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הסטודנטיםידיעלשאלותלפיתוח

עמיתיםסטודנטיםשלולהערכה
שבהםקורסיםבאקדמיהפותחו
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לחשובבקורס,הנלמדיםהנושאיםעללחזורנדרשהסטודנט
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ופיתוחןשאלותשאילתשלהתרומהאתהבינוהעתיקה

עםפיתחס)"לפנה 399-470 (סוקרטסהלמידה.לתהליך

ותשובות.שאלותשלבצורההבנוייםדיאלוגיםתלמידיו

טען-סוקרטסשלממשיכו- )לפנה"ס 322-384 (אריסטו

מהותיתהיאלשאולושהיכולתבשאלה,מתחילהשהחשיבה

 .האדםשללהווייתו

המחלקה ,ומידעמדעקבוצתמרכזת ,ברקמיריר"ד . 1
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לחשושעלוליםהסטודנטיםהסטודנטים;שלענייניתלא

ציוןמתןעםבנוחשלאלהרגישבחבריהם,פגיעהמפני

נבוןיישוםהחששות,למרותהרעיון.לעצםלהתנגדואף
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 . 9,6ביקורתיתחשיבהולעודד
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עמיתיםוהערכתשאלותלפיתוחדוגמה

קורסשלבמסגרת

הסטודנטיםידיעלשאלותפיתוחשלחדשניתהוראהשיטת

אלקטרוני''מסחרבקורסונוסתהפותחהעמיתיםהערכתבשילוב

למינהלהספרבבית ) MBA (עסקיםבמינהלשנילתוארבמסלול

שליישוםדרכימציגהקורסחיפה.באוניברסיטתעסקים

צרכניםואצלמסחריותבחברותותקשורתמידעטכנולוגיות

אבטחתעסקיים,מודליםכגון:נושאיםמגווןכוללהקורספרטיים.

לתשלומיםמנגנוניםההצפנה),(אומנותקריפטוגרפיהמידע,

ועוד.מקווניםפומבייםמכרךיםדיגיטלי,כסףמקוונים,

קריאהמסחריות,למטרותמקווןאתרפיתוחכוללותהקורסדרישות

הלימודמנושאייותראולאחדהקשורמקצועיספרשלוסיכום

מתבקשיםהסטודנטיםלכ,ךבנוסף .הסמסטדבסוףמקווןומבחן

שוניםמסוגיםסגורותשאלותעשרלפחותהקורסבמהלךלפתח

השאלות .וכדומה)החסרהשלמתהתאמה,אמת/שקר,ברירה,(דב

שאלהשכלבאופןבקורס,שנלמדוהנושאיםבמגווןלעסוקצריכות

גםמתבקשיםהסטודנטיםבקורס.הנלמדאחרלנושאתתייחס

לקורס.עמיתיהםשמחבריםהשאלותאתלהעריך

26 U ) הנJi הI למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות

בשלבשלבים:שלושהכוללתהשאלותפיתוחשלהפעילות

ולכתובקושייהלמערכתלהיכנסמתבקשיםהסטודנטיםהראשון

מתבקשיםהםהשניבשלבהלימוד;לנושאיהקשורותשאלות

הלימוד,לכיתתעמיתיהםידיעלשנכתבוהשאלותאתלקרוא

העמיתיםשאלותאתלדרגעליהםהאחרוןבשלבעליהן;ולענות

עדנמוכה)קושי(רמת 1שלבסולםשלהןהקושירמתפיעל

במהלך .הצורךבמידתהערותולהוסיףגבוהה),קושי(רמת 5

השאלותלהכנתהקשורבכלהסטודנטיםמתודרכיםהקורס

הפעילותהעמיתים.שאלותשלהקושירמתלדירוגולקריטריונים

מהציוןנקודותבעשרהמשתתפיםאתמךכהשלביהשלושתעל

בקורס.הכללי

הדרוגולאפשרויותבקורסהסטודנטיםאחדשפיתחלשאלהדוגמה

 . 1באיורמוצגת ) Ranking and Comments (משובומתן

מטרות:שלושהתלמידיםידיעלוהערכתןהשאלותלחיבור

התהליךשיפורבאמצעותהלמידהקידוםהיאהראשונההמטרה

ליישוםוניתןךמןלאורךנשמרהידעשבעךרתוהידע,הבנייתשל

פיתוחשלצורךכךבךכותמושגתךומטרהשונים.דעתבתחומי

עליסודיבאופןלחךורנדרשיםהתלמידיםוהתשובותהשאלות

הסטודנטים.ביןידעשיתוףהיאהשנייההמטרההנלמד.החומר

במאגרוהתשובותהשאלותשמירתבאמצעותמושגתךומטרה

ךהוללמודעצמםאתלבחוןיכוליםהסטודנטיםכךפתוח.

היאהשלישיתהמטרה .הסופיהמבחןלקראתךהשלמשאלותיו

ךומטרהביקורתית.חשיבהשלוהמיומנותההערכהיכולתשיפור

שלהקושירמתאתלדרגצריכיםשהתלמידיםכךידיעלמושגת

השאלות.עלמשובולכתובלהלןכמתוארהעמיתיםשאלות

בלווייתהקורס,בתחילתלתלמידיםהוצגההשאלותמטלת

 . 1מס'בטבלההמסוכמיםלהערכהקריטריונים

חוקרתעםבשיתוףהקורסמרצהידיעלניתנולפעילויותהציונים

המוצגיםהקריטריוניםפיעלךה)מאמרכותבי(שהםהחינוךבתחום

תיקפומידעמערכותהוראתבתחוםמומחיםחמישה . 1מס'בטבלה

שופטיםביןהסכמהוהתקבלהשאלות,-40כשלאקראימדגם

ידע'פיתוח'קטגוריות:לשתיחולקולציינוןהקריטריונים . 85%של

עלציוןניתןשאלהלכלידע','פיתוחשלבקריטריוןידע.'ו'שיתוף

הרמההשאלה,שלהקוגניטיביתהרמההבאים:המאפייניםפי

והשימושהשאלהסוגוהמסיחים,התשובהשלהקוגניטיבית

התשובותהשאלות,שלהקוגניטיביתהרמהציינון .במולטימדיה

שלושוכלל 12בלוםשלהטקסונומיהעלהתבססוהמסיחים

 ,ידעשחךורקוגניטיביות:יכולותשלעולהבסדרחשיבהרמות

ציינוןקיבלוהשאלות . 14,13ביקורתיתוחשיבהמושגיםשליישום

שק,ר/אמתשאלתלחיבורן.הדרושההקוגניטיביתהרמהפיעל

שאלות ;נמוךציוןקיבלהבוד,רמשפטלרשוםמהמחברהדורשת

יכולתדורששחיבורןמכיווןיות,רגבוהציוןקיבלורב-ברירהמסוג

שלושהלחברצורךשישהעובדהבשליותר,גבוההקוגניטיבית

במידההגיונייםלהיותנדרשיםוהמסיחיםהפחות,לכלמסיחים

השאלה;דרישותעלנכונהעונהאחדורקבאורכם,דומיםשווה,

דורשכךהשאלהסוגיותר.אףגבוהציוןמקבלתהתאמהשאלת



 1טבלה

עמיתיםוהערכתשאלותפיתוחפעילותעבורציוניםלמתןקריטריונים

גבוהיםהישגיםביבובייםהישגיםבמוכיםהישגיםהישגיםללאהקריטריוו

בק') 3 (בק') 2 (יבק') (בק') 0 (

חשיבהודרשמושגיםשליישוםמהזיכרוןידעשיחזורלאשאלההקוגניטיביתהרמהידעפיתוח

והשוואהביקורתיתנושאיביןוקישורלאאורלוונטיתהשאלהשללכלניתן(הציון

מושגיםביןהלימודנכונהבנפרד)שאלה

חשיבהודרשתשלהבנהדורשתהתשובה-פשטניתלאתשובההקוגניטיביתהרמה

והוספהביקורתיתהחומרברורההנכונהלאאורלוונטיתהתשובה/של

הסבריםשלמאליהנכונההמסיחים

התאמהברירהרבאמת/שקרהשאלהסוג

ו/אותמונותהוספתקישוריםהוספתבצבעיםשימושבלבדטקסטבמולטימדיההשימוש

רלוונטיותאנימציותלהדגשים

ידעשיתוף
שאלות-10מיותרשאלות 10-8שאלות 7-5שאלותכתבולאהשאלותמספר

לכללניתן(הציון

עלשפותחוהשאלות
שפותחו

סטודנט)ידי

הועלוהשאלותהועלוהשאלותהועלוהשאלותהועלוהשאלותהעלאתתדירות

קצוביםזמןבהפרשייותרשלבהפרשיםפחותשלבהפרשבאותולמערכתהשאלות

הסמסטרלאורךמשבועמשבועהיום

שאלות-20מיותרשאלות 20-6שאלות 5-1שאלותדרגולאשלהשאלותמספר

שדרגועמיתים

למשפטיםמושגיםלהתאיםשישמכיווןיות,רמאומצתחשיבה

יותרמורכבשהואשמצאנודבראחרים,למשפטיםמשפטיםאו

 .קוגניטיביתמבחינה

מטפרעלציוןניתןטטודנטלכלידע','שיתוףשלבקטגוריה

מטפדועלבאתרהשאלותהעלאתתדירותעלשפיתח,השאלות

העלאתלתדירותגםציוןלתתבחרנושדרג.עמיתיםשלהשאלות

דחייתשלטטודנטיםבקרבידועהתופעהלמנועכדיהשאלות,

שההערכהמאחרהטמטטר.שלהאחרוןלשבועעדמטלות

ברגעיחברושהטטודנטיםרצינולאהלמידה,עידודלשםנעשתה

החומרעלשבועכליעברואלאשאלות,שלגדולהכמותהאחרון

אלודרישותשתיים.אושאלהמתוכוויפתחושבועבאותושנלמד

המשימה.קבלתבעתכברלטטודנטיםהועברו

שאלותפיתוחשלהמטלהעבורהטטודנטיםשלהטופיהציון

בשלבשלבים:שנישלציוניםביןכממוצענקבעעמיתיםוהערכת

שניתןהמרביבציוןהשאלותשלהציוניםטכוםחולקהראשון

הטטודנטשלהציוןחושבהשניבשלבהמטלה;עבורלקבלהיה

 3 (נקודות 9היהידע''שיתוףעבורהמרביהציוןידע.''שיתוףעבור

הטטודנטיםהחישוב,מדרךשעולהכפי .קריטריונים) X 3נקודות

עמיתיהם,שאלותשלההערכהועלהדירוגעצםעלציוןקיבלו

חששותלהטירכדידאתמהציון.חלקהיווהלאעצמוהדירוגאך

לעודדוכדיעמיתטטודנטשלציונוקביעתמפניטטודנטיםשל

אובייקטיביים.ומשוביםהערכות

הערכהמחקר

לבחוןהייתהשמטרתוהערכה,מחקרהתבצעהפעילותבעקבות

במערכתהשימושכלפיעמדותיהםואתהטטודנטיםהישגיאת

המחקרכליעמיתים.ולהערכתשאלותלפיתוחככליקושייה

בהיבט 1מט'בטבלההמוצגים(הקריטריוניםאיכותניניתוחכללו

שלידע)שיתוףשלבהיבט(הקריטריוניםוכמותיידע)פיתוחשל

דקות 90(שארךטמטטרטוףמבחןהטטודנטים,שפיתחוהשאלות

אמת/שאלות-והשאררב-ברירהמטוגמרביתןשאלות, 80וכלל

הטמטטר.בטוףהואאףשניתןעמדותושאלוןשקר)

ודיוןתוצאות

במהלךשפיתחוטטודנטים, 71השתתפואלקטרוני''מטחרבקורט
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