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חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון(

260ע

viiע

אוריינות דיגיטלית – הצעה לתכנית לימודים לתלמידי כיתות ג'-ד'
עינב בשירי )המרכז ללימודים אקדמיים( ,עפרי מירב )המרכז ללימודים אקדמיים(,
גילה לוי-עצמון )המרכז ללימודים אקדמיים(

262ע

עמדות רכזי תקשוב ותיקים כלפי תפקידם כמובילי הטמעת תכנית התקשוב
הלאומית
אלה גוגאן )המרכז ללימודים אקדמיים( ,ליאת בן שימול )המרכז ללימודים
אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון )המרכז ללימודים אקדמיים(

264ע

"רציתי שהתלמידים ידעו שאני פה בשבילם" – אינטראקציות בין מורים לתלמידים
באפליקציית הוואטסאפ
סיון גיורא )מכון טכנולוגי חולון( ,שחר ברוקס )מכון טכנולוגי חולון( חגית מישר-טל
)מכון טכנולוגי חולון(

266ע

 – inTree@ctiveמערכת ליצירת תרחישי וידאו אינטראקטיביים
לילך גל )מכון טכנולוגי חולון( ,תמר גולן-דוננפלד )מכון טכנולוגי חולון(,
אורן בן-אהרון )מכון טכנולוגי חולון( ,שביט כהן )מכון טכנולוגי חולון(

268ע

למידה משמעותית של מתמטיקה עם ספר דיגיטלי מתקדם
דובי וייס )מכללת סמינר הקיבוצים ,עת הדעת( ,קרן ביתן )מכללת סמינר הקיבוצים(

270ע

השימוש במודלים ממוחשבים מבוססי קול והשפעתם על למידת תופעות כימיות
מורכבות בנושא מבנה הגז בקרב תלמידות עיוורות
נוהא חגאב )אוניברסיטת תל-אביב( ,אורלי להב )אוניברסיטת תל-אביב( ,וודים טליס
)אוניברסיטת תל-אביב(

272ע

מתווה להוראת פיתוח משחקי מחשב בכיתה
יעל חקשוריאן )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ )המרכז ללימודים
אקדמיים(

274ע

למידה משולבת של תוכן מדעי ותקשוב יצירתי תוך בניית הדמיות
רבקה טאוב )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(,
יורם עשת-אלקלעי )האוניברסיטה הפתוחה(

276ע

טכנולוגיה כמשפרת ותומכת למידה שיתופית בשל"ח בחטיבת ביניים
תמר ידידים )מכללת סמינר הקיבוצים( ,אילנה רונן )מכללת סמינר הקיבוצים(,
מירי שינפלד )מכללת סמינר הקיבוצים(

278ע

ממודל צומח למודל מצמיח – כיצד מיישמים מורים מודל העוסק בתרומת המורה
להפעלת אנימציות בכיתה
חגית ירדן )בריינפופ ישראל ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים( ,דנה פרופ
)בריינפופ ישראל(

280ע

viiiע

פרויקט "בתי ספר תאומים" משולב תקשוב לפיתוח מכוונות עצמית ללמידה
נגה מגן-נגר )האקדמית גורדון( ,סיגל אדרי )האקדמית גורדון(

282ע

קידום תפיסת עקרונות יסוד בגיאומטריה אנליטית בקרב תלמידי בית ספר יסודי
באמצעות למידת תכנות
חני סבירסקי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

284ע

שילוב התקשוב בחינוך הגופני
רונית סגל )המרכז ללימודים אקדמיים( ,רוחמה נחמני )המרכז ללימודים אקדמיים(,
גילה לוי-עצמון )המרכז ללימודים אקדמיים(

286ע

"המוח" – אפליקציית מדע שסחפה את המדינה
יוליה סגלין )מכון דוידסון לחינוך מדעי(

288ע

פדגוגיה חדשה בבית ספר עתיר טכנולוגיה :מחקר מקרה להמשגה
אלונה פורקוש-ברוך )מכללת לוינסקי לחינוך( ,דרורית רם )מכללת לוינסקי לחינוך(,
חסי רן )תיכון ע"ש אלתרמן( ,יעל קשתן )מכללת לוינסקי לחינוך(

290ע

"תסתכלו לי בעיניים" – התמודדות מרצים עם שימוש אינטנסיבי של סטודנטים
במחשבים ניידים במהלך שיעורים
טל פיש )מכון טכנולוגי חולון( ,נוי פרץ )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל
)מכון טכנולוגי חולון(

292ע

יישום מודל  TPACKלתכנון ולפיתוח קורס אקדמי
גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים( ,ויקי הורנשטיין )המרכז ללימודים
אקדמיים( ,שרון הרדוף )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון )המרכז
ללימודים אקדמיים( ,נעמי פורת )המרכז ללימודים אקדמיים( ,אסתי צביון )המרכז
ללימודים אקדמיים( ,גילה קיסלביץ )המרכז ללימודים אקדמיים(

294ע

עמדות מנהלים וסגני מנהלים בבתי ספר יסודיים כלפי יישום תכנית התקשוב
הלאומית
גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים( ,נטע לב )המרכז ללימודים אקדמיים(,
אסנת טבנצ'יק )המרכז ללימודים אקדמיים(

296ע

מתודולוגיות הוראה בעידן המידע הנגיש
משה קליג )מכללה אקדמית הדסה(

298ע

דפוסי פעילות של הלומד המקוון בפורום בMOOC-

אודי שמעוני )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב( ,רפי נחמיאס
)אוניברסיטת תל-אביב( ,טל סופר )אוניברסיטת תל-אביב(

300ע

ixע

מאמרים באנגלית *
הוראת המדעים בסביבה מתוקשבת – חקר מקרה של קורס במערכות קול ,גל
ותקשורת
נאיף אוואד )מכללת סכנין ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,משה ברק
)אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(

1E

להביא את הטכנולוגיה לכיתה צעד אחר צעד
לאה דוריוסף )אוניברסיטת חיפה( ,מיקי זריצקי )אוניברסיטת חיפה( ,ענת גודמן
)אוניברסיטת חיפה( ,אורנית שגיא )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(

8E

מציאות מדומה כסביבת למידה מבוססת סימולציה ללימוד מתן תרופות לסטודנטים
לסיעוד
אילנה דובובי )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה( ,אפרת דגן
)אוניברסיטת חיפה(

15E

השפעת  CAPTCHAעל חוויית המשתמש בקרב משתמשים עם וללא לקויות למידה
רותי גפני )המכללה האקדמית תל־אביב-יפו( ,עידן נגר )המכללה האקדמית
תל־אביב-יפו(

25E

אימון ממוחשב לתפקידים ניהוליים :השפעת זמינות המשוב
נירית גביש )אורט בראודה( ,חגית קרישר )אורט בראודה(

34E

טביעות רגל של התלהבות :עקבות דיגיטליים של התעניינות ציבורית בפיזיקת
חלקיקים בפלטפורמות המדיה החברתית של פרויקט CERN
קייט קהלה )) ,(European Organization for Nuclear Research (CERNאביב י' שרון
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,אילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל(

41E

השפעות ארוכות טווח של סימולציות ממוחשבות בסכסוכים עיקשים :המקרה של
קונפליקטים גלובליים
רונית קמפף )אוניברסיטת תל-אביב(

48E

של מי השורה הזאת? חשיבה פתוחה ובעלות פסיכולוגית קולקטיבית בכתיבה
שיתופית
אריאלה לונברג )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ( ,מירי ברק )הטכניון – מכון
טכנולוגי לישראל(

54E

לקראת הערכה של סיכוני המרחב הווירטואלי ושיתוף מידע אישי בלמידה מקוונת,
רשתות חברתיות ,ויישומוני מסרונים ניידים
יאיר לוי ) ,Nova Southeastern Universityארה"ב( ,מישל מ' רמים
) ,Middle Georgia State Universityארה"ב(

60E

* למאמרים ,לפוסטרים ולתכנית הכנס באנגלית יש לפתוח את הספר מצד שמאל.

xע

העדפות בבחירת מקורות מידע בלמידה אקדמית :הבדלים בין דוברי עברית ודוברי
ערבית
מוטי מרדלר )המכללה האקדמית גליל מערבי( ,יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל
מערבי(

70E

מהם המנופים שבאמצעותם גישת המערכות המורכבות עשויה להעצים את הלמידה?
סיגל סמון )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה(

77E

עקרונות עיצוב לעידוד אמפתיה בין-קבוצתית בסביבה מקוונת
נעה שפירא )אוניברסיטת חיפה ,מט"ח( ,חגי קופרמינץ )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי
)אוניברסיטת חיפה(

83E

מודלים מבוססי-קול כסביבת למידה ניסיונית עבור סטודנטים עיוורים בחינוך
המדעי
רן פלג )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה( ,אורלי להב
)אוניברסיטת תל-אביב( ,נוהא חגאב )אוניברסיטת תל-אביב( ,וודים טליס
)אוניברסיטת תל-אביב(

90E

הערכת עמיתים מקוונת :השוואה בין סטודנטים הלומדים בכיתה לבין אלו
המשתתפים בקורס מקוון פתוח מרובה משתתפים
מאיה אושר )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל(

99E

פוסטרים באנגלית
עיצוב אתר קורס במוודל :השלכות על הוראה ולמידה
דבורה אזריד-שכטר )אוניברסיטת תל-אביב(

106E

מדינמיקה מולקולרית למהלך אקראי :תלמידים בונים מודלים חישוביים בתכנית
מדעית בינתחומית
חיים אדרי )מכון ויצמן למדע( ,בת שבע אילון )מכון ויצמן למדע( ,סם שפרן )מכון
ויצמן למדע( ,נאווה שולמן )מכון ויצמן למדע( ,עידית ירושלמי )מכון ויצמן למדע(

108E

חינוך לביצוע אחראי של מחקר בהשכלה הגבוהה
ג'יזל גרין )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל(

110E

תפיסת מורים וסגנון הוראה כגורם מסייע ו/או מכשיל לשימוש בתקשוב בכיתה
בקי לשם )המכללה האקדמית אחוה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(,
אורית אבידב-אונגר )המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה(,
אדווה מרגליות )המכללה האקדמית אחוה( ,אתי גרובגלד )המכללה האקדמית
אחוה(

112E

xiע

ההשפעה של שפת אם על דוברים בזמן למידת שפה זרה בסביבה דיגיטלית
איתמר שץ )אוניברסיטת תל-אביב(

114E

למידה בקורס מקוון פתוח ומרובה משתתפים )מוק( :בחינת הבדלים בין משתתפים
דוברי אנגלית ודוברי ערבית
עביר ותד )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל(

116E

פאנל באנגלית

פאנל מומחים בינלאומי מאורגן ביזמת  :LINKS I-COREאתגרים והזדמנויות לחקר
ועיצוב מרחבי למידה עתידיים
יותם הוד )אוניברסיטת חיפה ,(LINKS-ICORE ,דני בן-צבי )אוניברסיטת חיפה(,
אליזבת צ'רלס ) ,Dawson Collegeארה"ב( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה( ,סקוט פ'
מק'דונלד ) ,Penn State Universityארה"ב( ,מייקל מ' רוק ),Penn State University
ארה"ב( ,ג'יימס ד' סלוטה ) ,University of Torontoקנדה( ,פטריס תמר וייס
)אוניברסיטת חיפה( ,כריס וויטקר ) ,Dawson Collegeארה"ב( ,ז'יאנווי זאנג
) ,University at Albanyארה"ב(

117E

xiiע

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
יום שלישי ,ז' באדר א' תשע"ו 16 ,בפברואר 2016
http://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/

תכנית הכנס
9:30-8:30

התכנסות והרשמה

10:45-9:30

מושב פתיחה

יו"ר :ד"ר ורד זילבר-ורוד ,יו"ר הוועדה המארגנת ,כנס צ'ייס 2016

)אולם צ'ייס(

דברי פתיחה וברכות
פרופ' קובי מצר ,נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' ניצה גרי ,ראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ,האוניברסיטה הפתוחה
הכרזה על המאמרים המועמדים לפרס מאמר מצטיין לסטודנט/ית

הרצאת פתיחה

Prof. Kevin Crowston
Syracuse University
Citizen Science: Learning to Effectively Contribute in Virtual Organizations

 11:00-10:45הפסקה

xiiiע

12:00-11:00

מושב מקביל א

א 1הונאה בלמידה

)בוקר(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל מערבי(
הונאה בלמידה בחינוך הממלכתי בישראל :נקודת מבטם של מורים והורים
עידית רותם )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי
)האוניברסיטה הפתוחה(
סיבות לתפוצת הונאה בלמידה אנלוגית ודיגיטלית בקרב תלמידי בית ספר :תפקידן של תפיסות
אתיות
אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי )האוניברסיטה הפתוחה(
הונאה דיגיטלית ואנלוגית באקדמיה :תפוצה ,מניעים ועונשים
עדי פרידמן )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי
)האוניברסיטה הפתוחה(

א 2שילוב טכנולוגיות במערכות בית ספריות

)אולם צ'ייס(

יו"ר :רפי נחמיאס )אוניברסיטת תל-אביב(
כוחות מניעים ומעכבים ותפיסת הצלחה בהטמעת התקשוב במכללות לחינוך – נקודת המבט של
המרצים לאורך זמן
אורית אבידב-אונגר )המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה( ,אלונה פורקוש-ברוך
)מכללת לוינסקי לחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב(
מה ניתן ללמוד מהצלחות? תצפיות וראיונות עם מורים המיטיבים לשלב תקשוב בכיתות 1:1
ותלמידיהם
ענת אופן )אוניברסיטת בר-אילן( ,גלית טרכטמן )אוניברסיטת בר-אילן( ,אורנית ספקטור-לוי
)אוניברסיטת בר-אילן(
יחסי מורים-תלמידים בהוראה מרחוק
עקיבא ברגר )אוניברסיטת תל-אביב( ,ארנון הרשקוביץ )אוניברסיטת תל-אביב(
א 3מפגש סטודנטים עם Prof. Kevin Crowston
יו"ר :רונית בוגלר )האוניברסיטה הפתוחה(

 13:00-12:00ארוחת צהריים

)אולם קנבר(
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14:30-13:00

מושב מקביל ב

ב 1רשתות חברתיות

)צהריים(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :אילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
מאפייני שיח מדעי אותנטי ברשתות החברתיות :מקרה בוחן של הפלרת מי שתייה
דוריס שאהין-עסאקלה )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,דניאלה אור )הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל( ,אילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
טביעות רגל של התלהבות :עקבות דיגיטליים של התעניינות ציבורית בפיזיקת חלקיקים
בפלטפורמות המדיה החברתית של פרויקט CERN
קייט קהלה )) ,(European Organization for Nuclear Research (CERNאביב י' שרון
)הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,אילת ברעם-צברי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
לקראת הערכה של סיכוני המרחב הווירטואלי ושיתוף מידע אישי בלמידה מקוונת ,רשתות
חברתיות ,ויישומוני מסרונים ניידים
יאיר לוי ) ,Nova Southeastern Universityארה"ב( ,מישל מ' רמים )Middle Georgia State
 ,Universityארה"ב(

ב 2היבטים קוגניטיביים של שימוש בטכנולוגיה

)אולם צ'ייס(

יו"ר :עופר ברגמן )אוניברסיטת בר-אילן(
השפעת  CAPTCHAעל חוויית המשתמש בקרב משתמשים עם וללא לקויות למידה
רותי גפני )המכללה האקדמית תל־אביב-יפו( ,עידן נגר )המכללה האקדמית תל־אביב-יפו(
האם אוכל להפוך לחכם יותר? תקשוב יצירתי ) (Creative Computingושינוי תיאוריות סמויות
של אינטליגנציה בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים
נורית בנולול )מכללת בית ברל( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(
אימון ממוחשב לתפקידים ניהוליים :השפעת זמינות המשוב
נירית גביש )מכללת אורט בראודה( ,חגית קרישר )מכללת אורט בראודה(
למידה סינכרונית פנים-אל-פנים ובוועידת וידאו חד -ודו-כיוונית :תפקידם של סגנון הוראה-למידה,
גורמי אישיות ורמת טבעיות המדיה
אורלי וייסר )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי
)האוניברסיטה הפתוחה(
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ב 3מושב פוסטרים I

)אולם קנבר(

יו"ר :גלעד רביד )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
מערכות מחקר יישומיות-אינטרנטיות
עידו ברקת )מצפה הכוכבים ברקת(
פדגוגיה חדשה בבית ספר עתיר טכנולוגיה :מחקר מקרה להמשגה
אלונה פורקוש-ברוך )מכללת לוינסקי לחינוך( ,דרורית רם )מכללת לוינסקי לחינוך( ,חסי רן
)תיכון ע"ש אלתרמן( ,יעל קשתן )מכללת לוינסקי לחינוך(
משחקי למידה ניידת מבוססת מיקום במוזיאון העירוני – הערכת ניסוי
ליאת אייל )משרד החינוך ,מכללת לוינסקי( ,עמיר שיינפלד )עיריית רמת גן( ,אתי אלפנדרי
)עיריית רמת גן(
חינוך לביצוע אחראי של מחקר בהשכלה הגבוהה
ג'יזל גרין )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
למידה בקורס מקוון פתוח ומרובה משתתפים )מוק( :בחינת הבדלים בין משתתפים דוברי אנגלית
ודוברי ערבית
עביר ותד )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
קידום תפיסת עקרונות יסוד בגיאומטריה אנליטית בקרב תלמידי בית ספר יסודי באמצעות למידת
תכנות
חני סבירסקי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
יעילות השימוש במחשב-לוח בלמידת מושגים בגיאומטריה עבור תלמידים עם קשיים בלמידה
דודי אלדר )מכללת סמינר הקיבוצים( ,בטי שרייבר )מכללת סמינר הקיבוצים(
תפיסת חדשנות פדגוגית בקרב מנהלי מרכזי פסג"ה )מרכזים לפיתוח סגלי הוראה(
אורית אבידב-אונגר )המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה( ,בת אל חדד
)המכללה האקדמית אחוה(
למידה משמעותית של מתמטיקה עם ספר דיגיטלי מתקדם
דובי וייס )מכללת סמינר הקיבוצים ,עת-הדעת( ,קרן ביתן )מכללת סמינר הקיבוצים(
ממודל צומח למודל מצמיח – כיצד מיישמים מורים מודל העוסק בתרומת המורה להפעלת
אנימציות בכיתה
חגית ירדן )בריינפופ ישראל ,המכללה האקדמית לחינוך אורנים( ,דנה פרופ )בריינפופ ישראל(
"המוח" – אפליקציית מדע שסחפה את המדינה
יוליה סגלין )מכון דוידסון לחינוך מדעי(
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תפיסת מורים וסגנון הוראה כגורם מסייע ו/או מכשיל לשימוש בתקשוב בכיתה
בקי לשם )המכללה האקדמית אחוה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,אורית אבידב-אונגר
)המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה( ,אדווה מרגליות )המכללה האקדמית אחוה(,
אתי גרובגלד )המכללה האקדמית אחוה(
פרויקט "בתי ספר תאומים" משולב תקשוב לפיתוח מכוונות עצמית ללמידה
נגה מגן-נגר )האקדמית גורדון( ,סיגל אדרי )האקדמית גורדון(
הצגת פרויקט :אתר התנ"ך
יעל אלון )המכללה האקדמית הרצוג( ,שוקי רייס )המכללה האקדמית הרצוג( ,אסתי קליין
)המכללה האקדמית הרצוג(
מתודולוגיות הוראה בעידן המידע הנגיש
משה קליג )מכללה אקדמית הדסה(

 15:00-14:30הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים

16:00-15:00

מושב מקביל ג

ג 1קריאה וכתיבה בעידן הדיגיטלי

)אחה"צ(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :גל בן-יהודה )האוניברסיטה הפתוחה(
העדפות כתיבה וקריאה בקרב תלמידים שלומדים במתכונת "כיתה ללא נייר"
חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון( ,מירי שינפלד )מכללת סמינר הקיבוצים( ,חסי רן )תיכונט ע"ש
אלתרמן(
תהליך רכישת הקלדה עיוורת :השוואה בין סטודנטים עם וללא לקויות למידה
היילי וייגלט-מרום )בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה ,האוניברסיטה העברית בירושלים( ,נעמי
ויינטראוב )בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה ,האוניברסיטה העברית בירושלים(
של מי השורה הזאת? חשיבה פתוחה ובעלות פסיכולוגית קולקטיבית בכתיבה שיתופית
אריאלה לונברג )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(

ג 2מודלים של למידה בסביבות טכנולוגיות

)אולם צ'ייס(

יו"ר :אורנית ספקטור-לוי )אוניברסיטת בר-אילן(
ללמוד ב"אי פדגוגי" מנקודת מבט של תלמידים :המקרה של יחידת הבגרות המתוקשבת
בביולוגיה
אלונה שבט )האוניברסיטה העברית בירושלים( ,יפעת בן-דוד קוליקנט )האוניברסיטה העברית
בירושלים(
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"הכיתה ההפוכה" באוניברסיטה הפתוחה? קידום למידה בהכוונה עצמית-אישית ושיתופית
בקורס אקדמי
תמר שמיר-ענבל )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(
"פעם למעלה ופעם למטה" :מגמות בעמדות ובתפיסות של תלמידים את הלמידה בתכנית
מחשבים ניידים  – 1:1מחקר ארוך טווח
טל ברגר-טיקוצ'ינסקי )אוניברסיטת בר-אילן( ,מיכל ציון )אוניברסיטת בר-אילן( ,אורנית ספקטור-לוי
)אוניברסיטת בר-אילן(
ג 3מושב פוסטרים II

)אולם קנבר(

יו"ר :רונן המר )מכון טכנולוגי חולון(
ההשפעה של שפת אם על דוברים בזמן למידת שפה זרה בסביבה דיגיטלית
איתמר שץ )אוניברסיטת תל-אביב(
עיצוב אתר קורס במוודל :השלכות על הוראה ולמידה
דבורה אזריד-שכטר )אוניברסיטת תל-אביב(
דפוסי פעילות של הלומד המקוון בפורום בMOOC-
אודי שמעוני )אוניברסיטת תל-אביב( ,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב( ,רפי נחמיאס )אוניברסיטת
תל-אביב( ,טל סופר )אוניברסיטת תל-אביב(
השימוש במודלים ממוחשבים מבוססי קול והשפעתם על למידת תופעות כימיות מורכבות בנושא
מבנה הגז בקרב תלמידות עיוורות
נוהא חגאב )אוניברסיטת תל-אביב( ,אורלי להב )אוניברסיטת תל-אביב( ,וודים טליס
)אוניברסיטת תל-אביב(
 – inTree@ctiveמערכת ליצירת תרחישי וידאו אינטראקטיביים
לילך גל )מכון טכנולוגי חולון( ,תמר גולן-דוננפלד )מכון טכנולוגי חולון( ,אורן בן-אהרון )מכון טכנולוגי
חולון( ,שביט כהן )מכון טכנולוגי חולון(
"רציתי שהתלמידים ידעו שאני פה בשבילם" – אינטראקציות בין מורים לתלמידים באפליקציית
הוואטסאפ
סיון גיורא )מכון טכנולוגי חולון( ,שחר ברוקס )מכון טכנולוגי חולון( חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון(
"תסתכלו לי בעיניים" – התמודדות מרצים עם שימוש אינטנסיבי של סטודנטים במחשבים ניידים
במהלך שיעורים
טל פיש )מכון טכנולוגי חולון( ,נוי פרץ )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון(
הפרת ביטחון מידע בקבוצות וואטסאפ ארגוניות
נעמה איזנרייך )מכון טכנולוגי חולון( ,אבי ברששת )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי
חולון(
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מיתוג עצמי של מורים בFacebook-
ירדן ברקת )מכון טכנולוגי חולון( ,תימור ניסים )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי
חולון(
 Wazeכמערכת תומכת ביצועים ותרומתה ללמידת הדרך
שרון אורן )מכון טכנולוגי חולון( ,חן שרייבר )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי חולון(
אוהבים לקבל  ?Likeמשמעות קבלת  Likeואי-קבלת  Likeבעיני משתמשי פייסבוק
שירן אהרוני )מכון טכנולוגי חולון( ,קארין לסקר )מכון טכנולוגי חולון( ,חגית מישר-טל )מכון טכנולוגי
חולון(

 16:30-16:00הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
 17:30-16:30מושב נעילה

)אולם נוידרפר(

יו"ר :ניצה גרי )האוניברסיטה הפתוחה(
הרצאת נעילה
פרופ' יהודית בר אילן
אוניברסיטת בר-אילן

אם אתם לא שם אתם לא קיימים? מטריקות למדידת נראות בעולם האקדמי
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יום רביעי ,ח' באדר א' תשע"ו 17 ,בפברואר 2016
9:30-8:30

התכנסות והרשמה

10:30-9:30

מושב פתיחה

יו"ר :יורם עשת-אלקלעי ,יו"ר ועדת התכנית ,כנס צ'ייס 2016

)אולם צ'ייס(

הענקת פרס מאמר מצטיין לסטודנט/ית
הרצאת פתיחה

Prof. Alan R. Hevner
University of South Florida
The Front End of Innovation: Implications for Design and Learning

 10:45-10:30הפסקה

12:15-10:45

מושב מקביל ד

ד 1שילוב טכנולוגיות בהוראת המדעים

)בוקר(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :ענת ירדן )מכון ויצמן למדע(
הוראת המדעים בסביבה מתוקשבת – חקר מקרה של קורס במערכות קול ,גל ותקשורת
נאיף אוואד )מכללת סכנין ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( ,משה ברק )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(
מציאות מדומה כסביבת למידה מבוססת סימולציה ללימוד מתן תרופות לסטודנטים לסיעוד
אילנה דובובי )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה( ,אפרת דגן )אוניברסיטת חיפה(
מהם המנופים שבאמצעותם גישת המערכות המורכבות עשויה להעצים את הלמידה?
סיגל סמון )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה(
שימוש באפליקציה לחישוב מסלול מחדש בהכשרת מורים להוראת המתמטיקה בחינוך היסודי
שירלי עצמון )מכללת לוינסקי לחינוך( ,אלונה פורקוש-ברוך )מכללת לוינסקי לחינוך( ,תמי ראובני
)מכללת לוינסקי לחינוך(

ד 2רגשות ומוטיבציה בסביבה טכנולוגית

)אולם צ'ייס(

יו"ר :אבנר כספי )האוניברסיטה הפתוחה(
השפעות פערי העצמי ומסוגלות עצמית על למידה באמצעות מורה וירטואלי בסביבת למידה
ממוחשבת
לילך אלון )האוניברסיטה הפתוחה( ,אבנר כספי )האוניברסיטה הפתוחה(
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עקרונות עיצוב לעידוד אמפתיה בין-קבוצתית בסביבה מקוונת
נעה שפירא )אוניברסיטת חיפה ,מטח( ,חגי קופרמינץ )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת
חיפה(
השפעות ארוכות טווח של סימולציות ממוחשבות בסכסוכים עיקשים :המקרה של קונפליקטים
גלובליים
רונית קמפף )אוניברסיטת תל-אביב(
משחקים דיגיטליים אלימים מנקודת מבטם של שחקנים
אנג'לה נהרה )אוניברסיטת חיפה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,שיזף רפאלי )אוניברסיטת
חיפה(

ד 3מפגש סטודנטים עם Prof. Alan Hevner

)אולם קנבר(

יו"ר :גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים(

 13:00-12:15ארוחת צהריים
14:00-13:00

מושב מקביל ה

הMOOCs 1

)צהריים(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :יאיר לוי )(Nova Southeastern University
הערכת עמיתים מקוונת :השוואה בין סטודנטים הלומדים בכיתה לבין אלו המשתתפים בקורס
מקוון פתוח מרובה משתתפים
מאיה אושר )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,מירי ברק )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
המאפיינים אשר תרמו להצלחת קורסים מסוג  MOOCבתחומי התוכנה ,המדעים והניהול על פי
תפישת הלומדים
סימונה הולשטיין )אוניברסיטת תל-אביב(,ענת כהן )אוניברסיטת תל-אביב(
אפיון טיפוסי לומדים בקורס פתוח מקוון מרובה משתתפים )(MOOC
טלי קהן )אוניברסיטת תל-אביב( ,טל סופר )אוניברסיטת תל-אביב( ,רפי נחמיאס
)אוניברסיטת תל-אביב(

ה 2טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם צרכים מיוחדים

)אולם צ'ייס(

יו"ר :סיגל עדן )אוניברסיטת בר-אילן(
מודלים מבוססי-קול כסביבת למידה ניסיונית עבור סטודנטים עיוורים בחינוך המדעי
רן פלג )אוניברסיטת חיפה( ,שרונה ט' לוי )אוניברסיטת חיפה( ,אורלי להב )אוניברסיטת תל-אביב(,
נוהא חגאב )אוניברסיטת תל-אביב( ,וודים טליס )אוניברסיטת תל-אביב(
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מאפייני תהליך קבלת ההחלטות בקרב צעירים עם שיתוק מוחי במהלך תכנית אימון המשלבת
טכנולוגיות סיוע
אורית מויאל )מכללת סמינר הקיבוצים( ,בטי שרייבר )מכללת סמינר הקיבוצים(
כיצד יכולה רשת חונכות חברתית להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת
ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים?
ליאורה מקמל )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה(

ה 3מושב פוסטרים III

)אולם קנבר(

יו"ר :יורם קלמן )האוניברסיטה הפתוחה(
תכנית התערבות להתמודדות עם בריונות ברשת בקרב ילדים ומתבגרים
דניס בן־ארי-קופל )האוניברסיטה הפתוחה( ,טלי היימן )האוניברסיטה הפתוחה( ,דורית אולניק-שמש
)האוניברסיטה הפתוחה(
למידה משולבת של תוכן מדעי ותקשוב יצירתי תוך בניית הדמיות
רבקה טאוב )האוניברסיטה הפתוחה( ,אינה בלאו )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי
)האוניברסיטה הפתוחה(
מתווה להוראת פיתוח משחקי מחשב בכיתה
יעל חקשוריאן )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים(
יישום מודל  TPACKלתכנון ולפיתוח קורס אקדמי
גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים( ,ויקי הורנשטיין )המרכז ללימודים אקדמיים( ,שרון הרדוף
)המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון )המרכז ללימודים אקדמיים( ,נעמי פורת )המרכז ללימודים
אקדמיים( ,אסתי צביון )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קיסילביץ )המרכז ללימודים אקדמיים(
אוריינות דיגיטלית – הצעה לתכנית לימודים לתלמידי כיתות ג'-ד'
עינב בשירי )המרכז ללימודים אקדמיים( ,עפרי מירב )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון
)המרכז ללימודים אקדמיים(
עמדות רכזי תקשוב ותיקים כלפי תפקידם כמובילי הטמעת תכנית התקשוב הלאומית
אלה גוגאן )המרכז ללימודים אקדמיים( ,ליאת בן שימול )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון
)המרכז ללימודים אקדמיים(
עמדות מנהלים וסגני מנהלים בבתי ספר יסודיים כלפי יישום תכנית התקשוב הלאומית
גילה קורץ )המרכז ללימודים אקדמיים( ,נטע לב )המרכז ללימודים אקדמיים( ,אסנת טבנצ'יק )המרכז
ללימודים אקדמיים(
עמדות הגיל השלישי כלפי שימוש באמצעים טכנולוגיים-דיגיטליים
קרן ברק )המרכז ללימודים אקדמיים( ,מירי שני )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ )המרכז
ללימודים אקדמיים(
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עמדות מורים כלפי שימוש בוואטסאפ לתקשורת עם התלמידים
רונית בן פורת )המרכז ללימודים אקדמיים( ,בת שבע מכלוף )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ
)המרכז ללימודים אקדמיים(
טלפונים חכמים כאמצעי הוראה :עמדות מורים
אביב אייזנר )המרכז ללימודים אקדמיים( ,הלה אלעד )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה קורץ
)המרכז ללימודים אקדמיים(
שילוב התקשוב בחינוך הגופני
רונית סגל )המרכז ללימודים אקדמיים( ,רוחמה נחמני )המרכז ללימודים אקדמיים( ,גילה לוי-עצמון
)המרכז ללימודים אקדמיים(
בחינת הערך המוסף של מודל פדגוגי של קהילות ידע וחקר ללמידה במרחבי למידה עתידיים
חוה בן-חורין )אוניברסיטת חיפה( ,כרמית פיון )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(
טכנולוגיה כמשפרת ותומכת למידה שיתופית בשל"ח בחטיבת ביניים
תמר ידידים )מכללת סמינר הקיבוצים( ,אילנה רונן )מכללת סמינר הקיבוצים( ,מירי שינפלד )מכללת
סמינר הקיבוצים(
מדינמיקה מולקולרית למהלך אקראי :תלמידים בונים מודלים חישוביים בתכנית מדעית
בינתחומית
חיים אדרי )מכון ויצמן למדע( ,בת שבע אילון )מכון ויצמן למדע( ,סם שפרן )מכון ויצמן למדע(,
נאווה שולמן )מכון ויצמן למדע( ,עידית ירושלמי )מכון ויצמן למדע(

 14:30-14:00הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים
15:30-14:30

מושב מקביל ו

ו 1ניתוח שיח מדעי

)צהריים(

)אולם נוידרפר(

יו"ר :ארנון הרשקוביץ )אוניברסיטת תל-אביב(
העדפות בבחירת מקורות מידע בלמידה אקדמית :הבדלים בין דוברי עברית ודוברי ערבית
מוטי מרדלר )המכללה האקדמית גליל מערבי( ,יהודה פלד )המכללה האקדמית גליל מערבי(
הערכת אמינותו של תוכן מדעי בפייסבוק :בין ה ִנצְפֶּ ה למדוּוח
אדי לבנטמן )אוניברסיטת תל-אביב( ,אביעד רוטבוים )אוניברסיטת תל-אביב( ,ארנון הרשקוביץ
)אוניברסיטת תל-אביב(
ניתוח השיח במאמרי כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה בגישה מוּנעת-נתונים
ורד זילבר-ורוד )האוניברסיטה הפתוחה( ,יורם עשת-אלקלעי )האוניברסיטה הפתוחה( ,ניצה גרי
)האוניברסיטה הפתוחה(
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ו 2טכנולוגיות בהתפתחות מקצועית של מורים

)אולם צ'ייס(

יו"ר :יעל קלי ) ,LINKS I-COREאוניברסיטת חיפה(
להביא את הטכנולוגיה לכיתה צעד אחר צעד
לאה דוריוסף )אוניברסיטת חיפה( ,מיקי זריצקי )אוניברסיטת חיפה( ,ענת גודמן )אוניברסיטת חיפה(,
אורנית שגיא )אוניברסיטת חיפה( ,יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(
לומדים ומעצבים :כיצד מתפתח ידע של מורים המתחילים כלומדים בסביבות למידה משלבות
טכנולוגיה וממשיכים כמעצבים שלהן?
קרן שרה לוי )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל( ,רחל לוין-פלד )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(,
יעל קלי )אוניברסיטת חיפה( ,טלי טל )הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל(
שילוב ערוצי תקשורת וירטואליים לביצוע משימות פשוטות ומורכבות במסגרת עבודת צוותי מקצוע
בבית הספר
גילת כהן )מכללת אורנים והאוניברסיטה הפתוחה( ,אורית קובו הייט )מכללת אורנים(

 15:45-15:30הפסקה
 17:15-15:45מושב נעילה

)אולם נוידרפר(

יו"ר :יותם הוד )אוניברסיטת חיפה(

פאנל מומחים בינלאומי מאורגן ביזמת LINKS I-CORE

אתגרים והזדמנויות לחקר ועיצוב מרחבי למידה עתידיים
קישור בין מרחבי ידע של קהילות שונות למען בניית ידע קבוע
ז'יאנווי זאנג ) ,University at Albanyארה"ב(
בניית ידע בכיתה המצוידת :לתמוך בחקירת הסטודנטים את סביבת הלמידה הפיזית שלהם
ג'יימס ד' סלוטה ) ,University of Torontoקנדה(
עיצוב מרחבים לעידוד השיתופיות
אליזבת צ'רלס ) ,Dawson Collegeארה"ב( ,כריס וויטקר ) ,Dawson Collegeארה"ב(
המשגה וחקירה של קהילות לומדים מקבילות/חופפות
סקוט פ' מק'דונלד ) ,Penn State Universityארה"ב( ,מייקל מ' רוק ),Penn State University
ארה"ב(
עיצוב סביבות למידה גמישות ) (FLSבהתבסס על עקרונות קהילת למידה
יותם הוד )אוניברסיטת חיפה( ,דני בן-צבי )אוניברסיטת חיפה( ,פטריס תמר וייס )אוניברסיטת חיפה(,
יעל קלי )אוניברסיטת חיפה(
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אינדקס מחברים
אבידב-אונגר ,אורית 1ע234 ,ע,

112E
אדרי ,חיים 108E

אדרי ,סיגל 282ע
אהרוני ,שירן 236ע
אוואד ,נאיף 1E
אולניק-שמש ,דורית 250ע
אופן ,ענת 11ע
אור ,דניאלה 208ע
אורן ,שרון 238ע
אושר ,מאיה 99E
אזריד-שכטר ,דבורה 106E
איזנרייך ,נעמה 240ע
אייזנר ,אביב 242ע
אייל ,ליאת 244ע
אילון ,בת שבע 108E
אלדר ,דודי 246ע
אלון ,יעל 248ע
אלון ,לילך 21ע
אלעד ,הלה 242ע
אלפנדרי ,אתי 244ע
ביתן ,קרן 270ע
בלאו ,אינה 32ע44 ,ע91 ,ע156 ,ע,
166ע182 ,ע198 ,ע226 ,ע,
276ע
בן-אהרון ,אורן 268ע
בן ארי-קופל ,דניס 250ע
בן-דוד קוליקנט ,יפעת 216ע
בנולול ,נורית 44ע
בן-חורין ,חוה 252ע
בן פורת ,רונית 254ע
בן-צבי ,דני 117E
בן שימול ,ליאת 264ע
ברגר ,עקיבא 52ע
ברגר-טיקוצ'ינסקי ,טל 58ע
ברוקס ,שחר 266ע
ברעם-צברי ,אילת 208ע41E ,
ברק ,מירי 116E ,110E ,99E ,54E
ברק ,משה 1E
ברק ,קרן 256ע
ברקת ,ירדן 260ע
ברקת ,עידו 258ע
ברששת ,אבי 240ע
בשירי ,עינב 262ע
גביש ,נירית 34E
גוגאן ,אלה 264ע
גודמן ,ענת 8E
גולן-דוננפלד ,תמר 268ע
גיורא ,סיון 266ע
גל ,לילך 268ע
גפני ,רותי 25E
גרובגלד ,אתי 112E
גרי ,ניצה 101ע
גרין ,ג'יזל 110E
דגן ,אפרת 15E
דובובי ,אילנה 15E
דוריוסף ,לאה 8E
הוד ,יותם 117E
הולשטיין ,סימונה 70ע
הורנשטיין ,ויקי 294ע

היימן ,טלי 250ע
הרדוף ,שרון 294ע
הרשקוביץ ,ארנון 52ע120 ,ע
וויטקר ,כריס 117E
וייגלט-מרום ,היילי 82ע
ויינטראוב ,נעמי 82ע
וייס ,דובי 270ע
וייס ,פטריס תמר 117E
וייסר ,אורלי 91ע
ותד ,עביר 116E
זאנג ,ז'יאנווי 117E
זילבר-ורוד ,ורד 101ע
זריצקי ,מיקי 8E
חגאב ,נוהא 272ע90E ,
חדד ,בת אל 234ע
חקשוריאן ,יעל 274ע
טאוב ,רבקה 276ע
טל ,טלי 129ע
טבנצ'יק ,אסנת 296ע
טליס ,וודים 272ע90E ,
טרכטמן ,גלית 11ע
ידידים ,תמר 278ע
ירדן ,חגית 280ע
ירושלמי ,עידית 108E
כהן ,גילת 113ע
כהן ,ענת 70ע300 ,ע
כהן ,שביט 268ע
כספי ,אבנר 21ע
לב ,נטע 296ע
לבנטמן ,אדי 120ע
להב ,אורלי 272ע90E ,
לוי ,יאיר 60E
לוי ,קרן שרה 129ע
לוי ,שרונה ט' 90E ,77E ,15E
לוי-עצמון ,גילה 262ע264 ,ע,
286ע294 ,ע
לוין-פלד ,רחל 129ע
לונברג ,אראלה 54E
לסקר ,קארין 236ע
מגן-נגר ,נגה 282ע
לשם ,בקי 112E
מויאל ,אורית 138ע
מישר-טל ,חגית 148ע236 ,ע,
238ע240 ,ע260 ,ע266 ,ע,
292ע
מירב ,עפרי 262ע
מכלוף ,בת שבע 254ע
מק'דונלד ,סקוט פ' 117E
מקמל ,ליאורה 156ע
מרדלר ,מוטי 70E
מרגליות ,אדווה 112E
נגר ,עידן 25E
נהרה ,אנג'לה 166ע
נחמיאס ,רפי 191ע300 ,ע
נחמני ,רוחמה 286ע
ניסים ,תימור 260ע
סבירסקי ,חני 284ע
סגל ,רונית 286ע
סגלין ,יוליה 288ע
סופר ,טל 191ע300 ,ע

סלוטה ,ג'יימס ד' 117E
סמון ,סיגל 77E

ספקטור-לוי ,אורנית 11ע58 ,ע
עצמון ,שירלי 174ע
עשת-אלקלעי ,יורם 32ע91 ,ע,
101ע182 ,ע198 ,ע276 ,ע
פורקוש-ברוך ,אלונה 1ע174 ,ע,
290ע
פורת ,נעמי 294ע
פיון ,כרמית 252ע
פיש ,טל 292ע
פלג ,רן 90E
פלד ,יהודה 70E
פרופ ,דנה 280ע
פרידמן ,עדי 182ע
פרץ ,נוי 292ע
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כוחות מניעים ומעכבים ותפיסת הצלחה בהטמעת התקשוב
במכללות לחינוך – נקודת המבט של המרצים לאורך זמן
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Promoting and Hindering Forces and Perceptions
of Successful ICT Implementation in Colleges of Education –
Faculty Viewpoint over Time
Orit Avidov-Unger

Alona Forkosh-Baruch

Achva Academic college,
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Levinsky College of Education,
Tel-Aviv University

Abstract
Requirements of the Ministry of Education to adapt colleges of education to
the 21st century pose new challenges for teacher educators. Consequently,
there is a need to examine factors promoting and hindering ICT in teacher
education as well as changes in multiple periods of time. Presented herewith
is a collaborative inter-collegial longitudinal study examining promoting and
hindering factors of ICT implementation among teacher educators in 8 Israeli
colleges in two successive points of time three years apart. The study also
examines what is considered successful ICT implementation accordingly.
The research method was qualitative. Results suggest that technopedagogical support for teacher educators for ICT implementation in
teaching, and perceptions and beliefs regarding ICT usage, are promoting
factors, while their absence is a hindering factor of ICT implementation in
the college. Professional development of teacher educators in the field of
ICT, and ongoing training in using advanced ICT, are additional promoting
factors. Recourses such as time and infrastructure are considered hindering
factors of ICT implementation among teacher educators. Three levels of ICT
implementation were identified as dimensions of success: the teacher
educator level, the student level and the institute level.
Keywords: ICT implementation, driving and hindering factors, teacher
educators, colleges of education.

תקציר
 מציבה בפני21-דרישת משרד החינוך להתאמת המכללות לחינוך למאה ה
 בעקבות כך עולים הצורך והנחיצות.העוסקים בהכשרת מורים אתגרים חדשים
לבחינת הגורמים המניעים והמעכבים שילוב של תקשוב במסגרות המכשירות
 להלן מוצג מחקר אורך. ולהתבונן על תהליך השינוי בנקודות זמן שונות,מורים
 הבוחן כוחות מעודדים ובולמים שילוב תקשוב בקרב מורי,שיתופי בין מכללתי
. בשתי נקודות זמן בפער של שלוש שנים,מורים בשמונה מכללות לחינוך בארץ
המחקר גם בוחן מה יחשב כהצלחה בשילוב תקשוב במכללות לחינוך בשתי
 תמיכה, לפי הממצאים. המחקר התבצע במתודולוגיה איכותנית.נקודות זמן
,פדגוגית למורי המורים לצורך שילוב מושכל של טכנולוגיה בהוראה-טכנולוגית
ותפיסותיהם ואמונתם בהקשר לשימוש בתקשוב ושילובו בהוראה הם גורמים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מעודדים ,והיעדרם – גורמים בולמים ומעכבים שילוב תקשוב בהוראה
במכללה .ההתפתחות המקצועית של מורי המורים בתחום התקשוב ,וליווי
והנחייה בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה ,מהווים גורמים מעודדים
נוספים .משאבי זמן ותשתיות טכנולוגיות מהווים גורמים המעכבים שילוב
תקשוב של מורי המורים .זוהו שלוש רמות של שילוב תקשוב כממדים
להצלחה :רמת מורי מורים ,רמת הסטודנטים המתכשרים להוראה ורמת
הארגון-המכללה להכשרת מורים.
מילות מפתח :שילוב תקשוב ,גורמים מקדמים ומעכבים ,מורי מורים ,מכללות
לחינוך.

מבוא
תחום הכשרת המורים בארץ ובעולם עובר שינויים מהותיים בעשורים האחרונים )חורין;2012 ,
 .(Toledo, 2005הפיכתה של ההכשרה להוראה לבעלת מעמד פרופסיונאלי גבוה עומדת על הפרק
במדינות רבות בעולם )אבדור ,ריינגולד וכפיר .(Darling-Hammond, 2006 ;2010 ,במקביל ,נדרשת
מערכת החינוך ובתוכה מערכת הכשרת המורים לאמץ חדשנות טכנולוגית ולהתאים עצמה
להתפתחויות הטכנולוגיות המהירות ,להגיב לשינויים כלכליים וחברתיים ולפעול להעלאת הישגי
התלמידים ,באופן המגביר את הצורך בשילוב התקשוב במסגרות החינוך השונות )ודיסלבסקי,
 .(UNESCO, 2009 ;2011על מנת להכשיר מורים עדכניים ,נדרשות המכללות להכשרת מורים
להתאים עצמן לצרכים אלו ולבחון את האופן שבו כבר בתהליכי ההכשרה במכללות ייחשפו פרחי
ההוראה לתהליכי הטמעת התקשוב ) .(Kay, 2006בתהליך זה הופכים מורי המורים במכללות
לחינוך למודל לחיקוי עבור פרחי ההוראה ,שנדרש לעמוד בסטנדרטים שנקבעו בהקשר זה ,ולהוות
דיגום ) (Bandura, 2012; Pope, Hare & Howard, 2005) (modelingלשילוב התקשוב בהוראה
ולפיתוח חדשנות ויזמות פדגוגית במצבי הוראה משתנים ומגוונים )Ertmer & Ottenbreit-Leftwich,
 .(2010מורי המורים משפיעים על הידע ,המיומנויות ,האמונות והתפיסות ועל היכולות המקצועיות
של פרחי ההוראה ,שהם המורים לעתיד בבתי הספר )Koster, Brekelmans, korthagen & Wubbels,
.(2005
אחד ההסברים לכך ששינויים אינם מוטמעים בהצלחה בתרבות הארגונית נעוץ ב"כוחות הבולמים"
שיוצרים חיץ בהובלת השינוי ובהטמעתו ) .(Lewin, 1951החסמים של כניסת הטכנולוגיה למערכת
החינוך נקשרים סביב שני מוקדים עיקריים; חסמים ארגוניים ניהוליים ,הקשורים להתאמות
הפדגוגיות והטכנולוגיות הנדרשות לצורך הטמעת התקשוב במערכת ,וכן חסמים הקשורים ישירות
למורים כגון תפיסות ואמונות המורים בנוגע לתקשוב וטכנולוגיה לצד הוראתם )אפללו;2012 ,
 .(Hultman, 1995גם הגדרה מעורפלת ולא ברורה דיה של "מה ייחשב כהצלחה" יוצרת מתח
ומעוררת סימני שאלה ביחס לתהליכי ההטמעה הרצויים ) .(Kaniuka, 2012בנוסף ,קיימים גם
כוחות ה"דוחפים" המקדמים את הובלת השינוי והטמעתו ).(Cook, Holley & Andrew, 2007
הכוחות ה"בולמים" והכוחות ה"דוחפים" מהווים גורמים מכריעים המשפיעים על החדרת שינויים
למערכות החינוך )אבידב-אונגר וריינגולד.(2014 ,
הטמעת שינוי בתוך ארגונים ומערכות הינו תהליך ממושך )אורן .(2010 ,למשל ,ישנן טענות לפיהן
נדרשות למערכות תקשוב בממוצע חמש שנים בכדי להיטמע בארגון )אפללו .(2012 ,ישנם מספר
אלמנטים המתרחשים בכלל תהליכי השינוי ,החל מנקודת הזמן בה נחשף הארגון לחידוש ולאורך
תהליך הטמעתו; מתרחש תהליך של דיפוזיה בו החידוש מתחילים לחלחל אל הארגון ,אימוץ של
קטגוריות ותכונות חדשות בתוך הארגון ובקרב הפרטים בתוכו ,אשר מאמצים חדשנות בהתאם
להבדלים בין-אישיים ) .(Rogers, 1995כל אלה חיוניים לצורך הצלחת התהליך ומשפיעים על
הגורמים החוסמים ודוחפים את השינוי ואת התפיסות של הפרטים בתוך הארגון בנוגע לשינוי
) .(Surry, Ensminger & Jones, 2002כמו כן ,תהליך משמעותי שעובר הארגון במהלך השנים ביחס
לשינוי יבוא לידי ביטוי בשינוי ברמה גבוהה יותר המתבטא בעשייה ובשינוי של תפיסות ,עמדות
ועשייה )פוקס.(1995 ,
מטרת המחקר לבחון מה ייחשב להצלחה בשילוב תקשוב בהכשרה להוראה ,כפי שנתפס בקרב מורי
מורים במכללות לחינוך וכיצד תפיסותיהם תשתנינה לאורך תהליך השינוי .שאלות המחקר הן:
 מהם הגורמים המעודדים שילוב תקשוב בהכשרה להוראה? מהם הגורמים המעכבים שילוב
תקשוב בהכשרה להוראה?

אורית אבידב-אונגר ,אלונה פורקוש-ברוך
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 מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי של תקשוב במכללות לחינוך?
 האם וכיצד יושפעו גורמים אלה לאורך זמן בתהליך הטמעת השינוי?
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר

היקף המשיבים על השאלות הפתוחות בשאלונים היה דומה בשנת תשע"ג ובשנת תשע"ה ,הן
מבחינת מספר משיבים והן מבחינת אחוז המשיבים ) 615משיבים ,שהם  22.8%מהמשיבים בשנת
תשע"ג ,ו 586-משיבים ,שהם  21.7%מהמשיבים בשנת תשע"ה( .להלן פרוט היקפי המשיבים לכל
שאלה בכל אחת משתי נקודות הזמן.
טבלה  .1מספר ואחוז מורי המורים שענו על שאלות המחקר הפתוחות ,מכלל מדגם המחקר –
השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
תשע"ג
מס'
שאלה

תוכן השאלה

מס' המשיבים
לשאלה

היקף המענה על
החלק האיכותני

615

11

מה יעודד אותך
להתקדם בשילוב
התקשוב
בהוראה?

383

12

מה מעכב אותך
להתקדם בשילוב
התקשוב
בהוראה?

453

13

מה יחשב הצלחה
בשילוב תקשוב
בהוראה
במכללה?

360

תשע"ה

 %המשיבים
מכלל המדגם

22.8%

62%

74%

58%

מס' המשיבים
לשאלה

 %המשיבים
מכלל המדגם

586

21.7%

306

294

226

52%

50%

39%

נראה כי באשר למענה על כל אחת מן השאלות ,קיימים הבדלים בין השאלונים ,כאשר באופן גורף
ההיענות על כל אחת מהשאלות הייתה גבוהה יותר בתשע"ג.
שיטת המחקר

במחקר זה נעשה שימוש בגישה האיכותנית ,שאפשרה חשיפת משמעויות ,אפיון תהליכים ומשתנים
ומתן פרשנות למציאות ,כפי שהיא נתפסת על ידי מורי המורים )קסן וקרומר-נבו (2010 ,וכן הצעת
הסבר לתופעה הנחקרת )שקדי .(2010 ,המחקר בוצע על פי מודל מחקר אורך ).(longitudinal design
כלומר ,מורי המורים השיבו על שאלון זהה בשני מוקדי זמן שונים בפער של שלוש שנים בין
המדידות.
כלי המחקר וניתוח הנתונים

נעשה שימוש בשאלון שפותח על ידי רשת עמיתי המחקר )גולדשטיין ,אבידב-אונגר ,אוסטר ,אסף,
גנאיים ,פרקוש-ברוך ,פלד ,פלד ושינפלד .(2012 ,השאלון נועד למורי מורים והופץ בקרב שמונה
מכללות לחינוך בארץ .השאלון בחן את תפיסותיהם ועמדותיהם של מורי המורים במכללות לחינוך
ביחס לשילוב התקשוב בהוראה ואת אופן ומידת שימושם בתקשוב .השאלון כלל חלק כמותי וחלק
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איכותני .במאמר זה מוצג החלק האיכותני ,שכלל שלוש שאלות פתוחות) :א( מה מעודד שילוב
תקשוב בהוראת מורי המורים במכללה לחינוך? )ב( מה מעכב שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים
במכללה לחינוך? )ג( מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבית של תקשוב במכללה להוראה? הנתונים
נאספו בשני מוקדי זמן :הראשון ,בשליש האחרון של שנת תשע"ג והשני במהלך שנת תשע"ה.
מבחינת כניסת התקשוב למכללות לחינוך ,מדובר בתחילת הפעלת תוכנית התקשוב הראשונה
שאושרה עבור השנים תשע"ב-תשע"ה )אשר החלה לפעול בשנה"ל תשע"ג( ,כלומר – ממש בתחילת
ההתערבות ,ובסוף תהליך ההטמעה ,בשנה"ל תשע"ה.
השאלות הפתוחות נותחו באמצעות חילוץ קטגוריות שתוקפו על-ידי הסכמה של שלושה שופטים
חברי רשת המחקר .כמו כן ,נערך ניתוח לצורך ההשוואה בין השאלונים בשני מוקדי הזמן.
הממצאים המובאים להלן יתמקדו השוואה בין תשובות מורי המורים בשנים תשע"ג ותשע"ה.
ניתוח התוכן נעשה בהתבסס על מודל הResources, Infrastructure, Policy, People,) RIPPLES-
.(Surry, Ensminger & Jones, 2002) (Learning, Evaluation, Support
ממצאים
השוואת גורמים המעודדים שילוב תקשוב בקרב מורי מורים במכללות לחינוך מנקודת מבטם
)תשע"ג–תשע"ה(

מניתוח הפערים במענה מורי המורים בין השנים תשע"ג ותשע"ה ,עולה כי קיימים מספר גורמים
מעודדים אשר נתפסו משמעותיים יותר בתשע"ה בהשוואה לתשע"ג .מתן התמיכה הטכנולוגית
פדגוגית למורי המורים ,נתפס כגורם המעודד המשמעותי ביותר בעיני מורי מורים בהטמעת תקשוב
בהוראתם ,הן בתשע"ג ) (31%ואף יותר בתשע"ה ) .(39.5%שלושה גורמים אשר בתשע"ג מורי
המורים לא ציינו כלל כמשפיעים על הטמעת התקשוב ,אך כן עלו מתשובותיהם בתשע"ה הם:
הצורך בהדגמה של שילוב תקשוב יעיל בהוראה ,התאמת הטכנולוגיה לצרכי המערכת וכן הידע
והמוטיבציה של הסטודנטים להטמיע את התקשוב בתוך תהליכי ההוראה – למידה.
מן הממצאים עולים גם מספר גורמים אשר חשיבותם כמעודדים הטמעת תקשוב בהוראה ירדה
בעיני מורי המורים בתשע"ה לעומת תשע"ג .ביניהם התפתחות מקצועית ,הכוללת הדרכה וליווי
מקצועי וחשיפה לסדנאות ,נתפסה כגורם מעודד משמעותי יותר בתשע"ג ) ,(24%מאשר בתשע"ה
) .(15.7%בדומה ,מתן תגמול הולם למורי המורים על שילוב התקשוב בהוראתם ) 17%בתשע"ג
לעומת  10.5%בתשע"ה( ,נגישות וזמינות של ציוד טכנולוגי במכללה ) 15%בתשע"ג לעומת 10.5%
בתשע"ה( וכן תפיסות ואמנות של מורי מורים בנוגע לתקשוב ולשילובו בהוראה ) 19%בתשע"ג מול
 15.4%בתשע"ה .בטבלה להלן מוצגת השוואה של הגורמים המעודדים שילוב תקשוב בשנת תשע"ג
בהשוואה לשנת תשע"ה כפי שעלו מניתוח תשובות מורי המורים.
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טבלה  .2גורמים מעודדים שילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך מנקודת מבטם של מורי
המורים :השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
תשע"ג
מס' היגדים

תשע"ה
מס' היגדים

 %מההיגדים

 %מההיגדים

מס'

קטגוריות

31%

121

39.5%

.1

תמיכה טכנולוגית פדגוגית
למורי המורים

123

48

15.7%

.2

התפתחות מקצועית
בתקשוב סדנאות/הדרכה
וליווי מקצועי

93

24%

15.4%

.3

תפיסות ואמונות כלפי
התקשוב

72

19%

47

.4

מתן תגמולים

65

17%

32

10.5%

.5

נגישות וזמינות של ציוד
למורי המורים
ולסטודנטים

59

15%

32

10.5%

.6

הקצאת זמן

38

10%

32

10.5%

.7

תנאים ותשתיות במכללה

25

6.5%

31

10%

.8

מדיניות תומכת ומחייבת

21

5.5%

23

7.5%

.9

סטודנטים משלבי תקשוב

20

5%

22

7%

.10

שיתופיות בין מורי
המורים

15

4%

20

6.5%

.11

התייעלות בעבודה

12

3%

17

5.6%

.12

אתגר ,חדשנות ומוטיבציה

9

2%

15

4.9%

.13

ניסיון והתנסות בשילוב
תקשוב בהוראה

9

2%

14

4.6%

.14

לא יודע מה מעודד

5

1%

13

4.3%

.15

עידוד של ראש
החוג/מסלול

4

1%

11

3.6%

.16

תנאים ותשתיות בביתי
הספר ובגנים

3

0.8%

7

2.3%

.17

זמן להסתגל לשינוי

2

0.5%

3

1%

.18

מודלינג

0

0%

2

6.5%

.19

התאמת הטכנולוגיה
למערכת

0

0%

2

4.9%

.20

ידע ומוטיבציה של
הסטודנטים

0

0%

1

4.6%
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השוואת גורמים המעכבים שילוב תקשוב בקרב מורי מורים במכללות לחינוך מנקודת מבטם
)תשע"ג–תשע"ה(

מניתוח הממצאים והשוואתם בין תשע"ג לתשע"ה ,עולה כי כלל הגורמים אשר צוינו על ידי מורי
המורים בתשע"ג כמעכבים הטמעת תקשוב בהוראתם ,נתפסו על ידם כמשמעותיים אף יותר
בתשע"ה .יחד עם זאת ,עולה כי שני גורמים שהינם המשמעותיים ביותר בעיני מורי המורים בעיכוב
שילוב תקשוב בהוראתם ,נתפסו על ידם בשני המועדים כמעכבים במידה כמעט שווה :משאבים,
בעיקר משאבי זמן ,תשתיות טכנולוגיות ותגמולים ,וכן ידע ,כישורים ומיומנויות טכנולוגיות של
מורי המורים .גורמים נוספים אשר מעכבים בעיני מורי המורים את שילוב התקשוב בהוראתם,
ושמידת חשיבותם עלתה בתשע"ה ,הינם תשתיות והיבטים טכנולוגיים במכללה ) 15%בתשע"ג
לעומת  15%בתשע"ה( ואמונות ותפיסות של מורי המורים כלפי התקשוב ) 19%בתשע"ה אל מול
 12%בתשע"ג(.
הגורמים המעכבים שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים ,ומגמות של השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
כפי שעלו מתוך ניתוח התוכן ,מוצגים בטבלה להלן.
טבלה  .3גורמים מעכבים שילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך מנקודת מבטם של מורי
המורים :השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
תשע"ג
מס'

קטגוריות

מס' היגדים

תשע"ה

 %היגדים

מס' היגדים

 %היגדים

.1

משאבים – בעיקר משאבי
זמן

135

30%

93

31.6%

.2

ידע ,מיומנויות ,הדרכה

97

21%

65

22%

.3

תשתיות והיבטים
טכנולוגיים

68

15%

58

20%

.4

תפיסות ואמונות של מורי
מורים בנוגע לתקשוב
ולשילובו

55

12%

56

19%

5

אין מה שמעכב

31

7%

43

15%

.6

מדיניות בארגון בנוגע
לתקשוב ולשילובו

29

6%

23

8%

7

תגמול הולם

24

5%

15

5%

.8

מיומנויות ומוכנות של
סטודנטים

13

3%

12

4%

.9

התאמת התקשוב לצרכי
המערכת

0

0%

10

3%

.10

היבטים שקשורים לעצם
התהליך

0

0%

9

3%

השוואת תפיסת ההצלחה בשילוב התקשוב במכללות לחינוך מנקודת מבטם של מורי המורים
)תשע"ג–תשע"ה(

בהשוואת הממצאים בין תשע"ג לתשע"ה ,נראה כי גם בממד ההצלחה בשילוב תקשוב בהוראת
מורי המורים ,כלל הגורמים שצוינו בתשע"ג ,נתפסו על ידם כמשמעותיים יותר בתשע"ה ,רובם אף
בפער גדול .יוצא מן הכלל הינו שילוב תקשוב בהוראת מורי המורים בקורסים השונים ,הנתפס
בשתי נקודות הזמן כמדד המרכזי והמשמעותי ביותר להצלחה בשילוב תקשוב בהוראתם.
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לעומתו ,ההיגדים הבאים נתפסו בתשע"ה כמרכזיים יותר בתפיסת ההצלחה מאשר בתשע"ג:
סטודנטים המשלבים תקשוב במסגרת התנסותם בהוראה ) 29%בתשע"ה לעומת  15%בתשע"ג(,
משאבים ,תשתיות ותקציבים ) 27%בתשע"ה לעומת  10%בתשע"ג( ,ראיית השינוי הטכנולוגי
כאמצעי להשגת מטרות ) 23%בתשע"ה לעומת  9%בתשע"ג( ,מדידת הפער בין מידת ההשקעה
לתפוקות ) 17%בתשע"ה לעומת  9%בתשע"ג( ,מדיניות מכללתית תומכת ) 16%בתשע"ה לעומת 6%
בתשע"ג( ומוטיבציה של מורי המורים ) 10%בתשע"ה לעומת  4%בתשע"ג( .עם זאת ,שילוב תקשוב
בבתי הספר נתפס כמדד שולי באופן זהה בשתי נקודות הזמן.
הקטגוריות שנמצאו בקרב מורי מורים בהקשר לשאלה מה יחשב כהצלחה בשילוב התקשוב
בהוראה במכללות לחינוך ,ומגמות של השוואה בין תשע"ג לתשע"ה כפי שעלו מניתוח התוכן,
מוצגים בטבלה להלן.
טבלה  .4מה ייחשב כהצלחה בשילוב התקשוב בהוראה במכללות לחינוך מנקודת מבטם של מורי
המורים :השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
תשע"ה

תשע"ג
מס' היגדים

 %ההיגדים

מס' היגדים

 %ההיגדים

מס'

קטגוריה

38%

95

40%

.1

מורי מורים משלבי תקשוב

146

64

29%

.2

סטודנטים משלבי תקשוב

55

15%

27%

.3

משאבים ,תקציבים ,תשתיות

35

10%

61

.4

ראיית השינוי הטכנולוגי
כאמצעי להשגת מטרות

32

9%

50

23%

5

היחס בין מדת ההשקעה
לתפוקה

34

9%

39

17%

.6

מדיניות מכללתית תומכת

21

6%

37

16%

.7

מוטיבציה של מורי המורים

15

4%

22

10%

.8

שילוב תקשוב בבית הספר

15

4%

8

4%

באשר להשוואת התייחסותם של מורי המורים להצלחה על פי רמות שיוך שונות ,עולה כי בשני
השאלונים ישנה התייחסות זהה לרמת הסטודנט .לעומת זאת ,ההתייחסות לרמת מורי המורים
ירדה ב 8%-בתשע"ה ) (58%לעומת תשע"ג ) .(66%יתר על כן ,נרשמה התייחסות גדולה יותר לרמת
הארגון בתשע"ה ) (22%לעומת בתשע"ג ) .(15%בטבלה להלן כימות מדדי ההצלחה על פי שלוש
הרמות של שילוב התקשוב.
טבלה  .5כימות מדדי הצלחה על פי שלוש רמות של שילוב התקשוב:
רמת הסטודנט ,רמת מורי המורים ורמת המכללה :השוואה בין תשע"ג לתשע"ה
תשע"ג
הרמה

תשע"ה

מס' היגדים

 %מכלל ההיגדים

מס' היגדים

 %מכלל ההיגדים

רמת הסטודנט

72

19%

76

19%

רמת מורי המורים

249

66%

228

58%

רמת הארגון )המכללה(

56

15%

87

22%
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נראה כי ההיבט הארגוני נמצא במגמה של צמיחה בהקשר למדדי הצלחה של שילוב מוצלח של
התקשוב במכללות לחינוך.
לסיכום ,ניתן לומר כי בעוד שישנן הקבלות בין שתי נקודות הזמן בהתייחס לגורמים המקדמים או
מעכבים שילוב תקשוב במכללות לחינוך ,ניתן לראות שינויים ומגמות צומחות בהשוואה בין היקפי
ההיגדים בתחומים שונים.
דיון
ממצאי המחקר חשפו את תפיסותיהם של מורי המורים במכללות לחינוך לגבי שילוב התקשוב
בהוראה במכללה .בצד הכוחות המעודדים ,נראה כי בשלבים מוקדמים יותר של התהליך הדגישו
מורי המורים גורמים טכניים רבים כמעודדים עיקריים בתהליך .בשאלון המאוחר יותר מודגשת
ההתפתחות המקצועית וכן עלתה חשיבותם בנוגע לידע והמוטיבציה של הסטודנטים לקחת חלק
בתהליכי הוראה-למידה בשילוב תקשוב .לפי פוקס ) ,(1995כדי שתהליך השינוי יצליח ,חייבים
להתקיים תנאים שיאפשרו זאת .כחלק מכך נכללים הממד הטכנולוגי ,המתייחס לתקינות ונגישות
הציוד הטכנולוגי ,זמינות הרשת וצוות טכני מתאים וזמין .בנוסף ,חשוב הממד הארגוני ניהולי ובו
סדירויות והתאמות טכניות ופדגוגיות של החידוש למערכת החינוך ,מבנה ארגוני מתאים ,שדרכו
יבוצע ויוטמע השינוי בפועל )דרור ;2010 ,שמיר-ענבל ,תמר וקלי .(2011 ,בנוסף ,גם תרבות ארגונית
ושפה ארגונית משמעותיות בהטמעה אפקטיבית של שינוי )Avalos, 2011;Hinde, 2004; Darling-
 (Hammond ,2000כמו כן ,יצירת תהליכי פיתוח מקצועי מותאמים ל"רוח השינוי" ).(Borko, 2004
מורה שמרגיש בנוח לעשות שימוש בטכנולוגיה יכול להתמודד עם האתגר שבשילובה בהוראה
)שמיר-ענבל וקלי .(2011 ,יתר על כן ,ידע פדגוגי-טכנולוגי מאפשר ייחוס חשיבות גבוהה יותר גם
לאיכות הפעילות ולא רק לביצועה הטכני.
ניהול השינוי אינו פעולה חד-פעמית ,אלא קבועה לאורך תהליך השינוי ומחייבת את כל המעטפת
המנהלתית המוסדית )דרור .(2010 ,נוסף על האמור לעיל ,ניתן לראות כי התרחשה ירידה
משמעותית בחשיבות שנתנו המורים לתפיסותיהם ואמונותיהם להטמעת התקשוב בהוראתם.
ממצאי מחקרים מעידים על כך שאמונות המורים משתנים ככל שניסיונם גדול יותר והתמיכה
שעומדת לרשותם גדולה יותר .לאחר השימוש בטכנולוגיה ,ויחד עם תמיכה מתאימה ,מצליחים
המורים לתכנן את ההוראה בצורה איכותית יותר ומותאמת לסטודנטים וכך גם להיות ממוקדים
יותר בנוגע לצרכים הטכניים והארגוניים ).(Scott, 2013
גורמים מעכבי שילוב תקשוב שהוזכרו הינם חוסר במשאבים ובעיקר הקצאת זמן לתהליך ,חוסר
בידע ,בכישורים ובמיומנויות טכנולוגיות ופערי תשתיות והיבטים טכנולוגיים ומדיניות הארגון
)דרור .(2010 ,ישנם גורמים בסיסיים שקיומם חיוני לצורך יישום החדשנות בהצלחה בארגון ובכדי
למסד את השינוי בתוך המערכת :ידע ומיומנויות ,זמינות משאבים וזמן ,תגמולים ואנשים
המובילים את התהליך .גורמים אלה מוסיפים להיות חיוניים לאורך כל התהליך ) Surry, Ensminger
.(& Jones, 2002
חשיבותו של גורם האמונות והתפיסות של מורי המורים כלפי התקשוב בעיני מורי המורים עלתה
בצורה חדה בחלקו השני של המחקר .לגורמים אלה השפעה מכרעת על אימוץ ויישום חדשנות
פדגוגית ,על החלת השינוי ועל הטמעתו האפקטיבית ) .(Fullan, 2001פלד ומגן-נגר ) (2011מסבירות
את מרכזיותם של עמדות ,תפיסות ואמונות של המורים כלפי תפקידם בהקשר של שילוב תקשוב
בהוראה .עמדות חיוביות כלפי התקשוב מגדילות את הסיכוי לשילובו בהוראה )אפללו.(2012 ,
בפרספקטיבה של זמן ,עמדות חיוביות כלפי התקשוב אף מכוונות את המורה לעסוק בהוראה
בשילוב התקשוב בצורה איכותית יותר ופחות טכנית.
ממצאי הסוגיה מה יחשב כהצלחה בשילוב אפקטיבי של תקשוב בהוראת מורי המורים במכללות
לחינוך עשויה היתה להיות מושפעת מהקושי להגדיר מה יחשב כהצלחה .מעניין לראות כי במועד
השני ,התייחסו מורי המורים לחשיבות הסטודנטים שלהם כמשלבי תקשוב וכן לשילוב התקשוב
בבתי הספר כמדד הצלחה ,ומידת החשיבות שייחסו לעצמם כמשלבי תקשוב פחתה .בהתאם ,ניתן
לראות כי התייחסותם של מורי המורים אל רמת הסטודנטים עלתה ואל רמתם ירדה ,אם כי
הפערים ביניהם עדיין גדולים .לא הייתה כמעט התייחסות לתפקידם של מורי המורים כמודל
לחיקוי עבור הסטודנטים וכמובילים בהתנהלותם לשילוב אפקטיבי של התקשוב אצל הסטודנטים,
ובכך להיותם מקדמי שינוי אישי וחינוכי .הממצא ולפיו מדדי שילוב התקשוב על ידי הסטודנטים
בכל הטבלאות נותר ברמות דומות בשתי תקופות הזמן שנבחנו הינה ממצא מטריד .משמעותו,
שככל הנראה מורי המורים לא מודעים לכך שבעיני פרחי הוראה הם מהווים מודלים לשילוב
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התקשוב בהוראה ,כפי שמתייחסת לכך התיאוריה לגבי תפקידם של מודלים כמעצבי התנהגות
וכמשני התנהגות ).(Bandura, 2012
לסיכום ,ניתן לראות כי הצלחת מורי המורים לשלב תקשוב בהוראתם נעוצה בגורמים חיצוניים
ופנימיים המהווים גורמים מעודדים ומעכבים .התפיסות והאמונות של מורי המורים בנוגע לתקשוב
ולשילובו בהוראה ,וכן קבלת תמיכה בידע ובמיומנויות טכנולוגיות פדגוגיות מהווים גורמים
פנימיים וחיצוניים משותפים מעודדים או מעכבים .לצדם קיימים גם גורמים חיצוניים הדוחפים
לשלב את התקשוב בהוראה.
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Abstract
Educational technology is widespread around the world in many forms. The
1:1 laptop model is not so common yet. It equips every student and teacher
with a laptop computer 24/7. The teachers' expertise in integrating computers
in the classroom contributes to the success of these initiatives. This
phenomenological study explored the perceptions of expert teachers and their
students regarding best practices for computer integration in instruction and
learning. Another objective was to identify the conditions contributing to
effective integration of technology in 1:1 lessons. The study encompassed 12
teachers (6 from elementary school, 6 from JHS) and 39 students. Research
tools included a questionnaire, reflective-interviews, observations, and semistructured-interviews with the students. Analysis revealed 11 major
categories. Teachers and students expressed similar attitudes regarding some
of the categories (e.g., the teachers' role, assessment, obstacles, and
advantages of 1:1 learning). There was disparate on the subject of addressing
students' needs, and teaching relevant topics. Relationship was also
investigated between the teachers' declared attitudes and actual classroom
implementation. Although similarity was largely low, in some cases it was
quite high. Analysis of the data enabled the formulation of a list of optimal
conditions to achieve best practices for integrating technology in 1:1
classrooms.
Keywords: 1:1 classrooms, personal laptops, phenomenological study, best
practice technology integration.

תקציר
 הדרישה ממערכת החינוך לעשות בהם,לאור השימוש ההולך וגובר במחשבים
 מודל תקשוב בבתי ספר שתופס תאוצה בשנים האחרונות.שימוש הולכת וגדלה
 במודל תקשוב זה לכל תלמיד ולכל.1:1 – הוא מודל התקשוב אחד על אחד
. מחשב נייד אישי אשר מלווה אותם באופן קבוע בבית הספר ובבית,מורה
. תלויה בין היתר במומחיות המורים בשילוב התקשוב1:1 הצלחת יישום יוזמות
מטרת המחקר הפנומנולוגי הזה הינה לבדוק את מידת ההלימה בין תפיסות
 לבין תפיסות1:1 מורים הנחשבים למומחים בשילוב התקשוב בכיתות
 מטרה נוספת היא לאפיין תנאים.תלמידיהם לגבי מהו שיעור מתוקשב מיטבי
.1:1 של הצלחה לקיום שיעור מיטבי המשלב תקשוב כדרך שגרה בכיתות
 תלמידים מכיתות39 בחט"ב( ו6 , ביסודי6)  מורים מומחים12 במחקר השתתפו
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מה ניתן ללמוד מהצלחות? תצפיות וראיונות עם מורים המיטיבים לשלב תקשוב בכיתות  1:1ותלמידיהם

המורים .כלי המחקר כללו שאלון פתוח ,וראיון מאזכר עם המורים ,תצפית
בשעורים מיטביים וראיון עם תלמידים .ניתוח כלל הטקסטים שנאספו העלה 11
קטגוריות עיקריות .לגבי חלקן המורים והתלמידים הביעו תפיסות דומות כמו
למשל :תפקיד המורה ,דרכי הערכה ,קשיים ויתרונות התקשוב .תפיסות שונות
עלו בקטגוריות כמו קיום מענה דיפרנציאלי לצרכי תלמידים בכיתה ,הוראת
נושאים רלוונטיים וחווייתיים .נבדקה גם מידת ההלימה בין התפיסות
המוצהרות של המורים לבין הנצפה בשעורים בפועל ונמצאה לרוב התאמה
חלקית עד כמעט מלאה .ניתוח הנתונים אפשר גיבוש של רשימת תנאים לקיום
שיעור מתוקשב מיטבי בכיתות .1:1
מילות מפתח :כיתות  ,1:1מחשבים ניידים אישיים ,שיעור מתוקשב מיטבי,
מחקר פנומנולוגי.

מבוא
לאור השימוש ההולך וגובר במחשבים ,הדרישה ממערכת החינוך לעשות בהם שימוש הולכת וגדלה.
מודל התקשוב אחד על אחד –  1:1תופס תאוצה .במודל תקשוב זה לכל תלמיד בכיתה ולכל מורה,
מחשב נייד אישי אשר נישא אתו באופן קבוע בבית הספר ובבית .פעמים רבות האחריות על יישום
המודל נופלת על המורים ללא הכנה ראויה ) .(Bebell & O'Dwyer, 2010לכן ,לשם הצלחת יוזמות
אלה יש צורך בפיתוח מקצועי של מורים.
מטרת מחקר זה הינה לבדוק את מידת ההלימה בין תפיסות מורים הנחשבים למומחים בשילוב
התקשוב בכיתות  1:1לבין תפיסות תלמידיהם לגבי מהו שיעור מתוקשב מיטבי .מטרה נוספת היא
לאפיין תנאים של הצלחה לקיום שיעור מיטבי המשלב תקשוב כדרך שגרה בכיתות  .1:1המחקר
מהווה חידוש שכן חרף הדיווחים הרבים על שילוב תקשוב בהוראה ובלמידה ,מעט מאוד דווחים
בספרות המחקרית עוסקים בניסיון לאפיין שעור מיטבי במודל תקשוב .1:1
מחקר זה הינו מחקר איכותני פנומנולוגי בכיתות עם שגרת תקשוב  .1:1נקודת המוצא היא
שהשיעורים המתועדים הינם שיעורים מתוקשבים מיטביים על דעת מורים מומחים בתחום.
המטרה היא ללמוד מניסיונם.
מהי הוראה מיטבית בכיתה מתוקשבת?
על מנת להתייחס לשיעור מתוקשב מיטבי ,יש קודם להבין ולהגדיר מהו שיעור מיטבי שאינו משלב
טכנולוגיה .במאה ה 21-תפקיד המורה הוא להיות מדריך ומנחה ,ולא מקור הידע הבלעדי .על פי
 (2000) Costa and Kallickנדרשים ארבעה כישורים חיוניים להפיכת הוראה למצטיינת :תקשורת,
תכנון והכנה ,הערכה וניטור וניהול כיתה .ההכנה היא גורם מרכזי בהצלחת ההוראה ובאיכות שלה.
בנוסף ,המורה צריך לזהות את הצרכים של כל לומדיו ,ולהתאים לכך את המשאבים והשיעורים
).(Grigg, 2010
ניהול כיתה הוא היבט חשוב נוסף של הוראה .ההיבטים המרכזיים של ניהול כיתה אפקטיבי
כוללים :הכרת שמות התלמידים ,מראה מכובד בהתאם לקודים ,דיבור נקי ,שיעור מתוכנן היטיב,
טכניקות טובות של הוראה ,שיח ודיון עם קולגות ,ידיעת מדיניות ההתנהגות של בית הספר וקידום
משמעת חיובית ,הצגה מעניינת וחיה של החומר ,כתיבת חוקי הכיתה יחד עם התלמידים .המורה
צריך ליצור לימוד חוויתי ,מפתיע ומעורר השראה ,שיעורר בתלמידים רצון לשוב וללמוד )Roberts-
.(Alatti, 2012
מעבר להיבטים אלה ,כאשר מדובר בשילוב תקשוב בהוראה ובלמידה או בניהול שעור בכיתת
מחשבים ביחס  1:1שאלת ההוראה המיטבית מורכבת אף יותר ויש להתייחס גם לאספקט של
שימוש בטכנולוגיות ) .(Roberts-Alatti, 2012השימוש בטכנולוגיה מרחיב את מעגל הלמידה .שילוב
המחשבים הניידים האישיים בכיתה מאפשר מגוון עצום של אסטרטגיות הוראה שיש צורך בלימוד
והדרכה על מנת לנצלו באופן מיטבי ) .(Cavanaugh, Dipietro, Valdes & White, 2007כאשר פרויקט
המחשוב נעשה בצורה נכונה הוא יכול להעמיק את הלמידה של התלמידים ,לאפשר ניסיונות רבים
יותר של למידה מ"החיים האמיתיים" ולהוביל את התלמידים ללקיחת אחריות גדולה יותר על
הלמידה שלהם .בנוסף ,המחשוב מעניק לתלמידים כישורים דיגיטליים חיוניים )Lowther et al.,
.(2012; Spektor-Levy & Granot-Gilat, 2012
יישום מוצלח של מחשוב  1:1אינו רק נתינת מחשב לכל תלמיד ,אלא שינוי מהותי באופן שבו
התלמידים לומדים ובאופן שבו המורים מלמדים ) .(Mortensen, 2011מורים משתמשים במחשבים
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בעיקר ככלי משלוח להציג תוכן לימודי או להעסיק את התלמידים בשימוש ביישומי למידה בעזרת
מחשב ) .(Hohlfeld et al ,2008השימוש במחשבים ככלי תרגול היה המגמה של יותר מעשור .סוג זה
של שימוש במחשבים לא מספיק על מנת להקנות לתלמידים את המיומנויות החיוניות כגון חשיבה
ופתרון בעיות להישרדות כלכלית במאה ה .(Casner-Lotto & Barrington, 2006) 21-נובע מכך כי
הגורם המרכזי המשפיע על הוראה ולמידה הוא האופן בו מורים משלבים את המחשבים הניידים
בכיתה .ממחקרם של  (2003) Lowther, Ross & Morrisonעלה כי שילוב מחשבים ניידים המשנה את
אקלים הכיתה הוא כזה שמטפח פרויקטים ,חקר ,חשיבה ברמה גבוהה ולמידה שיתופית.
השלכות על המורים – אחריות ויישום
למורים תפקיד מכריע בהצלחת שילוב הטכנולוגיה בביה"ס )Dawson, Cavanaugh , & Ritzhaupt,
 ,(2010) Shapley, Sheehan, Maloney, & Caranikas-Walker .(2008דיווחו כי בתי ספר שבהם מורים
נטו לחדשנות ,הצליחו לשלב טכנולוגיה בצורה טובה יותר (2010) Bebell & Kay .בחנו נתונים של

שלוש שנים של הוראה ולמידה באמצעות מחשבים ניידים בבתי הספר .הם מצאו כי גורמים פנימיים
בבתי הספר הם הגורמים המשמעותיים ביותר להצלחת התכנית ולשימוש בה ,אפילו יותר מתחום
הדעת של המורה המלמד ומרמת הכיתה .בדומה לכך ,חוויות הטכנולוגיה של התלמידים מוכתבות
במידה רבה על ידי מוריהם ,ועל כן האופן שבו המורה משתמש בטכנולוגיה הינו קריטי )Shapley, et
.(al., 2010
מודל כיתת תקשוב  1:1מאפשר למורים להעניק ולקבל תמיכה אינטנסיבית יותר מצוות המורים
ושותפים אחרים בהוראת המקצוע .מחקר עם מדגם של  47תלמידים מכיתה ח' ושמונה מורים
בתיכון עירוני בדק את תחושותיהם לגבי ההשפעה של שיטת המחשוב של  .1:1במחקר עלה כי דאגה
למורים הינו מרכיב חיוני להצלחת היוזמה  .1:1ברוב המקרים ,המורים שמחו על פורום שבהם יכלו
להביע את דאגתם או לחלופין את הצלחתם ) .(Storz & Hoffman, 2013על מנת לתת למורים את
התמיכה לה הם זקוקים ,יש לדאוג למשאבים אלקטרוניים של עזרה ,כאשר מורים יוכלו לקבל
תמיכה ממדריכים  24/7בבית הספר או בבית ).(Mortensen, 2011
למרות השאיפה לשלב תקשוב  1:1כשגרה בבתי הספר ,סקירת הספרות המחקרית מראה כי בצד
היתרונות הגלומים בהוראה ולמידה בכיתה שכזו ,מתגלים גם קשיים רבים אצל המורים ואצל
התלמידים .בחיפוש מדוקדק ע"י כותבות מחקר זה בספרות ,נמצא שכמעט ולא פורסמו בספרות
המקצועית מחקרים המתמודדים עם הניסיון לאפיין שעור מתוקשב מיטבי על סמך ראיונות עומק
עם מורים המומחים להוראה בכיתות  ,1:1תצפיות וראיונות עם תלמידים תוך ניתוח איכותני
מעמיק של הנתונים .מכאן ייחודיותו של המחקר המתואר כאן.
שאלות המחקר
 .1באיזו מידה קיימת הלימה בין תפיסות המורים הנחשבים בבית ספרם כמשלבי תקשוב באופן
מיטבי לבין תפיסות תלמידיהם לגבי המאפיינים של שעור מתוקשב מיטבי בכיתות ?1:1
 .2מהם המאפיינים של שעור מתוקשב מיטבי בכיתות  1:1על פי ניתוח מקרים של הצלחה בכיתות
של מורים הנחשבים בבית ספרם כמומחים בשילוב התקשוב?
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר

המחקר כלל  12מורים ) 6משני בתי ספר יסודיים 6 ,מחטיבת ביניים( ,מדיסציפלינות שונות,
המלמדים בכיתות  .1:1מנהלות בתי הספר התבקשו לציין מספר מורים אשר על פי תפיסתן
והתרשמותן המעשית הם בעלי מוטיבציה גבוהה לשילוב התקשוב ומשלבים תקשוב באופן מוצלח
בהוראתם .לאור המלצות המנהלות ולאחר פנייה של עורכות המחקר 12 ,מורים הסכימו להשתתף
במחקר.
בנוסף ,המחקר כלל  13ילדים מכיתה ו' ,ו 26-תלמידים מחט"ב ,כולם לומדים בכיתות המורים
הנכללים במחקר .כל התלמידים מנוסים בלמידה עם מחשבים ניידים .עבור תלמידי כיתה ו זו השנה
השנייה ועבור תלמידי חט"ב זו לפחות שנת הלימודים השלישית בתוכנית.
שלושת בתי הספר הינם בתי ספר ממלכתיים ,נמצאים במרכז הארץ בישוב עירוני קטן .האוכלוסייה
המזינה את בתי הספר הינה ברובה מעמד סוציו אקונומי בינוני עד בינוני-גבוה.
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מה ניתן ללמוד מהצלחות? תצפיות וראיונות עם מורים המיטיבים לשלב תקשוב בכיתות  1:1ותלמידיהם

כלי המחקר

המחקר פנומנולוגי איכותני וכלל את כלי המחקר הבאים:
 שאלון איכותני :השאלון כלל  6שאלות דמוגרפיות 11 ,שאלות פתוחות ומתן אפשרות למורה
להשיב באופן מילולי תוך הרחבה ונימוק .לדוגמה ,המורים נשאלו :אלו מאפיינים צריכים
להיות בשיעור מתוקשב טוב ,כיצד הם תופסים את תפקידם כמורים בכיתת מחשבים ניידים
ומה הציפיות שלהם מהתלמידים בשיעורים מתוקשבים.
 תצפיות :תצפיות על שיעורי המורים הנבחרים תועדו בווידאו .הנחת המוצא היא שהשיעור הינו
מיטבי על פי תפיסת המורה הנחקר ,הן מבחינת ההכנה של המורה )המורים ידעו שהם נבחרו
והתבקשו להכין שעור מיטבי( והן מבחינת התנאים לקיומו )גם התלמידים יודעים שחוקרים
באים לצלם שעור מיטבי(.
 (School Observation Measure) SOM מדד ההסתכלות הבית ספרית )Ross, Smith, & Alberg,
 ,(1999כלי לניתוח השעורים בהם נערכה התצפית.
 ראיונות עומק עם המורים :ראיונות העומק היו מסוג הריאיון המאזכר )שקדי (2003 ,המציג
בפני המרואיין חלקים מהתצפית ומתמקד בשאלות המתייחסות לקטעים אלו ולהוראה
וללמידה בסביבת .1:1
 ראיונות עם תלמידים :ראיונות חצי מובנים על מנת לברר כיצד תלמידים מגדירים מהו שעור
מתוקשב טוב ,כיצד חווים התלמידים שעור מיטבי ואיזו משמעות הם מייחסים לחוויה זו.
ניתוח הנתונים היה ניתוח תוכן המסתמך על קביעת קטגוריות העולות מתוך הטקסט וניתוח ממפה
וממקד )שקדי .(2003 ,הניתוח תוקף על ידי שתי מומחיות בתחום ההוראה המתוקשבת.
ממצאים
תהליך ניתוח הטקסטים מהשאלון הפתוח ,הראיונות והתצפיות העלה את הקטגוריות הבאות:
תפקיד המורה; למידה משמעותית; מיומנויות המאה ה ;21-תרומת הטכנולוגיה; הערכה; מענה
דיפרנציאלי; ניהול שעור; קשיים/חסרונות/מגבלות; תפקיד התלמיד; אופי המשימה; יחסי מורה
תלמיד .לוח  1מציג השוואה בין תפיסות המורים לתפיסות התלמידים לאור קטגוריות אלה.
לוח  .1הוראה ולמידה בכיתות מתוקשבות  – 1:1תפיסות המורים והתלמידים

קטגוריה
תפקיד
המורה

תפיסות המורים

תפיסות התלמידים

ביסודי כמעט שני שליש מהתלמידים
כל המורים התייחסו לכך שתפקיד
המורה בכיתות של  1:1השתנה .המורים רואים את תפקיד המורה בכיתות
מחשוב  1:1באופן המסורתי שבו
רואים עצמם לא כמקור המידע ,אלא
המורה הינו מקור המידע ונותן
כמכוונים ומדריכים.
העזרה.
חמישה מורים טענו שהשיעורים
בחט"ב  80%מהתלמידים רואים את
המתוקשבים דורשים מהן הכנה רבה
תפקיד המורה כמתווך ומדריך.
יותר באופן משמעותי.
רק מעטים הזכירו את הצורך
בחט"ב מחצית המורים דברו על הצורך
לעיתים גם להקנות מידע באופן פרונטלי שהמורה יסביר פרונטלית את המידע
הנדרש.
מסורתי.
בחט"ב מיעוט תלמידים הזכירו את
רק מורה אחת התייחסה לנושא חינוך
תפקיד המורה לתכנן את השעור
לערכים.
בחט"ב  4מורים דברו על תפקידם בתכנון היטיב ולוודא שהתוכנות וכלים
ממוחשבים עובדים.
השיעור ובחירת הכלי הממוחשב
לעבודה.
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קטגוריה

תפיסות המורים

תפיסות התלמידים

למידה
משמעותית

כל המורים מציינים את הצורך בהוראה
רלוונטית וחווייתית על מנת להוביל
ללמידה משמעותית.
ביסודי כל המורים ובחט"ב  4מורים
מסכימים כי הטמעת ידע אינה מושגת
כתוצאה משינון ,אלא כתוצאה מחקר
שמבצעים התלמידים שמתאפשר אודות
למחשבים הניידים .למידה פעילה
והבנייתית.
המרכיב החסר הבולט ביותר ,שאינו מוזכר
כלל אצל המורים ,הינו קשר לקהילות
שמחוץ לכיתה.

פחות ממחצית התלמידים ביסודי
ומיעוט תלמידים בחט"ב התייחסו
להנאה ורלוונטיות של השיעורים.
שמונה תלמידים בלבד ביסודי
ומחצית התלמידים בחט"ב התייחסו
ללמידה הפעילה כמובילה ללמידה
משמעותית .התלמידים מציינים כי
הלמידה הפעילה דורשת מאמץ רב
יותר.

מיומנויות
המאה
ה21-

שלושה ממורי היסודי וארבעה ממורי
החט"ב התייחסו להקניית מיומנויות
המידענות.
ביסודי חמש מורות התייחסו לחשיבות של
עבודת הצוות של התלמידים ,בעוד שרק
מורה אחת התייחסה לעבודת הצוות של
המורים .גם בחט"ב  5מורות התייחסו
לחשיבות עבודת הצוות אצל התלמידים.

רוב תלמידי היסודי ומעל מחצית
תלמידי חט"ב הזכירו רכישת
מיומנויות מידעניות .התלמידים
העלו גם את נושא אמינות המידע
וגם שימוש יעיל במחשב שחוסך זמן.
כמו כן ,התלמידים התייחסו גם
לעבודת הצוות )שמיעת רעיונות,
עזרה הדדית ועבודות טובות יותר(
ולהצגה בפני כיתה.
רוב התלמידים התייחסו ללימוד
מיומנויות מחשב.

תרומת
הטכנולוגיה

ההסכמה הרחבה ביותר הייתה בתת
הקטגוריה של יישומונים ככלי חקר2 .
מורות יסודי ו 5-מורות חט"ב התייחסו
ליתרון במתן המחשות ובייצור עניין אצל
התלמידים.
כל מורי החט"ב התייחסו לנגישות למידע.
לא הייתה התייחסות של המורים לתרומת
הטכנולוגיה לקשר שלהם עם התלמידים
מחוץ לשעות הלימודים ,ולכך
שהטכנולוגיה תורמת להשלמת המשימות
הכיתתיות בבית.

בחט"ב כשליש מהתלמידים
התייחסו ליתרון הישומונים.
ההתייחסות הרחבה ביותר של
התלמידים ביסודי ופחות בחטיבה
הייתה לתרומת הטכנולוגיה מהפן
של המחשות ויצירת עניין.
התייחסות רחבה נוספת ביסודי ורק
תלמיד אחד בחט"ב הייתה ליתרון
של מאגרי המידע באינטרנט ,קלות
ההקלדה אל מול הכתיבה.
רק  3תלמידים יסודי התייחסו לקשר
עם המורים מחוץ לשעות בית הספר.

הערכה

ביסודי כל התלמידים התייחסו
ביסודי נראה כי הלימוד באמצעות
מחשבים ניידים הוביל לשינוי מהותי ביחס להערכה .מתייחסים באופן נרחב
המורים להערכה .שינון של חומר והוצאתו להערכה של תוצרי המשימות.
בחט"ב שליש התייחסו למבחן ככלי
במבחן אינם מספקים יותר.
הערכה מרכזי .ביסודי התלמידים
בחט"ב כמעט כל המורים רואים במבחן
כלי הערכה עיקרי .אולם הם גם מעידים כי מייחסים חשיבות רבה להכרות של
המורה איתם עד כי הם רואים בה
הם מבצעים הערכה גם במהלך השעור.
כלי הערכה העומד בפני עצמו.
בחט"ב רק רבע מהתלמידים חושבים
שהם מוערכים תוך כדי השעור.

מענה
דיפרנציאלי

ביסודי כל המורים התייחסו לקטגוריה של
מתן מענה דיפרנציאלי ,תוך הסכמה כמעט
מלאה להתאמת השיעור לרמות השונות
בכיתה ולמתן יחס אישי לתלמידים.
בחט"ב רק  4מורים התייחסו לכך.

ביסודי ובחט"ב התייחסות דלה
מאוד .עלתה רק אצל כמה תלמידים
בהקשר של מתן מענה לתלמידים
מתקשים.
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קטגוריה

תפיסות המורים

תפיסות התלמידים

ניהול שעור

תת הקטגוריה של ניהול זמן לא עלתה
כלל .יתירה מזו ,ביסודי ,במרבית
השיעורים שניצפו ,המורים עצמם לא
הקפידו על תכנון זמן נכון .בחט"ב המורים
מודעים לניהול הזמן וכולם העידו כי הם
מקפידים על זמנים ואף מיידעים את
התלמידים מראש לגבי אופן חלוקת הזמן
בשעור.
ארבע מורות יסודי התייחסו לפיקוח על
מקורות המידע במהלך השיעור.
ביסודי שתי מורות בלבד התייחסו להובלת
השיעור ולמקום שלהן לבצע הקנייה.
ביסודי רק מורה אחת התייחסה לעניין
המשמעת בכיתה .ואילו בחט"ב כל
המורים התייחסו לצורך ולקושי לשלוט
בכיתה.

ביסודי התייחסות דלה לזמן.
בחט"ב רק תלמידה אחת בחט"ב
הזכירה בעיות בניהול זמן בשעור.
רק ארבעה תלמידים התייחסו
להיבט של משמעת ובקרה על
הלמידה בכיתה .ואילו בחט"ב
מחצית התלמידים הביעו את הצורך
שהמורה ישלוט בכיתה ויתגבר על
בעיות משמעת ועל גלישה לאתרים
לא רלוונטים בשעור.

קשיים/
חסרונות/
מגבלות

ביסודי ההתייחסות הרחבה ביותר
ביסודי ארבע מורות בלבד ובחט"ב כל
) (10ובחט"ב מחצית מהתלמידים,
המורים התייחסו לקשיים הטכניים
הקיימים בשילוב מחשבים  .1:1ביסודי רק הייתה בהקשר של הקשיים
הטכניים .ביסודי חמישה תלמידים
שתי מורות התייחסו להסחות .אולם
בלבד התייחסו להסחות הנגרמות
בחט"ב כל המורים התייחסו לבעיית
מהשימוש במחשבים .אולם בחט"ב
ההסחות.
כמחצית מהתלמידים – אולם הם
מ .מתייחסת לכך שמדובר בחינוך ילדים
ולא בחינוך רובוטים .א .מתייחס לכך שלא רואים בהסחות עדות לחוסר שליטה
של המורה בשעור.
צריכה להיות לו שליטה מלאה על מה
ביסודי יותר משליש מהתלמידים
שקורה בכיתה בכל רגע נתון.
התייחסו לשימוש מיותר במחשב
שתי מורות בלבד התייחסו לקושי בבניית
)סימולציה במחשב במקום ניסוי
השיעור ולחוסר הכשרה ,זאת למרות
במעבדה( .גם בחט"ב כמה תלמידים
שחמש המורות התייחסו להכנה הרבה
התייחסו לחוסר בהתנסות ממשית.
שלהן בבית את השיעורים.
ביסודי תלמיד אחד התייחס לכך
שהמחשב "עושה את העבודה"
במקום התלמידים )בניית גרף בלי
להבין את משמעותו(.

תפקיד
התלמיד

ביסודי חמישה מורים ובחט"ב  4מורים
התייחסו לאחריות התלמיד על הלמידה
שלו .שתי מורות התייחסו גם לאחריות
הקבוצתית והכיתתית של התלמידים.
בחט"ב מעל מחצית המורים דנו בתפקיד
התלמידים לשתף את המורה
בהתלבטויותיהם.

ביסודי כל התלמידים התייחסו
לקטגוריה זו .התייחסותם רחבה
וכוללת תתי קטגוריות רבות ,לא
כולם מתייחסים לתת קטגוריה
מסוימת .התלמידים מסכימים
שהתפקיד שלהם הוא ללמוד ולעשות
את המשימות שניתנו .ביסודי
ארבעה תלמידים רואים כחלק
מתפקידם להתמודד עם ההסחות של
המחשב.
בחט"ב רבע מהתלמידים הזכירו את
האחריות לשתף את המורה
בהתלבטויותיהם .מחצית מהם
מדברים על אחריות ללמידה אך זו
מתבטאת בשמירה על ריכוז בכיתה
ושימוש נאות במחשב ללמידה ולא
למשחק בשעור.
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קטגוריה
אופי
המשימה

יחסי מורה
תלמיד

תפיסות המורים

תפיסות התלמידים

בקרב מורי היסודי ,התייחסות דלה רק של ביסודי ארבעה תלמידים התייחסו
לבחירה ומקשרים אותה עם
מחצית מהמורים .מאחר והתצפיות
יצירתיות .התלמידים מתייחסים
מראות משימות חקר מגוונות ,נראה
לכך שבחירת נושא ובחירת כלי
שהמורים מתייחסים יותר למכלול של
מאפשרים להם לבטא את
השיעור שבו המשימה הינה משמעותית,
אך מהווה חלק אינטגרלי ממערך השיעור .היצירתיות שלהם בצורה טובה יותר.
בחט"ב התייחסות התלמידים
בתפיסת המורים המשימה אינה עומדת
לבחירה היתה מצומצמת והתייחסה
כמרכיב נפרד.
לבחירת דרך הצגת תוצרים :סרטון,
ביסודי מורה אחד התייחס למתן בחירה.
מצגת...
בחט"ב שלושה מורים.
בקרב מורי חט"ב כולם התייחסו לחשיבות התלמידים התייחסו גם לרמות
חשיבה גבוהות ,ולכך שהמשימות
הפעלת רמות חשיבה גבוהות אצל
צריכות להיות ייחודיות לשימוש עם
התלמידים כחלק ממשימה לימודית.
מחשבים.
בחט"ב רק רבע מהתלמידים
התייחסו לחשיבות פיתוח רמות
חשיבה גבוהות.
בניגוד לספרות ,ביסודי רק מחצית
מהמורים התייחסו לקטגוריה זו .שתי
מורות התייחסו לשותפות הקיימת בין
המורים לתלמידים ,וללמידה
מהתלמידים .יחד עם זאת ,במחקר נצפו
יחסים טובים ומכבדים בין המורים
לתלמידים .בעיות משמעת עלו באופן
מינורי ברוב השיעורים ואף כלל לא.
התלמידים משתפים פעולה באופן מלא
ועובדים באופן עצמאי.
בחט"ב היתה התייחסות דלה של המורים
והתמקדה סביב העובדה שמורה לא צריך
להיות מאויים מהעובדה שתלמידים
יודעים טוב ממנו להסתדר במחשב.

התייחסות התלמידים ליחסי מורה-
תלמיד דלה אף יותר מהתייחסויות
המורים ועלתה ביסודי אצל שתי
תלמידות בלבד .שתי התלמידות
התייחסו ללמידה של המורים
מהתלמידים .התייחסות כזאת היתה
רק אצל תלמיה אחת בחט"ב .ביסודי
תלמידה אחת התייחסה לשותפות
בלמידה.

לאור לוח  1ניתן לסכם את הממצאים הבולטים:
התאמות בין המורים לתלמידים :ניכרת התאמה בין מורים לתלמידים לגבי תפקיד המורה כמכוון
ומתווך; חשיבות הקנייה ותרגול של מיומנויות מידע; תרומת עבודת צוות בכיתה; הערכה אינה
יכולה להסתפק במבחן ושינון ,נדרש ביצוע של משימות מורכבות .המורים אינם מתייחסים כלל
לנושא ניהול הזמן בשיעור ועל פי התצפיות אכן מרביתם לא מקפידים על ניהול הזמן .הנושא כמעט
ולא מוזכר גם על ידי התלמידים .מרבית המורים הביעו תפיסתם כי התלמידים הם האחראיים על
למידתם .תפיסה זו באה לידי ביטוי אצל רוב התלמידים המרואיינים .הסכמה חלקית התקבלה
בתפיסות לגבי אופי המשימות הלימודיות ,בעיקר מורי חט"ב תיארו משימות הדורשות רמות
חשיבה גבוהות .מורי בתי הספר היסודיים לא הזכירו רמות חשיבה אולם תלמידיהם וכרבע
מתלמידי החט"ב כן ציינו את רמות החשיבה הגבוהות הנדרשות במשימות הניתנות להם.
אי התאמה בין המורים לתלמידים :כל המורים הסבירו כי למידה משמעותית מושגת על ידי הוראת
נושאים חווייתיים ורלוונטיים .התלמידים כמעט ולא התייחסו לכך .מורים מציינים את חשיבות
הלמידה הפעילה וההבנייתית .חלק מהתלמידים מציינים שלמידה פעילה דורשת מאמץ רב יותר.
מורים התייחסו בהרחבה למענה לשונות של התלמידים .דווקא התלמידים כמעט ולא התייחסו
לנושא.
נושאים הבולטים בחסרונם :מורים לא התייחסו ליתרון התקשוב ביכולת ליצירת קשר ושיתוף עם
קהילות מחוץ לבית הספר .למרות שהמורים מעודדים ודורשים עבודת צוות בקרב התלמידים ,לא
מתקיימת עבודת צוות בין המורים .רק בחט"ב יש התייחסות לבעיות משמעת .בנוסף ,הן המורים
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והן התלמידים במחקר כמעט ולא התייחסו לטיב היחסים בין המורים לתלמידים .למרות שבספרות
המחקרים מדווח על שיפור בתקשורת בין מורים לתלמידים בכיתות  – 1:1במחקר זה אין עדות
לכך.
בשלב השני של ניתוח הממצאים בדקנו מה בין תפיסות המורים שבאו לידי ביטוי בשאלונים
ובראיונות לבין ניהול שיעור מתוקשב בפועל כפי שעולה מתוך התצפית .הממצאים העלו כי אצל
כשמונה מורים קיימת הלימה חלקית ואילו אצל  4מורים קיימת הלימה כמעט מלאה בין
תפיסותיהם לבין השיעור שנצפה .עם זאת התצפיות בשעורים העלו ממצא המעורר שאלות לגבי
אופן ההתנהלות של השעורים המתוקשבים .במדידת משך הזמן מתוך השיעור שבו התלמידים עבדו
במחשביהם נמצא כי בממוצע של כל התצפיות ,משך הזמן בפועל שהוקדש לעבודה עם המחשבים
הניידים במהלך השעור היה כמחצית מזמן השעור.
מתוך הניתוח האיכותני המפורט של כל הנתונים שנאספו ניתן לגזור את הקריטריונים שעל דעת
המורים והתלמידים המשתתפים במחקר מאפיינים שיעור מתוקשב מיטבי בכיתות ,1:1
קריטריונים שמגדירים תנאים להצלחה.
לוח  .2קריטריונים להצלחת שעור מתוקשב בכיתות 1:1

תפקוד
המורה

מקצועיות ומקצוענות של המורה בפדגוגיה ובהוראה מתוקשבת.
המורה מתפקד כמתווך בין התלמידים לבין הידע והמיומנויות.
המורה מתפקד כמחנך לערכים ולאתיקה.
הכנה ותכנון מוקפד הם ערובה להצלחת שעור מתוקשב.

יחידות הוראה צריכות לפרוץ את מגבלות הזמן והמקום.
אופי
המשימות
משימה לימודית מתוקשבת צריכה להיות רלוונטית ולאפשר חקרנות ,יצירתיות
הלימודיות ושיתופיות.
הוראה ולמידה מתוקשבת צריכות לכלול הקנייה מפורשת וביסוס של מיומנויות
המאה ה.21-
הערכה מעצבת מאפשרת דיאלוג המיטיב את ההוראה והלמידה.
שימוש מושכל במחשב משמעותו לפעמים היא לסגור את המחשב.
מענה
לתלמיד

שיעור מיטבי מאפשר לכל התלמידים לבטא את המיטב שבהם ובהתאם
ליכולותיהם.
יישום פדגוגיה המלווה את התלמיד מהגדרת המשימה ועד להצגת התוצר.
מתן מענה רגשי הוא חלק ממשימה לימודית מתוקשבת.
מתן מענה חברתי הוא חלק ממשימה לימודית מתוקשבת.

הסביבה
הארגונית

תמיכה טכנית בכל עת היא הכרח ולא תנאי מופרך.
יישום מדיניות בית ספרית – מערכתית ורב שנתית – המטפחת ותומכת במורה
רגשית ,טכנית ופדגוגית.
הקצאת שעות במערכת לעבודת צוות של המורים.
בניית מאגר אינטרנטי ונגיש לכל המורים המלמדים באופן מתוקשב של שיעורים
וחומרי עזר להוראה.

סיכום ומסקנות
מטרת מחקר זה היתה לבדוק את מידת ההלימה בין תפיסות מורים הנחשבים למומחים בשילוב
התקשוב בכיתות  1:1לבין תפיסות תלמידיהם לגבי מהו שיעור מתוקשב מיטבי .מטרה נוספת היתה
לאפיין תנאים של הצלחה לקיום שיעור מיטבי המשלב תקשוב כדרך שגרה בכיתות  .1:1ניתוח תוכן
של הטקסטים השונים העלה  11קריטריונים אשר הוזכרו על ידי המורים והתלמידים .לגבי חלקם
נמצאה התאמה מלאה בין תפיסות המורים לתפיסות התלמידים ,אולם במספר קריטריונים נמצאו
תפיסות שונות בין המורים לתלמידים.
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בסיכום זה נתייחס לכמה נקודות מעניינות שעלו מהמחקר:
 למרות היתרון של התקשוב המאפשר שיתוף בידע וחיבור לקהילות ידע בכל העולם )Suhr,
 (Hernandez, Grimes & Warschauer, 2010המורים במחקר זה ,שנחשבים מומחים בתחום
שילוב המחשבים ,לא מנצלים את הטכנולוגיה על מנת לפרוץ את חומות בית הספר ולאפשר
לתלמידים להיות חלק מקהילות נוספות .בנוסף ,השיתופיות בין המורים כמעט ואינה קיימת.
מעניין כי המורים הצליחו להעביר לתלמידים את היתרונות של עבודת הצוות ,למרות שעבודת
הצוות שלהם לוקה בחסר.
 נקודה נוספת קשורה במחקרם של  (2010) Drayton, Falk, Stroud, Hobbs & Hammermanאשר
מצאו כי שימוש יתר של תלמידים בטכנולוגיה במהלך היום עלול דווקא להפחית את
המוטיבציה שלהם ללמידה .במחקרם ,תלמידים דיווחו בראיון שנושאי השיעורים אומנם
שונים ,אך דרך הלמידה זהה בכולם .בכולם צריך לחפש מידע על נושא ולהכין מצגת .מכאן עולה
כי גם למידה פעילה ,המשלבת נושאים שרלוונטיים לחיי התלמידים ,עלולה למצות את עצמה
כאשר היא נעשית באופן זהה דרך קבע .נקודה זו עלתה גם אצל התלמידים במחקר זה.
 המורים והתלמידים שהשתתפו במחקר זה עברו שינוי ביחס לדרכי הערכה כפי שלא נמצא
בספרות על ידי חוקרות מחקר זה .הערכה באמצעות מבחנים אינה עומדת יותר כמרכיב בלעדי.
נראה כי הלימוד בכיתות  1:1מאפשר מעקב טוב יותר אחר התלמידים בנוסף להערכות
המסורתיות.
 נקודה נוספת ,תלמידים – בעיקר בחט"ב – מצפים מהמורים לקיים גם הקנייה ישירה והוראה
פרונטלית .לפי  (2011) Mortensenעל מנת ליצור חווית למידה משמעותית בכיתות המשלבות
מחשוב  ,1:1לא ניתן להסתפק בהוראה דיפרנציאלית בלבד .בהתאם לכך ,על השיעורים לכלול
לא רק משימת חקר ,אלא גם הוראה ישירה ,הובלת דיון ומשוב )Mortensen, 2011; Inan,
.(Lowther, Ross, & Strahl, 2010
 רק חלק מהתלמידים וחלק מהמורים שהשתתפו במחקר התייחסו להסחות הנגרמות מהשימוש
במחשבים ,זאת בניגוד להתייחסות רחבה יותר בספרות .התייחסות מועטה זו של התלמידים
מעודדת ומראה כי שילוב נכון של המחשבים הניידים בכיתות באופן שבו הלמידה רלוונטית
והתלמידים פעילים מהווה התמודדות עם הסחות המחשב ,עד כי ההסחות אינן נראות
משמעותיות בעיני התלמידים.
לסיכום ,מטרת המחקר היתה ללמוד מניסיונם של מורים הנתפסים כמומחים לשילוב התקשוב
בכיתות  .1:1הממצאים מראים כי המורים שהשתתפו במחקר זה אכן התנהלו כמומחים בתחום
התקשוב .בעקבות ניתוח השעורים המתוקשבים שלהם ,כמו גם פתיחת לבבותיהם לשתף את
החוקרות בתפיסותיהם ותפיסות תלמידיהם ,ניתן היה לזקק מאפיינים של השיעור המתוקשב
המיטבי כפי שעלה ממחקר זה.
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Abstract
The current research explored the effect of students' self-discrepancy and
self-efficacy on learning with a virtual instructor. It was hypothesized that
watching a virtual model performing a task in a professional manner increase
the discrepancies between actual and ideal self, decrease self-efficacy and
consequently reduce learning. The model was tested in two experiments, in
which 61 participants watched an avatar demonstrated how to play SpeedStacks in two conditions: professional and non-professional. Participants than
played the game and completed two questionnaires that measured their selfdiscrepancy and self-efficacy. The results were not conclusive. On the one
hand, we found correlation between self-discrepancy and self-efficacy, as
well as effective learning that was achieved by watching a virtual model. On
the other hand, manipulation of self-discrepancy was too weak. Watching the
avatar in the different conditions did not differentially affect selfdiscrepancies as well as self-efficacy. Learning a new task with an avatar is
possible.
Keywords: Virtual instructor, Avatars, Self-discrepancy, Self-efficacy.

תקציר
המחקר בחן את השפעות פערי העצמי והמסוגלות העצמית של לומדים על
 שיערנו שצפייה במודל וירטואלי המבצע.למידה וירטואלית באמצעות אווטאר
 תפגע במסוגלות,( אידיאלי/מטלה ברמה גבוהה תגדיל את פערי העצמי )ממשי
 המודל נבדק בשני ניסויים.העצמית ועקב כך תביא להישגים נמוכים בלמידה
- סטודנטים צפו בסרטונים בהם אווטאר הדגים כיצד לשחק בספיד61 שבהם
 המשתתפים התנסו. לימוד מקצועי ולימוד ברמה פשוטה:סטאקס בשני תנאים
.במשחק ומילאו שאלונים אשר בדקו את פערי העצמי והמסוגלות העצמית
 מחד נמצאו קשרים בין פערי העצמי ובין:ממצאי המחקר היו מעורבים
 וכן נמצאו עדויות ללמידה אפקטיבית בעקבות הצפייה במודל,מסוגלות עצמית
 נראה כי תפעול פערי העצמי במחקר לא היה חזק דיו ולכן, מאידך.הווירטואלי
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בפערי העצמי ובמסוגלות העצמית בתנאי
 מסקנות המחקר היו כי למידה וירטואלית באמצעות אווטאר.המחקר השונים
.היא דרך אפשרית ללמידת מטלה חדשה
. מסוגלות עצמית, פערי עצמי, אווטארים, הוראה וירטואלית:מילות מפתח

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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השפעות פערי העצמי ומסוגלות עצמית על למידה באמצעות מורה וירטואלי בסביבת למידה ממוחשבת

מבוא
מורים וירטואליים ,ובהם אווטארים ,הם הזדמנות הוראתית שהתפתחות הטכנולוגיה מזמנת.
סביבות למידה המונחות בידי מורים וירטואליים הופכות בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד
מהלמידה בבתי הספר )& Lin, Atkinson, Christopherson, Joseph & Harrison, 2013; Mayer
.(DaPra, 2012; Van der Meij, Van der Miej & Harmsen, 2012
מחקר זה התמקד בהשפעת מורה וירטואלי על שני היבטים של העצמי בקרב לומדים – פערי עצמי
) (Self-discrepancyומסוגלות עצמית ) – (Self-efficacyובחן כיצד הם משפיעים על הישגים בלמידה.
ישנם מחקרים אשר בחנו את השפעת הסביבות הווירטואליות על המסוגלות העצמית של הלומדים
) ,(Meluso, Zheng, Spires & Lester, 2012; Zheng, Young, Brewer & Wagner, 2013אך לא מצאנו
מחקרים אשר בחנו את השפעתן על פערי העצמי של הלומד .כמו כן ,אין מחקרים שקשרו בין
ההמשגות התיאורטיות הללו.
אווטארים בסביבות למידה וירטואליות
אווטארים המשמשים כמורים נקראים סוכנים פדגוגיים מאוירים ).(Animated pedagogical agents
הם מעוצבים באופן גרפי בדמות אדם ,יכולים לדבר ולעשות מחוות גוף אנושיות )Mayer & DaPra,
 .(2012מתכנני סביבות למידה מנסים לעצב אווטארים כך שיראו אינטליגנטים ,אמינים ומעוררי
חיבה ) .(Van der Meij et al., 2012ואכן ,מחקרים מצאו כי אווטארים בעלי קול ומחוות אנושיים
מביאים לתוצאות טובות יותר בלמידה ולעיבוד קוגניטיבי עמוק של הנלמד ,לעומת אווטארים בעלי
קול מלאכותי ומיעוט מחוות ) Atkinson, Mayer & Merrill, 2005; Johnson, DiDonato & Reisslein,
.(2013; Mayer & DaPra, 2012
יתרון המורים הווירטואליים עולה ממחקר שמצא כי תלמידים שלמדו עם אווטאר השיגו תוצאות
גבוהות יותר במבחנים והיו בעלי רמות מסוגלות עצמית ומוטיבציה גבוהות יותר מתלמידים שלמדו
ללא אווטאר ) .(Van der Meij, 2013מחקרים נוספים מצאו כי לימוד באמצעות אווטאר מגדיל את
המוטיבציה של הלומדים ) (Van der Meij et al., 2012ומקדם מיומנויות קוגניטיביות )Lin et al.,
.(2013
מסוגלות עצמית
מסוגלות עצמית ) ,(Bandura, 1977היא מודל קוגניטיבי המתמקד בתפיסת האדם את יכולתו להגיע
לרמת ביצוע מסוימת ,וכתוצאה מכך לארגן ולהוציא לפועל פעולה ,לפתור בעיות ולהשלים מטלה
) .(Eccles & Wigfield, 2002ככל שהמסוגלות העצמית בתחום כלשהו גבוהה יותר ,כך האדם מציב
לעצמו מטרות גבוהות יותר ).(Eccles & Wigfield, 2002
נמצא שמסוגלות עצמית משפיעה על הישגים בלמידה .בנדורה ) (Bandura, 1982מצא שככל
שהמסוגלות העצמית גבוהה יותר ,כך ההצלחה בביצוע מטלה עולה ,ושאנק ) (Schunk, 1990טען
שככל שהמסוגלות העצמית גבוהה יותר כך האדם מציב לעצמו יעדים גבוהים יותר ומתאמץ
להשיגם.
מסוגלות עצמית נובעת מארבעה מקורות עיקריים ) :(Bandura, 1977ניסיון מוצלח קודם בביצוע
מטלה ,צפייה בביצוע של מודל ,קבלת משוב ועוררות פיזיולוגית .כמודל ,המורה יכול להשפיע על
המסוגלות העצמית של תלמידיו ,מאחר ובאמצעות הדגמה והסבר של מטלה הוא מספק לתלמידיו
המחשה לגבי יכולתם להצליח .במידה והתלמיד מרגיש שהוא יצליח לבצע את המטלה – המסוגלות
העצמית שלו עולה ,ואם לא חש כך – המסוגלות העצמית שלו יורדת ).(Schunk, 2003
מחקר שבחן לימוד מדעים באמצעות משחק מונחה אווטאר מצא כי הדבר השפיע באופן חיובי על
הישגים התלמידים ועל המסוגלות העצמית שלהם ) .(Meluso et al., 2012עם זאת ,המחקר התמקד
בלמידה קבוצתית ולא יחידנית ,לפיכך ייתכן והמסוגלות העצמית הושפעה מהעבודה השיתופית
הקבוצתית ולא מאופן הלימוד .בנוסף ,האווטאר במחקר זה שימש בדמות תלמיד ולא כמורה מלמד
או מדגים.
פערי עצמי
תיאוריית פערי העצמי ) (Higgins, 1987מבחינה בין שלושה ייצוגי העצמי :עצמי ממשי )תפיסות
האדם את עצמו בהווה( ,עצמי אידיאלי )התקוות והשאיפות של האדם( ,ועצמי נדרש )תפיסות האדם
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את ציפיות החברה ממנו( .פערים בין העצמי הממשי והעצמי הנדרש או האידיאלי יוצרים חוסר
נוחות ותחושות אכזבה ובושה ,המניעים את המוטיבציה של הפרט לצמצום הפערים.
יכולתם של מורים להשפיע על פערי עצמי של תלמידיהם לא נחקרה .מחקרים שבחנו פערי העצמי
חקרו בעיקר תופעות אבנורמליות כגון דיכאון וחרדה )Higgins, Klein & Strauman, 1985; Schoofs,
 (Hermans, Griffith & Raes, 2013; Vergara-Lopez & Roberts, 2012ופגיעות רגשית )Higgins,
 .(1989; Higgins, Bond, Klein & Strauman, 1986; Ono & Devilly, 2013ואולם ,ככל שמדובר
בייצוג עצמי משמעותי לאדם ,אין סיבה לשער כי פערי העצמי לא מניעים את האדם גם בתחום
האקדמי.
הקשר בין פערי העצמי ומסוגלות עצמית
פערי העצמי ומסוגלות עצמית הן שתי המשגות תיאורטיות הנוגעות לתהליכים קוגניטיביים
) (Bandura, 1993; Strauman & Higgins, 1987ולאופן בו משפיעות ציפיות על התנהגות ועל הצבת
מטרות.
פערי העצמי נובעים מייצוגים קוגניטיביים הקשורים בין היתר לתפיסות האדם לגבי הציפיות ממנו
ולגבי מה שהוא מצפה מעצמו ) .(Strauman & Higgins, 1987מסוגלות עצמית נבנית אף היא מתוך
ייצוגים קוגניטיביים של האדם הנוגעים לתפיסתו לגבי מערכת הציפיות שלו מעצמו )Bandura,
 .(1993כמו כן ,שלושה מתוך ארבעת המקורות למסוגלות עצמית עשויים להשפיע גם על פערי
העצמי :התנסות קודמת עם מטלה משפיעה על הפער בין העצמי הממשי/האידיאלי ,צפייה במודל
וקבלת משוב משפיעות על הפער בין העצמי הממשי /האידיאלי או הנדרש.
מחקר זה מתמקד באופן שבו צפייה במודל וירטואלי משפיעה על פערי העצמי ועל מסוגלות עצמית.
לפי התיאוריה ,פערי העצמי משפיעים על המצב הרגשי של האדם ומצב רגשי משפיע על תחושת
המסוגלות העצמית ) .(Bong & Skaalvik, 2003לכן ,במחקר זה הנחנו ,כי התחושות השליליות
שיוצרים פערי עצמי ,עשויות להשפיע על המסוגלות העצמית ולא להפך.
השערת המחקר
צפייה במודל וירטואלי המבצע מטלה ברמה גבוהה תגדיל את פערי העצמי )ממשי/אידיאלי( ,תפגע
במסוגלות העצמית ועקב כך תביא להישגים נמוכים בלמידה ).(Bandura, 1977; Higgins, 1986
מודל המחקר מוצג באיור .1
תנאי הניסוי:
מהירות המודל

פערי העצמי

מסוגלות עצמית

ביצוע

איור  .1מודל המחקר

שיטה
את השערת המחקר בחנו באמצעות שני ניסויים.
משתתפים
בניסוי הראשון השתתפו  25נשים ו 8-גברים בגיל ממוצע ) 27.1ס"ת 17 .(6.60 :צפו במודל איטי ו16-
במודל מהיר .בניסוי השני השתתפו  21נשים ו 7-גברים בגיל ממוצע ) 29.9ס"ת 14 .(7.76 :צפו במודל
האיטי ו 14-במודל המהיר .כל המשתתפים סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ללא
ניסיון קודם במשחק .ההקצאה לתנאי הניסוי הייתה מקרית.
כלי המחקר
ספיד-סטאקס :משחק העובד על קואורדינציה ,מהירות ותיאום עין-יד ,תוך שיפור היכולות
הפסיכו-מוטוריות והקוגניטיביות של המתרגל ) .(Udermann & Murray, 2006במשחק יש לסדר 12
כוסות במבנה לפי שלבי המשחק ולערום אותן בחזרה ,כל זאת במהירות ומבלי להפיל אותן.
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סרטון צפייה במודל :בניסוי שני תנאים :צפייה במודל מהיר וצפייה במודל איטי .לכל תנאי הוכנו
שתי גרסאות של סרטונים )גרסת משתתפים וגרסת משתתפות( בהם הופיע אווטאר המסביר כיצד
לשחק בספיד-סטאקס .משך הגרסה המהירה  7:16דקות ,ומשך הגרסה האיטית  9:30דקות.
שאלון פערי עצמי ) :(Higgins & Shah, 1997המשתתף התבקש לערוך רשימה של ייצוגי עצמי
המאפיינים אותו משלוש נקודות מבט :בחלק הראשון המשתתף התבקש לכתוב חמש תכונות
שאידיאלי שיהיו לאדם כדי שיצליח בספיד-סטאקס ברמה מקצועית .בחלק השני המשתתף התבקש
להעתיק את התכונות ולציין בסולם שבין )1מעט( ו) 4-הרבה מאוד( כמה היה רוצה שתהיה לו כל
תכונה .בחלק השלישי המשתתף התבקש להעתיק שוב את התכונות ולציין כמה כל תכונה מאפיינת
את מי שהוא כיום .הפער בין העצמי הממשי והאידיאלי חושב על ידי חיסור הציון שניתן לעצמי
הממשי מהעצמי האידיאלי וסיכום הנקודות.
שאלון מסוגלות עצמית ) :(Bandura, 2006בשאלון הוצגה רשימת מטלות אותן המשתתף דירג לפי
מידת הביטחון שלו ביכולתו לבצען כרגע בסולם שבין  0ל ) 100בקפיצות של  – 0 :(10לא יכול לבצע
כלל – 50 ,וודאות חלקית לגבי היכולת לבצע – 100 ,וודאות מלאה לגבי יכולת הביצוע .בשאלת
התרגול ,התבקשו הנחקרים לדרג את ביטחונם ביכולתם להרים חפצים במשקלים שונים .בשאלה
העיקרית נבדקה מידת המסוגלות העצמית של הנחקרים לבצע את שש מטלות הספיד-סטאקס
)טבלה  .(1ניתוח גורמים העלה שני גורמים המבטאים את ההבדל בין מרכיבים קלים וקשים
במשחק ,מהימנות המבחן – נמצאה טובה )ראו טבלה  .(1המתאם בין שני הגורמים חיובי ומובהק,
 .r = .493, p < .005טבלה  2מציגה את המתאמים בין הפריטים ,ובאלכסון את המתאם בין הפריט
והציון הכולל של הגורם אליו הוא שייך.
טבלה  .1ניתוח הגורמים לשאלון המסוגלות העצמית
פריט

גורם  :1מרכיבים קלים

 3לאסוף כוסות לערימה
 2לסדר כוסות זו על זו
 1לזכור את שלבי המשחק
 4לא להפיל כוסות
 5לסדר כוסות במהירות
 6לשחק ברמה מקצועית

גורם  :2מרכיבים קשים

.947
.897
.755
–.185
.190
.227
3.477
57.94
.83

Eigenvalue

 %שונות מוסברת
אלפא של קרונבך

–.132
.117
.116
.913
.854
.777
1.302
21.71
.85

טבלה  .2מתאמים בין ששת פרטי המבחן
6

.731

5

.849
.804

4

.614
.662
.520

3

.731
.179
.325
.287

2

.828
.872
.307
.544
.505

1

1
.587
.626
2
.503
3
.076
4
.503
5
.562
6
r>.50, p<.001

הליך המחקר
כאמור ,המחקר כלל שני ניסויים שונים בהליך המחקר )איור  .(2הניסוי הראשון בחן את השפעת
הביצוע בפועל על פערי העצמי והמסוגלות העצמית ,ואילו הניסוי השני בחן את השפעת תפיסת
יכולת הביצוע עליהם .לפיכך ,בניסוי הראשון השאלונים מולאו לאחר מדידת הביצוע השנייה
ובניסוי השני השאלונים מולאו לפני מדידה זו.

לילך אלון ,אבנר כספי

ניסוי 1

ניסוי 2

דברי פתיחה
צפייה בסרטון -מודל למידה
תרגול
מדידה ראשונה
צפייה בסרטון -מודל מקצועי
מדידה שנייה
שאלונים

דברי פתיחה
צפייה בסרטון -מודל למידה
תרגול
מדידה ראשונה
צפייה בסרטון -מודל מקצועי
שאלונים
מדידה שנייה
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איור  .2הליך הניסויים

ניתוח הנתונים
שני מדדים בחנו את ביצועי המשתתפים :מהירות ביצוע המשחק ומספר הטעויות אשר נקבעו לפי
חוקי המשחק )נספח .(1
תוצאות
מתאם בין פערי העצמי ומסוגלות עצמית

בהתאם להשערה ,ככל שפערי העצמי גדלים המסוגלות העצמית יורדת .בניסוי הראשון נמצא מתאם
שלילי קרוב למובהק בין פערי עצמי ובין מרכיבים קלים של מסוגלות עצמית,r = –.31, p = .07 ,
ומתאם שלילי מובהק בין פערי עצמי ובין מרכיבים קשים של מסוגלות עצמית .r = –.40, p < .05
לתנאי הניסוי לא הייתה השפעה על פערי העצמי או על המסוגלות העצמית .בניסוי השני מתאמים
אלו לא שוחזרו ,והקשר לא היה מובהק סטטיסטית.
למידה

טעויות :בשני הניסויים ממוצע הטעויות ירד מהמדידה הראשונה למדידה השנייה ,אך האפקט היה
מובהק סטטיסטית רק בניסוי הראשון .F(1,31) = 7.01, p < .05, partial eta2 = .18 ,במדידה השנייה
המשתתפים ביצעו בממוצע פחות טעויות ) ,2.67ס"ת (2.12 :מאשר במדידה הראשונה ) ,3.42ס"ת:
 ,(1.68דבר המעיד כי למדו לבצע את המשימה.
מהירות ביצוע :במדידה השנייה ,בתנאי המהיר והאיטי יחד ,המשתתפים בצעו בממוצע מהר יותר
)ממוצע 59 :שניות ,ס"ת 0.14 :דקות( מאשר במדידה הראשונה )דקה וארבע שניות ,ס"ת0.14 :
דקות( .בנוסף ,נמצאה אינטראקציה מובהקת עם תנאי הניסויF(1,31) = 3.99, p =.05, partial eta2 ,
 .= .11התוצאה הייתה מובהקת בתנאי המהיר ,t(15) = 2.97, p < .01, Cohen's d' = 0.76 ,ואילו
בתנאי האיטי לא )איור  .(3ממצא זה מעיד על למידה .הממצאים לא שוחזרו בניסוי השני.

מדידה שנייה

תנאי איטי
תנאי מהיר
כותרת ציר

איור  .3מהירות ביצוע ניסוי 1

שניות

מדידה ראשונה

70
65
60
55
50
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בדיקת המודל בכללותו :ניתוח נתיבים שבחן את המודל העלה טיב התאמה טוב ,במיוחד כשמדד
הביצוע היה מהירות .לא נמצאה השפעה לתנאי הניסוי ,ומודלים ללא משתנה זה היו טובים יותר.
בנוסף ,נבדק מודל אלטרנטיבי שבו מסוגלות עצמית משפיעה על פערי העצמי )איור  (4והוא נמצא
פחות טוב מהמודל המקורי .טבלה  3מציגה את ממדי טיב ההתאמה בשני המודלים כשמדד הביצוע
הוא מהירות.
תנאי הניסוי

מסוגלות עצמית

ביצוע

פערי עצמי

איור  .4מודל אלטרנטיבי
טבלה  .3מדדי טיב התאמה בשני המודלים
מודל

Chi2

מקורי )איור (1
אלטרנטיבי )איור (4

1.29
3.76

Chi2/df
.32
.94

CFI
1.00
1.00

AGFI
.97
.91

RMSEA
.00
.00

דיון ומסקנות
המחקר בחן את השפעת פערי העצמי על מסוגלות עצמית ועל למידה .ממצאי המחקר מעורבים:
מחד נמצאו קשרים חלקיים בין פערי העצמי ומסוגלות עצמית ,וכן השפעה של צפייה במודל
וירטואלי על למידה .מאידך ,נראה כי תפעול פערי העצמי לא היה חזק דיו מאחר ותנאי הניסוי
השונים לא השפיעו באופן דיפרנציאלי על פערי העצמי .עם זאת ,נמצאה עדיפות למודל המחקרי על
המודל האלטרנטיבי.
התוצאות ביחס להשפעת הצפייה במודל על פערי העצמי סתרו את השערת המחקר .הממצאים
מראים שהצפייה במודל מהיר לא יצרה פערי עצמי גדולים יותר מהצפייה במודל איטי .גם
המסוגלות העצמית לא הושפעה מתנאי הניסוי ,ממצאים העומדים בסתירה למחקרים קודמים
).(Bandura, 1977; Higgins, 1987
סיבה אפשרית לסתירה היא שהמודל במחקר הוא וירטואלי ולא אנושי .בספרות עדיין אין השוואה
שיטתית בין מודלים וירטואליים לאנושיים ביחס להשפעתם על פערי העצמי של הלומד .עם זאת,
נראה כי הצפייה במודל וירטואלי הפחיתה את תחושות האכזבה והבושה שהיו עלולות לצוף לו
המודל היה אנושי .ייתכן שמודל וירטואלי לא יכול להמחיש את העצמי האידאלי ,או שהוא עושה
זאת במידה פחותה ממודל אנושי ,ולכן לא נוצרו רגשות שליליים שהתבטאו במדידת פערי העצמי
).(Higgins, 1986
הסבר אחר ,הוא שהתכונות הנדרשות למשחק אינן חשובות דיין בכדי ליצור את פעמי העצמי.
מחקרים קודמים לא בחנו את השפעת פערי העצמי על למידה ובפרט על למידה וירטואלית .אך
מחקר שבחן את פערי העצמי אצל שחקנים בעת משחק וירטואלי עם אווטארים ,מצא כי פערי
העצמי נוצרו בעיקר ביחס לדימוי הגוף הרצוי ) ,(Dunn & Guadagno, 2012כלומר ,ביחס לתכונה
משמעותית ) .(Harrison, 2001מכך אפשר להניח ,כי מאפייני הניסוי לא שיקפו מצב משמעותי עבור
המשתתפים ולכן לא יצרו פערי עצמי גדולים.
הסבר נוסף לממצאים נעוץ במראהו של האווטאר שייתכן ואיננו די אנושי ואמין )איור Atkinson ) (5
.(et al., 2005; Mayer & DaPra, 2012
עדויות חלקיות עלו לגבי הקשר בין פערי העצמי ומסוגלות עצמית .בניסוי הראשון נמצא מתאם
שלילי בין השניים ,אך בניסוי השני לא .ייתכן וההבדל נובע מכך שהניסוי הראשון בחן את השפעת
הביצוע על פערי העצמי והמסוגלות העצמית ,והניסוי השני בחן כיצד הם מושפעים מתפיסות.
ממצאי המחקר המתייחסים ללמידה מראים כי הלמידה באמצעות הוראה וירטואלית ,אשר
הודגמה באמצעות אווטאר ,הינה דרך אפשרית ללימוד מטלה חדשה .בהתאם להשערות המחקר,
בניסויים נמצאה עדות ללמידה :מספר הטעויות ירד בין שתי המדידות ,ובניסוי הראשון
המשתתפים השתפרו גם במהירות הביצוע .הסבר אפשרי ,הוא שתרגול מסייע לרכישת מיומנויות
מוטוריות ,בפרט בספיד-סטאקס ) .(Lessa & Chiviacowsky, 2015כמו כן ,הלמידה שהודגמה יכולה
לנבוע מניסיון המשתתפים לחקות את המודל ,כפי שמצופה לפי תיאורית המסוגלות העצמית
).(Bandura, 1977
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 האווטאר בניסוי.5 איור
Atkinson et al., 2005;)  הוכחה בעבר, ובפרט באמצעות אווטארים,יעילות הלמידה הווירטואלית
 גם מחקר זה הראה שלמידת מטלה חדשה באמצעות.(Johnson et al., 2013; Mayer & DaPra, 2012

 כפי שעלה, תפקידו של המורה הווירטואלי.הוראה וירטואלית מבוססת אווטארים הינה אפקטיבית
 ומתן סביבה לא, פיתוח מיומנות הלומד ביחס למטלה הנלמדת, הוא בלימוד מטלה חדשה,מהמחקר
.מאיימת לתרגול עבור לומד לא מיומן

 ובחירת דמות, היעדר השוואה בין מודל וירטואלי לאנושי,המחקר מוגבל בשל גודל המדגם
 יש מקום להמשך הבחינה של השפעת מורים וירטואליים על תפיסות העצמי ועל.האווטאר
.הלמידה
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נספח  .1סיווג טעויות במשחק
א .בניית שלושה מגדלים  :3-6-3כל משתתף היה צריך לבנות שלושה מגדלים ,כאשר כל ביצוע
שונה מהמוצג בתמונה  1נספר כטעות.

תמונה  .1בניית שלושה מגדלים 3-6-3

ב .ערימת הכוסות באופן נכון :כל משתתף היה צריך לאסוף את הכוסות לשלוש ערימות ,כאשר כל
ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  2נספר כטעות.

תמונה  .2ערימת כוסות באופן נכון

ג .מעבר ערימה ימנית לאמצע :בשלב הבא כל משתתף היה צריך להעביר את הערימה הימנית
לאמצע ,כאשר כל ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  3נספר כטעות.

תמונה  .3מעבר ערימה ימנית לאמצע
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ד .ערימת שני מגדלים של שש כוסות :בשלב הבא היה צריך לבנות שתי ערימות של שש כוסות כל
אחת ,כאשר כל ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  4נספר כטעות.

תמונה  .4ערימת שני מגדלים של שש כוסות

ה .ערימה ל 12-כוסות :בשלב הבא היה צריך לאסוף את כל הכוסות לערימה אחת של  12כוסות,
כאשר כל ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  5נחשב כטעות.

תמונה  .5ערימה ל 12-כוסות

ו .מגדל  ,1-10-1כוס ימנית למעלה ושמאלית למטה :השלב הבא במשחק הצריך בניית מגדל של 10
כוסות ,כאשר מכל צד כוס בודדת ,כאשר השמאלית פונה כלפי מטה והימנית כלפי מעלה .כל
ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  6נספר כטעות.

תמונה  .6מגדל 1-10-1
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ז .ערימה כוסות למצב סופי  :3-6-3בשלב באחרון של המשחק המשתתף היה צריך להחזיר את
הכוסות למצב ההתחלתי של שלוש ערימות .כל ביצוע שונה מהמוצג בתמונה  7נספר כטעות.

תמונה  .7ערימת כוסות למצב סופי 3-6-3

ח .ספירת מספר נפילת כוסות -נוסף למדידת הטעויות אשר נבעו מביצוע לא נכון של כל אחד
מהשלבים בסעיפים א-ז ,הטעויות נספרו גם על פי נפילות של כוסות שקרו בכל אחד מהשלבים,
זאת אחר ונפילות אינן מותרות במסגרת המשחק .כל נפילה נספרה כטעות אחת.
מדד הטעויות הוא סכום הטעויות שעשה כל משתתף בסך הכל – צירוף טעויות שבוצעו בשלבי
המשחק יחד עם מספר הנפילות .מהירות הביצוע נמדדה באמצעות שעון עצר החל מהרגע בו
המשתתף נגע בכוסות ועד הרגע שהסיר את ידיו בסוף המשחק והצהיר שסיים ,גם אם לא הגיע
למצב הסופי בפועל.
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Abstract
Academic dishonesty has been an established problem in education even
before the era of computers and the Internet. However, from research reports,
it seems that in the digital era this phenomenon increases dramatically. This
paper presents partial results of a large-scale research that investigated
analogical and digital academic dishonesty behaviors and attitudes in schools.
Participants were 1055 students from elementary, middle, and high-school
who learned in different sectors of Israeli education system – in state and
state-religious Hebrew speaking schools and in Arabic speaking schools.
Scenarios were presented to the students in both analogical and digital
learning contexts. The scenarios were based on the four types of academic
dishonesty of Pavela's (1997) conceptual framework: cheating, plagiarism,
fabrication, and facilitation dishonesty of others. The participants reported
the widespread of similar behaviors in their classes, as well as their ethical
conceptions regarding digital academic dishonesty and several background
variables. The results showed that despite the wide penetration of digital
technologies to the education system, analogical academic dishonesty was
much more dominant than the digital one. However, some dishonest
behaviors were found to be dominant in digital format, whereas other were
dominant in the analogical one. For example, plagiarism was more common
in digital format, while cheating and fabrication were more common in
analogical format. Ethical perceptions of students towards digital academic
dishonesty, especially cheating and facilitation, explained 13% of the
variance in its widespread in classes. A two-step regression analysis revealed
that ethics towards digital cheating and facilitation moderated the
relationships between intrinsic motivation and sector (Jewish vs. Arabic), and
the widespread of digital academic dishonesty. The finding indicates the
importance of educational interventions that focus on students' ethics
regarding digital academic dishonesty (especially digital plagiarism), in order
to change the peer culture that accepts digital dishonesty as legitimate
behavior.
Keywords: academic integrity, cheating, plagiarism, fabrication, facilitation,
academic dishonesty, ethics, school students.
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תקציר
תופעת ההונאה בלמידה הנה בעיה מוכרת במערכות חינוך בעולם עוד מהימים
שקדמו למחשב ולאינטרנט .מאידך ,נראה שבעידן הדיגיטלי ,התופעה הולכת
ומתרחבת .מאמר זה מציג חלק מתוצאות מחקר רחב-היקף אשר בחן את
ההשפעה של הטכנולוגיות הדיגיטליות על ההונאה בעזרת ניתוח התנהגויות
וגישות הקשורות להונאה אנלוגית ודיגיטלית בלמידה בבתי ספר .המשתתפים
היו  1055תלמידים מבתי ספר יסודיים ,חט"ב וחט"ע במגזרים השונים:
היהודי-ממלכתי והממלכתי-דתי והחינוך במגזר הערבי .תרחישים שהוצגו
לתלמידים בנוגע להונאה שהתקיימה בהקשרים לימודיים שונים ,עם וללא
הסתייעות בכלים דיגיטליים )אנלוגית ודיגיטלית( ,התבססו על מודל ההונאה
בלמידה של פבלה ) ,(Pavela, 1997המתאר ארבעה סוגים של הונאה בלמידה
)העתקה ,פלאגיאריזם ,פיברוק וסיוע לאחרים בהונאה( .המשתתפים התבקשו
להעריך את תפוצתן של התנהגויות דומות בכיתתם .התוצאות הצביעו על כי
למרות החדירה הרחבה של טכנולוגיות דיגיטליות למערכת החינוך ,ההונאה
האנלוגית נפוצה בקרב התלמידים יותר מאשר זו הדיגיטלית .עם זאת ,נמצאה
בולטוּת לסוגי הונאה מסוימים בסביבה אחת בהשוואה לאחרת .למשל ,נמצא
שהפלאגיאריזם בולט בסביבה הדיגיטלית ,בעוד שהרמאות והפברוק נפוצים
הרבה יותר בסביבה האנלוגית .התפיסות האתיות של תלמידים כלפי הונאה
דיגיטלית לסוגיה – בעיקר רמאות דיגיטלית וסיוע דיגיטלי לאחרים  -הסבירו
 13%מהשונות בתפוצת התופעה .ניתוח רגרסיה בצעדים הראה כי התפיסות
האתיות כלפי רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע לאחרים בהונאה דיגיטלית מיתנו
את הקשר שבין מוטיבציה פנימית והמגזר )יהודי אל מול לא יהודי( לבין תפוצת
ההונאה הדיגיטלית בכיתות .ממצאים אלה מדגישים את חשיבותה של
התערבות חינוכית לשינוי תפיסות אתיות של תלמידים כלפי סוגים שונים של
הונאה דיגיטלית ,בדגש מיוחד על פלאגיאריזם דיגיטלי ,במטרה להוביל לשינוי
בתרבות העמיתים הרואה במעשי ההונאה הדיגיטלית בלמידה התנהגות
לגיטימית.
מילות מפתח :יושרה אקדמית ,העתקה ,רמאות ,פלאגיאריזם )גניבה ספרותית(,
פיברוק ,סיוע לאחרים בהונאה ,הונאה בלמידה ,תפיסות אתיות ,תלמידי בית
ספר.

מבוא
בעשורים האחרונים אנו עדים לחדירה רחבה של טכנולוגיות דיגיטליות למערכת החינוך .אלא שלצד
היתרונות הרבים הגלומים בטכנולוגיות אלה ללמידה והוראה ,מובע החשש בקרב אנשי חינוך
וחוקרים כי טכנולוגיות אלה מהוות טריגר להגברת היקף תופעת ההונאה בלמידה ) Ma, Wan, & Lu,
.(2008
הונאה בלמידה ) (academic dishonestyאו העדר יושרה אקדמית ) (lack of academic integrityהינה
התנהגות לימודית בלתי לגיטימית ,המתרחשת בהקשר של פעילויות הערכה לימודיות שונות ,כגון
כתיבת מבחנים ,הכנת שיעורי בית וכתיבת עבודות (1997) Pavela .הבחין בין ארבעה סוגים של
הונאה בלמידה (1) :רמאות ) – (cheatingקבלת סיוע אסור מאחרים ,שימוש מכוון בחומרי לימוד או
במידע ,כאשר השימוש בהם נאסר במפורש; ) (2פלאגיאריזם ) – (plagiarismשימוש בתכנים של
אנשים אחרים והצגתם ללא ציון המקור ,כאילו נוצרו על ידי הכותב עצמו; ) (3פיברוק )(fabrication
– המצאה מכוונת של מידע ונתונים שאינם קיימים במציאות; ) (4סיוע מכוּון לאחרים בביצוע
הונאה בלמידה מסוג כלשהו ).(facilitation
המודל של פבלה ,שפורסם עוד בטרם הפכו האינטרנט ,הטלפונים החכמים ושאר טכנולוגיות
דיגיטליות לחלק מרכזי בחיינו ,מתאר את תופעה ההונאה בלמידה ללא התייחסות להשפעת
הטכנולוגיה .עם זאת ,הנתונים מצביעים ) (Davies & West, 2014על כך שבד בבד עם השימוש
בכלים הדיגיטליים לצרכים לימודיים "לגיטימיים" ,הולך וגובר השימוש בכלים אלה לפעילות
לימודית בלתי-לגיטימית ,כגון שימוש בטלפון סלולרי למשלוח תשובות למבחנים לעמיתים ,לצילום
שאלוני מבחנים ושליחתם לעמיתים ,לחיפוש באינטרנט אחר תשובות לשאלות מבחן במהלך
המבחן ,ולשימוש במהלך מבחן בחומרי עזר שהוכנו מראש ונשמרו בטלפון.
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מחקרים עכשוויים מצביעים על כי החדירה הנרחבת של טכנולוגיות למערכות למידה ,יצרה שינוי
בתפיסות האתיות של המשתמשים בהן .במונחים של אריאלי ) ,(2013הטכנולוגיות מרחיבות את
גבולות התחום שבו אנו מוכנים "לעגל פינות" מבלי לפגוע בדימוי העצמי שלנו .ואכן ,לא מעט
מחקרים מראים כי חלק נכבד מהמבצעים הונאה דיגיטלית בלמידה ,שופטים אותה בסלחנות
בהשוואה לשיפוט המחמיר יותר שהם מעניקים להונאה האנלוגית שהם מבצעים ) Grieve & Elliott,
 .(2013עוד עולה מהמחקר כי במקרים לא מעטים ,לומדים מבצעים מעשי הונאה דיגיטלית מתוך
נאיביות ומבלי שיהיו ערים לבעיות האתיות והחוקיות הכרוכות במעשיהם ) .(Jones, 2011מאידך,
יש הטוענים כי לא מדובר בנאיביות אלא בשינוי באתיקה ובנורמה חברתית בקרב דור המילניום,
לפיה הונאה בלמידה נתפסת כמקובלת יותר מאשר בעבר ) (Gross, 2011; Thomas & Zyl, 2012ולכן
נודעת חשיבות גדולה לתכניות התערבות שמטרתן שינוי תפיסות אתיות כלפי תופעת ההונאה בקרב
לומדים ) .(Zivcakova & Wood, 2015בנוסף לשינוי בהתייחסות לסוגיות אתיות ,הנכונוּת לבצע
פעולת הונאה בלמידה קשורה במידה רבה לתפיסת הסיכון להיתפס ולהיענש – סיכון הנתפס בעיני
לומדים כנמוך יותר בסביבה הדיגיטלית ).(Lau, Yuen, & Park, 2013
המחקר הנוכחי בחן את תופעת ההונאה בלמידה במגזרים וקבוצות הגיל המרכזיות במערכת החינוך
בישראל ,תוך הבחנה בין הונאה דיגיטלית )הנעשית בעזרת טכנולוגיות דיגיטליות( להונאה אנלוגית,
הנעשית בדרכים "מסורתיות".
שאלות המחקר
במאמר נבחנות שאלות המחקר הבאות:
 .1האם קיימים הבדלים בתפוצת ארבעת סוגי ההונאה בלמידה )העתקה ,פלאגיאריזם ,פיברוק
וסיוע לאחרים( בין הונאה אנלוגית לעומת דיגיטלית?
 .2מהן הסיבות לביצוע הונאה דיגיטלית ועד כמה משתני רקע ותפיסות אתיות של תלמידים כלפי
סוגי ההונאה הדיגיטלית השונים תורמים לתפוצתה?
השיטה
המשתתפים

במחקר השתתפו  1055תלמידים ,מתוכם  (26.9%) 282מהחינוך היסודי (45.4%) 476 ,מחט"ב ו290-
) (27.7%מחט"ע (48.4%) 505 .מהמשתתפים היו בנות .בתי הספר המשתתפים היו מהמחוזות מרכז,
ירושלים ,דרום ,חיפה וצפון (33.1%) 349 .מהמשתתפים היו מבתי ספר יהודיים-ממלכתיים439 ,
) (41.7%מבתי ספר יהודיים-ממ"ד ו (24.5%) 258-מבתי ספר דוברי ערבית .מבין התלמידים דוברי
הערבית (69.8%) 180 ,היו מוסלמים.
כלי המחקר והליך המחקר

במהלך  2014-2013מילאו המשתתפים שאלון לדיווח עצמי אנונימי .בעת העברת השאלון ,הודגשו
בפני המשתתפים האנונימיות שלו וכן העובדה שאין בו תשובות נכונות ולא נכונות ושהתשובה
הטובה ביותר היא זו המבטאת את עמדתם בצורה הכנה ביותר.
השאלון כלל מספר חלקים; המשתנה התלוי – תפוצת ההונאה בלמידה נבחן באמצעות תרחישי
הונאה בלמידה )נספח  .(1התרחישים נכתבו על ידי החוקרים בהשראת מחקר תרחישי פלאגיאריזם
שנערך בקרב סטודנטים ) ,(Yeo, 2007כך ש (1)-יבחנו את ארבעת סוגי ההונאה בלמידה לפי המודל
של פבלה (2) ,יבדקו את סוגי ההונאה ,הן כהונאה אנלוגית והן כהונאה דיגיטלית ו (3)-יתאימו
ברמתם וניסוחם לאוכלוסיית המשתתפים במחקר .מידת תפוצה ההונאה נמדדה כתשובה לשאלה:
"באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך?" ,התשובות היו בסולם ליקרט מ1-
)כלל לא( עד ) 7תמיד( .המשתנה התלוי לבחינת שאלת המחקר השנייה – המדד הכללי של תפוצה
ההונאה הדיגיטלית )מבלי להתייחס לסוג ההונאה( התפלג נורמלית בקירוב )טווח ,7-1 :ממוצע:
 ,2.88חציון ,2.75 :ס"ת ,1.29 :הטיית התפלגות ).(0.42 :(Skewness
מסוגלות עצמית בביצועים לימודיים ) (self-efficacy for learning and performanceנבדקה
באמצעות חלק מתוך השאלון  .(Pintrich, et al., 1991) MSLQהשאלון מהווה מדד לבחינת מידת
ציפיות התלמיד להצלחה – הערכה בנוגע ליכולתו לעמוד במשימה לימודית ,לדוגמה" :אני משוכנע
שאני מסוגל להבין אפילו את החומר המסובך ביותר שנלמד בשיעורים" .התשובות נעו בין – 1
מתנגד מאוד עד  – 6מסכים מאוד ,מהימנות הייתה גבוהה.α = .86 ,
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מוטיבציה ללמידה נבדקה באמצעות חלק מהשאלון  .(Pintrich, et al., 1991) MSLQמדד מוטיבציה
פנימית ) (intrinsic motivationבחן את המידה בה התלמיד תופס את עצמו כמעורב בלמידה בהשפעת
גורמים כמו אתגר ,עניין ,סקרנות ,ומומחיות בתחום התוכן .לדוגמה" :אני מעדיף חומרי למידה
מאתגרים שמאפשרים לי ללמוד דברים חדשים" .התשובות נעו בין  – 1מתנגד מאוד עד  – 6מסכים
מאוד ,המהימנות לארבעת ההיגדים הייתה טובה.α = .72 ,
מדד מוטיבציה חיצונית ) (extrinsic motivationבחן את ההשפעה של גורמים חיצוניים ,כמו תגמול,
משוב של אחרים משמעותיים ותחרותיות .לדוגמה" :אני רוצה להצליח על מנת להוכיח את
יכולותיי למשפחתי ולחבריי" .התשובות נעו בין  – 1מתנגד מאוד עד  – 6מסכים מאוד ,המהימנות
לארבעת ההיגדים הייתה טובה.α = .74 ,
תחושת ההשתייכות לקבוצה והזדהות עמה נבדקה באמצעות השאלון Group Self-Categorization
 ,(Lea et al., 2001) Scaleלדוגמה" :אני מרגיש קשר לקבוצת תלמידי הכיתה" .התשובות נעו בין -1
מתנגד מאוד עד  -6מסכים מאוד ,המהימנות לשלושת ההיגדים הייתה .α =.61
חלק משאלון גורמי האישיות בדק את מידת המצפוניוּת ) ,(Conscientiousnessהמתייחסת לקפדנות,
למחויבות ולדבקות במטרה של המשתתפים .המצפוניות נבדקה על בסיס מודל הCosta) Big Five-
 ,(& McCrae, 1992על ידי השאלון  .(NEO-FFI) NEO Five Factor Inventoryהתשובות נעו בין
 – 1מתנגד מאוד עד  – 6מסכים מאוד ,המהימנות הייתה טובה.α = .73 ,
שאלון תפיסות אתיות כלפי הונאה דיגיטלית בלמידה )נספח  (2פוּתח במחקר הנוכחי על בסיס
שאלון תרחישי הפלאגיאריזם ) ,(Plagiarism Scenarios; Jones, 2011תוך הבחנה בין כל אחד
מארבעת סוגי ההונאה הדיגיטלית .התשובות נעו בין  – 1בהחלט לא ראויה עד  – 6בהחלט ראויה.
תפיסות אתיות כלפי רמאות דיגיטלית נבדקה על ידי  5היגדים והמהימנות הייתה גבוהה
מאוד  .α = .94תפיסות אתיות כלפי פלאגיאריזם דיגיטלי נבחנו על ידי  5פריטים והמהימנות הייתה
גבוהה .α = .89 ,תפיסות אתיות כלפי פיברוק דיגיטלי נבדקו באמצעות  4היגדים והמהימנות הייתה
גבוהה .α = .86 ,תפיסות אתיות כלפי סיוע דיגיטלי לאחרים נמדדו באמצעות ארבעה פריטים
והמהימנות הייתה גבוהה מאוד .α = .91
תוצאות ודיון
תפוצת סוגי ההונאה בלמידה – אנלוגית לעומת דיגיטלית

על מנת לבחון הבדלים בין סוגי ההונאה השונים )רמאות ,פלאגיאריזם ,פיברוק וסיוע לאחרים( ,תוך
השוואה בין הונאה אנלוגית ודיגיטלית ,בוצע מבחן אנובה מדידות חוזרות עם סוג ההונאה והמדיום
כמשתנים תוך-נבדקיים .טבלה  1מציגה סטטיסטיקה תיאורית לתפוצת ההונאה הדיגיטלית
והאנלוגית לסוגיה.
טבלה  .1סטטיסטיקה תיאורית לתפוצת ההונאה לסוגיה בסביבה דיגיטלית ולא-דיגיטלית
סוג ההונאה בלמידה

רמאות

פלאגיאריזם

פברוק

סיוע לאחרים

ממוצע

ס"ת

מדיום

אנלוגי

3.33

1.78

דיגיטלי

2.02

1.33

אנלוגי

2.81

1.75

דיגיטלי

3.55

1.69

אנלוגי

3.54

1.66

דיגיטלי

3.00

1.76

אנלוגי

3.24

1.84

דיגיטלי

3.09

1.90
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ניתוח שונות הראה אפקט עיקרי מובהק למדיום ) ,(F(1,923) = 153.12, p = .000, pη2 = .14כאשר,
באופן מפתיע ,ההונאה הדיגיטלית הייתה נמוכה באופן מובהק בהשוואה לאנלוגית .כמו כן ,נמצא
אפקט עיקרי מובהק של סוג ההונאה ) .(F(3,923) = 89.59, p = .000, pη2 = .09השוואות זוגיות מסוג
 LSDהראו כי הרמאות הייתה נמוכה באופן מובהק מכל שאר סוגי ההונאה ) (p's = .000והפברוק
היה גבוה במובהק מכל שאר סוגי ההונאה ) .(p's < .01לא נמצאו הבדלים בין תפוצת הפלאגיאריזם
והסיוע לאחרים בהונאה ) .(p = .620אפקט האינטראקציה בין סוג ההונאה והמדיום נמצא מובהק
סטטיסטית והאפקט היה גדול ) .(F(3,923) = 223.54, p = .000, pη2 = .20בסביבה הדיגיטלית,
הפלאגיאריזם היה נפוץ באופן מובהק יותר מכל שאר סוגי ההונאה ) .(p's = .000הממצא הינו
בהתאמה עם התפוצה הגבוהה של פלאגיאריזם דיגיטלי לעומת אנלוגי שנמצא בקרב סטודנטים
) .(Kauffman & Young, 2015רמאות ופיברוק אנלוגיים היו נפוצים באופן מובהק יותר בהשוואה
לרמאות ופיברוק דיגיטליים ) .(p's = .000למעשה ,רמתה של הרמאות הדיגיטלית הייתה הנמוכה
ביותר מבין כל סוגי ההונאה – דיגיטליים ולא דיגיטליים ) .(p's = .000לא נמצאו הבדלים בתפוצה
של סיוע אנלוגי ודיגיטלי לאחרים.
נראה ,אם כן ,כי באופן כללי ,ההונאה הדיגיטלית נמוכה בהרבה מרמת ההונאה האנלוגית ,אבל
תפוצת סוגי ההונאה אינה אחידה בשתי הסביבות .יתכן והרמה הנמוכה של רמאות דיגיטלית,
שנמצאה במחקר ,היא פרי של מאמצים רבים של צוותים חינוכיים למניעת התופעה ,בין השאר ,על
ידי איסור הכנסת טלפונים חכמים למבחנים ,פרקטיקה המסתמנת בממצאים כדרך יעילה לצמצום
היקף הרמאות הדיגיטלית .בשונה מכך ,תפוצתו הגבוהה של הפלאגיאריזם הדיגיטלי ,שלפי ממצאי
המחקר זכה להעצמה דרמטית עקב השימוש בטכנולוגיות הדיגיטליות ,מעידה על כי מיגור התופעה
עדיין ממתין לטיפול נאות ,אם דרך פעולות עם מורים ,שיוקדשו למניעה וטיפול בפלאגיאריזם
דיגיטלי )למשל ,היכרות עם טכנולוגיה לאיתור פלאגיאריזם דיגיטלי( ואם דרך פעולות עם תלמידים,
שיתמקדו בסוגיות פורמליות ,כמו כללים לציון מקורות וכללי ציטוט ובסוגיות אתיות של שימוש
נאות בתכנים של אחרים בעבודות שלהם ,וכן לפיתוח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית )למשל,
יכולת השוואה ומיזוג מידע מתוך מקורות דיגיטליים מרובים(.
סיבות להונאה דיגיטלית :תפקידם של משתנים דמוגרפיים ותפיסות אתיות

על מנת לזהות את הסיבות להונאה דיגיטלית בקרב התלמידים ,בוצע מבחן רגרסיה ליניארית
בצעדים עם תפוצת הונאה דיגיטלית כמשתנה תלוי .השימוש ברגרסיה בשני צעדים נועד לבחון את
השפעת התפיסות האתיות של התלמידים על תפוצת ההונאה מעבר למשתני הרקע של המשתתפים.
בצעד הראשון הוכנסו משתני הרקע – מגדר ,גיל ומגזר )לצורך ניתוח סטטיסטי ,משתנה סוג המגזר
קודד באמצעות קידודֶ -דמֶ ה לשני המשתנים הבאים (1) :המגזר היהודי )הפיקוח היהודי – ממלכתי
וממ"ד כאחד( – לעומת המגזרים הלא יהודיים ו (2)-הממ"ד לעומת היתר – יהודי ממלכתי ולא
יהודי כאחד )במדגם לא נכללו בתי הספר הלא יהודיים בעלי אוריינטציה דתית( ,תכונת המצפוניות,
מידת ההשתייכות לקבוצה ,מוטיבציה פנימית וחיצונית ללמידה ומידת היעילות העצמית .בצעד
השני ,בנוסף למשתני הרקע ,הוכנסו ארבעה משתנים בלתי תלויים המודדים את התפיסות האתיות
של התלמידים :תפיסות אתיות כלפי רמאות דיגיטלית ,פלאגיאריזם דיגיטלי ,פיברוק דיגיטלי וסיוע
דיגיטלי לאחרים בביצוע הונאה.
משתני הרקע הסבירו  28.6%מהשונות בתפוצת ההונאה הדיגיטלית ).(F(9,956) = 42.55, p = .000
התפיסות האתיות כלפי ארבעת סוגי ההונאה הצליחו להוסיף לניבוי עוד  13%מהשונות המוסברת
) .(F(4,952) = 53.38, p = .000בסך הכל ,הסביר כלל המודל  40.9%מהשונות בתפוצת ההונאה
הדיגיטלית ) .(F(13,952) = 52.34, p = .000השפעה יחסית של המשתנים הבלתי תלויים מוצגת
בטלה .2
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טבלה  .2השפעת משתני הרקע והתפיסות אתיות כלפי סוגי ההונאה הדיגיטלית על מידת תפוצתה
צעדים

צעד ראשון

צעד שני

משתנים ב"ת

β

t

p

מגדר

–.18

–6.28

.000

פיקוח-יהודי מול לא יהודי

–.08

–2.54

.01

פיקוח –ממ"ד מול לא דתי

.10

2.95

.000

גיל

.43

15.23

.000

יעילות עצמית

–.04

–1.09

.28

מידת ההשתייכות לקבוצה

-.04

–1.34

.18

מוטיבציה פנימית

–.09

–2.55

.01

מוטיבציה חיצונית

.02

0.66

.51

מצפוניות

–.07

–1.72

.09

מגדר

–.10

–3.73

.000

פיקוח-יהודי מול לא יהודי

–.01

–0.39

.70

פיקוח –ממ"ד מול לא דתי

–.07

2.38

.02

גיל

.34

12.97

.000

יעילות עצמית

–.02

–0.58

.57

מידת ההשתייכות לקבוצה

–.06

–2.28

.02

מוטיבציה פנימית

–.01

–0.42

.68

מוטיבציה חיצונית

.00

–0.07

.95

מצפוניות

–.02

–0.68

.50

תפיסות אתיות כלפי רמאות דיגיטלית

.24

5.20

.000

.067

1.38

.17

תפיסות אתיות כלפי פברוק דיגיטלי

–.01

–0.23

.82

תפיסות אתיות כלפי סיוע דיגיטלי

.14

2.88

.004

תפיסות אתיות כלפי פלאגיאריזם דיגיטלי

ניתן לראות ,כי משתני הרקע המודגשים בטבלה מנבאים בצורה מובהקת את תפוצת ההונאה
הדיגיטלית .ככל שהמשיבים מבוגרים יותר וככל שרמות המוטיבציה הפנימית והמצפוניות )תכונה
שכאמור מבטאת סדר וארגון ויכולת להתקדם לקראת מטרות( שלהם נמוכות יותר ,כך הם
מדווחים על רמה גבוהה יותר של הונאה דיגיטלית .בנוסף ,בהלימה עם הבדלים מגדריים שנמצאו
בקרב סטודנטים ) ,(Henning et al., 2015במחקר הנוכחי בנים מדווחים על יותר הונאה דיגיטלית
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מאשר בנות .כמו כן ,תלמידים לא יהודים מדווחים על יותר הונאה דיגיטלית מיהודים ,והלומדים
במערכת החינוך הממלכתי-לא דתי – יהודי וערבי כאחד – מדווחים על יותר הונאה דיגיטלית מאלו
הלומדים במערכת הממ"ד.
כאשר הוספנו לניבוי את התפיסות האתיות של המשיבים ,ניתן לראות כי התפיסות האתיות כלפי
רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע דיגיטלי לאחרים בהונאה ניבאו באופן מובהק את המידה שבה
ההונאה הדיגיטלית נפוצה בקרב המשתתפים .מאידך ,לתפיסות כלפי סוגי ההונאה האחרים
)פלאגיאריזם ופברוק( ,לא הייתה השפעה על תפוצת ההונאה הדיגיטלית .יתכן שהממצא משקף
מודעות גבוהה של תלמידים לבעייתיות של רמאות דיגיטלית וסיוע דיגיטלי לאחרים ,למשל,
בעקבות מניעת הכנסת טלפונים סלולריים למבחנים .ממצא זה תואם ממצאים בדבר תפקידן של
תפיסות אתיות בקרב סטודנטים ) .(Henning et al., 2015הממצא מדגיש את חשיבותה של התערבות
חינוכית לשינוי תפיסות אתיות של תלמידים כלפי סוגים שונים של הונאה דיגיטלית ,על מנת להוביל
לשינוי בתרבות העמיתים ,אשר לפי ממצאים קודמים ) ,(Ma et al., 2008תופסת את ההונאה
הדיגיטלית כהתנהגות ראויה .בעבודה חינוכית זו יש לשים דגש מיוחד על שינוי תפיסות אתיות של
תלמידים כלפי פלאגיאריזם דיגיטלי ,אשר ,לפי נתוני המחקר הנוכחי ,מצטייר כ"מקופח" ,למרות
תפוצתו הגבוהה בקרב תלמידים.
ממצא מעניין העולה מהשינוי במנבאים בין הצעד הראשון לצעד השני ברגרסיה הוא שהתפיסות
הממַ תנים
האתיות כלפי רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע דיגיטלי לאחרים בהונאה משמשות כמשתנים ְ
את הקשר שבין המגזר )יהודי מול לא יהודי( לבין תפוצת ההונאה הדיגיטלית .כאשר נלקחות
בחשבון התפיסות האתיות של המשיבים כלפי רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע דיגיטלי לאחרים
בהונאה ,נראה כי האפקט שנמצא עבור המגזר נעלם .ממצא זה הנו בעל ערך רב עבור מקבלי
ההחלטות ,כיוון שהוא מעיד שעל מנת לצמצם את תפוצת ההונאה הדיגיטלית במגזר הלא-יהודי יש
לחזק את התפיסות האתיות של התלמידים דוברי ערבית ששוללים רמאות דיגיטלית וסיוע דיגיטלי
לאחרים בביצוע הונאה בלמידה.
עוד עולה מהנתונים שבטבלה  2כי התפיסות האתיות כלפי רמאות דיגיטלית וכלפי סיוע דיגיטלי
לאחרים בהונאה משמשות כמשתנים הממתנים את הקשר שבין המוטיבציה הפנימית לבין תפוצת
ההונאה הדיגיטלית .כאשר נלקחות בחשבון התפיסות האתיות של המשיבים כלפי רמאות דיגיטלית
וכלפי סיוע דיגיטלי לאחרים בהונאה ,נראה כי האפקט השלילי שהיה קיים למוטיבציה הפנימית
נעלם .כלומר ,בהימצאות תפיסות אתיות חזקות ,התלמידים אינם מעורבים בהונאה בלמידה ,גם
כאשר מידת העניין שלהם בתכנים הנלמדים נמוכה.
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מאמר זה מציג חלק ממחקר שזכה לתמיכה מקרן המחקר של המדען הראשי של משרד החינוך.
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( תרחישי הונאה בלמידה )מתוך שאלוני תלמידים:1 נספח
 בשאלון המקורי לפני השאלות על מידת התפוצה ותפיסות אתיות הופיעה שאלה פתוחה:הערה
, איך. "ילדים רבים מתנהגים כמו ישראל:שכללה לגיטימציה לתופעת ההונאה המתוארת בתרחיש
 החלק הראשון של שאלה זו נועד להקטין את נטיית."? היה כדאי לישראל לפעול במקרה זה,לדעתך
 המאמר הנוכחי אינו מדווח על ניתוח."התלמידים לרצות את החוקרים ולספק תשובות "נכונות
.השאלות הפתוחות
 במקום לתאר. בשיעור גיאוגרפיה התבקשו התלמידים לתאר מקום שביקרו או טיילו בו1.1
 והעתיק תיאור על מקום שלא ביקר, ישראל עיין בתמונות בספר טיולים,מקום שהיה בו
.בו מעולם
? היה כדאי לישראל לפעול במקרה זה, לדעתך, איך.ילדים רבים מתנהגים כמו ישראל

O1.1

(באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול

C1.1

7

6

5

4

3

2

1

תמיד

במידה רבה
מאד

במידה רבה

במידה
בינונית

במידה
מועטה

במידה
מועטה מאד

בכלל לא

(באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול

A1.1

6

5

4

3

2

1

בהחלט ראוי

ראוי

די ראוי

די לא
ראוי

לא ראוי

בהחלט לא
ראוי
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 3.2ערב אחד גילה ישראל כי עליו להגיש למחר חיבור בשיעור עברית .הוא ביקש מחבר
שישלח אליו בדואר אלקטרוני את קובץ החיבור שכתב ,בתור דוגמא לחיבור שיש להכין.
בלילה ,ישראל ערך במחשב את החיבור של חברו :הוסיף לו טקסטים משלו ושינה רבים
מהניסוחים .בבוקר הוא הדפיס את הקובץ שלו והגיש את החיבור למורה כאילו היה זה
חיבור שכתב בכוחות עצמו3.
C3.2

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A3.2

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי

 2.1באמצע המבחן הסופי בחשבון ,חבר של ישראל העביר אליו ִמסרון )הודעת  (SMSבו ביקש
לדעת את התשובה הנכונה לשאלת חישוב קשה .ישראל נענה לבקשתו של החבר ושלח לו
הודעה עם התשובה.
C2.1

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A2.1

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי

במהלך הכְ תבה בשיעור אנגלית נעזר ישראל ברשימת מילים שהכין מראש והסתיר בכיסו,
כדי לכתוב נכון את המילים שלא ידע כיצד לאיית.

4.2

C4.2

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A4.2

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי
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 3.1ערב אחד גילה ישראל כי עליו לכתוב ולהגיש למחרת חיבור בשיעור עברית .לשמחתו,
מצא בחדרו מחברת של חברו ובה העבודה שצריך להגיש .בלילה ,ערך ישראל את החיבור
של חברו :הוסיף לו טקסטים משלו ושינה רבים מהניסוחים .בבוקר הוא הגיש את
מחברת החיבור שלו למורה כאילו היה זה חיבור שכתב בכוחות עצמו.
C3.1

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A3.1

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי

 1.2בשיעור גיאוגרפיה התבקשו התלמידים להכין מצגת ממוחשבת על מקום שביקרו או
טיילו בו .במקום להכין מצגת על מקום שהיה בו ,ישראל הוריד תמונות מגוּגל והכין
מצגת על מקום שלא ביקר בו מעולם.
C1.2

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A1.2

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי

 4.1במהלך הכְ תבה בשיעור אנגלית ,נעזר ישראל בטלפון חכם )סמארטפון( כדי לבדוק איך
לכתוב נכון את המילים שלא ידע לאיית.
C4.1

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A4.1

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי
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 2.2באמצע מבחן בחשבון ,חבר של ישראל העביר לו פתק ובו ביקש לדעת את התשובה לאחת
מהשאלות .ישראל נענה לבקשה של חברו והחזיר לו פתק עם התשובה.
C2.2

באיזו מידה התנהגות דומה לזו של ישראל נפוצה בכיתתך? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

7

בכלל לא

במידה
מועטה מאד

במידה
מועטה

במידה
בינונית

במידה רבה

במידה רבה
מאד

תמיד

A2.2

באיזו מידה המעשה של ישראל נראה לך ראוי? )הקף בעיגול(
1

2

3

4

5

6

בהחלט לא
ראוי

לא ראוי

די לא
ראוי

די ראוי

ראוי

בהחלט ראוי

נספח  :2שאלון תפיסות אתיות כלפי הונאה דיגיטלית בלמידה
 .C1הכנסת למבחן טלפון חכם ,ותוך כדי המבחן גלשת ומצאת באינטרנט תשובה לשאלת המבחן.
באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .C2שמרת בזיכרון של טלפון חכם חומר עזר ונעזרת בו במהלך המבחן .באיזו מידה ההתנהגות זו
ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .C3במבחן בחשבון ,הצלחת לקרב )לעשות זוּם( ולצלם בעזרת טלפון חכם את התשובה הנכונה
ממחברת שכנך ,ורשמת אותה בשאלון הבחינה שלך .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .C4ביקשת מתלמיד בכיתה שנבחנה במועד מוקדם יותר ,לצלם בטלפון ולשלוח לך את שאלון
המבחן .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .C5ביקשת מתלמיד אחר לשלוח לך הודעת  SMSעם התשובה לשאלה במבחן .באיזו מידה
ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .P1קיבלת מחברך קובץ  Wordובו עבודה שכתב .ערכת בה שינויים והגשת למורה כאילו היתה
עבודה שכתבת בכוחות עצמך .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .P2הורדתָ מהאינטרנט עבודה שלמה והגשת אותה כעבודה שלך .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה
בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .P3שילבת בעבודה שכתבת ערך מויקיפדיה ,כפי שהוא מופיע באינטרנט .באיזו מידה ההתנהגות זו
ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
.P4קראת באינטרנט רעיון מעניין והצגת אותו בעבודה שכתבת מבלי לציין שהוא בעצם איננו שלך.
באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
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=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .P5כשהוטל עליכם להכין מצגת בנושא מסוים ,מצאת באינטרנט מצגת מתאימה ,ערכת בה כמה
שינויים והגשת למורה .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FB1תלמידי הכיתה התבקשו למדוד בכל יום את הטמפרטורה שבחוץ .לא היה לך מדחום ,וציינת
בעבודה ערכי טמפרטורה שפורסמו באינטרנט .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FB2תלמידי הכיתה התבקשו למצוא באינטרנט נתונים על עובדים זרים בישראל .במקום לחפש,
שילבת נתונים דמיוניים בקובץ אקסל וכתבת שהמקור לנתונים הוא באינטרנט .באיזו מידה
ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FB3תלמידי הכיתה התבקשו לצלם תמונות של יישוב מגוריהם .במקום לצלם בעצמך ,הורדת
מהאינטרנט תמונות והגשת למורה .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FB4תלמידי הכיתה התבקשו לערוך סקר על רמת ההשכלה של המשפחות בשכונתם .במקום לערוך
את הסקר ,הורדת נתונים מהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וייחסת אותם למשפחות
שאינן קיימות במציאות .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FC1בעזרת טלפון חכם צילמת את שאלון המבחן ושלחת אותו לתלמידי הכיתה שאמורה להיבחן
במועד מאוחר יותר עם אותו השאלון .באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FC2במהלך מבחן ,שלחת לחברך הודעת  SMSעם התשובה הנכונה .באיזו מידה ההתנהגות זו
ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FC3שלחת לחבר קובץ של עבודה שכתבת ,כדי שישנה קצת ויגיש למורה כעבודה מקורית שלו.
באיזו מידה ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
 .FC4במהלך המבחן ,שלחת לתלמיד אחר קובץ עם חומר עזר שהכנת לקראת המבחן .באיזו מידה
ההתנהגות זו ראויה בעיניך?
=1בהחלט לא ראויה=2 ,לא ראויה=3 ,די לא ראויה=4 ,די ראויה=5 ,ראויה=6 ,בהחלט ראויה
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Abstract
One of the rapidly growing educational trends around the world is creative
computing. Previous studies have shown that creative computing can
empower disadvantaged children and youth. At-risk youth are known to hold
a negative self-image and perceive their abilities as inferior compared to
"normative" peers. One of the ways changing believes regarding one's
abilities suggested by the Implicit Theories of Intelligence (ITI; Dweck,
1999, 2008). This experiment explores the impact of short intervention (1) on
changing ITI from perceived as fixed (entity view) to more changeable
(incremental view) and (2) on the quality of creative computing among atrisk and normative youth. The participants, 115 youths aged 14-17, half of
them at-risk, were randomly assigned to the experimental and control
conditions. The experimental group received recorded lecture regarding brain
changes, emphasizing flexibility and potential for development of
intelligence (Blackwell et al., 2007); the control group received neutral
lecture about brain-functioning and developing creativity. Following the
intervention, all participants received online basic training of using Scratch
programming and designed projects digitally representing themselves in five
years, as well as reported their ITI (Dweck, 1999). The results showed more
incremental ITI in the experimental condition compared to the control group
and among normative students compare to at-risk youth. Surprisingly and in
contrast to the research hypothesis, Scratch projects of at-risk youth were
rated by judges as more creative, more aesthetically designed, and clearly
convening their message, especially in the experimental condition. The ITI
intervention in conjunction with creative computing seems to be usable
technique for student training and developing creativity. The increased
number of youths holding incremental views of their intelligence and able to
design their future image using creative computing may contribute to their
empowerment and well-being, and improve student learning and creativity.
Keywords: creative computing, creative coding, Scratch programming,
Implicit Theories of Intelligence, at-risk youth, normative high-school
students.
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תקציר
אחת המגמות שהולכת ותופסת תאוצה במערכות חינוך בעולם היא תקשוב
יצירתי ) .(creative computingמחקרים קודמים הראו כי תקשוב יצירתי יכול
להעצים ילדים ובני נוער הנמצאים מסיבה כלשהי בעמדה נחותה .בני נוער
בסיכון לרוב מחזיקים תפיסות עצמי שליליות ותופסים את יכולותיהם כנמוכות
מאלה של עמיתיהם "הנורמטיביים" .אחת הדרכים לשנות תפיסות האדם לגבי
יכולותיו מוצעת על ידי הגישה "תיאוריות סמויות של אינטליגנציה" )Implicit
 .(Theories of Intelligence – ITI; Dweck, 1999, 2008הניסוי המתואר במאמר
זה בחן את ההשפעה של התערבות קצרה ) (1על שינוי בתפיסת האינטליגנציה –
מתפיסתה כקבועה ) (entity viewלתפיסת האינטליגנציה כניתנות להתפתחות
ושינוי ) (incremental viewו (2)-על איכות הפרויקטים של תקשוב יצירתי בקרב
בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים .המשתתפים 115 ,בני נוער בגילאים
 ,17-14מחציתם בני נוער בסיכון ,הוקצו אקראית לתנאי הניסוי .קבוצת הניסוי
צפתה בהרצאה מוקלטת המציגה שינויים מוחיים תוך דגש על גמישות ויכולת
התפתחות של אינטליגנציה ) ,(Blackwell et al., 2007בעוד שהרצאתה של
קבוצת הביקורת הדגישה מסר ניטרלי של פיתוח יצירתיות .לאחר ההתערבות,
כל המשתתפים קיבלו הדרכה מקוונת לשימוש בסיסי בסביבה לתכנות יצירתי
 Scratchועיצבו פרויקטים דיגיטליים בהם הציגו איך הם רואים את עצמם בעוד
חמש שנים .לבסוף ,המשתתפים מילאו שאלון תפיסות סמויות של אינטליגנציה
) .(Dweck, 1999התוצאות הראו יותר תפיסות אינטליגנציה כמתפתחת בקבוצת
הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת ובקרב תלמידים נורמטיביים בהשוואה
לבני נוער בסיכון .באופן מפתיע ובניגוד להשערת המחקר ,הפרויקטים
בסקראטץ' של בני נוער בסיכון ,במיוחד אלה בקבוצת הניסוי ,דורגו על ידי
מעריכים חיצוניים כיותר יצירתיים ,בעלי עיצוב אסתטי ומעבירים בצורה
בהירה יותר את המסר בהשוואה לפרויקטים של תלמידים נורמטיביים .נראה
כי התערבות לשינוי תיאוריות סמויות של אינטליגנציה בסביבת תקשוב יצירתי
מהווה שיטת הכשרה יעילה ודרך לפיתוח יצירתיות בקרב תלמידים .הגדלת
מספר צעירים התופסים אינטליגנציה כמתפתחת ומסוגלים לעצב את דימויים
העתידי באמצעות תקשוב יצירתי עשויה לתרום להעצמה ורווחת התלמידים,
לשפר למידה ולחזק יצירתיות.
מילות מפתח :תקשוב יצירתי ,תכנות יצירתי ,יישום סקראטץ' ,תיאוריות
סמויות של אינטליגנציה ,בני נוער בסיכון ,תלמידי תיכון נורמטיביים.

מבוא
אחת המגמות הבולטות בשנים האחרונות לגבי שימוש בטכנולוגיות למידה בבית הספר בעולם
ובארץ היא תקשוב/תכנות יצירתי –  .creative computing/coding/programmingביסודה של מגמה
זו עומדת גישה קונסטרוקציוניסטית ללמידה ) ,(Constructionism; Papert, 1980לפיה אנשים
לומדים בצורה יעילה תוך בניית תוצרים מוחשיים ,הן תוצרים בסביבה הפיזית והן תוצרים
דיגיטליים.
תקשוב יצירתי איננו רעיון חדש אלא מעין שכלול הגישה שננטשה .למידת תכנות באמצעות כלים
כמו  Basic, Logo, Pascalהייתה נפוצה במערכות חינוך עוד בשנות ה ,(Papert, 1980) 1980-אך
הופסקה בשנות ה 90-עם כניסתו הנרחבת של השימוש ברשת האינטרנט ).(Kafai & Burke, 2015
היישומים העכשוויים כמו Looking Glass ,Newgrounds ,Alice ,Planet Kodu ,Scratch Online
מעודדים צעירים לתכנת לא כדרך ללמוד תכנות כשלעצמו אלא כהזדמנות ליצור ולשתף ברשת )על
מנת להדגיש נקודה זו בחרנו במאמר הנוכחי להשתמש במונח "תקשוב יצירתי ולא ב"-תכנות
יצירתי"( .בכך הטכנולוגיות העכשוויות למעשה משלבות בין למידת תכנות לבין השתתפות בקהילה
ברשת ומאפשרת לבני נוער ליצור ולשתף פרויקטים אינטראקטיביים ,החל מסיפורים דיגיטליים
) ,(digital storytellingהדמיות ,משחקי מחשב ועד לתכנות בגדים מבדים אלקטרוניים )& Kafai
 .(Burke, 2015במילים של  Resnickהעומד בראשה של  MIT Media Labשפיתחה את סקראטץ',
יישום זה מלמד ילדים "להיות יצירתיים ,לחשוב בצורה מובנית ולעבוד בשיתופיות" )Flanagan,
.(2015
בכוחו של תקשוב יצירתי לשפר את מעמדם של ילדים ובני נוער הנמצאים בעמדה
נחותה ) (disadvantagedכתוצאה מסיבות דמוגרפיות מגוונות כמו מוצא אתני ותרבותי או מצב
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סוציו-אקונומי ) .(Mahiri 2011; Parker 2008; Peppler & Kafai, 2007; Watkins 2009אחת
האוכלוסיות שתקשוב יצירתי עשוי להועיל לה היא בני נוער בסיכון ) .(youth at-riskלהב )(2000
מציג מסגרת קונצפטואלית להגדרת "סיכון" ,הכוללת ארבעה מרכיבים עיקריים :גורמי סיכון
) ,(risk antecedentsכמו משפחה לא מתפקדת או סביבה חברתית עבריינית; סימני סיכון
) ,(risk markersכמו תפקוד לקוי ,היעדרות מבית הספר או מעורבות בפעילות עבריינית; התנהגויות
סיכון ) ,(risk behaviorsכמו בריחות מהבית ,התחברות לחבורת עבריינים ,שימוש בסמים ,קיום
יחסי מין בגיל צעיר; ותוצאות סיכון ) ,(risk outcomesכמו הורות בגיל צעיר ,חסרי בית ,נשירה
ממערכת החינוך ,התנתקות מחברה וקהילה .במערכת החינוך בני נוער בסיכון מראים לעתים
קרובות אלימות ,חוסר מעורבות בנעשה בבית ספר ,וחווים דחייה לשוליים וכישלונות אקדמיים
) .(Dishion, Véronneau, & Myers, 2010כתוצאה מכך ,בני נוער בסיכון מפתחים תפיסות שליליות
של עצמם ).(McWhirter, McWhirter, McWhirter, & McWhirter, 2003
אחת הדרכים לשפר את התפיסה העצמית של בני נוער בסיכון עשויה להיות קשורה לשינוי בתפיסת
האינטליגנציה שלהם .תיאוריות סמויות של אינטליגנציה );Implicit theories of intelligence – ITI
 (Dweck, 1999, 2008; Dweck, & Leggett, 1988מתמקדות בתפיסת האדם את האינטליגנציה
שלהם כקבועה או ניתנת להתפתחות ושינוי .לפי גישה זו ,התפיסות של בני האדם נעות על רצף שבין
תפיסת האינטליגנציה כקבועה ולא ניתנת לשינוי במהלך החיים ) (entity view of intelligenceלבין
תפיסת האינטליגנציה כגמישה ומתפתחת ) .(incremental view of intelligenceמחקרים אמפיריים
מראים כי תפיסות האינטליגנציה בהן החזיקו צעירים-המשתתפים במחקר ,יצרו מסגרת לפיענוח
אירועים בחייהם ובכך קבעו את התנהגותם ).(Yeager, Trzesniewski, & Dweck, 2013
למרות ששתי תפיסות האינטליגנציה – הקבועה והמתפתחת – נפוצות במידה דומה באוכלוסייה
ולא משתנה כפונקציה של מגדר ,אתניות ,לאום או גזע ),(Robins, & Pals, 2002; Yeager et al., 2013
הספרות המחקרית מראה כי ,ניתן לשנותן באמצעות התערבות קצרה ופשוטה למדי )Blackwell et
 .(al., 2007כך ,במחקר של  ,Blackwell et al.אחרי קבלת הסבר קצר לגבי שינוי מוח המראים
שאינטליגנציה הינה גמישה וניתנת לפיתוח ,קבוצת ניסוי הראתה תפיסות האינטליגנציה כמתפתחת
הרבה מעבר לקבוצת הביקורת שקיבלה הסברים ניטרליים לגבי פעילות המוח .אפקט זה שוחזר
בקרב תלמידים בהקשר מחקרי אחר ) .(Yeager et al., 2013קבוצת הניסוי במחקרם של Yeager et
 ,al.אשר קראו סיפור על קורבן אלימות בבית הספר שלמד ממבוגרים ועמיתים כי תכונות אנשים
ניתנים לשינוי ,בחרו בהשוואה לקבוצת הביקורת בפתרונות יותר פרו-חברתיות לסכסוך ,כמו
להסביר לילד אלים את תוצאות מעשיו ,במקום לפעול באלימות נגדו.
מטרות והשערות המחקר
מטרת מחקר זה הייתה לבחון את האפשרות לשינוי תיאוריות סמויות של אינטליגנציה כניתנת
לפיתוח בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים ,תוך עבודה בסביבת תקשוב יצירתי .כמו כן,
המחקר בחן את השפעת ההתערבות לשינוי תיאוריות האינטליגנציה על מדדי איכות הפרויקטים
המתוכנתים – בהירות העברת רעיון הפרויקט ,איכות התכנות ,יצירתיות ומקוריות הפרויקט
ואסתטיות העיצוב שלו.
השערות המחקר הן

 .1תיאוריות סמויות של אינטליגנציה כניתנת לפיתוח היו גבוהות יותר בקרב קבוצת הניסוי לעומת
קבוצת הביקורת ובקרב תלמידים נורמטיביים לעומת בני נוער בסיכון .זאת על סמך תיאוריית
 (Dweck, 1999, 2008) ITIוממצאים קודמים המראים כי בני נוער בסיכון מפתחים תפיסות
שליליות של עצמם ) .(McWhirter, McWhirter, McWhirter, & McWhirter, 2003כמו כן ,שיערנו
כי ימצא אפקט האינטראקציה בין סוג המשתתפים לבין השתייכות לקבוצות המחקר ,כך
שהעצמה של בני נוער בסיכון תהיה חזקה יותר בקבוצת הניסוי.
 .2לגבי איכות הפרויקטים במערכת תכנות יצירתי שיערנו כי בארבעת מדדי הערכת הפרויקטים
של תקשוב יצירתי בסקראטץ' )בהירות הרעיון ,איכות התכנות ,יצירתיות ומקוריות ,אסתטיות
העיצוב( ימצא יתרון של תלמידים נורמטיביים על פני בני נוער בסיכון ולמשתתפים בקבוצת
הניסוי לעומת קבוצת הביקורת .כמו כן ,שיעורנו כי ימצא אפקט האינטראקציה בין שני
המשתנים ,כך שפרויקטים של בני נוער בסיכון יהיו איכותיים יותר בקבוצת הניסוי בעקבות
המניפולציה של שינוי תיאוריות סמויות של אינטליגנציה.
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שיטת המחקר
המשתתפים

בניסוי השתתפו  115בני נוער מאזור המרכז (53%) 62 ,ממשתתפים היו בנים .כל המשתתפים היו
בגילאי תיכון )טווח ,17-14 :ממוצע ,14.98 :ס"ת  ,0.73חציון ושכיח  ,15הטיית התפלגות
) (52%) 60 .(0.232 (Skewnessמהמשתתפים היו בני נוער בסיכון והשאר תלמידי תיכון שלצורך
המחקר הוגדרו כ"-נורמטיביים" .משתתפים מכל סוג הוקצו באופן אקראי לקבוצת הניסוי או
הביקורת .יישום סקראטץ' לתכנות יצירתי היה חדש לכל המשתתפים בניסוי.
כלי המחקר והליך המחקר

המשתתפים בשתי הקבוצות צפו בהרצאה מצולמת קצרה הקשורה לפעילות המוח ,כאשר בפני
קבוצת הניסוי הסרטון הדגיש את יכולת השינוי והתפתחות של אינטליגנציה )Blackwell et al.,
 ,(2007בעוד שבפני קבוצת הביקורת הוצג הנושא באופן ניטראלי – יכולת התפתחות של יצירתיות.
לאחר ההתערבות ,שתי הקבוצות קיבלו משימה ליצור פרויקט ביישום לתכנות יצירתי – סקראטץ'
ובו להציג את האופן שבו הם רואים את עצמם בעוד חמש שנים .על מנת ללמוד את יסודות השימוש
ביישום סקראטץ' ,לפני תחילת העבודה על הפרויקט ,כל המשתתפים צפו בסרטון הדרכה ליסודות
התכנות באמצעות סקראטץ'.
הפרויקטים של המשתתפים נשמרו ונותחו לפי הפרמטרים הבאים – 1 :בהירות רעיון הפרויקט
)כלומר ,עד כמה ברור לצופה בפרויקט היכן המשתתף רואה את עצמו בעוד חמש שנים( – 2 ,איכות
התכנות – 3 ,יצירתיות ומקוריות – 4 ,אסתטיות העיצוב .הפרמטרים נקבעו בהתייעצות עם שני
מומחים בתכנות יצירתי .איכות התכנות של הפרויקטים נבדקה באמצעות יישומון הערכה באתר
 Dr. Scratchבסולם מ 1-עד  .11הערכה לפי שלושת המדדים האחרים נעשה על ידי עוזר מחקר
"עיוור" למניפולציה המחקרית בסולם הנע בין  – 1במידה מועטה מאוד עד  – 5במידה רבה מאוד.
 25%מהפרויקטים נבדקו על ידי שופט שני ומידת ההסכמה בין שופטים הייתה טובה )Cohen's
 Kappa=.86-.89למדדים השונים(.
לאחר סיום העבודה על הפרויקטים ,המשתתפים מלאו שאלון לדיווח עצמי שכלל נתונים דמוגרפיים
וסולם תיאוריות האינטליגנציה ) .(Theories of Intelligence Scale; Dweck, 1999לסולם שלושה
היגדים" :יש לך רמה מסוימת של אינטליגנציה ,ואתה באמת לא יכול לעשות הרבה כדי לשנות
זאת"" ,אינטליגנציה היא משהו שמאפיין אותך ,משהו שלא ניתן לשנות הרבה"" ,אתה יכול ללמוד
דברים חדשים ,אבל אתה לא ממש יכול לשנות את רמת האינטליגנציה הבסיסית שלך" )כל
ההיגדים הינם הפוכים( .הדיווח היה בסולם הנע בין  – 1כלל לא מסכים עד  – 6מסכים בהחלט.
מהימנות כעקבות פנימית לשלושה הגדי השאלון הייתה טובה.α = .82 ,
טבלה  1מציגה סטטיסטיקה תיאורית למשתנים התלויים של המחקר – מדד תיאוריות סמויות של
האינטליגנציה וארבעה מדדי הערכה של פרויקטים בסקראטץ'.
טבלה  .1סטטיסטיקה תיאורית למשתנים התלויים של המחקר
מדד תאוריות
סמויות של
אינטליגנציה

ממוצע
חציון
שכיח
סטיית תקן
הטיית התפלגות
טעות תקן של
הטיית התפלגות
ערך מינימלי
ערך מקסימלי

3.95
4
3
1.33
–0.332
.226
1
6

מדדי הערכת פרויקטים בסקראטץ'
יצירתיות/
איכות
בהירות
מקוריות
תכנות
רעיון
הפרויקט
הפרויקט
הפרויקט
3.01
3.46
3.74
3
2
4
3
1
5
1.13
2.84
1.36
0.200
0.776
–0.634
.224
.228
.224
1
5

1
11

1
5

אסתטיות
עיצוב
הפרויקט
2.96
3
2
1.20
0.053
.224
1
5
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תקשוב יצירתי ושינוי תיאוריות סמויות של אינטליגנציה בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים

כפי שניתן לראות מהטבלה ,המדדים של תיאוריות סמויות של אינטליגנציה ,יצירתיות ומקוריות,
ואסתטיות עיצוב הפרויקטים בסקראטץ' התפלגו נורמלית .לעומת זאת ,מדד בהירות הפרויקט
מוטה מעט לכיוון הערכים החיוביים ,בעוד שמדד איכות התכנות להפך ,מוטה לכיוון הערכים
הנמוכים .במילים אחרות ,רעיון הפרויקט עבר בצורה בהירה למדי ,בעוד שאיכות התכנות הוערכה
כנמוכה למדי )יש לזכור כי מדובר בפרויקטים של משתמשים חדשים שנחשפו לראשונה לתקשוב
יצירתי(.
הניסוי התבצע במהלך אביב  .2015משך המערך הייתה כשעה וחצי .בני נוער בסיכון ביצעו את
הניסוי בכיתות המחשבים בביה"ס בו הם לומדים )מדובר במסגרות לבני נוער בסיכון( ותלמידים
נורמטיביים – בכיתות מחשבים בבית ספרם .הניסוי התבצע בנוכחות אחת החוקרות ועוזר מחקר.
הפרויקטים נשמרו על דיסק נייד לצורך הניתוח ולא הועלו לקהילת סקראטץ' משיקולים אתיים של
שמירת אנונימיות המשתתפים .תשובות המשתתפים לשאלון לדיווח עצמי הוקלדו ונותחו באמצעות
התכנה .SPSS22
תוצאות ודיון
תפיסת האינטליגנציה

טבלה  2מציגה סטטיסטיקה תיאורית לתפיסת האינטליגנציה לפי קבוצות הניסוי וסוג התלמידים –
בני נוער בסיכון לעומת תלמידים נורמטיביים.
טבלה  .2סטטיסטיקה תיאורית לתפיסות האינטליגנציה לפי קבוצות הניסוי וסוג המשתתפים
סוג הקבוצה

קבוצת ניסוי

קבוצת ביקורת

סה"כ

ממוצע

סטיית תקן

סוג המשתתפים

נורמטיבי

4.37

1.35

28

סיכון

3.96

1.55

29

סה"כ

4.16

1.46

57

נורמטיבי

4.00

1.10

27

סיכון

3.51

1.18

31

סה"כ

3.74

1.16

58

נורמטיבי

4.19

1.24

55

סיכון

3.73

1.38

60

סה"כ

3.95

1.33

115

N

תוצאות ניתוח שונות ) (Two-ways ANOVAהראו הבדל מובהק בקירוב בתפיסות האינטליגנציה,
כאשר המשתפים בקבוצת הניסוי תפסו את האינטליגנטית כניתנת לשינוי יותר מאשר המשתתפים
מקבוצת הביקורת ) .(F(1,111) = 2.97, p = .08, Eta2 = .03כמו כן ,נמצא הבדל מובהק בקירוב כאשר
אינטליגנציה נתפסה כניתנת להתפתחות בקבוצת התלמידים הנורמטיביים יותר מאשר בקרב בני
הנוער בסיכון ) .(F(1,111) = 3.34, p = .07, Eta2 = .03לא נמצא אפקט אינטראקציה בין שני הגורמים.
הערכת מדדי הפרויקטים בScratch-

על מנת לבחון הבדלים במדדי הפרויקטים בהם המשתתפים מציגים את עצמם בעוד חמש שנים
באמצעות תכנות יצירתי בסביבת סקראטץ' בוצעו מבחני אנובה דו-גורמית .טבלה  3מציגה תוצאות
של סטטיסטיקה תיאורית לארבעת המדדים שנבדקו.
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טבלה  .3ממוצעים וסטיות תקן למדדי הפרויקטים של בני נוער בסיכון ונורמטיביים
קבוצת הניסוי
מדדים

תלמידים
נורמטיביים

בהירות
הרעיון
איכות
התכנות
יצירתיות
מקוריות
אסתטיות
העיצוב

קבוצת הביקורת
נוער
בסיכון

סה"כ

תלמידים
נורמטיביים

סה"כ
נוער
בסיכון

סה"כ

תלמידים
נורמטיביים

נוער
סיכון

3.69
)(1.47

4.00
)(1.08

3.84
)(1.28

3.22
)(1.57

3.97
)(1.22

3.62
)(1.44

3.47
)(1.52

3.98
)(1.15

3.62
)(2.60

3.60
)(3.19

3.61
)(2.89

3.81
)(2.74

2.81
)(2.84

3.30
)(2.81

3.71
)(2.64

3.23
)(3.02

2.76
)(1.35

3.43
)(0.90

3.10
)(1.18

2.74
)(1.06

3.06
)(1.09

2.91
)(1.08

2.75
)(1.21

3.24
)(1.01

2.62
)(1.12

3.63
)(0.81

3.14
)(1.09

2.92
)(1.41

2.64
)(1.17

2.78
)(1.28

2.77
)(1.26

3.13
)(1.12

לגבי בהירות רעיון הפרויקט ,ניתוח שונות הראה אפקט עיקרי מובהק של סוג התלמידים ,כאשר
באופן מפתיע ,בני נוער בסיכון הצליחו להעביר את רעיון הפרויקט שלהם בצורה מובנת יותר
בהשוואה לתלמידים נורמטיביים ) .(F(1,113) = 4.51, p = .036, Eta2 = .04אפקט של קבוצת הניסוי
ואפקט האינטראקציה בין שני הגורמים על בהירות רעיון הפרויקט לא נמצאו מובהקים.
בניתוח של איכות התכנות ,אף אפקט לא נמצא מובהק סטטיסטית.
באשר למדד של יצירתיות הפרויקט ,ניתוח שונות הראה אפקט עיקרי מובהק של סוג המשתתפים,
כאשר הפרויקטים של בני נוער בסיכון היו יצירתיים באופן מובהק בהשוואה לתלמידים
נורמטיביים ) .(F(1,113) = 5.88, p = .017, Eta2 = .05אפקט עיקרי של קבוצות הניסוי לא נמצא
מובהק ,אך נמצא אפקט האינטראקציה בין שני המשתנים ).(F(1,113) = 2.50, p = .048, Eta2 = .03
בקבוצת הניסוי פרויקטים של בני נוער בסיכון היו יצירתיים יותר מאלה של תלמידים נורמטיביים,
בעוד שבקבוצת הביקורת לא היו הבדלים ביצירתיות הפרויקטים של המשתתפים מסוגים השונים.
לגבי אסתטיות עיצוב הפרויקטים ,ניתוח שונות הראה אפקט עיקרי מובהק לסוג המשתתפים,
כאשר עיצוב הפרויקטים של בני נוער בסיכון נמצא באופן מובהק כאסתטי יותר בהשוואה
לפרויקטים של תלמידים נורמטיביים ) .(F(1,113) = 3.01, p = .08, Eta2 = .03אפקט עיקרי של
קבוצות הניסוי לא נמצא מובהק ,אך נמצאה אינטראקציה מובהקת בין שני הגורמים
) .(F(1,113) = 9.40, p < .01, Eta2 = .08בעוד שבקבוצת הניסוי בני נוער בסיכון יצרו פרויקטים
אסתטיים יותר מתלמידים נורמטיביים ,בקבוצת הביקורת לא נמצאו הבדלים ביניהם באסתטיות
עיצוב הפרויקטים.
דיון וסיכום
מאמר זה בחן שינוי בתפיסות האינטליגנציה בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים בסביבה
של תקשוב יצירתי .בדומה למחקרים קודמים ) ,(Blackwell et al., 2007; Yeager et al., 2013ראינו,
כי בכוחה של הדרכה קצרה ופשוטה למדי לשנות את התיאוריות הסמויות של האינטליגנציה
ולתפוס אותה כפחות קבועה ויותר ניתנת לשינוי והתפתחות .כצפוי ,בני נוער בסיכון החזיקו
בתפיסות קבועות יותר של אינטליגנציה לעומת תלמידים נורמטיביים בני גילם .אך בניגוד להשערה,
לא נמצא אפקט האינטראקציה בין סוג המשתתפים )בסיכון/נורמטיביים( לבין שייכות לקבוצות
המחקר.
באשר לתקשוב יצירתי ,להפתעתנו נצפה יתרון עקבי של בני נוער בסיכון על פני תלמידים
נורמטיביים .כך ,הם הצליחו להעביר את רעיון הפרויקט שיצרו בסקראטץ' בצורה בהירה יותר
וליצור פרויקטים שדורגו ע"י מעריך חיצוני כיצירתיים ומקוריים יותר .נראה אם כן כי ,בהלימה עם
מחקרים קודמים על העצמת בני נוער הנמצאים בעמדה נחותה כתוצאה ממצב סוציו-אקונומי או
משתנים דמוגרפיים שונים ),(Mahiri 2011; Parker 2008; Peppler & Kafai, 2007; Watkins 2009
תקשוב יצירתי מאפשר לבני נוער בסיכון ערוץ חלופי להביע את כשרונם ומקוריותם .זאת ועוד,
בהתאם להשערת המחקר ,אפקט האינטראקציה בין שני הגורמים שנבדקו הצביע כי במדדי איכות
כמו יצירתיות ומקוריות הפרויקט בסקראטץ' ואסתטיות העיצוב שלו ,היתרון של בני נוער בסיכון

תקשוב יצירתי ושינוי תיאוריות סמויות של אינטליגנציה בקרב בני נוער בסיכון ותלמידים נורמטיביים
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 לאחר ההתערבות לשינוי תיאוריות- על פני תלמידים נורמטיביים בא לידי ביטוי בקבוצת הניסוי
 נראה אם כן כי העצמה באמצעות תקשוב יצירתי של תלמידים בכלל ובני.סמויות של אינטליגנציה
נוער בסיכון בפרט תהיה אפקטיבית יותר בשילוב עם הדרכה המדגישה את יכולת האינטליגנציה
 ונמצאים במסגרות מיוחדות, המצויים בסיכון, בני הנוער הללו.האנושית להשתנות ולהתפתח
 רבים מהם לא מצוידים במשאבים הדרושים על מנת להצליח.ניצבים בצומת דרכים מורכב ביותר
 על רבים מהם להשלים עם מציאות. וזקוקים להכוונה ולתמיכה,להיעזר ולהתקדם בכוחות עצמם
 אין מערכות, לרבים מהם אין מודלים ראויים בסביבתם הקרובה.שאינה קרובה לחלומותיהם
 וחלקם מצויים בחוויית העדר אמון בסיסי ביכולתה של הסביבה,תמיכה ראויות להישען עליהן
 בני הנוער בסיכון זקוקים לתמיכה ולהכוונה במהלך דרכם על מנת שיוכלו.לכוונם ולסייע להם
 על כן אין להסתפק בתפיסה אינסטרומנטלית בלבד של תהליכי.להשתמש בכלים המוצעים להם
 יש לתת מענה יצירתי ליכולות שלהם ואכן, שכן על מנת להפוך את הלמידה לאפקטיבית, למידה
.כי העצמה באמצעות תקשוב אפשרה להם להביע את כשרונם, מחקר זה מוכיח
תודות
.תודתנו הרבה לקסניה קצמן על תרומתה החשובה למחקר זה
מקורות
.16-8 ' עמ,10 , מניתוק לשילוב." "נוער בסיכון – התופעה בפרספקטיבה.(2000 ). ח,להב
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Abstract
This paper reports on preliminary findings from a research that explores
teacher-student relationship in online classes. We interviewed four Israeli
teachers who teach both from distance (classes from the US) and face-to-face
(in Israel). The teachers chose one student from each type of class and were
asked about their relationships with these students. Findings suggest
interesting differences regarding the teachers' relationships with students
from both classes; it appears that the traditional class allows closer, warmer
relationship than in the distant class. As for the importance of teacher-student
relationship for both students' academic/emotional development and teacher's
professional development, and due to the expansion of online teaching,
insights from this study are very important.
Keywords: Distance teaching, online classes, student-teacher relationships.

תקציר
במאמר זה מובאים ממצאים ראשונים מתוך מחקר לבחינת מערכות יחסים בין
מורים ותלמידים בהוראה מקוונת .במסגרת המחקר ,רואיינו ארבעה מורים
מישראל המלמדים במקביל גם בכיתה מרוחקת )בארצות הברית( וגם בכיתה
מסורתית )בישראל( .המורים בחרו בתלמיד אחד מכל אחת משתי הכיתות
ונשאלו לגבי יחסיהם עם תלמידים אלו .מן הממצאים עולים הבדלים מעניינים
לגבי היחסים של המורים עם תלמידים משתי הכיתות ,כאשר בכיתה
המסורתית מתאפשרים יחסים קרובים וחמים יותר בהשוואה לכיתה
המרוחקת .לאור חשיבותם הרבה של יחסי מורה-תלמיד הן בתהליך הלמידה
והן בפיתוח המקצועי של המורים ,ולאור התפתחותה של ההוראה-מרחוק ,יש
חשיבות רבה לתובנות העולות ממחקר זה.
מילות מפתח :הוראה מרחוק ,כיתות מקוונות ,יחסי מורה-תלמיד.

מבוא
מערכת היחסים והאינטראקציות בין מורה לתלמידים בכיתה הינם מפתח לא רק ללמידה ,אלא גם
להתפתחות חברתית ורגשית של התלמידים ולהתפתחות מקצועית של המורה .מחקרים רבים מצאו
קשר בין יחס חיובי ודימוי חיובי של המורה ,לבין הישגים לימודיים ,זהות אישית ,התפתחות
אישיותית וכן התפתחות קוגניטיבית בגילאים צעירים );Bernstein – Tschannen-Moran, 2004
 .(Pianta, 2003; Yamashiro, 2004בצד ההוראה ישנם מחקרים המצביעים על כך שמורים מוצאים
את משמעות מקצועם דרך מערכות היחסים הללו ).(Brophy, 1985; Judge, & Bono, 2001
בשנים האחרונות ,הודות להתקדמויות הטכנולוגיות ,הפכו נפוצות תצורות שונות של הוראה
ולמידה מרחוק ,בהן המורה והתלמידים אינם נמצאים באותו המרחב הפיזי )ולעתים אף לא באותו
מרחב-זמן( .ישנם בתי ספר הנוטים לכיוון של החלפת המורה במחשב באופן מלא ,וישנם בתי ספר
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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המשלבים הוראה מרחוק בתוך מערכת הלימודים שלהם מסיבות שונות .אחד החששות ממהלכים
מסוג זה נוגע לפגיעה אפשרית במערכת היחסים בין המורה לתלמידים ,לאור הריחוק הפיזי ביניהם.
ואכן ,נמצא כי לאינטראקציות בינאישיות תפקיד חשוב מאוד גם בלמידה מרחוק )Hankinson,
 .(2012; Sher, 2009עוד נמצא כי תקשורת מבוססת-אינטרנט מחוץ לכיתה קשורה לקירבה בין
מורים ותלמידים במרחב הפיזי )פורקוש-ברוך ,הרשקוביץ ואנג .(2015 ,עם זאת ,מורגש עדיין חוסר
במחקר בנושא יחסי מורים-תלמידים בתצורות של הוראה-מרחוק .בכך מתמקד מחקר הפיילוט
הנוכחי.
שאלת מחקר
שאלת המחקר העיקרית היא זו :מהם המאפיינים הייחודיים של מערכת היחסים מורה-תלמיד
בהוראה מרחוק ,בעיני המורים?
מתודולוגיה
שדה המחקר ואוכלוסיית המחקר

שדה המחקר במחקר הנוכחי הינו בית ספר אינטרנטי המציע קורסים לבתי ספר יהודיים בארצות
הברית .הקורסים משלבים מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים .המפגשים הסינכרוניים מתבצעים
באמצעות  ,Blackboard Collaborateהם מתקיימים מדי שבועיים ונמשכים כשעה .במהלכם ,המורים
מעבירים שיעור המבוסס על מצגת; לעתים ,יערוך המורה שאלון או הצבעה עם כלים ייעודיים ,ובנוסף
יש לוח וירטואלי אינטראקטיבי ,עליו יכולים התלמידים והמורה לכתוב יחדיו .המפגשים
הא-סינכרוניים כוללים דיונים בפורומים ומטלות שיתופיות ,סרטונים וחומר קריאה ,ומחולקים
לכעשר יחידות .ההוראה-מרחוק מתבצעת כאשר המורים ממוקמים בישראל והתלמידים נמצאים
בארצות הברית .רוב התלמידים משתתפים בקורסים הללו במסגרת הלימודים בבית הספר בו הם
לומדים ,אחרים משתתפים בקורסים אלו במסגרת חוץ בית ספרית ,בפרט בבית הכנסת או בבית.
הקורסים המדוברים עוסקים בנושאים שונים ביהדות .המורים שהשתתפו במחקר ) 3 ,N = 4נשים
וגבר אחד( ,בנוסף להיותם מורים בבית ספר אינטרנטי זה ,משמשים כמורים ומחנכים בבתי ספר
בארץ )בזרם הממ"ד( .גודל הכיתות בקורסים שלהם הוא בין  25-10תלמידים .הקורסים מוצעים
לכמה בתי ספר בו זמנית ,כך ששיעור סינכרוני שמורה מעביר כאשר הוא נמצא בישראל ,מועבר
לכיתה וירטואלית אחת ובה תלמידים מבתי ספר שונים בארצות הברית .המורים שהשתתפו
במחקר לימדו כיתות שונות )חלקם לימדו אותו הקורס למספר כיתות( .ראו סיכום אודות משתתפי
המחקר בטבלה .1
כלי המחקר
ראיונות חצי-מובנים עם המורים נערכו על בסיס פרוטוקול הראיון Teacher Relationship) TRI
 ,(Interviewאותו פיתח פרופ' רוברט פיאנטה ) .(Pianta, 1999הראיונות בוצעו מרחוק )באמצעות
תוכנת  zoomלוועידת חוזי ,(http://zoom.us ,במהלך החודשים מרץ-אפריל  ,2015והתנהלו באנגלית.

הראיון עוסק ביחסי המורה עם תלמיד יחיד ,ובתחילת הראיון מתבקש המורה לבחור תלמיד אחד
אליו יתייחס בהמשך הראיון .השאלות עוסקות ברגעים מכוננים בקשר של המורה והתלמיד,
לדוגמה" :ספר לי על רגע מסוים בו אתה והתלמיד התחברתם באמת" .כל משתתף רואיין פעמיים –
פעם אחת ביחס לכיתה אותה הוא מלמד פנים-אל-פנים )בישראל( ,ופעם אחת ביחס לכיתה אותה
הוא מלמד מרחוק )בארצות הברית(; שני ראיונות אלו התקיימו ברצף וארכו בין  60-40דקות.
הראיונות הוקלטו בהסכמת המשתתפים ותומללו במלואם בטרם ניתוחם .לאחר מכן ,עברו
הראיונות ניתוח תוכן איכותני לזיהוי תמות.
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טבלה  .1משתתפי המחקר
גיל

וותק בהוראה
מסורתית ]שנים[

וותק בהוראה-מרחוק
]שנים[

משך הראיון
]דקות[

שם )בדוי(

מגדר

שאול

זכר

50

25

3

53

שרה

נקבה

62

35

4

51

יפה

נקבה

39

15

5

37

חן

נקבה

62

35

3

61

ממצאים
מניתוח איכותני ראשוני של תמלילי הראיונות עם המורים ,עולות שלוש תימות עיקריות המייחדות
את יחסיהם עם התלמידים בהוראה מרחוק בהשוואה להוראה פנים-אל-פנים.
התלמיד הנבחר :משגשג-אקדמית בהוראה-מרחוק ,מתקשה בלימודים בהוראה פנים-אל-פנים

כאמור ,בתחילת הראיון נתבקשו המורים לבחור תלמיד אחד ,לפי בחירתם ,אליו יתייחסו בראיון.
הבדל מעניין נמצא בבחירת התלמיד בו בחרו המשתתפים מן הכיתה המסורתית ומן הכיתה
המקוונת .מן הכיתה המקוונת בחרו כל המרואיינים בתלמיד משגשג מבחינה לימודית ,שהינו
ייחודי ביחס לתלמידים האחרים בכיתה באופן שבו תקשר עם המורה והגיב לו .כך ,למשל ,תיארה
יפה )נ (39:את התלמידה אותה בחרה מן הכיתה אותה היא מלמדת מרחוק" :היא תמיד מגיבה

מאוד מהר לדברים שאני מבקשת או כותבת או שצריך לעשות בקורס".

לעומת זאת ,בתיאור מערכת היחסים במסגרת ההוראה פנים-אל-פנים ,שלושה מתוך ארבעת
המורים בחרו בתלמיד שהתקשה מבחינה לימודית .זאת ועוד ,בשניים מהמקרים התלמיד היה
מרוחק באופן מודע מהמורה ,והמורה היה צריך לעבוד קשה כדי "להגיע" אליו .כך ,למשל ,תיארה
יפה )נ (62:את התלמידה שבחרה מן הכיתה המסורתית ,כאשר נתבקשה לספר סיפור שמתאר את
מערכת היחסים שלהם" :הרבה שעות של שיחות מפגשים עם מורים ,לא הביאו לתוצאה רצויה,

בעיקר מצד המוטיבציה ושיתוף הפעולה שלה".

המילה הראשונה שאיתה תיאר המורה שאול )ז (50:את התלמיד בו בחר מן הכיתה המקוונת הייתה
"אינטלקטואלי" ,והוא סיפר כי "הרבה פעמים דיברנו אודות עבודות שהוא הגיש ,זו היתה החלפת
רעיונות דרך העבודה שהוא עשה .כמעט כל השיחות היו בנושא החומר הנלמד" .את התלמיד
המסורתי פתח ותיאר כ"מבולגן" ,וסיפר" :הוא היה מאוד בלגניסט ,לדוגמה כשאייזק היה בא

לכיתה ,הוא תמיד היה שוכח משהו ,וזה נהיה משחק באיזשהו שלב' ,אייזק מה שכחת הפעם',
ועבדנו על זה ,קבענו להיפגש כמה דקות לפני השיעור כדי לוודא שיש לו הכול".
שרה )נ (62:תיארה את התלמיד בו בחרה מן הכיתה המקוונת כ"מתעניין בחומר ,תלמיד מגיב
במיוחד ] [...למשל ,כשנתקל במקור שאומר משהו מוזר על שלמה המלך] ,הוא[ כתב' :אני לא
מאמין! את צוחקת? המדרש אמר את זה?'" .לעומת זאת ,התלמידה שתיארה בכיתה המסורתית
הייתה מרוחקת מהחומר ,ולכן המורה הייתה צריכה להתחבר אליה באופן אחר" :מלכה הייתה
נראית בלתי מעורבת ,לא ממוקדת ,היא הייתה  ADDוהתוכן היה אתגר גדול עבורה וחלק מהתגובה
שלה הייתה שהיא פשוט לא שם ,לא הצליחה להתחבר ,לא שם איתי" .כמו כן ,רגע החיבור עם
התלמידה ,על פי תיאורה של שרה ,לא היה בכיתה" :לקחתי את התלמידות לבית שלי ,ובכוונה
הלכתי איתה ,הלכנו ביחד לבית שלי .זה היה מאוד מכוון מצידי ,ברור שחיבבתי אותה ,אהבתי
להיות איתה סתם ,אז מצאתי אותה והלכנו ביחד .ובמשך השיחה הזו זה נהייה מאוד אישי".
תפיסת המורה את התלמיד" :תלמיד" בהוראה מרחוק" ,בן אדם" בהוראה פנים-אל-פנים

אמנם ,רובן של האינטראקציות בין המורה לתלמיד במהלך השיעור סובבות סביב החומר הנלמד או
סביב עניינים כיתתיים שונים ,אך התייחסות המורים לתלמידים הלוקחים חלק באינטראקציות
אלו היתה שונה בהתייחס להקשרי ההוראה השונים .ממצא מעניין שעולה מניתוח הראיונות הוא כי
רוב ההתייחסויות של המורים לתלמיד מן הכיתה המקוונת היו להיותו "תלמיד" ,בעוד שלתלמיד
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מן הכיתה אותה הם מלמדים פנים-אל-פנים הם התייחסו בעיקר כאל בן-אדם אשר
האינטראקציה איתו חורגת מן ההקשר הלימודי גרידא.
כך ,לדוגמה ,כאשר נתבקשו לספר על רגע מכונן בקשר עם התלמיד ,בחרו המורים בסיפורים שונים
בתכלית בהתייחסם לתלמיד בכיתה הווירטואלית לעומת התלמיד בכיתה המסורתית) .השאלה
בראיון שעליה ענו הייתה" :בחר שלוש מילים המתארות את מערכת היחסים שלך עם התלמיד,
וספר סיפור על כל מילה" (.חן )נ ,(62:בהתייחס לתלמידה שבחרה מן הכיתה המקוונת ,בחרה
ב"מתקשרת ,אינטלקטואלית ואכפתית" .כסיפור עבור המילה "מתקשרת" ,סיפרה" :מיד כאשר

התלמידה לא מבינה משהו ,או אם היא תאחר בהגשה או שהיא מאוד אהבה משהו ,היא כותבת
לי"; כאשר ענתה על אותה השאלה בהתייחס לתלמיד בכיתה המסורתית ,המילים שאיתם תיארה
את התלמידה היו "כנה ,רעיונית וקשר רגשי" .כסיפור עבור המילה "רעיונית" סיפרה" :כל פעם
שהייתה לנו שיחה ,אף פעם לא הגבתי מהמותן ,ניסיתי לא להיות אמוציונלית בתגובות שלי מכיוון
שהבנתי שהיא מחפשת את עצמה".

אחת המילים בהן בחרה שרה )נ (62:לתאר את מערכת היחסים – גם עם התלמיד האינטרנטי וגם
עם התלמידה בכיתה המסורתית – הייתה "מעורבות" .היא תיארה את מעורבותה עם התלמיד
בכיתה המקוונת דרך שיחת טלפון לביתו" :התקשרתי אליו לדבר על משהו שהוא אמר על פירוש
רש"י מסוים" .לעומת זאת ,המעורבות הייתה שונה עם התלמידה בכיתה המסורתית" :אני הייתי,

במכוון ,מעורבת מאוד עמה ,חיפשתי אותה ,מאוד במכוון ,וניסיתי בכוונה למצוא דרך להתחבר
אליה כאדם ולחבר אותה לחומר".
יפה )נ (62:תיארה תלמידה אינטרנטית מאוד חרוצה מבחינה לימודית" :היא תמיד מגיבה מאוד
מהר לדברים שאני מבקשת או כותבת או שצריך לעשות בקורס" .לעומת זאת ,בכיתה המסורתית
היא תיארה תלמידה שדרשה הרבה חיבור מעבר לשעות בית הספר על מנת שתוכל להשפיע עליה:

"לפני מבחן גדול אני זוכרת הייתי מתקשר לקבוע זמן מתי נשב ללמוד ,מתי את יכולה להיפגש איתי,
הרבה לחץ שלי סביב חוסר התפקוד שלה".

המורה שאול )ז (50:סיכם את הראיון באומרו" :אני מרגיש שאני מכיר את יוסי ]התלמיד אליו בחר
להתייחס מן הכיתה המקוונת[ התלמיד ואת יצחק ]התלמיד אליו בחר להתייחס מן הכיתה
המסורתית[ הבן-אדם".
משמעות המקצוע :רק בהתייחס להוראה פנים-אל-פנים

במענה לכמה מן השאלות ,דיברו המורים על מקצוע ההוראה באופן כללי ועל משמעות המקצוע
עבורם .נושא זה עלה בעיקר בהתייחס לתלמיד אותו בחרו מן הכיתה המסורתית ,ועלה אך מעט
כאשר הם סיפרו על התלמיד מן הכיתה המקוונת .לעתים ,כאשר הנושא עלה בהתייחס לכיתה
המקוונת ,הוא נסוב סביב החוסר במציאת המשמעות במסגרת הזו .לדוגמה ,כאשר נשאל שאול
)ז (50:בנוגע לספקותיו לגבי מילוי צרכיו האקדמיים והאישיים של התלמיד מן הכיתה המקוונת,
הוא ענה כך" :למה את מתכוון ב'צורך'? צורך של התלמיד? שאני חושב שהתלמיד צריך? אני מאמין

שמתוך הלימוד תלמיד צריך לקבל חוויה שהוא חלק בקשר בינו לבין מורה בן  50לבין רבי עקיבא.
ואני לא מרגיש שהצלחתי לספק את הקשר הזה במסגרת הזו ,אני לא חושב שיוסי הרגיש שזה משהו
שהוא צריך לקבל מהשיעור".
דיון
במאמר זה הצגנו ממצאים ראשוניים ממחקר איכותני הבוחן קשרי מורים-תלמידים בהוראה
מרחוק ,כפי שהם נתפסים על ידי המורים .ראיונות עם ארבעה מורים התקיימו על פי פרוטוקול TRI

) ,(Pianta, 1999במסגרתם נתבקש כל אחד מן המשתתפים לבחור בתלמיד אחד מן הכיתה אותה
הוא מלמד ולהתייחס אליו במשך הראיון .כל משתתף רואיין פעמיים – פעם אחת ביחס לתלמיד מן
הכיתה אותה הוא מלמד פנים-אל-פנים ,ופעם שנייה ביחס לתלמיד מן הכיתה אותה הוא מלמד
מרחוק .מניתוח הראיונות ,עלו שלושה הבדלים מעניינים בהתייחסות המורים לתלמידים משתי
כיתות אלו.
ראשית ,ראינו כי כל התלמידים שנבחרו מן הכיתות המקוונות היו תלמידים מצוינים מבחינה
אקדמית ומבחינת התקשורת שלהם עם המורה ,ולעומת זאת שלושה מתוך ארבעת התלמידים
שנבחרו מן הכיתות המסורתית היו תלמידים מאותגרים-אקדמית ,כאשר רוב התקשורת שלהם עם
המורה הייתה סביב הקשיים שלהם .ייתכן והבדל זה משקף את טיב הקשרים של המורה עם
תלמידים בתצורות הלמידה השונות .כאשר מורה משקיע מאמצים כדי לפתח קשרים עם תלמיד
במרחב הפיזי ,התלמיד משאיר עליו רושם חזק ,ואף ייתכן שהמורה "יתחבר" לתלמיד באופן מיוחד.
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יחסי מורים-תלמידים בהוראה מרחוק

זאת ,בדומה ל"אפקט איקאה" ,לפיו כאשר צרכנים השקיעו בבניית מוצר מסוים בעצמם – ערכו
עולה בעיניהם ) .(Norton, Mochon & Ariely, 2011לעומת זאת ,בהיעדר נוכחות פיזית בכיתה
מרוחקת ,רוב התקשורת בפועל היא סביב החומר הנלמד; על כן ,כאשר נסגר נתיב התקשורת
הלימודית ,אין נתיב אחר שדרכו המורה יכול ליצור עמו קשר ,מה שעלול להוביל להגברת הריחוק
הרגשי ביניהם.
דבר זה מתבטא ביתר שאת באופן בו התייחסו המורים אל התלמידים מהכיתות השונות .כאשר
דיברו על התלמידים בכיתות המקוונות ,תיארו המורים אינטראקציות עם "תלמיד" ,וכאשר
התייחסו לכיתות המסורתיות – דיברו על אינטראקציות עם "בן אדם" .הבדל זה מצביע על תפקידו
החשוב של הממד החברתי בכיתה ובבית הספר ) (Curci, Lanciano, & Soleti, 2014ומדגיש את
היעדרו בפועל של ממד זה בכיתה המרוחקת .כפי שנמצא לאחרונה ,התנהגותו של המורה בכיתה
מקוונת עשויה להיות בעלת השפעה חזקה יותר על יחסי מורה-תלמיד מאשר בכיתה מסורתית,
ומכאן חשיבותה ).(Song, Kim, & Luo, 2016
מחקרים רבים מצביעים על כך שמורים מוצאים את משמעות מקצועם דרך מערכות היחסים שלהם
עם תלמידיהם )למשל .(Judge & Bono, 2001; Reeves, 2009 ,במחקר הנוכחי ,המורים דיברו על
משמעות מקצוע ההוראה בעיקר כאשר דיברו על הקשר שלהם עם התלמיד בכיתה המסורתית.
ייתכן כי מערכות יחסים הסובבות בעיקר סביב החומר הנלמד ואינן כוללות היבטים חברתיים
משמעותיים אינן מקנות למורים את משמעות גבוהה ביחס למקצוע בו בחרו.
גם בלמידה מרחוק וגם בלמידה בכיתה מתפתחת מערכת יחסים בין המורה לבין התלמיד ,אך אלו
עשויות להיות שונות זו מזו באופן מהותי ,כפי שמצביע מחקר זה .לממצאים ממחקר זה השלכות על
יחסי מורים-תלמידים ועל התפתחות מקצועית של מורים בהוראה מרחוק – סוגיות המשליכות גם
על טיב הלמידה .בעידן בו נתיבי למידה רבים נפתחים במרחב המקוון ,לעתים תכופות על חשבון
המרחב הפיזי )למשל ,התגברות הלמידה באמצעות  – (MOOCsיש חשיבות גדולה להמשך מחקר
בכיוונים אלו ,וזאת אנו מתכוונים לעשות.
מגבלותיו העיקריות של מחקר זה נובעות מגודל מדגם המורים ,ועל כן יש לבחון מורים נוספים
ולהרחיב את המדגם ואת האוכלוסיות הנבדקות .בנוסף ,ייתכן ולהבדלים באופי הכיתות ולהבדלים
תרבותיים בין התלמידים בשתי המדינות יש השלכות על מערכות היחסים של המורים עם
תלמידיהם .לפיכך ,אנו מתכוונים להרחיב את אוכלוסיית המחקר )במסגרת איסוף נתונים כמותי(
ולכלול בו אוכלוסייה מגוונת.
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Abstract
This is a five-year study conducted with JHS students studying with 1:1
laptops. The study tested the effects of 1:1 laptops on students' attitudes,
motivation, self-efficacy and behavioral intention towards learning with 1:1
laptops according to the Theory of Planned Behavior (TPB). These variables
were tested in two levels: Individuals level (same students at different grade
levels), and a comparison between different years (students of the same age
group in different school years). Participants (N = 770) answered a
questionnaire structured according to motivational and TPB variables.
Findings show that attitudes changed over time, but differently for the
individual level and between different years. On the individuals' level,
attitudes decline between 7th and 9th grade. A SEM analysis shows that
students' attitudes and self-efficacy explain part of their intention to learn
with laptops, therefore ways of maintaining positive attitudes, self-efficacy
and strengthening school norms should be considered. However, when
comparing different years, students' attitudes increase over the years: The
attitudes of students who started the program at a later stage were more
positive than those who began before them. This may indicate that students
who experience the program in progressed stage are better prepared with
realistic expectations.
Keywords: one-to-one classrooms, personal laptops, motivation, selfefficacy, Theory of Planned Behavior.

תקציר
במחקר שנערך במהלך חמש שנים בקרב תלמידי חט"ב הלומדים עם מחשבים
, נבדקה השפעת הלמידה במודל זה על עמדות התלמידים,1:1 ניידים במודל
 לפי תיאוריית1:1  תפיסת מסוגלות עצמית ונכונות ללמידה במודל,מוטיבציה
 השתנות הפרטים: המשתנים נבדקו בשני היבטים.(TPB) ההתנהגות המתוכננת
)אותם תלמידים בשכבות גיל שונות( והשוואה בין מחזורים )השוואה בין
( השיבו עלN = 770)  המשתתפים.(תלמידים מאותה שכבת גיל בשנים שונות
 הממצאים.TPB שאלון עמדות שעובד בהתאם למרכיבי מוטיבציה ולמשתני
 וכי שינוי זה, משתנות לאורך השנים1:1 מלמדים כי העמדות כלפי הלמידה
. השתנות הפרטים והשוואה בין מחזורים:אינו דומה בשני ההיבטים שנבדקו
 ניתוח.' ט-ברמת הפרטים ניכרת ירידה במוטיבציה לאורך השנים בין כיתה ז' ל
 מלמד כי עמדות התלמידים ותפיסת המסוגלות העצמיתTPB-נתיבים לפי ה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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שלהם מסבירים חלק מהכוונה ללמידה באמצעות מחשב נייד ,לכן מומלץ לבחון
כיצד ניתן לשמר את עמדות התלמידים החיוביות ,לחזק את הנורמות הבית
ספריות ואת תפיסת המסוגלות העצמית .בשונה מכך ,ברמת מחזורי התלמידים,
ניכרת עלייה בעמדות לאורך השנים :ככל שמחזור החל ללמוד בתכנית בשנה
מאוחרת יותר מאז הקמת התכנית ,עמדות תלמידיו יהיו חיוביות יותר ביחס
למחזורים שהחלו קודם .הדבר עשוי ללמד כי תלמידים שחווים את התכנית
בשנותיה המתקדמות ,מגיעים מוכנים יותר ורמת הציפיות מהתכנית מציאותית
יותר.
מילות מפתח :מחשבים ניידים אישיים ,כיתות  ,1:1מוטיבציה ללמידה,
תיאורית ההתנהגות המתוכננת.

רקע
סביבות למידה עתירות טכנולוגיה משולבות בעשורים האחרונים במדינות רבות ,תוך הגדלת
ההשקעה בטכנולוגיה והקטנת היחס תלמיד :מחשב ).(Zheng, Arada, Niiya, & Warschauer, 2014
גם בישראל בעשור האחרון נרכשו או חולקו מחשבים ניידים לאלפי מורים ותלמידים ,כחלק
מהמגמה להטמעת טכנולוגיה בכיתות הלימוד ) .(Blau & Peled, 2012עם זאת ,תכניות בהן כל
התלמידים והמורים מצוידים במחשבים ביחס  1:1אינן שכיחות בישראל .רוב היוזמות של למידה
בסביבת  1:1מתקיימות כתלות ביוזמה מקומית של מנהלים ,שלטון מקומי או גורם אחר ולרוב
כוללות כיתה אחת או שתיים ,או למידה במקצועות מסוימים – מודל המכונה "איים של חדשנות"
)נחמיאס ,מיודוסר ופורקוש-ברוך .(2006 ,מסקירת תכניות  1:1עולה כי מטרותיהן כוללות לרוב
תמיכה בהקניית מיומנויות המאה ה 21-למורים ולתלמידים ,יצירת שינוי פדגוגי וחדשנות באמצעות
גישה בלתי מוגבלת לתקשוב ) ,(ubiquitous accessשימוש יעיל במחשבים לצרכים לימודיים ,צמצום
פערים כלכליים ,שיפור מיומנויות תקשוב והגברת המוטיבציה ללמידה )Balanskat, Bannister,
.(Hertz, Sigillò, & Vuorikari, 2013; Lowther, Inan, Ross, & Strahl, 2012
למידה באמצעות מחשב נייד אישי  – 1:1האם היתרון הוא בר קיימא?

למידה במודל תקשוב  1:1נמצאה כתורמת להגברת המוטיבציה ללמידה בכלל ולמידת קריאה
וחשבון בפרט ,הנאה מהלמידה ,עלייה בתפיסת המסוגלות העצמית ,העצמה אישית וחווית למידה
חיובית )Bebell & Kay, 2009; Cavanaugh, Dawson, & Ritzhaupt, 2012; Lowther et al., 2005 in

& Holcomb, 2009; Mouza, 2008; OECD, 2011; Reynolds, Treharne, & Tripp, 2003; Rosen
 .(Beck-hill, 2012; Spektor- Levy, Menashe, Berger-Tikochinski, & Doron, 2011תלמידים
שלמדו עם מחשב נייד  1:1הביעו עמדות חיוביות כלפי השימוש במחשבים הניידים )Lowther et al.,
 (2012ושיפור במיומנויות ) .(Spektor-Levy & Granot-Gilat, 2012בתכניות תקשוב שונות נמצא
שההוראה ממוקדת תלמיד ) ,(Balanskat et al., 2013מתקיימת עלייה במעורבות התלמידים בלמידה
) ,(Cavanaugh et al., 2012עלייה בשימוש במחשב ) (Lowther et al., 2012וכתיבה רבה יותר ) Zheng
.(et al., 2014

אולם ,רבים מהמחקרים שבחנו את השפעת סביבת  1:1על עמדות ותפיסות תלמידים נערכו במהלך
טווח זמן קצר )ראה למשלDunleavy, Dexter, & Heinecke, 2007; Russell, Bebell, & Higgins, :
 (2004ולמעשה אינם בוחנים את התכניות לאחר שהן הופכות מיוזמה חדשנית לשגרה יומיומית
) .(Lei, 2010מחקרים אחרים מדגישים כי ההתלהבות הראשונית של התלמידים והמורים עשויה
לדעוך כאשר השימוש במחשבים יהפוך לשגרתי )& Grant & Carolina, 2015; Lowther, Ross,
 .(Morrison, 2003כן נמצא בתכניות שונות שימוש רב בטכנולוגיה בתחילה ,אך ירידה בשימוש
לאורך זמן ) .(Balanskat, et al., 2013כל אלו מצביעים כי כאשר נחלשת השפעת החידוש בהטמעת
המחשבים הניידים לא ניתן לדעת האם התרומה שנמצאה במחקרים שונים לעמדותיהם
ותפיסותיהם של התלמידים תיוותר יציבה או תשתנה .מכאן עולה חשיבותו של מחקר ארוך טווח
זה הבוחן את התלמידים הלומדים בתכנית  1:1לאורך זמן.
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תיאוריית ההתנהגות המתוכננת

תיאוריית ההתנהגות המתוכננת ) (Theory of planned behavior – TPBגורסת כי התנהגות מסוימת
תלויה במידת הכוונה לביצוע התנהגות ,הניתנת להסבר באמצעות :העמדות כלפי ההתנהגות
)חיוביות או שליליות( ,הנורמות הסובייקטיביות המייצגות את ציפיית החברה ביחס להתנהגות
ותחושת היכולת לבצע את ההתנהגות .מכאן ,כי אם עמדתו של היחיד כלפי התנהגות היא חיובית,
הוא מאמין שהנורמות החברתיות מעודדות אותה ותפיסת המסוגלות העצמית שלו כלפיה חיובית,
אזי ,תעלה אצלו כוונה לבצע התנהגות זו ,שתוביל לביצוע ההתנהגות עצמה ).(Ajzen, 1985,1991
תיאוריה זו משמשת גם להסבר השימוש בטכנולוגיה בהקשרים חינוכיים );Courtois et al., 2014
.(Teo, 2015
במחקר זה ביקשנו לבדוק האם התיאוריה תקפה גם בהקשר של למידה עם מחשבים ניידים אישיים
 ,1:1כמתואר באיור .1
עמדות כלפי
למידה עם מחשב
נייד 1:1

התנהגות:
למידה עם
מחשב נייד 1:1

כוונה לביצוע
ההתנהגות -נכונות
ללמידה במודל 1:1

נורמות
סובייקטיביות:
נורמות בית ספריות
בלמידה 1:1

שליטה התנהגותית
נתפסת :מסוגלות
עצמית ללמידה 1:1

איור  .1כוונה ללמידה עם מחשב נייד  1:1על פי תיאוריית ההתנהגות המתוכננת
)(Ajzen, 1985, 1991

שאלות המחקר
במאמר זה יובא חלק ממחקר רחב שנערך על תכנית מחשבים ניידים  .1:1המחקר כלל מספר
שאלות וכלי מחקר מגוונים .מאמר זה יתמקד בשאלות הבאות:
 .1מהן עמדותיהם של תלמידי  1:1כלפי למידה עם מחשב נייד ,המוטיבציה ותחושת המסוגלות
העצמית שלהם ואמונתם ביחס לשליטה על הלמידה ,וכן כוונת ההתנהגות שלהם לשימוש
במחשב נייד  ,1:1בהתייחס לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת?
 .2האם יש שינוי בעמדות ובתפיסות התלמידים לאורך זמן בשני היבטים :השתנות הפרטים
)אותם תלמידים בשכבות גיל שונות( ובין מחזורים )השוואה בין תלמידים מאותה שכבת גיל
בשנים שונות(?
מתודולוגיה
שדה המחקר

התכנית הנחקרת פועלת משנת  2007ביישוב במרכז הארץ בשלושה בתי ספר :שני בתי"ס יסודיים
)בכיתות ה'-ו'( וחטיבת ביניים אחת .התלמידים לומדים באמצעות מחשב נייד אישי בכיתה
המצוידת ברשת אלחוטית ,מקרן ,מסך ובמחשב למורה .התכנית יוצאת דופן בשני מובנים :האחד,
המחשב הנייד הוא אישי ומשמש כחלק משגרת הלמידה היומיומית בבית הספר ובבית .השני,
התכנית מופעלת באופן מערכתי בישוב שלם ,כך שנוצר רצף למידה מתוקשב מכיתה ה' בבי"ס
היסודי ועד לסוף חטיבת הביניים .בשנותיה הראשונות של התכנית ,כל המורים עברו השתלמות
וקיבלו תמיכה והדרכה אישית וקבוצתית .במהלך השנים ,שילוב התקשוב נעשה חלק משגרת
ההוראה והלמידה וכל מורה קבע את מידת ואופן השימוש במחשבים הניידים האישיים בכיתתו.
התכנית מסתיימת בכיתה ט' והתלמידים לומדים בתיכון ללא תקשוב.
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אוכלוסיית המחקר

המחקר כלל  770תלמידי חט"ב בכיתות ז'-ט' שלמדו בתכנית מחשבים ניידים  1:1בבית ספר בישוב
עירוני קטן במרכז הארץ ,בין השנים  2009ל .2013-אוכלוסיית התלמידים מייצגת מצב סוציו-
אקונומי בינוני  -בינוני-גבוה.
כלי המחקר

שאלון עמדות כמותי מתוקשב :השאלון מקיף נושאים שונים בהם :הרגלי השימוש במחשב בבית
ובבית הספר ,תפיסת התלמיד את שליטתו במיומנויות אוריינות מידע ,מוטיבציה כלפי הלמידה
במודל  1:1והערכת התלמיד את הישגיו .השאלון מבוסס על שאלון שתוקף במחקרה של מנשה
) (2008וכולל  78פריטים 8 :שאלות ) 7שאלות סגורות המתייחסות להרגלי שימוש במחשב ושאלה
פתוחה המתייחסת לעמדות התלמיד כלפי המשך למידה במודל  (1:1וכ 70-היגדים בשאלון מסוג
ליקרט )חלקם עם  4רמות הסכמה וחלקם עם  .(7היגדים אלו מבוססים על השאלון של פינטריך
ושותפיו ) (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993הנקרא Motivated Strategies for) MSLQ
 .(Learning Questionnaireטבלה  1מציגה את ניתוח הגורמים שנערך במחקר זה על פי מרכיבי
מוטיבציה.
טבלה  .1מהימנות מרכיבי המוטיבציה בשאלון המחקר לפי MSLQ

שם הגורם על פי – MSLQ

)(Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993

מהימנות

 αקרונבך

אוריינטציה פנימית

α = 0.78

אוריינטציה חיצונית

α = 0.80

ערך המטלה

α = 0.89

אמונות ביחס לשליטה על הלמידה

α = 0.69

מסוגלות עצמית

α = 0.90

בנוסף ,בכדי לבחון את כוונת ההתנהגות של התלמידים ללמוד עם מחשבים ניידים ,נערך ניתוח
גורמים )טבלה  (2בשאלון בהתאם לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת ) .(TPBחלוקה שתוקפה בידי
מומחים בתחום שילוב טכנולוגיות בחינוך .ההתנהגות במחקר זה נבדקה כיישום מיומנויות
אוריינות מידע ,לפי דיווח התלמידים.
טבלה  .2מהימנות הגורמים בשאלון המחקר לפי TPB

שם הגורם – תיאוריית ההתנהגות המתוכננת
)(Ajzen, 1985,1991

עמדות כלפי למידה עם מחשב נייד 1:1
נורמות בי"ס בלמידה עם מחשב נייד 1:1
בגורם זה היגד אחד ,לכן לא חושבה מהימנות

מהימנות
 αקרונבך
α = 0.88

-

מסוגלות עצמית ביחס לשימוש במחשב ללמידה

α = 0.85

נכונות ללמידה באמצעות מחשב נייד 1:1

α = 0.81

התנהגות בתחום מיומנויות אוריינות מידע

α = 0.75
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ממצאים
השתנות הפרטים )אותם תלמידים בשכבות גיל שונות( בתחילת ובסוף חטיבת הביניים:

ראשית נבחנו מרכיבי המוטיבציה בשתי נקודות זמן :בכניסת התלמידים לחט"ב בכיתה ז' ובסיומה
בכיתה ט' .בדיקה זו נעשתה על שני מחזורי תלמידים) 2011-2009:איור  (2ו) 2013-2011-איור (3
ולפי מדדי המוטיבציה ב .MSLQ-בעיבוד הנתונים נעשה שימוש במבחנים בלתי תלויים בגלל חיסיון
השאלונים ,בהתאם לאישור המדען הראשי שניתן למחקר.
7

**

5.59

4.98

**

5.16

**

5.27

4.28

4.16

**
4.61

5.35

**

5.02

4.06

6
5
4
3
2
1

תפיסת מסוגלות
עצמית

אמונות ביחס לשליטה
על הלמידה

ערך המטלה
2011

*p<0.05 **p<0.01

אוריינטציה חיצונית

אוריינטציה פנימית

0

2009

איור  .2השוואת מרכיבי מוטיבציה אצל תלמידי כיתה ז' בשנת  2009לתחושותיהם בכיתה ט'
בשנת  2011לפי MSLQ
במבחני  tבלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בכל הגורמים )אוריינטציה פנימית t(144) = 3.691
 ,p < 0.01אוריינטציה חיצונית  ,t(144) = 2.773 p < 0.01ערך המטלה ,t(103.40) = 4.214 p < 0.01
אמונות ביחס לשליטה על הלמידה  t(110.73) = 4.768 p < 0.01ותפיסת מסוגלות עצמית
 ,(t(104.69) = 3.061 p < 0.01כך שעמדות התלמידים היו חיוביות יותר בכיתה ז' מאשר בכיתה ט'.
7

4.95

5.3
4.5

4.77

*4.6

5.09

*4.79

6

5.21
4.44

4.76

5
4
3
2

תפיסת מסוגלות
עצמית

*p<0.05 **p<0.01

אמונות ביחס לשליטה
על הלמידה

ערך המטלה
2013

אוריינטציה חיצונית

אוריינטציה פנימית

2011

איור  .3השוואת מרכיבי מוטיבציה אצל תלמידי כיתה ז' בשנת  2011לתחושותיהם בכיתה ט'
בשנת  2013לפי MSLQ

1
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במבחני  tבלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים אוריינטציה חיצונית )t(205) = 2.024
 (p < 0.05וערך המטלה ) ,(t(206) = 2.449 p < 0.05כך שעמדות התלמידים היו חיוביות יותר בכיתה ז'
מאשר בכיתה ט'.
בשלב הבא נבדקו עמדות ונורמות התלמידים כלפי התקשוב ויישום אוריינות מידע .בדיקה זו
נעשתה גם היא על שני מחזורי תלמידים) 2011-2009 :איור  (4ו) 2013-2011-איור  (5לפי .TPB
7

**

5.24

5.52

4.92

5.16

**

4.23

4.15

**
4.7

5.38

6
5
4

2.75 2.56

3
2
1

נורמות בית ספריות

התנהגות בתחום של
חיפוש והערכת מידע

מסוגלות עצמית
לשימוש במחשב
2011

*p<0.05 **p<0.01

עמדות כלפי שימוש
במחשב 1:1

כוונה ללמידה 1:1

0

2009

איור  .4השוואת עמדות תלמידי כיתה ז' בשנת  2009לעמדותיהם בכיתה ט' בשנת  2011לפי TPB

במבחני  tבלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים כוונה ללמידה עם מחשב נייד 1:1
) ,(t(105.69) = 3.178 p < 0.01עמדות כלפי שימוש במחשב נייד  (t(98.84) = 3.957 p < 0.01) 1:1ומסוגלות
עצמית לשימוש במחשב ) ,(t(143) = 2.463 p < 0.01כך שעמדותיהם ,תחושת המסוגלות וכוונותיהם
של התלמידים היו חיוביים יותר בכיתה ז' מאשר בכיתה ט'.
7

4.63

5.1

4.9

5.25

*
4.52

5.05

*4.82

5.27

6
5
4

**
2.71 2.49

3
2
1

התנהגות בתחום
נורמות בית ספריות
מיומנויות חיפוש ומידע

*p<0.05 **p<0.01

מסוגלות עצמית
2013

עמדות כלפי למידה
1:1

כוונה ללמידה עם 1:1

0

2011

איור  .5השוואת עמדות תלמידי כיתה ז' בשנת  2011לעמדותיהם בכיתה ט' בשנת  2013לפי TPB

במבחני  tבלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים כוונה ללמידה עם מחשב נייד 1:1
) ,(t(205) = 2.335 p < 0.05עמדות כלפי למידה במודל  (t(206) = 2.474 p < 0.05) 1:1והתנהגות בתחום
מיומנויות חיפוש ומידע ) ,(t(208) = 2.932 p < 0.01כך שעמדות התלמידים היו חיוביות יותר בכיתה ז'
מאשר ב-ט'.
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מהממצאים עולה כי בהשוואת העמדות של אותה שכבת תלמידים בשתי נקודות זמן ,בכניסה
לחט"ב בכיתה ז' ובסיומה בכיתה ט' – השתנות הפרטים – ישנה נטייה לירידה בעמדות התלמידים.
ממצא זה נמצא בבחינת מדדי ה ,MSLQ-וכן בבחינת העמדות לפי ה .TPB-הנטייה נמצאה בשני
מחזורים :המחזור שהחל בתכנית בשנת  2009וסיים ב 2011-והמחזור שהחל בשנת  2011וסיים
ב.2013-
השוואה בין מחזורים – השוואת מוטיבציית קבוצות תלמידים משכבות גיל שונות במהלך חטיבת
הביניים ,בין השנים  2009ל:2013-
טבלה  .3השוואת מרכיבי מוטיבציה אצל כל התלמידים בכל שכבות הגיל לאורך השנים
 2013-2009לפי MSLQ
2009

2011

2010

2013

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

אוריינטציה פנימית

4.54

1.51

4.56

1.55

4.46

1.44

4.71

1.29

אוריינטציה חיצונית

4.91

1.64

4.83

1.70

4.80

1.51

5.16

1.49

ערך המטלה

4.69

1.62

5.04

1.54

4.72

1.54

4.99

1.47

אמונות ביחס לשליטה
על הלמידה

4.78

1.43

4.78

1.29

4.42

1.46

4.77

1.33

תפיסת מסוגלות עצמית

5.07

1.50

5.13

1.51

5.03

1.38

5.18

1.36

בהשוואת מרכיבי המוטיבציה של כל התלמידים בכל שכבות הגיל לאורך השנים ) 2013-2009טבלה
 (3נראה כי הם נשארו יציבים ולעיתים אף חיוביים יותר בשנת  .2013בניתוח שונות חד כיווני
נמצאה עלייה מובהקת בעמדות בשני גורמים :אוריינטציה חיצונית )(F(3,756) = 2.991 p < 0.05
ואמונות ביחס לשליטה על הלמידה ) .(F(3, 751) = 4.086 p < 0.01מבחני המשך מסוג  scheffeמלמדים
כי מקור ההבדל בין השנים  2011ל.2013-
טבלה  .4השוואת עמדות כל התלמידים בכל שכבות הגיל לאורך השנים  2013-2009לפי TPB
2009

2011

2010

2013

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

עמדות כלפי למידה 1:1

4.61

1.69

4.97

1.63

4.67

1.61

4.92

1.53

נורמות בית ספריות

4.88

2.09

4.82

2.13

4.64

2.06

5.04

1.91

מסוגלות עצמית

5.03

1.51

5.03

1.57

4.98

1.41

5.12

1.39

כוונה ללמידה במודל 1:1

4.89

1.52

4.89

1.64

4.90

1.43

5.14

1.35

התנהגות בתחום
מיומנויות חיפוש ומידע

2.65

0.68

2.78

0.67

2.59

0.63

2.66

0.60

מהממצאים )טבלה  (4נראה כי ישנה נטייה לעלייה בעמדות בחלק מהמדדים בין השנים 2009
ל ,2013-נטייה זו לא נמצאה מובהקת.
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טבלה  .5השוואת מרכיבי מוטיבציה של התלמידים בין השנים  2011ו ,2013-בחלוקה לשכבות גיל לפי MSLQ

כיתה ז'
2011

כיתה ח'
2011

2013

כיתה ט'
2013

2013

2011

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

אוריינטציה
פנימית

4.76

1.27

5.32

1.06

4.53

1.45

4.65

1.23

4.06

1.53

4.44

1.38

אוריינטציה
חיצונית

5.21

1.34

5.59

1.25

4.58

1.59

5.24

1.44

4.61

1.52

4.79

1.62

ערך המטלה

5.09

1.38

5.43

1.36

4.74

1.57

5.08

1.44

4.28

1.57

4.60

1.50

אמונות ביחס
לשליטה על
הלמידה

4.77

1.31

5.13

1.37

4.30

1.54

4.82

1.23

4.16

1.48

4.50

1.39

תפיסת
מסוגלות
עצמית

5.30

1.25

5.56

1.13

4.81

1.49

5.19

1.33

4.98

1.36

4.95

1.50

בהשוואת מוטיבציית התלמידים )תלמידים שונים( בחלוקה לשכבות גיל בין השנים  2011ו2013-
)טבלה  (5נמצא כי תלמידים שהחלו את התכנית בשנים מתקדמות יותר הציגו מוטיבציה גבוהה
יותר :כך נמצא כי מרכיבי המוטיבציה של תלמידי ז' ב 2013-עלו באופן מובהק בגורם אוריינטציה
פנימית ) (t(165) = 2.846 p < 0.01ביחס לעמדותיהם של תלמידי כיתה ז' בשנת  .2011כן נמצא כי
מרכיבי המוטיבציה של תלמידי ח' בשנת  2013עלו באופן מובהק בגורמים אוריינטציה חיצונית
) ,(t(253) = 3.475 p < 0.01אמונות ביחס לשליטה על הלמידה ) (t(216.99) = 2.897 p < 0.01ותפיסת
מסוגלות עצמית ) ,(t(251) = 2.115 p < 0.05ביחס לתלמידי ח' בשנת .2011
טבלה  .6השוואת עמדות התלמידים בין השנים  2011ו ,2013-בחלוקה לשכבות גיל לפי TPB

כיתה ז'
2011

כיתה ח'
2011

2013

כיתה ט'
2013

2013

2011

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

עמדות כלפי
למידה1:1

5.05

1.47

5.36

1.38

4.76

1.62

5.02

1.48

4.15

1.66

4.52

1.59

מסוגלות
עצמית

5.25

1.22

5.51

1.20

4.78

1.54

5.12

1.36

4.92

1.44

4.90

1.49

נורמות בית
ספריות

5.10

1.84

5.41

1.66

4.54

2.18

5.21

1.86

4.24

2.06

4.63

2.05

כוונה
ללמידה
במודל 1:1

5.27

1.24

5.55

1.11

4.70

1.53

5.18

1.27

4.70

1.46

4.82

1.52

התנהגות
בתחום
מיומנויות
חיפוש ומידע

2.71

.51

2.78

.59

2.51

.74

2.73

.57

2.56

.60

2.49

.61
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בהשוואת עמדות התלמידים )תלמידים שונים( בחלוקה לשכבות גיל בין השנים  2011ו) 2013-טבלה
 (6נמצא כי בחלק מהמדדים תלמידים שהחלו את התכנית בשנים מתקדמות יותר הציגו עמדות
חיוביות יותר :כך נמצא כי עמדותיהם של תלמידי ח' בשנת  2013עלו באופן מובהק בגורמים כוונה
ללמידה עם מחשבים ניידים  ,(t(228.96) = 2.694 p < 0.01) 1:1נורמות בית ספריות )t(219.47) = 2.519
 (p < 0.01והתנהגות בתחום של חיפוש והערכת מידע ) ,(t(213.77) = 2.634 p < 0.01ביחס לעמדותיהם
של תלמידי ח' בשנת .2011
לסיום ,בכדי לבחון את השפעת עמדות התלמידים ,הנורמות הבית ספריות ותפיסת המסוגלות
העצמית על כוונתם לשימוש במחשבים ניידים והאם כוונה זו מובילה להתנהגות ,לפי  ,TPBנערך
ניתוח נתיבים )איור  (6באמצעות ניתוח משוואות מבניות ).(SEM
עמדות כלפי
למידה
עם מחשב נייד 1:1

R2 =0.26
התנהגות:
מיומנויות
אוריינות מידע

2

R =0.70
*** 0.31

**p<0.01 ***p<0.001

נכונות
ללמידה
במודל 1:1

*** 0.28

נורמות בי"ס
בלמידה במחשב
נייד 1:1
מסוגלות עצמית
ללמידה 1:1

Chi-square=1.008 df=2 p=0.604 NFI=0.999 CFI=1.000 RMSEA=0.000

איור  .6תיאוריית ההתנהגות המתוכננת :תלמידי חט"ב הלומדים במודל 1:1

מדדי טיב ההתאמה מלמדים על התאמה טובה של המודל לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת .כן
נראה כי ההשפעה הרבה ביותר על הנכונות ללמידה במודל  1:1היא של תפיסת המסוגלות העצמית
ללמידה באמצעות מחשב נייד  .1:1המשתנים עמדות כלפי למידה עם מחשב נייד  ,1:1נורמות בית
ספריות כלפי למידה זו ותפיסת מסוגלות עצמית ללמידה  1:1מסבירים  70%מהשונות המוסברת
במשתנה נכונות ללמידה עם מחשב נייד  (R2 = 0.70) 1:1והנכונות להתנהגות מסבירה כרבע
מהשונות המוסברת במשתנה ההתנהגות ,הנבדק במחקר זה באמצעות דיווח התלמידים על יישום
מיומנויות אוריינות מידע ).(R2 = 0.26
דיון
המחקר החל בשנתה השלישית של תכנית  1:1והתנהל במהלך חמש שנים ,באופן המאפשר לבחון
את התכנית כאשר היא הופכת מיוזמה חדשנית לחלק משגרת ההוראה והלמידה ).(Lei, 2010
הממצאים מלמדים כי עמדות ורמת מוטיבציית התלמידים כלפי הלמידה משתנות לאורך השנים,
וכי השינוי אינו דומה בהיבט השתנות הפרטים )אותם תלמידים בשכבות גיל שונות( להיבט
ההשוואה בין מחזורים )השוואה בין תלמידים מאותה שכבת גיל בשנים שונות( .ברמת הפרטים
ניכרת נטייה לירידה במוטיבציה ועמדות לאורך השנים  2013-2009בין כיתה ז' לכיתה ט' .ייתכן
שהדבר קשור לירידה בחידוש שבשימוש במחשב נייד ללמידה ,למאפייני גיל ההתבגרות ,אך יתכן
שגם לידיעה שבתיכון תסתיים תכנית  .1:1ירידה בעמדות תלמידי  1:1דווחה בספרות ,בעיקר לאחר
השנה הראשונה .לעיתים נמצאה התאוששות בין השנה השנייה לשלישית ) .(Swallow, 2015ניתוח
המשוואות המבניות מלמד כי עמדות התלמידים ותפיסת המסוגלות העצמית שלהם מסבירות חלק
מכוונתם ללמידה באמצעות מחשב נייד ,לכן מומלץ לבחון כיצד ניתן לשמר את עמדות התלמידים
כלפי למידה  ,1:1לחזק את תפיסת המסוגלות העצמית ואת הנורמות הבית ספריות בהקשר זה,
אחרת עלולה להיווצר ירידה במידת השימוש של התלמידים במחשבים הניידים וביישום מיומנויות
שונות.
בשונה מכך ,ברמת ההשוואה בין מחזורים שונים ,ניכרת עלייה בעמדות ובמוטיבציה לאורך השנים.
ככל שמחזור תלמידים החל ללמוד בתכנית בשנה מאוחרת יותר מאז התחלת התכנית ,עמדותיהם
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והמוטיבציה יהיו גבוהים יותר ביחס לקבוצות התלמידים שהחלו ללמוד לפניהם .ממצא זה עשוי
ללמד כי תלמידים שחווים את התכנית בשנים מתקדמות יותר ,מגיעים מוכנים יותר ,בבחינת
הציפיות מהתכנית ושילוב המחשב .חיזוק לכך ניתן למצוא במחקר שנערך על תכנית  1:1הפועלת
בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים ,בה עמדות התלמידים הצעירים היו חיוביות יותר ,היבט שיתכן
ומעיד שתלמידים מגיעים מוכנים יותר במהלך הזמן ) .(Spanos & Sofos, 2015בניתוח נתוני תלמידי
שכבה ח' ,נמצאה עלייה מובהקת במדדים רבים .הממצאים מלמדים שבהיבט של שילוב טכנולוגיה,
כיתה ח' ,בה ההתרגשות של המעבר לחט"ב חלפה והתאמה לדרישות גבוהות יותר בכיתה ז'
התבססה ,הינה שנה משמעותית לטיפוח המוטיבציה של תלמידים ולהקניית מיומנויות אוריינות
מידע .בכיתה ט' התלמידים מכוונים לתיכון בו אין מודל  1:1והתקשוב אינו נגיש.
חיזוק לממצאים אלו נמצא במחקר ארוך טווח שנערך על תכנית למחשבים ניידים  1:1בארה"ב ,בו
נמצא כי השימוש בטכנולוגיה משתנה תמידית ,וכך גם מרכיבים אחרים במערכת הבית ספרית:
המשתמשים ,המשאבים ויחסי הגומלין בין מערכות אלו ,עד כי תכנית ההטמעה בשנה השנייה
שונתה בכדי להתמודד עם נושאים שלא היו ניתנים לצפייה בהתחלה ) .(Lei, 2010מכאן ,כי אין דרך
קבועה לשילוב טכנולוגיה בבית ספר וגם תכניות קיימות נדרשות לשינויים ולהתאמות לפי צרכי בית
הספר ,עלייה במיומנויות המשתמשים בטכנולוגיה ופיתוחים טכנולוגיים חדשים.
בשל עלותן הנרחבת של תכניות  1:1ממתינים קובעי מדיניות ,מורים ,הורים ותלמידים לעדויות על
תרומתן בטרם ישקיעו בתכניות נוספות .הבנת ההשפעה של סביבת  1:1על הלומדים בה תוכל
לתמוך בפיתוח תכניות עתידיות ) .(Fleischer, 2012; Zheng et al., 2014ממצאי מחקר זה מחדדים
את השפעתן המורכבת של תכניות אלו על תלמידיהן ,העשויה להשתנות בין רמות מדידה שונות:
רמת הפרט או הקבוצה ובתקופות שונות.
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Abstract
This empiric work examines the characteristics that contributed to the success
of MOOCs in the fields of Software, Science, and Management. More than
3,400 reviews about five different courses in the above mentioned fields that
received a 5/5 grade were extracted from the Coursetalk.com (2015) site
analyzed according to the COI (Community Of Inquiry) model by Garrison et
al. (2000). This model represents distant learning experience using social,
cognitive and teaching existence. It was found that the four leading
characteristics that contributed to MOOCs success are: teacher, exercise,
atmosphere and workload, and they are distributed between the teaching,
cognitive and social presence elements according to the COI model. We have
seen that the successful MOOCs that were investigated contain various
presence elements that have significant weight (Teaching 56%, Social 40%,
and Cognitive 38%). A distribution of the learners to groups by the same
presence elements was found, in coordination to the characteristics they
mentioned. It was found that they allow learners with different preferences to
consume content according to their preference, as opposed to the perception
that MOOCs mostly contain teaching presence elements. This finding is
important to allow a match between learners' preferences and MOOCs
characteristics.
Keywords: MOOC, distant learning, online learning; lifelong learning,
Community of inquiry; Social presence; Cognitive presence; Teaching
presence.

תקציר
בעבודה אמפירית זו נבחנו המאפיינים אשר תרמו להצלחת קורסים פתוחים
 יותר. המדעים והנהול,( בתחומי התוכנהMOOC) מקוונים מרובי משתמשים
 אשר, משובים אודות חמישה קורסים בתחומים המוזכרים למעלה3,400-מ
COI ( ונותחו על פי מודל2015) Coursetalk.com  נשלפו מאתר,5/5 קבלו ציון
 מודל זה מייצג את חווית.(2000) Garrison et al. ( שלCommunity Of Inquiry)
 קוגניטיבית, חברתית:הלמידה מרחוק באמצעות שלושה מרכיבי נוכחות
. דורגו וקוטלגו על פי מרכיבים אלו, המאפיינים אשר תרמו להצלחה.והוראתית
:נמצא שארבעת המאפיינים המובילים אשר תרמו להצלחת הקורסים הם
 אווירה ועומס עבודה כשהם נחלקים בין מרכיבי הנוכחות ונותנים, תרגול,מורה
 וקוגניטיבי,40%  חברתי,56%  מרכיב הוראתי:משקל משמעותי לכל מרכיב
 אופיינו קבוצות של לומדים על פי המשובים, בנוסף.COI  בהתאם למודל38%
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

סימונה הולשטיין ,ענת כהן 71ע

שנתנו :קבוצות המעדיפות נוכחות הוראתית ,חברתית או קוגניטיבית .נמצא כי
 MOOCsמוצלחים מאפשרים ללומדים בעלי העדפות שונות לצרוך תוכן על פי
העדפתם .זאת למרות התפיסה המקובלת ש MOOCs-מכילים בעיקר מרכיבים
הוראתיים .ממצאים אלה חשובים לצורך התאמת תכני  MOOCsלהעדפות
השונות של הלומדים ,כמו גם להבנה מהם המרכיבים התורמים לMOOCs -
מוצלחים.
מילות מפתח :למידה מרחוק ,MOOCs ,למידה שיתופית,
 ,inquiryלמידה מקוונת ,למידה לאורך החיים.

Community of

מבוא
 Massive Open Online Course - MOOCאו בעברית קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים הוא קורס
אינטרנטי מקוון הפתוח לקהל הרחב ) .(McAuley et al., 2010בשנים האחרונות חוקרת הקהילה
האקדמית את הדרכים למיצוי הפוטנציאל של ה .MOOC-נטען כבר על ידי (2013) Conole
שהחלוקה המקובלת ל xMOOC-ו cMOOC-היא פשטנית מדי בכדי לתאר  ,MOOCsויש עדיין לפתח
מדדים טובים יותר בכדי להבין טוב יותר את הדרך בה לומדים מתקשרים עם  MOOCוחווים אותו.
 (2000) Garrison, Anderson, & Archerהציעו את מודל  ,(Community Of Inquiry) COIהמייצג
תהליך של יצירה משמעותית ועמוקה )קולבורטיבית-קונסטרוקטיביסטית( של חווית הלמידה
מרחוק דרך התפתחות של שלושה מרכיבים עצמאיים – נוכחות חברתית ,קוגניטיבית והוראתית.
 (2010) Garrison et al.מצפים שמודל ה COI -ישמש כאמצעי חיזוי לתהליכי למידה ותוצרי למידה
מנקודות מבט של קורסים בודדים ושל גישות למידה לאורך החיים.
במחקר זה נבחנו מאפייני  MOOCsשהביאו להצלחתם של קורסים על פי מודל ה .COI-בעזרת מודל
זה שוייכו כל אחד מהמאפיינים לאחת משלושה מרכיבים של נוכחות :חברתית ,קוגניטיבית או
הוראתית .בעבודה אמפירית זו נשלפו יותר מ 3,400-משובים מאתר  .(2015) Coursetalk.comאלו
נותחו על מנת לבחון את המאפיינים ,אשר תרמו להצלחת קורסים פתוחים מקוונים מרובי
משתמשים ) (MOOCבתחומי התוכנה המדעים והנהול שקבלו ציון .5/5
מחקר זה מאפשר לזהות מאפיני  MOOCשתרמו להצלחתו בעיני הלומדים על פי סדר חשיבותם
ומכאן חשיבותו .ממצאי מחקר זה עשויים לתרום לגוף הידע בתחום לשם שיפור קורסים מסוג
 ,MOOCsבתחום התוכנה ,המדעים והנהול בפרט .זהוי המאפיינים דרוגם ומיפוים על פי מודלים
תאורטיים קיימים יאפשרו יישום של  MOOCsטובים יותר והמשך מחקר ופיתוח לטובת שיפור
 ,MOOCsזאת בהתבסס על מודלים בתחום הלמידה מרחוק .כמו כן ,זהוי מאפייני הלומדים יאפשר
גם הוא התאמה של  MOOCsבתוכנה ,מדעים ונהול לצרכי הלומדים בתחום.
סקירת ספרות
 MOOCהוא קורס אונליין ,המכוון לכמות בלתי מוגבלת של משתתפים ובעל גישה פתוחה המועבר
דרך ה .Web-בנוסף לתכני הקורס המסורתיים :הרצאות מצולמות ,חומר קריאה ואוסף שאלות,
 MOOCsרבים מספקים פורומים אינטראקטיבים ללומדים כדי לתמוך באינטראקציה קהילתית בין
לומדים ,פרופסורים ואסיסטנטים ) .(McAuley et al., 2010במהלך שנות התפתחות הMOOCs-
נוצרו שני סוגים של קורסים ,cMOOC :הפועל על פי תאוריה קונקטיביסטית מלאה ו,xMOOC-
הפועל על פי גישה בהויוריסטית ) .(Siemens, 2012במחקר זה נחקרו משובים של סטודנטים על
קורסים מסוג .xMOOC
על פי  (2012) Pappanoשנת  2012היתה השנה בה פרצו ה .MOOCs-בשנה זו ,edX ,סטרטאפ ללא
מטרות רווח של הרווארד ו ,MIT-הגיע ל 370,000-לומדים .קורסרה שנוסדה בשנה זו הגיעה 1.7
מיליון לומדים )גדלה יותר מהר מפייסבוק( ויודסיטי סטרטאפ של פרופ' סבסטיאן טרן שיצא
מסטנפורד הגיע ל 150,000 -לומדים .האוכלוסיה ב MOOCs-מגוונת מאד ,על-פי Weinzimmer
) (2012ו (2015) Konrad-הגילאים נעים בין  .85-11על פי  (2013) Christensena et al.נמצא כי יותר
מ 40%-מהלומדים הם מתחת לגיל  30ופחות מ 10%-מעל גיל  .60כמות הגברים גדולה משמעותית
 34.3% .56.9%הם מארצות הברית 31% ,הם ממדינות OECDשאינן ארצות הברית14.8% ,
ממדינות  BRICSו 19.9%-ממדינות מתפתחות אחרות.
חוקרים ואנשי חינוך רבים עוסקים בסוגיית איכות ה .MOOCs-הערכת איכות של  MOOCיכולה
להתבסס על הערכת איכות של למידה מרחוק (2011) Shelton .סוקר  13מחקרים בתחום איכות של
למידה מרחוק על פי תפישת המוסד המלמד .במחקרו הוא ממיין את גורמי האיכות על פי ציונם
במאמרים שנסקרו .הגורם המזוהה כבעל החשיבות הגבוהה ביותר )ב 10-מתוך  13מחקרים( הוא
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מחויבות המוסד ,התמיכה והמנהיגות .הגורם השני בחשיבותו על פי סקירת המאמרים הוא הוראה
ולמידה .כיוון שאנו עוסקים במחקר זה באיכות ה MOOC-בתפישת הלומדים נתמקד באיכות
ההוראה והלמידה .בחינת איכות ההוראה והלמידה מנקודת הראות של הלומדים נתונה במחלוקת
בקהילת החוקרים (2012) Daniel .חושש שמשובי הערכה של לומדים יהפכו לטבלת ליגה על חשבון
האיכות .בעוד ש (2007) Raban-טוען שהתחרות בין אבטחת האיכות ושיפורה אינם משחק סכום
אפס ,ומציע פיתרון של הדילמה באמצעות מודרניזציה של מנגנון אבטחת האיכות .דבר שיאפשר
למוסדות ההשכלה הגבוהה את הסיכון שבחידוש .אמירה זו חשובה במיוחד בהקשר של שימוש
מוגבר בטכנולוגיה בלמידה בכלל וקורסי  MOOCבפרט ,מכיוון ש MOOCs-מציעים חדשנות,
פוטנציאל לחוויה חינוכית מרתקת המקדמת לימוד חברתי אך יחד עם זאת יש בה את הסיכון
להורדת רמת ההוראה .על פי  (2013) Conoleיש עדיין לפתח מדדים טובים יותר בכדי להבין טוב
יותר את הדרך בה לומדים מתקשרים עם  MOOCוחווים אותו .מסיבות אלה בחרנו לשלב במחקר
זה בין המשובים של הלומדים כפי שניתנו באתר  Coursetalkלבין התאוריות המוכרות בתחום.
תאורית הלמידה מרחוק על פי  (Community Of Inquiry) COI (2000) Garrison et al.היא מסגרת
המייצגת תהליך של יצירת משמעותית ועמוקה )קולבורטיבית-קונסטרוקטיביסטית( של חווית
לימוד דרך התפתחות של שלושה מרכיבים עצמאיים :נוכחות חברתית ,קוגניטיבית והוראתית כפי
שניתן לראות באיור .1

איור  .1התאוריה של הלמידה מרחוק על פי (2000) Garrison et al.

קיימת חשיבות בבחינת התאמת הגישות הפדגוגיות השונות לסגנונות הלמידה של הלומדים .על פי
 (1897) Deweyלמידה נתפשת בצורה מיטבית כתהליך ,ולא במושגי תוצר .בכדי לשפר את הלמידה
בהשכלה הגבוהה ,המוקד המרכזי צריך להיות בגיוס הלומדים בתהליך המשפר באפן מיטבי את
הדרך בה הם לומדים – תהליך הכולל פידבק על האפקטיביות של מאמצי הלמידה שלהם .על-פי
 (2005) Kolbללומדים שונים יש סגנונות למידה שונים הממופים באמצעות אינדקס הקרוי .LSI
המחקר
מטרות המחקר

שתי מטרות מרכזיות למחקר זה :א( זהוי ודרוג המאפיינים שתרמו להצלחת ה MOOCs-ושיוכם
לאחת משלוש המרכיבים של מודל ה – COI-נוכחות הוראתית ,חברתית או קוגניטיבית ,תוך שימוש
כמותי ואיכותני במשובי הלומדים ובמידע מהשתתפות בקורס; ב( חלוקת הלומדים לקבוצות בעלות
מאפיינים דומים ,אותם ציינו בשלב א' ,ובדיקת הלימתם למרכיבי הנוכחות של המאפיינים.
שאלות המחקר

 .1מהם המאפיינים אשר תרמו להצלחת  MOOCsבתחומי התוכנה ,המדעים והניהול על-פי תפישת
הלומדים בהתבסס על משובים של  MOOCsשקבלו ציון  5/5ביותר מ 3,000-משובים בסך הכל
באתר ?coursetalk
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 1.1כיצד ניתן לדרג ולמיין את המאפיינים שמצאנו בין המרכיבים של נוכחות :הוראתית,
קוגניטיבית וחברתית?
 1.2מהם ההבדלים בדרוג ובמיון המאפיינים שמצאנו בין הקורסים השונים?
 1.3כיצד מתארים הלומדים את המאפיינים שתרמו להצלחת  MOOCsעל-פי מרכיבי
הנוכחות :הוראתי ,קוגניטיבי וחברתי?
 .2מה נוכל ללמוד על העדפות הלומדים מהמשובים ב MOOCs -על-פי תפישת הלומדים?
 2.1מה אופיין של קבוצות הלומדים בעלי העדפות דומות כפי שניתן ללמוד מהמשובים
שאספנו ,תוך התייחסות למרכיבי הנוכחות :הוראתי ,קוגניטיבי וחברתי?
מתודולוגיה

בכדי ללמוד על איכות קורס מסוג  MOOCעל-פי תפישת הלומדים נעשה שימוש באתר
 Coursetalk .(2015) coursetalk.comהוא המקור הגדול בעולם למשובים של לומדים של קורסים
אונליין ו .MOOCs-באתר ,המופעל על ידי  ,AcademixDirectמופיעים יותר מ 35,000-קורסים
ו 70,000-משובים .טבלה  1מציגה את שמות ה MOOCs-שנבחנו ואת כמות המשובים שקיבל כל
 .MOOCחמשת הקורסים נמצאו כבעלי כמות המשובים הגדולה ביותר בתחומי התכנה ,המדעים
והנהול וקבלו ציון  5/5באתר  .Coursetalkהמידע המלא לגבי המאפיינים הדמוגרפיים של הלומדים
ב MOOCs-אותם סקרנו לא זמין באפן מלא ,אך ממידע רנדומלי שאספנו אודות אוכלוסיית כותבי
המשובים ,ניתן לראות כי הם נמצאים בהלימה למידע הניתן בספרות המחקרית אודות אוכלוסיית
ה MOOCs-שנסקרו.
טבלה  .1רשימת הקורסים שנחקרו ומידע לגבי אוכלוסיית הלומדים בקורסים אלה
MOOC

כמות משובים אתר

פרטים

מקור

Introduction
to Interactive
Programming
in Python

2580

Coursera

Weinzimmer

– Epidemics
the Dynamics
of Infectious
Diseases

330

Coursera

Cohn

The Science
of the Solar
System

254

Coursera

Smith

Introduction
to
enviromental
science

230

edX

חסר

An
Introduction
to Operations
Management

109

Coursera

Barber

)(2012

)(2014

 54,000לומדים נרשמו למחזור
הראשון של הקורס ,באוקטובר
 2012וגילאיהם בין  11ל,72-
הלומדים באים ממספר רב של
ארצות ,ניתן היה למצוא קבוצות
לימוד ביבשות אסיה אירופה
ואמריקה .תפוצה דומה ניתן היה
לראות במחזור של הקורס בו
השתתפה כותבת מאמר זה ביולי
.2015
 28,000לומדים השתתפו במופע
הראשון של הקורס מתוכם 20%
סיימו .המשתתפים היו מ158-
מדינות יותר מ 25%-דיווחו שהם
מועסקים.
השתתפו כ 2,000-לומדים.

)(2015

)(2013

חסר

 87,000לומדים נרשמו למחזור
הראשון של הקורס ו7,000-
לומדים סיימו אותו .לומדים מכל
היבשות חוץ מאנטרטיקה השתתפו
בו.
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מהלך המחקר

המחקר התנהל בשני שלבים:
שלב ראשון :איסוף המשובים ומיפוי מאפיני הקורסים אשר תרמו להצלחה .בשלב זה נאספו
המשובים ,שנכתבו אודות חמישה קורסים בתחומי התוכנה ,המדעים והנהול ,מאתר Coursetalk
באמצעות כלי תוכנה שפותח בשפת פיתון לצורך מחקר זה .באמצעות הכלי התאפשרה קריאה
אוטומטית של אלפי משובים ,המפוצלים על פני מאות עמודי ווב .המשובים מויינו וקוטלגו לתוך
טבלת אקסל .הטבלה הכילה את שם הקורס ,הטקסט של המשוב ,הציון ,והאם הלומד סיים את
הקורס .לצד איסוף הנתונים מהאתר ,השתתפנו בהרצאות ,תרגילים ופורומים של כל אחד
מהקורסים אותם ניתחנו.
בהמשך בוצע ניתוח טקסט על אלפי המשובים בכדי לאתר מילים לצורך זהוי רשימת מאפיינים
התורמים להצלחת  .MOOCsבאמצעות תכנת  :Rהוסרו מילות קישור ,בוצע ) Stemmingהורדת
רישא וסיפא ממילים בכדי לזהות מילים דומות כגון  read, reading, readingsוכו'( לפי Lovins
) ,(1968ונמצאו המילים בעלות התפוצה הגבוהה ביותר במשובים .מתוך המילים שזוהו כנפוצות
ביותר ,נבנתה רשימת המשתנים של המאפיינים תוך קיבוץ מילים דומות .המאפיינים שויכו לאחת
משלושה מרכיבי נוכחות :חברתי ,הוראתי או קוגניטיבי על-פי מודל  .COIכמו כן ,נבדק הקשר בין
המאפיינים שהתקבלו בעזרת מטריצת קורלציה )טבלה  .(2בטבלה  2ניתן לראות כי הקורלציה
הגבוהה ביותר היא בין התרגול לכמות העבודה והערך הוא  .0.25שאר ערכי הקורלציה נמוכים יותר
דבר המעיד על חוסר תלות בין המאפיינים שזיהינו.
טבלה  .2מטריצת קורלציה המתארת את התלות בין המאפיינים ,חלק 1
מורה

תרגול

אווירה

עבודה

הערכת
עמיתים

מורכבות

פורום

מורה

1.00

0.17

0.24

0.20

0.00

0.11

0.18

תרגול

0.17

1.00

0.21

0.25

0.03

0.12

0.12

אווירה

0.24

0.21

1.00

0.11

0.02

0.10

0.10

עבודה

0.20

0.25

0.11

1.00

0.01

0.18

0.15

הערכת עמיתים

0.00

0.03

0.02

0.01

1.00

0.02

–0.02

מורכבות

0.11

0.12

0.10

0.18

0.02

1.00

0.10

פורום

0.18

0.12

0.10

0.15

–0.02

0.10

1.00

מבחן

0.16

0.18

0.03

0.18

0.04

0.12

0.10

עזרה

0.11

0.08

0.06

0.07

0.00

0.05

0.23

תוכנית

0.09

0.01

0.02

0.05

0.05

0.02

0.02

כלים

0.08

0.13

0.05

0.10

0.12

0.04

0.09

פלטפורמה

0.13

0.04

0.08

0.06

0.00

0.04

0.09

חיצוני

0.07

0.03

0.04

0.08

0.02

0.07

0.10

המחשה

0.07

–0.07

0.03

0.01

–0.02

–0.01

0.06
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טבלה  .2מטריצת קורלציה המתארת את התלות בין המאפיינים ,חלק 2
מבחן

עזרה

תוכנית

כלים

פלטפורמה

חיצוני

המחשה

מורה

0.16

0.11

0.09

0.08

0.13

0.07

0.07

תרגול

0.18

0.08

0.01

0.13

0.04

0.03

–0.07

אווירה

0.03

0.06

0.02

0.05

0.08

0.04

0.03

עבודה

0.18

0.07

0.05

0.10

0.06

0.08

0.01

הערכת עמיתים

0.04

0.00

0.05

0.12

0.00

0.02

–0.02

מורכבות

0.12

0.05

0.02

0.04

0.04

0.07

–0.01

פורום

0.10

0.23

0.02

0.09

0.09

0.10

0.06

מבחן

1.00

0.06

0.04

0.12

0.06

0.07

0.02

עזרה

0.06

1.00

0.01

0.10

0.06

0.06

0.02

תוכנית

0.04

0.01

1.00

–0.01

0.01

0.00

0.02

כלים

0.12

0.10

–0.01

1.00

0.02

0.06

-0.03

פלטפורמה

0.06

0.06

0.01

0.02

1.00

0.05

0.03

חיצוני

0.07

0.06

0.00

0.06

0.05

1.00

0.01

המחשה

0.02

0.02

0.02

–0.03

0.03

0.01

1.00

בנוסף ,דרגו המאפיינים על-פי עוצמת תרומתם להצלחת  .MOOCsכמו גם התבצעה השוואה של
המאפיינים בין הקורסים השונים ובוצע מיון איכותני של חלק מהמשובים למרכיבי הנוכחות
השונים.
שלב שני :חלוקת הלומדים לקבוצות דומות על-פי המאפינים אותם הם ציינו .בשלב זה בוצע ניתוח
 Cluster analysisעל-פי  ,(2009) Kaufman & Rousseeuwאשר חילק את הלומדים לקבוצות על-פי
המאפיינים אותם הם ציינו.
שיטת המחקר
במחקר בוצע ניתוח כמותי ואיכותני של המשובים בהתאם לJohnson &) Mixed methods research -
 .(Onwuegbuzie, 2004ניתוח המשובים בוצע על בסיס ההנחה שהמאפיינים שנמצאו בניתוח

המילולי הינם בעלי אופי חיובי ,שהרי הציון הממוצע שניתן לקורס הוא  .5\5בדיקת הנתונים העלתה
כי רק  1%מהלומדים נתנו ציון נמוך מארבע .באפן ידני נבדקו  10%מהמשובים עם ציון גבוה
מארבע ונמצא שפחות מ 0.1%-מהמאפיינים שצויינו ,צויינו באפן שלילי.
מגבלות המחקר

מגבלתו העיקרית של המחקר היא בהתבססו על מספר קטן של קורסים גם אם הם מכילים מאות
ואלפי משובים וציון כללי מאד גבוה ) .(5/5לכן ,יש להרחיב את המחקר לקורסים נוספים .בנוסף,
המשובים נאספו על מספר מופעים של אותו הקורס שהועבר בשלש השנים האחרונות .בתקופה זו
נעשו שינויים ותיקונים בקורס שאינם נחקרים .כמו כן ,המחקר מבוסס על משובים של לומדים
שבחרו לכתוב משוב באתר  coursetalkולא על משובי כלל הלומדים בקורס .לא פחות חשובה היא
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העובדה שרובם המכריע של המשובים באתר הינם חיוביים .מידע נוסף ממשובים שליליים בכמות
דומה יוכל להטיל אור נוסף על המאפיינים החשובים ב.MOOCs-
ממצאים ודיון
המאפיינים אשר תרמו להצלחת  MOOCsבתחומי התוכנה ,המדעים והניהול

מניתוח הקורסים נמצא כי ארבעת המאפיינים ,המובילים אשר תרמו להצלחת הקורסים הם:
מורה ,תרגול ,אווירה ועומס עבודה )על-פי סדר הזה( .בטבלה  3ניתן גם לראות את התיוג של
המאפיינים למרכיבי נוכחות .הממצאים האמפיריים מחזקים את תאוריית ה COI-של Garrison et
 ,(2000) al.כיוון שנמצא ששלשת המאפיינים הראשונים אכן נחלקים בין מרכיבי הנוכחות:
הוראתיים ,קוגניטיביים וחברתיים .נציין כי הממצאים מצביעים על כך שכל המרכיבים הם בעלי
משקל משמעותי )הוראתי  ,56%חברתי  ,40%וקוגניטיבי  38%אחוז( .ניתן גם לראות שהאלמנטים
הטכנולוגיים כפי שמופיעים אצל  ,(2010) Anderson & Dronנכללים אמנם במאפיינים שנמצאו,
אולם חשיבותם נמוכה כאשר הם עומדים בפני עצמם .יחד עם זאת ,יש לשים לב שמאפיינים
טכנולוגים באים לידי ביטוי באפן עקיף גם במאפיינים נוספים כגון תמיכה.
טבלה  .3המאפיינים אשר תרמו להצלחת הקורסים מדורגים ומתוייגים על-פי מרכיב נוכחות
מאפיינים

מרכיב נוכחות

דרוג באחוזים

הוראתי

מורה

56

חברתי

אווירה

40

קוגניטיבי

תרגול )פרוייקט(

38

קוגניטיבי

עומס עבודה

35

הוראתי

תכנון וחומר הקורס

20

קוגניטיבי

מורכבות )רמת קושי( הקורס

14

הוראתי

בחנים

12

חברתי

פורום

11

טכנולוגיה

כלים

6

טכנולוגיה

פלטפורמה

6

חברתי

תמיכה

5

קוגניטיבי

חומר לימוד חיצוני

4

חברתי

בדיקת עמיתים

4

הוראתי

אמצעי המחשה

3

בטבלה  4ניתן לראות כי המאפיינים המובילים ,אשר תרמו להצלחת הקורסים ,כמעט זהים בכלל
הקורסים הנבדקים .יוצא מכלל הוא מאפיין התרגול המוחלף על ידי מאפיין תכנון הקורס.
מהשתתפות בקורסים אנו משערים כי לומדים שהשתתפו בקורסים בהם התרגול לא היה משמעותי
ציינו את תכנון החמר כמאפיין מוביל כתחליף למאפיין התרגול.
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פי קורס- מפולחים על, המאפיינים עם ההשפעה המירבית באחוזים.4 טבלה
כלים

תכנון
החמר

מבחן

5.1

7.9

17.7

10.3

9.8

12.1

0.3

21.2

14.3

0.0

0.8

32.1

7.2

0.4

15.0

6.0

פלטפורמה

מורכבות פורום

עומס

אווירה

תרגול

מורה

קורס

14.1

36.9

42.1

45.8

52.9

פיתון

20.9

9.3

35.0

39.0

12.8

65.6

אפידמיולוגיה

11.7

17.3

11.3

20.8

30.0

7.8

65.6

סביבה

29.6

18.0

8.4

26.4

32.0

41.2

20.8

65.6

מערכת השמש

26.0

26.0

6.0

16.0

38.0

28.0

39.0

65.0

נהול

 מציגה דוגמאות של ציטוטים המופיעים במשובים של התלמידים בקורסים באשר לכל אחד5 טבלה
. קוגניטיביים וחברתיים,פי מרכיבי נוכחות הוראתיים- כשהם ממוינים על,מן המאפיינים
.מדוגמאות אלה ניתן לראות כיצד מרכיבי הנוכחות השונים תורמים להצלחת הקורס
 תכנים המתארים את המאפיינים אשר תרמו להצלחת הקורסים.5 טבלה
 קוגניטיבים וחברתיים,בחלוקה למרכיבי נוכחות הוראתיים
תכנים

מאפיינים

מרכיב נוכחות

The professors of the class do a great job of making things
interesting and at times very funny, while at the same time
walking you through learning to program with Python and
teaching you the fundamentals of programming in general.

מורה

הוראתי

The format of the class is very well thought out; Lecture,
quizzes, and mini-project guide you toward learning the
material on a weekly basis.

תכנון
הקורס

הוראתי

The quizzes and mini-projects are very interesting.

בחנים

הוראתי

The lessons and mini projects are perfectly calibrated to be
challenging without being impossible

תרגול

קוגניטיבי

The content of the course was just right - not too difficult to
give up, but challenging enough to be so happy to complete
each mini-project.

מורכבות

קוגניטיבי

To me, the content and workload was thought provoking
and well balanced.

עומס
עבודה

קוגניטיבי

Still, while I was enjoying and having fun, I
also learned a lot about the language which was new to me.

אווירה

חברתי

הערכת
עמיתים

חברתי

Having done distance learning and selfstudy courses before
I am most impressed with the student to student and student
to instructor interaction this adds the missing dimension to
distance learning bring it up to the level of being at there.

פורום

חברתי

and MOST IMPORTANTLY showing concern/engaging
with the students (Joe Warren actually reviewed my final
project in the Code Clinic

תמיכה

חברתי

I liked the peer review process for evaluating them.
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המאפיינים אשר תרמו להצלחת קורסים מסוג  MOOCבתחומי התוכנה ,המדעים והניהול על פי תפישת הלומדים

חלוקת הלומדים לקבוצות על-פי המאפיינים שציינו

בטבלה  6ניתן לראות חלוקה של הלומדים לקבוצות על-פי המאפיינים אותם ציינו .חלוקה זו בוצעה
באמצעות  .Cluster analysisעל-פי מודל  COIציפינו למצוא שלוש קבוצות של לומדים עם העדפה:
הוראתית ,חברתית וקוגניטיבית ,וקבוצה רביעית של לומדים שלא סיפקה מידע .הנסיון לחלק
לארבע קבוצות הניב מודל  Cluster analysisבעל עצמה נמוכה )רק  .(27.5%לעומת זאת הנסיון לחלק
לחמש קבוצות הניב חלוקה טובה יותר בעצמה של  .37%בטבלה  6אנו רואים את החלוקה לקבוצות.
התקבלו שתי קבוצות עם מרכיב הוראתי דומיננטי אחת ציינה את המורה והשניה את תכן הקורס,
קבוצה שלישית עם מרכיב חברתי דומיננטי אשר ציינה את האווירה ,קבוצה רביעית עם מרכיב
קוגניטיבי דומיננטי ,וקבוצה חמישית אשר לא סיפקה מידע .באיור  2ניתן לראות כי הקבוצה
הגדולה ביותר ציינה מאפיינים הוראתיים ,אחר כך חברתיים ולבסוף קוגניטיבים.
טבלה  .6חלוקת הלומדים לקבוצות ) (Cluster Analysisלפי המאפיינים שהעדיפו
)ללא תצוגה של משתני פלטפורמה ,חומר חיצוני והמחשה שהערכים בהם קטנים מ(0.1-
מורה

תרגול

אווירה

עומס

הערכת
עמיתים

מורכבות

פורום

מבחן

עזרה

תוכן

כלים

אווירה

0.64

0.35

1.00

0.15

0.03

0.12

0.11

0.07

0.05

0.00

0.02

תוכן

0.60

0.30

0.37

0.30

0.03

0.13

0.09

0.11

0.05

1.00

0.02

תרגול

0.82

0.93

0.67

0.98

0.03

0.33

0.25

0.30

0.10

0.16

0.09

ללא
מידע

0.00

0.19

0.00

0.16

0.01

0.06

0.03

0.03

0.02

0.00

0.01

מורה

1.00

0.23

0.00

0.29

0.01

0.13

0.12

0.13

0.05

0.00

0.02

קבוצה

אווירה
22%

מורה +תוכן
34%

ללא מידע
26%
תרגול
18%

איור  .2קבוצות לומדים לפי מאפיינים שהעדיפו

דיון וסיכום
הממצאים האמפירים מראים שהמאפיינים אשר תרמו ל MOOCs-מוצלחים הם :מורה ,תרגול,
אווירה ועומס עבודה ,והם משתייכים לכל שלושת סוגי הנוכחות הוראתית ,חברתית וקוגניטיבית.
באופן דומה ,גם הלומדים נחלקים לשלוש קבוצות עם העדפה הוראתית ,חברתית וקוגניטיבית.
בקורסי ה MOOC-שנחקרו שלושת מרכיבי הנוכחות הם בעלי משקל משמעותי )הוראתי ,56%
חברתי  ,40%וקוגניטיבי  38%אחוז( ,ומאפשרים ללומדים בעלי העדפות שונות לצרוך תוכן על-פי
העדפתם ,זאת למרות התפיסה המקובלת ש MOOCs-מכילים בעיקר מרכיבים הוראתיים )Guo et.
 .(Al.,2014תובנה זו נמצאת בהלימה ל (2004) Ally-החוזה כי חומרי למידה מקוונים יעוצבו
במקטעים קוהרנטיים קטנים בכדי לאפשר עיצוב מחדש ללומדים שונים ולקונטקסט שונה
ול (2013) Ocepek-הטוען שסגנון הלמידה הוא הפרמטר הכי חשוב בהחלטת הלומד על העדפת
הלומד את סוג חומרי הלמידה המקוונים .לאור זאת אנו ממליצים לחוקרי ומיישמי  MOOCsלקחת
בחשבון את המאפיינים השונים של הלומדים בבואם לתכנן ולחקור  MOOCsכך שחומרי הלמידה
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Abstract
Following the increasing use of computers, and the influence of keyboarding
performance on writen composition, it is important to type in an efficiency
manner. Therefore, it is advisable to learn touch-typing, especially for
students with learning disabilities, who often use the computer in order to
compensate for their academic difficulties. However, little is known about the
acquisition process of this skill. The current study investigated the touchtyping acquisition process of higher education students with and without
learning disabilities. Results showed significant differences in keyboarding
speed between groups and practice conditions (keyboarding of "no words" vs.
words), throughout the touch-typing program. However, the acquisition
patterns of both groups were similar. These findings contribute to the
understanding of touch-typing acquisition process and can assist in the
planning and implemention of keyboarding programs.
Keywords: Touch-typing, learning disability, keyboarding "non words" and
words.

תקציר
, וההשפעה של אופן ההקלדה על תוצרי הכתיבה,בעקבות השימוש הגדל במחשב
 במיוחד, מומלץ ללמוד הקלדה עיוורת, לפיכך.חשוב שההקלדה תהיה יעילה
 שלעתים קרובות משתמשים במחשב לפיצוי על,לסטודנטים עם לקויות למידה
 מעט מאוד ידוע על תהליך רכישת מיומנות, עם זאת.קשייהם האקדמיים
 מחקר זה בדק את תהליך רכישת ההקלדה העיוורת בקרב סטודנטים.ההקלדה
 לאורך תכנית ההקלדה נמצאו.בהשכלה הגבוהה עם וללא לקויות למידה
,(הבדלים מובהקים בין הקבוצות וסוגי התרגולים )הקלדת "לא מילים" ומילים
 דפוס רכישת ההקלדה של, עם זאת.בעיקר בהתייחס למדד מהירות ההקלדה
 ממצאים אלה תורמים להבנת תהליך הרכישה של.שתי הקבוצות היה דומה
הקלדה עיוורת ועשויים לסייע בתכנון ויישום תכניות להקניית מיומנות
.ההקלדה
. הקלדת "לא מילים" ומילים, לקויי למידה, הקלדה עיוורת:מילות מפתח

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

היילי וייגלט-מרום ,נעמי ויינטראוב 83ע

מבוא
בעשורים האחרונים ,המחשב משמש בין היתר ללמידה ולהכנת עבודות .כיום ידוע שצורת השימוש
באצבעות ,מידת ההתבוננות במסך ומהירות ההקלדה משפיעים על איכות התוצר הכתוב
) .(Johansson, Wengelin, Johansson, & Holmqvist, 2009מכאן שחשוב לשלוט בפעולת ההקלדה.
חשיבות זו גוברת בקרב סטודנטים עם לקויות למידה )American Psychiatric Association [APA],
 ,(2013אשר לרבים מהם מהווה המחשב חלופה לכתיבה ידנית )& MacArthur, 2009; Raskind
 .(Higgins, 2003ואולם ,רבים מהסטודנטים בעולם המערבי אינם מקלידים בשיטה יעילה
) (Stevenson & Just, 2014; Trubek, 2011שכן אינם מיומנים דיים )Grabowski, 2008; Lubbe,
 .(Monteith, & Mentz, 2006יתכן והמצב דומה בישראל ,לנוכח העובדה שבתכנית הלימודים של
משרד החינוך לא מונהגת מדיניות חובה ללימוד ההקלדה.
על-מנת להבין את תהליך רכישת ההלקדה ,חשוב להבין תחילה מהו תהליך ההקלדה עצמו .במהלך
הקלדה מתקיימים ארבעה רכיבים מרכזיים ) ;Salthouse, 1986ראו איור  .(1הרכיב הראשון הוא
הקלט ) ,(Inputשבו נקלטים הייצוגים הרצויים להקלדה )למשל מילה(; אחריו מתקיים רכיב הניתוח
) ,(Parsingשבו מחולקים הייצוגים למאפיינים בודדים )פירוק המילה לאותיות(; לאחר מכן מתקיים
רכיב התרגום ) ,(Translationשבו מתורגם כל מאפיין בנפרד )אות או סימן( לפעולה במקלדת )איזו
אצבע של איזו יד מבצעת ,וכיוון תנועתה(; ולבסוף מתקיים רכיב הביצוע ) ,(Executionשבו מתבצעת
התנועה לשם הקשה במקלדת .עיכוב או שיבוש באחד או יותר מהרכיבים עשוי לפגוע בשטף
ההקלדה.
קלט
ניתוח
תרגום
ביצוע
איור  .1מודל ארבע הרכיבים המתקיימים במהלך הקלדה של (1986) Salthouse

שליטה בהקלדה מתבטאת ביעילות הקלדה .הקלדה יעילה מצריכה מידה של אוטומטיזציה וניכרת
במהירות ,בדיוק ההקלדה ובהפניית מינימום מאמץ ומשאבי קשב לתהליכי חשיבה נמוכים )כגון,
חיפוש אחר המקשים( .בכך מתאפשר מיקוד עיקר המשאבים בתהליכי חשיבה גבוהים )כגון ,הפעלת
תפקודים ניהוליים( ) .(Rieger, 2004אחת השיטות להקלדה יעילה הנה שימוש בהקלדה עיוורת
) .(Touch-typingהקלדה עיוורת פירושה ,שימוש בכל אצבעות שתי הידיים ,כאשר כל אצבע מפעילה
מקשים קבועים תוך התבססות במשוב על מיקום האצבעות )ללא משוב חזותי(.
על מנת להפוך לקלדן בשיטה העיוורת נדרש הוראה חיצונית ותרגול רב )Rieger, 2007; Sormunen,
; .(1988למידת ההקלדה העיוורת מתבססת על תרגול מסלול האצבעות למקשים הרלבנטיים עד
לכדי הפיכת מסלול זה לאוטומטי ) .(Rieger, 2004זוהי מיומנות מורכבת ,המצריכה תיאום לשוני,
קוגניטיבי ותפקודים סנסו-מוטורים ).(Grabowski, 2008; Preminger, Weiss, & Weintraub, 2004
למשל ,בכדי להקליד רצף אותיות נדרשים זיכרון עבודה ,סינכרון בין רצף צלילים ותיאום רצף
ההקשות ,קואורדינציה בי-לטראלית ויכולות קינסתטיות ) Green & Freeman, 2003; Preminger, et
.(al., 2004
על פי המודל המרכזי לתיאור תהליך רכישת ההקלדה העיוורת ),(West, in Sormunem, 1993
התהליך כולל שלושה שלבים .השלב הראשון  -הקוגניטיבי ) ,(Cognitive phaseכולל למידה ויישום
של רצפי תנועות האצבעות הנדרשות להקלדה .בשלב זה ישנה הישענות על ידע דקלרטיבי ,והלומד
מבין באופן מודע מה נדרש ללמידה .לאחריו ,מתקיים השלב האסוציאטיבי ) (Associative phaseבו,
בעקבות תרגול ההקלדה הופך הידע הדקלרטיבי לפרוצדוראלי .רצפי התנועות נעשים שוטפים יותר,
והמשוב הופך ,בהדרגה מחזותי לקינסתטי .לבסוף מתקיים השלב האוטומטי/אוטונומי
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) ,(Autonomous phaseשבו המקליד נשען על משוב קינסתטי מלא ,והפעולה נעשת במינימום מאמץ
קוגניטיבי ובקצב גובר.
הספרות המחקרית העוסקת ברכישת ההקלדה העיוורת מצומצמת למדיי ,והיא נכתבה בעיקר בסוף
המאה הקודמת .ברובה ,התייחסה לאוכלוסיות צעירות ונבדקה השפעתה המידית של תכנית
ההתערבות ,ללא התייחסות לתהליך הרכישה )למשל .(Hoot, 1986; Sormunen, 1988 ,ניתן לשער
שתהליך רכישת ההקלדה העיוורת יהיה דומה לתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות מורכבות
אחרות ) .(Newell & Rosenbloom, 1980עם זאת ,מאחר והקלדה מערבת למידה מצטברת של
תנועות ועלייה בדרגת הקושי לאורך הלמידה ,יתכן ורכישתה תהיה שונה ).(Newell, 1991
בהתייחס לרכישת ההקלדה בקרב אוכלוסייה עם לקויות למידה הספרות מצומצמת עוד יותר.
בעיקר היא התמקדה בתלמידי כיתות יסוד )למשלKoorland, Edwards, & Doak, 1996; Tenney & ,
 (Osguthorpe, 1990ובהשפעת תכניות ומשתנים מתערבים ).(Freeman, MacKinnon, & Miller, 2005
בנוסף ,לא נערכה השוואה בין אוכלוסייה עם וללא לקויות למידה .ניתן לשער שלאור קשייהם
המשמעותיים של סטודנטים עם לקויות למידה בתחומי השפה והמוטוריקה ,התהליך שבו הם
ירכשו את ההקלדה העיוורת יהיה שונה מזה של עמיתיהם.
מטרת מחקר זה היא לתאר את תהליך רכישת ההקלדה העיוורת בקרב סטודנטים עם וללא לקויות
למידה .תוצאות המחקר עשויות לסייע בהעמקת הידע על תהליכי רכישת ההקלדה .הבנה זו עשויה
לתרום לשדה הקליני בבניית תכניות רכישה והתערבות בתחום ההקלדה.
שיטה
אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר כללה  79סטודנטים הלומדים בהשכלה הגבוהה בישראל ,בגילאים ,37-20
שנחלקה לשתי קבוצות מחקר) :א(  30סטודנטים ללא לקויות למידה ),Mage = 25.13, SD = 3.20
מתוכם  18נשים( ,ו)-ב(  49סטודנטים עם לקויות למידה ) ,Mage = 25.20, SD = 2.90מתוכם 10
נשים( .קבוצה זו כללה סטודנטים עם לקויות בקריאה ו/או בכתיבה.
הסטודנטים עם לקויות הלמידה נכללו במחקר לאחר שהציגו דוח אבחון המצביע על קיומן של
הלקויות ולאחר שנמצאו שביצועיהם במבחני האיתור )ראה כלי מחקר( היו נמוכים בסטיית תקן
וחצי מהממוצע באוכלוסייה )& British Psychological Society, 2000; Rosenblum, Dvorkin,
 .(Weiss, 2006בנוסף ,נכללו במחקר רק סטודנטים ששפת אימם הייתה עברית ,ללא בעיות רפואיות
)למשל תפקודי ראייה ושמיעה תקינים( ,או שימוש בתרופות המשפיעות על תפקודי הלמידה )למעט
שימוש בתרופות לטיפול בבעיות בקשב ובריכוז( .כל הסטודנטים דיווחו שלא ידעו להקליד בשיטה
העיוורת.
כלי מחקר

מבחני איתור
 שאלון לנבדק .לאיסוף נתונים דמוגרפיים ונתונים על השימוש במחשב ובהקלדה )כגון ,משך
ושעות ההקלדה ביום והשימוש במחשב(.
 מבחני קריאה :מילות תפל ומילים ללא הקשר )מבחני שתיל לבוגרים.(1997 ,
 מבחני כתיבה ידנית :העתקת טקסט וכתיבת חיבור) ,מתוך אבחון 'תפקודי כתיבה לסטודנטים'
תכל"ס; ויינטראוב ,עובדיה-ישראלי ,שובל ,וטראוב-בר-אילן.(2012 ,
יכולת ההקלדה
מהירות )הזמן בדקות( ודיוק ההקלדה )אחוז המקשים הנכונים( במהלך התכנית תועדו באמצעות
ביצוע מטלות של הקלדה בהעתקה של "לא מילים" ומילים בתוכנת "קלדיוק" )וייגלט-מרום
וויינטראוב ,(2010 ,המשלבת הוראת הקלדה )ראה סעיף הבא( ותעוד תהליך ההקלדה ).(keylogging
התוכנה פותחה לאור היעדרה של תוכנה לתיעוד פעולות ההקלדה בזמן הלמידה .התיעוד נעשה
"בזמן אמת" ,באמצעות לוגי פעילות .לבדיקת תהליך הרכישה נדגמו  4נקודות זמן לאורך התכנית,
בהתאם לרמת הקושי :רמה ראשונה – לאחר למידת מקשי שורות המוצא במקלדת; רמה שנייה –
לאחר למידת השורה העליונה במקלדת; )ג( רמה שלישית – לאחר למידת השורה התחתונה )ד( רמה
רביעית – סיום התכנית ,לאחר למידת סימני הפיסוק.
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תכנית ההתערבות

לימוד ההקלדה העיוורת בוצע באמצעות תוכנת "קלדיוק" )וייגלט-מרום וויינטראוב .(2010 ,תכנית
הוראת ההקלדה פותחה בהתאם לספרות תיאורטית ומחקרית בנושא ההקלדה והיכרות עם תוכנות
עדכניות ללימוד הקלדה עיוורת .התכנית כללה  18יחידות ,בכל יחידה נלמדו עד  2מקשים חדשים
)אות/סימן פיסוק( ,שלווה בהסבר מפורט ובהתנסות .לאחריה ,בוצע תרגול )לא מוגבל בזמן( של
העתקת "לא מילים" )ללימוד תנועת האצבעות למקשים; Yechiam, Erev Yehene, & Gopher,
 (2003ולבסוף תרגול מילים )מתוך הבנת חשיבות תרגול ההקלדה באמצעות מבנים סמנטיים בשפה,
כלומר ,הקלדת התווים בתוך הקשר בעל משמעות .(Christensen, 2004 ,בשני המקרים ,הרצפים
כללו גם את האותיות שנלמדו בשיעורים הקודמים .הסטודנטים למדו בתדירות של פעמיים בשבוע
על פני סמסטר ,בקבוצות קטנות ,בליווי מדריך .הם התבקשו לתרגל את ההקלדה בצורה מדוייקת
ולא למהר בהקלדתם ,מתוך הנחה שתרגול מדוייק ועקבי יוביל להטמעה ועם הזמן להאצה בביצוע
).(Wolpert, Diedrichsen, & Flanagan, 2011
תוצאות
ראשית ,הקבוצות נמצאו הומוגניות מבחינת שנות ומטרת השימוש במחשב ומשך שעות ההקלדה
ביום .בנוסף נבדקו ההבדלים המגדריים ,במטרה לוודא שמשתנה זה אינו מהווה גורם מתערב.
נמצא שלא היה הבדל מובהק בין המגדרים ביכולות ההקלדה.
לבדיקת תהליך הרכישה ודפוס ההבדלים בין הקבוצות לאורך התכנית ,בנקודות המדידה השונות,
נעשה שימוש בניתוח שונות מסוג ) 2 :repeated-measure ANOVAקבוצות( ) 2 Xתרגול "לא מילים"
ומילים( ) 4 Xמדידות חוזרות בהתייחס לנקודות הזמן( ,למדדי הדיוק והמהירות בנפרד .נתוני
ההקלדה מוצגים בטבלה .1
בהתייחס לדיוק ההקלדה ,נמצא אפקט מובהק לנקודות הזמן .F(3,210) = 13.12, p < .001, η 2p = .16
אולם ,ניתוחי המשך הראו שרמות הדיוק בהקלדה היו דומות לאורך התכנית ) 95%ומעלה( ,למעט
ירידה מעטה בנקודת הזמן האחרונה ) .(93.83%בנוסף נמצא הבדל מובהק בתרגולים F(1,71) = 34.94,
 ,p < .001, η 2p = .33כאשר דיוק הקלדת "לא מילים" ) (M = 94.54, SD = 2.84היה מעט נמוך
מהקלדת "מילים" ) .(M = 95.63, SD = 2.34לא נמצא אפקט מובהק לקבוצה או לאנטראקציות.
בהתייחס למהירות ההקלדה ,נמצא אפקט מובהק לנקודות הזמן F(3,210) = 193.19, p < .001,
 , η 2p = .73ככל שרמת הקושי עלתה ,מהירות ההקלדה ירדה .כמו כן ,נמצא אפקט מובהק לקבוצות,
 ;F(3,210) = 4.40, p < .05, η 2p = .06מהירות ההקלדה של הסטודנטים עם לקויות הלמידה הייתה

נמוכה באופן מובהק בהשוואה לקבוצת לא לקויי הלמידה .אולם ,לא נמצאה אינטראקציה מובהקת
של קבוצות  Xנקודות הזמן .F(3,210) = .78, p > .05 ,כלומר ,שבכל נקודת זמן ,דפוס ההבדלים בין
הקבוצות במהירות ההקלדה ,היה דומה )ראו איור  .(2לעומת זאת ,נמצא אפקט של תרגול,
 ;F(1,70) = 446.130, p < .001, η 2p = .86תרגול "לא מילים" היה איטי באופן מובהק מתרגול מילים.
בנוסף ,נמצאה אינטראקציה משולשת מובהקת של קבוצות  Xתרגולים  Xנקודות הזמן,
 .F(3,210) = 3.58, p < .05, η2 = .05בניתוחי המשך נמצאה אינטראקציה מובהקת של קבוצות X
תרגולים בכל נקודת הזמן מלבד האחרונה )ראו איור  .(3כלומר ,בכל רמת קושי )מלבד האחרונה(
הפער בין הקבוצות במהירות ההקלדה בתרגול "לא מילים" היה גדול יותר באופן מובהק
 F(1,70) = 5.41, p < .05, η 2p = .07לעומת הפער בין הקבוצות בתרגול "מילים".
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טבלה  .1ממוצעים וסטיות התקן של דיוק ומהירות ההקלדה של שתי הקבוצות בנקודות הזמן
השונות
נקודת
הזמן

דיוק
ראשונה
מהירות
דיוק
שנייה
מהירות
דיוק
שלישית
מהירות
דיוק
רביעית
מהירות

"לא מילים"
לא לקויי למידה
לקויי למידה
)(n=30
)(n=49
SD
M
SD
M
3.61
95.59
4.72
93.53

"מילים"
לא לקויי למידה
לקויי למידה
)(n=30
)(n=49
SD
M
SD
M
2.87
96.08
2.64
95.93

4.69

1.34

3.93

1.06

2.43

.70

2.22

.61

95.12

2.91

95.76

2.59

95.64

3.26

95.90

2.23

6.77

2.16

5.69

1.52

4.90

1.72

4.38

1.08

95.13

3.52

96.40

2.05

95.54

3.02

96.44

1.96

8.37

2.87

7.33

1.75

5.09

1.85

4.80

1.36

92.45
7.52

4.90
2.10

93.30
6.68

3.72
1.53

94.58
7.42

4.11
2.36

95.26
6.32

2.61
1.33

איור  .2דפוס ההבדלים בין הקבוצות לאורך תכנית ההקלדה

איור  .3דפוס ההבדלים בין קבוצות וסוגי תרגולים לאורך התכנית
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דיון
במחקר זה יושמה תכנית להוראת הקלדה עיוורת לסטודנטים עם וללא לקויות למידה ,במטרה
לבדוק את תהליך רכישת המיומנות באוכלוסייה זו .בהתייחס לדיוק ההקלדה ,נמצאה ירידה מעטה
בנקודת הזמן האחרונה וכן שהדיוק בתרגול "לא מילים" ,באופן כללי ,היה מעט נמוך יותר מזה של
תרגול המילים .בשני המקרים לירידה בדיוק לא הייתה משמעות מעשית ) .(1%מאידך ,נמצא שכל
הסטודנטים היו מסוגלים לעמוד בדרישת הסף של התכנית ולתרגל את המיומנות באופן מדוייק
מאוד .רמות דיוק גבוהות בהעתקה דווחו גם במחקרים קודמים )& Weintraub, Gilmour-Grill,
 (Weiss, 2010והממצאים מחזקים את טענתם של  ,(2013) Crump and Loganבדבר רמת מודעותם
הגבוהה של קלדנים לחשיבות הדיוק בהקלדה .אומנם ניתן היה לצפות שדיוק ההקלדה של
הסטודנטים עם לקויות הלמידה יהיה נמוך הרבה יותר לנוכח קשייהם בשפה ו/או במטוריקה.
אולם ,יתכן ובשל מודעותם לקשיים ,הם הפעילו תהליכי בקרה גבוהים .הביטוי המרכזי לכך הוא
קצב הקלדתם האיטי יותר בכל נקודת זמן .כלומר ,על-מנת שהסטודנטים עם לקויות הלמידה
יישמרו על רמת דיוק גבוהה בהקלדה ,הם ביקרו את קצב ההקלדה )או התקשו להאיץ את הקצב(
והפער בינם לבין עמיתיהם ללא לקויות הלמידה במדד הקצב נותר קבוע לאורך הלמידה.
בנוסף ,נמצא הבדל במהירות ההקלדה בקבוצות ובתרגולים השונים .מהירות ההקלדה של
הסטודנטים עם לקויות הלמידה הייתה איטית מזו של עמיתיהם בשני סוגי התרגולים ,ובתרגול "לא
מילים" ההבדל היה מובהק .הממצא שמהירות ההקלדה בשתי הקבוצות הייתה נמוכה במטלות
ההקלדה שעירבו "לא מילים" לעומת מילים ,עשוי להיות מוסבר על ידי השפעת התכנים של
המטלות על מהירות ההקלדה ,כפי שגם דווח במחקרים קודמים )& Bloemsaat Van Galen,
 .(Meulenbroek, 2003; Keith & Ericson, 2007הממצא שהסטודנטים עם לקויות הלמידה היו
איטיים יותר מעמיתיהם עשוי להיות מוסבר בסוג לקויות הלמידה ומאפייניהם ,אשר השפיעו על
אחד או יותר מארבעת הרכיבים בתהליך ההקלדה )כפי שהוצג במודל של  .(Salthouse, 1986חיזוק
לכך נמצא במחקרים המצביעים על איטיות דומה של אוכלוסייה זו בביצוע פעולות המערבות שפה
ו/או מוטוריקה ) .(Berninger & May, 2011; Cousins & Smyth, 2003; Mather, 2003כך למשל,
יתכן והקושי המשמעותי של אוכלוסייה זו בקריאה ובשמירת מידע מילולי בזיכרון העבודה ) Beidas,
 ,(Khateb, & Breznitz, 2013הוביל לפירוק רצף האותיות ליחידות קטנות יותר )במקום תפיסת
הרצף כמכלול( ,תהליך אשר הוביל לחזרות מרובות של תהליך ההקלדה ולהאטה בקצב הביצוע.
יתרה מכך ,יתכן והקושי המתואר לא אפשר לאצבעות שלא היו מעורבות בהקלדת מקש המטרה,
לתכנן את מהלכי ההקלדה הבאים ,פעולה אשר נמצאה כמזרזת מאוד את מהירות ההקלדה
).(Rumelhart & Norman, 1982; Soechting & Flanders, 1997
ממצא מרכזי נוסף של מחקר זה היה שדפוס מהירות ההקלדה של שתי הקבוצות לאורך התכנית
היה דומה .למעשה ,ככל שהתכנית התקדמה ונלמדו יותר מקשים ,היה לכלל הסטודנטים קשה יותר
לשמור על רמת המהירות הראשונה .עד כה ,לא נמצאו מחקרים להשוואה ,שבדקו את תהליך
רכישת מיומנות ההקלדה .אולם ,לאור ידע קודם בתחום רכישת מיומנויות מוטוריות ) Beaunieux et
 ,(al., 2006; Walker, et al., 2003ניתן היה לצפות לעלייה במהירות עם סיום התכנית .ניתן לשער
שבמחקר הנוכחי עלייה זו לא התרחשה היות ובנקודת זמן זו הסטודנטים רק סיימו ללמוד את כל
המקשים ,ולמעשה ,כמעט ולא הספיקו לתרגל את המקשים האחרונים שנלמדו ,וכן גם לא את כלל
המקשים כמכלול ,פעולה הכרחית לייעול ההקלדה ) .(Rieger, 2007; Sormunen, 1988מכאן שניתן
לשער ,על פי המודל של  (in Sormunem, 1993) Westשמתאר את תהליך רכישת ההקלדה העיוורת,
שלאורך התכנית נמצאו הסטודנטים בין השלב הקוגניטיבי )תרגול מקשים חדשים( לבין השלב
האסוציאטיבי )תרגול מקשים שנלמדו ביחידות קודמות( ולא הגיעו לשלב האוטומטי ,בו מצופה היה
לראות עלייה במהירות ההקלדה.
לסיכום ,ממצאי המחקר ממחישים שתהליך רכישת ההקלדה הינו מורכב ,והוא כולל בתוכו תפקודי
בסיס שונים המשפיעים על ההקלדה בכל שלב בתהליך הרכישה .ממצאים העשויים לסייע לשדה
הקליני בבואו לבנות תכניות התערבות בהקלדה עיוורת לאוכלוסייה הכללית ובפרט לקויית
הלמידה.
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Abstract
During the last years, an increasing portion of face-to-face teaching-learning
processes in the academia is being replaced with online synchronous sessions
based on various communication technologies. According to the Media
Naturalness Theory (Kock, 2005), the effectiveness of online learning is
mainly affected by the difference in the naturalness level of the
communication technology channels. The present study compared learning in
a face-to-face environment to learning in two online conditions (one-way and
two-way video conferencing environments). We examined the influence of
the naturalness degree and personality traits of the students (extroversionintroversion and emotional stability-neuroticism) on the participation level in
the lecture. The study was conducted as a controlled experiment, with 76
subjects attending a lesson that included several teaching-learning
components: lecture, instructor-students interaction, students-instructor
interaction and students-students interaction. "Zoom" videoconferencing,
which allows spontaneous and active participation using a web camera and a
microphone, was utilized for the online conditions. Participation level during
the lecture was determined by calculating the total number of words said by
each student. The frequency of participation was determined by calculating
the total number of participation events (turn-taking) of each student. Results
show that the teaching-learning strategy influenced participation and that this
influence was more significant than the naturalness of communication
channel and personality traits. Compared to other teaching-learning
strategies, participation level was found to be much higher when the
instructor encouraged the students to talk. Participants did not tend to
interrupt the instructor while talking, did not ask questions and did not talk to
each other. As expected, extroverts participated more than introverts;
however neuroticism did not affect the participation level. Results indicate
the importance of adjusting the teaching-learning strategy to the online
environment and to the personal characteristics of different students.
Keywords: synchronous learning, online learning, distance learning,
teaching-learning strategy, participation level, participation frequency,
personality traits, extroversion-introversion, emotional stability-neuroticism.
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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למידה סינכרונית פנים-אל-פנים ובוועידת וידאו חד -ודו-כיוונית

תקציר
בשנים האחרונות ,חלק הולך וגדל מתהליכי ההוראה-למידה פנים-אל-פנים
)פא"פ( באקדמיה מוחלף במפגשים מקוונים סינכרוניים המתנהלים מרחוק
ומבוססים על טכנולוגיות תקשורת מגוונות .תיאוריית טבעיות המדיה )Kock,
 (2005גורסת שהאפקטיביות של ערוצי תקשורת שונים ללמידה מקוונת
מושפעת במידה רבה מההבדלים ביניהם ברמת הטבעיות .במסגרת מחקר זה
נערכה השוואה בין למידה פא"פ לבין למידה בשתי סביבות מקוונת )וידיאו חד-
כיווני ודו-כיווני( .נבחנה השפעת טבעיות המדיה וגורמי אישיות של הלומדים
)יציבות רגשית-נוירוטיות ומוחצנות-מופנמות( על רמת ותדירות ההשתתפות
בהרצאה .במסגרת המחקר ,שהתנהל כניסוי מבוקר 76 ,נבדקים השתתפו
בשיעור שכלל מספר רכיבי הוראה-למידה :הרצאה ,אינטראקציות מרצה-
סטודנטים ,סטודנטים-מרצה וכן אינטראקציה בין הסטודנטים לבין עצמם.
ועידת הוידיאו הסינכרונית במחקר התנהלה בעזרת טכנולוגיית ,Zoom
המאפשרת השתתפות פעילה וספונטנית ,בעזרת מצלמה ומיקרופון .רמת
ההשתתפות בדיון נקבעה באמצעות ספירת סה"כ המילים שנאמרו ותדירות
ההשתתפות – כסה"כ פעמי הדיבור של כל משתתף .נמצא שסגנון ההוראה-
למידה השפיע על רמת ההשתתפות ושהשפעה זו הייתה משמעותית יותר מזו של
רמת הטבעיות של ערוץ התקשורת וגורמי האישיות של המשתתפים .רמת
השתתפות גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לסגנונות ההוראה-למידה האחרים
נמצאה כאשר המרצה פנה אל המשתתפים ועודד אותם לדבר .ממצאי המחקר
מצביעים על פאסיביות יחסית של המשתתפים :הם לא נטו להיכנס לדברי
המרצה כאשר הציג בפניהם מידע ,פנו אליו מעט מאוד בשאלות יזומות משלהם
וגם מיעטו לנהל דיאלוג לימודי ביניהם .כצפוי ,מוחצנים השתתפו יותר
ממופנמים ,אך לא נמצאה השפעה לתכונת יציבות רגשית-נוירוטיות על רמת
ההשתתפות .ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות התאמת סגנון ההוראה-
למידה לסביבת הלמידה המקוונת ולתכונות האישיות של לומדים שונים.
מילות מפתח :למידה סינכרונית ,למידה מתוקשבת ,למידה מרחוק ,סגנון
הוראה-למידה ,רמת השתתפות ,תדירות השתתפות ,גורמי אישיות ,מוחצנות-
מופנמות ,יציבות רגשית-נוירוטיות.

מבוא
תיאוריית טבעיות המדיה

בשנים האחרונות ,הודות לזמינותן של טכנולוגיות מתקדמות ללמידה מתוקשבת סינכרונית,
הולכים ומיטשטשים ההבדלים בינה ובין הלמידה פנים-אל-פנים וקיימות עדויות לגישור על
הפערים בהישגים הלימודיים בין הלמידה המתוקשבת לבין הלמידה פנים-אל-פנים )לסקירה
) .(Redpath, 2012אחת הדרכים הנפוצות לניהול למידה סינכרונית היא באמצעות ועידת הוידיאו
) .(video-conferencingטכנולוגיית  ,Zoomהמאפשרת להשתתף בהרצאה/שיעור באופן סינכרוני,
פעיל וספונטני בעזרת מצלמה ומיקרופון ,היא אחת מטכנולוגיות הווידיאו הדו כיווני הנפוצות כיום
באקדמיה .טכנולוגיה זו משולבת כיום בקורסים באוניברסיטה הפתוחה )קליפר וגוטרמן.(2014 ,
תיאוריית טבעיות המדיה ) ,(Media Naturalness Theory; Kock, 2005בוחנת את רמת הטבעיות של
אמצעִ י התקשורת לפי  5מאפייניםִ (1) :המצאות במקום פיזי משותף ) (2) ,(co-locationרמת
סינכרוניות גבוהה המאפשרת להגיב לגירויים באופן מיידי וספונטני (3) ,האפשרות לזהות ולהעביר
הבעות פנים (4) ,האפשרות לזהות ולהעביר שפת גוף של הלומדים ו (5)-האפשרות לשמוע ולהשמיע
דיבור טבעי .לפי תיאוריה זו ,ככל שהמדיום מתקרב ברמת הטבעיות שלו לתקשורת פא"פ ,כך
האינטראקציה באמצעותו תהיה איכותית ואפקטיבית יותר ) .(Kock, 2005כנגזרת מתיאוריית
טבעיות המדיה ,באינטראקציות של הוראה-למידה מתוקשבת ,יש לשאוף לדרגת הטבעיות הגבוהה
ביותר ,המתקרבת ככל האפשר למידת הטבעיות המתרחשת בלמידה פא"פ ).(Sun & Cheng, 2007
מאידך ,מהמחקר עולה כי ככל שהמדיום מתקדם יותר מבחינה טכנולוגית ,וניתן לקיים בעזרתו
תקשורת בו-זמנית במספר רב יותר של ערוצים ,כך נדרש מהלומד ומהמלמד מאמץ קוגניטיבי גדול
ואיכות הלמידה נפגעת ) .(Blau & Caspi, 2008, 2010; Kock, 2005
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גורמי אישיות המשפיעים על הלמידה

במחקרים קודמים נמצא קשר בין גורמי אישיות לבין העדפת סביבת הלמידה ,מידת ויעילות
השימוש בה בפועל ,שביעות הרצון מסביבת הלמידה ורמת ההישגים בלמידה )לסקירה ראו :בלאו
וברק .(2011 ,כמו כן ,נמצא קשר בין גורמי אישיות לבין רמת הנכונות להשתתף בדיון בסביבות
למידה המאפשרות חשיפה ואינטראקציה ברמות שונות ).(Blau & Barak, 2012
המחקר הנוכחי התמקד בשני גורמי אישיות :מוחצנות-מופנמות ויציבות רגשית-נוירוטיות ,אשר
נמצאו רלוונטיים לבחינת התנהגות לומדים בסביבה מקוונת )בלאו וברקAmichai-;2011 ;2009 ,
 .(Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Maldonado et al., 2001; McKenna et al., 2002בהקשר זה ,אדם
מוחצן הוא אדם ידידותי ,המחפש חברה וקשרים בין-אישיים ,שואף להתרגשויות ,מוכן להסתכן
ופועל באימפולסיביות ואילו אדם מופנם הוא רגוע ורפלקטיבי ,אשר מעדיף את חברת עצמו ואינו
מחבב ארועים חברתיים המוניים ,אינו משתוקק להתרגשויות ויכול להיתפס על ידי אחרים כמרוחק
) .(Eysenck & Eysenck, 1975מחקרים הצביעו על כי אנשים מוחצנים חשים רמה דומה של נוחות
בסביבה פא"פ ובסביבה מקוונת ,ואילו המופנמים חשים יותר בנוח דווקא בסביבה המקוונת
) (McKenna, Seidman, Buffardi & Green, 2007ובמקרים מסוימים יכולים אף לאמץ התנהגות של
מוחצנים בסביבה זו ) .(Amichai-Hamburger, 2007במחקרים לא נמצאו ראיות לקשר ברור וחד
משמעי בין גורם המוחצנות לבין ביצועים אקדמיים ,אולם נמצא כי מופנמים מקדישים יותר זמן
ללמידה בעוד מוחצנים מקדישים יותר זמן לתהליכי חיברות )בלאו וברק.(2009 ,
אדם נוירוטי מתואר בספרות המחקרית כטיפוס דאגן ,חסר שקט ובעל תגובות רגשיות חזקות ולא
פרופורציונליות לגירויי הסביבה  -זאת בניגוד לאדם יציב נפשית ).(Eysenck & Eysenck, 1975
במחקרים רבים נמצא כי סטודנטים יציבים רגשית מגיעים להישגים אקדמיים גבוהים יותר מאשר
סטודנטים נוירוטיים ,למרות שניתן למצוא בספרות גם מחקרים אשר מצאו תוצאות הפוכות או
שלא מצאו קשר בין תכונה זו לבין הצלחה אקדמית .עוד נמצא כי סטודנטים נוירוטיים נוטים לגלות
שביעות רצון נמוכה יותר מהלימודים האקדמיים )בלאו וברק.(2011 ,
רמת ההשתתפות בסגנונות שונים של הוראה-למידה

בתהליכי הוראה-למידה מתקיימים מספר סוגי אינטראקציה עיקריים :בין המרצה לבין
הסטודנטים ,בין הסטודנטים לבין עצמם ,בין הסטודנטים למרצה ובין הסטודנטים לבין החומר
הנלמד ) .(Bernard et al., 2009מתוך סוגי האינטראקציה האלו ומתוך התבוננות בשיעורים ,ניתן
למפות את התנהלות השיח בסביבות למידה המאפשרות שיח דו-כיווני )מרצה-סטודנטים( ולהגדיר
ארבעה סגנונות הוראה-למידה (1) :הרצאה פרונטלית – ללא אינטראקציה יזומה מצד המרצה
) (2אינטראקציית מרצה-סטודנטים – המרצה מעודד את הסטודנטים להשתתף ולהתבטא ,שואל
שאלה ,מבקש חוות דעת ,מבקש הבהרה וכו' ) (3אינטראקציית סטודנטים-מרצה – הסטודנט פונה
בשאלה או בהערה למרצה ו (4)-אינטראקציה בין הסטודנטים – במהלך הלמידה ,הסטודנטים
מקיימים ביניהם אינטראקציה בנוגע לתכנים הנלמדים.
השתתפות לומדים בדיונים מקוונים סינכרוניים מושפעת ממגוון גורמים ,כגון :מאפייני המדיום,
נושא הדיון ותכונות האישיות של המשתתפים )בלאו .(2010 ,את רמת ההשתתפות בדיונים
סינכרוניים מקובל למדוד באופן כמותי על ידי ספירת המילים שאמר כל משתתף ואת תדירות
ההשתתפות – כמספר פעמי דיבור ) (turn-takingשל כל משתתף )Blau & Barak, 2012 ; Setlock et
 .(al., 2007לא נמצא הבדל ברמת ההשתתפות בין הסביבות הסינכרוניות השונות במחקרים שעסקו
בדיונים סינכרוניים והשוו בין סביבת אודיו לבין סביבת וידיאו ) (Setlock et al., 2007ובין סביבת
אודיו לבין סביבת פא"פ )בלאו.(2010 ,
מטרת המחקר ,שאלות והשערות
מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של רמת הטבעיות של אמצעי התקשורת )פא"פ ,וידיאו
דו-כיווני ווידיאו חד-כיווני( ,סגנון הוראה-למידה )פרזנטציה של המרצה ושיח לימודי בין המרצה
לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם( וגורמי אישיות )מוחצנות-מופנמות ויציבות רגשית-
נוירוטיות( על רמת ההשתתפות בדיון סינכרוני בקרב סטודנטים.
בהתאם לממצאים במחקרים קודמים ,השערות המחקר היו:
 .1רמת ותדירות ההשתתפות בדיון סינכרוני יהיו גבוהות יותר ככל שערוץ התקשורת בו מתרחשת
הלמידה טבעי יותר ,כאשר רמת ההשתתפות בזמן השיח הלימודי תהיה גבוהה יותר מאשר רמת
ההשתתפות בזמן פרזנטציה של המרצה.
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 .2רמת ותדירות ההשתתפות בדיון סינכרוני יהיו גבוהות יותר בזמן שיח לימודי בהשוואה לרמת
ההשתתפות בזמן פרזנטציה של המרצה ,כאשר רמת ההשתתפות של מוחצנים ושל יציבים
רגשית תהיה גבוהה מרמת ההשתתפות של מופנמים ושל נוירוטיים.
שיטה
המשתתפים

במחקר השתתפו  76נבדקים אשר הביעו הסכמתם להשתתף תמורת תשלום 44 .מהמשתתפים היו
נשים ) (57.9%ו 32-גברים ) .(42.1%גיל המשתתפים בניסוי לא התפלג נורמלית )טווח ,18-58 :חציון:
 ,29.00ממוצע ,31.45 :ס"ת ,9.835 :הטיית התפלגות .(0.962 :גיוס המשתתפים נעשה דרך רשימת
הקשר של משתתפים במחקרים קודמים המנוהלת במעבדת הפסיכולוגיה של האוניברסיטה
הפתוחה )או"פ( ודרך פרסום מודעה בדף הפייסבוק של האו"פ.
סביבת המחקר

במסגרת המחקר נבחן תהליך ההוראה-למידה הסינכרוני בשתי סביבות :סביבת פא"פ מסורתית
בכיתה וסביבת  , Zoomבה נבחנו שני מצבים :מצב וידיאו דו-כיווני ,בו הוידאו מופעל ע"י המרצה
והסטודנטים ,ומצב וידיאו חד-כיווני ,בו הוידיאו מופעל ע"י המרצה בלבד והשתתפות הסטודנטים
מוגבלת לשיחת קול.
לצורך המחקר הוכנה הרצאה קצרה ) 25דקות( אשר עסקה בנושא "כריזמה של פוליטיקאים = חזון
 +פרזנטציה" .ההרצאה הועברה ע"י מרצה מומחה בתחום ,מיומן בהוראה סינכרונית ו"עיוור"
להשערות המחקר .ההרצאה כללה שני רכיבים הוראתיים עיקריים (1) :פרזנטציה )הרצאה
פרונטלית ללא פניה לקהל( ו (2) -הפעלה המעודדת אינטראקציה בין הסטודנטים למרצה ובין
הסטודנטים לבין עצמם )הפניית שאלות ללומדים ויצירת דיאלוג בין עמיתים(.
כלי המחקר
המשתתפים מילאו חלק משאלון אישיות ) – (Big Five: Costa & McCrae, 1992שאלון NEO-PI-R

)נוסח מקוצר( .מידת מוחצנות-מופנמות נמדדה באמצעות  12היגדים ,לדוגמה" :אני אוהב שיימָ צאו
סביבי אנשים רבים" .מידת היציבות הרגשית-נוירוטיות נמדדה באמצעות  12היגדים ,לדוגמה" :אני
לא דאגן" ) .(Rהתשובות דורגו מ" 1-מתנגד מאוד" עד " 6מסכים מאוד" .מהימנות כעקיבות פנימית
הייתה  α=.82למוחצנות-מופנמות ו –  α=.74ליציבות רגשית-נוירוטיות.
מדידת רמת ההשתתפות בפועל – המפגשים במחקר הוקלטו ותומללו .רמת ההשתתפות בדיון
נבדקה באופן כמותי ,ע"י ניתוח שני מדדים (1) :מידת ההשתתפות – נבדקה ע"י סכִ ימת סה"כ
המילים שאמר כל משתתף )(Blau & Barak, 2012; Vetter & Chanier, 2006; Warschauer, 1996
ו (2)-תדירות ההשתתפות :הוגדרה ע"י סכימת סה"כ פעמי הדיבור של כל משתתף )Blau & Barak,
 .(2012; Vetter & Chanier, 2006; Warschauer, 1996בשני מדדי ההשתתפות לא נכלל דיבור
המרצה .המדד של ספירת מילים שאמר כל משתתף לא התפלג נורמלית )טווח ,0-437 :חציון,83 :
ממוצע ,102.57 :ס"ת ,83.479 :הטיית התפלגות ,(1.67 :כלומר ,במהלך ההרצאה המשתתפים אמרו
יחסית מעט מילים .המדד של מספר פעמי הדיבור של כל משתתף התפלג נורמלית )טווח,0-39 :
חציון ,14.00 :ממוצע ,14.96 :ס"ת ,7.937 :הטיית התפלגות.(0.69 :
סגנון הוראה-למידה – הקריטריונים לקביעת הרכיב ההוראתי גובשו כחלק מתהליך תכנון
ההרצאה ועודכנו לאחר ביצוע הניסוי .ניתוח וקידוד תמלילי ההרצאה לרכיבים ההוראתיים השונים
)פרזנטציה פרונטלית ,אינטראקציית מרצה-סטודנט ,אינטראקציית סטודנט-מרצה ואינטראקציה
בין הסטודנטים( התבצעו על ידי עוזר מחקר "עיוור" להשערות המחקר.
הליך המחקר

המחקר התנהל במעבדה ,במהלך ארבעה ימי מחקר באביב-קיץ  .2015בכל יום מחקר התקיימו
שלוש הרצאות ,כאשר בכל אחת מהן השתתפו  5-7משתתפים .המשתתפים הוקצו אקראית לתנאי
הניסוי הבאים (1) :למידה פא"פ ) (2למידה מתוקשבת בוידיאו חד כיווני )הסטודנטים רואים
ושומעים את המרצה ,אך הוא אינו רואה אותם והם אינם רואים זה את זה ,כאשר התקשורת מצד
הסטודנטים מתבצעת בוועידת קול בלבד( ו (3)-למידה מתוקשבת בוידיאו דו כיווני )הסטודנטים
והמרצה רואים ושומעים אלה את אלה ומתַ קשרים ביניהם באופן חופשי(.
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בתחילת המחקר מילאו המשתתפים שאלון דמוגרפי ושאלון אישיות )מקוונים( .לאחר ההשתתפות
בהרצאה ,שנמשכה כ 20-דקות ,ענו כל המשתתפים באופן מקוון על מבדק ידע ומילאו שאלון תפיסת
למידה )התוצאות לא מדווחות במסגרת מאמר זה(.
ממצאים
השפעת סגנון ההוראה-למידה ורמת טבעיות ערוץ התקשורת על ההשתתפות בהרצאה

לבדיקת השפעת סגנון ההוראה-למידה ורמת הטבעיות של ערוץ התקשורת על ההשתתפות בוצעה
סדרה של מבחני אנובה מדידות חוזרות ) (Repeated Measures ANOVAעם סגנון ההוראה-למידה
כמשתנה תוך-נבדקי ורמת טבעיות ערוץ התקשורת כמשתנה בין-נבדקי .ממוצעים וסטיות תקן
מופיעים בטבלה .1
טבלה  .1סטטיסטיקה תיאורית של מספר המילים ושל מספר פעמי הדיבור,
לפי סגנון הוראה-למידה ורמת הטבעיות של ערוץ התקשורת
מספר מילים
סגנון הוראה-למידה

פרזנטציה

מרצה-סטודנט

סטודנט-מרצה

סטודנט-סטודנט

רמת טבעיות
ערוץ התקשורת

מספר פעמי דיבור

n

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

פנים-אל-פנים

24

1.46

4.15

0.42

0.83

וידיאו חד-כיווני

26

0.12

0.43

0.12

0.43

וידאו דו-כיווני

26

1.69

5.93

0.19

0.40

סה"כ

76

1.08

4.19

0.24

0.59

פנים-אל-פנים

24

101.17

77.37

14.75

7.50

וידיאו חד-כיווני

26

93.89

91.01

14.42

7.10

וידאו דו-כיווני

26

91.85

57.19

13.23

6.52

סה"כ

76

95.49

75.52

14.12

6.98

פנים-אל-פנים

24

4.29

11.63

0.46

1.10

וידיאו חד-כיווני

26

2.19

7.68

0.31

1.19

וידאו דו-כיווני

26

0.00

0.00

0.00

0.00

סה"כ

76

2.11

8.02

0.25

0.94

פנים-אל-פנים

24

6.38

12.72

0.75

1.33

וידיאו חד-כיווני

26

3.19

10.21

0.23

0.59

וידאו דו-כיווני

26

2.31

10.59

0.12

0.33

סה"כ

76

3.90

11.17

0.36

0.87

בניתוח רמת ההשתתפות בדיון כמספר המילים שאמרו המשתתפים נמצא אפקט עיקרי מובהק
סטטיסטית גדול לסגנון ההוראה-למידה ) .(F(3,72) = 115.85, p = .000, pη2 = .61במבחן השוואות
זוגיות מסוג  LSDנמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין סגנון הוראה-למידה "מרצה-סטודנט"
)ממוצע (95.49:לבין שלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו )ממוצע בפרזנטציה,1.08 :
סטודנט-מרצה ,2.11 :סטודנט-סטודנט .(p's = .000 ,3.90 :אפקט עיקרי לרמת טבעיות ערוץ
התקשורת ואפקט האינטראקציה לא נמצאו מובהקים וגודל האפקט היה אפסי .כמו כן נמצא כי
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מספר המילים באינטראקציה סטודנט-סטודנט היה גדול במובהק בהשוואה לנאמר על ידי
הסטודנטים בהרצאה של המרצה ) .(p = .038שאר ההבדלים בהשתתפות הסטודנטים בין סגנונות
הוראה-למידה שונים לא נמצאו מובהקים .יש לציין שבוידיאו הדו-כיווני לא היו כלל פניות יזומות
מצד הסטודנטים אל המרצה ,זאת בניגוד לשני ערוצי התקשורת האחרים ,בהם כן היו פניות כאלו.
דפוס נתונים זהה נמצא גם עבור תדירות ההשתתפות כמספר פעמי דיבור )F(3,72) = 306.30,
 .(p = .000, pη2 = .81בהשוואות זוגיות מסוג  LSDנמצא אפקט מובהק סטטיסטית לטובת סגנון
"מרצה-סטודנט" )ממוצע (14.12 :בהשוואה לשלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו
)ממוצע בפרזנטציה ,0.24 :סטודנט-מרצה ,0.25 :סטודנט-סטודנט .(p's = .000 ,0.36 :לא נמצאו
הבדלים מובהקים סטטיסטית בהשתתפות הסטודנטים כפעמי דיבור בין שאר סגנונות ההוראה-
למידה .גם במדד זה לא נמצאו אפקטים מובהקים לרמת טבעיות ערוץ התקשורת ולאינטראקציה
ולא היו פניות יזומות מצד הסטודנטים אל המרצה בוידיאו דו-כיווני.
השפעת סגנון ההוראה-למידה וגורמי אישיות על ההשתתפות בהרצאה

לבדיקת השפעת סגנון ההוראה-למידה וגורמי אישיות על רמת ההשתתפות בוצעה סדרה של מבחני
אנובה מדידות חוזרות עם סגנון ההוראה-למידה כמשתנה תוך-נבדקים ועם גורמי אישיות כמשתנה
בין נבדקים.
תכונת יציבות רגשית-נוירוטיות

ממוצעים וסטיות תקן להשפעה של תכונת יציבות רגשית-נוירוטיות בסגנונות הוראה-למידה שונים
על ההשתתפות בשיעור מופיעים בטבלה .2
טבלה  .2סטטיסטיקה תיאורית לרמה ותדירות ההשתתפות לפי סגנון הוראה-למידה ויציבות
רגשית-נוירוטיות
מספר מילים
סגנון הוראה-למידה

פרזנטציה

מרצה-סטודנט

סטודנט-מרצה

סטודנט-סטודנט

יציבות רגשית-
נוירוטיות

מספר פעמי דיבור

n

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

יציבים רגשית

36

0.56

1.68

0.19

0.52

נוירוטיים

40

1.55

5.55

0.28

0.64

סה"כ

76

1.08

4.19

0.24

0.59

יציבים רגשית

36

99.22

76.25

15.25

6.91

נוירוטיים

40

92.13

75.67

13.10

6.97

סה"כ

76

95.49

75.52

14.12

6.98

יציבים רגשית

36

2.83

10.28

0.33

1.22

נוירוטיים

40

1.45

5.28

0.18

0.59

סה"כ

76

2.11

8.02

0.25

0.94

יציבים רגשית

36

1.56

5.84

0.19

0.52

נוירוטיים

40

6.00

14.13

0.50

1.09

סה"כ

76

3.90

11.17

0.36

0.87

בניתוח רמת ההשתתפות בדיון כמספר המילים שאמרו המשתתפים ,נמצא אפקט עיקרי מובהק
סטטיסטית גדול לסגנון ההוראה-למידה ) .(F(3,72) = 117.84, p = .000, pη2 = .61בהשוואות זוגיות
נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין סגנון הוראה-למידה "מרצה-סטודנט" )ממוצע(95.49:

אורלי וייסר ,אינה בלאו ,יורם עשת-אלקלעי 97ע

לעומת שלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו )ממוצע בפרזנטציה ,1.08 :סטודנט-
מרצה ,2.11 :סטודנט-סטודנט .(p's=.000 ,3.90 :כמו כן ,נמצא כי מספר המילים באינטראקציה
סטודנט-סטודנט היה גדול במובהק בהשוואה לנאמר על ידי הסטודנטים בפרזנטציה של המרצה
) .(p = .047שאר ההבדלים בהשתתפות הסטודנטים בין סגנונות ההוראה-למידה השונים לא נמצאו
מובהקים .גם האפקט העיקרי לרמת היציבות רגשית-נוירוטיות ואפקט האינטראקציה לא נמצאו
מובהקים.
אפקט גדול נמצא בבדיקת תדירות ההשתתפות כמספר פעמי דיבור )F(3,72) = 319.10, p = .000,
 .(pη2=.81בהשוואות זוגיות נמצא אפקט מובהק סטטיסטית לטובת סגנון מרצה-סטודנט )ממוצע:
 (14.12לעומת שלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו )ממוצע בפרזנטציה,0.24 :
סטודנט-מרצה ,0.25 :סטודנט-סטודנט .(p's = .000 ,0.36 :לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית
בהשתתפות הסטודנטים כפעמי דיבור בין שאר סגנונות ההוראה-למידה .גם במדד זה לא נמצא
אפקט מובהק לרמת היציבות הרגשית-נוירוטיות .אפקט האינטראקציה לא נמצא מובהק
סטטיסטית ,אך גודל האפקט ) ( p2η = .03מצביע על קיומה של אינטראקציה בין שני המשתנים הב"ת
וניתן לשער שבשל גודל המדגם הצנוע יחסית לא נמצאה מובהקות .נראה שההשפעה של סגנון
ההוראה-למידה על רמת ההשתתפות הינה הרבה מעבר להבדלים ברמת היציבות הרגשית-
נוירוטיות.
תכונת מוחצנות-מופנמות

ממוצעים וסטיות תקן להשפעה של תכונת מוחצנות-מופנמות בסגנונות הוראה-למידה שונים על
ההשתתפות בשיעור מופיעים בטבלה .3
טבלה  .3סטטיסטיקה תיאורית לרמה ותדירות ההשתתפות לפי סגנון הוראה-למידה ומוחצנות-
מופנמות
מספר מילים
סגנון הוראה-למידה

פרזנטציה

מרצה-סטודנט

סטודנט-מרצה

סטודנט-סטודנט

מוחצנות-מופנמות

מספר
פעמי דיבור

n

ממוצע

ס"ת

ממוצע

ס"ת

מופנמים

37

1.70

5.78

0.24

0.60

מוחצנים

39

0.49

1.50

0.23

0.58

סה"כ

76

1.08

4.19

0.24

0.59

מופנמים

37

80.43

60.71

12.51

7.06

מוחצנים

39

109.77

85.64

15.64

6.63

סה"כ

76

95.49

75.52

14.12

6.98

מופנמים

37

1.22

5.32

0.08

0.36

מוחצנים

39

2.95

9.93

0.41

1.25

סה"כ

76

2.11

8.02

0.25

0.94

מופנמים

37

2.43

7.30

0.38

1.01

מוחצנים

39

5.28

13.85

0.33

0.74

סה"כ

76

3.90

11.17

0.36

0.87

בניתוח רמת ההשתתפות בדיון כמספר המילים שאמרו המשתתפים נמצא אפקט מובהק
סטטיסטית גדול לסגנון ההוראה-למידה ) .(F(3,72) = 120.53, p = .000, pη2 = .62בהשוואות זוגיות
נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין סגנון ההוראה-למידה "מרצה-סטודנט" )ממוצע(95.49 :
לעומת שלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו )ממוצע בפרזנטציה ,1.08 :סטודנט-
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מרצה ,2.11 :סטודנט-סטודנט .(p's = .000 ,3.90 :כמו כן נמצא כי מספר המילים באינטראקציה
סטודנט-סטודנט היה גדול במובהק בהשוואה לנאמר על ידי הסטודנטים בהרצאה של המרצה
) .(p=.043שאר ההבדלים ברמת השתתפות הסטודנטים בין סגנונות הוראה-למידה שונים לא נמצאו
מובהקים .נמצא אפקט עיקרי בעל מובהקות גבולית לרמת מוחצנות-מופנמות )F(1,74) = 2.99,
 .(p = .09, pη2 = .04אפקט האינטראקציה בין סגנון הוראה-למידה לבין רמת מוחצנות-מופנמות
נמצא מובהק ) .(F(3,72) = 2.83, p = .04, pη2 = .04בבדיקת אפקט האינטראקציה נמצא שמופנמים
משתתפים פחות ממוחצנים בכל סגנונות ההוראה-למידה ,פרט לסגנון הפרזנטציה ,שבו נמצאו
תוצאות הפוכות – מופנמים השתתפו הרבה יותר ממוחצנים )ממוצעים בפרזנטציה 1.70 :ו,0.49-
בהתאמה .לעומת ממוצעים במרצה-סטודנט 80.43 :ו ,109.77-בהתאמה ,ממוצעים בסטודנט-
מרצה 1.22 :ו 2.95-בהתאמה ,ממוצעים בסטודנט-סטודנט 2.43 :ו ,5.28-בהתאמה(.
אפקט מובהק גדול אף יותר נמצא בבדיקת תדירות ההשתתפות כמספר פעמי דיבור
) .(F(3,72) = 322.92, p = .000, pη2 = .81בהשוואות זוגיות נמצא אפקט מובהק סטטיסטית לטובת
סגנון "מרצה-סטודנט" )ממוצע (14.12 :לעומת שלושת סגנונות ההוראה-למידה הנוספים שנבדקו
)ממוצע בפרזנטציה ,0.24 :סטודנט-מרצה ,0.25 :סטודנט-סטודנט .(p's = .000 ,0.36 :לא נמצאו
הבדלים מובהקים סטטיסטית בהשתתפות הסטודנטים כפעמי דיבור בין שאר סגנונות ההוראה-
למידה .גם במדד זה נמצא אפקט עיקרי בעל מובהקות גבולית לרמת מוחצנות-מופנמות
) .(F(1,74) = 3.60, p = .06, pη2 = .05אפקט האינטראקציה בין סגנון הוראה-למידה לבין רמת
מוחצנות-מופנמות נמצא מובהק ) .(F(3,72) = 3.96, p = .01, pη2 = .05בבדיקת אפקט האינטראקציה
נמצא שמופנמים משתתפים פחות פעמים ממוחצנים בסגנונות מרצה-סטודנט וסטודנט-מרצה
)ממוצעים במרצה-סטודנט 12.51 :ו  ,15.64 -בהתאמה .ממוצעים בסטודנט-מרצה 0.08 :ו,0.41-
בהתאמה( ,בעוד שבשני הסגנונות האחרים לא נמצאו הבדלים בתדירות ההשתתפות בין משתתפים
מופנמים לבין משתתפים מוחצנים )ממוצעים בפרזנטציה 0.24 :ו 0.23-בהתאמה ,ממוצעים
בסטודנט-סטודנט 0.38 :ו ,0.33-בהתאמה(.
דיון
ממצאי המחקר מצביעים על ההשפעה הגדולה שיש לסגנון ההוראה-למידה על רמת ההשתתפות ועל
כך שהשפעה זו הינה מעבר להבדלים בגורמים האחרים שנבדקו :רמת הטבעיות של ערוץ
התקשורת ,רמת יציבות רגשית-נוירוטיות ורמת מוחצנות-מופנמות .נמצא הבדל משמעותי בין
הסגנון בו פונה המרצה אל הסטודנטים ומעודד אותם להשתתף בשיעור לבין שאר הסגנונות .רמת
ההשתתפות במהלך חלקים אלו בהרצאה נמצאה גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לשלושת סגנונות
ההוראה-למידה האחרים .נראה שהסטודנטים אינם נוטים להיכנס לדברי המרצה כאשר הוא מציג
מידע )סגנון הוראה-למידה שהוגדר כפרזנטציה( ,פונים מעט מאוד אל המרצה בשאלות )סטודנט-
מרצה( וגם אינם נוטים לנהל שיחה ביניהם )סטודנט-סטודנט(.
ממצאים אלו דומים בשלושת ערוצי התקשורת שנבדקו ונראה שלרמת הטבעיות של ערוץ התקשורת
לא הייתה השפעה על רמת ההשתתפות ,זאת בניגוד להשערות המחקר שהתבססו על תיאוריית
טבעיות המדיה ) .(Kock, 2005השערות המחקר התבססו על הטענה שכנגזרת מתיאוריית טבעיות
המדיה ,בהוראה-למידה מתוקשבת יעילה ,יש לשאוף לדרגת הטבעיות הגבוהה ביותר ,המתקרבת
ככל האפשר למידת הטבעיות המתרחשת בלמידה פא"פ ) .(Sun & Cheng, 2007אולם מתוצאות
המחקר נראה שרמת ההשתתפות איננה מושפעת מרמת הטבעיות של ערוץ התקשורת .תיאוריית
טבעיות המדיה עוסקת באפקטיביות של המסר ובהשפעתה על יעילות הלמידה ומתוצאות מחקר זה
עולה שייתכן שהאפקטיביות של המסר איננה רלוונטית לבחינת רמת ההשתתפות בערוצי התקשורת
השונים ושישנם גורמים אחרים אשר משפיעים על רמת השתתפות זו ,אשר חלקם נבחנו במחקר זה,
כאשר הבולט מביניהם היה סגנון ההוראה-למידה.
במחקר קודם )לבני ויאיר ,(2014 ,נערכה השוואה בין האינטראקציה בשיעורים פא"פ
לאינטראקציה בשיעורים מקוונים ונמצא שרמת האינטראקציה בשיעורים פא"פ הייתה גבוהה
באופן מובהק וכללה יותר אירועי חקירה וסיעור מוחין .לעומת זאת ,בשיעורים המקוונים פתרו
המנחים לבדם את הבעיות וציינו שהשיעורים התנהלו כ"מונולוגים" .בניגוד למחקרם של לבני
ויאיר ,במחקר הנוכחי התנהלו ההרצאות במבנה קבוע ולא ניתנה אפשרות להתנהלות שונה בין
הערוצים השונים .בבחינת תוצאות שני המחקרים נראה שקיבוע מבנה ההרצאה מנע אפשרות
ליישום סוגי אינטראקציה שונים ואיפשר מציאת דפוס השתתפות דומה בין ערוצי התקשורת
השונים .הדמיון ברמת ההשתתפות בין שלושת ערוצי התקשורת השונים הביא להדגשת רמת
ההשתתפות השונה בין סגנונות ההוראה-למידה השונים.
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בדומה למחקר קודם שבחן השתתפות סינכרונית באודיו ובצ'ט )בלאו ,(2010 ,מצאנו שמשתתפים
מוחצנים השתתפו יותר מאשר משתתפים מופנמים ,זאת כנראה בשל נטייתם הטבעית ליצירת קשר
עם אחרים ולא נמצאה השפעה של תכונת יציבות רגשית-נוירוטיות על רמת ההשתתפות .ייתכן
שלתכונה זו אין השפעה על רמת ההשתתפות אך ייתכן גם שבניסוי לא נוצרו תנאים בהם יכלה לבוא
לידי ביטוי תכונה זו ,שכן נראה היה שהמשתתפים היו מאוד נינוחים במהלך הניסוי.
ממצא בולט במיוחד נמצא בהרצאות שהתנהלו בוידיאו דו-כיווני ,בהן לא פנו הסטודנטים אל
המרצה אף פעם ,באף אחת מארבע הקבוצות שהתנהלו בערוץ זה ,זאת בניגוד לשני ערוצי התקשורת
האחרים ,בהם כן היו פניות כאלו .לא ברור מה גרם למשתתפים להימנע מפנייה למרצה וניתן לשער
שאולי החידוש שבצורת הלמידה המקוונת בוידיאו דו-כיווני הביא לחוסר בטחון שהשפיע על
המשתתפים .אנו ממשיכים לבחון את הנושא בקורסים הנלמדים באמצעות וידיאו דו-כיווני ,בהם,
בניגוד ללמידה קצרת המועד שהתקיימה במחקר ,פוחתת אצל הלומדים חוויית אפקט החדשנות
הטכנולוגית עם הזמן.
ממחקר זה עולה שבהקשר לרמת ההשתתפות ,הלמידה המקוונת אינה נופלת מהלמידה פא"פ ורמת
ההשתתפות בשיעורים בסביבות השונות איננה מושפעת מרמת הטבעיות של ערוץ התקשורת .גם
גורמי האישיות באים לידי ביטוי באופן דומה בסביבות השונות .רמת השתתפות של הלומדים
מנבאת את רמת הצלחתם ) (Webb et al., 2014וניתן להניח שהשתתפות בלמידה הינה חיונית
להצלחה ולהנאה מהלמידה .לפיכך ,בהתאם לממצאי מחקר זה ,נראה שיש חשיבות רבה להתאמת
ההוראה ולתכנון אסטרטגיות להפעלת הלומדים ע"י עידודם או אילוצם להשתתף בשיעור.
תודות
מאמר זה מציג חלק ממחקר שזכה לתמיכה מקרן המחקר של מיט"ל.
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Abstract
One of the challenges facing innovative technologies researchers is
developing methodologies and measures for improving the description and
prediction of assimilation and diffusion of technologies in organizations.
Data-driven approach is one of the contemporary methodologies in this field.
In recent decades, this approach has evolved into an independent field of
knowledge, known as the Corpus Linguistics – a field based on sophisticated
algorithms for natural language processing, which are used for investigating
structural and contextual linguistic characteristics of texts. In the current
study, we applied this approach for analyzing a database of articles published
in the proceedings of Chais Conferences for Innovation and Learning
Technologies during 2006-2014. The purpose of the study was to identify the
specific terms (words and phrases) used in the research of learning
technologies. An exhaustive process of analyzing all the words in the corpus
unexpectedly revealed that the terms most commonly used in the field (e.g.,
pupil, teacher, student) and the phrase most commonly used (face-to-face)
actually belong to a pedagogical rather than a technological genre. The
findings pointed out the potential and limitations of a data-driven approach in
identifying changes over time in the field of learning technologies.
Keywords: quantitative text analysis, mapping topics in the domain of
learning technologies, word frequency, keyword generation methods,
culturomics.

תקציר
אחד האתגרים העומדים בפני חוקרי טכנולוגיות חדשניות הוא פיתוח
מתודולוגיות ומדדים שישפרו את התיאור והחיזוי של הטמעת והתפשטות
( היא בין המתודולוגיותdata-driven) 'נתונים- גישה מוּנעת.טכנולוגיות בארגונים
דעת- בעשורים האחרונים התפתחה גישה זו לכדי תחום.העכשוויות בתחום זה
( – תחום המבוסס עלCorpus Linguistics) ' המכונה 'בלשנות הקורפוס,עצמאי
natural language) שימוש באלגוריתמים משוכללים לעיבוד שפה טבעית
 מבניים,( – אלגוריתמים המשמשים לחקירת מאפיינים לשונייםprocessing
 במחקר הנוכחי נעשה שימוש בעיבוד כזה על בסיס. של טקסטים,ותוכניים
נתונים של מאמרי כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה בשנים
( על מנת לזהות את המונחים הייחודיים )מילים וצירופי מילים,2014-2006
 מניתוח הממצאים בתהליך ממצה.למחקרים בתחום טכנולוגיות הלמידה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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) (exhaustiveשל כל מילות התחום ,נמצא במפתיע כי המונחים הנפוצים ביותר
במחקרים בתחום )למשל' :תלמיד'' ,מורה'' ,סטודנט'( וגם צירוף המילים הנפוץ
ביותר )פנים-אל-פנים( הם דווקא מתחום הפדגוגיה ולא מתחום הטכנולוגיה.
הממצאים הצביעו על הפוטנציאל ועל המגבלות של הגישה מונעת-הנתונים
לזיהוי תמורות לאורך זמן בתחום טכנולוגיות הלמידה.
מילות מפתח :ניתוח טקסט כמותי ,מיפוי נושאים בתחום טכנולוגיות למידה,
שכיחות מילים ,שיטות להפקת ביטויי מפתח ,תרבומטריקה ).(culturomics

הקדמה
בעולם המתאפיין בשינויים טכנולוגיים מהירים ,עומדים חוקרי טכנולוגיות למידה מול מצב
פרדוקסלי ,בו הם בוחנים כיצד מתמודדים אנשי הוראה ותלמידים עם סביבות למידה המשתנות
חדשות לבקרים ) .(Cuban 1999פרדוקס זה בא לידי ביטוי בתחלופה בקצב הולך וגובר ,של
טכנולוגיות למידה חדשניות במערכת החינוך – דבר המקשה על הטמעה מיטבית ועל ביצוע מחקרים
מעמיקים הבוחנים את אפקטיביות השימוש בטכנולוגיות אלה .מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון
את התמורות המתחוללות בטכנולוגיות למידה לאורך זמן ,כפי שהן משתקפות בטקסטים של
מאמרים שהתפרסמו במהלך העשור האחרון )בשנים  (2014-2006במסגרת כנסי צ'ייס לחקר
חדשנות וטכנולוגיות למידה ,שמארגן המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה
הפתוחה .התמות המרכזיות של הכנס הן בחינה אמפירית של מודלים של למידה בסביבות
טכנולוגיות; חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות; בחינת אפקטיביות
ההוראה באמצעות כלים ויישומים מונחי-תוכן; חקר האינטראקציה בין לומדים למחשב;
טכנולוגיה כמגשרת ומצמצמת מרחקים ופערים; חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך
ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל; בחינת פרדיגמות חדשניות בהדרכה ולמידה בארגונים
ובתעשייה; טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים; טכנולוגיות למידה פורצות דרך;
מודלים חדשניים בלמידה מקוונת; משאבי למידה פתוחים ),(Open educational resources
 ,(MOOCs) Massive Open Online Coursesלמידה לאורך החיים ) ;(Lifelong learningטכנולוגיות
למידה וצמצום פערים חברתיים; משחקים דיגיטליים כסביבות למידה; מיקור המונים
) ;(crowdsourcingאינטראקציה ברשתות חברתיות; היבטים כלכליים ,ארגוניים ,חוקיים ואתיים
של שילוב טכנולוגיות למידה; מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע
בארגונים ובמוסדות; התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות.
במחקר הנוכחי מודגם שימוש חדשני בגישה מוּנעת-נתונים ) (data-driven approachלניתוח מגמות
בשיח האקדמי והמחקרי בתחום טכנולוגיות הלמידה.
ניתוח שיח בגישה מוּנעת-נתונים

בגישה מונעת-נתונים החוקרים מתבססים על נתונים אמפיריים טבעיים הנובעים ישירות מקורפוס
הנתונים הנחקר .מכיוון שהקורפוס מורכב מטקסטים ,התפתח תחום הדעת הבלשני הקרוי
"בלשנות הקורפוס" ) ,(Sinclair 1991; 2004שבו בנוסף לזיהוי המבנים במערכת הלשונית ,ממפים
את אופן השימוש בשפה ,בבחינת "האמינו לטקסט" ,ככותרת ספרו של סינקלייר )(Sinclair, 2004
) .(Trust the text: Language, corpus and discourseהחוקרים נעזרים בקורפוס כדי לתאר מאפיינים
בלשון מסוימת או סוגה מסוימת .הקורפוס הנבחר חייב להיות מייצג ) (representativeמההיבט של
הנושא הנחקר )לבנת.(2010 ,
לשם המחשת הכוח האנליטי שיש בגישה מונעת קורפוס ,יצרו  (2011) Michel et al.מערך נתונים
המבוסס על  5,195,769ספרים דיגיטליים מהשנים  ,1800-2000מערך שהכיל כ 4%-בקירוב מכל
הספרים שפורסמו אי פעם )באנגלית( ) .(Michel et al., p.176הם השתמשו בניתוח בשיטת כריית
נתונים המכונה  ,n-gramבכדי למדוד מגמות תרבות ,כפי שהן באות לידי ביטוי בבחירות הלשוניות
ובטקסטים עצמם .דוגמה מעניינת לשימוש מחקרי בגישה מונעת-הנתונים לניתוח שיח ניתן למצוא
אצל  ,(2008) Johnstonהמציגה מחקר שבחן ,באמצעות בדיקת השיום והמינוח של המאמרים
בתחום ,כיצד חוקרים מגדירים תהליכים ארוכי-טווח כגון הזדקנות מול הזדקקות לצרכים
מיוחדים ).(Johnson, 2008, p.7
האצת השימוש בגישת בלשנות הקורפוס נבעה מפיתוח אלגוריתמים משוכללים לעיבוד שפה טבעית
) .(natural language processingהשימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים של בסיסי
נתונים טקסטואליים רחבי היקף ,מאפשר לזהות דפוסי שינוי ולקודד תכונות מהותיות הבאות לידי
ביטוי בטקסטים.
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אחד הענפים שהתפצל מתחום בלשנות הקורפוס נקרא תַ רבוּמטריקה )Michel et al.,) (culturomics
 ,(2011ועוסק בחקירה כמותית של מערכות טקסט ושפה מדוברת ,מאסיביות ודיגיטליות ,לבחינת
דפוסים תרבותיים בדיסציפלינות שונות ) .(Webber, 2001; Bohannon, 2011התרבומטריקה גם

מאפשרת להתחקות אחר מגמות שינוי ולזהות את המינוח הייחודי )מילים וצירופי מילים( בתחום

מסוים על ידי ניתוח הפרסומים באותו תחום-דעת )& Soper & Turel 2012a, 2012b; Soper, Turel,
.(Geri 2014

יישום נוסף של אנליזות כמותיות של טקסטים ,אשר תופס תאוצה בשנים האחרונות ,הוא הערכה
אוטומטית למחצה של מבחנים ) .(Bennet & Ben-Simon, 2005יישום זה פותח במרכז הארצי
לבחינות והערכה )שפרן ובן-סימון .(2014 ,בעקבות התפתחות בלשנות הקורפוס ,פותחו כלים
אוטומטיים וחצי-אוטומטיים ,למשל ,(Rayson 2003) Matrix ,ו,(Anthony, 2011) Antconc-
המקלים ומאיצים את הניתוח .שימוש בכלים כאלה מאפשר להתבונן בגוף הידע )קורפוס( כולו ולא
רק בתכונות מסוימות שלו .בעידן ה ,Big Data-חוקרים מדיסציפלינות שונות אימצו שיטות
חישוביות כאלה ואחרות ,המתבססות על רמת השכיחות של מילים ויחסים בין רמות שכיחות שונות
של מילים לפיתוח תחזיות בתחומי הכלכלה והפוליטיקה – למשל באתרי חדשות מקוונים
).(Radinsky, Agichtein, Gabrilovich, & Markovitch, 2011; Radinsky & Horvitz, 2013
על מנת לבחון את הפוטנציאל של ניתוח כזה לזיהוי מגמות שינוי לאורך זמן בתחום טכנולוגיות
הלמידה ,ביצענו בדיקה בגוגל-ספרים ) (Google Booksבעברית ,שהוא בסיס נתונים פתוח ודיאכרוני
)מכיל נתונים הנפרשים על טווח של שנים רבות( של ספרים .תרשים  1מראה כיצד המילים
"למידה" ,אינטרנט" טכנולוגיה" ,ו"חדשנות" הופיעו )ונעלמו( בספרות במהלך  200השנים
האחרונות ,ואת יחסי השכיחות ביניהן .ואכן ,ניתוח טקסטואלי יכול ללמד לא רק על דפוסי שינוי
בזמן של מילה בודדת ,אלא גם על המועד שבו המילה הופיעה לראשונה והמועד שבו נעלמה .מהגרף
עולה שהמילה "למידה" הייתה בשימוש כבר בתחילת המאה ה) 19-וסביר להניח שגם קודם לכן( .גם
המילה "טכנולוגיה" הייתה קיימת במאה ה ,19-אך השימוש בה גבר משמעותית החל משנות
השלושים של המאה ה ,20-במקביל להופעת הטלוויזיה בצורתה הגולמית בסוף שנות העשרים.
המילה חדשנות מתחילה להופיע בשנות החמישים ,ואילו המילה 'אינטרנט' פורצת ,פשוטו כמשמעו,
החל משנות התשעים של המאה ה .20-כמו כן ,מצביע תרשים  1על ההופעה הבו-זמנית של שתי
המילים "למידה" ו"טכנולוגיה".

תרשים  .1שכיחות השימוש בארבעה מונחים בתחום טכנולוגיות למידה – אינטרנט ,טכנולוגיה,
למידה וחדשנות – על פני שתי מאות ,כפי שאוחזר מבסיס הנתונים של הספרים בעברית
בפלטפורמת Google Books Ngram Viewer

שאלת המחקר
מהם דפוסי השינוי לאורך זמן בדגשים המחקריים של טכנולוגיות למידה ,כפי שהם משתקפים
במילות המפתח ובטקסט המלא של קורפוס המאמרים שפורסמו בכנסי צ'ייס בשנים .2014-2006
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שיטת המחקר
המחקר נקט בגישה מונעת-נתונים שתוארה לעיל ,המבוססת על ניתוח כמותי של טקסטים )Bauer,
 .(2000מכיוון שפרמטר ההקשר של הופעת המונחים הינו ידוע ונתון )מאמרי כנסי צ'ייס מהשנים

 ,(2014-2006לא נערך קידוד תוכן איכותני ,אלא אינפורמטיבי :לכל מילה הוצמדו שנת הופעתה
ושיוכה למאמר.
קורפוס הנתונים

כקורפוס הנתונים למחקר שימשו  1,408מילות המפתח ,אשר נכתבו על ידי מחבריהם של 553
המאמרים והפוסטרים של כנסי צ'ייס בשנים  383) 2014-2006בעברית ו 170-באנגלית( וכן הטקסט
המלא של המאמרים עצמם.
ניתוח המאמרים עצמם בוצע בשתי שיטות .האחת היא הפקת רשימות ברמת המילה הבודדת ,כפי
שיוסבר להלן ,והשנייה היא בדיקת רצף המילים במאמר .בדיקה של רצפי המילים )שיטה הקרויה
 ,n-gramומשמשת לחקר תַ רבוּמטריקה( מכמתת שכיחות של כל רצף מילים ,לאו דווקא של ביטוי
שכיח ומוכר כמו "בית ספר" ,אלא של כל שתי מילים ויותר המופיעות בטקסט זו אחר זו )כמו,
למשל ,הרצף "נמצא הבדל מובהק" ,שמופיע בבסיס הנתונים של כנסי צ'ייס  65פעמים ב39-
מאמרים שונים(.
תהליך הפקת רשימות המילים

אחת השיטות הנפוצות כיום לעיבוד מידע מטקסטים ,היא הכנת רשימות שכיחויות ברמת המילה
הבודדת .ואולם ,שיטה זו לניתוח טקסט טבעי היא בעלת מגבלות רבות .למשל ,הסתמכות על ספירת
מילים כתובות בלבד ,כלומר כל רצף אותיות-גראפמות בין רווחים ,הנה מטעה משום ש"הלמידה"
ו"בלמידה" ,למשל ,ייסָ פרו כשתי מילים שונות .לפיכך ,היחידה לניתוח שבה מעבדים שפה טבעית,
כלומר טקסטים ,היא "לֶמָ ה" ) ,(lemmaשהיא צורת הבסיס של המילה .הכוונה היא לתהליך איחוד
של מילים בעלות נטייה שונה ,אך משמעות זהה ומאותה קטגוריה לקסיקלית .למשל ,הלֶמָ ה
"תלמיד" היא צורת הבסיס של המילים :תלמידה ,תלמידים ,תלמידות ,תלמידי ,תלמידותיו,
תלמידו ,וכדומה.
את עיבוד המילים מצורתן הכתובה לצורת הבסיס שלהן ביצענו במחקר הנוכחי בסיוע המרכז
הארצי לבחינות ולהערכה ) ,(National Institute for Testing and Evaluationשברשותו כלים
מתקדמים לניתוח מורפולוגי של השפה העברית )לסקירת הכלים השונים שמרכיבים את מערכת
העיבוד ראו באתר פרויקט השפה העברית  ,https://hlp.nite.org.ilוכןBen-Simon & Cohen, 2011; :
.(Ben-Simon & Safran 2012
תהליך הכנת רשימות המילים כלל ניקוי המאמרים מכותרות ראשיות ,כותרות משנה ,שמות
מחברים ,רשימות מקורות ,טבלאות ותרשימים ,והשארת גוף הטקסט בלבד .לאחר מכן התבצע
תהליך ה"למטיזציה" ) ,(lemmatizationשהוסבר לעיל .במקור ,נערך ניתוח טקסטואלי נפרד
למאמרים בעברית ולאנגלית ולאחר מכן אוחדו הממצאים ידנית ,בתהליך המתואר בטבלה .1
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טבלה  .1בסיס הנתונים של מאמרי צ'ייס 2014-2006
עברית

בסיס הנתונים הכולל

אנגלית

שלב א :בסיס הנתונים מבוסס על מאמרי כנס צ'ייס שהתפרסמו בספרי הכנס בשנים 2014-2006
)ראו נספח א לרשימת ספרי הכנס ומראי המקום(.
 480,306תמניות*
 42,008תבניות**

 249,769תמניות
 10,886תבניות

730,075

שלב ב :יצירת רשימות מילים מהטקסט השוטף .בסיס הנתונים בעברית עבר תהליך למטיזציה.
ומבסיס הנתונים באנגלית הוסרו כל מילות הפונקציה.
 382,941תמניות
 12,310תבניות

 124,237תמניות
 10,431תבניות

507,178

שלב ג :צמצום בסיס הנתונים לשמות :שמות עצם ,שמות תואר ושמות פרטיים )למשל :למידה,
טכנולוגיה ,חינוך ,שיתופי ,פייסבוק( ,וצמצום הרשימה ל 549-המילים בעברית שנמצאו בשכיחות
של  100הופעות ומעלה במהלך השנים .שילוב המילים באנגלית אל תוך רשימת המילים בעברית
בהתאמה ידנית.
 226,619תמניות
 549תבניות

 60,499תמניות
 506תבניות

287,118

* המונח "מילה תמנית" )מלשון 'למנות' ,לספור( מתייחס למספר ההופעות הכולל של מילה בודדת בקורפוס.
** המונח "מילה תבנית" מתייחס לכמות המילים השונות שמופיעות בקורפוס.

תרשים  2ממחיש את תהליך צמצום רשימת המילים כתוצאה מתהליך הלמטיזציה וצמצום מילים
בשכיחות נמוכה במיוחד .יחס המיצוי ) (recall ratioמתחילת התהליך ועד סופו הוא .39%
100%

69%

39%

שלב א

שלב ב

שלב ג

תרשים  .2המחשה של תהליך מיצוי רשימות המילים הסופית לניתוח המאמרים
עיבוד הנתונים וניתוחם

על הקורפוס שנוצר בשלב ג לעיל ,ערכנו את הבדיקות הבאות :המילים הבסיסיות של התחום;
המילים הבולטות בכל שנה; חישוב ממד ההשתנות בזמן.
ראשית ,קבענו את המילים הבסיסיות של התחום שהיו בעלות שכיחות גלובלית מעל  2,000הופעות
במהלך השנים .בשיטה זאת ציפינו לאתר את המילים המופיעות מספר רב של פעמים מדי שנה.
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מילה בסיסית הוגדרה כמילה שהופיעה בכל תשע השנים מספר פעמים שהוא במרחק לכל היותר
סטיית תקן אחת מממוצע השכיחות היחסית שלה.
חישוב בולטוּת המילה בשנה מסוימת לעומת כל השנים שלפניה )למעט שנת  (2006נעשה באמצעות
חישוב סטטיסטי המכונה  ,(Rayson & Garside, 2000) log-likelihoodהמאפשר להשוות בין
שכיחויות יחסיות של מילים מקורפורה שונים.
חישוב ממד ההשתנות עם הזמן נערך באמצעות השוואת נתוני ה log-likelihood-בכל אחת מהשנים
 2014-2011לשנים הקודמות להן.
ממצאים
בסעיף זה יוצגו הממצאים ,תוך הבחנה בין המגמות שהצטיירו מניתוח מילות המפתח )(keywords
לאלה שנמצאו בניתוח שכיחויות המילים הבודדות ורצפי המילים.
מילות מפתח

מילת המפתח השכיחה ביותר הייתה "למידה שיתופית" )הופיעה  40פעמים כמילת מפתח( .אחריה
מופיעות "למידה מרחוק" ו"למידה מתוקשבת" ב 25-ו 23-מאמרים בהתאמה" .השכלה גבוהה",
"ויקי"" ,תקשוב"" ,רשת חברתית"" ,הכשרת עובדי הוראה"" ,פייסבוק" ו"למידה" עם שכיחות
הופעות בין  18ל 11-מאמרים בלבד .כל יתר  1,398מילות המפתח הופיעו בעשרה מאמרים או פחות.
רוב הפריטים ) 1,061מילות מפתח( מופיעים פעם בודדת ).(singletonsבהתאמה ,התפלגות
השכיחויות עבור  1,408מילות המפתח בשנים  ,2014-2006המוצגת בתרשים  ,3מאופיינת בתופעת
"הזנב הארוך" )"התפלגות זיפּף" או  ,(Zipf's lawוהיא התפלגות שאופיינית לקורפוס טקסטואלי
טבעי ).(Rayson, 2003, p. 36

שכיחות
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תרשים  .3התפלגות השכיחויות של מילות המפתח 2014-2006
רצפי מילים

בבדיקה זאת נבדקו  430,161רצפים .הרצף השכיח ביותר שמופיע בבסיס הנתונים הוא הביטוי
"פנים אל פנים" ) 356הופעות ב 113-מאמרים( 20 .הרצפים השכיחים ביותר אחריו הם כמעט כולם
מסוג המעיד על הכתיבה המדעית )למשל" ,נמצא הבדל מובהק"( ולא על התוכן .יחד עם זאת ,הרצף
במקום ה 14-הוא "מורים בבתי ספר" ) 95הופעות ב 11-מאמרים( .ובמקום ה" – 20-חשיבה מסדר
גבוה" שמופיע  39פעמים ב 17-מאמרים.
המילים הבסיסיות במאמרי צ'ייס – ה DNA-של התחום

בניגוד לשני הסעיפים הקודמים שעסקו במילות מפתח וברצפים טבעיים בטקסט ,בחלק זה נציג
ממצאים המתייחסים לרשימות מילים בודדות.
בטבלה  2מוצגות חמש המילים השכיחות ביותר שנמצאו בניתוח הגלובלי .המילה 'מחקר' היא
המילה השכיחה ביותר והיא יוצאת דופן בכך שהיא משקפת את העובדה שמדובר בקורפוס של
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מאמרים מחקריים ,לעומת ארבע המילים האחרות המשקפות את מושאי המחקר( .בטבלה מוצגות
צורות הבסיס של המילים.
טבלה  .2חמש המילים הבסיסיות במחקר בתחום טכנולוגיות למידה
כפי שמשתקף במאמרי צ'ייס 2014-2006
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ממוצע שכיחות
יחסית

סטיית
תקן

מחקר

1.97%

1.77%

2.21%

2.28%

2.17%

1.83%

2.02%

1.95%

2.17%

2.04%

0.18%

למידה

2.15%

1.58%

2.25%

1.70%

2.00%

2.08%

1.83%

1.64%

1.76%

1.89%

0.24%

סטודנט

1.98%

2.04%

2.30%

2.49%

2.25%

1.09%

1.68%

1.46%

1.82%

1.90%

0.44%

מורה

1.23%

1.14%

1.23%

0.59%

1.40%

1.50%

1.97%

2.13%

2.06%

1.47%

0.50%

תלמיד

0.97%

1.44%

1.06%

0.72%

1.58%

1.37%

1.66%

2.21%

1.41%

1.38%

0.44%

תרשים  4ממחיש את הנתונים המוצגים בטבלה  .2מתרשים זה וגם מתרשימים  ,6-5ניתן להבחין
בחוסר התנודתיות שבהופעת המילים ומכך שהן פחות או יותר מופיעות באותה רמת שכיחות לאורך
תשע השנים שנחקרו ,אם כי חשוב לציין שכל אחת מהמילים השכיחות ביותר נמצאה לפחות בשנה
מסוימת חורגת בכמות ההופעות שלה מסטיית התקן ,כלפי מטה או כלפי מעלה.
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0.50%
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תלמיד

2012

2010
2011
שנת הפרסום
מורה

סטודנט

2009

2008

למידה

2007

2006

שכיחות יחסית )(%

2.50%

0.00%

מחקר

תרשים  .4חמש המילים הבסיסיות במחקר בתחום טכנולוגיות למידה
כפי שמשתקף במאמרי צ'ייס 2014-2006

המילים ששכיחותן נמוכה יותר ,אך עדיין בולטות ביותר הן :קורס ,קבוצה ,תהליך ,הוראה ,סביבה,
מידע ,שימוש ,בית ,ספר ,טכנולוגיה ,ידע ,פעילות ומערכת )תרשים  5ותרשים .(6
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3.00%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
2013

2014

הוראה

2012

2010
2011
שנת הפרסום
קבוצה

שימוש

2008

2009

תהליך

2007

מידע

2006

שכיחות יחסית )(%

2.50%

0.00%

קורס

תרשים  .5שש המילים הבסיסיות ששכיחותן היחסית נעה בין  0.4%ל1.7%-
3.00%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
2014

סביבה

2013

2012

בית

2010
2011
שנת הפרסום
ספר

טכנולוגיה

2009

2008

ידע

2007

מערכת

2006

שכיחות יחסית )(%

2.50%

0.00%

פעילות

תרשים  .6שבע המילים הבסיסיות ששכיחותן נעה בין  0.3-1.2אחוזים
מילים בעלות שכיחות בולטת במיוחד

מילים בולטות הנן מילים שבשנה מסוימת הופיעו בשכיחות יחסית גבוהה באופן ניכר בהשוואה
לשנים הקודמות .באותה מידה ,מילה שלא הופיעה בשנים הקודמות ומופיעה לראשונה בשנה
הנבדקת ,אפילו פעמים ספורות בלבד ,תקבל גם היא ערך גבוה בחישובי הRayson,) log-likelihood-
 .(2008בשל מגבלת ההיקף של המאמר ,לא ניתן לפרוס בצורה ממצה את הנתונים שהעלו חישובי
הבולטות ולפיכך בחרנו להציג כאן שני מקרים מעניינים שעלו מהם )תרשימים  7ו.(8-
תרשים  7מציג את השינוי לאורך זמן בהופעת המילה 'פייסבוק' .מהנתונים עולה כי בשנת ,2011
מילה זו בולטת משמעותית ,זאת לאחר שבשנים  2010-2006היא לא הוזכרה כלל במאמרי צ'ייס.
החל משנת  2011היא ממשיכה לבלוט משמעותית בכל שנה .את היעדרה של המילה פייסבוק בשנים
 2010-2006ואת הפצעת המילה מ 2011-ואילך )על אף שפייסבוק נפתחה לשימוש הציבור כבר ב
 ,(2006אפשר להסביר בכך שרק בשנת  2009נפתחה האפשרות להגדיר בפייסבוק שפות שאינן
אנגלית )כולל עברית( לשימוש בפרופיל האישי .אנחנו סוברים כי האפשרות להגדרת שפות שונות
הרחיבה משמעותית את השימוש ברשת חברתית זו ,בעיקר בקרב בני הנוער ,דבר שהוביל למחקרים
על פייסבוק גם בתחום של טכנולוגיות למידה.
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0.00%

פייסבוק

תרשים  .7התפתחות השימוש במילה "פייסבוק" לאורך השנים

תרשים  8מציג את חמש המילים הבולטות ,שהן בעלות השכיחות החריגה ביותר כלפי מעלה בשנת
 :2013כיתה ,תקשוב ,תכנית ,חינוך ושיעור .גם כאן ,ניתן להסביר את הממצאים שהתקבלו
מהניתוח הכמותי כמשקפים את המחקרים הרבים שהתחילו ב ,2012-בעקבות השקת תכנית
התקשוב הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה "21-והבאת הנושא לחזית הדיון האקדמי-
חינוכי בישראל .ממצא זה מדגים את הפוטנציאל של הגישה מונעת-הנתונים בזיהוי מגמות שינוי
בתחום טכנולוגיות הלמידה.

חינוך

תכנית

תקשוב

שיעור

שכיחות יחסית )(%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.0%

כיתה

תרשים  .8חמש המילים הבולטות ביותר ב2013-

מסקנות והשלכות
במחקר זה נעשה שימוש ראשוני בגישה מחקרית חדשנית ,מוּנעת-נתונים ,לזיהוי מאפיינים ומגמות
שינוי בשיח המחקרי בתחום טכנולוגיות הלמידה ,כפי שהוא משתקף במאמרים מחקריים שהוצגו
בכנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה לאורך פרק זמן של  9שנים.
הממצאים ממחישים את הפוטנציאל הגלום בגישה מונעת-נתונים לזיהוי מונחים נפוצים בתחום
טכנולוגיות הלמידה )למידה שיתופית ,מורים ,תלמידים( ,וכן תופעות בולטות בשנה ספציפית
)פייסבוק ,תכנית התקשוב( .כמו כן ,נמצא שחקירה כמותית של מילים וצירופי מילים עשויה להוביל
לזיהוי תופעות מפתיעות ,כגון הצירוף השכיח ביותר "פנים-אל-פנים" ,המשקף תמונת מחקר שלאו
דווקא מתמקד בטכנולוגיה ,אלא עוסק בהיבטים הפדגוגיים של שילוב טכנולוגיות בהוראה .על
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סיבת האזכורים האלה לא ניתן ללמוד בסוג מחקר כזה ,והאינטרפרטציה של הממצאים מחייבת
שימוש בשיטות מחקר איכותניות ,או כלי מחקר כמותניים נוספים.
ההנחה הבסיסית במחקר הייתה כי השיח האקדמי בתחום טכנולוגיות הלמידה הנו פועל יוצא של
הטכנולוגיות הזמינות להוראה ולמידה במאה ה ,21-ולפיכך הוא נתון לתמורות מהירות .ממצאי
המחקר מדגימים את התרומה הפוטנציאלית של הגישה מונעת-הנתונים להבנה רטרוספקטיבית של
התפתחות התחום והשינויים שעוברים עליו .באמצעות גישה זו הצגנו במאמר מבט-על המהווה
בסיס לבחינה עתידית של השינויים לאורך ציר הזמן ,בשימוש במונחים ובמילות מפתח בתחום,
ומנתונים אלה ניתן להשליך על תחומי העניין המשמעותיים של המחקר בתחום .גישה זאת עולה
בקנה אחד עם מגמת השימוש הגובר במחקר שיח מונע-נתונים בעידן הRadinsky et al.,) Big Data-
.(2011; Radinsky & Horvitz, 2013; Michel et al., 2011
בנוסף ,לנתונים שהצגנו יש ערך כנתוני תשתית למחקרים שיתמקדו בהיבטים ספציפיים ,כגון "רשת
חברתית" והטכנולוגיות הקשורות אליה .שאלות מחקר ממוקדות כאלה ואחרות יכולות להיתרם
מהנתונים הכמותיים שהופקו במחקר הנוכחי .לצורך כך הנגשנו את בסיס הנתונים של מאמרי צ'ייס
 2014-2006לקהילת חוקרי השיח באמצעות פלטפורמת Hardie,) (CQP) Corpus Query Processor
 ,(2012המאפשרת חיפוש לשוני ובלשני יעיל .חוקרים המתעניינים בקורפוס זה יכולים למצוא אותו
בכתובת/http://yeda.cs.technion.ac.il/HebrewCqpWeb/learningman :
לבסוף ,נשאלת השאלה עד כמה חידושי המילים ,ובמידה מסוימת חידושי הנושאים הנבדקים,
משפיעים על השיח ועל תוכן המחקרים בשנים שלאחר מכן .את זאת לא הצלחנו לבדוק בקורפוס
הנוכחי ,המתפרס על פני תשע שנים בלבד .כמו כן ,יש לזכור כי שכיחות השימוש במילים מושפעת
מסגנון הכתיבה ,טרמינולוגיה חדשה בתחום או מילים השייכות לז'רגון מסוים.
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Abstract
In recent years, the educational system has started to integrate virtual
channels of communication exponentially for achieving various goals,
including the goal of team work carried out by the school staff (Vadislavsky,
Zakay & Ram, 2011). The following research included two major steps. The
first was a preceding step in which team coordinators were interviewed in
school, and an on-line questionnaire was sent to teachers. This stage included
a mapping of the tasks carried out by the teachers in the framework of their
subject-matter team work, along with a mapping of the various channels of
communication used for performing the teamwork task. The tasks performed
by teachers were divided to complex and simple task according to Daft &
Langel (1983) and Sarina Li (2007) definition. The second, quantitative, step
of this research, carried out by questionnaires. A total of 180 teachers, who
belong to subject-matter work teams from six different schools, took part in
this research. The questionnaire allowed examining the types of channel of
communication used by teachers for carrying out their different tasks, the
main channel used to preform each task and the correlation between the task
complexity and the richness of the media used by teachers to preform them. It
was found that teachers mainly use face to face meeting to perform the tasks
in team work, when using another channel, they choose the media to perform
tasks in team work according to the task complexity, rich media is used for
complex task and lean media is used for simple task.
Keywords: media richness, task complexity, professional team, school.

תקציר
בשנים האחרונות החלה מערכת החינוך לעשות שימוש בערוצי תקשורת
וירטואליים למטרות שונות וביניהן גם לביצוע עבודת צוות בצוותי המקצוע
 המחקר הנוכחי בדק מהן.(2011 , זכאי ורם,הדיסציפלינאריים )וידיסלבסקי
המשימות המבוצעות על ידי מורים במסגרת עבודת הצוות המקצועי אליו הם
 מהם ערוצי התקשורת המשמשים את המורים לביצוע המשימות,שייכים
השונות והאם יש התאמה בין מורכבות המשימה וערוצי התקשורת המשמשים
.לביצועה

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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בשלב הראשון ,בוצע מחקר מקדים איכותני .באמצעות ראיונות עם רכזי מקצוע
ובאמצעות שאלון מקוון שנשלח למורים ,נערך מיפוי של המשימות המבוצעות
על ידי צוותי המקצוע ושל ערוצי התקשורת העיקריים המשמשים לביצוע
המשימות הללו .המשימות שמופו חולקו למשימות פשוטות ומשימות מורכבות
על פי הגדרותיהם של דפט ולנגל ) (Daft & Langel,1983ושל סרינה לי ) Sarina Li,
 .(2007בשלב השני ,נשלחו שאלונים ל 180-מורים בשש חטיבות ביניים .המורים
התבקשו לציין את ערוצי התקשורת השונים המשמשים אותם לביצוע משימות
בעבודת הצוות ,כפי שמופו בחלקו המקדים של המחקר ,ולערוץ התקשורת
העיקרי המשמש לביצוע כל משימה .נמצא כי ערוץ התקשורת העיקרי המשמש
את המורים לביצוע משימות בעבודת הצוות הוא מפגשי פנים אל פנים .בקרב
מורים המשתמשים בערוצי תקשורת נוספים ,קיימת התאמה בין מורכבות
המשימה המבוצעת על ידי המורים לבין עושר ערוץ התקשורת המשמש לביצוע
המשימה .כלומר הם משתמשים בערוצי תקשורת דלים לביצוע משימות
פשוטות ובערוצי תקשורת עשירים לביצוע משימות מורכבות.
מילות מפתח :עושר ערוץ התקשורת ,מורכבות המשימה ,צוות מקצוע ,בית
ספר.

מבוא
ניתן לזהות בבתי ספר צוותים מסוגים שונים ) .(Crow, Pounder, 2000צוות מקצוע הוא צוות
הומוגני בהרכבו המכונס סביב מכנה משותף של תחום לימוד ).(Somech & Drach Zahavy, 2007
בשנים האחרונות החלה מערכת החינוך לעשות שימוש בערוצי תקשורת וירטואליים מגוונים לשם
ביצוע משימות שונות )וידיסלבסקי ,זכאי ורם .(2011 ,צוותי מקצוע בבתי הספר מבצעים הן
משימות פשוטות כמו שיתוף בחומרים ,והן משימות מורכבות המאופיינות בכך שפתרונן לא ידוע
מראש ).(Becker-Beck,Wintermantel & Borg, 2005; Sarina li, 2007
מטרות המחקר הן :ראשית ,מיפוי המשימות המבוצעות במסגרת עבודת צוותי מקצוע בבתי הספר
וזיהוי ערוצי התקשורת המשמשים לביצוע המשימות הללו .שנית ,בהתבסס על תיאורית עושר
המדיה ) ,(Daft & Langel, 1983; Sarrina li, 2007לבחון האם יש התאמה בין ערוץ התקשורת )מדיה(
העיקרי המשמש את חברי הצוות לביצוע כל אחת מהמשימות לבין מורכבות המשימה .הרציונל
התיאורטי יוצג בסקירת הספרות.
סקירת ספרות
צוותי מקצוע בבתי הספר

עבודת הצוות מאפשרת למורים להשתמש באופן הדדי בטווח המלא של הידע והמיומנויות שלהם,
לצמוח מקצועית ולרכוש ידע ומומחיות ,לפתח ולתכנן תכניות ושיטות ברמת הכיתה וברמת בית
הספר ולהחדיר חדשנות בהוראה )וידיסלבקי ,זכאי ורם.(Somech & Drach Zehavy, 2007 ;2011 ,
צוותי המקצוע עוסקים במשימות רבות ומגוונות ביניהן :פיתוח ותכנון תכניות לימודים ,תכנון
והכנת חומרי הוראה ולמידה ,ודיון רפלקטיבי בתהליכי ההוראה לשם שיפורם והתאמתם לידיעות
ולצרכים של התלמידים )Crow & Pounder, 2000; Gallimore, Ermeling, Saunders & Goldenberg,
.(2009; Somech & Drach Zahavy, 2007
שימוש בערוצי תקשורת )מדיות( וירטואליים בעבודת צוות

השימוש בערוצי תקשורת שונים ובהם גם ערוצי תקשורת וירטואליים מביא לביטול גבולות המקום
והזמן בעבודת הצוות .תדירות השימוש בערוצי התקשורת הווירטואליים ותדירות קיום מפגשי פנים
אל פנים בצוות קובעת את מידת הווירטואליות של הצוות ) .(Berry, 2011מרבית הצוותים הם
צוותים מעורבים ,המשלבים בין מפגשי פנים אל פנים ושימוש בערוצי תקשורת ווירטואליים ) Shiny
.(& Song, 2011
בשנים האחרונות החלו צוותים בבית הספר לעבוד כצוותים מעורבים )& Burke, Aytes
 ,(Chidambaram, 2001; Shiny & Song, 2011ולעשות שימוש בערוצי תקשורת ווירטואליים בנוסף
למפגשי פנים אל פנים .השימוש בערוצי תקשורת ווירטואליים מרחיב את עבודת הצוותים במערכת
החינוך אל מחוץ לגבולות הזמן והמקום ,ועשוי לאפשר למורים לקדם את עבודת הצוות גם שלא
במהלך יום הלימודים )וידיסלבסקי ,זכאי ורם.(2011 ,
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סוגי המשימות שמבצעים צוותים

חוקרים שונים התייחסו למורכבות המשימות השונות המבוצעות על ידי חברים בצוותים .דאפט
ולאנגל הבחינו בין משימות פשוטות ולמשימות מורכבות ) .(Daft & Langel, 1983המשימות
הפשוטות הן משימות צפויות ,רוטיניות ומובנות .על מנת לבצען יש לנקוט במהלכים ידועים מראש.
לרב הן קשורות להעברת מידע ולשיתוף ברעיונות ובחומרים )Becker-Beck et al, 2005; Sarina li,
.(2007; Straus, 1997
במשימות מורכבות אין דרך ידועה מראש לפתרון .משימות אלו קשות לניתוח ,מערבות רגשות ולא
צפויות .לביצוען יש להשקיע זמן בניתוח הסיטואציה ,לחשוב ניתן לעשות ,לחפש ולפתח פתרונות
משימות מורכבות קשורות לדיון ,קבלת החלטות ובחירה בין אפשרויות ,ניהול משא ומתן והוצאה
לפועל של רעיונות ).(Becker-Beck et al, 2005; Sarina li, 2007; Straus, 1997
תכונות ערוצי התקשורת הווירטואליים והתאמתם לביצוע משימות שונות

הראשונים להתייחס לערוצי תקשורת שונים המשמשים לביצוע משימות היו החוקרים דפט ולנגל
בתאוריית עושר המדיה ) .(Daft & Langel, 1983הם חילקו את ערוצי התקשורת לערוצי תקשורת
עשירים ולערוצי תקשורת דלים על פי ארבעה קריטריונים :מהירות המשוב שערוץ התקשורת
מאפשר ,האפשרות לקבלת מסרים מילוליים ולא מילוליים כאחד בערוץ התקשורת ,היכולת
להשתמש בשפה פשוטה והיכולת להתמקד בפרט.
לפי תיאוריה זו ,מפגשי פנים אל פנים הם ערוץ התקשורת העשיר ביותר בעוד שתקשורת הכתובה
כגון מיילים הוא ערוץ התקשורת הדל ביותר ) .(Daft & Langel, 1983; Sarrina li, 2007את ערוצי
התקשורת ניתן לחלק לערוצים סינכרוניים ובהם שיחות וידאו קונפרנס ושיחות צ'אט וערוצים
א-סינכרוניים ובהם הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני .עושר המדיה של הכלים הסינכרוניים
גדול מעושר המדיה של הכלים האסינכרוניים וזאת בשל היכולת לספק משוב מיידי );Berry, 2011
 .(Sarina Li, 2007מחקרים הנגזרים מתיאורית עושר המדיה הראו כי מדיה ווירטואלית פחות
מתאימה לביצוע משימות של בחירה בין אפשרויות או משימות של משא ומתן ופתרון קונפליקטים
).(Sarina Li, 2007
לפי תאוריית העיבוד החברתי של המידע ,הבחירה בערוץ תקשורת נובעת מניסיון בשימוש בו
והשימוש בערוץ תקשורת לאורך זמן מעלה את עושרו ) .(Bruke, Aytes & Chidambaram,2001גם
לפי תיאוריה זו משימות המחייבות תקשורת מורכבת כמו למשל משימות הקשורות בפתרון
סיטואציות עמומות בהן נדרשת העלאת רעיונות ובחירה צריכות להתבצע תוך שימוש במדיה
עשירה .לעומתן ,משימות שאינן עמומות יכולות להתבצע בערוצי תקשורת צרים )& Burke, Aytes
.(Chidambaram, 2001
סוגית ההתאמה בין מורכבות המשימה למדיה בה נעשה שימוש לביצועה לא נחקרה בהקשר של
עבודתם של צוותים חינוכיים בכלל ,וצוותי מקצוע בפרט.
שאלת המחקר :האם יש התאמה בין ערוץ התקשורת המשמש את חברי צוות המקצוע לביצוע כל
אחת מהמשימות שלו לבין מורכבות המשימה.
השערת המחקר :ימצא קשר בין מורכבות המשימה לבין ערוץ התקשורת העיקרי בו היא מתבצעת.
ערוץ התקשורת העיקרי שישמש את המורים לביצוע משימות פשוטות בעבודת הצוות יהיה ערוץ
תקשורת דל בעוד ערוץ התקשורת העיקרי שישמש את המורים לביצוע משימות מורכבות יהיה ערוץ
תקשורת עשיר .השערת המחקר וההגדרות האופרטיביות בו התבססו על תיאורית עושר המדיה .עם
זאת ,מרכיב הניסיון נבחן גם הוא.
שיטת המחקר
המחקר כלל שני שלבים :מחקר מקדים ולאחריו -מחקר כמותי שנערך באמצעות שאלון.
מחקר מקדים

ראשית נערכו ראיונות חצי מובנים עם ארבעה רכזי מקצוע בבית ספר מסוים .הראיונות שימשו
כמחקר גישוש וגם היוו נדבך ראשון לקראת בניית השאלון במחקר הכמותי .מטרת הראיונות הייתה
לזהות את המשימות המבוצעות בפועל על ידי חברי הצוותים המקצועיים ואת ערוצי התקשורת
המשמשים את חברי הצוות בעבודתם .כמו כן ,ללמוד באלו אופנים הם עושים שימוש בערוצי
התקשורת השונים לביצוע משימותיהם.
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בהמשך נשלח שאלון מקוון למורים המלמדים בכלל בתי הספר שהשתתפו במחקר .המורים
התבקשו לרשום בו חמש משימות אותן הם מבצעים במסגרת עבודת הצוותים המקצועיים בבית
ספרם ,וכן באלו ערוצי תקשורת הם עושים שימוש בעבודת הצוות .על השאלון השיבו  63מורים
המהווים  35%מהמורים המלמדים בבתי ספר אלו .באמצעות ניתוח תוכן של הראיונות ושל
התשובות בשאלון המקוון זוהו חמש עשרה משימות המבוצעות על ידי המורים במסגרת עבודת
הצוות וערוצי התקשורת בהם נעשה שימוש .כל אלו שולבו בשאלון שנבנה למחקר הכמותי )יפורט
בהמשך( .נמצאה הלימה בין ממצאי הראיונות והשאלון המקוון.
המחקר הכמותי
אוכלוסייה ודגימה

נדגמו  138מורים משש חטיבות ביניים בצפון הארץ .טווח הגילאים של הנחקרים היה 85.5% ,62-24
מהם היו נשים ,הוותק הממוצע היה  18.3שנות וותק בבית הספר 53% .מהמורים שנדגמו היו בעלי
תואר ראשון ו 43%-בעלי תואר שני ומעלה ,ו 6%-בדרגת מורה בכיר .שיעור ההיענות היה .77%
כלי המחקר

בשאלון התבקשו המורים לסמן את ערוצי התקשורת המשמשים לביצוע כל אחת מהמשימות
שהוגדרו וכן לסמן את ערוץ התקשורת העיקרי המשמש לביצוע כל אחת מהמשימות .הם גם ציינו
את מידת הניסיון הקודם שלהם בשימוש בערוצי התקשורת השונים ,כולל לצרכים פרטיים.
תוצאות

המשימות שזוהו כמשימות המבוצעות במסגרת עבודת הצוות ,מוינו למשימות פשוטות ולמשימות
מורכבות בהתאמה להגדרות של דאפט ולנגל ) (Daft & Langel, 1983ושל סרינה לי )Sarina Li,
 (2007שהובאו לעיל .בטבלה  1ניתן לראות אילו משימות הפשוטות ואלו משימות מורכבות מבצעים
צוותי המקצוע בבתי הספר.
טבלה  .1משימות פשוטות ומשימות מורכבות שמבצעים צוותי מקצוע בבתי הספר
משימות פשוטות

משימות מורכבות

בקרת ביצוע בהשוואה לתכנון
מיפוי הישגים
העברת הודעות
שיתוף ברעיונות
שיתוף בחומרים

הגדרת מטרות עבודה לצוות
בניית תכנית לימודים
בניית תכנית עבודה אישית של המורים
בניית מבחנים
מיפוי ידיעות
ניתוח ממצאי מבחן
דיון בשיעורים לדוגמה
סיוע לעמיתים
התמודדות עם בעיות בהוראה
תכנון אירועי שיא

ערוצי התקשורת השונים בהם נעשה שימוש לביצוע משימות בצוותים המקצועיים מופו כערוצי
תקשורת עשירים ואו ערוצי תקשורת דלים בהתאמה להגדרתו של ברי ) (Berry, 2011במסגרת
תיאורית עושר המדיה ,אשר התייחס לסינכרוניות של ערוץ התקשורת ולמידה בה ערוץ התקשורת
מאפשר משוב מיידי ,היכולת להתמקד בפרט ולהשתמש במסרים מילוליים ולא מילוליים.
בטבלה  2ניתן לראות את מיפוי ערוצי התקשורת השונים .ערוצי תקשורת דלים :דואר אלקטרוני,
הודעות  smsומסמכים שיתופיים .גם מערכות המידע הבית ספריות ,המשו"ב והמנב"ס שהן
מערכות אסינכרוניות .מערכת המנב"ס אינה מאפשרת משוב בעוד שמערכת המש"וב מאפשרת
משוב לא מיידי ,לאור זאת דורגו גם מערכות אלו כערוצי תקשורת דלים.
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ערוצי תקשורת עשירים :שיחות צ'אט ,מפגשים סינכרוניים ,שיחות טלפון ,ומפגשי פנים אל פנים
הם ערוצים המחייבים סינכרוניות ומאפשרים משוב מיידי ומאפשרות מיקוד בפרט .בהודעות
 Whats Appמאפשרות שיח סינכרוני ,ויש למשתמש אפשרות לדעת האם השותף לשיח נוכח בכל
נקודת זמן ,וכן משלבת סימנים )אימוג'ים( כלומר מסרים לא מילוליים .לכן ,דורגו כערוץ תקשורת
עשיר.
בטבלה  2צוין גם את אחוז המורים שדווחו שהם משתמשים בערוצים השונים פעם ביום לפחות
בעבודת הצוות וכן לשימוש לצרכים פרטיים .ניתן לראות שחרף היותם של הדואר האלקטרוני
והודעות ה SMS-ערוצים דלים לפי הגדרת ברי ניסיון השימוש בהם רב.
טבלה  .2מיפוי ערוצי תקשורת דלים וערוצי תקשורת עשירים בעבודת צוותים מקצועיים
בבית הספר ולצרכים פרטיים
ערוץ התקשורת

שימוש פעם ביום לפחות
לעבודת צוות המקצועי

שימוש פעם ביום לפחות
לצרכים פרטיים

ערוצי תקשורת דלים
דואר אלקטרוני

41.3%

מערכת משו"ב

36.2%

0

הודעות sms

35.5%

71%

מערכת מנב"ס

15.2%

0

8%

מסמכים שיתופיים

72.5%

16.7%

ערוצי תקשורת עשירים
מפגשי פנים אל פנים

48.6%

לא נבדק

שיחות טלפון

34.1%

61.6%

קבוצות Whats App

25.4%

54.3%

מפגשי צאט

2.9%

11.6%

מפגשים סינכרוניים

2.2%

5.8%

הקשר בין מורכבות המשימה לבין ערוץ התקשורת העיקרי המשמשת לביצועה
לבדיקת הקשר בין מורכבות המשימה לבין ערוץ התקשורת העיקרי המשמש לביצועה )דל  /עשיר(
נעשה שימוש במבחן  McNemar'sהבודק קשר בין משתנים קטגוריאליים עבור תצפיות תלויות.
טבלה  3מתארת את אחוז המורים העושים שימוש במדיות השונות לביצוע משימות ופשוטות
במסגרת עבודת הצוות.
טבלה  .3מבחן  McNemar'sהתאמה בין עושר ערוץ התקשורת העיקרי לבין מורכבות המשימה
משימות פשוטות

32

6
4%

26
19%

104

63

41

136

46%
69

30%
67

*P < 0.0001

שימוש בערוצי תקשורת דלים
אחוז
שימוש בערוצי תקשורת
עשירים
אחוז
סה"כ המורים

משימות מורכבות

סה"כ
המורים

שימוש בערוצי
תקשורת עשירים

שימוש בערוצי
תקשורת דלים
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שילוב ערוצי תקשורת וירטואליים לביצוע משימות פשוטות ומורכבות במסגרת עבודת צוותי מקצוע בבית הספר

נמצא כי רוב המורים ,משתמשים בעיקר במדיות עשירות לביצוע כלל המשימות בעבודת הצוות.
 46%מהמשיבים ,משתמשים בערוצי תקשורת עשירים לביצוע משימות פשוטות ומורכבות כאחד.
 19%מהמשיבים משתמשים בערוצי תקשורת דלים לביצוע משימות פשוטות ומורכבות כאחד.
בקרב המורים העושים שימוש הן בערוצי תקשורת דלים והן בערוצי תקשורת עשירים30% ,
מהמשיבים משתמשים בערוצי תקשורת עשירים עבור משימות מורכבות ובערוצי תקשורת דלים
במשימות פשוטות .נמצא שרק  4%מהמשיבים משתמשים בערוצי תקשורת דלים עבור משימות
מורכבות ובערוצי תקשורת עשירים במשימות פשוטות .ממצאי המחקר מאוששים במידה רבה את
השערת המחקר ומראים כי מורים העושים שימוש בשני סוגי ערוצי התקשורת משתמשים בערוצי
תקשורת עשירים לביצוע משימות מורכבות ובערוצי תקשורת דלים לביצוע משימות פשוטות.
דיון
הנחת המחקר הייתה כי ההכשרה שקיבלו המורים במסגרת תכנית התקשוב למאה ה ,21-לצד
ההכרה הגוברת בחשיבות עבודת הצוות ,והקושי לקיים את כל עבודת הצוות פנים אל פנים בזמן
שהותם בבית הספר ,יביאו לשילוב ערוצי תקשורת ווירטואליים בעת ביצוע משימות שונות של
הצוותים המקצועיים בבתי הספר .במסגרת המחקר זוהו משימות המבוצעות על ידי מורים במסגרת
עבודת הצוות המקצועי ומופו ערוצי התקשורת )המדיות( המשמשים את המורים לביצוען .נמצא כי
רוב המשיבים משתמשים בערוצי תקשורת נוספים פרט למפגשי פנים אל פנים וביניהם ערוצי
תקשורת דלים ועשירים לביצוע משימות בעבודת הצוות .לכן ,על פי ההגדרה ,צוותי מקצוע בבית
הספר נחשבים לצוותים מעורבים ).(Shine & Song, 2011
השערת המחקר שנגזרה מתיאורית עושר המדיה ,נבחנה בהקשר של עבודתם של צוותים מקצועיים
במערכת החינוך .בבדיקת הקשר בין מורכבות המשימה ועושר המדיה העיקרית המשמשת לביצועה,
נמצא כי קרוב למחצית מהמורים משתמשים בערוצי תקשורת עשירים הן לביצוע משימות פשוטות
והן לביצוע משימות מורכבות .בה בעת ,קרוב לרבע מהמורים עושים שימוש בערוצים דלים לביצוע
כל סוגי המשימות בעבודת הצוות ,כלומר לא מפעילים שיקול דעת בדבר התאמת המדיה לביצוע
המשימות העומדות לפתחם .יחד עם זאת ,נמצא כי מורים ,העושים שימוש במגוון ערוצי תקשורת
לביצוע משימותיהם בוחרים בערוץ בהתאמה למורכבות המשימה .ממצאים אלו הם בהלימה
לתיאוריה הגורסת שהמדיות העשירות מתאימות יותר לביצוע משימות מורכבות ואילו המדיות
הצרות מתאימות למשימות פשוטות של העברת מידע ומשימות שהדרך לפתרונן ברורה ואחידה
) .(Berry, 2011 ;Burke, Aytes & Chidambaram, 2001; Sarina Li, 2007יש לציין כי כשערוץ
התקשורת העיקרי היה ערוץ עשיר מדובר היה בתקשורת מילולית פנים אל פנים ולא במדיה
ווירטואלית סינכרונית.
הממצאים העלו כי המורים ממעטים מאד להשתמש בערוצי תקשורת ווירטואליים עשירים כמו
מפגשי צ'אט לצורך ביצוע עבודת צוות .נמצא ,כי גם לצרכים פרטיים הם אינם עושים שימוש נרחב
בערוצי תקשורת ווירטואליים סינכרוניים כאלו אלו אלא בעיקר בערוצי תקשורת ווירטואליים
אסינכרוניים .ייתכן כי חוסר השימוש בערוצי תקשורת ווירטואליים עשירים לביצוע משימות
מורכבות בעבודת הצוות נובע מחוסר ניסיון של המורים בשימוש בערוצי תקשורת אלו ,כפי שנטען
בתאוריית העיבוד החברתי של המידע ) (SIPהגורסת כי בחירת ערוץ התקשורת לביצוע משימה לא
נובעת בהכרח מעושרו והתאמתו של ערוץ התקשורת אלא מהניסיון בשימוש בו ,וכי השימוש בערוץ
תקשורת לאורך זמן מעלה את עושרו ).(Bruke, Aytes & Chidambaram, 2001 ; Walther, 1992
תאוריית העיבוד החברתי של המידע יכולה אף להסביר את העובדה כי ערוץ תקשורת מרכזי נוסף
המשמש את המורים לביצוע משימות הוא הדואר האלקטרוני ,ערוץ תקשורת ווירטואלי אסינכרוני
דל המתאים על פי השערת המחקר לביצוע משימות פשוטות אך משמש את המורים על פי ממצאי
המחקר אף לביצוע משימות מורכבות.
מחקרים קודמים התייחסו ליכולת לקיים אינטראקציות חברתיות בערוצי תקשורת עשירים יותר
מאשר בערוצי תקשורת דלים ) .(Daft & Langel, 1983עם זאת ,מהראיונות עם רכזי המקצוע עלה כי
המשיבים מקיימים אינטראקציות חברתיות גם כשהם משתמשים בערוצי תקשורת דלים ,וזאת תוך
שימוש בסימנים מוסכמים המתפתחים במשך הזמן ,ככל שהמשתמשים צוברים ניסיון בשימוש
בערוצי תקשורת דלים אלו.
בהלימה לתאוריית העיבוד החברתי של המידע ניכר כי הניסיון שרכשו המורים בשימוש בערוצי
תקשורת ,תורם ליכולת לשלב סימנים מוסכמים גם בערוצי תקשורת דלים ,וכך מעלה את עושרם
ומאפשר שימוש בהם אף לביצוע משימות מורכבות .ניתן להניח כי במידה והמורים יוכשרו ויתרגלו
שימוש בערוצי תקשורת ווירטואליים עשירים כגון מפגשים סינכרוניים ,ההכשרה והניסיון המצטבר
שירכשו יאפשרו לבחור בערוצי תקשורת אלו לביצוע משימות מורכבות בעבודת הצוות.
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מחקרים קודמים הראו כי שימוש בערוצי תקשורת עשירים לביצוע משימות מורכבות וערוצי

Sarrina Li,) תקשורת דלים לביצוע משימות פשוטות מעלה את האפקטיביות של עבודת הצוות
 מומלץ להנהלת בתי הספר לעשות מיפוי של שליטת חברי הצוות בערוצי התקשורת, לכן.(2007

השונים ובהתאם לתוצאותיו לעשות לשלב הכשרה ודיון על השימוש בכלים ווירטואליים בתכנית
 כולל התייחסות לשיקולים בבחירת ערוץ התקשורת בהתאמה למשימה,העבודה הבית ספרית
 כל אלו יוכלו לאפשר פריצת גבולות המקום והזמן בעבודת הצוותים במערכת החינוך.ומורכבותה
.באופן משמעותי יותר ובצורה מושכלת
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Abstract
As social networking sites (e.g., Facebook) become extremely popular, many
Internet users consume much information via these sites, scientific
information included. However, as information in these platforms can be
created and edit by any user – it is not necessarily credible. In this study, we
examine students' credibility assessment process of scientific content in
Facebook statuses. In particular, we examine the role of social components of
the content (e.g., number of "Likes") in that process. In order to get as
objective and as accurate picture of the phenomenon as possible, we collected
data using an eye tracking camera, which documented the locations on the
screen on which the participants had actually looked during the examination
of the statuses. In addition, we asked the participants to report on the
components that took part in the credibility assessment process. The findings
suggest a complex picture of the heuristics taken by the participants for
assessing credibility of scientific content on Facebook. Specifically, the
findings highlight the role of social components in this process, the
differences in credibility assessments of "positively" vs, "negatively"designed statuses, and the discrepancy between the participants' reports and
their observations.
Keywords: Information credibility, social networking sites, heuristics.

תקציר
 גולשים, דוגמת פייסבוק,לאור הפופולריות הגדולה של אתרי רשתות חברתיות
 עם. כולל מידע מדעי,רבים באינטרנט צורכים מידע רב מאתרים אלו מדי יום
 מידע המועבר בפלטפורמות אלו – כיוון שהוא יכול להיווצר או להיערך על,זאת
 במחקר זה אנו בודקים תהליכי הערכת.ידי כל גולש – אינו בהכרח אמין
 ובפרט,אמינותו של תוכן מדעי בסטטוסים בפייסבוק על ידי סטודנטים
 מספר,מתייחסים למקומם של המרכיבים החברתיים של התוכן )למשל
 על מנת לקבל תמונה אובייקטיבית ומדויקת של.ה"לייקים"( בתהליך זה
, אספנו נתונים באמצעות מצלמה למעקב אחר תנועות עיניהם,התהליך
.המאפשרת לדעת לאן מביטים המשתתפים במסך בזמן הצפייה בסטטוסים
 מן. ביקשנו מן המשתתפים לדווח על המרכיבים שלקחו חלק בתהליך,בנוסף
הממצאים עולה תמונה מורכבת של ההיוריסטיקות בהן נוקטים המשתמשים
 מודגשים דרכם נוכחותם של, בפרט.להערכת אמינותו של מידע מדעי בפייסבוק
 הבדלים בתהליך זה בין סטטוסים,המרכיבים החברתיים בתהליך ההערכה
המעוצבים באופן "חיובי" לבין אלו המעוצבים באופן "שלילי" וחוסר התאמה
.בין דיווחי המשתתפים למידע הנ ְִצפֶּ ה
. היוריסטיקות, אתרי רשתות חברתיות, אמינות מידע:מילות מפתח
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מבוא
גולשים רבים באינטרנט צורכים כיום מידע רב ומגוון באתרי רשתות חברתיות ,דוגמת פייסבוק
) .(Kim & Sin, 2014; Holocomb, Gottfried & Mitchell, 2013יחד עם זאת ,אתרים אלו נתפסים
עדין בתור מקור לא אמין למידע ) ,(Johnson & Kaye, 2015, 2014וזאת בשל סיבות כגון ריבוי
מקורות מידע ,מחסור בסממנים המעידים על סמכות ומוניטין )של מפרסם המידע ו/או של מקור
המידע( ומחסור במנגנוני בקרת איכות );Johnson & Kaye, 2014; Flanagin & Metzger, 2011
 .(Metzger, 2007כל אלו יוצרים קושי בהערכת אמינותו של המידע המופיע באתרי רשתות
חברתיות ,מידע אשר עשוי להיות גורם משפיע בתהליך קבלת החלטות של צרכניו או בהקשרים
רחבים של למידה .בשל כך ,עולה החשיבות שבהערכה נכונה את אמינותו של המידע בפלטפורמות
אלו ).(Goldman & Scardamalia, 2013
המושג "אמינות מידע" מתייחס למידה שבה הפרט תופס את המידע כאמין ,אמיתי ,מדויק ,מועיל
או עובדתי ) .(Metzger, 2007; Metzger, Flanagin, Eyal, Lemus & McCann, 2003בתהליך הערכת
אמינותו של מידע לוקחים חלק גורמים רבים ,כגון מקור המידע ,התוכן והמדיה בה פורסם ,ומכאן
מורכבותו ) .(Choi & Stvilia ,2015; Metzger et al., 2011גולשים רבים אינם משקיעים זמן מספק
בהערכה ביקורתית של מידע מקוון ) .(Kim, Sin & Yoo-Lee, 2013; Metzger, 2007בזמן הקצר
המוקדש להערכת המידע ,קיימת נטייה אצל רבים להתבסס על "מרכיבים פריפריאליים" )כדוגמת
עיצוב( ועל היוריסטיקות שונות ,לצמצום את העומס הקוגניטיבי הקשור בתהליך );Lim, 2013
.(Lucassen, Muilwijk, Noordzij & Schraagen, 2013; Lucassen & Schraagen 2011
באתרי רשתות חברתיות ,נמצאו מרכיבים פריפריאליים רבים הקשורים לתהליך הערכת אמינות
מידע :כאלו הקשורים למפרסם )לדוגמא ,תמונת פרופיל או שם משתמש( ,למנגנונים חברתיים
)לדוגמא ,תגובות ,קשר חברתי למפרסם( ,או לעדכניות ) Ballantine, Lin & Veer, 2015; Kim & Sin,
.(2014; Kim, Sin & He, 2013; Morris et al., 2012; Yang et al., 2013
למרות שהערכת אמינות המידע נעשית ,בדרך כלל ,ברמת הפריט הבודד ,ישנם רק מעט מחקרים
העוסקים ברמה זו )בניגוד למחקר רב ברמת האתר( ,ובכך מתמקד המחקר הנוכחי .בנוסף לזאת,
רוב המחקר בתחום מתבסס על דיווחי משתמשים ,ואנו משווים דיווחים אלו עם נתונים
אובייקטיביים הנאספים באמצעות מצלמה למעקב אחר תנועות עיניים.
מתודולוגיה
מטרת המחקר ושאלות המחקר

מטרת מחקר זה הינה לזהות מרכיבים והיוריסטיקות בהם עושים סטודנטים שימוש בתהליך
הערכת אמינות מידע של תוכן מדעי בפייסבוק .בפרט ,נשווה בין התהליך המדווח לזה הנצפה.
שאלות המחקר הן:
 .1על אילו מרכיבים של סטטוס בפייסבוק מסתכלים סטודנטים במהלך הערכת אמינותו?
 .2לאילו מרכיבים של סטטוס בפייסבוק מדווחים סטודנטים שהם מתייחסים במהלך הערכת
אמינותו?
אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו  20סטודנטים מאוניברסיטה במרכז הארץ שגויסו שרירותית בזמן שהותם
בספריה .מתוכם 11 ,גברים ו 9-נשים; פרט לאחת )שהינה תלמידה לתואר שלישי( ,כל המשתתפים
הינם סטודנטים לתואר ראשון מפקולטות שונות .גילאי המשתתפים נעו בין  19ל) 48-ממוצע ,24.9
ס.ת.(5.5 .
כלי המחקר והליך המחקר

כל אחד מהנבדקים במחקר נחשף לשני סטטוסים מדעיים שמקורם-לכאורה בפייסבוק ,להלן
"סטטוס היין" ו"סטטוס החולד"; הסטטוסים הופיעו אחד אחרי השני ,כאשר כמחצית מהנבדקים
)בחלוקה שרירותית( ראו את סטטוס היין ראשון והחצי השני – את סטטוס החולד ראשון.
הסטטוסים עוצבו על ידי מאפיינים פריפריאליים שונים ,כך שסטטוס היין עוצב להיות "חיובי"
וסטטוס החולד "שלילי" :סטטוס היין הכיל מספר גבוה של "לייקים" ,תגובות ושיתופים ,בעוד
שסטטוס החולד הכיל מספר נמוך של "לייקים" ותגובות ואף לא שיתוף אחד .בנוסף ,היו הבדלים
בשם המשתמש )"מדע לכל" בסטטוס היין" ,רפואה שלמה" בסטטוס החולד( ובתמונת הפרופיל
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)תמונה מושכת בסטטוס היין ,תמונת ברירת המחדל של פייסבוק בסטטוס החולד( .התוכן בשני
הסטטוסים עוצב להיות באותה רמת קושי ובאותה רמת עניין .שני הסטטוסים מובאים באיור .1
בזמן הצפייה בסטטוסים ,צולמו המשתתפים באמצעות מצלמה למעקב תנועות עיניים
) ,(Eye-trackingהמתעדת את מיקוד מבטם על המסך .לשם כך ,השתמשנו במצלמת
 ,Eye Tribe Tackerשל חברת  ;(Dalmaijer, 2014) The Eye Tribeאיסוף הנתונים התבצע באמצעות
תוכנת  EyeProofשל אותה החברה ,על פי אזורים בסטטוסים אותם הגדרנו מראש )טבלה  1ואיור
 .(1לאחר הצפייה בכל אחד מן הסטטוסים ,דירגו המשתתפים היגדים המתייחסים לדעתם על
הסטטוס )רשימת ההיגדים מובאת בטבלה  ;(2הדירוג התבצע באמצעות סולם ליקרט בן שש רמות
) – 1בהחלט לא מסכים – 6 ,מסכים בהחלט( .בנוסף ,התבקשו המשתתפים לדרג את תחושותיהם
לגבי הסטטוס על סולם ליקרט בן  6רמות ) – 1שליליות מאוד ,עד  – 6חיוביות מאוד(.
לאחר השלמת המשימה בעבור שני הסטטוסים ,נתבקשו הנבדקים לסמן את מידת החשיבות של כל
אחד ממרכיבי הסטטוס בעת קביעת אמינות מידע של סטטוסים )רשימת המרכיבים מובאת בטבלה
 ;(4הסימון התבצע על סולם ליקרט בין ) 1כלל לא חשוב( ל) 6-חשוב מאוד(.

איור  .1סטטוס היין )מימין( וסטטוס החולד )משמאל(; למטה – החלוקה לאזורי עניין
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טבלה  .1פילוח מרכיבי הסטטוס לפי אזורי עניין במערכת Eye Tribe Tracker

אזור
1
2
3
4
5
6
7
8
9

מרכיב

תמונת פרופיל
שם משתמש
תאריך פרסום
תוכן
קישור למקור מידע
תמונה
מספר "לייקים"
מספר תגובות
מספר שיתופים

ממצאי המחקר
תפיסות המשתתפים את שני הסטטוסים

כזכור ,דירגו המשתתפים מספר היגדים ביחס לתפיסתם את כל אחד מן הסטטוסים .כפי שעולה מן
הממצאים ,הבדלים מובהקים נמצאו רק בתפיסת אמינות הסטטוסים ובתחושות כלפיהם .סטטוס
היין דורג כאמין יותר )ממוצע  ,4.1ס.ת (1.4 .מאשר סטטוס החולד )ממוצע  ,3.1ס.ת ;(1.3 .הבדל זה
נמצא מובהק עם  ,Z(19) = 2.1במידת מובהקות  p < 0.05ומשמעותי ,עם גודל אפקט בינוניr = 0.5 ,
)מחושב על ידי  ,r = Z/√Nעל פי רוזנטל ) .(Rosenthal, 1994בנוסף ,סטטוס היין דורג כמשדר
תחושות חיוביות יותר )ממוצע  ,4.3ס.ת (0.8 .מאשר סטטוס החולד )ממוצע  ,3.6ס.ת ;(1.1 .הבדל זה
נמצא מובהק עם  Z(19) = 2.0במידת מובהקות  p < 0.05ומשמעותי ,עם גודל אפקט בינוני.r = 0.4 ,
ההשוואות בוצעו באמצעות מבחן  Wilcoxonלמשתנים א-פרמטריים.
כלומר ,המשתתפים ייחסו לסטטוס היין תחושות חיוביות יותר )כפי שתוכנן על פי העיצוב( ומידת
אמינות גבוהה יותר מאשר לסטטוס החולד .לא נמצא הבדל בין שני הסטטוסים בנוגע למידת
האינפורמטיביות ,העדכניות ,העניין ,ההבנה ,ההתייחסות לכותב הסטטוס כמומחה או הרצון
להעמיק בנושא .התוצאות מסוכמות בטבלה .2
טבלה  .2דירוגים ממוצעים ) (N = 20של ההיגדים ביחס לשני הסטטוסים והשוואת הממוצעים
)במודגש – הבדלים מובהקים( .הדירוג בוצע על גבי סולם ליקרט 6-1
היגד

הסטטוס אמין
הסטטוס אינפורמטיבי
†
הסטטוס מעודכן
המידע בסטטוס זה עניין אותי
הסטטוס היה לי קל להבנה
אני חושב שמחבר הסטטוס מומחה בנושא
ארצה להמשיך לקרוא ולהעמיק בנושא
תחושותיי לגבי הסטטוס
†

בעבור היגד זה ,N = 19 ,ובהתאמהdf = 18 ,
*
p < 0.05

ממוצע )ס.ת(.
לסטטוס היין

ממוצע )ס.ת (.לסטטוס
החולד

(1.4) 4.1
(1.3) 4.5
(1.4) 4.0
(1.5) 3.5
(1.0) 5.0
(1.1) 3.0
(1.6) 2.7
(0.8) 4.3

(1.3) 3.1
(1.4) 4.4
(1.3) 4.1
(1.6) 3.6
(0.9) 5.3
(1.6) 2.9
(1.8) 3.3
(1.1) 3.6

)Z(df = 19
)ערך מוחלט(
*

2.1
0.3
0.5
0.2
1.2
0.4
1.0
*
2.0

124ע הערכת אמינותו של תוכן מדעי בפייסבוק :בין הנ ְִצפֶּ ה למדוּוח

שאלה  :1המרכיבים עליהם הסתכלו המשתתפים
לצורך השגת דיוק מרבי בממצאים ,בחרנו להתייחס בחלק זה רק ל 13-נבדקים ,בעבורם כיול כלי
המחקר היה ברמת דיוק מקסימלית .המערכת מחשבת  10משתנים המתייחסים להתקבּעוּיוֹת
) (Fixationsולביקורים ) (Visitsבאזורים המוגדרים בתמונה הנצפית )ראו טבלה  1ואיור  1לעיל;
אזור  ,9מספר השיתופים ,הושמט מן החישובים ,כיוון שבסטטוס החולד לא הופיע בו דבר( .ביקור
באזור מוגדר כרצף של מיקודי מבט בתחומי האזור; ִה ְתקבּעוּת באזור מוגדרת כמיקוד מבט בנקודה
מסוימת באזור במשך יותר מ 50-מילישניות .כדי לפשט את הצגת הממצאים ,חילקנו את המשתנים
לשלושה מדדים ,על פי ניתוח אשכולות היררכי של המשתנים:
 .1סך הצפייה באזור :סך הזמן בו מוּקד מבטו של המשתתף בתחומי האזור במשך כל הניסוי.
מחושב על בסיס המשתנה זמן צפייה כולל ,אשר מודד את משך הזמן הכולל בו צפה המשתתף
בנקודות בתחום האזור.
למשכו של ביקור ממוצע באזור .מחושב על בסיס המשתנה זמן
 .2משך ביקור באזור :מתייחס ִ
צפייה ממוצע.
ְ .3ק ִדימוּת האזור :מתייחס למועד הביקור הראשון באזור .מחושב על בסיס המשתנה זמן לפני
התקבעות ראשונה ,אשר מודד את משך הזמן שחלף מתחילת הניסוי ועד להתקבעות הראשונה
של המשתתף באזור .ככל שערך מדד זה נמוך יותר ,הגיע המשתתף לצפות באזור מוקדם יותר.
לפיכך ,מחושב המדד על פי ההופכי של המשתנה.
בעת חישוב המדדים ,נרמלנו המשתנים ביחס למשך הצפייה הכולל הממוצע בסטטוס ]מילישניות[
)בעבור מדד קדימות האזור – הנרמול התבצע לפני חישוב ההופכי( .זאת ,למרות שלא נמצא הבדל
בין המשתתפים במשך הצפייה הכולל בשני הסטטוסים .ממוצע משך הצפייה הכולל בסטטוס היין
עמד על  32.1שניות )ס.ת (13.1 .ובסטטוס החולד – ) 33.1ס.ת ,t(19) = 0.45 ,(12.2 .עם .p = 0.66
ערכי המדדים מופיעים בטבלה  ,3ומבחינתם עולה כי מגוון רחב של מרכיבים פריפריאליים נצפה
במהלך המשימה להערכת אמינות המידע המופיע בסטטוסים.
טבלה  .3ערכי המדדים המכמתים את הצפייה באזורים השונים בכל אחד מן הסטטוסים .ברקע
שחור ,אפור כהה ואפור בהיר מסומנים ,בהתאמה ,שלושת הערכים הגבוהים ביותר בכל עמודה
סטטוס היין
סך
הצפייה
†
באזור

משך
ביקור
†
באזור

קדימות
האזור

סך
הצפייה
†
באזור

משך
ביקור
†
באזור

קדימות
האזור

1

תמונת פרופיל

0.08

0.08

1.30

0.30

0.15

3.77

2

שם משתמש

0.14

0.14

2.11

0.26

0.19

1.28

3

תאריך הפרסום

0.23

0.20

1.51

0.29

0.19

1.41

4

תוכן הסטטוס

8.26

0.15

31.29

7.50

0.15

31.63

5

קישור למקור מידע

0.20

0.11

1.83

0.39

0.16

3.49

6

תמונה

0.62

0.09

8.22

1.06

0.10

6.53

7

מספר ה"לייקים"

0.30

0.17

1.18

0.21

0.21

0.76

8

מספר התגובות

0.16

0.13

1.04

-

-

-

אזור

†

סטטוס החולד

מרכיב
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בשני המקרים )שני הסטטוסים( ,היה סך הצפייה באזור התוכן הגבוה ביותר ,וקדימות האזור שלו
הייתה הגבוהה ביותר .מחוץ לאזור התוכן ,היה סך הצפייה באזור התמונה הגבוה ביותר בשני
המקרים ואזור זה היה בעל קדימות האזור הגבוהה ביותר .מחוץ לשני אזורים אלו ,נמדדו הבדלים
בין שני המקרים בדירוג האזורים ביחס למשתנים .בסטטוס היין ,דירוג האזורים על פי סך הצפייה
באזור )בסדר יורד( הוא:
•

מספר ה"לייקים" ,תאריך הפרסום ,קישור למקור מידע ,מספר התגובות ,שם משתמש ותמונת
פרופיל

בסטטוס החולד ,דירוג האזורים הוא )בסדר יורד(:
•

קישור למקור מידע ,תמונת פרופיל ,תאריך הפרסום ,שם משתמש ומספר ה"לייקים".

במדד זה ,בולט ההבדל ביחס למרכיב חברתי משמעותי של סטטוסים בפייסבוק ,היינו מספר
ה"לייקים" .בעוד שבסטטוס היין )ה"חיובי"( דורג מרכיב זה במקום השלישי ,הוא דורג אחרון
בסטטוס החולד )ה"שלילי"( .בהקשר לאותו מדד ,מעניין גם ההבדל שמתבטא במרכיב תמונת
פרופיל :בעוד בסטטוס היין הוא דורג במקום האחרון ,בסטטוס החולד הוא דורג באמצע הרשימה.
בשני המקרים ,לא הוקדש זמן רב לבחינת שם המשתמש )מפרסם המידע(.
מבחינת ערכי קדימות האזור ,הבאים בתור )אחרי התוכן והתמונה( בסטטוס היין הם )בסדר יורד(:
•

שם משתמש ,קישור למקור מידע ,תאריך פרסום ,תמונת פרופיל ,מספר ה"לייקים" ומספר
התגובות

בסטטוס החולד ,האזורים הבאים בתור הם )בסדר יורד(:
•

תמונת פרופיל ,קישור למקור מידע ,תאריך הפרסום ,שם משתמש ומספר ה"לייקים".

בולטים ההבדלים בקדימותם של שם המשתמש )מוקדם בסטטוס היין ,מאוחר בסטטוס החולד(
ושל תמונת הפרופיל )מאוחר בסטטוס היין ומוקדם בסטטוס החולד( .קדימות דומה ניתנה בשני
המקרים למספר ה"לייקים" ולשאר המרכיבים.
בחינה של המדד משך ביקור באזור מעלה כי בשני הסטטוסים – שני האזורים בהם היו הביקורים
הממוצעים הממושכים ביותר הם תאריך הפרסום ומספר ה"לייקים" ,אם כי לא באותו הסדר
)בסטטוס היין קדם תאריך הפרסום ,בסטטוס החולד – מספר ה"לייקים"( .הבאים בתור ,בעבור
סטטוס היין ,הם )בסדר יורד(:
•

תוכן ,שם משתמש ,מספר תגובות ,קישור למקור מידע ,תמונה ותמונת פרופיל

בסטטוס החולד ,הבאים בתור הם )בסדר יורד(:
•

שם משתמש ,קישור למקור מידע ,תמונת פרופיל ,תוכן ותמונה

ההבדל הבולט הוא במשך הביקור הממוצע במרכיב התוכן .בעוד בסטטוס היין דורג מרכיב זה גבוה
יחסית ,הוא מדורג נמוך מאוד בסטטוס החולד.
לסיכום ,עולה מן הניתוח לעיל כי ישנם קווי דמיון ושוני מעניינים בהיוריסטיקות שהפעילו
המשתתפים להערכת אמינות המידע בשני המקרים .המשותף לשני הסטטוסים:
 צפייה מצטברת ממושכת בתוכן ובתמונה
 קדימות גבוהה לתוכן ולתמונה
 ביקור ממוצע ממושך במאפייני העדכניות ומספר ה"לייקים"
השונה בין הסטטוסים

 משך הזמן הכולל שהוקדש למספר ה"לייקים" )גבוה בסטטוס היין ,נמוך בסטטוס הולד(
ולתמונת הפרופיל )באמצע בסטטוס החולד ,נמוך בסטטוס היין(
 קדימות האזור של שם המשתמש )גבוה בסטטוס היין ,נמוך בסטטוס החולד( ותמונת הפרופיל
)נמוך בסטטוס היין ,גבוה בסטטוס החולד(
 משך הזמן הממוצע שהוקדש לביקור במרכיב התוכן )גבוה בסטטוס היין ,נמוך בסטטוס החולד(
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לפיכך ,בולטת חשיבותו של מדד הפופולריות )מספר ה"לייקים"( בתהליך הערכת האמינות.
בסטטוס ה"חיובי" )יין( ,היתה חשיבות גבוהה יותר מאשר בסטטוס ה"שלילי" )חולד( למספר
ה"לייקים" ,לשם המשתמש ולתוכן; בסטטוס ה"שלילי" ,היתה חשיבות גבוהה יותר לתמונת
הפרופיל ,בהשוואה לסטטוס ה"חיובי" .מכאן עולים היחסים המורכבים שבין מאפייני הסטטוס
השונים בתהליך הערכת אמינותו.
שאלה  :2המרכיבים עליהם דיווחו המשתתפים
בחלק זה התייחסנו לכל  20המשתתפים .על פי ממוצעי הדירוגים בשאלונים ,שלושת המרכיבים
להם יוחסה החשיבות הגבוהה ביותר הם )בסדר יורד( :קישור למקור המידע )ממוצע  ,4.9ס.ת,(1.6 .
עדכניות המידע )ממוצע  ,3.7ס.ת (1.8 .ושם המשתמש )ממוצע  ,3.6ס.ת .(1.6 .בתחתית הרשימה
נמצאים )בסדר עולה( :מספר ה"לייקים" )ממוצע  ,2.7ס.ת ,(1.5 .תמונת הפרופיל )ממוצע  ,2.9ס.ת.
 (1.9ומספר השיתופים )ממוצע  ,2.9ס.ת .(1.7 .הנתונים המלאים מסוכמים בטבלה .4
טבלה  .4דירוג המשתתפים את מידת החשיבות של מרכיבי הסטטוס בתהליך הערכת אמינות
המידע )בסקלה של  ;6-1המרכיבים מובאים בסדר יורד של הדירוג הממוצע(
דירוג ממוצע

סטיית תקן

מרכיב הסטטוס

קישור למקור

4.9

1.6

עדכניות המידע

3.7

1.8

שם משתמש

3.6

1.6

תמונה

3.6

1.9

מספר התגובות

3.1

1.7

מספר השיתופים

2.9

1.7

תמונת הפרופיל

2.9

1.9

מספר ה"לייקים"

2.7

1.5

כלומר ,המחצית העליונה של המרכיבים החשובים ביותר בעיני המשתתפים בתהליך הערכת המידע
קשורים ישירות לתוכן ,למקור המידע ולעדכניותו .במחצית התחתונה של הרשימה – בעיקר
מאפיינים חברתיים .על פי הממצאים משאלת המחקר הראשונה ,עולה כי אכן מאפייני התוכן
והעדכניות באים לידי ביטוי בצורה משמעותית גם כאשר בוחנים לאן הסתכלו המשתתפים בתהליך
הערכת האמינות; עם זאת ,מקומם של המרכיבים החברתיים בנתוני הצפייה-בפועל לא בהכרח
תואמת את דיווחי המשתתפים .נתייחס להשוואה זו בדיון.
דיון
במחקר זה בחנו תהליכי הערכת אמינות מידע מדעי באתרי רשתות חברתיות בקרב סטודנטים.
ייחודו של המחקר בשני היבטים עיקריים :הגדרת פריט המידע )סטטוס בפייסבוק( כיחידת הניתוח
– בניגוד לרוב המחקר בתחום אשר בוחן אמינות מידע ברמת האתר או מפרסם המידע – והשימוש
במצלמה למעקב אחר תנועות עיניים ,על מנת לקבל מידע אובייקטיבי ומהימן לגבי מרכיבי הסטטוס
הנצפים במשך התהליך .ראשית ,נמצא כי הסטטוס שעוצב כ"חיובי" זכה להערכת אמינות גבוהה
יותר באופן מובהק ומשמעותי מהסטטוס שעוצב כ"שלילי" .זאת ,למרות שמידת העניין והערכת
מומחיותם של הכותבים לא נמצאה שונה בין שני הסטטוסים.
מניתוח הנתונים שנאספו ,בולטת חשיבותה של הפופולריות של הסטטוס ומובלטת חשיבותם של
המאפיינים השוליים בתהליך הערכת אמינות המידע ) .(Petty & Cacioppo, 1986מאפייני מקור
המידע – שם משתמש ותמונת פרופיל – משחקים תפקיד מורכב בתהליך זה ,אולי כיוון שכל
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 ראינו כי, מעל הכל. ומכאן חשיבותם,משתמש יכול לפרסם מידע כרצונו באתרי רשתות חברתיות
 על פי עיצובם,קיימות היוריסטיקות שונות להערכת אמינותם של סטטוסים שונים – במקרה הזה
.(Metzger & Flanagin, 2013 כ"חיובי" או "שלילי" )ראו
סטטוס שונים- השוואה בין נתונים אלו לבין דירוגי המשתתפים את חשיבותם של מרכיבי,זאת ועוד
 עולה כי המשתתפים, באופן כללי.בעת הערכת אמינות מידע מעלה הבדלים מעניינים מאוד
, לאחר מכן – למפרסם המידע,מדווחים על חשיבות רבה שהם מייחסים למאפייני התוכן והעדכניות
 במחקרים קודמים נמצא כי למקור המידע ועדכניות הפרסום אכן.ולבסוף – למאפיינים החברתיים
 ולעתים המרכיבים החברתיים אף משמעותיים יותר מן המרכיבים,חשיבות גבוהה בהערכת המידע
, נתוני הצפייה מדגימים, עם זאת.(Kim & Sin, 2014; Yang, Chen, & Tsai, 2013 ,האחרים )למשל
" אזור ה"לייקים, בפרט. את בולטותם של המאפיינים החברתיים בתהליך הערכת האמינות,כאמור
.זכה למשך צפייה כולל גבוה יחסית בסטטוס ה"חיובי" ולמשך ביקור ממוצע גבוה בשני הסטטוסים
 אנו מתכוונים, במסגרת מחקרי המשך. קדימות הצפייה בו בשני המקרים היתה נמוכה,עם זאת
להעמיק בתפקידם של מאפיינים אלו בתהליכי הערכת מידע בקרב אוכלוסיות שונות ובהקשרים
.שונים של משימת ההערכה
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Abstract
Mobile technology has a great potential to promote learning and outdoor
inquiry in particular, by supporting learners wherever they are. To exploit
this potential, teachers need to be supported in developing the required
knowledge for doing so. In this study we describe a unique professional
development program in which teachers were engaged as learners in outdoor
inquiry processes supported by technology-enhanced learning environment,
and then as designers of such environments. The study aimed to explore what
teachers learned from their experience as learners and from their experience
as designers. 24 teachers participated in the study. Data sources included
open-ended questionnaires, interviews, and the teachers' designed learning
environments. Data were analyzed qualitatively. Findings indicate that as
learners, teachers developed pedagogical knowledge related to outdoor
inquiry teaching, and knowledge on the potential of technology in supporting
outdoor inquiry. As designers, teachers applied that knowledge, and
developed their abilities to integrate technology to support outdoor inquiry
processes. Their experience as learners influenced their abilities as designers
and this combination promoted technology integration in their classrooms.
Following these findings, we suggest the unique model of the program as a
way to promote pedagogically driven technology integration in teaching and
learning.
Keywords: teachers as designers, teaching inquiry in the outdoors, TPACK.

תקציר
לטכנולוגיה הניידת פוטנציאל גדול בתמיכה בלמידה בכלל ובקידום חקר
 באמצעות ליווי הלומד בכל מרחב פיזי בו הוא,כיתתית בפרט-בסביבה חוץ
 כדי לקדם שילוב של טכנולוגיה ניידת ולאפשר את ניצול הפוטנציאל.נמצא
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

130ע כיצד מתפתח ידע של מורים המתחילים כלומדים בסביבות למידה משלבות טכנולוגיה וממשיכים כמעצבים?

הגלום בה ,יש לסייע ולתמוך בלמידת מורים ,המהווים גורם מרכזי ביישום
גישות הוראה חדשות .במחקר זה אנו מתארות השתלמות מורים שפותחה
כחלק מהמחקר .בחלקה הראשון המורים התנסו כלומדים בשלושה תהליכי
חקר בסביבה חוץ-כיתתית בשילוב הטכנולוגיה ,ובחלקה השני הם התנסו
כמעצבים של סביבת-למידה דומה .המחקר בחן מה למדו מורים מההתנסות
כלומדים בסביבת-הלמידה ,ומה למדו מהתנסותם כמעצבים של סביבות-
למידה .במחקר השתתפו  24מורים .מקורות המידע כללו שאלונים פתוחים,
ראיונות וסביבות הלמידה שפותחו על ידי המורים .הנתונים שנאספו נותחו
בגישה איכותנית .מהממצאים עולה כי ההתנסות כלומדים סייעה למורים לפתח
ידע פדגוגי הקשור להוראת חקר מחוץ לכיתה וידע על האופן בו הטכנולוגיה
עשויה לתמוך בלמידה זו .מורים אשר עיצבו סביבת-למידה משלהם שכללו ידע
זה ,ורכשו יכולות מגוונות לשלב את הטכנולוגיה לתמיכה בתהליכי חקר חוץ-
כיתתי .בנוסף ,ההתנסות כלומדים העצימה את התפתחות הידע ואת יכולותיהם
של המורים כמעצבים ,ואף קידמה את שילוב הטכנולוגיה בכיתה .בעקבות
הממצאים אנו מציעות את מודל ההשתלמות לפיתוח מורים לשילוב טכנולוגיה
התומך בהוראה ובלמידה.
מילות מפתח :מורים כמעצבים ,הוראת חקר בסביבה חוץ-כיתתית.TPACK ,

רקע תיאורטי
מורים מהווים גורם מרכזי בשילוב טכנולוגיה לקידום הלמידה וההוראה .כדי לעשות זאת עליהם
לדעת לשלב בין שלושה סוגי ידע – ידע תוכן ,העוסק בתחום התוכן של המקצוע אותו הם מלמדים,
ידע פדגוגי – העוסק בגישות ושיטות הוראה והכרות עם הקשיים בהם נתקלים תלמידים ,וידע
טכנולוגי – הכולל הכרות עם הכלים הטכנולוגיים הקיימים ויכולת להשתמש בהם .כל שני סוגים של
ידע יוצרים יחד ידע מסוג חדש .למשל ,ידע פדגוגי-טכנולוגי ) (TPKהכולל זיהוי הפוטנציאל של כלי
טכנולוגי מסוים לקידום גישת הוראה מסוימת וידע כיצד להשתמש בפועל בכלי לקידום הלמידה.
מיזוג שלושת סוגי הידע יוצר ידע מורכב המכונה TPACK – Technological-Pedagogical-Content-
.(Koehler & Mishra, 2005) Knowledge
הצורך ב TPACK-עולה במיוחד כאשר מורים עוסקים בהוראה של תהליכי למידה מורכבים בהם
הטכנולוגיה יכולה לתמוך – כגון חקר ,וכאלו הכוללים למידה במספר מרחבים פיזיים – בכיתה
ומחוצה לה .למידת חקר ,כאשר נעשית באופן מעמיק עשויה לתמוך בלמידת תכנים ,דרכי פעולה
ופיתוח חשיבה אפיסטמית המאפיינת את החשיבה המדעית ) ;(Osborne, 2014ביצוע חקר מחוץ
לכיתה ,למשל בשדה ,יכול לקדם אינטראקציות חברתיות ופיתוח עמדות חיוביות כלפי הסביבה תוך
הנאה ועניין בנוסף להעמקת ההבנה והחשיבה המדעית ) .(Rickinson et al., 2004כדי לקדם למידה
בסביבה חוץ-כיתתית ישנה חשיבות להכנה מסודרת ,קודם ליציאה מהכיתה ,לתמיכה בפעילות
בחוץ ולפעילות סיכום לאחר החזרה מהסיור ).(Orion, 1993; Tal, Lavie Alon, & Morag, 2014
בתהליכים אלו לטכנולוגיה בכלל והניידת בפרט ,יש יתרון בולט בהכוונה ,בהבניה ובתמיכה
בלמידה ,ובקידום זרימת הידע בין המרחבים הפיזיים ,אשר מאפשרים ללומד לבצע את התהליכים
הללו באופן מעמיק ) ;Kali, Sagy, Kuflik, Mogilevsky, & Maayan-Fanar, 2015; Kali & Linn, 2007
.(Zimmerman et al., 2013
על מנת לקדם שילוב מושכל של טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה חוץ-כיתתית יש לתמוך בפיתוח
ה TPACK-של המורים .אחת הדרכים לאפשר למורים לפתח  TPACKהינה באמצעות מעורבותם
בעיצוב של חומרי למידה והוראה מוגברי-טכנולוגיה )& Kali, McKenney, & Sagy, 2015; Koehler
 .(Mishra, 2005מרכיב חשוב נוסף בלמידת המורים כולל מידול של גישת ההוראה אותה רוצים
שהמורים יאמצו )במקרה זה חקר בשדה( והתנסות בה כלומדים )Loucks-Horsley, Love, Stiles,
 .(Mundry, & Hewson, 2003; Roehrig, Michlin, Schmitt, MacNabb, & Dubinsky, 2012מחקר
קודם הראה כיצד השתלמות קצרה שכללה התנסות כלומדים וכמעצבים תרמה להתפתחותם
המקצועית של המורים בהקשר שילוב הטכנולוגיה בהוראת חקר חוץ-כיתתית ,אולם עלה הצורך
בהרחבת התנסויות המורים ) .(Levy, Kali, & Tal, in pressבמסגרת המחקר המתואר כאן הרחבנו
את שתי ההתנסויות המרכזיות של המורים בהשתלמות – כלומדים בחקר בסביבה חוץ-כיתתית
בשילוב הטכנולוגיה ,וכמעצבים של סביבת-למידה כזו .מטרת המחקר הינה לתאר מה לומדים
מורים המתנסים כלומדים בסביבת-למידה מוגברת-טכנולוגיה ,ומה לומדים מורים שבנוסף
מעצבים סביבת-למידה כזו .לשם כך ניסחנו את שאלות המחקר הבאות:
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 .1מה מאפיין את הידע שרוכשים מורים המתנסים:
א .כלומדים בחקר בסביבה חוץ-כיתתית נתמכת טכנולוגיה?
ב .כמעצבים של סביבות-למידה מוגברות-טכנולוגיה לתמיכה בחקר בסביבה חוץ-כיתתית?
 .2מהי התרומה של שילוב שתי הגישות – כלומדים וכמעצבים – לקידום שילוב טכנולוגי התומך
בהוראה ובלמידה של חקר חוץ-כיתתי?
הקשר המחקר ותיאור הסביבה הטכנולוגית
המחקר התבצע במסגרת השתלמות ייחודית – "חקר בשילוב הטכנולוגיה" – שכללה שני חלקים )30
שעות כל-אחד(" :מורים כלומדים" ו"מורים כמעצבים" .במסגרת "מורים כלומדים" ,המורים
התנסו בשלושה תהליכי חקר חוץ-כיתתי בנושאי אקולוגיה ,ארכיאולוגיה וחברה .לכל אחת
מההתנסויות היה אתר מלווה )איור 1א( שתמך בזרימת הידע בין שלבי הלמידה במרחבים הפיזיים
השונים )בית-שדה-כיתה( .התמיכה נעשתה באמצעות הכנה לפעילות החוץ-כיתתית וסיכום שלה,
במשימות אישיות ושיתופיות .בלמידה בשדה ,המורים השתמשו באפליקציות שתמכו באיסוף
הנתונים )כגון טפסי גוגל ו) (Tumblr-איור 1ב( ,ואפשרו גישה למגדירים דיגיטאליים )כגון מגדירי
צמחים(.
במסגרת "מורים כמעצבים" ,המורים ניתחו את ההתנסות כלומדים ,עיצבו בצוותים )של 2-3
מורים( סביבת-למידה חדשה ,והפעילו באמצעותה את עמיתיהם .תהליך הפיתוח של סביבות-
הלמידה לווה על-ידי מנחות ההשתלמות בהתאם לגישת הסטודיו ) .(Crowther, 2013התהליך כלל
עיצוב ופיתוח של אתר אינטרנט עם פעילויות הכנה וסיכום המשלבות מסמכים שיתופיים ,וכן
פעילויות המשלבות יישומונים בסמארטפון לתמיכה בפעילות חקר בגן בוטני .גם חלק זה של
ההשתלמות לווה באתר ,שכלל חלוקת עבודה לשלבים שבכל אחד מהם הנחיות רלוונטיות ואזורי
עבודה שיתופיים )איור 1ג(.
משתתפים ומקורות מידע
מחקר זה כלל  24מורים בחינוך העל-יסודי ,רובם הגדול מורים למדעים .כל המורים השתתפו בחלק
הראשון של ההשתלמות – "מורים כלומדים" ו 15-מתוכם המשיכו גם לחלקה השני של ההשתלמות
– "מורים כמעצבים".
הנתונים נאספו משאלונים פתוחים שהועברו בסיום החלק הראשון והשני של ההשתלמות ,ראיונות
עם שבעה מהמורים שבוצעו בין חודש לארבעה חודשים לאחר סיום ההשתלמות ,ומשבע סביבות-
הלמידה שפותחו על-ידי צוותי המורים.
השאלונים כללו שאלות בהן התבקשו המורים לתאר מהם הדברים החשובים ביותר שלמדו
בהשתלמות )לאחר כל אחד מחלקי ההשתלמות( ,וכיצד חוו את ההתנסות עם הטכנולוגיה )לאחר
סיום החלק הראשון של ההשתלמות( .הראיונות כללו אף הם שאלות אשר נועדו להציף את תפישות
המורים לגבי הידע והמיומנויות שרכשו במהלך ההשתלמות בשני חלקיה.
ניתוח הנתונים
התשובות לשאלונים נותחו במשותף על ידי שתיים מכותבות המאמר ,בגישה אינדוקטיבית לזיהוי
קטגוריות העולות מדברי המורים .לאחר איחוד קטגוריות דומות ,נערך ניתוח נוסף של התשובות.
לבסוף ,מספר התשובות המכילות כל קטגוריה סוכם ,לזיהוי שכיחות הופעתן .הקטגוריות שעלו
סווגו על פי סוגי הידע הנכללים ב .TPACK-למשל ,היגדים ששויכו לקטגוריה "פדגוגיה של חקר
חוץ-כיתתי" סווגו כ ;PK-היגדים ששויכו לקטגוריה "שימוש בכלים טכנולוגיים" סווגו כ.TK-
תשובות המורים לראיונות נותחו אף הם על פי סוגי הידע.
שאפשרו לבחון את
סביבות הלמידה שעוצבו על ידי המורים נותחו לאור חמישה קריטריוניםִ ,
האופן בו נוצלו הכלים הטכנולוגיים ליישום המטרות הפדגוגיות של הפעילויות בסביבות-הלמידה
)טבלה  .(1הקריטריונים גובשו על סמך מאגר עקרונות עיצוב ,המקדמים את תמיכת הטכנולוגיה
בלמידת חקר ) .(Kali & Linn, 2007כל קריטריון דורג בין  0ל 2-נקודות ,והציון הכולל עבור חמשת
הקריטריונים סוכם )בין  0ל .(10-ציון כולל של  8-10דורג ברמה גבוהה ,ציון של  4-7דורג כבינוני,
וציון של  0-3דורג כנמוך .ניתוח זה ִאפשר להצביע על ה TPACK-שיישמו המורים .הקריטריונים
למחוון תוקפו על ידי ארבע כותבות מאמר זה ,והניתוח נעשה תוך דיון משותף בין שתיים
מהחוקרות עד להגעה להסכמה מלאה.
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איור  .1דוגמאות מתוך האתרים המלווים) :א( האתר המלווה להתנסות בחקר ארכיאולוגי) ,ב( דף
ההכרות עם הכלים הטכנולוגיים המיועדים לחקר הארכיאולוגי) ,ג( האתר המלווה להתנסות בעיצוב
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טבלה  .1קריטריונים להערכת סביבות-הלמידה שפותחו על-ידי המורים

ממצאים
תרומת ההתנסות כלומדים ללמידת המורים

מניתוח השאלונים שהועברו בסיום החלק הראשון של ההשתלמות עולה כי ההתנסות כלומדים,
תמכה בפיתוח של שלושה סוגי ידע :ידע-פדגוגי ) ,(PKידע-טכנולוגי ) (TKוידע פדגוגי-טכנולוגי
) .(TPKבעמודה הימנית של טבלה  2ניתן לראות דוגמאות ל PK-המשתקף בפיתוח ידע הקשור
להוראה של חקר בכלל ובסביבה החוץ-כיתתית בפרט;  TKהמשתקף ביכולת להשתמש בטכנולוגיה
כמשתמש; ו TPK-המשתקף בהבנת הפוטנציאל הגלום בכלים הטכנולוגיים ללמידת החקר החוץ-
כיתתי .באיור  2מתוארים ההיבטים שנכללים בידע שזוהה כ) TPK-ולא  TPACKכיוון שלא
התייחסו להיבט התוכן( .לדוגמה ,היגדים שהתייחסו לאתר המלווה כתומך בהכנה לקראת הסיור,
בחלוקת החקר לשלבי עבודה ובפירוט לוח הזמנים סווגו כ"ארגון הלמידה של החקר בשדה";
היגדים שהתייחסו לסרטון או למצגת כתוצר הסופי של החקר סווגו כ"תמיכה בתוצרי למידה";
והיגדים הקשורים להנאה ולחוויה מהשימוש בטכנולוגיה סווגו כ"היבטים ריגושיים" .ניתן לראות
כי מחצית מהמורים הצביעו על הטכנולוגיה כתומכת בלמידה שיתופית ,מעל שליש מהם הצביע על
תמיכת הטכנולוגיה בארגון הלמידה ,וכשליש הצביע על תמיכה באיסוף ועיבוד הנתונים.
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איור  .2פירוט הבטי ה TPK-בהקשר ללמידת חקר חוץ-כיתתית ,כפי שעלו מהתשובות לשאלונים
שהועברו לאחר התנסות המורים כלומדים
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טבלה  .2דוגמאות להיגדים לכל אחד מסוגי הידע כפי שעלו מתשובות המורים לראיונות ולשאלונים

תרומת ההתנסות כמעצבים ללמידת המורים

ניתוח הראיונות והשאלונים
בשאלונים שהועברו בסיום ההשתלמות ,לאחר התנסות המורים כמעצבים ,נמצא כי תשובות
המורים כללו היגדים המתארים בעיקר ידע שסיווגנו כ TPK-לצד היגדים המתארים גם  PKו.TK-

קרן שרה לוי ,רחל לוין-פלד ,יעל קלי ,טלי טל 135ע

אולם ,היגדים אלו היו שונים מההיגדים המקבילים להם בשאלון שהועבר לאחר חלק ההתנסות
כלומדים )ר' טבלה  .(2ההיגדים שסווגו כמתארים  TKהתייחסו לשימוש בטכנולוגיה כעורכים של
הטכנולוגיה ,ולא כמשתמשים כפי שעלה לאחר ההתנסות כלומדים .כמו כן ,ידע אותו פירשנו
כ TPK-הצביע על רמה גבוהה יותר לאחר סיום שני חלקי ההשתלמות בהשוואה ל TPK-לאחר
החלק הראשון של ההשתלמות :לאחר ההתנסות כלומדים  86%מההיגדים שסווגו כ TPK-הצביעו
על תובנות המורים לגבי פוטנציאל השימוש בטכנולוגיה לחקר חוץ-כיתתי; לעומת זאת ,לאחר
ההתנסות כמעצבים  92%מההיגדים התייחסו ליכולותיהם לעצב ולפתח פעילויות חקר חוץ-
כיתתיות המשלבות את הטכנולוגיה.
איור  3מסכם את השוני בהתפלגות הידע כפי שעולה מניתוח היגדי המורים בשאלונים .ניתן לראות
כי לאחר ההתנסות כלומדים רוב המורים דיווחו על ידע "מבודד" של  TKו ,PK-ולאחר ההתנסות
בעיצוב רוב המורים דיווחו על ידע אותו פירשנו כידע מורכב יותר – .TPK
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איור  .3התפתחות הידע של המורים כפי שעולה מניתוח תשובותיהם לשאלות פתוחות בשאלונים:
לאחר ההתנסות כלומדים ולאחר ההתנסות כמעצבים

ניתוח סביבות-הלמידה שעיצבו המורים
ניתוח סביבות-הלמידה שעיצבו המורים )באמצעות הקריטריונים המופיעים בטבלה  (1שיקף את
הידע התוכן-פדגוגי-טכנולוגי ) (TPACKשל המורים בתום ההשתלמות .ניתוח זה העלה כי התפלגות
איכות של שבע סביבות-הלמידה שפותחו בחלק השני של ההשתלמות היה:
 רמה גבוהה –  2סביבות-למידה
 רמה בינונית –  3סביבות-למידה
 רמה נמוכה –  2סביבות-למידה
בכל הסביבות עשו המורים שימוש בכלים הטכנולוגים כעורכים )כגון יצירת טופס לאיסוף נתונים
בשדה( ,אולם אופן היישום של הרעיונות הפדגוגיים היה חלקי במרבית סביבות-הלמידה .למשל,
באחת מסביבות-הלמידה ניתנו הרבה מאוד היפר-קישורים ,שלעיתים קטעו את הרצף; בסביבת-
למידה אחרת לא תמיד צורפו מסמכים לעבודה השיתופית .לצד דוגמאות ליישום חלקי ,הניתוח
העלה דוגמאות לשילוב ברמה גבוהה של הטכנולוגיה ,אותו פרשנו כיישום  TPACKברמה גבוהה.
למשל ,באחת מסביבות-הלמידה שסווגה כרמה גבוהה תמכו המורים בניסוח שאלות חקר באמצעות
הנחיות ורעיונות לנושאים אפשריים והפנייה למסמך שיתופי המאפשר חשיפה לשאלות שהועלו על
ידי עמיתים:
כל קבוצה צריכה להעלות למסמך השיתופי ]קישור[ שלוש שאלות חקר שמתייחסות לצמיחת הלוף
בהרי הכרמל .אפשר להתייחס למצבו הפנולוגי ולמאפיינים השונים של הצמח והשפעת הגורמים
הביוטיים והאביוטיים השונים על צמח הלוף .שים לב להבדלים במאפייני צמח הלוף שגדל בצל
לעומת צמח הלוף שגדל במקום מואר )גובה הצמח ,רוחב העלה ,מספר עלים ,צבע העלה((1_C) .
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בסביבת-הלמידה השנייה שדורגה ברמה גבוהה ,הדגימו המורים את ניצול הטכנולוגיה לארגון
תהליך הלמידה באמצעות שילוב הנחיות שתמכו בזרימת הידע לאורך התהליך בסוף כל דף אינטרנט
בסביבת-הלמידה ,למשל:
לאחר שלמדתם על היצורים החיים בבריכה והתאמתם לבית גידול זה ,נצא לסיור בגן האקולוגי
שבטכניון ,ונחקור את הבריכה על-ידי השוואה בין שני אזורים בבריכה :אזור עם צמחיה מרובה
ואזור חשוף מצמחיה .ננסה לבדוק את השפעתם על מגוון בעלי החיים והתנאים האביוטיים שבכל
אזור .אל ההנחיות לסיור החקר בבריכה תוכלו להגיע בעזרת הסרגל הימני 'הפעילות בשדה'(2_A) .
תרומת השילוב בין התנסות המורים כלומדים וכמעצבים

בראיונות התייחסו המורים אל כלל ההשתלמות ,ואל האופן בו הם רואים את תרומתה
להתפתחותם המקצועית .מתוך דבריהם עולה כי הם ראו ערך רב בשילוב שני חלקי ההשתלמות –
כלומדים וכמעצבים .המורים ציינו כי העיסוק בעיצוב לאחר החשיפה לאפשרויות הגלומות
בטכנולוגיה הפכה את הרעיונות למעשיים ,וקידמו את יישומם בפועל .חילווה )כל השמות המופיעים
במאמר בדויים( ,למשל ,הסבירה כי התנסותה כלומדת סיפקה לה רעיונות לאופן בו ניתן לשלב את
הטכנולוגיה בהוראה ,והעיסוק בעיצוב קידם בפועל את השילוב הזה בכיתתה:
בחלק השני ]של ההשתלמות[ ממש ראיתי שאני מיישמת את זה ...יצאתי מ]כל[
ההשתלמות מוכנה לקחת את זה לכיתה .גם מהחלק הראשון מאוד התלהבתי ,אבל
עובדה היא שלא התחלתי ליישם בכיתה שלי לפני שהתחלנו לעבוד ביחד בהשתלמות.
זה היה מעניין וטוב ומהנה ונחמד .אבל עדיין רחוק ממני .עדיין לא נגעתי בלבנות את
זה… אבל הבנייה של זה ]סביבת-הלמידה[ בכיתה והיישום של זה ,נתן לי דחף מאוד
גדול .ועובדה שאני במקביל להכנת העבודה של ההשתלמות ,כבר בניתי שתי משימות
לכיתות שלי .ההשתלמות בשני חלקיה הייתה חשובה) .חנ_ר(2
רינה ציינה כיצד ההתנסות כלומדת השפיעה על האופן בו היא עיצבה את סביבת-הלמידה:
אני חושבת שיש משהו מאוד טוב בזה שחלק מהזמן חווינו את העניין כתלמידים,
וחלק מהזמן היינו כמורים ...כשהייתי תלמידה יצאתי לסיור ,שמתי את הנתונים
במחשב ,בסדר .בשלב השני של הקורס כשהייתי צריכה לבנות בעצמי דברים כאלה,
הבנתי מה התלמיד הולך לעבור ,איזו חוויה הוא הולך לעבור כי עברתי אותה חודש
קודם .אז זה היה מצוין מבחינתי ...הייתה הסתכלות אחרת ,כשבניתי את זה ,מאשר
הייתי בונה את זה מבלי לעבור את החוויה הזאת קודם) .רח_ר(2
מסקנות
ממצאי המחקר מצביעים על כך שההתנסות כלומדים תרמה לידע הפדגוגי של המורים בהקשר
להוראת חקר בסביבה חוץ-כיתתית ,וכן חשפה את המורים לפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה לתמיכה
בתהליכי הלמידה הללו ) .(TPKמחצית מהמורים ציינו את תמיכת הטכנולוגיה בלמידה שיתופית,
כנראה בשל היותה שזורה לאורך כל שלבי ההתנסויות .ההשתלמות התמקדה בפדגוגיה
ובטכנולוגיה ,ולכן העובדה שלא דווח על שינוי בידע התוכן אינו מפתיע.
העיסוק בעיצוב בחלק השני של ההשתלמות ִאפשר למורים ליישם את הרעיונות להם נחשפו בחלק
הראשון ולהעמיק את הידע הפדגוגי-טכנולוגי שלהם .הממצאים מצביעים על התפתחות הידע של
המורים מ"איים של ידע" –  PKו ,TK-לידע מקושר –  ,TPKשהכרחי לשילוב מושכל של טכנולוגיה
בהוראה ) .(Koehler & Mishra, 2005מניתוח סביבות-הלמידה שפיתחו המורים יכולנו להצביע על
יישום ה TPACK-שלהם .עיצוב סביבות הלמידה אפשר לנו להעריך את אופן היישום של הידע,
בנוסף לידע עליו דיווחו המורים .אמנם לא כל הסביבות דורגו ברמה גבוהה ,אך יש להדגיש כי
תהליך העיצוב התבצע בזמן מוגבל ,והניתוח שנעשה עבור הסביבות בכללותן ,נעשה בהשוואה לרמה
הנדרשת ממומחים .למרות זאת ,בכל סביבות-הלמידה נמצאו דוגמאות לשילוב טכנולוגיה ברמה
גבוהה .בנוסף לממצאים אלו ,המורים אף דיווחו כי העיסוק בעיצוב קידם את שילוב הטכנולוגיה
בפועל בכיתה.
לשילוב שתי הגישות בהשתלמות אחת יש ערך מוסף ,אותו המורים הסבירו בכך שהעיצוב אפשר
למורים ליישם רעיונות להם נחשפו כלומדים ,ולשפר את העיצוב בעקבות ההתנסות בכובע הלומד.
יחד עם זאת ,כיוון שלא כל סביבות-הלמידה דורגו ברמה גבוהה בשילוב הטכנולוגי ,יש מקום
להרחיב את משך ההתנסות בעיצוב כדי לאפשר את שיפור התוצרים ושכלול ה TPACK-של המורים.
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לאור ממצאי המחקר אנו מציעות לשלב מורים בהתנסות כלומדים ולאחר מכן כמעצבים של
 מהמחקר ניתן לראות כי שילוב זה תורם באופן משמעותי.טכנולוגיה-למידה מוגברות-סביבות
 נדרש מחקר נוסף.לקידום ידע המורים הנדרש לשילוב טכנולוגיה באופן התומך ברציונאל פדגוגי
,לבחינת האופן בו שילוב מורים בהשתלמות מסוג זה מקדם יישום בפועל של הנלמד בהשתלמות
. אולם ממצאים מעודדים בהקשר זה כבר עלו מהמחקר הנוכחי,במסגרת ההוראה בכיתה
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the decision-making process of
young people with cerebral palsy during a training program that combines
technological assistance. The study population consists 12 adult students with
cerebral palsy aged 18-21 with different performance levels, attending special
education school.
This population is characterized by low involvement in life experiences,
which influences the transition from high school to the community life.
Transition programs aim to prepare the student for the separation and to cope
with the change. Research indicates vitality of decision making significant
life transition periods (Smyth & Bell, 2006). Training program that teaches
decision-making strategy with assistive technology is part of the transition
program, in which I wished to examine the participation and the involvement
of young people in the process. Decision-making is a complex function of
thinking and unlike children without disabilities, children with disabilities
often experience difficulty in this skill (Stang, Carter, Lane & Pierson, 2009),
so it is important to integrate assistive technology. The research findings
show the influence of the decision-making program on the learning process
of the participants and the assistive technology's contribution to the teaching
process; however, increased difficulties in implementing the strategy raised
the need for deepening its various stages.
Keywords: Cerebral palsy, Decision making, Assistive technology, video
modeling, Transition programs.

תקציר
מטרת עבודה זו היא לבחון את תהליך קבלת ההחלטות של צעירים עם שיתוק
 אוכלוסיית המחקר.מוחי במסגרת תכנית אימון המשלבת טכנולוגיות סיוע
 בעלי רמות תפקוד21-18  תלמידים בוגרים עם שיתוק מוחי בגילי12-מונה כ
.שונות הלומדים בבית ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים במרכז הארץ
אוכלוסייה זו המאופיינת במעורבות נמוכה ובמחסור בהתנסויות במצבי החיים
 מטרתן של תכניות,חווה קושי משמעותי במעבר ממערכת החינוך לחיי הקהילה
 מחקרים.המעבר להכין את התלמיד לפרידה מיטבית והתמודדות עם השינוי
מצביעים על חיוניותה של יכולת קבלת החלטות בתקופות מעבר משמעותיות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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בחיים ) .(Smyth & Bell, 2006ילדים עם מוגבלויות חווים לעתים קרובות קושי
במיומנות זו ) ,(Stang, Carter, Lane & Pierson, 2009ולכן יש חשיבות לשילוב
הטכנולוגיה המסייעת.
במסגרת תכנית האימון בקשנו לבחון את השתתפותם ומעורבותם של הצעירים
בתהליך ,תוך כדי תרגול אסטרטגיה לקבלת החלטות בשילוב טכנולוגיות סיוע
הכוללות :תוכנה למיפוי חשיבה ,תוכנת שיקול דעת וצילום וידאו .מתוך ממצאי
המחקר עולה שתהליך קבלת החלטות בקרב צעירים עם שיתוק מוחי מבוסס
בעיקר על העדפות בסיסיות ,כמו כן נמצא שהעיסוק בנושא מעורר דיון
המאופיין בתגובות כמו שאילת שאלות מאתגרות ביקורת ועוד .במהלך תכנית
האימון בלטה האינטראקציה בין המשתתפים שהתאפיינה בשיתוף בחוויות
והתנסויות מהעבר .תרומתה של הטכנולוגיה המסייעת באה גם כן לידי ביטוי
בתהליך ההוראה והלמידה של התלמיד.
מילות מפתח :שיתוק מוחי ,קבלת החלטות ,טכנולוגיות סיוע ,וידאו מודלינג,
תכניות מעבר.

מבוא
בשנים האחרונות עלתה המודעות לחשיבותן של תכניות מעבר מבית ספר לחיי הקהילה עבור
צעירים עם מוגבלויות )מרגלית ושרעבי.(2012 ,
צעירים עם שיתוק מוחי בגילי  21-18עומדים לקראת עזיבת מערכת החינוך והשתלבות בחיי
הקהילה .המעבר נתפס כתהליך מרכזי עבור אנשים עם מוגבלות בחברה ,תהליך המחייב שינויים
ביחסים ,בהתנהגויות ובתפיסות העצמיות .הצעירים צריכים לזהות ולגבש מטרות ,ולבחור את
התפקיד שהם רוצים למלא בחברה כמבוגרים ) .(International Labour Office,1998עבור צעירים
אלו ,תקופה זו מעוררת חששות ויוצרת תחושת חוסר יציבות ואי ודאות; לראשונה בחייהם
הבוגרים עליהם לקבל החלטה קריטית הנוגעת לעתידם .אני מוצאת את תכניות המעבר הכרחיות,
ויחד עם זאת אני צופה קושי בהתאמתן לאוכלוסייה מורכבת זו.
מחקר זה מבקש לבחון את השימוש בטכנולוגיה מסייעת בעת הקניית מיומנויות של קבלת החלטות,
מתוך ההנחה כי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות עשוי לגשר על הפער בין המשימות לבין היכולות
והכישרונות של בוגרים עם שיתוק מוחי .מתוך כך ,עבודה זו תעקוב אחר תהליך קבלת החלטות
בעזרת טכנולוגיות מסייעות בקרב צעירים עם שיתוק מוחי.
רקע תיאורטי
שיתוק מוחי הנו לקות נוירו-התפתחותית הנעוצה בגורמים טרום ופוסט-לידתיים ונמשכת לאורך כל
שנות חייו של האדם ) .(Beckung & Hagberg, 2002אוכלוסייה עם שיתוק מוחי מאופיינת במעורבות
נמוכה ובמחסור בהתנסויות במצבי החיים ובעיסוקי היום-יום ,אשר משפיעים במידה ניכרת על
התפקוד ואיכות החיים של הלוקים בו .פרטים עם שיתוק מוחי חווים מחסומים בלמידה ,בהכשרה
מקצועית ,ובתקשורת עם בני גילם ,שמחמירים את בידודם החברתי )Rosenbaum, Palisano,
 .(Bartlett, Galuppi & Russel, 2008שיתוק מוחי הנו מונח תיאורי המבוסס על תצפיות קליניות ,ולא
על דיאגנוזה .הניסיונות לתאר באופן אחיד את הלקות ולמצות אותה בהגדרה אחידה היו מאז
ומתמיד אתגר לא פשוט .הפרופילים של הלוקים בשיתוק מוחי משתנים באופן משמעותי בסוג
ובחומרת התסמינים ).(Rosenbaum, Paneth, Leviton, Goldstein, Bax, Damiano, et al., 2007
קבלת החלטות הנו תפקוד ניהולי מורכב .הפעולה של קבלת החלטות היא תרגול בעמידה על
זכויותיו של האדם להפעיל את רצונו .חיי האדם מונעים לפנים ולאחור על ידי החלטות שנעשות על
בסיס יומי בהגדרות החברתיות והמקצועיות ).(Rosenbloom, Schmahmann & Price, 2012
תיאוריות של קבלת החלטות מתייחסות לתהליך חשיבה מטה-קוגניטיבית של המתכנן ,הכוללת
יצירת רעיונות חדשים ,הפקת צירופי ידע חדשים ,הסקת מסקנות והמצאת דרכי פעולה ייחודיים
).(Güss & Wiley, 2007
פרטים עם שיתוק מוחי חווים מחסומים בלמידה ,בהכשרה מקצועית ובתקשורת עם בני גילם ,מה
שמחמיר את בידודם החברתי .ישנו מבחר של טכנולוגיות סיוע המאפשר ומקל על הגישה למחשב,
אולם לא ניתן על סמך מחקרים אלו להשליך על כלל האוכלוסייה עם שיתוק מוחי )Davies, Mudge,
 .(Ameratunga & Stott, 2010נמצא כי שימוש בכלים טכנולוגיים למיפוי חשיבה מסייע בארגון מידע
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ובפיתוח מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה ,העמקה בלמידה ובפיתוח בהירות מחשבתית .בקרב
סטודנטים בכלל ובקרב סטודנטים עם ליקויי למידה בפרט )שרייבר ,אדטו-בירן ,ופולני.(2013 ,
מטרת המחקר
לבחון את תהליך קבלת ההחלטות בקרב צעירים עם שיתוק מוחי בשילוב טכנולוגיות סיוע ,במהלך
תכנית אימון ליכולת זו בשלושה היבטים:
 .1איתור מאפייני תהליך קבלת החלטות בקרב צעירים עם שיתוק מוחי.
 .2פירוש תהליכי הלמידה בכיתה המשלבת טכנולוגיות מסייעות בהוראה תוך כדי תכנית האימון.
 .3מעקב אחר התפתחות המפגשים הלימודיים.
מתודולוגיה
מחקר זה בוצע על פי אסטרטגיית מחקר איכותני מסוג "מחקר פעולה" .מחקר הפעולה מתחיל
בבעיה שמקורה במעשה המעוגן בשדה העשייה וממוקד במציאת פתרון מעשי לבעיה מעשית )שקדי,
.(2011
אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר מונה כ 12-תלמידים בוגרים עם שיתוק מוחי בגילי  21-18הלומדים בכיתה אחת
בחטיבה הבוגרת בבית ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים במרכז הארץ .כל משתתפי המחקר
מתניידים באופן עצמאי ,עם עזרים כמו הליכון ,כיסא גלגלים רגיל או כיסא גלגלים ממונע או ללא
עזרים.
כלי המחקר

הנתונים למחקר זה נאספו באמצעות תצפיות שתועדו בוידאו וראיונות חצי-מובנים .המחקר כלל
שני סוגי תצפיות פתוחות ומשתתפות ,כאשר מעמדי כחוקרת השתנה במהלך המחקר .כמו כן נערכו
ראיונות חצי מובנים שמטרתם היתה להבין את חוויית התלמידים מתכנית האימון ,משמעות
התנהגותם ועמדותיהם כלפי המפגשים הלימודיים בכלל וכלפי שילוב הטכנולוגיות המסייעות בפרט.
כלים טכנולוגים :מצלמת וידאו ,טלפון חכם ,מקרן אינטראקטיבי ,מחשב ,אינטרנט ,סרטונים
שצולמו במהלך המפגשים הלימודיים ,תכנה למיפוי חשיבה )) (Xmindראה נספח  (1ותכנת "שיקול
דעת" לקידום קבלת החלטות )ראה נספח .(2
הליך המחקר

עבודת השדה נמשכה כ 5-חודשים וכללה שיחות עם תלמידים 11 ,מפגשים לימודיים ו 7-ראיונות עם
סיום המפגשים.
המפגשים התקיימו במתכונת שיעור רגיל )ראו נספח  (3ובמהלכם דנו בשלושה סוגי מקרים :סוגיות
הקשורות לחייו הפרטיים של התלמיד )לדוגמה" :הרופא המליץ לי לעבור ניתוח ,מה אני עושה?"(;
סוגיות הקשורות לתעסוקת התלמיד בבית הספר )לדוגמה" :בית הקפה מתקיים באולם בזמן
ההפסקה ויש ילדים צעירים במשחקים באולם ,מה הבעיה?"(; או בחירה בין שני אירועים
המתרחשים בו זמנית )לדוגמה" :ביום חמישי בבוקר יש טיול של העמותה וגם טקס בבית ספר בו
אני משתתף" מה אני עושה?( .בכל אחד מהמפגשים נערך שימוש באחד או יותר מהאמצעים
הטכנולוגיים שהוזכרו לעיל.
תהליך ניתוח הנתונים

תהליך ניתוח הנתונים התבצע באמצעות תוכנת נרלייזר" ) ,(Narralizerהוא כלל שלושה שלבים,
ניתוח ראשוני ,ניתוח ממפה וניתוח ממקד ,ניתן לצפות בתהליך ניתוח הנתונים בנספח .4
ממצאים
ניתוח הממצאים בוחן את תהליך קבלת ההחלטות על פי מספר קטגוריות לאור שילוב טכנולוגיה
מסייעת אשר כללה ,תכנה למיפוי חשיבה ,תכנת "שיקול דעת" לקבלת החלטות ושילוב וידאו
מודלינג.
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שילוב תכנה למיפוי חשיבה

הקטגוריה הראשונה שאובחנה היתה מערך השיקולים של התלמיד בבואו לקבל החלטה ,מערך זה
אשר היה מבוסס על העדפות אישיות ,חשיבה על השלכות הבחירה וניידות הוצג באמצעות תכנה
למיפוי חשיבה אשר אפשרה מגוון רחב של דעות .שילוב התכנה למיפוי חשיבה בא לידי ביטוי
בשלושה אופנים :א .מיקוד ההוראה; ב .תהליך הלמידה; ג .תוצר למידה שיתופי.
א .מיקוד ההוראה :מפת החשיבה תרמה ליצירת מסגרת כללית למפגשים ,וסייעה בהנחיית הדיון
ובמיקודו .במהלך השיעורים ישנן הסחות דעת רבות ,לדוגמה ,תלמידים נכנסים ויוצאים
מהכיתה לטיפולים פרא-רפואיים ונדרשת התארגנות מחדש במרחב ,התנועה הערה בכיתה
בליווי קשיי קשב וריכוז של התלמידים .מצאתי את מפת החשיבה כעמדת המודיעין בקניון,

המקום שבו נפגשים בסוף כל ההולכים לאיבוד.

ב .תהליך הלמידה של התלמיד :המפה שימשה כתומך זיכרון אפילו עבור תלמידים לא קוראים,
עצם התרשים על הלוח העלה למודעותם שמדובר בתהליך המורכב מכמה שלבים ויש להתייחס
לכל שלב .תלמיד הנוטה להגיב באימפולסיביות ביקש להתייחס ראשון למקרה שהוצג ,ואמר
לי" :אני אתחיל ,את יכולה רק להזכיר לי" )הוא הסתכל על המפה וביקש שאקרא לו את השלב
הראשון( .ניכר שתמונת המפה על הלוח הסבה את תשומת לבו ועזרה לו לענות בצורה שקולה
יותר .הבחנתי בשינוי בהתנהגות המשתתפים בעת שהקלדתי את דבריהם על גבי מפת החשיבה,
שהתאפיין בהקשבה ובכבוד לתלמידים האחרים .יש לציין כי המיקוד בתכנה גרם לכל תלמיד
להביע את דעתו בתורו ,אולם היתה התייחסות מועטה האחד לדברי השני.
ג .תוצר למידה שיתופי :את אחד המפגשים פתחתי בהצגת מפת החשיבה מהשיעור הקודם,
ושאלתי את התלמידים אם הם זוכרים כל אחד איזו חלופה הוא הציע .חלקם זכרו וניתן היה
לשמוע גאווה בקולם ,המפה כשלעצמה מהווה תוצר למידה שיתופי ,כאשר היא מציגה את כל
הדברים שנאמרו תחת מסמך משותף אחד )ראה איור .(1

איור  .1דוגמה לתהליך קבלת החלטות בכיתה באמצעות תכנה למיפוי חשיבה
תכנת "שיקול דעת"

הקטגוריה השנייה כללה את מאפייני השיח העוסק בקבלת החלטות .השיח אופיין בתגובות שונות
שכללו שימוש במיומנויות קוגניטיביות ,כגון שאילת שאלות ,איסוף מידע ,אי הסכמה וחשיבה
ביקורתית .השימוש בתכנת שיקול דעת עורר תגובות מגוונות מצד התלמידים ובשילוב הצילום
בוידאו נראה שמידת הרצינות שגילו התלמידים בזמן הדיון עלתה.
השימוש בתכנת "שיקול דעת" כלל את שלב הפקת החלופות ומציאת התבחינים לבחירת כל חלופה
)ראה איור  .(2התלמידים התנסו בתכנה במשך שלושה מפגשים בלבד ,ולכן הממצאים הם מועטים.
ההתנסות בתכנה היתה חלקית ולא כללה את שלב קבלת ההחלטה .עיקר ההתנסות היתה בהפקת
חלופות ומציאת תבחינים שיעזרו בבחירת החלופה.
במפגשים שבהם נעשה שימוש בתכנה ,התלמידים נראו ממוקדים וכמות הדוברים היתה גבוהה.
ניכר שהמסך הצבעוני הדינמי עורר מוטיבציה בתלמידים ועודד אותם להשתתף בשיעור .אחד
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התלמידים תיאר את התכנה" :על פי זה ששמנו לה קריטריונים היא אמרה לנו מה הכי כדאי לפי
מה ששמנו לה ,לא התחלנו לשאול אותה יותר מדי שאלות" .בחלק מהראיונות נשאלו התלמידים
עם איזו תכנה היו מעדיפים לעבוד – תכנה למיפוי חשיבה או תכנת "שיקול דעת"; כל הנשאלים
בחרו ב"שיקול דעת".

איור  .2דוגמה לתכנת שיקול דעת  :השיקולים לבחירת עמותה
שילוב וידאו

הקטגוריה השלישית התייחסה לאינטראקציה בין המשתתפים .האינטראקציה שנמצאה באה לידי
ביטוי לא רק במעקב אחר רצף הדברים וההתייחסות אחד לדברי השני ,אלא גם בשיתוף התלמידים
בהתנסויות אישיות ,בהבעת דעה ,הזדהות ומתן דוגמאות מחייהם ,הצילום והצפייה בקטעי הוידאו
תרמו לפיתוח יכולת ההקשבה של המשתתפים ולאינטראקציה רבה יותר.
ההחלטה לצלם בוידאו לוותה בחשש מסוים שמא התלמידים לא ישתפו פעולה מול המצלמה,
חששות אלה התבדו מהר מאוד ונמצא שאוכלוסייה זו אינה שונה בתגובותיה מאוכלוסיית תלמידים
רגילים לצילום בוידאו.
מנקודת המבט של התלמידים .התלמידים צפו בסרטונים שצולמו במפגשים קודמים ונשאלו הן
במהלך המפגשים והן בראיונות מה דעתם על הצילום בוידאו .תלמידים התייחסו לאופן שבו הם
נשמעים בסרטוני הוידאו" :אוהב ,אני לא רגיל ,זה שונה ,אני לא אוהב את הקול שלי"; "לראות את עצמי
בוידאו זה כמו להיות באברבנל ,אני לא נשמע רציני כשאני מדבר".
חלקם הביעו רגש ביחס לצילום בוידאו" :לא אכפת לי מהצד ,מקדימה ,מאחורה אבל לא עם מגבת";
"אז באופן כללי אני די גאה לראות את עצמי בוידאו כי אני חושב שאני מספיק טוב בשביל להיראות
בוידאו".
היו תלמידים שהתייחסו לתנועות הגוף שלהם" :אני מרגיש סבבה ,אבל כשאני קצת רועד או כשבראש
שלי לא מפסיק לזוז ,אני לא אוהב לראות את עצמי כך".

נושא של שפת גוף מוכר לתלמידים ,חלקם עשו שימוש במידע שברשותם ושילבו אותו בהתייחסות
לצילום הוידאו" :זה עוזר ללמוד גם על החיים וגם על הפרטיות של הבן אדם ,לא להיכנס לבן אדם ככה"
)הוא נוטה להתקרב מאוד לאדם שאיתו הוא מבקש לשוחח close talker ,ומקבל על כך הערות(.
"אתה מבין איפה אתה צריך לתקן ,איפה טעית; אפשר ללמוד על הבעות ,תנועה וצורת דיבור".

מנקודת המבט של המורה .ניתן היה להבחין ב"צילום אווירה" )צילום מרוחק באמצעות חצובה(
לעומת "צילום ממוקד" )טלפון חכם( .בעת ה"צילום הממוקד" הדובר היה מרוכז יותר ושאר
המשתתפים היו קשובים יותר .הצילום הממוקד עודד את הדובר באופן אישי ,אך יחד עם זאת לא
עודד דיון שהתרחש בעת "צילום האווירה" .הצפייה בסרטונים העירה את תשומת לבי למצבים שלא
הייתי מודעת אליהם ,כמו למשל נטייתי להשלים את משפטי התלמידים.
סיכום ומסקנות
מסקנות מחקר זה מצביעות על חשיבותו של תהליך קבלת החלטות בקרב אוכלוסיית צעירים עם
שיתוק מוחי ועל השפעתו על השיחה וההכנה למעבר ולשילוב בחיי הקהילה.
חשיבותה של ההתפתחות המוסרית לתהליך קבלת החלטות של צעיר עם שיתוק מוחי .מתוך
הממצאים עולה שמערך השיקולים של התלמיד בעת קבלת החלטה בנוי בעיקר מהעדפות בסיסיות,
תפריט פנימי שמשקף מה שטוב לנו ומה שאנחנו אוהבים ובאיזו מידה )אריאלי .(2008 ,כאשר מילא
התלמיד שני תפקידים חברתיים במקביל התעוררה תחושת אי נוחות בקרב מספר תלמידים .תחושת
אי הנוחות מעידה על שלבים שונים בהתפתחות המוסרית כאשר ישנם תלמידים הנמצאים ברמה
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הנמוכה ברמה הנמוכה ביותר כאשר האדם חושב רק על עצמו וקשה או אפילו בלתי אפשרי עבורו
לקחת את נקודת מבטו של זולתו לעומת תלמידים שיכלו לראות בו זמנית את עצמם ואת זולתם
עובדה שהקשתה עליהם לקבל החלטה.
עיסוק בתהליך קבלת החלטות ככלי לפיתוח חשיבה .עיסוק בקבלת ההחלטות עורר בקרב
התלמידים מיומנויות קוגניטיביות ,כמו שאילת שאלות ,אי הסכמה וחשיבה ביקורתית .שאילת
שאלות היא כלי עזר חשוב בכל השלבים בתהליכים של פתרון בעיות ושל קבלת החלטות .השאילה
יוצרת דבר מה חדש לחלוטין ,מהווה עיבוד מיוחד של ידע קודם ,סותרת את ההנעה ומעוררת אותה
ומעצבת את התשובה באמצעות מושגיה )הרפז.(2000 ,
חשיבות השיח הקבוצתי בתהליך קבלת החלטות עבור צעירים עם שיתוק מוחי .המפגשים
הלימודיים שעסקו בקבלת החלטות עוררו דיון פורה בכיתה ,ונוצרה אינטראקציה בין המשתתפים
מסוג שיח עמיתים .בשנים האחרונות הולכות ומצטברות ראיות המלמדות על כך כי ילדים רוכשים
כישורי שפה וכישורי שיח לא רק דרך מצבי תקשורת משמעותיים בינם לבין המבוגרים ,אלא גם
ממצבי תקשורת משמעותיים בינם לבין ילדים אחרים )בלום-קולקה וחמו .(2010 ,מתוך הממצאים
עולה שיח עשיר הכולל חילופי רעיונות הדדיים ,הבעת דעה ,שיתוף בחוויות אישיות ואף בקשה
לעזרה בפתרון בעיות המלמד על האמון הפתיחות והתעניינות התלמידים בחבריהם לכיתה.
שילוב טכנולוגיות מסייעות בהקניית אסטרטגיה לקבלת החלטות לצעירים עם שיתוק מוחי.
טכנולוגיות הסיוע )תכנת מיפוי חשיבה ותכנת "שיקול דעת"( במחקר זה עזרו לתלמידים להתמודד
עם הלקות בתפקודים הניהוליים ,כמו גמישות מחשבתית ,תכנון ,זיכרון עבודה ,פתרון בעיות וקבלת
החלטות .התכנה למיפוי חשיבה אפשרה לתלמידים להתמודד עם קשיי התכנון וזיכרון העבודה
כאשר המידע היה נגיש להם על המסך ואילו תכנת "שיקול דעת" סייעה להם בפתרון בעיות וקבלת
החלטות כאשר שקללה עבורם את כל המידע שאספו.
מחקרים עתידיים העוסקים בקבלת החלטות בקרב אוכלוסייה זו יוכלו לבחון את השפעתה של
תכנית זו לטווח ארוך ולבחון את השתלבותם של הצעירים בקהילה .כמו כן ,ניתן יהיה לבחון את
יעילות התכנית בקרב אוכלוסייה של תלמידים בכיתות הנמוכות יותר ומהי השפעתה על תהליכי
החשיבה והלמידה שלהם.
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נספחים
. תהליך קבלת החלטות- "xmind"  דוגמה לתוצרי תכנה למיפוי חשיבה.1 נספח

. בחירת מסגרת המשך:" דוגמה לתוצרי תכנת "שיקול דעת:2 נספח

אורית מויאל ,בטי שרייבר 145ע

נספח  .3דוגמה לתכנון מפגש לימודי

תאריך :אפריל 2014
זמן השיעור 45 :דקות
נושא השיעור" :אז מה הבעיה שלך?"
 .1התלמיד יכיר את שני השלבים הראשונים בתהליך קבלת החלטות:
מטרות כלליות:
זיהוי הבעיה והפקת חלופות.
 .2התלמיד יסתכל על הבעיה מזוויות שונות.
 .3התלמיד יתרגל לכתיבה במפת חשיבה.
 .1התלמיד יזהה את הבעיה מתוך מצב נתון.
מטרות אופרטיביות:
 .2התלמיד יתנסה במתן אפשרויות חלופיות לבעיה נתונה.
 .1מחשב  +מקרן.
אמצעים ומשאבים:
 .2תוכנת מפת חשיבה.XMIND -
פעילויות

עזרים

פתיחה :לפתוח את השיעור בבחירה שלך ולמה? )מצלמת ♦ מחשב +מקרן
את התשובות בסמארטפון( ) 12דקות(.
♦ תוכנת מפת חשיבה – .XMIND
הצגת הסרטון משבוע שעבר ) 15דקות( כולל עצירות.
הצגת מפת חשיבה עם השלבים בקבלת ההחלטות .לשקף ♦ אינטרנט.
את חוזקות הדיון .לבחון את השלבים בסרטון
האם ואיך באים לידי ביטוי.
)זיהוי הבעיה – אני לא יכול להיות בשני מקומות בו"ז מה
החלופות שהוצעו בסירטון?( האם ישנה עוד
אפשרות?
האם משהו היה רוצה לשנות את דעתו?
בחלק השני אבקש מאחד התלמידים להציג בפני
התלמידים דילמה הקשורה לחייהם מתוכה
יאתרו את הבעיה "האמיתית" ויציעו חלופות
אפשריות )חוג חברתי או בית הגלגלים או
צופים(...
סיכום:
הצגת שני השלבים הראשונים ופרומו לשיעור הבא :על
מי תשפיע ההחלטה שלי?
הערות :לבחור את הדילמות בהתאם לשלבים בתהליך
קבלת החלטות.
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נספח 4

א .ניתוח ראשוני :בשלב זה זוהתה קטגוריה מרכזית של המחקר – מאפייני תהליך קבלת החלטות
והנתונים הגולמיים חולקו ליחידות משמעות :בחירה ,אסטרטגיה ,בעיה ,פתרון ושיתוף )איור
.(1

איור  .1חלוקת הנתונים הגולמיים ליחידות משמעות

ב .ניתוח ממפה :בשלב זה נמצאו קשרים תוכניים בין יחידות המשמעות השונות ,כאשר הקטגוריה
המרכזית היתה מאפייני תהליך קבלת החלטות וקטגוריות-העל היו יישום האסטרטגיה,
מאפייני הדיון ,שיקולים וקשיים )איור .(2

איור  .2עץ הקטגוריות הממפה
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מתוך מערך הקטגוריות עלו מאפיינים המשותפים להחלטות אותם נתבקשו התלמידים לקבל
במהלך המפגשים הלימודים :סוגיות הקשורות לחייו הפרטיים של התלמיד )לדוגמה" :הרופא
המליץ לי לעבור ניתוח ,מה אני עושה?"(; סוגיות הקשורות לתעסוקת התלמיד בבית הספר
)לדוגמה" :בית הקפה מתקיים באולם בזמן ההפסקה ויש ילדים צעירים במשחקים באולם ,מה
הבעיה?"(; או בחירה בין שני אירועים המתרחשים בו זמנית )לדוגמה" :ביום חמישי בבוקר יש טיול
של העמותה וגם טקס בבית ספר בו אני משתתף " מה אני עושה? ( )איור .(3

איור  .3מיון לפי סוגי מקרים

ג .הניתוח הממקד :בשלב זה נבחרו מתוך קטגוריות-העל אלו הנראות משמעותיות לנושא
המחקר :מאפיני השיח )אופי התגובה והאינטראקציה ביניהם( ,סוגי השיקולים ומערך הקשיים
שעלו )איור .(4

איור  .4עץ הקטגוריות הממקד

"ע העדפות כתיבה וקריאה בקרב תלמידים שלומדים במתכונת "כיתה ללא נייר148
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Abstract
This research took place in a middle school that implements a "paperless
classroom" policy. The purpose of the research was to examine the students'
reading and writing preferences in various contexts, in order to evaluate the
school's policy. A questionnaire was distributed among 366 students from 7th
to 9th grad students. Findings show that the students prefer to read short texts
and text-books from computer screens but they prefer reading long texts and
books on paper. Students prefer writing on a computer when writing essays,
doing homework and preparing graphs. However, they prefer to use
handwriting for free drawing, illustrations and solving questions in math.
Boys prefer to use computers for reading and writing more than girls, and
students that have learning difficulties prefer reading and writing from paper
more than students that report that learning for them is easy. These findings
indicate that there are differences in the preferences of students. Not all of the
students prefer reading and writing from computers, and preferences
depended upon the contexts. Therefore, the school should continue to
monitor these preferences over time, to verify that the "paperless classroom"
policy doesn't widen scholastic gaps between different student groups.
Keywords: Laptops, reading, writing, handwriting.

תקציר
."מחקר זה התקיים בחטיבת ביניים שבה מתקיימת מדיניות "כיתה ללא נייר
מטרת המחקר היתה לבחון את העדפותיהם של התלמידים לגבי כתיבה וקריאה
 במטרה לבחון את מדיניות ביה"ס בהקשר,ממחשבים ומנייר בהקשרים שונים
. תלמידים ענו על השאלון366 . שאלון עמדות הופץ בקרב כל תלמידי ביה"ס.זה
נמצא שהתלמידים מעדיפים לקרוא טקסטים קצרים וספרי לימוד על גבי מחשב
 לגבי טקסטים ארוכים התשובות מתחלקות.בעוד שספרי קריאה באמצעות נייר
 באשר להעדפות כתיבה נמצא.באופן כמעט שווה עם נטיה קלה לנייר
, שיעורי בית,שהתלמידים מעדיפים כתיבה במחשב בהקשר של כתיבה עיונית
 לעומת זאת הם מעדיפים לכתוב בנייר.גרפים ותרשימים ומענה על בחינות
 בנים מעדיפים. ופתרון בעיות במתמטיקה, איורים,בהקשרים של ציור חופשי
 תלמידים.להשתמש במחשב באופן מובהק יותר מאשר הבנות בכל התחומים
שעבורם הלימודים נחווים כקלים מעדיפים קריאה על גבי מחשב באופן מובהק
 גם בכתיבה אחוז גבוה יותר.יותר מאשר מנייר בהקשר של קריאת טקסט קצר
 הממצאים מעידים.מן התלמידים החזקים מעדיפים את המחשב על פני הנייר
 לא כל.על כך שקיימת שונות בהעדפות הכתיבה והקריאה של תלמידים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

חגית מישר-טל ,מירי שינפלד ,חסי רן 149ע

התלמידים מעדיפים קריאה וכתיבה במחשב על פני קריאה וכתיבה בנייר .בית
הספר צריך להמשיך לעקוב ולוודא שמדיניות "כיתה ללא נייר" אינה מגדילה
פערים בין התלמידים ולעקוב אחר שינויים בהעדפותיהם לאורך זמן.
מילות מפתח :מחשבים ניידים ,קריאה ,כתיבה ,קריאה ממסך ,כתב יד.

מבוא
מערכת החינוך היום מפתחת בקרב התלמידים אוריינות כתיבה וקריאה ממחשב מתוך הנחה
שמיומנויות אלו הן מיומנויות יסוד במאה ה .21-משרד החינוך משקיע בהסבת ספרי הלימוד
לפורמט דיגיטלי ויותר בתי ספר עוברים למתכונת של למידה ממחשבים המחליפים את המחברות
ואת הספרים ,בשיטת ") bring your own device – BYODהבא את המכשיר שלך"( .מחקר זה
התקיים בבית ספר שבו מתקיימת מדיניות "כיתה ללא נייר" שמשמעותה שכל תלמיד מנהל את כל
המידע הלימודי דרך מחשב נייד שהוא חלק מציודו האישי .מטרת המחקר הייתה לבחון את
העדפותיהם של התלמידים לגבי כתיבה וקריאה ממחשבים ומנייר בהקשרים שונים ,במטרה
להעריך את מידת ההתאמה בין מדיניות ביה"ס לבין העדפות התלמידים.
כתיבה

מחקר רב הוקדש בשנים האחרונות להשפעות של מעבר לכתיבה באמצעים דיגיטלים לעומת כתיבה
בכתב יד .סקר רחב היקף שנערך בקרב מורים המלמדים בבתי הספר בהם עושים שימוש
בטכנולוגיה לצרכי כתיבה העלה שלדעת המורים הטכנולוגיות הדיגיטליות תומכות בפיתוח ביטוי
עצמי ויצירתיות של התלמידים ,ומעודדות כתיבה לעיתים קרובות .אך לצד זאת הן יוצרות תופעה
חדשה של זליגת סגנון הכתיבה הבלתי פורמלי אל הכתיבה הפורמאלית ) .(Purcell et al., 2013מחקר
נוסף שנערך בקרב סטודנטים בחן הבדלים בהישגים בין סטודנטים שנבחנו בכתב יד לסטודנטים
שנבחנו בצורה מתוקשבת .סטודנטים שכתבו בכתב יד הפגינו ביצועים נמוכים יותר מאשר חבריהם
אשר עברו את אותו הבוחן בצורה ממוחשבת )& Clariana & Wallace, 2002; Meuller
 .(Oppenheimer, 2014במחקר נוסף נמצא כי תלמידים אשר השתמשו בתמלילנים כתבו יותר מילים
באופן כללי ויותר מילים בכל פיסקה .בנוסף ,בשימוש בתמלילנים ניכרו שימוש בשפה גבוהה יותר
ובמורכבות רבה יותר של הטקסט ).(Mogey, 2013
בבחינת העדפות השימוש שעושים בני נוער בכתיבה בכתב יד לעומת כתיבה במחשב נמצא ש72%-
מן התלמידים כותבים מחוץ לביה"ס בכתב יד 65% .מן התלמידים כותבים מטלות לביה"ס בכתב
יד .כמו כן נמצא קשר בין השכלת ההורים להעדפות הכתיבה .ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר
התלמידים השתמשו יותר במחשב ופחות בכתיבה בכתב יד ) .(Lenhart et al, 2008עוד נמצא במחקר
זה שכתיבת פתקים ומכתבים לאנשים אחרים הם הסוג הנפוץ ביותר של כתיבה מחוץ לביה"ס .רבע
מבני הנוער נוהגים לבצע פעילות של כתיבה יצירתית )הכוללת כתיבת מוסיקה ,שירים וכד'( ומספר
מעט קטן יותר כותבים מאמרים ,טקסטים ארוכים או תכניות מחשב בזמן האישי שלהם.
מצד שני ,הזנחה של כישורי כתב-היד עשויה לגרום לנזק משני עבור כישורים בסיסיים אף יותר.
תלמידים שהשתמשו במקלדות ומחשבים כדי להפיק מלל כתוב הראו ביצועים נמוכים יותר במטלה
שמטרתה למדוד את הדיוק של תנועות זרוע-יד ממושכות לעומת אנשים אשר אימנו בקביעות את
יכולת כתב היד שלהם ).(Sulzenbruck, 2011
קריאה

מחקרים שבחנו את איכות הקריאה ממסכים לעומת איכות הקריאה מספרים מודפסים מעידים על
כך שקיימים הבדלים מהותיים בין קריאה ממסך לקריאה מנייר .קריאה ממסך נמצאה איטית
ב 50%-מקריאה מנייר ) .(Mitternight, 1998כמו כן נמצא שקריאה ממסך היא פחות מדוייקת
מקריאה מנייר ) .(Duffy, 1987; Noyes, Garland & Robbins, 2004עוד נמצא כי ניווט בתוך
מסמכים לינאריים קל יותר ויעיל יותר בנייר מאשר במחשב ) .(Mangen et al. 2013בסביבה זו
נוטים הקוראים להפעיל יותר מאמץ פיזי הגורם לעייפות העיניים )Jeong, 2012; Benedetto et al.,
 (2013ופחות מאמץ קוגניטיבי ) (Morineau et al., 2005ובהתאם לכך הם נוטים לפתח אסטרטגיות
של קריאה מרפרפת ולא מעמיקה ).(Liu, 2005
המחקרים שבחנו הבדלים בתהליכים הקוגניטיבים המלוים את הקריאה מנייר לעומת קריאה
ממסכים מצאו שקריאה מנייר מאפשרת אינטגרציה יעילה יותר של מידע למערכת הסמנטית לטווח
ארוך ) .(Garland & Noyes, 2004כמו כן נמצא שתהליכי בקרת הלמידה העצמיים פחות יעילה
בקריאה ממסכים ) .(Ackerman & Lauterman, 2012מחקרים שבחנו את ההבדלים במידת ההצלחה
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במבחנים של תלמידים שקראו מנייר לעומת תלמידים שקראו ממחשב מצאו שההישגים הלימודיים
של הקוראים מנייר היו גבוהים יותר ).(Mangen et al. 2013; Chen et.al. 2014
מחקר שבחן העדפות קריאה של סטודנטים שלמדו בקורס מקוון במלואו מצא ש 92%-מן
הסטודנטים העדיפו להדפיס את חומרי הקורס ולקרוא אותם מנייר ולא ישירות ממסך המחשב
) .(Spencer, 2006הסיבות שבגינם העדיפו הסטודנטים להדפיס את חומרי הלימוד היו בשל הניידות
הקלה יותר ,שיקולים ארגונומיים ובעיקר עייפות העיניים בקריאה ממסך וכן בשל הקלות הרבה
יותר בהוספת הערות לטקסט מודפס .מזרחי ) (Mizrachi, 2015טוענת שהשיקולים המנחים
סטודנטים בהעדפות הקריאה שלהם ,ובבחירה בקריאה מנייר ,נובעים מתיאורית ה"מאמץ הפחות"
) ,(Least Effortוכלכלת המידע ,המייצרת העדפות על בסיס שיקולי עלות ותועלת.
המחקר הקיים מתרכז בהעדפות קריאה וכתיבה בעיקר בקרב סטודנטים באקדמיה וכמעט ואינו
מתייחס לתלמידים בבתי ספר ,שהינם "ילידים דיגיטליים" ) ,(Prensky, 2001וסביבת למידתם היא
סביבה טכנולוגית מלאה .מחקר זה נועד לבחון את העדפות הקריאה והכתיבה של תלמידים שבבית
הספר נדרשים לקריאה וכתיבה ממחשב כחלק אינטגרלי מסביבת הלמידה .חמש שאלות מחקר
מרכזיות הוגדרו לצורך מחקר זה:
 .1מהן העדפות הקריאה והכתיבה של התלמידים? נייר או מחשב?
 .2האם קיימים הבדלים בין בנים ובנות בהעדפות קריאה וכתיבה?
 .3מהם ההבדלים בהעדפות קריאה וכתיבה על רקע קושי בלימודים?
 .4האם קיים קשר בין יכולות כתיבה בכתב יד לעמדות כלפי שימוש במחשב בבית הספר?
 .5באילו הקשרים בחיי היומיום משתמשים בני נוער בכתיבה וקריאה מנייר?
שיטת המחקר
כלי המחקר כלל שאלון שהכיל שאלות על מאפייני רקע אישיים )מגדר ,כיתה ,קושי בלימודים(,
שאלות לגבי הקשרים שונים בהם באה לידי ביטוי העדפת התלמידים בשימוש במחשב או בנייר
)למשל :קריאה מספר לימוד או כתיבת עבודה עיונית( ,עמדות התלמידים כלפי שימוש במחשב
בלמידה )למשל" :אני אוהב ללמוד עם מחשב"( ונטיית הכתיבה בכתב יד )למשל" :אני אוהב לכתוב
בכתב יד"( .ושאלה פתוחה על הרגלי השימוש בכתיבה ביד בחיי היומיום.
אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה  366תלמידים בשלוש שכבות גיל בהתפלגות הבאה 119 :מכיתה ז'176 ,
מכיתה ח' ו 70-מכיתה ט' 202 .מהתלמידים הם בנים ו 155-בנות.
התלמידים התבקשו לדווח על מידת הקושי שהם חווים בלימודים בסולם של  1-5התקבלה
התפלגות נורמלית עם ממוצע בינוני  3.01וס"ת .0.83
ממצאים
העדפות הקריאה והכתיבה של התלמידים – נייר מול מחשב

המחקר בחן את העדפות התלמידים בשימוש בנייר ובדפוס בהקשרים שונים של קריאה וכתיבה.
איור  1מציג את התפלגות העדפות הקריאה של התלמידים עבור טקסטים שונים ולצרכים שונים.
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איור  .1התפלגות העדפות קריאה – מחשב מול נייר

נמצא שהתלמידים מעדיפים לקרוא טקסטים קצרים וספרי לימוד על גבי מחשב בעוד שספרי
קריאה באמצעות נייר .לגבי טקסטים ארוכים התשובות מתחלקות באופן כמעט שווה עם נטייה
לנייר כאשר  54%מן העדיפים קריאה מנייר לעומת זאת  45%מעדיפים קריאה ממחשב.
באשר להעדפות כתיבה )איור  ,(2נמצא שהתלמידים מעדיפים כתיבה במחשב בהקשר של כתיבה
עיונית ) ,(86%שיעורי בית ) ,(78%גרפים ותרשימים ) (72%ומענה על בחינות ) .(61%לעומת זאת הם
מעדיפים לכתוב בנייר בהקשרים של ציור חופשי ) ,(81%איורים ) ,(78%ופתרון בעיות במתמטיקה
)) (65%איור .(3

איור  .2התפלגות העדפות כתיבה – מחשב מול נייר
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הבדלים בין בנים ובנות בהעדפות קריאה וכתיבה

נבדקו הבדלים בין בנים ובנות בהעדפות קריאה וכתיבה .נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות
ברוב התחומים כמוצג בטבלה .1
טבלה  .1הבדלים בין בנים ובנות בהעדפות קריאה וכתיבה על גבי מחשב )(N=348

העדפות

קריאה
טקסט קצר
טקסט ארוך
ספר לימוד
ספר קריאה
כתיבה
עבודה עיונית
שיעורי בית
תרשימים וגרפים
בחינה
בעיות במתמטיקה
איורים
ציור חופשי

בנות

בנים

χ²

67%
27%
47%
10%

75%
57%
69%
31%

2.42
30.61
18.28
22.14

84%
72%
70%
50%
26%
15%
4%

88%
82%
74%
70%
42%
26%
15%

ל.מ.
3.9
ל.מ.
14.68
8.63
6.45
10.91

הבנים מעדיפים להשתמש במחשב באופן מובהק יותר מאשר הבנות בכל התחומים למעט כתיבה של
עבודה עיונית ויצירת תרשימים וגרפים ,בהם לא נמצא הבדל מובהק בין המינים .הבדלים גדולים
במיוחד נמצאו בין בנים ובנות על רקע העדפת קריאה של טקסט ארוך ,קריאת ספר לימוד וספר
קריאה.
הבדלים בהעדפות קריאה וכתיבה על רקע קושי בלימודים

כדי לבדוק את ההבדל בהעדפות התלמידים לשימוש בנייר או מחשב על רקע רמת הקושי בלימודים,
חושב משתנה חדש שחילק את התלמידים לשתי קבוצות קיצון – מתקשים בלימודים )דרגו רמת
חווית קושי בלימודים  (2-1ואלו שחווים את הלימודים כקלים )דרגו רמת חווית קושי בלימודים
 ,(5-4והושוו העדפותיהם באמצעות מבחן  .χ²תלמידים שעבורם הלימודים נחווים כקלים )קושי
בלימודים נמוך( העדיפו קריאה על גבי מחשב באופן מובהק יותר מאשר מנייר בהקשר של קריאת
טקסט קצר  .χ² = 4.8 p < 0.05בהקשרים של קריאת טקסט ארוך ,קריאת ספר לימוד וספר קריאה,
לא נמצאו הבדלים מובהקים אם כי אחוזי העדפת קריאה ממחשב נמצאו גבוהים במעט בקרב
התלמידים החזקים.
בהקשר של כתיבה ,נמצאו הבדלים מובהקים בין תלמידים החווים את הלימודים כקלים בהקשר
של הכנת שיעורי בית  ,χ² = 4.31 p < 0.05יצירת תרשימים  χ² = 7.88 p < 0.01וגרפים ופתרון בעיות
במתמטיקה  .χ² = 9.54 p < 0.005במקרים אלו אחוז גבוה יותר מן התלמידים החזקים מעדיפים את
המחשב על פני הנייר.
קשר בין יכולות כתיבה בכתב יד לעמדות כלפי שימוש במחשב בבית הספר

כדי לבחון את הסברה בדבר פגיעה ביכולות הכתיבה בכתב יד בשל הכתיבה על גבי מחשב ,נדרשו
התלמידים להעיד על מאפייני הכתיבה שלהם בכתב יד ,קלות הכתיבה בכתב יד ,אהבת הכתיבה
בכתב יד ובהירות כתב היד .נמצא כי לדעת התלמידים כתב ידם קריא במידה בינונית עד גבוהה
) (M = 3.54, SD = 1.38וכך גם קלות הכתיבה ) ,(M = 3.57, SD = 1.34כלומר יכולת הכתיבה שלהם
בכתב יד היא גבוהה למדי .אולם אהבתם לכתיבה היא בינונית בלבד ).(M = 3.10, SD = 1.42
לצורך בחינת הקשר בין נטית כתיבה בכתב יד לעמדות כלפי למידה עם מחשב חושב משתנה מורכב
"נטיית כתב יד" )אלפא קורנבך  (.827ומדד משוקלל של "עמדות כלפי שימוש במחשב בלמידה"
)אלפא קורנבך  (.866וחושב מתאם פירסון בין השניים .נמצא כי קיים קשר הפוך אך חלש בין נטיה
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לכתיבה בכתב יד ) ,(r = –.156 p < 0.03כך שככל שנטית כתב היד גבוהה יותר העמדות כלפי מחשב
חיוביות פחות.
הקשרים בחיי היומיום בהם משתמשים בני נוער בכתיבה וקריאה מנייר

התלמידים התבקשו לענות על שאלה פתוחה שביקשה שיתארו באילו הקשרים הם משתמשים
בכתיבה בנייר בחיי היומיום .על השאלה הפתוחה ענו  258תלמידים.
איור  3מציג את מגוון המצבים בהם כותבים התלמידים בכתב יד:

איור  .3כתיבה בכתב יד בקרב תלמידים מחוץ לביה"ס

מן הממצאים עולה ש 18%-מהתלמידים טוענים שלא משתמשים בכתיבה בכתב יד כלל .אחד
התלמידים אף ציין כי "אני לא חושב שצריך להשתמש בנייר ולכתוב ביד יותר בימינו" .תלמידה
אחת מציינת שאת הכתיבה בכתב יד מחליפה הכתיבה באייפון" :אני כמעט ולא נתקלת במצבים
כאלה ביום יום ,לרוב אני כותבת בשעות בית ספר במחשב ובשעות שמחוץ לבית הספר באייפון שלי.
לפי דעתי השימוש בכתב יד בחיי היום יום הוא חשוב ביותר אך למרבה הצער כמעט ולא יוצא לי
להשתמש בו".
מתוך התלמידים שכותבים בכתב יד בשעות שמחוץ לבית הספר ,הכתיבה הנפוצה ביותר היא
הכתיבה המזדמנת ) (44%הכוללת כתיבת פתקים ורשימות ) .(26%מצבים נוספים בהם משתמשים
התלמידים בכתיבה הם מצבים תומכי למידה ) ,(31%הכוללים בעיקר שיעורי בית ) ,(14%שיעורים
פרטיים ) ,(12%הכנה עצמית למבחנים ) (8%וחוגים ופעילויות חינוכיות בלתי פורמליות ).(3%
כתיבה בכתב יד לצרכים יצירתיים היא הכתיבה הכי פחות שכיחה בקרב התלמידים ) .(17%ובכל
זאת ,תלמידים משתמשים בכתיבה בכתב יד לצורך ציור ועיצוב ) ,(6%לצורך כתיבת שירים
וסיפורים ) ,(3%וכתיבת יומנים ) .(1%גם לצורך משחקים שונים כמו תשבצים נדרשת כתיבה בכתב
יד ).(2%
שלושה תלמידים בלבד ) (1%כתבו שהם כותבים הרבה מאד ובהקשרים רבים כמו שבא לידי ביטוי
בתשובה זו" :אני כותבת כל הזמן בגלל כל מיני דברים שקורים בתדירות נפוצה שמצריכים כתיבה.
אני הרבה יותר כותבת מאשר מקלידה בחיים שמחוץ לבית ספר".

154ע העדפות כתיבה וקריאה בקרב תלמידים שלומדים במתכונת "כיתה ללא נייר"

דיון
מטרת המחקר העיקרית היתה לבחון העדפות של תלמידים שלומדים בבית ספר בו מתקיימת
מדיניות של "כיתה ללא נייר" לגבי קריאה וכתיבה ממחשב ומנייר .הממצאים מראים שהעדפות
הקריאה והכתיבה של תלמידים אינן גורפות ותלויות בהקשר שבו מתבצעת הקריאה או הכתיבה.
תלמידים מעדיפים לקרוא טקסטים קצרים וספרי לימוד על גבי מחשב בעוד שספרי קריאה
מעדיפים לקרוא מנייר .העמדה לגבי טקסטים ארוכים חלוקה כמעט ביחס של  .50/50ממצאים אלו
מחדדים מחקרים קודמים שבחנו העדפות סטודנטים לגבי קריאה של מאמרים )טקסטים ארוכים(
) (Spencer, 2006ומדגישים את חשיבות ההתיחסות למרכיב האורך של הטקסט כחלק משיקולי
העדפת הקריאה בקרב צעירים.
באשר להעדפות כתיבה ,נמצא שהתלמידים מעדיפים כתיבה במחשב בהקשרים של עבודה עיונית,
שיעורי בית ,יצירת גרפים ותרשימים ,כתיבת טקסטים קצרים ומענה על בחינות .ממצאים אלו
מעוררים שאלות במיוחד בהקשר של מענה על בחינות .לאור העובדה שמחקרים קודמים מעידים על
כך שהישגי התלמידים בבחינות במצב של קריאה מנייר גבוהים מאלו של תלמידים הלומדים
ממחשב ) ,(Mangen et al. 2013; Chen et.al. 2014נשאלת השאלה האם נכון לחייב תלמידים לכתוב
ולקרוא ממחשב במצב של בחינות.
בהמשך למחקרים קודמים שזיהו הבדלים בין בנים ובנות בשימושים במחשב );Cooper, 2006
 (Johnson, 2011גם מחקר זה זיהה הבדלים בין בנים ובנות בהעדפות קריאה וכתיבה מחשב.
המחקר מעלה כי בנים מעדיפים קריאה וכתיבה ממחשב באופן מובהק יותר מאשר בנות .הבדלים
אלו מובנים על רקע ההבדלים בחשיבות שמעניקים הבנים למקום של המחשב בחייהם העתידיים
כבוגרים .בנים מעריכים שמיומנויות המחשב שהם רוכשים בבית הספר ישמשו אותם בעתיד ולכן
מעדיפים קריאה וכתיבה ממחשב יותר מבנות .ממצא זה מעיד על כך שהפער המגדרי מתקיים גם
בקרב ה"ילדים הדיגיטליים" והוא אינו נובע מנגישות או אפילו מאופן השימוש במחשב אלא
מהעדפות אישיות ותפיסות לגבי מרכזיות המחשב בחיים.
עוד פער דיגיטלי שנמצא במחקר זה הוא פער על רקע קושי בלימודים .המחשב ,שנחשב כטכנולוגיה
מסייעת שאמורה לשרת תלמידים בעלי קשיים בלימודים ,נמצא במחקר זה כמועדף דווקא בקרב
תלמידים חזקים ,בעוד שתלמידים חלשים העדיפו יותר שימוש בנייר .רק במקרה אחד נמצא
המחשב בעל עדיפות גבוהה יותר בקרב מתקשים בלימודים והוא המקרה של סיכום שיעורים .אפשר
להבין ממצאים אלו אם מבחינים בין "כתיבה בסיסית" הכוללת הקלדה בלבד ,שאכן עשויה להיטיב
עם מתקשים בלימודים ולהקל עליהם בפיענוח כתב יד וכדומה ,לעומת "כתיבה מתקדמת" הכוללת
שימוש במיומנויות מחשב מתקדמות כמו יצירת גרפים ,כתיבת משוואות וכד' שהיא כשלעצמה
יכולה לגרום לקושי ולכן להבדלים בהעדפות.
המסקנות העולות ממחקר זה לגבי מדיניות ה"כיתה ללא נייר" אינן חד משמעיות .מצד אחד נראה
כי רוב התלמידים רואים בכתיבה בכתב יד מיומנות שהרלוונטיות שלה לחיים היא נמוכה בעוד
שכתיבה וקריאה ממחשב נתפסת כמיומנות חשובה לחיים .יחד עם זאת לא בכל ההקשרים של
כתיבה וקריאה השימוש במחשבים מועדף ע"י התלמידים .במקרים של קריאת טקסטים ארוכים
ובמקרים של כתיבה הדורשת מיומנות מורכבת ,כמו במקרה של נוסחאות במתמטיקה או ציור,
עדיין ישנה העדפה לשימוש בכתב יד ,ובמקרים אלו ההתעקשות על כתיבה במחשב עשויה להיות
בלתי מוצדקת.
מטרידים במיוחד הם הממצאים על הבדלים בהעדפות כתיבה וקריאה על רקע מגדר ועל רקע קושי
בלימודים .נראה כי העדפות הכתיבה והקריאה במחשב מבטאות פערים מגדריים ופערים על רקע
קושי בלימודים .יש להמשיך ולעקוב אחר מדיניות ה"כיתה ללא נייר" ולבחון את השפעותיה לאורך
זמן על העדפות התלמידים ועל ביצועיהם בפועל.
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Abstract
The study examined how social mentoring network (SMN) functions as an
assistive technology for students with communication disabilities and
students with cognitive impairments, helping them to cope with their
disabilities and strengthening their social capital. In addition, we investigated
the contribution of the SMN mentors form different groups, including
mentors with disabilities. We analyzed the activities of 58 participants in the
network: 14 of them were students aged 13-21 with communication
disabilities (high-functional autism), 11 students aged 13-21 with cognitive
impairments, 3 teachers, 18 mentors - undergraduates and graduates (some of
them with physical disabilities), and 12 mentors - high school students. The
study adopted nethnographic research methodology. We crosschecked the
data received from online observations on the SMN activities and qualitative
content analysis of the participants' messages, responses and photos. The
findings showed that SMN serves as an assistive technology that enables
compensation and remedial processes for students with both disabilities and
allows them to increase social capital. The contribution of the mentors with
physical disabilities was very constructive. They posted empowering content
and modeled successful coping strategies. The study results contribute to
understanding of how SMN can empower students with disabilities through
online mentoring, while providing equal opportunities for mentors with
disabilities.
Keywords: online mentoring, mentoring social network, assistive
technology, bridging and bonding social capital, people with special needs.

תקציר
מטרת המחקר הייתה לבחון האם וכיצד מתפקדת רשת חונכות חברתית
כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים
, כמו כן.קוגניטיביים בהתמודדותם עם ליקוייהם ובחיזוק ההון החברתי שלהם
 ביניהם חונכים עם,בחן המחקר את תרומתם של החונכים מן הקבוצות השונות
, משתתפים פעילים ברשת חונכות חברתית58  נותחה הפעילות של.לקויות
 תלמידים11 , עם לקויות תקשורת21-13  היו תלמידים בגילים14 מתוכם
- סטודנטים18 , מורי התלמידים3 , עם ליקויים קוגניטיביים21-13 בגילים
תלמידי תיכון במסגרת פרויקט- חונכים12-חונכים )חלקם עם לקויות פיזיות( ו
 הניתוח הצליב את. המתודולוגיה במחקר הייתה נטנוגרפית.מחויבות אישית
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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הנתונים שהתקבלו מתצפיות על ההתנהגות המקוונת ברשת חונכות חברתית
ומניתוח תוכן איכותני של הודעות ,תגובות להודעות ותמונות שפרסמו
המשתתפים .נמצא שהרשת משמשת כטכנולוגיה מסייעת ,המאפשרת תהליכי
פיצוי ותיקון לתלמידים עם הלקויות השונות ומאפשרת להם להגדיל את ההון
החברתי .תרומת החונכים עם הלקויות הייתה גדולה ביותר .המסרים שלהם
היו מעצימים ,הם העלו נושאים הקשורים ללקות והיוו מודל מוצלח
להתמודדות עם הלקות .ממצאי המחקר תורמים להבנת האופן בו משמשת רשת
חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות ,להעצמת תלמידים
אלה ולפיתוח תהליכי חונכות מקוונת ,תוך מתן הזדמנויות שוות לחונכים עם
מוגבלויות.
מילות מפתח :חונכות מקוונת ,רשת חונכות חברתית ,טכנולוגיה מסייעת ,הון
חברתי מגשר ומקשר ,אנשים עם צרכים מיוחדים.

מבוא
במערכות החינוך בארץ ובעולם משולבים אחוזים הולכים וגדלים של תלמידים עם לקויות שונות,
ביניהן לקויות תקשורת המתאפיינות בקשיים באינטראקציה חברתית ולקויות קוגניטיביות
המתאפיינות באינטליגנציה נמוכה ביחס לכלל האוכלוסייה .הספרות המחקרית )Day & Edwards,
 (1996מצביעה על כך שטכנולוגיות עשויות לסייע לאנשים עם לקויות בדרך של פיצוי על ליקוייהם -
תוך עקיפת קשייהם ,ובדרך של תיקון  -תוך התמקדות ישירה בשיפור כישוריהם הלקויים .אחד
היישומים המאגדים באתר אחד מגוון כלים טכנולוגיים הוא הרשתות החברתיות )Smock, Ellison,
 .(Lampe, & Wohn, 2011השימוש ברשתות חברתיות מניב למשתמשים רווחים אישיים וחברתיים,
אחד מהם הוא הון חברתי ) .(Ellison, Steinfeld & Lampe, 2007;Ellison & Vitak, 2015מאמר זה
בוחן כיצד מתפקדת רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת
ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בהתמודדותם עם ליקוייהם ובחיזוק ההון החברתי שלהם.
מאפייני התלמידים עם לקויות התקשורת והלקויים הקוגניטיביים

לקויות תקשורת ) (high-functional autismתסמונת נוירו ביולוגית שהלוקים בה מתקשים בהבנת ה-
"תיאוריה של התודעה" – ההבנה שלאחרים יש מצבים רגשיים .כתוצאה ,מתאפיינים יחסיהם עם
הזולת בחוסר הדדיות ,אמפטיה ויכולת לצפות את התנהגותו ,כוונותיו ומניעיו .הדבר מוביל לחרדה,
להימנעות מאינטראקציה חברתית )קומין ,ליץ וסטיבנסון ,(2001 ,לצורך בהצמדות למוכר :תחומי
עניין חזרתיים ,רוטינות וריטואלים )אטווד .(2006 ,בנוסף ,הם מתקשים במיומנויות שיחה
) ,(Wetherby & Prizant, 2000בשימוש ברמזי תקשורת לא מילוליים ובפירושם .רמזים אלה גורמים
להסחה ופוגעים ביכולת להפיק משמעות מהנאמר ) .(Shore, 2003טון הדיבור שלהם שטוח ומוזר
לעיתים ושפתם מוקפדת מדי .השפה הכתובה ,לעומת זאת ,מאפשרת להם שטף ורהיטות .הלוקים
בתסמונת סובלים לעתים גם ממסורבלות מוטורית וממפרקים רפויים ,דבר הגורם להם להיראות
שונים )אטווד.(2006 ,
לקות קוגניטיבית ) (cognitive/intellectual disabilityלקות התפתחותית שעל פי ההגדרות הרווחות
)Luckasson et al., 2002; World Health Organization, 1992; American Psychiatric Association,
 (2013מאובחנת על סמך שלושה מרכיבים :התפקוד האינטלקטואלי נמוך במובהק לפחות בשתי
סטיות תקן מהממוצע 70 IQ :או פחות מזה ,הלקות נוצרה לפני גיל  18וקיימים קשיים לפחות
בשניים מתחומי ההתנהגות המסתגלת בשלושה תחומים:
 הקונספטואלי – כולל שפה ,קריאה ,כתיבה ,חשיבה מתמטית ידע וזיכרון.
 החברתי – כולל יכולת לגלות אמפטיה ,שיפוט חברתי ,כישורי תקשורת בינאישית ויצירה
ותחזוקת חברויות.
 הפרקטי – כולל יכולת ניהול עצמי בתחומים כגון ,עצמאות ,בריאות ,מגורים ,תעסוקה,
התנהלות כספית ומילוי מטלות.
אנשים שחומרת הפגיעה האינטלקטואלית שלהם בינונית וקלה מפתחים כישורי חברה ותקשורת
בין אישית למרות יכולתם האינטלקטואלית הנמוכה וקשייהם בהתנהגות המסתגלת.
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טכנולוגיה מסייעת

אחת הדרכים להקל על תלמידים עם לקויות היא בעזרת טכנולוגיה מסייעת ).(assistive technology
טכנולוגיה מסייעת מוגדרת בחוק הפדרלי האמריקני ) ,(Tech Act PL 100-407כמוצרים או שירותים
המיועדים להעצים ,לשמר או לשפר את היכולות התפקודיות של אנשים בעלי מוגבלויות ,ביניהן
היכולת לקיים אינטראקציה גדולה יותר עם אנשים שאינם בעלי מוגבלויות והיכולת לנצל
הזדמנויות שהן בבחינת מובן מאליו עבור אנשים שאינם בעלי מוגבלויות ) .(Scherer, 2002קיימות
שתי גישות עיקריות לאופן בו עשויה הטכנולוגיה לסייע (1) :גישת הפיצוי )compensatory
 ,(approachעל פיה הטכנולוגיה משמשת לעקיפת הליקויים ו (2)-גישת התיקון )(remedial approach
המתמקדת באופן ישיר בשיפור הכישורים הלקויים ).(Day & Edwards, 1996
רשתות חברתיות עשויות להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם הלקויות .זאת ,בהיות התקשורת
מתווכת המחשב ,מקדמת יחסים פתוחים ותומכים ,מטשטשת הבדלי סטטוס ומסתירה רמזים
חברתיים ) ,(Bierema & Merriam, 2002ומוגבלות ) .(Shpigelman, Reiter & Weiss, 2008הקלות
ביצירת ותחזוקת קשרים חברתיים ) (Ellison & Boyed, 2013ומגוון הכלים שמאגדת הרשת ) Smock
 (et al., 2011עשויים להקל על התלמידים עם הלקויות לבטא ולהציג עצמם בצורה מיטבית ולזכות
בהכרה ובסטטוס ) .(Boyd, 2006בנוסף ,חשים המשתתפים משמעותיים ותורמים ,וחווים הנאה,
שיתוף והקלה מהידיעה שיש רבים כמותם ).(Barak, Boneh & Dolev-Cohen, 2010
הון חברתי
אחד הרווחים המיוחסים לרשת ולמשתמשיה הינו הון חברתי )Ellison et al., 2007;Ellison & Vitak,
 .(2015הון חברתי מוגדר כסך המשאבים ,ממשיים או וירטואליים ,שצוברים יחידים או קבוצות
מתוקף השתייכותם לרשת חברתית ,בה מתקיימים קשרים הדדיים ויציבים של אמון )& Bourdieu
 .(Wacquant, 1992ניתן להבחין בין שני סוגים של הון חברתי ) :(Putnam, 2000הון חברתי מקשר
) – (bonding social capitalמתייחס לקשרים חזקים ) (strong tiesבין אנשים המצויים בקשר רגשי
קרוב כגון בני משפחה וחברים העשויים לספק תמיכה רגשית ,והון חברתי מגשר )bridging social
 – (capitalמתייחס לקשרים עם אנשים רחוקים ) (weak tiesהעשויים לספק גם אינפורמציה חשובה
או פרספקטיבות חדשות .אליסון ועמיתיה קישרו בין שימוש ברשת חברתית פייסבוק לבין יצירת
הון חברתי מקשר ומגשר ).(Ellison et al., 2007
חונכות מקוונת

אמצעי נוסף לסיוע לתלמידים עם לקויות הוא חונכות )פנים אל פנים או מקוונת( .חונכות מקוונת
היא מערכת יחסים מתווכת מחשב ,המתקיימת במסגרת תכנית חונכות ,בין אדם בוגר בגילו או
בניסיון חייו-החונך ,לבין אדם שניסיונו או כישוריו פחותים-החניך ).(Single & Muller, 2001
המטרה היא פיתוח הכישורים ,הידע ,הביטחון העצמי וההבנה התרבותית של החניך .במקביל,
תורמים יחסי החונכות גם להתפתחותו של החונך .הונג ולינץ' ) (Huang & Lynch, 1995מגדירים
יחסי חונכות כתהליך משותף של למידה וצמיחה במסגרתו משמשים החונכים עבור הנחנכים כמודל
חיקוי ומקור תמיכה .לטענת אוניל ) (O’Neill, 2011חונכות מקוונת ברשתות חברתיות עשויה לתרום
להון החברתי של קהילות .מחקרים מצביעים על הפוטנציאל הצמיחה וההעצמה בחונכות מקוונת
עבור מתבגרים ) .(Shpigelman, 2014לחונכות מקוונת יתרון עבור אנשים עם צרכים מיוחדים
) .(Shpigelman et al., 2008באפשרה תקשורת תוך עקיפת מחסומי זמן ומרחק ,הסתרת המוגבלות,
הקניית תחושת השתייכות ,אוטונומיה ,שביעות רצון ויכולת התמודדות עם סטראוטיפים שליליים.
שאלות המחקר

 .1כיצד מתפקדת רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת
ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בהתמודדותם עם ליקוייהם לפי גישת הפיצוי וגישת
התיקון?
 .2כיצד מאפשרת רשת חונכות חברתית לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם לקויים
קוגניטיביים להגדיל הון חברתי מקשר ומגשר?
 .3מהי תרומתם של החונכים בני הקבוצות השונות להעצמת תלמידים על לקויות בסביבת רשת
חונכות חברתית?
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שיטת המחקר
מאפייני הסביבה והמשתתפים

במחקר נותחה פעילותם המקוונת של  58חברים ברשת חונכות חברתית בארץ שנבחרו בהתבסס על
מידת פעילותם ברשת 14 .מתוכם תלמידים בגילים  21-13עם לקויות תקשורת 11 ,תלמידים בגילים
 21-13עם ליקויים קוגניטיביים אינטלקטואליים 3 ,מורי התלמידים 18 ,חונכים )חלקם עם לקויות(
סטודנטים לתואר ראשון ושני ו 12-חונכים-תלמידי תיכון במסגרת תכנית מחויבות אישית.
הסביבה אפשרה לכל משתתף להציג עצמו באמצעות שם משתמש ,תמונה ,גיל ,מין ,ישוב ותפקיד
)מורה ,חונך או משתתף( וכן לכתוב מספר מילים על עצמו .המשתתף יכול היה לכתוב בבלוג ,לפרסם
הודעה ,תמונה או סרטון ,להגיב להודעות האחרים ,להציע חברות ולאשר או לדחות הצעות חברות.
כלי המחקר

המחקר הצליב מידע שהתקבל מתצפיות מקוונות על פעילות המשתתפים ומניתוח תוכן איכותני של
טקסטים שהם כתבו בהודעות ובתגובות.
טקסטים של המשתתפים נבחנו בניתוח תוכן איכותני ,באמצעות קריאה איטרטיבית של הודעות
ותגובות בחיפוש דפוסים בנתונים ושיוכם לתמות מרכזיות.
תצפית מקוונת התבצעה על כל פעילויות המשתתפים בהתאם לגישה הנטנוגרפית – netnography
) .(Kozinets, 2002הניתוח כלל בחינת מידת האינטראקציות עם המשתתפים בקבוצת הלקות
ומחוצה לה ,תמונות וקטעי וידיאו שפרסמו והשימוש בתקשורת לא מילולית – בגופנים ,צבעים,
סימני פיסוק ורגשונים .זאת במטרה לחשוף את דפוסי התקשורת האופייניים ,הנושאים ,סוגי
פעילות וגילויי חברות ותמיכה.
תכני האינטראקציות וגילויי החברות והתמיכה שימשו לבחינת ההון החברתי .ההון החברתי
המקשר נבחן על פי אינטראקציות הכוללות תמיכה במעגל הקרוב שכלל תלמידים מקבוצת הלקות
ואת מורות התלמידים .ההון החברתי המגשר נבחן על פי אינטראקציות הכוללות תמיכה מחוץ
למעגל הקרוב ,כלומר ,אינטראקציות עם תלמידים עם לקות אחרת ועם החונכים.
סוגי הפעילות שימשו לבחינת אסטרטגיות פיצוי וגילויי תיקון .כאשר המשתתפים השתמשו בכלי
העוקף קושי המאפיין את לקותם ,קודד הדבר כפיצוי .כאשר תקשרו באופן המייצג בדרך כלל את
הקושי שלהם ,קודד הדבר כתיקון.
הליך המחקר

התבצעה פנייה למנהלת הרשת בבקשה לאסוף נתונים על כל קבוצות המשתתפים .השיוך הקבוצתי
של המשתתפים התבסס על אזכור המשתתפים את לקותם .התבצעו תצפיות מקוונת על פרופילים
ועל כל הפעילות שקיימו המשתתפים – תלמידים ,מורים וחונכים במשך שנה ,והאינטראקציות
שקיימו עם משתתפים אחרים מקבוצת פנים ומקבוצות חוץ.
תוצאות ודיון
רשת החונכות החברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם הלקויות
בהלימה עם המחקרים אודות פוטנציאל ההעצמה בחונכות מקוונת עבור מתבגרים )Shpigelman,
 ,(2014נמצא שהתלמידים עם הלקויות השונות אכן עשו שימוש מפצה ומתקן בכלי רשת החונכות

החברתית .עם זאת ,נמצא במפתיע פער בין הנתונים האיכותניים לבין הנתונים הכמותיים במדד
הממוצע החודשי של מספר התגובות לאחרים ,שהיווה מדד מבחין עקבי לאורך כל תקופת המחקר
בין התלמידים עם לקויות התקשורת לבין התלמידים עם הליקויים הקוגניטיביים .הממוצע החודשי
של התלמידים עם לקויות התקשורת עמד לאורך תקופת המחקר על  1.4תגובות לתלמיד לעומת
 5.92לתלמידים עם הליקויים הקוגניטיביים .ניתן איפה לראות שהפיצוי בא לביטוי אצל התלמידים
עם לקויות התקשורת באיכות האינטראקציה עם האחרים ולא בכמותה .מומלץ במחקר עתידי
לעשות טריאנגולציה בין איכות התקשורת לבין ניתוח כמותי של הנתונים ולבין שאלונים
למשתתפים אודות חוויתם את האופן בו משפיעה עליהם הרשת.
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תלמידים עם לקויות תקשורת – גישת הפיצוי

הממצאים הראו כי התלמידים עם לקויות התקשורת נעזרו באפשרויות הרשת בתחום יצירת
ותחזוקת קשרים חברתיים ) (Ellison & Boyed, 2013לפיצוי ולעקיפת קשיי התקשורת שלהם
וחרדותיהם החברתיות .זאת מכיוון ששונותם במראה ובטון הדיבור הוסתרה ברשת )Shpigelman,
 ,(2014והשימוש בשפה הכתובה חסך מהם את הצורך להתמודד עם כישורי השיח הלקויים שלהם
) (Wetherby & Prizant, 2000ועם ההסחה שמעוררים בהם השימוש והפענוח של תקשורת לא-
מילולית ) .(Shore, 2003הם ביטאו עצמם בצורה מיטבית ,מילולית וחזותית .הם ביטאו את
דעותיהם ,את הידע הנרחב ותחומי העניין הרבים והמגוונים ,את רגשותיהם ואת מודעותם העצמית
הגבוהה .רגשותיהם באו לביטוי גם באמצעות שימוש במולטימדיה ,בגופנים ,בסימני פיסוק
וברגשונים.
פיצוי באמצעות ביטוי עצמי בכתב:
"זה באמת לא קל לקבל את החולשות שלך ,את הצדדים החזקים שבך כי זה התנגשות בין
הדברים".
"...אני כותב את הבלוג הזה כדי שמישהו אחד על הפלנטה יבין מה עובר עליי".
פיצוי באמצעות ביטוי עצמי חזותי:
תלמיד משתף בתחושת הבדידות שלו באמצעות מצגת תמונות זאבים כשברקע מנגינה עצובה.

איור  .1דוגמה לגישת הפיצוי באמצעות ביטוי עצמי חזותי של תלמידים עם לקויות תקשורת
תלמידים עם לקויות תקשורת – גישת התיקון
תהליכי התיקון באו לביטוי במספר דרכים בתגובות תלמידים אלה למודלינג )Huang & Lynch,
 (1995של החונכים עם הלקויות :בתגובות רגשיות שיש בהן תובנות חדשות המסייעות להתמודד עם

הלקות מחוץ לרשת החברתית.
כך בתגובה לאגדה שפרסם חונך-סטודנט עם לקות אודות מלך שכדי לבחון את נתיניו הניח אבן
גדולה באמצע הדרך וכולם התעלמו ממנה עד שהגיע מישהו שסילק אותה ומצא מטמון תחתיה.
"אני רוצה להגיד שהסיפור הזה מאוד יפה ואני למדתי מהסיפור הזה שצריך להתמודד עם
הקושי והמכשולים ולהזיז את האבן הדמיונית ולמצוא את הפרס שמחכה בסוף הדרך "[:

דוגמה נוספת לגישת התיקון בקרב תלמידים עם לקויות תקשורת היא התנהגויות חברתיות שהם
יזמו והובילו .כך ,תלמיד עם לקויות תקשורת השתמש בתור מודלינג במשחקים שהעלה אחד
החונכים כדי ליצור ולשתף את חברי הרשת במשחק משלו.
תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים –גישת הפיצוי

התלמידים עם הליקויים הקוגניטיביים בחרו ממגוון כלי הרשת החברתית )(Smock et al., 2011
בכלים החזותיים לפיצוי על הקושי שלהם בביטוי מילולי .הם העלו תמונות רבות ועשו שימוש נרחב
בגופנים ,ברגשונים ובסימני פיסוק .הדבר אפשר להם לשתף את חברי הרשת ביצירותיהם ובנושאים
המעסיקים אותם :זוגיותם ,חוויותיהם ,הישגיהם ותחומי העניין שלהם.
לדוגמה ,תלמיד עם ליקויים קוגניטיביים העלה אלבום בשם "קבוצת ברצלונה" .תלמיד זה כמעט
ולא העלה שום מסרים מילוליים .המילה הבודדת המוצמדת לכל תמונה ומכלול התמונות
מאפשרים לו לבטא את התעניינותו בקבוצה.

ליאורה מקמל ,אינה בלאו 161ע

מאמן

סמל הקבוצה

אצטדיון

גביעים

שוער

איור  .2דוגמאות לגישת הפיצוי באמצעות ביטוי עצמי חזותי של תלמידים עם לקויים קוגניטיביים

תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים; – גישת התיקון
תהליכי תיקון באו לביטוי בכך ששניים מן התלמידים עם הליקויים הקוגניטיביים השתמשו
בשעתוק כבדרך לנסות לשכלל את יכולות ההבעה בכתב שלהם.
שעתוק בתגובה לתמונה תוך שימוש בתגובות האחרים:
תלמידה עם ליקויים קוגניטיביים" :איזה יפה התמונה"
חונכת-תלמידה בתכנית מחויבות" :אושר "♥ (:
חונכת-סטודנטית" :שלווה"
תלמיד עם לקויות תקשורת" :התמונה הזאת נותנת לי בעיקר את הכוחות וגורם לי לאושר
גדול"
התלמיד עם הליקויים הקוגניטיביים )בשעתוק מצרף של תגובות האחרים(" :התמונה הזאת

נותנת לי בעיקר את הכוחות וגורם לי לאושר גדול{:שלווה אושר איזה תמונה מהממת אין
דברים כאלה"{:
תרומת רשת החונכות החברתית להון החברתי של התלמידים עם הלקויות
בהלימה לממצאיהם של אליסון ועמיתיה בקרב סטודנטים "נורמטיביים" )Ellison et al.,
 ,(2007; Ellison & Vitak, 2015נמצא שהרשת אכן תרמה להגדלת ההון החברתי המקשר והמגשר

של התלמידים עם הלקויות השונות.

תלמידים עם לקויות תקשורת – הון חברתי מקשר

התלמידים עם לקויות התקשורת הגדילו את ההון החברתי המקשר שלהם בעזרת הרשת .הדבר
התבטא בגילויי התעניינות ,הערכה ,התפעלות ותמיכה רגשית מצד חבריהם לקבוצת הלקות ומצד
מורותיהם ,שגם סיפקו פרשנות ומסקנות לביטויי העיבוד הרגשי של תלמידיהם ברשת.
תגובה של מורה לפוסט בנושא אובססיות שהעלה תלמיד עם לקויות תקשורת:
"הקטע שכתבת נוגע ללב ,נראה כמשהו שמעסיק אותך מאוד .המסקנה שלך נכונה תמיד!
תמיד למשול ולנסות לתקן ולפתור את הבעיות ולא לתת להם להשתלט על החיים .ואם לא
מצליחים לבד ,למצוא במי להיעזר! "
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תגובה של תלמיד ,חבר לקבוצת הלקות לפוסט בנושא טיול בר מצווה:
"בלוג מאוד מעניין  ...ומרגש ."[:
תלמידים עם לקויות תקשורת – הון חברתי מגשר

הגדלת ההון החברתי המגשר התבטאה בתמיכה רגשית והערכה שקיבלו ברשת התלמידים עם
לקויות התקשורת מאנשים שמחוץ למעגל הקרוב של חבריהם לקבוצת הלקות ומורותיהם ,בעיקר
מהחונכים עם הלקויות שהזדהו עמם וקיימו איתם דיאלוגים עמוקים שהניבו פרספקטיבות חדשות
).(Putnam, 2000
חונך-סטודנט עם לקות לתלמיד עם לקויות תקשורת:
"גרמת לי להתרגש!!!!!! מדהים"
תלמיד עם לקויות תקשורת בתגובה לתמונת נכה בתחפושת "מלחמת הכוכבים" שהעלה חונך-
סטודנט עם לקות:
"מי אמר שנכים לא יכולים להתחפש ולחגוג את חג הפורים? לדעתי התחפושות שהראית לנו
יותר יפות מהתחפושות ה"רגילות".
תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים – הון חברתי מקשר

בהלימה עם ממצאיהם של אליסון ועמיתיה ),(Ellison et al., 2007; Ellison & Vitak, 2015
התלמידים עם הליקויים הקוגניטיביים הגדילו את ההון החברתי המקשר שלהם באמצעות פעילות
חברתית ערה ברשת עם חבריהם לקבוצת הלקות ובאמצעות הקשר עם מורתם.
פוסט של חברה לקבוצת הלקות:
"היייי  Xאת חברה הכייייייייייי טובה שלי אני אוהבת אותך מאודדדדדדדדדדד"
תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים – הון חברתי מגשר

ההון החברתי המגשר התבטא בגילויי אהדה ותמיכה מצד אנשים שמחוץ למעגל הקרוב .בעיקר מצד
החונכים-התלמידים ש"התחברו" לפוסטים בנושא אהבה וזוגיות.
תגובה של חונכת-תלמידה:
"רואים שהוא ממש אוהב אותך".
תרומתם של החונכים בני הקבוצות השונות
המורים

המורים הגיבו בעיקר לתלמידיהם .הם לא הביאו לביטוי בפוסטים שלהם נושאים אישיים רגשיים,
כנראה בשל העדר אנונימיות והרצון להשאיר אינטראקציה עם תלמידים ברמה המקצועית .עם
זאת ,הם הביעו בתגובותיהם תמיכה רגשית ולעיתים גם פרשנות ותרומתם הייתה חשובה
לתלמידיהם.
תגובה של מורה להודעה של תלמיד בנושא חרדה ופחד:
"פחד הוא תגובה הגנתית של הגוף והראש .והדרך האמיצה להתגבר עליו ,היא באמת לחקור
אותו ..ולהבין מהיכן הוא נובע".
החונכים-סטודנטים עם הלקויות

החונכים עם הלקויות גילו מוטיבציה גבוהה במיוחד להשתתפות ולתרומה ברשת .ניתן לייחס זאת
לכך שבקנה אחד עם ממצאים ממחקר קודם ) ,(Shpigelman et al., 2008רשת החונכות החברתית
שימשה כטכנולוגיית פיצוי גם עבור החונכים ,וכן ,לנטייתם למעורבות חברתית ,לרגישותם כלפי
השונה וליכולתם להזדהות עם התלמידים עם הלקויות .חונכים אלה העלו הודעות ותגובות של
תמיכה רגשית והתייחסות לכל המשתתפים .יחסי החונכות בינם לבין התלמידים עם הלקויות היו
המשמעותיים ביותר בהשוואה למורים ולחונכים האחרים .הם סיפרו ,לעתים בהומור ,על חוויית
הלקות ,על פעילותם החברתית לקידום מעמד הנכים ,ביטאו ועיבדו תכנים רגשיים אישיים ,העלו
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תכנים מעצימים ,תמונות ,סרטונים וסיפורים המציגים התמודדות מוצלחת עם לקויות ושימשו
בעצמם מודל ) (Huang & Lynch, 1995להתמודדות כזו  .הם קיימו דו שיח עמוק ומשמעותי עם
התלמידים עם לקויות התקשורת שעורר בקרב התלמידים תגובות רגשיות פרספקטיבות ותובנות
חדשות ).(Putnam, 2000
הודעות של חונכים-סטודנטים עם לקויות

חונכת עם לקות שמיעה:
"  ...בתור מישהי שחווה בעצמה שונות מהחברה  ...אני רוצה לשאול אותך :האם אתה חושב
שמישהו שמנסים "לנרמל" אותו ,באמת עובר שינוי? ...היכן שאני עובדת עובדים הרבה
חרשים )ואני אחת מהם( .הם מדברים הרבה על כך שיש תרבות של חרשים וצריך להיות
גאים בה" ...
תלמיד עם לקויות תקשורת –
"אני חושב שנירמול מביא לסבל ...לשיתוק האישיות ולהיעלמות החוזקות"...
דוגמאות עם תכני מולטימדיה הן סרטון בו מבצעים ידוענים בצד לקויי שמיעה את השיר "אני
ואתה נשנה את העולם" בשפת הסימנים שנועד לפרסם פרויקט לשיפור המודעות לקהילת כבדי
השמיעה וסרטון המציג נכה המבצע סלטה הפוכה עם כיסא גלגלים.
החונכים-סטודנטים ללא הלקויות

החונכים ללא הלקויות ניסו להתחבר אל התלמידים "בגובה העיניים" )(Bierema & Merriam, 2002
באמצעות תחומי עניין משותפים כמו אהבה לבעלי חיים ,לטיולים ,לספורט אתגרי ,למוסיקה,
לסרטים ולתכניות טלוויזיה ,כמו גם באמצעות העובדה שבתור סטודנטים ,הם מתמודדים ,בדומה
לתלמידים ,עם עומס בלימודים ועם מבחנים .בנוסף ,הם פרסמו ברשת תכני מולטימדיה ,מצחיקים
ו"מגניבים" ויזמו חידות ,שהזמינו אתגר מחשבתי ,השתתפות ,תרומה ,מעורבות ולכידות .הם הגיבו
להודעות של התלמידים בתמיכה רגשית ובהערכה.
החונכים-תלמידים בתכנית מחויבות אישית

החונכים-תלמידים בתכנית מחויבות אישית שיתפו ברגשותיהם ,בחוויותיהם ובתחומי העניין
שלהם והביאו לרשת את האווירה הקלילה המאפיינת תקשורת ברשתות החברתיות בין מתבגרים
)בני קבוצת השווים בגיל(.
הודעה של חונכת-תלמידה בתכנית מחויבות אישית:
"הריקוד נותן לי כמה דק' של ליהנות ,להשתחרר מהכל ...ואם אתם תקדישו כמה דק' לדבר
שאתם הכי אוהבים לעשות  ,תאמינו לי זה פשוט יגרום לכם לחייך ).":
הם התחברו לתלמידים עם הלקויות סביב נושאים המעסיקים מתבגרים ,כמו אהבה וזוגיות ,אופנה,
מוסיקה וריקוד וסיפקו להם מודלינג ) ,(Huang & Lynch, 1995משוב אוהד ,תמיכה רגשית ולעיתים
גם סיוע בעיבוד רגשי.
לסיכום ,ממצאי המחקר תורמים להבנת האופן בו משמשת רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע
להעצמת תלמידים עם לקויות תקשורת וליקויים קוגניטיביים ולפיתוח תהליכי חונכות מקוונת,
תוך מתן הזדמנויות שוות לחונכים עם מוגבלויות .כטכנולוגיה מסייעת ,רשת חונכות חברתית
מאפשרת תהליכי פיצוי ותיקון כאחד לתלמידים עם שני סוגי הלקויות .כמו כן ,ראינו שהרשת
מאפשרת לתלמידים אלה להגדיל את ההון החברתי המקשר והמגשר .תרומת החונכים עם הלקויות
לרווחה של תלמידים עם הלקויות הייתה הגדולה ביותר .זאת בזכות המסרים המעצימים והעלאת
נושאים הקשורים ללקות ומהווים מודל מוצלח להתמודדות עם הלקות.
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Abstract
Digital games have become a common hobby, and violent content functions
as a factor that attracts gamers. Research literature regarding violent digital
games presents two theoretical approaches that lead to contradictory
conclusions. According to the General Aggression Model - GAM (Anderson
& Bushman, 2002), violent digital games increase violent offline behavior
and arouse negative inclinations of the players, while the Catharsis Theory
(Ferguson et al., 2010) emphasizes the positive effect of online games –
purgation of negative emotions that reduces violent behavior offline. The
purpose of this study is to examine the impacts of violent games experience
on online and offline behavior of players from their own perspective.
The study was conducted in the qualitative research paradigm. The
participants were ten male gamers who play cooperative or competitive
digital games, from the north of Israel aged 18-42. Semi-structured
interviews and observations were conducted during February-July, 2014. The
gamers who play in cooperative games reported the sense of belonging to the
game group and the increase in the number of friends on the network game
due to the social interactions created with other gamers, both in- and out-ofgames. Respondents from all game strategies emphasized positive
implications of playing violent digital games on the player's behavior. They
claimed that gaming releases negative emotions within the protected game
environment and consequently allows them to reach calmness out of the
game. This finding is consistent with the claim of the Catharsis Theory
(Ferguson et al., 2010). However, in addition to the positive implications of
games, participant's interviews revealed a variety of behaviors that
correspond to the criteria of compulsive internet use (Young, 1996).
Keywords: Violent digital games, cooperative and competitive games,
General Aggression Model, Catharsis Theory, compulsive use of digital
games.

תקציר
 כאשר תכנים אלימים מתפקדים,משחקים דיגיטליים מהווים היום תחביב נפוץ
 בחקר משחקים.במשחקים אלה כגורם המגביר את אטרקטיביות המשחק
 לפי:דיגיטליים ניתן לאתר גישות תיאורטיות שמובילות למסקנות סותרות
 חשיפה לתכנים,(General Aggression Model – GAM) מודל התוקפנות הכללי
,אלימים תוביל להגברת רמת התוקפנות ותעורר נטיות שליליות של השחקנים
( מדגישה את הפן החיובי שלFerguson et al., 2010) בעוד שתיאוריית הקתרזיס
 דבר שיפחית התנהגות אלימה מחוצה,פורקן רגשות שליליים בסביבת המשחק
 מחקר זה בחן את ההשלכות של משחקים דיגיטליים אלימים על ההתנהגות.לו
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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של השחקנים בסביבת המשחק מנקודת מבטם .במחקר השתתפו  10גברים בני
 18ומעלה מצפון הארץ שנוהגים לשחק משחקים דיגיטליים אלימים –
תחרותיים ושיתופיים .ראיונות חצי מובנים ותצפיות מקוונות על המשחק נערכו
בבתי השחקנים בחודשים פברואר-יולי  .2014נמצא כי השחקנים שמרבים
לשחק משחקים שיתופיים התייחסו לתחושת ההשתייכות לקבוצת המשחק
וציינו את העלייה במספר החברים ובאינטראקציה החברתית שנוצרת עם
שחקנים אחרים בסביבת המשחק ומחוצה לו .כמו כן ,נמצא כי המרואיינים
ששיחקו משחקים שיתופיים ותחרותיים התייחסו ישירות להשלכה החיובית
של משחקים דיגיטאליים אלימים על התנהגותם של השחקנים ,הם טענו כי
משחקים אלה מאפשרים פורקן רגשות שליליים וכי בזכות התנהגויות תוקפניות
בתוך המשחק מתאפשר פורקן העצבים וגוברת תחושת הרוגע מחוץ למשחק.
נתונים אלה עולים בקנה אחד עם תיאוריית הקתרזיס ).(Ferguson et al., 2010
אך בנוסף להשלכות החיוביות של שימוש במשחקים דיגיטליים ,תיאורי
המרואיינים הציגו גם את שלל התנהגויות התואמות לקריטריונים לשימוש
הכפייתי בסביבות דיגיטליות ).(Young, 1996
מילות מפתח :משחקים דיגיטליים אלימים ,משחקים שיתופיים ותחרותיים,
מודל התוקפנות הכללי ,תיאוריית הקתרזיס ,שימוש כפייתי במשחקים
דיגיטליים.

מבוא
אלימות במשחקים דיגיטליים והשלכותיה להתנהגות השחקנים הינה מקור למחלוקת קשה
בקהילה המדעית ובציבור הרחב ) .(Elson & Ferguson, 2015בספרות המחקרית קיימות גישות
תיאורטיות מנוגדות על ההשלכות של משחקים דיגיטליים אלימים ,כאשר לכל אחת מהן תמיכה
אמפירית ) .(Bösche, 2009המחקר הנוכחי בוחן השלכות של משחקים דיגיטליים אלימים על
התנהגותם של השחקנים בסביבת המשחק ומחוצה לה מנקודת מבט של שחקנים עצמם.
תוקפנות בהקשר של משחקים דיגיטליים אלימים

הספרות המחקרית מתארת תוקפנות משני סוגים שונים :תוקפנות בסיסית )(aggression baseline
היא תכונת המשתתפים ,בעוד שתוקפנות נוכחית הינה התנהגות אלימה של המשתתף ברגע נתון.
לתוקפנות בסיסית מספר היבטים ) :(Buss & Perry, 1992תוקפנות פיזית ),(physical aggression
תוקפנות מילולית ) ,(verbal aggressionכעס ) (angerועוינות ).(hostility
בנוגע להשלכות של משחקים אלימים על התנהגות תוקפנית מחוץ למשחק ,ניתן לאתר גישות
תיאורטיות מנוגדות .פרספקטיבה אחת מסתמכת על מודל התוקפנות הכללי )General Aggression
 (Model – GAM; Anderson & Bushman, 2002הדוגל בטענה כי חשיפת אלימות במדיום דיגיטלי
תוביל בהכרח להגברת רמת התוקפנות הנוכחית .לפי המודל ,צריכת משחקים דיגיטליים אלימים
מגבירה התנהגות אלימה מחוץ למשחק ומפחיתה אמפטיה ,הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך
) .(Anderson & Dill, 2000שחקנים מתמידים במשחקים אלימים נוטים להיות בעלי תוקפנות
בסיסית גבוהה מאלה הלא מתמידים ) ,(Bartholow, Bushman & Sestir, 2006ובעלי עמדות
סלחניות יותר כלפי התנהגות אלימה ).(Weber, Ritterfeld, & Mathiak, 2006
חוקרים אחרים מצביעים גם על השלכה החיובית של חשיפה למשחקים דיגיטליים אלימים
) .(Bösche, 2010כך ,יש הטוענים שאלימות מדומה במהלך משחק דיגיטלי מאפשרת מען קתרזיס-
פורקן תוקפנות בסביבת המשחק הבלתי מזיקה לאחרים ובכך מפחיתה התנהגות אלימה מחוץ
למשחק ).(Ferguson et al., 2010
משחקים שיתופיים ותחרותיים

תחרותיות ושיתופיות נתפסות בדרך כלל כמטרות משחק מנוגדות .באסטרטגיית משחק תחרותית,
השחקנים מנסים למנוע אחד מהשני להשיג משאב במשחק או לנצח ).(Eastin & Griffiths, 2009
לעומת זאת ,באסטרטגיית משחק שיתופית השחקנים מסייעים אחד לשני להשיג מטרה משותפת,
והצלחתו של שחקן אחד הנה הצלחת כולם ) .(Steinkuehler, 2006נתונים עדכניים )דובי ,עדן ועשת-
אלקלעי (Eden & Eshet-Alkalai, 2014 ;2012 ,מדגישים את החשיבות של בחירת האסטרטגיה
השיתופית של המשחק הדיגיטלי האלים על פני האסטרטגיה התחרותית .עדן ועשת לא מצאו כי
הנוכחות של מרכיב האלימות בתוך המשחק משפיעה על רמת התוקפנות לאחר המשחק אלא הם
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הצליחו להראות כי משחקים שיתופיים דיכאו את התוקפנות לאחר המשחק ,בעוד שמשחקים
תחרותיים ,להפך ,העלו את רמת התוקפנות .גם מחקר נוסף ) (Adachi & Willoughby, 2011מראה
כי תחרות ,לאו דווקא אלימות ,יכולה להיות תכונת המשחק הדיגיטלי שיש לה את ההשפעה
המרבית על התנהגות תוקפנית של שחקנים.
השלכות חיוביות :תחושת השתייכות לקבוצת המשחק

אנשים רבים משתתפים בקבוצות תמיכה מקוונות על מנת להפחית את רגשות הבידוד החברתי
במיוחד עבור אלה הסובלים מסטיגמה פיזית או נפשית ).(Barak, Boniel-Nissim, & Suler, 2008
השתתפות בקבוצות מקוונות מספקת למשתתפים תחושת השתייכות ולכידות חברתית אשר לאחר
מכן הופכת לתחושה של העצמה אישית ) .(Barak et al., 2008; Tanis, 2007תיאורית ההגדרה
העצמית ) (Self-determination theory; Ryan et al., 2006מציגה מודל מקיף להבנת סיבות
להשתתפות במשחקים דיגיטליים .מודל תיאורטי זה מציע כי השתתפות במשחקים דיגיטליים
יכולה לאפשר הזדמנויות לפגוש צרכים אנושיים בסיסיים ) .(Przybylski et al., 2010בין היתר,
משחקים דיגיטליים יכולים לספק הזדמנויות לאנשים להתחבר חברתית לדומים להם דרך המשחק
הדיגיטלי ולהרגיש חלק מקבוצת המשחק.
השלכות חיוביות :אינטראקציה בין-אישית ובניית קשרים חברתיים ברשת המשחק

הישג ,אינטראקציה חברתית ושקועה ) (immersionהם שלוש הסיבות העיקריות למוטיבציה לשחק
משחקים דיגיטליים לפי המודל של  (2006) Yeeשמתבסס על מודל הטיפולוגיה של השחקנים לפי
 .(1996) Bartleלפי ברטל ניתן לחלק את השחקנים לארבעה טיפוסים שונים :הישגיים ),(achievers
חברותיים ) ,(socializersחוקרים ) (explorersורוצחים ) ,(killersכאשר כל שחקן מספק באמצעות
משחקים דיגיטליים אלימים את הצורך שלו .כך למשל ,שחקנים חברותיים מחפשים אינטראקציה
עם אנשים אחרים ונהנים מהסביבה החברתית במשחקים כאלה ) .(Bartle, 1996זאת ועוד ,חוקרים
מראים שאינטראקציה חברתית בתוך המשחקים הדיגיטליים נתפסת על ידי השחקים כיותר
משמעותית מאשר מטרות מסוגים האחרים ).(Kneer et al., 2012
השחקנים במשחקים דיגיטליים יכולים לקיים אינטראקציה עם אחרים וליצור מערכת יחסים בין-
אישיים ברמות קרבה שונות .במהלך האינטראקציות השחקנים מצפים לקבל משוב של אחרים,
ולהשיג תועלת הדדית או תגמולים חברתיים אישיים כגון :בניית מוניטין ,חיזוק קשרים והגברת
אמון ) .(Huang & Hsieh, 2011מעבר לאינטראקציות ממוקדות מטרה ,בין חברים בקבוצות
המשחק יכולה גם להתפתח מערכת יחסים קרובה הגולשת לקשרים חברתיים מעבר למשחק
).(Williams,2006
השלכות שליליות :כפייתיות השימוש במשחק

כפייתיות השימוש בטכנולוגיה הינו דפוס השימוש שגורם להפרעות בחייו של אדם ,אך אינו מעיד על
תהליך מחלה ספציפי או התנהגות ממכרת ) .(Morahan-Martin, 2008הסממנים של כפייתיות
השימוש בטכנולוגיה הם לדוגמה הסיכון לאבד קשרים משמעותיים לאדם ,לפגוע בתפקוד בעבודתו,
לימודיו בגלל השימוש באינטרנט או בכלי דיגיטלי ספציפי ,חשיבה חוזרת ונשנית על הפעם האחרונה
שהאדם היה מחובר או ציפייה להזדמנות הבאה להתחבר שוב ).(Young, 1996
תוצאות מטה-אנליזה מראות ) (Cheng & Li, 2014שרמת השימוש הכפייתי באינטרנט במזרח
התיכון הוא הגבוה ביותר בעולם ,כאשר ישראל היא אחת מארבע מדינות מזרח התיכון שנכנסו
לניתוח .ממצאים אחרים מצביעים על כך שצרכים פונקציונאליים )הצורך ללמוד את הטכניקה של
המשחק ,הצורך במערכת יחסים והצורך בבריחה מהמציאות( הם המניעים שדוחפים אנשים
להשתתף במשחקים מקוונים ) .(Yee, 2006; Xu et al., 2011עוד נמצא כי הצורך של האנשים
בפיתוח קשרים והצורך בבריחה מהמציאות הינם המנבאים של שימוש כפייתי במשחקים מקוונים
).(Xu et al. 2011
שאלת המחקר

המחקר הנוכחי בחן השלכות השימוש במשחקים דיגיטליים על חווית השחקנים .בדקנו כיצד שחקני
מחשקים דיגיטליים אלימים ,שיתופיים ותחרותיים ,חווים השלכות חיוביות ושליליות של פעילותם
– בתוך המשחק ומחוצה לו.
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השיטה
המשתתפים

במחקר השתתפו  10גברים מצפון הארץ שנוהגים לשחק משחקים דיגיטליים אלימים .החלטנו
להתמקד במגדר שמתואר בספרות כצרכן עיקרי של משחקים דיגיטליים ).(Lucas & John, 2004
טווח הגילאים של המשתתפים בחלק האיכותני נע בין  18עד  ,42כאשר ממוצע הגילאים הוא .24.9
טווח הותק של המשתתפים במשחקים דיגיטליים אלימים נע בין  5שנים עד  28שנים ,כלומר,
השחקנים הוותיקים ביותר במדגם התחילו לשחק עוד לפני עידן האינטרנט .באשר לחשיפה
למשחקים דיגיטליים אלימים ,ארבעה מהמשתתפים שחקו במשחקים בגרסה השיתופית כגון
 Battlefield 3ו .Combat arms-בעוד ששישה משתתפים שחקו משחקים בגרסה התחרותית כגון
 Fear of cry ,Call of duty ,League of legends ,Dekaronו.Half life-
כלי המחקר

המחקר הנוכחי התמקד במתודולוגיה האיכותנית במסגרת הגישה הפרשנית ,כאשר שני סוגי כלים
שימשו במחקר הזה :תצפית פרשנית וראיון מובנה למחצה.
תצפית פרשנית מקוונת – במחקר הנוכחי המרואיין התבקש להתחבר למשחק המקוון שהוא נוהג
לשחק ולשחק בו בנוכחות המתצפתת כפי שהוא רגיל לשחק; החוקרת תפקדה כצופה חיצונית בלתי
מתערבת .התצפית במשחק התנהלה תוך מתן הסבר כללי למתצפתת על המתרחש בסביבת המשחק
כגון :איזה סוג משחק הוא משחק ,מול מי הוא משחק ,מה מנחה אותו באינטראקציה עם שחקנים
אחרים ,מה מטרת המשחק ,איך זוכים בנקודות ,מה האסטרטגיה שהוא בוחר בתוך המשחק ומדוע.
זאת על מנת לקבל את פרשנות השחקן למה שמתרחש במהלך המשחק.
ראיון מובנה למחצה – המרואיין התבקש לספר על חווייתו מההשתתפות במשחקים דיגיטליים
אלימים והתהליך האישי שהוא עובר במשחקים אלה .השאלות )ראו נספח  (1התייחסו לנושאים
הבאים :תחושת השתייכות לקבוצת המשחק ,מספר החברים בהקשר של המשחק וטיב הקשר
עימם ,כפייתיות השימוש במשחק )על פי הקריטריונים של  (Young, 1996והתבטאות התוקפנות
במשחק אם בכלל .מטרת הריאיון הייתה להבטיח מיצוי של הנושא על כל היבטיו יחד עם זאת,
מבנה גמיש זה אפשר חופש ודיאלוג בין המראיינת למרואיין כאשר למרואיין הייתה אפשרות
"להשמיע את קולו" ,לתאר את החוויה האישית שלו כשחקן ,להוביל את הריאיון ולהעלות נקודות
משמעותיות עבורו במסגרת הנושא הכללי.
הליך המחקר

התבצעה פנייה למשתתפים שמילאו שאלון מקוון לדיווח עצמי )שלא מתואר במאמר הנוכחי( ובו
הביעו את נכונותם לקחת חלק במחקר המשך .כל המרואיינים שאותרו רואיינו ע"י החוקרת במהלך
החודשים פברואר-יולי  2014בביתם ,מול המחשב האישי שלהם .כל הראיונות התקיימו מיד לאחר
התצפית ונמשכו כשעה .במהלך התצפיות נרשמו רישומי שדה וההסברים של השחקנים במהלך
התצפית הוקלטו בהקלטת אודיו ותומללו .כל הראיונות גם הם הוקלטו בהקלטת קול ותומללו
לצורך הניתוח.
תוצאות ודיון
לאחר קריאה חוזרת ונשנית של תמלילי הראיונות והתצפיות נמצאו תמות מרכזיות על סמך ניתוח
תוכן :השתייכות לקבוצת המשחק ,אינטראקציה עם שחקנים אחרים ,כפייתיות השימוש במשחק,
והשלכות התוקפנות על התנהגות השחקן.
השלכות חיוביות :פורקן רגשות ואינטראקציה חברתית

המרואיינים המשחקים משחקים שיתופיים ותחרותיים כאחד התייחסו ישירות להשלכה החיובית
של משחקים דיגיטליים אלימים על התנהגותם של השחקנים מחוץ למשחק .הם טענו כי משחקים
אלה מאפשרים פורקן רגשות שליליים בסביבת המשחק וכי בזכות התנהגויות תוקפניות בתוך
המשחק גוברת תחושת הרוגע שהם חשים בתחומים אחרים של חייהם .נתונים אלה עולים בקנה
אחד עם הסבר להשלכות המשחק שמציעה תיאוריית הקתרזיס ) ,(Ferguson et al., 2010לפיו
אלימות מדומה במהלך משחק דיגיטלי מאפשרת פורקן אלימות בסביבה בלתי מזיקה של המשחק
ובכך מפחיתה התנהגות אלימה מחוצה לו.
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"שחרור לחצים וזה כיף .ולשחרר את זה במשחק על משהו וירטואלי ,לא אמיתי במקום
ללכת להרביץ למישהו ,יש מקום שאת יכולה לפרוץ את העצבים ,לשחק עם חברים ,לצחוק
גם כשאת משחקת") .מס' (1
"במשחק ,לדעתי זה משהו שגורם לי לפרוק עצבים ...מגיע למחשב כדי לפרוק את העצבים על
המחשב ולא להוציא מהמחשב כלפי חוץ") .מס' (7
"כשאני עצבני אני מחליט לבוא לשחק ,אני יכול גם סתם לירות בלי קשר למטרות ,רק יורה
ויורה ומוציא את העצבים ,אחר כך אני רגוע ...זה עוזר לי להוציא את העצבים") .מס' (8
"אלימות במשחק זה טוב כי היא משחררת לחצים ,כמו שאמרתי – קתרזיס ...זו דרך ממש
טובה כדי להירגע ...זה הקטע של המשחקים האלה שהם גורמים לשחרור הלחצים ולגרום
הנאה") .מס' (9
בנוגע לאינטראקציה חברתית עם שחקנים אחרים ,מתצפיות וראיונות עלה כי שחקנים שהוסיפו
חברים למשחק שלהם לפייסבוק הם שחקנים של משחקים שיתופיים ולא של משחקים תחרותיים.
המרואיינים סיפרו על משחק עם חברים או מכרים בחיים מחוץ לרשת כמו גם על יצירת קשר עם
אנשים חדשים דרך המשחק .האינטראקציה עם האנשים שהכירו דרך המשחק ,נעה מהוספה
לפייסבוק ,שיחה על המשחק דרך הפייסבוק ,הסקייפ או אתרים המיועדים לגיימרים ,יצירת
קבוצות סגורות לעצמם בתוך הרשת החברתית ,שיתוף בעניינים אישיים שאינם קשורים למשחק -
ועד למפגשים פנים-אל-פנים ,הן בארץ והן בחו"ל .מדובר אם כן על ביטוי נוסף בסביבת המשחק של
חברות הקיימת מחוץ למשחק או ביצירת קשרים חדשים על טווח מחברות בפייסבוק בלבד עד
לקשר בין-אישי עמוק וחברות גם מחוץ לרשת:
"בערך חצי מהחברים שלי בפייסבוק הם אנשים ממשחקים ברשת וחצי מהחצי הזה הם
אנשים שאני משחק איתם כל יום…אותם חברים שאני משחק איתם הם חברים שהכרתי
מכול מיני ערים בישראל שהכרתי במשחק עצמו ,כל חודש בעצם אנחנו עושים פגישה לפעמים
בתל – אביב  ...הרוב הם מחוץ לישראל אך כולנו שחקנים שמכירים אחד את השני
ממשחקים קודמים בממוצע כולם מכירים מעל  10שנים ...יש לי חבר ,הוא רוסי וגר בישראל,
הכרתי אותו לפני  12שנה דרך משחק .אני משחק אתו כל יום ולמשל היום אנחנו הולכים
לראות סרט ,בכל חודש אנחנו רואים ביחד סרט") .מס' (1
"הכרתי הרבה חברים ,הכרתי לפחות  40אנשים שהם אצלי עכשיו בפייסבוק ...אני משחק
ברשת בערך מגיל  ,15עכשיו אני בן  26מאז הכרתי חבר שעכשיו הוא מהחברים הטובים שלי.
בערך  8-7שנים מכירים") .מס' (7
במה שקשור להשתייכות לקבוצת המשחק ,ניתן לציין כי שחקנים המרבים לשחק במשחקים
שיתופיים התייחסו לתחושת ההשתייכות לקבוצה .הם הביעו את תחושתם זו באמצעות שימוש
במונחים המדגישים את החיבור ,האחריות ,ההיכרות והנוחות שקיימים כבר שנים רבות בין
השחקנים:
"כי את תראי שהכימיה בקבוצה שמשחקת כבר עשר שנים ביחד כולם מכירים אחד את השני
וכולם יודעים מה היכולות אחד של השני ואיך כול אחד חושב ומה הטקטיקה של כול אחד אז
בכלל לא צריכים לדבר וזה הכי נוח במשחק .יש לי גם אחריות כלפי החברים שלי והמשחק...
שכנעתי את כולם גם לקנות מחשבים חדשים ולעבור לשחק במשחק הזה ...כולם מתקשרים
כי תמיד יש את המחסור כי כולם ממש מתחברים ,הם כאילו חיים אתך באותו בית ומכירים
אחד את השני") .מס' (1
"ממש להתחבר כשכולם מדברים והכול עובד כשמתכננים אסטרטגיה ואנחנו עושים אותה,
לשחק ולדעת להגיע למטרה בסופו של דבר ...להרגיש שייך למשחק ,זה שכול הקבוצה עובדת
ביחד והתפקיד שלי חלק מזה") .מס' (9
השלכות שליליות :כפייתיות השימוש במשחק

בנוסף להשלכות החיוביות שעלו בתצפיות וראיונות עם שחקני משחקים דיגיטליים אלימים ,לגבי
שחקני משחקים שיתופיים ותחרותיים כאחד הנתונים העלו גם סממנים של כפייתיות השימוש
במשחק .כך ,במספר תיאורי המרואיינים ,ניתן היה לראות דמיון לקריטריונים לשימוש הכפייתי
באינטרנט ) (Young, 1996כגון :ציפייה להתחברות הבאה ,תחושת אי-נוחות כאשר התחברות איננה
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אפשרית ,פגיעה בקשרים חברתיים או תסמינים של שימוש כפייתי במשחקים דרך עיניהם של בני
המשפחה.
"זה כבר על אוטומטי אצלי .אני ישר נכנס לבית ,הולך לחדר ,מחליף בגדים ,מתקלח ,נכנס
למחשב ומשחק") .מס' (5
"נגיד ההורים שלי לדוגמה הם נגד זה שאני יושב על המחשב שעות ומשחק ולפעמים קוראים
לי לאכול איתם ואני בקושי יוצא לכמה דקות וחוזר ,אני פשוט לא מוצא את הזמן להיות
איתם ...הם טוענים שאני מבלה הרבה שעות מול המשחק") .מס' (8
"אני אומר לאימא :רגע תני לי לעבור פה שלב .אחרי שאני אעבור אני אוכל לזרוק את הזבל.
היא לפעמים מתעצבנת אבל בסדר") .מס' (5
רוב המרואיינים תיארו תהליך דומה שעברו ,כאשר בתחילת דרכם כשחקנים ,בילו זמן רב במשחק,
הרגישו קושי להתנתק ממנו ותיארו מצבים של השתלטות המשחק על מהלך חייהם .אך ככל שגדלו
ההתחייבויות היכולת שלהם לווסת את הזמן שבילו במשחק השתפרה.
"אני משחק קרוב לשנתיים – שלוש ...בהתחלה התחלתי אותו בתדירות גבוהה הייתי משחק
כמעט בכול יום כמה שעות ,היום זה פחות ,אני נכנס פעם בשבוע אם יש לי זמן אני משחק את
המשחק ,מוציא קצת עצבים וזהו") .מס' (8
"אני לא אשקיע יותר מדי זמן היום במשחקים ,באותם משחקים ,כמו שהשקעתי אז ...היום
הזמן גובה את מחירו ,וכשיוצא לי לשחק משחקים כאלה ,זה בדרך כלל לטעימות ,ולא
להתנסות מעמיקה ומלאה ...למרות שהיום אני לא מגשים את הרצונות ,אבל שוב ,זה גם
חלק מהבגרות – לדעת לדחות סיפוקים") .מס' (3
הממצאים הראו שהמשחק מהווה עבור השחקנים מעין תחליף לעיסוק פנאי מעניין והמפלט
בסביבת המשחק נוטה להיות פחות נשלט ככל שאין לשחקן אלטרנטיבה מעניינת אחרת לשעות
הפנאי .בהתאם למתואר בספרות ) ,(Morahan-Martin, 2008; Young, 1996הממצאים הראו כי
כפייתיות השימוש של המשתתפים איננה דיכוטומית אלא מתפרסת על גבי הרצף שבקצה האחד
שלו השחקנים ציינו במפורש על המעבר לשימוש קצוב ונשלט במשחק אלים כדרך לגיטימית לפרוק
לחצים בתוך סביבת המשחק הבלתי מזיקה ,בעוד שבקצה השני נמצאים השחקנים שמתארים את
הסממנים של התנהגותם הכפייתית תוך התעלמות מוחלטת מההשלכות השליליות שיש למשחקים
אלה על חיי היומיום.
לסיכום ,הממצאים מלמדים כי שחקני משחקים דיגיטליים אלימים ,שיתופיים ותחרותיים חווים
השלכות חיוביות ושליליות בסביבת המשחק ומחוצה לה .השחקנים של משחקים שיתופיים
ותחרותיים כאחד התייחסו ישירות להשלכה החיובית של משחקים על התוקפנות בהתנהגותם מחוץ
למשחק .כך ,בהלימה עם טענת תיאוריית הקתרזיס ) ,(Ferguson et al., 2010המרואיינים טענו
שמשחקים דיגיטליים אלימים מאפשרים להם פורקן רגשות שליליים בסביבת המשחק הבלתי
מזיקה ובכך תורמים למצב הרוגע שלהם מחוץ למחשק .זאת ועוד ,השחקנים דיברו על אופני ביטוי
חדשים בסביבת המשחק של חברות הקיימת מחוץ למשחק או ביצירת קשרים חדשים שלעתים
התפתחו לקשר חברים משמעותי מחוץ לרשת .שחקני המשחקים השיתופיים הביעו תחושות של
השתייכות לקבוצת המשחק וסיפרו על האינטראקציה החברתית שנוצרת בסביבת המשחק.
עם זאת ,חשוב לשים לב ל trade off-של השלכות השימוש במשחקים דיגיטליים אלימים .מעבר
להשלכות החיוביות שעלו במחקר ,ההשוואה בין הקריטריונים לשימוש הכפייתי באינטרנט ) Young,
 (1996לבין תיאורי המרואיינים את חוויתם בהקשר למשחק ,מצביעה על שלל הסממנים של
השימוש הכפייתי של המרואיינים במשחק .עם זאת ,נראה כי בקרב רוב המרואיינים הסממנים אלה
פחתו והפכו ליותר נשלטים עם הזמן ,ומשחק אלים הפך לעיסוק פנאי המאפשר פורקן רגשות
שליליים בסביבה בלתי מזיקה לאחרים.
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נספח :שאלות מנחות לראיון מובנה למחצה
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ספר לי באילו משחקים דיגיטליים אתה משחק וכמה זמן אתה מבלה בתוך המשחק בדרך כלל.
תאר את אופי המשחק בו אתה משחק ,מטרת המשחק ,כיצד אתה משיג את היעדים )לבד או
בשיתוף פעולה עם אחרים?( .מה מושך אותך להמשיך להשתתף במשחקים האלה?
תאר לי סיטואציה במהלך משחק אלים שזכורה לך במיוחד .מדוע אתה זוכר אותה ,מה מיוחד
בה? מה הרגשת?
תן דוגמאות למקרים שיכולים לעצבן אותך – במשחקים ובאופן כללי .איך אתה מרגיש במקרים
האלה? איך אתה מגיב וכמה זמן אתה ממשיך מרגיש "תוך זה"? מה קורה שמשהו שעצבן אותך
בחיים יוצא במשחק או משהו שעצבן אותך במשחק משליך לחיים?
תאר את הקשר שלך עם משתתפים אחרים שמשחקים משחק אלים .האם אתה מרגיש שאתה
חלק פעיל במשחק ,מה האינטרס המשותף בינך לבין השחקנים האחרים במשחקים?
כמה חברים הכרת במהלך המשחק ,האם החברים שרכשת מתוך המשחק הפכו לחברים שלך
בתוך הרשת החברתית? האם היית מגדיר אותם כחברים קרובים או כמכרים רחוקים למדי?
מדוע? האם אתם מדברים גם על נושאים שלא קשורים למשחק – על מה למשל? האם יצא לך
לפגוש מישהו שהכרת במהלך המשחק?
ספר עד כמה אתה קשור למשחק .האם קורה שאתה חושב על הפעם הבא שבה תשחק את
המשחק? כשאתה משחק ,עד כמה קשה לך לעצור ולעבור לפעילות אחרת? מה אנשים קרובים
אומרים על המעורבות שלך במשחקים? האם ניסית להפסיק לשחק ובמידה וכן ,כמה פעמים
ניסית ,כמה זמן לא שיחקת ,מדוע לדעתך זה לא מצליח?
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Abstract
Teaching mathematics involves understanding of major mathematical
principles and basic concepts, as well as making connections that create a
meaningful amalgam of best practices. The technological component in math
education derives from the need to adapt education to the digital age and to
add technological knowledge to pedagogic and content knowledge. Mobile
technology, using applications for math education, enables learning that is
authentic and relevant to the digital era, as well as creation of a community of
practice of preservice teachers. The goal of the presented study was to
identify components of "professional identity" in training for math education
that utilizes the Matific application on iPads, using multiple case studies.
Each case reflects a different angle of the professional development of digital
literacies and mobile technology in the classroom, which affect the
professional identity of math preservice teachers in elementary school.
Findings indicate insights that were extracted from students' practice,
referring to correction of conceptual errors, connection of concepts to the
concrete world and to immediate meanings, and promotion of construction of
knowledge by the preservice teachers by creating episodes adapted to
students' needs using the Matific application. This enables best training of
preservice teachers in preparation for the digital age.
Keywords: mobile technology, application, mathematics teaching, teacher
training, content-pedagogic-technological knowledge.

תקציר
,הוראת המתמטיקה כרוכה בהבנת עקרונות מתמטיים מרכזיים ומושגי יסוד
.למידה מיטביים-ויצירת קשרים המהווים מארג משמעותי לתהליכי הוראה
הרכיב הטכנולוגי בהוראת המתמטיקה נובע מהצורך להתאים את חינוך לעידן
.הדיגיטלי ולהוסיף את הידע הטכנולוגי לידע הפדגוגי ולידע בתחום התוכן
הטכנולוגיה הניידת באמצעות אפליקציות להוראת מתמטיקה מאפשרת למידה
 וכן יצירה של קהילת מעשה של סטודנטים,אותנטית ורלוונטית לעידן הדיגיטלי
 מטרת המחקר המוצג במאמר הינה לזהות רכיבים של 'זהות.להוראה
Matific מקצועית' בהכשרה להוראת המתמטיקה המשלבת שימוש באפליקציה
 כל חקר מקרה משקף פן. באמצעות חקרי מקרה מרובים,באמצעות אייפדים
 באופן שמשלב אוריינויות דיגיטליות וטכנולוגיה ניידת,אחר בפיתוח המקצועי
 אשר בתורן משפיע על גיבוש הזהות המקצועית של סטודנטיות להוראת,בכיתה
 הממצאים מצביעים על תובנות שהופקו מההתנסות.מתמטיקה בחינוך היסודי
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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של הסטודנטים ,בהקשרים של תיקון טעויות בהמשגה ,חיבור המושגים לעולם
הקונקרטי ולמשמעויות מיידיות ,וקידום הבנייה של ידע על-ידי הסטודנטיות
באמצעות בניית פעילויות מותאמות ללומד במסגרת האפיזודות שבאפליקציה.
בכך מתאפשרת לסטודנטיות הכשרה מיטבית להוראה בעידן הדיגיטלי.
מילות מפתח :טכנולוגיה ניידת ,אפליקציה ,הוראת המתמטיקה ,הכשרה
להוראה ,ידע תוכן-פדגוגי-טכנולוגי.

מבוא
טכנולוגיה ניידת בהשכלה הגבוהה ובהכשרת מורים בפרט עשויה להיות גורם המשנה את מעשה
ההוראה ,בהיותה כיום רווחת וברת-השגה יותר מבעבר ) .(Geist, 2011; West, 2013כיום,
סטודנטים משתמשים במחשבים ומכשירים ניידים ,כולל מכשירים סלולריים ,לצורכי הלמידה
שלהם ,בתחומים כגון :ארגון מידע ,נגישות למידע מקוון התומך בלמידה ,ותקשורת; לאלה
פוטנציאל לקידום הלמידה ולהשבחתה ) .(Sharples, 2000מינוף ההכשרה להוראה בעידן המידע,
כמקרה ייחודי בהשכלה הגבוהה ,מחייב התייחסות לאמונות המורים לגבי הוראה ולמידה .אלה
נוגעים ישירות למקצועות הלימוד ,לגישתם הפדגוגית ,לדידקטיקה כפי שהיא באה לידי ביטוי
בכיתה ולאינטראקציה עם התלמידים ) .(Beynon, 2007בעידן הדיגיטלי ,קיימת אפשרות להבניה
של ידע המזמנת יצירה של תרבות סוציו-מתמטית חדשה בכיתה )Cobb, McClain & Gravemeijer,
 .(2001לפי תרבות זו ,מועלות דרכי פתרון שונות ומגוונות ,ונערכים דיונים לגבי פתרונות אלו כחלק
מתרבות של תווך כמנוף להבניית ידע מתמטי .יתר על כן ,הבניית הידע היא גם של הסטודנטים:
סיפורי סטודנטים להוראה אודות ההתנסות הופכים להכללות פדגוגיות בעקבות ההמללה של
הסיפור ).(Kupferberg & Olshtain, 1996
לצורך ההבנה של האופן בו טכנולוגיות למידה עדכניות עשויות לתווך התפתחות מקצועית של
סטודנטים להוראה ,ניתן לבחון תחומי דעת שונים – במקרה זה תחום המתמטיקה ,אשר חוצה
תרבויות ומדינות – בו ניתן לזהות שימושים עכשוויים בלמידה ניידת בהכשרה להוראת
המתמטיקה .המתמטיקה כרוכה בהבנת עקרונות מתמטיים מרכזיים ומושגי יסוד .בכל שיעור ישנה
חשיבות ליצירת קשרים אלה על מנת שיהוו מארג משמעותי לתהליכי הוראה-למידה מיטביים
) .(Fernandez, & Yoshida, 2004הדבר מחייב התייחסות לחמשת מרכיבי הידע :הבנה מושגית –
תפישה של מושגים מתמטיים מופשטים ,פעולות ויחסים ,הכרת יישומים שונים שלהם בהקשרים
שונים; הבנה פרוצדורלית – הבנה של אלגוריתמים ,מיומנויות זיהוי האלגוריתם המתאים ,ויכולת
לביצוע האלגוריתם; יכולת אסטרטגית – יכולת לנתח את הבעיה המתמטית ,להתאים ולבנות
לבעיה ייצוגים שונים ,לפתור בעיות שגרתיות ושאינן שגרתיות; יכולת להתאים נימוקים – מיומנות
הכוללת שאילת שאלות הסברים והנמקות המתבססים על חשיבה לוגית ,המיוצגים בשפה
אינטואיטיבית ובשפה מתמטית פורמלית .יכולת רפלקטיבית ,יכולת לבצע אומדנים ובקרות; יצירת
מבנים – יכולת לראות את המתמטיקה כנושא שיש בו הגיון ,חוקיות ,ומבנה לוגי שהוא גם שימושי.
חמשת מרכיבי הידע הללו תואמים למרכיבי ידע המורה עליהם מצביע שולמן ) .(Shulman,1986לכך
נוסף הרכיב הטכנולוגי הנובע מההקשר של החינוך בעידן הדיגיטלי ,כלומר – הידע הטכנולוגי נוסף
לידע הפדגוגי ולידע בתחום התוכן לפי מודל  .(Koehler & Mishra, 2009) TPACKבכך נוסף עוד
רכיב בתהליך הכשרת סטודנטים בתהליכי הוראה-למידה בסביבה שבה קיימת טכנולוגיה נגישה,
המשקף את מורכבות ההכשרה בעידן הדיגיטלי ,ואת האתגר וההזדמנויות החדשות הנובעות מכך.
בשנים האחרונות נבחנו במערכות חינוך בעולם אפשרויות של פיתוח ידע פדגוגי-דיסציפלינארי-
טכנולוגי באמצעות שימוש באייפדים בהכשרת מורים ,המחייב רכישה של מיומנויות הנחוצות בעידן
הדיגיטלי .ניתן ללמוד משימוש במכשירים ניידים בהקשר של חינוך מתמטי :במחקרים עדכניים
נמצא שפרחי הוראה ומורים ייחסו ערך רב לשילוב אייפדים בחינוך המתמטי ,ככלי לקידום הלמידה
) .(Hodges et al., 2012; Kearney & Maher, 2013במקרים אחרים נעשה שימוש בטלפונים חכמים
לקידום החשיבה המתמטית ולקידום תהליכים של פתרון בעיות .מאחר שהמכשירים הניידים בעלי
פוטנציאל לקידום למידה שיתופית ולמידה בהקשר ,תחום החינוך המתמטי עשוי להיות דוגמה
מיטבית ללמידה אותנטית בתוך הכיתה ומחוצה לה ,בהלימה לתפיסה פדגוגית קונסטרוקטיביסטית-
חברתית ללמידה ניידת ).(Tangney et al, 2010
מטרת המחקר הנוכחי לזהות רכיבים של 'זהות מקצועית' בהכשרה להוראת המתמטיקה בשילוב
טכנולוגיה ניידת ,באמצעות חקרי מקרה מרובים .בכל חקר מקרה ,המסלול האישי מאיר פן ייחודי
בפיתוח המקצועי המשלב אוריינויות דיגיטליות וטכנולוגיה ניידת בכיתה ,אשר משפיע על גיבוש
הזהות המקצועית כמורות למתמטיקה .מכאן נגזרת שאלת המחקר :כיצד באים לידי ביטוי מאפייני
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פיתוח מקצועי של סטודנטיות בהוראת מושגי יסוד בתחום המתמטיקה באמצעות הנרטיב האישי
בהקשר להטמעת טכנולוגיה ניידת חדשנית?
מתודולוגיה
מסגרת המחקר נעוצה בפרדיגמה האיכותנית ) ,(Cohen & Manion, 1989במסגרת המערך
המתודולוגי של חקר מקרה ,המשרת שלושה היבטים :חקר המקרה שימש כיחידת הניתוח ,כתהליך
המחקרי וכתוצר הסופי של המחקר .במסגרת הפרדיגמה האיכותנית ומתודולוגיית חקר המקרה
אומצו שלוש גישות מחקריות שקידמו את המטרה של איסוף סיפורי ההתנסות של פרחי ההוראה
אשר התנסו בסביבה טכנולוגית חדשה; מוקד המחקר היה אופן התפתחות הזהות המקצועית של
פרח ההוראה בשילוב טכנולוגיה עדכנית בשעורי המתמטיקה בבית הספר היסודי.
משתתפי המחקר

חמש סטודנטיות להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי הלומדות במכללה להכשרת מורים מהגדולות
והמובילות בארץ .מתוכן שתי סטודנטיות שלימדו בשותפות בשנה"ל תשע"ד ועוד  3סטודנטיות
שלימדו בשנה"ל תשע"ה בבית ספר יסודי במרכז הארץ ,המצוי בשכונה שמצבם הסוציו-אקונומי של
דייריה נמוך .במסגרת מסלול ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי ,המשתתפות התנדבו
ושילבו בהתנסות את אפליקציית ) Matificבשמה בעברית "עשר אצבעות"( בשעוריהן במהלך שני
סמסטרים ,בכ 8-שעורים בכל סמסטר.
כלי המחקר

במחקר נעשה שימוש בתמלול התנהלות השיעורים של הסטודנטיות ,אשר תיעדו את כל ההתנהלות
במסגרת ההתנסות בהוראה ,החל משלבי התכנון ,דרך תיעוד השיעור וכלה בתובנות בעקבות
השיעור .בכך נוצרו סיפורי המקרה העולים מתוך תיעוד אישי של הסטודנטיות בשיעורי המתמטיקה
בהם שולבה האפליקציה  .Matificבאופן ספציפי ,נבחנה ההתייחסות לאתגר שבשילוב הוראה-
למידה משמעותית באמצעות שימוש באפליקציה על-גבי אייפדים.
 Matificהינה אפליקציה אינטרנטית-חינמית המבוססת על אוסף של פעילויות לימודיות
אינטראקטיביות המכונות אפיזודות ,להוראת מושגים מתמטיים .האפיזודות מאורגנות במעטפת
משחקית על מנת לעודד הנעה וחווית הצלחה ,ומאפשרת ללומד להתקדם בקצב אישי.
מהלך המחקר

למידת המתמטיקה כרוכה בהבנת עקרונות מתמטיים מרכזיים המהווים כעין רשת המקשרת בין
נושאים ותכנים שונים הנלמדים במודל ספירלי .תהליך התכנון נעשה בשיתוף עם עמיתות ,מורה
מאמנת ומדריכה .בכל אחד מהשיעורים בהם שילבו הסטודנטיות את העבודה באמצעות
האפליקציה בכיתות א-ב ,נוצרו קשרים המהווים מארג משמעותי לתהליכי הוראה-למידה
מיטביים .השיעורים התנהלו כך שהעבודה עם האפליקציה התרחשה בחלק מהשיעור ,על מנת לקדם
הבנה של מושגים מתמטיים אצל התלמידים ,ועל מנת לשפר את הכשרת הסטודנטיות בתחום
הוראת מושגי יסוד במתמטיקה.
אתיקה

המחקר נעשה בשיתוף מנהלת בית-הספר וצוות המורים ,בידיעתם ובהסכמתם ,כחלק מתהליך
ההכשרה להוראה של הסטודנטיות .כל מידע מזהה אודות בית-הספר ,התלמידים ו/או הסטודנטיות
חסוי ולא נחשף בשום שלב של המחקר או פרסומו.
ממצאים
הממצאים שיוצגו להלן הינם בהתאם לסיפורים האישיים של הסטודנטיות ,בדגש על התמה
המרכזית של כל סיפור .מובאים להלן שני סיפורים מרכזיים ,אשר משקפים את הפוטנציאל של
הלמידה באמצעות האייפדים והאפליקציה  Matificלקידום ההכשרה המקצועית של הסטודנטיות
המתכשרות להוראה.
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הסיפור של ח' ונ'

שתי סטודנטיות אלה לימדו בכיתה א' בשני חצאי כיתות ושילבו במקביל אפיזודות באפליקציה
 .Matificהן לימדו את פעולת החיבור עד  10באמצעות שלוש אפיזודות :ה"מחרוזת" – השחלה של
חרוזים בצבעים שונים; "הפרחים" – נוריות וחרציות שיש לשתול בערוגה משותפת; ו"צלחת
הפסטה" הכוללת ערבוב של שני סוגי פסטה בצלחת אחת .בחירת האפיזודה והבניית העיקרון
המתמטי היו שונים זה מזה בהקשר תהליכי הוראה-למידה :באפיזודת החרוזים התלמידים נדרשו
לייצר אוסף של מצבים בהם מוצגים סכומים של  10חרוזים בשרשרת .אלה הובילו לפיתוח מקצועי
של הידע הדיסציפלינרי של הסטודנטיות ,ולהתמודדות עם פעולת החיבור בהקשרים שונים
והתוודעות לעומק הבניית הידע.

"בחירתנו בלימוד שיעור בנושא חוק החילוף נבעה לאור העובדה שבשיעור קודם לכן עלה
נושא זה בעת הדיון בכיתה ,אולם ניכר כי התלמידים לא הבינו כי מדובר בשני תרגילים
שונים זה מזה .כמו כן ,גם אנחנו הסברנו לתלמידים כי מדובר בשני תרגילים זהים ,שההבדל
היחיד בהם הוא סדר המחוברים ,וזו שגיאה .לכן ,חשוב היה לנו לתקן שגיאה זו בשיעור זה,
שכן חוק החילוף הוא נושא בסיסי וחובתנו ללמדו בצורה הטובה ביותר".
הסטודנטית הבינה כי דרך ההוראה וההסבר שניתנו לתלמידים היה שגוי וכי יש צורך בשינוי בדרך
ההוראה .ההסבר של מורה אינו מספק ,לכן יש לקיים למידה מסוג אחר ,כפי שעולה בתיעוד הבא,
בו הן מתייחסות ברפלקציה להתמודדות עם השגיאה:

"שיעור זה עסק בעקרון חוק החילוף בתרגילי חיבור .בחרנו לערוך שיעור ספציפי בנושא זה
בשל ההסבר השגוי שערכנו בשיעור הקודם ....במהלך משימת השיגור בשיעור זה הוצגו בפני
התלמידים על גבי מסך המקרן שתי תמונות מתוך אפיזודה העוסקת בחיבור דינמי ,בה נעשה
שימוש בשיעור קודם לכן :בשתי התמונות היו שני סוגים של פרחים ,נוריות וחרציות וסכום
הפרחים שווה בשתיהן ,אלא שכמות הפרחים מכל סוג הייתה שונה בכל תמונה ,וכך למעשה
ניתן היה לראות את חוק החילוף".
האינטראקציה בין הסטודנטית לתלמידים מייצרת תובנות נוספות לגבי השבחת ההכשרה להוראה
– מתוך תיעוד הסטודנטית:

"סטודנטית :אני רוצה לשמוע עוד דרכים...
ל' :אני זוכרת שלוש כלניות וממשיכה לספור שלוש ,ארבע ,חמש .שש ,ספירת המשך.
נט' :את שבע ועוד שלוש יותר קל לי לפתור כי זוכרים  7ואז מוסיפים רק שלוש ושם )(3+7
צריך לזכור שלוש ולהוסיף עוד שבע".
התלמידה חושפת אסטרטגיה מעשית של תובנה מספרית לשימוש יעיל וחסכוני בחוק החילוף ,אליה
מתוודעות הסטודנטיות במהלך ההתנסות .תהליך ההכשרה של הסטודנטיות כלל עמקה בנושאים
מתמטיים ודרך הוראתם תוך שימוש בתיעוד כבסיס להעמקה לגבי תפיסת תפקידן כמורות ולגבי
מקומה של הטכנולוגיה כמאפשרת מינוף פדגוגי.
השימוש ברצף הקשרים בהוראת פעולת החיבור ,תוך שימוש בביצועי ההבנה של התלמידים
בצילומי מסך לתיעוד עבודתם ,אפשרו לסטודנטיות לבנות רצף הוראה גמיש המעיד על קשר בין
מרכיבי הידע להוראה-למידה מיטבית :הבנה מושגית ,הבנה אסטרטגית ובניית מבנים.
בהמשך תהליך ההוראה למידה אפיזודת ה"מחרוזת" "שודרגה" בכך ששולבה בתחנות שונות לשם
הבניית מושגים שונים ,במסגרת יוזמה של פיתוח סיטואציות ללמידה המותאמות לתלמידים:
אפיזודת "המחרוזת" מאפשרת יצירת שינויים ושימושים רבים ,וכן להציג לתלמידים שאלות
פתוחות היוצרות מחשבה מעמיקה על התוכן.
תיאור מהלך השימוש באפיזודה להבניית ידע מתמטי בהקשרים שונים:

"בשלב הראשון התקיימה מנייה רגילה ...טרם ידענו כיצד לערוך שינויים ולהפוך את
האפליקציה לדינאמית ...שימוש השני שנעשה באפיזודה זו היה במסגרת שיעור שעודדנו
למיצוי אפשרויות עבור תרגילי חיבור שסכומם  ...10לאחר מציאת כלל התרגילים והדגשת
החוקיות ,העלינו את עיקרון חוק החילוף בפעולת החיבור והגשנו עיקרון זה על ידי השימוש
בשני צבעים של חרוזים ,כאשר כל צבע מתאים למחובר אחר ולאחר מכן מחליפים בין
השניים ,ובדרך זו ניתן לראות היטב את הסיפור החשבוני".
"בשיעור נוסף שנערך ,נעשה שימוש באפיזודה זו לשם המחשת נושא הזוגיות ואי הזוגיות...
אלא ששילבנו פעולת כתיבה רגילה בנוסף לשימוש באייפד ...בשיעור לאחר מכן ,אשר עסק גם
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הוא בנושא הזוגיות ואי הזוגיות ,עשינו שימוש נוסף באפיזודה זו ,אולם במסגרת משימת
השיגור בלבד .הצגנו לתלמידים על הלוח צילום מסך של מחרוזת מסוימת שיצרנו וביקשנו
מהם למצוא את תרגיל החיבור המתאים עבורה ,ולציין האם סכום החרוזים הוא זוגי או אי
זוגי ,ומדוע .הדיון ...היה פורה ומעמיק ...למעשה ,מרבית השימושים שעשינו באפיזודת
"המחרוזת" ,היו שונים מהדרישה כפי שהופיעה .יצרנו שינויים רבים בשל העובדה
שהאפיזודה מאפשרת את הדינאמיות הזו ,לעומת האפיזודות האחרות"...
הטקסטים מציגים תיעוד מסע מרתק של סטודנטיות ברצף ההזדמנויות בה הן מנצלות אפיזודה
באפליקציה והופכות להיות פרואקטיביות ומפתחות תוכנית לימודים מתוך למידה משמעותית
שלהן .הסטודנטיות מגלות תוך כדי התהליך כיוונים שונים בהם ניתן לנצל את האפיזודה כמרחב
המאפשר התנסות ברכישת מושגים מתמטיים נוספים )זוגיות /אי-זוגיות ,הכללת תוצאת החיבור,
חשיבה הפוכה בהצגת התוצר וכו'( .התהליך מחדד את תפקידן ויחד עם זאת מאפשר להן לבחון
האופן ביקורתי את עצמן וגם את המוצע באפליקציה .בכך הן משמשות מקור ללמידה עבור מפתחי
האפליקציה.
הסיפור של ס'

ס' המשיכה בשנת הלימודים תשע"ה ללמד בכיתה בה לימדו ח' ונ' בשנת תשע"ד ,ובחרה להתמקד
בפיתוח לומד עצמאי ,כפי שדיווחה להלן:

"על כך אני שמה את הדגש כל הסמסטר ואני מרגישה שהעבודה עם האייפדים בהחלט
אפשרה וקידמה זאת .במובן השני הוא פיתוח לומד עצמאי שלי .אני עובדת השנה בלי בת זוג
וכל הדילמות והרעיונות מתרחשים ביני לבין עצמי .לפיכך גם אני מפתחת לומד עצמאי
מההיבט האישי שלי ואומר כי למרות כל הקושי במבחן המציאות ,אני מרגישה שאני
מתמודדת ורק יוצאת יותר מחוזקת מכל קושי".
באפיזודה המתוארת יש להלביש את החתולים לפי צירופים שונים .להלן קטע מתוך תיעוד השיעור:
טבלה  .1פרוטוקול שיח מתוך יומן הסטודנטית המתייחס למהלך השיעור
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ומי יכול להגיד לי איך אני יכולה לסדר את כל הצירופים שלי?
ס'
תלמידה צריך שהם לא יהיו דומים
צריך שיהיו שונים ,יפה .מה אתם עשיתם ,איך אני יכולה להתמודד? כן ז'
ס'
תשימי בצבע שונה
ז'
ז' בוא בבקשה ללוח ותדגים לנו מה עשית )תלמיד מציג באייפד במליאה את דרך הפתרון שלו(
ס'
שימו לב אולי הלבשתם שונה מז' .בוא נראה מה ז' עושה.
ס'
ז' באיזו דרך אתה משתמש כדי לדעת אם הלבשת את כולם?
ס'
לפי הצבעים
ז'
אוקיי ,תמשיך .בזמן שז' מסדר לנו ואנו רואים את האסטרטגיה שלו ,יש למישהו דרך אחרת?
ס'
אם יש שתי חביות פה ופה יש  3אז יהיה .6
ע'
אז אתה מסדר לפי השורות .אוקיי אני מיד ארצה לראות את זה .ז' בוא ניתן לע' רגע להדגים.
ס'
כל הכבוד ז' תודה רבה
אין לי כוח לעשות את כל הכלבים ולהלביש אותם .לא בא לי .יש דרך שאני יכולה לדעת את כל
ס'
הצירופים מבלי שאני בכלל מלבישה את הכלבים?
תלמיד אין דרך
תלמיד יש ,צריך להלביש אותם
השאלה היא האם אני יכולה לדעת את סה"כ הצירופים ,מה יצא לי בסוף ,מבלי להלביש?
ס'
שבע .חיברתי את כל החביות
ז'
מי מסכים ,מי לא מסכים
ס'
אני מתנגד לדברי של ז' כי זה 12
ר'
למה אתה חושב שזה ?12
ס'
כי יש שלושה בכל שורה ואז כפלתי בארבע.
ר'
ספרתי  3שורות וארבע טורים
איזה תרגיל עשית?
ס'
 4כפול 3
ר'
זאת אומר שעשית שהכופל יהיה החולצות והנכפל יהיה הכובעים .ארבע פעמים מופיעות 3
ס'
שורות .יפה .יכול להיות עוד תרגיל כפל מתאים?
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ס' מעודדת תלמידים להציע דרכי פתרון נוספים ובהמשך מובילה את תלמידיה להכללה" :אין לי
כוח לעשות את כל הכלבים ולהלביש אותם .לא בא לי .יש דרך שאני יכולה לדעת את כל הצירופים
מבלי שאני בכלל מלבישה את הכלבים?" והתלמיד ר' מספק את ההכללה" :כי יש שלושה בכל שורה
ואז כפלתי בארבע ....ספרתי  3שורות וארבע טורים".
מתוך רפלקציה על השיעור מציינת ס':

"ניתן לראות לדוגמא משקלוט שיעור ) 7שורות  (48-56כיצד התלמיד הגיע להמשגה מתמטית
לאחר התנסות באייפדים .התלמיד הבין לבדו כיצד יש למקם את הכלבים/חתולים כדי ליצור
מקסימום אפשרויות בצורה הקלה ביותר עבורו ...תלמיד אחר מצא את הקשר בין האפיזודה
ללוח הכפל .שמחתי לראות כיצד הצעד אחורה שלי גרם לצעדים קדימה לתלמידים".
בעבודת הסיכום מציינת ס':

"המרחב הטכנולוגי בכיתה אפשר לזמן תלמידים ללוח ולהציג את התוצרים שלהם בעזרת
המקרן .לדעתי יצרתי במשך השנה סביבה תומכת ובטוחה שמלמדת שמטעויות אנחנו למדים.
כך נוצר שבשלב כזה או אחר במהלך השנה כל הילדים באו והציגו את שלמדו ,בין אם בעזרת
המקרן ובין אם עזרים אחרים".
במרחב הדיגיטלי מקדמת הסטודנטית את תחושת המסוגלות של התלמידים בתהליך רפלקטיבי של
חשיבה ביקורתית:

" ...כאשר נעשית טעות בתשובה ,האייפד מסמן להם והתלמידים יכולים לנסות תשובה
האחרת .במקרה של המשימה במחברות ,לא היה מי שיאמר/יתקן להם אם הם טעו בחלק 1
אלא התלמידים היו חייבים לבדוק את עצמם אם צדקו או טעו .במקרה זה ,לדעתי ,היה נכון
השימוש במחברות כדי לוודא הבניית ידע".
נראה כי ס' בפיתוח המקצועי שלה הגדירה את מרחב הלמידה כמרחב המאפשר הצמחה של לומד
עצמאי .במסגרת זו התלמיד נתפס כסקרן המכוון ללמידה עצמית מתוך פיתוח תהליכי חקר:
התלמיד נחשף לסיטואציית בעיה באמצעות אפיזודה באייפד ,מעלה השערות ,מציע מגוון פתרונות
ביוזמתו או בתיווך הסטודנטית ,אשר מובילה לשיח מתמטי משמעותי ומפתחת את העיקרון
המתמטי במטרה להגיע להכללה.
משני סיפורי חקר מקרה אלה נראה כי פדגוגיה חדשנית בכיתה מספקת הזדמנות לסטודנטיות
להבניית ידע מתמטי עבורן ועבור תלמידיהן בתקן לומד-מלמד ,בשילוב מיטבי של אפיזודות מתוך
האפליקציה  Matificלהבניה של המשגה מתמטית.
דיון
המחקר הנוכחי בחן את האופן שבו הטכנולוגיה הניידת ,ובאופן ייחודי האפליקציה  ,Matificעשויות
לשפר את ההכשרה של פרחי הוראה בתחום המתמטיקה .מחקרים הצביעו על-כך שהמורה בכיתה
יכול להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הניידים לגיוון ההוראה ,ובכך לקדם יצירת את ההבנה של
התלמידים ,באמצעות פדגוגיה של הבניית ידע וגישות של למידה פעילה )Campbell & Pargas,
 .(2003שילוב טכנולוגיות ניידות בתהליך הלמידה בהשכלה הגבוהה בכללותו עשוי לקדם מוטיבציה
ללמידה ) (Rau, Gao & Wu, 2008ומעורבות של הסטודנטים בשיעורי הלימוד )& Melton
 .(Kendall, 2012; Barak, Lipson & Lerman, 2006השימוש במכשירים הניידים ללמידה משמש
מודל עבור הסטודנטים להוראה בבתי הספר ,במסגרת ההתנסות .השימוש של פרחי ההוראה
באייפדים להוראת המתמטיקה על מנת לתווך את הלמידה המקצועית שלהם אודות הוראת
מתמטיקה מיטבית נבעה מתובנות בהקשר לחוויית הלמידה שלהן ,במסגרתה השתמשו במאפיינים
של האפליקציה כגון למידה אותנטית )הסיפורים של האפיזודות( ,התאמה אישית של הלמידה
)באמצעות הבנייה של אפיזודות או רכיבים של אפיזודות בעצמם ,ובאמצעות בחירת רצף
האפיזודות בהתאמה ללומדים( .ביומנים הרפלקטיביים ,וגם בשיחות בינן ובין עצמן ,ליבנו
הסטודנטיות את ההשלכות של אירועי ההוראה ששילבו את השימוש באפליקציה על הידע
וההמשגה המתמטיים של התלמידים .הן עשו שימוש בידע זה על מנת לפתח רעיונות נוספים
להעשרת ההוראה בתיווך האפליקציה ,ובאפליקציה עצמה .העבודה בזוגות איפשרה שיתוף בידע
בזמן אמת ,אך ההוראה של כל קבוצת הסטודנטיות שהשתמשו באפליקציה זימנה יצירה של קהילת
מעשה ) ,(Schuck, Aubusson, Kearney & Burden, 2013ובמקביל – נוצרה תרבות של "מדורת
האייפד" ,אשר לפי המודל של ארבעת מרחבי הלמידה החדשים תואם לשתי המודולות הראשונות:
"מדורות השבט" ו"בורות המים" ).(Thornburg, 2004
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Abstract
This study examined the phenomenon of academic dishonesty among
university students. It was based on Pavela's (1997) framework of academic
dishonesty types (cheating, plagiarism, fabrication and facilitation) and
distinguished between digital and "traditional- analog" dishonesty. The study
focused on the analysis of academic dishonesty cases committed by students,
the reasons for academic dishonest behaviors, and the severity of penalties
for violations of academic integrity. The motivational framework for
conducting academic dishonesty (Murdock & Anderman, 2006) and the SelfConcept Maintenance model (Mazar, Amir, & Ariely, 2008) were employed
for analyzing the reasons for dishonest behaviors. We analyzed 315 protocols
of the Disciplinary Committee, at The Open University of Israel, from the
period 2012-2013 that present cases of academic dishonesty committed by
OUI students. The findings showed that the analog dishonesty was more
common than the digital one. According to the students, the most common
reason for conducting academic dishonesty was the ability to maintain a
positive view of self as an honest person despite violating ethical codes.
Penalties for analog dishonesty were found to be more severe than those
imposed for digital dishonesty. Interestingly, women were penalized more
severely than men, despite no significant gender differences in dishonesty
types or in any other parameter explored in the study. Findings of this study
shed light on the scope and roots of academic dishonesty and may assist
institutes in coping effectively with this phenomenon.
Keywords: Digital academic dishonesty, cheating, plagiarism, fabrication,
facilitation, academic integrity in higher education, motivation for academic
dishonesty, penalty for academic dishonesty.

תקציר
( בקרבacademic dishonesty) מחקר זה בחן את תופעת ההונאה בלמידה
 המחקר התבסס על המסגרת המושגית של הונאה.סטודנטים באקדמיה
 פברוק, פלאגיאריזם, המבחינה בין רמאות,(Pavela, 1997) אקדמית בלמידה
 במחקר נעשתה גם אבחנה בין הונאה דיגיטלית )בה נעזרים.וסיוע לאחרים
 המבוססת על שיטות "מסורתיות" לביצוע,בכלים טכנולוגיים( ואנלוגית
 ניתוח המניעים לביצוע ההונאה התבסס על מודל המוטיבציות לביצוע.ההונאה
( ועל מודל האתיקה ההתנהגותיתMurdock & Anderman, 2006) הונאה בלמידה
 המחקר התמקד בניתוח מקרי ההונאה.(Mazar, Amir, & Ariely; 2008)
 בסיבות לביצוע ההונאה ובחומרת העונשים,בלמידה הנפוצים בקרב סטודנטים
 פסקי דין של ועדת המשמעת315  המחקר כלל ניתוח של.שהוטלו על העבירות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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באוניברסיטה הפתוחה ,אשר דנה בעבירות הונאה בלמידה שבצעו סטודנטים
בין השנים  2012ו .2013-הממצאים מראים כי שכיחות מקרי ההונאה האנלוגית
שנתפסו ונשפטו הנה גבוהה משכיחות מקרי ההונאה הדיגיטלית .הסיבה
הנפוצה ביותר לביצוע ההונאה ,שתיארו הסטודנטים ,הייתה קשורה ליכולתם
להמשיך ולתפוס את עצמם כבני אדם הגונים למרות ההפרה של כללי האתיקה
שהם ביצעו .נמצא כי העונשים שהוטלו על מעשי הונאה אנלוגית היו חמורים
יותר מאילו שהוטלו על הונאה דיגיטלית .במפתיע נמצא כי נשים נענשות
בחומרה רבה יותר מאשר גברים ,למרות שלא נמצאו הבדלים מגדריים בסוגי
ההונאה שבוצעו או בכל פרמטר אחר שנבדק במחקר .ממצאי המחקר שופכים
אור על ההיקף והמוטיבציה לביצוע של מעשי הונאה אנלוגית ודיגיטלית
באקדמיה ועשויים לתרום לקבלת החלטות מושכלת ולקביעת מדיניות יעילה
למיגור התופעה.
מילות מפתח :הונאה דיגיטלית בלמידה ,רמאות ,פלאגיאריזם ,פברוק ,סיוע
לאחרים בביצוע הונאה ,יושרה אקדמית בהשכלה הגבוהה ,מוטיבציה לביצוע
הונאה בלמידה ,ענישה בעקבות הונאה בלמידה.

מבוא
בשנים האחרונות ,תופסת תופעת ההונאה בלמידה ) (academic dishonestyתאוצה בקרב סטודנטים
באקדמיה ,כאשר חלק לא מבוטל ממנה – ההונאה הדיגיטלית – מתבצע בסיוע כלים טכנולוגיים
כגון טלפונים חכמים ,דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות ).(Stonger, Miller, & Marcum, 2013
היקפה הגדול של תופעת ההונאה בלמידה באקדמיה מצטייר ממחקרים רבים .למשל ,במחקרו של
חשין )חשין ,(2006 ,נמצא כי  95%מהסטודנטים בישראל הודו כי היו מעורבים בביצוע עבירות
כלשהן של הונאה בלמידה ,כ 60%-מהסטודנטים היו מעורבים בעבירות של העתקה בעבודות,
וכ 60%-מהסטודנטים היו מעורבים בהעתקה במבחנים .נתונים דומים מתקבלים גם מדיווחים
ממערכות חינוך בעולם .במחקר שהתבצע בקוריאה נמצא כי  69%מהסטודנטים שנבדקו הודו
שבצעו לפחות אחד מסוגי ההונאה בלמידה הנפוצים )העתקה ,סיוע להונאה או פלגיאריזם(
) .(Ledesma, 2011מחקר נוסף ,אשר השווה את יחסם של הסטודנטים כלפי התופעה בארצות
הברית ואוקראינה ,נמצא כי  65.6%מהסטודנטים בארה"ב ו 97.4%-מהסטודנטים באוקראינה הודו
כי בצעו לפחות מעשה הונאה אחד .עוד נמצא כי  98.4%מהסטודנטים בארה"ב ציינו כי הם יודעים
שהמעשה איננו מוסרי ,בעוד שרק  67.7%מהסטודנטים באוקראינה ציינו זאת ) Stephens, Romakin,
 .(Yukhymenko, 2010מחקרים על הונאה בלמידה באקדמיה מעידים על כך שבדרך כלל ,המוסדות
מתקשים להתמודד עם התופעה ,הן מתוך חשש לפגיעה בתדמיתם והן בגלל חוסר יכולת לאתר את
מעשי ההונאה .כתוצאה מכך ,מוסדות רבים נוטים "לטאטא את תופעות ההונאה המתגלות אצלם
אל מתחת לשטיח" ).(Whitley & Spiegel, 2002
מחקר זה מתמקד בתופעת ההונאה – האנלוגית והדיגיטלית בלמידה באקדמיה .מטרתו היא לנתח
את מקרי ההונאה בלמידה הנפוצים בקרב סטודנטים ,את הסיבות אשר הובילו אותם לביצוע
ההונאה וכן את חומרת העונשים המוטלים על עבירות הונאה.
כחלק מההתרחבות התופעה של הפרת יושרה אקדמית ) ,(academic integrityבשנים האחרונות
נבחנת בספרות המחקרית תרומת זמינותן של הטכנולוגיות הדיגיטליות לתופעה ,בטענה כי הקלות
בביצוע ההונאה ,שמאפשרות טכנולוגיות אלה ,מהווה גורם מעודד לביצועה ).(Stonger et al., 2013
לפי טענות אלה ,הזמינות הבלתי מוגבלת של מידע הפתוח לכל ,ובמקרים רבים גם חוסר הזהות של
המחברים )כמו למשל ,במקרה של ויקיפדיה( ,גורמים לעיתים קרובות לטשטוש הגבולות האתיים
בין מותר לאסור ולביצוע מעשי הונאה בקרב סטודנטים ואפילו בקרב מורים )אלרואי-שטיין.(2008 ,
בשונה מכך ,במחקר שהשוואה הונאה בלמידה בקורסים פנים-אל-פנים לעומת קורסים מקוונים
בקרב  803סטודנטים בארה"ב ו 771-סטודנטים בישראל )Eshet, Grinautski, & Peled,
 (2012בשתי המדינות נמצאה רמה גבוהה יותר של הונאה בלמידה בקורסים המתקיימים פנים-אל-
פנים .החוקרים הסבירו את הממצא בכך שלסטודנטים הבוחרים להירשם לקורסים מקוונים רמה
גבוהה יותר של מוטיבציה פנימית ללמידה.
מיפוי ההונאה בלמידה במחקר הנוכחי התבסס על המודל המושגי של ) ,(Pavela, 1997המתאר את
תופעת ההונאה בלמידה בעזרת ארבעה סוגים של הונאה:
רמאות – ) (cheatingשימוש מכוון בחומרי לימוד ,במידע או בעזרים כלשהם שהשימוש בהם נאסר
במפורש ,לרבות התייעצות עם אנשים אחרים;
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פלגיאריזם – ) (plagiarismשימוש אסור בתכנים של אחרים והצגתם ללא ציון המקור וכאילו נוצרו
בידי הכותב עצמו;
חשוב לציין כי ההבדל בין רמאות לפלגיאריזם מתייחס לעובדה שכאשר אדם מרמה הוא עושה
שימוש בחומר עזר אסור לשימוש ,לדוגמה עבודה או מטלה שנכתבה על-ידי סטודנט אחר .לעומת
זאת ,כאשר אדם מבצע הונאה מסוג פלגיאריזם ,הוא נעזר בחומר שמותר לשימוש ,אך איננו מציין
מהו מקור המידע ובכך בעצם מציג על המידע כאילו נכתב על-ידו.
פברוק – ) (fabricationהמצאה מכוונת של מידע ונתונים שאינם קיימים במציאות;
סיוע בהונאה בלמידה – ) (facilitating academic dishonestyסיוע מכוון לאחר במעשה של הונאה
בלמידה.
חשוב לציין כי על אף היותו אחד המודלים המקובלים כיום לתיאור תופעת ההונאה בלמידה ,המודל
של פבלה פוּתח עוד בטרם הפכו הטכנולוגיות הדיגיטליות העכשוויות כלים מרכזיים בתקשורת
תקפותו
חברתית ובאיתור ואחסון מידע .לכן מחקר שנעזר בו בעידן הדיגיטלי ,יוכל לבחון את מידת ֵ
של המודל גם כיום ולהציע עבורו שיפורים.
במחקר הנוכחי ,נעזרנו במודל המוטיבציות להונאה בלמידה ) (Murdock & Anderman, 2006לניתוח
המניעים לביצוע מעשי הונאה .המודל ,המבוסס על מטה-אנליזה של ספרות מחקרית נרחבת ,מורכב
משלוש קטגוריות של מניעים להונאה :מטרות הסטודנט ,הערכת הסטודנט לגבי אופן השגת
המטרות והערכת הסטודנט את מחיר ההונאה( .על-פי מודל זה ,הגורמים המעודדים הונאה הם
בעיקר כאלה השמים דגש על מרכיבים חיצוניים ללמידה )למשל ,מיקוד בהישגים במקום פיתוח
מומחיות ,הערכה עצמית נמוכה ותחושה כי מחיר הענישה הנו נמוך( .במחקר הנוכחי הושוותה
טיפולוגיה זו של מוטיבציות להונאה בלמידה עם מודל האתיקה ההתנהגותית )Self-Concept
 ,(Maintenance; Mazar, Amir, & Ariely; 2008לפיו הגורם המרכזי בביצוע מעשי הונאה איננו
הרווח או ההפסד אלא שאיפתו של האדם לשמור על דימוי עצמי כאדם הגון על אף ביצוע ההונאה.
לפי גישה זו ,ברמת הפרט ,ככל שקל לאנשים יותר לתרץ את הרצונות האנוכיים שלהם ,כך נוח להם
יותר לנהוג באופן שאיננו מוסרי .מאידך ,לפי המודל ,ברמת הקבוצה ,כאשר אנשים אחרים עשויים
לצאת נשכרים ממעשה ההונאה )למשל ,בסיוע לחברים בהכנת עבודה סמינריונית( ,העכבות
המוסריות נחלשות והנכונות לבצע את ההונאה עולה .מוסכמות חברתיות משפיעות גם הן על תופעת
ההונאה .למשל ,אם התנהגות בלתי הולמת של עמיתים נתפסת בסלחנות או אינה נאכפת ,היא
הופכת להתנהגות מקובלת ומעודדת בכך הונאה )אריאלי.(2012 ,
שאלות המחקר הן
 .1האם קיימים הבדלים בשכיחות סוגי ההונאה בלמידה )לפי מודל סוגי ההונאה של Pavela,
 (1997בהונאה אנלוגית לעומת הונאה דיגיטלית?

 .2מהי שכיחות סוגי המוטיבציות לביצוע הונאה )לפי מודל המוטיבציות לביצוע הונאה של
?(Murdock & Anderman, 2006
 .3מהם ההבדלים בחומרת העונשים )בפועל ועל-תנאי( המוטלים על עבירות ההונאה האנלוגית
לעומת הדיגיטלית ועל מבצעי ההונאה בסוגי ההערכה השונים )מבחנים ,עבודות ,ש"ב(?
 .4האם קיימים הבדלים מגדריים בשכיחות הביצוע של הונאה אנלוגית לעומת דיגיטלית ,בסוגי
ההערכה השונים )מבחנים ,עבודות ,ש"ב( ,ובחומרת העונשים )בפועל ועל תנאי( המוטלים על
העבירות?
השיטה
אוכלוסיית המחקר

במחקר נותחו  315פסקי דין של וועדת המשמעת באוניברסיטה הפתוחה ,אשר דנה בעבירות הונאה
בלמידה של סטודנטים לתואר ראשון ושני .פסקי הדין זמינים לציבור לאחר הסרת פרטים מזהים
אודות הסטודנטים והמחלקות האקדמיות בהן הם לומדים .פסקי הדין מכילים את הפרטים
הבאים :מידע אודות העבירה ,הסיבות לביצועה )לדברי הסטודנט( ,ציון נוכחות או העדרות
הסטודנט בדיון ופירוט החלטת הועדה והנמקת העונש )במידה והוטל( .פסקי הדין שנותחו במחקר
היו מהשנים  2012ו .2013-חשוב להדגיש כי במסגרת המחקר נערך ניתוח רטרוספקטיבי של פסקי
הדין של וועדת המשמעת ,ללא השתתפות של הסטודנטים שנשפטו.
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כלי המחקר והליך המחקר

שכיחות סוגי ההונאה בלמידה זוהתה באמצעות קידוד כל פסקי הדין של וועדת המשמעת לפי מודל
סוגי ההונאה של פבלה ) ,(Pavela, 1997תוך הבחנה בין הונאה דיגיטלית לאנלוגית )בלאו ועשת-
אלקלעי .(2015 ,הסיבות לביצוע העבירה קודדו ונותחו על-ידי המודל המוטיבציוני להונאה בלמידה
) (Murdock & Anderman, 2006ומודל האתיקה ההתנהגותית ) .(Mazar et al., 2008בנוסף ,קודדו
העונשים בפועל והעונשים על-תנאי אשר הוטלו על-ידי הועדה )ראו נספח  1לפירוט העונשים ומידת
חומרתם( .חומרת העונשים ,בפועל ועל-תנאי כאחד ,נבדקה כמשתנים כמותיים בסולם מ 1-עד 40
)לעונש בפועל – טווח ,0-40 :ממוצע ,9.60 :סטיית תקן ,7.713 :חציון ,9 :הטיית התפלגות;1.063 :
לעונש על תנאי – טווח ,3-40 :ממוצע ,14.37 :סטיית תקן ,8.894 :חציון ,13 :הטיית התפלגות:
.(1.922
תוצאות ודיון
טכנולוגיות והונאה

ממצאי המחקר מצביעים על כך שכ 70-אחוז ממקרי ההונאה התבצעו באופן אנלוגי ורק כ 30-אחוז
מהמקרים התבצעו באופן דיגיטלי.
באשר לשכיחות סוגי ההונאה בלמידה 78 ,אחוזים ממקרי ההונאה בלמידה שנתפסו ונשפטו על-ידי
וועדת המשמעת היו רמאות 4.5 .אחוזים מהמקרים היו מקרי סיוע להונאה ו 17.5-אחוזים היו
מקרים של פלגיאריזם .באופן מפתיע ,פסה"ד של ועדת המשמעת אינם מתארים אף לא מקרה אחד
של פברוק .זאת בניגוד לממצאים ממערכת החינוך הבית-ספרית ,שהצביעו על רמות גבוהות של
פברוק בקרב תלמידים )בלאו ועשת-אלקלעי .(Blau & Eshet-Alkalai, 2014 ;2015 ,ניתן להסביר
הבדלים אלה באמצעות השוני באוכלוסיית המחקר – סטודנטים לעומת תלמידים – ו/או בניתוח
המקרים שנתפסו בלבד במחקר הנוכחי לעומת טיפול בשלל מקרי ההונאה במחקר של בלאו ועשת.
לגבי הקשר בין גורם הטכנולוגיה לבין ההונאה לסוגיה ,נמצא מתאם חיובי מובהק בינוני-חזק,
 .Cramer's V = .39, p = .000איור  1מציג את הקשר שבין המשתנים .ניתן לראות כי רוב סוגי
הרמאות התבצעו בסביבה אנלוגית ,בעוד שסיוע ופלאגיאריזם ,היו נפוצים יותר בסביבה
הדיגיטלית .ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם דיווחי מחקר שנערך בקרב תלמידים בבתי ספר
)בלאו ועשת-אלקלעי ,(2015 ,בו נמצא כי פלגיאריזם וסיוע לאחרים היו נפוצים יותר ונתפסו
כלגיטימיים יותר בסביבה דיגיטאלית .באופן מפתיע ,פסקי הדין שנותחו במחקר הנוכחי אינם
מתארים אף מקרה של פברוק .זאת בניגוד למחקר של בלאו ועשת-אלקלעי שבו הפברוק נמצא כסוג
ההונאה הנפוץ ביותר בקרב תלמידי בתי ספר .ניתן להסביר ממצא זה בכך שפברוק נתונים או
טיעונים הנה עבירה שקשה יותר לזהות בעבודות סטודנטים בהשוואה לעבודות של תלמידי בית
ספר .העובדה כי המחקר של בלאו ועשת התבסס על דיווח עצמי של תלמידים ולא על ניתוח מקרי
הונאה שנתפסו בפועל ,גם היא תומכת בהסבר על הקושי לאתר מקרים של פברוק.

איור  .1הקשר שבין סוג ההונאה ובין השימוש בטכנולוגיה.

186ע הונאה דיגיטלית ואנלוגית באקדמיה :תפוצה ,מניעים ועונשים

באשר להונאה אנלוגית ודיגיטלית לפי סוגי ההערכה ,חשוב לציין כי רוב מקרי ההונאה נתפסו
בשעת בחינה ,אשר מתקיימת בדרך כלל ללא טכנולוגיה .למרות זאת ,פסקי הדין שנותחו במחקר
כוללים דוגמאות לא מעטות להפרת איסור השימוש בטכנולוגיה ומתארות הונאה דיגיטלית במהלך
בחינה  -בעיקר באמצעות טלפונים חכמים.
מוטיבציות להונאה

בטבלה  1מוצג ניתוח שכיחות המוטיבציות להונאה בלמידה .ממצאי הניתוח מעידים על כך שרוב
הסטודנטים אשר ביצעו הונאה בלמידה ,טענו שעשו זאת "בתום לב" ,ומתוך אמונה שהמעשה הנו
לגיטימי .ממצאי המחקר תומכים במודל האתיקה ההתנהגותית ) ,(Mazar et al., 2008ומצביעים על
כי רוב המניעים להונאה המדווחים על ידי הסטודנטים נובעים מרצון לשמור על דימויים העצמי
כאנשים הגונים .חשוב לציין כי המחקר מבוסס על דיווחי הסטודנטים בוועדת המשמעת ,וכי אין
הכרח כי הסיבה שהסטודנט ציין בוועדה הנה הסיבה הכנה לביצוע העבירה .אך מאחר והוועדה
שופטת את הסטודנט על-פי מידע זה ,וכן גם בבתי המשפט ,השיפוט של הנחשד בביצוע העבירה
מתבצע על-ידי המידע שהתקבל במשפט עצמו ,אנו מנתחים מידע זה כסיבה לביצוע העבירה.
טבלה  .1שכיחות המוטיבציות להונאה
שכיחות

דוגמה מתוך פס"ד

מוטיבציה להונאה בלמידה

מטרות חיצוניות

0.6%

סטודנטית אשר הגישה ממ"ן מועתק ,טענה כי ביצעה
את העבירה בשל לחץ ומצוקה כלכלית.

מכוּוָ נוּת ירודה לביצוע
המשימה.

10.8%

סטודנטית אשר הגישה עבודה סמינריונית מועתקת
טענה כי ביצעה את העבירה מתוך לחץ של זמן וקושי
רגשי.

הערכה נמוכה של
יכולותיהם להגיע ליעד
שהציבו לעצמם.

10.5%

סטודנטית אשר העתיקה בבחינה מפתק ,ציינה כי
ביצעה זאת מאחר וחוותה קשיים בניסוח.

הערכה נמוכה של
יכולותיהם להגיע לתוצר
המצופה מהם.

4.1%

סטודנט אשר העתיק בבחינה ציין כי הסיבה לביצוע
העבירה נבעה מכך שבעקבות בעיות משפחתיות לא
הצליח ללמוד היטב לבחינה.

הערכת הסיכוי להיתפס
כנמוך או הערכת העונש
כקל

10.2%

סטודנט אשר נתפס כאשר ברשותו טלפון נייד בשעת
בחינה ,טען כי ביצע את העבירה בידיעה שאסור ,אך
לא היה ברשותו מקום לאחסן את הטלפון.

"תום לב" – תפיסת העצמי
כאדם הגון למרות ההונאה

59.6%

סטודנטית אשר העתיקה בבחינה מפתק ציינה כי
ביצעה את העבירה בעקבות חוסר ידיעה שהדבר אסור.

הממצאים שבטבלה  1מצביעים על כך שאופן ההתמודדות עם תופעת ההונאה בלמידה מצריך גישה
שונה מהגישה המסורתית הדוגלת בענישה .דוגמה לאופן שבו ניתן למנוע את התופעה ,הנה
באמצעות טשטוש חוסר הוודאות שיש לסטודנט אודות הדיסוננס האתי הכרוך בביצוע העבירה.
כלומר ,אם הסטודנט ידע כיצד הוא עלול לחוש לאחר ביצוע העבירה קיים סיכוי נמוך יותר שיבצע
אותה ).(Shalvi, Gino, Barkan, & Ayal, 2015
עונשים

לשם השוואה בין חומרת העונשים המוטלים על עבירות של הונאה דיגיטלית לעומת הונאה
אנלוגית ,נערכו מבחני  .tטבלה  2מציגה סטטיסטיקה תיאורית וניתוח שונות של חומרת העונשים
בפועל ועל-תנאי ,שהוטלו על סטודנטים בעקבות ביצוע של הונאה אנלוגית ושל הונאה דיגיטלית.
ממצאי המבחן מצביעים על כי בשנת  ,2012העונשים בפועל על הונאה אנלוגית היו באופן מובהק
חמורים יותר מאשר העונשים על הונאה דיגיטלית .בנוגע לחומרת העונשים על-תנאי ,לא נמצא
הבדל מובהק בין חומרת העונשים על הונאה אנלוגית והונאה דיגיטלית .נראה כי ההונאה
הדיגיטלית נתפסת כחמורה פחות מהונאה אנלוגית – כנראה בגלל שהמידע המצוי ברשת נחשב על-
ידי רבים כנחלת הכלל ,אשר חוק זכויות היוצרים איננו חל עליו .ממצא זה מצוי בהלימה לדיווחי
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מחקר המציינים את מרכזיותה של הנגישות הגבוהה למידע אלקטרוני פתוח לכל בהעצמת תופעת
חוסר היושרה האקדמית ).(Robinson-Zanartu et al., 2005
טבלה  .2חומרת העונשים הניתנים לסטודנטים אשר בצעו הונאה אנלוגית או דיגיטלית ב2012-
סוג העונש

סוג ההונאה

בפועל

אנלוגית

11.77

דיגיטלית

7.74

7.418

אנלוגית

16.46

9.493

דיגיטלית

14.42

6.434

על-תנאי

ממוצע

סטיית תקן
7.889

t

t (256) = 3.886, p = .000
t (208) = 1.598, p = .112

לשם בחינת השפעת סוג ההונאה על חומרת העונש ,נערכו שני מבחני אנובה חד-גורמי ,האחד לעונש
בפועל והשני לעונש על-תנאי .טבלה  3מציגה תוצאות סטטיסטיקה תיאורית של המבחנים.
טבלה  .3השפעת סוג ההונאה על חומרת העונש המוטל על הונאה בלמידה
סוג
ההונאה

רמאות
ממוצע )ס"ת(

פלגיאריזם
ממוצע )ס"ת(

סיוע
ממוצע )ס"ת(

עונש

בפועל

(7.268) 10.28

(9.121) 12.15

(12.353) 7.33

על תנאי

(7.409) 14.78

(11.044) 19.30

(16.739) 21.80

בניתוח השונות לא נמצא אפקט מובהק של סוג ההונאה על חומרת העונשים בפועל
) .(F(2,255) = 2.073, p = .128, pη2 = .016כלומר ,הממצאים אינם מצביעים על הבדלים בחומרת
העונש בפועל בין סוג ההונאה שבצעו הסטודנטים .לעומת זאת ,נמצא אפקט מובהק של סוג ההונאה
על חומרת העונשים על תנאי ) .(F(2,207) = 5.850, p = .03, pη2 = .053בהשוואת זוגיות מסוג LSD
נימצא שהעונשים על-תנאי שהוטלו על פלגיאריזם היו חמורים יותר באופן מובהק מאלה שהוטלו
על רמאות ) (p = .003והעונשים על-תנאי אשר הוטלו על סיוע היו חמורים יותר מאילו שהוטלו על
רמאות ברמת מובהקות גבולית ) .(p = .070לא נמצאו הבדלים מובהקים בין העונשים על-תנאי
שהוטלו על פלגיאריזם בהשוואה לסיוע בהונאה ).(p = .535
לשם בחינת השפעת סוג ההערכה על חומרת העונשים המוטלים על סטודנטים המבצעים הונאה
דיגיטלית או אנלוגית ,נערכו שני מבחני אנובה חד-גורמי ,האחד לעונש בפועל והשני לעונש על-תנאי.
טבלה  4מציגה תוצאות סטטיסטיקה תיאורית.
טבלה  .4השפעת סוג ההערכה על חומרת העונשים המוטלים על עבירות הונאה בלמידה
סוג
הערכה

מבחן
ממוצע )ס"ת(

ממ"ן
ממוצע )ס"ת(

עבודה
ממוצע )ס"ת(

עונש

בפועל

(7.510) 9.97

(8.369) 10.29

(10.217) 16.67

על תנאי

(7.020) 14.44

(7.989) 15.41

(12.220) 31.36

ממצאי מבחן השונוּת מצביעים על הבדל מובהק בחומרת העונשים בפועל בין סוג ההערכה השונים
) .(F(257,2) = 5.090 , p = .007 pη2 = .038בהשוואת זוגיות מסוג  LSDנמצא שהעונשים על הונאה
בהכנת עבודה סמינריונית היו חמורים יותר מאילו שהוטלו על הונאה במבחן ) (p = .002ומאילו
שהוטלו על הונאה בכתיבת ממ"ן ) .(p = .006מאידך ,לא נמצא הבדל בעונשים על הונאה במבחן
בהשוואה להונאה בכתיבת ממ"ן ) .(p = .779הסיבה לכך עשויה להיות טמונה בעובדה שמשמעות
ההונאה בעבודה סמינריונית ,אשר לרוב מהווה שלב סופי בלימודי התואר ,אמורה להוות פרי של
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תקופת עבודה ממשוכת ובעלת משקל רב יחסית בשקלול ציון התואר ,בעבור וועדת המשמעת הנה
חמורה יותר מזו שנעשית בבחינה ,אשר יכולה להוות שלב ראשוני בלימודי התואר ,או בממ"ן ,אשר
איננו בעל משקל משמעותי בציון הקורס.
בנוגע לחומרת העונשים על-תנאי ,ממצאי המבחן מצביעים על הבדל מובהק ,וכן על אפקט גדול,
בחומרת העונשים על-תנאי בין סוגי ההערכה השונים ).(F(209,2) = 31.704, p = .000, pη2 = .238
בהשוואת זוגיות מסוג  LSDנמצא שהעונשים על-תנאי על ביצוע הונאה בכתיבת עבודה סמינריונית
חמורים יותר מאלו המוטלים על הונאה במבחן ) ,(p = .000ומאלה שהוטלו על הונאה בכתיבת ממ"ן
) .(p = .000לא נמצא הבדל בחומרת העונשים על-תנאי בין הונאה במבחן להונאה בכתיבת ממ"ן
) .(p = .477נראה אם כן כי וועדת המשמעת מענישה בחומרה ,בפועל ועל-תנאי כאחד ,על ביצוע
הונאה בכתיבת עבודות אקדמיות.
מגדר

לשם בחינת ההבדלים בחומרת העונשים כפונקציה של מגדר הסטודנטים ,נערכו מבחני  .tטבלה 5
מציגה סטטיסטיקה תיאורית וניתוח שונות של חומרת העונשים בפועל ועל-תנאי לפי מגדר.
מהטבלה עולה כי העונשים בפועל המוטלים על נשים חמורים באופן מובהק מאלה המוטלים על
גברים .לא נמצאו הבדלים מגדריים בחומרת העונשים על-תנאי .ממצא זה עומד בניגוד לממצאים
של מחקרים העוסקים בענישה של גברים לעומת נשים בבתי משפט .לדוגמה ,במחקר שבדק נתונים
סטטיסטיים מבתי משפט במדינות הגדולות בארצות הברית ,בשנים שבין  ,1990-1996נמצא כי
נשים נענשות פחות בחומרה מגברים ).(Steffensmeier & Demuth, 2006
טבלה  .5חומרת העונשים בפועל ועל תנאי לפי מגדר
סוג העונש

בפועל
על-תנאי

ממוצע

סטיית תקן

סוג ההונאה

גבר

8.44

6.841

אישה

10.51

8.239

גבר

14.50

9.123

אישה

14.28

8.744

t

t (312) = 2.370, p = .018
t (243) = .192, p = .848

בנסיון להסביר את ההבדלים המגדריים שזוהו בחומרת העונשים בפועל ,בדקנו קשר בין מגדר לבין
מדדים נוספים המתוארים בפסקי הדין .לא נמצא קשר בין מגדר לבין ביצוע הונאה אנלוגית לעומת
דיגיטלית ) .(Phi = .008, p = .886גם בבדיקת הקשר בין סוג ההערכה ובין המגדר לא נמצא קשר
מובהק בין המשתנים ) .(Cramer's V = .063, p = .538מכאן ממצאי המחקר אינם מבציעים על
הבדלים מגדריים בין הונאה אנלוגית ודיגיטלית וכן בסוגי ההערכה השונים )מבחן ,עבודה וממ"ן(.
בנוסף ,יש לציין כי לא נמצא הבדל מגדרי גם במדדים של הופעת הסטודנט/ית בפני הוועדה ,שיתוף
הפעולה של הסטודנט/ית בשעה בה נתפס/ה בביצוע העבירה ובמדד המציין אם הסטודנט/ית
הודה/תה באשמה והאם הסטודנט/ית התחרט/ה על מעשה ההונאה.
לסיכום ,ממצאי המחקר מצביעים על כך שהמודל של פבלה ,המתייחס לארבעת סוגי ההונאה
בלמידה ,מצריך הרחבה לשם הסבר התופעה בעולם הדיגיטלי .יש לבחון האם ארבעת סוגי ההונאה,
אשר המודל מתייחס אליהם ,מתרחשים בעולם הדיגיטלי באותו האופן שבו התרחשו בעולם
האנלוגי ,וכן האם ישנם מקרי הונאה נוספים שאליהם המודל איננו מתייחס .באשר למוטיבציה
להונאה ,הממצאים תומכים במודל האתיקה ההתנהגותית ) (Mazar et al., 2008ועולה מהם כי
המניעים להונאה על פי הסטודנטים ,הם כאלה המאפשרים להם לשמר את דימויים העצמי כאנשים
הוגנים .ממצא זה עשוי לתרום לפיתוח מדיניות ואסטרטגיות יעילות להתמודדות עם הונאה
בלמידה באקדמיה .השיטה שננקטה במחקר – של ניתוח פסקי דין של וועדת המשמעת במוסד
אקדמי – מהווה גישה מחקרית חדשנית ואנו מקווים כי מחקר חלוץ זה יהווה בסיס למחקרי
המשך ,אשר ישפכו אור על התופעה והדרכים למניעתה.
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נספח  :1אופן קידוד העונשים בפועל ועל תנאי
העונש

הקידוד

זיכוי

0

אזהרה /נזיפה

1

ביטול מטלה/ות בקורס

2

קנס כספי על-סך ₪ 300

3

ביטול בחינה

4

קנס כספי על-סך ₪ 600

5

ביטול עבודה

6

קנס כספי על-סך ₪ 1000

7

הרחקה לסמסטר

8

קנס כספי על-סך ₪ 2000

9

הרחקה לשני סמסטרים

10

קנס כספי על-סך ₪ 3000

11

הרחקה לשלשה סמסטרים

12

ביטול קורס

13

קנס כספי על-סך ₪ 4000

14

הרחקה לארבעה סמסטרים

15

קנס כספי על-סך ₪ 5000

16

הרחקה לחמישה סמסטרים

17

קנס כספי על-סך ₪ 6000

18

הרחקה לשישה סמסטרים

19

קנס כספי על-סך ₪ 7000

20

הרחקה לשבעה סמסטרים

21

קנס כספי על-סך ₪ 8000

22

הרחקה לשמונה סמסטרים

23

הרחקה לתשעה סמסטרים

24

הרחקה לעשרה סמסטרים

25

הרחקה לאחד עשר סמסטרים

26

הרחקה לשנים עשר סמסטרים

27

הרחקה לצמיתות

40

הערה :במקרים שבהם ניתן לסטודנט יותר מעונש אחד ,חומרת העונש שניתנה חושבה על-ידי סכום
הקידוד של כל העונשים שנתנו לסטודנט .ערך מספרי להרחקה לצמיתות ניתן כך שסכום העונשים
האחרים שניתנו בפועל על ידי הוועדה במהלך השנים לא יתקרב לחומרת העונש הזה.
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Abstract
In recent years we are witnessing the proliferation of Massive Open Online
Courses. The courses attract massive numbers of registrants, with a wide
variety of goals and motivations for course participation. Characterizing the
types of learners in the courses provides an essential basis for understanding
the phenomena as well as for designing courses that best support diverse
learners' needs. The current study focuses on the characterization of types of
learners in a MOOC, based on the learners' activity in the main learning
resources of the course: video lectures, discussion forums and assessments.
Using a data mining methodology (cluster analysis), the study examined the
activity of 21,889 learners who participated in a MOOC offered by Tel Aviv
University in Coursera on 2013. The cluster analysis revealed 7 types of
learners: "Tasters" (64.8%), "Content Downloaders" (8.5%), "Partial
Engagers" (11.5%), "Offline Engagers" (3.6%), "Online Engagers" (7.4%),
"Slightly Social Engagers" (3.7%) and "Social Engagers" (0.6%). The types
of learners are discussed in light of their behaviors in the learning resources
and their general engagement in the course.
Keywords: MOOCs, educational data mining, cluster analysis, types of
learners.

תקציר
בשנים האחרונות אנו עדים לפרוליפרציה של קורסים פתוחים מקוונים מרובי
, הקורסים כוללים עשרות אלפי לומדים מרחבי העולם.(MOOCs) משתתפים
 אפיון טיפוסי.המגיעים עם מגוון מטרות ומוטיבציות להשתתפות בקורס
 מהווה בסיס חיוני להבנת התופעה ולעיצוב קורסיםMOOCs-לומדים ב
 המחקר, לפיכך.התומכים באופן מיטבי בצרכיהם השונים של הלומדים
 על בסיס פעילותMOOC-המתואר במאמר זה עסק באפיון טיפוסי לומדים ב
 הפורומים, הרצאות הוידאו:הלומדים במשאבי הלמידה המרכזיים בקורס
 במתודולוגיה של כריית נתונים )ניתוח אשכולות( המחקר.ופעילויות ההערכה
 שהוצע על ידיMOOC- הלומדים שהשתתפו ב21,889 בחן את פעילותם של
7  בניתוח האשכולות זוהו.2013  בשנתCoursera-אוניברסיטת תל אביב ב
,(8.5%) " "מורידי התכנים,(64.8%) " "הטועמים: כלהלן,טיפוסי לומדים
;(3.6%) " "המתמידים הלא מקוונים,(11.5%) ""המתמידים חלקית
,(3.7%) "(; "המתמידים החברתיים מעט7.4%) ""המתמידים המקוונים
 טיפוסי הלומדים שהתקבלו נידונים לאור.(0.6%) "ו"המתמידים החברתיים
.דפוסי פעילותם במשאבי הלמידה ומעורבותם הכללית בקורס
. טיפוסי לומדים, ניתוח אשכולות, כריית נתונים,MOOCs :מילות מפתח
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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אפיון טיפוסי לומדים בקורס פתוח מקוון מרובה משתתפים )(MOOC

מבוא
בשנים האחרונות אנו עדים לפרוליפרציה של קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים – MOOCs
) .(Massive Open Online Coursesמיזמים כדוגמת  edX ,Courseraו Udacity-מציעים פלטפורמות
למוסדות להשכלה גבוהה לפיתוח והנגשת קורסים מקוונים לקהל הרחב .אוניברסיטאות עילית
חוברות למיזמים אלו ומציעות קורסים במגוון תחומי דעת ,לרוב בחינם ,ללא דרישות קדם וללא
מחויבות מצד הנרשם .לקורסים נרשמים עשרות אלפי לומדים מרחבי העולם .הגישה הפדגוגית
השולטת בקורסים )המכונים לעיתים גם  (xMOOCsמבוססת בעיקרה על גישה קוגניטיבית-
ביהוויריסטית ) ,(Daniel, 2012; Rodriguez, 2012תוך שימוש במגוון משאבי למידה ,ביניהם:
הרצאות וידאו ,פורומים ופעילויות הערכה .חלק מהקורסים מאפשרים ללומדים קבלת
סרטיפיקציה בעבור השלמת דרישות הקורס בהצלחה.
אחת הביקורות המרכזיות בשיח על ה MOOCs-נוגעת לשיעור הנרשמים הנמוך המשלימים קורס;
הנתונים מצביעים על כ 10%-ומטה ,מהנרשמים לקורס ,המקבלים סרטיפיקציה )Breslow et al.,
 .(2013; Daniel, 2012; Fischer, 2014בתגובה לכך ,יש הטוענים כי לומדים נרשמים לMOOC-
ממגוון כוונות ומוטיבציות ,מעבר לקבלת סרטיפיקציה ,זאת במיוחד לאור קלות ההרשמה לקורס
והעובדה שהיא אינה כרוכה בתשלום ) & Kizilcec, Piech, & Schneider, 2013; Koller, Ng, Chuong,
 .(Chen, 2013; Skrypnyk, De Vries, & Hennis, 2015; Wang & Baker, 2015לפיכךHo et al. ,
) (2014ציינו כי התמקדות בשיעור מקבלי סרטיפיקציה הינה מטעה ואינה משקפת נאמנה את מגוון
הדרכים בהן משתתפים מעורבים ב ;MOOC-קבלת סרטיפיקציה היא רק אחת הדרכים האפשריות,
בעוד שדרכים אחרות יכולות לכלול צפייה בוידאו ,התמקדות בפעילויות הערכה וכדומה.
עמידה על השונות בהתנהגויות הלומדים ואפיון טיפוסי לומדים ב ,MOOCs-מהווים ,אם כן ,בסיס
חיוני להבנת התופעה .הדבר חיוני גם לצורך עיצוב קורסים המותאמים ותומכים באופן מיטבי
בצרכיהם השונים של הלומדים .הודות לנתונים הנאספים כיום מפעילות הלומדים בקורסים ,ישנה
הזדמנות למחקר משמעותי בתחום זה )Ramesh, Goldwasser, Huang, Daume III, & Getoor,
 .(2014מספר מחקרים השתמשו במתודולוגיה של כריית נתונים לצורך אפיון טיפוסי לומדים
ב MOOC-על פי קריטריונים שונים ,(2013) Kizilcec et al. .לדוגמה ,זיהו ארבעה דפוסי מעורבות של
לומדים בשלושה קורסי  Courseraעל בסיס פעילותם בוידאו ובפעילויות ההערכה(2014) Ho et al. .
זיהו ארבע תתי אוכלוסיות ב 17-קורסי  edXעל בסיס היקף הפעילות של הלומדים בקורסים.
המחקר המתואר במאמר זה עסק באפיון טיפוסי לומדים ב MOOC-על בסיס מאפייני פעילותם
בשלושת משאבי הלמידה המרכזיים בקורס :הרצאות הוידאו ,הפורומים ופעילויות ההערכה.

שאלת המחקר
על בסיס  MOOCשל אוניברסיטת תל אביב ב:Coursera-
אלו טיפוסי לומדים ניתן לזהות בקורס ,על סמך מאפייני פעילותם במשאבי הלמידה המרכזיים:
הרצאות הוידאו ,הפורומים ופעילויות ההערכה?
מתודולוגיה
שדה המחקר

המחקר בחן  MOOCבתחום הביולוגיה של הצמחים שהוצע על ידי אוניברסיטת תל אביב
ב Coursera-באוקטובר  .2013הקורס ארך  7שבועות וכלל מגוון משאבי למידה ,ביניהם :הרצאות
וידאו ,שאלות אינטראקטיביות בוידאו ,פורומים ,בחנים ומבחן מסכם.
הרצאות הוידאו כללו  50קטעים שהועלו לאתר הקורס על בסיס שבועי )בין  5ל 9-קטעים מדי
שבוע( .הצפייה בוידאו התאפשרה בשני אופנים :באופן מקוון מאתר הקורס ,ו/או באופן לא מקוון,
על ידי הורדת הוידאו למחשב .כ 40-שאלות אינטראקטיביות שולבו ב 20-קטעי וידאו .השאלות
הופיעו בעת צפייה מקוונת בלבד.
הקורס כלל  7פורומים מאורגנים לפי נושאים .ללומדים הייתה אפשרות לצפות בפורומים ו/או
להשתתף בהם באופן פעיל על ידי פתיחת אשכולות ,כתיבת הודעות ותגובות וביצוע הצבעות.
פעילויות ההערכה כללו  6בחנים ומבחן מסכם .הבחנים הועלו לאתר על בסיס שבועי .קבלת קרדיט
על בוחן הותנתה בהגשתו בתוך שבוע ימים ממועד עלייתו לאתר )מנגנון להגשת בחנים באיחור
אפשר הגשה מאוחרת מבלי לגרוע מהציון( .הבחנים נותרו זמינים באתר לאורך הקורס על מנת
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לאפשר ללומדים להשתמש בהם לתרגול .בסיום הקורס התקיים מבחן .הציון הסופי בקורס נקבע
על סמך ציוני הלומד בבחנים ) (50%ובמבחן ) .(50%סרטיפיקציה ניתנה למי שצבר  78%ומעלה
מהנקודות.
אוכלוסיית המחקר

אוכלוסיית המחקר כללה את כלל הנרשמים לקורס שנכנסו לאתר הקורס לפחות פעם אחת21,889 ,
נרשמים בסך הכל .יצוין כי  10.6%מהם השלימו את דרישות הקורס לסרטיפיקציה.
שיטת המחקר

המחקר נערך בגישה כמותית ,תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות ובשיטות של כריית נתונים )ניתוח
אשכולות( .כריית נתונים בחינוך ) (Educational Data Miningהיא אחת המתודולוגיות המתפתחות
כיום למחקר על הלומד המקוון .פעולות הלומדים בסביבות הלמידה המקוונות מתועדות לעיתים
קרובות באופן אוטומטי בקבצי יומן או במסדי נתונים ובכך מייצרות "עקבות דיגיטליים" .ניתוח
"עקבות" אלה בשיטות שונות מספק תובנות בעלות ערך על תהליך הלמידה המקוונת )& Siemens
 .(Long, 2011ניתוח אשכולות היא אחת השיטות בכריית נתונים ,המאפשרת לגלות מבנה העולה
מהנתונים ,ללא ידיעה מוקדמת .המטרה בניתוח היא למצוא נקודות נתונים המתקבצות יחדיו
באופן טבעי ,על פי סט משתנים ,ומחלקות את סט הנתונים לקבוצות של אשכולות .בבחירה טובה
של אשכולות כל נקודה בתוך אשכול דומה יותר באופן כולל לנקודות באשכול שלה ,לעומת לאלו
שבאשכולות האחרים .ניתוח אשכולות משמש ,בין היתר ,לקיבוץ לומדים ופעולותיהם )& Baker
.(Siemens, 2014
לאורך הקורס תועדו פעולות הלומדים באתר באופן אוטומטי על ידי  .Courseraלאחר סיום הקורס
התקבלו הנתונים מהחברה במסד נתונים שכלל מעל מיליון רשומות .באמצעות שאילתות MySQL
חושב סט משתנים לכל משתתף ,שתיאר את פעילותו במשאבי הלמידה ,כמתואר בטבלה מספר .1
טבלה  .1רשימת המשתנים שחושבו פר משתתף

המשתנים שחושבו מוזגו לטבלה שכללה שורה לכל משתתף ועמודה לכל משתנה ) 21,889שורות ו9-
עמודות בסך הכל( .על הטבלה הופעל ניתוח אשכולות מסוג  .Two Step Cluster Analysisמידת
הדמיון בה נעשה שימוש בתהליך האשכול היא  .log-likelihoodבאמצעות ניתוחי  ANOVAנבחנו
הבדלים בין האשכולות שהתקבלו בניתוח ביחס למשתני הרווח .גודל האפקט נבדק על פי מדד
 .Partial Eta Squaredבאמצעות מבחן  Chi-Squareנבדקה תלות בין האשכול לבין המשתנה השמי.
גודל האפקט נבדק על פי מדד .Phi and Cramer's V
ממצאים
לאחר מספר הרצות של ניתוח האשכולות נבחר מודל בעל  7אשכולות .ערך מדד Silhouette of
 Cohesion and Separationשל המודל  .0.6ההבדלים בין האשכולות ביחס לכל משתני הרווח נמצאו
מובהקים ) (p < 0.001ונמצא כי קיימת תלות בין סוג האשכול לבין המשתנה השמי ,באופן מובהק
).(p < 0.001
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טבלה מספר  2מציגה את האשכולות שהתקבלו במודל .הטבלה מתארת את מספר המשתתפים בכל
אשכול ,את הערך הממוצע וסטיית התקן של כל משתנה רווח בכל אשכול ובאוכלוסיה כולה ,ואת
הערך השכיח ושכיחותו של המשתנה השמי בכל אשכול ובאוכלוסיה כולה .בצבעים אפור בהיר וכהה
מסומנים התאים עם הערכים הנמוכים והגבוהים ביותר ,בהתאמה ,של כל משתנה רווח .העמודה
השמאלית ביותר מציגה את תוצאות ניתוחי  ANOVAו Chi-Square-ואת גודל האפקט.
טבלה  .2תיאור האשכולות שהתקבלו בניתוח האשכולות ותוצאות ניתוחי  ANOVAוChi-Square-

** p < 0.001

להלן יתוארו טיפוסי הלומדים שהתקבלו בניתוח על סמך התבוננות בערך הממוצע של כל משתנה
בכל אשכול.

טלי קהן ,טל סופר ,רפי נחמיאס 195ע

אשכול מספר  1הוא האשכול הגדול ביותר ,עם  14,186משתתפים ,המהווים  64.8%מכלל
המשתתפים בקורס .אשכול זה מתאפיין בערכים ממוצעים נמוכים מאוד בכל משתני האשכול.
המשתתפים באשכול זה היו ,אם כן ,פעילים במידה נמוכה מאוד בממוצע בכל משאבי הלמידה
בקורס .על כן ,נקרא להם "הטועמים".
אשכול מספר  2הוא האשכול השלישי בגודלו ,עם  1,857משתתפים ,המהווים  8.5%מהמשתתפים
בקורס .בדומה לאשכול הראשון ,אשכול זה מתאפיין גם הוא בערכים ממוצעים נמוכים מאוד בכל
המשתנים ,למעט במשתנה "מספר קטעי הוידאו שהורדו" ,שערכו הממוצע גבוה מאוד )(46.07
וקרוב לערך המקסימלי של המשתנה ) .(50המשתתפים באשכול זה כמעט ולא היו פעילים באתר
הקורס אך הם הורידו שיעור גבוה מאוד ) 92%בממוצע( מקטעי הוידאו .נקרא להם "מורידי
התכנים".
אשכול מספר  3הוא האשכול השני בגודלו ,עם  2,507משתתפים ,המהווים  11.5%מהמשתתפים
בקורס .אשכול זה מתאפיין בערכים ממוצעים בינוניים עד גבוהים במשתנים "מספר קטעי הוידאו
שנצרכו באופן מקוון" )" ,(34.63מספר שאלות הוידאו שנענו" ) (25.23ו"מספר הבחנים שהוגשו"
) .(2.44המשתתפים באשכול זה צרכו בממוצע כ 70%-מקטעי הוידאו באופן מקוון ,השיבו על מעל
מחצית משאלות הוידאו והגישו כ 40%-מהבחנים .הם נכנסו לפורומים מעט מאוד ,בעיקר לצפייה
ואף אחד מהם לא הגיש את המבחן .לכן ,נקרא להם "המתמידים חלקית".
אשכול מספר  4הוא האשכול השישי בגודלו ,עם  778משתתפים ,המהווים  3.6%מהאוכלוסיה.
אשכול זה מתאפיין בערכים ממוצעים גבוהים במשתנים "מספר קטעי הוידאו שהורדו" ),(31.39
"מספר הבחנים שהוגשו" ) (5.41ו"הגשת המבחן" .בהשוואה לאשכולות האחרים ,המשתתפים
באשכול זה בלטו בנטייתם לצרוך את קטעי הוידאו באופן לא מקוון; הם הורידו בממוצע כ60%-
מקטעי הוידאו ולעומת זאת צפו באופן מקוון בכ 25%-מהקטעים .בממוצע הם נכנסו לפורומים
פעמים בודדות ,בעיקר לצפייה ,הגישו את מרבית הבחנים וכולם הגישו את המבחן .נקרא להם
"המתמידים הלא מקוונים".
אשכול מספר  5הוא האשכול הרביעי בגודלו ,עם  1,627משתתפים ,המהווים  7.4%מהמשתתפים
בקורס .אשכול זה מתאפיין בערכים ממוצעים גבוהים במשתנים "מספר קטעי הוידאו שנצרכו
באופן מקוון" )" ,(48.22מספר שאלות הוידאו שנענו" )" ,(32.98מספר הבחנים שהוגשו" ),(5.90
ו"הגשת המבחן" .משתתפים אלה בלטו בנטייתם לצרוך שיעור גבוה של קטעי וידאו באופן מקוון
) 96%בממוצע( ולהשיב על שאלות הוידאו .בממוצע ,הם נכנסו לפורומים מעט יותר גם הם בעיקר
לצפייה ,הגישו את מרבית הבחנים וכולם הגישו את המבחן .נקרא להם "המתמידים המקוונים".
אשכול מספר  6הוא האשכול החמישי בגודלו ,עם  799משתתפים ,המהווים  3.7%מהמשתתפים
בקורס .אשכול זה מתאפיין בערכים גבוהים במשתנים "מספר קטעי הוידאו שנצרכו באופן מקוון"
)" ,(40.13מספר שאלות הוידאו שנענו" )" ,(28.10מספר הבחנים שהוגשו" ) (5.28ו"הגשת המבחן".
אולם המשתתפים באשכול זה בלטו במיוחד בפעילותם בפורומים ,שהייתה גבוהה ביחס לאשכולות
הקודמים ,אך עדיין לא גבוהה מאוד" :מספר הצפיות באשכולות" )" ,(45.95מספר ההודעות
שנכתבו" ) (3.05ו"מספר התגובות שנכתבו" ) .(1.49נקרא להם "המתמידים החברתיים מעט".
אשכול מספר  7הוא האשכול הקטן ביותר ,עם  135משתתפים ,המהווים  0.6%בלבד מהמשתתפים
בקורס .אשכול זה מתאפיין בערכים דומים לאשכול הקודם במשתנים" :מספר קטעי הוידאו
שנצרכו באופן מקוון" )" ,(41.59מספר שאלות הוידאו שנענו" )" ,(28.78מספר הבחנים שהוגשו"
) (5.62ו"הגשת המבחן" .המשתתפים באשכול זה בלטו במיוחד במידת פעילותם הגבוהה יחסית
בפורומים" :מספר הצפיות באשכולות" )" ,(249.68מספר האשכולות שנפתחו" )" ,(2.31מספר
ההודעות שנכתבו" ) (15.50ו"מספר התגובות שנכתבו" ) .(18.01נקרא להם "המתמידים
החברתיים".
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איור מספר  1מציג את התפלגות המשתתפים בקורס על פי שיוך לטיפוסי הלומדים שהתקבלו.

איור  .1התפלגות המשתתפים בקורס ) (N = 21,889על פי שיוך לטיפוסי לומדים

דיון
מאפייני ההרשמה הייחודיים ל MOOC-מביאים להיקף חסר תקדים של נרשמים ,המגיעים לקורס
עם מגוון מטרות ומוטיבציות .ההטרוגניות הגדולה של הנרשמים ,כמו גם הגמישות ללמידה בקורס,
מייצרים מגוון התנהגויות ,כפי שניכר במחקר זה .במחקר זוהו  7טיפוסי לומדים ,המאפיינים את
משתתפי הקורס :מרבית המשתתפים ,64.8% ,הם "טועמים" ,שהתנסו מעט מאוד בקורס ונשרו
כמעט מיד;  8.5%הם "מורידי תכנים" ,שהתנסו גם הם מעט מאוד בקורס ,אולם הקפידו להוריד
את מרבית תכני הוידאו למחשב .איננו יודעים אם צפו בהם באופן לא מקוון או אולי שמרו אותם
לעתיד;  11.5%הם "המתמידים חלקית" ,שהיו פעילים במידה לא מבוטלת בקורס אולם לא
השלימו אותו במלואו;  3.6%מהמשתתפים הם "המתמידים הלא מקוונים" ,שהתמידו בקורס תוך
נטייה לפעילות לא מקוונת;  7.4%הם "המתמידים המקוונים" שהתמידו בקורס תוך נטייה לפעילות
מקוונת;  3.7%הם "המתמידים החברתיים מעט" שהתמידו בקורס תוך פעילות מסויימת
בפורומים; ו 0.6%-מהמשתתפים הם "המתמידים החברתיים" שהתמידו בקורס תוך פעילות ניכרת
בפורומים .נדון בטיפוסי הלומדים שהתקבלו תוך התבוננות על דפוסי התנהגותם במשאבי הלמידה.
התבוננות על פעילות הלומדים בוידאו מעלה שלושה דפוסי התנהגות בולטים :צפייה מקוונת
)"הטועמים"" ,המתמידים חלקית" ו"המתמידים המקוונים"( ,הורדת הוידאו )"מורידי התכנים"
ו"המתמידים הלא מקוונים"( ושילוב בין השניים )"המתמידים החברתיים מעט" ו"המתמידים
החברתיים"( .לאופן הצפייה בוידאו עשויות להיות השלכות על תהליך הלמידה .בצפייה המקוונת
הלומדים יכולים להסתייע בפיגומים המקוונים כדוגמת שאלות הוידאו וההפניות לפורומים .בצפייה
לא מקוונת פיגומים אלה אינם קיימים אך ישנה גמישות גבוהה יותר ללמוד בכל מקום ,ללא תלות
בחיבור לאינטרנט .לפיכך ,על מנת לתמוך באופן מייטבי בטיפוסי הלומדים השונים ,נמליץ לבחון
דרכים לשילוב תחליפים לפיגומים המקוונים עבור אותם טיפוסים שנוטים להורדת הוידאו.
התבוננות על פעילות הלומדים בפורומים מעלה שני דפוסים עיקריים :השתתפות פאסיבית על ידי
צפייה )"הטועמים"" ,מורידי התכנים"" ,המתמידים חלקית"" ,המתמידים הלא מקוונים",
ו"המתמידים המקוונים"( והשתתפות אקטיבית על ידי כתיבה )"המתמידים החברתיים מעט"
ו"המתמידים החברתיים"( .בהלימה לספרות )Ho et al., 2014; Mustafaraj & Bu, 2015; Onah,
 (Sinclair, & Boyatt, 2014רובם המכריע של המשתתפים היו פאסיבים בעוד שקבוצה קטנה בלבד
ניהלה את השיח .אחת התועלות של למידה מקוונת בכלל ושל  MOOCsבפרט היא היכולת להיות
חלק מקהילת לומדים גדולה .שיעורם הנמוך של המשתתפים בפורומים מעלה תהיות בנוגע למידת
המימוש של הפוטנציאל החברתי ב .MOOC-נשאלת השאלה כיצד ניתן לקיים שיח בקורס הכולל
עשרות אלפי לומדים? נמליץ לבחון את אופן יישומם של הפורומים ואת שילובם של מנגנונים
חברתיים המותאמים לקורסים מרובי משתתפים.
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 בהתבוננות על מעורבותם הכללית של הלומדים בקורס.MOOCs נשוב לביקורת על שיעור מסיימי
)הנגזרת מהפעילות הכוללת במשאבי הלמידה( נמצא כי שיעור לא מבוטל של משתתפים היו
."מעורבים בקורס במידה לא מבוטלת; החל ב"מתמידים חלקית" וכלה בטיפוסים "המתמידים
( הינו גבוה משיעור מקבלי הסרטיפיקציה15.2%) "ראוי לציין כי שיעור הטיפוסים "המתמידים
 ממצא זה מעיד על קיומם של כאלף לומדים שהיו מעורבים בקורס במידה.(10.6%) בקורס
MOOC  המבחינה בין משתתפי, בראייה מונוליטית. על אף שלא קיבלו סרטיפיקציה,משמעותית
 משתתפים אלה היו נחשבים כמשתתפים שלא סיימו את הקורס,לפי קבלת סרטיפיקציה בלבד
 התבוננות מדוקדקת בפעילותם מעלה כי הם קיימו, כפי שנראה, אולם.(Kizilcec et al., 2013)
.Coursera  שהועבר בפלטפורמה שלMOOC  נזכיר כי מחקר זה בחן, לסיום.תהליך למידה משמעותי
. מתחומי דעת שונים וקהלי יעד מגוונים,יש להמשיך ולבחון את מצב הדברים בקורסים נוספים
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Abstract
This study examined the phenomenon of academic dishonesty in the Israeli
public education system, focusing on teachers’ and parents’ perceptions and
on the strategies they employ to cope with it. A distinction was made
between acts of analog and digital academic dishonesty, through the three
main modes of learning assessment (i.e. exams, writing papers and doing
homework). The theoretical framework for this study lies on Pavela’s (1997)
conceptual model, which distinguishes between four types of academic
dishonesty: cheating, plagiarism, fabrication and facilitating academic
dishonesty. Data was collected through semi-structured interviews,
conducted with 12 teachers and 12 parents of elementary, middle and high
school students. Findings indicate that participants were familiar with digital
plagiarism more than any other type of digital academic dishonesty, and with
digital dishonesty in the context of writing papers more than in other types of
assessment. Compared to digital dishonesty, participants were more aware of
the factors that promote or inhibit analog academic dishonesty. As for
participants' ethical beliefs, the technological factor did not seem to affect
their views concerning their students’/ children’s acts of dishonesty. Findings
emphasize the importance of appropriate instructional design of assignments
in order to prevent digital academic dishonesty. It is recommended to expand
Pavela's original model, in order to accurately explain academic dishonesty in
the digital era.
Keywords: academic dishonesty, academic integrity, cheating, plagiarism,
fabrication, facilitation, school students, teachers, parents, digital technology.

תקציר
המחקר הנוכחי בדק את תופעת ההונאה בלמידה במערכת החינוך הממלכתית
 ובדרכי, תוך התמקדות בעמדותיהם של מורים והורים כלפי התופעה,בישראל
 נערכה הבחנה בין.מנת למנוע או להקטין אותה-ההתמודדות שהם נוקטים על
 בשלושת אופני ההערכה המרכזיים המקובלים,הונאה דיגיטלית ואנלוגית
 המסגרת. כתיבת עבודות והכנת שיעורי בית,במערכת החינוך – מבחנים
התיאורטית העומדת בבסיס המחקר מושתתת על המודל המושגי של פָּ בֶ ָלה
, רמאות: אשר הבחין בין ארבעה סוגי הונאה בלמידה,(Pavela, 1997)
 הנתונים נאספו באמצעות ראיונות מובנים. פיברוק וסיוע להונאה,פלגיאריזם
 ממצאי. חט"ב ותיכון, הורים לתלמידי יסודי12- מורים ו12 למחצה שנערכו עם
המחקר מראים כי הונאה דיגיטלית מוכרת למורים והורים בהקשר של
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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פלגיאריזם יותר מאשר סוגי הונאה אחרים ,ובהקשר של עבודות יותר מאשר
סוגי הערכה אחרים .כמו כן נמצא כי הגורמים המקדמים ומעכבים הונאה
מוּכרים למרואיינים ,בעיקר כאשר מדובר בהונאה אנלוגית .באשר לתפיסות
האתיות של המשתתפים ,לא נמצאה השפעה של הגורם הטכנולוגי על
עמדותיהם של מורים והורים כלפי הונאה שמבצעים תלמידיהם  /ילדיהם.
ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות העיצוב הפדגוגי של מטלות ,כך שלא
יזמנו הונאה דיגיטלית .הממצאים מצביעים על הצורך בהרחבת המודל המקורי
של פבלה לסוגי ההונאה בלמידה ,כך שיוכל להסביר באופן מקיף יותר את
תופעת ההונאה בלמידה בעידן הדיגיטלי.
מילות מפתח :הונאה בלמידה ,יושרה אקדמית ,רמאות ,פלגיאריזם ,פברוק,
סיוע לאחרים בהונאה ,תלמידי בית ספר ,הורים ,מורים ,טכנולוגיה דיגיטלית.

מבוא
עם החידושים וההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות ,הולך ומתרחב השימוש שנעשה
בבתי הספר באמצעים דיגיטליים מגוונים לצורכי למידה והוראה .אמנם הטכנולוגיות מזמנות
לתלמידים דרכים חדשות ונוחות ללמידה ,אך לצד יתרונות אלו ,נמצא קשר בין התפתחותן וחדירתן
של הטכנולוגיות למערכת החינוך ובין השימוש ההולך וגובר שעושים בהן תלמידים לשם ביצוע
מעשי הונאה בלמידה ) .(Stogner, Miller & Marcum, 2013; Bain, 2014) (academic dishonestyכך
למשל ,הגישה לאינטרנט מאפשרת לתלמידים להעתיק טקסטים ולהדביקם בתוך עבודות שהם
כותבים ואילו השימוש בטלפונים הניידים מאפשר להם לבצע בקלות פעולות הונאה שונות ,כמו
צילום טופסי בחינה ושליחתם ,או העברת תשובות זה לזה וחיפוש אחר תשובות במהלך מבחן.
במקביל להתגברות התופעה בקרב התלמידים ,נראה גם כי הפער הדיגיטלי );digital divide
 (Hargittai, 2002בינם לבין המורים ,אשר אינם שולטים מספיק בטכנולוגיות הדיגיטליות
העכשוויות ,מגביל את יכולתם של מורים לזהות מקרי הונאה ולהתמודד עמם ביעילות )Blau,
 .(Eshet-Alkalai, & Rotem, 2014כמו-כן ,נמצא כי לא פעם גם הפדגוגיה והעיצוב ההוראתי ,אשר
מאפשרים לתלמידים להשלים מטלה ע"י פעולה פשוטה של העתקת מידע מהאינטרנט ,מעודדים
בעקיפין הונאה ) .(Kauffman & Young, 2015בנוסף למורים ,נראה כי גם ההורים ,מצדם ,אינם
מודעים מספיק לממדי השימוש באמצעים דיגיטליים לצורכי הונאה בקרב ילדיהם ,והם מוגבלים
ביכולתם לייעץ ,לפקח ולהתמודד כראוי עם התופעה )Strom & Strom, 2007; Common Sense
.(Media, 2010
המסגרת התיאורטית העומדת בבסיס המחקר מושתתת על המודל המושגי של פבלה )Pavela,
 ,(1997אשר הבחין בין ארבעה סוגי הונאה בלמידה :רמאות ) – cheatingשימוש מכוון בחומרי
לימוד ,מידע או עזרים שהינם אסורים במפורש( ,פלגיאריזם ) – plagiarismשימוש בחומרים שכתב
אדם אחר והצגתם ללא ציון המקור וכאילו נוצרו ע"י הכותב עצמו( ,פיברוק ) - fabricationהמצאה
מכוונת של מידע ונתונים שאינם קיימים במציאות( ,וסיוע להונאה )facilitating academic
 – dishonestyסיוע מכוון לאחֵ ר במעשה של הונאה בלמידה(.
המחקר הנוכחי בחן את תופעת ההונאה הדיגיטלית במערכת החינוך בישראל ,תוך התמקדות
בעמדותיהם של מורים והורים בחינוך הממלכתי כלפי התופעה ,ובדרכי ההתמודדות שהם נוקטים
על-מנת למנוע או להקטין אותה .נערכה הבחנה בין ארבעה סוגי הונאה שונים )רמאות ,פלגיאריזם,
פיברוק וסיוע להונאה( המתרחשים עם וללא סיוע טכנולוגיה דיגיטלית ,בשלושת אופני ההערכה
המרכזיים המקובלים במערכת החינוך  -מבחנים ,כתיבת עבודות והכנת שיעורי בית.
שאלות המחקר

.1
.2
.3
.4
.5

באיזו מידה מורים והורים מכירים ומודעים לאסטרטגיות הונאה וליכולת או לקושי לזהותן?
באיזו מידה מורים והורים מבדילים בין סוגי ההונאה השונים – רמאות ,פלגיאריזם ,סיוע
להונאה ופברוק?
מהי מידת היכרותם של מורים והורים עם הונאה בלמידה דיגיטלית לעומת אנלוגית?
באיזו מידה מורים והורים מחזיקים בתפיסות אתיות שמצדיקות או שוללות הונאה בלמידה?
באיזו מידה הורים ומורים מכירים ומודעים לגורמים היכולים לקדם או לעכב את התרחשות
ההונאה ,ואת דרכי ההתמודדות עמה?
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השיטה
אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו  24מרואיינים –  12מורים ) 9מורות ו 3-מורים( ,ו 12-הורים ) 6אבות ו 6-אימהות(
לתלמידי יסודי ,חט"ב ותיכון במערכת החינוך הממלכתית בישראל .מתוך רצון לבחון את תופעת
ההונאה בלמידה בהקשר רחב ככל האפשר ,נבחרו מורים מ 6-בתי ספר שונים במרכז הארץ,
המלמדים מקצועות בהם מוטלים על התלמידים שיעורי בית ,עבודות ומבחנים .כמו כן ,נבחרו
הורים לתלמידים מ 10-בתי ספר שונים אשר  8מהם נמצאים במרכז הארץ ו 2-מהם בצפונה.
כלי המחקר

המחקר התבסס על פרדיגמת מחקר המשלבת בין הגישה האיכותנית והכמותית .החלק האיכותני
התבסס על ראיונות מובְ נים למחצה עם מורים והורים )נספח  .(1מטרת הראיונות היתה לקבל מידע
איכותני אודות מידת היכרותם של הורים ומורים עם תופעת ההונאה בלמידה דיגיטלית ואנלוגית,
אודות התפיסות האתיות של תופעת ההונאה בלמידה ,ואודות דרכי ההתמודדות שלהם עימה.
הליך המחקר

הראיונות נערכו פנים-אל-פנים במקום שנבחר על-ידי המרואיינים .כל הראיונות נמשכו כ 45-דקות,
הוקלטו ולאחר מכן תומללו לצורך ניתוחם.
לשם בדיקת שאלות המחקר בוצעו ניתוחים כמותיים ואיכותניים של הראיונות עם המורים
וההורים .לצורך זה נעשה קידוד של היגדי המרואיינים לפי ארבעת סוגי ההונאה של פבלה ,בהקשר
דיגיטלי או אנלוגי ,תוך התייחסות לסוגי ההערכה המרכזיים בלמידה והוראה )מבחנים ,עבודות
וש"ב( .כמו כן ,קודדו היגדי המרואיינים המבטאים את תפיסותיהם האתיות כלפי הונאה בלמידה,
הסיבות לביצועה ודרכי התמודדות עמה.
תוצאות ודיון
 910היגדים מתוך ראיונות המשתתפים קודדו לקטגוריות .מתוך היגדים אלה (64.7%) 589 ,נאמרו
ע"י מורים ו (35.3%) 321-נאמרו ע"י הורים 620 .היגדים ) (68.1%נאמרו ע"י משתתפות )מורות או
אימהות( ו (31.9%) 290 -נאמרו ע"י המשתתפים )מורים או אבות( .לגבי שלב החינוך של תלמידי או
ילדי המשתתפים 337 ,היגדים ) (37.0%נאמרו ע"י מורי והורי התיכון (33.2%) 302 ,נאמרו ע"י מורי
והורי היסודי ,ו 271-היגדים ) (29.8%נאמרו ע"י מורי והורי חטיבת הביניים.
לבדיקת הקשר בין מדדי המחקר שהתקבלו באמצעות קידוד היגדי המשתתפים ,בוצעה סדרה של
מבחני חי בריבוע.
אסטרטגיות הונאה בלמידה והיכולת לזהותה

למעלה ממחצית היגדי המרואיינים ) 71היגדים –  (57.3%תיארו מגוון רחב של אסטרטגיות הונאה
בלמידה המוכרות להם מילדיהם או מתלמידיהם ,לדוגמא:
"אני יודעת על ילדה שלא הבינה משהו במתמטיקה ,אז היא ביקשה את הנייד והלכה
לשירותים ושאלה את אבא שלה את התשובה") .מורה ,יסודי(
"היתה על המחשב כבר עבודה שאחות גדולה עשתה .אז הוא אולי שינה קצת ,אבל השתמש
בזה כבסיס") .אב ,יסודי(
בנוסף (33.1%) 41 ,היגדים תיעדו את יכולת המרואיינים לזהות מקרי הונאה ,בעוד שב(9.7%) 12-
היגדים בלבד המשתתפים הביעו קושי לזהות הונאה בלמידה ,למרות החשד שלהם לקיומה.
נמצא קשר מובהק סטטיסטי בין אסטרטגיות ההונאה והיכולת לזהותה לבין סוג ההונאה שבוצעה
) .(χ²(8) = 46.154, p = .000כמו כן ,נמצא כי האסטרטגיות המוכרות ביותר למורים והורים הן אלו
הקשורות למעשי רמאות )תרשים  .(1לעומת זאת ,אסטרטגיות לביצוע פברוק כמעט ואינן מוכרות
להם ,וזאת בניגוד לדיווחיהם של התלמידים עצמם ,המעידים על רמות גבוהות של פברוק נתונים
)בלאו ועשת-אלקלעי .(2014 ,הוצע כי פער זה בין דיווחי תלמידים ובין דיווחי המורים וההורים נובע
מכך שפברוק נתפס פעמים רבות ,בעיקר בגילאים הצעירים ,כמעשה לגיטימי ,ולכן מורים והורים
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אינם מתייחסים לאסטרטגיות הונאה אלה כאל מעשים חמורים ,כפי שציינה זאת אחת האימהות:
"הפברוק בא לפעמים מתוך הדמיון שעבד שעות נוספות".

תרשים  .1הקשר בין אסטרטגיות ההונאה והיכולת לזהותה לבין סוג ההונאה

באשר לקשר בין אסטרטגיות הונאה והיכולת לזהותן לבין השימוש בטכנולוגיה לביצוע ההונאה,
קשר זה לא נמצא מובהק סטטיסטית ) .(χ²(2) = 1.449, p = .485נראה כי אסטרטגיות הונאה
דיגיטלית אינן מוכרות למרואיינים יותר מאשר אסטרטגיות ההונאה האנלוגית ,ה"מסורתיות"
יותר ,וזאת על אף עדויות מחקריות על כך שתופעת השימוש בכלים דיגיטליים להונאה בלמידה
הולכת וגוברת ).(Stogner et al., 2013לממצא זה מספר הסברים אפשריים .האחד קשור לפער
הדיגיטלי ) (Hargittai, 2002שבין תלמידים למוריהם והוריהם ,שאינם מודעים מספיק לכך
שהמכשירים הדיגיטליים שבידי ילדיהם עשויים לשמש לצרכי הונאה .אפשרות אחרת היא
שמדיניות האכיפה והנהלים הברורים בבית-הספר תורמים לכך שמורים והורים חשים שהנושא
מצוי "בשליטה" ,ומכאן התייחסותם המאוזנת להונאה דיגיטלית ואנלוגית בראיונות.
סוגי ההונאה בלמידה

היגדי המורים וההורים בנוגע להונאה בלמידה סווגו לסוגי הונאה לפי המודל של 397 .(1997) Pavela
מהיגדי המרואיינים מציגים מקרי הונאה בלמידה באופן כללי 513 .היגדים נוספים התייחסו לסוגי
ההונאה הספציפיים (49.9%) 256 :מתוכם תיארו רמאות (33.9%) 174 ,עסקו בפלגיאריזם10 ,
) (1.9%בלבד התייחסו לפברוק ו (14.2%) 73-התייחסו לסיוע לאחרים .בטבלה  1מובאות דוגמאות
מתוך הראיונות לארבעת סוגי ההונאה בלמידה.
טבלה  .1סוגי הונאה בלמידה

רמאות

יש קלמר על השולחן שזה מותר ,אבל בתור הקלמר יש את הסמארטפון ובתוכו
צילומים של כל הסיכומים שהתלמידים עשו או שאני העברתי ,וכאילו מחפשים
עיפרון ועושים עם האצבע) .מורה ,תיכון(

פלגיאריזם מראיינת :אתה רואה משהו שכתוב בעבודה של תלמיד שנראה לך שזה לא מילים
שלו?
מחנך :כל הזמן ] [...די ברור לי ]שזה מהאינטרנט[ .אני שואל אותם בלי כעס,
מאיפה הורידו את זה ואז הם עונים) .מורה ,תיכון(
פיברוק

לדוגמא ,בעבודת שורשים ] [...היא הוסיפה פרטים לא נכונים .לדוגמא ,מעברי
דירה ,דברים כאלה .יכול להיות שלא זכרה ...השלימה פרטים .כשעשיתי את
ההגהה ראיתי דברים שהמציאה לגמרי) .אם ,חט"ב(

סיוע
בהונאה

הבן שלי אמר שלדוגמא ,הנייד נמצא בזמן מבחן בכיס של המעיל או של הג'ינס,
ומעבירים תשובות אחד לשני ,פותחים מתחת לשולחן) .אם ,תיכון(
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סוג ההונאה נמצא קשור באופן מובהק לכל המשתנים שנבדקו :מגדר המרואיינים )χ²(4) = 17.635,
 ,(p = .001אופני ההערכה השונים ) (χ²(8) = 40.233, p = .000ושלב החינוך של התלמידים
) .(χ²(8) = 32.882, p = .000בהתייחס לשלב החינוך ,נמצא כי רמאות מוכרת למורי והורי התיכון

והיסודי יותר מאשר להורי ומורי החט"ב .ניתן אולי למצוא הסבר לממצא מפתיע זה ,בפערים
בגישות כלפי הונאה בין מורי החט"ב ,היסודי והתיכון ,כפי שעלו מתוך הראיונות :בעוד מורי
החט"ב ציינו את רמות הפיקוח והאכיפה הגבוהות הנהוגות אצלם בזמן מבחנים ,הרי שמורי היסודי
תיארו אוירה סובלנית וסלחנית כלפי העתקות ,ומורי התיכון תיארו יחסי אמון בינם לבין
תלמידיהם.
הונאה דיגיטלית בלמידה

השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לצורכי הונאה בלמידה נבדק ,תוך הבחנה בין מקרי הונאה
המתבצעים בסיוע וללא סיוע טכנולוגיות (58.8%) 535 .מהיגדי המרואיינים התייחסו להונאה
אנלוגית ,בעוד ש (41.2%) 375-מההיגדים תיארו הונאה דיגיטלית .להלן דוגמאות מתוך הראיונות
להונאה עם וללא סיוע טכנולוגיה:
"ראיתי גם בעוד מבחן לא שלי ,שמישהו שענה נכון את המבחן ,פשוט צילם את המבחן שלו
בסמארטפון ,שלח בהודעה לחבר אחר ,והחבר הציץ בתשובות") .מורה ,תיכון(
"תלמידים מבקשים להכניס בקבוקי שתייה לכיתה וזה בסדר .אחת המורות תפסה על
התווית של בקבוק השתייה תשובות או רמזים לשאלות שהיו אמורות להיות") .מורה ,חט"ב(
הקשר בין השימוש בטכנולוגיה לבין סוג ההונאה נמצא מובהק סטטיסטית )χ²(4) = 342.009,
 .(p = .000כפי שניתן לראות בתרשים  ,2בשונה מסוגי ההונאה האחרים ,כאשר מדובר בפלגיאריזם,

הטכנולוגיה מהווה גורם משמעותי בהגברת מודעותם של מורים והורים לממדי התופעה בקרב
תלמידיהם /ילדיהם .ואכן ,צמד המילים "העתק-הדבק" ,המתאר את הפשטות והקלות בה
תלמידים נוהגים להעתיק מידע מהאינטרנט כמעשה של שגרה ,חזר על עצמו בראיונות  56פעמים.
נתון זה איננו מפתיע ואף עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים רבים אשר תיארו את "מגפת
הפלגיאריזם" ) ,(Gorman, 2008כאחת העבירות הנפוצות בקרב תלמידים בני דור המילניום
).(Evering & Moorman, 2012

תרשים  .2הקשר בין השימוש בטכנולוגיה לסוג ההונאה
הקשר בין השימוש בטכנולוגיה בהונאה לבין סוגי ההערכה נמצא מובהק סטטיסטית )χ²(2) = 7.229,
 .(p = .027התייחסות המרואיינים לשיעורי בית הייתה בעיקר בהקשר של הונאה אנלוגית ,בעוד

שבהתייחסות לכתיבת עבודות התקבלה תמונה הפוכה :היו יותר התייחסויות להונאה דיגיטלית.
באופן מפתיע ,בהונאה במבחנים כמעט ולא נמצאו הבדלים בין התייחסות המרואיינים להונאה
דיגיטלית ואנלוגית .בדומה לממצאים קודמים ,ייתכן כי גם ממצא זה מעיד על כך שמורים והורים
אינם מבינים ואינם די מודעים למעשי התלמידים באמצעות המכשירים הדיגיטליים שבידיהם בזמן
מבחנים )תרשים .(3

עידית רותם ,אינה בלאו ,יורם עשת-אלקלעי 203ע

תרשים  .3הקשר בין שימוש בטכנולוגיה לסוגי ההערכה
תפקידן של תפיסות אתיות בתופעת ההונאה בלמידה

בראיונות ,ביטאו המשתתפים מגוון רחב של תפיסות אתיות כלפי מעשי ההונאה השונים166 .
מהיגדי המרואיינים קודדו כתפיסות אתיות כלפי הונאה בלמידה בקרב תלמידיהם או ילדיהם.
באופן מפתיע ,רק  (42.8%) 71מתוכם שללו את התופעה ,בעוד ש (57.2%) 95-דווקא הביעו עמדה
המצדיקה אותה.
להלן דוגמאות להיגדים אתיים מתוך הראיונות שנערכו:
אתיקה מצדיקה הונאה" :כל מקום שבו המורה נותן שאלות לא אינטליגנטיות שהתשובה
נמצאת באינטרנט ,אני הייתי עושה את אותו הדבר .אין לי טענה כלפי התלמיד ,הטענה שלי
כלפי המורים ,שלא יכול להיות שהם נותנים שאלות שאלו הן התשובות להן") .אב ,יסודי(
אתיקה שוללת הונאה" :במבחנים אני לא רואה שום הצדקה להעתקה ,אני מאוד נחרץ
בעניין הזה .אני חושב שיש מקום לא לעשות את הבחינה .להגיד "אני לא יודע" או "הבחינה
לא הוגנת" ,אבל להעתיק זו לא פרקטיקה") .מורה ,תיכון(.
הקשר בין התפיסות האתיות של המרואיינים לבין השימוש בטכנולוגיה לביצוע ההונאה לא נמצא
מובהק סטטיסטית ) .(χ²(1) = 2.263, p = .132משמעות הדבר היא ,שלמורים והורים עמדות דומות
כלפי הונאה דיגיטלית ואנלוגית שמבצעים תלמידיהם  /ילדיהם ,וזאת ,בניגוד למחקרים שבדקו את
עמדות התלמידים עצמם ,ואשר מצאו כי הם שופטים הונאה דיגיטלית יותר בסלחנות מאשר הונאה
אנלוגית ) .(Grieve & Elliot, 2013ייתכן והבדל זה נעוץ בשינוי בנורמות החברתיות בקרב דור
המילניום ,ולהתפתחותה של תרבות חדשה וסובלנית כלפי העתקה דיגיטלית ).(Lind, 2011
גורמי הונאה בלמידה ודרכי התמודדות עמה

 485מהיגדי המורים וההורים התייחסו להתנהגות של המרואיינים ביחס להונאה בלמידה בקרב
תלמידיהם/ילדיהם (47.4%) 230 :מההיגדים עסקו בהתנהגויות המעכבות הונאה ,בעוד ש130-
) (26.8%מההיגדים תיארו התנהגויות המעודדת הונאה .באשר להתמודדות עם הונאה(19.6%) 95 ,
היגדים תיארו דרכי התמודדות עם הונאה בלמידה ,בעוד ש (6.2%) 30-היגדים תיארו התעלמות
ממנה.
להלן מבחר ציטוטים מתוך הראיונות ,אשר מדגימים את התייחסויות המרואיינים לגורמי ההונאה
בלמידה ולדרכי ההתמודדות שלהם עמה:
גורם מקדם הונאה" :את נכנסת לכיתה 40 ,ילדים ,והם גדולים כאלה וזה ..ולכי גם תלמדי
וגם תסתכלי מה עושה כל אחד ,גם הכיתה צפופה .זה בלתי אפשרי .כשאת כבר תופסת
מישהו ,אז כן היה או לא היה ,וזה דחוף ולא דחוף ...הוויכוחים והכוחות שזה לוקח ממך ][...
את לא יכולה בשיעור של  45דקות עם  40תלמידים ,גם ללמד ,גם לנהל ,גם לדאוג לאווירה
לימודית וגם להתייחס לניידים שלהם .אי אפשר") .מורה ,חט"ב(
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גורם מעכב הונאה" :הטלפון אצלם נכבה ,לפחות אצל הילדים שלי ,מהדקה שהם נכנסים
לבית הספר עד הדקה שהם יוצאים ממנו .תלמיד שייתפס עם טלפון ,ייקחו לו את הטלפון ,זה
משהו מאוד חזק איפה שהם לומדים .עד כמה שאני יודע התלמידים לא עוברים על זה .זה
ביטל את כל האפשרות להעתיק מהטלפונים") .אב ,יסודי(
דרכי התמודדות עם הונאה" :אני חושבת שהנוער יותר מתוחכם ,אבל גם המורים היום יותר
מתוחכמים .זה לא שהם התקדמו ואנחנו נשארנו במקום .אין לנו בעיה להקליד באינטרנט
בדיוק את מה שהם הקלידו ולקבל את אותן תוצאות .מורים עושים את זה .מגלים העתקות,
ואנחנו גם רושמים להם את זה" :זה לקוח מהאינטרנט ,יש לעבד את החומר") .מורה ,חט"ב(
דרכי התעלמות מהונאה" :אני לא עושה מבחן בטורים .אין ספק שיש העתקות אחד מהשני,
אני רואה את ההצצות ואת ההתלחשויות .באופיי אני הרבה יותר ותרן ,אז אני מעיר
לתשומת ליבם או שאומר להם שמי שצריך עזרה שיקרא לי") .מורה ,חט"ב(
כפי שניתן לראות בתרשים  ,4הקשר בין גורמי ההונאה וההתמודדות עם הונאה לבין קבוצות
המשתתפים )מורים והורים( נמצא מובהק סטטיסטית ) .(χ²(3) = 77.200, p = .000באשר למורים -
נמצא כי ברוב המקרים הם בוחרים להתמודד עם הונאה ולא להתעלם ממנה ,וכי הם מקדישים
תשומת לב רבה לגורמים היכולים לעכב הונאה כמו גם לפעולות שהם יכולים לנקוט על מנת לאתר
או למנוע אותה .בניגוד לכך ,ההורים מיעטו להתייחס להתמודדות עם הונאה בקרב ילדיהם או
למניעתה .כמצוין במחקרים רבים ) ,(Common Sense Media, 2010; Strom & Strom, 2007ניתן
לשער כי הורים אינם מודעים מספיק להתנהגויות ההונאה של ילדיהם ולכן אינם מתמודדים כראוי
עם התופעה.
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תרשים  .4הקשר בין גורמי הונאה והתמודדות עם הונאה לבין קבוצות המשתתפים )הורים ומורים(

גם הקשר בין גורמים והתמודדות עם הונאה לבין השימוש בטכנולוגיה נמצא מובהק סטטיסטית
) .(χ2(3) = 13.440, p = .004ניתן לראות כי המרואיינים ציינו הרבה יותר גורמים מעכבים וגורמים
מקדמים כאשר ההונאה מתבצעת ללא שימוש בטכנולוגיה .בניגוד לכך ,ניתן לראות כי הם
מתמודדים במידה דומה עם הונאה דיגיטלית ולא דיגיטלית )תרשים .(5
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תרשים  .5הקשר בין גורמים והתמודדות עם הונאה לבין השימוש בטכנולוגיה

סיכום
המסגרת התיאורטית של המחקר הנוכחי התבססה על מודל ארבעת סוגי ההונאה של פבלה )Pavela,
 ,(1997אשר נכתב עוד בטרם הפכו הטכנולוגיות הדיגיטליות העכשוויות כלים מרכזיים בתקשורת,

ביצירת מידע ,בעיצובו ובהפצתו .הממצאים מצביעים על כך שמודל זה אינו יכול להסביר באופן
מלא את תופעת ההונאה בלמידה והוא נדרש להרחבות והתאמות הלוקחות בחשבון את ההיבטים
הקשורים בהונאה הדיגיטלית ובשימוש הנרחב הנעשה בה כיום .נראה כי עם השינויים בתפיסת
ההוראה והלמידה ,גם אופי ההונאה השתנה והיא התפתחה לכיוונים חדשים ,אשר מתקיימים בהם
כללים ,נורמות ותפיסות אתיות שונים מאלו שהיו מוכרים בעבר ).(Evering & Moorman, 2012
מבחינה מעשית ,ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות העיצוב הפדגוגי של מטלות לימודיות ,כך
שיתאים לעידן המידע הפתוח ,בו רוב המידע זמין ומצוי באינטרנט .משימה המסתכמת באיתור
מידע בלבד היא משימה המזמנת העתקה ולפיכך ,חשוב לאמץ פדגוגיה המבוססת על מטלות של
הבניית ידע אותנטי ורלוונטי .מבחינה זו ,דווקא ניתן לנצל את יתרונותיה של סביבת הלמידה
הדיגיטלית ולהיעזר בה ליישום שיטות למידה מתקדמות ,כגון למידת חקר ,למידה באמצעות
משחק ולמידה מבוססת פתרון בעיות ).(Barzilai & Blau, 2014
תודות
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1 נספח
א – שאלות מנחות לראיון חצי מובנה עם מורים

.י לי על דרכי הערכה של תלמידיך/ספר
ה מכוון בד"כ? האם/ת? לאיזה סוג של תשובות את/ה נותנ/מהן המטלות ושיעורי בית שאת
מדובר בשאלות שיש עליהן תשובה אחת נכונה? השוואה בין מקורות מגוונים והבעת עמדה
 האם התלמידים יכולים,אישית? עבודות אחידות לכל הכיתה או מטלה שונה לכל תלמיד )למשל
.(? תוך שמירה על הקשר לנושא הנלמד,לבחור את נושא העבודה
ת לתלמידים מחייב אותם להיעזר במקורות/ה נותנ/ שיעורי הבית והעבודות שאת,באיזו מידה
.י דוגמה למטלה כזאת/דיגיטליים? תנ
? כיצד ניתן לוודא שכל תלמיד תרם את חלקו,כאשר התלמידים עובדים על מטלות שיתופיות
.י דוגמה למטלה כזו ולדרך הערכתה/תנ
 עבודות ושיעורי בית המוכרות לך? האם,י לי על שיטות העתקה של תלמידים במבחנים/ספר
?י לתאר מקרה שבו תפסת תלמיד מעתיק בעבודה או בבחינה/תוכל
?' טלפונים חכמים וכד,באיזו מידה הם נעזרים להעתקה בטכנולוגיות דיגיטליות – האינטרנט
 כאשר העתקה נעשתה בעזרת הטכנולוגיה לעומת, הסיכוי "לתפוס" תלמיד כזה, להערכתך,מהו
?העתקה ללא שימוש בטכנולוגיה
 העתקות של תלמידים ואילו מזמנים פחות? כיצד, לדעתך,"אילו סוגי מטלות וש"ב "מזמנים
?צריכה להיראות משימה לימודית על מנת שתפחית למינימום את הסיכוי להעתקה

.1

.2
.3
.4
.5

.6
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 .7כיצד את/ה מוודא שהתלמידים אינם מעתיקים במבחנים ובעבודות? כיצד את/ה פועלת כאשר
תלמיד חלש מאוד מקבל פתאום ציון מאוד גבוה על עבודה או במבחן? כיצד את/ה פועל/ת כאשר
תלמיד שבדרך כלל מתקשה בכתיבה ,מגיש עבודה מצטיינת ,המנוסחת ברמה גבוהה ביותר?
 .8להלן מספר מקרים .האם תוכלי לדרג אותם לפי מידת חומרתם?
א .תלמיד מצטיין נתן לחברו עבודה שכתב ,והחבר העתיק ממנה חלקים נרחבים והגיש.
ב .במהלך מבחן תלמיד חיפש באינטרנט תשובות לשאלות באמצעות טלפון חכם
ג .תלמיד שלח לחברו את התשובות במהלך המבחן באמצעות טלפון סלולרי
ד .תלמיד צילם את שאלות הבחינה והפיץ בקרב כל חבריו שנבחנים במועד מאוחר יותר
ה .תלמיד העתיק ערך מויקיפדיה ושילב אותו בצורה מוצלחת בעבודה שהגיש.
 .9האם תוכלי לתאר מקרים דומים שקרו בכיתתך ולספר איך פעלת בהם? )אם המרואיינ/ת
טוענ/ת שלא נתקל/ה במקרים דומים ,אפשר לשאול באופן היפותטי :חשבי מה היית עושה
במקרים הנ"ל?(
 .10ת/ני דוגמאות למקרים בהם העתקה של תלמידים במבחנים ,עבודות וש"ב היא במובן מסוים
"מוצדקת" ולגיטימית.
ב – שאלות מנחות לראיון חצי מובנה עם הורים

.1

.2
.3

.4
.5
.6

.8

.9

תארו כיצד ילדכם נוהג להתכונן למבחנים ,להכין את העבודות ושיעורי הבית – לבדו? בעזרת
חברים? באיזו מידה הוא נעזר בטכנולוגיות דיגיטליות בהכנה למבחנים ,עבודות וש"ב -משתמש
במחשב מחובר לאינטרנט ,טלפון חכם ,שואל חברים בפייסבוק ,מארגן קבוצת למידה בסקייפ,
מקליד קובץ סיכום או תרשים זרימה של החומר וכד'?
כיצד אתם נוהגים לעזור לילדכם בביצוע מטלות בית ספריות שונות? באיזו מידה אתם נעזרים
בטכנולוגיות דיגיטליות על מנת לעזור לו? תנו דוגמאות.
לאילו תשובות בד"כ מצפים המורים במטלות ושיעורי בית שילדיך מקבל בבית הספר? האם
מדובר בשאלות שיש עליהן תשובה אחת נכונה? השוואה בין מקורות מגוונים והבעת עמדה
אישית? עבודות אחידות לכל הכיתה או מטלה שונה לכל תלמיד? )למשל ,התלמידים יכולים
לבחור את נושא העבודה ,תוך שמירה על הקשר לנושא הנלמד(
אילו שיטות העתקה של תלמידים במבחנים ,עבודות ושיעורי בית מוכרות לכם ובאיזו מידה הם
נעזרים להעתקה בטכנולוגיות דיגיטליות – האינטרנט ,טלפונים חכמים וכד'?
אילו מטלות וש"ב "מזמנים" ,לדעתך ,העתקות של תלמידים ואילו מזמנים פחות? כיצד צריכה
להיראות משימה לימודית על מנת שתפחית למינימום את הסיכוי להעתקה?
מהו ,להערכתכם ,הסיכוי של המורה לגלות העתקות – עם וללא סיוע טכנולוגיות? כיצד אתם
יכולים לוודא שילדכם אינו מעורב בהעתקות אסורות במבחנים ובעבודות?
א .להלן מספר מקרים .האם תוכלי לדרג אותם לפי מידת חומרתם?
ב .ילדכם נתן לחברו הטוב עבודה שכתב והחבר העתיק ממנה חלקים נרחבים והגיש.
ג .במהלך המבחן ילדיכם חיפש באינטרנט תשובות לשאלות באמצעות טלפון חכם
ד .ילדכם שלח לחברו את התשובות במהלך המבחן באמצעות טלפון סלולרי
ה .ילדכם צילם את שאלות הבחינה והפיץ בקרב כל חבריו שנבחנים במועד מאוחר יותר
ו .ילדכם העתיק ערך מויקיפדיה ושילב אותו בצורה מוצלחת בעבודה שהגיש.
האם תוכלו לתאר מקרים דומים שקרו בכיתה בה לומד ילדכם ולספר כיצד פעלה המורה בהם?
)אם המרואיינים טוענים שלא ידועים להם מקרים דומים בכיתת ילדם ,לשאול באופן היפותטי:
חשבו כיצד היה מורה פועל במקרים הנ"ל?( האם ילדכם "נתפס" בעבר מעתיק בבחינה או עושה
העתק-הדבר מקטעים של אחרים לעבודה שלו?
תנו דוגמאות למקרים בהם העתקה של תלמידים במבחנים ,עבודות וש"ב היא במובן מסוים
"מוצדקת" ולגיטימית.
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Abstract
This empirical study explores interactions in the social media, especially
characteristics of an authentic scientific discourse in the social media, in the
vision of scientific literacy, by the standards of science education to school
students. The research setting consists of content-driven Facebook open
group and Page, in Hebrew, discussing fluoridation of drinking water.
The quantitative analysis consisted of 895 items (posts and comments),
which were analyzed by a codebook developed for this goal.
The analysis found that men dominated the discussion, with 34% of the items
resisting fluoridation, and only 8% supporting it. Items resisting fluoridation
tend to raise political arguments, as opposed to supporters, who tend to raise
economic arguments. Common features of science literacy expressed by the
commentators were: obtaining, evaluation and communication of
information, analysis and interpretation of data, questions about the natural
and material world. Average use of the features of science literacy among
supporters of fluoridation, is higher than average among the opponents.
These findings are the empirical contribution of the study in examination
scientific literacy among adults, and provide information about the
interactions among the social media site Facebook.
Keywords: social media, Facebook, scientific literacy.

תקציר
 במיוחד,מחקר אמפירי זה נועד לבחון אינטראקציות ברשתות החברתיות
 בפרספקטיבה של,מאפייני השיח המדעי האותנטי ברשתות החברתיות
 שדה המחקר. לפי סטנדרטים לחינוך מדעי לתלמידי בית ספר,אוריינות מדעית
הוא דיונים בפייסבוק מתוך קבוצה פתוחה ועמוד בשפה העברית שעסקו בנושא
.שתייה-הפלרת מי
 שנותחו,( אייטמים )פוסטים ותגובות895-המחקר כולל ניתוח תוכן כמותי ל
.קידוד שפותח למטרה זו-בעזרת ספר
 מהאייטמים התנגדו34% .מהממצאים עולה שרוב משתתפי השיח היו גברים
 האייטמים שהתנגדו להפלרה נטו להעלות. שתמכו בה8%  לעומת,להפלרה
 להבדיל מתומכי ההפלרה שנטו להעלות טיעונים,טיעונים בעלי אופי פוליטי
, הערכה, רכישה: בין מאפייני אוריינות מדעית שעלו בשיח.בעלי אופי כלכלי
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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ותקשור מידע ,ניתוח ופירוש נתונים ,ושאלות על עולם הטבע והחומר .ממוצע
השימוש במאפייני מהות המדע בקרב תומכי ההפלרה ,נמצא גבוה מהממוצע
בקרב מתנגדי ההפלרה .תרומתו האמפירית של המחקר הינה בהעשרת בסיס
הידע הקיים על אוריינות מדעית בקרב מבוגרים .כמו כן ,המחקר מעשיר את
הידע הקיים לגבי אופי האינטראקציות הקיימות ברשת החברתית פייסבוק.
מילות מפתח :רשתות חברתיות ,פייסבוק ,אוריינות מדעית.

מבוא
רציונל

בעולם ובישראל מכירים בחשיבות הקניית אוריינות מדעית לכלל האוכלוסייה .אוריינות מדעית
מתייחסת ליכולתם של אנשים להיעזר בידע מדעי כדי לקבל החלטות אישיות וחברתיות ) Polman et
 .(al., 2014ברוב המחקרים בודקים אוריינות מדעית בקרב תלמידי בית-ספר ,ומעטים המחקרים
הבודקים מבוגרים .חוקרים רבים וביניהם  Feinsteinקוראים להבנה מעמיקה יותר של אוריינות
מדעית באמצעות בדיקת הדרכים בהן אנשים מבינים ומשתמשים במדע בחיי היום יום שלהם
).(2011
בשנים האחרונות הפכה רשת האינטרנט למקור מידע ראשי בנושאי מדע וטכנולוגיה לציבור הרחב
) .(National Science Board 2014הטכנולוגיות החדשות שינו את פני התקשורת ,יצרו שפע של
משאבים דיגיטליים לציבור ליידע את עצמו בענייני מדע והשלכותיו החברתיות )Bubela et al,
 ,(2009במיוחד הרשתות החברתיות הפכו לערוץ הפצה ודיון במידע מדעי ).(Baram-Tsabari, 2014
פייסבוק היא כיום הרשת החברתית הפופולרית בעולם ובישראל )Meishar-Tal, Kurtz & Pieterse,
 ,(2012ומספקת מצע עשיר ,מגוון וחדשני לבחינה מעשית של אוריינות מדעית בקרב אוכלוסייה
בוגרת.
שדה המחקר הוא דיונים בפייסבוק בנושא הפלרת מי-שתייה .נושא זה נבחר בשל היותו שנוי
במחלוקת בקרב הציבור ) ,(Fawell & Bailey, 2006מדענים ,ומקבלי החלטות )Martin & Groth,
 ,(1991המחולקים לתומכים ומתנגדים להפלרה .כל צד מנסה לזכות ביותר תומכים ,על ידי שימוש
בראיות מסוימות וטיעונים הגיוניים .נושא ההפלרה מעורר דיונים רחבים ועשירים מבחינה מדעית,
המספק מצע עשיר ,רחב ואקטואלי למחקר.
מטרת המחקר:

מחקר זה נועד לבחון את מאפייני השיח המדעי האותנטי ברשתות החברתיות ,בפרספקטיבה של
אוריינות מדעית.
שאלות המחקר:

 .1אילו מאפיינים של אוריינות מדעית באים לידי ביטוי בדיונים ברשת החברתית פייסבוק בנוגע
להפלרת מי-השתייה?
 .2מה הקשר ,אם קיים ,בין עמדות שונות )בעד/נגד ההפלרה( לבין הטיעונים השונים )מדעיים,
אתיים ,מוסריים ,פוליטיים וכלכליים( ,שמעלים המשתתפים בדיונים כדי לתמוך בעמדותיהם?
מתודולוגיה
מקורות המידע ואיסוף הנתונים

נעשה חיפוש ברשת החברתית פייסבוק ,באמצעות מילות החיפוש "הפלרה" ו"-הפלרת מי שתייה".
תוצאות החיפוש הראו פוסטים והתגובות שלהם השייכים לקבוצות ועמודים שונים .איור  1מראה
את תוצאות החיפוש בפייסבוק ,והסיבה לפסילת חלק מהקבוצות והעמודים .מהדגימה שנותרה,
נבחרה קבוצת "חשיבה חדה" ,שהיא קבוצת דיונים לספקנים שמטרתה לחקור את המציאות
בנושאים שניתנים לבדיקה אמפירית ,ועמוד השייך לעמותת "איזון חוזר להפצת ההשכלה
הבריאותית בישראל" ,שמטרתה לשנות את תפיסות הבריאות בישראל .מתוך שני מקורות אלה
בוצעה כריית מידע ידנית לכל הפוסטים ותגובותיהם שיצאו כתוצאה ממילות החיפוש ,והיו בין
השנים  .2014-2012בסך הכל נאספו מעל  3000אייטמים )פוסטים ותגובות( .מתוכם הגעתי ל895-
אייטמים משיחות שלמות )פוסטים והתגובות שלהם( משני המקורות באופן כמעט שווה כשנושא
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ההפלרה היה נושא השיחה המרכזי .המחקר קיבל את אישורה של ועדת האתיקה המוסדית
).(IRB – institutional review board

איור  .1מקורות המידע למחקר
קידוד וניתוח הנתונים

הנתונים נותחו באמצעות ניתוח תוכן כמותי ) .(Krippendorfe, 2004ספר הקידוד כלל  68משתנים,
שפותח על ידי ד"ר דניאלה אור ,פוסט-דוקטורנטית ,בשיתוף עם מגנה טלפראגאדה ,דוקטורנטית
באוניברסיטה בארה"ב .במהלך הניתוח ספר הקידוד עבר כמה שינויים והתאמות למטרת ושאלות
המחקר.
הניתוח הכמותי התייחס למאפייני אוריינות מדעית ,מידע סוציו-דמוגרפי ,נושאים ,עמדות,
טיעונים ,על מנת לאפיין את השיח המדעי אוטנטי בפייסבוק ,ולענות על שאלות המחקר .פירוט
שלהם:
 מידע סוציו-דמוגרפי ,המתייחס למגדר ,גיל ,השכלה ועוד של משתף האייטם .מידע זה אפשר
לדלות מתוך הפרופיל של משתף האייטם בפייסבוק רק אם הוא בחר שהמידע הזה יהיה ציבורי.
 נושא האייטם ,והוא מגדיר את סיווג התוכן שעלה באייטם .היה לנו שלושה סיווגים עיקריים:
מדעי-טכנולוגי ,אשר התייחס לנושאים הקשורים למדע או טכנולוגיה ,מהפגנת ידע עד להעלאת
רעיונות ,ספקות ,ביקורת ועוד הקשורה לנושאים מדעיים או טכנולוגיים .סיווג שני ציבורי-
ממשלתי ,אשר התייחס לנושאים הקשורים לציבור או לממשלה ,מהחלטות ממשלתיות ,פעולות
ציבוריות ועוד .הסיווג השלישי "האחר" כלל בתוכו נושאים מגוונים שלא באו לידי ביטוי הרבה
כמו התקדמות חברתית או שאלות אדמיניסטרטיביות שלא זכו להמשך הקידוד לפי שאר
הקריטריונים )לא תורמים למחקר(.
 עמדות שונות שעלו מהאייטמים כמו עמדה כלפי נושא ההפלרה ,עמדה כלפי מדע ,מדענים.
 טיעונים שונים שעלו מהאייטמים כדי להצדיק או לתמוך באמירה ,בעמדה ,כמו טיעון בעל אופי
פוליטי או כלכלי או מוסרי.
 אוריינות מדעית נבדקה על בסיס 'הדור הבא של הסטנדרטים' Next Generation Science
 ,(NGSS) Standardsהקובעים סטנדרטים להוראת מדע בבתי הספר בארה"ב .בחלק מהתקנים
נעשה שימוש לצורך הערכת אוריינות מדעית במבוגרים .החלק הראשון הוא שיטות מדע
והנדסה אשר מגדיר שמונה מיומנויות לחקר המדעי )טבלה  ,(3המתאר התנהגויות של מדענים
בזמן חקירה ,בניית מודלים ותאוריות על עולם הטבע ועוד .החלק השני הוא מהות המדע
המוגדרת על ידי שמונה מיומנויות )טבלה  .(NGSS, 2013) ,(4מהות המדע בדרך כלל מתייחסת
לתורת ההכרה של מדע ,מדע כדרך לידע ,ערכים ואמונות הטבועים בידע המדעי והתפתחותו
) ,(Lederman, 2006כיום סטנדרטים עולמיים רבים לתכניות לימוד במדעים מגדירים באופן
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מפורש את מהות המדע כמרכיב אינטגראלי באוריינות המדעית ) (Allchin, 2014וביניהם
.NGSS
טבלה  1מספקת לנו דוגמאות לשאלות מספר הקידוד שהתייחסו לכל אחד מהמאפיינים שנבדקו.
טבלה  2מספקת לנו דוגמה לאייטם וניתוח שלו.
טבלה  .1דוגמאות מספר הקידוד בהתאם למאפיינים שלהם
נושא

דוגמה לשאלה בספר הקידוד

מידע סוציו-דמוגרפי

מין המגיב:
 .1זכר
 .2נקבה
 .3לא ניתן לקבוע

נושא  :מדעי-טכנולוגי ,ציבורי-
ממשלתי...

הנושא העיקרי של האייטם דן:
 .1מדעי-טכנולוגי
 .2ציבורי-ממשלתי
 .3אחר

עמדות כלפי :הפלרה ,מדע ,מדענים...

עמדת המגיב כלפי הפלרה?
 .1בעד
 .2נגד
 .3לא ניתן לקבוע

טיעונים :פוליטיים ,כלכליים,
מוסריים ,אתיים..

האייטם מכיל טיעון כלכלי פוליטי
 .1המגיב מתייחס לשיקול כלכלי
 .2המגיב מתייחס לשיקול פוליטי
 .3לא צוין

אוריינות מדעית :מהות המדע

האייטם דן במדע כדרך לידע:
 .1כן
 .2לא
 .3לא צוין

אוריינות מדעית :חקר מדעי

המגיב דן בדרכים בהם הוא מנתח ומפרש נתונים:
 .1כן
 .2לא
 .3לא צוין

מהמנות הקידוד נבחנה בין שתי מקודדות על  10%מהאייטמים ) 100אייטמים( ,עם התאמה של
 0.77לפי אלפא קריפינדורף ).(Krippendorff, 2007
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טבלה  .2דוגמה לאייטם והניתוח שלו
עמדות

שאלות
מספר
הקידוד \
האייטם

עמדת
המגיב
כלפי
הפלרה?

נגד

טיעונים

האייטם
מכיל
טיעון
כלכלי
פוליטי

האייטם
מכיל טיעון
אתי?

לא צוין

כן ,אתיקה
של
התערבות
בבריאות

אוריינות מדעית
מהות
המדע
האייטם
דן במדע
כדך
הידע

לא

חקר מדעי

המגיב דן
בדרכים
בהם הוא
מנתח
ומפרש
נתונים:
כן

המגיב דן
בדרכים בהם
הוא מקבל,
מעריך
ומתקשר מידע
כן

המגיב דן
בשאלת
שאלות

לא

"מחר תיפסק רשמית חובת הפלרת המים בישראל... ,
הפלואור הינו אחת מתגליות המאה ה  20כאמצעי למניעת עששת  ,כל עוד המינון מוגבל .אבל הפלרת כלל המים
הינה בלתי יעילה ,שכן אנו צורכים רק כ 2%-מהמים לשתיה והשאר משמש להשקיה .. ,הפלרת המים הגורפת
מביאה לצריכה בלתי מבוקרת של פלואוריד :כמות המים שאנו שותים שונה מאדם לאדם ומאזור לאזור; ...
בנוסף ,הוספת פלואוריד למי השתיה של כולנו ,למעשה כופה שימוש זה גם על מי שאינו רוצה בתוספת וגם על מי
שהתוספת עלולה להזיק לו .לכן ,נשקיע משאבים בחינוך לבריאות השן החל מגיל הגן ,ונדאג לאוכלוסיות מוחלשות
על ידי טיפול מיוחד בילדים הזקוקים לתוספת פלואוריד"...
ניתוח סטטיסטי

המדגם כלל שני סוגי משתנים ,כאשר הרוב היו משתנים שמיים .השאר היו מסוג משתנה דירוגי .עם

משתנים אלה ניתן לבצע רק מבחנים א-פרמטריים .מבין מבחנים אלה השתמשתי במבחן X2
לבדיקת טיב ההתאמה ,ומבחן  Mann-Whitneyלהשוואת שני מדגמים בלתי תלויים.
תוצאות

הממצאים המבוססים על הניתוח הכמותי כללו ניתוח של  895אייטמים ,כאשר  66מתוכם הם
פוסטים ,והשאר תגובות .מרבית האייטמים ) (n = 825עסקו בנושא ההפלרה ,ומעט מאוד סטו
מהנושא Brossard & Scheufele .טוענים כי מספר הלייקים בפייסבוק מעיד על רמת הדיוק ,חשיבות
או פופולריות האייטם ) .(2013לא כל האייטמים במדגם זכו לאותה מידת פופולאריות .מספר
הלייקים נע בין  407-0לאייטם ,עם ממוצע  4.91וסטיית תקן של  .23.9האייטמים הפופולריים ביותר
היו פוסטים והתאפיינו במספר שיתופים גבוה גם.
היה קשה להשיג מידע סוציו-דמוגרפי על המגיבים ,מידע כזה היה חשוף למחקר רק ב 534
מהמקרים ,ורק ביחס למגדר .רבים מהמגבים שמרו על פרטיות ,תופעה מתרחבת בפייסבוק ) Young
 .(& Quan-Haase, 2009מתוך המגיבים שניתן היה לבחון  (n = 359) 67%היו גברים(n = 175) 33% ,
נשים.
לא תמיד כשהמתדיינים דיברו על הפלרה ,הם דברו עליה כנושא מדעי (n = 426) 67% .מהאייטמים
עסקו בנושא מדעי-טכנולוגי כנושא ראשי או משני (n = 322) 36% ,כנושא ראשי .בנוסף ב21% -
) (n = 185מהאייטמים הנושא העיקרי היה נושא ציבורי-ממשלתי )טבלה  .(1ממצא זה מדגים את
מרכזיותו של המדע בתוך השיח המדעי ברשת החברתית פייסבוק.
עמדות המשתתפים בדיון כלפי הפלרה (n = 50) 8% :תמכו בהפלרה ,לעומת  (n = 218) 35%שהתנגדו
לה .השאר ) (n = 360לא הביעו עמדה כלפי הפלרה.
נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין המגדר לבין עמדה כלפי הפלרה ) .(x2(2) = 6.355, p < 0.05שכן
נשים נטו יותר להתנגד להפלרה מאשר גברים .בנוסף ,נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין הנושא
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הראשי לבין עמדה כלפי הפלרה ) ,(x2(4) = 35.198, p < 0.01כאשר מתנגדי ההפלרה נטו יותר לנושא
ציבורי-ממשלתי ,להבדיל מתומכי ההפלרה שנטו פחות לדון בנושא זה.
שלושה מאפיינים של חקר מדעי בלטו במיוחד בכתיבתם של המתדיינים )טבלה  :(3המגיב מקבל,
מעריך ,ומתקשר מידע ) ,(35%המגיב מנתח ומפרש נתונים ) ,(27%והמגיב שואל שאלות ).(23%
טבלה  .3מאפייני חקר מדעי בדיונים בפייסבוק בנושא הפלרה בסדר שכיחויות יורד
המגיב

מקבל,
מעריך
ומתקשר
מידע

מספר
האייטמים

220

%
האייטמים

35.1

מנתח
ומפרש
נתונים

שאלת
שאלות

167

142

26.6

22.6

עוסק
בדיון
מהוכחה
מדעית

הבניית
הסברים

חשיבה
מתמטית
וחישובית

33

30

24

4.8

5.3

3.8

מפתח,
משתמש
במודלים

מתכנן ומבצע
חקירה

5

4

0.8

0.5

)(n = 627

בסך הכל ביותר משליש מהאייטמים שבדגימה ) (n = 231, 37%לא הופיע אף מאפיין של חקר מדעי.
שאר האייטמים הכילו לפחות מאפיין אחד.
לבדיקת השערת ההבדל בשימוש במאפייני החקר המדעי בין תומכי ומתנגדי ההפלרה ,נערך מבחן
א-פרמטרי למדגמים בלתי תלויים ) .(Mann-Whitney Testהממצאים מצביעים על הבדל מובהק בין
המדגמים ) (z = –3.093, p < 0.01ממוצע השימוש במאפייני חקר מדעי בקרב תומכי ההפלרה
) (M = 1.06, SD = 0.220נמצא גבוה מהממוצע בקרב מתנגדי ההפלרה ).(M = 0.53, SD = 0.089
רק  (n=131) 21%מהאייטמים הכילו התייחסות למהות המדע .שני מאפיינים בלטו במיוחד )טבלה
 :(4המדע כדרך לידע ) ,(12%והידע המדעי מבוסס על שאלות על עולם הטבע והחומר ) .(11%רובם
הגדול של האייטמים לא הכילו כל התייחסות למהות המדע.
טבלה  .4מאפייני מהות המדע באייטמים בסדר שכיחויות יורד
ידע מדעי
מבוסס על:

המדע
כדרך
לידע

שאלות
על עולם
הטבע
והחומר

מספר
האייטמים

78

69

%
האייטמים
)(n = 627

12.4

11

שימוש
במגוון
שיטות

39
6.2

מאמץ
אנושי

36
5.7

הוכחה
אמפירית

מודלים,
חוקים,
מנגנונים
ותיאוריות
מסבירים
תופעות טבע

24

17

3.8

2.7

סדר
ועקביות
במערכת
הטבעית

12
1.9

מוכן
לעדכונים
לאור
הוכחות
חדשות

11
1.8

נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין הופעת מאפיינים של מהות המדע ,לבין התייחסות להפלרה
כנושא מדעי-טכנולוגי ).(x2(8) = 70.962, p < 0.01
לבדיקת ההשערה שיש הבדל בשימוש במאפייני מהות המדע בין תומכי ומתנגדי ההפלרה ,נערך
מבחן א-פרמטרי למדגמים בלתי תלויים ) .(Mann-Whitney Testהממצאים מצביעים על הבדל
מובהק בין המדגמים ) .(Z = –3.093, p < 0.01ממוצע השימוש במאפייני מהות המדע בקרב תומכי
ההפלרה ) (M = 1.06, SD = 0.220נמצא גבוה מהממוצע בקרב מתנגדי ההפלרה )M = 0.53
.(SD = 0.089
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שני טיעונים מרכזיים )טבלה  (1עלו מהאייטמים שעסקו בהפלרה )טבלה  :(5הטיעון הכלכלי
) (13.9%והטיעון הפוליטי ) .(5.7%נמצא קשר מובהק סטטיסטי בין הנושא הראשי לבין סוג הטיעון
) (X2(4) = 88.625, p < 0.01האייטמים עם הנושא ציבורי-ממשלתי נטו יותר לטיעון פוליטי ,מאשר
הטיעון הכלכלי.
טבלה  .5טיעונים שונים ואחוז השימוש בהם
סוג

מספר
האייטמים
 %האייטמים
)(n = 627

טיעון
כלכלי

87
13.9

טיעון
פוליטי

36
5.7

אתיקה של
נציגים
ממליצים או
מתנגדים
להפלרה

30
4.8

אתיקת
התערבות
בבריאות

20
3.2

אוטונומי
ה אישית

אתיקה של
ההפלרה

19

12

3

1.9

נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין טיעונים פוליטיים או כלכליים לבין תמיכה או התנגדות להפלרה
) .(x2(4) = 63.341, p < 0.01האייטמים שתמכו בהפלרה ,נטו לציין טיעון כלכלי יותר ,לעומת
האייטמים שהתנגדו להפלרה ,נטו לציין טיעון פוליטי יותר.
ממוצע השימוש במאפייני חקר מדעי נמצא גבוהה יותר בקרב המעלים טיעון פוליטי )M = 1.69,
 (SD = 0.218מאשר טיעון כלכלי ).(M = 1.07, SD = 0.111
סיכום ממצאים ומסקנות
מאמר זה מתייחס לחלק הראשון של המחקר והוא החלק הכמותי ,אשר יושלם בחלק שני עם מהות
איכותנית שבו ינותחו אייטמים חדשים בצורה איכותנית .מתוך הממצאים של הניתוח הכמותי
עולים שלושה היבטים מרכזיים :היבט ראשון הוא ההיבט המגדרי ,רוב משתתפי השיח היו גברים.
הגברים נטו פחות להתנגד להפלרה ,להבדיל מהנשים במחקר .ההיבט השני הוא היבט העמדה כלפי
הפלרה ,העונה על שאלת המחקר השנייה .פחות מחצי האייטמים הביעו עמדה כלשהי כלפי הפלרה.
בין אלו שהביעו עמדה ,הרוב התנגד להפלרה .האייטמים שהתנגדו להפלרה נטו להעלות טיעונים
בעלי אופי פוליטי ,להבדיל מתומכי ההפלרה שנטו להעלות טיעונים בעלי אופי כלכלי .תומכי
ההפלרה השתמשו יותר במאפייני חקר מדעי ומאפייני מהות המדע מאשר מתנגדי ההפלרה .ההיבט
השלישי הוא היבט האוריינות המדעית ,המתייחס למאפייני אוריינות מדעית שנבדקו דרך מאפייני
מהות המדע והחקר המדעי .חקר מדעי ) 63.2%מהאייטמים –  396אייטמים( נמצא בשימוש הרבה
יותר מאשר מהות המדע ) 20.9%מהאייטמים –  131אייטמים( .מהות המדע שהוא הכי מופשט
והפחות מוכר ,בנוסף להיותו הכי פחות מוצג בתוכניות הלימודים ) (Bell, 2009ממצא מדאיג ,למרות
כל החידושים שחלו על הסטנדרטים העולמיים המכתיבים לתכניות לימוד במדעים להגדיר באופן
מפורש את מהות המדע כמרכיב אינטגראלי באוריינות המדעית ).(Allchin, 2014
הממצאים של חקר מדעי ושל מהות המדע ,העונים על השאלה הראשונה ,שופכים אור על
המאפיינים הדומיננטיים מבין מאפייני האוריינות המדעית .המאפיין הבולט ביותר במחקר
בקטגוריית החקר המדעי הוא שהמגיב מקבל ,מעריך ,ומתקשר מידע ,לעומתו המאפיין הכי פחות
בולט במחקר הוא שהמגיב מתכנן ומבצע חקר מדעי .המאפיין הכי בולט במחקר בקטגוריית מהות
המדע הוא המדע כדרך הידע ,לעומתו המאפיין הכי פחות בולט בקטגוריה זו הוא שהידע המדעי
מוכן לעדכונים לאור הוכחות חדשות .נקודות החוזק והחולשה של אוריינות מדעית המתבטאת
בשיח המדעי בפייסבוק ,מהווה את תרומתו האמפירית של המחקר כמספק דרך חדשה לבחינת
אוריינות מדעית בקרב אוכלוסייה בוגרת .ממצאים אלה מספקים משוב למערכת החינוך ,במיוחד
שאוריינות מדעית מתארת את ההשפעה של לימודי בית הספר שהשאירו חותמם בחיי המבוגר
) .(DeBoer, 2000המחקר יוצא מהגדרת אוריינות מדעית לפי סטנדרטים להוראת מדע לבתי ספר,
אשר נבדקו בסביבה מבוגרת ,בתקווה להשליך ולגבש המלצות בנוגע למערכת החינוך כולה .כמו כן
המחקר מספק תמונה מקיפה המשקפת את האינטראקציות המתבצעות ברשת החברתית פייסבוק
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 החל מפופולריות של אייטם עד לסוגי הטיעון,ללא התערבות חוקרים או תנאים חיצוניים
.המתדיינים בהם המגיבים
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Abstract
Educational systems today emphasize developing and implementing
innovative pedagogical programs, preparing students as learners in the
knowledge age. Many programs have been introduced into schools as
"Islands of Innovation", hoping that their success will serve as a model
influencing the institution's learning culture. This study examines learning in
one pedagogical "Island": An online instructional unit developed to teach
Biology while promoting inquiry, information and critical thinking skills.
The unit includes various online information sources, simulations and Excel
sheets for data processing. We focused on students' perspective of their ICTbased learning, using quantitative and qualitative questionnaires collected
from grade twelve students from 15 schools. Findings show that students
became aware of the learning patterns established e.g. active learning and
utilizing ICT for constructing knowledge, and their preference to learn this
way increased. However, the learning experience on the "Island" was limited
in influencing their perception regarding good and desirable learning. While
perceiving advantages and relevance of ICT-based learning, the traditional
learning culture apparently dominate students' interpretation of this type of
learning as less serious and less appropriate to school. This study contributes
to the understanding of potential changes in learning patterns and perceptions
within a hybrid (innovative-traditional) pedagogical environment.
Keywords: Pedagogical Innovation, Island of Innovation, ICT-based
learning, Biology education.

תקציר
 הלימוד,תלמידים כיום חיים בעולם העובר שינויים מהירים בתחומי העיסוק
 בהתאמה לכך מושם דגש. בכללם שימוש מרובה בטכנולוגיות,והחיים האישיים
במערכת החינוך על פיתוח ויישום פדגוגיות מתאימות להכנת התלמידים
 תוך," תכניות רבות פועלות בבתי הספר כ"אי של חדשנות.לאתגרי העתיד
 המחקר עוסק בלמידה.ציפייה שישמשו מודל לחיקוי ויהפכו לחדשנות כוללת
 יחידת בגרות מתוקשבת שפותחה בפקולטה לחקלאות של:ב"אי" אחד
,האוניברסיטה העברית במטרה ללמד ביולוגיה תוך עיסוק במיומנויות חקר
 הלמידה מבוססת על משימות הבנויות סביב.טיפול במידע וחשיבה ביקורתית
 סימולציות ועיבוד נתונים,בעיה מדעית וכוללות מקורות מידע מתוקשבים
 התכנית מלווה בבחינת בגרות מתוקשבת התואמת את מטרות.בגיליון אקסל
 במחקר נבחנה נקודת מבטם של התלמידים על הלמידה.ודרכי הלמידה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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המתוקשבת .כלי המחקר כללו שאלוני עמדות כמותיים ואיכותניים שהועברו
לתלמידים מ 15-בתי ספר .הממצאים מראים כי התלמידים היו מודעים לדפוסי
הלמידה שהתגבשו כמו למידה פעילה או שימוש במשאבי מידע וטכנולוגיה
להבניית ידע ואף חלה עליה בהעדפתם ללמוד כך .יחד עם זאת ,היכולת לבסס
את תפיסת דפוסי הלמידה אצל התלמידים ככדאיים וטובים נמצאה מוגבלת
במסגרת "אי פדגוגי" .לצד תפיסת יתרונות ורלוונטיות עבורם בלמידה
המתוקשבת ,תרבות הלמידה המסורתית נמצאה דומיננטית בפרשנות
התלמידים ובגישתם אליה כפחות רצינית וכפחות מתאימה לבית הספר.
המחקר תורם לידע בדבר פוטנציאל השינוי בדפוסי למידה ובתפיסות תלמידים
על למידה ,בסביבה פדגוגית היברידית.
מילות מפתח :חדשנות פדגוגית" ,אי של חדשנות" ,למידה מתוקשבת ,בחינת
בגרות בביולוגיה.

מבוא
יחידת הבגרות המתוקשבת )יב"מ( בביולוגיה היא אחת מבין תכניות הלימוד המפותחות במערכת
החינוך במטרה לעצב ולבסס ידע ,יכולות ונטיות אינטלקטואליות ההולמות לומד בעידן הידע )זוהר,
 .(p21.org, 2009 ;2007כרבות מהן ,אף היא משלבת טכנולוגיה ככלי בעל פוטנציאל לשינוי בדרכי
הלמידה כמו עיצוב למידה אקטיבית המונעת אישית ע"י התלמיד ופיתוח אוריינות מידע )Rikhye,
.(Cook & Berge, 2009
תכניות פדגוגיות חדשניות רבות ,ובתוכן היב"מ ,פועלות בבתי הספר כ"אי של חדשנות" ,מונח
המדגיש כי הפדגוגיה מיושמת בתחום תוכן אחד ומערבת קבוצה מצומצמת של מורים ותלמידים,
ללא שינוי מהותי בפרמטרים של כלל המערכת ) .(Avidov-Ungar, 2010על אף הפעולות הנעשות
במערכת החינוך לשינוי דרכי הלמידה ,כלל המערכת מאופיינת בדפוס הוראה בו המורה הוא מקור
הידע המעריך את התלמיד שהוא צרכן מידע פאסיבי ,במיוחד בבתי הספר התיכוניים שהם מכווני
מידע לקראת בחינות הבגרות .יתרה מזאת ,גם השימוש בטכנולוגיות בבתי הספר נמצא פעמים רבות
כמשמר תפיסות ושיטות הוראה מסורתיות ולא מהווה שינוי פדגוגי משמעותי );Cuban, 2001
.(Selwyn, 2008
חוקרים ואנשי חינוך עוסקים באפיונם של תלמידי בית הספר כיום ,המשתמשים בטכנולוגיות כחלק
בלתי נפרד מחייהם )למיש ,ריב"ק ואלוני .(Obliger & Obliger, 2005; OECD, 2010 ;2009 ,הטענה
כי החיים עם טכנולוגיה השפיעו על צורת החשיבה ועל דרכי הלמידה המועדפות על תלמידים כיום,
עוררה חשש לנתק תרבותי בין מוסדות החינוך במתכונתם המסורתית ובין התלמידים )& Collins
 .(Halverson, 2009; Prensky, 2001;2005יש אף שמצאו כעס ותסכול בקרב התלמידים על שילוב
מועט ולא משמעותי של טכנולוגיה בבית הספר )& Conole, De Laat, Dillon & Darby, 2008; Levin
 .(Arafeh, 2002מתיאור זה ניתן לצפות כי תלמידים יהיו מרוצים וישתפו פעולה עם יוזמות פדגוגיות
המשלבות טכנולוגיה .מנגד מצאו אחרים כמו סלווין ) (Selwyn, 2008כי התלמידים ,למרות חיבתם
לאינטרנט ושימושם בו אינם להוטים להכניסו ללמידה בבית הספר ולשנות את הלמידה המסורתית.
כך שניתן לראות את התלמידים בהם עסק המחקר כנתונים בשלוש תרבויות למידה במקביל:
בחיים עם טכנולוגיה ביומיום ,בלמידה הבית ספרית )על מגוון הפדגוגיות בה( וב"אי הפדגוגי" של
היב"מ.
בספרות עולות שאלות לגבי ערכם והשפעתם של "איי חדשנות" כמעוררי שינוי כולל בבית הספר
) .(Forkosh-Baruch, Nachmias, Miodusar & Tubin, 2005שאלות מעין אלה נחקרו הן מהפן
הארגוני ) (Avidov-Ungar, 2010והן מהפן המקצועי והדידקטי הקשור למורים )שבטErtmer, ;2008 ,
 .(2005במחקר זה נבחנה הסוגיה מפן שלישי והוא נקודת מבטם של התלמידים .מיודוסר ,נחמיאס,
טובין ופורקוש ) (2006שחקרו השקפות של תלמידים על השימוש בתקשוב בהיבט הלימודי והאישי,
התמקדו בעיקר בתכניות שפעלו מחוץ למערכת השיעורים הפורמלית .הם מצאו כי השינוי
המשמעותי שהתרחש בתפקידי התלמידים במסגרת היוזמה החדשנית לא הביא לשינויים בפעילות
הפורמלית ,שם תפקדו התלמידים כלומדים באופן מסורתי .מחקר זה מוסיף על הספרות ובוחן
תפיסות של תלמידים שלמדו ב"אי פדגוגי" המעוגן פורמלית במסגרת בית הספר והוא היב"מ
בביולוגיה .התכנית מתמקדת בחלק מלימודי הביולוגיה וקשורה לקבוצת תלמידים ומורים
מצומצמת ,אך הינה בעלת חוזק פוטנציאלי ניכר מהסיבות הבאות:
א .הפדגוגיה פועלת בתוך מערכת השעות וכחלק מתכנית הלימודים הרשמית לבגרות בביולוגיה,
הקשר המקנה משמעותיות והתייחסות רצינית ללמידה מצד מורים ותלמידים כאחד.
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ב .הלמידה מלווה בבחינת בגרות התואמת את מטרות ודרכי הלמידה .תנאי חשוב להצלחת
חדשנות הוא התאמה בין הלמידה ובין ההערכה ) .(Bransford, Brown, & Cocking, 2000יתר על
כן ,דרך הערכה היא כלי חזק להשפעה על דרכי הלמידה ,והתאמה בין מבנה הבחינה לדרכי
הלמידה מעודדת אימוץ אסטרטגיות למידה רלוונטיות ).(Broekkamp & Bernadette, 2007
ג .ההשתתפות ביב"מ הינה אופציונאלית ונבחרה ע"י המורה המלמד .מוטיבציית המורה
להשתתפות בחדשנות מהווה גורם חשוב בהצלחתה )מיודוסר וחובריו.(2006 ,
שאלות המחקר
מטרת המחקר הייתה לבחון את מפגש התלמידים עם ה"אי" הפדגוגי ואת יכולתו לעצב תפיסות
ההולמות למידה בעידן הידע .שאלות המחקר היו:
 .1כיצד השתנו תפיסות התלמידים את הלמידה ביב"מ במהלך השנה ,אם בכלל?
 .2באיזה אופן נוכחות תרבויות למידה שונות )בערכי למידה ,פרקטיקות וכדו'( בתפיסות
התלמידים?
שדה המחקר
החל משנת הלימודים תשס"ט משמשת יחידת הבגרות המתוקשבת חלופה ליחידת לימוד אחת
ברמה המוגברת בביולוגיה .יחידות הלימוד פותחו בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית
בהובלת פרופ' עמוס דריפוס ,מר בנימין פיינשטיין וד"ר ג'אנט טלמון.
מטרת היב"מ ללמד ידע ביולוגי תוך עיסוק רב במיומנויות חקר ,טיפול במידע ודרכי חשיבה
ביקורתית .הלמידה מתבססת על שימוש שוטף בטכנולוגיות  ICTומתבצעת בכיתת מחשבים כחלק
מלימודי ביולוגיה בכיתה י"ב .התלמידים עוסקים במשימות מתוקשבות המתמקדות בבעיה מדעית-
מחקרית מתחום הביולוגיה וכוללות משאבי ידע מגוונים כטקסט ,תמונות ,אנימציות וסימולציות.
גיליון אקסל משולב במשימות לביצוע חישובים ושרטוט גרפים וככלי להבנת מושגים מדעיים
)טלמון ,גיל-רוט ,נאמן-נעמן ודריפוס .(2007 ,הלמידה מלווה בבחינת בגרות מתוקשבת הבנויה
בהתאם לדרכי הלמידה ולמטרותיה וכוללת אף היא שימוש במשאבי ידע ועיבוד נתונים )בשנתיים
האחרונות שונתה מעט מתכונת בחינת הבגרות .המחקר עסק בתכנית המורחבת כפי שפעלה בשנת
הלימודים תשע"ג(.
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו תלמידי מגמת ביולוגיה בכיתה י"ב מ 15-בתי ספר ברחבי הארץ ,שמוריהם היו
בעלי ותק של שנתיים ומעלה בהוראת היב"מ .התקבלו  208שאלוני ציפיות ו 177-שאלונים מסכמים.
שיטת המחקר

המחקר בוצע בשיטת מחקר מעורבת ) (Creswell, 2003המשלבת שימוש במתודה כמותית
ואיכותנית .כלי המחקר כללו שאלונים סגורים ופתוחים ,תצפיות בשיעורים וראיונות עומק .במאמר
זה יובאו ממצאי השאלונים בלבד שכללו שאלון ציפיות בתחילת הלמידה ) (preושאלון מסכם )(post
לאחר בחינת הבגרות .השאלונים פותחו עבור מחקר זה בהשראת דרמו ) ,(Dermo, 2009שעסק
בתפיסות סטודנטים לגבי למידה מתוקשבת .השאלונים תוקפו בתיקוף תוכן ע"י שני מומחים
ומהימנותם הפנימית נמצאה גבוהה לפי מדד אלפא של קרונבך )ציפיות –  ,α = 0.73מסכם –
.(α = 0.72
שיטת הניתוח

הנתונים הכמותיים נותחו סטטיסטית בתכנת  .SASהפער בין העמדות בשני מועדי השאלונים
והקשרים בין משתני הפתיחה לעמדות נבדקו בשני אופנים :ניתוח שונות חד-כיווני למדגמים בלתי
תלויים ומבחן פוסט-הוק בשיטת  Tukeyנערך על כלל השאלונים ,ובנוסף בוצע מבחן  tלמדגמים
מזווגים על השאלונים שזוהו וזווגו ) .(N = 90קורלציות נוספות בין משתני הפתיחה לעמדות חושבו
לפי מתאם פירסון.
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הניתוח האיכותני היה ניתוח תוכן תמטי )שקדי (2003 ,בו נבנו קטגוריות הניתוח באופן אינדוקטיבי
מתוך הטקסט .התשובות קוטעו להיגדים ובכל קטגוריה חושבה שכיחות ההיגדים מתוך כלל
ההיגדים שהתקבלו באותה שאלה .קידוד התשובות נעשה ע"י שני חוקרים ואי הסכמות נדונו עד
למציאת הסכמה.
ממצאים
השימוש במחשב בבית ובבית הספר

נתונים אלו נאספו בשאלון הציפיות )השאלות התייחסו לשימוש במחשב ולא לאמצעים דיגיטליים
אחרים( .נמצא שימוש רב במחשב בבית לצרכים אישיים ) 25%כל יום – עד שעה ביום 38% ,בין
שעה לשלוש שעות ביום 21% ,יותר משלוש שעות ביום( ולעומת זאת ,שימוש מועט במחשב בבית
לצרכים לימודיים ) 72%כל כמה ימים 12% ,בכלל לא( .המידה בה משולב המחשב בלמידה בבית
הספר שלהם דורגה ע"י התלמידים כמעטה ) .(S.D. = 0.77,M = 2.18הממצאים בהלימה למחקרים
שמצאו כי תלמידים משתמשים בטכנולוגיה למטרות למידה במידה פחותה בהרבה מהשימוש
שעושים בה למטרות אישיות ).(Corrin, Bennett & Lockyer, 2010
עמדות התלמידים כלפי הלמידה ביב"מ

העמדות נבדקו בארבע שאלות חוזרות על סולם ליקהרט בן  4דרגות )" – 1בכלל לא" ועד – 4
"במידה רבה מאוד"( ומוצגות בטבלה .1
טבלה  .1ממוצעי עמדות התלמידים בשני מועדי השאלונים
שאלון ציפיות

שאלון מסכם

שאלה

 .1באיזו מידה ,לדעתך ,הלמידה ביחידה המתוקשבת
תהיה/היתה שונה מלמידת הביולוגיה עד כה?

(0.78) 2.94

(0.73) 2.94

 .2באיזו מידה את/ה מרוצה מכך שתלמד/י/למדת
השנה את היחידה המתוקשבת בביולוגיה?

(0.93) 2.60

(0.98) 2.92

 .3באיזו מידה היית מעדיף/ה ללמוד ולהיבחן ביחידת
הבגרות המתוקשבת במקום ביחידת הבגרות העיונית
הרגילה בביולוגיה?

(1.03) 2.67

(1.12) 2.95

 .4אם היית יכול/ה לבחור ,האם היית בוחר/ת ללמוד
יחידות מתוקשבות גם במקצועות אחרים?

(1.07) 2.61

(1.09) 2.47

N = 208

N = 177

שונות הלמידה ביב"מ נתפסה כרבה בשני מועדי השאלונים .הממצא מחזק את ההנחה על קיומה של
היב"מ בביולוגיה כ"אי" פדגוגי בבית הספר ,לפחות במסגרת לימודי הביולוגיה.
בניתוח שונות חד-כיווני נמצאה עליה מובהקת בין שאלון הציפיות לשאלון המסכם בהעדפת
הלמידה ביב"מ ) (F(2,519) = 3.65, p = 0.026וכך גם במבחן  tלמדגמים מזווגים )p = 0.03,
 .(t-ratio = 0.87עליה מובהקת נוספת נמצאה עבור המידה בה מרוצה התלמיד מלמידת היב"מ
) .(F(1,375) = 10.841, p = 0.0011לעומת זאת חלה ירידה בבחירה ללמוד יחידות מתוקשבות גם
במקצועות אחרים ,שנמצאה מובהקת במבחן  tלמדגמים מזווגים ).(p = 0.03, t-ratio = –2.21
חוסר העקביות בשינויים שחלו בעמדות מעלה שאלה על תפיסת דרך הלמידה ביב"מ כטובה באופן
כללי או רק ספציפית לביולוגיה.
קשר בין משתני הפתיחה ועמדות התלמידים

מספר קשרים חיוביים מובהקים נמצאו בין מידת השימוש במחשב בבית לצרכים אישיים או
ללמידה ובין העמדות בשאלון הציפיות והם :הקשר בין מידת השימוש במחשב לצרכים אישיים
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לבין ההעדפה ללמוד ולהיבחן ביב"מ ) (F(3,206) = 4.87456, p = 0.0047והקשר בין מידת השימוש
במחשב לצרכים לימודיים בבית למידה בה התלמיד מרוצה מהלמידה המתוקשבת
) (F(3,206) = 5.323, p = 0.015ולרצונו ללמוד כך גם במקצועות אחרים )F(3,207) = 4.126,
 .(p = 0.0031קורלציה חיובית מובהקת נמצאה בין המידה בה משולב המחשב בלמידה בבית הספר,
לפי תפיסת התלמיד ,לבין מידת שביעות רצונו מלמידת היב"מ ) .(p = 0.005, r = 0.192נראה מכך כי
בקונטקסט בו היב"מ היוותה עבור התלמיד "אי" פדגוגי פחות מבודד ,עמדותיו הראשוניות כלפיה
היו גבוהות יותר.
ניתוח תמטי של השאלות הפתוחות

בשאלות הפתוחות התבקשו התלמידים לנמק ולהדגים את עמדתם הכמותית .התשובות כללו
היגדים אינפורמטיביים ,כמו "היה שימוש באמצעי המחשה רבים" ,לצד היגדים שהביעו דעה ,כמו
"יש באינטרנט חומרי עזר שאפשר וצריך לנצל אך למידה לדעתי צריכה להתקיים בלי מחשבים".
למידה שונה

שונות הלמידה המתוקשבת מלמידת הביולוגיה עד כה נתפסה בתחומים שונים המוצגים בטבלה .2
מרבית השוני נמצא בהקשר לדרכי הלמידה ולחוויה החיובית ושכיחותם הדומה בשני השאלונים
מעידה כי הציפיות בתחומים אלו מומשו ברובן .לעומת זאת ,השוני בתכני הלמידה נצפה פחות
ושכיחותו עלתה עם ההתנסות .שכיחות היגדי הקושי היתה קטנה יחסית אך עלתה במהלך השנה.
עם זאת ,הירידה המשמעותית בהיגדי הארגון הטכני יכולה להעיד על הסתגלות בתחום זה.
טבלה  .2התפלגות ההיגדים בשאלת שונות הלמידה המתוקשבת מהלמידה עד כה
קטגוריה

פירוט הקטגוריה

שכיחות
היגדים-
ציפיות

שכיחות
היגדים-
מסכם

דוגמא להיגד

N = 173

N = 194

דרכי
הלמידה

למידה אישית ועצמאית,
למידה פעילה

34%

29%

"עבודה אינדיבידואלית יותר ,זה
הרבה יותר נח והלמידה
אפקטיבית כי מרוכזים באמת
בעבודה ובהצלחה".

חוויה
חיובית

למידה מהנה ,מעניינת
ומגוונת ,המחשב הוא כלי
מוכר ונוח לתלמיד.

32%

29%

"מעניין ,מסקרן ,כיף ומהנה
לעבוד עם מחשב שהוא מכשיר
שאנחנו משתמשים בו בכל יום".

תכני
הלמידה

עיסוק במיומנויות מחשב
כלליות ,במיומנויות
אקסל ובהיבט ביולוגי-
מחקרי.

11%

23%

"עד כה לא השתמשתי במחשב
לצורך לימודים ועכשיו אני לומדת
להשתמש בכלים במחשב שיעזרו
לי"

עליה
בקושי

למידה עם מחשב קשה,
מתסכלת ומפריעה
לריכוז.

9%

17%

"קשה לי במחשבים ולמרות שזה
יכול לעזור לי ,אני בחרתי ללמוד
ביולוגיה אז למה להכניס
מחשבים?!".

ארגון
טכני

ישיבה בכיתה מול
המחשב.
ארגון חומרי הלמידה
בקבצים במחשב.

14%

2%

"למידה מול המחשב שהיא פחות
מסודרת".

100%

100%

סה"כ
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שביעות רצון מהלמידה

המידה בה התלמיד מרוצה מלמידת היב"מ נומקה בשיקולים שונים לחיוב ולשלילה המוצגים
בטבלה .3
החוויה החיובית נמצאה דומיננטית ושכיחותה עלתה מעט בין מועדי השאלונים וכך גם בהקשרים
החיוביים של נוחות המחשב ורלוונטיות הלמידה .לעומתם ,נימוקי הקושי ובאופן משמעותי יותר
נימוקי חוסר ההרגל בלמידה עם מחשב ,פחתו בשאלון המסכם .יתכן כי בתחילה ,ה"הליכה אל הלא
נודע" הגבירה את תחושת החשש והקושי אצל התלמידים וההתנסות הביאה להיכרות והסתגלות
מסוימת.
טבלה  .3התפלגות ההיגדים בשאלת שביעות הרצון מלמידת היב"מ
קטגוריה

פירוט הקטגוריה

שכיחות
היגדים-ציפיות
N = 155

שכיחות
היגדים-מסכם

דוגמא להיגד

N = 140

חווית
למידה
חיובית

למידה מהנה,
מעניינת ומגוונת.
למידה מעשית
ומלווה באמצעי
המחשה.

40%

45%

"סגנון למידה מעניין
ומסקרן".

המחשב נוח
ומוכר

תלמידים רגילים
ומעדיפים לעבוד
עם מחשב.

14%

16%

"אני ילדה שמעדיפה
מחשבים ,אני בבית
עובדת המון על מחשב
וחושבת שזה נוח".

קושי ללמוד
עם מחשב

לא נוח ,מפריע,
מסיח מהלמידה.

23%

18%

"זה לא נוח לעבוד מול
מחשב ,לא תורם ללמידה,
מציק ומפריע כי יש
פיתויים אחרים".

לא רגילים
ללמוד עם
מחשב

חוסר ההרגל
יוצר קשיים
וגורם ללחץ
בשיעור.

19%

5%

"אני מרגישה יותר
מרוכזת ונינוחה בכיתה
רגילה כשלומדים בצורה
מוכרת ונורמלית".

רלוונטיות
הלמידה
לחיי
התלמיד
בהווה
ובעתיד

רכישת
מיומנויות
המתאימות
לעולם בתקופתנו
ולצרכי התלמיד.

4%

11%

"המחשב היום הוא
אמצעי לתקשורת בעולם
כולו ,מן הסתם עוד כמה
שנים כולנו נשתמש
במחשב בתוך הלימודים
הרגילים".

תקלות
טכניות

0%

5%

סה"כ

100%

100%

עמדות התלמידים כלפי בחינת הבגרות

העמדות נבדקו בשאלון המסכם בשלוש השאלות המוצגות בטבלה .4
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טבלה  .4התפלגות בחירת התלמידים בבחינה המתוקשבת או העיונית
השאלה בשאלון המסכם )(N = 177

בחינה
עיונית

בחינה
מתוקשבת

אותו
דבר

באיזו בחינה אתה מעריך שתוכל לקבל ציון טוב יותר?

27.8%

38.1%

34.1%

איזו בחינה מעניינת יותר לדעתך?

19.4%

57.7%

22.9%

לפי דעתך ,איזו בחינה תתאים יותר כדי לבדוק שהתלמיד טוב בביולוגיה?

38.9%

21.7%

39.4%

ההבדלים בין התשובות מציגים תפיסה דו-ערכית של הבחינות .היכולת לקבל ציון טוב הוערכה
באופן דומה בשתי הבחינות ,כך שניתן לנטרל את מרכיב הציון כמשפיע בשיפוט .אך למרות
שהבחינה המתוקשבת נתפסה כמעניינת יותר מהבחינה העיונית ,נחשבה כפחות מתאימה להערכת
תלמיד ביולוגיה .הסבר אפשרי לפער זה ניתן למצוא בנימוקי התלמידים להתאמת הבחינה
המובאים בטבלה .5
טבלה  .5התפלגות הנימוקים לבחירה בבחינה המתאימה לבדוק שהתלמיד טוב בביולוגיה
שכיחות
הנימוקים

בעד הבחינה העיונית-פירוט
ודוגמה להיגד

בעד הבחינה המתוקשבת-
פירוט ודוגמה להיגד

קטגוריה

היבטים טכניים

19%

תקלות טכניות ורעש הקלדה
במחשב מפריעים לריכוז.

יותר קל ונוח במחשב להקליד
את התשובות ולארגן אותן.

היכרות והרגל

6%

דרך הבחינה העיונית מוכרת
לתלמידים – "עדיף הסגנון
הרגיל ,הטוב ,של הבחינות".

התאמה לדור התלמידים –
"יש תלמידים שהרבה יותר קל
להם לבטא את עצמם במחשב
מאשר בכתב".

הצגת מידע
ואנימציות במהלך
הבחינה והערכת
יכולת השימוש
במידע.

40%

הערכה של יכולת השימוש
הערכה של זכירת מידע רב,
במידע ויישומו – "בחינה
ללא שימוש בחומרי עזר-
"בבחינה העיונית צריך לדעת מתוקשבת כוללת אנימציות
ומידע שמעוררים חשיבה ולא
ולזכור יותר חומר אז היא
תבדוק יותר טוב מהי הרמה רק שינון" ואז "אפשר לבדוק
את איכות הידע לפי היכולת
של התלמיד בביולוגיה".
לנתח ניסוי או מחקר מדעי".

הערכת מיומנויות
הקשורות לעיבוד,
ייצוג וקריאת
נתוני מחקר כחלק
מהבחינה.

25%

מיומנויות אלה אינן חלק
מידע ביולוגי ואף פוגעות
בתלמידים שמתקשים בהן –
"אם המטרה לבדוק ידע
בביולוגיה לא צריך אקסל,
צריך שאלות בביולוגיה".

גישה מעורבת

10%

אמביוולנטיות ביחס ליב"מ לרוב בהצגת מאפיינים חדשניים
תוך סיוג התמיכה בהם ,כמו" :זהו לימוד והיבחנות בדרך
חדשה ושונה שאהבתי ,אך רק כשיחידה אחת נלמדת כך ולא
במקצועות רבים .כי כאידיאל אני לא מאמינה בלימוד בצורה
הזאת שהוא פחות רציני ,על כל יתרונותיו שהם רבים".

N = 110

שיפוט
מאפיינים
פדגוגיים
חדשניים
של הבחינה
המתוקשבת

סה"כ

100%

השימוש במחשב הוא חלק
מידיעת ביולוגיה ותורם
ללמידה אותנטית ומשמעותית
– "חלק מלימודי ביולוגיה הוא
השימוש במחשב ,בגרפים,
ביכולת הניתוח של הנתונים".
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מרבית הנימוקים עסקו בשיפוט מאפיינים פדגוגיים חדשניים ובהם בלטה התייחסות התלמידים
למאפיינים זהים אך באופן שונה ,כנראה בהתאם לגישתם ללמידה .כך המתנגדים להצגת המידע
והאנימציות בבחינה שיקפו תפיסה של הלמידה בכיוון שמרני כזכירה ושינון של "הרבה חומר",
לעומת המצדדים במאפיין שביטאו כיוון חדשני המדגיש יישום ושימוש במידע .כמו כן היחס לשילוב
מיומנויות המחשב שיקף את תפיסת לימוד הביולוגיה באופן דיסציפלינרי לעומת גישה רב-תחומית
שהיא חדשנית יותר .בנימוקים האמביוולנטיים ניתן להבחין בהתלבטות בין ערכי תרבויות הלמידה
אותן חוו התלמידים במקביל.
דיון
במחקר מצאנו תמונה מורכבת באשר להשפעת היב"מ על תפיסות התלמידים .לעמדות ותפיסות
התלמידים ישנה חשיבות רבה כיוון שנמצאו משפיעות הן על הטמעתן של טכנולוגיות למידה והן על
למידת התלמידים ושביעות רצונם )ודמני.(Sahin & Shelly, 2008 ;2012 ,
מחד ,השימוש בטכנולוגיה נתפס ע"י התלמידים כמחייב לעשיה ,מאפשר התקדמות בקצב אישי
ומעודד למידה עצמאית .ריבוי מקורות המידע ואמצעי ההמחשה נזקף לזכות הטכנולוגיה
ומיומנויות האקסל נתפסו כתורמות להבנה הביולוגית כיוון ש"אפשר לראות את התופעה דרך
הטבלה והגרפים וזה מעביר את כל התיאורטי למבט בעיניים".
מנגד ,הצורך ללמוד באופן רציף ומעמיק מול המחשב נתפס כקשה ומתסכל ,אולי בשל חוסר הדמיון
לשימוש הרווח ביומיום .ההרגל לשימוש במחשב לצרכי פנאי וחוסר ההרגל בשימוש בו בלימוד
הבית-ספרי עמדו כנראה בבסיס החשש שנוכחותו תגרום להסחות דעת.
עם זאת ,ההיכרות הקודמת עם המחשב הקלה על ההתמודדות עם פעולות טכניות ועל הטמעת
הארגון הטכני של הלמידה .למידה עם מחשב נתפסה גם כרלוונטית לתלמיד בהווה ובעתיד ונמצאו
תגובות תלמידים המודעים לשימוש המצומצם שעשו בטכנולוגיה ופתוחים להכיר כלים ללמידה
"חוץ מלפתוח את האינטרנט ולהיכנס לפייסבוק" .ממצאים אלו הולמים את טענת מיודוסר וחובריו
) (2006כי הסיוע שתלמידים נזקקים לו אינו בתחום הטכנולוגי אלא בתחום הפדגוגי ,בשינוי דפוסי
למידה מסורתיים ובהבנת חשיבות התקשוב כאמצעי למידה.
דפוסי הלמידה ביב"מ נתפסו כשונים במידה רבה מהלמידה עד כה .אולם למרות שהלמידה נתפסה
במידה רבה כמעניינת ,מגוונת ומהנה ,נראה כי תרבות הלמידה המסורתית פעפעה לתוך ה"אי"
הפדגוגי ומילאה תפקיד בפרשנות התלמיד לסיטואציות לימודיות ובגישתו ליב"מ .גם בסוף השנה,
למרות שהתלמידים מצאו ערך מוסף בלמידה המתוקשבת עבורם בהווה ובעתיד ,הם נשארו
מסויגים לגבי הרחבת דרך הלמידה למקצועות אחרים והרצון לכך אף ירד .למעשה ,בהסתייגות זו
שיקפו ושימרו התלמידים את בידודה של פדגוגית היב"מ כ"אי של חדשנות" במסגרת בית הספר.
ממצאים אלה אינם תומכים בטענת ה"נתק הדיגיטלי" בין התלמידים ובין בית הספר בשל דרכי
הלמידה ,ומחזקים את ממצאיהם של מרגריאן וחובריו )(Margaryan, Littlejohn & Vojt, 2011
בדבר הסתגלות ואף העדפה של תלמידים ללמידה מסורתית הדורשת פחות עצמאות ופעלתנות.
לסיכום ,פיתוח היכרות ומודעות של התלמידים לדפוסי הלמידה השונים במסגרת "אי" פדגוגי
נמצאו אפשריים ,אך ממצאי המחקר מרמזים כי היכולת לבסס את תפיסת דפוסי למידה אלה אצל
התלמידים ככדאיים וטובים ,מוגבלת במסגרת זו .נראה כי כשהשינוי בפדגוגיה הופיע כ"אי" ,לא
קיבלו התלמידים מסר של שינוי כולל אלא של אפיזודה חד פעמית והביעו עמדות מורכבות כלפי
הלמידה .מאחר ואכן הסתמן שינוי במהלך השנה ,נראה כי שינוי המסר הדומיננטי במערכת החינוך
לגבי דרכי הלמידה וההערכה יוכל לעזור בביסוס התפיסות הרצויות .ממצאים אלה משמעותיים
ביותר לאור הניסיונות במערכת החינוך לקדם פדגוגיות המכוונות למיומנויות הלומד במאה ה.21-
מקורות
אתר הפרויקט לשילוב טכנולוגיות מידע בהוראת המדעים ,הביולוגיה והחקלאות
(agribioed.huji.ac.il/ictPortal/index.aspx

)http://ict-

ודמני ,ר' ) .(2012תפקיד התלמידים בתהליך שילוב טכנולוגיות חדישות בכיתה .מעוף ומעשה :הוראה
ולמידה בעידן האינטרנט.221-190 ,14 ,
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Abstract
Wise use of digital technologies in teaching can support active learning and
provide individual and group support to students. This study suggests
integration between two pedagogical approaches: "flipping classroom" and
"self-regulated distant learning". We analyzed components of these
approaches with regard to the role of the instructor, learners,
embedded assessment, and the added value of technology. This qualitative
case study was carried out in an academic course at the Open University of
Israel which combines face-to face, synchronous and a-synchronous lessons.
The participants were 36 graduate students who were studying towards
Master degree in Education. The paper analyzed learning experiences and
their interpretations as presented by students themselves. The findings
indicate that both approaches- flipping classroom and self-regulated distant
learning, relate to studying new learning content independently before the
lessons. Both foster metacognitive thinking as an integral part of the learning
process and include elements of monitoring learning strategies, goals, and
pace of learning. Both approaches provide various opportunities for
independent learning and can support collaboration. They support flexibility
in learning, allow ubiquitous access to online learning materials, promote
individual and collaborative learning in small groups, and support
communication with teacher and among students. According to both
approaches, the role of instructor was to design the activities for construction
of knowledge by students and encourage development of their learning
strategies. The role of students in the course included self-discipline, taking
responsibility for the learning process, and effective time management.
Keywords: flipping classroom, self-regulated distant learning, the role of
instructor, the role of students, embedded assessment, monitoring learning
processes, added value of technology.

תקציר
שימוש מושכל בטכנולוגיה מאפשר למרצה לנהל את הוראתו מתוך גמישות
 במאמר. באמצעות תמיכה אישית וקבוצתית, בדרך של למידה פעילה,פדגוגית
flipping) " "הכיתה ההפוכה:זה נציג שילוב אפשרי בין שתי גישות פדגוגיות
self-regulated distant) ""למידה מרחוק בהכוונה עצמית-( וclassroom
 חקר המקרה יציג את מרכיבי ההוראה המיישמים גישות אלה.(learning
 שזירת דרכי הערכה ומאפייני שילוב, הלומד,בהתייחס לתפקיד המרצה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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הטכנולוגיה .המחקר התבצע בשיטה איכותנית ,בקורס המשלב מפגשים פנים-
אל-פנים ,סינכרוניים וא-סינכרוניים .במחקר השתתפו  36סטודנטים לתואר
שני ,הלומדים תואר שני בחינוך באוניברסיטה הפתוחה .המאמר מנתח את
חווית הלמידה ופרשנותה כפי שהוצגה על-ידי הסטודנטים .מתוך הממצאים
עולה כי שתי הגישות – למידה בהכוונה עצמית ולמידה בגישת הכיתה ההפוכה,
מתייחסות באופן דומה ללמידת תוכן חדש המתבצע באופן עצמאי לפני השיעור.
שתיהן מטפחות חשיבה מטה-קוגניטיבית כחלק אינטגרלי מהלמידה וכוללות
אלמנטים של ניטור אסטרטגיות למידה ,רגולציה על מטרות הלומד ועל קצב
הלמידה .שתיהן מספקות הזדמנויות רבות ללמידה עצמאית ויכולות לתמוך
בעבודה שיתופית .בשתיהן הטכנולוגיה מאפשרת גמישות ,מסייעת להנגשת
התכנים ,לביצוע תהליך הלמידה האישית והקבוצתית ,ותומכת בתקשורת עם
המרצה ובין הסטודנטים .בשתי הגישות בקורס שנבחנו ,תפקיד המרצה היה
לעצב תהליכי הוראה ,לסייע לתווך הבנייה של ידע ולפתח מיומנויות ללמידה
עצמאית של הסטודנטים .תפקיד הלומד בקורס המתואר כלל משמעת עצמית,
לקיחת אחריות על תהליך הלמידה ,וארגון זמן הלמידה.
מילות מפתח :למידה מרחוק בהכוונה עצמית ,מודל "הכיתה ההפוכה" ,תפקיד
המרצה ,תפקיד הסטודנטים ,הערכה מובנית ,ניתור תהליכי למידה ,ערך מוסף
של טכנולוגיה.

מבוא
בעידן הדיגיטלי ,שילוב טכנולוגיות מהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה באקדמיה.
שימוש מושכל בטכנולוגיה מאפשר למרצה לנהל את הוראתו באמצעות הפעלת הלומדים ובדרך של
תמיכה אישית וקבוצתית .הספרות מציגה מגוון שיטות להוראה ולמידה בשילוב טכנולוגיה
המשליכות על אופי הלמידה .בעבודה זו נבחן שילוב פדגוגי בין שתי גישות המבוססות על שימוש
נרחב בטכנולוגיה" :הכיתה ההפוכה" ו"-למידה מרחוק בהכוונה עצמית" .השילוב בין שתי הגישות
נבחן באמצעות קורס שנלמד במסגרת התואר השני בחינוך באוניברסיטה הפתוחה.
למידה עצמית מרחוק

המושג "למידה בהכוונה עצמית" ) (SRL-self-regulated learningכולל היבטים קוגניטיביים,
מוטיבציוניים ,רגשים וחברתיים ) .(Pintrich, 2004בלמידה בהכוונה עצמית ,הלומד ניצב במרכז,
פועל בקצב אישי ומתנסה בסיטואציות בהם הוא נדרש לפתור בעיות באופן פעיל ויצירתי ,ללא
מגבלות זמן או מקום ,הקימות בכיתה המסורתית .הנחות היסוד של הגישה הן .1 :שליטה )(control
– הלומד שולט על ההתנהגות שלו ,על מידת המוטיבציה שלו ועל פעולותיו ובכך יוצר בעצמו את
חווית הלמידה האישית שלו ואת המשמעויות האישיות שלו .לשם כך על הלומד לתכנן את מהלכיו,
לקבוע יעדים ולהציב לעצמו מטרות יישומיות;  .2תהליכי ניטור ) (monitoringמייצגים תהליכים
מטה-קוגניטיביים בהקשר של הבנת המשימה והיכולת העצמית של הלומד להתמודד עימה
) .(Huffaker & Calvert, 2003תהליכים אלה מסייעים ללומד לווסת את תהליכי הלמידה ,להעריך
את ביצועיו ,לבחון עד כמה עמד ביעדים ,היכן עליו לבקש עזרה ,היכן שגה ואיך עליו לתקן זאת וכן
לערוך שינויים והתאמות בהתאם לצורך ) .3 ;(Svinicki, 2010הלומד כפרט )-(individual student
מושג זה שם את הדגש על הקשר בין הבנת העצמי לבין הבנת המשימה ומתייחס לשונות שבין
לומדים – באישיות ,ביכולות קוגניטיביות ,במידת המוטיבציה ללמידה ובדרך הלמידה המועדפת.
הלומד הוא המחליט על פעולותיו ,מכוון את הלמידה שלו ובוחר את האסטרטגיות המתאימות
לאישיותו לשם ביצוע המשימות הנדרשות ).(Nodoushan, 2012
על מנת לסייע ללומדים לפתח מיומנויות למידה בהכוונה עצמית על המורים להגדיר את איכות
הביצוע הנדרש ,לתכנן את דרכי הערכה ,כך שהן יהוו פיגומים ) (scaffoldingללמידה עצמית יעילה
) .(Svinicki, 2010כמו כן ,חשוב לחשוף את הלומד לסביבות טכנולוגיות המזמנות למידה בהכוונה
עצמית ,ותומכות בתקשורת מקוונת ובשיתופי פעולה בקהילת הלמידה ) .(Azevedo, 2005, 2014כל
אלה מזמנים מצבי למידה ופתרון בעיות אותנטיים ,אשר מאפשרים העברה למגוון סיטואציות
חדשות.
מודל הכיתה ההפוכה

"הכיתה ההפוכה" ) (flipping classroomהיא מודל ההופך את ההתנהלות המסורתית של תהליכי
ההוראה והלמידה בכיתה המסורתית ,בה "הקנייה" של חומר לימוד חדש מתקיימת בכיתה ואילו
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בבית מתקיים תרגול אישי .לעומת זאת ,בכיתה ההפוכה למידת תוכן חדש מתבצעת באופן עצמי
לפני השיעור ,לרוב באמצעות יישומים דיגיטליים כמו :מצגות ,סרטונים ,הרצאות מוקלטות או
מידע כתוב ) .(Moffett, 2015ואילו זמן השיעור מוקדש ללמידה פעילה ,תרגול ,דיון ,שאלת שאלות
ועבודת עמיתים על פרויקטים שונים ) .(Houston & Lin, 2012למידה בשיטה זו מאפשרת ללומדים
לצפות שוב ושוב במידע המוקלט או הכתוב שברשותם ,או במידת הצורך לדלג על חלקים פשוטים
שכבר הובנו .הלומדים נחשפים למידע על פי הקצב האישי שלהם ,כאשר הלמידה מתבצעת בכל זמן
ובכל מקום בהתאם לבחירת הלומדים והיא מותאמת למגוון רב של סגנונות למידה ).(Moffett, 2015
המורה מתפקד כמנחה שתפקידו לתת ללומדים מענה אישי .הוא עוסק בפתרון בעיות ,ובהתאמת
התרגול והמשימות למידת ההתקדמות האישית של הלומדים ) .(Vaughan, 2014גם דרכי ההערכה
ברורים ומוגדרים בראשית הדרך ומאפשרים לכל לומד לבצע הערכה אישית להתקדמותו בתהליך.
מחקרים שבדקו לומדים שלמדו בגישת הכיתה ההפוכה )לסקירה ראו ,(Thompson, 2011 :מדווחים
על שיפור בהישגים ובעיקר על שיפור במוטיבציה ,כאשר ההסבר המרכזי לממצא זה היא
שהמוטיבציה ללמידה עולה כאשר לומדים נדרשים לקחת אחריות על הלמידה שלהם .עוד עולה כי
בשיטה זו גם המורים מדווחים על שביעות רצון ,התייעלות וניצול זמן מיטבי .המורים יכולים
להעריך טוב יותר את מידת ההבנה של הלומד ומתאימים את פעילות ההוראה בהתאם.
מטרות ושאלות המחקר

המחקר יתאר את הקשר בין שתי גישות ההוראה החדשניות המתוארות לעיל ודרך יישומן הלכה
למעשה בקורס לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה ,על-פי האופן שבו מיפו אותן הלומדים בקורס.
בהתאם לכך נקבעו שאלות המחקר:
 .1כיצד מנתחים סטודנטים יישום של תהליכי הוראה ולמידה בקורס אקדמי מבוסס טכנולוגיה,
בהתייחס לקטגוריות הבאות :תפקיד המרצה ,תפקיד הלומדים ,דרכי הערכה בקורס ותפקיד
הטכנולוגיה?
 .2כיצד משתלבים מרכיבים של תהליכי למידה מרחוק בהכוונה עצמית וכיתה ההפוכה ,בקורס
אקדמי?
שיטה
במחקר השתתפו  36סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה שהשתתפו בקורס אקדמי לתואר שני,
במגמת טכנולוגיות למידה בשנת  .2015הקורס עסק בתפיסת הידע בהיבטים פילוסופיים
ופסיכולוגיים רלוונטיים לתחום החינוך ,בחברה המטמיעה בתרבותה טכנולוגיות דיגיטליות .בקורס
השתתפו  27נשים ו 9-גברים ממגזרים השונים בחברה הישראלית  -יהודים ,ערבים ודרוזים .הקורס
התקיים בגישה משלבת ) (Blended learningבין מפגשי למידה חיים ברשת ובכיתה ,לבין משימות
א-סינכרוניות בלמידה עצמית ושיתופית מרחוק .במפגשים החיים התקיימו דיונים והעמקה
בתכנים ,ניתן סיוע אישי בפתרון בעיות ,הוצגו תובנות ותוצרי למידה ,במפגש הכיתה ,בנוסף
למתואר לעיל התבצעה עבודה בקבוצות ,לתיאום בין לומדים בהקשר ליישום עבודה קבוצתית
ווירטואלית בהמשך .המפגשים הא-סינכרוניים התמקדו בקריאת מידע תיאורטי ,צפייה בסרטונים,
דיון בפורום הקורס והערכת תוצרי עמיתים.
הלמידה בקורס מבוססת על שימוש בפלטפורמת  Google Apps for Educationהמאפשרת ליצור,
לערוך ולשתף מסמכים שיתופיים .המפגשים הסינכרוניים התקיימו במערכת  Zoomהמאפשרת
לקיים מפגשים סינכרוניים ,לראות )מצלמה דיגיטלית( ,לדבר ולשמוע )מיקרופון ואזניות( באופן
מיטבי את כל המשתתפים ,להעביר את השליטה בין הדוברים ,לשתף מסך ולעבוד בשיתוף פעולה.
טבלה  1תציג את מרכיבי הקורס ומגוון הפעילויות שהתבצעו במהלכו על-ידי הסטודנטים ,וכן את
תיאור מילולי המבטא את העיקרון הפדגוגי העומד בבסיסה של הפעילות.
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טבלה  .1מרכבי הקורס ומגוון הפעילויות שהתבצעו בו
מרכיבי
הקורס

אתר קורס

הפעילויות שהתבצעו

האתר הכיל מאמרים בפורמט דיגיטלי ,הנחיות לביצוע
משימות ,פירוט לוחות הזמנים ,פורומים ,מסמכים
שיתופיים ,סרטונים ,הרצאות מוקלטות מצגות ותוצרי
למידה .בראשית הקורס הלומדים נדרשו להקשיב
להרצאות מוקלטות שהסבירו את אופן ההתנהלות
בקורס ,את מבנה האתר ואת אופן הפעילות עימו.
בהמשך האתר ריכז את תוצרי הלמידה שהועלו על ידי
הלומדים.

עקרונות פדגוגיים
מנחים

זמינות המידע בכל
מקום וזמן
המאפשרים

,ubiquitous learning
פתיחת תכני הקורס
להשתתפות
סטודנטים ,עדכניות,
שילוב אמצעי מדיה
מגוונים.

פורומים לדיון הלומדים נדרשו לדון בנושאי הלימוד השונים באמצעות
הפורומים :להתייחס לשאלות מנחות ,להרחיב דברי
עמיתים ,לשאול שאלות ,להעשיר את התכנים במידע
חדש משלהם ,להביע את דעתם ולשתף בניסיונם
האישי.

למידה בקהילת
למידה ,תקשורת רב
כיוונית בין לומדים
ובין המרצה ללומדים.

מסמכים
שיתופיים
)מסמך

 לכל אחד מנושאי הקורס הוצמד מסמך שיתופי שכונהבשם "מסמך לחשיבה ודיון" .הלומדים ,בקבוצות של
שלושה ,סיכמו את הדיונים שהתקיימו בפורומים
השונים ,כך שניתן היה להוציא את העיקר מהטפל
ולהציג את עיקרי הדיון בהתאם לנושאי הקורס
השונים.
 הלומדים ,בקבוצות של ארבעה ,התבקשו לנתח אתההיגדים שנכתבו בפורומים בהתאם לתיאוריות בהם
עסק הקורס ולהציג במלאה הסינכרונית את התובנות
אליהן הגיעו בעקבות הניתוח.

לומדים פעילים,
שותפים בארגון תכני
הקורס ,למידה
שיתופית
א-סינכרונית ,למידה
פעילה – יצירת מאגר
מידע משותף ככלי עזר
ללומדים ,למידה
פעילה – הצגת תוצרי
למידה.

מסד נתונים
משותף )גיליון

בזוגות ,הלומדים ניתחו דוגמאות של פעילויות
מתוקשבות נבחרות מהשטח בהתאם לאופן שבו הן
משקפות תיאוריות פדגוגיות שנלמדו ,מיפו את מאפייני
הידע בפעילויות ,מאפייני השיתופיות וכדומה.

למידה פעילה – יצירת
מאגר מידע משותף
ככלי להמשך ניתוח
נתונים ובניית סינתזה.

מחווני הערכה לכל מטלה ממטלות הקורס התלווה מחוון שהציג את
דרישות המשימה ואת הניקוד שיתקבל עבור כל סעיף.
הלומדים התבקשו להעריך את הביצוע שלהם בהתאם
למחוון .בנוסף ,בחלקים מסוימים של הקורס הלומדים
התבקשו לתת הערכה לפעילות שבוצעה על ידי
עמיתיהם ,להגיב לאופן הצגת התוצרים של קבוצות
עמיתות ,להעלות שאלות ולהציע הסתייגויות.

ניטור הלמידה ,קידום
חשיבה מטה
קוגניטיבית אודות
ההתקדמות
והביצועים ואפשרות
לבחינת דרך הפעולה,
הערכת עמיתים.

המערכת שימשה לניהול השיעורים הסינכרוניים ,בהם
הוצגו הרחבות לחומרי הלימוד ,וכן תוצרי למידה
ותובנות קבוצתיות ואישיות על ידי הלומדים עצמם.

פתיחת מרחב הזמן
והמקום .למידה
פעילה – לומדים
שותפים בהצגת הידע.

Google
(Drive

Google
(Drive

מערכת
ללמידה
מרחוק
)(Zoom

המחקר האיכותני התבצע על-פי "התיאוריה-המעוגנת-בשדה" ,המאפשרת להבין תופעות מתוך
ההקשר בו מתרחשים הדברים ועל סמך תיאור החוויה ופרשנותה כפי שהיא מוצגת על-ידי
הנחקרים .בסיום הקורס התבקשו הסטודנטים לענות על השאלות הבאות:
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•
•

תאר כיצד באו לידי ביטוי מאפייני הגישות :למידה בהכוונה עצמית מרחוק והכיתה ההפוכה,
הלכה למעשה בפעילויות הקורס .התייחס למאפייני ההוראה ,מאפייני הלמידה ,מאפייני הערכה
ותרומת הטכנולוגיה.
תאר את השינוי אליו נדרשת כלומד בקורס .התייחס הן לאתגרים והן לתועלת ללמידתך
האישית בעקבות שינוי זה.

תשובות הסטודנטים לשאלות הנ"ל מופו בהתייחס לקטגוריות המוצגות לעיל :מאפייני ההוראה,
מאפייני הלמידה ,מאפייני הערכה ,והערך המוסף של הטכנולוגיה.
ממצאים
מיפוי מרכיבי הוראה ,למידה והערכה בקורס מבוסס טכנולוגיה

במהלך הלמידה בקורס הסטודנטים נדרשו ללמידה עצמאית שהתרחשה בזמן ובמקום גמישים,
והתבססה על שיתופי פעולה ולמידת עמיתים .הלומדים נדרשו לניטור תהליכי הלמידה האישית,
בסיוע העמיתים והמרצה לאורך כל הקורס .טבלה  2מציגה ציטוטים המדגימים את מרכיבי הקורס
שנבחנו בהתאם לשייכותם לקטגוריות הבאות :תהליכי הוראה-למידה ותפקיד המרצה והלומדים,
תהליכי הערכה ותפקיד הטכנולוגיה כתומכת בתהליכים אלה.
טבלה  .2ציטוטים המפרטים את מרכיבי הקורס
מרכיבי הקורס

ציטוט

תהליכי הוראה
ותפקיד המרצה

א – "תפקידה של המרצה כמעט שלא היה להעביר חומר ,אלא ממש
תזמור – ניהול הפורומים ,מתן חיזוקים ,הכוונות והבהרות ,ניהול
השיעורים הווירטואליים ומתן כלים לעבודה שיתופית ועצמאית של
הלומדים ... .למדנו את ההרצאות מראש ללא סיוע המרצה ,ולכן היה
בידה לנצל את זמן השיעור להבהרת נקודות חשובות ו/או בעייתיות
במסגרת החזרה על החומר ולהגיב לשאלות הלומדים".
נר – "המנחה בקורס ...עקבה אחרי תגובות ושאלות בפורומים השונים
 ...ההערות שלה היו ממוקדות ובאותו זמן לא חסכה מלעודד
התקדמויות בשלבי הלמידה ...כל זאת כדי להפוך סטודנטים שהורגלו
בלמידה פסיבית לסטודנטים פעילים".
דו – התפקיד של מנחה בקורס כזה הוא לעודד ולעורר מוטיבציה
להשתתף בדיונים הווירטואליים".

תהליכי למידה
ותפקיד הלומדים

א – "הלומד נדרש ל"דמי רצינות" ...משום שכתוצאה מהדרישה ללמוד
חומר באופן עצמאי ,נוצר עומס קוגניטיבי רב".
נר – "בעבודה השיתופית בלטו אצלי כמה מאפיינים כמו :חלוקת עבודה
ואחריות אישית ,ביצוע משימות בתהליכים הכוללים תלות הדדית,
התחשבות בפרט ,תרומה לקבוצה ,וקידום תוצר הקבוצה".
ר – יש לבצע גם משימות שיתופיות ולשם כך צריך להשתמש במיומנויות
חברתיות כמו :כבוד כלפי האחר ,הבנה ,הכלה ,שיתוף פעולה ,הקשבה
ולהימנע ממצבי עימות".

תהליכי הערכה

א – "ללומד היה חלק לא מבוטל בהערכה העצמית שלו בכל המטלות
דרך חלק רפלקטיבי במטלה ,מה שעודד חשיבה מטה-קוגניטיבית וניטור
של אסטרטגיות הלמידה ושל העבודה השיתופית".
ר– "במהלך הקורס ביצעתי הערכה אישית לגבי אופן ההתנהלות
וההשתתפות שלי בקורס ...הייתי צריכה להסביר ולתת דוגמאות על-
מנת להצדיק את ההערכה האישית שנתתי לעצמי".
דו – ההערכה של תוצרי הקורס נעשתה גם על התהליכים וגם על

תמר שמיר-ענבל ,אינה בלאו 231ע

ציטוט

מרכיבי הקורס

התוצרים ,הן על ידי המורה והן על ידי עמיתים – גם בתוך הקבוצה ,וגם
על ידי הסטודנטים האחרים בקורס .חלק מהלמידה התבצע במהלך
ההערכה של תוצרי העמיתים ,וההתייחסות להערכות ולהערות שלהם
על תוצרינו".

תפקיד הטכנולוגיה
כתומכת בתהליכי
הוראה-למידה-
הערכה

א – "נעשה שימוש משמעותי ביכולות הרבות שהטכנולוגיה יודעת
להציע ...הטכנולוגיה הקלה על שיתוף הפעולה והתקשורת בין הלומדים
בינם לבין עצמם ובינם לבין המרצה ,ואפשרה סביבת למידה מאורגנת
ומסודרת שהקלה על יישום הלמידה העצמית מרחוק גם השימוש
במסמכים השיתופיים הקל על העבודה השיתופית".
דו – "הטכנולוגיה אפשרה התנסות בלמידה בדרך של עבודה שיתופית
כחלק מקהילת למידה .נחשפנו למגוון כלים טכנולוגיים שאפשרו יישום
הוראה חדשנית כגון :השתתפות בפורומים ,שימוש במסמכים
שיתופיים ,מצגות משותפות ,עבודה שיתופית במסמך ועוד ...השימוש
בפורומים היוו הזדמנות לשאול שאלות ,לדון בחומר ,לקבל משוב
מהמרצה ,לשתף פעולה עם התלמידים בנושאים השונים שנפתחו עבור
המשתתפים בקורס".
פ – אתר הקורס הווה את סביבת הלמידה העיקרית .כל הידע והתכנים
היו זמינים בו ,השיעורים הסינכרוניים התקיימו דרכו ,הפורומים
בנושאים השונים והתוצרים השיתופיים נכתבו והוערכו בסביבה זו.

למידה בהכוונה עצמית מרחוק במודל של כיתה הפוכה  -הלכה למעשה

ניתוח היגדי הסטודנטים בתיאור חווית הלמידה ופרשנותה העלו כי גישת למידה בהכוונה עצמית
מרחוק ומודל הכיתה ההפוכה נשזרו זו בזו לאורך כל פעילויות הקורס )המתוארות בטבלה  .(1טבלה
 3תציג כיצד חוו הסטודנטים שהשתתפו בקורס את השילוב שבין שתי הגישות הפדגוגיות
המתוארות לעיל.
טבלה  .3שילוב בין מודל הכיתה ההפוכה לבין גישת למידה מרחוק בהכוונה עצמית
למידה בהכוונה עצמית מרחוק

הכיתה ההפוכה

גמישות הלמידה במקום ובזמן מזמנת אחריות התכנים זמינים ללומדים מרחוק ,תוכן חדש
נלמד באופן עצמאי בבית
ועצמאות על תהליך הלמידה
א – "כל החומר נמצא מראש באתר ויש לקרוא את המאמרים הרלוונטיים לפני השיעור".
פ – "עבדנו בסביבה דיגיטלית מאורגנת ,עשירה ומגוונת ,מלאה בתכנים כמו מאמרים ,סיכומים,
מצגות וסרטים ואפשר היה לנווט ולהתנהל בה על-פי הגיון ברור".
מ – "הלמידה העצמית התבצעה בקצב שלי ,בשעות שנוחות לי .הכל היה זמין ונגיש".
לומד במרכז – פעיל ,שולט על דרך הלמידה האחריות על למידה של חומר חדש מוטלת על
הלומד
ובוחר אסטרטגיות פעולה.
פ – "הקורס חייב אותי להיות לומדת אחראית ופעילה ,וכך קרה שבתחילת הקורס ,כשלא
נכנסתי לאתר במשך מספר ימים ,גיליתי שחלק מהפורומים כבר סגורים ואיני יכולה להשתתף
בהם .בהמשך למדתי להיות אחראית ,לעקוב באופן שוטף אחרי המתרחש באתר ,להיות פעילה
וליצור וליזום קשרים עם עמיתים לשם העבודות הקבוצתיות".
מ – "סטודנט שבחר שלא להיות אקטיבי בנעשה בקורס ,לא יכול היה ללמוד את התכנים ,זה
דרש לשתף פעולה עם סטודנטים אחרים ורק כך ניתן היה לעמוד במטלות הקורס".
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למידה בהכוונה עצמית מרחוק

וויסות תהליכי הלמידה

הכיתה ההפוכה

צפייה חוזרת בחומרי הלמידה בהתאם לצורך

ר – "עלי כלומדת הוטלה אחריות רבה בלמידה העצמאית .היה עלי לקרוא את החומר הרלוונטי
שוב ושוב ולבצע את המטלה ...גם אם בתחילה הרגשתי אבודה )כמו תלמיד חלש בכיתה(
התאפשר לי להשתמש בחומרים הקיימים שוב ושוב .היה עלי להישאר מרוכזת ולהימנע מהסחי
דעת ,למרות שנמצאו הרבה כאלה".
ר – "בתחילה חוויתי עומס קוגניטיבי ואיבדתי את המוטיבציה ולא הצלחתי להתקדם כפי
שרציתי .עם קריאת המאמרים והבנת התכנים הדברים השתנו ...לאורך הקורס ביצעתי רגולציה
עצמית של הלמידה שלי ,היכן עליי לשפר ,מה עליי לשפר ואיך".
דו – "הלמידה בקורס הזה חייבה אותי למשמעת ולמוטיבציה עצמית ,ללקיחת אחריות על תהליך
הלמידה ,ועל ארגון הזמן שלי .היה עלי לעבוד לבד באופן אינדיבידואלי עם הטכנולוגיה וגם לדעת
לעבוד בשיתוף פעולה עם משתתפים אחרים בקורס".
למידה בהכוונה עצמית מרחוק

הכיתה ההפוכה

מורה כמנחה המספק פיגומים ללמידה ומגדיר מורה כמנחה -יחס אישי ,התאמה לסגנונות
למידה; הגדרת דרכי הערכה וניצול זמן מיטבי
איכות הביצוע הנדרש
נ – "דרכי ההערכה היו ברורות הבנתי מה מצופה ואיך עליי לבצע זאת ...המרצה סיפקה
דוגמאות ,לעיתים עצם קריאת שאלות של אחרים כבר ענתה לי על השאלה.".
נו – "זמינות המרצה לשאלות אפשרה מעין עבודה של אחד-על-אחד בין המרצה לבין
הסטודנטים".
דיונים ושיתופי פעולה בקהילת הלמידה

דיונים ושיתופי פעולה במהלך השיעורים

נ – "אפשר היה לתקשר עם חברי לקורס במידת הצורך דרך פורום התייעצות ...יצרתי קשרים
חברתיים חדשים בזכות העבודה בפורומים ,במטלות ובמבחן".
פ – "הרגשתי מחויבות לקבוצה שלי ,שהייתה מאוד חזקה ומובילה בהכנת התוצרים המשותפים,
הן בעמידה בזמנים והן בטיב המידע".
ד – "אחת המיומנויות החשובות שרכשתי בקורס זה היא מיומנויות תקשורת מרחוק .בנוסף ,היה
יפה לראות את תוצרי התבונות העשירים בתוכנם ובאופן הצגתם ,ולשמוע איך כל קבוצה מצאה
את הדרך הייחודית שלה לעבוד בשיתוף פעולה".
פתרון
ללמידה בעיות אותנטיות מקדם מוטיבציה קידום מוטיבציה ללמידה ,אחריות אישית
פ – "המוטיבציה ללמידה הייתה גבוהה ,הקורס היה בשבילי אותנטי ,מעניין ורלוונטי ,כמו איגד
תחתיו וחיבר את כל מה שלמדתי עד כה במהלך התואר".
מ – "הבנתי שהמרצה יכול וצריך להניע תלמידים ללמידה ,תוך מתן מוטיבציה ,פיתוח יכולות
למידה וחשיבה מטא קוגניטיבית".
ני – "הלימוד בקורס היה כיף ומעניין והיווה מעין דוגמה הממחישה את רוב החומר התיאורטי
שנלמד בקורסים קודמים ,ואת הפוטנציאל הרב הגלום בטכנולוגיות למידה".
דיון בממצאים וסיכום
מתוך הממצאים עולה כי שתי הגישות – למידה בהכוונה עצמית ולמידה בגישת הכיתה-ההפוכה,
מתייחסות באופן דומה ללמידת תוכן חדש המתבצע באופן עצמאי לפני השיעור .שתיהן מטפחות
חשיבה מטה-קוגניטיבית כחלק אינטגרלי מהלמידה .כלומר ,בשתיהן נדרש אלמנט של ניטור
אסטרטגיות למידה ,רגולציה על מטרות הלומד ועל קצב הלמידה .שתיהן מספקות הזדמנויות רבות
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 מסייעת, בשתיהן הטכנולוגיה מאפשרת גמישות.ללמידה עצמאית ויכולות לתמוך בעבודה שיתופית
 ותומכת בתקשורת עם המרצה ובין, לביצוע תהליך הלמידה האישית והקבוצתית,להנגשת התכנים
 לסייע לתווך, תפקיד המרצה היה לעצב תהליכי הוראה, בשתי הגישות בקורס שנבחן.הסטודנטים
, מעבר לעצם הלמידה, ולבסוף.הבניית הידע ולפתח מיומנויות ללמידה עצמאית של הסטודנטים
. לקיחת אחריות על תהליך הלמידה וארגון זמן,הקורס המתואר דורש משמעת עצמית
 הייחודיות בקורס היא בשילוב נרחב של למידה,מנקודת המבט של למידה בהכוונה עצמית
 ביצוע תהליכי ניטור ורפלקציה לא רק באופן אישי אלא גם כחלק, למידה מעמיתים,בקבוצות
 בשונה מקורסים בהם למידת תכנים חדשים, מהזווית של הכיתה ההפוכה.מהתהליך הקבוצתי
 הייחודיות של הקורס הנבחן היא,מתרחשת באמצעות סרטונים כהעברת ידע ממרצה לסטודנטים
.באופן בו נוצרה קוהרנטיות בין למידה הבנייתית שהתרחשה לפני השיעורים ובמהלכם
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Abstract
The aim of this study was to examine the perception of pedagogical
innovation of Pisga center managers, its characteristics and the moves being
made to promote it at the Pisga centers. The research method adopted in this
study is qualitative, based on the Grounded Theory approach. The study
population consisted of nine members of the management team at major
Pisga centers in the South and Central districts, principals and assistant
principals. The research tool is the semi-structured interview. The interviews
were recorded or documented in writing, with the consent of the interviewee,
and then transcribed. Category trees were used to map the interviewees'
responses and present the results accordingly. The findings are presented in
three areas: the perception of pedagogical innovation, measures to promote
pedagogical innovation implementation, and analysis of metaphorical
expressions that arose during the interviews. The findings indicate that the
perception of pedagogical innovation has various aspects: technical,
pedagogical and professional. The moves made to promote pedagogical
innovation by Pisga managers and their deputies related to inputs, activities
and outputs. The metaphors that emerged during the interviews reveal what is
the role of delivering pedagogical innovation in the eyes of Pisga center
managers and their deputies.
Keywords: pedagogical innovation, implementing change, managers and
assistant managers, teacher professional development Pisga centers.

תקציר
מטרת מחקר זה היא לבחון מהי תפיסת החדשנות הפדגוגית של מנהלי מרכזי
 מהם מאפייניה ואילו מהלכים נעשים על מנת לקדם אותה במרכזי,הפסג״ה
 שהתבססה, שיטת המחקר שננקטה במחקר זה היא שיטה איכותנית.הפסג״ה
 אוכלוסיית המחקר מנתה תשעה אנשי צוות.על גישת התיאוריה המעוגנת בשדה
 כלי המחקר. מנהלים וסגני מנהלים,ניהול של מרכזי פסג״ה במחוז דרום ומרכז
 לפי הסכמת, הראיונות הוקלטו או תועדו בכתב.הוא ריאיון עומק חצי מובנה
 נבנה עץ קטגוריות אשר ממפה את תשובות. ולאחר מכן תומללו,המרואיין
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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המרואיינים ועל פיו מוצגים הממצאים .הממצאים מוצגים על פי שלושה
תחומים :תפיסת החדשנות הפדגוגית ,מהלכים לקידום הטמעת החדשנות
הפדגוגית וניתוח ביטויים מטאפוריים שעלו במהלך הראיונות .ממצאי המחקר
העיקריים מעידים על תפיסת החדשנות הפדגוגית בהיבטיה השונים :היבט
טכני ,היבט פדגוגי והיבט מקצועי .המהלכים אותם מקדמים מנהלי הפסג"ה
וסגניהם קשורים בתשומות ,פעולות ותפוקות .המטאפורות שעלו במהלך
הראיונות יש בכוחן ללמד מהי תפיסת תפקיד הובלת החדשנות הפדגוגית בעיני
מנהלי מרכזי הפסג"ה וסגניהם.
מילות מפתח :חדשנות פדגוגית ,הטמעת שינוי ,מנהלים וסגנים ,פיתוח מקצועי
של מורים ,מרכזי פסג"ה.
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Abstract
The purpose of this research is to understand how users interpret receiving
“Like” and lack of “Like”. It examines the connection between the way users
react to receiving "likes" and not receiving "Likes" and the connection to
self-esteem. The research is based on quantitative questionnaire distributed
among 91 participants of various educational levels and diverse ages.
Findings show the higher the self-esteem the higher the tendency to check
"Likes" frequently. On the other hand, the lower the self-esteem the higher
the tendency to interpret lack of "likes" as negative. Educators should be
aware of the meaning of "likes" in SNS and be sensitive to the way in which
they use "likes" with their students.
Keywords: Online social networking, Facebook, self-presentation, selfesteem, social comparison, feedback system.

תקציר
פייסבוק הינה מערכת לניהול קשרים חברתיים בין משתמשים ,אולם מעבר לכך
היא גם מערכת ניהול הצגה עצמית ומישוב חברתי .כל פוסט המפורסם
בפייסבוק הוא תוצאה של שיקולים של המשתמש לגבי האופן שבו הוא מעוניין
להציג את עצמו .למרות שהשימוש במערכת מישוב זו נועדה בעיקר לצורך הפצת
מידע באופן ויראלי ,הרי שהשימוש בה משפיע על המשתמשים ברמה
הפסיכולוגית בדרכים שלא ניתן היה לצפותם מלכתחילה.(Blease,2015) .
כמו כן ,מערכת המישוב הקיימת בפייסבוק היא מנגנון המייצר השוואה
חברתית .במחקרו של  ,(2014) Leeנמצא כי קיים קשר חיובי בין תדירות
ההשוואה החברתית של אדם בפייסבוק ובין תדירותו בתחושותיו השליליות
ברשת זו .תוצאה זו מצביעה על כך שאדם המשווה עצמו עם אחרים בתדירות
גבוהה יותר הוא בעל סיכוי גבוה יותר להיות בעל רגשות שליליים.
לפי מחקרם של  (2011) Gonzales & Hancockנמצא כי פעילות פייסבוק יכולה
להשפיע על ההערכה עצמית של משתמשיה .על פי מחקרם נמצא כי שיתוף
המידע בין משתמשים )הרהורים ,תמונות ,וכדומה( יכול ,מצד אחד ,לגרום
לאנשים להיות מודעים למגבלותיהם ולחסרונותיהם ובכך יכול להוריד את
ההערכה עצמית ,אך מנגד ,שיתוף מידע שזוכה למשובים חיוביים בדמות
לייקים יכול להעלות את ההערכה עצמית.
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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מחקר זה מתחקה אחר המשמעויות שנותנים המשתמשים לקבלה ואי קבלה של
' 'Likeובוחן האם קיים קשר בין מידת הקבלה או אי קבלה של לייקים
בפייסבוק להערכה העצמית של המשתמש ברשת החברתית .השאלות העיקריות
שנחקרו הן :אילו תחושות ותגובות מתעוררות בקרב המשתמשים בעקבות
קבלה ואי קבלת לייקים מאחרים? והאם קיים קשר בין התפיסות לגבי קבלה
ואי קבלה של לייקים להערכה העצמית של המשתמש?
המחקר נערך באמצעות שאלון מקוון שפורסם בפייסבוק והשתתפו בו 91
משתמשים פעילים .כשני שליש נשים והיתר גברים כאשר טווח הגילאים נע בין
 52-19וממוצע גילם עומד על .27
ממצאי המחקר העידו כי ככל שההערכה העצמית עולה ,כך עולה תכיפות
הבדיקה של הלייקים .כמו כן נמצא כי ככל שההערכה העצמית של המשתמש
יורדת כן עולות תחושותיו השליליות לגבי אי קבלת לייקים .הסיבה לכך יכולה
להיות קשורה לממצאיו של  ,(2014) Leeשטען כי אדם המשווה עצמו חברתית
עם אחרים בתדירות גבוהה יותר הוא גם בעל סיכוי להיות בעל רגשות שליליים
כלפי עצמו .יתכן כי בעלי הערכה עצמית נמוכה נמנעים מראש מבדיקת לייקים
משום שהם מבקשים להפחית את הרגשות השליליים המלווים לבדיקת
הלייקים.
המסקנות העולות מן המחקר הן בעלות השלכות חשובות למערכת החינוך
ולתהליכי למידה שנעשים בפייסבוק ובסביבות וירטואליות אחרות העושות
שימוש במנגנון של מישוב כדוגמת ' !'Likeאנשי חינוך צריכים להיות מודעים
למשמעות שמיחסים המשתמשים ללייקים בבואם ללמד בסביבות של רשתות
חברתיות ולהשתמש בכלי זה ברגישות רבה עם תלמידיהם.
מילות מפתח :רשתות חברתיות ,פייסבוק ,הצגה עצמית ,הערכה עצמית,
השוואה חברתית ,מערכת מישוב.
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Abstract
The purpose of this study was to examine the way Waze navigation system
contributes to independent route learning and to the sense of dependence of
drivers on the app for navigation. More broadly, the purpose of the study was
to understand the way electronic performance support systems (EPSS)
contribute to learning. An online questionnaire was distributed among Waze
users. 125 drivers filled it in. The findings indicate that although route
learning is not the main goal of using Waze, the users use it also for route
learning. No correlation was found between the frequency of use and time
taken to learn the route. However, significant correlation was found between
frequency of using Waze and learning alternative routes, and between
frequency of using Waze and the motivation for learning the route. We also
found a correlation between the sense of dependence experience by Waze
users and their learning of the route. The findings indicate that the use of
Waze itself is not necessarily related to learning but it is related to the
purpose of use and the users' motivation to learn the way.
Keywords: navigation, route learning, EPSS, Waze.

תקציר
 ללמידתWaze מטרת המחקר הייתה לבחון את תרומתה של מערכת הניווט
 ובאופן,הדרך של משתמשיה מחד ולתפיסת התלות שלהם באפליקציה מאידך
רחב יותר לתרום לדיון בדבר יכולתן של מערכות לתמיכה בביצועים לשמש
 בשני העשורים האחרונים מערכות תמיכה בביצועים היו.לצורכי למידה
מוטמעות בעיקר בארגונים כמענה לצרכים עסקיים אך הן הופכות נפוצות יותר
Barker & Van)  הלמידה והתחומים המקיפים אותם,ויותר גם בתחומי החינוך
 ולמרות שבספרות המקצועית ישנה הסכמה על כך שיש להן,(Schaik, 2010
, מצד אחד. קיימת מחלוקת לגבי השפעתן על איכות הלמידה,פוטנציאל רב
( מהוות כליEPSS) electronic performance support systems נמצא כי מערכות
 יש הטוענים שהשימוש, אך מנגד.(Mao,2004) מעולה לרכישת ידע או מיומנות
Gal &) בהן למטרות ייעול הלמידה עלול לבוא על חשבון איכות הלמידה
 ככללEPSS  ישנם מספר מחקרים העוסקים במערכות.(Nachmias, 2011
Thorndyke &)  המאששים טענה זו,ובמערכות מסוג מערכות ניווט ניידות בפרט
 והיה אף מחקר שהעלה חשש כי שימוש בהן עלול לפגוע,(Hayes-Roth, 1982
 אחת הסיבות לכך היא שעם.(Edwards, 2010) ביכולות הניווט לאורך זמן
שימוש במערכת תומכת ביצועים מופחת המאמץ של המשתמש בביצוע הפעולה
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והמיומנות שלו נפגמת .תופעה שנקראת "הירדמות" של כישורים אנושיים
בעקבות הסתמכות על טכנולוגיה ) .(Clark, 1992על מנת לענות על שאלות
המחקר הופץ שאלון מקוון אשר הופנה לאוכלוסיית יעד של נהגים אשר עושים
שימוש באפליקציית  .Wazeבמחקר השתתפו  125נשאלים ,מתוכם  31%גברים
ו 69%-נשים .ממצאי המחקר עולה שלמידת הדרך אינה המטרה העיקרית של
המשתמשים ב Waze-אך היא כן ,בין היתר משמשת גם לצורך למידת דרכים
חלופיות .בנוסף ,לא נמצא קשר בין תדירות השימוש ב Waze -לבין מהירות
למידת הדרך .אולם נמצא קשר מובהק בין תדירות השימוש למטרת למידת
דרכים חלופיות לבין המוטיבציה ללמידה ולבין מהירות למידת הדרך .כמו כן
נמצא קשר בין תחושת התלות באפליקציה לבין מהירות למידת הדרך.
משתמשי האפליקציה אף מעידים על עצמם כי יחושו תחושות לחץ ,חשש ,חוסר
ביטחון ,חוסר אונים וחלקם אף יעצרו בצד הדרך במידה והאפליקציה תחדל
מלפעול תוך כדי הנסיעה ליעד לא מוכר .המסקנות מצביעות מצד אחד ,על כך
שעצם השימוש ב Waze-אינו יוצר למידה של הדרך אך שימוש ב Waze-מתוך
כוונה ללמידת הדרך קיים בקרב המשתמשים ובשימוש כזה ,השימוש
באפליקציה תומכת בלמידה .כלומר ,הלמידה מושפעת בעיקר ממטרת השימוש
ורמת המוטיבציה של המשתמש ולא מעצם השימוש .עם זאת ,שימוש
באפליקציה לצרכי ניווט קשורה בתחושת תלות באפליקציה ובתחושת יכולת
ניווט עצמי נמוכה .לסיכום ,נראה כי המוטיבציה ללמידת הדרך היא הקובעת
את האפקט המתקבל מהשימוש ב – Waze-אם לתמיכה בלמידת הדרך ואם
ליצירת תלות באפליקציה.
מילות מפתח :מערכת תומכת ביצועים ,Waze ,ניווט ,למידת הדרך.

מקורות
Barker, P., & Van Schaik, P. (2010). Electronic performance support: Using digital technology to
enhance human ability. Gower Publishing, Ltd.
Clark, R. C. (1992). EPSS – Look before you leap: Some cautions about applications of electronic
performance support systems. Performance+ Instruction, 31(5), 22-25.
Edwards, R. (2010). Study suggests reliance on GPS may reduce hippocampus function as we age.
Retrieved from http://phys.org/news/2010-11-reliance-gps-hippocampus-function-age.html#jCp.
Gal, E., & Nachmias, R. (2011). Implementing On-Line Learning and Performance Support Using an
EPSS. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 7(1), 213-224.
Mao, J. Y. (2004). Electronic Performance Support: An End User Training Perspective. Journal of
Information Technology Theory and Application (JITTA), 5(4), 5.
Thorndyke, P. W., & Hayes-Roth, B. (1982). Differences in spatial knowledge acquired from maps and
navigation. Cognitive psychology, 14(4), 560-589.

(ע הפרת ביטחון מידע בקבוצות וואטסאפ ארגוניות )פוסטר240

הפרת ביטחון מידע בקבוצות וואטסאפ ארגוניות
()פוסטר
טל-חגית מישר

אבי ברששת

נעמה איזנרייך

מכון טכנולוגי חולון

מכון טכנולוגי חולון

מכון טכנולוגי חולון

hagitmt@gmail.com

avibar6t@gmail.com

naama235@gmail.com

Information Security Violations in Organizational WhatsApp
Groups
(Poster)
Naama Eisenreich

Avi Barsheshet

Hagit Meishar-Tal

Holon Institute of Technology
(HIT)

Holon Institute of Technology
(HIT)

Holon Institute of Technology
(HIT)

Abstract
Recently WhatsApp application has become a hit among smartphone users in
Israel. The network enables the opening of discussion groups and information
sharing between the users of Smartphones easily. In Many organizations
workers' WhatsApp groups are opened and used for sharing work-related
information.
Using WhatsApp in organizations increases the potential of violations of
information security policies and creates ethical dilemmas regarding the rules
of sharing information among employees in the organization.
This study tries to measure the amount of information security violations in
security-oriented organizations' WhatsApp groups, and to examine which
factors are related to the information security violations. This would establish
an empirical foundation for organizational improvement of information
security obedience.
Surveys that were answered by 63 employees of two security-oriented
organizations were analyzed, and three conclusions were deduced: First,
information security is related to organizational social climate. Therefore,
information security obedience behavior should be enforced on both
employees and management. Second, managers’ behavior must be
monitored, since their WhatsApp activity is related to employees’ behavior
and since they perceive information security violation as relatively high. Last
is the fear of punishment, which is one of the main factors that relate to
Information security violations.
Keywords: WhatsApp, information security, organizational culture.

תקציר
.לאחרונה הפכה רשת הוואטסאפ ללהיט בקרב משתמשי סמארטפונים בישראל
הרשת מאפשרת פתיחת קבוצות לדיון ושיתוף מידע בין בעלי סמארטפונים
 בארגונים רבים נפתחות קבוצות וואטסאפ של עובדים הקשורות.בקלות רבה
 חשיפת מידע ארגוני, ובייחוד בארגונים בטחוניים, בארגונים רבים.לעבודה
Chen & Li,) מסווג על ידי גורמים מתוך המערכת מהווה סיכון ארגוני חמור
 מדיניות ארגונית בנושא לא תמיד מיושמת מצד העובדים.(2014, p. 1
 השימוש בוואטסאפ בארגונים מהווה.(Pahnilaa, Siponen & Mahmood, 2007)
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נקודת תורפה המזמנת הפרות של מדיניות ביטחון מידע ויוצר דילמות אתיות
באשר לכללי שיתוף המידע בין העובדים בארגון.
המחקר מנסה לברר עד כמה נפוצה התופעה של הפרת ביטחון מידע בוואטסאפ
ואילו גורמים קשורים להפצת המידע מסווג על ידי עובדים בארגונים
ביטחוניים .מטרת המחקר היא להניח יסוד אמפירי שיאפשר לארגונים לגבש
תכנית פעולה ולהטמיע שינוי ארגוני וכללי התנהגות נאותים בתחום ביטחון
המידע בעולם של שיתופיות מקוונת.
שאלון הופץ בקרב  63עובדים של שני ארגונים בעלי אוריינטציה בטחונית.
הנשאלים התבקשו לתאר את הרגלי השימוש שלהם בוואטסאפ בהקשר להפרת
ביטחון המידע בוואטסאפ ולאקלים הארגוני והמוסכמות החברתיות בארגון
שבו הם עובדים.
הממצאים מצביעים על קשר בין מידת הפעילות הפרטית בוואטסאפ לבין מידת
הפעילות בוואטסאפ בנושאי עבודה ,דבר התומך בפרשנות לתיאוריית העולמות
הקטנים של ברנט ,ג'יגר ותומפסון ) .(Burnett, Jaeger, & Thompson, 2008נמצא
קשר מובהק בין מידת ההפרה הארגונית ,לבין מידת הפעילות של הקולגות
) (r = .326, p < 0.01והמנהלים ) (r = .432, p < 0.01בוואטסאפ בנושאי עבודה.
זהו חיזוק נוסף לכך שהשפעה חברתית מצד ההנהלה הבכירה ,המנהלים
והקולגות קשורה למידת היישום של מדיניות אבטחת המידע )Pahnilaa et al.,
 .(2007נמצא קשר מובהק בין מידת ההפרה הארגונית לבין החשש להיענש
) (r = .316, p < 0.05ולהיתפס ) .(r = .300, p < 0.05הדבר מחזק את התיאוריה
של הרת' וראו ) ,(Herath & Rao 2009לפיה לחשש להיתפס יש השפעה על
כוונתם של עובדים לציית למדיניות ביטחון המידע .מידת ההפרה הארגונית
הגבוהה ביותר דווחה על ידי המנהלים הזוטרים ,והנמוכה ביותר על ידי עובדים
שאינם מנהלים .ההנחה הייתה כי ימצא הבדל בממוצעי הדיווחים של קבוצות
אלה על גורמים הקשורים להפרה הארגונית ,אולם לא עלו ממצאים מובהקים.
בין שני הארגונים קיים הבדל מובהק ) (t(61) = 2.34, p < 0.05בממוצע הדיווחים
על מידת ההפרה הארגונית .ההנחה הייתה שגורמים אשר נמצאו קשורים
למידת ההפרה הארגונית יהיו קשורים להבדל בין הארגונים אולם לא עלו
ממצאים מובהקים.
שלוש מסקנות עיקריות עולות מניתוח הממצאים :ראשית ,הפרת ביטחון
המידע קשורה לאקלים החברתי ,לכן יש להקפיד על מדיניות אבטחת המידע
בארגון בקרב העובדים והמנהלים כאחד .שנית ,יש להקפיד על התנהלות
המנהלים ,זאת לאור הקשר בין פעילותם בוואטסאפ לבין הפרת ביטחון המידע
על ידי העובדים וגם בגלל הדיווח על הפרה ארגונית שהיה גבוה במיוחד בקרבם.
לבסוף ,החשש מענישה עולה כאחד הגורמים שקשורים להפרת ביטחון המידע.
כדאי להגדיר במדיניות הארגון פעולות ענישה מידתיות ומרתיעות ,להביאן
לידיעת העובדים ולממשן בעת הצורך.
מילות מפתח :וואטסאפ ,ביטחון מידע ,תרבות ארגונית ,אתיקה ארגונית.
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Abstract
The study examined attitudes of teachers toward the implementation of
smartphones as a teaching tool and its correlation with attitudes toward the
adoption of innovative technology and integration of ICT in teaching. 109
participants filled an online questionnaire during April-May, 2015. The
findings indicate that most of the teachers reported on positive attitudes
towards the integration of smartphones in their school teaching and in a lesser
extent between classes. It was also found high correlations between all study
variables. Based on the findings we believe that teachers should be
encouraged to integrate your smartphone as a teaching tool that can enrich
and enhance the learning experience.
Keywords: mobile teaching, BYOD, smartphones.

תקציר
אחת התופעות הבולטות בשנים האחרונות היא שסטודנטים רבים מגיעים
לשיעורים עם מכשירים ניידים ובניהם טלפונים חכמים .תופעה זו מכונה Bring
)) Your Own Device (BYODקורץ ומישר-טל .(2014 ,לפי דוח  Horizonלשנת
 2014מגמת ה  BYODתשפיע על שילוב הלמידה בבתי הספר ,וזאת בעקבות
גידול במספר המכשירים הניידים הנמצאים כיום כמעט לכל תלמיד ,וכן
בנגישות ובזמינות של האינטרנט מכל מקום ובכל זמן ,כולל בזמן השיעור
הכיתתי.
מטרת המחקר הייתה לבדוק עמדות מורים כלפי שילוב טלפונים חכמים
בהבחנה בין הוראה התוך כיתתית והחוץ כיתתית .כמו כן נבחן הקשר בינם לבין
עמדותיהם כלפי אימוץ חדשנות טכנולוגית ושילוב תקשוב בהוראה .המחקר
בוצע במסגרת השלמת חובות גמר לתואר שני במגמת התמחות תקשוב ולמידה
בבית ספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים.
מאה ותשעה מורים ומורות בחטיבות עליות ובבתי ספר שש-שנתיים ענו על
שאלון מקוון שהופץ באמצעות רשתות חברתיות ,דוא"ל ותוכנת משו"ב ,במהלך
חודשים אפריל-מאי .2015
מממצאי המחקר עולה עמדה חיובית ביותר כלפי שילוב הטלפונים החכמים
בתוך הכיתה וכן כלי שילובם בהוראה חוץ כיתתית )אם כי במידה מעט פחותה(:
רובם המכריע מעריך ששילובו של הטלפון החכם בשיעורים גורם להנאה
) ,(69.8%מאפשר למידה מעניינת יותר ) ,(68%משפר את רצון התלמידים ללמוד
) , (60%תורם לשיתוף פעולה של התלמידים ) ,(62%תורם להבנת החומר הנלמד
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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) ,(55%ומזמן גיוון בדרכי הלמידה ) .(65%רק  26.6%מהמורים חושבים
שהשימוש בטלפון חכם בשיעור פוגע בריכוז התלמידים במידה רבה או במידה
רבה מאד.
עוד נמצא קשר חזק ) (r = .601בין עמדות מורים כלפי אימוץ חדשנות ובין
עמדות המורים כלפי שילוב התקשוב בהוראה .נמצא קשר חזק מאד בין עמדות
מורים כלפי שילוב התקשוב בהוראה ובין עמדות המורים כלפי שילוב טלפונים
חכמים בהוראה התוך כיתתית ) (r = .786ובין שילוב הטלפונים החכמים
בלמידה מחוץ לכיתה ).(r = .628
כמו כן נמצא קשר חזק בין עמדות מורים כלפי שילוב טלפונים חכמים בלמידה
התוך כיתתית ובין הלמידה החוץ כיתתית ).(r = .802
מתוצאות המחקר ניתן כי המורים מכירים ביתרונות שילובו של הטלפון החכם
בלמידה התוך כיתתית והחוץ כיתתית .בחינת האפשרויות העומדות בפני
המורים בשילוב בטלפון החכם בהוראה הכיתתית והחוץ כיתתית מגלה מגוון
כלים ואפליקציות המזמנים מינוף תהליך ההוראה-למידה .להערכתנו ,יש
לעודד מורים לשלב שימוש מושכל בטלפון החכם כאמצעי הוראה היכול
להעשיר ולהעמיק את החוויה הלימודית.
מסקנה מרכזית מהמחקר היא שתפיסת המורים את שילוב טלפונים חכמים
בהוראה בכיתה ומחוצה לה הינה חיובית ביותר והם נכונים ללמד באמצעותם.
הקשרים הגבוהים עם אימוץ חדשנות טכנולוגית ותפיסת התקשוב מרמזים על
כך שיש להעריך את נכונות המורים ללמד באמצעות הטלפונים החכמים כחלק
מתפיסתם את עצמם כחסידי חדשנות טכנולוגית ומובילי תקשוב.
מגבלתו המרכזית של המחקר הינה בהיותו חקר מקרה שנערך בקרב קבוצת
מורים מצומצמת המגבילה את אפשרויות ההכללה של ממצאיו לאוכלוסיות
מורים אחרות .עם זאת ,אנו מקווים שמחקר זה ,יהווה בסיס למחקרי המשך
ויזמן מודלים הוראתיים המשלבים אסטרטגיות הוראה חדשניות ,בשילוב
אמצעים ניידים ,ובכללם טלפונים חכמים.
מילות מפתח :אמצעים ניידים בהוראה ,טלפון חכם ,עמדות מורים.

מקורות
קורץ ,ג' ,ומישר-טל ,ח' ) .(2014אמצעים ניידים אישיים בהרצאות :שימושים והשלכות על התהליך הלימודי.
בתוך :עשת-אלקלעי ,י' ,כספי ,א' ,גרי ,נ' ,קלמן ,י' וזילבר-ורוד ,ו' )עורכים( .(2014) .ספר הכנס
התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה ,עמ'
 .176-169אוחזר מhttp://www.openu.ac.il/innovation/chais2014/download/F2-3.pdf :
Horizon Report (2014). Important Developments in Technology, Mobile Learning.
http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-k12-EN.pdf
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Abstract
Location-based mobile learning claims to break the boundaries of class as a
learning space and aims to implement teaching and learning processes
anywhere, anytime. The purpose of this study was to evaluate an experiment
in which learning processes were implemented mobile location based games
and examine the satisfaction of those who participate and the educational and
pedagogical contributions and the changes needed In order to improve the
process. The research method was qualitative and quantitative. Findings
show that learners and teachers see in a positive light this approach. They
also believe it has a high pedagogical potential. However, suggests to select
user friendly technologies and dedicate enough time to teachers training so
teacher 's will be Autonomous, will lead the process and establish productive
cooperation among the various partners.
Keywords: mobile learning, location-based learning games, learning
environment, ICT, teacher training.

תקציר
( מוצגת בדו"חlocation-based mobile learning) למידה ניידת מבוססת מיקום
( כאחד הטרנדים החשובים כיום בתחום החינוךHorizon Report, 2014) הוריזון
 גישת זו טוענת לשבירת גבולות הכיתה כמרחב למידה ושואפת ליישם.והלמידה
Shih, Chuang, & Hwang,) תהליכי הוראה ולמידה בכל מקום ובכל זמן
 הן, בשנים האחרונות אנו עדים ליישום השיטה גם בישראל.(2010, Gabai, 2014
 מטרת המחקר היתה.הספריות וכיתתיות-ברמה עירונית והן ברמות בית
להעריך ניסוי שבו יושמו תהליכי למידה ניידת מבוססת מיקום ולבחון את
 את התרומות החינוכיות והפדגוגיות,שביעות הרצון של השותפים לתהליך
, שיטת המחקר היתה מעורבת.והשינויים הנדרשים בתהליכי התכנון והביצוע
כמותית ואיכותנית וכללה שאלון ובו שאלות סגורות ופתוחות וכן ראיונות חצי
 לומדים מששה בתי ספר יסודיים ברמת גן76  המחקר כלל.מובנים של הסגל
 נמצא שההתנסות בלמידה ניידת.וחמישה מורים ומדריכים שהשתתפו בניסוי
 הן לדעת, מהנה ומלמדת,מבוססת מיקום זה מאופיינת כהתנסות חיובית
 נראה כי.התלמידים שהשתתפו והן לדעת המורים והמדריכים שהובילו אותה
 תואמים ברובם,הסביבות שנבחרו לצורך הפעילות והן התהליכים הפדגוגיים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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Naismith,

את העקרונות שהוצגו על ידי החוקרים השונים )דיואי ,תש"ך;
 .(Lonsdale, Vavoula, Sharples, 2004בהקשר זה ,יש לבחון לעומק את
המרכיבים הפדגוגיים של הפעילויות ברמת ברמת המיקרו ,כפי שהוצעו על ידי
הרינגטון ואוליבר ) .(Herrington & Oliver, 2000מבחינת שילוב האמצעים
הטכנולוגיים בתהליך ,נראה כי על אף ההתמודדות המוצלחת יחסית של
התלמידים עם הטכנולוגיה ,לא כך הוא בעבור המורים .הטכנולוגיה עמדה
למורים לרועץ ויצרה תחושה של נתק מסוים מתהליכי הלמידה שהתרחשו
במוזיאונים ,כנראה בעקבות חוסר באוריינטציה טכנולוגית או בעקבות חוסר
בהדרכה מספקת ) .(Drent & Meelissen, 2008עם זאת ,עובדה זו לא הבנתה את
אמונתם ועמדתם כלפי יישום השיטה בעתיד ,אשר הנה חיובית ותומכת ,מה
שעשוי בעזרת הדרכה ותכנון יעילים לאפשר הטמעת השיטה ביתר קלות ,תוך
התגברות על הפערים הטכנולוגיים .בנוסף ,עולה כי על מנת לקיים תהליכי
למידה משמעותיים ואפקטיביים יש לשים לב לתהליכי תכנון קוריקולאריים
שאותם יובילו המורים באופן אוטונומי ,כבר לפני תחילת השנה ,כולל יישום
עקרונות פדגוגיים ,התייחסות למרכיב הטכנולוגי ,לתוכן ודרישות לוגיסטיקה
) (Avouris & Yiannoutsou, 2012כגון חלוקה לקבוצות ,לו"ז ,קשר עם מדריכי
המוזיאונים וכד' .בנוסף ,חשוב שהמורים יהיו מעורבים בתהליכים הקבוצתיים
המתרחשים בין הלומדים בצוותים ,על מנת לסייע ולתמוך בתלמידים
מוחלשים ,לבסס תהליכי עבודת צוות יעילים ,ולקדם כישורים ייחודיים של
לומדים ולאתגרם.
מילות מפתח :למידה ניידת ,משחקי למידה מבוססת מקום ,סביבת למידה,
תקשוב ,הכשרת מורים.

מקורות
דיואי ,ג' )תש"ך( .הילד ותכנית הלימודים ,תל אביב :אוצר המורה ,הוצאת הספרים של הסתדרות המורים.
Avouris, N. & Yiannoutsou, N. (2012). A Review of Mobile Location-based Games for Learning across
Physical and Virtual Spaces. Journal of Universal Computer Science, vol. 18, no. 15 (2012),
2120-2142.
Drent, M. & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT
innovatively? Computers & Education, 51, 187-199.
Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G. Sharples , M.. (2004). Literature Review In Mobile Technologies
And Learning. (No. 11). Bristol: NESTA FutureLab. Retrieved From:
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Abstract
The objective of the study is to examine the use of a tablet for the learning of
geometry concepts by students with learning difficulties. The definition of
the term "learning difficulties" describes the lowering of students' academic
functioning and/or the need to invest a great deal of effort in order to carry
out tasks of an academic nature.
The study was carried out by the Single Subject Design method using
Multiple Baseline Design. In this study, the intervention program was
implemented to three students in fifth grade, with learning difficulties in
geometric. In the process of the intervention, an increase in achievement was
observed in all the students when they began using a tablet, as opposed to a
much lower average during traditional learning. A trend towards achievement
stabilization was seen with all the students, as well as a low level of variation
between the grades.
Keywords: tablet, learning difficulties, geometry, multiple baseline design.

תקציר
לוח )"טאבלט"( לשם לימוד-מטרת המחקר הינה לבחון את השימוש במחשב
.ידי תלמידים עם קשיי למידה-מושגים בגאומטריה על
ההגדרה של המונח "קשיי למידה" מתארת הנמכה של התפקוד האקדמי של
או צורך במאמץ רב )ביחס לקבוצת תלמידים בעלי נתונים/תלמידים ו
 קושי בלמידה אינו.אובייקטיביים זהים( לשם מילוי מטלות בעלות אופי אקדמי
 קשיי.(Morgan, Farkas & Wu, 2009) סיבה אלא תוצאה של גורם אחד או יותר
למידה יכולים להופיע מסיבות סביבתיות; אולם באמצעות דרכי הוראה
 זאת בניגוד.(2013 ,יגון ומרגלית-הולמות הם עשויים להשתפר ואף לחלוף )אל
( אשר הן מולדות ומלוות אתSpecific Learning Disorder) ללקויות למידה
.האדם לאורך כל חייו

 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לחוות את תכני הלמידה תוך שימוש במגוון
גישות וכלים ,כגון "לוחות חכמים" ,סרטונים ,למידה באמצעות רשתות
חברתיות ובאמצעות מחשב-לוח.
המחקר נערך בשיטת "מחקר היחיד" ) ,(Single Subject Desig006Eאשר עורכת
הכללה אינדוקטיבית )מהפרט אל הכלל( ונערך שימוש ב"מערך רב-בסיסי"
) .(Multiple Baseline Designבמחקר יושמה תכנית ההתערבות לגבי שלושה
תלמידים ,הלומדים בכיתה ה' אשר נמצאו כמתקשים ברכישת מיומנויות
במקצוע הגאומטריה.
ניתוח הממצאים נערך על פי שלושה מדדים מרכזיים :שונוּת ,רמת נתונים
ונטיית נתונים ).(Lo & Konrad, 2007
תכנית ההתערבות כללה אמצעי הוראה מסורתיים והן בשימוש באפליקציות
במחשב הלוח .התכנית הופעלה על כל תלמיד בשלבים שונים של רצף השיעורים,
כדי לתת תוקף פנימי להתערבות.
בניתוח הנתונים נמצאה שונות רבה בנתונים בקו הבסיס המבטא את שלב
הלמידה ללא מחשב-לוח ,ושונות מתונה יותר בשלב ההתערבות .קו המגמה
השתפר באופן משמעותי אצל שלושת הנבדקים בעת ההתערבות ,ואילו הנטייה
לשיפור נמצאה מעורבת ,עם נטייה לשיפור אצל שניים מתוך שלושת הנבדקים,
לפני ההתערבות וגם אחריה .המבדק המסכם מצביע על הטמעה טובה של
החומר הנלמד.
מתשובות התלמידים עולות כמה סיבות לכך שהם מעדיפים את העבודה עם
מחשב-לוח על פני עבודה בלמידה המסורתית :הטיעונים שהועלו היו,
שבאמצעות מחשב-הלוח הם לומדים ומבינים טוב יותר את החומר הנלמד
ומצליחים יותר במבדק המסכם .כל התלמידים ספרו על חווית למידה המשלבת
הנאה וחוויית יצירה ,כגון שימוש בצילום של גופים הנדסיים ועיצובם באמצעות
אפליקציות מהנות.
מסקנות המחקר מבהירות כי חווית הלמידה באמצעות האפליקציות המגוונות
מאפשרת פיתוח מוטיבציה וסקרנות אצל התלמידים .מחשב-הלוח מזָ מֵ ן
יצירתיות טכנולוגית בהקניית שיעור לפיתוח המיומנויות ביכולות בגאומטריה,
הן לתלמיד הן למורה .ככל שהמורה יהנה יותר מהיצירתיות הטכנולוגית
בשימוש במחשב-לוח ,כך יוכל להעביר את "חיידק" הלמידה לתלמידיו .המורה
נעשה מתווך בבחירה ובתכנון של אפליקציות התואמות ללמידה.
התפקוד הניהולי אתחול ) (initializationמונע מתלמידים עם קשיים בלמידה
לאתחל משימות שנראות להם משעממות או מאתגרות מידי )שרייבר.(2013 ,
השימוש במחשב-לוח כטכנולוגיית סיוע ִאפשר לתלמידים במחקר זה "לאתחל"
את משימת הלמידה ואף לעשות זאת עם חיוך ,הנאה רבה וציפייה למפגש.

מקורות
שרייבר ,ב' ) .(2013הרגע האחרון זה השם השני שלי-מה בין ניהול זמן ,דחיינות לבין המרכז הניהולי במוח?
נדלה ב  13.3.14מhttp://bettys.co.il/ef_inatialization :
Lo, Y., & Konrad, M. (2007). A field-tested task analysis for creating single-subject graphs using
Microsoft® Office Excel. Journal of Behavioral Education, 16, 155-189.
Morgan, P. L., Farkas, G., & Wu, Q. (2009). Five-year growth trajectories of kindergarten children with
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Abstract
Over the last forty years, Herzog College has revolutionized the study of the
Bible through pioneering methods, utilizing critical tools to promote in-depth
study of biblical texts.
Our challenge was to facilitate access to high level content, research, and
experience that was accumulated over forty years through groundbreaking
technology, for an audience with varying backgrounds.
www.hatanakh.com is available in English and Hebrew, offering the biblical
text with various browsing options, timelines that provide a broader context
for each chapter, and links to related characters, events, and maps.
A sophisticated search engine provides access to thousands of articles and
lessons, along with an index of terms, phrases, biblical characters, and an
internal thesaurus with modern synonyms to biblical phrases.
The chapter structure of the Bible serves as an index, linking related
information, and providing easy access to a wealth of information and tools
for studying and teaching the Bible.
Keywords: Technological measures, 21st Century Skills, search and
retrieval, Judaism and technology.

תקציר
המכללה האקדמית הרצוג פועלת זה ארבעים שנה בפיתוח תכנים בתחומי דעת
 בנוסף לקורסים שבתוכנית.מגוונים ובעיקר בתחום לימוד והוראת התנ"ך
 מתקיימים במכללה מידי שנה ימי עיון בתנ"ך,הלימודים האקדמית הרגילה
 וכן מתפרסמים מאמרים,ובהם נמסרות מאות הרצאות לאלפי משתתפים
.אקדמיים בכתבי העת שבהוצאת המכללה
 טיפוח יכולות:התכנים שפותחו במכללה במהלך השנים משקפים את מטרותיה
 פיתוח מחקר מעמיק, הקניית ידע,לימוד עצמאיות תוך שליטה במקורות
.ושימוש בדרכי לימוד והוראה מגוונות ומתקדמות
 פותח במכללה בארבע השנים האחרונות אתר,במסגרת פיתוח תכנים אלו
 המאפשר שימוש בדרכי הוראה, בעברית ובאנגלית,(hatanakh.com) התנ"ך
 האתר הוקם במודל של משאב למידה.ולימוד חדשניות בתחום עתיק כמקרא
פתוח שבתשתיתו הונחו יסודות לממשקי עזר רבים בעלי רלוונטיות ללימוד
 תצלומי אויר, מפות,ציר נושאיים וכרונולוגיים- כגון סרגלי,המקרא ועולמו
.ועוד
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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האתר מבוסס על מאגר התכנים האקדמי והתורני מתקופת פעילותה הארוכה
של המכללה .עבור תכנים אלו נבנה מסד נתונים המבוסס על מספר רב של שדות
המאפשרים בפועל לקטלג ולמפתח כל פריט באתר תוך שיפור יכולות השליפה
והאחזור.
בנוסף לרשומות אלו ,נעשה שימוש במבנה התנ"ך עצמו ,המיוצג באינדקס של
ספר-פרק-פסוק .על אינדקס זה נשענת מערכת הקשרים נוספת ,המאפשרת
קישור בין כל פריטי האתר למיקום הרלוונטי בתנ"ך ,כך שמתוך כל פרק ופסוק
בתנ"ך ,ניתן להגיע לכל פריטי התוכן המתאימים לפי האינדקס ,ולהיפך.
כדי לתמוך במסד נתונים מורכב זה ,פותחה מערכת חיפוש וניווט ייעודית,
שבנוסף לתמיכה במערכת ההקשרים המסועפת ,מכילה רכיב מילים נרדפות
מיוחד ,המאפשר לה להתמודד עם השילוב בין טקסטים מקראיים למאמרים
בשפה מודרנית.
מבנה האתר:
 .1בסיס האתר הוא תנ"ך )מאונדקס( מנוקד עם טעמי המקרא ,פרשנים
ותרגומים )המבוסס על מאגר מתפתח ברישיון קוד פתוח ,של טקסטים
בתחומי היהדות – (http://www.sefaria.org
אל הטקסט המקראי מקושרים:
 .2סרגלי נושאים ,אירועים והקשרים המסייעים להתמצא בזמן ובמקום
ולהבין את הסיפור המקראי הרחב.
 .3מפה מקראית מפותחת המפולחת לפי תקופות היסטוריות ,וכוללת מסלולים
ותצלומי אוויר עדכניים ,על בסיס  ,Google Mapsכדי לחוות את המקרא על
ציר הזמן שבין העת העתיקה לימינו.
 .4תזאורוס רחב של מושגים ,ביטויים ,דמויות תנ"כיות ,מילים
נרדפות/מקבילות ,מקראיות ומודרניות – משולב בחיפוש משוכלל וידידותי
עם יכולות מיון וסינון גבוהות.
 .5תוכן נוסף הכולל :מאמרים לקריאה ,שיעורים לצפייה והאזנה .וכן
מדרשים ,מערכי הוראה ,קטעי ספרות ואמנות ועולם שלם של רעיונות
ופרשנויות.
 .6אזור עריכה אישי לפיתוח עצמי של רעיונות והכנת שיעורים ,מפות ,תמונות
וסרטונים עם אפשרויות שמירה ושיתוף עם רשת הלומדים.
מילות מפתח :אמצעים טכנולוגיים ,מיומנויות המאה ה ,21-חיפוש ואחזור,
יהדות וטכנולוגיה.
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Abstract
The aim of the intervention program was to examine the involvement in
cyber-bullying among children and adolescents, to increase awareness and to
provide useful tools to reduce the dangers in the cyber-network. 365 students
(51.4% boys) participated in a four meeting program and completed before/
after questionnaires. Findings revealed that after the program fewer students
reported being cyber-victimized (22.5% vs. 15.5%) or cyber-bullies (7.4% vs.
4.95% after the program). However, 66.6% reported increase in empathy for
the cyber-victims and reduced their network aggressive behavior. Girls
reported higher satisfaction from the program, and evaluated it as that more
helpful for coping with the phenomenon compared to boys.
Keywords: cyber-bullying, intervention program, gender.

תקציר
בריונות ברשת מוגדרת כהתנהגות תוקפנית ,גלויה וממושכת ,המכוונת לפגוע,
להעליב ,להשפיל או לאיים על יחיד או קבוצה .היא מתבצעת במגוון אמצעי
תקשורת דיגיטלית כמו רשתות חברתיות ,צ'ט ,פורומים ועוד )אולניק-שמש
והיימן .(Smith et al.,2008 ; 2012 ,תופעת זו הפכה לשכיחה בשנים האחרונות
ונמצאת במגמת עליה במיוחד בקרב ילדים ומתבגרים )היימן ,אולניק-שמש
ועדן .(2014 ,נמצא שהחל מכיתה ה' ילדים מדווחים על התנסותם בתופעה,
כאשר היא מגיעה לשיאה בכיתות ז'-ט' )Heiman & Olenik-Shemesh, & Eden,
.(2014
ממחקרים שנערכו ברחבי העולם ובישראל עולה כי בין  30%-10%מהתלמידים
היו קורבנות לבריונות ברשת וכי לא רבים העמיתים שמגישים סיוע לקורבנות
ברשת ) .(Olenik-Shemesh, Heiman & Eden, 2015בנוסף נמצא כי בנים נוטים
להיות יותר מעורבים ויוזמים בריונות רשת ,ואילו בנות נוטות יותר להיות
קורבנות לאלימות ברשת )Heiman & Olenik-Shemesh, 2015; Smith et al.,
.(2008
בעקבות הממצאים המראים על עלייה בבריונות ברשת ואחוזי קורבנות גבוהים,
) ,(Heiman et al., 2014פותחה תכנית התערבות שמטרתה הייתה לבחון את
מעורבותם ופגיעותם ברשת של ילדים ומתבגרים ולהקנות להם כלים וידע
להגברת מודעות ולהקטנת הסכנות בשימוש ברשת .בתכנית השתתפו 365
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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תלמידים ) 51.4%בנים( מבי"ס יסודי במרכז הארץ המוגדר ברמה
סוציואקונומית בינונית-נמוכה .התלמידים מלאו שאלון דיווח עצמי למעורבות
באלימות לפני ואחרי התכנית ,ובסיומה מלאו שאלון להערכת שביעות רצון.
התכנית כללה  4מפגשים על תופעת בריונות ברשת והשפעותיה ,והקנתה כלים
ומידע לשימוש נבון באסטרטגיות התמודדות יעילות .בתכנית נעשה שימוש
במשחקי תפקיד ,דיונים ,סרטונים ,הכנת פוסטרים ומיצגים .ממצאי המחקר
מצביעים על הבדלים מובהקים באחוז המדווחים שהיו קרבנות ברשת לפני
ואחרי התכנית :לפני התכנית  72תלמידים ) (22.5%דיווחו שהיו קורבנות
לבריונות רשת ולאחריה דיווחו רק  52תלמידים ) .(15.7%ניכר שהתכנית
הגבירה את המודעות לתופעה ו 8.1%-מהתלמידים שלא תפסו את עצמם לפני
התכנית כקורבנות ,הבינו כי נפלו קורבן למעשיי אלימות ברשת .נראה כי
בעקבות התכנית התלמידים רכשו כלים להתמודדות ובתפיסה העצמית שלהם
הם כבר לא חשים יותר כקורבנות ברשת .בהתייחס לתוקפנות ברשת נמצאה
ירידה מדיווח של  7.4%לפני התכנית לעומת  4.95%אחרי התכנית33.3% .
מהתלמידים נשארו עקביים עם הדיווח כי פגעו ברשת ,אולם  66.6%דיווחו על
עליה באמפתיה לקורבנות ופחות תקפו ברשת ו 2.7%-הבינו כי היו בריונים
אחרי התוכנית .בנוסף נמצא שבנות נוטות יותר להיות קורבנות לבריונות רשת
בהשוואה לבנים ) 20%לעומת  .(13.1%בנות דיווחו על שימוש מגוון יותר של
אסטרטגיות התמודדות עם התופעה בהשוואה לבנים; בנות דיווחו על שביעות
רצון גבוהה יותר מהתכנית והעריכו אותה כמסייעת במידה רבה יותר
בהתמודדות עם התופעה בהשוואה לבנים .מומלץ לפתח תכנית התערבות
מותאמת אשר תכלול מפגשים נוספים וכן תכניות ממוקדות למורים ולהורים.
מילות מפתח :בריונות ברשת ,תכנית התערבות ,ילדים ומתבגרים ,מגדר.
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Abstract
Despite the increasing incorporation of technologies into educational
environments, the typical classroom paradigm has changed only slightly over
the past decades. This poster presents two design-based research projects that
are part of a wider research at the Future Learning Spaces (FLS) initiative at
the LINKS center, which seeks to explore and develop sustainable learning
models for FLS. The two studies use the model of Knowledge Community
and Inquiry (KCI) in a smart classroom, which integrates Inquiry-Based
Learning and Learning Communities approaches. In KCI learners engage in
collaborative inquiry, building a shared knowledge base, which serves as a
resource for further inquiry. Some of the Inquiry activities take place in a
smart classroom, using technologies embedded in the FLS for collaborative
knowledge building. The studies use a Conjecture Mapping strategy for
alignment between design features and intervention outcomes. The poster
will present a joint conjecture map for both studies.
Keywords: Future Learning Spaces (FLS), Knowledge Community and
Inquiry (KCI), design based research, conjecture mapping.

תקציר
פוסטר זה משותף לשני מחקרים המציעים מודל קונספטואלי לחקר הלמידה
 שני המחקרים.(Future Learning Spaces, FLS) במרחבי למידה עתידניים
בתחילת דרכם ולכן נתמקד כאן בהצגת המודל וביישום אסטרטגיה ייחודית
. אך לא בממצאים אמפיריים,(לתכנון המחקר )מיפוי השערות במחקר עיצוב
מבט על ההיסטוריה של פרקטיקות חינוכיות מגלה כי מרחב הכיתה כמעט ולא

Mäkitalo-Siegl, Zottmann, Kaplan, & Fischer,) השתנה במשך תקופה ארוכה
 חוקרים העלו חשש מ"נתק דיגיטלי" בין דור הלומדים עתיר, בנוסף.(2010

 לבין, אינטראקטיבי וחברתי בטכנולוגיה,הטכנולוגיה הרגיל לשימוש יומיומי
 חוקרי חינוך קוראים לקיים דיון.(Selwyn, 2006) הספר דלי הטכנולוגיה-בתי
 מהם מאפייניו, מה צריך להיות המרחב הכיתתי:מעמיק לגבי הכיתה העתידית
.(Selwyn, 2006) ?וכיצד ניתן לצמצם את "הנתק הדיגיטלי" הקיים כיום
 לחקורLINKS  מציע מרכז,(FLS) במסגרת הפרויקט למרחבי למידה עתידניים
מודלים ללמידה אשר יטמיעו גישות פדגוגיות חדשניות לניצול המרחב הפיזי בו
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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מתרחשת הלמידה ) .(Ben-Zvi, Kali & Weiss, 2014שני המחקרים שיוצגו
בפוסטר נכללים במחקר רוחבי בפרויקט זה.
שני המחקרים מבוססים על אחד המודלים ללמידה ב"כיתת עתיד" – מודל
קהילות ידע וחקר ) ,(Knowledge Community and Inquiry, KCIהמיושם
ב"כתה חכמה" ) .(Lui &Slotta, 2013מודל זה משלב בין המסגרות התאורטיות
של למידה מבוססת חקר ושל קהילות למידה .תלמידים הלומדים בקהילת ידע
וחקר עוסקים בחקר שיתופי של תופעה מדעית רחבה ובונים בסיס ידע שיתופי
המשמש את הקהילה בתהליכי חקר מתמשכים .במודל  KCIבכתה חכמה חלק
מתהליך החקר מתבצע ב"כתה חכמה" שבה נעשה שימוש בטכנולוגיות במרחב
הכיתה להבניית הידע השיתופי ,להצטברותו ,לעריכתו ולקידומו )Lui &Slotta,
.(2013
כדי לבחון את הערך המוסף של למידה במרחבי למידה עתידניים במודל הפדגוגי
של קהילות ידע וחקר נשתמש במחקרים אלה בגישת מחקר עיצוב .מחקר עיצוב
הוא מחקר מתערב ,המתבצע במספר איטרציות )סבבים( ,שכל אחת מהן כוללת
את עיצוב סביבת הלמידה ,הפעלתה ,איסוף וניתוח נתונים ,ועידון העיצוב
בעקבות הממצאים לקראת האיטרציה הבאה ) .(Kali, 2008מחקר העיצוב
הנוכחי יאפשר לנו לבחון השערות תיאורטיות ופרקטיות לגבי האופן שבו ניתן
לקדם למידה במרחבים חדשניים אלה .בתכנון המחקר נעזר באסטרטגיה של
מיפוי השערות ) .(Sandoval, 2014על-פי אסטרטגיה זו ,השערת העל לגבי טיב
הלמידה בהקשר הספציפי והדרכים בהן ניתן לתמוך בה ,מגולמת במרכיבי
עיצוב בסביבה ,השערת העיצוב מתארת כיצד מרכיבים אלה ישפיעו על
תהליכים מתווכים בלמידה ,וההשערה התיאורטית מתארת כיצד התהליכים
המתווכים יובילו לתוצאות ההתערבות הרצויות .בפוסטר יוצג מיפוי השערות
משותף לשני מחקרים העושים שימוש בגישת קהילות ידע וחקר לבחינת הערך
המוסף של למידה במרחבי למידה עתידניים ,ובוחנים תהליכי למידה שונים:
מחקרה של כרמית פיון עוסק בבחינת תהליכי חקר שיתופי והתפתחות תרבות
הלמידה ,ומחקרה של חוה בן-חורין העוסק בבחינת התפתחותה של אוריינות
סוציו-מדעית.
מילות מפתח :מרחבי למידה עתידניים ,קהילות ידע וחקר ,מחקר עיצוב ,מיפוי
השערות.
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Abstract
The current research seeks to explore the perceptions of teachers towards the
use of the popular social network WhatsApp as a communication channel
with students. Seventy teachers filled out an online questionnaire that
examined the uses of WhatsApp and the advantages and disadvantages of
WhatsApp from the teachers' perspectives.
Findings indicate that the main use of WhatsApp is for procedural purposes:
announcements, guidelines etc. Majority of teachers acknowledge the
benefits of WhatsApp for interaction with students. The main drawback is
that the use of WhatsApp with students is that it is time consuming and
requires commitment on the part of teachers.
Keywords: Teachers Students relations, social networks, WhatsApp.

תקציר
יחסי מורים תלמידים הינם גורם משמעותי ביותר בהתפתחות הלימודית,
החברתית והרגשית של תלמידים .חיזוק לתרומת יצירת קשרים חיובים בין
מורה לתלמידים נמצא במחקרם של  (2006) Hamre & Piantaהמציינים שכאשר
ילדים נכנסים למסגרות בית ספריות פורמליות ,יחסיהם עם המורים מספקים
יסוד מוצק עבור השתלבותם המוצלחת בסביבתם החברתית והאקדמית .ילדים
המצליחים לגבש יחסים קרובים עם מוריהם ,נהנים יותר מתהליכי הלמידה,
וגם מסתדרים טוב יותר עם בני כיתתם .קיום מערכות יחסים חזקות ותומכות,
הינם משמעותיות עבור התפתחותם הבריאה של כלל התלמידים )& Hamre
 .(Pianta, 2006אחד הערוצים לתקשורת בין מורים לתלמידים נעשית ברשתות
החברתיות כדוגמת הוואטסאפ .אנו עדים לתופעה בה מורים רבים מקיימים
פעילות חברתית ברשתות החברתיות לצרכים אישיים ומקצועיים ,כאשר
פעילות זו מלווה בחשיפת פרטים אישיים והתנהלות חברתית לכל דבר )כהן,
צחייק והמר .(2014 ,נוכחותם של שני הצדדים ,מורים ותלמידים במרחב
הווירטואלי מחייב התייחסות להשלכות על מהות הקשר בין מורה ותלמיד
במרחב זה .מאמר זה בוחן את נושא התקשרות בוואטסאפ מנקודת מבטם של
המורים.
מחקר זה נעשה במסגרת עבודת גמר לתואר שני במגמת התמחות תקשוב
ולמידה ,במרכז ללימודים אקדמיים ובוחן את עמדותיהם של מורים כלפי
שימוש בוואטסאפ ככלי לתקשורת עם תלמידיהם.
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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שאלות המחקר:
 .1אילו שימושים עושים המורים בוואטסאפ בתקשורת עם תלמידיהם?
 .2אילו יתרונות רואים המורים בתקשורת שלהם עם תלמידיהם באמצעות
הוואטסאפ?
 .3אילו חסרונות רואים המורים בתקשורת שלהם עם תלמידיהם באמצעות
הוואטסאפ?
איסוף הנתונים התבסס על שאלון מקוון שהופץ דרך הדואר האלקטרוני
והפייסבוק ,בין החודשים אפריל-מאי  .2015על השאלון ענו  70מורים ומורות
העושים שימוש בוואטסאפ לתקשורת עם תלמידיהם.
מעדויות המורים עולה שעיקר השימוש בתקשורת מורים-תלמידים דרך
הוואטסאפ הינה לצרכים פרוצדורליים :להודעות ,הנחיות וכד' .המורים רואים
בתקשורת עם תלמידיהם דרך הוואטסאפ יתרונות רבים להם ולתלמידיהם .וכן
הם אינם רואים חסרונות רבים בתקשורת זו .החיסרון המרכזי שהמורים
הצביעו עליו הוא שהתקשורת בוואטסאפ דורשת מהמורה השקעת זמן
ומחויבות רבה.
לממצאי מחקר מצומצם זה יש תרומה משמעותית לציבור המורים שכן
תקשורת מסוג זה פותחת בפני המורה ערוץ נוסף בתקשורת עם תלמידיו .מתוך
תוצאות המחקר ניכר שערוץ זה נתפס בעיני המורה כיעיל ,תורם ומחזק את
הקשר מורה תלמיד .בנוסף מחקר זה עשוי לסייע בידי מקבלי החלטות בבואם
לקבוע מדיניות בנוגע לקשרי מורים למידים באמצעות אתרי רשתות חברתיות.
מילות מפתח :יחסי מורים תלמידים ,רשתות חברתיות ,וואטסאפ.
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Abstract
The ongoing increase in life expectancy in the western world in general and
in Israel in particular has led to a significant rise in the rate of individuals
defined as third agers, aged 65 years and older. This population is viewed as
digital immigrates in terms of using the web for aspects related to their life
quality, such as learning and staying up-to-date. The purpose of the current
research was to examine the uses and attitudes of a group of third agers
toward digital technologies. Eighty two participants filled out a questionnaire
that was distributed online and in printed copies. Our findings revealed that
although most participants have positive attitudes toward using digital
technologies for their personal needs they find it difficult to keep up to date
with the new technologies. Therefore, encouraging them to use technological
tools and investing in related curriculums for this age group are of a great
importance.
Key words: Third Agers, computer applications, digital technologies.

תקציר
תוחלת החיים ההולכת וגדלה בעולם המערבי בכלל ובמדינת ישראל בפרט
הובילו לעלייה משמעותית בשיעור האנשים המבוגרים בני  65ומעלה
באוכלוסייה )קוה .(2014 ,מצב זה מחייב התייחסות מיוחדת וההערכות
מחודשת של החברה והמדינה בכל הקשור לאוכלוסייה בגיל זה )לבנת ,בנימין
והמר .(2013 ,מגוון האמצעים הטכנולוגיים שקיימים כיום והפוטנציאל הגלום
בהם יכולים לתת מענה לצרכים של אוכלוסיית זו ולתרום בתחומים רבים
הקשורים לשיפור רווחתם )שפירא ,גל וברק .(2008 ,האוכלוסייה המבוגרת
מתקשה לאמץ את החידושים הטכנולוגיים בשל סלידתם משינויים בכלל
ומשינויים הקשורים לעולם הטכנולוגי בפרט שנתפס כמהפכה של האדם הצעיר
) .(McMurtrey, Downey, Zeltmann & McGaughey, 2011במחקר הנוכחי נבדקו
עמדות אנשי הגיל השלישי כלפי שימוש באמצעים טכנולוגיים – דיגיטליים בחיי
היום יום וכיצד הם רואים את עצמם משתלבים במרוץ הטכנולוגי .מחקר זה
נעשה במסגרת השלמת חובות גמר לתואר שני במגמת התמחות תקשוב ולמידה
בבית ספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים .איסוף הנתונים בוצע באמצעות
שאלון שהועבר בשני פורמטים :מודפס ומקוון כדי לתת מענה לאוכלוסייה
המבוגרת המתקשה בטכנולוגיות .השאלונים הופצו באמצעות האתר הבית ספרי
לקבוצת מבוגרים שנמצאים בפרוייקט הקשר הרב דורי בבית ספר "שדות יואב"
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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שבקיבוץ גת ,בנוסף לאוכלוסייה מבוגרת בעלת גישה לדואר אלקטרוני
ואינטרנט אליה הופצו השאלונים דרך מכרים ובני משפחה .השאלונים
המודפסים הועברו לכל אלה שלא הייתה דרך להעביר להם את השאלון בצורה
מקוונת .לשאלון ענו  82משתתפים בני  65ומעלה .כמחציתן נשים והמחצית
האחרת גברים ,כ 60%-בעלי השכלה אקדמית .נמצא כי רובם המכריע של
אוכלוסיית המחקר העידה על יחס חיובי כלפי שימוש במחשב ובאינטרנט
כשהשימוש הנפוץ ביותר הוא שליחת וקבלת הודעות דרך הדואר אלקטרוני .עוד
עולה מהמחקר שמעטים מבני הגיל השלישי יוזמים חיפוש ו/או מתעדכנים
בעצמם בכל הקשור לתחום הטכנולוגי )כ (20%-ופחות מכך הם האנשים בני
הגיל השלישי המשתתפים בקורסים הקשורים לטכנולוגיות דיגיטאליות
)כ .(6%-הממצאים מלמדים שתהליך הטמעת החדשנות הטכנולוגית בקרב הגיל
השלישי מאתגר משום שריבוי השינויים וההתפתחות המהירה מקשה על
אוכלוסיה זו להיות מעודכנת .משום כך קיימת חשיבות לעודדם ללמידה של
כלים טכנולוגיים ולהשקיע בתוכניות לימוד ייעודיות לקבוצת גיל זו .אנו
ממליצות לעודד השקעה בפיתוח פתרונות ייעודיים המותאמים לצרכים אלו,
פתיחת קורסים והדרכות מותאמות ליכולת הקוגניטיבית והחסמים הרגשיים.
ובנוסף ,קורסים ייחודיים ללמידת יישומים הבאים לשפר את איכות החיים
והיתרונות שבטכנולוגיה לגיל זה ,פיתוח והרחבת הפרוייקט "הקשר הרב דורי"
המתקיים בבתי הספר היסודיים.
מילות מפתח :הגיל השלישי ,יישומי מחשב ,אימוץ הטכנולוגיה.
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Abstract
The Astro-Edu-Network initiative provides a number of fascinating resources
for astronomy and space, including access to virtual and remote robotic
telescopes, as well as interactive applications. With them, students can
explore mathematics, physics, geography and other subjects using genuine
astronomy and space-related data, and making real scientific observations.
Creating a place where teachers and students can take a journey into space,
without ever leaving their home or classroom. An educational place with
practical and computer-based activities to inspire and excite them, while
supporting the National Curriculum.
Keywords: astronomy, Astro-edu, Bareket observatory.

תקציר
סוכנות החלל האמריקנית ) (NASAזיהתה את הוראת מדעי החלל כשיטה
אפקטיבית עבור שלהוב תלמידים וסטודנטים ללמידת מקצועות כגון הנדסה
ופיסיקה ,תוך כדי התייחסות לאסטרונאוטים כמודל לחיקוי ,עבור סטודנטים
מכל הגילאים .במיצג נציג כלי מחקר ייחודי ,הנשען על עקרונות אלו – מערכת
טלסקופ האינטרנט .מערכת זו מאפשרת מחקר אסטרו-פיסיקלי מרחוק.
הטלסקופ מיועד לשימוש במחקר וחינוך כאחד ,משרת גופים מכל רחבי תבל
ומופעל על ידי מצפה כוכבים ישראלי ,תוך כדי שהוא נגיש דרך האינטרנט
לחוקרים מכל מקום על פני הגלובוס .פיתוח מערכת הלמידה המקוונת
) Astro-netאשר קיבלה גם את אישור משרד החינוך( ,מעניקה תמיכה דידקטית
לפרויקט וכוללת מבחנים מקוונים ,אמצעים דידקטיים למרצים ושימוש
בטכנולוגיות מידע מתקדמות .וכן מעבדות מקוונות ואפליקציות לניטור וניתוח
מידע בזמן אמת.
מילות מפתח :אסטרופיזיקה ,חינוך מקוון ,אסטרונומיה ,טלסקופ אינטרנטי,
אסטרו'-נט.
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Abstract
Most previous researches that focus on teachers' use of Facebook are
concentrating on the teachers-students relations and the danger that students
and teachers are facing in Facebook. Nevertheless, in the private sector
Facebook is seen as a space for self-branding and reputation promotion. In
this study we examined to what extent teachers consider Facebook as a tool
for self-branding and reputation management. The study was conducted via
an online questionnaire published in different groups of teachers on
Facebook. 89 teachers filled up a questionnaire reporting on their use of
Facebook for professional promotion and self-branding. The findings indicate
that most teachers opened a Facebook account to keep in touch with friends
and family and only a few reported that their purpose was mainly
professional, for self-branding. The findings also show that teachers manage
their privacy settings in a way that limits "non-friend" viewers from viewing
their personal profile. Most teachers (62.8%) stated that it is important for
them to maintain the image that they created in school and therefore they
avoid posting posts that could damage this image. It seems that teachers
haven't recognized yet the potential of Facebook for self-branding. They see
Facebook as a space where they have to protect themselves and their
reputation rather than a space that can be used for self-branding and
professional promotion.
Keywords: Facebook, Self-branding, professional promotion.

תקציר
השימוש של מורים בפייסבוק נדון במחקרים רבים בעיקר בהקשר של קשרי
.תלמידים ובהתייחס לסכנות העורבות למורים ולתלמידים בסביבה זו-מורים
 בזירה העסקית והפרטית מקובל להתיחס לפייסבוק כסביבה בה,לעומת זאת
לכל אדם יש אפשרות להציג את עצמו בדרך בה הוא מעוניין להיות מוצג ועל ידי
 כלומר לנהל את המוניטין של עצמו ולהשתמש ברשת,כך גם למתג את עצמו
 משתמשים ברשת חברתית שמעוניינים.(Peters, 1997) כאמצעי לקידום עצמי
למתג את עצמם נדרשים "להראות נוכחות" בתדירות גבוהה תוך התייחסות
.(2011 ,לשינויי המציאות בשטח ובתחומי העניין )הסגל
הרשת החברתית מציעה למורים הזדמנות להרחבת המעגלים שלהם באופן
משמעותי יחסית להזדמנויות המסופקות להן בקהילות המקצועיות בבית הספר
 במחקר זה בדקנו עד כמה מורים רואים את רשת.(2007 ,ומחוצה לו )קופיט
 ומשתמשים בה בצורה,הפייסבוק כסביבה שתקדם אותם מבחינה מקצועית
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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שתקדם את מיתוגם העצמי .השאלות העיקריות שחקרנו הן :האם ובאיזו מידה
משתמשים מורים בפייסבוק לקידום המקצועי שלהם?
המחקר נערך באמצעות שאלון מקוון שפורסם בקבוצות שונות של מורים
בפייסבוק והשתתפו בו  89מורים בארץ .כשני שליש נשים והיתר גברים ,ממוצע
גילם עומד על  .37וממוצע שנות הוותק שלהם בהוראה הוא  10שנים ונע בין
 36-1שנים .בשאלון נכללו שאלות סגורות מסוג חד ורב ברירה וכן שאלות
פתוחות למענה חופשי הנוגעות לדעותיהם של הנשאלים לגבי מטרת השימוש
בפייסבוק.
מממצאי המחקר עולה כי מרבית המורים פתחו פרופיל בכדי לשמור על קשר עם
מכרים ומשפחה ורק מעטים העידו כי פתחו לצרכים מקצועיים בלבד .לא
נמצאו תגובות המעידות על פתיחת פרופיל אישי למטרות מיתוג עצמי.
הממצאים מראים כי מורים נוהגים להיות פסיביים יחסית בשימוש שלהם
ברשת הפייסבוק .בין הפעולות השכיחות ביותר שדיווחו המורים היו סימון ה
" "Likeוצפייה בפרסומים של אחרים ,זאת בניגוד להעלאת סטטוסים ותמונות
המייצגים ביטוי עצמי רחב.
החברים העיקריים של המורים בפייסבוק הם חבריהם אישיים ) (70%רק עבור
 16%החברים העיקריים הם קולגות לעבודה ,דבר המחזק את המסקנה שרוב
המורים אינם משתמשים בפייסבוק לצורכי קידום אישי-מקצועי.
עוד עולה מן ממצאים שמורים נוהגים להפעיל הגדרות פרטיות נרחבות הכוללות
חסימות צפייה בפרופיל האישי שלהם .רוב המורים ) (62.8%הצהירו כי חשוב
להם לשמר את התדמית אותה הם יוצרים בפני תלמידיהם בבית הספר ולכן
נמנעים מהעלאת פרסומים העלולים לשנות תדמית זו.
נראה כי המורים עדיין לא זיהו את הפוטנציאל של פייסבוק כסביבה למיתוג
עצמי וניהול מוניטין .רואים ברשת הפייסבוק מערכת שצריך להתגונן מפניה
ופחות מערכת שניתן להשתמש בה לקידום עצמי.
מילות מפתח :פייסבוק ,מיתוג עצמי ,קידום מוניטין ,ניהול תדמית.
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Abstract
The 21st century is characterized by rapid technological changes affecting all
areas of life including the way in which we teach and learn (Kurtz, 2011).
This new reality requires new learning technical, cognitive and social skills
called "digital literacy" (Eshet, 2014). Digital literacy skills are critical for
effective functioning in the 21st century, but are not acquired naturally
through the extensive use of technology. Therefore, it is highly important
learning these skills thoroughly in the education system at an early age
(Dayan et al, 2015). This poster presents an innovative program for teaching
young students (first to third grade) digital skills. The program's objectives
are learning digital skills as a part of the school's curriculum while optimally
implementing various areas of knowledge in the learning process. The
program includes authentic exploration activities, encouraging the students to
independently construct their knowledge, while being taking an active role in
their learning. It also includes cooperative learning and team activities. There
is an emphasis on critical thinking and intelligent, cautious use of data in the
internet. Also, the program includes operational activities (for example,
lesson plans), so teachers will be able to implement digital literacy skills into
practice in the classroom. Our program demonstrates a variety of activities,
for different subjects and in different thinking levels. In addition, our work
suggests a wide range of digital tools for developing the different aspect of
the digital skills.
Keywords: Digital literacy, Curriculum, Study Skills, Digital Environment.

תקציר
 מאופיינת בשינויים טכנולוגיים מהירים המשפיעים על כל תחומי21-המאה ה
.(2011 ,החיים וביניהם גם על האופן שבו אנחנו מלמדים ולומדים )קורץ
 קוגניטיביות וחברתיות,מציאות חדשה זו מחייבת לימוד מיומנויות טכניות
 אוריינות דיגיטאלית או.(2014 ,חדשות המכונות "אוריינות דיגיטלית" )עשת
רב גילי של-( הינה תהליך ספיראלי2014) אוריינות מידע כפי שמכנה סלנט
 מיומנויות וערכים במטרה לשפר את יכולת האדם להתמודד עם,הקניית ידע
 מיומנויות של אוריינות דיגיטליות הינן. טכנולוגית וחברתית:סביבה משתנה
 אך אינן נרכשות באופן טבעי מעצם,21-קריטיות לתפקוד יעיל במאה ה
 לכן קיימת חשיבות רבה שלמידתן תתרחש באופן,השימוש הרב בטכנולוגיה
 למרות ההכרה בצורך.(2015 ,מעמיק במערכת החינוך מגיל צעיר )דיין ואחרים
הלאומי של לימוד אוריינות דיגיטלית לא קיימת בישראל תכנית הכוללת
 מטרת.פעולות אופרטיביות להקניית מיומנויות של אוריינות דיגיטלית בכיתה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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העבודה היא להציג תכנית חדשנית להקניית מיומנויות דיגיטליות לתלמידי
הגיל הצעיר )כיתות ג'-ד'( ,שפותחה על ידינו כחלק מחובות הגמר לתואר שני
בחינוך ,במגמת התמחות בתקשוב ולמידה במרכז ללימודים אקדמיים .העוגן
התיאורטי של התכנית הינו המסגרת המושגית שפיתח עשת -אלקלעי )עשת-
אלקלעי (Eshet, 2004; Eshet, 2012 ;2004 ,לרכישת מיומנויות דיגיטליות .שש
המיומנויות הן .1 :חשיבה צילומית  -חזותית;  .2חשיבת שעתוק;  .3חשיבה
מסתעפת;  .4חשיבת מידע;  .5חשיבה חברתית רגשית;  .6חשיבה בזמן אמת.
יעדי התכנית הם למידת מיומנויות דיגיטליות במסגרת הלימודים בבית הספר
ובתחומי הדעת השונים לצורך הטמעתן בצורה מיטבית בתהליך הלימודי האישי
או הקבוצתי .במהלך ההכשרה ,הלומד יתנסה בתהליכי חקר אותנטיים ,ירכוש
ויבנה ידע באופן עצמאי .למידה בדרך זו ,תעודד פעילויות שיתופיות בין
תלמידים ,אשר יהיו מעורבים בתהליך הלמידה ושותפים פעילים בו ,תוך שימת
דגש על התנהלות נבונה ברשת ,ושימוש מושכל וביקורתי במידע הנמצא ברשת.
בתכנית מוצעות פעילויות מגוונות ,בתחומי דעת שונים ,במגוון כלים גיגיטליים,
וברמות חשיבה שונות .תכנית זו כוללת בתוכה פעולות אופרטיביות )מערכי
שיעור לדוגמה( ,ליישום על-ידי המורים וכעוגן לפיתוח מערכי לימוד .דוגמה
מתוך התכנית לאחת מהמיומנויות :חשיבה מסתעפת -היכולת להתמודד עם
ייצוגי ידע רב כיווניים )לא לינאריים( ,ולנוע אחורה וקדימה בין ובתוך יחידות
ידע שונות .חשיבה זו מאפשרת הבניית ידע תוך ניווט בסביבה עם קישורים בין
דפי טקסט ומדיה )מיודוסר ואח' .(2010 ,כישורי חשיבה מסתעפת מצריכים
מתלמידים את היכולת להישאר ,להיות מכוון ,ולהימנע מללכת לאיבוד במרחב
הדיגיטלי ) .(Eshet, 2012דוגמה לפעילויות ,להקניית מיומנות זו הן :יצירת
מסמך ועריכתו ב word-תוך שימוש בסרגלי כלים שונים .ניווט באתר הכיתה
ואתר בית הספר ,דרך משימות התמצאות שונות שמכין המורה ,ביצוע משימות
ברצף ,בנושא מסוים בסביבה בעלת קישוריות אותה יצר המורה ,פעילות ובה
משחקים התלמידים במשחקי אסטרטגיה דיגיטליים ,פעילות ובה תכנון טיול
לאתר ,ישוב בארץ או בעולם ,איסוף מידע על דמות ,תופעת טבע ,אירוע או
תקופה ויצירת תוצר )ספר ,קולאז' ,קומיקס ,סרטון ,משחק ,ציר זמן ,עיתון
דיגיטלי(.
מילות מפתח :אוריינות דיגיטלית ,תכנית לימודים ,הקניית מיומנויות ,סביבה
דיגיטלית.
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Abstract
In recent years, the Ministry of Education runs the national ICT program,
which aims to lead the implementation of innovative pedagogy in schools.
This implementation of this process forced a change in the role of the ICT
coordinator and he became an integral part of the school organization. This
research objective was to examine how experienced ICT coordinators (who
work for at least six years as coordinators in elementary schools) perceive
their job description in the ICT national program as leaders of ICT
implementation. This objective is currently relevant following recent changes
in the ICT coordinators formal role description. Our work stems from the
recognition in the importance of the ICT coordinators in the successful
implementation of the ICT national program.
The main research questions were: (1) What are the experienced ICT
coordinators perception of their job description; (2) What are the experienced
ICT coordinators perception of the national ICT implementation program; (3)
To what extent did their perceptions changed during the last six years; and
(4) how do the experienced ICT coordinators evaluate the impact of ICT
coordinators empowerment (personally, technologically, pedagogically and
professionally)? 32 experienced ICT coordinators answered online
questionnaires. In the closed questions the coordinators stated they consider
themselves a meaningful part in the ICT implementation process, performing
over and above their job description requirements with high satisfaction
levels. They are eager to advance professionally, perceive themselves as
empowered by their positions, both personally and professionally. But when
asked to describe their feelings in an open question, a different pictures
emerged: a third of the coordinators reported they are unsatisfied and feel
overloaded, some even consider to quit the job following the recent changes
in the formal job description. We consider these findings as a warning sign
that should be taken into consideration by educational organizations and the
ministry of education in order to keep the ICT coordinators as leaders of the
national ICT program.
Keywords: ICT coordinators, ICT program, ICT coordinator role.
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תקציר
בשנים האחרונות מפעיל משרד החינוך את תכנית "התאמת מערכת החינוך
למאה ה ,"21-שמטרתה להוביל יישום הפדגוגיה חדשנית בבית הספר )אבידב-
אונגר ושמיר-ענבל .(2013 ,מימוש מהלך זה חייב שינוי בתפקיד של רכז
התקשוב ,והוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מהמערך הארגוני של בית הספר
)אבידב-אונגר וחנין יצחק .(2015 ,מטרת המחקר היתה לבחון את עמדות
והערכות רכזי תקשוב ,הנמצאים לפחות שש שנים בתפקידם בבתי ספר
יסודיים ,את תפיסת תפקידם כמובילי הטמעת התקשוב .הרציונל של מחקר זה
נובע מתוך הכרה במרכזיות תפקידו של הרכז למימוש מיטבי של התכנית.
מחקר זה נעשה במסגרת השלמת חובות גמר לתואר שני במגמת התמחות
תקשוב ולמידה בבית ספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים.
שאלות המחקר המרכזיות הן .1 :מהן עמדות רכזי תקשוב כלפי תפקידם?
 .2מהן עמדות רכזי תקשוב כלפי הטמעת תכנית התקשוב?  .3באיזו מידה
חל שינוי נתפס בעמדות רכזי תקשוב בבתי הספר היסודיים כלפי תפקידם לפני
הטמעת תכנית התקשוב ובמהלך השש השנים האחרונות לאחר הטמעתה?
 .4באיזו מידה מעריכים הרכזים כי קיימת השפעה על העצמת רכז התקשוב
מבחינה אישית ,טכנולוגית ,פדגוגית ,מקצועית ותפקידית?
שלושים ושניים רכזי תקשוב מלאו שאלון מקוון אמצעות גוגל פורם .איסוף
הנתונים בוצע במהלך החודשים אפריל-מאי  .2015ממצאי המחקר מצביעים על
שביעות רצון רבה של רכזי התקשוב מתפקידם ומעשייתם במסגרתו .כ80%-
מהרכזים מרוצים מתפקידם ,ואף מבצעים מעבר לדרישות התפקיד ,מתוך
מחויבות וראיית משמעותו הרבה במערך הארגוני ו /או מתוך תחושה של סיפוק
מהתפקיד .כמו כן ,אף אחד מן הרכזים אינו מתנגד להטמעת התכנית .הם אינם
חשים בשינוי נתפס כלפי תפקידם לפני הטמעת התכנית ובמהלכה ,אלא להפך,
הם מוכנים להמשיך להתמקצע וללמוד .יותר מכך ,רובם המכריע מברכים עליה
ומוכנים לתרום למען הצלחתה .הרכזים רואים את תפקידם המשמעותי ביותר
כמובילים ומטמיעים של אמצעי התקשוב השונים העומדים לרשות בית הספר.
עוד עולה מהממצאים עדויות לתחושת העצמה אישית ,מקצועית ,תפקידית
ובעיקר העצמה פדגוגית וטכנולוגית בקרב הרכזים .למרות הממצאים
המעודדים בשאלות הסגורות ,כאשר נשאלו הרכזים לתאר את תחושותיהם
באמצעות שאלה פתוחה התגלתה תמונה מורכבת .כשליש מהרכזים מציגים
תמונה בה הרכז מוצף ועמוס מדרישות התפקיד .הם מביעים חוסר שביעות רצון
מהתפקיד ולחלקם אף יש רצון לעזבו .הם מתארים מצב של תסכול וקושי
בעבודה ,עקב השינויים שחלו במהלך השנים האחרונות בתפקיד .להערכתנו,
הממצאים העולים מהתשובות לשאלה הפתוחה מציבים תמרור אזהרה בהקשר
של תפקידו של רכז תקשוב.
תרומתו המרכזית של המחקר הינה בהיותו "צילום תמונת מצב" ממוקדת
בקרב רכזי תקשוב האחראים על מימוש תכנית התקשוב הלאומית .למרות
הדלדול התקציבי יש לבחון אפיקי המשך לתכנית על מנת שנוכל ליצור חווית
למידה מיטבית לתלמידים ולמורים .העולם שלנו מתפתח ברמה הטכנולוגית,
עלינו למנף אותה ולהשתמש בטכנולוגיה לטובתנו ,כך ניצור דור חדש של
תלמידים מנוסים ומוכנים לעולם הטכנולוגי שמחכה להם בבגרותם.
מילות מפתח :רכזי תקשוב ,תכנית תקשוב ,תפקיד רכז תקשוב.
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Abstract
This study examines the teacher's reasons for choosing the WhatsApp
application as a mean of communication with their students, the modes of
teacher-students interaction and the challenges they are facing in this
environment. .To examine these questions, we conducted semi-structured
interviews with ten teachers in secondary schools who manage WhatsApp
groups with their students. The Interviews were analyzed according to the
Community of Inquiry model (COI) (Garrison et al., 2010). The findings
show that the teachers see WhatsApp mainly as a convenient and efficient
communication tool for informational messages and less as a teaching tool.
However, the teachers mention many advantages such as encouraging
learning and providing a tool for overcoming the barrier of shame. The use of
Whatsapp in class is still new and holds the potential of providing a good
learning experience when used properly.
Keywords: WhatsApp, community of inquiry, teacher student relationships.

תקציר
אפליקציית הוואטסאפ להודעות מידיות נחשבת כיום לאחת האפליקציות
Church, K., &)  מיליון משתמשים800-הפופולריות בעולם עם יותר מ
 ניתן לראות שימוש ההולך וגובר באפליקציה בתוך, לאחרונה.(deOliveira, 2013
 מורים רבים בוחרים להשתמש באפליקציה כאמצעי נוסף.כותלי בית הספר
.(Manier & Modi, 2014, Yeboah & Ewur, 2014) לתקשורת עם התלמידים
מחקר זה בחן את סיבות המורים לבחירה באפליקציית הוואטסאפ כאמצעי
 את השימושים שהם עושים בסביבה זו בהקשר,תקשורת עם תלמידיהם
. ואת האתגרים עימם הם מתמודדים בסביבה זו,הוראתי
כדי לבחון שאלה זו ערכנו ראיונות אישיים חצי מובנים עם עשרה מורים בבתי
 את הראיונות. המנהלים קבוצות בוואטסאפ עם תלמידיהם,ספר תיכוניים
 המספק,(2010) '( של גריסון ושותcommunity of inquiry) COI ניתחנו לפי מודל
.מסגרת תאורטית לניתוח קהילות למידה מקוונות והנוכחות של המורה בתוכן
המודל מורכב משלושה אלמנטים חיוניים לבניית ידע שיתופי ולתחושה של
 נוכחות חברתית ונוכחות, נוכחות הוראתית:קהילה בסביבה המקוונת
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קוגניטיבית .הנוכחות ההוראתית יכולה להיות נוכחות הוראתית כללית
)ארגונית/ניהולית( ,נוכחות הוראתית-חברתית ונוכחות הוראתית -קוגניטיבית.
מתוך הניתוח עולה שהיבט הנוכחות ההוראתית הארגונית בא לידי ביטוי
במידה הרבה ביותר 80% .מהמורים מעידים על כך שהוואטסאפ הוא כלי נוח
ויעיל להעברת הודעות באופן מרוכז לכיתה ,כמו שבא לידי ביטוי בציטוט הבא:
"דרך מהירה להעביר הודעות לכולם במרוכז" .כמו כן ,העידו המורים
שהוואטסאפ מאפשר להם להיות יותר זמינים לתלמידיהם; "הוואטסאפ נגיש
ואני גם ככה שם...והטלפון תמיד עליי" .קבוצת הוואטסאפ עוזרת למורים
להתחבר לעולמם של התלמידים; "דרך העולם שלהם אני מביא אותם אלי."..
בהיבט הנוכחות החברתית ,השימוש בוואטסאפ יוצר אצל המורים תחושת
קרבה לתלמידיהם .אחד המורים טען כי "זה יוצר איזושהי קרבה שאין אותה
כל יום" .קרבה זו ,על פי המורים ,יוצרת אצל התלמידים תחושת ביטחון
שהמורה נמצא שם עבורם; "רציתי שהתלמידים ידעו שאני פה בשבילם אז
פתחתי את הקבוצה" .בנוסף ,הוואטסאפ משמש ככלי להתגברות על מחסום
הבושה; "הרבה יותר קל לתלמידים שלא אוהבים לדבר ,שם הם יותר פתוחים".
מבחינת היבט הנוכחות הקוגניטיבית עולה כי המורים רוצים שהתלמידים
יצליחו ,ולשם כך הם מוכנים להיות יותר זמינים עבורם; "אני רוצה לגרום
לתלמידים להצליח" .התלמידים מעלים שאלות ובקשות לעזרה לימודית;
"שולחים לי ומצלמים לי בפלא שאלות של מספרים ,ומבקשים עזרה לפתור".
בכך הוואטסאפ מאפשר את המשך הלמידה גם לאחר שעות בית הספר.
אל מול היתרונות עולים גם קשיים איתם צריכים המורים להתמודד ,למשל
התמודדות עם זמני שימוש לא מקובלים ,שיח לא הולם ,טשטוש הגבולות בין
מורה לחבר והחדירה לחייו הפרטים של המורה.
לסיכום ,לקבוצה בוואטסאפ ישנו פוטנציאל לימודי רב .מכיוון שהפלטפורמה
עדיין נחשבת לחדשה בעולם החינוך ,נושא זה דורש מחקר נוסף שיאפשר להציג
צדדים נוספים ודרכי שימוש נכונות בקבוצות הוואטסאפ ,שיהוו מודל למורים
שיחליטו לפתוח קבוצה וכך יוכלו לנהל קבוצה יעילה שתפיק את מקסימום
התועלת לשני הצדדים.
מילות מפתח :וואטסאפ ,קהילת למידה ,קהילת חקר ,יחסי מורים-תלמידים.
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Abstract
The practice of E-Learning can be done using a variety of technologies and
platforms, one of the most prominent technology is video, a powerful and
rich medium developed as a supportive learning tool.
As part of our bachelor’s degree in HIT’s department of Instructional design,
our final project was to characterize, design and develop a system that will
create interactive video scenarios (InTree@ctive), a computerized solution
that will allow practicing soft skills or complex procedures. The Activities in
“InTree@ctive” are composed of a collection of short videos, in which the
trainee controls his own progression according to answers given to single
choice questions (interactions) and receiving appropriate feedback responses
of advancing to the next video clip. The first created activity, preformed and
evaluated by first-aid course trainees, was reported with an average of high
scores on the learning experience and user experience aspects (4.19, 4.35 out
of 5).
Keywords: Interactive video, Soft skills, Procedural training, Training.

תקציר
למידה מתוקשבת יכולה להתבצע באמצעות מגוון פלטפורמות וטכנולוגיות
 מדיום זה התפתח רבות. כאשר אחת מהטכנולוגיות הבולטות היא וידאו,שונות
 הופעתם של.בשנים האחרונות ככלי תומך למידה ובעל פוטנציאל עשיר ועוצמתי
"שימוש בוידאו- המוגדרות כ,לינאריות- לא,רצועות וידאו אינטראקטיביות
,(Smith, 1987) "שעוצב בצורה כזו שהוא מגיב לפי בחירת המשתמש הבודד
( שלוengagement)  מגדילות את המחוברות,יוצרות אינטראקציה עם הלומד
Zhang, Zhao, Zhou &) ובכך משפרות את אפקטיביות הלמידה שלו
 גמישות: ללמידה מתוקשבת באמצעות וידאו יתרונות רבים.(Nunamaker, 2006
 שיפור המוטיבציה והריכוז וכן האפשרות, טיפוח למידה עצמית,במקום ובזמן
Kumar, Kumar ) לצפות באובייקטים ובסצנות בצורה המדמה חוויה מציאותית
 שימוש בוידאו ככלי תומך למידה כולל גם שני, יחד עם זאת.(& Basu, 2001
 חוסר אינטראקציה בין הלומד למדיום וחוסר שליטה מצד:חסרונות מרכזיים
 את טיבו של. הפתרון לשני חסרונות אלו הינו הוידאו האינטראקטיבי.הלומד
, כדוגמת קטעי וידאו,הוידאו האינטראקטיבי יכריעו העושר בסוגי המדיה
.(Laurillard, 2002)  קטעי סאונד וכן רמת האינטראקטיביות, תמונות,אנימציות
 אופיינה,כפתרון מתוקשב לתרגול מיומנויות רכות או פרוצדורות מורכבות
" ליצירת תרחישי וידאו אינטראקטיבייםinTree@ctive" ופותחה מערכת
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מסתעפים .צד המשתמש – הפעילויות במערכת מורכבות ממקבץ של סרטוני
וידאו קצרים ,שהלומד אחראי לסדר ההתקדמות בניהם ,על-ידי מענה לשאלות
מסוג חד ברירה )אינטראקציה( והמשוב למענה ,מקדם את המשתמש לסרטון
הבא.
הוספת האינטראקציה בין הסרטונים מאפשרת ללומד שליטה בסיטואציה
אותנטית לתרגול תחום תוכן .הרעיון המקורי לפתרון הינו מאפליקציות
המכוונות לעולם השיווק ,כמו למשל  ,Interludeעל גביו הולבשו עקרונות של
סביבה לימודית כמו לדוגמה ,התקדמות בקצב אישי ,משוב מסכם ועוד.
צד העורך – המערכת מאפשרת לכל מי שחפץ בכך להיות עורך תוכן במערכת
ולייצר פעילויות בתחומי תוכן שונים המבוססים על סרטונים הנמצאים
בפלטפורמת .YouTube
פיילוט – ההפעלה הראשונית של המערכת והערכה מעצבת בוצעה בשיתוף עם
חברת "אמיתי – עזרה ראשונה" העוסקת בהדרכות בתחום התוכן של עולם
הרפואה .לצורך כך תוכננה פעילות תרגול בנושא "החייאה" על ידי תכנון
תרחישים מסתעפים הכוללים מספר סצנות ,הפקתם והעלאתם למערכת.
הפעילות נשלחה לחניכי קורס עזרה ראשונה ) (N = 34אשר עברו הכשרה
בחודשים האחרונים .החניכים התבקשו לבצע את הפעילות ולענות על שאלון
שמטרתו לבחון את המערכת בשלושה ממדים– תוכן ,למידה וחווית המשתמש
על ידי דירוגם באמצעות סולם ליקרט וכן ומילוי הערות פתוחות.
מעיבוד הנתונים ,נמצא כי בממד הלמידה וחווית המשתמש נתקבלו ציונים
גבוהים ) 4.35 , 4.19מתוך  5בהתאמה( כמענה להיגדים כמו "חשבתי שהמערכת
קלה לשימוש"" ,חשתי בטחון רב כאשר השתמשתי במערכת" ו"-הסרטונים
העצימו את חווית הלמידה" .בממד התוכן ,נתקבל ציון בינוני ) (3.54כמענה
להיגדים כמו "הסרטונים דימו סיטואציה מציאותית" ו"-הפעילות\ השאלות
היו קלים ומובנים מאליהם" .מההערות הפתוחות ניתן ללמוד רבות על כל אחד
מהממדים לצורך שיפור ,לדוגמה" :המשחק המוגזם של השחקנים העצים את
התחושה שהמדובר במשחק" ,"..ממליץ לתת יותר תשובות לבחירה בכל שלב".
לסיכום ,שימוש במדיום עשיר כוידאו ככלי תומך למידה פוטנציאל רב .הוספת
מרכיבי אינטראקטיביות מעצימה את אפשרויות השליטה ,הופכת את הלומד
לאקטיבי ומאפשרת לתרגל סיטואציה אותנטית .מערכת  InTree@ctiveבאה
לצמצם ולהנגיש את האפשרות לייצר פעילויות אינטראקטיביות מבוססי וידאו
לתרגול תחומי תוכן מגוונים.
מילות מפתח :וידאו אינטראקטיבי ,וידאו מסתעף ,מיומנויות רכות ,לימוד
פרוצדורה ,הדרכה.
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Abstract
The goal of this research was to evaluate the effects of learning mathematics
with an advanced digital book on various aspects of a meaningful learning
experience. To that effect, the learning experience and perceptions of a class
of sixth grade students and their teacher were evaluated.
The research design was according to the qualitative-constructivist approach.
In total, 22 students and one teacher from a single classroom were observed
and interviewed. These students learned mathematics with an advanced
digital book produced by "Time To Know."
Three main themes were identified from the observations and the interviews,
which were related to different aspects of learning with a digital book:
(1) Independent and collaborative learning, (2) The technological
environment and its implications, and (3) The role of the teacher.
The findings showed that the students perceived learning mathematics with a
digital book as characterized by the following: relevancy, learner
involvement, value for the learner, independent and collaborative learning,
and positive learning experience. The teacher perceived her role as the
designer and the manager of the learning process. Most of the students
believed that it was easier for the teacher to teach with a digital book, and
they said that the teacher was no longer the only source of knowledge in the
classroom. These findings suggest that learning with an advanced digital
book promoted a more meaningful learning experience for students and a
more empowering experience for the teacher.
Keywords: meaningful leaning experience,
mathematics, level C digital book.
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תקציר
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את ההשפעות שיש ללמידת מתמטיקה עם
.ספר דיגיטלי מתקדם )רמה ג'( על היבטים שונים של למידה משמעותית
"למידה משמעותית" מוגדרת לטובת מחקר זה כלמידה המזמנת חווית למידה
 חברתית וקוגניטיבית המושתתת על שלושה מרכיבים המתקיימים בו,רגשית
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זמנית :ערך ללומד ולחברה ,מעורבות הלומד והמלמד ,רלוונטיות ללומד )משרד
החינוך(2014 ,
במחקר נבחנה החוויה הלימודית של תלמידי כיתה ו' במתמטיקה הלומדים עם
ספר דיגיטלי רמה ג' ,וכן נבחנו תפיסותיהם של התלמידים ותפיסות המורה.
ספר דיגיטלי רמה ג' הוא ספר העומד בתנאי ספר דיגיטלי רמה ב' )פורמט
דיגיטלי בתוספת של קישורים לפעילויות וסרטונים( ובנוסף מכיל גם תוכן
דיגיטלי מודולרי ואינטראקטיבי שהוא חלק אימננטי מהספר ,ותמיכה במערכת
לניהול למידה ).(Learning Management System – LMS
מערכת כזו מאפשרת למורה להקצות משימות לתלמידים ,לקבל דיווח מקוון על
מצב התקדמות התלמידים )על-בסיס הפעילויות האינטראקטיביות( ,לבדוק את
עבודת התלמידים ולנהל תקשורת אישית מקוונת עם כל תלמיד )משרד החינוך,
.(2011
המחקר נערך על-פי הגישה האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית .במחקר נערכו
תצפיות וראיונות ל 22-תלמידי כיתה ו' בבית-ספר יסודי בצפון הארץ ,הלומדים
מתמטיקה עם ספר דיגיטלי רמה ג' של תכנית עת-הדעת.
סביבת עת-הדעת מושתתת על ספרים דיגיטליים רמה ג' במקצועות הליבה
הפועלים בכ 350-בתי-ספר בישראל .הסביבה כוללת תוכנת ניהול חדשנית
המאפשרת גם מעקב אחר ביצועי התלמידים בזמן-אמת ושיתוף בתוצרי
תלמידים במהלך השיעור .בדרך זו ניתן להפיק דוחות המאפשרים לבצע
רפלקציה על ההוראה ועל הלמידה )וייס.(2010 ,
ניתוח התצפיות והראיונות הוביל לזיהוי שלוש תימות מרכזיות הנוגעות
להיבטים של הוראה ולמידה בסביבת ספר דיגיטלי רמה ג' (1) :למידה עצמאית
ולמידה ביחד ) (2מאפייני הסביבה הטכנולוגית והשלכותיהם ) (3ומקומה
ותפקידה של המורה .בתימה של "למידה עצמאית ולמידה יחד" כל התלמידים
ציינו את רמת ריכוז הגבוהה כשהם לומדים עצמאית בסביבה המתוקשבת .הם
אוהבים את האפשרות לקבל משוב אישי מיידי )"זה כמו שאני מורה של עצמי"(.
בתימה של "מאפייני הסביבה הטכנולוגית והשלכותיהם" הממצאים מראים כי
התלמידים מרגישים חיבור טבעי למחשב .הם מתארים את החוויה הלימודית
בסביבה המתוקשבת ,תוך תחושות הנאה ,שמסייעת להנעה בלמידה.
הממצאים מצביעים על כך שלמידה בסביבת ספר דיגיטלי רמה ג' מתאפיינת
בתחושת רלוונטיות וערך ללומד ,מעורבות הלומד ,למידה עצמאית ושיתופית
וחוויית למידה חיובית .ניכר כי השימוש בספר דיגיטלי רמה ג' בתחום
המתמטיקה בכיתה ו' מקדם למידה משמעותית .הממצאים מלמדים כי למורה
יש תפקיד משמעותי בהוראה עם ספר דיגיטלי רמה ג' .היא חווה את תפקידה
כמעצבת ומנהלת של מהלך הלמידה בו היא מקיימת אינטראקציות רבות עם
תלמידיה .מרבית התלמידים חושבים ,כי למורה קל יותר ללמד בסביבת ספר
דיגיטלי רמה ג' מאשר בשיעורים אחרים ולתפיסתם המורה כבר איננה המקור
הבלעדי של הידע.
מילות מפתח :למידה משמעותית ,הוראת המתמטיקה ,ספרים דיגיטליים ,ספר
דיגיטלי רמה ג'.
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Abstract
Most science learning processes are based on visualizations. Students who
are blind lack this and have difficulty understanding different scientific
topics. Providing them equal access to the science classroom, might allow
them to interact with exploratory materials, independently collect data, and
adapt and control their learning process. NetLogo computer model of
complex systems allows the creation of supportive learning. This learning
environment is based on transmittal of visual information of dynamic and
complex systems, providing perceptual compensation by harnessing auditory
feedback. The use of these models can affect the understanding of complex
systems in chemistry by students who are blind. The present research
examined the effectiveness of the sonification in computer models on
learning science among students who are blind as it appeared in their
responses to the tests before and after the use of models. Preliminary findings
indicate the efficacy of the use of sonification based models, providing access
to concepts that are major, scientific, and difficult. Long-term practical
benefits of this research are likely to have an impact on science education for
students who are blind, providing low-cost equal access to learning
environments that are equivalent to those of sighted students.
Keywords: assistive technologies, science learning, sonification, blind
students.

תקציר
במחקר הנוכחי נעשה שימוש במודלים ממוחשבים אשר מתבססים על הערוץ
 זאת על מנת לפצות על הערוץ החזותי,הקולי בהסבר תופעות מדעיות שונות
הלקוי ולאפש לתלמידים עיוורים לאסוף מידע ולהתנסות בתהליכים מדעיים
 הופכת אתListen-to-Complexity (L2C)  מערכת.באמצעות הערוץ הקולי
.ההבנה של מערכות כימיות מורכבות בשתי הרמות נגישה לתלמידים עיוורים
 הוא חלק קטן ממחקר כולל שמטרותיו העיקריות,המחקר המוצג במאמר זה
 שיפור התפיסה השמיעתית של דפוסי קול מורכבים וההבנה כיצד המשוב:הן
הקולי יכול לפצות על הדמיה לתלמידים עיוורים בלימוד תופעות מדעיות
 אנו מציעים לתלמידים עיוורים הזדמנות, במחקר המוצע.דינמיות מורכבות
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לחקור מודלים ממוחשבים של מערכות מורכבות ולבדוק יעילות השימוש בהם
להבנת כימיה דרך פרספקטיבות מורכבת .כך שמטרת המחקר העיקרית היא
לשפר את תהליך הלמידה הקוגניטיבי של מערכות כימיות מורכבות לתלמידות
עיוורות ,כאשר איסוף מידע על התופעות המדעיות נשען בעיקר על משוב קולי
הניתן באמצעות מערכת .L2C
שאלת המחקר במאמר זה עוסקת :האם השימוש במודלים ממוחשבים מבוססי
קול מסייעים בהבנת מערכות כימיות מורכבות בנושא מבנה הגז ,בקרב
תלמידות עיוורות?
בדיקת התשובות של הנבדקות במבחן המקדים והמבחן המסכם נמצא כי אחוז
ההצלחה הכולל במתן תשובות נכונות עלה מ 55.2%-ל.82.4%-
בבחינת השאלות הפתוחות במבחן המקדים והמבחן המסכם ,מסתמנת עלייה
מ 28%-ל .45%-בשלושת המושגים :דיפוזיה ,לחץ אטמוספירי וכח משיכה ולחץ
משתנה ,המובאים בשאלות הפתוחות יש עליה באחוז ההצלחה.
מניתוח הנתונים ובחינת השאלות הרב-ברירה עולה כי בהשוואת המבחן
המקדים למבחן המסכם ,ציוני הנבדקות עלה ב ,30%-מ 60-ל .89-ממוצע
המבחן המקדים היה  59.98ובמבחן המסכם .89.1
בשל מספר הנבדקים הקטן )קטן מעשר( לא ניתן לערוך מבחינה סטיסטית מבחן
 Tומבחנים נוספים .למרות כל הקשיים ביצענו מבחן  Tויצא ההפרש בין
הממוצעים מובהק סטטיסטית.
הממצאים הראשוניים מעידים על למידה של נבדקות המחקר באמצעות
השימוש במודלים מבוססי ערוץ קולי כדרך להסביר וללמד מושגים ותופעות
מדעיות מורכבות.
להמשך המחקר אנו מציעים לבחון במחקר חדש את תהליך הלמידה המתרחש
בקרב נבדקות עיוורות באמצעות חומרי למידה טקסטואלים או קוליים בלבד
ללא המערכת המממוחשבת זאת על מנת לבחון מהי מידת ההשפיה של המערכת
הממוחשבת הקולית על תהליך הלמידה .ברמה היישומית יש מקום לבחון את
שילובה של מערכת זו במסגרות בתי הספר ומסגרות חלופיות אחרות הפועלים
למען הוראת תחום המדעים בקרב תלמידים עיוורים .המערכת הינה מערכת
בעלות נמוכה אשר יכולה להינתן חינם לכל אחת מהמסגרות לעיל .כמו כן
מערכת למידה זו מאפשרת למידה בו זמנית של התלמידים הרואים והעיוורים
באמצעות אותה מערכת דבר המאפשר את שילובו של התלמיד העיוור בכיתה
הרגילה.
מילות מפתח :טכנולוגיה ולמידה ,טכנולוגיות מסייעות ,חינוך מדעי ,תלמידים
עיוורים.
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Abstract
In this paper we propose an outline for teaching video game development in
middle schools using development environments which do not require
knowledge in programming, but will train the students in game development.
The proposed outline includes cornerstones based on the 21st century skills
every student needs, and features ten units, as required in developing
computer games in the classroom. The learning cornerstones associated with
skills such as information skills, higher order thinking skills, study skills and
language skills. The life and career cornerstones associated with skills like
personal development and life and career skills. The technology cornerstones
associated with the skill and the use of communication and collaboration, use
of ICT, ethics and protected network.
Keywords: Game Development, Project Based Learning (PBL), Digital
Literacy, Collaborative Learning.

תקציר
קולר ומישרה ) ,(2009מפתחי מודל ה TPACK-מפרטים את שלושה סוגי ידע
הנדרשים למורים המפתחים תכנית לימודים משולבת טכנולוגיה :ידע תוכן ,ידע
טכנולוגי וידע פדגוגי .מורה המבקש ללמד פיתוח משחקי מחשב נדרש לרכוש
את ידע התוכן הקשור לעולם פיתוח משחקי מחשב .כלומר ,המושגים,
התאוריות ,העקרונות ודרכי הבניית הידע של פיתוח משחק מחשב .בתחום הידע
הטכנולוגי נדרש המורה לידע בסיסי הנדרש להוראה מקוונת של כל תחום תוכן,
כלומר כיצד להשתמש בטכנולוגיה לצורך הוראה במאה ה .21-בהוראת פיתוח
משחקי מחשב המורה נדרש להתמחות גם בכלים טכנולוגים הייעודיים לפיתוח
משחקי מחשב ותוכנות משלימות ,כגון תוכנות לעריכה גרפית ועריכת סאונד.
סוג הידע השלישי הוא הידע הפדגוגי הנדרש להוראת תחום תוכן ,כלומר כיצד
ללמד פיתוח משחקי מחשב .השילוב של שלושת סוגי ידע אלו ,מדגיש את תפקיד
המורה בהוראת פיתוח משחקי מחשב כמעצב סביבת למידה באמצעות
טכנולוגיות מתקדמות ולא רק כצרכן של טכנולוגיה.
עבודה זו מבוססת על פרויקט גמר לתואר שני בחינוך במגמת תקשוב ולמידה,
במרכז ללימודים אקדמיים ומתייחסת להוראת פיתוח משחק מחשב כתחום
ידע בפני עצמו .המתווה פותח בהתבסס על מסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר
גבוה )יועד ואחרים (2009 ,וסקירת מידע של תקשוב מערכות חינוך בעולם
המסכמת את המיומנויות הנדרשות בחינוך במאה ה) 21-מלמד וסלנט.(2010 ,
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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ככלל ,פיתוח משחק מחשב דורש מיומנויות מסדר גבוה כמו חשיבה מערכתית,
פתרון בעיות ,כישורי אמנות ואסתטיקה ,כתיבת סיפורים ,עיצוב
אינטראקטיבי ,הגיון וכישורי תכנות ) .(Salen, 2007אחד מהביטויים ללמידה
משמעותית הוא למידה שיתופית-חברתית וקהילות למידה )אבני ורותם .(2013
באיטאק ,לנד וסמית' ) ,(2011הציגו במחקרם את הקשר שבין פיתוח משחק
לבין עבודה שיתופית ,וטענו כי תלמידים המפתחים משחק מחשב משתפים
רעיונות ,משלבים סגנונות למידה שונים ומשתמשים בקהילות דיון כדי להעלות
בעיות ופתרונות הקשורים בפיתוח המשחק.
המתווה המוצע כולל אבני יסוד המבוססות על מיומנויות הנדרשות מתלמידי
המאה ה ,21-וכולל  10יחידות הנדרשות בהוראת פיתוח משחקי מחשב בכיתה.
אבני היסוד המשויכות לכישורי למידה :מיומנויות מידע ,חשיבה מסדר גבוה,
מיומנויות למידה וכישורי שפה .אבני יסוד המשויכות לכישורי חיים וקריירה:
התפתחות אישית ,מיומנויות לחיים וקריירה .אבני יסוד המשויכות לכישורים
הקשורים לשימוש בטכנולוגיה :תקשורת ושיתוף ,שימוש בכלי תקשוב ,אתיקה
ומוגנות ברשת.
כל אחת מעשר יחידות בהוראת פיתוח משחקי מחשב מתמקדת בשילוב תהליכי
למידה הנדרשים בפיתוח פרויקט בכלל ,ושלבים בפיתוח משחק מחשב בפרט
ורכישת מיומנויות מתאימות .יחידות אלו מחולקות לפי שלבי ההוראה :גיבוש
רעיון וכתיבת סיפור ,הגדרת תפקידים וחלוקה לצוותים ,עבודת צוות ,תכנון
ותיעוד ,כתיבת הנחיות ותיאור סכמטי ,מתן משוב ,ניהול דיון ,התנהלות במרחב
ממוחשב ,פיתוח והפקה של המשחק ,התפתחות אישית ומקצועית והצגה לפני
קהל.
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Abstract
The current research explores integrated learning of scientific and
programming content through simulation design. Seventh grade students
participated in an activity, in which they were exposed to two kinds of
learning materials, with no teacher involvement. The first was a short movie
dealing with the genes of plants. The second was a set of filmed tutorials of
programming in the technological environment Scratch. The students were
asked to design a simulation of the genes of hair color, based on the movie
they watched. This research project aimed to characterize the conceptual
knowledge the students acquired while designing the simulations. In addition,
it aimed to characterize the learning processes taking place during the
knowledge acquisition. Eight pairs of students were recorded (computer
screens and students' discourse) while designing the simulations. Their
discourse was analyzed according to the Knowledge Integration perspective
(Linn & Eylon, 2011). This perspective describes four processes that should
underlie learning: elicitation of prior knowledge, addition of new knowledge,
criteria development to evaluate the new knowledge in light of the prior one,
and sort out the new knowledge by reflection. The Knowledge Integration
perspective was modified by Taub, Armoni, Bagno, & Ben-Ari (2015) to
serve as an analysis framework. Research on learning processes based on this
analysis framework showed that the process of developing criteria is
dominant (Taub, Armoni, and Ben-Ari, 2013). Findings of the current
research show that after less than two hours the students completed the
design of a simulation. Nevertheless, the conceptual knowledge they acquired
in genetics was limited. The conceptual knowledge they acquired in Scratch
was greater, although mostly technical with rare references to programming
elements. Characterization of the learning processes according to the
Knowledge Integration framework implies the following: the process of
elicitation of prior knowledge was rarely present, although the students did
have some prior knowledge in genetics; The process of addition of new
knowledge was relatively dominant; development of criteria to evaluate the
new knowledge was dominant, and the criteria developed were mostly
technical in nature; and the process of sorting out through reflection was not
dominant. Discussing the findings leads to the conclusion that had the
students achieved higher levels of Scratch programming, they may have
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developed higher levels criteria, which may lead to better acquirement of
conceptual knowledge.
Keywords: simulation, knowledge integration, conceptual knowledge,
simulation design, creative computing.

תקציר
מחקר זה עוסק בלמידה משולבת של תוכן מדעי באמצעות בניית הדמיה בעזרת
כלי טכנולוגי -תכנותי )תוכנת  .(Scratchתלמידי כתות ז' השתתפו בפעילות בה
נפגשו לראשונה עם תכנים משני סוגים ,ללא התערבות מורה .התוכן הראשון
עסק בגנטיקה :התלמידים צפו בסרטון קצר המסביר את תפקיד הגנים בקביעת
בתכנוּת הדמיה בעזרת תוכנת
תכונת הגובה של צמחים .התוכן השני עסק ִ
 .Scratchהתלמידים התבקשו לבנות הדמיה העוסקת בגנים של צבע שיער ,על
בסיס התוכן אותו למדו בסרטון הגנטיקה .הם קבלו הפניה לאתר המכיל
הדרכות מצולמות על מגוון נושאים ב ,Scratch-ללא הכוונה מפורשת אלו
הדרכות מומלץ להם ללמוד .המחקר בדק מהם מאפייני הידע הקונספטואלי
אותו רכשו התלמידים במהלך בניית ההדמיות וכן מהם מאפייני התפתחות ידע
זה .עבודתם של שמונה זוגות תלמידים הוקלטה )מסכי מחשב ושיח בין
התלמידים( בעת בניית ההדמיה .נעשה ניתוח שיח על פי מסגרת Knowledge
 ,(Linn & Eylon, 2011) Integrationהמתארת ארבעה תהליכים המהווים בסיס
ללמידת תוכן מדעי .התהליכים כוללים הצפת ידע קודם ,רכישת ידע חדש,
הערכת הידע החדש לאור הידע הקודם ,תוך פיתוח קריטריונים מדעיים שונים
והחלטה מה לקבל מהידע החדש ,תוך תהליך של רפלקציה .מסגרת
ה knowledge integration-עברה התאמות לשמש כמתודת ניתוח על ידי Taub,
 .(2015) Armoni, Bagno, and Ben-Ariבמחקרים על התפתחות ידע באמצעות
שימוש במתודה זו נמצא כי פיתוח קריטריון להערכת הידע הנרכש היווה תהליך
משמעותי בפיתוח הידע ) .(Taub, Armoni, & Ben-Ari, 2013ממצאי המחקר
הנוכחי הראו כי כעבור פחות משעתיים של עבודה ,התלמידים הצליחו לבנות
הדמיה ב .Scratch-מאידך ,נמצא כי הידע הקונספטואלי בגנטיקה שרכשו
התלמידים היה מצומצם .הידע הקונספטואלי שרכשו לגבי אופן העבודה עם
תוכנת  Scratchהיה רב יותר ,אולם ידע זה אופיין כטכני בעיקרו ,וכלל מעט
התייחסות למאפיינים תכנותיים .אפיון של התפתחות הידע באמצעות מסגרת
ה knowledge integration-מצביע על כך כי מעט תהליכי הצפת ידע קודם הופיעו
בתהליך הלמידה .זאת על אף העובדה כי למרבית התלמידים היה ידע קודם
בגנטיקה ,בעיקר ידע הקשור לחיי היום יום .נמצא כי תהליכי הוספת ידע חדש
היו משמעותיים בתהליכי הלמידה כאשר התלמידים למדו תוכן חדש בגנטיקה
וב .Scratch-בהתאם לממצאים ממחקרים קודמים ,במחקר זה נמצא כי
התלמידים עסקו רבות בהערכת הידע החדש על בסיס קריטריונים שפיתחו .יחד
עם זאת ,הקריטריונים שפותחו היו טכניים בעיקרם .כמו כן ,תהליכי מיון הידע
החדש תוך רפלקציה היו מעטים באופן יחסי .דיון בממצאים מראה כי אם
התלמידים היו מגיעים לרמות גבוהות יותר של ִתכנוּת ב Scratch-הייתה להם
האפשרות לפתח קריטריונים ברמה גבוהה יותר ,מה שהיה יכול להוביל לרכישת
ידע קונספטואלי נוסף.
מילות מפתח :הדמיה ,מודל אינטגרציית הידע ,ידע מושגי ,עיצוב הדמיה,
תקשוב יצירתי/תכנות יצירתי.
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Abstract
The purpose of the study is to assess the effectiveness of technology in
improving cooperative learning in a multicultural environment in eighth
grade at Shelah lessons. The study involved 94 students from three sectors:
secular (35), religious (28) and (31) Arab. The research is based on a
qualitative analysis of interviews and reflection. Finding carefully suggest
that the progress in cooperative learning arises a sense of belonging to the
group and the desire to be a part in doing cooperative group. The group who
underwent gradual processes of collaborative activity demonstrated support,
encouragement and contribution in accordance with personal skills.
Participants described personal and collective-motivation and feelings of joy
and satisfaction. The research suggest that technology is an important tool in
achieving the goal of collaborative teamwork, and that the TEC model is
means of reducing anxiety and fears encounter with the unfamiliar. Given the
complexity of the socio-cultural structure of the population in Israel, the
recommendation is to expand the project to other school.
Keywords: TEC model (Technology, Education and Cultural Diversity),
online collaborative learning, multiculturalism.

תקציר
 לגיוונן,קיום התרבויות זו לצד זו בארץ ישראל גורמות להשפעה הדדית ביניהן
 אך גם ליצירת מתחים חברתיים ופוליטיים )אגף של"ח וידיעת,ולהעשרתן
( ניתןShonfeld, Hoter & Ganayem, 2013) TEC  בהתאם למודל.( תשע"ג,הארץ
להעלות את רמת האימון בין הקבוצות באמצעות למידה שיתופית מקוונת
 תנאי חיוני לביסוס הצלחת.(2014 , חוטר וולטר, גנאיים,הדרגתית )שינפלד
 לשם כך נדרש תיאום אשר מחייב.השותפות הוא בהפקת תועלת לשני הצדדים
 שהינו שוויוני לכל, במרחב הוירטואלי.(2013 , ושיתוף פעולה )רונן,הדדיות
 נחשף הגולש לנורמות שלא תמיד מתיישבות עם אלו,תרבותי-ומזמן מפגש בין
 מצב זה יוצר הזדמנויות אך גם.המקובלות במציאות התרבותית של חייו
 הנחת היסוד היא שבאמצעות תוכנית.(2009 ,נסים ודאו-סיכונים )בוניאל
," במסגרת סדנת "מפגש תרבויות בארץ ישראלTEC מקוונת בהתאם למודל
,יושגו בקרב התלמידים משלושת המגזרים המטרות של מציאת מכנה משותף
 התרומה.שחרור מתחושת ניכור ורתיעה והנכונות לקבלת האחר והשונה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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הצפויה לשדה החינוך מחקר סוגיה זו היא קידום תחום השל"ח בעולם
הטכנולוגיה הפדגוגית הלכה למעשה .מטרת המחקר לבחון את יעילותה של
הטכנולוגיה כמשפרת ותומכת למידה שיתופית בסביבה רב-תרבותית בשיעורי
של"ח בכיתות ח' .מכאן נבעו שאלות המחקר:
 .1מהן העמדות של התלמידים מתרבויות שונות לגבי תועלות הלמידה
השיתופית המקוונת להכרת תרבויות שונות?
 .2כיצד תכנית למידה שיתופית מקוונת מחזקת את הקשר ושיתוף הפעולה בין
התלמידים מתרבויות שונות?
 .3מה התועלות שתלמידים הפיקו בלמידה שיתופית מקוונת?
המחקר נערך בשיתוף סמינר הקיבוצים ,מרכז טק ושלוש חטיבות מהמגזר
החילוני ,המגזר הדתי והמגזר הערבי .מכל בית ספר נבחרה כיתה ח' אחת.
הלמידה נערכה בקבוצות כאשר בכל קבוצה שישה תלמידים ובהם זוג אחד
משלושת בתי הספר השותפים .סך הכל  15קבוצות ו 94-תלמידים 35 :מהמגזר
החילוני 28 ,מהמגזר הדתי ו 31-מהמגזר הערבי .כל כיתה הונחתה על ידי מורה
לשל"ח .מהלך הפרוייקט היה על פי מודל  ,TECותוכנית הלימודים התבססה על
סדנת "מפגש תרבויות בארץ ישראל" מתחום השל"ח .כלי המחקר היו ראיון
מובנה מוקלט ומתומלל ותיעוד רפלקציה .קהל המראויינים כלל תלמידים,
מורים ומנהלים משלושת המגזרים .הממצאים מראים כי עם ההתקדמות
בתהליך הלמידה השיתופית מתעוררת תחושת שייכות לקבוצה ורצון להיות
חלק בעשיה השיתופית בקבוצה .חברי הקבוצה אשר עברו תהליכים הדרגתיים
של פעילות שיתופית הפגינו תמיכה ,עידוד ותרומה על פי כישורים אישיים ,חשו
חדווה והנעה קבוצתית ואישית .כלומר ,סביבות למידה מקוונות שמובילות
לעבודת צוות שיתופית )שינפלד ,(2015 ,ולמידה בהתאם למודל Walther,) TEC
 (Hoter, Ganayem, 2015עשויות להוביל להפחתת חרדות וחששות מהמפגש עם
הבלתי מוכר ולהעלות את רמת האימון בין התלמידים מהתרבויות השונות.
לאור מורכבות המבנה החברתי-תרבותי באוכלוסיה בישראל ,ההמלצה היא
להרחיב את הפרויקט בבתי ספר נוספים .כמוכן ,מחקרים נוספים יאפשרו הבנה
טובה יותר של המודל והאפשרויות שהעולם הדיגיטלי פותח בתחום החינוך
והחברה.
מילות מפתח :מודל  ,TECלמידה שיתופית מקוונת ,רב-תרבותיות.
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Abstract
Animations have a great potential for improving the way people learn.
However, using animations alone does not ensure learning. Students
sometimes miss essential features when they watch animations alone, mainly
due to the cognitive load involved. The role of the teacher in using animation
in class has been studied due to its potential impact on promoting meaningful
learning using animations. In this study we tested the implementation of an
empiric model, characterizing teachers' contribution to learning using
animations, through teachers' education program. Our results reveal that the
dimensions of the empiric model are valid in diverse disciplines as well as in
diverse ages of students. Still, more efforts should be implemented in
teachers' education in order to gain a more accurate implementation of the
model's dimensions in teachers' practice.
Keywords: animations, science education, teachers' education.

תקציר
אנימציות נחשבות כבעלות פוטנציאל רב לקידום למידה הוראה במגוון תחומי
 יחד.(Rosen 2009, Yarden & Yarden 2010; Barak, Ashkar & Dori 2011) דעת
Hennessy, Deaney, & )  אנימציות מייצגות מודל מפושט של תהליכים,עם זאת
 ופעמים רבות תלמידים אינם מפנימים את כל המושגים,(Ruthven 2006
 ונחשפים לעומס,(Kelly & Jones 2007) והאינטראקציות המוצגות באנימציה
.(Sweller 2004) ויזואלי וקוגניטיבי בזמן הצפייה
תרומתם המשמעותית של מורים ללמידה אפקטיבית יותר באמצעות אנימציות
נחקרה ואותרו שלושה ממדים עיקריים של תרומת המורים להפעלת אנימציות
:(Yarden & Yarden 2011)  בהקשר של הוראת ביוטכנולוגיה בתיכון,בכיתה
 הרחבת היבטים תוכן: קידום הבנת היבטי תוכן של המוצג באנימציה
.ייחודים הנדונים באנימציה כמו גם היבטים שאינם נידונים בסרטון
. סיוע בהתמודדות עם עומס ויזואלי וקוגניטיבי בזמן הצפייה באנימציה
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 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

חגית ירדן ,דנה פרופ 281ע

 קידום הבניית ידע בזמן הלמידה מאנימציות :קישור הפעילות עם
האנימציות ללמידה על הרצף ,קידום למידה פעילה ,טיפול בתפיסות שגויות.
מטרת מחקר זה הינה לבחון עד כמה מודל זה ישים בתחומי דעת נוספים פרט
לביוטכנולוגיה ועד כמה הוא ישים בקרב גילאים נוספים – יסודי וחט"ב.
המחקר התקיים במסגרת קורס להתפתחות מקצועית של מורים באחת
המכללות להכשרת מורים בצפון הארץ .במסגרת אחת המטלות בקורס נתבקשו
הסטודנטים להגיש פעילות לימודית מתחום התוכן שלהם הכוללת שימוש
באנימציה ,ולנתח בה את תרומת המורה להפעלת האנימציה בתחום התוכן
שלהם ,על פי ממדי המודל התיאורטי הנתון ) .(Yarden & Yarden 2011לצורך
המחקר נבחרו שלושה חקרי מקרה של סטודנטיות )מורות( המלמדות את
תחומי הדעת הבאים :היסטוריה ביסודי )ו'( ,מדעים בחט"ב ,ומורה לביולוגיה
בתיכון .מטלות המורות נותחו באופן איכותני תוך בחינת התאמת היישומים
שציינו לממדי המודל הנתון .כל אחת מהמורות בחרה על דעתה בסרטון
אנימציה רלוונטי לנושא מתוך מגוון הסרטונים של אתר התוכן הדיגיטלי
בריינפופ ישראל –  .www.brainpop.co.ilאתר בריינפופ ישראל מכיל למעלה
מ 800-סרטוניי אנימציה במגוון תחומי דעת .לסרטונים מבנה קבוע ואורך
סרטון הנע בין ל 3-ל 6-דקות לסרטון .הסרטונים אינם משוייכים באופן רשמי
לשכבת גיל מסויימת ,ורבים מהם מותאמים לתוכניות לימודים בשכבות גיל
שונות.
ממצאי מחקר איכותני זה מצביעים על כך כי ממדי המודל האמפירי בהחלט
תקפים בתחומי דעת נוספים )היסטוריה ,מדעים וביולוגיה( ,וכי מורים במסגרת
הליך של הכשרה והתפתחות מקצועית יודעים לשייך ממדי מודל אמפירי
וליישמו בקרב גילאים שונים על הרצף )יסודי חט"ב ותיכון( .יחד עם זאת
מניתוח הממצאים עולה כי יישום המורים את ממדי המודל אינו מדויק
לחלוטין ,ויש מקום להמשך פיתוח והכשרה בנושא להבהרת וחידוד תרומתו של
המורה בהפעלת אנימציות בכיתה ).(Acikalin 2014
מילות מפתח :אנימציה ,הוראת המדעים ,התפתחות מקצועית של מורים.
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Abstract
The purpose of the study was to examine the contribution of "Twining
Schools" project in an ICT environment to the development of self-regulated
learning in the 21st century, while nurturing the Jewish identity. 123 students
of elementary schools in Israel and in London participated in the study. This
was a quantitative study, and learning processes questionnaire was used. The
research findings show significant positive relationships between the
characteristics of motivation and the types of learning strategies among the
students in Israel and in London. In addition, a significant difference was
found in the importance of task performance for the benefit of the project
classes. The students in the project groups both in Israel and in London
believe in the goal of task performance more than students in the control
group. The current study indicates that the "Twining Schools" project in an
ICT environment is a significant motivational factor for the students.
Therefore, it is fitting that teachers would develop a sense of self control
among students, and lead them to awareness that they can succeed. It is likely
that all these would lead to a greater success rate in the learning process
among 21st century learners.
Keywords: self-regulated learning, ICT environment, Jewish identity,
"Twining Schools".

תקציר
משרד החינוך משקיע מאמצים בפיתוח תכניות ופרויקטים חדשניים שמטרתם
 יצירתי,פיתוח לומד עצמאי ומכוונותו העצמית ללמידה המאפשרת לומד חושב
 פרויקט "בתי ספר תאומים" הוא פרי פעולה בין.(2014 ,ופתוח )משרד החינוך
 מטרת הפרויקט ליצור קשרים בין בתי ספר.משרד החינוך לסוכנות היהודית
 לקרב בין תרבויות ולחזק את הזהות,יהודים בגולה לבתי ספר יהודים בישראל
 מטרת המחקר לבחון את תרומת פרויקט "בתי.(2013 ,היהודית )משרד החינוך
,21-ספר תאומים" בסביבה מתוקשבת לפיתוח מכוונות עצמית ללמידה במאה ה
 תלמידים מבתי ספר יסודיים123  במחקר השתתפו.תוך עיצוב הזהות היהודית
MSLQ )  המחקר כמותי ונעשה שימוש בשאלון תהליכי למידה.בישראל ובלונדון
Pintrich, ( שנבנה על ידיMotivated Strategies for Learning Questionnaire
 היגדים62  במחקר הנוכחי נבחרו.(1991) Smith, Garcia, & McKeachie
: השאלון מחולק לשתי קטגוריות מרכזיות.המתאימים לצורכי המחקר
 ממצאי.(a = .89) ( ואסטרטגיות למידהa = .92) אוריינטציות מוטיבציוניות
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

נגה מגן-נגר ,סיגל אדרי 283ע

המחקר מראים על קשרים מובהקים חיוביים בין מאפייני המוטיבציה לבין סוגי
אסטרטגיות הלמידה בקרב התלמידים בישראל ובלונדון .בנוסף לכך ,נמצא
הבדל מובהק בחשיבות ביצוע משימות הלמידה לטובת כיתות הפרויקט.
התלמידים בקבוצת הפרויקט הן בישראל והן בלונדון מאמינים במטרת ביצוע
המשימות יותר מאשר תלמידים בקבוצת הביקורת .ממצאי המחקר הנוכחי
מצביעים על תרומה משמעותית של הפרויקט "בתי ספר תאומים" משולב
תקשוב לפיתוח מכוונות העצמית ללמידה בזיקה לחיזוק הזהות היהודית
לתלמידים בישראל ובמיוחד עבור התלמידים היהודים בלונדון .התלמידים
שמשתתפים בפרויקט בישראל ובלונדון בעלי אוריינטציות מוטיבציוניות
גבוהות ,במיוחד במסוגלות העצמית ,באוריינטציה הפנימית ובהבנת חשיבות
ערך משימות המחזקות את הערכים היהודיים והמשותפים בין תלמידים
יהודים בארץ ובחוץ לארץ .היום ,הזהות היהודית לובשת פנים שונות,
מתקיימת בצורות שונות ומשלבת בתוכה מספר רב של תכנים מגוונים
ומורכבים )בן-רפאל ובן-חיים .(2007 ,ייתכן שהפעילויות השיתופיות כדוגמת
החלפת ברכות לראש השנה בדואר האלקטרוני ושירה יחד בחג החנוכה באופן
סינכרוני ומקוון ,יוצרות שינוי תפיסתי חיובי בהקשר של מורשת העם היהודי
וערכיו .ייתכן והתלמידים בישראל מרגישים מחויבים לרעיון שהם 'החוט
המקשר' בין התלמידים היהודים בלונדון לישראל וכתוצאה מכך הם נרתמים
באופן מלא ועצמאי לעשייה ומשתמשים במגוון אסטרטגיות למידה בסביבה
מתוקשבת רלוונטית ומתאימה להם להשגת המטרה .ממצאים אלה מחזקים
את הטענה כי המכוונות העצמית ללמידה משקפת תהליכים של הצבת מטרות,
בקרה ,שליטה ופיקוח ) (Pintrich, 2004ובנוסף לכך הממצאים מרחיבים את
משמעות המכוונות העצמית בהקשר של למידת ערכים ועיצוב זהות של תלמיד.
ניכר בממצאים כי בישראל קבוצת הביקורת דומה לקבוצת הפרויקט ברמת
המכוונות העצמית ללמידה .ייתכן וממצאים אלה מעידים כי המכוונות העצמית
ללמידה לשם פיתוח זהות יהודית מתרחשת במסגרת הבית ספרית ,יחד עם זאת
הממצאים מראים לרוב שבקבוצת הפרויקט המסוימת ,רמת המכוונות העצמית
גבוהה יותר מקבוצת הביקורת ובכך ניתן לומר שהפרויקט משיג את יעדו
באמצעות מדד חדשני ומתפתח בשנים האחרונות ) .(Hu & Driscoll, 2013נקודה
זו ראויה למחקר המשך.
מילות מפתח :מכוונות עצמית ללמידה ,סביבה מתוקשבת ,זהות יהודית" ,בתי
ספר תאומים".
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Promoting the Perception of Basic Principals of Analytical
Geometry among Elementary School Students Through the
Learning of Computer Programming
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Abstract
The contribution of learning programming for improving mathematical
understanding was tested and approved in various studies. However, teaching
programming for learning mathematics is still very rare. This study examines
the potential of learning QBASIC programming language in order to build
perception of analytic geometry principles among elementary school
students. A sample of 159 3rd-graders from one elementary school
participated in this study. The students learned programming as part of
extracurricular classes. Using an achievement test, observations and a
questionnaire, the program's compatibility to the student age was tested in
terms of content and motivation. Findings reveal compatibility and high
motivation among students. Moreover, sketching using the program was
found to be the most significant factor for learning.
Findings corresponds with previous studies and point out the potential of
learning programming in elementary school in order to improve
mathematical understanding.
Keywords: programming, analytical geometry, elementary school.

תקציר
 בעל חזון,(Papert)  הקדיש פאפרט,עוד בשנות השמונים של המאה הקודמת
(Papert, 1980) Mindstorm  פרק בספרו,הוראת התכנות החל מגיל היסודי
 מאז נערכו.LOGO לשיטות להוראת מתמטיקה באמצעות תכנות בשפת
מחקרים רבים הבוחנים את תרומת ההתנסות בתכנות בתוכנות שונות על
 נמצא קשר הדוק בין,תהליכי חשיבה ועל היבטים חשובים במתמטיקה ובפרט
' ומה נעשה בארץ? פרופ.(e.g. Battista & Clements, 1988) תכנות וגיאומטריה
, הקים בשנות השמונים את אגודת הלוגו הישראלית ולאחר כעשור,אורי לירון
 לוי, סביבת לוגו" )לפידות:הלימודים "מבוא למדעי המחשב-פותחה תכנית
" התכנות אף כונה כ"מהפכה תרבותית.( המיועדת לתלמידי התיכון1994 ,ולירון
:לצו" שפרסמה האגודה בתשנ"ב-( וכך נכתב בעלון "צוSfard & Liron, 1996)
'להפגין בצורה...ברצוני להזכיר את המטרה המקורית שעמדה לנגד עיני..."
בוטה את הפוטנציאל הטמון בלוגו ככלי רב מימדים המאפשר לימוד תכנים
רבים )בעיקר ממדעי המחשב ומתמטיקה ואפילו מתורת הלשון( בדרך החינוכית
"...'הטובה ביותר
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עם זאת ,לאחר למעלה משלושים שנה של מחקרים בתחום ,התכנות עדיין אינו
חלק מתכנית-הלימודים בבית-הספר היסודי .רק בעשור האחרון החלו שוב
להופיע תכניות להוראת תכנות בארץ ובעולם ,כדוגמת הסקראץ' )(Scratch
) (e.g. Resnick et al., 2009; Maloney et al; 2010בדרך כלל כתכניות העשרה.
מטרת המחקר היתה לבחון האם וכיצד התנסות בשרטוט באמצעות תכנות
בשפת  QBASICעשויה לתרום להבניית תפיסת עקרונות יסוד בגיאומטריה
אנליטית בקרב תלמידים בכיתות היסוד.
במחקר השתתפו  159תלמידי כיתה ג' בבית-ספר יסודי .התלמידים למדו תכנות
במסגרת לימודי העשרה בבית הספר בתכנית שהתקיימה פעם בשבוע במשך
שיעור אחד ) 45דקות( .השיעור הורכב משני שלבים :שלב הקנייה – בו
התלמידים לומדים את הפקודות ואת משמעותן ושלב היישום – בו התלמידים
תרגלו את הפקודה שלמדו ומבצעים משימות שונות מתוך חוברת שפותחה
במיוחד עבור התכנית.
באמצעות מבחן הישגים ,דף משוב ותצפיות נבחנה התאמת תכנית הלימוד לגיל
התלמידים הן מההיבט המוטיבציוני והן מההיבט התוכני.
מניתוח כל הממצאים הכמותיים עלה כי המוטיבציה ללמידת היחידה גבוהה
ומרבית התלמידים אף הביעו רצון לקבלת שיעורי תרגול נוספים .בבחינת
הערכת התאמת תוכן היחידה לגיל התלמידים ,נמצא כי לדעת התלמידים ,קצב
הלימוד נוח ומתאים .כמו כן ,ממבחן ההישגים עלה כי מרבית התלמידים ענו
נכונה גם על השאלות ללא שרטוט והמחשה .תוצאה זו עשויה להצביע גם היא
על התאמת תוכן היחידה לגיל התלמידים למרות רמת החשיבה הגבוהה
הנדרשת.
בבדיקת תחומים בעלי משמעות עבור הלומדים נמצא כי תחום הגרפיקה הינו
המשמעותי ביותר.
ממצאי המחקר מתכתבים עם מחקרים קודמים שהצביעו על תרומת התכנות
להבנה מתמטית ועשויים להצביע על הפוטנציאל הטמון בהמשך מחקר ופיתוח
הוראת התכנות בכיתות היסוד כצעד שעשוי לתרום גם ללמידת מתמטיקה ובכך
לתפוס "שתי ציפורים במכה אחת".
מילות מפתחִ :תכנות ,גיאומטריה אנליטית ,בית ספר יסודי.
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Abstract
The level of awareness for exercise as a way of maintaining a healthy
lifestyle, has encouraged the development of inventive technologies that
greatly affects the world of sports. Physical education teachers are now
challenged combining new technologies and applications with the physical
education curriculum and the traditional way of teaching sports.
This action research objective was to develop technology-based learning
units and examine them during physical education classes. Our research
question was how to optimally integrate technologies in physical education
classes in order to improve the teaching methods.
We have concluded that integrating technology in physical education classes
was applicable and easy to execute thanks to the students' familiarity with the
devices and applications. Our experimentation resulted in an innovative,
enjoyable learning experience for teachers and students, upgrading the
traditional physical education classes. This action research recommends the
integration of technology in physical education classes, based on pedagogical
considerations and aimed to construct an innovative, enjoyable and up-todate lessons.
Keywords: physical education, mobile learning, Smartphones, technological
developments, innovative learning.

תקציר
רמת המודעות לעיסוק בפעילות גופנית כדרך לשמירה על הכושר הגופני ואורח
חיים בריא הביאה עמה חידושים ופתרונות טכנולוגיים מקוריים לקידום
 התפתחותה של הטכנולוגיה משפיעה.(2011 ,פעילות גופנית מהנה יותר )דוידוב
 לא ניתן להתעלם מכל החידושים הטכנולוגים אשר חדרו,גם על עולם הספורט
.אל עולם הספורט ואשר אינם יכולים לפסוח על שיעורי החינוך הגופני
אחד האתגרים העומדים בפני מורים הוא השילוב בין תכנית הלימודים של
 לבין הרצון להיות מורה מעודכן המשלב, שאינה כוללת תקשוב,החינוך הגופני
אמצעים טכנולוגים מתקדמים על פי דרישות תכנית התקשוב הלאומית ורוח
,התקופה ומתאים "את המקצוע לצרכים העכשוויים והעתידיים של התלמיד
,2012 , הררי ורם, טלמור, פייגין,של משפחתו ושל הקהילה שהוא חי בה" )לידור
.(57 'עמ
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מטרת המחקר הייתה פיתוח יחידות לימוד משולבות טכנולוגיה ובחינתן
בהוראת החינוך הגופני .מחקר זה נעשה במסגרת השלמת חובות גמר לתואר
שני במגמת התמחות תקשוב ולמידה בבית ספר לחינוך במרכז ללימודים
אקדמיים .שאלות המחקר בדקו כיצד ניתן לשלב פיתוחים טכנולוגיים חדשים
בשיעורי החינוך הגופני לצורך מדידה ,המחשה והדגמה בדרך חדשנית וחווייתית
ולצורך שיפור וייעול שיטות ההוראה.
זהו מחקר פעולה בו פיתחנו יחידות לימוד משולבות תקשוב לשיעורי החינוך
הגופני ,שנלמדו בקבוצות בשכבות ז' ,ח' ו-י' כ 84-בנות ,בבית ספר תיכון צומח
הכולל חטיבת ביניים במהלך שנת הלימודים תשע"ה.
הליך המחקר התבצע כתכנית פעולה מעגלית המשלבת תכנון ,איסוף וניתוח
נתונים שיטתי ,עשייה ורפלקציה .בהוראת יחידות הלימוד השתמשנו בעיקר
באמצעי קצה ניידים המאפשרים שימוש נוח ,אפקטיבי והיוו אמצעי עזר
משמעותי במהלך השיעורים המתקיימים לרוב ,ללא שילוב טכנולוגיה ,במגרש
ובאולם הספורט ) .(Morgan, 2010התקשורת התאפשרה בקלות באמצעות תכנת
הוואטסאפ ,שהייתה מותקנת כבר אצל כל התלמידות בטלפונים החכמים
ואפשרה שיתופיות ולמידת עמיתים ,העברת מידע וקבלת נתונים בזמן-אמת.
מדידת הישגי התלמידים והערכתם באמצעות הפיתוחים הטכנולוגים החדשים
הקלה על עבודת המורה בשטח וסייעה לו בקבלת "תמונה שלמה" על כל תלמיד
ועל קבוצת התלמידים כולה.
ממסקנות המחקר הנסמכות על תצפיות ותיעוד מהלך השיעורים ,עולה כי
שילוב טכנולוגיה בשיעורי החינוך הגופני אפשרי וקל לביצוע בזכות שליטת
התלמידים בהפעלת אמצעי הקצה הניידים ונגישות הפיתוחים הטכנולוגיים
החדשים .באמצעותם ניתן היה להמחיש את המיומנויות הנלמדות ולחסוך
בהדגמות והסברים פרונטליים וכן לייעל את תהליך קבלת תוצאות מידיות
ומדויקות .מערכי השיעור משולבי-טכנולוגיה אפשרו שיפור ההוראה המסורתית
בכך שהפכו את תהליך הלמידה לחדשני ,חוויתי ומהנה הן עבור המורה והן עבור
התלמידות.
המחקר ממליץ על שילוב נבון של אמצעים טכנולוגיים אפשריים בשיעורי
החינוך הגופני ,החל מחשיבה מחודשת של תכנון ההוראה ,אשר תתאים הן
לצורכי המורה לחינוך הגופני ולהתפתחותו המקצועית ,ויהווה את הבסיס
לתכנון נכון של שיעורים חדשניים משולבי-תקשוב בחינוך הגופני.
המחקר מציע אפשרות לשינוי התהליך הפדגוגי המסורתי בתהליך חדשני
המתבסס על שימוש קבוע בטכנולוגיה ומובנה בתכנית הלימודים.
מילות מפתח :חינוך גופני ,למידה ניידת ,סמארטפונים ,פיתוחים טכנולוגיים,
למידה חדשנית.
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Abstract
"The Brain" is a mobile app that combines a modern platform for games and
apps, with Davidson Institute’s vision – to connect people to science, making
science more approachable and fun for the general public. The app was
released this March and was downloaded more than 380,000 times in Israel
alone. The interactive game experience of "The Brain" exposes to the general
public, and especially children and teenagers, a variety of scientific fields.
The app aims to intrigue and stimulate the player to learn, ask questions and
seek answers in different fields of science and math. The game features more
than 300 visual riddles. The riddles present a unique concept, which differs
from the common trivia: the question isn't spelled out, and you have to figure
it out on your own. Nowadays, in the overflow of information, the player
should actively find the answer, usually online or by asking others, which
strengthens the learning process. The app is free, non-profit, and accessible
on 3 platforms: iOS, android and web. The app is maintained regularly and
riddles are added periodically. In "The Brain" the player collects points for
successful solutions, and is invited to exchange points for clues or get help
from friends using an in-app social media plugin: Facebook, WhatsApp,
Twitter, etc. The experience is colorful, enjoyable and challenging. Players
can also suggest their own riddles, and the best ones are designed and added
to the app. The opportunity to produce their own content, the do-able
challenges, and the option to collaborate with others – all contribute to the
learning process (Gee, 2003). Challenge, uniqueness and a popular app
platform made "The Brain" go viral. These days, about 97% of teenagers own
cellphones, and ¼ of them use them more than five hours a day. Our app was
used intensively for a long time: in only few days "The Brain" was at the top
of the free app chart in AppStore, a title we kept for almost 2 months, with an
average of about 20 million API requests per day. In an over-flooded game
and app market, "The Brain" became a worthy competitor to the public's
attention, competing and leading amongst other well-known apps. This is a
revolutionary step in connecting a wide population to science. "The Brain"
appeals to all ages and not only to the already "science-addicted" crowd.
Adults and teenagers, entire families and schools became hooked. The viral
game was covered widely by the media, including the evening news, radio
and TV shows, newspapers, etc. The wide search for riddle-related science
information online led to changes in Google's common searches and an
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astronomic increase in reading popular-science articles. "The Brain" proved
that we can create high interest in science and have a great impact, using a
compatible platform and creating a comprehensive user experience.
Keywords: Apps, smartphone, interactive game experience, science.

תקציר
"המוח" היא אפליקציה המשלבת פלטפורמה חדשנית ועדכנית מתחום
המשחקים והאפליקציות יחד עם החזון של מכון דוידסון לחינוך מדעי להנגיש
את המדע בקרב הקהל הרחב ולחבר אנשים למדע .האפליקציה הושקה בסוף
חודש מרץ ,ומאז צברה תהודה רבה ומעל  380אלף הורדות .הפלטפורמה
המשחקית של "המוח" חושפת את תחומי המדע השונים למגוון קהלים רחב
אליו אנו פונים ובמיוחד לילדים ונוער .מטרת האפליקציה היא לסקרן ולגרות
את המשתמש ללמוד ,לשאול שאלות ולחפש תשובות בתחום המדע ,לרוב ברשת
או בהתייעצות עם מכרים שמבינים בתחום .במשחק יותר משלוש מאות שלבים,
כל שלב הוא חידה ויזואלית .החידות בנויות על עקרון ייחודי ,המנוגד למשחקי
טריוויה רבים שקיימים בשוק :אין שאלה ברורה אלא האתגר הוא להבין מתוך
האיור מהי השאלה .בעידן של עודף מידע ,על המשתמש למצוא את התשובה
המתאימה באופן אקטיבי ,דבר שמחזק את הלמידה .האפליקציה הינה חינמית,
ללא מטרת רווח ונגישה בשלוש פלטפורמות :אנדרואיד ,אפל וכן באתר ייעודי
ברשת .האפליקציה מתוחזקת בצורה שוטפת ומתווספות אליה חידות חדשות,
כדי לשמר את מעורבות המשתמשים במשחק .ב"המוח" על השחקן לעבור כמה
שיותר שלבים ,לצבור נקודות ,לטפס בטבלת המובילים .בנוסף ,כדי להרחיב
חשיפה וליצור ממשק משחק חווייתי יותר ,האפליקציה מחוברת לרשתות
החברתיות – פייסבוק ,WhatsApp ,טוויטר ועוד .השחקנים יכולים לשתף
חברים במשחק כולו או בשלב ספציפי בו הם זקוקים לעזרה או "לקנות" רמז
בניקוד שצברו .המשתמשים יכולים אף להציע בעצמם חידות ,כאשר המוצלחות
מהן מעוצבות ומוצגות בשלבים הבאים במשחק .המשחקיות ,האתגר,
המוטיבציה ,המעורבות והיצרנות של השחקנים ,וכן שיתוף הפעולה ,תורמים
כולם ללמידה דרך משחק ) .(Gee, 2000הפלטפורמה המשחקית הזמינה והייחוד
והאתגר ב"המוח" יצרו ויראליות גדולה ,מעורבות אינטנסיבית וחיבור רגשי
גבוה למשחק .כיום ,ל 97%-מבני הנוער יש סמארטפונים ,כאשר כרבע מהילדים
משתמשים בטלפון סלולרי למעלה מ 5-שעות ביום )מכון שריד ,גלובס( .השימוש
ב"המוח" היה רציף ומתמשך :כ 20-מיליון פניות בממוצע לשרת האפליקציה
מדי יום .האפליקציה הגיעה תוך מספר ימים למקום ראשון באפליקציות
החינמיות באפסטור ,והחזיקה בו כחודשיים .בשוק אפליקציות ומשחקים רווי
ועמוס ,הפכה האפליקציה למתחרה ראוי לאפליקציות גדולות ומובילות והן
בעולם הפנאי של ילדים ונוער .מדובר על מהלך מהפכני המקרב מדע להמוני
משתמשים מכל גווני האוכלוסייה .בשל מבנהו ,זמינותו ואופיו ,המשחק פונה
לגילאים רבים וכן לאו דווקא ל"קהל שבוי" למדע :כיתות בבתי-ספר ,משפחות
שלמות שיחקו בו יחדיו ,חיילים בזמנם החופשי ועוד .האפליקציה עוררה עניין
תקשורתי רחב ביותר – בתכניות טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות ואף במהדורת החדשות
המרכזית .מעורבות זו אף הביאה לכניסות שוברות שיאים לכתבות וסרטונים
מדעיים ברשת הקשורים לשאלות המדעיות ,ואף שינתה את תוצאות החיפושים
הנפוצים בגוגל .האפליקציה הוכיחה שיש מקום לייצר "רייטינג" גבוה גם לתחום
'לא פופולרי' כמו מדע ,בעזרת פלטפורמה נכונה וחווית משתמש מתאימה.
מילות מפתח :אפליקציות ,למידה שיתופית ,סמארטפון ,למידה דרך משחק,
מדע.
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Abstract
The goal of the current study is to investigate the meaning of the phrase "new
pedagogy" by experiencing learning tasks within research meetings in a
technology-saturated school. Participants included students, teachers and
management staff, alongside preservice teachers and teacher educators from
an affiliated college of education, who engaged in six 2-hour meetings. The
meetings included an hour of practice followed by an hour of discussion
aiming to clarify the concept of new pedagogy, its characteristics and the
conditions in which it flourishes. The meetings were documented and
worded. Analysis of the discussions raised themes that were connected to
new pedagogies in an ICT-saturated environment. Data collected from 7
additional teachers were analyzed; these included lesson plans and
implementation, and insights following the lessons. Results produced themes
relevant to new pedagogy in general, and with relation to ICT specifically.
The themes lay on a continuum between tradition and innovative pedagogy,
enabling analysis of learning events involving or not involving ICT, to create
for them a unique pedagogic profile and to demonstrate their characteristics.
Another finding is that advanced technologies enable and empower new
pedagogies, but is not a prerequisite for the implementation of a new
pedagogy.
Keywords: new pedagogy, ICT
collaboration, gaming, authenticity.
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תקציר
 קידום למידה:שילוב התקשוב בחינוך מוביל ליתרונות פדגוגיים עצומים
, העברת האחריות ללמידה ללומד עצמו,מותאמת אישית וממוקדת בלומד
 פעילה והבנייה, קידום למידה שיתופית,ממדית-חושית ורב-קידום למידה רב
 קידום למידה אותנטית, הבניית ידע בהקשר של למידה חברתית,של ידע
Pachler &)  והתמקדות ברמות גבוהות של חשיבה,חקר-ולמידה מבוססת
 הקישוריות המובנית בדפי האינטרנט מאפשרת ניווט בין מקורות.(Leask, 2013
 עם מידע שאיננו,מידע והתמודדות עם ידע דינאמי ומשתנה תמידית – למעשה
 בסביבה.(Livingstone, 2012)  ואף איננו תלוי במקום וזמן מסוימים,סופי
, למידה עם אחרים,חדשנית עתירת טכנולוגיה מתאפשרות למידה ממומחים
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למידה ע"י יצירה ) ,(makingלמידה מידענית ולמידת חקר ,למידה באמצעות
משחקים ,למידה על ידי הערכה ולמידה ממוצבת – האמצעים הטכנולוגיים
השונים מאפשרים את שבירת גבולות הזמן והמקום )Lucking, Bligh,
.(Munches, Ainsworth, Crook & Noss, 2012
במחקר זה בתיכון מתוקשב המאפשר ואפילו "מכריח" ניצול משאבים של
טכנולוגיה מתקדמת ,נשאלת השאלה :האם בתנאים הללו אכן מתקיימת בפועל
פדגוגיה חדשה? ואם כן ,מהם המאפיינים שלה? מטרת המחקר :בירור משמעות
המושג "פדגוגיה חדשה" באמצעות התנסות במשימות לימודיות במסגרת מפגשי
מחקר בבית ספר עתיר טכנולוגיה .המחקר נערך בבית ספר תיכון צומח
שלומדים בו כ 700-תלמידים בשלוש שכבות של חט"ב .בבית הספר מיושמת
פדגוגיה חדשנית המכניסה את התכנים והמיומנויות של המאה ה 21-לתהליכי
ההוראה-למידה-הערכה .כל הספרים וחומרי הלימוד נמצאים בענן ודיגיטליים
בלבד .הטכנולוגיה משולבת בכל מרחבי הלמידה במטרה לקדם הוראה
איכותית .בבית הספר קיים מערך ארגוני תומך המורכב משלושה ערוצים
עיקריים :מרכז מחקר ופיתוח ,מארג הדרכה ,ותמיכה ושותפות עם מכללה
עמיתה בהכשרת פרחי הוראה .השתתפו במחקר תלמידים ,מורים וחברי צוות
ניהול ,לצד סטודנטים ומרצים ממכללה להכשרת מורים ,במסגרת ששה
מפגשים בני שעתיים .בכל פגישה הציג משתתף פעילות לימודית שהתנסה בה
בבית הספר )אותה לימד או השתתף בה כתלמיד( והמשתתפים במחקר התנסו
בה בפועל במהלך הפגישה ,במעין סימולציה .לאחר התנסות של כשעה התנהל
דיון בין המשתתפים במטרה לברר אם הפעילות משקפת פדגוגיה חדשה ,מהם
המאפיינים של פדגוגיה חדשה וכן התנאים למימושה .המפגשים תועדו ותומללו.
מניתוח הדיונים עלו תמות הקשורות לפדגוגיה חדשה בסביבת למידה עתירת
טכנולוגיה .נותחו גם נתונים שאספו שבעה מורים נוספים ,שכללו תכנון
השיעורים שלהם ,הביצוע ,וכן התובנות בתום השיעור .ממצאי המחקר
מצביעים על תמות ייחודיות לפדגוגיה חדשה בכלל ולפדגוגיה חדשה בסביבת
למידה עתירת טכנולוגיה בפרט ,שכללו :שיתופיות ,תחרותיות ,משחקיות
ואותנטיות .התמות נמצאות על רצף בין פדגוגיה מסורתית לבין פדגוגיה חדשה,
המאפשר לנתח אירועי למידה מתוקשבים ואחרים ,לייצר עבורם פרופיל פדגוגי
ייחודי ולהדגים את המאפיינים שלהם .הטכנולוגיה מתקדמת ,מאפשרת
ומעצימה פדגוגיה חדשה המקדמת למידה ) ,(Dede, 2008תופסת מקום רב
בהיקפה ונחקרת רבות במיליה החינוכי )Cox, 2013; Mioduser, Nachmias,
 ,(Tubin & Forkosh-Baruch, 2003אולם איננה מהווה תנאי מקדים להיתכנותה.
מילות מפתח :פדגוגיה חדשה ,סביבות למידה עתירות טכנולוגיה ,שיתופיות,
משחקיות ,אותנטיות.
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Abstract
This study describes a qualitative study conducted among ten lecturers whom
their students arrive with laptops to the class. This study examined the
lecturers' ways of dealing with the intense use of the laptops during classes,
what are the attitudes they develop toward it, the actions they take. The main
findings indicate that the lecturers hold diverse cognitive and emotional
perceptions towards the situation. They range from awareness to the benefits
of using laptops in the class to worries from the distraction that the laptops
bring to class. Their emotional reactions range from frustration to
indifference. Lecturers are ranging from preventing the use of laptops to
fitting the teaching to the new situation. The differences between the lecturers
are probably related to their pedagogical approaches especially their attitude
toward the personal responsibility of the lecturers to the students' learning .
Keywords: digital culture, using laptops in higher education, teaching
strategies, changes in teaching methods.

תקציר
מחקר איכותני זה נעשה בקרב עשרה מרצים באקדמיה המלמדים במחלקה בה
 הסטודנטים.רוב מוחלט של הסטודנטים מגיעים עם מחשביהם הניידים לשיעור
 הן למטרות למידה והן ולמטרות אישיות,משתמשים בהם במהלך השיעור
.אחרות
המחקר בוחן את יחסם של המרצים למציאות החדשה שבה הסטודנטים
.היושבים מולם ממוקדים במסכים וממעטים להיישיר אליהם מבט
 התנהגותם והפעולות הננקטות על ידם, עמדותיהם,תחושותיהם של המרצים
.עומדים במרכז מחקר זה
 הראיונות אפשרו לבחון את.מובנים שימשו כשיטת המחקר-ראיונות עומק חצי
 המרצים הסבירו את עמדותיהם בשאלת.תחושות המרצים לנוכח התופעה
 והביעו דעתם,חשיבותו של קשר העין וחשיבותם של גבולות פדגוגיים ואישיים
 הראיונות הוקלטו.על חשיבות קשר העין עם הסטודנטים במהלך שיעור
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת

טל פיש ,נוי פרץ ,חגית מישר-טל 293ע

ותומללו במלואם ,אותרו הנושאים המשותפים ,נוסחו התימות המרכזיות,
ונבנה מודל תיאורטי.
ממצאי המחקר המרכזיים מעידים על כך שעמדות המרצים נובעות מתפיסות
קוגניטיביות ותגובות רגשיות .מבחינה קוגניטיביות הן נעות על הרצף
הדיכוטומי בין תועלת לבין נזק הכרוכים בשימוש במחשבים הניידים במהלך
שיעורים פרונטליים באקדמיה .מבחינה רגשית הן נעות על הרצף הדיכוטומי
שבין תסכול לאדישות .ברמת נקיטת העמדה ,נראה כי המרצים נעים בין גישה
של מניעת השימוש במחשבים הניידים בשיעור לגישה של התאמת ההוראה
למצב הנתון.
השונות בין המרצים קשורה לתפיסותיהם הפדגוגיות ולאחריות האישית שהם
חשים כלפי הלמידה .מרצים שתפיסותיהם הפדגוגיות חדשניות נטו לתפיסות
יותר חיוביות כלפי השימוש במחשבים בכיתה בעוד שמרצים יותר מסורתיים
נטו לתפיסות יותר שליליות .מרצים שתופסים את תפקידם כאחראים על
הלמידה נטו ליתר תסכול והתיחסו לנושא הסחות הדעת בעוד שמרצים שאינם
רואים את תפקידם כאחראים על הלמידה ,היו אדישים יותר.
המצב החדש בו מרבית הלומדים אינם ממקדים מבטם במרצה ,מעמיד בפני
המרצים אתגרים המחייבים אותם לשינוי מהותי בדפוסי ההתנהלות בכיתה.
קשר העין ,ששימש עד כה מרכיב מרכזי באינטראקציה בינם לבין התלמידים
נעלם וכעת נדרשים המרצים למצוא לו תחליף ראוי.
המפתח לעמידה באתגר מורכב זה נעוץ במודעותם של המרצים ,בנכונותם
להשקיע את המאמץ הנדרש לשינוי דפוסי ההוראה ,בהכשרתם ובהעמקת
ההבנה כי יש "לאמץ" את הטכנולוגיה במקום "להילחם" בה.
מילות מפתח :תרבות דיגיטלית ,שימוש במחשבים ניידים באקדמיה,
אסטרטגיות הוראה ,שינויים בשיטות הוראה.
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Abstract
This paper presents a case study on the design and development of a graduate
course, ICT & Learning, at the School of Education, at the College of
Academic Studies. Each year, approximately 600 students, mainly teachers,
enroll to the course. As the students differ in their knowledge of ICT
Integration, model Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
was adapted. This model is a framework to understand and describe the kinds
of knowledge needed by a teacher for effective pedagogical practice in a
technology enhanced learning environment. Examples of course's activities
will be presented as well as insights of the course's team and practical
recommendations for faculty who wish to develop courses based on the
TPACK model.
Keywords: TPACK model, ICT and Learning, ICT in Higher Education.

תקציר
 שעות שבועיות( לתואר שני בבית3) הקורס "תקשוב ולמידה" הינו קורס חובה
 מטרתו המרכזית של הקורס הינה.ספר לחינוך במרכז ללימודים אקדמיים
.להעניק ידע תיאורטי ומיומנויות מעשיות לשילוב התקשוב בתהליך החינוכי
 מובחנים זה מזה הן מבחינת, סטודנטים600-מדי שנה לומדים את הקורס כ
 הן מההיבט, ובתהליך החינוכי בפרט,ההכרות עם עולם התקשוב בכלל
 תוך התחשבות, על מנת להשיג את יעדי הקורס.התיאורטי והן מההיבט המעשי
בשונות בין אישית בין לומדים ולפתח ידע תיאורטי ומעשי בתקשוב אימץ צוות
(Technological Pedagogical Content Knowledge) TPACK-הקורס את מודל ה
 מודל זה נחשב לתבנית מושגית.כמסגרת מנחה לתכנון ולפיתוח הוראת הקורס
מקובלת לתיאור סוגי ידע שמורים צריכים לשלוט בהם כאשר משלבים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
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טכנולוגיות בתהליך ההוראתי .סוגי הידע מתבססים על מגוון קשרים בין תחומי
ידע טכנולוגי ) -(TKפדגוגי ) -(PKתכני ) (CKליצירת הוראה מיטבית .כל תחומי
הידע המרכיבים את המודל חופפים במידה מסוימת כך שנוצרים יחסי גומלין
בין כל אחד מהתחומים לבין אחד או יותר מהאחרים .בנוסף ,אין תחום ידע
אחד דומיננטי יותר או פחות ,או לחילופין אין תחום ידע אחד מאפיל על תחום
ידע אחר ) .(Mishra & Koehler, 2006ממחקרים שבחנו את יישום מודל
ה TPACK-בקרב מורים ופרחי הוראה עולה שידע טכנולוגי-פדגוגי-תוכני של
מורים הינו אחד הגורמים המרכזיים להטמעה מושכלת של פדגוגיות חדשניות
המשלבות טכנולוגיות תקשוב בהקשר לעולם התוכן הנלמד .ההערכה המחקרית
היא שידע משולב זה הינו יכולת נרכשת המשתפרת תוך כדי אימון )אבידב-
אונגר ;2011 ,אוסטר וקליגר ;2011 ,אוסטר-לוינץ וקליגר ;2012 ,נוסן ,בלאו ופלד,
 ;2013אבידב-אונגר ואילוז .(2014 ,תהליך תכנון ופיתוח הקורס התנהל כך שלכל
נושא לימודי תוכנן תסריט הכולל את תכני המפגש הכיתתי ,התרגולים ,דרכי
ההוראה המתוכננות והפעילויות הלימודיות המשלימות בין מפגשים .כל מפגש
בקמפוס חולק לשני חלקים .בחלק הראשון ,ניתנת הרצאה במליאה בנושא
מרכזי )למשל :למידה שיתופית בעידן הדיגיטלי( .ההרצאות נועדות להעניק
המשגה של התוכן למשתתפים ) .(CKמיד עם סיום ההרצאה מחולקים לקבוצות
קטנות בכיתות מחשבים כשלכל סטודנט עובד בעמדת מחשב אישית .המפגש
בכיתת המחשבים מתחיל בהתנסות מעשית ) (PKשל יישום טכנולוגי התומך
בנושא השיעור )למשל :לוח פתקיות כמרחב ללמידה שיתופית( ולאחריה ניתנת
הדרכה מעשית לבניית היישום ) .(TKבמטלה המסכמת של הפעילות מתבקשים
הסטודנטים לשתף את חבריהם לכיתה ואת סגל ההוראה כיצד מתכננים לשלב
את היישום בהוראה האישית שלהם ).(TPACK
בכנס יוצגו דוגמאות נוספות של יישום ה TPACK-בתכנון ובפיתוח הקורס ,תובנות
מפתחי הקורס והמלצות מעשיות למבקשים לפתח קורסים לאור מודל זה.
מילות מפתח :תקשוב ולמידה ,מודל ה ,TPACK-תקשוב באקדמיה.
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Abstract
The study examined attitudes and commitment of principals and assistant
principals in elementary schools toward the implementation of the National
Information and Communication Technologies Program (ICT). Fifty two
participants filled an online questionnaire during April-May, 2015. The
findings indicate that most of the principals and assistant principals had ICT
training and were using the technology frequently in their work. Most of
them reported on positive attitudes towards the integration of ICT in their
schools, including encouraging teachers to implement ICT in the teaching
process. However, a number of the participants do not monitor the
implementation process in their schools. The last finding is disturbing as it
may have negative consequence on their role as leaders who are responsible
on implementation of an innovative initiative as the national ICT program.
Keywords: National ICT Program, ICT Implementation, Principals and ICT.

תקציר
חדירתן של טכנולוגיות המידע והתקשורת בשנים האחרונות הביאה את מדינת
ישראל לפתח תכנית תקשוב לאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה21-
)משרד החינוך .(2012 ,מטרת התכנית היא להטמיע את טכנולוגיות המידע
והתקשורת בהיבטים ארגוניים ,פדגוגיים וחברתיים של בית הספר באמצעות
יישום פדגוגיה מיטבית בסביבה המבוססת על טכנולוגיות מידע ותקשורת
) .(ICTזאת ,כמענה לצורך ויעד לאומי בהכנת בוגרי מערכת החינוך לדרישות
עולם העבודה של המאה ה) 21-דיין ואח' .(2015 ,כמנהיג הארגון ,מנהל בית-
הספר מהווה סוכן שינוי מרכזי בהטמעת רפורמות בבתי-הספר )כהן.(2012 ,
הדבר נכון גם לגבי שילוב תכנית התקשוב הלאומית בבית הספר )אבידב-אונגר
וארזי-כהן .(2013 ,מחקר זה בחן את הערכת מנהלים וסגני מנהלים את שילוב
התקשוב בבתי ספר יסודיים בתכנית התקשוב הלאומית ואת מידת מחויבותם
המעשית כלפי יישום תכנית התקשוב בקרב המורים בבית ספרם .מטרתו של
המחקר הינה להציג תמונת מצב ראשונית ומפורטת של מקבלי החלטות בארגון
חינוכי האחראים על יישום תכנית התקשוב הלאומית בישראל .חמישים ושניים
מנהלים וסגני מנהלים ענו על שאלון מקוון במהלך חודשים אפריל-מאי .2015
ספר הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ו' זילבר-ורוד )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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מממצאי המחקר עולה שמרבית המנהלים וסגני מנהלים עברו הכשרה בתחום
התקשוב וכי הם מנוסים בהפעלת האמצעים הטכנולוגיים .בדיקת הערכת
מנהלים וסגני מנהלים כלפי שילוב תקשוב בבית הספר ,מצביעה על כך שלדידם
התקשוב נתפס ,כמה שקורץ וחן ) (2012מכנים" ,ארגז כלים" ) ,(toolkitהמסייע
למימוש הליך הוראתי-לימודי מיטבי .משתתפי המחקר מעריכים את תרומת
התקשוב במתן ביטוי למגוון סגנונות הוראה ולמידה ,כמייעל את תהליך
ההוראה והלמידה וכאמצעי להעצמת המורים ולפיתוח מיומנויות של עבודת
צוות; ובסך הכול ,להכרה ביתרונות התקשוב לעומת חסרונותיו .המשתתפים
רואים את תפקידם המרכזי כמובילי תקשוב בהקניית מיומנויות הוראתיות
אתיות ,בהרחבת ההשכלה המתוקשבת בקרב צוות המורים ,בעידוד לעבודת
צוות מתוקשבת ,בהובלת תחזוקת האתר הבית ספרי וביצירת תשתית מתאימה
לעבודה מתוקשבת .עם זאת ,חלק ניכר מהמשתתפים לא "מגדיל ראש" מעבר
לדרישות תכנית התקשוב הלאומית ,אינו מקצה למורים מובילי תקשוב שעות
מערכות ייעודיות ובפועל לא בוחן באופן מערכתי ושוטף את תהליך הטמעת
תכנית התקשוב הלאומית בבית ספרם .הממצא האחרון מטריד שכן אפשר
שיהיו לכך השלכות שליליות על תפקידו של הסגל הניהולי הבכיר כמוביל תהליך
ארגוני מתמשך ומדורג לשילוב התקשוב בבית ספרם .בחינת הקשרים )מתאם
פירסון( בין דיווח המנהלים וסגני המנהלים לשימוש המעשי בכלים מתוקשבים
להערכתם את שילוב התקשוב בבית הספר לבין דיווחם את אופן הובלתם את
המורים בבית הספר ליישום תקשוב בתהליך ההוראה .מצביעים על קשרים
מובהקים ,חיוביים ,בינוניים בעצמתם בין שלושת המשתנים .ממצאים אלה
מדגישים ,בין היתר ,את חשיבות ההכרות המעשית הקרובה של הסגל הניהולי
הבכיר את הכלים מתוקשבים הקשורה להערכה חיובית את התקשוב בבית
הספר ולמחויבותם להובלת המורים לשילוב התקשוב בבית הספר.
מילות מפתח :תכנית תקשוב לאומית ,מנהלי בתי ספר ,הטמעת תקשוב.
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Abstract
The information era has a great impact on academia Today's students who
were born in the information era, have all the data they need at their
fingertips. In practical terms, they no longer need lectures to provide them
with the raw data and/or facts. Instead, they can obtain this instantly via
Google or other search engine. They expect the lecturer to give them tools so
that they can search, find, filter, analyze and find a solution on their own.
Today's academic graduates will probably change their profession and job
places more than once or twice in their course of life, therefore they expect to
acquire tools for self-learning that will enable them to quickly and painlessly
adjust to social and technological changes.
We conducted a survey in our college and preliminary results show that the
right use of technology, increases the students' satisfaction and grade and
even become accessible for students with disabilities. The surveys'
preliminary results show, that when technology is used effectively, the
college is able to create academic environment that encourages learning, and
develop better life skills.
Keywords: distance learning, information sharing, flipped classroom, selflearning, information era.

תקציר
 הזמינות ומגוון האמצעים, עושר המידע,(רשת האינטרנט )המרשתת
 גורמים לשינוי משמעותי בסביבה,הטכנולוגיים העומדים כיום לרשותנו
 בתקופה בה מקורות המידע זמינים במרחק נגיעת אצבע בכל זמן.האקדמית
, בעידן המידע הנגיש. מיומנויות השינון והזיכרון מאבדות מכוחן,ובכל מקום
 לסנן,המיומנויות הנדרשות להצלחה משתנות ומתמקדות ביכולת לחפש מידע
. לנתח ולהסיק מסקנות לפעולה, להבין,במהירות את העיקר
 אשר נולדו לעידן המידע ועושים שימוש בלתי פוסק,הסטודנטים באקדמיה
 כבר אינם זקוקים,( גם בהרצאות מן הסתם,בטלפון החכם ובמחשב הנייד )כן
 את זה הם יכולים לקבל ישירות,למרצה אשר יזין אותם בעובדות ובמספרים
, הסטודנטים כיום מצפים לקבל מהמרצה ערך מוסף של גירוי.Google מד"ר
 ייאלצו, בוגרי האקדמיה. ניתוח והסקת מסקנות, יכולת חיפוש מידע,יצירתיות
מן הסתם להחליף מקצוע והתמחות מספר פעמים במהלך הקריירה ולכן הם
 כלים ללמידה עצמית וגמישות,מצפים לקבל במהלך לימודיהם באקדמיה
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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מחשבתית על מנת להסתגל ולהתאים את עצמם לשינויים טכנולוגיים
.וחברתיים עתידיים
 המתקיים במכללה מראה שביעות,ניסוי מעשי המשלב טכנולוגיה ומתודולוגיה
 שימוש ושיתוף מידע ויצירת סביבה נגישה,רצון גדולה של סטודנטים
.לאוכלוסיות חלשות או מתקשות
 שיתוף, עידן המידע, לימוד עצמי, כיתה הפוכה, למידה מרחוק:מילות מפתח
.מידע
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Abstract
Researchers and educators claim that meaningful learning in MOOC courses
may conducted through information sharing, and interaction in forums
(Brinton et al., 2013; Kissinger & Bennett, 2014). In such courses, a culture
of collaborative and social learning might be centered (Balfour, 2013; Piech
et al., 2013). However, previous studies indicate many choose not to use the
proposed infrastructure for cooperative learning. Moreover the participation
rate is going down along the course (Brinton et al, 2013; Shimony, et al.,
2015).The current study analysis the learners' activity who attended the entire
course. Students' activity patterns were analyzed based on Coursera log files
using data mining techniques. 20% of the students were responsible for 50%
of the entire activity. This Finding indicates the importance of the forum for
those who really use it. Furthermore, a correlation was found between the
forum activity and the achievement level in the course.
Key Words: knowledge base, connectivism, online learning.

תקציר
 מתבצעתMOOC חוקרים ואנשי חינוך טוענים שלמידה משמעותית בקורסים
אישית בפורומים המוצעים ללומדים-באמצעות שיתוף מידע ואינטראקציה בין
 בקורסים מסוג זה עשויה.(Brinton et al., 2013; Kissinger & Bennett, 2014)
, התורמת לתהליך הלמידה,להתפתח תרבות של למידה חברתית שיתופית
Balfour, 2013; Piech )  למידה חברתית היא נושא מרכזי בקורסים אלו,ולפיכך
 יחד עם זאת ממחקרים קודמים עולה כי לא רבים בוחרים.(et al., 2013
להשתמש בתשתית המוצעת ללמידה שיתופית ומידת ההשתתפות של הלומדים
Brinton et al., 2013;) בפורום של הקורס הולכת ופוחתת לאורך תקופת הקורס
.(Shimony, Cohen, Nachmias, & Soffer, 2015
,יש להניח כי ניתוח הפעילות בפורומים על בסיס כלל הרשומים לקורס לא נכונה
 על.לאור הנשירה הגבוהה של הלומדים ורמת המחוייבות השונה של כל לומד
 המחקר הנוכחי התמקד בבחינת פעילותם בפורומים של קבוצת הלומדים,כן
 על מנת לתעד ולאפיין את דפוסי,(שנכחה בקורס עד ברבעון האחרון )כולל
 דפוסי הפעילות של הלומדים נבחנו באמצעות כריית הנתונים.ההשתתפות
( ונותחוEDM – Educational Data Mining) Coursera שהצטברו בקבצי לוג של
.בעזרת כלים כמותיים ואכותנים
 קבוצות של לומדים4 ( אותרוcluster analysis) באמצעות ניתוח אשכולות
 לומדים פעילים בכל היבט )כתיבת:המתאפיינות בדפוסי השתתפות שונים
 ונתינת משובים, קריאת מסרים ותיוגם,מסרים ומתן תגובות למסרים אחרים
 כלומר,"ונקודות למסרים וכו'(; לומדים פעילים המאופיינים בעיקר כ"צופים
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס האחד
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,(ורוד )עורכים- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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בעיקר קוראים מסרים של אחרים; לומדים הפעילים ברמה נמוכה ומאופיינים
בעיקר כ"מגיבים ומעריכים"; ולומדים הפעילים ברמה נמוכה ומאופיינים
בעיקר ב"צופים ומתייגים" .עוד נמצא כי  20%מתוך קבוצת הלומדים היו
אחראים על  50%מכלל הפעילות בקורס כולו ,אלו היו פעילים יותר ומתמידים
לאורך הקורס .ממצא זה מראה שהפורום חשוב לאלו שרואים בו שימושי
לצרכיהם.
לצורך בדיקת הקשר בין פעילות הלומד בפורום וסיום הקורס ,קודדה פעילות
הלומדים בפורום .נקבע מדד לרמת הפעילות של הלומד – ככל שהלומד היה
פעיל יותר )קרי שלח הודעות/תגובות ,צפה ועוד( ,כך ניתן לו ציון גבוה יותר.
סטטוס סיום הקורס התבטא בשלוש צורות" :לא סיים"" ,סיים" ו"סיים
בהצטיינות" .מספר הלומדים שלא סיימו את הקורס נמצא רב יותר ברמות
הפעילות הנמוכות יותר .עוד נמצא קשר חזק בין השתתפות בפורום לסטטוס
סיום הקורס.
ניתוח איכותני של נושאי השיח של הסטודנטים שהגיעו לשבוע ה 12-ואילך
הראה כי במהותו השיח בקבוצות הדיון הינו קוגניטיבי או דיסיפלינרי .מדובר
בלמידה לאורך החיים ) (LifeLong Learningכשהשיח משרת יותר תהליכי
למידה ולא צרכים חברתיים )אשר סביר להניח מקבל מענה בערוצים יותר
גנריים קהילתיים חברתיים(.
במחקר זה נעשה נסיון להבין תהליכים חברתיים ב MOOCs-ולשפוך אור על
אופן ההתנהלותן של קהילות גדולות של לומדים הן בקורסים מקוונים והן
במרחבים וירטואליים אחרים.
מילות מפתח ,MOOC :למידה מרחוק ,שיתופיות ,גוף ידע.
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research facilities, giving graduate students direct access to authentic practitioners (Hod & Sagy,
2015).
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case studies and suggest guidelines that support meaningful joint-activity mediated by the
physical space and pedagogical commitment.
Conceptualizing and Researching Overlapping Communities of Learners
Scott P. McDonald & Michael M. Rook
The Krause Innovation Studio on the campus of the Pennsylvania State University is a future
learning space with two separate but complimentary learning environments. The first is a decentered classroom designed to enable seamless movement between small and large group
discussions. The second is a diverse-use open space designed to support collaboration with
multiple privacy levels including public, semi-private, and private tables and rooms. Both
spaces incorporate technologies to facilitate group collaboration and serendipitous learning
interactions. Often, multiple learning communities (LCs; Brown & Campione, 1994) interact
within the Studio, and we are attempting to understand how the Studio supports those
interactions.
In the four years of the Studio’s existence, the research team has attempted to understand how
the Studio supports multiple LCs. The research team has collected iterative sets of data
including interviews with stakeholders during the design of the Studio (Rook et al., 2015),
spatial use data, and most recently phenomenological interviews of learners across multiple LCs
(Choi et al., 2015). In a previous study of the design of the Studio, Rook et al. (2015) uncovered
three principles from an analysis of design stakeholders. The Studio was designed to include:
“diversity of spaces”; environments that would facilitate the practice of “bring-your-owndevice”; and “furniture to support social practices” (p. 9-10). All three were grounded in notions
of how people learn including sociocultural theory (Vygotsky, 1978), situated cognition (Brown
et al., 1989), and situated learning (Lave & Wenger, 1991).
This research program has led to the characterization of learning design principles that enable
and facilitate the intersection of LCs. Learning spaces should scaffold authentic practices, allow
for multiple representations of learning, and be pedagogically responsive (Rook et al., 2015).
These principles are both empirical and theoretically grounded in ideas about LCs and how
multiple LCs might interact.
Designing an FLS based on Learning Community Principles
Yotam Hod, Dani Ben-Zvi, Patrice Tamar Weiss, & Yael Kali
As a significant part of a recent ISF center of excellence grant, we have been engaged in a largescale project to design and construct a new FLS for our graduate program, based on an LC
model. The features of our LC include a (1) humanistic orientation; (2) emergent-design; and
(3) design for enculturation.
By humanistic orientation, we mean extended efforts to get to know one another, such that
group dynamics and transformative changes in identities and long-held learning practices are
challenged and negotiated (Hod & Ben-Zvi, 2014; 2015). To support the creation of a safe and
intimate space so that students can engage in such processes, we have designed the space with
plants, rugs, a coffee bar, and warm colors to give it an inviting feeling. Likewise, we have
repurposed several unused outdoor spaces with wooden decks and comfortable seating.
Flexibility is a key design aspect of our space based on the emergent-design principle. Our FLS
will employ an innovative design called learning niches, which are noise-reducing partitions
that fold in and out of the walls such that small groups of students can meet in private, with
minimal interference from others but quickly be reconfigured to support interaction with the
whole class. Other ways that we support flexibility are with easily moveable and combinable
furniture, and an any-to-any communication system supported by embedded multi-touch
screens, allowing for individuals or groups to collaborate with others via video, either inside or
outside the physical space.
The LC is designed for enculturation of scientific practices, giving students opportunities to
learn-to-be as well as to learn about content. We have accordingly designed the FLS to include
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follow, comment, cluster, and adopt the idea threads from different communities for mutual
learning and dynamic idea contact.
Knowledge Construction in the Instrumented Classroom: Supporting Student
Investigations of Their Physical Learning Environment
James D. Slotta
This research program leverages the physical classroom space to support a knowledge
community (e.g., Scardamalia & Bereiter, 2006). Our pedagogical model, known as Knowledge
Community and Inquiry (KCI), builds on the foundation of knowledge communities, with an
added major emphasis on scaffolded inquiry (Slotta & Linn, 2009). The present research was
conducted within an instructional environment referred to as Embedded Phenomena for Inquiry
Communities (EPIC; Slotta, Tissenbaum, Lui, & Zukowski 2012), where KCI was applied as a
pedagogical model to develop a knowledge community for elementary students to investigate
Embedded Phenomena. In EPIC classrooms, students work collaboratively and collectively,
sharing information and solving problems. Interactions, including the exchange of data and
theories, are carefully designed to support the growth of collective knowledge concerning the
EP under investigation, as captured in various representational forms.
We employed the WallCology EP as the setting for whole-class inquiry, targeting life sciences
topics of biodiversity and population ecologies (Moher, Uphoff, Bhatt, Lopez-Silva, &
Malcolm, 2008). The ecosystem comprised four differentiated but interconnected habitats, one
on each wall of the classroom, which varied in terms of environmental conditions (temperature,
light and humidity). In our EPIC activity, students made observations about the morphologies
and behaviors of organisms to determine their life cycle relationships. Constructing a
representation of the lifecycles of any species was a challenging task; it was not always clear
which organism belonged to which species. It required careful observation for students to
actually “see” life events like laying and hatching unfold. Additionally, since each monitor
displayed a different habitat, students at one monitor see something different than students at
another monitor, necessitating the sharing of observations. The goal of the EPIC design
innovation was to create a more powerful means of sharing and working with these
observations, by aggregating individual or group inquiry actions, and encouraging teacher and
students to attend to interesting data.
Designing Spaces to Foster Collaboration
Elizabeth Charles
Our FLS is based on a cross-institutional researcher-practitioner team made up of learning
scientists and physics instructors, at the college level in Quebec. Members of the team have
been directly involved in fostering Active Learning Classrooms (ALCs) over a six year period.
The architecture and furnishings of ALCs shift the object of instruction toward student-centered
activity and reshape the teacher’s traditional authority structures. Instead of rows of front-facing
desks, these new spaces feature cone-shaped tables that draw learning groups’ attention to
collaborative technologies such as large writable surfaces, and networked computing systems
that support teachers’ orchestration (Charles & Whittaker, 2015) and allow for monitoring of
distributed collective knowledge.
Using reflexive methodologies of action research and design-based research, the team has
studied processes involved in adopting and effectively using ALCs to promote learning and
change instructional practices. Our current research involves comparing the implications of the
three primary models of ALCs within the college network. Differences between the ALCs
models hinge on the types of perceptual spaces they provide the student groups (public vs.
private, networked vs. singular, interactive vs. static) and the flexibility of the group
configurations (fixed tables vs. flexible tables). These studies have expanded our understanding
of how ALCs function and the role of the learning community to support the ways these
learning spaces are used. For this panel we will draw commonalities derived from these diverse
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communities (LCs) (Bielaczyc, Kapur, & Collins, 2013). In taking a community perspective, an
array of mediators beyond just transmitting content knowledge becomes the subject of
educational design.
Along with different pedagogies, activities, and assessment practices, space has gained
relevance as a mediator of social configurations and interactions for students’ transformations of
participation (Jordan & Henderson, 1995). As such, one line of research in the learning sciences
that has emerged is to explore how physical arrangements are designed meaningfully to foster
students’ trajectories from vernacular discourses, informal ideas, and peripheral participation to
central or authentic discourse and practices (Roth et al, 1999). Still, this new focus comes with
the recognition that space is only one among other ubiquitous mediating structures that share a
complex relationship (Pea, 1993). Instead of treating them separately, FLS research emphasizes
space within the other situationally related tools such as activity, social or epistemic norms,
assessment, or learning trajectories. This integrated view of space and the mutual fertilization of
mediators within learning ecologies is one of the greatest opportunities and challenges related to
the theoretical underpinnings of FLSs.
In this international panel discussion, we bring together five diverse international lines of FLS
research. From each presenter, we seek to understand (1) the way they conceptualize space
within their research, (2) the unique designs of their research setting with an emphasis on space;
(3) challenges and opportunities for researching and designing FLSs; and (4) advice for others
seeking to develop their own FLSs. The format of the session will include an introduction to
FLS by the session chair, followed by interviews of the international researchers. An ensuing
discussion that includes the experts and audience will focus upon these four issues.

Five International Perspectives on Future Learning Spaces
Interconnecting the Knowledge Spaces of Different Communities for Sustained
Knowledge Building
Jianwei Zhang
Real-world knowledge-creating communities achieve productivity through sustained inquiry
and progressive discourse by which ideas are continually developed, refined, and built upon,
giving rise to more advanced conceptualizations and deeper goals (Sawyer, 2007). Such efforts
are further supported by interactions across communities that work as an interconnected
intellectual field (Csikszentmihalyi, 1999). Educational efforts to create LCs for knowledge
building need to enable similar social and cognitive dynamics sustained over long periods of
time (Engle, 2006). This research aims to create socio-technological spaces that connect the
knowledge of different communities across classrooms and school years. Existing designs of
collaboration across LCs rely on directly sharing the original online discussion space—a single
layer sharing. However, doing so proves difficult (Laferrière et al., 2012), as it requires students
to read the messy and lengthy discourse of others to understand their progress, causing high
cognitive and collaboration load (Dillenbourg & Bétrancourt, 2006).
This project adopts a multilevel design to create a macro-level, cross-community knowledge
space on the top of the discourse spaces of different local communities. The macro-level
knowledge space is enabled by the platform of Connecting Idea Threads of Youth (CITY)
developed on the basis of Idea Thread Mapper (ITM), a Web-based tool to trace conceptual
trajectories in long-term online discourse (Chen et al., 2013). CITY interoperates with
Knowledge Forum (Scardamalia & Bereiter, 2006) and other tools for collaborative discourse.
As members in each community engage in sustained discourse in their protected online space,
they review their unfolding idea threads, each of which consists of a set of idea contributions
that address a shared theme or problem (Zhang et al., 2007). Organizing distributed discourse
entries into timeline-based idea thread helps to make the collective progress visible for
reflection. Different communities then select and publish productive idea threads for crosscommunity sharing and build-on. Social interactions in CITY allow members to discover,
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Abstract
One key aspect of the educational transformation into the modern era has
been the transition of spaces from being immutable to negotiable. In light of
the technological, pedagogical, and theoretical innovations that have
accompanied this transformation, this international panel discussion brings
together five leading researcher centers that consider space as a meaningful,
mediational tool within their learning environments. In each case, researchers
present their innovative Future Learning Spaces along with the conceptual
frameworks they use to describe them. By considering these five
advancements together, this session aims to highlight the challenges and
opportunities for research and design of Future Learning Spaces.
Keywords: educational technologies, future learning spaces, sociocultural.

Introduction
Innovations in educational thinking over the past several decades have led researchers and
practitioners to make advances about the spaces where learning takes place, referred to as
Future Learning Spaces (FLSs). Whereas once classrooms were viewed as immutable containers
for knowledge transmission, today the idea of space is being constantly re-negotiated, driven by
innovative technologies and pedagogies meant to prepare students to participate in the new
knowledge society (Facer, 2014). This symposium brings together an international panel of
experts, seeking to advance these conceptualizations, by presenting four perspectives on the role
of space within changing educational designs.
One of the useful ways that learning scientists have approached the problem of re-conceiving
education has been by adopting sociocultural perspectives of learning. Rooted in Vygotskian
thought, this perspective views learning as mediated by cultural and historical tools that
individuals internalize as they are socialized throughout their lifespan (Wertsch, 2007).
Educational researchers have extended this view by considering learning to be transforming
participation into certain ways of knowing, such as the practices or discourse of different
communities (Lave & Wenger, 1991). The implication of this view for schools has been a reconceptualization of classrooms from places where knowledge is transmitted to learning
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
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Abstract
This study describes a massive open online course (MOOC) that was
delivered at the same time in two languages: English and Arabic, providing
innovative contents in nanotechnology and nanosensors to a wide range of
population. Guided by the sociocultural theory, this study was set to compare
between the learning outcomes of the English and Arabic participant, in
terms of: cultural diversity, engagement in the course, and knowledge
construction. The null hypothesis was that no significant difference exists
between the two groups. The exploratory case-study design was employed,
collecting data via pre- and post- knowledge questionnaires and access logs.
Findings indicated differences in cultural diversity between the two groups in
terms of nationality distribution. The English MOOC was more
heterogeneous than the Arabic MOOC. While in the English MOOC, the top
five countries (after the US) were: India, United Kingdom, Spain, Brazil, and
Canada; the Arabic MOOC included participants from: Egypt, Israel,
Germany, Kuwait, and Spain. This may suggest that participants’ native
language (and not country of living) is a major factor in choosing a MOOC.
The examination of the learners' engagement in the two MOOCs indicated
similar engagement pattern but different involvement levels; most
participants, over 70% in the English course and 62% in the Arabic course,
were "passive students". They viewed the video lectures and read forum
posts, but were not actively engaged in the learning process. The difference
between the English and the Arabic MOOCs in their participation curves can
be explained by the fact that our course was the first MOOC presented in the
Arabic language and therefore many Arabic speaking students enrolled to the
course just to see what it is all about. Many of those who enrolled in order to
complete the course lacked the experience of learning from distance. They
participated in the first few weeks (watched the lecture videos, answered the
quizzes and submitted assignments), but as the learning materials became
more complex, high dropout rates were identified.
A similar trend was indicated with regards to learners' achievement in the
post-test. Data showed that the English MOOC learners received higher mean
scores compared to their peers in the Arabic MOOC. This gap suggests that
learners' lack of proficiency in learning from distance had a great influence
on their learning achievements, especially when complicated questions were
presented. We found that the differences between the two groups increased as
the level of content complexity increased.
Keywords: Cultural diversity; Higher education; Massive open online
course; Sociocultural theory.
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interference among learners facilitates L2 acquisition (Benson, 2002; Chang
& Chang, 2004; Ge, 2015; Sersen, 2011).
Keywords: learner corpus, foreign language teaching, online language
learning, second language acquisition, language pedagogy.
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Abstract
Learners’ native language (L1) affects them during second language (L2)
acquisition (Shekhzadeh & Gheichi, 2011; Tolentino & Tokowicz, 2011).
This crosslinguistic effect is partially attributable to L1 interference, which is
caused primarily by the transfer of structures from learners’ L1 to their target
L2 (Bennui, 2008; Lekova, 2010; Yuan, 2014). Because prior studies used
narrow samples, literature calls for a large-scale study of the subject (Bhela,
1999; Darus & Ching, 2009).
The present study examines data from a learner corpus known as the
Education-First Cambridge Open Language Database (Geertzen,
Alexopoulou, Baker, Jiang, & Korhonen, 2013). The corpus consists of a
collection of texts submitted to an international, online, English as an L2
program. The texts were submitted by learners at the end of set progress
points in the program, and consequently marked for errors by English
teachers.
The current sample consists of 360,000 texts composed by 55,000 English
learners, representing seven L1s, and all L2 proficiency levels. Four types of
linguistic errors were analyzed, which relate to articles, prepositions,
plurality, and capitalization in English. The proportion of each error’s
frequency (in comparison with all other errors in the database, which cover
aspects such as grammar, punctuation, and spelling) was compared between
the L1s, and this data was further plotted based on learners’ L2 proficiency.
The results for each error were then examined in relation with the related
feature values of each L1, which were derived using the World Atlas of
Language Structures (Biberauer, Holmberg, & Roberts, 2014; Dryer &
Haspelmath, 2013).
The findings show that in some cases, such as article errors, structural
dissimilarity between learners’ L1 and the target L2 increases L1
interference, particularly when relevant linguistic features that exist in the L2
are absent from the L1. However, there are also cases, such as capitalization
errors, where structural similarity between the languages increases
interference. Furthermore, interference is affected by learners’ proficiency in
the target L2; when structural dissimilarity increases interference, learners
struggle with the subject even as their L2 proficiency improves, but when
similarity increases interference, learners tend to cope well with the subject
as their L2 proficiency improves. These findings are valuable both from a
theoretical as well as from an applied perspective, as an improved
understanding of the topic contributes to the optimization of learning
curriculums and educational tools, and because promoting awareness of L1
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indices of technological knowledge (TK) and pedagogical knowledge (PK)
perceptions and tested ALC usage, motivation, strategies, barriers,
advantages, disadvantages and perceptions.
We identified two distinctive TK levels (Low Vs. High) and two distinctive
PK levels (Traditional Vs. innovative). Integrated results revealed four
distinctive teaching styles – Traditional teaching: The teacher uses the ALC
as a standard classroom. Limiting teaching: The teacher uses traditional
pedagogy but uses the technology innovatively with passive students. He
believes that technology is important for teaching. Rewarding teaching: The
teacher applies "new pedagogy", but fails to use new technologies. He
believes that learning should be flexible and relevant but controls most of the
learning process. Enhancing teaching: The teacher applies new pedagogy,
using new technologies. Traditional and enhancing teachers apply their
perceptions to the full extent while limiting and rewording teachers display a
gap between their perceptions and their implementation.
Teachers with higher PK used the ALC 24-32 times while teachers with
lower PK used the ALC only 1-4 times during the year.
Our findings suggest that the implementation of "new pedagogy" and using
innovative technological tools and methods varies according teachers' PK and
TK levels, and their perceptions of teaching and learning roles and their
expectations from the teaching and learning processes.
We suggest that becoming enhancing teachers requires structured training, in
order to provide TK, PK and hands-on experience.
Keywords: active learning classroom, faculty ICT usage, teaching styles,
TPACK.
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Abstract
The study examines teachers' perceptions towards new pedagogy among 22
college professors, after one year experience in a new Active Learning
Classroom (ALC) designed for teacher training. Data was collected via
structured personal interviews. Mixed qualitative and quantitative analysis
was used in order to recognized and classify teaching patterns, usage of
pedagogical and technological innovations and barriers/facilitators to teacher
ALC usage. The relationships between teaching patterns, demographic
factors and professional factors were examined using TPACK framework as
an underlining model. Initial analysis identified four teaching patterns related
to TPACK sub-forms and recognized a correlation between ALC usage
frequency and teacher choices of pedagogical and technological traits in the
classroom.
The "Program for Adapting Teacher Education Colleges for the 21st century"
was introduced by the Israeli MOE on 2011, encouraging teacher education
colleges to expose the students to "new pedagogy" techniques and to train
them in intelligent usage of ICT (Ministry of Education, 2011). Achva
Academic College has built a special Active Learning Classroom (ALC)
designed to provide the environment and tools to encourage cooperative
learning, to support any pedagogic requirement and to promote innovative
pedagogy (Kolloffel, Eysink, & de Jong, 2011).
Acceptance of the methodological changes and experiencing innovative
teaching-learning process, are essential for supplying education students with
real-life experience of innovative pedagogies (Fullan, 2001). The
effectiveness of the changes depend on pedagogical skills and beliefs of the
teachers (Borko, 2004).
During the first year of activity the ALC served as a laboratory for both
faculty and staff. The study examined teachers' perceptions towards the ALC,
looking for teaching styles, pedagogical and technological innovations and to
test barriers and facilitators to ALC usage using TPACK framework as an
underlining model.
Participants included 22 college professors who used the ALC, teaching
various courses with different groups of students. Semi-structured interviews
were administered at the end of the academic year, testing participants' ALC
experience. With TPACK serving as the underlining model we identified
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Abstract
In the past decade, an increasing number of cases of research misconduct
were reported in the news, attracting negative publicity to higher education
research institutions worldwide (Kornfeld, 2012; Hwang, et al., 2005; Resnik,
2005). Consequently, many institutions recognized that it is important not
only to amend regulations, but also to educate novice researchers about
responsible conduct of research (RCR) (Kalichman, 2014; Resnik, 2005).
They also recognized the need to incorporate advanced learning technologies
for promoting flexible and active learning among students (Barak, 2012;
Barak, Harward, Kocur & Lerman, 2007). Following this ideas, the goal of
this study was to examine graduate students' expectations about a course on
ethics of research and their initial conceptual understanding of RCR. An
exploratory research was conducted among 214 MSc and PhD students in
science and engineering research tracks, applying semi-structured interviews
and an online questionnaire. Findings indicated that graduate students have
high expectations from an RCR course; however, their initial understanding
of concepts in the realm of research ethics was at a medium level. Although
almost half of the graduate students were able to correctly explain and
provide examples for RCR concepts, there is still a need to progress from
medium to high levels of understanding and to provide indication for suitable
application. The graduate students asserted that researchers should be able to
identify and be aware of the implications of their research actions. They
indicated the importance of learning an RCR course as part of their graduate
studies, and that the course should be delivered online to allow flexibility in
preparation and submission of assignments. On one hand, students have basic
knowledge and high expectations regarding RCR awareness and actions; on
the other hand, there is still a need for deepening RCR understanding and
promoting its implementation in the laboratories. In order to meet the
students' expectations and the academic requirements, we suggest shifting
RCR education from individual content-based training to collaborative,
context- and case-based leaning. In this study we present the C3 model and
its potential to enhance ethical behavior among science and engineering
researchers.
Keywords: Conceptual understanding, Distance learning, Higher education,
Online course, Responsible conduct of research.
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Education, Weizmann Institute.). As part of evaluation of a pilot
implementation of the program we asked students to draw concept maps
portraying the sequence of ideas that were introduced. We found that the
students focused on the phenomena (i.e. diffusion, osmosis) rather than the
assumptions underlying different models (e.g. molecular-dynamics, randomwalk). A 2nd version of the program is currently designed to respond to the
above findings.
Keywords: Interdisciplinary,
computational modeling.
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Abstract
Recent position papers have called to reform introductory science curricula to
reflect contemporary scientific practices such as computational thinking
(States NGSS Lead, 2013) and interdisciplinary research (AAMC-HHMI,
2009). For example, phenomena of interest to chemists, engineers or
biologists, in which molecules organize themselves into stable structures at
the micro level (e.g. liquid crystalline ordering in LCD screens, or change in
form of cell membrane), are analyzed by physicists in terms of "competition"
between the molecules’ random, thermal motion and the inter-molecular
interactions.
The literature points out that instead of viewing these processes as emergent
from the collective interactions of the many-particle constituents of the
system, students often explain them as the product of direct causal processes
(Chi, Roscoe, Slotta, Roy, & Chase, 2012). It was therefore suggested that
computational models that relate the macroscopic properties of the system to
the constituents of the system can help develop students' understanding of
emergent phenomena (Levy & Wilensky, 2008). Computational modeling
enables students to picture phenomena microscopically and dynamically in a
step by step manner (Chabay & Sherwood, 2008).
In high-school physics the focus is on Newtonian mechanics - predicting
trajectories of point particles subjected to interactions with other objects. This
deterministic approach might result in the erroneous explanation of emergent
phenomena in terms of direct processes. We hypothesize that bridging
deterministic mechanical laws, governing the local, short-time behavior of
the constituents of the system, with a higher level (both temporally and
spatially) view of the effectively random motion of particles in a many-body
system, will allow students to develop a more coherent understanding of
emergent phenomena.
To examine this hypothesis we designed a curricular sequence in which
students construct different computational models for phenomena such as
diffusion: a deterministic molecular dynamics model, an intermediate model
and a random walk model, and justify the validity and appropriateness of
each approach. The sequence was implemented in an experimental program
for scientifically oriented excelling 10th grade students at a regional science
center (School for Contemporary Science, the Davidson Institute of Science
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel

Deborah Azaryad Shechter

107E

References
Blake, R. J. (2008). Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning.
Washington, D.C, USA: Georgetown University Press.
Jarvis, H., & Krashen, S. (2014). Is CALL Obsolete? Language Acquisition and Language Learning
Revisited in a Digital Age. Tesl-Ej.Org, 17(4), 1-6.
http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume17/ej68/ej68a1/
Levy, M. (2009). Technologies in Use for Second Language Learning. The Modern Language Journal,
93(Focus Issue), 769-782.
Richards, J. C. (2015). The Changing Face of Language Learning: Learning Beyond the Classroom.
RELC Journal, 46(1), 5-22. http://doi.org/10.1177/0033688214561621
Sun, L. (2014). Investigating the effectiveness of Moodle-based Blended Learning in College English
course. International Journal of Information Technology and Management, 13(1), 83.
http://doi.org/10.1504/IJITM.2014.059152
Tsai, Y.-R. (2014). Applying the Technology Acceptance Model (TAM) to explore the effects of a
Course Management System (CMS) – Assisted EFL writing instruction. CALICO Journal, 32,
153-172.
Tsai, Y.-R., & Taley, P. C. (2013). The effect of a course management system (CMS)-supported strategy
instruction on EFL reading comprehension and strategy use. Computer Assisted Language
Learning, (July), 1-17. http://doi.org/10.1080/09588221.2012.757754

106E Course Site Design on Moodle: Implications for Teaching and Learning (Poster)

Course Site Design on Moodle:
Implications for Teaching and Learning
(Poster)
Deborah Azaryad Shechter
Tel Aviv University
ushechte@post.tau.ac.il

Abstract
How the Internet has revolutionized language teaching and language learning
has been extensively covered in the literature (Blake, 2008; Jarvis &
Krashen, 2014; Levy, 2009; Richards, 2015), so that many foreign language
teachers can no longer picture themselves teaching without the Internet in the
classroom. Moreover, the advent of learning management systems (such as
Moodle) has made blended learning a popular practice in foreign language
education, resulting in numerous studies that discuss the learning outcomes
of such courses (Sun, 2014; Tsai & Talley, 2013; Tsai, 2014). The
availability of high quality Web-based materials suitable for teaching foreign
languages raises the important question of how these resources should be
organized and used effectively for classroom instruction.
This poster presents a pedagogically sound, user-friendly course model for
beginning level foreign language instruction on the Moodle platform, based
upon a Turkish course developed and currently being taught by the author at
Tel Aviv University. It is maintained that course layout reflects the
underlying pedagogical objectives of the course and therefore is an integral
part of curriculum design and has implications for teaching. The model
proposed is an integrated course layout which combines monthly
chronological units with thematic ones and is displayed in the grid format.
This orderly and balanced arrangement of the course content is an excellent
anchor for teacher and student alike. It raises the students’ motivation and
leads to effective language teaching and learning, as observed in the students’
performance throughout the year and their response to an anonymous online
teaching evaluation survey. The survey given at the end of every course has 7
items to evaluate different aspects of the course and the instructor. In June
2015, out of 11 participants enrolled in beginners’ Turkish, 8 students
completed the online survey, resulting in a response rate of 73%. The last
item in the survey reads: The course website contributed to learning. All the
students who completed the survey evaluated this item as 7, which is the
highest grade.
A successful language course can be attributed to a combination of factors
such as good quality teaching materials, an appropriate instructional
pedagogy and an enthusiastic teacher. This paper suggests that in the era of
blended learning, course site layout deserves special attention as a new
parameter that can contribute to the success of blended learning language
courses. The principles of the integrated course layout developed for Turkish
can be applied to other beginning level foreign languages.
Key words: Moodle, course layout, blended learning, language education.
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Discussion
The current study examined the mechanism of online peer assessment (grading and feedback)
while comparing between in-class and MOOC students. Findings indicated that the in-class
students awarded lower grades to their peers compared to MOOC students and the TAs. The
MOOC students awarded their peers similar mean grades to those given by the TAs, which
might suggest that they were more “accurate”; however this was not the case. Findings indicated
that only the grades of the in-class students were statistically positively correlated to those of the
TAs. Hence, the in-class students were more stringent in grading their peer, but their grades
were in good correlation with those given by the TAs.
In regard to our second research question, a higher percentage of the in-class students chose to
provide written comments, compared to the MOOC students. Yet, out of those who did provide
feedback, a higher number of segments per peer feedback was recorded among the MOOC
students compared with the in-class students. A possible explanation for this could be the
limited interactions between students and instructors in MOOCs; thus, the written comments
might have filled this gap (Barak et al., 2016).
Evidence for higher order thinking was associated with the in-class students, compared to their
MOOC counterparts. MOOC students provided their peers with more reinforcement and
clarification comments, which were defined as lower order thinking. It seems that MOOC
students were often confronted by lack of understanding of their peer work, which might be
explained by the heterogeneity characteristics of MOOCs (Barak et al., 2016). Contrary to this,
the in-class students provided their peers with more verification and elaboration comments,
which were conceptualized as a more valuable feedback. This is persistent with the findings of
Van der Pol and colleagues (2008), who reported that feedback in which learners suggest their
peers with concrete ideas for revisions, holds the best potential for beneficial change. Overall,
our findings indicated preference for the in-class group. However, due to the small number of
participants, further research should be conducted for effective implementation of online peer
assessment for both in-class and online learners.
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Figure 1. The distribution of the in-class and MOOC students’ comment
segments according to categories
The distribution of the comment segments according to sub-categories is presented in Figure 2.
Interestingly, by examining the reinforcement subcategories, the in-class students have awarded
their peers with very low percentage of negative comments (0.9%) compared to the MOOC
students (3.2%). The latter provided relatively more negative comments, of which some were
harsh and even insulting. Regarding clarification, the in-class students did not assert comments
related to lack of scientific clarity, which suggests that the in-class assignments were
scientifically well written and precise. Verification was more common among the in-class
students with a relatively high percentage of validated work (38.8% validate, 10.3% invalidate)
compared to the MOOC students who indicated a relatively high percentage of invalidated work
(17% validate, 14.1% invalidate). Regarding elaboration, both groups indicated similar
percentages of informative comments. However, suggestive comments, categorized as the
highest quality feedback, were more common among the in-class students (21.6% and 14.5%,
respectively). Analysis of the written feedback according to overall positive, neutral, or negative
comments, indicated that students from both groups provided a similar percentage of positive
comments (58.6% in-class and 58.3% MOOC). However, with regards to the negative
comments, the MOOC students indicated higher percentages compared to their counterparts
(17.3% and 11.2%, respectively).

Figure 2. The distribution of the in-class and MOOC students’ comment
segments according to subcategories
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Table 1. Coding scheme for the content analysis of peer feedback messages
Category

1. Reinforcement

2. Clarification

3. Verification

Sub category

In-class Examples

MOOC Examples

1.1 Positive

Well done!

Great idea!

1.2 Negative

Your article is a little
long.

Your answer is closer to a joke.

2.1 Technical

The English is poor.

It was hard to read and
understand the context.

2.2 Scientific

_________________

I had a problem in
understanding exactly what
does the nanosensor sense and
how it responds.

3.1 Validate

The idea is creative
and relevant for
everyday life.

The answer is based on
concepts from the course and it
is based on relevant sources.

3.2 Invalidate

There was no innovative idea
The element of
for a nanosensor in all 8 (!!!)
creativity is missing
… cannot be termed a pages of your answer.
new idea.

4.1 Informative There is some
research on Glucose
Sensors already.

I especially liked the idea for
thin-film nanosensor as a
wearable device that can
monitor human-body indices…
seems that similar sensors
already exist or are under
development.

…it would be
creative, if the
concept of an e-skin
based glucose
nanosensor could be
elaborated.

Your thermometer will not
measure accurately unless you
can enter it inside the body.

4. Elaboration
4.2
Suggestive

The distribution of the comment segments according to the feedback categories is presented in
Figure 1. It shows that the reinforcement comments, categorized as low quality feedback, were
less common among the in-class students (20.7%), compared to the MOOC students (44.5%).
Regarding clarification, both groups indicated low percentages of comments, yet, with lower
percentage among the in-class (0.9% and 2.8%). The verification comments, categorized as
medium quality feedback, were more common among the in-class than the MOOC students
(49.1% and 31.1%, respectively). Similarly, the elaboration comments, categorized as the
highest quality feedback, were more common among the in-class than the MOOC students
(29.3% and 21.6%, respectively).
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Peer feedback was examined by content analyzing students’ written comments according to four
coding categories, partially adapted from Gielen and De Wever (2015): Reinforcement,
Clarification, Verification, and Elaboration, with an increasing level of feedback quality and
thinking skills. The Reinforcement category refers to general comments with little, if at all,
cognitive contribution for improvement. It includes two sub categories: positive and negative.
The Clarification category refers to comments indicating lack of clarity. It includes two sub
categories: Technical writing, and scientific knowledge. Both of those categories require little
cognitive effort on behalf of the assessor, and therefore are conceptualized as lower order
thinking skills. The Verification category refers to whether the work has met the requirements of
the assignment, and includes two sub categories: validate and invalidate. The Elaboration
category refers to comments assisting with relevant information to help the learner in error
correction. It holds a distinction between informative elaborations (providing additional
information regarding certain aspects of the assignment), and suggestive elaborations (providing
ideas for improvement by identifying gaps in the work, and suggesting alternative solutions).
Elaboration comments are conceptualized as the highest order thinking skills. These skills
correspond with Bloom’s Taxonomy of educational objectives (Bloom et al., 1956).

Findings
Peer grading: Comparing between in-class and MOOC students, and TAs
Findings indicated that the in-class students were inclined to award lower grades to their peers
(M = 85.29, SD = 9.29) compared to the MOOC students (M = 93.47, SD = 9.99). MannWhitney test indicated that this difference was statistically significant (U = 134.00, p = .001).
The peer grades of both groups were examined against the grades given by the TAs. Findings
indicated that the in-class students awarded lower mean grades than those given by the TAs
(M = 85.29, SD = 9.29; M = 90.12, SD = 5.1, respectively); while the MOOC students awarded
similar mean grades to those of the TAs (M = 93.06, SD = 7.40; M = 93.47, SD = 9.99,
respectively). These results might suggest that MOOC students were more “accurate” in
providing grades to their peers; however this was not the case. According to Spearman test, only
the grades of the in-class students were statistically positively correlated to those of the TAs
(rs(17) = .48, p = .05). Our results suggest that the in-class students are more stringent in
grading their peer, but their grades are in good correlation with those given by the TAs.
Peer feedback: Comparing between in-class and MOOC students
Overall, 17 (89%) of the in-class students and 36 (54.5%) of the MOOC students provided
written comments, which were divided into short segments. Our deductive content analysis
identified 116 comment segments for the in-class students and 283 comment segments for the
MOOC students. In average, a slight advantage was recorded for the MOOC students in the
number of segments per peer evaluation (M = 7.87, SD= 3.04), compared to the in-class students
(M = 6.82, SD = 3.9). Table 1 represents examples of short segments for each category, by
research group.

100E Online Peer Assessment: Comparing between In-class and Massive Open Online Course Students

Online peer assessment was referenced to as a key feature that enables large online classes to
use open assignments (Kulkarni et al., 2014). Its relevance intensifies especially in the context
of massive open online courses (MOOCs), since they attract thousands of students from
hundreds of countries simultaneously (Barak, Watted & Haick, 2016). In order for learning to
be meaningful, and involve knowledge sharing, and social interactions, it is recommended to
use open assignments (Çevik, 2015). However, evaluating open assignments in MOOCs is a
difficult task because of the number of students involved (Luaces et al., 2015). Since it is
unpractical that a small group of TAs will evaluate hundreds of open assignments, researchers
have been exploring the possibilities of introducing students to the online peer assessment
approach (Kulkarni et al., 2013).
Past studies focused either on peer assessment in the traditional classroom (Falchikov, 1995;
Kollar & Fischer, 2010; Sadler & Good, 2006) or in online learning environments (Çevik, 2015;
Cheng, Liang & Tsai, 2015; Gielen & De Wever, 2015). However, literature lacks studies that
compare between the two different learning environments. In light of the aforesaid, this
exploratory case-study aimed at understanding the mechanism of online peer assessment
(numerical grading and written feedback), while comparing between in-class and MOOC
students. This goal raised the following research questions:
(1) Are there differences and/or correlations in peer grading between in-class and MOOC
students, and the TAs?
(2) Are there differences in peer feedback between in-class and MOOC students?

Methodology
Participants and procedures
This study included 53 undergraduate students in science and engineering, who enrolled to the
same university and studied the same learning materials in Nanotechnology and Nanosensors in
two courses: one delivered in a traditional face-to-face mode and the other online via MOOC.
Hence, the study included two research groups: a. In-class students (N = 17), who assessed the
work of their classmates, and b. MOOC students (N = 36), who assessed the work of unfamiliar
peers from different countries. Both groups studied with the same teaching staff, and had
identical assignments.
As part of the course requirements, the students were asked to work on an open assignment- to
provide an example for an innovative nanoscale sensor they would like to use in their everyday
life. After submitting their assignments, each student was randomly and anonymously assigned
to assess the work of at least two peers. The in-class students used Moodle ‘Workshop’ tool;
while the MOOC students used Coursera platform (www.coursera.org). Since the students in
both groups were officially enrolled to the university, their work was also assessed by two
teaching assistants (TAs). Both the TAs and students used the same scoring rubric that included
seven grading criteria, on a scale of 0 to 5, with a maximum of 35 points that were normalized
to 100. In addition to numerical grading, the students were encouraged to provide written
comments that would help their peers improve their work.
Research method and data analysis
This study was based on the mixed methods research (Kellogg, Booth & Oliver, 2014); wherein,
peer grading was analyzed quantitatively while peer feedback was examined qualitatively. Peer
grading was examined by analyzing differences between the numerical scores of the two
research groups and correlations between their grades and those of the TAs. Due to the small
number of participants and the fact that normal distribution could not be assumed, we used
nonparametric tests. Mann-Whitney test examined the differences between the two independent
groups and Spearman correlations examined the strength and direction of association (Corder, &
Foreman, 2014).

Maya Usher, Miri Barak

99E

Online Peer Assessment: Comparing between In-class and
Massive Open Online Course Students
Maya Usher

Miri Barak

Technion – Israel Institute of Technology

Technion – Israel Institute of Technology

ushermaya@tx.technion.ac.il

bmiriam@technion.ac.il

Abstract
The importance of peer assessment has increased with the rise of massive
open online courses (MOOCs), as it provides an efficient way for grading
hundreds of open assignments, when the number of instructors is limited.
Yet, research on the quality of online peer assessment (grading and feedback)
has not received sufficient attention. Hence, this exploratory case-study was
set to examine the mechanism of online peer assessment by comparing two
groups of students: In-class and MOOC. The first group studied a frontal
course and assessed the work of their classmates, while the second group
studied a MOOC and assessed the work of unfamiliar peers from different
countries. Both groups studied the same learning materials with the same
teaching team, and provided online peer assessment. Findings indicated that
the in-class students awarded to each other significantly lower grades
compared to the MOOC students. However, their grades were better
correlated to those given by the teaching assistants. Content analysis of
students’ peer feedback indicated four categories, classified in an increasing
order of quality: reinforcement, clarification, verification, and elaboration.
The peer feedback of the in-class students was more associated with higher
order thinking, compared to their MOOC counterparts.
Keywords: Engineering education, Higher education, Massive open online
course, Online peer assessment, Peer feedback.

Introduction
Peer assessment is a pedagogical method generally referring to a process wherein students take
part in judging the quality of their colleagues' learning outcomes (Sadler & Good, 2006;
Topping, 1998). It is usually conducted in anonymity, supported by a ridged scoring rubric and
a set of detailed instructions (Barak & Rafaeli, 2004; Luaces et al., 2015). A continuously
growing body of research underlines the value of peer assessment for the learning process
(Falchikov & Goldfinch, 2000). It was documented as a method for increasing motivation
(Hanrahan & Isaacs, 2001), gaining positive effects on students achievements (Barak & Rafaeli,
2004), and providing a glimpse to the work from an assessor’s perspective (Kulkarni et al.,
2013). The process of evaluating the work of fellow learners may result in affective changes,
building a greater sense of shared ownership for the learning process (Sadler & Good, 2006).
However, there is a dispute among educational researchers regarding the reliability and validity
of peer assessment. Some studies found positive correlations between the grades students
awarded their colleagues and those given by the teacher (Sadler & Good, 2006; Topping, 1998)
or by the teaching assistants (Kulkarni et al., 2013). Other studies have reported several
concerns led by questions of reliability, validity, and students’ bias (Falchikov & Goldfinch,
2000). Kulkarni and colleagues (2014) have argued that students may hold systematic cognitive
biases while assessing. Studies have also payed attention to gender or nationalistic stereotyping
that might impede the objectivity of the evaluation (Kulkarni et al., 2013).
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Discussion & Significance
The study compared blind students’ use of auditory computer models to sighted students use of
visual models. With respect to sighted students, the auditory representation not only supported
blind students’ learning similarly, but was even related to greater learning of diffusion, a
challenging concept. In analyzing the progressions we can see that the individual science and
systems concepts were learned at similar times, corresponding to the learning materials.
However, regarding two central systems concepts: interactions between individuals and
uncertainty, the blind students learned and applied these concepts earlier. The L2C’s auditory
representation seems to have increased sensitivity to micro-level interactions (colliding) in a
way that is less accessible in visual representations. We had chosen to sonify particular events
for one particle and time progressions of global variables such as pressure. In fact, much
information in the visual array is missing in the auditory array: many other particles, each
moving about, colliding and bouncing off walls. It would seem that this filtering of information
helps students focus on these very interactions that are subtle in an array of many particles, and
notice their random changes over time, evidence from which uncertainty can be derived.
Limitations to this study include the different character and treatments of the two groups: the
experimental group included young adults, who interacted one-on-one with a researcher, while
the comparison group included middle-school students who worked in pairs within a classroom.
Such limitations were inevitable due to a limited sized blind population.
Given the success of this low-cost learning environment, extending this design to learning of
other STEM systems by using sonified models opens the way to equitable participation of blind
people.
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curves are similar for the two groups. This is not true for including interactions, uncertainty and
decentralized control, where the blind students provided more such explanations earlier in the
learning process. Another result from the comparison is the higher proportion of students
expressing each of the concepts (systems, science) among the blind group with respect to the
sighted group.

Figure 1. The learning progression of systems thinking components in four
windows in the workbook.

Figure 2. The learning progression of scientific concepts in systems in four
windows in the workbook.
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Validity
The construct and criterion validity of the content knowledge questionnaires was reviewed by
five science teachers and two science education experts. All confirmed that the test items were
appropriate for examining the issues studied in the two learning environments. Coding were
checked by the researchers and an external expert in science education. Agreement was high
and disagreements were resolved uniformly by discussion.

Findings
Overall Learning Gains
Group scores rose significantly from pre- to post-tests (Table 3). Blind students started out with
a similar score to that of the sighted students, but their post-test score is significantly higher
(Mann-Whitney U=36.0, p<.01). Learning gains are comparable, though insignificantly higher
for the blind students.
Table 3. Pre-test and Post-test Scores (%) and Learning Gain Comparisons for
the Blind and Sighted Students, Overall, by Concept
Blind Students

Learning Gain
Comparison

Sighted Students

Learning Concepts
(# of items)

Pre-test
M (SD)

Post-test
M (SD)

Pre-test
M (SD)

Post-test
M (SD)

Mann-Whitney U

Overall (22)

58 (12)

83 (10)

53 (17)

64 (18)

90.0

KMT (10)

48 (19)

78 (14)

50 (21)

60 (21)

177*

Diffusion (4)

45 (20)

80 (16)

53 (32)

47 (39)

145**

Density (3)

47 (28)

77 (16)

56 (35)

72 (25)

138

Gas laws (9)

68 (13)

85 (7)

55 (19)

72 (20)

112

Micro-level (7)

49 (22)

87 (16)

43 (22)

58 (24)

158

Macro-level (7)

70 (8)

93 (14)

57 (21)

64 (21)

160

Emergence (8)

56 (17)

70 (9)

57 (21)

70 (20)

107

Science concepts

Systems thinking

Learning of Scientific Topics and of Systems Thinking Approach
With respect to conceptual learning in science, the sighted students mainly learned the Gas
Laws, KMT and density to a certain degree and regressed with respect to understanding
diffusion. Blind students' learning gains were higher than those of sighted students. Quite
distinct from the sighted students, their largest learning gain relates to diffusion. Distinct from
the sighted students the Gas Laws showed least improvement, this, however, may be a ceiling
effect, as the score in the post-test is 85%. Regarding systems reasoning, the groups are similar
in the pre-test and in the post-test.
Learning Processes
Processes of learning along the four windows for both groups are presented in Figure 1 and
Figure 2. Comparing these temporal curves shows that for most concepts, the shapes of the
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Table 2. Coding scheme for the workbook items included in the windows
Scientific content
Gases is compose of particles
There are different types of particles
Particles move in straight lines
Particles collide with one another
Particles collide with the walls of the vessel containing the gas
Particles change direction upon collision with a wall
Particles do not change their speed upon collision with a wall
Particles change their speed upon collision with a wall (incorrect)
Particle change direction upon collision with one another
Particle change speed upon collision with one another
Particles move in random directions
Particles scatter around the room
Particles have no free will
Particles have a free will
Pressure is caused by particles colliding with the walls of the vessel
Reference to pressure in the macro level
Reference to volume in the macro level
Reference to density
Pressure is effected by the number of particles in the vessel (micro)
Pressure is effected by the quantity of gas in the vessel (macro)
Volume is effected by the quantity of gas in the vessel (macro)
Pressure is effected by changes in the volume of the vessel (macro)
Pressure is effected by changes in the volume of the vessel (micro with reference to particles)
Pressure changes with the temperature in the vessel
Diffusion as a macro phenomenon (gas moves from high to low concentrations)
Diffusion as a micro phenomenon (particles move freely and at random)
Ideas in systems thinking
Reference to the micro level
Reference to the macro level
Interaction between agents at the micro level
Emergence – Interactions at the micro-level cause the system to rearrange thus effecting
macro behavior
Slippage between levels – use of language suitable for the micro level to describe the macro
level (and vice versa)
Reference to centralized control
Reference to decentralized control
Uncertainty
Dynamic equilibrium
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curriculum was available to the participants as text-to-speech file and in Braille. Figures were
presented as tactile images.
Participants
The experimental group consisted of ten blind students [missing info on age, gender]. The
comparison group consisted of 31 seventh grade sighted students who attend a school serving a
high socioeconomic population. Students were distributed approximately evenly between
genders. Seven students’ data was excluded (completed less that 18/24 questionnaire items,
workbook was largely empty).
Research Design
To investigate the comparative learning of blind and sighted students a two-group pre-testintervention-post-test quasi-experimental design was used.
Data Sources
Data collected included students’ responses to pre-post questionnaires and workbook items. The
questionnaires included three open items and 22 closed items, and were developed to align with
the curriculum. To do so, the items in the workbook were coded for scientific content, systems
thinking and reasoning types (declarative, procedural, schematic or strategic, Shavelson, RuizPrimo, Li, & Ayala, 2003). Questionnaire items were designed in similar proportions. Most
items were validated and used in previous research (Levy & Wilensky, 2009b; Samon & Levy,
2013) and printed in four differently-ordered versions. The workbooks included 229 items, out
of which four groups of items were selected as windows for analysing students’ ideas as they
change (Table 1).
Procedure
Blind students worked and were observed individually. Each session lasted 60 minutes, and the
research consisted of ten sessions that were distributed over 5-8 weeks.
Sighted students worked in their school’s computer lab, 1-2 students to a computer, during four
double-periods over two weeks. Each student had a workbook. The teacher and researchers
conducted relatively few conversations, mainly to support students’ understanding of the
workbook instructions.
Both groups completed identical pre- and post-test questionnaires. Data collection was
conducted differently for the two groups. While blind students worked individually with a
researcher, sighted students worked individually or in pairs within a classroom setting. The
choice results from the study’s main goal to compare the blind students’ learning with learning
in normal school settings, and the scarcity of blind individuals.
Analysis schemes
Overall learning gains: An overall score for each pre- and post-questionnaire was calculated by
awarding 1 point for each correct answer. From this data overall scores for each student were
calculated. The aggregated scores for sighted and blind students were compared.
Learning of specific scientific concepts and systems reasoning: Questionnaire items were
grouped according to the scientific concepts and central systems ideas. Scores were computed
for individual students and were then aggregated and compared.
Learning process: In-depth analysis of four groups of items or ‘windows’ in the workbook
provided information about the learning process (Table 1). Answers were analyzed according to
a coding scheme for both scientific content as well as systems reasoning (Table 2).
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Method
The L2C Learning Environment
The learning environment consists of eight activities and is four lessons long. It is based on two
earlier curricula (Samon & Levy, 2010) and includes guided exploration of agent-based
NetLogo (Wilensky, 1999) computer models, laboratory demonstrations and class discussions.
They include a microscopic representation of a gas in a container in the form of particles
(points) located within a rectangle (representing a vessel). The first models introduce students to
the concept of a scientific model and to the use of NetLogo. With each additional model
students explore a new function, which allows them to discover a new characteristic of the
nature of gases. A workbook for the use of the students accompanies the unit. For most of the
unit, students can progress at their own rate with the workbook providing guiding information
and guiding questions. Table 1 presents an overview of the unit.
Table 1: Learning Unit Overview; Windows of Learning Progression
Activity
Pre-unit
questionnaire
Introduction
Activity 1
What is a model?
Activity 2
The computerized
model
Activity 3
The
Kinetic
Molecular Theory
Activity 4
Pressure
Activity 5
What
effects
pressure
Activity 6
Diffusion
Activity 7
Atmospheric
pressure
Activity 8
Summary

Details

Progression
Analysis
Windows

Students fill-in the pre-unit questionnaire
Students are shown three phenomena that relate to air
pressure. They are asked what the three phenomena have in
common and are asked to explain one phenomenon.
The concept of scientific models is discussed. Students are
shown a bicycle wheel, which will be modeled in NetLogo in
the following activities.

T1: 6 items, 5
open, 1 closed

Students learn how to use the computerized NetLogo model
and investigate the motion of particles in the model.

T2: 6 items, 3
open, 3 closed

The main principles of Kinetic Molecular Theory are
introduced without a model. This activity summarizes activity
2.
By investigation students learn that pressure is caused by
particles hitting a surface.
Students learn the effects of quantity of particles, volume and
temperature on pressure. In effect they learn a qualitative
version of the gas laws.
Students learn about diffusion as a macroscopic phenomenon
that can be explained by microscopic particle behavior.
Students learn how pressure varies with altitude. This is an
advanced activity meant for those students who excelled in
the rest of the unit. Only few students reached this activity.

T3: 5 items, 1
open, 4 closed

Students are asked to refer to the three phenomena presented
in the introduction and try to explain them using what they
learnt

T4: 3 items, all
open

Post-unit Post-test
Questionnaire

The models were adapted for blind students by sonifying events and properties of a single
particle such as collisions and speed, as well as global variables such as pressure. This
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remember information; and (5) resistance to mistakes (Connell et al., 1997; McGuire, Scott, &
Shaw, 2006). Over the years, several auditory technologies were developed for blind people
(e.g. BlindAid, Lahav et al., 2008; vOICe, Meijer, 1992).
The L2C models enables users to interact with dynamic objects that are computed in real time,
providing a heightened sense of reality while learning about complex scientific phenomena. It is
unique with respect to state-of-the-art learning technologies for blind people, in its sonified
representation of dynamic complex systems, providing access to quickly changing information
of both micro- and macro-levels in a system. Important to future dissemination, it is a low-cost
technology based on the robust and continually-developing free NetLogo platform (Wilensky,
1999). In the current study, we compare learning outcomes and processes for a set of curricular
materials in an auditory mode among blind students and in a visual model among sighted
students.
In previous studies (Levy & Lahav, 2012) we had investigated the viability of such an approach
with one model and one activity with a small sample of blind adults and found learning gains
for some but not all science and systems concepts. Later studies (Lahav, Kittany, Levy, & Furst,
2014) have investigated various properties of sound that would optimally convey the most
information in a way convivial for our target audience. In the present study, we examine
whether such perceptual compensation creates a comparable learning environment for blind and
sighted students. The research expands knowledge about how the auditory channel may
compensate and complement for the visual channel among blind individuals for learning
complex systems.

Theoretical Perspectives
The L2C environment is aimed at teaching students about Kinetic Molecular Theory (KMT) and
Gas Laws, fundamental to the understanding of many advanced concepts in the physical
sciences (NGSS, 2013). One of the challenges of gaining a well-developed understanding is that
chemical systems can be described in at least three different modes: an invisible molecular
submicroscopic level, an experienced macroscopic level and symbolic representations
(Johnstone, 1993). Research has shown that students often lack deep understanding of all three
modes and often fail to coordinate between them (Novick & Nussbaum, 1981; Nussbaum,
1985).
Complex systems approaches have come into the limelight in several different domains of
science and in education and are based on the following idea: a system can be modeled as many
entities that operate according to a small set of simple rules, their concurrent actions and
interactions emerging into global patterns (Bar-Yam, 1997). This research aligns with the
recently published US framework for science education (NGSS, 2013) that underscores system
models as one of the central crosscutting concepts. A complex systems approach to teaching
chemistry has been shown to help students overcome these obstacles (Holbert & Wilensky,
2014; Levy & Wilensky, 2009a, 2009b). One way of introducing students to dynamic complex
systems is by means of agent-based modeling (ABM) in which a computer model simulates the
many autonomous, interacting entities of the system.
We assess both conceptual learning in science and reasoning about complex systems among
sighted and blind students with guided exploration of an ABM learning environment in which
micro- and macro-level variables and events are either visual or sonified. Our research question
is: How do conceptual learning, systems reasoning and learning processes with sonified
feedback models for blind students compare with such learning through a visual feedback model
for sighted pupils?
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Abstract
Although blind students are integrated into public schools, they are often
excluded from full participation in science as most learning materials are
visual, thus limiting equity. To overcome this limitation, an existing modelbased inquiry-learning environment was adapted by means of sonification.
We examine whether perceptual compensation creates a comparable learning
environment for blind and sighted students. We assess conceptual learning in
science and reasoning about complex systems. Data were collected by pre
and post questionnaires and answers to workbook items. The environment
not only supported blind students’ learning similarly, but even furthered their
learning with one of the more challenging concepts - diffusion. It seems
auditory representation increases sensitivity to the micro-level interactions in
a way less accessible in visual representations.
Keywords: special education, technology in educational, science education,
computer assisted learning, agent based learning, complex systems learning,
dynamic complex systems.

Objectives
How can we support students who are blind in gaining access to exploratory learning materials
in science? Listening to Complexity (L2C) addresses a central need among people who are
blind: providing equal access to the science classroom, allowing them to interact with
exploratory materials, independently collect data, adapt and control their learning process. Its
design is based on the assumption that the supply of appropriate information through
compensatory sensory channels may contribute to science learning among blind students
(Passini & Proulx, 1988).
Blind students have been integrated into public schools for decades. However, since most
learning materials in science classes are based on visual information, they are often excluded
from full participation (Beck-Winchatz & Riccobono, 2008). Several manuals have been written
on how to teach science to students who are blind and visually impaired (Kumar, Ramassamy,
& Stefanich, 2001; Willoughby & Duffy, 1989). Few learning environments based on assistive
technologies have been created to support science learning and research regarding such
technologies is sparse (Farrell et al., 2001, 2008; Wies et al., 2000; Zaborowski, 2006).
In an attempt to overcome this constraint, an existing model-based inquiry-learning
environment (Levy & Wilensky, 2009a, 2009b; Samon & Levy, 2013) was adapted for blind
students by means of sonification, the use of non-speech audio to convey information (Kramer,
1994). Sonified interfaces can utilize at least five of seven principles of universal design: (1)
appropriate use; (2) flexible usability; (3) simple, intuitive use; (4) accessible and easy to
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel

Noa Shapira, Haggai Kupermintz, Yael Kali

89E

Sandoval, W. (2014). Conjecture Mapping: An Approach to Systematic Educational Design Research.
Journal of the Learning Sciences, 23(1), 18-36. tephan, W. G., & Finlay, K. (1999). The Role of
Empathy in Improving Intergroup Relations. Journal of Social Issues, 55(4), 729-743.
Tarrant, M., Dazeley, S., & Cottom, T. (2009). Social categorization and empathy for outgroup members.
The British Journal of Social Psychology / the British Psychological Society, 48(Pt 3), 427-46.
Zaki, J., & Ochsner, K. (2012). The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise. Nature
Neuroscience, 15(5), 675-80.
Zisman, Y. (2009). The individual and the collective: Attachment and empathy processes in intergroup
relations (Unpublished Master's thesis). University of Haifa, Israel.

88E Design Principles for Promoting Intergroup Empathy in Online Environments

References
Barab, S. A., Makinster, J. G., Moore, J. A., & Cunningham, D. J. (2001). Designing and building an online community: The struggle to support sociability in the inquiry learning forum. Educational
Technology Research and Development, 49(4), 71-96.
Bar-Tal, D. & Rosen, Y. (2009). Peace education in societies involved in intractable conflicts: Direct and
indirect models. Review of Educational Research, 79, 557-575.
Batson, C. D., & Ahmad, N. Y. (2009). Using empathy to improve intergroup attitudes and relations.
Social Issues and Policy Review, 3(1), 141-177
Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.) (1999). How people learn: Brain, mind,
experience, and school. Washington, DC: National Research Council.
Cobb, P., Confrey, J., DiSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational
research. Educational Researcher, 32(1), 9-13.
Davis, M. H. (1983). Measuring Individual Differences in Empathy: Evidence for a Multidimensional
Approach. Journal of Personality and Social Psychology 44: 113-126.
Davis, M. H. (1994). Empathy: A social psychological approach. Madison, WS: Brown & Benchmark.
Davis, E. A., & Varma, K. (2008). Supporting teachers in productive adaptation. In Y. Kali, M. C. Linn,
M. Koppal & J. E. Roseman (Eds.), Designing Coherent Science Education: Implications for
curriculum, instruction, and policy, (pp.94-122). N.Y.: Teachers College Press.
Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and
Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71-100.
Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for
educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
Gorry, A. (2009). Empathy in the virtual world. Chronicle of Higher Education, 56, B10-B12.
Hodges, S. D., & Wegner, D. M. (1997). Automatic and controlled empathy. Empathic accuracy,
311-339.
Hoffman, M. L. (1978). Psychological and Biological Perspectives on Altruism. International Journal of
Behavioral Development: 323-339.
Kali, Y. (2008). The Design Principles Database as means for promoting design-based research. In A. E.
Kelly, R. A. Lesh, & J. Y. Baek (Eds.), Handbook of design research methods in education (pp.
423-438). New York: Routledge.
Kali, Y., & Linn, M. C. (2007). Technology-enhanced support strategies for inquiry learn- ing. In J. M.
Spector, M. D. Merrill, J. J. G. V. Merri Enboer & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research on
educational communications and technology (3rd ed.) (pp. 445-490). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kali, Y., McKenney, S., & Sagy, O. (2015). Teachers as designers of technology enhanced
learning. Instructional science, 43(2), 173-179.
Kidron, A., & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning
Technology, 23.
Kupermintz, H., & Salomon, G. (2005). Lessons to be learned from research on peace education in the
context of intractable conflict. Theory into Practice, 44(4), 293-302.
Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and
technology. London: Routledge.
Linn, M. C., Davis, E. A., & Bell, P. (Eds.) (2004). Internet environments for science education.
Matuk, C. F., Linn, M. C., & Eylon, B. S. (2015). Technology to support teachers using evidence from
student work to customize technology-enhanced inquiry units. Instructional Science, 43(2),
229-257.

Noa Shapira, Haggai Kupermintz, Yael Kali

87E

Table 3. Pre and post 'Intergroup empathy questionnaire' – Iteration 2

* p < .05

In addition, evidence from the interviews provided further support for the findings:
Using clips from the series 'Arab Labor' as resources: The excerpt below represents the
emotional impact of video clips on the teachers (that was stronger than in their preliminary
experience with the series, before the TPD).
“Looking at things … from the point of view of pain… even if you see that the actor (Amjad, the
main character)… is a little afraid… to say (his opinion) … you can understand why. You
actually feel like him”.
The effect of learning as an online community: Teachers greatly benefitted from the learning
community, which provided them with opportunities for further development, with regards to
empathic processes.
“Responses were really interesting for me, so I found myself coming back (to the online forum),
checking and reading every response from the beginning and trying to understand and learn
from it”.
Overall, the findings indicate that the design refinements that were made between the two
iterations were instrumental in bringing about a significant increase in teachers' empathic
responses. We view this change as an important first step that can enable teachers to
productively adapt the FEEL program resources, and assist their students to develop a more
empathic approach to the minority group, and thus view the Jewish-Arab conflict in a more
balanced way.

Scholarly Significance
This research provides empirical support for the usefulness of the design principles that may
promote intergroup empathy in a technology-enhanced online environment: (a) Reflective
engagement, in a community of learning, with popular media that captures the life of a lowstatus minority group. (b) Tailored instructions, including explicit definition of empathy and
specific guidance for reflection when watching the video clips, and sharing reflections with the
online community. Evidence in support of the first design principle stems from the findings in
both iterations, whereas evidence for the second principle stems from the second iteration, in
which the explicit definition and instructions were added. The findings underscore the potential
of online experiences, as part of an online learning community, during the "teachers as learners"
stage, to help teachers design effective learning environments for their students. As this research
continues, further findings will provide insights on subsequent stages of the program.
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teachers was based on findings that show that the Jewish population in Israel is less empathic
towards the Arab population (Zisman, 2009) and the growing understanding of the importance
of uni-national educational programs in situations of intractable conflicts (Bar-Tal & Rosen,
2009).
Intergroup empathy questionnaire: This questionnaire was developed to measure intergroup
empathy (Zisman, 2009). Teachers in the second iteration, responded to the questionnaire in the
beginning (Pre) and the end (Post) of the FEEL program.
Empathy toward the characters in the TV series questionnaire: This questionnaire was
developed for this study, and was based on teachers' statements in the online forum that
pertained to their empathy towards the various characters in the clips they watched. All teachers
in both iterations responded to this questionnaire at the end of the FEEL program.
Reflection sharing: Teachers' reflections in the online forum, regarding their feelings while
watching the clips were coded in both iterations to capture the three empathic dimensions:
resonance, reasoning and response (coded as 1 = present or 0 = absent).
Interviews: 12 interviews of about 40 minutes each were conducted (3 in the first iteration and
9 in the second) to of deepen our understanding of the empathic processes, and of the design
features that contributed to these processes.
Findings and Substantiated Conclusions
The analysis revealed two major sets of findings:
(1) Changes in empathic processes between iterations:
(a) Teachers in the second iteration (M = 4.28, SD = 0.35) scored significantly higher
than teachers in the first iteration (M = 3.86, SD = 0.78) to the questionnaire
'Empathy toward the characters in the TV series' (t(47) = 2.54, p < .01).
(b) In the second iteration teachers exhibited a significantly higher degree of empathic
responses in their reflections compared to teachers in the first iteration
(χ2(1) = 6.42, p < .01) (Table 2).
Table 2. Empathic responses from the reflections – iteration 1 & 2

* p < .01

(2) Changes in empathic processes within iteration 2:
The analysis of 'Intergroup empathy questionnaire' in the second iteration, revealed a
significant gain between the beginning (M = 3.8, SD = 0.4) and the end (M = 4.0, SD = 0.4)
of the program. This change was reflected mostly on the empathic response scale
(t(27) = –2.15, p < .05) (Table 3).
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The Design of the FEEL TPD Program
Previous findings indicate that watching videos, reading or listening to information about the
experiences of another group (the outgroup), may enhance empathy towards that group (Batson
& Ahmad, 2009; Decety & Jackson, 2004; Stephan & Finlay, 1999), and that technology has its
advantages in fostering these processes (Gorry, 2009; Manney, 2008).
Except for two face-to-face meetings, at the beginning and the end of the school year, the whole
FEEL program was conducted online using the Moodle platform. The online environment
included resources (lesson plans, video clips and collaborative activities). The clips were
designed to serve as reflection catalysts, as well as resources that teachers could choose from to
design activities that would meet their student’s needs. The collaborative activities were
designed to support teachers in sharing their ideas and experiences within the learning
community they were part of, and providing feedback to each other throughout the program.

Method
This study employs a Design-Based Research (DBR) methodology, in which elements in
learning environments are systematically explored in terms of their effect on learning, thereby
contributing to the development of theory, as well as to design practice (Kali, 2008; Cobb at al.,
2003; Design-Based Research Collective, 2003). DBR is typically conducted by iterative
refinements of innovative learning environments, enacted in naturalistic and local contexts.
Changes in outcomes, as a result of these iterations, are used as evidence for the viability of the
theory underlying the design principles, and serve to enhance knowledge about learning or
teaching (Kali, 2008; Sandoval 2014).
Two groups of teachers participated in two consecutive iterations of the TPD program. The
analysis focused on the first stage, as teachers watched selected clips, reflected and shared their
experiences with other participants in the online learning community. The research examined
the changes in empathic processes following a major design decision implemented in the second
iteration – teacher reflections from the first iteration underscored the need for more direct and
explicit prompts to elicit empathic processes.
Two major changes were incorporated in the second iteration: (a) more explicit prompts for
reflection on the clips (Table 1) were added, and (b) teachers were explicitly introduced to the
3R model of empathy and the role of empathic skills in intergroup relations in Israel.
Table 1. Prompts for reflection and sharing in each of the iterations

Participants and Data Sources
Participants: Sixty Jewish civics teachers (around 30 in each iteration) participated in this
study. Most of the teachers were secular and some religious and came from different parts of
Israel. Most participants were individual teachers from different schools, who felt challenged in
their attempt to respond to racism in their classrooms. The decision to include only Jewish
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Two major questions guided this research:

(a) What empathic processes occur among teachers during the first phase of the FEEL TPD
program?

(b) How does the design of the program affect teacher learning in terms of developing
empathic processes?

Theoretical Background
Teachers as Designers
Teaching is increasingly considered as a design profession, in which teachers are actively
involved in designing learning environments (Laurillard, 2012). Teachers are required to
perceive and interpret existing technology-enhanced resources and adapt them to their students
and classroom settings (E.A., Davis, & Varma, 2008; Matuk, Linn, & Eylon, 2015). In this
research, teachers had an opportunity to be involved in a design process in a gradual manner
through their participation in the three stages of the online FEEL program.
Teachers in a Learning Community
The FEEL TPD program was designed to support teachers in a learning community, aiming to
help teachers break down the walls of isolation within which they are so used to working (Barab
et al., 2001). Technology can address this challenge by supporting collaborative peer learning in
various manners (Bransford, Brown, & Cocking, 1999; Kali & Linn, 2007; Linn, Davis, & Bell,
2004). Research shows that even when little or no face-to-face components are involved, online
learning can be designed to provide learners with the benefits of belonging to a learning
community (e.g., Barab et al., 2001; Kidron & Kali, 2015). In addition, research shows that
fostering a norm of ingroup empathy can promote more positive attitudes towards people from
the outgroup (Tarrant, Dazeley, & Cottom, 2009).
Empathy and Intergroup Relations
Empathy is a complex phenomenon in which one individual comes to experience and
understand the cognitive and affective mental states of another person (M.H. Davis, 1994).
Contemporary conceptual frameworks underscore the multidimensional nature of empathy and
include cognitive, emotional, and behavioral components (M.H. Davis, 1983; Hoffman 1984,
Zaki & Ochsner, 2012). The current research is based on the dynamic 3R (Resonance,
Reasoning, Response) model of empathy (Zisman, 2009).
The first phase of the empathic process, according to this model, is a spontaneous, automatic
and involuntary resonance with the mental state of the other person (Hodge & Wegner, 1997),
sometimes referred to as parallel empathy or emotional contagion (Batson & Ahmad, 2009;
M.H, Davis, 1994; Decety & Jackson, 2004; Stephan & Finlay, 1999). This initial internal and
largely unconscious reaction is then followed by more elaborate, contextualized, and controlled
cognitive appraisal and reasoning processes (Hodge & Wegner, 1997), in an attempt to
understand and explicitly imagine the other's perspective (Stephan & Finlay, 1999; M.H, Davis,
1994). Finally, resonance and reasoning processes lead to an internal response to the other's
situation. The response may consist of compassion-related emotions, usually labeled empathic
concern, that are often associated with altruistic motivations and behaviors. In other situations,
the response may evoke negative feelings and personal distress in the face of the suffering of the
other (M.H. Davis, 1994).
It is therefore important to understand and learn to improve, or at least prevent the erosion of
empathic processes in situations of intergroup conflict, where strong negative emotions interfere
with the ability to imagine or legitimize the other side’s perspective. The gradual development
of empathic interpersonal relations may be key to improving intergroup relations through
educational interventions (Kupermintz & Salomon, 2005), and technology-enhanced
environment can play an important part in this endeavor.
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Abstract
This study examined a professional development program designed to
support civics teachers in their efforts to promote empathy towards Arabs
among Jewish students in Israel. The design rationale for the program is that
teachers should experience empathic processes themselves, before supporting
their students in such an endeavor, and that meaningful empathic processes
can occur online, if activities are properly designed. Furthermore, all stages
of the program were designed to support teachers to be part of an online
learning community. Sixty Jewish teachers participated in two iterations of
the design; refinements were made in the second enactment to provide
teachers with explicit definitions of empathy and specific instructions for
reflection. Findings indicate that these changes were reflected in teachers'
higher degrees of empathic responses. Teachers also indicated the
contribution of being a part of an online learning community to the learning
process they experienced during the program. We interpret this as a first step
in enabling teachers to assist their students to develop a more empathic
approach toward the minority group and conclude with design-principles.
Keywords: Empathy, minority group. Teacher professional development,
teachers as designers, online learning community.

Research Objectives
The current study examined an online teacher professional development (TPD) program for
civics teachers in Israel, which uses clips from the popular TV series ‘Arab Labor’. The series
presents the complexities of the Arab minority life in Israel with humor and compassion, and
adopts a critical view towards both groups of the society. Clips from the series, which appears
in an educational web-site developed at the Center for Educational Technology (CET), serve as
resources in a technology-enhanced educational online TPD environment entitled "Fostering
Empathy through E-Learning" (FEEL). The program, which was designed in this study to foster
empathic processes towards Arabs, among Jewish participants, employs a 'Teachers as
designers' (Kali, McKenney, & Sagy, 2015) pedagogical approach, and includes three stages:
(a) Teachers as learners (b) teachers as designers (c) and teachers as implementers.
The goal of the FEEL program is to support teachers in developing the skills and knowledge
required to teach civics to junior and high school students. The Israeli-Palestinian conflict
affects the relations between the Jewish majority and Arab minority, which are often
characterized by mutual negative attitudes, and prejudice towards the minority group. Our
educational approach is predicated on the premise that empathy is an important skill, necessary
to improve the relations between the groups (Stephan & Finlay, 1999).
The main goal of this research is to examine the design principles that are potentially associated
with enhancing empathic processes among teachers (and ultimately, their students). In this
paper, we report and discuss preliminary findings from the first phase of the project (teachers as
learners).
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A distinct and strong advantage was found for learning about the gaseous phase through a
computational emergent perspective (a tripling of learning gains) one that emphasizes micro-tomacro reasoning about systems combined with physical experiences. Surprisingly, no
differences were found in learning between a complex-systems model-based approach and a
more normative approach employing laboratories. Our explanation for this phenomenon is that
the computer models provide a powerful representation of the micro level, which is necessary
for a basic understanding of chemistry. Laboratories provide first-hand experience of the macrophenomena that anchors and grounds further learning of how imperceptible micro-level objects
and interactions produce them. Without such grounding and bridging, the explored phenomenon
is contained within the digital world, usually simplified and less accessible to multiple modes of
perceiving and action. Without such bridging between computation and the physical world, we
are replicating old learning results, rather than using technology to promote a deeper
understanding.
Given the surge in the use of computer models for learning science, many times replacing labbased physical experiences, we find the results of this study as providing cause for pause. When
replacing labs with models, we may not have noticed any changes to learning, as students
learned similarly in both conditions. However, we have not utilized this transition to enhance
learning considerably by using a combination of complexity-based computational model
exploration with the more familiar laboratory experiences in a connected way.
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Learning Environments
The M and ML groups used the [name with-held] curriculum (Authors, 2010) that was designed
with an emergent perspective, encouraging students to investigate the micro-level and
emphasizes how the macro-effects result from interactions between particles at the micro-level
and included model exploration activities. The M group did not experience laboratories and
demonstrations. The L group experienced lectures, textbook, laboratories and a very short
demonstration of a computer model.
Data Collection Tools
The main data collection tool in this study was a content knowledge questionnaire. The
questionnaire is based on that used in previous research on learning Gas Laws and KMT
(Authors, 2009b) and diffusion (Odom & Barrow, 1995).
Analysis
Students’ answers to the questionnaire items were coded by science concepts and by systems
reasoning. The multiple-choice answers were coded as correct or incorrect. Overall learning
gains were computed as (post-pre)/pre to account for initial differences between the students
and to assess students’ growth with regards to their initial understanding. Specific learning gains
were computed as the (post-pre) to prevent distortion resulting from small denominator
numbers.
Validity and Reliability
The items were evaluated by five experienced science teachers, to ensure content-alignment to
normal curriculum and appropriate level. The construct and criterion validity of the content
knowledge questionnaires was reviewed by five science teachers, two of whom taught the
[name with-held] curriculum, three who taught with the normative curriculum. All confirmed
that the test items were appropriate for examining the issues studied in the two learning
environments. The questionnaires were coded by the researchers and the participating teachers.
Comparison of the independent scores and codes yielded 97% agreement on 2,208 items.

Findings
The findings are presented in Appendix 1.
Conceptual learning overall: Students’ scores rose in all three groups, but to a different extent,
showing a distinct effect of combining models and labs: L-29% (45), M-38% (35) and ML-78%
(50). ANOVA comparison shows significant variance between the three groups, F(2, 121)=16,
p<.001, partial η2=0.21, due only to ML’s larger gain, not to any M-L differences.
Conceptual learning by science concept: ML > M=L for temperature, density, KMT and Gas
Laws. ML > L with no other differences for diffusion. M > L for KMT. Pressure is learned
similarly in all groups.
Conceptual learning by system components: ML>M=L The combined mode is more effective
than each of the separate modes, that are similar in their effects for the micro-level viewpoint, a
coordinated emergent view and probabilistic reasoning. ML>L for reasoning about the macrolevel, all other comparisons similar.

Discussion and conclusions
In previous research (Samon & Levy, 2013), we show that learning about chemical systems is
strongly enhanced through complex systems approach. In this research we examined what are
the relative contributions of physical experiences with laboratories and demonstrations and a
computational model-based complex-systems approach to learning a chemical system?
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with agent behaviors and interactions, we view how collective behavior results from individual
behaviors and interactions.
A number of researchers have examined the relative efficacy of learning with laboratories and
with computerized models. Combining laboratories and models has been found to be more
effective than using only models (ML > M) (Jaakkola et al., 2010) or only laboratories
(ML > L) (Zacharia & Olympiou, 2012; Donnelly et al., 2012). When combining labs and
models students were better able to take charge of the inquiry process and its decisions; while
with laboratories alone students focused more on the actions needed to reach a correct solution
(ML > L) (Donnelly et al., 2012). Zacharias & de Jong (2014) claim that not every combination
of laboratories and models promotes learning with respect to the separate modes, and make the
case for a more nuanced effort in attending to different implementation features. Similar to the
current study, Liu (2006) has compared learning the Gas Laws with each mode and in
combination, finding that the combined condition promoted greater learning than each of the
separate modalities (ML > M = L). However the author acknowledges that a problem with the
experiment is the longer duration of the combined condition, which could explain the greater
learning.

Research Questions
We explore learning in one of three modes: complex-systems based curriculum with computer
models (M), normal curriculum with laboratories (L), and their combination (ML) comparing:
RQ1: Conceptual learning overall: How does conceptual change concerning the gaseous phase
compare in the three learning environments?
RQ2: Conceptual learning by science concept: How does conceptual change regarding specific
science concepts – pressure, diffusion, temperature, density, Kinetic Molecular Theory (KMT)
and Gas Laws – compare between the three learning environments?
RQ3: Conceptual learning by system components: How does conceptual change regarding
specific complex systems perspective - micro level, macro level, transition between the micro
and macro levels, randomness - compare between the three learning environments?

Method
Research Approach and Design
We have used a mixed methods approach combining quantitative analysis of questionnaires and
qualitative analysis of interviews. The research was planned as a non-randomized three-group
comparison quasi-experimental pre-test-intervention-post-test design. This study is based upon
the questionnaire data.
Participants
124 seventh grade students participated in the study: 76 males, 48 females. In all classes, the
teachers have an undergraduate degree in science education and several years of teaching
experience. Research went through the Ministry of Education approval process. All participants’
parents completed consent forms.
Procedure
Before and after the activities, spaced 2-3 weeks apart, students completed identical content
knowledge questionnaires during 30 minutes. The three groups engaged with the learning
materials over identical spans of time: 12 45-minute lessons, separate or double periods.
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Abstract
This study examined middle school students’ learning of the gaseous phase in
chemistry through an emergent complex systems perspective as compared
with learning through a normative disciplinary view. Building and adding
onto previous research, We examine the contribution of design components
(computer models and physical laboratories) to leverage learning in a novel
learning environment based on complex systems approach.
As schooling turns to increasingly more digital experiences of learning, it is
important to assess whether vital contributions of earlier approaches to
science learning are lost in the process. We explore the contribution of
physical experiences with laboratories and computational model-based
complex-systems approach to learning a chemical system. The study
compares junior-high school students’ learning of the gaseous phase in
chemistry in three modes: with computer models using a complexity
approach (M), with a normative disciplinary approach that includes
laboratories (L), and with computer models using a complexity approach that
includes laboratories (ML). Learning is tracked for relevant science concepts,
such as pressure, and systems ideas, such as emergence and randomness.
Extending previous research, we focus on agent-based modeling a more
recent complex-systems approach to modeling systems, and we study a more
nuanced set of learning outcomes.
Keywords: Complex systems, Conceptual learning, Systems thinking,
Laboratories, Model-based Learning.

Introduction
Understanding the structure of matter and its properties is central to everyday knowledge of
many phenomena and to our ability to address vital engineering and science challenges.
Although much effort has been expended in teaching the topic in schools, many students display
difficulties in understanding chemical systems (Ben-Zvi et al., 1986; Nakhleh, 1992; Dori &
Hameiri, 2003; Johnstone, 1991; Nussbaum, 1985; Talanquer, 2007; Treagust et al., 2003;
Adadan et al., 2009; Ozmen, 2011). The main sources of difficulty touch upon the small scales
at which the micro-world, the causal substrate, operates and the systemic nature of such
phenomena ((Johnstone, 1993; Gilbert & Boulter, 2000; Authors, 2009). For brevity, hence we
use the term "micro" even though molecules’ actual sizes are at the submicroscopic level). In
discussing complex systems, "micro" as opposed to "macro" signifies an arbitrary level of
individuals.This raises the need for representation and visualization methods to help students
understand the particulate level of matter. A visual, dynamic and linked representation that
brings micro- and macro-levels closer and helps attend to the multiple, parallel and interacting
nature at the micro-level is provided through agent-based modeling (ABM) platforms, such as
NetLogo (Wilensky, 1999). ABM is an extensively used computational modeling paradigm,
which simulates dynamic systems by simulating each of their many autonomous and interacting
entities (named agents) (Holland, 1995; Kauffman, 1995; Bar-Yam, 1997). By experimenting
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel
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Psycholinguist Research, 39, 51-65.
Peled, Y. & Khaldi, S. (2013). Are discrimination, survival and tradition sufficient argument for academic
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Educational Practice and Theory, 35(1), 41-61
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limited explanatory value (20% < R² < 26%), still the correlations reveal a critical perception
about students' attitude towards online scientific articles.
The NAS students tended to seek information that was processed and constructed into a body of
knowledge and that was orally conveyed by a scholar, whenever they were available and raised
interest and curiosity (40% < R² < 48%, Table 3(a)). This reliance on a scholar as a mediator of
information was more prominent among NAS than NHS students (sig. < 0.05, Table 1).
However, NHS students will consider using an orally-presenting scholar as a source if the
information is relevant to learning (R² = 19%, Table 3(b)). Those findings, among others, led us
to construct two sets of explanatory perspectives for the "second-level digital divide" (Zeng,
2011) among minorities, both global and local.
From the global perspective of socio-cultural “digitally divided” minorities, the NAS students’
reliance on an information and knowledge mediator is not merely a technological one.
Minorities, native or immigrant, rely on trustworthy mediators and facilitators whom the
minorities consider to be part of the well-established techno-social population. This observation
seems to be common among many multicultural societies in the USA with differences between
particular minorities (Kress, 2009), in India concerning the Muslim minorities (The Report on
the National Consultative Summit, 2011), and in Finland concerning international students
(Habib, Johannesen, & Øgrim, 2014).
From the local Israeli perspective, the differences between NHS and NAS students can be
explained by two sets of reasons: socio-educative and cognitive-linguistic norms. The socioeducative reasons could include previous findings that NAS K-12 students study in an
authoritative and traditional environment that emphasizes the need to respect the wisdom of the
elders. Thus, the learning environment does not prompt curiosity and does not encourage the
students to ask questions, to research, or to be creative (Abed, & Dori, 2013). Furthermore, the
NAS undergraduates seem to learn patterns in a similar way to their learning patterns in the K12 system (Peled & Khaldi, 2013), which Abed & Dori (2013) described as a simple and linear
learning pattern. The cognitive-linguistic set of reasons can suggest differences in working
memory (Miller & Peleg, 2010), deficiency in using the right hemisphere while reading in one’s
native language and especially when evoked bilaterally (Ibrahim & Eviatar, 2012) or decision
making preferences that are subjected to "avoiding the worst" while managing a tangling
abundance of information (Merdler, 2012).
The practical implication of these findings may be a contribution to maximizing minorities'
learning potential. We suggest that in order to utilize the minorities' fullest learning potential,
socio-technological-cultural mediation is needed to bridge the digital divide.
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Table 3(a). factors effecting the reliance on trustworthy individuals who
understand the issue as a source preferred for learning among NAS students
Non Std.
regression
coefficient
independent
variables

B

Std.
Error

Std.
regression
coefficient

test
statistic

Beta

t

correlations
Sig.

Zeroorder

Partial

Part

(Constant)

–0.036

0.534

–.067

Availability of
the information
source

0.720

0.109

0.686

6.599

<0.001

0.739

0.722

0.665

Interest and
curiosity that the
information
raises

0.244

0.114

0.223

2.144

0.038

0.388

0.321

0.216

NAS students seemed likely to approach a scholar for obtaining information due to two main
factors: availability of the scholar (r = .665) and intrigue level of the topic – to some extent, the
students' interest and curiosity (.216) [Table 3(a)]. Among NHS students, specific attention to
an individual scholar’s knowledge and information depends mainly on the direct relevance to
the topic or issue at hand (r = .431) [Table 3(b)]. While NAS students sought for available
individuals who possess scholarly or expert knowledge, and they also seemed to look for the
scholars' opinion and guidance on the topic the students' were learning about, the NHS students
tended to refer to those presumed scholars or experts according to relevance.
Table 3(b). factors effecting the reliance on a trustworthy individual who
understands the issue as a source preferred for learning among NHS students.
Non Std.
regression
coefficient
independent
variables

B

Std.
Error

(Constant)

1.794

.403

Relevance of the
information

.456

.112

Std.
regression
coefficient

test
statistic

Beta

t

correlations
Sig.

Zeroorder

Partial

Part

.431

.431

.431

4.453
.431

4.085

<.001

Discussion
In light of the findings presented in Tables 1 and 2(a), the NAS students seemed likely to avoid
using online scientific journal articles for learning, unless the information from the source were
well substantiated for the topic at hand. As this domain of information becomes more common
for academic learning, educators should concern themselves with the issue of substantiating
online information sources. The issue of substantiation, or rather students’ perception of
substantiation, should be explored further for what sort of substantiation is perceived as
convincing enough, beyond rigorous study methodologies. Among the NHS students, this factor
also affected using online articles, but it was combined with two other factors: their comfort
level with information processing and their comfort level with additional information mining.
Although for both student populations the correlations were medium-low and thus have a
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selections of online scientific journal articles [Tables 2(a), 2(b)] and trustworthy individuals
[Tables 3(a), 3(b)] were examined as they were found to be the most influential information
criteria.
Table 2(a). Factors effecting online scientific journal articles as a source
preference among NAS students.
Non Std.
regression
coefficient
independent
variables

B

Std.
Error

(Constant)

2.253

.380

Substantiation of
information
about the topic

0.375

.120

Std.
regression
coefficient

test
statistic

Beta

t

correlations
Sig.

Zeroorder

Partial

Part

<.001

.449

.449

.449

5.935
0.449

3.138

In light of the findings presented in Tables 1 and 2(a), NAS students seem likely to avoid using
online scientific journal articles unless the information from this source were well substantiated
for the topic at hand (r = .449).
Table 2(b). Factors affecting online scientific journal articles source preference
for learning among NHS students.
Non Std.
regression
coefficient
independent
variables

B

Std.
Error

Std.
regression
coefficient

test
statistic

Beta

t

correlations
Sig.

Zeroorder

Partial

Part

(Constant)

1.453

.389

3.734

Comfort level of
information
processing

.270

0.100

0.298

2.698

0.009

0.526

0.297

0.242

Substantiation of
information
about the topic

.205

0.082

0.255

2.512

0.014

0.471

0.279

0.225

Comfort level of
additional
information
mining

.201

0.098

0.233

2.059

0.043

0.512

0.231

0.185

NHS students' reasons for choosing online scientific journals as information sources for learning
are complex. They mostly valued the characteristics of the comfort level of information
processing (r = .242), the substantiation of information about the topic (.225), and the comfort
level of additional information mining (0.185) [Table 2(b)] imbedded in online scientific journal
articles.
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videotapes/DVDs or YouTube-type videos of hands-on experiments; blog posts, wall posts, or
other social networks postings; digital encyclopedias or dictionaries; scientific-based printed
articles or books; summaries and notes of course lectures; and trustworthy individuals who I
believe understand the issue.
Two data analyses were applied. an independent T-tests for comparing NAS and NHS students’
perceived value of various domains of information sources And astepwise multi-variance
regression to establish the main factors influencing the preferred information sources chosen for
learning, among NAS and NHS students.

Results
The most conspicuous finding was that NAS students did not appreciate online scientific journal
articles as one of the main information sources needed for academic learning, whereas NHS
students regarded this information source domain as one of the two most appreciated (NAS
average 3.33, NHS average 4.12). This finding is intriguing because English language mastery
was not found as an influencing factor, although English is not a native language for either
population. We made a similar observation regarding digital encyclopedias or dictionaries as a
source for learning (NAS average. 3.11, NHS average. 3.66, sig. < 0.001). A second, but rather
expected and less salient finding than the first, is that NHS students relied on printed articles or
books from scientific origins as a dominant source more than did the NAS students (NAS
average. 3.89, NHS average 4.19, P-value = 0.067).
The NAS students seemed to rely on trustworthy individuals who they believed understand the
issue as a compensating factor for presumed difficulties in relying on scientific origins, digital
or otherwise, whereas NHS students did not regard such a source as a profound or available
source for learning (NAS average. 3.81, NHS average 3.40, seg.> 0.05) (table 1).
Table 1. NAS and NHS students' preferences for using different information
sources
Mean learning consolidation priority of information sources:
Differences between NAS and NHS students
online
scientifi
c
journal
articles

online
newspap
er
articles

scientific
videotape
s/DVDs or
YouTubetype
videos of
hands-on
experimen
ts

blog
posts,
wall
posts,
or other
social
networ
ks
posting
s

digital
encycloped
ia or
dictionaries

scientifi
c-based
printed
articles
or
books

summarie
s and
notes of
course
lectures

trustworthy
individuals
who I
believe
understand
the issue

NAS
(N=64)
Mean
(SD.)

3.33
(1.13)

3.08
(1.09)

3.35
(1.11)

2.52
(1.09)

3.11
(1.17)

3.89
(0.96)

3.98
(1.14)

3.81
(1.12)

NHS
(N=109)
Mean
(SD.)

4.12
(0.83)

3.32
(0.95)

3.56
(1.04)

2.45
(1.12)

3.66
(1.15)

4.19
(0.79)

3.97
(0.95)

3.40
(1.04)

Sig.

<0.001

Non sig.

Non sig.

Non sig.

<0.01

<0. 1

Non sig.

<0.05

For a better understanding of the causes and factors influencing the preferences of specific
source domains of information for learning, two salient types of information sources for the
independent factors that dominated the selections among our participants were analyzed. The
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The main factors associated with assimilation and implementation are related to accessibility
and availability - factors causing a "first-order digital divide" and contextual factors causing a
second order digital gap ("usage divide"). (Zeng, 2011).
Mastery of the language of instruction, especially when it is a second language, seems to be the
dominant contextual factor. The level of such mastery should affect the preference for digital,
written, printed, or oral information sources equally among speakers of Hebrew as a second
language who have English as a third language. Although a certain gap in learning skills seems
likely to cause difficulties for acquiring new information between NHS and NAS students when
the information and its source is in Hebrew, this gap is actually not explained predominantly by
the level of Hebrew mastery (Miller & Peleg, 2010). Even after gaining sufficient mastery to
enable learning, the second language speakers still show no significant change in the level of
textual understanding.
Although people tend to select an information source by the possibility of maximizing its utility
in learning, the abundance and availability of digital information creates difficulties for such
maximization. Its essence is that information richness allows the maximizing of information
utility, but it also induces an association of uncertainty, thus resulting in a lack of confidence in
the selection of information sources (Banker & Kauffman, 2004). Moreover, this conflict causes
a heuristic bias in the selection of sources because the abundance of choices generates the
thought of a potentially better choice than the one chosen, imposing more responsibility on the
student’s source selection. Therefore, students may often regret their choices, no matter how
excellent the choices were, because the profusion of sources creates the appearance of other
options that might have been better (Schwartz, 2005). For a better understanding of information
source selection and the decision-making process involved, we need to examine the dominant
criteria by which information sources are evaluated in academic learning.
For this study of evaluating information sources in the academic context we have adapted
printed information criteria for evaluation to apply to digital information.
Therefore, the questions to which we aimed this study are as follows:
 What are the differences among NHS and NAS students regarding their preferences for
educational information sources? and
 What are the differences in the criteria for preferred educational information sources
between NHS and NAS students?

Method
An attitude and perception questionnaire that relates information source characteristics to
learning was constructed. Data collected from a student focus group indicate a reasonable
reliability of the questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.80 - 0.87 among NAS and NHS). The age
range of the participants was 18 to 30 (no significant age-related differences were found in
positions, perceptions, or preferences for information sources). After analyzing the pilot
questionnaire items for reliability and validation, items that turned out to have low reliability
were removed. the independent factors were: Availability of information source; Accessibility
of information from the source; Substantiation of information about the topic; Relevance of the
information; Interest and curiosity that information raises; Information trustworthiness;
Contemporariness; Scope of information; Comfort level of information processing; Comfort
level of additional information mining; The depth and detail of information; Comfort of reading
the information; Comfort of using the information for writing; Convenient storage of
information; Clarity of information; In addition, general independent factors were measured:
age, gender, residency and mastery of English
The dependent factor that was examined: Learning consolidation priority: to what extent would
you prefer to use this information source in learning?
The students' evaluations of the information source criteria were examined for eight information
source domains: online scientific journal articles; online newspaper articles; scientific
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Abstract
This article describes an examination of factors that dominate the preferences
of Israeli native Arabic speaking (NAS) students vs. those of Israeli native
Hebrew speaking (NHS) students for choosing digital, printed, written, or
orally conveyed information sources for academic learning. The study
included 173 students (109 NHS; 64 NAS) from two academic institutions
located in northern Israel. All students participated in the same two annual
academic courses. In the study, we examined the perceived attribution of
eight different information sources common in academic learning. We
utilized 15 information source criteria that are relevant for learning for
examining the NAS and NHS students' preferences. We conclude by
suggesting that differences in perception of scope, depth, accessibility,
trustworthiness, clarity, and especially the perceived ability of cognitive
processing from various information sources can explain the “Digital Divide”
between NAS and NHS Israeli students in the context of evaluating the
contribution of different information sources for their learning. Thus, a
techno-socio-cultural Second Order Digital Divide emerges.
Keywords: Information Characteristics, Digital Divide, Decision Making,
Native language, Cultural learning effect.

Introduction
Digital readiness is the extent to which a population, a group, or a person has the potential to
acquire and integrate cognitive skills in an instrumental digital environment (Horrigan, 2014).
Lack of such readiness creates a "digital divide" that is commonly susceptible to differences of
gender, education, age, language skills and socio-economic status. One of the important aspects
of the study about the impact of this digital divide on integrating minorities, and one that has
hardly been studied, is how minorities perceive, evaluate, and implement information sources
and information in general, particularly in comparison to well-based dominant socio-economic
populations in a society.
Therefore, the purpose of this study was to raise some basic questions concerning the distinctive
characteristics of a specific minority regarding their information perception.
Previous studies have shown some of the factors that directly or indirectly affect difficulties in
using digital information sources as leverage for academic orientation, and enhance the
preference for the use of certain information sources, especially by the NAS public. These
factors can be divided into two main groups. First, there are factors based on the degree of
implementation and assimilation of technology (computer ownership, browsing speed, etc.).
These are monotype factors, i.e. indexes that focus on one issue that we wish to explain
(Barzilai-Nahon, 2006). Second, there are contextual factors, which are comprehensive and
based on the satisfaction of users' individual and multiple needs in their operative environments
(communication, social networks, cultural interests, etc.).
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel
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Appendix A. Survey Instrument Items
SECTION 1: INFORMATION SHARING
Identity Information Piece
Full name
E-mail address
Physical address
Phone Number
Academic level
Major
Gender
Picture(s) of official document(s) (Student ID, Driver License, etc)
Hometown
Birthdate
Personal photo(s)
Group(s) affiliation(s)
Sexual orientation
Relationship status
Religion
Interests
Political views
Job/occupation (or aspired job/occupation)
School information
School course schedule
Favorite music
Favorite books
Favorite movies
Favorite TV shows
SECTION 2: ALLOWING OTHERS TO ACCESS OR SEE YOUR PROFILE
No.
Item Description
OK1.
I am OK with friends seeing my [e-Learning System/SNS/Mobile Texting app]
profile
OK2.
I am OK with family seeing my [e-Learning System/SNS/Mobile Texting app]
profile
OK3.
I am OK with classmates seeing my [e-Learning System/SNS/Mobile Texting app]
profile
OK4.
I am OK with strangers seeing my [e-Learning System/SNS/Mobile Texting app]
profile
SECTION 3: IDENTITY PROTECTION
No.
Item Description
IDP1.
It is important for me to protect my identity information on [e-Learning
Systems/SNS/Mobile Texting app]
IDP2.
I am concerned with the consequences of sharing identity info in [e-Learning
Systems/SNS/Mobile Texting app]
IDP3.
I am NOT likely to share my identity information online in the future via [eLearning Systems/SNS/Mobile Texting app]
IDP4.
I believe my identity information is well-protected in [e-Learning
Systems/SNS/Mobile Texting app]
No.
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
P12.
P13.
P14.
P15.
P16.
P17.
P18.
P19.
P20.
P21.
P22.
P23.
P24.
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Table 3: Mean Scores, Standard Deviation, and One-Way ANOVA Results
across all Three ICTs

Discussions and Conclusions
In this exploratory research, we are investigating three aspects of identity information sharing as
it pertains to risk related to identity theft. The first, relates to the assessment of what identity
information do high-school and university students share via e-learning systems, social
networking sites, and mobile texting app. The second relates to what type of individual (i.e.
friends, family, classmates, & strangers) are students willing to allow access to their personal
profile on all three ICTs. Moreover, the third aspect we are assessing, the level of identity
protection, concerns that the students are reporting when using the three ICTs. We believe that
our study provides novel perspectives on student risks in cyberspace, and contributes to
information security theory. Such contribution is significant, as prior research has focused
primarily on generic identity information pieces shared over the Internet without specific type of
ICT (Lankton, Wilson, & Mao, 2010; Polites, & Karahanna, 2012) or only within social
networking sites (Acquisti & Gross, 2006), while our study focused on comparing three
different cyber environments that the same individuals are using to share identity information
pieces. Our results are interesting as they provide indications that e-learning is somewhat
considered different than social networking and mobile texting in the pieces of identity
information that students are reporting to disclose, specifically with less items and less
frequency. As we continue to collect more data, we will update the results appropriately.
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Figure 5. The level of identity protection concerns that students report
per technology
Table 3 provides the one-way ANOVA results for all 24 identity information assessed, the
declared level of which students willing to allow access to their personal profile, and the
awareness level of students on the risks associated with sharing identity information compared
across the three ICTs.
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Additionally in addressing RQ2, we have asked the participants to disclose if they are OK to
share their (A) e-learning system, (B) social networking, or (C) mobile texting personal profile
with (1) friends, (2) family, (3) classmates, and (4) strangers. Figure 4 indicates our preliminary
results where interestingly students don’t perceive classmates as strangers, rather more closely
to their friends and family, although some of the classmates they may not know and may even
be strangers to them.

Figure 4. Students’ disclosure to whom they are OK to have access
to their personal profile per technology
Our preliminary results also provide some indication for addressing RQ3. Figure 5 provides the
mean levels of awareness of the risks associated with sharing identity information that highschool and university students are reporting when using e-learning systems, social networking
sites, and mobile texting app. While it was clear from all prior reporting that students share
significant volume of identity information over the Internet, they appear to contradict
themselves with a mean score for e-learning systems (MELS=5.21, Std.DVELS=1.45), Social
Networking Sites (MSNS=5.22, Std.DVSNS=1.58), and Mobile Texting apps (MMTA=5.37,
Std.DVMTA=1.60) for indication that they are not likely to share identity information over the
three ICTs. Another interesting result is that students appear to consider their identity
information more protected in e-learning (MELS=4.19, SDELS=1.57) than in social networking
(MSNS=3.26, SDSNS=1.87) or mobile texting (MMTA=3.52, SDMTA=1.80), although clearly from
previous results they tend to share much more over these two ICTs.
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Figure 2. Average frequency of the 24 disclosed pieces of identity information
shared via three ICTs assessed (N=31)
In order to focus the preliminary findings, we have selected two separate groups: (a) low sharing
- all identity information that were found to have mean below 3.5; and (b) high sharing - all that
have a mean of 3.5 or higher. Figure 3 represents the two groups and it is clear that, by and
large, identity information is shared much less via e-learning.

Figure 3. Distribution of number of identity information pieces shared
(Low, μ<3.5 & High, μ≥3.5)
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Preliminary Results
A total of 31 survey submissions have been collected so far. Table 2 provides the demographic
distribution of the learners participated so far. As noted earlier, and we expect to obtain more
data in the next few weeks.
Table 2: Demographics of Study Participants (N=31)

In efforts to provide preliminary results in addressing RQ1, we have calculated the mean scores
of all the 24 identity information assessed across all the three ICTs. Figure 2 provides the
preliminary results. We have observed some interesting differences in the frequency of identity
information that students share with some major differences between what is shared via the
three ICTs. Specifically, it is interesting to see that identity information such as hometown,
birthdate, personal photos, affiliations, sexual orientations, relationships, religions, and favorites
(music, books, movies, & TV shows) were self-reported to be shared more on social media and
mobile texting, compared with e-learning, although sharing it on all types of ICTs poses the risk
of identity theft. Given that we have three groups, a one-way Analysis of Variance (ANOVA)
using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (ver. 23) was conducted to compare the
means.
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RQ1: Are there significant differences on the frequency of identity information that high-school
and university students share between e-learning systems, social networking sites, and mobile
texting apps?
RQ2: Who (i.e. friends, family, classmates, & strangers) are high-school and university students
willing to allow access to their personal profile on e-learning courses, social networking sites,
and mobile texting apps?
RQ3: Are high-school and university students aware of the inherent risks associated with
sharing identity information when using e-learning systems, social networking sites, and mobile
texting app?

Methodology
In this exploratory study, we have adopted the approach used by Stutzman (2006) and Carroll
(2013) for the assessment of PII sharing in social networking, for the e-learning environment.
Our main focus is to empirically assess if there are significant differences on the frequency of
PIIs high-school and university students share during e-learning courses, via social networking
sites, and mobile texting. Stutzman (2006) assessed the amount of PIIs shared on FacebookTM
from 20 undergraduate and 18 graduate students in the eastern U.S. He found that students
shared 26 different pieces of PII, were the most shared items were: full name, academic
classification, gender, e-mail address, personal picture, birthdate, and hometown. Using a group
of five Subject Matter Experts (SMEs), we have provided them the list of PIIs, and asked to
evaluate their validity in the context of PII sharing in e-learning courses, via social networking
sites, and mobile texting. Table 1 provides an overview of the technologies students in this
study experienced as part of the three ICT types.
Table 1: The Three ICT Types and Specific Technology/Website/App Used by
Learners

Following the feedback from the SMEs, we developed a Web-based survey using 24 relevant
pieces of PII to be assessed on the 7-Likret scale ranging from (1) ‘never’ shared, to (7) shared
‘every time’ used the technology or app (See Section 1 in Appendix A). On the
recommendation of the SMEs, we have adjusted the four questions used by Stutzman (2006)
that pertains to the group of individuals (i.e. friends, family, classmates, & strangers) that highschool and university students are willing to allow access to their personal profile on e-learning
courses, social networking sites, and mobile texting app (See Section 2 in Appendix A).
Moreover, we have used the four questions adopted from Stutzman (2006) on assessing the
level of identity protection risk that high-school and university students are reporting when
using e-learning systems, social networking sites, and mobile texting app (See Section 3 in
Appendix A).
Study participant population included high-school and undergraduate university students from
several institutions across the southeastern U.S. The ‘snowball’ approach following Baltar and
Brunet (2012) was used in study to collect data by sending the request to complete the Webbased survey instrument to random selection of science department chairs at high-schools in the
South Florida region, as well as several instructors of undergraduate courses at the three
universities in Florida and Georgia, Therefore, the data collection is still ongoing, however,
some interesting results already emerged from the 31 records collected (13 high-school, & 18
university students).
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context of educational institutions, where students appear to share constantly PIIs without
knowing the risks associated with it.

Figure 1. Common Cyber Vulnerability of Identity Information
via Non-Encrypted Transmission over WiFi
It appears that there is some underlying cultural and cognitive aspect behind sharing in general,
and sharing of information, PII among it, in particular. Specifically, in some cultures where
young kids are being constantly reminded of the importance of sharing their toys, belongings,
and other items with others, something that usually combines with the age-old phrase of
“sharing is caring”, which was incorporated into children popular television shows such as
‘Sesame Street’ (Taylor, 2011). By implanting this cultural and cognitive perspective on
sharing, the same young children appear to grow to believe that when they are teenagers and
posses a mobile device, tablet, or laptop, it is a positive endeavor to share with everyone they
are connected with on social network, mobile texting, and via e-learning systems various
personal information. While sharing toys and items is valuable for development of a healthy
adolescent who cares for others (Hong, 2014), when it comes to sharing personal identity
information, the potential for self-inflicting harm is significant (Ball, Ramim, & Levy, 2015).
Specifically, the risk of identity theft is significantly higher when it comes to sharing PII via
ICTs, especially via non-encrypted applications. Figure 1 illustrates a typical process at which
cyber criminals are using “free” WiFi access points to capture information transmitted via nonencrypted applications. In such typical case, cyber criminals set up a “free” WiFi access point at
a coffee shop, airports, schools, universities, or other public locations. They enable “free”
connectivity to the Internet and name their WiFi access points similar to the location they are at
(i.e. “Free_Starbucks_WiFi”, “Free_Airport_WiFi”, “Guest_University_WiFi”, etc.) deceiving
the victims to believe their “free” WiFi access points are legitimate. Once connected, they are
able to either implement malware on the victim’s device for future identity information
capturing, or just “listen” to all communications done by the victim. All non-encrypted
communication is equivalent to a postcard, where every individual handling the routers
throughout the transmission can see and read whatever information is transmitted. If such
communication contains PIIs, the cyber criminals capture the information, and use it for
monetization of the information by committing identity theft of the victim. High-school and
university students appear to be major consumers of Internet bandwidth, with 97% of them (in
the United States (U.S.)) using the Internet on a daily basis, and represent the population that
will comprise the workforce in the next few years (Pew Research Center, 2014). They engage in
constant digital communication, and are continuously seeking free WiFi, so they are able to
connect to the Internet faster, share information, and also reduce their boredom (White & Levy,
2013). Therefore, the three research questions that this study is focused on are:
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Abstract
With the growing dependency for online connectivity, the use of Information
and Communication Technologies (ICTs) to share identity information
surged substantially. Students are constantly sharing where they go, how they
feel, and even pieces of identity information such as their age, address,
personal pictures, etc. Pieces of identity information are bits of information
that, if combined, provide a larger picture of the identity of an individual.
Such identity information may enable criminals to obtain financial benefits
under the victims’ identity, or be utilized for stalking, bulling, or other
harassments. The use of different ICTs such as mobile texting, social
networking, and e-learning among students, while most of them are not
aware that their digital communication is not encrypted, exposes them to
increased risk of identity theft. Given that students spend majority of their
connectivity time with school related contacts, the focus of this exploratory
study is to measure if there are significant differences on the frequency of
identity information pieces they share, who do they willing to allow access to
their personal profiles, and what is the level of identity protection risks they
report compared between three ICTs (e-learning systems, social networking
sites, & mobile texting apps). Preliminary results and discussions are
provided.
Keywords: Student risks in cybersecurity, identity information sharing, risk
in online learning, risk in social networking, risk in mobile texting, risk of
identity theft

Introduction
Identity theft is one of the most growing crimes in the 21st century with one million individuals
victimized daily, most are not even aware that their identity was stolen (Verizon, 2015). The
central focus of this exploratory study is to assess if there are significant differences on the
frequency of identity information that high-school and university students share when using elearning systems, social networking sites, and mobile texting. Moreover, we assess students’
disclosure about whom they are willing to allow access to their personal profile on all three
Information and Communication Technologies (ICTs), along with their reported identity
protection risk level. Sharing personal information over ICTs increases significantly the risk of
identity theft. Identity theft is defined as “the illegal and unauthorized acquisition of personal
identity in order to engage in unlawful acts” (Shareef & Kumar, 2012, p. 30). There are two
main ways at which cyber criminals are obtaining personal identifiable information (PII) for the
purpose of identity theft (Hong, 2014). The first is via cyber breaches, where criminals use the
Internet to gain illegal and unauthorized access to servers and obtain employees’, customers’, or
other patrons’ PIIs (Hovav & Gray, 2014). Such cyber breaches have been documented in recent
years with substantial increase in frequency and losses resulting from it (IBM, 2015). The
second method used is by “tapping” on non-encrypted communication where sharing of PII can
be captured. Such threat vector is the focus of this study, especially investigating it in the
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Figure 1. An example of collective psychological ownership and its translation

Discussion
The results of both the quantitative and qualitative analyses revealed a moderate relationship
between open-mindedness and collective psychological ownership. The sense of collective
psychological ownership seems to develop in CW in shared documents were students were
exposed to other's ideas and the need to integrate their original views and knowledge with
unacquainted peers in the process of CW (Levenberg & Barak, 2015). As far as we know, this
relationship has not yet been researched before in general and specifically in online
environments.
Moreover, the analyses revealed that this relationship is stable beyond the individual's level of
technology expertise (Venkatesh, et al., 2003). It can be explained that students, involved in an
ongoing process of CW in a shared online environment, are open to reconsider their original
knowledge and ideas while exposed to other student's regardless of their level of technology
expertise.
These convergent preliminary significant findings should be further explored in relationship to
additional related constructs and in addition should be examined among larger populations of
students.

References
Adler, J. (2004). Reconciling open-mindedness and belief. Theory and Research in Education, 2(2), 127142. DOI: 10.1177/1477878504043440.
Baron, J. (1991). Beliefs about thinking. In J. F. Voss, D. N. Perkins, & J. W. Segal (Eds.), Informal
Reasoning and Education, pp. 169-186. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Blau, I., & Caspi, A. (2009). What type of collaboration helps? Psychological ownership, perceived
learning and outcome quality of collaboration using Google Docs. In Proceedings of the Chais
conference on instructional technologies research (pp. 48-55).
Caspi, A., & Blau, I. (2011). Collaboration and psychological ownership: how does the tension between
the two influence perceived learning? Social Psychology of Education, 14(2), 283-298. DOI
10.1007/s11218-010-9141-z.
Calvo, R. A., O'Rourke, S. T., Jones, J., Yacef, K., & Reimann, P. (2011). Collaborative writing support
tools on the cloud. Learning Technologies, IEEE Transactions on, 4(1), 88-97.
Cegarra-Navarro, J. G., & Sánchez-Polo, M. T. (2011). Influence of the open-mindedness culture on
organizational memory: an empirical investigation of Spanish SMEs. The International Journal of
Human Resource Management, 22(01), 1-18. DOI: 10.1080/09585192.2011.538963.

56E Whose Line Is It Anyway? Open-mindedness and Collective Psychological Ownership in Collaborative Writing

Online documents included the versions of sixteen shared documents, focusing on evidence for
open-mindedness and collective psychological ownership. Each document included 20-to-26
versions, overall, 368 versions. Based on the literature review, and the data collected via the
other research tools, a deductive content analysis was applied. The indicators to collective
psychological ownership followed Pierce and Jussilas’ (2010) concepts seeking for specific
terms, (i.e. our, us, we) implying a sense of ownership regarding the shared documents.
The trustworthiness of the qualitative analysis was confirmed by inter-judge agreement. Three
colleagues acted as independent judges, codifying the data, confirming agreement and
discussing disagreement until consensus was obtained for above 90% of the categories.

Research settings and participants
The study was conducted in the setting of an online distance learning course on 21st century
skills. The course included CW of a one-page shared opinion paper; and reaching an agreement
about an educational dilemma (e.g. traditional vs. alternative assessment). The study included
73 teaching students specializing in science education (41%) or humanities (59%) in randomly
assigned groups of three-to-five students. Most of the students were female (92%), ages 18 to 25
years (76%); about half (52%) asserted that they prefer to learn individually, while the rest
(48%) preferred learning in a group.
Technology expertise was measured by four statements, reflecting low-to-high levels. A few
students (6%) claimed that they are generally familiar with some of the technologies and will
use them only if they don't have a choice. Others (38%) declared that they have certain
experience, and that they will use technology if necessary. Almost half (47%) agreed that they
are well familiar with advanced technologies and that it is important for them to learn and make
use of new technologies. The rest (9%) stated that they are experts and have vast knowledge and
skill in using advanced technologies for learning.

Results
In order to answer the research question, the means, standard deviations and Pearson correlation
coefficient between the two constructs were calculated. The levels of open-mindedness and
psychological-ownership were found to be moderate (M = 4.4, SD = .92 and M = 4.77, SD =
.69, respectively). A positive moderate and significant correlation was found between openmindedness and collective psychological-ownership (r = .33, p = .004), with 11% common
variance (r2). In addition, data indicated similar correlations between open-mindedness and
psychological-ownership while controlling for technology expertise (r = .30, p = .009).
Content analysis of the open questions also revealed a relationship between open-mindedness
and collective psychological ownership:
"During our discussions over the selected topic…we were open to each other's views, and thus
we reached a significant and consistent conclusion that was expressed in our outcome"
(Miriam).
"I needed to be open-minded in reading others' views of the dilemma and in the process of
writing together… this helped me realize that the document did not belong to me, but to us, to
the group" (Zoey).
In addition, this relationship was found even when the students' level of technology expertise
was reported to be low: "We all agreed on this dilemma. At first I was afraid of the
collaborative writing task …but with the new [to me] technology of Google Docs we worked
together, shared opinions and each of us had a role in our Opinion Paper" (Hanna).
The deductive analysis of the shared documents revealed similar evidence regarding the relation
to open-mindedness and the sense of collective psychological ownership expressed in specific
terms: "I agree with you that OUR idea"… "WE thought that…". Figure 1 presents a
screenshot of an example of collective psychological ownership and its translation:
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respond to the open sharing of ideas, and consider alternative positions of each other (CegarraNavarro & Sanchez-Polo, 2011; Hernández-Mogollon et al., 2010; Mitchell, Parker, & Giles,
2012).
Another challenge to CW is the issue of psychological ownership over the shared outcome
concerning the individual sense of ownership that may be affected by a number of variables,
such as the number of editing peers, the type of comments or rank of commentator
(peer/supervisor) (Caspi & Blau, 2011). Psychological ownership is defined as “the state in
which individuals feel as though the target of ownership or a piece of that target is 'theirs'”
(Pierce et al., 2003, p. 86). Pierce and Jussila (2010) recently advocated a reconsideration of the
sense of psychological ownership and its effects to be refocused on group-level. They
introduced the concept of ‘collective psychological ownership’ whereby there is a collectively
held notion of an 'us', and a collective sense that the target of ownership (shared document and
collaborative outcomes) is collectively ‘ours’.
The complexity of CW processes has been amplified as online applications enable real-time and
synchronized editing among multiple collaborators. Among these applications, Google Docs is a
prominent word processor that allows individuals to work on a common task without
restrictions often imposed by traditional face-to-face contacts (Holliman & Scanlon, 2006;
Perron & Sellers, 2011; Thompson & Coovert, 2003). Google Docs enables individuals and
teams to write documents alone or together, simultaneously or asynchronously while preventing
conflicting changes. Thus, serving as an online shared space to plan, draft, revise and produce a
shared product (Chai, 2013). Auto saving of the document every few seconds, creates an
automated revision history, of version changes. These features and others seem to call for an
evolving culture of CW in which participation is reciprocal and synchronous. In the current
study, the application served as a resourceful research tool for close examination of the
collaborative process.
Research on CW in Google Docs has explored technical aspects as flexibility of use and
usability (Calvo et al., 2011; Chu & Kennedy, 2011). Other studies explored facets such as:
psychological ownership of writers, perceived learning, outcome quality, group discourse, and
students' conceptions of online CW (Blau & Caspi, 2009; Chai, 2013). Nevertheless, as the
possibilities of the application continue to evolve; many aspects are yet to be explored.

Method
The study was conducted as a mixed-methods research design (Creswell, 2014). This design
was used for simultaneous collection and analysis of both quantitative and qualitative data,
merging the two sets of results into an overall convergent interpretation. Following are the
research tools and analysis process.
The open-mindedness scale was adapted from the Actively Open-Minded Thinking (AOT) scale
(Stanovich & West, 1991; 7 items, α =.88). The items referred to two aspects: willingness to
consider evidence contradictory to ones beliefs (e.g., "People should always take into
consideration evidence that goes against their beliefs").
The collective-psychological ownership scale was adapted from Psychological Ownership Item
scale (Van Dyne & Pierce, 2014; 5 items, α = .80), including items such as “the collaborative
document represents me”.
The adapted items in both scales were designed in respect to learning processes on a 1 (not at
all) trough 6 (to a great extent) range. The overall reliability of both questionnaires in the
present study was high (α = .84).
Open-questions online questionnaire included two questions, both asking to reflect over the
possible attributes and pitfalls that were experienced in the process of CW. The analysis was
conducted in an inductive approach including open coding, category creation, and abstraction
(Elo & Kyngäs, 2007).
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Abstract
Recent literature asserts that collaborative writing in online shared documents
requires both open-mindedness to others' ideas and the development of a
sense of collective psychological ownership toward a shared outcome.
However, there is yet little evidence to support this assertion. Therefore, this
study was set to examine the relationship between the two constructs - openmindedness and collective psychological ownership and the extent to which
this relationship is affected by the individual's technology expertise. The
research applied the convergent mixed methods approach, using both
quantitative and qualitative tools for data collection and analysis. Findings
revealed a positive relationship between the two constructs and indicated that
this relationship is stable beyond the individual's level of technology
expertise.
Keywords: collaborative writing, collective psychological ownership, openmindedness, technology expertise.

Introduction
Collaborative writing (CW) in online learning environments provides students with
opportunities to think and rethink their views and knowledge in light of their peers' viewpoints.
This process requires both open-mindedness to others' ideas and the development of a sense of
collective psychological ownership toward the written outcome - the shared document. The
present study focuses on the relationship between open-mindedness and collective
psychological ownership, attempting to answer the following research question: whether and to
what extent is there a relationship between the two constructs in CW process?
Writing documents collaboratively is considered to have a positive effect on learning as well as
on socialization and creation of new ideas (Calvo et al., 2011). Lowry and colleagues claim that:
"collaborative writing is an iterative and social process that involves a team focused on a
common objective that negotiates, coordinates, and communicates during the creation of a
common document" (Lowry, Curtis & Lowry, 2004, p.72). Following, a long list of challenges
and characteristics that may influence collaboration and in it CW, has been identified in
literature (Ede & Lunsford, 1990; Huxham & Vangen, 2006; Posner & Baecker, 1993). Some of
these include diversity of experiences, social and cultural backgrounds, shared basic values, and
open-mindedness to others (Hernández-Mogollon et al., 2010).
Open-mindedness is perceived as the way in which individuals, within the collaborating group,
approach the views and knowledge of their peers, incorporate the beliefs that others’ express,
and recognize the value of the diversity of knowledge (Mitchell & Nicholas, 2006; Tjosvold &
Poon, 1998). In other words, an open-minded individual holds a flexible approach to alternative
views and perspectives, counter-evidence, or goals (Baron, 1991; Harding & Hare, 2000;
Stanovich & West, 1991). This is especially valuable for educators who aim to prepare students
to pursue inquiry, to be self-critical, and to learn from experience (Adler, 2004). In collaborative
learning, open-mindedness is reflected in shared beliefs about how the collaborating peers
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Conclusions and discussion
By using the Global Conflicts game, which is a simulation of the Israeli-Palestinian conflict, the
study assessed whether participants could develop an impartial perspective and whether these
learning outcomes persisted 12 months after the game intervention. Results suggested that all
participants held ethnocentric and stereotypic attitudes toward the conflict before the game
intervention. In addition, participants playing the game developed more impartial attitudes
toward the conflict immediately after the game intervention, while those who didn't play it
retained ethnocentric and stereotypic attitudes toward the conflict during the same time. Finally,
participants playing the game retained their impartial attitudes even 12 months following the
game intervention, while those who didn't play it retained ethnocentric and stereotypic attitudes
toward the conflict during this time.
This study has implications for the scholarship on pedagogy and teaching assessment in the
context of peace building. Considering the mixed results obtained so far with regard to the
effectiveness of simulations (e.g., Druckman & Ebner, 2013; Movius, 2008), this study's
findings favor computerized simulations as an effective learning method. They improved
perspective taking in the short term and in the long term, despite the serious clashes between
Israel and the Palestinians that occurred during this time. Computer games like Global Conflicts
facilitate the gaining by the participants of a conceptually complex view of the conflict as
opposed to the simplistic and polarized view of the conflict often presented in collective
narratives and mainstream socialization agents in a conflict environment (e.g., Wolfsfeld, Frosh,
& Awabdy, 2008). By achieving this, computer games can thus be a tool, as indicated by
pedagogy and teaching scholars in the context of conflict resolution, for legitimating the other’s
narrative in a way that events are seen from both perspectives (Bar-Tal et al., 2014). This is an
important step towards increasing learning about the “out-group” and the conflict dynamics as
indicated by social and political psychologists working on inter-group conflict (Bar-Tal et al.,
2014); a necessary step towards attitude change and reducing inter-group tensions.
The findings suggest that computer games like Global Conflicts can serve as an effective tool
for peace education trainings for two key reasons, which require additional future study. First,
peace games are uniquely suited for illustrating complex issues such as the Israeli-Palestinian
conflict in a very engaging and interactive way when compared to other more passive and linear
media (e.g., Gee, 2008). Second, by facilitating role-taking from both sides, Global Conflicts
intends to provide a unique opportunity to teach people of the issues in the conflict and
influence their attitudes toward the other side. In fact, previous studies have indicated that
playing a game eliciting role-taking resulted in greater attitude change than reading a text
conveying the same information (Bogost, 2007; Peng et al., 2010).
Further research can isolate different dimensions of computerized simulations like Global
Conflicts to understand how such games achieve their short term and long term effects in the
shadow of intractable conflicts such as the Israeli-Palestinian situation.
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Statistical procedures
A Repeated Measures ANOVA was used to test the research hypotheses, investigating the
effects of playing the game (yes or no) and nationality (Israeli-Jewish or Palestinian) on attitude
values at three separate time points: immediately before and after the game intervention and 12
months following this intervention. This paper only presents results concerning the short term
and long term learning outcomes of the game without referring to national differences due to
length limitations.

Results
Short term and long term effects on attitudes toward the conflict
Before the game intervention, Israeli-Jewish participants playing the game held a pro-Israeli
view, while Palestinian participants playing the game held a pro-Palestinian view. Similarly,
Israeli-Jewish participants who didn't play the game held a pro-Israeli view during this time,
while Palestinian participants who didn't play the game held a pro-Palestinian view (Table 3).
Therefore, hypothesis 1 is confirmed.
Immediately after the game intervention, Israeli-Jewish and Palestinian participants playing the
game got closer to thinking that both Israelis and Palestinians are equally right regarding key
issues in the conflict. In contrast, Israeli-Jews and Palestinians who did not play the game
retained their ethnocentric attitudes toward the conflict during this time (Table 3). Therefore,
hypothesis 2 is confirmed.
12 months following the game intervention, Israeli-Jewish and Palestinian participants playing
the game retained their impartial perspective regarding the conflict. In contrast, Israeli-Jewish
and Palestinian participants who did not play the game retained their ethnocentric perspective
regarding the conflict during this time (Table 3). Therefore, hypothesis 3 is confirmed.
Table 2. Nationality and game-playing effects on attitudes toward the conflict
Effects

MS

F

Partial eta squared

Time
Time * Nationality
Time * Game Playing
Time * Nationality * Game Playing

87.02
16.11
6.14
15.12

92.68***
17.16**
6.54*
71.03***

.35
.09
.04
.36

***p<.0001

**p<.01 *p<.05

Table 3. Descriptive Statistics of Nationality and game-playing effects on
attitudes toward the conflict
Pre-Game
Intervention
M(SD)

Post-Game
Intervention
M(SD)

12 Months following
Game Intervention
M(SD)

Israeli-Jews
Game
No-Game

3.92(.59)***
3.71(.53)***

2.91(.31)***
3.62(.53)***

2.93(.26)***
3.52( .47)***

Palestinians
Game
No-Game

1.07(.09)***
1.06(.12)***

1.44(.34)***
1.07(.11)***

2.07(.36)***
1.14( .16)***

***p<.0001
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Table 1. The key characteristics of the experimental and control groups
Age

Male

Political
Attitudes

Religiosity

Playing
a digital
game in
the last
6 months

1-10

1-10

1-4

Left - Right

Religious Secular

Not at all Very much

M(SD)

M(SD)

M(SD)

Interest in
the conflict

Global Conflicts
(experimental group)

23.1
(1.25)

36%

6.12
(2.45)

6.7
(1.17)

45%

3.5
(0.47)

No Game (control
group)

22.9
(1.23)

34%

5.87
(2.29)

6.45
(1.12)

48%

3.46
(0.65)

Design and procedure
The data on students from Al-Quds University were collected in the end of January 2013, and
the data on students from Tel Aviv University were collected in the beginning of March 2013.
No major event happened during this period that could provide alternative explanation to the
results.
The experimental condition took three hours and included four parts. First, participants were
introduced to the Global Conflicts game and played a short demo. Second, they filled in a short
questionnaire. Third, the participants played the Israeli-Palestinian scenario. They were divided
to play a Western journalist representing either an Israeli or a Palestinian newspaper in the
game. It should be noted that the game provides both Israeli and Palestinian perspectives to the
conflict no matter which newspaper the player represents. Finally, after playing the game, the
participants again filled in a short questionnaire. The questionnaires used before and after the
game were almost identical in content with the exception of a few additional questions in the
post-game questionnaire deliberating participants' experience with the game.
The control condition took three hours and included three parts. First, participants filled in a
short questionnaire. They were then given a lecture about political aspects of digital natives (not
related to the conflict). Finally, they again filled in a short questionnaire. The two questionnaires
were identical in content and similar to those used in the experimental condition (besides
questions deliberating participants' experience with the game).
Both participants who played the game and those who did not play it were told that they would
be contacted by email a year later to answer a short questionnaire and they will receive credit
for their participation. The experimental group was told that the questionnaire would examine
what they remembered from the game and the control group was told that the questionnaire
would examine what they remembered from the lecture about digital natives in order to learn
about the effectiveness of the two classes.
Measures
The attitude measure examined the 'rightness' of each side on key issues in the conflict
including water, refugees, borders, settlements, Jerusalem, and security, using the following
scale: 1. Palestinians are absolutely right, 2. Palestinians are somewhat right, 3. Both sides are
equally right, 4. Israelis are somewhat right, and 5. Israelis are absolutely right. After
conducting a factor analysis, the average of answers given on the six key issues was used as a
measure of attitude change regarding key issues in the conflict before and after playing the
game. This measure has already been used in previous studies conducted with the games Global
Conflicts and PeaceMaker (Cuhadar & Kampf, 2014; Kampf & Cuhadar, 2015).
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limited (e.g., Berger et al., 2015; Rosen & Salomon, 2011, Schroeder & Risen, 2014), producing
mixed results. Given that these studies used different face-to-face interventions and targeted
different participants it is hard to point out which factors caused the mixed learning outcomes.
Compared to traditional methods (e.g., face-to-face interventions), peace games such as Global
Conflicts may be more successful as tools for learning about the "other" for youth, particularly
obtaining long term learning outcomes in protracted conflicts like the Israeli-Palestinian
situation, for a few key considerations. First, such games are better than other intervention
methods (e.g. face-to-face or textual) (Adwan & Bar-On, 2004; Maoz, 2011) in enabling people
to be exposed to information about the other party to the conflict, because playful activities can
reduce the tension and charged atmosphere around this issue (Amichai-Hamburger &McKenna,
2006; Ellis & Maoz, 2007; Hasler & Amichai-Hamburger, 2013; Weiss et al., 2011). Second,
play is naturally conducive to learning, focusing on learning by doing and learning by
experiencing, which were found preferable as inter-group intervention methods (Salomon,
2008; Walther, 2009). Third, games such as Global Conflicts are both engaging and interactive
in a way that is fun for the players, so they can more easily and effectively generate new
learning about the parties to the Israeli-Palestinian conflict (Kampf, 2014). Finally, young
people are native to the online world, so they speak the digital language fluently (Palfrey &
Gasser, 2008). Hence, young people may prefer new media technologies as a method of
learning about political issues, and consume online content more efficiently (Gasser et al.,
2012).
The Global Conflicts game
In the scenario of the Israeli-Palestinian conflict in Global Conflicts, the player is represented by
an avatar of a Western reporter who arrives in Jerusalem representing one of the following
newspapers: Israeli, Palestinian, or Western (www.globalconflicts.eu). The player is expected to
produce a news report geared to the audience of one of these newspapers, based on the
interviews she conducts with various Israeli and Palestinian characters at the checkpoint in the
Palestinian territories. The player is challenged to keep her work objective while gathering
important information to be used in the news report. The player has to form an opinion based
upon her own actions and after meeting characters that represent different attitudes to the
conflict, despite the fact that she writes for a specific newspaper.

Research hypotheses
H1: All participants will hold ethnocentric and stereotypic attitudes toward the IsraeliPalestinian conflict before the game intervention.
H2: Participants playing the game will become more impartial toward the conflict immediately
after the game intervention, while those who do not play it will retain ethnocentric and
stereotypic attitudes toward the conflict during this time.
H3: Participants playing the game will retain impartial attitudes toward the conflict even one
year after participation in the game intervention, while those who do not play it will retain
ethnocentric and stereotypic attitudes toward the conflict during the same period.

Methodology
Participants
180 undergraduate students participated in the study. 100 Israeli-Jewish participants were from
the Departments of Communication and Political Science at Tel Aviv University and 80
Palestinian students were from the Department of Political Science at Al-Quds University.
60 Israeli-Jewish students and 45 Palestinian students played the game (experimental group),
while 40 Israeli-Jewish students and 35 Palestinian students did not play it (control group). The
experimental and control groups did not differ in key characteristics that could provide
alternative explanation for the results (Table 1).
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Abstract
This article presents an experimental study examining the short term and long
term effects of Global Conflicts on attitude change towards the IsraeliPalestinian conflict. Global Conflicts is a role-playing computer game
simulating this conflict. 180 undergraduate students from Israel and Palestine
participating in the study were divided into game intervention and no-game
controls. The participants were required to fill in questionnaires measuring
attitudes regarding long lasting historical issues in the conflict (i.e.,
Jerusalem, refugees, settlements, borders, security and water) immediately
before and after the game intervention and 12 months following this
intervention. Results suggested that all participants held ethnocentric and
stereotypic attitudes toward the conflict before the game intervention. In
addition, participants playing the game shifted towards a more balanced
perspective, being able to look at the conflict from both points of view
immediately after the game intervention, and retained this impartial
perspective even one year after participation in this intervention, despite the
serious clashes between Israel and the Palestinians that occurred during this
time. Finally, compared with participants playing the game, participants who
did not play it retained ethnocentric and stereotypic attitudes toward the
conflict during the same period.
Keywords: Games for Change, Israeli-Palestinian Conflict, Attitude Change,
Conflict Resolution, Long Term Effects.

Introduction
"I have a definite attitude toward the other side that`s interesting. I can`t say that my views have
changed completely but this game has raised many questions…It is impossible to regard all
Palestinians as one and the same, I suppose….once when I heard Arabs mentioned I became
afraid, but now I remember the enjoyable game …I have a dilemma." (Israeli-Jewish
participant)
This article investigates the effectiveness of a computer based peace game called Global
Conflicts that simulates the Israeli-Palestinian situation, in order to see whether this game
enhances the taking of a balanced perspective regarding the conflict and if this learning outcome
is retained 12 months following the game intervention. The study compares the short term and
long term learning outcomes of Israeli-Jewish and Palestinian undergraduate students playing
the game with those not playing it in order to examine whether this game-based intervention
actually works. This study measures learning by exploring whether the participant's attitudes
towards the conflict became more impartial or not (i.e., perspective taking ability).
Studies have already indicated the short term effects of game-based interventions like Global
Conflicts (e.g., Cuhadar & Kampf, forthcoming; Kampf & Cuhadar, 2015), but no empirical
studies, to my knowledge, have been conducted to evaluate the long term effects of game-based
interventions in intractable conflicts like the Israeli-Palestinian situation. In general, the number
of studies on the long-term effects of peace workshops in such protracted conflicts is extremely
Proceedings of the 11th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies:
Learning in the Technological Era
Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod (Eds.), Raanana: The Open University of Israel
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French). Scientific items on social media that tend to attract large numbers of user interactions
include some awe-inspiring imagery as well as news items that were newsworthy enough to
receive attention from traditional media.
To our knowledge, this study provides the first quantitative description of public engagement
with science on social media, across several platforms. It may serve for benchmarking social
media analytics for science communication activities in the future. In turn, it may inform the
design of science communication campaigns that serve audiences' informational needs and
interests, and may contribute to audience members' lifelong learning of science.
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Some characteristics of the high-engagement topics are that they may have referred to (1) news
items receiving attention from traditional media (e.g., the "Fabiola" topic), or (2) an aweinspiring image (e.g., "CMS", "Dishwasher" and "Pipes") (Table 3).
Table 3. Recurring high engagement topics

1.

Recurring
High
Engagement
Topic Code
1st Computer

Image Caption

Recurred as High
Engagement Item
on…

Throwback "The Ferranti Mercury,
Thursday
CERN's 1st 'central' computer"
"The LHC’s Compact Muon
Wow
Solenoid (CMS) detector"

Facebook,
Twitter English
Instagram,
Twitter English,
Twitter French
Facebook, Google+,
Instagram,
Twitter English,
Twitter French
Facebook,
Twitter English,
Twitter French

2.

CMS

3.

Dishwasher

Wow

"That's right, a CERN
dishwasher for circuit boards"

4.

Fabiola

News

5.

Open Data

News

6.

Pipes

Guess
What It Is

"CERN Council selects Italian
physicist, Dr Fabiola Gianotti,
as CERN’s next DirectorGeneral"
"CERN launches Open Data
Portal to make public the data
of LHC experiments"
"CERN's cooling & ventilation
systems get refreshed"

Type

Facebook, Google+,
Twitter English,
Twitter French
Google+,
Twitter French

Research Limitations
The main methodological limitation stems from the architecture of the platforms. The items
posted were not necessarily seen by all CERN’s subscribers. The "organic reach" is determined
by the technical settings of the platforms, and may be affected by many different variables,
including whether an item was posted on the platform the day before (for a study including
some analysis of “posting efficiency”, see Fauville et al., 2015). Also, the items do not represent
a randomly distributed, year-round sample. "Throwback Thursday" items, for example, were
posted only on Thursdays. These temporal characteristics of the sample add further possible
confounding factors to the study.

Discussion
How does the public engage with science communication items on different platforms of social
media? To some extent, engagement is similar irrespective of platform, but in some respects
engagement is different. Across platforms, user engagement with scientific items on social
media tends to fluctuate, due to frequent “high engagement” items. Often (but not always) the
same “high engagement” topics attract interactions across platforms. Awe-inspiring imagery is
especially prone to high engagement (similar to findings found in Berger & Milkman, 2011).
However, an analysis of engagement across platforms reveals an “Instagram effect”: On
average, smaller audiences are more engaged audiences. Perhaps in new accounts, "early
adopters" might tend to be more engaged users, especially on novel platforms such as
Instagram. Some "high engagement" topics may be specific to certain platforms because of the
unique characteristics of the audiences on different platforms (e.g., the opening of a film in
French-speaking Switzerland and in France was of particular interest to followers on Twitter
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Thirty-five (35) high-engagement items were found in the study, comprising over 16% of the
214 items included in the sample. As an example, the six high-engagement items for CERN's
Facebook page are highlighted in Figure 2. The point labeled "Open Data" in Figure 2, for
instance, refers to click-throughs on a links in the Facebook announcement that CERN had
launched an Open Data Portal to make the data of LHC experiments publicly available. This
item received high standard scores on Facebook in terms of click-throughs per thousand users
(Z = 5.05) and shares per thousand users (Z = 2.47). Hence, it was considered a high
engagement item posted on the Facebook platform. (Since the distribution was strongly rightskewed, no low-engagement items were found in the study.)
8

1st Computer

Standard Score (Z)

7
6
5

Open Data

bl4s

Dishwasher

4
3

Courier reminisce

Fabiola

2
1
0
-1
-2
8-Oct

18-Oct

28-Oct

7-Nov

17-Nov

27-Nov

7-Dec

17-Dec

Post Date
Likes pkU z
Click Throughs pkU z

Comments pkU z
Visit Duration z

Shares pkU z
Retention Rate z

Figure 2. User engagement with scientific content on CERN's Facebook page,
normalized by audience size, October-December 2014.
High Engagement Across Platforms is Significantly Associated with Item Topic
Of the 35 "high engagement" items found in the study, 16 items each represented a different
topic that received high engagement in just one platform (hereafter: "unique" high-engagement
items). The other 19 items represented instances of just 6 topics that received high engagement
across multiple platforms (hereafter: "recurring" high-engagement topics/items). For example,
the "Open Data" topic received high engagement scores not only on Facebook but also on
Google+, Twitter English and Twitter French, making it a recurring high-engagement topic.
These data indicate an association between high engagement and item topic (Table 2).
Table 2. Distribution of "unique" and "recurring" high-engagement topics on
CERN's social media platforms

"Unique" High
Engagement Items
“Recurring” High
Engagement Items
Total

% of High
Engagement
Items
46%

# of High
Engagement
Items
16

Comments

54%

19

These items represent repeated instances
of just 6 topics on different platforms
(of the 48 topics in the sample)

100

35

Items representing one topic each
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a

FB
Instagram

Google+
Twitter Fr

Twitter En

b

Figure 1. Average rate of user interactions with items posted on
CERN's social media platforms, by audience size,
without (a) and with (b) control for audience size. FB: Facebook.
Platforms with Larger Audiences Attracted Higher Rates of Shares and ClickThroughs; However, Overall, Per-User Engagement Declined
Audience size correlated significantly and moderately positively with shares (ρ = 0.424,
p < 0.01) and click-throughs (ρ = 0.497, p < 0.01), and weakly negatively for visit duration
(ρ = -0.146, p < 0.05) and retention rate (ρ = –0.175, p < 0.01). No significant correlations were
found between audience size and likes or comments. However, when controlling for audience
size, likes, comments, shares and click-throughs occurred less often as audience sizes grew,
although correlations were weak (-0.32 ≤ ρ ≤ –0.22 for each of the types of interactions,
p < 0.01).
User Engagement with Items on CERN’s Social Media Fluctuated Strongly Over
Time
Figure 2 represents the pattern of user interactions with items posted on CERN's Facebook page
over the time period studied, normalized by daily audience size. Users typically engaged with
items at a constant rate of interactions throughout the study, as illustrated by the cluster of
observations near the x axis. In addition, several outliers were found, some with z-scores as high
as 5 or more, meaning that for certain items, user behaviors occurred as often as 5 standard
deviations more than the means for those behaviors on the respective platforms. (A similar
pattern of user behavior was found in most platforms studied; Data not shown.)
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Table 1. Types of items posted on CERN's social media platforms
Type

N

Example

Items

Links
"Don't miss today's CERN60 United Nations event
at 16h CEST, webcast via http://webtv.un.org/"

1.

News

94

115

2.

Guess What It Is

40

54

"CERN’s cooling & ventilation systems"

3.

Throwback
Thursday

40

44

"High voltage power line pilot installation in 1965"

4.

Wow

40

44

"The LHC’s @ALICEexperiment is designed to
study quark-gluon plasma"

Total

214

257

Users of the respective platforms were either exposed to the items or not exposed to them,
depending on their individual usage habits and the technical settings of the particular platform.
For all platforms except Instagram, three user behaviors were recorded for each item: (1)
"Likes", "Favorites" (Twitter) or "+1" (Google+) (hereafter "likes"); (2) Comments or replies
(hereafter "comments"); (3) Shares or retweets (hereafter "shares"). In addition, three user
behaviors were recorded for each link: (4) Click-throughs – The number of clicks; (5) The
average visit duration if the link was clicked; (6) The retention rate – The percent of visitors
who clicked on the link and did not leave it within a short time after page loading. Because of
technical constraints of the Instagram platform, only the first two behaviors (1-2) were recorded
for that platform (nInstagram = 32). User behaviors were recorded using Engagor
(www.engagor.com ) and CERN's proprietary web analytics platform.
Raw data was normalized by audience size of the platform on the date of item posting, and
standard z-scores were computed. For instance, if an item on Facebook received one standard
deviation more comments (per 1,000 followers) than the mean for comments on Facebook
items, its "comments" z-score was 1. Items with at least one user behavior statistic scoring |z| ≥
1.96 were considered "high-engagement" items (if z ≥ +1.96) or "low-engagement" items (if z ≤
−1.96). Assuming a normal distribution of user engagement, these thresholds would yield the
top and bottom 2.5% of observations.

Results
An average post on CERN’s social media platforms received 161.68 likes (SD 358.8), 9.5
comments (SD 31.93), 64.37 shares (SD 143.8), and 93 click-throughs (SD 166.1). For users
who clicked on the links in the posts, the mean visit duration on the web pages that the links led
to was 16.27 seconds (SD 34.67) and the mean retention rate was 5.45% (SD 8.2%). On
average, the most common behaviors found were Facebook likes (433.15 Interactions per Item
(IPI), SD 674.54), Twitter English favorites (122.21 IPI (SD 134.07) and Instagram likes
(111.84 IPI, SD 39.47). On Twitter English, shares and click-throughs were also common with
159.98 shares per item (SD 228.95) and 224.27 click-throughs (SD 209.44) (Figure 1a).
However, after controlling for audience size, user interactions were found to be most common
on Instagram and Google+. Some of the most common behaviors found in the study were
Instagram likes (149 Interactions per Item per 1,000 Users (IPI/kU), SD 54.66), Instagram
comments (4.62 IPI/kU, SD 5.41), Google+ "+1"s (4.02 IPI/kU, SD 5.54) and Google+ clickthroughs (1.47 IPI/kU, SD 2.98) (Figure 1b). Visit durations and retention rates were highest for
Twitter French, at 34.63 seconds (SD 46.42), and 10.92% (SD 12.97%), respectively.
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research scientific research and the social context in which it takes place (Brossard & Scheufele,
2013; Konneker & Lugger, 2013). Educational researchers have begun investigating the
learning opportunities afforded by these platforms (e.g., Greenhow, Gibbins, & Menzer, 2015).
How do users learn about science from their engagement with science online? Some researchers
have argued that SNS may harbor and even speed up socio-cognitive learning processes (Kind
& Evans, 2015; Tsovaltzi, Greenhow, & Asterhan, 2015). However, other researchers take a
more skeptical view and suggest that "an organization's Facebook page does not seem to be a
suitable space to trigger discussions" about science, affording only few opportunities for fans to
develop scientific literacy by this approach (Fauville, Dupont, von Thun, & Lundin, 2015, p.
72). Still, it has been argued that scientific stories posted on Facebook pages can promote the
inclination of individual users to learn about science (Fauville et al., 2015).
What scientific content typically attracts user engagement? Research conducted specifically on
online sharing of scientific information has indicated that users tend to share pieces of content
that are surprising, interesting, otherwise entertaining, positive, useful, or inspiring awe, anger
or anxiety. Users are motivated to share such content for a variety of reasons, including: (1) to
make themselves "look good" in the eyes of others, and (2) to enhance their social bonds with
others (Berger & Milkman, 2012; Milkman & Berger, 2014, p. 13642). However, little attention
has been paid to the motives of other types of user engagement with online scientific
information, besides sharing, such as "liking" and commenting on content pieces. Also, the
effects of different social media platforms on these behaviors have not been well studied.

Research Questions
1. How do followers engage with scientific information on different platforms of social
media?
2. Which scientific information items on social media tend to attract large numbers of user
interactions?

Methodology
48 different topics, each featuring a unique image (e.g., an illustration or photograph), were
(cross-)posted on five of CERN's social media platforms over eight weeks in 2014 (October 17
– December 11). Each topic belonged to one of the following four categories: (1) News, (2)
"Guess What It Is", which featured mysterious images (e.g., images of unusual scientific
instruments), (3) "Throwback Thursday", which featured historical images, and (4) "Wow",
featuring awe-inspiring images (Table 1). Items (i.e., Facebook statuses, Twitter tweets, etc.)
relating to each topic were posted on one or more of these platforms: Two Twitter accounts (in
English and in French, ~1.05 million and ~12,400 followers respectively); Facebook (~357,000
fans), Google+ (~59,500 followers) and Instagram (~830 followers). Typically, topics were
cross-posted on all five platforms. In total, this yielded 214 items. Each item contained either
one or two links, yielding 257 links in total.
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Abstract
Although the scientific community is increasingly recognizing that its
communication with the public may shape lifelong learning of science, few
studies have characterized how this communication occurs online. This
hampers efforts to serve audiences' informational needs and interests with
respect to science. This study set out to explore how users engage with
science communication items on different platforms of social media, and
which of these items tend to attract large numbers of user interactions. Here,
user interactions with five of CERN's social media platforms were
quantitatively studied over an eight-week period. Findings indicate that as
audience size of a social media platform grows, the total rate of engagement
with content tends to grow, in certain measures. However, per user,
engagement tends to decline with audience size. Across all platforms, similar
topics tend to consistently receive high engagement. In particular, aweinspiring imagery tends to consistently attract high engagement across
platforms, in line with previous studies on emotions and user engagement
with online scientific content. To our knowledge, this study provides the first
cross-platform quantitative description of public engagement with science on
social media. Findings may serve for benchmarking social media analytics
for assessing science communication activities and their contribution to
lifelong learning of science.
Keywords: social media, analytics, interest, lifelong learning, science
communication, public engagement with science.

Introduction
Within the scientific community, recognition of the importance of communicating science to
non-technical publics is rising. Concurrently, people are increasingly spending time consuming,
generating and exchanging content on social media. However, so far, few studies have
characterized how the public engages with scientific information on social media (Brossard &
Scheufele, 2013). This study describes one case of such public engagement using a quantitative
approach. Specifically, we examined public engagement with content posted on popular social
media platforms of the European Organization for Nuclear Research (CERN), an international
scientific research organization based in Geneva, Switzerland.

Literature Review
Online environments, such as social networking sites (SNS), provide growing opportunities for
lifelong learning, beyond periods of formal schooling in a person's life (Kind & Evans, 2015).
Specifically, digital media platforms now facilitate direct communication between experts and
the public, allowing non-specialists to become spectators and even active participants in
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Transfer Test Results
In the transfer test, the effect of feedback condition on excess moves was very close to
significance (F(1,74) = 3.75, p = 0.057, partial eta squared = 0.05): fewer excess moves were
made in the Feedback condition (M = 6.16, SE = 4.08) compared to the No Feedback condition
(M = 16.42, SE = 3.39). As before, to evaluate whether excluding the participants who took
advantage of the feedback option twice or more in either session affected the results, we ran a
second ANOVA with the addition of these 12 participants. In this analysis the effect of
feedback group was even more significant (F(1,86) = 6.46, p = 0.01, partial eta squared = 0.07),
with fewer excess moves in the Feedback condition (M = 4.98, SE= 3.22) compared to the No
Feedback condition (M = 16.42, SE = 3.15).
The effect of feedback condition on mean excess rotations in the transfer test was not significant
(F(1,74) = 0.17, p = 0.68, partial eta squared = 0.002).
The effect of feedback condition on mean duration was not significant (F(1,74) = 1.91, p = 0.17,
partial eta squared = 0.02).

Discussion and Conclusions
Overall, the current findings suggest that in computerized training systems for executive
functions, simply making feedback available, even if most trainees are likely to make little use
of it, can have strong influence on both training and performance. This finding should be
evaluated further using other tasks and in other domains, to examine its robustness for future
computerized training system design recommendations and guidelines.
The current findings are interesting in light of research about the extent to which priming – i.e.,
exposing individuals to a particular stimulus – can affect participants’ behavior and performance
in different situations. For example, Bargh, Chen, and Burrows (1996) found that “participants
whose concept of rudeness was primed interrupted the experimenter more quickly and
frequently than did participants primed with polite-related stimuli,” while “participants for
whom an elderly stereotype was primed walked more slowly down the hallway when leaving
the experiment than did control participants” (p. 230). Steele and Aronson (1995) showed that
African Americans who were primed with a negative stereotype about their intellectual ability
performed more poorly in intellectual tests than similar black participants who were not so
primed. Likewise, Dijksterhuis and Van Knippenberg (1998) reported that priming the
stereotype of a professor or the trait “intelligent” improved participants’ performance on a
general knowledge test, while priming the stereotype of soccer hooligans or the trait “stupid”
reduced their performance. In a similar manner, the mere knowledge that feedback is available
may prime trainees with the motivational effect of feedback, creating a psychological state of
mind that may improve training and transfer.
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was the interaction between training session and condition (F(1,74) = 0.29, p = 0.66,
partial eta squared = 0.003). The results are depicted in Figure 4.

Figure 4. Training sessions, excess rotations: Mean excess rotations
for each session and group (with standard error bars)
The pattern of results for mean duration is similar to the pattern for mean extra
rotations .The effect of training session was significant (F(1,74) = 125.96, p < 0.001,
partial eta squared = 0.63): participants needed less time to complete the task in the second
session (M = 505.49 seconds, SE = 16.70) compared to the first (M = 667.26 seconds, SE =
23.64). The effect of feedback condition was not significant (F(1,74) = 3.01, p = 0.09, partial eta
squared = 0.04), nor was the interaction between training session and condition (F(1,74) = 0.27,
p = 0.61, partial eta squared = 0.004). The results are shown in Figure 5.

Figure 5. Training sessions, task duration: Mean duration
for each session and group (with standard error bars)
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To analyze the results for the main tasks, a repeated-measures ANOVA was conducted, with
feedback condition (Feedback/No Feedback) as the between-participants independent variable
and the training session (first or second) as the within-participants independent repeated
measure. Separate ANOVAs were conducted for the transfer test and the pencil-and-paper
visual perception test, with feedback condition as the between-participants independent variable.
Main Task
With respect to excess moves in the main task, the effect of training session was significant
(F(1,74) = 4.74, p = 0.03, partial eta squared = 0.06): participants made fewer excess moves in
the second session (M = 17.12, SE = 3.57) compared to the first session (M = 21.26, SE = 3.97).
The effect of feedback condition was also significant (F(1,74) = 6.23, p = 0.02, partial eta
squared = 0.08): participants in the Feedback group made fewer excess moves (M = 10.08,
SE = 5.62) compared to the No Feedback group (M = 28.30, SE = 4.66). The interaction
between training session and condition was not significant (F(1,74) = 0.65, p = 0.42,
partial eta squared = 0.01). The results are shown in Figure 3.

Figure 3. Training sessions, excess moves: Mean excess moves for each
session and group (with standard error bars)
The question arises whether the results would have been similar had we included those
participants who were dropped from the analysis because they took advantage of the feedback
option twice or more in either session (suggesting that they might have been weaker
performers). We therefore ran a second repeated measures ANOVA with the addition of these
12 participants. The results confirmed the previous findings. Again, the effect of training
session was significant (F(1,86) = 5.40, p = 0.02, partial eta squared = 0.06), with fewer excess
moves made in the second session (M = 17.59, SE = 3.16) compared to the first (M = 21.37,
SE = 3.46). The effect of condition was also significant (F(1,86) = 7.54, p = 0.01,
partial eta squared = 0.08), with fewer excess moves made in the Feedback condition
(M = 10.66, SE = 4.59) compared to the No Feedback condition (M = 28.30, SE = 4.49).
As before, the interaction between training session and condition was not significant
(F(1,86) = 1.36, p = 0.25, partial eta squared = 0.02).
With respect to excess rotations, the effect of training session was significant (F(1,74) = 33.87,
p < 0.001, partial eta squared = 0.31): fewer excess rotations were performed in the second
session (M = 17.56, SE = 2.65) compared to the first (M = 28.97, SE = 3.30). The effect of
condition was not significant (F(1,74) = 2.42, p = 0.12, partial eta squared = 0.03), nor
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Figure 2. The transfer test task
Participants were randomly assigned to two between-participants groups: with and without the
option of receiving feedback (the Feedback and No Feedback groups respectively). The
feedback option showed participants the most efficient way to complete their most recent move.
Because the task was relatively simple, most trainees with the feedback option chose to use it
only once, or not at all. The data of trainees who used the feedback option more than once were
excluded from the analysis (see below).
The experiment initially followed a 2X2 factorial design that would have compared the effects
of two types of feedback: specific feedback on individual moves (Feedback/No Feedback) and
more general feedback about the participant’s overall strategy (Strategy/No Strategy). Half the
participants in each feedback condition were told that an expert trainer had evaluated their
performance in the first session and had prepared strategies that would help them improve their
performance. The strategies were very short and very general (e.g., "Try to think through your
moves and carefully consider whether a piece matches before placing it in the frame. This will
improve your efficiency"). A manipulation check showed that the strategies produced no
significant effects. Hence, we decided not to include this manipulation as an independent
variable.
Participants
Participants initially included 88 undergraduate students (59 males, 29 females) from ORT
Braude College, Israel. Forty-three participants (31 males, 12 females) were randomly assigned
to the Feedback group, and 45 participants (28 males, 17 females) to the No Feedback group.
Twelve participants in the Feedback group were excluded from the analysis because they used
the suggested system’s feedback at least twice in at least one of the two sessions. Hence, the
final sample comprised 76 participants, of whom 31 (21 males, 10 females) were in the
Feedback group.

Results
The main dependent measures in both the main task and the transfer test were the number of
excess rotations and moves performed when completing the puzzles. These were calculated by
subtracting the minimum required rotations and moves for each puzzle from the number
actually performed. Task duration was also calculated, although participants were not instructed
to complete the task as fast as possible.
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The findings described above raise the question of whether it may be possible to harness the
positive motivational effects of feedback without risking the potential negative effects by
providing trainees with the opportunity to access feedback, but not requiring them to do so. That
is, the mere possibility of receiving feedback, even though the trainee may never actually take
advantage of this offer, may improve the trainee’s performance over time. Indeed, this
motivational effect may be especially dominant in training systems for executive functions
because of the strong apparent link between executive functions and motivation, and between
such functions and emotion.
The current study addressed the hypothesis that having the opportunity to receive feedback
would improve performance even among trainees who chose not to take up the feedback offer,
with the driving force behind this effect assumed to be the motivational effects of the feedback
option. We tested the hypothesis among 76 undergraduate students using a puzzle replication
task.

Method
Design and Experimental Task
Several tasks were evaluated from a computerized training system developed by Mindri
(http://www.mindri.com). The chosen task was a simple puzzle replication task using a variety
of geometric shapes (see Figure 1). Trainees were invited to two training sessions, held a week
apart, in each of which they were asked to complete four 4-piece puzzles and eleven 9-piece
puzzles. In the second session they were also given a transfer test, which required them to
complete five 16-piece puzzles using a set of identical geometric shapes (see Figure 2). To
ensure that trainees would focus on improving their executive function skills, they were
instructed to complete each task as efficiently as possible (i.e., using the smallest possible
number of rotations and moves). They were also told that their payout for the session would
depend on their performance across the entire set of tasks.

Figure 1. The experimental puzzle completion task
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Abstract
Training Computerized training systems offer a promising new direction in
the training of executive functions, in part because they can easily be
designed to offer feedback to learners. Yet feedback is a double-edged sword,
serving a positive motivational role while at the same time carrying the risk
that learners may become dependent on the feedback they receive. The
current research suggests that computerized training systems may take
advantage of the motivational effects of feedback without the unwanted risk
by making feedback available while not requiring trainees to access it.
Specifically, we hypothesized that the mere availability of feedback would
improve performance even if trainees never or almost never made use of it.
We tested this hypothesis using a simple puzzle completion task, putting the
focus on executive functions by instructing participants to complete each
puzzle with a minimal number of rotations and moves. Two training sessions
in which the availability of feedback was manipulated were followed by a
transfer test and a visual perception test. The results show that the availability
of feedback improved performance, in terms of the smaller number of excess
moves performed during both the training sessions and the transfer task.
Keywords: Executive function, Feedback, Training, Computerized system.

Introduction
Executive functions are the high-level cognitive skills – e.g., attention, self-control, working
memory, and abstract thinking – involved in planning, organizing, and executing lower-level
cognitive tasks (Miyake et al., 2000). Several studies have examined computerized training
programs for the improvement of executive functions – part of a trend that has seen the
proliferation of computerized training systems aimed at improving cognitive skills in general
(Owen et al., 2010). An important question that must be addressed when designing
computerized training systems in general, and for executive functions specifically, concerns the
provision of feedback to trainees during the training. Feedback can improve performance by
providing the trainee with information that can serve as a basis for error correction (Salmoni,
Schmidt, & Walter, 1984). On the other hand, several studies have suggested that learners may
become dependent on the feedback they receive, and in consequence fail to take in or effectively
use other sources of information.
Given the potential negative effects of feedback, it might appear that feedback in cognitive
training systems should be avoided. But feedback also serves a motivational role, by offering
psychological encouragement during the skill acquisition period (Arps, 1920; Crawley, 1926;
Diserens & Vaughn, 1931; Elwell & Orindley, 1938; Locke, 1966; Locke & Bryan, 1969;
Smode, 1958). The motivational power of feedback seems to vary depending on the type of
feedback, negative or positive, but in general, constructive feedback is thought to increase
motivation not only by strengthening learners’ belief that they are capable of achieving the
desired goal (Hattie & Timperley, 2007), but also by making the task more interesting and
enjoyable (Hung, Huang, & Hwang, 2014). This suggests that feedback might be of benefit after
all.
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W3C. (2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Retrieved December 10, 2014, from
World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/TR/WCAG20
Wikipedia. (2015). Dyslexia. Retrieved October 3, 2015, from Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
Wikipedia. (2015). ReCAPTCHA. Retrieved January 2, 2015, from Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/ReCAPTCHA

Appendix A
1. The experience after the CAPTCHA test –
"How would you describe your feeling after taking this CAPTCHA test?"
Item 1.1: "Frustrating – the test was difficult and unclear"
Item 1.2: "A waste of time – It took too much time to do it"
Item 1.3: "Comfortable/Enjoyable – It was a nice test"
2. The position towards this CAPTCHA test – "If you have to take this CAPTCHA test again,
what will your position be towards this test?"
Item 2.1: "I would rather do it again – since it's easy and clear"
Item 2.2: "I would rather do it again – since it takes only a short time to do it"
Item 2.3: "I would rather do it again – since it's nice and comfortable"
3. The position towards the Website - "If you have to take this CAPTCHA test again,
what will your position be towards the Website that displays this test?"
Item 3.1: "My position will be positive"
Item 3.2: "I will not cooperate with this site – I will leave this site immediately"
Item 3.3: "I will not cooperate with this site – I will not perform actions such as registration,
buying, etc."
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Table 6. Comparison of the CAPTCHA types – Success Rates
CAPTCHA type

1. Text based

2. Arithmetic operation based

3. Picture based

4. Game based

5. "NO CAPTCHA" based

Success
Rate

LD
users
(n=60)

Non-LD
users
(n=152)

%

58.33%

74.34%

Pass

35

113

Fail

25

39

%

48.33%

50%

Pass

29

76

Fail

31

76

%

68.33%

73.03%

Pass

41

111

Fail

19

41

%

83.33%

82.89%

Pass

50

126

Fail

10

26

%

86.67%

89.47%

Pass

52

136

Fail

8

16

χ²
value

df

Sig.
(2tailed)

5.23

1

0.022

0.048

1

0.83

0.47

1

0.49

0.01

1

0.96

0.34

1

0.56

Discussion
Findings suggest that users with LD have more difficulties in solving the tests, especially those
with distorted texts and have more negative attitudes towards the CAPTCHA tests. Surprisingly,
there was no significant difference found in response times between LD and non-LD users in
any of the five tests types, thus, rejecting H1. The reason H1 was not supported, may be the fact
that CAPTCHA tests became so common, that the users are getting used to the twisted letters.
However, a significant difference in the test success between the two kind of users was found
for the text-based CAPTCHA. Thus, H2.1 was rejected, supporting the position of Hsu & Lee
(2011), who claim that even the non-impaired population might encounter difficulties with
CAPTCHA; and H2.2 was accepted, meaning that users with LD have difficulties in reading the
distorted texts, supporting Foley's study (2012), but have no problems performing other tasks.
Perhaps, if taking more time to resolve the test, the success rate may be better for the LD users.
A significant difference in the user-experience attitude was found for 'Frustrating' and
'Unwillingness to use the Website' between LD users and non LD users, where LD users had a
more negative attitude towards the tests, accepting H3.1. The most negative attitude of the LD
users was found for the text-based and arithmetic-based CAPTCHA, supportring H3.2.
The main conclusion of this research is that all five types of tests influenced user experience in a
certain level, from frustration to enjoyment. Users with LD found it more difficult to succeed in
the text-based CAPTCHA, and there was a significant difference found between LD and nonLD users in most user experiences constructs examined.
The main limitations of this study concern about LD: (1) the small number of LD participants
(60 with LD, and 152 without). A larger number of LD users might have provided a better
representative sample. (2) the definition of users with LD – some were diagnosed, some were
self reported but not diagnosed and others may be not aware of LD.
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Table 4. Comparison of means and sd - user experience for CAPTCHA types
Post-test experience
CAPTCHA type

Frustrating

Enjoyable

Readiness
for future
use

3.56 (1.10)
3.15 (1.17)
4.52 (1.03)
4.69 (1.20)
3.94 (1.15)
3.68 (1.36)
3.86 (1.21)
3.68 (1.23)
4.20 (1.31)
3.88 (1.42)

2.05 (1.17)
1.85 (1.15)
3.01 (1.47)
2.72 (1.28)
3.34 (1.42)
3.22 (1.52)
3.24 (1.38)
3.55 (1.47)
3.11 (1.63)
3.20 (1.49)

2.42 (1.12)
2.09 (1.04)
3.30 (1.42)
3.07 (1.27)
3.31(1.44)
3.26 (1.51)
3.07 (1.37)
3.19 (1.39)
3.24 (1.56)
3.44 (1.53)

LD User

1. Text based
2. Arithmetic operation based
3. Picture based
4. Game based
5. "NO CAPTCHA" based

No LD
LD
No LD
LD
No LD
LD
No LD
LD
No LD
LD

Unwillingness
to use the
Website

4.30 (0.87)
4.98 (1.03)
4.45 (0.85)
4.11 (1.26)
4.37 (0.95)
4.17 (1.19)
4.30 (0.97)
4.29 (1.13)
4.28 (1.13)
3.98 (1.27)

Statistical differences between the LD-users and the Non-LD users were found in the
'Frustration' construct in the text-based (t = –2.36, df = 210, sig = 0.019) and arithmeticoperation-based (t = –3.294, df = 210, sig = 0.001) tests.
As for response time, surprisingly, there were not differences between LD and non-LD
participants for any of the CAPTCHA tests (Table 5).
Table 5. Comparison of the CAPTCHA types – Response Time
Response Time (in seconds)
Mean (SD)
CAPTCHA type

1. Text based
2. Arithmetic operation based
3. Picture based
4. Game based
5. "NO CAPTCHA" based

LD
users
(n=60)

Non-LD
users
(n=152)

22.25
(12.73)
11.4
(10.85)
26.78
(29.53)
21.07
(13.05)
19.32
(22.74)

19.36
(13.69)
9.16
(8.3)
24.34
(23.55)
20.34
(16.33)
18.97
(23.6)

median
LD
users
(n=60)

Non-LD
users
(n=152)

t-test

Sig
(2-tailed)

18

16

–1.41

0.16

9

8

–1.61

0.11

18

18.5

–0.63

0.53

17

17

–0.31

0.76

11.5

13

–0.10

0.92

The success rate was calculated for each test. Table 6 presents the results and the statistical
comparison, using the Pearson Chi-square test (p < 0.05), indicating that there is a significant
dependence between the test success and the existence of LD only for text-based CAPTCHA,
bringing the LD users to fail more often. The arithmetic test is more difficult for all populations.
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Table 1. Familiarity with the CAPTCHA tests (1 – ' Never', 5 – 'Very often')
CAPTCHA type

1. Text based
2. Arithmetic operation based
3. Picture based
4. Game based
5. "NO CAPTCHA" based

LD users (n=60)

3.88
(1.01)
2.48
(1.25)
1.03
(0.18)
1.13
(0.5)
1.33
(0.88)

Non-LD users (n=152)

Total (n=212)

3.92
(0.94)
2.19
(1.26)
1.2
(0.63)
1.1
(0.43)
1.69
(1.13)

3.91
(0.96)
2.28
(1.26)
1.15
(0.55)
1.11
(0.45)
1.59
(1.08)

After performing each of the CAPTCHA tests, the participants were asked to rate their
agreement with the statements in Appendix A. Table 2 specifies the items mean and standard
deviation and the reliability, measured by Cronbach’s alpha.
Table 2. User experience constructs definition
Item

Mean (SD)

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

3.94 (1.28)
3.78 (1.40)
2.94 (1.49)
3.07 (1.48)
3.09 (1.48)
3.00 (1.52)
2.89 (1.34)
4.29 (1.07)
4.26 (1.09)

Cronbach’s
alpha

Construct

Mean
(SD)

.802

Frustration

3.86 (1.23)

Separated

Enjoyable

2.94 (1.49)

Readiness for future use

3.05 (1.43)

.954
Deleted
.904

Unwillingness to use the
4.28 (1.03)
Website

The results (Table 3) indicate that there is a significant difference between LD and non-LD
participants in two user experience constructs: 'Frustrating' and 'Unwillingness to use the
Website'.
Table 3. Statistical results for User experience
User Experience construct

Frustrating
Enjoyable
Readiness for future use
Unwillingness to use the
Website

LD User

N

Mean

SD

No LD
LD
No LD
LD
No LD
LD
No LD
LD

760
300
760
300
760
300
760
300

3.96
3.62
2.95
2.91
3.07
3.01
4.34
4.10

1.19
1.29
1.49
1.50
1.43
1.43
0.96
1.18

t

df

Sig. (2tailed)

3.961

508.79

.000

.412

1058

.680

.627

1058

.531

3.123

463.18

.002

Table 4 summarizes the findings of the user experience of each of the CAPTCHA tests,
according to the constructs defined. The gamed-based was found the most enjoyable for LD
users, while the text-based was the least enjoyable and most frustrating.
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population suffers from dyslexia. It is even estimated that one-third of Internet users suffer from
certain symptoms of dyslexia (McCarthy & Swierenga, 2010).
There are many recommendations for the development of appropriate and friendly Websites to
be accessible towards these users (McCarthy & Swierenga, 2010; Foley, 2012), including
guidelines (W3C, 2008) and clear principles (Matej, 2013).

Research Questions and Hypotheses
The main research questions are:
RQ1: Are there any differences in the response time of users with or without LD?
H1: The performance time of users with LD will be longer in text and arithmetic based tests
RQ2: Are there any differences in the success rate of users with or without LD?
H2.1: The success rate of users without LD will be greater.
H2.2: Users with LD will succeed better in tests which do not include letters.
RQ3: Are there any differences in the attitude and user experience of users with or without LD?
H3.1: Attitude and user experience of users with LD will be more negative.
H3.2: Users with LD will report better experience in tests which do not include letters.

Methodology
In order to collect the data, an experiment and a questionnaire were created, which included the
actual usage of five different types of CAPTCHA tests. The respondents had to perform the
tests and rate their experience using them (1 – 'Strongly disagree', 5 – 'Strongly agree').
Meanwhile, a hidden script, automatically accumulated the data about the success or failure of
the respondent in using each test, and the time it took to complete it. The combination of both
research methods was based on the study conducted by Abrich, Berbenetz and Thrope (2011),
which defined the quality of user experience on whether the user was correct or not when taking
a test, as well as on the level of test difficulty the user reported.
The questionnaire was composed of 11 demographic and general information questions, and
other 10 questions, answered once for each test after experiencing them.
The types of CAPTCHA that were examined were the five mentioned in the Introduction of this
paper.
The questions and the experiment were constructed using a plug-in based on WordPress, a free
web software. The questionnaire was delivered using social media like Facebook, and through
sites and forums of LD.
The answers were collected during one week (December 2014), and then gathered and analyzed
using IBM® SPSS® Statistics.

Results
There were 212 Israeli respondents, 60 reporting having LD or thinking they have but not
diagnosed yet (28%) and 152 without LD (72%). The frequency of Internet usage was similar
and high in the two groups (4.7 in LD and 4.88 in non-LD).
Table 1 summarizes the familiarity of the users with each CAPTCHA test. The mean value and
standard deviation are shown. As seen, the text-based CAPTCHA is the most familiar to the
users, and the arithmetic operation based one is also known. Most of the users are not so
familiar with the other three types.
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Figure 5. Game based CAPTCHA
Many studies have been conducted on CAPTCHA, focusing on the security analysis (Azad,
2013), on differences between types of tests (Singh & Pal, 2014; Foley, 2012), and examining
the combination between security and user friendliness (Gossweiler, Kamvar & Baluja, 2009).
Only few focused on the user experience (Tangmanee & Sujarit-apirak, 2013; Fidas, Voyiatzis
& Avour, 2011). This research deals with the influence of CAPTCHA tests among users having
LD, examining user experience, actual performance and success.

Theoretical Background
The different types of CAPTCHA have some disadvantages (Singh & Pal, 2014). In the textbased type, the user experiences difficulties deciphering the characters due to the blurring.
Furthermore, a "bot" has the ability to recognize the character sequence using an Optical
Character Recognition (OCR) software. Mostly, CAPTCHA tests are based on Latin letters,
causing difficulties to users who are not used to Latin letters (Tangmanee & Sujarit-Apirak,
2013; Fidas et al., 2011; Bursztein, Bethard, Fabry, Mitchell & Jurafski, 2010). In the picturebased test, visually impaired people may percieve difficulties in identifying the right picture.
Hsu and Lee (2011) found that older users show greater difficulty in passing a text-based
CAPTCHA in comparison to younger users, and that even not disabled users may encounter
difficulties recognizing and understanding the distorted characters.
CAPTCHA tests must: be easy for the user to pass successfully; and be sufficiently difficult to
prevent the "bots" from passing them. However, most studies focus primarily on how to make
the tests more difficult for bots, in response to the growing number of security threats. Azad
(2013) sugested to raise security of text-based CAPTCHA by adding "noise", increasing the
level of distortion of the characters and aligning the characters more closely; yet, this would
make it more difficult for users to identify the characters, causing more mistakes.
Picture-based CAPTCHA tests require recognition and selection of images with a similar or an
exceptional meaning, out of a sequence of images and may cause confusion, as the images can
sometimes be interpreted as having different meanings (Ahn, Kim & Kim, 2013). Some studies
propose variations of the tests, in order to simplify them, but these propositions are not widely
used yet (Gossweiler et al., 2009).
Bevan’s (2009) study describes the user experience as including emotions, beliefs, preferences,
conceptions, psychological and physical reactions, behaviours, and achievements occurring
before, during, and after usage. According to Onwudebelu, Sanjo, Obi and Alaba (2010), the
use of CAPTCHA tests is a nuisance. Some users feel threatened by this tests, irritated and
frustrated, as they are unable to understand the need for it. Other, reported the text displayed is
unclear, and they struggle to solve it. Most, reported the tests slow them down and interfere with
their activity on Websites.
Aside from accessibility difficulties, frustration, and poor user experience (Ghazarian, 2014);
user abandonment and a drop off Internet conversion rates are additional consequences of
CAPTCHA tests suffering from user-unfriendliness (Mujumdar, D., Polisetti, S., 2011).
CAPTCHA tests pose an obstacle for LD users, in reading and comprehending the tests.
According to Foley (2012), the most common LD is dyslexia. Dyslexia, (from Greek,
dys=difficulty + lexis=words) known as reading disorder, is a LD characterized by
trouble reading despite normal intelligence. Problems may include spelling or writing words,
reading quickly and understanding what one reads. The cause of dyslexia is believed to involve
both genetic and environmental factors (Wikipedia, 2015). It is estimated that 8-10% of the

26E The Effect of CAPTCHA on User Experience among Users with and without Learning Disabilities

Types of CAPTCHA tests
Text-based CAPTCHA tests – Are the most used tests (Figure 1), called "reCAPTCHA",
consisting of a sequence of numbers and letters, twisted and shown in a distorted manner. The
user needs to enter the exact sequence into a text box.

Figure 1. Text-based CAPTCHA
In 2013, reCAPTCHA began implementing behavioral analysis of the browser's interactions
with CAPTCHA. This analysis (Figure 2), occurs before displaying the CAPTCHA and
presents a more difficult test in cases there are reasons to think the user is a bot. From 2014 this
mechanism, called "No CAPTCHA reCAPTCHA", started to be used in most of Google
services (Wikipedia, 2015).

Figure 2. No CAPTCHA reCAPTCHA
Arithmetic operation based CAPTCHA tests – contain a very basic arithmetic operation,
(Figure 3), which can be performed by almost every human being. The user needs to enter the
result of the operation into a text box.

Figure 3. Arithmetic operation CAPTCHA
Picture based CAPTCHA tests –a number of pictures are shown (Figure 4), with a simple
question. The user must identify the pictures, and select those which are the correct answer.
There is no need to write any text. There are some variations of the picture-based CAPTCHA,
for example, sliding distorted pictures to arrange them.

Figure 4. Picture based CAPTCHA
Game based CAPTCHA tests – include puzzles or interactive games (Mohamed, Sachdeva,
Georgescu, Gao, Saxena, Zhang, & Chen, 2013). In Figure 5, an example of a game can be
seen, where the user needs to drag the food to the baby's mouth.
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Abstract
CAPTCHA is a challenge-response test implemented in many Internet
Websites to distinguish between malicious automatic software ("bot") and
real users. However, CAPTCHA emphasizes the gaps between accessibility
and security on the Internet, as it poses an obstacle and a significant
challenge for the learning-impaired in the reading and comprehension of
what is presented in the test. Attempts are being made to develop CAPTCHA
tests of various types in order to address accessibility and security issues. The
objective of this study is to investigate the differences between various
CAPTCHA tests and examine how they affect user experience among
populations with and without learning disabilities. A questionnaire
accompanied by experiencing five different tests was performed among 212
users, 60 of them with learning disabilities. Response times for each test and
rate of success were collected automatically. Findings suggest that users with
learning disabilities have more difficulties in solving the tests, especially
those with distorted texts, have more negative attitudes towards the
CAPTCHA tests, but the response time has no statistical difference from
users without learning disabilities. With this information, we can assess how
to apply solutions that are more suitable for many users and especially for
this sensitive population.
Keywords: CAPTCHA, Cyber Security, User Experience, Learning
Disabilities.

Introduction
One of the main issues of cyber security deals with the question whether the agent trying to
reach a Website is a real person or a malicious automated program ("bot"). The most common
solution to decide is called CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart), invented in 2000, and still used (Singh & Pal, 2014). The test
performs a challenge-response authentication process, presenting a challenge to the user, and the
right to access the Website is given if solved. The user must use cognitive abilities, which are
impossible to machines (Saini & Bala, 2013). CAPTCHA tests are an efficient approach for this
goal, but are difficult for users with learning disabilities (LD), who have difficulties in reading,
understanding, and performing the tests. CAPTCHA tests must be, on the one hand, very easy
for the user in order to pass, and, on the other hand, very difficult for the bots to pass.
Cyber threats became abundant, and the attempts to reach computers by unauthorized agents are
growing. Therefore, CAPTCHA tests are widely used in all kind of Websites, millions of times
a day (Wikipedia, 2015).
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Appendix A
Example of two questions from MAP questionnaire:
Example 1
In front of you two pictures of medications which responsible for glycemic control.
Compere between the two and then choose the correct
answer:
A. These two medications have the same trade name
but different generic name.
B. These two medications have the different trade
name and different generic name.
C. These two medications have the same trade name
and same generic name.
D. These two medications have the same generic name
but different trade name.
Correct answer: D
Example 2
Choose the correct medication order:

.C

D

Correct answer: B

A

B
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Although most of our sophomore students have already observed other nurses in hospital wards
during medication administration process, using the PILL-VR simulation was the first time they
were able to perform the process by themselves. These may explain the greatest improvement at
MAP questionnaire procedure sequence component and at guidelines implementation category
during the interviews.
Further research is required with case-control research design to assess the validity of learning
with PILL-VR compare to other learning environments.
The aim of our further studies is to show how to integrate pharmacological model-based and
mathematical medication spheres of knowledge to our PILL-VR simulation. Furthermore, to
study the role of PILL-VR environment to the evolution process of students from novice to
experts and its contribution to narrowing the gap between theory and practice.
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Patterns Exploration in using the PILL-VR environment
The amount of time which took for the four students to complete the medication administration
process was measured. The results from the repeated time trials shows that less time was taken
on scenario B than scenario A (see PILL-VR Environment for Medication Administration
section) (Figure 3).
10
9
8
Time 7
(minutes) 6
5
4
3
2
1
0
Scenario A

Scenario B

Figure 3. Time measured to complete a correct administration of medication process on
scenarios A and B by the four students?

Students with previous health-care experience (see demographic questionnaire) showed the
significant higher score on the PQ subscales compared to students with no such experience. The
highest difference was emerged within the interface quality subscale.
Table 3. Descriptive statistics and MANOVA results for previous experience / no
previous experience at medical area on PQ subscales
Previous healthcare experience
(n=19)
Mean, SD

No previous healthcare experience
n=62
Mean, SD

F (1,82)

Control/Involved

0.88±5.4

0.87±4.9

6.66*

Natural

1.13±5.2

1.26±4.4

5.77*

Interface Quality

1.26±5.2

0.82±4.5

9.39**

* p<0.05 ,

** p<0.01

Wilk’s Lambda=.85, MF(3,78)=4.28 p<0.01,

Discussion
This exploratory study provides evidence as to the benefits of using a VR simulation in nursing
education and possibly, other disciplines as well. Our designed PILL-VR simulation provides
for practice and training opportunities within academic institutions, a crucial step in developing
students' expertise. We have found that two of the PQ subscales scores (Natural and Interface
scales) were higher than means reported by Witmer and Singer (1998). Additionally, the sense
of presence within the PILL-VR environment was higher for students with previous healthcare
experience than students with no such experience. These differences between groups may
reflect the resemblance of the PILL-VR simulation to real hospital settings.
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Figure 2. Average number of distinct utterances per student (n=4) regarding each of the
three categories of knowledge, in pre-test and post-test interviews

Students’ learning gains
The students’ MAP score significantly increased from 69.8% to 96.7%, from pre-test to posttest, respectively (Table 2). The procedure sequence component of medication administration
shows the most substantial gain (196%).
Table 2. Descriptive and comparative statistics of students’ MAP questionnaire
pre- and post-intervention (n=88)
MAP questionnaire

Pretest
Mean in %
(SD)

Posttest
Mean in %
(SD)

Learning
1
gain

Paired
t-test
(n=88)

69.8 (14)

96.7 (5.0)

38%

-17.00***

Procedure sequence

30 (30)

89 (21)

196%

-15.7***

Reasoning and critical-thinking

84 (20)

97(8)

19%

-6***

Identification of right medication, right
dose, right time, and the correct route

90 (28)

100 (0)

11%

-2.9 **

Overall

1

Learning gain was computed to compensate for differences in prior knowledge of content knowledge
questionnaire: (post-score –pre-score)/(pre-score), the proportion of change with respect to initial
understanding
** p<0.01, *** p< 0.001
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at a real ward with academic teachers as actors. During the interview the participants were asked
to estimate the nurse’s behavior which present at the case, to justify their decisions or to explain
why they were incorrect. We conducted a thematic analysis of the content (table 1).
MAP questionnaire
Medication Administration Procedure (MAP) questionnaire was developed specifically for this
study, in order to assess the conceptual aspects and the practical applications of medication
administration guidelines, and students’ decision making and critical-thinking skills. For
example, see Appendix-A. The items were validated by experienced lecturers in the nursing
department, to ensure content-alignment and an appropriate level. It includes 11 multiple-choice
questions with a time limit of 10 minutes. A total MAP questionnaire score is calculated by
taking the sum of all correct answers
Patterns Exploration in using the PILL-VR environment
Presence questionnaire (PQ)
The PQ was developed by Witmer and Singer (1998), to measure a sense of presence. The
instrument addresses three subscales: Involved/Control (11 items), Natural (three items), and
Interface Quality (three items). Internal consistency of α=.88 was calculated (Witmer & Singer,
1998). The PQ was translated and validated to Hebrew by Kizony (2006) with high internal
consistency α=.89. The overall internal consistency in the current study was- α=.88. We used
PQ in order to evaluate the usability of PILL-VR environment.
Video recordings
Screen recordings and interactions during the activities were captured on video, which enable us
to measure time-performance. Additional analyses are planned for the future based on this data.

Results
Content Assessing of learning with PILL-VR environment
Semi-structured interviews
The semi-structured pre-test and post-test interviews revealed three categories of knowledge:
(1) Professional-responsibility. Before the intervention students had several misconceptions
regarding a nurse’s role. The following student statement shows a reduction of nurse
responsibilities and duties:
‘The nurse just has to carry out the physician’s orders; she doesn’t have to decide
anything’. Another example of student’s statement shows decreasing patients’ safety by
passing on incomplete tasks to other practitioners:
‘You can have faith in others that work with you at the ward, so it is OK to administer
medications that another practitioner has prepared’.
(2) Reasoning and critical-thinking. For example, before the intervention, the students did not
notice or raise dilemmas regarding the medication practice, while after the intervention, the
students were able to identify and to reason about some dilemmas, e.g. which patient treat
first.
(3) Guidelines-implementation. All students made several errors when using the medication
administration VR-scenarios. By making a mistake they were able to realize the
importance of guidelines and understood when and how to implement these guidelines.
The number of students’ utterances that reflected guidelines-implementation shows the
greatest change following the VR activity (Figure 2).
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various data collection methods, supporting the validity and reliability of the data and enhances
the confidence of the study findings (Glesne, 2006). The current study based on the initial design
of the PILL-VR environment that was developed on early 2014 year, by us (Table 1).
Table 1. Research design

Goals

Assess
content
learning with
PILL-VR
environment

Method and
participants

(All participants are
sophomore year
nursing students)

Qualitative
approach
(n=4)

Semi structured interviews
for 30 minutes was
undertaken to better
understand students’
professional- responsibility,
reasoning and criticalthinking skills, and
guidelines-implementation.
The interviews take place a
week before and a week
after the learning with
PILL-VR

Quantitative
approach (n=88)

Explore
patterns in
using the
PILL-VR
environment

Instruments and
procedure

Quantitative
approach (n=88)

Quantitative
approach (n=4)

Data Analysis

Analysis of semi
structured interviews
went through repeated
open coding to identify
cross-cutting patterns,
categories and themes.
Then themes were
analyzed for
correctness and for
alternative conceptions

Pre- and post-test
questionnaire: Medication
Administration Process
(MAP) questionnaire

Descriptive statistics
and comparative
statistics, t-test

Pre- and post-test
questionnaires: Presence
questionnaire (PQ);
Demographic questionnaire

Descriptive statistics
and comparative
statistics, MANOVA
test

Screen recording of
students’ learning with
PILL-VR.

Analysis of time to
complete scenario at
PILL-VR

Data Collection Instruments
Demographic questionnaire
The questionnaire comprised information about the participant's gender, age, religion and
previous work experience in health organizations.
Content Assessing of learning with PILL-VR environment
The semi-structured interview
For better understanding the experience of learning with PILL-VR environment and to refine
our simulation model a semi-structured interview was conducted, as regards two different cases
that involving nurses during the medication administration process. The scenarios were filmed
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Price (2011). In summary there is a lack of empirical evidence for learning with VR
environments due to methodological concerns. Therefore designing and offering undergraduate
simulation studies in virtual environment is needed.
PILL-VR Environment for Medication Administration
PILL-VR environment was designed by us, on early 2014 year. The environment was developed
with OpenSim, an open source 3D desktop VR multi-platform (http://opensimulator.org/wiki/
Main_Page). Participants enter as nurse-avatars into a virtual ward in a hospital setting which
designed as a standard medication room with a range of medical equipment ready to be used, a
variety of different medication and an animated patient lying on a bed. There are two simulation
scenarios (A and B) of basic medication exercises, including, assessing patient’s clinical
condition, interpret the physician orders and perform the medication administration procedure
(Figure 1). Students used a booklet of guided activities, specifically developed to learn
independently with PILL-VR at the computer laboratory. The PILL-VR environment enables
students to move between two additional spaces: a pharmacological model-based learning space
and a mathematical medication learning space (not reported in the current paper).

Figure 1. Photographs and screenshots of students following guided inquiry activities
which are scripted as scenarios into the PILL-VR environment

Research Aim
The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of PILL-VR simulation as a
teaching strategy for medication administration among nursing students.

Methods
Research Design, Procedure and Participants
A mixed-method triangulation convergence model was selected for the current study (Creswell
& Plano Clark, 2007): qualitative approach and an experimental pre-test-intervention-post-test
quantitative method. This research design was chosen based on the practical use of multiple
instruments to gather data within the same timeframe and to take advantages of the “differing
strengths and non-overlapping weaknesses of quantitative methods (large sample size, trends,
generalization) with those of qualitative methods (details, in depth)” (p. 62). In addition, the use of
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Simulations can be used as a strategy to support professional education by integrating the
theoretical components into practice. McCaugherty (1991) stated that theory and practice have a
complementary role, “Theory without practice is sterile, practice without theory is blind” (p.
1061). Simulations, which represent real-life procedures and experiences, provide the ability to
bring the realism of the practical world to students in the academia. Here we demonstrate our
experience to teach practices such as nursing medication administration, within the university
using VR simulations.

Literature Review
Nursing Education
Since Florence Nightingale, nursing education has changed significantly, from apprentice
bedside training to academic education (American Nurses Association, 1965; The Institute of
Medicine, 2010). Many positive changes have accompanied this shift: advancement of nursing
research, growing recognition of nursing as a distinct academic discipline, and better patient
outcomes (i.e., lower mortality, failure-to-rescue rates) (Aiken et al., 2003). However the
limited access to practice nursing skills with patients has formed problems with students’
abilities to transfer or in ‘applying’ the appropriate knowledge to hospital wards (Waldner &
Olson, 2007).
The theory-practice gap can be illustrated through medication administration process, the focus
of the current study. Registered nurses are the primary practitioners responsible for the
administration of medication and spending between 20-40% of their time on this task
(Westbrook, Duffield, Li & Creswick, 2011). Despite the need for effective preparation of
nurses for administration of medications according protocols, the literature identifies issues
regarding students’ application of this knowledge into practice (King, 2004; Manias & Bullock,
2002). Even in their junior years, nurses do not feel confident with patient’s administration of
medications (Latter, Yerrell, Rycroft-Malone & Shaw, 2000).
Virtual Reality Simulations
Virtual simulations can be a strategy for delivering scenarios that focus on nursing skills both
cognitive and manual. VR, a three-dimensional computer environment, is a fully-immersive and
interactive experience of an alternate reality in which the participants are avatars who can feel
and touch simulated objects, giving the perception that these objects really do exist. The
students can interact with the virtual environments in an intuitive and natural way. It allows
involving real-world problems, analyzing and communicating with other avatars (Ghanbarzadeh
et al., 2014).
Today, VR environments have been used as educational platforms in many areas: art,
architecture, business, sociology, urban planning, game design and health care (review: Delp et
al., 2007). In health-care, such virtual platforms have demonstrated improvement in medical
performance- anesthesia crisis management, cardiac arrest treatment, disaster response, trauma
management, and laparoscopic skills (Gaba et al., 2001; Youngblood et al., 2008; Wayne et al.,
2008; Zhang, Hünerbein, Schlag & Beller, 2008).
Regardless of the educational opportunities that VR affords in nursing research, it has limited
use and lacks of large sample of participants. For example Aebersold et al. (2012) used VR to
discuss the implementation of a virtual hospital unit to train safety treatment, difficult
interpersonal communications and priorities in decision making process, however with only a
sample of 15 students. Likewise, Honey et al. (2012) reported how they taught in a Second Life
medium, the management of postpartum hemorrhage, still, in a small unreported number of
undergraduate nursing students. Smith and Hamilton (2015) designed a VR simulation to
support the procedure of Foley catheterization proficiency, also for small numbers of nursing
students (n=20). Jenson and Forsyth (2012) evaluated eight of faculty readiness to use VR
simulation of intra venous catheter insertion. Evaluation of nursing student’s decision-making
skills in a second life simulation was conducted with five volunteers by McCallum, Ness and
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Abstract
This paper presents an effective way to provide formal and practical learning
in higher education of professionals. The Pharmacology Inter-Leaved
Learning-Virtual Reality (PILL-VR) simulation was designed to promote
situated and connected learning among nursing students by enabling practice
and problem-solving in a safe environment. This study is part of the larger
PILL learning environment, which connects the VR to more formal learning
of related math and science topics. The purpose was to design and evaluate
the effectiveness of the PILL-VR simulation as a setting for learning
processes of medication administration in a virtual ward. Sophomore-year
nursing students (n=88) role-played nurses in a 3D virtual ward in guided
activities. We used both qualitative and quantitative design, and pre- and
post-test questionnaires, interviews and screen capture of the learning
process. The results revealed a significant increase in students’ scores
following simulation on the Medication Administration Procedure
questionnaire. Thematic analysis of the interviews (n=4) showed the greatest
improvement in students’ knowledge of guidelines-implementation. Usability
measures demonstrated a high sense of presence. Results are discussed in
terms of ways to support bridging the theory/practice gap in nursing
education and more generally, education in professions.
Keywords: Virtual Reality, Simulation, Nursing Education, Higher
Education, Pharmacology.

Introduction
This paper presents the Pharmacology InterLeaved Learning Virtual Reality (PILL-VR)
environment (Dubovi, Levy & Dagan, 2015) that supports nursing students to learn medication
procedures in a safe environment and the first design into learning within this setting. PILL-VR
is designed as part of a larger architecture aimed to address the problem of bridging between
theory and practice in academic teaching of practical professions. PILL-VR forms an
experiential transitional space between the two.
Higher education is assumed to provide graduates professional competencies and a good
theoretical understanding for a broad future range of abilities. However, there are concerns
regarding a gap between higher education and professional practice, and between the graduates’
competencies and the requirements they faced in the ‘real world’ setting (Burnet & Smith, 2000;
de la Harpe & Radloff, 2000). Practitioners of all sorts, including nurses and other medical
practices (Hatlevik, 2012; Michau et al., 2009), pilots (Roth, Mavin & Dekker, 2014), engineers
(Pascail, 2006) teachers (Boshuizen, Bromme & Gruber, 2006) and athletes (Streveler, 2013),
express their experience about the gap between what they learn in university and what they
practice at the working place. The theory-practice gap is especially alarming for teaching
lifesaving procedures in the academic settings, which require practical procedural knowledge
and skills.
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Figure 5. Rise in teachers' TPACK between the beginning and end of
Iteration 1 versus that of Iteration 2

Discussion
Design-Based Research has been an effective approach for refining the design of the "Teaching
English in a Digital Age" course which significantly improved teachers' TPACK perceptions.
We believe that, based on Goodwin (1994) it is most probable that the discussions about course
activities in which the participants articulated, highlighted and coded the technology, pedagogy,
content and the connections among them were influential in enriching their professional vision
and perception of their own knowledge. In our opinion, based on Clarke and Hollingsworth’s
(2002) model, at least some of the growth in the second iteration may be attributed to the
increased opportunities to enact (in the classroom) and the mediating process of reflection (in
the course) on integrating technology. For instance, participants were encouraged to bring their
own experimentation into analytical discussions at the beginning of each session. Another
example is the iterative enactment, refinement and reflection on the TEL activity teachers
designed. Although the number of participants in the first two iterations is small, this limitation
is an opportunity for expansion in the future.
We claim that the design elements of the course (i.e., TPACK discussions, having the teachers
experience the use of technological tools as learners prior to teaching, and written reflections as
part of each learning-enactment cycle) can be applicable to the incorporation of technology in
teaching any subject matter. The TPACK framework (Mishra & Koehler, 2006) can serve,
regardless of the topic, to emphasize the connections between the technology and pedagogy to
the content, while the principles of cognitive apprenticeship (Collins, 2006) support teachers'
learning, experimentation and reflection. Ultimately, such professional development can lead to
improved integration of technology in teaching.

References
Barab, S. (2006). Design-Based Research: A Methodological Toolkit for the Learning Scientist.
Cambridge University Press.
Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the
learning sciences, 13(1), 1-14.
Blake, R. J. (2013). Brave new digital classroom- Technology and foreign language learning (2nd ed.).
Washington, D.C: Georgetown University Press.

12E Bringing Technology into the Classroom One Iteration at a Time

the success in the first iteration, these analytical discussions of activities through TPACK lenses
were preserved in the second iteration. Written reflections were added to encourage participants
to think about how they could implement that session’s activities in their own classrooms. In
addition, discussions were held at the beginning of the following session to reflect on and
analyze the participants’ enactments. This is in keeping with Clarke and Hollingsworth’s (2002)
model, to further enhance teachers' learning by encouraging enactment and creating
opportunities for reflection.

Findings
Research question 1: To what extent did the teachers’ perceived TPACK change
during each iteration of this course?
Analysis of teachers’ pre and post TPACK questionnaires shows their TPACK perceptions
increased in Iteration 1 as well as in Iteration 2. Figure 4 illustrates the increase in each of the
TPACK knowledge types for both iterations.

Figure 4. Aggregate Comparison of TPACK Scores
Iteration 1 (left) and Iteration 2 (right)
All changes are statistically significant. Paired t-test analysis indicates significant increase
t(28) = –7.1506, p < 0.001 between pre (M = 3.59, SD = 0.33) and post (M = 4.04, SD = 0.28)
tests of Iteration 1. Paired t-test analysis indicates significant increase t(28) = –15.57, p < 0.001
between pre (M = 2.77, SD = 0.25) and post (M = 4.13, SD = 0.24) tests of Iteration 2.
Research question 2: How do the findings of the revised second iteration
compare with those of the first?
As previously shown, both iterations had significant increases between participants’ pre and
post TPACK perceptions. We compared the rise in teachers' TPACK between the beginning and
end of Iteration 1 (M = 0.5214, SD = 0.2921) to that of Iteration 2 (M = 1.4386, SD = 0.3506).
A paired t-test analysis t(6) = –9.6276, p < 0.0001 indicates a dramatically significant increase
in the second iteration as shown in figure 5.
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Participants
In both iterations participants were teachers of English as a foreign language in Israel. The
participants (16 in Iteration 1 and 10 in Iteration 2) attended "Teaching English in a Digital
Age" in accordance with Israel's policy for teachers’ professional development.
Data sources and analysis
A TPACK questionnaire (Schmidt, et al., 2009) which explores the self-perceptions of each
participant's technological, pedagogical and content knowledge was administered at the
beginning and toward end of each of the two iterations reported here. The questionnaire
contains 29 questions on a Likert scale of 1 to 5. Statistical analysis was conducted on
aggregated answers for all the questions of each the knowledge types (TK, CK, PK, PCK, TCK,
TPK, and TPACK) in each iteration.

Design
The first iteration was designed on the principles of cognitive apprenticeship (Collins, 2006) as
a teaching strategy, twenty-first century skills (Dede, 2010) as a pedagogical guide, and the
model of TPACK (Mishra & Koehler, 2006) as a lens for teachers to evaluate TEL activities.
The course incorporates cognitive apprenticeship elements such as: modeling (course activities
were taught in a way that allowed participants to engage in the process as learners and later
teach the same activities in their own classes as teachers), scaffolding (by providing “how to”
explanatory video clips), and coaching (by providing feedback and suggestions on improving
participants’ activities). These are critical design elements which support teacher professional
growth.
The course environment includes a website, built in Google Sites, which provides a framework
for course activities, a reference point of shared resources, and a personal space for the teachers'
reflections. The layout was not changed between Iteration 1 and Iteration 2 (Figure 3).

Figure 3. Homepage of the course website
Teachers in the first iteration significantly developed their TPACK skills (as described in the
findings); however, they could not employ their newfound knowledge and newly developed
skills in their classrooms due to limited access to technology. This led to shifting the
technology-enhanced activities from computer-room based activities to more commonlyavailable-technology based activities (one pc and a projector or "pocket technology" including
smartphones and tablets). Analytical discussions were designed in a repeated pattern in which
the instructor elicits identification of the TPACK elements with emphasis on how the
technological tool added value to the learning of the topic and met pedagogical goals. Following
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participants to explain the added value of the chosen technical tool on that content or pedagogy).
The third component is "coding" – using a professional language that provides necessary
descriptive vocabulary.
Cognitive apprenticeship (Collins, 2006) proposes an approach that is based on modeling the
way an expert would approach a specific task, this may include both “highlighting" and
“articulating" the situation at hand. Next, the learners (who in this research are teachers
participating in the course) are coached and provided with appropriate scaffolds that allow them
to carry out similar tasks on their own with the aim of fading out to the point that the learners
will gain enough independence to carry out such tasks independently. Cognitive apprenticeship
is recommended as a pedagogical approach when the goal is the development of complex skills
(Kali et al, 2015). As today's students are citizens of the 21st century they are surrounded with
sophisticated information and technologies which require capabilities such as Communication,
Collaboration, Creativity and Critical Thinking (Dede, 2010). The current research involves
such complex skills related to Israel's national program to adapt education to the 21st century
skills as well as assimilating technology in teaching (Ministry of Education, 2011) implying a
need for teachers to acquire new technological and pedagogical skills.
One theoretical framework that assists in explaining the complexities of integrating technology
in the classroom is the model of technological, pedagogical and content knowledge known as
TPACK (Figure 2) defined by Mishra and Koehler (2006, 2009). This model stems from
Shulman’s (1986) notion of pedagogical and content knowledge and their intersection (PCK)
and adds the sphere of technological knowledge. Thus, the three spheres in the figure represent
the types of knowledge necessary for teaching in the digital age, but more importantly, the
various overlaps represent unique types of knowledge required for successfully integrating
technology in the classroom (Mishra and Koehler, 2006).

Figure 2. TPACK Reproduced with permission, © 2012 by tpack.org

Methods
This study was conducted using a design-based research (DBR) approach which included two
iterations of designing learning environments, enacting them, observing them and assessing the
outcomes. The findings of the first iteration were analyzed, the design was revised and the cycle
began again (Collins, 1990; Barab & Squire, 2004; Barab, 2006).
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and editable spaces (Goodman & Zaritsky, 2012; Doryoseph, 2015). Thus far we have
conducted two complete iterations of the course. This research paper describes the design
refinements made in the course following the first iteration, details the development in
participants' TPACK self-perceptions in each of the iterations and reports on a comparison of
this development between the two iterations.
Specifically, two research questions were studied: (a) To what extent did the teachers’
perceived TPACK change during each iteration of this course? and (b) How do the findings
of the revised second iteration compare with those of the first?

Theoretical Background
TPD programs and in-service training courses aim at providing teachers with guidance and
resources that can provide them with tools for continuous change and growth related to their
professional practices. Clarke and Hollingsworth’s (2002) interconnected model of professional
growth suggests that such changes occur in sequences and growth networks which include
external input of new ideas, professional experimentation, identification of consequent salient
outcomes and changes in a teacher’s knowledge and beliefs all mediated by reflection and
enactment. The order within such change sequences may not be the same for different teachers
as the domains interact and influence each other (Figure 1).

Figure 1. The model of professional growth (Clarke & Hollingsworth, 2002, p. 951)
Clarke and Hollingsworth’s view aligns with that of Schön (1983, 1987) regarding the reflective
practitioner who examines routine activities and learns from them in order to improve practice.
Reflective practice encourages the type of questioning and reflective thinking through which
changes in self-perception can be mapped (Schön, 1987).
In addition to reflective practice, the development of "professional vision" (Goodwin, 1994) is
another contributor to teacher professional development. Goodwin explains that experts in every
field are able to analyze situations involving their expertise and see things, which non-experts
would not be aware of, due to their extensive knowledge about what they are observing. Expert
support for novices’ development of professional vision has three components. The first
component is “highlighting" - drawing the novices' attention to specific features of interest; such
as, asking what the pedagogical value of an activity is. The next component is “articulating" explaining what is important, special or interesting in the highlighted feature (e.g. asking
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Abstract
This design-based research explores professional growth of in-service
English teachers in Israel. Participating teachers took part in one of two
iterations of a professional development course focusing on the integration of
technology in English teaching. Both iterations were designed based on a
cognitive apprenticeship approach and the use of the model of Technological,
Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) as a lens for teachers to
implement and evaluate the integration of technology in their own
classrooms. The mediating process of reflection has been added to the second
iteration in the form of reflective writing. Quantitative analysis of pre-post
TPACK questionnaires shows significant improvement of teachers'
perceptions in the first iteration. Results of the second iteration confirm and
extend the findings of the first one. The course is a promising model for
supporting teachers in developing the capacity for integrating technology into
their everyday teaching.
Keywords: teacher professional development,
apprenticeship, reflective practice, DBR.

TPACK,

cognitive

Introduction, Goals and Research Question
It is widely believed that technology holds great potential to enhance learning; however, the
benefits do not come automatically by making technological tools available, but depend on the
pedagogical details of the classroom implementation (Blake, 2013; Blau, et al., 2014; Zhao,
2003; Zhao & Lai, 2005). Numerous pre-service and in-service teacher professional
development (TPD) courses have been designed and run to support teachers’ use of technology.
The process of professional development toward meaningful integration of technology in the
classroom includes the increase of specialized knowledge of the interactions between
technology, pedagogy and target material (Shulman, 1986; Mishra & Koehler, 2006; Koehler &
Mishra, 2009). Additionally, designers of TPD courses should understand the professional
growth networks in which teachers experiment and reflect on new possibilities (Clarke &
Hollingsworth, 2002). It is these aspects which are used as lenses to explore teachers' learning in
this iterative research project.
This research aims to understand the factors which contribute to teacher professional
development in terms of pedagogically meaningful incorporation of technology within
teaching.
To meet this goal we designed a technology-enhanced learning (TEL) environment of TPD
where we can foster, as well as explore this development. The TEL environment includes a set
of learning activities for a TPD course of ten 3-hour sessions, with relevant shared resources
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The findings show the following:
Section A:

Results were significantly higher than 2.5 both in the pre and post.

Section B:

Results were significantly higher than 2.5 both in the pre and post. In addition,
the results in the post were significantly higher than in the pre.

Section C:

Results in the pre and post were around 2.5.

In addition, the interviews with the students were a major source for hearing the participants’
views directly. The interviewers were asked about ICT learning in the course. For example, how
do you evaluate the simulation role in your learning process? On average, 10 of the 12
interviewees in each round of interviews agreed that ICT played a central role in this course.
The students' answers related to different aspects, such as visualization – abstract concepts can
be 'seen,' having a chance for multiple trials with control sense, and a less cognitive load.
To summarize, these findings indicate that the students’ desire to learn STEM subjects in an
ICT environment increased significantly. In addition, the students expressed nearly the same
high level of motivation at the course’s beginning and end. However, the students self-efficacy
did not develop.

Discussion and Conclusions
The findings of this study indicate that student teachers can deal successfully with learning a
relatively complex and interdisciplinary subject spread over a number of areas in science and
technology. The main factors that contributed to learning were the combination of the teacher’s
explanations and the students’ learning in a rich technological environment. In addition,
choosing topics related to the students’ world, such as sound amplification systems and digital
sound, were a key factor in fostering motivation in learning the theory and conducting
computerized experiments.
The main factors that contributed to learning relates to the fact that students made rich use of
ICT throughout the course. The students were involved in problem solving through student-led
assignments and also in team work using simulation and sound editing software. In addition, the
use of ICT was made according to well-defined recommendations, for example, using the
simulation after acquiring basic knowledge in the subject, and only when they are directly
related to the curriculum and on condition that they have additional significant contributions
(Hoffler & Leutner, 2007; Mayer et al., 2001).
As mentioned in section 2, the conceptual framework for fostering learning with ICT was based
on four instructional principles, namely, Contextual learning, Active learning, Social learning,
and Reflective learning (CASR). The contextual and active learning were dominant in students’
ICT learning as previously described. However, social and reflective learning still must be
supported in the ICT environment. Sharing thoughts, cooperation and knowledge construction
through personal connection with other people, besides developing student teachers’ reflection,
might be promoted in an online environment (Jonassen et al., 2000).
Despite the advantages that ICT might bring to learning, the findings show that student
teachers’ self-efficacy beliefs to learn new subjects remained limited with no significant change.
This important outcome requires an in-depth investigation and raises serious questions about
several issues such as factors that might hinder the student teachers’ self-efficacy development,
and conditions or ways that might contribute to or increase student teachers’ self-efficacy.
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Asking Scientific Questions and Participating in Class Discussions
About one-third of the 14 course sessions combined teacher’s presentations and class
discussion. The researcher’s diary showed that about 75% of the students participated actively
in a class discussion at least once. They expressed their viewpoints, and tried to conduct a
scientific dialogue and provide scientific explanations. A significant portion of the discussions
extended to broader issues beyond the main subjects of the course. Below are examples of
questions that students asked in relation to different subjects.
 Sound waves carry energy: Is it possible to heat objects with sound?
 Sound velocity: If a person talks near a fan, do sound waves propagate faster?
The findings show that SWCS subjects might arouse students' curiosity and increase their desire
to question relevant issues.
Answering a Final Comprehensive Exam
The final comprehensive exam was conducted to explore student teachers’ achievements in
learning scientific-technological subjects. To ensure the reliability of scoring the students’
exams, the researcher with another science lecturer together checked three exams of low, middle
and high achieving students, and determined how to evaluate the students’ answers. The average
total score (on a scale of 0-100) in the second class was 74.72 (n =50, SD = 12.10). The highest
score was 100 and the lowest was 40. More specifically, the average score for the declarative
knowledge questions was 74.50 (SD = 18.97), for the procedural knowledge questions 78.20
(SD = 26.99) and for the conceptual knowledge questions 74.72 (SD = 12.10). Very similar
scores were received in the first class as well. The findings show that student teachers can learn
advanced subjects and acquire factual, procedural and conceptual knowledge, with priority to
procedural knowledge.
The Student Teachers' Attitudes towards Learning STEM
Forty-three out of the 50 students answered a questionnaire aimed at examining how
participation in the course affects their attitudes towards learning STEM. The students
submitted their answers before and after learning the course. A paired-sampled t-test to compare
mean scores between the pre and post answers was conducted. In order to examine the extent to
which the average scores of the students’ answers to the questionnaire indicate a positive or
negative orientation, a t-test was performed to compare the means of the answers to the category
in the pre and post questionnaires with the middle-scale value of 2.5. The findings are presented
in Table 1.
Table 1. T-test to compare pre and post answers to attitudes
towards learning STEM questionnaire (N = 43)
T – test
(Pre-Post)
Section

Category

A

Motivation in
learning science

B

Desire to learn in
ICT-based
environment

C

Self-efficacy
beliefs

Phase

Cronbach's
alpha

Mean

Std.
Deviation

Pre

0.603

3.5875#

.29553

Post

0.799

3.5750#

.41438

Pre

0.433

2.9000#

.39236

Post

0.644

3.3000#

.48395

Pre

0.884

2.4625

.51475

Post

0.707

2.3000

.50393

# p<0.05 relative to the middle-scale value of 2.5.

T

Sig.
.127

.900

-4.067

.001*

1.126

.274

* p<0.05 relative to pre-post difference.
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The qualitative data collection tools included:
 Lecturer’s documentation: The first author of the current article served as a lecturer in the
classes. At the end of each class session, he documented the student teachers’ activities in
class in his diary, including comments, informal talks and other special events.
 Class assignments: Analyzing the participants’ answers to three class assignments that they
answered during the course.
 Students’ interviews: Conducting six semi-structured interviews with groups of two student
teachers about their engagement in the course at the middle and end of the course. Each
interview lasted between 10-20 minutes.

Findings
Due to the limited scope of this article, findings focus on students’ achievements and attitudes
toward learning STEM in the ICT environment.
Student Teachers’ Achievements in Learning the Course
Using Simulation and Sound Editing Software
Students in the course were engaged in inquiry and in solving problems using simulations and
computer programs, for example, exploring the effect of changing variables conditions in the
simulation, as shown in Figure 3, and checking the quality of the microphone, as shown in
Figure 4.

Figure 3. Simulation of sampling a sound signal

Figure 4. Students’ team work in checking a microphone using the Audacity
software
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Figure 2. Recording and analyzing a sound wave using the Audacity software

The Research
Research Questions
The questions guiding this research were:
1. To what extent can student teachers in an academic college learn advanced scientifictechnological subjects such as sound, waves and communication systems in an ICT-based
environment? What are the factors that promote or impede this learning?
2. How does the course affect students’ motivation in terms of interest, self-efficacy beliefs
about studying scientific-technological subjects and desire to use ICT for learning?
Settings
The participants comprised two separate groups of 25 student teachers each (total n = 50). The
student teachers studied a one-semester course (14 weeks of two hours each) as part of their
studies for a B.Ed. in science and technology education in an academic college for teacher
education. The student teachers had no prior knowledge of the subjects addressed in the course.
Methodology and Data Collection Tools
We used a concurrent triangulation mixed method design to investigate pre-service teachers’
STEM engagement, achievements and motivation when learning the SWCS course (Creswell,
Clark & Gutmann, 2003). A mixed method was chosen because it can take advantage of both
quantitative methods (large sample size, trends, generalization) and qualitative methods (small
sample size, details, in depth), and offset the non-overlapping weaknesses of one method with
the strengths of the other method (Creswell & Clark, 2007, p. 62).
The quantitative data collection tools included:
 Final comprehensive exam: The exam was about the main subjects that the students learned
in the course: sound waves, electrical amplification systems and digital sound. The exam
contained 10 multiple-choice questions and five open questions about factual, procedural
and conceptual knowledge. In order to ensure the distribution of the questions into different
knowledge types, the exam was validated by an experts’ panel comprised of three academic
researchers (PhD) in science and technology education.
 Attitudes towards learning STEM questionnaire: The questionnaire comprised 12 Likerttype items spread over three categories: motivation and interest in learning science and
technology; desire to learn in an ICT-based environment; and self-efficacy beliefs about
learning new topics. Students were asked to mark their answers on a four-level Likert scale.
Cronpach’s alpha test was performed to check the reliability (internal consistency) of the
answers in each category. The questionnaire was administrated pre and post the course.
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Literature Review
Conceptual Framework for Using ICT in STEM Education (CASR)
In order to construct a conceptual framework for the use of ICT in STEM studies in school,
Barak (2006) proposed a framework based on four instructional principles that were derived
from multiple learning theories (Johnson & Aragon, 2003). These principles are singled out and
described below.
Learning is Contextual: Curriculum and a teaching methodology should be tied to the child’s
experiences and interests as well as to physical and social contexts in which learning takes place
(Dewey, 1944).
Learning is an Active process: People learn better through their own experience than through
passive acceptance of information provided by others or through technical means.
Consequently, educators should see computer technologies as a means of knowledge discovery
and construction, rather than of knowledge transfer or its passive acceptance (Salomon, 1998).
Learning is a Social process (Vygotsky, 1978): Learning is intimately associated with the
process of discourse between the learner and other people – teachers, peers, family members
and casual acquaintances.
Learning is a Reflective process: In order to enable pupils to learn from experience, it is
important to encourage them both as individuals and groups to reflect on their own experience
(Flavell, 1976).

The Sound, Waves and Communication Systems Course
The course is designed to provide junior high school students with the following scientific
concepts: transitive wave, longitude wave, period (T), frequency (f), wavelength (λ), amplitude
(A), sound velocity (v) and sound propagation on different materials or states of matter. The
course also addresses technological concepts such as a sound system, microphone, speaker,
amplifier, analog to digital conversion and digital sound.
The use of ICT was at the center of the course. Strong emphasis was paid to the use of
computerized tools such as simulation and sound editing software, as is shown in Figure 1.

Figure 1. Simulation of sound wave propagation
Instruction Method
Most of the class sessions in the course comprised:
 Teacher’s presentations and demonstrations of basic theoretical principles using rich
presentations and animations for 20-30 minutes.
 Student’s engagement in problem-solving tasks with a strong emphasis on carrying out
experimentation using simulations and sound-editing software for 45-60 minutes. Figure 2
shows an example of a light-based microphone experiment. As a result of a person's sound
waves inside a cup, the light source vibrates. The small changes in the distance of the light
source are absorbed by a light cell and cause changes in electrical signals that are recorded
using the Audacity software.
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Abstract
Teaching science, technology, engineering and mathematics (STEM) content
is full of opportunities and challenges. This study presents the case of the
development and evaluation of an integrated learning program of science,
technology, engineering and mathematics (STEM) for a Sound, Waves and
Communication Systems course. The research aimed at exploring the student
teachers’ achievements and motivation (in terms of interest and self-efficacy)
to learn science and technology. The instruction method relied heavily on the
extensive use of information and computer technologies (ICT). The
conceptual framework for the use of ICT comprises four principles:
Contextual learning, Active learning, Social learning, and Reflective learning
(CASR).
The participants comprised two groups of 25 student teachers each in an
academic college for teachers' education in northern Israel. Data collection
tools included holding observations in the classes, administering an attitude
questionnaire before and after the course, and conducting a final
comprehensive exam.
The findings indicated that the participants managed to learn the subject
fairly well and showed a high motivation level to learn scientifictechnological subjects. However, the student teachers’ self-efficacy to learn
new scientific subjects remained relatively low.
In conclusion, on the one hand, this research highlights the CASR
instructional framework as being effective for promoting STEM learning
through ICT. On the other hand, it might require a combination of ICT
instruction with student-centered methods such as PBL in order to develop
student teachers' self-efficacy.
Keywords: ICT, Sound waves, STEM, Student teacher.

Introduction
Teaching integrated programs in science, technology, engineering and mathematics (STEM) is
becoming increasingly important in scientific education (Brown et al., 2011). However, a
significant proportion of teachers have only little content knowledge and pedagogical
knowledge that are required to teach these subjects in the ICT environment (Barak, 2014).
To address these challenges, a STEM program for teaching a Sound, Waves and
Communication Systems (SWCS) course in a rich ICT-based environment was developed. The
program was offered to student teachers in a regional college as part of their teacher education
program. The research aims at exploring the cognitive and affective factors affecting student
teachers' successes and motivation in learning the SWCS course.
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15:45-17:15

Closing Session

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Yotam Hod

Closing Keynote

International Panel Discussion
Organized by LINKS I-CORE

Challenges and Opportunities for Research and Design
of Future Learning Spaces
Interconnecting the Knowledge Spaces of Different Communities for Sustained
Knowledge Building
Jianwei Zhang (University at Albany, USA)
Knowledge Construction in the Instrumented Classroom: Supporting Student
Investigations of Their Physical Learning Environment
James D. Slotta (University of Toronto, Canada)
Designing Spaces to Foster Collaboration
Elizabeth Charles (Dawson College, USA), Chris Whittaker (Dawson College, USA)
Conceptualizing and Researching Overlapping Communities of Learners
Scott P. McDonald (Penn State University, USA), Michael M. Rook (Penn State
University, USA)
Designing an FLS based on Learning Community Principles
Yotam Hod (University of Haifa), Dani Ben-Zvi (University of Haifa),
Patrice Tamar Weiss (University of Haifa), Yael Kali (University of Haifa)
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14:00-14:30

Coffee Break and Poster Exhibition Tour

F1 Scientific Discourse Analysis

(Chais Auditorium)

Chair: Arnon Hershkovitz (Tel Aviv University)
Tendencies and Preferences of Choosing Information Sources in Academic Learning:
Differences between Native Hebrew and Native Arabic Speakers
Moti Merdler (Western Galilee Academic College), Yehuda Peled (Western Galilee
Academic College)
Assessing Credibility of Scientific Content on Facebook: Observed vs. Reported
Eddie Leventman (Tel Aviv University), Aviad Rotboim (Tel Aviv University),
Arnon Hershkovitz (Tel Aviv University)
Analyzing the Discourse of the Articles of Chais Conferences for the Study of
Innovation and Learning Technologies via a Data-driven Approach
Vered Silber-Varod (The Open University of Israel), Yoram Eshet-Alkalai (The Open
University of Israel), Nitza Geri (The Open University of Israel)

F2 Technologies in Teachers’ Professional Development (Chais Auditorium)
Chair: Yael Kali (LINKS I-CORE, University of Haifa)

Bringing Technology into the Classroom One Iteration at a Time
Leah Doryoseph (University of Haifa), Micki Zaritsky (University of Haifa),
Anat Goodman (University of Haifa), Ornit Sagy (University of Haifa), Yael Kali
(University of Haifa)
Learners & Designers: How does Teacher Knowledge Develop when They Start as
Learners in Technology-enhanced Learning Environments and Continue as Their
Designers?
Keren Sarah Levy (Technion – Israel Institute of Technology), Rachel Levin-Peled
(Technion – Israel Institute of Technology), Yael Kali (University of Haifa), Tali Tal
(Technion – Israel Institute of Technology)
Combining Virtual Communication Channels to Preform Simple and Complex Tasks as
Part of a Professional Teamwork in School
Gilat Cohen (Oranim Academic College of Education, The Open University of Israel),
Orit Kovo Hiat (Oranim Academic College of Education)

15:30-15:45

Coffee Break

xxii

Senior ICT Coordinators' Positions Towards Their Role as Leaders of the National ICT
Programs
Ella Gogan (The College for Academic Studies), Liat Ben-Shimol (The College for
Academic Studies), Gila Levi-Atzmon (The College for Academic Studies)
Attitudes of Principals and Assistant Principals in Elementary Schools to the National
Information Communication Technologies Program Implementation
Gila Kurtz (The College for Academic Studies), Neta Lev (The College for Academic
Studies), Osnat Tabachnik (The College for Academic Studies)
Third Agers Uses and Attitudes Toward Digital Technologies
Keren Barak (The College for Academic Studies), Miri Shani (The College for Academic
Studies), Gila Kurtz (The College for Academic Studies)
Teachers' Perceptions Towards the Usage of WhatsApp for Communication with
Students
Ronit Ben Porat (The College for Academic Studies), Bat Sheva Machluf (The College for
Academic Studies), Gila Kurtz (The College for Academic Studies)
Smartphones as a Teaching Tool: Teachers' Perspectives
Aviv Aizner (The College for Academic Studies), Hilla Elad (The College for Academic
Studies), Gila Kurz (The College for Academic Studies)
Integration of ICT in Physical Education
Ronit Segal (The College for Academic Studies), Ruhama Nachmani (The College for
Academic Studies), Gila Levi-Azmon (The College for Academic Studies)
The Added Value of the Knowledge Community and Inquiry (KCI) Model for Learning in
Future Learning Spaces (FLS)
Hava Ben-Horin (University of Haifa), Carmit Pion (University of Haifa), Yael Kali
(University of Haifa)
Online Collaborative Learning in a Multicultural Environment at Junior High School’s
Shelah Lessons
Tamar Yedidim (Kibbutzim College of Education), Ilana Ronen (Kibbutzim College of
Education), Miri Shonfeld (Kibbutzim College of Education; The MOFET Institute)
From Molecular Dynamics to Random Walks: Students Construct Computational Models
in an Interdisciplinary Science Program
Haim Edri (The Weizmann Institute of Science), Bat-Sheva Eylon (The Weizmann
Institute of Science), Sam Safran (The Weizmann Institute of Science), Nava Schulmann
(The Weizmann Institute of Science), Edit Yerushalmi (The Weizmann Institute of
Science)

xxi

E2 Assistive Technologies for people with Special Needs (Chais Auditorium)
Chair: Sigal Eden (Bar Ilan University)

Sound-based Computer Models as an Exploratory Learning Environment for Blind
Students in Science Education
Ran Peleg (University of Haifa), Sharona T. Levy (University of Haifa), Orly Lahav
(Tel Aviv University), Noha Chagab (Tel Aviv University), Vadim Talis (Tel Aviv
University)
Characteristics of the Decision-making Process among Young People with Cerebral Palsy
During a Training Program that Combines Technological Assistance
Orit Muyal (Kibbutzim College of Education), Betty Shrieber (Kibbutzim College of
Education)
How Mentoring Social Network Can Become an Assistive Technology for
Students with Communication Disabilities and Students with Intellectual
Impairments?
Liora Mekamel (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of Israel)

E3 Poster Session III

(Kanbar Hall)

Chair: Yoram Kalman (The Open University of Israel)
Intervention Program for Cyber-Bullying Training for Children and Adolescents
Denise Ben Ari-Kopel (The Open University of Israel), Tali Heiman (The Open University
of Israel), Dorit Olenik-Shemesh (The Open University of Israel)
Integrated Learning of Science and Creative Computing Through Simulation Design
Rivka Taub (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of Israel),
Yoram Eshet-Alkalai (The Open University of Israel)
An Outline for Teaching Computer Game Development in Class
Yael Hakshurian (The College for Academic Studies), Gila Kurtz (The College for
Academic Studies)
Applying TPACK Model for Designing and Developing an Academic Course
Gila Kurtz (The College for Academic Studies), Vicky Horenstein (The College for
Academic Studies), Sharon Hardof (The College for Academic Studies), Gila Levi-Atzmon
(The College for Academic Studies), Noemy Porath (The College for Academic Studies),
Esty Tzivion (The College for Academic Studies), Gila Kisslevitz (The College for
Academic Studies)
Offer a Digital Literacy Curriculum for Students in Third and Fourth Grades
Einav Bashiri (The College for Academic Studies), Ofri Meirav (The College for
Academic Studies), Gila Levi-Atzmon (The College for Academic Studies)

xx

D2 Emotions and Motivation in a Technological Environment (Chais Auditorium)
Chair: Avner Caspi (The Open University of Israel)

The Effect of Students' Self-discrepancy and Self-efficacy on Learning with a Virtual
Instructor
Lilach Alon (The Open University of Israel), Avner Caspi (The Open University of Israel)
Design Principles for Promoting Intergroup Empathy in Online Environments
Noa Shapira (University of Haifa, CET), Haggai Kupermintz (University of Haifa),
Yael Kali (University of Haifa)
Long-Term Effects of Computerized Simulations in Protracted Conflicts:
The Case of Global Conflicts
Ronit Kampf (Tel Aviv University)
Violent Digital Games: The Gamers' Perspective
Angela Nahra (University of Haifa), Ina Blau (The Open University of Israel),
Sheizaf Rafaeli (University of Haifa)

D3 Students meet with Prof. Alan R. Hevner

(Kanbar Hall)

Chair: Gila Kurtz (The College for Academic Studies in Or Yehuda)
12:15-13:00

Lunch Break

13:00-14:00

Parallel Session E

E1 MOOCs

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Yair Levy (Nova Southern University)
Online Peer Assessment: Comparing between In-class and Massive Open Online Course
Students
Maya Usher (Technion – Israel Institute of Technology), Miri Barak (Technion – Israel
Institute of Technology)
The Characteristics of Successful MOOCs in Software, Science, and Management Fields
According to Students' Perception
Simona Holstein (Tel Aviv University), Anat Cohen (Tel Aviv University)
Characterizing Types of Learners in a Massive Open Online Course (MOOC)
Tali Kahan (Tel Aviv University), Tal Soffer (Tel Aviv University), Rafi Nachmias
(Tel Aviv University)
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Wednesday, February 17, 2016
8:30-9:30

Networking and Registration

09:30-10:30

Opening Session

(Chais Auditorium)
Chair: Yoram Eshet-Alkalai (Program Committee chair, Chais 2015 conference)

Best Student Paper Award
Opening keynote

Prof. Alan R. Hevner

University of South Florida

The Front End of Innovation:
Implications for Design and Learning
10:30-10:45

Coffee Break

10:45-12:15

Parallel Session D

D1 Technology Integration in Science Teaching

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Anat Yarden (The Weizmann Institute of Science)

Learning about STEM in the ICT Environment – The Case of the Sound, Wave and
Communication Systems Course
Nayif Awad (Sakhnin College, Ben Gurion University of the Negev), Moshe Barak (Ben
Gurion University of the Negev)
PILL-VR Simulation Learning Environment for Teaching Medication Administration to
Nursing Students
Ilana Dubovi (University of Haifa), Sharona T. Levy (University of Haifa), Efrat Dagan
(University of Haifa)
What are the Levers by which a Complex Systems Approach may Empower Learning?
Sigal Samon (University of Haifa), Sharona T. Levy (University of Haifa)
Early Adapters: Using a Math Application to Facilitate Preservice Math Education in
Elementary School
Shirly Azmon (Levinsky College of Education), Alona Forkosh Baruch (Levinsky College
of Education, Tel Aviv University), Tami Reuveni (Levinsky College of Education)

Nominee for Best Student Paper Award

xviii

16:00-16:30

Coffee Break and Poster Exhibition Tour

16:30-17:30

Closing Session

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Nitza Geri (The Open University of Israel)

Closing Keynote

Prof. Judit Bar-Ilan
Bar-Ilan University

If You Are Not There You Don't Exist?
Metrics for Measuring Visibility
in the Academic World

xvii

"I Wanted My Student to Know I'm Here for Them" Teachers-Students Interactions on
WhatsApp
Sivan Giora (Holon Institute of Technology), Shahar Brooks (Holon Institute
of Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology, The Open
University of Israel)
"Look me in the eyes" – How Lecturers Cope with Intensive Use among Students in
Laptop Computers During Lessons
Tal Fisch (Holon Institute of Technology), Noy Perets (Holon Institute of
Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology, The Open
University of Israel)
Information Security Violations in Organizational WhatsApp Groups
Naama Eisenreich (Holon Institute of Technology), Avi Barsheshet (Holon
Institute of Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology,
The Open University of Israel)
Teachers' Self-branding on Facebook
Yarden Bareket (Holon Institute of Technology), Timor Nissim (Holon
Institute of Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology,
The Open University of Israel)
Waze as a Performance Support System and its Contribution to Route Learning
Sharon Oren (Holon Institute of Technology), Chen Schreiber (Holon
Institute of Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology,
The Open University of Israel)
Like to Get "Like"? The Meaning of "Like" and Lack of "Like" for
Facebook Users
Shiran Aharoni (Holon Institute of Technology), Karin Laskar (Holon
Institute of Technology), Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology,
The Open University of Israel)

xvi

C2 Models of Learning in Technological Environments (Chais Auditorium)
Chair: Ornit Spektor-Levy (Bar Ilan University)

Learning in a "Pedagogical Island" from Students' Perspective: The Case of an ICTbased Instructional Unit in Biology
Alona Chwat (The Hebrew University of Jerusalem), Yifat Ben-David Kolikant (The
Hebrew University of Jerusalem)
"Flipped Classroom" at the Open University? Self-regulated Individual and Collaborative
Learning in an Academic Course
Tamar Shamir-Inbal (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of
Israel)
Up and down: Trends in Students' Perceptions about Learning in a 1:1 Laptop Model –
A Longitudinal Study
Tal Berger-Tikochinski (Bar Ilan University), Michal Zion (Bar Ilan University), Ornit
Spektor-Levy (Bar Ilan University)

C3 Poster Session II

(Kanbar Hall)

Chair: Ronen Hammer (Holon Institute of Technology)
How Learners’ Native Language Affects Them When Learning a New Language Online
Itamar Shatz (Tel Aviv University)
Course Site Design on Moodle: Implications for Teaching and Learning
Deborah Azaryad Shechter (Tel Aviv University)
The Activities of the Online Learner in MOOC Forums
Udi Shimony (Tel Aviv University), Anat Cohen (Tel Aviv University), Rafi Nachmias
(Tel Aviv University), Tal Soffer (Tel Aviv University)
Using Sonification-based Computer Models and the Influence on the Degree of
Learning Complex Chemical Effects of the Structure of the Gas among Blind Students
Noha Chagab (Tel Aviv University), Orly Lahav (Tel Aviv University), Vadim Talis
(Tel Aviv University)
inTree@ctive – Interactive Video Scenarios Production System
Lilach Gal (Holon Institute of Technology), Tamar Golan-Donenfeld (Holon
Institute of Technology), Oren Ben-Aharon (Holon Institute of Technology),
Shavit Cohen (Holon Institute of Technology)

xv

Teachers' Contribution to the Enactment of Animations in Class – Testing Empiric Model
into Teachers' Education and Practice
Hagit Yarden (Brainpop Israel, Oranim Academic College of Education), Dana Prop
(Oranim Academic College of Education)
"The Brain" – Record Breaking Science Mobile App
Julia Sagalin (Davidson Institute of Science Education)
Teachers' Perceptions and Teaching Styles as Facilitators and/or Barriers to ICT Usage in
the Classroom
Becky Leshem (Achva Academic College, Ben Gurion University of the Negev),
Orit Avidov-Ungar (Achva Academic College, The Open University of Israel),
Adva Margaliot (Achva Academic College), Etty Grobgeld (Achva Academic College)
"Twinning Schools Project" Integrated ICT to Developing Self-Regulated Learning
Noga-Magen Nagar (Gordon College), Sigal Edri (Gordon College)
Project Presentation: HaTanakh Website
Yael Alon (Herzog Academic College), Shuky Reiss (Herzog Academic
College), Esthy Klein (Herzog Academic College)
Teaching Methodology for the Information Era
Moshe Kalige (Hadassah Academic College)
14:30-15:00

Coffee Break and Poster Exhibition Tour

15:00-16:00

Parallel Session C

C1 Reading and Writing in the Digital Era

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Gal Ben Yehuda (The Open University of Israel)

Students' Reading and Writing Preferences in a "Paperless classroom"
Hagit Meishar-Tal (Holon Institute of Technology), Miri Shonfeld (Kibbutzim College of
Education; The MOFET Institute), Hasi Ran (Alterman High School Tel Aviv)
Touch-Typing Acquisition Process: A Comparison between Students with and
without Learning Disabilities
Hayley Weigelt-Marom (The Hebrew University of Jerusalem), Naomi
Weintraub (The Hebrew University of Jerusalem)
Whose Line Is It Anyway? Open-mindedness and Collective Psychological
Ownership in Collaborative Writing
Ariella Levenberg (Technion – Israel Institute of Technology), Miri Barak (Technion – Israel
Institute of Technology)

xiv

B3 Poster session I

(Kanbar Hall)

Chair: Gilad Ravid (Ben-Gurion University of the Negev)
Web based Research Educational Platforms
Ido Bareket (Bareket observatory)
New Pedagogy in a Technology Saturated School: From a Case Study to
Conceptualization
Alona Forkosh Baruch (Levinsky College of Education, Tel Aviv University), Drorit Ram
(Levinsky College of Education), Hasi ran (Alterman High School Tel Aviv), Yael Kashtan
(Levinsky College of Education)
Mobile Location-Based Games for Learning at the Local Museum – Experiment
Evaluation
Liat Eyal (Ministry of Education, Levinsky College of Education), Amir Shenfeld (RamatGam Municipality), Eti Alfandary (Ramat-Gam Municipality)
Educating for Responsible Conduct of Research in Higher Education
Gizell Green (Technion – Israel Institute of Technology), Miri Barak (Technion – Israel
Institute of Technology)
Learning in a Massive Open Online Course: Examining Differences Between English and
Arabic Participants
Abeer Watted (Technion – Israel Institute of Technology), Miri Barak (Technion – Israel
Institute of Technology)
Promoting the Perception of Basic Principals of Analytical Geometry among Elementary
School Students Through the Learning of Computer Programming
Hani Swirski (Technion – Israel Institute of Technology)
The Effectiveness of Using Tablets in the Study of Geometry Concepts for Students with
Learning Difficulties
David Eldar (Kibbutzim College of Education), Betty Shrieber (Kibbutzim College of
Education)
Perception of Pedagogical Innovation among the Managers of the "Pisga" Centers for
Teacher Professional Development
Orit Avidov-Ungar (Achva Academic College, The Open University of
Israel), Bat El Haddad (Achva Academic College)
A Meaningful Learning Experience with Advanced (Level C) Digital Book
Dovi Weiss (Kibbutzim College of Education; Et Hadaat), Keren Bitan (Kibbutzim College
of Education)

xiii

13:00-14:30

Parallel Session B

B1 Social Networks

(Neudorfer Auditorium)
Chair: Ayelet Baram-Tsabari (Technion – Israel Institute of Technology)
Characteristics of an Authentic Scientific Discourse in the Social Media: The Case of
Drinking Water Fluoridation
Doris Shaheen-Asakly (Technion – Israel Institute of Technology), Daniela Orr (Technion –
Israel Institute of Technology), Ayelet Baram-Tsabari (Technion – Israel Institute of
Technology)
Footprints of Fascination: Digital Traces of Public Engagement with Particle
Physics on CERN's Social Media Platforms
Kate Kahle (European Organization for Nuclear Research (CERN)), Aviv J. Sharon
(Technion – Israel Institute of Technology), Ayelet Baram-Tsabari (Technion – Israel
Institute of Technology)
Towards an Evaluation of Cyber Risks and Identity Information Sharing Practices in
e-Learning, Social Networking, and Mobile Texting Apps
Yair Levy (Nova Southern University), Michelle M. Ramim (Middle Georgia State
University)

B2 Cognitive Aspects of Technology Use

(Chais Auditorium)

Chair: Ofer Bergman (Bar Ilan University)

The Effect of CAPTCHA on User Experience among Users with and without Learning
Disabilities
Ruti Gafni (The Academic College of Tel Aviv-Yaffo), Idan Nagar (The Academic
College of Tel Aviv-Yaffo)
Can I Become Smarter? Creative Computing and Changing Implicit Theories of
Intelligence among At-risk Youth and Normative Students
Nurit Benolol (Beit Berl College), Ina Blau (The Open University of Israel)
Computerized Training for Executive Functions: The Effect of Feedback Availability
Nirit Gavish (ORT Braude College), Hagit Krisher (ORT BraudE College)
Synchronous Learning – Face-to-face, One-way, and Two-way
Videoconferencing: The Role of Teaching-Learning Strategies, Personality
Traits and Media Naturalness
Orli Weiser (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of Israel),
Yoram Eshet-Alkalai (The Open University of Israel)

xii

11:00-12:00

Parallel Session A

A1 Academic Dishonesty

(Neudorfer Auditorium)

Chair: Yehuda Peled (Western Galilee Academic College)
Academic Dishonesty in the Israeli Public School System: Teachers' and Parents'
Perspectives
Idit Rotem (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of Israel),
Yoram Eshet-Alkalai (The Open University of Israel)
Predictors of Digital and Analog Academic Dishonesty among School Students: The Role
of Ethics
Ina Blau (The Open University of Israel), Yoram Eshet-Alkalai (The Open University of
Israel)
Digital and Analog Dishonesty in the Academia: Prevalence, Motives and Penalties
Adi Friedman (The Open University of Israel), Ina Blau (The Open University of Israel),
Yoram Eshet-Alkalai (The Open University of Israel)

A2 Technology Integration in Educational Systems

(Chais Auditorium)

Chair: Rafi Nachmias (Tel Aviv University)

Promoting and Hindering Forces and Perceptions of Successful ICT Implementation in
Colleges of Education – Faculty Viewpoint over Time
Orit Avidov-Ungar (Achva Academic College, The Open University of Israel), Alona
Forkosh-Baruch (Levinsky College of Education, Tel Aviv University)
What Can We Learn from Best Practice? Observations and Interviews with Expert
Teachers in 1:1 Classrooms and their Students
Anat Uphan (Bar Ilan University), Galit Trachtman (Bar Ilan University), Ornit SpektorLevy (Bar Ilan University)
Student-Teacher Relationship in Distant Teaching
Akiva Berger (Tel Aviv University), Arnon Hershkovitz (Tel Aviv University)

A3 Students meet with Prof. Kevin Crowston
Chair: Ronit Bogler (The Open University of Israel)
12:00-13:00

Lunch Break

(Kanbar Hall)

xi

Conference Program
Tuesday, February 16, 2016
08:30-9:30

Networking and Registration

9:30-10:45

Opening Session

(Chais Auditorium)
Chair: Vered Silber-Varod (Organizing Committee Chair, Chais 2015 Conference)

Welcoming Remarks
Kobi Metzer, President, The Open University of Israel
Nitza Geri, Head, The Research Center for Innovation in Learning Technologies, The Open
University of Israel

Announcing the finalists for the Best Student Paper Award
Opening Keynote

Prof. Kevin Crowston
Syracuse University

Citizen Science:
Learning to Effectively Contribute in Virtual Organizations
10:45-11:00

Coffee Break

Nominee for Best Student Paper Award

x

Applying TPACK Model for Designing and Developing an Academic Course
Gila Kurtz, Vicky Horenstein, Sharon Hardof, Gila Levi-Atzmon,
Noemy Porath, Esty Tzivion, Gila Kisslevitz

ע294

Attitudes of Principals and Assistant Principals in Elementary Schools to the National
Information Communication Technologies Program Implementation
ע296
Gila Kurtz, Neta Lev, Osnat Tabachnik
Teaching Methodology for the Information Era
Moshe Kalige

ע298

The Activities of the Online Learner in MOOC Forums
Udi Shimony, Anat Cohen, Rafi Nachmias, Tal Soffer

ע300

ix

A Meaningful Learning Experience with Advanced (Level C) Digital Book
Dovi Weiss, Keren Bitan

ע270

Using Sonification-based Computer Models and the Influence on the Degree of
Learning Complex Chemical Effects of the Structure of the Gas Among Blind Students
Noha Chagab, Orly Lahav, Vadim Talis
ע272
An Outline for Teaching Computer Game Development in Class
Yael Hakshurian, Gila Kurtz

ע274

Integrated Learning of Science and Creative Computing Through Simulation Design
ע276
Rivka Taub, Ina Blau, Yoram Eshet-Alkalai
Online Collaborative Learning in a Multicultural Environment at Junior High
School's Shelah Lessons
Tamar Yedidim, Ilana Ronen, Miri Shonfeld

ע278

Teachers' Contribution to the Enactment of Animations in Class – Testing
Empiric Model into Teachers' Education and Practice
Hagit Yarden, Dana Prop

ע280

"Twinning Schools Project" Integrated ICT to Developing Self-Regulated Learning
ע282
Noga-Magen Nagar, Sigal Edri
Promoting the Perception of Basic Principals of Analytical Geometry among
Elementary School Students Through the Learning of Computer Programming
Hani Swirski

ע284

Integration of ICT in Physical Education
Ronit Segal, Ruhama Nachmani, Gila Levi-Azmon

ע286

"The Brain" – Record Breaking Science Mobile App
Julia Sagalin

ע288

New Pedagogy in a Technology Saturated School: From a Case Study to
Conceptualization
Alona Forkosh-Baruch, Hasi Ran, Drorit Ram, Yael Kashtan

ע290

"Look me in the Eyes" – How Lecturers Cope with Intensive Use among Students in
Laptop Computers During Lessons
ע292
Tal Fisch, Noy Perets, Hagit Meishar-Tal

viii

Mobile Location-Based Games for Learning at the Local Museum –
Experiment Evaluation
Liat Eyal, Amir Shenfeld, Eti Alfandary

ע244

The Effectiveness of Using Tablets in the Study of Geometry Concepts for Students
with Learning Difficulties
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