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Abstract
The pedagogy required for teaching in the virtual environment is multifaceted. Viewing the literature research and accumulated experience using
ICT in teaching in the world and Israel points to the need for appropriate
pedagogy in terms of teacher's role, teaching models, task planning,
organization of environment, control of teaching facilities, etc. to ensure
quality and excellence in teaching in the age of ICT (Allen, 2007; Andrews &
Haythornthwaite, 2009; Chou, 2008; Guri-Rosenblit & Gros, 2011; Kanuka,
2006; 0r, 2001; Ruffini, 2008; Saba, 2000; Salomon, 2000a; Salter, 2002;
Steen, 2008).
The research here examines the following: 1. Will the extent of assimilation
of pedagogical strategies in the virtual teaching environment affect students’
satisfaction and achievements? 2. Which pedagogical strategy is the most
important one and has the greatest effect on students’ satisfaction and
achievements in the virtual environment?. Investigation of the satisfaction
and achievements variables is based on models of evaluation of online
courses (Gilroy, Long, Rangecroff & Tricker, 2001; Kirkpatrick, 1975 in
Kruse, 2002; Piccoli, Ahmad & Lves, 2001) and the inclination of
researchers in the domain to measure success of an online course based on
"satisfaction" and "achievements" (Allen, Bourhis, Burrell & Mabry, 2002;
Arbaugh, 2000a, Arbaugh 2000b; Carrell & Menzel, 2001; Kim & Bonk,
2006; Swann et al., 2000).
Participants in the research were 315 students from 23 different online
courses from various disciplines and different academic degrees. To examine
the research questions, we constructed a questionnaire appropriate for
evaluating teaching in the virtual environment. The questionnaire was based
on theories, and research and applicative knowledge, and includes three
measures which represent three pedagogical strategies that were found to
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affect the quality of teaching in the virtual environment: 1. “personality,
knowledge, and experience of the online instructor", 2. “planning and
organization of constructive and cooperative activities and the building of a
virtual group” and 3. “organization of the learning environment that supports
the online student” (Cronbach's Alpha =. 940). The purpose of the
questionnaire is to examine the degree of successful assimilation of the
pedagogical strategies in the virtual environment of an online course in
consideration of the students'' "achievements" and "satisfaction". The
questionnaire participants were asked to rate their agreement to an item on a
Likert scale (from 0 to 5).
The research results show that in courses having a higher extent of
assimilation of pedagogical strategies, the students’ satisfaction with the
instructor and the online course was higher than in courses where this
assimilation was lower. It was also found that out of the three pedagogical
strategies that were found to affect the quality of teaching in the virtual
environment, the strategy that includes the “personality, knowledge, and
experience of the online instructor" affects the other strategies and the
student's achievements and satisfaction with the instructor and online course.
These findings place the teacher at the forefront of change in adjusting the
education system to the 21st century. Based on the findings, it seems that
providing ICT lesson plans, teaching materials and advanced technological
equipment, as is done today, will not contribute significantly to the advance
of ICT in teaching. The key to the success of teaching in the virtual
environment is in what will make the teacher knowledgeable and experienced
in using this teaching method. Therefore, in addition to contributing research
knowledge in this area, the contribution of this work is also in providing
practical recommendations to advance the teacher in teaching in an age of
advanced network and technologies.
Keywords: pedagogical strategies, virtual teaching environment, online
instructor, online course, satisfaction, achievement.

תקציר
 העיון בספרות.הפדגוגיה הדרושה להוראה במרחב הווירטואלי הינה רבת פנים
המחקרית והניסיון המצטבר מיישומי הוראה מתוקשבת בעולם ובישראל מלמד
 תכנון, מודלים להוראה,על הצורך בפדגוגיה מתאימה מבחינת תפקיד המורה
מנת להבטיח- על, שליטה באמצעי ההוראה ועוד, ארגון הסביבה,המשימות
,; סלומון2001 ,איכות ומצוינות בהוראה בעידן של טכנולוגיות תקשוב )אור
Allen, 2007; Andrews & Haythornthwaite, 2009; Chou, 2008; Guri- ;א2000
Rosenblit & Gros, 2011; Kanuka, 2006; Ruffini, 2008; Saba, 2000; Salter,
.(2002; Steen, 2008

 האם למידת ההטמעה של האסטרטגיות הפדגוגיות.1 :המחקר הנוכחי בדק
רצון וההישגים של-בסביבה ההוראה הוירטואלית השפעה על שביעות
 איזו אסטרטגיה פדגוגית היא החשובה ביותר ויש את ההשפעה.2 .?הלומדים
.?רצון וההישגים של הלומדים בסביבה הוירטואלית-הגדולה ביותר על שביעות
רצון" ו"הישגים" מתבססת על מודלים להערכת-בחינת המשתנים "שביעות
Gilroy, Long, Rangecroff & Tricker, 2001; Kirkpatrick, קורסים מקוונים
( ונטיית החוקרים בתחום1975 in Kruse, 2002; Piccoli, Ahmad & Lves, 2001
Allen,) "רצון" ו"הישגים-פי "שביעות-למדוד הצלחה של קורס מקוון על
Bourhis, Burrell & Mabry, 2002; Arbaugh, 2000a, Arbaugh 2000b; Carrell &
.(Menzel, 2001; Kim & Bonk, 2006; Swann et al., 2000
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המשתתפים היו  315סטודנטים מ 23-קורסים מקוונים בתחומי תוכן ותארים
שונים .לבדיקת שאלות המחקר נבנה שאלון המתאים להערכת ההוראה
בסביבה הוירטואלית .השאלון נסמך על תיאוריות וידע מחקרי ויישומי והוא
כולל שלושה מדדים המיצגים שלוש אסטרטגיות פדגוגיות שנמצאו בעלות
השפעה על איכות ההוראה בסביבה הוירטואלית".1 :המרכיבים האישיותיים,
הידע והניסיון של המנחה המקוון"" .2 ,ארגון סביבה לימודית בעלת מבנה
תומך עבור הסטודנט המקוון"".3 ,תכנון וארגון פעילויות לימודיות
קונסטרוקטיביות ושיתופיות ובניית הקבוצה הוירטואלית" )אלפא של קרונבך
 .(=.940מטרת השאלון לבדוק את מידת ההטמעה של האסטרטגיות
הפדגוגיות בסביבה הוירטואלית של הקורס המקוון אל מול "הישגים"
ו"שביעות-רצון" של הלומדים .בשאלון נתבקשו המשתתפים לדרג את מידת
הסכמתם לפריט על סולם ליקרט )מ 0-עד .(5
תוצאות המחקר מלמדות כי בקורסים אשר בהם מידת הטמעת האסטרטגיות
הפדגוגיות גבוהה ,שביעות-הרצון מהמנחה והקורס המקוון גבוהה יותר מאשר
קורסים שבהם מידת ההטמעה נמוכה .כן נמצא כי מבין שלושת האסטרטגיות
הפדגוגיות החשובות לאיכות ההוראה בסביבה הוירטואלית ,לאסטרטגיית
"המרכיבים האישיותיים ,הידע והניסיון של המנחה המקוון" השפעה על
האסטרטגיות האחרות ועל ההישגים ושביעות-רצון הלומדים מהמנחה והקורס
המקוון .ממצאים אלו מעמידים את המורה בחזית השינוי לקראת התאמת
מערכת החינוך למאה ה .21-על-סמך הממצאים נראה כי סיפוק מערכי שיעור
מתוקשבים ,חומרי למידה וציוד טכנולוגי מתקדם ,כפי שנעשה כיום ,לא יתרמו
באופן משמעותי לקידום התקשוב בהוראה .המפתח להצלחת ההוראה בסביבה
הוירטואלית מצוי במה שיהפוך את המנחה המקוון לבעל ידע וניסיון בשיטת
הוראה זו .על כן ,בנוסף להוספת ידע מחקרי בתחום ,תרומת המחקר היא גם
בהצעת המלצות מעשיות לקידום המורה להוראה בעידן של טכנולוגיות תקשוב
מתקדמות.
מילות מפתח :אסטרטגיות פדגוגיות ,הוראה בסביבה וירטואלית ,מנחה מקוון,
קורס מקוון ,שביעות רצון ,הישגים.
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