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 תקציר מנהלים  .1

 

 כללי 

, א2010במהלך סמסטר  בנקודת מבטם של הסטודנטים שלמדו בקורסים שהוצעו המחקר מתמקד 

, הוא בדק את דפוס הלמידה שלהם. (קלטות, אופק, VC) והווידיאבטכנולוגיות או רק  גם

 . וידיאווועמדותיהם כלפי מפגשי הנחיה באמצעות ה, העדפותיהם

 מטרות המחקר

, הסיבות לבחירה: פ"באו האקדמית בלמידה הווידיאו בטכנולוגית השימושלהציג תמונת מצב של  .א

 .והיקפוהשימוש  ןאופ

 והווידיאשל הסטודנטים בתחום הלמידה באמצעות טכנולוגיות וההעדפות ללמוד על הצרכים  .ב

 (.צרכים טכנולוגיים וצרכים הוראתיים)

 אוכלוסיית המחקר

. הקורסים שנבדקו 71 -מ בלפחות אחד, א2010 פ בסמסטר"באוסטודנטים שלמדו  17,828

 . סטודנטים שהשיבו על השאלון 4,687הממצאים מתבססים על מדגם של 

 .(סקרים דומים הנערכים בתחום של טכנולוגיות בהוראה תואם) 27%אחוז המשיבים הינו 

לעומת  ,(37%) שבחרו ללמוד באמצעות הווידיאו סטודנטיםאחוז המשיבים גבוה יותר בקרב 

   (.24%)סטודנטים שבחרו ללמוד פנים אל פנים 

  כלי המחקר

 . פריטים 90-סקר אלקטרוני של עמדות והתנהגויות שכלל כ

  ממצאים

 של הסטודנטים ללמוד באמצעות טכנולוגיית הווידיאו או ללמוד  לבחירהת והמרכזי ותהסיב

ההתאמה האישית והנוחות כמו גם הנטייה הטכנולוגית  ןפנים אל פנים ה הנחיהבאמצעות 

 . האישית

  היא הצורך  הסיבה העיקרית .ללמוד את הקורס בהנחיה פנים אל פנים העדיפורוב הסטודנטים

 .ם האחרים בקורס ועם המנחה בקורסקשר אישי עם הסטודנטיבבאינטראקציה ו
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 על רמת שימוש  שדיווחוסטודנטים . קשר בין דפוסי השימוש לבין רמת השימוש בטכנולוגיה קיים

למידה של תכני מתהליך הכחלק בלתי נפרד באופן שוטף ו בה השתמשו ,גבוהה בטכנולוגיה

באופן שוטף  הב לא השתמשועל רמת שימוש בינונית בטכנולוגיה  שדיווחוסטודנטים  .הקורס

סטודנטים   .ממןבנקודות משמעותיות של הלמידה לפני מועד הבחינה ובעיקר לפני אלא בעיקר 

 . בטכנולוגיה באופן מזדמן ולא עקבי נמוכה השתמשועל רמת שימוש  שדיווחו

  אם להמשיך וללמוד ה להחלטהרמת ההתנסות הטכנולוגית של הסטודנטים קשורה גם

סטודנטים שהשתמשו בטכנולוגיה ברמה גבוהה העידו על  .באמצעות מפגשי הנחיה טכנולוגיים

 .רצונם להמשיך ללמוד באמצעות טכנולוגיות למידה

 הסכמה גבוהה בין הסטודנטים כי הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו עשויה לשפר  נמצאה

 . את הבנת החומר ועשויה להיות חוויה חיובית

  תהיה סדרה מוקלטת של מפגשי  שלהםהקורסים שבכל כי היו רוצים  דיווחורוב הסטודנטים

  .לסמסטר בו הם לומדים תשההרצאות תהיינה מעודכנות ואוטנטיו העדיפוהסטודנטים . ההנחיה

 חלק מן הסטודנטים לא ידעו על קיומם של שידורים מוקלטים. 

  ית הטכנולוגלגבי מרבית מרכיבי סביבת הלמידה  על רמת שביעות רצון גבוההדיווחו הסטודנטים

ארגון , אינטראקציה, תכנים ופעילויות: במפגשי ההנחיה באמצעות הווידיאוהבאים לידי ביטוי 

 .וניהול הלמידה והערכה

 

 סיכום

סכמה מעידות על ה לגבי היבטים שונים של הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו עמדות הסטודנטים

לשפר את הבנת החומר ועשויה להיות חוויה גבוהה כי הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו עשויה 

פנים  אל הנחיה פנים ימפגשמידת היעילות של ם לגבי הסוגיה של יהתוהסטודנטים חלוקים בדע .חיובית

רמת השימוש המדווחת בטכנולוגיית נמצא  גם כי . באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו בהשוואה ללמידה

פער בין העמדה החיובית מצביעים על  הסקרמצאי כן מ כמו. הווידיאו מבחינה בין עמדות הסטודנטים

.לבין מימושה בפועל, של הסטודנטים ללמידה בעזרת וידיאו  

שאלות עקרוניות העוסקות באינטראקציה שבין התחומים   3בבסיס ממצאי המחקר עולות  —

 .פ"הפדגוגיים והארגוניים הייחודיים למערכת ההוראה למידה האקדמית באו, הטכנולוגיים

:םהרלוונטיימומלץ לקיים דיון בשאלות אלה בהשתתפות כל הנמענים   

( : אמצעי הלמידה)מהו השילוב האופטימאלי בין שלוש סביבות הלמידה .  1   

?צפייה בהקלטות, מפגשים בשידור חי, פ"מפגשי פא  

מהן תפיסות ההוראה והלמידה הנמצאות בבסיס שיקולי הדעת של ההוראה בכל אחת . 2 —

  ?למידה האלה ושל השילוב ביניהןמסביבות ה

מה קורה לאינטראקציה הלימודית בתהליך הלמידה בכל אחת מן הסביבות האלה ובמעבר . 3 —

(נקודת מבט של המלמד והלומד)? ביניהן  
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 סיכוםדיון ו .2

 

למצוא , "פתוחות"בשנים האחרונות קיימת מגמה באוניברסיטאות ובמיוחד באוניברסיטאות 

למידה ולהנגיש לסטודנטים את חומר הלימוד -שיסייעו לשפר את תהליכי ההוראהטכנולוגיות וכלים 

(Concannon, Antoinette & Campbell, 2005 .)התועלת והתרומה של טכנולוגיות , יחד עם זאת

אם כי קיימים מחקרים , אלו ללמידה של הסטודנטים ולהישגיהם הסטודנטים נותר עדיין עמום

 שימוש בטכנולוגיות דיגיטאליות ה לבין ותוצאותיה למידההן יקשר חיובי ב המדגימים

(Bernard, Abrami, Lou et al, 2009 .) אחד מהכלים הטכנולוגיים השכיחים בלמידה מרחוק הוא

 . כלי שהשימוש בו באוניברסיטה הפתוחה הולך וגדל, שידור ההרצאות באמצעות וידיאו

באמצעות טכנולוגיית הווידיאו כמו גם הגידול קורסים המוצעים ללמידה ה במספר הגידול המתמיד

והרצון לשפר את סביבות  סינכרוניים-במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד באמצעות מפגשי הנחיה א

שלמדו צורך ללמוד על נקודת המבט של הסטודנטים את ה ועורר, הלמידה הטכנולוגיות והפדגוגיות

 אופק, VC)טכנולוגיות הווידיאו אמצעות גם או רק ב, א2010בקורסים שהוצעו במהלך סמסטר 

השימוש בטכנולוגית הווידיאו בלמידה דפוסי נועד להציג תמונת מצב של הנוכחי הסקר (. קלטותוה

 ,הטכנולוגיים והפדגוגיים הצרכים ,אופני השימוש והיקפם, הסיבות לבחירה: פ"האקדמית באו

או בשימוש /פגשי הנחיה בשידור חי ושהתנסו בלמידה במשל הסטודנטים ושביעות הרצון עדפות הה

 . בהקלטות

   . 

 : באופן כללי ניתן ללמוד מן הממצאים ש 

 באמצעות טכנולוגיית הווידיאו או  ללמוד לבחור הסטודנטים המרכזיות שהשפיעו על ותהסיב

חיסכון , אילוצים אישיים)ההתאמה האישית והנוחות  ןה באמצעות מפגשי פנים אל פנים ללמוד

מרבית  .כמו גם הנטייה הטכנולוגית האישית ,(וסגנון קוגניטיבי התאמה לקצב אישי, בכסףו בזמן

הסטודנטים שבחרו ללמוד באמצעות הטכנולוגיות דווחו על שימוש בטכנולוגיה ברמה גבוהה עד 

ווחו על רמת ימחצית מהסטודנטים שבחרו ללמוד במפגשי פנים אל פנים דכ ואילו ,גבוהה מאוד

 . או בכלל לא בטכנולוגיותשימוש נמוכה 

 הסטודנטים שבחרו במפגשי הנחיה בווידיאו ציינו כי בחרו להשתתף במפגש  רוב - מפגש בשידור חי

מסגרת קבועה ללמידה כמו גם מאפשר להם קשר ישיר להם  המפגש נתןההנחיה בשידור חי מאחר ו

אי ההתאמה ללוח  היתההסיבה העיקרית לאי השתתפות במפגשי הנחיה בשידור חי . עם המנחה

 .הזמנים

 הסיבה . ללמוד בהנחיה פנים אל פניםעדיין מעדיפים רוב הסטודנטים  - מפגשי פנים אל פנים

עם וקשר אישי עם הסטודנטים האחרים בהיא הצורך באינטראקציה ו המרכזית שהסטודנטים ציינו

ים העדיפו זאת שליש מתוך הסטודנטים שבחרו ללמוד במפגשי הנחיה פנים אל פנ. המנחה בקורס

 . מאחר שידעו כי אופציית ההקלטות קיימת

 שבכל הקורסים שלהם תהיה סדרה  הביעו רצוןרוב הסטודנטים , יחד עם זאת - צפייה בהקלטות

כל סמסטר או בקלטות יעודכנו הכי ה העדיפומעל מחצית מהסטודנטים . מוקלטת של מפגשי ההנחיה

קלטות המהמשיבים התייחסו לתרומה של הצפייה בלמעלה ממחצית . במהלך השנה האחרונה
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להבין את החומר שלא להם עוזרת , זרה על החומרת אותם לחשמשמללמידתם וציינו כי הצפייה 

 למוד אתשקיימת אפשרות ל לא ידעויותר מרבע . למקד את חומר הלימודיםו ההנחיההובן במפגש 

 .הקורס באמצעות הווידיאו

 הרוב : באמצעות מפגשי הנחיה סינכרוניים הסטודנטים שבחרו ללמוד אותם ציינו הלמידה ידפוס

התקיים המועדים בהם דיווחו על השתתפות בכל מרביתם  .מהביתם החיים יבשידור צפוהמכריע 

 . בכל המפגש כולו השתתפוו חי מפגש

 ,את דברי המנחה סיכמו: פעילים בלמידההיו במהלך מפגש ההנחיה הסינכרוני מרבית הסטודנטים 

הציג לעצמם על שאלות ותרגילים ש ענולחזור עליהם ו שרצומונחים או  מושגים, נושאים רשמו לעצמם

 . פחות פעילים באינטראקציה אקטיבית ויזומה על ידםהם היו . (המנחה

שליש )תוספת ללמידת החומר מספר הלימוד  רובם עבורהחי היוותה שתתפות במפגש ההנחיה הה

  (.כתחליף לספר הלימוד

 נמצא הבדל בדפוס הלמידה באמצעות הקלטות בין סטודנטים שדיווחו  - דפוסי השימוש בהקלטות

הסטודנטים שדיווחו על . על רמת שימוש גבוהה בטכנולוגיה לבין אלו שדיווחו על רמת שימוש בינונית

רמת שימוש גבוהה השתמשו יותר בטכנולוגיות באופן שוטף בלמידה של תכני הקורס ואילו 

טים שדיווחו על רמת שימוש בינונית בטכנולוגיה נעזרו בטכנולוגיות רק בנקודות משמעותיות הסטודנ

 . של הלמידה כגון לפני מועד הבחינה ובעיקר לפני ממן

חוזרים , מסכמים את דברי המנחה)רוב הסטודנטים העידו שהינם אקטיביים בזמן צפייתם בהקלטה 

ידם  עללאינטראקציה יזומה  לא הובילהזה הצפייה  אך גם במקרה( על חלקים שונים לצורך הבהרה

 . בקבוצת הדיון

 מעידות על  לגבי היבטים שונים של הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו עמדות הסטודנטים

סכמה גבוהה כי הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו עשויה לשפר את הבנת החומר ועשויה ה

 ימפגשמידת היעילות של ם לגבי הסוגיה של יהתוהסטודנטים חלוקים בדע .להיות חוויה חיובית

רובם חושבים שמפגשי . באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו בהשוואה ללמידהפנים  אל הנחיה פנים

גם ישיר עם המנחה בכל מקרה לרוב הסטודנטים חשוב הקשר ה  .הנחיה פנים אל פנים יעילים יותר

 . בזמן השידור החי

 הסטודנטים  .ימוש המדווחת בטכנולוגיית הווידיאו מבחינה בין עמדות הסטודנטיםרמת הש

מבטאים עמדה חיובית כלפי הלמידה בטכנולוגיית הווידיאו המדווחים על רמת שימוש גבוהה 

 טכנולוגיית הווידיאו  עמדה זו באה לידי ביטוי ברמת הסכמה גבוהה לגבי היגדים כמו  תבאמצעו

הצפייה במפגשי הנחיה ", "עשויה להיות חוויה חיובית בווידיאו מפגשי הנחיההלמידה באמצעות "

הנחיה בווידיאו יכולה להוות חלופה למפגש פנים אל ", "בווידיאו עשויה לשפר את הבנת החומר

עמדות . פנים לאפנים  ילמפגש עשוי לשמש תחליףשימוש בהקלטות כמו כן הם מסכימים כי ה ".פנים

. הם של הסטודנטים שדיווחו על רמת שימוש נמוכה או בכלל לא בטכנולוגיהאלה שונות מעמדותי

כדי לקבוע את המשך הלמידה באמצעות  גם רמת ההתנסות הטכנולוגית של הסטודנטים יש בה

אלה שהתנסו במידה רבה יותר מעוניינים להמשיך וללמוד באמצעות  .מפגשי הנחיה טכנולוגיים

 .טכנולוגיות הווידיאו
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 תבקשו לגבי כל אחד מרכיבי סביבת הלמידה הטכנולוגית עליהם נ צון של הסטודנטיםשביעות הר

בינונית עד הסטודנטים על רמת שביעות רצון  פריטים דיווחו 3על רק  .לדווח גבוהה עד גבוהה מאוד

המנחה עודד לחשיבה : שלושה מתוכם התייחסו ספציפית לפעילות הנחיה של המנחה. גבוהה

המנחה אפשר להתמודד באופן עצמאי עם סוגיות שונות , עודד המשך למידההמנחה , ביקורתית

 . הרביעי התייחס לשילוב מידע וויזואלי במהלך ההרצאה פריטה

על רמת שביעות גבוהה יכולה להצביע גם עמדתם לגבי האפשרות להירשם לקורסים הנלמדים 

 .עדין לא החליטו 24%-מהסטודנטים השיבו כן מוחלט לשאלה ו 55%  - ווידיאובאמצעות 

 

 לסיכום 

, כפי שהן עולות מהסקר הנוכחי, עמדותיהם החיוביות של הסטודנטים המשתמשים בלמידה מסוג זה

במפגשי פנים אל לשמש כחלופה חלקית להוראה עשויות הווידיאו שטכנולוגיות יכולות להצביע על כך 

כשהראשונה שבהן מתייחסת לפער בין העמדה , מעלה הסקר כמה שאלות יחד עם זאת. פנים

חלק משמעותי מפער זה עשוי . לבין מימושה בפועל, החיובית של הסטודנטים ללמידה בעזרת וידיאו

 .אינטראקציה חברתית עם חברים תבקבוצה המאפשר מידהלנבוע מההעדפה לל

במיומנויות חוסר מ נובע , בפועל מאידך גיסא בין העמדות מחד גיסא והעדפותזה הפער ייתכן גם שה

 . למודל( וסטודנטים בכלל)פ "סטודנטים באושל שימוש בטכנולוגיות הוידיאו ללמידה בקרב ה

במסגרת מפגשי , מסורתית מרבית הסטודנטים מגיעים לאוניברסיטה כשהם מיומנים בלמידה בכיתה

ואף ( Kennedy, Judd, Churchward, Gray, 2008)לא בלמידה בעזרת טכנולוגיות ו פנים אל פנים

משמעות הדבר היא כי עבור חלק מן הסטודנטים הלמידה מרחוק בעזרת . לא בלמידה מרחוק

כל שינוי מן הדרך המקובלת . אינה בהכרח אלטרנטיבה מעשית( והטכנולוגיות בכלל)הווידיאו 

אם , עוד יותר זו עלולה להחריףסוגיה .  בהשוואה למצב המוכר והבטוח' איום'והמוכרת עלולה להוות 

אלא , לימודהלהעברת חומר  מרכזירק כמקור הלא מוסד האוניברסיטאי את תפקידו של הרואים 

 . Guri-Rosenblit, 2008))לימוד לסטודנטים הבין חומרי " ךמתוו"וכ הדווקא כמנח

מוצאים  , וידיאווטכנולוגיית הכי אלו שכן בחרו ללמוד באמצעות  נתוני הסקר מלמדים, יחד עם זאת

נוטים במידה רבה להמשיך ולעשות כן וכי השימוש באמצעים אילו יתרונות בתהליך הלמידה והם גם 

 .לימודיהםבתקדמות הבקרב אותה קבוצת סטודנטים הולך וגדל עם ה

אם האוניברסיטה הפתוחה אכן רוצה לקדם את השימוש בטכנולוגיות הלמידה מרחוק ייתכן שכדאי 

לסייע לסטודנטים להתנסות בלמידה מרחוק באמצעות טכנולוגיות הווידיאו כבר מתחילת דרכם 

לשפר את המיומנויות שלהם בשימוש בטכנולוגיה לצורכי למידה ולהכשירם באופן יזום , האקדמית

 . לץ שהכשרה זו תתקיים כחלק אינטגראלי מקורסי המבוא באוניברסיטהמומ. לכך

כדי להפוך את הלמידה מרחוק באמצעות הטכנולוגיות לחלק אינטגראלי לא רק מן , במקביל

הפרקטיקות הפדגוגיות אלא גם מן האמונות הפדגוגיות של סגל ההוראה האקדמי והסגל הבכיר יש 

ת הווידיאו של חברי סגל ההוראה האקדמי ושל חברי הסגל לשכלל את מיומנויות ההנחיה באמצעו

יש לציין שבתהליכים אלה חשוב גם לקיים דיונים פדגוגיים על מידת ההתאמה של השימוש . הבכיר

חשוב . לתחומי תוכן שונים ולשלבים שונים בתהליכי הלמידה, בכלים אלה לסטודנטים שונים
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 Blended)ק מתפיסה של למידה משולבת שהלמידה מרחוק באמצעות טכנולוגיות תהיה חל

Learning )המשלבת בין היתרונות של מפגשי פנים אל פנים לבין היתרונות של המפגשים מרחוק. 

(Garrison, D. R.; H. Kanuka (2004) ) 

 

 


