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Abstract
Interest is a significant factor in learning. However, previous research
indicates a gap between the Biology curriculum and high-school students'
interest, as reflected by their questions. This study explores the existence of
such a gap among elementary-school students. Questions (n=161) on the
"Natural Resources" topic were collected from 58 fifth-grade students.
Alignment between the questions and the curriculum was analyzed. The
analysis reveals that most students’ questions (66%) were not addressed by
the curriculum. Based on this analysis, we developed two computer-based
learning environments for answering students' questions. One environment
provided answers to students’ questions (‘linear’ environment), while the
other provided relevant links and sent the students to find the answer
themselves (‘hypermedia’ environment). The students experienced the two
environments during science lessons. Differences between competence,
relatedness and interest levels were examined using a close-ended
questionnaire before and after each intervention. Findings reveal that the
interest level was increased only after experiencing the linear environment
while the competence level was increased only after experiencing the
hypermedia environment. This research indicates the potential of using
computer-based learning environments for narrowing the gap between the
curriculum and students' interests. In addition, the findings emphasize the
pedagogical need for diverse online environments.
Keywords: interest, questioning, computer-based environment, elementary
school, science curriculum.
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תקציר
עניין מהווה גורם חשוב בלמידה .עם זאת ,במסגרת השיעור לא תמיד מתאפשר
למורה לענות לשאלות התלמידים ,העשויות לבטא את תחומי העניין שלהם.
אחת הסיבות עשויה להיות חוסר ההתאמה בין השאלה שהועלתה לבין תוכנית
הלימודים .לפיכך ,במחקרים קודמים הוצעה שיטת "סילבוס-הצללים"
המשלבת שאלות תלמידי תיכון בתוכנית הלימודים ,על-ידי מיפוין והתאמתן
לשפת התוכנית.
במחקר זה אנו בוחנים את יישום "סילבוס-הצללים" עבור תלמידי יסודי.
במסגרת המחקר נאספו שאלות מ 58-תלמידי כיתה ה' בנושא "משאבי-טבע",
הנלמד במסגרת תוכנית הלימודים במדעים .השאלות היוו בסיס לפיתוח שתי
סביבות למידה מתוקשבות .האחת מפנה את התלמידים לתשובות מוכנות
שעליהם לקרוא ואילו השנייה מפנה אותם לחפש את התשובה בעצמם תוך ניווט
בין קישורים למקורות מידע.
תלמידי קבוצות ההתערבות התנסו בשתי הסביבות )בתתי נושאים שונים(.
השינוי ברמת העניין ,תחושת המסוגלות ותחושת הקשר והשייכות נבחנו
באמצעות שאלונים סגורים לפני ולאחר כל התנסות.
ממיפוי השאלות נמצא כי כשני-שלישים משאלות התלמידים אינן מקבלות
מענה במסגרת תוכנית הלימודים .מניתוח השאלונים נמצא כי רמת העניין
בנושא הנלמד עלתה רק לאחר השימוש בסביבה המכילה "תשובה בלבד" .עם
זאת ,נמצאה עליה בתחושת המסוגלות רק לאחר ההתנסות בסביבה בה
התלמידים חיפשו את התשובות בעצמם.
ממצאי המחקר עשויים להצביע על הפוטנציאל הטמון בשילוב תחומי העניין של
הלומדים בפיתוח סביבות מתוקשבות ועל הצורך ביצירת סביבות משולבות
למתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים.
מילות מפתח :עניין ,שאילת שאלות ,סביבת למידה מבוססת מחשב ,בית-ספר
יסודי ,תוכנית הלימודים במדעים.

מבוא ורקע תיאורטי
עניין מהווה גורם חשוב מאד בלמידה ) (Krapp & Prenzel, 2011שכן יש לו השפעה רבה על התפקוד
הקוגניטיבי והיישומי של התלמיד ) .(Ainley et al., 2002לעניין חשיבות ספציפית בהוראת המדעים,
מאחר ונמצא קשר בין רמת עניין לרצון לעסוק במדעים בעתיד ).(Ainley & Ainley, 2011
שאלות תלמידים יכולות לשמש לזיהוי תחומי העניין של הלומדים )Baram-Tsabari & Yarden
 .(2005, Chin & Osborne 2008, Hagay & Baram-Tsabari 2011בניגוד לשאלונים סגורים המודדים

את רמת העניין בתחומים שונים ,השימוש ב"שאילת שאלות" אינו מבוסס על הנושאים שלדעת
החוקר יעניינו את התלמידים ,אלא על הנושאים שהתלמידים בחרו להעלות.
למרות חשיבותן הרבה ,פעמים רבות השאלות שמעלים תלמידים בשיעור ,ועשויות לבטא את תחומי
העניין שלהם ,אינן מקבלות מענה הולם .סיבות לכך עשויות להיות אילוצי זמן הוראה ,תחושת
חוסר בטחון של המורה בידיעותיו ,אי התאמת הנושא לרמת התלמידים ועוד )Hagay & Baram-
 .(Tsabari, 2011כמו כן ,נראה כי לתוצאות המחקרים בנושא תחומי העניין של התלמידים השפעה
פדגוגית מועטה על תוכנית הלימודים ).(Jenkins, 2006
בישראל נמצא פער גדול בין עניין התלמידים ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בשאלות שהם העלו ,לבין
תוכנית הלימודים בביולוגיה ) .(Hagay & Baram-Tsabari, 2011על מנת לגשר על הפער מציעות חגי
וברעם-צברי )" (2011סילבוס צללים" שיטה לשילוב שאלות התלמידים בתוכנית הלימודים באופן
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מתוכנן מראש ,על-ידי מיפוי כל שאלה לנושא הרלוונטי ביותר בתוכנית הלימודים ו"תרגומה"
למושגי תוכנית הלימודים.
מחקר זה בוחן את יישום שיטת "סילבוס הצללים" באמצעות שתי סביבות למידה מתוקשבות
שפותחו על בסיס שאלות התלמידים.
תרומתן של סביבות מתוקשבות ללמידה נחקרה הן מהפן ההישגי )הנס ,קלי ויאיר (2011 ,והן מהפן
המוטיבציוני ) .(Barak et al., 2011במחקר זה נבחן הפן המוטיבציוני .שתי הסביבות שפותחו
במסגרת המחקר הנוכחי מבוססות על תחומי העניין של הלומדים ,כפי שהם באים לידיי ביטוי
בשאלותיהם .סביבה אחת מבוססת על טקסט לינארי ומפנה את התלמידים לתשובות מוכנות
שעליהם לקרוא ,ואילו הסביבה השנייה מבוססת על "היפרמדיה" ומפנה את התלמידים לחפש את
התשובה בעצמם תוך ניווט בין קישורים למקורות מידע שונים בייצוגים שונים" .היפרטקסט" הוא
טקסט שמזמן קריאה מסתעפת ,קריאה שאינה רציפה )עשת והמר .(2006 ,סדר הקריאה מוכתב
על-ידי הקורא והוא נתון לשינוי מתמיד .סביבת היפרמדיה מבוססת על מודל "חקר-רשת"
) (WebQuestובו הקישורים ניתנים על-ידי בונה סביבת הלמידה מאחר והאתגר של התלמידים איננו
בחיפוש המידע עצמו אלא בהבנתו ,בניתוחו ובהערכתו.
מטרת המחקר ושאלות המחקר
מטרת מחקר זה לבחון שתי סביבות מתוקשבות שונות )"סביבה לינארית" ו"סביבת היפרמדיה"(
המשלבות את תחומי העניין של הלומדים ,כפי שהם באים לידי ביטוי בשאלותיהם ,בנושא "משאבי
טבע" הנלמד במסגרת תוכנית הלימודים במדעים לכיתות ה'.
שאלות המחקר הן:
 .1באיזו מידה קיימת התאמה בין תחומי העניין של התלמידים בנושא "משאבי טבע" ,כפי שבאו
לידי ביטוי בשאלותיהם ,לתוכנית הלימודים?
 .2האם וכיצד בעקבות השימוש בסביבה מתוקשבת המבוססת על שאלות התלמידים משתנה רמת
העניין בחומר הנלמד?
 .3מהם ההבדלים בתחושת המסוגלות ובתחושת השייכות והקשר של התלמידים לאחר ההתנסות
בסביבת למידה מתוקשבת העונה על שאלותיהם באופן ישיר )"סביבה לינארית"( לבין סביבת
למידה מתוקשבת המפנה אותם לאיתור התשובה במקורות מידע שונים )"סביבת היפרמדיה"(?
מתודולוגיה
פיתוח הסביבות המתוקשבות

לצורך מחקר זה נבנו שתי סביבות" :סביבה לינארית" ו"סביבת היפרמדיה" .דף הכניסה בשתי
הסביבות היה זהה וכלל  14שאלות ,שנבחרו על-ידי החוקרת מבין מעל מאה שאלות שנאספו
מתלמידי השכבה באופן אנונימי בתחילת הוראת הנושא .כל שאלה לוותה בתמונה רלוונטית )איור
 .(1כל שאלה היוותה קישור ל"דף תשובה" .לאחר שנכנסו לכל קישור התלמידים יכלו לחזור למסך
הכניסה ולבחור קישור אחר.
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ר
תערבות לחווות את שני סוגי
תואר באיור  4ואפשר לכל תלמיד בבקבוצת ההת
מערך המחקר מת
סוגים
שלוש נקודות זמן כדי לבבחון את השפעת ההתערבבויות מן הס
הסביבבות .השאלוננים ניתנו בש
ם.
השונים

המחקר
תיאור מערך ה
איור  .4ת

סביבה
השימוש בס
ת התשובות ,תוך כדי ה
ההבדלים ברמת העניין בקריאת
ם
את
על מננת לבחון א
טופס
את מידת הענניין שלהם בט
קשו לסמן ת
מידים התבק
קשבת )בשני סבבי ההתעערבות( התלמ
המתוק
חסות להצלחהה בהשגת התשובה.
התייח
ההתנסות בשתי הסבביבות התקייימה שיחה עעם תלמידי ככיתות ההתעערבות
ת
בנוסף ,כחודש לאחחר
,
שהוקללטה ,תומללהה ונותחה.
אים
ממצא
בנים ו 30-בנות ככיתה
על-ידי  28ם
אלות בנושא "משאבי טבבע" שנשאו ל
אספו  161שא
במסגררת המחקר נא
ה'.
ם פער
מצא כי קיים
הלימודים נמ
ם לתוכנית ה
תאמה בין השאלות שהעעלו התלמידים
מניתוח מידת ההת
ח
קיימת
מידים לא ק
משמעותי בין שאללות התלמידיים לתוכנית הלימודים .עעבור  66%משאלות התלמ
חסות ישירה בבתוכנית.
התייח
מקור
שהתלמידים ללא ידעו את מ
תי הכיתות וש
שנבחרו לסבייבות ההתערבבות היו משת
למרות שהשאלות ש
ת
מה גבוהה )(ρ1=00.81, ρ1=0.888
השאלות ,בהתערבוות הראשונה וגם בהתערבבות השנייה ננמצאה התאמ
קבוצות ההתערבות..
ת
בשתי
ת לכל שאלה ב
ספר הכניסות
בין מס
מעבדים את החול ללזכוכית?""" ,ממה
ם
הסביבות הן ""איך
בוהה בשתי ה
השאלות שזכו לפופפולאריות גב
שחק ."?puttty-peeps
מה עשוי המש
היה שרף?" ו"ממ
קורה אם לא ה
ה
מה היה
עשויים בלונים"" ,מ
ם

תלמידים
מדעים ושאלות הת
כיתה ה' ככלי לצמצוום הפער בין תכניית הלימודים במ
144ע סביבה מתוקשבבת לתלמידי ה

שאבי
התלמידים בנושא "מש
ם
של
מת העניין ש
הבדלים סטטיסטייים משמעותיים נמצאו בבין ממוצע רמ
אלון האמצע ))איור .(5
קדים לבין שא
טבע" בבשאלון המק

(p<0.05
p
הבדל מובהק סטטייסטית )
ל
*
הראשונה
ההתערבות ה
טבע" לאחר ה
ברמת העניין בנושא "משאבי ט
ת
שינויים
איור  .5ש

אה עליה מובבהקת
סתה בהתערבבות הראשונ ה בסביבה הלינארית )נמצא
איור  5מראה כי בככיתת שהתנס
אשונה
תערבות הרא
שבכיתה שהתנסתה בהת
טבע" בעוד ש
בנושא "משאבי ט
א
< (pברמת ההעניין
)<0.05
אה ירידה אךך היא
ם בקבוצת הבביקורת נמצא
דה מובהקת ) .(p<0.05גם
בסביבבת היפרמדיהה נמצאה יריד
מובהקת.
אינה מ
ם לא
היקום"( ,בהם
דים בשכבה זזו )"מזון ותזזונה" ו"מערככת השמש וה
אחרים הנלמד
הנושאים הא
בשני ה
הייתה התערבות ,ללא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות העעניין.
ה
מת העניין ירדדה בכל הקבווצות אם כי ללא באופן מובבהק.
כמו כןן ,חשוב לצייןן כי בהתערבוות השנייה רמ
ה
ייתכן כי ממצא זה נבע
כתוצאה מהחזרה על סגנון הפעילוות.
טופס
בקריאת התשובה בט
ת
תלמידים למידדת העניין שללהם
דיווח של הת
תקבלו גם בד
ממצאים דומים הת
ת העניין של התלמידים שהתנסו בס
חשב .בהתעררבות הראשונה נמצא כי ממוצע רמת
הממוח
סביבה
סביבת
של התלמידים שהתנסו בס
מובהק ) (p<0.05מממוצע רמ ת העניין ל
ק
הלינארית גבוהה בבאופן
צא הבדל מובבהק )איור .(6
שנייה לא נמצ
מדיה .ואילו בבהתערבות הש
היפרמ
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(p<0.05
p
הבדל מובהק סטטייסטית )
ל
*
תשובות בין הסביבות השונות
ברמת העניין בקריאת הת
איור  .6הבדלים ב

ההתערבות השנייה בכיתה שהתננסתה
ת
חר
אה רק לאח
סוגלות נמצא
תחושת המס
עלייה מובהקת בת
איור (7
בסביבבת היפרמדיהה )) .(p<0.05א

(p<0.05
p
הבדל מובהק סטטייסטית )
ל
*
ת המסוגלות
לים בתחושת
איור  .7הבדל

קשר נמצאו ררק בהתערבוות הראשונה והם
השייכות והק
מובהקים בתחושת ה
ם
שינויים סטטיסטייים
ם
מוצגים בטבלה .2
ם
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טבלה  .2שינויים בתחושת הקשר והשייכות

טבלה  2מראה כי בכל חמשת ההיגדים שבחנו את תחושת השייכות והקשר ,נרשמה עלייה בכיתה
שהתנסתה בסביבה הלינארית אך רק בהיגד שהתייחס לשאילת שאלות בכיתה העלייה הייתה
מובהקת ) .(p<0.05בעוד שבכיתה שהתנסתה בסביבת היפרמדיה נרשמה ירידה מובהקת ).(p<0.05
כמו כן ,נרשמה ירידה מובהקת גם בהיגד שבחן את תחושת ההשפעה על הנעשה בכיתה ).(p<0.01
נימוקים להעדפת הסביבות השונות
בשיחה שנערכה עם התלמידים כחודש לאחר ההתערבות ,דיווחו בעל פה מרבית התלמידים כי הם
העדיפו את הסביבה הלינארית .בין הנימוקים לכך היו משך הזמן הנדרש לקבלת התשובה
ומורכבותה .לדוגמא ,אחת התלמידות טענה "כשאני שואלת שאלה בכיתה אז זה אומר שאין לי כוח
לחפש לבד את התשובה ,אחרת לא הייתי שואלת! – אני פשוט שמחה שיש לי תשובה מוכנה וככה
אני גם לומדת".
הסבר נוסף להעדפת הסביבה הלינארית היה מידת ההתאמה של התשובה לרמת ההבנה של
התלמיד ,כפי שאמרה תלמידה" :אהבתי יותר את התשובות המוכנות כי הן היו לי יותר ברורות.
כשחיפשתי את התשובה היה לי לפעמים קשה להבין מה כתוב."...
מנגד ,היו גם מספר תלמידים ותלמידות שדיווחו כי הם נהנו יותר מסביבת ההיפרמדיה .רובם טענו
שחיפוש התשובה דרך הקישורים היה להם יותר מאתגר ומעניין וחשף אותם למידע חדש שהם לא
ידעו ,כפי שהסבירה אחת התלמידות" :אהבתי מאד לגלות את התשובה כי כשיש לך כבר תשובה
מוכנה זה לא עוזר לך ,אתה פשוט קורא .כל הרעיון זה לגלות לבד ."...קריטריון נוסף להעדפת
סביבת "היפרמדיה" הוא רמת הוויזואליות של התשובה )לדוגמא "אהבתי יותר את הקישורים כי
זה יותר ויזואלי מאשר סתם לקרוא"(.
מסקנות
במחקרן של  (2011) Hagay & Baram-Tsabariנמצא שכמחצית מהשאלות ששאלו תלמידי תיכון
אינן נענות על-ידי הפרקים הרלוונטיים בתוכנית הלימודים בביולוגיה בישראל .מהמחקר הנוכחי
עולה כי גם בבית הספר היסודי ,ללא "לחץ הבגרויות" ,קיים פער בין תוכנית הלימודים במדעים
לבין תחומי העניין של הלומדים.
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במחקר זה בחנו את האפשרות לגשר על הפער הנ"ל באמצעות סביבות למידה מתוקשבות שפותחו
על בסיס שאלות התלמידים .מניתוח השימוש בסביבות נמצאו שאלות שתלמידים רבים גילו בהן
ענין .ממצא זה מחזק את הפוטנציאל הטמון בתהליך איסוף השאלות ושילובן בתוכנית הלימודים
כפתרון גלובלי לצמצום הפער בין תוכנית הלימודים לתחומי העניין של הלומדים.
שינויים ברמות העניין ,בעקבות שימוש בסביבות ממוחשבות ,נמצאו כבר במספר מחקרים )בלאו
ודרור  (Barak et al., 2011 ,2013לכן במחקר זה נבחן השינוי לא רק בין קבוצת התערבות
שהשתמשה במחשב לבין קבוצת ביקורת שלא השתמשה ,אלא גם בין שתי קבוצות התערבות שונות.
ואכן הממצאים העידו על הבדלים מובהקים בין הקבוצות .בניגוד להשערתנו ,דווקא לאחר השימוש
בסביבה הלינארית עלתה רמת העניין בעוד שלאחר השימוש בסביבת היפרמדיה ירדה רמת העניין.
ממצא זה עלה גם מהשאלונים וגם מדיווח התלמידים בטפסים הממוחשבים תוך כדי השימוש
בסביבות.
בנוסף ,בשיחה שנערכה עם התלמידים כחודש לאחר ההתערבות הועלו נימוקים מעניינים להעדפת
הסביבה הלינארית ,כמו קלות מציאת התשובה ,משך הזמן הדרוש והתאמת התשובה לרמת
התלמיד .עם זאת ,הועלו גם טענות נגדיות שהתבססו על האתגר שבמציאת התשובה ולא בהשגת
התשובה .יתכן שאת ההבדלים הללו בין חוויות המשתמשים ניתן להסביר בהבדלים הבין אישיים
בין התלמידים .במחקרים קודמים נמצא כי חווית המשתמש תלויה גם במשתמש עצמו ,בידע
הקודם שלו וברמת האוריינות הדיגיטלית שלו )עשת והמר .(2006 ,ייתכן שכשם שיש להתאים את
אופי ההנחיות ליכולות התלמיד ) (Kirschner et al., 2006כך יש להתאים את אופי הסביבות לשונות
בין התלמידים .האם קיימת העדפה בין הסביבות השונות כתלות במגדר? מהם המאפיינים
המשפיעים על בחירת הסביבה? שאלות אלו דורשות המשך מחקר.
תודות
תודה רבה לגלית חגי ולרן פלג על הרעיונות הנפלאים והסיוע לכל אורך הדרך.
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