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  תקציר   .1

מודל הוראה "קהילת למידה  -מחקר זה מתבסס על המודל שפיתחה דוקטור עידית אדלר

משלב בין זה מודל . Metacognitive Collaborative Inquiry Community (Meta-CIC)  -משתפת"

קוגניטיבית במהלך תהליך חקר פתוח -למידה משתפת תוך קבוצתית ובין קבוצתית עם הכוונה מטה

)Zion et al., 2015.(   בתהליך זה, מספק המורה את מסגרת הידע בלבד, ומאפשר לתלמידים לבחור מגוון

את החקר הפתוח כתהליך   אפיינו)  2004(  אחריםציון ועל פי בחירתם.    חקר  שאלות חקר וגישותרחב של  

למידת חקר דינמי, שבו למידה היא תהליך של חשיבה מתחדשת ומתמשכת שיש בו גמישות, שיקול 

של חקר פתוח )  מאפייניםהקריטריונים (דעת והתבוננות, כחלק מהשינויים המתרחשים במהלך החקר.  

התייחסות לחקר  ,'הבנה פרוצדורלית' קריטריון זה יקרא ,של התהליך הם: הבנה פרוצדורלית ודינמי

שינויים המתרחשים ודינמיות    ,'למידה תהליכית'    ת התיעוד, קריטריון זה יקראובוהבנת חשי  כתהליך

חסות לגילויי הרגש המלווים את תהליך יהתי ,  'שינויים' במהלך ביצוע החקר קריטריון זה יקרא

הוראת חקר הינה תהליך ארוך ובעייתי.  .)אפקטיביים( 'רגשייםבטים יה' , קריטריון זה יקראהחקר

יש צורך מהותי לתמוך בו, ולשם כך קיימים מספר כלים. במודל מחקר זה, נעשה שימוש בשלושה כלים 

על  למידה משתפת., תמיכה מטה קוגניטיבית , לתמיכה בתהליך החקר: שימוש בפורום תומך למידה

ידה בגישת חקר פתוח מומלץ להיעזר פי הגישה הקונסטרוקטוביסטית, כאשר מנהלים תהליך למ

), קהילה בה משתתפים תלמידים ומורים אשר נתרמים  משיתוף הפעולה Lim,2004ב"קהילת חקר" (

הלמידה תוך סיוע בקהילת חקר המבוססת על תקשורת אינטרנטית, ומהאינטרקציה עם חבריהם. 

דות מבט, מתחומי ידע שונים, סינכרונית, מאפשרת הסתכלות על עניין אחד ממספר נקו-סינכרונית וא

 Feldman)תוך פריצת גבולות הכיתה והוספה של ייעוץ מקצועי, ייצוגים שונים ומקורות ידע מגוונים 

et al., 2000). מסייעת ללמידת חקר בכמה מישורים. ההכוונה עוזרת לרכז  קוגניטיבית -הכוונה מטה

מסייעת לתלמידים לתת את הדעת על היא את החקר בתהליך המדעי ולא בעובדות מדעיות. כמו כן,  

קוגניטיבית מסייעת לתלמידים לבקר ולערוך רפלקציה בכל שלב -מטרות החקר. בנוסף, הכוונה מטה

 ,.Hofstein et alחקר (ביצועי למידה משתפת מקדמת    .)Zion et al., 2005 ( בתהליך החקר

2004; Wu & Hsieh, 2006 דיונים ומשא ומתן עוזרים לתלמידים להבהיר ולדמיין את תהליך החשיבה .(

שלהם. לתהליך זה יש ערך מיוחד לביצועי חקר מדעי, מאחר שניתוח ובדיקת הנתיב הלוגי במהלך החקר 

כולל בתוכו שתי  Meta-CICמודל ה  ).Mittlefehldt & Grotzer, 2003המדעי חיוני ליצירת החקר (

) המתייחסת לאינטראקציה וללמידה CIרמות של למידה משתפת: למידה משתפת תוך קבוצתית (

ולמידה המשתפת הטבעית שמתרחשת בין זוג התלמידים שעובדים יחדיו על אותה עבודת החקר, 

ינטראקציה וללמידה המשתפת המתרחשת בקרב זוגות המתייחסת לא )CICמשתפת בין קבוצתית (

  תלמידים שעובדים על עובדות חקר שונות.

השפעת מודל הוראה המשלב מטה קוגניציה בסביבת למידה משתפת, על ביצועי החקר  נתבחנ במחקר

בעבר , נבדקו שכיחויות ביצועי   .כפי שבא לידי ביטוי בפורומים תומכי הלמידה הדינמי של התלמידים

חקר דינמי בפורומים של תלמידים המבצעים תהליך חקר פתוח הכולל למידה משתפת בין קבוצתית 

. החידוש צועים בהתאם לגורמים השונים של המודללא אובחנה רמת הביאך  ,  והכוונה מטה קוגניטיבית



עת מאפייני חקר דינמי על פי רמות בכל אחד ארב חקר דינמיבמחקר הינו כימות הביטוי של ביצועי 

חידוש נוסף במחקר זה הוא ניתוח   .ביצועי חקר. הניתוח נעשה באמצעות מחוון אשר נבנה למטרה זו

שכתבו התלמידים במהלך חקר פתוח הכולל למידה משתפת בין קבוצתית והרפלקציות הטיוטות 

) 53.4%בנות (  79תלמידים מצטיינים מתוכם      148במחקר הנוכחי השתתפו    .  והכוונה מטה קוגניטיבית

ח', מארבע כיתות אשר ביצעו את פרויקט "עיר -),  תלמידי חטיבת הביניים מכיתות ז'46.6%בנים (  69-ו

וסביבה" בארגון המועצה לישראל יפה. בכדי למנוע את הטיית המחקר, הכיתות שנבחרו הינן משלשה 

כלכלי חברתי ממוצע (על פי הגדרות משרד החינוך),  בתי ספר במרכז הארץ  המוגדרים בעלי מעמד

בחירת התלמידים בתוך בית הספר הייתה על בסיס הישגיהם האקדמיים הגבוהים. התלמידים חולקו 

תלמידים.  כל קבוצה הוצבה באופן אקראי באחת מתוך ארבע  39, ו 29, 40, 40לארבע קבוצות בנות 

 CI - )CI- Collaborative: אליה נחשפו התלמידיםקבוצות מחקר, שנבדלו בהתאם לסוג ההדרכה 

Inquiry(בקרה ) קוגניטיבית.-) למידה משתפת תוך קבוצתית ללא הכוונה מטה  

META - )Meta - CI – Metacognitive Collaborative Inquiry למידה משתפת תוך קבוצתית (

  קוגניטיבית.-בשילוב הכוונה מטה

CIC -)CIC- Collaborative Inquiry Communityלמידה משתפת בין קבוצתית ללא הכוונה מטה (-

  וגניטיבית.ק

META-CIC - )Metacognitive Collaborative Inquiry + Collaborative Inquiry Community (

  הכוונה מטה קוגניטיבית בשילוב למידה משתפת בין קבוצתית .

כל זוג או שלישיה עובדים על פרויקט חלקה לתתי קבוצות בזוגות או בשלשות, כאשר תכל קבוצה ה 

 קטים שלפרוי 77  זה סך הכל בוצעו על ידי התלמידים במחקרב חקר נפרד ובסופו הגישו עבודת חקר.

במהלך המחקר המקיף, הזוגות הגישו לחוקרת הראשית טיוטות שונות על פי שלבי החקר חקר.  

 דוחות רפלקציה על כל שלב,  גם    התלמידיםהגישו  -בקבוצות שקבלו הכוונה מטה קוגניטיבית  השונים, ו

השיח האינטרנטי בין החוקרת לתלמידי כל קבוצה  –מסמכים אלו נאספו על ידי החוקרת . כמו כן 

כל זוג בפורום זוהה כאותו כותב והווה יחידת כאשר  בפורום מלווה הלמידה הועתק ונשמר גם הוא.

ותחה טבלת קריטריונים, המהווה מחוון מיוחד בכדי לענות על שאלות המחקר הנוכחי, פ מדידה אחת.

 למחקר זה. הקריטריונים ששימשו להערכת ביצועי חקר דינמי נבחרו על פי ארבעת הקריטריונים לסיווג

הבנה  -החקר הדינמי, כאשר ישנו הבדל מהותי בין שלושת הקריטריונים הראשונים ביצועי 

כל אחד משלשת  גשיים.היבטים ר-טריון הרביעי ,  לבין הקריפרוצדורלית, למידה תהליכית ושינויים

הקריטריונים הראשונים (הבנה פרוצדורלית, למידה תהליכית ושינויים) חולק לרמות בסדר עולה  על 

רמת ביצועי חקר גבוהה). רמת הביצוע בקריטריון   -3רמת ביצועי חקר נמוכה ,    -1פי רמת ביצועי החקר (

התלמידים צעדו בדרך בעצמם    -לקריטריוןעצמאות שלהם ביחס  ם נקבעה על סמך האקטיביות והמסוי

ללא דחיפת המורה, או לחלופין התלמידים התנהלו בצורה פאסיבית, וגילו תלות במנחה. כמו כן הרמה 

התלמידים כתבו נימוקים לצעדים, לשינויים, להחלטות  -נקבעה על סמך הפנמת תהליך החקר ורכיביו

פעלו על פי הנחיות המורה ללא   -לחלופין  הקשורות לפרוצדורת החקר או לניהול הזמן בהליך החקר, או  

  גילוי הבנה ומעורבות.



על פי  לאחר חתימת המחוון נסקרה התכתובת בין כל זוג תלמידים לבין המרצה בכל ארבע הקבוצות

לאחר סקירת  הקריטריונים תועדה בטבלת אקסל.מאחר כל כל הודעה עליה נקבעה הערכה ב .המחוון

ים, בוצעה סקירה של כל ההודעות שקודדו עבור כל קריטריון בכל כל ההודעות המתאימות לזוג מסו

נערכה סכימה של כל ההערכות שקבלו כל זוג תלמידים לאורך כל שלבי  –בסיום הסקירה  שלב בנפרד.

בנפרד  הבנה פרוצדורלית, למידה תהליכית ושינויםהעבודה עבור כל אחד משלושת הקריטריונים 

היבטים    -צה בכל אחד משלושת הקריטריונים . עבור קריטריון הרביעיונקבע ציון ממוצע עבור כל קבו

, לאחר הסקירה נקבע עבור כל זוג תלמידים בכל שלב רגש יחיד שהוחלט כמאפיין והמשמעותי גשייםר

נערכה סכימה קבוצתית של מספר  –ביותר עבורם בקריטריון  הספציפי בשלב זה, בסיום הסקירה 

ת התלמידים בקבוצה לאורך כל שלבי העבודה עבור כל אחד משלושת השכיחויות שקבלו כל זוגו

הרגשות האפשריים חיובי, שלילי, ומאותגר בנפרד ונקבע ציון ממוצע עבור כל קבוצה בכל אחד משלושת 

 בכדי לענות על שאלת המחקר, נעשה ניתח כמותי של הנתונים ובמקביל נעשה ניתוח איכותני הרגשות.

תוצאות המחקר סיבות לפערים בין הקבוצות. למצוא מגמה אחידה  של כלל ההודעות במטרה

כי תמיכה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת ומראים מאוששות חלקית ממצאי מחקרים קודמים 

מקדמות ביצועי חקר דינמי אצל תלמידים המבצעים עבודת חקר מסוג חקר פתוח. אם כי לא הוכחה 

   הקריטריונים.השפעה מובהקת בכל 

  -ממצאי המחקר העיקריים

, לא נמצאו הבדלים מובהקים בניתוחי הבנה פרוצדורלית   לגבי הקריטריון  עולה כי   מהניתוח הכמותי   

ביחס .     CICבהשוואה לקבוצת     META CICקבוצת בין  , אולם בניתוחי ההמשך  נמצא הבדל  השונות

,  METAבהשוואה לקבוצת    META CICנמצאה מובהקות בין קבוצת  למידה תהליכית לקריטריון 

, גם הבנה פרוצדורליתנמצאה מובהקות, בדומה לממצאים בקריטריון  שינוייםגם ביחס לקריטריון ו

היבטים ביחס לקריטריון  .    CICלקבוצת    META CICבקריטריון זה ההבדל המובהק הוא בין קבוצת  

קים בין קבוצות המחקר ביחס לקריטריונים  רגש חיובי ורגש שלילי, לא נמצאו הבדלים מובה  –  ייםרגש

  CIוקבוצת   META CICלקריטריון רגש מאותגר נמצא הבדל מובהק בין קבוצות  סאולם ביח

   .CICוקבוצת   METAלקבוצות 

נמצא הבדל בין מספר התלמידים אשר   הבנה פרוצדורליתעולה כי ביחס לקריטריון    מהניתוח האיכותני

אולם לא ,    META CICהציגו שיפור ברמת הביצוע של הקריטריון עם התקדמות המחקר בקבוצת 

למידה ביחס  לקריטריון  נמצאה מגמה אחידה המעידה על פשר ההבדל משמעותי בין התלמידים.

ו שיפור ברמת הביצוע של בניתוח האיכותני נמצא הבדל בין מספר התלמידים אשר הציג תהליכית

. ההבדל  CIלעומת תלמידי קבוצת הבקרה    META CICהקריטריון עם התקדמות המחקר בקבוצת 

, תלמידים אשר בין הקבוצות אופיין ביחס לשלב בו לקחו התלמידים את הובלת החקר והסיבה לכך

 שינויםריטריון . ביחס לקקבלו את שילוב התמיכות לקחו את מושכות ההובלה בשלב מוקדם יותר

הנתונים מלמדים כי השפעת התמיכה המטה קוגניטיבית והשיח בקבוצת הלמידה המשתפת השפיעו 

היבטים על התלמידים ברמת מעורבותם והובלתם את הליך החקר בצורה משמעותית. ביחס למאפיין 

ות כך שלא בשתי קבוצות המחקר, שכיחות המאפיין הרגשי חיובי ושלילי כמעט ואינן קיימ – רגשיים

"מאותגר" ישנן אזכורים רבים –ניתן ללמוד ולהשוות בין  הקבוצות, לעומת זאת ביחס למאפיין הרגשי  



. נקודת הפער המשמעותית בין  הקבוצות היא META CICבשתי הקבוצות, עם פער קל לטובת קבוצת  

ים אשר קבלו תלמידל העבודה כי , ממצאי המחקר מלמדים עודעות ובמה שעומד מאחוריוהבניסוח ה

את שילוב התמיכות התשמשו בביטויים מהם נתן ללמוד כי הם מעריכים את השלבים שעברו בדרך, 

  ויודעים שהיו משמעותיים עבורם, ושנתנו את כל כולם במאמץ להגיע לקו הגמר.

התלמידים אשר  מציגיםחשיבות המחקר היא בהיבט רמת המעורבות והאחריות האישית אשר 

משתפת במהלך החקר. ממצאי המחקר  המקבלים תמיכה מטה קוגניטיבית ולוקחים חלק בלמיד

העיקריים מצביעים על תובנה חדשה לגבי הקשר בין תמיכה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת לרמת 

לקחו מעורבותם של התלמידים בהליך החקר, נמצא כי תלמידים אשר קבלו הכוונה מטה קוגניטיבית ו

חלק בלמידה משתפת לקחו אחריות על הליך החקר והרגישו כי הם המנוע של התהליך ואינם מובלים 

בנוסף . ושינויים תלמידה תהליכיבקריטריונים עיקר בו על ידי המורה.  עובדה זו באה לידי ביטוי ב

קוגניטיבית תלמידים אשר קבלו הכוונה מטה כי ניתן היה לזהות – היבטים רגשייםביחס לקריטריון 

מתוך תחושת אחריות אישית על  תנובעה חושת איתגור דווחו על ת ולקחו חלק בלמידה משתפת

  חיצונית להם., אשר ניכר כי הרגישו שהיא מטלת החקרהעבודה, ולא מתוך רצון לסמן וי ולסיים עם 

יל לביצוע למחקר השלכות מעשיות. ניתן לומר כי מתן תמיכה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת במקב

  הליך חקר תוביל להובלה, מעורבות פעילה ולקיחת אחריות של התלמידים בהליך החקר.

  

 

  

 


