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Abstract
The paper investigates difficulties involved in the integration of online
courses in academic colleges. Despite their prevalence in Israel and
worldwide there are still no online courses offered as part of the learning
process in many colleges. In order to identify the factors for this
phenomenon, a study was conducted to investigate the attitudes of 137
lecturers in an academic college concerning online courses. A questionnaire
was employed to examine attitudes in four areas: cognizance of the online
courses, willingness to teach these courses, influence of online courses on the
college’s reputation and teaching methods in online courses. The study
identified four sources of college instructors' reluctance to teach in these
courses: lack of knowledge concerning teaching methods, fear of a heavy
work burden, concern that students’ achievements might fall and impairment
of the college’s reputation. Since there is an aspiration to promote the
integration of online courses in academic colleges, it is recommended to open
an online pedagogy support center in these colleges, and to examine the
possibility of obliging students to take at least one compulsory online course
during their degree studies.
Keywords: online courses, colleges, online pedagogy, reticence to teach
online courses.

תקציר
 חרף תפוצתם הרחבה.המאמר בוחן קשיים בשילוב קורסים מקוונים במכללות
בארץ ובעולם עדיין לא מוצעים קורסים מקוונים כחלק מתהליך הלימוד
 במטרה לזהות את הגורמים לתופעה זו נערך מחקר שבחן את.במכללות רבות
. מרצים במכללה אקדמית ביחסם לקורסים מקוונים137 עמדותיהם של
, היכרות עם קורסים מקוונים:באמצעות שאלון מחקר נבדקו ארבעה תחומים
 השפעת קורסים מקוונים על דימוי המכללה ודרכי,מוכנות ללמד קורסים אלה
 זוהו ארבעה מקורות לרתיעת המרצים במכללה.הוראה בקורסים מקוונים
 חשש מעומס עבודה, חוסר ידיעה של דרכי ההוראה:מהוראה בקורסים אלה
 במטרה לקדם. פגיעה בדימוי המכללה, דאגה מירידה בהישגי הסטודנטים,גבוה
שילובם של קורסים מקוונים במכללה מומלץ לפתוח מרכז לתמיכה בפדגוגיה
 ובחינת אפשרות לחייב סטודנטים בלימוד קורס מקוון אחד,מקוונת במכללות
.לפחות במהלך התואר
 רתיעה מהוראה, פדגוגיה מקוונת, מכללות, קורסים מקוונים:מילות מפתח
.מקוונת
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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מבוא
קורסים מקוונים החלו להופיע בעולם בסוף המאה ה .20-בראשית המילניום הופיעו קורסים
מקוונים במספר אוניברסיטאות בישראל .בארה"ב  69.1%ממנהלי המוסדות להשכלה גבוהה רואים
בקורסים מקוונים מרכיב חיוני באסטרטגיה ארוכת הטווח של מוסדותיהם )Allen & Seaman,
 .(2013בניגוד לקצב אימוץ קורסים מקוונים על ידי אוניברסיטאות הרי שבמכללות בישראל שילובם
של קורסים מקוונים איטי הרבה יותר ונתקל בקשיים רבים .תופעה זו אינה ייחודית לישראל גם
בארה"ב ובאירופה מקדימים אוניברסיטאות ומוסדות אקדמיים גדולים את המכללות ומוסדות
אקדמיים קטנים באימוץ קורסים מקוונים .יתרון הגודל במספר המרצים והסטודנטים
באוניברסיטאות העולה על אלה של המכללות ,מאפשר להן לקיים במקביל קורס מסורתי וקורס
מקוון ובכך לחסוך עלויות ) .(Hawkes & Coldeway, 2002במוסד גדול גם כאשר אחוז נמוך של
סטודנטים מוכן ללמוד בצורה מקוונת עדיין קיימים די סטודנטים המצדיקים הפעלת קורס מקוון.
בנוסף ,עומס ההוראה הרב המוטל על מרצי המכללות מקשה עליהם ביצוע התאמות הנדרשות בעת
מעבר מקורסים מסורתיים לקורסים מקוונים .מטרת מאמר זה להצביע על הסיבות לתופעה זו
מנקודת מבטם של המרצים במכללות.
הקורסים המקוונים מציעים הרחבה של שיטות הלימוד המקובלות ויש עמם פוטנציאל גידול
משמעותי של סטודנטים ותכנים שיכולה המכללה להציע כחלק מתוכנית הלימודים או כהרחבה
שלה .הדברים אמורים במיוחד בקורסי בחירה או קורסי התמחות הנלמדים לקראת סיום התואר
הראשון .יתרונם של קורסים מקוונים בולט עוד יותר כאשר מדוברים בקורסים לתואר שני שבהם
לומדים סטודנטים באופן חלקי לצד עבודה ,לעתים במרחק גדול מהמכללה .בנוסף ,עשויים
הקורסים המקוונים לחזק את דימוי המכללה כמוסד הרואה בחדשנות טכנולוגית ערך חיוני ,שיש
לממשו במהלך הלימודים.
לצד היתרונות יוצרים הקורסים המקוונים קשיים ,בשל שינויים הנדרשים בהוראה עבור המרצים
ובלמידה עבור הסטודנטים .הכנסתם של קורסים מקוונים במסגרת קורסי קדם במכללה זכתה
להיענות נמוכה של סטודנטים .ההיכרות המרצים במכללות עם קורסים מקוונים במקרים רבים
מעטה.
רצוי שמכללה המבקשת להתחיל בהוראה מקוונת תבחר קורסים אשר ישנם חברי סגל המוכנים
ללמדם בדרך זו וסטודנטים המסכימים ללמוד בדרך המקוונת .הזדמנות אחרת לשילוב קורסים
מקוונים במכללות מהווה פתיחתם של קורסים מקוונים רבי משתתפים )קמר"מ  .(MOOCקורסים
אלה מהווים כר התנסות חשוב הן למרצים והן לסטודנטים ועשויים לקדם את ההכרה בחיוניותם
של קורסים מקוונים בתהליך הלימוד של הסטודנטים.
תמיכה ופדגוגיה בקורסים מקוונים
המעבר מקורס מסורתי המשלב פגישה פנים אל פנים אל קורס מקוון אינו פשוט למרצים המתנסים
בו בפעם הראשונה .עליהם להתמודד עם שאלות רבות ) (Parthasarathy & Smith, 2009הקשורות:
להכנת חומרי לימוד ,שילוב סרטי וידאו ) ,(Birch & Burnett, 2008מתן מטלות ,מעקב אחר ביצוע
מטלות ,הבטחת אוטנטיות של הלמידה ,חשיפה בפני קהלים רחבים ,ניהול פורומים ,זמינות
לסטודנטים וקיום מבחן סיום בדרך מקוונת .קורסים מקוונים מתמקדים יותר בסטודנט ובביצועיו
לאורך הקורס ולעיתים לא נדרש בהם מבחן סיום ).(Berge, 1998; Schifter, 2000
קיימות בעולם שתי גישות קוטביות לדרך פיתוחו של קורס מקוון .הגישה הראשונה – מרצה יחיד –
הדוגלת באחריות המרצה עליו מוטל מלוא עומס האחריות והחופש האקדמי לפיתוח הקורס המקוון
) .(Chapman & Nicolet, 2003גישה שנייה – גישת הצוות – שבה למרצה הקורס יש אחריות על תכני
הקורס אך בנוסף לו קיים צוות הדואג להיבטים נוספים הקשורים לשיטות ההוראה ,דרכי הערכה,
ניהול הסביבה הטכנולוגית שבה פועל הקורס ) .(Hixon, 2008בבחירה בין שתי הגישות הקוטביות
קיימת נטייה בקרב מכללות לאמץ מודל בייניים.
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מודל הביניים נועד להתמודד עם שאלות הכרוכות בפיתוח קורסים מקוונים באמצעות הקמת יחידה
התומכת במרצים הנמצאים בתחילת הדרך של ההוראה מקוונת .יחידה זו אמורה להציג בפני
המרצים את האפשרויות השונות העומדות לרשותם בעת פיתוח חומרי הלימוד לקורס ,להנחותם
בסביבות המאפשרת קיום קורסים מקוונים ,להעמיד לרשותם אמצעים לצילום סרטי וידאו ,לדון
עמם בהיבטים פדגוגיים הקשורים בניהול הקורס כולל שיטות לקידום מעורבות סטודנטים בקורס
והערכתם .בכך הופך המעבר לקורס המקוון למאמץ משותף של מספר גורמים ) ,(Hixon, 2008שבו
עדיין נשמר למרצה הקורס תפקיד מרכזי .ניהול עבודת צוות שכזו מכילה מורכבות רבה יותר
בהשוואה לקורס המסורתי המנוהל בדרך כלל על ידי מרצה יחיד .בנוסף לזה נדרשת שמירה על
בקרת איכות על תהליך הלמידה וערכתה ).(Holsombach-Ebner, 2013
שאלות המחקר
 .1מהי מידת ההיכרות של מרצים במכללה עם קורסים מקוונים?
 .2באיזו מידה קיימת מוכנות בקרב מרצים במכללה ללמד באמצעות קורסים מקוונים?
 .3כיצד נתפסים עומסי ההכנה וההוראה בקורס מקוון בהשוואה לקורס מסורתי?
 .4כיצד נתפסת הפדגוגיה שיש להפעיל בקורס מקוון בהשוואה לזו המופעלת בקורס מסורתי?
כלי המחקר
לצורך ביצוע המחקר פותח שאלון עמדות המכיל  22היגדים הקשורים לשאלות המחקר .המרצים
התבקשו לקבוע את מידת הסכמתם עם היגדים אלה באמצעות סולם דמוי ליקרט בעל חמש דרגות
כאשר  = 1מתנגד בהחלט ועד  = 5מסכים בהחלט .השאלון הכיל גם  2שאלות שמטרתן לזהות את
התנאים שבהם יסכימו המרצים ללמד ואיזו עזרה הם מצפים לקבל .מהימנות השאלון נבחנה
ונמצא כי אלפא קרונבך הכולל של השאלון הוא  .0.822השאלות בשאלון חולקו לפי ארבעה תחומי
התייחסות .חלוקת השאלות לארבע תחומים נעשתה בעזרת שני מומחי תוכן ולאחר ניתוח משתנים
) ,(factor analysisהתוצאות מופיעות בטבלה  .1השאלון עבר בדיקת תיקוף תוכן על-ידי ארבע
מומחים בתחום הוראה מקוונת .לאחר הערות ושינוי נוסח של  8פרטים התבקשו המומחים לקבוע
את עמדתם לגבי תקיפות העמדות המופיעות בשאלון .רק פריטים שלגביהם הייתה הסכמה של
שלושה מתוך ארבעת המומחים הוכנסו לשאלון.
טבלה  .1חלוקת השאלות בשאלון לפי תחומי התייחסות ורמת המהימנות של תחומים אלה
באמצעות אלפא של קורנבך

מס'
1
2
3
4

תחום התייחסות
היכרות עם קורסים מקוונים
מוכנות ללמד ועומס הכנה של קורס מקוון
השפעת קורסים מקוונים על דימוי המכללה
פדגוגיה בקורס מקוון

שאלות
2 ,1
17 ,16 ,8 ,7 ,6 ,5
14 ,12 ,4 ,3
21 ,20 ,15 ,13 ,10

מהימנות
Cronbach's Alpha
0.627
0.714
0.853
0.762

תחום  1בחן את מידת ההיכרות של המרצים עם קורסים מקוונים .השאלות בדקו האם המרצה
למד כסטודנט קורס מקוון ,או האם הוא יודע איך מתנהלים קורסים מקוונים.
תחום  2בחן באיזו מידה המרצים מוכנים ללמד קורסים מקוונים ,וכיצד נתפס עומס ההכנה של
קורסים אלה על ידם.
תחום  3בחן את השפעת שילוב קורסים מקוונים על דימוי המכללה ,והחשיבות שמייחסים המרצים
לקיום קורסים אלה במכללה.
תחום  4בחן את עמדות המרצים לגבי דרכי ההוראה של קורסים מקוונים.

סה
מקוונים במכללה להנדס
ם
קורסים
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סיית המחק ר
אוכלוס
להנדסה בצפון האררץ ,מתוכם ענו על
ה
מית
מכללה אקדמ
שאלון המחקר הופפנה אל כ 4000-מרצים במ
מחקרים דומיים )& Schonnfeld
היענות .זהו אחוז גבוה בבהשוואה למ
השאלון  137מרציים ,כ 33%-ה
.(H
Housewright,, 2010
תוצאוות
התקן
חד מהתחומיים – הממוצצע וסטיית ה
צים בכל אח
תונים לגבי עעמדות המרצ
טבלה  2מציגה נת
עמדות אלה יוצגו ביתר
ת
מדות המרציים .במטרה ללבחון
לזהות מגמות בעמ
ת
המופיעים ,בעזרתהה ניתן
מים.
אחד מהתחומ
שאלות מכל א
תוצאות של ש
פרוט ת
מקוונים.
חומים שבהן נבדקה התיי חסות המרציים לקורסים מ
טבלה  :2ארבעת התח

מס'
ס
1
2
3
4

תחום התייחסות
קורסים מקוונים
ם
ת עם
היכרות
קורס מקוון
ועומס הכנה של ק
ס
ת ללמד
מוכנות
מוי המכללה
קוונים על דימ
ת קורסים מק
השפעת
פדגוגיהה בקורס מקוון

N
129
132
135
134

ממוצע

תקן
סטיית ת

2.59
3.70
3.51
3.38

1.07
0.67
0.91
0.78

ם מקוונים
כרות עם קורסים
הי ת

ת עם
סקה בהיכרות
נבחנה בשתי שאללות .השאלה הראשונה עס
ה
קוונים
ם קורסים מק
מידת ההיכרות עם
כי  73%מהמרצצים אינם מככירים
קורסים מקוונים .ההתוצאות מופפיעות באיור  .1מהאיור נייתן ללמוד י
שנייה
ם ענו בחיוב על שאלה זוו .השאלה הש
מתנהלים קוררסים מקווניים .רק כ 100%-מהמשיבים
כיצד מ
המצב
בשאלה זו תמונת ה
ה
טים(.
קוונים כלומדדים )סטודנט
בקורסים מק
של המרצים ב
עסקה בהתנסות ש
התנסו
מרבים המרצים ה
ם
שיבו בשלילה ואילו  63%ענו בחיוב .ככלומר
מהמרצים הש
שונה – רק  12%מ
של קורס מקוון.
ה והניהול ל
תהליך הבניה
סים אך אינם מכירים את ת
כסטודדנטים בקורס

ם קורסים מקוונים
מתנהלים
דע כיצד מ
 .1אני יוד
80
70
60
מספר מרצים

50
40
30
20
10
0
בהחלט
ט
לא

לא

ניטרלי

כן

כן בהחלט

סים מקוונים 73% .השיבו בשלילה
המרצים ביחס להיכרות עם קורס
ם
מדות
איור  .1עמ
ורק כ 10%-בחייוב
ק
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סטודנט.
קוונים כס
קורסים מק
תפתי בק
 .2השתת

מספר מרצים

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
לא

בהחלט
ט
לא

כן

ניטרלי

כן בהחלט

שיבו בשלילה
קורסים מקווננים 12% .הש
להתנסות בלמידה בק
ת
ת המרצים בייחס
איור  .2עמדות
א
ב
וכ 63%-בחיוב
כ

קוונים
המרצים עם ניהול קורסים מק
ם
ת של
סון חיובי ביננוני בין היכררות מוקדמת
קיים מתאם פירס
סים מקוונים כסטודנטים )שאלה .r(130) = 0..467 P<0.00005 (2
)שאלה  (1לבין התננסותם בקורס
ה
ס מקוון
מוכנות ללמד קורס
ת

קוונים ניתן לללמוד
מרצים על מוככנותם ללמד קורסים מק
באיזו מידה משפיעעה רמת ההיכרות של המ
קוונים
מרצים ללמד קורסים מק
מוכנות של מ
את מידת המ
לשאלה  5שבחנה א
ה
מעמדוות המרצים בביחס
במכלללה.

הוראת
 .5בתנאים מסוימים אני מוכןן לשקול ה
קורס מקוון.
ס

מספר מרצים

80
70
60
50
40
30
20
10
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לא בהחלט

לא

ניטרלי

כן

ככן בהחלט

שיבו בשלילה
בקורסים מקווונים 2% .הש
ביחס להתנסות בלמידה ב
איור  .3עמדו ת המרצים ב
א
ב
וכ 83%-בחיוב
כ

סון חיובי חלש בין התנסוות המרצים כסטודנטים בקורס מקוון )שאלה  (2לבין
נמצא מתאם פירס
מקוון
הכנת קורס מ
מן שמטילה ה
אלה  .r(130) = 0.281 P=00.001 (5הערככת עומס הזמ
תם ללמד )שא
מוכנות
של המרצים  84%סבור שאיין לא
מתברר כי רווב מוחלט ל
מרצה נבחנה בבשאלה  .6לפפי התוצאות מ
על המ

סה
מקוונים במכללה להנדס
ם
קורסים
154ע אימת המעבר לק

תאם משמעוותי בין עמדות המרצים בביחס לזמן ההכנה
קורס מקוון .לא נמצא מת
זמן כדי לפתח ק
די ן
השאלות הקודדמות.
לבין ה

עבודת רבה
ת
שת
של קורס מקוון דורש
הכנה ל
 .6ה
מאד ,ואין לי זמן ללכך.
מ
70
60
מספר מרצים
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0
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כן

ניטרלי

ככן בהחלט

 2%לא הסכימו עם עומס
איור  .4עמדדות המרצים ביחס למוכנוותם להכין קוורס מקוון% .
הזמן שדו רש קורס מכוון ,בעוד ש%-
 84%העריכו כי אין להם זזמן להכנת קוורס מקוון
מוי המכללה
קוונים על דימ
עת קורסים מק
השפע

תעדכן
מתקדם המת
קוונים נתפסים כתורמים לדימוי המוסד כארגון מ
קורסים המק
במוסדדות רבים לק
ת שבה פועלים הסטודנטיים .במטרה ללזהות
צמו למציאות
מתאים את עצ
בשיטוות וטכנולוגיוות הוראה ומ
הן.
אלות בקטגורייה זו .נדווח עעל שתיים מה
אלו חמש שא
ם במכללה נשא
מדת המרצים
את עמ

למכללה
מקוונים ל
 .12רצוי להכניס קורסים מ
מפני שסטודנטים כיום לוומדים טווב יותר
בסביבות מתוקשבות.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
לא בבהחלט
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נניטרלי
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שאלה
צים ביחס לש
תפלגות המרצ
לחשיבות הכננסת קורסים מקוונים .הת
מרצים ביחס ל
איור  .5עמדות המ
39%
 20מתנגדים להיגד המופייע בשאלה ו%-
 .M=3.1כ0%-
זו קרובה להתפלגוות נורמלית 16, SD=1.17
תומכים בו
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הלמידה של הסטודננטים.
ה
המקוונים על דרך
להשפעת הקורסים ה
ת
המרציים חלוקים בבדעותיהם ביחס
אמתם
סים המקווניים בשל התא
שיבות הקורס
בין המרצים הררואים את חש
מעט איזון ן
בנושא זה קיים כמ
קוונים
הסטודנטים איור  .5לעומת זאת מרבבית המרצים סבורים כי ללקורסים מק
ם
ם
שבה לומדים
לדרך ש
תואר
מורים לפגוש עם סיום ליימודיהם כמת
השפעה חיובית עלל הכנת הסטוודנטים לסבייבה שהם אמ
ה
ם ללמד בקוררסים מקווניים )שאלה  (5לבין
תאם פירסון גבוה בין מוככנות המרצים
באיור  .6נמצא מת
r(1355) = 0.547 (12
טים )שאלה 1
תם לסטודנט
למכללה בשל התאמת
ה
קורסים מקווונים
תם בהכנסת ק
תמיכת
אלה  12לבין תרומת הקוררסים
המרצים בשא
 .P<00.0005מתאם פירסון גבוה נוסף נמצא בין עמדות ה
הסטודנטים )שאלה .r(137) = 0.6144, P<0.0005 (14
ם
ת
המקווונים למיומנות

חוק תוכל לקדם
מידה מרח
אמין שלמ
 .1אני מא
14
ת המאה ה.21-
לה לכיוון מיומנויות
ת המכלל
את
50
40
מספר מרצים

30
20
10
0
לא בהחלט

לא

ניטרלי

כן

ככן בהחלט

23
דנטים .כ3%-
מקוונים על מיומנות הסטוד
של קורסים מ
ביחס השפעתם ש
ס
המרצים
איור  .6עמדות ה
ר
ה ו 46%-תומכים בו
מופיע בשאלה
מתנגדיים להיגד המ
ס המקוון
פדגוגייה של הקורס

איכות
האקדמית וא
קורסים מקווונים היא הדדרך שבה נתפפסות הרמה ה
הקשיים גדוללים באימוץ ק
אחד ה
אות של שאלוות 13
תיים .התוצא
קוון בהשוואה ללמידה וללהוראה בקוררסים מסורת
הלמידדה בקורס מק
התאמה.
מופיעות באיוררים  7ו ,8-בה
ו 15-מ

סה
מקוונים במכללה להנדס
ם
קורסים
156ע אימת המעבר לק

מופיע
 16%מתנגדיים להיגד המ
לאיכות הלמידה בקורסים מקוונים .כ%-
מרצים ביחס ל
איור  .7עמדות המ
בשאלה ו 50%-תומ כים בו
ה

קוונים
קורסים המק
מית של הק
סון גבוה בין שאלה  13העוסקת ,בברמה האקדמ
נמצא מתאם פירס
קוונים למיומנויות המאה ה21-
קורסים המק
העוסקת בתרומת הק
ת
שאלה 14
ה
 (Mלבין
=M=3.55, SD
)=1.12
המרצים במכללה אין התננגדות
צביעים על כךך שלמרבית ה
 .r(136) = 0.559, P<00.0005נתוונים אלה מצ
תם לסטודנטיים.
מית או תרומת
מתם האקדמ
עקרוניית לשילוב קוורסים מקוונים במכללה בבהתייחס לרמ

מופיע
 38%מתנגדיים להיגד המ
לאיכות הלמידה בקורסים מקוונים .כ%-
מרצים ביחס ל
איור  .8עמדות המ
שנקטו בעמדה ניטרלית 47%
ו
מרצים
בו .בולט אחווז גבוה של מ
 15%תומכים ב
בשאלה ו%-

מסקנות
דיון מ
סדות
קוונים נפוצים מזה כעשוור ויותר במוס
מאמר זה מנסה לפפענח את עובדה שלמרות שקורסים מק
תיעתם של מרצים
הוראה פנים אל פנים .רת
רצים במכללוות דבקים בה
רבים בבעולם עדיין מרבית המר
ת בעבודה זו .בבשלב זה כל המרצים במככללה
בקורסים מקוונים נבדקת
מפני הוראה ב
במכלללה הנדסית מ
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עובדים בסביבת  moodleומנהלים את האתרים המלווים את הקורסים שלהם .עם זאת הם אינם
מנצלים את ה moodle-להוראה מקוונת .במחקר זה זוהו מספר סיבות לרתיעה זו:
א.
ב.
ג.
ד.

חוסר היכרות עם דרך ההוראה של קורסים מקוונים.
חשש מעומס עבודה גבוה.
הערכה שלילית של השפעת הלימוד המקוון על הישגי הסטודנטים.
פגיעה בדימוי המכללה כתוצאה משילוב קורסים מקוונים בתוכנית הלימודים.

ממצאי המחקר מצביעים על כך ש 63%-מהנחקרים מכירים קורסים מקוונים כסטודנטים אך רק
 10%מכירים איך מתנהלים קורסים מקוונים .לדעתנו ההבנה של המרצים שקיים הבדל בין חוויית
הלומד לחוויית המורה בקורס מקוון ותפיסת מורכבות של ההוראה בקורס מקוון בעיני הנחקרים
היא גורם משמעותי ברתיעה מהוראה מקוונת .אישוש לתפיסה זו ניתן למצוא בהתייחסות המרצים
לעומס העבודה הנדרש ממרצה המכין קורס מקוון .כ 84%-מהנשאלים העריכו כי הכנה של קורס
מקוון דורשת עבודה רבה מאד והם אינם יכולים להקדיש את הזמן הנדרש למטרה זו .עמדה זוכה
למשנה תוקף לאור העובדה ש 83%-מנחקרים שהביעו נכונות ללמד קורס מקוון בתנאים מסוימים.
הפער בין נכונות עקרונית לבין נימוק מעשי השולל נכונות זו מותיר רק כ 2%-מהנחקרים ) 3מרצים(
המוכנים עקרונית ומעשית להתחיל ללמד קורסים מקוונים .רוב המרצים מהססים מלקבוע עמדה
לגבי השפעת הקורסים המקוונים על איכות הלמידה ,חרף העובדה שהתנסו בקורסים מקוונים
כסטודנטים .מבין המרצים שנקטו עמדה  38%סבורים שקורסים מקוונים יפגמו באיכות הלמידה,
וזוהי סיבה נוספת המסבירה את הימנעות מרצי המכללה מהוראה זו.
כיצד נחלצים מאימת המרצים במכללות מהוראה בקורסים מקוונים? אנו מעריכים כי אימוץ גישת
הצוות עשויה לסייע בכך .לפי גישה זו למרצה הקורס יש אחריות על תכני הקורס ,אך בנוסף לו קיים
צוות מכללתי הדואג להיבטים נוספים הקשורים ל :שיטות ההוראה ,דרכי הערכה ,ניהול הסביבה
הטכנולוגית שבה פועל הקורס ) .(Hixon, 2008ראוי שהמכללה תיזום הקמת מרכז שייתמוך במרצים
המעטים המוכנים בשלב זה להתחיל את ההוראה המקוונת אשר יהוו את הנחשונים במחנה )Rojers,
 .(1995מומלץ שהמכללה תבחן הצעה המחייבת למידה בקורס מקוון אחד לפחות ,כחלק מחובות
הסטודנטים במהלך התואר.
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