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  עזריה�יעל כה�

 
תפיסותיה
 של סטודנטי
 להוראה את הערכת התלמידי
  בכיתות האימו�

  

 המחקר המתואר במאמר זה בחן את תפיסותיהם של סטודנטים להוראה את

ואת  בכיתות האימוןהערכת התלמידים שאליה נחשפו במהלך הכשרתם המעשית 

תפיסותיהם של סטודנטים להוראה את המורים המאמנים ואת תרומתם להם 

סטודנטים  48במחקר השתתפו . כמורים לעתיד בהקשר להערכת תלמידים

המחקר . להוראה בשנה ג הלומדים במכללה גדולה להכשרת מורים במרכז הארץ

ונעשה שימוש  ,התבסס על הפרדיגמה האיכותנית לאיסוף נתונים ולניתוחם

  .בריאיונות עומק מובנים למחצה

הסטודנטים להוראה תופסים את ) א( :ממצאי המחקר העיקריים היו אלה

כהערכה שאינה  –ובעיקר  –הערכת התלמידים שאליה נחשפו בכיתות האימון הן 

הן כהערכה שאינה מתחשבת בתלמיד וביכולותיו הלימודיות , מגוונת וחדשנית

שאינה משתפת את התלמיד והן כהערכה המעוררת רצון  הן כהערכה, השונות

הסטודנטים להוראה תופסים את מוריהם ) ב(; לשינוי עתידי בהיותם מורים בפועל

כמי שמשתפים מעט , המאמנים בעיקר כמבינים וכבעלי ידע בהערכה מסורתית

בנושא ההערכה אך שלא ברצון והן כעסוקים מכדי להדריך ולתת ייעוץ על דרכי 

  . ה בכיתההערכ

מן הממצאים האלה עולה כי יש למצוא דרכים כדי לאפשר לסטודנטים 

תוך מתן תמיכה מקצועית רבה ככל , להתנסות בתהליכי הערכה מגוונים בכיתה

מומלץ לוודא שבתהליך ההכשרה של המורים . הניתן מצד המורים המאמנים

הליכי ידע וניסיון ברמה מספקת בהקשר לת המאמנים יושם דגש על רכישת

ולהגיע עמם להסכמה שאכן מדובר בחלק מתפקידם , הערכה מגוונים בכיתה

  .לאפשר ולתמוך בהתנסויות בהערכת תלמידים בכיתות האימון –כמאמנים 
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  מבוא. 1
ההכשרה המעשית של הסטודנטי� להוראה היא שלב משמעותי ביותר בדרכ� 

הכשרת� בה של תכנית לִ � שלב אשר נחשב ללב, להפו� למורי� לעתיד

)Graham, 2006; Smith & Lev-Ari, 2005; Tillema, 2007 .( בהכשרה

הספר את אשר למדו �המעשית המורי� לעתיד זוכי� לייש� בפועל בבית

ובתמיכה , "אמתיי�"ע� תלמידי� , "אמתית"וזאת בכיתה , בקורסי� העיוניי�

את  המורי� המאמני�. "מורה מאמ�" – מקצועית ורגשית ממורה בעל ניסיו�

וה� בעלי השפעה על , הסטודנטי� משמשי� לה� דוגמה מבחינה מקצועית

כפי . הספר�הסטודנטי� הרואי� בה� דג� לחיקוי וכמי שמצליחי� בהוראה בבית

וא� את , ה� מאמצי� את שיטות ההוראה של המורי� המאמני�, שהוכח

  ). 1990, זיו(עמדותיה� כלפי ההוראה והלומדי� 

נטי� נחשפי� אליה� בעת הכשרת� המעשית אחד מהתהליכי� שהסטוד

ההערכה בכיתה היא אחת הפעולות . הוא הערכת התלמידי� בכיתות האימו�

 ;Campbell & Collins, 2007; Popham, 2006( המרכזיות בתהלי� ההוראה

(Stiggins & Chappuis, 2005 , שכ� ההערכה היא חלק בלתי נפרד מההוראה

שבה  "כיתה אמתית"והרי לא תיתכ� . לביוומלווה את תהלי� הלמידה בכל ש

, יכולותיה�, המורי� אינ� מעריכי� את הישגי התלמידי� לש� בדיקת למידת�

מחקרי� הראו כי מורי� . הבנת� והשקעת� בחומר לימודי כלשהו הנלמד בכיתה

מקדישי� בי� שליש לחצי מזמ� העבודה שלה� לפעולות הקשורות להערכה 

)Plake, 1993; Stiggins, 1988, 2007.( 
במסגרת לימודיה� העיוניי� במכללה כשני שלישי� מהסטודנטי� לומדי� 

הערכה כחלק משיעורי הפדגוגיה וכשליש מה� לומדי� בקורסי הערכה כלליי� 

הבנה בסיסית טובה של מהות , יחד ע� זאת). 2007, לפידות ודובר, רוזליס� לוי�(

שכ� הכרחי כי , פיקהההערכה ושל העקרונות במדידה ובהערכה אינה מס

 ,Westcott(הסטודנטי� יתנסו באופ� ממשי בהערכת תלמידי� במסגרת הכשרת� 

ההכשרה המעשית מהווה עבור הסטודנטי� להוראה הזדמנות , לכ�). 2007

ה� באמצעות היחשפות לדרכי , חשובה לשכלל את דרכי ההערכה שלה�

� בפועל של ההערכה המצויי� בכיתת האימו� ה� באמצעות תרגול ויישו

  .מיומנויות ההערכה

לבחו� את תפיסותיה� של סטודנטי� ) 1: (מטרות המחקר הנוכחי ה� אלה

להערכת התלמידי� שאליה נחשפו במהל� ההכשרה המעשית  להוראה בנוגע

לבדוק כיצד הסטודנטי� להוראה תופסי� את המורי� ) 2(; בכיתות האימו�
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. ר להערכת תלמידי� בכיתההמאמני� ואת תרומת� לה� כמורי� לעתיד בהקש

הוחלט להתמקד במטרות האלה מתו� הנחה שהתהליכי� שהסטודנטי� להוראה 

נחשפי� אליה� בכיתות האימו� והתמיכה המקצועית והאישית מהמורה המאמ� 

  .ה� בעלי משמעות רבה בעיצוב דמות� כמורי� מעריכי� בעתיד, אות�

  

  

  ספרות המחקר. 2
הכשרת� המעשית של הסטודנטי� להוראה בסקירת הספרות שלהל� מתוארת 

תו� מת� דגש לקשר המיוחד והמשמעותי שבי� המורה המאמ� לבי� הסטודנט 

כ� מוסברת החשיבות בחשיפת� כמורי� לעתיד לתהליכי הערכת . להוראה

  .תלמידי� בכיתה כרכיב משמעותי בעבודת�

  

  ההכשרה המעשית להוראה והמורה המאמ� 2.1

הפרופסיונלית של המורה מתהווה עוד בתהלי� השלב הראשו� בהתפתחות 

בשלב זה פרח ההוראה רוכש ידע ומיומנויות ). pre-service( ההכשרה להוראה

במסגרת זו הוא משתת� בהכשרה מעשית . שנועדו לפתח את כישוריו כמורה

הכוללת צפייה במורי� מנוסי� והדרכת תלמידי� תו� ליווי ומשוב של מנטור 

במרבית ). Vonk, 1993(מדרי� פדגוגי ומורה מאמ�  – והנחשב כמנוסה בתחומ

המכללות להכשרת מורי� בישראל ההכשרה המעשית נמשכת בי� שנה לשלוש 

ובדר� כלל היא מתחילה כבר בשנת הלימודי� , בהתא� למסלול ההכשרה, שני�

התנסות מעשית מרווחת ) א: (ההתנסות המעשית נערכת בשני אופני�. הראשונה

הספר במש� יו� או �נת הלימודי� הסטודנטי� נמצאי� בביתבמהל� כל ש –

הנמשכת ) "שבוע עבודה מעשית"(התנסות מעשית מרוכזת ) ב(; יומיי� בשבוע

התנסות זו מתקיימת פע� או פעמיי� בשנה במועדי� . שבוע ימי� ברציפות

ובמהלכה ניתנת לסטודנטי� הזדמנות להתנסות בהוראה באופ� , משתני�

ולהיפגש ע� מורי� ובעלי  "הספר�חיי בית"להכיר מקרוב את , אינטנסיבי יותר

לדעת ). 2011, אלמוג וארנו�(תפקידי� אשר ה� אינ� פוגשי� במהל� לימודיה� 

את המורה  "להצמיח"מטרת ההכשרה המעשית היא , )Schulz, 2005(שול� 

לקבל החלטות , והיא נועדה להכשיר מורי� שיידעו ליצור ידע חדש, לעתיד

ר את עבודת� באופ� רפלקטיבי כדי לפתור בעיות ולהתמודד ע� שונ!ת ולחקו

  .בכיתה

על ידי מורה  הספר מלווה הסטודנט להוראה�בתהלי� ההכשרה המעשית בבית

וא� חוסר , קיימות גישות שונות. מאמ� המנחה אותו בכיתת האימו� ומחוצה לה
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, בנוגע לתפקידי� ולתחומי האחריות הספציפיי� של המורי� המאמני� ,הסכמה

מה שגור� לתפיסת מעשה האימו� כדבר מורכב ותובעני מבחינה רגשית 

)Bullough & Draper, 2004; Orland, 2001 .( יש חוקרי� הטועני� שהנחיה

יעילה של סטודנט להוראה דורשת מהמורה המאמ� להיות בעל ראייה ברורה 

 ,Feiman-Nemser( בלמידה של מורי� מהי הוראה טובה ובעל הבנה בשאלה

חוקרי� אחרי� מצביעי� על תפיסה רחבה יותר שעל פיה , לעומת זאת). 2001

, יוע�, "מספק פיגומי�", דמות הורה: כגו�, למורה המאמ� מגוו� של תפקידי�

 ,Koerner, Rust, & Baumgartner(מודל להוראה , )Hawkey, 1997(תומ� 

המורי� המאמני� הופכי� , על פי התפיסה הרחבה יותר של תפקיד�). 2002

וה� מאתגרי� את , למקור לעצה ולהתייעצות בנוגע לחששות מההוראה

הסטודנטי� להוראה לחשוב באופ� נרחב יותר ורפלקטיבי על מעשה ההוראה 

יש מורי� מאמני� שכבר ). Fairbanks, Freedman, &) Kahan, 2000שלה� 

ת אצל� תפיסה מוקדמת של תפקיד� כמאמני� אשר משפיעה על האופ� קיימ

 וישנ�, ) (Elliott & Calderhead, 1993שה� תופסי� את תחומי האחריות שלה� 

שעברו תהלי� הכולל בנייה וגיבוש של תפיסת תפקיד� במהל� הכשרת� לאימו� 

  ).2001, זוזובסקי(סטודנטי� להוראה 

, וחניכו היא בעלת אופי דינמי האינטרקציה שבי� המורה המאמ�

. מניסיונו ומכישוריו הפרופסיונליי� של המאמ� כשבמהלכה לומד החני�

לייש� דרכי� דידקטיות , הסטודנט לומד לפעול מתו� שיקול דעת חינוכי ופדגוגי

להקניית ידע ומיומנויות לימודיות ולאבח� בעיות חינוכיות תו� כדי ביצוע 

אימו� מאופיי� בהתמודדות משותפת ע� שונות תהלי� ה. תהליכי� הוראתיי�

השפעתו . רבה של התנסויות במגוו� רחב של דילמות הוראתיות ואינטראקטיביות

של תהלי� האימו� על התפתחותו הפרופסיונלית של הסטודנט חלה ג� במתרחש 

ואינה , הרציונלי והאינטואיטיבי של הסטודנט להוראה, בתו� המרק� החשיבתי

מרכזיותו של ). 1998, רייכנברג(ומי מיומנויות הוראה בלבד מוגבלת רק לתח

המאמ� והשפעתו באות למימוש ה� על ידי תיוו� ישיר של מיומנויות הוראה ה� 

-Enz & Cook, 1990; Feiman(פרופסיונלי �על ידי תיוו� עקי� כמודל התנהגותי

Nemser, 1990; Odell, 1990; Zeichner, 1987 .(עה על למורה המאמ� יש השפ

על גיבוש עמדותיו כלפי תלמידי� וכלפי , התפתחותו המקצועית של הסטודנט

ההשפעה נמשכת א� מעבר לשנות . הספר ועל תפיסתו את תפקידו�בית

; 1990, זיו(ומשאירה עקבות משמעותיי� על המש� עבודתו כמורה , ההתנסות

(Buchman, 1993.  
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   הערכת תלמידי� בכיתהחשיבות חשיפת הסטודנטי� להוראה לתהליכי  2.2

ההכשרה להערכה במוסדות להכשרת עובדי הוראה היא למעשה התהלי� 

ה� כצרכני הערכה ה� , המרכזי המכשיר את המורי� לעתיד ה� כמעריכי�

השאיפה בהכשרה זאת היא להקנות למורי� לעתיד . כמשתמשי� מושכלי� שלה

, )Stiggins, 1995( לפי סטיגנס). Assessment Literacy( "אוריינות בהערכה"

מורי� בעלי אוריינות הערכה מבצעי� את מלאכת ההערכה בידיעה מה ה� 

כיצד ואי� להערי� את המיומנויות או הידע , למה ה� עושי� זאת, מעריכי�

מה באופ� פוטנציאלי עשוי להשתבש בהערכה , הספציפי באופ� הטוב ביותר

ה שימוש בשיטת ההערכה מורה אוריי� בהערכה עוש. ואי� למנוע זאת מלקרות

לרמת התלמידי� ולמוסד , לתלמידי�, הטובה ביותר ומתאי� אותה לנושא הנלמד

  ).White, 2009(החינוכי 

השאיפה המוצהרת היא שההכשרה להערכה במוסדות להכשרת עובדי 

לפידות , רוזליס�לוי�(הערכה �למידה�הוראה, היינו, ה"הלתהיה במסגרת , הוראה

י תיאוריות קונסטרוקטיביסטיות אי� הבדל מהותי בי� הוראה על פ). 2007, ודובר

משו� שההערכה נתפסת כחלק בלתי נפרד מההוראה ומלווה , לבי� הערכה

ההלימה והלכידות , העקביות הפנימית. ומעצבת את תהלי� הלמידה בכל שלביו

דרכי ההוראה ודרכי ההערכה ה� מרכיבי� מכריעי� בקביעת , בי� יעדי ההוראה

שילוב דרכי . ל תהליכי הלמידה המתרחשי� בכיתה ושל תוצרי הלימודטיב� ש

תו� , הערכה באופ� אינטגרטיבי בתהלי� הלמידה מעצי� את תהלי� הלמידה

ובה בעת , שהוא מגייס את הלומד להשקיע תשומת לב ומאמ� במהל� השיעורי�

מאפשר למורה לקבל משוב שוט� שבעזרתו יוכל לעצב את הלמידה ולעמוד על 

, ליבמ�; 1996, לוי; 1997, בירנבוי�(יב השינויי� שהתרחשו אצל הלומד ט

2009 ;Nitko, 1989; Shepard, 2000 .(  

כאשר המורי� מעריכי� למידה עליה� להגדיר את תפקיד ההערכה בשיפור 

 ;2001Stake, 2004, נבו(ההוראה והלמידה או בקבלת החלטות חינוכיות 

(Danielson, 2008; .העיקרית של ההערכה בכיתה היא שיפור  מאחר שמטרתה

קיימת חשיבות גבוהה לכ� שמורי� ידעו כיצד לתא� בי� תהלי� , הלמידה

מורי� חייבי� , כמו כ�. Shohamy, 2001)(ההערכה לבי� הפעילויות הכיתתיות 

להיות מודעי� לכ� שלא מספיק ללמד ולקוות שהתלמידי� הבינו את הנלמד 

(Gonzales & Fuggan, 2012) , עליה� לזהות שהתרחשה למידה ושקיימת

  ). Bond, 1995(הלימה בי� תהלי� ההוראה לתוצאות הלמידה 

ההערכות הנעשות בכיתה על ידי המורה חייבות להתאפיי� , נוס� לכ�

תוצאות ההערכה מועילות וטובות א� אכ� מדדו את מה . בתקפות ובמהימנות
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יש גורמי� מגווני� . מדויקותשהתלמידי� למדו בכיתה וא� התוצאות שהתקבלו 

ועל המורי� , הטבועי� בהערכה עצמה העלולי� לאיי� על תקפות ההערכה

 ,Linn & Gronlund(ר להיות מודעי� לכ� כדי להשתדל להפחית� ככל האפש

מהימנות גבוהה של ההערכה בכיתה שנעשית על ידי המורה היא ). 1995

בסיס לקבלת החלטות לגבי כאשר דבר ידוע הוא שהציוני� משמשי� , מהותית

וע� הכשרה מתאימה נית� להפיק ציוני� מהימני� ג� על משימות , התלמיד

  ). Caldwell, Thorton, & Gruys, 2003(ביצוע מורכבות 

וכדי שתוצאותיה יהיו , מאחר שההערכה החינוכית אינה מתקיימת בבידוד

להוראה היא חייבת להתאי� לתכנית הלימודי� ו, תקפות ויתמכו בלמידה

)Pellegrino, Chudowsky & Glaser, 2003 .( מורי� צריכי� לוודא שיעדי

להציג� ולהסביר� לתלמידי� ולוודא , ההערכה מנוסחי� במונחי� אופרטיביי�

 בייחוד לאור העובדה, שה� מביני� אות� כדי שיוכלו לכוו� את למידת�

ה וההערכה שתלמידי� ומורי� אינ� רואי� תמיד עי� בעי� את יעדי הלמיד

Hounsell, 1997; Segers & Dochy, 2001) .( תפיסות שגויות של היעדי� או

ועוד יותר על , חוסר הבהירות שלה� משפיעי� על הביצועי� של התלמידי�

 & Nicol(התועלת שה� יוכלו להפיק מהמשוב שיקבלו על ביצועיה� 

Macfarlane-Dick, 2006.(   

שכ� ה� אמורי� , מה ליעדי ההערכהג� כלי ההערכה צריכי� להיבחר בהלי

יש לזכור שכלי� שוני� מתאימי� . לספק מידע על מידת השגת� של היעדי�

ומ� הראוי שהמורה יכיר את כל הכלי� ויפעיל , למטרות שונות וללומדי� שוני�

). 2009, בירנבוי�(שיקול דעת מקצועי בבחירת הכלי או מגוו� הכלי� המתאי� 

ידע המורה , יות שנאספו באמצעות כלי ההערכהחשוב כי לאחר ניתוח הרא

משוב שיינת� , לנתח� ולהפיק משוב אפקטיבי אשר יוביל לשיפור ההישגי�

באופ� קבוע ולעתי� קרובות ויאפשר ניטור ופיקוח יעיל על התקדמות� של 

  ).Black & Wiliam, 1998; Gibbs & Simpson, 2004 ( התלמידי�

� לעתיד יבינו כי אסור שההערכה תטיל חשוב מאוד כי המורי ,נוס� לזאת

תשמש לש� הפגנת סמכות ותגרו� לתלמיד להתבצר בעמדת , אימה על התלמיד

על נקודה משמעותית זו והשלכותיה נית� ). 2001, 1989, נבו(מגננה ודחייה 

באמצעות שימוש , אשר בחנה באופ� ייחודי) 2009(ללמוד ממחקרה של לוי� 

הספר מנקודת המבט של �של ההערכה בביתאת משמעויותיה , במטפורות

רוב המטפורות שביטאו מלמדות על רגישות� של התלמידי� . התלמידי�

ועל כ� שתהליכי ההערכה בכיתה מבחינת� אינ� משתפי� אלא , להערכה בכיתה

מגמדי� את דימוי� העצמי וא� גורמי� להתפתחות של עמדות שליליות כלפי 
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תחושות של חוסר , מדי� רגשיי� של פגיעותהתלמידי� הביעו מ. תהלי� הלמידה

עלה במחקר כי , יחד ע� זאת. של תלות ושליטה ושל איו� והשפלה, ער�

תפיסותיה� ביחס להערכה הרצויה בעיניה� עולה בקנה אחד ע� גישות עדכניות 

ממדיות �ומתקדמות יותר של הערכה המבליטות את ממד השיתופיות ואת הרב

וכ� את הגמישות , בוי של תצורות ואמצעי�בהערכה שצריכה להתבטא ברי

  . וההתאמה האישית שעליה להפגי�

לכ� על הסטודנטי� להוראה לדעת כי ההערכה שיבצעו בעתיד בכיתותיה� 

מתו� הבנה , סטרית של מידע רלוונטי�היא תהלי� ויש לבססה על זרימה דו

משתקפת בנוהל כזה . שבאמצעות דיאלוג בינ� לבי� תלמידיה� ה� לומדי� יותר

ואילו המורה יכול , ההנחה שהתלמיד יכול ללמוד משהו מהמורה על לימודיו

  ).2009, 2003, נבו(ללמוד משהו מתלמידיו על עבודת ההוראה שלו 

, מהסקירה עולה כי המורה המאמ� מהווה דמות משמעותית, לסיכו�

מאחר שכיו� תהליכי . ולעתי� קרובות א� דג� לחיקוי עבור הסטודנט להוראה

הרי שהכשרתו , הערכה ה� חלק בלתי נפרד מעבודתו של המורה�למידה�הוראה

של המורה לעתיד בנויה כ� שתחו� הערכת התלמידי� נלמד כחלק מהכשרתו 

ובמודע וא� שלא במודע הוא נחש� להערכת התלמידי� בכיתת , העיונית

חשיפתו בתהלי� ההכשרה המעשית להערכת . בה הוא מתנסה מעשית, האימו�

י התלמידי� כפי שנעשית בפועל על ידי המורה המאמ� עשויה להיות בעלת הישג

בשל כ� . בכניסתו להוראה, השפעה מכרעת על עיצובו כמורה מערי� בעתיד

כיצד תופסי� ) 1: (התמקד המחקר הנוכחי בשתי שאלות המחקר האלה

הסטודנטי� להוראה את הערכת התלמידי� שאליה נחשפו במהל� ההכשרה 

כיצד תופסי� הסטודנטי� להוראה את המורי� ) 2(? תות האימו�המעשית בכי

  ?המאמני� אות� ואת תרומת� לה� כמורי� לעתיד בהקשר להערכת תלמידי�

  

  

  המחקר. 3
  אוכלוסיית המחקר  3.1

הלומדי� במכללה גדולה ' סטודנטי� להוראה בשנה ג 48משתתפי המחקר ה� 

�ועל) N=21( לבתי ספר יסודיי�במסלולי הכשרה להוראה , לחינו� במרכז האר�

הגיל הממוצע של משתתפי . נשי� �42 גברי� ו 6המדג� כלל ). N=27( יסודיי�

בחירת משתתפי המחקר הייתה מתו�  .)Std=1.6( שני� 25.46המחקר היה 

' רשימה של סטודנטי� שלמדו את הקורס העוסק בהערכת תלמידי� בסמסטר א

מתוכה נבחרו כל הסטודנטי� להוראה שלמדו במסלול , במכללה' של שנה ג
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במשתתפי ]). 'סטאז[שלוש שני� הכשרה במכללה ושנה רביעית התמחות (הרגיל 

וזאת , במסלול להסבת אקדמאי� להוראה המחקר לא נכללו סטודנטי� הלומדי�

כל המשתתפי� . בשל מרכיב העבודה המעשית הקצר משמעותית במסלול זה

נחשפו לפני עריכת המחקר לנושא הערכת תלמידי� בלימודיה� העיוניי� והיו 

  . לאחר כשנתיי� וחצי של התנסות מעשית בהוראה

  

  שיטת המחקר וכלי המחקר 3.2

. הפרדיגמה האיכותנית לאיסו� נתוני� ולניתוח�המחקר הנוכחי התבסס על 

פרדיגמה זו מאפשרת לתת תיאור מעמיק ומקי� של התופעה ולהבי� אותה על 

זאת בהתבסס על תפיסות , )Stake, 2005(מורכבותה בהקשר שהיא מתרחשת בו 

   .)Patton, 2002(הנשאלי� ועל הפרשנויות שה� מעניקי� לחוויותיה� 

ריאיו� (מוש בראיונות עומק מובני� למחצה במסגרת המחקר נעשה שי

ריאיו� מסוג זה מאפשר גמישות רבה ומקו� נרחב להתייחסות ). מודר� ממוקד

לצד הגדרה ברורה של הסוגיות המרכזיות שהריאיו� נועד , גומלי� ספונטנית

חשוב לציי� כי רוב ). Patton, 1980, 2002;1995, יהושע�צבר ב�(לברר� 

השיחה התמקדה בנושאי� שעניינ� . במתכונת של שיחההריאיונות התקיימו 

אות� השאלות שימשו ; "שאלות מתוות"ובמהלכה שולבו , מטרות המחקר

השאלות אפשרו למרואייני� חופש . מסגרת שיטתית לצור� הפקת המידע הדרוש

  ).Fontana & Frey, 2005(תגובה רב 

  

  מהל� המחקר 3.3

ארבעי� וחמש –לריאיו� ב� חצי שעהלאחר גיבוש הרשימה הוזמנו הסטודנטי� 

בעת הריאיו� התבקשו הסטודנטי� לספר על תקופת הכשרת� המעשית . דקות

 .ולתאר את האופ� שהוערכו הישגי התלמידי� בכיתות האימו� לאור ניסיונ�

במכללה בהקשר ' אות� בשנה ג הסטודנטי� התבקשו לספר על המורה המאמ�

. רומתו לה� בהקשר זה כמורי� לעתידלהערכת הישגי התלמידי� בכיתה ועל ת

נעשה רישו� מדויק של תשובות . כל המרואייני� שיתפו פעולה ברצו�

לכל המשתתפי� הובטחה אנונימיות ושימוש בנתוני� לצורכי . המרואייני�

  . המחקר בלבד

  

  ניתוח הנתוני� 3.4

; 2010, אלפרט(במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת ניתוח התוכ� המשולב 

(Gull, 1981 ניתוח . המשלבת את הטכניקה האיכותנית ע� הטכניקה הכמותית
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הוא תהלי� שיטתי המכ!ו� על ידי כללי� המנוסחי� ) content analysis(התוכ� 

ומטרתו הצגה רחבה וכללית , הוא עוסק בתכני� בשתי רמות של פירוש. בבהירות

א� בה בעת ). הכללה נטורלסטית(המבוססת על הבנתו ופירושיו של החוקר 

נכללת ג� מניית� של מרכיבי� בולטי� וחוזרי� על עצמ� מתו� התוכ� המנותח 

  ).ניתוח כמותי(

מענייני� , חשובי�, תהלי� ניתוח התוכ� הוא חיפוש מרכיבי� בולטי�

, מרכיבי� אלה מוגדרי� כקטגוריות לניתוח. וחוזרי� על עצמ� בנתוני� שנאספו

במחקר הנוכחי נעשה ). emic(� עצמ� כאשר הקטגוריות נבנות מתו� הנתוני

� צבר ב�(ניתוח התוכ� תו� שימוש ביחידות שה� היגדי� מתו� התוכ� המנותח 

  ).1995, יהושע

  

4 .
  ממצאי
בחלק הראשו� מוצגי� הממצאי� הנוגעי� לתפיסת : בפרק זה שני חלקי�

; כפי שנחשפו אליה בכיתות האימו�, המשתתפי� במחקר את הערכת התלמידי�

השני נביא את הממצאי� באשר לאופ� שבו תופסי� הנבדקי� את המורי� בחלק 

  .המאמני� ואת תרומת� לה� בהקשר להערכת תלמידי� בכיתה

  

  תפיסת הסטודנטי� להוראה את הערכת התלמידי� בכיתות האימו� 4.1

הסטודנטי� להוראה שהשתתפו במחקר התבקשו לפרט בנוגע להערכת 

תשובותיה� עובדו באמצעות ניתוח . האימו�התלמידי� שנחשפו אליה בכיתות 

מוצגת  1בלוח ). כפי שהוסבר לעיל(קטגוריות � וקובצו לקטגוריות ותת, תוכ�

  .התפלגות תפיסותיה� את הערכת התלמידי� בכיתות האימו�
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התפלגות תשובותיה� של הסטודנטי� להוראה בנוגע לתפיסותיה� את : 1לוח 

  )N= 48(קטגוריות � בחלוקה לקטגוריות ותתהערכת התלמידי� בכיתות האימו� 
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אנו למדי� כי האופ� שהסטודנטי� תופסי� את הערכת התלמידי�  1מלוח 

�כאשר כל הקטגוריות מתפלגות לתת, בכיתות האימו� נחלק לארבע קטגוריות

הקטגוריה הראשונה עוסקת בתפיסת הערכת התלמידי� לפי חדשנות . קטגוריות

הערכה שאינה מגוונת : קטגוריות�קטגוריה זו כוללת שלוש תת. ממדיות�ורב

הערכה חדשנית ומגוונת בכלי ההערכה והערכה רב ממדית ותהליכית , וחדשנית

). בהתאמה, מ� המשיבי� �27.08%ו 35.45%, 60.42%הועלה על ידי (במת� ציו� 

י� המיוחדי� הקטגוריה השנייה עוסקת בהתחשבות בתלמידי� המוערכי� ובצרכ

הערכה שאינה : קטגוריות�והיא כוללת בתוכה שלוש תת, של הקבוצות בתוכ�

, הערכה מתחשבת ומקדמת, מתחשבת בתלמיד וביכולותיו הלימודיות השונות

 � ו 35.45%, 56.25%הקטגוריות צוינו על ידי �תת(והערכה לש� הפגנת סמכות 

בתפיסת הערכת  הקטגוריה השלישית עוסקת). בהתאמה, מ� המשיבי� 25%

קטגוריה זו כוללת שתי . התלמידי� בכיתות האימו� בהקשר לשיתופיות בהערכה

הערכה שאינה משתפת את התלמיד והערכה המשתפת את : קטגוריות� תת

הקטגוריה ). בהתאמה, מ� המשיבי� �25%ו 39.58%הוזכר על ידי (התלמיד 

. עוררת שינויהאחרונה עוסקת בתפיסת הערכת התלמידי� בכיתות האימו� כמ

החלטה על שינוי עתידי בדגש על : קטגוריות�קטגוריה זו כוללת שלוש תת

רצו� לשינוי עתידי בהערכת תלמידי� , התחשבות וגיוו� כלי ההערכה, שיתופיות

המשולב בחשש או פחד והחלת שינוי מיידי בהערכת התלמידי� בכיתות האימו� 

התבוננות בלוח מראה כי ). מהבהתא, �14.58%ו 18.75%, 29.17%צוי� על ידי (

הקטגוריות � שבאו לידי ביטוי בתת, תפיסות הערכת התלמידי� בכיתות האימו�

הערכה שאינה מגוונת וחדשנית : שצוינו הכי הרבה בעבור כל קטגוריה ה�

הערכה שאינה מתחשבת בתלמיד וביכולותיו הלימודיות השונות , )60.42%(

והערכה המעוררת ) 39.58%(מיד משתפת את התל הערכה שאינה, )56.25%(

התחשבות וגיוו� כלי ההערכה , רצו� לשינוי עתידי בדגש על שיתופיות

)29.17% .(  

  

תפיסות הסטודנטי� להוראה את המורי� המאמני� ותרומת� לה� בהקשר  4.2

  להערכת תלמידי� 

הסטודנטי� שהשתתפו במחקר התבקשו לפרט בנוגע למורי� המאמני� אות� 

וקובצו , תשובותיה� עובדו באמצעות ניתוח תוכ�. שר הנדו�ולתרומת� בהק

מוצגת התפלגות  2בלוח ). כפי שהוסבר לעיל(קטגוריות � לקטגוריות ותת

  .תפיסותיה� בנושאי� אלו
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התפלגות תשובותיה� של הסטודנטי� להוראה בנוגע לתפיסותיה� את : 2לוח 

תלמידי� בכיתה המורי� המאמני� אות� ותרומת� לה� בהקשר להערכת 

  .)N= 48(קטגוריות � בחלוקה לקטגוריות ותת
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5 .
  דיו� וסיכו
מטרות המחקר הנוכחי היו לבחו� את תפיסותיה� של הסטודנטי� להוראה בנוגע 

להערכת התלמידי� שנחשפו אליה במהל� הכשרת� המעשית בכיתות האימו� 

ולבדוק כיצד ה� תופסי� את המורי� המאמני� אות� ואת תרומת� לה� כמורי� 

  . ראהוזאת בשנת� האחרונה לפני כניסת� בפועל להו, לעתיד בהקשרי� אלו

ממצאי המחקר לשאלה הראשונה מצביעי� על כ� שהסטודנטי� להוראה 

ה� כהערכה , תופסי� את הערכת התלמידי� ה� כהערכה שאינה מגוונת וחדשנית

ה� כהערכה שאינה , שאינה מתחשבת בתלמיד וביכולותיו הלימודיות השונות

 משתפת את התלמיד וה� כהערכה המעוררת רצו� לשינוי עתידי בדגש על

תפיסות אלה בנוגע להערכת . התחשבות וגיוו� כלי ההערכה, שיתופיות

התלמידי� טומני� בחוב� את ההערכה שאליה נחשפו א� ג� את הפתרו� 

  . "לנהוג אחרת"ובעצ� כיצד היו רוצי� , רצו� לשינוי עתידי –מבחינת� 

תפיסת הסטודנטי� להוראה את הערכת התלמידי� בכיתות האימו� בעיקר 

מצביעה על האפשרות שמדיניות ההערכה , אינה מגוונת וחדשניתכהערכה ש
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השלטת בבתי הספר ובכיתות האימו� שאליה� הגיעו הסטודנטי� לש� הכשרת� 

אשר בה הדגש הוא על הערכת תלמידי� , "תרבות מבחני�"המעשית היא זו של 

בה גוברת דרישת , בתקופה הנוכחית. )Birenbaum, 1996( באמצעות קיו� מבח�

ומוש� דגש רב על הישגי התלמידי� , מבתי הספר) accountability(חריותיות הא

מורי� רבי� מוצאי� את עצמ� במצב של  –תו� שימוש במבחני� בהיק� רחב 

בו ה� מתמקדי� בתוכ� הספציפי של המבח� ובהכנה לקראתו , "הוראת מבח�"

)Wiliam, 2000 .(לשיפור בשל הציפייה והקריאות החוזרות ונשנות , א� כי

עולה , ובמבחני� ארציי� ובינלאומיי�, הישגי התלמידי� במבחני� סטנדרטיי�

. החשיבות של הקניית יכולת וביטחו� בהערכת תלמידי� למורי� לעתיד

)Hamilton, 2006(.  

ההערכה ככזו שאינה משתפת את  תפיסת� של הסטודנטי� להוראה את

מתייחסת להבחנה , יותהתלמיד ושאינה מתחשבת בתלמיד וביכולותיו הלימוד

הממצאי� ). Eral & Katz, 2006(המקובלת בספרות ביחס להערכה של תלמידי� 

הערכת התלמידי� , הראו כי בכיתות האימו� שבה� התנסו הסטודנטי� להוראה

 Assessment( "הערכה של הלמידה"שהופעלה הייתה בעיקר ההערכה המכונה 

of Learning( תוצאותיה של הערכה זו מסתכמות . שהיא השכיחה ביותר

זוהי הערכה . בהצהרות המתארות ושופטות את איכות הלמידה של התלמידי�

הבודקת את הידע של התלמיד בזיקה לתוצרי� הצפויי� של תכנית הלימודי� 

שהופעלה והמספקת מידע לתלמיד עצמו בדמות משוב שהוא בדר� כלל שיפוטי 

  . ונורמטיבי

תפיסת הסטודנטי� להוראה את ההערכה כמעוררת רצו� , ומת זאתלע

וכהערכה המתחשבת בתלמיד וביכולותיו השונות ומשתפת את הלומד , לשינוי

תואמת יותר את הערכת התלמידי�  –בשלבי� השוני� של תהלי� ההערכה 

הערכה זו . Assessment for Learning)( "הערכה לש� למידה"הקרויה 

� הנמש� לאור� הלמידה כולה ומכוו� להאיר את הבנות מאופיינת כתהלי

התלמיד ביחס לנלמד במטרה לאתר את דפוסי למידתו ולסייע לו להתקד� 

, מיומנויות, תהלי� זה בודק נטיות. בלמידה באופ� התוא� את צרכיו הייחודיי�

ומאפשר לו להיות שות� בשלבי� , ידע קוד� או סגנונות למידה של התלמיד

. ובייחוד בחלקו בהערכת עמיתי� או בהערכה עצמית, ההערכההשוני� של 

המשמעות היא אפוא שתפיסותיה� של הסטודנטי� בנוגע להערכת התלמידי� 

הרצויה בעיניה� תואמות לגישות מתקדמות יותר של הערכה המבליטות את ממד 

ממדיות המתבטאת בריבוי של צורות ואמצעי � את הרב, השתפנות בהערכה

  .תאמה האישית לתלמידהערכה ואת הה
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עולי� בקנה אחד ע� ממצאי מחקרה של  ממצאי המחקר לשאלה הראשונה

שהראו כי ג� התלמידי� תופסי� באופ� דומה את ההערכה כפי , )2009(לוי� 

הספר �רוב התלמידי� התייחסו להערכה בבית. הספר�שה� חווי� אותה בבית

ידי� חווי� ואשר כתהלי� מכני וסטנדרטי שאינו מתמקד בתהליכי� שהתלמ

הערכה שבעיקרה היא כמותית , ייחודיי� לה� ושאינו משת� את התלמידי�

כאשר התבקשו התלמידי� לתאר את תהליכי ההערכה , לעומת זאת. והשוואתית

הספר ה� ביקשו שתהליכי ההערכה יתבססו על הכרת� �שהיו רוצי� לחוות בבית

  .כלו לקחת חלק בהערכת�ושיו, באופ� המשלב ג� תכונות והתנהגויות, מקרוב

, באשר לתפיסותיה� של הסטודנטי� את מוריה� המאמני� ותרומת� לה�

ממצאי המחקר מצביעי� על כ� שהסטודנטי� להוראה תופסי� את מוריה� 

כמי שמשתפי� מעט , המאמני� בעיקר כמביני� וכבעלי ידע בהערכה מסורתית

� ולתת ייעו� על דרכי בנושא ההערכה א� שלא ברצו� וה� כעסוקי� מכדי להדרי

  . הערכה בכיתה

תפיסת� של הסטודנטי� להוראה את המורי� המאמני� כמביני� ובעלי ידע 

בעיקר בהערכה מסורתית מחזקת את הביקורת המועלית בנוגע להכשרה להערכה 

מסקירת תכניות הלימוד נית� לתאר את ההכשרה הניתנת . במכללות להוראה

, )קורסי� סמסטריאליי�(מבחינת היק� הזמ�  לסטודנטי� להוראה כמצומצמת ה�

�לוי�(ה� מבחינת היק� הנושאי� וה� מבחינת ההזדמנות להתנסות מעשית 

כאשר מורי� רבי� העובדי� כבר בפועל במוסדות ). 2007, לפידות ודובר, רוזליס

כשלדעת� קשיי� אלה , חינו� מצביעי� על הקשיי� שיש לה� בהערכת הישגי�

מספקת בבחירת השיטות המתאימות להערכת תלמידיה� נובעי� מהכשרה לא 

ייתכ� כי ). 2006, דרורי(מסורתיות וחלופיות �ובתכנו� שיטות הערכה מגוונות

אות� מורי� מאמני� לא עברו הכשרה נאותה ומספקת בכל הקשור לדרכי 

וההכשרה המצומצמת שעברו שמה לה לדגש את דר� ההערכה , הערכה בכיתה

תחו� ההערכה מלמדי� כי מורי� שהיו שותפי� לתהליכי מחקרי� ב. המסורתית

גילו עמדות חיוביות יותר , הכשרה עדכניי� שבה� נחשפו לחלופות למיניה�

 (;Coyle, 1999באשר לשימוש בחלופות הערכה בבוא� ללמד בכיתה

Culberston, 2000.(  

שהראו כי המורי� המאמני� נתפסי� אצל , ממצאי המחקר לשאלה השנייה

טי� להוראה ה� כמשתפי� מעט ושלא ברצו� וה� כעסוקי� מכדי להדרי� הסטודנ

את סוגיית המורכבות בהגדרת תפקיד� של  מאירי�, ייעו� על דרכי הערכה ולתת

מהממצאי� . (Bullough & Draper, 2004; Orland, 2001)המורי� המאמני� 

בהקשר , עולה כי קיימת דילמה באשר לתפיסת התפקיד של המורה המאמ�
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יש מורי� מאמני� הרואי� בכ� . לאימו� הסטודנטי� להערכת תלמידי� בכיתה

ייעו� ותמיכה לסטודנטי� , מורי� אלה מאפשרי� מת� הדרכה. חלק מתפקיד�

. ה� בביצוע ההערכה וה� בשיתו� לגבי דרכי ההערכה וכליה ,שה� מאמני�

ינ� יש מורי� מאמני� שאינ� רואי� בכ� חלק מתפקיד� כלל וא, לעומת זאת

  . משקיעי� בזאת מזמנ�

התפקיד המרכזי שלה� הוא להציג את מקצוע  לדעת מורי� מאמני� רבי�

 ,Hall, Draper( ההוראה בפני הסטודנטי� ולתת לה� הזדמנויות להתנסות בו

Smith, & Bullough, 2008 .( �א� תפקיד זה אינו בהכרח כולל מבחינת� מת

שאיכות ההוראה בכיתה  א�, ימו�הזדמנויות להערי� את התלמידי� בכיתת הא

  ).Stiggins, 1999(היא פועל יוצא של איכות ההערכה המתבצעת בה 

מורכבות דומה נית� למצוא ג� בבדיקת המתרחש בקרב מורי� חונכי� 

העדר זמ�  המחקרי� מראי� על .המלווי� את המורה המתחיל בשנתו הראשונה

ברורה מהות התפקיד וכיצד  פנוי לחונכות ועל כ� שלחלק מהמורי� החונכי� לא

  ).2007, רייכנברג וזייגר, לזובסקי(לבצעו כהלכה 

ממצאי המחקר לשאלה השנייה מחדדי� את ההבנה שיצירת קישור בי� 

התאוריה הנלמדת בנושא הערכת תלמידי� בקורסי� במכללה לבי� המעשה 

זאת כאשר , בתחו� זה בכיתות האימו� הופכת להיות באחריות הסטודנט

הדרכה וייעו� מצד , נט אי� לו כלי� לעשות זאת ונזקק לאותו שיתו�הסטוד

ממצאי� אלה אפשר . דבר שהוא אינו זוכה לקבלו כראוי, המורה המאמ� אותו

להסביר� בכ� שמורי� מאמני� אינ� מדרגי� במדרג גבוה את חשיבות יצירת 

ליצור בטענה כי אי� די זמ� , הקישור בי� תאוריה למעשה בתפיסת התפקיד שלה�

 ,Timperley, Rubie( קישור בי� תאוריה למעשה בשיחות המשוב ע� הסטודנטי�

Black, Stavert, & Taylor-Patel, 2000 .( 
הא� ראוי שהמורי� : ממצאי המחקר הנוכחי מעלי� כמה שאלות ערכיות

� ימשיכו להיחש� להערכה המעודדת חד) כ� נמצא, כמו תלמידינו(לעתיד 

הערכה אשר ייתכ� , ייצוגיות ללא חדשנות וגיוו� מספקי� בכיתות האימו�

שמובילה לאותה אי שיתופיות של התלמיד ולאי התחשבות בייחודיותו 

או שמא צרי� לפעול לשנות את ההערכה המופעלת ?, ו השונותוביכולותי

ושכ� , "צרי� להיות"הא� אנו מצפי� מהמורי� לעתיד להבי� שכ� . בכיתות אלה

וזאת מתו� הבנת� , בעיקרה "מסורתית"מוטב שיעריכו את תלמידיה� בהערכה 

ושעליה� ללמוד מאותו מודל  "מורה מוצלח"שהמורה שהוצמדו אליו הוא 

הא� אי� זה דבר בסיסי לדרוש שהמורי� לעתיד יקבלו  ?כיצד להערי� לחיקוי

מת� הזדמנות מספקת להתנסות בפועל בהערכה בכיתות האימו� כחלק מתהלי� 
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תו� הכוונה ומת� ייעו� לקראת הפעלת ההערכה ובהערכה , שילוב� בהוראה

עוד בשלב לפני שה� בעצ� מקבלי� על עצמ� , בפועל מהמורה המאמ� אות�

   ?באחריות� המלאה "אמיתיי�"ה ע� תלמידי� כית

יש למצוא דרכי� ) 1: (מהמחקר הנוכחי נית� להסיק בהיבט המעשי כי

תו� פיתוח , לאפשר לסטודנטי� להתנסות בתהליכי הערכה מגווני� בכיתה

כישורי ההערכה שלה� ומת� תמיכה מקצועית רבה ככל הנית� מצד המורי� 

בתהלי� הכשרת� של המורי� המאמני� יש לוודא כי ) 2(; המאמני� אות�

ידע וניסיו� מספקי�  ובמסגרת פיתוח� הפרופסיונלי יתאפשר לה� לרכוש

וללמוד לעומק , מסורתיי� וחלופיי� –בהקשר לתהליכי הערכה מגווני� בכיתה 

גישות שיתופיות יותר והמכירות , על גישות מתקדמות יותר של הערכה

מתהלי� הכשרת� לקראת האימו� יש לשאו� כחלק ) 3(; בייחודיותו של כל לומד

ליצירת הסכמה משותפת בקרב המורי� המאמני� לכ� שאכ� מדובר בחלק 

רק . לאפשר לסטודנטי� לתמו� בהתנסויות בהערכת תלמידי� –מתפקיד� 

תאפשר להכשיר כראוי , הפנמה של תפקיד זה כחלק מאחריות� כמורי� מאמני�

  .בהקשר זה את המורי� לעתיד

  

 
  תמקורו

, הערכת ההתנהלות: התנסות בהוראה במתכונת של שבוע מרוכז). 2011(' ר, וארנו�' א, אלמוג

כתהלי�  הערכה, )עורכות(לזובסקי ' ורטהיי� ור' ח, פרסקו' ב: בתו�. התרומות והקשיי�


  .מכו� מופת והמכללה האקדמית בית ברל: אביב�תל). 397–365( מכוו

נבו �קרומר' קס� ומ' ל: בתו�. כמותיי� במחקרי� איכותניי�שילוב ניתוחי� ). 2010(' ב, אלפרט

הוצאת הספרי� של אוניברסיטת ). 356–333' עמ(ניתוח נתוני� במחקר איכותני ). עורכות(

  .גוריו� בנגב�ב�

  .רמות: אביב�תל. חלופות בהערכת הישגי). 1997(' מ, בירנבוי�

ספרית �ני� של קהילה מקצועית ביתהערכה לש� למידה בכיתה ומאפיי). 2009(' מ, בירנבוי�

חינו� יהודי ותולדות , הערכה, )עור�(קשתי ' י: בתו�. ותרבות כיתה המעצימי� אותה
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