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כיצדאוציוניםלתלמידיולתתכיצדבוחרמורהכאשר

 :שיקוליםבמטפרלהתחשבעליוהלמידהאתלהעריך

התוקף ,) precision (דיוקם ,) fairness (הציוניםהוגנות

מהםלהכליל,האפשרות face validity)2 (שלהםהנראה

משמעותם ,) generalizability (שהתרחשהלמידהלגבי

) 3(meaning , שימושיותם) 4(utility , אתוהלימתם

הטפרותמן . appropriateness)6,5 (ם 11החינוכהיעדים

כלאתשמכניטציוניםלמתןמרשםבנמצאאיןכילמדנו

אפשריבלתיכיאם ,אולםאחת.למשוואההשיקולים

אתלשלבלשאוףעלינוהשיקולים,כלשללשילובלהגיע

למדידהקשורזהשילובבביצועהקושיעיקרמרביתם.

הבעיותלצדאךמתאימים.בלתימדידהולכלילקויה

ומקצועיותידעבחוטרשמקורםרביםם 11קשישהטכניות

 .המדידהולעקרונותההערכהליעדיהנוגעבכלהמוריםשל

במכללההציוניםמתןדרךעלנתוניםנציגזהבמאמר

הנתונים .והוראהחינוךעובדילהכשרתגדולהאקדמית

ההערכה.והוגנותמשמעותו ,הציוןבדיוקמתמקדיםכאן

הציונים,רכיבילגביהמרציםדיווחיאתנטכםלהלן

לעומתמוחלטלהישגחטות 11ההת ,לקביעתםהשיטות

להתגמש,המרציםשלנכונותםלקבוצה,ביחטהישג

נון. 11הצבתהליךמתערביםוגורמיםהוגנותלגבימדיניותם

הציוניםבנושאמקיףממחקרכחלקנאטפוהנתונים

נחקרובמחקרשהשתתפוהמרציםך.הגבוהבחינוך

ה"תשנהלימודיםמשנותאחתכלבטוףשאלוןבאמצעות

שלימדהמרציםלקבוצתשאלוןהועברשנהבכל .ח"תשנ-

טדנה,מתקדם,עיוניקורטמבוא,קורט :אחרקורטטוג

המרציםהתבקשוהשאלוןבמילוי .פדגוגיוקורטטמינריון

שהםהקורטיםלכלולאשנחקרהטפציפילקורטלהת"חט

 228 (המחקרשאלוןעלשהשיבוהמרציםמלמדים.

המרציםת 11אוכלוטשלצג 11ממדגםמהוויםבמטפר)

וותק.השכלההתמחות,תחוםמגדר,מבחינתבמכללה

המבוא,קורטישללמרציםשהועברבשאלוןשוניבגלל

 • 8בהמשךהמדווחיםבנתוניםפחותמיוצגתזוקבוצה

ההערכהיס Oבבהמידערכיבי

 :עיקריותקבוצותלשתימתחלקיםהציוניםרכיבי

שרכשוהידעאתהבודקיםלמידהשלרכיבים .א

הצוון:אבהדרי

le סךצןקינןD בסתו
 11בכימיו-פאזלזאילכהכפירדרזרה ,פרסקזברברה

בר;-בדתמכ;;ת

עבודהאומטכםמבחןכלל(בדרךהדרךבטוףהלומדים

נוהגיאתהבוחניםהשקעה,שלרכיבים .ב .מטכמת)

משקיעשהואוהמאמ'ן'הטטודנטשלהשוטפתהעבודה

וכדומה).שקדנות ,פעילההשתתפות ,נוכחות,(למשל

שצוינושונותמטלותלרשימתלהגיבהתבקשוהמרצים

טימוןעל-ידיהרכיביםטוגילשניחטות 11מתאשרבשאלון

מובא 1בטבלה .בציוןמהןאחתכללהכללת"לא"או"כן"

בכלרכיב,כללגביבחיובשהשיבוהמרציםשיעור

 .קורטשלטוגובכלהקורטים

ברכיביםהןמשתמשיםמרביתםהמרצים,דיווחילפי

השקעהעלהמצביעיםברכיביםוהןלמידההמודדים

יותרנפו'ן'מטכמתבעבודההשימושכן,כמוומאמ'ן'.

ביןגדוליםהבדליםמים 11קאולםבמבחן,השימושמאשר

הטמינריונים,אתנת 11מאפמטכמתעבודההקורטים:טוגי

אתמאפ"ןמטכםמבחןם; 11הפדגוגיםוהקורטהטדנאות

המתקדמיםם 11העיונבקורטיםואילוהמבוא,קורטי

המטלותטוגימשניאחדבכלמשתמשיםהמרצים

 .שווהבמידההמטכמות

טוגיביןהבדליםלמצואניתןההשקעהרכיבילגביגם

כולליםהמבואקורטישלהמרציםמןמיעוט .הקורטים

(עדהגדולשהרוב,בעודהציוןבחישובאלהרכיבים

 ,ם 11עיונמתקדמיםקורטיםהמלמדיםהמרציםמבין )! 97%

בהם.משתמשיםוטדנאותטמינריוניםם, 11פדגוגקורטים

רובם ,הציוןשלהעיקריהרכיבלגביהמרציםכשנשאלו

עלובראשונהבראשהציוןאתמבטטיםשהםדיווחו

ניתןהרכיביםליתר .מטכםמבחןו/אומטכמתעבודה

 .בהרבהקטןמשקל

כמת Oהמבמטכההציוןקביעתתהכיך
חלופיותדרכיםלמרציםתארוהמחקרבשאלוןהיגדיםשני

גביעללצ"ןהתבקשווהםעבודה,אומבחןשלציוןלקביעת

 .מהןאחתבכלנוקטיםהםמידהבאיזודרגותארבעבןטולם

 . 2בטבלהמובאתהיגדלכלהתשובותהתפלגות

"תמיד"נוהגיםשהםמדווחים ) 78% (המרציםמרבית

הציון,למרכיבימדויקמשקללקבועקרובות""לעתיםאו

שהםמדווחיםמהם 53% .ולחברמרכיבכללהעריך

כלליבאופןהמבחןאוהעבודהמרמתמתרשמים

אלהנתוניםשניהציון.מתןבעתכךעלומטתמכים

הדרכיםבשתינוקטיםרביםשמרציםלמעשה,מרמזים,

 .זואתזושוללותאינןשתיהןוכיכאחת

 Dמיקוכפיאוקבועדרט Jט Oכפי Dי Jציו
בקבוצהי Oיח

להבחיןנהוג.השוואתיבטיטעלניתנים,ציוניםבעיקרון



בחינוךאקדסיתבסכבבה Dציוני

צוונומבמתןוומ oמברכובומ eתמ eמהמ eמצוונומ eובומ eהמכככמתוךהמרצומאחוז:וטבכה

הקורססוג! •
כ'כתחום
פדגוגןסדנהון Iנר Iסממתקדםמבואם Iהקורסב Iרכקה Iהבד

 78 82 100 57 39 63מסכמתעבודהלמידה
 18 0 55 71 46מטכםמבחן

 94 74 100 55 68 72בשיעורורפרטיםעבודותתרגילים,בינייםמשימות

 91 78 91 66 49 69בשיעורפעילההשתתפותהשקעה

 97 71 84 58 33 61הטטודנטמשקדנותהתרשמות
בלימודיםומהשקעתו

 88 76 86 66 19 54בשיעורנוכחות

צוונומבמתןהדעתוקוכו eוהערכהנוהנוא eבנוכהונדומובו eה e(באחוזומ)המרצומכוחות e : 2טבכה
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למרכיביםמדויקמשקלקובעכולקודם-ציוןבקביעות
29 

43 35 16 6 100 
ומחברמרכיבכלמעריךואזהציוןשלשונים

 100 18 29 36 17רמתלגביכלליתהתרשמותעלמטתמך-ציוןבקביעת
המוערךהמבחןאוהעבודה

הטטודנטהישניהשוואתהשוואות:שלטוניםשניבין

 ) nonn-קורטבאותואחריםטטודנטיםשללהישניהם
) referenced , הישניםלרמתהטטודנטהישניהשוואתאו

 ) criterion-מראשהמרצהעל-ידישהונדרה
) referenced . מקבלשהטטודנטהציוןהראשון,במקרה

בקבוצתו,שלוהיחטיבמקוםנםאלאבהישניורקלאתלוי

אחרים.שלבהישניהם-כלומר

דר'מופ"ת.שלהמחקריחידתוראשברלביתמכללתפרסקו,ברברהדר' .ן

בחינוןהטיפוחלחקרבמכוןבכירהוחוקרתברליבתמכללתכפיר,דרורה

בחוגדוקטורנטיתפאול,-בנימיןאילנהבירושלים.העבריתבאוניברסיטה

ביתבמכללתהמחקרביחידתועובדתחיפהבאוניברסיטתלסוציולוגיה

ברל.

נראיםהציוניםבהלמידההמתייחסהמדידהמתורתמונחהואנראהתוקף . 2

למדו.דשאמוריםמהאתכמשקפים

ידעעלאקדמיים,כישוריםעלמוטיבציה,עלמוגדר,בחומרשליטהעל

וכדומה.מוקדם

למשלהחלטות,לקבלתבציוניםלהשתמששניתןלמידהמתייחסשימושיות . 4

וכדומה.הלימודיםהמשןלתכנוןמצטיינים,לאיתור

למידה,לעודדבמטרהציוןלתתניתןלמשל-חינוכייםיעדיםהלימת . 5

אתלהמשיןרשאיסטודנטאםלקבועאומיומנויותאוידערכישתלהערין

לימודיו.

ראו:בנושא,מורחבלדיון . 6

Da1zie1, J. (1998). Using marks!o assess s!uden! performance: Some 

problems and alternatives. AsseSS111ent and Evalllation in Higher 

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

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

. Hough(on Miff1in 

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

. Pub1ishers 

באחדתופיעתמציתובעתי.דויפורסםהכנהבשלבנמצאהמסכםהדו"ח . 7

הגונה.עלשלהבאיםהגיליונות

(למשל,שוניםבחוגיםגםמלמדיםזובמכללההמרציםמןרביםכילצייןיש . 8

השונותבאוניברסיטאותועוד)חינוןסוציולוגיה,היסטוריה,גאוגרפיה,

בארץ·יחסי,הישגעלמוחלט,הישגעללדוגמהשונים,דבריםעלללמדיכולציון . 3



הצוונוסבסתוות e'כנסוהסרצהנכונותבדבר'כהונדוס(באחוזוס)ובות eהתהתפ'כנות : 3טב'כה

 Dכעתי Dכעתי
סה"כ Dפעאףרחוקותקרובותתמידההיגד

שרוצה,סטודנטלכלמאפשרהמרצהמבחן,ישאם

 100 19 17 59ציון.לשפרמנתעלב'למועדלגשת

עבודתואתלתקןםטודנטלכלמאפשרעבודה,ישאם

 100 25 24 46 .ציוןלשפרכדי

 100 11 38 26 23 .מנומקערעורבעקבותציוןמתקן

 100 22 39 26 13לומשלים- "ל"עוברקרובציוןמקבלכשםטודנט
 .שיעבורכדיבודדותנקודות

 100 28 36 23 13מציוןמעברלנקודתקרובציוןמקבלכשסטודנט
-75ל(למשלהציוןאתמשפר ,) 79או 74(למשל,לציון

 .)-80לאו

 100 43 39 7 11לשיפורעבודהלהגישרשאיםבמבחןשנכשלותלמידים
 *·הציון

 . Dהמתקדמי Dיי Jיו J!.ה Dהקורסיכ e Dהמרציאכון eברקכככ Jזהיהיגד

נהערכה Dבקריטריוני Dסטודנטיביןוויון eובההוגנות Dבתחו Dנהיגדי ) Dי r(באחוובות eהתהתפנגות : 4טבנה

 Dכעתי Dכעתי
סה"כ Dפעאףרחוקותקרובותתמידההיגד

 100 4 42 71 *.אמועדלמבחןובקושיבמבנהדומהב'מועדמבחן

מסויםחומרהבינהלאהקבוצהשכלרואהכשהמרצה

 100 18 24 41 17 .ציוןתיקוןעורך-בושגתהאו

שנראהבודדים)לסטודנטים(אובודדלסטודנטציוןמתקן

 100 28 43 20 9 .רמתםאתמשקףאינושהציון

30 
עבודהמגיש(אוחוזרלמבחןניגשנכשלכשתלמיד

 100 58 29 11 .פחותמחמירבאורחאותובוחן-מתוקנת)

עבודהמגיש(אוחוזרלמבחןניגשנכשלכשתלמיד

 100 72 18 10 0 .יותרמחמירבאורחאותובוחן-מתוקנת)

המתקדמיס.ייס Jיו J!.ה Dי Oהקירכ eהמרציסאכון eברקכככ Jזהיהיגד

לדרגהמרציםהתבקשובשאלוןהשאלותמןבאחת

ם 11יחטציוניםלטטודנטיםלתתנוהגיםהםמידהבאיזו

בקריטריון).עמידהשמשקפיםלציונים(בניגודלקבוצה

עמידהבשיטתורקאךמשתמשיםהמרציםמן 52%

משתמשיםואינםשכמעטמדווחים 13%ורקבקריטריון,

הבדליםנמצאו .ם 11היחטהציוניםבשיטתאלאזו,בשיטה

בקורטיםהמרציםמן 9%רק :הקורטטוגלפיזהבנושא

כללם 11יחטציוניםנותניםלאהםכיטועניםם 11הפדגוג

 .האחריםבקורטיםהמרציםמן 60ס fuמלמעלהלעומת

לפילהעריךנוהגיםבמכללההמרציםמרביתאם

הללו,הנתוניםמןשמשתמעכפימראש,שנקבעקריטריון

ממוצעיממוצעכי , 9נמצא(במחקרגבוהותוהערכותיהם

- ) 85%שניהם-בכיתותהציוניםחציוניוממוצעהציונים

אינםשלהםשהקריטריוניםלהטיקאלאלנונותרלא

 .דעתושיקול,דיוןעיוןב 11מחזה.נושאגבוהים

ות eםו Jכנכונות
שלהנכונותהואגבוהיםלציוניםהגורמיםשאחדתכן 11

שונים.מצביםלנוכחדרישותיהםאתלהגמישהמרצים

אובטטנדרטים,עמידהעלויתורלשקףעשויהההגמשה

לולתתונכונותבטטודנטלגיטימיתהתחשבותבהשיש

מובאת 3בטבלה .עצמואתלהוכיחהזדמנויותעוד

 .זהבנושאלהיגדיםהמרציםחטות 11הת

מגליםם 11בשנזו,בטבלההמובאיםההיגדיםששתמבין

לגשתיכולטטודנטכללגמישות:רבהנכונותהמרצים

ציון.לשפרכדיעבודהלתקןיכולטטודנטוכלב'למועד

ערעורבעקבותציוןלתקןהנכונותשכיחהפחותקצת

המרציםמביעיםביותרהרבהגות 11ההטתאתמנומק.

במבחן,"נכשל"ציוןלשיפורעבודהלהגישמהאפשרות

עלבודדותנקודותלטטודנטלהוטיףממהריםלאגםוהם

אבליותר.טובלציוןיקודםאוהמבחןאתשיעבורמנת

 10%לפחותישותמידגבוהההשונותהללוההיגדיםבכל

שמוכניםועודלהתגמש,נכוניםש"תמיד"המרציםמן



קרובות"·"לעתיםזאתלעשות

השוניםההינדיםביןבהבדליםמטויםהיניוןלראותניתן

כלפיביותרהרבההפתיחותעלמצהיריםהמרצים :בטבלה

אתלהוכיחהזדמנותעודלטטודנטלתתהאפשרות

למצבישיותרמתונהפתיחות .בעבודהאובמבחןהישניו,

ישפתיחותפחותציון.עלמנומקערעורישלטטודנטבו

ציון ")'פשל"אובאחרתאחתהערכהשיטתלהמירלהצעה

 .מוכחהישנללא

 OIJו Iהצות Jהוגסת Iתפ
שוויםקריטריוניםלהצבתהמרציםשלרנישותםנבדקה

בטבלההציונים.מהוננותכחלק ,כקבוצההטטודנטיםלכל

הינדיםלחמישההתשובותהתפלנויותמפורטותהבאה

 .זהבנושא

עקרוניתהוננותמשקפיםהראשוניםההינדיםשני

זההלהיותצריךב'מועדמבחן :הקבוצתיתברמהמוצהרת

כלאםכן,כמו .וקושימבנהמבחינת 'אמועדלמבחן

עם .ההערכהאתלתקןישמטוים,בפריטנכשלההקבוצה

מהם 95%המרצים:מרביתמטכימיםהראשוןההינד

פחותההטכמה .קרובות""לעתיםאו"תמיד"משיבים

בולאמורמטכימים 58%השני:בהינדהנאמרעםנורפת

משתמעהזהההינדמןכילזכוריש .מידהבאותה

עמדולאשהטטודנטיםלכךאחראיעצמורואהשהמרצה

הנחהלקבלמוכניםהמרציםכלולא-בהצלחהבמשימה

כזאת.

ייבדקחוזרשמבחןהאפשרותאתדוחיםהמרציםרוב

בדברההכרהפהבולטתשוב .החמרהבפחותאוביותר

בהםלעמודצריךשהטטודנטקריטריוניםשלקיומם

בכלאבל .הטטודנטיםכללנבימידהקנהאותווהפעלת

במבחןפחותמחמיריםשהיומרציםיותרקצתישזאת

הטטודנט,רמתעםהיכרותרקעעלנםציוןתיקון .חוזר

נדחההפורמלית,בבדיקהביטוילידיבאהלאמהשמשום

אףכךיעשולאמהם 81% :המרציםרובעל-ידיהואנם

רחוקות.לעתיםרקאופעם

בענייןעצמםאתלהעריךהמרציםהתבקשוכאשר

עלדיווחו )-84%(כמרביתםנותנים,שהםהציוניםהוננות

לאמרצהאף"תמיד".אותמיד"כמעט"הונניםציונים

בכלל.הונניםלאציוניםעלדיווח

מתערנןסגורמןס

עלרשמיותבלתיבשיחותשמטפריםמרציםיש

 .שנתנוציוןלשנותלח')עליהםהופעלבהםאירועים

ציינוובשאלוןהתופעה,ממדיאתבמדויקלבררביקשנו

עמיתיםטטודנטים, :אפשרייםמתערביםנורמיםשלושה

 . 5בטבלהמובאותהתשובות .וממונים

אירועיעכ Dדווחי De Dרצי Dהאחוז: 5טבכה

 Dי Jציותו Dבעת Dוכי (jי eבהתערבות

J ירמI רבמJמתגI אחיזמ

 46סטודנטים

 14עמיתים

 12 *ם 1ממוב

פדגןגררם.וקורסרםמתקדמרםבקורסרםרקמרצרםכולל *

לחציםהרבההכישמפעיליםהםשהטטודנטיםמתברר

 .מצדםהתערבותשחווציינוהמרציםמן 46%בנושא:

רקמדווחיםוממוניםעמיתיםמצדלחציםעלזאת,לעומת

להעריךשניתןכמובןבהתאמה.המשיבים,מן-12%ו 14%

בהתחשבמדי,רבההיאהתערבויותשלזוכמותנםכי

שלהנבוהההשכיחותאופן,בכל .האקדמיהחופשבאתוט

אלה,שלהתנהנותםעלמשהומלמדתהטטודנטיםלחצי

מולם.לעמודהמרצהשלקשייוועלבמכללההנורמותעל

טיכוס

בחינוךבציוניםאינפלציהשלהמדאינההתופעהלנוכח

אתלעילשהוצנוהנתוניםבעזרתלבחוןניטינו , 1סהנבוה

עלכאןמטתמכותשאנומאחרהציונים.במתןהשיקולים

"נחתוםבבחינתשהןמעשה,לאחרהמרציםהצהרות

בזהירותאלהלנתוניםלהתייחטישעיטתו",עלהמעיד

 .המתאימה

כפעולהציוניםמתןעלמצביעיםהמחקרממצאי

שוניםרכיביםמשלביםשנחקרוהמרצים .מאודמורכבת

ומדידהבדיקהשלבנישהנוקטיםהם .הציוניםבחישוב

מוחלטיםטטנדרטיםעלמצהיריםהםהתרשמות;עםיחד

בהוננותעקרוניתתומכיםהם ;הציוניםאתלקבועכדי

טטודנטכאשרמעטלהתנמשנכונותמביעיםוהםושוויון,

התמונהאתלפרשניתן .נוטףמאמ')להשקיעמוכן

שלמאודאנושיתכנישההנתוניםמןהעולההמורכבת

עקרונותעללשמורהמנטההטטודנטים,אלהמרצים

כלשיפעלשראויכפיבפרט,להתחשבנםאךמקצועיים

נישתםאתלפרשנםאפשרמידהבאותה .ומחנךמורה

אמיתית,מדיניותוחוטרעקביותחוטרשלמצבכמשקפת

המשימה,מורכבותעםלהתמודדרצוןמחוטרנובעשאולי

וחרבשוניםמכיווניםלחציםעליהםכשמופעליםבמיוחד

 .צווארםעלמונחתהטטודנטיםידיעלההוראההערכת

הפרשנותאתלחשוףמנתעליותרמעמיקמחקרנדרש

האמיתית.

בנושאמוצהרתמדיניותלמכללהשתהיהאחרירק

יהיה,ניתןעקביבאורחשיקוליהםאתיפעילוומוריה

מכלבפרט.המתחשבתהנישהשלמקומהאתלהעריך

אחרתאוכזאתנישהמשפיעהכיצדלשאולראוימקום,

עלולהשקיע,ללמודהטטודנטשלהמוטיבציהעל

המערכתשלהיכולתועלשלוהלימודייםההישנים

וכשומריהישנכמשקפיהציוניםעללהטתמךוהחברה

לפרופטיותולכניטהנבוהיםלתאריםללימודיםהשער

 .רבהמומחיותבעלילאנשיםהזקוקות

ב.ובנימין-פרסקו, ,ד.כפיר,ראו:בעבר.דיווחנובמכללהגבוהיםציוניםעל . 9

 •-142 129 , 1דבריס,הגבוה.בחינוךוהערכוחציונים .) 1998 (א.פאול,

ובשיעוריםמבואבשיעוריסטודנטיםהערכת .) 2000 (ב.ופרסקו,ד.כפיר,

מורים.להכשרתאקדמיתבמכללההמרציםותפיסותהציוניםמתקדמים:

ובמדידה,בהערכהטוגיות(עורכים),ליבמןוצ.כרמיאלל.איזק,י.בתוך

מופ"ת.מכוןחל-אביב: , 100-87

להתפרסם:עומדהגבוהבחינוךבציוניםאינפלציהשלבנושאעיונימאמר . 10

פרופסיונליותחובות(דבפוס).א.פאול,-ובנימיןב.פרסקו, ,.דכפי,ר

מגמות.הגבוה.בחינוךציוניםשלואינפלציה
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