עכ ם  eםעותם  eכ ציונים
בםוםדות כה  eככה גבוהה
אייל

נמליאל / l

המר כז ה אקד מ '

רו פ' l

הציונים הניתנים ברוב המוסדות להשכלה גבוהה

הם "ציוני גלם" ,המדורגים בסולם , 100-0
ומשקפים את מידת ההצלחה במבחן .ציוני הגלם
מושפעים מרמת השליטה של התלמידים ביעדי

הלימוד ומרמת הקושי של המבחן .הבעיה
העיקרית בשיטת ציוני הגלם היא התלות של

ה eפעת דרגת הק  elו  eב המבחן
עב צו  Iנו הגבמ
בעת הכנת מבחן מטכם  ,על המרצה להחליט על דרגת

הקושי של המבחן

-

מדרגת קושי גבוהה ועד נמוכה,

מרצה שטיים את חיבור המבחן ומעוניין להפחית מרמת
הקושי ,יכול להוטיף למבחן שאלה קלה יחטית או

להשמיט שאלה קשה יחטית  ,לחלופיו ,אם רוצה המרצה
להעלות את רמת הקושי של המבחן ,הוא יוטיף שאלה
קשה יחטית או ישמיט שאלה קלה יחטית ,
מרצה יכול לאפשר לתלמידיו להש י ב על מקצת השאלות

הציון ברמת הקושי של המבחן :אינפלציה

המופיעות במבחן ,או לחייב את התלמידים לענות על כל

אפשרית של הציונים ,מתן ציון "נכשל"

השאלות  ,אפשרות הבחירה מורידה מרמת הקושי של

לתלמידים שלכאורה לא הפגינו שליטה ביעדי

הלימוד ברמה המינימלית שנדרשת ,וחוסר יכולת
להשוות בין רמת הידע של סטודנטים או בוגרים
שמגיעים מחוגים ,פקולטות ומוסדות להשכלה
גבוהה שונים .המאמר מציע את שיטת "הציונים

היחסיים" כחלופה לשיטת ציוני הגלם ודן

המבחן ,וככל שהבחירה גדולה ,כך המבחן קל יותר ,שכן
הנבחנים יכולים להימנע מלענות על שאלות שקשות להם ,
ניתן להעלות את דרגת הקושי של מבחן רב-ברירה

בהגדלת מטפר המטיחים או בהורדת ניקוד בגין תשובות
שגויות )יש ליידע על כך מראש את התלמידים ,כדי למנוע

ניחושים בהיעדר ידע

מטפיק , ( 5

ניתן להעריך את רמת הקושי של המבחן על פי ממוצע
הציונים של הכיתה :ככל שהממוצע נמוך ,כך דרגת הקושי
של המבחן גבוהה  .היות שממוצע הציונים ידוע רק
בדיעבד ,עשויים גם מרצים המנוטים בחיבור מבחנים

לחוש מופתעים נוכח ממוצע נמוך או גבוה יחטית  .לא

ביתרונות ובחסרונות שלהם.

אחת קורה ,שגם צוותים מקצועיים שעוטקים בחיבור

בחינות הבגרות מופתעים לגלות מממוצע ציונים נמוך
יחטית ,הממוצע הנמוך מוטבר לרוב ברמת קושי גבוהה
במרבית הקורטים במוטדות להשכלה גבוהה ניתנת

:iד..:,
"'
נ,

'. ,

~~~ '-
"

-

~'

אייל גמליאל

הערכה מטכמת )צ י וו טופי( באמצעות ציונים ,שמדורגים

בטולם אחיד של  , 100-0המשקפים את מידת ההצלחה
במבחו , 2ציונים אלה ,שיכונו להלו " ציוני גלם"  ,מושפעים

משלושה גורמים  :טעויות מדידה ,דרגת הקושי של המבחן
ורמת השל י טה של התלמידים הנבחנים ביעדי הלימוד,

יעדי לימוד טיפוטיים הם זכירה של חומר הלימוד ,הבנתו
והיכולת ליישמו  ,הדיון בטוגיית ההשפעה של טעויות
המדידה על ציוני הגלם חורג ממטרותיו של מאמר זה,
וקוראים המתעניינים בכך מופנים לקריאה מומלצת של

מאמרים בנושא מהימנות מדידה  3וטעויות

מדידה , 4

בהמשך מאמר זה מוצגות ההשפעות של דרגת הקושי של

המבחן ורמת השליטה של התלמידים הנבחנים ביעד י
הלימוד על ציוני הגלם ,הבעייתיות בפרשנות של ציונים
אלה והצעת חלופות להם,

מדי של השאלות,

לרוב ,קובעים המרצים את רמת הקושי של המבחן

בהתאם לרמת הידע והיכולת של תלמידיהם  ; 6מרצה
שמלמד קורט שרמת התלמידים בו גבוהה יחטית  ,יחבר
מבחן קשה מזה שיחבר עבור קורט דומה בכיתה שרמתה

נמוכה יותר  .התאמת דרגת הקושי של המבחן לרמת
התלמידים נועדה להשיג התפלגות ציונים "טבירה" ,כך
ששיעור התלמידים שציוניהם קיצוניים
"מצטיין"

-

-

"נכשל" או

יהיה קטן יחטית,

התאמת דרגת הקושי של המבחן לרמת התלמידים
בקורט מצמצמת את רמת הפערים שביו ציוני התלמידים

) grades

או  ( marksיחטית לזו המתקבלת במבחנים

טטנדרטיים ו א ובייקטיביים )  . 7 (scoresואכן ממצאים
אמפיריים

בארז  8ובעולם 11, 10,9

מראים כי במבחנים

מותאמי  -כיתה ,שנערכים בקבוצות דמוגרפיות השונות

באופו עקבי בציוניהן )למשל " ,לבנים " ו " שחורים"
בארצות הברית( ,פערי הציונים ביו הקבוצות נמוכים

בהרבה )פי שניים עד פי שלושה( מאלו המתקבלים
ו,

דר ' אייל גמליאל ,החוג למדעי ההתנהגות  ,בית הטפר למדעי החברה
והניהול  .דוא " ל :

eyalg@ruppin.ac.il

במבחנים טטנדרטיים ואובייקטיביים,

מומחים בתחום הפטיכומטריקה מנטים לבצע כיול של

דרגות הקוש

1

של מבחנ  1ם טטנדרטיים שונ  1ם )כגון הבח  1נה

לממוצע או מתחת  1ו ,ואת המרחק של הצ  1ון מהממוצע

הפט  1כומטר  1ת ,שמחבר המרכז הארצ  1לבח  1נות ולהערכה

ב  1ח  1דות של טטיית תקן  .למשל ,צ  1ון פט  1כומטר  1של 650

לגב  1גרטאות בשפות שונות( ,על מנת להב  1א אותם לדרגת

משמעו שהנבחן מצו  1מעל לממוצע אוכלוטיית הנבחנ  1ם

קוש  1אח  1דה  .12לצורך השוואה בין ה  1שג  1הם של טטודנט  1ם

)שעומד כיום על

( 550

r:
,....
,....,

=

בטטיית תקן שלמה )שנקבעה

מחוגים ו/או מוטדות שונ  1ם  ,הכרח  1לכייל את הציונים

לה  1ות

הח  1שוב של הציונים המתוקננ  1ם מתבצע

=:ו

שניתנו על ידי מור  1ם שמלמד  1ם בחוג  1ם שונים ו/או

בדרך הבאה :מחשבים את הממוצע וטטיית התקן של

במוטדות שונ  1ם ,באמצעות ש  1מוש בעוגן ח 1צונ  1של מבחן

התפלגות הצ  1ונ  1ם במבחן מטו  1ם עבור כ  1תה מטו  1מת,

r:

טטנדרט

1

ואובייקט  1ב .1

מלבד הקשיים הטכניים העומד  1ם

בפנ  1כל נ  1ט  1ון של כ  1ול מעין זה ,קיים קוש

1

עקרוני,שכן

העוגן שב  1חט אל  1ו  1ש לבצע את הכ  1ול א  1נו  1דוע והוא

(. 100

ומדווח  1ם לכל תלמ  1ד את מטפר טט  1ות התקן שבהן ה  1שגו

בו

גבוה או נמוך מהממוצע.

ו

יי-

טוג נוטף של צ  1ונ  1ם  1חטיים הם צ  1ונ  1ם המציינ  1ם את
מיקומו ה  1חט

בהכרח שרירותי .

בו

הט  1דור  1של הנבחן לעומת שאר הנבחנ  1ם,

1

הבדל  1ם בין צ  1ונ

1

אמור  1ם לשקף הבדל  1ם ברמת של  1טתם ב  1עד

1

הל  1מוד ,

שאותם בודק המבחן .כך למשל ,נרצה לטעון כ  1נבחן
שציונו במבחן  75שולט ביעדי הל  1מוד  1ותר מנבחן שצ  1ונו

50

•

1

ש  1טה זו ,מחלק  1ם את הקבוצה שאל  1ה שייך הנבחן למטפר
קבוצות שוות-שכ  1חות  :עשר קבוצות במקרה של צ  1ון

 1חד עם זאת ,השימוש שנעשה בפועל בצ  1ונ  1הגלם

חורג מפ  1רוש זה  :הפ  1רוש ש  1תלווה לצ  1ונ  1הגלם בדוגמה

שלע  1ל  1ה  1ה צ  1ון "עובר" לנבחן הראשון וצ  1ון "נכשל"

הצ  1ון ה  1חט

1

ו

ב  1חט לכלל חבר  1הקבוצה אל  1ה הוא שייך .כך ,נבחן

גבוה מזה של 62%

r:

 1ודע כ  1צ  1ונו

מאוכלוטיית הנבחנ  1ם .צ  1ונ  1ם  1חטיים

המדווח  1ם על מיקום ט  1דור  1צר  1כ  1ם לקחת בחשבון את
גודל כ  1תת הל  1מוד .לדוגמה  ,בכ  1תה המונה

תלמ  1ד  1ם

50

עבור הנבחן השני ,שהצל  1ח במבחן פחות מן הרמה

ניתן לדווח על צ  1ונ

שנקבעה כטף המעבר  .אולם נבחן כזה  1כול לטעון כ  1צ  1ון

תלמ  1ד  1ם  .צ  1ון מאון נ  1תן לדווח רק בכ  1תות גדולות  1חט  1ת

ה"נכשל" משקף את העובדה שהמבחן ה  1ה "קשה מדי"
ולא את רמת השל  1טה שלו ב  1עד

1

הל  1מוד  .למשל ,תלמ  1ד

שק  1בל צ  1ון גלם  50במבחן 1 ,כול לקבל צ  1ון 60

)כ 200-

1

עש  1רונ  1ם ,כך שבכל עש  1רון  1ה  1ו

5

תלמ  1ד  1ם ומעלה( .

לצ  1ונ  1ם המתוקננ  1ם  1ש  1תרונות טטט  1טטיים ,כגון
האפשרות של ח  1שוב ממוצע או צ  1ונ  1הפרש ,בעוד שלצ  1ונ

)צ  1ון

" עובר"( אילו בחר המרצה לחבר מבחן קל  1ותר או א  1לו

המיקום ה  1חט

למדו בכ  1תה  1ותר תלמ  1ד  1ם חלש  1ם ממנו  .א  1לו הפרשנות

הם מדווח  1ם על המיקום של הנבחן ב  1חט לשאר הנבחנ  1ם .

של צ  1ון הגלם הייתה "אחוז של  1טה ביעדי הל  1מוד"  ,נ  1תן
ה  1ה לטעון כ  1הנבחן אינו שולט ברמה מטפקת ב  1עד

1

הל  1מוד  .אולם  ,העובדה שציון הגלם במבחן א  1נו משקף רק
את רמת השל  1טה של הנבחנ  1ם ב  1עד

1

הל  1מוד ,אלא גם את

1

הצ  1ונ  1ם ה  1חטיים א  1נם תלויים בדרנת הקוש

1

של המבחן

ולכן הם א  1נם חשופ  1ם לשת  1הבע  1ות המרכז  1ות של צ  1ונ

את מ  1דת השל  1טה ב  1עד

1

הל  1מוד 1 .תרה מזאת ,התאמת

על בעיית  1ות בש  1מוש המקובל בצ  1ונ  1ה"עובר" וה"נכשל",

בפועל מרצ  1ם במוטדות להשכלה גבוהה ,מעניקה לצ  1ונ

אשר מפרש באופן מובלע את הצ  1ון בטולם האח  1ד של

 100-0כא  1לו הוא משקף "אחוז של  1טה ב  1עד

1

הגלם  :הא  1נפלצ  1ה של הצ  1ונ  1ם והנטייה לפרשם כמשקפ  1ם

דרגת הקוש  1של המבחן שנקבעת על  1ד  1המרצה ,מצב  1עה

הל  1מוד" • 1 3

1

 1ש  1תרון של פשטות וא  1נטוא  1ט  1ב  1ות ,שכן

רמת הקוש

1

..
=

ממשפחה זו מאפשר לנבחן לדעת את מיקומו

בבח  1נה הפטיכומטרית המקבל צ  1ון מאון 62

1

43

של המבחנ  1ם לרמת הנבחנ  1ם ,שמבצע  1ם
1

הגלם משמעות מעש  1ת של צ  1ונ  1ם  1חטיים  .כלומר ,מעבר
מד  1ווח של צ  1ונ

1

גלם לד  1ווח של צ  1ונ  1ם  1חטיים במוטדות

להשכלה גבוהה לא  1שנה את מהות הצ  1ונ  1ם ,אלא  1דג  1ש

חכופות כציו Jי הגכD

ו  1מח  1ש את אופיים היחטי .

לצ  1ונ  1הגלם בטולם של 100-0

 1ש כמה  1תרונות ,ובהם

הח  1טרון המרכז  1של הש  1מוש בצ  1ונ  1ם ה  1חטיים הוא

הפשטות והמוכרות שלהם ,והעובדה שהש  1מוש בהם

עצם ה  1ותם  1חטיים  .כלומר ,הצ  1ונ  1ם ש  1תקבלו בקורט  1ם

מעלה את המוט  1בצ  1ה של התלמ  1ד  1ם ללמוד ,אם כד  1לקבל

שונ  1ם ועבור קבוצות תלמ  1ד  1ם שונות  1ה  1ו דומ  1ם ללא קשר

צ  1ון גבוה ככל האפשר או כד  1שלא לקבל צ  1ון " נכשל ".

לרמת השל  1טה בחומר ש  1פג  1נו התלמ  1ד  1ם במבחן מטכם .

 1חד עם זאת ,לצ  1ון הנלם חטרונות אחד  1ם ,וביניהם

כך  ,מורה אשר מלמד קורט  1ם דומים בכיתות שרמתן שונה

המשמעות המונבלת שלו בשקפו את מ  1דת הצלחה במבחן

עשוי לבחון את כל תלמ  1ד  1ו במבחן דומה אך ברמות קוש

)ולא מידת של  1טה ב  1עד  1הל  1מוד( והאפשרות של ק  1ום

שונות ,ולתת צ  1ונ  1ם לכ  1תות השונות ברמתן .פתרון

א  1נפלצ  1ה בצ  1ונ  1ם  .ק  1ום א  1נפלצ  1ה בצ  1ונ  1ם מתבטא בכך

אפשר  1לכך ,גם אם חלקי ,הוא להגד  1ל את קבוצת

שכמעט כל התלמ  1ד  1ם בכ  1תה מקבל  1ם צ  1ונ  1ם גבוה  1ם

ההתייחטות שלפ  1ה מחושב  1ם הצ  1ונ  1ם ה  1חטיים  .למשל,

ב  1ותר ,או שממוצע הצ  1ונ  1ם עולה עם הזמן ,למרות

מורה המלמד קורט דומה בכ  1תות שונות באותו מוטד

שה  1שג  1הם של הלומד  1ם לא עול  1ם בתקופת זמן זו .

ל  1מוד

הטפרות מדווחת על ק  1ום תופעה של א  1נפלצ  1ה בצ  1ונ  1ם

הכוללת את כל תלמ  1ד  1ו ,ולא ב  1חט לכל כ  1תה בנפרד .

במוטדות להשכלה גבוהה באר'( ובעולם ומפרטת את

בדרך זו  1כול המורה לשקף הבדל  1ם בין הכ  1תות השונות

ההשלכות השל  1ל  1ות המתלוות

אל  1ה • 14

ניתן להחליף את ש  1טת ההערכה באמצעות צ  1ונ

1

בש  1טת הערכה של "צ  1ונ  1ם  1חטיים"  1 .שנם שנ  1טוג  1ם של
צ  1ונ  1ם  1חטיים  ,האחד

-

1

 1כול לחשב את צ  1ונ

1

1

התלמ  1ד  1ם ב  1חט לקבוצה

של  1מד  .פתרון זה עשו  1להקטין את הבעיית  1ות של
הגלם

הצ  1ונ  1ם ה  1חטיים בתוך מוטד לימודי ,אך היישום שלו בין

מוטדות ל  1מוד הוא מונבל .

צ  1ונ  1ם מתוקננ  1ם  ,מציינ  1ם את

מיקום ציונו של כל נבחן ב  1חט לממוצע קבוצתו
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העש  1רון ומאה קבוצות במקרה של צ  1ון המאון  .הד  1ווח של

הגלם של נבחנ  1ם במבחן מטו  1ם
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באמצעות צ  1ונ  1ם כדוגמת צ  1ון העש  1רון או צ  1ון המאון .לפ

ה  eפעת רמת ה  eכיטה  eכ ה Jבח Jי  Dביעדי
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לציון הגלם בטולם האחיד של 100-0

יש חטרונות אחדים

המועברים בכיתה ,אולם רוב הסוגיות שיוצגו רלוונטיות גם לכלי

שמונעים השוואה בין הישגי תלמידים מחוגים שונים ו/או
ממוטדות שונים .כך ,למרות טולם הציונים הדומה לכאורה,

הערכה מקובלים אחרים ,ובכללם מבחני בית ועבודות.

.3

התלות של ציוני הגלם בדרגת הקושי של המבחנים ,אינה

מאפשרת השוואה של ציונים בין חוגים ומוטדות לימוד
הישגי תלמידים מחוגים ו/או ממוטדות לימוד שונים ,הוא

.5

שונים .פיתוח של ציונים מכוילים ,שישמשו להשוואת

אנסטאזי.) ,א  (. 1994מבחנים פסיכולוגיים .תל אביב :האוניברסיטה
הפתוחה.

משימה אפשרית אולם מורכבת מאוד.

להמלצות לגבי כתיבת מבחן רב -ברירה ,ראה נוצר ,נ(. 2003 ) .
כתיבת מבחן מסוג רב-ברירה .על הגובה. 43 - 42 ,2 ,

.6

שונים ומפקולטות שונות ,יש חשיבות לצורך הענקת מלגות

ראו למשל ,פרסקו., ,ב כפיר., ,ד ובנימין-פאול ,א.

) (. 2002

שיקולי

מרצים במתן ציונים במכללה אקדמית לחינוך .על הגובה ,ו- 28 ,

ופרטי הצטיינות במהלך הלימודים ,או למתן תואר

. 31

בהצטיינות עם טיום הלימודים .במידה והציונים לא יהיו בני

בשפה האנגלית יש אבחנה בין ציונים

.7

המכונים grades

או

,marks

השוואה יינתן יתרון לא הוגן לתלמידים הלומדים בחוגים

שהם ציונים הניתנים על ידי מורים המחברים מבחנים פנימיים

ובפקולטות שבהם נוטים המרצים לתת מבחנים קלים

)כפי שנהוג במוסדות להשכלה גבוהה( ,לעומת ציונים המכונים

ולהקפיד פחות בבדיקת המבחנים.

,scores

ברמה בין-מוטדית ,יש חשיבות לכיול וליכולת השוואה

לתלמידים שלמדו במוטדות שבהם נוטים המרצים להקל
ברמת המבחנים ולהקפיד פחות בבדיקתם.
היעדרו של כיול מציוני הגלם המתקבלים ממוטדות שונים
להשכלה גבוהה מביאה חברים בוועדות הקבלה ללימודים
מתקדמים במוטדות להשכלה גבוהה להעניק משמעות שונה
לציונים דומים של מועמדים שהגיעו מחוגים ו/או מוטדות
מבוטטים שאיכותם ידועה ,לעומת חוגים ו/או מוטדות
שאיכותם אינה ידועה או שהיא שנויה במחלוקת .באופן זה
מנטים חברי ועדות הקבלה לבצע "כיול אינטואיטיבי" של
ציוני מועמדים שלמדו במוטדות שונים להשכלה גבוהה .כיול
זה מבוטט על ניטיון קודם או על דעות קדומות מקובלות,
ופחות על נתונים.
כל עוד הציונים הניתנים במוטדות להשכלה גבוהה אינם
מכוילים ,השימוש בציונים היחטיים עדיף על פני השימוש

בציוני גלם ,כי הוא מטפק פתרון לשתי הבעיות המרכזיות
של ציוני הגלם :אינפלציה של הציונים ותפיטה מוטעית של
הציונים כאילו הם מייצגים את מידת השליטה ביעדי

הלימוד .כך ,למשל ,ניתן לקבוע מי הם התלמידים
המצטיינים בכל מחזור על פי דירוגם בתוך החוג או

שניתנים באופן אובייקטיבי )על פי כללי ציינון מוכנים

מראש או על ידי מחשב במקרים של מבחנים ריב-ברירה( על מבחנים

בין ציונים לצורך ועדות הקבלה ללימודי המשך או לצורך
קבלת מועמדים לעבודה .במקרים כאלה יש יתרון לא הוגן
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קאהן ,ס.

) (. 1998

מדריך למבחן האינטליגנציה

.WlSC-R95

ירושלים :משרד החינוך התרבות והספורט ומכון הנריאטה סאל.ד

.4

לכיול ,אשר מאפשר השוואה בין ציוני תלמידים מחוגים

לשם פשטות ,יתייחס הדיון בהמשך לציונים של מבחנים

חיצוניים המועברים באופן אחיד )סטנדרטי(.

.8

קנת-כהן.) ,ת  (. 2001ניבוי דיפרנציאלי ותוקף דיפרנציאלי של מערכת

המיון לאוניברסיטאות על פי מיצב חברתי-כלכלי של המועמדים

)דוח מסי  (. 285ירושלים :המרכז הארצי לבחינות ולהערכהhttp :/ .
f les/upl/224004906/930796593 .pdfו /cl ickit.ort.org. il/
& .9. Roth, P.L., Be Vier, C. A. Bobko, P., Switzer, F.S.III ,
Tyler, P. (200 l). Ethnic group differences in cognitive
 ability in employment and educational settings: A metaanalysis. Personnal Psychology , 54 , 297-330 .
10. Chung-Yan, G.A., & Cronshow, S.F.(2002) A
critical re-examination and analysis of cognitive ability
ןס test using the Thorndike model of fairness. Journal
Occupational and Organizaational Psycology, 75 (4,) 489509 .
11. Roth, P.L., & Bobko,. (2000). College grade point
average as a personnel selection device: Ethnic group
differences and potential advers impact
Applied Psychology, 85(3), 399-406 .ןJournalo
 .12רפ., ,י ואללוף.) ,א  (. 2004כיול נוסחי השפות של מכפ"ל )דוח מסי
 (. 314ירושלים :המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 .13האנלוגיה הבאה מתחום הספורט עשויה להבהיר בעייתיות זו:

הפקולטה ולא באמצעות ממוצע ציוני הגלם שלהם .דרך

הרטוריקה הנלווית לשימוש בציוני הגלם במוסדות להשכלה גבוהה

נוטפת הנהוגה בכמה חוגים במוטדות שונים להשכלה גבוהה

מדמה את קביעת ציוני ה"עובר" וה"נכשל" לערכים של "מינימום

בארץ ,משמרת אמנם את טולם ציוני הגלם ,אך מנטה

אולימפי" ,ערכים שכל מי שעומד בהם רשאי להשתתף

להתגבר על התלות של הציונים בדרגת הקושי של המבחן

באולימפיאדה ,בלא תלות באתלטים אחרים ובתוצאותיהם .למשל,

באמצעות הגבלת ממוצע )או חציון( הציונים בכל קורט .

על מנת להשתתף באולימפיאדת אתונה  2004בריצת המרתון היה

למשל ,בחוג למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין

על גבר לרוץ בזמן הנמוך משעתיים ו  15-דקות .נבחנים אשר לא

מונחים כל המרצים לתת ציונים טופיים שהממוצע שלהם

עמדו ברף זה קיבלו ציון "נכשל" ולא הורשו להשתתף במשחקים

אינו עולה על

.85

בדרך זו מונעים אינפלציה של ציונים,

מודגשת התלות של הציונים בדרגת הקושי של המבחן

האולימפיים ,ואילו הנבחנים שעמדו בסף זה קיבלו ציון "עובר"

והורשו להשתתף באולימפיאדה .למרות שהשימוש שנעשה בציוני

ומודגש ההיבט היחטי של הציונים .לצד יתרון זה ,עלולה

הגלם במוסדות להשכלה גבוהה היה רוצה לראות מצב כזה ,בפועל

השיטה לפגוע בבוגרי החוג )כמו גם בבוגרי חוגים אחרים

הקביעה של רמת השליטה הנדרשת בחומר על מנת לקבל ציון

המגבילים את ממוצע הציונים בכל קורט( ,בבואם להתחרות

"עובר" משתנה בהתאם למוסד הלימו,ד החוג ,המרצה והתלמידים

בבוגרי מוטדות אחרים שאינם נוהגים כך .לכן ,נוהג החוג

האחרים .כתוצאה מכ,ך קביעת ציון ה"עובר" במבחן דומה יותר

למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין להגן על בוגריו

לזכייה במדליה אולימפית :אתלט שרץ ריצת מרתון בזמן מסוים

בכלילת תיאור המגבלות המוטלות על הציונים בגיליון

יצליח לזכות במדליה אם האחרים היו טובים פחות ממנו בריצה,

הציונים של כל בוגר .הצטרפות של חוגים ומוטדות נוטפים

אך ייכשל בזכייה במדליה אם האחרים היו טובים ממנו.

למדיניות זו עשויה להיות צעד נכון בכיוון של הכרה
במגבלותיהם של ציוני הגלם ,מודעות למשמעותם היחטית,
ואולי אף מעבר בעתיד לשימוש בציונים יחטיים.

 .14כפיר, ,ד .פרסקו ,ב.ובנימין-פאול.) ,א (. 2003

חובות פרופסיונליות

ואינפלציה של ציונים בחינוך הגבוה .מגמות ,מב. 313-296 ,

