
 

___________________________________________________  
                                                                      Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel                        52900ישראל  , רמת ג�, איל��אוניברסיטת בר

 Tel   il.ac.biu.mail@Tshop.uthiR: Email  library/il.ac.ubi.is.www:Website . 3-972- 5318163.טל

  

           
 

1 

 

נטליה / ס " לרמת הלמידה בקרב תלמידי ביהWeb 2.0תרומתו של 

 גורדו�

 

על ) 2.0כ לי ווב (המחקר הנוכחי בודק ת יעילותה ותרומתה של סביבת למידה שיתופית של ויקי 

סביבת הלמידה זו שימשה במרחב פעילות שמתאי� ללמידה . ס"רמת הלמידה בקרב תלמידי ביה

21 �ה פעילה ועל חשיבה העומדי� בבסיס למידה של המאה העשיי,  מבוססת התנסות והרפלקסיה

מיומנויות , אבולוציה של ידע, הבנייה יצירה שיתופית, הפנמה,  מסייעי� להרחבה 2.0כלי ווב . 

. וכ# מתפתחי� יחסי גומל� בי� תהליכי� קוגנטיביי� לבי� טכנולוגיות ידע, ותהליכי� קוגנטיביי�

י חטיבת הביניי� ותיכו� משני בתי ספר באר$ שלמדו לצור# המחקר נבחרו תלמידי� בגילא

בסביבת ויקי המאפשרת למידה מרחוק ושימוש בכלי� אינטראקטיביי� במקביל לשיטות 

 .מחקרי� לימודיי�/ההוראה מסורתיות במסגרת ביצוע פרויקטי�

 

שביעות הרצו� ועמדת� של התלמידי� כלפי למידה באמצעות , המחקר בדק את רמת השימוש

במחקר הוצג מודל המחקר אשר בדק כיצד מידת השימוש .  ותרומת� לרמת למידה2.0ווב כלי 

במחקר הוצג מודל המחקר אשר בדק כיצד מידת השימוש .   ותרומת� לרמת הלמידה2.0בכלי ווב 

 ושביעות 2.0 תשפיע על השינוי ברמת הלמידה בתיוו# עמדות התלמידי� כלפי ווב 2.0בכלי ווב 

 .רצונ� מלמידה זו

 

הממצאי� הראו כי המנבא המשמעותי ביותר הלמידה היה שביעות רצו� של הלומדי� ואחריו 

העמדה שלו יותר חיובית , ככל ששביעות רצו� של התלמיד עולה,  כלומר. 2.0העמדה כלפי ווב 

ככל שעמדות שלו . כ# הוא משיג שיפור גדול יותר ברמת למידתו, 2.0והוא משתמש יותר בכלי ווב 

 . חיוביות יותר כ# ג� שביעות רצו� שלו עולה והוא משיג שיפור בלמידה2.0ב כלפי וו

 

,  הינו בעל רמה גבוהה יותר  במדדי שביעות רצו�2ס "ביה. במחקר נמצאו הבדלי� בי� בתי ספר

מושפעי� , סוגי הפעילות שתלמידי� עושי� באינטרנט בגלאי� שוני�. 2.0עמדות ושימוש בווב 

ממצא חשוב נוס& מראה כי לא נמצאו הבדלי� בי� . י� בה� ה� מצויי�משלבי ההתפתחות השונ

אשר בבסיס� ,  מגווני�2.0והתפתחות� של כלי ווב , "דור ברשת", הולדת דור חדש. בני� לבנות

כיו� ג� בני� וג� בנות . מאפשרי� שימוש פשוט יותר, שיתופיות ואינטראקטיביות בי� הלומדי�

רכי הלמידה וה� יותר שבעי רצו� ובעלי עמדות חיוביות כלפי עושי� שימוש רב באינטרנט לצו

חדשנות� ואפשרויות הרבות , 2.0ייתכ� כי נגישות של כלי ווב . למידה בסביבות הממוחשבות

 .הטמונות בה� מושכי� יותר את התלמידי� עקב הדמיו� לסביבה בה ה� חיי�

 

לומד להשגת תוצרי� לימודיי� במחקר הנוכחי הראנו כי לסביבת ויקי חשיבות רבה בהובלת ה

למידה שיתופית , אינטראקציה חברתית, חשיבה ביקורתית, רצויי� באמצעות השתתפות פעילה
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עמדות חיוביות , למידה בסביבת ויקי תרמה הגברת מוטיבציה. ודיאלוג כגורמי� ללמידה יעילה

 .שביעות רצו� מלמידה וכ# לשיפור ברמת הלמידה, כלפי הלמידה

 

 החוקרי� ישנו צור# חינוכי לשלב את הטכנולוגיות החדשניות לתו# פעילויות הוראה על פי דעות

ס לאמ$ אסטרטגיה לשילוב הטכנולוגיות ולתמו# במורי� "על ביה, כדי לאפשר זאת. ולמידה

 . ותלמידי� על מנת לאפשר שילוב מוצלח לתהלי# הלמידה

 

כנית הלמודי� לעול� האינטרנט התוצאות של מחקר הנוכחי מדגישות את הצור# להתאי� את תו

 משיג שתי מטרות 2.0שילוב של כלי ווב . המתפתח במהירות רבה ולדור החדש של לומדי�

.  חשיפה  של התלמיד לעול� הטכנולוגיה החד שנית ושיפור משמעותי באריכות למידה: חשובות

. י# הלמידהשני מרכיבי� אלו גורמי� לשיפור העמדה של התלמיד והתעניינותו רבה יותר בתהל

שילוב של יישומי� מתקדמי� של האינטרנט לתו# החינו# הפורמאלי יכול לחולל מהפכה בתחומי 

. הלמידה וההוראה ולהביא לצמצו� הפער בי� החינו# בבית הספר לבי� חיי היו� יו� של התלמיד

 המחקר מעודד שינוי משמעותי בתפיסה של האינטרנט בהוראה בהווה ועשוי להביא לשינוי של

 .תוכניות לימודי� בעתיד

 

 :מספר מיו� בספריה

 ח"תר תשס. גור370.285

 :מספר מערכת בספריה
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