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ומורכבת  .5מאמר זה עוסק בהערכה ובמתן
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I

במקרים

משוב

וציונים

שבהם

סטודנטים

האחרון דומים בהיבטים אחדים

מאמר זה דן בה  lJרכה ובמתן ציונים

נדרשים לבנות את התשובה /
מוטי פרנק

גרנט  ,4זו , H

מכון טכנולוגי חולון

תוצר,

להבדיל

במקרים שבהם מרכיב הסובייקטיביות

ממבחנים

למתרחש בתכניות טלוויזיה

פופולריות כמו American
ו  doו בארצות הברית וכוכב

בציינוו גבוה מאוד  .המאמר מתייחס

נולד באר'( ,שבהן שופטים

בצורת שאלות סגורות שבהן

ב  lJיקר ל  lJבוודת יצירה כגון בניית

הסטודנטים נדרשים לבחוך את

נבחרים והקהל מעריכים אנשים

דגמים/תוצרים )וד-ממדיים או

ה"תשובה הנכונה "  .דוגמאות

לכך הן עבודות גמר ,עבודות

המציגים

יכולתם האמנותית .

תלת-ממדיים( בפקולטות ל  lJיצוב,

סמינריוניות ,כתיבת חיבורים

רצוי שאנו ,העוסקים בהוראה

לאמנות ולארכיטקטורה ,אך הדילמות

ופרויקטים ,שהתוצר שלהם
אברהם גרנט

המוצגות בו ישימות לכל המטלות שבהן

יכול להיות דוח ,מצגת או תוצר

ממשי  .המשותף לכל סוגי

סטודנטים נדרשים לבנות את התשובה/

המטלות הללו הוא שמידת
הסובררקטיביות

את כישרונם או את

תוצר )  lJבוודת גמר lJ ,בודות סמינריוניות,

בהערכתן

ובצררנון שלהן גבוהה מאוד .

כתיבת חיבורים

קבוצה מיוחדת של עבודות

וביצו lJ

אקדמית ,ננסה ללמוד מה קוסם

לאנשים בתכניות אלו והאם
לתכנית יש היבטים פדגוגררם
שניתן ללמוד מהם ולאמצם

בהוראה שלנו  .להלן עיבוד של

פרויקטים

שתוצריהם הם דוח ,מצגת או תוצר

המאמר הנזכר בכותרת ,המנסה

להשיב על שאלה זו .

הדורשות בנררה של תוצר היא

ממשי( .בצד הדילמות  ,מוצגות במאמר

עבודות יצירה שהתוצר שלהן
הוא פסל ,ציור ,צילום ,תכשיט,

תכנית הטלוויזיה ' American

הצ  lJות מ  lJשיות לשיפור תהליך הה  lJרכה

ו  doו' של רשת פוקס האמריקאית

במקרים כאלה .

משודרת זה שנים אחדות ונדמה

ריקוד ,נגינה או ביצוע קולי של
יצירה  ,סרט  ,דגם  /מוצר )דו-

כי היא פופולרית יותר מתמיד .

ממדי או תלת-ממדי ( וכדומה .במקרים האלה התוצר של

האם נוכל ללמוד ממנה על אופן הערכת עבודות של סטודנטים,

כל סטודנט חשוף בדרך כלל לסטודנטים האחרים בקורס

ובמיוחד של עבודות יצירה ,או כאלו הדורשות הליך שיפוט

ולפעמים גם לקהל רחב יותר .בחלק מהמקרים גם הליך

והערכה דומים באופרום?

נשווה להלן נקודות אחדות של הערכה ,שיפוט ומתן משוב
למשתתפים בתכניות "כוכב נולד" למיניהן לבין הערכת
Christopher A mes (2 00 7) . Sc hool ed by 'A meri ca n .1

The Chronic/e Revlew, 53(28 ,) 85 .

 do l' .ו

עבודות יצירה של סטודנטים .

.1

Provost and dea n of the college .2

.3

בגלל ההיבט של הגיל .רוב המתמודדים בתכנית הם

פרופ' מוטי פרנק  ,ראש המחלקה לניהול טכנולוגיה

בגילאים של הסטודנטים שלנו  ,והשופטים ,כמו המרצים,

וראש המרכז לקיודם ההור א ה

.4

הם לרוב אנשים מבוגרים ומומחים בתחומם.

אברהם גרנט ,דיקו הפקולטה לעיצוב

.2
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 Iע)הנiנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למינהל

הסצנה ב"כוכב נולד" מזכירה את המתרחש בכיתה גם

השופט בתכנית "כוכב נולד" ,כמו גם המרצה שמעריך

עבודות מהטוג הנדון כאן  ,נותן בעצם טוג של פטק דין המלווה

ביקורת  :יש כאלה המחמירים ומתמקדים רק בהערות

הדין ניתן באופן פומבי  ,הן

שליליות; יש מעריכים אמפתיים יותר המציינים את מה שהיה

המתמודדים בתכנית והן הטטודנטים המציגים עבודות  ,חווים

טוב ונוטים להעיר הערות בונות ; ויש הנוקטים בגישה משולבת

התרגשות וחרדה בעת ההמתנה לקבלת חוות הדעת .לאחר

-

מתחילים בהערה חיובית ,אך לרוב הערה זו היא רק הקדמה

קבלת משוב שלילי ,יש היוצאים מהליך השיפוט עם דמעות

ל " מכה " שבאה בעקבותיה .התלבטות דומה היא נחלתו של כל

במעט הטברים  .כאשר פטק

.3

בעיניהם .

מרצה באקדמיה

כמו שקורה לנו לא אחת בכיתה ,גם בתכנית יש מתחרים

הערכת עבודות של טטודנטים כדי שהמוערכים יקבלו את

-

מהו הטגנון ה"נכון" שבו יש לנקוט בעת

אשר מוחים בפומבי על שיפוט המעריכים ובטוחים שנעשה

הביקורת לא כעוינת אלא כחלק מתהליך לימודי שנועד לטייע

להם עוול וכי השופטים שגו באי-הערכה נכונה של כישרונם.

להם לשפר את ביצועיהם?

נראה שלעתים אנשים אינם שופטים נכונה את כישוריהם ואת

יכולותיהם .המתחרים האלה למדו מהר מאוד שהתרבות שלנו
מעריכה טוג כזה של התרטה וביטחון עצמי  .בעולם של אנשים
המעריכים את עצמם יותר מדי ,נראה שהצופים בתכנית

מרוצים מכך שהשופטים מעמידים את הרברבנים במקומם .

גם באקדמיה אנו נתקלים לא אחת בטטודנטים הבטוחים
בעצמם יותר מדי ,המשוכנעים בכישרונם וביכולתם
ואינם אובייקטיביים לגבי עצמם ,אינם בעלי חוש

ביקורת עצמית ואינם פתוחים מטפיק לביקורת בונה
של עמיתים ומרצים  .כיצד עלינו להתייחט לטטודנטים

כאלה ? כמרצים מוטל עלינו לחנך את הטטודנטים
ללמוד מהערכה ומביקורת ולחנכם להיות פתוחים

להערות שעשויות לשפר את ביצועיהם בהמשך
לימודיהם. 6

.4

אנו צריכים להיות מודאגים מכך שטצנות ההשפלה,

שעוברים לעתים המתמודדים בתכנית בעת טבב
הערכות השופטים  ,נתפטות בעצם כטוג של בידור .
האם אין חשש שהמשוב הניתן על ידי מרצים באופן
פומבי עלול להיתפט על ידי חלק מהטטודנטים
כהשפלה ועל ידי חלק אחר כבידור?

.5

לא אחת אנו עדים בתכנית "כוכב נולד " לחילוקי

דעות בין השופטים לבין עצמם ובין השופטים
לקהל הצופים  .השיפוט אינו יכול להיות

אובייקטיבי לחלוטין  ,והוא תלוי גם בטעמו
התרבותי ובהשקפת עולמו של המעריך .
אולם קיימים גם מקרים ברורים של הטכמה

מוחלטת בין השופטים לבין עצמם ובין השופטים לקהל
הצופים ,במיוחד כשמדובר במקרים קיצוניים של זיוף ברור

או של כישרון בולט וביצוע מצוין  .אכן קיימים הבדלי טעם,

עד כאן תמצית המאמר המתורגם ,להלן חמש

אך קיימת הטכמה רחבה באשר לאמות המידה האמנותיות /

הערות/תגובות של הכותבים למאמר:

מוזיקליות הנדרשות ובאשר לעמידה בטטנדרטים הנדרשים .

.6

זהו מצב המוכר גם לנו המרצים  .ישנם לא מעט מקרים שבהם

 . 1משוב על הביצוע

קיימת הטכמה רחבה בין מרצים אחדים המעריכים את אותן

נושא המשוב הניתן על ידי המרצה כבר נדון בהרחבה במאמר

על פי מאמר זה ,מחקרים רבים  8מראים שבהתקיים

עבודות וגם בין המרצים לטטודנטים הרואים את העבודות ,על

בעל הגובה.7

היותה של עבודה טובה מאוד או גרועה מאוד .כאשר העבודות

תנאים מטוימים ,למשוב יכולה להיות השפעה חיובית על רמת

אינן מצטיינות במיוחד או גרועות ביותר ,יכולים להיות חילוקי

הב י צוע של מקבל המשוב  .עם זאת ,המשוב עלול להטיט את

דעות ואי-הטכמה בין המעריכים.

תשומת הלב לתהליכים הקשורים ב"עצמי" ) כמו ניטיון להבין

בתכנית הטלוויזיה למעריכים שונים יש טגנון שונה של

את כוונות המרצה  ,התמקדות בהשוואה לאחרים  ,תפיטת המשוב
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כמכוון אישית ,תפיסת המשוב כאיום או אף היעלבות במקרים

התוקף של מדידה הוא המידה שבה היא מודדת את מה שהיא

מסוימים(  .נמצא גם שלעתים מתן משוב מוריד את רמת הביצוע

אמורה למדוד  .קיימות שיטות רבות לתיקוף כלי מדידה )או

ופוגע במוטיבציה ובהישגים של הסטודנט .מתן משוב אם כן אינו

תוצאות מדידה(  .בהקשר של סוג ההערכה שאנו דנים בה כאן

מספיק  .כדי שלמשוב תהיה השפעה חיובית יש לתכננו כראוי .

נראה ש " תוקף תוכן" רלוונטי יותר לענייננו .תוקף תוכן של מבחן

למשל ,יש לדעת כי למשוב שלילי יכולה להיות השפעה רגשית

הוא המידה שבה המבחן מייצג את עולם התוכן שאותו הוא נועד

כאשר מישהו מקבל משוב שלילי ,הוא מעריך את

לבדוק  .כשמדובר בהערכת עבודות יצירה )או עבודות אחרות

רמת הביצוע שלו ביחס ליעד ובהתאם לכך הוא יכול לנקוט באחת

שאינן יצירה אבל מוערכות באותו אופן( יש לוודא שהסטודנטים

מארבע אסטרטגיות  :להתאמ'( יותר כדי להשיג את היעד; להנמיך

מוערכים על מה שלמדו במהלך כל הקורס ובהתאם למטרות

את רמת היעד לרמה שיוכל להשיגה; לדחות את המשוב ; או לוותר

וליעדי הקורס .

לא רצויה .9

על המחויבות ליעד ולברוח ) פיךית או מנטלית ( מהמצב .משוב
שלילי החוךר כמה פעמים עשוי לגרום לתגובה של אין-אונים

בלמידה )!. O(learned helplessness

.3

זהירות ,צניעות וכבוד

מכיוון שכ,ן המרצים יכולים

צריך לךכור שבכל סוג של בחינה או הערכת עבודות בקורס

לתכנן ,בהשקעת מאמ'( לא רב ,את המשובים שהם נותנים כך

אנחנו מודדים רק מדגם של תוכני הקורס ושל הידע ,המיומנויות,

שיקיימו את התנאים הנדרשים להשגת השפעה חיובית  .התנאים

היכולות והכישורים של הלומד  .בכל תהליך של הערכה אנו

הם  :על המשוב להיות ממוקד  /ספציפי למטלה; המשוב צריך

נדרשים לךהירות ולצניעות ,ובהערכה שבה מרכיב הסובייקטיביות

להכיל מידע רלוונטי מפורט; המשוב צריך להינתן לאחר ביצוע

דומיננטי כל כ,ן על אחת כמה וכמה  .אין אמת אחת מוחלטת

המשימה ולכוון את הלומד להבין את טעותו )אם טעה(; המשוב

ויש לכבד את האופן שבו הסטודנט תופס ומפרש את המציאות.

צריך לאתגר את הלומד לכיווני מחשבה נוספים ולהצביע על

על ההערכה להינתן מתוך כבוד לךולת ,רצון כן לעךור ואמפטיה .

דרכים אפשריות לפתרון .

הבידור הנמוך של השפלת מתמודדים בתכניות כמו "כוכב נולד"

כמרצים עלינו לשלב בהוראה שלנו מצבים של ביקורת ,הן
במהלך הקורס והן בסיומו ,אולם עלינו להיות ךהירים בכבוד

או אחרות אין לו כמובן מקום בעת הערכה של תוצרים בקורסים
באקדמיה.

הסטודנטים ולתת משובים ענייניים מתוך כוונה כנה לסייע
לסטודנט בתהליך הלמידה .בעת מתן המשוב רצוי להדגיש שוב

 .4מחוונים ככלי עזר לביצוע הערכה

ושוב שמדובר בהערות שמטרתן לעךור לסטודנט לשפר את

במטלות בחינה מסוג בניית תגובה יש צורך בקריטריונים מוגדרים

ביצועיו בהמשך  .כדאי לעודד את הסטודנטים להשתתף בתהליך

לכן רצוי

היטב כדי להבטיח הערכה הוגנת ,מהימנה

ותקפה .,!! 4

המשוב ,כלומר שגם הם ישתתפו במתן משוב לחבריהם מתוך

לבנות מחוונים

כוונה לסייע .ייתכן שאם הסטודנטים יהיו מעורבים יותר במתן

מציגים את המפתח למתן הנקודות על פי ממדים )כגון חדשנות,

משוב ,הם ילמדו להעריך את עצמם ואת עבודותיהם באופן

היבט אסתטי ,טכניקה וכדומה (  ,את הקריטריונים עבור כל ממד

מציאותי יותר וילמדו לקבל ביקורת )ובעקבותיה גם לקבל את

) קריטריונים אפשריים עבור הממד "חדשנות" יכולים להיות

הציון ( באופן בוגר יותר.

למשל מקורי-לא נראה בעבר ,יצירתי וניתן למימוש ,מתאים

) (rubrics

להערכת הביצוע  .מחווני הערכה

לךמננו וכדומה( ,ואת הניקוד לכל רמת ביצוע )למשל חמש נקודות

.2

עבור ביצוע מעולה ,שלוש נקודות עבור ביצוע סבי,ר נקודה אחת

מהימנות ותוקף

כל הערכה היא בעצם סוג של מדידה  ,וככךאת היא צריכה לעמוד

עבור ביצוע רשלני  .רצוי לפרט ככל האפשר מהו ביצוע מעולה,

בקריטריונים של מהימנות ותוקף  .מהימנות מבטאת את מידת

סביר ורשלני(  .רצוי לבנות את המחוונים בעבודת צוות של כל

הדיוק של המדידה .לפי אחת מההגדרות האופרטיביות של

מורי הקורס .לעתים ניתן לשתף גם את הסטודנטים בבניית

מהימנות ,מקדם המהימנות נבדק על ידי חישוב המתאם שבין

המחוונים  .קיימים שני סוגי מחוונים

הוליסטיים ואנליטיים .

הערכות של שופטים שונים )שניים לפחות ( את אותה עבודה .

בעת שימוש במחוונים הוליסטיים המעריכים מתייחסים לאיכות

ההערכה נחשבת כמהימנה אם מתקבל מקדם מתאם גבוה !! .

הכוללת של הביצוע בהשוואה לרמות ביצוע שנקבעו מראש,

-

ואילו בעת שימוש במחוונים אנליטיים המעריכים נותנים ציונים

כשיש הסכמה רחבה בין השופטים לבין עצמם ובין השופטים

נפרדים לממדים שונים של עבודת הסטודנטים  .עבור כל ממד יש

לקהל הצופים ,וךאת כשמדובר בכישרון בולט או בךיוף ברור  .כך

להגדיר מראש את הקריטריונים להערכה ואת הציון שיינתן לכל

גם בהערכת עבודת יצירה על ידי שני מרצים לפחות ואפשר

רמת ביצוע.

המעריכים ולמהימנות הערכה גבוהה כאשר העבודות הנשפטות

 .5סולם הציונים

הן עבודות מצטיינות במיוחד או גרועות במיוחד .מסיבה ךו אנו

אי-אפשר להתחמק מהדיון בנושא סולמות הציונים הנהוגים

ממליצים שעבודות מהסוג שבהן אנו דנים כאן יוערכו על ידי שני

אצלנו .קל לנו להדגים את הבעייתיות הכרוכה בכך על ידי דיון

מעריכים לפחות .

בעבודות יצירה דווקא ,אם כי הדברים נכונים לכל המקרים

דוגמה למהימנות גבוהה של הערכה מתוארת במאמר שלעיל

גם על ידי סטודנטים עמיתים

40

-

-

ניתן להגיע להסכמה רחבה בין

ע) הנ iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

של הערכת מטלות פתוחות  .במוטדות האקדמיים באר'( נהוג

הבעיה הוא בהיעדר מטורת של קביעה אובייקטיבית של מדדי

להשתמש בטולם ציונים באחוזים בתחום של  0עד  . 100אנו

הערכה וציונים בקורטי יצירה .בפקולטות רבות באוניברטיטאות

טבורים שלהערכת עבודות בתחומי היצירה מתאימה יותר

בחו"ל ,ובכללן פקולטות לאמנות ועיצוב ,נהוג להשתמש בטולם

הערכה מילולית בטולם מצומצם .מתן ציונים מטפריים לעבודות

ציונים מילולי עם מיעוט קטגוריות ,למשל כזה המבוטא באותיות

יצירה הינו תהליך בעייתי למדי  .במקרים רבים טטודנטים אינם

מA -

)נכשל(  .בטולם זה הרזולוציה

מבינים את משמעות הציון המטפרי ,והתוצאה יכולה להיות

שבין הציונים נמוכה יותר  .אנו ממליצים לאמ (' טולם שכזה גם

תגובות רגשיות שליליות וטינה כלפי המרצה וה"מערכת" .מקור

אצלנו .

.5

לדיון נרחב יותר ראו למשל  :בירנבוים  ,מ '
)ו  . ( 199חל IפIת בהעךכת ה'ש ג' ם  .אוניברסיטת
ת " א :הוצאת רמות .

.6

ניתוח מעמיק של יחסי סטודנט-מנחה
ורגשות סטודנטים

אוסטרליץ ,נ '

בקורסי

) .(2005

סטודיו

ראו :

ךגש  Iת  'Iחס ' סט Iונט-

מנחה :ה' בט ' הם הח ' נ  Iכ " ם בסט Iו 'ן לע' צ  Iב
אוךיכל  '.חיבור

על מחקר לשם

.8

) טוב מאוד או מצוין ( עד

לF-

לרשימת מקורות מלאה נא ראו המאמר

ראו למשל:

המקורי שבהערת השוליים הקודמת .

Peterson , C., M aier, S. F., & Seli gman ,

 he .9ז Klu ger, A .N. , & DeNi si, A . ( 1996 ) .

M.E.P. (1995). Learned he/p/essness: A

effec ts o f feedba c k i nterve ntion s o n

theory for the age of persona/ contro/. U K:
O xford University Press.

performance: A hi stori ca l rev iew, a metaanalysis and preliminary feedback theory.

ו ו.לדיון נרחב בנושאי מהימנות ותוקף של

בחינות ראו למשל :

Psych%gica/ Bu//etin, 119, 2 5 4-2 84 .

מילוי

חלקי של הדרישות לקבלת תואר ודקטור

םו .מושג זה מכונה גם "חוסר ישע נלמד"

מור ,מ ' )  992ו(  .תכ Iנ Iתהכךח'  Iת ש ל מבחני ם:

לפילוסופיה  .הטכניון  ,חיפה :הפקולטה

ונשנות

מה 'מ נ Iת  IתIקף  .הטכניון  ,חיפה :המחלקה

של הפרט באירועים שלתפיסתו אינם

להוראת הטכנולוגיה והמדעים; Anastas i,

למה כדאי לבנות אתר

בשליטתו או שאינם ניתנים כלל לשליטה

A. , & Urbin a, S. (1997) . Psych%gica /

אינטרנט מלווה לקורס? חלק ב'.על הג Iבה ,

ועלולים להוביל לציפיות שגם אירועים

testing, (7th ed). Upper Saddl e River, NJ :

.45-44,2

עתידיים עשויים לצאת מכלל שליטה .

Prenti ce-Hall .

לארכיטקטורה ובינוי ערים.

ו  .פרנק ,מ'

) .(2003

ומשמעו :

התנסויות
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