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וכספק כו תסיכה חברתית בכסידה .הסאסר
סתאר את סדדי ההערכה ,את ככי הסחקר וכו את

הוראה או למידה ,כולל טכנולוגיות הנתונות עדיין במטגרת
של ניטוי אך כבר שולבו בהוראה בקורט.
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נושא הערכת טכנולוגיות למידה נדון רבות בטפרות
המקצועית בתחומי החינוך ,ההערכה והטכנולוגיה .דיונים
אלה עוטקים בשיטות ומודלים שבאמצעותם ניתן להעריך
בצורה הטובה ביותר היבטים שונים של טכנולוגיות למידה.

לדעת אוליבר , 3חשוב להעריך את מידת השפעתן של
הטכנולוגיות החדישות על הלמידה ,במטרה לזהות את

נקודות החוזק והחולשה שבהן ,ולחקור דרכים לאבחון
ולשיפור היבטים חינוכיים וכלכליים של טביבת הלמידה
החדשה .אף על פי שקיים מגוון של גישות ושיטות הערכה
שונות ,יעילותה של כל שיטה ושל כל גישה מוגבלת
לטיטואציות מטוימות .לא קיימת מתודה מחקרית יחידה

הססצאי  Dהעיקריי  e Dנתקבכו.

שהיא יעילה לחקירת כל הטיטואציות הרבות והשונות .
חלק מן השיטות מתאימות למחקרים בקנה מידה קטן

לשילובן של טכנולוגיות בהוראה יש מטרות פדגוגיות,

)מבחינת גודל האוכלוטייה הנחקרת( וחלק מתאים

חברתיות וכלכליות ,כמו העלאת רמת ביצועי הלמידה של

להערכות רחבות היקף .

הטטודנטים ,הגדלת הנגישות של הטטודנטים אל טביבת

לפיכ,ך ומתוך רצון להקיף כמות רבה ככל האפשר של

הלמידה ,יצירת טביבת למידה המאפשרת תמיכה חברתית

נקודות מבט ,השתמשנו במגוון כלי מחקר ,כמותיים

והפחתת עלויות.

ואיכותניים כאחד .

האוניברטיטה הפתוחה משלבת בכל קורט גם אתר
אינטרנט ובו נכללים רכיבי למידה שונים ,כדוגמה :קבוצת
דיון ,גישה למאגרי מידע כלליים ברשת האינטרנט,
טיכומים של מפגשי הנחיה ,מילון מונחים לקורט ,ועוד.
בדרך כלל ,חומרי למידה אלה הם נדבך המתווטף לרכיבי
הקורט האחרים )טפרי לימוד ,מטלות ,מפגשי הנחיה(,

ואינם תחליף

להם• 2

המחלקה להערכה ולהדרכה ביצעה הערכה מקיפה
ופרטנית על הנושא של שילוב אתרי אינטרנט בהוראה של
קורטים אקדמיים )להלן :הערכת התקשוב(  .הערכה זו
כללה התייחטות לנקודת מבטם של המשתמשים
הטטודנטים וצוות ההוראה
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אתרי קורטים

המועברים בכל טמטטר ,בניטיון להבין האם וכיצד
מתרחשים תהליכים פדגוגיים וחברתיים באתרים אלה .
בנוטף ,בוצעה הערכה פרטנית בנוגע לקורטים בודדים,
שבחנה את מגוון האופנים לשילוב טכנולוגיות בתהליכי

.1

ענת שריד ,anatsa@openu.ac.il

 . 1מדד תרימת הת  epיב להצלחה בלימידי D
מדד זה מעריך את מידת ההצלחה של טטודנטים במשימות
לימודיות שונות כגון :עקביות בהגשת מטלות ,תחושת
היכולת להצליח במבחן הגמר ,וטיום קורטים בהצלחה
לאור ההוטפה של למידה מקוונת  .רמת ההצלחה בלימודים
נמדדה באמצעות בחינת התפיטה של הטטודנטים את
תרומת התקשוב להצלחתם ולהישגיהם בקורט  .זאת,
משום שקשר ישיר בין הצלחה בלימודים לבין התקשוב
אינו ניתן למדידה מאחר שקשה לבודד את השפעת

התקשוב מתוך כלל הגורמים המשפיעים על ההצלחה
בלימודים.

אלה אחדות מבין השאלות שנשאלו להערכת מדד זה :

•

באיזו מידה התקשוב עזר לך בלימוד הקורט?

•

באיזו מידה הכלים והחומרים המוצגים באתר הקורט
עזרו לך בלימודים?

מיכל צוקר ויעל אלגרטון הן

חוקרות במחלקה להערכה ולהדרכה ,דר' מרגלית גנור היא ראש
המחלקה להערכה ולהדרכה.

מדדי ההערכה
בהערכת התקשוב פיתחנו את המדדים הבאים :

•

מבין האלמנטים באתר הקורט שלך ,באילו נעזרת
במידה הרבה ביותר במהלך לימוד הקורט?

57

מידת ההטכמה לטיבות

-

פדנוניות ,אדמיניטטרטיביות

ו/או חברתיות(.

•

באיזו מידה איפשר לך האתר להיעזר בצוות הקורט
במהלך הלימודים?

. 3מדד \!יכוב הכמידה הקבוצתית
למידה וירטואלית בקבוצות באה לידי ביטוי בעיקר
בקבוצות הדיון שבהן מתקשרימ טטודנטים וטנל ההוראה
בינם לבין עצממ וירטואלית  .התקשורת מתנהלת כרב שיח
אינטראקטיבי ,א-טינכרוני .בהערכת התקשוב נבחנו אופן

הניהול של קבוצת הדיון ומאפייניה.
בשאלונים הוצנו לטטודנטים שאלות טפציפיות לקבוצות
הדיון ,כנון:

•
•

כיצד היית מאפיין את פעילותך בקבוצת הדיון?
באיזו מידה אתה מעריך את הדיונים בקבוצת הדיון
מבחינת :מידת העניין ,מעורבות צוות ההוראה

והתרומה להבנת תכני הקורט?
וכן הוצנו לטטודנטים שאלות כלליות העוטקות בתרומת
האתר ללמידה קבוצתית .למשל :

•
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מה עשית כאשר הייתה לך בעיה הקשורה בתכני
לימוד? )פנייה לטטודנטים אחרים ו/או לצוות
באמצעות אתר הקורט ו/או באמצעימ אחרים(.

•

באיזו מידה היווה האתר מפנש וירטואלי לטטודנטים?

 . 4מדד הטמעת המידע

צוותי ההוראה מפרטמים באתרי הקורטים חומרי לימוד,
כנון עדכונים ליחידות לימוד ,תרנילים ,דונמאות של
מבחנים ,טרטי וידאו של שיעורים מוקלטים וקישורים

איוךיס  :אוךית עךיף

לאתרים ברשת  .חומרים אלה מתעדכנים על פי רוב

.2

במהלך הטמטטר  .במדד הטמעת המידע ,ניטינו לבחון

מדד ה Jגי\!ות

אחת המטרות של אתרי הקורטים היא לשמש ערוץ

כיצד באה לידי ביטוי פעילות צוותי ההוראה והטנל

תקשורת בין הטטודנטים לבין עצמם ובין הטטודנטים לבין

בטביבת הלמידה המקוונת ,ומהו היקף הפעילות בטביבה

צוות הקורט  .באמצעות האתר ,יכול צוות הקורט לקיים

זו .

קשר שוטף עמ הטטודנטים ,לענות על שאלות ,ללבן

מדד הטמעת המידע נמדד נמ בשאלונים ,בין השאר

טוניות וכן להרחיב ולהעשיר את חומרי הלמידה בקורט .

באמצעות שאלות אלה:

בהערכת התקשוב השתמשנו בשאלות המודדות את האופן

•

הקורט?

שבו מאפשרת הלמידה המקוונת ננישות לחומרי למידה,
לצוות ההוראה ולעמיתים ללימודים.

אלה אחדות מבין השאלות שנשאלו להערכת מדד

איזו פעולה נקטת על מנת לפתור בעיה בהבנת החומר

האם ביקרת באתר הקורט ,ואם כן

-

באיזו תדירות?

מה נרם לך להיכנט לאתר בפעם הראשונה? )בחירה

כביהמ  pnי

מרשימה של טיבות פדנוניות ,אדמיניטטרטיביות

ארבעת המדדים )מדד תרומת התקשוב להצלחה
בלימודים ,מדד הננישות ,מדד שילוב הלמידה הקבוצתית

וחברתיות(

•

•
•

איזה טונ מידע אתה מחפש בדרך כלל באתר?
או בפתרון מטלות?

הננישות :

•
•

באיזו מידה נעזרת ברכיבים שונים באתר הבית של

בדרך כלל אני נכנט לאתר הקורט

כאשר ...

)טמן את

ומדד הטמעת הידע( הוערכו תוך שימוש במנוון כלים

-

ם

=
יייי

.....
ם
ויייי-ין

ב

c:::
.....
.....

וי"

-יייי
וי:

כמותיים ואיכותניים כאחד .כלי המחקר העיקריים בהם

ויייי-ין

השתמשנו הם:

שאלןני עמדןת לסטןדנטים

-

.....
....
וי:

שאלונים אלה הועברו

=

בטיום הטמטטר במפנשי ההנחיה או באמצעות הדואר

)ולעתים רואיינו טטודנטים בטלפון( ,ובאמצעותם ביקשנו

וי:

לקבל משוב מן הטטודנטים על השילוב של התקשוב
בלימודים מהיבטים שונים .השימוש במנוון שיטות לאיטוף
הנתונים נועד להקיף אוכלוטיית טטודנטים מנוונת ככל

האפשר ולקבל מידע ברמות עומק שונות .
שאלןני עמדןת לצןןת ההןראה

-

שאלונים אלה נשלחו

בדואר לצוותי ההוראה של הקורטים המתוקשבים.
קבןצןת מיקןד לצןןת ההןראה

-

בקבוצות אלה נאטף

הממצאים העיקריים שנתקבלו מצוות ההוראה מצביעים

מידע אודות תפיטת תפקיד צוות ההוראה בתקשוב

על תפיטת התקשוב כערו'( תקשורת ואמצעי עזר ללמידה.

הקורטים ,הפעילויות המתקיימות באתרי הקורטים ,רמת

הצוות אינו רואה את האתר כתחליף לרכיבי הקורט

האינטראקציה עם הטטודנטים ,ועל שאלות טכניות שונות.

האחרים ,אלא כתוטפת והעשרה לצד חומרי הלימוד

תצפיןת על אתרי הקןרסים

-

כלי התצפית שפיתחנו

מתאר ומאפיין את התכנים הלימודיים הן לפי אופן הצנתם

האחרים הקיימים בקורט .פעילות הצוות בתקשוב
מתנהלת בשתי רמות :פיתוח ותחזוקה .נם הם תופטים

הן לפי מידת התמיכה שמוצעת לטטודנט .הרכיבים

את פעילות הטטודנטים באתר כתכליתית ורואים את אתרי

המתוקשבים "לוח הודעות" ו"קבוצת דיון" הם מוקדים

הקורטים כמטייעים ללמידה ומעשירים אותה .נוטף על

חשובים במפנש הטטודנט עם צוות הקורט ,ולכן כלי

כ,ך הם מעריכים שהאינטראקציה המתקיימת באתרי

הקורטים היא בעיקר בין צוותי ההוראה לבין הטטודנטים

התצפית מתמקד בהם.

נתןני פעילןת באתרים

-

אטפנו נתונים המתייחטים

ופחות בין הטטודנטים לבין עצמם.

לתדירות הביקורים באתרים ולכמותם בפועל ,וכן להיבטים

התצפיות באתרי הקורטים ,שהתמקדו בפעילות של קבוצת

מטוימים של הפעילות בקבוצות הדיון )נתונים אלה

הדיון ,הראו שבמטפר לא קטן של קבוצות דיון אכן

נאנרים בשרתי האוניברטיטה הפתוחה(.

התפתחה טביבה המטפקת תמיכה אקדמית ותמיכה
חברתית-רנשית כאחד .צוותי ההוראה בקורטים השונים

ממצא  Iמ

נבדלו זה מזה באפני ההפעלה של קבוצות הדיון ,אם מתוך

הממצאים העיקריים שנאטפו בקרב הטטודנטים מצביעים

החלטה דידקטית אם מטיבות אחרות ,אך אפשר לומר

על מנמת עלייה בשימוש באתרי הקורטים )מדד

הננישות( :

הן עלייה בשיעור הטטודנטים המבקרים

באתרים ,הן עלייה בתדירות הביקורים באתר ,הן עלייה

שהם היו נוכחים ומורנשים מאוד במרביתן .בייחוד בלטה
נכונותם של צוותי ההוראה להתייחט ולהניב בענייניות
ובטבלנות לקשיים שמבטאים הטטודנטים ,בין שמדובר

בשביעות הרצון מן האתרים .אנו משערים שעלייה זו

בקשיים הקשורים לתוכן הקורט בין שמדובר בקשיים

משקפת את התפתחות האתרים ואת השינוי/החיובי שחל

שנוצרו בתהליך הלמידה .אנו משערים שלנכונות זו תרומה

במקום שהם תופטים בלימודים .כיום יש באתרים מנוון

חשובה להפיכת קבוצת הדיון לטביבה תומכת ועוזרת

רחב של חומרי למידה ורכיבים טכנולוניים חדישים,

בלמידה.

המובילים לכך שהאתר הופך להיות חלק בלתי נפרד
מחומרי הלימוד.
כמו כן ,מצאנו שהטטודנטים באוניברטיטה הפתוחה

מאופיינים כתכליתיים .פעילותם באתרי הקורטים קשורה
לרוב לחומר הלימוד של הקורט וליצירת קשר עם צוות
ההוראה )מדד הננישות( ,וקשורה פחות ליצירת קשרים
בינם לבין עצמם )בשילוב למידה קבוצתית( ,ולכן הם
תופטים את רכיבי האתר ככאלה המטייעים להם בלמידה.
שביעות רצונם הכללית מן התקשוב היא בינונית עד טובה
)מדד תרומת התקשוב להצלחה בלימודים(.

.2

על תזאור הלזמורזם באונזברסזטה הפתוחה נזתן לקרוא
באתר:
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