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 השפעת אופן איסוף הנתונים על תהליך קבלת ההחלטות אצל 
 ידניים מקוונים לעומת סטודנטים במילוי משובי הוראה

 
 ר עמוס ברנס"ד: מנחה אקדמי שני חיים ואורטל דניאלפור : מציגות

 ממצאים

מטרת  

 מחקר

 הרקע

 מתודולוגיית מחקר

ניתוח ובחינה ביקורתית של הנתונים מהמערכת המקוונת לעומת הידנית וייעול תהליכים בשיפור הטמעת המערכת החדשה כדי להגיע  
 .לשיתוף פעולה מירבי עם הסטודנטים ולשמור על אותנטיות  המענה 

על תהליך קבלת ההחלטות של הסטודנטים בזמן מילוי  , בפרוייקט זה בחנו את ההשפעה של המעבר מסקרי הוראה ידניים למקוונים
חברתיות וקוגניטיביות על  , הן מבחינת מדדים סטטיסטיים והן מבחינת השפעות טכניות, בדקנו את אופן מילוי השאלונים. המשוב

 .המשיבים בעת המענה

 מסקנות

השערת 

 המחקר
המגמה של המענה לסקרים אלו תהיה מגובשת יותר לקבוצות מענה ועל כן  , שיערנו שעם המעבר לשאלונים מקוונים, בתחילת המחקר

 .השונות בין הפריטים תרד ותנותב לכיוון אחיד יותר

 במעבר בין סקרים מקוונים לידניים ראינו כי אומנם נשמר ממוצע ציונים דומה בין הסקרים  •
 מה שמעיד  , אך החשוב יותר הוא שהשונות בין הציונים עלתה וגם הטווח עלה, הידניים למקוונים  
 .על פיזור גדול יותר של הקצוות ופחות ציוני אמצע  
 .ראינו שמידת המחויבות למילוי הסקר ירדה ופחות סטודנטים מילאו את הסקר•
 גילינו שלמרכיב חברתי זה . מילוי הסקר המקוון בזמן החופשי מאפשר התייעצות בין הסטודנטים•
 אולם יש לזכור שמדובר על השנה הראשונה להטמעת  . הייתה פחות השפעה ממה ששיערנו בתחילה  
 .המערכת ושיתוף הפעולה עם הסטודנטים עדיין לא היה מירבי  
 מה שעלול  , גילינו שסטודנטים חוששים מפני אובדן החיסיון מעצם החיבור למערכת המקוונת•
 .להשפיע על אותנטיות המענה ואפילו על הבחירה האם למלא את המשוב  
 כאשר  , הוא מידת הריכוז של הסטודנט,גורם משמעותי נוסף שמשפיע על תהליך קבלת ההחלטות •
 .המענה על הסקר המקוון נעשה במקביל לפעולות אחרות ובחלקים  
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 השוואה בין ממוצעי ציוני המרצים             
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 השוואה בין סטיות תקן בממוצעי ציוני המרצים              
 (מקוון) 2015ל ( ידני) 2014בקורסים בין 

השוואה בין סטיות התקן של ציוני המרצים               
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 שיפור זה העניק צביון עכשווי      . הביא לשיפור טכנולוגי ותרם לקלות במילוי השאלונים,המעבר למערכת המשובים המקוונת של רמת ההוראה •
 .  ומתקדם יותר לסקרי רמת ההוראה 
 .המחקר הראה מגמה מנוגדת להשערת המחקר שהניחה אחידות גדולה יותר במענה לסקר המקוון•
 י סטודנטים שגילו מידת מחויבות ומעורבות רבה יותר ועל כן תשובותיהם היו מוצקות יותר  "השערתנו היא כי הסקרים המקוונים מולאו ע•
 .  בניגוד לסטודנטים שבחרו לא לענות כלל   
 .נמליץ להציע תמריצים לסטודנטים למילוי הסקרים ולהדגיש בפני הסטודנטים את אנונימיות  הסקרים •
 מדובר על תחום חדש  במכון  . במחקר זה הצגנו תצפיות על מה שעשוי להיות מגמה ונדרש מחקר כמותי נוסף על מנת לאוששה או להפריכה•
 .  והמשך המחקר  יוכל להתבצע עם התווספות נתונים נוספים, הטכנולוגי חולון   

ניתוח ועיבוד הנתונים והממצאים  
 ובדיקת מהימנות ותוקף

הסקות  , ניתוח השאלונים •
.  סטטיסטיות וזיהוי טרנדים

כל זאת באמצעות שילוב של 
 SPSSתוכנות סטטיסטיות 

 GRETLותוכנת 
נשים דגש איכותי למענה  •

של שאלות פתוחות מהסקר  
 .ארגונומי

י סטודנטים"מילוי שאלון ארגונומי ע  

בנייה והפצה של שאלון  •
ארגונומי  מקוון לסטודנטים  

:המחולק לשלושה חלקים
 שאלות על מבנה השאלון המקוון•
שאלות הקשורות למרכיבי ההחלטה  •

 בעת מילוי השאלון
שאלות הקשורות להיבטים  •

 .התנהגותיים בזמן מילוי השאלון

 שליפת נתונים ממערכת הסקרים

בוצע איסוף נתונים ממרכז  •
קידום הוראה של המכון  

באמצעות  , הטכנולוגי חולון
SPSS .  הנתונים נלקחו משנים

בהן המערכת הייתה ידנית  
 .וגם כאשר המערכת מקוונת


