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 מקורס פני� אל – במערכת החינו� שינוי תהליכי
 פני� לקורס וירטואלי

 

 

  תארני�

למידה , הוראה עתידניות/למידהמיומנויות , הוראה/מאפייני למידה, יכי שינויתהל

 . וירטואלית

 

  תקציר

 המהירי� המתרחשי� בחברה העולמית ובחברה הישראלית הטכנולוגיי� השינויי�

 ע� להתמודד , מערכת הכשרת המורי� בפרטואת בכלל את מערכת החינו� ,מחייבי�

סביבות למידה אלה מאפשרות . וראה מתוקשבותדרכי הוראה חדשניות וסביבות ה

תחומית ומכינות את הלומדי� להתמודדות טובה יותר ע� % דינמית ובי�למידה

 . בעיד� של שינויי�הלמידהמורכבות 

 שינוי במערכת תהליכי"הוראה בקורס /אפיו� תהליכי הלמידה:  ה�המחקר מטרות

�השינוי מתרבות של סביבת  הנלמד בשלוש מסגרות שונות ובחינת תהליכי "החינו

 . פיזית לתרבות למידה וירטואליתלמידה

 תהליכי" לתואר ראשו� בשלושה קורסי� מתקדמי� בנושא סטודנטי� 48 כלל המחקר

. קורס בהנחיה מרחוק וקורס וירטואלי, קורס פני� אל פני�": החינו�שינוי במערכת 

ת על ידי צוות לימודי� אח% במש� שנתרה ניתנו כקורסי בחיהקורסי�שלושת 

 case study %המחקר נער� בשיטה איכותית כ.  מרצותשתיאינטרדיסציפלינרי של 

בה� ה� ש הממשיי� להגיע לתובנות על תופעות בהקשרי� ובאתרי� המאפשרת

השימוש . ופתוחי�רפלקציות ושאלוני� סגורי� , כלי המחקר כללו ראיונות. מתרחשות

 שה�לא רק בגלל ההצלבה ,  בכלי אחדפני שימוש%בכלי� שוני� נראה עדי� על

ההנחיה על הלמידה ועל , מאפשרי� אלא ג� מפני שה� מאפשרי� תובנות על ההוראה

  את התוק� הפנימי והחיצוני של המחקרומחזקי�הפדגוגית 
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) Verloop, 1998; Kagan et al. & Meiyer, 1987( . פי %עלניתוח הממצאי� נעשה

 .אפייני השינוי בכל אחד מהקורסי�קטגוריות של מאפייני הלמידה ומ

הבדלי� בי� שלושת הקורסי� במאפייני הלמידה הבאי� . א:  ה�הבולטי� הממצאי�

.  הסטודנטפרופילבופרופיל המרצה ב, דרכי הוראהב,  הלמידהבסביבתלידי ביטוי  

 – מרחוקבקורס הנחייה , זמטיתיהמרצה בקורס פני� אל פני� מאופיינת כדמות כר

מובילה ללמידה היא מאופיינת כובקורס הוירטואלי , קדמת הישגי�היא מנחה ומ

 שלושת הקורסי� במאפייני השינוי בהיבטי� של עמידה בי�הבדלי� . ב. עצמית

וקשיי� טכניי� של , תקשורת בי� הלומדי�, ועבודותהיק� מטלות , זמני�%בלוחות

לתי אמצעית בי�  אופיינה אינטראקציה בפני�בקורס פני� אל . הלומדי� ושל המרצות

ובקורס בהנחיה ,  פורמליתאינטראקציה, אליווירטובקורס ה, המרצה לבי� הסטודנטי�

בי� הלומדי� אובחנה תקשורת ברמה גבוהה בקורס .  משולבתאינטראקציהמרחוק  

שינויי� שחלו . ג. הסטודנטי� הרגישו בדידות,  ובשני הקורסי� האחרי�פני�פני� אל 

 תרבות למידה עצמית בכלי� נוצרהוירטואלי והבקורס : בשלושת הקורסי�

,  הנחייה מרחוק נוצרה תרבות למידה עצמית לשיפור תמידיבקורס, טכנולוגיי�

 . תרבות למידה מגוונתנוצרהובקורס פני� אל פני� 

 הנה פיתוח קהילות לומדות וירטואליות שבה� יהיה מקו� המחקר מהמלצות אחת

 .מגווני�לסגנונות הוראה ולמידה 

 

 מבוא

 עתידיות למידה והוראה מיומנויות

 מתקשה להדביק את הפער ההול� וגדל בינה לבי� המציאות היו� החינו� מערכת

 בעול� מצביעי� על עלייה בהתפתחות הוראה מחקרי�. בה היא חיהשהטכנולוגית 

 של חדירת קורסי� מתוקשבי� מהירמתוקשבת באמצעות רשת האינטרנט וקצב 

עובדה זו . )(Wiess, 2000; Abromitis, 2000 לה הגבוההלמערכת החינו� ולהשכ

על הוראה האחראיות על ההכשרה ו%עובדימקבלת משנה תוק� במכללות להכשרת 

 � החינו� מעצבימתוק� היות� חלק מוההכנה של פרחי הוראה לכניסה למערכת החינו

 .באר�

 

די� את הצור� וה� מחד, ודאות ה� המאפייני� של החברה היו�% ואימהירי� שינויי�

 החוקרי� .הספר% ממורי� בעבודת� ע� התלמידי� בביתהנדרשותבמיומנויות 

Braziller, 2000) & (Hegeman הלומדי� כי גורמי� כמו הגדלת אוכלוסיית , טועני� 
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חיסכו� בתשתיות וחידושי� בדרכי הוראה ה� המניעי� , במוסדות להשכלה גבוהה

ללות להכשרת מורי� חייבות לבחו� מחדש לכ� מכ.  של קורסי� מתוקשבי�לפיתוח�

אחת .  בהכשרת מורי� ובהכנת התלמידי� לתפקד כאזרחי� בחברהתפקיד�את 

 ע� מציאות משתנה זו היא ארגו� תכניות לימוד ודרכי נכונההדרכי� להתמודדות 

מדגישי� את הצור� בפיתוח ) 1995(ועיד� ) 1996 (פסיג. הוראה חדשניות במכללות

מיומנויות חדשות אלה מתאפיינות בתפיסה . עתידיותדה והוראה מיומנויות למי

מונה ) 1996(פסיג . ודאות% של איבמצבי�דינמית ובתפיסה של מורכבות בהתמודדות 

, יישו�, הבנה, ידע( של בלו� לטקסונומיהשש מיומנויות קוגניטיביות באנלוגיה 

. א מיומנות השבחה נוספת והיעתידיתומוסי� מיומנות , )סינתזה והערכה, אנליזה

 בפתרו� בעיות וליישמומיומנות זו מאפשרת לבחור במצר� המתאי� של מידע 

 זו מחייבת מיומנות. בסיטואציות שונות בזמ� ובמקו� ובכ� להשביח את המצר�

 .  תרבותיות ומסורתיות, אתניות, להיעזר בקונוטציות אישיות

 

א� .  ואמיתי במכלול העולמי היא הכשרת הלומדי� לשילוב נכו�החינו� מערכת מטרת

 דרכי שינוי . הללו הרי שאי� מדובר על שכלול אלא על חידושהמיומנויותמאמצי� את 

 לסביבות למידה מתוקשבות לינארית על תפיסה ות המתבססותהוראה המסורתי

 .  דינמיתולמידהתחומית %המאפשרות למידה בי�, ומסועפות

 

  שינוי תהליכי

�הספרות . האד�%יד מרבית בני%גו� נתקל בהתנגדויות על בארשינויי� הכנסת תהלי

 ההתנגדות לשינוי היא בסיסית ונפוצה במרבית הארגוני� בעיית כי ,המחקרית מציינת

) Brownlee 2000 ;Diamond, 2000 ;הכנסת שינויי� ). 1995, פוקס ; 1996, סמואל

 ,טוע�) 1992(רי הר. ואיטיתושיפורי� במערכת החינו� ובפרט בהכשרת מורי� מורכבת 

 נושא בחינו� ק� וכל, כי מרכזיותו של המורה בתהליכי הוראה חשובה לאי� שיעור

 הכשרה של שתכניותמכא� . כישוריה� ומסירות� של המורי�, פי איכות�%ונופל על

 והמיומנויותהכלי� , הסטודנטי� להוראה צריכות להביא בחשבו� את מכלול הידע

 .   שוב שזה ייעשה בגישה מערכתיתוח, המתאימי� לעיד� של שינוי

 

 את החשיבה המערכתית כאחת הדיסציפלינות החשובות והכרחיות מציג, )1997(י 'סנג

 כזו מאפשרת הבנה ואינטראקציה יעילה יותר של חשיבה, לדעתו. לארגו� לומד

דינמיקה של תהליכי� ,  הרכיבי� השוני�בי�תו� דגש על זיקות גומלי� , המערכת

 את מקדמת) 1997י 'פי סנג%על( המערכתיתהראייה .  פתרו� בעיותשלניבוי וויכולות של 
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כ� בעיד� של %ההכרחית כל, ההתבוננות בשל� ולא רק בחלק כלשהו של המערכת

, התבוננות כוללת זו מסייעת לחברי הארגו� לפתח חשיבה מערכתית.  מהירי�שינויי�

לדעת . ת� ולמידה של הקבוצהיצירת חזו� משו, מודלי� מנטליי�,  אישיותמיומנויות

כל . חמשת מרכיבי� אלה הולכי� ומתלכדי� ובוני� את הארגו� הלומד, )1997(י 'סנג

 חשוב להצלחתו של מרכיב אחר וביחד כתלכיד ה� מועצמי� המרכיבי�אחד מ� 

 מתפתחי� מקצועית ומקדמי� את יעדיו ומטרותיו של בארגו�כ� הפרטי� . ומתעצמי�

 .     הארגו�

 

 כי בעיד� של שינויי� מהירי� ,טועני� Argyris, 1987) & (Schon חוקרי�ה ג�

הלמידה הארגונית בתפיסה כוללת ,  הוויה מרכזית בחיי ארגו�המהווי�, י�יותמיד

, לדבריה�.  בעיקר לשיפור ביצועי משימות הארגו�,ומשמעותיהופכת לתחו� חשוב 

יחסי הגומלי� האנושיי� בתו�  משמעותי במכלול מרכזילגור� האנושי בארגו� תפקיד 

נתפסות כגור� מרכזי בעיצוב ה�  ומשמעותיותמערכות יחסי אנוש אלה . הקבוצה

אישיות של כל פרט ופרט הגישות ה והערכי�בעיקר מכלול , הארגו� וביעילות תפקודו

 ללמוד את המאפייני� שתדעההכשרה הנתפסת כמסגרת חינוכית חשוב . בארגו�

 שלה ע� גורמי� האינטראקציהאנושיי� בתוכה ואת תהליכי והצרכי� של הגורמי� ה

 . חיצוניי�

 

  של תרבות וירטואליתמאפייני�

 בשינויי� בעיקר בתחו� הידע והטכנולוגיה מעמידה לרשות המאופיינת %21 ההמאה

צורכי האד� והחברה משתני� . )1997, בירנבוי�( זמי� ונגיש ידעהחברה אי� סו� של 

מציאות חברתית זו מכתיבה שינויי� ). 1978, שבח (ות�מורכבבמהות� ובמידת 

ג� .  את קיומה של החברה ואת התפתחותהלשרתלמערכות חברתיות אשר נועדו 

 להיות פתוחה לחידושי� צריכהמערכת החינו� המתבססת על תפיסות פדגוגיות 

בה תרבות הלמידה בסבי). 2000, סולומו� ('להובילה בא�' א� לא לתת לה� ,טכנולוגיי�

 וארגוניי� בדגש על פדגוגיי�מתוקשבת על כל גווניה ורמותיה נשענת על יסודות 

כוללת ) 2000(פי רות� %עלהלמידה המקוונת . הצרכי� הייחודיי� של הכשרת מורי�

 :חמישה מאפייני� מרכזיי�

 .קיו� מרחק פיזי בי� הלומד לבי� המלמד: פיזימרחק . 1

 .ת הדיאלוג בזמני� שוני� והמלמד מנהלי� אהלומד: פער בזמ�. 2

ללא הנחייה סדורה של המלמד וללא הכוונה סדורה של הלומד אל : עצמאיתלמידה . 3

 .מקורות הידע
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 . נגישות קלה למקורות מידע מגווני� כתובי� ומתוקשבי�קיימת: נגישות. 4

קול בי� לומד ומלמד ובי� לומד %תמונה%שילוב של טקסט: אינטראקטיביתתקשורת . 5

 . הנחייה והפריה הדדיתלצורכי לומדי� לקהילת

 

כ� מתודת %ראשונה תפיסה פדגוגית ואחרב היא בראש ומקוונת שלמידה מכא�

 מורי� רק א� מוסדות אלה יערכו להכשרת ליישמה במכללות אפשר. ביצוע/הפעלה

 למידה בסביבה מתוקשבת מצריכה הטמעת. פדגוגית שלה�%שינויי� בתפיסה החינוכית

 . במוסדות להכשרת מורי�ההוראהתהליכי למידה והוראה של סגלי שינוי מהותי ב

 

 'והואח'אקדמית ה במכללה ללימודי� מקווני� המכו$

 נשענת על יסודות פדגוגיי� וארגוניי� בדגש על הצרכי� מרחוק למידה מערכת

פעילות מרכז ללימודי� מקווני� מתבססת על העקרונות . מורי�הייחודיי� של הכשרת 

 :הבאי�

 מרחוק חייב להתפתח בראייה מערכתית המתחשבת בצרכי� של למידהמרכז . 1

 .המכללהשל ומלמדי� של , הלומדי�

 מרחוק המתאי� להכשרת מורי� מחייב את סגל ההוראה למידההמודל של . 2

.  להבי� את מהות עבודתו העתידית ע� הסטודנטי�כדילהתנסות בסביבה וירטואלית 

מקצועית של מורה במהל� חייו ה ו התפתחותלהמש�� סגנו� למידה זה יקנה את הכלי

 ).2001, בלר(המקצועיי� 

 וירטואלי מבוססת על התאמה הדרגתית של קורסי� אקדמיי� קיימי� קורסבניית . 3

תו� תיאו� בי� אנשי חינו� ואנשי דיסציפלינה שהתמחו , מרחוקלקורסי� בלמידה 

 רפורמה הבנויה על מערכת  אנשי מחשבי� ולא עלבסיועבתחו� של למידה מרחוק 

 .(Sjerry, 1995)  חדשה ועצמאית

 מכללתית מבוססת על תיאוריות למידה מגובשות המשמשות בסיס הכללהתכנית . 4

 . הקורסי� בלמידה מרחוקלפיתוחתיאורטי וקו מנחה 

5 . �ידי אנשי חינו� ואנשי דיסציפלינה שהתמחו % חייב להיות מובל עלכולוהתהלי

 .  בסיוע אנשי מחשבי� ולא להפ�מרחוק בתחו� של למידה

 

 וארגונית חדשה זו מעוררת לא מעט התנגדויות בקרב סגל ההוראה פדגוגית תרבות

סיונות לשנות את יולא כול� מקבלי� בברכה נ,  אצל הסטודנטי�וא�בהכשרת מורי� 

שואפי� לקיי� בתוכ� , ספר% ובכלל� מכללות ובתירבי�ארגוני� . המוכר והידוע

שינויי� נתפסי� .  כל זעזוע העשוי לפגוע ביציבות המוסדיתמפני המוג�"  משקלשיווי"
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אי� אפשרות .  להמשכיות הבטוחה בתפקוד במוסדוכהפרעהכמקור לחוסר יציבות 

ואימוצ� פירושו כניסה למצב של ,  ובהוראהבארגו�לחזות מראש את סופ� של שינויי� 

 ).1990, וישישר� (סיכוני� שעדי� להימנע מה� 

 

 למשמעויות של עיד�  גיסא ערה מחד'הואחו'אקדמית ה במכללה מורי�ההכשרת , בר�

.  הלמידה וההוראה ולהתנגדויות מאיד� גיסאתרבותהידע והטכנולוגיה ולהשפעתו על 

 � בקצב איטי ומלווי� בהתנגדויות לא נעשי�ג� א� תהליכי שינוי במערכת החינו

 ומנגנוני� של תרבות עבודה חדשה פוסי�דהמכללה מבינה שהיא חייבת לאמ� , מעטות

 'והואח'במכללת .  ודינמיי�מהירי�מנת לתפקד נכו� בעיד� של שינויי� %על, שונהו

 וטכנולוגי בתחו� פדגוגיהוק� מכו� ללימודי� מקווני� שמשמש כמרכז תמיכה 

 וירטואליתוהצוות המכו� והמרצי� חוקרי� את הסביבה . הלמידה המתוקשבת

� ללמידה ולהוראה מקוונת התומכי� במטרות ההכשרה והפיתוח ומפתחי� מודלי

מודלי� אלה מיושמי� בכל מרכזי המכללה במסגרת קורסי� .  של המורי�המקצועי

.  שהנ� חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודי� של הסטודנטי�ומתוקשבי�וירטואליי� 

למידה  אתרי� מלווי קורס שתפקיד� לספק תמיכה מקוונת למערכתבמקביל נבנית 

 . של מרצה הקורסספציפיי�פי צרכי� %המסורתית על

 לשילוב ת"ה מתו� שלוש ליישו� תכנית הותי הייתה השנה השניב"תשס הלימודי� שנת

 %במסגרת שנה זו נלמדו במכללה כ.  מתקדמות במערכת ההשכלה הגבוההטכנולוגיות

לשנת תכנית העבודה .  סטודנטי�400 %בה� למדו כש וירטואליי� קורסי� 27

 במכו� מבוססת על התפתחות התפיסה הדידקטית של תחו� הלמידה ג"תשסהלימודי� 

 . הכשרת מורי� במכללה אקדמית לחינו�למטרותמרחוק בהתאמה 

 

 : את התפתחות התפיסה הדידקטיתהמנחות הנקודות

 של תחו� הלמידה מרחוק דורש התייחסות ישירה והסקת הנרחבתההתפתחות . 1

 . של הכשרת המורי�יותרלתחו� הצר נוגע במסקנות יישומיות 

חינו� הילד לקראת ,  הפער הדיגיטלי: כגו�, שעל סדר היו� הציבוריונושאי�בעיות . 2

 חייבות לקבל תשובה הולמת בהכשרת ,ועוד"  המידעאוטוסטרדת", "הידע חברת"

 . ובפיתוח המקצועיהמורי�

פיתוח .  האנושית משיגה במידה רבה את ההתנהגותהטכנולוגיתההתפתחות . 3

 � . לסטודנטי� יכולת יישומית בתחו� הכשרת�לאפשרמערכות למידה מרחוק צרי

 של הסביבה והתרבות המתוקשבת יכולי� להילמד רק באמצעות נרחבי�היבטי� . 4

 . ע� הסביבה המתוקשבתהסטודנטהתנסות ישירה של 
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%שלב פוסט בתחו� הלמידה מרחוק מאופיי� בספרות המקצועית כהנוכחיהשלב . 5

וירטואליות ושיטות ההוראה בסביבות ה.  אל הלומדמהטכנולוגיהבו הדגש נע שמודרני 

 . תהליכי הלמידה של הפרט כחלק מקהילת לומדי�אתמתמקדות בלומד ומדגישות 

 במקצועות הלימוד השוני� חייבי� להדגי� שיטות הוראה וירטואליי�קורסי� . 6

 .  מתוקשבתלסביבהולמידה ייחודיי� 

 

כחלק ,  הניתני� במסגרת המכו� ללימודי� מקווני�וירטואליי�וה הקורסי� אחד

פי %הקורס על". החינו� במערכת שינוי תהליכי: " הקורסהנו, מלימודי החינו� במכללה

 .התפיסה שהוצגה נית� ג� במסגרות הוראה אחרות

  שונותלמידהבסביבות הנית$  'תהליכי שינוי במערכת החינו(' קורסה

קורס פני� אל :  בשלוש מסגרות שונותנית�"  שינוי במערכת החינו�תהליכי "קורסה

כחלק מהקורסי� הניתני� במסגרת , וקורס וירטואלי, קורס בהנחיה מרחוק, פני�

 .'הואחו'אקדמית ה מקווני� במכללה ללימודי�המכו� 

 

  הקורסי� תכני

י ביניה� התבטא השונ.  עסקו בתהליכי הכנסת שינוי במערכת החינו�הקורסי� שלושת

דרכי ההוראה והלמידה ואופי , מרכיבי סביבת הלמידה:  כמוהלמידהבמאפייני 

הקורסי� עסקו בגישות תיאורטיות מרכזיות של שינוי  .והיקפ�המטלות והמשימות 

 ומשמעות� בלמידה של תהליכי שינוי במערכת ארגוני�ובשיטות מחקר הנהוגות בחקר 

�התהליכי� והמבנה המייחדי� את מערכת , פייני�המאבמהל� הקורס נותחו . החינו

� להסביר את המבנה של מערכת החינו� כארגו� המאפשרי� מודלי� וכלי� וכ�, החינו

נותחו סוגיות בהפעלת שינויי� בתכניות , כ�%כמו. ואת התהליכי� המתרחשי� בה

 .  ע� תהליכי שינוי ויישומ�להתמודדותעכשוויות ועתידיות והוצגו דרכי� 

  עיקריותתמטרו

 .יה�משמעויותושינוי ב העוסקות תיאוריות של הכרה �

 . מערכת החינו� על מרכיביה השוני�מבנה והבנה של הכרה �

 חלק אינטגרלי של חיי המהוות  מרכזיות של תהליכי שינוי סוגיות והבנה של הכרה �

 .ארגו� 

 בי� מערכת החינו� לבי� הסביבה והערכת הקשיי� הגומלי� של יחסי חקירה �

 . ובהערכת�במדידת�וכי�  הכר
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 . התערבות הפועלות במערכתתוכניות ולמידה של הכרה �

 . לבי� הסביבהס" פדגוגיות וארגוניות באינטראקציות בי� ביתובנות של הבנייה �

 . ביקורתית כבסיס לפיתוח השקפת עול� חינוכיתלחשיבה כלי� הקניית �

 .ות עצמית חקרנית כבסיס לפיתוח לומד בעל מכוונללמידה כלי� הקניית �

 .הספר% ליישו� תהליכי� מערכתיי� בביתוכלי� ידע הקניית �

 

  לימוד  נושאי

 . ותיאוריות של שינוימודלי�,  גישות%

 .הגור� האנושי בתהלי� הכנסת שינוי:  לשינויוגורמי� מאפייני� %

 .בות ותוצאותי ס– לשינוי התנגדות %

% � . השינוי כתהלי� מתפתח ודינמיהכנסת תהלי

 . סוגיות ודילמות– בארגו� אסטרטגי שינוי   הובלת%

 . הלכה למעשה– ניהול השינוי %

 .  הלכה למעשה– הערכה של תהליכי שינוי בארגו� %

 .  כארגו� לומד וכארגו� משתנההחינו� מערכת %

 במעקב אחר שלושת הקורסי� ובחשיפת מאפייני ההוראה עסק המוצג המחקר

 .והלמידה בה�

 

 המחקר מטרות

הנלמד בשלוש "  שינוי במערכת החינו�תהליכי" וההוראה בקורס הלמידה אפיו�. א

 . תו� התייחסות ג� למיומנויות עתידיותשונותמסגרות 

 . השינוי מתרבות של סביבת למידה פיזית לתרבות למידה וירטואליתתהליכיבחינת . ב

 

  ושיטת מחקרמתודולוגית גישה

  המחקראוכלוסיית

 תהליכי"אר ראשו� בשלושה קורסי� מתקדמי� בנושא  לתוסטודנטי� 48 כלל המחקר

 ":החינו�שינוי במערכת 

 .מתוקשבי�/ פני� אשר כלל מספר מפגשי� וירטואליי�אלקורס פני� . 1

כולל ספרי ,  מרחוק במתכונת הלימודי� באוניברסיטה הפתוחהבהנחיהקורס . 2

 . ושיחות טלפוניותבדוארתכתובת , הקורס

 .וירטואליקורס . 3
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לימודי� אחת על ידי צוות % ניתנו כקורסי בחירה במש� שנתהקורסי� תשלוש

 . מרצותשתיאינטרדיסציפלינרי של 

 

  וכלי מחקרשיטה

 את המחקרי� משמש"  מקרהחקר. "case study % איכותית כבשיטה נער� המחקר

 הוא"  מקרהחקר "שלאחר היתרונות החשובי� ). Donmoyer, 1997(בהוראה ולמידה 

בה� ה� ש הממשיי�ספק תובנות על תופעות בהקשרי� ובאתרי� ביכולתו ל

 המקרה הוא אינדוקטיבי כי הוא מציג את הנתוני� חקר.  (Miles, 1987)מתרחשות

לאבח� , הוא מאפשר לבטא רגישות רבה. בהשערותמתו� הסיטואציה ללא תלות 

קרו תוכנו תיאורי בעי. (Stenhouse, 1985)ולבטא מצבי� מנקודות ראות שונות 

%אינו בר, חקר מקרה הנו ייחודי. הקוראידי פירושיו של %נוטה להתפתח על, וקונקרטי

הוא מאפשר לקוראי� .  הרגילבמוב�לכ� אי� הוא מאפשר הכללה , חזרה ואינו מייצג

 לתובנות חדשות ולהגיע  (Strauss, 1987)לא נכחו במקו� הנחקרא� על פי ש, להתרש�

 ההכללות של חקר מקרה בעיית. תופעה הנחקרתשל יחסי� ומשתני� לא ידועי� ב

)Donmoyer, 1996 (מקרי� המאפשרי� להגיע שלידי טיפול בשרשרת %מתוקפת ג� על 

 .ילטיפוס כלל

Harriot & Firestone (1983)   שלהציגו את השיטה Multi-Qualitative Reaserch  

. הקשורי� זה לזה היצג תיאורטי של סדרות מקרי� שה�  Multiple Case Studies או

ידי ניתוח מקרה יחיד או % לדפוס כללי או לפירוש שונה מאשר עללהגיעבעזרת� אפשר 

 .(Yin, 1993) חלקיו

.  לגישת המחקר האיכותיהמתקשר" מקרי� חקר" המחקר הנוכחי מוגדר כסדרה של 

תיאור ופירוש של המתרחש בשדה , הבנההשימוש בשיטה האיכותית פרשנית מאפשר 

לל ההי מנקודת המבט של המשתתפי� כו י�  י �בטי� הסמו מ  עצ

(Smolicz & Secombe, 1990)  ההנחה הבסיסית היא שתופעות תרבותיות וחברתיות

 וכפי , א� ה� נלמדות מנקודת המבט של המשתתפי�, באופ� מלאמובנותיכולות להיות 

כ� המיקוד הוא על התגובות .  באופ� אקטיבי בה�המעורבי�שה� נראות לאלה 

ידי %ה� מובעות עלש הנחקרות יש ער� כלתופעות. וונות של המשתתפי�המג

וית מחקר זו חשובה לא ואימו� ז. החוקרי�המשתתפי� עצמ� יותר מאשר דר� עיני 

 הנאספי� מפי הנתוני�.  בכל הנוגע לאופ� פירושורק בעיצוב המידע שהתקבל אלא ג�

מה , וחדירהי� הבנה  א� בהחלט מאפשר,הנחקרי� יכולי� להצטייר כלא מספיקי�
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 ? וגישת�עמדת�מה ? מה ה� צריכי�?  נוגע לה�מה"  ומרגישהחושבת"קבוצה קטנה 

(Smolicz & Secombe, 1990). 

 במחקר זה בחשיפת מאפייני הלמידה וההוראה בקורסי� אומצו אלה עקרונות

 . הנלמדי� במסגרות שונות

אלוני� הועברו לסטודנטי� הש.  ראיונות ושאלוני� סגורי� ופתוחי�כללו המחקר כלי

 שהועבר בסו� 2'  מסושאלו� שהועבר בתחילת השנה 1' מסשאלו� : זמ�בשתי נקודות 

הנחייה /וירטואליהשאלוני� הדגישו את העמדות והציפיות מקורס . הקורס

 להתייחס שאלות פתוחות שבה� נתבקשו הסטודנטי� 5וכ� , פני� אל פני�/מרחוק

כמו כ� נעשתה . חששות ותקוות שלה� מהקורס, ותחסרונ, להיבטי� כמו יתרונות

ניתוח . למידה בכל קורס/ אישית של מרצות הקורס על מאפייני הוראהרפלקציה

פי קטגוריות של מאפייני הלמידה ומאפייני השינוי בכל אחד % עלנעשההממצאי� 

 .מהקורסי�

 

  מתודולוגיותמגבלות

, י קורסי� מתו� השלושהמדה בשני זהי� ואחת המרצות להקורסכני ו שתלמרות �

 . סגנונות הלמידהומכא�הרי טיפוסי הסטודנטי� שוני� 

 . הקורסי� היו שוני� בהתא� למסגרות הלמידהודרישות המטלות סוגי �

נית� להכליל בהסתייגות את המסקנות על .  שלושה דפוסי�ונבדקו נחשפו במחקר �

 .למידה/ של הוראהדומי�דפוסי� אחרי� או דפוסי� 

לא נית� להסיק ממחקר זה על המש� ,  נמש� שנה אחתבמחקר המעקבש מאחר �

 .או אחרות/ דומות ובמסגרותתפקוד� של הסטודנטי� והמרצות 

  עליה כ� שקשה להתבסס,  תיאורטית ולא אמפיריתרובה המקצועית הספרות �

 .אמפירית   מבחינה 

אבל , ) סטודנטי� ושתי מרצות48( והקבוצה אינה גדולה מאוד מגוו� המדג� �

 נתוני� רבי� בכלי� שוני� ובחתכי� נאספושהיות , יכולת ללמוד מבוססתה

 .שוני�
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  ודיו$מרכזיי� ממצאי�

 בסיס לחשיבה פתוחה להתמודדות ע� ווהיה"  שינוי במערכת החינו�תהליכי "הקורס

הקורס הקנה כלי� ומיומנויות .  שינוי ברמת המרצה וברמת הסטודנטתהליכי

התמודדו ע� , בעיקר בקורס הוירטואלי, ו בזמ� הסטודנטי� ובשינויבהתמודדות ע� 

 . וחדשהסביבת למידה אחרת 

 למידה שונות בדגש על בסביבות"  שינוי במערכת החינו�תהליכי "של קורסי� הוראת

ויצרה ,  גיסאהובילה לפיתוח מגוו� של דרכי הוראה ולמידה מחד, המתוקשבתהסביבה 

 . מאיד� גיסאהסטודנטי�עניי� בקרב 

 

א� ברובו נית� ,  בסביבה מתוקשבתלימוד מספר מפגשי� של כלל  פני�אל פני� הקורס

סילבוס ) ל"לפני פתיחת שנה( במהל� הקי� עודהקורס חייב לבנות ". רגיל"כקורס 

 תכני� ונושאי� בהתא� להרכב הקבוצה לשנותוחומרי למידה מגווני� ע� גמישות 

 סילבוס המגדיר את הרציונאל של קחול ל"בתחילת שנה. ובהתא� לקצב ההתקדמות

 וחובות ורשימה מטלות, דרכי הוראה, התכני� והנושאי�, המטרות, הקורס

 למידת על שהתבססה ,דגש מיוחד הוש� על הלמידה הסדנאית בקורס. ביבליוגרפית

 של האוניברסיטה הפתוחה הקורס. חקר ופיתחה את המיומנויות של למידה עצמאית

 זמני� בלוחות(רשימת מטלות ותרגילי� , נלווהה ומדרי�  מקראכלל בהנחיה מרחוק

בהתא� לצרכי� של הסטודנטי� השוני� התקיימו שיחות טלפוניות ע� . )מוגדרי�

,  תכנו�חייב ירטואליו הוהקורס.  לבירור והבהרות של סוגיות שונותתכתובתהמנחה או 

 מדויקת לאור� חלוקת תכנית מאוד, איסו� מקורות ברשת,  חומרי למידהפיתוחשכלל 

תו� דאגה ,  לבנות אתר לקורסהייתה חובה, נוס�.  יחידות לימוד ומטלותבניית, השנה

 . למידה והעשרת התכני� באמצעות מולטימדיהבחומרישוריות ילק

 

 *  הלמידה בקורסי� מאפייני:  1 טבלה

 מאפיי$  פני� אל פני�קורס  הנחייה מרחוקקורס  וירטואליקורס

 אתר הקורס %

מרי למידה חו %

מתוקשבי� 

 ומסורתיי�

 י לא מוגדרזמקו� פי %

חומרי למידה  %

 מסורתיי�

טלפו� , דואר רגיל %

 ופקס

מפגשי� בכיתת   %

 למידה

  מפגשי� בלתי   %

 אמצעיי�

חומרי למידה   %

 מסורתיי�

 סביבת

 הלמידה
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 מאפיי$  פני� אל פני�קורס  הנחייה מרחוקקורס  וירטואליקורס

 מטלות מוגדרות%

 דיוני� בפורו�%

למידה שיתופית %

 בפורו�

 למידה יחידנית%

מטלות מוגדרות %

 זמני� מוגדר%ולוחות

 ייעו� אישי%

למידה סדנאית %

,  חקרלמידת: הכוללת

למידה , למידה עצמאית

יחידנית ולמידה 

� בקבוצות תו

  קבוצתיי�דיוני�

 דרכי

 הוראה

מבדקי� %

 אלקטרוניי�

 ביצוע משימות%

 הערכה עצמית%

 כת המרצההער%

הערכת המרצה בלבד %

 עבודות תוצרישל 

 אישיות

השתתפות פעילה %

 תהיבכ

עבודות , תרגילי�%

 ומבחני�

 הערכת עמיתי�%

 הערכת עצמית%

 הערכת המרצה%

 דרכי

 הערכה

 

גמישות ונגישות  %

  ובכל זמ�מקו�מכל 

%  �שליטה על מהל

 הלימודי�

שימוש  %

 במולטימדיה מגוונת

 מקורות מידע רבי� %

עדכוני� ומידע  %

 עכשווי

מיומנויות בכלי�  %

 טכנולוגיי�

למידה  %

 ללאאינדיבידואלית 

 תלות במקו� ובזמ�

%  �שליטה על מהל

הלימודי� וקצב 

 הלימוד

פיתוח חשיבה  %

קורתית ופתיחות יב

 קורתילב

קשר אישי ומשוב  %

 סטודנט% מרצהבי�מיידי 

 אינטראקציה מתמדת %

חיסכו� בזמ� בשוטטות  %

 טבאינטרנ

מיקוד בתהליכי למידה  %

 תהישל נושאי� בכ

אפשרויות תיקו�  %

 ושיפור

 יתרונות

מוביל ללמידה  %

 בסביבהעצמית 

 מתוקשבת

 פרופיל כריזמטי % מקד�, מנחה, יוע� %

 מרצה
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 )ראיונות ורפלקציות המרצות, 2שאלו� , 1מתו� שאלו� * (

  נובעי� מסביבת הקורסי� כי עיקר ההבדלי� בי� שלושת , הממצאי� נית� ללמודמ�

 

 ומאפשרת תמזמנבקורס פני� אל פני� סביבת הלמידה . הלמידה השונה מקורס לקורס

 ובקורסלעומת חוסר המפגשי� בקורס ההנחיה מרחוק , אינטראקציה בלתי אמצעית

, כלליתוירטואלי להנחיה ולהוציא מפגש פני� אל פני� ראשוני בקורס ה, הוירטואלי

 .ומפגש נוס� לקראת סו� הקורס משו� החדשנות של הפעלת הקורס

 

 מרחב ומגוו� של על� מצביע  של דרכי ההוראה השונות בי� שלושת הקורסיהמאפיי�

 יותר בשני וברורותדרכי הוראה בקורס פני� אל פני� לעומת דרכי הוראה מוגדרות 

מגוו� שכ, הבדל זה מתבטא ג� בדרכי ההערכה בשלושת הקורסי�. הקורסי� האחרי�

 .דרכי ההערכה הוא לטובת הלמידה בקורס פני� אל פני�

 

 אישי של הסטודנט קשרפני� מצביעי� על  בהיבט היתרונות בקורס פני� אל הנתוני�

תו� חיסכו� , שוני�ע� המרצה וע� העמיתי� ועל מיקוד בתהלי� הלמידה של תכני� 

 הוא המקרי�אינו צרי� לבזבז זמ� בחיפוש חומרי למידה ובמרבית (ברור לסטודנט 

 שלבקורס הנחייה מרחוק ובקורס הוירטואלי קיימת שליטה ). מקבל אות� מהמרצה

 .ט על מהל� הלמידה וקצב הלמידההסטודנ

 

 בבחירת כל אחד משלושת הלומדנית� ללמוד על אופיו של המלמד ועל אופיו של , נוס�

 פני� אל פני� המרצה בקורס. הקורסי� על יתרונותיו וחסרונותיו של כל קורס וקורס

 כלומד המעדי� התאפיי�ולעומתה הסטודנט , התאפיינה כדמות כריזמטית ומעניינת

 כמנחה נתפסהבקורס הנחייה מרחוק המרצה . מגע האישי והמשוב המיידיאת ה

 בקורס. וכיועצת והסטודנט כלומד אינדיבידואליסט ע� משמעת עצמית גבוהה ללמידה

וירטואלי המרצה נתפסה כמנסה לקד� את הלומדי� ללמידה עצמית בסביבה וה

 מאפיי$  פני� אל פני�קורס  הנחייה מרחוקקורס  וירטואליקורס

אוהב ושולט בסביבה %

 מתוקשבת

 אינדיבידואליסט%

 מעת עצמיתמש%

אוהב את המגע %

 האישי

אוהב לקבל משוב %

 מיידי

 פרופיל

 סטודנט
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וד בסביבה  כלומד השולט בכלי� טכנולוגיי� ואוהב ללמוהסטודנט, מתוקשבת

 .מתוקשבת

 

 הקורסי� נבעו שלושת אפוא שההבדלי� המשמעותיי� במאפייני הלמידה בי� נראה

 מתוקשבי� למידהככל שסביבת הלמידה כללה מרכיבי . כאמור מאופי סביבת הלמידה

 בי� יתמתוכנתת ומובנ, התפתחה אינטראקציה פורמלית, כמו מחשב ואינטרנט

ההבדלי� במאפייני הלמידה , דבר נוס�. אר הלומדי� לבי� הלומד ובינו לבי� שהמלמדת

.  אחד משלושת הקורסי� השפיעו ג� על ההבדלי� בפרופיל הלומד והמלמדתכלשל 

ובחירת קורס , סגנונות הלמידה שלו%ידי הסטודנט היה תלוי% עלללמידהבחירת קורס 

 .       היה תלוי סגנו� ההוראה שלהמרצהיד %להוראה על

 

 *  השינוי בקורסי� נימאפיי :  2 טבלה

 מאפיי$ פני� אל פני�קורס  בהנחייה מרחוקקורס  וירטואליקורס
 ללמידה ציפיות

 ז"גמישה ובלו
גמיש שלא 

 התממשו

 תאמו למציאות ציפיותה
 של מהל� הקורס

 תאמו ציפיותה
 �למציאות של מהל

 הקורס 

 עמידה
 ז"בלו

 שיהיה קל ציפו
 לדעת נוכחו יותר

שצרי� להשקיע 
 מ�יותר ז

  וברורמוגדר  וברורמוגדר
 במהל� מ"מו

 הקורס 

 היק/
מטלות 
 ועבודות

 לתקשורת בנוי
 �מינימלית א

 הרגישו בדידות

 תקשורת בשפע  בכלל ציפיות אי�
בי$ 

 הלומדי�
 כול� הרגישו לא

נוח בסביבה 
 מתוקשבת

 קשיי� אי�  הגעה בדואר רגילזמ�
טכניי� 

ברמת 
 הסטודנט

השקעה רבה  %
 סהסילבובפיתוח 
 והאתר

שליטה  %
במיומנויות 

 תקשוב ותחזוקה 
ניהול ההוראה  %

 ותקשורת שוטפת
קושי באיתור  %

סטודנטי� 
 "שקטי�"
העתקות ביתר  %

 קלות

 ע� חומרי� התמודדות
 מוכני� ומוגדרי�

 וניהול תכנו�
סילבוס ע� גמישות 

 ושינויי� בהתא�

 קשיי�
ברמת 

 המרצה

 *) � )ונות וראי2'  ושאלו� מס1'  מסשאלו�מתו
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למרות שבשלושת הקורסי� .  על מאפייני השינוי בשלושת הקורסי�מצביעה 2 טבלה

 בהגשת מטלות ומשימות הוצגו , בלוחות זמני� מוגדרי�עמידההציפיות בנושא של 

 בקורס הוירטואלי לא ציפו למשימות שהשתתפו הסטודנטי�, והובהרו בתחילת הקורס

ל היק� המטלות הסטודנטי� בקורס ג� בהיבט ש. וברור מוגדר ז"ולעמידה בלו

 � . יותר זמ� ויותר עבודהלהשקיעהוירטואלי התאכזבו לדעת שצרי

 בקורס הוירטואלי מצביעי� על קשיי� חלקיי� לחלק מהסטודנטי� שעלו הקשיי�

יתה חייבת לשלוט בכלי� יכ� ג� לגבי המרצה שה, המתוקשבי�בשימוש בכלי� 

בבנייה ובקיו� , ותר זמ� ויותר עבודה בתכנו� ילהשקיעטכנולוגיי� מתקדמי� וחייבת 

קשיי� אלה לא היו קיימי� בשני הקורסי� . הסטודנטי�תקשורת מתמדת בינה לבי� 

 ומשלוח חומרי� בדואר רגיל בקורס למידה טלפוניותלהוציא קיו� שיחות , האחרי�

 .מרחוק

ציפיות של  שלושת הקורסי� בהיבט של מאפייני השינוי מצביעה על פער בבי� השוואה

 הקורס הוירטואלי לעומת הלימה בי� הציפיות והמציאות מהתנהלותהסטודנטי� 

ה� ברמת בלומד וג� , ג� בהיבט של הקשיי�.  האחרי�הקורסי�במהל� הקורס בשני 

 ושניה� היו בקשיי� רבי� יותר שני הצדדי� נתקלו הוירטואליבקורס , ברמת המלמד

 . תוקשבת מבסביבהלמידה /חייבי� לשלוט בהוראה

  * בקורסי�התפלגות עמדות הסטודנטי�  : 3 טבלה

) * � ) וראיונות2'  מסשאלו�מתו

 וירטואלי קורס  הנחייה מרחוקקורס  פני�אל פני� קורס
 )26  (סטודנטי� 18 סטודנטי� 15 סטודנטי� 15

 למגוו� שיטות   חשיפה
)15( 

 מלאה ללא שליטה
 )15( מוכתב   ז"לו

 על זמ� הלמידה   שליטה
)15( 

% לומדי�אינטראקציה
 )15(מרצה  

 בתכני� העמקה
 )15(ולמידה בשלבי�  

 )17" ( ג� אחרתראפש"

 של הקבוצה הטרוגניות
בלמידה בסביבה 

 )13(מתוקשבת   

 אישית מוטיבציה
ומשמעת עצמית 

 )12(גבוהה  
 )16" (לעתיד הפני� ע�"

 ולמידה הדדית הפריה
 )14(מהקבוצה 

 תו� תמידי שיפור
 )12(קבלת ביקורת  

 לי התמודדות ע� מאפשר"
 )14"  (שינוי

 כלי� ומיומנויות רכישת  
 )16(סביבה מתוקשבת  ב

 )5( הלומד   בדידות  
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 מצביעי� על יציבות גבוהה בהשתתפות הסטודנטי� בשני קורסי� מתו� 3 טבלה נתוני

 �ו ללמוד  ובקורס הנחייה מרחוק החל15בקורס פני� אל פני� . ל"שנההשלושה במהל

 סטודנטי� 28בקורס הוירטואלי החלו ללמוד . סיימו את הקורס 12 % סטודנטי� ו15

 .18וסיימו רק 

 את התרומה ואת השינויי� שחלו אצל הסטודנטי� שהשתתפו בכל מציגי� הממצאי�

 כי נחשפו למגוו� , סטודנטי� ענו15, בקורס פני� אל פני�. שוני�אחד מ� הקורסי� 

עובדה נוספת .  אינטראקציה בי� הלומדי� לבי� המרצהתהליכי� שיטות הוראה ולקיו

 כי למדו מעמיתיה� וכי ההטרוגניות של , ענוהסטודנטי�הראויה לציו� היא שמרבית 

 �בקורס הנחייה מרחוק כל .  בקורסהלמידההקבוצה רק העצימה את תהלי

 �י� ללמידה  ועל לוחות זמנהלמידההסטודנטי� ציינו שיש לה� שליטה מלאה על תהלי

 וקיימת סברה ,ומוטיבציהקורס כזה חייב משמעת עצמית גבוהה א� על פי ש. עצמית

,  הסטודנטי�15 מתו� 12, הרי שמרבית הסטודנטי�, שעובדה זו יכולה לגרו� לנשירה

 מקצועיי�קורת יסיימו את הקורס וא� שיפרו את הישגיה� תו� קבלת משוב וב

ורסי� מתוקשבי� וירטואליי� נסקרה בעיית הנשירה של לומדי� מק. מהמנחה

התאמה של סגנו� למידה %והיא נגרמת כתוצאה של אי) 2001( של גולדשטיי� במחקרו

%ואי, התאמה בי� הציפיות לבי� מהות הלמידה בסביבה מתוקשבת%אי, הוראהלדרכי 

הסטודנטי� בקורס .  מחשב והקשיי� הטכניי� המתלווי�באמצעותנוחות מהלמידה 

 שאפשר ללמוד ג� בדר� אחרת והקורס לימד אות� לדעתינו כי נוכחו הוירטואלי צי

 סטודנטי� הדגישו את הבדידות במהל� 5, זאתלעומת . כיצד להתמודד ע� שינוי

 וירטואלי אינו מאפשר מפגשי� של שקורסחשוב לציי� שלמרות שמראש ידעו . הקורס

וחלק קט� א� ביקש ,  את הסטודנטי�וותהיל" לבד"וההרגשת הבדידות , פני� אל פני�

 המקצועית מדגישה את החשיבות של למידה שיתופית הספרות. להיפגש יחד כקבוצה

יש לפתח קהילה שיתופית ,  קורסי� מתוקשבי�בבנייתבלמידה וירטואלית ומציינת כי 

 ). 1999, עיד�; 2000, סלומו�;  2001 ,גולדשטיי�( לומדת
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 תהלי( של שינוי בקורסי� : 1 תרשי�

 

 

�של התמודדות ושל התחדשות ,  מאופיי� בדר� כלל בשלב של התנגדותשינוי תהלי

ג� תהלי� השינוי ). 1995, פוקס; 1996, סמואל( השינוי מיישו�הארגו� כתוצאה 

 שונה בעיקר בשלב ההתחלתי לעומת והואבשלושת הקורסי� מאופיי� בכמה שלבי� 

 הלמידה החל משלב של סקרנות לשלב של תהלי� רטואליויו הבקורס: השלב הסופי

תהלי� למידה זה הוביל את . שינויב המלווה שלב של התחדשות ולבסו�התמודדות 

; 1995, עיד�( הנעזרת בכלי� טכנולוגיי� מתקדמי� עצמיתהסטודנטי� לתרבות למידה 

 אצל הלמידה  מרחוקהנחיה בקורס). 2001 גולדשטיי�; 2000, אור�; 1996, פסיג

 שהתלווולמרות הקשיי� , מוטיבציה ומשמעת עצמית, הסטודנטי� החלה מתו� רצו�

כתוצאה .  והתוצרי� של תהלי� הלמידההתפוקותה� התמודדו ועברו לשלב , ללמידה

�תו� חתירה ,  העצמית שלה�הלמידההסטודנטי� שיפרו כל העת את תהלי� , מכ

 הלמידה החל מלמידה בסביבה �תהלי  פני� אל פני�בקורס. לשיפור ולהישג גבוה

לשלב של , תו� אינטראקציה בלתי אמצעית והפריה הדדית,  וידועה מראשמוכרת

 כי בקורסי� פני� אל ,מציי�) 2002(ג� גולדשטיי� .  מתהלי� למידה זהשהופקותוצרי� 

למידה תרבות
התנגדות-התמודדות-התחדשות

שינוי תהלי�

למידה תרבות
מתוקשבת עצמית

ושינוי ואתגרהתחדשות סקרנות פורמלית אינטראקציה התמודדות

וירטואלי קורס

אישית ע�-הדרכה להיכרות חלקית-בקשה פרישה
הקבוצה של הדעות

למידה תרבות
לשיפור עצמית

תמידי

ומוטיבציה רצו� משולבת אינטראקציה דדות התמו גבוהה ברמה תוצרי�

מרחוק הנחיה

אישית לשינויי	הדרכה במשימותפתיחות קשיי	
ולביקורת

למידה תרבות
מגוונת

מוכרות-התמודדות-תוצרי� ציפיות

אל פני� קורס
פני�

בלתי אינטראקציה הדדית הפריה
וקבוצתית

אישית הדרכה
אמצעית
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האינטראקציה בי� הלומדי� מתפתחת באופ� ,  למידה מתוקשבתע� י�פני� משולב

 .   אינטראקציה בקורסי� מקווני�ביצירתות טבעי לעומת החשיב

א� על .  נתפס אצל הסטודנטי� כתהלי� של סקרנות ואתגרהשינויוירטואלי ו הבקורס

 עניי� גילוהרי שבס� הכל ה� ,  פרשומהסטודנטי�אחר השלב הראשוני חלק פי של

 של פני� אל פני� מתו� רצו� להכיר את מפגשי�קשו יבמהל� הקורס ה� ב. וסקרנות

על קו הרצ� של .  שהיה בפורו�ממה מעמיק יותרדעות של חברי הקבוצה באופ� ה

 כתהלי� של רצו� נתפסבקורס הנחייה מרחוק השינוי , מהתנגדות ועד התחדשות

 ברמה תוצרי�תהלי� הלמידה כלל , למרות הקשיי� של עמידה במשימות. ומוטיבציה

 פני� אלבקורס פני� . ודנטי�גבוהה שבאו לידי ביטוי בעבודות הסמינריוניות של הסט

 ללא" קורס עוד"הסטודנטי� ציפו ל. תהלי� השינוי נתפס כתהלי� הידוע מראש

הפתעות מיוחדות ותהלי� למידה זה הוביל את הסטודנטי� להפיק תוצרי� מגווני� 

 .תרגילי� ומטלות אחרות,  עבודות סמינריוניותשכללו

 ותהליכי שינוי בקרב הסטודנטי�  הקורסי� בדגש על תהליכי למידההתנהלות ניתוח

וירטואלי מאופיי� והקורס ה.  למידה שונות בכל אחד מ� הקורסי�תרבויותמצביע על 

הקורס בהנחיה מרחוק מאופיי� ,  ובכלי� טכנולוגיי� מתקדמי�עצמיתבתרבות למידה 

 והקורס פני� אל פני� , רצו� לשיפור תמידי בהישגי�תו�בתרבות למידה עצמית 

האינטראקציה בי� הלומד לבי� המלמד . מגוונתתרבות למידה עצמית מאופיי� ב

 לשוני בי� שלושת י� הגורמהמשמעותיי�בסביבות למידה שונות היא אחד המרכיבי� 

 כתרבות בעלת שני ממדי� נתפסתתרבות האינטרנט , )1992(לדעת טופלר . הקורסי�

טוע� כי ) 2001(דשטיי�  גולג�. ברותממד המידע הדיגיטלי וממד דפוסי הִח: עיקריי�

 מידע וסביבת סביבת: סביבת הלמידה בקורס וירטואלי מורכבת משני ממדי�

 בתהליכיתהליכי התקשורת בשלושת הקורסי� מחדדי� את השונות , בר�. תקשורת

תהליכי התקשורת בשלושת הקורסי� נבעו ממאפייני . הלמידה בשלושת הקורסי�

בשלושת הקורסי� התנהלו . קורסי�מה השינוי בכל אחד וממאפייני הלמידה

 בי� אינטראקציות: שונותאינטראקציות שונות המדגישות דפוסי תקשורת ברמות 

 י�אינטראקציה ב,  ברמה גבוהה בכל שלושת הקורסי�המרצההסטודנט לבי� 

אינטראקציה בי� הסטודנט ,  בקורס פני� אל פני�גבוהההסטודנטי� לבי� עצמ� ברמה 

סוגי אינטראקציות אלה .  שלושת הקורסי�בכלרמה גבוהה לבי� חומרי הלמידה ב

 אינטראקציות אלה כאינטראקציות המגדיר) 2001(נמצאו ג� במחקר של גולדשטיי� 

 התקשורת בלמידה בסביבת דפוסימחלק את ) 2000(אור� . דעת%לומד%במשולש מרצה

� כי קיימי� טוע) 1999 (סלנטולעומתו , סינכרוניי�%אינטרנט לדפוסי� סינכרוניי� וא
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 הנפוצה האינטראקטיביתמערכת הלמידה שכ, מודלי� שוני� ללמידה אינטראקטיבית

 בסוגבמחקר הנוכחי בלט השוני , בר�. סינכרונית%ביותר היא המערכת הא

את האינטראקציה בי� המרצה לבי� הסטודנטי� בקורס הוירטואלי . האינטראקציות

 בלתי כאינטראקציהני� אל פני� בקורס פ,  פורמליתאינטראקציה כלהגדירנית� 

 .   משלבתכאינטראקציהובקורס הנחייה מרחוק , אמצעית

  והשתמעויותמסקנות

 עשויה לשמש השראה לשינויי� בתרבות הארגונית והפדגוגית וירטואליתתרבות . א

התאמה אישית , למידה עצמית,  של הלומד לארגו� הלמידהאחריות: כגו�, במכללה

הרחבת ערוצי , שינויי� בהגדרת תפקיד המרצה,  הלימודבחומריות גיוו� ועדכנ, ובחירה

 .תקשורת

למידה %המשלבי� מינוני� שוני� של הוראה,  חדשי� של קורסי�מודלי�פיתוח . ב

מערכת , הסטודנטי�, המרצי�, של המכללה( משתני� לצרכי�כמענה , וירטואלית

� .מורי�הוא חיוני בהכשרת , )החינו

, טואליי� כחובה במערכת הלימודי� של הסטודנטי� להכשרה וירקורסי�שילוב . ג

 . תמורות ושינויי� במערכת החינו�שלהוא הכרחי בתקופה 

 מקו� לסגנונות הוראה ולמידה  בה�יהיהש לומדות וירטואליות קהילותפיתוח . ד

 .מגוונות

 של קורסי� בסביבות למידה מתקדמות ומגוונות מעמידה את בהוראה ההתנסות

 בחזית המכללות הנענות לצרכי� 'והואח' אקדמית שבמכללהכשרת מורי� המרכז לה

 המחקרית בתחו� סביבות למידה ההתקדמות. המשתני� של הלומדי� והמלמדי� בה

 וההתנסות של המכללה ההתמודדותמתוקשבות בהכשרת מורי� מצביעה על חשיבות 

ת הזדמנות  התקשוב נותנמהפיכת". מסורתיי�"בקורסי� מתוקשבי� לצד קורסי� 

מהפיכת .  בתוכהחדשניי�למערכת החינו� לממש הלכה למעשה תהליכי� וקורסי� 

 של נחלת�התקשוב מספקת את המידע והכלי� האמורי� בסופו של דבר להיות 

הנחלת .  אוטונומי להפו� את הידע לידע שימושיבאופ� שידעוהסטודנטי� והתלמידי�  

ו� יעדי� פדגוגיי� באמצעות טכנולוגיות  וקידלהוראהטכנולוגיות המידע לסטודנטי� 

.  בתהלי� הכשרת� והכנת� כאנשי חינו�ונוספי�מתקדמות פותחת אפיקי� חדשי� 

 מחייבת הבניה של קהילות מתוקשבותהכשרת מורי� המבוססת על למידה בסביבות 

תשתית ארגונית ,  פדגוגיתתשתית, חינוכיות שיתופיות המדגישות תשתית טכנולוגית

 .  וזמ�מקו�חברתית ללא מגבלות %ירטואלית כישות חינוכיתותשתית ו
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