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Abstract  
This study seeks to explore how students experience and understand the 
interaction with their instructor on an online course. The research was 
conducted in Israel during the 2015-2016 academic year and included fifty 
students who responded to QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) and 
ten students who participated in an in-depth interview. The findings confirm 
that students experience interpersonal relationships with the instructor during 
an online course, and describe the learner's perspective of the learning 
experience in such courses.  

Keywords: Online learning, interaction, learning experience, interpersonal 
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 תקציר 
המחקר עוסק בסוגיית היחסים המתפתחים ומתקיימים בקורסים אקדמיים 

מנקודת מבטם של הלומדים. שאלות המחקר  מקוונים בין המרצה לסטודנט/ית
) באיזו מידה נחוות התנהגויות בין אישיות של המרצה בקורס המקוון על 1(הן: 

) כיצד מתוארת חווית הלמידה בקורס המקוון 2(-ידי סטודנטים בחינוך הגבוה ו
על ידי סטודנטים וסטודנטיות אלה. המחקר התבצע במסגרת לימודי תואר שני 

 בחינוך. בטכנולוגיה 

סטודנטים ומורים משתלמים אשר השתתפו  50 כללהאוכלוסיית המחקר 
 ).2015-2016בקורס מקוון כחלק מלימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו (

) עם גישה איכותנית QTIבמחקר נעשה שימוש משולב של גישה כמותית (שאלון 
נבחר על  Questionnaire on Teacher Interaction(ראיון עומק). השאלון המכונה 

-ביחס להתנהגויות הבין יםת הסטודנטימנת לקבל תמונה כללית של חווי
. )Wubbels, Brekelmans, Creton, & Hooymayers, 1990( אישיות מצד המרצה

השאלון תורגם על ידינו, הותאם לשימוש בסביבות למידה מקוונות והועבר 
ם המקוונים חווים את באופן מקוון. מתוך השאלון עולה כי הסטודנטים בקורסי

אישיות שמתרחשות בכיתה המסורתית. יתר על כן, -אותן ההתנהגויות הבין
משתתפי המחקר חוו לרוב התנהגויות חיוביות ולא חוו כמעט התנהגויות 

 שליליות של המרצה. 

סטודנטים  10לאחר ניתוח הנתונים הסטטיסטיים, נבחרו מבין המשיבים 
עומק עומד הרצון להבין את החוויה של ראיון ה בסיסלראיונות עומק. ב

). הראיונות 2003המרואיינים ואת המשמעות שהם מייחסים לחוויה זו (שקדי, 
הוקלטו בהסכמת המרואיינים, ותמליליהם נותחו בגישה אינדוקטיבית (לוי, 
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) על מנת לעמוד על טיבן ואיכותן של האינטראקציות שנוצרו עם המרצה 2001
 במהלך הקורס המקוון. 

מניתוח הראיונות עולות ארבע קטגוריות שבהן מתמקדים המרואיינים לתיאור 
ית הלמידה בקורס המקוון: החוויה הכללית, חוויה התלויה במרצה, חוויה יחוו

התלויה באישיות הלומד, וחוויה התלויה בקורס. המרואיינים סיפרו כי הלמידה 
ירו את המבנה המוגדר המקוונת נוחה וזמינה ועם זאת אינטנסיבית. הם גם הזכ

התקשורת הכתובה המלווה ית הלמידה. ישל הקורס המקוון ואת תרומתו לחוו
את תהליך הלמידה בקורס המקוון משפיעה על חוויית הלמידה. בהיעדר שפת 
הגוף של המרצה, המשוב הכתוב נתון לפירושו האישי של כל קורא ועל כן 

דה, האופי והצורך של מתבצע תהליך רפלקטיבי אישי, לגבי מטרות הלמי
 מאוד, הכי, ממש תמיד וכו', –כגון  בכל הראיונות זוהו מילות הגזמההלומד. 

 ,Korthagen( המרמזות על כך שהקורס המקוון נגע בכל לומד באופן אישי
Noordewier & Zwart, 2014-Attema.( 

ממחקר זה עולה כי לתפקיד המרצה בקורס המקוון יש חשיבות רבה, החל 
 יםמפורטת וברורה של הקורס וכלה בתמיכה ומתן מענה לסטודנט בבנייה

 ,Fedynich, Bradley, & Bradley, 2015; Kassandrinouבמהלך הלמידה (
Angelaki, & Mavroidis, 2014(  זאת על מנת להקטין את המרחק הפדגוגי בין

תוצאות המחקר מציגות דגשים שעל  .),Moore 1993( המרצה לסטודנטים
קחת בחשבון במהלך בניית קורס מקוון והעברתו, כדי להגיע המרצה ל

 ת הצלחה. ילאינטראקציה מיטבית עם הלומדים ולהוביל לחווי

למידה מקוונת, אינטראקציה, חווית למידה, התנהגויות בין  מילות מפתח:
 אישיות, תקשורת כתובה.
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