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פרסקונרנרה

הנפוצההדרךהנהטטודנטימידיעלההוראההערכת

שקיימותלמרותהגבוה.בחינוךההוראהלהערכתביותר

,הערכתעמיתימידיעלהערכהכמוחלופיות,דרכימ

מרביתהוראה,תלקיטובנייתלימודוחומריטילבוטימ

עלרקלהטתמךממשיכימגבוההלהשכלההמוטדות

 • 2ההוראהטיבאתלבחוןבבואמהלומדיממןהמשוב

אולמביותר,השכיחימהנמטגוריממשובשאלוני

ההוראה:אודותשאלונימשלטוגימשניעודקיימימ

לשאלותחופשיבאופןמשיבימהטטודנטימבהמשאלונימ

ושאלותפתוחותשאלותהמשלבימושאלונימפתוחות

הערותלקבלמעדיפיממרצימכימטתבר . 3טגורות

טטטיטטיימטיכומימפניעלמטטודנטיממילוליות

עשויותמילוליותשהערותמשומאוליטגורימ,מפריטימ

הטטטיטטיימהטיכומיממןיותרההוראהלשיפורלהביא

 • 4קונקרטיותהצעותמציגותשהןמכיווןהדירוגימ,של

הטגלחבריבקרבבארץלאחרונהשנערךבטקרלתמיכה,

מןהמילוליותההערותכינמצא 5לחינוךגדולהבמכללה

יותרכתורמותהמרצימידיעלנתפטותהטטודנטימ

חרף,וזאתהטטטיטטיהדיווחמאשרההוראהלשיפור

אתלקרואמתקשימאינמהמרצימשרובהעובדה

הטטטיטטיימ.הטיכומימ

ביתבמכללתההוראההערכתמערךעלנמניםהמחבריםשלושתו.

מכוושלהמחקררשותמנהלתגםהיאפרטקוברברהפרופ'ברל.

באוניברטיטתלחינוךבבית-הספרגםהיאנאטרפאדיהדר'מופ"ת.

 . fadia@post.tau.ac.ilברלביתובמכללתתל-אביב
ברל.ביתבמכללתמרצהאשכנזיצחידרי

המדידהבטיבשהתמקדומחקרימשלרבמטפרלעומת

בלבדמחקרימשנימצאנוטגורות,שאלותבאמצעות

עלההוראהלהערכתהפתוחימולכלימלשאלותשהתייחטו

שלתשובותעלהמידעכישמעידמהטטודנטימ,ידי

תשובותביןההבדלימועלפתוחותלשאלותטטודנטימ

 • 6ביותרמצומצמהואטגורותלשאלותהתשובותוביןאלה

הדירוגימביןמאודחזקקשרנמצא 7הראשוןבמחקר

וההערכההמילוליות,ההערותהטגורימ,בשאלונימ

תלמידיו.עמקבוצתיימראיונותבמטגרתלמרצהשניתנת

הערות 3,240 8חוקרימאותמניתחוהשניבמחקר

מןשליששניכימצאוהחוקרימטטודנטימ.שלמילוליות

שמתקבלותלתוצאותדומהשיעור-חיוביותהיוההערות

מןרבימכימצאוהמכןכמוטגורימ.משאלונימכללבדרך

בהערותגמהועלוטגורימבשאלונימהנכללימהממדימ

עמשלוהקשרלשיעור,המרצהמוכנותכגוןהמילוליות,

יכולתובעיקרהקורט,וארגוןהקורטתכניהטטודנטימ,

חשובממצאהכיתה.עמבהירבאופןלתקשרהמרצה

ההערותביןגבוהחיובימתאמקיומ-היהבמחקר

הכמותיימ.הדירוגימוביןהמילוליות

שלהמילוליותלהערותהמרצימשמייחטימהחשיבות

אתלשפרהמרצהעלהפוטנציאליתהשפעתןהטטודנטימ,

המשךאתמחייבימבנושא,מטפקמידעוהיעדרהוראתו

עלמשובשאלוןלטטודנטימהעברנוזולמטרהחקירתו.

היגדימבצורתטגורותשאלותהמעורב:הטוגמןהוראה

בשאלותהמילוליותההערותאתניתחנופתוחות.ושאלות

החשובימההוראהממדיאתלזהותמנתעלהפתוחות

,ואתוכיוונןההערותכמותאתובדקנוהטטודנטימבעיני

וההערכותהמילוליותההערותביןההתאמהמידת

השאלון.שלהטגורבחלקושהתקבלו

יטה eה

 Dי Oהקיו Dמדג
שהתקבלוההערכהנתוניעלמבוטטהמחקר

 198מלמדימאותמקורטימ-198בשהשתתפומטטודנטימ

מטפרבהוראה.להכשרהגדולהבמכללהשוניממרצימ

 3,067היההקורטימעבורמולאואשרההערכהשאלוני

מטפר .) 68% (בהמהרשומימהטטודנטימ 4,503מתוך

עלהשיבוומתוכמ-27ל 15ביןנעקורטבכלהטטודנטימ

טטודנטימ. 18עד 10ביןהקורטלהערכתהשאלון

אחדכלשלבטיומוהטטודנטימידיעלהוערכוהקורטימ

תשט"א.הלימודימשנתשלהטמטטריממשני

הלימודימתכניותבמטגרתניתנובמדגמהקורטימכל

במרביתעיוניימ.קורטימוכולמבחינוך,בוגרלתואר

הרצאותשילובשלהואההוראהטגנוןאופיהקורטימ



הלימודיםבמטגרתנלמדוהקורטיםמןכרבעודיונים.

באורחהתחלקווהשארבהוראה,ההתמחותבמטלול

הדיטציפלינריותוההתמחויותהחינוךמדעיביןשווה

חודיות 11תכניותם, 11כלללימודיםלמעטזאתהשונות.

 • 9קורטיםמעטיחטיתנמצאובהם-ואנגלית

ושלישנשיםהיושנחקרוהמרציםמןשליששני

51הממוצעגילם .גברים הממוצעוהוותקשנים, 4.

בעליהמרציםמן-53%כ .שנים 23בהוראהשלהם

מן-70%כ .שלישיתוארבעלי 47ס fuושניתואר

מרציםהנם 78ס fuוהוראה,בתעודתמחזיקיםהמרצים

במכללה.קבועים

המחקר(כ~י

המועברההוראהלהערכתשאלוןהואהמחקרכלי

במכללהובטדנאותם 11עיונבקורטיםטמטטרכלבטוף

בחלקושיפורה".ההוראהלהערכתמ"הפרויקטכחלק

חטים 11המתהיגדים 17מופיעיםהשאלוןשלהטגור

מידתאתמטמןהטטודנטשונים.הוראהלממדי

מטמל 1כאשרדרגות, 7בןבטולםלהיגדהטכמתו

הפתוחבחלקבהחלט".מטכים"-7ובהחלט"מתנגד"

אתחופשיבאופןלרשוםהטטודנטיםמתבקשים

 .לשיפורוהמלצותיהםואתהקורטעלהערותיהם

 Dהנתוניניתוח

תה 11ההשאלוןשלהטגורהחלקשמהימנותנמצא

ההערותשלהתוכןבניתוח .) a = 0.95 (גבוהה

חטו 11התשאליהםנושאים 48זוהוהמלוליות,

(חיובי/לכיוונהבהתאםקודדההערהכל .הטטודנטים

קורטכלעבורחישבנו.ו O ) 2או 1 (ולעוצמתהשלילי)

ההערכהציוןאתהניתוחנושאי-48מאחדוכל

 .המעריכיםהטטודנטיםכללידיעללושניתןהמשוקלל

 Dממצאן
המלילויותההערותכמות

44בממוצע, שהוערכובקורטיםהטטודנטיםמן 8%.

21(ט"תמילוליותהערותרשמו קורטיםהיו .) 1%.

כלשבהםקורטיםוהיוהערות,רשמו 5%רקשבהם

נעשההדירוגממוצעחישוב .הערותכתבוהנוכחים

ביןקשרנמצאקורט.בכלהטגוריםההיגדיםלגבי

הערות.שרשמוהטטודנטיםמטפרלביןזהממוצע

,הנמצאים(כלומרמאודגבוההמוערכיםבקורטים

הטגור)בחלקהממוצעהציוןלפיהעליוןברבעון

התחתון),(ברבעוןמאודנמוךהמוערכיםובקורטים

בהתאמה, 46ס Iה 53%הערות,רשמוטטודנטיםיותר

ורבעוןשני(רבעוןהאחרותהקבוצותבשתימאשר

 Dבה e Dי Oהקוראחוזא, eכנוו Oהתייח e Dטודנטי Oהאחוזממוצע : 1טבכה
ההערותותובןמוקדכפיות, Oבהתייחההערבהוממוצעות Oהתייחהייתה

כיווןממוצעהקורסיסאחוזאחוזממוצעתחוסמוקד

 •ההתייחסותהייתהבהס eהסטודנטיס
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א eלנו

מרצה

קורט

קורט

קורט

מרצה

מרצה

מרצה

מרצה

מרצה

כלליתהערכה

ענ"ן :תוכן

תרומה :תוכן

כלליתהערכה

23 .12 

16.87 

16.29 

15.23 

 14.87ענ"ן :הוראה

 _-+-_ 10.04ךmרבהי :הוראה

 m. 8.94זך---ניחט :אישיות

 8.66מובנות :הוראה

 8.31והתחשבותנמישות :אישיות

+.387 67.7 

+.178 56.1 

+.111 53.5 

+.242 51.5 

+.113 49 .0 

+.070 41.4 
-~-

+.052 38.4 

-.014 35.9 

+.032 37.4 

מרצה

קורט

 _-+-_קורט

מרצה

מרצה

קורט

קורט

מרצה

8.26 

 7.74היקף :תוכן

 6.96רלוונטיותתוכן:
--+-----+--

בשיעוראווירה :הוראה

הוראהדרכיגיוון :הוראה

מקצועיתמומחיותאישיות:

למערכתהת"חטות :עיתוי

הלימודיס

חשיבות :תוכן
--+--

תרומה :הוראה

טטודנטיסהפעלת :הוראהמרצה

השיעורזמןניצול :הוראהמרצה

ומעשהתיאוריהשילובהוראה:מרצה

מרצה

מרצה

6.83 

6.72 

5.49 

+.078 37 .4 

-.0.28 32.3 

-.030 31.8 

31 .8 

32.8 

27.3 

- .011 

+.088 

-.048 

+.064 28.8 5.40 

+.068 26 .3 5.23 
-~- --+--

+.029 23 .7 5.20 

- .037 20.7 4.70 

-.003 19 .7 

השקעה :אישיות

 3.49בעזריסשימוש :הוראה

+.044 19 .2 

+.009 16 .2 

 15.7 _-+-_ 3.28 ~ד :תוכן _-+-_קורט

L 3.18 15כמות :מטלותקורט .2 

 10.1 3.12השנהבמהלך :עיתויקורט

15 2.95רלוונטיותמטלות:קורט .7 

15 ] 2.67קושי :מטלותקורט .7 

בהירותמטלות:קורט

 ~רגתמיכהאישיות: _-+-_מרצה

 1עמדהלשנותיכולת :אישיותמרצה
לבקשותהיענות :אישיות

-.039 

-.039 

- .029 

-.026 27 

מרצה

קצב :הוראהמרצה

- .041 

- .024 14.1 2.63 

+018_~_ 10 . 6 __l_1.90 

8.1 1.83 

1.63 

1.59 

8.6 

8.6 

+.022 

+.021 

- .19 

-.020 

+.014 

לומדיס

קורט

שונות

קורט

קורט

קורט

כמות

תרומה :מטלות

למתרגלהת"חטות
-+--

עיתוי :מטלות

לטילבוטהתאמהתוכן:

מעשה/תיאוריהשילובתוכן:

1.40 

1.35 

1.25 
---+--

1.17 

1.01 

1.01 

[ 1.01 

.93 

.71 

.57 

.57 

.51 

.42 

.29 

.14 

.10 

6.6 

8.6 

2.5 

5.1 

4.0 

5.1 

-.015 

-.004 

- .011 

-.007 

מרצה

קורט

מרצה

לומדיס

לומדיס

קורט

שונות

לומדיס

קורט

לומדיס

הכוונה :הוראה

היוסבמהלך :עיתוי

הומורחושאישיות:

הטרוגניות

משמעת

ההכשרהבמהלך :עיתוי

ושיעורמורהביןהלימה

רמה

טוגשלהלימה :מטלות

ענ"ן

6.1 

3.5 

4.0 

4.5 

4.5 

5· 

1.0 

3.0 

1.5 

5. 

- .001 

-.010 

+.012 

- .006 

-.008 

-.005 

-.004 

-.001 

- .001 

- .001 

- :הבאולס Oהילפקידודולאחרב eחוא eו Jבנלההערות'ממוצע לילית), e(הערה-ומאוד),לילית e(הערה 2

מאוד).וביתיח(הערה + 2 .חיובית)(הערה +ך
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מסכמיטממדיטההערות'כ eמדדיט
המי'כו'כיות

עניין

ור'כוונטיות

ות eרגי

'כת'כמידים

ואווירה

תכנון

וגיצוע

ההוראה

הערכה

'כ eכ'כ'כית

הקורס

ממוצע

הפריטים

הסגוריס

האחריס

הערותמאשרחיוביותהערותיותרלכתובנוטים

ההערותמו-59%כובממוצעשליליות,

רקכו,כמו .חיוביותהוקורטכלעלהרשומות

ביותרהשכיחיםהנושאים 18מביוחמישהעבור

 .שליליההערכותממוצעהיה ) 5%מעל(ממוצע

כמעטולגביבממוצעיםכאומדוברכילזכוריש

הערותוגםחיוביותהערותגםהיוהטעיפיםכל

 .שליליות

כלליתהתייחטושהשבחיםהיהנוטףממצא

המרצה,לאישיותוטפציפיתולקורט,למרצה

למידהבשיעור,האווירהההטברים,בהירות

התייחטההביקורתזאת,לעומת .וענייו

 ,,קושיהקורטעיתוי,למטלות,בקבוצהללומדים

הזמו.וניצולבהוראהגיווומובנות,היקף,

 . 586 * . 390 * . 398 * . 574 *הקורטמאפייני

 . 386 * . 252 * . 228 * . 355 *כלליתהערכה

לקורט

-130 . -08sf-. 127- . 075-הקורטעיתוי . 

המטלותמאפייני
' 51 ': 313: r . 

* 227 . * 279 . 

 . 422 * . 362 * . 452 * . 403 *אישיותמאפייני

המרצה

 . 586 * . 546 * . 491 * . 521 *ההוראהמאפייני

 . 536 * . 460 * . 521 * . 505 *כלליתהערכה

 . 147 * . 139 * . 041 . 128הלומדימאפייני ~ I ~שלהמת

 . 724 * . 590 * . 609 * . 677 *מטכמדד

 . 0.05'כפחות'כ eגומהמוגהק Dהמתא •

28 

 .) F=4.279, p =. 006 (בהתאמה-42%ו 38%שלישי),

הטטודנטיםידיעלנתפטהקורטכאשראחרות,במילים

הערות.יותררשמוהםמאודגרועאומאודכטוב

המלילויותההערותאופי

הקטגוריות-48מאחתכלעבורמדדיםשנייצרנו

אחוזהמילוליות:ההערותשלהתוכובניתוחשאותרו

וממוצעלנושא,מתייחטאשרקורטבכלהטטודנטים

התוצאות.אתמציגה 1טבלהההערכות.

מתוך 18כימראה 1טבלההנושאים,תדירותבבחינת

הלומדיםמו 5%לפחותידיעלהוזכרוהנושאים 48

פחותידיעלנרשמוהנותריםהנושאים 30ואילובממוצע,

מו l %-מפחותידיעלצוינונושאיםשבעה .-5%מ

 .הטטודנטים

לפחותידיעלהוזכרוהאלההנושאיםששתבממוצע,

ולגביהמרצהלגביכלליתהערכההלומדים:מו 10%

הקורטתרומתמענייו,ומרצהמענייוקורטהקורט,

הקורטשלאחריםמאפיינים .ההוראהובהירותללמידה,

באשריותר.נמוכהבשכיחותמוזכריםההוראהשלאו

יחט(כמומהםחלקהמורה,לאישיותהקשוריםלנושאים

ידיעלמוזכריםומקצועיות)ומומחיותלטטודנטיםנאות

הומורחוש(כמוואחריםיחטית,רבהבמידההטטודנטים

הקשוריםהנושאיםכל .מעטמוזכריםרגשית)ותמיכה

הנושאיםעלנמניםוללומדים,למטלותהקורט,לעיתוי

נוטיםהטטודנטיםלטיכום,נמוכה.בשכיחותהמוזכרים

הערותכלליות,הערותבעיקרגבוההבתדירותלרשום

בנושאמעורריםהמרצהאושהקורטלענייוהקשורות

לתרומתהמתייחטותהערותההוראה,ולבהירותהנלמד

הקורט.נושאיללמידתהקורט

הטטודנטיםכימראה 1טבלהההערות,לכיווובאשר

.526* 

.323* 

.-115 

.287* 

.445* 

.568* 

.545* 
דירוניוביןהמילוליותההערותביןר epה

הסטודנטיס

מטפראתצמצמנוזה,קשרלבדיקת

הומטכמים,מדדיםבנייתידיעלהמשתנים

בשאלוולפירוטיםוהוהמילוליותלהערות

המילוליותההערותשלהנושאים 48 .הטגור

 :ממדיםלתשעהקונטפטואליבטיטעלקובצו

"עיתוילקורט",כללית"הערכההקורט","מאפייני

המרצה",אישיות"מאפייניהמטלות","מאפייניהקורט",

המרצה",שלכללית"הערכהההוראה","מאפייני

מואחדכלעבור .מטכם"ו"מדדהלומדים""מאפייני

השייכיםהנושאיםשלההערכותממוצעחושבהממדים

.117 

.697* 

ממד.לאותו

גילההטגורבשאלווהפריטיםעלשבוצעגורמיםניתוח

לתלמידים"רגישותורלוונטיות","ענייו :ממדיםשלושה

שלושהחושבולפיכך,ההוראה".וביצועו"תכנווואווירה"

כלעבוראלהממדיםשל(ממוצעים)מטכמיםציונים

שניבאמצעותנמדדההקורטשלהכלליתההערכהקורט.

ההערכהבשאלוושנכללכלליפריטמטכמים:מדדים

עלהטטודנטיםדירוגיוממוצעמאוד")טובהיהזה("קורט

השאלוו.שלהטגוריםהפריטיםשארכל

מוהמטכמיםהמדדיםביוהמתאמיםמובאים 2בטבלה

הטגור.השאלוומוהללווביוהמילוליותההערות

"מאפיינישלהמילוליותההערותמוהמדדיםכימטתבר

ההוראה""מאפייניהמרצה",אישיות"מאפייניהקורט",

מתאמיםבעליכולם-המרצה"שלכלליתו"הערכה

הטפציפייםהמדדיםעם(ומובהקים)למדיגבוהים

עלהכללית"ההערכה .הטטודנטיםדירוגישלוהכלליים

באופוקשוריםהםגםהמטלות",ו"מאפייניהקורט"

 .יותרנמוכהבעוצמהאולםהטטודנטים,לדירוגימובהק

קשוריםנמצאולאהלומדים",ו"מאפייניהקורט""עיתוי

לאהטגורשבשאלוומשוםאוליזאת, .הטטודנטיםלדירוגי

ששנימשוםאואלה,תחומיםלשניהתייחטותשוםהייתה

הטטודנטשלהשיקוליםבמרכזעומדיםאינםהנושאים

הקורט.אתלהעריךבאהואכאשר



ההערותשלהמטכםהמדדביןמאודנבוהמתאםקיים

דירונישלהמטכמיםהמדדיםשנילביןהמילוליות

לשלושתלמדיחזקבאופןקשורנםזהמדדהטטודנטים.

למדדובייחודהטטודנטים,דירונישלהטפציפייםהמדדים

ההערותכילהטיקניתןמכאן,ורלוונטיות"."ענייןשל

דירוניאתטובהבמידהמשקפותכמכלולהמילוליות

ההוראה.שלהכמותייםהטטודנטים

 IIיי I Dטיכן
הטטודנטיםמןכמחציתשרקמראיםהניתוחיםממצאי

אתנםממלאיםהשאלון,שלהטנורהחלקאתהממלאים

נתפטהקורטכאשרעולההמעיריםשיעורהפתוח.החלק

כותביםבממוצע,במיוחד.כנרועאובמיוחדכטוב

מאשריותרנבוההבתדירותחיוביותהערותהטטודנטים

שכולומשובבשאלוןכילהניחטבירביקורתיות.הערות

אתלהעריךהזכותעלמוותריםהיולאהטטודנטיםפתוח,

מילוליות.הערותרושמיםהיוומרביתםהשיעור

למורהכלליבאופןמתייחטותביותרהשכיחותההערות

הטטודנט,אצלמעורריםוהקורטשהמורהלענייןולקורט,

שביעותכינראההקורט.מןוללמידהההוראהלבהירות

ההערותאלה.לממדיםקשורההטטודנטיםשלהרצון

האחריםוללומדיםהשיעורים,לעיתוילמטלות,הקשורות

בעיקר.ביקורתיתובהתייחטותנמוכהבשכיחותרקנרשמו

עבורמרכזייםאינםאלהנושאיםכילהטיקניתן

כפונמיםנתפטיםהםקיצונייםבמקריםאולםהטטודנטים,

לנושאיםבאשרוההוראה.הקורטאיכותבתפיטת

משמשיםאינםהםאףהמרצה,לאישיותהקשורים

הקורט.בהערכתמרכזייםכקריטריונים

תחומיביןיחטיתחזקהבעוצמהחיובייםקשריםנמצאו

הפריטיםשלהמדדיםלביןהפתוחותההערותשלהתוכן

(בכיווןרבדמיוןקייםאחרות,במיליםהטנורים.

הפתוחבחלקהטטודנטיםכמחציתהערכותביןובעוצמה)

הטטודנטיםכלשלהערכותיהםלביןהמשובשאלוןשל

הטנור.בחלקו

למדינבוההמהימנותעלמצביעיםשהתקבלוהממצאים

שלהמילוליותההערותמןשעלוההערכותשל

אתמעליםאלהממצאיםטבירה.ותקפותןהטטודנטים,

המילוליותההערותמןשמתקבלשהמידעהיותהשאלה:

מןשמתקבללזהמאודרבהבמידהדומהטטודנטיםשל

לתחומיםמתייחטואףהמטורתיים,הטנוריםהשאלונים

שאלוניםצריךמדועאזההוראה,שלנוטפיםולממדים

עלקצרפתוחבשאלוןלהטתפקאפשראוליבכלל?טנורים

ההחלטהכינראההוראתו?עללמרצהמשובלטפקמנת

ההוראההערכתשללמטרהקשורהההערכהכליטונלנבי

מיועדתכלומרמעצבת,ההערכהאםהטטודנטים.ידיעל

ביותרהמתאיםהואפתוחשאלוןההוראה,לשיפור

טיכומיםפניעלמילולימידעמעדיפיםהמרציםנם(כאמור

מטכמת,ההערכההיאהמטרהאםאולםטטטיטטיים).

שלוקידוםקביעותעלבהחלטותלטייעמיועדיםוממצאיה

משוםזאת,יותר.מתאיםהטנורהשאלוןמרצים,

שמטפקאובייקטיבי,בכליצורךישמנהליותשבהחלטות

והמאפשרומוטכמים,ברוריםקריטריוניםלפיתוצאות

אותואצלשחליםשינוייםאחרומעקבמרציםשלדירונ

מרצה.

חלקעםפתוחחלקהמשלבהשאלוןשלהיתרוןמכאן

בו-זמניתלשמשיכולתו-זהבמחקרשנבדקזהכמוטנור

טטודנטים.ידיעלההוראההערכתשלהמטרותשתיאת

הנושאיםכלאלמתייחטהשאלוןשלהטנורהחלק

והןמפתחיומבחינתהןהחשוביםוכנראההשכיחים,

מילוליותהערותשלוהתוטפתהטטודנטים,מבחינת

מידהקנהמנדירהשאלוןהתמונה.להשלמתמשמשת

מידעמטפקונםאחריםלמרציםהשוואהשמאפשראחיד

ובהוראה.בקורטשינוייםהכנטתלצורךורלוונטיייחודי

ההוראהטיבבבדיקתדרךתחילתמהווהזהמחקר

משובשאלוןכאןנבדקפתוחות.שאלותבאמצעות

ולאחרבתחילתומוצניםהטנוריםההינדיםשבומשולב,

השפעהזהשלטדרייתכןהערות.לכתיבתמקוםניתןמכן

שרושמיםמהעלמשפיעההינדיםשלהתוכןוכי

מילוליותהערותלחקוראפואחשובבהערות.הטטודנטים

בשאלוןלמשלאחרים,במצביםהניתנותטטודנטיםשל

השאלותשבומשולב,בשאלוןאופתוחשכולונפרד

נםלבלשיםהראוימןהטנורות.לפנימופיעותהפתוחות

(כמוהוראהבממדיהממוקדותפתוחותשאלותביןלהבדל

יחטעלדעתך"מהאוהקורט?"ארנוןעלדעתך"מה

כלליתפתוחהשאלהלביןהטטודנטים?")אלהמרצה

כאן).שנעשה(כמווהמלצותהערותהמבקשת

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 

. 261-269 ,) 3 ( 22 , in Higher Education 
המשיבועלמספריסולםאליהןשמצורףשאלותסגורות:שאלות . 3

תוכנו.פיעלהמספריםמןאחדלבחור

4 . : Centra, J. A. (1993). Rejlective jaculty evaluation 
. Enhancing teaching and determiningjaculty ejfectiveness 

. San Francisco: Jossey-Bass 
5 . Nasser, F. & Fresko, B. (2002). Faculty views on 

student evaluation of college teaching. Assessment and 
. 187-198 ,) 2 ( 27 , Evaluation in Higher Education 

6 . Sheehan, E. P. & DuPrey, T. (1999). Student 
evaluations of university teaching. Journal oj Instructional 

. 188-193 ,) 3 ( 26 Psychology, 
 Braskalnp, Ory & Pieperידיעל-1980בהתפרסםהמחקר . 7

 • 4הערהראו . Centraאצלוצוטט

 Braskamp, Ory & Pieperידיעל-1981בהתפרסםהמחקר . 8
 • 4הערהראו . Centraאצלוצוטט

בחינוךכללייםקורסיםכוללותבחינוךבוגרלתוארהלימודיםתכניות . 9

וסטטיסטיקה,מחקרשיטותפילוסופיה,סוציולוגיה,(פסיכולוגיה,
(במדעידיסציפלינריתבהתמחותקורסיםועוד),לימודיםתכנון

קורסיםהמדויקים),והמדעיםהטבעמדעיהחברה,מדעיהרוח,

הסטודנטמתמחהבוהחינוךלתחוםאולדרגהקשוריםפדגוגיים

חינוךמיוח,דחינוךביניים,חטיבתיסודי,רך,גילזאת:(במכללה

התעמלות,(למשלכללייםלימודיםנוער),קידוםפורמלי,בלתי

מחשבים).(אנגלית,עזרולימודילשון)

 .) 2003 (פיונאס,רציב,'אשכנזי,פרסקו,ראוהתהליךלפירוט . 10

הסטודנטיםשלהמילוליותההערותביןהקשרההוראה:עלהמשוב

(דו"חוהלומדהמרצההשיעור,ומאפייניהכמותיהמשובלבין

להוראהבהכשרהולהערכהלמחקרהיחידהברל,יבתמכללתמחקר).
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