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תקציר
בעקבות המעבר המהיר ,ללמידה מקוונת מרחוק בתקופת משבר הקורונה ,המחקר
בחן את תפיסות הסטודנטים בהשכלה הגבוהה בישראל בקיץ  .2020טרום הקורונה,
חוקרים זיהו גורמים קריטיים להצלחה ()Critical Success Factors – CSF
בלמידה מקוונת .במחקר איכותני קודם שבצענו באפריל  ,2020נמצאו חמישה ממדי
על ל CSF-אשר יש לבחון את תתי הממדים שלהם והרכבם .בנוסף ,חסר ידע על
ההבדלים בתפיסת  CSFבין קבוצות לומדים הנבדלות במצב כלכלי ,מצב תעסוקתי,
ניסיון באקדמיה ותחום הלימוד .מטרת המחקר הינה לאפיין תתי ממדים של CSF
בלמידה מקוונת בתנאים החדשים של תקופה זו ולבחון הבדלים בין סטודנטים .נבנה
שאלון סגור על סמך ממצאי המחקר הקודם .ניתוח גורמים איתר עשרה תתי ממדים
ל .CSF -נמצאו הבדלים בתפיסות הסטודנטים לגבי תתי ממדי  .CSFבאמצעות
איתור תתי ממדים של  CSFותוצריהם בעת למידה מקוונת מרחוק בתקופת הקורונה
המאופיינת בת הליכים לא מוכרים ,המחקר מרחיב את הידע הקיים .המחקר אף
תורם לידע על ההבדלים בתפיסת תתי ממדי  CSFבין סטודנטים בעלי מאפיינים
שונים.

מילות מפתח :גורמי הצלחה קריטיים ,למידה מקוונת ,למידה אלקטרונית ,קורונה.COVID-19 ,

מבוא
התפרצות מגפת הקורונה גרמה לאוניברסיטאות ומכללות בכל רחבי העולם לעבור להוראה ולמידה
מרחוק בחירום ( )Altbach & De Wit, 2020( ,)Emergency Remote Teachingתוך ימים ספורים,
מבלי התארגנות מסודרת .למידה מרחוק מקוונת נפוצה בכמה העשורים האחרונים ( Lee & Ferwerda,
 .)2017; Soffer & Nachmias, 2018; Tlili et al., 2016עוד טרום הקורונה ,חוקרים זיהו גורמים
קריטיים להצלחה ( )Critical Success Factors – CSFבלמידה מקוונת .הספרות סיווגה את הגורמים
כקשורים ל :הטמעה ,שביעות רצון של סטודנטים ,ותפיסות של סטודנטים ומרצים לגבי הוראה מקוונת
( Alhabeeb & Rowley, 2018; Asoodar et al., 2016; Selim, 2007; Sun et al., 2008; Wagner
.)et al., 2008
בתחילת המעבר ללמידה מקוונת עם פריצת מגפת הקורונה ,נערך מחקר מקיף באחת מהאוניברסיטאות
הגדולות בישראל ,בו נאספו נתונים ראשוניים איכותניים באמצעות שאלון פתוח .לאור ספרות הCSF-
סווגו תפיסות הסטודנטים ל 101-תמות העוסקות בגורמים מסייעים ומעכבים בלמידה מרחוק המתכנסות
לחמישה ממדי על של  .1 :CSFסטודנט  .2מרצה  .3תכני לימוד  .4סביבת למידה  .5ארגון .המודל
התיאורי שפותח נקרא Baruth et al., under ( DLSD – Distance Learning Success Dimensions
 .)reviewהמחקר הנוכחי יעשה  Zoom-inבכל ממד-על של ה DLSD-בכדי לבחון את תת-הממדים
והרכבם ,ובכך יסייע בעבודה מחקרית ופרקטית על תת-ממדים של  CSFבהוראה מקוונת במשבר
ולאחריו.
בנוסף לספרות ה CSF-אשר התמקדה בטיפולוגיה של מדדי הצלחה ,בוצעו מספר מחקרים השוואתיים.
לדוגמא ,נמצאו הבדלים ב CSF-בתהליך אימוץ של הוראה מקוונת באוניברסיטאות במדינות המייצגות
תרבויות שונות ( .) Lin et al., 2011נמצאו אף הבדלים בתפיסות בעלי עניין שונים ( Bhuasiri et al.,

 ,)2012בין מרצים וסטודנטים ( )Alhabeeb & Rowley, 2018ובין סטודנטים מתרבויות שונות ( Cortés
 .) & Barbera, 2013עם זאת ,הספרות לגבי ההבדלים בתפיסות סטודנטים מקבוצות שונות לגבי CSF
הינה מועטה עוד טרום הקורונה .לכן מחקר זה מבקש לבחון את ההבדלים בקרב סטודנטים.
מחקרים ,הן טרום הקורונה והן במהלך הקורונה ,מראים כי מצב כלכלי ,נסיון אקדמי ,מצב תעסוקתי של
הסטודנטים עשויים להשפיע על חווית הלמידה המקוונת ,שביעות רצון ממנה ותפיסות לגביה בשל
הפערים הדיגיטליים ,רמת מיומנויות דיגטליות ,תנאי מחיה בבית ומידת פניות ללמידה ( ;Alam, 2020
Alipio, 2020; Baruth et al., under review; Bradford & Wyatt, 2010; Collin & Brotcorne,
;2019; Demirbilek, 2014; Evans & Kantrowitz, 2002; Girik Allo, 2020; Hall, 2010
 .)Hovdhaugen, 2013; Scherer & Siddiq, 2019תחום לימוד הינו מאפיין נוסף מבחינה אקדמית
שנמצא קשור עם מידת ההשתתפות ,היכולת לאמץ ,והתפיסות לגבי למידה מקוונת ( Finnegan et al.,
 .)2008; Xu & Jaggars, 2013לכן ,חשוב לבדוק גם מאפיין זה .לאור זאת ,מחקר זה בוחן את תפיסות
הסטודנטים לגבי  CSFשל למידה מקוונת מרחוק בתקופת משבר הקורונה תוך התייחסות לתת-ממדים
של  CSFולמאפיינים של קבוצות לומדים שונות .התובנות ממחקר זה עשויות לסייע במחקר על ,ובעיצוב
של ,למידה מקוונת מרחוק בהמשך הן בעת משבר והן בעת שגרה.

המחקר
המחקר הנוכחי ביקש לבחון את תפיסות הסטודנטים בסוף הסמסטר הראשון ,בו חוו לראשונה סוג הוראה
זה .מטרות המחקר הן לעשות  Zoom-inעל תפיסות לומדים לגבי תת-ממדים של  CSFבהוראה ולמידה
מקוונת בתנאים המיוחדים של תקופה זו ,כמו גם לבחון את ההבדלים בתפיסת  CSFבין קבוצות לומדים
שונות.
לפיכך שתי שאלות המחקר הן:
 :1מהם תת-ממדי ה CSF-הנגזרים ממודל ה DLSD-ומהו הרכבם ,על פי תפיסות לומדים בהשכלה
הגבוהה בישראל בעקבות סמסטר ראשון של למידה מקוונת מרחוק בתקופת הקורונה?
 :2מהם ההבדלים בתפיסות לומדים לגבי  CSFבקרב קבוצות לומדים הנבדלות ב-מצבם הכללי ,מצב
תעסוקתי ,ניסיון באקדמיה ותחום הלימוד?

מתודולוגיה
מחקר זה הינו השלב השני במסגרת מחקר המבוצע מאז תחילת משבר הקורונה עם המעבר ללמידה
מרחוק .בשלב הראשון של המחקר ,נאספו נתונים איכותניים באמצעות שאלון פתוח .על סמך הנתונים
נבנה מודל ה DLSD-עבור  ,CSFהמכיל חמישה ממדי-על ותמות המתאימות לכל ממד; בשלב השני,
נבנה שאלון אלקטרוני סגור ( 53היגדים ,סולם ליקרט מ 1-כלל לא מסכים עד  5מסכים במידה רבה)
שפותח על בסיס חמשת הממדים והתמות ,בנוסף למספר התאמות אשר בוססו על הספרות .השאלון
הופץ בקרב סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל באמצעות רשתות חברתיות .בקרב
הנשאלים ( )N=517ממוצע הגילאים היה  ,M=27.21עם  .)N=494( SD=8.17בנוסף השאלון כלל
שאלות הרלוונטיות לצורך אפיון הלומדים לקבוצות.

על מנת לענות על שאלת המחקר הראשונה נעשה ניתוח גורמים מחקרי ( Exploratory Factor
 .) Analysisעל מנת לענות של שאלת המחקר השנייה בוצעו מבחנים לבדיקת שונות בין קבוצות כאשר
המשתנים התלויים הינם תת-הממדים (אינדקסים) שנבנו בעקבות ניתוח הגורמים והמשתנים הבלתי
תלויים הינם המשתנים המייצגים את ארבעת מאפייני הקבוצות הנבדקות .כדי לחשב את המשתנים
הבלתי תלויים נעשו הקידודים הבאים :מצב כלכלי (גרוע –  ,1סביר –  ,2טוב וטוב מאד –  ;)3מצב
תעסוקתי (לא עובד ,משרה חלקית – עד  33שעות בשבוע ,משרה מלאה – מעל  33שעות בשבוע),
כאשר החיתוך בין משרה חלקית למשרה מלאה –  33שעות שבועיות – נקבע על פי  80%משרה
מתוך  42שעות שבועיות; ניסיון באקדמיה (שנה ראשונה – סטודנטים מתחילים ,מעל שנה ראשונה –
סטודנטים ותיקים); הפקולטות השונות קובצו לשני תחומי על :תחום מדעי הרוח והחברה ,ומדעים,
הנדסה ורפואה.

ממצאים
שאלה  – 1תפיסות לומדים לגבי CSF
תת-ממדי הCSF-
על בסיס ניתוח הגורמים המחקרי התגבשו עשרה תת-ממדים עבור חמשת ממדי-העל של ( CSFאיור  .)1בנספח
 1מצורפות הטבלאות המפורטות הכוללת את ממדי-העל ותת-הממדים ואת פרטי ניתוח הגורמים.

איור  .1חמישה ממדי-על ה – CSF-עשרה תת-הממדים
שאלה  – 2הבדלים בין קבוצות לומדים לגבי CSF
מצב כלכלי
מבחן  Anovaהראה הבדלים מובהקים בשמונה מתוך עשרת האינדקסים (טבלה  ,)1כאשר בכל
המקרים הללו ,למעט ביעילות כסף וזמן ,הממוצע של כל אינדקס עלה בהתאם למצב הכלכלי .ביעילות
כסף וזמן הממוצע היה כמעט זהה במצב כלכלי גרוע וסביר .מבחני פוסט-הוק  Tukeyבאינדקסים
מצאו כי ההבדלים היו בעיקר בין מצב טוב לשני המצבים הכלכליים הפחות טובים ,ולעיתים אף
בהבדלים בין מצב כלכלי סביר לגרוע .ביעילות כסף וזמן ההבדל היה רק בין מצב כלכלי סביר למצב

כלכלי טוב .כלומר סטודנטים במצב כלכלי טוב יותר עשויים לתפוס את תת -מדדי ה CSF-בצורה
חיובית יותר.
טבלה  .1ניתוח שונות ( )Anovaשל משתני האינדקס בין מצב כלכלי :גרוע ,סביר ,טוב

מצב תעסוקתי
מבחן  Anovaהראה הבדלים מובהקים בשמונה מתוך עשרת האינדקסים (טבלה  )2כאשר בכל המקרים
הללו ,למעט ביכולת התמודדות הורית ,נמצא דפוס בו הממוצע של כל אינדקס עלה ממשרה חלקית ל-
לא עובדים ל-עובדים במשרה מלאה .ביכולת התמודדות הורית הדפוס התהפך והממוצע ירד ממשרה
חלקית ל-לא עובדים ל-עובדים במשרה מלאה .מבחני פוסט-הוק  Tukeyבאינדקסים מצאו כי ההבדלים
היו בעיקר בין עובדים במשרה מלאה ,לבין לא עובדים ו-עובדים במשרה חלקית (באיכות תהליך הלמידה
לא נמצא הבדל בין משרה מלאה ל-לא עובדים) .כלומר סטודנטים במשרה מלאה ,בניגוד לסטודנטים
במשרה חלקית ,או כאלו אשר לא עובדים ,עשויים לתפוס את תת-מדדי ה CSF-שאינם התמודדות
הורית בצורה חיובית יותר ,ואילו את תת-מדד ההתמודדות ההורית בצורה שלילית יותר.

טבלה  .2ניתוח שונות ( )Anovaשל משתני האינדקס בין מצב תעסוקתי :לא עובד ,משרה חלקית,
משרה מלאה

ניסיון באקדמיה
מבחן  T-testהראה הבדלים מובהקים בשישה מתוך עשרת האינדקסים (טבלה  .)3כאשר בכל המקרים
הללו ,למעט בתרומת חומרי לימוד לא פורמליים ,נמצא דפוס בו הממוצע של כל אינדקס היה גבוה יותר
בקרב הלומדים המתקדמים .כלומר ,סטודנטים מתחילים עשויים לתפוס את תת-מדדי ה CSF-באופן
שונה מסטודנטים מתקדמים במגמה מעורבת.

טבלה  .3ניתוח שונות ( )T-testשל משתני האינדקס בין ניסיון באקדמיה :סטודנטים מתחילים
וותיקים

תחום לימוד
מבחן  T-testהראה הבדלים מובהקים בחמישה מתוך עשרת האינדקסים (טבלה  .)4בקרב האינדקסים
המובהקים ,ממוצעי האינדקסים-איכות תקשורת מרצה ותוכן-סטודנט ,יכולות טכנו-פדגוגיות של מרצה
ובהירות מדיניות הארגון היו גבוהים יותר במדעי הרוח והחברה .מנגד יכולת התמודדות הורית ותרומת
חומרי לימוד לא פורמליים היו גבוהים יותר במדעים ,הנדסה ורפואה .כלומר סטודנטים השייכים לתחומי
לימוד שונים מהותית עשויים לתפוס את תת-מדדי ה CSF-באופן שונה ובמגמה מעורבת.
טבלה  .4ניתוח שונות ( )T-testשל משתני האינדקס בין תחום לימוד :מדעי הרוח והחברה,
מדעים הנדסה ורפואה

דיון ומסקנות
תפיסות לומדים לגבי CSF
המחקרים הקודמים ,המסווגים את תפיסות הלומדים לגבי  CSFשל הוראה מקוונת טרום הקורונה
( ,)Asoodar et al., 2016; Selim, 2007; Sun et al., 2008בנו את תת-הממדים של ממדי-העל בעיקר
על סמך הספרות הקיימת ובמידה פחותה על סמך נתונים מהשטח .המחקר הנוכחי ,הצמיח את תת-
הממדים על סמך נתונים מהשטח שנאספו באופן איכותני שלב הראשוני של הלמידה המקוונת .חלק
מתת-הממדים שאותרו במחקר זה דומים לתת-ממדים שדווחו בספרות טרום הקורונה ,אך קיימים גם
תת-ממדים חדשים שלא הופיעו בעבר (כגון :גמישות נוחות ושגרה ,יכולת התמודדות הורית ,יעילות כסף
וזמן ,ובהירות מדיניות הארגון) .יתכן כי חלקם ייחודיים ללמידה במשבר ,אך סביר שהם גם רלוונטיים
ללימוד המקוון שלאחר מכן.
הבדלים בין קבוצות לומדים לגבי CSF
נמצאו הבדלים בתפיסות הסטודנטים לגבי תת-ממדי  CSFלפי ארבעת מאפייני הסטודנטים שנבדקו.
סטודנטים במצב כלכלי טוב יותר עשויים לתפוס את מרבית תת-מדדי ה CSF-בצורה חיובית יותר .בשאר
המאפיינים המגמה מעורבת .במצב תעסוקתי ,הממצא יתכן ומצביע על כלים הנרכשים על ידי הסטודנטים
במשרות מלאות ומקצועיות אך שעות העבודה המרובות שלהם מפחיתות את היכולת לשלב לימודים
בקרב ההורים .בניסיון באקדמיה ,יתכן והממצא נובע מחוסר בטחון בלמידה בקרב סטודנטים מתחילים
( ,)Hung et al., 2010המביא לחיפוש אסטרטגיות שונות ללמידה .באשר לתחום הלימוד ,יתכן כי במדעי
החברה מיחסים יותר חשיבות לתקשורת הבין-אישית .בנוסף יתכן כי במדעים ,המרצים נדרשים ליצר
יותר התנסויות מעשיות ,עניין המקשה עליהם בלמידה המקוונת .מנגד ,במדעים ,הנדסה ורפואה יתכן
שאי הדגשת התקשורת והבעייתיות ביצירת התנסויות מעשיות דוחפים סטודנטים בתחומים אלו לאתר
חומרים נוספים .חלק מהממצאים בתחום הלימוד גם יתכן ומוסברים על ידי משתנים אחרים כגון גיל או
מגדר.
המחקר הנוכחי מרחיב את הידע לגבי תת-ממדי  CSFבעת למידה מקוונת מרחוק בתקופת הקורונה
המאופיינת בתהליכים לא מוכרים .כמו כן ,המחקר תורם לידע על ההבדלים בתפיסת תת-ממדי CSF
בין סטודנטים בעלי מאפיינים שונים .נדרש מחקר המשך לתיקוף  CSFמול תוצרי למידה אובייקטיביים.
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נספח 1
טבלאות ניתוח גורמים עבור חמשת ממדי הCFS-
ניתוח גורמים עם רוטציית  Varimaxבפריטי ממד הסטודנט ()N = 355
טעינות גורמים
פריט

גמישות ,נוחות
ושגרה

אפשרה לי להתרכז בלמידה
סביבת הלמידה בבית נוחה יותר מאשר בקמפוס
אפשרה לי לשמור על שגרת הלמידה
אפשרה לי נוחות בצפייה ובשמיעה של השיעורים
חסרה לי אוירה לימודית ()-
אפשרה לי לשמור על שגרת החיים
יש יתרון בכך שאין צורך להגיע לקמפוס
חסרה לי סביבת למידה נוחה ()-
אפשרה לי גמישות במקום הלמידה
אפשרה לי גמישות בזמן הלמידה
אפשרה לי לבצע מטלות יומיומיות נוספות תוך כדי למידה
אפשרה לי גמישות בקצב הלמידה
היה לי קושי לשלב לימודים בתקופה זו בשל היותי הורה ()-
אחוז שונות

.82
.81
.79
.78
-.75
.72
.72
-.70
.70
.67
.63
.61

יכולת התמודדות
הורית

49.79

.46
.73
8.43

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  0.4בלבד
ניתוח גורמים עם רוטציית  Varimaxבפריטי ממד המרצה ()N = 485
טעינות גורמים
פריט
התקשורת עם סגל ההוראה הייתה טובה
חומר הלימוד הועבר בצורה טובה
שיתוף הסטודנטים במהלך השיעורים הסינכרוניים תרם
ללמידה
חסרה תמיכה של המרצה ()-
נוצר עומס של פעילויות ומטלות ()-
התייחסות מוגברת לשאלות פגעה במהלך השיעור
הסינכרוני ()-
מרצים נתקלו בקשיים טכניים ()-
נדרשה תמיכה למרצים (טכנית ,פדגוגית וכד') ()-
למרצים חסר היה ניסיון בצורת הוראה זו ()-
הלמידה נפגעה כאשר חומרי הלימוד וההקלטות לא הועלו
בסמוך למועד השיעור ()-
אחוז שונות

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  0.4בלבד

איכות תקשורת מרצה
ותוכן-סטודנט

יכולת טכנו-
פדגוגית

-.831
-.746
-.745
.683
.566

.404

.454
.859
.802
.792
.518
30.32

28.84

ניתוח גורמים עם רוטציית  Varimaxבפריטי ממד תכני לימוד()N = 241
טעינות גורמים
פריט

איכות תהליך
הלמידה

הרצף וסדר הלמידה נפגעו ()-
נדרשים כלים למעקב אחר רצף הלמידה והמטלות ()-
קצב הלמידה היה איטי ונוצרו פערים ()-
איכות התכנים המקוונים לא הייתה מספקת ()-
לא היה מענה להתנסות מעשים ולתרגולים ()-
היה לי קושי ללמוד באמצעות הרצאות מוקלטות שהחליפו
שיעורים סינכרוניים ()-
במידה ויש לך לקויות למידה או מוגבלויות אחרות,
הלמידה המקוונת נתנה מענה לקשיים שלי
נוצרה תקשורת בין הסטודנטים אודות התכנים הלימודיים
שתרמה ללמידה
נוצרו תכנים לימודיים נוספים טובים על ידי המרצים ,כגון:
תרגילים לדוגמא
נוצרו תכנים לימודיים נוספים טובים ע"י הסטודנטים ,כגון
סיכומים
ההרצאות המוקלטות היו קצרות מידי ()-
הועלו הקלטות לא עדכניות של שיעורים ()-
חסרו חומרי לימוד ()-
חסרו כלים מקוונים (כגון סרטונים ,סימולציות,
פודקאסט))-(..
אחוז שונות

.818
.771
.743
.674
.613

תרומת חומרי
לימוד לא
פורמליים

תרומת
חומרי
לימוד
פורמליים

.606
-.513

.418
.790
.729
.728
.745
.732
.655
.455

26.09

16.05

14.08

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  0.4בלבד
ניתוח גורמים עם רוטציית  Varimaxבפריט ממד סביבת למידה ()N = 437
טעינות גורמים
פריט

מיעוט בעיות טכניות

איכות האינטרנט לא הייתה מספקת ()-
היו לי קשיים ותקלות טכניות בבית ()-
חסר לי ציוד מתאים ()-
איכות השמע בשיעורים הסינכרוניים הייתה
בעייתית ()-
קיבלתי תמיכה טכנית כשנזקקתי לה
יש יתרון בכך שנחסך כסף
נחסך זמן יקר
אחוז שונות

.839
.818
.784

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  0.4בלבד

יעילות כסף וזמן

.660
-.440

38.21

.886
.875
24.88

ניתוח גורמים עם רוטציית  Varimaxבפריטי ממד הארגון ()N = 502
טעינות גורמים
פריט

בהירות מדיניות הארגון

הדרישות הלימודיות לא היו ברורות ()-
חסרה הבנה מצד האוניברסיטה לקשיים שחוויתי ()-
הייתה אי בהירות לגבי מצב הלימודים והתואר ()-
שהיתי זמן רב מידי מול המחשב ()-
אני לא רוצה שיחייבו אותי להשתמש במצלמות ()-
אחוז שונות

.85
.84
.83
.63
.50
55.61

הערה :מוצגות טעינות גבוהות מ  0.4בלבד

