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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, self-
efficacy, Theory of Planned Behavior. 

 תקציר
תלמידי חט"ב הלומדים עם מחשבים  בקרבבמחקר שנערך במהלך חמש שנים 

על עמדות התלמידים, זה , נבדקה השפעת הלמידה במודל 1:1ניידים במודל 
תיאוריית לפי  1:1מוטיבציה, תפיסת מסוגלות עצמית ונכונות ללמידה במודל 

). המשתנים נבדקו בשני היבטים: השתנות הפרטים TPBההתנהגות המתוכננת (
(אותם תלמידים בשכבות גיל שונות) והשוואה בין מחזורים (השוואה בין 

) השיבו על N = 770תלמידים מאותה שכבת גיל בשנים שונות). המשתתפים (
. הממצאים TPBולמשתני  מרכיבי מוטיבציהשאלון עמדות שעובד בהתאם ל

משתנות לאורך השנים, וכי שינוי זה  1:1מלמדים כי העמדות כלפי הלמידה 
אינו דומה בשני ההיבטים שנבדקו: השתנות הפרטים והשוואה בין מחזורים. 

ט'. ניתוח  -ברמת הפרטים ניכרת ירידה במוטיבציה לאורך השנים בין כיתה ז' ל
יסת המסוגלות העצמית מלמד כי עמדות התלמידים ותפ TPB-נתיבים לפי ה

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

חזור החל ללמוד בתכנית בשנה ניכרת עלייה בעמדות לאורך השנים: ככל שמ
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.
, מוטיבציה ללמידה, 1:1אישיים, כיתות מחשבים ניידים  מילות מפתח:

 .תיאורית ההתנהגות המתוכננת

 רקע
מדינות רבות, תוך הגדלת ב סביבות למידה עתירות טכנולוגיה משולבות בעשורים האחרונים

). Zheng, Arada, Niiya, & Warschauer, 2014טכנולוגיה והקטנת היחס תלמיד: מחשב (ב ההשקעה
נרכשו או חולקו מחשבים ניידים לאלפי מורים ותלמידים, כחלק גם בישראל בעשור האחרון 

). עם זאת, תכניות בהן כל Blau & Peled, 2012מהמגמה להטמעת טכנולוגיה בכיתות הלימוד (
רוב היוזמות של למידה . בישראלאינן שכיחות  1:1התלמידים והמורים מצוידים במחשבים ביחס 

 ולרובומית של מנהלים, שלטון מקומי או גורם אחר מתקיימות כתלות ביוזמה מק 1:1בסביבת 
מודל המכונה "איים של חדשנות"  –כוללות כיתה אחת או שתיים, או למידה במקצועות מסוימים 

עולה כי מטרותיהן כוללות לרוב  1:1). מסקירת תכניות 2006ברוך, -(נחמיאס, מיודוסר ופורקוש
לתלמידים, יצירת שינוי פדגוגי וחדשנות באמצעות למורים ו 21-תמיכה בהקניית מיומנויות המאה ה

), שימוש יעיל במחשבים לצרכים לימודיים, צמצום ubiquitous accessגישה בלתי מוגבלת לתקשוב (
 ,Balanskat, Bannister( ללמידהפערים כלכליים, שיפור מיומנויות תקשוב והגברת המוטיבציה 

er, Inan, Ross, & Strahl, 2012Lowth Hertz, Sigillò, & Vuorikari, 2013;.(  

 האם היתרון הוא בר קיימא? – 1:1למידה באמצעות מחשב נייד אישי 
תורמת להגברת המוטיבציה ללמידה בכלל ולמידת קריאה נמצאה כ 1:1למידה במודל תקשוב 

וחשבון בפרט, הנאה מהלמידה, עלייה בתפיסת המסוגלות העצמית, העצמה אישית וחווית למידה 
 Bebell & Kay, 2009; Cavanaugh, Dawson, & Ritzhaupt, 2012; Lowther et al., 2005 inבית (חיו

Holcomb, 2009; Mouza, 2008; OECD, 2011; Reynolds, Treharne, & Tripp, 2003; Rosen & 
Beck-hill, 2012; Spektor- Levy, Menashe, Berger-Tikochinski, & Doron, 2011 תלמידים .(

 ,.Lowther et alשימוש במחשבים הניידים (ההביעו עמדות חיוביות כלפי  1:1למדו עם מחשב נייד ש
שונות נמצא  תקשוב בתכניות). Spektor-Levy & Granot-Gilat, 2012ושיפור במיומנויות ( )2012

בלמידה ), מתקיימת עלייה במעורבות התלמידים Balanskat et al., 2013שההוראה ממוקדת תלמיד (
)Cavanaugh et al., 2012(, ) עלייה בשימוש במחשבLowther et al., 2012( ו) כתיבה רבה יותרZheng 

et al., 2014 .( 

על עמדות ותפיסות תלמידים נערכו במהלך  1:1המחקרים שבחנו את השפעת סביבת מאולם, רבים 
 ,Dunleavy, Dexter, & Heinecke, 2007; Russell, Bebell, & Higginsטווח זמן קצר (ראה למשל:

תכניות לאחר שהן הופכות מיוזמה חדשנית לשגרה יומיומית את ה) ולמעשה אינם בוחנים 2004
)Lei, 2010 עשויה והמורים ). מחקרים אחרים מדגישים כי ההתלהבות הראשונית של התלמידים

 & ,Grant & Carolina, 2015; Lowther, Rossלדעוך כאשר השימוש במחשבים יהפוך לשגרתי (
Morrison, 2003.( אך ירידה בשימוש  ה,כן נמצא בתכניות שונות שימוש רב בטכנולוגיה בתחיל

). כל אלו מצביעים כי כאשר נחלשת השפעת החידוש בהטמעת Balanskat, et al., 2013( לאורך זמן
המחשבים הניידים לא ניתן לדעת האם התרומה שנמצאה במחקרים שונים לעמדותיהם 

פיסותיהם של התלמידים תיוותר יציבה או תשתנה. מכאן עולה חשיבותו של מחקר ארוך טווח ות
 לאורך זמן. 1:1זה הבוחן את התלמידים הלומדים בתכנית 
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 תיאוריית ההתנהגות המתוכננת
) גורסת כי התנהגות מסוימת Theory of planned behavior – TPBתיאוריית ההתנהגות המתוכננת (

דת הכוונה לביצוע התנהגות, הניתנת להסבר באמצעות: העמדות כלפי ההתנהגות תלויה במי
(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, 

חברתיות מעודדות אותה ותפיסת המסוגלות העצמית שלו כלפיה חיובית, הוא מאמין שהנורמות ה
). Ajzen, 1985,1991אזי, תעלה אצלו כוונה לבצע התנהגות זו, שתוביל לביצוע ההתנהגות עצמה (

 ;Courtois et al., 2014בהקשרים חינוכיים ( התיאוריה זו משמשת גם להסבר השימוש בטכנולוגי
Teo, 2015 .( 

תיאוריה תקפה גם בהקשר של למידה עם מחשבים ניידים אישיים האם הבמחקר זה ביקשנו לבדוק 
 . 1, כמתואר באיור 1:1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 שאלות המחקר 
. המחקר כלל מספר 1:1מחקר רחב שנערך על תכנית מחשבים ניידים מבמאמר זה יובא חלק 

 יתמקד בשאלות הבאות: זה שאלות וכלי מחקר מגוונים. מאמר 

כלפי למידה עם מחשב נייד, המוטיבציה ותחושת המסוגלות  1:1מהן עמדותיהם של תלמידי  .1
שלהם לשימוש העצמית שלהם ואמונתם ביחס לשליטה על הלמידה, וכן כוונת ההתנהגות 

  , בהתייחס לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת?1:1במחשב נייד 

האם יש שינוי בעמדות ובתפיסות התלמידים לאורך זמן בשני היבטים: השתנות הפרטים  .2
בין מחזורים (השוואה בין תלמידים מאותה שכבת גיל ונות) ו(אותם תלמידים בשכבות גיל ש

 בשנים שונות)? 

 מתודולוגיה

 חקר שדה המ
יסודיים  בתי"ס: שני שלושה בתי ספרבביישוב במרכז הארץ  2007פועלת משנת התכנית הנחקרת 

התלמידים לומדים באמצעות מחשב נייד אישי בכיתה ו') וחטיבת ביניים אחת. -(בכיתות ה'
האחד, תכנית יוצאת דופן בשני מובנים: ה המצוידת ברשת אלחוטית, מקרן, מסך ובמחשב למורה.

משגרת הלמידה היומיומית בבית הספר ובבית. השני,  כחלק ומשמש אישיהוא נייד המחשב ה
 בבי"סמכיתה ה' רצף למידה מתוקשב  שנוצרהתכנית מופעלת באופן מערכתי בישוב שלם, כך 

עד לסוף חטיבת הביניים. בשנותיה הראשונות של התכנית, כל המורים עברו השתלמות והיסודי 
וקיבלו תמיכה והדרכה אישית וקבוצתית. במהלך השנים, שילוב התקשוב נעשה חלק משגרת 

השימוש במחשבים הניידים האישיים בכיתתו. ואופן ההוראה והלמידה וכל מורה קבע את מידת 
 בתיכון ללא תקשוב.  לומדיםוהתלמידים התכנית מסתיימת בכיתה ט' 

 עמדות כלפי
 למידה עם מחשב

 1:1נייד 

 נורמות
 סובייקטיביות:

 נורמות בית ספריות
 1:1בלמידה 

 התנהגות:
 למידה עם
 1:1מחשב נייד 

 כוונה לביצוע
 נכונות -ההתנהגות

 1:1ללמידה במודל 

 שליטה התנהגותית
 נתפסת: מסוגלות

 1:1עצמית ללמידה 
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 המחקר אוכלוסיית
בבית ספר בישוב  1:1למדו בתכנית מחשבים ניידים שט' -תלמידי חט"ב בכיתות ז' 770המחקר כלל 

-. אוכלוסיית התלמידים מייצגת מצב סוציו2013-ל 2009עירוני קטן במרכז הארץ, בין השנים 
 גבוה.-בינוני -בינוני אקונומי 

  המחקר כלי
 בבית במחשב השימוש הרגלי :בהם שונים נושאים מקיףהשאלון  שאלון עמדות כמותי מתוקשב:

 הלמידה כלפי מוטיבציה, אוריינות מידע מיומנויותב שליטתו את התלמיד תפיסת, הספר ובבית
מבוסס על שאלון שתוקף במחקרה של מנשה  השאלון. הישגיו את התלמיד והערכת 1:1במודל 

 ושאלה המתייחסות להרגלי שימוש במחשב סגורות שאלות 7( שאלות 8 פריטים: 78 כוללו )2008(
בשאלון מסוג  היגדים 70-וכ) 1:1במודל המתייחסת לעמדות התלמיד כלפי המשך למידה  פתוחה

). היגדים אלו מבוססים על השאלון של פינטריך 7רמות הסכמה וחלקם עם  4ליקרט (חלקם עם 
 Motivated Strategies for( MSLQ) הנקרא Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993ושותפיו (

Learning Questionnaire מציגה את ניתוח הגורמים שנערך במחקר זה על פי מרכיבי  1). טבלה
 מוטיבציה.

  MSLQ. מהימנות מרכיבי המוטיבציה בשאלון המחקר לפי 1טבלה 

 MSLQ –שם הגורם על פי 
)Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993( 

 מהימנות
α קרונבך 

 α=  0.78 אוריינטציה פנימית 

 α=  0.80 אוריינטציה חיצונית 

 α=  0.89 ערך המטלה

 α=  0.69 אמונות ביחס לשליטה על הלמידה

 α=  0.90 מסוגלות עצמית 

 

מחשבים ניידים, נערך ניתוח בנוסף, בכדי לבחון את כוונת ההתנהגות של התלמידים ללמוד עם 
תוקפה בידי ש). חלוקה TPBבהתאם לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת ( בשאלון) 2 טבלהגורמים (

מומחים בתחום שילוב טכנולוגיות בחינוך. ההתנהגות במחקר זה נבדקה כיישום מיומנויות 
 אוריינות מידע, לפי דיווח התלמידים. 

  TPB המחקר לפי. מהימנות הגורמים בשאלון 2טבלה 

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

 מהימנות
α קרונבך 

 α=  0.88 1:1עמדות כלפי למידה עם מחשב נייד 

 1:1נורמות בי"ס בלמידה עם מחשב נייד 

 בגורם זה היגד אחד, לכן לא חושבה מהימנות 
- 

 α=  0.85 מסוגלות עצמית ביחס לשימוש במחשב ללמידה

 α=  0.81 1:1נכונות ללמידה באמצעות מחשב נייד 

 α=  0.75 התנהגות בתחום מיומנויות אוריינות מידע
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 ממצאים 

 בתחילת ובסוף חטיבת הביניים:  )שונות גיל בשכבות תלמידים(אותם  הפרטים השתנות
לחט"ב בכיתה ז' ובסיומה  ת התלמידיםמוטיבציה בשתי נקודות זמן: בכניסהראשית נבחנו מרכיבי 

) 3(איור  2011-2013-ו )2(איור  2011-2009בכיתה ט'. בדיקה זו נעשתה על שני מחזורי תלמידים:
. בעיבוד הנתונים נעשה שימוש במבחנים בלתי תלויים בגלל חיסיון MSLQ-ולפי מדדי המוטיבציה ב

 השאלונים, בהתאם לאישור המדען הראשי שניתן למחקר.

 

בכיתה ט'  לתחושותיהם 2009תלמידי כיתה ז' בשנת  מרכיבי מוטיבציה אצלהשוואת . 2איור 
 MSLQלפי  2011בשנת 

 t(144) = 3.691בלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בכל הגורמים (אוריינטציה פנימית  tבמבחני 
p < 0.01 אוריינטציה חיצונית ,t(144) = 2.773 p < 0.01 ערך המטלה ,t(103.40) = 4.214 p < 0.01 ,

 ותפיסת מסוגלות עצמית  t(110.73) = 4.768 p < 0.01אמונות ביחס לשליטה על הלמידה 
t(104.69) = 3.061 p < 0.01 היו חיוביות יותר בכיתה ז' מאשר בכיתה ט'. שעמדות התלמידים), כך   

 

בכיתה ט'  לתחושותיהם 2011תלמידי כיתה ז' בשנת  אצל המוטיבצימרכיבי השוואת . 3איור 
 MSLQלפי  2013בשנת 
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אמונות ביחס לשליטה   ערך המטלה אוריינטציה חיצונית אוריינטציה פנימית
 על הלמידה

תפיסת מסוגלות  
 עצמית

2009 2011 

** 
** ** ** 
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אמונות ביחס לשליטה   ערך המטלה אוריינטציה חיצונית אוריינטציה פנימית
 על הלמידה

תפיסת מסוגלות  
 עצמית

2011 2013 

* * 

*p<0.05 **p<0.01 

*p<0.05 **p<0.01 
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 t(205) = 2.024בלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים אוריינטציה חיצונית ( tבמבחני 
p < 0.05) וערך המטלה (t(206) = 2.449 p < 0.05 היו חיוביות יותר בכיתה ז'  התלמידיםשעמדות ), כך

 מאשר בכיתה ט'.

התקשוב ויישום אוריינות מידע. בדיקה זו  כלפיבשלב הבא נבדקו עמדות ונורמות התלמידים 
 .TPB) לפי 5(איור  2013-2011-) ו4(איור  2011-2009תלמידים:  מחזורינעשתה גם היא על שני 

 

 TPBלפי  2011בכיתה ט' בשנת  יהםלעמדות 2009תלמידי כיתה ז' בשנת השוואת עמדות . 4איור 

  1:1 בלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים כוונה ללמידה עם מחשב נייד tבמבחני 
)t(105.69) = 3.178 p < 0.01 ,(1:1כלפי שימוש במחשב נייד  עמדות )t(98.84) = 3.957 p < 0.01 ומסוגלות (

מסוגלות וכוונותיהם ה), כך שעמדותיהם, תחושת t(143) = 2.463 p < 0.01במחשב (עצמית לשימוש 
  יותר בכיתה ז' מאשר בכיתה ט'. יםשל התלמידים היו חיובי

 

 TPBלפי  2013בכיתה ט' בשנת  יהםלעמדות 2011השוואת עמדות תלמידי כיתה ז' בשנת . 5איור 

  1:1בלתי תלויים נמצאה ירידה מובהקת בגורמים כוונה ללמידה עם מחשב נייד  tבמבחני 
)t(205) = 2.335 p < 0.05 ( 1:1), עמדות כלפי למידה במודלt(206) = 2.474 p < 0.05 והתנהגות בתחום (

ז'  היו חיוביות יותר בכיתה שעמדות התלמידים), כך t(208) = 2.932 p < 0.01מיומנויות חיפוש ומידע (
 ט'.-מאשר ב
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עמדות כלפי שימוש   1:1כוונה ללמידה 
 1:1במחשב 

מסוגלות עצמית  
 לשימוש במחשב

התנהגות בתחום של 
 חיפוש והערכת מידע

 נורמות בית ספריות  

2009 2011 

** 
** 

** 
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עמדות כלפי למידה   1:1כוונה ללמידה עם 
1:1 

התנהגות בתחום   מסוגלות עצמית
 מיומנויות חיפוש ומידע

 נורמות בית ספריות  

2011 2013 

* * 

** 

*p<0.05 **p<0.01 

*p<0.05 **p<0.01 
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של אותה שכבת תלמידים בשתי נקודות זמן, בכניסה  העמדות בהשוואתמהממצאים עולה כי 
ישנה נטייה לירידה בעמדות התלמידים.  –השתנות הפרטים  –בכיתה ט' לחט"ב בכיתה ז' ובסיומה 

 נטייה נמצאה בשניה. TPB-עמדות לפי הה, וכן בבחינת MSLQ-ממצא זה נמצא בבחינת מדדי ה
 וסיים  2011והמחזור שהחל בשנת  2011-וסיים ב 2009 בשנת בתכנית מחזורים: המחזור שהחל

 . 2013-ב

השוואת מוטיבציית קבוצות תלמידים משכבות גיל שונות במהלך חטיבת  –השוואה בין מחזורים 
 :2013-ל 2009הביניים, בין השנים 

 שכבות הגיל לאורך השנים . השוואת מרכיבי מוטיבציה אצל כל התלמידים בכל 3טבלה 
 MSLQלפי  2013-2009

 2009 2010 2011 2013 

 M SD M SD M SD M SD 

 1.29 4.71 1.44 4.46 1.55 4.56 1.51 4.54 פנימית אוריינטציה

 1.49 5.16 1.51 4.80 1.70 4.83 1.64 4.91 חיצונית אוריינטציה

 1.47 4.99 1.54 4.72 1.54 5.04 1.62 4.69 המטלה ערך

 לשליטה ביחס אמונות
 1.33 4.77 1.46 4.42 1.29 4.78 1.43 4.78 הלמידה על 

 1.36 5.18 1.38 5.03 1.51 5.13 1.50 5.07 עצמית מסוגלות תפיסת

 
 טבלה( 2013-2009בהשוואת מרכיבי המוטיבציה של כל התלמידים בכל שכבות הגיל לאורך השנים 

. בניתוח שונות חד כיווני 2013אף חיוביים יותר בשנת  ולעיתיםנשארו יציבים  נראה כי הם) 3
) F(3,756) = 2.991 p < 0.05: אוריינטציה חיצונית (גורמיםנמצאה עלייה מובהקת בעמדות בשני 

מלמדים   scheffeמבחני המשך מסוג ). F(3, 751) = 4.086 p < 0.01ואמונות ביחס לשליטה על הלמידה (
 . 2013-ל 2011כי מקור ההבדל בין השנים 

 TPBלפי  2013-2009. השוואת עמדות כל התלמידים בכל שכבות הגיל לאורך השנים 4טבלה 

 2009 2010 2011 2013 

 M SD M SD M SD M SD 

 1.53 4.92 1.61 4.67 1.63 4.97 1.69 4.61 1:1 למידה כלפי עמדות

 1.91 5.04 2.06 4.64 2.13 4.82 2.09 4.88 נורמות בית ספריות 

 1.39 5.12 1.41 4.98 1.57 5.03 1.51 5.03 עצמית מסוגלות

 1.35 5.14 1.43 4.90 1.64 4.89 1.52 4.89 1:1כוונה ללמידה במודל 

 בתחום התנהגות
 ומידע חיפוש מיומנויות

2.65 0.68 2.78 0.67 2.59 0.63 2.66 0.60 

 

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

 כיתה ט'  כיתה ח' כיתה ז' 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

 אוריינטציה
 1.38 4.44 1.53 4.06 1.23 4.65 1.45 4.53 1.06 5.32 1.27 4.76 פנימית

 אוריינטציה
 1.62 4.79 1.52 4.61 1.44 5.24 1.59 4.58 1.25 5.59 1.34 5.21 חיצונית

 1.50 4.60 1.57 4.28 1.44 5.08 1.57 4.74 1.36 5.43 1.38 5.09 המטלה ערך

 ביחס אמונות
 על לשליטה
 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 

 

 2013-ו 2011בהשוואת מוטיבציית התלמידים (תלמידים שונים) בחלוקה לשכבות גיל בין השנים 
) נמצא כי תלמידים שהחלו את התכנית בשנים מתקדמות יותר הציגו מוטיבציה גבוהה 5 טבלה(

עלו באופן מובהק בגורם אוריינטציה  2013-' ביותר: כך נמצא כי מרכיבי המוטיבציה של תלמידי ז
מצא כי . כן נ2011) ביחס לעמדותיהם של תלמידי כיתה ז' בשנת t(165) = 2.846 p < 0.01פנימית (

עלו באופן מובהק בגורמים אוריינטציה חיצונית  2013מרכיבי המוטיבציה של תלמידי ח' בשנת 
)t(253) = 3.475 p < 0.01) אמונות ביחס לשליטה על הלמידה ,(t(216.99) = 2.897 p < 0.01 ותפיסת (

 .2011), ביחס לתלמידי ח' בשנת t(251) = 2.115 p < 0.05מסוגלות עצמית (

 TPB, בחלוקה לשכבות גיל לפי 2013-ו 2011. השוואת עמדות התלמידים בין השנים 6טבלה 

 כיתה ט'  כיתה ח' כיתה ז' 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

 כלפי עמדות
 1.59 4.52 1.66 4.15 1.48 5.02 1.62 4.76 1.38 5.36 1.47 5.05 1:1 למידה

 מסוגלות
 1.49 4.90 1.44 4.92 1.36 5.12 1.54 4.78 1.20 5.51 1.22 5.25 עצמית

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

 1:1 במודל
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
 ומידע חיפוש

2.71 .51 2.78 .59 2.51 .74 2.73 .57 2.56 .60 2.49 .61 
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 טבלה( 2013-ו 2011בהשוואת עמדות התלמידים (תלמידים שונים) בחלוקה לשכבות גיל בין השנים 
) נמצא כי בחלק מהמדדים תלמידים שהחלו את התכנית בשנים מתקדמות יותר הציגו עמדות 6

עלו באופן מובהק בגורמים כוונה  2013חיוביות יותר: כך נמצא כי עמדותיהם של תלמידי ח' בשנת 
 t(219.47) = 2.519), נורמות בית ספריות (t(228.96) = 2.694 p < 0.01( 1:1עם מחשבים ניידים  ללמידה

p < 0.01) והתנהגות בתחום של חיפוש והערכת מידע (t(213.77) = 2.634 p < 0.01 ביחס לעמדותיהם ,(
 .2011של תלמידי ח' בשנת 

לסיום, בכדי לבחון את השפעת עמדות התלמידים, הנורמות הבית ספריות ותפיסת המסוגלות 
, נערך TPBוהאם כוונה זו מובילה להתנהגות, לפי  ניידיםהעצמית על כוונתם לשימוש במחשבים 

 ). SEM) באמצעות ניתוח משוואות מבניות (6ניתוח נתיבים (איור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

מדדי טיב ההתאמה מלמדים על התאמה טובה של המודל לתיאוריית ההתנהגות המתוכננת. כן 
היא של תפיסת המסוגלות העצמית  1:1נראה כי ההשפעה הרבה ביותר על הנכונות ללמידה במודל 

, נורמות בית 1:1עמדות כלפי למידה עם מחשב נייד  המשתנים. 1:1ללמידה באמצעות מחשב נייד 
המוסברת  מהשונות 70%מסבירים  1:1למידה זו ותפיסת מסוגלות עצמית ללמידה  ספריות כלפי

) והנכונות להתנהגות מסבירה כרבע R2 = 0.70( 1:1במשתנה נכונות ללמידה עם מחשב נייד 
מהשונות המוסברת במשתנה ההתנהגות, הנבדק במחקר זה באמצעות דיווח התלמידים על יישום 

  ).R2 = 0.26מיומנויות אוריינות מידע (

 דיון
והתנהל במהלך חמש שנים, באופן המאפשר לבחון  1:1 תכניתהחל בשנתה השלישית של מחקר ה

). Lei, 2010ההוראה והלמידה (ה חדשנית לחלק משגרת את התכנית כאשר היא הופכת מיוזמ
מלמדים כי עמדות ורמת מוטיבציית התלמידים כלפי הלמידה משתנות לאורך השנים,  הממצאים

(אותם תלמידים בשכבות גיל שונות) להיבט  הפרטיםשינוי אינו דומה בהיבט השתנות הי וכ
ההשוואה בין מחזורים (השוואה בין תלמידים מאותה שכבת גיל בשנים שונות). ברמת הפרטים 

בין כיתה ז' לכיתה ט'. ייתכן  2013-2009 עמדות לאורך השניםמוטיבציה וניכרת נטייה לירידה ב
ירידה בחידוש שבשימוש במחשב נייד ללמידה, למאפייני גיל ההתבגרות, אך יתכן שהדבר קשור ל

דווחה בספרות, בעיקר לאחר  1:1ירידה בעמדות תלמידי . 1:1תכנית תסתיים ידיעה שבתיכון לשגם 
ניתוח  ).Swallow, 2015הראשונה. לעיתים נמצאה התאוששות בין השנה השנייה לשלישית ( השנה

חלק  ותמלמד כי עמדות התלמידים ותפיסת המסוגלות העצמית שלהם מסביר המשוואות המבניות
ניתן לשמר את עמדות התלמידים  כיצדללמידה באמצעות מחשב נייד, לכן מומלץ לבחון  תםכוונמ

הנורמות הבית ספריות בהקשר זה, העצמית ואת  המסוגלותתפיסת , לחזק את 1:1כלפי למידה 
יות ות השימוש של התלמידים במחשבים הניידים וביישום מיומנמידב ירידהאחרת עלולה להיווצר 

  שונות.

בשונה מכך, ברמת ההשוואה בין מחזורים שונים, ניכרת עלייה בעמדות ובמוטיבציה לאורך השנים. 
כנית, עמדותיהם מאז התחלת הת ככל שמחזור תלמידים החל ללמוד בתכנית בשנה מאוחרת יותר

 **p<0.01 ***p<0.001 

עמדות כלפי 
 למידה

 1:1עם מחשב נייד 

 נורמות בי"ס
 בלמידה במחשב

 1:1נייד 

 מסוגלות עצמית
 1:1ללמידה 

 נכונות
 ללמידה

 1:1במודל 

 התנהגות:
 מיומנויות

 אוריינות מידע

0.28 *** 0.31 *** 

R2 =0.26 
R2 =0.70 

Chi-square=1.008 df=2 p=0.604 NFI=0.999 CFI=1.000 RMSEA=0.000 
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ביחס לקבוצות התלמידים שהחלו ללמוד לפניהם. ממצא זה עשוי  והמוטיבציה יהיו גבוהים יותר
ללמד כי תלמידים שחווים את התכנית בשנים מתקדמות יותר, מגיעים מוכנים יותר, בבחינת 

הפועלת  1:1חיזוק לכך ניתן למצוא במחקר שנערך על תכנית . ושילוב המחשבהציפיות מהתכנית 
ות התלמידים הצעירים היו חיוביות יותר, היבט שיתכן עמדבה בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים, 

תלמידי נתוני  בניתוח). Spanos & Sofos, 2015ומעיד שתלמידים מגיעים מוכנים יותר במהלך הזמן (
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