
  7דו''ח מספר 341פרויקט 

 

לונים על תהליך קבלת ההחלטות אצל השפעת אופן איסוף הנתונים בשא 341

 טודנטים במילוי משובי הוראהס

 אורטל דניאלפור ושני חיים                                    

 תקציר מנהלים

 מוטיבציה: .1
 
 תידניהייתה  במכון הטכנולוגי חולון מרציםה הערכתמשובי  מילוי ד שנת תשע"ה, מערכתע

את בקרה, מעקב ואינדיקציה לכך שכל משתתפי הקורס ביצעו תהליכי  ולא הי. תומסורבל
 המשובים.

 .מקוונתבשנה האחרונה החליט המכון הטכנולוגי להטמיע מערכת משובים 
 

על  ,בפרוייקט זה נרצה לבחון את ההשפעה של המעבר מסקרי הוראה ידניים למקוונים
בעת מילוי המשובים. נרצה לבדוק את אופן מילוי  ,תהליך קבלת ההחלטות של הסטודנטים

חברתיות טכניות, השאלונים, הן מבחינת מדדים סטטיסטיים והן מבחינת השפעות 
תהליך קבלת ההחלטות ואת שעלולות להטות את  ,וגניטיביות על המשיבים בעת המענהוק

 .המענה אותנטיות
  

יטבית ולעודד סטודנטים לשיתוף נרצה למצוא דרכים לניהול משובי סקרי הוראה בצורה מ
 פעולה.

 

 סקירת ספרות: .2

 
 התמקדנו מנת להבין את ההשפעה של המעבר בין סקרי הוראה מקוונים לידניים,-על
: א( דרכי איסוף נתונים ; ב( קבלת החלטות ; ג( סקרי הוראה ושאים מרכזייםנ שלושהב

 מקוונים.
 

  וחשב ואיסוף מידע מפרט או מקבוצה אופן איסוף נתונים ידני לעומת ממלגבי– 
שצריכה להיות הלימה בין אופן איסוף הנתונים לבין הידע אותו אנו  היא המסקנה

כל סוג של מחקר מצריך דרך מסוימת בה נאסוף את הנתונים ושמבקשים להפיק, 
  (Zusman, 1988) עבורו.

 

  לצד מרכיבים רציונליים -ישנם מרכיבים עובדתיים קבלת ההחלטותבתהליך
החלטות בקבוצה ובפרט  בתהליך קבלתכי הוכח בנוסף,  בלתי רציונליים. -ערכיים

, (Narayan & Corcoron-Perry) .עולהדות יהאחת והשונות יורד ,קבוצה ציבורית
  .(2008טולצ'ינסקי & טבק, -)נוביק

 

 המשך ו הוראה מקווניםבמשובי המשך השימוש הקיים  המחקר הקיים ממליץ על
 (2011אשר, & ליבמן, -)דוניצה שמידט, אקרמן .שלהם וההטמעה השימוש

 

 מתודולוגיה: .3

 
 שיטת העבודה שלנו בפרוייקט התחלקה למספר חלקים:

מכון טכנולוגי מתוך מערכת המשובים הפנימית של  SPSSנתונים באמצעות  איסוף .1
  HIT-חולון

 .במכון הטכנולוגי בחולוןסטודנטים בקרב ה והפצתושאלון ארגונומי מקוון,  יצירת .2
המעבר  השפעת ברירה יחד עם שאלות פתוחות ובו נחקרה-השאלון הציג שאלות רבות
ות תהליך קבלת ההחלטות בעת מילוי המשובים באמצעו מסקרים ידניים למכוונים
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בתהליכי טרנדים  הפתוחות עזר לאתרשאלות האיסוף נתונים ממערכת משובים מקוונת. 
 .קבלת החלטות

על מנת לבדוק מהימנות ותוקף השאלות הסגורות מתוך   Gretlהשתמשנו בתוכנת  .3
 . המכון הטכנולוגיוכן מהימנות ותוקף ביחס לנתוני  השאלון הארגונומי

 
 

 

 ממצאים: .4

 
  בתחילת המחקר, שיערנו שעם המעבר לשאלונים מקוונים, המגמה של המענה

לסקרים אלו תהיה מגובשת יותר לקבוצות מענה ועל כן השונות בין הפריטים תרד 
כמשפיע על מילוי  למרכיב החברתיותתמרכז לכיוון אחיד יותר. כלומר, התייחסנו 

יתה מגמה של התייעצות בין . גילינו שאכן היהסקרים, אותו בדקנו בסקר הארגונומי
 הסטודנטים, מגמה זו הייתה יחסית קטנה ורוב הנסקרים העדיפו לענות לבד. 

 מבחינת ציוני המרצים  ראינו שאין שוני משמעותי בין הסקרים הידניים למקוונים
מה שמעיד על פיזור גדול יותר של  עלתה,הוכחנו שהשונות  בקורסים, ולעומת זאת
"י הטווח שגדל עם המעבר אמצע. ניתן לראות זאת גם ע התשובות ופחות ציוני

 . יונים גדלהצכלומר הפער בין  -למערכת המקוונת 

 .ראינו שעם המעבר למערכת המקוונת פחות סטודנטים מילאו את המשובים 

 לשער כי השונות היא תוצאה של יותר מעורבות  הוביל אותנו ים אלוממצא
ומוטיבציה במילוי הסקר על ידי הסטודנטים שכן בחרו למלא את הסקרים 

המקוונים למרות שלא הוצעו טריגרים משמעותיים, למרות שלא היתה חובת מילוי, 
שבה כולם  - ולמרות שמילוי הסקר נערך בזמנם החופשי ולא כמו במערכת הידנית

 במכללה.  סקר בזמן נתוןו את המילא

  והצבענו על מגמה לפיה  מרכיב קוגניטיבימבחינת תהליך קבלת ההחלטות, זיהינו
חלק מהסטודנטים שעונים על השאלונים המקוונים בזמנם החופשי, עושים זאת 

ועשוי בהחלט  רמת הריכוזבחלקים ותוך כדי פעולות נוספות, מה שמוריד את 
 . להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות

  מיות במילוי השאלון לטובתהבטחת אנונילממצא נוסף שעלה הינו צורך הסטודנטים 
 אותנטיות המענה וכן הבטחת מילויו. 

  

 

 סיכום: .5
 

על רמת ההוראה הביאה שיפור טכנולוגי וקלות  המעבר למערכת הסקרים המקוונת במשובים
במילוי השאלונים. שיפור זה הוערך באופן חיובי על ידי הסטודנטים והעניק ציוויון עכשווי 

 ומתקדם יותר לסקרי רמת ההוראה. 

במעבר במענים המחקר הראה מגמה מנוגדת להשערת המחקר שהניחה אחידות גדולה יותר 
  למערכת הסקרים המקוונת.

בנוסף ראינו כי הגמישות באופן מילוי השאלונים המקוונים הובילה לירידה ברמת הריכוז של 
 חלק מהסטודנטים בזמן מילוי השאלון.

במערכת על מנת שלא לפגוע באותנטיות של  המלצנו להדגיש לסטודנטים את חסיון פרטיהם
 המענה.

שיעור ממלאי ירידה ב שחלה, ממרכז ההוראה של המכון הטכנולוגיבעקבות הנתון שנמסר לנו 
המלצנו להציע לסטודנטים טריגרים איכותיים  )ידני(, 2014לעומת  )מקוון( 2015הסקרים בשנת 

   למילוי השאלונים המקוונים כדי ששיעור ממלאי הסקרים יעלה. 

תחום על מדובר  כלומרמערכת המקוונת, הטמעת הל מהשנה הראשונהלנתונים  ייחסהמחקר מת
במחקר זה הצגנו תצפיות על מה שעשוי  .בניהול משובי סקר ההוראה במכון הטכנולוגי חולון חדש

 ונדרש מחקר כמותי נוסף על מנת לאוששו או להפריכו.להיות טרנד 


