לא על ה MOOC -לבדו :משאבי למידה פתוחים בראי משבר
הקורונה
גיא כהן וענת כהן
אוניברסיטת תל אביב

תקציר
מוסדות ומעצבי מדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה תופסים את משאבי הלמידה הפתוחים כמנוע
צמיחה המאפשר מוביליות חברתית .משבר הקורונה העולמי ותוצאותיו ,בין היתר ,גל פיטורים רחב
לצד הסתגלות לסביבת עבודה חדשה ,חידד את הצורך להכשרות מתאימות ואת החשיבות של
מערכת ההשכ לה הגבוהה במאמץ זה .מרבית המחקרים שעוסקים בלמידה מקוונת אינם מנותקים
מההנחה כי קורסים מקוונים הם האמצעי העיקרי לכך .במחקר זה נתאר את הלמידה הלא פורמלית
באמצעות משאבי למידה פתוחים בקרב מבוגרים ,תוך ההבחנה בין מועסקות/ים למובטלות/ים,
ובהתאם בין התפתחות מקצועית להתפתחות אישית .שאלון הופץ ברשתות החברתיות בתקופת
הסגר וכלל שאלות סגורות ופתוחות בנוגע לסוג משאבי הלמידה הפתוחים שנבחרו לצורך למידה
בעת משבר הקורונה ,התועלת הנתפסת מהם ,והשינוי שחל בדפוס הפעילות בשל המשבר.
הממצאים חשפו כי השימוש במשאבי למידה פתוחים עלה בשל המשבר ,אולם ,בהתאם למאפיינים
אישיים שונים ישנם הבדלים בסוגי המשאבים הנבחרים והשינויים שחלו ,כאשר רק אחוז קטן מכלל
האוכלוסייה תיאר שימוש בקורסים מקוונים.

מילות מפתח :למידה מקוונת ,משאבי למידה פתוחים ( ,)OERלמידה לאורך החיים ,למידה
לא פורמלית ,קורונה.

מבוא
מחקרים רבים מתארים את יתרונות החינוך הפתוח ,הכוללים חינוך שוויוני ,יעיל ,רלוונטי וביקורתי
( .)Cronin, 2016; Lane, 2009; Veletsianos & Kimmons, 2012; Wiley & Hilton, 2009מוסדות
ומעצבי מדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה פועלים לקידום קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים
( )MOOCsבחסות החינוך הפתוח .מאמץ זה נעשה לטובת הגדלת שיעורי ההשתתפות בהשכלה
הגבוהה ,והרחבת ההשתתפות בקרב קבוצות בחברה ,אשר באופן מסורתי לא הצליחו להשתלב ( Lane,
.)2013; Stagg et al., 2018
למידה לא פורמלית מוגדרת כתהליך המתקיים ללא מסגרת ממוסדת ,כחשיפה בלתי מובנית בחיי
היומיום לסביבה שהאדם רוכש בה ידע ,מיומנויות ,עמדות ותובנות באמצעות החוויות והניסיונות
שהסביבה מזמנת (רומי וחסיד .)Dubovi & Tabak, 2020; Holland, 2019; 2010 ,מחקרים קודמים
הצביעו על פער בין השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לבין ניצולן לטובת למידה מקוונת מתוך מאגר המידע
העצום הפתוח ונגיש לכל ,כאשר נמצאו הבדלים בין רמות שונות של אוריינות טכנולוגית ,רקע אקדמי ,גיל
ומגדר ( )Horrigan, 2016ומידת השליטה בשפה האנגלית (.)Cohen et al., 2019
אימוץ למידה מקוונת נמדד בעיקר באמצעות השימוש בקורסים מקוונים ,בהם שיעורי המעורבות
בלמידה לרוב נמצאו נמוכים ,בעיקר עבור אלו שאינן/ם מעוניינות/ים בקרדיט אקדמי או הסמכה מקצועית
( ;Clow, 2013; Holland, 2019; Rovai, 2003; Tyler-Smith, 2006; Soffer & Cohen, 2019
 .)Walji et al., 2016מעטים המחקרים העוסקים ככלל באתגרים הגלומים בהנחה שזוהי הדרך העיקרית
לספק תכנים לימודיים לקהלים מקוונים באופן לא פורמלי בחיי היומיום ,ובפרט המבחינים בין למידה
למטרת התפתחות מקצועית לבין התפתחות אישית ,ובין מועסקות/ים למובטלות/ים (.)Holland, 2019

משבר הקורונה שהגיח לחיינו בתחילת שנת  2020אילץ את העולם כולו להתנהג באופן אחר מהרגיל
ולהתרגל לשגרה שונה עם מגבלות ריחוק ובידוד חברתי ,כאשר אחוז גדול מהאוכלוסייה איבד את עבודתו
ונזקק להכשרות מקצועיות המותאמות לדרישות המציאות החדשה (פורטונה ואחרים.)2020 ,

המחקר
מטרת המחקר
מטרת מחקר זה הינה לחקור את הלמידה המקוונת הלא פורמלית באמצעות משאבי למידה פתוחים
בזמן משבר הקורונה ,עבור מבוגרים (מעל גיל  ,)18אשר אינם מעוניינים בקרדיט אקדמי או תעודת
הסמכה מקצועית .כמו כן ,לבחון האם חלו שינויים בלמידה זו בעקבות משבר הקורונה.
שאלות מחקר
 .1אילו סוגים של משאבי למידה פתוחים נוצלו לטובת למידה לא פורמלית בעת משבר הקורונה?
 .2מהי התועלת הנתפסת של משאבי למידה פתוחים נבחרים לטובת למידה לא פורמלית?

 .3מהם השינויים בדפוסי הפעילות במשאבי למידה פתוחים בשל משבר הקורונה?
כלי המחקר
בכדי לנתק קשר עם מסגרת פורמלית כלשהי ,כמו גם בשל מגבלות הריחוק החברתי ששררו בעת
ביצוע המחקר ,הוחלט להפיץ שאלון מקוון ברשתות החברתיות ,פתוח למענה מאמצע אפריל עד תחילת
מאי  .2020בחלק הראשון של השאלון נאספו נתונים אודות מאפיינים אישיים  -גיל ,רקע אקדמי ,שליטה
בשפה האנגלית ,מגדר ,אוריינות טכנולוגית וסטטוס תעסוקה בשל משבר הקורונה .מחקרים שונים מצאו
קשר חיובי בין אימוץ טכנולוגיה לבין התועלת הנתפסת שלה ,בפרט עבור לומדים ( Iqbal & Zeeshan,

 .)2015; Alsabawy et al., 2016; Abdullah et al., 2016; Al-Fraihat et al., 2020לפיכך ,בחלק השני ניסינו
לבחון את הלמידה הלא פורמלית באמצעות דירוג תועלת נתפסת של רשימה סגורה של משאבי למידה
פתוחים (סולם ערכים  .)1-10שני החלקים הראשונים התבססו על שאלונים ממחקרים קודמים בתחום
( .)Zawacki-Richter et al., 2015; Horrigan, 2016בחלק השלישי ,על מנת לקבל תמונה מדויקת יותר
לגבי הלמידה הלא פורמלית הייחודית למשבר הקורונה ,השתמשנו בשתי שאלות פתוחות :בראשונה,
נדרשו המשיבות/ים לתאר חווית לימוד טובה במשאבים לימודים פתוחים במהלך תקופת המשבר (לצורך
זיהוי המשאבים הלימודיים הפתוחים); בשניה ,נדרשו המשיבות/ים לתאר כיצד הפעילות במשאבי למידה

פתוחים השתנתה במהלך התקופה הנתונה .המשיבות/ים נדרשו לענות על החלק השני והשלישי פעמיים,
עבור התפתחות אישית ומקצועית (תרשים .)1

תרשים  .1מודל המחקר
שיטת המחקר
במחקר בוצע שימוש בשיטת מחקר משולבת ,ניתוח כמותי לצד איכותני ,כאשר במאמר זה אנו
מציגים פן אחד של המחקר ומתמקדים רק בממצאים הכמותיים ,גם אלה שנבעו מניתוח איכותני.
הניתוח כלל שכיחויות של (א) סוגי המשאבים; (ב) התועלת הנתפסת ו( -ג) השינויים בדפוס הפעילות
בשל משבר הקורונה עבור כל קבוצה (מועסקים ואיבדו עבודתם ,התפתחות מקצועית ואישית ,בנוסף
למאפיינים אישיים :אוריינות טכנולוגית ,רקע אקדמי ,גיל ,שליטה בשפה האנגלית ומגדר) .ניתוח זה
נבחר כדי לבחון אילו סוגי משאבים בחרה אוכלוסיית המחקר לשימוש ,מהם השינויים המשמעותיים
בעקבות תקופה זו ,האם קיימת עקביות בין השימוש בפועל לבין דירוג התועלת הנתפס והאם ישנם
הבדלים בהתאם למאפיינים האישיים .בנוסף ,ביצענו רגרסיה בין התועלת הנתפסת הממוצעת של כל
סוגי המשאבים והגיל ,כדי לבחון את ההבדלים בין הקבוצות השונות.
אוכלוסיית המחקר
בתום התקופה שהוזכרה לעיל נאספו תשובותיהם של  141משיבות/ים 87% ,מתוכם הזדהו
כישראליות/ים 66.7% ,מועסקות/ים בעת משבר הקורונה ,ו 22%-אשר איבדו עבודתן/ם בשל המשבר.
אוכלוסיית המחקר מורכבת ברובה מנשים צעירות ,אקדמאיות ,בעלות שליטה גבוהה באנגלית ואוריינות
טכנולוגית גבוהה (טבלה .)1

טבלה  .1תיאור אוכלוסיית המחקר

ממצאים
משאבי למידה פתוחים שנבחרו לשימוש בעת משבר הקורונה
בקרב משיבות/ים אשר איבדו עבודתן/ם בשל המשבר נמצא כי המשאבים הלימודיים הפתוחים
הבולטים שביצעו בהם שימוש בעת משבר הקורונה הם ובינר/ועידת וידאו וסרטונים .בקרב מועסקות/ים
נמצא כי הקטגוריה המובילה עבור התפתחות אישית היא סרטונים ,ועבור התפתחות מקצועית היא
ובינר/ועידת וידאו .בנוסף ,נמצא כי הקטגוריה 'לא בוצע שימוש' הופיעה במידה רבה בקרב מועסקות/ים
עבור התפתחות מקצועית .כמו כן ,השימוש בקורס מקוון עמד על ( 18%-11%תרשים .)2
בנוסף ,בנוגע למשיבות/ים אשר איבדו עבודתן/ם והמועסקים עבור התפתחות אישית ,הקטגוריה 'לא
בוצע שימוש' הופיעה במידה רבה בקרב חלק גדול מבעלי/ות האוריינות הנמוכה ,השליטה הנמוכה
באנגלית ,ללא רקע אקדמי וקבוצת הגיל המבוגרת (.)56-72

תרשים  .2משאבי למידה פתוחים מובילים שנבחרו לשימוש בעת משבר הקורונה ,חלוקה לפי
סטטוס תעסוקה ומסלול התפתחות

תועלת נתפסת משאבי למידה פתוחים בעת משבר הקורונה
המשאבים הלימודיים הפתוחים דורגו לפי ממוצע התועלת הנתפסת .נמצא כי הקטגוריה בעלת
הממוצע הגבוה ביותר היא סרטונים .כמו כן ,בקרב אלו שאיבדו עבודתן/ם ,ויקיפדיה דורגה במקום ה,2-
לאחר מכן רשתות חברתיות .בקרב מועסקות/ים אין הבדל משמעותי בין התפתחות מקצועית לאישית.
במקום ה 2-דורגו הרצאות מוקלטות ,ואז קורסים מקוונים וקבצי מצגות (תרשים .)3
יתר על כן ,עבור מועסקות/ים' ,ובינר' דורג במקום ה 18-עבור התפתחות מקצועית ובמקום ה19-
עבור התפתחות אישית ,בעוד ש'ועידת וידאו' דורגה במקום ה 6-עבור התפתחות מקצועית ובמקום ה-
 13עבור התפתחות אישית .עבור משיבות/ים אשר איבדו עבודתן/ם' ,ובינר' דורג במקום ה 19-ו'ועידת
וידאו' במקום ה ,11-עבור התפתחות אישית.

תרשים  .3משאבים בעלי ממוצעי תועלת נתפסת בולטים בעת משבר הקורונה ,חלוקה לפי
סטטוס תעסוקה ומסלול התפתחות (התועלת הנתפסת נמדדה בסולם )1-10
במטרה לזהות מגמות נוספות ניסינו להבחין בתועלת הנתפסת הממוצעת של כלל המשאבים
הלימודיים הפתוחים .מניתוח זה עלה כי באשר למועסקות/ים ,ממוצע התועלת הנתפסת עבור התפתחות
אישית גבוה ממוצע התועלת הנתפסת עבור התפתחות מקצועית .בנוסף ,בקרב מועסקות/ים בעלי/ות
אוריינות טכנולוגית נמוכה  -ככל שהגיל עולה ממוצע התועלת הנתפסת יורד .בנוגע למשיבות/ים אשר
איבדו עבודתן/ם ,בקרב בעלי/ות אוריינות טכנולוגית נמוכה ,משיבות/ים ללא רקע אקדמי ,ובעלי/ות שליטה
נמוכה באנגלית  -ככל שהגיל עולה ממוצע התועלת הנתפסת יורד (תרשים .)4

תרשים  .4הקשר בין הגיל לתועלת הנתפסת הממוצעת של כל סוגי משאבי הלמידה הפתוחים
שינוי בדפוס הפעילות במשאבי למידה פתוחים בשל משבר הקורונה
עבור התפתחות אישית ,בקרב מועסקות/ים ומשיבות/ים אשר איבדו עבודתן/ם בשל המשבר ,נמצא
כי קטגוריית השינוי בדפוס הפעילות המובילה ביותר היא 'השימוש במשאבי למידה פתוחים עלה' .עבור
התפתחות מקצועית ,בקרב מועסקות/ים הקטגוריה המובילה היא 'אין שינוי בדפוס הפעילות' .בנוסף,
הקטגוריה 'השימוש ברשתות חברתיות לטובת למידה גדל' הופיעה במידה רבה יותר בקרב אלו שאיבדו
עבודתן/ם ,והקטגוריה 'השימוש באפליקציות לשיחות ועידה בוידאו' במידה רבה יותר בקרב מועסקות/ים
בעבור התפתחות מקצועית (תרשים .)5

תרשים  .5שינויים בדפוס פעילות במשאבי למידה פתוחים בשל משבר הקורונה ,חלוקה לפי
סטטוס תעסוקה ומסלול התפתחות

בנוסף ,בנוגע למשיבות/ים אשר איבדו עבודתן/ם ,הקטגוריה 'השימוש במשאבי למידה פתוחים עלה'
הופיעה במידה רבה בקרב בעלי/ות האוריינות הטכנולוגית הגבוהה .כמו כן ,הקטגוריה 'השימוש ברשתות
חברתיות לטובת למידה גדל' הוזכרה רק על ידי בעלי/ות אוריינות טכנולוגית נמוכה ,מרביתם בעלי שליטה
נמוכה באנגלית ,ועבור משיבות/ים ללא רקע אקדמי הופיעה רק הקטגוריה 'אין שינוי בדפוס הפעילות'.
ראו סיכום כלל הממצאים בטבלה .2
טבלה  .2סיכום הממצאים

סיכום ודיון
במחקר זה נמצא כי עבור התפתחות אישית ,לאוכלוסיית המחקר ישנה העדפה בולטת ללמידה
באמצעות צפייה בסרטונים ,בניגוד לאחוז קטן שדיווח על שימוש בקורסים מקוונים .ממצא זה מחזק
מחקרים קודמים ,הקובעים כי השימוש בסרטוני הדרכה אפקטיבי יותר מחומרים כתובים ( Liao et al.,

 ,) 2019וכי בלמידה הלא פורמלית קריטי לזהות בבירור את התוכן של אובייקט הלמידה כדי לפתות את
הלומדים הפוטנציאליים להשתמש בו ( .)Holland, 2019לצד זאת ,המשבר הביא לעלייה בשימוש
במשאבי למידה פתוחים ,בפרט צוינה העלייה בשימוש באפליקציות לשיחות ועידה בוידאו ,במיוחד עבור
התפתחות מקצועית ,למרות שדורגו נמוך מבחינת התועלת הנתפסת .נתון זה מגובה בידיעה כי השימוש
באפליקציות לשיחות ועידה בוידאו עלה בשל משבר הקורונה ,במיוחד לצרכי עבודה ( Lorenz et al.,

 ) 2020ובכך שהתועלת הנתפסת של אפליקציות אלו נמוך בקרב מי שלא ביצע בהן שימוש קודם
( .)Batastini et al., 2020ניכר שהשימוש באפליקציות אלו אכן משנה את האופן שבו אנשים פונים ללמידה
מקוונת לא פורמלית ,אך נשאלת השאלה האם פעילות זו תמשיך להתקיים לאחר החזרה לשגרה ללא
מגבלות.

בנוסף ,עבור התפתחות מקצועית ,מרבית המועסקות/ים דיווחו שלא ביצעו שימוש במשאבי למידה
פתוחים וכי לא היה שינוי בדפוס הפעילות .בהתאם ,ממוצע התועלת הנתפסת של כלל המשאבים בעבור
התפתחות מקצועית קטן מהממוצע עבור התפתחות אישית ,בדומה לטרום המשבר כאשר משיבים לא
היו פנויים ללמידה מקוונת בשל מחויבויות מקצועיות יותר מאשר משפחתיות (.)OECD, 2020
ממצא מעניין נוסף שעלה מהניתוח הוא כי הלמידה באמצעות רשתות חברתיות בלטו בקרב בעלי/ות
אוריינות טכנולוגית נמוכה ושליטה נמוכה בשפה האנגלית .ממצא זה עשוי לתמוך בטענה לפיה לומדים
בעלי/ות העדפה לפלטפורמות למידה בעלות ממשק תומך לשפת אם (.)Cohen et al., 2019
מחקר זה מציג תמונה ייחודית על הלמידה המקוונת הלא פורמלית באמצעות משאבי למידה פתוחים
בזמן משבר הקורונה ,בקרב קהלים מקוונים שאינם מעוניינים בקרדיט אקדמי או הסמכה מקצועית.
מחקרים קודמים בתחום הלמידה המקוונת בכלל ,ובפרט בתחום המשאבים הלימודיים הפתוחים,
התייחסו בעיקר לשימוש קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים ( ,)MOOCsואילו מחקר זה חושף
תמונה מגוונת מבחינת העדפות המותאמות למאפיינים האישיים .לאור כך ,על מנת להשיג את מטרות
הלמידה הפתוחה בצורה אפקטיבית ,נמליץ למוסדות וקובעי המדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה לתת
את הדעת אודות סוגיית הפרסונליזציה של המשאבים הלימודיים הפתוחים .מאחר ומחקר זה היה מוגבל
לרשתות חברתיות ,וכמות המשתתפים בו לא גדולה ומגוונת מומלץ להמשיך לבחון סוגיה זו בקרב קהלים
נוספים ולאורך תקופה ממושכת ,על מנת לקבל תמונה מלאה ועדכנית.
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