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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"סטודנטים שלמדו באו 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

 ידיאו או ללמוד ושל הסטודנטים ללמוד באמצעות טכנולוגיית הו 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

 על רמת שימוש  שדיווחוסטודנטים . שימוש בטכנולוגיהקשר בין דפוסי השימוש לבין רמת ה קיים

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

באופן שוטף  הב השתמשולא על רמת שימוש בינונית בטכנולוגיה  שדיווחוסטודנטים  .הקורס

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

 . בטכנולוגיה באופן מזדמן ולא עקבי השתמשו נמוכהעל רמת שימוש  שדיווחו

  אם להמשיך וללמוד ה להחלטהרמת ההתנסות הטכנולוגית של הסטודנטים קשורה גם

על  העידוברמה גבוהה  שהשתמשו בטכנולוגיהסטודנטים  .באמצעות מפגשי הנחיה טכנולוגיים

 .ם להמשיך ללמוד באמצעות טכנולוגיות למידהרצונ

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

 . את הבנת החומר ועשויה להיות חוויה חיובית
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  תהיה סדרה מוקלטת של מפגשי  שלהםשבכל הקורסים 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. 

  הטכנולוגית רכיבי סביבת הלמידה לגבי מרבית מ 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

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

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 כמו כן מ .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

:םהרלוונטיין בשאלות אלה בהשתתפות כל הנמענים מומלץ לקיים דיו  

( : 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 —

  ?השילוב ביניהןמסביבות הלמידה האלה ושל 

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

(נקודת מבט של המלמד והלומד)? ביניהן  

 

 

 

 

—  
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 הרקע למחקר  .2

 

 באוניברסיטה הפתוחהבלמידה דיגיטאלי  אובווידיהשימוש 

דיגיטאלי  ווידיאובנרחב  באופןהחלה האוניברסיטה הפתוחה להשתמש השנים האחרונות במהלך 

פותחו  חלק מן הכלים. עבור הסטודנטיםותוך שימוש בכלים ידידותיים עבור יוצרי התכנים 

 וידיאוהונלמדו באוניברסיטה הפתוחה באמצעות  א 2010בסמסטר  .במיוחד לצורך זהאוניברסיטה ב

במספר הקורסים בהשוואה לסמסטר מקביל  40%גידול של  מספר זה מהווה .קורסים 100מעל 

אחוז במספר הסטודנטים שבחרו ללמוד  42% -גידול של כ גםהיה  א2010בסמסטר . קודמתבשנה 

עדיין היה  וידיאוללמוד באמצעות  שבחרוהכללי מספר הסטודנטים , אך יחד עם זאת .בקורסים אלו

מספר הסטודנטים תלוי כמובן גם בכמות הקורסים ) פ"מכלל הסטודנטים באו 7%רק ווה יוה, נמוך

  (.המציעים שימוש בווידיאו

 ?פ"באו וידיאוועורי היכיצד מתנהלים ש

הינו ייחודי משום שההוראה עצמה נערכת מרחוק , פ"באוהשימוש בשיעורי הווידיאו ככלי להוראה 

 מבוססות, להוראה אובווידישימוש בהם נעשה  ,במרבית האוניברסיטאות בעולם. ן סינכרוניאופב

. וסטודנטיםעל הוראה פנים אל פנים המתקיימת באולם ההרצאות בנוכחות מרצה  אוהווידיהרצאות 

 .םילאתרים הקורסים השונומועלות ת ומוקלט הרצאות אלה

המרצה נמצא באולפן עור יבמהלך הש .וידיאו להוראה שונהומודל השימוש בבאוניברסיטה הפתוחה 

ועם  דור חי ויוצרים קשר איתו יהם צופים בו בש. בבתיהם נמצאיםשהסטודנטים הקלטות בשעה 

ס ההקלטה מועלית לאתר הקור ,דורירק כיממה לאחר הש. ט או טלפון'סטודנטים אחרים באמצעות צ

 .סינכרוני -ן אאופשרוצים לצפות בו ב הסטודנטיםאותם עבור 

סביבת ב מודלליוצרת הזדמנות , ט'בצלשוחח איתו בטלפון או והאפשרות לצפות במרצה בשידור חי 

 .טקסטעל על מספר ערוצי תקשורת ולא רק מבוססת למידה מרחוק שהינה אישית יותר ו

הינה בעלת  תסינכרוני–אגם ו תסינכרונישיכולה להיות גם  ,ראהוככלי לה וידיאובאמצעות  ,הוראה

ן שיענו אופאו ביוידוי השיעורהמנחה בונה את . אפיונים ייחודים היוצרים אתגר פדגוגי עבור המרצים

הקלטה של אלו הנמצאים בשיעור הסינכרוני ואלו שיצפו ב ,על צרכיהם הייחודיים של שני קהלי יעד

קשורים למידת המעורבות לכל אחת מאוכלוסיות אלו יש צרכים ייחודיים ה. סינכרוני-ן א אופבהשידור 

 . וניהולה ולארגון הלמידה שלהם נחהליכולת האינטראקציה שלהם עם המ, שלהם בלמידה

שלמרות שתעבורת  ,עולהIntelligent Television (2009 )בשיתוף עם  NYUמתוך מחקר של 

עדיין יש קושי , הוא רב אובווידיבאינטרנט הולכת וגדלה ומגוון הכלים המאפשרים שימוש  הווידיאו

ככלי להוראה  אוהווידילמרות הפוטנציאל של , בנוסף לכך. לסוגיו בתהליך ההוראה וידיאובשילוב 

מידע מועט על  קייםעדיין , ולמרות הגידול בכמות ההרצאות המצולמות המועלות לרשת, מרחוק

לבין האיכויות על הקשר שבין דפוסי השימוש , דפוסי השימוש של סטודנטים בהרצאות אלו

 ה בשיעורים יוהקשר של כל אלה לאחוזי הצפי ותההרצאהפדגוגית והטכנית של , המתודולוגית

מהי הוראה טובה  -בהוראה היא  וידיאואחת השאלות המרכזיות המעסיקות את מי שמנסים לשלב 

ם ה בשידורייאו מהם אותם רכיבי הוראה ולמידה שיכולים להפוך את הצפי הווידיאובאמצעות 

 .למידה משמעותית יותר תויולחובהקלטות 



8 

 

 אובווידימודל להערכת הלמידה  ,על ידי הצוות הפדגוגי של שהם ,פותחכדי לענות על שאלות אלו 

 :(1איור ) המאפיינים את סביבת הלמידה המבוסס על ארבעה רכיבים מרכזיים

נחה תפקידיהם של המאפיון להצגת התכנים ון אופל סמתייח - רכיב התוכן והפעילות הלימודית

 .בעיצוב הפעילות הלימודית סטודנטוה

ומרכיבים שונים בסביבה הלימודית תומכים המנחה בו ן אופהמתייחס ל רכיב ארגון וניהול הלמידה

 .סינכרוני-לומד מרחוק בשיעורים סינכרוני ואלמידה של הבתהליכי 

 .ם הכיתתיסוגי האינטראקציות בין השותפים והאקליהמתייחס ל רכיב התקשורת

מהלך שיעור ב הני הערכה המלווים את הלמידאופהמתמקד ב, וחיצוניתעצמית  ורכיב הערכה

 .ולאחריו הווידיאו

התפיסה הפדגוגית של מעצב סביבת  ןמנובעת של כל אחד מרכיבים אלו  היישומיתהמשמעות 

ובצידו האחר על פני רצף שבצידו האחד תפיסות הוראה ביהביוריסטיות  שניתן להגדירה ,הלמידה

 Yang and Cornelious, 2005))קטיביסטיות ותפיסות הוראה קונסטר

הווה עבורנו כלי להדרכה של המרצים המלמדים מ, בירור תיאורטי ומעשי של המודל המוצע

 .הווידיאולהערכת איכותם של שיעורי  כליו הווידיאובאמצעות 

 

 ומשמעותם הפדגוגית וידיאורכיבים מרכזיים בסביבת למידה נתמכת  .1תרשים 

 

בקרה , אחידה

לסיכום  , חיצונית

לעומת

בקרה  , מגוונת

מעוררת  , אישית

מתמשכת, לחשיבה

עובדות , התמקדות במידע

פאסיביות, וזכירה

לעומת

התמקדות ביצירת  

משמעותיות  

אקטיביות, והקשרים

סביבה מקובעת  

לעומת  

שמירת מול  ,  גמישה

הרחבת גבולות 

הכיתה 

כיוונית  -לינארית חד

לעומת

מסתעפת מגוונת
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, או שהיא עשירה ומגוונותימתוך הצורך ליצור סביבת למידה מבוססת ויד נבעמחקר ההערכה הנוכחי 

ר וממצאי מחקר זה מכוונים לשיפ. פ"באו והמנחיםההוראה למידה של הסטודנטים  צורכיועונה על 

 . למשתמשי הווידיאווהתאמתם והתמיכה  מערך ההדרכה ושלשל  הטכנולוגיה 

 

, א2010במהלך סמסטר  בנקודת מבטם של הסטודנטים שלמדו בקורסים שהוצעו התמקדהמחקר 

, הלמידה שלהם יהוא בדק את דפוס. (קלטות, קאופ, VC) והווידיאבטכנולוגיות רק או  גם

 .הווידיאומפגשי הנחיה באמצעות ועמדותיהם כלפי , העדפותיהם

 

 

 ההערכה מטרות

הסיבות : פ"באו האקדמית בלמידה הווידיאו בטכנולוגית השימוששל להציג תמונת מצב  .א

 .דפוסי הלמידה ושביעות הרצון ,לבחירה

 והווידיאם הלמידה באמצעות טכנולוגיות של הסטודנטים בתחועדפות הוה הצרכיםללמוד על  .ב

 (.צרכים טכנולוגיים וצרכים הוראתיים)

 

 :השאלות הבאות מתוך מטרות ההערה נגזר

 

  שאלות הערכה

מהן הסיבות המרכזיות להחלטה של הסטודנטים ללמוד או לא ללמוד את הקורס באמצעות  .1

 ?במפגש הנחיה סינכרוניטכנולוגיות הווידיאו 

להשתתף  ,אויהלומדים באמצעות ויד ,מהן הסיבות המרכזיות לבחירה של הסטודנטים .2

 ? סינכרוני-א  באופןבמפגש הנחיה סינכרוני או לחילופין לצפות בהקלטת ההנחיה 

  ?דפוסי הצפייה של הסטודנטים בטכנולוגיית הווידיאו בתהליך הלמידה םמה .3

למידה וב בהוראה הווידיאושימוש בטכנולוגיות המהן העמדות הכלליות של הסטודנטים כלפי  .4

 ?או למפגש הנחיה מוצלחיויד שיעורמרכזיים שהופכים ומהם לדעתם הרכיבים ה אקדמיתה

 ?אוית הווידוטכנולוגי באמצעותשל הסטודנטים מההוראה הרצון מהי רמת שביעות  .5
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 השיטה   .3

ניתן היה  א בהם2010שהוצעו לסטודנטים במהלך סמסטר בקורסים , 2010 בחודש מרץסקר בוצע ה

מפגשי הנחייה רגילים ולצפות בהקלטות באמצעות הווידיאו או ללמוד באמצעות  רקללמוד אם לבחור 

 : הקורסים שנכללו במחקר על פי המחלקות האקדמיותמספר להלן התפלגות  .הווידיאו

 1הקורסים שנכללו במחקר על פי המחלקות האקדמיותמספר התפלגות  .1לוח 

 % # תחום

 66 47 חברה

 14 10 רוח

 20 14 מדעים

 100 71 כ קורסים"סה

 

 

 המחקר אוכלוסיית

 71 -מ בלפחות אחד, א2010 פ בסמסטר"סטודנטים שלמדו באו 17,828אוכלוסיית המחקר כללה 

 . (1 נספח) הקורסים שנבדקו

 ,27%אחוז המשיבים הינו . סטודנטים שהשיבו על השאלון 4,687הממצאים מתבססים על מדגם של 

המשיבים גבוה יותר אחוז  .ההולם סקרים דומים הנערכים בתחום של טכנולוגיות בהוראה אחוז

שבחרו ללמוד  אלולעומת (  37% ) הווידיאוקבוצת  – בקרב אלו שבחרו ללמוד באמצעות הווידיאו

    .( 2לוח )( 24%)קבוצת פנים אל פנים  – פנים אל פנים

 בסוג מפגשי ההנחיהבחירתם על פי  ענות של המשיביםהיאחוז ההתפלגות  .2לוח 

 כ"סה רגיל וידיאו 

 אוכלוסיית המחקר
4004 

(22%) 

13824 

 (78%) 

17828 

(100%) 

 מדגם המשיבים
1477 

(30%) 

3384 

(70%) 

4861 

(100%) 

 היענות %

 
37% 24% 27% 

                                                 
  1המחלקות מוצגת בנספח  לפירשימה מפורטת  של הקורסים  1
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בהתאם מחקר קבוצות  3 -ל המדגם את לחלק אפשרו הבאות שאלותשתי הל המשיבים תשובות

כולל השתתפות בשיעורים החיים ) הסטודנטים דיווחו עליההשימוש בטכנולוגיית הווידיאו  רמתל

 : (צפייה בהקלטותו

 

 רק המשיבים שבחרועל שאלון זה ענו ) ?הקורס השתתפת במהלךבכמה שידורים חיים  (א

 .(ללמוד את הקורס באמצעות הווידיאו

על שאלון זה ) ? צפיתשל מפגשי הנחיה שהוצעו בקורס זה ( לא בשידור חי) קלטותהבכמה  (ב

 .(שהשתתפו במחקר כל המשיביםענו 

 

 :עליה דיווחו הסטודנטים רמת השימוש על פי  בוצעשיוך הסטודנטים לאחת מקבוצות המחקר 

 ( +2 -1)בודדים שיעורים או צפו ב/השתתפו ו :רמת שימוש נמוכה - 1מחקר  תקבוצ  

 .(=1,599n)או לא צפו כלל /לא השתתפו ו                            

 מן השיעורים או צפו בכמחצית /השתתפו ו :רמת שימוש בינונית - 2מחקר   תקבוצ(n=481).   

 או  בכל השיעוריםאו צפו /השתתפו ו: גבוהה מאוד /רמת שימוש גבוהה - 3מחקר  קבוצת

 .n=2607)) .ברובם

 

 :בהם בחרוההנחיה  יסוג מפגשעל פי המחקר בקבוצות  הסטודנטיםמספר מציג את התפלגות  3לוח 

פנים מפגשי הנחיה  או( n=1,448) (והווידיאקבוצת ) הנחיה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו ימפגש

 .עליה דיווחו רמת השימוש בטכנולוגיותעל פי ו ,(n=3239) (פנים אל פניםקבוצת ) אל פנים

 

  1448)  באמצעות טכנולוגיות הווידיאו הנחיהמתוך אלו שבחרו=N (: 

 85% - גבוהה מאוד  /השימוש הגבוההרמת קבוצת ב 

 8% -   בינוניתהשימוש הרמת קבוצת ב 

 7% -   בכלל לא /שימוש נמוכההרמת קבוצת ב 

 

  3239)  פנים אל פניםמפגשי הנחיה מתוך אלו שבחרו=N ( : 

 42% - גבוהה מאוד /הגבוהההשימוש רמת קבוצת ב 

 12% - בינונית השימוש הרמת קבוצת ב 

 46% - בכלל לא/נמוכההשימוש הרמת קבוצת ב 
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 התפלגות המשיבים לפי סוג ההנחיה וצפייה בקלטות: 3לוח 

 הנחיית וידיאו

 וצפייה בהקלטות חי שידור

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%) 

 

 מאפייני מדגם המשיבים

האחת  :נבחנו בשתי רמות( מחלקה אקדמית וותק בלמידה, גיל, מין) הרקע של המדגםמשתני 

אלו  :על פי שתי קבוצות המשיביםהתפלגות ב הוהשנייפ "בהשוואה להתפלגות בכלל אוכלוסיית האו

 .שבחרו ללמוד את הקורס בווידיאו ואלו שבחרו ללמוד אותו במפגשי פנים אל פנים

 פ.א.וידיאו או פולפי הרשמה לקבוצת פ "מאפייני הרקע של המשיבים בכלל האוהתפלגות  4לוח 

פ"כלל האו  
2

 וידיאו פנים אל פנים 

 ןמי

 41% 42% 45% זכר

 59% 58% 55% נקבה

 1,354 3,073 46,783 כ"סה

 גיל

 1.5% 2.5% 2% 20מתחת ל 

20-29 57% 65.8% 57.6% 

30-39 29% 22.3% 28.8% 

40-49 8% 6.7% 8.3% 

50-59 3% 2.4% 3.2% 

60+ 1% 0.2% 0.7% 

 1,362 3,085 46,532 כ"סה

 לימודים תחום

 7.7% 7.3% 11% רוח

 77.3% 76.5% 72% חברה

 15% 16.2% 16% מדעים

 1,448 3,239 128,417 כ"סה

                                                 
 (. נובעות מעיגול 1±סטיות של )פ הרשמות "פ מוצגים ע"נתוני כלל האו 2
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מייצגת את ( רוח ומדעים, חברה)תחומים  מין ועל פי על פי ניתן לראות שהתפלגות המשיבים

 .ההתפלגות על פי גיל דומה עם סטיות קלות. פ"כלל אוכלוסיית הלומדים באוההתפלגות 

על פי הוותק  ( וידיאו או פנים אל פנים)המשיבים בשתי קבוצות המחקר את התפלגות  בחנו ,בנוסף

 .( נקודות הזכות שצברו עד להשתתפות במחקר)למידה בשלהם 

  נקודות זכות צבורותהמשיבים בקבוצות המחקר על פי  מספר התפלגות:  5 לוח

ז"נ  פנים אל פנים וידיאו 

0 10.2% 89.8% 

1-6 14.7% 85.3% 

7-30 24.7% 75.3% 

31-72 35.1% 64.9% 

73+ 48.7% 51.3% 

 3067 1356כ"סה

 

ההתקדמות בלימודים וצבירת הבוחרים ללמוד באמצעות הווידיאו עולה עם  אחוזכפי שניתן לראות 

הבוחרים ללמוד את הקורס באמצעות טכנולוגיית הווידיאו גבוה באופן משמעותי  אחוז. נקודות זכות

לעומת שעורם בקרב סטודנטים שצברו  (48.7%)נקודות זכות ומעלה  73טים שצברו בקרב הסטודנ

   (. 31-72 בקרב 35.1%ז או "נ 7-30בקרב בעלי  24.7%)פחות נקודות זכות 

 

 כלי המחקר

נשלח לסטודנטים הסקר . פריטים 90-כלי המחקר היה סקר אלקטרוני של עמדות והתנהגויות שכלל כ

 ולמידההרשומים בקורסים בהם הוצעה לסטודנטים אפשרות בחירה בין למידה באמצעות וידיאו 

ל וניתן "קישור לשאלון נשלח לכל סטודנט באמצעות הדוא. באמצעות מפגשי הנחיה פנים אל פנים

 . היה להיכנס לשאלון גם דרך אתר הבית של הקורס

 : לארבעת מרכיבי הערכה מתייחסשאלון ה

 

ולהחלטה אם להשתתף  בחירה ללמוד בקורס באמצעות טכנולוגיית הווידיאוהסיבות ל - חלק א

 .(1שאלת מחקר )סינכרוני   -בשיעור בשידור חי סינכרוני או א

 או בהקלטות מצולמות של שיעורים/דפוסי הלמידה של הסטודנטים בשיעורים בשידור חי ו - חלק ב

 .(2 שאלת מחקר)

 וידיאובאמצעות הושל למידה  יתרונות וחסרונות, המלצות, העדפות הסטודנטיםבחינת  - חלק ג

 .(3שאלת מחקר )

 פ"אוככלי ללמידה בעמדות כלליות כלפי השימוש בטכנולוגיית הווידיאו בהוראה ולמידה  - חלק ד

 .(455שאלות מחקר )

 (. 2' מסנספח ). כל אחד מחלקי השאלון כולל פריטי דיווח עצמי סגורים ופתוחים
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  . 3ם"הסקר נבנה על ידי מחלקת הערכה בתיאום ובשיתוף צוות שה

 

 

 עיבוד הנתונים

עבור כל פריט הוגדרו שלוש . 5 -ל 1ערכי התשובות בפריטים הסגורים נעים על סולם ליקרט בין 

 :רמות בהתאם לערכיו

   2 ו 1  –רמת הסכמה נמוכה  •

 3  –רמת הסכמה בינונית  •

 5ו  4 –גבוהה ה כמהסרמת  •

 

בהתאם  וכן  (4 נספח) ניתוח הממצאים נעשה ברמת התפלגות המשיבים לכל פריט בודד בשאלון

 (. ראה פירוט לעיל)גבוהה או בינונית , נמוכהכלרמה הטכנולוגית שדווחה על ידי הסטודנטים 

בפועל בשידור חי של מפגש  המתייחסים לדווח של הסטודנטים על השתתפותםטים ילגבי הפר

הרמה הנמוכה אינה רלוונטית במקרה שבו . בינונית וגבוהה :רק שתי רמותמוצגות  ,ההנחיה

 .הסטודנט אכן השתתף בשידור החי

  

שפותחה  OTC (Open-Ended Text Coding)התוכנה באמצעות ממצאי השאלות הפתוחות נותחו 

 . המשתמש על ידימאפשרת קידוד הערות פתוחות לקטגוריות המוגדרות ה ,SPSSי "ע

 

 :ממצאי ניתוח התשובות הפתוחות שולבו עם הממצאים הכמותיים במספר אופנים

  הרחבה ופירוש של הממצאים הכמותיים 

 זיהוי ודיווח של נושאים בעלי חשיבות שלא באו לידי ביטוי בפריטי השאלון. 

 

 .על פי שאלות ההערכה  מוצגיםצאים הממ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 בועז מרמלשטיין, יעל שטימברג ר"ד ,עדנה טל 3
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      ממצאים  .4

 

 ללמוד הסיבות המרכזיות להחלטה של הסטודנטיםמהן : ראשונההמחקר השאלת . א4

 ?סינכרוניבמפגש הנחיה  ואו לא ללמוד את הקורס באמצעות טכנולוגיות הווידיא

 
בהנחיה ללמוד את הקורס  הםשלה בחירב של הסטודנטיםלשיקולי הדעת מתייחסת  שאלה זו

 .VC –טכנולוגיות הווידיאו באמצעות 

  : תוך התייחסות ל הממצאים נותחו

  גבוהה ובינונית , רמה טכנולוגית נמוכה: קבוצות המחקר משלושכל אחת 

 השתתפות בשידור חי של מפגש הנחיה  או צפייה : שני ערוצי השימוש בטכנולוגיות הווידיאו

 . בקלטת מצולמת של מפגש ההנחיה

 .התפלגות תשובות הסטודנטים שבחרו בלמידה באמצעות הווידיאו מציג את 6ח ול

 השימושלפי רמת  בפילוח באחוזים( והווידיאקבוצת )התפלגות תשובות הסטודנטים . 6 לוח

 בטכנולוגיה

בטכנולוגיה רמת שימוש   
  

 

מדוע בחרת להירשם בקורס זה להנחיה באמצעות 
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? (אופק או )וידיאו 

כ"סה גבוהה  בינונית  נמוכה 

 486 395 40 51 לי אפשרות אחרת ההייתלא 

51.5% 36.0% 32.0% 33.7%  

 815 723 54 38 (מאפשר לי להתאים את הלמידה לאילוצים אישיים)נוחות 

38.4% 48.6% 58.6%  56.4% 

 392 351 27 14 חיסכון בזמן ובכסף

14.1% 24.3% 28.4%  27.1% 

 393 357 23 13 מתאים לסגנון הלמידה שלי

13.1% 20.7% 28.9%  27.2% 

 507 470 25 12 מאפשר לי ללמוד בקצב אישי

12.1% 22.5% 38.1%  35.1% 

 217 204 9 4 קל לי יותר להבין את החומר

4.0% 8.1% 16.5%  15.0% 

 149 140 8 1 בזכות המנחה בווידיאו

1.0% 7.2% 11.3%  10.3% 

 314 291 17 6 היה לי ניסיון קודם מוצלח בלמידה באמצעות ווידיאו

6.1% 15.3% 23.6%  21.7% 

 103 87 8 8 אחר

8.1% 7.2% 7.1%  7.1% 

 כ משיבים"סה
99 111 1234 1444 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -מסתכמות ליותר מהתשובות *
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אכן קיימו את  בווידיאוללמוד את הקורס שבחרו ( 85%) סטודנטים 1234 - 6 בלוחכפי שניתן לראות 

או צפו /ווידיאו והשתתפו בשידורים החיים של מפגשי ההנחיה והללמידה באמצעות  םהתחייבות

ללמוד את הקורס באמצעות  שבחרוהסטודנטים  .ברובם או בכולםקלטות של מפגשי ההנחיה הב

בעיקר בגלל ההתאמה לאילוצים  והווידיאבלמידה באמצעות  הצביעו על כך כי בחרוהטכנולוגיה 

בגלל  או, חשבו כי זה יעזור להם להבין טוב יותר את החומר כיולסגנון הלמידה שלהם ולא אישיים 

הלמידה של הקורס באמצעות הטכנולוגיות להעדפה המרכזיות הסיבות  נראה כי .זהותו של המנחה

, ללמוד בקצב אישי אפשרותסכון בזמן וכסף יח, כמו נוחות תהינן בעיקרן סיבות אישיות סובייקטיביו

 .שלהם האישיוהתאמה לסגנון ולקצב הלמידה 

הינו  הטכנולוגיות באמצעותקודם קורס בשל למידה  סיון מוצלחיהעידו שנ( סטודנטים 314) 20% 

  .ות שנרשמו שנית לקורס בווידיאובאחת הסי

 

של  לבחירתם( הסיבות)לשיקולי הדעת ראשונה מתייחס המחקר ההחלק השני של שאלת 

 .ולא בווידיאו מפגשי הנחיה פנים אל פנים באמצעותהסטודנטים ללמוד את הקורס 

מדוע נרשמת להנחיה פנים אל פנים ולא  " :התפלגות תשובות הסטודנטים לשאלה מציג את 7לוח 

 " ? בקורס זה( VCאופק או )להנחיה באמצעות ווידיאו 

 

השיקול בקרב הסטודנטים שבחרו ללמוד את הקורס במפגשי הנחיה פנים אל פנים גם ניתן לראות ש

עם והאינטראקציה האישי  מאחר שהקשרבעיקר  ,הינו העדפתם האישית ההעיקרי לבחיר

אופציה קיומה של הוכן הידיעה מראש על , (41%)חשובים להם  ועם המנחה בקורס הסטודנטים

מתוך הסטודנטים שבחרו ללמוד  35%. צפייה מוקלטת בשידורים החיים של מפגשי ההנחיהל

לא  26% .ההקלטות קיימת תצייאופבחרו במתודה זו בגלל שידעו כי במפגשי הנחיה פנים אל פנים 

 .הווידיאוהקורס באמצעות  דמוידעו שקיימת אפשרות לל
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 לפי רמת שימוש בטכנולוגיה אחוזיםב( קבוצת פנים אל פנים)בות הסטודנטים שוהתפלגות ת .7וח ל

בטכנולוגיה רמת שימוש     

מדוע נרשמת להנחיה פנים אל פנים ולא 
( אופק או )להנחיה באמצעות וידיאו 

(ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)? בקורס זה

כ"סה גבוהה  בינונית  נמוכה 

 מעדיף הנחיה פנים אל פנים
1029 228 557 1814 

68.9% 62.5% 40.9% 56.3% 

 לא מתאים לסגנון הלמידה שלי
265 32 49 346 

17.7% 8.8% 3.6% 10.7% 

 אני חושש מהלמידה באמצעות וידיאו 
154 28 95 277 

10.3% 7.7% 7.0% 8.6% 

או /ו חשוב לי הקשר הישיר עם המנחה
 הסטודנטים

694 168 454 1316 

46.5% 46.0% 33.4% 40.9% 

הלמידה בווידיאו מחייבת משמעת עצמית 
 גבוהה בלמידה

279 55 136 470 

18.7% 15.1% 10.0% 14.6% 

ידעתי שיש אפשרות לצפות במפגשים 
 המוקלטים באתר

367 180 574 1121 

24.6% 49.3% 42.2% 34.8% 

 בזכות המנחה
185 35 96 316 

12.4% 9.6% 7.1% 9.8% 

היה לי ניסיון קודם לא מוצלח בלמידה 
 באמצעות וידיאו

50 9 23 82 

3.3% 2.5% 1.7% 2.5% 

 חשש מבעיות טכניות
140 26 88 254 

9.4% 7.1% 6.5% 7.9% 

 לא ידעתי שהקורס נלמד גם בווידיאו
390 71 364 825 

26.1% 19.5% 26.7% 25.6% 

 אחר
159 46 225 430 

10.6% 12.6% 16.5% 13.4% 

 כ משיבים"סה
1494 365 1361 3220 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*

 

 

 ,לסיכום

טכנולוגיית באמצעות  ללמודבחירתם של הסטודנטים  שהשפיעה על המרכזית הסיבהכי נראה  

 ההנטייכמו גם  ההתאמה האישית והנוחות היאבאמצעות מפגשי פנים אל פנים  ללמודאו  הווידיאו

על  מדווחיםמהסטודנטים שבחרו ללמוד באמצעות הטכנולוגיות  85% -כ .הטכנולוגית האישית

מהסטודנטים שבחרו ללמוד במפגשי פנים  46% .עד גבוהה מאוד ברמה גבוההבטכנולוגיה שימוש 

 .שימוש נמוכה או בכלל לא בטכנולוגיותאל פנים מדווחים על רמת 

הסיבה  ( 31%לעומת  69%)רוב הסטודנטים מעדיפים ללמוד את הקורס בהנחיה פנים אל פנים 

וקשר  הצורך באינטראקציהפנים אל פנים היא מפגשי היחידה המשמעותית שהסטודנטים בחרו ב

 .עם המנחה בקורסועם הסטודנטים האחרים בקורס אישי 
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הסיבות המרכזיות לבחירה של הסטודנטים הלומדים מהן : השנייהמחקר השאלת . ב4

בהקלטת ההנחיה או לחילופין לצפות חיה סינכרוני הנלהשתתף במפגש  וידיאובאמצעות 

 ?סינכרוני-באופן א

 

 : הקבוצות ינותחו בנפרד לשתי,  2הממצאים לשאלת מחקר 

  (ידיאוווה בקורס באמצעותו נשאלו רק אלו שבחר)השתתפו במפגשי הנחיה בשידור חי. 

  נשאלו כל אלה ) של מפגשי הנחיה שהוצעו באתר הקורס עם סיום השידור החי בקלטותצפו 

   .(שבחרו פנים אל פנים םשדיווחו כי צפו בהקלטות גם מתוך הסטודנטי            

 

 :ממצאי חלק זה מתבססים על הפריטים הבאים

 :פריטים הנוגעים לשידורים החיים

  (8פריט )? להחלטתך להשתתף במפגש הנחיה בשידור חי תהעיקריומהן הסיבות 

  (11 פריט)? (או שצפית בשידורים בודדים בלבד)מדוע לא צפית בשידורים החיים 

 :פריטים הנוגעים להקלטות

 (15 פריט)? מהן הסיבות העיקריות להחלטתך לצפות במפגשי ההנחיה המוקלטים 

  (37 פריט)? בהקלטותמדוע בחרת שלא לצפות 

 

 .מפרטים את הסיבות להשתתפות או לאי השתתפות במפגשי הנחיה בשידור חי 9ו  8לוחות 

קבוצת ) התפלגות תשובות הסטודנטים - בשידור חי הנחיה יבמפגש השתתפותלסיבות ה .8 וחל

 (.8 פריט)בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה  באחוזים (והווידיא

 בטכנולוגיהרמת שימוש  
 

 

 במפגש להשתתף להחלטתך העיקריות הסיבות מהן
 (אחת מאפשרות יותר לסמן ניתן)? חי בשידור הנחיה

כ"סהגבוהה בינונית

 מאפשר לי קשר ישיר עם המנחה הנמצא באולפן
21 253 274 

35.0% 38.3% 38.0% 

 מאפשר לי ליצור קשר ישיר עם סטודנטים אחרים 
6 90 96 

10.0% 13.6% 13.3% 

 מאפשר לי לקבל משוב מיידי מהמנחה לשאלותיי
22 239 261 

36.7% 36.2% 36.2% 

 נותן לי מסגרת קבועה ללמידה
31 370 401 

51.7% 56.0% 55.6% 

 אחר 
12 140 152 

20.0% 21.2% 21.1% 

 משיבים מספר
60 661 721 

 .יותר מתשובה אחתבשל האפשרות לבחור  100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*

 

                                                 
ההתייחסות היא רק לרמת שימוש בטכנולוגיה  כזכור בפריטים שהופנו רק לסטודנטים שהשתתפו בשידור חי 4

 .בינונית וגבוהה
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 יותר ממחצית מהמשיבים ציינו כי בחרו להשתתף במפגש ההנחיה בשידור  ,8 כפי שעולה מלוח

 .נותן מסגרת קבועה ללמידה הואשחי מאחר 

 38%. סיבה נוספת להחלטה להשתתף במפגש הנחיה בשידור חי קשורה לקשר עם המנחה 

 גש ההנחיה החי מאפשרת קשר ישיר עם המנחה באולפן פמהמשיבים ציינו כי ההשתתפות במ

 .לקבל משוב מיידי מהמנחה לשאלותיהם תמאפשר ההשתתפות במפגש החיציינו כי  , 36% -ו

 

קבוצת ) התפלגות תשובות הסטודנטים – חיבשידור השתתפות במפגשי הנחיה לאי סיבות . 9 לוח

 (11 פריט)בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה  באחוזים (והווידיא

  רמת שימוש בטכנולוגיה 

 שצפית או) החיים בשידורים צפית לא מדוע
?(בלבד בודדים בשידורים

 כ"סה גבוהה בינונית נמוכה

 לא מתאים לסגנון הלמידה שלי
28 8 43 79 

29.2% 18.2% 8.6% 12.3% 

 מעדיף לצפות בהקלטות
11 16 213 240 

11.5% 36.4% 42.6% 37.5% 

 קצב ההנחיה איטי
18 10 57 85 

18.8% 22.7% 11.4% 13.3% 

 קצב ההנחיה מהיר מידי 
1 3 30 34 

1.0% 6.8% 6.0% 5.3% 

 לא התאים ללוח הזמנים שלי 
40 25 377 442 

41.7% 56.8% 75.4% 69.1% 

 בשל בעיות טכניות
11 5 41 57 

11.5% 11.4% 8.2% 8.9% 

 אחר
34 10 40 84 

35.4% 22.7% 8.0% 13.1% 

 משיבים מספר
96 44 500 640 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*

 

 :ניתן ללמוד כי 9מלוח 

  אי ההתאמה ללוח הזמניםהסיבה העיקרית לאי השתתפות במפגשי הנחיה בשידור חי היא 

 (.מכלל המשיבים 69%)

 של מפגשי  לצפות בהקלטותהאופציה קיומה של על שידעו מאחר מהמשיבים ציינו כי  38% -כ

 .ההנחיה העדיפו לעשות זאת

  מתוך הסטודנטים שנרשמו לקורס בטכנולוגיית הווידיאו אך לא השתתפו במפגשי הנחיה

 29%: (ו על רמת שימוש נמוכה או בכלל לאדיווחקבוצת הסטודנטים ש) שהועברו בשידור חי

מידי שקצב ניהול המפגש איטי דיווחו  19%ו ו כי אין זה מתאים לסגנון הלמידה שלהם דיווח

 .(סיבה המתייחסת להעדפות קוגניטיביותגם זו ) עבורם
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סיבות הדומות לאלו  מספרניתוח התשובות מצביע על ". אחר" -בחרו בתשובה  (13%) סטודנטים 84

לצפות בשידור חי בשל שלא מרבית הסטודנטים בחרו . והוא מחזק אותן, שעלו באפשרויות הסגורות

 בקצ)לא התאים להם  החי האחרים הרגישו שסגנון ההוראה בשידור, ז האישי שלהם"אי התאמה ללו

סגנון אינה תואמת את " חיים"שהשתתפות במפגשים ה ציינוואחרים , (איטי מידי או מהיר מידי

 .האישי שלהםמעדיפים לצפות בהקלטה בקצב והם הלמידה שלהם 

 

 באופן של הסטודנטים לצפות או לא לצפות לבחירה  תייחסה זו מחקר שאלת של השני החלק

כ "בד) המפגשים החיים לאחרשהוצעו באתר הקורס מייד בהקלטות של מפגשי הנחיה , סינכרוני -א

  .(המפגש הסינכרונילאחר שעות  24עד 

 -צפייה בהקלטות של מפגשי ההנחיה באופן אמפרטים את הסיבות לצפייה או אי  11 -ו 10לוחות 

 .סינכרוני

קבוצת + קבוצת פנים אל פנים )התפלגות תשובות הסטודנטים  – יה בהקלטותילצפסיבות . 10 לוח

 (15 פריט) רמת שימוש בטכנולוגיה באחוזים בפילוח לפי( הווידיאו

 רמת שימוש בטכנולוגיה
 

 

במפגשי מהן הסיבות העיקריות להחלטתך לצפות 
(ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? ההנחיה המוקלטים  

כ"סה גבוה בינונית

 אני מעדיף להקשיב למנחה מאשר ללמוד מחומר כתוב 
118 916 1034 

26.3% 38.6% 36.6% 

 עוזר לי למקד את חומר הלימודים
188 1238 1426 

41.9% 52.1% 50.5% 

 עוזר לי להבין את החומר שלא הבנתי במפגש
263 1237 1500 

58.6% 52.1% 53.1% 

 מהווה חזרה על החומר
278 1270 1548 

61.9% 53.5% 54.8% 

 אחר 
65 358 423 

14.5% 15.1% 15.0% 

 משיבים מספר
449 2376 2825 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*

 

 

הצפייה ציינו כי ו ה שלהםלתרומה של הצפייה בקלטות ללמידהתייחסו למעלה ממחצית מהמשיבים 

ההנחיה  הבין את החומר שלא הובן במפגשהם לל תעוזר ,חזרה על החומרעבורם  מהווה בקלטות 

  .למקד את חומר הלימודים ועוזרת
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+ קבוצת פנים אל פנים )התפלגות תשובות הסטודנטים  – יה בהקלטותילאי צפסיבות  .11 לוח 

 (37 פריט) רמת שימוש בטכנולוגיה באחוזים בפילוח לפי( הווידיאו קבוצת

 
 רמת שימוש בטכנולוגיה

 
 

או )בחרת שלא לצפות בהקלטות  עמדו
(?שצפית בבודדות בלבד

כ"סה גבוהה בינונית נמוכה

 84 5 3 76 חשבתי שזה לא רלוונטי ללמידה 

4.9% 33.3% 3.3% 4.9% 

 274 9 2 263 לא מתאים לסגנון הלמידה שלי 

16.9% 22.2% 6.0% 16.0% 

 183 17 0 166 חשבתי שזה לא יביא לי תועלת

10.7% .0% 11.3% 10.7% 

 286 2 2 282 לא ידעתי שקיימת אפשרות כזאת 

18.1% 22.2% 1.3% 16.7% 

למידה / הסתפקתי באפשרויות ההוראה  
 האחרות

704 1 33 738 

45.3% 11.1% 21.9% 43.1% 

 192 8 2 182 צפיתי מעט וראיתי שלא מועיל לי 

11.7% 22.2% 5.3% 11.2% 

 541 99 1 441 :נא פרט. אחר 

28.4% 11.1% 65.6% 31.6% 

 מספר משיבים
 

1554 9 151 1714 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*

 

 

צפו בהקלטות של מפגשי הנחיה שהועברו בווידיאו מדווחים כי הסיבה  שלא םמתוך הסטודנטי 43%

ההבדל בין קבוצת המשתמשים ברמה . למידה/ך הינה כי הסתפקו באופציות אחרות של הוראהכל

במפגשי להשתתף מראש כי אלו שבחרו  מעלה אפשרות גבוהה לקבוצת המשתמשים ברמה נמוכה 

מפגשים אלו ובחרו שלא לצפות בהקלטות של מפגשי הנחיה פנים אל פנים הסתפקו בהשתתפות ב

 . לא ידעו על האפשרות לצפות בהקלטות של מפגשי ההנחיה 18%. הנחיה בווידיאו

 

עלו הסיבות הבאות כסיבות לאי צפייה  "אחר"תשובות ל 500 - תשובות מתוך כ 68גם של דבמ

עומס ( 20)צופים רק לקראת בחינה (  19)השיעור החי היה טוב מספיק ( 21)בעיות טכניות : בקלטות

 .( 7)אישי 
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וכיצד הם משתמשים  דפוסי הצפייה של הסטודנטיםמהם : מחקר שלישיתהשאלת . ג4

 ?ך הלמידהבתהלי( סינכרוני -סינכרוני וא)בטכנולוגיית הווידיאו 

 

 הלמידה של הלומדים באמצעות טכנולוגיית הווידיאו בשידור סינכרוני   ידפוס. א

אמצעות בשבחרו ללמוד  ,של הסטודנטים תשובותהעל דפוסי הלמידה של הסטודנטים למדנו מתוך 

 :יםפריטים הבאל, טכנולוגיית הווידיאו ודווחו כי צפו בשידורים החיים

 :החייםפריטים הנוגעים לשידורים 

 (5 פריט)? מהיכן על פי רוב אתה צופה בשידור החי 

 (6 פריט)? כיצד בדרך כלל אתה צופה במפגש הנחיה בשידור חי  

  (7 פריט)? ה בשידור חייבמהלך הצפימהן הפעולות הלימודיות שאתה בדרך כלל עושה 

 (9 פריט) מר מספר הלימודכתוספת ללמידת החו/משתתף במפגשי הנחיה בשידור חי כתחליף 

 (10 פריט)? מהם המועדים בהם אתה בוחר לצפות במפגש הנחיה בשידור החי 

  פריטים אלה עבורהממצאים  מציגים את 12-15לוחות 

באחוזים בפילוח לפי  (אויוידהוקבוצת ) התפלגות תשובות הסטודנטים – ה בשידור חייצפי. 12לוח 

 (5 פריט) רמת שימוש בטכנולוגיה

  רמת שימוש בטכנולוגיה 

כ"סה גבוהה בינונית?החי בשידור צופה אתה רוב פי על מהיכן

 מהכיתה בה נמצא המנחה
1 7 8 

1.5% 1.0% 1.0% 

 מכיתה במרכז לימוד
0 16 16 

.0% 2.2% 2.0% 

 מהבית
65 697 762 

98.5% 96.8% 96.9% 

 משיבים מספר
66 720 

786 
100.0% 

באחוזים  (אויוידהו קבוצת) התפלגות תשובות הסטודנטים – יה בשידור החייצפאופני ה. 13 וחל

   (6 פריט) בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה

  רמת שימוש בטכנולוגיה

כיצד בדרך כלל אתה צופה במפגש הנחיה בשידור 
 ?חי

כ"סה גבוהה בינונית

 488 445 43 רצוף בכל המפגש כולו ןצופה באופ

65.2% 62.1% 62.3% 

בעיקר בחלקו הראשון של המפגש בשידור חי צופה 
 יהיואז מחליט אם להמשיך בצפ

3 27 30 

4.5% 3.8% 3.8% 

 163 152 11 צופה עם הפסקות

16.7% 21.2% 20.8% 

 102 93 9 אחר

13.6% 13.0% 13.0% 

 משיבים מספר
66 717 783 
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קבוצת )התפלגות תשובות הסטודנטים  – יה בשידור החייפעולות לימודיות במהלך הצפ. 14לוח 

 (7 פריט) באחוזים בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה( אויווידה

  רמת שימוש בטכנולוגיה 

מהן הפעולות הלימודיות שאתה בדרך כלל עושה 
ניתן לסמן יותר מתשובה )? יה בשידור חייהצפלך מהב

(אחת  

כ"סה גבוהה בינונית

 592 541 51 מסכם את דברי המנחה

78.5% 76.8% 77.0% 

 248 224 24 עונה לעצמי על שאלות ותרגילים שמציג המנחה

36.9% 31.8% 32.2% 

 230 215 15 בטלפון לשאלות שמציג המנחה/אט'עונה בצ

23.1% 30.5% 29.9% 

 125 116 9 בטלפון/אט'יוזם  קשר עם המנחה בצ

13.8% 16.5% 16.3% 

 108 100 8 אט'באמצעות צנמצא בקשר עם סטודנטים 

12.3% 14.2% 14.0% 

מונחים שאני רוצה לחזור /מושגים/רושם לעצמי נושאים
 עליהם

23 266 289 

35.4% 37.8% 37.6% 

 157 146 11 רושם לעצמי נושאים שלא הבנתי

16.9% 20.7% 20.4% 

 70 64 6 אחר

9.2% 9.1% 9.1% 

 משיבים מספר
65 704 769 

 .בשל האפשרות לבחור יותר מתשובה אחת 100% -מסתכמות ליותר מהתשובות *

 

באחוזים  (אויווידהקבוצת ) התפלגות תשובות הסטודנטים – ה בשידור החיימועדי צפי. 15לוח 

  (10 פריט) בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה

 רמת שימוש בטכנולוגיה 

 הנחיה במפגש לצפות בוחר אתה בהם המועדים מהם
(אחת מתשובה יותר לסמן ניתן)? החי בשידור

כ"סה גבוההבינונית

 507 483 24 בכל המועדים שבהם מתקיימים המפגשים

37.5% 69.3% 66.6% 

 74 64 10 ן"בעיקר לפני הגשת ממ

15.6% 9.2% 9.7% 

 51 46 5 בעיקר לפני מועד בחינה

7.8% 6.6% 6.7% 

 130 104 26 ן עקבי ורק כשנוח ליאופלא ב

40.6% 14.9% 17.1% 

 53 49 4 אחר 

6.3% 7.0% 7.0% 

 משיבים מספר
64 697 761 
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 :בשידור חי ללמוד על דפוסי הצפייהמתוך הלוחות ניתן 

 ם החיים מהביתיבשידור משתתפיםשל המשיבים  (96%) הרוב המכריע. 

 66%  החי בכל המועדים בהם מתקיימים מפגשים שידורב משתתפיםהמשיבים מן. 

  (.62%)מרבית המשיבים דיווחו כי הם צופים בכל המפגש כולו 

 64%  החי כתוספת ללמידת החומר מספר הלימוד שידורב משתתפיםמהמשיבים ציינו כי הם. 

 77% מהמשיבים ציינו כי הם מסכמים בדרך כלל את דברי המנחה במהלך הצפייה בשידור החי .

/ מושגים/ציינו הסטודנטים כי במהלך הצפייה בשידור החי הם רושמים לעצמם נושאים ,בנוסף

ועונים לעצמם על שאלות ותרגילים שמציג המנחה ( 38%)רוצים לחזור עליהם הם מונחים ש

(32%.) 

 35%  בוחנים את הבנתם במהלך השתתפותם בשידור החי . 

 יזמו קשר עם  14%יחד עם זאת רק (. קשריצירת , שאלות, ט'צ)פעילים במהלך השידור  25%כ

 .יזמו קשר עם המנחה 16%ט ו 'סטודנטים בצ

 המשתמשים בטכנולוגיה הצורך באינטראקציה אינו דומיננטי בחווית הלמידה של הסטודנטים. 

 

 

  -סינכרוני -באמצעות טכנולוגיית הווידיאו בשידור א של הסטודנטים הלמידהדפוסי . ב

  .קלטותהשימוש ב

שאלה זו ענו כל הסטודנטים שבחרו במפגשי הנחיה פנים אל פנים ובמפגשי הנחיה בווידיאו על 

קלטות למדנו מתוך תשובותיהם העל דפוסי הלמידה שלהם באמצעות ה .ודיווחו כי צפו בקלטות

  :לשאלות שלהלן

  :פריטים הנוגעים להקלטות

 (13 פריט)? כיצד אתה צופה בדרך כלל במפגשי ההנחיה המוקלטים 

 (14 פריט)? ה בהקלטהימהן הפעולות הלימודיות שאתה בדרך כלל עושה במהלך הצפי 

  פנים או שידור  אל כתוספת למפגש הנחיה פנים/ אני צופה בשידורי ההנחיה המוקלטים כתחליף

 (16 פריט)חי 

  (17 פריט)כתוספת ללמידה מתוך ספר הלימוד / אני צופה בשידורי ההנחיה המוקלטים כתחליף 

 (18 פריט)? הם המועדים בהם אתה בוחר לצפות במפגשי ההנחיה המוקלטיםמ 

 .מציגים את הממצאים לפריטים אלו 16-18לוחות 
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( שדיווחו כי צפו בהקלטות) התפלגות תשובות הסטודנטים – יה בהקלטותיצפהי נאופ. 16 חלו

 (13 פריט) באחוזים בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיה

כ"סה גבוההבינונית?המוקלטים ההנחיה במפגשי צופה אתה כלל בדרך כיצד

 צופה באופן רצוף בכל ההקלטה כולה
118 761 879 

26.0% 31.9% 30.9% 

 צופה בכל ההקלטה עם הפסקות
223 1384 1607 

49.2% 57.9% 56.5% 

צופה בעיקר בחלקה הראשון של ההקלטה ואז מחליט אם 
 הילהמשיך בצפי

8 23 31 

1.8% 1.0% 1.1% 

 צופה רק בחלקים הדנים בנושאים מסוימים
89 148 237 

19.6% 6.2% 8.3% 

 אחר
15 73 88 

3.3% 3.1% 3.1% 

 משיבים מספר
453 2389 2842 

 

שדיווחו כי צפו ) התפלגות תשובות הסטודנטים - יה בהקלטותיפעולות לימודיות במהלך הצפ. 71לוח 

 (14 פריט) רמת שימוש בטכנולוגיהבאחוזים בפילוח לפי ( בהקלטות

  רמת שימוש בטכנולוגיה 

ה יהצפי מהלךמהן הפעולות הלימודיות שאתה בדרך כלל עושה ב
( ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? בהקלטה

כ"סה גבוהה בינונית

 מסכם את דברי המנחה 
244 1661 1905 

54.1% 69.9% 67.4% 

 עוצר את ההקלטה כדי לענות לעצמי על שאלות או תרגילים שמעלה המנחה 
211 1148 1359 

46.8% 48.3% 48.1% 

 חוזר על חלקים שונים בהקלטה לצורך הבהרה 
259 1487 1746 

57.4% 62.6% 61.7% 

 מונחים שאני רוצה לחזור עליהם/מושגים/רושם לעצמי נושאים 
152 838 990 

33.7% 35.3% 35.0% 

 רושם לעצמי נושאים שלא הבנתי 
87 492 579 

19.3% 20.7% 20.5% 

 ה מעלה שאלות בקבוצת הדיוןיבעקבות הצפי 
19 161 180 

4.2% 6.8% 6.4% 

 אחר 
13 99 112 

2.9% 4.2% 4.0% 
 משיבים מספר

451 2377 2828 

 .מתשובה אחתבשל האפשרות לבחור יותר  100% -התשובות מסתכמות ליותר מ*
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שדיווחו כי צפו ) התפלגות תשובות הסטודנטים – יה במפגשי ההנחיה המוקלטיםיצפהמועדי . 18 לוח

  (18 פריט) באחוזים בפילוח לפי רמת שימוש בטכנולוגיות( בהקלטות

  רמת שימוש בטכנולוגיה

מהם המועדים בהם אתה בוחר לצפות במפגשי ההנחיה 
 (יותר מתשובה אחתניתן לסמן )? המוקלטים

כ"סה גבוהה בינונית

 1408 1311 97 ן שוטף כחלק מתהליך הלמידה שליפאוב 

21.5% 55.0% 49.6% 

 791 588 203 בעיקר לפני מועד מבחן 

44.9% 24.7% 27.9% 

 583 444 139 ן"בעיקר לפני ממ 

30.8% 18.6% 20.5% 

 598 447 151 ן עקביפאולא ב, מתי שמזדמן לי 

33.4% 18.7% 21.1% 

 86 59 27 אחר 

6.0% 2.5% 3.0% 
 משיבים מספר

452 2385 2837 

 

 

 קלטותהצפייה ב הלמידה של הלומדים באמצעות ידפוסמתוך הלוחות ניתן ללמוד על 

 56% מהמשיבים ציינו כי הם צופים בכל ההקלטה עם הפסקות. 

  באופן רצוףמן המשיבים ציינו שהם צופים  28%כ. 

 כמחצית מהמשיבים ציינו כי הם צופים בהקלטות באופן שוטף כחלק מתהליך הלמידה. 

 28% ן"ת הכנת הממאלקר 20%ו, צופים בקלטות לקראת הבחינה. 

 67%  דיווחו  62%. במהלך הצפייה בהקלטות הם מסכמים את דברי המנחהציינו כי מהמשיבים

 .כי הם חוזרים על חלקים שונים לצורך הבהרה

  עלות שאלות בקבוצת הדיוןהל ,אם בכלל ,הצפייה ממעטים הסטודנטיםבעקבות 

 

 

  ,לסיכום

הסטודנטים . הבלבין רמת השימוש בטכנולוגיה על קשר בין דפוסי השימוש  עיםימצבהממצאים 

המדווחים על רמת שימוש גבוהה בטכנולוגיה משתמשים יותר בטכנולוגיות כחלק בלתי נפרד 

 .(מבין הסטודנטים ברמת שימוש בינונית 22% לעומת  55%) בלמידה של תכני הקורס 

באופן שוטף משתמשים בטכנולוגיות לא הסטודנטים המדווחים על רמת שימוש בינונית בטכנולוגיה 

כמו כן . ן"ממאו ה לפני מועד הבחינהכמו בנקודות משמעותיות של הלמידה לא בעיקר בלמידה א

בניגוד  עקבימשתמשים בטכנולוגיה באופן מזדמן ולא  נמוכהרמת שימוש סטודנטים המדווחים על 

 .34%לעומת  18% –למדווחים על רמה טכנולוגית גבוהה 
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הסטודנטים כלפי שימוש  העמדות הכלליות שלמהן : רביעיתהמחקר ה שאלת. ד4

אשר לפי הרכיבים המרכזיים מהם ו ,למידה אקדמית-בטכנולוגיות הווידיאו בהוראה

 ?למפגש הנחיה מוצלח וידיאו שיעורהופכים דעתם 

 

 :שאלות שלהלןלבלמידה למדנו מתוך תשובותיהם  הלגבי השימוש בטכנולוגי המשיביםעל עמדות 

  (38 פריט)הלמידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו עשויה להיות חוויה חיובית 

 (39 פריט)פנים יעיל יותר מלמידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו   אל מפגש הנחיה פנים 

  (40 פריט)הייתי רוצה שבכל הקורסים שלי תהיה סדרה מוקלטת של מפגשי ההנחיה 

  (41 פריט)המנחה בזמן השידור החי יש חשיבות רבה ליצירת קשר ישיר עם 

 (42 פריט)יה במפגשי ההנחיה בווידיאו עשויה לשפר את הבנת החומר יצפ 

 (43 פריט)פנים -אל-מפגש הנחיה בווידיאו יכול להיות חלופה למפגש הנחיה פנים 

  (45 פריט)שיעור מוקלט מהווה חומר למידה מועיל בתנאי שצולם 

  .תשובות הסטודנטיםהתפלגות מציגים את  2ותרשים  19לוח 

 לגבי היבטים שונים של הלמידה באמצעות וידיאו ( המדגםכל ) תשובות הסטודנטים ממוצע .19לוח 

 ממוצע :ה עם ההיגדים הבאים/באיזו מידה הנך מסכים
 

 מספר משיבים סטית תקן

הלמידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו עשויה 
 4,403 0.9 4.4 להיות חוויה חיובית 

פנים יעיל יותר מלמידה -אל-מפגש הנחיה פנים
 4,386 1.3 3.5 באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו

הייתי רוצה שבכל הקורסים שלי תהיה סדרה 
 4,392 0.8 4.6 מוקלטת של מפגשי ההנחיה

יש חשיבות רבה ליצירת קשר ישיר עם המנחה 
 4,363 1.1 3.8 בזמן השידור החי

בווידיאו עשויה לשפר ה במפגשי ההנחיה יצפי
 4,386 0.8 4.5 את הבנת החומר

מפגש הנחיה בווידיאו יכול להיות חלופה למפגש 
 4,385 1.4 3.4 פנים-אל-הנחיה פנים

 במידה רבה מאוד -5כלל לא ועד  -1: סולם התשובות נע בין*
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לגבי היבטים שונים של הלמידה באמצעות  (כל המדגם) התפלגות תשובות הסטודנטים. 2תרשים 

 (ממוצעים)בטכנולוגיה וידיאו בפילוח לפי מידת שימוש 

 

 

 

מציגים את עמדות הסטודנטים לגבי היבטים שונים של הלמידה  2 ובתרשים 19הממצאים בלוח 

 (.n=4,380)באמצעות טכנולוגיית הווידיאו 

 כי הלמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו  ,נטים שהשתתפו במחקרישנה הסכמה גבוהה בין הסטוד

 (.4.4 ) ועשויה להיות חוויה חיובית( 4.5=ממוצע) עשויה לשפר את הבנת החומר

בהשוואה פנים  אל מפגש הנחיה פניםשל  היעילותם לגבי יהתוין חלוקים בדעיהסטודנטים עד

יצירת  שלחשיבות הכמו גם לגבי (  3.5) למידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאוליעילות של ה

 (. 3.8) קשר ישיר עם המנחה בזמן השידור החי

תהיה סדרה מוקלטת של מפגשי  שלהםשבכל הקורסים  היו רוצים מהסטודנטים מדווחים כי רבים 

 (4.6) ההנחיה

על פי רמת השימוש המדווחת בטכנולוגיית ממצאי התשובות של הסטודנטים שונות של ניתוח 

לגבי כל  .שקיים קשר מובהק בין עמדות לבין רמת השימוש בטכנולוגיותכך  על מצביעהווידיאו 

3.9

4.3

3.9

4.1
4

2.8

4.5

4.7

3.8

4.7

3.6

3.3

4.6
4.7

3.7

4.7

3.1

3.8

2

3

4

5

הלמידה באמצעות   
מפגשי הנחיה  
בוידיאו עשויה  

להיות חוויה חיובית

הייתי רוצה שבכל   
הקורסים שלי  
תהיה סדרה  

מוקלטת של מפגשי  
ההנחיה

יש חשיבות רבה   
ליצירת קשר ישיר  
עם המנחה בזמן  

השידור החי

צפייה במפגשי   
ההנחיה בווידיאו   
עשויה לשפר את  

הבנת החומר

מפגש הנחיה   
פנים יעיל  -אל-פנים

יותר מלמידה  
באמצעות מפגשי  

הנחיה בוידיאו

מפגש הנחיה   
בוידיאו יכול להיות  

חלופה למפגש  
-אל-הנחיה פנים
פנים

ת
בו

שו
ת

ה
  

ע
צ
מו

מ

רמת שימוש נמוכה רמת שימוש בינונית רמת שימוש גבוהה
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ווחו על רמת שימוש ישדקיים הבדל מובהק בין עמדותיהם של הסטודנטים ההיבטים עליהם נשאלו 

  .(20ח לו) ווחו על רמת שימוש נמוכה או בכלל לאיגבוהה לאלו שד

ן אופב ברמה גבוהה מדווחים על הסכמה גבוהה יותר וקבוצת המשתמשים בטכנולוגיית הווידיא

 :לגבי ההיבטים הבאים מקבוצת הסטודנטים המדווחת על רמת שימוש נמוכה או בכלל לא  מובהק 

  הלמידה באמצעות מפגשי הנחיה עשויה להיות חוויה חיובית 

 במפגשי הנחיה בווידיאו עשויה לשפר את הבנת החומר  ההצפיי 

  הנחיה בווידיאו יכולה להוות חלופה למפגש פנים אל פנים 

  מעוניינים בסדרת מפגשים מוקלטות 

ן אופיותר בנמוכה הסכמה רמת ברמה גבוהה מדווחים על  וקבוצת המשתמשים בטכנולוגיית הווידיא

 :רמת שימוש נמוכה או בכלל לא לגבי ההיבטים הבאיםמובהק  מקבוצת הסטודנטים המדווחת על 

  יעיל יותר ממפגש הנחיה בווידיאו  פנים אל פניםמפגש הנחיה 

 יש חשיבות רבה ליצירת קשר ישיר עם המנחה בזמן השידור החי 

בפילוח  (כל המדגם) תשובות הסטודנטים ממוצע – השימוש בווידיאועמדות כלליות כלפי . 20לוח 

 *(43-38 יםפריט) לפי רמת השימוש  בטכנולוגיה

 
רמת שימוש 

 נמוכה
n≈1520 

רמת שימוש 
 בינונית
n≈430 

רמת שימוש 
 גבוהה

n≈2430 

 כ"סה
 

n 4380≈  

 ת.ס ממוצע  ת.ס ממוצע  ת.ס ממוצע  ת.ס ממוצע  

הלמידה באמצעות . 38
מפגשי הנחיה בווידיאו 

 עשויה להיות חוויה חיובית
3.9 .99 4.5 .81 4.6 .71 4.4 .89 

-מפגש הנחיה פנים. 39
פנים יעיל יותר מלמידה -אל

באמצעות מפגשי הנחיה 
 בווידיאו

4 1.07 3.6 1.17 3.1 1.27 3.5 1.26 

הייתי רוצה שבכל . 40
הקורסים שלי תהיה סדרה 

מוקלטת של מפגשי 
 ההנחיה

4.3 .99 4.7 .69 4.7 .70 4.6 .84 

יש חשיבות רבה . 41
ליצירת קשר ישיר עם 

 המנחה בזמן השידור החי
3.9 1.02 3.8 1.03 3.7 1.14 3.8 1.09 

יה במפגשי יצפ. 42
ההנחיה בווידיאו  עשויה 
 לשפר את הבנת החומר

 

4.1 .90 4.7 .6 4.7 .57 4.6 .76 

מפגש הנחיה בווידיאו . 43
יכול להיות חלופה למפגש 

 פנים-אל-הנחיה פנים
 

2.8 1.36 3.3 1.37 3.8 1.35 3.4 1.42 

 .השונים למסיחים מהתשובות נובעים קבוצה בכל המשיבים במספר הבדלים*
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ן אופב. (22, 21 ותלוח)קלטות הההסטודנטים נתבקשו להביע את עמדתם גם לגבי חשיבות עדכון 

לסמסטר בו הם  תתהיינה מעודכנות ואוטנטיו קלטותכללי ניתן לומר כי הסטודנטים מעדיפים שהה

 .או במהלך השנה האחרונה כל סמסטר עודכנוקלטות יהמעדיפים כי ה 56%. לומדים

לגבי הסוגיה של אפשרות החלפת  רמת השימוש בטכנולוגיה משפיעה על עמדתם של הסטודנטים

בקרב אלו שבחרו  ,מהמשיבים 40% .קלטות כתחליף למפגשי הנחיה פנים אל פניםהב ההצפיי

בעוד , למפגשי פנים אל פניםקלטות יכולות להוות תחליף המדווחים כי בכל מקרה ה, ללמוד בווידיאו

מדווחים כי בכל מקרה הקלטות  27%שבקרב הסטודנטים שבחרו ללמוד במפגשי פנים אל פנים רק 

 .יכולות להוות תחליף 

באחוזים ( כל המדגם) התפלגות תשובות הסטודנטים – תדירות עדכון השיעורים המוקלטים .21לוח 

 (45 פריט) לפי רמת השימוש בטכנולוגיה בפילוח 

  רמת שימוש בטכנולוגיה 

 בתנאי מועיל למידה חומר מהווה מוקלט שיעור
שצולם

כ"סה גבוהה בינונית נמוכה

 1382 710 130 542 רק בסמסטר הנוכחי

37.5% 31.3% 29.9% 32.6% 

 1073 565 117 391 השנה האחרונהרק במהלך 

27.0% 28.1% 23.8% 25.3% 

 458 259 56 143 במהלך השנתיים האחרונות

9.9% 13.5% 10.9% 10.8% 

בכל מקרה ההקלטות יכולות להוות תחליף 
 למפגש בכיתה

371 113 844 1328 

25.6% 27.2% 35.5% 31.3% 

 4241 2378 416 1447 משיבים מספר 

 -סוג הנחיהרמת השימוש בטכנולוגיה ובפילוח לפי תדירות עדכון השיעורים המוקלטים . 22לוח 

 פנים אל פנים/ וידיאו 

אל פנים םפני וידאו  כ"סה   

 רק בסמסטר הנוכחי
 

27.7% 
 

34.8% 
 

32.6% 

 רק במהלך השנה האחרונה
 

20.7% 
 

27.4% 
 

25.3% 

 במהלך השנתיים האחרונות
 

12.1% 
 

10.2% 
 

10.8% 

בכל מקרה ההקלטות יכולות להוות 
 תחליף למפגש בכיתה

 
39.6% 

 
27.6% 

 
31.3% 

 כ"סה
 

1312 2929 4241 

 

 :לגביעמדתם  עלהסטודנטים נשאלו 

  של  או שידור חי כתחליף למפגש הנחיה פנים אל פניםאו  כתוספת בשידורים המוקלטיםצפייה

   (16 פריט)מפגש הנחיה 
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  (9 פריט)כתוספת ללמידת החומר מספר הלימוד / כתחליף החי הנחיה השתתפותם במפגש. 

 (17 פריט)ללמידת החומר מספר הלימוד כתחליף / כתוספת  בשידורים המוקלטים יהיצפ 

 
 הצפייה בהקלטות כתוספת או כתחליף למפגשי הנחיה .א

למפגשי תוספת כקלטות המצולמות כתחליף או הבהתייחסותם של הסטודנטים לשאלת הצפייה ב

  :(3 םתרשי) כי יש קשר בין רמת השימוש לבין עמדתם של הסטודנטים בסוגיה זו נמצאהנחיה 

 מקרב הסטודנטים המדווחים על  55% – השלמה למפגשי פנים אל פניםצפייה בהקלטות כ

למפגש השלמה  קלטות של מפגשי ההנחיההברואים בצפייה  ,ברמה גבוהה בטכנולוגיהשימוש 

 רואים בהקלטות בטכנולוגיהמקרב הסטודנטים המדווחים על שימוש בינוני  72% .פנים אל פנים

 .(p < 0.001)השלמה למפגשים 

  מקרב הסטודנטים המדווחים  45% - קלטות כתחליף למפגשי הנחיה פנים אל פניםבהצפייה

למפגשים בעוד שמקבוצת  תחליףקלטות הרואים ב, על רמת שימוש גבוהה בטכנולוגיה

 ציה להחלפת מפגשי הנחיה פנים אל פניםפאוקלטות הרואים ב 28%המשתמשים הבינוניים רק 

(p < 0.001). 

 

 (כל המדגם) אל  פנים כתחליף למפגש הנחיה פנים/ יה בשידורים המוקלטים כתוספת יצפ. 3תרשים 

 

 

 

ללמידה מספר הצפייה בהקלטות כתוספת או כתחליף חי או  ההשתתפות במפגש הנחי .ב

 הלימוד

  של מפגשי ההנחיה מדווחים כי הם עושים זאת  בשידור חימהסטודנטים שהשתתפו  64% -כ

   (!4תרשים )כתחליף לספר הלימוד  44% -כ כתוספת ללמידה מספר הלימוד ו 

28.2%

71.8%

44.6%

55.4%

פנים-אל-כהשלמה למפגש פניםפנים-אל-כתחליף למפגש הנחיה פנים

רמת שימוש בינונית רמת שימוש גבוהה
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ובין סטודנטים ברמת שימוש לא נמצאו הבדלים בין סטודנטים ברמת שימוש גבוהה בטכנולוגיה 

 .נמוכה

 58% כהשלמה  57%  -כהשלמה למפגש פנים אל פנים ו במפגשי הנחיה המוקלטים צופים

 .(16-17פריטים  4ראה נספח ) ללימוד מתוך ספר

 (כל המדגם) כתוספת ללמידת החומר מספר הלימוד/ כתחליף  במפגש החיהשתתפות . 4תרשים 

 (9 פריט)

 

 

 

 

 

 (כל המדגם) כתחליף ללמידה מתוך ספר הלימוד/ כתוספת  בשידורים המוקלטים יהיצפ. 5תרשים 

 (17 פריט)

 

 

45.2%

64.5%

43.7%

64.3%

כתוספת  ללמידת החומר מספר הלימודכתחליף  ללמידת החומר מספר הלימוד 

רמת שימוש בינונית רמת שימוש גבוהה

39.1%

60.9%

44.2%

55.8%

כהשלמה ללמידה מתוך ספר הלימודכתחליף ללמידה מתוך ספר הלימוד

רמת שימוש בינונית רמת שימוש גבוהה
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 : 4חלק השני של שאלת מחקר ה

למפגש הנחיה  וידיאו שיעורהרכיבים המרכזיים שהופכים  לגבישל הסטודנטים עמדותיהם 

מהו  -בווידיאו אילו היינו מעצבים מחדש את מפגש ההנחיה "לשאלה  תשובותיהםו מוצלח

 "?לשפר? המרכיב שאותו היית ממליץ לשנות

 

המבוסס  אובווידימודל להערכת הלמידה ה התשובות של הסטודנטים לשתי שאלות אלו  נותחו על פי 

על פי ארבע נותחו התשובות  .(1איור ) :המאפיינים את סביבת הלמידה על ארבעה רכיבים מרכזיים

 : שהוגדרו מראשהקטגוריות 

הצגת התכנים ואפיון תפקידיהם של המרצה ן אופל סמתייח - התוכן והפעילות הלימודיתרכיב 

 . והתלמיד בעיצוב הפעילות הלימודית

בסביבת הלמידה תומכים שונים בו המנחה והיבטים ן פאומתייחס ל - רכיב ארגון וניהול הלמידה

 . יםסינכרוני-וא יםלומד מרחוק בשיעורים סינכרוניבתהליכי למידה של ה

 .אקלים הכיתתילסוגי האינטראקציות בין השותפים ול המתייחס - רכיב התקשורת

במהלך שיעור ני הערכה המלווים את הלמידה אופהמתמקד ב –וחיצונית  עצמית  - רכיב הערכה

 .ולאחריו הווידיאו

 

למפגש הנחיה  וידיאו שיעורהרכיבים המרכזיים שהופכים מהם  :שאלהסטודנטים השיבו ל 1474

דוגמאות מפורטות על פי תוכן . מוצגות תשובות הסטודנטים לפי קטגוריות שונות 24בלוח ? מוצלח

 .3המרכיבים השונים מוצגות בנספח 

 הרכיבים המרכזיים שהופכים  לשאלה מהם (אויקבוצת הוויד) תשובות הסטודנטים ניתוח. 24 לוח

  למפגש הנחיה מוצלח וידיאו שיעור

מספר  קטגוריה

 היגדים

 אחוז

 35% 515 מנחה

 10% 146 תמיכה בהוראה

 7% 101 תרגול

 1% 15 חזרה על החומר

 1% 14 הבנת החומר

 2% 25 מיקוד החומר

 5% 69 תקשורת

 20% 291 נוחות, זמינות

 1% 19 תקלות טכניות
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שאותו היית מהו המרכיב  -אילו היינו מעצבים מחדש את מפגש ההנחיה בווידיאו "על השאלה 

במהלכן מגמת תשובות לשאלה  200נדגמו  .סטודנטים 1260 ענו - ?או לשפר ,ממליץ לשנות

גדים לא קשור למספר המשיבים כיוון שיש סטודנטים שהעלו ימספר הה. התשובות נעשתה ברורה

  (.25לוח ) "שינויבאין צורך "המשיבים כתבו  200מבין  15%. מספר רעיונות

לשאלה אילו היינו מעצבים מחדש את מפגש ( אויקבוצת הוויד)ניתוח תשובות הסטודנטים . 25לוח 

  ?לשפר? מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשנות –ההנחיה בווידיאו 

מספר  הרכיב

 ההיגדים 

 ציטוטיםלקט 

היבטים 

 טכניים

 אפשרות להשתתף בשידור החי דרך הסקייפ 130

כך גם . אותו כך שמי שרוצה יוכל לפתוח( מי כתב מה מתי)הזמנים  אט בצד עם'שמירת תמליל הצ

 .אט שהתנהל במהלך השידור החי'מי שצופה בהקלטה יוכל לעקוב אחר הצ

יותר לקפוץ בין  היה קל יותר ומהיר WVA ולא ב( כמו יו טיוב)אם השיעורים היו מסודרים בפלאש 

היתה ( פוקס פייר כגון כרום או)ר פלורסהקטעים וגם רמת התאימות לדפדפנים השונים מאק

השיעורים ולא את אתר  היות ואני אישית משתמש בכרום אני לא יכול לראות את,נפתרת

 (.רוב הכתב שם יוצא הפוך)השאילתא 

 .גם בדיעבד CHAT - לראות את הפשרות א

 .אפשרות לשאול שאלות תוך שימוש במיקרופון ואוזניות

אותה התקלה  כלומר, כי התקלות נבעו מהטכנולוגיה עצמהיש לציין )ישנן ים תקלות טכניות

קרה ( הצפיות מכלל 0.25כ) במהלך השיעור ולא פעם( נצפתה אצל כל הסטודנטים הצופים

י "לפתירת תקלות טכניות ע כי רוב השידור הוקדש, שהרגשתי שצפייה בשידור החי הינו בזבוז זמן

מה שמנע את השתתפותי , בהקלטה ותטכנאי האוניברסיטה ולכן בלית ברירה נאלצתי לצפ

 בשידור החי בשיעור וגרם לבזבוז זמני במהלך הניסיון לצפות

 איכות הסאונד והתמונה 

היבטים 

הקשורים 

ניהול וארגון 

 השיעור

 הוספת סימניות לאחר ההקלטה כך שניתן לדלג לנושא מסויים ישירות 43

נושא  הלימוד וכך יהיה יותר קל להיכנס ולבדוקרוצה שכול שיעור יחולק לקטעים לפי נושא  הייתי

 .מסוים שלא הבנתי בשיעור

נושא יהיה  כך כל, שסרט השיעור יחולק לסרטונים קצרים לפי נושאי הלימוד( נוח ויעיל)עדיף 

 .מרוכז בסרטון ויתאפשר חיפוש בחומר המוקלט

היבטים 

הקשורים 

 לאינטראקציה

 כחלק מהשיעור החיאפשרות לראות שאלות ותשובות שנענו  36

הינו מתמודד עם  מנחה בווידיאו קונפרנס אינו מספיק לענות על שאלות הסטודנטים כי במקביל

ן אופאט נמחק ב'הצ שאלות הכיתה ולאחר מועד השיעור אין באפשרותו לענות על השאלות כי

( עטכמ)המאפשרת קשר , דפתועהמ ציהאופק הינה האופ, לכן; אוטומטי ואין אפשרות לדפדף בו

 .אמיתי בין מנחה לסטודנט

 .פתטי ענשמזה . בפורום אשנמצבן אדם  1.5לא לנסות ליצור קשר עם  -למנחה 

 

היבטים 

הקשורים 

להערכה 

עצמית )

 (וחיצונית

22  

 "יבש" פחות יהיה שהמרצה אולי

 תרגילים רלוונטייםההרצאה תשולב בשבכל מקרה חשוב באם אפשר 
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 : ריך בתשובתו לשאלה זו ובחרנו להציגה בשלמותה אסטודנט אחד ה

לא להוריד הקלטות מסמסטרים קודמים -בנוסף!! ק ולא וידיאוקונפרנס"שיהיו יותר שיעורי אופ"

להשאיר -כמו שהיה בשביתה-וגם אם הועלו רק חלק מן השיעורים ,בכך בחירה דנטיםולאפשר לסטו

והיה  -[שם המנחה]נתקענו עם -....בקורס. [שם המנחה]הורדו הקלטות מצוינות של )

ובוודאי שהקורסים הקשים ) ,הכי חשוב-!!שיהיו הקלטות ל כ ל הקורסים,..(קטסטרופה

מנחים שמפטפטים מסביב על  ולא ,מדברים לעניין ,שהם רציניים-שיקחו מנחים טובים לזה,..(יוקלטו

יש מרכזים שלא  כמו כן.ץנאלצים לרו-ואז על החומר עצמו-מבזבזים את זמן השיעור ככה, שטויות

וזה רק פוגע  (כמו בתכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע)מאפשרים גישה להקלטות מכל הסמסטרים 

-סיים סמסטר' לאחר שסטו- בנוסף.כשהם נתקלים בקשיים לימודיים בהקלטה כלשהי-בסטודנטים

ל את הגישה ולא להגבי-לאפשר לו המשך גישה להקלטות של אותו הקורס גם בסמסטרים עוקבים

כי לפעמים מסיבות מסוימות סטודנטים לא ניגשים לבחינה עצמה -שלו אחרי איזה סמסטר או שניים

לעשות לינקים שיאפשר -בנוסף(.לאחר שסיימו ללמוד בקורס)באותו בזמן שבו הם אמורים לגשת 

ה מנסיון של מנחה שעש)זה מאד נוח -אחד אחרי השני-לצפות בכל הדפים שהמנחה כתב בהקלטה

שמאפשר לבחור את המנחה שמבינים הכי -להעלות הרצאות של יותר ממנחה אחד,שוב כ"וכו.את זה

כי מאפשרות ללמוד בקצב ובנוחות של כל -ההקלטות חשובות בהרבה מהשידורים החיים-אגב.טוב

 ".. ומבחינים בכך את יתרון הפתוחה על מקומות אחרים,אחד

 

 

 

מההוראה  םשל הסטודנטיהרצון רמת שביעות מהי : חמישיתהמחקר השאלת . ה4

   ?באמצעות טכנולוגיית הווידיאו

להביע את מידת תבקשו ה והווידיא תשבחרו ללמוד את הקורס באמצעות טכנולוגיי הסטודנטים 

, ניהול וארגון השיעור, תוכן: סביבת הלמידה הטכנולוגיתמרכיבי  ארבעתשביעות רצונם לגבי 

וראה נתבקשו לדווח על רמת שביעות לגבי כל אחד ממרכיבי הה(. 1תרשים ) אינטראקציה והערכה

 .(3נספח בדוח ממצאים מפורט )  1-5בסולם )רצונם 

 : לות כגוןלשאבכל אחד מן המרכיבים הבאים הסטודנטים התבקשו להתייחס 

 תוכן 

באיזו , חדש לישןבאיזו מידה המנחה יצר קשר בין חומר הלימוד ה, באיזו מידה החומר הוצג בבהירות

ובאיזו מידה המנחה עודד חשיבה , שולבו דוגמאות מבהירות, םמידה שולבו אמצעים וויזואליי

 .ביקורתית על החומר

 

 ניהול וארגון השיעור 

באיזו מידה הוצעו לסטודנטים סיכומי ביניים במהלך מפגש , באיזו מידה מטרת מפגש ההנחיה הוצגה

השתמש , עודד להמשך למידה, כלים להתמודדות עם הממניםבאיזו מידה נתן המנחה , ההנחיה

  .בחומרים שבאתר
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 האינטראקציה  

לנושאים ושאלות שעלו  סהתייח ,עודד לעלות שאלות, תרגילים, באיזו מידה המנחה הציג שאלות

 .תרם לאווירה טובה ובאיזו מידה וקצב הדיבור היה מתאים

 

 הערכה

במרכיב ההערכה )? ן עצמאי עם סוגיות שונותאופלהתמודד ב באיזו מידה אפשר המנחה לסטודנטים

  (.תה רק שאלה אחתיהי

 

רמת שביעות רצון גבוהה עד גבוהה מאוד של  עולה( 6-8תרשימים )תשובותיהם של הסטודנטים מ

 . רוב של המשיבים לגבי כל אחד מרכיבי סביבת הלמידה הטכנולוגית עליהם נתבקשו לדווח

ניהול וארגון השיעור , תוכן: את פירוט הממוצעים בכל אחד מן הרכיביםמציגים  6-8תרשימים 

 4ראה נספח ) 4הממוצע לפריט זה היה . ברכיב ההערכה היה רק פריט אחד בשאלון. והאינטראקציה

 .(28פריט 

 

דיווחו הסטודנטים על רמת שביעות רצון  בלבד פריטים שלושה -ב ,פריטים של שביעות רצון 16מתוך 

 פריטה(  3.81)המנחה עודד המשך למידה (  3.77)המנחה עודד לחשיבה ביקורתית :  4-נמוכה מ

 .(3.76) התייחס לשילוב מידע וויזואלי במהלך ההרצאה השלישי

 

 

 (ממוצעים) תוכןהמרכיב  – (אויווידהקבוצת ) שביעות רצון הסטודנטים. 6רשים ת

 

 

 

 

 

 

 

 

4.44
4.28

3.76

4.44

3.77

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

חומר הלימוד הוצג  
בבהירות

המנחה יצר קשר  
בין חומר חדש  
לחומר קודם  

שנלמד

שולב מידע ויזואלי  
במהלך ההרצאה  

/  סרטים/ תמונות )
(אתרים/ מצגות

שולבו דוגמאות  
להבהרת החומר  

המנחה עודד  
חשיבה ביקורתית  
על החומר שנלמד
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 (ממוצעים) ניהול וארגון השיעורמרכיב  – (אויווידה קבוצת) שביעות רצון הסטודנטים. 7תרשים 

 

 

 (ממוצעים) אינטראקציהמרכיב  – (אויווידה קבוצת) שביעות רצון הסטודנטים. 8תרשים 

 

 

האם היית מעוניין "על מידת שביעות רצונם של הסטודנטים למדנו גם באמצעות תשובותיהם לשאלה 

מהסטודנטים השיבו כן  55%מעל (. 44 פריט)" ?לקורסים הנלמדים באמצעות ווידיאו םלהירש

 .עדין לא החליטו 24%-לשאלה ו

ההשוואה בין תשובות הסטודנטים על פי רמת השימוש בטכנולוגיה מצביעה על כך כי  קיים הבדל 

מאלה  69% .מובהק בין  הסטודנטים שדיווחו על רמת שימוש גבוהה לאלו שדיווחו על רמה בינונית

 ושמדווחים על רמת שימוש טכנולוגית גבוהה מעוניינים להמשיך וללמוד באמצעות טכנולוגיית הווידיא

 (.9תרשים ) .(p< 0.001)מהסטודנטים שדיווחו על רמת שימוש נמוכה או בכלל לא  34%לעומת 

וד להמשיך וללמאם רמת ההתנסות הטכנולוגית של הסטודנטים יש בה כדי לקבוע נראה כי 

  .באמצעות מפגשי הנחיה טכנולוגיים

 

 

 

4.34

4.12
4.19

3.81

4.11

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4

מטרת מפגש  
ההנחיה הוצגו  

בתחילת כל מפגש
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התפלגות  -( 44 פריט)? האם היית מעוניין להירשם לקורסים הנלמדים באמצעות ווידיאו. 9תרשים 

 באחוזים בפילוח לפי מידת השימוש (כל המדגם) תשובות הסטודנטים
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 סיכוםדיון ו  .5

 

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

למידה ולהנגיש לסטודנטים את חומר הלימוד -טכנולוגיות וכלים שיסייעו לשפר את תהליכי ההוראה

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

אם כי קיימים מחקרים , וםאלו ללמידה של הסטודנטים ולהישגיהם הסטודנטים נותר עדיין עמ

 שימוש בטכנולוגיות דיגיטאליות ה לבין ותוצאותיה למידההן יקשר חיובי ב המדגימים

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

 . לכלי שהשימוש בו באוניברסיטה הפתוחה הולך וגד, שידור ההרצאות באמצעות וידיאו

המוצעים ללמידה באמצעות טכנולוגיית הווידיאו כמו גם הגידול קורסים 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

 קפאו, 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

בשימוש או /ו שהתנסו בלמידה במפגשי הנחיה בשידור חישל הסטודנטים ושביעות הרצון עדפות הה

  .בהקלטות

   . 

 : ן כללי ניתן ללמוד מן הממצאים שאופב 

 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 יללמוד במפגשי פנים אל פנים ד מחצית מהסטודנטים שבחרוכ ואילו ,גבוהה מאוד

 . שימוש נמוכה או בכלל לא בטכנולוגיות

 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 בקציה והיא הצורך באינטרא המרכזית שהסטודנטים ציינו

שליש מתוך הסטודנטים שבחרו ללמוד במפגשי הנחיה פנים אל פנים העדיפו זאת . 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 . ההנחיה מוקלטת של מפגשי

קלטות הלמעלה ממחצית מהמשיבים התייחסו לתרומה של הצפייה ב. במהלך השנה האחרונה



41 

 

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

 סטודנטים שדיווחוהבדל בדפוס הלמידה באמצעות הקלטות בין  נמצא - קלטותהדפוסי השימוש ב 

על  שדיווחוהסטודנטים  .על רמת שימוש בינונית אלו שדיווחועל רמת שימוש גבוהה בטכנולוגיה לבין 

ואילו בלמידה של תכני הקורס באופן שוטף יותר בטכנולוגיות  השתמשורמת שימוש גבוהה 

ת בנקודות משמעותיורק  נעזרו בטכנולוגיותעל רמת שימוש בינונית בטכנולוגיה  הסטודנטים שדיווחו

  .לפני מועד הבחינה ובעיקר לפני ממןכגון של הלמידה 

חוזרים , מסכמים את דברי המנחה)תם בהקלטה ירוב הסטודנטים העידו שהינם אקטיביים בזמן צפי

ידם  עללאינטראקציה יזומה  לא הובילהאך גם במקרה זה הצפייה ( 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 למידהבהשוואה לפנים  אל הנחיה פנים

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

 . בזמן השידור החי

 הסטודנטים  .רמת השימוש המדווחת בטכנולוגיית הווידיאו מבחינה בין עמדות הסטודנטים

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

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

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

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

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

. אלה שונות מעמדותיהם של הסטודנטים שדיווחו על רמת שימוש נמוכה או בכלל לא בטכנולוגיה

כדי לקבוע את המשך הלמידה באמצעות  גם וגית של הסטודנטים יש בהרמת ההתנסות הטכנול

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 שביעות הרצון של הסטודנטים

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

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

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

 . שילוב מידע וויזואלי במהלך ההרצאההרביעי התייחס ל 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 , יחד עם זאת מעלה הסקר כמה שאלות. פנים

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

 .אינטראקציה חברתית עם חברים תבקבוצה המאפשר מידהלנבוע מההעדפה לל

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

 . למודל( וסטודנטים בכלל)פ "סטודנטים באואו ללמידה בקרב השל שימוש בטכנולוגיות הוידי

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 ה זו עלולה להחריףיסוג.  מצב המוכר והבטוחל בהשוואה' איום'להוות  הוהמוכרת עלול

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

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

מוצאים  , וידיאוטכנולוגיית הוכי אלו שכן בחרו ללמוד באמצעות  נתוני הסקר מלמדים, יחד עם זאת

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

 .לימודיהםבתקדמות הבקרב אותה קבוצת סטודנטים הולך וגדל עם ה

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

ות טכנולוגיות הווידיאו כבר מתחילת דרכם לסייע לסטודנטים להתנסות בלמידה מרחוק באמצע

שימוש בטכנולוגיה לצורכי למידה ולהכשירם באופן יזום שלהם במיומנויות הלשפר את , האקדמית

 . מומלץ שהכשרה זו תתקיים כחלק אינטגראלי מקורסי המבוא באוניברסיטה. לכך

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

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

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

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

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

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

(Garrison, D. R.; H. Kanuka (2004) ) 
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 נספחים .7

 

 

היצע הקורסים שהוצעו ללמידה באמצעות טכנולוגיות הווידיאו וגם באמצעות  - 1נספח 

 .א 2010מפגשי הנחיה פנים אל פנים בסמסטר 

 
 

הקורס מספר   שם הקורס 

 אשנב למתמטיקה 04101

 פסיכולוגיה חברתית 10104

 גיבור ברומן המודרני-גיבור ואנטי 10107

 יוון הקלאסית 10110

 1914-1881: ציון לציונותבין  10121

 כלכלה-מבוא למקרו 10126

 כלכלה-מבוא למיקרו 10131

 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10142

 מבוא להנדסת תעשייה 10163

 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10165

 סוגיות במשפט העברי 10229

 תורת המימון 10230

 סוגים בסיפור הישראלי: בין בדיון לממשות 10259

 אוריה ומחקרית: אישיות 10269

 סטייה חברתית 10270

 רגרסיה וניתוח שונות 10286

 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10292

 ב"פרסון והפדרליזם בארה'ג: מרעיון לממשות 10317

 הכנסת שינויים למערכת החינוך 10318

 פעילות גומלין בכיתה 10328

 ב"הפרט בממשל ארה חירויות 10336

 לאומית-רית ביןאכלכלה מוניט 10398

 סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע 10421

 יסודות המינהל הציבורי 10437

 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 10444

 כלכלה ב-מקרו 10458

 פסיכולוגיה התפתחותית 10493

 העדפה ובחירה חברתית 10502

 כלכלת עבודה 10519

 תקשורת כתרבות 10532

 דורית-כלכלה בין 10574

 שוויון בישראל-פערים ואי 10576
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הקורס מספר   שם הקורס 

 תורת המשחקים: חשיבה אסטרטגית 10599

 פסיכופתולוגיה 10619

 תורת המחירים א 10627

 תורת המחירים ב 10628

 תורת המחירים ג 10629

 מבוא לאמנות הקולנוע: להבין סרטים 10640

 ניתוח ועיצוב מערכות מידע, תכנון 10645

 (רצח עם)נוסייד 'ג 10664

 כלכלת ישראל 10665

 רגרסיה וניתוח שונות, התנסות במחקר 10686

 1ניהול התפעול  10687

 אוריות סוציולוגיות קלאסיותית 10721

 זמננו-אוריות סוציולוגיות בנותית 10722

 יסודות המשפט העסקי 10736

 דיני תאגידים 10900

 פסיכולוגיה של השואה 10920

 אתיקה בעסקים 13012

 תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים 13016

 דיני תאגידים למנהלים 13018

 רייםאהיבטים מוניט: לאומית-כלכלה בין 13020

 תורת המיקום 13026

 אסטרטגיה של התפעול 13027

 ניהול פרויקטים למינהל עסקים 13032

 לאומי-רבמימון עסקי  13035

 השבחת ערך חברות 13041

 אורטיים וניהולייםיהיבטים ת: יזמות עסקית 13043

 יסודות הפיסיקה א 20113

 עולם הכימיה 20116

 ביוכימיה א 20204

 גנטיקה 20275

 יסודות מדעי המחשב: אלגוריתמיקה 20290

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 20406

 לאלגוריתמיםמבני נתונים ומבוא  20407

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 20423

 מבני נתונים 20433

 כימיה כללית 20437

 Javaמבוא למדעי המחשב ושפת  20441

 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 30111

 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 30112
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הוראה אקדמית -בלמידה וטכנולוגיות הווידיאשילוב  -סקר אלקטרוני נוסח ה -  2נספח 

 א2010-פ "באו

  

 

 ,יקר שלום רב סטודנט

 

בקורס שיש בו אפשרות או להשתתף במפגשי הנחיה  ,2010בסמסטר א, אנו פונים אליך כמי שלמד

פנים ולצפות -אל-או להשתתף במפגשי הנחיה פנים/ו, שידורים חיים - באמצעות שידורי ווידיאוהמתקיימים 

 .דעתך חשובה לנו -גם אם לא השתתפת בשידורים החיים ולא צפית במוקלטים  . בשידורי ווידיאו מוקלטים

אנו מבקשים ללמוד ממך על היתרונות , פ"המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק באו, ם"בשיתוף עם שה 

 .ות שחווית בתהליך הלמידה באמצעות טכנולוגיות הווידיאווהחסרונ

  

ם בפיתוח כלים ודרכים להעמקת השימוש האפקטיבי בטכנולוגיות "המשוב שלך חשוב וישמש את מרכז שה

 .פ"לשיפור ההוראה והלמידה האקדמית באו הווידיאו

 

 .השאלון הינו אנונימי תשובותיך ישמשו רק לצורכי מחקר

 . ומיועד לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד, השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

  

 מודים לך על שיתוף הפעולה 

 

 ר רלי בריקנר "ד

 מנהלת המחלקה להערכה

 האוניברסיטה הפתוחה

 
 

 

 נחיה פנים אל פניםה
 

ניתן לסמן יותר מאפשרות ? בקורס זה( VCק או אופ)נרשמת להנחיה פנים אל פנים ולא להנחיה באמצעות ווידיאו  מדוע

 .אחת

  

1 . מעדיף הנחיה פנים אל פנים 

2 . לא מתאים לסגנון הלמידה שלי 

3 . אני חושש מהלמידה באמצעות ווידיאו 

4 . או הסטודנטים/חשוב לי הקשר הישיר עם המנחה ו 

5 . הלמידה בווידיאו מחייבת משמעת עצמית גבוהה בלמידה 

6 . ידעתי שיש אפשרות לצפות במפגשים המוקלטים באתר 

7 . בזכות המנחה 

8 . היה לי ניסיון קודם לא מוצלח בלמידה באמצעות ווידיאו 

9 . חשש מבעיות טכניות 

10 . לא ידעתי שהקורס נלמד גם בווידיאו 

11 . אחר 
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  (VC) או ווידיאו קונפרנס/השתתפות בקורס אופק ו
 

 ?או באופק( VC)האם אתה לומד בווידיאו קונפרנס . 2

  
1 .  לומד בVC 

2 . קפאולומד ב 

 

 

 

 .ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת? (VCק או פאו)בקורס זה להנחיה באמצעות ווידיאו  בחרת להירשםמדוע . 3

  

1 .

 
 לא היתה לי אפשרות אחרת 

2 .

 
 (לאילוצים אישייםמאפשר לי להתאים את הלמידה )נוחות 

3 .

 
 בזמן ובכסף חיסכון

4 .

 
 מתאים לסגנון הלמידה שלי

5 .

 
 מאפשר לי ללמוד בקצב אישי

6 .

 
 קל לי יותר להבין את החומר

7 .

 
 בזכות המנחה בווידיאו

8 .

 
 היה לי ניסיון קודם מוצלח בלמידה באמצעות ווידיאו

9 .

 
 אחר

  

 

 ?צפית במהלך הקורס חייםבכמה שידורים . 4

  

1 . בכולם 

2 . ברובם 

3 . כמחציתם ב 

4 .  (שידורים 1-2)בבודדים בלבד 

5 . כלל לא צפיתי 
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 שתתפות בשידור חיה
 

 
 

 ? בשידור חיאתה צופה במפגש הנחיה  בדרך כלל כיצד. 6

  

1 . ן רצוף בכל המפגש כולופאוצופה ב 

2 . צופה בעיקר בחלקו הראשון של המפגש בשידור חי ואז מחליט אם להמשיך בצפיה 

3 . צופה עם הפסקות 

4 . אחר 

 

 

 

 . 

 ( ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת) ?בשידור חיעושה במהלך הצפיה  בדרך כללמהן הפעולות הלימודיות שאתה . 7 

  

1 . מסכם את דברי המנחה 

2 .  שאלות ותרגילים שמציג המנחהעונה לעצמי על 

3 . בטלפון לשאלות שמציג המנחה/אט'עונה בצ 

4 . בטלפון/אט'יוזם קשר עם המנחה בצ 

5 . אט'נמצא בקשר עם סטודנטים באמצעות צ 

6 . מונחים שאני רוצה לחזור עליהם/מושגים/רושם לעצמי נושאים 

7 . רושם לעצמי נושאים שלא הבנתי 

8 . אחר 

 

 

 

 ( ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)? בשידור חילהחלטתך להשתתף במפגש הנחיה  הסיבות העיקריותמהן . 8

 ...אני משתתף בשידור חי כי 

  

  

1 . אני מעדיף להקשיב למנחה מאשר ללמוד מחומר כתוב 

2 . זה מאפשר לי קשר ישיר עם המנחה הנמצא באולפן 

3 .  ישיר עם סטודנטים אחריםזה מאפשר לי ליצור קשר 

4 . זה מאפשר לי לקבל משוב מיידי מהמנחה לשאלותיי 

5 . זה נותן לי מסגרת קבועה ללמידה 

6 . אחר 

 

 

 

  (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת) .אני משתתף במפגשי הנחיה בשידורי חי. 9

  
1 .  ללמידת החומר מספר הלימודכתחליף 

2 .  החומר מספר הלימודללמידת כתוספת 

 

 

 

 (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)? בשידור החימהם המועדים בהם אתה בוחר לצפות במפגש הנחיה . 10

  

1 . בכל המועדים שבהם מתקיימים המפגשים 

2 . ן"בעיקר לפני הגשת ממ 

3 . בעיקר לפני מועד בחינה 

4 . ן עקבי ורק כשנוח ליפאולא ב 

5 . אחר 

 

 

 

 ?(או שצפית בשידורים בודדים בלבד)מדוע לא צפית בשידורים החיים . 11
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1 . לא מתאים לסגנון הלמידה שלי 

2 . מעדיף לצפות בהקלטות 

3 . קצב ההנחיה איטי 

4 . קצב ההנחיה מהיר מידי 

5 . לא התאים ללוח הזמנים שלי 

6 . בשל בעיות טכניות 

7 . אחר 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 ?צפית בקורס זה של מפגשי הנחיה שהוצעו( לא בשידור חי) הקלטותבכמה . 12

  

1 . בכולן 

2 . ברובן 

3 . בכמחציתן 

4 .  (הקלטות 1-2)בבודדות בלבד 

5 . כלל לא צפיתי 

 

 

 

 

 יה בהקלטותיצפ
 

 ?המוקלטיםאתה צופה במפגשי ההנחיה   בדרך כללכיצד . 13

  

1 . ן רצוף בכל ההקלטה כולהפאוצופה ב 

2 . צופה בכל ההקלטה עם הפסקות 

3 . צופה בעיקר בחלקה הראשון של ההקלטה ואז מחליט אם להמשיך בצפיה 

4 . צופה רק בחלקים הדנים בנושאים מסוימים 

5 . אחר 

 

 

 

 (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת) ?עושה במהלך הצפיה בהקלטה בדרך כללמהן הפעולות הלימודיות שאתה . 14

  

1 . מסכם את דברי המנחה 

2 . עוצר את ההקלטה כדי לענות לעצמי על שאלות או תרגילים שמעלה המנחה 

3 . חוזר על חלקים שונים בהקלטה לצורך הבהרה 

4 . מונחים שאני רוצה לחזור עליהם/מושגים/רושם לעצמי נושאים 

5 . רושם לעצמי נושאים שלא הבנתי 

6 . בעקבות הצפיה מעלה שאלות בקבוצת הדיון 

7 . אחר 

  

  

 

 

 (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)? מהן הסיבות העיקריות להחלטתך לצפות במפגשי ההנחיה המוקלטים. 15

 אני צופה בשידורים המוקלטים כי  
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1 .  מאשר ללמוד מחומר כתובאני מעדיף להקשיב למנחה 

2 . זה עוזר לי למקד את חומר הלימודים 

3 . זה עוזר לי להבין את החומר שלא הבנתי במפגש 

4 . זה מהווה חזרה על החומר 

5 . אחר 

6 .  (במקום מסיעה למפגש ההנחיה)חוסך לי זמן 

7 .  ('שמרטף וכו, נסיעה)חוסך לי הוצאות 

 

 

 

 

 המוקלטים  אני צופה בשידורי ההנחיה. 16

  
1 .  שידור חי או פנים -אל-פניםלמפגש הנחיה כתחליף 

2 .  שידור חי או פנים -אל-פניםלמפגש הנחיה כהשלמה 

 

 

 

 המוקלטים אני צופה בשידורי ההנחיה. 17

  
1 .  ספר הלימודללמידה מתוך כתחליף 

2 .  הלימודספר ללמידה מתוך כהשלמה 

 

 

 

  (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)? מהם המועדים בהם אתה בוחר לצפות במפגשי ההנחיה המוקלטים. 18

 ...אני צופה במפגשי ההנחיה המוקלטים

  

  

1 . ן שוטף כחלק מתהליך הלמידה שליפאב 

2 . בעיקר לפני מועד מבחן 

3 . ן"בעיקר לפני ממ 

4 . ן עקביפאולא ב, מתי שמזדמן לי 

5 . אחר 

 

 

 

 הוראה ולמידה באמצעות ווידיאו
 

 ?מהם המרכיבים המרכזיים שהופכים מפגש ווידיאו למפגש מוצלח ואותם היית רוצה לשמר. 19

  

 

 

 

 

 

 

 

 ?לשפר? מהו המרכיב שאותו היית ממליץ לשנות -אילו היינו מעצבים מחדש את מפגש ההנחיה בווידיאו . 20
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   הצגת התכנים במפגשי הווידיאו

 ?באיזו מידה הנך מסכים עם ההיגדים הבאים לגבי שיעורי הווידיאו 

 

  

במידה 

רבה 

 מאוד

במידה 

 רבה

במידה 

 בינונית

במידה 

 מעטה

כלל 

 לא

      חומר הלימוד הוצג בבהירות . 21

      מטרות מפגש ההנחיה הוצגו בתחילת כל מפגש. 22

      המנחה יצר סיכומי ביניים במהלך מפגש ההנחיה. 23

      המנחה יצר קשר בין חומר חדש לחומר קודם שנלמד. 24

      ( אתרים/מצגות/סרטים/תמונות)שולב מידע ויזואלי במהלך ההרצאה . 25

      שולבו דוגמאות להבהרת החומר. 26
 

 

   ההוראה במפגשי הווידיאותהליך 

 ?באיזו מידה הנך מסכים עם ההיגדים הבאים לגבי שיעורי הווידיאו 

 

  
במידה רבה 

 מאוד

 כלל לא במידה מעטה במידה בינונית במידה רבה

תרגילים בפני / המנחה הציג שאלות . 27

 הסטודנטים במהלך המפגש
     

ן פאובהמנחה אפשר לסטודנטים להתמודד . 28

 שונות  עם סוגיות עצמאי
     

המנחה עודד סטודנטים להעלות שאלות . 29

 בנוגע לחומר הלימודי
     

נים "המנחה נתן כלים להתמודדות עם הממ. 30

 בקורס
     

המנחה עודד חשיבה ביקורתית על החומר . 31

 הנלמד
     

המנחה התייחס לנושאים ולשאלות . 32

 שסטודנטים העלו במהלך המפגש
     

( היבתום הצפי)המנחה עודד המשך הלמידה . 33

 בקבוצת הדיון של הקורס
     

      יתה טובהיהאווירה במפגש ה. 34

      קצב הדיבור של המנחה היה מתאים. 35

באתר הקורס יש חומרים התומכים במפגשי . 36

בקבוצת הדיון או באזורים )ההנחיה בווידיאו 

 (אחרים באתר
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 ?(או שצפית בבודדות בלבד)מדוע בחרת שלא לצפות בהקלטות . 37

  

1 . חשבתי שזה לא רלוונטי ללמידה 

2 . לא מתאים לסגנון הלמידה שלי 

3 . חשבתי שזה לא יביא לי תועלת 

4 . לא ידעתי שקיימת אפשרות כזאת 

5 .  למידה האחרות/ הסתפקתי באפשרויות ההוראה 

6 . צפיתי מעט וראיתי שלא מועיל לי 

7 . נא פרט. אחר: 

  

  

  

 

 

 

 מדות כלליות כלפי שימוש בווידיאוע

 :באיזו מידה הנך מסכים עם ההיגדים הבאים

 

  

מסכים 

 בהחלט

 / ניטרלי  מסכים

אין לי עמדה 

 ברורה

לחלוטין לא  לא מסכים

 מסכים

הלמידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו . 38

 עשויה להיות חוויה חיובית 
     

פנים יעיל יותר -אל-מפגש הנחיה פנים. 39

 מלמידה באמצעות מפגשי הנחיה בווידיאו
     

הייתי רוצה שבכל הקורסים שלי תהיה סדרה . 40

 מוקלטת של מפגשי ההנחיה
     

חשיבות רבה ליצירת קשר ישיר עם יש . 41

 המנחה בזמן השידור החי
     

צפיה במפגשי ההנחיה בווידיאו עשויה לשפר . 42

 את הבנת החומר
     

מפגש הנחיה בווידיאו יכול להיות חלופה . 43

 פנים-אל-למפגש הנחיה פנים
     

 

 

 ?באמצעות ווידיאורשם לקורסים הנלמדים יהאם היית מעוניין לה. 44

  

1 . כן 

2 . לא 

3 . עדיין לא החלטתי 

 

 

 

 שיעור מוקלט מהווה חומר למידה מועיל בתנאי שצולם . 45

  

1 . רק בסמסטר הנוכחי 

2 . רק במהלך השנה האחרונה 

3 . במהלך השנתיים האחרונות 

4 . בכל מיקרה ההקלטות יכולות להוות תחליף למפגש בכיתה 
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 ?(חיוביות או שליליות)האם יש הערות נוספות לגבי מפגשי הווידיאו . 46
 

 

 נתוני רקע
 

 מין. 47

  
1 . זכר 

2 . נקבה 

 

 

 

 גיל. 48

  

1 . 20-מתחת ל 

2 . 20-29 

3 . 30-39 

4 . 40-49 

5 . 50-59 

6 . 60+ 

 

 

 

 (:מאפשרות אחתניתן לסמן יותר )מחלקה אקדמית . 49

  

1 . המחלקה למדעי הטבע והחיים 

2 . למדע המדינה ולתקשורת, המחלקה לסוציולוגיה 

3 . המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה 

4 . החטיבה למתמטיקה 

5 . החטיבה למדעי המחשב 

6 . ללשון ולאמנויות, המחלקה לספרות 

7 . היהדותלפילוסופיה ולמדעי , המחלקה להיסטוריה 

8 . המחלקה לניהול ולכלכלה 

 

 

 

 ?כמה נקודות זכות צברת עד כה. 50

  

1 . 0 

2 . 1-6 

3 . 7-30 

4 . 31-72 

5 . 73+ 

 

 

 

 !על שיתוף הפעולהתודה רבה  

 
 

 
 

  

 ? אתה צופה בשידור החי  על פי רובמהיכן . 5

  

1 . מהכיתה בה נמצא המנחה 

2 . מכיתה במרכז לימוד 

3 . מהבית 
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הרכיבים המרכזיים שהופכים שיעור דוגמאות לתשובות הסטודנטים על פי  - 3נספח 

 .וידיאו למפגש הנחיה מוצלח

מספר  הרכיב

ההיגדים 

הנוגעים 

 לרכיב

 ציטוטים

 

  

 [מיקוד וארגון החומר.]ה והבנהירהיטות ורצף נעים לצפי 36 היבטים של תוכן ופעילות 

טוב שמשתמשים , זה אינו פשוט -מוקלטת של מספר שעות לשמוע הרצאה 

כתיבה , מצגות, שילוב של סרטים. רק בהרצאה פרונטלית בעזרי הוראה ולא

 [גיוון עזרים] וכו

 [נטיותורלו] .אם יש להגיש בקרוב -מעבר על ממנים 

היבטים הקשורים 

לאינטראקציה ולאווירה 

 בכיתה

 אט'מענה לשאלות מהצ 37

 .החומר מאוד טוב, טוביםהמון טיפים 

  (: דיון פורה בחומר הלימוד

 עוזר מאוד הסטודנטים לכל נגישים שהם זה

   בדיקת הדיון הנעשה בצט ותיקון הסטודנטים שמטעים אחרים.

  אופן הצגת חומר הלימוד במקביל למסך בו נראה המנחה 

היבטים הקשורים להערכה 

 (עצמית וחיצונית)

 הפשוטות ביותר שגורמות לפער בין הנדרש לנלמד דוגמאות טובות ולא רק 23

  .ניתן לשוב ולצפות, שהרי אם משהו לא מובן, התעמקות בסוגיות מסובכות- 

 שהמנחה שואל ונותן כמה דקות על מנת שנשיב לו שאלות

. למפגש טהדיון המחוברת באמצעות האינטרנ משוב עקבי גם לקבוצות 

בהפעלה של . במפגש עצמו מתן מענה גם לאלה שלא נוכחים, כלומר

 .העזרים הטכניים

היבטים הקשורים לארגון 

 וניהול השיעור 

מרצים . ן ברור על הלוח וקל לעקוב אחרי מה שכתבאופאם המרצה כותב ב 19

שמעלים לאחר מכן את מה שכתבו במהלך ההרצאה כקובץ נפרד מקלים 

 .מאד על המעקב אחרי הנעשה בהרצאה

רקע שמבהיר את , נותנת קודם מבט על החומר [שם המנחה]אהבתי ש

 ..ורק אחר כך מתעסקת עם הפרטים הטכניים מה לעשות בפועל החומר

 מתייחסת נכון לבקשות הסטודנטים, יהול זמן המפגש מאוד טובנ

 .בתחילת כל מפגש נדרש מיקוד על הנושאים בהם דנים (
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 תשובות הסטודנטים על פריטי השאלון( ת ואחוזים.ס, ממוצעים)התפלגות  – 4נספח 

 

 הנחיה פנים אל פנים

מדוע נרשמת להנחיה פנים אל פנים ולא להנחיה באמצעות .  1

 .ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת? בקורס זה( VCק או פאו)ווידיאו 

n % 

 56.34% 1814 מעדיף הנחיה פנים אל פנים

 10.75% 346 לסגנון הלמידה שלילא מתאים 

 8.60% 277 אני חושש מהלמידה באמצעות ווידיאו

 40.87% 1316 או הסטודנטים/חשוב לי הקשר הישיר עם המנחה ו

 14.60% 470 הלמידה בווידיאו מחייבת משמעת עצמית גבוהה בלמידה

 34.81% 1121 ידעתי שיש אפשרות לצפות במפגשים המוקלטים באתר

 9.81% 316 המנחהבזכות 

 2.55% 82 היה לי ניסיון קודם לא מוצלח בלמידה באמצעות ווידיאו

 7.89% 254 חשש מבעיות טכניות

 25.62% 825 לא ידעתי שהקורס נלמד גם בווידיאו

 13.35% 430 אחר

 225.19% 3220 השיבו

 

 (VC)או ווידיאו קונפרנס /ק ופאוהשתתפות בקורס 

לומד ב  השיבו  

VC 

לומד 

 קפאוב

האם אתה לומד בווידיאו קונפרנס .  2

(VC )קפאואו ב? 

1406 292 1114 

  20.77% 79.23% 

 

ק פאו)מדוע בחרת להירשם בקורס זה להנחיה באמצעות ווידיאו .  3

 .ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת? (VCאו 

n % 

 33.66% 486 לא היתה לי אפשרות אחרת

 56.44% 815 (הלמידה לאילוצים אישייםמאפשר לי להתאים את )נוחות 

 27.15% 392 חסכון בזמן ובכסף

 27.22% 393 מתאים לסגנון הלמידה שלי

 35.11% 507 מאפשר לי ללמוד בקצב אישי

 15.03% 217 קל לי יותר להבין את החומר

 10.32% 149 בזכות המנחה בווידיאו

 21.75% 314 היה לי ניסיון קודם מוצלח בלמידה באמצעות ווידיאו

 7.13% 103 אחר

 233.80% 1444 השיבו
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 ב ברובם בכולם השיבו  
 כמחציתם

בבודדים 
 1-2)בלבד 

 (שידורים

כלל לא 
 צפיתי

בכמה שידורים חיים .  4

 ?צפית במהלך הקורס

1447 412 250 141 269 375 

  28.47% 17.28

% 

9.74% 18.59% 25.92% 

 

 השתתפות בשידור חי

מהכיתה  השיבו  

בה נמצא 

 המנחה

מכיתה 

במרכז 

 לימוד

 מהבית

מהיכן על פי רוב אתה צופה .  5

 ?בשידור החי 

864 8 16 840 

  0.93% 1.85% 97.22% 

 

צופה  השיבו  
ן פאוב

רצוף 
בכל 

המפגש 
 כולו

צופה בעיקר 
בחלקו 

הראשון של 
המפגש 

בשידור חי ואז 
מחליט אם 
להמשיך 

 היבצפי

צופה עם 
 הפסקות

 אחר

כיצד .  6
בדרך 

כלל אתה 
צופה 

במפגש 
הנחיה 

בשידור 
 ?חי

853 499 30 191 133 

  58.50% 3.52% 22.39% 15.59% 

מהן הפעולות הלימודיות שאתה בדרך .  7

? ה בשידור חייכלל עושה במהלך הצפי

 (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

n % 

 76.36% 633 מסכם את דברי המנחה

ותרגילים שמציג עונה לעצמי על שאלות 

 המנחה

268 32.33% 

 28.11% 233 בטלפון לשאלות שמציג המנחה/אט'עונה בצ

 15.20% 126 בטלפון/אט'יוזם  קשר עם המנחה בצ

 13.03% 108 אט'נמצא בקשר עם סטודנטים באמצעות צ

מונחים שאני /מושגים/רושם לעצמי נושאים

 רוצה לחזור עליהם

300 36.19% 

 19.66% 163 שלא הבנתי רושם לעצמי נושאים

 10.25% 85 אחר

 231.12% 829 השיבו
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אני  השיבו
מעדיף 
להקשי

ב 
למנחה 
מאשר 
ללמוד 
מחומר 

 כתוב

זה 
מאפשר 
לי קשר 
ישיר עם 
המנחה 
הנמצא 
 באולפן

זה מאפשר 
לי ליצור 

קשר ישיר 
עם 

סטודנטים 
 אחרים

זה 
מאפשר לי 

לקבל 
משוב 
מיידי 

מהמנחה 
 לשאלותיי

זה  נותן 
מסגרת לי 

קבועה 
 ללמידה

 אחר

מהן הסיבות .  8
העיקריות 

להחלטתך 
להשתתף במפגש 

הנחיה בשידור 
ניתן לסמן )? חי

יותר מאפשרות 
 (  אחת

אני משתתף 
 ...בשידור חי כי

756 0 278 98 265 412 173 

 

0.00% 36.77% 12.96% 35.05% 54.50% 22.88% 

 

 

כתחליף    השיבו  
ללמידת 
החומר 
מספר 
 הלימוד

כתוספת   
ללמידת 
החומר 
מספר 
 הלימוד

אני משתתף במפגשי הנחיה בשידורי .  9
 (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת. )חי

781 348 497 

  44.56% 63.64% 

 

בכל  השיבו  
המועדים 
שבהם 

מתקיימים 
 המפגשים

בעיקר 
לפני 

הגשת 
 ן"ממ

בעיקר 
לפני 
מועד 
 בחינה

לא 
ן פאוב

עקבי 
ורק 

כשנוח 
 לי

 אחר

מהם המועדים בהם אתה   .10
בוחר לצפות במפגש הנחיה 

ניתן לסמן יותר )? בשידור החי
 (מאפשרות אחת

799 521 78 51 145 60 

  65.21% 9.76% 6.38% 18.15% 7.51% 

 

לא מתאים  השיבו  
לסגנון 

 הלמידה שלי

מעדיף 
לצפות 

 בהקלטות

קצב 
ההנחיה 

 איטי

קצב 
ההנחיה 
מהיר 
 מידי

לא 
התאים 
ללוח 

הזמנים 
 שלי

בשל 
בעיות 
 טכניות

 אחר

מדוע לא צפית .  11
בשידורים החיים 

או שצפית )
בשידורים בודדים 

 ?(בלבד

640 79 240 85 34 442 57 84 

  12.34% 37.50% 13.28% 5.31% 69.06% 8.91% 13.12% 
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בבודדות  בכמחציתן ברובן בכולן השיבו  
-1)בלבד 
2 

 (הקלטות

 כלל לא צפיתי

של ( לא בשידור חי)בכמה הקלטות .  12
מפגשי הנחיה שהוצעו בקורס זה 

 ?צפית

4655 1503 873 529 981 769 

  32.29% 18.75% 11.36% 21.07% 16.52% 

 

 צפיה בהקלטות

ן פאוצופה ב השיבו  
רצוף בכל 
ההקלטה 

 כולה

צופה בכל 
ההקלטה 

עם 
 הפסקות

צופה בעיקר 
בחלקה הראשון 
של ההקלטה ואז 

אם מחליט 
 להמשיך בצפיה

צופה רק 
בחלקים 
הדנים 

בנושאים 
 מסוימים

 אחר

כיצד בדרך כלל  אתה .  13
צופה במפגשי ההנחיה 

 ?המוקלטים

2842 879 1607 31 237 88 

  30.93% 56.54% 1.09% 8.34% 3.10% 

 

מסכם  השיבו  
את 

דברי 
 המנחה

עוצר את 
ההקלטה 
כדי לענות 
לעצמי על 
שאלות או 
תרגילים 
 שמעלה
 המנחה

חוזר על 
חלקים 
שונים 

בהקלטה 
לצורך 
 הבהרה

רושם 
לעצמי 
מ/נושאים
מו/ושגים

נחים 
שאני 
רוצה 
לחזור 
 עליהם

רושם 
לעצמי 
נושאים 
שלא 
 הבנתי

בעקבות 
הצפיה 
מעלה 
שאלות 
בקבוצת 

 הדיון

 אחר

מהן הפעולות .  14
הלימודיות שאתה 

בדרך כלל עושה 
במהלך הצפיה 

ניתן )? בהקלטה
לסמן יותר 

 (מאפשרות אחת

2828 1905 1359 1746 990 579 180 112 

  67.36% 48.06% 61.74% 35.01% 20.47% 6.36% 3.96
% 

 

אני מעדיף  השיבו  
להקשיב 
למנחה 

מאשר ללמוד 
 מחומר כתוב

זה עוזר 
לי למקד 
את חומר 
 הלימודים

זה עוזר לי 
להבין את 

החומר 
שלא הבנתי 

 במפגש

זה 
מהווה 
חזרה 

על 
 החומר

חוסך לי  אחר
זמן 

במקום )
מסיעה 
למפגש 
 (ההנחיה

חוסך לי 
הוצאות 

, נסיעה)
שמרטף 

 ('וכו

מהן הסיבות העיקריות .  15
להחלטתך לצפות במפגשי 

ניתן לסמן )? ההנחיה המוקלטים
 (יותר מאפשרות אחת

  
 אני צופה בשידורים המוקלטים כי

2825 1034 1426 1500 1548 423 0 0 

  36.60% 50.48% 53.10% 54.80% 14.97% 0.00% 0.00% 
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כתחליף  למפגש   השיבו  
פנים  -אל-הנחיה פנים

 או    שידור חי 

כהשלמה  למפגש הנחיה  
פנים  או    שידור -אל-פנים

 חי 

אני צופה בשידורי ההנחיה .  16
 המוקלטים

2804 1177 1627 

  41.98% 58.02% 

 

כתחליף  ללמידה   השיבו  
 מתוך  ספר הלימוד

כהשלמה  ללמידה מתוך  
 ספר הלימוד

אני צופה בשידורי ההנחיה .  17
 המוקלטים

2784 1209 1575 

  43.43% 56.57% 

 

 

ן שוטף פאוב השיבו  
כחלק 

מתהליך 
 הלמידה שלי

בעיקר 
לפני 
מועד 
 מבחן

בעיקר 
לפני 

 ן"ממ

מתי 
, שמזדמן לי

ן פאולא ב
 עקבי

 אחר

מהם המועדים בהם אתה   .18
בוחר לצפות במפגשי ההנחיה 

ניתן לסמן יותר )? המוקלטים
 (מאפשרות אחת

  
אני צופה במפגשי ההנחיה 

 ...המוקלטים

2837 1408 791 583 598 86 

  49.63% 27.88% 20.55% 21.08% 3.03% 

 

         

סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

 גבוהה בינונית נמוכה

חומר הלימוד הוצג .  21
 בבהירות 

2785 4.44 0.75 58 217 2510 

      2.08% 7.79% 90.13% 

מטרות מפגש ההנחיה .  22
 הוצגו בתחילת כל מפגש

2763 4.34 0.85 99 310 2354 

      3.58% 11.22% 85.20% 

המנחה יצר סיכומי ביניים .  23
 במהלך מפגש ההנחיה

2760 4.12 0.96 180 466 2114 

      6.52% 16.88% 76.59% 

המנחה יצר קשר בין חומר .  24
 חדש לחומר קודם שנלמד

2752 4.28 0.86 102 368 2282 

      3.71% 13.37% 82.92% 

שולב מידע ויזואלי במהלך .  25
ההרצאה 

 ( אתרים/מצגות/סרטים/תמונות)

2757 3.76 1.35 559 377 1821 

      20.28% 13.67% 66.05% 

שולבו דוגמאות להבהרת .  26
 החומר

2762 4.44 0.78 73 253 2436 

      2.64% 9.16% 88.20% 
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סטית  ממוצע השיבו שם השאלה
 תקן

 גבוהה בינונית נמוכה

תרגילים / המנחה הציג שאלות .  27
 בפני הסטודנטים במהלך המפגש

2714 4.26 0.88 114 368 2232 

      4.20% 13.56% 82.24% 

המנחה אפשר לסטודנטים .  28
ן עצמאי עם סוגיות  פאולהתמודד ב

 שונות

2692 3.98 0.97 183 626 1883 

      6.80% 23.25% 69.95% 

המנחה עודד סטודנטים להעלות .  29
 שאלות בנוגע לחומר הלימודי

2690 4.18 0.92 141 428 2121 

      5.24% 15.91% 78.85% 

המנחה נתן כלים להתמודדות עם .  30
 נים בקורס"הממ

2694 4.19 0.93 156 411 2127 

      5.79% 15.26% 78.95% 

המנחה עודד חשיבה ביקורתית על .  31
 החומר הנלמד

2656 3.77 1.09 341 674 1641 

      12.84% 25.38% 61.78% 

המנחה התייחס לנושאים ולשאלות .  32
 במהלך המפגששסטודנטים העלו 

2686 4.43 0.78 68 219 2399 

      2.53% 8.15% 89.31% 

בתום )המנחה עודד המשך הלמידה .  33
 בקבוצת הדיון של הקורס( הצפיה

2645 3.81 1.16 356 608 1681 

      13.46% 22.99% 63.55% 

 2309 262 92 0.83 4.37 2663 האווירה במפגש היתה טובה.  34

      3.45% 9.84% 86.71% 

קצב הדיבור של המנחה היה .  35
 מתאים

2697 4.27 0.96 163 304 2230 

      6.04% 11.27% 82.68% 

באתר  הקורס יש חומרים התומכים .  36
בקבוצת )במפגשי ההנחיה בווידיאו 

 (הדיון או באזורים אחרים באתר

2623 4.11 0.99 187 444 1992 

      7.13% 16.93% 75.94% 

 

 אי צפייה בהקלטות

חשבתי  השיבו  
שזה לא 
רלוונטי 
 ללמידה

לא 
מתאים 
לסגנון 

הלמידה 
 שלי

חשבתי 
שזה לא 
יביא לי 
 תועלת

לא 
ידעתי 

שקיימת 
אפשרות 

 כזאת

הסתפקתי 
באפשרויות 

/ ההוראה 
למידה 
 האחרות

צפיתי 
מעט 

וראיתי 
שלא 

 מועיל לי

נא . אחר
 :פרט

מדוע בחרת שלא .  37
או )בהקלטות לצפות 

שצפית בבודדות 
 ?(בלבד

1714 84 274 183 286 738 192 541 

  4.90% 15.99% 10.68% 16.69% 43.06% 11.20% 31.56% 

 

 
עדיין לא  לא כן השיבו  

 החלטתי

רשם לקורסים יהאם היית מעוניין לה.  44
 ?הנלמדים באמצעות ווידיאו

4434 2428 934 1072 

  54.76% 21.06% 24.18% 
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רק  השיבו  
בסמסטר 

 הנוכחי

רק במהלך 
 השנה האחרונה

במהלך 
השנתיים 
 האחרונות

בכל מיקרה 
ההקלטות יכולות 
להוות תחליף  
 למפגש בכיתה

שיעור מוקלט .  45
מהווה חומר למידה 

 מועיל בתנאי שצולם 

4241 1382 1073 458 1328 

  32.59% 25.30% 10.80% 31.31% 

 

 

 נתוני רקע

 נקבה זכר השיבו  

 2582 1845 4427 מין.  47

  41.68% 58.32% 

 

-מתחת ל השיבו 
20 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

 16 117 321 1081 2816 96 4447 גיל.  48

  2.16% 63.32% 24.31% 7.22% 2.63% 0.36% 

 

 % n (:ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)מחלקה אקדמית .  49

 5.42% 238 והחייםהמחלקה למדעי הטבע 

 14.26% 626 למדע המדינה ולתקשורת, המחלקה לסוציולוגיה

 22.26% 977 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

 2.14% 94 החטיבה למתמטיקה

 9.91% 435 החטיבה למדעי המחשב

 2.62% 115 ללשון ולאמנויות, המחלקה לספרות

 2.98% 131 לפילוסופיה ולמדעי היהדות, המחלקה להיסטוריה

 56.28% 2470 המחלקה לניהול ולכלכלה

 115.88% 4389 השיבו

 

 +73 31-72 7-30 1-6 0 השיבו  

כמה נקודות זכות .  50

 ?צברת עד כה

4423 134 606 1502 1333 848 

  3.03% 13.70% 33.96% 30.14% 19.17% 
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פ רמות "עמדות כלליות כלפי השימוש בווידיאו ע – 5נספח 
 ניתוח שונות, שימוש

 

 

 
Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

הלמידה באמצעות מפגשי 
הנחיה בווידיאו עשויה להיות 

 חוויה חיובית 

Between 
Groups 

(Combined) 455.469 2 227.734 332.111 .000 

Within Groups 3017.157 4400 .686     

Total 3472.625 4402       

פנים -אל-מפגש הנחיה פנים
יעיל יותר מלמידה באמצעות 

 מפגשי הנחיה בווידיאו 

Between 
Groups 

(Combined) 736.145 2 368.073 258.175 .000 

Within Groups 6248.719 4383 1.426     

Total 6984.865 4385       

הייתי רוצה שבכל הקורסים 
שלי תהיה סדרה מוקלטת 

 של מפגשי ההנחיה 

Between 
Groups 

(Combined) 214.614 2 107.307 163.805 .000 

Within Groups 2875.188 4389 .655     

Total 3089.802 4391       

יש חשיבות רבה ליצירת 
קשר ישיר עם המנחה בזמן 

 השידור החי 

Between 
Groups 

(Combined) 18.564 2 9.282 7.860 .000 

Within Groups 5148.399 4360 1.181     

Total 5166.963 4362       

צפיה במפגשי ההנחיה 
בווידיאו  עשויה לשפר את 

 הבנת החומר 

Between 
Groups 

(Combined) 344.930 2 172.465 346.678 .000 

Within Groups 2180.449 4383 .497     

Total 2525.379 4385       

מפגש הנחיה בווידיאו יכול 
להיות חלופה למפגש הנחיה 

 פנים -אל-פנים

Between 
Groups 

(Combined) 784.995 2 392.497 214.029 .000 

Within Groups 8035.939 4382 1.834     

Total 8820.934 4384       

 

 

 


