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 2012 יולי

השלכות השימוש בוידיאו מקוון בלמידה מרחוק ולמידה מעורבת על 

 שימור סטודנטים והישגיהם

    האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לניהול ולכלכלה, ר ניצה גרי"ד

 הצעת מחקר לאיגוד האינטרנט הישראליתקציר 

 כמעט ,בוידיאואפשר שימוש נרחב האינטרנט מ, אולם. השימוש בוידיאו כאמצעי למידה קיים כבר עשרות שנים
. פנים-אל-נראה שסטודנטים מעדיפים לימודים פנים,  המקווןוידיאושמציע הלמרות הגמישות  .ללא הגבלה

, בפועל.  או חוסר השפעה על מצב הלומדים, וידיאו אמורות להיות השלכות חיוביותהרצאותלזמינות של , לכאורה
, פנים-אל-כתחליף למפגש פנים, קום ובקצב המתאים ללומדיםבמ,  בזמןרצאהנראה שהאפשרות לצפות בה

לא להספיק ללמוד וכתוצאה מכך , עלולה לגרום לסטודנטים דחיינים לדחות את הצפייה בוידיאו לסוף הסמסטר
פסיבית יה י להתרכז בצפמתקשיםנראה שסטודנטים , כמו כן .אף לנשור מהלימודים,  ולעיתים, בקורסכשלילה

  . בהקלטות ארוכות

המחקר . פנים-אל-או כתוספת ללמידה פנים, ללמידה מרחוקמקוון עדיין אין שימוש נרחב בוידיאו , בעולם ובישראל
כמו ציונים או , ולא על נתוני ביצוע בפועל, ולרוב מבוסס על תפיסות ועמדות של הלומדים, הקיים בתחום מועט

 )Geri, 2011 (המחקר הראשון .יתוח נתוניםשהתבססו על נשני מחקרי גישוש קדמו למחקר המוצע . התמדה
 המחקר השנילפי . רשם לקבוצות לימוד המבוססות על וידיאויממעטים להבקורסי פתיחה שסטודנטים הראה 

)Geri, 2012(, אך ,  מנוסים שנרשמו לקורס חובה קשהל" של תלמידי חומניעת נשירה חיובית על שפיעהוידיאו ה
 .   לא על הישגיהם

בלמידה מרחוק ולמידה מעורבת על שימור מקוון השלכות השימוש בוידיאו  לבחון את ר המוצע הןמטרות המחק
, פתוחהה  קורסים הנלמדים באוניברסיטהשלעל ניתוח נתונים קיימים בסס המחקר ית. והישגיהםסטודנטים 

וש בוידיאו שימ לשילוב אפקטיבי של יתרמומסקנות המחקר .  מקוונות וידיאורצאותהשימוש בבהם נעשה ש
והן בתהליכי הכשרה , פנים-אל-או כתוספת ללמידה פנים,  הן בתהליכי למידה מרחוקבאמצעות האינטרנט

 . מקצועית ולמידה לאורך החיים

, למידה מרחוק, שימור סטודנטים, אפקטיביות של טכנולוגיות למידה, הרצאות וידאו מקוונות :מילות מפתח

 .כלכלת קשב,  חברתיים של למידה מקוונתםהיבטי
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Video lectures as a means of distance learning have been around for several decades. 
However, the internet enables ubiquitous, affordable, and virtually unlimited use of online video. 
Despite the flexibility offered by online video, it appears that students prefer face-to-face 
learning. Apparently, the availability of online video lectures is supposed to have positive 
implications on learners, or no impact at all. Nevertheless, it seems that the opportunity to 
watch online videos whenever and wherever the students like, in their own pace, instead of 
attending face-to-face meetings, may have undesirable effects. Students may procrastinate 
watching the videos until the end of the semester. This procrastination leads to overload, and 
makes students more susceptible to failure and even dropping out from their studies. 
Furthermore, it may be harder to concentrate while passively watching online videos.       

Worldwide, and in Israel, the use of online video for distance learning, or as a supplement to 
face-to-face learning, is sparse. The available research is mostly based on perceptions and 
attitudes of learners, and not on actual performance, such as grades or retention. Two 
preliminary exploratory studies preceded this proposal, and were based on data analytics. The 
first study (Geri, 2011) showed that students are reluctant to enroll to interactive video-based 
study groups of introductory courses. The findings of the second study (Geri, 2012) suggested 
that video had a positive impact on overseas students' retention, but not on their achievements.  

The purpose of the suggested research is to examine the implications of online video use in 
distance and blended learning on student retention and achievement. The study will be based 
on data analytics of courses at the Open University of Israel that use online video lectures. The 
research conclusions will contribute to effective integration of online video in distance learning 
processes, or as a supplement to face-to-face instruction, as well as professional training, and 
lifelong learning.     

Keywords: Online video lectures, effectiveness of instructional technologies, student retention, 
distance learning, social aspects of online learning, attention economy. 
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