
 שלבי הפיילוט וממצאי ההערכהסיכום  –פיילוט מערכת זום 

 ד"ר אוה גוטרמן ועדי קליפר

 5102אוגוסט  - המחלקה להערכה

 

מערכת זום היא מערכת אינטראקטיבית חדשה ללימוד מרחוק, אשר הופעלה  במספר קורסים 

אינטראקציה  המאפשרכיווני -ובמהלך מספר סמסטרים במסגרת פיילוט. המערכת כוללת וידאו דו

( בין המנחה לסטודנטים ובין כלל הסטודנטים המשתתפים שימוש במצלמה ובמיקרופון)באמצעות 

חוויית למידה חדשנית המדמה מפגש פנים אל פנים המאפשר במפגש לבין עצמם. המערכת מספקת 

 ניהול דיונים ומעורבות של סטודנטים במפגש מרחוק.

 : החל מהשלב הראשון רכהבהע לוותההלמידה באמצעות מערכת זום 

 וכלל שני מפגשי תגבור, בששה קורסים נבחרים.  ב2014א של הפיילוט התקיים בסמסטר  בשל

לאחר סיום שני המפגשים נשלח לסטודנטים בכל אחד מהקורסים שאלון משוב אלקטרוני. כמו 

הממצאים הצביעו על רמת כן, התקיימה שיחת סיכום ומשוב עם כל המנחים שהשתתפו בפיילוט. 

 שביעות רצון גבוהה הן בקרב הסטודנטים והן בקרב המנחים. 

  ג ובו נלמד קורס אחד. כל המפגשים של קבוצת 2014שלב ב של הפיילוט התקיים בסמסטר

משוב לסטודנטים, שאלון בסמסטר זה לא נשלח "אופק" בקורס נלמדו באמצעות מערכת זום. 

 ביע שביעות רצון גבוהה מאוד מההוראה באמצעות המערכת.אבל מרכז ההוראה של הקורס ה

  שה קורסים. סטודנטים אשר נרשמו יוכלל ש א2015במהלך סמסטר  של הפיילוט התקייםשלב ג

הסמסטר הם ילמדו את לפיה במהלך לקבוצת אופק בקורסים שהשתתפו בפיילוט, קיבלו הודעה 

חו לסטודנטים שאלוני משוב הקורס המדובר באמצעות מערכת זום. בתום הסמסטר נשל

 אלקטרוניים. להלן סיכום הממצאים:

 על: דיווחוהסטודנטים שלמדו באמצעות מערכת זום 

o ( 70%רמת שביעות רצון גבוהה) 

o ( 80%רצון ללמוד בעתיד קורסים באמצעות המערכת) 

o ( 73%רמת יעילות ונוחות למידה גבוהה) 

o ( 78%אורך השיעור מתאים) 

o (80% -מנוחות ואינטואיטיביות השימוש במערכת )כ רמת שביעות רצון גבוהה 

o ( 63%רמש שביעות רצון נמוכה יותר מאיכות השמע והוידאו)  

o ( עם זאת, 64%( ואת המצלמה )57%רוב הסטודנטים בחרו שלא להפעיל את המיקרופון .)

כיוונית תגרום להם להשתתף בעתיד במפגשים חיים -ציינו כי האינטראקציה הדו 60%

  מרחוק.

 



 בהשוואה ללמידה במערכות ללמידה מרחוק אחרות:

o 76%  מבין הסטודנטים  ת למידה שונה באמצעות מערכת זום.יעל חווי דיווחומהסטודנטים

ציינו כי חוויית  35% -סברו כי החוויה שונה באופן חיובי ו 65%שנימקו את תשובתם: 

 הלמידה שונה באופן שלילי.

 

  א, 2015בדומה לסמסטר קורסים.  13 וכללב 2015 סמסטר במהלך התקיים ד של הפיילוטשלב

במהלך לפיה קיבלו הודעה  ,סטודנטים אשר נרשמו לקבוצת אופק בקורסים שהשתתפו בפיילוט

סמסטר נשלחו ה באמצעהסמסטר הם ילמדו את הקורס המדובר באמצעות מערכת זום. 

 להלן סיכום הממצאים:לסטודנטים שאלוני משוב אלקטרוניים. 

 על: דיווחודנטים שלמדו באמצעות מערכת זום הסטו

o ( 70%רמת שביעות רצון גבוהה) 

o ( 73%רצון ללמוד בעתיד קורסים באמצעות המערכת) 

o ( 79%אורך השיעור מתאים) 

o ( 79%רמת שביעות רצון גבוהה מנוחות השימוש במערכת) 

o ( 75%רמת שביעות רצון גבוהה מאיכות השמע והוידאו ומהתמיכה הטכנית) 

o בחרו שלא להפעיל את  63%-מהסטודנטים בחרו שלא להפעיל את המיקרופון ו מחצית

 המצלמה

o גורמת להם להשתתף יותר במפגשים  לאכיוונית -רוב הסטודנטים ציינו כי האינטראקציה הדו

 (64%החיים מרחוק )

 בהשוואה ללמידה במערכות ללמידה מרחוק אחרות: 

o 78%  ה באמצעות מערכת זום. מבין הסטודנטים ת למידה שוניעל חווי דיווחומהסטודנטים

ציינו כי חוויית  42%-סברו כי החוויה שונה באופן חיובי ו 54%שנימקו את תשובתם: 

 הלמידה שונה באופן שלילי.

 

הסטודנטים בסמסטרים אלה בחרו ללמוד  :ב2015-א ו2015הערה בנוגע לממצאים בסמסטרים 

 ייתכןאו מצלמה. ו/מיקרופון  ו( לא הי30%-באמצעות מערכת זום ולחלקם )כ ולא בקבוצת אופק

שעובדה זו השפיעה על שביעות הרצון של הסטודנטים, בעיקר בקרב אלה שלא הרגישו נוח להיחשף 

 באמצעות המיקרופון והמצלמה.

 

עות מערכת אמצ, ניתן לומר שבאופן כללי הסטודנטים הביעו שביעות רצון גבוהה מהלמידה בלסיכום

כמו כל טכנולוגיה להוראה מרחוק, גם מערכת זו אינה מתאימה לכל אחד, וחלק  זום, אולם,

 מהסטודנטים הביעו קושי שנבע מהחשיפה שיוצרת המערכת. 

 מענה נותנת זום מערכת הסטודנטים של דיווחם פי על וגם המנחים של דיווחם פי על גםעם זאת, 

, מרחוק הוראהל בטכנולוגיות השימוש לגבי ביקורת כנקודות שעלו השכיחות הבעיות לאחת מספק



תגובות ה היאראיה לכך  .הטכנולוגית המערכת שמאפשרת אישית-הבין האינטראקציה רמת והיא

 שהתקבלו ממנחים ומסטודנטים בנוגע לאינטראקטיביות של המערכת.

 

  תגובות שהתקבלו ממנחים בעקבות השימוש במערכת:

 ." הרצאה ולא מפגש מדמה החי הדיבור"

 ."מאוד טוב הסטודנטים עם הדיאלוג"

 

 תגובות שהתקבלו מסטודנטים אשר למדו באמצעות המערכת: 

 ."האמיתי הדבר להיות מתקרב. מאוד ובכיתה בקבוצה הלמידה לחוויית תורמת זום מערכת"

 "'חי' יותר שהמפגש לומר אפשר"

 יותר יש .הלמידה את תמחדד התלמידים י"ע נשאלות השאלות כאשר השיעור של יהוהחו"

 "לתלמידים המנחה בין אינטראקציה

 

 


