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אימון לתיווך והשפעתו על תהליך ההוראה של מורים בסביבות
למידה מרחוק
ברוך אופיר

אריה בן-חיים

אוניברסיטת בר-אילן

מכללת בית ברל

תקציר
תאוריות העוסקות בהוראה ובלמידה מרחוק ( Garrison , 2000; Holmberg,
 )2007; Moore, 1996, 2007, 2013; Wedemeyer, 1981וכן ממצאי מחקרים
( Offir, 2000, 2005, 2006; Offir & Cohen-Fridel, 1998; Offir & Lev,
 )1999; Offir & Lev, 2000; Offir et al., 2000, 2002, 2003, 2004מצביעים
שסביבות הוראה ולמידה מרחוק ,מגבילות גורמים פדגוגיים חשובים ,כגון
אינטראקציה בין מורה לתלמיד.
כדי להתגבר על המגבלות הפדגוגיות של סביבות אלה ,מציע המחקר הנוכחי
מודל "מורה מתווך להוראה וללמידה מרחוק" ,ולפיו למורה המלמד מרחוק
ומעביר שיעור במקביל למספר כיתות בו זמנית ,מתווסף "מורה מתווך" הנוכח
בכל כיתה .על פי המודל ,תיווך זה כולל מתן תמיכה ועידוד לתלמידיםAiello, ( .
& Cascio, Ficarra, Messina, & Severino, 2011; Garrison, Anderson,
Archer, 2000; Heum, Cho, & Joon Kim, 2013; Hodges, 2005; Wang
.)& Wu, 2008; Zhang, Duan, & Wu, 2001
לצורך בחינת תפקיד המורה כגורם מתווך במודל המוצע ,הופעלה במהלך
המחקר תכנית התערבות שכללה הכשרה למורים בהוראה מתווכת .הכשרה זו
התבססה על מודל הMediational Intervention for Sensitizing ( MISC-
 )Caregiversשל קליין ) .(Klein, 2004תוצאות המחקר מראות כי מורים
שעברו הכשרה להוראה מתווכת .1 :הגבירו את השימוש ברכיבי התיווך
במסגרת ההוראה המתווכת שלהם בכיתה .2 .הערכת התלמידים את ההוראה
המתווכת של המורים הייתה גבוהה יותר .3 .המורים שיפרו את איכות
האינטראקציה המתווכת עם התלמידים בכיתה.

מבוא
ממחקרים העוסקים בשילוב טכנולוגי בבית-הספר נמצא כי לשימוש הולם ,מבחינה פדגוגית ,בטכנולוגיה
במסגרת חינוכית נדרש "ידע של תוכן טכנולוגי פדגוגי" ( .)Mishra & Koehler, 2006ה"ידע הטכנולוגי"
מתווסף ל"ידע התוכן הפדגוגי" ) (Shulman, 1986ויחד הם ממחישים את החשיבות של השימוש
בטכנולוגיות דיגיטליות במסגרות הוראה ואת הפוטנציאל הקיים בטכנולוגיות אלה .המסגרת של "ידע
תוכן טכנולוגי פדגוגי" מאפשרת למורים ,לחוקרים ולמורי-מורים לנוע אל מעבר לגישות הפשטניות
המתייחסות לטכנולוגיה ( .)Koehler & Mishra, 2009נמצא שכאשר יש זיקה בין תהליך הלמידה
בכיתה ובין תהליך הלמידה של המורים ,ההוראה של המורה וההישגים של התלמידים משתפרים
( .)Birenbaum, Kimron & Shilton, 2011במודל "מורה מתווך להוראה ולמידה מרחוק" המוצע
במחקר זה נעשה שימוש בהרצאות מוקלטות בווידיאו של "מורה מומחה מרחוק" להוראה וללמידה
מרחוק א-סינכרונית.
על פי מודל ה (Klein, 2004) MISC -מטרת ההכשרה להוראה מתווכת הינה להגביר את רגישותו של
המורה להתנהגותו של התלמיד ,ולהעלות את המודעות של המורה ליכולתו להשפיע על יכולת הלמידה
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של התלמיד על ידי שיפור איכות תגובותיו בזמן האינטראקציה שלו עם החומר הנלמד .באמצעות
התנסות בלמידה מתווכת ,התלמיד לומד להתמקד בדברים ,לחפש בהם משמעות ,להתייחס
להתנסויות בעבר ,בהווה ולקשר ביניהן ,לחפש ולמצוא תובנות עמוקות ורחבות יותר מגירויים מידיים,
לשאוף להצליח ,להעריך את עצמו ואת מעשיו ,לתכנן לפני עשייה ועוד .בסדרה של מחקרים על
תרבויות שונות שנערכו בארצות הברית ,בנורבגיה ,בשבדיה ,באינדונזיה ,באתיופיה ובישראל ,הוכחה
יעילותה של ההתערבות במסגרת מודל ה MISC-הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך (.)Klein, 1996
תכנית ההתערבות שהופעלה במחקר זה ,מבוססת כאמור על מודל ה (Klein, 2004( MISC-שנמצא
יעיל במחקרים שבהם שילבו הדרכה הממוקדת בצילומי ווידיאו של התנהגות המורה כלפי התלמידים
ובאינטראקציה בינם .במסגרת ההדרכה מנותחים צילומי הווידיאו יחד עם המורה תוך צפייה משותפת
בהם .במחקרם של בקרמנס-קרננבורג ועמיתים ( & Bakermans-Kranenburg, Van-Ijzendoorn,
 )Juffer, 2003נמצא כי תכניות התערבות שהשתמשו בווידיאו כאמצעי התערבות בהדרכה היו יעילות
יותר מתכניות שלא עשו שימוש בווידיאו.
המטרות של ההכשרה להוראה מתווכת היו .1 :להעלות את מודעותו של המורה לקיומם של רכיבי
התיווך במסגרת האינטראקציה שלו עם התלמידים בכיתה;  .2לקדם את איכות התגובות ההוראתיות
והתקשורתיות של המורה באמצעות העלאת שכיחות ההופעה של רכיבי התיווך באינטראקציה
המתווכת שבין המורה לתלמידים ,יצירת שרשראות תקשורת ארוכות יותר והתאמתן לצרכי הלמידה של
התלמידים בכיתה;  . 3העלאת שכיחות ההופעה של רכיבי התיווך נעשתה תוך התמקדות בעידוד ובמתן
תחושת יכולת למורה על התנהגויות רצויות המופיעות בצילומי הווידיאו (.)Klein, 1996

מבנה המחקר
במחקר השתתפו  12מורים 116 ,תלמידים בגיל תיכון שנצפו ב 24-שיעורים שהתקיימו ב 12-בתי-
ספר .במחקר השתתפו שתי קבוצות.1 :קבוצת התערבות שכללה כיתות של  6מורים שקיבלו הכשרה
להוראה מתווכת והשתמשו בהרצאות מוקלטות בווידיאו של "מורה מומחה מרחוק" בשיעורים
בכיתותיהם .2 .קבוצת השוואה שכללה כיתות של  6מורים שלא קיבלו הכשרה להוראה מתווכת
והשתמשו בהרצאות מוקלטות בווידיאו של "מורה מומחה מרחוק" בשיעורים בכיתותיהם.
במחקר היו שלושה שלבים :
 .1שלב  – Preבתחילת השנה בו צולמו בווידיאו כל המורים בשתי קבוצות המחקר (התערבות
והשוואה)  ,כאשר הם משלבים הרצאה מוקלטת בווידיאו של "מורה מומחה מרחוק" במסגרת השיעור.
בסיום השיעור הועבר לתלמידים שאלון להערכת הוראה מתווכת.
 .2שלב ההתערבות  -עם  6המורים שבקבוצת ההתערבות נערכו חמישה מפגשים אישיים שכללו :א.
הדרכה על התאוריה להתנסות בלמידה מתווכת ( ;)Feuerstein at.el., 1979ב .המשגה של רכיבי
התיווך תוך תרגול השימוש בהם בכיתה; ג .ניתוח של צילום הווידיאו של המורה בכיתה תוך התמקדות
בשכיחות ההופעה של רכיבי התיווך באינטראקציה שבינו ובין התלמידים בכיתה .עידוד המורה
להשתמש בהתנהגויות תיווכייות על ידי משוב חיובי והגברת מודעותו להתנהגויות תיווכייות המופיעות
בשכיחות נמוכה יחסית באינטראקציה שלו עם התלמידים.
 .3שלב  – Postבסוף השנה בו צולמו בווידיאו כל המורים בשתי קבוצות המחקר (התערבות והשוואה),
כאשר הם משלבים הרצאה מוקלטת בווידיאו של "מורה מומחה מרחוק" במסגרת השיעור .בסיום
השיעור הועבר לתלמידים שאלון להערכת הוראה מתווכת ולמורים שאלון תחושת מסוגלות מורה.
שאלות המחקר התייחסו להשפעת האימון לתיווך על תהליך ההוראה של המורה:
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 . 1האם יימצאו הבדלים בשכיחות ההופעה של רכיבי התיווך (היבט הוראתי) בין מורים שקיבלו הדרכה
להוראה מתווכת ובין מורים שלא קיבלו הדרכה להוראה מתווכת  .2האם יימצאו הבדלים במדדי מעגלי
התקשורת (היבט תקשורתי) באינטראקציה המתווכת בין מורים לתלמידים ,בין מורים שקיבלו הדרכה
להוראה מתווכת ובין מורים שלא קיבלו הדרכה כזו .3 .האם יימצא קשר בין הערכת התלמידים את
ההוראה המתווכת ובין שכיחות ההופעה של רכיבי התיווך בקרב תלמידים למורים שקיבלו הדרכה
להוראה מתווכת.
כלי המחקר היו כמותיים ואיכותניים:
 .1כלי תצפיתי לניתוח אינטראקציות מתווכות –  .2 )Klein et al., 1987( OMIשאלון לתלמידים
להערכת הוראה מתווכת ( MIEQ -פותח על ידי עורך המחקר) .3 .שאלון תחושת מסוגלות מורה ( Rich
)et al., 1996

תוצאות
ממצאי המחקר מראים כי ,בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה נמצא שינוי מובהק בחמשת רכיבי
התיווך :מיקוד (כוונה והדדיות) ,משמעות ,הרחבה ,תחושת מסוגלות וויסות התנהגות (ראו נספחים,
טבלה  .)1מהתבוננות בממצאים עולה כי ,בערכים המתוקננים ( ,)Zאפקט האינטראקציה של קבוצות
המחקר  Xשלבי המחקר ,נמצא מובהק בחמשת רכיבי התיווך :מיקוד (כוונה והדדיות) ,Z=2.74, p<.01
משמעות  ,Z=2.33, p<.05הרחבה  ,Z=4.58, p<.001תחושת מסוגלות  Z=2.61, p<.01וויסות
התנהגות .Z=2.59, p<.01
בהתייחס לשאלת המחקר השנייה נמצא שינוי מובהק לגבי מדד אורך שרשרת התקשורת (ראו
נספחים ,טבלה  .)2מהתבוננות בממצאים המוצגים בטבלה  2עולה כי בערכים המתוקננים ( ,)Zאפקט
האינטראקציה של קבוצות המחקר  Xשלבי המחקר ,נמצא מובהק לגבי מדד אורך שרשרת התקשורת
.Z=3.5, p<.001
בהתייחס לשאלת המחקר השלישית (ראו נספחים ,טבלה  )3נמצאו מתאמים חיוביים מובהקים של
שלושה רכיבי תיווך מאותו עולם תוכן :כוונה והדדיות  , α=.36 -משמעות  ,α=.26 -וויסות התנהגות
 .α=.32 -כפי שנראה מטבלה .3

דיון ומסקנות
המודל של "מורה מתווך" המוצע במחקר זה מציע תהליך למידה והוראה המבוסס על שני ערוצים :ערוץ
התוכן המבוצע מרחוק וערוץ התיווך המבוצע בכיתה תוך גישור ביניהם על ידי "מורה מתווך" הנוכח
בכיתה .ממצאי המחקר מבססים את הצורך בהכשרת המורה בכיתה בסביבת למידה והוראה מרחוק
להוראה מתווכת על פי מודל ה .)Klein,2004( MISC -הכשרה המקנה למורה את עקרונות התיווך,
זאת תוך הסתייעות בצילומי ווידיאו בתהליך ההכשרה ,לצורך הדרכה ורפלקציה על תהליך ההוראה של
המורה.
בהנחה כי את התוכן הנלמד בשיעור רוכשים התלמידים גם באמצעות הרצאות מוקלטות בווידיאו של
מומחים ,בהתאם לממצאים מורים שרוכשים הכשרה להוראה מתווכת יכולים לתכנן את מסגרת
ההוראה בכיתה כך שיוכלו להתפנות להוראה יותר פרטנית ואישית ,לעסוק בעידוד התלמידים לתחושת
מסוגלות ויכולת ,בתי ווך למשמעות ובחיזוק המוטיבציה ללמידה ,בתיווך לוויסות התנהגות לתכנון ובקרה
על תהליך הלמידה ולהקניה של מיומנויות למידה וחשיבה שנמצאו חשובים וחיוניים לתלמידים בסביבות
למידה מרחוק ( Aileo et al., 2011; Garrison, Anderson & Archer, 2000; Heum Cho & Joon
 .) Hodges, 2005; Wang & Wu, 2008; Zhang, Duan, & Wu, 2001; Kim, 2013כמו כן,
להעביר חלק מהאחריות ללמידה גם לתלמידים תוך הקניית מיומנויות ללמידה אוטונומית שנמצאו
חיוניים בסביבות הוראה ולמידה מרחוק (.) Moore, 1993; Schunk & Zimmerman, 1998
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נמצא כי מורים שעוברים הכשרה להוראה מתווכת המבוססת על פי מודל ה,(Klein, 2004) MISC -
בשילוב הדרכה הממוקדת בצילומי ווידיאו של התנהגות המורה כלפי התלמידים באינטראקציה ביניהם,
הינם מורים מתווכים טובים יותר .בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה ,נמצא כי מורים אלה הגבירו את
אופן השימוש שלהם ברכיבי התיווך במהלך ההוראה שלהם בכיתה .כלומר ,מורים אלה היו קשובים
יותר לתלמידים ,התייחסו לפניותיהם ומיקדו אותם בהרצאה המוקלטת בווידיאו (תיווך למיקוד ,כוונה
והדדיות) .המורים קיימו יותר דיונים ושיתפו בהם את התלמידים ,באופן של שאילת שאלות ומתן הסבר
ותשובות מי תוך ההרצאה המוקלטת בווידיאו (תיווך למשמעות) .המורים הרחיבו את הנושא הנלמד
בהרצאה המוקלטת בווידיאו וקישרו אותו לחומר שנלמד בעבר ולחומר שרלוונטי לחיי היום יום של
התלמידים .כמו כן ,ביקשו המורים מהתלמידים להסיק מסקנות ולעשות השוואות מהחומר הנלמד
בהרצאה המוקלטת בווידיאו (תיווך להרחבה) .המורים עודדו יותר את התלמידים ותמכו בהם כשהיה
צורך (תיווך לתחושת מסוגלות) .המורים הסתייעו בדפי עבודה ודרשו מהתלמידים לתכנן ולבקר את
התשובות שלהם בהתייחס לנושא שנלמד בהרצאה המוקלטת בווידיאו (תיווך לוויסות התנהגות).
בהתייחס לשאלת המחקר השנייה ,נמצא כי מורים שעברו הכשרה להוראה מתווכת מנהלים דיאלוגים
ארוכים ואיכותיים יותר עם התלמידים במהלך ההוראה המתווכת שלהם בכיתה .נמצא כי השימוש
בהרצאות מוקלטות בווידיאו השפיע באופן מובהק וחיובי על אורכי שרשראות התקשורת בין המורים
לבין התלמידים .כלומר ,המורים הסתייעו בהרצאה המוקלטת בווידיאו בכדי למקד את תשומת הלב של
התלמידים ,לשאילת שאלות ולהרחבת החומר הנלמד לחומר שנלמד בעבר או לחומר חדש.
בהתייחס לשאלת המחקר השלישית נמצא כי תלמידים למורים שמקבלים הכשרה להוראה מתווכת
מפנימים יותר את רכיבי התיווך ועושים בהם יותר שימוש בכיתה .על פי תוצאות המחקר התלמידים
מגלים יותר כוונה והדדיות באינטראקציה שלהם עם המורים ,מפנימים את עקרון התיווך למשמעות,
מגלים יותר עניין ושואלים יותר שאלות ,מתכננים ומבקרים יותר את תהליך הלמידה שלהם
(.)Sameroff, 1995
המחקר בדק גם אם השינויים הנ"ל התרחשו כתוצאה מהשפעה ישירה של הכשרת המורים להוראה
מתווכת או כתוצאה מהשפעה עקיפה הנובעת גם מתחושת המסוגלות של המורים .ממצאי המחקר
מראים כי השינויים התרחשו כתוצאה מהשפעה ישירה של הכשרת המורים לתיווך.
לפיכך ,שילוב של עקרונות התיווך בתהליך ההוראה והלמידה בכיתה בסביבת למידה והוראה מרחוק
יסייע להתגבר על המגבלות הפדגוגיות הנובעות עקב המרחק שבין המורה המלמד מרחוק לבין
התלמידים ( Blau & Barak, 2009; Nachmias et al., 2000 ;Offir,1999, 2000, 2004, 2006,
 .)2007, 2008, 2010; Rovai, 2002; Weimer, 2013; Kock, 2007בכך ,יוכל המורה המתווך
בכיתה להתפנות ולתת גם את היחס ,המגע ותשומת הלב האישית שחשובים בעידן זה של תקשורת
דיגיטאלית ,בה חלק מהלמידה כיום מתבצע מרחוק תוך הפרדה בין המורה לבין התלמידים.
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רכיבי התיווך בקרב התלמידים אשר מוריהם קיבלו הדרכה להוראה מתווכת ))N=57
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*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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