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Abstract 
New communication channels have become available to students nowadays. 
The large choice of possibilities makes the decision on which communication 
channel to use very complicated. This research investigates which 
communication channels students prefer to use in order to communicate with 
their lecturers on different occasions. A questionnaire was distributed on 
Facebook groups and includes answers from 60 students. According to the 
research findings, in order to communicate with lecturers, e-mail was the 
preferred tool by both students and lecturers. The preferred method of face-
to-face communication changed in accordance with how formally the lecturer 
behaved, age and the level of technology employed by the lecturer 
consequently, it was found that in certain circumstances, students preferred 
using Whatsapp, however this preference was proportionately low maybe 
because it was less acceptable by the lecturers. Choosing a channel of 
communication within a framework agreed on by both lecturers and students 
can improve communication between them. 

Keywords: Out of Class Communication, Computer-mediated 
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 תקציר
בעקבות התרחבות השימוש באמצעי תקשורת מקוונים, נפתחו בפני הסטודנטים 
והמרצים ערוצי תקשורת חדשים. בעבר, סטודנט שרצה לתקשר עם המרצה 

הלימודים או נדרש לקבוע פגישה ולהגיע פיזית מחוץ לכיתה, פנה אליו בסיום 
בשעות הקבלה שהוגדרו. כיום, ניתן לתקשר עם המרצה בדרכים נוספות תוך 

בפני הסטודנט מגוון  לרוב, עומדות שימוש באמצעי תקשורת מקוונים.
אפשרויות לפנייה אל המרצה כגון: שליחת מייל, שליחת מסר דרך מערכת 

 או לפורום, שליחת הודעה Facebookלקבוצת לניהול למידה, העלאת שאלה 
ואף זימון המרצה לשיחת וידאו. שפע של אמצעים אלו גורם  Whatsapp-ב

לסטודנטים להתלבטויות באיזה ערוץ תקשורת להשתמש, שכן במקרים 
מסוימים יש צורך בתשובה קצרה אך מיידית מצד המרצה, במקרים אחרים יש 

ש. צרכים אלו משפיעים על בחירת ערוץ מקום לחילופי דעות או לדיאלוג ממ
התקשורת שיבחר. עם זאת, לעיתים בחירה הנראית לסטודנט כנכונה, עלולה 
להתפרש כחוצפה או כחדירה לפרטיות ואף לפגוע ביחסים עם המרצה. מחקר 
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באילו ערוצי תקשורת מקוונים מעדיפים הסטודנטים לתקשורת עם  זה בודק
שונות, ובו  Facebookשאלון הופץ בקבוצות שונים. ה בהקשריםהמרצים שלהם 

סטודנטים לתואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה שונים  60תשובות של 
בארץ. לפי הממצאים, נמצא כי לרוב ערוצי התקשורת בהם מעדיפים 
הסטודנטים להשתמש הם אותם הכלים אשר על פי תשובות הסטודנטים 

 ).Moodleמול פנים ופורום של מאפשרים המרצים להשתמש בהם (אימייל, פנים 
לה כי האימייל והעדפות אלו השתנו. ממצאי המחקר ע בהקשריםאך לעיתים, 

הינו הכלי המועדף ביותר לצורך תקשורת עם המרצה הן על המרצים והן על 
הסטודנטים. ההעדפה  שהוצגו בפני מהתנאים השוניםהסטודנטים בכל אחד 

בהתאם לרמת הפורמליות של  פנים עם המרצה משתנה-אל-לתקשורת פנים
המרצה, גיל המרצה ורמת שילוב אמצעים טכנולוגיים במהלך השיעור ע"י 
המרצה. כמו כן, נמצא כי ישנה העדפה במקרים בהם רמת הפורמליות של 
המרצה נמוכה, רמת השילוב של אמצעים טכנולוגיים בשיעור גבוהה והאווירה 

ע"י הסטודנטים. ייתכן והעדפה  WhatsApp-בכיתה פתוחה וידידותית לשימוש ב
פורמלי חברתי אשר על פי -זו נמצאת במקום נמוך יחסית מכיוון ומדובר בכלי א

אינו מקובל בקרב המרצים. מחקר זה יכול להוות המלצה  הסטודנטיםתשובות 
אודות בחירת ערוצי תקשורת ובניית מסגרת המוסכמת על הן על הסטודנטים 

את התקשורת ביניהם וכן להגביר את מעורבות והן על המרצים על מנת לשפר 
הסטודנט בשיעור ולהוביל בסופו של דבר להעלאת המוטיבציה וההישגים 

 הלימודיים של הסטודנט.

כיתתית ,רישות חברתי -ערוצי תקשורת מקוונים, תקשורת חוץ מילות מפתח:
 מקוון, תקשורת מתווכת מחשב.
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