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  תקציר 

- וירטואלי כתחליף חלקי אפשרי למקום פיזי בתהליך ההוראה' מקום'המאמר מתאר את בחינתו של 

ון כתחליף חלקי למפגשים פנים אל סינכרוני מקו- ובאופן ספציפי מחקר הבוחן שימוש בפורום א, למידה

למידה המקוונת בהכשרת מורים חדשים ורצון להקל /מתוך הכרה בחשיבות ההוראה. 'פנים בסדנת סטאז

המסורתית שנמשכת ' הוחלפה סדנת הסטאז, על העומס הרב אותו הם חווים בשנת עבודתם הראשונה

. מחציתם באמצעות דיון בפורום מקווןבסדנה בה מחצית מהמפגשים התקיימו  פנים אל פנים ו, שנתיים

כתיבה . בסיומה של כל שנה התבקשו המשתתפות בסדנה לסכמה תוך התייחסות מיוחדת לפורום

רפלקטיבית זו נותחה בעזרת ניתוח תוכן על מנת לבדוק כיצד תפסו המשתתפות את הפורום ומה לדעתן 

הממצאים מראים כי . למקצוע ההוראהכך לכניסה נכונה -הייתה תרומתו לעבודה השיתופית החשובה כל

התורם רבות , המשתתפות רואות באספקט השיתופי של הכתיבה בפורום מרכיב מרכזי חיובי ביותר

מומלץ לבחון בחיוב שילוב פורום מעין זה . לפתרון בעיות ולהתמודדות עם קשיים בשנת ההוראה הראשונה

  . יםכמרכיב משלים לפגישות פנים אל פנ' בכל סדנאות הסטאז

  למידה ממוחשבת ;פורום ממוחשב ;'סטאז ;הכשרת מורים: מילות מפתח
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  מבוא

- בה הוחלפו מחצית מן המפגשים בדיונים בפורום מקוון א' המאמר מתאר מחקר שנערך על סדנת סטאז

 2000אשר הוחלף בשנת , בישראל פעל במשך מספר שנים פרויקט הליווי של מורים טירונים. נכרוניסי

הנערכת ' כחלק מתכנית זו משתתף כל מורה טירון בסדנת סטאז. התמחות בהוראה –' בחובת הסטאז

, על פי הרציונאל של תכנית ההתמחות בהוראה. במכללה או באוניברסיטה לצד הוראה בפועל בשדה

ותד (את הגשר בין הכשרת המורים לבין המוסד החינוכי בו עובד המתמחה ' ווה סדנת הסטאזמה

תוצאה רצויה של הסדנה היא להצמיח איש מקצוע ). "2003', פורום מרכזי הסטאז; 2007', וליבוביץ

לזמן , המאמין בעצמו וביכולתו להתמודד עם בעיות בתחום המקצוע ולמצוא להן פתרון הולם לנסיבות

עם כניסתן של ההוראה והלמידה המקוונות למכללות להכשרת ). 2' עמ', פורום מרכזי הסטאז" (למקוםו

באופן חלקי או (ולהחליף ', עלתה האפשרות לעשות שימוש בכלים חדשים אלו גם בסדנאות הסטאז, מורים

על פניו נראה . טבמקום וירטואלי ברחבי האינטרנ) פגישות שבועיות פנים אל פנים(את המקום הפיזי ) מלא

תמיכה ועזרה , )זמן וכסף(חיסכון בנסיעות : כי לשימוש במקום הווירטואלי יכולים להיות יתרונות רבים

המחקר .  (Hofmann, 2002)ושבירה של מחסומים חברתיים, ועיתמיידיות ללא צורך לחכות לפגישה השב

הפורום המקוון ותרומתו לעבודה מורות טירוניות שהשתתפו בסדנה לגבי /בוחן את תפיסת הסטודנטיות

  .השיתופית ולתמיכה ההדדית ביניהן

  סקירת ספרות

ובאופן ספציפי המרכיב (כניסה להוראה  –בתחילת פרק זה נסקר הנושא המשמש בסיס למחקר הנוכחי 

כולל , לאחר מכן נסקרת הספרות בתחום הליווי המקוון של מורים טירונים). החברתי בתהליך זה

ומתוארת האפשרות לשלב בין למידה מקוונת ללמידה , רונותיו ודיווח על מחקרים בתחוםיתרונותיו וחס

לבסוף נסקרים בקצרה הכיוונים שיש לבחון בתחום . (blended learning)למידה משולבת  –מסורתית 

   .ביניהם ההיבט החברתי של הכניסה להוראה בו עוסק המחקר הנוכחי, הליווי המקוון של מורים טירונים

  מורים מתחילים

כאשר המשותף לכולם הוא , הספרות המחקרית מתארת שלבים שונים בהתפתחותם המקצועית של מורים

 ;2007 ,משכית ויפה(שונים ובו חווים המורים קשיים מרובים , השלב הראשון המתואר כשלב ההישרדות

(Liston, Whitcomb & Borko, 2006 .ם בקרב מורים קשיים אלו גורמים לשיעורי נשירה גבוהי

בשני . שיעורים היוצרים בעיה למערכת החינוך וגורמים לבזבוז משאבים בהכשרת מורים 1,טירונים

העשורים האחרונים מסכימים החוקרים והעוסקים בחינוך בפועל כי הדרך הנכונה לסייע למורים טירונים 

 ק להם תמיכה מובניתלצלוח שלב קשה זה ובכך לצמצם את שיעורי הנשירה הגבוהים בקרבם היא לספ

(Romano & Gibson, 2006; Spicer & Dede, 2006; Wang, Odell & Schwille, 2008; Williams & 

Hopfengardner-Warren, 2007( ,בין השאר בסדנאות , המקבלת צורות שונות במקומות שונים בעולם

ובה ואולי אפילו הכרחית קיימת הסכמה רחבה בספרות כי תמיכת עמיתים חש. המוזכרות במבוא' הסטאז

ולעתים קרובות גם בחדר המורים בו לא השכילו , בכיתתם' בבדידות מזהרת'למורים הטירונים הפועלים 

' מאז הקמתן של סדנאות הסטאז). 2005, לוטן ושמעוני(עדיין ליצור קבוצות תמיכה אישיות ומקצועיות 

פורום ; 2005, לוטן ושמעוני(מתן תמיכה זו  נוצלו המפגשים השבועיים במכללה לצורך, לפני יותר מעשור

  .)2003', מרכזי סדנאות הסטאז
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 אך אין בנמצא נתונים, קיימת הסכמה כי הנשירה בשנים הראשונות לאחר הכניסה להוראה היא בשיעור גבוה
     ס מספקת נתונים על"הלמ). ת"תקשורת אישית עם העוסקים בנושא במכון מופ(ואולי לא במקרה , מדויקים על כך

  .ללא הפרדה בין מורים טירונים לוותיקים, נשירת מורים מהמערכת בכללותה
 



  המרכיב החברתי בתהליך הכניסה להוראה

כבר בעשור השני של המאה . תיאורטיקנים רבים הדגישו ומדגישים את ההיבט החברתי של למידה והוראה

ל העולם התייחס לדברים דומים ובצד השני ש, על למידה כתהליך חברתי) Dewey, 1916(כתב דיואי  20- ה

תפיסת הלמידה כתהליך  ).Vygotsky, 1962(לב ויגוצקי ) גם אם מעט מאוחר יותר ומנקודת מבט שונה(

מציגים את חוקרים ). 2006, עשת והמר(קונסטרוקטיביסטי מושתתת גם היא בחלקה על הנחה בסיסית זו 

מכיוון שלדעתם אין להפריד בין , לומדיםתהליך הלמידה כתהליך של שיתוף פעולה בתוך קהילות של 

ואף מדגישים ) Garrison, Anderson & Archer, 2000( החלק הקוגניטיבי והחלק החברתי של הלמידה

  .Ambrozek, Axelrod & Mulliner, 2007)(את חשיבותו של שיתוף הפעולה בתחום החינוך 

ועל כן קיימת חשיבות , רתי רב משקלקיימת הסכמה רחבה בין החוקרים כי לעבודת ההוראה מרכיב חב

', פורום מרכזי הסטאז(המתבצע בין השאר בשנת ההתמחות , רבה לתהליך החיברות אל תוך המקצוע

 (,Downes, 2008; Garrisonכיוון בולט בספרות העוסקת בנושא הוא דיון בקהילות למידה בכלל ). 2003

Anderson & Archer, 2000; Hew & Hara, 2007( ,לות למידה של מורים בפרט וקהי)כדרך ) 2008, שנר

מחקרים רבים מראים כי תמיכת עמיתים ומנחים מנוסים . יעילה וראויה ללמידה ולהתפתחות מקצועית

ותמיכה זו או העדרה עשויות להיות קריטיות להצלחת , חשובה מאד למורים בשנת עבודתם הראשונה

. (Liston, Whitcomb & Borko, 2006; Wang, Odell & Schwille, 2008)תהליך הכניסה למקצוע 

כך עשוי לעזור למורים הטירונים ליצור קהילות למידה התומכות בהתפתחות -תהליך החיברות החשוב כל

  .מקצועית בעזרת עמיתים למקצוע העוברים כמותם את שלב הכניסה להוראה

  ליווי מקוון של מורים טירונים

יס תיאורטי ומעשי של הוראה ולמידה מקוונות המקובל  כיום בכל השימוש בסדנאות מקוונות נשען על בס

פי הערכות רבות הלמידה בעתיד תהיה פחות ופחות ממוקדת -על. בכל התחומים ובכל הגילאים, העולם

מפני שכבר ) ואולי בעיקר(אלא גם , לא רק מפני שלמידה מקוונת תאפשר לתלמיד ללמוד מביתו, מקום

, גודלם של המחשבים הנישאים הולך וקטן. ניתן יהיה ללמוד כמעט מכל מקום, דובוודאי יותר בעתי, כיום

ורשתות אינטרנט ההולכות , )'פודים וכו-איי, טלפונים ניידים(מכשירים נוספים המאפשרים גלישה ברשת 

ללמוד ) ובמידה מסוימת כבר היום(ונפרשות בעולם כולו יאפשרו לתלמיד ולסטודנט בעתיד הלא רחוק 

גמישות זו של מקום הלמידה תאפשר גמישות גם . Downes, 2008)(ום בו הוא נמצא באותו רגע מכל מק

תקשורת מיידית בין אנשים , כגון יצירת קשרים עם לומדים אחרים ממקומות שונים, במובנים אחרים

; 2003, דודזון(ויצירת קהילות לומדים מסוגים שונים לצרכים שונים , הרחוקים זה מזה פיזית וגיאוגרפית

מעבר ליתרונות המוכרים של למידה והוראה  .Garrison, Anderson & Archer, 2000); 2006, עשת והמר

ראה כי הן מתאימות במיוחד לשימוש נ, ) ;2005Downes, 2008, לוטן ושמעוני: לדוגמה(מקוונות 

רים אלו באמצעים הספרות בתחום כניסת מורים טירונים לעבודה דנה בנושא ליווי מו. 'בסדנאות סטאז

  :ומונה מספר יתרונות לכך, מקוונים

נושא משמעותי במיוחד למתמחים בהוראה העובדים ולומדים  - קיום שיח מעבר למגבלות זמן ומקום . א

 Hew & Hara, 2007;2005, לוטן ושמעוני; 2008', פראג- ינון וחיר(זמנית והם טרודים מאד - בו

Hopfengardner-Warren, 2007 (Williams & .  

ינון (הווירטואליים הרבים ותכנם ' מפגשים'תרומה לגיבוש הקבוצה ויצירת קהילה לומדת הודות ל. ב

  ).Garrison, Anderson & Archer, 2000; Liston, Whitcomb & Borko, 2006;  2008', פראג- וחיר

אלון , ברגר(יות אלו עקב הצורך לחשוב על פניות העמיתים והתשובות לפנ - פיתוח היכולת הרפלקטיבית . ג

  .)Levin, He & Robbins, 2006; 2005, לוטן ושמעוני; 2008', פראג- ינון וחיר; 2003, דודזון; 2008, ובגנו



התור  ניהול השיח על פי הצורך של המתמחה בלא צורך לחכות למתן תור בשיחה או להזדרז לתפוס את. ד

  ).2005, לוטן ושמעוני(

שימוש  בתקווה שהמתמחים ישתמשו בשיטות הוראה העושות - בטכנולוגיה הקניית הרגלים של שימוש . ה

 ,Brinkerhoff, 2006; Doering & Veletsianos) (modeling)בטכנולוגיה גם בעבודתם בבית הספר 

(2008; Gentry, Denton & Kurz, 2008; Hew & Brush, 2007 .  

כמו גם מגבלות חברתיות שונות  ,רמת השתתפות גבוהה כתוצאה מהסרת מגבלת הזמן והמקום. ו

(Harasim, 2000) .  

, התאמה לצורת למידה של מבוגרים הלומדים בצורה הטובה ביותר כאשר יש להם שליטה על הלמידה. ז

  .Levin, He & Robbins, 2006)(אפשרות לקבל החלטות לגבי למידתם וקבלת משוב מעמיתים 

 ,לוטן ושמעוני(את קשייהם ללא חשש מביקורת המאפשר למתמחים לפרוש  –' מרחב בטוח'קיום . ח

2005  ;(Ben-Peretz & Kupferberg, 2007.  

כלומר אפשרה ללומד ואף , בתחילת דרכה פעלה הלמידה המקוונת בממשק של אדם מול מחשב בלבד

פי הקצב האישי שלו במנותק מלומדים -עודדה אותו לנצל את יתרונות המחשב והאינטרנט ללמוד על

 e-learning 1.0או, ום אנו מתייחסים לכך כאל הדור הראשון של למידה והוראה מקוונותכי. אחרים

(Kesim & Agaoglu, 2007) . הלמידה המקוונת כיום נמצאת בשלב השני(e-learning 2.0)  המתוארת

ועימה גם הלמידה , רשת האינטרנט כולה, על פי תיאוריה זו. כלמידה חברתית בדגש קונסטרוקטיביסטי

פונים באופן ברור לכיוון החברתי במקום לכיוון האישי שאפיין את האינטרנט בתחילת , וונת לסוגיההמק

באתרי , (facebook, myspace)נטייה זו באה לידי ביטוי ברשתות החברתיות למיניהן . (Hart, 2008)דרכו 

  ).Wiki, שיתופון(וגם בלמידה השיתופית המקוונת  (YouTube, Picasa)שיתוף הקבצים 

אך יש , גם המקום הפיזי הקיים בלמידה מאז ומתמיד משמש כבמה טובה לאינטראקציה חברתית, אמנם

 :בו מספר חסרונות מוְבנים שהפורום פותר

ובוודאי שלא , קיימים מחקרים המראים כי במפגשי פנים אל פנים לא כל המשתתפים נוטלים חלק פעיל. א

דבר זה בולט . חלקם מתוך חינוך או יראת קהל מסוגים שוניםו, חלקם מתוך ביישנות גרידא. באותה מידה

הנמצאים בקבוצה שהרוב בה שייך , במיוחד אצל משתתפים השייכים לקבוצות מוחלשות באוכלוסיה

גם אם יש להם מה , במקרים כאלו הם מעדיפים לשתוק ולא להתבלט. לקבוצות חזקות באותה אוכלוסיה

ואנשים הרגילים להתבטא , מסוגים שונים נמחקים הבדלים אלולעומת זאת במפגשים מקוונים . לומר

ולהתבלט פחות בסיטואציה של לימוד פנים אל פנים מרגישים יותר חופשיים לעשות זאת בלמידה מקוונת 

(Hofmann, 2002; Kerka, 1996; Shea, Motiwalla & Lewis, 2001; Warschauer, 1997).  

נתקלים המורים הטירונים לעיתים קרובות בבעיות קשות במהלך שנת העבודה הראשונה שלהם . ב

הפורום המקוון מאפשר להם לבקש . המציקות להם באופן מיידי ואינן סובלות דיחוי, מסוגים שונים

במילים . בלא צורך לחכות עד למפגש הבא של הסדנה במכללה, עצה ותמיכה באופן מיידי, ולקבל עזרה

  ).Hew & Hara, 2007(כפי שמציגים זאת ְהיּו וָהרה , just in caseקום במ just in timeזוהי עזרה , אחרות

בהרגליהם , וקרובים בגילם, המורים הטירונים שאנו מלמדים ושולחים לשדה שייכים לדור החדש. ג

הדור הצעיר גדל . הדור הישן של מורי המורים, ובהשקפת עולמם לתלמידים בבתי הספר יותר מאשר לנו

תקשורת מקוונת על כל סוגיה טבעית להם והם מיומנים . ומרגיש בו נוח, עולם מקווןוחי במידה רבה ב

באופן טבעי מצפים המורים הצעירים כי המערכת המכשירה מורים תעשה שימוש . ביותר בשימוש בה

ונדמה כי עלינו למלא אחר , בכלים מקוונים ובתקשורת מקוונת כפי שמערכות רבות בעולמנו עושות

  :כלומר, תחום על מנת ליצור להם סביבת למידה ועבודה נוחה ומותאמת לצורכיהםציפיותיהם ב

   



"[…] anytime, anywhere flexible and high-quality learning environments containing well- 

organized support services" (Kesim & Agaoglu, 2007, p.4).  

ורובם , מורים ותיקים ופרחי הוראה, ן של מורים טירוניםקיימים מספר מחקרים שבדקו ליווי מקוו

' שמקיימות באוניברסיטת חיפה סדנאות סטאז, )2008(' פראג- ינון וחיר. מדווחים על תוצאות מעודדות

מביאות ציטוטים ממשובי הסטודנטים המתארים באופן חיובי ביותר מרכיב זה , הכוללות מרכיב מקוון

פי ממצאי -סינכרוני שעל-המתמקדת בפורום א' מתארות סדנת סטאז) 2005(לוטן ושמעוני . של הסדנה

בו הרגישו המשתתפות בנוח לפרוס את קשייהן ולקבל תמיכה ועזרה ' מרחב בטוח'המחקר יצר 

מחקרים  14ניתוח של -ערכו מטא) (Gentry, Denton & Kurz, 2008דנטון וקורץ  , נטרי'ג. מעמיתותיהן

ובכל המחקרים שבדקו את שביעות רצון המורים מדרך , וססות טכנולוגיהבתחום השתלמויות מורים מב

התייחסו  (Levin, He & Robbins, 2006)הי ורובינס , לוין. הלמידה נמצאה רמת שביעות רצון גבוהה

ומצאו כי הראשונים מראים רמה , סינכרוניים של סטודנטים להוראה-במחקרן לדיונים סינכרוניים וא

וויליאמס . יות והאחרונים מראים רמה גבוהה של השתתפות מצד פרחי ההוראהגבוהה של רפלקטיב

מתארות פרויקט של ליווי מורים ) (Williams & Hopfengardner-Warren, 2007וורן - והופנגרדנר

פדגוגית והן - הן מעשית, שִאפשר למורים לקבל תמיכה מעמיתים ותיקים moodleטירונים בסביבת 

מדווחת על רמת השתתפות גבוהה בהרבה של סטודנטים בקורסים  )Harasim, 2000(והרסים , רגשית

במיוחד כאשר השיח נעשה בדרך של , בהם שולב מרכיב מקוון מאשר בקורסים שניתנו כולם פנים אל פנים

  . סינכרוני- פורום א

ל ומורים מחקרים אלו מדווחים גם על אתגרים וקשיים בשימוש בפורום מקוון בליווי מורים בכל, עם זאת

מדווחות כי המשתתפים בדיונים  (Levin, He & Robbins, 2006)הי ורובינס , לוין. טירונים בפרט

סינכרוניים הפגינו מעט מאוד התייחסות לתיאוריה הנמצאת בבסיס המעשה החינוכי ולעתים - מקוונים א

מחסור במשוב  המשתתפים עצמם התלוננו על. קרובות לא עסקו בלמידה קונסטרוקטיביסטית כמצופה

) Harasim, 2000(הרסים . בין עמיתים' אמיתית'סינכרוני לא הזכיר שיחה - מיידי ועל כך כי השיח הא

שלעתים קרובות מתגלות כלא ריאליות , טוענת כי למידה מקוונת גורמת לפיתוחן של ציפיות גבוהות

מזכירות כי נכון לתקופה בה  )(Gentry, Denton & Kurz, 2008דנטון וקורץ  , נטרי'גו, וגורמות לאכזבה

גם . נערך מחקרן לא התקבלו דיווחים של מורים כי למידה מקוונת שלהם שיפרה את הישגי תלמידיהם

דיווחו כי מיעוט ההנחיה בשיח מקוון לא תמיד תורמת לרמת הרפלקציה בשיח זה ) 2005(לוטן ושמעוני 

  .ועלולה להקטין את יעילותו

  למידה משולבת

מדווחת על הצלחות רבות בתחום הליווי המקוון של מורים בכלל ומורים טירונים בפרט בצד הספרות , אכן

ולמידה ) פנים אל פנים(למידה מסורתית  –אין כל סיבה לבחור בין שני הסוגים , עם זאת. קשיים ואתגרים

 blended learningשילוב זה נקרא בספרות . אלא קיימות אפשרויות רבות של שילוב בין השתיים, מקוונת

, מוחלף בלמידה מקוונת) פנים אל פנים(ומוגדר כמצב בו חלק מהלמידה המסורתית  ,hybrid learning  או

 Doering & Veletsianos, 2008; Downes, 2008; 2008, אלון ובגנו, ברגר(סינכרונית - סינכרונית או א

Harasim, 2000( . כך נשמרים היתרונות של למידה במרחב פיזי משותף)שימוש , כגון נוכחות המרצה

ונוספים להם היתרונות , )באמצעי תקשורת לא מילוליים וייתור הצורך בטכנולוגיה יקרה ולא תמיד זמינה

הקטנה של ההבדלים בין המשתתפים על , כגון קבלת עזרה ותמיכה מיידיות(של למידה במרחב וירטואלי 

פי עיקרון זה של שילוב בין למידה -על). ם עסוקיםונוחיות למורים טירוני, או מגדרי, עדתי, בסיס גזעי

פנים לסדנאות - אל- מסורתית ומקוונת נעשו בשנים האחרונות מספר ניסיונות לשלב בין סדנאות פנים



אך ברובן היה משקל רב לפורמאט אחד , )2008', פראג- וינון וחיר 2005, לדוגמה לוטן ושמעוני(מקוונות 

נכון להיום לא נערכות . השני מהווה מעין תמיכה נוספת ופחות משמעותיתכאשר , )פנים אל פנים או מקוון(

על פי מידע שניתן  על (בהן ניתן מקום שווה למרכיב המקוון ולמרכיב המסורתי ' בישראל סדנאות סטאז

אחד הכלים המקובלים בשילוב של הוראה ). במכללות ובאוניברסיטאות' ידי מרכזות סדנאות הסטאז

, גלסנר ודודזון(נועד בעיקר ללמידה משותפת ש, סינכרוני מקוון- סורתית הוא פורום אמקוונת והוראה מ

). 2005, לוטן ושמעוני(שיתוף בידע ודיון בבעיות משותפות , הפורום משמש להחלפת מידע). 2008

להתחלק בסיפור , לבקש את עצתם, המשתתפים כותבים לפורום כאשר ברצונם לשתף את חבריהם במידע

בהיותו של הפורום מקוון ניתן לפעול בו מכל . והאחרים עונים אם וכאשר ברצונם לעשות כן', כומעניין ו

  . וירטואלי בו מתקיימות השיחות בין חברי הקבוצה' מקום'כאשר הוא בעצם יוצר , מקום

  כיווני מחקר שונים בתחום הליווי המקוון של מורים טירונים

ויש לבחון אותם במטרה ללמוד , מעטים שלא נחקרו מספיקהספרות הקיימת בתחום מציינת נושאים לא 

, ועל סדנאות תמיכה למורים טירונים הניתנות באופן מקוון בפרט, יותר על הוראה ולמידה מקוונות בכלל

כגון , מעלות שאלות הנמצאות בבסיס הסדנאות) 2008(' פראג- ינון וחיר. על מנת לשפר את הנעשה בתחום

-Ben(בן פרץ וקופפברג . המסורתי והמרכיב המקוון ומקום המנחה בשניהםמשקלם הרצוי של המרכיב 

Peretz & Kupferberg, 2007 (במיוחד לאור , דנות במקומו של השיח המקוון בתהליכי למידה בכלל

הביקורת העולה בשנים האחרונות כי בתחילת דרכו נטו מורים וחוקרים לקבלו בזרועות פתוחות ללא 

טוענות כי יש צורך במחקר  (Gentry, Denton & Kurz, 2008)דנטון וקורץ  , נטרי'ג. הביקורת המתבקשת

שיבחן את דברי המורים המשבחים את הלימוד המקוון על ידי צפייה ביקורתית בעבודתם על מנת לבדוק 

אודל ושוויל , בעוד וואנג, אם אכן הצהרותיהם על תועלתו של לימוד זה תואמות את מעשיהם בכיתה

Wang, Odell & Schwille, 2008)( וממליצות לערוך , מתרכזות בהיבט החברתי של הכניסה להוראה

  . כיוון אליו שואף המחקר הנוכחי, מחקרים נוספים בתחום זה

, ניתן לראות כי אכן יש להוראה וללמידה המקוונות פוטנציאל רב בתחום ליווי המורים הטירונים, לסיכום

, צורך עליו מנסה המחקר הנוכחי לענות, ו יש צורך במחקר רב בתחוםאך מכיוון שהנושא נמצא בחיתולי

  .ולו רק במעט

  המחקר

לגבי ' השאלה שהעסיקה אותי במחקר זה היא מהי תפיסתן של משתתפות סדנת הסטאז: שאלת המחקר

התמקדתי במיוחד בדעותיהן על תפקיד הפורום . סינכרוני מקוון כחלק מהסדנה-השימוש בפורום א

. תמיכה  המהווה חלק חשוב מההיבט החברתי של תהליך הכניסה להוראה, כת עמיתיםכמספק תמי

. אלא אך ורק בשיח בין המשתתפות לבין עצמן, המחקר לא עסק כלל בשיח בין המשתתפות למנחת הסדנה

אך המחקר , יש משמעות רבה בתהליך הכניסה להוראה) כגון מנחת הסדנה(אמנם גם לתמיכת מומחים 

  .אלא התמקד בתמיכת עמיתים בלבד, סק בתחום זההנוכחי לא ע

. של החוג לאנגלית במכללת אורנים' והתבסס על סדנאות הסטאז, המחקר נערך במכללת אורנים: ההקשר

שילוב שכבות (וסדנה הטרוגנית ) אנגלית –מקצוע הוראה אחד (סדנאות  אלו הן שילוב של סדנה הומוגנית 

הרכב זה של הסדנה משקף את ). 2003', פורום מרכזי הסטאז) (עליונה חטיבת ביניים וחטיבה, יסודי –גיל 

השתתפו במחקר המורות  . החוג לשפה ולספרות אנגלית המכשיר מורים לאנגלית לכל גילאי בית הספר

המחליף חצי , סינכרוני-פורום א –בהן הוכנס לסדנה מרכיב מקוון , ט"ח ותשס"בסדנאות בשנים תשס

חדש ולהגיב  2שרשורלהתחיל , ל המורות להיכנס לפורום לפחות אחת לשבועייםע. מהמפגשים השבועיים
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  הכולל הודעה ראשונית של אחד המשתתפים והתגובות   , הינו מושג המתייחס לדיון הנערך בפורום (string)שרשור  

  .על הודעה זו הנשלחות על ידי משתתפים אחרים    



, הצלחות, קשיים –עליהן לכתוב בפורום על כל נושא העולה על דעתן . על השרשורים של עמיתותיהן

על עצם  20% –מההערכה המסכמת של הסדנה  50%מרכיב זה ִהווה . 'מתן עצה וכו, בקשות עזרה

היכולת , כלומר על עומק החשיבה הרפלקטיבית, על איכות ההודעות והתגובות 30%-ההשתתפות בפורום ו

  .'קישור הנאמר לחומר התיאורטי והמעשי שנלמד בקורסי הדידקטיקה בשנים הקודמות וכו, להכליל

של החוג לאנגלית במכללת ' במחקר השתתפו כל המורות הטירוניות שלמדו בסדנת הסטאז: המשתתפות

כל המורות הן . מורות 11ט "מורות ובתשס 13ח השתתפו בסדנה "בתשס. ט"ח ותשס"אורנים בשנים תשס

בשפה ובספרות  .B.Aובסיום לימודיהן זכאיות לקבל תואר , בוגרות החוג לאנגלית במכללת אורנים

 13, מהמורות היו יהודיות 10. יסודי-אנגלית ותעודת הוראה באנגלית כשפה זרה לבית הספר היסודי והעל

  .רקסית אחת'וצ ערביות

על מנת לענות על שאלת המחקר הנוגעת לתפיסתן של המשתתפות לגבי שימוש בפורום : הטקסטים

ולא במיוחד לצורכי , נעשה שימוש בטקסטים שנכתבו כחלק אינהרנטי מהסדנה, כאמצעי תקשורת קבוצתי

כולל תהליך ', זבסיום שנת הלימודים התבקשו המורות לכתוב רפלקציה מסכמת על סדנת הסטא. המחקר

התייחסו לפורום : ההנחיות שקיבלו המשתתפות היו. העבודה בפורום ותרומתו לעבודתן במהלך השנה

האם יש ? האם הוא עזר לכן כמורות טירוניות? איך הרגשתן בעבודה בפורום'; ולתפקידו בסדנת הסטאז

  .ורט להלןטקסטים אלו שימשו ככלי המחקר ונותחו כמפ? לכן הצעות לשיפור העבודה בו

בשיטת התיאוריה המעוגנת בשדה , המחקר נערך על פי פרדיגמת המחקר האיכותנית: שיטת המחקר

(Glaser & Strauss, 1967) , על פיה נותחו הטקסטים המתוארים לעיל וחולקו לקטגוריות שִאפשרו

וקית ועד מפס(כלומר טקסט באורך משתנה , כיחידת ניתוח שימש ההיגד. למצוא תשובות לשאלת המחקר

נבדקו כל ההיגדים המתייחסים לפורום ). 1990, יהושע-צבר בן(המתייחס לנושא מסוים ) מספר משפטים

הן מבחינת , עם דגש מיוחד על ההיגדים המתייחסים להיבט החברתי של העבודה בפורום, בדרך כלשהי

ת ניתוח של שופט מהימנותו של הניתוח נבדקה בעזר. תוכנם והן מבחינת מספרם ביחס לכלל ההיגדים

הטקסטים שנכתבו על ידי המשתתפות ניתנו לחוקרת נוספת שחילקה אותן ). שופטים- מהימנות בין(נוסף 

והמתאם , לאחר מכן הושוו קטגוריות אלו לקטגוריות שנמצאו על ידי החוקרת. לקטגוריות באופן עצמאי

  .הקתמתאם המראה על מהימנות חיובית מוב, 0.89- בין שתי החלוקות הגיע ל

שקובצו וחולקו , התייחסויות לפורום 110ניתוח התוכן של הכתיבה הרפלקטיבית העלה : ממצאים

מתארת  1' טבלה מס. קטגוריות-שתיים מהן חולקו לתת, על- בסך הכל נמצאו ארבע קטגוריות. לקטגוריות

, לת המחקרולאחר מכן מובאות בפירוט רב יותר הקטגוריות הרלוונטיות לשא, חלוקה זו באופן סכמטי

כאשר מספר , הקטגוריות מובאות בסדר יורד על פי  מספר ההיגדים שנמצא בהן 3.לדוגמהכולל ציטוטים 

  .ההיגדים והאחוז אותו הם מהווים מכלל ההיגדים מצוינים בסוגריים

                                                                                                                                            
  
3
  .ידי החוקרת- הטקסטים המקוריים נכתבו באנגלית ותורגמו לעברית על 

  



  חלוקה לקטגוריות  : 1' טבלה מס

  קטגוריות- תת  קטגוריות

     רגשית  קבלה ומתן תמיכה, תוף עמיתיםשי. א  )69.1%, היגדים 76(יתרונות הפורום . 1

  )32.7%, היגדים 36(     

  מתן עצות ועזרה בפתרון בעיות . ב

  )12.7%, היגדים 14(     

  יעילות וארגון הזמן במרחב השיח המקוון . ג

  )10%, היגדים 11(    

  דיון בנושאים פדגוגיים ובנושאים של ניווט    . ד

  )7.3%, היגדים 8(כיתה      

  הפורום כמקום לביטוי עצמי ולעידוד . ה

  )6.4%, היגדים 7(רפלקציה      

  התייחסות לפורום כמקום בעל מאפיינים מעודדי  . 2

  )16.4%, היגדים 18(שיח שיתופי      

  

  )2.8%, היגדים 3(מעורבות המרצה . א  )11.8%, היגדים 13(בעיות והצעות לשיפור . 3

  )2.7%, היגדים 2(' מושלם' הכול, אין בעיות. ב

  )2.7%, היגדים 2(נושאים טכניים . ג

  )2.7%, היגדים 2(דרישות פורמאליות . ד

  )2.7%, היגדים 2(אכזבה . ה

  )2.7%, היגדים 2(הצעות ארגוניות לשיפור . ו

    )2.7%, היגדים 3(הפורום כמודל להוראה מקוונת . 4

    היגדים 110כ  "סה

  

  ות הראשיותפירוט הקטגורי

בקטגוריה זו נכללו כל ההיגדים בהם התייחסו המשתתפות למה שהן ראו כצדדים : יתרונות הפורום. 1

  .כגון זמינותו בכל שעה, החיוביים של הפורום והשימוש בו

בקטגוריה זו נכללו כל ההיגדים בהם : התייחסות לפורום כמקום בעל מאפיינים מעודדי שיח שיתופי. 2

ובאופן מיוחד מטרותיו כמעודד שיתוף בינן לבין , ת מה לדעתן הייתה מטרת הפורוםהסבירו המשתתפו

  .עצמן

בקטגוריה זו נכללו כל ההיגדים בהם מתחו המשתתפות ביקורת על אספקטים : בעיות והצעות לשיפור. 3

  .כגון הגברת מעורבות המרצה בדיונים, שונים של הפורום והעלו הצעות קונסטרוקטיביות לשיפורו

שתיארו כיצד השתמשו ) המועטים(בקטגוריה זו נכללו ההיגדים : הפורום כמודל להוראה מקוונת. 4

  .המשתתפות בפורום במודל לעבודת ההוראה שלהן ובנו פורום דומה עבור תלמידיהן בבית הספר

 קטגוריות המתייחסות באופן ספציפי לשיתוף הפעולה- מתוך כל המתואר לעיל נמצאו מספר קטגוריות ותת

בין המורות דרך הפורום ולדרכים בהן עודד הפורום שיתוף פעולה זה שהמורות מצאו כרלוונטי לעבודת 

קטגוריות אלו רלוונטיות ביותר להיבט החברתי של . ההוראה שלהן ולקשיים בהן נתקלו כמורות טירוניות

ם לדוגמה מכל והן מובאות כאן בצירוף ציטוטי, תהליך הכניסה להוראה כפי שתואר בסקירת הספרות

  .קטגוריה



  ).32.7%, היגדים 36(קבלה ומתן של תמיכה רגשית , הפורום כמקום של שיתוף עמיתים. א

ועודד אותי יותר פעמים , הרבה פעמים הוא עזר לי. בסך הכל נהניתי מאד להשתמש בפורום
מאד אני באמת מאמינה שזוהי דרך נהדרת ליצור קבוצת תמיכה בתקופה . משאני יכולה לזכור

  .לחוצה בקריירה של מורה מתחילה

שעודדו אותי  –שגם היו החברים שלי  –באמצעות הפורום הייתי מוקפת במורים טירונים אחרים 
  .אלא אפילו להצליח בה' והראו לי שאני לא רק יכולה לשרוד את שנת הסטאז

  ).16.4%, היגדים 18(התייחסות לפורום כמקום בעל מאפיינים מעודדי שיח שיתופי . ב

לדעתי מטרת הפורום הייתה ליצור סוג כלשהו של תקשורת בין עמיתים שתעזור לנו כמורים 
  .אני גם חושבת שהמטרה הייתה ליצור קבוצת תמיכה מסוימת. חדשים להתפתח ולצמוח

כך שכל , אני מאמינה כי מטרות פורום זה היו לאפשר לנו לראות את עמיתנו באופן שונה
המשתתפים התחלקו בחוויות אישיות . ד כמה הם דומים זה לזההמשתתפים יוכלו לראות ע

רגעים שמחים , כישלונות, הצלחות –ומקצועיות שהראו לכולם שיש משהו המשותף לכולנו 
  .ועצובים

  ).12.7%, היגדים 14(הפורום כמקום של מתן עצות ועזרה בפתרון בעיות . ג

קיבלתי הרבה . ת שהיו לי כמורה חדשההפורום היה שימושי לי מכיוון שהוא ענה על שאלות רבו
. עצות מהרבה אנשים שונים שבאו מרקעים שונים ולכן היו להם דעות שונות ונקודות מבט שונות

ואם נתקלתי באותה בעיה כבר , כמו כן למדתי רבות מהבעיות של עמיתי מעצם הקריאה שלהן
  .ידעתי איך להתמודד איתה

הם הסכימו . לגבי נושאים שונים ובעיות בהן נתקלתיהזדמנות להתייעץ עם עמיתי    הייתה לי
הפורום עזר לי להכיר נושאים שונים ודילמות שונות שמורים לא , בנוסף. לעזור ולתת לי עצות

התעסקות עם בעיות של אחרים עזרה לי לפתח אסטרטגיות הוראה . מנוסים נתקלים בהם
  .חדשות וגישות חדשות

  
  ).10%, היגדים 11(יח המקוון יעילות וארגון הזמן במרחב הש. ד

העבודה באופן זה עזרה לי מאד מכיוון שיכולתי לכתוב על כל נושא שהתקשיתי לטפל בו והייתי 
  .זקוקה לעצה או לעידוד מחברי בלי לחכות עד השיעור הרגיל

. הפורום הופך את רגעי ההצלחה למשמעותיים יותר מכיוון שאפשר להציג אותם בזמן אמיתי
מכיוון שלפעמים , ום הפכה את תהליך קבלת הדעות של אחרים למשמעותי יותרהכתיבה בפור

  .בגלל הזמן שעבר, נושא מסוים היה נהפך ללא רלוונטי אם מחכים לדון בו בשיעור בכיתה

  ).6.4%, היגדים 7(הפורום כמקום לביטוי עצמי ולעידוד רפלקציה . ה

בית לגבי הלמידה שלי ולשאול את תודות לשאלותיהם של אחרים למדתי להיות יותר רפלקטי
  .עצמי מה הייתי עושה במצבים שונים

, הצגת נושא בפורום מאפשרת למשתתפים לקחת את הזמן ולחשוב על הנושא בצורה עמוקה
ולפעמים מחשבה נוספת על הנושא אחרי קריאת דעותיהם של אחרים מאפשרת למשתתפים 

 כל זה בניגוד לטיפול בנושאים. תה בעיהלהעריך מחדש את תגובתם ואת הגישות החלופיות לאו

דבר הדורש תגובה מיידית ולא מאפשר לכל המשתתפים הזדמנות שווה להביע את , אלו בסדנא
  .דעתם

  סיכום

רוב ההתייחסויות של המשתתפות לפורום בכתיבה הרפלקטיבית דנות בהיבטים השיתופיים של הפורום 

היגדים שהתייחסו לפורום המקוון מנקודות מבט  110מתוך . ובשימוש בו כדרך לתקשורת קבוצתית

אישית ועבודה - התייחסו ישירות למקום המקוון כמעודד תקשורת בין) המפורטים לעיל, 78%( 86, שונות

הביקורת היחידה . ההיגדים בלי יוצא מן הכלל היו חיוביים 86כמו כן חשוב לציין כי כל . שיתופית

ולא לתקשורת השיתופית , טכניים ולמעורבותה של המרצה שהושמעה לגבי הפורום התייחסה להיבטים

  . בין המונחות לבין עצמן

  



  דיון ומסקנות

סינכרוני - את תפיסתן של המורות לגבי הפורום האינטרנטי האלבדוק הנוכחי הייתה  מטרת המחקר

וצתי וכאמצעי תקשורת קב, וירטואלי כתחליף חלקי למקום הפיזי המסורתי באופן כללי' מקום'הקיים ב

לשם כך נותחו המשובים שכתבו המשתתפות בסיום הקורס תוך ניסיון . באופן ספציפי' בסדנת הסטאז

  .לבדוק את התייחסותן לפורום כולו ולנושא השיתופיות והדרכים בהן הוא בא לידי ביטוי בפורום

ית ביותר הממצאים של המחקר הנוכחי מראים באופן ברור כי תפיסתן של המורות את הפורום הנה חיוב

, ההיגדים התייחסו להיבטים שונים של הפורום). היו חיוביים, 90%המהווים , 110היגדים מתוך  99(

אך הנושא הבולט . המוצגת בפרק הממצאים 1' כפי שניתן לראות מטבלה מס, טכניים ותוכניים כאחת

וכל ההיגדים , ורוםהנו ההיבט החברתי של הפ) 110היגדים מתוך  86(מההיגדים  78%- המופיע ב, ביותר

והרמה הגבוהה ביותר של התייחסויות , אין ספק כי זהו איננו ממצא מקרי. המתייחסים אליו הנם חיוביים

. בהקשר זה מצביעה על חשיבותו של הפורום כמכשיר חברתי תומך ועוזר למורים טירונים' חברתיות'

, אלא היו כלליות ביותר, ברתיחשוב להדגיש כי ההנחיות לכתיבת הרפלקציה לא התייחסו לנושא הח

אי לכך האחוז הגבוה של התייחסויות לנושא מצביע באופן חד משמעי כי תפקידו החברתי . כמתואר לעיל

למשל עבודה מקוונת או (יותר מכל היבט אחר שלו , של הפורום היה מרכזי ביותר עבור המשתתפות

זהו ). לו ברפלקציה לעתים קרובות יותרצמצום מספר המפגשים פנים אל פנים שניתן היה לצפות כי יע

המתוארת , e-learning 2.0 –המתאים לתיאוריה לגבי למידה מקוונת מהדור החדש , ממצא חזק ביותר

ועל פי ממצאי המחקר הנוכחי אכן ממלא את , סינכרוני הוא חלק ממגמה זו-הפורום הא. בסקירת הספרות

משמעית הוא עידוד שיתוף -את עצמו כהצלחה חד התחום בו מוכיח הפורוםנראה כי . תפקידו נאמנה

דבר , הפעולה בין המורים הטירונים לבין עצמם כאמצעי לפתרון בעיות מקצועיות ולתמיכה רגשית

. (Intrator, 2006)שהספרות מסכימה כי הוא משמש נושא מרכזי בשנת עבודתו הראשונה של המורה 

לשמש  –התפקיד שיועד לו על ידי התיאורטיקנים  הווירטואלי אכן ממלא נאמנה את' מקום'נראה כי ה

 (& Gentry, Dentonכמקום בטוח בו ניתן להיפגש עם מי שרוצים מתי שרוצים לאיזו מטרה שרוצים 

Kurz, 2008 .(כיצד לערוך , כיצד לפתור בעיות: הממצאים מראים כי המורות למדו מהפורום דברים רבים

במספר מקרים הן . ועוד, להתמודד עם קשיים מסוגים שוניםכיצד , רפלקציות משמעותיות על עבודתן

אלא עצם קריאת דברי חברותיהן תרמה , אומרות בפירוש כי לא רק העצות הספציפיות שקיבלו סייעו להן

משכית (תחושה ממנה סובלים מורים טירונים רבים , לתחושת הקהילה המקצועית ולהרגשה כי הן לא לבד

: לדוגמה(מחקרית רבה המראה כי מורים לומדים מסיפוריהם של עמיתים קיימת ספרות ). 2007, ויפה

(Clandinin & Connely, 1996 ,גם כאשר סיפורים אלו , וממצאיו של המחקר הנוכחי אכן תומכים בכך

לספק למורים ' יכולתה של סדנת הסטאז. מגיעים למורים דרך פורום מקוון ולא מושמעים פנים אל פנים

ללמוד מניסיונם של אחרים ולקבל תמיכה מסוגים שונים הוכחה כבר , מוע ולהשמיעמקום בו יוכלו לש

אך המחקר הנוכחי מראה כי הסדנה לא מאבדת את יכולתה זו גם כאשר חלק , )2007', ותד וליבוביץ(בעבר 

נהנית הסדנה המקוונת מיתרון ברור על פני זו המסורתית בכך שהיא , בנוסף. ממנה מתבצע באופן מקוון

דבר שהמשתתפות במחקר הנוכחי טענו שהיה , אפשרת למשתתפים לתת ולקבל תמיכה זו באופן מיידימ

 .עבורן משמעותי ביותר

למידה חיובי ומשמעותי כאשר - סינכרוני ככלי הוראה-המחקר הנוכחי מצביע על פורום מקוון א, לסיכום

נראה כי יש . אשונה שלהםהמלווה מורים טירונים בשנת ההוראה הר' נעשה בו שימוש בסדנת סטאז

באופן ', בהחלט מקום להחליף באופן חלקי את המקום הפיזי במקום הווירטואלי במסגרת סדנת הסטאז

אלא אף יוסיף להם תמיכה חברתית , שלא רק לא יפגע בסדנה ובתרומתה למורים הטירונים

מוצע למנחי סדנאות  .המהווה תנאי הכרחי להצלחתם בעבודת ההוראה, ופרופסיונאלית מוצקה ומיידית

קיום חצי מהמפגשים השנתיים פנים אל פנים והחלפת היתר  –לבחון הרחבת השימוש בפורמאט זה ' סטאז



פורמאט המשלב את היתרונות שבשני סוגי הלמידה זה , סינכרוני מקוון-בדיונים המתקיימים בפורום א

  .דדית של המורים הטירוניםובעיקר מעודד ומחזק מאד את הלמידה החברתית והתמיכה הה, לצד זה
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