
הנחיות לקריאת תוצאות משוב הערכת ההוראה

למדריך הצפייה במשוב במערכת המידע האישי, לחצו כאן.

בחירה באפשרות ההדפסה תאפשר צפייה במשוב בתצורתו המלאה.

כותרות המשוב

א. שיעור - מספר השיעור ושם השיעור שעבורו מוצגות התוצאות 

ב. שנה - שנת הלימודים שבה נערך השיעור 

ג. מורה - שם המרצה שעבורו מוצגות התוצאות ומספר הזהות שלו 

ד. שלוחה - הפקולטה שאליה משתייך השיעור 

ה. מספר משיבים - מספר התלמידים שמילאו משוב לשיעור 

ו. מתוך - מספר התלמידים הרשומים לשיעור 

ז. שאלון - סוג השאלון לשיעור זה )סוג שיעור + סמס'(

ח. מדרג מקסימלי - הערך המקסימלי בסולם התשובות לשאלון )7-1(

רשימת היגדים ותוצאות

בטבלה מוצגים ההיגדים כפי שהופיעו בשאלון. נוסח ההיגדים מותאם לסוג השיעור )הנוסחים הם:

שיעור, סמינריון, סדנה ועבודה מעשית(. סולם התשובות להיגדים נע בין 1 )לא מסכים( לבין 7 )מסכים

במידה רבה מאוד(. תשובה 8 משמעה כי ההיגד אינו רלוונטי.

שני ההיגדים האחרונים בכל נוסחי השאלונים הם ייחודיים. היגד אחד אחד נוגע לרמת ההוראה של

המרצה בשיעור, וסולם התשובות עבורו נע בין 1 )נמוך( לבין 7 )גבוה(. ההיגד השני עוסק ברמת הקושי

של השיעור והסולם עבורו נע בין 1 )קל( לבין 7 )גבוה(. גם בהיגדים אלה הציון 8 משמעו כי ההיגד אינו

רלוונטי. ממוצע ההיגד השני אינו נכלל בחישוב הממוצע הכללי של השיעור.

לכל היגד מצורפים הנתונים הבאים:

התפלגות המשיבים לכל אחת מהתשובות )7-1, 8 = לא רלוונטי(, כלומר מספר התלמידים, שבחרו בכל אחת 	 

מהתשובות האפשריות

הממוצע וסטיית התקן שהתקבלו מתשובות התלמידים לשיעור זה	 

הממוצע וסטיית התקן שהתקבלו בכל השיעורים מאותו סוג של אותו מרצה	 

הממוצע וסטיית התקן שהתקבלו בכל השיעורים מאותו סוג שיעור באותה פקולטה	 

בסוף רשימת ההיגדים מוצגים ממוצעים כלליים: הממוצע הכללי לשיעור, הממוצע הכללי למרצה זה

בכל השיעורים שלו מאותו סוג והממוצע הכללי לכל השיעורים מסוג זה באותה הפקולטה.

בסוף השאלון מופיעות הערות מילוליות שכתבו התלמידים ביחס לשיעור.
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