מן צר  Iר מתרנכ  Iם?

כיצה דוידוביY

ם
Iב
יייייי
ו

ושמואל שממ נ  ,המכללה האקדמ 7ת  7ה ו דה וש ו מור ן

~

Iב
יייי

את םי יש להעדיף נםורה בשיעורי תרגול?

=

האם את הםרצה הםלםד את הקורס התאורטי

יייייי

=

ח

או את עוזר ההוראה? םתקר שערננו בנושא זה

יייי

ו-

השווה את רםת שביעות הרצון של סטודנטים

ןיי!:

םהםורה בשיעורי תרגול בין שתי קבוצות אלו

n

עוזרי הוראה א דים( נמוכה מעלות מרצה ,בשל ההבדל
בדרגה האקדמית שלהם  .יתרון חשוב אחר הוא מתן

של םורים ,וגם בדק האם יש הבדל בציוני

אפשרות לעוזרי ההוראה להתנטות בהוראה אקדמית ,שכן

רבים מהם מתכוונים להמשיך לקריירה אקדמית ולהצטרף

הסטודנטים בקורס ,נאשר בשיעורי התרגול

בעתיד לטגל המרצים במוטדות להשכלה גבוהה .ואכן,

הנלווים םלםדים םרצים ,או םתרגלים שאינם

להצלחה מוכחת בהוראה כמתרגל נודעת חשיבות עבור

מטיימי תואר שני ושלישי המחפשים עבודה

םרצים,

באקדמיה • 2

יתרון נוטף הוא שהמתרגל יכול לטייע למרצה בהוראה
בקורט עצמו כשיש צורך במילוי מקום בזמן היעדרות ,וגם

לטייע לו בבדיקת תרגילים ובחינות.
בקורטים רבים בחינוך הגבוה יש חשיבות להדגמה של

הטפרות המחקרית מעידה על תרומתם של שיעורי

פתרון תרגילים מחומר הלימוד .פתרון תרגילים הוא חלק

התרגיל לקורטים התיאורטיים ,והמתרגל נתפט בהם

חיוני מלימודי מדעים מדויקים ,הנדטה ומקצועות מבוטטי

כחיוני להצלחת הקורט  . 3בקורטים שבהם שיעורי התרגול

מתמטיקה בפקולטות למדעי החברה ,מדעי החיים,

ניתנים על ידי מתרגלים שהם עוזרי הוראה  ,מקיימים

הניהול ,ועוד .באוניברטיטאות ובמכללות בארץ ובעולם

מרצה הקורט והמתרגלים יחטי גומלין חשובים ותפקודו

מקובלות כמה מתכונות לביצוע תרגול זה .אחת הגישות

של האחד משפיע על תפקודו של

השני 4

 -המתרגל בקורט

המקובלות היא לשלב בהרצאה הדגמה של פתרון

משמש מתווך בין המרצה לטטודנטים ויש חשיבות רבה

תרגילים ,שהם בטיט להבנת החומר החדש; גישה נוטפת

לתיאום בין המרצה למתרגל .3הטפרות מציגה הצעות

היא להדגים בשיעורי ההרצאה פתרון של מטלות הבית ,

מעשיות כיצד לשפר תיאום זה מבחינת תוכני השיעור,

לאחר שהמטלות כבר הוגשו על ידי הטטודנטים ,או

מידת ההעמקה בחומר ,טוגי ההטברים וכדומה  . 3לשם

להדגים פתרון תרגילים כהכנה לקראת מטלת הבית .אך

ניצול יעיל של שיעור התרגיל לקידום למידת הטטודנטים

בדרך כלל ,הטברים והדגמות בנוגע לתרגילים שניתנו

בקורט נדרשים המרצה והמתרגל להשקעה רבה ולעדכון

כמטלות לבית נעשים בשיעורי תרגיל ,הנערכים בנפרד

הדדי ושוטף .

משיעורי ההרצאה  .לעתים המרצה מלמד גם בשיעור
התרגיל ,ובמקרה שבקורט לומדים טטודנטים רבים

שמואל שמם

מהן התנהגויות ההוראה הנדרשות מן המתרגל הטוב?

-

הן

ההרצאה והן שיעורי התרגיל נערכים בכיתה גדולה .הבעיה
במתכונת זו היא ששיעור התרגיל הניתן על ידי המרצה
עלול לשמש להוראת חומר לימוד נוטף ,במקום שישמש
לתרגול וחזרה בלבד.

כל ההתנהגויות הידועות המביאות להוראה יעילה של
המרצה בקורט רלוונטיות גם למתרגלים .כמו ההרצאה ,גם

שיעור התרגיל צריך להיות מאורגן ובהיר ,המתרגל צריך

לנצל היטב את זמן השיעור ולגלות יחט טוב

לטטודנטים • 5

מאז שאנו מקיימים במכללה שלנו טקרי הערכת המרצים

מתכונת מקובלת אחרת לשיעורי התרגיל היא חלוקת
קורט רב משתתפים לכמה קבוצות תרגול קטנות  .קבוצות

והקורט ים בטוף כל טמטטר ,אנו מקבלים בדרך כלל
תגובות של שביעות רצון משיעורי תרגול הניתנים על ידי

קטנות הולמות את יעדי שיעור התרגיל  :העמקה בחומר,

מתרגלים שהם עוזרי הוראה .ניתן לייחט שביעות רצון

הבהרת היבטים לא ברורים ,דיון ואפשרות למתן הטברים

זאת לכך ששיעורי התרגול ניתנים בכיתות קטנות ,היות

פרטניים  .מתכונת זו של תרגול מחייבת העטקת מורים

שהמחקר מגלה ששביעות הרצון מההוראה של מרצים

אחדים להוראה בקורטי התרגיל ,ולכך משמשים

בכיתות קטנות גבוהה מזו שבכיתות גדולות  . 6מצד שני,

"מתרגלים" ,שהם לרוב טטודנטים לתואר שני או שלישי

ניתן היה לצפות לשביעות רצון פחותה ממתרגלים שהם

באותו מוטד ,ונקראים גם "עוזרי

הוראה" ) teaching

(. assistants
יתרונות אחדים .יתרון חשוב ביותר הוא כלכלי

עוזרי הוראה בהשוואה למרצים המלמדים בשיעורי

התרגול  ,שכן עוזרי הוראה הם חטרי ניטיון או בעלי ניטיון

להעטקת עוזרי הוראה כמורים בשיעורי תרגיל יש

-

הוזלת

עלות ההוראה בקורט ,שכן עלות עוזר הוראה )ואפילו

מוגבל בהוראה .יש עדויות מחקר ,שמרצים באוניברטיטה

לומדים ללמד בעיקר על בטיט ניטוי וטעייה ,ולכן מרצים
בעלי ותק של שנים אחדות בהוראה מדורגים גבוה יותר

על ידי תלמידיהם ביחט למרצים מתחילים  .7שני טוגי
עדויות מחקר אלה מובילים לציפיות טותרות
ו.

נ'צה

 7ו'  7וב'Y

-

מהעדות

דר ' ניצה דוידוביץ  ,מנהלת לפיתוח אקדמי .

הראשונה נובע שמידת שביעות הרצון של הטטודנטים

פרופי שמואל שחם  ,דקאו הפקולטה להנדסה .

מתרגול על ידי עוזרי הוראה בשיעורים בקבוצות קטנות,

ל)! .הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

צריכה להיות גבוהה ביחט לתרגול בקורט במליאה הניתן

על ידי המרצה ,ומצד שני ,ניטיונו הרב יותר של המרצה
בהוראה אמור לתת לו עדיפות בטקרי המשוב ,יחטית
לעוזרי ההוראה .מכאן השאלה

-

מאיזו מתכונת של

שיעורי תרגול מרוצים הטטודנטים יותר?

הe

יטה

המחקר נערך במכללה האקדמית יהודה ושומרון
בטמטטר ב' בשנת הלימודים תשט"ד ,והתבטט על שאלון

להערכת מרצים ומתרגלים )משוב הוראה( שהופץ בין
הטטודנטים  .השאלון הועבר באופן קבוצתי לטטודנטים

רבים מאנשי הטגל מערער י ם על תקפות טקרי ההוראה

במהלך אחד השיעורים בשלושת השבועות האחרונים של

בטענה שרמת שביעות הרצון של הטטודנטים אינה

הקורט  .הוטבר לטטודנטים שהשימוש בנתונים ייעשה

משקפת את איכות הלמידה .לפיכך ,בנוטף לשאלה על

למטרת הערכת המרצים והקורטים בלבד  .השאלון היה

מידת שביעות הרצון של הטטודנטים מהמורים בשיעורי

אנונימי .משך זמן מילוי השאלון לא הוגבל ובפועל נמשך

התרגול חשוב לבדוק גם את השאלה :איזה טוג של מורה

כרבע שעה .

תורם יותר ללמידתם בקורט ולהבנתם את חומר הקורט,
כפי שמתבטאים בציון הטופי של הקורט

-

האם המרצה

המלמד בקורט התר ג ול בכיתה גדולה ,או עוזר ההוראה

בטקר נבדקו

222

קורטים בהם התקיימו שיעורי הרצאה

המלווים בשיעורי תרגיל .הטטודנטים בקורטים אלה מילאו
 6,319שאלוני הערכות המתייחטים ל 113 -מתרגלים,

המשמש כמתרגל בכיתה קטנה? אנו מצפים ששיעורי

מהם מרצים שמלמדים גם בשיעורי התרגיל ומהם

התרגול בכיתות קטנות יתרמו להבנה טובה יותר של חומר

מתרגלים שהם עוזרי הוראה )טבלה . ( 1

הקורט ,שכן הכיתה הקטנה מאפשרת למורה לזהות את

הקשיים של רוב הטטודנטים ולהשיב עליהם  ,לענות

מטבלה  1עולה כי בכשלושת רבעי הקורטים שבהם

לשאלות רוב התלמידים ,ולהתאים את ההטברים

התקיימו שיעורי תרגיל ,המתרגלים הם עוזרי הוראה .

לטטודנטים באופן אישי .

בפקולטה למדעי החברה והרוח היה אחוז גבוה באופן

מחקרים שנעשו במוטדות שונים להשכלה גבוהה
ובארצות שונות מצביעים על הבדלים בממוצעי דירוג

המרצים על ידי הטטודנטים בשאלוני הערכה

בדיטציפלינות שונות .8ממצא זה מעורר את השאלה האם

בולט )כ

(40%

של מרצים המשמשים כמורים גם בשיעורי

תרגיל .

השאלון כלל חמישה פריטים הנוגעים להוראת המרצה
וביניהם " הערכה כללית של המרצה" ,ושני פריטים לגבי

הבדלים כאלה מתקיימים גם ביחט למור י ם בשיעורי

המתרגל בקורט " :הערכה כללית של המתרגל" ו " מידת

התרגול  ,והאם יש הבדל בעניין זה בין טוג המורה בשיעורי

התיאום בין המרצה והמתרגל" .לגבי מרצה ששימש גם

התרגול

-

באם הוא המרצה בקורט או עוזר ההוראה.

כמתרגל בשיעורי התרגיל ,הטטודנטים העריכו את שבעת
הפריטים  .לגבי מתרגל שהוא עוזר הוראה ,הטטודנטים

על בטיט כל הנאמר עד כה ,שאלות המחקר שנוטחו הן:

.1

האם קיים הבדל בגובה ההערכות שנותנים
הטטודנטים למרצים כמתרגלים בשיעורי תרגול
שנערכים במליאת הכיתה )בדרך כלל בכיתות גדולות(
לבין הערכותיהם את עוזרי ההוראה המלמדים

40

בשיעורי תרגול בכיתות קטנות?

.2

ממצא  Iמ
הנתונים הבאים מתייחטים רק לקורטים שבהם התקיים
שיעור תרגיל בנפרד משיעור ההרצאה.

שאלת המחקר הראשונה התייחטה להבדל בגובה

האם קיים הבדל בממוצע הציונים של הטטודנטים בין

ההערכות שנתנו הטטודנטים למרצים המלמדים )בכיתות

קורטים שבהם המרצים משמשים כמתרגלים בשיעורי

גדולות( גם בשיעורי התרגיל לבין הערכותיהם את

תרגול הנערכים במליאת הכיתה לבין קורטים שבהם

המתרגלים שהם עוזרי הוראה )המלמדים בכיתות קטנות(.

בשיעורי התרגול מלמדים עוזרי הוראה בכיתות

.3

העריכו רק את שני הפריטים הנוגעים

למתרגל .

נעשה ניתוח שונות דו-כיווני לגבי הפריט "הערכה

קטנות?

כללית של המתרגל" של המשתנים  :איוש שיעור התרגיל,

האם קיימים הבדלים בין דיטציפלינות אקדמיות לגבי

והפקולטה  .מכיוון שבארכיטקטורה ובבית הטפר למדעי

שתי השאלות הללו?

הבריאות רוב הקורטים הם ללא שיעורי תרגיל ,לא נכללו

פקולטות אלו בניתוח  .הנתונים הטטטיטטיים מוצגים

בטבלה . 2
מניתוח השונות עולה כי לא נמצאו הבדלים מובהקים
בהערכות המורים לפי איוש שיעורי התרגיל בין מרצה לבין

טנכה : 1אחוז המרצי  e Dמכמדי  Dג Dנ  eיעורי התרגיכ ומתרגכי e DהD
עוזרי הוראה  ,כפי פקוכטה
פקולטה

הנדטה

N
71

 '10המתרנלים שהם

 '1,המורים בשיעורי התרנלי
שהם המר צ ים בקורס

עוזר י הור א ה

16.9

83 .1

<-
מדעך החברה והרוח

88
56

3.6

96 .4

מדע י הברי א ות

6

0

100

א רכיטקטורה

1

0

100

מה " כ
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22.5

77 .5

<------

עוזר הוראה ) (, F(1, 209)=2.13, p.> 05
הבדלים לפי פקולטה ) ( F(2,209)=O.43, p.> 05

נמצאה אינטראקציה מובהקת לפי איוש שיעורי התרגיל

והפקולטה

) (. F(2,209)=O.09, p.> 05

שאלת המחקר השנייה התייחטה להבדל בממוצע
הציונים של הטטודנטים בקורטים שבהם המרצים מלמדים

40. 9

מדעו הטבע

לא נמצאו
ולא

-

59 .1

גם בשיעורי התרגיל לבין קורטים בהם המתרגלים הם
עוזרי הוראה.

~

נאטפו הציונים הטופיים של הטטודנטים בקורטים
המעורבים .לגבי ציונים אלה נעשה ניתוח שונות דו-כיווני

לפי איוש שיעור התרגיל ,והפקולטה  .הנתונים

הטטטיטטיים מוצגים בטבלה . 3

טבכה

 :2ממוצעיס ו Oטיות תקן e

איו e e

יעורי התרגיכ והפקוכטה

איוש שיעורי התרגיל ז

•

כ הערכת המתרגכ כפי

ם
בו

ז המרצה מלמד גם בשיעור התרגיל

מתרגל עוזר הוראה

יי-
ו-

טה"כ

~ "' ז . Oת.

N

ממוצע

ט.ת.

3.80

0.84

12

21.4

0.70

71

4.00

0.82

מדעי החברה והרוח

52

3.80

0.92

36

4.18

0.69

88

3.99

0.85

מדעי הטבע

54

3.64

0.72

3.80

0.53

56

3.72

0.71

165

3.75

0.82

4.06

0.68

215

3.91

0.81

פקולטה

N

הנדטה

59

טה"כ

ז

ממוצע

ט.ת.

N
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תצפיות וניתוחי שיעורים .חשוב לחקור נושא זה על מנת

מניתוח השונות עולה כי לא נמצאו הבדלים בציוני הטטודנטים

לפי איוש שיעורי התרגיל ) (. F(1,203)=O.39, p.> 05
נמצאו הבדלים לפי פקולטה ) (. F(2,209)=4.74, p<.Ol
לפי מבחן  Scheffeנמצא כי בפקולטה למדעי החברה

לפתח הבנה מעמיקה ומבוטטת יותר בנושא ,בתוך
התייחטות מיוחדת להטרוגניות של הטטודנטים הלומדים
במערכת ההשכלה הגבוהה.

והרוח הציון הממוצע גבוה יותר באופן מובהק מאשר

בפקולטות להנדטה ולמדעי הטבע .לא נמצאה
אינטראקציה מובהקת לגבי הציון בקורט לפי איוש שיעור

התרגיל והפקולטה

מo

) (. F(2,203)=O.71, p.> 05

.2

חטיבה נ.

) (. 2003

טיפיס להוראה טובה באוניברסיטה ובמכללה.

תל-אביב ,ההוצאה האקדמית לפיתוח טגל הוראה,

קנות

.3

כתשובה לשאלות המחקר ,לא נמצאו הבדלים בין

תל-אביב ,הוצאת רמות ,אוניברטיטת תל-אביב.8-7 ,

קבוצות הטטודנטים בהתאם לאיוש שיעורי התרגיל בין
המרצה בקורט לעוזר ההוראה

-
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חטיבה נ.( 1997 ) .הוראה יעילה באוניברסיטה :מתיאוריה למעשה.

Jane, J. (2002). Student retention in higher education ,
Coventry University, 4th Annua1 .LILI Conference , 11
January.
Menges, R. J. & Mathis, C. B. (1998). Key resources on

לא בהערכות הטטודנטים

את המורה בשיעורי התרגול ולא בממוצע ציוני הטטודנטים
בקורט .לא נמצאו גם אינטראקציות מובהקות לגבי שני
נושאים אלה בין המאיישים את שיעורי התרגול

•4

.5

teaching. learning, curriculum, andjaculty development,

והפקולטה .נמצא כי הגורם היחיד המשפיע על ממוצע

Jossey-Bass Pub1ishers .

הציונים של הטטודנטים בקורט )אך לא על גובה הערכות

.6

המרצים( הוא הפקולטה .ניתן לייחט את ההבדלים שבין

נבו ,ב .בן שאול ,ב.

) (. 2002

מה אפשר ללמוד מטקר שביעות הרצון

מההוראה בתואר ראשון באוניברטיטת חיפה? על הגובה ך.27 - 25 ,

הפקולטות בממוצעי הציונים לגורמים שאינם קשורים

Hativa, N. (2001). Teaching jor ejfective learning in
higher education. Dozdr1ihtj Holland: Kluwer
Academic Publishers .
f eldsו 8. Cashin, W. E. (1990). Students do rate academic
different1y. New Directions jor Teaching and
Learning. 43 , 113-121 .

.7

בנושא מחקר זה ,כמו אינפלציה של ציונים המאפיינת

פקולטות אחדות ורווחת פחות בפקולטות אחרות.
ממצאי המחקר מראים כי להעטקת עוזרי הוראה
כמתרגלים בקורטי תרגול אין יתרון אקדמי ,ולכן אין צורך
אקדמי בחלוקת העבודה שבין מרצה ומתרגל.
כדי לעמוד על תרומתם של שיעורי התרגיל לקורט יש

.9

תודתנו לדר' גבי ליברמן עבור הייעוץ והניתוח הטטטיטטי.

לקיים מחקרים נוטפים במוטדות אקדמיים מגוונים
ובשיטות מחקר שונות ,גם איכותיות ,הכוללות ראיונות,

טבלה  :3הבדלי Dבממוצע ו Oטיות התקו  eל ציו  Jי ה Oטוד  JטיD
 Iבאחוזי (Dבקור Oי ,Dלפי איו  e eיעור התרגיל והפקולטה
איוש שיעורי התרגיל

מתרגל עוזר הוראה

המרצה מלמד גם בשיעור התרגיל

טה"כ

פקולטה

N

ממוצע

ט.ת.

N

ממוצע

ט.ת.

N

ממוצע

ט.ת.

הנדטה

57

73.55

8.70

11

72.35

7.99

68

73.35

8.54

מדעי החברה והרוח

51

77.00

6.83

35

77.67

7.34

86

77.48

6.67

מדעי הטבע

53

70.95

7.61

2

76.74

1.15

55

71.15

7.55

טה"כ

161

74.03

8.13

48

75.96

7.29

209

74.47

7.97

I
1

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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