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ארגז הככ  Iמ כ בעכן תפק  Iד  Iמ
בכ  Iר  Iמ וטרצ  Iמ באקדט  Iה כהערכת
איכות ההוראה

הלל

כזטק , l

המסלול האקדמי המכללה למינהל

במטרה ללמוד מה הם הכלים המתאימים להערכת

איכות ההוראה ,ערכנו טקר באמצעות שאלון שהופ'ן'
באינטרנט לכאלף מבין נושאי תפקידים בכירים באקדמיה
)נשיאים ,דקאנים ,ראשי חוגים ובעלי תפקידים בכירים

אחרים בניהול האקדמי( .כמו כן ,הופ'ן' השאלון למשתתפי
יום העיון בנושא "קידום איכות ההוראה בחינוך הגבוה"

שהתקיים במטלול האקדמי ,המכללה למינהל ב 12-
בדצמבר • 2 2004
מן

על הטקר ענו  106משיבים שמהווים כ 10%-
הנשאלים .התפלגות המשיבים הייתה41 :
באוניברטיטאות 30 ,חברי טגל ממכללות אקדמיות ו 35-
חברי טגל ממכללות להכשרת מורים .מקרב המשיבים 32
היו בעלי תפקידים בכירים בניהול האקדמי ו  55-מרצים.

רא e

בסאסר סוצניט ססצאיט

ונייט ססקר עסדות ביחס

כסדדיט כאיכות ההוראה ודרכיט כ  eי  9ורה .הסקר נערך
בקרב בעכי ת  9קידיט בכיריט וחברי סנכ בסוסדות

כה  eככה נבוהה בי  eראכ.
וכן בין בעלי תפקידים בכירים בניהול אקדמי לבין
המרצים ,לכלים השונים.

אנשי טגל

המטפר הנמוך יחטית של המשיבים והתפלגותם אינו

ממצאי  Dעיקר  :DIIמה צריר כככוכ
פורטפוכיו  eכ מרצה בנו  eא איכות ההוראה?
כפי שניתן ללמוד מלוח  , 1לא נמצאו הבדלים בולטים
בין תפיטות החשיבות והיעילות שמייחטים המשיבים

מהווה מדגם מייצג של חברי הטגל באקדמיה .עם זאת,

לכלים השונים בעת הערכת המרצים .עם זאת נמצאו

ההשוואה בין הקבוצות השונות ,למרות המטפרים הקטנים

הבדלים מטוימים בתפיטות אלו בין חברי טגל

יחטית ,יכולה ללמד משהו על הלכי הרוח בקרב

באוניברטיטאות לבין חברי טגל של מכללות וכן בין נושאי

האוכלוטיות הללו ולהציע הנחיות לפעילות בשטח לקידום

תפקידים בכירים בניהול אקדמי לבין המרצים.

איכות ההוראה .אנו מקווים לחזור על הטקר
כעבור פרק זמן טביר באופן שיביא להיענות

כיח : 1ד  Iריג המדד  Iמ בארגז הככ  Iמ

גבוהה יותר ,כך שיהווה מדגם מייצג של בעלי

התפקידים וחברי

מכללות הוראה

הטגל• 3

מבנה ה  eאכון וניתוחו

חשיבות

שתי השאלות הראשונות בשאלון מתייחטות

למרכיבים אפשריים

של  gח Teachi

.כ:

.F;E

חשיבות

.כ:

.F;E

חשיבות

.כ:

.F;E

 . Portfolioהשאלות עוטקות בתפיטת
החשיבות והיעילות בפועל של רכיבים ומדדים

הערכת חומרי למיךה

שונים להערכת איכות ההוראה בעת קבלת

על יךי מומחים בתחום

מרצים וקידומם .התשובות הן בטולם :ממידה

משוב הססוךנסים

רבה מאד )  ( 5עד למידה מעטה מאד ) (. 1

בסקר ההוראה

לצורך דירוג הכלים על ידי המשיבים לפי טדר

הערכת הבחינות/מסלות

התשובות לכל אחת מן השאלות בכל אחת
משתי קטגוריות אלו .ככל שהממוצע היה גבוה

בסיס ביקור בשיעורים

יותר ,כך דורג הכלי במקום גבוה יותר .בניתוח

הערכת הסילבוסים

4/5

בתפיטות החשיבות והיעילות שמיחטים

המשיבים משלושת טוגי המוטדות האקדמיים,

בכתבי עת מךעיים

ו.

.2

התפוצה.

.3

דו"ח מפורט ופירוט הממצאים ניתן למצוא באתר
רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי המכללה
למינהל שכתובתוwww.colman.ac.il/rashut :

.כ:

.F;E

3/4

4
10

הערכה עצמית

פרסום מאמרים על
איכות ההוראה

10
11
12

11
12

10

10

12

12

11

11

6/7
10

10

8/9

8/9

12

8/9

שהמרצה מציע

6/7

10

4/5

מנווו הקורסים

בכתב של המרצה

4

11

איש סנל בכיר/ממונה

בקורםים של המרצה

3/4

4

3/4

10

תצפית נשיעור על-יךי

הישני הססוךנסים

3/4
3/4

לקורסים
פרסום מאמרים

--------

k

חשינות

;E

3/4

תפיטת חשיבותם או יעילותם ,חושב ממוצע
הערכת עמיתים על

דר' הלל נוסק  -ראש רשות ההוראה והמחקר
השאלון נוסח בשיתוף עם חברי מערכת "על הנובה"
וחברים בפורום ראשי המרכזים לקידום ההוראה.
איסוף הנתונים בוצע במערכת נמל"ה )ניהול משוב
לקוחות בארנון( של חברת "רנסיס" .הסקר נערן
בין התאריכים  20בינואר ל 29-בפברואר .2005
במהלן התקופה נשלחו שלוש תזכורות לרשימת

.כ:

.F;E

חשינות

N= 32

תצפית בשיעור על
יךי מומחה להוראה

משנה ביקשנו ללמוד האם יש הבדלים

בכיריס

N= 35
חשיבות

I

נושאי תפקידיס

12

10

12
11
12

11

10
11

8/9

12
11

11

12

12
11

10

10
12

11

באוניברסיטאות דורג משוב הטטודנטים בטקר ההוראה,

במקום הראשון בחשיבות ובמקום שני ביעילות .במקום

תק  leרת

עD

ק  Iראי Jן

א ,הזמנה כתגובות קוראי Dוכמתו מידע עכ הנע  eה

השני במדד החשיבות דורגה תצפית בשיעור על ידי

בקמפוסי Dה  eוני , Dכנסי D

מומחה להוראה ,ויעילותה ככלי דורגה במקום הראשון.

נודה לכם על תנובותיכם והבעת דעותיכם לנבי המאמרים השונים

במקומות השלישי עד השישי דורגו לפי טדר יורד :הערכת

שהופיעו בכתב העת ,ועל מידע לנבי כינוסים ,ספרים ,סרטים,

חומרי הלמידה ,פרטום מאמרים ומחקרים בתחום הידע,

הערכת הטילבוטים והערכת עמיתים.
במכללות האקדמיות ששת המדדים הראשונים זהים
בחשיבותם לאלה של האוניברטיטאות אך בטדר יורד
שונה ,כאשר התצפית בשיעור על ידי מומחה דורגה
במקום הראשון ומשוב הטטודנטים בטקר ההוראה במקום
השישי.

ועזרי הוראה

תוכנות מחשב ופרסומים אחרים ,סדנאות וימי עיון בנושאים

הרלוונטיים ,עזרי הוראה טכנולוניים ואחרים בדיסציפלינות השונות.
נודה לכם נם על מידע אודות ספרים ,חוברות ,מאמרים ,עלונים
ופרסומים אחרים בדפוס או באינטרנט ,על קלטות אודיו ווידאו,
דנמים ,תוכנות/לומדות מחשב ,וכדומה.

ב ,הנחיות כהג  eת מאמרי Dככתב העת
הנכם מוזמנים לשלוח לנו מאמרים מפרי עטכם .אפשר לשלוח נם

מאמרים המתורנמים משפה אחרת ,שפורסמו בכתבי עת בחו"ל .

במללכות להוראה ,כמו במכללות האקדמיות ,העריכו
את התצפית על ידי מומחה כמדד החשוב והיעיל ביותר
ואת משוב הטטודנטים בטקר ההוראה באופן דומה

למכללות האקדמיות.
בקרב בעלי תפקידים בכירים המדד הראשון בחשיבותו

יתקבלו מאמרים בעברית בלבד ,שעניינם ההוראה בחינוך הנבוה,
והמתאימים לתחומי העניין של אנשי הסנל האקדמי באוניברסיטאות

ובמכללות בדיסציפלינות השונות  .האורך המועדף של מאמר הוא עד

 1,500מילים ,אך יתקבלו נם מאמרים שאורכם עד 3,000

מילים.

המאמרים יעברו שיפוט בלתי אנונימי על ידי חברי המערכת בלבד.

תאריך אחרון להנשת מאמרים לחוברת הבאה. 30.9 . 2005 :

הוא המשוב בטקר ההוראה והשני הוא פרטומים בכתבי

עת מדעיים )למרות שאינם יעילים במיוחד ,לדעתם,

אופו ההג e

להערכת איכות ההוראה(  .המצרים ,לעומת זאת ,מדרנים

שלב ':א בדיקה של התאמת המאמר לכתב בעת:

את משוב הטטודנטים בטקר ההוראה במקום השני ואת

יעילותו במקום השלישי  .הפרטומים מדורנים על ידם

ה

שילחו לעורכת )אפשר נם בדואר אלקטרוני( תקציר של עד 150
מילים.
שלב בי :לאחר אישור ההתאמה של תוכן המאמר לכתב העת:

במקום התשיעי .במקום הראשון במדדי החשיבות

שילחו לעורכת )בדואר רניל( תדפיס יחיד של המאמר השלם לפי

והיעילות הם מדרגים את התצפית בשיעור על ידי מומחה,

ההוראות הבאות:

כאשר נם בעלי תפקידים בכירים מדרנים את יעילותה
במקום הראשון ואת חשיבותה במקום השלישי .הערכת

.צרפו תקציר בן 75-25

.

מילים על דף נפרד .

הקפידו על סננון כתיבה מדויק ,תמציתי ובהיר ,ועל שימוש מועט

ככל האפשר בזירנון מקצועי .הסבירו מושנים מקצועיים לקוראים

הבחינות/מטלות ,הערכת עמיתים והערכת הטילבוטים

שאינם מכירים אותם) ,אפשרי בהערות שוליים(.

מדורנים באופן דומה על ידי בעלי תפקידים בכירים

.ציינו מתחת לשם את התואר האקדמי ,התפקיד

ומרצים.

ואת שם המוסד והמחלקה אליהם משתייכים הכותבים ,ופרטים

_

אם זה רלוונט,י

נוספים על הכותבים בהערות שוליים ,לפי הדונמאות בחוברות

מה  Jיתן כהסיק מן הממצאי ? D
מממצאים אלה )עם הטתיינות לנבי הייצוגיות( ניתן

68

הקודמות.

.הפנו לספרות )  cesח ( refere
המאמר )  (. endnotesרצוי לא

בהערות שוליים שימוקמו בסוף
לכלול יותר מ  10-הפניות לספרות

ללמוד על הטכמה בין כל המשתתפים כי הכלי היעיל

במאמר אחד  .השתמשו בסננון

ביותר להערכת איכות ההוראה הוא תצפית בשיעור על ידי

.ניתן לכתוב בהערות שוליים נם הערות אישיות ואחרות בהקשר

מומחה .כן יש הטכמה על יעילותם של המדדים
המתמקדים בהערכה של מומחה בתחום הידע את חומרי

APA

לפי הדונמאות בחוברת זו.

להיבטים שונים של המאמר.
.מספרו טבלאות ותמונות/סרטוטים בסדר עוקב ומקמו אותם בסוף
המאמר ,כל אחד/ת על דף נפרד עם כותרת ציינו בנוף המאמר,

הלמידה ,הטילבוטים ,הבחינות והמטלות וכן הערכת

היכן למקם

עמיתים את אופן העברת השיעורים בכיתה .מננד ,יש אי

.הקפידו על הדפסה ברורה ,רווח של  , 11/2נופן בנודל  , 12שוליים

הטכמה בין המרצים לבעלי תפקידים בכירים בתפיטת

יעילות ההערכה של איכות ההוראה המתבצעת על ידי
ממונה או איש טנל בכיר .בעלי תפקידים הבכירים

אותו .

רחבים  .אל תיישרו שוליים לשמאל.
חשןבן הדפיסו את המספרים שבנוף המאמר ובטבלאותיו בתוך

שורת המספרים העליונה שבמקלדת עצמה ואל תשתמשו לשם כך
בלוח

המספרים צבד ימיו ) (, pad

מייחטים לכך יעילות וחשיבות הרבה יותר גבוהים מאשר

.צרפו לכל משלוח את הכתובת לתכתובת עמכם ואת הדואר

המרצים .במפתיע ,על אף הביקורת הנשמעת לעיתים

האלקטרוני שלכם.

קרובות על ידי אנשי אקדמיה על שאלוני המשוב
שממלאים הטטודנטים בטקר ההוראה ,מראה טקר זה כי

מכאן ואילך יחל תהליך שבו העורכת וחברי המערכת האחרים יציעו

שינויים ושיפורים במאמר בצורת הערות על התדפיסים .הכותבים
יעבדו את המאמר בהתאם להצעות ולפי שיקוליהם האישיים .תהליך

הן בעלי תפקידים בכירים והן המרצים מטכימים על

זה עשוי להמשך "סיבובים" אחדים שייערכו בעיקר בדואר ,עד

חשיבותם הנבוהה בהשוואה לכלים האחרים להערכת

אישור הנירסה הסופית על ידי העורכת.

איכות ההוראה .עם זאת ,המרצים תופטים כלי זה כפחות

שלב גי :לאחר אישור הנירסה הסופית של המאמר:

יעיל ,מאשר בעלי תפקידים

בכירים .

מהממצאים ניתן להפיק פורטפוליו מוטכם )עם שקלולים
המתחייבים מטוג המוטד( המכיל לפחות את ששת המדדים

 .שלחו לעורכת בדואר שני עותקים מודפסים ואת המקור בדואר

אלקט רוני .
 .צרפו בשפה האננלית את שמכם ,השיוך המוסדי שלכם ושם
המאמר .

שקיימת הטכמה לנבי יעילותם .משתמע מכך שיש לשקוד

.

על העלאת חשיבותם בקרב מקבלי ההחלטות למען קידום

מתורנם במדויק או מעובד ומקוצר .כמו כן ,צרפו את הכתובת של

איכות ההוראה בחינוך הנבוה.

מטקנה נוטפת המתבקשת מהממצאים היא הכשרתם של

למאמרים מתורנמים י ש לצרף את פרטי המקור ולציין אם המאמר

העורך/המערכת כדי שנוכל לפנות אליהם לקבלת אישור לפרסום
המאמר.

.שלחו בדואר אלקטרוני תמונות פספורט דיניטליות צבעוניות של

מומחים לנושאי הוראה שיתנו למרצים הדרכה אישית על

כל כותבי המאמר.

בטיט תצפית בשיעור ומתן משוב .הפעלתם של מומחים

את כל התכתובות שילחו אל העורכת:

כאלה במוטדות להשכלה נבוהה עשויה לתרום לשיפור

פרופ' נירה חטיבה

איכות ההוראה הן באמצעות הנחיה אישית למרצים והן

ראש המרמ קלחוס ההוראה ,אוניברסיטת תדבאיב

בטפקם משוב הנתפט כיעיל ביותר להערכת איכות
ההוראה בעיני בעלי תפקידים בכירים ומרצים נם יחד.

דואר אקלטרוני:

nira@post.tau.ac.il

שאלון משוב על גלייון זה באחך http//:www2.colman.ac.il/ al_hagova :

