
מדידת הטיות בהישגי לומדים ממדינות  
מתפתחות בקורסים מקוונים המוניים  

פתוחים בעזרת תיאוריית התגובה לפריט

וגיורא אלכסנדרוןגרשון-סער קרפ



No limit on course size (10K in average)

Anyone can start and everyone is accepted

Delivered over the internet (WWW)

Aimed at teaching a specific meaningful subject

Resources: https://www.classcentral.com/help/moocs

?MOOCמה זה 

https://www.classcentral.com/help/moocs


?MOOCמה זה 
:לדוגמה



למידה במוקים

?מי•

מדידה והערכה•
?מה•

?איך•



במוקיםלמידה 

?מי•

מדידה והערכה•
?מה•

?איך•

MITx and HarvardX MOOCs on edX
2013-2018
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במוקיםלמידה 

?מי•

מדידה והערכה•
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רהמחקשאלות

פיתוח קשור ליחס הסיכויים לסיים בקרב דוברי אנגלית שאינה שפת  האם •
?אם

האם יחס הסיכויים הזה מוסבר רק על ידי הלומדים או שגם על ידי מאפייני  •
?המוק

?במדידת יכולת הלומדים המסיימיםישתחזרוהאם פערים אלה •



השקף המתודולוגי

יומן פעילות דיגיטאלי של, DATA-ה•
edX-MITxשל 2018ועד 2013-קורסים מ120הרצות של 158•

אלף מסיימים78.5-מיליון נרשמים ו2.8•

משתני המחקר•
.כמגיעים מרשימת מדינות המוגדרת ככאלה-ילידיים אנגליתדוברי •

שאינה שפת אם אנגליתדוברי •
HDI, עם אינדקס פיתוח גבוה–ממדינה מפותחת • > 0.7

HDI, עם אינדקס פיתוח נמוך–ממדינה מתפתחת • ≤ 0.7



גבוה ונמוךHDIיחס הסיכויים לסיים קורס על בסיס 
התפלגות ייחוס כאשר אין קשר



גבוה ונמוךHDIיחס הסיכויים לסיים קורס על בסיס 



גבוה ונמוךHDIיחס הסיכויים לסיים קורס על בסיס 



ניתוח גורמי השונות של יחס הסיכויים

שונות שמיוחסת ללומדים בלבד

קורס+ שונות של לומדים 

קורסים 120הרצות של 158

מבחן פרמוטציות על זוגות
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ניתוח גורמי השונות של יחס הסיכויים

קורסים 120הרצות של 158

מבחן פרמוטציות על זוגות



תיאוריית תגובה לפריט  
לשלושה קורסים

שנה/ סמסטר *סיכוייםיחסקורס

גודל מדגם

מתפתח/מפותח/ילידי

IRT : פריטים/ לומדים

ESD.SCM1x: Supply Chain and 

Logistics Fundamentals

OR* = 0.52,

p = .000
2014/ קיץ 

7,210/11,216/5,317

531 /468

8.MReVx: Mechanics ReView
OR* = 0.37,

p = .004
2014/ אביב 

5,009/5,634/7,465

501 /434

7.00x.2: Introduction to Biology –

The Secret of Life

OR* = 0.22,

p = .029
2014/ אביב 

2,682/5,977/7,053

940 /853

High HDI
Low HDI

יכולת ממודל ניתוח תגובה אומדניהתפלגות 

2PLלפריט במודל 



IRTבעזרת במוקיםמדידת הטיות בהישגי לומדים ממדינות מתפתחות 

HDI-באינה בלתי תלויה מוקהיכולת לסיים -
מזה של לומדים  נמוךהסיכוי של לומדים ממדינות מתפתחות לסיים -

(55%)מפותחות ממדינות 

על היכולת לסיים אותומשפיעיםגם מאפייני הקורס -

הסיום שונים באופן מובהק בין לומדים  שבקורסים שבדקנו סיכויי פ "אע-

שנמדדת בחלק מקורסים אלה היכולת , ממדינות מפותחות למתפתחות

דומה בין הלומדים השונים

תמתפתחוממדינותבלומדיםתמיכה( ב; מכלילתכנון קורס( א?מהאז,נו-

ההקשבהעלרבהתודה
?שאלות


