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הפתוחה

¯¢‡Ù ÌÊÈÓ· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÂ ÌÈ˘ÂÓÈ˘

מיזם פא"ר (פתיחת אוצרות רוח) - מיזם ייחודי וחדשני שהושק במאי 2008 שבמסגרתו מציעה

האוניברסיטה הפתוחה לציבור הרחב גישה חופשית ל:

∫¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏ‡˘

- מהו שיעור המבקרים באתר?
- מיהו ציבור המשתמשים?

מהו שיעור השימוש בכל אחד מסוגי
התכנים שפורסמו?

כיצד מעריכים המשתמשים את התועלת
שבאתר?

˘ÂÓÈ˘

‰ÚÙ˘‰

¯˙‡· ¯Â˜È·‰ ÈÂ˙

נתונים אלו נלקחו מקובץ הנרשמים לצפיה בספרים ממאי 2008 עד ינואר 2009.
מספר הנרשמים 7900.

‰˘È‚

ÌÈ‡ˆÓÓ

העניין הראשוני שמוצאים המשתמשים בספרים גדול
משמעותית מזה לו זוכים חומרי הלימוד באתרי הקורסים.

ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÌÈ¯ÙÒ· ‰ÈÙˆ

10% מהמבקרים באתר פא"ר נכנסו בפועל לספרים.
אחוז המבקרים החוזרים בספרים וזמן הביקור הממוצע 

בהם גבוה בהרבה מזה של האתר באופן כללי.

ÌÈÈÏÂ˜‰ ÌÈ¯ÙÒÏ ‰Ê‡‰

המשתמשים מעדיפים קריאה בספר האלקטרוני על פני
האזנה לספר הקולי.

:Google Analytics מאמצע יוני 2008 ועד סוף ספטמבר 2008 נמדדו באמצעות
 

31,757 כניסות - כ–300 ביקורים ביום בממוצע (מדד זה כולל כניסות חוזרות של אותו משתמש). 
21,117 מבקרים שונים - 66.4% מהם ביקרו באתר פעם אחת בלבד ו–33.6% חזרו וביקרו בו.

משך ממוצע של ביקור באתר עמד על 3:30 דקות.
208,387 דפים נצפו - 6.6 דפים לביקור בממוצע.

לצורך השוואה, באתר OpenCourseWare של MIT ניצפו 12,000 ביקורים ביום בתקופת ההרצה
(אוקטובר-נובמבר 2003) וכיום מספר המבקרים בו ביום עומד על 600.

טבלה 1: שיעור הצפיה (מספר הצפיות בדפים המסוימים
באתר מתוך סה"כ הצפיות)

¯¢‡Ù ÈÎ˙· ‰‡ˆÓ˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙„ÈÓ

¯¢‡Ù ÈÎ˙Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘

טבלה 2: השוואה של נתוני הצפיה בדפי פא"ר השונים
ובדף הספרים האלקטרוניים (אוגוסט-ספטמבר 2008)

טבלה 3: האזנה לספרים קוליים בהשוואה לקריאה בספרים
אלקטרוניים (אוגוסט-ספטמבר 2008)

תרשים 5: הערכת התועלת שמצאו המשתמשים בפא"ר
(N=856 ,מתוך סקר המשתמשים)                 

תרשים 6: מידת שביעות הרצון של המשתמשים
(N=748 ,מתוך סקר המשתמשים)                 

¯˜ÁÓ‰ ¯Â‡È˙

מחקר ראשוני על השימוש שעושה הציבור הרחב תכנים שמוצעים באתר פא"ר. 

המחקר נערך בתקופת הרצת המיזם. 

∫¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ

מספר המבקרים והביקורים באתר. מספר
הדפים שנצפו, נתוני צפיה בדפים ספציפיים

פרטים אישיים שנאספו בעת ההרשמה לצפיה
בספר אלקטרוני או להאזנה לספר קולי

סקר שהופץ בקרב המשתמשים הרשומים
ושפורסם גם באתר פא"ר (ממצאים ראשוניים)

ÌÈÓ˘¯ ı·Â˜

ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˜Ò

Google Analytics

∫ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÈ‚

הקבוצה הגדולה ביותר של הנרשמים היא מאזור
המרכז ורק מיעוטם מהפריפריה

טווח גילאי המשתמשים הרשומים שדווחו על 
גילם הוא רחב. הקבוצה הגדולה ביותר היא בטווח

הגילאים 22-34 ורק מעטים גילם נמוך מ–18.

(N=5916) תרשים 3: פיזור גאוגרפי של המשתמשים הרשומים(N=5940) תרשים 4: התפלגות הרשומים לאתר על-פי גיל
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48% מהנרשמים אינם לומדים כעת במסגרת
פורמלית כלשהי וכ–46% הם סטודנטים

הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות השונות.

יותר מ–50% מהמשיבים הם בעלי השכלה
מקצועית וכ–40% הם בעלי השכלה אקדמית.

(N=1922) תרשים 1: לימודים במסגרת פורמלית(N=4544) תרשים 2: השכלה פורמלית
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רשימת הספרים המלאה
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ועוד נמצא:
דפי הבית הנצפים ביותר הם של המחלקות כלכלה

וניהול ומתמטיקה.
הספרים המבוקשים ביותר הם מתחום המדעים

המדויקים. 

˙ÏÚÂ˙Ø‰ÚÙ˘‰ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘È‚

ספרי לימוד אקדמיים בפורמט דיגיטלי, ספרים בגרסה קולית, משאבי למידה מתוך אתרי הקורסים  

http://ocw.openu.ac.il

ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ÈÈÈÙ‡Ó

חגית מישר-טל
hagitta@openu.ac.il

עדנה טל-אלחסיד
ednata@openu.ac.il

שלומית זרחוביץ
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לילך צ'רנוביץ
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