
 סליחה על השאלה

 

 מסמך זה מיועד להציג בקצרה עקרונות מפתח לניסוח שאלה לסקר ועוד טיפים חשובים.

 

 קונטקסט

 מסמך זה נועד לתאר כתיבת שאלה בלבד. אך צריך לזכור שהשאלה נובעת מקונטקסט מסוים,

 מתהליך שבוצע בבית-הספר. לכן לפני שנוגעים בתוכן חשוב לשים לב לתהליך שקדם לו.

 בדרך-כלל הרבה עולים הרבה נושאים שיכולים לעניין בעלי תפקידים שונים בבית-הספר.

 הסקר קצר ויכול להכיל נושא, אולי שניים. אז איך בוחרים? הנושא הנבחר צריך לעמוד בשני

 קריטריונים:

 הנושא חשוב מספיק – כי למשל עומדת להתקבל החלטה שקשורה בו וחסרים נתונים, הוא●

  בליבת העשייה, קשור לתכנית העבודה, יש פעולה שצריך למדוד את השפעתה

 התשובה שתתקבל תוכל להוביל לפעולה – למשל, פעולה כזאת יכולה להיות החלטה,●

 תהליך שקשור לצוות ו/או לתלמידים. ניתן לעסוק בנושא ללא השלכה מיידית, אלא כחלק

 מבניית תמונת מצב לקראת קבלת החלטות.

 ומכאן, לעקרונות.

 

 עקרונות תוכן

  מיקוד

 ברמת השאלה, שאלה אחת = נושא ממוקד אחד בלבד. כמו שהתמקדנו בנושא בודד כך●

 חשוב ששאלה בודדת תעסוק בתופעה מצומצמת. ככל שהיא תהיה מצומצמת יותר, כך

  ההתייחסות אליה תהיה מדויקת יותר

 טעות שכיחה: ערבוב של נושאים או אפשרויות בשאלה אחת, שיוצר בלבול בקרב●

 המשיבים ו/או בניתוח הממצאים. במקביל, ניסוח מעורפל שיכול להתפרש ביותר מדרך

  אחת

 דוגמה לנוסח שגוי: האם הלימודים מרחוק מזמנים יותר קשיים או יותר הזדמנויות?●

 איך אפשר לנסח אחרת? בחידוד התחום שמושפע מהלימודים, למשל בתחום החברתי:●

 בתחום החברתי, האם הלימודים מרחוק מזמנים יותר קשיים או יותר הזדמנויות? כך נדע

 האם צריך לבצע פעולה בתחום הזה, או בתחום אחר (בשאלה נפרדת)

 

  היקף התשובות

 טווח שמאפשר לכל המשיבים להביע את עצמם. ככלל נעדיף עד 5 תשובות, שמאפשרות●

 למרבית המשיבים למצוא תשובה שמתאימה להם (ואפשר להוסיף תשובת "משהו אחר,

 יש לפרט: ___). בשאלות אישיות, כמו "מה נושאי העניין שלך בחיים?", משיבים עלולים

  להיפגע שהנושא שלהם אינו ברשימה ולכן נרחיב את מספר התשובות

 רווח משני: ניסוח התשובות וצמצומן יכולה לעזור  להגדיר לעצמנו מה באמת הנושא●

 שאנחנו עוסקים בו, מה ההשערות שלנו



 טעות שכיחה: הנחת עבודה מצומצמת שלוקחת בחשבון רק את העמדה של כותב●

 השאלה, בעוד שלמשיבים יכולות להיות עמדות מוצא אחרות לגמרי

 דוגמה לנוסח שגוי: מה מפריע לך ללמוד מרחוק? רעש, קושי להתרכז, חסר בציוד●

  מחשוב...

 מה הבעיה בניסוח ואיך לטפל בה? הנחת המוצא של הכותב היא שכל התלמידים חווים●

 הפרעה, בעוד שייתכן שחלק מהתלמידים כלל לא חווים הפרעה והכל טוב עבורם. לכן צריך

 להוסיף את התשובה שום דבר אינו מפריע לי

 

 איזון ונייטרליות

 ניסוח השאלה צריך להיות מאוזן ונייטרלי - ללא הטיה וללא שיפוטיות, להוציא מקרים●

 חריגים שבהם רוצים לדחוף את המשיבים לעמדת קצה. צריך לזכור, כי ממילא משיבים

 מגיעים עם מטען של "טוב" ו"לא טוב" ורציה חברתית

  טעות שכיחה: שימוש במילות תואר שיפוטיות או יצירת אווירה שיתופית●

 דוגמה לנוסח שגוי: הקורונה והאי וודאות לקראת פתיחת שנה זו מלאה כול חלל אפשרי●

 ויש לזה מחיר גם במשמעות שפחות התפננו להרגיש את הודם של ימי אלול, האם גם

 את/ה מרגיש/ה ככה?

 נוסח מאוזן יותר: בהשוואה לשנים קודמות, האם חל שינוי בפניות שלך להרגיש את הודם●

 של ימי אלול? הפניות גברה, הפניות לא השתנתה, הפניות קטנה

 

 עקרונות צורניים

 שפה

 שפה פשוטה, מתאימה לצורת החשיבה ולמערכת המושגים של קהל המטרה. כלומר,●

 כשמשיב יקרא את השאלה הוא יבין את מה שהיינו רוצים שיבין ממנה. הדבר מורכב

  במיוחד כשקיימים פערים גילאיים או תרבותיים

 טעות שכיחה: בהקשר של קהל משיבים שמורכב מתלמידים, שימוש במונחי "חדר●

 מורים". זאת לא השפה של התלמידים, והם לא מבינים (ובצדק) את המונחים הללו.

 במקום זאת נכון להשתמש בתיאורים מוחשיים (בעדיפות התנהגותיים) שאותם המשיב

 יכול לזהות

 דוגמה לנוסח שגוי: עד כמה אתה חש שהנך לומד אחראי?●

 מה הבעיה בניסוח ואיך לטפל בה? האם כל התלמידים יבינו "לומד אחראי" באותה צורה?●

 האם אנחנו מבינים את זה באותה צורה? אחרי שהחלטנו איזו התנהגות מייצגת את

 הלומד האחראי נשאל עליה, למשל: כאשר את/ה לא נמצא/ת בשיעור, האם את/ה

 משלים/ה את הסיכום? מייד לאחר השיעור, לפני המבחן, בדרך-כלל לא

 

 אורך

 השאלה כולה צריכה להיות קצרה ככל הניתן – הן ברכיב השאלה והן במספר ובאורך●

  התשובות. זה לא מבחן זיכרון...

 טעות שכיחה: שאלה ארוכה, הרבה תשובות●

 דוגמה לנוסח שגוי: במקרה הזה, נסו להיזכר במשהו שפחות אהבתם..●

 נוסח תקין: ואיך הייתם מנסחים עכשיו?●



 

 טיפ של אלופים

 דמיינו:●

o,כשמנסחים, נסו לדמיין שאתם משוחחים עם המשיבים – מה אתם שואלים אותם 

 מה הם עונים לכם? אחר-כך נסחו את שאלות הסקר בהתאם

oכדי לבדוק את עצמכם, העמידו עצמכם במקום של המשיבים: דמיינו כיצד משיבים 

 שונים היו קוראים את השאלה, איך הם היו מבינים אותה? האם התשובות

 מבטאות את העמדות שלהם?

 אנונימיות: אמנם זה חלק מהקונטקסט אבל חשוב לשים לב – בעדיפות גבוהה מאוד●

 ששאלון יהיה אנונימי (אפשר לבקש התייחסות לשכבה או לכיתה). לא תמיד היינו רוצים

 שיידעו שדווקא אנחנו מחזיקים בעמדה מסוימת. אנחנו רוצים להיראות כמו החבר'ה. לכן,

  אם לא תישמר אנונימיות סביר שנקבל תשובות שנוטות יותר לזרם המרכזי

 

 צורות תשאול

 קיים מגוון צורות תשאול. הנה שלושת הטיפוסים העיקריים שבשימוש שלנו:

 שאלת סולם – מספקת מידע צר מאוד אך מדויק יחסית. פשוטה ומהירה למענה ולניתוח●

 [דוגמה: באיזו מידה לחגלכחגלחכגלח על סולם של בכלל לא ועד מאוד]

 שאלה עם קטגוריות / שאלה סגורה (בחירה של תשובה אחת או של כמה תשובות) –●

 מאפשרת התייחסות עמוקה יותר לנושא, אבל במקרים רבים דורשת מאמץ גדול יחסית

 של המשיב

 [דוגמה: מה מפריע לך ללמוד מרחוק? רעש, קושי להתרכז, חסר בציוד מחשוב, משהו

 אחר, שום דבר]

 שאלה פתוחה – מאפשרת לקבל מידע עשיר, ללא הגבלה של טווח אפשרויות. מאוד קשה●

 למענה מצד המשיבים, וגם קשה לניתוח. לכן, מומלץ מאוד לעשות שימוש רק כאשר חשוב

 מאוד לקבל מלל מדויק של כל משיב בנפרד, או שיש עניין בקבלת רעיונות לצורך הפריית

 החשיבה והשיח (ואין משמעות למספר המשיבים שהעלו אותו)

 [דוגמה: מה יעזור לך להצליח השנה?]

 

 

 

 שאלה פתוחה שאלת קטגוריות שאלת סולם 

 נמוכה בינונית גבוהה מהירות ונוחות מענה
 נמוכה גבוהה גבוהה מהירות ונוחות ניתוח

 גבוהה (מותנה גבוהה נמוכה עומק וועושר מידע
 בהתייחסות רצינית)

 בשורה התחתונה,
 מתאים ל...

 קבלת מידע חד
 ומדויק על תופעה

 מצומצמת

 קבלת מידע על
 תופעה מורכבת, או

 מידע מורכב על
 תופעה מצומצמת

 לקבל רעיונות ללא
 קשר למספר

 המזדהים איתם


