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( סינכרוני)מדוע הסטודנטים בחרו ללמוד במפגשי הנחיה בשידור חי 1.

?או לחילופין ללמוד במפגשי הנחיה פנים אל פנים

(סינכרוני)מדוע הם בחרו להשתתף במפגשי הנחיה בשידור חי 2.

?סינכרוני-או לחילופין לצפות בהקלטת ההנחיה באופן  א

?מהם דפוסי הצפייה במפגשי ההנחיה בשידור חי ובצפייה בהקלטות3.

מהי רמת שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה באמצעות טכנולוגיות  4.

?הווידיאו

מהן העמדות הכלליות של הסטודנטים כלפי השימוש בטכנולוגיות הווידיאו  5.

?בהוראה ובלמידה

שאלות ההערכהשאלות ההערכהשאלות ההערכהשאלות ההערכה



הקורסים בהם   71 -בלפחות אחד מ , א2010סטודנטים שלמדו בסמסטר 17,828

הוצעה האפשרות לבחור להשתתף במפגש הנחיה בשידור חי או להשתתף במפגש  

.הנחיה פנים אל פנים

התפלגות לפי סוג הנחיה

הקורסים בהם   71 -בלפחות אחד מ , א2010סטודנטים שלמדו בסמסטר 17,828
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.הנחיה פנים אל פנים

התפלגות לפי סוג הנחיה

אוכלוסיית המחקראוכלוסיית המחקראוכלוסיית המחקראוכלוסיית המחקר

הנחיה באמצעות הנחיה באמצעות 

וידיאווידיאו

הנחיה במפגשי הנחיה במפגשי 

פנים אל פניםפנים אל פנים

ככ""סהסה

4,0044,00413,82413,82417,82817,828אוכלוסיית המחקראוכלוסיית המחקר

1,4771,4773,3843,3844,8614,861מדגם המשיביםמדגם המשיבים

36.1%36.1%24.5%24.5%27.3%27.3%המשיביםהמשיבים  שעורשעור



 פריטים    90-כשל עמדות והתנהגויות שכלל אלקטרוני סקר

.  שאלות ההערכה 5 -סגורים ופתוחים שהתייחסו ל

 1-5מ  ליקרטהפריטים הסגורים דורגו בסולם.

בפריטים רבים ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת.

 פריטים    90-כשל עמדות והתנהגויות שכלל אלקטרוני סקר

.  שאלות ההערכה 5 -סגורים ופתוחים שהתייחסו ל

 1-5מ  ליקרטהפריטים הסגורים דורגו בסולם.

בפריטים רבים ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת.

כלי המחקר  כלי המחקר  כלי המחקר  כלי המחקר  



התפלגות המשיבים לפי סוג ההנחיה וצפייה בקלטותהתפלגות המשיבים לפי סוג ההנחיה וצפייה בקלטות: : ממצאיםממצאיםממצאיםממצאים

 

הנחיית וידיאו

חי שידור
וצפייה בהקלטות

803
(58%)

הנחיה פנים אל פנים  
ללא צפייה בהקלטות   

1500
(46%)

הנחיית וידיאו
רק צפייה בהקלטות

587
(42%)

הנחיה פנים אל פנים  

עם צפייה בהקלטות    

1739
(54%)
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(  פ"פאוידיאו או )התפלגות המשיבים לפי הבחירה בסוג ההנחיה 

ולפי רמת השימוש המדווחת בטכנולוגיה

או לא השתתפו ולא צפו כלל, או צפו במפגשים בודדים/השתתפו ו  -נמוכה 

או צפו בכמחצית המפגשים/השתתפו ו -בינונית 

ברובםאו צפו בכל המפגשים או /השתתפו ו  -גבוהה 

85.4%

42.3%

7.4%
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:השכיחות ביותרהסיבות 

 (  56%)נוחות

 (35%)אפשרות ללמוד בקצב אישי

 (34%)חוסר ברירה

:סיבות פחות שכיחות

 (27%)חיסכון בזמן וכסף

 (27%)התאמה לסגנון למידה אישי

 (22%)ניסיון מוצלח של למידה בהנחיית וידיאו בקורס קודם

 (15%)קל לי יותר להבין את החומר

:השכיחות ביותרהסיבות 

 (  56%)נוחות

 (35%)אפשרות ללמוד בקצב אישי

 (34%)חוסר ברירה

:סיבות פחות שכיחות

 (27%)חיסכון בזמן וכסף

 (27%)התאמה לסגנון למידה אישי

 (22%)ניסיון מוצלח של למידה בהנחיית וידיאו בקורס קודם

 (15%)קל לי יותר להבין את החומר

?  מדוע בחרו להשתתף בהנחיה באמצעות וידיאומדוע בחרו להשתתף בהנחיה באמצעות וידיאו

 

הנחיית וידיאו

חיים שידורים

וצפייה בהקלטות

הנחיית וידיאו

צפייה  רק

בהקלטות



:השכיחות ביותרהסיבות 

 (56%)העדפת הנחיה פנים אל פנים

(41%)או עמיתים ללימודים /חשיבות הקשר הישיר עם המנחה ו

 (.  35%)ידעו שיש אפשרות לצפות בהקלטות המפגשים באתר

:סיבות פחות שכיחות

 (.26%)לא ידעו על האפשרות ללמוד את הקורס באמצעות הווידיאו

 (15%)הלמידה בווידיאו מחייבת משמעת עצמית גבוהה

 (  11%)לא מתאים לסגנון הלמידה שלהם

 (  9%)או מצורת הלמידה הזו ( 8%)חששות מקשיים טכניים

:השכיחות ביותרהסיבות 

 (56%)העדפת הנחיה פנים אל פנים

(41%)או עמיתים ללימודים /חשיבות הקשר הישיר עם המנחה ו

 (.  35%)ידעו שיש אפשרות לצפות בהקלטות המפגשים באתר

:סיבות פחות שכיחות

 (.26%)לא ידעו על האפשרות ללמוד את הקורס באמצעות הווידיאו

 (15%)הלמידה בווידיאו מחייבת משמעת עצמית גבוהה

 (  11%)לא מתאים לסגנון הלמידה שלהם

 (  9%)או מצורת הלמידה הזו ( 8%)חששות מקשיים טכניים

?ולא בהנחיה באמצעות וידיאו פ"פאמדוע בחרו במפגשי מדוע בחרו במפגשי 

הנחיה פנים   

אל פנים

ללא צפייה    

בהקלטות

הנחיה פנים   

אל פנים

עם צפייה     

בהקלטות



:הסיבות השכיחות ביותר

 (.56%)המפגש החי נותן מסגרת קבועה ללמידה

 (.  38%)מאפשר קשר ישיר עם המנחה באולפן

 (36%)מאפשר קבלת משוב מיידי מן המנחה לשאלות.

:סיבות פחות שכיחות

 (.13%)אפשרות ליצור קשר ישיר עם סטודנטים אחרים

:הסיבות השכיחות ביותר

 (.56%)המפגש החי נותן מסגרת קבועה ללמידה

 (.  38%)מאפשר קשר ישיר עם המנחה באולפן

 (36%)מאפשר קבלת משוב מיידי מן המנחה לשאלות.

:סיבות פחות שכיחות

 (.13%)אפשרות ליצור קשר ישיר עם סטודנטים אחרים

?(סינכרוני)מדוע השתתפו במפגשי הנחיה בשידור חי 
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:הסיבות השכיחות ביותר

  (.69%)לוח הזמנים של השידור החי אינו מתאים

   העדפת הצפייה בהקלטות של המפגש על פני השתתפות במפגש

(38%)

:סיבות פחות שכיחות

  (.12%)אי התאמה לסגנון הלמידה של הסטודנט

  (.19%)מהיר מידי או איטי מידי –קצב ניהול המפגש לא מתאים

    (9%)בעיות טכניות.

:הסיבות השכיחות ביותר
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:סיבות פחות שכיחות

  (.12%)אי התאמה לסגנון הלמידה של הסטודנט

  (.19%)מהיר מידי או איטי מידי –קצב ניהול המפגש לא מתאים

    (9%)בעיות טכניות.

?מדוע לא השתתפו במפגשי ההנחיה בשידור חי

הנחיית וידיאו

רק צפייה 

בהקלטות



    

?  מדוע החליטו לצפות בהקלטות של מפגשי ההנחיה

  (כתוספת או כתחליף)

: : הסיבות השכיחות ביותרהסיבות השכיחות ביותר

הצפייה בהקלטות עוזרת בלמידההצפייה בהקלטות עוזרת בלמידה::

   ((50%50%))למקד את חומר הלימוד למקד את חומר הלימוד

   ((53%53%))להבין את החומר שלא הבינו במפגש להבין את החומר שלא הבינו במפגש

     ((55%55%))לחזור על חומר הלימוד לחזור על חומר הלימוד

    ((3737%%))פני למידה מחומר כתוב פני למידה מחומר כתוב --העדפה להקשיב למנחה עלהעדפה להקשיב למנחה על
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חיים שידורים

וצפייה בהקלטות

הנחיית וידיאו

רק צפייה 

בהקלטות

הנחיה פנים אל   

פנים

עם צפייה     

בהקלטות



:השכיחההסיבה 

    (.  43%)למידה / הסתפקו באופציות אחרות של הוראה

:סיבות פחות שכיחות

 (.17%)לא ידעו על האפשרות לצפות בהקלטות של מפגשי ההנחיה

 (.16%)לא מתאים לסגנון הלמידה

 (.11%)ניסיתי וראיתי שזה לא מועיל לי

 (.11%)לא חשבתי שיביא לי תועלת

:השכיחההסיבה 

    (.  43%)למידה / הסתפקו באופציות אחרות של הוראה

:סיבות פחות שכיחות

 (.17%)לא ידעו על האפשרות לצפות בהקלטות של מפגשי ההנחיה

 (.16%)לא מתאים לסגנון הלמידה

 (.11%)ניסיתי וראיתי שזה לא מועיל לי

 (.11%)לא חשבתי שיביא לי תועלת

?  מדוע לא צפו בהקלטות של מפגשי הנחיהמדוע לא צפו בהקלטות של מפגשי הנחיה

 

הנחיית וידיאו

חיים שידורים

ללא צפייה  

בהקלטות

הנחיה פנים אל   

פנים

ללא צפייה    

בהקלטות



96% משתתפים מהבית.

66% משתתפים בכל המועדים בהם מתקיימים מפגשים בשידור חי.

62% צופים בכל המפגש כולו.

מהלך השידור החי ב:

.מסכמים את דברי המנחה במהלך הצפייה בשידור החי 77% 

.  מונחים שהם רוצים לחזור עליהם/ מושגים/רושמים לעצמם נושאים 38% 

.עונים לעצמם על שאלות ותרגילים שמציג המנחה  32%

.או הסטודנטים/מקיימים אינטראקציה עם המנחה ו 25% -כ           
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62% צופים בכל המפגש כולו.

מהלך השידור החי ב:

.מסכמים את דברי המנחה במהלך הצפייה בשידור החי 77% 

.  מונחים שהם רוצים לחזור עליהם/ מושגים/רושמים לעצמם נושאים 38% 
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(סינכרוני)דפוסי הלמידה של המשתתפים בשידור החי דפוסי הלמידה של המשתתפים בשידור החי 
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בכל המועדים שבהם 
מתקיימים המפגשים

ן"בעיקר לפני הגשת ממ

בעיקר לפני מועד בחינה

לא באופן עקבי ורק כשנוח לי

משיבים 697

(סינכרוני)מועדי צפייה בשידור החי 

משיבים 64



 צופים באופן רצוף 28% -כ.

 56% צופים בכל ההקלטה עם הפסקות.

 צופים בהקלטות באופן שוטף כחלק מתהליך הלמידה 50% -כ.

28% ן"הממלקראת הכנת  20%, צופים בהקלטות לקראת הבחינה.

במהלך הצפיה:

.מסכמים את דברי המנחה  67%

.חוזרים על חלקים שונים לצורך הבהרה 62% 

 להעלות שאלות בקבוצת הדיון, אם בכלל, הסטודנטים ממעטים–בעקבות הצפייה.

 צופים באופן רצוף 28% -כ.

 56% צופים בכל ההקלטה עם הפסקות.

 צופים בהקלטות באופן שוטף כחלק מתהליך הלמידה 50% -כ.

28% ן"הממלקראת הכנת  20%, צופים בהקלטות לקראת הבחינה.

במהלך הצפיה:

.מסכמים את דברי המנחה  67%

.חוזרים על חלקים שונים לצורך הבהרה 62% 

 להעלות שאלות בקבוצת הדיון, אם בכלל, הסטודנטים ממעטים–בעקבות הצפייה.

(סינכרוני -א )בהקלטות  דפוסי הלמידה של המשתמשים
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?או כתחליף פ"פאהאם הצפייה בהקלטות משמשת כתוספת למפגשי 
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בכל אחד מרכיבי הסביבה הלימודית , מאד גבוהה/שביעות הרצון גבוההרמת 

(.פריטים 16מתוך  13 -ב  4 -גדולה מ )

:  למשל

(4.44)חומר הלימוד הוצג בבהירות –תוכן

(  4.12)המנחה יצר סיכומי ביניים במהלך מפגש ההנחיה –ניהול וארגון השיעור 

(4.43)המנחה התייחס לשאלות ונושאים שעלו במהלך המפגש –אינטראקציה

:4 -בשלושה פריטים מדד שביעות הרצון קטן מ 

( 3.81)המנחה עודד המשך למידה  -ניהול וארגון השיעור  

( 3.77)המנחה עודד לחשיבה ביקורתית   - תוכן

(3.76)שולב מידע ויזואלי במהלך ההרצאה           
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הרצון מרכיבי סביבת הלמידה הטכנולוגית שביעות
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עמדות הסטודנטים לגבי היבטים שונים של הלמידה באמצעות וידיאו על פי 

בטכנולוגיה( המדווחת)רמת השימוש 
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כלל 
אוכלוסיית  
המשיבים



?  האם היית מעוניין להירשם לקורסים הנלמדים באמצעות וידיאוהאם היית מעוניין להירשם לקורסים הנלמדים באמצעות וידיאו
(באחוזים בפילוח לפי מידת השימוש( כל המדגם)התפלגות תשובות הסטודנטים )
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פנים - אל - פנים או בווידיאו הנחיה מפגשי

oהסיבה .פנים-אל-פנים בהנחיה הקורס את ללמוד מעדיפים הסטודנטים רוב  

 ועם האחרים הסטודנטים עם אישי וקשר באינטראקציה הצורך - המרכזית

  .בקורס המנחה

oהאישית ההתאמה את ציינו הווידיאו טכנולוגיות באמצעות ללמוד שבחרו אלה,  

  .מרכזיות כסיבות הברירה חוסר ולעיתים ,הנוחות

oעשויות המוצלחת הלמידה וחווית הסטודנטים של הטכנולוגית ההתנסות רמת 

 מעוניינים שהתנסו מאלה רבים –הווידיאו באמצעות הלמידה המשך על להשפיע

.להמשיך

סיכוםסיכום



חי בשידור הנחיה במפגשי השתתפות

oבשידור בפועל השתתפו הווידיאו באמצעות ללמוד שבחרו אילו מבין 58% כ 

 השתתף מתוכם גבוה ואחוז הבית מן החי בשידור השתתף מוחלט רוב .החי

  .המפגשים בכל

oבהקלטות צפו בעיקר אחרים.

בהקלטות שימוש

oמוקלטת סדרה תהיה שלהם הקורסים שבכל רוצים היו הסטודנטים רוב 

  .ההנחיה מפגשי של ומעודכנת

oהשלמה בהן הרואים ויש הנחיה למפגשי תחליף בהן הרואים יש. 

oמוקלטים שידורים של קיומם על ידעו לא כלל הסטודנטים מן חלק.

 

המשך -סיכום סיכום 



 באופן כללי הסטודנטים דיווחו על צפייה יחסית אקטיבית במהלך   -דפוסי הלמידה

השידור החי ובמהלך הצפייה בהקלטות אם כי כמות האינטראקציה עם המנחה או  

.עם עמיתים היתה קטנה

 שביעות רצון ועמדות-

oגבוהה עד גבוהה רצון שביעות מביעים הווידיאו באמצעות שלמדו הסטודנטים 

 לשינויים הערות גם הוצעו .הטכנולוגית הלמידה סביבת מרכיבי מכל מאד

.ושיפורים

oבין פער קיים .חיוביות כ"בדר בווידיאו הלמידה לגבי הסטודנטים כלל עמדות  

.בפועל מימושן לבין החיוביות העמדות

המשך -סיכום סיכום 



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

?צפייה בהקלטות, מפגשים בשידור חי, פ"פאמפגשי 

  מהן תפיסות ההוראה והלמידה הנמצאות בבסיס שיקולי הדעת של

?ההוראה בכל אחת מסביבות הלמידה האלה ושל השילוב ביניהן

  מה קורה לאינטראקציה הלימודית בתהליך הלמידה בכל אחת מן

(נקודת מבט של המלמד והלומד)? הסביבות האלה ובמעבר ביניהן

אחר.....

...מחשבות/ שאלותשאלות




