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I ובמתןבהערכהעוסקזהמאמר . 5ומורכבת

וציוניםמשוב

ציוניםובמתןרכה lJבהדןזהמאמר
סטודנטיםשבהםבמקרים

 /התשובהאתלבנותנדרשים

ממבחניםלהבדילתוצר,

שבהןסגורותשאלותבצורת

אתלבחוךנדרשיםהסטודנטים

דוגמאות ."הנכונהה"תשובה

עבודותגמר,עבודותהןלכך

חיבוריםכתיבתסמינריוניות,

שלהםשהתוצרופרויקטים,

תוצראומצגתדוח,להיותיכול

סוגילכלהמשותף .ממשי

שמידתהואהללוהמטלות

ומתקררםפומביהואלסטודנטיםהניתןוהמשובהשיפוט

מהסוגומשובשיפוטהערכה,ועמיתים.מרציםשלבנוכחות

הסובייקטיביותמרכיבשבהםבמקרים

מתייחסהמאמר .מאודגבוהבציינוו

בנייתכגוןיצירהבוודת lJליקר lJב

או(וד-ממדייםדגמים/תוצרים

יצוב, lJלבפקולטותתלת-ממדיים)

הדילמותאךולארכיטקטורה,לאמנות

שבהןהמטלותלכלישימותבוהמוצגות

התשובה/אתלבנותנדרשיםסטודנטים

סמינריוניות,בודות lJגמר,בוודת lJ (תוצר
בהערכתןהסובררקטיביות

 .מאודגבוההשלהןובצררנון

עבודותשלמיוחדתקבוצה

היאתוצרשלבנררההדורשות

שלהןשהתוצריצירהעבודות

תכשיט,צילום,ציור,פסל,הוא

שלקוליביצועאונגינהריקוד,

(דו-מוצר/דגם ,סרט ,יצירה

שלהתוצרהאלהבמקריםוכדומה. )תלת-ממדיאוממדי

בקורסהאחריםלסטודנטיםכללבדרךחשוףסטודנטכל

פרויקטים lJוביצוחיבוריםכתיבת

תוצראומצגתדוח,הםשתוצריהם

במאמרמוצגות ,הדילמותבצדממשי).

אחדיםבהיבטיםדומיםהאחרון

טלוויזיהבתכניותלמתרחש

 Americanכמופופולריות

וכוכבהבריתבארצותו doו

שופטיםשבהןבאר'),נולד

אנשיםמעריכיםוהקהלנבחרים

אתאוכישרונםאתהמציגים

 .האמנותיתיכולתם

בהוראההעוסקיםשאנו,רצוי

קוסםמהללמודננסהאקדמית,

והאםאלובתכניותלאנשים

פדגוגררםהיבטיםישלתכנית

ולאמצםמהםללמודשניתן

שלעיבודלהלן .שלנובהוראה

המנסהבכותרת,הנזכרהמאמר

 .זושאלהעללהשיב

 American 'הטלוויזיהתכנית

האמריקאיתפוקסרשתשלו' doו

ונדמהאחדותשניםזהמשודרת

 .מתמידיותרפופולריתהיאכי

סטודנטים,שלעבודותהערכתאופןעלממנהללמודנוכלהאם

רכה lJההתהליךלשיפורשיות lJמות lJהצ

 .כאלהבמקרים

הליךגםמהמקריםבחלקיותר.רחבלקהלגםולפעמים
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טכנולוגיהלניהולהמחלקהראש ,פרנקמוטיפרופ' . 3

האההורלקיודםהמרכזוראש

לעיצובהפקולטהדיקוגרנט,אברהם . 4
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שיפוטהליךהדורשותכאלואויצירה,עבודותשלובמיוחד

באופרום?דומיםוהערכה

משובומתןשיפוטהערכה,שלאחדותנקודותלהלןנשווה

הערכתלביןלמיניהןנולד""כוכבבתכניותלמשתתפים

 .סטודנטיםשליצירהעבודות

גםבכיתההמתרחשאתמזכירהנולד"ב"כוכבהסצנה . 1

הםבתכניתהמתמודדיםרובהגיל.שלההיבטבגלל

המרצים,כמווהשופטים, ,שלנוהסטודנטיםשלבגילאים

בתחומם.ומומחיםמבוגריםאנשיםלרובהם

שמעריךהמרצהגםכמונולד","כוכבבתכניתהשופט . 2



המלווהדיןפטקשלטוגבעצםנותן ,כאןהנדוןמהטוגעבודות

הן ,פומביבאופןניתןהדיןפטקכאשר .הטבריםבמעט

חווים ,עבודותהמציגיםהטטודנטיםוהןבתכניתהמתמודדים

לאחרהדעת.חוותלקבלתההמתנהבעתוחרדההתרגשות

דמעותעםהשיפוטמהליךהיוצאיםיששלילי,משובקבלת

 .בעיניהם

מתחריםישבתכניתגםבכיתה,אחתלאלנושקורהכמו . 3

שנעשהובטוחיםהמעריכיםשיפוטעלבפומבימוחיםאשר

כישרונם.שלנכונהבאי-הערכהשגוהשופטיםוכיעווללהם

ואתכישוריהםאתנכונהשופטיםאינםאנשיםשלעתיםנראה

שלנושהתרבותמאודמהרלמדוהאלההמתחריםיכולותיהם.

אנשיםשלבעולם .עצמיוביטחוןהתרטהשלכזהטוגמעריכה

בתכניתשהצופיםנראהמדי,יותרעצמםאתהמעריכים

 .במקומםהרברבניםאתמעמידיםשהשופטיםמכךמרוצים

הבטוחיםבטטודנטיםאחתלאנתקליםאנובאקדמיהגם

וביכולתםבכישרונםהמשוכנעיםמדי,יותרבעצמם

חושבעליאינםעצמם,לגביאובייקטיבייםואינם

בונהלביקורתמטפיקפתוחיםואינםעצמיתביקורת

לטטודנטיםלהתייחטעלינוכיצד .ומרציםעמיתיםשל

הטטודנטיםאתלחנךעלינומוטלכמרצים ?כאלה

פתוחיםלהיותולחנכםומביקורתמהערכהללמוד

בהמשךביצועיהםאתלשפרשעשויותלהערות

 . 6לימודיהם

ההשפלה,שטצנותמכךמודאגיםלהיותצריכיםאנו . 4

טבבבעתבתכניתהמתמודדיםלעתיםשעוברים

 .בידורשלכטוגבעצםנתפטות ,השופטיםהערכות

באופןמרציםידיעלהניתןשהמשובחששאיןהאם

מהטטודנטיםחלקידיעללהיתפטעלולפומבי

כבידור?אחרחלקידיועלכהשפלה

לחילוקי "נולד"כוכבבתכניתעדיםאנואחתלא . 5

השופטיםוביןעצמםלביןהשופטיםביןדעות

להיותיכולאינוהשיפוט .הצופיםלקהל

בטעמוגםתלויוהוא ,לחלוטיןאובייקטיבי

 .המעריךשלעולמוובהשקפתהתרבותי

הטכמהשלברוריםמקריםגםקיימיםאולם

לקהלהשופטיםוביןעצמםלביןהשופטיםביןמוחלטת

ברורזיוףשלקיצונייםבמקריםכשמדוברבמיוחדהצופים,

טעם,הבדליקיימיםאכן .מצויןוביצועבולטכישרוןשלאו

 /האמנותיותהמידהלאמותבאשררחבההטכמהקיימתאך

 .הנדרשיםבטטנדרטיםלעמידהובאשרהנדרשותמוזיקליות

שבהםמקריםמעטלאישנם .המרציםלנוגםהמוכרמצבזהו

אותןאתהמעריכיםאחדיםמרציםביןרחבההטכמהקיימת

עלהעבודות,אתהרואיםלטטודנטיםהמרציםביןוגםעבודות

העבודותכאשרמאוד.גרועהאומאודטובהעבודהשלהיותה

חילוקילהיותיכוליםביותר,גרועותאובמיוחדמצטיינותאינן

המעריכים.ביןואי-הטכמהדעות

שלשונהטגנוןיששוניםלמעריכיםהטלוויזיהבתכנית . 6

בהערותרקומתמקדיםהמחמיריםכאלהיש :ביקורת

שהיהמהאתהמצייניםיותראמפתייםמעריכיםיששליליות;

משולבתבגישההנוקטיםויש ;בונותהערותלהעירונוטיםטוב

הקדמהרקהיאזוהערהלרובאךחיובית,בהערהמתחילים-

כלשלנחלתוהיאדומההתלבטותבעקבותיה.שבאה "מכה"ל

בעתלנקוטיששבוה"נכון"הטגנוןמהו-באקדמיהמרצה

אתיקבלושהמוערכיםכדיטטודנטיםשלעבודותהערכת

לטייעשנועדלימודימתהליךכחלקאלאכעוינתלאהביקורת

ביצועיהם?אתלשפרלהם

חמשלהלןהמתורגם,המאמרתמציתכאןעד

למאמר:הכותביםשלהערות/תגובות

הביצועעלמשוב . 1

במאמרבהרחבהנדוןכברהמרצהידיעלהניתןהמשובנושא

שבהתקייםמראים 8רביםמחקריםזה,מאמרפיעל . 7הגובהבעל

רמתעלחיוביתהשפעהלהיותיכולהלמשובמטוימים,תנאים

אתלהטיטעלולהמשובזאת,עם .המשובמקבלשלצועיהב

להביןניטיוןכמו(ב"עצמי"הקשוריםלתהליכיםהלבתשומת

המשובתפיטת ,לאחריםבהשוואההתמקדות ,המרצהכוונותאת
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במקריםהיעלבותאףאוכאיוםהמשובתפיסתאישית,כמכוון

הביצוערמתאתמורידמשובמתןשלעתיםגםנמצא .מסוימים)

אינוכןאםמשובמתןהסטודנט.שלובהישגיםבמוטיבציהופוגע

 .כראוילתכננוישחיוביתהשפעהתהיהשלמשובכדי .מספיק

רגשיתהשפעהלהיותיכולהשלילילמשובכילדעתישלמשל,

אתמעריךהואשלילי,משובמקבלמישהוכאשר . 9רצויהלא

באחתלנקוטיכולהואלכךובהתאםליעדביחסשלוהביצוערמת

להנמיךהיעד;אתלהשיגכדייותרלהתאמ') :אסטרטגיותמארבע

לוותראו ;המשובאתלדחותלהשיגה;שיוכללרמההיעדרמתאת

משובמהמצב. )מנטליתאופיךית(ולברוחליעדהמחויבותעל

אין-אוניםשללתגובהלגרוםעשויפעמיםכמההחוךרשלילי

)O (בלמידה learned helplessness !. יכוליםהמרציםשכ,ןמכיוון

כךנותניםשהםהמשוביםאתרב,לאמאמ')בהשקעתלתכנן,

התנאים .חיוביתהשפעהלהשגתהנדרשיםהתנאיםאתשיקיימו

צריךהמשובלמטלה;ספציפי/ממוקדלהיותהמשובעל :הם

ביצועלאחרלהינתןצריךהמשובמפורט;רלוונטימידעלהכיל

המשובטעה);(אםטעותואתלהביןהלומדאתולכווןהמשימה

עלולהצביענוספיםמחשבהלכיווניהלומדאתלאתגרצריך

 .לפתרוןאפשריותדרכים

הןביקורת,שלמצביםשלנובהוראהלשלבעלינוכמרצים

בכבודךהיריםלהיותעלינואולםבסיומו,והןהקורסבמהלך

לסייעכנהכוונהמתוךעניינייםמשוביםולתתהסטודנטים

שובלהדגישרצויהמשובמתןבעתהלמידה.בתהליךלסטודנט

אתלשפרלסטודנטלעךורשמטרתןבהערותשמדוברושוב

בתהליךלהשתתףהסטודנטיםאתלעודדכדאי .בהמשךביצועיו

מתוךלחבריהםמשובבמתןישתתפוהםשגםכלומרהמשוב,

במתןיותרמעורביםיהיוהסטודנטיםשאםייתכןלסייע.כוונה

באופןעבודותיהםואתעצמםאתלהעריךילמדוהםמשוב,

אתלקבלגם(ובעקבותיהביקורתלקבלוילמדויותרמציאותי

יותר.בוגרבאופן )הציון

ותוקףמהימנות . 2

לעמודצריכההיאוככךאת ,מדידהשלסוגבעצםהיאהערכהכל

מידתאתמבטאתמהימנות .ותוקףמהימנותשלבקריטריונים

שלהאופרטיביותמההגדרותאחתלפיהמדידה.שלהדיוק

שביןהמתאםחישובידיעלנבדקהמהימנותמקדםמהימנות,

 .עבודהאותהאת )לפחות(שנייםשוניםשופטיםשלהערכות

 .!!גבוהמתאםמקדםמתקבלאםכמהימנהנחשבתההערכה

-שלעילבמאמרמתוארתהערכהשלגבוההלמהימנותדוגמה

השופטיםוביןעצמםלביןהשופטיםביןרחבההסכמהכשיש

כך .ברורבךיוףאובולטבכישרוןכשמדוברוךאתהצופים,לקהל

ואפשרלפחותמרציםשניידיעליצירהעבודתבהערכתגם

ביןרחבהלהסכמהלהגיעניתן-עמיתיםסטודנטיםידיעלגם

הנשפטותהעבודותכאשרגבוהההערכהולמהימנותהמעריכים

אנוךומסיבהבמיוחד.גרועותאובמיוחדמצטיינותעבודותהן

שניידיעליוערכוכאןדניםאנושבהןמהסוגשעבודותממליצים

 .לפחותמעריכים

למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות Iנה iהנע( 40

שהיאמהאתמודדתהיאשבההמידההואמדידהשלהתוקף

(אומדידהכלילתיקוףרבותשיטותקיימות .למדודאמורה

כאןבהדניםשאנוההערכהסוגשלבהקשר .מדידה)תוצאות

מבחןשלתוכןתוקףלענייננו.יותררלוונטיתוכן"תוקף"שנראה

נועדהואשאותוהתוכןעולםאתמייצגהמבחןשבההמידההוא

אחרותעבודות(אויצירהעבודותבהערכתכשמדובר .לבדוק

שהסטודנטיםלוודאישאופן)באותומוערכותאבליצירהשאינן

למטרותובהתאםהקורסכלבמהלךשלמדומהעלמוערכים

 .הקורסוליעדי

וכבודצניעותזהירות, . 3

בקורסעבודותהערכתאובחינהשלסוגשבכללךכורצריך

המיומנויות,הידע,ושלהקורסתוכנישלמדגםרקמודדיםאנחנו

אנוהערכהשלתהליךבכל .הלומדשלוהכישוריםהיכולות

הסובייקטיביותמרכיבשבהובהערכהולצניעות,לךהירותנדרשים

מוחלטתאחתאמתאין .וכמהכמהאחתעלכ,ןכלדומיננטי

המציאות.אתומפרשתופסהסטודנטשבוהאופןאתלכבדויש

 .ואמפטיהלעךורכןרצוןלךולת,כבודמתוךלהינתןההערכהעל

נולד""כוכבכמובתכניותמתמודדיםהשפלתשלהנמוךהבידור

בקורסיםתוצריםשלהערכהבעתמקוםכמובןלואיןאחרותאו

באקדמיה.

הערכהלביצועעזרככלימחוונים . 4

מוגדריםבקריטריוניםצורךישתגובהבנייתמסוגבחינהבמטלות

רצוילכן .!!, 4ותקפהמהימנההוגנת,הערכהלהבטיחכדיהיטב

הערכהמחווני .הביצועלהערכת ) rubrics (מחווניםלבנות

חדשנות,(כגוןממדיםפיעלהנקודותלמתןהמפתחאתמציגים
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