מה

ווe

מימ הסטודנטימ כהערות

המיכוכיות כ  eאכוני המ  eוכ

ברברה פרסקז ,מכללת ב 7ת ברל פאדיה נאסר ,או  7Jברס  7טת תל-אב 7ב ומכללת ב 7ת ברל

זצחי אשכנזי ,מכללת ב 7ת

ברל J

במחקר זה נותחו הערותיה Dהמילוליות  eל

לעומת מטפר רב של מחקרימ שהתמקדו בטיב המדידה

 Oטוזנטי e Dענו על  eאלוני Dלהערכת ההוראה
ב  98-ן קור Oי Dבמכללה אקזמית נזולה להכ  eרת

מורי  .Dניתוח התוכן העלה  48נו  eאי  e Dוני . D

מרבית ההערות היו כלליות והתייח Oו למרצה או
לקורס מ Oוימי .Dהערות  eכיחות אחרות התייח Oו
לבהירות ה  eיעור ,לעניין  eהמרצה או הקורס
מעוררי Dאצל ה Oטוזנט וללמיזה בקורס .נמצא
 eקיימת התאמה בין המ  eוב  eהתקבל בהערות

המילוליות לבין המ  eוב  eהתקבל בחלק ה Oנור  eל

באמצעות שאלות טגורות ,מצאנו שני מחקרימ בלבד
שהתייחטו לשאלות ולכלימ הפתוחימ להערכת ההוראה על
ידי טטודנטימ ,מה שמעיד כי המידע על תשובות של

טטודנטימ לשאלות פתוחות ועל ההבדלימ בין תשובות

אלה ובין התשובות לשאלות טגורות הוא מצומצמ

במחקר הראשון 7נמצא קשר חזק מאוד בין הדירוגימ
בשאלונימ הטגורימ ,ההערות המילוליות ,וההערכה
שניתנת למרצה במטגרת ראיונות קבוצתיימ עמ תלמידיו.

במחקר השני ניתחו אותמ חוקרימ 3,240 8הערות
מילוליות של טטודנטימ .החוקרימ מצאו כי שני שליש מן
ההערות היו חיוביות

-

שיעור דומה לתוצאות שמתקבלות

בדרך כלל משאלונימ טגורימ .כמו כן המ מצאו כי רבימ מן
הממדימ הנכללימ בשאלונימ טגורימ הועלו גמ בהערות

המילוליות ,כגון מוכנות המרצה לשיעור ,הקשר שלו עמ
הטטודנטימ ,תכני הקורט וארגון הקורט ,ובעיקר יכולת

ה  eאלון ) eכלל זירונ מ  90רי  eל ה  9ריטי(. D

המרצה לתקשר באופן בהיר עמ הכיתה .ממצא חשוב
במחקר היה

הערכת ההוראה על ידי טטודנטימ הנה הדרך הנפוצה
ביותר להערכת ההוראה בחינוך הגבוה .למרות שקיימות

-

קיומ מתאמ חיובי גבוה בין ההערות

המילוליות ובין הדירוגימ הכמותיימ.
החשיבות שמייחטימ המרצימ להערות המילוליות של

דרכימ חלופיות ,כמו הערכה על ידי עמיתימ ,הערכת

הטטודנטימ ,השפעתן הפוטנציאלית על המרצה לשפר את

טילבוטימ וחומרי לימוד ובניית תלקיט הוראה ,מרבית

הוראתו והיעדר מידע מטפק בנושא ,מחייבימ את המשך

המוטדות להשכלה גבוהה ממשיכימ להטתמך רק על

חקירתו .למטרה זו העברנו לטטודנטימ שאלון משוב על

ההוראה • 2

הוראה מן הטוג המעורב :שאלות טגורות בצורת היגדימ

המשוב מן הלומדימ בבואמ לבחון את טיב

שאלוני משוב טגורימ הנמ השכיחימ ביותר ,אולמ

נרנרה פרסקו

ביותר• 6

ושאלות פתוחות .ניתחנו את ההערות המילוליות בשאלות

קיימימ עוד שני טוגימ של שאלונימ אודות ההוראה:

הפתוחות על מנת לזהות את ממדי ההוראה החשובימ

שאלונימ בהמ הטטודנטימ משיבימ באופן חופשי לשאלות

בעיני הטטודנטימ ובדקנו את כמות ההערות וכיוונן ,ואת

פתוחות ושאלונימ המשלבימ שאלות פתוחות ושאלות

מידת ההתאמה בין ההערות המילוליות וההערכות

טגורות .3מטתבר כי מרצימ מעדיפימ לקבל הערות

שהתקבלו בחלקו הטגור של השאלון.

מילוליות מטטודנטימ על פני טיכומימ טטטיטטיימ
מפריטימ טגורימ ,אולי משומ שהערות מילוליות עשויות
להביא לשיפור ההוראה יותר מן הטיכומימ הטטטיטטיימ

של הדירוגימ ,מכיוון שהן מציגות הצעות

קונקרטיות • 4

לתמיכה ,בטקר שנערך לאחרונה בארץ בקרב חברי הטגל

במכללה גדולה לחינוך 5נמצא כי ההערות המילוליות מן

הe

יטה

מדג Dהקיו OיD
המחקר מבוטט על נתוני ההערכה שהתקבלו

מטטודנטימ שהשתתפו ב  198-קורטימ אותמ מלמדימ 198

הטטודנטימ נתפטות על ידי המרצימ כתורמות יותר

מרצימ שונימ במכללה גדולה להכשרה בהוראה .מטפר

לשיפור ההוראה מאשר הדיווח הטטטיטטי ,וזאת חרף

שאלוני ההערכה אשר מולאו עבור הקורטימ היה 3,067

העובדה שרוב המרצימ אינמ מתקשימ לקרוא את

מתוך

הטיכומימ הטטטיטטיימ.

הטטודנטימ בכל קורט נע בין  15ל 27-

ומתוכמ השיבו על

השאלון להערכת הקורט בין  10עד 18

טטודנטימ.

ו.

שלושת המחברים נמנים על מערך הערכת ההוראה במכללת בית
ברל .פרופ' ברברה פרטקו היא גם מנהלת רשות המחקר של מכוו
מופ"ת .דר' פאדיה נאטר היא גם בבית-הספר לחינוך באוניברטיטת
תל-אביב ובמכללת בית ברל

.fadia@post.tau.ac.il

דרי צחי אשכנזי מרצה במכללת בית ברל.

4,503

הטטודנטימ הרשומימ בהמ

) (. 68%

מטפר

הקורטימ הוערכו על ידי הטטודנטימ בטיומו של כל אחד
משני הטמטטרימ של שנת הלימודימ תשט"א.
כל הקורטימ במדגמ ניתנו במטגרת תכניות הלימודימ
לתואר בוגר בחינוך ,וכולמ קורטימ עיוניימ .במרבית
הקורטימ אופי טגנון ההוראה הוא של שילוב הרצאות

טבכה  :1ממוצע אחוז ה Oטודנטי e Dהתייח Oו כנו  eא ,אחוז הקור Oי e DבהD
הייתה התייח Oות וממוצע ההערבה בהתייח Oות ,כפי מוקד ותובן ההערות
תחוס

מוקד

ממוצע אחוז

אחוז הקורסיס

ממוצע כיוון

הסטודנטיס

 eבהס הייתה

ההתייחסות•

בקורס  eהתייחס התייחסות לנו eא
לנו  eא
מרצה

הערכה כללית

23 .12

67 .7

+.387

קורט

תוכן  :ענ"ן

16.87

56.1

+.178

קורט

תוכן  :תרומה

16.29

53.5

+.111

קורט

הערכה כללית

15.23

51.5

+. 242

מרצה

הוראה  :ענ"ן

14.87

49 .0

+.113

בהיךmר 41 .4 _-+-_ 10.04

+.070

הוראה :

מרצה

אישיות  :יחט נ m.זך---

8.94

38.4

+.052

8.66

35.9

-.014

8.31

37.4

+.032

מרצה

הוראה  :אווירה בשיעור

8. 26

37 .4

+.078

קורט

תוכן  :היקף

7.74

32.3

-.0.28

31.8

-.030

מרצה

ודיונים .כרבע מן הקורטים נלמדו במטגרת הלימודים

מרצה

שווה בין מדעי החינוך וההתמחויות הדיטציפלינריות
השונות .זאת למעט לימודים כלל  11ם ,תכניות  11חודיות

ואנגלית -

בהם נמצאו יחטית מעט

קורטים •9

גברים  .גילם הממוצע  51 .4שנים ,והוותק הממוצע

שלהם בהוראה  23שנים  .כ 53%-

מן המרצים בעלי

המרצים מחזיקים בתעודת הוראה,

ו fuס 78

מן

תוכן :רלוונטיות

--+--

- .011

32.8

+.088

מרצה

הוראה  :גיוון דרכי הוראה

מרצה

אישיות :מומחיות מקצועית

6.72

קורט

עיתוי  :הת"חטות למערכת

5.49

-.048

27 .3

הנם מרצים

5.40

28.8

+.064

מרצה

הוראה  :תרומה

5. 23

26 .3

+.068

מרצה

הוראה  :הפעלת טטודנטיס

5. 20

23 .7

4.70

תוכן  :חשיבות

קורט

---+--

)כ~י המחקר
כלי המחקר הוא שאלון להערכת ההוראה המועבר
בטוף כל טמטטר בקורטים עיונ  11ם ובטדנאות במכללה
כחלק מ"הפרויקט להערכת ההוראה ושיפורה" .בחלק

הטגור של השאלון מופיעים 17

6.96
---+-6.83
31 .8

הלימודיס

קבועים במכללה.

היגדים המת  11חטים

לממדי הוראה שונים .הטטודנט מטמן את מידת
הטכמתו להיגד בטולם בן  7דרגות ,כאשר  1מטמל

מרצה

הוראה  :ניצול זמן השיעור

20 .7

- .037

מרצה

הוראה :שילוב תיאוריה ומעשה

19 .7

מרצה

אישיות  :השקעה

19 . 2

+.044

מרצה

הוראה  :שימוש בעזריס

16 . 2

+.009

מתבקשים הטטודנטים לרשום באופן חופשי את

תוכן  :ד~ 15 .7 _-+-_3.28
3.18

15 . 2

-.039

קורט

עיתוי  :במהלך השנה

3.12

10.1

- .029

קורט

מטלות :רלוונטיות

2.95

15 .7

-.026

קורט

מטלות  :קושי

2.67

15 .7

- .041

קורט

מטלות :בהירות

14.1

- .024

מטלות  :כמות L

הנתוני D

_ _-+-אישיות :תמיכה רג ~
מרצה

נמצא שמהימנות החלק הטגור של השאלון ה  11תה

3.49

-.039

קורט

הערותיהם על הקורט ואת המלצותיהם לשיפורו .

--+--

-~-

+.029

-.003

__-+-
קורט

" מתנגד בהחלט" ו  " 7-מטכים בהחלט" .בחלק הפתוח

ניתוח

אישיות  :נמישות והתחשבות

__-+-
קורט

שני שליש מן המרצים שנחקרו היו נשים ושליש

תואר שני ו fuס  47בעלי תואר שלישי  .כ 70%-

הוראה  :מובנות

מרצה

במטלול ההתמחות בהוראה ,והשאר התחלקו באורח

-~-

1

[

2.63

+018_~_ 10. 6 _ _ l _1.90

) (. a = 0.95

בניתוח התוכן של ההערות

מרצה

אישיות  :יכולת לשנות עמדה

המלוליות ,זוהו 48

נושאים שאליהם הת  11חטו

מרצה

אישיות  :היענות לבקשות

1.63

מרצה

הוראה  :קצב

1.59

8.6

לומדיס

כמות

1.40

6.6

-.020

קורט

מטלות  :תרומה

1.35

8.6

+.014

שונות

הת"חטות למתרגל

קורט

מטלות  :עיתוי

1. 25
---+-1.17

2.5

-.015

5.1

-.004

קורט

תוכן :התאמה לטילבוט

1.01

4.0

- .011

גבוהה

הטטודנטים  .כל הערה קודדה בהתאם לכיוונה )חיובי/

שלילי( ולעוצמתה )  1או  O( 2ו  .חישבנו עבור כל קורט

וכל אחד מ 48-

נושאי הניתוח את ציון ההערכה

המשוקלל שניתן לו על ידי כלל הטטודנטים המעריכים .

ממצאןD
כמות ההערות המלילויות
בממוצע,

44 .8%

מן הטטודנטים בקורטים שהוערכו

רשמו הערות מילוליות )ט"ת

(. 21 .1%

היו קורטים

יותר טטודנטים רשמו הערות,

 53%ה Iס 46

מרצה

הוראה  :הכוונה

6.1

- .001

קורט

עיתוי  :במהלך היוס

.93

מרצה

אישיות :חוש הומור

.71

4.0

לומדיס

הטרוגניות

.57

4.5

- .006

לומדיס

משמעת

.57

4.5

-.008

קורט

עיתוי  :במהלך ההכשרה

.51

·5

-.005

שונות

הלימה בין מורה ושיעור

.42

1.0

-.004

לומדיס

רמה

. 29

3.0

-.001

קורט

מטלות  :הלימה של טוג

.14

1.5

- .001

לומדיס

ענ"ן

.10

5.

- .001

ברבעון העליון לפי הציון הממוצע בחלק הטגור(

בהתאמה,

מאשר בשתי הקבוצות האחרות )רבעון שני ורבעון

קורט

תוכן :שילוב תיאוריה  /מעשה

1.01
1.01

[

5.1

-.007

3.5

בקורטים המוערכים גבוה מאוד )כלומר ,הנמצאים

ובקורטים המוערכים נמוך מאוד )ברבעון התחתון(,

- .19

-.010

הנוכחים כתבו הערות  .חישוב ממוצע הדירוג נעשה

לגבי ההיגדים הטגורים בכל קורט .נמצא קשר בין

8.6

+.021

+.012

שבהם רק  5%רשמו הערות ,והיו קורטים שבהם כל

ממוצע זה לבין מטפר הטטודנטים שרשמו הערות.

--+--

1.83

8.1

+.022

'ממוצע ההערות בנל  Jו eא חו eב לאחר קידודו לפ י ה Oולס הבא ) - 2 :הערה e
ך+

)הערה

חיובית( +2 .

)הערה ח י ובית מאוד(.

לילית מאוד(,

ו ) -הערה e

לילית(,

27

טבלה  :2םתאםו פור Oוו בוו הםדדו e Dל ההערות הםולולוות לבון הםדדוD

 eל ה  eאלוו ה Oגור )  98ו=או-
מדדיט ' eכ ההערות

ממדיט מסכמיט

המי'כו'כיות

רגיe

תכנון

הערכה

ממוצע

'כת'כמידים

וגיצוע

כ'כ'כית ' eכ

הפריטים

ואווירה

ההוראה

הקורס

הסגוריס

שליליות ,ובממוצע

האחריס

הרשומות על כל קורט הו חיוביות  .כמו כו ,רק

מאפייני הקורט

* . 574

* .398

* .390

* .586

*.526

הערכה כללית

* .355

* . 228

* . 252

* .386

*.323

עניין

ור'כוונטיות

ות

נוטים לכתוב יותר הערות חיוביות מאשר הערות

עבור חמישה מביו

)ממוצע מעל

( 5%

כ 59%-
18

מו ההערות

הנושאים השכיחים ביותר

היה ממוצע ההערכות שלילי .

יש לזכור כי מדובר כאו בממוצעים ולגבי כמעט
כל הטעיפים היו גם הערות חיוביות וגם הערות

לקורט

.-08s f -.-130

עיתוי הקורט

.-075

.-127

.-115

* . 227

* . 279

*.287

* .362

* .422

*.445

שליליות .
ממצא נוטף היה שהשבחים התייחטו כללית

מאפייני המטלות

' r :' 51

. 313:

* .403

מאפייני אישיות

* .452

המרצה

בהירות ההטברים ,האווירה בשיעור ,למידה

וענייו  .לעומת זאת ,הביקורת התייחטה
ללומדים בקבוצה ,למטלות ,עיתוי

מאפייני ההוראה

* . 521

* .491

* .546

* .586

*.568

הערכה כללית

* . 505

* . 521

* .460

* .536

*.545

.128

.041

* .139

* .147

.117

* .677

* .609

* .590

* .724

*.697

שלהמת~~I

מאפייני הלומדי
מדד מטכ

•

למרצה ולקורט ,וטפציפית לאישיות המרצה,

היקף ,מובנות ,גיווו בהוראה וניצול הזמו.

ה  epר בין ההערות המילוליות ובין דירוני
הסטודנטיס

לבדיקת קשר זה ,צמצמנו את מטפר
המשתנים על ידי בניית מדדים מטכמים ,הו
להערות המילוליות והו לפירוטים בשאלוו

המתא Dמוגהק גומה ' eכ 'כפחות .0.05

הטגור .
שלישי(,

 38%ו 42%-

בהתאמה

48

הנושאים של ההערות המילוליות

קובצו על בטיט קונטפטואלי לתשעה ממדים :

) (. F=4.279, p.= 006

במילים אחרות ,כאשר הקורט נתפט על ידי הטטודנטים

"מאפייני הקורט"" ,הערכה כללית לקורט"" ,עיתוי

כטוב מאוד או גרוע מאוד הם רשמו יותר הערות.

הקורט"" ,מאפייני המטלות"" ,מאפייני אישיות המרצה",
"מאפייני ההוראה"" ,הערכה כללית של המרצה",

אופי ההערות המלילויות
יצרנו שני מדדים עבור כל אחת

28

הקורט ,קושי ,

מ 48-

"מאפייני הלומדים" ו"מדד מטכם"  .עבור כל אחד מו

הקטגוריות

שאותרו בניתוח התוכו של ההערות המילוליות :אחוז

הממדים חושב ממוצע ההערכות של הנושאים השייכים

הטטודנטים בכל קורט אשר מתייחט לנושא ,וממוצע

לאותו ממד.

ההערכות .טבלה

1

ניתוח גורמים שבוצע על הפריטים בשאלוו הטגור גילה

מציגה את התוצאות.

שלושה ממדים " :ענייו ורלוונטיות"" ,רגישות לתלמידים
מראה כי

בבחינת תדירות הנושאים ,טבלה 1
 48הנושאים הוזכרו על ידי לפחות 5%
בממוצע ,ואילו  30הנושאים הנותרים נרשמו על ידי
מ  . 5%-שבעה נושאים צוינו על ידי פחות -%מ  lמו
18

מתוך

ציונים מטכמים )ממוצעים( של ממדים אלה עבור כל

מו הלומדים

פחות

קורט .ההערכה הכללית של הקורט נמדדה באמצעות שני
מדדים מטכמים :פריט כללי שנכלל בשאלוו ההערכה
)"קורט זה היה טוב מאוד"( וממוצע דירוגי הטטודנטים על

הטטודנטים .

בממוצע ,ששת הנושאים האלה הוזכרו על ידי לפחות

10%

ואווירה" ו"תכנוו וביצוע ההוראה" .לפיכך ,חושבו שלושה

מו הלומדים :הערכה כללית לגבי המרצה ולגבי

הקורט ,קורט מענייו ומרצה מענייו ,תרומת הקורט

כל שאר הפריטים הטגורים של השאלוו.

בטבלה 2

מובאים המתאמים ביו המדדים המטכמים מו

ההערות המילוליות וביו הללו מו השאלוו הטגור.

ללמידה ,ובהירות ההוראה  .מאפיינים אחרים של הקורט
או של ההוראה מוזכרים בשכיחות נמוכה יותר .באשר
לנושאים הקשורים לאישיות המורה ,חלק מהם )כמו יחט

מטתבר כי המדדים מו ההערות המילוליות של "מאפייני
הקורט"" ,מאפייני אישיות המרצה"" ,מאפייני ההוראה"

נאות לטטודנטים ומומחיות ומקצועיות( מוזכרים על ידי

ו"הערכה כללית של המרצה"

הטטודנטים במידה רבה יחטית ,ואחרים )כמו חוש הומור

גבוהים למדי )ומובהקים( עם המדדים הטפציפיים

ותמיכה רגשית( מוזכרים מעט  .כל הנושאים הקשורים

והכלליים של דירוגי הטטודנטים " .ההערכה הכללית על

-

כולם בעלי מתאמים

לעיתוי הקורט ,למטלות וללומדים ,נמנים על הנושאים

הקורט" ו"מאפייני המטלות" ,גם הם קשורים באופו

המוזכרים בשכיחות נמוכה .לטיכום ,הטטודנטים נוטים

מובהק לדירוגי הטטודנטים ,אולם בעוצמה נמוכה יותר .

לרשום בתדירות גבוהה בעיקר הערות כלליות ,הערות

"עיתוי הקורט" ו"מאפייני הלומדים" ,לא נמצאו קשורים

הקשורות לענייו שהקורט או המרצה מעוררים בנושא

לדירוגי הטטודנטים  .זאת ,אולי משום שבשאלוו הטגור לא

הנלמד ולבהירות ההוראה ,הערות המתייחטות לתרומת

הייתה שום התייחטות לשני תחומים אלה ,או משום ששני
הנושאים אינם עומדים במרכז השיקולים של הטטודנט

הקורט ללמידת נושאי הקורט.
באשר לכיווו ההערות ,טבלה

1

מראה כי הטטודנטים

כאשר הוא בא להעריך את הקורט.
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קיים מתאם נבוה מאוד בין המדד המטכם של ההערות
המילוליות לבין שני המדדים המטכמים של דירוני

דירונ של מרצים ומעקב אחר שינויים שחלים אצל אותו
מרצה.

מכאן היתרון של השאלון המשלב חלק פתוח עם חלק

הטטודנטים .מדד זה נם קשור באופן חזק למדי לשלושת
המדדים הטפציפיים של דירוני הטטודנטים ,ובייחוד למדד

טנור כמו זה שנבדק במחקר זה

של "עניין ורלוונטיות" .מכאן ,ניתן להטיק כי ההערות

את שתי המטרות של הערכת ההוראה על ידי טטודנטים.

המילוליות כמכלול משקפות במידה טובה את דירוני

החלק הטנור של השאלון מתייחט אל כל הנושאים

הטטודנטים הכמותיים של ההוראה.

-

יכולתו לשמש בו-זמנית

השכיחים ,וכנראה החשובים הן מבחינת מפתחיו והן

מבחינת הטטודנטים ,והתוטפת של הערות מילוליות

טיכן I Dיי II
ממצאי הניתוחים מראים שרק כמחצית מן הטטודנטים

הממלאים את החלק הטנור של השאלון ,ממלאים נם את
החלק הפתוח .שיעור המעירים עולה כאשר הקורט נתפט
כטוב במיוחד או כנרוע במיוחד .בממוצע ,כותבים
הטטודנטים הערות חיוביות בתדירות נבוהה יותר מאשר

הערות ביקורתיות .טביר להניח כי בשאלון משוב שכולו
פתוח ,הטטודנטים לא היו מוותרים על הזכות להעריך את
השיעור ומרביתם היו רושמים הערות מילוליות.

ההערות השכיחות ביותר מתייחטות באופן כללי למורה
ולקורט ,לעניין שהמורה והקורט מעוררים אצל הטטודנט,
לבהירות ההוראה וללמידה מן הקורט .נראה כי שביעות
הרצון של הטטודנטים קשורה לממדים אלה .ההערות
הקשורות למטלות ,לעיתוי השיעורים ,וללומדים האחרים
נרשמו רק בשכיחות נמוכה ובהתייחטות ביקורתית בעיקר.

ניתן להטיק כי נושאים אלה אינם מרכזיים עבור

משמשת להשלמת התמונה .השאלון מנדיר קנה מידה
אחיד שמאפשר השוואה למרצים אחרים ונם מטפק מידע
ייחודי ורלוונטי לצורך הכנטת שינויים בקורט ובהוראה.
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מחקר זה מהווה תחילת דרך בבדיקת טיב ההוראה
באמצעות שאלות פתוחות .נבדק כאן שאלון משוב
משולב ,שבו ההינדים הטנורים מוצנים בתחילתו ולאחר
מכן ניתן מקום לכתיבת הערות .ייתכן שלטדר זה השפעה
וכי התוכן של ההינדים משפיע על מה שרושמים
הטטודנטים בהערות .חשוב אפוא לחקור הערות מילוליות
של טטודנטים הניתנות במצבים אחרים ,למשל בשאלון
נפרד שכולו פתוח או בשאלון משולב ,שבו השאלות
הפתוחות מופיעות לפני הטנורות .מן הראוי לשים לב נם
להבדל בין שאלות פתוחות הממוקדות בממדי הוראה )כמו
"מה דעתך על ארנון הקורט?" או "מה דעתך על יחט
המרצה אל הטטודנטים?"( לבין שאלה פתוחה כללית
המבקשת הערות והמלצות )כמו שנעשה כאן(.

הטטודנטים ,אולם במקרים קיצוניים הם נתפטים כפונמים
בתפיטת איכות הקורט וההוראה .באשר לנושאים
הקשורים לאישיות המרצה ,אף הם אינם משמשים

.2

Sailor, P., Worthen, B. & Shin, E. H. (1997). Class level
as a possible mediator ofthe relationship between grades
and student ratings ofteaching. Assessment & Evaluation
in Higher Education, 22 (3,) 261-269 .

.3

שאלות סגורות :שאלות שמצורף אליהן סולם מספרי ועל המשיב

כקריטריונים מרכזיים בהערכת הקורט.
נמצאו קשרים חיוביים בעוצמה חזקה יחטית בין תחומי

התוכן של ההערות הפתוחות לבין המדדים של הפריטים
הטנורים .במילים אחרות ,קיים דמיון רב )בכיוון
ובעוצמה( בין הערכות כמחצית הטטודנטים בחלק הפתוח
של שאלון המשוב לבין הערכותיהם של כל הטטודנטים
בחלקו הטנור.
הממצאים שהתקבלו מצביעים על מהימנות נבוהה למדי
של ההערכות שעלו מן ההערות המילוליות של
הטטודנטים ,ותקפותן טבירה .ממצאים אלה מעלים את
השאלה :היות שהמידע שמתקבל מן ההערות המילוליות
של טטודנטים דומה במידה רבה מאוד לזה שמתקבל מן
השאלונים הטנורים המטורתיים ,ואף מתייחט לתחומים
ולממדים נוטפים של ההוראה ,אז מדוע צריך שאלונים

טנורים בכלל? אולי אפשר להטתפק בשאלון פתוח קצר על

לבחור אחד מן המספרים על פי תוכנו.
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 .7המחקר התפרסם ב 1980-על ידי Braskalnp, Ory & Pieper
וצוטט אצל  .Centraראו הערה •4
 .8המחקר התפרסם ב 1981-על ידי Braskamp, Ory & Pieper
וצוטט אצל  .Centraראו הערה •4
 .9תכניות הלימודים לתואר בוגר בחינוך כוללות קורסים כלליים בחינוך

מנת לטפק משוב למרצה על הוראתו? נראה כי ההחלטה

)פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,פילוסופיה ,שיטות מחקר וסטטיסטיקה,

לנבי טונ כלי ההערכה קשורה למטרה של הערכת ההוראה

תכנון לימודים ועוד( ,קורסים בהתמחות דיסציפלינרית )במדעי

על ידי הטטודנטים .אם ההערכה מעצבת ,כלומר מיועדת

הרוח ,מדעי החברה ,מדעי הטבע והמדעים המדויקים( ,קורסים

לשיפור ההוראה ,שאלון פתוח הוא המתאים ביותר
)כאמור נם המרצים מעדיפים מידע מילולי על פני טיכומים

טטטיטטיים( .אולם אם המטרה היא ההערכה מטכמת,
וממצאיה מיועדים לטייע בהחלטות על קביעות וקידום של

פדגוגיים הקשורים לדרג או לתחום החינוך בו מתמחה הסטודנט
)במכללה זאת :גיל רך ,יסודי ,חטיבת ביניים ,חינוך מיוח,ד חינוך
בלתי פורמלי ,קידום נוער( ,לימודים כלליים )למשל התעמלות,
לשון( ולימודי עזר )אנגלית ,מחשבים(.

 .10לפירוט התהליך ראו פרסקו ,ב',אשכנזי ,צי ונאס,ר פי ) (. 2003

מרצים ,השאלון הטנור מתאים יותר .זאת ,משום

המשוב על ההוראה :הקשר בין ההערות המילוליות של הסטודנטים

שבהחלטות מנהליות יש צורך בכלי אובייקטיבי ,שמטפק

לבין המשוב הכמותי ומאפייני השיעור ,המרצה והלומד )דו"ח

תוצאות לפי קריטריונים ברורים ומוטכמים ,והמאפשר

מחקר( .מכללת יבת ברל ,היחידה למחקר ולהערכה בהכשרה להוראה
ובחינוך·
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