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Abstract
This research looks at the roles of smartphones in the lives of Israeli
undergraduate students. The research about smartphones usages in school and
academic institutions is still at its initial phases. Nonetheless, scholars have
already been divided between those who see the dangers and the problematic
implications of using smartphones in class (e.g. Kraushaar & Novak, 2010;
Kuznekoff & Titsworth, 2013; Tindell & Bohlander, 2011), and those who
focus on the positive contribution of smartphone usages under those
circumstances (e.g. White & Turner, 2011, Purcell, Heaps, Buchanan &
Friedrich, 2013). The main research question examines the roles of
smartphones in the academic lives of Israeli undergraduate students, from
their own point of view. To answer this question, 60 in-depth interviews were
taken with undergraduate students in one of Israel's Northern colleges.
Interviewees have mentioned several aspects in which the device serves
them, makes their lives easier, and helps them manage their time efficiently.
We find that the smartphone is used mainly (A) during class for academic
and non-academic purposes; (B) outside class for academic purposes. In
addition, a small group of interviewees point out to negative aspects of
smartphone usage, mainly with regard to potential interruptions to studying
processes.
Keywords: smartphones, students, academic-pedagogic aspects.

תקציר
,('המחקר הנוכחי עוסק בניתוח מקומו של הטלפון הנייד החכם )ה'סמארטפון
 תוך התמקדות בהיבטים,בחייהם של סטודנטים לתואר ראשון בישראל
אקדמיים כאחת הזירות הבולטות ביותר מבחינת נוכחותו בקרב-לימודיים
 דפוסי השימוש בטלפון.(Campbell, 2013 ;2012 ,אוכלוסייה זו )עשת ואלבז
 כמכשיר תקשורת רב תכליתי ובעל, זה מכבר,הנייד בישראל מיצבו אותו
,(Lemish & Cohen, 2005; Cohen, Lemish & Schejter, 2008) חשיבות גדולה

 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

260ע ניתוח מקומו של ה"סמארטפון" בחייהם של סטודנטים בישראל )פוסטר(

אולם על אף מרכזיותו של הטלפון הנייד החכם ונתוני אימוצו המרשימים
בישראל ,טרם ניתנה תשומת לב מחקרית מספקת לתופעה הנדונה.
המחקר על אודות השתלבות הטלפונים הניידים החכמים במוסדות לימוד ,מצוי
עדין בחיתוליו ,אולם כבר בשלב זה ניכרת מחלוקת בין חוקרים בתחום .מחד
חוקרים רבים מבקשים להתריע על ההשלכות השליליות הכרוכות בשימוש הגובר
בניידים החכמים במהלך השיעורים )& Kraushaar & Novak, 2010; Kuznekoff
 ,(Titsworth, 2013; Tindell & Bohlander, 2011ומאידך אחרים מתמקדים
בפוטנציאל הלימודי החיובי של המכשירים הניידים בכלל ושל טלפונים ניידים
החכמים בפרט )White & Turner, 2011, Purcell, Heaps, Buchanan & Friedrich,
.(2013, Norris, Hossain, & Noroway, 2011
המחקר הנוכחי מתמקד בניתוח מקומו ותפקודו של הטלפון הנייד החכם
בסביבת הלימודים האקדמית .שאלת המחקר המרכזית היא מהו מקומו של
הטלפון הנייד החכם בחייהם של סטודנטים בישראל ,בהקשרים לימודיים-
אקדמיים ,מנקודת מבטם של הסטודנטים עצמם .לצורך המחקר נערכו 60
ראיונות עומק עם סטודנטים לתואר ראשון במכללה בצפון הארץ.
מניתוח הראיונות עולה שהסטודנטים מייחסים לטלפון הנייד החכם חשיבות
רבה בהקשר לחיי היום-יום שלהם בסביבה האקדמית .המרואיינים הצביעו על
מספר רב של היבטים ,מהם עולה שהמכשיר משרת אותם ,מייעל את
התנהלותם הסטודנטיאלית ומקל עליה .מספר סטודנטים מועט יחסית הצביעו
גם על היבטים שליליים הכרוכים בשימוש במכשיר.
ניתן להצביע על שלושה מישורים מרכזיים בהם משמש אותם הנייד החכם:
) (1שימוש במהלך השיעורים :רובם המכריע של משתתפי המחקר דיווחו על
נוכחות פעילה של המכשיר במהלך השיעורים ,בעיקר לצורך קבלה ושליחה של
הודעות טקסט ,עיון בעדכוני חדשות וגלישה ברשתות חברתיות .רבים
משתמשים במכשיר גם לשם בדיקה ואימות של מושגים ,נתונים ועובדות ,אם
לצורך השלמת מידע חסר ואם לשם "בדיקת המרצה" (2) .שימוש לצורכי לימוד
מחוץ למסגרת השיעורים :כלל המרואיינים נוהגים לקחת חלק פעיל בקבוצות
לימוד ,פרויקטים קבוצתיים ושיתוף תכנים לימודיים ביישומי וואטסאפ
ופייסבוק .רבים דווחו על ניצול זמינותו של האינטרנט לצורך ניהול זמן יעיל
בתקופת הבחינות ,על שימוש ביישומים רלוונטיים לצורך איסוף חומרי לימוד
והשלמת מידע חסר ועל גישה קלה ופשוטה למידע חיוני מטעם המוסד.
) (3היבטים שליליים של השימוש בסביבת הלימודים :מרואיינים מעטים
התייחסו להשלכות שליליות של נוכחות הנייד החכם בהקשרים לימודיים-
אקדמיים .ביקורתם התמקדה בהפרעות אפשריות לתהליכי הלמידה ,הן
במסגרת השיעורים והן בעת הכנה לבחינות.
מילות מפתח :טלפון נייד חכם ,סטודנטים ,היבטים לימודיים-אקדמיים.
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