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ברוךברוך--פורקושפורקושאלונה אלונה 

חידושים ויוז מותחידושים ויוז מות: : מורים ומנהלים בעידן המידעמורים ומנהלים בעידן המידע: : יום עיוןיום עיון

חדשנות פדגוגי ת משולבת תקשוב

בראי המחקר הבינלאומי 

חדשנות פדגוגי ת משולבת תקשובחדשנות פדגוגי ת משולבת תקשוב

בראי המחקר הבינלאומי בראי המחקר הבינלאומי 
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מסגרת כוללת ל מחקרי 

IEA-SITES/OECD 

מסגרת כוללת ל מחקרי 

IEA-SITES/OECD 

)Indicators Module( סקר מחשוב בתי ספר

ס"בדיקת  שילוב מחשבים ותקשורת בבתיה

1998-1999בוצע בשנים 

)  Innovative Practice Module( בחינת יישומים חדשניים

חקרי מקרה של יישומים פדגוגיים חדשניים משולבי 

2000-2001: שנים.תקשוב במערכת החינוך

)Achievements Module( החקר המלא למחשוב בתי ספר

.'וכועמדות , תפקיד המורה, הכולל הערכת ההישגים

2005-2007: שנים

SITESm2

The Second Information 

Technology in Education

Study: Module 2

IPPUTs

מדינות 28

ספר - בתי174

 מקרי חדשנות10

:ישראליים

בניית שני כלי מחקר•

ניתוח ממצאים•

www.sitesm2.orgmuse.tau.ac.il/ict



3

מחק ר בינל אומ י 

, מתודולוגיה מוקפדת,  מקרים174,  מדינות28-כ, היקף רחב

בנייה משותפת של כלי המחקר הבינלאומי

סיפו רי הצלחה 

לפי קריטריונים , בחירה מוקפדת של יוזמות חדשניות

לאומיים+ בינלאומיים 

מק רים -ניתוח  חוצה 

מקרה -חות חקרי"כימות של דו, ובנוסף, ניתוח איכותי

נרטיביים

כלליכללי
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? פדג ו גית משולבת תקשו בחדשנותמהי  ? פדג ו גית משולבת תקשו בחדשנותמהי 

במטרות תוכנית במטרות תוכנית , , שינוי משמעותי בתפקידי המורים והתלמידיםשינוי משמעותי בתפקידי המורים והתלמידים

או בחומרי הלמידה ובתשתיותאו בחומרי הלמידה ובתשתיות//וו, , הלימודיםהלימודים

עדויות להישגים חיוביים מדידים של התלמידיםעדויות להישגים חיוביים מדידים של התלמידים

ויכולת העברהויכולת העברה) ) קיימת לפחות שנתייםקיימת לפחות שנתיים((יציבות יציבות 

הטמעה מוצלחת בפרק זמן קצר יחסיתהטמעה מוצלחת בפרק זמן קצר יחסית

, , המתייחסות לפיתוח צוותהמתייחסות לפיתוח צוות, , סס""רפורמות נרחבות בתוך ביהרפורמות נרחבות בתוך ביה

משאבי למידה וארגון הלמידהמשאבי למידה וארגון הלמידה, , מעורבות הקהילהמעורבות הקהילה

עלותו ושוויוניותועלותו ושוויוניותו, , שיפורים משמעותיים באיכות החינוךשיפורים משמעותיים באיכות החינוך

מהלך המחקרמהלך המחקר

הספר הספר --בחירת בתיבחירת בתי

 חקירת המקרים חקירת המקרים––ס ס ""כניסה לבתיהכניסה לבתיה

עיבוד הנתוניםעיבוד הנתונים

::ח המקרהח המקרה""כתיבת דוכתיבת דו

))למרכז המחקר הבינלאומילמרכז המחקר הבינלאומי((באנגלית באנגלית 

) ) עבור קהל היעד בארץעבור קהל היעד בארץ((בעברית בעברית 

CrossCross--Case AnalysisCase Analysis  --ניתוח חוצה מקרים ניתוח חוצה מקרים 
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כלי המחקרכלי המחקר
שאלוניםשאלונים

ס ס ""למנהל ביהלמנהל ביה

  לרכז המחשובלרכז המחשוב

ראיונותראיונות

סס""מנחה של ביהמנחה של ביה//מפקחמפקח

סס""מנהל ביהמנהל ביה

ספריספרי--רכז המחשוב הביתרכז המחשוב הבית

 מורים המעורבים בחדשנות מורים המעורבים בחדשנות––קבוצת מיקוד קבוצת מיקוד 

 מורים אחרים שאינם מעורבים בחדשנות מורים אחרים שאינם מעורבים בחדשנות––קבוצת מיקוד קבוצת מיקוד 

 תלמידים המעורבים בחדשנות תלמידים המעורבים בחדשנות––קבוצת מיקוד קבוצת מיקוד 

 הורים הורים––קבוצת מיקוד קבוצת מיקוד 

תצפיותתצפיות

ניתוח תוצריםניתוח תוצרים

הספר-הכניסה לבתי הספר-הכניסה לבתי

בו היה בו היה , , ס אחדס אחד""למעט בילמעט בי; ; סס""צוותים של שלושה חוקרים בכל ביצוותים של שלושה חוקרים בכל בי

שיתוף של הצוות כולושיתוף של הצוות כולו

ימים ימים (( מפגשים  מפגשים 55--33; ; ס וסיורס וסיור""מפגש היכרות עם מנהל ביהמפגש היכרות עם מנהל ביה

סס""של כל צוות חוקרים בכל בישל כל צוות חוקרים בכל בי) ) מלאיםמלאים

 המיקוד המיקודותותצצבעיקר של קבובעיקר של קבו, , י זוגות חוקריםי זוגות חוקרים""ראיונות עראיונות ע

טבלת מעקב טבלת מעקב , , שאלוניםשאלונים: : כל חומרי המחקר מצויים באתר המחקרכל חומרי המחקר מצויים באתר המחקר

וחומרים מהמרכז הבינלאומיוחומרים מהמרכז הבינלאומי, , לביצוע המחקרלביצוע המחקר
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עיבוד הנתוניםעיבוד הנתונים

חח""ס אחראי לכתיבת הדוס אחראי לכתיבת הדו""ראש צוות המחקר בכל ביראש צוות המחקר בכל בי

כל חבר צוות מתמלל כל חבר צוות מתמלל : : חברי הצוות כולם מתמללים את הראיונותחברי הצוות כולם מתמללים את הראיונות

את הראיונות שביצעאת הראיונות שביצע

נשלחים לאתר המחקר ומשולבים בחלקו נשלחים לאתר המחקר ומשולבים בחלקו ) ) המתומלליםהמתומללים((החומרים החומרים 

הסגורהסגור

מעובדים ומסוכמים מעובדים ומסוכמים , , החומרים נשלחים למרכז המחקר הבינלאומיהחומרים נשלחים למרכז המחקר הבינלאומי

crosscross--casecaseבניתוח בניתוח 

תחומים- תתי9  גורמים21

 רמות חדשנות3

 מקרי חדשנות המשלבים תקשוב174

 קבוצות גורמים7 תחומים4

Mioduser, Nachmias, Tubin & 
Forkosh-Baruch (2003)

Nachmias, Mioduser, Tubin, 
Forkosh-Baruch & Cohen, (2004) 

מבנה ניתוח הממצאים מבנה ניתוח הממצאים 

     ניתוח לפי גורמים       ניתוח לפי תחומים ורמות חדשנות     ניתוח לפי גורמים       ניתוח לפי תחומים ורמות חדשנות
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חלופיותתצורות ניסויסטנדרטיות

סביבותמטלותמערכי שיעור

קהילייהשיתוףיחידני

כל זמןתצורות ניסויבמסגרת

סיברספייסס"ביה\כיתהאישי

יצירה, פיתוחתהליכיםמיומנויות יסוד

שותף, עמיתמרכז, חונךמקור ידע

פיתוח 

מומחיות

, יצירה, למידה

יישום

שימוש למטלות 

קונבנציונאליות

תמורה מעבר הטמעה 

תוכנית 

הלימודים

תפקידי 

המורה

תפקידי 

התלמיד

ממדי זמן 

ומרחב

כל מרחב תצורות ניסוי כיתת מחשב

רמות של חדשנותרמות של חדשנות

שיטות הערכה

פתרונות דידקטיים

תכנים

ביחס למורים

ביחס לתלמידים

תפקידים עיקריים

זמן

מרחב דיגיטאלי

מרחב פיזי

תחומיםתחומים--תחומים ותתתחומים ותת

סכמה של רמות ו תחומי חדשנות סכמה של רמות ו תחומי חדשנות 

IL – 24 –בינלאומי ;  שופטים עבור כל יוזמה 

 מהמקרים דורגו דרוג כפול% 15; שופטים נוספים

זהות ;  פער בין הדרוגים– 1+ הסכמה נחשבה 

בדרוג או פער כזה נחשבו התאמה בין הדרוגים

: ההתאמה בין השופטים בבסיס הנתונים הבינלאומי

% 94.33: ממוצע;  % 95.5-% 89.95בין 

תיקוף הד רוגים: שיטה תיקוף הד רוגים: שיטה
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IL:  יוזמות חדשניות IL:  יוזמות חדשניות

IL:  יוזמות חדשניות IL:  יוזמות חדשניות

001IL : פר וי קט ים  מתוקשבים

002IL :נ אמני ת קש וב

003IL : תקשוב -בית ספר ע תידי עתי ר

006IL :תחנת ר די ו  מתוקשבת

007IL :ספרי ים -סיפו ר האת רי ם הבית

008IL : תיכו ן ו י רטו אלי

009IL :המרכ ז לט י פוח מצו ינ ות

010IL : רשת של ום

013IL :לימו די סבי בה

015IL :חממה

001IL : פר וי קט ים  מתוקשבים

002IL :נ אמני ת קש וב

003IL : תקשוב -בית ספר ע תידי עתי ר

006IL :תחנת ר די ו  מתוקשבת

007IL :ספרי ים -סיפו ר האת רי ם הבית

008IL : תיכו ן ו י רטו אלי

009IL :המרכ ז לט י פוח מצו ינ ות

010IL : רשת של ום

013IL :לימו די סבי בה

015IL :חממה
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שכיחויות דרוגים של  תחומים: ILממצאים  שכיחויות דרוגים של  תחומים: ILממצאים 

שיטות הערכה 

פתרו נ ות  

דידקט יים 
קוריקולום

תוכ ן 

עם מ ור ים 

תפקיד 

המורה 

עם תלמ יד ים 

תפקיד 

התלמיד
תפקיד ים  

עיקר י ים 

זמ ן 

מרחב ד יג יטא ל י 
תצורת זמן 

ומקום

מרחב פ יז י 

רמות
                   

תחומים
תמורהמעברהטמעה 

ממו צעי דרוגים של יוזמות ותחומים : ILממצאים  ממו צעי דרוגים של יוזמות ותחומים : ILממצאים 

3.33.43.82.93.63.53.33.62.63.33ממוצע

IL155552555554.67

IL134554545534.44

IL101343434312.89

IL94353443433.67

IL83233221312.22

IL74423343423.22

IL64342444423.44

IL34455344354.11

IL21221333212.00

IL13333321332.67

' מס

סידורי 

דרכי 

הערכה 
פתרון 

דידקטי

תכנים
תפקיד 

-מורה

מורה

תפקיד 

-מורה

תלמיד

תפקיד 

תלמיד
זמן

מרחב  

דיגיטלי
מרחב  

פיזי
ממוצע
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שכ יח וי ות דר וגי ם של תחומי ם : ממצאים בי נל אומי י ם שכ יח וי ות דר וגי ם של תחומי ם : ממצאים בי נל אומי י ם

248 346 462 265 244 כ"סה

30 40 35 24 45 שיטות הערכה

24 43 77 23 7 פתרונות דידקטיים 

23 37 62 34 18 תוכן קוריקולום 
תוכ נ ית  

הלי מ ודים 

32 33 48 27 33 עם מורים

19 53 73 23 6 עם תלמידים תפקיד 

המורה

34 44 46 28 22 תפקידים עיקריים
תפקיד 

התלמיד

30 32 29 36 47 זמן

26 45 53 31 19 מרחב די גיטאלי 

30 19 39 39 47 מרחב פיז י 
תצורת 

זמן ומקום

תמ ורה  בינ י ים  מעבר  בינ י ים  הטמעה  תח ומ ים 

2.10 1.45 )3.3בארץ ( 2.92 שיטות הערכה

1.00 1.00 )3.4בארץ ( 3.31 פתרונות דידקטיים

1.35 1.16 )3.8בארץ ( 3.07 תכנים

1.86 1.36 )2.9בארץ ( 3.02  מורים–מורה 

0.91 0.96 )3.6 בארץ( 3.32  תלמידים–מורה 

1.66 1.29 )3.5בארץ ( 3.23
תפקידים : לומד

עיקריים

2.12 1.46 )3.3בארץ ( 2.78 זמן

1.45 1.21 )3.6בארץ ( 3.16 מרחב דיגיטאלי

2.02 1.42 )2.6בארץ ( 2.69 מרחב פיזי

שונות סטיית תקן ממוצע תחומים

ממוצע י ד רוג ים  של תחומים : ממצאים בי נל אומי י ם ממוצע י ד רוג ים  של תחומים : ממצאים בי נל אומי י ם
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ממוצע  רמ ות ה חד שנות   בתח ומ ים  הש וני ם מצ בי ע על 

?  ה י יתכן –מגמ ה של  י וזמות  ח דשנ יות  במע בר  

כיצד  י וזמ ה  יכול ה לה י ות  חד שנית  בתח ומ ים  מס ו ימ ים  

? חד שנית  בת חו מי ם אחר ים-ובלתי 

אש ר כת וצא ה מכך   ,  מה מ בד יל ב י ן  הי וזמ ות  הח דשנ יות

ניכרי ם פער ים  ברמ ות  ה חד שנות  הכ וללות ו של  תחו מי  

? הח דשנ ות ה ש ונים

מ ה מא פי י ן  ? האם  ישנם ת ח ומ ים  חד שני ים  יות ר מא חר ים

ש בהם  אי ן  רמות  ,  ומ ה מא פי י ן ת חו מים א חר ים?  אותם

? גב וה ות   של ח דשנ ות

...מחשבות על תחו מי החדשנות...מחשבות על תחו מי החדשנות

גורמים המעורבי ם בחדשנות גורמים המעורבי ם בחדשנות 

חלוקת התלמידים

יחידות ההוראה ארגון הלמידה

גוף מתערב

מומחה-מורה

הורים

רשויות מקומיות

משרד החינוך בעלי תפקידים

ספריים-חוץ בית

ס"צוות מורי ביה

מורים מובילים

רכז תקשוב

מנהל בעלי תפקידים פנימיים 

הספר -בבית

))55--11בסולם של בסולם של ((גורמים גורמים  קטגוריהקטגוריה
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מקומית/אזורית

לאומית מדיניות תקשוב

תקצוב החדשנות

תמיכה טכנית

מחשבים וציוד היקפי תשתיות

מקור ההכשרה

תכני ההכשרה הכשרה ופיתוח צוות

היסטוריה חדשנית

היקף הפצת החדשנות

חזון ומטרות תקשוב אקלים ארגוני

))55--11סולם של סולם של ((גורמים גורמים  קטגוריהקטגוריה

)המ שך(גורמים המעורבי ם בחדשנות  )המ שך(גורמים המעורבי ם בחדשנות 

נמוכות עוצמותגבוהות עוצמות

מקרא

אקל ים ארגוני 

בעל י תפקיד ים פנימ י י ם 

תשתיות 

בעל י תפקיד ים ח יצ ונ י ים 

מדינ י ות תקשוב

ארגו ן הלמ ידה 

הכשרה ופית וח צ ו ו ת 

3.9.99רכזי מחשוב 

4.3.82מנהל

4.4.70תמיכה טכנית

4.4.70היסטוריה של חדשנות

4.31.26מורים מו בילים 

1.33 4.0 גוף מתערב

.82 4.0 מדיני ות מקומית 

.88 4.1 תקצוב החדשנות

.ת.ס ממוצע הגורם

1.8.92יחידות הוראה 

2.31.06הורים

2.51.65מורה מו מחה 

2.5.97צוות המורים 

.97 1.7 חלוקת תלמידים

.ת.ס ממוצע הגורם

גור מים המעורבים ב חדשנות : ILממצאים  גור מים המעורבים ב חדשנות : ILממצאים 
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גו רמים המע ו רבים בחדש נות : ממצאים בי נל אומי י ם גו רמים המע ו רבים בחדש נות : ממצאים בי נל אומי י ם
נמוכות עוצמותגבוהות עוצמות

מקרא

אקל ים ארגוני 

בעל י תפקיד ים פנימ י י ם 

תשתיות 

בעל י תפקיד ים ח יצ ונ י ים 

מדינ י ות תקשוב

ארגו ן הלמ ידה 

הכשרה ופית וח צ ו ו ת 

4.530.85מורים מו בילים 

1.17 3.42 מקור הכשרת מורים

1.17 3.45 מחשבים וצ יוד היקפ י 

1.15 3.49 תכני הכשרת מורים

1.10 3.50 תמיכה טכנית

1.42 3.52 רכזי מחשוב 

1.14 3.58 היסטוריה של חדשנות

1.24 3.66 חזון ומטר ות התקשוב

1.14 3.78 מנהל

.ת.ס ממוצע הגורם

1.12 1.73 רשות מקומית

1.31 1.76 מורה מו מחה 

1.37 2.08 משרד החינוך 

1.24 2.25 הורים

1.35 2.66 צוות המורים 

1.63 2.67 גוף מתערב

.ת.ס ממוצע הגורם

...מחשבות על גור מים המעורבים ב חדשנות...מחשבות על גור מים המעורבים ב חדשנות

האם ניתן לאתר את הגורמים המעורבים בחדשנות בעוצמה 
?מה ניתן ללמוד מהשיוך הקטגורי  שלהם? הגבוהה ביותר

מה מבחין בין הגורמים המעורבים יותר ופחות ביוזמות 
?החדשניות

? מהן ההשלכות–גורמי פנים משפיעים יותר מגורמי חוץ 

אך אינו , רכז המחשבים הוא גורם מרכזי בהפצת החדשנות
 האם יש לכך –!  כן–מורה מוביל . בהכרח מוביל את החדשנות

?באלו רבדים? השלכות

?ומדוע, מי משפיע יותר:  מול הגורם האנושי–תשתיות 

מה ניתן ללמוד מההבחנה בין הממצאים בישראל לממצאים 
?מהן ההשלכות? הבינלאומיים
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או יותר מאוכלוסיות / ו50%

או התלמידים/המורים ו

של ) 15%עד (מיעוט 

או /אוכלוסיות המורים ו

התלמידים

איים של חדשנותהיקף -חדשנות רחבת

דפוס הפצת החדשנותדפוס הפצת החדשנות

Forkosh-Baruch, Nachmias, Miodusar & Tubin (2005) 

27% 100% מרחב למידה וירטואלי סובב ואדם

35% 100% תיכון וירטואלי

50% 64% "סיפור האתרים"

100% 100% ס עתידי עתיר תקשוב"בי

50% 100% פרויקטים מתוקשבים : כוורת

חדשנות רחבת היקף

2% 9% חממה מתוקשבת

6% 4% רשת שלום

8% 14% מרכז מצוינות

4% 6% תחנת רדיו מתוקשבת

28% 6% נאמני מחשב

איים של חדשנות

מורים 

מעורבים

תלמידים 

מעורבים

IL: חלוקה לשני דפו סי הפצת החדשנות IL: חלוקה לשני דפו סי הפצת החדשנות
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0.0 -0.4 -0.2 0.4 -1.4 0.8 0.6 1.0 0.0 -0.4 פער

.30 1.30 1.80 .80 1.20 1.20 3.20 .80 2.20 שונות

.54 1.14 1.34 .89 1.09 1.09 1.78 .89 1.48 .ת.ס

3.3 3.40 3.40 3.60 3.60 3.20 3.20 2.80 3.60 2.80
ממו צע

(N=5)

חדשנות רחבת היקף

3.50 1.20 1.50 .70 .50 .70 .70 1.30 2.80 שונות

1.87 1.09 1.22 .83 .70 .83 .83 1.14 1.67 .ת.ס

3.3 3.0 3.20 4.0 2.20 4.0 3.80 3.80 3.60 2.40
ממו צע 

(N=5)

איים של חדשנות

-הער 

כה

-פתרו 

 נות

-דידק

טי ים 

תוכ ן  עם 

מור ים 

עם 

-תלמ י 

דים

-תפקי 

די 

ל ומד

זמן  מרחב 

-דיגי 

טאלי 

מרחב 

פיז י 

ממ וצע  תוכנ ית ל ימ וד ים מור ים  תלמ י 

דים

זמן  ומרחב 

ספר-בתי

IL:  ממוצעי תח ומים לפ י שנ י דפ וסי הפצת  החדשנ ות IL:  ממוצעי תח ומים לפ י שנ י דפ וסי הפצת  החדשנ ות

0.2 3.2 3.4 ממוצע

-0.6 4.4 3.8 תקצוב החדשנות

0.4 3.8 4.2 מדיניות תקשוב 

מקומית

0.4 3.0 3.4 מדיניות תקשוב 

לאומית

0.6 2.2 2.8 מורה מומחה

-0.4 4.2 3.8 גורם מתערב

0.6 2.0 2.6 הורים

-0.4 3.4 3.0 רשויות מקומיות

0.6 2.8 3.4 משרד החינוך

גורמים 

חיצוניים

פער איים נרחב הגורם

IL: רמת מעורבות גו רמים חיצוניים IL: רמת מעורבות גו רמים חיצוניים
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IL: רמת מעורבות גו רמים פנימיים IL: רמת מעורבות גו רמים פנימיים

1.0 3.3 4.3 ממוצע

0.0 4.4 4.4 תמיכה טכנית

0.6 3.4 4.0 מחשבים וציוד היקפי

1.2 2.8 4.0 מקור הכשרת מורים

1.0 2.8 3.8 תכני הכשרת מורים

1.8 2.8 4.6 חזון ומטרות התקשוב

0.8 4.0 4.8 היסטוריה של 

חדשנות

1.0 3.8 4.8 מורים מובילים

1.4 3.2 4.6 רכז תקשוב

1.0 2.0 3.0 צוות המורים

1.0 3.8 4.8 מנהל

גורמים 

פנימיים

פער איים נרחב הגורם

האם א יי ם של  חד שנות  הן  י וזמ ות 

? יי ח וד יות  התל וי ות  בג ור מים  מס ו ימי ם

האם א פשר י ל שעתק אי ים  של ח דשנ ות במ מד ים  רח בי   

? בלא לאבד את  מ אפי יני הם  ה חי וני ים,  היק ף

האם ק ובע י מ דינ יות  ומ ו רים  צרי כים  לעוד ד מעב ר מאי ים  של  

חד שנות לח דשנ ות ר חב ת היק ף כ הת פתח ות מ תבקשת  של  

? הי וזמ ה  המ סו ימת

יש 

פוטנ צ יאל  

...?כא ן

...מחשבות על א יים...מחשבות על א יים
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חקר ; ספר -לתקשוב פוטנציאל ליצירת שינוי פדגוגי בבתי

יוזמות ייחודיות מקדם הבנה לגבי הצלחות בתחום שילוב 

התקשוב

ניתן ללמוד מהממצאים לגבי החיבורים בין מודלים תיאורטיים 

ובין תהליכי הטמעת תקשוב בפועל

שינוי הנובע משילוב תקשוב באופן חדשני אינו דיכוטומי ואינו 

המחקר בוחן את השונות ;  ישנם פנים רבות לחדשנות–מוחלט 

בין היוזמות החדשניות משולבות התקשוב

המחקר מציע מודל מקיף לבחינת חדשנות פדגוגית משולבת 

ואשר , ספרית-המתייחס למכלול העשייה הבית, תקשוב

מתבסס על ניתוח איכותי וכמותי

תובנות תובנות 

   הספר מסכם את ממצאי ה מחקר   

הבינלאומי על חדשנות פדגוגית 

מוצג בו   , בין היתר. משולבת תקשוב

תפקידם החדש והמשתנה של מורים 

.ותלמידים בתהליכי ההוראה והלמידה

   הספר מיועד לאנשי חינוך 

המתעניינים בהיבטים תיאורטיים 

ויישומיים של הטמעת התקשוב 

לאלה , ספר-בתהליכים פדגוגיים ובבתי

המעוניינים לשלב מחשבים ותקשורת 

ספרם ולמקבלי -בכיתתם או בבית

החלטות וקובעי מדיניות בתחום 

הטמעת יוזמות חדשניות המשלבות 

.תקשוב במערכת החינוך
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