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 תקציר

באתגר של שילוב טכנולוגיות  ,ובד בבד , בהכרחמערכות חינוך בכל הרמות עוסקות
מידע. שילוב זה הוא הכרחי בתהליכי חיפוש מידע, בניית מידע, שיתוף בידע, הצגה 

ופעילויות חקר סימולציות, משחקים גם בתמיכה בתהליכי למידה בעזרת  של ידע כמו
ייעודיות. בשנים האחרונות הטכנולוגיה מתוארת גם ככלי המאפשר פיתוח מיומנות 
חשיבה. מחקרים רבים מתקיימים לצורך בחינת ההצלחה של שילוב טכנולוגיות 
בהוראה בהיבטים שונים. יחד עם זאת, מתקיימת מעט הערכה פנימית בתוך מוסדות 

של טכנולוגיה ברמה מערכתית וברמה החינוך באשר להצלחת תכניות שילוב 
 להוביל אשר נדרש ספרי-בית הערכה רכזהיום מתפתח בבתי הספר תפקיד  פרטנית.
 וארגוניות פדגוגיות החלטות קבלת ובעקבותיה ספרית-בית הערכה תרבות הטמעת

רכזי  .)משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך( נתונים מבוססות
לרכוש גם ידע המתייחס להערכת תכניות של שילוב תקשוב בהוראה. הערכה צריכים 

מאמר זה מציג שילוב ראשון של "סמינריון מחקר הערכה בעידן המידע" בתוך תכנית 
לימודים לתואר שני העוסקת כולה בתכנון לימודים והערכה ומכשירה רכזי הערכה 

 בית ספרים.

 

 מינריון מחקר, סבהוראה הערכה של שילוב תקשוב: מילות מפתח

 

 מבוא

( Information and Communication Technologies - ICTחשיבות השילוב של טכנולוגיות מידע )

זאת היא נותרה מאתגרת מאד ליישום. יחד עם  ברורה כבר כשני עשורים לפחות,בהוראה בכל הרמות, 

שאלות מרכזיות ממשיכות ומעסיקות את הקהילה, למשל: מה הן פעילויות מתוקשבות משמעותיות? מה 

הן פרקטיקות מומלצות להטמעה בקרב פרחי הוראה, מורים, בתי ספר, סגלים אקדמיים? מה ההשפעה 

יציבה ולאורך זמן?. תשומת לב רבה ניתנה  של שילוב הטכנולוגיות על ידע וכישורים? האם התרומה היא

התאמת מערכת החינוך למאה הספר )בישראל בשנים האחרונות לקידום שילוב התקשוב בהוראה בבתי 

תכנית להתאמת המכללות (, ולבניית יכולות המורים לעתיד בתחום )1121, משרד החינוך, 12-ה

של הטמעת יישום פרויקטים נושא ההערכה (. 1122, משרד החינוך, 12 -להכשרת מורים לחינוך במאה ה

 ,e.g.: Wagner, et al., 2005; Rodríguez)בארץ ובעולם  מוצא מקום במחקריםבהוראה  ICTשל 

Nussbaum and Dombrovskaia, 2012; Ertmer, 2012;   .) המקומיות בשדה  אך במערכות החינוך

מענה לשאלות שהוצגו  שייתנו ,היישום פרקטיקותדגש על הערכה של ו מודעות יש פחות )גנים, בתי ספר(

 תואר שניל ברמת היישום המוסדית. במכללה האקדמית בית ברל פועלת תכנית לימודים ייחודית ,לעיל



M.Ed.  המכשירה סגלי חינוך לקידום תהליכי הערכה במסגרות חינוך. עד כה בתכנון לימודים והערכה ,

 פותחמתמקדת בשילוב טכנולוגיות בהוראה. כדי לענות לצורך זה לא הושם דגש בתכנית על הערכה ה

 יוצגבמאמר מציג את ההפעלה הראשונה שלו. זה מאמר , ושיתייחס להערכה בעידן המידעסמינריון 

החשיבות של קיום  בסיכום תודגש .של הסטודנטים נושאי המחקריםויידונו בקצרה  יוצגוו נריוןהסמי

 .ם המוצגים בולתכנישיפורים ו עיוצו סמינריון כדוגמת זה

 הסמינריון: מחקר הערכה בעידן המידע

: האקדמית בית ברלבמכללה  בתכנון לימודים והערכה .M.Ed תואר שניל רציונל ומטרות תכנית הלימודים

תכנון לימודים והערכה הם תחומי דעת, מחקר ועשייה השלובים זה בזה, ומשמשים מרכיבים מהותיים 

מופנית אליהם תשומת לפיכך, בעשור האחרון .  ()אתר תכנית הלימודים במערכת החינוךלהובלת שינויים 

נקודת המוצא היא ההבנה שידע וכישורים בהערכה ובתכנון לימודים  .לב ציבורית ואקדמית בארץ ובעולם

ואין תכניות לימודים  שנים 21קיימת כבר . תכנית הלימודים צריכים להיות נחלתם של כל העוסקים בחינוך

לסייע למורים, מדריכים, רכזי ( 1: )הן דומות לה כיום בישראל. חלק מן המטרות המרכזיות של התכנית

לקדם שינויים חדשניים בתחום תכנון לימודים ( 1; )תהליכים בתחום תכנון והערכה ליישםהערכה ופדגוגיה 

לקדם חשיבה ביקורתית ( 3; )ת להכרה בשונותוהערכה המאפשרים ליצור סביבות למידה מגוונות המכוונו

על תפיסות, מגמות ועשייה במערכת החינוך תוך התייחסות להיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של 

 .תהליכי הערכה ותכנון בחינוך

נחקרים ו למערכות החינוך , מציבים אתגרים רביםחידושי המדע והטכנולוגיה: הסמינריון רציונאל ומטרות

פיתוח מיומנויות  כלי המאפשרכגם נתפסת היום הטכנולוגיה . במבואמנקודות מבט שונות כמתואר 

"מחקר הסמינריון . לבחון את מימושם שחשוב, יעדים חינוכיים חשובים השגת בכך היא מאפשרתחשיבה, ו

תוך התייחסות  ",והערכהתכנון לימודים מטרות תכנית הלימודים "ם ולייש הוא דרךהערכה בעידן המידע" 

 להטמעת תקשוב במערכות החינוך. 

משמעותי בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כולל  תכנית הלימודים מקנה ידע: בסמינריון תכנים מרכזיים

הסטודנטים קיבלו כלים  הסמינריוןבתחילת . SPSSהעמקה בתוכנות עיבוד סטטיסטיות בכללן 

ת ספרות והצגתה, אופן גיבוש מחקר, ואופן ההצגה נושא, ביצוע סקירמתודולוגיים המתייחסים לבחירת 

למגוון  הסטודנטים מחקר, ממצאיו ומסקנותיו. בנוסף לידע זה שהוא הבסיס לכל סמינריון, הופנושל 

-לידעהועמק הידע שלהם ביחס (. כמו כן, 2שילוב התקשוב בהוראה )נספח  מאגרים של מחקרים בתחום

-Klieger, and Oster) (Technology Pedagogy Content Knowledge TPCKפדגוגי )-טכנולוגי-תוכן

Levinz, 2010; Oster-Levinz, and Klieger, 2010; Chai, Ling Koh, and Tsai, 2013לוינץ -; אוסטר

 (.1121וקליגר, 

מחקרים.  8סטודנטים, אשר גיבשו כבודדים או בצוותים  21בחרו ללמוד  בסמינריון זה: אוכלוסיית הקורס

, 31סטודנטים מתחת לגיל  1גבר אחד; גיל:  -נשים ו 21להלן מספר נתוני רקע של הסטודנטים. מגדר: 

 ממכללות אקדמיות להוראה .B.Edבוגרי  סטודנטים 13; השכלה: ומעלה 11מגיל  1-כולל, ו 31-39בגיל  9

 בוגרי תואר ראשון ותעודת הוראה מאוניברסיטאות.ים סטודנט 1-ו



 תיאור המחקרים

נושא למחקר, ובהתאמה את שדה  בחרולאחר השלמת הלמידה של תכני העוגן של הקורס, הסטודנטים 

מתארת את נושאי המחקרים, האוכלוסייה  2המחקר, שאלות המחקר וכלי המחקר ההולמים. טבלה 

 ושאלות המחקר.הנבדקת, 

 (N=8: תיאור המחקרים )1טבלה 

 על הטמעת תכנית התקשוב בגנים גננות שלתקשוב התפיסת השפעת : 1מחקר

 במגזר הערבי ננותג :הייאוכלוס

בגן בהטמעת התקשוב, וכיצד השימוש  תופסת את תפקידהכיצד הגננת  .2 שאלות המחקר:
  שלה בגן? משנה את התפקידבתקשוב 

בתחום התקשוב משפיעה על מידת  ההתפתחות המקצועית של הגננתהאם  .1
  הצלחת שילוב התקשוב בגן?

? )אוירה, פניּות/חלוקה של משפיע על התנהלות הגןכיצד השימוש בתקשוב  .3
 זמן הגננת כאשר יש שימוש בתקשוב,  סדר יום(.

, ותקוגניטיבי ? )מיומנויות, יכולותמשפיע על ילדי הגןכיצד השימוש בתקשוב  .1
  עצמאות(.

 כולנו שווים אך שונים –תכנית מתוקשבת ת קבלת השונה בגן הילדים באמצעות הקניי: 2מחקר

 גן חובהתלמידי  :אוכלוסייה

של  עמדותיו המוצהרותעל  המתוקשבתתוכנית ההתערבות  מה ההשפעה של .2 שאלות המחקר:
 הילד "הרגיל" כלפי קבלת ילד בעל צרכים מיוחדים.

 התנהגותו של הילדעל  המתוקשבתתוכנית ההתערבות  מה ההשפעה של .1
 "הרגיל" כלפי קבלת ילד בעל צרכים מיוחדים.

 שימוש במחולל כתיבה לשיפור הבעה בכתב של תלמידים לקויי למידה :3מחקר

 בבית ספר רגיל הנמצאתיקויי למידה תלמידים עם לבית ספר יסודי, כתה ו' של  :אוכלוסייה

בעקבות השימוש במחולל  בהבעה בכתבהשיפור האם וכיצד בא לידי ביטוי  .2 שאלות המחקר:
 ?כתיבה

 את תהליך הלמידה המשלב כתיבה בכלים מתוקשבים? כיצד התלמידים חווים .1
תהליך הלמידה המשלב כתיבה בכלים ל ביחס התלמידים מה עמדות .3

 מתוקשבים?

 בהוראה ללקויי שמיעה (טבלטלוח )-מחשבשילוב : 4מחקר

 ומתמטיקה, שפה בית ספר יסודי :אוכלוסייה

את  תופסיםכיצד תלמידים לקויי שמיעה המשולבים בכיתות לחינוך הרגיל  .2 שאלות המחקר:
 בהוראה? ,לוח-מחשב ומחשב, שילוב הכלים המתוקשבים

בקרב  התפתחות שפהלוח על -מה ההשפעה של שילוב מחשב ומחשב .1
 תלמידים עם לקות שמיעה ?

 מושגים במתמטיקהרכישת לוח על -מה ההשפעה של שילוב מחשב ומחשב .3
 בקרב תלמידים עם לקות שמיעה?

 פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת שילוב יישומונים: 5מחקר

 , מתמטיקהבית ספר יסודי :אוכלוסייה

חשיבה האם ובאיזה אופן תורם השימוש ביישומונים מסוג משחקים לפיתוח  .2 שאלות המחקר:
 בקרב ילדים בגילאי בית ספר?  מתמטית ויזואלית

חשיבה האם ובאיזה אופן תורם השימוש ביישומונים מסוג משחקים לפיתוח  .1
 בקרב ילדים בגילאי בית ספר?  מתמטית אנליטית

חשיבה האם ובאיזה אופן תורם השימוש ביישומונים מסוג משחקים לפיתוח  .3
 בקרב ילדים בגילאי בית ספר? מתמטית משולבת

 מיומנויות למידהשימוש במשחקים מתוקשבים לפיתוח : 6מחקר

 חטיבת ביניים, יישום במתמטיקה :אוכלוסייה



 עצמית?   מיומנות למידההאם השימוש במשחקים מתוקשבים מפתח  .2 שאלות המחקר:
 המוטיבציה ללמידהכיצד למידה בעזרת משחקים מתוקשבים מקדמת את  .1

 אצל התלמידים?
 מה העמדות של התלמידים לגבי שימוש במשחקים מתוקשבים? .3

 שימוש בטלפונים חכמים לפיתוח מוטיבציה, מסוגלות והבנה בהוראת מתמטיקה: 7מחקר

 , מתמטיקה'חטיבת ביניים, כיתה ט :אוכלוסייה

 ללמידה? מוטיבציההאם השימוש בטלפונים ניידים בהוראת מתמטיקה מגביר  .2 שאלות המחקר:
 של המושגים? ההבנההאם השימוש ביישומונים מתמטיים מקדם את  .1
העצמית  המסוגלותהאם השימוש ביישומונים המתמטיים משפיע על תחושת  .3

 של התלמידים?

 בהוראת המדעים ביסודי אינטראקטיביתרומת השילוב של לוח : 8מחקר

 , מדעיםבמזרח ירושלים, כיתה ו' בית ספר יסודי :אוכלוסייה

ההנאה, המוטיבציה על מידת אינטראקטיבי לוח שילוב ב הוראהכיצד משפיעה  .2 שאלות המחקר:
 המחקר? בתחום המדעים בקרב תלמידוההבנה 

 הישגים הלימודייםהעל אינטראקטיבי לוח שילוב ב הוראהכיצד משפיעה  .1
 המחקר? במדעים בקרב תלמיד

 

, ובכולם שולבו כלי מחקר (6)עד  בכל המחקרים היה שימוש בלפחות שלושה כלי מחקר, בדרך כלל יותר

)ראיונות, תצפיות, שיחות עם קבוצות מיקוד, ואיכותניים מבחני ידע( מטלות, )שאלוני עמדות, כמותניים 

קבלת  השילוב מאפשר. (, כלי ניתוח לבדיקת מטלות/מבחניםיומן תלמיד, יומן חוקר, הקלטות שיעורים

כללה מן המחקרים האוכלוסייה  3 -ב הסקת מסקנות משמעותית.ל כבסיסתמונת ממצאים רחבה ומגוונת 

קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. אחד המחקרים התחקה ויישם שיטת מחקר ואבחון ייחודית המבוססת על 

מאמר שפורסם בכתב עת בינלאומי. חלק משאלוני העמדות ששימשו את המחקרים הותאמו מכלי מחקר 

 ששימשו מחקרים קודמים שפורסמו בכתבי עת.

 דיון

לסביבה החינוכית בה עובד לפחות אחד מחברי צוות שדה המחקר של רוב המחקרים נבחר בהתאם 

מחקרים התייחסו לגני  1 המחקר, כאשר גם העמיתים האחרים לצוות עובדים בשדה בסביבה מקבילה.

מחקרים התייחסו לתרומת התקשוב לתהליכי הוראה  1לחטיבות ביניים.  3 -לבתי ספר יסודיים, ו 3ילדים, 

 עם מודעות גבוהה מראש לשימוש בתקשוב, מן הסטודנטים היו חלק. ולמידה עבור תלמידים מיוחדים

עשו את  בדרך כלל בהתאם למידת הטמעת התקשוב במסגרת החינוכית בה הם עובדים, בעוד אחרים

, עסק 2מחקר ,מבין המחקרים. יחד עם הסמינריוןבשילוב תקשוב בהוראה שלהם צעדיהם הראשונים 

עסק בהטמעת כלי תקשוב לאוכלוסייה ייעודית  1דים, מחקרבמדיניות כללית של הטמעת תקשוב בגני יל

האלו מבין המחקרים של פעילויות מתוקשבות.  מקומי יישוםערבי, ויתר המחקרים עסקו בבחינת במגזר ה

בשדה ההוראה האוטנטי  ו את עבודתםחינוך חקרהסטודנטים שהם אנשי בהם  מחקרים 4ניתן לציין 

( הכרות עם שדה 2)למעורבות החוקרים בשדה המחקר ניתן לייחס מספר תרומות מרכזיות:  .הםשל

מחקר מקדם ה( ביצוע 1מקדמים; )גורמים מעכבים או לבתכנון המחקר  להתייחסמאפשרת ההמחקר 

( הסטודנטים החלו לסמן לעצמם טריטוריה 3את העשייה החינוכית של החוקרים במסגרת עבודתם; )

בתפקיד של בעתיד כחוקרים בתוך שדה עבודתם, דבר שהוא בעל פוטנציאל לשילובם  מקצועית חדשה

מעריכים. יחד עם זאת המעורבות מציבה גם מגבלות למחקרים, נציין כאן בעיקר את הקושי ביצירת שדה 



מחקר אובייקטיבי ביחס לנקודת המבט של החוקר עצמו, ביחס להיכרותו עם הצוות החינוכי )כמו: מנהל, 

ים מקבילים, מפקח( וביחס לנחקרים עצמם. ברוב המחקרים ההתמודדות עם כך הייתה בשילוב כלי מור

 כדי להגביר את מהימנות ותקפות המחקר.מחקר שונים 

מן החלקים המודגשים בשאלות המחקר ניתן לראות שיחד עם העובדה שהסטודנטים חקרו את שדה 

כמו )מספרי המחקרים בסוגריים(: תפיסת  יבטים מגווניםהעבודה החינוכי בו הם מעורבים, הם פנו לבחון ה

(; קידום הבנה 6,8(; מוטיבציה ללמידה )1(; התנהגות )1,3,1,6,3,8(; עמדות וחווית למידה )2תפקיד )

 (.2,1,1,6,3) (; שיפור במיומנויות למידה3,1,1,3,8של תחום הדעת )

 סיכום

תכניות משרד החינוך להגברת שילוב התקשוב במערכות החינוך קידמו באופן משמעותי את היקף 

השימוש ואת איכות השימוש בטכנולוגיות מידע. יחד עם זאת, חשוב מאד להעלות את המודעות במסגרות 

גוגיה, שיטות החינוך, החל  מגן הילדים ועד לתיכון, לבחינה של אופן השילוב. בכלל זה יש לבחון: כלים, פד

הכשרה של סגל חינוך, שיטות הטמעה, ועוד. קהילת חוקרי תחום שילוב התקשוב בהוראה במדינת 

ישראל היא גדולה, ויש תכניות מובילות בתחום במספר מוסדות להשכלה גבוהה. פירות המחקרים לתואר 

וכנס צ'ייס(. כל מסגרת שני ושלישי מוצגים בכתבי עת ובכנסים בינלאומיים וגם בארץ )בפרט כנס מיט"ל 

חינוכית צריכה לשלב בעקביות היבטים של הערכה בתהליכי ההוראה והלמידה, ומובילי שינוי בתחום זה 

צריכים להיות סטודנטים לתארים מתקדמים בחינוך, בפרט אלו המתמחים בתכנית שהיעד שלה הוא 

 . ופיתוח מעריכים בית ספריים תכנון לימודים והערכה

לכלי הערכה  ולחשוף יותריש להעשיר את החלקים המתודולוגיים של הסמינריון  סמינריון:ביחס לתוכן ה

 ,Hadjerrouit, 2010; Abbit, 2011; Pouezevara ;1113קלי,ו שמיר,-ענבללמשל: )מצוינים שפותחו 

Mekhael, and Darcy, 2014; Patnoudes, no date; )  ולעודד את הסטודנטים לבחור גם בביצוע מחקרים

 . , ולא פעילות אישית שלהםהבוחנים תכנית תקשוב קיימת

 ז"למאמר זה הציג הפעלה ראשונה של סמינריון מחקר הערכה בעידן המידע שיזמה ד"ר ענת אוסטר 

ענת אהבה ללמוד, ללמד ולחקור ועסקה באופן פעיל בהטמעת תקשוב בבתי . שנפטרה שנה לפני כנס זה

הקימה ועמדה בראש היחידה האקדמית לתקשוב  ,ספר ובאקדמיה ובביצוע מחקרים בתחום. ככזו

תוך  הטמעת תקשוב בהוראה שלהערכה הלקידום בית ברל. סמינריון זה יהווה בסיס מכללה האקדמית ב

 . במסגרת החינוכית ימוסדית על ידי סגל אינטגראל
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 1נספח 

 אליהם הופנו הסטודנטים כרקע לגיבוש המחקר שלהם. מאגרי מחקרים בנושא שילוב התקשוב בהוראה

(2 )editlib - Education & Information Technology Library (http://www.editlib.org/;) 

 site - chnology and Teacher EducationSociety for Information Te–SITE ( כנסי1)

(http://site.aace.org/conf/;) 

 E_Learn - World Conference on E-Learning ( כנסי3)

(https://www.aace.org/conf/elearn/;) 

סביבות למידה מתוקשבות  –( מאגר המשאבים בפורטל מס"ע של מכון מופת 1)

(http://portal.macam.ac.il/SectionPage.aspx?id=15;) 

 לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה( כנסי צ'ייס 1)

(http://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/;) 

 (;/http://www.wikimedia.org.il( אקדמית ויקיפדיה וכנסי ויקימדיה ישראל )6)

 /(. http://meital.iucc.ac.il/conf2015מקוונת ) ולמידהבהוראה  טכנולוגיות חדשות -( כנסי מיט"ל 3)
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