כמה כדאו ככנות אתר

אינטרנט מכוו:וו כ pורס?

מוטי

פרנק 1

הטכנ l /
7

I

מאמר זה הינו ה  eני ב Oדרת מאמריס אe
ביתרונות ארנונייס ופדנונייס  eניתן להפי Pמאתרי
ר דנה

אינטרנט מלוויס ל pור Oיס .המאמר בניליון ה Pודס  eל

*

משוב א  1ש  1שא  1נו מתייחט לב 1צוע המטלה .למשל,
מורה האומר לטטודנט "אנ  1מאוד מעריך אותך".

*

משוב עצמ ( self-initiated feedback ) 1

שנותן

האדם לעצמו על בט  1ט ב  1צוע  1ו ב  1חט לקר  1טר  1ונ  1ם
שונ  1ם.

ייעל הנובה"

ע PO

בממד הלמידה הפעילה

אנו דנ  1ם כאן במשוב הנ  1תן לטטודנט על  1ד  1גורם ח  1צונ

והאינטרא Pטיבית .מאמר זה עוס pבממד המ e
ובאופן מימו  eו באתר האינטרנט המלווה  eל ה Pורס.
וב

מ  poירת ממצאי מח Pריס רלוונטייס ,מתברר  eה eאלה
 eצריכה לעניין אותנו יותר היא לא באס לתת מ  eוב,
אלא כיצד לעצב את המ  eוב לה  eנת יעילות מרבית.

על ב Oיס הממצאיס מוצניס התנאיס הנדר  eיס לה  eנת
אפ Pט חיובי  eל המ  eוב הניתן באמצעות המח  eב על

1

)המורה( בנוגע לה  1בט  1ם מטו  1מ  1ם ותוצאות של תהליך

הלמידה .המשוב גם  1כול לה  1ות אוטומט

1

-

המחשב מחזיר

לטטודנט מידע שהוכן על ידי המורה מראש.

e

e

ה פעת המ וב עב הביצועיס
מחקר  1ם בפט  1כולוג  1ה ארגונ  1ת מראים שלמשוב  1ש
אפקט ח  1וב  1על רמת הביצוע ושיש לכך תנא  1ם מטו  1מ  1ם.

כך למשל ,נ  1תוח-על )  (meta-analysisשבוצע על 33
מחקר  1ם בנושא  4הטיק שמשוב ב  1חט ל  1עד  1ם שהוצבו
מראש  1ע  1ל  1ותר מאשר מצב בו הוצבו  1עד  1ם אך לא נ  1תן

משוב או מצב בו נ  1תן משוב אך לא הוצבו  1עד  1ם.
הטפרות הח  1נוכ  1ת משופעת בעדו  1ות על פ  1הן למשוב

הלמידה.

הנ  1תן על  1ד  1המורה  1ש אפקט ח  1וב

1

על הלמ  1דה •9-5

מכ  1וון שעיקר עניינו של מאמר זה הוא במשוב הנ  1תן על
נ  1תן למצוא כ  1ום בטפרות המחקר  1ת מטפר רב מאוד של
מאמר  1ם המנתח  1ם את  1תרונות ואת מגבלות הש  1מוש
בא  1נטרנט לצרכ

1

הוראה .רב  1ם מן המאמר  1ם מתייחט  1ם

ל  1תרונות ארגוניים ותפעוליים שנ  1תן להפיק מאתר

מוטי פרנק

 1ד  1המחשב ,נבדוק באם קיים הבדל בהשפעה על הלמ  1דה
בין משוב 'רג  1ל' לבין משוב הנ  1תן על  1ד  1המחשב.
במחקר10

נמצא שמשוב מייד  1הנ  1תן על  1ד  1המחשב מעורר

 1ותר אמון ,מוב  1ל להרגשה חזקה  1ותר של תפ  1טת

א  1נטרנט של קורט .כך למשל הנ  1מוק של "נג  1שות בכל

המט וגלות העצמ  1ת , 11ומשפר את הב  1צוע  1ם בהשוואה

מקום ובכל זמן" ה  1נו שכ  1ח ב  1ותר .אך מה קורה ללמ  1דה?

למשוב הנ  1תן על  1ד  1המורה ,בעל פה או בכתב .הטבר

האם ,למשל ,ההבנה של תלמ  1ד  1ם הלומד  1ם נושא מטו  1ם

אפשר  1לכך הוא שמשוב הנ  1תן על  1ד  1המורה עלול להט  1ט

באמצעות הא  1נטרנט טובה  1ותר באופן מובהק טטט  1טט  1ת

את תשומת הלב לתהל  1כ  1ם הקשור  1ם ב"עצמי" ,כמו נ  1ט  1ון

מההבנה של תלמ  1ד  1ם הלומד  1ם את אותו נושא בש  1טות

להבין את כוונות המורה ,התמקדות בהשוואת העצמ

מטורת  1ות? ואם כן

-

בא  1לו תנא  1ם? ומה עם הה  1שג  1ם

הל  1מודיים? מהם ה  1תרונות הפדגוגיים שנ  1תן להפיק
מאתר א  1נטרנט מלווה לקורט? מאמר זה הוא השנ

1

בטדרת מאמר  1ם העוטק  1ם באופן מ  1מושם של  1תרונות

1

לאחר  1ם ,תפ  1טת המשוב כמכוון א  1ש  1ת או תפ  1טת המשוב
כמאיים או אף כמעל  1ב במקר  1ם מטו  1מ  1ם .בהשוואה לכך,
משוב הנ  1תן על  1ד  1המחשב ממקד את תשומת הלב

במטלה  .מחקר  1ם

נוטפ  1ם 14-1 2

אף הם מצאו שמשוב מייד

פדגוגיים וממד " 1הוראה טובה" שניתן להפיק מאתר

הנ  1תן על  1ד  1המחשב  1ע  1ל  1ותר ממשוב הנ  1תן בש  1טות

א  1נטרנט המלווה קורט .בג  1ל  1ון הקודם של על הגובה נדון

המטורת  1ות .

ממד הלמ  1דה הפע  1לה והא  1נטראקט  1ב  1ת .ג  1ל  1ון זה עוטק

האם למשוב  1ש תמ  1ד השפעה ח  1וב  1ת על רמת הב  1צוע?

נמצא  2כ  1במצב  1ם מטו  1מ  1ם המשוב משפר את רמת

בממד המשוב.

הגדרת המ e

1

הביצוע ,ובאחר  1ם למשוב אין כלל השפעה על רמת

וב

הביצוע ,ולעת  1ם מתן משוב אף מנמיך את רמת הב  1צוע.

המשוב ה  1נו "מ  1דע המטופק על  1ד  1גורם ח  1צונ  1לפרט
המבצע מטלה ,בנוגע לה  1בט  1ם מטו  1מ  1ם של ב 1צוע

לא די ,אם כן ,לתת משוב .כד  1ש  1ה  1ה לו אפקט ח  1וב

1

1ש

לתכננו כראוי .להלן ה  1בט  1ם אחד  1ם ב  1חט לתכנון המשוב.

המטלה" .2על פ  1הגדרה זו ,איננו דנ  1ם כאן במשוב  1ם
הנוצר  1ם ללא התערבות ח  1צונ  1ת כגון:

*
*

תהל  1כ  1משוב טבעיים כמו

הומאוטטאז  1ט •3

משוב הנ  1תן מהטב  1בה ללא התערבות .למשל ,לבורנט

מ  eוב e

ביבי עב טעות

משוב כזה משפ  1ע הן על הרגשת הנע  1מות

) (pleasantness

בלמ  1דה והן על העוררות של התלמ  1ד

המבחין שנוצר קצר חשמל  1בנ  1טו  1מעבדה עקב

ולכן גם על רמת

הח  1בור  1ם שב  1צע ,או נהג המקבל משוב מההגה.

לה  1ות גם השפעה ר  1גוש  1ת לא רצו  1ה  .כאשר לפרט נ  1תן

הב  1צוע . 15

למשוב של  1ל  1על טעות  1כולה

משוב כזה  ,הוא מעריך את רמת הביצוע שלו ב  1חט ל  1עד

ובהתאם לכך הוא  1כול לנקוט באחת מארבע אטטרטגיות:

על ה  1עד  1ם לה  1ות מוגדרים ה  1טב וברמת קוש

לשלב הל  1מוד  1בו נמצא

1

המתא  1מה

הטטודנט • 19

להתאמץ  1ותר כד  1להש  1ג את ה  1עד ,להקטין את רמת

משוב של  1ל  1החוזר מטפר פעמ  1ם עשו  1לגרום לתגובה של

אין-אונים בלמ  1דה

) . 16(learned helplessness

על המרצה ל  1צור טב  1בה ל  1מוד  1ת אשר תוב  1ל את

הטטודנט לבחור באטטרטג  1ה הראשונה

-

להתאמץ  1ותר

כד  1להש  1ג את ה  1עד  .באופן מעשי  ,משוב על טעות המכוון
את הלומד להבין את טעותו ומאתגרו לכ  1וונ  1מחשבה
נוטפים יהיה  1ע  1ל  1ותר ממשוב של  1ל  1לאקונ  , 1כמו "טעית ,

נטה שוב!"

מ eונ חיוני גנב  enונה נכונה
במפת  1ע ,לא תמ  1ד תוצאה של משוב כזה ה  1א ח  1וב  1ת .

במחקר  1ם רב  1ם דן נמצא שדבר  1שבח על תשובה נכונה
עשויים לפגוע בב  1צוע  1ם .כך למשל ,משוב "טוב מידי"

עלול לגרום לטטודנט להקטין את המאמץ מתוך תחושה
שהכל בטדר .מורה המפר  1ז במתן שבח  1ם גם כשאין
הצדקה לכך גורם לא  -1אמון במשוב )למה להתאמץ אם
ממ  1לא המורה משבח את כולם כד  1ל  1צור לדעתו אוו  1רה

חיובית ,כד  1לעודד או כד  1למצוא חן?(  .לכן ,כד  1שמשוב
ח  1וב

1

 1שפר את רמת הב  1צוע  1ם  ,השבח הכלול במשוב צריך

להתייחט באופן  1ש  1ר לב  1צוע המטלה.

כמו משוב שנ  1תן על טעות ,גם משוב על תשובה נכונה
צריך לה  1ות מפורט ומיידע ככל האפשר  .אין זה מטפיק
להג  1ב "נכון" או "לא נכון" אלא רצוי להוטיף הטבר .
למשל " :תשובתך איננה נכונה כ
הנכונה ה  1א ב כ  1וון ש

, ...

, ...

תשובה ג א  1ננה נכונה

מרכיני המ e

1

", ...

הומ א וטט א ז י ט

.3

ס. 1

.11
כ1

ונ

הגדרת ה  1עד

הנדרש  ,משוב מפורט על רמת הב  1צוע והכוונה לתהל  1כ  1ם
שבאמצעותם  1וכל הטטודנט לטגור את הפער בין מה
שהש  1ג לבין ה  1עד  .משוב הנ  1תן באופן שוטף במהלך
הלמ  1דה בעקבות הערכה מעצבת  ,עדיף על משוב הנ  1תן

תפ י טה זו גם מגונה "חוללות עצמ י ת "

) (, self-effi cacy

Jackson, B. (1988). A compari son between computer-based
.12
and traditional assessment tests and their effects on pupillearning
and scoring. Schooi Science Review 69(249), 809-815.
Kumar, D. D. & Helgeson, S. L. (2000). Effect of gender on .13
computer-based chemistry problem solving: Early findings .
Electronic JOllrnal o/Science Edllcation, 44. Availabl e at :
http://unr.edu!homepage/crowther/ejse/kumaretal.html .
. 14

גללית

-

בטפרות ניתן למצו א מטפר רב של מחקרים העוטקים

כשאין כבר אפשרות לתקן שג  1אות ולטגור פער  1ם לצורך
השגת ה  1עד .

עקרונית זו א ין תשובה חד-משמע י ת  .בחלק מהמחקר י ם נמצא הבדל

משמעותי טטטיטטית יבן הגישות ב י חט לפרמטרים שונים אך במחקרים
א חרים ל א נמצ א ו הבדלים משמעות יי ם טטטיטטית ביחט לפרמטר י ם

 OיכוD
משוב מייד  1הנ  1תן על  1ד  1המחשב עשו , 1בתכנון נכון,

ש נדבקו.

.15

לעורר  1ותר אמון ,להוב  1ל להרגשה חזקה  1ותר של תפ  1טת
המט וגלות העצמ  1ת ולשפר את הלמ  1דה  1חט  1ת למשוב

.16

ניתנ י ם גלל לשליטה ועלולים להוביל לציפ י ות שגם א ירועים עתידיים

המחשב

או אטינכרוני( כך שיקיימו את

ממוקד במטלה ,להכ  1ל מ  1דע רלוונט  1מפורט ,לה  1נתן

מייד  1ת ,לכוון את הלומד להבין את טעותו אם טעה,

עשויים לצ א ת מגלל ש ליטה .תופעה זו מ א ופיינת בהפרעות א מוציונליות,
י רידה במו ט יבציה ,והפרעות בלמ י דה  .ראו למשל :

Peterson, C. et al. (1995). Learned Helple:ssness.· A theory /or the
age 0/per:sonal control. New York: Oxford University Press .
.17

 1גד  1רו מראש את מטרות הקורט ואת ה  1עד  1ם הנדרש  1ם .

ר א ו דוגמ א ות למחקר י ם ג א לה בה ע רת שול יי ם . 2

.18

Lev in, T., Long, R. (198 1). Ejfective instruction. Alexandria,
VA: ASCD .

. 19

הביצו ע ים.

לאתגר את הלומד לכ  1וונ  1מחשבה נוטפ  1ם ולהצב  1ע על
דרכ  1ם אפשר  1ות לפתרון  .כמו כן ,טוב  1עשו המרצ  1ם אם

מושג זה מגונה גם " חוטר יש ע נ ל מ ד " ומשמ ע ו :התנטו י ות חוזרות
וניש נ ות של הפרט ב א ירועים שלתפיטתו א י נ ם בשליטתו א ו ש א ינם

באתר הא  1נטרנט של הקורט )כמו גם משוב  1ם הנ  1תנ  1ם על

התנא  1ם הנדרש  1ם להשגת אפקט חיובי  .על המשוב לה  1ות

ה מ ונחים " משוב שלילי" ו " משוב חיובי " נהוגים גם בהנדטה ובש ט חים
נוטפים א ך במובן שו נ ה .

הניתן ,בכתב או בעל פה ,על  1ד  1המורה  .בהשקעת מאמץ

1ד1

ויייי-ין

....
=
r:

בפניו.

בעקבות הערכה מטכמת בטוף הלמ  1דה )בטוף הטמטטר(

המורה בקורט

-'iי

יייי
r:
r:
.....

מהתפיטות ומהש י פוט ש י ש ל א דם על ה י גולת שלו לבצע בהצלחה

מחשב יבחט ל י ע י לות הלמידה ופרמ ט ר י ם נוטפים .נראה שלש א לה

ט  1נכרונ 1

c::
.....
.....

וי"

והיא מורגבת

בהשוו א ה ב י ן ש י טות הור א ה מטורת י ות לב י ן ש י טות הוראה מבוטטות-

לא רב נ  1תן לתכנן את המשוב  1ם הנ  1תנ  1ם על  1ד

ם.

הע ר גה מעצבת מתבצעת ל א ורך גל הקורט וגוללת מתן מש ו ב

משימה העומדת

1
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ה  1עד לרמה ש  1וכל להש  1גה ,לדחות את המשוב או לוותר
על המחו  1בות ל  1עד ולברוח )פ  1ז  1ת או מנטל  1ת( מהמצב .

eו

ק יי מים מטפר משתנ י ם א ישיותיים המתווגים ב י ן המשוב לבין

לפירוט  ,ר א ו הערת שוליים . 2
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