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תרומתו של אתר אינטרנט מלוה קורס ללמידה 
 בקורסי� למדעי החיי� בחינו� האקדמי

 

 

 .למידה מתוקשבת, סביבות למידה, מיגדר, דהלמי: תארני�

 

 תקציר

האפשרויות שמזמנת הטכנולוגיה בת ימינו ובעיקר התפתחות האינטרנט מניחות בידי 

.  המורה ומפתח תוכנית לימודי� כלי� ומשאבי� המיועדי� לשפר  את הלמידה

האינטרנט כובש בהדרגה את מקומו בשדה ההוראה ג� כאמצעי תקשורת וג� כמרכז 

 .משאבי� מסוגי� שוני�

. מחקר זה התמקד בשימוש באתרי� מלווי קורסי� בהוראת המדעי� בחינו� הגבוה

מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק הא� סביבת הלמידה המתוקשבת עשויה לשרת 

במחקר נער� ניסיו� למצוא קשר בי� הישגי . את הוראת המדעי� בחינו� האקדמי

לווה ובי� ציפיותיה� בראשית הקורס המשתתפי� למידת השימוש באתר המ

בנוס� נערכה השואה בי� הציפיות והעמדות של סטודנטיות לאלו . לעמדותיה� בסיומו

ההשוואה בי� נשי� לגברי� התבססה על . של סטודנטי� בהתייחסות� לשימוש באתר

ספרות מחקרית המראה הבדלי� בי� סגנונות למידה וגישות להוראת המדעי� בי� 

סטודנטיות ולממצאי� פרלמינריי� המראי� הבדלי� ב� סטודנטיות סטודנטי� ל

 .   לסטודנטי� מבחינת מידת השימוש באתר

 :מטרות המחקר היו

בדיקת מידת התרומה של אתרי�  מלווי קורסי� במדעי החיי� להישגי התלמידי�  •

 .ולמידת העניי� בקורס 

וש באתר בדיקת הקשר בי� ציפיות המשתתפי� בראשית הקורס אודות שימ •

 .האינטרנט ועמדותיה� כלפי הקורס ע� סיומו

 .השוואה בי� נשי� וגברי� באופ� השימוש באתר ובעמדותיה� כלפי השימוש באתר •

 100המחקר עקב אחר . המחקר נער� במסגרת מכללה אקדמית אוניברסיטאית

 . קורסי� בתחומי מדעי החיי�4 %סטודנטי�  ב 
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לא נמצא קשר , ינטנסיבי באתרי הקורסי�ממצאי המחקר הראו כי על א� שימוש א

מרבית : זאת ועוד. ליניארי בי� מידת השימוש באתר לבי� הישגי� בקורסי�

הסטודנטי� דיווחו על מידת עניי� רבה בקורסי� ועל רצו� רב להגיע להרצאות על א� 

אצל חלק� הייתה עליה במידת העניי� בקורס בעקבות . קיומ� של חומרי למידה באתר

לא נמצאו הבדלי� משמעותיי� בי� נשי� לגברי� בעמדות ובשימוש .  באתרהשימוש

למעט ציפיות גבוהות יותר של הנשי� בראשית הקורס ושימוש רב יותר , באתר

 . במרכיבי העשרה על ידי נשי�

 

 רקע תיאורטי

לחדירתו של האינטרנט כמעט לכל תחו� בחיי האד� המערבי נית� למצוא ביטוי בכל 

האינטרנט פתח . בתקשורת ועוד, בפוליטיקה, בכלכלה: חברהאחד מתחומי ה

�כי השימוש באינטרנט למטרות , יש הסבורי�. אפשרויות חדשות ג� בעול� החינו

חינו� אינו אלא תוצאה בלתי נמנעת של השימוש בטכנולוגיה  על ידי התלמידי� 

 רבי� ע� זאת. המורי� והתלמידי�, שהקדי� את ההכנה החינוכית של דור ההורי�

המורי� ומפתחי תוכניות לימודיות  שמצאו באינטרנט אמצעי רב שימושי למטרות 

עשיר עזרי� ומעודכ� וכאמצעי תקשורת ע� התלמידי� , מגוו�, כמקור מידע רב: רבות

כיוו� אחד  שהיק� הפעילות בו הול� ומתרחב הוא הלמידה .  ובינ� לבי� עצמ�

 . המתוקשבת

 

 למידה מתוקשבת

�אינ� יכולי� להתעל� מהזדמנויות שעומדי� , הוגי� ואנשי מעשה,  בימינואנשי החינו

המדובר בעיקר באפשרויות טכנולוגיות והמרכזית שבה� . לרשות� לקידו�  הלמידה

, הדבר נכו� לכל אחד מתחומי ההוראה. היא הלמידה המבוססת על סביבת  אינטרנט

יות� תחומי� בעלי קצב אול� ישנ� תחומי� שבה� עקרונות ההוראה השתנו משו� ה

ההכפלה . הוראת המדעי� בימינו שונה לחלוטי� מהוראת המדעי� בעבר. השתנות גבוה

של הידע המדעי מידי מספר שני�  מעמידה את מורי המדעי� ומפתחי תוכניות 

הידע שה� מקני� לתלמידיה� היו� עשוי להיות מיוש� : הלימודי� במצב בעייתי

ניות הוראת המדעי� מ� העשור האחרו� מדגישות את תוכ. לכשישלימו את לימודיה�

 �הצור� להקנות מושגי יסוד לצד מיומנויות בסיס שיאפשרו לתלמיד המדעי� להמשי

") Life Long Learning" ("למידה לכל החיי�"עקרונות אלו מדגישי� את ה. להתפתח

אי אפשר להסכי� ע� עיקרו� זה . כעיקרו� בסיסי בכל מסגרת  בעלת יעדי� חינוכיי�

 .ולהמשי� ללמד בצורה מסורתית
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בפני המורה למדעי� ב� ימינו פתוחות אפשרויות להשביח את ההוראה שלו ולשפר את 

. מגוו� דרכי� לעשות זאת" מציע"האינטרנט , ללא ספק. הלמידה של תלמידיו

רכז מידע עצו� וכאמצעי תקשורת רב עוצמה  היווה תמרי� למפתחי האינטרנט כמ

כ� התפתחה  בעול� . למידה/תוכניות המשתמשות במאפייני� אלו כבסיס להוראה

 . ובאר� למידה מבוססת אינטרנט לסוגיה

 כדי להגדיר "למידה מבוססת אינטרנט"כי אי� בהגדרת המושג , כא� המקו� להבהיר

ישנ� סוגי� שוני� של מודלי� להוראה  שבה� . � אחידאת מאפייני הלמידה באופ

 מתאפיינת בשני "למידה מבוססת אינטרנט"ה, כללית. האינטרנט משמש אמצעי

 :מרכיבי�

הפרדה בי� המורה לתלמידי� ושימוש במדיה לש� איחוד בי� המורה לתלמידי� 

תמקדת בקרת הלמידה מ, שאינו קיי� בכל מודל, באופ� משני. ולהצגת תכני הלמידה

 ).Jackson, 2002(אשר אחראי להיכנס לאתר ולנהל דרכו את הלמידה , בתלמיד

בה� אמצעי� טכנולוגיי� מאפשרי� , בלמידה מרחוק ישנ� מודלי� סינכרוניי�

דר� זו מתגברת על מגבלת . כמו לדוגמא וידיאו קונפרנס, זמנית%תקשורת מרחוק בו

. יש ניסיו� לעקו� ג� את מגבלת הזמ�בה� , סינכרוניי�%ישנ� מודלי� א. המרחק בלבד

אלא במגוו� מודלי� העושי� שימוש בכלי� המאפשרי� ,  אי� המדובר במודל אחד%שוב

 ניהול תקשורת ומעקב אחר הלמידה, ארגו� משאבי למידה

 )Spiceland, 2002; Beaudin, 1999; Rossman, 1999.( יש מודלי� המשלבי� בי� 

יש דגמי� שוני� של ארגו� משאבי , בנוס�.  סינכרונית%תקשורת סינכרונית וא: השניי�

דגמי� אלו נשעני� יותר על קונספציה . הלמידה ושל נתיבי הלמידה האפשריי� בקורס

כמו ג� את דרכי ההערכה של , פדגוגית המכתיבה את פיתוח הקורס ואת דרכי הפעלתו

 ).2002, גולדשטיי�(התהלי� והתוצרי� 

חומי� ובמסגרות שונות בחינו� לא עבר ללא תקלות השילוב של הלמידה מרחוק בת

של : הפחד משינוי ומ� החידוש, כצפוי, המניע הראשי להתנגדות היה. והתנגדויות

לחשש משינוי התלווה חוסר אמונה בעובדה . מורי� ותלמידי� ושל מוסדות וארגוני�

גבוה בחינו� ה. אכ� תהיה תרומה ללמידה שמצדיקה זאת, שלהשקעה העצומה הנדרשת

נתקלו הניסיונות להוראה מרחוק בתערובת של חשש משינויי� והתנגדות לצד ניסיונות 

כי , חוקרי� והוגי� טועני�. זהירי� לשלב את הלמידה מרחוק במינוני� קטני�

החדירה של האינטרנט ובעיקר אפשרויות הלמידה מרחוק מחייב את הפקולטות 

 במרכז הלמידה את הסטודנט להעמיד, להציב יעדי� חדשי� להוראה, להשתנות

 ולפתח תוכניות לימודי� על בסיס עקרונות מחודשי�, כשות� מלא לתהלי� הלמידה
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(Bates, 1999; Levenberg & Majore, 1998; Schifter; 2000; Van Dusen,1997). 

ניסיונות של מרצי� באוניברסיטת אינדיאנה לשילוב טכנולוגיות בחינו� הגבוה הראו 

כמו קידו� סטודנטי� מתקשי� ושיפור , ל החינו� הגבוה מהיבטי� שוני�על השפעה ע

, כל המרצי� ששלבו את הטכנולוגיות בהוראה שלה�. איכות התקשורת ע� המרצה

אלא התפישה הפדגוגית של , ציינו כי אי� הטכנולוגיה לבדה מחוללת שינויי� בלמידה

 ).Millichamp, 2000(המרצה היא שמכתיבה את הצלחת התוכנית  

 מציי� את הצור� של הפקולטות לחפש דרכי הוראה חדשות ) ,1999Bates(בייטס 

תו� שהמורה ישנה , ולעודד את הסטודנטי� לחפש מקורות באינטרנט, מבוססות מדיה

, מציע ג� פיתוח תוכניות גמישות בייטס  .את תפקידו ממרצה למנחה ומלווה תהליכי�

אינטלקטואליות כמו פתרו� בעיות וקבלת שימוש במולטימדיה לפיתוח מיומנויות 

שימוש בניהול ידע ולמידה שיתופית  ושימוש באינטרנט כדי לפתח תוכניות , החלטות

 .תרבותיות%לימודי� גלובליות ורב

במסגרות אקדמיות שונות בחרו מרצי� להתנסות בשילוב היתרונות של ההוראה 

ו בלמידה מקוונת מלאה לעתי� היו אלו מרצי� שהתנס. מרחוק ע� ההוראה בכיתה

אלו . או לתחו� התוכ� אותו ה� מלמדי�, והגיעו למסקנה שזו אינה מתאימה לסגנונ�

 . בחרו לפתח אתר מלווה קורס כתומ� ללמידה בכיתה

הספרות המחקרית העוסקת באפקטיביות של למידה מרחוק אינה מציגה ממצאי� חד 

 מרחוק ולשימוש בטכנולוגיה ישנ� מחקרי� המצייני� אפקטיביות ללמידה. משמעיי�

�יש ). (Berge& Colins, 2001; Fredericksen, Pickett, & Shea, 2000. בחינו

ממצאי� של מחקרי� השוואתיי� שאינ� מוצאי� הבדלי� משמעותיי� בי� קורס פני� 

. Carnevale, 2001; (Carey, 2001(אל פני� לבי� קורס המשלב למידה מקוונת 

� לבדוק את תרומתו הייחודית של מרכז משאבי� מתוקשב במחקר זה נעשה ניסיו

במחקר עקבנו אחר תפקוד סטודנטי� במכללה אקדמית . לסטודנטי� בקורסי� שוני�

ניסינו . הלומדי� בארבעה קורסי� למדעי החיי� המלווי� באתרי� תומכי קורסי�

  מנקודת מבט� של% הא� האתר על מרכיבי ההוראה שבו תור� לסטודנטי�,לבדוק

הלומדי� ומתו� נתוני� גולמיי� אודות הכניסות לאתר שנאספו באמצעות המערכת 

 . הטכנולוגית בה התנהלו אתרי הקורסי�
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 מרכיבי האתר 

 . תקשורת וניהול, מידע: מכיל על פי רוב שלושה אלמנטי�, השימוש באתר מלוה קורס

ו� שהוא בוחר מבחינת המידע יכול המרצה לערו� את חומרי הלמידה שהוא מגיש בארג

כמו כ� הוא יכול להעשיר את חומרי הלמידה באמצעות . ולעדכ� אות� בעצמו

אפשר לפתח פעילות המבוססת , בנוס� לחומרי הלמידה של מפתח הקורס. מולטימדיה

 .על אתרי אינטרנט רלוונטיי�

אט וכ� אפשרות לכתוב למנחה 'מאפשר האתר שימוש בפורומי� ובצ, כאמצעי תקשורת

השימוש בפורומי� עשוי ליצור קהיליית לומדי� בתחו� . דר� האתר%קטרוניבדואר אל

הקורס וכ� לשמש במה ג� להעלאת תוצרי� וג� כאמצעי תמיכה תוכני וטכני עבור 

 .הסטודנטי�

, מערכת זו מאפשרת. חלק מהאתרי� מלווי הקורסי� מאפשרי� שימוש במערכת ניהול

חות אודות "קי� שוני� של האתר ודומעקב אחר כניסות הסטודנטי� לחל, בי� השאר

 .ביצוע משימות

הניסיו� לבדוק את תרומת השימוש באתר מלוה הקורס של כל אחד מ� הקורסי� לא 

 כיצד עשויה ,ביקשנו לבדוק. כוו� לעמוד על תרומתה של הטכנולוגיה לכשעצמה

  כיצד במה,הטכנולוגיה לשרת את העקרונות הדידקטיי� של קורסי� במדעי� ולבחו�

 את תרומת� של בדקנובמהל� המחקר . תור� השימוש באתר ללמידת המדעי� עצמה

לבדוק את ביקשנו . מרכיבי� שוני� של העבודה באמצעות האתר לתלמידי המדעי�

הקשרי� בי� עמדותיה� והנחותיה� המוקדמות של הסטודנטי� לבי� מסקנותיה� 

 .בסיו� הקורס ולבי� הישגיה�

ר בי� נתוני� אישיי� לבי� שימוש במרכיבי� שוני� של כחלק מ� הניסיו� לבדוק קש

השימוש באתר בחרנו לבדוק את ההבדלי� בי� השימוש באתר אינטרנט מלווה קורס 

להל�  . בי� גברי� ונשי� מבחינת השימוש האופייני באתר והעמדות כלפי השימוש באתר

בגישה , מידהסקירה של מחקרי� שבדקו הבדלי� בי� גברי� ונשי� בגישה ובסגנו� לל

 .ללימודי מדעי� ובלימודי� מבוססי טכנולוגיה

 

 גברי� וטכנולוגיה, נשי�

מחקרי� שנערכו בשני העשורי� האחרוני� בדקו הבדלי� בי� תפקוד נשי� לתפקוד 

: בחלק מ� המחקרי� נבדק נושא זה כחלק משאלה מקיפה. גברי� בסביבות מחשב

 כנולוגיי� עולה על אחוז הנשי�מדוע אחוז הגברי� הבוחר במקצועות מדעיי� וט

)Abelson et al. 1995 ; Camp, 1997 .(שמידת , בי� השאר, במחקרי� אלו נמצא

הביטחו� של נשי� בסביבות מחשב נמוכה משל גברי� ונמצאו הבדלי� בסגנונות 
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 חלק מחוסר Frankel, 1990 ;  (Herring, 1994(התקשורת בי� גברי� ונשי� ברשת 

מחקרי� אחרי� . בע מהתייחסות פטרונית של הגברי� שנבדקוהביטחו� של נשי� נ

הסבירו את ההבדלי� בי� תפקוד נשי� לגברי� בסביבות מחשב בחוסר התאמה של 

נשי� נוטות להתייחס למחשב . הסביבה עצמה לנשי� או בהתייחסות שונה אל המחשב

 כאל כלי להבדיל מהתייחסות של גברי� למחשב כאל משחק או אתגר 

)Kirkup & Von-Prummer, 1990 ;Frankel, 1990.( 

ע� התבססות רשת האינטרנט וחדירתה לתחו� החינו� החלו , בשני� האחרונות

 .להתפתח מערכות ללמידה מרחוק המבוססות על תקשורת מחשבי�

שבראשית דרכה של התקשורת מבוססת המחשב הייתה , מזכירה)  ,2000King(  קינג

במחקרי� שנעשו . טשטש את ההבדלי� המיגדריי�הנחה שהשימוש ברשת האינטרנט י

עד כה ביחס להבדלי� מיגדריי� במערכות למידה מרחוק המבוססות על תקשורת 

שקיימי� הבדלי� מיגדריי� , מחשבי� ובשימוש ברשת האינטרנט בכלל נמצא

ואת עול� האינטרנט " גברית"נשי� תופשות  את הטכנולוגיה  כנמצא כי . מהותיי�

מחקרי� כגו� אלה  ).Eubanks, 2000( וא�  עויי� ואגרסיבי כלפי נשי� "עול� גברי"כ

הבנה זו תאפשר . חשובי� מאוד להבנת המאפייני� המיגדריי� בסביבות למידה מרחוק

על פי התחזיות של המרכז הלאומי . פיתוח מערכות מותאמות יותר לנשי�

יליו� סטודנטי�  מ20 % ירשמו כ2010בשנת , לסטטיסטיקה חינוכית בארצות הברית

 מנתוני . הברית כשחלק ניכר מהלומדי� יהיו נשי�ללימודי� במכללות בארצות

לפיה הנשי�  ,מצטיירת מגמה American Demographics %מחקרי� שפורסמו ב

תהיינה הצרכניות העיקריות לרכישת השכלה גבוהה באמצעות למידה מרחוק 

על כ� ). ילדי�  ובית,  עבודהבגלל אילוצי(המבוססת על תקשורת מחשבי� ביתיי� 

 .חשוב לוודא שהמערכות המתפתחות תותאמנה לצרכי� של  הנשי�

באופ� כללי נמצא כי נשי� הלומדות בסביבת מחשב מייחסות חשיבות רבה למרכיבי� 

ואול� נראה כי קיי� בקבוצות  )(Kirkup & Von Prummer, 1990.  תקשורתיי�

דיוני� ברשת הנובע מהשתלטות הגברי� על מעורבות מחסו� להשתתפות� של נשי� ב

באחד המחקרי� נער� מעקב אחר עמדת� של ). (King, 2000השיח בסביבה המקוונת  

שלווה באתר אינטרנט ובו חומרי עזר , פני� מול פני�, סטודנטי� בקורס מסורתי

שאלות , שאלות לפתרו�, בי� החומרי� שהועלו לאתר היו סילבוס הקורס. לקורס

שלסטודנטיות , בניגוד למחקרי� האחרי�, במחקר זה נמצא. וציוני�, צמיתלהערכה ע

הייתה עמדה חיובית יותר מאשר לסטודנטי� לגבי האתר וה� עשו שימוש תדיר יותר 

)  ,1999Zuga(זוגה ). Sanders &  Morrison-Sheltar, 2001(באתר לצרכי למידה 
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המורי� , ידה לכלל הסטודנטי�כי כדי ליצור הזדמנויות שוות ללמ, מעירה בהקשר זה

חייבי� להכיר את דרכי הלמידה של הסטודנטי� השוני� ולהשתמש בסגנונות למידה 

מגווני� שייענו על הצרכי� השוני�  ובכלל זה עולה הצור� להתייחס למאפייני� 

 .  מיגדריי� בדרכי ההוראה

בוססות מתפקדי� באופ� שונה בסביבות מבוססות מחשב ומ, א� כ�, נשי� וגברי�

כפי שעולה מ� המחקרי� ההבדלי� בתפקוד נובעי� מסגנונות שוני� . אינטרנט

במחקר זה בדקנו הא� הבדלי� אל . ומהתייחסות בסיסית שונה לתפקוד בסביבה זו

. בי� נשי� לגברי� באי� לידי ביטוי ג� בקורסי� אקדמיי� מקווני�  במדעי החיי�

יות בעמדות ובאופ� השימוש באתר במחקר נבדקו הבדלי� בי� נשי� לגברי� בציפ

 .הקורס ונער� ניסיו� לעמוד על משמעות� של  ההבדלי� שנמצאו

 

 מטרת המחקר

 בדיקת מידת התרומה של אתר מלווה קורס ללמידה בקורסי� במדעי החיי�  •

 

 מתודולוגיה

 השערות המחקר

סטודנטי� שישתמשו יותר באתר מלוה קורס יהיו בעלי הישגי� גבוהי�  •

 .ו� הקורס ביחס סטודנטי� שישתמשו פחות  באתריותר בסי

ימצא קשר ליניארי חיובי בי� ציפיות המשתתפי� מהאתר המלוה  •

 .לעמדותיה� כלפי האתר בסיו� הקורס

 .ימצאו הבדלי� בי� נשי� לגברי� בהתייחסות לאתר הקורס ובשימוש  בו •

 

 שיטה

 אוכלוסיית המחקר

 קורסי� למדעי החיי� המתקיימי�  4 % סטודנטי� הלומדי� ב100המחקר נער� בקרב 

 .לכל קורס נבנה והופעל  אתר אינטרנט מלוה קורס. במכללה אקדמית

 :שמות הקורסי�

 מבוא לאקולוגיה •

 ח"פיסיולוגיה של בע •

 ח"התנהגות בע •

 זואולוגיה של חסרי חוליות •
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 כלי המחקר

 שאלוני פרטי� אישיי� •

 שאלו� ידע מוקד� והעדפות לדר� למידה,שאלו� ציפיות  •

 שאלוני עמדות  בסיו� הקורס •

חות ממוחשבי� אודות מידת השימוש ואופ� השימוש בכל אחד "דו •

 ממרכיבי האתר

 ח ממוחשב אודות מספרי כניסות לפריטי ידע באתר"דו •

 חות ציוני� סופיי� בכל קורס"דו •

 

 שאלוני�

 : שאלו� ראשית שנה כלל את שלושת החלקי� כיחידה אחת

 ציפיות ביחס לאתר מלווה קורס, עדפות לדר� למידהה, ידע מוקד�, פרטי� אישיי�

אלו� סו� שנה כלל עמדות ביחס למרכיבי� שוני� של העבודה בעזרת אתר אינטרנט 

 שטלר%חלק משאלות השאלו� מבוססות על מחקר� של סנדרס ומוריסו�. מלווה קורס

Sanders &  Morrison-Sheltar, 2001) .( 

ות מתחו� החינו� תו� בקשה להתייחס למידת השאלוני� נמסרו לשש שופטות מומחי

�לאחר שיפוט . הייצוג של הקריטריוני� המבוקשי� ולהשלי� שאלות במידת הצור

 .שונו השאלוני� בהתא� להערות השופטות

 

 ת ממוחשבי�"דוחו

מערכת זו . High Learnמערכת האתרי� מלווי קורסי� היא מערכת : כניסות לאתר

הסטודנטי� שנכנסו לכל אחד מפריטי המידע לפי ח של שמות "מאפשרת קבלת דו

דר� זו מאפשרת מעקב אחר כניסות הסטודנטי� תו� בדיקת קשרי� בי� . תאריכי�

 .מספר הכניסות לבי� משתני� אחרי�

ת הציוני� הסופיי� של הסטודנטי� בכל אחד מ� "נאספו דוחו: ת ציוני�"דוחו

 .הקורסי�

 

 ממצאי�

, אקולוגיה:  שלמדו בארבעה קורסי� שוני� סטודנטי�100המחקר נער� בקרב 

חלק מ� הנתוני� נאספו מתו� .  ח וזואולוגיה"פיזיולוגיה של בע, התנהגות בעלי חיי�

חלק מ� הממצאי� . סיכומי שאלוני� שנמסרו לסטודנטי� בראשית הקורס וע� סיומו
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חות צפייה שהופקו באמצעות המערכת הטכנולוגית בה התקיימו "מבוססי� על דו

 :להל� עיקרי הממצאי�. ורסי�הק

 מכלל הנבדקי� מתחברי� לאינטרנט 30%כי , ל הסתבר"מתו� דיווחי� מראשית שנה

 מ� הלומדי� מצוידי� במחשב ע� חיבור לאינטרנט בבית� ועוד 55%. מהמכללה בלבד

 בלבד מכלל הנבדקי� דיווחו 20% %כ. קרובי�/ משתמשי� באינטרנט בבית חברי�15%

, כי האינטרנט לא היה זמי�, נתוני� אלו מלמדי�. רנט הוא יומיומיכי השימוש באינט

אלא למעט יותר ממחצית הנבדקי� ולאור זאת יש לבחו� את מידת השימוש באתרי 

  .הקורסי�

 .אנו נסקור את ממצאי המחקר בהתא� לשאלה הנבדקת

הקשר בי$ מידת השימוש באתר לבי$ מידת העניי$ בקורס ומידת ההשתתפות 

 לפני ואחרי הקורס 2 בהרצאות

בשאלה אודות הציפיות של השפעת השימוש באתר האינטרנט על מידת העניי� : ציפיות

כי ) 67%(בקורס ועל מידת ההגעה לשיעורי� דווחה  ציפייה בקרב מרבית המשתתפי�  

שהשימוש ,   מ� הנבדקי� הניחו33%. השימוש באתר יגביר את מידת העניי� בקורס

הניחו כי השימוש , 77% %כ, מרבית�. ידת העניי� שלה� בקורסבאתר לא ישפיע על מ

 קיוו שהאתר יגביר את 20%עוד . באתר לא ישפיע על רצונ� להגיע לשיעורי� במכללה

 . מ� הסטודנטי� סברו שהאתר יפחית את השתתפות�3%. רצונ� להשתת� בשיעורי�

)  %47(בדקי� קרוב למחצית מכלל הנ: באשר למידת העניי�,  מראי�נתוני הסיכו�

כי מידת ,  דיווחו53% %דיווחו על הגברת מידת העניי� בעקבות השימוש באתר בעוד ש

 מ� המשתתפי� 20%נית� לומר כי . השימוש באתר לא השפיעה על מידת העניי� בקורס

סטודנטי� שציפו בראשית הקורס כי האתר : שינו את דעת� בעקבות השימוש באתר

בקורס ומצאו בסיומו שהשימוש באתר לא הוסי� למידת יגביר את מידת העניי� שלה� 

בקורס . נמצאו הבדלי� בי$ הקורסי� השוני�כי , כא� יש לציי�. העניי� שלה�

כי האתר יגביר את מידת העניי� שלה� בקורס ,  מ� הנבדקי� ציפו75%זואולוגיה 

 מהנבדקי� 50%רק אצל כ . יחסית לגובה הציפיות" אכזבה"והתוצאות מראות על 

כי האתר ,  מ� הסטודנטי�  הניחו50%כ , למשל, בקורס אקולוגיה.  ציפייה זו התממשה

,  מכלל הסטודנטי� דיווחו בסיומו32 %א� רק , ישפיע על מידת העניי� שלה� בקורס

, "מאוכזבי�"הסטודנטי� ה. כי השימוש באתר אמנ� השפיע על מידת העניי� בקורס

. ירי� כלל את השימוש באתר מלוה קורסשאינ� מכ', ה� סטודנטי� שנה א, יחסית

כי א� לא סטודנט אחד לא דיווח על , יש לציי�. דבר זה עשוי להסביר את גובה הציפיות

ירידה במידת העניי� בקורס כתוצאה מהשימוש באתר ולכל היותר השימוש באתר לא 

 .  השפיע על העניי� בקורס
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פיע על מידת ההשתתפות השימוש באתר לא הש: באשר למידת ההשתתפות בשיעורי�

, בהרצאה ונתוני הדיווח על השתתפות עומדי� על אחוזי� דומי� לאלו של הציפיות

. כי השימוש באתר לא השפיע על הגעת� להרצאות,  מהמשתתפי� דיווחו87%דהיינו 

 . דיווחו על הגברת מידת ההשתתפות בעקבות השימוש באתר13%

 . 2 ו 1. � בתרשימי� מס ומתוארי1. ממצאי� אלו מרוכזי� בטבלה מס

מידת העניי$ והשתתפות : השוואה בי$ ציפיות לעמדות בסיו� הקורס : 1. טבלה מס

 בהרצאות

 סיכו� אחרי

)אחוזי�(  

 ציפיות לפני

)אחוזי�(   

 הגברת עניי� 67 47

 ללא שינוי 33 53

 הפחתת העניי� 0 0

 סיכו� אחרי

)אחוזי�(  

 ציפיות לפני

)אחוזי�(   

שתתפותה הגברת 20 13  

 ללא שינוי 77 87

 הפחתת השתתפות 3 0

 

לבדיקת מובהקות הפערי� בי� הציפיות מהקורס לפני תחילתו לבי� העמדות אחרי 

נמצא פער מובהק בי� . לאי תלותχ  2הקורס ביחס למידת העניי� בקורס בוצעו מבחני 

 df=2    p<0.0118.09=2  χ     . הציפיות למידת לבי� מידת העניי� בפועל

כמו כ� נתקבל פער מובהק בציפיות ביחס למידת ההשתתפות בקורס לבי� מידת 

 ההשתתפות בפועל 

     df=2    p<0.056.75=2  χ 
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השוואה בי$ ציפיות וסיכו� אודות מידת העניי$ בקורס בעקבות : 1. תרשי� מס

 שימוש באתר

 

0
10
20
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70

אחוזים

הפחתתללא שינויהגברת עניין

העניין

סיכום אחרי

ציפיות לפני

 

 

ות וסעמדות אודות מידת ההשתתפות בהרצאות השוואה בי$ ציפי: 2. תרשי� מס

 בעקבות שימוש באתר

0
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100

אחוזים

הגברת

השתתפות 

הפחתתללא שינוי

השתתפות

סיכום אחרי

ציפיות לפני

 

 הקשר בי$ מידת השימוש באתר לבי$ ההישגי� בפועל בקורס

כי השימוש באתר יעלה את ,  מ� הסטודנטי� ציפו במידה רבה ובמידה רבה מאד90%

; ליניארי חיובי בי� המשתני�ג� על פי השערת המחקר ציפינו לקשר , הישגיה� בקורס

לא ואול� בפועל בדיקת הקשר בי� מידת השימוש באתר לבי� ההישגי� העלתה כי 

 .נמצא קשר בי$ ההישגי� בקורס לבי$ מידת השימוש באתר

לבדיקת הקשר הליניארי בי� ההישגי� בקורס למספר הכניסות לאתר מראי� 

ורס לבי� מידת השימוש באתר הממצאי� כי לא נתקבל מתא� פירסו� בי� ההישגי� בק

)(r=0.12  p>0.05. 



 

 אתי גרובגלד, רחל ברו�, תמר קיסר ♦ 146 

 

 

במידת השימוש ) רבעוני�(ג� בדיקת הבדלי� בי� קבוצות התלמידי� לפי הישגיה� 

כי לא קיימי� הבדלי� מובהקי� בי� ארבע קבוצות הסטודנטי� , העלתה, באתר

)>0.05 F=0.27  p.( 

שתמשו באתר בפועל ניתוח נוס� שבוצע לבדיקת ההבדלי� בציוני� בי� סטודנטי� שה

כי לא נתקבלו , מעלה) ללא כניסות לאתר(לבי� סטודנטי� שלא השתמשו באתר כלל 

 ).t=0.05  p>0. 05(הבדלי� מובהקי� בי� שתי הקבוצות בהישגיה� בקורס 

 הבדלי� בי� גברי� לבי� נשי� ביחס למידת השימוש באתר ולאופ� השימוש

  tת הכניסות לאתר בוצע מבח� לבדיקת ההבדלי� בי� נשי� לבי� גברי� בכמו

 מראות כי לא קיימי� הבדלי�  �tתוצאות מבח� ה. לקבוצות בלתי תלויות

 ).t=0.27  p>0.05(מובהקי� בי� נשי� לגברי� במספר הכניסות לאתר 

 

 שאלוני� לפני הקורס

 מציגי� את ההבדלי� בי� נשי� לגברי�  4 % ו3'  ותרשימי�  מס3 %  ו2' טבלאות מס

 .במידת השימוש באינטרנט ובמקו� השימוש  רסלפני הקו

 

 :   2. טבלה מס

  )באחוזי�(הבדלי� במקו� השימוש באינטרנט על פי מיגדר 

 נשי� גברי� 

 27 34 במכללה

 59 53 בבית

 13 13 חברי�/קרובי�

לא מתחברי� כלל 0 1 

 

df=3 p>0.05 5.95=2  χ 
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 ת מקו� השימוש באינטרנטהשוואה בי$ נשי� לגברי� מבחינ : 3 .תרשי� מס
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רוב . לא נמצאו הבדלי� משמעותיי� בי� נשי� לגברי� מבחינת מקו� התחברות

 .הנבדקי� ה� נשי� וה� גברי� מתחברי� לאינטרנט מהבית

 

  )באחוזי�(   הבדלי� בתכיפות  השימוש  באינטרנט בי$ נשי� לגברי� :2. טבלה מס

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

p>0.05 df=3   10.68 =2  χ 

 �נשי גברי�  

 11 42 יו� יו�

 70 42 פע� בשבוע

שבועותכל מספר  16 15 

 4 0 א� פע�
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 השוואה בי$ נשי� לגברי� בתכיפות הגלישה באינטרנט  : 4. תרשי� מס
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מזו של נשי� תכיפות הגלישה באינטרנט אצל גברי� בראשית הקורס הייתה גבוהה 

 . בשימוש יומיומי

 .כמו כ� כארבעה אחוזי� מ� הנשי� היו חסרות כל ניסיו� קוד� בגלישה באינטרנט

 מתארי� את ההבדלי� בי� מידת ציפיות הנשי� לציפיות 5 ' ותרשי� מס3' טבלה מס

 .הגברי� באשר לתרומתו הפוטנציאלית של האתר להישגיה� בקורס

 לבי$ גברי� בציפיות מהאתר לגבי שיפור הישגי� הבדלי� בי$ נשי� :3 .טבלה מס

 )אחוזי�(

 

 

 

P<0.01 df=3   16.89 =2  χ  

גברי� נשי�  

 רב מאוד 40 49

 רב 13 47

 מועט 33 4

 אי� קשר 14 0
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  השוואה בי$ נשי� לגברי� מבחינת ציפיות לשיפור הישגי� בעקבות :5. תרשי� מס

 השימוש  באתר   

0

10

20
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40

50

אחוזים 

מכלל 

הנשאלים 

בכל קבוצה

אין קשרמועטרברב מאוד

נשים

גברים

 

 

למרות שאצל בני שני המיני� הייתה ציפייה להעלאת רמת ההישגי� בעקבות השימוש 

הניחו שהשימוש באתר ישפר את , כמעט כל הנשי� במדג�,  מהנשי�96%הרי ש , באתר

אצל הגברי� הציפייה לשיפור הישגי� בעקבות שימוש באתר הקורס . הישגיה� בקורס

 . הייתה  פחות אופטימית

 $ נשי� לבי$ גברי� במידת השימוש בחומרי העשרההבדלי� בי

, דוגמאות לבחינות, מצגות: פריטי מידע שכללו:  באתר היו שני סוגי חומרי למידה

אתרי האינטרנט היוו חומר . הקורס  שאלות חזרה  ואתרי אינטרנט בנושא, תרגילי�

י העשרה  ס� כל הכניסות לאתר.  העשרה והמידע שנוס� בה� לא נכלל בבחינות הסיו�

בהשוואה .  מהשימוש בכלל פריטי המידע בקורסי�3.5%שה� כ ,  כניסות171עמדו על 

של השימוש באתרי העשרה  בי� סטודנטי� וסטודנטיות  עלו הנתוני� הבאי� בחלוקה 

 .לפי קורסי�

, משו� המספר הקט� של המדג� להשוואות אלו לא בוצעו בדיקות סטטיסטיות : הערה

 :י� להראות מגמה אפשרית ולכ� מוצגי� להל�אול� הנתוני� עשוי
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השוואה בי$ נשי� לגברי� במידת השימוש באתרי העשרה בקורס :  6. תרשי� מס

 זואולוגיה

גברים

55%

נשים

45%

 
      

  השוואה בי$ נשי� לגברי� במידת השימוש באתרי העשרה בקורס :7 .תרשי� מס

 אקולוגיה

 

כניסות גברים

41%

כניסות נשים

59%
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 נשי� לגברי� במידת השימוש באתרי העשרה בקורס   השוואה בי$:8 .תרשי� מס

 פיזיולוגיה

גברים

9%

נשים

91%
 

 

 

השוואה בי$ נשי� לגברי� במידת השימוש באתרי העשרה בקורס :  9 .תרשי� מס

 ח"התנהגות בע

 

גברים

40%

נשים

60%

 

 

� זה בולט על נתו. בשלושה מבי$ ארבעת הקורסי� נשי� נכנסו יותר לאתרי העשרה

 .רקע נתוני השימוש ההתחלתיי� של נשי� לעומת גברי�
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 : להל� ממצאי� נוספי� שראוי לציינ�

 מקורות המידע ללמידה

בשאלה המתייחסת לערכ� היחסי של מקורות המידע מתוכ� לומד הסטודנט בקורס 

 .10. נמצאה ההתפלגות המתוארת בתרשי� מס

 

 ורות לימוד שוני�התפלגות השימוש במק:  10. תרשי� מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האחוזי� מצייני� את  החלק היחסי של הסטודנטי� שהעמידו מקור זה כשימושי  * 

 .ביותר

סיכומי השיעורי� מהווי� מקור מרכזי ללמידת הסטודנט ולאחר מכ� מידע מתו� אתר 

ספר הלימוד של הקורס נמצא בראש מקורות המידע רק אצל . האינטרנט של הקורס

 !בדקי� מהנ17%

�כי מקומו של אתר האינטרנט דחק במידה מסוימת את מקומו , אפשר אולי להבי� מכ

לממצא זה חשיבות רבה ויש לתת  את הדעת למשמעות . המסורתי של ספר הלימוד

 .הדבר

 

 דיו$

שילוב . ההשפעה של האינטרנט על חיי האד� המערבי ב� ימינו אינה מוטלת בספק

� בחינו� היה תהלי� מתבקש שבמקורו הרצו� לייעל האינטרנט בכל התחומי� וביניה

מטרתו המרכזית של  המחקר הנוכחי הייתה להבי� את המידה שבה תור� . תהליכי�

 �אתר מלווה קורס ללמידה בקורסי� במדעי החיי� בחינו� הגבוה כחלק מהתהלי

ת בקורסי� אלו נדרש). Bates, 1999(חינוכי המתרחש בעול� בחינו� הגבוה  % החברתי

סיכומים שלי

33%

סיכומי חברים

14%
ספר לימוד

17%

ספרים אחרים

8%

אתר האינטרנט

28%
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המרצה למדעי� ב� ימינו . חלקו מורכב מאד, מהסטודנטי� רמה גבוהה של עיבוד מידע

נקרא לשלב חומרי למידה ודרכי למידה שיאפשרו לסטודנט הבנה מעמיקה של המידע 

החדש ויכולת לפתח דרכי למידה שיאפשרו לו להמשי� ולהתפתח מקצועית בעול� של 

לש� כ� הוק� . Bates, 1999; Levenberg & Majore, 1998)(שידע משתנה במהירות 

עבור כל אחד מ� הקורסי� אתר מלווה שהכיל מרכז משאבי� מגוו� שמטרתו לשמש  

בחינות , תרגילי�, מצגות: האתר הכיל חומרי� מסוג. עזר בהבנת נושאי הלמידה

הציפייה הייתה שהאתר ייעל את הלמידה בקורסי� . לדוגמא ואתרי העשרה בתחו�

בהישגי הסטודנטי� ובעמדותיה� כלפי , לידי ביטוי במידת השימושודבר זה יבוא 

במהל� המחקר השווינו בי� נשי� לגברי� מתו� רצו� . הלמידה באתר וקורס בכלל

 . להבי� הא� קיימי� הבדלי� במידת השימוש וביחס כלפי הלמידה שנעזרת באתר

ו תלויי� בשימוש  כי השימוש באתר לא היה חובה והלמידה וההישגי� לא הי,יש לציי�

במטרה לא , דבר זה נעשה מתו� בחירה מודעת של המרצה ומפתחת האתר בקורס. בו

כמו כ� בקורסי� אלו נעדר מרכיב . להכביד על סטודנטי� שאי� ברשות� אינטרנט זמי�

לא פעל  הפורו� באתר על א� שכלי זה עמד לרשות , התקשורת מ� השימוש

משאבי� זמי� בלבד בתוספת שימוש בהודעות הסטודנטי� ולמעשה האתר פעל כמרכז 

 .שוטפות מהמרצה

 :נאספו סוגי הנתוני� הבאי�

, מידע כללי אישי מידע אודות שימוש באינטרנט  וציפיות: שאלוני� בראשית הקורס

ציוני המשתתפי� בקורסי� ונתוני שימוש , עמדות כלפי שימוש באתר: בסיו� הקורס

 .וגיתבאתר שהופקו על ידי המערכת הטכנול

 תרומתו של האתר

 כמחצית כי האינטרנט היה זמי� מאד רק ל,נתוני הפתיחה הראו :מידת השימוש

.  לפני תחילת המחקרגברי� השתמשו באינטרנט בתכיפות רבה יותר מנשי�. הנבדקי�

, זהו מספר כניסות גבוה.  כניסות4871ס( כל מספר הכניסות לאתרי הקורסי� היה 

וכ� שהשימוש באתר ' קורסי� התקיימו רק בסמסטר אבהתחשב בעובדה שה, יחסית

סטודנט . לא היה חובה ולא הייתה כל תלות הכרחית בי� שימוש באתר ללמידה בקורס

ללמוד את הקורס כולו ולעמוד בהצלחה בבחינות הסיו� מבלי , עקרונית, יכול היה

. אתר את השימוש האינטנסיבי של הסטודנטי� בנתו� זה מדגיש. להיכנס לאתר כלל

 כניסות בממוצע לשבוע 3 % כניסות בממוצע לתלמיד ה� בחישוב גס כ50 %קרוב ל

בשימוש רב למרות שלא היה הכרח להשתמש בה� , א� כ�, האתרי� היו. לימודי�
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נתוני� אלו מועצמי� על ידי הזמינות הנמוכה של האינטרנט לחלק מ� . לצור� למידה

   מוש ההתחלתי של חלק מהמשתתפי�של השי, יחסית, המשתתפי� ולתכיפות הנמוכה

 

 האתר לא השפיע על מידת ההשתתפות :עניי$ בקורס ומידת השתתפות בהרצאות

אול� קשה להסיק מהנתוני� שנאספו הא� הסיבה  ,יחסית, שהיתה גבוההבהרצאות 

או שהשימוש באתר הגביר את , לכ� היא שהיה לסטודנטי� צור� בשיעור למרות האתר

 מכלל המשתתפי� דיווחו על הגברת 13%: ות מעורבי� בשיעורי�העניי� והרצו� להי

, כפי שמובא בפרק הממצאי�, השאר. ההשתתפות בשיעורי� בעקבות השימוש באתר

האתר הגביר לפי דיווחי קרוב למחצית המשתתפי� . דיווחו על העדר קשר בי� השניי�

יתכ� . שניי�שאר המשתתפי� דיווחו על העדר קשר בי� ה. את מידת העניי$ בקורס

קשה לדעת . שאצל חלק� של הלומדי� מידת העניי� בקורס היתה גבוהה מלכתחילה

הא�  תכני ההרצאות : מה מתו� השימוש באתר הוא אשר הגביר את מידת העניי�

הא� אתרי ההעשרה שהציגו את תכני הקורסי� באופ� ? הא� התרגול הנוס�? במצגות

 . המש� המחקר וראיונות סטודנטי�בדיקת שאלות אלו דורשת?  מגוו� ומורחב

 

פוטנציאל לשיפור למרות שהנתוני� מראי� על  :קשר בי$ השימוש באתר לבי$ הישגי�

תרגילי� ואפשרות לתקשורת , שפע אתרי העשרה, שפע מידע מפורט ומבואר ;הלמידה

 לא נמצא כל קשר בי� השימוש באתר לבי� הישגי� %ע� המרצה וע� סטודנטי� אחרי� 

על רקע הנתוני� שמראי� על עניי� בקורסי� ועל מידת ,  נתו� זה מתמיה. בקורס

כי אי� להתנות את , יכול להיות בגישת המרצה, ההסבר לכ�. שימוש אינטנסיבית באתר

, למעט חומרי ההעשרה, לכל מידע באתר. הלמידה בקורסי� בלמידה באמצעות האתר

 קשר בי$העדר אי� על ממצאי� אלו המר. בכיתה או בחומר הקריאההיה מקביל 

 תואמי� תוצאות של מחקרי� השוואתיי� אחרי� השימוש באתר לבי$ הישגי�

שאינ� מוצאי� הבדלי� משמעותיי� בי� קורס פני� אל פני� לבי� קורס המשלב 

ממצאי מחקר שנער� , לעומת זאת .  Carnevale, 2001; (Carey,2001(למידה מקוונת 

אנה ששילבו טכנולוגיות בחינו� הגבוה  הראו קידו� על ידי מרצי� מאוניברסיטת אינדי

א� . )Millichamp, 2000(. סטודנטי� מתקשי� ושיפור איכות התקשורת ע� המרצה

כדי להעמיק את שאלת התרומה של האתר להישגי� יש לבדוק את כל אחד מ� , כ�

 .המרכיבי� של השימוש באתר בנפרד

באתר עשוי להיות בפוטנציאל הגבוה הסבר אחר  להעדר הקשר בי�  הישגי� לשימוש 

 בקורסי� במדעי החיי� והישגי� גבוהי� של כלל מלכתחילה של הסטודנטי�

לצור� בדיקה ").  אפקט התיקרה("התלמידי� שממזערי� הבדלי� בי� תת הקבוצות 
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מעמיקה של פוטנציאל הקשר יש להשוות במחקר נוס� קורסי� במדעי החיי� 

כי השיפור בהישגי� היה כללי והעלה בו , בנוס�,  יתכ�.לקורסי� במדעי הרוח והחברה

 . זמנית את הישגי כלל התלמידי� ועל כ� היחסיות לא באה לידי ביטוי בהשוואה

הייתה ,  בראשית דרכה של התקשורת מבוססת המחשב:הבדלי� בי$ נשי� לגברי�

 ).King, 2000(שהשימוש ברשת האינטרנט יטשטש את ההבדלי� המיגדריי� , הנחה

במחקרי� שנעשו עד כה ביחס להבדלי� מיגדריי� במערכות למידה מרחוק המבוססות 

על תקשורת מחשבי� ובשימוש ברשת האינטרנט בכלל נמצא שאכ� בתחומי� 

. מסויימי� אי� הבדלי� א� בנושאי� אחרי� קיימי� הבדלי� מיגדריי� מהותיי�

י� מבחינת מידת לא נמצאו כמעט הבדלי� משמעותיי� בי� נשי� וגברבמחקר זה 

העובדה שקיומו . העניי� בקורס ומידת ההשתתפות בהרצאות בעקבות השימוש באתר

של האתר לא השפיעה על מידת ההשתתפות של נשי� בהרצאות מחזקת תוצאות של 

, מחקרי� אחרי� בקורסי� בלמידה מרחוק שאינ� מבוססי� על תקשורת מחשבי�

תר נשי� הגיעו למרכזי התמיכה על א� ש� נמצא שיו. כדוגמת האוניברסיטה הפתוחה

ההגעה למרכז ). אחריות לבית ולילדי�(הקשיי� הטכניי� הגדולי� יותר עבור� 

נבעה מהרצו� לפגוש סטודנטי� אחרי� , מעבר לקבלת עזרה בחומר הלימוד, התמיכה

גברי� שהגיעו למרכז התמיכה עשו זאת מתו� רצו� להיות . ולעבוד בשיתו� פעולה

 תר בחומר הקורס במטרה להצליח יותר בתרגילי� ובמבחני� מעודכני� יו

)1990,(Kirkup&Von- Prummer   יתכ� וג� כא� אי מציאת הבדלי� בי� גברי� ונשי�

 . במידת ההשתתפות בהרצאות נובעת מההבדלי� המוזכרי� לעיל

ההבדלי� . לא נמצא קשר בי� ההישגי� לבי� השימוש באתר ללא קשר למי� ,כמו כ�

נשי� השתמשו בתכיפות נמוכה יותר מגברי� : י� שעלו היו בנתוני הפתיחההעיקרי

באינטרנט כמו כ� הציפיות אצל נשי� שהאתר ישפיע על העלאת רמת ההישגי� הייתה 

אופטימיות יותר ביחס לתרומתו של , אפוא, נמצאוהנשי�  .  גבוהה יותר מזו של גברי�

קשורות למיעוט הניסיו� הקוד� יתכ� שהציפיות הגבוהות . האתר לשיפור הלמידה

 הקורסי� על בשימוש כולל באתרי. שהיה לנשי� ביחס לגברי� בראשית הקורס

אול� בבדיקה של אתרי , מרכיביה� השוני� לא נמצאו הבדלי� בי� גברי� לנשי�

העשרה נמצא כי נשי� נכנסו יותר לאתרי העשרה שלא נכללו בחומר הלימוד לבחינות 

לט בקורס פיזיולוגיה בו מידת כניסת הסטודנטיות לאתרי� בעיקר הדבר בו. הסיו�

ממצא זה מחזק מחקר . נוספי� הייתה גבוהה באופ� בולט  ממידת כניסת� של גברי�

שלווה באתר , פני� מול פני�, שעקב אחר עמדת� של סטודנטי� בקורס מסורתיקוד� 

אצל נשי�  רהממצאי� הראו על גישה חיובית יות. אינטרנט ובו חומרי עזר לקורס

וניצול מרצו� של האתר לצור� למידה  ביחס לאתר הקורס 
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) Sanders&Morrison-Sheltar, 2001 .( בקורסי� מקווני� במלוא� הדבר בא לידי

י "ש� השלימו מידע שהיה חסר לה� ע, ביטוי בהשתתפות של הסטודנטיות בפורומי�

ה לא היתה כניסה בקורס ז. שאילת שאלות ופחות גלשו לאתרי� כדי לקבל תשובות

ה� על ידי נשי� וה� על ידי גברי� כיוו� שהוא מלווה בהרצאות בה� נפגשי� , לפורו�

שלמראית עי� דומה כי אי� הבדלי� , למרות. הסטודנטי� ויכולי� להחלי� אינפורמציה

יש לשי� , משמעותיי� בי� תרומתו של אתר מלווה קורס בהשוואה בי� נשי� לגברי�

כמו כ� . גברי� למרות היתרונות היחסיי� של נתוני הפתיחהלב כי אי� יתרו� ל

שהרי אתרי ההעשרה לא , ההבדלי� יכולי� להיות ניכרי� בטווח הרחוק מעבר לקורס

נכללו במסגרת נושאי הבחינה ועל כ� בדיקת ההישגי� אינה משקפת את הידע הנוס� 

 . שנרכש הודות לסיורי� בה�

הותיי� בסגנו� התקשורת של נשי� וגברי� מחקרי� רבי� מראי� שקיימ� הבדלי� מ

הדבר התבטא בשימוש במילות נימוס ומילות תודה ). Herring ,1994 ( ברשת האינטרט

הבדלי� אלו לא נית� היה לבחו� במחקר זה . שהופיעו בהודעות שנשלחו על ידי נשי�

 . כיוו� שלא היה שימוש פעיל בפורו�

 כי אצל כשליש מה� האתר משמש  כמקור כי מדיווחי הסטודנטי� עולה, עוד  נזכיר

ממצאי� אלו תואמי� מחקרי� קודמי� המראי� שיש . הלמידה העיקרי לקורס

 ,חשוב לשי� לב). Millichap, 2000(א� לא תועלת הישגית מיידית , דיווחי� חיוביי�

כי מקומו של אתר האינטרנט דחק במידה מסוימת את מקומו המסורתי של ספר 

מהתלמידי� דיווחו על שימוש בחומרי המידע שבאתר כעדיפי� על פני  28% %כ. הלימוד

 .  מהנבדקי� דיווחו ההפ�17%ספר הלימוד של הקורס ורק  

 

 לאחר  השלמת המחקר נאספו נתוני� ג� :תוספת למחקר המחזקת את המסקנות

הנתוני� נמצאו כמעט זהי� לנתוני� שנאספו . ד"מקורס זואולוגיה שנער� בשנת תשס

מה שעשוי להראות על יציבות יחסית של הממצאי� , ג"הקורסי� בתשסמכלל 

.  ועמדות דומות ביחס לשימושהמעידי� על מידת שימוש גבוהה באתר הקורס 

ל הקודמת "להבדיל משאלוני� בשנה, ממצאי� אלה מבוססי� על שאלוני� אנונימיי�

 � כא� לא נמצאג. ציפיות וסיכו�: שדרשו זיהוי כדי לקשר בי� שני סוגי השאלוני�

לא נמצאו הבדלי� בי� נשי� לגברי� . קשר בי� מידת השימוש באתר להישגי� בקורס

כי בקורס זה  מספר הכניסות היה גבוה , ע� זאת, יש לציי�. במידת השימוש באתר

, בנוס�. נמצא אפוא שימושי מאד עבור הסטודנטי�, אתר מלוה. 2594מאד ועמד על 

כאשר הועמד לרשות ,  בשנה השניה של המחקרחשיבותו של ספר הלימוד עלתה
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כי לזמינות מקורות המידע קשר , יתכ�. כמקראה, הסטודנטי� בצורה נגישה יותר

 .חיובי למידת השימוש בה�

 

 הציפיות הגבוהות שהאתרי� מלווי הקורסי� יחוללו שינויי� מפליגי� :לסיכו�

 כי לשימוש באתרי� מלוי ,אול�  עדיי� עולה ממצאי המחקר.  בהישגי סטודנטי� נכזבו

תרומה זו לא ניכרת בבדיקה . הקורסי�  תרומה לא מעטה ללימודי מדעי החיי�

והיא ככל הנראה מתבטאת בדרכי למידה , דהיינו ציוני� בסיו� הקורס, מיידית

מבחינה זו אפשר לומר . ובעניי�  בתחו� שעשוי  להביא להישגי� ארוכי טווח, חדשות

הנשי� עשוי להיות מעט גבוה יותר מבחינה זו מאחר שה� גילו כי פוטנציאל , בזהירות

 . מוטיבציה יחסית גבוהה יותר להעמיק ולהרחיב את הידע שלה� בתחומי� שנלמדו

 

 מקורות

פותחי� . חקר קורסי� מתוקשבי�: סוגיות בהוראה מתוקשבת).  2002.(א, גולדשטיי�

 :ברשת). כנס וירטואלי בינלאומי(שערי� בהכשרת מורי� 

 http://vcisrael.macam.ac.il/site/heb/show_file.asp?propid=H5A039&subject 

=a&page=pre_t  

האוניברסיטה ' הוצ. חברה ותרבות, תקשורת: אינטרנט). 2001) (עור�. (ד, שנער

 . א"ת, הפתוחה

Abelson H. (Chair ) ,( 1995). Women Undergraduate Enrollment in Electrical 

Engineering and Computer Science at MIT, MIT Electrical Engineering 

and Computer Science Women Committee Report. Available : 

http://www.eecs.mit.edu/AY94-95/announcements/13.html 

Bates, A. W (1999). The Impact of New Media on Academic Knowledge.  

Available: http://bates.cstudies.ubc.ca/  

Beaudin, B. (1999). Keeping Online Asynchronous Discussions on Topic 

Journal of  Asynchronous Learning Networks  3(2). Available:            

http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol3_issue2/Beaudin.html     

Berger, Z. & Colins, M. (2001). Evolving a Distributed Learning 

Community.  

Available  :http://virtualschool.edu/cox/OnlineClassroom.html      



 

 אתי גרובגלד, רחל ברו�, תמר קיסר ♦ 158 

 

 

Camp,  T.(1997). The Incredible Shrinking Pipeline. Communications of 

the ACM, vol. 40, no. 10. pp. 103-110, Oct. 1997. Available: 

http://www.mines.edu/fs_home/tcamp/cacm/paper.htm  

Carey J. M. (2001). Effective Student Outcomes: A Comparison of Online and Face-

to-Face Delivery Modes  DEOSNEWS 11 ( 9), ISSN 1062-9416.   

Carnevale, C. (2001). What Matters in Judging Distance Teaching? Not How 

Much It's Like a Classroom Course. The Chronicle of Higher Education, 

February  21. 

Eubanks, V. (2000) Paradigms and Perversions: A Women's Place in 

Cyberspace Computer Professionals for Social Responsibility 18 (1). 

Available:  

http://www.cpsr.org/publications/newsletters/issues/2000/Winter20 

00/eubanks.html 

Fredericksen, A., Pickett, A. & Shea P. (2000). Student Satisfaction and  

Perceived Learning with On-line Courses: Principles and Examples from the 

Suny Learning Netwok . Journal of Asynchronous Learning Networks 

4(2) Available:  

http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol4_issue2/le/Fredericksen/LE-

fredericksen.htm 

Frankel, K. A. (1990). Women and Computing. Communications of 

the ACM  Nov  v33 n11. p34(13). Available :  

http://www.cpsr.org/cpsr/gender/frenkel.cacm.womcomp 

Herring S.. (1994). Gender differences in computer-mediated 

communication: bringing, familiar baggage to the new frontier. Association 

annual convention, Miami, June 27, Available : 

http://www.cpsr.org/cpsr/gender/herring.txt 

Jackson, R.H. (2002) .Defining eLearning - Different Shades of "Online" 

In: Web Based Learning Resources Library. Available: 



 

 159 ♦...ה קורס ללמידה בקורסי� למדעי החיי�תרומתו של אתר אינטרנט מלו
 

 

http://www.knowledgeability.biz/weblearning/#Different%20Shades%20of

%20Online 

King, L. (2000). Gender Issues in Online Communities. Computer 

Professionals for Social Responsibility Newsletter 18 (1). Available: 

http://www.cpsr.org/publications/newsletters/issues/2000/Winter2000/index.

html  

Kirkup G. & Von Prummer C.  (1990). Support and Connectedness: The 

Needs of  Women Distance Education.  Journal of Distance Education/ 

Revue de l'enseignement distance Available: 

http://cade.athabascau.ca/vol5.2/7_kirkup_and_von_prummer.html 

Levenburg N.M. & Major, H.T. (1998). Distance Learning: Implication for 

Higher  Education in the 21ST Century. Technology Source. Available: 

http://horizon.unc.edu/TS/commentary/1998-11.asp 

Millichap, N. (2000) .How Using Technology Affects the Process and 

Faculty Behavior. Technology Source. Available: 

http://horizon. Unc.edu/TS/cases/2000-05.asp 

Rossman, M.H. (1999). Successful Online Teaching Using An 

Asynchronous Learner Discussion Forum. Journal of Asynchronous 

Learning Networks Volume 3,  Issue 2 .  Available:  

http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol3_issue2/Rossman.html 

Sanders D. W. &  Morrison-Sheltar A. I.(2001). Student Attitudes toward 

Web-Enhanced Instruction in an Introductory Biology Course,  Journal of 

Research on Computing in Education, 33 (3), 251-262. Available: 

http://www.iste.org/jrte/33/3/abstracts/sanders.html 

Schifter, C.C. (2000). Compensation Models in Distance Education. The 

Online Journal of Distance  Learning Administration , 3.  Available 

http://www.westga.edu/~distance/schifter31.html 



 

 אתי גרובגלד, רחל ברו�, תמר קיסר ♦ 160 

 

 

Spiceland, D.J. (2002). The Impact on Learning of an Asynchronous 

Active Learning Course Format 

Van Dusen, G. (1997). The Virtual Campus: Technology and Reform In 

Higher Education. ERIC Digest. Available: 

http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed412815.html 

Zuga K.F.( 1999). Addressing Women's Way of Knowing to Improve the 

Technology Education Environment fo All Students. Journal of Technology 

Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


