרות , ידהלמוהוראהלמידה במוסדות חינוך אינו מיועד אך ורק לניהוללרכותבמעשימושה

חדש לתקשורת ערוץותמהוואלהמערכותהחלק מ.מחקרספרות הרווח בתיאורןאשר

Georgouli, Skalkidis; 2010, בלאו והמאירי(אינטראקציהלו & Guerreiro, 2008 .( במאמר

בין ) actual interactivity(בפועלאינטראקטיביותנושא של קיום בותתמקדאנו מזהה

נתפסת או מאינטראקטיביותוזאת להבדיל –ידים והוריהםתלמ, וראהעובדי ה–המשתתפים 

המחקר שונות זו בספרותהקיימות האינטראקטיביות הגדרות). Rafaeli & Ariel, 2007(מצופה 

ובמהות) המשתמשיםתיאור נרחב של התקשורת לעומת ערוץתיאור נרחב של (מזו במיקוד 

ת קיומה שלקבמחקר הנוכחי נבד). ותלעומת אינטראקטיביות כאיככתהליךטיביותאינטראק(

,ibid" (תגובתיות כמשתנה תהליכי"היאהגדרתהו, בין המשתמשיםוונתאינטראקטיביות מק

p. 84 .( ביןלסוגיומידע החלפתבותואנושיתגובותאפוא בתעוסקהגדרה זו של רפאלי ואריאל

.אמצעיםמגוון בתקשריםהִמ 

ב"משומערכת

בתי הספר מספר.מקוונת לניהול למידהמערכת,ב"משוהיאהנדון רחקבמהנבחנשהמערכת

המערכת . כמעטבתי ספרמאות-בחמשפעלההיא ע "ובשנת תש,המשתמשים בה עולה בהתמדה

כל במעגל סגורמתקיימותהכלי הזהבאמצעות–ב מורים"משו) א(: שני כליםלתכול

תלמידיםלמאפשרכלי הזה ה–ב משפחות"משו) ב(;עובדי ההוראהיןבהאינטראקציות 

.ההוראהצוותעם תקשורתיצירת התלמיד ולנתוניגישה הוריהםלו

יומיומיים םנתוניהזנת) א: (ב נוצרות בשתי דרכים מרכזיות"במשואינטראקציות

–תלמידיםההתנהגות, "שוטפים"ציונים , נוכחות, שיעורי בית, שיעוריםהאינוש(למערכת 

).אישיתהרשאהבכפוף ל(לצוות בית הספר נגישהויצירת מאגר מידע ) בחלשציוניםואהפרעות 

יצירת) ב(;הנגישות למאגר המידע אפשרית גם לתלמידים ולהוריהם, הספר בחר בכךתביאם

משלוח של באמצעות יהםתלמידים ומשפחותההוראה לביןצוותביןאמצעי-קשר מקוון בלתי

והוריהם נכנסים למערכת כדי להתעדכן בנושאים םהתלמידי. ארגוני-פניםאלקטרוני דואר

תמונתולקבל "שוטפים"לבדוק ציונים , אשר יש להכיןביתהשיעורילהתעדכן ב, בכיתהשנלמדו

פרמטרים התנהגותיים , תדירותם, העדרויותהואיחוריםהמספר –התלמידים תפקודבנושאמצב 

ככל שהזנת עולהב "משומערכתביםהנתונמאגריעילותו של. לשבחיוניםוצהפרעותדוגמת 
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של כל תעקביתואינטראקטיביגילוי . תדירה יותרוידיתמהוראההידי עובדי עלנתוניםה

זההמכריע בתהליך תפקידיש הוראההולעובדי ,מערכתהמשתמשים הכרחי להצלחת השימוש ב

)Blau & Hameiri, 2010.(

, )2007, טימן(ב "משומערכתמעתהטבנושאמוריםשל עמדות בדקונקודמים מחקריםב

של אינטראקטיביותמידת הו) 2009, רייכל וסימון(הצוות במהלך תהליך ההטמעה תחושות

רואים הכי עובדי הוראלהועמהמחקרים הללו .)2007, בלאו(מוריםההמערכת לפי דיווחי

- פדגוגיתהנהלותומשפרת את ההתהחינוכיב סביבה המקדמת אינטראקציה בתוך הצוות"במשו

בקיוםחשיבותיםרואהם , השינויתיישם אלכדי המאמץ הנדרש מעובדי הוראה למרות. ארגונית

לקידום אמצעימהווה ב "משומערכתכי יםסבורויהםמשפחותעם אינטראקציות עם תלמידים ו

עניין עליבםההוריםותלמידים יכונמצא) 2010, והמאיריבלאו(במחקר קודם . מטרה זו

)stakeholders (משפר את ההתנהלותזהכושיתופם בתהליך ,טכנולוגייחשובים בהטמעת שינו

של תלמידים תנהגות בפועלההאתלא בחןמחקראותו ה, זאתעם. בתוך מוסד חינוכיתפדגוגיה

אינטראקטיביות בתוך צוות בית ספרי מושפעת ממתן או אםבשאלה התמקדאלא , והוריהם

בפועלםהתנהגות. של שינוי טכנולוגיהיות חלק מתהליך ההטמעההאפשרות למשפחות לשלילתמ

בין אינטראקטיביות מקוונת של הקשרכמו גם, כות לניהול פדגוגיבמערוהורים תלמידיםשל 

לפיכך נוסף על . יםאחרלא נבדקו במחקרים ,הוראה לבין זו של תלמידים והוריםיעובד

בקרב התהטמעגם הנוכחי מחקרבדקהנבהמוריםתצוובתוךהקיימת אינטראקטיביותה

. אימהות לזו של אבותן שלבין מעורבותהשוואהכדי תוךוזאת , והוריםתלמידים 

מעורבותאת השבדקו ) Telem, 2003; Telem & Pinto, 2006(המחקרים מעטים

מערכת . במערכות חינוךמשולבותהסביבות מקוונות באמצעותבנעשה בבית הספר בפועלהוריתה

ותלהבדיל מבדיקה באמצע(כהתנהגות בפועל הוריתהמעורבותאת הב מאפשרת לבדוק "ומש

להשוות מאפשרתכמו כן היא .תקופה ממושכתךבמהלמתרחשתאשר ) של ההוריםדיווח עצמי

-נפתחו הזדמנויות שוות ובלתיוריםההשניבפני שהינתןבאבותלזו של אימהות ן שלבין התנהגות

, )ופעולותיו מתועדות,נפרדתסמהלכל הורה ס(הספר ביתת מעורבות בנעשה בזה בזו לגלותלויות

בסוגיה שלים קודמיםמחקרכיוון שלא נערכו. לייםזמן ומאמץ מינימהשקעתמעורבות המצריכה

הורית מעורבותאודות על ממצאיםבדוןנבסעיף הבא , הורית בסביבות מתוקשבותמעורבות

.  במחקר הנוכחינבדקואשר אים בנושמקדונתבלמידה המסורתית
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הורית מעורבות

על היבטים השפעתהאת במערכת החינוך המסורתית מציינים םבנושא מעורבות הורימחקרים

הוריםהאם, על הישגי התלמידיםתחיוביהורית השפיעה בותמעור. של תפקוד ילדיהםוניםמגו

לעומת .ספרהביתאשר התקיימו בועים הספר והגיעו לאירביתשעניינםשאיםדנו עם ילדיהם בנו

הבעתלואשל ילדיהםיתשיעורי בם של ההורים אתלבדיקתכי יש השפעה חיוביתלא נמצא זאת

,Jeynes(על ההישגים כי יש לכך השפעה שליליתנמצא ואף,ילדיםהשל םהחברישעניינהדעה 

במתרחש בבית עשרה-י ששבנשל אימהות ואבות לנערים התעניינותכמו כן נמצא כי ל). 2005

עוד נמצא כי התעניינות . םילדיהלהעתידית שתםרבה וארוכת טווח על השכלהשפעהישספרם 

של שליליתההשפעהאת הלהקטיןהעשויאףהיא ו,יוחדבמובהחשספרההאבות בנעשה בבית 

עולה כי המחקר מן). Hango, 2007(עתידית של ילדיהם תםהשכלעלנמוך אקונומי -סוציועמדמ

המתקיימת לעומת זאת מעורבות הורית;מתרחשת לאורך זמןהיארק אם יעילהכזו התעניינות 

אתמתבגריםהשלנמוכהעצמית הערכהמלמדת על, בעיה בבית הספרשמתעוררתעתברק

).2004, קפלן תורן(הספר ביתבתפקודם

אבהות "התפתחותליםראשונסממניםקיומם של ואבותהשל מעורבות החשיבותלמרות

. ילדיםהבחינוך תרחלק פעיל יוממשיכות לקחתאימהותנמצא כי ) 1999, אוי'ביז-פוגל" (חדשה

מדגמיםהתבססותם על בשלת אבוהמעורבותאת שבדקו מחקריםביקורת נמתחה על , עם זאת

י מדד טכני למד–ילדיהם שוהים במחיצתשאבות זמןההמידה אתיתר עלתםדגשהלא מייצגים ו

)Lamb, 2000 .(לא , דייםגדולים מדגמיםהתבססו עללאהללו רוב המחקרים , מבשל לטענתול

דיווח עצמי של ההורים עלוסתמכה, אימהותשלןלמעורבותמתבקשתההשוואהאת הורכע

מחקריםרק . נוערלבנימהורים התעלמותכדי לילדים צעירים תוך יםעצמם והתמקדו בהור

נמדדהזו (אבותהמעורבות יכבהםמצאונ,תודולוגיה מתאימהמעלהקפידובודדים 

הייתה נמוכה ) להתנהגותם ולהישגיהםאחריותתכקבלוילדיםהכאינטראקציה ישירה עם 

).Lamb, 1995; Pleck, 1997("מלאהבמשרה"עבדו אימהותהאםגם –אימהותהממעורבות
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המחקר

מטרות והשערות המחקר

לביןבינםועובדי הוראה יןבאשר מתקיימת מידת האינטראקטיביות ההנוכחי נבדקבמחקר

פי שצוין כ. ארגון חינוכיבתוךוונתמערכת מקה שלטמעהוהוריהם בתהליך ה18–12ינבמידיםתל

תלמידים , עובדי הוראה–בין המשתתפים בפועלציותאינטראקהתבחינבהמחקר התמקד , לעיל

בקרב). Rafaeli & Ariel, 2007(נתפסת או מצופה יביותמאינטראקטוזאת להבדיל–והוריהם

תלמערככניסותמספר ה: מקוונתאינטראקטיביותלשפרמטריםכמהועובדי ההוראה נבדק

התרחשואשר ייםתנהגותהםאירועישל השיעור ונושאשלתיומיומיההזנהה, )logs(ב "משוה

של עובד במערכתיםופיעמהיעוריםשהמספרבלקובשבוע חמוזניםהשיעוריםהמספר (ומהלכב

התמקדה בדיקהה. הוראההשנשלחו על ידי עובדי )האלקטרוני(דוארההודעות מספרו) הוראה

הרכענהיא. )ט"תשסוח "שסת,ז"תשס(המערכת בבית הספרהראשונות להטמעתםבשלוש השני

יםם הפרמטרהתאם לאותב(השוואה נערכהכמו כן . שנתיים-ששיסודיים-עלספרבעשרה בתי 

עובדי ב משפחות לבין "משוגםתקיים בהם שהספרהוראה בבתי עובדייןב)אשר צוינו לעיל

כניסותהרמספובקרב המשפחות נבדק. ב מורים"משותקיים בהם רקשהספר בתיהוראה ב

בדיידי עועל(למערכת נתוניםהכמו גם השפעת הזנת , ואבותמהותיא, למערכת על ידי תלמידים

.למערכתמשפחותהמספר הכניסות של על)הוראה

: בדק את ההשערות הבאות המחקר,עובדי הוראהלאשר

כיההשערה הייתה) Rogers, 2003(רס 'הפצת החדשנות של רוגתיאוריבהתבסס על ת.א

הזנה , מערכתלכניסותהמספר באמצעות בחינה של(רמת האינטראקטיביות שנמדדה 

הודעות שליחת, חריגותתיווהתנהגושיעורההוא נושאנתונים שעניינם יומיומית של 

.תעלה במהלך שלוש השנים הראשונות של ההטמעה,)לעובדי הוראה

מעגלי האינטראקציה הרחבתכיההשערה הייתה) 1995(המודל של פוקס בהתבסס על. ב

המתקיימת ינטראקציהחיובית על כל אחד ממדדי האתשפיערלכותלי בית הספמחוץאל 

.הצוותיחברבין

:בדק את ההשערות הבאותהמחקר,תלמידים והוריהםלאשר

כי ההשערה הייתה) Rogers, 2003(רס 'ות של רוגנית הפצת החדשיבהתבסס על תאור. ג

של למערכתכניסותהמספר באמצעות בחינה של(רמת האינטראקטיביות שנמדדה 

.ונות של ההטמעהתעלה במהלך שלוש השנים הראש,)אימהות ואבות, תלמידים
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בנעשה בבית הספרהאימהותשלןמעורבותהמראים כיעל ממצאים אמפיריים בהתבסס

למידה בהמקצועית אשר עוסקתשתועד בספרות נושא, אבותהמזו שלרבה יותר 

דומה גם בשימוש במערכת יהיהמעורבותהשדפוס ההשערה הייתה, המסורתית

.ה גדול יותר מזה של אבותמספר הכניסות של אימהות יהי–המקוונת 

רציפה ותכופה יומיומית הזנהכיההשערה הייתה) 1995(של פוקס המודלבהתבסס על. ד

תגביר,חריגותתיושיעור והתנהגוהנתונים שעניינם הוא נושאשל) וראההעל ידי עובדי ה(

, מספר הכניסות של תלמידיםאתבקרב המשפחות ותגדיל אינטראקטיביותאת ה

.ואבות למערכת המקוונתאימהות 

המחקרשיטת

המשתתפים

עובדי .יב והורי התלמידים-זבכיתותהלומדים םהתלמידי, עובדי הוראה1,113נטלו חלקמחקרב

אותואשר משתייכים לשנתיים-יסודיים שש-בתי ספר עלעשרהההוראה והתלמידים הגיעו מ

חלוכל בתי הספר ה. שלהםרגוניהאהובמבנרכיתבתפיסת עולמם העדומיםוגאוגרפיהר אזוה

הספר יתב. שלוש שנים עוקבותךשבמיפותברצנעזרו בווז "ב בשנת תשס"במשולהשתמש 

מתוך בתי הספר השתמשו בתוכנת שלושה. צוות לפחותאנשישמוניםומנשבמדגם היו גדולים ו

1לוח. פחותב מש"משוהספר האחרים הפעילו במקביל גם יתבשבעתואילו, ב למורים בלבד"משו

יבתבווריםב מ"משובהספר שהשתמשו יבבת–ההוראה עובדישל גילהאת נתוני מציגשלהלן 

השוני להסביר את יםעשויגילהבדלי ה. משפחותב "במשוב מורים ו"במשושוהספר שהשתמ

ב מורים "במשוהשתמשואשר בבתי ספר מוריםהגיל הממוצע של ה:אימוץ הטכנולוגיהקצבב

p. 001(יותרמוךהיה נבלבד  Cohen's(וגודל האפקט היה בינוני ,)> d = 0.29.(

) ה"עו(עובדי ההוראהאיגילניתוח של: 1לוח

ב"במשושימוש
מספר

ה"עו

גיל

ממוצע

סטיית

תקן
טווחחציון

התפלגות הטיית

)skewness(

243.-67–82848.899.665024שפחותב מורים ומ"משו

67.001–28546.079.804625ב מורים בלבד"משו

181.-67–1,11348.179.774924כ"סה
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המחקר כלי

. אחתדיםלימושנתךבמשהניתוח במחקר הנוכחי הייתה פעילות של עובד הוראה יחידת

את כל מתעדתהמערכת(המקוונת המערכתעל ידיעם עמיתים נמדדה ציה שלואינטראקה

;ב"של עובדי הוראה למערכת משו) logs(כניסות מספר)א(: ם הבאותבשלוש הדרכי) הפעילויות

שיעוריםהמספר ךשהוזנו מתושיעוריםהמספר(ת של נתוניםיומיומיהההזנשיעורי ה)ב(

על ידי לחושנשפנימיה) האלקטרוני(דוארההודעות מספר)ג(;)של המורהבמערכתהמופיעים

נמדדה על ידי מספר הכניסות של משפחותקרב ביביותאינטראקטה. בצוותולעמיתיעובד הוראה 

ניתנה ולכל הורה תלמידכל ל, פי שצוין לעילכ. המקוונתכתלמעראבותואימהות, תלמידים

אינטראקטיביותהבדיקתעת גם ביכדגישחשוב לה. למערכתאישית המאפשרת כניסה ססמה

לבדוק את על מנת שיתאפשר. הוראהעובדשל פעילותההייתיחידת הניתוח , פחותבקרב המש

אשר הוראההעובדיאותם נבחנו, הוראה על התנהגות המשפחותבדישל עוםפעילותהשפעת 

במקום , במילים אחרות. עשו שימוש במערכת)של התלמידים האלה(ובני משפחתםתלמידיהם

נבדק, נכנסו למערכתשראוהוריהםתלמידיםהסך כלהמייצגים אתגולמיים מספריםניתוח של 

–אלהההוראההלימוד של עובדי תבכיתות או בקבוצוומדיםתלמידים הלשלכניסותהממוצע

.  )אימהות ואבות(התלמידיםהורי של כניסותממוצע הכמו גם 

המחקרהליך

יהםומשפחותתלמידים, עובדי הוראהיןשל מדדי הפעילות המבטאים אינטראקציה בניתוחנערך

במשךיפותרק עובדי הוראה שעבדו ברצ). ט"תשס, ח"תשס, ז"תשס(ות שנים עוקבששלושךבמ

או כמו גם כאלה שפרשו, עובדי הוראה חדשים;השנים הראשונות להטמעה נכללו במחקרשלוש

תלמידים והוריהם כמו כן רק. מהניתוחלא נכללו,נבדקהאשר במהלך התקופה לשבתוןיצאו

נכללו בבדיקת התלהטמעותהשנים הראשונכל שלוש ךהלבמהמקוונתשנכנסו למערכת

מאפשר זיהוי של עובדי ינואהנתונים נותחו ונשמרו באופן ש. בקרב המשפחותאינטראקטיביותה

.ספרהאו בית משפחותה, הוראהה

ממצאים

במחקרשכיוון). ולא בית ספר(עובד הוראה היתבמחקר הנוכחי היניתוחהיחידת, פי שצוין לעילכ

יש לבדוק אם כדיבין בתי הספרהשוואההנערכ, ספרבתיעשרה עובדי הוראה מ1,113השתתפו 
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של הנתוניםרמות- רבסטטיסטיוחנית. ארגוניתהתרבותהבדלים בבשל השפעה לשוני ביניהם

רמת המובהקות(על אף אחד מהמשתנים התלויים עהיהשפלאספרהתילבהשתייכותההראה כי 

אפואאפשרבתי הספר ביןמשמעותיים הבדלים בהעדר). 0.11-מהקטנשל כל המתאמים הייתה 

.אחתקבוצהכהוראההעובדי כלראות את ל)בדיקת השערות המחקרלצורך(

הוראהעובדי. א

עובד הוראה שללמערכת כניסותהמספרהמתבטאת באינטראקטיביות

ANOVA(רותחוזמדידותנערכו ניתוחי שונות עםאת השערות המחקר לבחוןעל מנת repeated

measures .(מובהקתהשפעהכי יש והראניתוחי השונות, המחקר הראשונההשערתלאשר

ב על מספר הכניסות של עובד הוראה למערכת "משוהשל משך השימוש בתוכנת סטטיסטית

,F(2, 799) = 126.62(המקוונת  p < .001, η2 ) post-hoc tests(זוגיות השוואותמבחני ). 24. =

, 187.59היוממוצעיםה(םכי מספר הכניסות עלה באופן מובהק לאורך כל שלוש השניהראו

p, בהתאמה302.55-ו253.40 < .001 .(

) ת"ט(תקןהוטעויות ממוצעיםאת המציג שלהלן 2לוח,המחקר השנייההשערתלאשר

ים מוצגבלוח. ב במהלך שלוש השנים"משוההכניסות של עובדי הוראה למערכת מספרלש

ובעמודה אחרת ,ב משפחות"ומשוב תלמידים"משוגם שהפעילו ספרהבתיבעמודה אחת נתוני 

. ב מורים"שהסתפקו במשוספרהבתימוצגים נתוני 

ב"המשוהוראה למערכת עובדישל כניסותהמספר: 2לוח

שנת ההטמעה

בתי ספר שהפעילו 

ב "משוב מורים ו"משו

n(משפחות  = 660(:

)ת"ט(ממוצע כניסות 

בתי ספר שהפעילו 

ב מורים "משו

n(בלבד  = 141(:

)ת"ט(ממוצע כניסות 

)3.38(72.62)6.18(212.15שנה ראשונה

)6.01(142.47)5.33(277.10שנה שנייה 

)5.87(142.60)5.10(336.72שנה שלישית

ד בבד עםבאשר ספרההיה גבוה יותר בבתי תכי מספר הכניסות למערכעולה2שבלוח מהנתונים

בבתי ספר שקיימו קשר מקוון עם , ה מזאתרית. ב משפחות"משוגם ב מורים הפעילו "משו
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1.5היה גבוה פי בשנה הראשונההוראההעובדי שללמערכת הכניסות מספר,התלמידיםמשפחות 

בבתי) !שנתיים מאוחר יותר(השלישית הבשנהוראההדיעובשללמערכת כניסותהכמעט ממספר

.  ו עם המשפחותכזתקשורתבהם התקיימה לאאשרספרה

השימוש משךה שלהשפעהבלוח זה מתוארת.שונותניתוחשל תוצאות מציגשלהלן 3לוח

מספר על התלמידיםתקשורת מקוונת עם משפחותקיוםשל ארגונית ו-פניםונתבתקשורת מקו

). ותחוזרמדידותעם ANOVA(למערכתעובדי הוראהשל כניסותה

עם ונתמקותקשורתושל קיום ארגונית-בתקשורת פניםמשך השימושה שלהשפעה: 3לוח

הוראה למערכתדיעל מספר הכניסות של עובהתלמידיםמשפחות

Fdfpη2גורם

001.09. >798 ,78.152משך השימוש

001.09. >799 ,78.022תקשורת מקוונת עם משפחות 

,8.572אינטראקציה 798< .05.03

סטטיסטית ותמובהקהשפעותהשנייה נמצאו המחקרלהשערת התאםמהלוח שלעיל עולה כי ב

כמו גם , התלמידיםמקוונת עם משפחותתקשורתקיוםוללמשך השימוש במערכת המקוונת 

ב משפחות "משושהפעילו ספרהעובדי הוראה בבתי . אלההמשתניםהאינטראקציה מובהקת בין 

. לבדב מורים ב"שהפעילו משוספרההוראה בבתי עובדימאשריותר בותרכת פעמים רנכנסו למע

םתקשורת מקוונת עאשר התקיימה בהםספר בבתיאםזוגיות הראו כי השוואותמבחני 

בבתיהרי ש, של עובדי הוראה למערכת המקוונתהכניסותמספרעלה מדי שנה והוריהם םתלמידי

במספר הכניסות גידולהנפסק מקוונת רק בתוך צוות המורים תקשורת ה בהםקיימאשר התרספ

. התלהטמעהשנה השנייה אחרלשל עובדי הוראה למערכת 

אהים על ידי עובד הוריומימנתונים יוה שלהזנהמתבטאת בשיעור האינטראקטיביות

השפעהכי קיימת חוזרות הראה מדידותעםANOVAמבחן , המחקר הראשונההשערתלאשר

האחרונה מתבטאת .ב על מידת האינטראקטיביות"השימוש במשומשךשל סטטיסטיתת מובהק

שאר חברי הצוות "לטובת"פעילות הנעשית, מורהעל ידי כל למערכתנתונים יומיומייםהזנתב

)F(2, 498) = 6.81, p < .001, η2 ה שלהזנשיעור הזוגיות הראו כי השוואותמבחני ). 03. =
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78.95-ו74.12היוממוצעיםה(לשנייה ראשונההשנהבין הדל באופן מובהק גיומייםמיותוניםנ

p, בהתאמה מובהקלא היהלשלישית שנייההשנההביןבשיעור הזנת הנתונים אך הגידול , )05. >

17p, 82.09היהממוצעה(סטטיסטית  > . .(

אשר וריםהמשיעורופרבין מסשלהלן משווה4לוח , המחקר השנייההשערתלאשר

גםהספר שהשתמשו בתילבין ב מורים בלבד "במשוהשתמשושהספר יתבבמערכתלנתוניםהזינו

. ב משפחות"במשו

שמשתמשים ספריתבבשל עובדי הוראהנתוניםהזנתובין כניסות למערכת השוואה: 4לוח

בומשתמשיםשלאלבין אלה של עובדי הוראה בבתי ספרב משפחות "במשו

תכניסות למערכ

הזנת נתוניםו

ב מורים           "משו

ב"משוו

משפחות 

ב מורים "משו

בלבד            

660141ה שנכנסו למערכת"עומספר 

45446ה שהזינו נתונים למערכת "עומספר 

68.8%32.6%ה שהזינו נתונים למערכת"עושיעור

אקציה פעילה עם עמיתים שקיימו אינטרהוראההעובדישיעור, 4לוחבלראותאפשרשכפי

להבדיל מאינטראקציה סבילה באמצעות כניסה למערכת (למערכת תוניםבאמצעות הזנת נ

תקשורת מקוונת עם תלמידים קיימושהספר בבתיהיה גבוה כפליים) ושימוש בנתונים בלבד

. צוות המוריםבתוךרק במערכת השתמשואשר הספר בתימשיעורם בוהוריהם 

על ידי הוקלדואשר יומייםמיוהשיעורהנתונילשתקן וטעויותממוצעיםציגמשלהלן 5לוח

הפעילושבין בתי ספר הלוח משווה.במחקר הנוכחיוקשנבדהשניםעובדי הוראה במהלך שלוש 

.ב מורים"ב משפחות לבין בתי ספר שהפעילו רק משו"משוגם 
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למשפחות                                       ב"משוגם הפעילואשר בבתי ספר מיומייםשיעור יותוניהזנת נ:5לוח

ב מורים בלבד"משואשר הפעילוספר בתיוב

הזנת תקופת

נתוניםה

ב"משווב מורים "משו

שיעור ): n=454(משפחות 

נתוני ה הממוצע שלהזנה

)ת"ט(שיעור 

ב מורים בלבד            "משו

)46=n :(ה הזנשיעור ה

נתוני שיעור הממוצע של

)ת"ט(

)3.64(57.85)1.17(75.76ראשונהשנה

)4.39(71.46)2.35(79.70שנייה שנה

)4.45(71.08)2.37(83.20שלישיתשנה

הוראההעובדי הזינוב משפחות"משוגםופעל בהםשהספרהבבתי , 5בלוחלראותאפשרשכפי

בבתי הספר אינטראקטיביותהרמתראשונה כבר בשנה ה,למעשה. רבים יותרנתוניםלמערכת

אשר בבתי הספר ) שנתיים מאוחר יותר(מזו שהתקיימה בשנה השלישית גבוהההאלה הייתה 

הנתוניםעל אודות דווחלייביםחהיו הוראה העובדי חשוב לדעת כי. ב מורים בלבד"משוהפעילו

נתוניםההזנת עלמה התקיישהשתתפו במחקרבתי הספרמנהליבקרה של כל ו,היומיומיים

.למערכת

בלוח זה מתוארת.)מדידות חוזרותעם ANOVA(שונותניתוחשל תוצאות מציגשלהלן 6לוח

קיום תקשורת מקוונת עם של וארגונית-בתקשורת מקוונת פניםמשך השימושה שלשפעהה

ם יומיומיינתוניםה שלהזנההמתבטאת בשיעוראינטראקטיביותהעלהתלמידיםמשפחות

. חריגה של התלמידיםהתנהגותושיעורהנושא עניינם הואש

מקוונת עם תקשורתשל קיום וארגונית-בתקשורת פניםמשך השימושה שלהשפעה: 6לוח

על הזנת נתונים יומיומיים למערכתהתלמידיםמשפחות

Fdfpη2גורם

05.03. >499 ,4.352השימוש משך

01.03. >498 ,6.181משפחותמקוונת עם תקשורת

499n.s..00 ,0.832אינטראקציה
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סטטיסטית למשך ותמובהקהשפעותהמחקר השנייה נמצאו רתלהשעבהתאםכי עולה6מלוח

עובדי הוראה בבתי ספר . התלמידיםמקוונת עם משפחותתקשורתקיוםולהשימוש במערכת 

רביםיומייםמהזינו נתונים יומידיםהתלשימוש בתקשורת מקוונת עם משפחותבהםנעשהאשר

לא נמצא . המוריםבין רקמקוון קשרהתקיים בהםהוראה בבתי ספר שעובדימאשר הזינו יותר

תקשורת מקוונת ה שלאו העדרמהסטטיסטית בין משך השימוש במערכת לבין קיומובהקקשר

. התלמידיםעם משפחות

ידי עובד הוראה עללחברי הצוות לחושנשהודעותהמספרהמתבטאת באינטראקטיביות

מדידות חוזרות נמצאה השפעה מובהקת עםANOVAבמבחן , המחקר הראשונההשערתלאשר

על מספר ההודעות שנשלחו על ידי עובדי הוראה לעמיתים במערכתסטטיסטית של משך השימוש 

,F(2, 580) = 113.55(לעבודה  p < .001, η2 ות הראו כי רמת זוגיהשוואותמבחני ). 25. =

, 30.63היוממוצעיםה(האינטראקציה בין עמיתים גדלה באופן מובהק לאורך כל שלוש השנים 

p, בהתאמה118.77-ו73.35 היאנתוני שיעור הזנתאם :מעניין במיוחדזההנתוןה). 001. >

בדעולפיכך .על ידי ההנהלהכללתנדרשאיננה מיתיםהרי ששליחת הודעות לע, פעולת חובה

תהיהשבלי, החופשימרצונועושה זאת זההאינטראקציההלהשתמש בסוג בוחראשר הוראה 

. על כךכלשהיבקרה

שנשלחו הודעותהמספר ה ביןהשוואהנערכהמחקר השנייההשערתאת לבחוןעל מנת

מספר ההודעות שנשלחו לעמיתים ב מורים בלבד לבין "משופעילוהאשר ספר בבתיתיםלעמי

אשר המורים שיעורבין מספר ושלהלן משווה4לוח . ב משפחות"משוגםהפעילואשר ר ספבתיב

גםבתי הספר שהשתמשו לבין ב מורים בלבד "השתמשו במשושהספר יתבנתונים למערכת בהזינו

. ב משפחות"במשו

הודעות באמצעות דואר שלחואשר הוראההעובדישיעורומספר ביןשווה משלהלן 7לוח

של כניסותמספר הלבין ,כלומר קיימו אינטראקציה מקוונת פעילה עם עמיתיהם,וניארג-פנים

הספר בתיבהן, ב משפחות"במשובהם הספר שהשתמשו יבתהן ב–למערכתוראההעובדי ה

. ב מורים בלבד"שהסתפקו במשו
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שים שמשתמספרהוראה בבתי עובדישל השוואה בין כניסות למערכת ומשלוח הודעות:7לוח

בושלא משתמשים ספרבבתיב משפחות לבין אלה של עובדי הוראה "במשו

הודעות משלוחולמערכת כניסות

המערכתבאמצעותלעמיתים 

ב מורים        "משו

ב "משוו

משפחות 

ב מורים "משו

בלבד            

660141ה שנכנסו למערכת"עומספר

50973המערכתדרךה ששלחו הודעות "עומספר

77.1%51.8%ה ששלחו הודעות דרך המערכת"עושיעור

שקיימו אינטראקציה פעילה עם עמיתים באמצעות משלוח הוראההעובדישיעורעולה כי7מלוח

הספר שקיימו תקשורת מקוונת עם תלמידים והוריהםבבתיהודעות דרך המערכת היה גבוה

שיעורם היה המורים ך אינטראקציה ביןרק לצורהספר שהשתמשו במערכת יבבתואילו, )77.1%(

. )51.8%(נמוך הרבה יותר 

שנשלחו לעמיתים במהלך שלוש השנים הודעותהלשממוצעים וטעויות תקן מציגשלהלן 8לוח

אשרכי מספר ההודעות שנשלחו לעמיתים בבתי ספר לראותאפשר. הראשונות לשימוש במערכת

משמעותיתעלה םהתלמידים והוריעםדי ההוראה של עובמקוונת אינטראקציהבהם תקייממת

.  ב משפחות"ספר שלא עשו שימוש במשובבתימספרןעל

ב משפחות"משובהם איןאו ישאשרהודעות שנשלחו לעמיתים בבתי ספר :8לוח

שנשלחו הודעות

ידי עובד הוראהעל

ב"משוב מורים ו"משו

n(משפחות  = 509 :(

ממוצע 

)ת"ט(למורה הודעות

ב מורים בלבד            "משו

)n ממוצע ): 73 =

)ת"ט(הודעות למורה 

)4.4(15.16)1.91(32.85ראשונהשנה

)3.95(49.07)4.53(76.83שנייה שנה

)4.45(58.30)3.12(127.44שלישיתשנה

מתוארתבלוח זה ).עם מדידות חוזרותANOVA(ניתוח שונותשלתוצאותמציגשלהלן 9לוח

ארגוני שנשלחו לעמיתים-פניםהדוארההודעות מספרעלבמערכתמשך השימוש ה שלהשפעה

.להוראה
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מקוונת עם תקשורתשל קיום ארגונית ו-פניםמשך השימוש בתקשורת ה שלהשפעה: 9לוח

שנשלחו לעמיתים להוראההודעותהמספר עלהתלמידים משפחות 

Fdfpη2גורם

001.06. >579 ,30.782השימוש משך

001.04. >580 ,10.721מקוונת עם משפחות תקשורת

05.03. >579 ,4.802אינטראקציה

-סטטיסטית למשך השימוש בתקשורת מקוונת פניםותמובהקהשפעותנמצאו עולה כי9מלוח

תניםמשהןבימובהקקשרכמו גם , התלמידיםמשפחותמקוונת עם תקשורתקיוםולארגונית 

ועובדי ,יותרגבוהההייתה אינטראקטיביותהב משפחות"משוופעל בהםשהבבתי ספר . אלהה

המקבילים להם מאשר שלחורבותהודעותלעבודה םהלעמיתישלחו בבתי הספר האלההוראהה

זוגיות הראו כי בבתי ספר שוואותהמבחניכמו כן. ב מורים בלבד"שהשתמשו במשוספרהבתיב

שלוש השנים בכלעלה ההודעות שנשלחו בתוך צוות המורים מספר, ב משפחות"שומגםשהפעילו 

)p מחוץ למעגל התקשורת םהוהוריתלמידיםאת הירוותהאשר ספר בתיבלעומת זאת;)001. >

עלייה בהםנמצאה–יותר מוקדםמוצה טראקטיביותלהגברת האינהפוטנציאל,המקוונת

ב לבין "המשובמערכתשימושלראשונההשנההיתים בין שנשלחו לעמותמובהקת במספר ההודע

p(השנה השנייה p(שלישיתלשנה השנייההשנההאך לא בין , )001. > > .58 .(

אימהות ואבות, תלמידים. ב

בתי שבעהב,כפי שצוין לעיל.םהבקרב תלמידים והוריאינטראקטיביותאת הבודקהניתוחהמשך

השערתאת לבחוןעל מנת. ב משפחות"נעשה שימוש במשובמחקרבין אלה שלקחו חלקמספר

מספר השוואה בין ובוצעהוהוריםשל תלמידים למערכתכניסותהנבדק מספר המחקר השלישית

.אבותהשל לזהאימהותהשל כניסותה

עובד יתהגם בחלק זה יחידת הניתוח הי, בקרב המשפחותאינטראקטיביותהאף שנבדקה

כלללש"הגולמי"םמספראת אינו מציין nתוחים המוצגים בהמשך בכל הנילפיכך. הוראה

שתלמידיהם הוראההעובדי מספראת אלא , או הוריהם אשר נכנסו למערכתתלמידיםה

בתי תבשבעהוראההעובדי מספרם הכולל של.עשו שימוש במערכת)של תלמידיהםםהוריהו(

בשני הלוחות הבאים יםוצגהמים הנתונ. 828היה ב משפחות "במשובהם השתמשואשרהספר 
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של עובדי )בקבוצות לימודאו(של תלמידים הלומדים בכיתות ממוצעהכניסותהמספר הם

. התלמידיםיהם שלואבותיהםותאימשלהממוצע כניסותומספר האלהההוראהה

יםתלמידשללמערכת כניסותהמספרהמתבטאת באינטראקטיביות

התלמידים למערכתשל) הממוצע(כניסותהמספרוטעויות תקן של וצעיםמממציגשלהלן 10לוח

. תהקוונת במהלך שלוש השנים הראשונות להטמעהמ

ממוצעים וטעויות תקן,של תלמידים למערכת במהלך שלוש השניםכניסותהמספר :10לוח

הכניסותמספר
n(תלמידים  = 554 :(

)ת"ט(ממוצע

)1.15(22.57ראשונהשנה

)1.66(50.45ייה שנשנה

)1.94(70.81שלישיתשנה

חוזרות נמצאה השפעה מובהקת סטטיסטית של משך השימוש מדידותעם ANOVAבמבחן

,F(2, 552) = 773.81(מספר הכניסות של תלמידים עלמערכת המקוונת ב p < .001, η2 = .58 .(

ערכת גדל באופן מובהק לאורך למהתלמידיםשל כניסותהמספר כיעלההשוואות זוגיות נימבחמ

p(התכל שלוש השנים הראשונות להטמע < .001  .(

הורים שללמערכת כניסותהמספרהמתבטאת באינטראקטיביות

אימהות ואבות של) הממוצע(הכניסות מספרלשממוצעים וטעויות תקן מציגשלהלן 11לוח

. הראשונות להטמעתהלמערכת המקוונת במהלך שלוש השנים

ממוצעים וטעויות תקן, למערכת במהלך שלוש השניםהוריםשל הכניסותמספר: 11לוח

הכניסותמספר
n(אימהות  = 588 :(

)ת"ט(ממוצע כניסות 

n(אבות  = 554 :(

)ת"ט(ממוצע כניסות 

)0.16(3.28)0.31(7.81ראשונהשנה

)0.25(6.60)0.55(16.01שנייה שנה

)0.29(7.46)0.65(21.41שלישיתשנה
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השנים שלושלמערכת במהלך נכנסודומה של אימהות ואבות אף שמספרעולה כי11מלוח

, למעשה. מספר הכניסות הממוצע של אימהות עלה בהרבה על זה של אבות, התהראשונות להטמע

, לפני כןשנתיים אימהותההגיע לזה של אבותההכניסות הממוצע של מספררק בשנה השלישית 

.  הראשונה של תהליך ההטמעהבשנהלמספר ומרכל

בלוח זה מתוארת.)מדידות חוזרותעםANOVA(שונותניתוחשל תוצאות מציגשלהלן 12לוח

אינטראקציההכמו גם , )אבותאואימהות(ההורהשל מגדרומשך השימוש במערכת ה שלהשפעה

.על מספר כניסות ההורים למערכת,אלההמשתניםהשני ביןש

על מספר ) אימהות או אבות(ההורהמגדר של ובמערכתמשך השימוש ה שלהשפעה: 12לוח

הכניסות של הורים למערכת

Fdfpη2גורם

,303.162השימוש משך 517< .001.40

,644.711)אבות/ אימהות (הורהמגדר ה 518< .001.55

,151.022אינטראקציה 517< .001.23

ההורה מגדרובמערכת משך השימוש לשסטטיסטית ותמובהקנמצאו השפעותעולה כי12מלוח 

Cohen's(גודל האפקט ; על מספר הכניסות של הורים למערכת)אבותאואימהות ( d( היה גדול

ה מובהקת הייתאלה המשתנים האינטראקציה בין הגם כמו כן נמצא כי . שני המשתניםב

זוגיות תהשוואוניומבח,מספר הכניסות למערכת המקוונתמשך ההטמעה השפיע על. סטטיסטית

כי מספר הכניסות של הורים למערכת גדל באופן מובהק לאורך כל שלוש השנים הראשונות והרא

p, בהתאמה14.43-ו11.31, 5.55היוממוצעיםה(של ההטמעה  אימהות עשו שימוש רב ה). 001. >

p, 5.78לעומת 15.08שלוצעממ(אבות המכמעט פי שלושה –יותר במערכת  של ניתוח ). 001. >

: וריםהשוני בקצב ההטמעה של הלימד עלההורה מגדרהאינטראקציה בין משך השימוש לבין 

יים נפי שגדול היההאימהות שלמספר הכניסות למערכת אם בשנה הראשונה להטמעת המערכת 

היה גדול פי בשנה השלישית ויהוא היה גדול פי שניים וחצבשנה השנייהשהרי, משל האבות

.שלושה
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במשפחותינטראקטיביותאהאינטראקטיביות בקרב עובדי הוראה על ההשפעת

אינטראקטיביות בקרב עובדי התנבדקה השפעהמחקר הרביעיתהשערתלבחון את על מנת

ות אינטראקטיביות במשפחהעל )נתונים יומיומייםה שלהזנהביטויה של זו הוא בשיעור(הוראה 

לצורך הניתוח . )של תלמידים והוריהםלמערכתכניסותהמספר ביטויה של האחרונה הוא ב(

המשתתפים שקיבלו את הציון .חציוןלפי ה(ות רמוראה לשתי העובדי החולקוהסטטיסטי

נתונים רבים בממוצע הזינו של ההטמעה שבשלוש השנים אלה): שויכו לרמה הנמוכה,החציוני

. נתונים מעטיםבממוצע אלה שהזינוולמערכת 

למערכתתלמידיםכניסות של הנתונים יומיומיים על ידי עובדי הוראה על מספר תהזנהשפעת

למערכת תלמידים של )הממוצע(מספר הכניסותלשתקן טעויותמציג ממוצעים ושלהלן 13לוח

ות למערכת בעמודות נפרדות מוצגות הכניס.התהמקוונת במהלך שלוש השנים הראשונות להטמע

והכניסות בכיתות של עובדי הוראה שהזינו נתונים יומיומיים רבים אשר למדותלמידיםשל

. מעטיםיומיומיים שהזינו נתונים בכיתות של עובדי הוראה למערכת של תלמידים אשר למדו

של הטמעתהמספר הכניסות של תלמידים למערכת במהלך שלוש השנים: 13לוח

הכניסותמספר

ה שהזינו "לעויםתלמיד

n(רבים נתונים = 418 :(

)ת"ט(ממוצע

ה שהזינו "לעותלמידים

n(מעטיםנתונים = 116 :(

)ת"ט(ממוצע

)2.51(20.85)1.32(23.04ראשונהשנה

)3.58(41.41)1.89(52.87שנייה שנה

)4.14(52.80)2.18(75.82ישיתשלשנה

למערכת המקוונת ונכנסו ברציפותהתמידו אשר תלמידים הרוב, 13לוח בלראות אפשרשכפי

עובדי הוראה שהזינו נתונים כיתות שלבלמדו להטמעתההראשונות ך כל שלוש השנים במש

אשר ערכה את סטטיסטית הכנה ותהתלמידים הוכנסו לכלשנתוני אףנדגיש כי .יומיומיים רבים

. כל שלוש השניםך במששנכנסו למערכת בחרה רק בנתוני התלמידים התוכנה , השונותניתוח

מספר בשנה הראשונה , שניםשלוש הך במשהתמידו בשימוש במערכת אשר בין התלמידים מ

היה פעילים פחותשל תלמידים למורים מורים פעילים יותר ולתלמידים למערכת שלהכניסות 

שהזינו מוריםלתלמידים מספר הכניסות למערכת שליותר גבוהבהמשך גדל בקצב ולםא.דומה

בשנה השנייה לתהליך האלהמורים התלמידיממוצע הכניסות למערכת של ,למעשה. נתונים רבים
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של )שנה מאוחר יותר(שנה השלישיתבלמערכת היה זהה כמעט לממוצע הכניסותההטמעה 

עלייה מצביעות על13תקן המוצגות בלוח הטעויות . הזינו נתונים מעטיםאשר מורים התלמידי 

לשער לפיכך אפשר. נתונים מעטיםו זינשהתלמידים למורים שלכניסות למערכת השונות בפהרצי

עשו זאת ואילו אחרים, למערכת המקוונתהתמידו להיכנס התלמידים של מורים אלה מחלקש

פרסום תוצאות של או סופייםהזנת ציונים שלבתקופותככל הנראה –לעתים רחוקותרק

. מבחנים חשובים

בלוח זה מתוארת.)מדידות חוזרותעםANOVA(ניתוח שונותשל מציג תוצאות שלהלן 14לוח

כמו גם , הוראהההזנת הנתונים על ידי עובדי של היקףמשך השימוש במערכת וה שלהשפעה

היקף.תלמידיםהשל למערכתעל מספר הכניסות, אלההניםמשתהבין שני שאינטראקציה ה

כניסות התלמידים אילו מספר ו,"נבדקיםבין"משתנה היה הוראה ההזנת הנתונים על ידי עובדי

."נבדקיםתוך"משתנה היה ך שלוש השנים הללמערכת במ

הוראה על ההזנת הנתונים על ידי עובד היקףובמערכתמשך השימושה שלהשפעה: 14לוח

מספר הכניסות של תלמידים למערכת

Fdfpη2גורם

,408.582השימוש משך 531< .001.43

,11.981ה "י עול ידהזנת הנתונים ע 532< .001.03

,24.492אינטראקציה 531< .001.04

היקףלשובמערכתמשך השימושלשסטטיסטית ותמובהקהשפעותנמצאו עולה כי14מלוח 

מו כן כ. על מספר הכניסות של תלמידים למערכתעובדי ההוראהעל ידי הזנת נתונים יומיומיים

משך ההטמעה השפיע על מספר הכניסות :אלההמשתנים הנמצאה אינטראקציה מובהקת בין 

Cohen's(וגודל האפקט,המקוונתתלמערכ d(כי מספר והשוואות זוגיות הראנימבח. היה גדול

הכניסות של תלמידים למערכת גדל באופן מובהק לאורך כל שלוש השנים שנבדקו במחקר 

p, בהתאמה64.31-ו47.14, 21.94היוממוצעיםה( או (בכיתות שלמדוכמו כן תלמידים ). 001. >

נכנסו למערכת באופן מובהק יותר ,הזינו נתונים יומיומיים רביםראשמוריםשל )קבוצות לימודב

לעומת 50.58של ממוצע(הזינו נתונים מעטים אשר מורים מדו בכיתות שלמאשר תלמידים של

p, 38.35ממוצע של  < הזנת היקףלבין במערכתבין משך השימוששניתוח האינטראקציה ). 001.
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מספרי לא היו הבדלים מובהקים בין שונהבשנה הראאם הוראה הראה כי ההנתונים על ידי עובדי 

נה בשהרי ש, מעטיםואמזינים נתונים יומיומיים רבים התלמידים למורים למערכת של כניסות ה

היוממוצעיםה(למורים פעילים יותר ם תלמידיה"לטובת"הפערים השנייה ובשנה השלישית גדלו

p, בשנה השלישית52.80לעומת 75.82-בשנה השנייה ו41.41לעומת 52.87 < .001.(

למערכת הוריםכניסות של היומיומיים על ידי עובדי הוראה על מספר תוניםהזנת נהשפעת

של אימהות ואבות )הממוצע(מספר הכניסותלשמציג ממוצעים וטעויות תקן שלהלן 15לוח

בעמודות נפרדות מוצגות הכניסות למערכת .להטמעתהלמערכת המקוונת במהלך שלוש השנים

הכניסות והזינו נתונים יומיומיים רבים מורים אשר של לתלמידים שלמדו בכיתות הורים של

מעטים יומיומיים תונים הזינו נמורים אשר של לתלמידים שלמדו בכיתות הורים שללמערכת

. תלמערכת המקוונ

, של הטמעתהמספר הכניסות של אימהות ואבות למערכת במהלך שלוש השנים: 15לוח

ממוצעים וטעויות תקן

מספר

הכניסות

של בכיתות לתלמידים שלמדו הורים

רביםהזינו נתונים אשר ה "עו

ה "עושל בכיתות לתלמידים שלמדו הורים

מעטיםהזינו נתונים אשר 

n(אימהות = 387 :(

)ת"ט(ממוצע 

n(אבות = 387 :(

)ת"ט(ממוצע 

n(אימהות = 117 :(

)ת"ט(ממוצע 

n(אבות = 117 :(

)ת"ט(ממוצע 

)0.34(4.01)0.65(8.58)0.19(3.08)0.36(7.54ראשונהשנה

)0.49(5.48)1.15(14.30)0.27(6.79)0.63(16.65שנייה שנה

)0.58(6.16)1.37(17.50)0.32(7.70)0.75(22.74לישיתששנה

למערכת המקוונת אשר נכנסו בקביעותההורים ילדיהם של רוב, 15בלוח לראותאפשרשכפי

שהזינו מוריםקבוצות לימוד של כיתות ובבלמדו ה תשלוש השנים הראשונות להטמעכל ך במש

סטטיסטית הכנה ולתכניסות ההורים הוכנסו תונינכלשאףכי נדגיש.נתונים יומיומיים רבים

שני ההוריםאשרהמשפחות רק בנתוני תאוטומטיהבחרהתוכנה , השונותניתוחאשר ערכה את 

.כל שלוש השניםבמשךנכנסו למערכת בהן

ניכר שוני בין המגדרים , כל שלוש השניםך במשבמערכת בשימושהתמידו שהורים אשר ל

קצב הגידול ).שלישיתהלשנה עד ראשונה השנה מה(למערכתיסותכנהשל מספר גידול הקצב ב

נמוךהיהשהזינו נתונים מעטים מוריםבכיתות של לילדים אשר למדו אבות בקרב אוכלוסיית ה
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. )שהזינו נתונים רביםמוריםבכיתות של 150%עלייה של לעומת (בלבד 50%עלייה של –למדי 

שניים פי–גבוה יותר משמעותית היה האימהותית אוכלוסיגידול בקרב הלעומת זאת קצב

עובדי הוראה שהזינו לשבכיתות השלושפי ובכיתות של עובדי הוראה שהזינו נתונים מעטים 

משל מעורבות גבוהה יותר ו גילזו בלבד שהאימהותלא כי עולהאלה הנתונים המ. נתונים רבים

גלומות אפשרויות ההאת ב יותר מהאבותטו"לנצל"גם למדו הן אלא , נעשה בבית הספרהאבות ב

.     מערכתב

בלוח זה מתוארת.)מדידות חוזרותעםANOVA(ניתוח שונותשלאותמציג תוצשלהלן 16לוח

ההורה מגדרוהוראה ההזנת הנתונים על ידי עובדי היקף, משך השימוש במערכתם שלהשפעת

על מספר הכניסות של , אלההמשתנים התבין שלוששאינטראקציות הכמו גם , )אבותאואימהות (

משתנים היו ההורה מגדרוראההוההזנת הנתונים על ידי עובדי היקף.הורים למערכת המקוונתה

."נבדקיםתוך"משתנה היה הורים למערכת הכניסות מספר ואילו, "נבדקיםבין"

מגדרווראה הד ההזנת הנתונים על ידי עובהיקף, במערכתמשך השימושה שלהשפעה: 16לוח

על מספר הכניסות של הורים למערכת)אבותאואימהות (ההורה 

Fdfpη2גורם

,161.942השימוש משך 501< .001.24

,5.481ה "י עול ידהזנת הנתונים ע 502< .01.03

,433.821)אבותאואימהות (ההורה מגדר 502< .001.46

,12.942ם הזנת הנתוניהיקףXהשימוש משך 501< .001.03

,94.082ההורהמגדרXהשימוש משך 501< .001.05

,3.171ההורהמגדרXהזנת הנתונים היקף 502< .05.03

,4.762ההורהמגדרXהזנת נתונים היקףXשימוש משך 501< .01.03

משך השימושלשסטטיסטיתותמובהקהשפעותשונות נמצאו הבניתוח כי עולה16לוח מ

אואימהות (ההורה מגדרהזנת הנתונים היומיומיים על ידי עובדי ההוראה והיקף, במערכת

משתנים האינטראקציות בין הכל כמו כן נמצא כי . על מספר הכניסות של הורים למערכת)אבות

נימבח.משך ההטמעה השפיע על מספר הכניסות למערכת המקוונת. אלה מובהקות סטטיסטיתה
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גדל באופן מובהק לאורך כל שלוש למערכתכי מספר הכניסות של הוריםושוואות זוגיות הראה

p, בהתאמה13.53-ו10.80, 5.80היוממוצעיםה(במחקר שנבדקוהשנים  < .001.(

נכנסו ,הזינו נתונים יומיומיים רביםאשר מוריםבכיתות של לתלמידים שלמדו הורים 

הזינו נתונים מעטים אשר מוריםבכיתות של ידים שלמדו לתלמלמערכת יותר מאשר הורים 

p, 9.34ממוצע שללעומת10.75שלממוצע( אשר מותראימהות נכנסו למערכת הרבה י). 01. >

p, 5.54ממוצע שללעומת14.55שלממוצע(וגודל האפקט שנמצא היה גדול ,אבות < .001 .(

בשנה אםהזנת הנתונים הראה כי היקףין לבבמערכת בין משך השימוש שניתוח האינטראקציה 

למערכת שלכניסותמספרי ההראשונה להטמעת המערכת לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין 

מעטים או ביםריומיומיים נתונים המזיניםמוריםבכיתות של לתלמידים אשר למדו הורים 

ים פערהלישית גדלוה השנייה ובשנה השבשנהרי ש, )6.30ממוצע שללעומת5.31שלממוצע(

9.89לעומת 11.72היוממוצעיםה(פעילים יותרמורים של בכיתות לתלמידים ההורים "לטובת"

p,השנייהבשנה p,בשנה השלישית11.83לעומת 15.22- ו;05. > < .001.(

בקרב אםההורה הראה כי מגדרבין משך השימוש במערכת לבין שטראקציהניתוח האינ

בין משמעותיולא נמצא הבדל,נעצר הגידול במספר הכניסות למערכתיה בשנה השניאבות ה

הרי , )6.93ממוצע שללעומת6.13שלממוצע(שלישית לכניסות בשנה השנה השנייה כניסות בה

שלממוצע(גידול במספר הכניסות נמשך גם במהלך השנה השלישית להטמעה האימהות הבקרב ש

p, בשנה השלישית20.12ממוצע שללעומתבשנה השנייה 15.48 < .001.(

הזנת הנתונים על היקף, בין משך השימוש במערכתשניתוח האינטראקציה המשולשת 

אצל האימהות או אצל בשנה הראשונה לא נמצאואםההורה הראה כי מגדרוהוראה הידי עובדי 

כיתות בשל הורים לתלמידיםתהכניסות למערכימספרין הבדלים מובהקים סטטיסטית בהאבות

לתלמידים בהמשך תהליך ההטמעה אימהות הרי ש, מעטיםואנתונים רבים המזיניםמוריםשל 

לתלמידים יותר מאשר אימהות למערכתהזינו נתונים רבים נכנסואשר מוריםבכיתות של 

בשנה 14.30לעומת 16.65הכניסות היוממוצעי(הזינו נתונים מעטים אשר מוריםבכיתות של 

p,השנייה p,השלישיתבשנה17.50לעומת 22.74-ו;05. > בקרב האבות לעומת זאת . )001. >

את " ניצלו"כי לא זו בלבד שהאימהות לפיכך דומה. מובהקים סטטיסטיתו הילא הללו ההבדלים 

גם הן אלא , מאשר זה של האבותיותרנרחבאינטראקטיבי לעשיית שימוש מערכת המקוונתה

מתרחש אצלבנתונים יומיומיים כדי להתעדכן להזיןת נכונות המורים טוב יותר א"לנצל"ידעו 

.ןילדיה
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דיון

גישת בךבמוסדות חינומערכת טכנולוגית תזה התמקד בהטמעמאמרהמחקר אשר נדון ב

אשר ולאתר גורמים של הטמעת המערכתה לבחון את יעילותהתו הייתמטר."החדשנות הכוללת"

יסודיים-ספר עליתבבעשרהנבדקהרמחקב. התהליךלקדם או לעכב אתיכולים

על תיעוד התבססב,בינם לבין תלמידים והוריהםכמו גם ,אינטראקטיביות בקרב עובדי הוראהה

ראשונות להטמעת טכנולוגיה השנים הנעשתה בשלוש הבדיקה. על ידי המערכתרךאוטומטי הנע

:הוראההעובדי יהם שלתועדו פעולותלשם כך . מקוונת לניהול למידהב "משומערכת –חדשה 

הדואר נתונים יומיומיים ומספר הודעותה שלהזנהשיעור, שלהם למערכתכניסותהרמספ

התלמידים של למערכת כניסות הכן נבחן מספרכמו .םהשלחו לעמיתיהם שארגוני- הפנים

" וללתהחדשנות הכ"גישת הטמעה בהתאם לבחרו בשהשתתפו במחקר ספר הבתי כל. והוריהם

הטמעה הבתהליך פובגישה רחבה אף יותר ושיתוחלקם בחר.")איי חדשנות"ה שלולא בגיש(

.תלמידים והוריהםאת הטכנולוגית ה

בין עובדי שיות צאינטראקבו עסקשתי ההשערות הראשונות .היו ארבע השערותלמחקר

אילו ו,התלמידיםאינטראקטיביות בקרב משפחותברמת הההשערה השלישית , הוראהה

בקרב עובדי הוראה על זו של המתקיימת אינטראקטיביות הה שלהשפעתבהרביעית ההשערה 

ה ישפיע חיובית על עך ההטמתהלי) א(:השערות המחקר היו אפוא כדלקמן. התלמידיםמשפחות

הםכניסות שלהמספר (הוראההבקרב עובדי נבדקו במחקר זהאשר ינטראקטיביותכל מדדי הא

-הזנת נתונים יומיומיים ושליחת הודעות לעמיתים בדואר פניםבאמצעותמידע העברת , למערכת

יות בין עובדי צאינטראקלםמדדיהכל ,ב משפחות"ספר שהשתמשו במשוהבבתי ) ב(;)ארגוני

בקרב צוות רק ב "מצאו בבתי ספר שהסתפקו בהפעלת משואשר ייאלה מהוראה יהיו גבוהים ה

באמצעות מעקב רמה זו נמדדה(התלמידיםמשפחותבקרבאינטראקטיביות רמת ה) ג(;ההוראה

תעלה במהלך שלוש השנים ) אימהות ואבות, מספר הכניסות למערכת של תלמידיםאחר

מאשר בקרבה יותר גבוהתהיה היא בקרב האימהות ו,מערכתהת הטמעשל תהליך הראשונות 

לצורך מדידת רמה זו (בקרב עובדי הוראההגבוהאינטראקטיביות קיומה של רמת ) ד(;אבותה

רמת שפיע על י) שיעורבכל ם אשר התרחשואירועיהשללמערכתהזנה יומיומיתנערכה 

אימהות ואבות , מספר הכניסות של תלמידיםגדיל את יבקרב המשפחות ושאינטראקטיביות ה

.שהתקבלו עולים בקנה אחד עם כל ארבע השערות המחקרהממצאים. למערכת המקוונת
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ההוראעובדי

בהתאם , הוראההשל עובדי למערכת כניסות הפרמסהמתבטאת באינטראקטיביות לאשר

אכן הממצאים כי הראו ) Rogers, 2003(ולתאוריית הפצת החדשנות המחקר הראשונה השערתל

במספר ה ייעלחלה –הוראה השל עובדי למערכת ההטמעה השפיע על מספר הכניסות משך

תהליך הטמעה עלממצא זה מעיד . מערכתבאשונות לשימוש שנים הרהבמהלך כל שלוש הכניסות 

להדגיש כי מדובר בהטמעה יש. התרחבות הדרגתית של השימוש במערכת המקוונתעל מוצלח ו

הטמעה בלעומת זאת. שהמחקר נערך בהםבכל בתי הספראשר מתבצעת ברמה המערכתית 

החדשנות מוטמעת , הארץוךהרווחת כיום במערכת החינהטמעה, "איי החדשנות"מודל לבהתאם

ה שליובילו להיווצרותהאלה איי החדשנותשהיא תקווה ה;בית הספרבתוךבאיים קטנים 

בדרך כלל ). 2011, אלקלעי-אונגר ועשת-אבידב(בארגון ולתרבות ארגונית חדשה לתחדשנות כול

מעבר עת הלפי מודל איי החדשנות נכשלת בהנעשית הטמעת חדשנות טכנולוגית במוסדות חינוך 

ברמת המתבצעת " חדשנות כוללת"ה בהתאם למודל שלכי הטמעודומה , )שם(לחדשנות כוללת

. אפקטיבית יותר ונמשכת לאורך זמןאהי)כפי שנבדק במחקר הנוכחי(הארגון כולו 

בחרו אשר ספר הבתי אותם הוראה בהעובדי המחקר השנייההשערתלבהתאם

הספר שהסתפקו באינטראקציות ית יותר מאשר בבתב משפחות נכנסו למערכ"להשתמש במשו

אשר הספר ישל עובדי הוראה בבתלמערכת כמות הכניסות , זאתמיתרה . ההוראהבתוך צוותרק 

יבבתואילו, ב משפחות גדלה לאורך כל שלוש השנים שנבדקו במחקר הנוכחי"במשוהשתמשו

של עובדי למערכתכניסותהמספרגידול בהב מורים בלבד "שימוש במשובהם נעשה אשרהספר 

עולות בקנה אחד עם ותוצאות אל. מערכתהת הוראה נעצר לאחר השנה השנייה להטמעה

בדבר ) 1995, פוקס(להטמעת שינוי במוסדות חינוך יהמודל המערכתטענותיהם של חסידי 

,Bowyer(אחריםור ייממצאים של בוהעם כמו גם ,חשיבות הרחבת מעגלי האינטראקציה

Gerard & Marx, מראים כי שילוב טכנולוגיה חדשה בפעילות היומיומית של הארגון אשר ) 2008

"איי חדשנות"(גישות ששתי האף. של הטכנולוגיה הזוהטמעה יעילהלקראת מהווה צעד חשוב 

של הטמעה הבתהליך התלמידיםותשילוב משפחה שלסוגיבעוסקותאינן )"חדשנות כוללת"ו

" כוללתחדשנות"גישתלראות בשילוב כזה גרסה מורחבת שלאפשר, וכית במוסד חינוטכנולוגי

. להטמעת שינוי טכנולוגי

נוכחלשש את השערת המחקר השנייה מעניינת במיוחד ואלואלהתוצאותהצלחתן של ה

באופןיותרצעיריםיוב מורים בלבד ה"משוהפעילואשרספר היוראה בבתההעובדה שעובדי ה
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התוצאות הללו סותרות את. ב משפחות"שהשתמשו גם במשותי הספרעמיתיהם בבמובהק מ

ה כי דומ. ים לאמץ טכנולוגיה בקצב מהיר יותראמורעובדי הוראה צעירים יותר כייסוד ההנחת 

אשר טענה , שגיל המשתמשים אינו רלוונטי לתהליך ההטמעה) Rogers, 2003(רס 'טענתו של רוג

תקפה גם בהקשר הספציפי , משתמשים עצמאייםכיוונה אלובאופן כללי לוגיהאימוץ טכנובדנה

. של אימוץ מערכת מקוונת לניהול למידה על ידי עובדי הוראה בארגון חינוכי

, על ידי עובדי הוראהיומיומייםנתוניםהזנתהמתבטאת בשיעורלאינטראקטיביות אשר

הזנת שיעור לו את הגדיאכן הוראה העובדי עם הזמן המחקר הראשונההשערתבהתאם להרי ש

חשוב לציין כי גידול . חריגיםשיעור ואירועי התנהגותהנושאי עניינםהיומיומיים שוניםהנת

אך לא בין , השנייה להטמעת הטכנולוגיהלשנה רק בין השנה הראשונה חלהזנת הנתונים היקףב

הגישתאם להבהטכנולוגיתהטמעה שלעדות נוספת ליעילותזוהי. השלישיתלשנה השנה השנייה 

המתאפיינתתרבות ארגונית ירתפשר שינוי מערכתי ויצִא אימוץ הגישה הזו. "חדשנות כוללת"

תחילת בלבד לאחר יים קבלת החלטות על בסיס מאגר נתונים שנַת באינטראקציה מקוונת וב

על עובדי אשר פעילות חובה אהימדי יוםהזנת נתונים למערכת . השימוש בטכנולוגיה חדשה

קיפותמדד זה הטמעת הטכנולוגיה הושפעה משבכי ה דומ; תפקידםמכחלקהלבצעהוראה ה

שלה פוטנציאל הגידול הודות לכך היא ו,)ספרהיבתותהנהלשל (קלות הבקרה מהפעולה ו

םהתנהגות, באימוץ טכנולוגיה ברמה הארגוניתשהמשמעות היא. תוך שנתייםהתממש ב

ממשתנים אשר לא תוארו על ידי גישה גנרית מקוונת של המשתמשים יכולה להיות מושפעתה

ים הנוכחי מסייעשממצאי המחקר דומה אפוא). Rogers, 2003(תאוריית הפצת החדשנות דוגמת

שינויים טכנולוגיים בארגונים ה שלבדיקמתבקשת ולפיכך, הרחבת המודל המקוריללפיתוח ו

.  בכלל ובמוסדות חינוך בפרט

שצוות המורים התבקש להזין אףהמחקר עלה כימהמחקר השנייההשערתלבהתאם

קל על ביצוע נלפקח ביםלויכהיו ת בתי הספרהנהלבםחברישואף, מדי יוםנתונים למערכת 

ב משפחות הזינו נתונים רבים יותר "משופעילוהאשר הספר יעובדי הוראה בבת, משימהה

. ב מורים בלבד"משוהפעלת הסתפקו באשר הספר יעובדי הוראה בבתמאשר הזינולמערכת 

אשר ספרההשוואה בין נתוני הכניסות למערכת לבין נתוני הדיווח היומיומיים מלמדת כי בבתי 

וראה שנכנסו למערכת קיימו אינטראקציה המעובדי היםשני שליש, ב משפחות"משווליהפע

כל שלוש במהלך (המקל על ניהול פדגוגימידעם ִעמוהחליפוצוות החינוכי בעם עמיתיהםפעילה 

אשרספר העשו זאת בבתי מעובדי ההוראהרק כשלישלעומת זאת).אשר נבדקו במחקרהשנים

) 1995(אחד עם גישתה של פוקס בקנהממצאים אלה עולים . ב משפחות"משולא הופעל בהם
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הם כמו גם עם ממצאי, הרחבת מעגלי האינטראקציהכדי הטמעת שינויים בבתי הספר תוך שאבנו

חלק ועשייתם לבעלי עניין שבשיתוףחשיבות הבדבר) Bowyer et al., 2008(חריםאור ייבושל

שקיפות הנתונים , ספרהבית תלהנהלעמוד בדרישות ) החיצוני(הצורך לענוסף . מתהליך ההטמעה

הוראה הלעובדי )פנימי(תמריץתמספק–תלמידים והוריהם ה–תיים ילבעלי העניין האמ

בלבד משתנה אחד זהוכי יצוין, זאתעם. למערכת המקוונתיומיתיומנתוניםבהזנתלהתמיד 

בין חברי הארגון ואת ציהראקהאינטמשתנים אשר יכולים לקבוע את מידת של מכלול תוךמ

או כמות וסוג הנתונים שהמשתתפים,ספרהבית תהנהלשללמשל מעורבותכך . תדירותה

הלוא .שפיע על מידת האינטראקטיביותים גם הם להעשוי,יכולים להפיק מהם מידעבתהליך

שונות הרשאותניתנות מורים מקצועיים למחנכים ול, רכזי מקצועל, רכזי שכבותל, מנהליםל

. תהיה אחרתמנתוני המערכתכל אחד מהם יפיקשתועלת הולכן ,לשימוש במערכת

שנשלחו על ידי עובדי הוראה הודעותהמספר המתבטאת באינטראקטיביות לאשר

מספרהמחקר הראשונההשערתבהתאם להרי ש, ם באמצעות המערכת המקוונתהילעמית

ממצא זה עולה . עלה במשך כל שלוש השנים הראשונות לתהליך ההטמעהאכן הזהההודעות 

אמפיריים של הממצאים הכמו גם עם , )Rogers, 2003(החדשנות תית הפציבקנה אחד עם תאור

עובדי ביןאימוץ טכנולוגיה בנושא ההבדלים בקצב ) Peled, Kali & Dori, 2007(אחריםופלד 

מקוונת בין התקשורת הלהניח כי ישכן כמו. אינם זהיםאישיים הם המאפייניאשרהוראה 

מודל איי החדשנות לבהתאםלו ההטמעה הייתה מתבצעת , "תופסת תאוצה"עמיתים לא הייתה 

היאהתכתבות בין עמיתים , ם יומיומייםבניגוד להזנת נתוני. )בצורה כוללת,ולא ברמה הארגונית(

שמירה על אינטראקטיביות מקוונת המסוג זהבפעילויות .אשר אינה חובהמקוונת פעילות

אשר יניעו כאלו , של משתתפים מעורבים" מסה קריטית"מצריכהבארגונים ובקהילות לומדות 

נהל להיה אפשראם רבספק ). Blau, in press(את הפעילות ויאפשרו את קיומה לאורך זמן 

מודל איי לבהתאם(קטנה הייתה משתתפים בהטמעה הם כמות א,עמיתיםבין ערה התכתבות 

. )החדשנות

השוואה בין נתוני הכניסות למערכת לבין נתוני המחקר השנייההשערתלבהתאם

אףארגוני מלמדת כי - עמיתים באמצעות משלוח דואר פניםאשר קיימופעילה הציהאינטראקה

, אינה עוקבת אחריההנהלת בית הספרבדרך כללפעילות רשות אשר הוא לוח הודעותששמ

מחצית כב משפחות ו"משוהפעילו גםשהוראה בבתי הספר המעובדי ) 75%(כשלושה רבעים 

, ביניהם אינטראקציה פעילהקיימוב מורים בלבד "משוו פעילשההוראה בבתי הספר המעובדי 
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. הסתפקו בקריאת הודעות של אחריםולאאמצעות המערכת כלומר שלחו הודעות לעמיתיהם ב

צורת ושם, ובקהילות לומדותהשתתפות באגרוניםאשר אינן מחייבותת ומקוונתיופעילוקיימות 

long tail" (הזנב הארוך"התאם לעקרוןבהיאמשתתפים של הפעילה הםתרומתההתפלגות של 

distribution(– הלוא הוא עקרון פארטו)Pareto principle (20%- כ":80:20כלל "או

Blau, in:בלאואצללסקירת ממצאים בנושא ראו(מהפעילות 80%-מהמשתתפים מייצרים כ

press .( חובת השתתפותהייתה לא אשר ת יובפעילונטלו חלקמשתתפים מהרביםבמחקר הנוכחי

מספק עדות הדבר. יםאף נסתרת מעיני אחרהיא ו,תוגמלת באופן כלשהומינהאפעילות כזו;בהן

של גישההתאם לבהמתבצעתשינוי טכנולוגי בארגונים חינוכייםמעתהטה שלנוספת להצלח

".  כוללתחדשנות"

ב משפחות שלחו הודעות"במשובהםעובדי הוראה בבתי הספר שהשתמשו, זאתעם

ים ב מור"במשובהםהספר שהשתמשויעובדי הוראה בבתמאשר שלחולעמיתיהם יותררבות

גידול במספר האחרי השנה השנייהעצרנב משפחות "בבתי הספר ללא משו, זאתמיתרה . בלבד

בבתי הספר שקיימו אינטראקציה מקוונת עם ואילו, ם השלחו לעמיתיראהההודעות שעובדי הו

נמשך לאורך כל שלוש לחברי הצוותנשלחו אשר גידול במספר ההודעות ההתלמידיםמשפחות

הרחבת מעגלי שאבנו) 1995(תונים אלה עולים בקנה אחד עם גישתה של פוקס נ. השנים שנחקרו

Bowyer et(אמפיריים ים ממצאכמו גם עם , הטמעת שינוי במוסדות חינוךעת האינטראקציה ב

al., 2008 (כיוון . הטמעת שינוישל חשיבות האינטראקציה בין כל בעלי העניין בתהליך בדבר

על ותנהלה ועמיתים ואינה משפיעה ישירהלעיני ה"שקופה"נה איאשר שמדובר בפעילות רשות

לאינטראקטיביות הנובעת בעיקר " נקי"מדד הואלעמיתיםמשלוח הודעות , הישגי התלמידים

ב משפחות "במשושנעשה בהם שימושהוראה בבתי הספר הה כי לעובדי דומ. ממניעים פנימיים

לעובדי הייתה מאשרם העם עמיתינתמקוותקשורתלקיים רבה יותר מוטיבציה פנימית הייתה 

.    בתוך צוות המוריםרק במערכת לניהול למידה נעשה בהם שימוששהוראה בבתי הספר ה

םהוהוריתלמידים

בהתאם הרי ש, למערכתשל תלמידים הכניסותמספר המתבטאת בלאינטראקטיביות אשר

,Rogers(תאוריית הפצת החדשנות לוהמחקר השלישית השערתל מספראכן גדל)2003

Cohen's(האפקט שנמצא;ך כל שלוש השנים הראשונות להטמעהבמהלהכניסות  d(היה גדול .

בית ספר כי תלמידי מלמדות) 2010, דופרוינהמבורגר- עמיחי(בארץ שנערך לא מזמן סקר תוצאות 
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, מיםטענו שעל בית הספר לספק כלים מתקדהתלמידים .תיכון מודעים לעוצמת הטכנולוגיה

אםמממצאי המחקר הנוכחי עולה כי . ותלמידילוומורילכלים לתקשורת מקוונתמתןלרבות

מהרים מהם , אלההכלים באפשרת לתלמידים להשתמשממקוונת לניהול למידה המערכת ה

ת גישלפי זה מעיד על הצלחת ההטמעההממצאה. בהתמדהבהםומשתמשיםאותם לאמץ

–ארגון באלא גם בקרב בעלי עניין , חינוכיהחברי הארגוןלא רק בקרב "כוללתהחדשנותה"

. התלמידים

בהתאם הרי ש, למערכתהוריםמספר הכניסות של המתבטאת באינטראקטיביות לאשר

אכן גדל)Rogers, 2003(רס 'הפצת החדשנות של רוגתאורייתלוהמחקר השלישית השערתל

האפקט ;לוש השנים הראשונות להטמעהכל שבמהלךם למערכת תלמידיהכניסות של הורימספר

Cohen's(שנמצא  d(קיימת הסכמה כי תקשורת פתוחה בין המקצועית בספרות . היה גדול

דרכי , עם זאת. השותפותלבנות יחסי אמון ומחזקת את תחושת ת מסייעבית הספר לבין ההורים 

אספות , הורה-רהמוימוזכרות בהקשר זה הן מפגשאשר ההורים לבין בין בית הספר התקשורת

הכנסת מערכת ). 1999, נוי(לתלמידגיליון ציוניםומכתבים , "יום פתוח", ביקורי בית, הורים

דרכי תקשורת מסמכיםההעברת לו"פניםאלפנים"לניהול למידה מאפשרת להוסיף למפגשים 

בין קשר כזה יכול לקדם ולהעמיק את התקשורת. קשר מקוון מידי וקבלת מידע עדכני–נוספות 

עשו שימוש נרחב בערוץ אכן וממצאי המחקר הנוכחי הראו כי הורים ,המשפחהלבין בית הספר 

. זההתקשורת ה

קפלן (בנושא זההמחקר מתוארות שתי גישותבספרות, מעורבות הוריתאשר לעידוד

נמצאת בעיקר בידי םהוריהם שלמידת מעורבותבדברההחלטה , לפי אחת הגישות). 2004, תורן

על הישגי תהם מסוגלים להשפיע חיוביכי תםאמונדוגמתתלויה במאפיינים היא ;וריםהה

,Ames, de Stefano(בית הספר ם אתתדרך ראייהילד ואתםתפיסת, ילדיהם בבית הספר

Watkins & Sheldon, 1995 .(מעורבות הורית נמצאת בידי בדברההחלטה , לפי הגישה האחרת

מחליט אם לנהל מגעים וקשרים רבים או הוא אשר בית הספר ;והצוות החינוכירבית הספ

אופן השימוש במערכת המקוונת במחקר ). Epstein, 1995(התלמידיםמשפחותעם מעטים

הנהלה וצוותי הוראה בבתי חברי: הנוכחי ממחיש את הגישה השנייה לטיפוח מעורבות הורית

כלומר, ב לצוות המורים"במשורקהסתפקלאוב משפחות "ספר החליטו אם להשתמש במשוה

לפני (הקיימת ברמתה את המעורבות הזוהשאירלאוהורית מעורבותלעידודאמצעי לספקאם

על במערכתמשך השימושה גדולה שלהשפעהממצא בדבר . )ספרההכנסת שינוי טכנולוגי לבית 
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באמצעות שהחליטו לעודד מעורבות הורית ספרבתי התבשבע(אליהמספר כניסות ההורים

כלומר, עידוד מעורבות הוריתבנושאמצביע על יעילות הגישה השנייה )ב משפחות"שימוש במשו

אישיים בין -הבדלים ביןובן שיש משמעות רבה למ.בכוחו של בית הספר לטפח מעורבות הורית

על כךלמערכת החינוך יש השפעה מזעריתאך, מדגישה הגישה הראשונהאשרהבדלים, ההורים

.הבאם להשתמשאת ההחלטה בידי ההורים ותירהב מ"המשומערכת חשוב לציין כי. )בכללאם (

אלא ניתנת , שיחת טלפוןבמכתב או ב, הודעת דואר אלקטרוניבלהם מסרנאינו "ףטהשו"המידע 

כפי. אם להשתמש בה ובאיזו תדירותהם הבוחרים;המאפשרת שימוש במערכתלהם ססמה

.שנהדימגדל ערכתמימשו את זכותם והשתמשו במאשר ההורים מספר, שהראו ממצאי המחקר

כלומר כאלה , מורים פעיליםתלמידים שלמדו בכיתות של בקרב הורי מערכתתדירות השימוש ב

מהתדירות בקרב הייתה גבוהה משמעותית , "בצורה שוטפת"אשר הקפידו להזין נתונים למערכת 

.  פחותם מורים פעיליהורי תלמידים שלמדו בכיתות של

ממצאים שלימדו, למידה המסורתיתהבנושאמחקרים לשממצאים אמפירייםהתאם לב

;Lamb, 1995(אבות מאשר זו שלבנעשה בבית הספראימהותשלעל מעורבות גדולה יותר 

Pleck, 1997( , המתבצעת גם במעורבות הורית קיים דפוס דומה כי ממצאי המחקר הנוכחי הראו

Cohen's(האפקט שנמצא;הבאמצעות הטכנולוגי d(מספר הכניסות הממוצע של . היה גדול

ליםממצאים אלה אינם עו. מזה של אבותכמעט פי שלושה גדולאימהות למערכת המקוונת היה 

בחיי מתאפיינת במעורבות פעילה של אבותאשר " אבהות חדשה"בדברבקנה אחד עם הטענה 

שלבי חינוך מוקדמים בה עסקטענה לציין שאותה החשובאם כי , )1999, אוי'ביז-פוגל(ילדיהם

טכנולוגיה בקצב את הגם אימצו הן;במערכתהאימהות לא רק השתמשו יותר, זאתמיתרה . יותר

גברים לאמץ טכנולוגיות כי נטייתם של זאת למרות האמונה הרווחת ו,אבותזה של מהיר יותר מ

האימהות במספר הכניסות "לטובת"גדרי מהפער עם הזמן גדל ה. נשיםזו של יותר מרבה חדשות

בשנה השלישית היים וחצי בשנה השנייה ופי שלושנפי ש, יים בשנה הראשונהנפי ש:למערכת

מספר הכניסות הממוצע של ת המערכתבשנה השלישית להטמע, למעשה. לשימוש במערכת

. וש במערכתבשנה הראשונה לשימכלומר, לפני כןאימהות שנתיים הלזה של יה דומההאבות ה

םהשל תלמידים והוריםעובדי הוראה על פעילותשלאינטראקטיביות רמת ההשפעת

חשיבות הטמעת שינויים בנושא) 1995(גישתה של פוקס לוהמחקר הרביעיתהשערתלבהתאם

נתונים יומיומיים על ידי עובדי הוראה הזנת, קציההרחבת מעגלי האינטראכדי בבתי הספר תוך 

שלהםהכניסותמספר המתבטאת בשל תלמידיםאינטראקטיביותהרמת ל השפיעה עאכן 
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, ך כל שלוש השניםבמשהמקוונת למערכתשנכנסו בהתמדהבקרב התלמידים. למערכת המקוונת

ממספר3.5פי יה גדולהשהזינו נתונים רביםמוריםשל בכיתותאשר למדו תלמידים מספר ה

מורים בקרב תלמידים לכמו כן. נו נתונים מעטיםמורים שהזילאשר למדו בכיתות שתלמידים ה

הממצא הזה.התלמידים למערכתשל ת בכניסות שונּוהשנה דיגדלה מ,שהכניסו נתונים מעטים

ולעומתם , היו שנכנסו למערכת המקוונת בצורה סדירההאלמוריםם של הכי בין תלמידירמזמ

מבחנים ביהםבתוצאות, הסופייםם הילצפות בציונעל מנת(לעתים רחוקות למערכתשנכנסוהיו

אולם, במערכתהחודשית פעילות הזה נדרש ניתוח של ההסבר הת חינבלצורך . )וכן הלאהחשובים

מאפשרת יחידה זו (ממוצעת השנתית הפעילות המחקר הנוכחי הייתה ביחידת הניתוח שנבחרה 

. )ושכתתקופה ממבמשךפעילותהת בדיקאשר מתקבלת מכוללת התמונה את הלראות 

ידי עובדי הוראה על קצב בנתונים ההזנת ה שלהשפעגם עלה כי הייתהממצאיםהמ

כניסות מספר הבשנה הראשונה לא נמצאו הבדלים באם. על ידי התלמידיםהטכנולוגיהמוץאי

הרי , מעטיםואמורים שהזינו נתונים יומיומיים רבים אשר למדו בכיתות שלתלמידים של 

. של מורים פעילים יותרהםתלמידי"לטובת"הפערים גדלו השלישיתה השנייה ובשנהבשנש

אינטראקטיביות גם את האינטראקטיביות בקרב עובדי הוראה מגדילה השהגברת דומה אפוא

שימוש תדיר צורך חשובה למדי יום של עובדי הוראה בהזנת נתונים תםהתמד. בקרב תלמידים

בעלי עניין השותפים להטמעה לת האחרוניםהיא עושה או,של התלמידים במערכת המקוונת

אחד (של עובדי ההוראהדוגמה אישיתגילוי ההתמדה הזה הוא מעין. מוצלחת של הטכנולוגיה

הם אףשתלמידים למורים מתמידים יתמידו ויש להניח,)המונחים המרכזיים בתהליך החינוך

השימוש ן מברורים שהפיקו היתרונות החשוב לציין כי למרות , זאתעם. באימוץ הטכנולוגיה

כניסות למערכת גדל גם בקרב המספר , כיתות של מורים פעיליםתלמידים אשר למדו בבמערכת

זה הממצא ה. טפיםבהזנת נתונים שופחותפעיליםשהיומורים של בכיתות אשר למדו ים תלמיד

המערכת תהליך הטמעת צורך ל" כוללתחדשנות"שלבחירה במודלה,בסופו של דברמראה כי 

תה שיר") איי חדשנות"של בלבד בהטמעה לפי המודל " טכנולוגיים"השקעה במורים מלהבדיל(

.  כלל התלמידיםאת

חשיבות הרחבת בדבר) 1995(טענתה של פוקס לוהמחקר הרביעית השערתלבהתאם

נתונים יומיומיים על ידי הזנת, תהליך הטמעת שינויים בבית הספרעת האינטראקציה בגלימע

הכניסותמספר המתבטאת בשל הוריםאינטראקטיביותהרמת השפיעה על אכן עובדי הוראה 

ך כל שלוש במשלמערכת המקוונת ו בהתמדהכנסנההורים שבקרב. למערכת המקוונתשלהם

שהזינו נתונים יומיומיים רבים מוריםשל בכיתותאשר למדו תלמידים למספר ההורים,השנים
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שהזינו נתונים מוריםשל בכיתותאשר למדו תלמידים לההוריםממספרהיה גדול פי שלושה 

פעילים אימצו את הטכנולוגיה מוריםבכיתות של לתלמידים שלמדו הורים , מזאתיתרה .. מעטים

ממצאים ה. פחותפעיליםמוריםבכיתות של לתלמידים שלמדו מאשר הוריםבקצב מהיר יותר

צורך למדי יוםהוראה בהזנת נתונים למערכת של עובדי תםמדגישים את חשיבות התמדהאלה

ברורים היתרונות הלמרות חשוב לציין כי , זאתעם. הצלחת תהליך ההטמעה בקרב ההורים

מספר , פעיליםיםבכיתות של מורלתלמידים אשר למדו השימוש במערכת הורים ן שהפיקו מ

. פחותפעיליםהמורים של הבכיתות לתלמידים אשר למדו כניסות למערכת גדל גם בקרב הורים ה

תהליך צורך ל" כוללתחדשנות"של נכונות הבחירה במודל התחושה בדבר זה מחזק את הממצא ה

אם ', מוקדמיםהמציםאְמ ה'–" המשוגעים לדבר"כי לא רק המורים אפוא ה דומ. ההטמעה

גם חלקי הארגון ;שינוימטמיעים את ה–)Rogers, 2003(רס 'רוגבמונחים של להשתמש 

אם,יהנות מפירותיויכולים ל–'מאחרים באימוץה'ואף 'הרוב המאחר'–לשינוי פחות פים ששוא

. שותף לוארגון כולואשר ההם נכללים בתהליך הטמעה 

אימהותבמערכת החינוך המסורתית המעידים כיקודמים ריםבדומה לממצאי מחק

,Lamb(בנעשה בבית הספרמגלות מעורבות פעילה יותר מאשר אבות 1995; Pleck, 1997( ,גם

. האימהות"לטובת"הורית הנמצאו הבדלים במעורבות כייםמלמדבמחקר הנוכחי הממצאים 

אימהות הבקרב הרי ש, גידול במספר הכניסות למערכת פסק בשנה השנייההבקרב האבות אם

ץ נוסף על הבדלים מגדריים בקצב אימו. נמשך לאורך כל שלוש השניםהכניסותגידול במספר ה

מידע להתמיד בהזנתאת נכונות המורים "לנצל"ההורים ם שלהטכנולוגיה נמצא שוני גם ביכולת

מוריםבכיתות של לתלמידים שלמדו אימהות ואילך מהשנה השנייה של תהליך ההטמעה . עדכני

בכיתות של לתלמידים שלמדו יותר מאשר אימהות למערכת נכנסו ,הזינו נתונים רביםאשר 

ם לילדימספר האבותהשניםשלוש כל במשךלעומת זאת . ינו נתונים מעטיםהזמורים אשר

ילדיהם למדו היה דומה למספר האבות שהזינו נתונים רביםאשר מוריםכיתות של למדו בש

מספר אם בשנה הראשונה להטמעת המערכת . מעטיםהזינו נתונים אשר מוריםכיתות של ב

הוא היה בשנה השנייהשהרי, משל האבותיים נשפי גדול היההאימהות שלהכניסות למערכת 

בין השנה הראשונה לבין השנה .היה גדול פי שלושהבשנה השלישית וגדול פי שניים וחצי

מורים בכיתות של אם ילדיהן למדו גדל פי שנייםאימהות למערכתשל מספר הכניסותתהשלישי

.רביםשהזינו נתונים מורים של בכיתות אם ילדיהן למדו שלושהופי ,שהזינו נתונים מעטים

לא כי אפואהממצאים מראים. בהתאמה2.5ופי 1.5אבות נצפה גידול של פי הבקרב לעומת זאת

אשר בבית הספריותר בנעשהוהתעדכנו מאבותה יותררבו מעורבות גילאימהות זו בלבד ש
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טוב יותר את "צללנ"יותר ואף ידעו מהרגם אימצו את המערכת שהן אלא , הילדים לומדים בו

. נתונים יומיומייםלהזיןנכונות המורים 

והמלצותמסקנות

יןבאשר מתקיימת המקוונתאינטראקטיביותאת הגברת הזה בדק אשר נדון במאמר מחקרה

לניהול ב"משומערכת ת הטמעמחקר נבחנה ב. התלמידיםמשפחותינם לביןובעובדי הוראה 

ולפיהן, הממצאים אוששו את כל השערות המחקר. "וללתכשנותחד"של התאם לגישהבלמידה

מספר.מאפשר הטמעה טכנולוגית יעילה במוסדות חינוך" חדשנות כוללת"ה שלגישיישום ה

ומספר למערכתנתונים יומיומייםזנתההיקף , של עובדי הוראה למערכת המקוונתכניסותה

כניסות הכמו גם מספר , יארגונ- םם באמצעות דואר פניהההודעות שעובדי הוראה שלחו לעמיתי

ממצאי השוואה בין. משנה לשנהתעלו משמעותיכל אלה –והוריהם תלמידיםשללמערכת 

מאפשרת) 2011, אלקלעי-אונגר ועשת-אבידב(נתונים המתוארים בספרות בין ההמחקר הנוכחי ל

שינויים ישםילםפרויקטים תקשובייבנושאילהמליץ למנהלי מוסדות חינוך ולמקבלי החלטות 

. בתוך הארגון" איי חדשנות"ה שללא בגישו–כמכלול,"ארגוןהברמת "טכנולוגיים 

, אישיים בקצב ההטמעה- הבדלים ביןקיומם של נוסף עללה כי ועהנוכחי מהמחקר

שלההטמעעת ב,)Rogers, 2003(המתוארים על ידי תאוריית הפצת החדשנות הבדלים

. רכיבים אחריםאשר לאמץ רכיבים מסוימים בקצב מהיר יותר מארגונים נוטיםטכנולוגיה ְּב 

רכיב :היומיומיים למערכתנתוניםההזנת המתבטאת בהיקףאינטראקטיביות דוגמה לכך היא 

כבר אחרי השנה םמדדי האינטראקציה האחרים והסתייאשר של בקצב מהיר יותר מוטמעהזה

כי דומה אפוא. עמיתיםללהנהלה ו"שקופה"הזו הייתה פעילות השמפניכנראה וזאת , השנייה

מקוונת של עובדי הוראה מושפעת ממשתנים הםהתנהגות, אימוץ טכנולוגיה במוסדות חינוךעת ב

עתידיים במחקריםמומלץ לפיכך . חלקם לא תוארו על ידי תאוריית הפצת החדשנותאשר 

בארגונים בכלל הרווחתלהתאימו להתנהגותולנסותרס'להמשיך לחקור את המודל של רוג

שתניםהוספת מבאמצעותלהרחיב את המודל המקורי יש במידת הצורך .ובמוסדות חינוך בפרט

.הקשרים ספציפייםבו ידרשיאשר 

הרחבת מעגלי האינטראקטיביות באמצעות תקשורת בין עובדי , לעילראינוהשכפי

הפנימי של צוותי ם מעודדת אינטראקטיביות גם בתוך המעגל ההוראה לבין תלמידים והורי

רמת ,שימוש בתקשורת מקוונת עם משפחותבהם נעשה אשרספר הבבתי . ההוראה
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ואינןעל ידי ההנהלה ולא נדרששתקשורת דרכי לרבות(החינוכיהצוותךהאינטראקטיביות בתו

יתה יה) של עובדי הוראהת ממניעים פנימייםואלא נובע, תלמידיםהישירות על תפקוד ותמשפיע

הסתפקואשר ספר הבבתי . משימוש כזהנמנעו אשר בתי ספר במרמתהשמעותית גבוהה מ

הוראה יהאינטראקטיביות בין עובדת גברהלפוטנציאל ה, המוריםיןברק בתקשורת מקוונת 

כבר בשנה השנייה של השימוש "מיצו את עצמם"כניסות שלהם למערכת במספר הגידול הו

אלה המדדים ה,התלמידיםשורת עם משפחותספר שקיימו תקהבבתי לעומת זאת;במערכת

מעגלי כדי קיוםלהטמיע מערכות לתקשורת מקוונת תוך ותאנו ממליצלפיכך . המשיכו לגדול

קחלעשות את האחרונים ללובדרך זו, תלמידים והוריהםעם אינטראקציה רחבים של הארגון

שצירוף מכךה לחשוש כי למנהלי מוסדות חינוך אין סיבהדומ. נפרד מתהליך ההטמעה-בלתי

עובדי םאכי להניח יש. הוראהההמשפחות לתהליך ההטמעה עלול ליצור עומס יתר על עובדי 

הם היו מצמצמים , עמסהממשפחות המקוונת עם ציהאינטראקבקיומה של ים רואהוראה היו ה

כי נוכחנובמחקר הנוכחי ברם ;הזו) מעיני ההנהלה(רתנסתהחיונית ו-התכתבות הלאאת היקף ה

. הוראההפעילות זו של עובדי הואצה דווקא השנים עם

הראה כי הוא . )1995(מודל של פוקס נכונות ההנוכחי סיפק הוכחה אמפירית להמחקר

אינטראקטיביות בקרב משפחותאת הלמערכת על ידי עובדי הוראה הגבירה יםהזנת נתונים רב

מספר .והוריהםשל תלמידיםרכת למעמספר הכניסות באינטראקטיביות המתבטאת, התלמידים

הזינו נתונים רבים מורים אשר בכיתות של הכניסות למערכת של הורים לתלמידים שלמדו 

של בכיתות מספר הכניסות למערכת של הורים לתלמידים שלמדו מאשריותר רבהיה ,למערכת

ידים מהקבוצה על ידי הורים לתלמקצב אימוץ הטכנולוגיהגם .הזינו נתונים מעטיםמורים אשר

על ידי הורים לתלמידים מהקבוצה קצב אימוץ הטכנולוגיהמאשרמהיר יותרהיה הראשונה

לעודד עובדי ם מנהליהלעמערכות לניהול למידה במוסדות חינוךה שלטמעעת הבלפיכך .השנייה

ין אלה מגיעים מיד לבעלי העניהנתונים הכיוון ש, "באופן שוטף"הוראה להתמיד בהזנת נתונים 

בקרה בתוך השקיפות ואת הומאפשרים להגביר –תלמידים והורים –מוסדות חינוך בהטבעיים 

.הארגון ומחוצה לו

הורית באמצעות מערכת מקוונת היה דומה לזה שנמצא במחקרים המעורבות הדפוס

, מאשר אבותאימהות נכנסו למערכת המקוונת יותר: למידה המסורתיתהעל אודותקודמים 

יותר את נכונותם של עובדי הוראה טוב"לנצל"הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר ואף ידעו אימצו את 

להההנהלצוותיותאנו ממליצ. םילדיאצל המתרחשבנתונים יומיומיים כדי להתעדכן להזין

יש.בנעשה בבית הספרהאבותשלמעורבות התחיפוש דרכים להגברצורך חשבה למלהקדיש 
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להתעדכן עליו ר יתבין הו, מעורב יותר בחינוך ילדיואשר " חדשהאב ה"לעודד את התפתחות 

כזו אינה מצריכה השקעתות שהתעדכנכיוון. מקוונתהמערכת הילדיו באמצעות אצל מתרחשב

" בוחזקים "כי הם מרגישים תאבואשר רוב התחום –הזמן רב ומבוססת על שימוש בטכנולוגי

.  ת הם גבוהיםתה של המעורבות המקוונהצלחיסיכוי–למדי 

תלויה החינוכיהצוותקרבבהטמעה של מערכת לניהול למידה הצלחת הכי הדומ

על .ההטמעהתהליךבשותפיםתלמידים והוריהם הפוךלת בית הספרהנהלה שלבהחלט

שהטמעה מוצלחת בקרב ובפרט, בנעשה בבית הספרמעורבות הוריתולטפח ההנהלות ליזום

לאורך ברציפותהמערכת את הוראה לעדכן הנכונותם של עובדי המשפחות תלויה במידה רבה ב

בארגון תרבות של אינטראקטיביות מקוונת ה יכולה אפוא לסייע ביצירתמערכת לניהול למיד. זמן

ובאמצעי "פניםאלפנים"עם המשפחות אשר נערכותאינטראקציותלוהיא מיתוספת, חינוכי

המערכת הטמעתדוק בשיטות איכותניות את עתידיים מומלץ לבבמחקרים. תקשורת אחרים

נתונים כמותיים ברמה ניתוח השקפתם עם את" להצליב"ושל מנהלי בתי ספרםמנקודת מבט

אלוכיםמחקר). במחקר הנוכחיאשר נערך ניתוח ברמת עובדי הוראה המלהבדיל(ספרית -הבית

.  במוסדות חינוךחדשנות ה שלהטמעהתהליך אודותאחרת עלראייהזוויתספקליםיכול

המחקרמגבלות

בחלק מהמקרים עובדי הוראה נכנסו למערכתשיתכן כך למשל י. מגבלותהיו כמההנוכחי למחקר

כמות עובדה זו מסבירה את ו,רק לצורך התקשרות עם תלמידים או הוריהםב משפחות"משושל

וותחות שקיים צמשי. הספר האלהינמצאה בקרב עובדי הוראה בבתאשר הכניסות המוגברת 

כי התנהגות זו אינה אופיינית לעובדי הוראה ה עולבבתי הספר במערכתהמחקר עם משתמשים

לשלול הסבר זה ולהפריד בין כניסות של אפשר -איאך כיוון ש;ב משפחות"המשתמשים במשו

כניסות , שאר הכניסותלבין לצורך אינטראקציה עם משפחות רק עובדי הוראה למערכת 

- הזנת נתונים ובדיקת דואר פניםדוגמתת מגוונותיופעילולביצועהוראה העובדי תהמשמשות א

קיום תצפיות בחדרי מורים ועריכת –איכותיתאת הנושא חוןלבבמחקרי המשך מומלץ , ארגוני

.    קבוצות מיקוד בחדרי מוריםעם עם עובדי הוראה או למחצהראיונות מובנים

כך . טיב התקשורת בתוך הארגוניםאודות על הנוכחי מהמחקר ללמוד אפשר- איכן כמו

תרומתה על ההתכתבות ואופיהצוותים אינה מלמדת על וךההתכתבות בתהיקףבעלייה למשל



ב "מערכת משו: תלמידים והוריהם בהטמעת שינוי טכנולוגי, מורים. )2012('מ, והמאירי' א,בלאו

. 105-138, 54, דפים. לניהול למידה

קיום במחקרים עתידיים מומלץ לבדוק את הנושא באמצעות ניתוח תוכן של ההודעות ו. לארגון

. ראיונות עם עובדי הוראה

בנעשה בבית הגישה למערכת מעידה על מעורבות ההוריםאפשרות שלבסוף נציין כי אף

במחקרים עתידיים מומלץ לבדוק . למעורבות הורית מקוונתיחידההאפשרות האינה זו, הספר

כמו למשל אופן השימוש במידע על ידי ההורים , מעורבות הורים מקוונתים שעניינםפנוסהיבטים

אותו מהמערכת דלהלזהות ההורה אשרקשר בלי(את ההורה השניבמידע לשתףוהאפשרות 

.)המקוונת
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