


רקע כללי 
שאלת המחקר 
שיטה 
תוצאות 



  תחום ההערכה החינוכית עוסק רבות בזיקה בין
הערכה  'הערכה ללמידה עם דגש הולך וגדל על 

 )ל"הל(' לצורך למידה
  נשאלת השאלה באיזו מידה ניתן ליישם עיקרון זה

 לטיוב ההערכה באקדמיה  
 אחד ההיבטים של שאלה זו עוסק בהשפעה של

 מבנה המבחן על אופי ואיכות הלמידה
 השפעה של '–במחקר זה נתמקד בעיקר בשאלה זו

 'על אופי הלמידה) סגור/ פתוח (מבנה המבחן 
 מבנה המבחן  בין ספרות המחקר שעסקה בקשר

הלמידה מציעה כמה  המסכם לבין אסטרטגיות 
 :תובנות

 



Gibbs)(1999  הציג תיאורי מקרים בהם שינוי צורת ההערכה בקורס
 .  במהלך הקורסבהישגי תלמידים הביא לשינוי דרמטי 

 מכוונים ללמידה טובה  )סגורים/ פתוחים (אילו סוגים של מבחנים
 ?יותר

ממצאים מעורבים: 
d'Ydewalle, Swerts, & De Corte,  (1983) -   תלמידים הצליחו יותר

כאשר הם ציפו לשאלות פתוחות בהשוואה לתנאי בו הם ציפו לשאלות  
 .  ברירה

Sax & Collet תלמידים הצליחו יותר כאשר הם ציפו למבחן   - (1968)
.המורכב משאלות ברירה

  )1979 (; Vallance)1947(Kumar, Rabinsky, & Pandey   לא מצאו
 .הבדלים מובהקים

  Balch )2007 (  טוען שההבדלים בממצאים נובעים מכך שהמחקרים עסקו
בחומרי לימוד שונים ומכך שהנבדקים קבעו  , בתלמידים בגילאים שונים

במחקר מבוקר יותר שהוא ערך  . בעצם את כמות הזמן שהושקעה בלמידה
ומצא שנבדקים  , הוא שלט על משך הזמן בו למדו הנבדקים את החומר

שציפו למבחן פתוח הצליחו בשאלות ברירה יותר מנבדקים שציפו למבחן  
 .ברירה

 



 
 



 כלי מרכזי לבדיקת הגישה העמוקה והגישה השטחית הוא
 R-SPQ-2F  )The revised two-factor study-שאלון ה

process questionnaire ( שלBiggs, Kember, & 
Leung, 2001.

 פריטים ומודד שתי גישות ללמידה 20כולל השאלון  ,
כאשר לכל גישה שני  , גישה עמוקהו גישה שטחית

בסך הכול בודק . רכיב מוטיבציוני ורכיב אסטרטגי, רכיבים
)  2(; מוטיבציה שטחית)  1: (השאלון ארבעה ממדים

)  4( -אסטרטגיה שטחית ו) 3(; מוטיבציה עמוקה
 .  אסטרטגיה עמוקה

 פריטים שנלקחו   12נמדדת באמצעות הגישה ההישגית
.  1987משנת , SPQ-מתוך גרסה ישנה יותר של שאלון ה

 .אסטרטגיה ומוטיבציה–גם כאן היא מחולקת למרכיבים 



מהן המוטיבציות והאסטרטגיות  : שאלה עיקרית
שתלמידים יבחרו כדי להתכונן למבחן המורכב  

לעומת מבחן המורכב משאלות  , משאלות ברירה
 ?פתוחות

 
שאלות משניות: 

  מהו הקשר בין הבחירה במוטיבציה או באסטרטגיה
?מסוימת במבחן לבין ההצלחה בלימודים

  מהו הקשר בין הציון בגישת ההישגיות לציון בגישה
 ?העמוקה והשטחית

 

 



126  אוניברסיטאות ומגוון  מחמש סטודנטים
 .ושלישישני , הלומדים לתואר ראשוןפקולטות 

 3.85.=ת.ס, 25.4=ממוצע( 37-ל 19טווח הגילים בין  .( 

88 )70% (38, נשים )גברים)30%. 
 59.2הראשי נע בין  הלימודים בחוג הממוצע הציון 

 ).  6.3= סטיית תקן , 88.7= ממוצע (, 100-ל

 הפייסבוקבאמצעות גויסו המשתתפים. 
 מלבד משוב  , תמורה להשתתפות במחקר היתהלא

.על סגנון הלמידה



'גרסה ב'גרסה א  

'א חלק

תיאור של קורס היפותטי בפילוסופיה של המדע אשר הציון בו נקבע על ידי  
-מבחן המורכב מ

שאלות פתוחותשאלות ברירה

)היגדים R-SPQ-2F )20שאלון 

'בחלק 

תיאור של קורס היפותטי בפילוסופיה של המדע אשר הציון בו נקבע על ידי  
  -מבחן המורכב מ

שאלות ברירהשאלות פתוחות

)היגדים R-SPQ-2F )20שאלון 

'ג חלק

)היגדים SPQ )12-סולם הישגיות מתוך שאלון ה
)1-9, סולם(הערכה סובייקטיבית של תפקוד לימודי 

ממוצע ציונים  , חוג משני, חוג ראשי, שנה בתואר, גיל, מגדר: פרטים אישיים
.מוסד לימודים, בשנה האחרונה



מובהקות  
חד  Tמבחן (

)  זנבי

T(126) מבחן ברירה מבחן פתוח

סטיית תקן ממוצע סטיית תקן ממוצע

.205 .83 .75 3.13 .76 3.16 מוטיבציה עמוקה

.002 2.90 .82 2.82 .78 2.94 אסטרטגיה עמוקה

.013 -2.24 .87 2.70 .82 2.56 מוטיבציה שטחית

.011 -2.34 .89 3.12 .82 2.98 אסטרטגיה שטחית



אסטרטגיה
עמוקה  

)פתוח(

מוטיבציה  
שטחית  

)פתוח(

אסטרטגיה
שטחית  

)פתוח(

מוטיבציה  
עמוקה  

)ברירה(

אסטרטגיה
עמוקה  

)ברירה(

מוטיבציה  
שטחית  

)ברירה(

אסטרטגיה
שטחית  

)ברירה(

ממוצע  
ציונים

.69 -.43 -.42 .86 .61 -.31 -.43 .28 )פתוח(מוטיבציה עמוקה 

1 -.42 -.36 .67 .84 -.37 -.43 .27 )פתוח(אסטרטגיה עמוקה 

1 .70 -.41 -.39 .67 .56 -.38 )פתוח(מוטיבציה שטחית 

1 -.39 -.37 .53 .70 -.19 )פתוח(אסטרטגיה שטחית 

1 .71 -.42 -.49 .35 )ברירה(מוטיבציה עמוקה 

1 -.45 -.52 .27 )ברירה(אסטרטגיה עמוקה 

1 .59 -.27 )ברירה(מוטיבציה שטחית 

1 -.18 )ברירה(אסטרטגיה שטחית 

 .מודגשות בקו) p<0.01(התוצאות המובהקות 



אסטרטגיה  

)פתוח(עמוקה 

מוטיבציה  

)פתוח(שטחית 

אסטרטגיה  

שטחית  

)פתוח(

מוטיבציה  

עמוקה  

)ברירה(

אסטרטגיה  

עמוקה  

)ברירה(

מוטיבציה  

שטחית  

)ברירה(

אסטרטגיה  

שטחית  

)ברירה(

מוטיבציה  

הישגית

אסטרטגיה  

הישגית

.69 -.43 -.42 .87 .61 -.31 -.43 .33 .34 )פתוח(מוטיבציה עמוקה 

1 -.42 -.36 .67 .84 -.37 -.43 .33 .49 )פתוח(אסטרטגיה עמוקה 

1 .70 -.41 -.39 .67 .56 -.28 -.31 )פתוח(מוטיבציה שטחית 

1 -.39 -.37 .53 .70 -.08 .09 )פתוח(אסטרטגיה שטחית 

1 .71 -.42 -.49 .32 .40 )ברירה(מוטיבציה עמוקה 

1 -.45 -.52 .27 .49 )ברירה(אסטרטגיה עמוקה 

1 .59 -.13 -.36 )ברירה(מוטיבציה שטחית 

1 -.05 -.23 )ברירה(אסטרטגיה שטחית 

1 .57 מוטיבציה הישגית

 )>0.01p(מתאם מובהק 
 )>0.05p(מתאם מובהק 

 מתאם לא מובהק



מוטיבציה  

עמוקה  

)פתוח(

אסטרטגיה  

עמוקה  

)פתוח(

מוטיבציה  

שטחית  

)פתוח(

אסטרטגיה  

שטחית  

)פתוח(

מוטיבציה  

עמוקה  

)ברירה(

אסטרטגיה  

עמוקה  

)ברירה(

מוטיבציה  

שטחית  

)ברירה(

אסטרטגיה  

שטחית  

)ברירה(

1 .69 -.43 -.42 .86 .61 -.31 -.43 )פתוח(מוטיבציה עמוקה 

1 -.42 -.36 .67 .84 -.37 -.43 )פתוח(אסטרטגיה עמוקה 

1 .70 -.41 -.39 .67 .56 )פתוח(מוטיבציה שטחית 

1 -.39 -.37 .53 .70 )פתוח(אסטרטגיה שטחית 

1 .71 -.42 -.49 )ברירה(מוטיבציה עמוקה 

1 -.45 -.52 )ברירה(אסטרטגיה עמוקה 

1 .59 )ברירה(מוטיבציה שטחית 

1 )ברירה(אסטרטגיה שטחית 

 .מודגשות בקו) p<0.01(התוצאות המובהקות 



  נמצא קשר בין סגנונות הלמידה וסוג המבחן
 -) מבחן פתוח או מבחן ברירה(שתלמידים מצפים לו 

סטודנטים מעידים שהם ייטו יותר לאמץ אסטרטגיית  
ומוטיבציה  , למידה עמוקה במבחנים פתוחים
 ואסטרטגיה שטחית במבחן ברירה

  סגנונות הלמידה יציבים יחסית בתוך נבדקים
אישיותיים קבועים או  מושפעים מגורמים וכנראה 

אך גם למבנה המבחן יש , מגורמים מצביים
 השפעה עליהם

השלכות למערכת החינוך וההשכלה הגבוהה 



תוקף חיצוני 
  במחקרי המשך יש לבצע מניפולציה שמדמה באופן

יותר קרוב למציאות סיטואציה של למידה למבחן 
 בקורס


