עכ הסיכויים והסיכונים הטמונים
בהערכת ההוראה באמצעות

האינטרנט במוסזנות כה eככה נבוהה

אייל גמליאל , 1המרכז

האקדמ 7רופ17

מאמר זה מצינ  Oקירת  Oפרות בנבי היתרונות

וה OיכוייD

הטמוני Dב eימו e

באחת המחלקות בשנת הל  1מוד  1ם תשט"ב. 2

באינטרנט בצורך

הוראה בשנות הל  1מוד  1ם תשט"ב ותשט"ג .

הערכה  eב ההוראה עב ידי  Oטודנטי ,Dבצד

המנבבות

וה Oיכוני Dהמתבווי Dב eימוe

למאמר זה מטרות אחדות:

זה e .תי

בעיות מרכזיות  eקיימות בהערכה מקוונת e
ההוראה באמצעות האינטרנט הן  eיעור מ  eיבי D
ב

מפניעה בח Oיון

נמוך וח  e Deeב ה OטודנטיD
הערכותיה .Dבמאמר מפורטות המבצות במו Oד
בה eכבה נבוהה ה eוקב מעבר מהערכה  eב
הוראה מ oורתית באמצעות נייר ועיפרון בהערכה

מקוונת e

ב ההוראה באמצעות האינטרנט.

•

לתאר את ההערכה המקוונת של ההוראה באמצעות

הא  1נטרנט .
•

לפרט את ה  1תרונות הגלומ  1ם בהערכה מקוונת של

ההוראה והטיכויים לעת  1ד בתחום

•

ההוראה ואת

•

זה .

לטקור את הבע  1ות המרכז  1ות של הערכה מקוונת של
דרכ 1

ההתמודדות עמן.

לפרט טדרת המלצות למוטד אקדמ  1אשר מעוניין
להחליף את השאלונ  1ם להערכת ההוראה המטורתיים
בתהליך א  1טוף נתונ  1ם מקוון.

הערכה מ pוונת e

כ ההוראה

באמצעות האינטרנט
במהלך שנות ה  90-החלו אונ  1ברט  1טאות

הערכת הוראה באמצעות שאלונ  1ם המועבר  1ם לטטודנט  1ם

ומכללות אחדות

בארצות-הבר  1ת  ,אוטטרל  1ה ,קנדה והונג קונג להפע  1ל

שכ  1חה ברוב המוטדות להשכלה גבוהה באר'( ובעולם .

ניטיונית הערכה מקוונת של ההוראה  .3התהליך המקובל

באופן מטורת , 1מתבצעת הערכה זו באמצעות שאלונ  1נייר

ה  1ה המרת השאלון המודפט של הערכת ההוראה בשאלון

וע  1פרון המועבר  1ם בכל קורט לטטודנט  1ם הנוכח  1ם בכ  1תה

באחד השיעורים האחרונ  1ם  .התוצאות משמשות לש  1פור
ההוראה וכמקור מ  1דע בעת קבלת החלטות לגב  1ק  1דום
אזזל נמלזאל

במרכז

האקדמ  1רופין הופעלו משוב  1ם נ  1ט  1וניים של הערכת

טגל המרצ  1ם ומתן קב  1עות .

-

טריקה ממוחשבת של

טפט  1ם שמולאו על  1ד  1הטטודנט  1ם ,ע  1בוד  1ם ממוחשב  1ם

של התוצאות והפקתם בדוחות לש  1מוש על  1ד  1המרצ  1ם

שלושה( התבקשו הטטודנט  1ם לענות על השאלון באתר

והממונ  1ם על  1הם .

להבט  1ח שהטטודנט  1ם הממלא  1ם את השאלון אכן לומד  1ם
בקורט  1ם אותם הם מער  1כ  1ם ,ה  1ה על הטטודנט  1ם
להזדהות בכנ  1טה לאתר  .אמצע

תעודת זהות ,מטפר ב  1טוח

1

הז  1הו  1ה  1ו מגוונ  1ם ; מטפר

לאומ , 1

מחקר  1ם נ  1ט  1וניים ,בהם הוחלף תהליך

א  1טוף הנתונ  1ם המטורת  1באמצעות שאלונ  1נייר וע  1פרון
בתהליך א  1טוף נתונ  1ם מקוון באמצעות הא  1נטרנט  .גם
ב  1שראל החלו להפע  1ל בשנ  1ם האחרונות משוב  1הערכה

של הוראה מקוונ  1ם במוטדות להשכלה גבוהה .
טקר הוראה אלקטרונ  1באמצעות הא  1נטרנט בכלל
הפקולטות באונ  1ברט  1טה ,לאחר הפעלת משוב נ  1ט  1ונ

השאלון ,ק  1בל הטטודנט אישור על ביצוע ההערכה .
במקר  1ם בהם הטטודנט לא זוהה כמ

הלומד  1ם בקורט או במקר  1ם בהם הטטודנט נ  1טה לבצע

הערכה כפולה של אותו קורט ,נשלחה הודעה שאין
באפשרותו להעריך את הקורט  .בט  1ום פרק הזמן שהוקצב
ט  1כומ  1ם טטט  1טטיים באתר הא  1נטרנט של המוטד

,.

-

ברמת

הקורט ,או ברמות גבוהות  1ותר )ברמת החוג/המחלקה או
1

ברמת הפקולטה/בית-הטפר( .הנתונ  1ם הטטט  1טטיים

שהוצגו ה  1ו לרוב ש  1עור  1המש  1ב  1ם
דרי אייל גמליאל  ,החוג למדעי ההתנהגות  ,בית הספר למדעי

והניהול eyalg@ruppin.ac.il .

1

שמופ  1ע ברש  1מת

להערכה עובדו הממצא  1ם  .בחלק מהמוטדות פורטמו

אונ  1ברט  1טת בן-גור  1ון הפע  1לה בשנת הל  1מוד  1ם תשט"ג

החברה

קוד ייחוד  1שטופק

לטטודנט  1ם מראש ועוד  .לאחר המשלוח האלקטרונ  1של

באונ  1ברט  1טאות ומכללות אחדות בעולם המערב  1בוצעו

במהלך שנות ה 90-

זמן מוגדר ,לקראת טוף הטמטטר )לרוב שבועיים עד
הא  1נטרנט ולהחז  1רו אלקטרונ  1ת כשהוא מלא  .על מנת

ההתפתחות הטכנולוג  1ת השפ  1עה על הערכת ההוראה
בעיקר בשלב של נ  1תוח הנתונ  1ם

מקוון שמוקם באתר הא  1נטרנט של המוטד .במשך פרק

ממוצע 1

) (, Response Rate

ההערכות וטט  1ות התקן שבהן.

ה Oיכויי :Dהיתרו Jות הגכומי Dבהערכה
מ pוו Jת  eכ ההוראה

טריקת הטפטים ואת הטעויות שעלולות להתלוות
לטריקה • 9

החיטכון בזמן מאפשר מתן משוב מהיר יותר לטנל

להערכה מקוונת של ההוראה יש יתרונות רבים על פני

ההערכה המטורתית באמצעות נייר ועיפרון  .להלן

יתרןנןת מחקריים :השימוש במערכת ממוחשבת לאיטוף

מפורטים המרכזיים שבהם .

הנתונים של ההערכת ההוראה מאפשר לבצע טונים

נייר ,שכפול ,אריזה ,העברה של הטפטים לטטודנטים,
מיון וטריקה של הטפטים ,אחטון ועלויות כוח האדם
הנלוות לפעולות אלו .עם זאת ,הערכה מקוונת מוטיפה

חדשים של מחקרים .למשל ,ניתן לבדוק את כמות תשומת
הלב של הטטודנטים המושקעת בכל שאלה בשאלון
באמצעות הזמן שהם משקיעים במתן מענה על כל

שאלה . 10

כיוון מחקרי נוטף יכול להשתמש בנתונים של

עלויות של עיצוב הטופט המקוון ,הקמת מערכת

הטטודנטים המעריכים על מנת לבדוק האם קיימת הטיה

ממוחשבת ותשתית מחשבים מקוונים שתהייה זמינה

במדנם המעריכים קורט מטוים לעומת כלל הטטודנטים

לטטודנטים לצורך ביצוע ההערכה .היות שהעלויות הנלוות

בקורט מבחינת משתנים דמונרפיים ומשתנים של הצלחה

להערכה מקוונת הן ברובן עלויות הקמה ראשוניות לעומת

בלימודים ןן.

העלויות השוטפות הנלוות לכל ביצוע של הערכה מטורתית

עמדןת של לקןחןת הערכת ההןראה :מרבית

של ההוראה ,מצביעים אומדנים כלכליים על חיטכון כלכלי

המחקרים מורים כי העמדות של הטטודנטים ושל טנל

ניכר במעבר להערכה

מקוונת • 4

המהימנןת ןהתןקף של השאלןת הסגןרןת :מקדמי
מהימנות ותוקף של נתוני הערכה מקוונת של ההוראה
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המרצים כלפי ההערכה המקוונת הן חיוביות יותר

מעמדותיהם כלפי ההערכה המטורתית של

ההוראה • 12

עם זאת  ,יש מחקרים המורים על כך שטנל המרצים

אינם נופלים מאלה של ההערכה המטורתית באמצעות נייר

מעדיף את שיטת ההערכה המטורתית על פני זו

ועיפרון ,וממוצעי ההערכות המתקבלים משני טוני

המקוונת • 13

השאלונים הם

,....
=
ויייי-ר

ההוראה.

יתרןנןת כלכליים :הערכה מקוונת חוטכת בעלויות של

r:

דומים • 5

איכןת הטיפןל בשאלןת הפתןחןת :להערכה המקוונת
של ההוראה יש יתרון חשוב על פני ההערכה המטורתית
בטיפול בתשובות הטטודנטים לשאלות הפתוחות.
ההערכה המטורתית ניצבת בפני בעיה טכנית של הצנת

ה Oיכו Jי on :D

רו Jות בהערכה מ pוו Jת

 eכ ההוראה
ההערכה המקוונת של ההוראה טבלה בשנים הראשונות

תשובות הטטודנטים לשאלות הפתוחות .המרת התשובות

להפעלתה ממטפר "חבלי לידה" .להלן מפורטות הבעיות

של הטטודנטים ,הניתנות בכתב ידם ,לדוח הערכה למרצה

המרכזיות שליוו את תהליך ההפעלה.

נעשית בדרכים מטורבלות ,ובכללן העתקה ידנית ,הדפטה
או ריכוז תשובות  .תהליך זה הוא מטורבל ,יקר ,וחשוף
לטעויות העתקה ופיענוח  .חטרונות אלה נורמים לכך
שבחלק מהמוטדות ,התשובות של הטטודנטים לשאלות

שיעןר המשיבים לשאלןני ההערכה המקןןנת של
ההןראה :אחת הבעיות המרכזיות של ההערכה המקוונת
של ההוראה בראשית דרכה הייתה שיעור משיבים נמוך

) 20%

עד

(40%

ביחט לשיעור המשיבים בשיטה

הפתוחות אינן מועברות למרצים  .ההערכה המקוונת

המטורתית )  60%עד . 14 ( 80%

מייעלת תהליך זה ,שכן תשובות הטטודנטים לשאלות

התקבלו נם בהערכת ההוראה במרכז האקדמי רופין בשנת

הפתוחות זמינות בקובץ הנתונים הממוחשב באופן מיידי .

מלבד היעילות  ,יש לשאלון המקוון נם יתרון באיכות
התשובות לשאלות הפתוחות  .לא רק שההערכה המקוונת
מונעת טעויות העתקה ופיענוח ,אלא נמצא נם שהתשובות

הלימודים תשט " נ 66% :

שיעורי משיבים דומים

העריכו את ההוראה באמצעות

השיטה המטורתית לעומת 20%

בשיטה המקוונת.

שיעור משיבים נמוך מעורר חשש לקיום הטיה בקרב

המשיבים ,המכונה בטפרות

.Non-Response Bias

של המעריכים לשאלות הפתוחות הן ארוכות יותר

קבוצת המשיבים עלולה לכלול בעיקר את הטטודנטים

מהתשובות המתקבלות בשאלוני נייר ועיפרון ,והמידע

שאינם מרוצים מההוראה בקורט ולכן טורחים ומעריכים

המופק מהן מועיל יותר . 6ייתכן שאיכות התשובות הנבוהה

את ההוראה .במקרים כאלה ,ממוצעי ההערכה שמקבלים

יותר בהערכה המקוונת של ההוראה נובעת מהזמן הרב

המרצים יהיו מוטים כלפי מטה ,מה שעלול לנרום

יותר העומד לרשות המעריכים לחשיבה על התשובות,

להשלכות חמורות אם הקידום של המרצים ותנאי

לעומת המעריכים את ההוראה בשאלוני נייר ועיפרון בזמן

העטקתם תלויים בתוצאות המשוב .

השיעור .

יש הנוהנים לבצע נם הערכה מעצבת של ההוראה

השיעור הנמוך של המשיבים הציב בעיה חמורה בפני

המוטדות להשכלה נבוהה שרצו להמשיך ולהעביר את

במהלך הטמטטר שמטרתה לשפר את ההוראה ,היות

משובי הערכת ההוראה באמצעות האינטרנט  .לפיכך,

שהיא מאפשרת למרצה להניב להערות הטטודנטים

הפעילו המוטדות שיטות שונות בניטיון להעלות באופן

ולהתייחט בהוראתו למשוב שקיבל מהם ד  .מכיוון
שתשובותיהם של הטטודנטים לשאלות הפתוחות הן
מרכיב חשוב בהערכה המעצבת ,השימוש בהערכה מקוונת

משמעותי את שיעור הטטודנטים המשיבים .

בטפרות קיימת הטכמה ששיעור המשיבים מושפע

מההתייחטות של המרצים לתהליך ההערכה  :אם המרצים

של ההוראה יכול להעלות את איכות התשובות של

מביעים עמדות חיוביות להערכת ההוראה או מתייחטים

הטטודנטים ואת מהירות התנובה של המרצה להערות

בשיעורים לממצאי הערכת ההוראה ,נדל שיעור

אלה • 8

הטטודנטים המשיבים על הערכת ההוראה )המקוונת

יעילןת מערכת המשןב :בהערכה מקוונת של ההוראה
קובץ הנתונים זמין מיד בטיום התהליך וחוטך את הזמן של

והמטורתית( . 15

לפיכך ,נויט טנל ההוראה על מנת לשכנע

את הטטודנטים בדבר החיוניות שבהערכה המקוונת של

23

ההוראה  .זאת ,באמצעות ההתייחטות להערכה זו כאל

הטטודנטים ושל הקורטים שהוערכו לקוב'( אחד ואילו

מטלה בקורט ,עידוד נמר'( לביצוע ההערכה תוך הדגשת

נתוני ההערכות של הטטודנטים ללא הזיהוי שלהם הועברו

חשיבותה ,הדגמה של ביצוע מקוון של ההערכה בשיעור,

לקוב'( אחר ,ולא הייתה אפשרות לזווג בין הנתונים של

הקדשת זמן שיעור או מעבדה לצורך ההערכה ומתן

שני הקבצים  .מידע זה הוצג לטטודנטים בשאלון ההערכה

אפשרות לתלמידים שביצעו את ההערכה לקבל את

המקוון על מנת להמחיש שנשמרת אנונימיות ההערכות .

ציוניהם בקורט מוקדם יותר מעמיתיהם אשר לא ביצעו את

ההערכה . !6

בעיןת טכנןלןניןת :בעיות נוטפות  ,המלוות בעיקר את

השלבים הראשונים בהטמעת ההערכה המקוונת של

הטגל הניהולי במוטד אף הוא עודד את הטטודנטים
להעריך את ההוראה באינטרנט  .שיטות העידוד כללו
הגרלות פרטים בין הטטודנטים המעריכים ועונשים

לטטודנטים שלא ביצעו את ההערכה ,כגון ,עיכוב פרטום

ההוראה  ,הן בעיות טכניות של חיבור לאינטרנט  ,בעיות
בהרצת התוכנה ותפעולה ,והצורך בשיפור הנגישות של
הטטודנטים למחשבים המחוברים לאינטרנט במוטד

להשכלה

הגבוהה . !9

ציונים ?  !.שיטות אחרות כללו תזכורות שהועברו
לטטודנטים במגוון דרכים :פרטום שלטים ברחבי הקמפוט,
פרטום באתר האינטרנט של המוטד ומשלוח תזכורות
לטטודנטים בדואר

האלקטרוני .

שימוש בשיטות אלו העלה את שיעור המשיבים ל 50%-

מ  poגות והמלצות למו Oד ה  eו pל מעבר

להערכה מ pווגת e

להערכה המקוונת של ההוראה יש יתרונות רבים על פני

עד  . 70%עם זאת ,חשוב לציין שתהליך ההטמעה של

ההערכה המטורתית לגבי כל אחד משלושת הלקוחות

ההערכה המקוונת של ההוראה הוא ארוך ומלווה בחשש

העיקריים של הערכת ההוראה  :הטטודנטים ,המרצים

תמידי מפני ירידה דרמטית בשיעורי המשיבים אם יופטק

ובעלי תפקידים ניהוליים ומנהליים במוטד  .ההשוואה של

העידוד של הטטודנטים לבצע את ההערכה .כדוגמה לכך

יתרונות ההערכה המקוונת לעומת חטרונותיה עשויה

ניתן לציין את שאירע באוניברטיטת דיקין שבאוטטרליה :

להוביל בעתיד למעבר של המוטדות להשכלה גבוהה

במשך ארבעה טמטטרים לוותה ההערכה המקוונת של

לתהליך של הערכה מקוונת של ההוראה  .מעבר זה יטתייע

ההוראה בשיווק אינטנטיבי שהוביל לעלייה רצופה
בשיעורי הטטודנטים המשיבים עד

ל . 52 %-

אולם,

בטמטטר החמישי הופחתה האינטנטיביות של השיווק

ושיעור המשיבים צנח

במטפר מגמות המטתמנות בשנים האחרונות.20

לדוגמה,

השימוש שעושים טטודנטים באינטרנט גובר והולך בשנים

האחרונות ,גם במטגרת הלימודים וגם מחוצה לה

ל . !827%-

האנןנימיןת של המעריכים :החיטיון של זהות

!•2

כמו כן ,מיומנויות המחשב של טגל המרצים הולכות
ומשתפרות עם השנים  :הטגל הוותיק נחשף יותר ויותר

המעריכים הוא חיטרון נוטף של הערכת הוראה המתבצעת

לטכנולוגיות חדישות ,ומצטרף טגל צעיר בעל כישורים

באמצעות האינטרנט  .הטטודנט המעריך חייב לזהות את

משופרים בתחום .

עצמו על מנת לקבל הרשאה להערכת הקורט לאחר
שהמערכת בודקת שאכן שמו מצוי ברשימת הלומדים

24

ל ההוראה

מקבלי ההחלטות במוטד השוקל לעשות שימוש
בהערכה המקוונת של ההוראה צריכים לתת את דעתם

בקורט  .הזיהוי של הטטודנט מציב בעיה עבור ההערכה

בראש ובראשונה לבעיה הצפויה של שיעור משיבים נמוך .

המקוונת  ,שכן הטטודנטים חוששים שהיעדר האנונימיות

שילוב של מאפיינים אחדים עשוי להגדיל את שיעור

יהפוך גם להיעדר חיטיון של זהותם ועלול לפגוע בכנות

המשיבים:

המשוב המתקבל מהם.

•

המוטדות השונים בהם הופעלה הערכה מקוונת של

מ  nןיבןת טנל המרצים לנןשא .על המרצים לעודד
את הטטודנטים להשתמש בשאלון באתר האינטרנט
לשם הערכת המרצים .כמו כן ,מרצים שיקדישו זמן

ההוראה נקטו שיטות שונות בניטיון להתמודד עם בעיה זו.
שיטה מקובלת היא להבטיח לטטודנטים כי זהותם לא

בתחילת כל טמטטר להתייחטות לתוצאות של הערכות

תועבר למרצה .פתרונות מתוחכמים יותר יכולים להפוך

הוראה שקיבלו בטמטטר קודם יעודדו המשך שיתוף

את זהות הטטודנטים המעריכים מחטויה לאנונימית .
במוטדות אחדים ניתן לכל תלמיד קוד כניטה ייחודי

פעולה מצד הטטודנטים בהערכת ההוראה .

•

המשמש להערכה המקוונת במקום מטפר מזהה .תהליך

נגישןת הטטןדנטים לשאלןן המקןןן .נגישות זו
צריכה לכלול עמדות מחשב מחוברות לאינטרנט

הפצת הקודים לטטודנטים יכול להבטיח להם את

הזמינות לתלמידים בשעות מגוונות ,ונגישות לשאלון

אנונימיות הערכותיהם .כך למשל ,ניתן להפעיל מערכת

המקוון גם מחו'( לקמפוט .

ממוחשבת אשר שולחת אוטומטית לכל טטודנט קוד כניטה

•

המיןמנןת של הטטןדנטים בעבןדה עם אתר

ייחודי לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת שלו .היעדר

האינטרנט של המןט.ד שיעור המשיבים עלה כאשר

מעורבות של יד אדם בתהליך כזה עשויה לתת לטטודנטים

הטטודנטים התנטו בעבודה שוטפת עם אתר

האינטרנט של המוטד לצרכיהם הלימודיים.

תחושה שהערכותיהם הן אכן אנונימיות .דרך אחרת,

מטורבלת יותר ויעילה פחות ,היא לחלק את הקודים
לטטודנטים בזמן השיעור.
פתרון יצירתי נוטף הופעל במשוב המקוון להערכת
ההוראה במרכז האקדמי רופין ,בשנים תשט"ב ותשט"ג .

•

שיןןק ההערכה המקןןנת של ההןראה בגיבןי של
גןרמים שןנים

הn

שןבים בעיני הטטןדנטים כמן:

הנשיא/הרקטור ,דקאן הפקולטה ,דקאן הטטודנטים
והנהלת החוג/המחלקה  .חשיבות מיוחדת יש לשיתוף

הכניטה לאתר האינטרנט של רופין מתבצעת באמצעות

הפעולה עם נציגי הטטודנטים ,שהם אחד הצרכנים

מטפר תעודת הזהות של התלמיד ,המשמש גם כאישור

המרכזיים של הערכת ההוראה .

לטטודנטים להערכת ההוראה בקורטים  .על מנת לשמור
על האנונימיות של המעריכים ,הועברו נתונים מזהים של
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