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בטקר הערכת ההוראה תשמ"ח נטקרו  551קורטים של
 426מרצים  .מטרת הטקר ה"תה לשפר את רמת ההוראה
באוניברטיטה ,על ידי מתן משוב למרצים ולציבור
הטטודנטים והענקת חשיבות לנושא ההוראה ואיכותה,

==
י=

וב.
ןיי-

e

בתואר רא וו

כחלק מהשירותים שמציעה האוניברטיטה ללומדים בה.
מטרה נוטפת היא מחקרית

-

חקר תהליך ההוראה על

גורמיו ואיתור משתנים מתערבים המשפיעים על הערכת
הקורט וההוראה.

השאלון נבנה על טמך גורמים שנמצאו בטפרות,
וגורמים נוטפים שהוצעו בעקבות ניתוח תוכן שבוצע על
שאלונים ק"מים במוטדות השונים באר'(  .בעקבות זאת
הונחה הטכמה לקיומם של שני גורמים עיקר"ם בהערכת
ההוראה

-

באוניברסיטת

9

חי ה?

גורם המרצה וגורם הקורט .

בנוטף לשאלות שנגזרו מגורמים אלה נוטפו שתי שאלות
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בשאלות האחרות ויש בהן תרומה תכנית נוטפת.

הערכה כלליות :בהקשר לטיב הקורט ובהקשר לטיב
ההוראה של המרצה  ,לגביהן ק"מות טענות בטפרות
שהתוקף שלהן גבוה יותר מתוקף השאלון כולו כאשר

ממצאןס

.1

מחשבים ממוצע של השאלות המפורטות  .כמו כן הוכנטו
לשאלון שתי שאלות לצורכי מחקר

-

"גורם קורט" ו"גורם מרצה" ,אך נתברר שגורם

האחת לגבי דרגת

המרצה מורכב משני גורמי משנה :יכולת מקצועית של
המרצה ויכולת בין אישית של המרצה .

הקושי של הקורט והשנ"ה ביחט לציפיות הטטודנטים לגבי
הציון בקורט  .האוכלוט"ה הנטקרת הוגבלה לתלמידי תואר

.2

ראשון בקורטים פרונטליים בלבד ,טמטטריאליים
ושנת"ם ,בהם רשומים לפחות  15טטודנטים .

בניתוח גורמים אושרה השערת קיומם הנפרד של

נמצא שההערכה ליכולתו של המרצה גבוהה מהערכת
הקורט .

.3

העיבודים התבטטו בעיקר על ממוצעי הציונים לכל

לא נמצא קשר בין קושי הקורט להערכת המרצה ,ולא
נמצא קשר בין קושי הקורט והשאלות האחרות

קורט ,ברמה של משיב ,קורט ,חוג או פקולטה ,ועל

בשאלון .נראה שהערכת הטטודנטים את המרצה

ממוצעי השאלות המת"חטות לגורם המשוער "קורט" ,

משוחררת לחלוטין מהשפעת קושי הקורט .ממצא זה

וממוצע גורם משוער "מרצה".

מחזק את הדעה הרואה בטטודנטים שופטים תקפים

טידור רשימת החוגים לפי ממוצע ציון כללי יורד של

שאינם מושפעים מאינטרטים כמו קושי הקורט .

החוג מראה כי מתוך עשרת החוגים המדורגים גבוה

ביותר  ,שמונה חוגים היו מהפקולטה למדעי הרוח וחוג

ו.

אחד מהפקולטה למדעי החברה .ניתוח שונות הראה הבדל

כל המחקרים נערכו על ידי אנשי טגל של היחידה לתכנון אקדמי )יחידת
הערכה

מובהק בין הפקולטות בציון הכללי ,בציון הקורט ובציון
המרצה  .ההבדל מתמקד בשתי הפקולטות הגדולות ,רוח

אוניברטיטת

חיפה.

את הדו"חות המלאים ניתן להזמין לפי הכתובת :היחידה לתכנון

אקדמי •

אוניברטיטת חיפה

וחברה  :הממוצע הכללי גבוה יותר במדעי הרוח ,ושם
נמצא גם אחוז הנוכחות הגבוה יותר בכיתות .

ניתוח תוכן השאלון הראה שהשאלות הכלליות לגבי טיב
הקורט ואיכות ההוראה אינן טך הגורמים המופיעים

לשעבר(,

המזכירות

 905ו ,3

האקדמית,

או לפנות לרחל רמרז ,מנהלת היחידה,

RAMRAZ@UNIV.HAIFA.AC.IL .

.2

פרופטור ברוך נבו ,החוג לפטיכולוגיה ,שימש ב  989ו כראש אקדמי של
יחידת הערכה  .אורית בן שאול M .A . ,בפטיכולוגיה ארגונית ,שימשה

ב 989-

ו כפטיכומטריקאית ביחידת הערכה.

.4

נמצא מתאם נמוך מאוד בין הציון לו מצפה התלמיד
לבין השאלות האחרות בשאלון .

.5

ממצאןס

.1

השוואת הפרופילים של ממוצעי הציונים על כל

משמעיות  .מצד אחד נמצא ,כי ציון ההערכה של מרצה

הפריטים של המרצים הטובים ביותר )עשירון עליון(

המלמד בקורט בחירה עולה על ציון הערכה של מרצה

ושל הפחות טובים )עשירון תחתון( הראתה הפרש

המלמד בקורט חובה  .עם זאת ,בבדיקה "בתוך

גדול מאוד בין שתי הקבוצות לגבי כל השאלות ,פרט

מרצה"  4לפי טוג הקורט ,לא נמצא הבדל זה .

לשאלת קושי הקורט ושאלת הציון הצפוי ,לגביהן

.2

נמצא הפרש זעיר בלבד  .המטקנה שהוטקה הייתה
שהן קושי הקורט והן הציון הצפוי אינם גורמים

ציון ההערכה בכיתות הגדולות היה נמוך בצורה
מובהקת מציון ההערכה בכיתות קטנות .

.3

המבחינים בין קבוצת המרצים הנתפטים כטובים לבין

.6

לגבי השפעת טוג הקורט

-

לא התקבלו תוצאות חד

מרצים הנותנים לתלמידיהם באותה שנה ציונים
נמוכים  ,זוכים לציוני הערכה נמוכים באופן מובהק

לא נמצא

קבוצת המרצים הנתפטים כגרועים .קבוצת המרצים

מאלה המעניקים ציונים בינוניים או גבוהים .5

הפחות טובים קיבלה ציונים נמוכים במיוחד בשאלות

הבדל כזה בין ההערכות שקיבלו מרצים אשר בשנה

המתייחטות לאופן העברת חומר הלימוד .

קודמת באותו קורט העניקו ציונים נמוכים לעומת

בדיקת האפשרות לקיומם של משתנים מתווכים  ,שיש

מרצים אשר העניקו ציונים בינוניים או גבוהים.

קשר בינם לבין הציון הכללי אך אינם קשורים עם

לא ברור האם איכות ההוראה בכיתות קטנות בעלות

מרכיבי ההוראה עצמה ,נחלקה לשלושה טוגים :

ממוצע כיתתי גבוה היא אכן גבוהה יותר או שישנה

משתנים פיזיים ,משתני מרצה ומשתני טטודנטים .

הטיה כתוצאה מציפיות התלמידים לציון גבוה או נמוך .

נמצא מתאם שלילי בין מטפר התלמידים בכיתה וגובה
הציון ובין אחוז הנוכחות בכיתה והציון  .לא נמצא קשר
בין שעת השיעור והציון ולא נמצא קשר בין מין

מחקר  :Jהבדכן  Dבציו Jן

e

ביעות רצון

בקור Oי חובה ובחירה

המרצה והציון  .במטפר שאלות טפציפיות נמצא הבדל
מובהק בין המינים ,כשהתמונה הכללית היא שגברים
נתפטו כבעלי ידע רב יותר ,מעמיקים ויטודיים יותר,

דו"ח מס '

, 63

אוקטובר

2000

רונז סלע 6

הקורטים שהעבירו הקנו יותר ידע ואף נתפטו כקשים

יותר  .אחוז הנוכחות ,לעומת זאת ,היה גבוה במובהק

אצל הנשים .לא נמצא קשר בין דרגתו האקדמית של

המחקר בדק פנים נוטפים של נושא שביעות הרצון
מההוראה בקורטי חובה לעומת קורטי בחירה .

המרצה לבין הציון .

נבדקו ההבדלים בשביעות הרצון בין קורטי חובה

בדיקת ציוני טוף שנה א' וטף הקבלה לחוג הצביעה

ובחירה ,תוך ניטיון לאתר את מקור ההבדלים .המחקר

על מתאם חיובי בין ממוצע הציונים בטוף שנה א' לבין

ניטה לבדוק את הטענה המייחטת את ההבדלים להטיות

הערכת הקורט ,ומתאם שלילי בין טף הקבלה לחוג

הנובעות מהטטודנטים .

לבין הערכת הקורט .
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e

ההשערה  :במידה שיימצא הבדל בשביעות הרצון בין
קורטי חובה ובחירה ,ועל טמך הטענה המייחטת את מקור

e

מחקר ב :מ ת Jי Dהמ פיעי Dעכ הערכת
ביעות רצון מו ההוראה"
המרצה ב Oקר

"e

ההבדל בהערכה לטטודנטים ,אזי גם בבדיקה בתוך
הקורט ,אצל טטודנטים עבורם מוגדר הקורט כ"חובה",
מידת שביעות הרצון תהיה נמוכה יותר מאשר אצל
טטודנטים אשר בחרו את הקורט.

דו"ח מס'  , 38אוקטובר 1994
ענת רפפורט ורחל רמח 3

ממצאןס

מטרת המחקר הייתה לבדוק כיצד מושפע הציון לו זוכה

.1

המרצה בטקר "שביעות רצון מן ההוראה" מן המשתנים

ההבדל לטובת קורטי הבחירה נמצא הן עבור הציון

הבאים:

א.

טוג הקורט הנלמד :קורטי חובה מול קורטי בחירה .

ב.

מטפר הטטודנטים הלומדים בקורט .

ג.

הציון הממוצע של הטטודנטים בקורט הנלמד )על פי

הכללי ,והן עבור כל אחד ממרכיביו :ציון הקורט וציון
המרצה .

.2

שנה קודמת ,על פי אותה שנה( .
לפיהן שלושת המשתנים המוזכרים לעיל משפיעים על
ציונם בטקר "שביעות רצון מן ההוראה" והופכים את

טטודנטים ומטה.

הטקר לבלתי הוגן.

)מבחן , T

ניתוחי שונות ורגרטיות( על נתונים של  559קורטים,
על

שהועברו באוניברטיטת חיפה בשנת , 1993-1992
נתוני הטקר שהועבר בשנה  , 1994-1993וכן על נתונים
של 153

.3

הבדל כזה לא נמצא בין הערכותיהם של טטודנטים
הלומדים באותו קורט כקורט חובה או כקורט בחירה .
במצב בו ההבדל בשביעות הרצון נובע מהטטודנטים

לצורך הבדיקה בוצעו עיבודים טטטיטטיים

קורטים זהים ,שהועברו על ידי אותו מרצה

פעמיים  :בשנת

מקור ההבדלים הוא בקורטים רבי משתתפים )מעל 50
טטודנטים( .לא נמצאו הבדלים בקורטים עם 50

הצורך בבדיקה זו עלה עקב טענות של מרצים שונים,

1992-1991

ניתן לראות כי מעבר לכל הקורטים ,שביעות הרצון
בקורטי בחירה הנה גבוהה יותר מזו שבקורטי חובה.

ובשנת

. 1993-1992

המתייחטים אחרת לקורט חובה ולקורט בחירה ,היינו
מצפים למצוא את ההבדל הן בין קורטי החובה
והבחירה והן בתוך קורטים בהם לומדים טטודנטים
כ"חובה" וכ " בחירה"  .לנוכח התוצאות ,נראה שלא
ניתן לייחט את ההבדל הכללי שנמצא בין קורטי חובה
ובחירה לטטודנטים ,אלא לגורם )או שילוב גורמים(
שונה .
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גורמים אחרים העשויים לגרום להבדלים בשביעות
הרצון בקורטי חובה ובחירה :

.4

בבדיקה "בין המרצים"

כך שבקורטים רבי משתתפים אכן קיים הבדל בשביעות

הרצון בין טוגי הקורטים .עם זאת  ,לא נראה שניתן לתלות

-

המרצים שלימדו בקורטי

בחירה זכו להערכה גבוהה יותר מאלה שלימדו בקורטי

את שביעות הרצון הנמוכה בקורטי החובה בהטיה הנובעת
מהטטודנטים .

אם מתייחטים לשביעות הרצון בקורט כמושפעת

חובה.

.5

.6

לעומת זאת  ,בבדיקה "בתוך מרצה" ,נמצא שעבור

ממטפר גורמים שהם המרצה ,מאפייני השיעור ,

אותו מרצה לא היה הבדל בשביעות הרצון בקורטי

והטטודנטים הלומדים בקורט ,טביר שמקור ההבדל נמצא

החובה והבחירה שלימד.

בהשפעת מאפייני השיעור )תוכן ,ייעוד וכו'( ,השפעת

הדרג ך לא נמצא כגורם משפיע בפני עצמו על שביעות

המרצה ,או שילוב של הגורמים  .לצורך קביעה מדויקת

הרצון מההוראה בין קורטי חובה ובחירה ובין קבוצות

יותר נדרשת בחינה נוטפת ,בעיקר בכיוון של מאפייני

הגודל .

.7

קורטי המבוא ,ובדיקת קשרים בין טוגי קורטים לבין

השפעת קבוצה גדולה במיוחד
בתוך דרג

,1

-

בבדיקה שנערכה

חתכים שונים של מאפייני המרצים.

בה נבדקו קבוצות משנה בתוך קבוצת

הקורטים רבי משתתפים ,לא נמצאו הבדלים בין

קורטים אליהם רשומים פחות מ 80-
קורטים אליהם רשומים 100

טטודנטים ,לבין

.3

ענת רפפורט M.A . ,בפט י כולוגיה תעטוקתית ארגונ י ת ,הועטקה ביחידה

לתכנון אקדמי בשנת  1994במטגרת לימודי התואר השני .רחל רמרזM.Sc . ,

טטודנטים ומעלה .בדיקה

בטטטיטטיקה ,מנתחת מערכות  ,הנה מנהלת היחידה לתכנון אקדמי.

לפי מטפר המשיבים בקורטים אלה הניבה תוצאות
דומות ,עם מגמה של ציונים גבוהים יותר דווקא

.4

השוואת הדירוג של כל מרצה בכל הקורטים שהוא מלמד

בקורטים הגדולים יותר.

.5

הערת העורכת  :הממצאים המקובלים בטפרות המחקר של דירוג הטטודנטים
את המרצים אומרים ,כי אם הדירוג נערך לפני מתן הציון הטופי  ,אין קשר

טיכוD
השפעת הטיות הנובעות מאיכות השיפוט של
הטטודנטים על שביעות הרצון מההוראה הנה נושא העומד
בבטיט ביקורות רבות על קיומו של הטקר ועל אפשרויות
השימוש בו  .בדו " ח שהוצג לעיל נבדקה אחת הטענות,
התולה בטטודנטים את שביעות הרצון הנמוכה המתקבלת
בקורטי חובה ,לעומת קורטי בחירה  .הנתונים מצביעים על

בין הדירוג והציון .

.6

רוני טלע  ,מנתחת מידע M.A . ,בפטיכולוגיה תעטוקתית ארגונית.

.7

קורטים השייכים לדרג  1מיועדים לשנה האקדמית הראשונה  ,דרג  ,2לשנייה
ודרג  ,3לשלישית.

27

