
וההוראההמרציםהערכת

הסטודנטיםואיךמהעל
המרצום?אתמדרנום

אביבתלאוניברסיטת , 3דייגירינה , 2מניארנוו , 1חטיבהנירה

חטיבהנירה

מניארניו

דייגירינה

רציונל

שוניםמסוגיםותלונותהשגותהיהזהלמחקרהמניע

שביעותלסקריביחסבאוניברסיטהסגלאנשישמציגים

התלונותבולטותבמיוחד .מההוראההסטוינטיםשלהרצון

 :האלה

הסטוינטים-תוקףחוסר .א

שלהםהמוריםאת 4מירגים

שייכיםשאינםיבריםעל

 .טובהלהוראהמהותיבאופן

לאמגורמיםמושפעיםהם

פופוליזםכמורלוונטיים

והבייורעהשעשומיית-

הטובהההוראהאתלהעריךמסוגליםהםכיגבוה,חלשים

 .האלההמוריםשל

הםבאינטרנטשנערכיםהוראהבסקריהמשתתפיםרוב .ג

 .במוריהם"להתנקם"שרוציםהחלשיםהתלמייים

שונותתפיסותישהשונותבפקולטותלסטוינטים .י

הטובהלהוראהבאשר

אביבתלבאוניברסיטתנערךזהמחקר

השייכיםהעיקרייםהגורמיםאתוזיהה

תפיסתעלהמשפיעיםבכיתה,להוראה

בקורס.ההוראהאיכותאתהסטודנטים

בדירוגהבדליםהמחקרזיההכןכמו

מצטייניםסטודנטיםידיעלהמרצים

שלבדירוגהבדליםחלשים,לעומת

וגםחלשיםלעומתמצטייניםמרצים

בסקרההשתתפותבאחוזיהבדלים

סטודנטיםביןבאינטרנטההוראה

לחלשים.מצטיינים

טוביםציוניםמתןבשיעור,

השיעור,שעתלתלמייים,

הירגההמרצה,מגיר

המרצה,שלהאקימית

בין .ועויכמיעןפרסומו

משפיעההללוהגורמיםכל

שלהקושירמתבמיוחי

מירגיםהסטוינטים-הקורס

אתשמוריייםהמרציםאת

מבחינתוהןהלימויחומרמבחינתהן(מהםהירישותרמת

ירישותשמציגיםהמרציםאתמאשריותרגבוההמטלות)

 .קשות

נמוךשלהםהמוריםאתמירגיםהחלשיםהסטוינטים .ב

לגביבמיוחינכוןזה .המצטייניםהסטוינטיםמאשריותר

מאשימיםהחלשיםהתלמיייםכיה"חלשים",המורים

התלמיייםדאת,לעומת .בלימוייםבכישלונםאותם

מוריםגםמירגיםמביניהם,המצטייניםובמיוחיהטובים,

ההוראהלקיודםהמרכזראשחטיבה,נירה 'פרופ . 1

ובקרהשיטותלתכנוו,היחידהראש ,מניארנוו . 2

ובקרהשיטותלתכנוו,ביחידהפרויקטיםניהולדייגי,רינה . 3

30 I ע(הנi למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשותונה

בשיקוליםמשתמשיםוהם

בירגםשוניםובקריטריונים

לפיכך .שלהםהמוריםאת

מהלגביאחיייםכלליםאין

 .לטובההוראה ""עושה

עולמיתמקצועיתספרות

הברית,מארצותבמיוחיענפה,

 'ו-יא'התלונותאתמפריכה

הסטוינטיםליירוגיכיומראה

תקפותיששלהםםיהמרצאת

הסטוינטיםתפיסותוכיגבוהה

יומותהןהטובהההוראהאת

למרותהלימוי.תחומיבכל

רוריהבאתלכלולהחלטנו ,דאת

מטרותביןאלותלונותשל

 .שלנוהמקומיבקונטקסטאותןולביוקלחזורכייהמחקר

שוניםהישראלייםשהסטוינטיםהסגלאנשיטענתבשלדאת

ולכןהאמריקניים,מהסטוינטיםשלהםהלמייהבתרבותמאוי

במלואםישימיםאינםהבריתבארצותשנעשומחקריםממצאי

 .שלנולסטוינטים

ההשגותאתלביוקשנועימחקרעיצבנודה,בסיסעל

 .ל"כנוהתלונות

המחקרמטרות

בכיתהלהוראההשייכיםהעיקרייםהגורמיםאתלדהות .א

 .בקורסההוראהאיכותאתםיהסטוינטתפיסתעלשמשפיעים

מצטייניםסטוינטיםיייעלהמרציםביירוגהביליםלדהות .ב

לעומתמצטייניםמרציםשלרוגיביוהביליםחלשיםלעומת

 .חלשים



ביןבאינטרנטבסקרההשתתפותבאחוךיהברליםלךהות .ג

 .לחלשיםמצטייניםסטודנטים

הפקולטותלכללהממצאיםהכללתשלההיתכנותאתלברוק .ר

 .באוניברסיטה

אוניברסיטתשלהסטנררטיההוראהסקרשאלוןהואלבריקההבסיס

שניים :פריטים 15כוללהשאלון ."שיעור"שלמסוגלקורסיםאביבתל

הקורסשלגלובליתבהערכהעוסקים )הגלובליים"("הפריטיםמהם

ו"הערכההקורס"שלכללית"הערכהבהתאמהוניסוחםהמרצהושל

שוניםבהיבטיםעוסקיםהאחריםהפריטים 13המרצה".שלכללית

הואהרירוגסולם .) 1טבלה(ראוהקורסהתנהלותושלהוראהשל

 .ביותר)(הגבוה 7ועדביותר)הנמוך(-1מ

למחקרהפקולטותבחירת

באוניברסיטההפקולטותלכללהממצאיםאתלהכליליהיהשניתןכדי

 , 5דיסציפלינותביןהבדליםשבדקורביםמחקריםעלובהסתמך

 1973בשנת .הרוחולמדעילהנדסההפקולטותאתלמחקרבחרנו

מייןהוא .דיסציפלינותביןהבדליםשלמודל 6ביגלןאנטוניפרסם

על ) 2x2x2 (תאיםלשמונהומכללותבאוניברסיטאותתחומים 36

התחומיתהפרדיגמההתפתחותאוהקונסנךוסדרגת :ממדיםשלושה

פרקטיתיישומיותשלהמידה ;)""רכיםלעומתקשים""(תחומים

אי-אוומעורבות ;) pure-"תיאורטיים"לעומת"יישומיים"(תחומים

חיים.אובייקטיםאוחומריםעםמעורבות

לגביבתחוםהחוקריםביןנמוךקונסנךוסישה"רכים"במקצועות

כןכמו .הבעיותפתרוןודרכיהטכניקותהכלים,המחק,רתחומי

ךאת,לעומת .המחקרלתהליךבאשרמעטיםמנחיםקוויםקיימים

היבטיםלגביהחוקריםביןהקונסנךוסרמתה"קשים"במקצועות

בבהירות.ומובניםידועיםהמחקרושיטותהתוכןוגםגבוהההיאאלו

ומדעיכלכלהכימיה, ,פיךיקה ,הנדסהלמשלרבים,"קשים"מקצועות

למשלה"רכים",המקצועותואילומתמטיקה,מבוססיהםהמחשב,

 .מתמטיקהעלמבוססיםאינםוהיסטוריה,חינוךאנגלית,

דורשיםהשוניםלתאיםהשייכיםהאקדמייםשהתחומיםהניחביגלן

מכןלאחרשנערכורביםמחקריםולמידה.הוראהשלשונותשיטות

בדרכיוהבדליםדמיוןךיההאכןמהםוחלקהךה,המודלאתתיקפו

ושוניםשוויםלתאיםהשייכיםתחומיםשלוהלמידהההוראה

הממדלגבי .המודלשלהראשוניםהממדיםבשניבמיוחדבהתאמה,

שבהםהמחקרושיטותהתוכןה"קשים",במקצועות-הראשון

מבוססיםרביםשקורסיםכךהיררכי,הואוהמידעומוסכמיםמוגדרים

בדרךהלימודחומר"כיסוי"עלבעיקרמבוססתההוראה .ךהעלךה

העברתכישוריעלמבוססתההוראהאיכותולכןהרצאה,של

איןשבהםה"רכים",במקצועותךאת,לעומת .המרצהשלהחומר

חומר.כיסוילגביקשוחההגבלהכללבדרךאיןהתוכן,עלהסכמה

כיווניעלהמבוססיםבנימוקיםבכיתותיהםלדוןמרביםהמרצים

איכותלכן .להשתתףלתלמידיםהךדמנותונותניםמגווניםמחשבה

פיעלגםאלאהחומרהעברתכישוריפיעלרקלאנקבעתההוראה

המרצהלביןביניהםהאינטראקציהבמהלךהסטודנטיםמעורבות

להביאהצורךעולהמכאןהקורסד.שלהקוגניטיביתהתרומהפיועל

עלמחקריםעריכתבעתבין-דיסציפלינרייםהבדליםגםבחשבון

בנושאיםהחלטותוקבלתהערכהובעתהגבוהבחינוךולמידההוראה

בכללולמידההוראהשלמייצגתתמונהלקבלכדילפיכ,ך .האלה

הכולסךכלומרתא,מכלאחדתחוםלפחותלקחתישהדיסציפלינות,

 ,"חילא/חי"שלהשלישיבממדמתחשביםלאאםתחומים,ארבעה

פחות.כחשובהמקצועיתבספרותנחשבאשר

מכללפקולטותשתיעלרקהךההמחקראתלבצעשיכולנומכיוון

להכליליהיהניתןךאתשבכלוכדי ,באוניברסיטההפקולטות 11

אתלמחקרבחרנובאוניברסיטה,הפקולטותלכללהממצאיםאת

אלופקולטותשתיהרוח.למדעיהפקולטהואתלהנדסההפקולטה

שלהמודלשלהעיקרייםהממדיםבשנינגדייםתאיםשנימייצגות

הואהרוחמדעיואילוו"יישומי","קשה"תחוםהואהנדסהביגלן:

שתילבחירתהאפשרויותכלמביןלפיכ,ך .ו"תיאורטי""רך"תחום

כללאתהאפשרככלטובמייצגותשבחרנואלוךה,למחקרפקולטות

הפקולטותכלמביןאותןדווקאבחרנו .באוניברסיטההדיסציפלינות

מוריםומרובותגדולותפקולטותהןכיבהתאמה,שלהן "תא"שב

תא.באותולאחרותיחסיבאופןותלמידים

המחקרשאלות

הפקולטותבשתיראשון,לתואר"שיעור"מסוגהקורסיםלכל

המשתתפות:

הפריטיםלשניפרט(הסקרשאלוןפריטיאתלקב')ניתןהאם .א . 1

הפקולטותמשתיאחתנלכלגורמיםשלקטןלמספר )הגלובליים

 ."העיקרייםההוראה"ממדיאותםנכנהבהמשךבנפרד]?

לאיכותביותרהתורמיםהם ,שךוהוהגורמיםמביןמיהםכן,אםב.

 ?)המרצה"שלהכלליתההערכה"הגלובלי(לפריטההוראה

 .בנפרד]הפקולטותמשתיאחתנלכל

 ?'ב-'א 1שאלותשלבממצאיםהפקולטותשתיביןהבדלישהאם .ג

אחתנלכלהעיקריים?ההוראהבממדיהמרציםדירוגמהוא. . 2

בנפרד].הפקולטותמשתי

בממדיהמרציםרוגיבדהפקולטותשתיביןהבדלישהאם .ב

העיקריים?ההוראה

 :וחלשיםמצטייניםתלמידיםביןבהבחנה 2שאלהכמו . 3

םיהמרצבדירוגלחלשיםםימצטיינםיתלמידביןהבדלשיהאםא.

הפקולטותמשתיאחתנלכלהעיקריים?ההוראהבממדי

בנפרד]

 ?'א 3לשאלהבתשובההפקולטותשתיביןהבדלישהאםב.

 :וחלשיםמצטייניםמרציםביןבהבחנה 2שאלהכמו . 4

בממדיבדירוגםוחלשיםמצטייניםמרציםביןהבדלישהאם .א

בנפרד]הפקולטותמשתיאחתנלכלהעיקריים?ההוראה

 ?'א 4לשאלהבתשובההפקולטותשתיביןהבדלישהאם .ב

מצטייניםתלמידיםביןבסקרההשתתפותבאחוךהבדלישהאם . 5

בנפרד]הפקולטותמשתיאחתנלכללחלשים?

המחקרהלוך

בו-ךמנית.הפקולטותבשתיהמחקראתלערוךהיהניתןלא

תשס"ח,ב'בסמסטרנערךלהנדסהבפקולטההמחקרלכ,ךאי

 .תשס"טב'בסמסטרהרוחלמדעיובפקולטה

 I 31 2010מרץ I 9ג'ל'ין



במחקרשהשתתפוהקורמרם

קורסיכללבדרך(שהם"שיעור"מסוגקורסיםרקהשתתפובמחקר

אשרוכדומה)סמינרמעבדה, ,תרגולשיעוריהשתתפולא .הרצאה

המשיביםושאחוזתלמידיםמעשרהיותרהשיבועליהםהשאלוןעל

מביןבקורס.הרשומיםהתלמידיםמכלל-20%מגדולהיהלשאלון

בסקרשהשתתפולהנדסהבפקולטהראשוןלתוארהקורסים 286

במדעי ;האלהבתנאיםשעמדו 110היוהמחקר,במועדההוראה

שאלוניםקיבלנוקורסים. 560מתוך 230במחקרהשתתפוהרוח

מהסטודנטים 62% (להנדסהבפקולטהתלמידים-5,204ממלאים

למדעיבפקולטהסטודנטים-5,387ו )האלהלקורסיםרשומיםשהיו

43 (הרוח  .)האלהלקורסיםהרשומיםמהסטודנטים %

בלמרדההצלחתםפרעללקבוצותהמטודנטרםמרון

עריכתלפנימוינוהנחקרתבפקולטההראשוןהתוארתלמידיכל

על )מצטיינים ,טוביםבינוניים, ,חלשים(קבוצותלארבעהסקר

הראשוןהסמסטרסוףעדבלימודיהםשלהםהמצטברהציוןסמך

בסיסעלמוינואישנהתלמידיכלומרהסקר.נערךשבההשנהשל

עלמוינו 8בי-ד'השניםותלמידייחיד,בסמסטרבלימודיהםההצלחה

יותר.ממושכתלימודיםתקופתפי

המצטברשהציוןהסטודנטיםכלשויכו "חלשים"הלקבוצת

שלבציוניםהתחתוניםהעשירוניםשניבתחוםהיהבלימודיהם

-ה"בינוניים"לקבוצת ; 9בפקולטהשנתוןאותושלהסטודנטים

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

 . 10-9העשירונים-ה"מצטיינים"

המטודנטלקבוצתהמקרשאלונרשרוך

 ,מחויבתשהאוניברסיטהכפיהמשיביםאנונימיותעללשמורכדי

הסק,רשאלונימילוילשםהסקרבאתרהסטודנטהזדהותלאחר

ציוןשללוהמתאימהלקבוצההתוכנהבאמצעותשויךהוא

מסויםקורסעלהשאלוןאתלמלאסייםהסטודנטכאשרמצטבר.

הזיהוימפרטיהמלאהשאלוןהופרד ,השליחהכפתורעלוהקיש

זו.מסוימתקבוצהשללקוב')ונשלחהסטודנטשל

בהוראהוחלשרםלמצטיינרםהמרצרםמרון

הפקולטהשלהקורסיםבכלהמרציםכלמוינוהסקרסגירתעם

הפריטעלזהבמועדבסקרשקיבלוהדירוגלפיבמחקרשהשתתפו

למיוןבדומהקבוצות,לארבעהיההמיון ."המרצהשלכלליתהערכה"

שדורגוהמרציםכלשויכוחלשים""הלקבוצת :לסטודנטיםשנעשה

הקורסיםשלהתחתוניםהעשירוניםשניבתחוםזהפריטעלבממוצע

העשירונים- "ה"בינונייםלקבוצתבפקולטה;במחקרשהשתתפו

- "מצטיינים"הולקבוצת ; 8-6העשירוניםה"טובים"לקבוצת ; 5-3

הקיצוניות.הקבוצותשתירקשותפובניתוחים . 10-9העשירונים

המחקרשאלותעלתשובות-ופרשנותהממצאיםסיכום

 1שאלה

לשנר(פרטהמקרשאלוןפררטראתלקבץנרתןהאםא.

[לכלגורמרם?שלקטןלממפרהגלובליים)הפררטרם

א' 1טבלה

בנפרד]הפקולטותמשתראחת

לארבעהאילו'}עם ) Factor analysis (גורמיםניתוחערכנו

 . 1בטבלהמסוכמותהתוצאותגורמים.

הפקולטותמשתיאחתהגלובל"ם),לכל Dהפריטילשני(פרט "ור IJשי"מסוג Dבקורסי Dהמרצישלרכה IJההשאלוופריטיכלשל Dגורמיניתוח

בנפרדהמשתתפות
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 :'א 1מטבלהוממקנותתוצאות

ןוהו(בנפרד)הפקולטותמשתיאחתשלכלעולהאי 1מטבלה

שלהכלליתלהערכההתורמים(פקטורים)גורמיםארבעהאותם

שהםהפריטיםלתוכניהמתאימיםבשמותלהםקראנוהמרצה.

הם:אלוגורמיםכללו.

"ארגוןהשאלוןמפריטיןהפקטורמורכבבהנדסהההוראה:איכות

"קידוםעניי."ן"יצירתההוראה","בהירותוהשיעור",הקורס

נוסףהרוחבמדעיאינטלקטואלי".ו"אתגרבשיעור"והקשבהריכון

כיאםבקורס",ללמידהתרםהקריאה"חומרהפריטןהלפקטור

הקורס.מרכיבישלבפקטורגםמשמעותיתתרומהןהלפריטיש

הפריטים:שלושתאתכוללןהפקטורלסטודנטים:המרצהגישת

לתלמידים"המרצהשלחיובי"יחסלשאלות",המרצה"תגובות

בקיצורלונקראבהמשךלשיעורים".מחו')המרצהו"ןמינות

 .המרצה""גישת

הפריטים:חמשתאתןהפקטורכוללבהנדסההקורס:מרכיבי

שללפקטורגםקטנהלאתרומהלוישכי(אםהקריאה""חומר

"התיאוםהתרגיל","שיעוריהבית","עבודותההוראה),איכות

מגורםנגרעהרוחבמדעי ."הקורסו"אתרוהמתרגל"המרצהבין

לגורם(הצטרףבקורס"ללמידהתרםהקריאה"חומרהפריטןה

 .ההוראה)איכות

קשה".היה"הקורסיחיד:מפריטמורכבהקורסקושי

לאיכותביותרהתורמיםשזוהוהגורמיםמביןמיהםב.

שלהכללית"ההערכההגלובלי(לפריטההוראה

בנפרד]הפקולטותמשתיאחת[לכלהמרצה")?

ארבעת . Stepwiseבשיטהרבת-משתניםרגרסיהניתוחערכנו

הבלתיכמשתניםשימשוא'בניתוחשהתקבלוהגורמים

כמשתנהשימשהמרצה"שלכללית"הערכהוהפריטתלויים

התלוי.

ב' 1טבלה

רבת-משתניםברגרסיההמוסברתוהשונותמתוקנורגרסיהמקדם

הםהקודםבניתוחשהתקבלוהגורמיםת IJארב . Stepwiseבשיטת

התלוי.המשתנההואהגלובליוהפריטתלוייםהבלתיהמשתנים

(קרטריוו)הנורםשם
להנדסההפקולטה

מתוקנורנרסיהמקדם

) Beta ( 

0.66 

0.54 

0.70 

0.46 

ההוראהאיכות

נישתהמרצה

 0.17 0.21הקורסמרכיבי

 0.04 0.02-קושירמת

78 מוסברתשונות 73% 0/0

ב' 1מטבלהוממקנותתוצאות

לדירוגהעיקרייםכתורמיםנמצאוהגורמיםארבעתמביןשניים

המרצה".ו"גישתההוראה""איכותוהםהמרצים,שלהגלובלי

משתיאחתבכלהעיקרייםכתורמיםנמצאואלוגורמים

 .)(בנפרדהפקולטות

שלבממצאיםהפקולטותשתיביןהבדלישהאםג.

 ?'ב-'א 1שאלות

בשאלוןכללייםגורמיםארבעהאותםןוהוהפקולטותבשתי

גורמיםשניאותםומביניהםהמרצים,שלההוראההערכת

ו"גישתההוראה""איכות :המרצהלדירוגביותרהתורמים

בממצאיםהפקולטותשתיביןמעטיםהבדליםרקישהמרצה".

הקריאה"חומרי"תרומתהפריטשלהמעברהואהאחד .האלה

ההוראה""איכותלגורםבהנדסההקורס""מרכיבימהגורם

הרבהגבוההמרצהלדירוגבתרומהשמשקלו ,הרוחבמדעי

גדולחלקהרוחבמדעיכינראההקורס.מרכיבישלמןהיותר

חומריאיכותתרומתולכןקריאה,חומרעלמתבססמהלמידה

יותרההוראהלאיכותקשורהןובפקולטהלהוראההקריאה

בהנדסה.מאשר

המרצהלדירוגתורמת "ההוראהש"איכותהואנוסףהבדל

"גישתןאתולעומתבהנדסה,מאשריותרמעטהרוחבמדעי

מאשריותרגבוהבאופןבהנדסהלדירוגותורמתהמרצה"

שלוהיחס-המרצהגישתשבהנדסהלומרניתןהרוח.במדעי

לסטודנטים.מאודחשובה-לסטודנטים

 2שאלה

[לכלהעיקריים?ההוראהבממדיהמרציםדירוגא.מהו

בנפרד]הפקולטותמשתיאחת

המרציםבדירוגהפקולטותשתיביןהבדלישהאםב.

העיקריים?ההוראהבממדי

סטטיסטיתמובהקותלןיהוי(דו-ןנבי) t-testמבחןערכנו

יחידתהפקולטות,שתימשתניםביןהבדליםשל 5%שלברמה

 .התלמידהיאהניתוח

 2טבלה

בשתיהמרציםדירוגישלהתקווסטיותים IJהממוצ ,המשתתפיםמספר

הפקולטותשתיביולהבדלים tמבחניותוצאותהפקולטות

 5,204הנדסהכלליתרכה IJה

 5,387הרוח ' IJמדהקורסשל

 5,204הנדסהכלליתרכה IJה

 5,387הרוח ' IJמדהמרצהשל

 5,201הנדסה
ההוראהאיכות

המרצהגישת

 5,377הרוח ' IJמד

 5,204הנדסה

 5,387הרוח ' IJמד

 5,077הנדסה

 4,851הרוח ' IJמד

 5,130הנדסה

 5,242הרוח ' IJמד

הקורסמרכיבי

הקורסקושי

* p < 0.05 

1.53 4.95 
* -10.24 

1.63 5.26 

1.71 4.97 
*-19.92 

1.59 5.61 

1.54 4.82 
*-19.13 

1.49 5.38 

1.51 5.44 
* -21 .23 

1.25 6.01 

1.45 5.17 
*-11.46 

1.51 5.52 

1.34 4.71 
*10.39 

1.48 4.42 
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 2מטבלהוממקנותתוצאות

שלהכלליתרכהעההביןהברלכמעטאיןלהנרסהבפקולטה-

ההערכההרוחלמדעיבפקולטהואילו ,המרצהושלהקורס

הכלליתמההערכהיותרהרבהגבוהההמרציםשלהכללית

איכותעםמזוהההקורסאיכותשבהנדסהנראה .הקורסשל

ההוראהשבוקורסהואטובקורס-המרצהשלההוראה

להיחשביכולהקורסזאת,לעומת ,הרוחבמדעי .ולהיפך ,טובה

אתתופסיםשהתלמידיםייתכןכלומרכטוב,והמרצהטובכלא

שהמרצהסבוריםאבל ,רלוונטיכלאאוכמיושןהקורסחומר

 .יכולתוכמיטבלהעבירומנסה

יותרהרבהנמוךמדורגתההוראהאיכותהפקולטות,בשתי-

מהיחסמרוציםהתלמידיםכלומרלסטודנטים,המרצהמגישת

ההוראה.מאיכותמאשריותרהרבהלסטודנטיםהמרצהשל

איכותבשיפורצורךישהפקולטותשבשתימציעזהממצא

ההוראה.

מובהקהבדלישבטבלההמשתניםמששתחדאבכל-

המשתניםבחמשת-הפקולטותשתיביןסטטיסטית

 ,הנדסהשלמזהגבוההרוחמדעישלהממוצעהראשונים

הקשר-הקורסשלהקושירמת-השישיבמשתנהואילו

מהקורסיםמרוציםהרוחמדעישתלמידימכאן .הפוךהוא

ושתלמידיהנדסה,תלמידימאשריותרשלהםומהמרצים

מאשריותרקשיםשלהםשהקורסיםמרגישיםההנדסה

 .הרוחמדעיתלמידימרגישים

 3שאלה

לעומתמצטייניםתלמידיםהםכשהמדרגים 2שאלהכמו

חלשים:

בדירוגלחלשיממצטיינימתלמידימביןהבדלישהאמא.

משתיאחת[לכלהעיקריימ?ההוראהבממדיהמרצימ

בנפרד]הפקולטות

 3לשאלהבתשובההפקולטותשתיביןהבדלישהאמב.

 ?'א

הבדליםלזיהוידו-ממדית ) ANOVA (שונותמבחניערכנו

 .התלמידיםקבוצותושתיהפקולטותשתילגבי 5%שלברמה

 .התלמידהיאהניתוחיחידת

 3מטבלהוממקנותתוצאות

לסטודנטיםהמרצהגישתאתמדרגיםהמצטייניםהתלמידים-

התלמידיםמאשרסטטיסטיתמובהקבאופןיותרגבוה

אתיותרנמוךומדרגים ) 5.73לעומת 5.81ממוצע(החלשים

התלמידיםכלומר .) 4.64לעומת 4.48 (הקורסשלהקושירמת

טובכפחותאליהםהמרצהשלהיחסאתתופסיםהחלשים

יותרכקשההקורסואתהמצטיינים,הסטודנטיםמאשר

 .המצטייניםמאשר

בהערכההסטודנטיםקבוצותשתיביןמובהקיםהבדליםאין-

איכותשלבדירוגלאוכןהמרצהושלהקורסשלהכללית

הקורס.ומרכיביההוראה

 3טבלה

וד-ת Iנ Iשמבחנ'ת Iצא Iת Iחלשיסמת Iלעמצטייניסתלמידיסיד'עלת Iלט Iהפקבשתיהמרציסגי Iדירשלהתקות Iסטי Iצעיס Iהממ ,המשתתפיסמספר

התלמידצת Iקב Iלטה Iהפקלגביממדייס

המרצהשל

ראה Iההת Iכאי

המרצהגישת

רס Iהקימרכיב

רס Iהקשי Iק

* p < 0.05 

"~ ---1 *0.00 0.57 

""+ 00 0.33 

0.67 *0.00 0.08 

0.74 *0.00 *0.00 

0.60 *0.00 0.52 

0.69 *0.00 *0.00 
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הפקולטותשתיביןההבדליםהמשתניםמששתאחדבכל-

המשתניםבחמשת . 0.05שלברמהטטטיטטיתמובהקיםהם

הנדסה,שלמזהגבוההרוחמדעישלהממוצעהראשונים

הואהקשר-הקורסשלהקושירמת-השישיבמשתנהואילו

שנמצאכפיהתלמידים,לכלללממצאיםבדומהכלומר .הפוך

מדעיתלמידיהקיצוניות,הקבוצותתלמידילגביגם , 2בשאלה

הנדטה,תלמידימאשריותרשלהםמהמרציםמרוציםהרוח

מאשריותרקשיםשלהםשהקורטיםמרגישיםהנדטהותלמידי

הרוח.מדעיתלמידימרגישים

מובהקותאינטראקציותנמצאולאהמשתניםמששתאחדבכל

בשביעותהבדלאיןכלומרהתלמיד.קבוצתוביןהפקולטותבין

שתיביןבהשוואהוהחלשיםהמצטייניםהטטודנטיםביןהרצון

מדרגיםהלימודיםרמתקצותמשתיהטטודנטיםהפקולטות.

הקורטאיכותעלדומהבצורההמרציםאתהפקולטותבשתי

המשתנים.שארעלגםוכךלתלמידיםוהיחטוההוראה

 4שאלה

 :חלשיםלעומתמצטייניםמרציםהםכשהמדורגים 2שאלהכמו

בממזיבזירוגוחלשיםמצטייניםמרציםביןהבזלישהאםא.

בנפרז]הפקולטותמשתיאחת[לכלהעיקריים?ההוראה

 ?'א 4לשאלהבתשובההפקולטותשתיביןהבזלישהאםב.

הבדליםלדיהוידו-ממדית ) ANOVA (שונותמבחניערכנו

המרצים.קבוצותושתיהפקולטותשתילגבי 5%שלברמה

הממוצעחושבראשית(כלומרהמרצההייתההניתוחיחידת

 /המרציםלגביהניתוחיםנערכוכךאחרורקקורט,/מרצהלכל

 .הקורטים)

 4מטבלהומסקנותתוצאות

יותרגבוהמדורגהראשוניםהמשתניםמחמשתאחדכל-

המרציםלגביגדולובהבדלטטטיטטיתמובהקבאופן

הטטודנטיםכלומרהחלשים.המרציםלגבימאשרהמצטיינים

מגישתההוראה,מאיכות ,והמרציםהקורטיםמאיכותמרוצים

מובהקבאופןמצטייניםמרציםשלהקורטוממרכיביהמרצה

בשתיקיימתדומגמה .חלשיםמרציםשלמאשריותרגבוה

הפקולטות.

ביןהקורטשלהקושיברמתטטטיטטיתמובהקהבדלאין-

בתפיטתהבדלאיןכלומר .החלשיםלמרציםמצטייניםמרצים

בשתיודאתהמרצים,קבוצותשתיביןהקורטשלהקושירמת

 .הפקולטות

(טבלההמרציםשלהכלליתלאוכלוטייהבאשרהממצאכמו-

תלמידי .המרציםשלהקיצוניותהקבוצותשתילגביגםכך ,) 2

וחלשיםמצטיינים(שלהםמהמרציםמרוציםהרוחמדעי

טטטיטטית),מובהק(באופןהנדטהתלמידימאשריותרכאחת)

הקבוצותשתישלהקורטיםאתתופטיםהנדטהתלמידיואילו

דאתתופטיםמאשריותרכקשיםהמרציםשלהקיצוניות

הרוח.מדעיתלמידי

 4טבלה

לגביוד-ממדייםשונותמבחניותוצאותהפקולטותבשתיחלשיםלעומתהמצטייניםהמרציםדירוגישלהתקווסטיותהממוצעיםו, Oהמשתתפיםמספר

המרצהוקבוצתהפקולטה

כלליתהערכה

המרצהשל
םיחלש

סה"כ

* p < 0.05 

ההבדלמובהקות

*0.00 

0.20 

*0.00 

*0.02 

*0.00 

0.10 

0.54 

*0.00 *0.00 

~ 

~+oo 
*0.01 *0.00 

*0.00 
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מובהקותאינטראקציותנתקבלוהמשתניםששתמביןבשלושה

הברלנמצאכלומרהמרצה.קבוצתעלפקולטהשל ) 0.05שלברמה(

לעומתמצטייניםמרציםשלברירוגהפקולטותשתיביןמובהק

ההוראהאיכותמהמרצה,הרצוןשביעותשלבפרמטריםחלשים

הגלובליהפריטעלבדירוגההבדלבהנדסהלתלמידים:והגישה

זההבדל .הרוחבמדעימאשריותרגדולהמרציםקבוצותשתיבין

יותרהרבהנמוךמדורגיםבהנדסההחלשיםשהמרציםמכךנובע

ביןואילוהאלה,המשתניםעלהרוחמדעישלהחלשיםמהמרצים

כך.כלגדוליםהבדליםאיןורוחבהנדסההמצטייניםהמרצים

 5שאלה

תלמידיםביןבסקרההשתתפותבאחוזהבדלישהאם

בנפרד]מהפקולטותאחת[לכללחלשים?מצטיינים

בהתפלגותהפקולטותמשתיאחתלכלבנפרדחושבוהאחוזים

 .התלמידהייתההניתוחיחידתכלומר ,התלמידיםרמתפיעל

ביןההבדליםמובהקותלבדיקתסטטיסטייםמבחניםנערכולא

הנתונים.במבנהקשייםעקבהפקולטות

 5טבלה

 IJלארבבחלוקההרלוונטית,האוכלוסייהמביובסקרהמשתתפיםאחוז

הפקולטותולשתיהתלמידיםרמות הנדסה-

 48חלשים

62 

35 

סה"כ 43

 5מטבלהומסקנותתוצאות

בקרבההשתתפותשיעורבנפרד,הפקולטותמשתיאחתבכל

משלושאחתכלבקרבמאשרניכרבאופןנמוךחלשיםסטודנטים

העלייהעםההשתתפותבאחוזעלייהישכןכמוהאחרות.הקבוצות

באחוזיהפקולטותשתיביןגדולהבדליש .הסטודנטיםברמת

43לעומתבהנדסההשתתפות 62% :ההשתתפות השתתפות %

ביןההשתתפותבאחוזהפקולטותביןהבדלגםקייםהרוח.במדעי

ההשתתפותשיעורבהנדסה :והחלשיםהמצטייניםהסטודנטים

חלשים,סטודנטיםשלמזה-24%בגבוהמצטייניםסטודנטיםשל

מצליחשהסטודנטשככלנראה . 15%עלעומדהפערהרוחובמדעי

בולטתזותופעה .בסקריותרמשתתףהואכךבלימודיו,יותר

להנדסה.בפקולטהבמיוחד

המחקרמטרותלגבותשובות

להוראההשייכיםהעיקרייםהגורמיםאת:לזהות 1מטרה

איכותאתהסטודנטיםתפיסתעלשמשפיעיםבכיתה

באוניברסיטהההוראה

המרצים,הערכתשאלוןפריטילגביעיקרייםגורמיםארבעהזוהו

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-ההוראהרשותונה iהנע( 36

הקורסמרכיבילסטודנטים,המרצהגישתההוראה,איכותוהם

הקורס.וקושי

להערכהמעטהתרומהכבעלזוהההקורס""מרכיבישלהגורם

תורםכלאזוהה "הקורס"קושיהגורםואילוהמרצה,שלהכללית

תפיסתביןקשראיןכימכאן .המרצהשלהכלליתלהערכהכלל

תפיסתםלביןהמרצהשלהכלליתההערכהאתהסטודנטים

התורמיםהעיקרייםהגורמיםשניכינמצא,הקורס.קושיאת

וגישתוההוראהאיכותהםהוראתועלהמרצהשלהכללילדירוג

ממדי-על,שניידיעלההוראהאתלייצגניתןכימכאןלתלמידים.

ידיעלהמרצהשלהכלליתלהערכההעיקרייםהתורמיםשהם

החומרתקשורתשלזההקוגניטיבי-חשיבתי,ההיבטהסטודנטים:

ארגוןאת(הכוללההוראהאיכותשל-לסטודנטיםהמרצהידיעל

הריכוזקידום-ענייןיצירתההוראה,בהירותוהשיעור,הקורס

האפקטיבי-ריגושי,וזה ,)האינטלקטואליוהאתגרבשיעו,רוהקשב

לסטודנטיםהיחסאת(הכולללסטודנטיםהמרצהגישתשל

מתאיםזהממצא .)לשיעוריםמחו')המרצהוזמינותולשאלותיהם

מחקריםשלרביםבאלפיםשהתקבלומבוססיםלממצאים

בעולם,שוניםבמקומותשוניםחוקריםידיעלשנעשו(קודמים

 .)מחקרשיטותובמגווןשוניםאקדמייםבמוסדות

סטודנטיםביןהמרציםבדירוגהבדליםלזהות : 2מטרה

מרציםשלבדירוגוהבדליםחלשיםלעומתמצטיינים

חלשיםלעומתמצטיינים

אתתופסיםהחלשיםהתלמידיםהמצטיינים,לסטודנטיםביחס

יותר.כקשההקורסואתטובכפחותאליהםהמרצהשלהיחס

בהערכהלמצטייניםחלשיםסטודנטיםביןמובהקיםהבדליםאין

איכותאתבתפיסתםלאוכןהמרצהושלהקורסשלהכללית

הקורס.מרכיביואתההוראה

שלכלליתהערכהעלהמצטייניםהמרציםאתמדרגיםהסטודנטים

הקורס,ומרכיבילסטודנטהגישהההוראה,איכותוההוראה,הקורס

נמצאלאהחלשים.המרציםאתמאשרמובהקבאופןיותרגבוה

מכאן, .וחלשיםמצטייניםמרציםביןהקורסקושישלבדירוגהבדל

יותרגבוההסטודנטיםכללידיעלמדורגיםהמצטייניםהמרציםכי

הקורסקושי .ההוראהשלההיבטיםבכלהחלשיםהמרציםמאשר

 .החלשיםאוהמצטייניםהמרציםלדירוגרלוונטיאינו

בסקרההשתתפותבאחוזיהבדליםלזהות : 3מטרה

לחלשיםמצטייניםסטודנטיםביןבאינטרנט

ניכרבאופןנמוךחלשיםסטודנטיםבקרבההשתתפותשיעור

 .הסטודנטיםשלהאחרותהקבוצותמשלושאחתכלבקרבמאשר

ההצלחהברמתהעלייהעםבסקרההשתתפותבאחוזעלייהיש

יותרהטוביםהסטודנטים-ככלל .הסטודנטיםשלבלימודים

 .יותרגבוהיםבאחוזיםבסקרמשתתפים

לכללהממצאיםהכללתשלההיתכנותאתלבדוק : 4מטרה

באוניברסיטההפקולטות

ביגלןשלבמודלמנוגדיםתאיםשנימייצגותהפקולטותששתימכיוון



שהתקבלוהתוצאותכילהניחניתןלעיל),(ראולימורתחומילמיון

הפקולטותלשארלהכללהניתנותהפקולטותבשתיתלויבלתיבאופן

הברליםנמצאושלגביהםנושאיםךאת,לעומת .באוניברסיטה

התחומים.לכללהכללהניתניםלאהפקולטותשתיביןמובהקים

להכללההניתניםהעיקרייםהממצאים

ההוראה,איכות :גורמיםלארבעהלחלוקהניתניםהשאלוןפריטי •

 .הקורסוקושיהקורסמרכיבילסטורנטים,הגישה

שלהכלליתלהערכההעיקרייםכתורמיםשנמצאוהגורמיםשני •

לסטורנטים.והגישהההוראהאיכות :הםההוראה

ךאתההוראה.שלהכלליתלהערכהקשוראינוהקורסקושי •

כללולגביוהחלשים)המצטיינים(כוללהתלמיריםכללאצל

 .והחלשים)המצטייניםהמרצים(כוללהמרצים

כפחותאליהםהמרצהשלהיחסאתתופסיםהחלשיםהתלמירים •

 .יותרכקשההקורסואתהמצטייניםהסטורנטיםמאשרטוב

ההערכהאתרומהבאופןמררגיםומצטייניםחלשיםתלמירים •

ואתההוראהאיכותאתהמרצה,ושלהקורסשלהכללית

 .הקורסמרכיבי

גבוההסטורנטיםכלליריעלמרורגיםהמצטייניםהמרצים •

ההוראה.שלההיבטיםבכלהחלשים,המרציםמאשריותר

עלייתעםבאינטרנטהנערךבסקרההשתתפותבאחוךעלייהיש •

הסטורנטים-ככלל .הסטורנטיםשלבלימוריםההצלחהרמת

יותר.גבוהיםבאחוךיםבסקרמשתתפיםיותרהטובים

המרציםולתלונותלהשגותתשובות

לתלונותבקשרךהמחקרבסיסעלהמסקנותלהלןלסיום,

 .לעילוהמוצגותלמחקרכרציונלששימשו

ךבךיסעלשלהסהמוך'סאתמךךג'סטוךנט'ס Dה-תוקףך Dחוא.

מושפע'סהסטובה.להוךאהמהותיבאופ!שייכ'סשאינס

במיוחךמשפיעההללוהגוךמ'סכלבי!ךלוונטייס.לאמגוךמ'ס

הקוךס.שלהקושיךמת

יריעלהמרציםשהערכתברורבאופןמראההמחקר

היא :ההוראהביצועישלעניינייםמשיקוליםמונעתהסטורנטים

בהירות,(ארגון,ההוראהאיכותיריעלובראשונהבראשנקבעת

לתלמירים.היחסיריעלפחותומעטאינטלקטואלי)ואתגרעניין

שאיןמראההמחקר-ךוהערכהעלמשפיעאינוהקורסקושי

מתייחס "המרצהי"ךירוגהמינוחזהבמאמר . 4

 Dשהסטוךנט'המספר'ותרכות IJהה IJלממוצ

לגב'הקורסשללמורה Dנותנ' Dמסו'בקורס

איןכאשרהוראה.סקר 'שאלונשל Dהפר'ט'

לפר'טמת"חסהמ'נוח , Dהפריט'שמות Dמצוינ'

 "המרצהשלכלליתרכה IJה"הגלובלי

במיוחר .המרצהרירוגוביןהקורסשלהקושיררגתביןקשר

ררגתעלברירוגםוהחלשיםהמצטייניםהמרציםביןהברלאין

מקלשהמרצהשככלהמיתוסמופרךבכךהקורס.שלהקושי

אלוממצאיםיותר.גבוהאותומררגיםהםכךהסטורנטיםעל

שלהתקפותלגביהעולמיתמהספרותהממצאיםאתמחךקים

 .הסטורנטיםיריעלההוראההערכות

מאשךיותךנמוךשלהסהמוך'סאתמךךג'סהחלש'סטוךנט'ס Dה .ב

נמוךךג'ס 77מ "חלש'ס"ההמךצ'סבמיוחךהמצטיינ'ס,טוךנט'ס Dה

 ,בלימוך'סבכישלונסאותסשמאשימ'סהחלש'סהתלמיך'סיךיעל

מךצ'סגסמךךג'סהמצטיינ'סובמיוחךהטוב'סהתלמיך'סואילו

שלהס.הטובהההוךאהאתלהעךיךוגל'ס Dמהסכיגבוהחלש'ס

שלכלליתהערכהלגביךותלונהשולליםהמחקרממצאי

תלמיריםביןהברליםאיןההוראה.ואיכותוהמרצההקורס

ךאת,עם .האלהבהיבטיםהמרציםברירוגוחלשיםמצטיינים

וקושילסטורנטגישהשלהפרמטריםברירוגהברליםקיימים

המרצהשלהיחסאתתופסיםהחלשיםהתלמירים .הקורס

ואתהחךקיםהתלמיריםךאתתופסיםמאשרטובכפחותאליהם

 .יותרכגבוהההקורסשלהקושיררגת

החלש'סהתלמיך'סהסבאינטךנטשנעךךקך Dבהמשתתפ'סךוב .ג

במוךה. "להתנקס"צ'ס 77ש

בסקרהמשתתפיםרוב :ךותלונהשולליםהמחקרממצאי

ההשתתפותאחוךואילוהמצטיינים,התלמיריםהםבאינטרנט

יחסית.נמוךהחלשיםהתלמיריםשל

להוךאהבאשךשונותות Dתפ'ישהשונותבפקולטותטוךנט'ס Dל .ר

שונה.באופ!שלהסהמוך'סאתמךךג'סוהסהטובה

הנושאיםלגבינכונהאינהךושתלונהמראותהמחקרתוצאות

רשימתאתוראוהקורמות,התלונותבמרביתשהועלו

ישהפקולטות.ביןהברליםהיולאשלגביהםשלעילהממצאים

הטובהההוראהבתפיסתלאאךהפקולטות,ביןאחריםהברלים

 .המורההערכתשלהעיקרייםובהיבטים

שלהסהלמיךהבתךבותמאוךשונ'סהישךאל'סטוךנט'ס Dהה.

באךצותשנעשומחקך'סממצאי !ולכ ,האמךיקנייסטוךנט'ס Dמה

שלנו.טוךנט'ס Dלבמלואסישימ'סאינסהבךית

עשרותלממצאימתאימהךהבמחקרור'א'התלונותהפרכת

ךותלונהולכןוקנרה,הבריתבארצותשנעשומחקריםשלרבות

 .היאאףמופרכת

ברמות Dההבךל'קב IJבנפרךמחלקהלכל

 ' IJלמךבפקולטה .השונותבמחלקות Dהתלמ'ך'

הקבלהבנתונ' Dגןךל' Dהבךל'זוהולאהרוח

ניתןלאאחרותמסיבות Dוגהשונותלמחלקות

המחלקותלפי Dש'רונ' IJלחלוקה IJלבצהיה

הפקולטה.כלללגבישתה IJנוהחלוקה

בשת' Dהמרצ'מספרהיההפקולטות 'בשת . 10

שלקחנו Dמשושווההק'צונ'ותהקבוצות

 Dהמןךרג' ) 20% (אחוזאותואתאלולקבוצות

 .באוכלוסייה Dוהתחתונ' Dל'ונ' IJה
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