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 תקציר

למידה היא תהליך שאינו נפסק. הצורך המתמשך לאורך החיים ללמוד ולהתפתח עומד בבסיס 

. מחקר זה עוסק בשיפור תהליך קבלת (learning in adulthood)תחום הידע "למידה בקרב מבוגרים" 

אנשים בוגרים בדרך כלל משתתפים מדי  ההחלטה מה ללמוד במטרה להתפתח מבחינה מקצועית.

שנה בתהליכי למידה שאמורים להעניק להם יתרון מתמשך בעיסוקיהם, ובדרך כלל עובדים 

בארגונים פונים לאנשי מקצוע כדי שיסייעו להם בתהליך זה. הנגישות למומחים אלו מוגבלת בדרך 

תחותם המקצועית על סמך כלל, ולכן במקרים רבים אנשים בוחרים את תחום לימודי המשך התפ

 נטייה אישית והמלצות של בני משפחה וחברים.

המחקר הנוכחי בדק אם דיון קולקטיבי רחב היקף המבוסס על תבונת ההמונים יכול לתת מענה 

כתחליף לפנייה למומחים. תבונת ההמונים הוא הליך שבו קבוצות  -מקצועי  לימודלבחירת תחומי 

פועלות באופן קולקטיבי בצורה שנראית אינטליגנטית. דיון קולקטיבי רחב היקף הוא הליך תבונת 

 המונים שבו קבוצות גדולות מגיעות להחלטות באופן קולקטיבי.

 :הנוכחי היו מטרות המחקר

הליך קבלת ההחלטה מה ללמוד במטרה להתפתח מבחינה לפתח מודל אינטגרטיבי לת .א

 מקצועית, תוך שימוש בתבונת המונים ברשת החברתית פייסבוק. 

לבחון אם קיים קשר בין סקרנות, מידת השימוש בפייסבוק ומשתנים דמוגרפיים לבין  .ב

תבונת המונים בפייסבוק. כלומר לבחון באילו תנאים תוכל להתקיים תבונת  לייצרהיכולת 

 מונים ברשת החברתית.ה

לבחון אם הליך תבונת המונים בפייסבוק יכול לתת מענה מועיל, יצירתי ובעל ערך לשאלה  .ג

 מה כדאי ללמוד במטרה להתפתח מבחינה מקצועית.

 אל תחום תבונת ההמונים.תרומה תאורטית  עלהצי .ד

אשר עובדים לפרנסתם כעצמאים או כשכירים. כל  20-מתנדבים בני יותר מ 115 מנההמדגם 

 חברים לפחות. 245פייסבוק, ולכל אחד מהם היו בהמתנדבים השתמשו באופן פעיל 

הנחקרים התבקשו לפרסם בעמוד הפייסבוק שלהם סטטוס בנוסח אחיד ובו ביקשו הליך המחקר: 

מוד כדי להתפתח מבחינה מקצועית. התגובות מחבריהם להציע להם נושאים שכדאי להם לל

שהתקבלו נשמרו ונותחו במטרה לאתר את הרעיונות הבולטים שזכו למרב התגובות. כל משתתף 

 שאלונים לבדיקת משתני המחקר.הרעיונות הבולטים שקיבל בצירוף  קיבל מכתב סיכום ובו

ת משתני המחקר. לבחינ המשתתפים במחקר מילאו שישה שאלוניםכלי המחקר: המשתנים ו

, שאלון מידת היו: שאלון סקרנות וחקירה עצמית הכלים לבדיקת המשתנים הבלתי תלויים



התלויים היו: שאלון תועלת  השימוש בפייסבוק ושאלון דמוגרפי. הכלים לבדיקת המשתנים

. כל השאלונים נמצאו מהימנים נתפסת, שאלון יצירתיות נתפסת, שאלון שביעות רצון של המשתמש

 קפים במדגם זה.ות

 :היו השערות המחקר

. ככל שמידת והחקירה העצמית לבין מדדי ההליך יימצא קשר חיובי בין מידת הסקרנותש .1

הסקרנות והחקירה העצמית גבוהה יותר, כך גם המדדים בהליך קבלת התובנה הקולקטיבית 

 עות. בפייסבוק יהיו בעלי משמעות רבה יותר: מספר התגובות, משך הדיון וכמות ההצב

יימצא קשר חיובי בין מידת שימוש גבוהה בפייסבוק לבין המדדים בהליך קבלת התובנה ש .2

 הקולקטיבית בפייסבוק.

 יימצא קשר חיובי בין מדדי הליך קבלת התובנה הקולקטיבית לבין התועלת הנתפסת.ש .3

ין היצירתיות הנתפסת יימצא קשר חיובי בין מדדי הליך קבלת התובנה הקולקטיבית לבש .4

 .וצאות ההליךמת

 יימצא קשר חיובי בין מדדי הליך קבלתה של התובנה הקולקטיבית לבין שביעות רצוןש .5

 .המשתתפים במחקר מהתוצאות שקיבלו

 ממצאי המחקר:

 תמספר המגיבים בהליך יצירת תבונת ההמונים מנובאאוששה בחלקה. נמצא כי  2השערה  .א

 .(β=.09) בפייסבוקידי מספר שעות השימוש הממוצע -במידה נמוכה על

ידי מספר המגיבים בהליך -כי שביעות הרצון מנובאת עלאוששה בחלקה. נמצא  5השערה  .ב

 (.β=*23.המחקר )

 לא אוששו. 4-ו 3, 1השערות  .ג

ידי שביעות -והן על (β=**29.ידי היצירתיות )-נמצא כי התועלת הנתפסת מוסברת הן על .ד

 (.β=*14.-המגדר ) ידי-הפוכה עלחלשה (; התועלת הנתפסת מנובאת בצורה β=**51.הרצון )

ידי מידת השימוש בפייסבוק -( ועלβ=**43.ידי שביעות הרצון )-נמצא כי יצירתיות מנובאת על .ה

(.19*=β.)  

(; מספר β=*82.ידי מספר הלייקים )-נמצא כי מספר המגיבים מנובא במידה גבוהה על .ו

(; משך הדיון מנובא במידה β=11.-ידי השכלה )-על חלש הפוךהלייקים מנובא באופן שלילי 

 (. β=18.ידי מספר הלייקים )-( ובמידה נמוכה עלβ=**63.ידי מספר המגיבים )-גבוהה על



(; השכלה מנובאת במידה β=*21.ידי מידת הסקרנות )-מספר החברים בפייסבוק מנובא על .ז

-בוה על(; מספר שעות השימוש באינטרנט מנובא באופן שלילי גβ=**27.ידי מגדר )-גבוהה על

ידי מספר השעות -(. מספר שעות השימוש באינטרנט מנובא באופן גבוה עלβ=**24.-ידי גיל )

ידי מספר -(; מידת השימוש בפייסבוק מנובאת באופן גבוה עלβ=**27.הממוצע בפייסבוק )

 (.β=**38.ידי מספר החברים בפייסבוק )-( ועלβ=*20.השעות הממוצע בפייסבוק )

 מסקנות המחקר

 שתיים מתוך חמש השערות, לפי הפירוט שלהלן:אוששו  .א

אוששו השערות המחקר באשר לקשר חיובי בין מספר המגיבים לבין שביעות  .1

הרצון, ובאשר לקשר חיובי חלש בין מספר השעות הממוצע בפייסבוק לבין מספר 

הוא שימוש  הלייקים. כלומר אחד התנאים ליצירת הליך תבונת המונים בפייסבוק

 נרחב ברשת החברתית. 

לא אוששה ההשערה שיימצא קשר בין מידת הסקרנות והחקירה העצמית לבין  .2

עם מידה מועטה אנשים גם הליך קבלת תובנה קולקטיבית. אפשר להסיק מכך ש

להסתייע בהליך תבונת ההמונים ולקבל מחבריהם  עשוייםסקרנות טבעית של 

  ברשת החברתית רעיונות בעלי ערך.

לא אוששו השערות המחקר שבחנו את הקשר בין מדדי הליך המחקר לבין  .3

ן בעל ערך או רעיון היצירתיות והתועלת הנתפסת. אפשר להסיק מכך שרעיו

בלי קשר למספר התגובות. כך הדבר גם באשר למשך הדיון. להתקבל  יצירתי יכול

 י ערך.בעלותוצרים יצירתיים להוביל לדיון קצר וגם דיון ארוך יכולים 

תבונת המונים ברשת החברתית פייסבוק ולייצר מענה בעל ערך לשאלה מה  ליצוראפשר  .ב

כדאי ללמוד במטרה להתפתח מבחינה מקצועית. הליך תבונה קולקטיבית נמצא מועיל 

כאשר התוצאות שהתקבלו היו יצירתיות וכאשר המשתתפים בניסוי הביעו שביעות רצון 

 רבה מביצוע ההליך.

חברים בפייסבוק  300יך מספק תוצאות טובות יותר בקרב אנשים שיש להם נמצא כי ההל .ג

 לפחות.

נמצא כי הנשים שהיו בקרב המשתתפים במחקר דיווחו על תועלת רבה יותר מאשר גברים.  .ד

 ממצא זה תואם מחקרים שבחנו הבדלי מגדר בשימוש ברשתות חברתיות. 

  



 סיכום

דש לקבלת ההחלטה מה ללמוד, על סמך שימוש חשיבות המחקר הנוכחי בכך שהוא מציע מודל ח

תבונת המונים ברשת  לייצרבתבונת המונים בפייסבוק. תרומתו בכך שהוא מראה כיצד אפשר 

החברתית פייסבוק, ומציג את התנאים ההכרחיים והבלתי הכרחיים לכך. למחקר עשויה להיות 

סה כתאוריה ים ואת ביסותרומה תאורטית בכך שהוא מקדם את הבנתנו את תופעת תבונת ההמונ

בהם קבוצות פועלות בצורה אינטליגנטית, ומאפשרת לחזות מתי קבוצות מדעית המגדירה מקרים 

ינהגו בצורה יעילה ויצירתית ברשתות החברתיות. המודל המוצע עשוי להיות בסיס להמשך הדיון 

 בעיות.לפתרון והחלטות  תלקבלוכיצד ניתן להפוך אותן לכלי בתפקידן של הרשתות החברתיות 

 

 


