בס"ד
מדריך לבניית שאלון מקוון באמצעות Google form
 Google formהינו שירות מובנה בתוך  google docsהמאפשר שליחת שאלון המכיל שאלות מסוגים שונים בתפוצה רחבה ,ללא תלות בסוג חשבון הדוא"ל של המקבל.
תשובות כל המשיבים מרוכזות בטבלה אחת מה שחוסך את הצורך באיחוד הנתונים ,וזאת מבלי שכל אחד ידע מה רעהו ענה – בשונה מהעבודה המשותפת על מסמכי
 google docsאז כולם יחד שותפים בעריכה של מסמך .נית ן להיעזר בשאלונים לצרכים שונים ,כגון; רישום לפעילות מסוימת ,בחירות או כל הצבעה חשאית אחרת ,איסוף
נתונים ,חוות דעת או בקשות שונות ,ועוד.
דוגמאות לשאלונים שונים תוכלו למצוא בקישורים להלן:
בקשת שיבוץ (מורים)
הזמנה לבית מדרש מנהלים
עמדות בנוגע לבניית בית כנסת
א .שלב ראשון – כניסה לסביבת ה docs
את השאלון יוצרים באמצעות מערכת שיתוף המסמכים  Google docsבקישור הבא  .במידה ואין לכם חשבון בגוגל ,יש ליצור אחד על ידי לחיצה על "הירשם לחשבון Google
חדש" המופיע בפינה השמאלית העליונה.
החשבון שתיצרו יאפשר לכם שימוש בכל כלי גוגל ,כולל תיבת הדוא"ל  ,Gmailאלבומי התמונות של  Picasaועוד.
לאחר הכניסה באמצעות שם המשתמש והסיסמא תועברו לדף המסמכים הראשי שלכם ,דרכו תוכלו לנהל את המסמכים ,לשתף אותם עם אחרים ,לערוך אותם וכדו'.
במדריך זה נתמקד ביצירת שאלון דיגיטלי.
ב .שלב שני – בניית השאלון
בעמוד המסמכים לחצו על  Createומהרשימה שתפתח בחרו ב Form

כעת תפתח תיבה דרכה נבנה השאלון כולו .כל דבר הוא הפיך ,ובהמשך אראה כיצד ניתן להיכנס לעריכת השאלון לאחר סיום הכנתו הראשונית.
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כותרת השאלון .בתחילה הטקסט יופיע בצדו השמאלי של המסך ,אך לאחר כתיבת שם ותיאור הוא יקפוץ ימינה
כתיבת פתיח ,הסבר וכדו' .הטקסט שייכתב כאן יופיע גם בראש השאלון וגם בגוף המייל ,בעת שליחת השאלון לנמענים**.
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עריכת שאלה בודדת

.1
.2
.3
.4
.5

3
4

מקרא:
מתן שם לשאלה (לדוגמא :שם ממלא השאלון)
תוספת הסבר לשאלה ,אם יש צורך (לדוגמא :פרטי+משפחה)
דרך חלונית זו ניתן לשנות את סוג השאלה
סימון  Vבריבוע יהפוך את השאלה לשאלת חובה ,כך שלא ניתן יהיה לשלוח את התשובות ללא מענה עליה.
בסיום עריכת השאלה יש ללחוץ על .Done
אפשרויות עריכה ,מימין לשמאל :מחיקת השאלה
שכפול השאלה (יוסבר להלן)
עריכת השאלה

על מנת להוסיף שאלה חדשה ,יש ללחוץ על  Add itemבפינה השמאלית העליונה .לחיצה זו תפתח את רשימת סוגי השאלות ממנה ניתן לבחור את הסוג הרצוי:
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פירוט סוגי השאלות  +דוגמא לתצוגה המתקבלת:
 – Text .1חלונית קטנה לכתיבה חופשית .אין הגבלת תווים אך המשיב לא יראה יותר משתיים שלוש מילים בעת כתיבת התשובה.

 – Paragraph text .2אפשרות לכתיבת טקסט שלם ללא הגבלת מקום.
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 – Multiple choice .3ניתן לבחור רק תשובה אחת נכונה .אפשר להוסיף אופציית "אחר" לאחר כתיבת האפשרויות .בסוג שאלה כזה ניתן יהיה לבצע מעברי עמודים,
לדוגמא :אם המשיב ענה כן העבר אותו לעמוד  ,4אם השיב לא – דלג על עמודים  4-5והקפץ אותו מיד לעמוד .6

 – Checkboxes .4סוג שאלה זה מאפשר סימון של יותר מתשובה אחת נכונה.

 – Choose from list .5בחירה מרשימה .חשוב שהתשובה הראשונה תהיה תמיד "בחר" ,אחרת במקרה שמשתמש לא יענה על השאלה בטבלת הריכוז ייראה כאילו בחר
את התשובה הראשונה.

 – Scale .6דירוג בסולם ליקרט – יש להגדיר את קצוות הסקאלה ,לדוגמא – 1 ,שמח  – 5עצוב .המשיב ידרג בהתאם לכותרת השאלה.
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 – Grid .7טבלה :בכל שורה המשיב יוכל לבחור אפשרות אחת בלבד .בחלק העליון של השאלה ( )columnנקבעת השורה העליונה ,ובחלק השני ( )row labelהטור הימני

תוספות למתקדמים
א .שבירת עמוד ודילוגי עמודים לאחר מתן תשובה
על מנת להוסיף עמודים חדשים יש ללחוץ על  Add itemולבחור ב  .Page breakרצוי ללחוץ מיד על  doneולא להוסיף מלל במעבר העמוד.
תתקבל תוספת כזו לאחר השאלה האחרונה שהתווספה לפני הוספת עמוד חדש:

מספר העמוד הבא
אפשרות
לקבוע
לאיזה עמוד
לעבור לאחר
עמוד זה
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בשאלה מסוג Multiple
 Choiceניתן להחליט לאיזה
עמוד יועבר המשיב בהתאם
לתשובה שסימן

ב .הוספת תתי כותרות בתוך השאלון
על מנת להוסיף כותרת ,או משפט שאינו חלק משאלה ,יש לבחור ב  ,section header - addלכתוב בשורת  Header textאת הטקסט שרוצים להציג ,ולשמור.

שכפול שאלה ,התאמתה לשאלה החדשה והזזת מיקומה
ניתן לערוך שינויים בסדר השאלות ולהוסיף שאלות חדשות גם במהלך הכנת השאלון וגם בהמשך ,לאחר שליחתו לנמענים (במקרה כזה יש לתת את הדעת על דברים
הסמל האמצעי מבין השלושה כדי לשכפל את השאלה ,ולאחר
נוספים ואתייחס לכך בסעיף ה' להלן) .במהלך ההכנה ,ניתן ללחוץ על
אמצעי זה שימושי במקרים בהם שאלה מסוימת חוזרת על עצמה
שכפולה ללחוץ על אייקון העיפרון כדי לערוך את השאלה ששוכפלה.
בשינוי קל.
שינוי סדר השאלות מתבצע על ידי עמידה על כותרת השאלה ,וגרירתה בעזרת העכבר למקומה החדש .שימו לב כי על מראה הסמן להשתנות למעין מרובע של חיצים,
והשאלה הנגררת תסומן בקווים מקווקוים.
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ג.

שלב ג' – עיצוב מראה השאלון ,שינוי התגובה המתקבלת לאחר מילויו ודרך שליחתו לנמענים
2

1

3

 .11כדי לשנות את עיצוב השאלון יש ללחוץ על  .Theme: Snowflakeייפתחו כ  +09רקעים שונים ,תוכלו ללחוץ על רקע מסוים כדי לראות כיצד הוא יתקבל בשאלון שלכם.
אל תיבהלו מהג'יבריש ,כמובן שלא כך המלל יופיע .כדי לבטל יש ללחוץ  Cancelוכדי לבחור בעיצוב החדש על  .Applyכדי לחזור לעריכת הטופס יש ללחוץ במסך בחירת
העיצובים הראשי על .Back to editing
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לחיצה על  More actionפותחת שתי אפשרויות Embed :המאפשרת הטמעה של השאלון באתרים אחרים ,ו  Edit confirmationהפותח את החלון הבא:
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כאן ניתן לערוך את התגובה אותה יקבלו המשיבים
לאחר לחיצה על "שלח"
חשוב מאוד! יש להסיר את ה  ,Vאם מופיע ,על יד Publish response
 summaryאחרת כל מי שעונה על השאלון יצפה בסיום בהתפלגות
התשובות של יתר העונים

3

לחיצה על  Email this formתפתח את החלון הבא

בשורת "אל" מזינים את כתובות הדוא"ל של הנמענים; ניתן לשלוח לקבוצה קיימת ב  googlegroupsבבת אחת ,לבחור מתוך אנשי הקשר בג'ימייל או להזין כתובות
ידנית.
אם מסומן  Vעל יד  Include form in the emailהשאלון יופיע לנמענים בתוך המייל והם יוכלו להשיב בו ישירות ,ללא צורך לעבור לקישור חיצוני .אם לא יסומן בו ,V
שם השאלון וטקסט הפתיחה יופיעו בגוף המייל אך כדי להשיב על השאלון יהיה עליהם ללחוץ על הקישור שיופיע מיד לאחר הפתיח .היתרון בהצגת השאלון במייל
הוא הנוחות של המשיב ,החיסרון הוא שבמקרה כזה השאלון אינו מעוצב והרבה פחות נעים לעין.
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ד.

שלב ד' – שיתוף צופים נוספים בטבלת ריכוז התשובות
לאחר שליחת השאלון תוכלו לצפות בטבלת ריכוז התשובות על ידי כניסה לחשבונכם דרך אתר  .google docsמסך הכניסה נראה כך ,ובו מופיעים כל הקבצים
המשותפים שיצרתם עד כה או ששיתפו אתכם בהם ,ושאלונים ששלחתם.

לחיצה על כל אחד מהם תכניס אתכם למסך הריכוז להלן:

0

על מנת לשתף אחרים בצפייה בתשובות ,יש ללחוץ על  ,Shareפעולה שתפתח את המסך הבא
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1

3

1

כאן תוכלו לקבוע כללים לגבי גישה למסמך ,חשוב להחליט עליהם לפני שיתוף אחרים .לחיצה על  Changeתפתח את המסך הבא:

אפשרות שכמובן אינה מומלצת
במקרה כזה כל מי שיקבל קישור לטבלה יוכל להיכנס אליה .פעולה כזו תאפשר למי שמשותף על ידכם
לשתף בטבלה אחרים ,גם לא על דעתכם וגם בתום לב.
בחירה ב  Privateתגרום לכך שניתן יהיה להיכנס לטבלה רק אם הוספתם את הנמען לרשימה
(ראו להלן) ,ויהיה עליו להיכנס לחשבון הג'ימייל שלו ,בהנחה שיש לו ,על מנת לצפות בה.
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לחיצה על  Saveתחזיר אותנו למסך הקודם
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1

3

2
3

במקרה בו בחרתם באפשרות  Anyone with the linkתוכלו להעתיק את הקישור לעיל ולשלוח אותו למי שהנכם מעוניינים לשתף בטבלה
במקרה בו בחרתם באפשרות  Privateתוכלו להזין כאן את כתובות המייל ,וללחוץ לאחר מכן על  . Save & Shareשימו לב כי ניתן לקבוע האם כל אחד
מהשותפים יוכל לערוך את הקובץ ,או רק לצפות בו .ניתן להוסיף שמות בדרך זו גם בבחירת  ,Anyone with the linkאך לא ניתן לשלוח את הקישור ללא
הוספת השמות בבחירת .Private

ה .שלב ה' – עריכת שינויים בשאלון לאחר שליחתו
כדי לערוך שינויים בשאלון ולשלוח אותו לנמענים נוספים ,יש להיכנס לטבלה ,ללחוץ על ( formשימו לב כי בסוגריים ניתן לראות כמה נמענים השיבו על
השאלון) ולבחור ב  Send formאו .Edit form
שימו לב – כל שינוי בסדר השאלות ו/או הוספת שאלות חדשות ,יגרום לשינוי בתצוגת הטבלה שהרי כל עמודה מרכזת תשובה לשאלה אחת .לכן ,לאחר
ביצוע שינוי אני ממליצה לשלוח את הטופס לעצמכם ,להשיב עליו תשובות דמה אך כאלו שתדעו לאיזו שאלה בדיוק שייכת התשובה ,ולאחר מכן להיכנס
לקובץ ולערוך את סדר העמודות בהתאם לתשובות שלכם.
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כדי לשנות את סדר העמודות או לבטל עמודה קיימת (במקרה של מחיקת שאלה) יש לעמוד על יד האות המסמלת את העמודה ללחוץ על החץ הקטן
שייפתח ולבחור ב " cut "Hide columnוכו' .כדי להוסיף עמודות חדשות ,על מנת להדביק עמודה
שהעתקתם/גזרתם ,בחרו בתפריט העליון בטבלה ב .Insert

עד כאן .מקווה שיהיה לתועלת,
אשמח כמובן לסייע ,הילית
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