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 הפקת דוח פעילות באתר הקורסלמדריך 

 2020 אפריל  – ד"ר ויקטור ח. בוגנים 

 

 כללי

הם מופיעים רק בסוף הסמסטר  בכל קורס יש תלמידים הרשומים לקורס אך לא פעילים לאורך הסמסטר, וכמעט  

הנשירה  התעוררה שאלת של למידה מרחוק בתקופה זו  .לבחינות, או שנושרים מהלימודים במהלך הסמסטר 

   ת וכמובן גם שאלת ההשתתפות והפעילות של התלמידים במהלך הקורס.ביתר שא

כניסות התלמידים לאתר  מספר הף של טניטור שו. אלה כוללים מערכת "ידיעון"לשם כך ניעזר בכלי הניטור ב

 במהלך הסמסטר.   דבר היכול לשמש כמדד טוב למדי לפעילות התלמיד/ההקורס, 

של התלמידים באתר הקורס, וכיצד לנתח את הנתונים בדוח זה, כך  וח פעילות מדריך זה מפרט כיצד להפיק ד

 בשלושה שלבים כמפורט להלן: , וזאת  נפקדים בקורס-שניתן יהא לטפל בסוגיית הנרשמים

 סטיקות" מאתר הקורס.  ידוח "רשימת תלמידים / סטט הורדת ה: פקהה .1

 למטרה הנדונה. נטיים ת הדוח הגולמי על ידי הסרת נתונים שאינם רלבעריכ: עריכה .2

מיון הנתונים ליצירת טבלה הכוללת את  נפקדים, על ידי -יצירת טבלת התלמידים הרשומים יצירה:  .3

(. זו הטבלה  כניסותבלבד, או ללא כניסה כלל לאתר הקורס )אפס כניסות לאתר  1-2התלמידים עם 

 שתשלח למזכירות לטיפול ולמעקב.  

 הפקת הדוח 

ואז להיכנס באופן  תחנת המידע למרצה במערכת "ידיעון" יש להיכנס לבקורס מסוים, לשם הפקת דוח פעילות 

 הבאים: , ואז לבצע את הצעדים הנדוןאתר הקורס הרגיל ל

המוצג  בתפריט הימני  .1

יש  בדף הכניסה לאתר, 

מידע על  על קיש  לה

הנמצא   אתר הקורס

בסוף רשימת  

האפשרויות של  

תפריט  נפתח  התפריט. 

 משני, המתואר כאן. 

בוחרים באפשרות   .2

סטודנטים  רשימת 

ותמונות /  

 . סטטיסטיקות

 . בצע לוחצים על כפתור  .3

עם רשימת התלמידים  נפתח חלון חדש  .4

 כמוצג מימין. 

הגיליון  ( Iconצלמית ) –   מקליקים על  .5

הפריט השלישי משמאל   –האלקטרוני 

  . מבין הצלמיות מתחת ללוגו של המרכז

 ראו הגדלה למטה. 
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 .  Download  –המערכת מפיקה קובץ היורד למחשב, בדרך כלל לתיקיית הורדות  .6

 . Excelמאתרים את הקובץ ופותחים אותו לעריכה בתוכנת   .7

 הדוח  עריכת 

מומלץ    Excelהו המפגש הראשון שלך עם  אם ז.  Excelע בסיסי בשימוש בגיליון האלקטרוני  להלן מניח יד  המשךה

היכרות  מדריך ל זהו קישור מדריכים רבים שניתן לבחור ביניהם. יסודות הפעולה עם תוכנה זו. יש להכיר את 

 סופט ישראל. התמיכה של מיקרועם תוכנת אקסל באתר 

 להלן הצעדים לביצוע בגיליון שפתחנו: 

 כך יש לבצע:  הפוך עריכה לזמינהאחר אישור  ראשית לכל, יש לבטל את ההגנה של הגיליון. ל .1

 חזור לגיליון   בטל הגנה    מידע   תפריט קובץ  

 מוחקים את השורה העליונה  הכוללת את הכותרת "רשימת התלמידים"  .2

ניתוח הנדרש. כלומר,  בגיליון, כך שהגיליון יישאר אך ורק עם העמודות הרלבנטיות למוחקים עמודות  .3

 יכלול את העמודות כמו בדוגמה הבאה: 

שם  ל –)כולל מגדר  , לרבות פרטי תקשורתעם גיליון הכולל עמודות נבחרות של פרטי התלמיד/ה נותרנו 

 דד הנבחר: מספר הכניסות לאתר. ...( וכמובן המפניה אישית והבחנה נכונה בעידן שמות יוניסקס

 יצירת טבלת המעקב 

נערוך מיון מותאם  המטרה כעת היא לחלץ מהגיליון הנ"ל את רשימת התלמידים שאינם פעילים. לשם כך, אנו 

  תר למספר הגבוה יותר. מיון מהמספר הנמוך ביו   – פי קריטריון של "מספר כניסות לאתר"  , על  אישית של הגיליון

 לשם כך יש לבצע את הצעדים הבאים: 

 . ת וכותרשורת ה כולל בכללותה טבלת הנתונים  בגיליון את   בוחרים (1)

מיון מותאם    מיין וסנןבוחרים  (2)

 . אישית

מוודאים שלמעלה משמאל מסומן:   (3)

ת"  ו"הנתונים שלי כוללים כותר

בוחרים    + הוסף רמהומבצעים  

  כניסות לאתר הקורס עמודה 

 מהקטן ביותר לגדול  בוחרים סדר

 . אישור מקישים    ביותר

 לפי סדר מספר הכניסות לאתר מהקטן ביותר לגדול ביותר. ממויינת נוצרת טבלה  (4)

כניסות לאתר בלבד, וכמובן גם אפס כניסות.   1-2פעילות באתר כוללת גם -קבענו לעיל כי אי (5)

 כניסות.  2-ל   מוחקים את כל העמודות שבהם הכניסות הן מעלאשר על כן,  

 מזכירות. טיפול ה , ואת הטבלה הזו נשלח לשלגביהם נדרש בירור  נוצרת טבלה של תלמידים 

https://support.office.com/he-il/article/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91-excel-94b00f50-5896-479c-b0c5-ff74603b35a3

