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תוך  ה מקצועית של מורים למתמטיקהיהתפתחותה של קהילי

 Wiki  הבניה שיתופית של ידע באמצעות מערכת

 הדר-ונצה מובשוביץ עטרה שריקי

 רקע

מרבית המורים מתכננים שיעורים ופותרים ועבודת המורה מתאפיינת במורכבות רבה, 

המתמטי של . הקריאה לשיפור הידע ללא שיתוף עם עמיתיהם בעיות בכוחות עצמם

וך הפלו ים כפרטיםהמוראצל תלמידי ישראל העלתה את הצורך לאגם את הידע שנצבר 

מערכת  אךישראל היא אחידה, בלידע קולקטיבי. תכנית הלימודים במתמטיקה אותו 

תהליך שיתופי בין מורים. כתוצאה מכך הידע  לקיומו של םהחינוך אינה מספקת אמצעי

 מצטבר.  אינוו הקהילייה אינו נשמר המעשי המצטבר ברמת הפרט וברמת

ויקיפדיה לאיגום ולאיתור מידע, הביאו אותנו למחשבה והשימוש הגובר ב

עשויה להתאים לצבירה, לשימור ולפיתוח שיתופי של הידע  MediaWikiשמערכת 

המקצועי של מורים למתמטיקה, במטרה לתמוך בהתפתחותה של הקהילייה 

יתוף פעולה ואוטונומיה הופך אותה רת שובהעצמתה. העובדה שהמערכת מאפש

רואות בלמידה תהליך של הלסביבה חברתית העולה בקנה אחד עם  תאוריות חינוכיות 

 מעורבות חברתית שבו רכישת ידע מתבצעת בעיקר כתוצאה מאינטראקציה חברתית. 

  המחקר

מטרת המחקר הייתה לאפיין את התהליכים המעורבים בפיתוח שיתופי של מערכי 

, את מידת התאמתה של המערכת MediaWikiעור למתמטיקה באמצעות מערכת שי

לצורך זה, ואת התרומה שיש לכך להתפתחותה של קהילייה מקצועית של מורים 

 למתמטיקה.  

שנים בהוראת מתמטיקה  11מורים בעלי ותק ממוצע של  11במחקר השתתפו 

בתכנית לת אורנים, במכל M.Ed))., הלומדים לתואר שני םיייסוד י ספר עלתבב

 .בבית הספר העל יסודי להוראת המדעים

 

 

 
 
 
 
 
 

  אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, ד"ר עטרה שריקי
 הטכניון, חיפה ,הדר-פרופ' נצה מובשוביץ

* המחקר הוצג במסגרת כנס מורים חוקרים באורנים, וכן במסגרת כנס צ'ייס. המאמר נבחר 
 IJELLOנס, והתפרסם בגיליון מיוחד של העיתון כאחד מעשרת המאמרים הטובים של הכ

 שיצא בעקבות הכנס
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במשך כשלושה חודשים עסקו המורים בפיתוח שיתופי של מאגר מערכי 

אישיים  Wikiיצירת דפי  (1) ייעודי, בארבעה שלבים: MediaWikiהשיעור על אתר 

גיבוש  (2)הכוללים את ה"אני מאמין" בנוגע למשמעות של שיעור מתמטיקה טוב; 

הכנת מערכי שיעור  (3)קבוצתי של קווים מנחים לכתיבת מערך שיעור טוב במתמטיקה; 

עריכה שיתופית של  (4)-ו במתמטיקה בהתאם לקווים המנחים שגובשו בשלב השני;

מערכי השיעור במטרה לשפרם, תוך יישום תהליך של הערכת עמיתים. התהליך לווה 

בעל  Wikiמים תמיכה טכנית יומית ממומחה בדיונים במליאה, ובמהלכו קבלו המשתל

 רקע בחינוך מתמטי.

  עיקריים ממצאים

 א. הפעילות באתר

 תוכן, דפי דפיהכוללים  דפים 212במהלך שלושת חודשי הניסוי נוצרו במאגר השיתופי 

פעולות  1,2,4-צפיות בדפים, ו 4,994קבצים,  נמנו  29תמיכה. לאתר הועלו  דפיושיחה 

 מעיד על נוכחות מרשימה ופעילה של המשתתפים.ילות זה היקף פעעריכה. 

 MediaWiki -תפיסות המשתתפים בנוגע למערכת ה ב.

( פשטות 1היו: ) MediaWiki -היתרונות העיקריים שהמשתתפים  ייחסו למערכת ה

 Wiki( היכולת לעקוב בקלות אחר ההיסטוריה וההתפתחות של כל דף 2ניהול המידע; )

( האפשרות לצפות בכל דף, לערוך אותו ולהגיב לו בכל זמן 3)-לו; ו ולזהות את התורמים

 ובכל מקום, בהתאם לטעמם האישי של המשתתפים. 

הקושי בהעלאה ( 2)הצורך לזכור מידע טכני רב; ( 1)המערכת:  החסרונות העיקריים של

חוסר האפשרות לשמור מערכי ( 3)-ו של נוסחאות מתמטיות, טבלאות ושרטוטים;

מרבית המשתתפים ציינו שאלמלא התמיכה הטכנית .  )טיוטה( מצב מוסתרשיעור ב

 הרציפה שזכו לה ספק אם היו מצליחים להפיק תוצר באיכות גבוהה.

 ג. תפיסות המשתתפים בנוגע להתפתחותם כקהילייה מקצועית של מורים

-( ייעוץ וקבלת סיוע: כל המשתתפים סברו שהעבודה השיתופית באמצעות ה1)

MediaWiki  תרמה להתפתחותם כקהילייה מקצועית של מורים ולירידה בתחושת

הבדידות המקצועית, מכיוון שזו אפשרה להם לדון ולהתייעץ עם עמיתיהם וללמוד 

רוב, מורים למתמטיקה נמנעים מבקשת עזרה מעמיתים, אולם האופי -פי-מעשייתם. על

( אפשרות לחלוק את 2)-ועודד אותם להיעזר בחבריהם לקורס;  Wiki-השיתופי של ה

מערכי השיעור ופיתוח שיתופי שלהם: המשתתפים נחשפו למערכי שיעור ולרעיונות 

חדשים, ובכך העשירו את הידע שלהם. בנוסף, המשתתפים מצאו שהתהליך  פדגוגיים

 השיתופי של יצירת מערכי שיעור תרם להשבחת התוצר הראשוני של כל אחד מהם.

 תן משוב ולקבלתותפיסות המשתתפים בנוגע למ ד.

 מתן משוב הייתה הסוגיה המרכזית שהעסיקה את המשתתפים, בעיקר בשל היעדר

ניסיון קודם במתן משוב לעמיתים. רבים מהמשתתפים הביעו חשש שמא המשוב יפגע 
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בעמיתיהם, ולכן בשלבים הראשונים של התהליך מצאו את עצמם נמנעים מכתיבת 

, או משום שלא רצו להצטייר ןנסחהערות אם משום שלא מצאו דרך נאותה ל

כמתנשאים. ככל שהתהליך התקדם, למדו המשתתפים כיצד לנסח משוב באופן 

 הם התלבטו באופן מתן המשוב: האםשלדעתם יאפשר לכותב המערך את שקילתו. 

עריכה ישירה של הדפים. מרבית המשתתפים תמכו או לבצע בדפי השיחה להעיר 

הכותב ושאיפה  ו שלבאפשרות הראשונה מתוך שיקולים של שמירה על פרטיות

לקולגיאליות, ומתוך אמונה שבדרך זו נותן המשוב יכול להסביר את עצמו באופן ברור 

 יותר. למרות זאת, היו כאלה שסברו שקיימת בעייתיות גם בכתיבת משוב בדף השיחה,

בהיותו חשוף לכל. מעטים מבין המשתתפים תמכו בעריכה ישירה, ונימקו זאת בכך שזו 

הדרך היחידה לקדם, לפתח ולהשביח את התוצר הסופי, ולעשות זאת בזמן קצר ככל 

מרכזי להתפתחותה של גורם האפשר. לאור הבעייתיות, ומתוך תפיסת המשוב כ

כל מראש על אופן כתיבתו. הציעו אחדים  להגיע להסכמה  ,קהילייה מקצועית

המשתתפים ייחסו חשיבות לקבלת הערות למערך השיעור שלהם, וטענו שהמשוב 

 שקיבלו סייע להם לבצע רפלקציה על מערך השיעור שלהם ולשפרו. 

 ה. תחושת הבעלות על מערך שיעור

העבודה השיתופית הביאה לחילוקי דעות בנוגע לבעלות ולזכויות יוצרים. מרבית 

 Wiki ם ייחסו חשיבות מרובה לאפשרות לעקוב אחר ההיסטוריה של כל דףהמשתתפי

תוך יכולת לזהות את התרומה הייחודית של כל משתתף להתפתחותו של התוצר 

השיתופי. היו אף כאלה שסברו שמורים המעוניינים להשתמש במערך שיעור מסוים 

בשמירה על בעלות כותב המערך. מעטים סברו שאין צורך ו של רשותאת צריכים לבקש 

או על זכויות יוצרים, שכן החומרים המועלים למערכת הם "רכוש" משותף, וכדי לקדם 

 .  הנטייה ל"רכושנות"ותר על ואת האינטרס של הקהילייה כולה על הפרט ל

 סיכום ומגבלות המחקר

 Wikiממצאי המחקר מצביעים על כך שהפיתוח השיתופי של מערכי שיעור על מערכת 

תרבות דיון. יחד עם זאת, השימוש  של ידע ופיתוחחלוקת יך של שיתוף, הניע תהל

במערכת נעשה מבעד לעדשה של התפיסות והנורמות המקצועיות והחברתיות 

שהמשתתפים הביאו איתם. לכן, למרות ההצלחה הכללית של התהליך, מרבית הקשיים 

ובפרט Wiki -ת השל המשתתפים נבעו מהתנגדות או מחוסר יכולת לקבל את פילוסופיי

ניתן מתן משוב וקבלתו, והחשיבות שייחסו לזכויות יוצרים ולבעלות על התוצר שלהם. 

יצירה אישית הנסמכת על היא בודתם מכיוון שעלהבין את הרגישות לזכויות היוצרים 

 ניסיון אישי.

על מנת להבטיח את התפתחות הקהילייה יש צורך בפיתוח נורמות חברתיות 

ללמוד כיצד לתת ולקבל : ת מיומנויות של שיתוף פעולה עם עמיתיםחלופיות, ורכיש

ביקורת, ללמוד לבטא דעות והשקפות, ללמוד כיצד לערוך חומרים מבלי לחשוש 

 ידע. שיתוף מפגיעה, ולהבין את המשמעות של קהילייה מקצועית ו
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קבוצה קטנה של מורים המחויבים לתהליך במחקר לקחה חלק מכיוון ש

תם בקורס, ולא משום שהיה להם מניע פנימי כלשהו לעשות זאת, לא מתוקף השתתפו

ניתן להקיש מממצאי המחקר על נכונותם של מורים לקחת חלק בתהליך דומה שאינו 

מחייב. בנוסף, משתתפי המחקר הכירו זה את זה, וחלק מעבודתם התבצעה במתכונת 

המצב. לכן, לא זה תה, פנים. כאשר מדובר בקהיליית המורים בכללו אל של מפגשי פנים

מהלך לא ניתן לְצפות את התהליכים החברתיים והקשיים שעלולים לעלות בעת ביצוע 

 דומה בקרב הקהילייה כולה. 

לצבירת מערכי שיעור  MediaWikiלגבי מידת ההתאמה של מערכת 

במתמטיקה, יש לציין כי הקשיים הטכנולוגיים שליוו את עבודת המורים מעידים על כך 

, נעשה שימוששבה  Wiki -י לספק להם תמיכה טכנית רציפה. בנוסף, מערכת השהכרח

אינה מספקת לצורך העלאת טבלאות, נוסחאות, גרפים ושרטוטים, ולפיכך יש צורך 

רכיהם של מורים והתואמת באופן מיטבי את צWiki  בפיתוח מערכת דמוית

 למתמטיקה. 

על שיפור הפלטפורמה  , בשיתוף איש מחשבים,החוקרותעובדות בימים אלה 

לתחילתו אפשרות תיפתח הים, תיוהתאמתה לכתיבה מתמטית. כשתהליך הפיתוח יס

 ., תוך עידוד מורים לחלוק את הידע הפרקטי שלהםניסוי רחב יותר של

 רשימת מקורות

שיעור במתמטיקה על גבי -(. בנייה שיתופית של מערכי2111הדר, נ' )-שריקי, ע' ומובשוביץ
 כנס ספר גרי, וי' יאיר )עורכים(, נ'  ס' עדן, כספי, א' עשת, י. בתוך: י'פלטפורמת ויק

(. ,2,2-29)עמ'  הטכנולוגי בעידן הלומד למידה: האדם טכנולוגיות למחקרי צ'ייס
 הפתוחה. האוניברסיטה רעננה: 

Shriki, A. & Movshovitz-Hadar, N. (2011).  Nurturing a community of practice 

through a collaborative design of lesson plans on a Wiki system. 

Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects (IJELLO 

special series of Chais Conference 2011 best papers), 7, 339-357. 

http://www.ijello.org/Volume7/IJELLOv7p339-357Shriki768.pdf
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