
הערכת הדרכה במאמן מבוסס מערכת מציאות מדומה
 ללימוד התווך התת קרקעי 
חיל הנדסה קרבית | יחידה מסווגת

 מחקר זה עוסק בתועלות ובשימוש הצבאי של המציאות המדומה בתחום ההכשרה לתפקיד. המציאות המדומה נמצא 

ככלי בעל תרומה חיובים להכשרות מקצועיות הן במגזר העסקי והן בצבאי. צה"ל השקיע משאבים רבים בהקמת מאמן 

עבור לוחמי יחידה מסווגת בחיל ההנדסה הקרבית, בעזרת גורמים אזרחיים ובהובלת גף פיתוח הדרכה של היחידה

מטרת המחקר:

 בחינת אפקטיביות המאמן

 בהכשרת לוחמים

 בחיל ההנדסה הקרבית, 

צבא הגנה לישראל

מסקנות:
הפרמטרים המרכזיים בהערכת ההדרכה; ערך נתפס, הבנת המרחב והאיומים, 

שימוש עתידי במאמן - חיוביים יותר ככל שהותק נמוך. מכאן ניתן להסיק כי יהיה 
קל יותר להטמיע פתרונות מסוג זה )הכשרה באמצעות מאמן VR( בקרב חיילים 

בתחילת דרכם המקצועית וכן כי אם היתה ניתנת לבעלי הותק לעבוד באופן 
עצמאי עם המאמן, המאמן היה תואם יותר את הציפיות שלהם.

ניתוח גורמים:

המלצות למחקרי המשך:
ביצוע מחקרי המשך לבדיקת האפקטיביות של המערכת מול חיילים אשר עברו 
התנסות במאמן במהלך ההכשרה ולאחר מכן חוו את התווך התת קרקעי במצבי 
אמת ולבצע מחקרים נוספים על אפקטיביות השימוש במערכת בעת סיור עצמי. 

בנוסף, המלצתי היא לבצע מחקר המשך הבוחן את ההבדלים בין הערכת ההדרכה 
בין הפלגות השונות שכן לכל פלגה תחום התמחות שונה שיכול להשפיע על 

ההכשרות ואופן ביצוען במאמן.

התפלגות המשיבים אשר ביצעו סיור מודרך
 לעומת סיור עצמי באחוזים 

התפלגות המשיבים עם נסיון עבר במנהרה באחוזים

התפלגות המשיבים שהשתתפו בפעילות מבצעית 
הכוללת התמודדות עם התווך התת קרקעי באחוזים

התפלגות המשיבים עם נסיון עבר במאמן / 
סימולטור אחר באחוזים

התפלגות המשיבים עם נסיון עבר במאמן מסוג זה 
)משקפי תלת מימד( באחוזים

סיור מודרך 95.5

לא ראה/היה 
במנהרה בעבר 44.2

השתתף 92.2

סיור עצמי 4.5

ראה/היה במנהרה בעבר 
55.8

לא השתתף 7.1

לא התנסה בעבר 72.3לא התאמן בעבר 40.2

התנסה בעבר 27.1התאמן בעבר 59.8

פרויקט גמר לתואר השני – הפקולטה לטכנולוגיות למידה, תשע"ח | מוגש ע"י הסטודנטית נועה עמרם-כוכב, בהנחיית ד"ר ערן גל

גורם 1 - 
הטכנולוגיה )VR( כמסייעת להבנת עולם התוכן

הערכת איכות ההדרכה והמדריכים

גורם 2 - 
הערכת ההדרכה בטכנולוגיה

גורם 4 - 
הערכת אפשרויות יישום הטכנולוגיה לעולמות תוכן נוספים

גורם 3-

 גיל ממוצע- 19 שניםוותק ממוצע- 12 חודשים         


