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 • 2רבותונכתבנאמרשיתופיתלמידהשליתרונותיהעל

קונטטרקטיביטטיותגישותעםאחדבקנהעולהכזולמידה

פיתוחים . 4בין-אישיבתהליךנבנהידעלפיהן , 3חברתיות

מחשב)נתמכת(תקשורתהתקשובבתחוםטכנולוגיים

באמצעותהשיתופיתהלמידהאתלייעלכיוםמאפשרים

כלי-המתוקשבהפורוםהואמהםשאחדכלים,מגוון

 .א-טינכרוניאו(בהמני)טינכרוניבאופןדיוניםלניהול
את,נבחןא-טינכרונימתוקשבבפורוםנעטוקזהבמאמר

קהיליותלפיתוחבוהשימושאפשרויותואתמאפייניו

בקרבשערכנומשאלתוצאותעלנדווחכןכמולמידה.

זה,בכליהמשתמשיםהעולםמרחביהגבוהבחינוךמורים

ההוראה-למידה.בתהליךשימושיותולגבי

דיוניםמרחבהואהא-טינכרוניהמתוקשבהפורום

בחירה,גמישות,ללומדיםהמציע,משותף,וירטואלי

 ) divergent thinking (מטתעפתחשיבהומאפשרוחופש
היאאליוהכניטהטקטט,מבוטטהואהמרחב . 5ידעובניית

בזמןאחדכלהקהילייה,חברימציגיםובוהרשאהעל-פי

דיוןלנושאיבהקשרהכתובהדעתםאתלו,המתאים

חבריאתלשתףרוציםהםבהאחרתהודעהכלאושונים,

נושאיםשלכשרשרותמוצגותההודעותהקהילייה.

) threads (, תחתיהטופחתבנושאראשונההודעהכאשר

שניתןכךזה,לנושאבהקשרשנשלחוהתגובותכלאת

לקרואניתןהתגובה.תוכןומה,מתילמיהגיבמילראות

תאריךפיעלאוהנושאיםשרשורפיעלההודעותאת

אומטמכיםלצרףניתןהודעהלכלההודעות.משלוח

המרחבמתוךלשלוחניתןכןכמושונים.קבצים

בודדים,למכותביםאלקטרוניבדוארהודעותהווירטואלי

הקהילייה.חברילכלאולתת-קבוצות

לקייםיכוליםהלומדיםזושיתופיתדינמיתבטביבה

עמיתיהםאתלשתף-משמעותיותלמידהאינטראקציות

לחדדטיוע,לבקששאלות,לשאולובמידע,ברעיונות

להציעאתגרים,להציגוהנחות,רעיונותלבקרהבנות,

להעלותשונים,מהיבטיםטוגיהלבחוןשונות,פרשנויות

שלבתהליךוכך,וכדומה,בעיהלפתרוןשונותהצעות

 • 6מורכבותבעיותולפתורידעלהבנותותריאשקלא

ההוראהבמערךלהשתלביכולהמתוקשבהפורום

וביןפניםאלפניםנערךשהקורטביןשוניםבאופנים

ב epהםתו Dורו 9ה

הנבוה:בחינוך
אביבתלאוניברסיטת rJא.פלדמ,זדזזבידכבזיסמכזחה

יעדי .) distance leaming (מרחוקבלמידהשמדובר

מגווניםהםבהשגתםלטייעאמורשהפורוםההוראה

האפיטטמולוגיותומהתפיטותהקורטמאופיונובעים

שלשוניםדגמיםייתכנוולפיכךהמורים,שלוהפדגוגיות

במחקרהנחייתו.אופןושלההוראהבמערךהפורוםשילוב

זה,במאמרמדווחמממצאיוחלק,אשרשערכנובינלאומי

מתוקשבבפורוםהמשתמשיםמוריםמפיללמודביקשנו

לעצמםשהציבוהיעדיםמהםהגבוהבחינוךבהוראה

בהוראההפורוםשלהשילובדפוטימהםבפורום,בשימוש

שלשימושיותולגביהערכתםומהיהדיוניםהנחייתואופן

השאלהלגבילממצאיםנתייחטזהבמאמרהפורום.

מהמוריםשהתקבלוהדעתחוותטיכוםאתונציגהאחרונה

הואשבווהאופןחטרונותיוהפורום,יתרונותלגבי

שלהלמידהועלשלהםההוראהעללדעתם,משפיע,

תלמידיהם.

le המחקרטת

בחינוךמורים 132שמנהמזדמןמדגםהיההמדגם

גאוגרפייםאזוריםמחמישהנשים)-65וגברים 67 (הגבוה

 ,) 13 (וניהילנדאוטטרליה ,) 78 (אמריקהצפוןבעולם:

ואפריקה ) 12 ([ישראל]התיכוןהמזרח ,) 19 (אירופה

במכללותאובאוניברטיטאותמלמדיםהמדגםמורי .) 3 (

ומדעיחינוך ,) 24 (וניהולתקשורתהבאים:הדעתבתחומי

ומדעים ) 28 (שפות][כוללהרוחמדעי ,) 53 (החברה

מקורטינעהקורטיםרמותטווח .) 24 (רפואה][כולל

שלישי.לתוארקורטיםעדהראשוןהתוארבלימודימבוא

קורטיוהשארחובהקורטיהם 57%הקורטים,מבין

היאמהקורטים 62%המאפיינתההוראהשיטתבחירה.

טמינרים,הםהקורטיםשארואילופרונטליתהרצאה

שלנוטפיםויישומים ) PBL (למידה-טביב-בעיותקורטי

מרחוקנלמדיםמהקורטים-40%כפעילה.למידה

) distance leaming ( תוךפניםאלפניםבלמידהוהשאר

טווחשילוב.שלשונותברמותמתוקשבבפורוםשימוש

ביןנעמתוקשבבפורוםבשימושהמוריםשלהניטיוןשנות

שתייםבעליהיומהמורים 56%כאשרשנים,-12לשנה

זוהייתהמהמורים-27%לואילוניטיוןשנותארבעעד

מתוקשב.בפורוםהשתמשובההראשונההשנה

עורכותידיעלחוברהמחקרבמטגרתשהועברהשאלון

נתוני )א(חלקים:חמישהשכללפתוחכשאלוןהמחקר

המתוקשבבפורוםהשימושמטרות )ב(הקורט,עלרקע

 )ד(ההוראה,במערךהפורוםשילובאופן )ג(בקורט,

יעילותו.להגברתטיפים )ה(-והפורוםשימושיותהערכת

דחלקלגביהממצאיםמדווחיםהנוכחי,במאמרכאמור



ובמידההוראהכאמצעי
i ערכותe מוריבD העובמרחביD 

 .ועבריתאננליתבנרטההוצעהשאלון .השאלוןשל

המחקרעורכותידיעלנשלחוהשאלונים-ההליך

שלבאתריםמדנמישבחיפושלמורים,אלקטרוניבדואר

באמצעותקורטיםמלמדיםהםכינמצאאוניברטיטאות

אנודותחברישלתפוצהלרשימותוכן ,מתוקשבפורום

החוקרות .בחינוךטכנולונייםבאמצעיםבשימושהעוטקות

 ,אלהבנושאיםופורומיםדיוןקבוצותעללאחראיםנםפנו

אלהענייןקבוצותמחבריחלקשלפחותהנחהמתוך

הנבוה.בחינוךהוראהלצורכימתוקשבבפורוםמשתמש

לעורכותאלקטרוניבדוארהוחזרושמולאוהשאלונים

 .המחקר

תוכןניתוחכללהההערכהנתונישלהניתזחשיטת

מארבעאחתלכלהתנובותלמיוןקטנוריותלאיתור

חטרונותיו,הפורום,יתרונותההערכה:בטעיףהשאלות

תהליך .הלמידהעלוהשפעתוההוראהעלהשפעתו

לאחר . 7תוכןניתוחכללילפינעשההקטנוריותקביעת

בהתאםהתשובותקודדוהקטנוריותשלהטופיהניבוש

 .קטנוריהכללנביהשכיחויותוחושבו

ממצאימ

הערכתבנושאהשאלותארבעפיעלמוצניםהממצאים

עלשאותרוהקטנוריותמתוארותשאלהכללנבי .הפורום

מטכמת.טבלהמוצנתהופעתןושכיחותמרכיביהן,

נ epהמתוורוס 9היתרונותא.

קטנוריותלחמשמוינוזהנושאלנביהנבדקיםתנובות

 :להלןכמפורט
המיומנויותהכישורים,נזכרו- 7לזמכישזרי • 1

כישורי :לפיתוחםתורםשהפורוםהבאיםוהמאפיינים

,כישורי 8מטה-קונניטיבייםכישוריםוחשיבה,כתיבה

מוטיבציהאחריות,מידע/מחשב,אוריינותבצוות,עבודה

 . self-efficacy)9 (עצמיתוחוללות

תורםשהפורוםצוין-ה 7למי-ההזראהתהליך . 2

העלאתלפניוחשיבהלקריאה(מביאהלמידהלהעמקת

במשךמתמשכתהלמידהבמטלה,למיקודלפורום,הודעה

אישיתנישה(מאפשרההוראהאתמשפרהקורט),כל

ההערכהאיכותאתמשפרוכןאינטנטיבי)לתלמיד/קשר

הקורט).במשךראיותאיטוף(מאפשר

הידעשאיכותציינומורים-ה 7הלמיתזצאזת • 3

פניםבדיוניםמאשריותרנבוההבפורוםבדיוניםהנבנה

קהילייתלמאפייניהתייחטויותהיוכן .בכיתהפניםאל

בידעשיתוףרעיונות,שלהדדית(הפריהשנוצרההלמידה

 .וכדומה)עמיתים,למידתקבוצתיניבושובמידע,

ביתוהערכה,מדידהמחקר,לשיטותהמגמהראשבירנבוים,מנוחהפרופ'ו.

מחשוב,צוותראשפלדמן,איבגיל.רוז biren@post.tau.ac.ilלחינוך,הטפר

לאמנויות.הפקולטה

2 . cooperalive learning ןסSharan, S. (Ed.) (1994). Handbook 

. melhods. Westport, CT: Greenwood 

Slavin, R. E. (1990). Cooperalive learning: Theory, research 

. and praclice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

אינטרנטאתרלבנותכדאילמהזו:בחוברתמאמרראוהעורכת):(הערתהע . 3

לקורט.מלווה

חברתיות-הקונטטרקטיביטטיותהגישותתומכילכלמשותפתזותפיטה . 4

 ,) situated learning (המצביתהלמידהאטכולתבנציגיוכלהויגוצקיבהחל

קהיליותבפיתוחלפיכךודוגליםהקוגניציהשלהמבוזרהאופיאתהמדגישים

למשל:ראולמידה.

Brown, J. S., Collins, A, & Duguid, P. (1989). Situated 

cognition and the culture of learning, Educalional Researcher, 

. 32-42 ,) 1 ( 18 
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Silualed /earning: Legilimate 

periphera/ pal·licipalion. Cambridge: Cambridge University 

. Press 

. Harasim, L. (1989). Online education. A new domain.ln R 

, Mason &A. Kaye (Eds.), Mindweave: Communicalion 

: compulers and distance educalion (pp. 50-62). Oxford 

. Pergamon Press 

בתהליךניכרתהפטיכולוגיה,למונחילקטיקוןפיעלמטתעפת,חשיבההע: . 5

להקיףהמאפשרתרעיונותשלהטתעפותשונים,בכיוונים"התרחקות"של

תכופותמתקשרחשיבהשלזהטוגלעניין.הנוגעיםהיבטיםשלמגוון

חדשניים.ופתרונותרעיונותמניבשהואמאחרליצירתיות

Bonk, C. J. & King, K. S. (Eds.) (1998). Electronic 

, or literacy ן'; co//aborator;" Learner-centered techn%gie 

. apprentice;'hip, and discour;·e. Mahwah, NJ: Erlbaum 

McLoughlin, C. & Luca, J. (2000). Cognitive engagement and 

higher order thinking through computer conferencing: We 

. know why but do we know how? [n A. Herrmann & M. M 

. Kulski (Eds.), F/exibleji,tures in tertiary teaching 

-Proceedings ofthe 9th Annual Teaching,נ Learning Forum [ 

. 2-4 February 2000. Perth: Curtin University ofTechnology 

/ Available on line: http://cleo.murdoch.edu.au/confs/tlf/tlf2000 

.6 

. mcloughlin.html 

יציבותשהושגהולאחראיטרטיביבאופןהקטגוריותנקבעותוכןבניתוח . 7

מהחוקרותאחתכלידיעלקטגוריהבכלתגובותשלמדגםמויןורוויה

85ביןנעהזוביניהן.ההטכמהמהימנותוחושבה % -90% • 

הלמידה".עלהפורום"השפעתהכותרתתחתזהמאמרבהמשךהטברראוהע: . 8

מורכבתהעצמית",המטוגלות"תפיטתגםהמכונהעצמית","חוללותהע: . 9

משימהבהצלחהלבצעשלוהיכולתלגבילאדםשישוהשיפוטמהתפיטות

המוטיבציהמתאוריותאחתשהיאזו,תאוריהלפיבפניו.העומדתמטוימת

הלימודית,המשימהאתלבצעמטוגלשהואמאמיןהתלמידאםכיום,החשובות

המוטיבציהאתזאתובעקבותבלמידהלהצליחציפיותיואתזואמונהמגבירה

גבוהותוציפיותלהצלחהנמוכותציפיותבעללומדלעומתו,ללמו.דשלו

לא"אניבמיליםהמשימהלגביהמגיבמטוימת,לימודיתבמשימהלכישלון

ללמידה.נמוכהמוטיבציהבעליהיהמטוגל","אינניאויכול"
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שהפורוםבזמןהגמישותאתציינומורים-כזמזת . 4

היעילותאתאחד),לכלהנוחבזמןלהגיב(ניתןמאפשר

הדיונים(כלכךעקבהנוצרתוהשקיפותמאפשרשהתיעוד

הקורט,כלבמשךהווירטואליבמרחבונשאריםמתועדים

אחרלעקובשניתןכךהקהילייהחברילכלנגישיםהם

 .הלמידה)התפתחות

אחדלכלמאפשרשהפורוםצוין-שזזיזכיזת . 5

ביישנים/כאלהתלמידים(כולללהתבטאמהתלמידים

 .וכו')בשפהשולטיםשאינם

36 

ב eהמתוק Dהפורורונות Oחב.

קטגוריותלארבעמוינוזהנושאלגביהנבדקיםתגובות

 :להלןכמפורט
להשקעתהתייחטויותנכללוזובקטגוריה-יעילזת . 1

ומהתלמידמהמורהדורשבפורוםשהעיטוקהגדולההזמן

 ;משובומתןהתייחטותהמצריךבמידעההצפהעקב

בנגישותולמגבלותבתקשורתובעיותטכנייםלקשיים

מהתלמידים.חלקלגביולאינטרנטלמחשבים

שהדיוןטענותנכללוזובקטגוריה-הלמידהאיכזת . 2

לחלשים,טוביםתלמידיםביןהקיטובאתמגדילבפורום

לצאת"(להשתמטדרכיםמחפשמהתלמידיםשחלק

מתפתחשלאוכןרבהזמןהשקעתנדרשתכאשר )"בזול

 .גבוההברמהדיון

שלשטףנעדרבפורוםשהדיוןנטען-המדיזמטבע . 3

שלחזותייםטממניםבושחטריםוכןפנים-אל-פניםדיון

פניםהבעותכגון,פנים,אל-פניםלדיוןהתורמיםביטוי

 .גוףושפת

נכללוזובקטגוריה-התלמדיימהשתתפזת . 4

להבנתהתאקלמותתקופתנדרשתפיהםשעלהטיעונים

שחלקהפורום,באמצעותהלמידהשלהשונההאופי

להשתתףלאלצםדרךואיןמשתתפיםאינםמהתלמידים

הזמן.עםפוחתתשהשתתפותוכן

ההוראהעכ Dהפורופעת eהג.
קטגוריותלשלושמוינוזהנושאלגביהנבדקיםתגובות

 :להלןכמפורט

התייחטויותנכללוזובקטגוריה-פדגזגישיכזי . 1

אחריותהודגשהוהתלמיד,המורהבתפקידילשינוי

למטייעהופךשהמורהוהעובדהלמידתועלהתלמיד

מחדשהבניהשנעשתה,צויןמתלמידיולומדוכןללמידה

צויןוכןיותרלעשירההפכהלמידהטביבתוכיהקורטשל

לאכי"(יותררבהבהקפדהנוטחוהמורהשלשההטברים

פנים-אל-בהוראהכמובמבוכהפרצופיםלראותניתן

פנים".)

האישיהטיפוקאתציינומורים-אישיסיפזק . 2

הענייןאתהדגישובפורום,שימושנעשהבובקורטשחשו

אתוכןשגברה,העצמיתהערכתםואתבהוראהשמצאו

יותרהיוההוראה,לתכנוןמחשבהיותרשהקדישוהעובדה

צויןכן .עצמםכלפיוביקורתייםהוראתםלדרךמודעים

יותרגבוהותהיוהתלמידיםידיעלהקורטשההערכות

 .פורוםללאלקורטיםבהשוואה

יישוםשבעקבותציינומורים-תפיסזתשיכזי . 3

בתלמיד,יותרממוקדתהפכההוראתםבקורטהפורום

התלמידיםאתיותרטובמכיריםהםהפורוםדרךשכן

שגברהציינוהםכןכמו .צורכיהםאתיותרטובומבינים

מקטגוריותאחתבככהתגובותכיחות e : 1טבכה
ההערכהאכות eכארבעהמיון

 ) N = 132 *המשיבים(מטפר

אחוזשניחותהקטגוריותהשאלה

 27 68לומךנישוךייתרונות
הפוךום

 25 63ההוךאה-למיךהתהליך

 20 50הלמידהתוצאות

 19 49נוחות

 9 22שוויוניות

 100 252סה"כ

 54 57יעילותחסרונות
הפורום

 23 24הלמיךהאינות

 13 14המךיוםטבע

 10 11התלמיךיםהשתתפות

 100 106סה"כ

 46 82פדגוגישינויעלהשפעה
ההוראה

 33 60אישיסיפוק

 21 37תפיסותשינוי

 100 119סה"כ

 55 65למידהמיומנויותהשפעה
הלמידהעל

 36 43ולמיךהלומךאינויות

 9 11ואפיסטמולוגיהמוטיבציה

 100 119סה"כ

לשאלהאחתמקטגוריהיותרלצווןיכלוהמשיבים •

עםעצמאיבאופןלהתמודדהתלמידיםביכולתאמונתם

 .החומר

הכמידהעכ Dהפורופעת eה .ד
קטגוריותלשלושמוינוזהנושאלגביהנבדקיםתגובות

 :להלןכמפורט

הלמידהמיומנויותפורטו-למידהמיזמכזיזת . 1

 :הפורוםבאמצעותהלמידהעקבששופרוהבאות,

חשיבהביקורתית,(חשיבהקוגניטיביותמיומנויותא.

הרחבהשונים,ממקורותמידעמיזוגאנליטית,

] elaboration [ ,בכתב).הבעהוהעמקה

עצמית,(מודעותמטה-קוגניטיביותמיומנויותב.

הלמידה).הערכתהלמידה,לאופןמודעות

מידע,וארגוןחיפושבמחשב,(שימושמשאביםניהולג.

 .זמן)ניהולטיוע,חיפוש

(מיומנותבין-אישיתחברתיות/תקשורתמיומנויות .ד

במידעשיתוףשיתופית,עבודהמיומנויותתקשורת,

שונים,לטגנונותמודעותבונה,משובמתןובמחשבות,

 .שונות)פרטפקטיבותהוקרת

הבאיםהמאפייניםצוינו-זלמידהלזמדאיכזיזת . 2



מעורבות,אחריות,מחויבות, :לשיפורםתורםשהפורום

 ) se\f-בלמידהעצמיתהכוונהעצמית,משמעתפתיחות,
) regu\ated \earning , ,למשימות,רציניתהתייחטותהעזה

מורכביםנימוקיםמעמיקים,דיוניםפעילה,למידה

 .לומדיםשלוהעצמה
:-T T 

ציינומורים-ואפיסטמולוגיהמוטיבציה . 3

ללמידהמדרבנתחרדה,מפחיתהבפורוםשההשתתפות

נוהגיםשאינםתלמידיםשלהעצמיהביטחוןאתומעלה

שבמהלךצויןכןכמו .פנים-אל-פניםבדיוניםלהשתתף

לכךמודעיםנעשיםהתלמידיםהפורוםבאמצעותהלמידה

להתרחשיכולהשלמידהללמידה,אחתמדרךיותרשיש

אינושהמורהוכןשוניםכליםובאמצעותשוניםבמערכים

 .היחידהידעמקור

תגובותשלהשכיחויותהתפלגותאתמציגה 1טבלה

כפי .יורדטדרלפישאלהלכלהשונותבקטגוריותהמורים

לגביהתגובותממחציתלמעלהבטבלה,לראותשניתן

הלומדכישורילשיפורלתרומתוהתייחטוהפורוםיתרונות

זאת,לעומת .באמצעותווהלמידהההוראהוליעילות

הפורוםחטרונותלשאלתהתגובותממחציתלמעלה

טכניותולבעיותהנדרשתהזמןלהשקעתהתייחטו

שנמנוהיתרונותמטפרכילצייןראויבו.בשימושהכרוכות

החטרונות.ממטפר 2.4פיגבוההיהלפורוםבהקשר

עלהפורוםשלהשפעתובענייןמהתגובותכמחצית

בוהשימושעםשחלהפדגוגילשינויהתייחטוההוראה

הלמידהעלההשפעהלשאלתהתגובותממחציתולמעלה

 .התלמידיםשלהלמידהבמיומנויותלשיפורהתייחטו

ומסקנות Dסיכו

שלהיאהנוכחיהמחקרמממצאיהמצטיירתהתמונה

המתוקשבבפורוםהגלוםמהפוטנציאלרצוןשביעות

מדגםאמנםהגבוה.בחינוךוהלמידהההוראהלשיפור

אופןועל-פימייצגמדגםהיהלאלעיל,שצוין,כפיהמחקר

יחטומבחינתחיוביתמוטהשהואלהניחטבירבחירתו

עלבברורמצביעיםהממצאיםאולםהמתוקשב,לפורום

הממצהשימושבונעשהכאשרהכלישלהדידקטיהערך

יעדיהלומדים.קהילייתלטיפוחבוהגלוםהפוטנציאלאת

זוובדרךהקולקטיביהידעקידוםהםכזוקהילייהשל

פעילה.השתתפות 10האישיהידעשלבהתפתחותותמיכה

פינק/ס '/[ד 1-ך lא'

להעמקתבנושא,מומחיםלדעת ,תורמתהקהילייהבדיוני

 • I Iעצמיתהכוונהתוךללמודכיצדוללמידההלמידה

דיאיןלומדיםקהילייתטיפוחלשםכילצייןראוי

 .הקורטבמטגרתלשימושמתוקשבהפורוםבהכנטת

המורהתפקידישלשונהתפיטהמצריךכזוקהילייהטיפוח

פרונטליתהרצאהשלבדרךהוראההמנחהמזווהתלמידים

ההוראה-בתרבותגורףשינויכךלשםנדרשולמעשה

באפיטטמולוגיהמעוגןכזהשינוי. 12למידה-הערכה

אחדבקנהועולהוידיעהידעלגבי 13הקונטטרקטיביטטית

שלעיקרם .הידעבעידןהגבוהבחינוךההוראהיעדיעם

ליצור,שמטוגליםמומחיםבטיפוחמתמצהאלהיעדים

בקהיליותפעיליםחבריםלהיותידע,ולהפי')ליישם

מומחיותםבתחוםשוטףבאופןולהתעדכןמקצועיות

בלמידה,שלהםהעצמיתההכוונהלכישוריהודות

החייםלאורךלומדיםלהיותבידםהמטייעים

) ife-\ong \eamers \( . 

10 . Scardamilia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for 

knowledge-building communities. Journal ojthe Learning 

. 265-283 ,) 3 ( 3 , Sciences 

11 . Bielaczyc, K., & Collins, A. (1998). Learning communities in 

. class/'ooms: A /'econcept!lalization oj ed!lcational practice 

Paper presented at the Annual Meeting of the American 
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