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 ספרית  -בית-פיתוח תרבות הערכה פנים( 1

 ספריים  -בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית( 2

 ניטור והערכה של הישגי תלמידים  ( 3

 ספריות  -הערכת תכניות בית( 4

גורמי הערכה  מ עם "ומוניהול ממשקי עבודה ( 5
 חיצוניים  
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 תיאור תפקיד רכז ההערכה  
 (10/  2008, ח"משהל "מנכחוזר )
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 שאלות המחקר

 התפקידגבולות 
חינוך את -מידה תופשים אנשיבאיזו : מוקד ההרצאה 

המקצועית של רכז ההערכה  הזהות 
 ?מקצועי מובחןכתפקיד 

רכז  מידה ובאילו תחומים נתפש באיזו  
כסמכות אפיסטמית בהערכה  ההערכה 

ספרית בהשוואה לתפישתם של  -בית
כסמכות   עצמםחינוך את -אנשי

 ?  ספרית-אפיסטמית בהערכה בית
 של התפקידהמבנה הפנימי 
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 גבולות פרופסיה

 תחום הידע  -ממד קוגניטיבי 

 נורמות ומוסכמות , חוקים -ממד חברתי 
 

 יחידים למקצוע   תְלִחברומשמשים 

בין אנשי המקצוע לבעלי מקצוע אחרים מבחינים 
  

 בהגדרה מחודשת נוצר צורך , משתנה הֶהְקֵשרכאשר 
 של הגבולות שבין המקצוע למקצועות אחרים 

 
 (  ;Merton, 1957 Hotho, 2008; 1973, שפירא)
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 התפקיד

 (1990, שרן ושחר) הסטטוס והמיצוב בארגוןמושג יחסי המגדיר את 

 ִמבנית הכוללת מערכת במסגרת ' תפקיד'לבחון את מושג היש
 (Oeser & Harary, 1966)תפקידים ומשימות , אנשים

 זהות  תפישות וציפיות ברורות מהתפקיד תורמות לפיתוח
 (צמצום עמימות וקונפליקטים בין תפקידים)מקצועית מובחנת 
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 פרופסיונליצמצום מתח 

 כזי ההערכהר    "     שותפי התפקיד"      

 הספר-רמת בתי    (    ח"משה)רמת המערכת 

 ביצוע התפקיד    ציפיות ממלא התפקיד    
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 זהות מקצועית

 (פרופסיונלים)' אנשי מקצוע'מבחינה בין 
 (Nias, 1989)' רגילים'לבין עובדים 

 גורם משיכה למקצוע עשויה להוות(Kirpal, 2004) 

 לימודי המשך והתפתחות מקצועית  משפיעה על 
(Knowles, 1992) 

 היחס לשינויים ולרפורמותמשפיעה על (Levine, 1980) 

 נאמנות לתרבות המשותפת"הצהרת מהווה"  , 
 (Barth, 1969, p. 15)קבוצת העמיתים עם ההזדהות דרך 
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 'סמכות אפיסטמית' –רכז ההערכה 

 מייצג מקור מידע וידע ' סמכות אפיסטמית'המושג
 המהווה גורם מכריע בתהליך בניית ידע ועיבוד מידע  

 

 אולם

 

  ייחוס סמכות אפיסטמית למקור ידע 
 אך ורק על נכונות היחיד  מתבסס 

 על המידע שמספק המקור ולקבלו  להסתמך 
 
 ;Bar-Tal et al., 1991; Raviv et al., 2003; Ellis & Kruglanski, 1992; 1984, ֵאליס)

Kruglanski et al., 2005) 
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 ההשערה
סמכות  של  נמוכההתופשים עצמם כבעלי רמה חינוך -אנשי

  :בהערכהאפיסטמית 

 גבוההסמכות אפיסטמית כבעל רכז ההערכה את יתפשו  

 התפקידיםבין גבולות ברורים על יצביעו 

לעומתם   

של סמכות  גבוההרמה התופשים עצמם כבעלי  חינוך-אנשי
 :  בהערכהאפיסטמית 

 לרמתם א "סשל  דומהרמה לרכזי ההערכה ייחסו
 המקצועית  

כעמומים ובלתי על ידם התפקידים ייתפשו בין  הגבולות
 מובחנים
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 מערך ומדגם: שיטה

 מעורבמערך המחקר: 

(  מנהל ורכז-סגן, מנהל: ראיונות 32) איכותני 

ידי חברי הצוות  -שאלונים שמולאו על 203) כמותי 
 (הספר-בבתי           

 הספר -הדגימה של בתישיטת: 

' דגימת מכסות'ובמסגרתה ' שכבות מכוונתדגימת  ' 

חיפה  במחוז ( יהודי וערבי)ספר ממלכתיים -בתי 12: מדגם 

 

 

 
 ולתיקוף הכלים לבנייה  פיילוט

 (וערבי במחוז צפוןיהודי במגזרים חינוך -אנשי 113)
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 ההערכההמקצועית של רכז הזהות  -כלי המחקר 

 ההערכהלידע מצופה מרכז  בהשוואהתפישת ידע עצמי   

 התפקידשותפי זהות 

 

    
 סמכות אפיסטמית    

 ספרית-בהערכה בית

 ממד
 #

 פריטים
 עצמיידע   

  

ידע מצופה  
  מהרכז    

 91. 94.   7 ארגוני-מבני

 94. 96.   13 מומחיות ומקצועיות

 93. 89.   7 דידקטי-פדגוגי
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 ממצאים מרכזיים

 רכזלקיום תפקיד  מודעיםרוב אנשי החינוך  
 (  מהמרואיינים ומהמשתתפים 75%-כ)

 

 הרווחתהתפישה: 

שאינו בהכרח תפקיד  –המשולב בתפקיד אחר  מקצועי תפקיד    
   מובחן

 

 

 מטרות מטלות 
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 גבולות ומבנה התפקיד

12 
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,  מלקחת מורה, רצינימקצוע של מדידה והערכה הוא יותר מדי [ה"]
, והנדימן, ו, ו, ובמאי, ופסיכולוג, בשטח הוא נדרש להיות מורה שממילא

 . כמו מדידה והערכה רציניולהטיל עליו עוד משהו כל כך 

  רציניותזה דורש מיומנויות ... לא רציניהרגשנו שזה , אזלת יד הרגשנו
על המורה איזה קורס  מנחיתים –לאפ -לא עוד פעם חאפזה , שנלמדות

ולא כך . רציניותקטן במדידה והערכה ומצפים ממנו שייתן תוצאות 
 . הוא
לוקים  את זה אבל בהחלט  עושיםאנחנו , כן –אני חושבת שצריך לכן 

, את רזי המקצוע שלמד ,בעניין בקיא -אנחנו צריכים אדם ש . בחסר

 (S02מנהלת -סגנית) "רציניאז באופן , אם לעשות משהו, שבאמת

 בהערכה כפרופסיה    ממד מומחיות ומקצועיות

 'סמכות אפיסטמית'זהות מקצועית כ

 תפישות וציפיות של אנשי חינוך: הזהות המקצועית של רכזי הערכה – 4.2.2012  י"אפכנס  – וקופרמינץגלעד -חסון 13



 תפישות וציפיות של אנשי חינוך: הזהות המקצועית של רכזי הערכה – 4.2.2012  י"אפכנס  – וקופרמינץגלעד -חסון

 בהערכה   העצמיהידע השוואה בין תפישת 
 הערכהמרכז  המצופהלבין הידע המקצועי 

(N=185) 
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(M) = -1.58 

ES=-.74 

 

 

 

 

 

 

(M) = -1.56 

ES=-.72 

 

 

 

 

 

 

(M) = -.98 

ES=-.62 

 

 

 



 מהרכז מצופהלידע  עצמיהפערים הגדולים ביותר בין ידע 
 בממד המומחיות והמקצועיות בהערכהבמטלות הערכה 

פער   המטלה
 ממוצע

גודל  
 אפקט

הדרושים   כלים מקצועייםהספר -להשיג לבית
על בסיס היכרות עם  , לביצוע פעולות הערכה

 ספקי הערכה חיצוניים וכלי הערכה חיצוניים

1.99- 72. 

,  בנושאי הערכה ומדידהספרות מקצועית לרכז 
 הרלוונטית לצורכי הצוות

1.72- 66. 

ניתוחים ועיבודים , חישוביםלבצע 
שהתקבלו  , הספר-של נתוני ביתסטטיסטיים 

 בעקבות בחינות והערכות חיצוניות ופנימיות

1.70- 68. 
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 סיכום ומסקנות

 נדרש מרכזי ההערכה המתפקדים ידע מקצועי רב 
 ;  הפדגוגיושל חברי הצוות  הניהוליתפקיד של חברי הצוות כשותפי 

 

בין תפקידו של מעריך מקצועי לתפקידי שאר הצוות   הגבולות
 למטרותהערכה שונות עשויות להתבצע  שמטלותכיוון , עמומים

או יעדי  אדמיניסטרטיביות  למטרותגם אך , שיפור הוראה
 ;(Brown et al., 2011)אחריותיות 

 

 בהערכה  כהתמקצעותתפישת מוקד התפקיד–  
 ותחומי הסמכות והאחריותבין התפקידים  הגבולותאת משרטטת 
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 הצעה לריבוד התפקיד
 בסיס הבחנה ברמות מומחיות  על 
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 המלצה מרכזית למערכת החינוך
 (מובחןכתפקיד מקצועי מיסוד והכשרה )

ריבוד התפקיד: 
 

הערכה  רכז 
 ניסיון ועניין , ידע, ראשוןתואר 

 גמול 6%
 

בכירהערכה  רכז 
 התמקצעותשני עם תואר 

 גמול ראוי ושעות/  משכורת
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  –' סמכות אפיסטמית'כרכז ההערכה 
 ספרית-לתרבות הערכה בית' סוכן חינוך'
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“The evaluator is an educator;  

his success is to be judged  

by what others learn " 

Cronbach, L. J.,Ambron, S., Dornbusch, S., Hess, R., Hornik, R., Phillips,D., et al. 

(1980). Toward reform of program evaluation: Aims, methods, and institutional 

arrangements (p.11). San Fransisco: Jossey-Bass.  



 חסון גלעד ר דליה"ד
 מכללת אורנים, (עצמאית)שיטות מחקר והערכה בחינוך ובמדעי החברה 

dgilad@campus.haifa.ac.il 
 

 ר חגי קופרמינץ"ד
 והדרכההוראה , החוג ללמידה –אוניברסיטת חיפה  

kuperh@edu.haifa.ac.il 
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 ! תודה  
 בהערכה רבה
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