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תקציר
סקירה זו עוסקת בשימוש בנתוני עתק ( )Big Dataעל מנת לנבא הצלחה של תלמידים במערכת החינוך
ובמוסדות להשכלה גבוהה ,על בסיס ניתוח למידה ( – )learning analyticsניתוח פעולות מדידה,
איסוף ,ניתוח ודיווח על אודות לומדים בהקשרים שונים כדי לבצע הערכה ולהוביל למגמת השתפרות.
בעולם העסקי איסוף מידע מתבצע באופן שגרתי ,לצד הערכתו וניתוחו על מנת לדווח לחברות על
התנהגות צרכנים ועל העדפותיהם .במרחב החינוכי ניתוח למידה יכול לשפר את תהליך הלמידה של
תלמיד ים ומוסדות חינוך ,וכן לחזות את סיכויי ההצלחה של התלמידים במהלך שנות הלימודים.
פלטפורמות שונות ,המשתמשות בנתוני עתק לניבוי הצלחה ,מאפשרות למורים ולתלמידים לבצע
ההערכה מבוססת נתונים בנוגע ללמידה בכיתה ומחוץ לכתליה ולהוביל למגמת השתפרות תמידית על
בסיס נתונים בזמן אמת.
בסקירה זו נציג ארבעה מודלים שונים ,המיושמים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם
והנשענים על נתוני עתק וניתוח למידה ,כדי לנבא הצלחה של תלמידים .הבחירה במודלים אלו נעשתה
בשל היקף הידע המחקרי בנושא הצלחת מודלים אלו ויישומם במערכת החינוך .בכל אחד מן המודלים
המוצעים ננתח ונבחן את ההיבטים השונים הקשורים להגדרות התחום ,את ההתפתחויות
המתודולוגיות והטכנולוגיות שהובילו ליישומים השונים ,את השימוש בנתונים בזמן אמת ואת תהליכי
הפקת הלקחים והערכה.
עבור כל מודל יישאלו שש השאלות האלה:
 .1האם ניתוח למידה יכול לסייע לעצב למידה ולשפרה?
 .2האם ניתן לחזות שינוי התנהגותי בקרב תלמידים באמצעות השימוש בנתוני עתק וניתוחם?
 .3האם השימוש בניתוח למידה מוביל לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בשעת פעולה ולתיקון
תהליכי הוראה ולמידה אלה?
 .4האם ניתן לזהות חולשות של לומדים באמצעות ניתוח למידה?
 .5האם הש ימוש בנתוני עתק יכול לנבא הצלחה של תלמידים בהסתמך על שוני בהוראה של
מורים ומרצים?
 .6מהם הסיכונים (מוסריים ,שמירה על הפרטיות ,זליגת מידע ,טובת הכלל מול ההגנה על הפרט,
אתיקה מחקרית ,אבטחה וביטחון וכיו"ב) הטמונים בשימוש בנתוני עתק בתחום החינוך?
מטרות סקירה זו הן לנתח לעומק את כל אחד מן המודלים ,להגדיר את המאפיינים הבולטים ואת
והתהליכים שהובילו לפיתוח היישום המתודולוגי ,להציג את סיכונים ואת וההצלחות בשימוש במודלים
אלו ,למנות את הקווים המנחים של כל מודל ולסקור את המחקרים שנערכו על אודות המודלים
ומסקנותיהם ,העשויות להשליך על פיתוח פלטפורמות דומות לחיזוי הצלחה של תלמידים בישראל על
בסיס ניתוח למידה.

5

:מילות מפתח
Big-data; learning analytics, quantified learning; evidence-based learning; future
education; future learning; learning management systems (LMS); virtual learning
environments (VLE)

6

Abstract
This literature review focuses on learning analytics and the use of Big Data for
predicting students' success in the education system. In the business sector, data are
collected routinely, processed and measured in order to report to companies on
customer's preferences and behaviors.
In the education sector, learning analytics may contribute to improving the
learning process of students and educational institutions, and in predicting students'
success during the schooling years. Different platforms, which employ analysis of Big
Data to predict success, enable instructors and students to assess their data-based
learning in the classroom; thus leading to a scalable and ongoing improvement based
upon real-time data.
This literature review presents four models, implemented in different institutions
of higher education around the world, which are based on Big Data and learning
analytics in order to predict students’ success. In each one of these models, we will
analyze the different aspects related to the characteristics, as well as the
methodological and technological developments, which have led to different
applications, as well as the use of data in real-time and the processes of learning and
validation.

Research Questions:
1. Can learning analytics be employed for designing and improving learning processes?
2. Can we predict behavioral changes amongst students by employing Big Data and by
analyzing them?
3. Does the use of learning analytics lead to improvement and correction of teaching and
learning processes in real time?
4. Can we identify learners’ weaknesses by employing learning analytics?
5. Can the use of Big Data predict students’ success based upon differences of teaching
by teachers/faculty?
6. Which risks (moral risks; privacy concerns; leak of information; general interests vs.
individual rights for privacy; academic ethics; security and safety; etc.) are embedded
in the use of Big Data in the field of education?
The research goals in this literature review are to analyze each one of these models,
to define the principal characteristics and processes that led to the development of the
methodological application, to present the risks in each model and its successes, to
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describe the principal guidelines, and to review scholarly works on the models and
their conclusions, which may inflict upon the development of similar platforms for
predicting students’ success in Israel based upon learning analytics.
Keywords:
Big-data; learning analytics, quantified learning; evidence-based learning; future
education; future learning; learning management systems (LMS); virtual learning
environments (VLE)
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 .1מבוא
 1.1נתוני עתק ()Big Data
העולם הטכנולוגי העכשווי מאופיין בכמויות מידע המתרבות בקצב צמיחה של  50%בשנה באופן
תמידי .מידע זה מכיל היקף עצום ובלתי מובן של נתונים ,המופקים באמצעות ביצועים ברמה גבוהה
והמכונים "נתוני עתק" ( .)Big Dataאומנם נתונים אלו קשורים גם לארכיטקטורות מאגרי מידע
מסורתיים ,לניידות נתונים ולהפקת ערך ,אך הם חורגים מעוצמת העיבוד של מערכות מאגרי נתונים
קונבנציונליות ( .) Madhavan & Richey, 2016היקף הנתונים הוא רב מדי ,נע במהירות רבה מדי,
וכדי להפיק ערך ממנו יש לבחור בדרך אחרת לעבד אותו .המושג "נתוני עתק" מתייחס גם לטכנולוגיות
וטכניקות חדשניות לאיסוף ,לאחסנה ,להפצה ,לניהול ולניתוח של נתונים בהיקף רחב באופנים שונים
ולא רק לנתונים עצמם.
במאמרו על אודות ניהול מידע ,לייני ( )Laney, 2001הגדיר נתוני עתק לפי שלושה עקרונות
עיקריים :נפח ( ,)volumeמהירות ( )velocityוגיוון ( .)varietyלדבריו ,כמות הנתונים העצומה נעה
במהירות רבה מאוד ,והיא מכילה נתונים מסוגים שונים ,המופקים ממקורות שונים ובאמצעות כלים
שונים .התפתחויות האחרונות בטכנולוגיות מאגרי מידע מאפשרות לאסוף כמויות מורכבות וגדולות של
נתונים בצורות שונות וממקורות רבים ולאחסן אותם .בנוסף ,קיימים כלי ניתוח המסוגלים להפוך נתוני
עתק אלו למאפיינים בעלי משמעות וערך.
לטענת יאנג ( ,)Yang, 2013השימוש במונח "עתק" מטעה ולא משקף את מורכבות הנתונים,
אלא רק את היקפם .אי לכך ,הוא מוסיף מספר עקרונות נוספים לתיאור המושג ומגדיר את המושג
"נתוני עתק" כך (ר' תרשים  :)1מידע בהיקף גדול שיש אתגר באחסונו ,בעיבודו בהעברתו ,בניתוחו
ובהצגתו ( ;)volumeהוא מתאפיין ברמה גוברת של זרימת ידע בתוך מוסד ( ;)velocityהמידע מופיע
בפורמטים שונים מובנים ובלתי מובנים ( .)varietyבשל אי-הוודאות ( )volatilityהנובעת מהטיית
נתונים ,רעשי רקע וא-נורמליות ובשל סוגיות הקשורות לאמינות המידע ( ,)veracityיש צורך לאמת
אותו ( )verificationולאבטח אותו .כך ,גם ניתן להפיק ערך ( )valueמהמידע לתובנות ולהפיק תועלת
למען קידום תהליכים מוסדיים וכיו"ב.
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Volume

כמות נתונים עצומה ובהיקף גדול
Velocity

רמה גוברת של זרימת ידע במהירות עצומה
Variety

נתונים מסוגים שונים המופקים מכלים שונים
Volatility & Veracity

נתונים המאופיינים באי-וודאות

סוגיות של אמינות מידע
Verification

צורך באימות נתונים
Value

הפקת ערך ותובנות מהמידע
תרשים  :1נתוני עתק לפי מודל V6

לפי דניאל ( ,)Daniel, 2015שלושה תהליכים הדרגתיים מתרחשים בכל הנוגע לנתוני עתק:
ראשית ,נאספים הנתונים ממקורות שונים; לאחר מכן ,הנתונים מנותחים; ולבסוף הם מיושמים ומוצגים
באופנים ויזואליים שונים .תהליך זה מכונה ניתוח למידה (.)learning analytics

יישום
וויזואליזציה

ניתוח
נתונים
איסוף
נתונים

תרשים  :2תהליך עיבוד נתוני עתק ()Daniel, 2015, p. 6

.
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 1.2ניתוח למידה ()Learning analytics
במגזר הצרכני מידע נאסף באופן תדיר ,וכן נערכים ביצועי הערכה של הנתונים ,אלה מנותחים כדי
לדווח לחברות על כל היבט של התנהגות צרכנים והעדפותיהם .בתחום החינוך ניתוחים דומים חושפים
מאפיינים בהקשר של התנהגויות למידה כדי לשפר את תהליכי הלמידה של תלמידים ברמה אישית
וברמה מוסדית .מידע זה כולל מגוון רחב של נתונים מוסדיים ,כגון פרטים דמוגרפיים של הסטודנטים,
בחירות הקורסים שלהם ,או קצב השלמת תוכנית הלימודים שבחרו ( The NMC Horizon Report,
 .)2016לאור זאת ,ניתוח למידה הוא תהליך מדידה ,איסוף ,ניתוח ודיווח על מידע בדבר תלמידים
וההקשרים שלהם ,זאת לצורכי הבנה של תהליכי הלמידה ,של חוויית הלמידה ושל סביבות הלמידה
שבהן הם מתרחשים וטיובם ( Siemens, 2011 in Scheffel, Drachsler, Stoyanov, & Specht,
.)2014; Pardo & Siemens, 2014
בניתוח למידה יש שימוש בטכניקות ממגוון תחומים :כריית מידע חינוכי ,ניתוח אקדמי ,ניתוח
רשתות חברתיות והפקת בינה מוסדית ,אשר באמצעותן ניתן להפוך נתונים חינוכיים למידע מועיל,
המעודד פעולות לשיפור הלמידה .השימוש בנתונים על אודות תלמידים חושף מידע על קשרים שונים,
כולל קשרים חברתיים ,המאפשרים לנבא ולייעץ בנוגע למידה ( & Arroway, Morgan, O’Keefe,
; .)Yanosky, 2016; EDUCASE, 2011; Bienkowski, Feng, & Means, 2012לדוגמה ,השימוש
בשיטות פסיכולוגיות ומחשוביות ובגישות מחקר מסייע להבין כיצד סטודנטים לומדים .שיטות למידה
אינטראקטיביות ומבוססות מחשב וכלים ,כגון מערכות הנחיה חכמות ,סימולציות ומשחקים ,פתחו
צוהר לאפשרות לאסוף מידע על אודות תלמידים ולנתח אותו ,זאת כדי לגלות מאפיינים ומגמות ,לבצע
תגליות חדשות ולהציע הנחות בנושא למידת תלמידים.

 1.2.2מאפייני ניתוח הלמידה
 מבנה היררכי של הנתונים הוא מאפיין חשוב וייחודי של מידע חינוכי .הנתונים נאספים
במבנה היררכי ,שאותו ניתן לנתח במישורים שונים של הפעילות ולהצליב ביניהם :ברמת
הקשה על המקלדת ,רמת התשובה ,רמת השיעור ,רמת הסטודנט ,רמת הכיתה ,רמת
המורה או רמת בית הספר.
 זמן הוא מאפיין חשוב לאגירת נתונים ,כגון משך שיעורי תרגול או זמן הלמידה.
 רצף מייצג כיצד מושגים נשענים זה על זה וכיצד תרגול והנחייה צריכים להתבצע.
 הקשר הוא מאפיין חשוב להסבר תוצאות ולצפי היכן מודל עשוי או לא עשוי לפעול
( .)Bienkowski, Feng, & Means, 2012לדוגמה ,הבדלים מגדריים ,תרבותיים ,אתניים
ו/או לשוניים בקרב אוכלוסיות הסטודנטים עשויים להשפיע על סיכויי ההצלחה .מודלים אשר
מסוגלים לשקלל הבדלים אלו בכלים שונים (שיפורטו להלן) יכולים לנבא באופן מיטבי יותר
את הצלחת התלמידים.
מוטונגי ( )Mutongi, 2016וברנשטיין ( )Bernstein, 2009הציעו את מודל Data, ( DIKW
 )Information, Knowledge, Wisdom – DIKWכדי להבין כיצד עיבוד נתוני עתק הופך למידע ,לידע
ולבינה בנוגע לתחום המחקר.
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ידע
מידע
נתונים
תרשים  :3מודל DIKW

ההתפתחויות האחרונות בלמידה המקוונת יוצרות כמויות מידע רב על אודות תלמידים .מידע זה
עשוי להציע מבט רחב יותר על תהליך למידתם .בד בבד ,השימוש הרחב במערכות ניהול למידה
( ,)Learning Management Systems - LMSכגון בלאקבורד ( )Blackboardאו מוּדל (,)Moodle
המכילות מידע רב הקשור לפעילויות סטודנטים ,עורר עניין הולך וגובר של המוסדות בניתוח מאגרי
מידע אלו ) .(The NMC Horizon Report, 2016בעקבות הידע המופק ממערכות אלו אפשר לנסח
תובנות חדשות ולעודד שינויים מוסדיים החל ברמת התלמיד וכלה ברמת ההנהלה המוסדית באמצעות
בינה מוסדית המופקת מנתוני העתק .כפי שנסקור בעמודים הבאים ,מוסדות השכלה רבים מטמיעים
מודלים לניבוי הצלחת סטודנטים על סמך מערכות אלו.
מערכות הלמידה התפתחו הודות למדעי נתוני העתק ,שהחלוצות לשימוש בו היו חברות כמו גוגל,
אמזון ופייסבוק .לקראת סוף שנות התשעים של המאה הקודמת מדע המידע נהיה דיסציפלינה מדעית,
לצד התפתחות המחשוב ,מה שהוביל לפיתוח מודלים פתוחים ואימון מחשבים לערוך חישובים
והערכות במקום בני אדם ( .)Johnson & Samora, 2016בד בבד ,בעשורים האחרונים צומחת
ההכרה בחשיבותם של כישורים אקדמיים ,כגון אוריינות מידע ואוריינות טכנולוגית ,לצד חשיבות פיתוח
יכולות בין-אישיות ) )interpersonalותוך-אישיות ( ,)intrapersonalכגון יצירתיות ,התורמות להצלחת
תלמידים .מכאן שכדי להעריך את הישגי הלמידה נדרשות כיום אסטרטגיות הערכה מדור חדש,
אסטרטגיות שיכולות לאמוד מנעד רחב של כישורים קוגניטיביים ,למידה עמוקה והתפתחות רגשית
וחברתית .עם השימוש באסטרטגיות אלו יש חשיבות גם למתן משוב לתלמידים ולמורים ככלי המעודד
התפתחות מתמדת .ככל שתעשיית ניתוח הלמידה מתפתחת ,עובר הדגש מאיסוף מידע לאיסוף
תובנות מסוימות על מעורבות תלמידים בלמידה באמצעות מידע הנאסף ממקורות ומקורסים מגוונים.
מידע רב -מודולרי וניתוח רשתות חברתיות מייצגים מיקוד הוליסטי עם מתן עדיפות להיבטים רגשיים,
קוגניטיביים וחברתיים בתהליך הלמידה (.)Ferguson et al., 2015
המעבר מניהול מידע של קורס אחד לניהול מידע של תוכנית לימודים שלמה ,באמצעות טכנולוגיות
למידה הניתנות להתאמה ,יכול להוביל לניתוח מידע ייחודי ומתוחכם יותר ,התורם למלאכת שימור
סטודנטים במוסד הלימודים ולקדם שיעורים גבוהים יותר של בוגרים מסיימי תואר או תעודה.
ההתפתחויות הטכנולוגיות לצד השימוש הגובר במכשירים דיגיטליים חדשים ,אימוץ טכנולוגיות
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בסביבות למידה וההשפעה הצפויה של ניתוח חוויות הלמידה הם חלק בלתי נפרד מהזירה החינוכית
העכשווית .ניתוח למידה יכול לסייע למוסדות לימודים לקבל החלטות בכל הרמות כולל החלטות
הנוגעות לסטודנטים ,למרצים ולבעלי תפקידים בהנהלות המוסדות.
מחקרים שונים מוכיחים שניתוח למידה עשוי להעצים את תחושת הקהילתיות של הסטודנטים,
מעורבותם והצלחתם בלימודים ,באמצעות יצירה של קהילות לומדים ותמיכה בהן .לדוגמה ,קימונס
( )Kimmons, 2015טען במחקרו שניתוח למידה עשוי להיות משמעותי אם רכיבי הניתוח יהיו קשורים
למרחב החברתי-טכנולוגי ,על מנת לעודד שינוי ארגוני ותרבותי ,הן ברמת הקהילה המוסדית והן בקרב
מקבלי ההחלטות המעורבים בתכנון האסטרטגי המוסדי .כך ,לדוגמה ,בשנת  ,2010השקיעו 93%
ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארצות הברית משאבים ביישום מערכת למידה מקוונת ברחבי הקמפוסים
ותמכו במספר פלטפורמות למידה טכנולוגיות כדי לעודד שינויים אלו ( Macfadyen & Dawson,
 .)2012ממצאי מחקרם של מקפיידן ודוסון (שם) מצביעים על כך שכלי המערכת שבו השתמשו בעיקר
בניתוח למידה היה קשור לתמיכה מקוונת בציונים ,בהצגה של תוכני הקורס וארגונם ובפעילויות הערכה
(בחנים) .ככל הנראה ,כלים אלו אפשרו לסטודנטים לקרוא הודעות במהירות ,לבדוק ציונים או להעלות
מטלות .השימוש בכלים אחרים ,כגון מתן משוב ,העשויים להעצים את מעורבות הסטודנטים ושיתוף
הפעולה שלהם ,היה מועט.

 1.2.3הצגת מידע מנתוני עתק באמצעות לוח מכוונים מקוון
אחת הדרכים לעבד את המידע הרב שנאסף בשיטות מגוונות היא באמצעות הצגתם בצורה חזותית
בלוח מכוונים .באוניברסיטת נוטינגהם טרנט ,למשל ,לוח המכוונים המקוון של הסטודנטים מאפשר
התערבות מדודה ממורים ,המשפיעים באופן חיובי על תהליכי למידת הסטודנטים ועל התנהגותם .לוח
המכוונים מציג מידע הנאסף מסביבות למידה מקוונות ,מדיווחי כניסה לספרייה ,מדוחות מקוונים על
העברת כרטיסי סטודנט וממשימות הניתנות לציוני מעורבות .הסטודנטים משתמשים בלוח כדי לסמן
את התקדמותם ביחס לחבריהם לספסל הלימודים וכדי להתאים את התנהגותם בהתאם לכך .בו בעת,
למורים יש אפשרות לפתוח בדיאלוג מיידי כדי להבטיח את מעורבותם המתמדת של הסטודנטים.
מנהיגי האוניברסיטה מעריכים שהדבר יוביל את תרבות האוניברסיטה לגישה עסקית מונחית-ידע
(.)Ferguson et al. 2014
מלבד לתפיסות הלמידה ,כל "הקלקה" בסביבת למידה אלקטרונית יכולה להכיל מידע חשוב
עכשווי ,ואפשר לעקוב אחריו ולנתחו .כל פעולה פשוטה או מורכבת בסביבות למידה כאלה ניתנת
לבידוד ,לזיהוי ולקטלוג בשיטות ממוחשבות לכדי מאפיינים בעלי משמעות .כל אינטראקציה ניתנת
לקידוד לסכמות של התנהגות ולפיענוח ככלי מנחה בקבלת החלטות ( Papamitsiou & Economide,
 .)2014ניתוח הלמידה משקף את העוצמה הטמונה ביכולת לחזות דרכים חדשות להבין ידע ולהפיק
אותו .אולם ,לצד סוגי נתונים חדשים או ערוצי מידע בחינוך – התנהגויות לומדים בסביבות למידה,
מידע מוסדי על אודות למידת תלמידים ומידע על אודות פעילויות קוריקולריות שיתופיות – צצה השאלה
כיצד לנצל את המידע בהיקף הזה? בעמודים הבאים נציג ארבעה מודלים המבקשים לספק מענה
לשאלה זו.
לסיכום ,ניתוח הלמידה עשוי לצייר תמונת מצב שונה מכפי שסברו בעבר מורים ואנשי סגל ,דבר
שמשמעו שינוי מתודות הוראה בעקבות תוצאות ניתוח המידע .בד בבד ,עם הבנת תהלך ניתוח המידע,
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תלמידים יכולים לקבל כלים לשיפור תהליך הלמידה שלהם ולהעצים את יכולותיהם .מערכת המשלבת
נגישות למאגרי מידע רבים עם פרקטיקות ניתוח והמציגה מידע באופן ויזואלי לטובת המשתמשים היא
אידאלית עבור מוסדות המעוניינים לחלוק מידע למען יצירת אפקט מקסימלי של חוויית הלמידה .מערכת
שכזו אמורה לחזות את ביצועי התלמידים ,להציע מקורות למידה רלוונטיים עבור התלמידים ,לעודד
רפלקציה ומודעות בקרב תלמידים ,להעצים למידה חברתית ולהבחין בהתנהגויות בלתי רצויות
ובהשפעותיהן על התלמידים .כיום אין מסגרת מקובלת אחידה של ניתוח למידה ,וכפי שנציג באמצעות
המודלים שנבחרו ,הבחירה בכלי ניתוח מושפעת מהצרכים המוסדיים ,ממדיניות אסטרטגית ,מנתוני
התלמידים וממטרותיהם בכל אחד מן הגופים החינוכיים.

 1.3השימוש בנתוני עתק בתחום החינוך
המודלים לניתוח למידה מכילים אלגוריתמים ונשענים על תהליכים הניתנים לשימוש רחב .מאפיין מרכזי
בהם הוא עבירוּת ( ,)transferabilityכלומר הם מסוגלים להיות מיושמים במספר תחומים ובכמה
רמות ,הם יעילים מעבר לרמת הקורס הבודד ומאפשרים הפקת תועלת ברמות שונות .מרבית המודלים
המציעים ניתוחי למידה של נתוני עתק בחינוך הם לינאריים ומתמקדים ,מעבר לסוגיות מחשוביות ,גם
בהיבט האנושי בתהליך הניתוח .השימוש בניתוח למידה הוא בעל ערך מוסף למחנכים ולתלמידים
כאחד .במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה יש כיום קורסים ושיעורים רבים המורכבים מפעילויות
משולבות של הרצאות בכיתה ופעולות למידה עצמאיות .ניתוח הלמידה יכול לסייע לתלמידים לתכנן
ולהרהר בדבר פעילויות אלו באמצעות הגברת המודעות למעשים שלהם ולתהליכי הלמידה .כך
מתגלות דרכים שונות המאפשרות לתלמידים להשתפר ולהתפתח במהלך הלימודים ( MNC Horizon
.)Report, 2016; Scheffel, Drachsler, Stoyanov, & Specht, 2014
בהשוואה לתחומים ולמגזרים אחרים ,בעולם החינוך תחום ניתוח הלמידה מדשדש (וייסמן ומגן,
 .)2014בסקר ראשון שנערך בשנת  2005בארצות הברית לבחינת יישום ניתוח מידע במוסדות
להשכלה נמצא שבקרב  380מוסדות חינוך רק  70%החלו את השלב הראשון ביישום התהליך .ארבע
שנים לאחר מכן ,בסקר נוסף שנערך ב 305-מוסדות נמצא כי  58%מהמוסדות היו בשלב הראשון של
יישום מערכות ניתוחי למידה ,ו 20%-דיווחו על התקדמות לשלב שני .נכון לשנת 70% ,2013
מהמוסדות שנסקרו מסכימים שהנושא הוא בעל עדיפות עליונה ,אך טרם פעלו ליישום היבטיו השונים
( .)Ferguson et al. 2014לעומת זאת ,באוניברסיטת קולורדו שבבולדר ,למשל ,מערכת הלמידה
 PhETמציעה סימולציות במתמטיקה ובמדעים ומספקת משוב על אינטראקציות של תלמידים בזמן
אמת .כלי ההמחשה הוויזואלית והדיווח מאפשרים ניתוח עומק של מידע על אודות הלומדים ( MNC
.)Horizon Report, 2016

 1.3.1סוגיות אתיות ונושא הפרטיות
עם ההתקדמות הטכנולוגית צצות סוגיות חדשות הנוגעות לענייני פרטיות ואתיקה של שימוש במידע
על אודות צרכנים .במערכת החינוך תלמידים מנהלים אינטראקציות בעצימות גבוהה עם מוסדות
החינוך (או עם הפלטפורמות הממוחשבות שלהם) במסגרת זמן נתונה ,תוך ביצוע משימות מסוימות,
והם מייצרים נתונים רגישים בתהליך זה .כפי שנדון בסקירה זו ,יש צורך בהסדרת נושא הפרטיות בנוגע
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לניתוח הלמידה והיישום של ניתוח זה בהקשר החינוכי בכלל ובנושא ניבוי הצלחת תלמידים בפרט
(.(The NMC Horizon Report, 2016, 2017
איסוף המידע באמצעות סביבות הלמידה הדיגיטליות דורש יותר מאמץ להתוויית מדיניות מתאימה
כדי להגן על פרטיות הסטודנטים .הנחיות החוק וניסוח הכללים בנוגע לפרטיות אינם מתקדמים בקצב
אחיד עם הפרקטיקה ,ולכך יש השלכות רבות במוסדות ההשכלה .כפי שנסקור בעמודים הבאים,
מחקרים רבים מעלים שאלות נוקבות אשר לאתיקה ולפרטיות מידע בתהליך האיסוף ,הניתוח וההפצה
של נתונים על אודות פעילות מקוונת של סטודנטים ,סגל וצוות ,הישגי סטודנטים ונתונים דמוגרפיים.
בקנדה ,למשל ,במחוז קולומביה הבריטית נקבע כי מידע הנאסף במחקר מוסדי נתון למגבלות חוק
ההגנה על הפרטיות ועל חופש המידע ( Freedom of Information and Protection of Privacy
 1)Actאך אין זה המקרה במדינות רבות אחרות.
סוגיית פרטיות הלומדים עולה ביתר שאת בכל הקשור לניתוח למידה לצורך ניבוי הצלחה; אם
תלמידים יחושו שפרטיותם נפגעה ,הם עלולים למנוע שימוש במידע עליהם למטרות מחקר וניתוח.
סוגיית הבעלות על הנתונים טרם הובררה עד תום (האם הם שייכים לתלמידים או למוסד החינוכי או
לזכיין חיצוני ,בעליו של כלי איסוף הנתונים?) ,ויש צורך בניסוח כללים אתיים ( .)Reyes, 2015פרדו
וסימנס ( )Pardo & Siemens, 2014הציעו ארבעה עקרונות שיש להקפיד עליהם בכל הנוגע לניסוח
כללים לשמירה על פרטיות :שקיפות ,שליטת תלמידים בידע המופק ,אבטחה ואחריותיות
( )accountabilityוהערכה .חשיבות ניסוח הכללים האתיים לשימוש במידע על אודות תלמידים קשורה
אף לסוגיית הבעלות על המידע ,זכויות תלמידים ואנשי סגל בנוגע למידע הנאסף עליהם והנחיות
לשימוש נאות במידע זה מצד המוסד החינוכי .בשל היקף סקירה זו לא נעסוק בסוגיית הפרטיות
בהרחבה ,אך יש מקום למחקר נוסף בעתיד שיתמקד אף בשאלה זו.

 1.4ניתוח נתוני למידה לניבוי הצלחה של תלמידים
שלא כניתוחי מידע מסורתיים או תהליך כריית מידע ,המורכבים מפעילויות סטטיסטיות או טכניות
בעיקר ,ניתוח למידה כולל גם היבט של שיפוט אנושי :הענקת משמעות למידע ,קבלת החלטות על
בסיס נתונים ונקיטת פעולה .ניתוח למידה יעיל ,המיועד לתת מענה לצורכי תלמידים ולנבא צרכים
עתידיים ויכולות ,מתמקד בתלמידים .כששיקולים כגון הנאת תלמידים ,ביטחון עצמי ,מוטיבציה,
שביעות רצון והשגת מטרות הקשורות למקצוע מתבטאים ,מנעד המאפיינים להגדרת הצלחה מתרחב.
ניתוח למידה מאפשר לנבא הצלחות של תהליכי למידה ולתת משוב אפקטיבי לתלמידים.
באמצעות מערכות לניהול למידה וסביבות למידה מקוונות ( Virtual Learning Environments -
 ,)VLEהמשמשות לתמיכה מקוונת ואישית בלמידה ,נפתחות אף אפשרויות מחקר נרחבות עם תיעוד
מפורט של נתוני רקע בקשר להתנהגות משתמשים ( Firat, 2016; Sclater, Peasgood, & Mullan,
 .)2016a, 2016bמערכות אלו נהיו ערכות קבועות למחנכים כאמצעי לשיפור איכות הלמידה וההוראה,
לצד כלים מסורתיים ,בייחוד בקורסי אוניברסיטה גדולים שבהם משתתפים רבים.

 1ראהhttp://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/96165_00 :
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בשנים האחרונות פלטפורמות למידה כגון  Edmodo, EdXאו  Courseraלצד שירותים לאירוח
ענן כמו  Google Driveו DropBox-נהיו פופולריים ביותר .כך מספר היישומים הניידים החינוכיים
צמח במהירות .מספרם הגדל של פלטפורמות למידה מקוונות הוביל לשימוש פוחת בחבילת
פלטפורמות כגון מערכות ניהול למידה ,ציין פירט ( .)Firat, 2016עם זאת ,עדיין מערכות אלו בשימוש
נרחב ,והן כוללות גם פלטפורמות כמו  Adobe Connect, Blackboard, WebCTו .Moodel-השימוש
במערכת מספק לסטודנטים ולמרצים כלים לשיפור תהליך הלמידה וניהולו .כקבוצת צרכנים קבועים,
תפיסות המורים והתלמידים ביחס למערכת יכולות לסייע לקבוע את הבעיות הצפויות במערכת וליצור
סביבות למידה יצרניות.
פלטפורמות אלו הן הסביבות העיקריות שבהן מחקר אפקטיבי יכול להתרחש בתחום ניתוח
הלמידה .במערכות ניהול למידה נתוני התנהגות המשתמשים נשמרים כנתוני רקע .בעודן משמשות
בידי מספר מוסדות חינוכיים כולל אוניברסיטאות ,סביבות אלו כוללות לוח מכוונים מפורט ,העוקב אחרי
האינטראקציות של הלומדים עם התוכן ,עם המורים ועם תלמידים אחרים .בעקבות ניתוח נתונים אלו
ניתן לזהות היבטים בעייתיים של קורסים ולהעריך את למידת התלמידים.
פירט (שם) ,למשל ,בדק את השפעת התנהגויות הלמידה המקוונות של סטודנטים לתואר ראשון
על הישגיהם האקדמיים באמצעות ניתוח נתוני מערכות ניהול למידה ,במטרה לקבוע האם היו יחסים
משמעותיים בין התנהגויות למידה מקוונות של סטודנטים והישגיהם האקדמיים .מממצאי מחקרו עלה
כי הסטודנטים בילו יותר זמן במערכת בימים שבהם השתתפו בקורסים פרונטליים .התנהגויות הלמידה
המקוונות של הסטודנטים המשתתפים במערכת נבחנו באמצעות ניתוח למידה במהלך  14שבועות.
כמו כן ,נבחנו היחסים בין התנהגויות הלמידה והישגיהם האקדמיים ,כולל ניתוח השקפותיהם של
הסטודנטים בנוגע להשפעת המערכת על הישגיהם האקדמיים .מרבית הסטודנטים ציינו שהמערכת
סייעה להם לשפר את הישגיהם ,אולם רק כאשר היא כללה מאפיינים כמו אפקטיביות ,אינטראקציה,
חיזוקים ,עיצוב אטרקטיבי ,תמיכה במדיה החברתית ונגישות .מן הממצאים עולה שלרוב הסטודנטים
השתמשו במאפיינים של תוכן .ממצא זה חיזק ממצאים של מחקרים קודמים ( & Emelyanova
 )Voronina , 2014 in Firat, 2016שבהם דיווחו על כך שהמערכת נתפסת כמאגר אחסון של חומרי
קורסים וכי השתמשו בה לשם כך .תוצאות חשובות אחרות קשורות לחשיבות ניתוח הלמידה ,מלבד
לניבוי ,למשל ,כמענה לתלמידים באמצעות משוב אפקטיבי .מערכות ניהול הלמידה ,התומכות בדרך
כלל בלמידה מקוונת וכן בלמידה פרונטלית יכולות לזמן הזדמנויות מחקר נרחבות לניתוח למידה
באמצעות תיעוד מפורט של נתוני התנהגות המשתמשים ).(Firat, 2016
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 .2מתודולוגיה
סקירה זו מבקשת לעסוק בנושא השימוש בנתוני עתק ( )Big Dataעל מנת לנבא הצלחה של תלמידים
במערכת החינוך (בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים) וכן במוסדות להשכלה גבוהה ,על בסיס ניתוח למידה
( – )learning analyticsניתוח פעולות מדידה ,איסוף ,ניתוח ודיווח על אודות לומדים בהקשרים שונים
כדי לבצע הערכה ולהוביל למגמת השתפרות .מרבית המחקרים ,אשר נאספו ועובדו לצורך סקירה זו,
עוסקים במודלים שיושמו במערכת ההשכלה הגבוהה ,בעוד שהיקף המחקרים העוסקים במודלים
המיושמים בבתי ספר ברחבי העולם היה מצומצם .אי לכך ,הסקירה תתמקד בארבעה מודלים הקיימים
במוסדות השכלה שונים בעולם .מודלים אלה נשענים על נתוני עתק וניתוח למידה כדי לנבא הצלחה
של סטודנטים .עם זאת ,ראוי לציין כי המסקנות הנובעות מניתוח מודלים אלו הן רלוונטיות גם למערכת
החינוך בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים:
מודל  Course Signalsבאוניברסיטת פרדיו ( )Purdue Universityבאינדיאנה שבארצות
הברית
מודל  E2Coachבקורסי מבוא בפיזיקה באוניברסיטת מישיגן שבארצות הברית
מודל לניתוח למידה במטרה לשימור סטודנטים באוניברסיטאות באוסטרליה
מודל  :LAPAלוח המכוונים לניתוח למידה באוניברסיטה פרטית בקוריאה הדרומית
עבור כל מודל יישאלו שש השאלות האלה:
 .1האם ניתוח למידה יכול לסייע לעצב למידה ולשפרה?
 .2האם ניתן לחזות שינוי התנהגותי בקרב תלמידים באמצעות השימוש בנתוני עתק וניתוחם?
 .3האם השימוש בניתוח למידה מוביל לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בשעת פעולה ולתיקון
תהליכים הוראה ולמידה אלה?
 .4האם ניתן לזהות חולשות של לומדים באמצעות ניתוח למידה?
 .5האם השימוש בנתוני עתק יכול לנבא הצלחה של תלמידים בהסתמך על שוני בהוראה של
מורים ומרצים?
 .6מהם הסיכונים (מוסריים ,שמירה על הפרטיות ,זליגת מידע ,טובת הכלל מול ההגנה על הפרט,
אתיקה מחקרית ,אבטחה וביטחון וכיו"ב) הטמונים בשימוש בנתוני עתק בתחום החינוך?
מטרת סקירה זו היא לנתח לעומק את כל אחד מן המודלים ,להגדיר את המאפיינים הבולטים
ואת התהליכים שהובילו לפיתוח היישום המתודולוגי ,להציג את הסיכונים ואת ההצלחות בשימוש
במודל ,למנות את הקווים המנחים ולסקור את המחקרים שנערכו על אודות מודלים אלה ומסקנותיהם
העשויות להשליך על פיתוח פלטפורמות דומות לחיזוי הצלחה של תלמידים בישראל על בסיס ניתוח
למידה.
המחקר עבור סקירה זו נשען על חיפוש במאגרי מידע אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים
רשמיים של גופים הרלוונטיים לנושא המחקר ,תחת מילות המפתח האלה :נתוני עתק ,ביג דאטה,
ניתוח למידה ,למידה עתידנית ,מערכת למידה .החיפוש אחר ספרות מקצועית לצורך סקירה זו נעשה
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 וכןGoogle scholar , וכן מאגרי המידע של מכון מופ"תEBSCO, ERIC :במאגרי המידע האלה
.EDUCAUSE-בדוחות מקוונים כגון דוחות הוריזון ו

:מילות מפתח
Big-data; learning analytics, quantified learning; evidence-based learning; future
education; future learning; learning management systems (LMS); virtual learning
environments (VLE)
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 .3מודלים יישומיים של ניתוח למידה לניבוי הצלחת סטודנטים
 3.1מודל מערכת סינגנלס ()Course Signals
אחד המודלים הידועים ביותר והאפליקציה המוצלחת ביותר לחיזוי הישגי תלמידים בהשכלה גבוהה
פותח לראשונה על ידי חברת קמבל ( )Campbellבשנת  2007עבור אוניברסיטת פרדיו ( Purdue
 )Universityשבאינדיאנה ,ארצות הברית .מערכת סיגנלס ( )Course Signalsנשענת על ההנחה
שסטודנטים אינם מתמצאים היטב באופן שבו הם מתקדמים בלימודיהם .יש לכך כמה סיבות ,למשל,
במהלך הקורסים הנלמדים מתבצעות רק הערכות ספורות ,כך שאין לסטודנטים מושג היכן הם עומדים
ביחס להתקדמותם בלימודים עד למועד קבלת הציונים הסופיים ,אז הם נוכחים לדעת שהם אינם
מתקדמים כשורה .לעיתים גילוי זה מתרחש מאוחר מדי מכדי לנשור מהקורס ,ולכן הם נכשלים .מערכת
סיגנלס חותרת לסייע לסטודנטים להבין את ההתקדמות שלהם בשלב מוקדם מספיק כדי שיוכלו לפנות
לקבלת סיוע על מנת לשפר את ציונם העתידי או לנשור מהקורס ולבחור קורס חילופי ( Sclater,
.)Peasgood, & Mullan, 2016a, 2016b
ברמה המוסדית אוניברסיטת פרדיו ביקשה ליישם עקרונות בינה עסקית כדי להעצים את הצלחות
הסטודנטים ברמת הקורסים ,ובכך לתרום לשימור סטודנטים ברמה המוסדית ולהעלות את שיעורי
הבוגרים המסיימים תואר ראשון או תארים מתקדמים יותר .בתהליך שארך מספר שנים פיתחה
אוניברסיטת פרדיו את גישת "מערכת ההתרעה המוקדמת" המתריעה על סטודנטים בסיכון .תחילה
החוו אנשי הסגל את דעתם בנוגע למי מתלמידיהם עלול להיות בסיכון להיכשל .על אף שחוות דעת
אלו היו מועילות ,ההתרעות התקבלו מאוחר מדי מכדי להשפיע ,וגישה זו לא סייעה לסטודנטים לשנות
את התנהגותם בהתאם .בו בעת ההתרעות שנשלחו לסטודנטים היו כלליות מדי ולא ממוקדות בקורס
שבו השתתפו הסטודנטים.
מערכות התרעה אחרות בשוק היו מבוססות על נתונים דמוגרפיים ואישיים ועל ציונים ,ולא הביאו
בחשבון את התנהגות הסטודנטים ואת השפעתה על הציונים .מערכות אלו יכלו לשייך סטודנטים
לקבוצות סיכון על סמך מאפיינים מסוימים ,כגון הכנסה נמוכה או בשל היותם דור ראשון במשפחתם
הלומד במוסד להשכלה גבוהה .מערכת סיגנלס צמצמה הטיה זו באמצעות הכללה של נתונים דינמיים
על ביצועים ועל התנהגויות .מידע זה "בזמן אמת" הוא חיוני כדי לנבא הצלחה אקדמית ,וכך ניתוח
הלמידה מפיק מודיעין פעיל ,מספק חומרי עזר מפורטים וצעדים חיוביים עבור הסטודנטים.

תיאור המודל
מערכת סיגנלס משתמשת בנתונים בדבר נוכחות בשיעורים וכן בדבר שימוש של סטודנטים בסביבות
הלמידה המקוונות ( )VLEבשילוב עם מידע על אודות הציון הנרשם בסביבת הלמידה המקוונת .מערכת
סיגנלס היא מבוססת התנהגות; יש משקל רב יותר לאינטראקציה עם סביבת הלמידה המקוונת
ולהתנהגות "מבקשת סיוע" מאשר לביצועים אקדמיים קודמים .אומנם מחקרים קודמים הראו שביצועי
עבר היו מדד מובהק להצלחה אקדמית עתידית ,אך חוקרי אוניברסיטת פרדיו מאשרים שסטודנטים
עם מנת משכל ממוצעת שמתאמצים ,יכולים לקבל ציון טוב כמו סטודנטים בעלי מנת משכל מעל
הממוצע שאינם מתאמצים כלל (.)Clow, 2013; Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016b

19

מערכת סיגנלס מנסה לעקוף את הבעיות הטמונות במערכות התרעה מוקדמת ,אשר מאותתות
לסטודנטים בסיכון לאחר שציוני אמצע הסמסטר כבר נמסרו (שלב מאוחר מדי כדי לבצע שינויים) .יש
צורך גם בנתוני הנוכחות בשיעורים ,נתונים שקשה לאסוף בייחוד בקורסים גדולים .המערכת כורה
מידע ממספר מערכות למידה ,למשל ,סביבת הלמידה המקוונת ,לוחות מכוונים ומערכת הציונים.
נתונים אלו מעובדים כדי להפיק מדד בצבעי רמזור המראה את רמת הסיכון של הסטודנטים .לרשות
המרצים עומד מגוון פעולות התערבות כדי לפעול .האלגוריתם המנבא מכיל ארבעה מאפיינים:
ביצועים – על בסיס נקודות זכות בקורס שהתקבלו עד כה
מאמץ – אינטראקציה עם סביבת הלמידה המקוונת בהשוואה לסטודנטים אחרים
רקע אקדמי קודם – ציוני  GPAמבית הספר התיכון וציוני מבחנים סטנדרטיים
מאפייני סטודנטים – גיל או נקודות זכות
מאפיינים אלו נשקלים ומוזנים לאלגוריתם המפיק את סימון הרמזור המתאים :סמן אדום יאותת
על סיכון גבוה לכישלון; סמן צהוב יאותת על צפי לבעיות; סמן ירוק יצביע על סיכוי גבוה להצלחה.
פעולות ההתערבות כוללות זיהוי בעיות פוטנציאליות כבר בשבוע השני לתחילת הסמסטר .המרצים
רשאים להתערב באמצעות הערוצים העומדים לרשותם :שליחת אות-סמן לעמוד הבית של התלמידים,
כתיבת דוא"לים או הודעות טקסט ,הפניה ליועצים אקדמיים או למרכז מידע ,תיאום פגישה אישית
(.)Clow, 2013; Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016b
המשוב יכול להיות משוב אינפורמטיבי או מסר לעידוד מוטיבציה .המסר לעידוד מוטיבציה מספק
הערות בסיסיות כגון "טוב מאוד" ,ואילו המשוב האינפורמטיבי מעניק לתלמידים מושג טוב יותר על
ההתקדמות שלהם בהשוואה לביצועיהם בעבר או בהשוואה לעמיתיהם לכיתה .המשוב המוטמע נשלח
באמצעות סמני הרמזור לצד משוב באמצעות מסרים ,והוא מאפשר לסטודנטים לבחון באיזה מרחק
הם ניצבים מהתוצאה הרצויה .המרצים יכולים לתמוך בסמן זה באמצעות מסר חיובי אישי מטעמם.
משוב שלילי (צהוב או אדום) יכול להישלח בהודעה אישית מעודדת מהמרצים .משוב חיובי או שלילי
מוענק לפי תוצאת הביצועים שלהם :משוב חיובי על ביצועים יכול לחזק התנהגות קיימת ,ומשוב שלילי
מעודד את הסטודנטים לפעול אחרת .עם זאת ,משוב חיובי עודף יכול לעורר אפקט מרתיע ,לשעמם
סטודנטים ולא לאתגר אותם ,ומשוב שלילי מתמשך עשוי לצמצם את המוטיבציה ללמוד.
בין החששות שהעלו מרצים משיטה זו עולה נושא הקריטריונים הנכונים לבחירת הסמן המתאים,
כדי לא להעניק תחושת שווא של ביטחון באמצעות סמן ירוק .כמו כן ,מרצים הביעו חשש לשלוח מסרים
רבים מדי ולהימנע מלהעניק משוב חיובי או שלילי מדי בשלבים מוקדמים.

 3.1.2הערכת המודל
מערכת סיגנלס נבחנה לפי ביצועי הסטודנטים ,שנמדדו על סמך ציונים סופיים ,ולפי ניתוח ההתנהגות
על בסיס אינטראקציות עם סביבת הלמידה המקוונות ,מערכת נתוני למידה ופניות לבקשת סיוע.
מהערכת המודל עולה שבקורסים שהשתמשו במערכת היו רמות גבוהות במידה רבה של ציון "טוב"
ו"עובר" לעומת ציון "נכשל" ו"עובר" .סטודנטים שזכו בהתערבות אוטומטית חיפשו סיוע בשלבים
מוקדמים יותר ובתדירות גבוהה יותר מאלו שלא קיבלו התרעות אלה.
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מתוצאות בקרת המערכת שנערכו בין סתיו  2007לסתיו  2009עולה כי בקורס ביולוגיה מסוים
המערכת הפיקה  12%יותר של ציוני "טוב מאוד" ו"טוב" מאשר סטודנטים שלא היו מעורבים בפרויקט.
כמו כן דווח על ירידה של  14%בציוני "נכשל" ו"עובר" .חלה גם עלייה של  14%במספר הסטודנטים
שנשרו מוקדם יותר כדי שממוצע הציונים שלהם ( )GPAלא ייפגע ( Sclater, Peasgood, & Mullan,
.)2016b
סטודנטים שנעשו מודעים לרמת הסיכון שלהם נטו לשנות את התנהגותם עם שיפור הביצועים.
למשל ,בקורס מסוים שבו השתתפו  220סטודנטים ,היו  45סטודנטים ברמת סיכון גבוהה .בסיום
הקורס רק  10.6%מהם עדיין השתייכו לקבוצת הסיכון הגבוה 69% .מהסטודנטים בקבוצת הביניים
עברו לקבוצת הסיכון הנמוך .סטודנטים בקבוצות הניסיוניות פנו לקבלת סיוע מוקדם יותר ובאופן תדיר
יותר מאלו שלא השתתפו .גם אחרי שפעולות התערבות פסקו ,פנו סטודנטים אלו לסיוע  30%יותר
מאלו שבקבוצת הביקורת (.)Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016b
כדי לבחון האם היה יחס בין פעילויות ההתערבות באמצעות מערכת סיגנלס ובין הצלחת סטודנטים
נותחו  522מסרים שנשלחו לסטודנטים באמצעות המערכת .הניתוח התבצע באופן אנונימי לצד נתונים
על אודות התוצאות .לא נמצא יחס בין הצלחת הסטודנטים ותדירות שליחת המסרים בסיגנלס .כמו כן,
לא נמצא שמשוב המרצים היה אפקטיבי יותר ממשוב לעידוד מוטיבציה .עם זאת ,משוב מוטמע
באמצעות השוואת סטודנטים לחבריהם לכיתה היה אפקטיבי יותר מאשר השוואת סטודנטים
לסטנדרטים .בנוסף ,למסרים קצרים הייתה השפעה חיובית יותר ממסרים ארוכים .עוד נמצא במחקר
כי הודעות תזכורת כגון "יש להגיש את המטלה הבאה בעוד שבועיים" היו הסחת דעת ורצוי לשלוח
אותן באמצעים אחרים .לבסוף ,בשל העובדה שהמסרים נתפסים על ידי הסטודנטים כתקשורת אישית
מול המרצים הייתה חשיבות לפורמט שלהם.
בסך הכול דווח על עלייה בשיעור של  10.37%בציוני "מצוין" ו"טוב מאוד" בקורסים שבהם
השתמשו במערכת בהשוואה לקורסים שבהם לא השתמשו במערכת .בנוסף ,חלה ירידה של 6.41%
בציוני "נכשל" ו"עובר" וכן בנשירה מהקורסים .כן נמצאה עלייה גדולה בשימור סטודנטים שהשתתפו
ביותר מקורס אחד שבו השתמשו במערכת סיגנלס (.)Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016b
הממצאים מצביעים גם על עלייה בשימור תלמידים באופן כללי :מתוך כלל הסטודנטים בשנת ,2007
 69%מהסטודנטים שלא נחשפו למערכת המשיכו בלימודיהם בהשוואה ל 87%-מהסטודנטים
שהשתמשו במערכת לפחות בקורס אחד (.)Clow, 2013
ממצא מעניין נוסף היה שסטודנטים שלא הגיעו עם נתוני פתיחה מיטביים ללימודים ,אך השתתפו
בקורסים על בסיס סיגנלס ,הראו ביצועים טובים יותר מסטודנטים מוכנים יותר שלמדו בקורסים שבהם
לא השתמשו במערכת סיגנלס .קולפילד ( Cauldfield, 2013 in Sclater, Peasgood, & Mullan,
 )2016bטען מנגד שהבחירה מלכתחילה היא מוטית ,שכן סטודנטים שלמדו שני קורסים (על בסיס
סיגנלס או לא) היו בעלי סיכוי רב יותר להישאר במערכת בכל מקרה מאלו שלמדו רק קורס אחד.
סטודנטים נושרים למדו מספר קטן יותר של קורסים על בסיס סיגנלס ,משום שהם לא השתתפו כלל
בשיעורים .מכאן ,שסטודנטים שלמדו יותר קורסים על בסיס סיגנלס המשיכו בלימודיהם בלאו הכי ולא
רק משום שהשתתפו בקורסי סיגנלס.
מבחינת המערכת עולה גם כי בשיעורים רבים במדעי הרוח הציון הסופי מתבסס רק על שתי
מטלות ,והשימוש בסביבת הלמידה המקוונת ובמערכת נתוני למידה הוא מועט .ממצא זה מצביע על
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צורך בעיצוב מחדש של קורסים ,כך שיכללו יותר משימות ושימוש במערכת נתוני הלמידה כדי להפיק
נתוני למידה אקטיביים יותר .מוסדות להשכלה צריכים להיות מסוגלים לשאוב מידע ממערכות מקוונות
שונות ביעילות ובמהירות .מהירות דינמית ומשתנה זו מוסיפה לממד המורכבות בכל הקשור ליישום
מודל סיגנלס .אתגר נוסף טמון בריבוי פעילויות ההתערבות על ידי מרצים שונים .יש צורך במחקר נוסף
כדי לעדכן את תדירות המסרים ,שיטות התקשורת ומועד ההתערבות .חשוב לציין כי הסטודנטים לא
הביעו חשש בנוגע לפרטיות המידע שלהם ,אולם אין זה אומר שמוסד הלימודים יכול לזנוח את נושא
ההגנה על הפרטיות .המלצה אחרונה קשורה לכך שבשל מרכזיות נושא הצלחת הסטודנטים לפי חזון
המוסד ,רצוי שיחידה ממוקדת חינוך תנהיג את יוזמות ניתוח הלמידה במקום המחלקה הטכנולוגית.
המערכת מסייעת לסטודנטים להפוך לפרו-אקטיביים בחיפוש סיוע ללמידה .אולם המערכת אינה
פועלת בסביבה מחוסרת הקשרים :המרצים הם מרכזיים בתהליך זה ומשתמשים בכושר השיפוט
שלהם כדי להנחות סטודנטים למקורות קיימים מתאימים בתוך האוניברסיטה .כך ,למשל ,מכלים דומים
למערכת סיגנלס ,כגון הכלי  ,Point of Originality toolהמאפשר למורים לעקוב כיצד סטודנטים
מפתחים מקוריות בשימוש במושגי מפתח במהלך סדרת מטלות כתיבה ,מופקים נתונים מתוך כתיבת
הסטודנטים עצמה ומנותחים באמצעות מאגר נתונים מתוחכם באנגלית .המורים מקלידים את מילות
המפתח שאותן הם מעוניינים לחקור ,בוחרים איזו מטלה לבחון ,וכלי הניתוח פורס סדרת סימונים
צבעוניים לכל מטלה .סימונים גדולים ו"חמים" יותר מצביעים על שימוש מקורי יותר במילות המפתח
(.)Clow, 2013

2

לסיכום ,יתרונות מודל מערכת סיגנלס הם כדלקמן:
רמות גבוהות מאוד של ציון "טוב" ו"עובר" לעומת ציון "נכשל" ו"עובר" בקורסים שבהם
השתמשו במערכת לעומת קורסים שלא השתמשו בה;
סטודנטים שזכו בהתערבות אוטומטית באמצעות המערכת חיפשו סיוע בשלבים
מוקדמים יותר ובתדירות גבוהה יותר מאלו שלא זכו למשוב מן המערכת;
אפקטיביות המשוב מוטמעת באמצעות השוואת סטודנטים לחבריהם לכיתה;
עלייה בשימור סטודנטים שהשתמשו במערכת;
הפיכת סטודנטים לפרו-אקטיביים בחיפוש סיוע ללמידה.

2

בשל החלטת זכיין הפלטפורמה להוציא מכלל שימוש את פלטפורמת סיגנלס ,הגישה לפלטפורמה נפסקה

בדצמבר  .2017ר' https://www.itap.purdue.edu/learning/tools/course-signals.html
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 מערכת סיגנלס באוניברסיטת פרדיו: 4 תרשים
)Purdue University, Office of Information Technology :(באדיבות
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 3.2מודל  E2Coachבקורסי מבוא בפיזיקה
כפי שציינו במבוא לסקירה זו ,למרות ההבטחה הגדולה הטמונה בניתוח למידה ,ישנם תחומי מפתח
הטעונים שיפור .האתגר העיקרי טמון בשימוש בניתוח נתוני עתק כדי לבצע התערבויות אפקטיביות
הניתנות לביצוע בכיתה .כלומר ,ביכולת אנשי סגל לזהות בדיוק רב יותר צורכי למידה של תלמידים
ולעצב את ההוראה שלהם בהתאם לכך .ניתוח למידה ,אחת המגמות הטכנולוגיות העיקריות בהשכלה
גבוהה כיום ,מבוסס על הרעיון שניתן לנתח מאגרי נתונים הנוצרים בתהליכים אדמיניסטרטיביים,
בהוראה או בפעילויות למידה ,כגון רישום מידע או אינטראקציות עם מערכות ניהול למידה ,כדי לעודד
תהליכי למידה ,התקדמות אקדמית ופרקטיקות הוראה.
יוזמה ייחודית באוניברסיטת מישיגן שבארצות הברית ביקשה לבחון באמצעות ניתוח למידה את
האתגרים הטמונים במקצועות המדעים והטכנולוגיה ( & (Science, Technology, Engineering,
 )Mathematicsואת האפשרויות לנבא ביצועי תלמידים ,בדגש על קורסי מבוא בפיזיקה 3.האתגרים
להצלחת סטודנטים בקורסי מבוא בפיזיקה הם רבים ,למשל :תפיסות עצמיות בנוגע לחוסר נגישות
החומר ,שוני ברמת המוכנות של סטודנטים והבדלים בין מטרות ההוראה והלמידה ,ויש להם השלכות
רבות לכישלון בקורסים אלו ,למשל ,בכל הנוגע לשימור קבוצות מסוימות במקצועות אלו כמו נשים
וקבוצות מיעוט שאינן מיוצגות מספיק .ניסיונות רבים לשפר את למידת הסטודנטים והישארותם במקצוע
לא צלחו ,בין היתר ניסו לבנות אסטרטגיות למידה אקטיביות ,לשפר יכולות ההוראה ולאמץ גישות לא
קוגניטיביות (לדוגמה ,הצהרות ערכים) המיושמות ברחבי הכיתה ומעניקות לכל הסטודנטים יחס זהה.
מודל  E2Coachהציע גישה חדשה :פיתוח של תמיכה לימודית אישית בהיקפים גדולים ויישומה.
לפי אוסט ( ,)Ost, 2010סטודנטים בסיכון לנטישת מדעי הפיזיקה מושפעים ביותר על ידי
עמיתיהם לספסל הלימודים (נתון זה נכון גם למקצועות אחרים) .באמצעות ראיונות וסקרים נאספו
אסטרטגיות למידה מוצלחות ממגוון סטודנטים שהשתתפו בעבר בקורסי המבוא בפיזיקה .הסטודנטים
הנוכחים קיבלו עצה מסטודנטים לשעבר ,הדומים להם בדרכים שונות ,כולל תחושת היעילות העצמית,
מגדר ותוכניות לקריירה .תמיכה זו נמצאה יעילה בהקשרים רבים ,מאחר שהיא אינה מתייחסת לנטיית
הסטודנטים להתעלם מעצה ,כשהם אינם סבורים כי היא רלוונטית באופן אישי .המודל משתמש
באסטרטגיות אלו כדי לנבא הצלחה בקורסי המבוא בפיזיקה.

3

קשיים אלה קיימים כבר בשלבים מוקדמים יותר במערכת החינוך ובבתי הספר התיכוניים .על מודלים דומים

לניתוח למידה במקצועות  STEMבבתי ספר תיכון ,ר' גם:

V. S. Rangel, E. R. Bell, C. Monroy, & J. R. Whitaker (2015). Toward a new approach to the
evaluation of a digital curriculum using learning analytics. Journal of Research on Technology
in Education, 47(2), 89-104.
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 .3.2.1תיאור המודל
פיתוח המודל כלל ארבעה שלבים:
 .1ניתוח נתוני עתק של רישומים מהקורס
 .2ביצוע ראיונות מגששים כדי להבין את ביצועי התלמידים
 .3עריכת סקרים בקרב סטודנטים כדי לאסוף את סיפורם
 .4פיתוח כלי למידה אישי
החוקרים שעקבו אחר פיתוח המודל ביקשו ליצור תמונה ממוקדת בסטודנטים ,תמונה שתציג מגוון
אסטרטגיות למידה אפקטיביות בקורסי מבוא בפיזיקה .המחקר דרש שיתוף פעולה בין יחידות שונות
בקמפוס ,כגון המחלקה לפיזיקה ,המרכז לחקר הלמידה וההוראה ,מרכז המורים באוניברסיטה וכיו"ב,
וכן עבודה מול מומחים לפיתוח כלי לחיזוי )  )An expert Electronic Coach; E2Coachבמסגרת
מערכת תמיכה ממחושבת לסטודנטים לקורסי מבוא במקצועות .)Wright et al., 2014( STEM
אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים שנרשמו לשני קורסי מבוא במדעי החיים ,שתחום הלימודים
העיקרי שלהם אינו פיזיקה ,וכן סטודנטים שהשתתפו בשני קורסים המיועדים לסטודנטים המתמחים
בפיזיקה ובהנדסה (והרואים במקצוע הפיזיקה חלק חשוב ממטרות הלימודים שלהם והשאיפות
המקצועיות בהמשך) .בסך הכול ,השתתפו במחקר  1,900סטודנטים בכל סמסטר נתון .הציונים בכל
הקורסים התבססו על שיעורי בית מקוונים ,שלושה מבחני אמצע סמסטר ,שאלות בין מורים ותלמידים
בכיתה ומבחן סופי (שם).
שלב א' :ניבוי ביצועי התלמידים
כדי לפתח מודל לניבוי הצלחת סטודנטים אספו אנשי הסגל במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת מישיגן
מידע אדמיניסטרטיבי על הרקע ועל ההתקדמות של כל  48,579הסטודנטים בקורסי מבוא במהלך 14
השנים שקדמו למחקר .נתונים אלו הוצלבו עם מידע מפורט על אודות כל הסטודנטים בהגיעם לכיתה
(ציוני מבחנים סטנדרטיים GPA ,בתיכון או לפני הכניסה לאוניברסיטה ,מצב חברתי-כלכלי ומגדר) עם
דיוקן שלם של התקדמות הסטודנטים במהלך הקורס ,כולל ציוני שיעורי בית ,השתתפות בכיתה ,ציוני
מבחנים וציונים סופיים .באמצעות שיטות מתודולוגיות הלקוחות ממדעי הפיזיקה ביצע סגל המחלקה
הערכות כדי להבין טוב יותר את מאפיינים המנבאים באופן הטוב ביותר את ציוני הקורס הסופיים.
לעומת גישה אבסולוטית למדידת ביצועי סטודנטים (כמו ציוני גמר) ,בחרו אנשי הסגל לבסס את
הניתוח שלהם על הערכה יחסית של ביצועי הסטודנטים :האם הסטודנטים ביצעו טוב יותר או טוב
פחות מהצפוי .הביצועים הצפויים (שהוכחו כבעלי תפקיד מפתח במוטיבציה ובהישגים) התבססו על
מאפיינים כמו ציוני  GPAוציוני מבחנים סטנדרטיים .כך שסטודנטים שקיבלו ציון  75בפיזיקה היו צפויים
להצליח יותר אם עמיתיהם לכיתה ,הבאים מרקע דומה ,ייכשלו כצפוי .באותו אופן תלמידים שקיבלו
ציון  GPA 4.0וקיבלו ציון ( 85שעבור סטודנטים אחרים ייחשב כציון טוב בהשוואה לציונם האישי)
ייחשבו כמי שביצעו פחות טוב מהצפוי.
גם מאפייני המגדר נמצאו כגורמים משפיעים .ככלל ,סטודנטיות חשפו רמת ביצועים נמוכה
מהצפוי ,כרבע ציון מתחת לציוני סטודנטים (גברים) בשקלול כל הנתונים .מסקנות דומות התגלו
במוסדות אחרים בארצות הברית ( .)Wright et al., 2014עם זאת ,מודלים קודמים לניבוי הצלחה לא
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הסבירו כיצד פעלו באופן שונה הסטודנטים שהוכיחו רמת ביצועים גבוהה יותר מאלו שהשיגו ציונים
נמוכים יותר .כדי לבחון שאלה זו רואיינו סטודנטים שסיימו זה מכבר את קורסי המבוא.
שלב ב' :ראיונות סטודנטים
עם השגת האישורים האתיים מטעם האוניברסיטה לביצוע הראיונות עם הסטודנטים ,הוזמנו לראיונות
הסטודנטים שהשיגו את הציונים הטובים ביותר ואת הציונים הגרועים ביותר בקורסי המבוא .המיקוד
בראיונות היה :חוויית הלמידה ,המלצות של הסטודנטים לשינויים פדגוגיים ושימוש באסטרטגיות
המוכרות בספרות המחקר כמקדמות הצלחה אקדמית ,כגון חיפוש אחר סיוע חברתי ,הצבת מטרות
ותכנון ,עלעול בחומרי הכיתה וארגון מחדש של חומרי הוראה וסידורם באמצעות כתיבת הערות או
שרטוט קווי מתאר.
מתוך  19סטודנטים שרואיינו לבסוף ,יותר ממחציתם היו נשים .מתוכם 9 ,השיגו ציונים טובים
יותר ו 10-השיגו ציונים גרועים יותר מהצפוי .מהראיונות עולים שלושה הבדלים אסטרטגיים:
.1

הסטודנטים שהצטיינו נטו להיות סתגלניים יותר בהרגלי הלימודים שלהם לעומת אלו
שהתקשו להסתגל .עם זאת ,מעניין לציין שסטודנטים שנכשלו דיווחו על  10–5שעות למידה
רבות יותר במהלך שבועות המבחנים.

.2

סטודנטים שהצטיינו ביצעו שינויים רבים יותר בתגובה למשוב על המבחן .כל הסטודנטים
דיווחו על קשיים במבחן הראשון ,אך אלו שהצטיינו דיווחו אחר כך שהם הגבירו את מספר
הדרכים שבהן למדו (כלומר ,התנסו בפתרון בעיות נוספות) .שלא כמותם ,יותר ממחצית
הנכשלים דיווחו על נטישת חומר הלימודים ,או הפסקה בשימוש בספר הלימוד או בערכת
הקורס.

.3

סטודנטים מצטיינים דיווחו בתדירות גבוהה יותר על למידה משותפת עם סטודנטים אחרים,
ואילו הסטודנטים הנכשלים ביותר ציינו כי פנו יותר לחדר הסיוע שבו המרצים ,התלמידים
לתארים מתקדמים ועוזרי המחקר עונים על שאלות סטודנטים בכל תחום במדעי הפיזיקה.
ייתכן שהישענות רבה מדי על סיוע מטעם מומחים למקצוע פגמה ביכולת הנכשלים לפתור
בעיות בעצמם .ייתכן גם שצוות המומחים המסייע (ברובו תלמידי תארים מתקדמים ועוזרי
מחקר) לא עבר הכשרה מיוחדת ,ואילו במרכז ללימודי מדע באוניברסיטה מאמנים את מדריכי
קבוצות הלמידה הגדולות ,התומכות במספר קורסי מבוא ,שבהן השתתפו יותר סטודנטים
שלמדו למידה שיתופית.

שלב ג' :סקרים בקרב מנהיגי קבוצות למידה של סטודנטים
בנוסף לראיונות נערך סקר בקרב קבוצת סטודנטים גדולה ,קבוצה זו הדריכה קבוצות למידה שיתופית.
סטודנטים אלו נבחרו על סמך ציוניהם (מציון  85ומעלה) .המטרה בשלב זה הייתה לבחון ציטוטים על
אודות נושאים הלקוחים גם מהראיונות ,כגון הבדלים הקשורים לזמן הסתגלות ושימוש במקורות בקרב
סטודנטים מצטיינים ונכשלים.
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שלב ד' :פיתוח הכלי E2Coach
כלי הניבוי נשען על מערכת ההתערבות הממוחשבת והפתוחה ,הנמצאת בשימוש להתערבויות
רפואיות ציבוריות כגון הפסקת עישון .כך נוצרה תוכנית התערבות שהציעה מערכת תמיכה ללמידה
המבוססת על מידע קודם על אודות ביצועים בקורס ,תגובות הסטודנטים לסקרים ומידע הערכה
מתמשך .בתחילת הסמסטר קיבלו הסטודנטים המשתתפים בקורסי המבוא בפיזיקה דוא"ל בדבר
המערכת .הדוא"ל הכיל מידע על הפרויקט והנחיות כניסה למערכת .אם הסטודנטים בחרו להשתמש
במערכת ,היה עליהם למלא סקר התחלתי על מידת ביטחונם ביכולותיהם בתחום הקורס ובמטרותיו.
לאחר שבוע הלימודים הראשון קיבלו הסטודנטים הודעה ראשונה עם עצה כיצד לפעול בקורס על
מנת להצליח ,כולל ציטוטים מסטודנטים שלמדו בעבר קורס זה ,וכן קישורים למקורות נוספים .מסרים
אישיים נוספים נשלחו בשבועות שלאחר מכן כהכנה לקראת המבחן הראשון ,בתגובה לביצועיהם
בקורס ,או כתשובה בנוגע לביצועיהם האחרונים עם עצה בנוגע לעתיד .העצות כללו פיתוח כישורים
לעמידה במבחנים ,מסרים לעידוד המוטיבציה ועצות להתאים גישות למידה לביצועים .המערכת גם
הציעה באיזו תדירות על הסטודנטים להשתמש במקורות וסיפקה משוב מתמשך על הסטטוס בכל רגע
נתון ,כולל ביחס לציון הנחשק .כמו כן ,המערכת הפיקה מידע על אודות סטודנטים קודמים ועל האופן
שבו הם פעלו כדי להצליח ,לצד המלצות אישיות כיצד לנהוג כדי להצליח בעתיד ולהשיג אותו ציון.
גישה רב-מערכתית זו נשענה על מחקרים בנושא תוכניות לכישורי למידה במערכת ההשכלה
הגבוהה הממליצים על טווח אסטרטגיות קוגניטיביות ,מטה-קוגניטיביות ועידוד מוטיבציה במטרה
שסטודנטים ירכשו את הכישורים הנדרשים וכדי לעודד את הרצון להשתמש באסטרטגיה נכון ( Wright
.)et al., 2014

 .3.2.2הערכת המודל
המערכת נכנסה לפעולה בחודש ינואר  2012והציעה תמיכה לכ 3,000-סטודנטים במהלך השנה
הראשונה .מידע ראשוני הצביע על כך שסטודנטים שהשתמשו במערכת השיגו ביצועים טובים יותר
מהצפוי ובאופן תדיר יותר מאלו שלא השתמשו בה .הנושא המגדרי היה אחד מן השיקולים שהובילו
לפיתוח המערכת; כ 52.2%-מהמשתמשים בהיקף גבוה ו 51.0%-מהמשתמשים בהיקף בינוני היו
נשים ,ואילו מרבית המשתמשים בתדירות נמוכה ( )58.5%ולא-משתמשים ( )72.9%היו גברים .עם
זאת ,נשים שהשתמשו בתדירות גבוהה או בינונית השיגו הישגים טובים יותר מסטודנטיות שלא
השתמשו במערכת או השתמשו בה בעצימות נמוכה ,אך עדיין ציוניהן היו נמוכים יותר מציוני
הסטודנטים (גברים) .נקודה זו טעונה שיפור במערכת ,אך החוקרים מציינים כי ייתכן כי אפילו מערכות
תמיכה טובות מוגבלות במתן מענה על סוגיות תרבותיות ומבניות מורכבות בכיתה ( Wright et al.,
.)2014
המערכת הציעה כמה אסטרטגיות של פוטנציאל ניתוח הלמידה כדי לשפר הישגי תלמידים
בהשכלה גבוהה באמצעות ניתוח נתוני עתק כדי לשנות את חוויית הסטודנטים .ממסקנות המחקר
המלווה עולה כי:
אומנם מלאכת ניתוח הלמידה שייכת לתחום המחלקות הטכנולוגיות ,אך המומחיות ושיתוף
הפעולה עם מחלקות שונות ברחבי הקמפוס הוא הכרחי .המערכת שנבנתה בגלל חששות אנשי
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הסגל במחלקה לפיזיקה דרשה פרספקטיבות מולטי-דיסציפלינריות ורב-מערכתיות ,החל
בטכנולוגיה וכלה בפיתוח חינוכי ,במרכזי למידה בקמפוס ובמקורות הערכה.
פרויקטים של ניתוח למידה מבוססים לרוב על נתונים ומכוונים לאפשרויות הגלומות במאגרי
מידע גדולים לחשיפת מידע חדש .הגישה במודל זה הייתה מונחית שאלה ביחס לבעיית הוראה
ולמידה פרקטית .ניתוח נתוני עתק כמותניים נעשה גם בפיתוח מודל זה ,אך בשילוב עם עבודה
איכותנית ברמה פרטנית כדי לפתח אסטרטגיות התערבות.
סוגיית פרטיות הסטודנטים עלתה בקשר למגבלות ניתוח הלמידה .סקירת התלמידים סייעה
במחשבה על סוגיות אתיות והובילה לשקיפות גדולה יותר ולצמיחה במספר הסטודנטים
המשתתפים בפרויקט.
הפקת תוצאות פרטניות מניתוח למידה עבור סטודנטים דורשת יכולת להפוך אינטראקציות
לאישיות בתהליך הרחבה סולמי (סקלבלי) .המערכת מאפשרת לפנות לסטודנטים באופן פרטני,
עם מידע על הרקע שלהם ,הסטטוס והמטרות .זו דוגמה טובה לאופן שבו טכנולוגיה יכולה להפוך
תהליך למידה לאישי ,וכן לדרך שבה אפילו מערכות ניתוח למידה טובות מוגבלות במתן מענה על
סוגיות הוראה ולמידה מורכבות יותר.
נכון לשנת  2017המערכת לניבוי הצלחת סטודנטים התרחבה מעבר לקורסי מבוא פיזיקה,
והיא מוצעת גם בקורסי מבוא בסטטיסטיקה ,בכימיה ובביוכימיה ,שבהם אימצו את מערכת
 E2Coachבסמסטר סתיו בשנת  .2013אוניברסיטת מישיגן בוחנת את האפשרות להכליל
תקשורת

אישית

באינטראקציות

כלל

עם

הסטודנטים

כמקור

ייעוץ

אקדמי.

(.)http://nextgenlearning.org/grantee/university-michigan-physics-department
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המסר שכולנו היינו
שואפים להעביר
לאותם סטודנטים
אם רק היינו
יכולים...

מסר מעוצב
אישית

צוות
המאמנים

פלטפורמה פתוחה
ליצירת תוכן
המותאמת
לסטודנטים על בסיס
הנתונים שלהם

מערכת
העיצוב
במישיגן

מאות סטודנטים +
עשרות מנחים ומומחים
לשינוי התנהגות

מידע
מסטודנטים

מידע מפורט על
אלפי סטודנטים
מרישומי סטודנטים
והערכות מקוונות

תרשים  :5מודל  E2 Coachבאוניברסיטת מישיגן ()Huberth, Michelotti, & McKay, 2013
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 3.3מודל לניתוח למידה במטרה לשימור סטודנטים
באוסטרליה פותח כלי דיאלוגי לקידום יישום ניתוח למידה עבור ניבוי שימור ( )retentionסטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה .כלי זה היה חלק מפרויקט שמומן על ידי המשרד הממשלתי ללמידה והוראה
באוסטרליה ( .)Australian Government’s Office for Learning and Teachingבמשרד זה
התקיים מחקר משולב שכלל סקר ברמה המוסדית ,סקר של צוות ההוראה ואנשי סגל נוספים
המעוניינים בשימור סטודנטים וראיונות שנערכו בחודשים יולי –2014פברואר  .2015אחת התובנות
המרכזיות של הפרויקט הייתה יצירת מסגרת על בסיס המידע שנאסף מהמוסדות ואנשי הסגל .בעקבות
זאת ,נוסחה הצעה לפעולה שהוצגה בפני הפורום הלאומי באפריל  ,2015ובהתאם למשוב שניתן,
עוצבה הגרסה הסופית של מודל הניבוי.
שימור סטודנטים באוניברסיטאות והצלחתם הם נושאים מאתגרים וחיוניים במערכת ההשכלה
הגבוהה באוסטרליה .בין יעדי הפרויקט נכללו הרחבת תוכנית הפעולה להשתתפות ,הגדלת מספר
הסטודנטים והרחבת מגוון אוכלוסיות היעד כגון האבוריג'ינים ,סטודנטים מהפריפריה וסטודנטים
מהשכבות החברתיות-הכלכליות הנמוכות .במטרה לתת מענה לאתגר זה פעלו מוסדות ההשכלה
הגבוהה באוסטרליה כדי לסגל את האקלים המוסדי שלהם ומכניזם התמיכה בתלמידים .השימוש
בטכנולוגיה אפשר גמישות רבה יותר והזדמנויות למידה אישיות.
אף על פי כן ,שיעורי הנשירה מהלימודים נותרו גבוהים ,בייחוד בקרב אוכלוסיות מגוונות יותר,
בממוצע של  17.31%למגזר ,ועלה גם החשש לשיעורי נשירה גבוהים בקרב סטודנטים הלומדים
למידה מקוונת 4.ההשערות לנשירה זו כוללות שוני בדמוגרפיה של הסטודנטים ,קושי בשימוש אפקטיבי
בטכנולוגיה ובידוד חברתי .ממחקר שנערך בקרב סטודנטים למנהל עסקים בשש אוניברסיטאות
באוסטרליה עולה שנתוני הנשירה משקפים הן את נתוני הסטודנטים והן את תגובתם לתרבות מוסד
מסוים או סביבתו .מכאן שהניסיונות לתת מענה לסוגיה זו חייבים להיות בהקשר של מוסדות מסוימים.
שימור הוא רק היבט אחד בהצלחת סטודנטים ,וישנן פעולות רבות שניתן לנקוט כדי לשפר את התוצאות
עבור סטודנטים בסיכון ,פעולות אלה יכולות לסייע לכלל אוכלוסיית הלומדים ( & West, Heath,
 .)Huijster, 2016המודל המוצע להלן מסייע למוסדות השכלה גבוהה באוסטרליה למסד מערכות
לניבוי הצלחה של סטודנטים בקמפוסים השונים בסיוע ממשלתי ותמיכה בין-מוסדית.

 3.3.1תיאור המודל
בשלב הראשון נערך סקר מוסדי בכל אחת משש האוניברסיטאות שהשתתפו במחקר המלווה לבניית
המודל .כמו כן ,נערך סקר אקדמי וראיונות עם אנשי סגל .ממצאי המחקר בשלב זה מצביעים על נקודות
המוצא האלה:

4

על מודל אחר לניבוי הצלחת סטודנטים הלומדים בקורסים מקוונים ,ר':

N. Sclater, A. Peasgood, & J. Mullan, (2016c). Case study K: Personalised pathway planning
at Open Universities Australia. JISC: Learning analytics in higher education: A review of UK
and international practice. Retrieved from
https://analytics.jiscinvolve.org/wp/files/2016/04/CASE-STUDY-A-Purdue-University.pdf
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תחום ניתוח הלמידה באוניברסיטאות באוסטרליה היה בשלב ראשון של פיתוח ,יישום והבנת
הנושא .בסקר המוסדי ,בסקר האקדמי ובראיונות הצביעו הנתונים על כך שחרף העובדה
שהיה שימוש חלקי בניתוח למידה ,במספר מוסדות רק מיעוט מאנשי סגל היה בעל מודעות
לנושא או השתתף בדיונים ופרויקטים שעסקו בניתוח.
הממצאים הצביעו על מידת זהירות ששיקפה הכרה צומחת בכמות החשיבה הדרושה כדי
ליישם ניתוח למידה .במחקר התברר שהיו תפיסות שונות בנוגע לאופן שבו ניתן ליישם ניתוח
למידה בהתאם להנהגת המוסד ולחשיבה האסטרטגית .חלק מאנשי הסגל סברו שהבניית
הנתונים בתוך מערכות אינטגרטיביות מקוונות ,כגון מחסני נתונים (,)data warehouses
ייצרו גמישות כדי לענות על שאלות שונות שצצו בהמשך .מוסדות אחרים זיהו בעייתיות בגישה
זו ,הרואה ביישום חלק מזיהוי צרכים ובעיות.
י ש שונות רבה בין המוסדות השונים ביחס למידת המוכנות וכן ביחס לאופן שבו מוסדות
תופסים את נושא ניתוח הלמידה ומיישמים אותו בשל ההקשר .שני הממצאים הראשונים
משקפים את המורכבות והמנעד הרחב של ניתוח למידה ואת האופן שבו מורכבות זו מציבה
אתגרים למשתתפי המחקר .הממצא השלישי ממשיך קו זה ומדבר על מורכבות נוספת :הגיוון
הרב שיכול להתעורר בין הקשרים מוסדיים וסביבות למידה.
המשתתפים זיהו מתחים ושאלות בנוגע לדרך שבה ניתוח למידה יכול לעודד פעולה ולהוביל
לשינוי התנהגויות או להחליף את הפעילות האנושית .הם אף ציינו את אי-הוודאות אשר לאופן
שבו סטודנטים חווים את ניתוח הלמידה בייחוד בתקשורת אוטומטית.
מן הסקרים עלה כי היו פערים רבים בין הצרכים האקדמיים והשאיפות ובין מערכת ניתוח
הלמידה הקיימת ,ואחד מהאתגרים שעמדו בפני המבקשים למנף את נושא פוטנציאל ניתוח
הלמידה היה כיצד לחלוק ידע ולהגביר את המודעות ביחס למה שניתן להשיג באמצעות ניתוח
למידה.
מממצאי הסקרים עלה המתח בין הצרכים ,השאיפות והמגבלות העסקיות של יישום מודל
לניתוח למידה באוניברסיטאות ובין צורכי הסגל האקדמי ושאיפותיו (חופש אקדמי ,חדשנות
בלמידה והוראה) .נושא ששב ועלה בסקרים ובראיונות היה שתפקידי אנשי הצוות ועבודה
בצוות הם מפתח בקביעת יישומים של סוגי ניתוח הלמידה שבהם הם מעוניינים .במידה רבה
זוהי הנקודה שבה אי-הוודאות בנושא ניתוח למידה והוראה בלטה ביותר.
מניתוח ממצאי הסקרים בשלב הראשון עולה כי למרות מגוון הדוגמאות של יוזמות ניתוח למידה,
קיים מאבק ברמה המוסדית ביישום ניתוח למידה לצורך ניבוי הצלחת סטודנטים ,בייחוד בכל הקשור
לקביעת מדיניות וצורכי המערכת ( .)West, Heath, & Huijster, 2016כמו כן ,עלה הצורך במודל
רפלקטיבי ולא-לינארי ,בדגש על סוגיית הצלחת סטודנטים .המודלים והמסגרות הקיימות עוסקים יותר
בטכנולוגיה המאפשרת למידה או ניתוח למידה ,אך הם אינם מתמקדים בנושא הצלחת סטודנטים .כמו
כן ,החוקרים ציינו כי עדיין אין תיאום מלא בינם ובין מנהיגי ניתוח למידה מוסדי ואנשי סגל ,בייחוד ביחס
לעבודה בצוותא על בעיות שיש להן חשיבות אסטרטגית מוסכמת .בשל כך נוסדה יוזמת Let’s Talk
( Learning Analytics Frameworkשם) .יוזמה זו התמקדה בשישה תחומים כדי להגדיר את מאפייני
המודל:
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תחום  – 1ההקשר המוסדי :המסר העיקרי שנבע מהנתונים היה שההקשר המוסדי הוא הקו
המנחה ביישום ניתוח הלמידה בכל הקשור להצלחת סטודנטים ושימורם במערכת .הקשר הזה קובע
את הזירה עבור כל ההחלטות העוקבות ,והוא עומד בראש סדר העדיפויות.
תחום  – 2רכיבים מוסדיים כתנאי לצמצום המיקוד :הרכיבים האלו הם עדשה בוחנת לבדיקת
תחומים ורכיבים אחרים ,והם ייעצבו את פיתוח ניתוח הלמידה במוסד .למשל ,בחילופים מוסדיים
מחויבות ההנהלה ועמדותיה הן חיוניות כדי להתקדם ,והן תשפענה על ההשקעה ,על הפרקטיקות
המוסדיות ועל התרבות במוסד ההשכלה.
מרחב  – 3תשתית לניתוח למידה :מרחב זה מייצג את חשיבות מערכות הנתונים והתשתית
לשימוש בניתוח למידה .אין ספק כי מוסדות אספו כמויות מידע רבות במהלך שנים ואחסנו אותן .עם
זאת ,נתונים אלו לא היו זמינים דווקא בפורמט הנכון או מונגשים לשימוש יעיל .משתתפי הפרויקט
ציטטו כמה דוגמאות של נושאים הקשורים למידע ולמערכות שבהן התשתית לא הייתה ידידותית
למשתמשים ,המידע לא היה שלם ,עיבוד המידע לא היה מספק והזמן הנדרש להשיג דוח או ויזואליזציה
היה ארוך מדי.
מרחב  – 4מרכיבים לשימור זמני :מסגרת זו מתמקדת באופן פרטני בשימוש בניתוח למידה
לשימור סטודנטים ולתמיכה בהצלחת סטודנטים .שאלות מרכזיות שעלו בהקשר זה הן:
האם במוסד יש תוכנית או אסטרטגיה מוסדית לשימור סטודנטים?
מהם סידורי ההנהלה התומכים בתוכנית או באסטרטגיית השימור?
כיצד מובנה נושא ניתוח למידה בתוכניות השימור והסדרי הנהלה אחרים?
חשוב להדגיש שמסגרת זו פותחה לפרויקט ממוקד בשימור סטודנטים.
מרחב  – 5ניתוח למידה לשימור סטודנטים :מלבד השאלות על בינה עסקית ,ניתוח פעולה
וכיו"ב ,עסק מרחב זה בשאלות החינוכיות והעסקיות שהעסיקו את מקבלי ההחלטות וסדר העדיפויות
שלהם ,באופן שבו המערכת עונה על שאלות אלו ,במקורות קיימים כדי לעקוב אחר צמצום פערים,
ובנושאים האתיים ובפתרונות האפשריים.
מרחב  – 6מרחב זה עסק בהתערבות ורפלקציה :מידע הנאסף בפרויקט הצביע על כך שיש
מנעד רחב של פעילויות ניתוח למידה במגזר .עם זאת ,רבות מהן הן בהיקף קטן או בגדר פרויקטים
ניסיוניים המובלים באופן מרוכז ,הם מתרחשים בכמה מוקדים ומובילים לתוצאות שונות .אולם
פרויקטים ללא פעולה יהיו בעלי השפעה קטנה על הצלחת סטודנטים ויש לקשר אותן להתערבות מסוג
כלשהו ,כגון תוכניות אימונים לסגל ולסטודנטים.
מניתוח הממצאים עולה גם כי רפלקציה היא חיונית לתהליך עיבוד הנתונים וניבוי הצלחה ,אולם
עליה להיות בהירה יותר בתחום זה כדי להבטיח שהלקחים הנלמדים מפרויקטים של ניתוח למידה
מיושמים בעתיד .למשל ,פרויקט מסוים של ניתוח למידה הוכיח שאסטרטגיה מסוימת בתוכנית השימור
אינה אפקטיבית .ממצא זה דרש התערבות ושינוי של תוכנית שימור הסטודנטים .השאלות העיקריות
שבהן דנו במרחב זה היו:


כיצד מפתחים ,מנהלים ומוציאים לפועל מעורבויות?



איזה אימון ניתן לסגל ולסטודנטים ונדרש מהם?



אילו מסגרות זמן ותמיכה נדרשים עבור הסגל והסטודנטים וניתנות להם?
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כיצד מעריכים ומעורבויות ומשפרים אותן?



כיצד מעריכים את כלל המערכת ומשפרים אותה?

 .3.3.2הערכת המודל
שימור סטודנטים וניבוי הצלחתם הם נושאים העומדים בראש סדר העדיפויות של מוסדות אקדמיים.
המעבר מניתוח למידה בגישה טכנית לניתוח המדגיש מתן משמעות ,קבלת החלטות ופעולה ,הוא
הכרחי .מעבר זה לא פוגם בשום אופן בשורשים הטכנולוגיים של ניתוח הלמידה .במקום זאת ,הוא
מסיט את הדיון לבעיות מפתח הרלוונטיות לעוסקים בהוראה במקום לחוקרים .העיסוק בשאלת שימור
סטודנטים יכול לסייע במונחים של סוגי יוזמות שייתכן ותהיינה יעילות ,זאת באמצעות סוגי המידע
שייאסף ,צורות הדיווח ,עיסוק בשאלה למי תהיה גישה לדוחות אלו והפעולות הנלוות לכך .כך יהיה
ברור יותר כיצד להתמקד בפיתוח ניתוח למידה למטרת שימור סטודנטים ( ;Colvin et al., 2015
.)Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016c

ההקשר המוסדי
דיון מערכתי בששת המרחבים
היבטים
מוסדיים כגון
תרבות,
קיימות,
אסטרטגיות
מנהיגות

תשתית
לניתוח
למידה

מאפייני
שימור
תלמידים

ניתוח
למידה
לשימור
תלמידים

התערבות
ורפלקציה

תרשים  :6מודל לניתוח למידה לשימור תלמידים ()West, Heath, & Huijster, 2016
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 3.4מודל  :LAPAלוח המכוונים לניתוח למידה
המושג "לוח מכוונים" ( )Dashboardבמקור התייחס ללוח קרש שמוקם בחזית כרכרות סוסים כדי
לסייע לרכבים .בעולם הרכב המושג מתייחס ללוח המציג מידע מסייע לנהגים .בהשאלה לכך ,בקהילה
העסקית לוח מכוונים הוא מערכת לניהול ביצועים בצמיחה ,כגון פרודוקטיביות ,ניתוח תועלת עלויות,
ושיפור שביעות רצון לקוחות .בעשורים האחרונים ,עם הגידול בהיקף המידע ויישום נתוני עתק ,לוחות
מכוונים נעשו "חכמים" ( :)smartהם סינרגטיים ( ,)synergeticמבקרים מדדי ביצוע מרכזיים
( ,)monitor KPIsמדויקים ( ,)accurateבעלי תגובה ( )responsiveומהירים ( .)timelyהם גם
אינטראקטיביים ,מספקים יותר נתונים היסטוריים ,אישיים ,אנליטיים ,שיתופיים ומאפשרים לאמת מידע
(.)Malik, 2005 in Park & Jo, 2015
לוחות מכוונים לניתוח למידה ( )Learning analytics dashboards – LADמציגים מאפייני
התנהגויות סטודנטים במרשתת בסביבת למידה מקוונת .זהו כלי עזר ,העוקב אחר קובצי הכניסה של
התלמידים ,כורה כמויות נתונים אדירות כדי למצוא משמעות ומציג את התוצאות באופן ויזואלי כך
שניתן להבינן מיידית .במחקרים שונים השתמשו בדוחות הכניסה למערכת  LADכדי לנבא נשירת
סטודנטים או הצלחות סטודנטים ( ;Bayer, Bydzovská, Géryk, Obšıvac, & Popelınský, 2012
.)Lauría & Baron, 2011; Park & Jo, 2015
בתחילת הדרך נבחנו אפליקציות  LADלפי סוג המשתמשים שלהם (מורים ותלמידים) ,הן עקבו
אחר נתונים (זמן שהייה ,אינטראקציות חברתיות ,שימוש במסמכים ובכלים ,ייצור סמלים ,תוצאות
תרגילים ,בחנים) והתמקדו בהערכה .לוחות מכוונים פותחו למטרות שונות ,כגון תמיכה במורים ,תמיכה
בתלמידים או תמיכה בתלמידים ומורים גם יחד ,באמצעות גישה סינרגטית ששילבה עקרונות עיצוב
וטכנולוגיות כמו כריית מידע ,שאיבת מידע וויזואליזציה .עם זאת ,המחקרים שניתחו מערכות אלו היו
מוגבלים בהערכת שינויים בהתנהגות משתמשים באמצעות לוח המכוונים וכן בהוכחת אפקטיביות
כוללת של הכלי ,מאחר שהדבר דרש שינויים חוזרים ונשנים במודלים ובמחקרי אורך למעקב ( Park
.)& Jo, 2015
בשל השפעת טכנולוגי ית המידע והמכשירים הדיגיטליים ,לוחות מכוונים זוכים ליתר תשומת לב
בעולם המקצועי ובחיינו .לוח מכוונים כיום הוא מצגת ויזואלית של המידע החשוב ביותר הדרוש להשגת
אחת (או יותר) מהמטרות שגובשו על גבי צג מחשב בודד כך שניתן לשלוט בו במבט ( Park & Jo,
 .)2015החזית של לוח המכוונים לניתוח למידה כוללת אלמנטים ויזואליים כמו טבלאות ,גרפים,
משתנים שונים ומכניזם התרעה .מלבד אלה ,במערכת מתבצעים תהליכים של כריית מידע ,המוצאים
את המידע הטמון והבלתי ידוע ממאפיינים של מערכות יחסים במאגרי מידע גדולים ,בלתי מאורגנים
ורועשים .אלה מסייעים להרחיב את ההכרה האנושית ולתמוך בביצועי למידה.
קיימים שלושה סוגי לוחות מכוונים :למורים בלבד ,מערכת משולבת לתלמידים ולמורים ,מערכת
המיועדת לתלמידים בלבד .בכל אחת מן המערכות הללו משתמשי הקצה מגדירים את המטרות
השונות .ככלל ,לוחות מכוונים למורים מיידעים אותם לגבי מצב הלמידה של סטודנטים בזמן אמת
ובאופן סולמי (סקלבלי) .המערכת שואפת לפקח על התקדמות סטודנטים רבים ולסייע למורים לבצע
את תפקידיהם באופן אפקטיבי בתחומים שונים כגון ניהול כיתה ,סיוע ללמידה ,מתן משובים ,הערכה
וציונים.
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לוחות מכוונים המיועדים לסטודנטים מציגים מאפייני למידה לסטודנטים עצמם ,מסייעים להם
לשנות את אסטרטגיות הלמידה שלהם ומעודדים למידה .המטרה היא עידוד שינויים פסיכולוגיים בקרב
סטודנטים באמצעות שיפור ידע עצמי ומודעות חברתית .מטרה מרכזית של לוח המכוונים לניתוח
למידה היא עידוד רפלקציה עצמית ,מודעות והערכה עצמית ,זאת כדי לעודד תהליכי למידה של
סטודנטים ,וכך לשפר את יכולותיהם להישאר במערכת ולשפר את ביצועיהם.

 3.4.1תיאור המודל
המודל שפותח באוניברסיטה גדולה ופרטית בקוריאה הדרומית נשען על מערכת לוח המכוונים לניתוח
למידה .הגרסה הראשונה פותחה ועוצבה בשביל תלמידים במרשתת ועבור מורים ,והמודל זכה לשם
 .Learning Analytics for Prediction and Action – LAPAהמודל הראשוני כלל שלושה חלקים:
למידה ,ניבוי ופעולה (התערבות).
כפי שצוין קודם לכן ,הלמידה מושפעת מהמאפיינים הפסיכולוגיים של התלמידים ,היכולת לבחינה
עצמית ואסטרטגיות הוראה .למידה נבחנת ונמדדת באמצעות התנהגויות למידה :ניתן לצפות
בהתנהגויות למידה מקוונות באמצעות יומן הנתונים ומאפייני התלמידים המופיעים שם ,הנמדדים
באמצעות סקר או רישומי תלמידים במערכת .אפשר להשתמש במידע התנהגותי זה כדי לנבא את
הביצועים שלהם או לקבץ את סגנונות הלמידה .בהתחשב בסגנון הלמידה ובמודל הניבוי ,אפשר להציע
פעולות מניעה (מעורבות) דרך לוח מכוונים של "ארכיטקטורה ממוקדת-שירות" ( Service Oriented
.)Architecture – SOA
מודל  LAPAנועד להיות כלי תומך ללמידה והוראה ,המעודד פעולות הקשורות ללמידת סטודנטים.
מזווית מצומצמת וקצרת טווח ,מטרת מודל  LAPAהייתה לדווח על התנהגות למידה מקוונת הן
ללומדים עצמם והן למורים .המטרה הרחבה וארוכת טווח הייתה להנחות את תהליך הלמידה בדרך
אישית וחכמה .באוניברסיטה שבה יושם המודל קיים קמפוס מקוון העובד עם מערכת מוּדל ()Moodle
כסביבה תומכת לשיעורים מסורתיים לא מקוונים .מאחר שנתוני הכניסה של סטודנטים למערכת
נשאבים אוטומטית ,התמקדו מפתחי המודל בכריית נתונים לא מעובדים והפיכתם למשתנים בעלי
משמעות ,כגון אלו הקשורים ליכולות הביקורת העצמית של סטודנטים .עיצוב המודל נשען על מחקרים
קודמים שבהם בחנו את היחסים בין אסטרטגיית ניהול הזמן של הסטודנטים והישגיהם הלימודיים .זמן
השהייה הכולל של סטודנטים במערכת ,תדירות הכניסה וביקורים בלוח נמצאו כמשתנים חשובים
המנבאים הישגי למידה של סטודנטים .לכן ,החליטו מפתחי המודל להציג מאפיינים אלו באופן ויזואלי
בלוח המכוונים.
מחקר מלווה לפיתוח המודל הציג את תהליך הפיתוח והעיצוב של הגרסה הראשונה של לוח
המכוונים  LAPAככלי עזר .גרסה זו אפשרה למידת סטודנטים ושיפור ביצועים באמצעות הצגה של
מאפייני הלמידה המקוונת שלהם .סקירה של יישומי  LADמצטיינים תרמה לעיצוב מלאכה זו .עם זאת,
האתגר היה להתגבר על המגבלה של מחקרים קודמים שלא העריכו כמעט את הכלי במונחים של
ביצועי למידת סטודנטים .במחקר הנוכחי נעשתה הערכה ראשונית של צרכים ,נערך מבחן שימוש וכן
מבחן פיילוט בסביבת ביקורת באמצעות קבוצת בקרה .ברם ,למרות הצפי ,לא נמצאו הבדלים מובהקים
בציון הסופי (שנתפס כמדד להישגי למידת תלמידים) .במחקרים עוקבים ביצעו צעדים נוספים כדי לבחון
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את הגרסה הראשונית של  .LAPAהחוקרים הצביעו על חשיבות מחקרים אלה וציינו כמה תנאים
חשובים שאמורים להשפיע על ביצועי למידת סטודנטים במידה רבה יותר ( .)Park & Jo, 2015

 3.4.2הערכת המודל
בניגוד לציפיות החוקרים ,הגרסה הסופית של המודל לא השפיעה במיוחד על הישגי הלמידה באופן
ישיר .מממצאי שני הסקרים שנערכו בנושא המודל הסופי של  LAPAעולה כי הסטודנטים לא ציינו רמה
גבוהה של יעילות או שביעות רצון .אולם ניתוח בקורלציה סיפק תובנות נוספות בעניין היחסים בין
תפיסות שונות של סטודנטים .החוקרים ציינו שרמת שביעות הרצון הכללית נגזרה הן מרמת ההבנה
של הסטודנטים את נתוני המערכת והן משינויי ההתנהגות שהתרחשו בקרב הסטודנטים .מכאן,
שבעתיד ,כאשר מודדים את השפעת לוח המכוונים ,יש צורך לשקול באיזו מידה הסטודנטים מבינים
את המידע המוצג באופן ויזואלי .כדי להעלות את רמת ההבנה של סטודנטים ,יש צורך להביא בחשבון
קשיים של סטודנטים בהבנת גרפים ולהזכיר להם מה מטרת לוח המכוונים .לשם כך נכלל תפריט סיוע
במודל המעודכן כאינדקס המנחה כיצד יש לקרוא את הגרפים .כמו כן ,נוספו טקסטים המאפשרים
לסטודנטים להרהר על המידע בלוח הכוונים ולקשר מידע זה עם למידה עתידית ושינויי התנהגות.
בעקבות רמות ההבנה השונות של המשתמשים פותחו שני סוגים של לוח מכוונים :גרסה פשוטה וגרסה
מתקדמת .מטרת הגרסה הפשוטה של המודל הייתה לפתח לוח מכוונים תיאורי ,המציג רק את
ההתנהגויות המקוונות של סטודנטים ,הנובעות ממידע הכניסה למרשתת וביקורים במאגרים ובלוח
המכוונים .עם זאת ,המטרה לטווח ארוך הייתה לספק התערבויות מונעות כדי שתלמידים יקבלו משוב
מדויק יותר וכדי שמורים יקבלו הנחיות הוראה ברורות יותר .ייתכן כי דווקא המאפיין התיאורי של המודל
הוביל לתוצאות של רמת יעילות נמוכה של המודל ,כפי שעולה מן הסקרים .לוח מכוונים אשר לא רק
מתאר את ההתנהגות המקוונת של תלמידים ,אלא מספק גם ניבוי של ציון סופי ושולח איתותים כמו
במודל מערכת סיגנלס ,יכול להיות כלי עוצמתי יותר .בד בבד יש להביא בחשבון את רגישות הסטודנטים
בנושאים כגון הערכה עצמית .התערבויות מסוג זה עלולות לעורר התנהגויות שליליות כמו משחוק
( .)gamingבנוסף ,מאחר שניבוי שגוי עשוי להוביל לזעם או למוטיבציה ירודה ,חשוב לנתח גם את
ההיבטים האתיים הקשורים ביישום מודל מסוג זה (שם).

36

תלמיד

מידע אודות כניסה
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תרשים  :7מודל )Park & Jo, 2015( LAPA

37

 .4דיון ומסקנות
ניתוח נתוני למידה עשוי להשפיע על הלמידה מבחינה אפיסטמולוגית ,אונטולוגית ,מערכתית ופוליטית.
מבחינה אפיסטמולוגית ,ניתוח למידה מתמקד בלמידה הניתנת לכימות ובחינה .כמו כן ,הניתוח מעצב
למידה באופן אונטולוגי ,כיוון שיש העדפה לתוצאות כמותניות ולמטרות שניתנות להערכה .בלמידה
המעוצבת באמצעות ניתוח מערכתי הניתוח חודר לכל רמות המיסוד של הלמידה .ולבסוף ,מבחינה
פוליטית ,מערכות היחסים משתנות ומתפתחות סביב תהליך איסוף הנתונים והמדידה ,וכן לפי האופן
שבו קובעים תוצאות מדידה מסוימות .למשל ,המושג "הצלחת סטודנטים" ,בניתוח של שימור תלמידים
במערכת ההשכלה הגבוהה הצלחת תלמידים מוגדרת בדרך כלל כציון "עובר" בקורס ,ממוצע נקודות
זכות גבוה יותר (קורסים בציון "עובר" שנרשמו) ,ציון "עובר" במספר קורסים בשנה ,ובעיקר בהשגת
התעודה האקדמית בתוך פרק זמן של כ 1.5-פעמים מהזמן הנדרש לרוב (כלומר ,כשלוש שנים
בתוכניות הנמשכות שנתיים או כשש שנים בתוכניות הנמשכות ארבע שנים) .חשוב לציין שכל האמצעים
הללו אינם קשורים ישירות ללמידה או לידע .עם זאת ,הם מצמצמים את מושג ההצלחה האקדמית כדי
לשלול את השגת המטרות שהסטודנטים הציבו לעצמם (להשיג תואר בעודם עובדים ומפרנסים
משפחה ,חזרה ללימודים ככלי לפיתוח אינטלקטואלי או חברתי) .בנוסף ,יש חשיבות לפער בין למידת
מחשב וקבלת החלטות לעומת חשיבה אנושית וקבלת החלטות אנושית .אלגוריתמים אינם יכולים
לחשב פונקציות חברתיות מסוימות הדורשות הבנה והערכה אנושית ,כגון למידה (.)Swan, 2016
בהתחשב במאפיינים אלו ,סקירה זו הציגה ארבעה מודלים המיישמים שימוש בנתוני עתק על מנת
לנבא הצלחה של תלמידים על בסיס ניתוח למידה – ניתוח פעולות מדידה ,איסוף ,ניתוח ודיווח על
אודות לומדים בהקשרים שונים כדי לבצע הערכה ולהוביל למגמת השתפרות:
מודל  Course Signalsבאוניברסיטת פרדיו ( )Purdue Universityבאינדיאנה שבארצות
הברית
מודל  E2Coachבקורסי מבוא בפיזיקה באוניברסיטת מישיגן שבארצות הברית
מודל לניתוח למידה לשימור סטודנטים באוניברסיטאות באוסטרליה
מודל  :LAPAלוח המכוונים לניתוח למידה באוניברסיטה פרטית בקוריאה הדרומית
מניתוח המודלים השונים עולה כי שימוש במידע על אודות גורמי הצלחה של סטודנטים ,הפניית
משאבים לכך והאפקטיביות של תוכניות לימודים מוסדיות מאפשרים אחריותיות ויעילות ,הערכה
מדויקת יותר של איכות הלמידה והעלאת שיעורי שימור סטודנטים במערכת ,כפי שטענה רייס
( .)Reyes, 2015עוד עולה חשיבות ניתוח נתוני למידה במיקוד על התלמידים .במקרה של
אוניברסיטת פרדיו ,מודל הסיגנלס מבוסס על אלגוריתם המעריך ביצועים ,מאמץ ורקע אקדמי קודם
ומאפייני סטודנטים .הסטודנטים מקבלים משוב באמצעות סימני אורות רמזור וכן מסרים אישיים
מהמרצים שלהם .מממצאי המחקר המלווה עולה כי  89%מהסטודנטים סברו כי חוויית השימוש
במערכת הייתה חיובית ,וכן  74%אמרו שהמוטיבציה שלהם גברה בעקבות זאת .עם זאת ,הסטודנטים
ציינו את חוסר הבהירות בשל ריבוי סוגי התערבויות מצד המנחים.
מודל  E2 Coachהציג כלי ניבוי הנשען על מערכת ההתערבות הממוחשבת והפתוחה שהציעה
מערכת תמיכה ללמידה המבוססת על מידע קודם בדבר ביצועים בקורס ,תגובות הסטודנטים לסקרים,
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ומידע הערכה מתמשך .בתחילת הסמסטר קיבלו הסטודנטים המשתתפים בקורסי המבוא בפיזיקה
דוא"ל בנושא המערכת שבו נכתב מידע על הפרויקט והנחיות כניסה למערכת .אם הסטודנטים בחרו
להשתמש במערכת ,היה עליהם למלא סקר התחלתי על מידת ביטחונם ביכולותיהם בתחום ובמטרות
הקורס.
באוסטרליה פותח כלי דיאלוגי לקידום יישום ניתוח למידה עבור ניבוי שימור סטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה .כלי זה היה חלק מפרויקט שמומן על ידי המשרד הממשלתי ללמידה והוראה
באוסטרליה (.)Australian Government’s Office for Learning and Teaching
מודל  LAPAהציג כלי תומך ללמידה והוראה המעודד פעולות הקשורות ללמידת סטודנטים .מזווית
מצומצמת וקצרת טווח מטרת מודל  LAPAהייתה לדווח על התנהגות למידה מקוונת הן ללומדים עצמם
והן למורים .המטרה הרחבה וארוכת הטווח הייתה להנחות את תהליך הלמידה בדרך אישית וחכמה.
מהמחקרים המלווים את המודלים השונים עולות כמה סוגיות הדורשות התייחסות מיוחדת ובחינה
עתידית:
הצורך בשקיפות ובפתיחות בסביבה בטוחה ,מתוך מחשבה שלא ישתמשו במידע לרעת
הלומדים או ליצירת סטריאוטיפים.
משמעות מורכבות הסוגיות האתיות והחוקיות הנוגעות בשימוש בנתוני עתק ובזכויות
התלמידים בקשר למידע הנאסף לגביהם היא ניהול סיכונים בכל הנוגע לזכויות הפרט ובעלות
על נתונים (אבני ורותם ;2015 ,וייסמן ומגן.)Beattie, Woodley, & Souter, 2014 ;2015 ,
נתונים הנאספים עלולים לשמש כדי להנציח פערים קיימים ,למשל ,בין מחוזות בית ספריים
גדולים או קטנים ,הנובעים מהיעדר גישה לתוכנות פתוחות ,שיקולי עלויות ,גמישות
מערכתית ,קהילתיות וחופש אקדמי .סוגיות אלו נוגעות גם בנושא השוויון החברתי
והדמוקרטיזציה של מקורות חינוכיים (.)Kimmons, 2015; NMC Horizon Report, 2017
יש למצוא איזון בין צורכי מוסדות החינוך וטיוב הצלחת תלמידים ,זאת באמצעות ניהול צינור
המידע של הסטודנטים ,מחיקת מכשולים לשימור סטודנטים והצלחתם ,שימוש בניתוחים
דינמיים הצופים את המתרחש כדי לתת מענה להתנהגות בסיכון ,פיתוח מערכות ניהול יחסים
של לומדים ,יצירת סביבות למידה אישיות וניתוח למידה אישי ,כריית מידע בהיקף רחב
והרחבת הישגי התלמידים כדי לכלול הצלחות בלמידה ,בעבודה ובחיים.
ניתוח למידה צריך להיות ממוסד ברמות רבות בכל מערכת החינוך באמצעות תשתית
טכנולוגית ,כלי ניתוח ואפליקציות ,מדיניות ,תהליכים ,פרקטיקות וזרמי עבודה ,ערכים
וכישורים ,תרבות והתנהגות וההנהגה (.)MNC Horizon Report, 2016
כפי שמציעים פרגוסון ואחרים ( ,)Ferguson et al., 2016בראייה עתידית יש לבחון פיקוח על
נושא השימוש בנתוני עתק ולהגבילו להערכה מצטברת .כיום האלגוריתמים והמודלים שחברות
משתמשות בהם לצורכי ניתוח למידה מוגנים כקניין רוחני ,אבל יש לבחון ניתוח למידה פתוח הנגיש
לכול .הגישה למידע מדויק וחי על אודות האופן שבו התלמידים עשויים להצליח תוכל לאפשר לתלמידים
ולמורים לתכנן את עבודתם על בסיס כלים אמינים ,המפיקים המלצות מפורטות ואישיות לגבי האופן
שבו יש לפעול כדי להשיג את תוצאות הלמידה הטובות ביותר.
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ניתוח נתוני עתק מסמל שינוי פרדיגמטי בנוגע לתפיסה מבוססת נתונים ובנוגע להתנהלות
באמצעות תפיסה זו ,שינוי זה הוא מפתח לעיצוב היבטים תרבותיים ,חברתיים וכלכליים .בתחום החינוך
משמש ניתוח נתוני העתק בלמידה כדי לחזות הצלחת סטודנטים .עם זאת ,כפי שטוענת רייס ( Reyes,
 ,)2015יש להביא בחשבון גם קריטריונים כמו הנאת סטודנטים ,ביטחון עצמי ,מוטיבציה ,שביעות רצון
והישגים של מטרות הקשורות לקריירה .באופן זה המנעד לניבוי הצלחה מתרחב ,ומכאן שיש צורך
לבחון מחדש את המודלים העוסקים בחיזוי הצלחת תלמידים ,בדגש על מאפיינים שאינם ניתנים
לכימות ,כפי שהדבר מתבטא בכלי הניתוח הקיימים כיום .חשוב להבין כי ניבוי הצלחה ,על אף שהוא
מבוסס על נתונים ,עשוי להיות שגוי ,שכן מדובר בהערכת התנהגות אנושית.
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