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Abstract
The article describes the first iteration of a design based research, in which an
interdisciplinary course model, combining large scale lectures with intimate
hybrid learning communities, was implemented. The model was designed in
order to address the need for promoting interdisciplinary understanding and
learning, while using the added value of technology enhanced learning
communities. Students' answers to questioners and interviews were analyzed
in a quantifying qualitative data approach. Students' self-reports show they
gradually acquired an interdisciplinary understanding as the course advanced.
Students also noted the hybrid learning communities as a major design
feature. Findings suggest that this model, enabled by technology, has the
potential to support meaningful interdisciplinary learning.
Keywords: learning community, interdisciplinarity, community of learners,
technology.

תקציר
המאמר הנוכחי מתאר איטרציה ראשונה במחקר עיצוב ) (DBRבמהלכה יושם
מודל של קורס בינתחומי המשלב הרצאות גדולות עם קהילות-למידה
היברידיות ואינטימיות .המודל פותח במטרה לתת מענה לצורך בקידום
מיומנויות הבנה ולמידה בינתחומית תוך ניצול הערך המוסף של קהילות למידה
מוגברות טכנולוגיה.
ניתוח תשובות הסטודנטים לשאלונים וראיונות נעשה בגישה של כימות נתונים
איכותניים על פי צ'י .מעדויות הסטודנטים עולה כי במהלך הקורס הם רכשו
הבנה בינתחומית ,וכי קהילות הלימוד ההיברידיות היוו מרכיב עיצוב
משמעותי .על פי ממצאים ראשוניים אלו נראה כי למודל המוצע ולטכנולוגיה
המאפשרת ליישמו פוטנציאל לתמוך בלמידה בינתחומית משמעותית.
מילות מפתח :קהילות למידה ,בינתחומיות ,רב תחומיות ,טכנולוגיה.

מבוא ורקע תאורטי
כיום ,אין חולק על כך כי העולם עבר מהפיכת מידע אשר מעצבת את המציאות
הכלכלית-טכנולוגית-תרבותית במאה ה .21-אחת מהמיומנויות הקריטיות בעולם זה הינה הסקת
מסקנות בינתחומית .לאחרונה ,שולבו תמות בינתחומיות של המאה ה 21-לתוך נושאי הליבה
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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הנלמדים בארה"ב ,על מנת לקדם הבנה ברמה גבוהה יותר של תכנים אקדמיים )The partnership
 .(for the 21st century skills, 2009למידה בינתחומית ) ,(Boix Mansilla, 2010הינה תהליך שבו

לומדים משלבים וממזגים תובנות ממספר תחומי-דעת ,במטרה לקדם את ההבנה של נושא הנמצא
מעבר לטווח של תחום דעת אחד .לומדים בינתחומיים משלבים מידע ,נתונים ,טכניקות ,כלים,
פרספקטיבות ,רעיונות ,ותיאוריות משתי דיסציפלינות או יותר ,כדי ליצור תוצרים ,להסביר
תופעות ,או לפתור בעיות בדרכים שלא היו אפשריות בהתייחס לדיסציפלינה אחת בלבד.
למרות הצורך העולה בהקניית המיומנויות שתוארו ,מוסדות אקדמיים ממשיכים ,על פי רב,
להתבסס על המודל הפדגוגי המסורתי של הרצאות פרונטאליות ,בהן מרצה "מעביר" מהידע שלו
לקהל שומעים רחב ופאסיבי ,בפרט כאשר מדובר בקורסי מבוא .מגמה זו נשארת גם במעבר
לקורסים מקוונים מרובי-משתתפים הפתוחים לקהל הרחב )– Massive Online Open Courses
 (MOOCsההולכים ומתפשטים בשנים האחרונות ) .(Rodriguez, 2013מצב זה ,למרות החדשנות
בגישת ההוראה להמונים ,אינו נותן מענה מספק לתמיכה בלמידה בינתחומית משמעותית ,כאשר
הספרות המחקרית מצביעה על כך שלמידה מהרצאות אינה מעודדת התפתחות של הבנה
קונספטואלית של רעיונות מורכבים ).(McCray, DeHaan & Schuck, 2003
על-מנת לקדם למידה משמעותית בחינוך הגבוה ,תוך שילוב ויישום פדגוגיות חדשניות יותר ,נעשו
בשנים האחרונות ניסיונות ליישם את התיאוריה הסוציו-קונסטרוקטיביסטית )Kali, Levin-Peled
 .(& Dori, 2009תיאוריה זו מדגישה את חשיבותם של התרבות וההקשר לתהליכי בניית ידע .אחד
מהיישומים החינוכיים שצמחו מתיאוריה זו הוא רעיון קהילות-הלמידה .רעיון זה מדגיש את
ההנחה כי אנו לומדים מהסובבים אותנו ,וכי הידע הקולקטיבי מהווה אמצעי ללמידה
אינדיבידואלית .ביאלצי'ק וקולינס ) (Bielaczyc & Collins, 1999הגדירו קהילת למידה כקבוצת
לומדים שבה כולם מעורבים במאמץ משותף להבנה .תרבות הלמידה על פיהם מתאפיינת
ב):א(.הערכה הדדית למגוון תחומי מומחיות של החברים בקהילה) ,ב(.מטרה משותפת של קידום
הידע הקולקטיבי והמיומנויות המשותפות) ,ג(.דגש על למידה כיצד ללמוד ,ו)-ד(.מנגנונים לשיתוף
הידע הנלמד.
הספרות המחקרית מדגימה כי לשילוב טכנולוגיה בסביבות-למידה יש פוטנציאל לקדם למידה
ממוקדת-תלמיד ,פעילה ושיתופית ,התומכת בתהליכי בניית ידע באמצעות קידום מיומנויות חשיבה
מסדר גבוה ,שיתופיות ,בניית תוצרים ורפלקציה ) .(Kali et al., 2009בהתאם לזאת ,פותחו ונחקרו
סביבות-למידה אשר עוצבו במטרה לתמוך בהתפתחות קהילות-למידה תוך ניצול הערך המוסף של
טכנולוגיות תקשוב לקידום המטרות הפדגוגיות ) .(Scardamalia & Bereiter, 1994ברם ,למרות כל
זאת ,הפוטנציאל לעידוד למידה סוציו-קונסטרוקטיביסטית מנוצל מעט מאד וההוראה האקדמית
נותרת ברובה מסורתית ).(Kali et al., 2009
מאמר זה מדווח על מחקר שנערך במסגרת תכנית לימודים חדשה" ,נופי ידע" ,אשר נפתחה בשנת
הלימודים תשע"ג באוניברסיטת חיפה ,שמטרתה להציע השכלה בינתחומית רחבה במדעי הרוח
ושיפור מיומנויות לתלמידי תואר ראשון מפקולטות שונות באוניברסיטה .בכדי להשיג מטרה זו
הוחלט ,בין השאר ,על שילוב טכנולוגיות חינוכיות וגישות חדשניות להוראה ולמידה .לשם כך נוצר
שיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי הרוח לבין המגמה לטכנולוגיות בחינוך בפקולטה לחינוך ,ופותח
מודל קורס המשלב סדנאות אינטימיות הפועלות כקהילות-למידה היברידיות ,בהן סטודנטים יעבדו
את המידע הנלמד בהרצאות ,ויפתחו את המיומנויות הנדרשות להבנה בינתחומית .המודל ייושם,
כשלב ראשון ,לפיתוח קורס בשם "מסעות" המשלב תחומי היסטוריה ,אומנות ,דת ומיסטיקה
וספרות .מטרתו של המחקר לבחון את התרומה הפוטנציאלית של קהילות-למידה מתוקשבות
ללמידה משמעותית בקורסים אקדמיים בינתחומיים מבוססי הרצאות.
מודל הקורס
בהתאם למסגרת התיאורטית שמציגה ביאלצ'יק ) (Bielaczyc, 2006לגבי עיצוב תשתית חברתית
) ,(Designing Social Infrastructureאנו מתייחסים בעיצוב הפדגוגי של סביבת-למידה לא רק לכלים
הטכנולוגיים אלא גם למבנים החברתיים הכיתתיים ,לפעילויות הלמידה ודרכי ההשתתפות,
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ולמרחב הפיזי והוירטואלי בו הן נערכות .בהתאם לזאת ,מודל הקורס כולל שני מרכיבים עיקריים:
)א(.הרצאות הניתנות לכלל הסטודנטים בפורום רחב על ידי מרצים מתחלפים מדיסציפלינות שונות
במדעי הרוח ו)-ב(.סדנאות בהן מתקיימות פעילויות במודל של קהילות-למידה היברידיות )עד 15
סטודנטים( בהנחיית מנחים קבועים.
בכדי ליישם את המודל פיתחנו סביבת-למידה מתוקשבת אשר כללה את מרכיבי העיצוב הבאים:
ריכוז משאבים באתר הקורס; הרצאות מצולמות כמשאב ללמידה; תוצרי הסטודנטים כמשאב
למידה; פעילויות עריכה שיתופיות; שקיפות דרכי הערכת תוצרים.
בנוסף לכך ,על מנת לתמוך בלמידה בינתחומית הוגדרו מרכיבי העיצוב הבאים :תימה כללית
)"מסעות" בקורס הראשון( הנסקרת ב"משקפי" הדיסציפלינות השונות; מספר מפגשים
אינטגרטיביים עם כלל המרצים בתחומים השונים; מנחה קבוע לכל אורך מפגשי הסדנאות;
משימות אינטגרטיביות בהן נדרשו סטודנטים לשלב ידע בינתחומי; מבחן מסכם אינטגרטיבי.
שיטות
מחקר זה מהווה חלק ממחקר רחב יותר ,תלת-שנתי ,שנערך בגישה של מחקר עיצוב )Design-Based
 .(Researchגישה זו מאפשרת בחינה שיטתית של תהליכי למידה בהקשרם הטבעי-נטורליסטי.
הגישה מתבססת על איטרציות של עיצוב–הפעלה–הערכה של חדשנות חינוכית ).(Kali, 2008

במאמר הנוכחי אנו מדווחים על ממצאי האיטרציה הראשונה של קורס "מסעות" אשר הועבר
כפיילוט במהלך סמסטר א' תשע"ג .יש לציין כי למרות שהמודל הוגדר עבור קהל משתתפים רחב,
בחרנו לבחון בפיילוט הפעלה מצומצמת )כ 20-סטודנטים מפקולטות שונות באוניברסיטה ,שעבדו
ב 3-קבוצות סדנה( .הרציונל לכך היה כי המעבר מהפעלה מצומצמת להפעלה בקנה מידה רחב אינו
מתבטא בדרך ההוראה בהרצאות או בסדנאות ההיברידיות אלא רק במספר קבוצות הסדנה.
הפיילוט אפשר בקרה טובה יותר של היבטי היישום וההטמעה השונים :אפיון הקורס עם צוות
ההוראה ,הכשרת המנחים ,בניית התשתיות הטכנולוגיות ,והפעלת הקורס אל מול הסטודנטים
הלכה למעשה .ניתוח הנתונים נעשה בגישה של כימות נתונים איכותניים על פי צ'י ).(Chi, 1997
איסוף הנתונים נערך באמצעות) :א(.שאלוני עמדות שהועברו בשבוע האחרון של הקורס וכללו 8
שאלות בסולם ליקרט ) ,(1-5ו 3-שאלות פתוחות לבחינת תרומת הקורס )) .(17=Nב(.ראיונות של
כ 30-דקות כל אחד עם  12סטודנטים שנערכו מיד בתום הקורס לגבי החוויה הכללית בקורס .נתוני
הראיונות חולקו ל 80-היגדים שנותחו על פי התייחסות הסטודנטים לסדנאות ,לבינתחומיות ,ולערך
המוסף של הטכנולוגיה.
ממצאים ראשוניים ומסקנות
א .שביעות הרצון .הניתוח הכמותי של תשובות הסטודנטים לשאלון העלה כי באופן כללי שביעות
הרצון של הסטודנטים מהקורס היתה גבוהה ).(SD=0.9 ,M=4.0
ב .תרומת הקורס .טבלה  1מציגה את התמות שעלו מניתוח תשובות הסטודנטים לשאלה הפתוחה,
אודות תרומת הקורס:
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של הסטודנט
דת מבטם ש
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הסטודדנטים לשאלוון העמדות מ
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.להיכרות עם מדעי הרוח ועם חשיבת מומחים בתחום ואפשר להם לרכוש מיומנויות לימודיות
 חשו הסטודנטים כי במהלך הקורס הם רכשו הבנה, כפי שעולה מניתוח הראיונות,בנוסף
,בינתחומית אשר התאפיינה ביכולת לזהות את המייחד והמאחד בין תחומי הקורס השונים
. ובמרכזיותה של התימה כעוגן להבנה בינתחומית זו,בהתפתחות הדרגתית לאורך הקורס
 העידו הסטודנטים כי זהו מרכיב עיצוב משמעותי אשר,בהתייחסם לקהילות הלימוד ההיברידיות
 לאפשרות, לחשיפה לשונות, להבנת ההרצאות,ערכו המוסף בתרומתו לפיתוח ההבנה הבינתחומית
 רכיבי עיצוב נוספים שהוערכו כמשמעותיים היו. ולפיתוח הפן החברתי, להזדמנות למשוב,הביטוי
 עבודות העמיתים אשר היוו, הנגישות של המשאבים באתר,ההרצאות המוקלטות כמשאב ללמידה
. והפעילויות השיתופיות,אף הן משאב ללמידה
על פי ממצאים ראשוניים אלו נראה כי למודל המוצע ולטכנולוגיה המאפשרת ליישמו פוטנציאל
 אנו מאמינים כי למרות שהמחקר נערך על מדגם קטן הרי.לתמוך בלמידה בינתחומית משמעותית
למידה קטנות בלמידה משמעותית מהרצאות רלוונטי גם-שהפוטנציאל שנמצא בו לתמיכת קהילות
 והן עבור, הן עבור קורסים אוניברסיטאיים המועברים בקמפוס,לקורסים בהיקפים רחבים יותר
, דווקא על רקע מגמה זו.(MOOCs) משתתפים-ההתעוררות העכשווית של קורסים מקוונים מרובי
 מעניינים מאד יחסי הגומלין בין האפשרויות שמציע מרחב למידה ציבורי,"של "השכלה להמונים
ידע"( לבין אלו- המיישמות פדגוגיה מסורתית של "העברת,)המבוסס בעיקרו על הרצאות מוקלטות
 ומעניינת,(קונסטרוטיביסטית-שמציע מרחב הלמידה הקבוצתי והאינטימי )המיישם פדגוגיה סוציו
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