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 תקציר מנהלים

החשובות ביותר , אחת המיומנויות (Self-Regulated Learningמחקר זה עסק בלמידה בהכוונה עצמית )

 ר רבותנדון ונחק SRL-נושא ה. בעידן הנוכחי ובעיקר בלמידה מרחוק בחירום, כפי שנצפתה בתקופת הקורונה

לפני משבר הקורונה ובמיוחד במהלכו. למידה בהכוונה עצמית מוגדרת כתהליך פעיל שבו לומדים מציבים 

 ובהתנהגות שלהם. נמצא כי ניתן ללמד יעדים ללמידה, מפקחים ושולטים בהבנה )קוגניציה(, במוטיבציה

להתפתחות הלומד  , וכי שילוב מאוזן שלהן כחלק מתהליך הלמידה תורםמיומנויות אלו ולשמרן לאורך זמן

לימודית החל מהגן בסביבת  SRLעל חשיבות פיתוח מיומנויות  יםמצביעקיימים מחקרים, ה .ולשיפור הישגיו

 במיוחד עבור SRL-המיומנויות פיתוח ים מדגישים את חשיבות רמחקרים אח ,יחד עם זאת, ובית ספר יסודי

בשלב זה  ,צמיחה חברתית, רגשית ולימודית. בנוסף אלו מתרחשתשנות לימוד בהיות ו ,מתבגרים צעירים

הנרכשות למידה עצמית מיומנויות חשוב לציין כי תלמידים רוכשים מיומנויות של התמודדות עם האתגרים. ה

 .אפקטיבית לאורך כל החיים על יכולת למידה ותמתבגרים צעירים נמצאו כמשפיע יעל יד

מבוססת   SRL לקידום מיומנויותכוללנית  התערבותלאור כל זאת, במסגרת המחקר הנוכחי נבנתה תוכנית 

 ועודדו את שימוש התלמידים בתהליכים הפדגוגיים   SRLסרטוני וידאו קצרים, שכוונו לקידום מיומנויות

-על הגישה המטה תתבססמקשר מורה תלמיד, שיתופיות, מתן אוטונומיה ומשוב. התוכנית  כגון: מרכזייםה

זו תורחב  .2019 הספרות ומחקר קודם שערכנו בשנתתה על בסיס ונבנ קוגניטיבית-קוגניטיבית והחברתית

 .וני וידאוגישה להכשרת מורים ליצירה ותמיכה בתהליכי למידה עצמאיים משלבת סרטבמחקר המשך ל

 התוכנית יושמה במקצוע אחד אותו מלמד כל מורה המשתתף במחקר.  בהתאם לממצאי הספרות

( לבחון את ההשפעה של תוכנית התערבות לקידום מיומנויות 1התוכנית לוותה במחקר שמטרותיו היו: )

SRL מבוססת סרטונים, על מידת השימוש במיומנויות ,SRL בקרב תלמידים ועל הישגיהם ביחידת לימוד; ו- 

ועל  SRL-( לבחון האם שימוש בארבעת התהליכים הפדגוגים מהווה גורם מתווך בהשפעה על השימוש ב2)

 ההישגים.

, המשולבים ביחידת הלימוד SRL( באיזו מידה הסרטונים מקדמי 1)לשאלות מחקר הבאות: הדוח מתייחס 

( באיזו מידה 2ועל הישגיהם בתוכן הנלמד? ) SRLתלמידים במיומנויות המקוונת משפיעים על שימוש ה

פיות, באוטונומיה ובמשוב מהווים מתווכים בהשפעה תלמיד, בשיתו-שימוש התלמידים באינטראקצית מורה

נשמרים  SRL( באיזו מידה ההבדלים בשימוש במיומנויות 3ועל הישגים? ) SRLעל השימוש במיומנויות 

 SRL-( מהם השינויים עליהם מדווחים התלמידים באשר למיומנויות ה4ום ההתערבות? )לאחר כחודש מסי

 והשימוש בארבעת התהליכים הפדגוגיים ביחס לשליש האחרון של תש"פ?

דוברי עברית.  ובדים בבתי ספר הע 3-דוברי ערבית והעובדים בבתי ספר  6מורים, מהם  9במחקר השתתפו 

 208שנחלקו לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. קבוצת הניסוי כללה ם, תלמידי 418סה"כ השתתפו במחקר 

 תלמידים. 210תלמידים וקבוצת הביקורת כללה 
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המחקר הינו מחקר התערבותי, בו הופעלה התערבות אינטנסיבית, בת חודש, תקופה שנמצאה בספרות 

הערבי והדרוזי, בטווח כיתות מרחבי הארץ מהמגזרי היהודי,  18-כאפקטיבית למדידה. המחקר הופעל ב

ם, ועל הישגי הלומדי SRL. על מנת לבחון את מידת ההשפעה של התוכנית על הפעלת מיומנויות 'יב'-כיתות ז

הכיתות חולקו באופן רנדומלי לקבוצת הניסוי ולקבוצת הביקורת. כיתת ביקורת נבחרה תוך הקפדה על כך 

 כיתת הניסוי. שתי כיתות למדו חומר לימוד זהה על שמאפיני תלמידים וסביבת הלמידה יהיו דומים לאלו של

ידי אותה מורה. קבוצת הניסוי השתתפה בתוכנית ההתערבות מבוססת סרטוני הוידאו, בעוד שקבוצת 

הביקורת בצעה את כלל הפעילויות אך לא קיבלה נגישות לסרטוני הוידאו. הנתונים נותחו במתודולוגיה 

 כמותית.

האחד עוסק  –כב משני חלקים , המור – PP-SRLשאלון ( 1: )מרכזיים מחקר כלי שלושה כלל המחקר

 תסרטוני וידאו ושאלוSRL( ;2 )המקדמים  צריכת תהליכים פדגוגייםהשני בו  SRLשימוש באסטרטגיותב

 ( מבדקי ידע והבנה שנכתבו על ידי המורים לפי הכללים הפסיכומטריים המקובלים.3; )SRLלאימון  תמלוו

יו מגוונים, חלקם העידו על השפעות מובהקות מסויימות של מרכיבים שונים בתוכנית על ממצאי המחקר ה

וחלקם לא. ממצאי מחקר זה הובילו לשלושה מודלים חדשים למדידת שימוש  SRLהפעלת אסטרטגיות של 

 SRLובפדגוגיות תומכות באמצעות ניתוח גורמים: במודל הראשון לשימוש באסטרטגיות  SRLבאסטרטגיות 

שנמצא בעל בעל התאמה טובה( התקבלו מספר גורמים שתואמים את המודלים מן הספרות: מטה קוגניציה, )

אני ניהול סביבת )משאבי( הלמידה, ובנוסף נמצא גורם שאיגד היגדים הקשורים למוכוונות למצוינות )

דנה הספרות אף (, מושג בו מתאמצ/ת להצליח בפעילויות לימודיות גם אם אני לא אוהב/ת לעשות אותן

בהקשרים של למידה ואימון. במחקר המשך מעניין יהיה לבחון גורם זה לעומק, את מקורו )האם מרכיב 

אישיותי, האם ניתן לפיתוח( ואת הקשרים בינו לבין ממצאים אחרים )מידת פעילות, השגים ועוד(. מאידך, לא 

דלים קודמים. המשמעות עשויה להיות (, בשונה ממוhelp seekingנמצא גורם מאגד לגבי חיפוש עזרה )

שלמרות שיש בסיס אסטרטגי לחיפוש עזרה באופנים שונים )התקלות בקושי והיכולת להחלץ ממנו, באמצעות 

חברים, מורה, אינטרנט ואחרים(, יתכן שדווקא בחירת מקור העזרה נובעת מהבדלים  עזרה ממקורות שונים:

פשרו לאגד את ההיגדים לגורם אחד. להשערה זו נמצא אישוש מהותיים בין התלמידים ולכן התוצאות לא א

בממצא לפיו יש הבדלים מובקים באופן בו השיבו הלומדים על ארבעת ההגדים הקשורים לחיפוש עזרה. יתכן 

שיש מקום גם לחדד את ההיגדים הרלוונטיים כך שישקפו את הסיטואציה של הצורך בעזרה במקרה של 

זרה אליה פונים; ויתכן שאופן בקשת העזרה היא מוקד העניין, בהנתן שהמחקרים קושי, ולא יתמקדו בסוג הע

מתייחסים ל"בקשת העזרה" הן כמועילה והן כפוגענית בהתאם לאופן בקשת העזרה. במודל השני לשימוש 

)גם נמצא כבעל התאמה טובה( אוגדו ההגדים הקשורים לשלוש מהפדגוגיות אותן  SRLבפדגוגיות תומכות 

-משוב, עידוד לשיתופיות ומתן אוטונומיה. ההגדים הקשורים לקשר מורה המורים בעת ההתערבות: הפעילו

"( התכנסו לגורם אני מציע/ה למורה הצעות לשינוייםתלמיד יחד עם ההגד המתייחס להצעות לשינויים )"

ואפשרית יותר  מאגד נוסף, וניתן להניח שהמוכנות להציע שינויים קשורה לאיכות הקשר בין המורה לתלמיד

ככל שהקשר טוב יותר. עם זאת, בחרנו להשאיר משתנים אלה כמשתנים נפרדים מסיבה סטטיסטית. במודל 

, השפעת המשוב והשפעת SRL-גורמים ברורים: השפעת השיתופיות על השימוש ב 3השלישי הניתוח העלה 

הסיבה לכך היא שנושא תלמיד. השפעת האוטונומיה לא עלתה כגורם מאגד ברור. יתכן ש-הקשר מורה
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והתלמידים לא הבינו את כוונת ההגדים  האוטונומיה מעט עמום והגדרתו באופן אמפירי לא אחידה ומורכבת,

הקשורים לכך בשל ניסוחם באופן כללי. הסבר אפשרי נוסף הוא שהלומדים לא חשו שקיבלו אוטונומיה או 

הלמידה שלהם. בתקופת הקורונה למעשה היתה  שהאוטונומיה שקיבלו משפיע באופן כזה או אחר על ניהול

אוטונומיה רבה בהרבה, שכן מרבית הלימודים התנהלו מרחוק ללא מפגשים סדורים ומסגרת ברורה. יתכן 

שגם מסיבה זו התלמידים לא ידעו להשוות בין מצב בו ניתנת אוטונומיה ולבין האופן בו היתה מתנהלת 

המודלים למדידה שפותחו לצורך הגדרת משתני המחקר נבחנו  הלמידה ללא אוטונומיה. באמצעות שלושת

 ארבע שאלות המחקר.

.  והן על הישגים SRLלהשפיע הן על מיומנויות   SRL-מחקרים רבים הצביעו על יכולתן של תוכניות אימון ל

 תכנית ההתערבות לא השפיעה באופן ישיר ומובהק על מידת השימוש באסטרטגיותעם זאת, במחקר הנוכחי 

SRL  ועל השגים. עשויות להיות לכך מספר סיבות. ראשית, המחקר נערך בתקופת מגפת הקורונה, בה

הלימודים התנהלו באופן בלתי סדיר, תוך מעברים תכופים בין למידה מרחוק בלבד, למידה היברידית ולא 

ים היו טרודים . המורים והתלמידצד התלמידיםלמידה כלל. תקופה זו יצרה קשיים הן מצד המורים והן מ

בנושאים רבים, מה שהשפיע על דפוסי ההוראה והלמידה באופן גורף ועל הפניות למעורבות במחקר. למורה 

ונדרש תיווך ועידוד פעיל של המורים בכיוון זה. מורכבות  SRLתפקיד משמעותי בהטמעת אסטרטגיות 

על המחקר היו זמן ההתארגנות התקופה מנעה אפשרות למעורבות המורים הנדרשת. דברים נוספים שהקשו 

הקצר שעמד לרשותנו ואי אחידות בין הפלטפורמות בהן עשו המורים שימוש. אחידות הפלטפורמות הינה  

בעלת חשיבות הן ליישום ההתערבות והן לאיסוף הנתונים. סיבה נוספת היא שמידת המעורבות של קבוצת 

צורפות לסרטונים היתה נמוכה יחסית ואף ירדה הניסוי בצפייה בסרטונים ובמענה על השאלות המנחות המ

עם  .חקרים קודמים, בבתי ספר ובאקדמיהמסרטון לסרטון. התנהגות זו עולה בקנה אחד עם ממצאים ממ

סים את הוידאו כמדיום זאת עומדת התנהגות זו בסתירה לכך שבשנים האחרונות חוקרים ואנשי חינוך תופ

ים למעורבות רבה יותר לו נבנו בהקשר של תוכן הלימוד )למידה .  יתכן שהסרטונים היו מביאעשיר וחזק

 (.prompts, בנוסף לשאלות המנחות )כללו אינטראקטיביות רבה יותר בהקשר( ולו

, תוך התייחסות SRLבבחינה מעמיקה יותר של הקשרים בין תכנית ההתערבות לבין השימוש באסטרטגיות 

רכב , נמצא כי לפדגוגיות אכן יש תפקיד בתהליך מוSRL-שר ללתפקידן של הפדגוגיות שנבחנו כמקדמות בהק

, ממצא שיש לו חיזוק גם בעמדות SRLהשפעה חיובית על שימוש באסטרטגיות  נמצאהלמשוב  –זה.   בפרט 

. העובדה שנמצאו הן השפעות חיוביות והם השפעות SRLהלומדים באשר להשפעת הפדגוגיות השונות על 

מציעה כי הפעלה ושימוש בפדגוגיות צריכות  SRLיות על השימוש באסטרטגיות שליליות של שימוש בפדגוג

להוות תחליף היות מזיקה ולתלמיד עשויה -תר" של הקשר מורהי-להיות במינון הנכון. כך לדוגמה "צריכת

של חיפוש עזרה ממקורות אחרים. במחקרים עתידיים יש מקום להמשיך לחקור  SRLלהפעלת אסטרטגית 

 ואף לנסות לזהות את המינון "האופטימלי". SRLאת הקשר בין השימוש בפדגוגיות לבין 

? COVID-19אצל תלמידים עקב שנת הלימודים מרחוק עקב  SRL-לסיום, האם חל שיפור במיומנויות ה

היה שיפור ביכולת ניהול הלמידה  כל התלמידים  )ללא קשר להתערבות(הממצאים מעלים שלתפיסתם של 

העצמית ובלמידה העצמאית באופן כללי בין תש"פ לבין מועד סיום ההתערבות. עוד נמצא כי היה שיפור 
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הלמידה  –תלמיד. כאן פעלו נסיבות הלמידה דווקא לחיוב -בצריכת הפדגוגיות, למעט לגבי הקשר מורה

על מערכת החינוך הביאה לתחושה של התלמידים שיכולותיהם ללמוד באופן עצמאי העצמאית שנכפתה 

בהקשר זה, אכן, ישנן   השתפרו. ההבדל בין קבוצת הניסוי לביקורת בהקשר לשיתופיות מחייב מחקר נוסף.

Mahmoud (2021 )בעקבות הלמידה המקוונת בתקופת הקורונה.  SRLעדויות בספרות על שיפור במיומנויות 

, ללמידה המקוונת בתקופת הקורונה ישנה תפיסת הלומדיםאה באמצעות סטטיסטיקה תיאורית כי על פי הר

לומדים עם ניסיון קודם בלמידה מקוונת , במיוחד בהיבט הקוגניטיבי. יתר על כן, SRLמיומנויות השפעה על 

עצם הלמידה  –. כלומר גבוהות יותר, מוטיבציה והשגים גבוהים יותר בלמידה מקוונת SRLהפגינו יכולות 

 SRL. (Wang, 2013.)-יכולות ה עשויה לקדם המקוונת

 & Dignathמתבצע בעיקר בהתבסס על שאלונים ) SRLמחקר זה, בדומה למרבית המחקרים בתחום 

Büttner, 2008 יחד עם זאת, ניתן לשלב כלים נוספים לאיסוף נתונים העשויים לסייע בקבלת מידע חדש .)

(. מחקר Zimmerman, 2008כמקור מידע עיקרי/יחידי ) SRLולא להסתפק בשאלון  SRL ומעמיק יותר על

רחב הקף יותר מהמחקר הנוכחי ניתן יהיה לאסוף מידע לגבי התנהגות התלמידים ממקורות נוספים, כדוגמת 

SJT  ,סיטואציות מדמות מציאות(, יומנים(LA .וקבוצות מיקוד )ניתוח למידה( 

צום הפער בין המחקר לפרקטיקה, בעיקר מבחינת יישומו בשטח. על כן, מחקר זה תרומת המחקר היא בצמ

מחבר בין המחקר לפרקטיקה באמצעות תוכנית התערבות, אשר הינה קלה לאדפטציה, לפיתוח ולהפצה בקרב 

 SRLאוכלוסיית המורים. בשל עדויות ממחקרים קודמים, המראים כי אפקטיביות של תוכניות מקדמות 

שיעמדו לשימוש  SRLגבוהה יותר כאשר חוקרים בונים ומפעילים אותן, ייצרנו סרטונים לפיתוח מיומנויות 

התקבלה גם תרומה פרקטית מהמחקר, המורים הנמצאים בחזית העשייה, ובכך חשיבותם. עם תום המחקר 

למורים  להכין  סייעמהכלי . SRLנוצר גם כלי מסייע לבניית תוכנית התערבות לקידום מיומנויות היות ו

תכנית אימון קטנה לפיתוח מיומנויות למידה עצמאית המבוססת על הסרטונים ועל הפדגוגיות התומכות. 

 . Google Sitesאשר פותח באמצעות  אינטרנטי הכלי נגיש באמצעות אתר

והכלים כלום רוזי. התוכנית ד-חשוב לציין שוב, כי המחקר הנוכחי בוצע גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי

הונגשו בשפת האם של המורים והתלמידים. הממצאים בשני המגזרים נמצאו שונים. על כן, אנו ממליצים 

 להשלים את התמונה על ידי קריאת הדוח השני גם כן. 

בדוח זה, נציג בקצרה סקירת ספרות; נציג את תוכנית ההתערבות שפותחה ויושמה במספר בתי ספר באופן 

בתי ספר אלו, המשתייכים למגזר הערבי, הדרוזי  9 -במלואו; נציג את המחקר שנערך בהיברידי/ מקוון 

היהודי, את הכלים שפותחו, תוקפו ובהם נעשה שימוש )סרטונים ושאלות מנחות הנלוות להם, שאלונים(, את 

קידום הממצאים ממחקר זה בעבור כל מגזר בנפרד, את הדיון בהם ואת המסקנות הנגזרות מהם )כולל כלי ל

SRL   .)בעבור המורים  
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 מבוא .1

 ציונל המחקרר .1.1

(. מורים Hodges et al., 2020משבר הקורונה הוביל למעבר להוראה מרחוק ללא שהות להתארגנות )

ותלמידים אימצו שיטות הוראה ולמידה מקוונות, כמעט ללא כל הכנה מוקדמת. עם זאת, ישנה ציפייה 

(. השיח סביב Taranto & Buchanan, 2020שיבטיחו הוראה מקוונת אפקטיבית ) ממורים לפרקטיקות

גורמים המקדמים והמעכבים תהליכי הוראה מקוונים אפקטיביים החל טרם פרוץ מגפת הקורונה והתעצם 

 ,Asoodar;2020במהלכם. אלו קשורים בתלמיד, במורה, בתכני הלימוד ובסביבת הלמידה )כהן ועמיתיה, 

Vaezi, & Izanloo, 2016; Baber ,2020 בין הגורמים המסייעים נמצאו: גמישות במקום, בזמן ובקצב .)

ותקשורת פעולה בין הלומדים הלמידה, המאפשרת אוטונומיה וניהול הזמן לפי צרכים אישיים; שיתוף 

ומשוב בינאישית; ומתן משוב. בין הגורמים המעכבים נמצאו חוסר ניסיון בהוראה מקוונת, היעדר תמיכה 

; ובעיקר העדר יכולות של למידה בהכוונה עצמית בקרב מורים ותלמידים לתלמידים; היעדר מוטיבציה

(SRL: Self-Regulated Learningלהן נדר ,)( שים התלמידים כיום יותר מתמידViberg et al., 2020; 

Carter et al., 2020 .) כישורי הבהתאם לכך, חשוב להדגיש כי- SRL  מעבר ללמידה עם  ייםהכרחלהפכו

בקרב  (. במחקר אשר בוצע עם פרוץ המגיפהPelikan et al., 2021) COVID-19מרחוק במהלך מגיפת 

מפותחות תופסים בצורה חיובית יותר את חוויות  SRLתלמידי בתי הספר נמצא שתלמידים בעלי מיומנויות 

 (.Hong et al., 2021לדחינות )והם נוטים פחות הלמידה 

( 2016( לפני משבר הקורונה )רטנר ועמיתיו, Broadbent & Poon, 2015נדון ונחקר רבות ) SRL-נושא ה

(. Carter et al., 2020; Lestari et al., 2020; Sulisworo et al., 2020; Putri et al., 2020ובמיוחד במהלכו )

, מפקחים ושולטים בהבנה למידה בהכוונה עצמית מוגדרת כתהליך פעיל שבו לומדים מציבים יעדים ללמידה

(. נמצא כי ניתן ללמד Pintrich, 1999; Zimmerman, 2008)קוגניציה(, במוטיבציה ובהתנהגות שלהם )

(, וכי שילוב מאוזן שלהן כחלק מתהליך Dresel & Haugwitz, 2008מיומנויות אלו ולשמרן לאורך זמן )

 ,Vrieling, Stijnen, & Bastiaens, 2018; Pintrichהלמידה תורם להתפתחות הלומד ולשיפור הישגיו )

1999; Zimmerman ,2008) .)על חשיבות  יםמצביעקיימים מחקרים, ה; אתר המזכירות הפדגוגית, משה"ח

יחד , (Efklides & Metallidou, 2020)בסביבת לימודית החל מהגן ובית ספר יסודי  SRLפיתוח מיומנויות 

 ,במיוחד עבור מתבגרים צעירים SRL-המיומנויות תוח פיים מדגישים את חשיבות רמחקרים אח ,עם זאת

תלמידים רוכשים הבשלב זה  ,צמיחה חברתית, רגשית ולימודית. בנוסף אלו מתרחשתשנות לימוד בהיות ו

למידה מיומנויות חשוב לציין כי . (Alderman & MacDonald, 2015) מיומנויות של התמודדות עם האתגרים

על יכולת למידה אפקטיבית לאורך כל החיים  ותמתבגרים צעירים נמצאו כמשפיע יהנרכשות על ידעצמית 

(Schloemer & Brenan, 2006; Hanewald, 2013). 

https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-961
https://oxfordre.com/education/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-961
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מבוססת   SRL לקידום מיומנויותכוללנית  התערבותלאור כל זאת, במסגרת המחקר הנוכחי נבנתה תוכנית 

 ודדו את שימוש התלמידים בתהליכים הפדגוגייםוע   SRLסרטוני וידאו קצרים, שכוונו לקידום מיומנויות

-על הגישה המטה תתבססמקשר מורה תלמיד, שיתופיות, מתן אוטונומיה ומשוב. התוכנית  כגון: המרכזיים

הספרות ומחקר קודם שערכנו ונבנתה על בסיס Dignath et al., 2008) ) קוגניטיבית-קוגניטיבית והחברתית

גישה להכשרת מורים ליצירה . זו תורחב במחקר המשך ל(Glick, Cohen, & Gabbay, 2020) 2019 בשנת

( et al., 2015)  Stoegerבהתאם לממצאי הספרות .ותמיכה בתהליכי למידה עצמאיים משלבת סרטוני וידאו

ו יתומורה המשתתף במחקר. התוכנית לוותה במחקר שמטרכל התוכנית יושמה במקצוע אחד אותו מלמד 

, מבוססת סרטונים, על מידת SRLההשפעה של תוכנית התערבות לקידום מיומנויות  לבחון את (1היו: )

ש בארבעת לבחון האם שימו (2) -ובקרב תלמידים ועל הישגיהם ביחידת לימוד;  SRLהשימוש במיומנויות 

 ועל ההישגים. SRL-התהליכים הפדגוגים מהווה גורם מתווך בהשפעה על השימוש ב

 מטרות ושאלות המחקר  .1.2

, מבוססת סרטונים, על SRLלבחון את השפעת תוכנית ההתערבות לקידום מיומנויות ( 1) ןת המחקר הינומטר

ימוש שלבחון האם  (2) -ובקרב תלמידים ועל הישגיהם ביחידת לימוד;  SRLמידת השימוש במיומנויות 

 ועל ההישגים. SRL-בארבעת התהליכים הפדגוגים מהווה גורם מתווך בהשפעה על השימוש ב

, המשולבים ביחידת הלימוד SRL( באיזו מידה הסרטונים מקדמי 1)לשאלות מחקר הבאות: הדוח מתייחס 

( באיזו מידה 2ועל הישגיהם בתוכן הנלמד? ) SRLהמקוונת משפיעים על שימוש התלמידים במיומנויות 

שוב מהווים מתווכים בהשפעה למיד, בשיתופיות, באוטונומיה ובמת-שימוש התלמידים באינטראקצית מורה

נשמרים  SRL( באיזו מידה ההבדלים בשימוש במיומנויות 3ועל הישגים? ) SRLעל השימוש במיומנויות 

 SRL-( מהם השינויים עליהם מדווחים התלמידים באשר למיומנויות ה4לאחר כחודש מסיום ההתערבות? )

 של תש"פ?והשימוש בארבעת התהליכים הפדגוגיים ביחס לשליש האחרון 

 תרומת המחקר וחשיבותו .1.3

תרומת המחקר היא בצמצום הפער בין המחקר לפרקטיקה, בעיקר מבחינת יישומו בשטח. על כן, מחקר זה 

מחבר בין המחקר לפרקטיקה באמצעות תוכנית התערבות, אשר הינה קלה לאדפטציה, לפיתוח ולהפצה בקרב 

 SRLראים כי אפקטיביות של תוכניות מקדמות אוכלוסיית המורים. בשל עדויות ממחקרים קודמים, המ

ויות סרטונים לפיתוח מיומנ ייצרנו(, Dignath et al., 2008גבוהה יותר כאשר חוקרים בונים ומפעילים אותן )

SRL ר גם כלי מסייע עם תום המחקר נוצהמורים הנמצאים בחזית העשייה, ובכך חשיבותם.  שימוששיעמדו ל

 . SRLדום מיומנויות לבניית תוכנית התערבות לקי



 

10 

 

נציג את תוכנית ההתערבות שפותחה ויושמה במספר בתי ספר באופן  ;בדוח זה, נציג בקצרה סקירת ספרות

 המשתייכים למגזר הערבי, הדרוזי ,בתי ספר אלו 9 -את המחקר שנערך בנציג  ;היברידי/ מקוון במלואו

)סרטונים ושאלות מנחות הנלוות להם, שאלונים(, את בהם נעשה שימוש שפותחו, תוקפו ויהודי, את הכלים ה

)כולל כלי לקידום  המסקנות הנגזרות מהםהדיון בהם ואת את  ,בעבור כל מגזר בנפרד הממצאים ממחקר זה

SRL )בעבור המורים  . 

ית והכלים כלום דרוזי. התוכנ-כי המחקר הנוכחי בוצע גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי ,שובחשוב לציין 

הונגשו בשפת האם של המורים והתלמידים. הממצאים בשני המגזרים נמצאו שונים. על כן, אנו ממליצים 

 להשלים את התמונה על ידי קריאת הדוח השני גם כן. 
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 רקע תיאורטי .2

 (SRL) למידה בהכוונה עצמית מיומנויות .2.1

SRL  (Self Regulated Learning )מגדיר( Zimmerman, 2008; Zimmerman & Barry, 2013צימרמן )

וטיבציוני והתנהגותי בתהליך הלמידה שלו. זהו תהליך קוגניטיבי, מ-כתהליך בו הלומד משתתף באופן מטה

, כאשר במהלכו הוא קובע לעצמו יעדים, לימודיותשבו הלומד רוכש מיומנויות וקונסטרוקטיבי, פעיל אישי 

ומדים ממלאים כלומר, בתהליך זה, הלבהם בחר.  בוחר אסטרטגיות למידה, ומפקח על היעילות של המהלכים

תפקיד פעיל על ידי בחירתם, קביעת יעדי הלמידה שלהם, תכנון פעולותיהם, ויסות התהליכים והמאמץ 

להשיג את מטרותיהם. הלומדים גם מעריכים את תוצאות הלמידה ורצון התמדה  לצד הקוגניטיביים שלהם

 משתקף. רעיון בסיסי זה (Efklides & Metallidou, 2020) ה הבאותכדי לקבל החלטות לגבי פעילויות הלמיד

 -המבדיל בין שלושה שלבים ב ,(Zimmerman, 1998בצורה הטובה ביותר במודל המחזורי של צימרמן )

SRL :.מחשבה מקדימה, ביצועים / בקרה רצונית והשתקפות עצמית  

אותם להפוך ללומדים בהכוונה מעודדות שאסטרטגיות  הפעיללתלמידים עודדת המ ,סביבת למידה טכנולוגית

יכולות להילמד בכל  SRLאסטרטגיות  (. Wang, 2011) עצמית, תעזור להם ליהנות מלמידה אפקטיבית יותר

אינן תכונות מולדות, כל התלמידים  SRLמיומנויות (. היות וPintrich, 1999קונטקסט של כיתת לימוד )

מחקרים , ומורים יכולים לעזור לתלמידיהם להפוך להיות לומדים עצמאיים. יכולים לרכוש מיומנויות אלו

מקדמים את   , אשר בעלי הרגלי למידה יעיליםהם מפותחות   SRL תלמידים בעלי מיומנויות  רבים מראים כי

ם התנהגותמוטיבציה גבוהה יותר ובעלי תהליכי למידתם. בנוסף הם בעלי רגשות חיוביים כלפי הלמידה, 

אתגרים קוגנטיבים לא עם הם מסוגלים להתמודד עם חומר חדש,  ,קרי .ידה נחשבת ליותר אדפטיביתבלמ

בעלי הישגים  לומדיםכי ל נמצאמחקרים עוד ניתן לציין כי בשגרתיים ועם סביבות למידה חדשות ומשתנות. 

ומפתחים תהליכי  SRLלעתים קרובות מיישמים אסטרטגיות  , הםSRLשל  "התנהגויות טובות"גבוהים יש 

SRL לעיתים נדירות מיישמים אסטרטגיות  בעלי הישגים נמוכים , בעוד שלומדיםטוביםSRL  ומפתחים

מיומנויות בשל העובדה ש(. Burns et al. 2018; Nota, Soresi, & Zimmerman) לא טובים SRLתהליכי 

SRL  ית לימודקשורות באופן חיובי להצלחה(Winters et al., 2008) ,ם יתוח מיומנויות אלו בקרב התלמידיפ

 הוא נושא בעל חשיבות הולכת וגוברת בימנו, אף יותר מהישגים אקדמאיים. כמו כן, מכל הסיבות הללו חשוב

 & ,de Bruijn-Smolders, Timmers, Gawke, Schoonmanלטפח מיומנויות אלו מוקדם ככל האפשר )

Born, 2016 .) 

ת מוטיבציוניו קוגניטיביות,-ן אסטרטגיות קוגניטיביות, מטהמבחינה בי SRL-העוסקת בהספרות 

 (. Dignath et al., 2008ורפלקטיביות )
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  מתייחסות ישירות לטיפול במידע הנלמד ולכן הן ספציפיות לתחומים השונים.  קוגניטיביותאסטרטגיות

עשה לפיכך, בשיעורי קריאה יוחלו אסטרטגיות השוקלות את הבנת הטקסט, ואילו בשיעורי מתמטיקה י

: אסטרטגיות חזרהסוגים: לארבעה  ותמחולקאסטרטגיות אלו ש באסטרטגיות לפתרון בעיות. ומיש

מידע, חזרה  זכירתנן על ידי העברה לזיכרון לטווח הארוך. ואת הסיכוי שמידע ישחזרה פעילה משפרת 

או  ,מהחומרכלשהי אינה מובילה להשגת משמעות  , לעומת זאת,פשוטה ללא הבנה נוספת של התוכן

: אסטרטגיות עיבוד; אסטרטגיות חזרות כגון העתקה או קו תחתון ,ְלָמָשל לעיבודו במובן עמוק יותר.

אלה משמשות לתמיכה בתהליך ההבנה על ידי שילוב ידע חדש במבנים קוגניטיביים קיימים. ות אסטרטגי

; פרפרזה או סיכום ,ְלָמָשל תוכן חסר משמעות יוקצה למשמעות על מנת לשמור עליו בצורה יעילה יותר.

וץ מידע מבקשות לעבד ולהמחיש מידע חשוב ויחסים על ידי קיב אסטרטגיות אלו: אסטרטגיות ארגוניות

 מתווה אוקביעת  ,ְלָמָשל נן בצורה יעילה יותר.ושמיחיד ליחידות משמעות סדירות כדי להיות מעובד ו

פתרון לה : תהליך קוגניטיבי שמטרתו לפתור בעיה אם אין אסטרטגיות לפתרון בעיות; יצירת היררכיה

באמצעים הקיימים. בנוסף,  למטרות משנה, אותן ניתן לפתור מחולקתפתרון בעיות, בעיה  הליךברור. בת

, גם יכולות משנה ספציפיות תחומית כללית-חשיבה כל ממדיות: מלבד-רב הןיכולות לפתור בעיות ה

 .לתחום ממלאות תפקיד

 דרת כהכרה לגבי קוגניציה, הכוונה לקוגניציות קוגניציה מוג-מטה - קוגניטיביות-אסטרטגיות מטה

כולים לשלוט, לפקח ולווסת למידה ופעילויות קוגניטיביות יקוגניטיביים -תהליכים מטה ,מסדר שני. לכן

תהליך הלמידה עצמו מצד אחד, ושימוש  שלוגניציה מאפשרת השתקפות ק-באופן כללי. לפיכך, מטה

בין ידע  בחיניםוגניציה מק-ווויסות של פעילויות אסטרטגיות מאידך. מרבית המודלים של מטה

, את הידע שלהם ואת סגנון הלמידה שלהםהם, הזיכרון שלהתלמידים את את הבנת הכולל  קוגניטיבי,

 ,להתרחש לאורך כל תהליך הלמידה יםיכול, הלבין פיקוח, שליטה וויסות תהליכים קוגניטיביים ,מחד

לחזות את או מתקיימות פעילות תכנון על מנת לבחור אסטרטגיות  ,הלמידהתחילת תהליך לפני  מאידך.

תוצאה. התכנון כולל גם הקצאת משאבים. במהלך הלמידה מתרחש ניטור, כמו גם תזמון השימוש ה

באמצעות בדיקה עצמית.  ,למשל .באסטרטגיה. ניטור מתייחס לבדיקת ההבנה והביצועים של האדם

שיפוט לגבי מתבצע תהליך לאחר הלמידה, התוצאה נבדקת ומוערכת על פי קריטריונים של יעילות. 

 .מסקנותהמטרות והעל ידי הערכה מחודשת של  , לדוגמא,ם והיעילות של למידהוצריתה

 אסטרטגיות של הפעלת – אסטרטגיות מוטיבציהSRL ה להוביל ליותר מאמץ וזמן השקעה של עשוי

להשתמש באסטרטגיות על כן, חשובה המוטיבציה שלהם שלהם.  "רגילה"למידה במאשר התלמידים 

שלושה מרכיבי  .ןלהפעלת רצוןהן בעלי ו SRL יותבעלי מיומנוהן אלה. לפיכך, על התלמידים להיות 

אמונות התלמידים לגבי יכולתם לבצע את כולל ה, הציפייה. מרכיב SRL :1-לבעלי זיקה הינם מוטיבציה 

 המשימה שלערכי, הכולל את יעדי התלמידים ואמונותיהם לגבי החשיבות המרכיב ה. 2משימה, את ה

לומדים . האופן שבו רגשי, המתייחס לתגובות הרגשיות של התלמידים למשימההמרכיב ה. 3, ו והעניין בה

השפעה אלו כל ל. ועל תחושת המסוגלות שלהם מסבירים הצלחה או כישלון משפיע על התנהגות הלמידה

 תפיסתתלמידים בעלי  עצמית.הכמו גם על רגשות הקשורים ללמידה וליכולת  ,ל הלומדשעל המוטיבציה 
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כמו כן,  .קוגניטיביות-המסוגלות עצמית גבוהה נוטים יותר להשתמש באסטרטגיות קוגניטיביות ומט

תחושת יעילות ללומדים  נותןביצועים לגורמים פנימיים ומשתנים ולא לגורמים חיצוניים ויציבים ייחוס 

יש לעודד את הלומד לבקש משוב ולדבר על למידתו. ניתוח מפורט בהקשר זה, . ומוטיבציה למידה שלהםב

באשר למטרות מסקנות ות אלו יאפשרו הצעת הגורמים שהובילו לתוצאהבנת ת הלמידה וושל תוצא

זמן  השגת מטרה זו )השקעתבאשר לדרך )האם מטרות גבוהות או נמוכות יותר מתאימות?(, וכן  המוצבות

מחפשים משוב  SRLהמפעילים אסטרטגיות רב יותר ומאמץ; שימוש באסטרטגיות אחרות?(. לומדים 

 לאחר ביצוע מטלה במטרה להסיק מסקנות לגבי שיפור הלמידה שלהם.

 על התלמידים לרכוש ידע על "איך", "מתי" ו"מדוע" ליישם  – אסטרטגית רפלקציה מטה קוגניטיבית

התנאים בהם  יזהו אתאופן השימוש באסטרטגיות ו. חשוב כי התלמידים ידעו את SRLאסטרטגיות 

 . אסטרטגיות אלה יעילות ביותר

 שלב)א(  :(1)איור  הלמידה בתהליך שלבים לשלושהבהתאם  לקטלג , ניתןלעיל שהוצגו SRL-את מיומנות ה

גון אר – המשימה ביצוע שלבב( ; )אסטרטגי ותכנון מטרות קביעת, המשימה הגדרת – המשימה לביצוע ההכנה

 הסביבה, ניהול זמן, אסטרטגיות ביצוע משימה, חיפוש/בקשת עזרה, ביצוע ניטור מקיף, מוטיבציה ובקרה של

 הפעלת אסטרטגיות הערכה ובקרה. –המאמצים; )ג( שלב הערכה 

 

 (Jansen et al., 2017מקוטלגות לשלושה שלבים בתהליך הלמידה ) SRLאסטרטגיות  .1איור 

 

Chou and Zou (2020הציגו מודל נוסף ל )-SRL  המודל ( בן ארבעה שלבים מעגליים )2ותהליכי משוב )איור

, הגדרת יעדים ותכנון אסטרטגיים, הערכה ומעקב עצמי :(Butler Butler and Winne, 1995פותח על ידי 

 בהתבסס על הידע של התלמידם. היישומעקב אחר תוצאות ואחר היישום,  מעקבביצוע והאסטרטגיות יישום 

, ות שלהוהדרישהמשימה  משמעות, התלמיד מפרש את ו, הידע האסטרטגי והמוטיבציה שלבתחום התוכן
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קובע יעדים לביצועים הרצויים, בוחר ומיישם טקטיקות למידה ואסטרטגיות בכדי להגיע ליעדים, מעריך את 

לאחר יישום הטקטיקות והאסטרטגיות, ויוצר משוב על ידו( נתפסים  פי שהם) כ ביצועי הלמידהתוצאות 

אשר ב בין תלמידיםהבדלים אינדיבידואליים  . קיימים (2 באיור 5עד  1חלקים פנימי לביצוע ויסות מתאים )

-הלומדים וביצועי ההתנהגויות להשפיע על עשויים ה , המוטיבציהאמונות לואסטרטגי ידע לידע בתחום, ל

SRL ( שלהםMusso et al., 2019.)  

 

 (Chou & Zou, 2020) ותהליכי משוב בן ארבעה שלבים מעגליים SRLמודל  .2איור 

( מודלים 1לשלוש קטגוריות: ) SRL-המודלים העוסקים ב את תהמחקרית והתיאורטית מסווגהספרות 

וניתן הכוללים גם גורמים חברתיים  ( מודליםBrown, 1978( ;)2קוגניציה )דוגמת -המתמקדים יותר במטה

כמודלים המתמקדים בעיקר ( 3)-(; וZimmerman, 1989קוגניטיביים )למשל -כמודלים חברתייםלסווגם 

בהם ההבחנה היא  ,(. כמובן שקיימים גם מודליםKuhl, 1987למידה )למשל, המוטיבציה של ה ם שלבהיבטי

 לא מובהקת והם יכולים להיות מקוטלגים ביותר מקטגוריה אחת.

וונה הלמידה בהכעל כן , (Wang, 2011)סביבות למידה מקוונות דורשות מהלומדים ללמוד באופן עצמאי 

 & ,Rasheed, Kamsinעצמית היא אחת מהאתגרים הבולטים בסביבות למידה המשלבות טכנולוגיה )

Abdullah, 2020.)  הסביבה ההיברידית מאפשרת לתלמידים להתמודד עם מגוון של חומרי לימוד חלקם

ל יוצא כפועוהמורה איננו מוביל את הלמידה כמו בהוראה המסורתית,  ,בנוסף .ליניאריים וחלקם לא
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לכן,  .(Wen-Yu Lee & Tsai, 2011) בסביבה מעין זו SRLלתלמידים יש יותר הזדמנויות לפתח מיומנויות 

להם  תאפשרהיא משלהם,  SRLמיומנויות ה  מציעה ללומדים אסטרטגיות להגביר את מקווונתסביבה כאשר 

התאמת דרכי ההוראה לצרכים השונים של הלומדים מבחינות שונות תהליכי ללמוד באופן יעיל יותר. בנוסף, 

יותר, ככל שהלומד  יםאפקטיבי יהיותחומי עניין, קצב לימוד, סגנון לימוד, זמן לימוד, מקום לימוד ועוד,  -

 ,Vrieling, Stijnen, & Bastiaens; 2017ותחות יותר )מלמד וגולדשטיין, מפ SRLבעל מיומנויות יהיה 

2018.) 

 SRLתוכניות מקדמות  .2.2

לים לפתח אסטרטגיות של למידה עצמית במהלך ההתנסויות ומחקרים אמפיריים הראו כי לומדים יכ

 SRLויתר על כן, שניתן להבנות אסטרטגיות אלו באמצעות מתן הדרכה ותוכניות לקידום  ,הלימודיות שלהם

(Paris & Newman, 1990 .) המדגישות אספקטים שונים  ,מגוונות לגילאים שוניםקיימות בתחום תוכניות

בתהליך הלמידה ומתייחסות לשלושת השלבים בתהליך הלמידה המתוארים לעיל. בכל אחת מהתוכניות  

לאור חשיבות החוקרים מתמקדים בפיתוח מיומנויות ספציפיות המתאימות לאותו שלב של הלמידה. 

ספר ובין האצל לומדים, בין אם בבתי  SRLוונות המקדמות התפתחו תוכניות שונות ומג SRL-מיומנויות ה

 אם בהשכלה הגבוהה. 

 (,Dignath et al., 2008; Zheng, 2016כמו גם מספר ניתוחי מטה ) ,מחקר רבבשני העשורים האחרונים בוצע 

 ,Dignath & Büttner, 2008; Matugaלדוגמה, ) SRLעל אפקטיביות של תוכניות מקדמות  יםמצביעה

2009; Persico,2017 .)שיפר בהישגים, עליה במוטיבציה, ירידה בהתנהגות  הממצאים מראים

  בקרב היפרואקטיבית, עליה בתושמת לב, ירידה בדחינות וכו' בקרב אוכלוסיות מגוונות ובין היתר

נמצאה גם בקרב תלמידים  SRLכניות  מקדמות וסטודנטים, תלמידים ואף מבוגרים. השפעה חיובית של ת

 מחוננים ועוד , תלמידים(ADHD-הפרעות קשב וריכוז )בסיכון גבוה לתלמידים בעלי מאפינים שונים: 

(Reddy et al., 2018; Wolters, 2003; Efklides, 2019 ;Jansen et al., 2020 ;Stoeger et al., 2015.) De 

Boer et al. (2018 הראה במטה ניתוח )אסטרטגיות מטהמבוססות ות של התערבויות שפעהב שעסק-

 משפיעות על הביצועיםהן אף  )בנות שבועיים( כי לא רק שההשפעות נמשכות לאחר ההתערבויות ,קוגניטיביות

 מחקרי התערבות 48 ל( ערך את ניתוח המטה ע2018) k-12 .De Boerהלימודיים של תלמידים בגילאי 

בית אחת למשך שבועיים הוראה של לפחות אסטרטגיה מטה קוגניטיוכללו  2017-ל 2000שהתקיימו בין שנת 

 .שבועות( לאחר סיום ההתערבות 108וביצוע מעקב אחר הלומדים לפחות שלושה שבועות )עד 

היבטים שונים של  שלבצריכות להיות אינטגרטיביות ול SRLלקידום התערבות  מחקרים הראו כי תוכניות

. SRLעל קידום  השפעות נמוכות בלבדהראו קוגניטיבי בעיקר היה מיקוד ה בהן למידה. התערבויות 
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 מסוגים שונים SRLהתערבויות המשלבות הוראת אסטרטגיות בההשפעות הגבוהות ביותר נמצאו 

של מספר מחקרים  ממצאיםה. זה עולה בקנה אחד עם קוגניטיביות ומוטיבציוניות( -)קוגניטיביות, מטה

 ,Desoete, Roeyers, כולל סוגים שונים של אסטרטגיות זו נגד זו )למשל, שבחנו סוגים שונים של התערבות

& De Clercq, 2003; Kernaghan & Woloshyn, 1995; Schunk & Swartz, 1993; Souvignier & 

Mokhlesgerami, 2006 .)גורמי  לוב שלתוצאה זו תומכת גם במגמה התיאורטית של המודלים הדוגלים בשי

(. Boekaerts & Corno, 2005; Pintrich, 1999קוגניטיביות )-הומטקוגניטיביות של גורמי  לא רקומוטיבציה 

בנוסף נמצא כי יש לספק ללומדים ידע על האסטרטגיות ועל היישום שלהם, כמו גם משוב על אסטרטגיות 

בה על הלמידה שלהם. הוראה של אסטרטגיות בקרה על הפעולות הנעשות על ידי התלמידים גם השפיעו לטו

קוגניטיבית, העשויות להיות -. ממצא זה קשור לאסטרטגיות של רפלקציה מטהSRLהשימוש באסטרטגיות 

. SRL, ובו מיושמות אסטרטגיות היעילות ביותר בשל העובדה שהן קרובות מאוד לתוכן לימודים קונקרטי

 ;SRL (Boekaerts & Corno, 2005עם מרבית המודלים האחרונים בנושא ממצאים אלו נמצאים בהלימה 

Puustinen & Pulkkinen, 2001 עוד ניתן לציין כי ההשפעות הגבוהות ביותר על ביצועים אקדמיים הושגו .)

מקצועות בבתי הספר השאר ובהתערבויות שהתקיימו בתחום המתמטיקה, לאחר מכן בקריאה/ כתיבה 

(Dignath & Büttner, 2008  .) 

גורמים שהשפיעו ישירות על ביצוע : SRLההתערבות המקדמות  מספר גורמים נמצאו קשורים לתוכניות

בדרך כלל הוגדר הנושא כאחד מתוך ) נלמד, נושא )שכבת הגיל( ההתערבות כללו גיל התלמידים המשתתפים

 , סוג היישוםאו מדעי החברה והמדעים המדוייקים(  –שלושה: כקריאה/כתיבה, מתמטיקה ונושאים אחרים 

השפעה גבוהה יותר נמצאה  – התוכנית הופעלה על ידי החוקרים או על ידי המורים )ניתנה התייחסות להאם

משפיעה מאוד על עמדות המורים ולאיכות סביבת הלמידה שנמצאה כ -כאשר החוקרים הפעילו את התוכנית 

שמורים  בשל העובדה)התערבויות קצרות מועד נמצאו כבעלות יתרון  , משך ההכשרהכלפי שיטות ההוראה(

 ן, אולם התערבויות ארוכות טווח נתנו הזדמנות לתרגל את האסטרטגיות, לשפרותלמידים לא איבדו עניין בה

שיטה בה לומדים ) , ואם נעשה שימוש בעבודה קבוצתית כשיטת הוראה(את הפרקטיקה ואת היישום שלהם

 ,Dignath & Büttner) עובדים ביחד להשגת מטרה משותפת כדי למקסם את הלמידה של כל אחד מהם(

2008). 

קוגניטביות; )ב( פיתוח -חקר ספרות זו מצביע על )א( נחיצות הביסוס של התוכניות על תיאוריות סוציו

אסטרטגיות קוגניטיביות )בעיקר הכללה, הרחבה ופתרון בעיות(, מטה קוגניטיביות )בעיקר תכנון( 

ל שימוש באסטרטגיות והתועלות הטמונות בו. )ג( פיתוח ידע ע-ומוטיבציוניות )בעיקר קבלת משוב(; ו

ההתערבויות המוקדמות התמקדו בשינוי קוגניטיבי התנהגותי או בהוראה ישירה של האסטרטגיות, ואילו 

ההתערבויות המאוחרות יותר התמקדו בשינוי ארגון הכתה המסורתית כדי לפתח עצמאות ואחריות הלומד 

(. אלו עברו מגישה של אימון האסטרטגיות ליצירת סביבת Boekaerts & Corno, 2005בתהליך הלמידה )
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קוגניטיביות; ומאימון של ידע ספציפי שמתמקד או בתחום -למידה חברתית תומכת בפיתוח אסטרטגיות מטה

(. על כן, מיושמות תוכניות אלו Lin, 2001הדעת או בידע אודות למידה לאימון המשלב בין שני סוגי הידע )

( טענו שיש לשלב תוכניות לקידום 2008) Dresel and Haugwitzיתר על כן, ית הספר. במקצועות שונים בב

SRL  מבוססות מדיה בלמידה מקוונת. בשנים האחרונות אנו עדים להתעצמות השימוש בוידאו, אך למיטב

 ;Raaijmakers et al., 2018באמצעות סרטונים עדיין בחיתוליו ) SRLידיעתנו המחקר על תוכניות לקידום 

Jansen et al., 2020 בפרוייקט קודם בשיתוף עם אוניברסיטת קליפורניה, אירווין, פיתחנו תוכנית מבוססת .)

 & ,Glick, Cohenשבפנמה )לומנו שיושמה בקורסים באוניברסיטת י SRLוידאו לקידום מיומנויות 

Gabbay, 2020ליכי למידה (. המחקר הראה כי התמדת הסטודנטים בקורס והישגיהם הושפעו מתה

מבוססת וידאו. לאור זאת ולאור המלצות קבוצת  SRL( הציע תוכנית לקידום 2020) Jansenגם עצמאיים. 

( התמקד מחקר זה 2020החשיבה של לשכת המדען הראשי בתחום עקרונות פדגוגיים בהוראה מקוונת )

לנקודות חוזק הטכנולוגיה דגש , תוך מתן SRLבשילוב טכנולוגיות מבוססות וידאו במסגרת תוכנית מקדמת 

 .   (Dresel & Haugwitz, 2008ובעיקר וידאו )

 SRLחשיבות המורה בתהליכי  .2.3

הן בעת שגרה והן בעת משבר,  SRLמחקרים מצביעים על חשיבות תפקיד המורה בטיפוח ופיתוח מיומנויות 

מורה  .Covid-19   ((Uka & Uka, 2021; Cai et al., 2020; Carter, Rice, Yang, & Jackson, 2020דוגמת

. ראוי Rise et al., 2019)בפרט ) SRLשת מיומנויות ינחשב למווסת מרכזי של תהליכי למידה בכלל ושל רכ

חשיבות לתפקיד , יש בקרב תלמידים SRLמיומנויות  והמקדמתיצירת סביבה מעודדת שיתוף  לציין כי על ידי

 Sulisworoגבוהה ) -ברמה בינונית SRLי מיומנויות בקרב תלמידים בעל SRLבקידום מיומנויות גם המורה 

et al., 2020).  ך יחד עם זאת הנושא כל כאך תפקיד חשוב בפיתוח מיומנויות אלו אצל הילדים, למורים אכן

 & ,Waeytens, Lens) ה של מיומנויות אלודישרובם אינם מייחסים חשיבות רבה ללמ , עדמעורפל מבחינתם

Vandenberghe, 2002) כתוצאה מכך, מורים מלמדים מעט אסטרטגיות .SRL ( בכתתםHamman, 

Berthelot, Saia, & Crowley, 2000;Moely, Santulli, & Obach, 1995.) 

, אולם SRLניתן ללמד מיומנויות  (Pintrich, 1999; Zimmerman, 2008)לתפיסתם של צימרמן ופינטריץ 

. לתלמידים לא De Smul, Heirweg, Devos, & Van Keer, 2019)שינוי בסביבה הלימודית )לשם כך נדרש 

יכולים ללמוד באופן יעיל באמצעות הכוונה עצמית רק כאשר  , והםSRLקל לאמץ באופן ספונטני מיומנויות 

הם בעלי מוטיבציה גבוהה ומתמידים במשימות הלמידה שלהם. לכן, ההמלצה היא שמורים יזמנו סביבות 

. עזרה מותאמת SRL (Pintrich, 1999) תלמידה שיעודדו ויגבירו את המוטיבציה להשתמש במיומנויו

כל אלו מסייעות לתלמידים  -לתלמיד, הגדרת ציפיות ברורות, והנחיות ברורות של המורים הכוללות רציונל 
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 & ,Sierens, Vansteenkiste, Goossens, Soenens) בתכנון, בבקרה העצמית ובקביעת המטרות שלהם

Dochy, 2009)מחקרים מראים כי מורים יכולים לקדם מיומנויות  ,. אכןSRL  על ידי התאמת אסטרטגית

ו על ידי הסבר התועלת של אסטרטגיה הם יכולים לעשות זאת על ידי מתן הנחיות ישירות, או ,ההוראה שלהם

. חשוב (Heirweg, De Smul, Devos, & Van Keer, 2019)מסוימת, תוך עידוד התלמידים להשתמש בה 

, כך המוטיבציה של העצמאיתלהתנסות ביתרונות הלמידה  יות הזדמנושמורים ישלבו בסביבות הלמידה 

יחד עם זאת, אין אפקטיביות הלמידה שלהם.  וכך גם תגדל  SRLבאסטרטגיות התלמידים להשתמש 

אחת הדרכים החשובות לשיפור היעילות בסביבת הלימוד המקוונת היא דווקא להתעלם מכך שיש הטוענים ש

, כך שהתלמידים יצליחו להתנסות בעצמם SRLונטני במיומנויות לאפשר ללומדים להשתמש באופן ספ

 .(Zimmerman, Bonner, & Kovach, 2004)ביתרונות הלמידה בהכוונה עצמית 

התומכת בצרכים הבסיסיים של  ,סביבת למידהביצירת מחקרים מצאו כי המורים ממלאים תפקיד חשוב 

 ;SRL (Perry et al., 2002יש לכך השפעה טובה על המוטיבציה שלהם ועל פיתוח מיומנויות כי ו ,התלמידים

Schuitema et al., 2016; Stroet et al., 2013 .) ל נמצאו כמקדמים אסטרטגיות שארבעה תהליכים פדגוגיים

SRL  ,(. 2020מתן משוב ושיתופיות )הורוביץ, מתן אוטונומיה, אצל התלמידים: קשר מורה תלמיד 

חסי מורה תלמיד נסובים לא רק סביב תמיכה יומיומית בעיסוקים הלימודיים של התלמידים, אלא גם יקשר/ 

בהכוונה עצמית. חוקרים בקרב התלמידים ללמידה בהתפתחות מוטיבציה  לאורך זמןתומכים נחשבים כ

 בין למידה ממוקדת מורה ולמידה ממוקדת תלמיד, כך שבהדרגה התלמיד מסגל האיזוןחשיבות על מצביעים 

 (. כדי שזה יקרה,van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Vrieling, 2012) SRLלעצמו מיומנויות של 

ים, מורים צריכים לחשוף תלמידים לסביבות שבהן ניתן לתרגל זאת כחלק מהאינטראקציה עם התלמיד

(Matzat & Vrieling, 2016).  

מעורבות, הישגים לימודיים,  התלמידים מבחינות שונות: ממחקרים עולה כי האוטונומיה משפיעה לטובה על

למידה  .(Cheon et al., 2018; Jang, Reeve, & Deci, 2010; Reeve, 2009)והרגשה כללית טובה יותר 

לומד ושליטה שלו בלמידה, בהתאם למה שחשוב לו יעילה מכיוון שהיא כוללת חופש בחירה של העצמית הינה 

(Papamitsiou & Economides, 2019) עם זאת, בחינוך . k-12 היתרונותהקיימים מתקיים פרדוקס, למרות 

שולטים במהלך  , עדיין ברוב המקרים המוריםללומדים אוטונומיהבמתן מבחינה חינוכית והתפתחותית 

מטרה חשובה היא להעביר את האחריות הלימודית מהמורה אל התלמיד  לכן, . (Reeve, 2009)ההוראה

באופן מבוקר והדרגתי, המאפשר לתלמיד לרכוש מיומנויות אוטונומיות באופן המקדם את הלמידה העצמית 

יחד עם זאת, חשוב לאזן בין אחריות המורה לאחריות התלמיד על הלמידה, וחשוב שתהליך ויסות שלו. 

(. הוראה van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010הלמידה יעבור באופן הדרגתי מהמורה לתלמיד )

להגביר את המוטיבציה  הכוללת מבנה לימודי מתאים יכולהוהתומכת באוטונומיה של התלמידים, 

(. Papamitsiou & Economides, 2019אוטונומיה, את המעורבות בלימודים ואת יכולות ההכוונה העצמית )ל
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אימוץ נקודת  בנוסף, כדי לקדם אוטונומיה אצל התלמיד ההוראה צריכה להיות רגישה לצרכי התלמיד:

וח מוטיבציה המבט של התלמיד, קבלת המחשבות, ההרגשות וההתנהגויות של התלמיד. חשוב לתמוך בפית

(. עוד Reeve, 2009;Zimmerman, 2012של התלמידים וביכולת שלהם לקיים הכוונה עצמית אוטונומית )

נמצא כי משימות למידה המותאמות למגוון הכישורים של התלמידים, בשילוב מעורבות, האזנה ואמפתיה, 

 . (Tessier, Sarrazin, & Ntoumanis, 2010)משפרות מיומנויות של תלמידים 

וך יכולים לקדם למידה פעילה על ידי סיוע לתלמידים בתכנון ההתקדמות שלהם ובבקרה העצמית אנשי חינ

שלהם, על ידי מתן עזרה דיפרנציאלית והגדרת ציפיות ברורות. מרכיבים מבניים אלו התומכים באוטונומיה 

הליכי . תמיכה כגון מתן מקום מכבד לדעתם של התלמידים ומתן הזדמנויות להשתתף בתSRLמקדמים 

. כך יחסי (Sierens et al., 2009; Vansteenkiste et al., 2012)קבלת החלטות, יחד עם מתן הנחיות ברורות 

מורה תלמיד נסובים לא רק סביב תמיכה יומיומית בעיסוקים הלימודיים של התלמידים, אלא גם תומכים 

בהתפתחות למידה בהכוונה עצמית בקרב התלמידים. תלמידים שלמדו עם מורים שקידמו אוטונומיה היו 

ליכולות הלמידה בהכוונה העצמית שלהם, וכך הגיעו להישגים לימודיים טובים,  מודעים ליכולות שלהם, כולל

(Jeno, 2014) מכאן, ניתן להניח כי אוטונומיה בסביבת הלימוד היא בסיס טוב לקידום מיומנויות למידה .

למידה בהכוונה עצמית. לומד אוטונומי בין ת, יש לעיתים בלבול בין אוטונומיה לבהכוונה עצמית. עם זא

השלבים   -מסוגל להגדיר לעצמו מה צריך להילמד, ואילו לומד בהכוונה עצמית מתמקד יותר באופן הלמידה 

 ,Papamitsiou & Economides)של תהליך הלמידה, קביעת מטרות, פיקוח על התקדמות הלמידה, רפלקציה 

. למידה בהכוונה עצמית היא דבר שניתן ללמוד באמצעות אסטרטגיות שונות, לעומת זאת אוטונומיה (2019

היא צורך פסיכולוגי, לכן קשה ללמוד אותה. תרגול של למידה בהכוונה עצמית איננו מספיק כדי להפוך להיות 

 לומד להיות אוטונומי.

מוגדר כמידע המועבר על ידי סוכן חיצוני כלשהו )מורה, עמית, ספר, הורה, עצמאי, ניסיון(, לגבי  משוב

ביצועים או הבנה, והוא בעל אחת ההשפעות הבולטות ביותר על למידה ועל הישגים. המשוב ממלא תפקיד 

להתגבר על  שכן הוא מאפשר למורים ולתלמידים לנקוט בפעולות כדי וההוראה, חשוב בתהליך הלמידה

החשובים המסייעים ללמידה יעילה מכיוון  קשיים שהתגלו בתהליך הלמידה. משוב הוא אחד העקרונות

שתלמידים זקוקים לעזרה בהערכת הידע והמיומנויות שלהם וזקוקים להצעות לייעול באופן תדיר 

(Gamson, 1989; Hattie & Timperley, 2007; Maier, Wolf, & Randler, 2016) .ההשפעות  לצד

החיוביות הללו, יש הטוענים כי היעילות של המשוב משתנה בהתאם לסוג המשוב ולאופן בו הוא ניתן. 

תלויה במאפייני המשוב, למשל בסוכן המשוב, בתוכן המשוב, ובתזמון שלו. למשוב יש קשר גם  עילותהי

תוכניים כגון תוכן הלמידה, מורכבות המשימה, ולמשתנים הקשורים בתלמיד כגון תפיסת המשוב, למשתנים 

 ,.Hattie & Timperley, 2007; Maier et alהשימוש במשוב, הערכה עצמית, מוטיבציה, יעדי למידה וכו' )

ות, שמטרתן (. תלמידים תופסים משוב כאפקטיבי כאשר הוא ניתן כהערות מפורטות מספיק ואיכותי2016

שוב וגם לפורמט המשוב . למורכבות המ(Dawson et al., 2019)לקדם את התלמיד הספציפי עבורו הן נכתבו 
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 ,Wang)תפקיד חשוב, ככל שהמשוב מורכב יותר וכולל הסברים מפורטים, כך הוא מסייע יותר ללמידה 

Gong, Xu, & Hu, 2019) . 

המשוב מספק לתלמידים הזדמנות חשובה לחשוב על מה שהם למדו ועל מה שהם עדיין צריכים ללמוד, ויש לו 

תפקיד חשוב בסגירת הפער בין ההבנה הנוכחית לבין יעד הלמידה הרצוי, כך התלמידים משתמשים בטכניקות 

. המשוב בעל חשיבות רבה לא רק לעיצוב (Chen, Breslow, & DeBoer, 2018)הקשורות בהכוונה עצמית 

דמנות לפתח מערכת יחסים בין התלמיד למורה, הזדמנות לשפר את הלמידה, אלא הוא גם מהווה הז

(. ממחקרים עולה כי Leibold & Schwarz, 2015הביצועים האקדמיים והזדמנות לשפר את הלמידה )

האפשרות של התלמידים לבדוק את תשובותיהם באופן מיידי, מסייעת להם לשלוט טוב יותר במושגי הלימוד, 

. תלמידים (Chen et al., 2018)טובות יותר במבחנים ולציון סופי טוב יותר  וכך הם מגיעים לתוצאות

באופן תדיר באמצעות שיחות, הערות, שבחים מילוליים ותגמולים הם בעלי סבירות גבוהה  המקבלים משוב

. תלמידים עם מודעות מטה קוגניטיבית (Zimmerman & Barry, 2013)שלהם  SRLיכולות ה  לפתח את

 ,Balzer, Doherty, & O’Connor)חזקה יוכלו לפתח אסטרטגיות למידה יעילות ממשוב ברמת המשימה )

1989; Early, Northcraft, Lee, & Lituchy, 1989; Zimmerman, 2008 הלומדים משתמשים למעשה .)

להכוונה עצמית כאשר הם פועלים בהתאם למשוב. הם לוקחים אחריות על תהליכי בטכניקות הקשורות 

 הלמידה, ומבצעים התאמות ללמידה שלהם בעקבות המשוב. 

באשר לשיתופיות, אינטראקציה אנושית היא אחד הגורמים החיצוניים החשובים שיש לקחת בחשבון 

 .SRLיים של הלומד, ומכאן על מיומנויתבסביבות למידה מקוונות שכן היא משפיעה על המניעים הפנימ

 Ejubovićהמתווך באמצעות התרגול החברתי מוביל בדרך כלל להפנמה טובה יותר של החומר ) SRLתרגול 

& Puška, 2019 מדובר בתוצאה של פעולה בין גורמים חיצוניים וגורמים פנימיים .)(Cho & Jonassen, 

באופן עקבי יותר, ואילו  SRL. עם זאת נמצא כי במשימות המונחות על ידי המורה, מתרחשים תהליכי (2009

 ,SRL (Järvelä, Järvenojaבמשימות שיתופיות המונחות על ידי התלמידים, נצפתה תנודתיות רבה בתהליכי 

Malmberg, Isohätälä, & Sobocinski, 2016 .) 
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 ויישום פיתוח – ההתערבות תוכנית .3

 קיימת ומחקר קודם. הפותחה על בסיס הספרות  ההתערבות תוכנית

 ,Dignath et al., 2008; Jansenדוגמת ) SRLגוף הידע התיאורטי עליו התבססה התוכנית הוא תיאוריות של 

2017; Glick, Cohen, & Gabbay, 2020) ,פדגוגיות התומכות והמעודדות שימוש ב-SRL תוכניות ללימוד ו

SRL שהוצגו ברקע התיאורטי מבוססות וידאו. 

סרטוני וידאו המלמדים את  חמישההידע התיאורטי פותחו  על בסיס - SRLפיתוח הסרטונים ללימוד 

פנייה ( 4) ן הנלמדהבנת התוכ( 3ניהול זמן )(  2)  תכנון והצבת מטרות(  1הנפוצות ביותר. ) SRL-מיומנויות ה

ל על מנת לבצע תהליך רפלקטיבי עלתלמידים מספר שאלות  ותמצורפ. בתום כל סרטון, רפלקציה( 5)-ו לעזרה

דוגמת גוגל דרכי הפצה מגוונות, בהופצו לתלמידים בלווי השאלות המיומנויות אליהן נחשפו. סרטונים אלו 

את הקישורים לסרטונים את שאלות  של המורים.הרגילים העבודה  רכיקלאסרום, וואטצאפ, בהתאם לד

בנוסף, פותח סרטון מקדים, בו הציגו המורים לכיתותיהם את תוכנית . 1הרפלקציה ניתן לראות בנספח 

זאת, על מנת למקד את ההתערבות. סרטון זה נוצר על ידי כל מורה על בסיס תסריט שנכתב מראש. 

רבה מסויימת בין הסרטונים לבין סביבה יבתחום לימודי אחד ועל מנת ליצור קהתלמידים בכך שמדובר 

הפתיחה עם פתיח קבוע  ןהמורים המשתתפים בניסוי התבקשו לצלם את עצמם לסרטו .לימודית טבעית

את הסרטונים מלווה דמות קבועה, אשר  ,שהוכן על ידי צוות מחקר. בהתאם לממצאים במחקרים הקודמים

לתלמידים המשתתפים בתוכנית: ליאור, היא תלמידה בבית הספר, הנתקלת בקשיים  דומה במאפיניה

כגון אי עמידה בזמנים, אי ביצוע משימות בזמן ובאיכות טובה, רצון להספיק  ,הרווחיים בתהליכי למידה

 פעילות חברתית וחוגים לצד הלימודים וכו'. במטרה להתאים את הסרטונים למאפיני מגזרים שונים, דתיים

 וחילוניים, כל הדמויות נבחרו כך שפריטי לבוש יהיו צנועים ובעלי מראה הטרוגני. 

על מנת להתאים את שפת  הסרטונים ועיצובם ככל הניתן למאפייני התלמידים, הסרטונים הוצגו תחילה בפני 

 טונים עברותלמידים בודדים בגילאים שונים. לאחר איסוף תגובות התלמידים, הסרטונים עודכנו. בנוסף, הסר

ר, תיקוף על ידי קבוצת תלמידים רנדומלית, המייצגת תלמידים בעלי מאפינים שונים: גיל, סגנון למידה, מגז

אזור מגורים וכו'. לאחר קבלת משוב מקבוצת תלמידים נעשו שינויים נוספים בהתאם לתגובות שחוקרים 

ם משוב מוריבניסוי. חוקרים קיבלו מהמשתתפים  שלאקיבלו. כמו כן, הסרטונים עברו תיקוף בקרב מורים 

באשר לתוכן, לתצוגה, למאפייני השפה ולמידת ההתאמה הנתפסת לתלמידים. לאחר קבלת משוב ממורים 

 סרטונים עודכנו שוב.

)הנחיות, שאלות מנחות/   prompts -בהתאם לממצאים בספרות, המדגישים את חשיבות השימוש ב

ם לצורך העלת מוטיבציה ויצירת תהליכים מטה קוגנטיבים בהקשר במהלך או/ו בסוף הסרטוני רפלקציה( 

למיומנויות המוצגות בסרטונים. לכן במהלך הסרטונים הוכנסו שאלות המעודדות חשיבה עצמית בקרב 

בתום כל סרטון, נשאלו התלמידים מספר שאלות. השאלות  ,תלמידים לגבי התכנים המעוברים בסרטון. בנוסף

 פלקטיבי על המיומנויות אליהן תלמידים נחשפו. דדו יצירת תהליך רוע
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עקרונות לדוגמא לצד מספר  םעל ארבעה תהליכים פדגוגיים. להלן הצגתבתוכנית לצד הסרטונים ניתן דגש 

 :םשהוצגו למורים בהקשר

לתאם ציפיות עם התלמידים על אמצעי התקשורת )לספק מגוון כלים  המורים נתבקשו – קשר מורה תלמיד

-לייצר סביבה המאפשרת תקשורת מורהעודדנו אותם לתקשורת( ועל לוחות הזמנים בהם ניתן לפנות למורה. 

לשדר לתלמידים שזה לגיטימי לפנות ו לעודד את התלמידים לפנות למורה ללא חשש, בושהכלומר,  –תלמיד 

 לתת מענה לתלמידים הפונים בין אםבנוסף, כמובן  מטרה ולאורך כל התקופה של ההתערבות. בכל עניין, לכל

 יחידנית או קבוצתית.

לעודד , לעודד לחלוק חומרי למידה, לעודד למידה בקבוצות / מטלות קבוצתיותהמורים נתבקשו  – שיתופיות

 לשתףכמו כן, ת, לקבלת סיוע לימודי. להתייעצו –תקשורת בין התלמידים בעניינים לימודיים למשל בוואצאפ 

תלמידים אחרים בשאלות שעולות מהתלמידים עצמם: להראות שיש עוד ילדים ששואלים את אותו הדבר 

וברגע השיתוף עם התלמידים לתת לתלמידים למצוא פתרונות, כדי להראות שהפתרונות מגיעים גם 

 מהתלמידים.

 משוב יחידני, משוב קבוצתי )לפעילות האפשר ומסוגים שונים:לתת משובים רבים ככל המורים עודדו  – משוב

קצר, ארוך,  -משוב מילולי בכתב , הקבוצה כיחידה אחת, או הפעילות שלי בתוך הקבוצה(, משוב כיתתי

שיחות עם תלמידים באשר לביצועים שלהם  וכמו כן לקיים משוב מספרי, משוב בע"פ, פורמלי ובלתי פורמלי 

 באופן כללי. 

לתת , אפשרות בחירה מה להגיש ומתי להגיש –להציע מטלות רשות  - נומיה )מתן עצמאות בלמידה(אוטו

לאפשר כמו כן,  בחירה מתוך מגוון חומרי לימוד המונגשים להם )סרטונים, מצגות, ספרים, אתרי אינטרנט(.

חומרים? להציע  לתלמידים להציע הצעות ללמידה: איך ללמוד )למשל יחידני או קבוצית(? באמצעות אילו

 נושאים להרחבה. 
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 מתודולוגיה .4

 אוכלוסיית המחקר .4.1

דוברי עברית.  ובדים בבתי ספר הע 3-דוברי ערבית והעובדים בבתי ספר  6מורים, מהם  9במחקר השתתפו 

שנחלקו לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. מספר התלמידים בכל קבוצה תלמידים,  418סה"כ השתתפו במחקר 

( 169) 39.9%-תלמידים דוברי ערבית ו (249) 60.1%מהם . 1וכן החלוקה לפי שפת הלימוד מופיעים בטבלה 

 תלמידים. 210תלמידים וקבוצת הביקורת כללה  208. קבוצת הניסוי כללה תלמידים דוברי עברית

 אוכלוסית המחקר: 1טבלה 

  שפת לימוד ערבית שפת לימוד עברית סה"כ בקבוצה

 קבוצת ניסוי 125 83 208

 קבוצת ביקורת 124 86 210

 כלל התלמידים 249 169 418

 

היו פעילים  , הן בקבוצת הניסוי והם בקבוצת הביקורת,לא כל התלמידים שהשתתפו במחקרחשוב לציין כי 

(engaged בכל ) ים, מילוי שאלונים וביצוע מבדקי הידע. נתוני הפעילות צפיה בסרטונ -המרכיבים שנכללו בו

 .3בכל מרכיב מובאים לצד ניתוח הנתונים של מרכיבי המחקר השונים, בפרק 

 המחקר מהלך .4.2

בספרות התערבות אינטנסיבית, בת חודש, תקופה שנמצאה  הופעלבו ההמחקר הינו מחקר התערבותי, 

, בטווח , הערבי והדרוזיכיתות מרחבי הארץ מהמגזרי היהודי 18-בהופעל  המחקר .למדידהכאפקטיבית 

 SRLעל מנת לבחון את מידת ההשפעה של התוכנית על הפעלת מיומנויות תלמידים(.  N=418) 'יב'-כיתות ז

ורת נבחרה כיתת ביקחולקו באופן רנדומלי לקבוצת הניסוי ולקבוצת הביקורת. הכיתות ועל הישגי הלומדים, 

תוך הקפדה על כך שמאפיני תלמידים וסביבת הלמידה יהיו דומים לאלו של כיתת הניסוי. שתי כיתות למדו 

בתוכנית ההתערבות מבוססת סרטוני הוידאו, השתתפה קבוצת הניסוי חומר לימוד זהה על ידי אותה מורה. 

הנתונים נותחו לסרטוני הוידאו. נגישות אך לא קיבלה בעוד שקבוצת הביקורת בצעה את כלל הפעילויות 

 במתודולוגיה כמותית.

כל המורים השתתפו במפגשי התנעה מקוונים בהם נכחו גם רוב חברי צוות מחקר. המפגש התקיים כשבוע 

מחקר. הוחצי לפני תחילת ההתערבות. במהלך המפגש הוצגו: המחקר, מטרותיו, מהלך ההתערבות וצוות 

 ו סטנדרטיים  וברי השוואה בין הקבוצות,יי ההתערבות ולאחריה יה, על מנת שמבדקי הידע לפנבנוסף

מומחית תוכן )אשת צוות המחקר( בנוגע לכתיבת שאלות עבור המבדקים על ידי מורים עברו הדרכה קצרה ה
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המורים גם נשאלו לגבי דרכי התקשרות עם התלמידים, תדירות לפי כללים פסיכומטריים מקובלים. 

על מנת להתאים טוב יותר את כלי המחקר ואת אופן העברתם לצורכי המפגשים אתם ומאפייני ההוראה, 

נעשו  יהםתועדו בפרוטוקול המחקר ובהתאם לתשובותשל המורים  תיהםותשוב .המורים ולאופן עבודתם

פתיחה -המורים הונחו ליצור כל אחד סרטוןהסרטונים וכלי המחקר. אופן העברת בהתייחס להתאמות 

(Introduction .) מטרת הסרטון היתה פניה בנימה אישית לתלמידים, כדי לעורר את הרצון לצפות בסדרת

למהלך  באשר חומר כתובלמורים לאחר המפגש נשלחו (. SRL-סרטוני ההתערבות עצמם )סרטוני האימון ל

וטסאפ במידה וי. כמו כן, נוצרו קבוצות טרונכללי כתיבת המבחן בדואר אלקו שובותהמחקר, אבני דרך ח

 והיה מדובר במספר מורים מאותו בית הספר. 

שתי כיתות הטרוגניות הדומות במאפייניהן. שתי הכיתות נחשפו לתהליכים הפדגוגיים על  ה/כל מורה בחר

, אשר נבחרה על ידי צוות מבין השתיים אחת כתהרק  . SRLהזדמנויות לשימוש במיומנויות ליצור מנת 

, נחשפה לסרטונים. התלמידים בקבוצת הניסוי נתבקשו לא לשתף את הקישור באופן אקראיהחוקרים 

 לסרטונים עם חבריהם מכתת הביקורת. כמובן שצויין כי לאחר ההתערבות, כולם יוכלו להנות מהסרטונים.

, תוך יחידת הלימודבמשך חודש את גוף , כל מורה לימד/ה לאחר הפצת מכתב להורים, בו הוצגה התוכנית

לפני : שלבים ארבעהאיסוף הנתונים התבצע בהתהליכים הפדגוגיים שתוארו לעיל.  ארבעתהתמקדות ב

איסוף הנתונים  (.SRL מיומנויות שימורלבחינת ) לאחר מכןוכחודש  יהמיד לאחרבמהלכה, ההתערבות, 

בחלק מהמקרים קוד זה היה ש בקוד אוטומטי שיוצר עבור כל תלמידה/ה. התבצע באופן אנונימי, תוך שימו

  קוד התלמיד/ה במשרד החינוך.

תלמידים בשתי מילאו ה תחילת ההתערבות לפני ימים כשלושה)א( : מהלכים שהתקיימו לפני ההתערבות

שאלון ו SRLיומנויות מלהערכת  (pre) התערבות-טרוםשאלון  שני שאלונים:, הקבוצות, הניסוי והביקורת

 התהליכים הפדגוגיים מידת הצריכה שלנשאלו על  בו ,ארבעת התהליכים הפדגוגיים שתוארו לעיללגבי עמדות 

( התקיים מבדק  ידע והבנה על התכנים שלימדו המורים בחודש ב))כלומר מידת השימוש בתהליכים אלה( 

( נאסף מהמורים )ג(. 2נספח)פי הכללים שהועברו בסדנא . המבדק פותח על ידי המורים על שקדם להתערבות

 . וכן ציוני התלמידים בתעודת מחצית א במקצוע מידע אודות הישגי התלמידים בתש"פ

ראשון של התערבות הונחו המורים לשלוח את סרטון הפתיח )אותו יצר כל מורה השבוע ב :במהלך ההתערבות

קשר צמוד עם בצוות המחקר היה  . SRL-את חמשת סרטוני העבור תלמידיו( ולאחריו בפרקי זמן קבועים 

 המורים, תזכר לגבי מילוי שאלונים, הפצת הסרטונים, ביצוע מבדקי ידע וכו'. לאחר צפייה בכל סרטון ענו

 התלמידים על שאלות רפלקציה לגבי התכנים שהוצגו.

שאלון להערכת מיומנויות שוב  מילאו התלמידים בשתי הקבוצות )ניסוי וביקורת( (א) :עם תום ההתערבות

SRL ארבעת התהליכים הפדגוגייםהצריכה של שאלון עמדות אודות ו (post).  ג. התקיים מבדק ידע והבנה
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. גם מבדק זה פותח על ידי המורים על פי הכללים תקופת ההתערבות מסכם על התוכנים שנלמדו במהלך

 .שהועברו בסדנא

  של התלמידים. RLS -להערכת שימור מיומנויות ה ,ניםשאלוהשני ו שוב הועבר :חודש לאחר ההתערבות

לשם  תלמידים נשמרה אנונימית.כך שזהות ה ים,הועברו באמצעות קוד , כולל ציוני המבדקים,הנתוניםכלל 

היה ידוע רק הקישור בין זהות התלמיד לקוד ששויך לו . אותם חלקו לתלמידיהםקודים למורים כך סופקו 

 ף לצוות המחקר בשום שלב. למורה ולא נחש

 ברמה גבוהה שיתוף פעולהמידת היענות ושיתוף הפעולה הן של מורים והן של תלמידים הייתה שונה ונעה בין 

ההדרכה  אחרפרישה של חלק מהמורים מהתכנית לגיוס המורים התבצע בשני סבבים בשל עד לחוסר היענות. 

מורים ממגזר  10מורים,  19 בשני הסבבים גוייסו. כך, בשל אילוצים שונים ך התכניתהראשונית ואף במהל

שישה מהם  כולהבתכנית בסופו של דבר מורים השתתפו  9רק ו, מורים ממגזר הערבי והדרוזי 9-היהודי ו

   ה מהמגזר היהודי.  דרוזי ושלוש-מהמגזר הערבי

  כלי המחקר .4.3

 וצריכת תהליכים פדגוגיים  SRLשימוש באסטרטגיות – PP-SRLשאלון  .4.3.1

ת והשני בשימוש בפדגוגיות מקדמו SRLאסטרטגיות מורכב משני חלקים. האחד עוסק ב SRL-PP-שאלון ה

SRL. 

  שאלוןSRL 

-בשלושת שלבי תהליך ה SRLמטרת השאלון הינה למדוד על סמך דיווח עצמי את השימוש באסטרטגיות 

SRL   כפי שהוגדרו ע"יZimmerman  ((1989נון, שלב הביצוע ושלב הרפלקציה. האסטרטגיות : שלב התכ

 ,SRL (Pintrichוגניטיביות, קוגניטיביות, התנהגותיות ומוטיבציוניות של ק-נחלקות לאסטרטגיות מטה

 SRL :OSLQ-(. השאלון נבנה על סמך מספר שאלונים בהם נעשה שימוש תדיר במחקרים העוסקים ב2000

(Barnard et al., 2009 ,)OSRQ (Cho & Cho, 2017 ,)SOLQ (Jansen et al., 2017 ,)MAI ו-JMAI 

(Schraw & Dennison, 1994; Sperling et al., 2002ו )-MSLQ (Duncan & McKeachie, 2005 

Pintrich, 1991;  צוות המחקר על ידיתורגמו השאלות שנבחרו (. שאלונים אלה מנוסחים בשפה האנגלית ולכן 

צוות המחקר, שכלל ארבע חוקרות בעלות ידע  על ידימאנגלית לעברית. לאחר מכן נבחרו השאלות המתאימות 

 29, לשם תיקוף התוכן. בשלב האחרון תורגם השאלון מעברית לערבית. השאלון שנבנה כולל SRLבתחום 

: תכנון, ביצוע ורלפקציה. Zimmerman (1986)עפ"י  SRL-השאלות, המתייחסות לשלושת שלבי תהליך 

 =כלל לא מסכימ/ה(.1=מסכימ/ה מאד, 5בסולם ליקרט ) 1-5סקאלת התשובות היא בטווח 

 השאלון הותאם למתווה המחקרי בכמה הבטים: 
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מחוץ לשיעור עם המורה )שיעור עם המורה  מבוצעתפעילות או משימה לימודית ש: המרכיב בתהליך הלמידה

 = שיעור מקוון, כמו זום, או שיעור בכתה(. לדוגמא: משימה עצמית, פתרון תרגילים להגשה, עבודה משותפת

  עם חברים/ות מחוץ לשיעור, למידה למבחן או שיעורי בית.

ם זאת התלמידים המחקר נערך בכיתות בהן נלמדו מקצועות שונים. ע התאמה למגוון תחומי למידה:

 התבקשו לענות על השאלון תוך התייחסות למקצוע בו נערך המחקר.

המחקר נערך בתקופה בה התקיימו גם  :פורמט ההוראה והלמידה ואופן התקשורת בין המורים לתלמידים

 שעורים פרונטליים וגם מקוונים. לכן השאלות נבחרו ונוסחו באופן שיתאים לשני אופני הלמידה.

אופן ניסוח השאלות הותאם לגילאי התלמידים שהשתתפו במחקר.  לאי חטיבת ביניים ותיכון:התאמה לגי

 תלמידים בגילאים המתאימים. 8לשם כך אף נבדק השאלון באמצעות קבוצת מדגם של 

(. על מנת שניתן יהיה לקשר google formהמורים/ות שהשתתפו בניסוי העבירו לתלמידים קישור לשאלון )

כללי  בעת לשמור על-לשאלון לבין השתייכות המשיב/ה לקבוצת הניסוי או הביקורת ובהבין התשובות 

  .קיבלו התלמידים קוד ייחודי מהמורה ובאמצעותו זוהו , כפי שצויין כבר קודם,האתיקה

 על ידי צוות המחקר. google-formהנתונים נאספו מתוך גיליון אקסל של 

  צריכת שאלון( תהליכים פדגוגייםPPומ ) ידת השפעתם על שימוש באסטרטגיותSRL: 

השאלון בו נעשה שימוש נלקח ממחקר קודם של צוות המחקר, שבדק שימוש תלמידים בתהליכים פדגוגיים. 

, לתפיסת הלומדים. SRLכמו כן נוספו שאלות לגבי השפעת צריכת פדגוגיות על מידת השימוש באסטרטגיות 

מחולקים לארבע קבוצות על פי ארבע הפדגוגיות ששולבו  פריטים, 28השאלון תורגם לערבית. בשאלון 

 . SRLבמחקר. סקאלת התשובות, זיהוי הלומדים, העברת השאלון ואיסוף הנתונים נעשו כמו עבור שאלון 

(. בשאלון 3 ( שהועבר לתלמידים )מצורף בנספחSRL-PPשני השאלונים הנ"ל אוחדו לכלל שאלון אחד )

נוספו מספר שאלות שהתייחסו לתפיסות הלומדים לגבי ההבדלים בשימוש  (postשהועבר בתום ההתערבות )

 ובפדגוגיות בין סוף שנת הלימודים תש"פ לבין מועד סיום ההתערבות. SRL-ב

 SRLסרטוני וידאו ושאלונים מלווים לאימון  .4.3.2

( Introductionשנפתח למטרת המחקר. סרטון ההכרות ) YouTube-סרטוני הוידאו הועלו לערוץ ייעודי ב

הוקלט על ידי המורים שהשתתפו במחקר על פי תסריט שהוכן מראש ע"י צוות המחקר, שאר הסרטונים 

קשו הלומדים ב( ובו התGoogle formהוקלטו על ידי צוות המחקר. קישור לסרטון ההכרות שולב בטופס )

 SRLן מסרטוני לצפות ולאחר מכן להשיב על מידת רצונם להמשיך בתכנית ההתערבות. גם עבור כל סרטו

ובו שולב קישור לסרטון עצמו. הלומדים התבקשו לצפות בסרטון  Google-)חמישה סרטונים( נוצר טופס ב

=מעניין מאד(, 5=לא מעניין כלל, 1, 1-5ולאחר מכן להשיב על ארבע שאלות: עד כמה היה הסרטון מעניין )
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שאלות פתוחות המבוססות על ההמלצות  ובאיזה חלק ממנו צפו )בכל הסרטון, חלק ממנו או כלל לא( ושתי

כיצד תוכלו ליישם הצעות אלו בהמשך, " ו"כיצד הצעות אלו יכולות לעזור לכם?)טיפים( שנלמדו בסרטון: "

 ". כל הסרטונים והטפסים תורגמו לערבית.בפעילויות הלמידה הבאות שלכם?

 מבדקי ידע והבנה .4.3.3

לפי הכללים הפסיכומטריים המקובלים )אפי והמרכז הארצי למדידה נכתבו על ידי המורים ידע ה מבדקי

התערבות )מבדק שקדם לסוי והביקורת בחודש יוהתייחסו לתכנים אשר הועברו בכיתות הנ(, 2010והערכה, 

ל ידי צוות החוקרים ע(. המורים התבקשו postההתערבות )מבדק במהלך ( ולאלו שהועברו התערבות-טרום

להתמקד בידע . הבחירה (Bloom et al., 1956) בלום של טקסונומיהב , כפי שמוגדרלבדלבחון ידע והבנה ב

כתיבת שאלות המתייחסות האחת, על מנת להקל על המורים, שכן משתי סיבות עיקריות:  הובהבנה בלבד נבע

לבחינת . שנית, לידע והבנה נחשבת ליותר קלה מאשר כתיבת שאלות המתייחסות לרמות גבוהות של החשיבה

סטנדרטיזציה ויכולת השוואה של תוצאות ידע והבנה ניתן לכתוב שאלות פתוחות עבורן נכתב מחוון שאיפשר 

 המבדקים בין המורים השונים.

 ניתוח הנתונים .4.4

 פי השלבים הבאים:ל JASP-ותכנת ה SPSS-ניתוח הנתונים בוצע באמצעות תכנת ה

  confirmatory-ו  exploratoryגורמים  יניתוח ולצורך בניית משתני המחקר ותיקוף השאלונים בוצע .א

 . על בסיס כלל הנתונים )המגזר דובר העברית והמגזר דובר הערבית(וחישוב מהימנות אלפא קרונבך 

בעיקר  מהמגזרים בנפרד דהנתונים של כל אחלצורך מענה על  ארבע שאלות המחקר נותחו  .ב

ך מענה על פרמטרים לצור-הבאים: מבחני שונות פרמטרים וא םבאמצעות המבחנים  הסטטיסטיי

ט תכנית האימון באמצעות סרטונים בסיום ההתערבות וכחודש לאחר )בדיקת אפק 3-ו  1שאלה 

)בדיקת אפקט התווך דרך שימוש בתהליכים  2ההתערבות(, ניתוח נתיבים לצורך מענה על שאלה 

)שינויים ביחס לשליש האחרון של  4מענה על שאלה (, מבחן חי בריבוע לאי תלות לצורך םפדגוגיי

 תש"פ(.

  PP-SRLשאלוני  -גורמים ניתוח  .4.4.1

א(, 2, טבלה SRLהלמידה העצמאית )למיומנויות ניתוח הגורמים נעשה בנפרד עבור ההיגדים הקשורים 

א(, וההגדים הקשורים להשפעת צריכת 3, טבלה PPההגדים הקשורים לצריכת תהליכים הפדגוגיים )

 ניא(. ניתוח הגורמים כלל ש4, טבלה PP-SRL) SRLהתהליכים הפדגוגיים על השימוש באסטרטגיות 

  :שלבים

ניתוח פקטורים ) זיהוי גורמים מרכזייםבאמצעות , המתאימים למחקר הנוכחי PP-ו SRL-בנית מודלים ל .א

– EFA - Exploratory Factor Analysis)  על בסיס המענים לשאלוןSRL-PP ( טרום המחקרSRL-PP 
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pre, N=245 נעשה שימוש בשיטת .)Principle Component Analysis (PCA) עם ,Direct Oblimin 

rotation  .מהתהליך חושבה מהימנות כל גורם כחלק מתוך הנחה שהגורמים אינם בלתי תלויים זה בזה

 היה לשייכם לגורמים שהתקבלו מסיבות תיאורטיות או סטטיסטיותפריטים שלא ניתן (. קרונבך-אלפא)

ומספר פריטים שייצגו הגדים בעלי חשיבות למחקר אך לא התאימו לגורמים המרכזיים , נופו מהמודל

  .(Stand-alone" )גורמים בפני עצמם"הוגדרו כ

ם מאגד מייצגים  מאחר שתיאורטית ניתן היה להניח שכמה משתנים שלא קובצו לגור, SRL-בהקשר ל

חוזרות כדי לבחון האם ישנה שונות באופן המענה של -בוצע עבורם מבחן מדידות, מיומנות משותפת

 . הלומדים לגבי ההגדים המיוצגים על ידם

 Confirmatory Factor) ניתוח גורמים מאששבאמצעות  PP-ול SRL-בחינת תוקף המודלים שהתקבלו ל .ב

Analysis – CFA שבוצע על )( המענים לשאלון בסיום ההתערבותSRL-PP post, N=183 עבור .)

ילו מידת ואב(, 3ב, 2 טבלאות) CFAהתקבלה מידת התאמה טובה, על פי מדדי  PP-ול SRL-המודלים ל

 (.ב4 טבלה, df > 3/2RMSEA > 1,  ꭙ מוכה )נ-התקבלה בינונית SRL-PP-ההתאמה של המודל ל

 CFA-מופיע בטבלאות המסומנות באות א' ו EFAבתצוגה הטבלאית.  CFA-ל EFA*  נעשתה הבחנה בין 

 בטבלאות המסומנות באות ב'.

 SRL -וחישוב מהימנות  (EFAתוצאות ניתוח גורמים ) א:2טבלה 

משתני 

 המחקר

מספר  שם הגורם

 פריטים
 מהימנות

 היגדים לדוגמא

שימוש 

 באסטרטגיות

SRL 

בשלושת שלבי )קוגניציה -מטה

 SRL) 14 0.93-תהליך ה

לדוגמא: "בזמן שאני עושה פעילות 

לימודית אני שואל/ת את עצמי 

 באיזו מידה אני מצליח/ה"

)בשלבי  מוכוונות למצוינות

 0.64 4 תכנון וביצוע(

לדוגמא: "אני מתאמצ/ת להצליח 

בפעילויות לימודיות גם אם אני לא 

 אוהב/ת לעשות אותן"

הלמידה )בשלב  ניהול סביבת

 0.74 2 הביצוע(

לדוגמא: "אני בוחר/ת מקום 

ללמוד בו, שבו שלא יפריעו לי בזמן 

 הלמידה"

 בקשת עזרה מהמורה
1 - 

"כשאני צריכ/ה אני מבקש/ת עזרה 

 מהמורה"
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משתני 

 המחקר

מספר  שם הגורם

 פריטים
 מהימנות

 היגדים לדוגמא

 חיפוש עזרה באינטרנט
1 - 

"כשיש צורך אני מחפש/ת מידע 

 באינטרנט"

אחרים )שאינם בקשת עזרה מ

 - 1 המורה(

"אני מבקש/ת עזרה מאחרים )חוץ 

מהמורה( כשאני לא מבינ/ה 

 משהו"

 שיתוף חברי הכתה בקשיים

 1 - 

"אני משתפ/ת את חברי לכתה 

בקשיים שלי במהלך פעילות 

לימודית כדי שנוכל להתמודד עם 

 הקשיים שלנו יחד"

 56.70%שונות מוסברת למודל: 

 

 SRL( עבור CFAב: תוצאות התאמת המודל )2טבלה 

 ꭙ2 מבחן

p df/2ꭙ df 2ꭙ מודל 

 מודל בסיס 1840.294 190  

 מודל גורמים 355.972 167 2.132 001. >

 נוספים התאמה מדדי

 מדד ערך

0.989 CFI 

0.981 TLI 

0.955 NFI 

0.041 RMSEA 

 

מאחר שהמשתנים הקשורים לחיפוש עזרה במקרה של התקלות בקושי לא קובצו לגורם מאגד למרות 

חוזרות כדי -בוצע עבורם מבחן מדידות ,שמשותפת להם SRLשתיאורטית ניתן היה להניח שישנה מיומנות 
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י הלומדים נמצא כ, אכן .לבחון האם ישנה שונות באופן המענה של הלומדים לגבי ההגדים המיוצגים על ידם

Hoc -Post(. בניתוח p < 0.001 3F ,30.433 =) ענו לארבעת ההגדים האלה באופן שונה במובהק

(Bonferroni) ' ידע באינטרנטה' לבין 'חיפוש בקשת עזרה מהמורעלה כי  מקור ההבדלים הוא בשונות בין '

ש מידע ואינטרנט' ו'בקשת עזרה ' לבין 'חיפוחברי לכתה בקשיים ' וכן בין 'שיתוףחברי לכתה בקשיים ו'שיתוף

לא נמצאה שונות מובהקת בין בקשת עזרה מהמורה וחיפוש מידע באינטרנט. לשני  (.p < 0.001מהמורה' )

 (.α = 0.492גורם מאגד, אך עם מהימנות נמוכה יחסית ) EFA-אלה אף עלה ב משתנים )הגדים(

 PP -וחישוב מהימנות  (EFAא: תוצאות ניתוח גורמים )3טבלה 

שימוש 

בתהליכים 

פדגוגיים 

(PP) 

 משוב

4 0.75 

לדוגמא: " אני נעזר/ת בהערכה 

המילולית שאני מקבל/ת מהמורה 

 בלמידה"

 שיתופיות

2 0.69 

לדוגמא: " אני חולק/ת עם 

חברים/ות מהכתה סיכומים וחומרי 

 לימוד"

 אוטונומיה
2 0.53 

אני בוחר/ת באיזה חומרי לימוד "

 "להיעזר

יתוף ש –תלמיד קשר מורה 

 - 1 המורה בחששות

"אני חולק/ת עם המורה שלי 

חששות לגבי התקדמות הלמידה 

 שלי"

דירות ת –קשר מורה תלמיד 

 הקשר
1 - 

"תדירות התקשורת שלך עם המורה 

 מעבר למפגשים הכיתתיים"

צעת רעיונות ה –אוטונומיה 

 חדשים
1 - 

אני מציע/ה למורה הצעות "

 "לשינויים

 66.36%מוסברת למודל: שונות 
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 PP( עבור CFAב: תוצאות התאמת המודל )3טבלה 

 ꭙ2 מבחן

p df 2ꭙ מודל 

 מודל בסיס 492.844 28 

 מודל גורמים 22.228 17 0.176

 נוספים התאמה מדדי

 מדד ערך

0.989 CFI 

0.981 TLI 

0.955 NFI 

0.041 RMSEA 

 

 PP-SRL –וחישוב מהימנות  (EFAא: תוצאות ניתוח גורמים )4טבלה 

השפעת 

צריכת 

התהליכים 

הפדגוגיים 

 SRLעל 

(SRL-PP) 

 SRL-השפעת השיתופיות על ה

4 
0.84 

 

לדוגמא: "אני משתפ/ת פעולה עם 

חברי/חברותי בכתה בהגדרת זמני 

 לימוד"

למיד/ה על ת-השפעת קשר מורה

 SRL 4-ה
0.82 

 

לדוגמא: "אני נעזר/ת במורה כדי 

להעריך את ההישגים הלימודיים 

 שלי"

 SRLמשוב על שימוש בהשפעת 

3 
0.80 

 

לדוגמא: "אני משתמש/ת באפשרות 

הבחירה שהמורה נותנת לי כדי 

 לקבוע את יעדי הלימוד שלי"

 68.93%שונות מוסברת: 
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 PP-SRL( עבור CFAב: תוצאות התאמת המודל )4טבלה 

 ꭙ2 מבחן 

p ꭙdf/2 df ꭙ2 מודל 

 בסיס מודל 1530.391 55  

 גורמים מודל 157.844 41 3.85 001. >

 נוספים התאמה מדדי

 מדד ערך

0.921 CFI 

0.894 TLI 

0.897 NFI 

0.125 RMSEA 

 

 אופן ניתוח הנתונים כמענה לשאלות המחקר .4.4.2

  באיזו מידה הסרטונים מקדמי  :1שאלהSRL  משפיעים על שימוש התלמידים במיומנויותSRL  ועל

 הישגיהם בתוכן הנלמד?

ההפרשים בין ציוני המבדקים טרום : SRLהשפעת תכנית ההתערבות על שימוש התלמידים במיומנויות 

כישורי למידה עצמאית  ההתערבות לציוני המבדקים לאחר ההתערבות חושבו עבור שבעת המשתנים של 

(SRL) בכמה מהם מדד ה בדיקות להתפלגות נורמלית על שבעת משתני ההפרש הללו.. בוצעו-Kurtosis 

עה מבין משתני ההפרשים הינם משתנים המורכבים מפריט אחד )כלומר משתני . בנוסף ארב3-היה מעל ל

את הבדלים בין פרמטרים למצי-(.  לפיכך הוחלט לבצע מבחני שונות א4+לבין  4-סדר של ערכים בין 

 Mann-Whitneyהניסוי וקבוצת הביקורת במשתני ההפרשים. ספציפית נעשה שימוש במבחן קבוצת 

 ניסוי וביקורת(.   –למדגמים בלתי תלויים. מבחן זה מתאים להשוואה בין שתי קבוצות )במחקר זה 

ראשית תוקננו ציוני המבדקים טרום התערבות  :השפעת תכנית ההתערבות על הישגים בתוכן הנלמד

ערבות וציוני התעודה טרום ההתערבות כדי ליצר סקאלה אחידה בין המורים. נמצא כי ולאחר הת

התפלגות שלושת המשתנים המתוקננים הינה נורמלית. לפיכך התבצע מבחן שונות פרמטרי של מדידות 
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( בניקוי השפעת ציון התעודה טרום ההתערבות כדי לבדוק הבדלים בין Repeated Measuresחוזרות )

 יקורת והניסוי במידת השינוי בציוני המבדקים.  קבוצת הב

  פיות, באוטונומיה ובמשוב תלמיד, בשיתו-: באיזו מידה שימוש התלמידים באינטראקצית מורה2שאלה

 ועל הישגים? SRLמהווים מתווכים בהשפעה על השימוש במיומנויות 

 (: 3ור בכדי לענות על שאלה זאת נבדקו האלמנטים הבאים במודל משתני המחקר )אי

B2 )"השפעה של אימון באמצעות סרטונים על שימוש באסטרטגיות  – )אפקט ישיר "נקיSRL  ועל

ע (, ובניקוי ציון התעודה במקצוB3)כלומר בניקוי הקשר של  םהפדגוגיי םהישגים בניקוי השפעת התהליכי

 טרום ההתערבות. 

B4 – ליכים פדגוגיים. כלומר עד כמה השפעה של אימון באמצעות סרטונים על שימוש התלמידים בתה

 התכנית מעודדת לצריכת תהליכים אלו. 

B3 – לשימוש באסטרטגיות  םהקשר בין שימוש הילדים בתהליכים פדגוגייSRL בבדיקת םולהישגי .

הקשר להישגים נוקה ציון התעודה טרום ההתערבות.  כלומר, בין היתר נבדק האם שימוש בתהליכים 

ואת  SRL-)ובכך להעלות את השימוש הכולל ב SRLפדגוגיים עשוי לזמן התנסות באסטרטגיות 

 (. םההישגי

B3*B4 – (אפקט תווך )–  השפעה של אימון באמצעות סרטונים על שימוש באסטרטגיותSRL  ,ועל הישגים

. כלומר, םבניקוי ציון התעודה במקצוע טרום ההתערבות, מתווכת על דרך שימוש הילדים בתהליכים פדגוגיי

מהווה גורם מתווך בהשפעה על השימוש במיומנויות   םבאיזו מידה שימוש התלמידים בתהליכים פדגוגיי

SRL ?ועל הישגים 

 

 מודל משתני המחקר .3איור מס 
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 Mediation-נעשה שימוש ב (:B3*B4( ואת אפקט התווך )B2כדי לחשב את האפקט הישיר הנקי  )

Analysis ב-JASP  המשתנים אשר היוו חזאים היו משתנה האימון וציון התעודה טרום  .

רבות ולאחר התערבות של ההתערבות. המשתנים המתווכים היו ששת ההפרשים בין טרום התע

יו שבעת ההפרשים בין טרום התערבות ה outcomes-משתני השימוש בתהליכים פדגוגיים. משתני ה

שתנה ההפרש בין ציוני המבדקים ,  ומ SRL-ולאחר התערבות של משתני השימוש בתהליכי ה

 המתוקננים טרום ולאחר התערבות. 

ולאחר התערבות של משתני השימוש  ששת ההפרשים בין טרום :B4כדי לחשב את האפקט 

בתהליכים פדגוגיים היו תקינים מבחינת התפלגות נורמלית. עם זאת,  שלושה מבין המשתנים הינם 

-(. לפיכך נעשה שימוש  במבחן א4+עד  4-משתנים בני היגד אחד ולכן הם משתני סדר )סקאלה 

כדי לראות כיצד ( עבור ששת משתני ההפרש בMann-Whitneyפרמטרי למדגמים בלתי תלויים )

 תכנית האימון משפיעה על השינוי בשימוש בפדגוגיות. 

-ה ת: כדי לחשב את האפקט של שימוש בפדגוגיות על שימוש במיומנויוB3כדי לחשב את האפקט 

SRL נבדקו שבעה רגרסיות בשיטת ,Enter  עבור שבעת משתנה הפרש בין טרום ולאחר התערבות

כאשר החזאים הינם ששת משתני השינוי בין טרום ולאחר התערבות  SRL-ה תבמיומנויובשימוש 

בשימוש בתהליכים פדגוגים. החזאי השמיני היה משתנה ההתערבות. כדי לחשב את האפקט של 

עבור משתנה ההפרש בין טרום ולאחר  Enterשימוש בפדגוגיות על הישגים, נבדקה רגרסיה בשיטת 

המתוקנן כאשר החזאים הינם ששת משתני השינוי בין טרום ולאחר  התערבות בציון המבדק

התערבות בשימוש בתהליכים פדגוגיים. משתני ההתערבות וציון התעודה במקצוע טרום ההתערבות 

 היו שני החזאים הנוספים.  

נבחנו שלושת  SRLבנוסף, כדי להבין את הקשר האפשרי בין שימוש בפדגוגיות לשימוש במיומנויות 

. משתנים אלו בחנו את דעתם  SRLהשפעת צריכת התהליכים הפדגוגיים עלתנים של המש

. נבחנה SRLשל הלומדים לגבי ההשפעה של צריכת פדגוגיות על שימוש במיומנויות  תהסובייקטיבי

סטטיסטיקה תיאורית לגבי תפיסות הלומדים לגבי ההשפעה. תפיסת ההשפעה טרם ההתערבות  

 אפשרית של התערבות. נבחנה כדי לנקות השפעה 

  באיזו מידה ההבדלים בשימוש במיומנויות  :3שאלהSRL ?נשמרים לאחר כחודש מסיום ההתערבות 

כחודש לאחר ההתערבות  לבן ערכיהם בסיום  SRLשבעת משתני ההפרשים בין שימוש במיומנויות 

דים התקינים. ההתערבות חושבו. במבחנים להתפלגות נורמלית נראה כי אחד מהמשתנים חורג מהמד

(. לפיכך נעשה שימוש 4+עד  4-הינם בני היגד אחד )סקאלה של  SRL-בנוסף שלושה מבין משתני הפרשי ה
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 תלמדגמים בלתי תלויים לבדיקת הבדלים בין קבוצת הניסוי והביקור Mann-Whitneyפרמטרי -במבחן א

 בהפרשים בין שימור ובין ישירות לאחר ההתערבות. 

  ים עליהם מדווחים התלמידים באשר למיומנויות ה: מהם השינוי4שאלה-SRL  והשימוש בארבעת

 התהליכים הפדגוגיים ביחס לשליש האחרון של תש"פ? 

חמשת המשתנים אשר נבדקו בחנו את השיפור, לתפיסת הלומדים,  בחודש האחרון )קרי בתקופת 

לשיפור בשימוש  סתש"פ. משתנה אחד התייח –ההתערבות( ביחס לסוף שנת הלימודים הקודמת 

תנים . ארבעת המש1-5נמדד בסקאלה של  –שיפור בניהול הלמידה העצמית    –  SRLבמיומנויות 

לשיפור בצריכת תהליכים פדגוגיים )נמדדו בסקאלה דיכוטומית של שיפור מול אי  והנוספים התייחס

 . שיפור בתרומת3. שיפור בשיתופיות בלמידה עם חברים לכיתה   2. שיפור הקשר עם המורים 1שיפור(:  

. שיפור ביכולת ללמוד באופן עצמאי )אוטונומיה(. נבחנה סטטיסטיקה 4המשוב מהמורים ללמידה 

כדי להבין את עצמת השינוי הנתפסת. כדי לבדוק תלות אפשרית בין תכנית ההתערבות )משתנה תיאורית 

קבוצת הניסוי והביקורת( לבין ארבעת משתני השיפור ביחס  –קטגוריאלי בעל שני ערכים אפשריים 

 לאישיפור ואי שיפור( בוצעו מבחני חי בריבוע  –לתש"פ )גם כן קטגוריאליים בעלי שני ערכים אפשריים 

 –תלות בין ארבעת המשתנים הדיכוטומיים של השיפור לבין משתנה ההתערבות. לגבי המשתנה הראשון 

ונות שבוצע מבחן  1-5מכיוון שהוא נמדד בסקאלה של  –ביחס לתש"פ  SRLשיפור בשימוש במיומנויות 

 ת הביקורת. שוני בין קבוצת הניסוי וקבוצהלמדגמים בלתי תלויים לבדיקת  Mann-Whitneyפרמטרי -א

 ניתוח השאלונים אודות סרטוני הוידאו רמת הפעילות של התלמידים בתכנית ההתערבות: .4.4.3

 -האחד שהוכן על ידי המורה )סרטון מבוא  התלמידים בקבוצת הניסוי התבקשו לצפות בששה סרטוני וידאו:

Introduction וחמישה נוספים שכל אחד מהם התייחס למרכיב של )SRL ניהול זמן,טרותוהצבת מ )תכנון , 

ן התבקשו התלמידים למלא משוב על הסרטון ו(. לאחר הצפייה בכל סרטבדיקת הבנה, פניה לעזרה ורפלקציה

מאחר שאין בידינו מידע מתוך מערכות  SRL (Prompts.)-ולהתייחס למידת השפעתו על התנהגותם בהקשר ל

ים לאסוף מידע לגבי עצם הצפייה בסרטון ניהול הלמידה בהן נעשה שימוש בבתי הספר השונים, איננו יכול

 כניסה בפועל לסרטון הוידאו(. לפיכך נתייחס בדו"ח זה ל"מענה לשאלון" כאל מקור המידע לצפייה )כלומר:

 בסרטון. 

( 158) 76%תלמידים. רק  208כללה  קבוצת הניסוי בשני המגזרים )שפת הלימוד ערבית, שפת הלימוד עברית(

(, מה שמעיד על SRL)סרטון המבוא וחמשת סרטוני  לון אחד מבין ששת השאלוניםהשיבו לפחות על שאמהם 

 מידת מעורבות נמוכה, יחסית, של התלמידים בניסוי.

. התלמידים נשאלו האם ירצו להתחיל בצפייה בקבוצת הניסוי מהתלמידים (113) 54.3%בסרטון המבוא צפו 

שצפו בסרטון  התלמידיםמ( 108) 95.6%"בכלל לא"(. =1"כן, בטח",  = 4, 1-4)סולם ליקרט ביתר הסרטונים 

 או "כן"(.  השיבו בחיוב )"כן בטח"
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. התלמידים נשאלו האם ירצו להתחיל בצפייה בקבוצת הניסוי מהתלמידים (84) 67.2% צפו בסרטון המבוא

בחיוב . כל התלמידים שצפו בסרטון השיבו ("בכלל לא"=1"כן, בטח",  = 4, 1-4)סולם ליקרט ביתר הסרטונים 

אחד לפחות )מבין  SRLמהלומדים בקבוצת הניסוי צפו בסרטון  (109) 87.2% בפועל,או "כן"(. )"כן בטח"

 (.SRLחמשת סרטוני 
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 המחקר ממצאי .5

ית רבלבד. ממצאי המגזר הדובר עב רביתבחלק זה יובאו הממצאים שיתקבלו במגזר הדובר את  השפה הע

 בדוח מקביל. ויופיע

 .(Q1) כוללבאופן  ועל ההישגים  SRLהשפעת ההתערבות על השימוש במיומנויות   .5.1

, המשולבים ביחידת הלימוד המקוונת SRLבאיזו מידה הסרטונים מקדמי  שאלת המחקר הראשונה היתה:

 ועל הישגיהם בתוכן הנלמד?  SRLמשפיעים על שימוש התלמידים במיומנויות 

בוצעה השוואה  SRLההתערבות על שימוש התלמידים במיומנויות  של כוללתה השפעהאת ה על מנת לבחון

 SRLבין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת לגבי ההבדל בערכי הגורמים המייצגים את השימוש באסטרטגיות 

 .SRL-post-ו SRL-pre( טרום ההתערבות ולאחריה, כפי שחושבו מתוך המענה לשאלוני א2טבלה )

-SRLטרום ההתערבות התקבלה משאלון  SRLתמונת המצב באשר לשימוש במיומנויות מציגה את  5 טבלה

pre  ניתן לראות כי התלמידים מעידים על עצמם כבעלי מיומנויות ( מהתלמידים. 149) 60%עליו ענוSRL 

מצאו יחסית גבוהות. מיומנויות בקשת העזרה מאחרים שאינם המורה ושיתוף חברי הכתה בקשיים שלהם נ

 נמוכים יחסית. 

 ההתערבות טרום SRL במיומנויות שימוש: 5  טבלה

 SRLגורם  ממוצע (SDסטית התקן )

 (SRL-וגניציה )בשלושת שלבי תהליך הק-מטה 4.30 0.55

 מוכוונות למצוינות )בשלבי תכנון וביצוע( 4.42 0.57

 הביצוע(ניהול סביבת הלמידה )בשלב  4.68 0.66

 בקשת עזרה מהמורה 4.03 1.14

 חיפוש עזרה באינטרנט 4.20 1.07

 מאחרים )שאינם המורה(בקשת עזרה  3.46 1.49

 שיתוף חברי הכתה בקשיים 3.98 1.25

 

בוצעה לגבי תלמידים שמלאו את השאלון פעמיים, טרום  SRLההשוואה לגבי השימוש במיומנויות 

( מהתלמידים בקבוצה, ואילו 58) 46.8%ההתערבות לאחריה. בקבוצת הניסוי מלאו את השאלון פעמיים 
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אינם מתפלגים נורמלית וכן  SRL-( תלמידים. מאחר שחלק ממשתני ה23) 18.5%בקבוצת הביקורת רק 

באמצעות מבחן  post-ו preלא רציפים(, הושוו תוצאות שאלוני סדר )-הערכים עבור חלקם הינם משתני

Mann-Whitney פרמטרי למדגמים בלתי תלויים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הניסוי וקבוצת -א

ההתערבות על לא היתה השפעה כוללת של . לפיכך ניתן לומר כי SRL( עבור כל גורמי p > 0.05הביקורת )

 .SRLהשימוש במיומנויות 

השפעת ההתערבות על השגי התלמידים נבדקה באמצעות השוואת ההבדל בין קבוצת הניסוי לקבוצת 

, test-preהביקורת באשר לשינוי בציונים במבדקי ידע במקצוע הנלמד, שנערכו טרום ההתערבות ולאחריה )

test-postונים במבדקי הידע של התלמידים באותו מקצוע על הצי (. על מנת לנקות את השפעת הרמה האישית

 (.co-variantתערב )מ-הוגדר הציון בתעודה במקצוע זה בסמסטר שקדם להתערבות כמשתנה

( מהתלמידים בקבוצת הניסוי ביצעו את שני המבדקים וכן התקבל לגביהם ציון התעודה 58) 46.4%

( 57) 46%תוני המבדקים וציון התעודה עבור מהסמסטר שקדם להתערבות. בקבוצת הביקורת התקבלו נ

 תלמידים. 

 במבחן מדידות חוזרות בו השוו ציוני מבדקי הידע טרום ההתערבות ולאחריה, בניקוי השפעת הציון בתעודה,

לא נמצא הבדל בין קבוצת הניסוי לביקורת. עם זאת, נמצא כי ישנה אינטרקציה מובהקת בין הציון בתעודה 

(. בבדיקת F1  = 8.725, p < 0.01בין ציון המבדק טרום ההתערבות והמבדק בסופה )לבין מידת השינוי 

 (.R=-0.29, p<0.01המתאם בין הציון בתעודה לבין מידת השינוי בציון המבדק נמצא מתאם שלילי )

 

תלמיד, בשיתופיות, באוטונומיה ובמשוב -התלמידים באינטראקצית מורהשעושים שימוש ה .5.2

 (Q2) ועל הישגים SRLשימוש במיומנויות בהשפעה על ה ךמתווכ

ל שהמוזכר לעיל. ראשית נידון האפקט הישיר  3על פי איור  ות נידונההשפעות במודל הנבחן )להלן האפקטים( 

 ועל הישגים בניקוי השפעת התהליכים הפדגוגיים SRLאימון באמצעות סרטונים על שימוש באסטרטגיות ה

, כלומר, באיזו מידה שימוש אפקט התווךלאחר מכן, ( וB2ההתערבות. )ובניקוי ציון התעודה במקצוע טרום 

 ועל הישגים SRLמהווה גורם מתווך בהשפעה על השימוש במיומנויות   םהתלמידים בתהליכים פדגוגיי

(B3*B4בהמשך נידון גם באופן פרטני כל מרכיב תווך .)כלומר, עד כמה התכנית מעודדת לצריכת התהליכים , 

ת , כלומר, עד כמה התכנית מעודדת לצריככדי להבין יותר לעומק את אפקט התווך B3-ו B4 – הפדגוגיים

  .תהליכים אלו

 :B2 -ועל הישגים   SRLאפקט ישיר  של תכנית האימון על השימוש במיומנויות 
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להשפעת תכנית ההתערבות על שבעת משתני ההפרש בשימוש במיומנויות ומשתנה ההפרש  סאפקט זה מתייח

נעשה שימוש   גי המבדקים, בניקוי השפעת השימוש פדגוגיות וציון תעודה טרום התערבות. כאמור,בהיש

שניים ב – SRL-ה משתני שבעת מתוךבכדי לבדוק זאת.   JASP-בתכנת ה Mediation Analysis-במודול ה

 β = .79, p) באינטרנט עזרה חיפוש: תסטטיסטי מובהקההתערבות  של"נקי" ה הישירהיה האפקט 

 חיפוש לשפר ויהעש התכנית, כלומר(. β = -.96, p < .01( )המורה)שאינם  מאחרים עזרה ובקשת(, 05. >

ם השפעת התכנית הישירה ההישגי לגבי(. המורה)שאינם  מאחרים לעזרה פניה ולהפחית, באינטרנט מידע

 ה"נקייה" אינה מובהקת. 

 : B3*B4 -ועל הישגים  SRLאפקט התווך של תכנית האימון על השימוש במיומנויות 

בהשפעה  ךמתוו ה גורםמהוו בפדגוגיותבאיזו מידה שימוש התלמידים אפקט זה נותן מענה לשאלת המחקר: 

-בתכנת ה Mediation Analysis-נעשה שימוש במודול ה כאמור, ועל הישגים? SRLעל השימוש במיומנויות 

JASP  ,בשימוש ההפרשים משתני ששת על האימון תכנית השפעת נבחנותבכדי לבדוק זאת. ספציפית 

ובהישגים  SRL( והשפעת ששת ההפרשים הללו על שמונת ההפרשים בשימוש במיומנות B4) בפדגוגיות

כל זאת נעשה בניקוי השפעת ציון התעודה טרום ההתערבות.  (.B3במבדק, בניקוי השפעת תכנית האימון )

 האפקטים המתווכים  לא נמצאו מובהקים סטטיסטית. 

 (:B4) –אפקט אימון באמצעות סרטונים על שימוש התלמידים בתהליכים פדגוגיים 

-Mannאפקט זה בודק עד כמה תכנית האימון מעודדת לצריכת תהליכים פדגוגיים. נעשה שימוש במבחן 

Whitney   למדגמים בלתי תלויים.  ספציפית נבחנת השפעת תכנית האימון על ששת משתני ההפרשים בשימוש

 גיות. המבחנים לא נמצאו מובהקים סטטיסטית. בפדגו

 (: B3) – םועל הישגי SRLאפקט שימוש בתהליכים פדגוגים על שימוש במיומנויות 

ובכך מגביר שימוש במיומנויות  SRLמהווה התנסות במיומנויות  תאפקט זה בודק עד כמה השימוש בפדגוגיו

SRL תומעלה הישגים. ספציפית, באמצעות רגרסיי Enter נבחנת השפעת ששת משתני ההפרשים בפדגוגיות  ,

ועל משתנה ההפרשים בציוני המבדק תוך ניקוי  SRLעל שבעת משתני ההפרשים של שימוש במיומנויות 

 7טבלה  השפעת תכנית ההתערבות. ההשפעה על מבדקים נבדקת אף בניקוי ציון התעודה טרם ההתערבות.

ואת הפדגוגיות המשפיעות  (שנבדקו SRL-ה יומנויותמ שבעת מתוך) SRLמציגה חמישה משתנים תלויים של 

קוגניציה, ניהול סביבה, מכוונות -)מטה SRL-ממשתני הארבעה על פי הטבלה ניתן לראות כי על  עליהם.

למצויינות וחיפוש עזרה באינטרנט( ישנה השפעה מובהקת של הפדגוגיות ובנוסף, על משתנה אחד )בקשת 

כן נמצאה פדגוגיה אך  לא קיימת השפעה מובהקת של כלל הפדגוגיות,אמנם ים( עזרה מאחרים שאינם המור

. עם הללו הינה המשוב SRL -שצריכתה תרמה לכל חמשת אסטרטגיות ה הפדגוגיה. אחת המשפיעה עליו
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 תקוגניטיבי-זאת, חשוב לציין כי תדירות התקשורת בין המורה לתלמיד תרמה באופן שלילי למיומנות המטה

 ת למצוינות. ולמכוונו

 SRL: השפעת השימוש בתהליכים פדגוגיים על שימוש באסטרטגיות 6טבלה 

)מתוך  SRL-ה משתני

 שבעה(

2R 

(P Value) 

באופן   פדגוגיות משפיעות

 מובהק )מתוך שישה(

מקדם 

 (βההשפעה )

P Value  

קוגניציה -מטה

בשלושת שלבי תהליך 

 SRL-ה

 

 ** 32. משוב ***55.

 ** 31. אוטונומיה

 –קשר מורה תלמיד 

 תדירות הקשר

-.28 ** 

ניהול סביבת הלמידה 

 )בשלב הביצוע(

 

 ** 41. משוב ***50.

 * 24. שיתופיות

צעת ה –אוטונומיה 

 רעיונות חדשים 

.30 * 

מכוונות למצוינות 

 )בשלבי תכנון וביצוע(

 ** 40. משוב ***41.

יתוף ש –קשר מורה תלמיד 

 המורה בחששות

.29 * 

 –קשר מורה תלמיד 

 תדירות הקשר

-.26 * 

 * 36. משוב **32. חיפוש עזרה באינטרנט

בקשת עזרה מאחרים 

 )שאינם המורה( 

 * 33. משוב 21.

*<.05, **<.01, ***<.001 

בקשת עזרה מהמורה בעת הצורך ושיתוף פעולה עם חברים לכיתה בקשיים  – SRLלגבי שתי מיומנויות 

לא נמצאו השפעות מובהקות בקרב ששת הפדגוגיות והמודל נמצא כלא מובהק.  –במהלך פעילות לימודית 

 כנ"ל, לגבי הישגים במבדקים המודל נמצא כלא מובהק ולא נראו פדגוגיות משפיעות. 
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. עניין SRLם לגבי השפעת צריכת תהליכים פדגוגיים על שימוש במיומנויות נבחנו גם תפיסות הלומדים עצמ

זה נבחן טרם ההתערבות  כדי לנקות השפעה אפשרית של התערבות. להלן מוצגת סטטיסטיקה תיאורית עבור 

שימוש במיומנויות השפעת צריכת התהליכים הפדגוגיים על שלושת המשתנים של תפיסות הלומדים לגבי 

SRL (ניתן לראות כי גם על פי 8# טבלה .) תפיסת הלומדים  שימוש במשוב עשוי לקדם שימוש במיומנויות

SRL . 

 (N=149נתונים תיאוריים  ) – SRLהשפעת צריכת תהליכים פדגוגיים על מיומנויות : 7טבלה 

השפעת צריכת תהליכים 

 SRLפדגוגיים על מיומנות 

 תקןסטיית  ממוצע סקאלה

למיד/ה על ת-השפעת קשר מורה

 SRL-ה

1-5 2.77 1.09 

 SRL 1-5 2.54 1.16-השפעת השיתופיות על ה

 SRL 1-5 3.66 1.05השפעת שימוש במשוב על 

 

  לאחר כחודש מסיום ההתערבות SRLההבדלים בשימוש במיומנויות מידת השימור של  .5.3

 על מנת לענות על שאלה זו בוצעה השוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת לגבי ההבדלים בנתוני המענה

  (.SRL-rtn( וכחודש לאחר מכן )(SRL-postבסיום ההתערבות  SRLלשאלון 

( מהקבוצה 29) 23.2%( מהתלמידים בקבוצת הניסוי אולם רק 32) 25.6%השיבו  SRL-rtnעל שאלון השימור 

בקבוצת   שוואה., כך שניתן היה לבצע ביניהם את ההSRL-postו גם על שאלון השימור וגם על שאלון השיב

-Mann( מהקבוצה על שני השאלונים. במבחן 21) 16.9%( על שאלון השימור ורק 37) 29.8%הביקורת השיבו 

Whitney וי וקבוצת רמטרי למדגמים בלתי תלויים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הניספ-א

 . SRL-postולשאלון  SRL-rtnבאשר למענים לשאלון השימור  SRL( עבור כל גורמי p > 0.05הביקורת )

והשימוש בארבעת  SRL-מהם השינויים עליהם מדווחים התלמידים באשר למיומנויות ה .5.4

 התהליכים הפדגוגיים ביחס לשליש האחרון של תש"פ?

חמשת המשתנים אותם בדקנו בחנו את השיפור, לתפיסת הלומדים,  בחודש האחרון )קרי בתקופת 

 –שיפור בניהול הלמידה העצמית   –תש"פ. משתנה אחד  –ההתערבות( ביחס לסוף שנת הלימודים הקודמת 

העצמית ממוצע השיפור בניהול הלמידה . 1-5ונמדד בסקאלה של  SRLבדק את השיפור בשימוש במיומנויות 



 

42 

 

(. ארבעת המשתנים הנוספים בחנו את השיפור בצריכת N=117) 1.07וסטיית התקן הייתה   4.01היה 

תהליכים פדגוגיים. ניתן לראות כי למעט בשיפור הקשר עם המורים, הנתונים התיאוריים מצביעים על מגמת 

 (. 11שיפור )טבלה 

 פדגוגיים שיפור בצריכת תהליכים: 8טבלה 

 (N) יש שיפור (N) אין שיפור משתני שיפור בתקופת ההתערבות ביחס לסוף תש"פ

 55 62 שיפור הקשר עם המורים

 72 45 שיפור בשיתופיות בלמידה עם חברים לכיתה

 62 55 שיפור בתרומת המשוב מהמורים ללמידה

 77 40 שיפור ביכולת ללמוד באופן עצמאי )אוטונומיה( 

 

כעת רצינו לבדוק האם קיים הבדל בדווח על שיפור בין קבוצת הביקורת לבין קבוצת הניסוי אשר השתתפה 

קרי  – SRLבתכנית ההתערבות של אימון באמצעות סרטונים. לגבי המשתנה של שיפור בשימוש במיומנויות 

תי תלויים נמצא לא למדגמים בל Mann-Whitneyפרמטרי -בחן שונות אמ –שיפור בניהול הלמידה העצמאית 

,  לא נמצא הבדל מובהק בשיפור בלמידה עצמאית SRL(. כלומר, מבחינת שימוש במיומנויות p = .37מובהק )

ות ביחס לתש"פ בין קבוצת הניסוי והביקורת. לגבי משתני השיפור בצריכת פדגוגיות, מבחן חי בריבוע לאי תל

  05. =שיפור בשיתופיות בלמידה עם חברים לכיתה  )הראה כי קיימת תלות מובהקת בין תכנית ההתערבות  ל

2 .)  שמשתתפי תכנית התערבות נטו לדווח יותר על שיפור הסתכלות על הנתונים התיאורים מצביעה על כך

יש שיפור( בעוד בקבוצת הביקורת נטו  64.6%אין שיפור,   35.4%בשיתופיות בלמידה עם חברים לכיתה )

 כלומר, מבחינת צריכת פדגוגיות, קבוצתיש שיפור (.  42.9%, אין שיפור 57.1%) לדווח יותר על אי שיפור

הניסוי השתפרה יותר ביחס לתש"פ באופן מובהק,  בהקשר של שיתופיות בלמידה עם חברים לכיתה.   

נמצאו בתלות מובהקת  עם תכנית  לאשלושת משתני השיפורים הפדגוגיים יחסית לתש"פ הנוספים,  

 . ההתערבות

 דיון .6

אחת המיומנויות החשובות ביותר בעידן הנוכחי ובעיקר בלמידה מרחוק למידה עצמאית, מחקר זה עסק ב

 ;Viberg et al., 2020; Carter et al., 2020; Pelikan et al., 2021)בחירום, כפי שנצפתה בתקופת הקורונה 

Hong et al., 2021; Lestari et al., 2020; Sulisworo et al., 2020; Putri et al., 2020.)  טענה זו קיבלה

תוקף נוסף משיחות עם המורים ומנהלי בתי ספר בתקופת טרום המחקר, אשר דווחו כי תלמידים התקשו 
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התמודד עם  ,הספר לסירוגין של בידוד וחזרה ללימודים בבית מחקר זה שנערך בזמניםבלמידה העצמאית. 

  י בהירות.לימודית וחברתית מורכבת שאופיינה באסביבה 

אשר עסק בשיפור מיומנויות למידה עצמאית של תלמידים מבתי ספר על  ,מחקר זה הינו מחקר התערבותי

יסודיים באמצעות סרטוני וידאו מלווים בפדגוגיות תומכות. מחקר זה מהווה בסיס למחקר רחב יותר, בו 

במסגרת המחקר הופעלה  הם.מפותחת גישה להכשרת מורים לקידום מיומנויות למידה עצמית אצל תלמידי

ית האימון כיתות על ידי המורים המשתתפים במחקר. המחקר החל בפיתוח תוכנ 18-תוכנית התערבות ב

בו הוסבר להם המחקר. הכנה קצר  (. המורים השתתפו במפגששאלות מנחות נלוות לסרטונים עם )סרטונים

ות והניסוי הופעלו פדגוגיות מקדמבכיתות הניסוי. בקבוצות הביקורת תוכנית האימון הופעלה על ידי המורים 

SRL הועברו שאלונים ומבדקי תוכן.ו  

ממצאי המחקר היו מגוונים, חלקם העידו על השפעות מובהקות מסויימות של מרכיבים שונים בתוכנית על 

בתחום, ויתר על כן, וחלקם לא. הממצאים מהווים בסיס טוב למחקרי המשך  SRLהפעלת אסטרטגיות של 

למדידת שימוש  חדשים ממצאי מחקר זה הובילו למודליםבסיס מצויין לפיתוח התיאורטי של התחום. 

 :בפדגוגיות תומכות באמצעות ניתוח גורמיםו SRLבאסטרטגיות 

בעל  SRLמהתוצאות שהתקבלו מניתוח המענה לשאלון טרום התערבות התקבל מודל לשימוש באסטרטגיות 

(. התקבלו מספר גורמים שתואמים מודלים CFAמאשש )גורמים ניתוח ב טובה, לפי מדדים מקובליםהתאמה 

בנוסף ו ,(: מטה קוגניציה, ניהול סביבת )משאבי( הלמידהJansen, 2017; Barnard et al., 2009מן הספרות )

בפעילויות לימודיות גם אם אני מתאמצ/ת להצליח נמצא גורם שאיגד היגדים הקשורים למוכוונות למצוינות )

 ,Colby & Sullivan, מושג בו דנה הספרות אף בהקשרים של למידה ואימון )(אני לא אוהב/ת לעשות אותן

יהיה לבחון גורם זה לעומק, את מקורו )האם מרכיב אישיותי, האם ניתן  מעניין. במחקר המשך (2009

ילות, השגים ועוד(. מאידך, לא עלו בניתוח לפיתוח( ואת הקשרים בינו לבין ממצאים אחרים )מידת פע

(, help seekingלא נמצא גורם מאגד לגבי חיפוש עזרה ) ,הנתונים גורמים שהופיעו במחקרים קודמים. בפרט

. המשמעות לממצא במחקר הנוכחי עשויה להיות Barnard et al. (2009)-ומ Jansen  (2017)-בשונה מ

רה באופנים שונים )התקלות בקושי והיכולת להחלץ ממנו, באמצעות שלמרות שיש בסיס אסטרטגי לחיפוש עז

יתכן שדווקא בחירת מקור העזרה  (,Järvelä, 2011) חברים, מורה, אינטרנט ואחרים( עזרה ממקורות שונים:

לגורם אחד. להשערה  את ההיגדים נובעת מהבדלים מהותיים בין התלמידים ולכן התוצאות לא אפשרו לאגד

זו נמצא אישוש בממצא לפיו יש הבדלים מובקים באופן בו השיבו הלומדים על ארבעת ההגדים הקשורים 

כשיש צורך אני מחפש/ת מידע ") שניים מתוכם לחיפוש עזרה. עם זאת, יש לציין כי נמצא גורם שכלל 

-חלש הוא נמצאאך  (,"מבינ/ה משהו אני מבקש/ת עזרה מאחרים )חוץ מהמורה( כשאני לא" ואת "באינטרנט

יתכן שיש מקום גם לחדד את ההיגדים הרלוונטיים כך שישקפו את (. α = 0.492) באופן יחסי סטטיסטית

; ויתכן שאופן בקשת הסיטואציה של הצורך בעזרה במקרה של קושי, ולא יתמקדו בסוג העזרה אליה פונים
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סים ל"בקשת העזרה" הן כמועילה והן כפוגענית בהתאם היא מוקד העניין, בהנתן שהמחקרים מתייחהעזרה 

 . (Aleven & Koedinger, 2001; Aleven et al., 2004לאופן בקשת העזרה )

. גם מודל זה נמצא כבעל התאמה טובה, SRLמודל נוסף לשימוש בפדגוגיות תומכות מניתוח הנתונים התקבל 

מים שהתקבלו איגדו את ההגדים הקשורים לשלוש הגור(. CFAלפי מדדים מקובלים בניתוח גורמים מאשש )

משוב, עידוד לשיתופיות ומתן אוטונומיה. גורמים אלה  מהפדגוגיות אותן הפעילו המורים בעת ההתערבות:

ההגד  תלמיד יחד עם-ההגדים הקשורים לקשר מורה .(2020הורוביץ, היו לדעתנו גם נכונים תיאורטית )

ח "( התכנסו לגורם מאגד נוסף, וניתן להניציע/ה למורה הצעות לשינוייםאני מהמתייחס להצעות לשינויים )"

. ככל שהקשר טוב יותר שהמוכנות להציע שינויים קשורה לאיכות הקשר בין המורה לתלמיד ואפשרית יותר

חסית יקרונבך נמוך -ם זאת, בחרנו להשאיר משתנים אלה כמשתנים נפרדים מסיבה סטטיסטית )ערך אלפאע

 (.0.462 –לאחרים 

מודל שלישי התקבל מניתוח נתוני המענה להיגדים העוסקים בהשפעת צריכת הפדגוגיות התומכות על 

, SRL-שימוש בגורמים ברורים: השפעת השיתופיות על ה 3הניתוח העלה . SRL-השימוש באסטרטגיות ה

ר. יתכן שהסיבה למיד. השפעת האוטונומיה לא עלתה כגורם מאגד ברות-השפעת המשוב והשפעת הקשר מורה

 & Wermkeוהגדרתו באופן אמפירי לא אחידה ומורכבת ) לכך היא שנושא האוטונומיה מעט עמום

Salokangas, 2015,) הסבר בשל ניסוחם באופן כללי והתלמידים לא הבינו את כוונת ההגדים הקשורים לכך .

קיבלו משפיע באופן כזה או אחר אפשרי נוסף הוא שהלומדים לא חשו שקיבלו אוטונומיה או שהאוטונומיה ש

, שכן מרבית הלימודים רבה בהרבהעל ניהול הלמידה שלהם. בתקופת הקורונה למעשה היתה אוטונומיה 

התנהלו מרחוק ללא מפגשים סדורים ומסגרת ברורה. יתכן שגם מסיבה זו התלמידים לא ידעו להשוות בין 

. טיב ההתאמה של מודל זה ת הלמידה ללא אוטונומיהתה מתנהלמצב בו ניתנת אוטונומיה ולבין האופן בו הי

. יתכן שאין היתכנות לרעיון של קיבוץ גורמים הקשורים להשפעת מושג ך( היה נמוCFAבניתוח מאשש )

 (. SRLמחקרי אחד על מושג מחקרי אחר )השפעת צריכת פדגוגיות על שימוש באסטרטגיות 

להלן . נבחנו ארבע שאלות המחקרלצורך הגדרת משתני המחקר שפותחו שלושת המודלים למדידה  באמצעות

 ם שעלו במחקר.הדיון בממצאי

והן על הישגים  SRLהן על מיומנויות  להשפיע  SRL-של תוכניות אימון ל תןעל יכול הצביעומחקרים רבים 

(Dignath & Büttner, 2008; Dignath et al., 2008) לא  ההתערבות תכנית.  עם זאת, במחקר הנוכחי

עשויות להיות לכך מספר ועל השגים.  SRLמובהק על מידת השימוש באסטרטגיות ישיר והשפיעה באופן 

המחקר נערך בתקופת מגפת הקורונה, בה הלימודים התנהלו באופן בלתי סדיר, תוך מעברים . ראשית, סיבות

צד המורים מפה זו יצרה קשיים הן תכופים בין למידה מרחוק בלבד, למידה היברידית ולא למידה כלל. תקו

 ,Taranto & Buchanan, 2020; Baber, 2020; Ezra, Cohen, Bronshtein, Gabbayצד התלמידים )מוהן 

& Baruth, 2021 הלמידה ו(. המורים והתלמידים היו טרודים בנושאים רבים, מה שהשפיע על דפוסי ההוראה
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( ועל הפניות למעורבות במחקר. למורה תפקיד Kufi, Negassa, Melaku, & Mergo, 2020באופן גורף )

 ,Perry, Hutchinsonונדרש תיווך ועידוד פעיל של המורים בכיוון זה ) SRLמשמעותי בהטמעת אסטרטגיות 

& Thauberger, 2008.דברים נוספים  (. מורכבות התקופה מנעה אפשרות למעורבות המורים הנדרשת

 המוריםבהן עשו פלטפורמות הן יאי אחידות בעמד לרשותנו ות הקצר ששהקשו על המחקר היו זמן ההתארגנו

סיבה נוספת ההתערבות והן לאיסוף הנתונים. חשיבות הן ליישום  בעלת  הינהפלטפורמות אחידות ה. שימוש

מנחות המצורפות השאלות הובמענה על מידת המעורבות של קבוצת הניסוי בצפייה בסרטונים היא ש

בסרטון  29%-בסרטון הראשון בסדרה, ו 40% נמוכה יחסית ואף ירדה מסרטון לסרטון:היתה לסרטונים 

 & Sofferמחקרים קודמים, בבתי ספר ובאקדמיה )ממצאים מעולה בקנה אחד עם התנהגות זו האחרון. 

Cohen, 2019; Soffer, Kahan, & Livne, 2017.)  עם זאת עומדת התנהגות זו בסתירה לכך שבשנים

 & Chen & Sun, 2012; Ozanחוקרים ואנשי חינוך תופסים את הוידאו כמדיום עשיר וחזק )האחרונות 

Ozarslan, 2016; Zhang, Zhou, Briggs, & Nunamaker, 2006).   יתכן שהסרטונים היו מביאים

כללו  ולו( Hattie et al., 1996) למעורבות רבה יותר לו נבנו בהקשר של תוכן הלימוד )למידה בהקשר(

 (.prompts)המנחות נוסף לשאלות ב(, Brame, 2016אינטראקטיביות רבה יותר )

, תוך התייחסות SRLבבחינה מעמיקה יותר של הקשרים בין תכנית ההתערבות לבין השימוש באסטרטגיות 

 צא כי לפדגוגיות אכן יש תפקיד בתהליך מורכב, נמSRL-לתפקידן של הפדגוגיות שנבחנו כמקדמות בהקשר ל

של השפעת הפדגוגיות שינה את התמונה לגבי השפעת ההתערבות במידה מסוימת.   )סטטיסטי(  "ניקוי"זה. 

, ממצא שיש לו חיזוק גם בעמדות SRLלמשוב ישנה השפעה חיובית על שימוש באסטרטגיות  –בפרט 

 SRL (Chen, Breslow, & DeBoer, 2018; Zimmermanהלומדים באשר להשפעת הפדגוגיות השונות על 

& Barry, 2013.)  העובדה שנמצאו הן השפעות חיוביות והם השפעות שליליות של שימוש בפדגוגיות על

כך לדוגמה  להיות במינון הנכון. ותפדגוגיות צריכושימוש בהפעלה מציעה כי  SRLהשימוש באסטרטגיות 

 ,.Aleven & Koedinger, 2001; Aleven et alהיות מזיקה )ל התלמיד עשוי-יתר" של הקשר מורה-"צריכת

של חיפוש עזרה ממקורות אחרים. במחקרים עתידיים יש  SRLלהוות תחליף להפעלת אסטרטגית ו( 2004

לנסות לזהות את המינון ואף  SRLלהמשיך לחקור את הקשר בין השימוש בפדגוגיות לבין מקום 

 "האופטימלי".

ועל  SRLהשפעת ההתערבות על השימוש באסטרטגיות באשר לתפקידן של הפדגוגיות כגורם מתווך ב

זאת על אף שכן קיימת השפעה מסוימת של חלק מהפדגוגיות על לכך לא נמצא חיזוק בממצאים.  -ההישגים 

, אך גודל האפקט בהקשר זה מוגבל. יתכן שהנסיבות בהן נערך המחקר לא SRLהשימוש בחלק מאסטרטגיות 

ת האמורות באופן אפקטיבי, ולכן לא היתה למעשה "צריכת פדגוגיות" אפשרו למורים להפעיל את הפדגוגיו

בנוסף, יתכן שנדרש שיפור בכלי משמעותית, ומכאן שגם לא היתה השפעה של ההתערבות על צריכה כזו. 
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המורים את הפדגוגיות לנושא שימוש יכוונו יש צורך במחקר נוסף בו המדידה )ההגדים בשאלון( בהקשר זה. 

אותן לידי ביטוי באופן משמעותי, על מנת לענות על השאלה באשר להשפעת  יביאוו SRLבאסטרטגיות 

שנמצאו לו  SRL-ההתערבות על צריכתן וכן כדי למצות את פוטנציאל ההשפעה החיובית של הפדגוגיות על ה

 במחקר הנוכחי.מסוימות עדויות 

יתוח מטה שפורסם לאחרונה נבחנה במחקרים שנערכו בבתי ספר, והוצגה בנ SRL-סוגיית שימור מיומנויות ה

(Boer et al., 2018 ,נמצא כי במחקרים בהם נצפו התערבויות אפקטיביות, לא רק שהאפקטיביות נשמרה .)

 SRL-כאשר מדדו את יכולות ה (2017ועמיתיו ) Clearyבמחקרם של עלה  מענייןממצא היא אף גדלה. 

כן עלה  לעומת זאת,ן כללי כחודשיים מתום  ההתערבות, שדוקא נמצאה אפקטיבית. באמצעות שאלו

  ,Cleary, Valerdi & Schnaidmanמסוימות כאשר נמדדו באופן ספציפי ) SRLבמחקרם שימור של יכולות 

זאת בדומה לממצאים במחקרים אחרים בהם התערבות אפקטיבית הביאה גם לשימור היכולות (, 2017

(Boer, 2018 .)( עם זאת, לעתים גם כאשר ההתערבות אפקטיבית היכולות אינן נשמרותBrydges et al., 

במחקר הנוכחי, ההתערבות לא היתה אפקטיבית באופן משמעותי ויתרה מכך, התקופה שבין סיום (. 2015

 וספו על כךתקופה זו עדין אופיינה במגבלות מגפת הקורונה, ועוד נ SRLההתערבות והמדידה לשימור יכולות 

ימי חג וחופשות. שיעור ההשתתפות בתכנית במועד מילוי שאלון השימור היה אף נמוך מזה שהיה במהלך 

 תקופת ההתערבות עצמה, מה שאף מעמיד בספק את תקפות התוצאות בהקשר זה.

? COVID-19ודים מרחוק עקב אצל תלמידים עקב שנת הלימ SRL-לסיום, האם חל שיפור במיומנויות ה

היה שיפור ביכולת ניהול הלמידה  צאים מעלים שלתפיסתם של כל התלמידים  )ללא קשר להתערבות(הממ

העצמית ובלמידה העצמאית באופן כללי בין תש"פ לבין מועד סיום ההתערבות. עוד נמצא כי היה שיפור 

הלמידה  –למיד. כאן פעלו נסיבות הלמידה דווקא לחיוב ת-בצריכת הפדגוגיות, למעט לגבי הקשר מורה

העצמאית שנכפתה על מערכת החינוך הביאה לתחושה של התלמידים שיכולותיהם ללמוד באופן עצמאי 

בהקשר זה, אכן, ישנן  .השתפרו. ההבדל בין קבוצת הניסוי לביקורת בהקשר לשיתופיות מחייב מחקר נוסף

Mahmoud (2021 )ונה. בעקבות הלמידה המקוונת בתקופת הקור SRLעדויות בספרות על שיפור במיומנויות 

, ללמידה המקוונת בתקופת הקורונה ישנה תפיסת הלומדיםהראה באמצעות סטטיסטיקה תיאורית כי על פי 

ת לומדים עם ניסיון קודם בלמידה מקווניתר על כן, , במיוחד בהיבט הקוגניטיבי. SRLמיומנויות השפעה על 

עצם הלמידה  –הים יותר בלמידה מקוונת. כלומר גבוהות יותר, מוטיבציה והשגים גבו SRLהפגינו יכולות 

 SRL. (Wang, 2013.)-יכולות ה עשויה לקדם המקוונת

 מגבלות

, תקופה מורכבת מאוד בארץ ובעולם בכלל ובמערכת  2021המחקר התבצע במהלך החודשים פברואר עד יוני 

ונטלית לבין למידה מרחוק החינוך בפרט. תהליך הלמידה התאפיין בחוסר יציבות, במעברים בין למידה פר
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(. ניתן לשער כי מורכבות זו הובילה לאחוזי פעילות 2020ועומס רב על המורים והתלמידים )דהאן ועמיתיו, 

נמוכים של התלמידים במרכיבי התכנית )מילוי שאלונים, צפיה בוידאו ומענה על שאלות מנחות, מבדקי ידע(. 

ות בתוכנית לא מחייבת ובתיעדוף נמוך הן מבחינת המורים והן סיבות אפשריות נוספות הינן עצם היות הפעיל

מבחינת התלמידים. חשוב לציין כי מחקר זה הופעל במסגרת מחקרים קצרי מועד להם ההתארגנות היתה 

קצרה, הן מבחינת גיוס המורים הן מבחינת פיתוח תכנית האימון ועל כן נבחרה התערבות שאינה משולבת 

הלמידה ה"רגילות" של בתי הספר. כתוצאה מכך קשה היה לעקוב אחר מידת  בתכני הלימוד ובסביבות

 הפעילות ולהגיב בהתאם.  

 & Dignathמתבצע בעיקר בהתבסס על שאלונים ) SRLבתחום מחקר זה, בדומה למרבית המחקרים 

Büttner, 2008 יחד עם זאת, ניתן לשלב כלים נוספים לאיסוף נתונים העשויים לסייע בקבלת מידע חדש .)

מחקר . (Zimmerman, 2008) מקור מידע עיקרי/יחידיכ SRLשאלון ולא להסתפק ב SRLומעמיק יותר על 

וגמת ממקורות נוספים, כדלאסוף מידע לגבי התנהגות התלמידים רחב הקף יותר מהמחקר הנוכחי ניתן יהיה 

SJT )סיטואציות מדמות מציאות( ,יומנים ,LA )קבוצות מיקוד.ו )ניתוח למידה  
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 תומסקנות והמלצות / השלכות יישומי .7

צרה שינוי משמעותי בהתנהגות מועד זה לא י-ככלל, תכנית ההתערבות שהופעלה במסגרת מחקר קצר

(. להערכתנו, התקופה בה SRLהתלמידים ולא הביאה לשימוש רב יותר באסטרטגיות של למידה עצמאית )

נערך המחקר ואף אילוצים שונים )בפרט משך זמן ההתארגנות למחקר( השפיעו על תוצאה זו. עם זאת, עריכת 

המחקר היוותה התנסות משמעותית באשר לכלי ההתערבות וכלי המדידה השונים וכן באשר לאופן יישום 

 בטבלהוכן הצעות יישומיות לעתיד קרי התובנות עילשם הבהירות והתמצות, רוכזו מחקר מסוג זה בשטח. 

 (:9הבאה )טבלה 

 : תובנות והצעות יישומיות9 טבלה 

  אתגרים פתרונות אפשריים

 תלמידים: של מעורבותהעלאת ה

  סרטונים אינטרקטיביים יותר  •

 תגמולאפשרות ל •

 את התלמידיםמורים רב יותר של העידוד  •
 יךמעורבות בתהלל

 תלמידים: מעורבות נמוכה של ה

 ניסוי בסרטוניםקבוצת השל מוך נשיעור צפיה  •

כלל של השתתפות נמוכה במילוי השאלונים  •
 התלמידים

 מורים:מעורבות ההעלאת 

 מוריםהשמירת קשר רציף עם הנחייה ו •

יצירת קהילה של המורים כסביבה תומכת  •
 להובלת השינוי

  מוריםשל התכנית עבור ה תועלותהדגשת ה •

של המורים  SRL-הבנושא שיפור גוף הידע  •
 ושילובם בתכנית האימון

 מורים: מעורבות נמוכה של ה

 בהפעלת פדגוגיות •

 ים נדרשים לצורך המחקרבהעברת נתונ •

 בסרטונים צפיהבעידוד ל •

 טיוב ההנחיה למורים לאיסוף המידע •

 בזמן אמת )ממערכות ניהול למידה( מידע •

 המידעאיסוף הנתונים וניהול 

 פריותס-מערכות ניהול הלמידה הביתלגישה  •
 ןוהרצת הסרטונים עליה

 קבלת המידע באופן שוטף במהלך המחקר •

ריבוי פלטפורמות להנגשת הסרטונים  •
 שאלות המכוונותוה

, סרטוניםאין גישה למידע אודות הצפיה ב •
 בפרט לא בזמן אמת

 סוגיות לדיון: •

 הדעת הנלמדים( באשר לפיתוח והפעלת ההתערבות)תחומי  דיסציפלינריות-משמעות המולטי •

 מעבר בין צורות למידה שונות תוך כדי המחקר )בכתה / היברידית / מרחוק( •

 

של מיעוט המסקנות החיוביות מן המחקר הן שניתן להפיק סרטונים לימודיים באיכות גבוהה גם תחת אילוץ 

. עוד ראינו )בעיקר בשלב המקדים של המחקר. עוד נמצא כי ניתן ליצור מעורבות וחיבור משאבים )זמן וכסף(

אימון מהסוג שהופק במחקר זה לטובת ההתערבות, כאשר ישנו תיווך משמעותי ועידוד -של תלמידים לסרטוני
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פעלת לצפיה. תובנה זו עלתה בעיקר מחווית התלמידים שהשתתפו בקבוצת המדגם בפיילוט שנערך טרום ה

 ההתערבות עצמה.

תכנית אימון למורים  להכין מסייע תרומה פרקטית של המחקר הינה הכלי שנוצר בעקבותיו. הכלי לסיכום, 

קטנה לפיתוח מיומנויות למידה עצמאית המבוססת על הסרטונים ועל הפדגוגיות התומכות. הכלי נגיש 

. Google Sites (https://sites.google.com/view/vast21)אשר פותח באמצעות  אינטרנטי באמצעות אתר

הכלי מציג תהליך שהמורים יכולים לבצע בכדי לתכנן וליישם תכנית אימון. כאשר מסתיים אימון המורים 

יכולים להתחיל סיבוב נוסף של אימון המבוסס על אותו תהליך. כלומר התהליך הוא מעגלי. בכל סיבוב 

הנחיות השלב, כלים בשימוש בשלב והנחיות המורים מבצעים שבעה שלבים כאשר לכל שלב אנו מספקים את 

 לכלים הללו. להלן השלבים ודגשים עיקרים:

 : שלבים ודגשים עיקריים להפעלת תכנית האימון10 טבלה

 דגשים עיקריים שלב

 ומתאפשרמומלץ לעבוד עם מורים אחרים בצוות במידה   הכרת הכלי .1

בחירת  .2

המקצוע 

 לאימון

  לתלמידים יש יחסית אוטונומיה/תהליכי מומלץ לבחור מקצוע בו

 בחירה במהלך הלמידה

בחירת  .3

יחידת 

הלמידה 

 לאימון

  מומלץ לבחור יחידת למידה שבה התלמידים עובדים  הרבה באופן

 כמו שעורי בית או למידת חקר עצמאי

תיכנון  .4

 האימון

  :מסופק כלי לתכנון האימון באמצעות הסרטונים, כולל 

o הסברים על הסרטונים 

o  מומלץ למורים להוריד את טפסי הסרטונים )גוגל פורם( כדי

 שיוכלו לעקוב אחר התוצאות 

o  תבנית שבועית לשיבוץ הסרטונים/הטפסים בתוכם מוטמעים

 הסרטונים

o  מרכיבי התכנית שאותם צריך לשבץ במהלך ימי הסבר על

 )כגון, עידודהשבועות בהם יתקיים האימון. מרכיבים אלה 

https://sites.google.com/view/vast21
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 דגשים עיקריים שלב

עוטפים את הסרטונים  לצפייה ומעקב אחר כניסות לסרטונים(

  שהם ליבת האימון

o דוגמא לשיבוץ אפשרי 

 :מסופק כלי לתכנון הפעלת הפדגוגיות התומכות בתכנית האימון, כולל 

o הסברים על הפדגוגיות התומכות 

o תבנית שבועית לשיבוץ הפדגוגיות 

o  הסבר על מרכיבי התכנית שאותם צריך לשבץ במהלך ימי

)כגון, העלאת מרכיבים אלה השבועות בהם יתקיים האימון. 

מודעות תלמידים לצריכת פדגוגיות ומעקב אחר צריכת 

עוטפים את הפדגוגיות התומכות בתכנית האימון פדגוגיות( 

  משולבת הסרטונים

o דוגמא לשיבוץ אפשרי 

איפיון מצב  .5

 קיים

  :ושאלון צריכת  שאלון יכולות למידה עצמאיתמסופקים שני כלים

 פדגוגיות שפותחו לאחר תיקוף ראשוני במחקר זה

  מומלץ למורים להוריד את טפסי הגוגל פורם כדי שיוכלו לעקוב

 אחר התוצאות. ניתן גם קובץ שיוכלו המורים להדפיס ולעדכן

 ון ניתנות הנחיות להעברת השאלונים ולניתוחם תוך סימ

 תהמיומנויות הבעייתיו

יישום  .6

 האימון

  המורים מונחים לבצע את תכנית האימון משולבת הסרטונים

והפעלת הפדגוגיות התומכות באמצעות טבלאות המעקב שהכינו 

 באמצעות הלכים בשלב הקודם

 המורים מתבקשים לעדכן את התכנית במידת הצורך 

 מסופקים השאלונים   הערכה .7
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 דגשים עיקריים שלב

 אם היה שיפור במיומנויות שסימנו  שרצו המורים מונחים לבדוק ה

אפיון מצב קיים( ולסמן שוב  – 5לתת עליהן את הדעת )שלב 

 מיומנויות בעיתיות שירצו לבדוק לאחר האימון הבא

  



 

52 

 

 ביבליוגרפיה  .8

 -(. עקרונות והנחיות לכתיבת מבחנים אקדמיים. נלקח מ2010אפי והמרכז הארצי למדידה והערכה )

https://www.nite.org.il/files/test_building/test_building_principals.pdf  

  .אתר המזכירות הפדגוגית, משה"ח

צוותי המומחים של . דו"ח משבר הקורונה והשפעתו על מערכת החינוך הישראלית(. 2020)ועמיתיו  , י.דהאן

 . צוות חינוך. המשבר

תל אביב,   . )תזה(בקרב תלמידי תיכון SRL  תרומת שיטת הוראה לקידום מיומנויות(. 2020הורוביץ, א. )

 ישראל: אוניברסיטת תל אביב. 

תפיסות הסטודנטים על הוראה מקוונת (. 2020, א., וברונשטיין, א. )עזרא , ח.,גבאיא., בארוט, ע., כהן, 

 . נייר עמדה.השכלה הגבוהה לאור משבר קורונה: גורמים מקדמים ומעכביםב

DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18027.36649   :ניתן לקריאה ב

https://drive.google.com/file/d/1_L8qrgSNIteartoq4CxzJobj3QgSTShG/view?usp=sharing 

 מכון מופ"ת הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי.(. 2017מלמד, ע', גולדשטיין, א' )

. היבטים פדגוגיים של למידה מקוונתעבודה בנושא קבוצת (. מסמך 2020לשכת המדען הראשי, משרד החינוך )

ריאה ב: ניתן לק

https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/Pedagogicalaspectsofonlinelearning.pdf 
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 חיםנספ .9

 ת ושאלות נלוותירבבע. סרטונים 1נספח 

 
 תכנון והצבת מטרות

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfflP3OYV0R

DWjhuIbEXCjElK21C_2lvgPgMdTIPx8UF3hUg/viewform 
 

  
 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfflP3OYV0R-DWjhuIbEXCjElK21C_2lvgPgMdTIPx8UF3hUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfflP3OYV0R-DWjhuIbEXCjElK21C_2lvgPgMdTIPx8UF3hUg/viewform
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 ניהול זמן

-.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpJNzQdOS292TayyMhp2itsdkkYm4Df3https://docs.google

wtaem6vQcrdPIJQ/viewform 
 

  

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpJNzQdOS292TayyMhp2itsdkkYm4Df3-wtaem6vQcrdPIJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpJNzQdOS292TayyMhp2itsdkkYm4Df3-wtaem6vQcrdPIJQ/viewform


 

69 

 

 הבנת התוכן הנלמד

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IPQNLq5xKH

 3mKVXw1bfCEVrS1otOS6zDZrvwjjuUcJlEw/viewform 
 

 
 

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IPQNLq5xKH-3mKVXw1bfCEVrS1otOS6zDZrvwjjuUcJlEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7IPQNLq5xKH-3mKVXw1bfCEVrS1otOS6zDZrvwjjuUcJlEw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=KfEp4hqQrkc
https://www.youtube.com/watch?v=KfEp4hqQrkc
https://www.youtube.com/watch?v=KfEp4hqQrkc
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 פנייה לעזרה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZNtxqaWYuBjxlLF8LVW10pUzVZDP8qmj3S

9RBoWdMHfatg/viewform 
 
 

  
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZNtxqaWYuBjxlLF8LVW10pUzVZDP8qmj3S9RBoWdMHfatg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZZNtxqaWYuBjxlLF8LVW10pUzVZDP8qmj3S9RBoWdMHfatg/viewform
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 רפלקציה

SWspkswjUHzNfnGOQHjV8Oj9WtVVWyMdhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH

E_S2T6IGO2kdgw/viewform  
 

  
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHSWspkswjUHzNfnGOQHjV8Oj9WtVVWyMdE_S2T6IGO2kdgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHSWspkswjUHzNfnGOQHjV8Oj9WtVVWyMdE_S2T6IGO2kdgw/viewform
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 כפי שהוצגו למורים בסדנא כללי אצבע לכתיבת מבדק פרי ופוסט )המבחן יהיה מקוון(. 2נספח 

 

 מידע כללי:

 20 שאלות 

 10  ,שאלות הבנה 10שאלות ידע 

 דקה וחצי לכל שאלה 

 ערבול שאלות 

 ללא חלוקה למקטעים 

 הבחינה: יצירת מפת

  את תת הנושא תמספר השאלות המייצגו –משקל 

 

 ניסוח גזע השאלה:

 יש לנסח את השאלה באופן ברור, תמציתי ותקין מבחינה לשונית 

 .יש לסיים כל שאלה בסימן שאלה. יש לנסח את הגזע כשאלה ולא כמשפט שיש להשלימו 

 .יש להימנע במידת האפשר מניסוח פריטים בלשון שלילה 

 מומלץ לא לשאול לגבי שני עולמות תוכן . את השאלה בעולם תוכן אחד ולשאול רק לגביו חשוב למקד

 .זמנית-שונים בו

 זהו ניסוח שהופך את . חשוב לא לשאול שאלות כלליות כגון: איזה משפט נכון/מה מהבאים נכון

 השאלה לכללית ולפחות מדויק
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 ניסוח המסיחים:

 כל המסיחים צריכים להיות אטרקטיביים 

 שאלה צריכה להיות רק תשובה אחת נכונה. אף אחד מהמסיחים האחרים לא צריך להיות נכון.  לכל 

 יש להימנע מזוג מסיחים שזהים במשמעות, . יש להימנע מחיבור אפשרויות תשובה שכוללות זו את זו

 דומים, או כאלה שסותרים את התשובה הנכונה.

  תוכנית ולשוניתכל אפשרויות התשובה צריכות להתאים לשאלה מבחינה. 

 יענו על השאלה המסיחיםש 

 היה מדויק, בהיר וממצהי מסיחשה 

 שכל המסיחים יתמקדו באותו עולם התוכן 

  השאלה מידע שחוזר  העבירו לגזע -יש להימנע מפריט מידע שמופיע בכל אחת מאפשרויות התשובה

 בכל אפשרויות התשובה

 וואה למסיחים אחרים או נראית מושקעת חשוב לוודא שהתשובה הנכונה אינה חריגה באורכה בהש

 יותר מהם

  הימנעו מאפשרויות תשובה מכלילות, כגון "כל האפשרויות נכונות", "אף אחד מהנ"ל", "אי אפשר

 נכונות"  "X+Yלדעת"; 
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 (SRL-PPושימוש בפדגוגיות ) SRLשאלון  .3נספח 

 

 תודה שאת/ה עונה על השאלון ומשתתפ/ת במחקר שלנו. 

השאלון אנונימי, ואין אפשרות לזהות את המשיבים. המידע לא יועבר לאף גורם מחוץ לקבוצת המחקר.  

המורים/ות  אינם/ן חשופים/ות לשאלון. התשובות לא ישפיעו בשום צורה על הציון ביחידת הלימוד 

 שתילמד/י במסגרת המחקר, או על כל ציון והערכה אחרת שתקבל/י.

 דקות לכל היותר. 10-ת כמילוי השאלון אמור לקח

 בעוד מספר שבועות, בסיום יחידת הלימוד, נבקש שתענה/י על השאלון שוב.

 

 :البحث بداية في في ستمرر التي االستبيان لنسخة مقدمة

 .بحثنا في والمشاركة االستبيان على الرد على لك شكرا

 لم ات/المعلمون. بحثال مجموعة خارج شخص أي الى المعلومات نقل يتم لن. الُمجيبين تحديد يمكن وال الهوية مجهول االستبيان

 ضمن تدرسينها /تدرسهاس التي الدراسية الوحدة في العالمة على االشكال من شكل باي تؤثر لن اإلجابات. االستبيان على يّطلعوا

 .عليها  ين/ستحصل اخر تقييم او عالمة أي على او, البحث اطار

 . األكثر على دقائق 10 تستغرق قد االستبيان تعبئة

 .أخرى مرة االستبيان على االجابة منك سنطلب, الدراسية الوحدة نهاية في, أسابيع عدة بعد

 

 השאלון מתייחס למקצוע בו נערך המחקר.

מחוץ כל פעילות או משימה לימודית שאת/ה מבצע/ת  " כאלפעילות לימודיתהמשפטים הבאים מתייחסים ל"

משימה עצמית,  לדוגמא: עם המורה = שיעור מקוון, כמו זום, או שיעור בכתה(, לשיעור עם המורה )שיעור

 פתרון תרגילים להגשה, עבודה משותפת עם חברים/ות מחוץ לשיעור או למידה למבחן.

לאופן שבו את/ה לומד/ת. הנה כמה דוגמאות, אבל כמובן יש עוד הרבה שיטות:  "שיטות למידה"הכוונה ב

ת, קורא/ת בקול רם כדי לזכור, כותב/ת הערות בצד, פותר/ת לפי הסדר או קודם מעתיק/ה מהמחשב למחבר

 את מה שאני יודע/ת, מסמנ/ת לעצמי בצבע וכד'. 

 לך יש בודאי שיטות אחרות או נוספות, ואליהן נבקש שתתייחס/י כשאת/ה עונה על השאלות.
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 .البحث فيه يجري الذي للموضوع يتطرق االستبيان

 المعلم مع الدرس نطاق خارج  تؤدينها/تؤديها تعليمية مهمة او تعليمي نشاط أي باعتباره "تعلُّم نشاط" الى تتطرق االتية الجمل

 عمل, تمارين وتسليم حل, وذاتية شخصية مهمة: مثل(. الصف في درس او, زووم مثل, متزامن درس=  المعلم مع درس)

 . وامتحان الختبار الدراسة او, الدرس نطاق خارج األصدقاء مع جماعي

:  األخرى الطرق من العديد هناك بالطبع ولكن, األمثلة بعض يلي فيما. بها ين/تتعلم التي الطريقة هو "تعلُّم طرق" ب المقصود

, أوال أعرفه ما أحل او بالترتيب التمارين حل, جانبية مالحظات كتابة, للتذكر عالٍ  بصوت القراءة, الدفتر الى الحاسوب من نسخ

 .'ألخ, باأللوان لنفسي عالمة أضع

 .األسئلة على اإلجابة عند اليها الرجوع منك وسنطلب, إضافية او أخرى طرق لديك يوجد بالتأكيد

 

 :1-5לגבי כל משפט נבקש שתבחר/י באחת האפשרויות, בין 

 בכלל לא נכון עבורי – 1לרוב לא נכון עבורי,  – 2נכון לפעמים עבורי,  – 3נכון עבורי,  – 4נכון מאד עבורי,  – 5

 אין תשובות נכונות, כל מה שתשיב/י זה בסדר גמור! 

 

 : 5-1 بين, الخيارات احد ي/تختار ان منك نطلب جملة لكل

 – 1, لي بالنسبة صحيحا ليس الغالب في – 2, لي بالنسبة أحيانا صحيح – 3, لي بالنسبة صحيح – 4, لي بالنسبة جدا صحيح – 5

 . لي بالنسبة االطالق على صحيح ليس

 !جيد عليه تجيب ما كل, صحيحة إجابات توجد ال

 

 הקוד שקיבלתי מהמורה:________________________________________

 

 :________________________________ة/المعلم من عليه حصلت الذي الكود

 

 לימודית: לפני שאני מתחיל פעילות

 : تعلُّميا نشاطا  أبدأ ان قبل
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אני מציב/ה לעצמי מטרות  )לדוגמא: משימות שאני רוצה להשלים, להצליח לפתור שאלה מסוימת, להבין  .1

 את הפרק, לדעת לפתור סוג משוואות(

 

 نوع احل كيف اعرف ان, الموضوع افهم ان, معين سؤال حل في انجح ان, باتمامها ارغب مهام: مثال) أهدافا لنفسي أضع أنا

 (المعادالت من معين

 

 אני קובע/ת יעדי זמן כדי לעזור לעצמי לנהל את זמן הלמידה .2

 

 .التعلُّم وقت إدارة في نفسي لمساعدة زمنية أهدافا لنفسي أضع أنا

 

 אני מחליט/ה איך ומתי אבצע את הפעילות הלימודית .3

 

 . التعلمي النشاط ب ساقوم ومتى كيف أقرر أنا

 

 עושה מאמץ לעשות הכי טוב שאני יכול/ה כדי להצליח בפעילות לימודיתאני  .4

 

 .التعلُّمي النشاط في أنجح حتى جهدي قصارى أبذل ان أجتهد أنا

 

 אני בודק/ת מה כבר למדתי בנושא. .5

 

 . الموضوع هذا حول بالفعل تعلمته مما أتحقق أنا

 

 אני יודע/ת שאוכל להצליח בפעילות הלימודית .6
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 .  التعلمي النشاط في النجاح يمكنني أنه أعلم أنا

 

 אני חושב/ת על כמה דרכים לעשות את מה שצריך בפעילות ובוחר/ת את הדרך המתאימה ביותר. .7

 

 .األنسب الطريقة أختار وانا, النشاط في مطلوب هو بما للقيام طرق عدة في أفكر أنا

 

 רי כשלמדתי בעבראני משתדל/ת בזמן למידה להשתמש בשיטות שהיו הכי טובות עבו .8

 

 .الماضي في أدرس كنت عندما لي بالنسبة األفضل كانت التي األساليب استخدام أحاول, التعلُّم أثناء

 

 אני קורא/ת ממש טוב את ההוראות לפני שאני מתחיל/ה  .9

 

  أبدأ أن قبل جيدا التعليمات أقرأ أنا

 

 אני יכול לעודד את עצמי ללמוד כשאני צריכ/ה .10

 

 .ذلك الى أحتاج عندما الدراسة على نفسي أشجع أن يمكنني

 

 אני חושב/ת על מה אני אמור ללמוד מהפעילות הלימודית ורק אחר כך מתחיל/ה לעשות אותה. .11

 

 .به القيام في أبدأ فقط وعندها التعلمي النشاط من   أتعلم أن يُفترض فيما أفكر أنا

 

 בזמן הלמידה:

 :الدراسة خالل
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 לתוכן השיעור, אני חוזר/ת לזה ומנסה להבין. כשאני לא מבינ/ה משהו בהקשר .12

 

 .أفهم أن وأحاول للدرس أعودٍُ, الدرس مضمون في يتعلق شيئا أفهم ال عندما

 

אני בודק/ת את עצמי שאני מספיק/ה ללמוד את החומר בזמן ולבצע את הפעילויות הלימודיות במהלך  .13

 השבוע.

 

 .األسبوع خالل التعلُّمية باالنشطة والقيام المادة لتعلُّم كافيًا وقتًا لدي أن من بنفسي أتأكد أنا

 

 אני בוחר/ת מקום ללמוד בו, שבו שלא יפריעו לי בזמן הלמידה. .14

 

 .التعلُّم خالل أحد يزعجني ال حيث, للدراسة مكانا اختار أنا

 

 אני בוחר/ת מקום שיהיה לי נוח ללמוד בו .15

 

 .فيه التعلُّم لي مريًحا يكون حيث مكانا أختار أنا

 

 אני יודע/ת מתי אני צריכ/ה להתאמץ יותר בלמידה ומתי אני מתאמצ/ת מספיק. .16

 

 .كافيا جهدا ابذل ومتى التعلُّم في أضافي جهد بذل علي يجب متى أعرف أنا

 

 אני מתאמצ/ת להצליח בפעילויות לימודיות גם אם אני לא אוהב/ת לעשות אותן. .17

 

 .بها القيام أحب ال كنت لو حتى التعلُّمية األنشطة في أنجح أن أجتهد أنا
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 כשאני צריכ/ה אני מבקש/ת עזרה מהמורה .18

 

 ة/المعلم من مساعدة أطلب أحتاج عندما

 

 כשיש צורך אני מחפש/ת מידע באינטרנט .19

 

 .االنترنت في معلومات عن أبحث الحاجة عند

 

 אני מבקש/ת עזרה מאחרים )חוץ מהמורה( כשאני לא מבינ/ה משהו. .20

 

 .شيئًا أفهم ال عندما( المعلم باستثناء)  االخرين من مساعدة أطلب أنا

 

 אני משתפ/ת את חברי לכתה בקשיים שלי במהלך הלמידה כדי שנוכל להתמודד עם הקשיים שלנו יחד. .21

 

 .معا صعوباتنا مواجهة من نتمكن حتى الدراسة خالل زمالئي مع صعوباتي أشارك أنا

 

 אני שואל/ת את עצמי באיזו מידה אני מצליח/ה .22

 

 فيه ناجح انا مدى أي الى نفسي أسأل أنا

 

 אני מוצא/ת את עצמי עוצר/ת מדי פעם ובוחנ/ת עד כמה הבנתי .23
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 .فهمي مدى ألفحص اخر الى حين من أتوقف نفسي أجد أنا

 

 אם אני לא מתקדמ/ת בפעילות אני משנה את שיטת הלמידה .24

 

 .التعلُّم طريقة بتغيير أقوم, التعلُّمي النشاط في تقدًما أحرز لم أذا

 

 אני מוצא/ת את עצמי עוצר/ת מדי פעם ובודק/ת עד כמה אני עומד/ת במטרות שהגדרתי לעצמי .25

 

 .لنفسي حددتها التي األهداف تحقيق مدى وأتفحَّص اخر الى حين من أتوقف نفسي أجد أنا

 

 וכשאני מסיימ/ת פעילות לימודית:

  تعلُّمي نشاط أُنهي وعندما

 דתיאני חושב/ת על מה בעצם למ .26

 

 .بالفعل تعلمته فيما أفكر أنا

 

 אני שואל/ת את עצמי באיזו מידה השגתי את המטרות שהצבתי לעצמי  .27

 

 .لنفسي حددتها التي األهداف حققت مدى أي الى نفسي أسأل أنا

 

 אני שואל/ת את עצמי אם היתה דרך טובה יותר לבצע את הפעילות .28

 

 .النشاط الداء افضل طريقة هناك كانت اذا نفسي أسأل أنا
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 אני חושב האם התאמצתי מספיק בלמידה .29

 

 .الدراسة في كافٍ  بشكلٍ  اجتهدتٍُ قد كنتٍُ أن أفكر أنا

 

 גם בשאלות הבאות, תתייחס/י בבקשה למורה ולמקצוע שמשתתפים במחקר.

 הכוונה לסביבה פיזית שאת/ה נמצא/ת בה ולסביבה הוירטואלית )כמו אתרים במחשב( -"סביבת למידה" 

 

 .البحث في والمشارك المتعلق والموضوع ة/المعلم الى رجاًءأ تتطرق, االتية األسئلة في

 (.االنترنت مواقع مثل)  االفتراضية البيئة او فيها تتواجد التي المادية البيئة هو المقصود –" تعلُّم بيئة"

 

   תלמיד/ה –קשר מורה 

 המחקר(, מעבר למפגשים הכיתתיים? באילו אמצעים את/ה מתקשר/ת עם המורה של המקצוע )בו נערך .30

 שיחות טלפון 

  באמצעות קבוצה של תלמידי הכיתה -וואטסאפ 

  באמצעות הודעות פרטיות  -וואטסאפ 

 )תגובות בגוגל קלאסרום, באפליקצית "משוב", "סמארט סקול" )או באפליקציה אחרת 

 )פגישות אישיות )פנים אל פנים או בזום 

 _________________________ אחר___ 

 

 ة/طالب - ة/معلم عالقة

 ؟ الصفيَّة اللقاءات غير ،(البحث فيه يتم الذي) الموضوع ة/معلم مع تتواصل وسيلة أي في

 هاتفية محادثات 

 الصف لطالب مجموعة بواسطة – اب واتس 

 شخصية رسائل بواسطة – اب واتس 

 تطبيق او משוב, تطبيق في, كالسروم جوجل في تعليقات smart school اخر تطبيق أي او. 

 (الزووم على لو لوجه وجها)  شخصية جلسات 
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 اخر ______________________ 

 

 תדירות התקשורת שלך עם המורה מעבר למפגשים הכיתתיים .31

 מספר פעמים בשבוע 

 מספר פעמים בחודש 

 לעתים נדירות  

 ____________________________אחר 

 

 :الصفيًّة اللقاءات بعد الموضوع ة/معلم وبين بينك التواصل وتيرة

 األسبوع خالل مرات عدة 

 الشهر خالل مرات عدة 

 نادرا 

 اخر__________________________ 

 

 אני חולק/ת עם המורה שלי חששות לגבי התקדמות הלמידה שלי .32

 

 .تعلُّمي تقدُّم بشأن مخاوفي ة/المعلم أشارك أنا

 

 אני נעזר/ת במורה בהצבת יעדי לימוד .33

 

 .التعلُّم أهداف تحديد في ة/بالمعلم أستعين أنا

 

 אני נעזר/ת במורה בהגדרת זמני לימוד .34

 

 .التعلُّم أوقات تحديد في ة/بالمعلم أستعين أنا



 

83 

 

 

 אני נעזר/ת במורה בבחירת סביבת הלמידה שלי .35

 

 بي الخاصة التعلُّم بيئة اختيار في  ة/بالمعلم  أستعين أنا

 

 אני נעזר/ת במורה כדי להעריך את הישגי הלימודיים .36

 

 .الدراسي وتحصيلي أدائي لتقييم ة/بالمعلم أستعين أنا

 

 שיתופיות

 والتعاون المشاركة

 אני חולק/ת עם חברים/ות מהכתה סיכומים וחומרי לימוד .37

 .الصف من زميالتي/زمالئي مع التعليمية والمواد الملخًّصات أشارك أنا

 אני לומד/ת לבחינות עם חברים/ות מהכתה .38

 .الصف من زميالتي/زمالئي مع لالمتحان أدرس أنا

 אני משתפ/ת פעולה עם חברי/חברותי בכתה בהצבת יעדי לימוד .39

 .التعلُّم أهداف تحديد في الصف من زميالتي/زمالئي مع أتعاون أنا

 חברי/חברותי בכתה בהגדרת זמני לימוד  אני משתפ/ת פעולה עם .40

 .الدراسة أوقات تحديد في الصف من زميالتي/زمالئي مع أتعاون أنا

 אני משתפ/ת פעולה עם חברי/חברותי בכתה בבחירת סביבת הלמידה שלי .41

 .بي الخاصة التعلُّم بيئة اختيار في الصف من زميالتي/زمالئي مع أتعاون أنا

 אני משתפ/ת פעולה עם חברי/חברותי הבכתה כדי להעריך את הישגי הלימודיים .42

 .التعليمي وتحصيلي انجازي لتقييم الصف من زميالتي/زمالئي مع أتعاون أنا
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 משוב

  مردود

 אני נעזר/ת בתגובות ובהודעות של המורה בלמידה .43

 .التعلُّم عملية في ة/المعلم وبرسائل بتعليقات أستعين أنا

 אני מסתכל/ת על הציון שאני מקבל/ת מהמורה ומנסה להבין מה היה לא נכון .44

 .الخطأ ما افهم ان واحاول ة/المعلم من عليها احصل التي العالمة الى انظر أنا

   אני נעזר/ת בהערכה המילולית שאני מקבל/ת מהמורה בלמידה .45

 الموضوع ة/معلم من أتلقاه الذي الكالمي بالتقييم استعين أنا

 בשיחות בנושאי לימודים ביני לבין המורה לטובת הלמידה ת/אני נעזר .46

 . التعلُّم اجل من ة/المعلم وبين بيني التعليمية المواضيع حول بالمحادثات أستعين أنا

 אני נעזר/ת במשוב שאני מקבל/ת מהמורה כדי להציב יעדי לימוד .47

 التعلُّم أهداف تحديد أجل من ة/المعلم من أتلقاه الذي بالمردود أستعين أنا

 אני נעזר/ת במשוב שאני מקבל/ת מהמורה כדי להגדיר זמני לימוד .48

 .التعلُّم أوقات تحديد أجل من ة/المعلم من أتلقاه الذي بالمردود أستعين أنا

 אני נעזר/ת במשוב שאני מקבל/ת מהמורה כדי לבחור את סביבת הלמידה שלי .49

 .بي الخاصة التعلُّم بيئة اختيار أجل من ة/المعلم من أتلقاه الذي بالمردود أستعين أنا

 אני נעזר/ת במשוב שאני מקבל/ת מהמורה כדי להעריך את הישגי הלימודיים .50

  التعليمي وتحصيلي انجازي تقييم أجل من ة/المعلم من أتلقاه الذي بالمردود أستعين أنا

 

 עצמאות בלמידה )אוטונומיה(

 (استقاللية) التعلُّم في االستقالل

 אני בוחר/ת אלו מטלות להגיש  .51



 

85 

 

 أسلمها مهام أي أختار أنا

 אני מציע/ה למורה הצעות לשינויים .52

 للتغيير اقتراحات ة/للمعلم أقدم أنا

 באיזה חומרי לימוד להיעזראני בוחר/ת  .53

 بها باالستعانة ارغب التي تعليمية المواد أي أختار أنا

  אני משתמש/ת באפשרות הבחירה שהמורה נותנת לי כדי לקבוע את יעדי הלימוד שלי .54

 التعليمية أهدافي تحديد أجل من ة/المعلم لي يقدمه الذي الخيار أستخدم أنا

 נותנת לי כדי להגדיר את זמני לימוד שליאני משתמש/ת באפשרות הבחירה שהמורה  .55

 دراستي أوقات تحديد أجل من ة/المعلم لي يقدمه الذي الخيار أستخدم أنا

 אני משתמש/ת באפשרות הבחירה שהמורה נותנת לי כדי לבחור את סביבת הלמידה שלי .56

 بي الخاصة التعلُّم بيئة تحديد أجل من ة/المعلم لي يقدمه الذي الخيار أستخدم أنا

 אני משתמש/ת באפשרות הבחירה שהמורה נותנת לי כדי להעריך את רמת הידע שלי בחומר. .57

 .التعليمية للمادة معرفتي ومدى مستوى تقييم أجل من ة/المعلم لي يقدمه الذي الخيار أستخدم أنا

  

 


