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 high-stakes (בעת אחרונה אנו עדים להרחבה של השיטה של מבחנים קובעים בחינוך

testing( . הגבוהים במבחנים הקובעים עשויים תומכי השיטה טוענים כי הסטנדרטים

יש להגיד כי .  על ידי השפעה על ההוראה והלמידהלהוריש את תוצאות הלוואי השליליות

מבחן כבר אינו , כנה למבחןהאף כאשר ההוראה הופכת להיות . השפעה זאת אכן קיימת

 צורת השאלות םתוכן המבחן וג.  יכול לעשות מה הואהתלמיד באמת יודע אומשקף מה 

שבו מצמצמים את מיקוד ההוראה גם במה שקשור לחומר הנלמד וגם במה שקשור לפיתוח 

ניתן לומר כי עצמם ההסתמכות על המדידה הכמותית  , יתרה מזאת. מיומנויות התלמידים

 אותו התהליך בתוך חברתי עלולה להביא לשיבושים תחוםכגורם מרכזי בקבלה החלטות ב

  .החברתי שעליו מדובר

  

נעשו בתחום ההוראה של מתמטיקה ומדעים מראים כי תלמידים בכיתות עם המחקרים ש

אחוז גבוה של התלמידים השייכים למיעוט מושפעים יותר מתוצאות המבחנים מאשר 

המורים של .  השייכים לקבוצות מיעוט היא קטנהתלמידים בכיתות שבהם כמות התלמידים

תר מצד  וגם על לחץ גדול יויותרהכיתות מהסוג הראשון דיווחו על לחץ מבחנים גדול 

הנתונים מהכיתות , כמו כן. ים על מנת להגיע להישגים גדולים יותר במבחןיגורמים חיצונ

על חשבון הוראה למבחנים שמתבצעת  הכנה אינטנסיבית יותר מהסוג הראשון מצביעים על

וניות של למרות הטענות בדבר שווי. )במידה גדולה יותר מאשר בכיתות מהסוג השני (רחבה

משמעות בעלי  מבחנים קובעים הינם , במסגרת מערכת החינוך בפועלאין ספק כי, המבחנים

גדולה הרבה יותר עבור התלמידים השייכים לאוכלוסייה חלשה ולקבוצות המיעוט מאשר 

  .עבור התלמידים השייכים לתרבות הרוב ולמעמד הביניים

  

נים הקובעים גורסת כי היא מגבירה אחת הטענות המרכזיות בזכות השימוש בשיטת המבח

  :למעשה ניתן להצביע על שלוש טענות קשורות. התלמידיםשל מוטיבציה האת 

                                                 
*  both Boston College 



  כל השתדלותם  של התלמידים תהיה גדולה יותר, תמריץ גדול יותרהככל ש -

כולל תלמידים (משמעות התמריץ והעונש הוא פחות או יותר זהה לכל התלמידים  -

 ;)עוטממשפחות עניות ומקבוצות מי

 כאשר חלוקת התמריצים מתרחשת על בסיס ,תימרבהיא מוטיבציה הרמת  -

 .תחרותי

  

 של השפעת מערכת המבחנים על  את התמונה האמיתית מלתאררחוקות וטענות אל

המחקרים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית שמזהים את מערכת היעדים כגורם מרכזי . מוטיבציהה

המורכבות . מצביעים גם כן על המורכבות הגדולה של התהליכים המתרחשים, במוטיבציה

-אוניברסאלי למסגרת סוציו-גדלה עוד יותר כאשר מדובר באינטראקציה בין מבחן חיצוני

השאלה שממנה מתעלמים . מתרבות הרובתרבותית ספציפית שתרבותה וערכיה שונים 

 על מוטיבציה של איזה תלמידים משפיעים ,תומכי השיטה של המבחנים הקובעים היא

  .המבחנים

  

כל צריכים לראות כי השאיפה ליעדים - םתלמידים קוד, כדי שמבחנים יגבירו את המוטיבציה

 אך במציאות ; גם מעשית וניתנת להשגה וגם רלוונטית עבורםבמבחןהקשורים להצלחת 

  תלמידים רבים. מסוגלים להצליח במבחניםלא יהיותלמידים רבים מרגישים כי בכל מקרה 

 שבה הם  והתרבותיתאחרים אינם רואים חשיבות בתוצאות המבחנים במסגרת החברתית

גם באשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גדולה לעבור את . מחוץ לכותלי בית הספר ,חיים

 אינו מביא בהכרח לפיתוח מוטיבציה פנימית של למידה או לידע הדבר, המבחנים בהצלחה

מעמיק של הנושא הנלמד אלה רק לרכישת מיומנויות מצומצמות וידע שטחי שדרוש על 

שיטת המבחנים הקובעת שמודדת את הביצוע ולא את הלמידה . מנת להצליח במבחן

  . למידה לעומקו תוויסות עצמי, כשלעצמה פוגעת במיומנויות שקשורות ליצירתיות

  

תוצאה חשובה במיוחד עבור תלמידים השייכים לקבוצות המיעוט היא שתלמידים 

בציה במהלך הלמידה  יקבלו מוטילאשמלכתחילה אין להם מוטיבציה לעבור מבחנים 

ס על ההכנה למבחנים מביא מבוסאשר למידה  תהליך ,יתרה מזאת. הכנה למבחניםהו

  . ולהגברת התופעה של נשירה בקרבםניכור מכל מערכת החינוך לתחושת 

  

ים הקובעים על נ השנים באשר להשפעת שיטת המבח30המחקר שנעשה על ידינו במהלך 

  : כיההתלמידים השייכים לאוכלוסיה מוחלשת ולקבוצות מיעוט מרא

לא ניתן להצביע על ההשפעה החיובית של מבחנים קובעים על המהלך של הוראה  -

  ;ולמידה בכיתה

 חסר מוטיבציהמי שמלכתחילה  מעניקים מוטיבציה למבחנים אינם -



זאת אומרת (של המבחנים הקובעים " הצורות האותנטיות"בניגוד לדעה הרווחת  -

 ) 'ביצוע ניסיונות וכו, כגון תשובות רחבות, בחנים שדורשים מעורבות פעילהמ

 אינן מהוות דרך שוויונית יותר להערכת ההתקדמות של תלמידים שונים מהרוב

במיוחד בקרב התלמידים השייכים , בחנים מגבירים את הנשירהמים קובעים ומבחנ -

 .לקבוצות מיעוט

  

בחנים כפיתרון קסם לבעיות בחינוך היא מוטעית וגם מזיקה משום שתשומת מהאמונה ב

בעיות היסודיות במערכת צאות המבחנים אינה מאפשר להתמקד בהלב שמוקדשת לתו

  . ןהחינוך ולטפל בה

  

  


