
 הארוהה לש )הארוהה ירקסל( תיפולח הכרעהל תוטיש :7 טסופ
 תימדקאה

 תוטישה לולכמ תא וריכה :א קלח

 תונויסינ ושענ תאז תובקעבו ימדקא לגס ישנא לש הבר תודגנתהו תרוקיב הארוהה ירקס וררוע ,םינושארה םהימימ
 ,םירקוח – תימדקאה הארוהה תכרעהב םירחא ןיינע ילעב .הימדקאב הארוהה תכרעה לש תורחא תוטישב םפילחהל םיבר
 לבא ,הארוה ירקסל תופסונ הארוה תכרעה תוטישב שומישב הבר תובישח ואר םה ףא – םיחמומו תוימדקא תודיחי ישאר/םינוממ
 רקיעבו דחוימב ,םינוש םינוויכו טבמ תודוקנמ םירקסה תואצותב הכימת - היצלוגנאירט םשל אלא םירקסה תא ףילחהל ידכב אל
 .רכשו תועיבק ,םודיק ומכ לגסה ישנא יבגל ׳תוילרוג׳ תוטלחה תיישע םשל הכרעהב שומיש לש םירקמב

Cashin, 1988; Hobson & Talbot, 2001 

  הארוהה ירקסל תויפולחה הארוהה תכרעהל תוטישה תמישר .ו

 האצותכ םיטנדוטסה ודמל המ לש – הארוהה ירצות/תואצות לש הדידמ/הכרעה איה הארוהה תכרעהל רתויב תשקבתמה הטישה
 יבגל וזכש הדידמ ,ןאכ הנטרופת אלש תונושו תובר תוביסמ ,םלואו .התוא םשייל םיחילצמו הדימלה תא ומינפה םה המכ דעו הארוההמ
 .תישעמ הניחבמ תירשפא יתלב הניה )םיסרוק לש תגציימ תיקלח הצובק לש וליפאו( רטסמס לכב םיימדקאה תודסומה לכב םיסרוקה לכ
 תריקס סיסב לע הכרענש רתויב הפיקמה המישרה .תימדקאה הארוהה תכרעהל תורחא תוטיש ועיצה םירקוחו עוצקמ ישנא ,ךכל יא
 :תוטיש 15 תללוכו Berk (2014, p. 87)  קרב ידי לע הנגרוא תיטנוולרה תורפסה

 (1) student ratings (2) peer observations (3) peer review of course materials (4) external expert 
ratings (5) self-ratings (6) videos (7) student interviews (8) expert and alumni ratings (9) employer 
ratings (10) mentor’s advice (11) administrator ratings (12) teaching scholarship (13) teaching 
awards (14) learning outcome measures, and (15) teaching (course) portfolio 

 .דועו ,הארוהה ירקסב תוחותפ תולאש ,םיצרמל םירקס ,םיצרמו םיטנדוטס םע תונויאר :ויה ועצוהש תופסונ תוטיש

Benton & Cashin, 2014; Brinko, 2012; Gravestock & Gregor-Greenleaf, 2008. 

 איבא לבא תבחרנ תורפס ללכ ךרדב שי ןהמ תחא לכ יבגל .תוגציימ ןה המ ריבסהל ידכב ,וללה תוטישהמ קלח הרצקב גיצא ןלהל
 .םיינש וא דחא רוקמ קר ןאכ

 

 תויפולחה תוטישה ןיבמ תודחא תגצה .ןן

 :תימצע הכרעה

 תא תוושהל ןתינ זאו םיטנדוטסה םיאלממש ןולאש ותוא והז תובורק םיתיעל .ולש הארוהה יעוציב יבגל ןולאש אלממ הצרמה
 .Centra, 1993     .הצרמה לש ימצעה גורידה םע םיטנדוטסה גוריד עצוממ

 הרשכה ורבעש םינתיפצת וא ,תימדקא הארוהל םיינוציח םיחמומ ,םירוטרטסינימדא/םינוממ ,םיתימע ידי לע :התיכב תויפצת

  .הצרמה םע רוקיבה לש שארמ םואיתב ,הצרמ ותוא לש רתוי וא דחא סרוקב ,רתוי וא דחא רועישב םירקבמ וללה

 )המודכו הטלוקפה ,רפסה תיב ,הקלחמה( תימדקאה הדיחיה ישאר תויהל םייושע םירוטרטסינימדא/םינוממה       -



 תוקלחממ וא ,תורחא תוטלוקפמ לגס ישנא וא ,דסומ ותואב הארוהל זכרמה לש לגסה ירבח תויהל םייושע םיינוציחה םיחמומה       -
  .הטלוקפ התואב תורחא

  .סרוק ותואב םידמול םניאש םיטנדוטס ללכ ךרדב םה םינתיפצתה       -

 דקמתהל המבו בל םישל המל - יבגל )הארוהל זכרמה לגס ידי לע( הרצק הרשכה ןכ ינפל ולבקי תויפצתה יכרוע לכש דואמ יוצר
 ,םיטנדוטס-םינתיפצת יבגל .תודקמתהל תודוקנ תמישר ובו תיפצת ןויליג וז הרטמל ןיכמ הארוהל זכרמה ללכ ךרדב .תויפצתב
 .ךומנ וא הובג התוא גרדל וליפאו ,תמיוסמ תוליעפ השוע הצרמהש םעפ לכ תיפצתה ןויליגב ןמסל םהילע ליטהל רשפא

 םיטביה םימיגדמה םיגצומ הכרעה םשל הצרמהמ לבקל ,רועישב הייפצל ףסונב ,םג םייושע םיינוציח םיחמומ/םינוממ/םיתימעה
 לע הרומה תורעה םעו םידחא םיטנדוטס לש תובושת םע ונתינש םינחבמ לש םגדמ ,סובליסה ומכ סרוקב הארוהה לש םינוש
 םינויצה םע םיטנדוטסה ןיבמ המכ ידי לע ושגוהש יפכ תורחא תודובעו תיבה ירועיש לש םגדמ וא ,ולביקש םינויצהו םינחבמה
  .ולביקש

 Feldman, 1989; Murray, 2007. 

 :וילופטרופ

 וילופטרופה .םודיק לש ךילהמ קלחכ שיגמ ימדקא לגס שיא לכש רקחמ לש וילופטרופל ותוהמב המוד הארוה לש קית/וילופטרופ
 אוה הילאש הקלחמלו הנילפיצסידל רתויב םימיאתמש לגסה שיא לש הארוהה לע יתכרעהו ירואית עדימ לש ףסוא לולכל ךירצ
 יעצוממ ,)תיב ירועישו םינחבמ ימגדמ ,סובליס( םינתיפצתה לש םדוקה ףיעסב םימושרה םיגצומה תא לולכל לוכי אוה .ךייש
 הכרעה ומכ תויפולח תוכרעה ,םיטנדוטסה ידי לע תוחותפ תורעה לש םגדמ םע םידחא םיסרוקב הארוה ירקסב ולש םיגוריד
 לש םוליצ ,הארוהה םודיק תרטמל )םיסנכ תואנדס( תויוליעפב תופתתשה ,םינוממ וא םירגוב ,םיתימע לש הכרעה וא ,תימצע
 םיתימע וא םינוממ ידי לע ךרעומו טפשנ וילופטרופה .לביקש םימדוק םיבושמ רואל הארוהה רופישל םיצמאמל תויודעו ,םירועיש
    .הקלחמ התואמ

Seldin, 1997; Seldin, Miller, & Seldin, 2010. 

 :םירגוב ידי לע/תיביטקפסורטר הכרעה

 ולביק םהש הזל המודה ןולאשב ותוא גרדל םישקבתמ םהו - רבעב הצרמה לש סרוקב ודמלש םיטנדוטס - ׳םירגוב׳ םה םיכירעמה
 הכרעה׳ לש ׳ילבולג׳ טירפ ותוא ליכיש יחרכה לבא ,ןולאש ותואב אלמ ןפואב שמתשהל חרכה ןיא( סרוקב ולצא ודמלשכ ,ונמזב
 רחאל וא ,הרוחא דחא רטסמס קר וליפא תושעיהל לוכי גורידה .)םיגורידה ינש תא תוושהל היהי ןתינש ידכ ׳הארוהה לש תללוכ
 .הדובעה קושל ואציו ראותה תא ולביקש רחאל םינש המכ וליפא וא ,ראות ותואל םידמול ןיידע םיטנדוטסהשכ םינש המכ

 Feldman, 1989 

Scholarship of teaching 

 סוטירמא ׳פורפ אוה םיטלובה היליבוממ דחאו 20 -ה האמה לש 90 ה תונש תליחתב החתופ הטיש/השיגה :׳הארוהב תודמולמ׳
 :יגנרק ןרק אישנ םינש 10 ךשמב היהש ,דרופנטס ׳בינוא לש ךוניחל רפסה תיבמ ןמלוש יל

 Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 

 םרת םגו ,תימדקאה הארוהה דחוימבו ,תומרה לכב רפס יתבב הארוהה םודיק יאשונב םלועב םיבושחה םיחמומהמ דחא אוה יל
 :רמאמב גצומ וז הטיש לש הצממ םוכיס .ץראב םיברה וירוקיבב תונוש תודעוו םיטקיורפ ,תוינכת תרגסמב ולא םיאשונב תובר
  .2005 ,.ר ,סב

  :הארוהה ירקסב תוחותפ תולאש



 ״תוחותפ״ תולאש 3-2 םג ,ירפסמ ןפואב ןהילע םיבישמש ״תורוגס״ה תולאשל ףסונב םיליכמ הארוה ירקס לש םינולאשה לכ
 תורעה םגו ,רופיש/ןוקית שרודו בוט היה אל המ ,םירועישב/סרוקב בוט היה המ יבגל םתעד תא םיבתוכ םיטנדוטסה ןתרגסמבש
 םודיקל תוליעומ תועצה םיצרמל תונתונ תוחותפה תולאשל תובושתה .)2006 ,הביטחו עלס ,ןורדג( םירחא םיאשונב תועצהו
 ולביקש תועצהב שמתשהל םילוכי םיצרמהשכ ,רטסמסה ךלהמב תישענה ׳תבצעמ׳ הכרעהל דחוימב תוישומיש ןה ןכלו םתארוה
 אל רבכ םיצרמה ןכש ליעומ תוחפ הברה אוה רטסמסה ףוסב תישענה ׳תמכסמ׳ הכרעהל ןהב שומישה .סרוקה ותוא ךשמהב ןיידע
 ןיב ההובג המכסה שי ,ןכאו .םיאבה םיסרוקל תויטנוולר אל ןתיברמו ,סרוקה ותואב םתארוהל ולביקש תועצהה תא םשייל םילוכי
 הכרעהב םיצרמל ןתמורתש םושמ ,תמכסמל אלו תבצעמ הכרעהל תומיאתמ הארוהה תכרעהל הטישכ תוחותפ תולאשש םיחמומה
 .הכומנ איה תמכסמ

Abrami, 2001; Marsh & Dunkin, 1997. 

 ןפואב וחכוה אלש הארא ,בושח יכהו וללה תויפולחה תוטישהמ תודחא לש תונורסחהו תונורתיה תא גיצא )8 סמ( אבה טסופב
 הדיחי תיפולח הטישב שומישב הבר תויתייעב שי ,תורחא תוביסמ םגו ךכו תויה .ןהמ תחא ףא לש תונמיהמ וא תופקת יללכ
 םשל הארוהה ירקסל ףסונב תיפולח הטישב שומישה םלואו .הארוהה ירקס תא ךכב ףילחתש תימדקאה הארוהה תכרעהל
  .לגס ישנא יבגל תוטלחה תיישע לש םירקמב דחוימב ,ץלמומ דואמ אוה היצלוגנאירט
 
 האירק תמישר 

 .5 ,4 ,הבוגה לע .תחאו םירשעה האמב הובגה ךוניחה תוכיא רופישו הדימלו הארוהב תודמולמ .)2005( .ר  סב
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 .26-25 ,5 ,הבוגה לע ?חוגינל ילכ וא בושמ ןתמל ילכ – הארוהה ירקסב תוחותפה תורעהה .)2006( .נ הביטחו ,.ש  עלס ,.ח ןורדג

http://alhagova.colman.ac.il/heb/Issues/Edition5/article,896 
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