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 למידה בסביבה מתוקשבת כמטייבת נטיות חשיבה 

 גול� כרמי/ אינטלקטואליות 

 

,  התפתחות מואצת בתחו� טכנולוגיות המחשוב והתקשורת יצרה בשני� האחרונות מציאות חדשה

מציאות זו קוראת תיגר על מושגי� מוכרי� ותהליכי� ידועי� המייצגי� את עול� . מורכבת ושונה

, יוצרת שינויי� קונספטואליי� בגישות חינוכיות ושיטות פדגוגיות, י�ההוראה והלמידה המסורתי

� .ופותחת בפני עול� המחקר אפיקי� חדשי� שעד כה לא היו קיימי

 

 מטרות המחקר

מחקר זה בא לבחו� את הקשר בי� למידה בקורסי� אקדמיי� המועברי� בסביבה מתוקשבת ברשת 

במסגרת זו ביקשנו לבדוק את השינויי� שחלי� . יותהאינטרנט לבי� טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואל

לעמוד על המאפייני� האישיי� של ; בנטיות החשיבה של הלומד בעקבות למידה בסביבה מתוקשבת

לבחו� את האמצעי� הטכנולוגיי� המשפיעי� על ; הלומדי�  המשפיעי� על נטיות החשיבה בלמידה ברשת

� המרכיבי� הפדגוגיי� והתהליכי� הדידקטיי� ולברר מה�; נטיות החשיבה בקורסי� מתוקשבי

 .המשפיעי� על נטיות  החשיבה של הסטודנט המקוו� מבחינה קוגניטיבית ואינטלקטואלית

 

 מתודולוגיה

�, במחקר שולבו שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות על מנת לבחו� בצורה הטובה ביותר את הגורמי

של הסטודנט הלומד באמצעות טכנולוגיות תקשוב התהליכי� והמרכיבי� המשפיעי� על נטיות חשיבה 

  ועמיתיו Perkinsהבסיס התיאורטי של המחקר הוא התיאוריה נטיות החשיבה של . ברשת האינטרנט

 סטודנטי� לתואר ראשו� ושני במחלקות לימודי מידע ומדעי 285מדג� המחקר הכמותי כלל ). 1993(

סיכרוניי� וסיכרוניי� המועברי� �דקו קורסי� אבמסגרת המחקר נב. איל��המדינה באוניברסיטת בר

: בדיקת הקורסי� במחקר נעשתה בשלושה שלבי�. High Learnבצורה מלאה ברשת באמצעות מערכת 

ולבסו) , לאחר מכ� העברת שני שאלוני� נוספי� בתו� כל קורס , העברת שלאו� ראשו� בתחילת כל קורס

במסגרת החלק , כאמור. ו( אוכלוסיית החלק הכמותיביצוע ראיונות מובני� בקרב קבוצה מדגמית מת

� האחד לפני הלמידה בקורס –שניי� בדקו את נטיות החשיבה : הכמותי הועברו ס( הכול שלושה שאלוני

למידה  , והשאלו� השלישי בדק ידע וניסיו� קוד� בעבודה ע� מחשבי� ואינטרנט, המתוקשב והשני לאחריו

�הועבר בסו) הקורס , מידה בקורס המתוקשב ופרטי� אישיי�יחס לל, נוספת בקורסי� מתוקשבי

 מרואייני� 14בחלק האיכותי של המחקר השתתפו ) .  'ג�'ראה נספחי� א(המתוקשב  יחד ע� השאלו� השני 

 .  עמ� נערכו ראיונות מובני� לאחר הלמידה בקורס המתוקשב, מכלל אוכלוסיית המחקר

 

 ממצאי המחקר הכמותי

כי קיימת השפעה סטטיסטית מובהקת של למידה בסביבה מתוקשבת , י� מראהניתוח הממצאי� הכמותי

השפעה זו ניכרת במרבית .  המדדי� של נטיות החשיבה7של טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואלית בכל 

�בדרגות עוצמה חיוביות , המאפייני� של הסטודנטי� ובחלק גדול של מרכיבי הקורסי� המתוקשבי
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שהתקבלה ברוב המשתני� שנבדקו במסגרת , המובהקות הסטטיסטית. יבה נטיות החש7שובות על כל 

הבדיקה . מצביעה על טיוב מקי) של כלל נטיות החשיבה לאחר הלמידה בקורס מתוקשב, המחקר

כי קיימי� הבדלי� מובהקי� בחלק נכיר ממדדי נטיות החשיבה בי� , הכמותית במחקר מראה

�בקרב . לעומת סטודנטי� אשר אינ� בעלי אות� מאפייני�, הסטודנטי� בעלי מאפייני� אישיי� מסוימי

רמת השכלה אקדמית וגיל מעל , ידע וניסיו� במחשבי� ואינטרנט: סטודנטי� בעלי מאפייני� אישיי� כגו�

נמצאו ג� , תפיסת הלומד את הלמידה המקוונת, במשתנה. חל טיוב רב יותר במרבית נטיות החשיבה, 25

 נטיות החשיבה בי� הסטודנטי� שתפסו אל הלמידה כחיובית יותר לבי� כ� הבדלי� מובהקי� במרבית

 ניות החשיבה לבי� למידה קודמת של סטודנטי� בקורסי� 7בחינת הקשר בי� , לעומת זאת. כאלה שפחות

 .  נטיות החשיבה7וכ� לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בכל , מתוקשבי� לא הצביעה על מובהקות סטטיסטית

 מדדי נטיות החשיבה במשתני� הפדגוגיי� 7דלי� סטטיסטיי� מובהקי� בכל התקבלו הב, כמו כ�

משוב , מטלות ומשימות הלימוד ברשת, שיטת ההוראה המתוקשבת. והטכנולוגיי� שנבדקו במחקר

שימוש בכלי� טכנולוגיי� באמצעי , השתתפות פעילה של הלומד, המרצה באמצעות המערכת הטכנולוגית

 �ככל שסטודנטי� . לה נמצאו כבעלי השפעה רבה על טיוב נטיות החשיבה כל א–המחשה דיגיטאליי

ככל שה� דיווחו על שימו רבגוני יותר באמצעי� טכנולוגיי� , השתתפו במידה רבה יותר בקורס המתוקשב

את מטלות , ככ ל שה� העריכו בצורה חיובית יותר את שיטת ההוראה המקוונת, לייצוג והמחשה בהוראה

 כ( חל טיוב רב יותר בנטיות החשיבה –מקוונות ואת משוב המרצה בקורס המתוקשב ומשימות הלימוד ה

 . מימדיה7בכל 

 

 ממצאי המחקר האיכותי

�חלק� . ממצאי הראיונות המובני� משלימי� את התוצאות הסטטיסטיות שהתקבלו מניתוח השאלוני

� שנבדקו בהשארות וחלק� מאירי� צדדי� נוספי� של המשתני�, הארי תומכי� בממצאי� הכמותיי

, קבוצות�כי קבוצת המרואייני� נחלקת לשתי תתי, ניתוח מסכ� של ראיונות המובני� מראה. המחקר

, גבוה בנטיות החשיבה במרבית הפרמטרי� שנבדק�חל טיוב בינוי, באחת.  אשר כמעט זהות בגודל�

 . ובשנייה חל טיוב מועט או לא חל טיוב כלל בנטיות החשיבה

 

 נטיות החשיבה או 7בכל , תגבוה מבחינה אינטלקטואלי�ת חשיבת� חל טיוב בינוניסטודנטי� שבנטיו

וציינו שהלמידה בקורס הצריכה אות� , הביעו הערכות חיוביות כלפי הלמידה בקורס המתוקשב, בחלק�

לבחו� זוויות הסתכלות נוספות ולחשוב בצורה , להוציא את עיקר מהמכלול, לחשוב ולהיות יסודיי� יותר

הסטודנטי� הביעו ג� הערכות חיוביות בנוגע לתרומת ניסיונ� האישי וידיעותיה� במחשבי� . יתעצמא

וא) , עבודת� בסביבה מתוקשבת והימצאות� בשלב לימודי� אקדמי לטיוב נטיות חשיבת�, ואינטרנט

הערכות חיובית ניתנו ג� כלפי מטלות . ביטאו הערכות חיוביות כלפי סביבת הלמידה המתוקשבת

שה� מעדיפי� , סטודנטי� אלה ציינו. מות הלימוד ובאופ� מיוחד למשוב המרצה בקורס המתוקשבומשי

בעיקר מסיבות , שהקורס בו למדו יהיה יותר מתוקשב ופחות פרונטאלי או מועבר בצורה מתוקשבת בלבד

 .של נוחות צורת הלמידה ומהתמודדות טובה ע� למידה המתוקשבת

 

� 7יבת� חל טיוב מועט או לא חל טיוב כלל מבחינה אינטלקטואלית בכל סטודנטי� שבנטיות חש, לעומת
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אשר נבעו בעיקר מקשיי למידה , ביטאו הערכות שליליות כלפי הלמידה בקורס המתוקשב, נטיות החשיבה

הסטודנטי� הביעו ע� הערכות שליליות בנוגע לתרומת הניסיו� האישי במחשבי� . באמצעו האינטרנט

.  יבה מתוקשבת והימצאות בשלב לימודי� אקדמי לטיוב החשיבה שלה�עבודה בסב, באינטרנט

.   הערכותיה� השליליות כלפי סביבת הלמידה המתוקשבת נבעו בעיקר באי נוחות הלמידה מול מחשב

הערכות שליליות ניתנו ג� למטלות ומשימות ומשימות הלימוד בטענה שאינ� שונות ממטלות בקורס 

הוא לא , כאשר היה כזה בקורס, בנוגע למשוב המרצה.  באופ� מיוחדפרונטאלי ואינ� תורמות לחשיבה

�כי ה� מעדיפי� שבקורס המתוקשב יהיו יותר מפגשי� , סטודנטי� אלה אמרו. תר� לטיוב חשיבת

 .פרונטאליי� בכיתה

 

 מסקנות המחקר

ובכ( מקדמת , כל למידה בסביבה מתוקשבת ברשת תורמת לטיוב נטיות של החשיבה, המחקר מלמד

�: כי למאפייני� אישיי� גדו�, תוצאות המחקר הכמותי והאיכותי מראות. דפוסי חשיבה אינטלקטואליי

יש השפעה קרדינאלית על טיוב� של , 25רמת השכלה אקדמית וגיל מעל , ניסיו� וידע במחשבי� ואינטרנט

 השפעה לתפיסת הסטודנטי� את הלמידה בסביבה המתוקשבת קיימת, כמו כ�. מרבית נטיות החשיבה

 נמצאו  כבעלי –אתגר וחדשנות , עניי�, הנאה, נוחות: משתני� כמו.  משמעותית על טיוב נטיות החשיבה

�השתתפות אקטיבי בקורס המתוקשב תורמת א) היא , כמו כ�. השפעה על טיוב החשיבה של הסטודנטי

,  טיבציה גבוההמשמעת עצמית חזקה ומו, כל למידה יחידנית פעילה, נמצא. לטיוב נטיות של החשיבה

�אינטראקטיביות ע� עמיתי� והשתתפות במשימות השוטפות של , פעילות ערה בדיוני� המתוקשבי

המרכיבי� הפדגוגיי� בתהלי( ההוראה .   תורמות ג� כ� את חלק� לטיוב נטיות של החשיבה–הקורס 

עבודה , יתלמידה עצמ, טלות ומשימות מקוונות, סינכרונית�למידה א, והלמידה כמו הוראה מרחוק

�האמצעי� .   השפיעו על טיוב נטיות החשיבה–חומרי למידה מקווני� ומשוב המרצה , ע�עמיתי

המודל המשולב .  הטכנולוגיי� ש הסביבה המתוקשבת נמצאו א) ה� כאפקטיביי� לטיוב נטיות החשיבה

דנטי� של למידה מתוקשבת ברשת יחד ע� למידה פני� אל פני� בכיתה הוא אשר מועד) על ידי הסטו

כי התייחסו הסטודנטי� ללמידה בקורסי� מתוקשבי� , המחקר מלמד. ואפקטיבי מבחינת תוצאותיו

אלא כאל פעילות אינטגראלית המהווה חלק בלתי נפרד , איננה כאל נטע זר בתהלי( ההוראה האקדמי

 .מתהלי( ההוראה בכיתות הקמפוס

 

 המלצות

 וכלי� מידעיי� לניצול אופטימאלי של אנו ממליצי� להקנות לסטודנטי� אוריינות מידעית −

 .האפשרויות הגלומות ברשת האינטרנט כסביבת למידה

תו( הדגשת היתרונות , מומל. להכשיר את המרצי� להוראה בסביבה מתוקשבת ברשת −

לעודד מרצי� לעשות , כמו כ�. הבעיות והקשיי� הנובעי� בהוראה ולמידה בשיטה זו, והחסרונות

 .ביישומי ההוראה העומדי� לרשות� בסביבה המתוקשבתשימוש רב ומושכל יותר 

כדאי לנצל בצורה אפקטיבי יותר את שלל האפשרויות שמזמנת הטכנולוגיה המתוקשבת לגיוו�  −

� .תהליכי ההערכה המעצבת והמסכמת בקורסי� המתוקשבי
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. במוסדות הלימוד יאפשרו לסטודנטי� לבחור בי� למידה בקורס פרונטאלי לב� מתוקשב, רצוי −

 .שלמידה בקורסי� המועברי� בסביבה מתקושבת תהיה רשות ולא חובה, לאמור

, מומל. לבצע שילוב הדרגתי של טכנולוגית תקשוב, במוסדות שטר� הטמיעו מערכות מתוקשבות −

 .תו( מת� זמ� הסתגלות לצורת למידה זו לצד הצגת יתרונותיה וחסרונותיה

� לחקירת ההשפעה והשינויי� של הלמידה אנו ממליצי� להקדיש לפחות חלק מהמשאבי, לבסו) −

 .המתוקשבת על דפוסי החשיבה של הסטודנט

 

 : המיו� בספרייה' מס

ח"למ תשס. כרמ378.1758  

:מערכת בספרייה' מס  

1147570 


