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מחקריממאותנערכובאוניברטיטההמצטייןהמורהעל

מרבית .טובההוראה "עושה"מהללמודבמטרה

ואטטרטגיות/טכניקותממדימרשימתזיהוהמחקרימ

איךהשאלהנשאלתמצטיינת.בהוראההקשורימ

כולמהאמ,זולרשימהביחטמצטייניממוריממתפקדימ

או"פטנט"ישהאממצליחות?טכניקותבאותןמשתמשימ

טכניקותמרשימתהמורכבמצטיינתלהוראה"תפריט"

אתשבדקואחדיממחקרימ 2כאןאציגואטטרטגיות?

השימושרמתלגביהמצטיינימהמרצימביןוהשונההדומה

הוראהשלטכניקות/ובאטטרטגיותבממדימעושימשהמ

פרטהמחקרימכל .יעילהללמידהכתורמימשנמצאו

כללי,באופןבקורטימהמצטייןבמרצהעוטקימלאחרון,

לגודלאוהתוארלרמתמטוימ,תוכןלתחומהגבלהללא

 • 3הכיתה

ו-ב:א Dרי pnמ
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שונותמדיטציפלינותמרצימ 30עלנערךמתקרא

אקדמימוטדבכל .אחדותובאוניברטיטאותבמכללות

 .ביותרהמצטייניממןמרצימלשישהארבעהביןנבחרו

דופןיוצאבאופןכמצטיינימזוהולמחקרשנבחרוהמרצימ

אנשיטטודנטימ,ידיעלשנתנוהמלצותהצלבתטמךעל

רואיינואלהמצטייניממורימואדמיניטטרטורימ.טגל

ניתוחבטיטעלבכיתותיהמ.תצפיותעליהמונערכו

מורימשלתיאורטימודללומןבנהוהתצפיותהראיונות

שלעלממדישניכללזהמודלבאוניברטיטה.מצטיינימ

התלהבותלעורר"היכולת : 1ממדהמצטיין:המורה

לומןלפישמשמעותההטטודנטימ",אצלאינטלקטואלית

וגירויענייןבהירות,-טובימתקשורתכללייישומהיא

עמבין-אישיקשרליצור"היכולת : 2ממד .החשיבה

חיוביימורגשותאכפתיות,הפגנתכלומרהטטודנטימ",

 .שלהמהלמידהבתהליכיתמיכהומתןהטטודנטימכלפי

המצטיינימהמרצימ 30שלבכיתהההתנהגותמניתוח

הבאימההבדלימזוהו ,תצפיותלומןערךשבשיעוריהמ

שנירק :העלממדילשניבהקשרהמורימבהתנהגויות

רקהצטיינוהשארוכל ,הממדימבשניהצטיינומרצימ

רקהוערכוהמשבשניבעודהשנייממביןאחדבממד

 .בינוניבאופן
כלאתשנימשלושבמשךלומןאטף 6בבמתקר

טגלאנשיידיעלשנכתבו ) 500 (ההמלצהמכתבי

,שהוצעושלובאוניברטיטהמרצימעלוטטודנטימ

הוראהעלפרטימהענקתעלהממונהלוועדהכמועמדימ

שונותומחלקותפקולטותעלנמנואלהמרצימ .מצטיינת

הוראהשלשונותוברמותקורטימשלרבבמגווןולמדו

אלהבמכתבימ .יותרגבוהימלתארימאוראשוןלתואר

שהודותשלהמהמועמדתכונותאתהממליציממתארימ

ניתוחערךלומן .מצטיין""מרצהלתוארראויהואלהן

התכונותאתמהמאחדבכלוזיהה 7המכתבימשלתוכן

שללמצוינותושתרמוכאלוהממליץידיעלשצוינו

שזוהותכונותשלרבותמאותתיאוריבהוראה.המועמד

מילימאיחודידיעלבעיקריותר,קטןלמטפרקובצוכך

מאפיינימ 39שלרשימהנערכההתהליך,בטיכומ .נרדפות

ואלהבמכתבימפעמימעשרלפחותהופיעמהמאחדשכל

שלהעלממדיהןמהןשלוש :קטגוריותלחמשמוינו

 .השניהעלממדשללשניימפיצולעמא,ממחקרהמודל

מעיןהיאוהחמישיתחדשה,היאהרביעיתהקטגוריה

במילימאךמצטייןהואשהמרצההאומרגלובליפריט

מורה.התנהגויותשלמאפייניממוטיףאינואולמ ,אחרות

להלן:מטוכמותהתוצאות

אינטלקטןאלית/התלהבןת- ) 1(ממדאקטגןריה

המופיעימהללומאפיינימ. 16טןבים:תקשןרתכישןרי

ידע,בעלמתלהב,המ:פעמימ) 25(מעלגבוההבשכיחות

בשכיחותבהיר.מעניין,בהומור,משתמשהשראה,מעורר

,אנרגטי,מוכןמרתק,,מלהיב,מאורגןיותר:נמוכה

היטב.מתקשרטוב,מרצהיצירתי,מעורר,משעשע,

עםאישי-ביןקשריצירת-א) 2(ממדבקטגןריה

הללומאפיינימ.תשעהןאכפתיןת:הסטןדנטים/דאגה

,אכפתי,מתענייןהמ:(כנ"ל)גבוההבשכיחותהמופיעימ

י,ידידותיותר:נמוכה.בשכיחותלתלמידימ,פנוינגיש

 .,אנושימבין,מכבד,מעוניין
עםבין-אישיקשריצירת-ב) 2(ממדגקטגןריה

 .מאפיינימשבעההמןטיבציה:הסטןדנטים/קידןם

בשכיחות .מאתגרמעודד,עוזר,המ:גבוההבשכיחות

 .מוטיבציהמקדמטבלני,דורש,הוגן,יותר:נמוכה

 .מאפיינימשנילהןראה:מתןיבןת-דקטגןריה

נמוכהבשכיחות .מעצמומקדישהמ:גבוההבשכיחות

 .מחויב :יותר



ארבעהתדןבדדס:כללדדסמאפדדכדס-הקטגןרדה

(פחותנמוכהחות 1בשכמ 1ע 1מופוכולממ, 1מאפיינ

ל, 1רגדופן/בלתיוצא 1מצוין,ל, 1ע 1 :והממ) 1פעממשמונה

גדול.

להצטיינותמ 1חדשמ 1מאפיינתורמתנה 1אהה 1קטגור

ד.ה 1קטגורגמכךחדש.ממדמהווהנה 1אולכןהמרצה

ת 1חט 1ח 1זנחותמ 1ושכזוה 1קטגורשלמ 1המאפיינמטפר

לראותהתן 1נולכןהראשונותות 1הקטגורשלוששללהללו

תוח 1הנמחזקזהבאופן .-2ו 1העל 1לממדת 1חט 1חה 1כזנ

 .אממחקרלומןשלמ 1הממד 1שנמודלאת

תכונותמת 1רש 1הו 1זא 1הנוטפתחשובהתוצאה

הןאובחנוהתכונות .מ 1מצטיינמ 1מרצהמאפיינותמגוונות

שלהמ 1ת 1עמטגל, 1אנש 1ד 1עלוהןמ 1טטודנט 1ד 1על

קודמכמוהמטקנהבהוראה.ההצטיינות 1לפרטהמועמדימ

והודותשונותבדרכימנותמ 1מצואתמ 1ג 1משמ 1מרצהיא:

בהוראה.נות 1מצולהשגתאחתדרךואיןמגוונות,לתכונות

 DIב eח Jה Dמרצןכ e Dכן I9רו J. 9ר Pמח
 8ובמכככהטה IOבר IJבאובהוראה DIכ Iע Iכ

, Suzanne Young, University ofWyoming 
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Colorado, GreeJey 

-11,000כמ 1לומדבהטה 1ברט 1באוננערךזהמחקר

בפקולטותמ 1קורט-31במ 1המלמדמ 1מרצמ. 1טטודנט

ך 1תהלצוע 1לבמו 1הטכמ, 1החוקרפנוהמ 1אלשונות,

מ 1נוכחו 1שהמ 1הטטודנט 912כלבכיתותיהמ.המחקר

 1שנ .למלאומו 1הטכהשאלוןהועברבהממ 1עור 1בש

ראשון,לתוארלמדו 60%מ, 1נשו 1ההמ 1נ 1מבמ 1ש 1של

 .שלישילתואר-17%ו 1שנלתואר 23%

טה 1ברט 1באונמרצהעללחשובהתבקשומ 1הטטודנט

אתואשרלאחרונההשתתפושבומ 1הקורטבאחדהמלמד

 .רוט 1בפ 1דלזכורמ 1כול 1המשלוההוראהאופן

לות 1ע 1 1לגברוג 1ד 1ט 1פרהכוללשאלוןבלו 1קמ 1הטטודנט

תה 1בכהשאלוןהעברת 1לפנ .המרצהשלהוראתו 1דרכ

-האאתלצמצמשנועדמ 1הטטודנטמון 1לאזמןהוקדש 1 

הדירוג.מנות 1מהאתר 1להגבובכךמ 1רוג 1בדמ 1וק 1ד

ון 1בדשלוותהקצרה(בהרצאה)מ 1דברהצגתכללמון 1הא

להטותשעשויימהעיוותימאתותיארהמודפטכומ 1ובט

המוגזמהמקלרוג 1הדשלהללוובעיקרמ, 1רוג 1הדאת

 ) Haloלה 1ההואפקט ) lenient evaluation (לטובה
9 ) Effect . השוואתי,הוארוג 1שהדמ 1לטטודנטהוטבר

ל 1ע 1 1כבלתאוותר 1בל 1ע 1כבמרצהמ 1בוחרכשהמכלומר

עמהשוואהשיקוליתוךעשות 1להכה 1צררה 1הבחביותר,

 .טה 1ברט 1אונבאותהאותממדו 1שלמ 1האחרמ 1המרצמכלול

הפרשנות 1לגבמ 1הטטודנטעמקצרון 1דנערךמכן,לאחר

נראהמ 1הטטודנטומשאלותון 1מהד .בשאלוןט 1פרכלשל

בטופטמ 1כ 1מערנמ 1אשהמההבנהאתמו 1הפנשהמה 1ה

אלאשנבחרמ 1המטוהמרצהשלההוראהדרךאתרק

באופןההוראהלות 1ע 1למ 1התורממ 1בט 1ההאתבעיקר

ט 1פרכלשלרוגו 1דבעתמחשבהש 1להקדהמ 1ושעל , 1כלל

אתלאפיין 1וכדבהערכהות 1והטות 1מטעומנע 1לה 1כד

 .הבנתמ 1לפותר 1בהמדויקבאופןהמדורגהמרצה

מטפרותנלקחוהשאלון 1ט 1מפרשה 1וחממ 1עשר

לות 1ע 1שלות 1ובאטטרטגמ 1בממדהעוטקתהמחקר

שלותר 1בהחשובותהתכונותאתמ 1מתארוהמההוראה,

 9ועד-1מה 1הרוג 1הדטולמ .שזוהולה 1ע 1הוראה

ט 1פרהשאלוןכללכןכמו .ותר) 1בהגבוהההרמה 9 (

שלההוראהלות 1ע 1שלכוללת"הערכהשל 1גלובל

 .המרצה"

המרכזראש ,והוראהמודיםיללתכנוןהחוגראשחטיבה,נירהפרופ'ו.

 .לחינוךהטפרביתבחינו.ךטגלתוחילפברטיטאייהאונ

השיטותשלפירוטללא ,הדבריםעיקריאתבתמציתיותמביאהאני . 2

 .במקורלעייןמוזמןנוטפיםבפרטיםהמעונייןהקורא .והממצאים

שבכלהטטטיטטיקותאוהמחקרטותישעלהפרטיםמעטאת

וניתן ] .. [מרובעיםבטוגרייםכללתי ,למתענייניםכאןהבאתיזאת

 .עליהםלדלג

מדווחיםשאינםנוטפיםמחקרפרטיכללוהמוצגיםהמחקריםכל . 3

שישאצייןבכיתה.המורהבהתנהגותהתמקדוהללוהמחקריםכאן.

לידיכאןבאושלאהמורהעבודתשלםיאחרחשוביםםיבטיה

תכנון ,והערכתםמבחניםעריכת ,קתןיוממטלותמתןכמו ,ביטוי

עדהואמאודחשובהיבט ,העמיתיםמבחינתועו.דעוריםיהש

גבוהה.מדעיתוברמהיעדכנהואהמוצגהחומרכמה

ו 995לשנתןייהמצטלמרצהתןישנותריבהגבוהבפרטזכההמחבר . 4

 .זוברטיטהיבאונ

 Lowman, J. (J 995). Mastering the techniquesןס 5.

. teaching. (Second ed.). San Francisco: Jossey-Bass 

an, J. (] 996). Characteristics of exemplary מLowl 

, 65 , or Teaching and Learning ןteachers. New Directions 

. 33-40 

.6 

בהמשך.ו 5שולייםבהערתהטברראה . 7

les of effective college וfYoung, S. & Shaw, D.G. (1999). Pro 

8 . 

, Higher Education ןסand university teachers. The Journal 

. 670-687 ,) 6 ( 70 

מדרגהואמהמרצהמרוצהטטודנטשאםמצייןזהאפקטעקרונית, . 9

טיםיפרעלהמרצהלביצועיקשרללאהפריטיםכלעלגבוהאותו

אתמדרגהואמההוראהמרוצהאינוהטטודנטםאולהפ.ךאלה,

הפריטים.כלעלנמוךהמרצה
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התוצאות:

מטפרשחציוןבכיתותשונים,אקדמייםתחומים-152בקורטיםשלימדומורים 912הטטודנטיםהעריכוהכלבטך

נשים.-41%ונבריםהיומהמורים 59% . 26היהבהןהתלמידים

פריטיםשישהידיעלבוטאה "ההוראה"יעילותלפריטהתרומהכלכמעטהפריטים, 25שמביןנמצא lסהראשוןבניתוח

 . 1בטבלההמטוכמים

 : 1טבלה

ההןראה"ל"יעילןתהעיקרייםהתןרמיםשהיןהפריטים

 R 'עררטיהפר

vaJue of (הקןרטערך . 1 the co urse ( 0.690 

 0.796מיטבסאתלעשןתהטטןדנטיסשלהמןטיבציהקידןס . 2

0למידההמקדמתכיתהאןןירתיצירת . 3 . 852 

0הקןרטארגןן . 4 . 861 

 0.863יעילהתקשןרת . 5

 0.869הטטןדנטיסלמידתכלפיאכפתיןת . 6

האלההפריטים,ששתכלומר

עלבלעדיבאופןכמעטהשפיעו

הפריטעלהמורהדירוננובה

כלהוראתו.יעילותשלהנלובלי

תרמוולאכמעטהפריטים 19שאר

לכך·
עלהמוריםחולקוהשניבניתוח

שלהנלובליהפריטעלדירונםפי

קבוצות-לשתיההוראהיעילות

עלשדורנומורים 589הקצה:

 9או 8 , 7ברמותההוראהיעילות

יותרנטושהטטודנטיםנראה . 11יעיליםבלתיכמוריםהונדרו 3או 2 , 1שדורנומורים-149שבעודיעילים,כמוריםהונדרו

באופןכמפרידיםפריטיםחמישהזוהומהניתוחכתוצאהזה.במחקרלדירונטוביםלאמוריםמאשרטוביםמוריםלבחור

מוריםמאשריותרנבוהמובהקבאופןמדורניםיעיליםמוריםאלהפריטיםלנביכלומרהמורים,קבוצותשתיביןמובהק

כאן).נםנשמרהקודמתהפריטיםמרשימת(המטפור 2בטבלהרשומיםהפריטים .יעיליםבלתי

שניתוצאותאתנשלבאם
 ) n = 149 (יעיליםבלתימןרים ) n = 598 (יעיליםמןרים

פריטיםששבעהנראההניתוחים,
ס"תממןצעת"סממןצע

יעילותעלהשפעהכבעליזוהו
משניבאחדלפחותההוראה 1.96 2.93 1.14 8.17

הפריטים,שבעתמביןהניתוחים. 1.59 2.77 1.37 7.65

7.85 1.33 3.47 2.36 
ערך :האלההפריטיםארבעת

ארנוןהמוטיבציה,הנברתהקורט,

כבעליזוהויעילהותקשורתהקורט 1.93 3.98 1.10 7.99

ושלושההניתוחיםבשניהשפעה
7.94 1.37 4.16 2.43 

 : 2טבלה

יעיליםןבלתייעיליםמןריםביןמןבהקבאןפןהמבדיליםהפריטים

הפריט

הקורטערך . 1

הטטודנטיםשלהמוטיבציהקידום . 2

הקורטארנון . 4 14

יעילהתקשורת . 5

הטטודנטיםכלפיכבודהפננת . 7
יצירת :והםאחדבניתוחרקזוהו

מעניינתמטקנההטטודנטים.כלפיכבודוהפננתהטטודנטיםלמידתכלפיאכפתיותהפננתלמידה,המקדמתכיתהאווירת

הטטודנטים",עבורהקורט"ערךהיהההוראהביעילותביותרהחזקבאופןהקשורשהנורםהייתההמחקרמןשעלתה

 .בעיניהםהקורטערךאתמעלההואכךהטטודנטים,תפיטתלפייותרטובמלמדשהמורהשככללומרניתןואולי

"יעילותהנלובליבפריט ) 9 (ביותרהנבוההברמהשדורנוביותרהמצטייניםהמרצים-246בהתמקדשלישיניתוח

יחידה.בקבוצההיהמורהשכלכךפרופילקבוצותלחמשהמוריםקובצובניתוח . 12ההוראה"

 : 3טבלה

מצטייניםמרציםשלפרןפילים

ממןצעדירןגפריטיםמסימסיפרןפיל

לפריטבהםהצטיינןשמצריםמספר

1 107 7 8 .84 

26 6 7.52 

26 6 7.04 

4 19 6 6.58 

5 17 6 6.82 

 9דורנו 2לפחות 55רתודי,

 :לפרטהפריטיםלכ

יעילהתקשורת . 5

הקורטארנוו . 4

המוטיבציהקידום . 2

כיתהאווירת . 3

למידההמקדמת

מורים-107שמראההטבלה

ללאהפריטים,שבעתבכלהצטיינו

מרצים-88והכלל,מןיוצא

למעטהפריטיםבכלהצטיינו

ביחטשונהשהיהאחדבפריט

הממצאמורים.שלקבוצותלארבע

שבנוטףהראהביותרהמעניין

אחד,לכלהפרופילקבוצותלחמש

היהאחריםמצטייניםמורים-55מ

היעדרשכללייחודיפרופיל

פריטיםבשנילפחותהצטיינות

נםזמןובאותוהשבעה,מבין



מביניהםאחדיםהיופריטים.שנילפחותעלנות 11הצט

על ) lביותר-הנמוך(אפילומאודנמוךאונמוךשדורנו

הםהעתבאותהאךהשבעהמביןפריטיםשלושהעדאחד

אחרים.פריטיםשנילפחותעל 9דורנונם

לתפיטתתורםנורמיםשמנווןמראהזהניתוח

בהכרחלאיעילים.מרציםנים 11מצטכמרציםהמרצים

יכוליםהםחשובים.שנחשביםבמשתניםנבוהמדורנים

מביןאחדיםעלנמוךואפילובינונימדורניםלהיות

כלעלחוד 11וביעילהלהוראהכתורמיםשנמצאוהפריטים

העלאתהקורט,ארנוןיעילה,תקשורתמאלה:אחד

המקדמתכיתהאווירתויצירתהטטודנטיםשלהמוטיבציה

מאודנבוהידורנושהםהכרחיזאת,עםיחדלמידה.

יכוליםמוריםכלומר,האחרים.הפריטיםמןבאחדים

ם 11בשנאואחדבשטחלקויוביצועיכולתחוטרעללפצות

ועד"ןאחרים,בשטחיםנים 11מצטכישוריםהדנמתידיעל

נים. 11מצטכמוריםהטטודנטיםידיעללהיחשב

יטה: Oינר Jנאו Dי Jמצטיי Dמורי .דמחקר

יעיכותהוראהויות Jה Jהתכ eופרקטיקהידע

 13נהוראהומו eויי

אוניברטיטת , 14שימחיואתיברקרחלחטיבה,נירה

אביבתל

במחלקותאביבתלבאוניברטיטתנערךזהמחקר

מןם 11שתשללרקעהודותולפטיכולוניהעבריתלטפרות

הטטודנטיםידיעלהמרציםדירוניבטקירתהחוקרות.

-50מ(למעלהראשוןלתוארנדוליםבקורטיםשלהם

לפימחלקהמכלנים 11מצטמרציםבשני,בחרנותלמידים)

נבוהשדורנוהמרציםכלרשימתאתערכנוהבא:התהליך

הנלובליבפריט ) 5עד lמ-דירונטולםעל 3.9(מעל

השניםמשלושאחתבכלההוראה",שלכוללת"הערכה

את,בחרנושקיבלנוהשמותמרשימתלמחקר.שקדמו

טמטטרבאותוראשוןלתוארנדולקורטללמדשנועדואלה

רשימהאחתבמחלקהקיבלנוזובדרךהמחקר.נערךשבו

שלבתהליךארבעה.שלה 11ובשנמרציםשלושהשל

מרשימותמחלקהמכלמרציםבשניבחרנואקראיתדנימה

בנילאיםנשיםושתינבריםשניהיוהמחקרנשואיאלו.

המאוחרות,-50השנותועדהמאוחרות-30המשנותהחל

שנה.-20מלמעלהועדבהוראהניטיוןשנותמתשעהחל

מרצה,לכלאחדלמחקר,שנבחרוראשוןלתוארהקורטים

כשמטפרבחירה,קורטיובחלקםחובהקורטיבחלקםהיו

לפנישנערךבראיון .-125ל 55ביןנעבקורטהתלמידים

לבקשתנוזיההמהמרציםאחדכלהטמטטר,תחילת

חמישהעדשלושהשלהוראהיחידתהקורטבתוכנית

בכלבמחקר.התרכזנוובהמונדרנושאהכוללתשיעורים

שנבחרהההוראהליחידתכים 11השהשיעוריםכלקורט,

בזמןהעברנוהיחידההוראתתוםעםבווידאו.צולמו

בנוטףהקורט.לתלמידיההוראה"יעילות"שאלוןהשיעור

באקראי,שנבחרוקורטבכלתלמידיםעשרהנו 11ריא

בטכניקותשלהםהמרצהשעושההשימושבנושא

רוא"ןהמרצהנםהוראה.שלמטוימותובאטטרטניות

התנהנותועלרפלקטיביתבחשיבהלהעירוהתבקששנית

השתמש,שבהןהאטטרטניותועלהטכניקותעלבכיתה,

הלימודיתהיחידהבהוראתמטרותיושלהשנתןמידתעל

לושארעום 11צפובלתימאורעותעלאובעיותועל

בהוראה.

שלמודלבטיטעלנבנהההוראה"יעילות"שאלון

 • 15קודמיםבמחקריםשפותחהוראהואטטרטניותממדים

שלקבוצותעלבדיקהשלאחדיםשלביםעברהשאלון

פריטכללההטופיתנרטתומהימנות.לבדוקכדיטטודנטים

ארבעההמרצה",שלכוללת"הערכהשלאחדנלובלי

שלפייעילההוראהשלהעלממדיאתצנים 11המפריטים

אווירתויצירתענ"ןיצירתבהירות,ארנון,הם:מודלאותו

נים 11המצפריטים 25ועודלמידה,המקדמתכיתה

התורמותואטטרטניות)(טכניקותבכיתהמורההתנהנויות

בהתאמה.העלממדילארבעת

וטטיותממוצעיםחושבוהשאלוןמפריטיאחדלכל

העל(ממדפנימיטולםכלשלמהימנויותונםתקן

בווידאוהמצולמיםהשיעוריםלו).התורמיםוהפריטים

 • 16תוכן""ניתוחבשיטתנותחווהראיונות

O שלתהליךעםרגרטיהניתוחהטכני:התיאור .וmaximum multiple 
correlation הקורלציהאתיצרושכקבוצהפריטיםלזהותנועד

שישהיעילה"."הוראההגלובליהפריטעםביותרהגבוהההמרובה

יעילותשלבקריטריוןמהשונות 87%כמטביריםזוהופריטים

השונותאתהעלתהלמודלהאחריםהפריטיםו 9הוטפתההוראה.

ו.%ב-רקהמוטברת

 25לגבי discriminant analysisשלניתוחנערךהטכני:התיאורוו.

בהצלחההמבחיניםהמשתניםאתלזהותכדיהמקורייםמהפריטים

יעילים.ובלתייעיליםמרציםבין

 divisive &שלטטטיטטיותשיטותהופעלוהטכני:התיאורו. 2

hierarchical clustering הפריטיםבשבעתאלהמוריםדירוגיעל

ההשפעה.בעלי

Hativa, N., 8arak, R., & Simhi, E. (2001). Expert 
university teachers: Thinking, knowledge and practice 

regarding effective teaching behaviors. The Journai oj 

. Higher Education 

לתוארעבודתןבמטגרתבמחקרהשתתפוהאחרונותהכותבותשתי .ו 4

במטגרתלמדהוהשנייהעבריתבטפרותראשוןתוארישלאחתשני.

ו. 3

בפטיכולוגיה.רביםקורטיםראשוןלתוארלימודיה

 Hativa, N. (1999). Towards a conceptual framework of .ו 5
-dimensions of effective instruction: The role of high 

. intermediate- and low-inference teaching behaviors 

,) 2 ( 18 . 1nstructiona! Evaiuation and Facu!ty Deveiopment 

. 3-10 
Hativa, N. (2000). Clarity in teaching in higher 

. education:Dimensions and classroom strategies. In D 

. 131-148 , 19 , Lieberman (Ed.),To 1mprove the Academy 

. 8oston, MA: Anker Publishing Company, Inc 
מוכנהקטגוריותברשימתמשתמשיםתוכןבניתוחהטכני:התיאורו. 6

השיעוריםעםעבודהשלאחדיםמחזוריםכדיותוךמראש

הקטגוריותאתמבטליםזו,רשימהומעדניםמעדביםוהראיונות

שרשימתלאחראחרות.ומוטיפיםבשיעוריםיבטוילידיבאותשאינן

בלתיבאופן"שופטים"שניהעריכוהוכנה,הטופיתהקטגוריות

המרצהשלהביצועאיכותאושכיחותאתראיוןאושיעורלכלתלוי

מידתונמדדה ,) 5עדמ-ו(בטולםהללוהקריטריוניםלגבי

שלתהליךנערךכתוצאה,השופטים.שנידירוגיביןההתאמה

הבדליםשנמצאוקריטריוניםהשופטים.דירוגיביןהתאמה

 .הטופיותבתוצאותנכללולאשלהםלדירוגיםביחטמשמעותיים

השיעוריםכלעלקריטריוןכלדבירוגממוצענערךמורהלכל

שצולמו.
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r:: .... ... 
= r:: .... 
~ 
י-
 ::r = ....ו-

 ... ~י= =

15 



16 

דירוגיביןגבוהההתאמהעלמצביעותהתוצאות

בשיעוריםהמרציםהתנהגויותלביןבשאלוןהטטודנטים

תוצאותעלאדווחולכןהשופטיםידיעלשהוערכוכפי

יחד.המדידהשיטותשתי

רמהשקפוהמרציםכל :העלממדילארבעתביחט

מאודגבוההלאאךגבוההשהייתהבהירותשלאחידה

של-מצטיינת-אחידהרמההראוגםכולם(מצטיינת).

הצטיינומרציםשנילמידה.המקדמתכיתהאווירתיצירת

הבינוניבתחוםהיתהבשיעוריהםהענייןרמתאךבארגון

וריתוקבשיעורענייןביצירתהצטיינואחריםשנייםואילו

בממדנמוךהיהדירוגםאולםהתלמידיםתשומת-לב

הטטודנטיםידיעללהיחשבכדיזו:היאהמטקנההארגון.

ארבעתבכללהצטייןחייבאינו,המורהמצטייןכמורה

מהםבשנייםיצטייןאםדי .היעילהההוראהממדי

למידההמקדמתכיתהאווירתשיצירתמציעות(התוצאות

להיותצריכהההוראהושבהירותמהןאחתלהיותצריכה

בינונילפחותאוטובלהיותועליולפחות),טובהברמה

האחרים.בשניים

נמצאתהיבכהמורההתנהגויותשללפריטיםביחט

לכלמשותפותהיווהטכניקותהאטטרטגיותמןמעטשרק

ובהירותרהיטותדוגמאות,מתןכמוהמרצים,לרובאו

בכיתה.משגיאותוהימנעותההטבריםפישוטהדיבור,

המרציםארבעתביןגדולהשונותהיתהכללבדרך

מממדיאחדכללהשגתהשתמשושבהןבאטטרטגיות

המקדמתכיתהואווירתעניין,בהירות,ארגוןהעל:

 .למידה

להצטייןיכוליםשמוריםכךעלמצביעיםהממצאים

הנחשבותכיתהבהתנהגויותכלללהשתמשמבלי

הוראה,בעזריהשימושכמויעילה,להוראהכחשובות

אוהשיעור,טיכוםהלוח,עלהשיעורתכניתכתיבת

בהומור.שימוש

שלמערכתאואחתדרךשאיןהיאהמרכזיתהמטקנה

להיותכדיהכרחיתשהיאמטוימתואטטרטגיותטכניקות

 .הטטודנטיםבעינייעילמורה

 Dרי pnהמארבעתתוצאותכ eרציה Jט Jאי
ובמקוםהמחקרבשיטותהגדולההשונותעל-אף

במטפרהמחקר,נערךבוהמוטדבטוגהמחקר,עריכת

עלהמחקריםארבעתמצביעיםועוד,שהשתתפוהמורים

ממצאים.אותם

הדרושיםהעלממדיביןרבדימיוןנמצאראשית,

במודלהשתמשד(מחקרבכולםשזוהוטובהלהוראה

לממדיאחידמןדלקיבלנוקודמים).במחקריםשפותח

שוניםחוקריםידיעלשזוההיעילההןראהשלהעל

הגבוההחינוךשלשוניםבמוטדותמגוונות,מחקרבשיטות

טטודנטים, :ההוראהמעריכישלמגווןעםשונות,בארצות

 .תלוייםבלתיוחוקריםתצפיתניםעמיתים,טגלאנשי

כךעלמצביעהמודלזה.למודלתוקףנותנתזואחידות

הם:כמצטיינתהנתפסתההןראהשלהעלשממדי

יעילה:בתקשןרתכישןריםא.

בהוראהבהירות-

חשיבהומעוררתמעניינתהוראה-

עוריוהשהקורטארגון-

להשקיעהטטודנטיםשלהמוטיבציההגברת-

בלמידה

למידה:המקדמתכיתהאןןירתיצירתב.

םיהטטודנטעםבין-אישיקשריצירת-

כלפיאחדיםחיובייםורגשותאכפתיותהפגנת-

ולמידתםהטטודנטים

הטטודנטיםכלפיכבודהפגנת-

מארבעתעולההיאשאףהמרכזית,התוצאה

ובטכניקותבאטטרטגיותבממדים,עוטקתהמחקרים,

ידיעלנתפטיםשאלהכפיבהוראההצטיינותלהשגת

אלה:הןהמטקנות .והחוקריםהטגלאנשיהטטודנטים,

שןנןתבדרכיםלהצטיינןתםמגיעיםמרציםא.

אחתדרךןאיןלהם,שישמגוןנןתלתכןנותןהןדןת

בהןראה.מצןינןתלהשגת

שזןהןההןראהמממדיבחלקלהצטייןהכרחיב.

טןבהברמהלפחןתןלהיןתטןבה,בהןראהכחשןבים

למידה"המקדמתכיתהאןןירתב"יצירתמאןד

בכללהצטייןהכרחילאאןלםבהןראה",ןב"בהירןת

לפצותיכוליםמרציםכלומר,הטןבה.ההןראהשלממד

ידיעלשנייםאואחדבשטחלקויוביצועיכולתחוטרעל

להיחשבועדייןאחריםבשטחיםמצטייניםכישוריםהדגמת

 .מצטייניםכמוריםהטטודנטיםבעיני

מהטכניקןתבחלקלהצטייןהכרחיג.

ההןראהממדיאתכמקדמןתשזןהןןמהאסטרטגיןת

הענייןהבהירות,הארגון,לקידוםהתורמותאלוהטןבה,

שצריךנראהגםלמידה.המקדמתכיתהואווירת

מתןההןראה:בטכניקןתמאןדטןבהברמהלהשתמש

פישןטהדיבןר,ןבהירןתרהיטןתדוגמאןת,

כללגביבכיתה.שגיאןתמעשייתןהימנעןתההסברים

המרציםארבעתביןרבהשונותקיימתכלל,בדרךהשאר

 .השתמשושבהןובאטטרטגיותבטכניקות

שלמשלןפרןפילישמצטייןמרצהלכללטיכום,

ןשלמצטייןהןאשבהםכיתהןהתנהגןיןתעלממדי

אןטןבהפחןתברמהשהםןהתנהגןיןתממדים

שלקטןגוףשישנראהכיאםיןתר,נמןכהבשכיחןת

להוראהכהכרחייםשנראיםטכניקותושלממדים

 .מצטיינת

מורהלהיותללמודאפשראיכיזאתמכללהטיקניתן

מוריםבשיעוריהטכניקותחיקויידיעלרקמצטיין

המורהאתהמשמשותוהטכניקותהאטטרטגיות .מצטיינים

הקורט,למטרות-ולנטיבותלאופיולהתאיםחייבות

צריךמורהכלאולם .הטטודנטיםשלולאופייםלאופיו

לשימושואטטרטגיותטכניקותשלגדולמבחרלהכיר

לוהמתאימותאתמביניהןלבחוראיךולדעתבשיעורים

ומתי.אותןלהפעילאיךולמצב,


