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 תקציר 

למדעי   רבות  הכשרה  )התוכניות  תוכניות    ( Information Science – ISמידע  את  בהדרגה  מרחיבות 

למידת מכונה כגון למידת מכונה מפוקחת ו  ,חישובייםהנתונים  ההלימודים שלהן כדי לכלול קורסים למדעי  

קלאסיות במדעי המידע והן בפיתוח מיומנויות    מיומנויותבפיתוח    הן  כניות אלו מתמקדותומפוקחת. ת  לא

מיומנויות מדעי הנתונים קשורות לחשיבה מתמטית תלמידיהן. מכיוון ש  בקרבהנתונים  ליבה של מדעי  

לסטודנטים נדרש  וסטודנטים פוטנציאליים מעלים לעתים חששות לגבי הרקע ההצוות האקדמי  וחישובית,  

, אנו מדווחים על מחקר גישוש  . על מנת להתמודד עם החששותשל ההכשרהשובי  החיבחלקה  כדי להצליח  

)להלן:   2020לשנת    אילן- בר  אוניברסיטתב  ISהכשרת בוגרי    הסטודנטים שלמחזור  שבאמצעותו בחנו את  

למידת מכונה מפוקחת   –   מדעי הנתונים החישובייםהליבה של  , תוך התמקדות בקורסי  התוכנית שלנו(

מדעי בבעלי רקע  חששות שהובעו, סטודנטים  מחקר שלנו מראה כי בניגוד למפוקחת. ה  לא  למידת מכונהו

  , ממדעי החברהבעלי רקע  אלו  חלקה החישובי של ההכשרה לעומת  הרוח נוטים לקבל ציון גבוה יותר ב

 נתוניםב  , איננו מוצאיםלמגדר ולגיל  יםבאשר לחששות הנוגע  כנית ההכשרה כולה.ומצליחים יותר בתאף  ו

את הן  מנבא היטב  , הציון הממוצע של סטודנטים לתואר ראשון  לכך  נוסף  הללו.ראיות התומכות בחששות  

משמעותית    הלימהעל    ים מצביע  הנתונים . לבסוף,  ה החישוביתוכנית ההכשרה והן בחלקכל  הצלחתם ב

 ההכשרה. חלקי שאר והחישובי של ההכשרה חלק הצלחה בבין 

  

 חינוך למדעי מידע; חינוך למדעי נתונים; הכשרה למדעי נתונים חישוביים  -מילות מפתח



2 | P a g e  
 

Academic Background and Success in Data Science Training: An Exploratory Study in the 

Technological Track for a Master’s Degree in Information Science 

 Abstract 

Many information science (IS) training programs are gradually expanding their curricula 

to include computational data science courses such as supervised and unsupervised 

machine learning. These programs focus on developing both classic information 

science competencies as well as core data science competencies among their students. 

Since data science competencies often associated with mathematical and 

computational thinking, departmental officials and prospective students often raise 

concerns regarding the appropriate background students should have in order to 

succeed in this newly introduced computational content of the program. In order to 

address these concerns, we report on an exploratory study through which we examined 

the 2020 student class of Bar-Ilan University’s IS graduate training, focusing on the core 

computational data science courses (i.e., supervised and unsupervised machine 

learning). Our study shows that, to the contrary of many of the expressed concerns, 

students from the Humanities tend to score higher in data science competencies than 

those from the Social Sciences and better succeed in the training program as a whole. 

In addition, students’ Bachelors’ average grade acts as a good indicator for both their 

success in the training program and in the data science part thereof. In addition, we find 

no evidence to support concerns regarding age or sex. Finally, our study suggests that 

the computational data science part of students’ training is very much aligned with the 

rest of their training program. 
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 תחילת דבר

אילן ז"ל, בשבתה כראשת המחלקה למדעי המידע, היתה מהחלוצות להבין את הצורך -פרופ' יהודית בר

וחשיבות העולם החישובי עבור מדעני המידע. כמדענית מחשב בהכשרתה וכמדענית נתונים היא דגלה 

ייצר  בגישה משלבת המחברת בין העולם הטכנולוגי והחישובי לעולם מדעי המידע הקלאסי. שילוב זה מ

הזדמנויות ואתגרים מיוחדים בעיקר עבור סטודנטים מרקעים מגוונים. במחקר זה אנו מתמקדים בחלק  

 מאתגרים אלו.

 מבוא

א דיסציפלינה העוסקת בידע הקשור ליצירה, איסוף, ארגון,  יה  (Information Science – IS)  מידעה  ימדע

 ,Belkin & Robertson, 1976; Borko)  וניצול של מידעאחסון, שליפה, פרשנות, העברה, טרנספורמציה  

1968; Williams, 1988).  נפח נתונים גבוה המגיע ממגוון מקורות ובצורות  כיום    בארגונים רבים מצטבר

מנתונים   ועסקית  למשל טקסט, וידאו ואודיו. על מנת להפיק תובנות תקפות מבחינה מדעית  ,רבות ושונות

 . (Data Science – DS) נתוניםהרגה טכניקות של מדעי  מאמצת בהד ISאלה, קהילת 

לייחסאף   תחום  שניתן  המחשב  DS  את  ומדעי  הסטטיסטיקה  בעשור  ,  (Davenport, 2020)  לתחומי 

שאלות מחקר מדיסציפלינות  ו  בעיות  מגוון רחב של  התמודד עם כדי ל  DSנעשה שימוש בטכניקות  האחרון  

המדויקים למדעים  מחוץ  מוזיקה  ,שונות  ספרות(,  Burgoyne et al., 2015)  כגון   ,Rommel)  לימודי 

 Thomas)  היסטוריה  (, Hajic, 2004)  בלשנות  ,(Eiteljorg, 2004; Forte 2015)  , ארכיאולוגיה(2004

& William 2004; Zaagsma, 2013 ,)  פילוסופיה  (Ess, 2004) ן שתי ת המחשה, הבה נבחועוד. למטר

 :סטטיסטיקההמדעי המחשב ומתחום דעת אשר איננו בליבת  דוגמאות

  המקור מחבר,  היד, זיהוי  ה  יבתיארוך אוטומטי של כתב  נתמעוניי  תחוקרהינתן סט של כתבי יד,  ב  :1דוגמה  

  וכו'.

מעוניין לסווג את התמונות באופן אוטומטי לקבוצות דומות )למשל חוקר  בהינתן סט של תמונות,    :2דוגמה  

ופה  אירתמונות מבל התמונות )למשל,  (, לזהות דפוסים בין מאפיינים שונים שציור  או סגנון   מסוים   ז'אנרלפי  

בעלת מאפיינים שונים תמונה    ,)למשל  התמונות  חריגות בסט  זיהוי(,  כהים  צבעיםבשימוש רב יותר  נעשה  

 האחרות( וכו'.מ

 2018et alBadea . ;במרכזם של מספר מחקרים אקדמיים )ניצבות  הן    ,דוגמאות אלו אינן תאורטיות

. 2006et alKestemont ,2014; Koppel ) . 

,  הובתעשייבאקדמיה    את הכלים החישוביים הדרושים להתמודדות עם אתגרים  סטודנטים על מנת לספק ל

 " קלאסיים" לא רק תכנים    כך שיכללו  תוכניות הלימודים שלהן  מרחיבות בהדרגה את   ISתוכניות הכשרה של  

אינפורמטיקה משפטית ותכנים חישוביים  כגון מדעי הרוח הדיגיטליים,    ,תכנים מתקדמים, אלא גם  ISשל  
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חשיבה   מכונהתחום היותר ל  יםקשור  קלאסיים,ה ISכני ובניגוד לת , נתוניםהקורסי מדעי  מדעי הנתונים. ב

מודלים  יישום של  ,  אוטומטיים  יםסקריפטכתיבת  דורש    DS-עיסוק בבדרך כלל   (.Wing, 2006)  חישובית

לא מובנים לצורך חילוץ דפוסים ותובנות בעלות  ו/או    ובניםמנתונים  כמויות גדולות של  עיבוד  ו  סטטיסטיים

המחלקה    הצוות האקדמי שלהובילה את    ISבתוכניות    DSכני  והכנסת תשום כך  משמעות מתמטית. מ

לסטודנטים כדי להצליח בחלק  הנדרש  להעלות חששות לגבי הרקע המתאים    הפוטנציאליים והסטודנטים  

כמה חששות מרכזיים: רקע אקדמי רלוונטי, הצלחה  נסבות על  דאגות אלו  בדרך כלל  זה של הכשרתם.  

מכדי להבין    יםמבוגרסטודנטים עלולים לחוש  מי קודם, גיל )קודמת במבחני מיון אקדמיים או בתואר אקד

 נשלטים על ידי גברים(.  תחומים הקשורים למחשביםהדעה השלטת היא ש ) גדרחומר טכנולוגי( ומ

ו כללי  באופן  אקדמיים  בלימודים  לעיל  הוזכרו  את החששות אשר  בחנה  על  הספרות המקצועית  בדגש 

בלימודים   לבין הצלחתם  הראו כי יש קשר ישיר בין חששות סטודנטיםפציפיות. מחקרים  ס  דיסציפלינות

  בעלי הרקע   אינםשסטודנטים אשר חששו  הראו כי    (Perez et al., 2014פרץ ואחרים )  למשלאקדמיים.  

עוד    מועמדים   על  גם   יכולים להשפיעו  אל  חששות  .לא הצליחו באותו תחום,  םהמתאים לתחום לימודי מסוי

הגברים אשר מתחילים את לימודי    שיעור,  הטכנולוגיבתחום  ספציפית  .  מסוים  דעת  רם התנסו בתחוםטב

משמעותיהתואר   גדול  היו  ,הנשים  שיעורמ  תהראשון  לכך  המרכזיות  הסיבות  נשים   אאחת  של  הפחד 

אקדמי נוסף לחששות על בסיס רקע    (.Sax et al., 2015; Speer, 2021והחשש שלא יצליחו בתחום זה )

 . (Yunus et al., 2016בקרב סטודנטים מבוגרים ) דומים גם מחקרי עבר מצביעים על חששות ומגדר,

סיית וששות שהוזכרו לעיל באמצעות מחקר תצפית גישוש הבוחן את אוכלהינה בחינת הח  מטרת מחקר זה

 ם של תוך התמקדות בקורסי  אילן,-אוניברסיטת ברשל    י מדעי המידעבהכשרת בוגר  2020לשנת  הבוגרים  

למיטב ידיעתנו, חששות אלו טרם  .תמפוקח לאו תקחופמלמידת מכונה  בפרטו מדעי הנתונים החישוביים  

   נבחנו בספרות הקיימת.

. מדדים  והצלחתםהנבדקים    הסטודנטיםבמספר מדדי מפתח לצורך אפיון  במסגרת מחקר זה התמקדנו  

פסיכומטרי וציוני התואר  המבחן ה כגון ציוני  )  קבלהנתוני    ,(דוגמת גיל ומגדר)  דמוגרפייםאלו כוללים נתונים  

הצלחה    (הראשון ו) בהכשרה  וציוני  השני  בתואר  ציונים  ממוצע  הנתונים ב  םציוניהכגון  מדעי  קורסי 

הצלחה  ם עם  יהם הנבחנים מבוססים היטב בספרות הקיימת באשר לקשרי. המדדים הדמוגרפי(החישוביים

אקדמית. למשל, הדומיננטיות הגברית במקצועות המדעיים נחקרה רבות לאורך השנים והסברים מגוונים  

 ,Kanny et al., 2014; Pezzoni et al., 2016; Sax) ניתנו למקור ההבדל המגדרי בהצלחה האקדמית

2001; Shapiro & Sax, 2011; Speer, 2021)סטודנטים מבוגרים  נחקרה הצלחתם של    לכך  . בדומה

ששימשו אותנו    הקבלה. נתוני  (Hoskins et al., 1997; McNeil et al., 2014)   יםייותר בלימודים אקדמ

הפסיכומטרי הן המדד העקבי  המבחן  שהראתה כי תוצאות    , על הספרות הקיימתגם הם נסמכים  במחקר  

ציוני התואר    גם, ו(Burton & Ramist, 2001)  והמבוסס ביותר להערכת הצלחה אקדמית של מועמדים
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 Braunstein, 2002; Kuncel et) מגוון תחומי דעתבהצלחה בתארים מתקדמים  היטבהראשון מנבאים 

al., 2007; McKee et al., 2001.)  ת בוגרים בהכשרבמסגרת    מדדים אלו טרם נבחנו-IS  ספציפית  גם לא  ו

 .מדעי המידעבשל סטודנטים החישובית  בהכשרתם

 

 

 ספרות   סקירת

וקורסים מיוחדים באוניברסיטאות, סדנאות ומתבצעת בדרכים שונות, לרבות ת  ISהכשרת אנשי   כניות 

ת מספר  ייעודיים.  הו וכנסים  אקספוננציאלי    IS-כניות  באופן  גדל  אקדמיים  האחרונות  במוסדות  בשנים 

(Wang, 2018) .    ם הבאים מורכבים  צורך באנשי מקצוע בתחום זה. הסעיפי  על  יכול להעידהגידול האדיר

של   התפקיד  על  קצר  תוכניות  ב  DSמסקר  בוגרי  של  תיאור ISהכשרה  גישות השל    הקצר  וסקירה  , 

 שלנו.  הלימודים בתוכניתביטוין ומדעי הנתונים  המרכזיות בתחום

   ISתלמידי ל DS מיומנויות הקניית

כניות  וומפתחות תבאופן תדיר  מידע ברחבי העולם ממציאות את עצמן מחדש  ה כניות הכשרה למדעי  ות

אנשי מקצוע בתחום המידע עם הידע והכישורים הנכונים שיתאימו לשינויים    להכשירלימודים חדשות כדי  

העבודה ובשוק  החברתיים   ,Bronstein, 2015; Johnson, 1999; Juznic & Badovinac)  בצרכים 

2005, Hjørland, 2002) .    מיומנויות  היבט מרכזי בתהליך זה הוא השילוב והפיתוח שלDS    בתוכניות

אשר הוגדר בצורות שונות    רחב  דעת  תחוםהוא    IS  (Wang, 2018; Zuo et al., 2017 .)  DS  הכשרה של

גילו האמיתי, הקשר שלו לתחומים קיימים כמו    (.VanDyk et al., 2015; Garber, 2019)  במהלך קיומו

ש הפרופיל  ואפילו  המחשב,  ומדעי  נד סטטיסטיקה  בו,  העוסקים  המקצועית   בהרחבהון  ל    בספרות 

(Davenport, 2020)  באופן מסורתי .DS  ומתמטיקה  סטטיסטיקה  ה שלהוגדר כהרחב  (Cleveland, 

אשר אינן מסתכמות  ומקיפות  יות נרחבות  מצריך מיומנו  DSעם זאת, במהלך השנים התברר כי    (.2001

כגון מיומנויות אנליטיות, מיומנויות תקשורת, מיומנויות מתמטיות, מיומנויות תכנות ועוד  ,  בסטטיסטיקה

ם ברקע האקדמי  ג  באות לידי ביטוי  DS  מומחיהמיומנויות המגוונות של    (.Doyle, 2019)  רבות אחרות

ועד    , כגון פיזיקה ניסויית  , החל ממדעים מדויקים  (,Davenport & Patil, 2012)   שלהםוההכשרה המגוונת  

הגדרה מוסכמת של המיומנויות של עוסקים במדעי  אין כיום    כגון סוציולוגיה. כתוצאה מכך   ,למדעי החברה

ל  ,(Fayyad & Hamutcu, 2020)  הנתונים שונים  ניסיונות  אף  שונים   נסחעל  בהקשרים  כראוי    אותה 

 Agarwal & Dhar, 2014; Cao, 2017; Costa & Santos, 2017; Dhar, 2013; van der:  למשל)

Aalst, 2014) . 
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חינוך  חוקרים ב  ואנשי  הלימודים  תוכנית  להיראות  אמורה  כיצד  להגדיר   ;DS  (Baumer, 2015- ניסו 

Brunner & Kim, 2016 .)    שמתודולוגיות ומיומנויותמאחר  DS    ידי מדיסציפלינות  מומחים  נדרשות על 

קורסי   ומוצעים    DSשונות,  ומתפתחים  שונות  לרקע בדיסציפלינות  קשר  ללא  הסטודנטים  לרוב  זמינים 

מחקרים קודמים מצביעים על כך    (.Dichev & Dicheva, 2017)  הם לומדיםשהראשי  שלהם ולמקצוע  

  וחישוביות   אתיקה,  טיקה, למידת מכונה, ויזואליזציהצריך להיות בסטטיס  DSשהמיקוד העיקרי של קורסי  

(Dichev & Dicheva, 2017.)    רשימה של קורסים  ובו  המכון למתמטיקה של פארק סיטי פרסם דו"ח

. המחברים  (DeVeaux et al., 2017)  עם היכולות הנדרשות לתחום  DSהמבטיחה הכשרה של בוגרי  

נתונים, יסודות מתמטיים, חשיבה חישובית,    אינטגרציית: תיאור וDSעיקריים של  זיהו שישה תחומי נושא  

 סגלחברי    69. מחקר עדכני שסקר  בשימוש בנתונים  ואתיקה  אישית-ןבי  תקשורת  ,חשיבה סטטיסטית

  DS-ל  מבוא  במכללות ובאוניברסיטאות הרכיב רשימה של נושאים הנלמדים לרוב בקורסי   DSהמלמדים  

הנושאים: הדמיית נתונים, ניקוי נתונים, אתיקה, ניהול נתונים, שיטות  ואלה  לכל הדיסציפלינות.    ומשותפים

   (.Schwab-McCoy et al., 2020) סטטיסטיות, ארכיטקטורת נתונים ולמידת מכונה

כמעט  הנדרשות    DS-היסוד ב  מיומנויותלארבע  ניתן לייחס  העולים מרשימות אלו ואחרות    DS-את נושאי ה 

 Kang et)  של נתונים, חקר נתונים, ניתוח נתונים והצגת נתונים  מקדים : עיבוד  DSט מבוסס  בכל פרויק

al., 2015.)    של אפליקציות  פיתוח ויישום    בתהליך שללמעשה, כל מערך המיומנויות הזה בא לידי ביטוי

 יומית-םהיו  בעבודתםנצרכות    המיומנויות המרכזיות הללוו  ,(Jordan & Mitchell, 2015)  למידת מכונה

למנף היכולת  כלומר,  הנתונים.  במדעי  העוסקים  רוב  ו  של  מפוקחת  מכונה  למידת  של    לאאלגוריתמים 

- העוסקים בהכרחית עבור  יכולת  כדי להתמודד עם סוגים שונים של נתונים היא  בהם    ולהשתמשמפוקחת  

DS,  את רוב מיומנויות ה  כוללתו-DS  .הללומיומנויות  ה  יאנו מתמקדים בשני סוג  מחקר זהב  שנדונו לעיל  

)  תוך התייחסות פירוט בלשני הקורסים האקדמיים שניתנו בתוכנית ההכשרה שלנו  תוכנית "   סעיףראו 

  לו בהרחבה. אהמיומנויות ה  (. בהמשך נדון בשני סוגי"אילן-הכשרת בוגרים במדעי המידע באוניברסיטת בר

  למידת מכונהו מדעי הנתונים

DS  של מידע, חישוביות ותכנות )  סטטיסטיקה, ויזואליזציהידע מעמיק ב  המתכללתחום רחב    ואהDichev 

& Dicheva, 2017  .)למידת מכונה )  שנקראחוד החנית של התחום  במחקר זה אנו מתמקדים בMachine 

Learning – ML  )בפיתוח ו מחשב    עוסק  משימות  אשרתוכנות  לבצע  להיות    מורכבות  יכולות  מבלי 

 MLבאופן מסורתי טכניקות    (.Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014)  תמפורשצורה  נתות לכך במתוכ

ובהגדרות  מחולקות לקטגוריות המשתנות בהנחות הבסיסיות שלהן, בבסיס התיאורטי, במדדי הערכה 

הן:   ביותר  הבסיסיות  הקטגוריות  שתי  שלהן.  ה:  מפוקחת  למידה(  1היישום  זה  מסוג  תוכנית בלמידה 

ות שלהן הרצוי  וצאות)הידועות גם בשם נתוני אימון( יחד עם הת  מהן כקלטשעליה ללמוד  דוגמאות  מקבלת  

 את הכללמטרת התוכנית היא ללמוד    .)בדרך כלל, כותב אנושי(  מפקחה(, שניתנו על ידי  תיוג שלהן)ה
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בלמידה מסוג :  לא מפוקחתלמידה  (  2לפלט הנכון.    )אשר התוכנית לא ראתה בעבר(  קלט חדשהממפה  

מקבלת  זה   אינה  מבנים    יהועלפלטים  התוכנית  אילו  לבדה  ולפענח  )לזהות  יהיו  תכן  ייודפוסים  שאלה 

 שלה.  בקלטמורכבים( מסתתרים 

ו  בצורה פורמלית את המונחיםאנו מגדירים    בהמשך פרק זה   לא למידת מכונה  למידת מכונה מפוקחת 

  שלנו. הלימודים בתוכנית שנלמדותמפוקחת ומדגישים את העקרונות והטכניקות 

 

 מפוקחת למידת מכונה

המורכבות מקלט   בהתבסס על סט דוגמאות  פלטל  קלטבלימוד מיפוי בין    תעוסק  למידת מכונה מפוקחת

  , נניח שיש לנו מערך נתונים פורמליבאופן  (.  Russell & Norvig, 2002)  איתןמתאמנת  התוכנית  ש  ופלט

𝐷 = {(𝑥1, 𝑡1), … , (𝑥𝑁 , 𝑡𝑁)}    שבו ,𝑥𝑖  והוא ייצוג )בדרך כלל וקטור( של הקלט , -𝑡𝑖   הוא הפלט המשויך

  תוצאות מיפוי טוב לניבוי  בלמידת  ת  ות עוסקומפוקח  MLת  ו)בדרך כלל תווית או ערך אמיתי(. טכניק  אליו

שילוב של    אהימיפוי טוב  למידה. המשמעות של  וה  קלט חדש אשר התוכנית לא ראתה בשלב האימוןעבור  

 . (robustness) דיוק וחוסן כגון מאפיינים מתמטיים 

בעיות מסוג  סיווג ורגרסיה. ב  ןהלמידת מכונה מפוקחת    תחום  ביותר שלשתי הגדרות החיזוי הבולטות  

אם ניקח  (. של תוויות סיווג המשימה היא חיזוי תווית או קטגוריה נפרדת )בדרך כלל מקבוצה לא מסודרת

אנו עשויים להיות מעוניינים בזיהוי אוטומטי של מחברו   𝑥  , בהינתן כתב ידמההקדמה  1את דוגמה מספר  

𝑡  ימה של מחברים פוטנציאליים מתוך רש ∈ 𝑇  האימון. בדוגמה זו נתוני  𝐷    עשויים להיות מורכבים מקבוצה

𝑡𝑖מיוצגים בצורה סטנדרטית כלשהי(, שכל אחד מהם משויך לשם המחבר שלו ) 𝑥𝑖של כתבי יד ) ∈ 𝑇 .)

לעומת זאת, לכן אלגוריתם הסיווג שנבחר צריך לחזות את המחבר הנכון עבור כתב יד חדש שלא נראה.  

)בדרך כלל ערך אמיתי(.    בבעיות מסוג חיזוי מספר שלם או רציף  ניקח את  רגרסיה המשימה היא  אם 

ה לדוגמת  בדומשל כתב יד.    כתיבהעשוי להתייחס לחיזוי שנת    הערך הרציף ,  הקדמה מה  1  מספר  דוגמה

כאן כל אחד מהם קשור לשנת הפרסום שלו ו(,  𝑥𝑖יהיו כנראה מורכבים מכתבי יד )  האימון, נתוני  החיזוי

(𝑡𝑖  .לפיכך אלגוריתם הרגרסיה שנבחר יצטרך לחזות את שנת הפרסום של כתב יד חדש שלא נראה .)

  מדדי הערכה ו  יטריוני בחירהההבדלים בין שתי הגדרות הלמידה המפוקחות גוררים אלגוריתמים שונים, קר 

)אנו מפנים את הקורא המתעניין  שונים נוספת אצל  ועוד   ,Shalev-Shwartz & Ben-David  לקריאה 

2014.) 

בתוכנית ההכשרה שלנו אנו מלמדים את העקרונות הבסיסיים של מזעור סיכונים אמפיריים ואת טכניקות  

, עצי החלטה, אלגוריתם Support Vector Machines (SVM)  ,Naïve Bayes:  אלההסיווג הקלאסיות ה

K-nearest neighbor  ו -Neural Networks נוסף ה  לכך  .  הרגרסיה  טכניקות  את  מלמדים  :  אלהאנו 
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,  ת האלגוריתם הנכוןתשומת לב מיוחדת לבחיר  בתוכנית שלנו ישרגרסיה לינארית ורגרסיה לוגיסטית.  

ואופטימיזציה של   מאפייניםבחירת  ל  בשיטות שונות  שימוש,  מפוקחות  MLהערכה והשוואה של טכניקות  

 פרמטרים כחלק מתהליך הלמידה.

  מפוקחתלא  למידת מכונה

זוהו בעבר במערך נתונים   כאשר לא קיים פלט/תיוג  למידה לא מפוקחת עוסקת בלמידת דפוסים שלא 

- העושה שימוש בצמדי קלט  ,בניגוד ללמידה מפוקחת  (.Russell & Norvig, 2002)  לדוגמאות האימון

דפוסים וחריגות  מודדות עם האתגר של זיהוי  בלבד ומת  קלטמקבלות    מפוקחתלא  לט, טכניקות למידה  פ

𝐷  . באופן פורמלי, אלגוריתם לא מפוקח מקבל כקלט מערך נתוניםהקלטעל סמך  אך ורק   = {𝑥1, … , 𝑥𝑁} ,

 הנתונים.  בתוךהמבנים הנסתרים  שלבחנות ה  ומפיק ,וקטור( של הקלטהוא ייצוג )בדרך כלל 𝑥𝑖 שבו 

אשר   אלגוריתםנתח את יעילותו של  , קשה לאנו יודעים מה המשמעות של כל דוגמת אימוןמכיוון שאין  

מגוון רחב של אתגרים מסקרנים, מגבלות, שיקולים  פותח  . כתוצאה מכך  ת למידה לא מפוקחתטאומן בשי

במסגרת תוכנית ההכשרה שלנו אנו מתמקדים לא מפוקחת.  צות לשימוש בלמידה  ושיטות עבודה מומל

לזהות מופעי נתונים הדומים זה לזה   צריךאלגוריתם  ה   :אשכולות(  1ביותר:    ותהבולטבשלוש הגישות  

אשר הופיעה    2אם ניקח את דוגמה מספר  קלט.  ה  ווה לחשוף את המבנה הפנימי שלולקבץ אותם יחד, בתק

לתת,  בהקדמה התמונות  חלוקת  היא  תתקבוצ-המשמעות  שכל  כך  נפרדות  בעלת  תהיה  קבוצה  -ות 

אם  אלגוריתם מחפש דפוסים חריגים בקלט.  ה  :זיהוי אנומליות(  2אך שונה מהאחרות;    מאפיינים דומים

  זיהוי התמונות שאינן דומות לשום ציור כ  זיהוי אנומליה יכול לבוא לידי ביטוי  ,2ניקח שוב את דוגמה מספר  

ניתן להשתמש באלגוריתם   יישומיתבסט. מנקודת מבט    מבנה הכלליאפשר לשייך אותן ל  אחר בסט או שאי

  צריך לאתראלגוריתם  ה  :שיוך(  3הלמידה כדי לסמן את התמונות הללו במערך נתונים לצורך שיקול נוסף;  

שתכונות    יותהכול ללמשל, יתכונות מסוימות של מדגם נתונים המתואמים עם תכונות אחרות של מדגם זה.  

משויכות לתכונות אחרות, כגון מקור התמונה עשוי להיות קשור לשימוש בצבעים  יהיו  מפתח של תמונה  

 שונים.

ואת    לא מפוקחתבתוכנית ההכשרה שלנו אנו מלמדים את העקרונות והאתגרים הבסיסיים של למידה  

; טכניקות זיהוי חריגות:  Hierarchical Clustering- ו  K-means:  אלהטכניקות האשכולות הקלאסיות ה

לימוד  גורם חריג מקומי, זיהוי חריגים מבוסס ניתוח אשכולות וחריגות מחוקי שיוך וערכות פריטים תכופות;  

. בכל שלוש המסגרות מוקדשת תשומת לב מיוחדת FP-Growth-ו  Aprioiri: אלגוריתם  חוקיות אסוציאטיבי

והש הערכה  השונותוואה  לבחירה,  הטכניקות  ב,  של  לשימוש  משפיעים הפחתת  שיטות  לא    מאפיינים 

 כחלק מתהליך הלמידה. ית נתוניםוהדמי

 אילן-מדעי המידע באוניברסיטת ברת בוגרים בכשרהתוכנית 
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מוצעת לסטודנטים עם רקע מגוון ואינה דורשת כל רקע    מידעה  במדעילתואר שני  שלנו  כנית ההכשרה  ות

  נחשפים   ןבמהלכו  ,שנים(  שלוששנתיים )חלק מן הסטודנטים פורס אותה ל  כנית נמשכתוטכנולוגי קודם. הת

  , כגון מבוא למדעי המידע, חיפוש ואחזור מידע מקוון וארגון מידע  ,קלאסייםה  ISנושאי  להן    סטודנטיםה

ללוהן   מ  .DS- נושאים הקשורים  היא לספק    הלימודים  תוכניתשל  מטרות  האחת  ידע    לסטודנטיםשלנו 

כנית שלנו הם: יסודות מתמטיים  והעיקריים הנלמדים בת  DS-. קורסי הIS-נוסף לידע רחב ב  DS-מעמיק ב

לא למידה  , סטטיסטיקה, מבוא לתכנות בפיתון, תכנות מתקדם, הדמיית נתונים, למידה מפוקחת וDS-ל

 Kang)הבסיסיות אצל התלמידים  DS-ה מיומנויות. קורסים אלו מכוונים במיוחד לפיתוח ארבע מפוקחת

et al., 2015 :) 

נתונים   של  מקדים  עיבוד  גולמיים   –•  נתונים  של  יותר  גדולה  מקבוצה  שמישים  נתונים  לחלץ   היכולת 

(Bartschat et al., 2019; Joseph & Thanakumar, 2019.)   

היכולת לזהות מגמות בנתונים, לבצע ניתוח חקרני כדי להבין את הנתונים ולזהות השערות    –• חקר נתונים  

   (.Russo & Zou, 2019; Simmons et al., 2011) מעניינות

היכולת לבנות את המודל הנכון לנתונים, להעביר נתונים לידע קונקרטי ולהעריך את   –• ניתוח נתונים  

להתי המודל  להשערות המחקריכולת   ,Awan et al., 2019; Gibert et al., 2010; Raschka)  יחס 

2018.) 

ותקשורת   נתונים  שונות ו  היכולת לתקשר  –• הצגת  מיומנויות  לאנשים מקבוצות  להסביר את הנתונים 

  ;Gilpin et al., 2018) ניהול(, להסביר את חשיבות הדפוסים בנתונים ולהציע פתרונות משכבת ה)כלומר 

Vellido, 2020; Vellido Alcacena et al., 2011.)   

הכשרתם    ל  הסטודנטיםבתחילת  המבוא  קורסי  את  לתלמ  DS-לומדים  המיומנויות  המקנים  את  ידים 

למידה מפוקחת    , שהםDS-המתקדמים ב  כנותיות והטכניות הבסיסיות הנדרשות בקורסיםהמתמטיות, הת

  מפוקחת   לאלמידה מפוקחת ו  –קורסי הליבה הללו    מתמקדים בשני מפוקחת. במחקר זה אנו    לאלמידה  ו

אשר הסטודנטים רוכשים במהלך הלימודים    DS-ה  מיומנויות שכן הם משקפים בצורה הטובה ביותר את    –

 לתואר השני. 

 מתודולוגיה 

 מחקר זה נעשה בשני שלבים: 

 מחלקה. ב םגורמישל סטודנטים ושל זיהוי חששות  .1

 נתונים. אמצעות בחינת חששות אלו ב .2
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  עוד ו המחלקהראיינו באופן לא רשמי את ראש מחלקה ב םעל מנת לזהות את חששות הסטודנטים וגורמי

גורמים   סטודנטים  שני  עם  ישיר  בקשר  ונמצאים  סטודנטים  גיוס  על  האחראים  במחלקה  מנהליים 

איתות   שאלת  כללו  אלו  קצרים  ראיונות  שהבי  םמה  –פוטנציאליים.  העיקריים  סטודנטים  החששות  עו 

 פוטנציאליים?  

את   בדקנוו  2020של    מחזור הסטודנטיםאת    חקרנובמסגרת הראיונות,  לצורך בחינת החששות שזוהו  

ה מכונה  ביצועי  למידת  בקורס  ל(,  SML)  מפוקחת תלמידים  מכונה  למידת  מפוקחתבקורס  ( UML)  א 

.  " מדעי הנתונים ולמידת מכונה"  מפורטים בסעיף UML-ו SMLכני הקורסים וכנית ההכשרה כולה. תוובת

לשנת    בר אילןשל אוניברסיטת    המצטיין  שהוא זוכה פרס המרצה  ,השני  המחברניתן על ידי    SML-קורס ה

פרס המרצה    זוכהשהוא    ,הראשון  המחברניתן על ידי    UMLסטודנטים. קורס    26והשתתפו בו    ,2017

בו    , 2018לשנת    בר אילןשל אוניברסיטת    מצטייןה   סטודנטים   24ל  וסטודנטים. בסך הכ  31והשתתפו 

בכית הקורסים  בשני  )השתתפו  הנבחנת  הממוצע  ,  נשים  15-ו  גברים   9ה  נציין שבמהלך 35±7הגיל   .

אלא אם כן נושא  משתמשים במילה הכללית "סטודנטים" עבור גברים ונשים כאחד,  אנו  בדרך כלל  המאמר  

מאפשרת לנו להניח לפני זמן לא רב  העובדה שהמרצים זכו בפרסי הוראה    (.המגדר הוא שעומד על הפרק

 . בין הקורסים הבדל מהותי באיכות ההוראההיה לא שו כי הקורסים הועברו באופן נאות וברור

הקורסים הללו ניתנו על ידי המחברים, ניתנה לנו ההזדמנות הייחודית לחקור את כישוריהם מכיוון ששני  

כך  של התלמ לשם  ראשון.  ממקור  יחדיו ידים  פרו  הגדירו המחברים  הקורסים:  ישני  שני  עבור  גמר  קטי 

.  מתויגעל התלמידים המשימה הקלאסית של חיזוי מחיר של חפץ בהינתן סט נתונים    ההוטל  SMLבקורס  

התבקשו הם  (, וםייאקדממחקרים  הסטודנטים סט גדול של מסמכים )במקרה שלנו  קיבלו    UMLבקורס  

 העתקות. הפרויקטים בוצעו באופן פרטני ונבדקו לאיתור  סטת הדפוסים הנסתרים האפשריים בלחקור א

( עיבוד  1:  האלהקריטריונים ה  על פי. כל אחד מהכותבים בחן באופן ידני ועצמאי כל עבודה  )לא זוהו כאלו(

ותקשורת. נזכיר, קריטריונים אלה   ת נתונים( הצג4- ; ונתונים  ( ניתוח3;  נתונים  ( חקר2מוקדם של נתונים;  

  . " ISלתלמידי    DSהקניית מיומנויות  "   הבסיסיות כפי שנדונו בסעיף  DS-ה  מיומנויותתואמים את ארבע  

נוסף ספציפי,  ציון    באופן  הסטנדרטילמתן  בין    –   בסולם  רמת העריכו  המחברים    –   100-ל  0ציון  את 

כשירות  נקודות, הנע בין    5של כל תלמיד בכל אחד מהקריטריונים שנבדקו בסולם ליקרט של  המיומנות  

 ציונים לכל קורס. 4 – ציונים  8 סטודנט קיבלל כל ו. בסך הכ(5)  לכשירות מלאה (1) נמוכה

 ששות שהועלו:  התואם את הח ,נוסף לציונים חילצנו מידע נוסף על התלמידים

 ראשון תוארה דיסציפלינת. 1 

 . ציון סופי לתואר ראשון 2 

 הפסיכומטרי(ציון )להלן:  ישראליהפסיכומטרי  מבחן ה ן. ציו3 
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 . גיל 4 

 גדר . מ5 

תוכנית בשני, המשמש כאינדיקטור להצלחתם  התואר  במידע זה הוצלב עם ציון ממוצע של הסטודנטים   

 כולה.  ההכשרה 

הסטודנטים,    24(. מתוך  סטיית תקן  ±ממוצע  )  583±92הממוצע של התלמידים היה    פסיכומטרי ציון ה

מדעים מדויקים. הציון הסופי  בוגר    1-מדעי החברה ובוגרי    11מדעי הרוח,  הם בוגרי תואר ראשון ב  12

 . 87.5±4.2הוא והציון הסופי הממוצע לתואר שני  83.6±5.4הוא וצע לתואר ראשון של התלמידים הממ

 

 ניתוח ותוצאות 

ביצועב המחלקה  חששותאת    סיווגנוהראיונות    תום  וגורמי  ה  הסטודנטים  לגבי אלהלסוגיות  חששות   :

- כנית ההכשרה ורקע סטודנט מתאים לחלק הותעסוקה עתידית, חששות לגבי רקע סטודנט מתאים לת

DS  ת של  בוהחישובי  בהתמקדות  ההכשרה.  הכנית  החששות  שהועלו  אחרוניםחששות  את  זיהינו   ,

בשל הרקע   DSכני  ו( בוגרי מדעי הרוח עשויים להיתקל בקשיים בהתמודדות עם ת1:  אלההמרכזיים ה

כנית שלנו( עשוי להוות ו( ציון סופי לתואר ראשון )שהוא כלי המיון העיקרי לת 2המתמטי המוגבל שלהם;  

שלה בשל השונות ברקע האקדמי   DS-כנית ההכשרה ובחלק הולהצלחת הסטודנטים בתחלש  אינדיקטור  

עשויים לשמש אינדיקטור טוב להצלחה הפסיכומטרי  ( ציוני  3(;  ד'של הסטודנטים )כלומר, מוסד, מגמה וכ

  ה רים עשויתלמידים מבוגל(  4בתהליך הגיוס;  בחשבון    מובאיםשל סטודנטים פוטנציאליים, אך הם אינם  

( סטודנטיות פוטנציאליות  5בתכנים החישוביים;    יצליחו פחותלכן  ופחותה  להיות אוריינטציה טכנולוגית  

 כתחום גברי. מכיוון שהוא נתפס  DS -נרתעות מ

אלא ניתן למצוא אותם בצורות    IS-חשוב לציין שהחששות לעיל אינם ייחודיים לתוכנית ההכשרה שלנו ב

מצא שסטודנטים  נ (Tariq & Durrani, 2012במחקר שנערך בבריטניה ) לדוגמהשונות בתחומים שונים. 

( צעירים  ואל29– 18גברים,  בכישורי    ו(  יותר  רב  ביטחון  להציג  נוטים  קודם,  אקדמי  מתמטי  רקע  עם 

שהשתתפו   חסיתמבוגרים י   ה שסטודנטיםהרא  (Guo, 2017)  גאו  והחישוב שלהם. בדומה,  קההמתמטי

היעדר הזדמנויות לאינטראקציה עם מורים  על  בקורסי תכנות דיווחו על רמות גבוהות יותר של תסכול,  

 בעיות בהתמודדות עם טכנולוגיות המשתנות ללא הרף.על ועמיתים ו

של  DS-עלינו לקבוע מה נחשב כהצלחה בחלק ההיה על מנת להתייחס כראוי לחששות שהועלו, ראשית 

בכל אחד מהם ניתנו ציונים  ש  ,UML-ו  SML  ,. נזכיר, אנו מתמקדים בשני קורסים נפרדיםדיםכנית הלימוות

ה מיומנויות  הספרותראו  )   DS-לארבע  כ בסקירת  הז (.  השאלה  על  לענות  שאלה  אתדי  להעלות  ניתן   ,

הסטודנטים  ( האם ציוני  1אנו מחלקים שאלה זו לשני חלקים:    ? זו בזו  קשורות  DS  מיומנויות האם  מקדימה:  
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קשורים זה   DS-ההסטודנטים במיומנויות  ( האם ציוני  2בשני הקורסים?;  היו תואמים    DS-הבמיומנויות  

 ?בכל קורס בנפרד זהב

 מסכמת את התוצאות. 1 מספר טבלה .השוואה בין שני הקורסיםבת נדון ראשי

  

 SML  UML  מיומנות

של    מקדיםעיבוד  

 נתונים

 4.25 ± 0.6(4)   4.20 ± 0.8(4) 

4.92  חקר נתונים ± 0.4(5)   4.33 ± 0.6(4) 

3.37  ניתוח נתונים  ± 1.3(3)   3.57 ± 0.9(3)  

נתונים  הצגת 

 ותקשורת

 4.46 ± 0.8(5)  4.04 ± 0.7(4) 

  5דרגה  ) 5–1שנבחנו. הציונים הם בסולם של   מיומנויות: ציוני התלמידים בארבע ה1 מספר טבלה

 הגבוהים ביותר( ומדווחים עם סטיית התקן המעוגלת. החציונים מדווחים בסוגריים. מייצגת את הציונים 

 

כי  1  מספר  טבלהמכפי שניתן לראות   הציונים של שני הקורסים. כדי לחקור את יש הלימה בין  , נראה 

( r)  ספירמן  את מתאם דירוג  ובדקנואחד  ציון  , סיכמנו את הציונים של כל קורס לבין שני הקורסיםהמתאם  

𝑟של    אך מובהק  ביניהם. התוצאות מצביעות על מתאם חיובי בינוני  = 0.47, 𝑝 < כאשר בוחנים את   .0.05

יש    מיומנויותנראה כי עבור חלק מה  ,בנפרד  מיומנויותמארבע ה  תהמתאם בין שני הקורסים עבור כל אח

קורלציהא  ותאחרועבור    תמובהק  קורלציה מ.  ין  עיבוד  עבור  נ  קדיםמתאם ספירמן  𝑟הוא    תוניםשל  =

0.68, 𝑝 < 𝑟הוא  המתאם עבור חקר נתונים    ,0.001 = −0.23, 𝑝 = 𝑟  הוא  ניתוח נתונים, עבור  0.28 =

0.36, 𝑝 < נתוניו  ,0.1 הצגת  ותקשורת  עבור  𝑟הוא  ם  = 0.04, 𝑝 = הכ  .0.85 בין  ובסך  הקורלציה  ל, 

בשני הקורסים נמצאה משמעותית, בעוד    ניתוח נתוניםמיומנות  עיבוד מקדים של נתונים ושל    מיומנותה

 .משמעותית הנמצאהצגת הנתונים לא מיומנות נתונים ו חקרמיומנות ין הקורלציה בש
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 מיםבכל אחד משני הקורסים. מטריצת המתא  מיומנויותמה  ת את המתאם בין כל אח  לבחון  פנינוכעת  

בקורלציה מובהקת    ותנמצא  נויותמיומכל ה  SML. התוצאות מראות כי עבור קורס  2  מספר  בטבלה  מוצגת

ת חקיר  מיומנותמלבד    ועם ז  וזבקורלציה מובהקת    ותנמצא  מיומנויותכל ה  UMLואילו עבור קורס  ,  ועם ז  וז

 . תאחר מיומנותאף עם  קורלציהנה באשר אי ,ניםנתו

  

נתונים    נתונים  ניתוח  חקר נתונים   מיומנות הצגת 

 ותקשורת

מקדים של  עיבוד  

 נתונים

0.36*,0.31  0.78***,0.5** 0.6***,0.44** 

 0.29,***0.6 0.17,***0.78 -  ר נתוניםחק

 *** 0.75,***0.58  -  -  נתונים  ניתוח

 

שנבחנו.    מיומנויותמארבע ה  תמטריצת מתאם בין כל אח.    0.01>*** ,0.05>** ,0.1>*:  2  טבלה מספר

 .UMLלקורס מימין מוצג המתאם ו SMLלקורס משמאל מוצג המתאם שני מתאמים:  מתארכל תא 

  

, התוצאות מצביעות  ותהנבחנ  מיומנויות, בעוד שנמצאו מתאמים מסוימים בין שני הקורסים ובין הלסיכום

וכי הן עשויות לבוא לידי    DSשל    אחת  על-במיומנות  יכולות להסתכםהנבדקות אינן    מיומנויותעל כך שה

המשכנו בניתוח הבא שלנו    לכן.  הלא מפוקחתבקורס הלמידה  קורס הלמידה המפוקחת ובמעט  ביטוי שונה  

 לקורס אחד   נותייחסהאחת או  מיומנות  אותן לאיחדנו  ולא    בשני הקורסים  DS-לבחון את ארבע מיומנויות ה

 .בלבד

 של התוכנית שלנו  DSהצלחה בחלק 

  גדר , גיל ומפסיכומטריה  ראשון, ציוניהתואר  ה  לשציון סופי  התואר ראשון,  הדיסציפלינת  אם    תחילה בדקנו

  מיומנויותשל ההכשרה )כפי שנמדד בארבע    DS-בחלק ה   הסטודנטיםהצלחת  ל  לספק אינדיקציהיכולים  

ראשונית   האינדיקציתחילה בעזרת מבחנים השוואתיים המספקים    :בדיקה זו בוצעה בשני אופנים (.DS-ה

מכןולקשר אפשרי   ליניארית  לאחר  רגרסיה  מודלי  פוטנציאלית  בעזרת שני  סיבתית  ,  הבוחנים השפעה 

 . למידה לא מפוקחתמיומנויות של למידה מפוקחת והשני עבור של  מיומנויותהאחד עבור 
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בין בוגרי מדעי החברה   השווינו  .של הסטודנטיםדיסציפלינת התואר הראשון    ההי שבחנו  פרמטר הראשון  ה

לימודי  זה הושמט סטודנט בודד שסיים את  )בניתוח  בוגרי מדעי הרוח  בפקולטה    התואר הראשון  לבין 

ראשית,  ל מדויקים(.  במדעים  שימוש  של    םציוניהאת    לבחון  במטרה   Mann-Whitney Uמבחן  עשינו 

עולהשני הקורסים הנחקרים.  עבור    DS-ה  מיומנויותארבע  הסטודנטים ב  קיים הבדלכי    מן הממצאים 

𝑝  –  עבור שני הקורסים  מסוג ניתוח נתונים  במיומנותמובהק   < 𝑝  -ו  SMLעבור קורס    0.01 < עבור   0.1

מדעי החברה.  בוגרי  מאלו של    יותר  ציונים גבוהים קיבלו  . בשני הקורסים בוגרי מדעי הרוח  UMLקורס  

בקורס  לכך  נוסף  ,SML  הרוח מדעי  יותר   קיבלו   בוגרי  גבוהים  ה  ציונים  ארבע   שנבחנו   מיומנויותבכל 

  ארבעמתוך  יים  תש  עבור  הדבר נכון רק  UML-)בממוצע, אם כי ההבדל אינו מובהק סטטיסטית( בעוד שב

 מסכמות את התוצאות.   4-ו  3טבלאות  .מיומנויותה

  

מדעי  בוגרי  מיומנויות 

 החברה

מדעי  בוגרי 

 הרוח

עיבוד מקדים של 

 נתונים

4 ± 0.7(4) 4.4 ± 0.5(4) 

4.8 חקר נתונים ± 0.6(5) 5(5) 

.𝟐 ניתוח נתונים  𝟕 ± 𝟏. 𝟔(𝟑) 4±0.85 (4) 

הצגת נתונים 

 ותקשורת

4.2 ± 0.75(4) 4.7 ± 0.64(5) 

סה"כ ציון למידה 

 מפוקחת

15.6±𝟑. 𝟐(𝟏𝟔) 𝟏𝟖. 𝟐

± 𝟏. 𝟔(𝟏𝟖) 

 

מייצג   5) 5–1. הציונים הם בסולם של SML שנבדקו בקורס מיומנויותהארבע ם ב ציוניה: 3 מספר טבלה

הגבוהים ביותר( ומדווחים יחד עם סטיית התקן המעוגלת. החציונים מדווחים בסוגריים.   ציוניםאת ה

𝑝) תומובהקה ותהתוצא <  ( מודגשות.0.05
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 הרוח מדעי  מדעי החברה מיומנויות 

עיבוד מקדים של 

 נתונים

4 ± 0.77(4) 4.45 ± 0.49(4) 

4.4 חקר נתונים ± 0.66(4) 4.2 ± 0.6(4) 

.𝟑 ניתוח נתונים  𝟏𝟒

± 𝟏. 𝟎𝟔(𝟑) 

3.73±0.64 (4) 

הצגת נתונים 

 ותקשורת

4.2 ± 0.4(4) 4.1 ± 0.63(4) 

סה"כ ציון למידה 

 לא מפוקחת

16.1 ± 2.1(15) 16.5 ± 2(16) 

  

מייצג   5) 5–1. הציונים הם בסולם של UMLשנבדקו בקורס  מיומנויותהארבע ב  םציוניה: 4טבלה מספר 

ציונים הגבוהים ביותר( ומדווחים יחד עם סטיית התקן המעוגלת. החציונים מדווחים בסוגריים.  את ה

𝑝) מובהקת ההתוצאה  <  .( מודגשת0.01

  

בין הקשר  את  בוחנים  בארבע  הלבין    ראשוןהתואר  ה  לשסופי  הציון  ה  כאשר  הסטודנטים  של  ציונים 

. באופן ספציפי אנו מוצאים  ביניהםאנו מוצאים כמה מתאמים חיוביים חזקים  ,  ותהנבחנ  DS-ה  מיומנויות

ראשון לבין מיומנויות התואר  בבין הציון הסופי של התלמידים    בשני הקורסים  מתאמים חיוביים משמעותיים

נתונים,   של  מקדים  נתוניםעיבוד  ותקשורתואפילו    ניתוח  נתונים  טבלההצגת  את   5  מספר  .  מסכמת 

 התוצאות.
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 SML  UML  מיומנויות 

 **0.43  ***0.59  עיבוד מקדים 

 0.13  0.002  חקר נתונים

 **0.44  ***0.62  נתונים  ניתוח

נתונים  הצגת 

 ותקשורת

 0.55***  0.34* 

∗< 0.1, ∗∗< 0.05, ∗∗∗< 0.01 

בשני   ותהנבחנ מיומנויותלבין ה של הסטודנטים ראשוןהתואר ב בין הציון הסופי קורלציה: 5טבלה  

 הקורסים.

 

בחנ בין  וכאשר  הקשר  בארבע    את  הסטודנטים  של  הציונים  לבין  הפסיכומטרי    DS-ה  מיומנויותציוני 

ם בארבע הלבין ציוניכמו כן לא מצאנו קורלציה בין גיל הסטודנטים  ניהם.  י, לא נצפתה קורלציה בותהנבחנ

מתאמים מובהקים    לא הצלחנו לזהותבאמצעות מבחני קורלציה  באופן ספציפי,  ות.  הנבחנ  DS-ה  מיומנויות

בין  נעושנבדקו במחקר זה. המתאמים  מיומנויותמה תוהגיל לבין כל אח פסיכומטריסטטיסטית בין ציוני ה

 גבוהים יחסית. היו  p ערכיו ( פסיכומטריציון  )עבור   0.2-ל )לגיל( 0.04-

בחנ בין  וכאשר  הקשר  ציוני  את  לבין  הסטודנטים  של  בארבע  ההמגדר   ותהנבחנ  DS-ה  מיומנויותם 

מבחן   לזהות,  Mann-Whitney Uבאמצעות  הצלחנו  סטודנטים    לא  בין  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים 

ניתן לייחס במידה רבה למספר הנמוך   המובהקות הסטטיסטיתוסטודנטיות במיומנויות שנבדקו. את חוסר  

  –   ניתוח הנתונים  מיומנות(. עם זאת, זוהה הבדל בולט ב9ברים במאגר הסטודנטים שלנו )יחסית של ג

בממוצע  3-בהשוואה ל בממוצע לסטודנטיות  3.6סטודנטים )ה  משל 20%-בגבוה הסטודנטיות קיבלו ציון 

 (.לסטודנטים

למידה מפוקחת והשני קורס  לצורך בחינת סיבתיות אפשרית הותאמו שני מודלי הרגרסיה, האחד עבור  

תואר  הציונים בהשפעת ממוצע  שני הקורסים  בור  עלמידה לא מפוקחת. בשני המודלים נמצא כי  קורס  עבור  

)ה מובהקת  וp<0.05ראשון  המשתנים  ל(  זו  אין  יתר  תוצאה  מובהקת.  את  השפעה  הניתוחים תואמת 

 .DS-ל הצלחה בקטיביות של הציונים לתואר ראשון עיההשוואתיים לעיל ומעידה על האינד
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עבור שני מודלי הרגרסיה מעידים על שונות רבה שאיננה מוסברת בפרמטרים   2adjusted R-מדדי ה 

למידה לא מפוקחת(. תוצאה זו מפיגה קורס  עבור    R=0.26-למידה מפוקחת וקורס  עבור    R=0.16שנבחנו )

 במידת מה את החששות המרכזיים שנבחנו במחקר זה.

 

 בכללותה  IS-בתוכנית ההצלחה  

תואר ה  לשציון סופי  התואר ראשון,  האם דיסציפלינת    לבחון  ינוכעת פנ  ,בהתאמה לניתוח שנעשה לעיל

הצלחה נמדדת  )   בתוכנית שלנו  הסטודנטיםעל הצלחת    יכולים להעיד  גדר, גיל ומפסיכומטרי ה  ראשון, ציוניה

השני התואר  של  הממוצע  כך    (.בציון  השוואתיים    נושתמשהלצורך  במבחנים  כאן  רגרסיה  גם  ומודל 

 ליניארית.

על   מצביעים  בין הנתונים  סטטיסטית  מובהק  שלממוצעיה  הבדל  סטודנטים  התואר  הציוני    ם  של  שני 

הסופי של בוגרי מדעי הרוח גבוה משמעותית מזה של בוגרי מדעי    נים : ממוצע הציומדיסציפלינות שונות

( 89.3החברה  ± 85.6לעומת    3.04 ± 4.74 𝑝 < הבדלים  , 0.05 זוהו  לא  כי  לציין  חשוב  זאת,  עם   .)

595.3לו ) הל  הסטודנטיםממוצעים של  ה  הפסיכומטרימשמעותיים בעת בחינת ציוני   ± במדעי הרוח    92

573.7 לעומת ± 𝑝  במדעי החברה, 100 = 0.36.) 

כן   שני ה  תואר בהסופי    ניםציוממוצע הראשון להתואר  בהסופי    ממוצע הציונים ה התאמה בין  נמצאכמו 

 , 𝑟 = 0.67 𝑝 < ציון סופי של    עם  סטודנטיםהסופי לתואר שני של    הממוצע  . באופן ספציפי, הציון0.01

הגבוה   ראשוןהתואר  בממוצע  ציון  מסטודנטים בעלי  בממוצע  נקודות    6-נמוך ב  85-מתחת לתואר ראשון  

𝑝,  85-מ < 0.01. 

, אנו מוצאים מתאם  הקודם שנבחנו בסעיף DS-ה מיומנויותו הפסיכומטרילמרות המתאם החלש בין ציוני 

ציוני   בין  𝑟  כולהבתוכנית ההכשרה    הסטודנטיםוהצלחת    הפסיכומטרי חזק  = 0.55  ,𝑝 < באופן  0.05  .

עם   סטודנטיםשהציון הסופי הממוצע לתואר שני של מצאנו  Mann-Whitney Uספציפי, באמצעות מבחן 

מעל    פסיכומטרי  ןנקודות בהשוואה לסטודנטים עם ציו  4-( נמוך ב555>מתחת לממוצע )  פסיכומטרי   ןציו

𝑝הממוצע,   < 0.05. 

המגדר של הסטודנטים לבין ממוצע    את הקשר בין ון  בחכדי ל  Mann-Whitney Uהשתמשנו במבחן  כאשר  

  סטודנטים ה  ציוני  סטטיסטית בין הבדלים מובהקים    לא הצלחנו לזהותהציונים שלהם בתוכנית הלימודים,  

86.4 ± הו  5 88.2  סטודנטיותציוני  ± להיות  3.5 יכולה  לכך  הסיבה  ה  מספר.  יחסיתהגברים   (9)   נמוך 

   .בכיתה שנבחנה
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. נמצא בתוכנית שלנושל הסטודנטים  התואר  ציוני  ממוצע  , נראה כי הגיל קשור באופן חלש לכךל  בדומה

𝑟  לא מובהק שלומתאם חיובי קל   = כלומר סטודנטים    ,ן גיל הסטודנטים לממוצע ציונם בתוארבי  0.16

 . מבוגרים יותר הצליחו, בממוצע, יותר

ציון הפסיכומטרי מובהקות  של  ראשון והתואר  הממוצע  של  השפעות  הבבחינת מודל הרגרסיה נמצא כי  

(p<0.05ו ) יתר המשתנים בעלי השפעה לא מובהקת.אילו 

ביות הרבה של שני משתנים קטיעבור מודל הרגרסיה הינו גבוה ומעיד על האינדטי  2adjusted R-מדד ה

 (.  R=0.44אלו )

 שלנו IS-והצלחה בתוכנית ה  DSמיומנויות 

שסיי ניתוח    מנולפני  הביקשנו  ,  הנתוניםאת  חלק  את  תוכנית    DS-למקם  הצלחת   ISבתוך  מבחינת 

הצלחת התלמידים בשאר   לבין שנבדקו    DS-ה  מיומנויות  יש קורלציה בין   אםלשם כך בחנו    התלמידים.

 שלהם.   IS-הכשרת ה

מלבד חקר נתונים נמצאו בקורלציה   מיומנויותכל ה  SML, עבור קורס  6  מספר  כפי שניתן לראות בטבלה

𝑝שלהם,    IS-בשאר הכשרת ה  הסטודנטיםמובהקת עם הצלחת   <  קורלציה נמצאה    UMLבקורס    .0.01

והצגת    נתונים  , בעוד שחקר לבין הצלחה בתואר  ניתוח נתוניםמיומנות  עיבוד מקדים ו  מיומנותבין    תמובהק

 . הסטודנטים בתוארהצלחת עם  ,אך חיובית ,בקורלציה לא מובהקת ונמצא נתונים ותקשורת

 SML UML מיומנות

 ***0.53 ***0.66 עיבוד מקדים 

 0.03 0.05 נתונים חקר

 *0.39 ***0.77 ניתוח נתונים 

הצגת נתונים 

 ותקשורת

0.67*** 0.25 

∗< 0.1,∗∗< 0.05,∗∗∗< 0.01.  

שנבחנו בשני הקורסים לבין הצלחת התלמידים בשאר  DS-ה מיומנויותבין  קורלציה: 6 מספר טבלה

 כנית ההכשרה. ות
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 דיון  

עיבוד    מיומנותעבור  התוצאות מצביעות על כך ש  .DS-ה  מיומנויותארבע  הנוגעות לנתחיל בדיון בתוצאות  

זה יכול להצביע  נתון  .  UML-ו  SMLקורסי  של  הציונים  יש קורלציה בין  ,  נתונים  מקדים של נתונים וניתוח

מפוקחים.    לאאלו באות לידי ביטוי בצורה דומה בהקשרי למידה מפוקחים ו  DSעל כך ששתי מיומנויות  

שעיבוד אנו משערים  ספציפי,  וניתוח  באופן  תכנות   ותהמושתת  מיומנויות  ןה  נתונים  מקדים  יכולות  על 

הללו ללא קשר   מיומנויותנוטים לקבל ציון דומה ב  סטודנטיםככאלה,    .גבוהות ותפיסה טכנולוגית רחבה

זה   עבור    איננולמסגרת הלמידה.  ותקשורת  מיומנויותהמקרה  נתונים  והצגת  לא    ,חקר הנתונים  שבהן 

הקורלציה יכול  , נראה כי חוסר  חקר נתונים  מיומנותלבין הקורסים. באשר    תתי משמעו  קורלציה  הנמצא

 שמיומנות חקר נתונים. חשוב לציין  SMLמיוחס לציונים הגבוהים שהתקבלו בקריטריונים אלו בקורס    להיות

ב קטן  התופסת תפקיד  מוגדרת  הלמידה  תחום  ספציפית  חיזוי  משימת  ניתנת  כאשר  במיוחד  מפוקחת, 

  ההצגה   מיומנויותלא מפוקחת. באשר להלמידה  תחום ההשוואה לאופי הבלתי מובנה יותר של  במפורש, ב

, אלו משקפות הבנה ופרשנות של התוצאות שהושגו. נראה כי הבנה חזקה של תוצרי ותקשורת של נתונים

נראה  לפיכך  ולהפך.    מפוקחתעל הבנה חזקה של תוצרי למידה לא  בהכרח  מצביעה  אינה    מפוקחתלמידה  

 היא ראויה.  –למידה מפוקחת ולמידה לא מפוקחת   –התוכנית לשני קורסים נפרדים   תכי חלוק

המיומנויות שנבחנו כל    SMLשבקורס  התגלה  ,  ת הנבחנותיוהמיומנובבואנו לחקור את הקשר האפשרי בין  

 ,מחקר נתוניםלמעט    המיומנויותכל  נמצא מתאם ב  UML. בקורס  חזקבמתאם    אף  ן, רובנמצאו במתאם

. כפי שצוין קודם לכן, האופי הבלתי מובנה של למידה אחרותת מהמיומנויות העם אף אח   בקורלציה  ושאינ

מציגים מגוון רחב של    הסטודנטים,  את. מהבחינה הזנתונים  מוביל לאפיקים שונים לחקר  מפוקחתלא  

בדרך  כגון תכנות ופרשנות מדעית של התוצאות. העובדה ש  , אחרות  למיומנויות  ות שורק  ןשאולי אינ  יכולות

נמצאו  ארבע  כלל   מהמיומנויות  חזקה  חיובית  שצפויים  עידה  בקורלציה  תלמידים  של  מוקדם  שגילוי 

עשויה    בעל מאפיינים תכנותייםעשוי להיות אפשרי. לדוגמה, הצלחה בקורס    DS-או להצטיין בלהתקשות  

. אנו מתכוונים להמשיך ולחקור נושא זה בעבודה עתידית תוך שימוש DS-ברוב מיומנויות הלחה  נבא הצ ל

 בנתונים מפורטים יותר מהקורסים הקודמים. 

ה בחלק  התלמידים  להצלחת  המרכזיות  לדאגות  להתייחס  נפנה  הכשרתם.  DS-כעת  לציין    של  מעניין 

מחלקה, בוגרי מדעי הרוח וסטודנטיות נוטים  ה  צוותסטודנטים פוטנציאליים ו   ביעיםשבניגוד לחששות שמ

 מבוקש ונשלט ניתוח נתונים. חשוב לציין שנכון להיום, מקצוע מדעי הנתונים    במיומנות  גבוה יותר לקבל ציון  

ידי גברים שאינ מדעי הרוח. התוצאות עשויות להצביע על כך שסטודנטים מרקעים מגוונים  בוגרי    םעל 

, לכך  הנדרשות מאנשי מקצוע. נוסף  DS-מובילות ולרכוש את מיומנויות ה  ISיכולים להשתלב בתוכניות  

חלק בהפגת  שנבדקו. תוצאות אלו עשויות לסייע    DS-המיומנויות  לא זוהה מתאם משמעותי בין הגיל לבין  

 מבוגרים יותר. ם שורות לבוגרי מדעי הרוח, סטודנטיות פוטנציאליות וסטודנטימהדאגות הק
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- ה  מיומנויותעם    נמצא בקורלציה חזקה  התואר הראשון  הסופי של  ניםהציוממוצע  מראות כי  גם  התוצאות  

DS  תוצאות אלו מצביעות על הראו קורלציה כזאת  של הסטודנטים לא  פסיכומטריבעוד שציוני ה   ,שנבחנו .

הצלחה פוטנציאלית בחלק  נבא  צלחה קודמת בלימודים אקדמיים )ברמת התואר הראשון( יכולה לכך שה

שגורמי  ,  הפסיכומטריציוני  מהתוצאות עולה כי  .  הפסיכומטרישלנו טוב יותר מציוני    IS-של הכשרת ה  DS-ה

אינם משקפים את הצלחת הסטודנטים   יכולים לשמש אינדיקטור להצלחת התלמידים,כי  המחלקה האמינו  

שים לב שגם  יש לם זאת,  ע  . )קיימת קורלציה חלשה בין הפרמטרים(  שנבדקו  DS-הבארבע מיומנויות  

עומדים בהתאמה עם הצלחת ני הפסיכומטרי  לתואר ראשון וגם ציו  הסטודנטיםהסופי של    ניםהציוממוצע  

כולה )ממוצע כללי של התואכנית  ובת  הסטודנטים תוצאות אלו    , כפי שנדון בהמשך.ר השני(ההכשרה 

 ,Braunsteinעולות בקנה אחד עם הידע הקיים בספרות על הצלחה בתארים מתקדמים באופן כללי )

2002; Kuncel et al., 2007; McKee et al., 2001.) 

. בדומה לניתוח הצלחת  כולהלהתייחס לחששות בנוגע להצלחת התלמידים בתוכנית ההכשרה  נפנה  כעת  

משמעותית מזה של בוגרי גבוה    של הכשרתם, הציון הסופי של בוגרי מדעי הרוח  DS-תלמידים בחלק הה

נוסף  יותר מסטודנטים  לכך  מדעי החברה.  ציוני התואר השני של    – , סטודנטיות מצליחות מעט  ממוצע 

נקודות  סטודנטיות בשתי  שלמוצע  ממ  גבוה  השני  התואר  מובהק   ציוני  אינו  ההבדל  אך  סטודנטים, 

  מבוגרים יותר   סטודנטים  כנית, כלומרומתאם חיובי חלש בין גיל להצלחה בתשיש  נמצא  עוד    .סטטיסטית

תוצאות אלו עקביות עם מחקרי עבר הנוגעים להבדלים על    צעירים יותר.  סטודנטיםהצליחו מעט יותר מ

 Kanny et al., 2014; Hoskins et al., 1997; McNeil et al., 2014; Pezzoni etבסיס מגדר וגיל )

al., 2016; Sax, 2001; Shapiro & Sax, 2011; Speer, 2021.)   בהתאמה למסקנות שהוזכרו בפסקה

יכולות לסייע בהפחתת חלק מהדאגות הנלוות של בוגרי מדעי הרוח, סטודנטיות   הללותוצאות  לעיל, ה

 . םיפוטנציאלימבוגרים  םפוטנציאליות וסטודנטי 

נמצא   התואר הראשון  הסופי של  ניםהציוממוצע  ,  באשר לקריטריוני קבלה של סטודנטים לתוכנית הלימודים

חזקה   לתואר  בקורלציה  הסטודנטים  של  הסופי  הציון  ציוני  שנהעם  שגם  מעניין  נמצאו    הפסיכומטרי י. 

בניגוד לניתוח לעיל שדן בקשר בין ציוני התואר הראשון  וזאת    ,בקורלציה חזקה עם הצלחה בתואר השני

. תוצאה זו מפתיעה במקצת שכן נמצאו מתאמים חלשים בלבד  של התוכנית  DS-כני הולבין הצלחה בת

ברטון ורמיסט    יחד עם זאת, תוצאה זו עקבית עם מחקרם של  .DS-ה  מיומנויותלבין    פסיכומטרי בין ציוני  

(Burton & Ramist, 2001).  וכן    פסיכומטריאנו מאמינים כי זו התוצאה של האופי האינטגרטיבי של ציון ה

נפרדות  משנה    ם משקפים מגוון רחב של מיומנויותציוני שני הסטודנטים לתואר שני.  של ה  הממוצעהציון  

 .לעיתים פחות ולעתים כלל לא שילוב הדוק, המשתלבות זו בזו באופן מורכב, לעיתים 

מסכמת את הקריטריונים שנבחנו תוך השוואה של חוזק האינדיקציה שלהם להצלחה   7 מספר טבלה

 כנית כולה.ובתוכן  כניתוהתשל  DS-בחלק ה
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 DS IS קריטריון 

 חלש  חלש  גדרמ

 חלש  גרוע   גיל

 חזק  חלש  ציון פסיכומטרי 

  דיסציפלינת

 ראשון תוארה

 חזק חזק 

לתואר   ציון סופי

 ראשון

 חזק  חזק 

  

. כל תא מייצג את חוזק  IS-ו DSבהכשרה של  סטודנטיםלהצלחת   אינדיקציה: 7 מספר טבלה

 אינדיקציות חזקות מסומנות בהדגשה.  האינדיקציה.

  

של התואר  לבין הצלחתם בשאר ההכשרה    DS-בקורסי ה  הסטודנטיםבאשר לקשר האפשרי בין ביצועי  

הסטודנטים וניתוח נתונים נמצאות בקורלציה עם הצלחת    מקדיםעיבוד    מיומנויותאנו מוצאים כי    השני,

לבין    יםראשון של הסטודנטהתואר  בבין הציון הסופי  ש  לקורלציה. תוצאה זו דומה באופן מפתיע  בתואר

(. במילים אחרות, ציון סופי לתואר ראשון הוא אינדיקטור טוב להצלחת 6- ו  5)טבלאות    DS-ה  מיומנויות 

להצלחה בתוכנית    מהוות אינדיקציה טובה  ןבתור, ואלה  הסטודנטים במיומנויות עיבוד מקדים וניתוח נתונים 

 ההכשרה שלנו. 

שלנו   הניתוח  ביותר  לאורך  הנתונים.    מיומנותבלטה  ב  מיומנותניתוח  הסטודנטים  את  מזכה  נים  ציוזו 

(, היא בקורלציה  1)טבלה    UMLוהן בקורסי    SMLמבין הארבע שנבדקו הן בקורסי    כים ביותר בממוצע הנמו

רק  זו )  מיומנותרק ב  מדעי הרוח גבוהים משמעותית  בוגריציוני  (,  2)טבלה    ותהאחר  המיומנויותעם רוב  

  לשעם הציון הסופי  חזקה  בקורלציה    תא נמצאי(, ה4-ו  3  טבלאות  ורא  ,עבורה יש מובהקות סטטיסטית

)התואר  ה של  5  טבלהראשון  הסופי  הציון  עם  וכן  )טבלה  התואר  ה(  אותנו  6שני  מובילה  זו  תוצאה   .)

, לאור הנאמר לעילנו.  התוכנית של  של  DS-ה  חלקבביותר  ניתוח נתונים היא המרכזית    מיומנותלהשערה ש
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, אולי בהיקף  ISתפקיד גדול יותר בהכשרה ובהערכה של תלמידי    בלזו צריכה לק  שמיומנותאנו מאמינים  

הוביל בתורו יכול לוזה  ,  בקרב הסטודנטים   יוביל לשיפור  של קורסים נוספים. דגש רב יותר על מיומנות זו

 יותר.  יםטוב IS נילהכשרה של מקצוע

 

  מסקנות

הכמות והמגוון של הנתונים שבהם נעשה שימוש. המדגם    מבחינתאנו מכירים בכך שהמחקר הנוכחי מוגבל  

היה    , (9(, ובמיוחד סטודנטים גברים )24שנבחנו )  סטודנטיםמספר ה  ו( שב2020)  מחזור בודד שלנו הוא  

יחסית.   הסטודנטים    –כלל האוכלוסייה  הסטודנטים יש לשים לב כי  הקטן של  מספר  אך למרות ה נמוך 

בת הנוכחית  ושלמדו  בגרסתה  ו  150-כהינו    –כניתנו  הקבלה  שקריטריוני  מאחר  נתוני  סטודנטים. 

המדגם  אנו סבורים כי  ן משמעותי במהלך השנים הללו,  לא השתנו באופסטודנטים שלנו  הדמוגרפיה של ה

זאת,   עם  שלנו.  התוכנית  את  סביר  באופן  זההסטודנטים    אוכלוסייתמייצג  במחקר    ינה ה  שנבחנו 

( וכולם ישראלים, מה שעלול להגביל את הכללת התוצאות שלנו אילן-בראוניברסיטת  מאוניברסיטה אחת )

 נוספות  אוניברסיטאותמאו    יםסטודנטים נוספעל  ומידע    נתוניםלתוכניות נוספות. למרבה הצער, הוספת  

בקלות להתבצע  יכולה  באוכלוסיי  לא  השוני  ההוראה  הבשל  ספציפי,  ובשיטות  באופן  מגיפת    בשל. 

COVID19  קשה לשלוט בהם. לדוגמה, יכולה לייצר ערפלנים אשר יהיה    הרחבת המדגם לשנים נוספות

ה הנבחן  ה  ואהמחזור  במתכונת  לימודיו  כל  את  שעבר  הפרונטליתהאחרון  הלימודים  למידה  מחזורי   .

,  סגרים או הגבלות  בשליכלו להפגש  , סטודנטים לא  חוו את הלימודים בצורה מקוונת או היברידיתשאחריו  

, למשל, עם  2021מחזור  שילוב של נתוני    על כן הורים נאלצו להישאר בבית עם ילדיהם וכו'.  סטודנטים  

 עשויים להכניס הטיה משמעותית לתוצאות. COVID19-ני קדםנתו

בוגרי  מ  צליחים יותרכי בוגרי מדעי הרוח מ  מעידות  יובהתחשב במגבלות המחקר המוזכרות לעיל, תוצאות

מצאנו כי הציון הסופי של  עוד  כנית ההכשרה כולה.  ו של ההכשרה והן בת  DS- מדעי החברה הן בחלק ה

. יתרה  הסטודנטים בתוכנית הלימודים שלנוהמדד העקבי ביותר להצלחת    ראשון הואהתואר  ב  סטודנטיםה

של ההכשרה, אך כן    DS-מעיד על הצלחה בחלק ה  ואינ  סטודנטים של הציון הפסיכומטרי  מכך, מצאנו ש

המדדים    סטודנטים בביצועייותר מ  הצליחכנית ההכשרה כולה. סטודנטיות נוטות לומצביע על הצלחה בת

הנמדדים. אנו מאמינים שתוצאות אלה   ם לביצועי  סטודנטיםנמצא קשר משמעותי בין גיל ה, ולא  אשר נבחנו

להפיג  ו  יכולות  פוטנציאליים  סטודנטים  שהביעו  מהחששות  איננו  ה  צוות חלק  ספציפי,  באופן  מחלקה. 

 במקרים רבים הצלחנו להציג ראיות הפוכות. ו ,מוצאים ראיות התומכות ברוב החששות שהועלו

משתנים נוספים היכולים  יש  ה את חששות הסטודנטים הנוגעים להצלחה אקדמית. כמובן  בחנעבודתנו  

כגון מצב משפחתי, רקע תעסוקתי קודם, מוסד הלימודים בתואר הראשון, עבודה במקביל    ,להסביר הצלחה

ת ברצוננו לבחון אכמו כן  מצב סוציואקונומי. אנו מתכננים לבחון נתונים אלו במחקר המשך.  וללימודים  
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מכיוון שעצם ההגדרה של   תלהיות מאתגר  העשוי  וז  בחינה.  השתלבות הבוגרים במסגרות תעסוקתיות

כנית שלנו כבר מועסקים במקצועות  וחלק מהסטודנטים הלומדים בתודויקת,  בתעשייה אינה מ  IS  מומחה

 עוד בטרם התחילו את לימודיהם.  דומים 
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