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שני אופני השימוש בויקי
ללמידה שיתופית
הצעת שינויים
בתיבת שיחה

ביצוע עריכה בפועל
שיתופיות בהערכה ,תהליך ותוצר )טל-אלחסיד ומישר-טל(2007 ,

שיתופיות – חלק מתרבות הלמידה?
• אצל חלק ניכר מהלומדים ואנשי הסגל השיתופיות עדיין
איננה חלק מתרבות הלמידה )(Rick & Huzdial, 2006
• לומדים רבים לא התחנכו ללמידה שיתופית
)קונג'ה ובן-צבי(2008 ,
• סטודנטים אינם מעוניינים שיערכו את תוצריהם
)(Da Lio, Fraboni & Leo, 2005; Davies, 2004
• הסטודנטים אינם ממהרים להתערב בעבודתם של אחרים
)(Dalke, Cassidy, Grobstein & Blank, 2007

מטרת המחקר:
• בדיקת השפעת העריכה המשותפת בטכנולוגיית ויקי על
חווית הלמידה )(perceived learning; Caspi & Blau, 2008
ועל איכותה

השערות:
• העורכים בפועל יפיקו תוצרי למידה איכותיים יותר,
אך יחוו למידה נעימה פחות ממציעי שינויים

שיטה
•
•
•
•

 50לומדים בשתי סביבות ויקי סגורות ולא-אנונימיות
הלומדים הוקצו מקרית לתנאיי ההצעה והעריכה בכל קבוצה
כתיבת ערך אחד )הערכים הוגרלו בין הלומדים(
שיפור שלושה ערכים של אחרים )לבחירת הלומדים(

איסוף הנתונים:
• חווית הלמידה ותחושות הלומדים בנוגע לעריכת מושגים או
קבלת/מתן הצעות לשינויים נבדקו בשאלון לדיווח עצמי
• איכות המושגים נבדקה ע"י מומחה תוכן
• עדויות לקבלת תרומות מאחרים ודחייתן נאספו ממערכת הויקי
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חוויות:
• חוויית הלמידה נמצאה באופן מובהק כחיובית יותר בקרב
המציעים בהשוואה לעורכים

הישגים:
• האיכות הנתפסת של המושגים נמצאה באופן מובהק
כגבוהה יותר בקרב המציעים בהשוואה לעורכים
• בציונים לא נמצא הבדל מובהק בין תנאי הניסוי

פעולות:
• כמות ההצעות הייתה במובהק גבוהה יותר מכמות העריכות
• קבלת תיקונים הייתה במובהק גבוהה יותר בתנאי ההצעה
• בדחיית תיקונים לא נמצא הבדל מובהק בין תנאי הניסוי

מתאמים בין הישגים,
חווית הלמידה והאיכות הנתפסת
מתאם בין ציון וחווית

מתאם בין ציון ואיכות

למידה

נתפסת

כלל המשתתפים

*0.31

0.02

עורכים

0.04

0.04

מציעים

*0.43

0.03

הבדל בין עורכים ומציעים )(Z

-1.38

0.03
* p < 0.05

עם מי אנו בוחרים ללמוד במדיום מקוון?

• מבחן סוציומטרי וקבלת הצעות -נמצא מתאם חיובי גבוה =<
לומדים מקובלים בסביבה פא"פ זוכים ליותר התייחסות גם בויקי
• סוציומטרי ואיכות התוצר הנתפסת -נמצא מתאם שלילי בינוני =<
התייחסות רבה מובילה לתפיסת התוצר כפחות איכותי

סיכום
הצעת שינוים בדפי שיחה בהשוואה לעריכה בפועל =<
חוויית למידה נעימה יותר  +כתיבת תוצרים איכותיים לא פחות

למידה שיתופית בויקי:
לערוך? לא ,להציע!
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