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 ילידים דיגיטליים 

 תלמידי כיתה ה'  בקרב הטכנולוגיעם טקסית נטית ומעורבות אות

 בסביבהעוברים ילדים שכל חייהם  –דיגיטליים" "ילידים  מתמקד בצורת הלמידה של המחקר

כי עבור  ,כלים של העידן הדיגיטלי. במחקרים רבים נטעןבמשחקים ומלאה ב עתירת טכנולוגיה,

על  הדימלערב אותם בתהליך הל ולכן כדיהשפה הטבעית  הדיגיטלית היאהשפה  ,ילדים אלה

כי יש לשנות את "נוף  ,המורים להרבות ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. נטען

ם למעורבותחיוני טכנולוגית כאמצעי מתקדמות מבחינה כיתות הלמידה" של בתי הספר וליצור 

 . של תלמידים ולהעמקת תהליך הלמידה

 

הלימודית ביצוע המטלה לתלמידים מוכנים רגשית תרחשת כאשר מתלמידים בלמידה ורבות מע

מצב המעורבות מהווה כפי שמצביעים החוקרים, ומתייחסים אליה כמשמעותית ורלוונטית. 

שתי רמות של קיימות  לב וסבלנות.-, תשומתריכוזתלמידים המדורש , התהליך קוגניטיבי

נתפסת הלמידה  נובעת מהמוטיבציה הפנימית לנוכחה ,נטיתמעורבות אות :מעורבות

  .שאינם קשורים לתוכן הנלמד, חיצונייםנובעת ממניעים ה מעורבות ריטואלית, משמעותית;כ

 

גם  .ריטואלית, על פי התנהגות התלמיד, לא קל להבחין בין מעורבות אוטנטית למעורבות לעתים

, מעורבות התוצאות, בטווח הקצר של ביצוע המשימה, יכולות להיות זהות. אולם, בטווח הארוך

מחקרים אותנטית. , אלא מקשה על פיתוח מעורבות עת ללמידהיריטואלית לא רק שאינה מסי

 בין היתר .בסביבת הלימודים המסורתית נטיתמקדמים מעורבות אותהגורמים הבחנו את  רבים

יכול לפקח בעצמו , תלמיד זוכה לאוטונומיההכאשר  ,אותנטית עולה, כי הסיכוי למעורבות נמצא

צוע המשימה ומורשה של בי החלטות לגבי הדרך המיטביתלת לקב , שותףעל תהליך הלמידה

ם את מימקד וולחיישל התלמיד קשור לאינטרסים חומר הו לקחת סיכונים. גם תוכן חדש

 מעורבותו האותנטית. 

 

של האותנטית ת ורבומעה עלקדמת תטכנולוגיה מכיצד משפיעה לבחון  המחקר המתואר מטרת

, כפי שהיו בדורות השיעור " והאם מאפיינידיגיטלייםהילידים ה"השייכים לדור  ,תלמידים

בוצע מחקר איכותני,  ,לשם כך .קודמים וגרמו בזמנו להתעניינות תלמידים, תקפים גם היום

בארצות הברית. מכמה בתי ספר יסודיים  ה' ותתלמידי כית באמצעות שאלונים וראיונות, בקרב

; LCD, מקרן יםבכיתות אלה נעשה שימוש נרחב בכלים הטכנולוגיים במהלך הלמידה: מחשב

 .ואייפוד לוח חכם

 

 לעורר עניין בתהליךטכנולוגיה מסייעת הכי  ,תלמידים אכן סבוריםכי מרבית ה ,המחקר הראה

פני אמצעי הוראה  כלים טכנולוגיים עלשימוש בל העדפה תלמידים הביעוהכמו כן, הלמידה. 

  למשל, הם העדיפו לוח אינטראקטיבי על פני לוח מסורתי(. רגילים 
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היעדר מיומנויות בשימוש בטכנולוגיה  .עדיפו לוח אינטראקטיבי על פני לוח מסורתי(הלמשל, הם 

שימוש באמצעים כי  ,ציינו תלמידיםה אכזבה ובלבול. תחושתמורים גרם להם להמצד 

לכל אורך המחקר ניתן היה להבחין בין חידוש וגיוון לשיעורים המסורתיים.  ףמוסי טכנולוגיים

תלמידים התעניינו ההתרחשה כאשר  ות הריטואלית: האחרונההמעורבות האותנטית למעורב

ניתן לבחון את השפעת הכלים הטכנולוגיים על מעורבות יותר בטכנולוגיה ופחות בחומר הנלמד. 

 . התלמידים בהתאם

 

 נטית בסביבת הלמידה המסורתית:ם שזוהו כמקדמים את המעורבות האותלגורמי

החדשנות הטכנולוגית מושכת את כי  ,תלמידים ציינוה מושך את תשומת הלב:, החדש תוכןא. 

תלמידים רצו ההשוואה לפרקטיקות ההוראה המסורתיות. בונתפסת כשינוי מרענן  םלבתשומת 

ולהבין כיצד הם פועלים. אולם, של הכלים הטכנולוגיים לדעת את אפשרויות הפעלתם 

יות ים הופכים להיכשהשימוש בטכנולוגיה אינו מוטמע במהלך הלמידה והמכשירים הטכנולוג

 אינה נשמרת לאורך זמן.  ההתעניינותמושא התעניינות בזכות עצמם, 

ש במכשיר נמצא הפיקוח הבלעדי על השימובים שבהם במצ הענקת אוטונומיה ויכולת לבחור:ב. 

, החולפת די מהר, הוא הופך להיות קצרה של התעניינות ראשוניתבידי המורה, לאחר תקופה 

שאינו שונה בהרבה מהאמצעים המסורתיים. כלים טכנולוגיים  ,ישירהאמצעי נוסף של הוראה 

תלמיד רק צופה במצגת עומת המצב שנגישים אליהם, ללמעורבות התלמידים כאשר הם  ורמיםת

אף אלא  ,של המורה או של תלמידים אחרים. המצב האחרון לא רק שאינו מעלה את המעורבות

 .פוגע בה

תלמידים מכירים בשימושים שונים של הכלים הטכנולוגיים  :האמתייםלמידה קשורה לחיים ג. 

כלים העשיר של התלמידים עם ללמידה. הניסיון  מסייעתהטכנולוגית  אוריינותהובחיי היום יום 

ת לימודיות רבות, כמו פרויקט טכנולוגיים מחוץ לכותלי בית הספר מקל עליהם בביצוע משימו

תלמידים עובדים הכי כש ,מראיםהמחקר  ה. ממצאיהמורה הופך למנח ,במקרים רבים ,כך חקר.

משתמשים בהם במציאות, הדבר גורם להגברת נולוגיים בצורה דומה לזו שבה הם טכעם כלים 

 ולפיתוח המעורבות האותנטית. מעורבותם בחומר הנלמד

שאינה באה לידי  ,טכנולוגית בלבדכי מעורבות התלמיד בלמידה בזכות חדשנות  מלמד,המחקר 

 , היא ריטואלית. פדגוגיותביטוי בגישות 

 

כאשר מתקיימים מספר ית, אך ורק טנאותהמעורבות ה ים מקדמים אתטכנולוגיאמצעים הה

  תנאים:

תוכן הנלמד ולא ורכי המוטמע במהלך הלמידה ומשרת את צ השימוש באמצעים הטכנולוגייםא. 

  .הופך להיות מטרה בפני עצמו

בחירה היכולת תלמידים נהנים מה; באופן אישילתלמידים המכשירים הטכנולוגיים נגישים ב. 

 .בהם השימושאופן פיקוח על הו

יום מעלה את יכולת התלמיד לשלבם -בשימוש בחיי היוםהיותם של הכלים הטכנולוגיים ג. 

 בלמידה בדרך שתקדם את המעורבות האותנטית.
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אכן  ", החיים את חייהם בעולם הדיגיטלי,לייםדיגיטילידים "כי  החוקרים מסכמים ואומרים,

אמצעי פני על אמצעי הוראה דיגיטליים  יפיםומעדטכנולוגיה  ללמוד בסביבה עתירת רוצים

אינה כשהיא גבלות הטכנולוגיה, הודעים להתלמידים בעצמם מ ,עם זאת. מסורתיים הוראה

כי כאשר השימוש בטכנולוגיה מסייע  ,ם. ממצאי המחקר מראימשולבת בפדגוגיה במהלך השיעור

את ולבחור יכולת את ה לידיהםוכאשר תלמידים מקבלים  ,, רלוונטי וחדשחומר משמעותי ודללמ

מוש בטכנולוגיה יהש י, אזועל השימוש בכלים הטכנולוגיים דיותומיפיקוח על ביצוע המטלות הלה

תכונות הבהיעדר  לעומת זאת,נטית בלמידה. תהאו םמעורבותעשוי להגביר את ומם מטיב עאכן 

יכול להוות כלי הצלה. השימוש בטכנולוגיה אינו  ,שהופכות את השיעור למעניין ,"מסורתיות"ה

, כך המעורבות של וכן הנלמד תהיה הדוקה ויעילהככל שהאינטגרציה בין הטכנולוגיה לת

 .נטית יותר וריטואלית פחותה אותהתלמידים תהי

 


