האמ הםיצימ כםדעי היוח וכאס
כםדעימ הםדויקימ ,כהנדטה וכני
כירה

חטיבה ,l

או  71ב ךס  7טת ת; אב 7ב

סאסר זה סזהה הבדכיס נדוכיס בססוצעי דירונ
הסרציס בדיסציפכי Jות ה eו Jות ,וסצינ סחקריס  Jeע eו
בסוסדות ובארצות  eו Jיס הסצביעיס עכ עקביות
בסיקוס הדיסציפכי Jות ה  eו Jות בדירונ זה .הסאסר

סציע הסבר כהבדכיס הבי- Iדיסציפכי Jרייס .הבדכיס
אכה סחייביס התייחסות כא eר ס eתס eיס בדירונ
הסרציס כסטרות קידוס אקדסי וכא  eר עורכיס
פעיכויות כקידוס ההוראה בסוסד האקדסי.

הלימודים האקדמית תשנ"ג  .הדירוג המובא כאן הוא על
הפריט הגלובלי " הערכה כוללת של המרצה " שנערך לפי

טולם מ l -עד 5 ) 5

הוא הערך הגבוה(  .הניתוח מתבטט על

כל הנתונים שנאטפו בקורטים

הפרונטליים• 3

בהיטטוגרמה הראשונה ,יחידת הניתוח היא הקורט .

כלומר ,ראשית חושב ממוצע הדירוג של המרצה בכל קורט
על ידי תלמידיו בקורט ,ואחר כך חושב הממוצע של
ממוצעי הדירוג של המרצים בכל הקורטים בפקולטה .
בהיטטוגרמה השנייה יחידת הניתוח היא הטטודנט  .כל
הקבצים של דירוגי המרצים באותה פקולטה אוחדו לקובץ
יחיד ואז חושב הממוצע לפריט הגלובלי.

שתי ההיטטוגרמות מצביעות בעקביות על הבדלים
גדולים בין הדיטציפלינות בדירוג הממוצע של המרצים:

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בצורך להתחשב
בהיבטים השונים של הבדלים בין-דיטציפלינריים בתפקוד

ואחריהן עבודה טוציאלית וחינוך .בתחתית הטולם מוקמו

אנשי הטגל באוניברטיטה בתחום ההוראה  .הקו המוביל

)מהנמוך לגבוה( הפקולטות להנדטה ,ניהול ,מדעים

כיום בארצות רבות בפעילויות לקידום ההוראה

מדויקים ומשפטים .בתחום הביניים נמצאות הפקולטות

באוניברטיטה מתמקד בפעילויות במטגרת הדיטציפלינות

לרפואה ,למדעי החיים ולמדעי החברה  .עקב המטפרים

השונות.2

מאמר זה מציג היבט אחד של ההבדלים הבין-

דיטציפלינריים

-

38

בראש הדירוג ממוקמות הפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות

-

זה השייך להערכה הכוללת-ה"גלובלית"

הגדולים של הקורטים ושל הטטודנטים המעורבים
בניתוחים אלה ,ההבדלים בדירוגים בין הפקולטות

של המרצים על ידי הטטודנטים.

המדורגות גבוה ונמוך הם מובהקים מבחינה טטטיטטית

שתי ההיטטוגרמות הבאות מתארות את ממוצעי דירוג

עם הטתברות נמוכה לשגיאה .

המרצים על ידי הטטודנטים לתואר ראשון בחלוקה לפי
הפקולטות ,באחת מן האוניברטיטאות בארץ בשנת

 eרטיט ן  :ממיצע הדיריג  eל המרצים בפקילטית ה  eי Jית
הפקולטה ומס' הקור Oי(D
מדע' הרוח

הקורס כוחידת הניתוח

) ( 543

אמנו'ות ) ( 308

•

עבודה טוצ'א ל 'ת ) ( 103

•

ח'נוך ) ( 209

•

רפו א ה ) ( 64

•

מדע' החברה ) ( 504

•

מד ע ' הח"ס ) ( 54

•

משפט'ס ) ( 112

•

מדע'ס מדו'ק'ס ) ( 267

•

נ'הול ) ( 398

•

הנדטה ) ( 180

•

4. 29

הפ ' IPכט  Iת
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•
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•

ח' Iוך ) ( 5. 178

•

רפואה ) ( 1.619

•

מרעי החכרה ) ( 17 .482

•

מרעי החיים ) ( 2.062

•

משפטים ) ( 6.867

•

מרעים מרויקים ) ( 7.105

•
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•
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הפק  Iלט  Iת

הבדכי Dביו דיסציפכינות בדירוגי המרציD
האם הבדלים אלה ייחודיים לאוניברטיטה המטוימת

פילוטופיה ,מדעי החיים ומדעי החברה הדירוג הוא בינוני-

נמוך ואילו במנהל עטקים ,כלכלה ,חשבונאות ,מדעי

שבה נאטפו הנתונים? יש עדויות רבות במחקר שלא כך

המחשב ,פיטיקה והמדעים הפיטיקליים והנדטה הדירוג

הדבר .מנתוני מחקר שבוצע באוניברטיטת חיפה )ראו

נמוך·

חוברת מט'  1של "על הגובה"( נראה שמבין עשרת
החוגים שבהם ממוצע דירוג המרצים בהוראה היה הגבוה

לאור ממצאים אלה ,נראה שתוצאות המחקר המדווח

כאן אינן מקריות אלא הן מתאימות ,בהבדלים

קטנים, 6

ביותר באוניברטיטה זו ,שמונה השתייכו לפקולטה למדעי
הרוח וחוג אחד השתייך למדעי החברה .בארצות אחרות
נערכו מחקרים רבים לגבי ההבדלים הבין-דיטציפלינריים

בהערכת המרצים באוניברטיטה .האחדת התוצאות של 11
מחקרים שפורטמו בנושא זה בארה"ב  4טוכמה כך :ממוצע
דירוג המרצים במדעי הרוח ,בשפות זרות ובאמנויות נטה

.1

האוניברטיטאי לפיתוח טגל בחינו,ך בית הטפר לחינוך.

.2

במדעים המדויקים ובהנדטה

-

לתחום הנמוך ביותר.

מחקר נוטף שאיחד בין הדירוגים של מאות אלפי
טטודנטים באלפי כיתות בעשרות אוניברטיטאות ומכללות

בארה"ב, 5

חילק את הדירוג ל  31-מחלקות או פקולטות.

.3

שאלוני הדירוג הועברו על ידי טוקרים חיצוניים ברוב אך לא בכל
הקורטים .בחירת הקורטים נעשתה בשיטה זהה בפקולטות השונות.

.4

Feldlnan, K.A. (1978). Course characteristics and

college students' ratings oftheir teachers: What we know
)and what we don't. Research in Higher Education , 9( 3,
199-242 .
Cashin, W.E. (1990). Students do rate acadelnic fields
.5

באופן כללי התקבלו התוצאות האלה )כשמחלקות

or Teaching and Learning,ן differently. New Directions
43,113-121 .

מטוימות הן יוצאות מן הכלל בדירוג הפקולטה אליה הן
שייכות( :בפקולטות/במחלקות לאמנויות ולשפות זרות,

ראו "טקירת הפעילויות והמוטדות לקידום ההוראה בחינוך הגבוה
בעולם" בגיליון מטי  1של "על הגובה".

לתחום הגבוה או הבינוני ,של המרצים במדעי החברה נטה
לתחום הבינוני או הנמוך ושל המרצים במדעי החיים,

פרופי נירה חטיבה ,ראש החוג לתכנון לימודים והוראה ,ראש המרכז

.6

ההדבלים בולטים במיוחד במשפטים ,בעבודה טוציאלית ובחינוך.

ממוצע דירוגי ההערכה הגלובלית של המרצים הוא בתחום

את הדירוג הנמוך יותר במשפטים באוניברטיטה בארץ ניתן לייחט

הגבוה והבינוני-הגבוה; בהללו לתקשורת ,משפטים ,מדעי

לכך שבארה"ב לימודי משפטים הם לימודים לתואר שני ובארץ

המדינה ,מדעי הדת ופטיכולוגיה ,הממוצע הוא בתחום

בעיקר לתואר ראשון .המחקר מראה כי מרצים בקורטים לתארים

הבינוני-הגבוה; בפקולטות/בבתי טפר לחינוך ולאחיות

גבוהים מדורגים בממוצע גבוה יותר מהללו לתואר ראשון .אין לי

הדירוג הוא בתחום הבינוני; בחקלאות ,מקצועות

הטברים לגבי הפער דבירוג הפקולטות לעבודה טוציאלית

הבריאות ,עבודה טוציאלית ,מתמטיקה ,טטטיטטיקה,

ולחינוך·
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לממצא

1

הט  1כומ  1ם רחב  1ההיקף שהתבצעו באונ  1ברט  1טאות

ובמכללות בארה"ב .

גבוה או נמוך  1ש השפעה על ד  1רוג  1הטטודנט  1ם כך שאלה
שהם בעל

אולם איך נ  1תן להטב  1ר את עקב  1ות התוצאות בכל

כפ 1

המחקר  1ם הללו בד  1רוג הגבוה של מדע  1הרוח והאמנו  1ות
ובד  1רוג הנמוך של

נ  1הול ,

1

שנראה בטעיף הבא.

ב .ממצא

המדע  1ם המדויקים וההנדטה?

 1כולת גבוהה  1ותר מדרג  1ם מרצ  1ם גבוה  1ותר,

1

מחקר עקביים מרא  1ם שבאשר לאותו קורט,

ובייחוד בקורט  1ם הנחשב  1ם קש  1ם מבח  1נת הבנה,

האם אנשים בעל  1נט  1ות להצטיינות בהוראה נוטים ללמוד

התלמ  1ד  1ם החלש  1ם )לפ  1עדות עצמית או על טמן הצ  1ון

דווקא את מקצועות מדע  1הרוח והאמנויות ובטופו של דבר

המשוקלל של הקורט  1ם שלקחו עד כה( מדרג  1ם את

הם הופכ  1ם לאנש

1

המרצה נמוך  1ותר מאשר התלמ  1ד  1ם החזק  1ם .לפ  1כל

טגל בפקולטות אלה וא  1לו הללו שהם

חטר  1 1כולות בהוראה ,נוט  1ם דווקא להתמחות במקצועות

הנ  1הול ,

המדע  1ם המדויקים וההנדטה? כמובן שלא! להלן

ההשערות עד כה ,ייתכן שאחוז הטטודנט  1ם התופט  1ם

עצמם כחלש  1ם ,או שצ  1ונם המשוקלל נמוך ,הוא גבוה  1ותר

השערות אחדות לגב  1העקב  1ות בהבדל  1ם הגדול  1ם

בפקולטות לנ  1הול  ,למדע  1ם מדויקים ולהנדטה מאשר

בד  1רוג  1ם של הפקולטות/המחלקות השונות  '.לא כל

בפקולטות למדע  1הרוח ולאמנו  1ות ,וכך אחוז גבוה של

ההשערות "זרות" זו לזו:

טטודנט  1ם בפקולטות הראשונות נוטה לדרג את המרצ  1ם
שלהם נמוך ,מה שמב  1א לממוצע נמוך  1ותר .

 . 1גורמי  Dהתלויי Dבאופי החומר המועבר בקורס

ג  .ייתכן שטטודנט  1ם הבוחרים ללמוד בד  1טצ  1פל  1נות
שונות שונים באופן בטיטי זה מזה בעמדות  1הם

א .הקורט  1ם הכמותיים  1ותר מדורג  1ם נמוך  1ותר

כלפ 1

מהקורט  1ם האחרים משום שהכישורים הכמותיים של

הלמידה ,כלפ

הטטודנט  1ם הם פחות טוב  1ם מכישוריהם המ  1לוליים .מכאן

ותפק  1דו של המרצה בלמ  1דתם ,במוטיבציה ובמטרות

ש  1ותר קשה ללמד טוב ולהשב  1ע את רצון הטטודנט  1ם

הלמידה ,ב  1כולות ובטגנונות הלמ  1דה ובהעדפות  1הם לגב

1

אחר  1ותם ללמ  1דה עצמא  1ת וכלפ

1

אחר  1ותו

1

טגנונות וש  1טות הוראה שונ  1ם .על טמן זה ,ייתכן

בקורט  1ם כמותיים.
ב  1 .ש עדו  1ות שבממוצע,

צ  1ונ 1

שכקבוצה ,לטטודנט  1ם הבוחר  1ם ללמוד בד  1טצ  1פל  1נות

הטטודנט  1ם בקורט  1ם

שונות  1ש נטייה דומה לדרג מרצ  1ם גבוה או נמוך .

כמותיים נוט  1ם לה  1ות נמוכ  1ם  1ותר מצ  1ונ  1טטודנט  1ם

בקורט  1ם שא  1נם כמותיים  .כמו כן 1 ,ש במחקר עדו  1ות לכך
קרוב לוודא

שטטודנט  1ם מדרג  1ם גבוה  1ותר קורט  1ם שבהם הם מצפ  1ם

1

שההטבר הנכון הוא ש  1לוב של אחד  1ם מבין

ההטבר  1ם הללו .

לצ  1ונ  1ם גבוה  1ם  1ותר ,כלומר שד  1רוג  1ם גבוה  1ם קשור  1ם
לצ  1פ  1ות גבוהות להצלחה  .כשהצ  1ונ  1ם נמוכ  1ם ,נוט  1ם

"e

הטטודנט  1ם לייחט את ב  1צועם החלש לגורמ  1ם שלא
בשל  1טתם ,כמו להוראה בלת  1מתא  1מה ,ומאש  1מ  1ם את

1

המורה בכשלונם .
בל  1מוד  1ם בקורט מטו  1ם תלו  1ה בשל  1טה בחומר מקורט
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•

 1ש להתחשב בממצא  1ם אלה כשמער  1כ  1ם את אנש

1

הטגל בהטתמך על ד  1רוג הטטודנט  1ם שלהם  .חשוב שכל

ג  .ככל שהקורט טדרת ) 1הייררכי(  1ותר ,וככל שההצלחה

1

המרצ  1ם ,וכד  1לה  1ות הוגן כלפ

משום שטטודנט  1ם רב  1ם א  1נם שולט  1ם

בחומר הקודם ולכן מתקש  1ם להבין את החומר הנוכחי .
הטבר זה מתא  1ם למה שקורה בקורט  1ם של הנדטה ,מדע

מוטד אקדמ

1

 1ערוך טטטיטטיקה השוואת  1ת של הפקולטות

במוטד לגב  1ממוצע הד  1רוג על הפר  1ט הגלובל  1של

קודם או בחומר קודם באותו קורט ,כך  1ה  1ו הד  1רוג  1ם

נמוכ  1ם  1ותר ,אול

ימי הממצאימ

1

אנש

1

הטגל  1תחשב

בהבדל  1ם ש  1זוהו בהל  1כ  1קבלת החלטות לגב  1הם ,התלו  1ות
בהוראתם )כמו קב  1עות או ק  1דום אחר(.

.2

1

ה  1ות שד  1רוג נמוך של המרצ  1ם מע  1ד על א  -1שב  1עות

המחשב והמדע  1ם המדויקים ,ובקורט  1ם רב  1ם של מ  1נהל

רצון של הטטודנט  1ם מההוראה ,צר  1כות הפע  1לו  1ות לק  1דום

עטק  1ם ,כלכלה וחשבונאות ,אולם הוא לא מטב  1ר מדוע

ההוראה הנעשות באר'( למקד את מאמצ  1ש  1פור ההוראה

קורט  1ם לשפות זרות ,שאף הם טדרתיים ב  1ותר ,עדיין

הכ  1תת  1ת בעיקר בפקולטות ובמחלקות המדורגות נמוך .

מדורג  1ם גבוה .הטבר אפשר  1הוא שהדר  1שות להבנה

 1ש לחקור את הט  1בות לד  1רוג הנמוך ולחפש להן פתרונות.

ולמאמ'( קוגנ  1ט  1ב  1פחותות בקורט  1ם לשפות זרות .
ד  .הקורט  1ם במקצועות הטדרתיים עמוט  1ם בתוכן

והמרצה חייב לכטות את כל החומר כד  1להנ  1ח את

ה  1טודות לקורט הבא .לפ  1כך חייב המרצה להתקדם בקצב
מה  1ר וא  1נו  1כול להרשות לעצמו להתא  1ם את קצב ההוראה
להתקדמות הטטודנט  1ם .לעומת זאת ,במקצועות שא  1נם
טדרתיים 1 ,כול המרצה להרשות לעצמו שלא לכטות את כל
החומר שבט  1לבוט  .הוא  1כול לוותר על חלק מהחומר )ולא
לכלול אותו בבח  1נה( ולהשא  1ר חלק לקר  1אה לטטודנט  1ם,
ובדרך זו להתא  1ם את ההוראה לקצב שלהם ,להעמיק
במקומות שהא  1נטראקצ  1ה עמם מזהה בע  1ות או עניין

מ  1וחד ולדלג על חלק  1ם הנתפט  1ם כבלת  1מעניינ  1ם.

 . 2גורמי  Dהתלויי  Dב Oטודנטי D
א  .לפקולטות השונות  1ש דר  1שות קבלה שונות  .ייתכן
ש  1ש ט  1בות להבדל  1ם בד  1רוג  1ם הנובעות מחתן הקבלה

השונה של הטטודנט  1ם בפקולטות השונות  .לחתך קבלה

.7

חלק מההשערות הללו נוטחו על י ךי

,Cashin

כלעיל .

