 nחהר זה בחו שיהוךיס ך nתו  Yיוניס .נפי שהס

הדרי אב הצוון:

 Uוךיס  nתשובות ךש Hךוו שניתנו  Uך ירי n
ב nנךךה Hהר nית Hחת H.שר השיבו ךש Hךוו
שהתייחס ךהיבטיס שונ יס ההשוריס ך nרינ יותס
ב nתו Yיוניס .ה  Hynnיס  ynבי uיס Uך הברךיס ביו
ה nר Yיס ה nתבט Hיס ברניבי ה Yיוניס .שיטת
ה Yיינוו .ננונותס ךהתב nש ב  ynביס  nסוי nיס
ותפיסתס Hת הובנות ה Yיוו .נ nו נו .נתבךו
 nהריס בהס בור nיס חי Yונ ייס  nפ uיךיס ךחIיי Uך
ה nר Yיס בשיהוךיס ב Uת  nתו  Yיוניס.
ר Yיס

 leקינן סךצן Dבסתו
ברברה פרסקז  ,דרזרה כפיר זאילכה בכימיו-פאזל

מכ;;ת בדת -

בר;

הלומדים בטוף הדרך )בדרך כלל מבחן מטכם או עבודה
מטכמת(  .ב  .רכיבים של השקעה ,הבוחנים את נוהגי

העבודה השוטפת של הטטודנט והמאמ'ן' שהוא משקיע
)למשל  ,נוכחות  ,השתתפות פעילה  ,שקדנות וכדומה(.
המרצים התבקשו להגיב לרשימת מטלות שונות שצוינו
בשאלון אשר מת  11חטות לשני טוגי הרכיבים על-ידי טימון

"כן" או "לא" להכללת כל אחת מהן בציון  .בטבלה  1מובא
כאשר מורה בוחר כיצד לתת לתלמידיו ציונים או כיצד
להעריך את הלמידה עליו להתחשב במטפר שיקולים :

הוגנות הציונים )  (, fairnessדיוקם )(,precision
הנראה שלהם

) validity

התוקף

, 2(faceהאפשרות להכליל מהם
משמעותם

לגבי למידה שהתרחשה ) (, generalizability
) , 3(meaningשימושיותם )  , 4(utilityוהלימתם את
היעדים החינוכ  11ם ) . 6,5(appropriatenessמן הטפרות
ברברה פרמקו

למדנו כי אין בנמצא מרשם למתן ציונים שמכניט את כל
השיקולים למשוואה אחת .אולם  ,אם כי בלתי אפשרי
להגיע לשילוב של כל השיקולים ,עלינו לשאוף לשלב את
מרביתם .עיקר הקושי בביצוע שילוב זה קשור למדידה
לקויה ולכלי מדידה בלתי מתאימים .אך לצד הבעיות

' r

ש

הטכניות יש קש  11ם רבים שמקורם בחוטר ידע ומקצועיות

של המורים בכל הנוגע ליעדי ההערכה ולעקרונות המדידה .
במאמר זה נציג נתונים על דרך מתן הציונים במכללה
אקדמית גדולה להכשרת עובדי חינוך והוראה  .הנתונים
כאן מתמקדים בדיוק הציון  ,משמעותו והוגנות ההערכה.

שיעור המרצים שהשיבו בחיוב לגבי כל רכיב ,בכל

הקורטים ובכל טוג של קורט .
לפי דיווחי המרצים ,מרביתם משתמשים הן ברכיבים
המודדים למידה והן ברכיבים המצביעים על השקעה
ומאמ'ן' .כמו כן ,השימוש בעבודה מטכמת נפו'ן' יותר

מאשר השימוש במבחן ,אולם ק  11מים הבדלים גדולים בין
טוגי הקורטים :עבודה מטכמת מאפ  11נת את הטמינריונים,

הטדנאות והקורט ים הפדגוג  11ם; מבחן מטכם מאפ"ן את

קורטי המבוא ,ואילו בקורטים העיונ  11ם המתקדמים

המרצים משתמשים בכל אחד משני טוגי המטלות
המטכמות במידה שווה .

גם לגבי רכיבי ההשקעה ניתן למצוא הבדלים בין טוגי
הקורטים  .מיעוט מן המרצים של קורטי המבוא כוללים
רכיבים אלה בחישוב הציון ,בעוד שהרוב הגדול )עד

!( 97%

מבין המרצים המלמדים קורטים מתקדמים עיונ  11ם ,

קורטים פדגוג  11ם ,טמינריונים וטדנאות משתמשים בהם.

כשנשאלו המרצים לגבי הרכיב העיקרי של הציון  ,רובם

להלן נטכם את דיווחי המרצים לגבי רכיבי הציונים,

דיווחו שהם מבטטים את הציון בראש ובראשונה על

השיטות לקביעתם  ,ההת  11חטות להישג מוחלט לעומת

עבודה מטכמת ו/או מבחן מטכם  .ליתר הרכיבים ניתן

הישג ביחט לקבוצה ,נכונותם של המרצים להתגמש,

משקל קטן בהרבה .

מדיניותם לגבי הוגנות וגורמים מתערבים בתהליך הצ  11נון.

הנתונים נאטפו כחלק ממחקר מקיף בנושא הציונים

בחינוך הגבוה ך .המרצים שהשתתפו במחקר נחקרו
באמצעות שאלון בטוף כל אחת משנות הלימודים תשנ " ה

-

תשנ " ח  .בכל שנה הועבר שאלון לקבוצת מרצים שלימדה

טוג קורט אחר  :קורט מבוא ,קורט עיוני מתקדם ,טדנה,

טמינריון וקורט פדגוגי  .במילוי השאלון התבקשו המרצים
להת"חט לקורט הטפציפי שנחקר ולא לכל הקורטים שהם

תהכיך קביעת הציון במטכה המ Oכמת
שני היגדים בשאלון המחקר תארו למרצים דרכים חלופיות
לקביעת ציון של מבחן או עבודה ,והם התבקשו לצ"ן על גבי
טולם בן ארבע דרגות באיזו מידה הם נוקטים בכל אחת מהן .

התפלגות התשובות לכל היגד מובאת בטבלה . 2
מרבית המרצים

) ( 78%

מדווחים שהם נוהגים "תמיד"

או "לעתים קרובות" לקבוע משקל מדויק למרכיבי הציון,

מלמדים .המרצים שהשיבו על שאלון המחקר ) 228

להעריך כל מרכיב ולחבר  53% .מהם מדווחים שהם

במטפר( מהווים מדגם מ 11צג של אוכלוט  11ת המרצים

מתרשמים מרמת העבודה או המבחן באופן כללי

במכללה מבחינת מגדר ,תחום התמחות ,השכלה וותק.

ומטתמכים על כך בעת מתן הציון .שני נתונים אלה

בגלל שוני בשאלון שהועבר למרצים של קורטי המבוא,

מרמזים ,למעשה ,שמרצים רבים נוקטים בשתי הדרכים

קבוצה זו מיוצגת פחות בנתונים המדווחים

בהמשך• 8

רכיבי המידע בב Oיס ההערכה
רכיבי הציונים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות :
א  .רכיבים של למידה הבודקים את הידע שרכשו

כאחת וכי שתיהן אינן שוללות זו את זו .

ציו Jי Dכפי  Oט Jדרט קבוע או כפי מיקוD
יח Oי בקבוצה
בעיקרון ,ציונים ניתנים על בטיט השוואתי  .נהוג להבחין

11

r:

=
....
......

ציוני Dבסכבבה אקדסית בחינוך

י=

r:

ם
בו
יי-

ו

-.
בו
יייי

=

טבכה ו  :אחוז המרצומ מתוך כככ המ  eובומ  eמצוונומ  eהמ מ  eתמ  eומ ברכוב מ oוומ במתן צוונומ

•

=

וי".

! סוג הקורס

כ'כ

תחום

יי-
r:

יייי
ו-

הבד  Iקה

רכ  Iב

הקורס  Iם

מבוא

מתקדם

סמ  Iנר  Iון

סדנה

פדגוגן

למידה

עבודה מסכמת

63
46

39
71

57
55

100
0

82
18

78

...........

משימות ביניים

תרגילים ,עבודות ורפרטים בשיעור

72

68

55

100

74

94

==
י=

השקעה

השתתפות פעילה בשיעור

69

49

66

91

78

91

התרשמות משקדנות הטטודנט

61

33

58

84

71

97

מבחן מטכם

r:

,....

.בr

ומהשקעתו בלימודים
נוכחות בשיעור

19

54

86

66

88

76

טבכה  e :2כוחות המרצומ )באחוזומ(  eה  eובו כהונדומ בנו  eא נוהנו הערכה ו  eוקוכו הדעת במתן צוונומ

הה  Iגד

בקביעות ציון

קודם כול קובע משקל מדויק למרכיבים

-

'כעת  Iם

'כעת  Iם

תמ  Iד

jכרובות

רחוjכות

אף פעם

סה"כ

43

35

16

6

100

29

שונים של הציון ואז מעריך כל מרכיב ומחבר

בקביעת ציון

-

מטתמך על התרשמות כללית לגבי רמת

17

29

36

18

100

העבודה או המבחן המוערך

על שליטה בחומר מוגדר ,על מוטיבציה ,על כישורים אקדמיים ,על ידע

בין שני טונים של השוואות :השוואת הישני הטטודנט

להישניהם של טטודנטים אחרים באותו קורט

),referenced

או השוואת הישני הטטודנט לרמת הישנים

שהונדרה על-ידי המרצה

).referenced

(nonn -

מראש (criterion-

מוקדם וכדומה.

.4

לאיתור מצטיינים ,לתכנון המשן הלימודים וכדומה.

.5

במקרה הראשון ,הציון שהטטודנט מקבל

כלומר

-

הלימת יעדים חינוכיים

-

למשל ניתן לתת ציון במטרה לעודד למידה,

להערין רכישת ידע או מיומנויות או לקבוע אם סטודנט רשאי להמשין את

תלוי לא רק בהישניו אלא נם במקום היחטי שלו בקבוצתו,
בהישניהם של אחרים.

שימושיות מתייחס למידה שניתן להשתמש בציונים לקבלת החלטות ,למשל

לימודיו.

.6

לדיון מורחב בנושא ,ראו:

Da1zie1, J. (1998). Using marks!o assess s!uden! performance: Some
problems and alternatives. AsseSS111ent and Evalllation in Higher

Edllcation, 23 (4), 35 1-366 .

Sa1via, J. & Ysse1dyke, J. E. ( 1995). Assessnlent. (6'h edition). Bos(on :

ן.

Hough(on Miff1in .

דר' ברברה פרסקו ,מכללת בית ברל וראש יחידת המחקר של מופ"ת .דר'
דרורה כפיר ,מכללת יבת ברל וחוקרת בכירה במכון לחקר הטיפוח בחינון

Wiggins, G. (1998). Edllcative assessnlent. San Francisco: Jossey-Bass

באוניברסיטה העברית בירושלים .אילנה בנימין  -פאול ,דוקטורנטית בחוג

Pub1ishers .

לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה ועובדת ביחידת המחקר במכללת בית

.7

תוקף נראה הוא מונח מתורת המדידה המתייחס למידה בה הציונים נראים

.8

הגיליונות הבאים של על הגונה.

ברל.

.2
.3

הדו"ח המסכם נמצא בשלב הכנה ויפורסם בעתי.ד תמציתו תופיע באחד

יש לציין כי רבים מן המרצים במכללה זו מלמדים גם בחוגים שונים )למשל,

כמשקפים את מה שאמורים למדו.ד

גאוגרפיה ,היסטוריה ,סוציולוגיה ,חינון ועוד( באוניברסיטאות השונות

ציון יכול ללמד על דברים שונים ,לדוגמה על הישג מוחלט ,על הישג יחסי,

בארץ·

e

e

טב'כה  : 3התפ'כנות הת ובות )באחוזוס( 'כהונדוס בדבר נכונות הסרצה 'כנסו ות בסתו הצוונוס
ההיגד

כעתי D

כעתיD

תמיד

קרובות

רחוקות

59

17

19

100

46

24

25

100

אף

פעD

סה"כ

אם יש מבחן ,המרצה מאפשר לכל סטודנט שרוצה,
לגשת למועד ב' על מנת לשפר ציון.

אם יש עבודה ,מאפשר לכל םטודנט לתקן את עבודתו
כדי לשפר

ציון.

מתקן ציון בעקבות ערעור מנומק .

כשםטודנט מקבל ציון קרוב ל"עובר "

-

משלים לו

23

26

38

11

100

13

26

39

22

100

נקודות בודדות כדי שיעבור .

כשסטודנט מקבל ציון קרוב לנקודת מעבר מציון
לציון )למשל,
או

74

או

13

משפר את הציון )למשל

(, 79

36

23

100

28

ל 75-

ל . (80-

תלמידים שנכשלו במבחן רשאים להגיש עבודה לשיפור

11

39

7

100

43

הציון · *

יהיגד זה  Jכככ רק ב  eאכון המרצי e Dכ הקורסי Dה  .!Jיו  Jיי Dהמתקדמי. D

טבנה  :4התפנגות הת eובות )באחו rי (Dנהיגדי Dבתחו Dההוגנות וב eוויון בין סטודנטי Dבקריטריוני Dנהערכה
כעתי D

כעתיD

ההיגד

תמיד

קרובות

רחוקות

מבחן מועד ב' דומה במבנה ובקושי למבחן מועד א *.

71

42

אף

פעD

סה"כ

4

100

17

41

24

18

100

9

20

43

28

100

11

29

58

100

10

18

72

100

כשהמרצה רואה שכל הקבוצה לא הבינה חומר מסוים
או שגתה בו

-

עורך תיקון

ציון.

מתקן ציון לסטודנט בודד )או לסטודנטים בודדים( שנראה
שהציון אינו משקף את רמתם .

30

כשתלמיד נכשל ניגש למבחן חוזר )או מגיש עבודה
מתוקנת(

-

בוחן אותו באורח מחמיר פחות .

כשתלמיד נכשל ניגש למבחן חוזר )או מגיש עבודה
מתוקנת(

-

בוחן אותו באורח מחמיר יותר .

0

יהיגד זה  Jכככ רק ב  eאכון המרציס  eכ הקיר Oי Dה  .!Jיו  Jייס המתקדמיס.

באחת מן השאלות בשאלון התבקשו המרצים לדרג
באיזו מידה הם נוהגים לתת לטטודנטים ציונים יחט  11ם

לקבוצה )בניגוד לציונים שמשקפים עמידה בקריטריון(.

52%

מן המרצים משתמשים אך ורק בשיטת עמידה

בקריטריון ,ורק

13%

מדווחים שכמעט ואינם משתמשים

נכונות כ Jםו  eות
 11תכן שאחד הגורמים לציונים גבוהים הוא הנכונות של
המרצים להגמיש את דרישותיהם לנוכח מצבים שונים.

ההגמשה עשויה לשקף ויתור על עמידה בטטנדרטים ,או
שיש בה התחשבות לגיטימית בטטודנט ונכונות לתת לו

בשיטה זו ,אלא בשיטת הציונים היחט  11ם  .נמצאו הבדלים

עוד הזדמנויות להוכיח את עצמו  .בטבלה  3מובאת

בנושא זה לפי טוג הקורט  :רק  9%מן המרצים בקורטים

הת  11חטות המרצים להיגדים בנושא זה .

הפדגוג  11ם טוענים כי הם לא נותנים ציונים יחט  11ם כלל

לעומת למעלה מ fuס 60

מן המרצים בקורטים האחרים .

אם מרבית המרצים במכללה נוהגים להעריך לפי
קריטריון שנקבע מראש ,כפי שמשתמע מן הנתונים הללו,

והערכותיהם גבוהות )במחקר נמצא  , 9כי ממוצע ממוצעי
הציונים וממוצע חציוני הציונים בכיתות

-

שניהם

- ( 85%

לא נותר לנו אלא להטיק שהקריטריונים שלהם אינם
גבוהים .נושא זה מח  11ב עיון ,דיון ושיקול דעת .

מבין ששת ההיגדים המובאים בטבלה זו ,בשנ  11ם מגלים

המרצים נכונות רבה לגמישות :כל טטודנט יכול לגשת
למועד ב' וכל טטודנט יכול לתקן עבודה כדי לשפר ציון.
קצת פחות שכיחה הנכונות לתקן ציון בעקבות ערעור
מנומק .את ההטת  11גות הרבה ביותר מביעים המרצים

מהאפשרות להגיש עבודה לשיפור ציון "נכשל" במבחן,
והם גם לא ממהרים להוטיף לטטודנט נקודות בודדות על
מנת שיעבור את המבחן או יקודם לציון טוב יותר .אבל

בכל ההיגדים הללו השונות גבוהה ותמיד יש לפחות 10%
מן המרצים ש"תמיד" נכונים להתגמש ,ועוד שמוכנים

לעשות זאת "לעתים קרובות"·

מתברר שהטטודנטים הם שמפעילים הכי הרבה לחצים

ניתן לראות היניון מטוים בהבדלים בין ההינדים השונים
בטבלה  :המרצים מצהירים על הפתיחות הרבה ביותר כלפי

בנושא:

46%

מן המרצים ציינו שחוו התערבות מצדם .

לעומת זאת ,על לחצים מצד עמיתים וממונים מדווחים רק

האפשרות לתת לטטודנט עוד הזדמנות להוכיח את

 14%ו 12 %-

הישניו ,במבחן או בעבודה  .פתיחות מתונה יותר יש למצב

כי נם כמות זו של התערבויות היא רבה מדי ,בהתחשב

בו לטטודנט יש ערעור מנומק על ציון .פחות פתיחות יש

באתוט החופש האקדמי  .בכל אופן ,השכיחות הנבוהה של

להצעה להמיר שיטת הערכה אחת באחרת או "('פשל" ציון

לחצי הטטודנטים מלמדת משהו על התנהנותם של אלה,

ללא הישנ

מוכח .

מן המשיבים ,בהתאמה .כמובן שניתן להעריך

על הנורמות במכללה ועל קשייו של המרצה לעמוד מולם.
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נבדקה רנישותם של המרצים להצבת קריטריונים שווים

בו

טיכוס

לכל הטטודנטים כקבוצה  ,כחלק מהוננות הציונים .בטבלה

יייי

לנוכח התופעה המדאינה של אינפלציה בציונים בחינוך

הבאה מפורטות התפלנויות התשובות לחמישה הינדים

הנבוה ס, 1

בנושא זה .

השיקולים במתן הציונים .מאחר שאנו מטתמכות כאן על

וי"

המעיד על עיטתו" ,יש להתייחט לנתונים אלה בזהירות

יייי
ו-

שני ההינדים הראשונים משקפים הוננות עקרונית

מוצהרת ברמה הקבוצתית  :מבחן מועד ב' צריך להיות זהה
למבחן מועד א ' מבחינת מבנה וקושי  .כמו כן ,אם כל

הצהרות המרצים לאחר מעשה ,שהן בבחינת "נחתום

המתאימה .

הקבוצה נכשלה בפריט מטוים ,יש לתקן את ההערכה  .עם
ההינד הראשון מטכימים מרבית המרצים:

95%

מהם

ניטינו לבחון בעזרת הנתונים שהוצנו לעיל את

=

ממצאי המחקר מצביעים על מתן ציונים כפעולה
מורכבת מאוד  .המרצים שנחקרו משלבים רכיבים שונים

משיבים "תמיד" או "לעתים קרובות"  .ההטכמה פחות

בחישוב הציונים  .הם נוקטים בנישה של בדיקה ומדידה

נורפת עם הנאמר בהינד השני 58% :מטכימים לאמור בו

יחד עם התרשמות; הם מצהירים על טטנדרטים מוחלטים

באותה מידה  .יש לזכור כי מן ההינד הזה משתמע

כדי לקבוע את הציונים ; הם תומכים עקרונית בהוננות

שהמרצה רואה עצמו אחראי לכך שהטטודנטים לא עמדו

ושוויון ,והם מביעים נכונות להתנמש מעט כאשר טטודנט

במשימה בהצלחה

-

ולא כל המרצים מוכנים לקבל הנחה

כזאת.
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מוכן להשקיע מאמ'( נוטף  .ניתן לפרש את התמונה

ביותר או בפחות החמרה  .שוב בולטת פה ההכרה בדבר

המרצים אל הטטודנטים ,המנטה לשמור על עקרונות
מקצועיים אך נם להתחשב בפרט ,כפי שראוי שיפעל כל

קיומם של קריטריונים שהטטודנט צריך לעמוד בהם

מורה ומחנך  .באותה מידה אפשר נם לפרש את נישתם

והפעלת אותו קנה מידה לנבי כל הטטודנטים  .אבל בכל

כמשקפת מצב של חוטר עקביות וחוטר מדיניות אמיתית,

זאת יש קצת יותר מרצים שהיו מחמירים פחות במבחן

שאולי נובע מחוטר רצון להתמודד עם מורכבות המשימה,

חוזר  .תיקון ציון נם על רקע היכרות עם רמת הטטודנט,

במיוחד כשמופעלים עליהם לחצים מכיוונים שונים וחרב

שמשום מה לא באה לידי ביטוי בבדיקה הפורמלית ,נדחה

הערכת ההוראה על ידי הטטודנטים מונחת על צווארם .

מהם לא יעשו כך אף

פעם או רק לעתים רחוקות.

נדרש מחקר מעמיק יותר על מנת לחשוף את הפרשנות
האמיתית.

כאשר התבקשו המרצים להעריך את עצמם בעניין
הוננות הציונים שהם נותנים ,מרביתם

)כ (84%-

דיווחו על

רק אחרי שתהיה למכללה מדיניות מוצהרת בנושא
ומוריה יפעילו את שיקוליהם באורח עקבי ,ניתן יהיה

ציונים "הוננים כמעט תמיד" או "תמיד" .אף מרצה לא

להעריך את מקומה של הנישה המתחשבת בפרט .מכל

דיווח על ציונים לא הוננים בכלל.

מקום ,ראוי לשאול כיצד משפיעה נישה כזאת או אחרת
על המוטיבציה של הטטודנט ללמוד ולהשקיע ,על
ההישנים הלימודיים שלו ועל היכולת של המערכת

גורמןס מתערנןס

יש מרצים שמטפרים בשיחות בלתי רשמיות על

והחברה להטתמך על הציונים כמשקפי הישנ וכשומרי

אירועים בהם הופעל עליהם לח'( לשנות ציון שנתנו .

השער ללימודים לתארים נבוהים ולכניטה לפרופטיות

ביקשנו לברר במדויק את ממדי התופעה ,ובשאלון ציינו

הזקוקות לאנשים בעלי מומחיות רבה .

שלושה נורמים מתערבים אפשריים  :טטודנטים ,עמיתים

וממונים  .התשובות מובאות בטבלה . 5
.9

על ציונים גבוהים במכללה דיווחנו בעבר .ראו :כפיר, ,ד .פרסקו ,ב.ובנימין-

פאול ,א (. 1998 ) .ציונים והערכוח בחינוך הגבוה .דבריס•142- 129 , 1 ,

טבכה  : 5אחוז ה  Dרצי  De Dדווחי  Dעכ אירועי

כפיר ,ד .ופרסקו ,ב.

התערבות ב  eי ) jוכי  Dבעת  Dתו ציו  Jי D

מתקדמים :הציונים ותפיסות המרצים במכללה אקדמית להכשרת מורים.

) (. 2000

הערכת סטודנטים בשיעורי מבוא ובשיעורים

בתוך י .איזק ,ל .כרמיאל וצ .ליבמן )עורכים( ,טוגיות בהערכה ובמדידה,
 Jירמ  Iמ מתגJרב  Iמ

אחיז

סטודנטים

46

עמיתים

14

ממוב  1ם *

12

 ,100-87חל-אביב :מכון מופ"ת.

.10

מאמר עיוני בנושא של אינפלציה בציונים בחינוך הגבוה עומד להתפרסם:
כפי,ר .,ד פרסקו ,ב .ובנימין  -פאול ,א) .דבפוס( .חובות פרופסיונליות

ואינפלציה של ציונים בחינוך הגבוה .מגמות.

*
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המורכבת העולה מן הנתונים כנישה אנושית מאוד של

רוב המרצים דוחים את האפשרות שמבחן חוזר ייבדק

נם הוא על-ידי רוב המרצים 81% :

יי-

כולל מרצרם רק בקורסרם מתקדמרם וקורסרם פדגןגררם.
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