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המהפכה הדיגיטלית שהתחוללה בעשורים האחרונים לֻ וותה בתקווה למהפכה של ממש
בתחום החינוך — מהפכה שתקדם התנסויות חדשות ותוליד פרדיגמות פדגוגיות שונות
שיתאימו לדור הלומדים במאה ה־ .21התקווה הייתה כי פרדיגמות חדשות אלה יביאו לידי
שינוי ניכר בחינוך :יאפשרו למרחב הלמידה להתפשט אל מעבר לקירות בית הספר וייצרו
סביבות למידה חדשות; יסייעו לבתי הספר להכין את תלמידיהם לעידן הדיגיטלי; ינגישו
את הלמידה לתלמידים מרוחקים גיאוגרפית; ויגדילו את מספר הדרכים להתאמת החומר
הנלמד לצורכי הלומד.
למרות התקוות הגבוהות שתלו בה ,נראה כי המהפכה החינוכית־דיגיטלית טרם הגשימה את
ההבטחה הגלומה בה .כדי להבין מדוע וכדי להבין טוב יותר את האפשרויות ואת המגבלות
של השימוש בטכנולוגיה החדשה לצורכי חינוך ,הזמינה ועדת המומחים 1סקירה מדעית
שתבחן מהם השינויים הרצויים בחומרי הלימוד במערכת החינוך במאה ה־ .21במסגרת
הסקירה נערכה השוואה בין למידה מטקסט דיגיטלי ללמידה מטקסט מודפס ,ובמסמך זה
יוצגו הממצאים המרכזיים שהוצגו בסקירה בנושא זה.

הדומה והשונה בין טקסט מודפס לבין טקסט דיגיטלי
קריאת טקסט דיגיטלי וקריאת טקסט מודפס מורכבות מאותו רצף של פעולות מנטליות:
פענוח מילה ,יצירת משפט שלם והבניית המשמעות של הטקסט בהקשרו .קריאה מכל סוג
מורכבת משני תהליכים מרכזיים :תהליך מודע של התמקדות הקוראים במידע טקסטואלי,
ותהליך בלתי מודע שבמהלכו הקוראים מתמקדים בעיקר בידע המוקדם שלהם ובניסיון
העבר ,המאורגנים במוח הלומדים בקטגוריות מנטליות (Akbar, Taqi, Dashti, & Sadeq,
 .)2015תהליך הקריאה בשני סוגי המדיה מורכב מכמה פעולות זהות :איתור פיסות מידע;
ניתוח ניואנסים בשפה; איחוד אלמנטים שונים בטקסט; הסקת מסקנות ,הנובעות מידע
קודם ,על מבנים טקסטואליים ומילוליים; וניתוח הטיעונים בטקסט או ניתוח של סגנון
הטקסט בהתאם לניסיון הקוראים או לידע שלהם .בהתאם לכך ,ובאופן לא מפתיע ,המחקר
מצביע על קשר ישיר בין כישורי התלמידים בקריאת טקסט מודפס לבין כישורי הקריאה
שלהם בסביבה דיגיטלית.
אף על פי שהפעולות והתהליכים המאפיינים את הקריאה בטקסט מודפס ובטקסט דיגיטלי
דומים ,קיימים הבדלים בולטים בין שני סוגי הטקסט .הטקסט הדיגיטלי מאופיין לרוב
בהיפר־טקסטואליות :הוא אינו נקרא באופן ליניארי מההתחלה עד הסוף ,אלא הקורא מנווט
בתוכו באמצעות קישורים .כמו כן הקוראים צריכים למצוא את חומרי הקריאה השונים
בעצמם באמצעות שיטוט או ניווט במרשתת .בספר המודפס יש טקסט בעל מבנה ליניארי
הפרוס על שני צידי הדף ,והספר מוחשי .הטקסט הדיגיטלי ,לעומת זאת ,פרוס לרוחב הצג
ומופיע בפורמט אלקטרוני ,והוא עשוי להיות צירוף של טקסט ,תמונות סטטיות ,סרטונים,
קטעי וידאו הכוללים סאונד ומקטעים אינטראקטיביים.
חוויית הקריאה בטקסטים דיגיטליים היא חוויה פיזית ומנטלית שונה מחוויית הקריאה
בספר מודפס :במקום לדפדף ,הקוראים צריכים לגלול את העמוד או להקליק על קישור .אי
לכך ,אחד הכישורים המרכזיים הנדרשים לקריאה דיגיטלית הוא ניווט ( )navigationעל ידי
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כלים כגון קישורים ולְ ִחיצי ניווט .הקוראים צריכים לאתר מידע ולאחזר משימות במרחב
אבסטרקטי רחב יותר מאשר בטקסטים מודפסים — זאת בלי לראות את הטקסט במלואו
( .)Naumann, 2015 ;OECD, 2015הבדל נוסף נובע ממשימות הניתוח והאינטגרציה
של המידע ,הדורשות מקוראים לדעת להשוות מידע ממקורות שונים .בקריאה מטקסט
דיגיטלי משימות אלה מערבות לרוב טקסטים רבים ופורמטים מגוונים של טקסט .מאחר
שהטקסטים השונים אינם עומדים לנגד עיני הקוראים בעת ובעונה אחת ,הקוראים צריכים
להישען על זיכרונם לטווח קצר כדי לבצע משימות אלו.
מחקרי מטה־אנליזה שונים ,שעסקו בהבדלים בין קריאה מקוונת לקריאת טקסט מודפס
הנובעים מכישורי הלומדים ,העידו כי הקריאה בטקסט מודפס תורמת להבנת הנקרא ,אך
לא מצאו הבדלים במהירות הקריאה בין שני המדיומים .דוח ה־ )2015( OECDמצביע על
קשר חזק בין יכולת הקריאה הדיגיטלית של התלמידים ובין יכולת הניווט שלהם בטקסט
הדיגיטלי .יכולות אלו כוללת:
•		 הערכה של מהימנות המקורות ושל התוכן הצפוי לעלות במסכים הבאים בהתבסס
על רמזים ,כגון שם מסוים המשויך לקישור ,הטקסט המקיף אותו או כתובת הURL-
שמופיעה כשהסמן עומד על הקישור.
•		 כישורי ארגון ומרחב ,כמו היכולת לבנות ייצוג מנטלי של מבנה האתר כדי לנוע בביטחון
בין עמודים שונים.
מחקרים שהוקדשו לבחינת המשתנים המשפיעים על היכולת לקרוא ולהבין טקסט
דיגיטלי ועל ההבדל ביכולת לקרוא טקסטים המוצגים במדיות שונות הראו כי בעת למידה
מטקסטים דיגיטליים ,בניגוד ללמידה מטקסטים מודפסים ,מתעורר קושי בוויסות עצמי
( .)Ning & Downing, 2012חוקרים סבורים כי סביבה דיגיטלית קשורה להרגלי למידה
יעילים פחות ,להשקעה של פחות מאמץ קוגניטיבי ,לקריאה שטחית ומרפרפת ,ליכולת
ניטור עצמי מופחתת ,להערכת יתר של הידע הנרכש ולניהול זמן למידה יעיל פחות.

יתרונות וחסרונות פיזיים־טכניים
בבואנו לנתח את היתרונות והחסרונות של ספרי לימוד דיגיטליים לעומת ספרי לימוד
מודפסים יש לזכור כי מהותו של הספר בכלל ,ושל ספרי לימוד בפרט ,השתנתה בעידן
הדיגיטלי .כפי שקובע ביל קופ ,ספר אינו עוד העצם המוחשי שהיה — הוא אינו חייב להיות
מודפס ,אלא יכול להופיע על צג דיגיטלי או לעבור המרה לקובץ שמע' .ספר' הוא הצורה
הטקסטואלית ואמצעי תקשורת .בהתאם לכך ,אפשר למצוא בסקירה המלאה יתרונות
אחדים לספרי לימוד דיגיטליים על פני ספרי לימוד מודפסים:
•		 במישור הפיזי ,משקלם של אמצעי הלימוד הדיגיטליים נמוך ממשקלם של ספרים,
והם דורשים פחות מקום לאחסון.
•		 השימוש באמצעי לימוד דיגיטליים נוח יותר בשל האפשרות להתאים את גודל הפונט
ואת בהירות המסך ,לחפש בתוכם טקסטים מסוימים או לחפש במרשתת חלקי טקסט
מתוכם (ובכלל זה לחפש מילים או משפטים לשם תרגום) ולשתף אותם דיגיטלית או
להקרינם על מסך גדול בכיתה.
•		 אפשר לערוך אותם בקלות רבה כדי לעדכן את תוכנם או כדי להוסיף סרטי וידאו ,קובצי

•		
•		
•		
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קול ,קישורים ,תמונות ועוד .אפשר להוסיף להם הערות ,סימניות ודגשים.
הם זמינים ונגישים בכל עת ובכל מקום (בתנאי כמובן שיש בידי התלמידים את האמצעי
הטכנולוגי המתאים).
הם ידידותיים יותר לסביבה ,בעלי שרידות גבוהה (אם מגבים אותם בענן) וזולים יותר
לשכפול מרגע שנכתבו.
קיימים אמצעים דיגיטליים המאפשרים מדידה ובחינה של תהליך הקריאה באמצעות
מעקב נתונים.
בקרב לומדים מבוגרים יותר ,בעלי יכולת הכוונה עצמית ללמידה משמעותית ,ספרי
לימוד דיגיטליים מסייעים ללמידה עצמאית .הם מעודדים סטודנטים להתקדם לפי
הקצב האישי שלהם ומספקים גרסאות שמע של קטעי קריאה ,נגישות מיידית לקטעי
האזנה וכן אפשרות להיבחן באמצעות מענה על שאלות אינטראקטיביות ולקבל משוב
בסיסי אך מיידי (.)Al-Ali & Ahmed, 2015

מנגד ,לספר הדיגיטלי יש חסרונות אחדים על פני הספר המודפס:
•		 ספרים דיגיטליים המכילים איורים גדולים או דיאגרמות אינם נוחים לצפייה על גבי צג.
• פריסת התוכן מקשה לעיתים על הלומדים לעקוב אחר הטקסט באמצעות סימנים כגון
כותרים או איורים.
•		 המכשירים החכמים המשמשים לקריאת ספרים דיגיטליים יקרים.
•		 עלולות להיווצר בעיות ראייה בעקבות השימוש בספרי לימוד דיגיטליים לאורך זמן
(אם כי ניתן להניח שהשימוש בספרים דיגיטליים הוא רק חלק קטן מהשימוש שעושים
ילדים ונערים במדיה דיגיטלית כיום).

יתרונות וחסרונות של למידה מטקסט דיגיטלי
לעומת למידה מטקסט מודפס
ממצאי המחקרים שעסקו ביתרונות ובחסרונות של למידה מספרי לימוד דיגיטליים
ומספרי לימוד מודפסים היו סותרים .חלק מהמחקרים שנסקרו העלו כי ללמידה מספרי
לימוד דיגיטליים יש מעלות רבות ואף יש לה יתרון על פני למידה מספרי לימוד מודפסים.
עם זאת חלק מהמחקרים לא מצאו יתרון כזה ,ואילו מחקרים אחרים מצאו יתרון ללמידה
מספרי לימוד מודפסים דווקא .אם כן ,הממצאים שנאספו עד כה אינם מאפשרים להכריע
כי למידה אחת טובה מן האחרת .להלן כמה מחקרים המדגימים את המורכבות הזו:
מחקרים המעידים על היתרונות של לימוד מספרי לימוד דיגיטליים
•		 מחקר שעסק בשימוש בספרי לימוד דיגיטליים להוראת אנגלית כשפה שנייה מצא
שלמעלה מ־ 90%מהסטודנטים נהנו מהשימוש בספרים הדיגיטליים ללימוד אנגלית
וסברו שהם סייעו בשיפור הקריאה וההאזנה שלהם.
•		 מחקרים אחדים שהשוו את תרומתם של ספרים דיגיטליים לקריאה עצמאית של ילדים
ולאוריינות הלשונית שלהם לעומת האזנה למבוגר המקריא מספר מודפס ,הדגישו את
יתרונות הספרים הדיגיטליים על פני ספרי הלימוד המסורתיים המודפסים (De Jong
.)& Bus, 2002; Segal-Drori, Korat, Shamir, & Klein, 2010
•		 מחקר נוסף ,שנערך בישראל בקרב ילדים בגני טרום־חובה וגני חובה ממעמד חברתי־
כלכלי נמוך ,עסק בשימוש בספרי לימוד דיגיטליים שנלווה להם מילון דיגיטלי לשם

פיתוח אוצר מילים בקריאה ( .)Korat & Shamir, 2012במחקר נראתה התקדמות
ניכרת אצל ילדים שהשתמשו בספרים דיגיטליים ובמילון דיגיטלי — זאת לעומת
ילדים בקבוצת הבקרה ,שלא השתמשו בהם — הן מבחינת השיפור ביכולת הקריאה והן
מבחינת הבנת משמעותן של מילים.
•		 מחקרים רבים שבחנו את תרומת ספרי הלימוד הדיגיטליים ללמידה הוכיחו שתלמידים
היו מעורבים יותר בתהליכי למידה כשהם למדו מספרי לימוד דיגיטליים ,לעומת חומרי
לימוד מסורתיים ,שכן הם סייעו בפיתוח מוטיבציה גבוהה יותר לקרוא (Goodwin,
.)2014; Segal-Drori, Korat, Shamir, & Klein, 2010
מחקרים שלא מצאו הבדלים בין הלימוד מספר דיגיטלי ומספר מודפס
•		 קורט ושמיר מצאו כי לשני סוגי המדיה יש תרומה דומה להתפתחות מיומנויות קריאה
ואוריינות שפתית בקרב תלמידים בגיל הרך (Shamir & Korat, 2007; Segal-Drori,
.)et al., 2010
•		 מחקרים אחדים שניסו למצוא קשר בין למידה מספרים דיגיטליים לשיפור בהבנת
הנקרא לא הצליחו למצוא קשר מובהק כזה (& Pearman, 2008, in Schugar, Smith,
.)Schugar, 2013; Zucker, Moody, & McKenna, 2009, in Schugar, et al., 2013
מחקרים המעידים על היתרונות של לימוד מספרי לימוד מודפסים
סקירה שהציג פרופ' יורם עשת־אלקלעי בפני ועדת המומחים העלתה כמה ממצאים
מעניינים:
•		 קריאה בטקסט דיגיטלי מאופיינת בקפיצות של העיניים ממקום למקום .לעומת זאת,
בעת קריאה בספר מודפס העיניים נעות באופן רציף .בטקסט הדיגיטלי העין נמשכת
לבאנרים ,לטיזרים ולאלמנטים גרפיים שנפוצים באמצעים דיגיטליים; בדפוס — העין
נמשכת לכותרות.
•		 רוב המחקרים מראים שאנשים מעדיפים לקרוא טקסטים קצרים באמצעים דיגיטליים,
אבל טקסטים ארוכים ,כמו מאמרים אקדמיים — על גבי נייר.
•		 נבדקו עמדות של סטודנטים על לימוד מספר דיגיטלי .הסטודנטים אמרו שהם מעדיפים
לקרוא בספר שהם יכולים לגעת בו ,לסמן בו וכולי .אומנם אפשר לסמן גם בספרים
דיגיטליים ,אבל ייתכן שזה דורש התרגלות והכשרה נוספת.
•		 סטודנטים המעדיפים לקרוא מאמרים ממסך הם בדר"כ סטודנטים שמלכתחילה בעלי
הישגים אקדמיים גבוהים יותר .זה מחזק את הטענה שקריאת טקסטים דיגיטליים
מצריכה יכולת ריכוז גבוהה יותר.
•		 קריאת טקסט דיגיטלי איטית בכ־ 20%מקריאת טקסט מודפס (.)Brown, 2008
•		 בהשוואה למבוגרים ,סטודנטים קוראים מהר יותר על גבי צג מאשר מנייר (למרות
שעדיין הקריאה מנייר מהירה יותר ,במיוחד אם מדובר בטקסטים ארוכים ((Wilson,
.2003
•		 עיצוב הטקסט משפיע גם הוא על ההבנה :טקסטים שמעוצבים לדפוס מובנים פחות
כשהם על צג דיגיטלי (מצב דיסהרמוני).
•		 הבנת הנקרא בטקסט דיגיטלי פחותה בהשוואה להבנת הנקרא בפורמט המודפס
כשמדובר בטקסט פשוט ( .)Plainהדבר נכון במיוחד כאשר קיימת הגבלת זמן.
•		 סיכום של הרצאה במחשב מועיל פחות מסיכום בכתב יד ,כנראה מפני שהסיכום בכתב
יד דורש עיבוד של דברי המרצה ולא רק תמלול שלהם.
•		 הדגשה של טקסט מודפס במדגש (מרקר) מסייעת להבנת הנקרא ,ואילו הדגשה של

טקסט בפורמט דיגיטלי אינה תורמת להבנה .בטקסט מודפס ההדגשה מקדמת הבנה
בשאלות היסק ,אך אינה מסייעת לזכירת עובדות.
חלק מהמחקרים מצביעים על כמה גורמים שעשויים לתווך ולהגדיל את השפעתה החיובית
של מדיה דיגיטלית על למידה ,אם כי מומלץ לקחת ממצאים אלו בעירבון מוגבל ,כיוון
שהם לא נבדקו במתודולוגיה מחקרית נוקשה:
•		

•		
•		

•		

•		

הנחיית מבוגר :ילדים צעירים זקוקים להנחיה של מבוגרים כדי להגיע לתוצאות
אפקטיביות יותר בהקניית כישורי קריאה בסיסיים .השילוב בין הנחיית מבוגרים ובין
קריאה מספר דיגיטלי הייתה יעילה יותר מהשילוב בין הנחיית מבוגרים וקריאה מספר
לימוד מודפס.
כתיבה וסיכום של מילות מפתח בטקסט הדיגיטלי מקטינים את הפער בין הקריאה
בטקסט מודפס לבין הקריאה בטקסט דיגיטלי.
חלק מהמחקרים הראו כי אמצעים כמו הוספת תוכן דיגיטלי מודולרי ואינטראקטיבי
(סרטים מצוירים או אוצר מלים מוטמע ,למשל) ,תמיכה ממערכת ניהול למידה
וקישורים לסרטונים ולפעילויות אחרות — כל אלו יכולים לסייע להגברת ההנאה
מלמידה ולהגברת המוטיבציה ללמידה בקרב הלומדים .עם זאת ,העושר המוצע
במולטימדיה עלול לפגום בזיכרון התלמידים ולהוביל להסחות דעת.
תמיכה במורים :הכשרת המורים לשימוש בחומרי לימוד דיגיטליים חיונית להצלחת
הלמידה .מורים רבים מדווחים על חוסר מוכנות להוראה מספר לימוד דיגיטלי (כלימי,
כהן ונחמיאס .)2013 ,קיים פער בין אמונות המורים על חשיבות הטמעת הטכנולוגיה
בכיתה באמצעות ספר הלימוד הדיגיטלי לבין הפרקטיקה.
איכות ספרי הקריאה הדיגיטליים :קיים מנעד רחב של איכויות הפקה ,גימור ותוכן
דיגיטלי ופדגוגי של ספרי הלימוד הדיגיטליים הנמצאים בשוק .באופן לא מפתיע
(ובדומה לספרי לימוד מודפסים) ,ספרים איכותיים יותר מביאים לתוצאות למידה
טובות יותר.

כתיבה :עודד בושריאן
עריכת לשון :מיכל ויזל ויפעה אייזנמן

