הערכת המרצים וההוראה

על מה ואיך הסטודנטים
מדרנום את המרצום?
נירה

חטיבה ,1

מני ,2

ארנוו

רינה

דייגי ,3

אוניברסיטת תל אביב

חלשים גבוה ,כי הם מסוגלים להעריך את ההוראה הטובה

רציונל

של המורים האלה .

המניע למחקר זה היה השגות ותלונות מסוגים שונים
שמציגים אנשי סגל באוניברסיטה ביחס לסקרי שביעות

הרצון של הסטוינטים מההוראה  .במיוחד בולטות התלונות

א  .חוסר

תוקף

מירגים 4

-

את המורים שלהם

באופן מהותי להוראה טובה .
הם מושפעים מגורמים לא
רלוונטיים
ארניו מני

כמו

פופוליזם

מיית השעשו ע והבייור

בשיעור ,מתן ציונים טובים

לתלמייים ,שעת השיעור,
המרצה,

מגיר

האקימית
פרסומו

הירגה

של

המרצה,

כמיען

בין

ועוי .

כל הגורמים הללו משפיעה
רינה דייגי

במיוחי רמת
הקורס

-

באשר

הסטוינטים

על יברים שאינם שייכים

-

התלמייים החלשים שרוצים "להתנקם" במוריהם .
י  .לסטוינטים בפקולטות השונות יש תפיסות שונות

האלה :
נירה חטיבה

ג.

רוב המשתתפים בסקרי הוראה שנערכים באינטרנט הם

הקושי

של

מחקר זה נערך באוניברסיטת תל אביב
וזיהה את הגורמים העיקריים השייכים

להוראה בכיתה ,המשפיעים על תפיסת
הסטודנטים את איכות ההוראה בקורס.

כמו כן זיהה המחקר הבדלים בדירוג

המרצים על ידי סטודנטים מצטיינים

להוראה

הטובה

והם משתמשים בשיקולים
ובקריטריונים שונים בירגם

את המורים שלהם  .לפיכך
אין כללים אחייים לגבי מה
"עושה " הוראה לטובה .
ספרות

מקצועית

עולמית

ענפה ,במיוחי מארצות הברית,

מפריכה את התלונות א' ו-י '

לעומת חלשים ,הבדלים בדירוג של

ומראה כי ליירוגי הסטוינטים

מרצים מצטיינים לעומת חלשים וגם

את המרצ י ם שלהם יש תקפות

הבדלים באחוזי ההשתתפות בסקר

גבוהה וכי תפיסות הסטוינטים

את ההוראה הטובה הן יומות

ההוראה באינטרנט בין סטודנטים

בכל תחומי הלימוי .למרות

מצטיינים לחלשים.

דאת  ,החלטנו לכלול את הב י רור

הסטוינטים מירגים

של תלונות אלו בין מטרות

את המרצים שמורייים את

רמת הירישות מהם ) הן מבחינת חומר הלימוי והן מבחינת

המחקר כיי לחזור ולביוק אותן בקונטקסט המקומי שלנו .

המטלות( גבוה יותר מאשר את המרצים שמציגים ירישות

דאת בשל טענת אנשי הסגל שהסטוינטים הישראליים שונים

קשות .

מאוי בתרבות הלמייה שלהם מהסטוינטים האמריקניים ,ולכן

ב  .הסטוינטים החלשים מירגים את המורים שלהם נמוך

ממצאי מחקרים שנעשו בארצות הברית אינם ישימים במלואם

יותר מאשר הסטוינטים המצטיינים  .זה נכון במיוחי לגבי

לסטוינטים שלנו .

המורים ה"חלשים" ,כי התלמייים החלשים מאשימים

על בסיס דה ,עיצבנו מחקר שנועי לביוק את ההשגות

אותם בכישלונם בלימויים  .לעומת דאת ,התלמייים

והתלונות כנ " ל .

הטובים ,ובמיוחי המצטיינים מביניהם ,מירגים גם מורים

מטרות המחקר

א  .לדהות את הגורמים העיקריים השייכים להוראה בכיתה

.1

פרופ ' נירה חטיבה ,ראש המרכז לקיודם ההוראה

.2

ארנוו מני  ,ראש היחידה לתכנוו ,שיטות ובקרה

.3

רינה דייגי ,ניהול פרויקטים ביחידה לתכנוו ,שיטות ובקרה

שמשפיעים על תפיסת הסטוינט י ם את איכות ההוראה בקורס .
ב  .לדהות הבילים ביירוג המרצים על ייי סטוינטים מצטיינים
לעומת חלשים והבילים בי י רוג של מרצים מצטיינים לעומת
חלשים .
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ג.

לךהות הברלים באחוךי ההשתתפות בסקר באינטרנט בין

הוראה ולמידה בחינוך הגבוה ובעת הערכה וקבלת החלטות בנושאים

סטודנטים מצטיינים לחלשים .

האלה  .לפיכ,ך כדי לקבל תמונה מייצגת של הוראה ולמידה בכלל

ר  .לברוק את ההיתכנות של הכללת הממצאים לכלל הפקולטות

הדיסציפלינות ,יש לקחת לפחות תחום אחד מכל תא ,כלומר סך הכול
ארבעה תחומים ,אם לא מתחשבים בממד השלישי של " חי  /לא חי " ,

באוניברסיטה .

הבסיס לבריקה הוא שאלון סקר ההוראה הסטנררטי של אוניברסיטת

אשר נחשב בספרות המקצועית כחשוב פחות.

תל אביב לקורסים מסוג של "שיעור"  .השאלון כולל  15פריטים  :שניים

מכיוון שיכולנו לבצע את המחקר הךה רק על שתי פקולטות מכלל

מהם )"הפריטים הגלובליים" ( עוסקים בהערכה גלובלית של הקורס

 11הפקולטות באוניברסיטה  ,וכדי שבכל ךאת ניתן יהיה להכליל

ושל המרצה וניסוחם בהתאמה "הערכה כללית של הקורס" ו"הערכה

את הממצאים לכלל הפקולטות באוניברסיטה ,בחרנו למחקר את

כללית של המרצה" 13 .הפריטים האחרים עוסקים בהיבטים שונים

הפקולטה להנדסה ואת הפקולטה למדעי הרוח .שתי פקולטות אלו

סולם הרירוג הוא

מייצגות שני תאים נגדיים בשני הממדים העיקריים של המודל של

של הוראה ושל התנהלות הקורס )ראו

מ ) 1-הנמוך ביותר( ועד 7

טבלה .(1

ביגלן :הנדסה הוא תחום "קשה" ו"יישומי" ,ואילו מדעי הרוח הוא

)הגבוה ביותר( .

תחום "רך" ו"תיאורטי"  .לפיכ,ך מבין כל האפשרויות לבחירת שתי

בחירת הפקולטות למחקר

פקולטות למחקר ךה ,אלו שבחרנו מייצגות טוב ככל האפשר את כלל

כדי שניתן יהיה להכליל את הממצאים לכלל הפקולטות באוניברסיטה

הדיסציפלינות באוניברסיטה  .בחרנו דווקא אותן מבין כל הפקולטות

דיסציפלינות , 5

שב " תא " שלהן בהתאמה ,כי הן פקולטות גדולות ומרובות מורים

ובהסתמך על מחקרים רבים שבדקו הבדלים בין

בחרנו למחקר את הפקולטות להנדסה ולמדעי הרוח  .בשנת 1973

ותלמידים באופן יחסי לאחרות באותו תא.

פרסם אנטוני ביגלן 6מודל של הבדלים בין דיסציפלינות  .הוא מיין
 36תחומים באוניברסיטאות ומכללות לשמונה תאים )  (2x2x2על

שאלות המחקר

שלושה ממדים  :דרגת הקונסנךוס או התפתחות הפרדיגמה התחומית

לכל הקורסים מסוג "שיעור" לתואר ראשון ,בשתי הפקולטות

)תחומים " קשים" לעומת "רכים " ;( המידה של יישומיות פרקטית

המשתתפות:

)תחומים "יישומיים" לעומת "תיאורטיים"

;(pure -

ומעורבות או אי-

.1

א  .האם ניתן לקב'( את פריטי שאלון הסקר ) פרט לשני הפריטים

מעורבות עם חומרים או אובייקטים חיים.

הגלובליים ( למספר קטן של גורמים נלכל אחת משתי הפקולטות

במקצועות ה"רכים" יש קונסנךוס נמוך בין החוקרים בתחום לגבי

בנפרד[? בהמשך נכנה אותם "ממדי ההוראה העיקריים " .

תחומי המחק,ר הכלים ,הטכניקות ודרכי פתרון הבעיות  .כמו כן

ב .אם כן ,מיהם מבין הגורמים שךוהו  ,הם התורמים ביותר לאיכות

קיימים קווים מנחים מעטים באשר לתהליך המחקר  .לעומת ךאת,

ההוראה )לפריט הגלובלי " ההערכה הכללית של המרצה" ( ?

נלכל אחת משתי הפקולטות בנפרד[ .

במקצועות ה"קשים" רמת הקונסנךוס בין החוקרים לגבי היבטים

ג  .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בממצאים של שאלות  1א ' 'ב? -

אלו היא גבוהה וגם התוכן ושיטות המחקר ידועים ומובנים בבהירות.
מקצועות "קשים" רבים ,למשל הנדסה  ,פיךיקה  ,כימיה ,כלכלה ומדעי

.2

משתי הפקולטות בנפרד[.

המחשב ,הם מבוססי מתמטיקה ,ואילו המקצועות ה"רכים" ,למשל

ב  .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בד י רוג המרצים בממדי

אנגלית ,חינוך והיסטוריה ,אינם מבוססים על מתמטיקה .
ביגלן הניח שהתחומים האקדמיים השייכים לתאים השונים דורשים

שיטות שונות של הוראה ולמידה .מחקרים רבים שנערכו לאחר מכן

א .מהו דירוג המרצים בממדי ההוראה העיקריים? נלכל אחת

ההוראה העיקריים?

.3

כמו שאלה  2בהבחנה בין תלמידים מצטיינים וחלשים :

תיקפו את המודל הךה ,וחלק מהם אכן ךיהה דמיון והבדלים בדרכי

א .האם י ש הבדל בין תלמיד י ם מצטיינ י ם לחלשים בדירוג המרצ י ם

ההוראה והלמידה של תחומים השייכים לתאים שווים ושונים

בממדי ההוראה העיקריים? נלכל אחת משתי הפקולטות

בהתאמה ,במיוחד בשני הממדים הראשונים של המודל  .לגבי הממד

בנפרד[

הראשון

-

ב .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בתשובה לשאלה '? 3א

במקצועות ה"קשים" ,התוכן ושיטות המחקר שבהם

מוגדרים ומוסכמים והמידע הוא היררכי ,כך שקורסים רבים מבוססים

.4

כמו שאלה  2בהבחנה בין מרצים מצטיינים וחלשים :
א  .האם יש הבדל בין מרצים מצטיינים וחלשים בדירוגם בממדי

ךה על ךה  .ההוראה מבוססת בעיקר על "כיסוי" חומר הלימוד בדרך

של הרצאה ,ולכן איכות ההוראה מבוססת על כישורי העברת

ההוראה העיקריים? נלכל אחת משתי הפקולטות בנפרד[

החומר של המרצה  .לעומת ךאת ,במקצועות ה"רכים" ,שבהם אין

ב  .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בתשובה לשאלה  4א ' ?

הסכמה על התוכן ,אין בדרך כלל הגבלה קשוחה לגבי כיסוי חומר.
המרצים מרבים לדון בכיתותיהם בנימוקים המבוססים על כיווני

.5

האם יש הבדל באחוך ההשתתפות בסקר בין תלמידים מצטיינים

לחלשים? נלכל אחת משתי הפקולטות בנפרד[

מחשבה מגוונים ונותנים הךדמנות לתלמידים להשתתף  .לכן איכות

ההוראה נקבעת לא רק על פי כישורי העברת החומר אלא גם על פי

הלוך המחקר

מעורבות הסטודנטים במהלך האינטראקציה ביניהם לבין המרצה

לא ניתן היה לערוך את המחקר בשתי הפקולטות בו-ךמנית.

ועל פי התרומה הקוגניטיבית של הקורסד .מכאן עולה הצורך להביא

אי לכ,ך המחקר בפקולטה להנדסה נערך בסמסטר ב' תשס"ח,

בחשבון גם הבדלים בין-דיסציפלינריים בעת עריכת מחקרים על

ובפקולטה למדעי הרוח בסמסטר ב' תשס"ט .
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הקורמרם שהשתתפו במחקר

הסטודנטים של אותו שנתון בפקולטה  ;9לקבוצת ה"בינוניים" -

במחקר השתתפו רק קורסים מסוג "שיעור" )שהם בדרך כלל קורסי

העשירונים  ;5-3לקבוצת ה"טובים" העשירונים  ;8-6ולקבוצת

הרצאה  .לא השתתפו שיעורי תרגול  ,מעבדה ,סמינר וכדומה( אשר

ה"מצטיינים"

-

העשירונים

. 10-9

על השאלון עליהם השיבו יותר מעשרה תלמידים ושאחוז המשיבים
לשאלון היה גדול מ  20 %-מכלל התלמידים הרשומים בקורס .מבין

שרוך שאלונר המקר לקבוצת המטודנט

 286הקורסים לתואר ראשון בפקולטה להנדסה שהשתתפו בסקר

כדי לשמור על אנונימיות המשיבים כפי שהאוניברסיטה מחויבת ,

ההוראה במועד המחקר ,היו  110שעמדו בתנאים האלה ; במדעי

לאחר הזדהות הסטודנט באתר הסקר לשם מילוי שאלוני הסק,ר

הרוח השתתפו במחקר  230מתוך  560קורסים .קיבלנו שאלונים

הוא שויך באמצעות התוכנה לקבוצה המתאימה לו של ציון

מלאים מ  5,204-תלמידים בפקולטה להנדסה ) 62 %מהסטודנטים

מצטבר .כאשר הסטודנט סיים למלא את השאלון על קורס מסוים

שהיו רשומים לקורסים האלה ( ו  5,387-סטודנטים בפקולטה למדעי

והקיש על כפתור השליחה  ,הופרד השאלון המלא מפרטי הזיהוי

הרוח ) 43 %מהסטודנטים הרשומים לקורסים האלה ( .

של הסטודנט ונשלח לקוב'( של קבוצה מסוימת זו.

מרון המטודנטרם לקבוצות על פר הצלחתם בלמרדה

מרון המרצרם למצטיינרם וחלשרם בהוראה

כל תלמידי התואר הראשון בפקולטה הנחקרת מוינו לפני עריכת

עם סגירת הסקר מוינו כל המרצים בכל הקורסים של הפקולטה

הסקר לארבע קבוצות ) חלשים  ,בינוניים ,טובים  ,מצטיינים ( על

שהשתתפו במחקר לפי הדירוג שקיבלו בסקר במועד זה על הפריט

סמך הציון המצטבר שלהם בלימודיהם עד סוף הסמסטר הראשון

" הערכה כללית של המרצה  ".המיון היה לארבע קבוצות ,בדומה למיון

של השנה שבה נערך הסקר .כלומר תלמידי שנה אי מוינו על בסיס

שנעשה לסטודנטים  :לקבוצת ה " חלשים" שויכו כל המרצים שדורגו

ההצלחה בלימודיהם בסמסטר יחיד ,ותלמידי השנים בי-ד' 8מוינו על

בממוצע על פריט זה בתחום שני העשירונים התחתונים של הקורסים

פי תקופת לימודים ממושכת יותר.

שהשתתפו במחקר בפקולטה; לקבוצת ה"בינוניים "

לקבוצת ה " חלשים " שויכו כל הסטודנטים שהציון המצטבר

 ;5-3לקבוצת ה"טובים" העשירונים  ;8-6ולקבוצת ה " מצטיינים "

בלימודיהם היה בתחום שני העשירונים התחתונים בציונים של

העשירונים .10-9

סיכום הממצאים ופרשנות

-

תשובות על שאלות המחקר

שאלה 1
א .האם נרתן לקבץ את פררטר שאלון המקר )פרט לשנר

ערכנו ניתוח גורמים

הפררטרם הגלובליים( לממפר קטן של גורמרם? ]לכל

) (Factor analysis

עם אילו'{ לארבעה

גורמים .התוצאות מסוכמות בטבלה . 1

טבלה  1א'
ניתוח גורמי Dשל כל פריטי שאלוו הה  IJרכה של המרצי Dבקורסי Dמסוג " שי  IJור " )פרט לשני הפריטי Dהגלובל"ם(,לכל אחת משתי הפקולטות
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-

בניתוחים שותפו רק שתי הקבוצות הקיצוניות.

אחת משתר הפקולטות בנפרד[

המשתתפות בנפרד

-

העשירונים

ג .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בממצאים של

תוצאות וממקנות מטבלה ': 1א
מטבלה  1אי עולה שלכל אחת משתי הפקולטות )בנפרד( ןוהו

שאלות '? 1ב'-א

אותם ארבעה גורמים )פקטורים( התורמים להערכה הכללית של

בשתי הפקולטות ןוהו אותם ארבעה גורמים כלליים בשאלון

המרצה .קראנו להם בשמות המתאימים לתוכני הפריטים שהם

הערכת ההוראה של המרצים ,ומביניהם אותם שני גורמים

כללו .גורמים אלו הם:

התורמים ביותר לדירוג המרצה " :איכות ההוראה" ו"גישת

איכות ההוראה :בהנדסה מורכב פקטור ןה מפריטי השאלון "ארגון

המרצה" .יש רק הבדלים מעטים בין שתי הפקולטות בממצאים

הקורס והשיעור"" ,בהירות ההוראה"" ,יצירת עניי".ן "קידום

האלה  .האחד הוא המעבר של הפריט "תרומת חומרי הקריאה"

הריכון והקשב בשיעור" ו"אתגר אינטלקטואלי" .במדעי הרוח נוסף

מהגורם "מרכיבי הקורס" בהנדסה לגורם "איכות ההוראה"

לפקטור ןה הפריט "חומר הקריאה תרם ללמידה בקורס" ,אם כי

במדעי הרוח  ,שמשקלו בתרומה לדירוג המרצה גבוה הרבה

יש לפריט ןה תרומה משמעותית גם בפקטור של מרכיבי הקורס.

יותר מןה של מרכיבי הקורס .נראה כי במדעי הרוח חלק גדול

גישת המרצה לסטודנטים :פקטור ןה כולל את שלושת הפריטים:

מהלמידה מתבסס על חומר קריאה ,ולכן תרומת איכות חומרי

"תגובות המרצה לשאלות"" ,יחס חיובי של המרצה לתלמידים"

הקריאה להוראה בפקולטה ןו קשורה לאיכות ההוראה יותר

ו"ןמינות המרצה מחו'( לשיעורים" .בהמשך נקרא לו בקיצור

מאשר בהנדסה.

"גישת המרצה" .

הבדל נוסף הוא ש"איכות ההוראה " תורמת לדירוג המרצה

מרכיבי הקורס :בהנדסה כולל פקטור ןה את חמשת הפריטים:

במדעי הרוח מעט יותר מאשר בהנדסה ,ולעומת ןאת "גישת

"חומר הקריאה" )אם כי יש לו תרומה לא קטנה גם לפקטור של

המרצה" תורמת לדירוגו בהנדסה באופן גבוה יותר מאשר

איכות ההוראה(" ,עבודות הבית"" ,שיעורי התרגיל"" ,התיאום

היחס שלו

בין המרצה והמתרגל" ו"אתר הקורס "  .במדעי הרוח נגרע מגורם

במדעי הרוח .ניתן לומר שבהנדסה גישת המרצה
לסטודנטים

-

-

חשובה מאוד לסטודנטים.

ןה הפריט "חומר הקריאה תרם ללמידה בקורס" )הצטרף לגורם

שאלה 2

איכות ההוראה( .

א.מהו דירוג המרצים בממדי ההוראה העיקריים? ]לכל

קושי הקורס מורכב מפריט יחיד" :הקורס היה קשה".

אחת משתי הפקולטות בנפרד[

ב .מיהם מבין הגורמים שזוהו התורמים ביותר לאיכות
ההוראה )לפריט הגלובלי "ההערכה הכללית של

בממדי ההוראה העיקריים?

המרצה"(? ]לכל אחת משתי הפקולטות בנפרד[
ערכנו ניתוח רגרסיה רבת-משתנים

בשיטה .Stepwise

ב .האם יש הבדל בין שתי הפקולטות בדירוג המרצים

ערכנו מבחן
ארבעת

הגורמים שהתקבלו בניתוח א' שימשו כמשתנים הבלתי

t-test

)דו-ןנבי( לןיהוי מובהקות סטטיסטית

ברמה של  5%של הבדלים בין משתנים שתי הפקולטות ,יחידת
הניתוח היא התלמיד .

תלויים והפריט "הערכה כללית של המרצה" שימש כמשתנה

טבלה 2

התלוי.

מספר המשתתפים  ,הממוצ  IJים וסטיות התקו של דירוגי המרצים בשתי
הפקולטות ותוצאות

טבלה  1ב'

מבחני t

להבדלים ביו שתי הפקולטות

מקדם רגרסיה מתוקנו והשונות המוסברת ברגרסיה רבת-משתנים

בשיטת .Stepwise

ארב  IJת הגורמים שהתקבלו בניתוח הקודם הם

המשתנים הבלתי תלויים והפריט הגלובלי הוא המשתנה התלוי.

ה  IJרכה כללית
של הקורס

הנדסה

5,204

4.95

1.53
* -10.24

מד 'IJ

הרוח

5,387

5.26

1.63

5,204

4.97

1.71

5,387

5.61

1.59

5,201

4.82

1.54

הפקולטה להנדסה

שם הנורם )קרטריוו(

ה  IJרכה כללית

מקדם רנרסיה מתוקנו

) ( Beta

של המרצה

איכות ההוראה

0.66

0.70

נישתהמרצה

0.54

0.46

מרכיבי הקורס

0.21

0.17

-0.02

0.04

78 0/0

73%

הנדסה

* -19.92

מד 'IJ

הרוח

הנדסה

רמת קושי

* -19.13

איכות ההוראה

מד 'IJ

הרוח

הנדסה

5,377

5.38

1.49

5,204

5.44

1.51
* -21 .23

גישת המרצה
שונות מוסברת

מד 'IJ

הרוח

הנדסה

תוצאות וממקנות מטבלה  1ב'

5,387

6.01

1.25

5,077

5.17

1.45

4,851

5.52

1.51

5,130

4.71

1.34

5,242

4.42

1.48

* -11.46

מרכיבי הקורס

מד 'IJ

הרוח

שניים מבין ארבעת הגורמים נמצאו כתורמים העיקריים לדירוג

הגלובלי של המרצים ,והם "איכות ההוראה" ו"גישת המרצה".

הנדסה
קושי הקורס

מד 'IJ

גורמים אלו נמצאו כתורמים העיקריים בכל אחת משתי
הפקולטות )בנפרד ( .

*10.39

p < 0.05

הרוח

*
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תוצאות וממקנות מטבלה 2

-

שאלה 3

בפקולטה להנרסה אין כמעט הברל בין הה ע רכה הכללית של

כמו שאלה  2כשהמדרגים הם תלמידים מצטיינים לעומת

הקורס ושל המרצה  ,ואילו בפקולטה למדעי הרוח ההערכה

חלשים:

הכללית של המרצים גבוהה הרבה יותר מההערכה הכללית

א .האמ יש הבדל בין תלמידימ מצטיינימ לחלשימ בדירוג

של הקורס  .נראה שבהנדסה איכות הקורס מזוהה עם איכות

המרצימ בממדי ההוראה העיקריימ? ]לכל אחת משתי

ההוראה של המרצה

-

קורס טוב הוא קורס שבו ההוראה

טובה  ,ולהיפך  .במדעי הרוח  ,לעומת זאת ,הקורס יכול להיחשב

-

הפקולטות בנפרד[

ב .האמ יש הבדל בין שתי הפקולטות בתשובה לשאלה 3

כלא טוב והמרצה כטוב ,כלומר ייתכן שהתלמידים תופסים את

?'א

חומר הקורס כמיושן או כלא רלוונטי  ,אבל סבורים שהמרצה

ערכנו מבחני שונות

מנסה להעבירו כמיטב יכולתו .

ברמה של  5%לגבי שתי הפקולטות ושתי קבוצות התלמידים .

בשתי הפקולטות ,איכות ההוראה מדורגת נמוך הרבה יותר

יחידת הניתוח היא התלמיד .

) (ANOVA

דו-ממדית לזיהוי הבדלים

מגישת המרצה לסטודנטים ,כלומר התלמידים מרוצים מהיחס

של המרצה לסטודנטים הרבה יותר מאשר מאיכות ההוראה.
ממצא זה מציע שבשתי הפקולטות יש צורך בשיפור איכות

-

תוצאות וממקנות מטבלה 3

-

התלמידים המצטיינים מדרגים את גישת המרצה לסטודנטים

ההוראה.

גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית מאשר התלמידים

בכל א חד מששת המשתנים בטבלה יש הבדל מובהק

החלשים ) ממוצע  5.81לעומת  (5.73ומדרגים נמוך יותר את

סטטיסטית בין שתי הפקולטות

-

בחמשת המשתנים

רמת הקושי של הקורס )  4.48לעומת

.(4.64

כלומר התלמידים

הראשונים הממוצע של מדעי הרוח גבוה מזה של הנדסה ,

החלשים תופסים את היחס של המרצה אליהם כפחות טוב

הקשר

יותר

ואילו במשתנה השישי

-

רמת הקושי של הקורס

-

מאשר

הוא הפוך  .מכאן שתלמידי מדעי הרוח מרוצים מהקורסים
ומהמרצים שלהם יותר מאשר תלמידי הנדסה ,ושתלמידי

הסטודנטים

המצטיינים,

ואת הקורס

כקשה

מאשר המצטיינים .

-

אין הבדלים מובהקים בין שתי קבוצות הסטודנטים בהערכה

ההנדסה מרגישים שהקורסים שלהם קשים יותר מאשר

הכללית של הקורס ושל המרצה וכן לא בדירוג של איכות

מרגישים תלמידי מדעי הרוח .

ההוראה ומרכיבי הקורס.

טבלה 3
מספר המשתתפיס  ,הממ Iצעיס  Iסטי Iת התקו של דיר Iגי המרציס בשתי הפק Iלט Iת על יד' תלמידיס מצטייניס לע Iמת חלשיס  Iת Iצא Iת מבחנ' ש Iנ Iת וד-
ממדייס לגבי הפק Iלטה  Iקב Iצת התלמיד

0.57

של המרצה

""+ 0

0.08

*0.00

0.67

גישת המרצה

*0.00

*0.00

0.74

מרכיב י הק Iרס

0.52

*0.00

0.60

*0.00

*0.00

0.69

אי כ Iת הה  Iראה

ק Iשי הק Iרס

p < 0.05
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-

בכל אחד מששת המשתנים ההבדלים בין שתי הפקולטות

יחידת הניתוח הייתה המרצה )כלומר ראשית חושב הממוצע

הם מובהקים טטטיטטית ברמה של  .0.05בחמשת המשתנים

לכל מרצה  /קורט ,ורק אחר כך נערכו הניתוחים לגבי המרצים /

הראשונים הממוצע של מדעי הרוח גבוה מזה של הנדסה,

הקורטים( .

ואילו במשתנה השישי

-

רמת הקושי של הקורס

-

הקשר הוא

הפוך  .כלומר בדומה לממצאים לכלל התלמידים ,כפי שנמצא
בשאלה  ,2גם לגבי תלמידי הקבוצות הקיצוניות ,תלמידי מדעי

תוצאות ומסקנות מטבלה 4

-

כל אחד מחמשת המשתנים הראשונים מדורג גבוה יותר

הרוח מרוצים מהמרצים שלהם יותר מאשר תלמידי הנדטה,

באופן מובהק טטטיטטית ובהבדל גדול לגבי המרצים

ותלמידי הנדטה מרגישים שהקורטים שלהם קשים יותר מאשר

המצטיינים מאשר לגבי המרצים החלשים .כלומר הטטודנטים

מרגישים תלמידי מדעי הרוח.

מרוצים מאיכות הקורטים והמרצים  ,מאיכות ההוראה ,מגישת

בכל אחד מששת המשתנים לא נמצאו אינטראקציות מובהקות

המרצה וממרכיבי הקורט של מרצים מצטיינים באופן מובהק

בין הפקולטות ובין קבוצת התלמיד .כלומר אין הבדל בשביעות

גבוה יותר מאשר של מרצים חלשים  .מגמה דו קיימת בשתי

הרצון בין הטטודנטים המצטיינים והחלשים בהשוואה בין שתי

הפקולטות .הטטודנטים משתי קצות רמת הלימודים מדרגים

הפקולטות.

-

אין הבדל מובהק טטטיטטית ברמת הקושי של הקורט בין

בשתי הפקולטות את המרצים בצורה דומה על איכות הקורט

מרצים מצטיינים למרצים החלשים  .כלומר אין הבדל בתפיטת

וההוראה והיחט לתלמידים וכך גם על שאר המשתנים.

רמת הקושי של הקורט בין שתי קבוצות המרצים ,ודאת בשתי
הפקולטות .

שאלה 4

-

כמו הממצא באשר לאוכלוטייה הכללית של המרצים )טבלה
כך גם לגבי שתי הקבוצות הקיצוניות של המרצים  .תלמידי

כמו שאלה  2כשהמדורגים הם מרצים מצטיינים לעומת חלשים :

(, 2

א .האם יש הבזל בין מרצים מצטיינים וחלשים בזירוג בממזי

מדעי הרוח מרוצים מהמרצים שלהם ) מצטיינים וחלשים

ההוראה העיקריים? ]לכל אחת משתי הפקולטות בנפרז[

כאחת( יותר מאשר תלמידי הנדטה )באופן מובהק טטטיטטית(,

ב .האם יש הבזל בין שתי הפקולטות בתשובה לשאלה '? 4א

ואילו תלמידי הנדטה תופטים את הקורטים של שתי הקבוצות

דו-ממדית לדיהוי הבדלים

הקיצוניות של המרצים כקשים יותר מאשר תופטים דאת

ערכנו מבחני שונות

) (ANOVA

ברמה של  5%לגבי שתי הפקולטות ושתי קבוצות המרצים.

תלמידי מדעי הרוח.

טבלה 4
מספר המשתתפים Oו ,הממוצעים וסטיות התקו של דירוגי המרצים המצטיינים לעומת חלשים בשתי הפקולטות ותוצאות מבחני שונות וד-ממדיים לגבי
הפקולטה וקבוצת המרצה
מובהקות ההבדל

0.20

הערכה כללית
של המרצה

חלש י ם

*0.00

*0.00

סה"כ

*0.00

*0.00

*0.02
~

~+oo
*0.00

p < 0.05

*0.00

*0.01

0.10

*0.00

0.54

*
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בשלושה מבין ששת המשתנים נתקבלו אינטראקציות מובהקות

והם איכות ההוראה ,גישת המרצה לסטודנטים ,מרכיבי הקורס

) ברמה של  (0.05של פקולטה על קבוצת המרצה .כלומר נמצא הברל

וקושי הקורס.

מובהק בין שתי הפקולטות ברירוג של מרצים מצטיינים לעומת

הגורם של "מרכיבי הקורס" זוהה כבעל תרומה מעטה להערכה

חלשים בפרמטרים של שביעות הרצון מהמרצה ,איכות ההוראה

הכללית של המרצה ,ואילו הגורם "קושי הקורס " זוהה כלא תורם

והגישה לתלמידים :בהנדסה ההבדל בדירוג על הפריט הגלובלי

כלל להערכה הכללית של המרצה  .מכאן כי אין קשר בין תפיסת

בין שתי קבוצות המרצים גדול יותר מאשר במדעי הרוח  .הבדל זה

הסטודנטים את ההערכה הכללית של המרצה לבין תפיסתם

נובע מכך שהמרצים החלשים בהנדסה מדורגים נמוך הרבה יותר

את קושי הקורס .נמצא ,כי שני הגורמים העיקריים התורמים

מהמרצים החלשים של מדעי הרוח על המשתנים האלה ,ואילו בין

לדירוג הכללי של המרצה על הוראתו הם איכות ההוראה וגישתו

המרצים המצטיינים בהנדסה ורוח אין הבדלים גדולים כל כך.

לתלמידים .מכאן כי ניתן לייצג את ההוראה על ידי שני ממדי-על,
שהם התורמים העיקריים להערכה הכללית של המרצה על ידי

שאלה 5

הסטודנטים :ההיבט הקוגניטיבי-חשיבתי ,זה של תקשורת החומר

האם יש הבדל באחוז ההשתתפות בסקר בין תלמידים

על ידי המרצה לסטודנטים

מצטיינים לחלשים? ]לכל אחת מהפקולטות בנפרד[

הקורס והשיעור ,בהירות ההוראה ,יצירת עניין

האחוזים חושבו בנפרד לכל אחת משתי הפקולטות בהתפלגות

והקשב בשיעו,ר והאתגר האינטלקטואלי  (,וזה האפקטיבי-ריגושי,

על פי רמת התלמידים  ,כלומר יחידת הניתוח הייתה התלמיד .

של גישת המרצה לסטודנטים )הכולל את היחס לסטודנטים

לא נערכו מבחנים סטטיסטיים לבדיקת מובהקות ההבדלים בין

ולשאלותיהם וזמינות המרצה מחו'( לשיעורים  (.ממצא זה מתאים

הפקולטות עקב קשיים במבנה הנתונים.

לממצאים מבוססים שהתקבלו באלפים רבים של מחקרים

-

של איכות ההוראה )הכולל את ארגון

-

קידום הריכוז

קודמים ) שנעשו על ידי חוקרים שונים במקומות שונים בעולם,

טבלה 5

במוסדות אקדמיים שונים ובמגוון שיטות מחקר (.

אחוז המשתתפים בסקר מביו האוכלוסייה הרלוונטית ,בחלוקה לארב IJ

-

רמות התלמידים ולשתי הפקולטות

מטרה  :2לזהות הבדלים בדירוג המרצים בין סטודנטים
מצטיינים לעומת חלשים והבדלים בדירוג של מרצים

הנדסה

מצטיינים לעומת חלשים
ביחס לסטודנטים המצטיינים ,התלמידים החלשים תופסים את

היחס של המרצה אליהם כפחות טוב ואת הקורס כקשה יותר.
אין הבדלים מובהקים בין סטודנטים חלשים למצטיינים בהערכה
חלשים

48
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הכללית של הקורס ושל המרצה וכן לא בתפיסתם את איכות

סה"כ

62

43

ההוראה ואת מרכיבי הקורס.

הסטודנטים מדרגים את המרצים המצטיינים על הערכה כללית של

תוצאות ומסקנות מטבלה 5

הקורס וההוראה ,איכות ההוראה ,הגישה לסטודנט ומרכיבי הקורס,

בכל אחת משתי הפקולטות בנפרד ,שיעור ההשתתפות בקרב

גבוה יותר באופן מובהק מאשר את המרצים החלשים .לא נמצא

סטודנטים חלשים נמוך באופן ניכר מאשר בקרב כל אחת משלוש

הבדל בדירוג של קושי הקורס בין מרצים מצטיינים וחלשים  .מכאן,

הקבוצות האחרות .כמו כן יש עלייה באחוז ההשתתפות עם העלייה

כי המרצים המצטיינים מדורגים על ידי כלל הסטודנטים גבוה יותר

ברמת הסטודנטים  .יש הבדל גדול בין שתי הפקולטות באחוזי

מאשר המרצים החלשים בכל ההיבטים של ההוראה  .קושי הקורס

ההשתתפות  62% :השתתפות בהנדסה לעומת  43 %השתתפות

אינו רלוונטי לדירוג המרצים המצטיינים או החלשים .

במדעי הרוח .קיים גם הבדל בין הפקולטות באחוז ההשתתפות בין
הסטודנטים המצטיינים והחלשים  :בהנדסה שיעור ההשתתפות

מטרה  :3לזהות הבדלים באחוזי ההשתתפות בסקר

של סטודנטים מצטיינים גבוה ב  24%-מזה של סטודנטים חלשים,

באינטרנט בין סטודנטים מצטיינים לחלשים

ובמדעי הרוח הפער עומד על  . 15%נראה שככל שהסטודנט מצליח

שיעור ההשתתפות בקרב סטודנטים חלשים נמוך באופן ניכר

יותר בלימודיו ,כך הוא משתתף יותר בסקר  .תופעה זו בולטת

מאשר בקרב כל אחת משלוש הקבוצות האחרות של הסטודנטים .

במיוחד בפקולטה להנדסה.

יש עלייה באחוז ההשתתפות בסקר עם העלייה ברמת ההצלחה
בלימודים של הסטודנטים  .ככלל

תשובות לגבו מטרות המחקר

-

הסטודנטים הטובים יותר

משתתפים בסקר באחוזים גבוהים יותר .

מטרה : 1לזהות את הגורמים העיקריים השייכים להוראה

36

בכיתה שמשפיעים על תפיסת הסטודנטים את איכות

מטרה  :4לבדוק את ההיתכנות של הכללת הממצאים לכלל

ההוראה באוניברסיטה

הפקולטות באוניברסיטה

זוהו ארבעה גורמים עיקריים לגבי פריטי שאלון הערכת המרצים,

מכיוון ששתי הפקולטות מייצגות שני תאים מנוגדים במודל של ביגלן

ע) הנ iנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

למיון תחומי לימור )ראו לעיל( ,ניתן להניח כי התוצאות שהתקבלו

קשר בין ררגת הקושי של הקורס ובין רירוג המרצה  .במיוחר

באופן בלתי תלוי בשתי הפקולטות ניתנות להכללה לשאר הפקולטות

אין הברל בין המרצים המצטיינים והחלשים ברירוגם על ררגת

באוניברסיטה  .לעומת ךאת ,נושאים שלגביהם נמצאו הברלים

הקושי של הקורס .בכך מופרך המיתוס שככל שהמרצה מקל

מובהקים בין שתי הפקולטות לא ניתנים להכללה לכל התחומים.

על הסטורנטים כך הם מררגים אותו גבוה יותר .ממצאים אלו

מחךקים את הממצאים מהספרות העולמית לגבי התקפות של

הממצאים העיקריים הניתנים להכללה

•
•
•

•
•

•
•

הערכות ההוראה על ירי הסטורנטים .

פריטי השאלון ניתנים לחלוקה לארבעה גורמים  :איכות ההוראה,

ב  .ה Dטוךנט'ס החלש'ס מךךג'ס את המוך'ס שלהס נמוך יותך מאשך

הגישה לסטורנטים ,מרכיבי הקורס וקושי הקורס .

ה Dטוךנט'ס המצטיינ'ס ,במיוחך המךצ'ס ה" חלש'ס" מ 77ךג'ס נמוך

שני הגורמים שנמצאו כתורמים העיקריים להערכה הכללית של

על יךי התלמיך'ס החלש'ס שמאשימ'ס אותס בכישלונס בלימוך'ס ,

ההוראה הם  :איכות ההוראה והגישה לסטורנטים.

ואילו התלמיך'ס הטוב'ס ובמיוחך המצטיינ'ס מךךג'ס גס מךצ'ס

קושי הקורס אינו קשור להערכה הכללית של ההוראה .ךאת

חלש'ס גבוה כי הס מDוגל'ס להעךיך את ההוךאה הטובה שלהס.

אצל כלל התלמירים )כולל המצטיינים והחלשים( ולגבי כלל

ממצאי המחקר שוללים תלונה ךו לגבי הערכה כללית של

המרצים )כולל המרצים המצטיינים והחלשים( .

הקורס והמרצה ואיכות ההוראה .אין הברלים בין תלמירים

התלמירים החלשים תופסים את היחס של המרצה אליהם כפחות

מצטיינים וחלשים ברירוג המרצים בהיבטים האלה  .עם ךאת,

טוב מאשר הסטורנטים המצטיינים ואת הקורס כקשה יותר .

קיימים הברלים ברירוג הפרמטרים של גישה לסטורנט וקושי

תלמירים חלשים ומצטיינים מררגים באופן רומה את ההערכה

הקורס  .התלמירים החלשים תופסים את היחס של המרצה

הכללית של הקורס ושל המרצה ,את איכות ההוראה ואת

אליהם כפחות טוב מאשר תופסים ךאת התלמירים החךקים ואת

מרכיבי הקורס .

ררגת הקושי של הקורס כגבוהה יותר .

המרצים המצטיינים מרורגים על ירי כלל הסטורנטים גבוה

ג  .ךוב המשתתפ'ס בDקך שנעךך באינטךנט הס התלמיך'ס החלש'ס

יותר מאשר המרצים החלשים ,בכל ההיבטים של ההוראה.

ש 77צ'ס " להתנקס" במוךה.

יש עלייה באחוך ההשתתפות בסקר הנערך באינטרנט עם עליית

ממצאי המחקר שוללים תלונה ךו  :רוב המשתתפים בסקר

הסטורנטים

באינטרנט הם התלמירים המצטיינים ,ואילו אחוך ההשתתפות

רמת ההצלחה בלימורים של הסטורנטים  .ככלל

-

של התלמירים החלשים נמוך יחסית.

הטובים יותר משתתפים בסקר באחוךים גבוהים יותר.

ר  .ל Dטוךנט'ס בפקולטות השונות יש תפ'Dות שונות באשך להוךאה

תשובות להשגות ולתלונות המרצים

הטובה והס מךךג'ס את המוך'ס שלהס באופ! שונה.

לסיום ,להלן המסקנות על בסיס מחקר ךה בקשר לתלונות

תוצאות המחקר מראות שתלונה ךו אינה נכונה לגבי הנושאים

ששימשו כרציונל למחקר והמוצגות לעיל .

שהועלו במרבית התלונות הקורמות ,וראו את רשימת

ה Dטוךנט'ס מךךג'ס את המוך'ס שלהס על ךבךיס

הממצאים שלעיל שלגביהם לא היו הברלים בין הפקולטות .יש

שאינס שייכ'ס באופ! מהותי להוךאה טובה .הס מושפע'ס

הברלים אחרים בין הפקולטות ,אך לא בתפיסת ההוראה הטובה

מגוךמ'ס לא ךלוונטייס .בי! כל הגוךמ'ס הללו משפיעה במיוחך

ובהיבטים העיקריים של הערכת המורה .

א .חו Dך תוקף

-

ה .ה Dטוךנט'ס הישךאל'ס שונ'ס מאוך בתךבות הלמיךה שלהס

ךמת הקושי של הקוךס.

המחקר מראה באופן ברור שהערכת המרצים על ירי

מה Dטוךנט'ס האמךיקנייס  ,ולכ! ממצאי מחקך'ס שנעשו באךצות

הסטורנטים מונעת משיקולים ענייניים של ביצועי ההוראה  :היא

הבךית אינס ישימ'ס במלואס לDטוךנט'ס שלנו.

נקבעת בראש ובראשונה על ירי איכות ההוראה )ארגון ,בהירות,

הפרכת התלונות א' ור' במחקר ךה מתאימה לממצאי עשרות

עניין ואתגר אינטלקטואלי( ומעט פחות על ירי היחס לתלמירים.

רבות של מחקרים שנעשו בארצות הברית וקנרה ,ולכן תלונה ךו

קושי הקורס אינו משפיע על הערכה ךו

.4

-

המחקר מראה שאין

מופרכת אף היא .
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