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Abstract
This paper deals with the effect of teacher and peer feedback on the
willingness of elementary school students to participate in educational blogs.
The students completed questionnaires about their attitudes towards writing,
about their motivation to write and about the perceived impact of feedback on
their willingness to actively write and post stories on the classroom blog. On
a five point Likert scale, students were asked to rate the impact of positive
and negative comments from three sources: teacher, esteemed peers and
peers held in low esteem.
Findings showed that (1) positive feedback from all three sources increased
students' willingness to write in the blog, (2) that negative feedback from all
three sources decreased their willingness to write, (3) that positive feedback
had a stronger effect (on their willingness to write) than did negative
feedback (on their inhibition to write), (4) that, contrary to expectations,
feedback from peers held in low esteem influenced students' willingness and
unwillingness to participate in the blog, (5) that the impact of feedback from
peers held in low esteem is of the same magnitude as feedback from
esteemed peers and, lastly (6) that students' reported motivation to write in
the educational blog is primarily intrinsic.
Keywords: elementary school, writing skills, educational blogs, feedback,
motivation.

תקציר
עבודה זו עוסקת בהשפעת משוב על נכונות תלמידי בית ספר יסודי לכתוב בבלוג
Hyland & Hyland, 2001; )  במחקרים שנערכו על למידה פנים אל פנים.לימודי
( נמצא כי משוב חיובי ושלילי של מורה ועמיתים משפיע עלGuénette, 2007
 כמו גם לציפייה לתגובה,(Skinner, 1953)  לחיזוקים ולעונש.תוצרי הלמידה
 לכן שיערנו כי למשוב של. עשויה להיות השפעה על ההתנהגות,(Bandura, 1986)
אנשים המשמעותיים ללומד )המורה ועמיתים מוערכים( תהיה השפעה על
 שיערנו שלמשוב המתקבל, לעומת זאת.הנכונות לכתוב בבלוג הלימודי
.מעמיתים לא מוערכים לא תהיה השפעה על הכתיבה
באמצעות שאלונים לדיווח עצמי נבדקה השפעת המשוב החיובי והשלילי
 מעמיתים המוערכים על ידי התלמידים ומעמיתים שאינם מוערכים על,ממורה
ידם כמו גם מקור המוטיבציה של הלומדים לכתיבה בבלוג )פנימית או
 הממצאים הראו השפעה חיובית של המשוב החיובי והשפעה שלילית.(חיצונית
, יחד עם זאת.של המשוב השלילי על הרצון להשתתפות של התלמידים בבלוג
נמצא שלמשוב החיובי השפעה חזקה יותר על נכונות לכתוב בבלוג מאשר למשוב
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:2008 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( נ' גרי )עורכים, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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השלילי על הימנעות מכתיבה .נמצא כי גם לאחרים לא משמעותיים )העמיתים
שהלומד לא מעריך את דעתם( יש השפעה על הנכונות להשתתף או לא להשתתף
שאינה פחותה באופן משמעותי מהשפעת האחרים המשמעותיים .למרות
השפעת משוב על הכתיבה ,ממצאי המחקר מראים גם כי נכונות התלמידים
להשתתף באופן פעיל בבלוג לימודי מבוססת בעיקר על מוטיבציה פנימית.
מחקר זה מהווה מחקר גישוש ונדרשת בדיקה מקיפה יותר של התופעה.
מילות מפתח :בלוגים לימודיים ,משוב ,כתיבה ,מוטיבציה ,עמיתים ,מורה.

בשנים האחרונות ,צצות ועולות טכנולוגיות המשנות את הדרך שבה אנשים מתקשרים במרחב
הוירטואלי .אמצעי התקשורת הכוללים אינטראקציות מרובות אנשים ) (multi-personכמו הבלוגים,
התגלו כאחת מהצורות הפופולאריות ביותר לניהול שיח מקוון ) & Farnham, Kelly, Portnoy
 .(Schwartz, 2004הקלות והעלות האפסית של יצירת בלוג והמבנה הייחודי שלו הביאו לחשיבה על
אפשרויות לשימוש בבלוגים בלמידה ) .(Bloch, 2007הדור הראשון שצמח לתוך העולם הדיגיטלי הם
המשתמשים "הכבדים" ברשת ,אוריינות המחשב שלהם גבוהה ) ,(Eshet, 2004והאינטרנט מהווה
מרכיב מרכזי בחיי החברה והפנאי שלהם ) .(Fromme, 2003לבלוגים פוטנציאל לקשר את הלמידה
בביה"ס אל סביבת הבית ולהפוך לכלי למידה ולהעשרת הלמידה )& Kafai, Fishman, Bruckman,
 .(Rockman, 2002טכנולוגית הבלוגים מאפשרת את חיזוק האינטראקציה החברתית והגברת
המוטיבציה ללמידה (2000) Sharples .טוען ,כי בלוגים מאפשרים לילדים ולמבוגרים ליצור
אינטראקציה עם מורים ועמיתים סביב העולם .הכתיבה בבלוגים מעודדת את התפתחות קולו
האינדיבידואלי של היחיד בתוך ההקשרים הרחבים יותר של האינטראקציות הכיתתיות ) Oravec,
 .(2003במחקר על שילוב בלוגים בלימוד שפה ) ,(Pinkman, 2005נמצא שהעניין והמוטיבציה גברו
בשל האינטראקציה וקבלת משוב מהעמיתים ומהמורים.
המחקר הנוכחי בדק את השפעת המשוב על נכונות תלמידי בית ספר יסודי לכתוב בבלוג לימודי.
במחקרים שבדקו למידה פנים אל פנים ) (Hyland & Hyland, 2001; Guénette, 2007נמצא כי משוב
חיובי ושלילי של מורה ועמיתים משפיע על תוצרי הלמידה .מכיוון שלחיזוקים ולעונש ) Skinner,
 ,(1953כמו גם לציפייה לתגובה ) ,(Bandura, 1986עשויה להיות השפעה על ההתנהגות ,שיערנו כי
למשוב של אנשים המשמעותיים ללומד )המורה ועמיתים מוערכים( תהיה השפעה על הנכונות
לכתוב בבלוג הלימודי .לעומת זאת ,למשוב המתקבל מעמיתים לא מוערכים לא תהיה השפעה על
המוכנות לכתוב.
באמצעות שאלון לדיווח עצמי שמלאו תלמידי בי"ס יסודי ) (41=Nנבדקה השפעת המשוב החיובי
והשלילי של המורה ושל עמיתים )מוערכים ולא מוערכים( ומקורות המוטיבציה של התלמידים
)פנימית או חיצונית( לכתיבה בבלוג.
כפי שניתן לראות מתרשים  ,1משוב חיובי משפיע לטובה ומשוב שלילי משפיע לרעה על נכונות
לתלמידים לכתוב בבלוג הלימודי ,וכי תלמידים מושפעים במידה דומה מתגובות הבאות ממקור
מוערך )המורה או תלמידים מוערכים( או ממקור הלא מוערך .נראה כי גם לאחרים לא משמעותיים
)העמיתים שהלומד לא מעריך את דעתם( יש השפעה על ההשתתפות .השפעת המשוב של התלמידים
הלא מוערכים אמנם פחותה מזו של המורה ושל העמיתים המוערכים ,אך לא במידה מובהקת .ניתן
לשער כי ההשפעה החברתית של העמיתים ,אפילו כאלה שדעתם אינה משמעותית לכותב הבלוג,
בכל זאת חזקה מספיק והלומדים אינם יכולים להתעלם ממנה.
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תרשים  .1השפעת משוב על נכונות הלומדים לכתוב בבלוגים לימודיים

כמו כן ,הנתונים מראים כי השפעת המשוב החיובי חזקה יותר מהשפעת הביקורת השלילית ,ללא הבדל
משמעותי בין מקורות המשוב השונים .נראה כי הנתונים שהתקבלו תומכים בטענה נוספת של Skinner
) (1953הגורסת שחיזוק חיובי )משוב חיובי ממקור כלשהו( מגביר את ההתנהגות הרצויה יותר מאשר
מתן עונש )משוב שלילי ממקור כלשהו(.
מתרשים  2ניתן לראות כי נכונות התלמידים להשתתף באופן פעיל בבלוג לימודי מבוססת על מוטיבציה
פנימית .יתכן וממצא זה מהווה הסבר להבדל בין השפעת המשוב החיובי והשלילי :קבלת המשוב החיובי
מייצגת היבט של מוטיבציה חיצונית לכתיבה בבלוג ,אך למרות זאת ,קבלת ביקורת אינה מובילה
להחלטה להפסיק להשתתף בבלוג מכיוון שהכתיבה מבוססת על המוטיבציה הפנימית של התלמידים.
היגדים לבדיקת סוגי המוטיבציה )פנימית/חיצונית( והשפעת אחרים כללית על הכתיבה
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תרשים  .2ממצאים על מוטיבציה להשתתפות בבלוג

יש לציין כי במחקר זה ,בדקנו את ההשפעה הנראית )המדווחת( של התלמידים ולא את כמות הכתיבה
בפועל כתוצאה מקבלת משוב.
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