טכנולוגיות בהוראה ולמידה

פיתוח שאלות על ידי סטודנטים
והערכת סטודנטים עמיתים

באמצעות מערכת מקוונת לשיתוף ידע
מירי ברקו ,הטכניוו ,שיזף

רפאלי ,2

אוניברסיטת חיפה

מ ערכת קושייה מאפשרת יצירת מאגרי ידע ללמידה
עצמית וביצוע מבחנים מקוונים ללא מגבלות
של זמן ומקום .המערכת נועדה לעודד שיתוף
ידע בקרב קהיליות לומדות בעזרת מערכת דירוג

מחקרים

שנערכו

בעשור

האחרון

מצאו,

כי

פעילויות

המתמקדות בשאילת שאלות תורמות להבנה של החומר
הנלמד ומשפרות את הישגיהם של

הסטודנטים . 8,7

והמלצות. 5

במקור נועדה מערכת קושייה לשמש כלי זמין ונוח ליצירת

הערכת סטודנטים עמיתים

דפי תרגילים ו  /או מבחנים מקוונים .מאמר זה מציג שימוש

הערכת סטודנטים עמיתים היא שיטת למידה שבה

נוסף שניתן לעשות במערכת

-

הטטודנטים  ,כחלק ממטלות הקורט ,

המאמר מתאר דרך ללמידה

פיתוח שאלות על ידי סטודנטים
והערכה של סטודנטים עמיתים.

ולשיתוף ידע ביו סטודנטים

פיתוח שאלות על ידי
הסטודנטים

מבוססת אינטרנט בשם קושייה

ברוב הקורסים בחינוך הגבוה ) אם

)ו .4,3(http://qsia .haifa .ac. iהמאמר

לא בכולם( פיתוח
שאלות

בדפי

נעשים

על

המתרגלים.

תרגול

ידי

של

המרצים

בשנים

מתמקד בשימוש במערכת ככלי

ובמבחנים

או

האחרונות

עמיתיהם

עמיתים פותחה כאמצעי להעצמת
תהליך

הלמידה

והמוטיבציה
בדרך

זו

ולהגברת

של

האחריות

העניין

הסטודנטים . 9

על

עוברת לסטודנטים  ,מכיוון שעליהם
לבחון את עבודותיהם של חבריהם,

ולהערכה של סטודנטים עמיתים

על פי קריטריונים נתונים מראש

במהלך קורס אקדמי.

על שאלות ,אלא גם לפתח שאלות באופן עצמאי כחלק
בתהליך פיתוח השאלות

או כאלה שהם סייעו בפיתוחם .
מחקרים שבדקו את השילוב של

הערכת עמיתים כחלק מהפעילות הלימודית ,מצאו שעצם
ביצוע ההערכה תורם להבנה של חומרי הלימוד !.ס

הסטודנט נדרש לחזור על הנושאים הנלמדים בקורס ,לחשוב

למרות החשיבות הפדגוגית של הערכת עמיתים ואף-על-פי

על שאלות מאתגרות ולספק להן תשובות .כבר בתקופת יוון

שנעשו ניסיונות אחדים לשלב שיטה זו בהוראה האקדמית! ! ,

העתיקה הבינו את התרומה של שאילת שאלות ופיתוחן

שיטה זו עדיין אינה רווחת בחינוך הגבוה  .יש לכך סיבות הן

לתהליך הלמידה .סוקרטס )  399-470לפנה " ס( פיתח עם

בהיבט של המרצים והן בהיבט של הסטודנטים  :המרצים

תלמידיו דיאלוגים הבנויים בצורה של שאלות ותשובות.

עלולים לחשוש מפני הערכה לא אובייקטיבית ומפני ביקורת

טען

לא עניינית של הסטודנטים; הסטודנטים עלולים לחשוש

שהחשיבה מתחילה בשאלה ,ושהיכולת לשאול היא מהותית

מפני פגיעה בחבריהם ,להרגיש שלא בנוח עם מתן ציון

להווייתו של האדם .

ואף להתנגד לעצם הרעיון .למרות החששות ,יישום נבון

אריסטו )  322-384לפנה"ס (

-

ממשיכו של סוקרטס

-

שיזף רפאלי

הלמידה

לפיתוח שאלות על ידי הסטודנטים

פותחו באקדמיה קורסים שבהם

מהציון הכללי הניתן

לקורס.

הערכת

להעריך את רמתן ולתת משוב בונה

הסטודנטים נדרשים לא רק לענות

בקורס .7,6

מתבקשים להעריך את עבודותיהם
של

באמצעות שימוש במערכת פדגוגית

וכתיבה

מירי ברק

ומושכל של השיטה ,הכולל תיאור ברור של כלי ההערכה

.1

ושל הקריטריונים למתן ההערכה ,עשוי להעלות את רמת
ד " ר מירי ברק  ,מרכזת קבוצת מדע ומידע  ,המחלקה

להוראת הטכנולוניה והמדעים bmiri am@technion.ac.il

.2

פרופ'

שיזף

רפאלי,

ראש

בית

הטפר

למוטמכים

במנהל עטקים  ,מנהל המרכז לחקר חברת המידע

sheizaf@rafae li.net

האובייקטיביות של הערכת הסטודנטים ולעזור לסטודנטים
להתגבר על הרגשת אי הנוחות ,המלווה בהערכה של עמיתים .

בנוסף לכ,ן יישום מושכל יכול לתרום להבנת החומר הנלמד
ולעודד חשיבה

ביקורתית . 9,6
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איור

הפעילות של פיתוח השאלות כוללת שלושה שלבים :בשלב

1

שאלה בנושא מיתוג מנות שפותחה על ידי אחד הסטודנטים

הראשון הסטודנטים מתבקשים להיכנס למערכת קושייה ולכתוב
שאלות הקשורות לנושאי הלימוד; בשלב השני הם מתבקשים
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לקרוא את השאלות שנכתבו על ידי עמיתיהם לכיתת הלימוד,
ולענות עליהן; בשלב האחרון עליהם לדרג את שאלות העמיתים

~__

על פי רמת הקושי שלהן בסולם של ) 1רמת קושי נמוכה( עד
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) 5רמת קושי גבוהה( ,ולהוסיף הערות במידת הצורך  .במהלך

הקורס מתודרכים הסטודנטים בכל הקשור להכנת השאלות
ולקריטריונים לדירוג רמת הקושי של שאלות העמיתים .הפעילות

!110 III.!II, -- - .

על שלושת שלביה מךכה את המשתתפים בעשר נקודות מהציון

U;,ןנ;ןפ

הכללי בקורס.
~,

דוגמה לשאלה שפיתח אחד הסטודנטים בקורס ולאפשרויות הדרוג

~ !i'iriC
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ומתן משוב )and Comments

 (Rankingמוצגת באיור . 1

לחיבור השאלות והערכתן על ידי התלמידים שלוש מטרות:
המטרה הראשונה היא קידום הלמידה באמצעות שיפור התהליך
של הבניית הידע ,שבעךרתו הידע נשמר לאורך ךמן וניתן ליישום
בתחומי דעת שונים .מטרה ךו מושגת בךכות כך שלצורך פיתוח
השאלות והתשובות התלמידים נדרשים לחךור באופן יסודי על

החומר הנלמד .המטרה השנייה היא שיתוף ידע בין הסטודנטים.
מטרה ךו מושגת באמצעות שמירת השאלות והתשובות במאגר

פתוח .כך הסטודנטים יכולים לבחון את עצמם וללמוד ךה
משאלותיו של ךה לקראת המבחן הסופי  .המטרה השלישית היא
שיפור יכולת ההערכה והמיומנות של חשיבה ביקורתית .מטרה ךו
דס ו

מושגת על ידי כך שהתלמידים צריכים לדרג את רמת הקושי של

!i

4ו

~
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I

שאלות העמיתים כמתואר להלן ולכתוב משוב על השאלות.

 W!Iנ oId

מטלת השאלות הוצגה לתלמידים בתחילת הקורס ,בלוויית

קריטריונים להערכה המסוכמים בטבלה מס' . 1

הציונים לפעילויות ניתנו על ידי מרצה הקורס בשיתוף עם חוקרת
בתחום החינוך )שהם כותבי מאמר ךה( על פי הקריטריונים המוצגים

דוגמה לפיתוח שאלות והערכת עמיתים

במסגרת של קורס

בטבלה מס'  . 1חמישה מומחים בתחום הוראת מערכות מידע תיקפו

שיטת הוראה חדשנית של פיתוח שאלות על ידי הסטודנטים

מדגם אקראי של כ  40-שאלות ,והתקבלה הסכמה בין שופטים

בשילוב הערכת עמיתים פותחה ונוסתה בקורס 'מסחר אלקטרוני'

של  .85%הקריטריונים לציינון חולקו לשתי קטגוריות ' :פיתוח ידע'

בבית הספר למינהל

ו'שיתוף ידע '.בקריטריון של 'פיתוח ידע' ,לכל שאלה ניתן ציון על

של

פי המאפיינים הבאים :הרמה הקוגניטיבית של השאלה ,הרמה

טכנולוגיות מידע ותקשורת בחברות מסחריות ואצל צרכנים

הקוגניטיבית של התשובה והמסיחים ,סוג השאלה והשימוש

פרטיים .הקורס כולל מגוון נושאים כגון :מודלים עסקיים ,אבטחת

במולטימדיה  .ציינון הרמה הקוגניטיבית של השאלות ,התשובות

מידע ,קריפטוגרפיה )אומנות ההצפנה( ,מנגנונים לתשלומים

וכלל שלוש

במסלול לתואר שני במינהל

עסקים ) (MBA

עסקים באוניברסיטת חיפה .הקורס

מציג דרכי יישום

מקוונים ,כסף דיגיטלי ,מכרךים פומביים מקוונים ועוד.

26
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והמסיחים התבסס על הטקסונומיה של

בלום 12

רמות חשיבה בסדר עולה של יכולות קוגניטיביות :שחךור ידע ,

השאלות קיבלו ציינון

דרישות הקורס כוללות פיתוח אתר מקוון למטרות מסחריות ,קריאה

יישום של מושגים וחשיבה ביקורתית.14,13

וסיכום של ספר מקצועי הקשור לאחד או יותר מנושאי הלימוד

על פי הרמה הקוגניטיבית הדרושה לחיבורן .שאלת אמת  /שק,ר

ומבחן מקוון בסוף הסמסטד  .בנוסף לכ,ך הסטודנטים מתבקשים

הדורשת מהמחבר לרשום משפט בוד,ר קיבלה ציון נמוך ; שאלות

לפתח במהלך הקורס לפחות עשר שאלות סגורות מסוגים שונים

מסוג רב-ברירה קיבלו ציון גבוה יות,ר מכיוון שחיבורן דורש יכולת

)דב ברירה ,אמת/שקר ,התאמה ,השלמת החסר וכדומה(  .השאלות

קוגניטיבית גבוהה יותר ,בשל העובדה שיש צורך לחבר שלושה

צריכות לעסוק במגוון הנושאים שנלמדו בקורס ,באופן שכל שאלה

מסיחים לכל הפחות ,והמסיחים נדרשים להיות הגיוניים במידה

תתייחס לנושא אחר הנלמד בקורס .הסטודנטים מתבקשים גם

שווה ,דומים באורכם ,ורק אחד עונה נכונה על דרישות השאלה;

להעריך את השאלות שמחברים עמיתיהם לקורס.

שאלת התאמה מקבלת ציון גבוה אף יותר .סוג שאלה כךה דורש

הנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

טבלה 1
קריטריונים למתן ציונים עבור פעילות פיתוח שאלות והערכת עמיתים
הקריטריוו

ללא הישגים

הישגים במוכים

הישגים ביבוביים

הישגים גבוהים

)  0בק'(

) יבק'(

)  2בק'(

)  3בק'(

שיחזור ידע מהזיכרון

פיתוח ידע

הרמה הקוגניטיבית

שאלה לא

יישום של מושגים

ודרש חשיבה

)הציון ניתן לכל

של השאלה

רלוונטית או לא

וקישור בין נושאי

ביקורתית והשוואה

נכונה

הלימוד

בין מושגים

דורשת הבנה של

ודרשת חשיבה

החומר

ביקורתית והוספה

שאלה בנפרד(

-

הרמה הקוגניטיבית

תשובה לא

פשטנית

של התשובה/

רלוונטית או לא

הנכונה ברורה

המסיחים

נכונה

מאליה

סוג השאלה

השימוש במולטימדיה

טקסט בלבד

מספר השאלות

לא כתבו שאלות

התשובה

של הסברים

אמת/שקר

רב ברירה

התאמה

שימוש בצבעים

הוספת קישורים

הוספת תמונות ו/או

להדגשים

שיתוף ידע

)הציון ניתן לכלל
השאלות שפותחו על

 7-5שאלות

אנימציות רלוונטיות

יותר מ  10-שאלות

 10-8שאלות

שפותחו

ידי סטודנט(
תדירות העלאת

השאלות הועלו

השאלות הועלו

השאלות הועלו

השאלות הועלו

השאלות

למערכת באותו

בהפרש של פחות

בהפרשים של יותר

בהפרשי זמן קצובים

היום

משבוע

משבוע

לאורך הסמסטר

לא דרגו שאלות

 5-1שאלות

 20-6שאלות

יותר מ  20-שאלות

מספר השאלות של
עמיתים שדרגו

חשיבה מאומצת יות,ר מכיוון שיש להתאים מושגים למשפטים

נקודות  3 Xקריטריונים(  .כפי שעולה מדרך החישוב ,הטטודנטים

או משפטים למשפטים אחרים ,דבר שמצאנו שהוא מורכב יותר

קיבלו ציון על עצם הדירוג ועל ההערכה של שאלות עמיתיהם,

מבחינה קוגניטיבית .

אך הדירוג עצמו לא היווה חלק מהציון .דאת כדי להטיר חששות

בקטגוריה של 'שיתוף ידע' ,לכל טטודנט ניתן ציון על מטפר

של טטודנטים מפני קביעת ציונו של טטודנט עמית וכדי לעודד

השאלות שפיתח ,על תדירות העלאת השאלות באתר ועל מטפד

הערכות ומשובים אובייקטיביים.

השאלות של עמיתים שדרג .בחרנו לתת ציון גם לתדירות העלאת

השאלות ,כדי למנוע תופעה ידועה בקרב טטודנטים של דחיית

מחקר הערכה

מטלות עד לשבוע האחרון של הטמטטר .מאחר שההערכה

בעקבות הפעילות התבצע מחקר הערכה ,שמטרתו הייתה לבחון

נעשתה לשם עידוד הלמידה ,לא רצינו שהטטודנטים יחברו ברגע

את הישגי הטטודנטים ואת עמדותיהם כלפי השימוש במערכת

האחרון כמות גדולה של שאלות ,אלא יעברו כל שבוע על החומר

קושייה ככלי לפיתוח שאלות ולהערכת עמיתים .כלי המחקר

שנלמד באותו שבוע ויפתחו מתוכו שאלה או שתיים .דרישות אלו

כללו ניתוח איכותני )הקריטריונים המוצגים בטבלה מט'  1בהיבט

הועברו לטטודנטים כבר בעת קבלת המשימה.

של פיתוח ידע( וכמותי )הקריטריונים בהיבט של שיתוף ידע( של
השאלות שפיתחו הטטודנטים ,מבחן טוף טמטטר )שארך  90דקות

הציון הטופי של הטטודנטים עבור המטלה של פיתוח שאלות

וכלל  80שאלות ,מרביתן מטוג רב-ברירה והשאר

והערכת עמיתים נקבע כממוצע בין ציונים של שני שלבים :בשלב

שקר( ושאלון עמדות שניתן אף הוא בטוף הטמטטר.

-

שאלות אמת/

הראשון חולק טכום הציונים של השאלות בציון המרבי שניתן

היה לקבל עבור המטלה; בשלב השני חושב הציון של הטטודנט

תוצאות ודיון

עבור 'שיתוף ידע '.הציון המרבי עבור 'שיתוף ידע' היה  9נקודות ) 3

בקורט 'מטחר אלקטרוני' השתתפו  71טטודנטים ,שפיתחו במהלך

גיליון
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הקודט  597שאלות  ,כשמונה שאלות בממוצע לכל טטודנט .ממוצע

מ י ושמת בכל קורט ובכל דמן  .השימוש במערכת קושייה קל

הציונים של הטטודנטים לפעילות של פיתוח שאלות והעדכת

ודמין  ,וכבר היום ישנם קורטים רבים שעושים במערכת דו שימוש

הצ י ון הגבוה

ככלי לתרגול ולביצוע מבחנ י ם מקוונים  .עם דאת ,יש שני היבטים

ביותר היה  6.70והנמוך ביותר  .3.30היכולת הנמוכה יחטית בניטוח

העלולים להוות מכשלה בכל הקשור לשימוש מטוג דה  .ההיבט

) מתוך

עמיתים היה 5.44

(10

ע ם טטיית תקן

,0.76

ובפ י תוח שאלות מקורה  ,כפי הנראה ,בכך שבמהלך שנות הלמ י דה

הראשון הוא חוטר נ י טיונם של הטטודנטים בפיתוח שאלות ,

באוניברטיטה הטטודנטים מורגלים בעיקר במתן תשובות לשאלות ,

הגורם לניטוח שאלות ברמות קוגניטיביות נמוכות יחטית .ההיבט

ורק מ ע טים מהם מתנט י ם בפיתוח שאלות ,לא כל שכן שאלות

השנ י נגדר מהאופן שבו ניתנו הציונ י ם לפעילויות ) הש י מוש במחוון

הדורשות חשיבה ברמות גבוהות  .יכולת נמוכה דו מעידה על הצורך

שכן ניתוח תוכן מדוקדק של כל הש א לות מצריך

שבטבלה

מט ' ,(1

לשפר את י כולתם של הטטודנטים בניטוח ובפיתוח שאלות.

השקעה גדולה של דמן ומש א ב י כוח א דם.

ניתוחי קורלציה ) מתאם ( מראים מתאם חיובי מובהק בין ציוני

מהמחקר ע ולה שככל שלטטודנטים יש ניטיון רב יותר בפ י תוח

הטטודנטים במבחן הטופי ובין ציוניהם בפעילות של פיתוח

שאלות ,כך הרמה הקוגניט י בית של הש א לות ע ולה  .משום כ,ן כד י

כלומר טטודנטים

שהפעילות של פ י תוח השאלות והערכתן תהייה יעילה ותקדם את

ש א לות והערכת עמיתים

) (. r=0.36, p <O.OI

שהרבו לפתח שאלות ולבקר את השאלות של חבריהם לקורט,

הלמידה של הטטודנטים  ,רצו י להקדיש דמן במהלך אחד הש ע ורים

הגיעו להישגים גבוהים יותר במבחן הטופי.

הר א שונים לתרגול פיתוח וכתיבה של ש א לות .מומל (' להציג בפנ י

הש א לון שבחן את עמדות הטטודנטים כלפי השימוש במערכת

הטטודנט י ם דוגמ א ות של שאלות טובות  ,הדורשות חש י בה ברמה

קושייה כטביבה לימודית וככלי להערכת הישגים הראה,

גבוהה ,ולעומתן שאלות הדורשות חש י בה ברמה נמוכה ) רק א חדור

שהטטודנטים נהנו מהשימוש במערכת והיו מעורבים בלמידה

של יד ע( או הנחשבות למטעות  .בקורט י ם המורכבים מהרצאה

פעילה .הטטודנטים לא נתקלו בבעיות טכניות והבי ע ו עמדות

ומתרגול ,מומל (' שהמתרגלים לא י תמקדו רק בפתרון תרגילים ,אלא

חיוביות ע ל השימוש במערכת קושייה ככלי לתרגול עצמי ולכת י בת

גם בהצגה של ש א לות ע ל ידי התלמיד י ם וניתוחן באופן ב י קורת י.

מבחנים .העמדות החיוביות מקורן ב ע יקר בדכות כך שהמערכת

לטיכום ,בחיפוש אחר דרכים לשפר את הלמידה של טטודנטים

בחינוך

מאפשרת קבלת משוב מיידי וציונ י ם ע ם תום המבחן.

הגבוה 15
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.3

הצעות ליישום

שיטות למידה מתקדמות  ,ול א פשר למר צ ים ולטטודנטים כאחד

המאמר הנוכחי מ צ יג טביבת למידה מקוונת המאפשרת יי שום של

לפתח שאלות ברמות גבוהות .פיתוח כדה עשוי להגדיל את מאגרי

שתי שיטות למידה  :פיתוח שאלות וה ע רכת טטודנטים ע מיתים.

השאלות והתשובות בכל מקצו ע ולתרום ללמידה משמעותית

הפעילות של פיתוח שאלות והערכת ע מיתים יכולה להיות

בקרב הטטודנטים.
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