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 2שאול 1ב[[וואורדתברוך

שלקורטים 551נטקרותשמ"חההוראההערכתבטקר

ההוראהרמתאתלשפרה"תההטקרמטרת .מרצים 426

ולציבורלמרציםמשובמתןידיעלבאוניברטיטה,

ואיכותה,ההוראהלנושאחשיבותוהענקתהטטודנטים

בה.ללומדיםהאוניברטיטהשמציעהמהשירותיםכחלק

עלההוראהתהליךחקר-מחקריתהיאנוטפתמטרה

הערכתעלהמשפיעיםמתערביםמשתניםואיתורגורמיו

וההוראה.הקורט

בטפרות,שנמצאוגורמיםטמךעלנבנההשאלון

עלשבוצעתוכןניתוחבעקבותשהוצעונוטפיםוגורמים

זאתבעקבות .באר')השוניםבמוטדותק"מיםשאלונים

בהערכתעיקר"םגורמיםשנישללקיומםהטכמההונחה

 .הקורטוגורםהמרצהגורם-ההוראה

שאלותשתינוטפואלהמגורמיםשנגזרולשאלותבנוטף

לטיבובהקשרהקורטלטיבבהקשרכלליות:הערכה

בטפרותטענותק"מותלגביהן ,המרצהשלההוראה

כאשרכולוהשאלוןמתוקףיותרגבוהשלהןשהתוקף

הוכנטוכןכמו .המפורטותהשאלותשלממוצעמחשבים

דרגתלגביהאחת-מחקרלצורכישאלותשתילשאלון

לגביהטטודנטיםלציפיותביחטוהשנ"ההקורטשלהקושי

תוארלתלמידיהוגבלההנטקרתהאוכלוט"ה .בקורטהציון

טמטטריאלייםבלבד,פרונטלייםבקורטיםראשון

 .טטודנטים 15לפחותרשומיםבהםושנת"ם,

לכלהציוניםממוצעיעלבעיקרהתבטטוהעיבודים

ועלפקולטה,אוחוגקורט,משיב,שלברמהקורט,

 ,"קורט"המשוערלגורםהמת"חטותהשאלותממוצעי

"מרצה".משוערגורםוממוצע

שליורדכלליציוןממוצעלפיהחוגיםרשימתטידור

גבוההמדורגיםהחוגיםעשרתמתוךכימראההחוג

וחוגהרוחלמדעימהפקולטההיוחוגיםשמונה ,ביותר

הבדלהראהשונותניתוחהחברה.למדעימהפקולטהאחד

ובציוןהקורט,בציוןהכלליבציוןהפקולטותביןמובהק

רוחהגדולות,הפקולטותבשתימתמקדההבדל .המרצה

,ושםהרוחבמדעייותרגבוההכלליהממוצע :וחברה

 .בכיתותיותרהגבוההנוכחותאחוזגםנמצא

טיבלגביהכלליותשהשאלותהראההשאלוןתוכןניתוח

המופיעיםהגורמיםטךאינןההוראהואיכותהקורט
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ממצאןס

שלהנפרדקיומםהשערתאושרהגורמיםבניתוח . 1

שגורםנתברראךמרצה",ו"גורםקורט""גורם

שלמקצועיתיכולתמשנה:גורמימשנימורכבהמרצה

 .המרצהשלאישיתביןויכולתהמרצה

מהערכתגבוהההמרצהשלליכולתושההערכהנמצא . 2

 .הקורט

ולאהמרצה,להערכתהקורטקושיביןקשרנמצאלא . 3

האחרותוהשאלותהקורטקושיביןקשרנמצא

המרצהאתהטטודנטיםשהערכתנראהבשאלון.

זהממצאהקורט.קושימהשפעתלחלוטיןמשוחררת

תקפיםשופטיםבטטודנטיםהרואההדעהאתמחזק

 .הקורטקושיכמומאינטרטיםמושפעיםשאינם

(יחידתאקדמילתכנוןהיחידהשלטגלאנשיידיעלנערכוהמחקריםכלו.

חיפה.אוניברטיטתהאקדמית,המזכירותלשעבר),הערכה

 •אקדמילתכנוןהיחידההכתובת:לפילהזמיןניתןהמלאיםהדו"חותאת

היחידה,מנהלתרמרז,לרחללפנותאו , 3ו 905חיפהאוניברטיטת

. RAMRAZ@UNIV.HAIFA.AC.IL 

שלאקדמיכראשו 989בשימשלפטיכולוגיה,החוגנבו,ברוךפרופטור . 2

שימשהארגונית,בפטיכולוגיה M.A .שאול,בןאורית .הערכהיחידת

הערכה.ביחידתכפטיכומטריקאיתו-989ב



התלמידמצפהלוהציוןביןמאודנמוךמתאםנמצא . 4

 .בשאלוןהאחרותהשאלותלבין

כלעלהציוניםממוצעישלהפרופיליםהשוואת . 5

עליון)(עשירוןביותרהטוביםהמרציםשלהפריטים

הפרשהראתהתחתון)(עשירוןטוביםהפחותושל

פרטהשאלות,כללגביהקבוצותשתיביןמאודגדול

לגביהןהצפוי,הציוןושאלתהקורטקושילשאלת

הייתהשהוטקההמטקנה .בלבדזעירהפרשנמצא

גורמיםאינםהצפויהציוןוהןהקורטקושישהן

לביןכטוביםהנתפטיםהמרציםקבוצתביןהמבחינים

המרציםקבוצתכגרועים.הנתפטיםהמרציםקבוצת

בשאלותבמיוחדנמוכיםציוניםקיבלהטוביםהפחות

 .הלימודחומרהעברתלאופןהמתייחטות

שיש ,מתווכיםמשתניםשללקיומםהאפשרותבדיקת . 6

עםקשוריםאינםאךהכלליהציוןלביןבינםקשר

 :טוגיםלשלושהנחלקהעצמה,ההוראהמרכיבי

 .טטודנטיםומשתנימרצהמשתניפיזיים,משתנים

וגובהבכיתההתלמידיםמטפרביןשלילימתאםנמצא

קשרנמצאלא .והציוןבכיתההנוכחותאחוזוביןהציון

מיןביןקשרנמצאולאוהציוןהשיעורשעתבין

הבדלנמצאטפציפיותשאלותבמטפר .והציוןהמרצה

שגבריםהיאהכלליתכשהתמונההמינים,ביןמובהק

יותר,ויטודיים,מעמיקיםיותררבידעכבעלינתפטו

כקשיםנתפטוואףידעיותרהקנושהעבירוהקורטים

במובהקגבוההיהזאת,לעומתהנוכחות,אחוז .יותר

שלהאקדמיתדרגתוביןקשרנמצאלאהנשים.אצל

 .הציוןלביןהמרצה

הצביעהלחוגהקבלהוטףא'שנהטוףציוניבדיקת

לביןא'שנהבטוףהציוניםממוצעביןחיובימתאםעל

לחוגהקבלהטףביןשליליומתאםהקורט,הערכת

 .הקורטהערכתלבין

הערכתעכ Dפיעי eהמ Dי Jת eמב:מחקר 26
ההוראה"מורצוןביעות e "קר Oבהמרצה

 1994אוקטובר , 38מס'דו"ח

 3רמחורחלרפפורטענת

זוכהלוהציוןמושפעכיצדלבדוקהייתההמחקרמטרת

המשתניםמןההוראה"מןרצון"שביעותבטקרהמרצה

הבאים:

 .בחירהקורטימולחובהקורטיהנלמד:הקורטטוגא.

 .בקורטהלומדיםהטטודנטיםמטפר .ב

פי(עלהנלמדבקורטהטטודנטיםשלהממוצעהציון .ג

 .שנה)אותהפיעלקודמת,שנה

שונים,מרציםשלטענותעקבעלהזובבדיקההצורך

עלמשפיעיםלעילהמוזכריםהמשתניםשלושתלפיהן

אתוהופכיםההוראה"מןרצון"שביעותבטקרציונם

הוגן.לבלתיהטקר

 , T(מבחןטטטיטטייםעיבודיםבוצעוהבדיקהלצורך
קורטים, 559שלנתוניםעלורגרטיות)שונותניתוחי

על , 1993-1992בשנתחיפהבאוניברטיטתשהועברו

נתוניםעלוכן , 1994-1993בשנהשהועברהטקרנתוני

מרצהאותוידיעלשהועברוזהים,קורטים 153של

 . 1993-1992ובשנת 1992-1991בשנת :פעמיים

ממצאןס

חדתוצאותהתקבלולא-הקורטטוגהשפעתלגבי . 1

מרצהשלההערכהציוןכינמצא,אחדמצד .משמעיות

מרצהשלהערכהציוןעלעולהבחירהבקורטהמלמד

"בתוךבבדיקהזאת,עם .חובהבקורטהמלמד

 .זההבדלנמצאלאהקורט,טוגלפי 4מרצה"

בצורהנמוךהיההגדולותבכיתותההערכהציון . 2

 .קטנותבכיתותההערכהמציוןמובהקת

ציוניםשנהבאותהלתלמידיהםהנותניםמרצים . 3

מובהקבאופןנמוכיםהערכהלציוניזוכים ,נמוכים

נמצאלא . 5גבוהיםאובינונייםציוניםהמעניקיםמאלה

בשנהאשרמרציםשקיבלוההערכותביןכזההבדל

לעומתנמוכיםציוניםהעניקוקורטבאותוקודמת

גבוהים.אובינונייםציוניםהעניקואשרמרצים

בעלותקטנותבכיתותההוראהאיכותהאםברורלא

שישנהאויותרגבוההאכןהיאגבוהכיתתיממוצע

 .נמוךאוגבוהלציוןהתלמידיםמציפיותכתוצאההטיה

רצוןביעות eן Jבציו Dהבדכן : Jמחקר

ובחירהחובהי Oבקור

 2000אוקטובר , 63 'מסדו"ח
 6סלערונז

הרצוןשביעותנושאשלנוטפיםפניםבדקהמחקר

 .בחירהקורטילעומתחובהבקורטימההוראה

חובהקורטיביןהרצוןבשביעותההבדליםנבדקו

המחקרההבדלים.מקוראתלאתרניטיוןתוךובחירה,

להטיותההבדליםאתהמייחטתהטענהאתלבדוקניטה

 .מהטטודנטיםהנובעות

ביןהרצוןבשביעותהבדלשיימצאבמידה :ההשערה

מקוראתהמייחטתהטענהטמךועלובחירה,חובהקורטי

בתוךבבדיקהגםאזילטטודנטים,בהערכהההבדל

כ"חובה",הקורטמוגדרעבורםטטודנטיםאצלהקורט,

אצלמאשריותרנמוכהתהיההרצוןשביעותמידת

הקורט.אתבחרואשרטטודנטים

ממצאןס

הרצוןשביעותהקורטים,לכלמעברכילראותניתן . 1

חובה.שבקורטימזויותרגבוהההנהבחירהבקורטי

הציוןעבורהןנמצאהבחירהקורטילטובתההבדל

וציוןהקורטציוןממרכיביו:אחדכלעבורוהןהכללי,

 .המרצה

 50(מעלמשתתפיםרביבקורטיםהואההבדליםמקור . 2

 50עםבקורטיםהבדליםנמצאולאטטודנטים).

ומטה.טטודנטים

טטודנטיםשלהערכותיהםביןנמצאלאכזההבדל . 3

 .בחירהכקורטאוחובהכקורטקורטבאותוהלומדים

מהטטודנטיםנובעהרצוןבשביעותההבדלבובמצב

היינובחירה,ולקורטחובהלקורטאחרתהמתייחטים

החובהקורטיביןהןההבדלאתלמצואמצפים

טטודנטיםלומדיםבהםקורטיםבתוךוהןוהבחירה

שלאנראההתוצאות,לנוכח .בחירה""וככ"חובה"

חובהקורטיביןשנמצאהכלליההבדלאתלייחטניתן

גורמים)שילוב(אולגורםאלאלטטודנטים,ובחירה

 .שונה
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בשביעותלהבדליםלגרוםהעשוייםאחריםגורמים

 :ובחירהחובהבקורטיהרצון

בקורטישלימדוהמרצים-המרצים""ביןבבדיקה . 4

בקורטישלימדומאלהיותרגבוההלהערכהזכובחירה

חובה.

שעבורנמצאמרצה","בתוךבבדיקה ,זאתלעומת . 5

בקורטיהרצוןבשביעותהבדלהיהלאמרצהאותו

שלימד.והבחירההחובה

שביעותעלעצמובפנימשפיעכגורםנמצאלאךהדרג . 6

קבוצותוביןובחירהחובהקורטיביןמההוראההרצון

 .הגודל

שנערכהבבדיקה-במיוחדגדולהקבוצההשפעת . 7

קבוצתבתוךמשנהקבוצותנבדקובה , 1דרגבתוך

ביןהבדליםנמצאולאמשתתפים,רביהקורטים

לביןטטודנטים,-80מפחותרשומיםאליהםקורטים

בדיקהומעלה.טטודנטים 100רשומיםאליהםקורטים

תוצאותהניבהאלהבקורטיםהמשיביםמטפרלפי

דווקאיותרגבוהיםציוניםשלמגמהעםדומות,

יותר.הגדוליםבקורטים

 Dטיכו
שלהשיפוטמאיכותהנובעותהטיותהשפעת

העומדנושאהנהמההוראההרצוןשביעותעלהטטודנטים

אפשרויותועלהטקרשלקיומועלרבותביקורותבבטיט

הטענות,אחתנבדקהלעילשהוצגח"בדו .בוהשימוש

המתקבלתהנמוכההרצוןשביעותאתבטטודנטיםהתולה

עלמצביעיםהנתונים .בחירהקורטילעומתחובה,בקורטי

 'י----'

בשביעותהבדלקייםאכןמשתתפיםרבישבקורטיםכך

לתלותשניתןנראהלא ,זאתעםהקורטים.טוגיביןהרצון

הנובעתבהטיההחובהבקורטיהנמוכההרצוןשביעותאת

 .מהטטודנטים

כמושפעתבקורטהרצוןלשביעותמתייחטיםאם

 ,השיעורמאפייניהמרצה,שהםגורמיםממטפר

נמצאההבדלשמקורטבירבקורט,הלומדיםוהטטודנטים

השפעתוכו'),ייעוד(תוכן,השיעורמאפייניבהשפעת

מדויקתקביעהלצורך .הגורמיםשלשילובאוהמרצה,

מאפיינישלבכיווןבעיקרנוטפת,בחינהנדרשתיותר

לביןקורטיםטוגיביןקשריםובדיקתהמבוא,קורטי

המרצים.מאפיינישלשוניםחתכים

ביחידההועטקהת,יארגונתעטוקתיתכולוגיהיבפט M.A .רפפורט,ענת . 3

 M.Sc .רמרז,רחלהשני.התוארלימודיבמטגרת 1994בשנתאקדמילתכנון

אקדמי.לתכנוןהיחידהמנהלתהנה ,מערכותמנתחתבטטטיטטיקה,

מלמדשהואהקורטיםבכלמרצהכלשלהדירוגהשוואת . 4

הטטודנטיםדירוגשלהמחקרבטפרותהמקובליםהממצאים :העורכתהערת . 5

קשראין ,הטופיהציוןמתןלפנינערךהדירוגאםכיאומרים,המרציםאת

 .והציוןהדירוגבין
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