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 Dטיי Iניידין-אכח Dכי eמח

ח'פהת Uנ'ברס' 7א , lברקמירי

תיאוריותביעילותהמיישמתלימודיםתנניתעיצוב

מהווהלמידה,טננולוגיותשלשילובתוןפדגוגיות

בדומההגבוהה.להשנלהמוטדותעבוראתגרניום

"מבואהקורטלמהנדטים,הקורטיםלמרבית

המנון , MITב-הנדטיות"בעיותופתרוןלמחשבים

לאחרונהעדנלמדארה"ב,מטצ'וטטטשלהטננולוגי

מאמרהרצאה-תרגול-מעבדה.שלהמטורתיתבדרן

הקורטאופימהותיבאופןשונהניצדמבארזה

במחשביםשימושבטיטעלמבוטטת-אולפן,להוראה

אתשבחןהערנה,במחקרלווההשינויניידים.

הישגיעלמבוטטת-אולפןההוראההשפעת

הלמידה.תהליניועלהטטודנטים

ברקמירי

במוטדותשניםכמהזהנושבתשינוייםשלרוח

מהשימושכתוצאהובעולם,בארה"בנבוהה,להשכלה

האלחוטית.ובטכנולוניהבאינטרנטונוברההולך

עידןפתחואלהטכנולונייםבכליםהנלומותהאפשרויות

 , 3הלמידהטביבות , 2האקדמיתההוראהבתפיטתחדש

.מטפר 5טטודנטיםשלהערכהודרכי 4המרצהתפקידי

 , Priח cetoחכנוןבארה"במובילותאוניברטיטאות
יזמו MITו- BerkeLey, Purdue, Carח egie MeLLo,ח

אלחוטייםניידיםמחשביםששילבוחינוכייםפרויקטים

שלהטכנולוניהמכון , MITב- .הלמידהמתהליךכחלק

ו- , 70CW ,6TEALכנוןפרויקטיםנחנכומטצ'וטטט,
7PIVo T ומדיבחינוךמתקדמותטכנולוניות,המשלבים,

פרויקט,ביניהםזולרשימהפרויקטיםעודנוטפיםשנה

 .זהבמאמרהמתואר " 1.00"אולפן

מחשביםשלשילובלבחוןנועד " 1.00"אולפןפרויקט

בעיותופתרוןלמחשבים"מבואבקורטניידים-אלחוטיים

ובנישתהלימודיםבתכניתשינוייםבתוך ,הנדטיות"

והפעילויותהלימודיםתכניתעיצובתהליך .ההוראה

ההבנייתיתהנישהעלהתבטטבקורט

) structivism 9,8ח(Co , עלנבנהידעכיהרעיוןשביטודה

"קבלה"ידיעלולאהלומד,שלהתנטותתוךקודםידע

בחרוהלמידה,בתהליךהלומדאתלערבבמטרהפטיבית.

 "מבוטטת-אולפןהוראה"שלבנישההקורטמרצי

 .והודאתםלמדעיםהפקולטהבדק.מידי 'דד,ו

bmiriam@research.haifa.ac.i l 

טביבתהמטפקת , Studio-based I)1°ח structio(ח
ומעבדותתרנוליםהרצאות,שבהרב-ממדיתלמידה

נדול.הרצאותבאולםהנערךבשיעור,בזהזהמשולבים

אתומעודדתפעילהלמידהמאפשרתזובנישההוראה

,לדוןעמיתיםעםידעלחלוקבעיות,לפתורהלומד

קודמיםמחקרים . 11מיידימשובולקבלולתתבקשיים

הישניעלחיוביתהשפעהמבוטטת-אולפןשלהוראההראו

הטטודנטיםהתעניינותאתמנבירהושהיאהטטודנטים,

1הלימודבנושאי 2,10 • 

 " 1.00"אוכפופרויקט
שונותומדעיותהנדטיותמפקולטותטטודנטיםכמאתיים

למחשבים"מבואבקורטטמטטרמדילומדים MITב-

הקורטמטרת .) 1.00(קורטהנדטיות"בעיותופתרון

בעיותפתרוןלצורך Javaבשפתתכנותעקרונותלהקנות

הנדטיות.

שעותשלושכללהקורטהמטורתית,במתכונתו

שעה),בתאחתכלפנישות,(בשלושהרצאהשלשבועיות

עבודהשלשבועיותושעתייםתרנולשלשבועיתשעה

"הוראה-החדשהבמתכונתומחשבים,במעבדת

ההרצאותשיעורימשלושתאחדכל-מבוטטת-אולפן"

שלליחידותוחולקומחצה,לשעההוארךהשבועיים

המשולביםתרנול-מעבדה,שלולקטעיםקצרותהרצאות

שבועית,תרנולשעתלטטודנטיםניתנהבנוטף, .בזהזה

 .המחשביםבמעבדותהשיעוריםבוטלואך

ניידים-במחשביםהשימוש ". 1.00"אולפןבפרויקט

הקורט.מדרישותחלקהיההשיעוריםבמהלךאלחוטיים

שהטטודנטנייד,מחשבטטודנטלכלהושאלשכך,מכיוון

הותקנהניידמחשבבכלהטמטטר.בטוףלהחזירוהתחייב

המאפשרומרכיב Javaבשפתלתכנותייעודיתתוכנה

 .האינטרנטלרשתאלחוטיתנישה

-אוכפןת OOמבוהוראה
מתרנליםשמונהעדחמישהשלוצוותהקורטמרצישני

קצרהבהרצאהנפתחשיעורכל .השיעוריםבכלנכחו

תרגול-סעבדה'ח'דתבסהלךסטודנט'ססדר'ךסרצה : 1תסונה

סבוססת-אולפןבהוראה



בהוראהתרגול-מעבדה'ח'דתבמהלךטטודנט'םמדר'ךמתרגל : 2תמונה

אולפן-מבוטטת

אומושגהמרצההטבירשבהדקות, 15עד 10שנמשכה

שלויישומהבנההבודקתרגילהוצגובטיומה,חדש,נושא

התרגול-שלבהבא,בשלב .נלמדעתהשזההמושג

הטטודנטימביצעו ,דקות 15-10הואגמשנמשך ,מעבדה

 .שברשותמהניידבמחשבשימושתוךהתרגילאת

בתחומבבעיותעטקולטטודנטימשניתנוהתרגילימ

ונלקחוטימולציות,שילבווניהול,מדעימהנדטה,

מהנדטימ.שלהאמיתי"מ"העולמ

הקורט,לאתרהטטודנטימ,גלשוהתרגילפתרוןלצורך

ידיעלשנכתבוקודקטעיהניידימלמחשבימהורידו

הוטיפוו/אושינויימבהמביצעוהמתרגלימ,אוהמרצימ

עברווהמתרגלימהמרצימזה,בשלב .משלהמקודשורות

בפתרוןשהתקשומביניהמלאלהוטייעוהטטודנטימבין

כשרובאחדות,דקותלאחר. )-2ו 1(תמונותהתרגיל

האחראיהמרצה,התרגילאתלפתורטיימוהטטודנטימ

כךואחרהתרגילבפתרוןדן ,הכיתהבחזיתלעמודחזר

הבא.המושגאתולימדהמשיך

מעצבתהערכהמחקר

משמשת ) Formative Evaluatio(חמעצבתהערכה

בעתההוראה-למידהתהליךאחרמעקבלצורך

מחקרשלהליךשולבהמתואר,במקרה .התרחשותו

1אולפן"לפרויקטמעצבתהערכהבביצוע במטרה ," 00.

שיפורלשמהלומדימ,קבוצתמצבעלנתונימלטפק

ליזמותבמרכזנערךהמחקר .ההוראה-למידהתהליך

שלבפיתוחהעוטק MITב- ) CECI ( 13חינוכיבתכנות
משולבותלימודימתוכניותשלוהערכהלמידהטכנולוגיות

 .טכנולוגיה

לגבישאלותשלושעללענותהייתההמחקרמטרת

 :אולפןמבוטטתהוראה

הטטודנטימ?הישגיעלההוראהמשפיעהכיצד . 1

בכיתה?הלומדימהתנהגותעלהשפעתהמה . 2

כלפיה?הטטודנטימעמדותמהן . 3

שהשתתפוטטודנטימ 171כללההמחקראוכלוטיית

גברימרובמבעיות",ופתרוןלמחשבימ"מבואבקורט

רוב .) 60% (הנדטיאקדמיבמטלוללמדוורובמ ) 60% (

בתכנותמועטידעבעליאוידעחטריהיוהטטודנטימ

) 68% (. 

ככוהמחקר
קודמידעלבדוקבמטרהומטכם.דים j7מ-שאלונים

עלהטטודנטימהשיבו , Javaתכנותבשפתומטכמ

הטמטטר.ובטוףהראשוןבשיעורבהתאמהשאלונימ,

מרצימשניידיעלהתוכןתוקףבדיקתעברוהשאלונימ

 .מתרגלימחמישהשלוצוות

שלההשפעהאתלבחוןבמטרה .רת j7lהחצתפיות

בכלהחוקרתצפתההלמידה,תהליכיעלההוראהשיטת

 .בכיתההטטודנטימפעילותשלרישומוערכההשיעורימ

וידיאומטרטתהוצבהההרצאותאולמ,בקצהבמקביל

ניתוחעמבבדבד .בכיתההנעשהלצילומשימשהאשר

אבטחתלצורךהווידיאוטרטיגמנותחוהחוקרת,תצפיות

 .ר j7המחואמינותף j7תועלושמירההנתונימ,איכות

הטטודנטימעמדותאתלבדוקבמטרה .עמדותשאלוו

שאלוןהטמטטרבטיומהוצגבה,שהתנטוההוראהכלפי

מומחימשלושהידיעלתוקףהשאלון .) Oח liח e (מקוון

-קרונבךאלפא-פנימיתעקיבותומדד ,החינוךבתחומ
 . 0.84היה

ותוצאותנותוח

מובאימשבהמחלקיממשלושהמורכבהתוצאותפרק

שאלותעלהעונימהמחקרמממצאינבחרימקטעימ

 .המחקר

 Dטודנטי Oההי)!גיעלת-אולפו OOמבוהוראהה)!פעת . 1

בשאלוןציוניהמפיעלקבוצותלשתיחולקוהטטודנטימ

ידעללאשהגיעוטטודנטימכללהאחתבוצה j7 .המקדימ

הקבוצה ,) N = 117 (בתכנותמועטידעעמאומוקדמ

בינוני/גבוהידעעמשהגיעוטטודנטימכללההשנייה

) 54 = N (. 
מבוטטת-אולפןהוראהשיטתהשפעתאתלבדוקכדי

נוכחותמאחרמעקבנערךהטטודנטימ,הישגיעל

פיעלהישגיהמשליחטי''שיפורמדדוחושבבשיעורימ

הציוןביןכהפרשחושבהמדד . 14Hakeשלנוטחתו
בהפרשמחולקהמקדימ,בשאלוןלציוןהמטכמבשאלון

בשאלוןלציון ) 100 (לקבלהיהשניתןהמרביהציוןבין

-1לשיפור)(אין 0ביןנעהיחטי''השיפור[מדד .המקדימ

מקטימלי)](שיפור

%CorreC~OSf test - %Correc~r". test 
< g>= 0 

1 00- '1oCorrec~r". test 

הטטודנטימשלההשתתפותשאחוזככלכינמצא,

עלהגמכךיותר,גבוההיהאולפן-מבוטטיבשיעורימ

שקשרלמרות .) 3(תמונהציוניהמשלהיחטיהשיפור

היחטיהשיפורהמחקר,קבוצותבשתיקיימזהליניארי

מעטעמאוידעללאשהגיעוהטטודנטימשלבהישגיהמ

מזהגבוההיה ,) Mea=ח O.72, SD=O . 18 (בתכנותידע

 Mea=ח O . 64 ,(בינוני/גבוהידעעמהטטודנטימשל
22 . SD=O (, טטטיטטיתמובהקבאופן), 5.81 = F 
02 . p<O (. בעיקרמועילהמבוטטת-אולפןשלמידהמכאן

בתכנותידעמעטעמאוידעללאשהגיעולטטודנטימ

 .) 3(תמונה

התנהגותעלת-אולפו OOמבוהוראהה)!פעת . 2

בכיתה Dהלומדי

קריטריונימחמישהזוהובשיעורימ,התצפיותבטיטעל

ניידימ-אלחוטיימבמחשבימהשימושאתהמאפיינימ

 "חיוביכ"שימושהוגדרומאפיינימשני .הלמידהבתהליך

שלושה . Javaשפתשללמידהלצורךשימוששהוא

ממטרותהמטיטמודרך",לאכ"שימושהוגדרומאפיינימ

 .השיעור

ינמינהינהמכינינההאקדמיהמסינוינ 4הגובה ני(!.
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מבוססיס-טודיובשיעוריםהשתתפותאחוז

 : 3ונהסת
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לטטודנטיםמאפשרתמבוטטת-אולפןהוראהכינמצא,

גם,אלאדבריואתולטכםהמרצהלדברילהאזיןרקלא

מעורבותהלמידה.בתהליךומעורביםפעיליםלהיות

בעיותופתרוןתרגיליםבביצועהתבטאההטטודנטים

טינתזהאנליזה,כגוןגבוהות,ברמותחשיבההדורשות

ם, 11בקשדנוהטטודנטיםהבעיותפתרוןבתהליךוהערכה.

מעמיתיהם,גםכמוההוראהמצוותדי 11ממשובוקיבלו

התרגיליםשלהגבוהההקושירמתאףעלכי ,לצ"ןמענ"ן

אומתחניכרולאלפתרונם,שניתןיחטיתהקצרוהזמן

שיעוריםהוא,נהפוךהטטודנטים,שלבפניהםחרדה

נינוחה,פורמאלית,לאבאווירהנו 11התאפמבוטטי-אולפן

טטודנטים,שלותנועהדיבורחופששאפשרה

חיטרוןם 11קלעיל,המוזכריםהמרוביםהיתרונותאףעל

כימראיםהמחקרממצאי ,זהמטוגבהוראהמרכזי

מודרךלאשימושלעשותמתפתיםרביםטטודנטים

עםהתכתבותאוברשתלאתריםגלישהכגוןבמחשבים,

אלחוטיתטכנולוגיהלשלבהבוחריםמרצים ,עמיתיהם

אתולהדריךכך,עלהדעתאתלתתצריכיםבכיתתם

לצורךרקדים 11הנבמחשביםשימושלעשותהטטודנטים

הלימודית,המשימהביצוע

ת-אוכפו OOמבוהוראהככפי Dטי Jטוד Oהעמדות . 3

עמדותלטטודנטיםכיהראוהעמדותשאלוןממצאי

וכים, 11דים-אלחוט 11נבמחשביםהשימושכלפיחיוביות

המטורתית,בגישהוללמודלחזורנים 11מעונאינםהם

אוהשלישיתבשנתםהלומדיםותיקים,טטודנטים

למידהכלפייותרחיוביותעמדותהביעוהרביעית,

הראשונותבשניםלעמיתיהםבהשוואהמבוטטת-אולפן

ללימודים,

בכתבלתארגםהטטודנטיםהתבקשוהעמדותבשאלון

רשימותמבוטטת-אולפן,הוראהשלוחטרונותיתרונות

קטגוריותשלושונמצאואיכותיבאופןנותחוהטטודנטים
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