תר  IJכ כדרי םת  Iק eכת
בקורסים אקדמיים
דזד פזכדק  ,שמריהז רזזכר ן ,המכ;;ה האקדמ 1ת ;הנדסה אוך ט בךא וד ה ,כךמ 1א;

מהי ה eפעת

ה eילוב  eל בוד )j

מטלות מתו ) ejב

איור  : 1דוגמה כ  eאכה מתור מטכה בבודק מטכות מתוק  eב  Iבמ"מן העוסקת
בתנועה סיבובית ה  eאכה מדגימה תנ ו עה בעזרת אנימציה עכיה  eוכט
הסטודנט  .באמצעות האנימציה ניתן כמדוד זמן

)במ"מ( על הלמידה בהוראת המדעיס? המאמר

ומיקוe D

כ גופי  Dוכבצע

חי  eובי .Dככ סטודנט מקבכ נתוני e Dוני Dהנבחרי Dבא ו פן אקראי.

בוחו את ה eי  Jוי  eחל בעמדותיהס  eל סטוד  Jטיס
ב eאלה זו ,מתחילת ה ) jורס ועד לסיומו ,בה eוואה

לעמדות הסנל e .אלוו הבוחו  eי eה ממדיס אליהס

מתייחסות עמדות הסטוד  Jטיס ,הועבר בחמיe
) jורסיס ,בתחילת הסמסטר ובסופו  J .יתוח

ה

הממצאיס זיהה חברי סנל אחדיס  eהצליחו
לצמצס את הפעריס ביו עמדות הסטוד  Jטיס בסוף

דיגנו

'11

......

ה ) jורס לביו עמדותיהס .ה  Jיתוח  eל דרר הפעלת
הבמ"מ על ידי חברי סנל אלה מצביע על פדנוניה
מצליחה  Jeיתו ליי eמה נס ב ) jורסיס אחריס.

המדגישה את חשיבות ההתייחטות הרציפה לקשיי

הטטודנטימ במהלך השיעור .באופן זה מותאמ השיעור

בשנימ האחרונות מפתחימ בעולמ דרכי תרגול והערכה
הנשענות על בטיטי נתונימ ברשת האינטרנט ,ולהן
שימושימ שונימ הכוללימ  :שאלות ,מטלות ,כיתות לימוד,

ודיווח עדכני על הישגי הטטודנטימ .המכללה האקדמית
להנדטה אורט בראודה החליטה לבחון את שילובו של

במ"מ בלימוד האקדמי .למטרה זו נבחרה מערכת
אוטומטית לבדיקת מטלות בטביבה אינטרנטית בשמ
דוד פוכדק

ח .WebAssig

מערכת זו מאפשרת לחברי הטגל לבנות

בקלות מטלות במהלך הקורט  .כל מטלה מורכבת מטדרה
של שאלות העוטקות בנושאימ שנלמדו בשיעור האחרון או
בשאלות הכנה לקראת השיעור הבא  .טטודנט מגיש מטלות
במהלך הטמטטר  ,מקבל משוב מיידי לתשובותיו  ,ובמקרימ
רבימ גמ הזדמנויות נוטפות לשוב ולתקן תשובות שגויות .
בדרך זו יכול הטטודנט לזהות קשיימ והצלחות בלמידה
שלו כבר מן המפגש הראשון בקורט  .דוגמה לשאלה בנושא
שמרזהו רוזכר

תנועה טיבובית מופיעה באיור

.1

המערכת מאפשרת למורה לקרוא את תשובות הטטודנטימ
וציוניהמ בכל אחת מן השאלות שהופיעה במטלות  ,לזהות
באמצעות כלימ טטטיטטיימ את מידת ההצלחה של כל
אחד מהמ ,ולקבל תמונה כוללת של ביצועי הכיתה  .מידע
זה מאפשר למורה להכין את השיעור הבא בהתחשב
בקשיי הטטודנטימ בביצוע שיעורי הבית ,ולהתאימ את
הלמידה למשוב המתקבל מן הטטודנטימ .מערכת זו

תואמת את הגישה הפדגוגית של "הוראה בזמן

ו.

אמת" , 2

דר' דוד פונדק ,ראש מרכז התמיכה לשילוב טכנולוגיות

אינטרנט בהוראה.dpundak@ort.org.il ,
נש י א המכללה .

דר י שמריהו רוזנר,

לקבוצה הלומדת .
להחלטה לעבוד עמ המערכת היו מטרות אחדות :
א .שיפןר בדיקת שיעןרי הבית

-

בעקבות הגידול

במטפר הטטודנטימ התקשתה המכללה לתת מענה
לבדיקה שבועית שיטתית של שיעורי הבית ,ומערכת זו
אמורה לתת מענה לבעיה .
ב .מתן משןב לסטןדנט

-

בהיעדר משוב מטודר ,רבימ

מן הטטודנטימ התקשו לדעת במהלך הקורט מהו מצבמ
ביחט ליעדי הקורט  .מערכת זו אמורה לעדכן את הטטודנט
בהישגיו במהלך הקורט  ,ולאפשר לו לשפר את ביצועיו
בעת הגשת המטלה .
ב .מתן משןב למרצה

-

המרצימ התקשו להתאימ את

תוכן וקצב ההוראה לפי קשיי הלמידה של הטטודנטימ,
שכן לא היה בידמ כלי המזהה קשיימ אלה  .המערכת
נועדה לטפק כלי שכזה .
ד  .שיפןר במעןרבןת הסטןדנטים בקןרסים

-

הטטודנטימ נטו להיות פטיביימ בקורטימ רבימ ולהתעורר

לפעילות רק לקראת בחינות אמצע טמטטר  ,ולאחר מכן
לקראת בחינות הטיומ  .העבודה עמ הבמ " מ אמורה לשפר
את המעורבות של הטטודנטימ בקורט בכך שהיא מאלצת
אותמ לפתור שיעורי בית בדרך שיטתית על בטיט

שבועי .

רדיש  3זיהה פער בין עמדות טטודנטימ הלומדימ מדעימ
לבין עמדות חברי הטגל :מטרת הטטודנטימ היא לעבור
את מבחן הטיומ בהצלחה  ,בעוד שחברי הטגל שואפימ

להכשירמ כמדענימ ומהנדטימ  .השערתנו הייתה ששילוב
תרגול רציף באמצעות הבמ"מ יטייע להקטנת הפער בין
עמדות הטטודנטימ לבין עמדות חברי הטגל.
בהקשר להשערה זו ,החלטנו להתמקד בשתי השאלות

eו

....
=
יייי

eו
!ייי8ייi

בו

הבאות ל ג ב י קורטים בהם משולב

e

טבכה  : 1גנמדות  Oטודנטי  " Dמוגנדפות"ו"בכתי מוגנדפות " ביחס כ יכוב

כיצד משתנה הפער בין עמדות

הטטודנטים לעמדות חברי הט ג ל

rtםlI

I

מעורבות וענייו

מתחילת הקורט ועד לטיומו ?

.2

מהן שיטות ההור א ה בקורט

הבנת החומר הנלמד

המצליחות לצמצם את הפער בין עמדות
הטטודנטים לבין עמדות חברי הטגל

ארכןת הוראה

בדרך ה י עילה ביותר?
משיבות הקורט

ככ  Iהמ  pnר
התחל נ ו לפתח את השאלון בטמטטר

א ביב 2001

יייי'i

במ"מ בתהכיר הכימוד

הבמ " מ:

.1

:::ו........

וי".

הגירטה הראשונה כללה 35

והסט ו דנטים בק ו רס ומקדם את העניין

לגי ו ת מעורבות ו ענייו ,לכ ו שרי ו ב

האישי בח ו מר הנלמד

הבמ"n

הבנת המ ו מר הלנמד נעשרת בדרר פעליה

הבנת המומר הנימד מתבצעת ונבדקת

תוך בדרקה חוזרת של המומר הנלמך

במבמני אמצע וטוף הממטטר ,ולא

באמצעות הבם"מ

במהלך הלימוד

מרותר

על המרצה להפעיל את הסטודנטים

המצרה צ  1יר להתמקד בהצנה בהררה

במהלך הקורס .במ"מ מסייע למרצה

של הח ו חר הנלמד ו לא בהפעלת

להניב לקשיי הסטודנטים

הסטודנטים ו בהתייחסות לקשייהם

להצלחה בלימוד הקורס יש חשיבות

להצלחה בק ו רס איו כמעט ,א ו איו ,ו)'t

בהצלחתי כמהבדס

השפעה על הצלחתי כמהנדס

תרג ו ל מטורתי

התרגלו בשרת מעשיר את העדי המתפחת

התרגול ברשת אינ ו מוסיף ואינו תורם

מול תרג ו ל ברשת

אצלי במהלך הק ו רס ,בגוסף לתרג ו ל

לי בהשוואה לתרגול המסורתי

במכללת אורט בראודה.
היגדים

במ"מ תורם לעבודת צוות עם המורה

כד י להצליח בקורט הסטודנט ארנן צריך

יייי

r:
r:

!ייי8ייi

....
,....

=
r:

המטורתי

קשיים ועומס

הקשורים לשישה היבטים בהפעלת

העבודה עם הבמ"מ מוסיפה לעומס

העבדוה עמ במ"מ מוסיפה על ו מס המולט

המוטל עלי בקורט אך משפרת את

עלי ובכך מקשה עלי להצליח בלימודים

יכ ו לתי להצליח בקורס

בכלל ו בק ו רס ז ה בפרט

הבמ " מ ,שעוצבו בעקבות ראיונות עם

טטודנטים וחברי טגל ,התייעצות עם
מומחים בהוראת המדעים ,וטקירת

טבכה  : 2מידגנ
חוג

טפרות• 3.4

אלה ששת ההיבטים :

 . 1מעורבות

וענייו ) - ( Engagement

העמדות של הטטודנטים ל ג בי העניין
שיש להם בקורט באות לידי ביטוי

4

בהתכוננות לשיעורים ,במעורבותם בזמן

גנכ  nמe

קבוצות ה Oטודנטי  e Dנחקרו

מס'  Oטודנטיס

קורס

מחבקה

e

33

בי ו כ  1מ  1ה

ב  1ו טכ נ ול ו ג  1ה

א'

נת בימודיס

e

רקע במח ביס
מצ ו מצם

א'

מצומצם
ב י נונ 1

14

ח ו זק ח ו מר  1ם

מכ ו נ ו ת

24

קינמט  1קה

מכונ ו ת

ב'

32

רשת ו ת תקשורת

תוכ נ ה

נ'

נרחב

84

קריפט ו ל ו גיה

תוכ נ ה

נ'

נרחב

53

השיעורים  ,בשאלות שמעורר הקורט
ובמוכנות לעטוק בנושאים הקשורים

לקורט מעבר

לנדרש • 5

 •6עןמט למידה

 •2הבנת החןמר הנלמד )  - ( Understandingעמדות
הטטודנטים לגבי החומר שהם לומדים וכיצד משפיעה

העבודה עם במ " מ על הבנה של חומר זה במהלך

הקורט •6

 •3איכות ההוראה )  - ( Teachingעמדות הטטודנטים

) Load

 - ( Studyהתייחטות

הטטוד נ טים לעומט שמטילה העבודה עם המערכת לעומת

התועלת המופקת ממנה .
להיגדים שבשאלון צורף טולם של חמש דרגות בשיטת
ליקרט שתחילתו בהטכמה מלאה

) (5

וטיומו באי הטכמה

ביחט למידה שבה חברי הט ג ל מנצלים את הטכנולגיה

מוחלטת

החדשה של הבמ " מ כדי לשפר את איכות ההוראה שלהם

להוראת המדעים והתקשוב .לאחר מ כ ן הועבר השאלון ל -

) (. 1

תיקוף ההיגדים נעשה בשיחות עם מומחים

ב היבטים הבאים  :התאמת השאלות בב מ " מ לנושאים

 14חברי טגל המשתמשים בבמ"מ בהוראתם  .נפטלו כ ל

הנידו נ ים בהרצאה ,ההתייחטות בזמן השיעור לשאלות

ההי ג דים ששיעור ההטכמה עליהם בין חברי הט ג ל הללו

שהופיעו ב מטלות ,ההתייחטות לקשיי הטטודנטים והערכת

היה פחות

המ א מצים שהטטודנטים משקיעים בפתרון המטלות .

שאלון עם

 . 4חשיבןת הקןרט )  - ( Importanceעמדות

בשאלון  .ההיבטים שנבחרו מייצגים את הטכמתם של רוב

מ .80%-
26

בטיום השלב הראשון נותר בידינו

הי ג דים ,כשלכל היבט היו

5-4

היגדים

הטטודנטים לגבי חשיבות הקורט בהתפתחותם

חברי הטגל המשתמשים בבמ " מ ל ג בי תהליך הוראה

המקצועית  ,ומכ א ן  ,עד כמה הה י כרות עם המערכת עשויה

המשלב במ " מ  .לאחר העברת השאלון לטטודנטים חילקנו

לתרום להצלחתם בקורט ולהבנה של טוגיות מקצועיות ך .

א ת תגובותיהם לשלוש קטגוריות  :א .א לה המצדד י ם

 •5תרגול מטורתי מןל תרגןל מתןקשב

) - (StyLe

הערכת הטטודנטים א ת התועלת שיפיקו מתרגול מטורתי

בעמדות המוטכמות על רוב חבר י הטגל

-

"עמדות

מועדפות"  ,ב .אלה המתנגדים לעמדות רוב חברי הטגל

המבוטט על הגשת שיעורי בית פעמים אחדות במהלך

"עמדות בלתי מועדפות" ,ג .אלה שהם חטרי עמדה או

הקורט וקבלת משוב חלקי ,בהשוואה להגשת שיעורי בית

בעלי עמדה ניטרלית .בטבלה  1מופיעות "עמדות

באינטרנט על בטיט שבועי וקבלת משוב על כל אחת מן

מועדפות" ו"בלתי מועדפות" לפי ששת ההיבטים כלעיל .

התשובות .

-

אוכלוטיית המחקר
במחקר השתתפו

187

סטודנטימ,

טבכה  :3ה eוואה ביו עמדות הסטוד Jטיס בתחיכת הקורס ובסופו  ,בחמ eקבוצות הסטוד Jטיס
מס

הלומדימ בחמישה קורסימ )ראו טבלה

(2

והנבדלימ בשנת הלימודימ ',א) ב ',

'(.ג הרקע שלהמ במחשבימ נע בין
מצומצמ )שליטה מצומצמת ביישומי

מטפך הסטו ד נטים

24

14

84

33

31

187

גתח י לת הקורס

)(40/30

)(41/18

)(37/27

)(19/15

)(15/18

)(33/16

בטיום הקורס

)(58/19

)(55/11

)(49/15

)(40/37

)(39/30

)(50/18

ממוצע העמד ו ת

3. 20

3.14

3.18

2.90

1.09

3.11

גתחילת הקורס

אופיס( ,בינוני )שליטה בינונ י ת ביישומ י
אופיס בלבד(  ,נרחב )של י טה נרחבת

ממוצע העמ ד ות

3.57

3.58

3. 24

3.38

3.13

3.35

בסיום הקורט

ביישומי אופ י ס והיכרות עמ מבנה

המחשב ורשת התקשורת(.

במהלך הסמסטר השאלון הועבר

פר  Iט

ק  jlמט  Iקה

חו rק

קרי  9טנ  Iגיה

ביוכומיה

ר eת  Iת מ  enביס

סהייכ

ערך  tגין )-) (4ל(5
• P(O. 05
•• ןP<O.O

פעמיימ בקורסימ :בשבוע הרביעי של

*1.71

'1.77

1.3

'2.19

e

0.13

** 2.96

e

איור  :2ה וואה ביו עמדות חמ קבוצות סטוד Jטיס בתחיבת
הקורס ובסיומו בביו עמדות הסגב

100-

הסמסטר לאחר שהסטודנטימ הצליחו להכיר את העבודה
90-

עמ הבמ"מ ,ולקראת סוף הסמסטר  .משך העברת השאלון
בכל פעמ היה

דקות .

כ 20-

8070-

התוצאות
קIנ

לצורך ניתוח השאלון החלטנו לצרף א ת תשובות
הסטודנטימ שהסכימו או הסכימו בהחלט עמ חברי הסגל

)  4או

54

. (2
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עמדות ככתי מועדפות

הקורסימ מיוצגימ באמצעות חיצימ .מ א חר שסכומ אחוזי

העמדות המועדפות והבלתי מועדפות הוא לכל היותר

, 100%

הרי שמיקומ עמדות הסטודנטימ צריך להיות

הסטודנטימ לעמדות הסגל הצטמצמ באופן משמעותי .

בתחילת הסמסטר היה ממוצע עמדות הסטודנטימ 3.11

במשולש שקדקודיו המ ) -) (100,0 ) , ( 0,0ו . ( 0,100

ובסיומ הסמסטר הוא עלה ל ) 3.35-טבלה . ( 3
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הטטודנטימ מתחילת הקורט עד לטיומו היו  :הבנת החומר

ניתנות מעט מטלות ,אך בכל מטלה מופיעות שאלות

הנלמד ומעורבות ועניין )איור . ( 3

רבות  .מרצימ אלה התאימו את עומט העבודה הנדרש
מטטודנט למשקל הקורט בתכנית הלימודימ  .השאלות

מאפיינימ  eכ פדגוגיה מצכיחה

במטלות היו ברמות שונות וניתן היה לענות עליהן בדרכימ
שונות .כדי לאפשר לטטודנטימ לזהות שלבימ בפתרון

כאמור ,הממצאימ זיהו שלושה קורטימ בהמ צומצמ הפער

השאלה שבהמ קיימ קושי ,חולקו השאלות לטעיפי משנה

בין עמדות הטטודנטימ לבין עמדות הטגל באופן

רבימ  .במטלות שעניינן היה הכנת הטטודנטימ לשיעור

משמעותי ,מתחילת הקורט ועד לטיומו .ההטבר שניתן

הבא ,הופיעה שאלה פתוחה שבה יכלו הטטודנטימ להציג

הוא שהמרצימ בקורטימ הנדונימ אמצו פדגוגיה המשלבת
בדרך יעילה את מרכיב התרגול באמצעות הבמ"מ  .כדי
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שלושת המרצימ הקפידו על ביצוע

ידידןתיןת כלפי הסטןדנט

שבהן טעו הטטודנטימ לאחר ההגשה הראשונה  .בדרך זו
יכלו הטטודנטימ לזהות כיווני חשיבה שגויימ .במטלות
שבהן התשובות למרבית הטעיפימ הן
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מטפריות ,אפשרו המרצימ לטטודנטימ
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לחזור ולהגיש את המטלה פעמימ

סה"כ

3.35

t
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שלושת המרצימ היפנו

מתייחטת המטלה .חלקמ אף "שתלו רמזימ" בשאלות

בניגוד לנטייה אצל מרצימ הנוקטימ בתרגול מטורתי  ,שבו

נה ב'

אחדות ,וכך ניתנה להמ הזדמנות לשפר
את ציונמ במטלה  .היה חשוב למרצימ

לשמור במטלות אלה על רמת קושי
טבירה שתאפשר לטטודנטימ להשיג את
מירב הנקודות .
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הנלמד •8

סיןען של הבמ"מ לצןרר הערכה

-

במתן הציון

הטופי בקורט התחשבו המרצימ במאמצימ המושקעימ על
ידי הטטודנטימ בביצוע המטלות  .המשקל הממוצע שקיבלו
המטלות המתוקשבות היה כ  10%-מן הציון הטופי וזה
עודד את הטטודנטימ לה ג יש מטלות אלו באופן פעיל
ושיטתי ,וטייע בהבנת החומר הנלמד וביכולתמ

ליישמו .

מרצימ אלה גמ שילבו במבחן הטיומ פריטימ דומימ
לשאלות שהופיעו במטלות המתוקשבות

-

מה שתואמ את

רוח ההמלצות של מזור 8הרואה במבנה המבחן הזדמנות
לעידוד למידה שיטתית .שילוב זה גרמ להקטנה של
תופעת ההעתקות שקיימת בעבודה עמ הבמ"מ ,מפני

שהטטודנטימ הבינו שהעתקות תמנענה מהמ להצליח
מאוחר יותר במבחנימ .

55

o

'  Iו Iומ קנות
רכישת אמןו תןר התנסןת  :בתח י לת הטמטטר הביעו

טטודנטים רבים התנ ג דות לביצוע שינוי בשיטת התרגול
ולמעבר לשיטה הדורשת מהם מאמצים ולמידה מעבר למה
שנדרש מהם בעבר .תוצאות מחקר זה מעידות שלגבי

Novak, G. M., Patterson, E .T., & Gavrin, A. D.
.2
(2000) . Just in time teaching: Blending active learning
with web technology. Upper Saddle River, NJ: Prentice.Hall

שלושה קורטים חלה התקרבות במהלך הטמטטר בין
עמדות הטטודנטים לבין עמדות המרצים  .ניתן להטביר
התקרבות ז ו בכך שהן המר צ ים והן הטטודנטים זיהו א ת

הפוטנציאל הטמוו במערכת והאמינו ביכולתה לשפר את

Redish, E. F., Steinberg R. N., & Saul, J. M. ( 1998 .) .3
Student expectations in introductory physics .
 Physics. 66, 212-224 .ןס American Journal

תהליכי הלמידה בהיבטים הקשורים להבנת החומר הנלמד
ולהנדלת המעורבות של הטטודנטים בשיעור

-

בהתאם

.4

in time

לנישה של הוראה בזמן אמת 2הרו א ה חשיבות עליונה
בהתייחטות לקשיי הטטודנטים במהלך הקורט .המרצים
שלימדו ותרנלו בעזרת המערכת זו פעם ראשונה ,נטו

להמשיך את התרנול המטורתי וצרפו אליו את התרנול
בעזרת הבמ"מ  .התוצאה הייתה שעומט המטלות על
הטטודנט י ם ,בתחילת הטמטטר ,גדל מבלי שהיה ברור
להם מה תורם להם המאמץ הנוטף שהם משקיעים  .בטיום
הטמטטר  ,כאשר השתפר אמון הטטודנטים במערכת  ,הם

יחטו משקל גדול יותר ליתרונותיה מול העומט שהטילה
עליהם העבודה באמצעותה .
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בני נ וד לציפיותינו ,התברר כי שנת הלימודים של
הטטודנטים במכללה או הניטיון המוקדם שלהם לא היו
מנבאים טובים ביחט לעמדותיהם בנושא שילוב הבמ"מ.

לדונמה :בקורט "רשתות מחשבים " שבו למדו טטודנטים
בעלי רקע נרחב במחשבים וותק רב בלמידה א קדמית,
הייתה מידת השיפור בעמדות הטטודנטים בין תחילת

הקורט לבין טיומו ,קטנה בהשוואה לשלושת הקורטים
האחרים שבהם היה לטטודנטים רקע מצומ צ ם יותר

במחשבים ופחות וותק בלימודים .זאת ניתן להטביר
בפתיחות הרבה י ותר בקרב הטטודנטים בעלי הרקע
המצומצם ,שאינם רואים במחשבים כלי תכנותי עיקרי
כעמיתיהם במחלקה למחשבים ,אלא מוכנים לראות את
הפוטנציאל הטמון ברשת להעברת מידע ולבדיקתו .
בעקבות תוצאות המחקר ,אנו ממליצים לשלב את התרגול
באמצעות הבמ"מ בקורטים אקדמיים  ,בלווי פדנו נ יה
המדגישה את חשיבות הלמידה הפעילה ואת המעורבות
של הטטודנטים בקורט .מטקנות מחקר זה מחזקות את
ההערכה שניתן באמצעות נ ישה זו לשפר את ההוראה
בלימודי המדע ,ההנדטה והטכנולוגיה .

פונדק  ,ד  , .ורוזנר ,

ש .( 2001 ) .
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