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מערכת משוב תלמידים בזמן השיעור
עמרם אשלן ,א  Iניברסיטת תל אביב

הצגנו טכניקה חדישה בהוראה,

ביד המגיבים הנקראים "  "clickersאו "  "keypadsבארצות

ב מאמר

קודם 2

המבוסטת על מכשור המצוי בידי התלמידים

הברית-" ,ו  "handsetsאו "  "zappersבבריטניה .אני אקרא

הטכניקה

בכיתה.

למורה

מאפשרת

לאסוף

לה כאן ממ"ת

-

מערכת משוב תלמידים.
השימוש במערכות מטוג זה הולך

במהלך השיעור תשובות של
כל התלמידים לשאלה המוצגת

מאמר זה מסכם מאמרי סקירה

על הלוח ולהציג באופן מיידי

אחדים בנושא השימוש במערכת

את התפלגות התשובות בפני
התלמידים )בעזרת המחשב

משוב תלמידים בהוראה האקדמית

ונעשה

באוניברסיטאות

נפו'{

בארצות הברית בשנים האחרונות .
מן

בכמה

האוניברסיטאות

נערכו הערכות על יעילותן של

שבו הוא משתמש להקרנת

בארצות הברית ובבריטניה .מערכת

מערכות אלו בהוראה אקדמית.

מצגות( .הציוד הנדרש לשם

המשוב מאפשרת למורה לאסוף

מאמר זה מסכם חמישה מאמרי

כך כולל :מכשיר לכל תלמיד
הדומה לשלט של טלוויזיה

ומשמש למשלוח התשובות;
כיתתי,

ומקלט

שמעביר

את

תשובות כל התלמידים למחשב
שעל שולחן המורה .תוכנה

באופן אנונימי תשובות של כל

כדי השיעור ,ולהצינ באופן מיידי את

,CBE - Life Sciences Education

ההתפלגות של כל התשובות

התלמידים לשיעור ואת מעורבותם

בספרות
רבים:

המקצועית

מערכת

תגובה

שמות
כיתתית

בדיונים במהלך השיעור .המערכת
מאפשרת למורה להצינ תמונה
מהימנה של רמת ההבנה או של מנוון

מערכת

תקשורת כיתתית ) classroom

שנעשים במערכות המשוב בכמה

מערכת

שני

) (. ASCB

הראשונים
הנמצא

סוקרים

בשוק

המאמרים
הציוד

את

האמריקאי

ואת

השלישי מדווח על מחקר שבדק
את תוצאות השימוש בטכניקה

הזאת

הדעות בכיתה.

מערכת תגובה אישית ) personal

תגובה

האמריקאית
התא

לביולוגיה

בקרב

550

תלמידים

בקורטים לביולוגיה באוניברטיטת

המאמר סוקר נם שימושים נוספים

(, communication system

היוצא לאור על ידי האגודה
של

השימושים שנעשים בו .המאמר

) (, classroom response system

(, response system

5 ,4 ,3

התלמידים לשאלה המוצנת תוך

המיועדת לכך מאפשרת הצגת

על המסך תוך שניות ספורות.

סקירה

התפרסמו

בגיליון אביב  2007של כתב העת

השימוש במערכת מקדם את מוכנות

לטכנולוגיה הזאת ניתן למצוא

שנתפרסמו לאחרונה.

המאמרים

התפלנות התשובות לפני התלמידים.

תחומים של ההוראה האקדמית.

קבוצתית

ניו-מכסיקו

בארצות

הברית.

המאמר הרביעי  6הוא סקירה
שהוצגה

בכנס

האמריקאית

של

למחקר

האגודה
חינוכי

מערכת לתגובת הקהל

)  (American Educational Research Associationבשנת

מערכת הצבעה

 ,2004והמאמר האחרוןך הוא סקר שהמלי'{ על השימוש

וכדומה .בדרך

בטכנולוגיית הוראה זו לפני הוועדה לחידושים בהוראה,

כלל מכנים אותה בשם קיצור לפי המכשירים הנמצאים

למידה והערכה באוניברסיטת UCL - London's Global

) (, group response system

)(, public/audience response system
אלקטרונית

) (electronic voting system

U n iversity

ך.

עמרם אשל

פרופ' עמרם אשל ,המחלקה למדעי הצמח

בבריטניה.

למה זה טוב?
לממ"ת שימושים רבים ,את חלקם סקרנו במאמרנו

הקןדם •2
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הצודות השונות של יישום טכנולוגיה זו בהודאה אקדמית נידונו

של כל תלמידי הכיתה ,העונים יחדיו ומשתדלים להשיג את

בהרחבה במאמרים הנסקרים כאן .לא אחזוד על כולן  ,אלא

הממוצע הגבוה ביותר .יש חשיבות רבה לתגובה המיידית

אציין את החשובות ,לדעתי .לדוגמה ,בפתיחת השיעור יכול

והאובייקטיבית שמקבל כל תלמיד על מה שכתב .כידוע,

המורה לבקש מכל התלמידים לענות על שאלה הבודקת את

תגובה מטוג זה מהווה תמיכה לתלמיד ומשפרת את

ביצועיו .8

מידת ההכנה שלהם לקראת השיעור ,בהתאם למטלות הקריאה

באופן זה הממ"ת מגבירה את השתתפות התלמידים בשיעור

בבית .לשימוש זה כמה יתרונות  :ראשית ,הוא גורם לתלמידים

מבלי שתהווה איום לתלמיד כמו הצורות המקובלות

בחירת

להתכונן לשיעור ,וכך חוסך המורה זמן בהרצאה עצמה  .שנית,

המשיב על ידי המורה ,תשובות בהצבעה הניתנות בקול רם,

בשיטה זו המורה יכול לוודא שהתלמידים מוכנים ללמוד את

לוח שהתשובה כתובה עליו ,הרמת ידיים בעד או נגד ,או הנפת

-

החומר שאותו הוא מתכוון להעביר בהרצאה ,או לזהות פערים

פתק בצבע שמטמן

בידע שעליו להשלים לפני שיוכל להמשיך.

של כל תלמיד גלויה בפני כולם .

דוגמה נוספת היא שאלת פתיחה או שאלה שמוצגת במהלך

החוקרים את התחום מונים יתרונות נוטפים לשימוש בממ"ת .

השיעור ,שיכולה לשמש כגורם המעורר דיון  .חשוב מאוד

המערכת מציגה

רמת הידע

במקרים כאלה להציג שאלות שלא תהיינה פשוטות ומובנות

של הכיתה כולה  ,ועל כן מאפשרת לו לנווט את ההרצאה

מאליהן ,ורצוי לכוון כך שלפחות חלק מהתלמידים לא יוכלו

באופן שמטרותיה יושגו בצורה היעילה ביותר  .אכן מחקרים

לענות עליהן .אפשר להציג שאלות שהתשובות להן נתונות

מצביעים על שיפור בציונים ועל הקטנה של סטיית התקן של

במחלוקת ,או כאלו שיש להן כמה תשובות נכונות .נמצא

ציוני הכיתה בעקבות השימוש בטכנולוגיה הזאת ,אך על כך

-

מטכים או מתנגד וכדומה

למורה

תמונה מהימנה

-

של

בהן תשובתו

שעצם הצגת התפלגות התשובות בכיתה ,שמראה לכל תלמיד

ראו הערה בהמשך .

שיש מספר דעות שונות בקרב חבריו ,מעוררת דיון בנושא.

שימוש אפשרי נוטף בממ"ת הוא קבלה מהירה של משוב

שלא כמו בשיטות המקובלות לניהול דיון בכיתות גדולות ,שבהן

המשקף את דעת התלמידים אודות הקורט ,דרך ההוראה

רוב התלמידים צופים בשוויון נפש באותם מעטים הטורחים

וכדומה .המשוב המיידי מטייע למורה לשפר את רמת ההוראה

להשתתף בדיון  ,השימוש בממ"ת מחייב את כל התלמידים

שלו עוד במהלך הקורס ומגביר את שביעות רצון התלמידים .

להשתתף ולהצביע .נמצא שלמידה פעילה מסוג זה מעודדת

במוטדות שבהם מחייבים נוכחות של התלמידים בשיעור,

את מעורבות התלמידים בשיעור ומסייעת להם לשמור על

ממ"ת יכולה לשמש גם לרישום קל ומהיר של הנוכחות .

קשב ועל תשומת לב במהלך ההרצאה .כמו כן ,מומל'( לאסוף
באמצעות הממ"ת את התשובות

מי משתמש בממ"ת?

לשאלה מסוימת מכל התלמידים,

מורים של מקצועות מכל התחומים

ולפני

שמתחילים

בדיון

כיתתי

לאפשר להם לדון בשאלה בזוגות

-

מדעים מדויקים  ,מדעי

החיים והרפואה ,מדעי החברה ומדעי הרוח

-

עושים שימוש

בממ"ת .רוב השימושים הם בכיתות גדולות של תלמידי התואר

או בקבוצות קטנות ,עד ארבעה

הראשון ,אך יש דיווחים גם על יישומים של הטכניקה הזאת

הקבוצתי מעודד

בקורטים מתקדמים לתארים גבוהים יותר ואפילו בבתי ספר

בספרות

תיכוניים .כדי לעודד את הטטודנטים להשיב לשאלות ,נוהגים

"למידת

בדרך כלל להעניק להם חלק מציון הקורט על טמך משלוח

בקבוצה.

את

הדיון

התהליך

"הדרכת
עמיתים"

הנקרא

עמיתים"

או

Peer

התשובות לממ"ת .יש המעניקים ציון גבוה יותר עבור תשובה

שבו התלמידים מלמדים זה את זה

נכונה ,אך גם תשובה שגויה מזכה בחלק מהנקודות .הטקרים

בלמידה שיתופית .התהליך מבוטט על ההנחה שעמיתים

מראים שאם ציון הממ"ת מהווה פחות מ  5%-מהציון הכללי

בני אותו גיל ואותו רקע השכלתי יכולים לתקן טוב יותר

בקורט ,הטטודנטים אינם מקדישים תשומת לב רבה לממ"ת .

טעויות של חבריהם ,מאשר המרצה שכבר הטביר את

לעומת זאת ,הענקה של ציון המהווה  10%או  15%מהציון

החומר לפחות פעם אחת ולא הצליח להבהיר אותו לכולם.

הכללי גורמת לטטודנטים להקדיש לממ"ת תשומת לב רבה

(, Peer Learning

;) Instruction

המאמרים הנטקרים מונים יתרונות אחדים לאיטוף התשובות

יותר.

מכל התלמידים באופן אנונימי ולהצגת ההתפלגות שלהן בפני
הכיתה  .כל תלמיד שולח את תשובתו מבלי להסתכן בלעג חבריו

מהו האפקט של השימוש בממ"ת?

אם טעה או אם הראה בקיאות יוצאת דופן ,ומבלי לחשוש

התרומה של ההשתתפות בממ"ת לציון הכללי יכולה להטביר

שדעתו לא תישמע בגלל נוכחותם של תלמידים קולניים יותר.

את תוצאות המחקרים ,המעידות על ההשפעה החיובית שיש

התלמיד יכול לדעת מהו מצבו ביחט לשאר בני הכיתה באופן

לממ"ת על ציוני התלמידים .תוצאת לוואי אחרת של השימוש

אובייקטיבי ולהטיק מכך מטקנות באשר למהלך הלמידה שלו.

בממ"ת

בשיעורים .

יתרון גדול הינו שכל תלמיד מקבל את ההערכה על תשובתו

זאת בניגוד לכך שבדרך כלל הנוכחות הולכת ופוחתת ככל

בו במקום  .התגובה המיידית גם מחזקת את תחושת השותפות
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היא

עליית

שמתקרבים לטוף

הנוכחות

הקורט . 5

של

התלמידים

טטודנטים ,בעיקר אלה הלומדים לקראת התואר הראשון,
מדווחים

על

שביעות

דצון מהשימוש בממ"ת בהרצאות,

הטקרים מצביעים על מעורבות רבה יותר של התלמידים
בשיעוד ,על הבנה טובה יותר של נושאים מודכבים ועל שיפור
במידת ההתעניינות ובהנאה של הטטודנטים  ,כמו כן ,ניכרת

עלייה במודעות של הטטודנטים למידת ההבנה שלהם את
החומר בהשוואה לשאר חבריהם  ,תמיד יש כאלה שאינם
מרוצים מהחידוש ומביעים

התנגדות מכמה טיבות ,ענייניות

או אחרות ,אך אלה הם בדרך כלל במיעוט ,

במחקר 5

נמצא

ששיעור הטטודנטים המתנגדים לשימוש בממ"ת גבוה יותר
בקרב בעלי הציונים הנמוכים יותר ,נזכרים גם מצבים מועטים
ויוצאי דופן שבהם תלמידים שולחים תשובות בלתי לגיטימיות
או משהים את הצבעתם במטרה לעכב את השיעור  ,השיעור

הנמוך של המקרים האלה אינו פוגם בתועלת הכללית של
השימוש בממ " ת לקבלת תמונה מהימנה של רמת הידע בכיתה,

התגובות השליליות הן רבות יותר במקרים שבהם מטרת
השימוש בממ"ת אינה ברורה לתלמידים ,ונראה להם שהוא

נעשה רק לשם שימוש בטכניקה לכשעצמה או לאיטוף נתונים
בלתי חשובים ,לכן מומל'( להטביר לתלמיד י ם את המטרה של
השימוש בטכנולוגיה בכל מצב,

טקרים מצביעים על כך שגם המורים המשתמשים בממ " ת
מרוצים

מכך,

הם

מדווחים

שהם

מודעים

יותר

לקשיי

הטטודנטים בהבנת החומר  ,ושהם מצליחים ביתר קלות לערב

את התלמידים בנעשה בשיעור ולעורר אותם לדיון,

במבחן בשאלות הנוגעות לכל טוג י ההרצאות  :כאלו שבהן

מחקרים שהשוו בין הרצאה מטורתית לבין הרצאות שבהן

נעשה שימוש מועט בממ " ת במהלך ההרצאה )פעמ יים לכל

נעשה שימוש בממ"ת ,הראו שהכנטת השימוש בממ"ת שינתה

היותר ( ,שימוש בינוני ) שלוש עד ארבע פעמים( או שימוש רב

את אופייה של ההרצאה והוטיפה לה מימד של דיון ,החטר

) חמש עד שש פעמים( ,בכל הקורטים נמצא שיש קשר חיובי

בהרצאה הרגילה ,כך שהשינוי הנמדד היווה ,לבד מהכנטת

בין תדירות השימוש בממ " ת לבין ההצלחה של הטטודנטים

בפתרון השאלות במבחן ,

השימוש בכלי עצמו ,שינוי בדרך ההוראה ,
יש מורים הטוענים כנגד השימוש בממ"ת ש"הוא מבזבז זמן יקר

של השיעור שבו ניתן היה לעבור על עוד חלק מהחומר"  ,המורים

הברזלים ,מאפייני התוכנה והכסף

האלה מחזיקים עדיין בדעה המטורתית שרואה בשיעור דרך

בחלק מהטקירות ניתן למצוא תיאור מפורט של טוגי הציוד

להעברת חומר מהמורה אל התלמידים  ,הם אינם נוטים לקבל

המשמש למטרות ממ"ת  ,7,3מאפיינים של טוגי הציוד השונים

את הדעות המובאות בטפרות המחקר החינוכית ,אשר מייחטות

ושאלת המחיר של הציוד ואופן ההתקנה שלו נידונו גם הם

חשיבות רבה ללמידה הפעילה ולטביבת לימוד אשר רואה את

על ידי הכותבים  ,הטקירה מבריטניה  7מציינת מחיד של

כבטיט

 60,000עד  100,000ליש"ט לציוד הדרוש לאולם הרצאות ובו

חיוני ללמידה פורייה ,תקלות טכניות או טרבולים מנהליים

 250תלמידים ,באוניברטיטאות בארצות הברית הטטודנטים

מגבירים גם הם את התנגדות המורים לשימוש בממ " ת ,

רוכשים את המכשירים הידניים מכטפם ,והמוטד רוכש את

הלומד במרכז ),9(Lea rn er-centered environment

הציוד למורה ודואג להתקנתו ,מחידו של המקלט המתאים

מהי התדירות הרצויה לשימוש בממ"ת?

והתוכנה הוא  500-200דולרים לערך ,3זה מחייב אחידות בציוד

הניטיון המצטבר מראה שאין להגזים בשימוש בממ"ת  ,מומל'(

בכל המוטד  ,אך זו לא תמיד נשמרת בגלל שיטות השיווק של

לכלול שתיים עד חמש שאלות מטוג זה ,לכל היות,ר בהרצאה

היצרנים השונים,

בת  50דקות ,שאלת תדירות השימוש בממ"ת עמדה במרכז

לכאורה ניתן להעב י ד את הצ י וד מאולם לאולם ,אך העבדה

בשישה קורטים

כרוכה בעלויות נוטפות של כוח אדם מקצועי ומטרבלת מאוד

בביולוגיה ברמות שונות ,במהלך הקורטים שינו המורים במכוון

את התהליך  ,מצד שני ,הטידודים המנהלתיים אשר יאפשדו לכל

את תדירות השימוש בממ"ת בהרצאותיהם ,בניתוח הציונים

מורה המעוניין בכך להעביר את השיעורים באותו אולם שבו

לאחר הקורט הם השוו את מידת ההצלחה של הטטודנטים

מותקן הציוד ,גם הם אינם פשוטים  ,לגבי המכשירים הנמצאים

מחקד שנערך באוניברטיטת

ניו-מכטיקו 5
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בידי התלמידים עולות שאלות של אחזקה  ,החלפת סוללות

ובסימפוז י ון שנערך במסגרת כנס ציייס 2007

וכדומה .אם המכשירים אינם קבועים בכיתה ,הרי תמיד יהיו

המחבר ופרופ' נירה חטיבה , 10הצענו שיטה שבה משתמשים

תלמידים אשר יבואו להרצאה ללא המכשיר  .כדי להתגבר על

למטרה זו בטלפונים הניידים של התלמידים ,וכך נפתרות חלק

בעיה זו מוצע שברשות המורה יהיה מאגר מכשירים לחלוקה

גדול מהבעיות הטכניות והכספיות שציינו לעיל .

במקום .כל הכותבים מציינים את העלות והטיפול המתחייבים

המורים מייחסים חש י בות רבה לקלות של הפעלת התוכנה

הקודם1

לתוכנת

משימוש במכשור הקיים כחיסרון עיקרי  .במאמרנו

להצגת

השאלות

,PowerPoint

ולקישור

והתשובות

בהשתתפות

שלה

שבה הם משתמשים בהרצאות בדרך כלל .ואכן

חלק מהיצרנים בארצות הברית התאימו את התוכנה שלהם

להצגת התפלגות התשובות כך שתיעשה מתוך .PowerPoint

נקודות נוספות

כל הכותבים מתייחסים אל ממ"ת ככלי טכני ולא כאל שיטה

רי חנינא :אם חס ושלום

חינוכית .ניתן

תשתגח תורה בןישראל  ,הייתי

את

בן חז י רה בן פלפולי .אבן ר רי חיא :ואני אעשה לתורה

ההוראה

להשתמש

בכלי בצורה

והלמידה ,אם

טובה ,כך

שישפר

השימוש המושכל בו יסתמך

על תיאוריה חינוכית מתאימה .ככל כלי ,ניתן לעשות בו גם

שלא תשגח בןישראל .בןה אעשה? אלך ואזרע פשתן,

שימושים מ י ותרים ולא ראויים ,אך אלה אינם צריכים להרתיע

ואסרוג רשתות  ,ואעוד עבאים ,ואאגיל את הבשר

את פיתוח המחקר אשר יתווה את הדרכים הנכונות להפקת

ליתובןים ,ומו העורות אתקן מגי לות ואגתוב חבןישה

התועלת המרבית מכלי זה.

חובן שי תורה ,ואעלה לעיר שאין בה בןלבןדי תינוקות

אמנם ממ"ת אינה יכולה להבטיח מעורבות והשתתפות של

ואקריא לחבן ישה תינוקות חבןישה חבןשין ,ואשנה

כל התלמידים בדיונים הכיתתיים ,אך היא ודאי מעודדת

ל ש י שה תינוקות שישה סדרי בןשנה ,ואובן ר להם" :עד

זאת .הכנת שאלות ברמה המתאימה ,אשר תתרומנה למהלך
השיעור ותעוררנה דיון ,דורשת ניסיון .גם יכולתו של המורה

שאחזור ואבוא הקריאו והשנו זה לזה"  -וגך אעשה

להגיב לתוצאות המתקבלות בו במקום ולשנות את מהלך

ש לא ת ש גח תורה בןישראל .וזה שאבן ר

ההרצאה בהתאם להן אינה מובטחת  ,ומחייבת רמה גבוהה של

רבי :גבן ה גדול י ם בןעשי חיא!

מודעות ויכולת אלתור .הכנסת השימוש בממ"ת היא תהליך

) כת ' ק ג ,כ יי כן פ ה (

המחייב הסתגלות הן מצד המורה והן מצד התלמידים  ,אך לפי

הספרות יש בו תועלת מרובה לכל הצדדים .לאחרונה נמסר,
שבתגובה לדרישות המרצים באוניברסיטת דלוואר שבארצות

הברית הותקנו במוסד זה ממ " ת בכל כיתות
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