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 פיצוח הלמידה מרחוק.אתגרים רבים ומניחה לפתחנו את  ,מורות ומורים, העת הזו מציבה בפנינו

אצל  היבטים מגדריים והבדלים בין המיניםיש כמו לכל תחום בחיים, גם ללמידה מרחוק 

וויסות עצמי , בללמידהנות ו  במכּובמאפייני תקשורת, בסגנון הלמידה, התלמידות והתלמידים 

 ובהשפעה על ההישגים.

 השתתפותיכון שבותלמידות  םתלמידיבקרב  1מחקר שנעשה באוניברסיטת קולומביהלפי 

: כי קיימים הבדלים בין המינים בלמידה מקוונת , עולה(On line) קורסים מקווניםעשר -ארבעהב

התלמידות היו פעילות  בסיומה. )הישגים( ביחסי הגומלין וההתנהגות במהלך הלמידה ובביצועים

ניבאה ציונים  שלהן מעורבות זו ., בצפייה, בפרסום תגובות ודיוןיותר מהתלמידים במהלך הלמידה

תאם בין מידת המעורבות והציון הסופי נמצא חזק יותר אצל גבוהים יותר בסיום הקורסים. המ  

נמוכים, נמצא כי תלמידות היו פעילות ציונים אלה שקיבלו תלמידים מאשר אצל תלמידות. בקרב 

 .ארוכותפרסמו יותר תגובות ו יותר מתלמידים: הן קראו יותר תגובות

הן משלימות ש בכך פעילות יותר מתלמידים בלמידה מרחוק מחקרים קודמים מצאו כי תלמידות

קציה איותר משימות, בעלות יכולת ויסות עצמי טובה יותר וביצועיהן גבוהים יותר. רמות האינטר

 הישגים גבוהים יותר. לנשים כישוריללתוצאות ו אותן מביאות שלהן אישית הגבוהות-הבין

תלמידות הראו יכולות עיבוד טובות יותר מתלמידים  .לגבריםאשר תקשורת ברשת טובים יותר מ

 .בדיונים מקוונים

קשר בין נמצא  .להשכלה גבוההוסטודנטיות מרבית המחקרים בתחום זה נעשו בקרב סטודנטים 

 במחקר שנעשה בקולומביה  .הישגים גבוהים ושביעות רצון מהלמידהלבין בלמידה  רמת מעורבות

עמודים ה פרכניסות, מסה פרמס משתנים הקשורים בתדירות ובזמן: נבחנו על למידה מרחוק

היו פעילות מצא כי תלמידות נ ועוד.זמן שהוקדש למערכת המטלות שהוגשו, ה פר, מסבהם ביקרוש

 : תחומיםחמישה למידה מקוונת ביותר ב
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זמן התחברות בילו  ,קורסלהן התחברו לעתים תכופות יותר , תלמידות היו פעילות יותר בלמידהה

בעצמן סמו פר ,ותגובות בהקשר לקורס , הודעותקראו יותר דיונים, יםבתוך אתרי הקורסרב יותר 

 .רבים יותר תגובות ודיוניםהודעות, 

פעילות אינטנסיבית הקשר בין למרות זאת , טובים מתלמידים הגיעו להישגיםבממוצע תלמידות 

ככל מאשר אצל התלמידות. במילים אחרות, חזק יותר  התלמידים צלאלבין ההישגים בקורס 

תאם אצל לא נמצא מ  היו  פעילים יותר, כך הישגיהם היו גבוהים יותר.  )הבנים( תלמידיםהש

 ת בין האינטנסיביות בלמידה לבין ההישגים.דותלמיה

נתקלו,  ןבהשנצפו הבדלים בין המינים. תלמידים נטו להגיב להודעות ראשונות עצמה פעילות גם ב

להתייחס. ממצא זה יכול להצביע לא רק על מהן בעוד שתלמידות קראו הודעות רבות ובחרו לאילו 

אלא גם על מכוונות גדולה יותר של תלמידות ליצירת תקשורת  חריצות רבה יותר של תלמידות

 קציה. אואינטר

 .2תלמידות לעומת תלמידיםבמחקרים נוספים נמצאו ממצאים דומים לגבי מעורבות ופעילות של 

 מגיעות להישגים גבוהים יותר. ,לדעת החוקרים, ולכן, תלמידות פעילות יותר

לומדות למידה אפקטיבית יותר בסביבת סטודנטיות ותלמידות  ,ההנחה הרווחת היא כי נשים

ודולוגיות למידה תקודם: מ הוזכרו כאןממצאים שמתבססת על  . ההנחה3למידה מקוונת

קציה בלמידה אאינטרגם בסביבה מקוונת. קציות ואינטראפקטיביות יותר ויכולת יצירת קשרים 

שנערך  במחקרבמתאם גבוה גם אצל סטודנטים וגם אצל סטודנטיות עם הישגים גבוהים.  הנמצא

נמצא כי לסטודנטיות הישגים  ,סטוריהיובה מטיקהבקורס מקוון של האוניברסיטה הפתוחה במת

תמיד ה  ביחס לסטודנטים אחוז גדול מהן  וכיגבוהים יותר בלמידה מקוונת מאשר לסטודנטים 

 .בלמידה ולא נשר

למידה בממצאים אלה מצביעים על הצורך להיות מכווני הוראה רגישת מגדר גם בהוראה מקוונת ו

היו ש ותלמידות תלמידים בקרבהישגי התלמידים הצביעו על הישגים גבוהים יותר  מרחוק.

 קציות מקוונות ולא מקוונות עם המרצים והמרצות. אשיצרו אינטראקטיביים יותר בלמידה, 
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הישגים גבוהים יותר, מיומנויות  תלמידותלכמו בלמידה המסורתית, כך בלמידה מרחוק, 

וירטואלית ולכוון אותם ותה היואסטרטגיות למידה טובות יותר. חשוב לשים לב לתלמידים בכ

 .יותר הישגים גבוהים, אצלם במיוחד, להקשורהלמעורבות פעילה בלמידה 

 : לתגמל קשר אישי עם התלמידים והתלמידותו לעודד למידה פעילה , אפוא,חשוב מאודלסיכום, 

 קריאת הודעות ותגובותלעודד , המקוון סלקור תלמידים, לעודד כניסהגם תלמידות וגם 

השתתפות בדיונים. תלמידים ותלמידות שהישגיהם נמוכים למרות פעילות גבוהה בלמידה צריכים ו

 מיומנויות למידה מרחוק. פיתוחהכוונה לניצול יעיל של הזמן ו
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