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Abstract
’The purpose of the study is to investigate Israeli graduate students
perceptions of the contribution of a closed Facebook group as an informal
learning space. The theoretical basis for the research relied on the
connectivism approach. A total of 56 graduate students participated in the
research. The main conclusion from the findings is that students' closed
Facebook group can serve both learning needs and social-emotional needs.
Also, most of them indicated they would recommend the integration of
students' Facebook group to their peers and for other professional settings.
Keywords: Facebook group, higher education, informal learning.

תקציר
בשנים האחרונות גובר העניין המחקרי סביב שילוב רשתות חברתיות ,כדוגמת
פייסבוק ,כמרחב לימודי לא פורמלי );Cheung et al., 2010; Corrin et al., 2010
;Forkosh-Baruch and Hershkovitz, 2012; Hew, 2011; Madge et al., 2009
 .(Mazer et al., 2007; Selwyn, 2007מטרת עבודה זו להציג עמדות סטודנטים

לתואר שני בחינוך בהתמחות תקשוב ולמידה במרכז ללימודים אקדמיים – אור
יהודה ,שהתנסו במהלך לימודיהם בהשתתפות בקבוצה סגורה שנוהלה על ידי
סטודנטים בפייסבוק כלפי שילוב יישום ווב  2.0זה כמרחב לימודי לא פורמלי.
בפרט ,נבחנו הערכות הסטודנטים את תרומת הקבוצה הסגורה בתחום הלימודי
והחברתי.
המסגרת התיאורטית של המחקר מעוגנת בגישה הקונקטיביסטית לפיה למידה
הינה תהליך של בניית רשתות של מידע ,אנשי קשר ומשאבים שניתן להחיל
אותם על בעיות אמתיות .גישה זו מתבססת על החשיבות של רשת האינטרנט
כרשת מידע המסייעת בעדכון תמידי של הפרט ומאפשרת תהליכי עיבוד מידע
ובכך מפנה מקום וזמן לחשיבה מסדר גבוה וניתוח מורכב של הידע )הסגל,
.(2013
איסוף הנתונים בוצע באמצעות שאלון מקוון שהותאם ממחקרה של קורץ )(2013
שהופץ לסטודנטים בסיום הסמסטר האחרון של הלימודים לתואר שני .חמישים
ושלושה סטודנטים ) 62%אחוז הענות( ענו על השאלון במהלך חודש ינואר .2013
ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד ,י' יאיר )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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מממצאי המחקר עולה שהפעילות בקבוצה הסגורה הרחיבה את הזמן והמקום
ללימודים :כמחצית מהסטודנטים דיווחו שנכנסו לקבוצה לפחות מספר פעמים
ביום .להערכת הסטודנטים ,הקבוצה הסגורה תרמה רבות )'במידה רבה עד רבה
מאד'( בתחום הלימודי :רובם המכריע ) (90%העידו שהקבוצה הסגורה עזרה
בהתעדכנות מתמדת בהתפתחויות רלוונטיות ללימודים;  81%השיבו שהקבוצה
הסגורה סייעה ללמידה שיתופית;  74%ציינו שהקבוצה הסגורה תרמה ללימודים
וסייעה בהכנה למבחנים; ו 64%-ענו שהקבוצה הסגורה סייעה בהכנת העבודות.
בשאלות שבחנו את התחום החברתי התקבלו ממצאים דומים .חלק ניכר
מהסטודנטים דיווח על תרומה 'רבה עד רבה מאד' של הקבוצה הסגורה :כמרחב
המזמן במה לביטוי כן וחופשי של קשיים ) ;(79%כסיוע ותמיכה חברתית לחברי
הקבוצה ) ;(62%להפחתת הלחץ ) ;(54%ולביסוס הקשרים החברתיים בין
הסטודנטים ) .(51%בנוסף ,רובם המכריע העידו שימליצו על שילוב קבוצה סגורה
לסטודנטים אחרים ) (95%או במסגרות בהם הם מדריכים ,מרצים או מנהלים
)' (87%במידה רבה עד רבה מאד'.
המסקנה המרכזית העולה מממצאי המחקר היא שקבוצת הפייסבוק הסגורה
של הסטודנטים ועבור הסטודנטים ,יכולה להוות אפיק מרכזי לתהליך הלימודי.
הסטודנטים העריכו את תרומת הקבוצה כמרכזית הן לצרכיי למידה והן
לצרכים חברתיים-רגשיים כמהותית .מרבית הסטודנטים מקדמים בברכה את
השימוש באפיק זה ,המהווה עבור חלקם הגדול סביבת חיים ידועה ומוכרת ,גם
למסגרות לימודיות-מקצועיות נוספות.
מילות מפתח :קבוצה סגורה בפייסבוק ,השכלה גבוהה ,למידה לא פורמלית.
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