הערכת המרצים וההוראה

מותוסום ועובדות לגבו סקרו

הוראה על ידי סטודנטים
נירה חטיבה ,אוניברסיטת תל

אביב 1

א צל מרצים באוניברסיטאות ובמכללות קיימים

מיתוס מס' :2

מיתוסים רבים באשר לסקר ההוראה  .המיתוסים

ההערות שסטודנטים כותבים על המרצים הו

מתפתחים אצל אנשי הסגל בררך כלל על בסיס נקורת

בעיקר שליליות

מבט סובייקטיבית בעקבות התנסות אישיתי או על בסיס פרשנות

רציונל על ידי אנשי סגל  :ההערות המילוליות בסקרי ההוראה

אינטואיטיבית של אירועים.
נירה חטיבה

המיתוסים

האלה

מזיקים

מבטאות בעיקר את דעותיהם

מאמר ןה מציג ארבעה מיתוסים

של הסטודנטים המאוכזבים

ביותר משום שהם יוצרים אצל

נוספים )על ןה שהוצג בגיליון הקודם(

אנשי הסגל רגשות שליליים

שאנשי הסגל מעלים לגבי סקר

מנצלים במה זו כדי לפרוק את

כלפי סקרי ההוראה ומביאים

ההוראה על ידי הסטודנטים,והם:

תסכוליהם בחסות האנונימיות.

להתנגרות לעריכת הסקרים
הללו .החמור מכול אולי הוא
שרגשות אלה משמשים לאנשי
סגל כהצדקה להתנגרות לסקר
ולשלילת תוצאותיו .
בגיליון הקודם של "על הגובה"
פתחתי בסדרה שבאה להפריך
חלק מהמיתוסים הקיימים.

יש הפרכות שמבוססות על
מחקרים אחדים ואפילו רבים

באותו ענייןי שנערכו על ידי
חוקרים

שונים

לתוצאות דומות .אבל למעשה

הבלתי

לפיכך רוב ההערות המילוליות

מיתוס מס'

:2

ההערות שסטודנטים

הן שליליות.

כותבים על המרצים הן בעיקר שליליות

:3

מיתוס מס'

רוב המשתתפים בסקר

שנערך באינטרנט הם התלמידים החלשים
מיתוס מס'  :4מרצים "חלשים" מודרגים
נמוך בעיקר על ידי התלמידים החלשים,
ואילו התלמידים הטובים מדרגים אותם גבוה
מיתוס מס'

:5

דירוג המרצים אינו עקבי

במקומות

שונים ובשיטות שונות והביאו

או

מרוצים,

והם

ואינו מהימן מבחינה סטטיסטית

המאמר מציג מחקרים המפריכים את

כדי להפריך טענה מסוימת די

המיתוסים האלה.

להביא דוגמה נגדית אחת ,ובכך

הפרכה

המרכז

במסגרת

לקידום

ההוראה באוניברסיטת תל אביב
ערכנו

מחקר

שהפריך

טענה

זו וכבר פרסמנו אותו בחוברת

קודמת של "על הגובה".2
זה

מצא

קשר

מחקר

ישר בין אחוז

ההערות המילוליות החיוביות
ודירוג

המרצה

וקשר

הפוך

בין אחוז ההערות השליליות
ודירוג המרצה .מרבית ההערות

המילוליות שקיבלו המרצים
המדורגים

גבוה

היו

חיוביות,

להראות שהטענה אינה מתקיימת תמיד ושהיא אינה כללית .

ואילו אצל המרצים המדורגים נמוך המצב היה הפוך.

מיתוס מס'  1שהוצג בחוברת הקודמת היה" :הקלת דרישות

המסקנה היא שאכן לגבי מרצים המדורגים נמוך רוב ההערות

הקורס או העלאת רמת הציונים בקורס )במילים אחרות

-

הפתוחות הן שליליות ,אך אין הדבר כך לגבי שאר המרצים .

"שיחוד הסטודנטים"( מעלות את דירוג המרצה" .המונח "דירוג

מחקר נוסף שמחזק ממצא זה ומרחיב אותו פורסם גם הוא

המרצה" מתייחס בסדרה זו לערך המספרי הממוצע של הערכות

בחוברת קודמת של "על הגובה" .3מחקר זה בדק לא רק את

הסטודנטים על הפריט הגלובלי "הערכה כוללת של המרצה" .

הקשר בין ההערות המילוליות לפריט הגלובלי ,אלא גם את

בגיליון זה אני מציגה ארבעה מיתוסים נוספים בסדרה.

הקשר של הערות אלו לשאר הפריטים בשאלון ההערכה
המתייחסים להוראה  .המחקר מצא מתאם )קורלציה( חיובי
גבוה מאוד בין הדירוג המספרי של פריטי השאלון לבין מספר

. 1פרופ' )'רה חטיבה ,ראש המרכז לק'די Oההוראה

ההערות המילוליות החיוביות המתייחסות לאותם פריטי
השאלון בהתאמה ,ומתאם שלילי גבוה מאוד בין הדירוג

40

ע) הנ Jiה  Iרשית ההוראה  -המםליל האקדמי המכללה למינהל

המטפרי של פריטי השאלון לבין מטפר ההערות השליליות

טבלה :1

המתייחטות לאותם פריטי השאלון בהתאמה .לדוגמה ,בשאלוני

אחוז הממלאים את השאלון מבין כל אחת מקבוצות

המשוב של מרצה שדורג גבוה בפריט "בהירות ההוראה" ודורג נמוך

הסטודנטים

בפריט "עניין בשיעורים" ,כתבו הטטודנטים הרבה הערות מילוליות

""ק' ,",,,א
המצטבר של

חיוביות ומעט הערות שליליות הנוגעות לבהירות ההוראה ומעט

I

"'''' 1

ממלא' ן , %ממ"'יימ
ממ'
מבין הנרשמים
השאלון

הסטודנט

הערות חיוביות והרבה הערות שליליות הנוגעות לעניין בשיעור .

I

דירוג
הקורס

דירוג

המרצה

לקורסים

חלשים

1-20

775

48 '/0

) 4.96 ( 1.48

) 4.96 ( 1.64

מ י תוס מס'  3רוב המשתתפ י ם בסקר שנערך

בינונ"D

21 -50

1,518

60 %

) 4.89 ( 1.54

) 4.92 ( 1.69

באינטרנט הם התלמידים החלשים

טוביD

51 -80

1,652

66 %

) 4.95 ( 1.55

) 4.98 ( 1.73

הרחבה :מכיוון שרוב המשתתפים בטקר הם טטודנטים חלשים

מצט"ני D

81-100

1,259

72 %

) 5.01 ( 1.52

) 5.02 ( 1.73

ומכיוון שהטטודנטים החלשים מדרגים את המרצים נמוך יות,ר הרי

סה"כ

5,204

620/,

) 4.95 ( 1.53

) 4.97 ( 1.70

:

שהדירוג הממוצע המתקבל הוא נמוך יותר מהממוצע "האמיתי"
של הדעות של תלמידי הכיתה .
רציונל על ידי אנשי סגל :טטודנטים חלשים תולים את האשם

גבוה בהרבה )ב  (24%-מךה של החלשים ,מה שמפריך את המיתוט

בכישלונותיהם בלימודים ובמבחנים במרצים שלהם ,ולכן יש להם

שבו אנו עוטקים .קל לראות שאחוך התלמידים החלשים הממלאים

מוטיבציה גבוהה יותר מאשר לאחרים לנצל במה ךו כדי לבטא את

את שאלוני הטקר הוא נמוך ביות,ר ושיש עלייה עקבית באחוך

דעתם השלילית על המרצה .

המשתתפים עם העלייה בציון המצטבר הממוצע של הטטודנטים.

מיתוט ךה מוגבל כאן לטקר הנערך באינטרנט בלבד ,משום שבטקר

תוצאה מעניינת היא שאין עלייה עקבית דומה בדירוג הגלובלי של

הנערך בכיתות משתתפים בדרך כלל כמעט כל הטטודנטים

הקורט או של המרצה ,אך בכל ךאת הטטודנטים המצטיינים מדרגים

היושבים בחדר הכיתה ,חלשים כטובים .לעומת ךאת ,כדי למלא את

את הקורט ואת המרצה בממוצע גבוה יותר מאשר הטטודנטים

שאלוני הטקר באינטרנט ,הטטודנט צריך להתאמ'{ יותר ולשם כך

החלשים .משום כך אחוך ההשתתפות הגבוה יותר של הטטודנטים

נדרשת מוטיבציה שאין לכל אחד.

המצטיינים מטה את ממוצע הדירוג של המרצים כלפי מעלה ,בדיוק
ההיפך מאשר הטענה )המורחבת( המועלית במיתוט ךה.

הפרכה

טענה ךו נבדקה באוניברטיטת תל אביב בטמטטר בי של שנת

מית ו ס מס' :4

הלימודים תשט"ח .ההחלטה לבחון את הטענה נתקבלה בשל

מרצים "חלשים" מדורגים נמוך בעיקר על יד י

תלונות רבות בעניין מיתוט ךה על ידי אנשי הטגל בפקולטה גדולה

התלמידים החלשים ,ואילו התלמידים הטובים

מטוימת  .לשם הבדיקה מוינו כל תלמידי התואר הראשון בפקולטה

מדרגים אותם גבוה

לארבע קבוצות )חלשים ,בינוניים ,טובים ,מצטיינים( על טמך הציון

רציונל על ידי אנשי סגל  :מרצים שמדורגים נמוך מטבירים ךאת

המצטבר שלהם מתחילת לימודיהם ועד לטוף הטמטטר הראשון

לעתים קרובות בכך שהתלמידים שמתקשים ,שלא מבינים ,שלא

של אותה שנה ,כלומר תלמידי שנה אי מוינו על בטיט ההצלחה

רוצים להשקיע בלימודים ,או שלא מטתגלים לדרישות גבוהות של

בלימודיהם בטמטטר אחד בלבד ,ושאר התלמידים מוינו על פי

המרצים ,מאשימים את המרצים בכישלונם בלימודים ומדרגים

הצלחתם בלימודים במשך כמה טמטטרים .

אותם נמוך  .לעומת ךאת ,התלמידים הטובים מבינים אותם טוב

לקבוצת החלשים שויכו כל הטטודנטים שהציון המצטבר בלימודיהם

יותר ומעריכים את ההוראה הטובה שלהם בציון ממוצע גבוה יותר.

היה בתחום שני העשירונים התחתונים בציונים של הטטודנטים של
אותו שנתון בפקולטה; לקבוצת הבינוניים

הטטודנטים בעשירונים  ;8-6ולקבוצת

במחקר של מיתוט מטי  3שתואר לעיל מוינו כל המרצים בכל

הטטודנטים בעשירונים  .10-9כל טטודנט שויך מראש

הקורטים לתואר ראשון של הפקולטה לארבע קבוצות לפי

 ;5-3לקבוצת הטובים
המצטיינים

-

-

הטטודנטים בעשירונים

הפרכה

-

באתר הטקר לאחת מארבע הקבוצות.

ההערכה שקיבלו בשאלוני הטקר בפריט הגלובלי "הערכה כוללת

לאחר שהטטודנט הךדהה באתר הטקר ,הוא שויך לקבוצה

של המרצה"  .לקבוצת ה"חלשים" שויכו כל המרצים שדורגו בתחום

המתאימה לו של ציון מצטבר  .כדי לשמור על אנונימיות המשיבים,

שני העשירונים התחתונים של דירוגי המרצים בפקולטה .לקבוצת

כפי שהאוניברטיטה מחויבת ,לאחר טיום מילוי השאלון והקשה על

הבינוניים

המרצים

כפתור השליחה ,הופרד השאלון המלא מפרטי הךיהוי של הטטודנט

בעשירונים  ;8-6ולקבוצת המצטיינים  -המרצים בעשירונים . 10-9

ונשלח לקוב'{ של קבוצה מטוימת ךו.

בניתוח טטטיטטי מתאים בדקו איך הטטודנטים החלשים

תוצאות השאלונים מוצגות בטבלה . 1

והמצטיינים דירגו את המרצים החלשים והמצטיינים  .הממצאים
הראו

מהטבלה עולה שאחוך התלמידים המצטיינים שמילאו את השאלון

-

המרצים בעשירונים  ;5-3לקבוצת הטובים

שהמרצים

המצטיינים

דורגו גבוה

-

יותר באופן מובהק

טטטיטטית על ידי טטודנטים מצטיינים מאשר על ידי טטודנטים

גיליון  I 8מרץ 2009
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חלשים ,בעוד שבדירוג של מרצים חלשים לא נמצא הבדל בין

הסגל ,אם לאחר ןמן מה ממילוי הסקר י טילו על אותם סטודנטים

שתי הקבוצות דירגו אותם באופן

שמילאו את שאלוני הסקר לדרג את אותו מרצה פעם נוספת  ,הם

תלמידים מצטיינים לחלשים

-

ידרגו א ותו אחרת על אותם פריט י ם .בנוסף לכ,ך מכ י וון שבדרך כלל

דומה מאו,ר ונמוך באופן כללי .

אחון המדרגים את המרצה נמוך מ ) 100 %-ולפעמים נמוך בהרבה ( ,

מיתוס מס'

הרי שלא כל הסטודנטים בקורס מדרגים את המרצה ,וייתכן

:5

דירוג המרצים בשאלוני הסקר אינו עקבי ואינו

שקבוצות שונות של תלמידי הקורס הנבחרות באקראי תדרגנה את

-

מהימן מבחינה סטטיסטית

המרצה בממוצע באופן שונה .משמעות הדבר

רציונל על ידי אנשי סגל  :הסטודנטים מדרגים את המרצים באופן

של המרצה הוא מקרי ותלוי במדגם המסוים של הסטודנטים

שטחי ,כלאחר יד  ,ללא חשיבה יסודית על תוכן הפר י טים .לכן

שהשתתפו במילו י השאלונים )במונח י ם סטטיסטיים הוא ב ע ל

הדירוג י ם שלהם אינם עקביים  .המשמעות היא שלדעת אנש י

מהימנות סטטיסטית נמוכה(  .לכן א י ן לקבל את הדירוגים הללו

הדירוג הממוצע

כמייצגים את הד י רוג ה"אמיתי " של המרצה .

הפרכה

שרטוט

ברחבי העולם נעשו אלפי מחקרים על היבטים שונים של סקרי

1

ההוראה .אלה מביניהם שבדקו גם את המהימנות הסטטיסטית של
דירוגי המרצים בסקרים האלה )בדרך כלל על ידי חישוב אלפא של
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קרונבך( ,מצאו באופן עקבי ביותר מהימנות גבוהה .4
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המשמעות של

ממצא ןה בשימוש בהליך הסטטיסטי הנ " ל היא שדירוג המרצה

]

E

בקורס מסוים באותה מדידה )באותו סקר( על י די קבוצות שונות

של תלמידים הלומדים באותו הקורס והנבחרות באקראי ,הוא עקבי
ו י ציב.

כדי לבדוק את עקביות הדירוג של אותו מרצה על ידי אותם
סטודנטים או סטודנטים אחרים במד י דות אחדות  ,ערכת י מחקר
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~.

~ ----------
' v

תל אביב  .במסגרת המחקר 5דורגו במשך שנתיים עוקבות כל

~

]
§> 3

&

,/

· Mid·2nd End·2ndו'  st Endו· Mid
Time

.....-

המרצים בקורסים לתואר ראשון בשני בתי ספר של פקולטה אחת
באונ י ברס י טת תל אביב פעמיים בכל סמסטר  :באמצע הסמסטר
) בערך בשבוע השישי ( ובסופו )בערך בשבוע

...,ג ....---.-..-ו
 st Mid·2nd End·2ndו·  st Endו· Mid
Time

-

.(14

באופן ןה היו

בידינו לכל קורס ארבעה סקרים ,אשר מולאו בכל שנה על ידי

ו

 st M,d·2nd End·2ndו·  st Endו·M'd
Time

קבוצת סטודנטים אחרת ,כלומר בשנה הראשונה היו שתי מדידות
של קבוצה אחת של סטודנטים ובשנה השנייה שתי מדידות

- - Prepared
____ Clear & Organized
_ _ Interesting

של קבוצה אחרת של סטודנטים  .פרט לפריט הגלובלי )"הערכה

 shipsח _ _ Relatio

כוללת של המרצה" ( כלל השאלון חמישה פריטים  :מוכנות המרצה

ו _ _ Adapts Leve

לשיעור ,בהירות המרצה וארגון השיעור  ,העניין בשיעו,ר היחס
לסטודנטים והתאמת רמת ההוראה לסטודנט י ם .מבין כל הקורסים
שרטוט

שהשתתפו באיסוף הנתונים ,בחרנו למחקרנו את כל המרצים

2

שלימדו בשתי השנים העוקבות את אותו הקורס ) מספרם היה 27
AI1161nslruclor
in School B

Prepared

---0--

~
- / .
~--

AII 27 Inslruclors
in School A

שרטוט  1מדגים את תוצאות הדירוג של שישה מרצים בחמשת

הפריטים הללו בכל אחת מארבע המדידות .

~.נxn

..

=-

קל לראות שלכל אחד מששת המרצים יש "פרופיל" של דירוג )סדר

~

3

~

>§

&

Clear & Organized
_ _ Interesting
 ipsו_ _ Relation sI
ו _ _ Adapts Leve

 st Mid·2nd End·2ndו · st Endו · M,d
Time

בבית הספר הראשון

גודל  /סולם של דירוג חמשת הפריטים ( האופייני לו והשונה משל
האחרים .פרופיל ןה הוא עקבי למדי בכל ארבע המדידות ובשתי
קבוצות הסטודנטים בשתי השנים.

כאשר ק י בצנו לכל בית ספר את כל הדירוגים של המרצ י ם קיבלנו
 st Mid·2nd End·2ndו ' · EndוMid .
T meו

תמונה ברורה יותר של העקביות בפרופילים במועדים השונים )ראו

שרטוט .(2
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בשני(.

ע)הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'  Jהל

הממצאים החדותיים בשני השרטוטים הללו חודקו על ירי ביצוע

שרטוט

3

ניתוחים סטטיסטיים מתאימים שאישרו ררגה גבוהה של יציבות
)Instructor 2 (n=35 classes

בפרופילים של המרצים ושל שני בתי הספר במרירות השונות

)Instructor 1 (n=24 classes

ובשתי השנים .

15

מחקר גרול יותר ,6שגם הוא מפריך את המיתוס שאנו עוסקים בו
כאן ואף מכליל את הממצאים ,ניתח רירוג של  123מרצים שלימרו

05

בממוצע  25קורסים כל אחר )לפחות שניים לתואר ראשון ולפחות
שניים לתארים גבוהים(  .לכל מרצה היו לפחות עשר הערכות קורס
·0.5

במהלך של  13שנים .השאלון כלל  40פריטים שכונסו לתשעה

גורמים שדוהו בהליך סטטיסטי הנקרא "ניתוח גורמים" ) factor

·1

 ysisו  (. anaשרטוט  3מציג פרופילים של ארבעה מן המרצים האלה.

·1.5

על הציר האופקי מסומנים תשעת הגורמים המייצגים התנהגויות

ת:c:צ..

g->..cE

~ ~ ~ ~ ~ ~

הוראה  .הקטעים האנכיים בכל אחר מהגורמים מסמנים את תחום

~

g

~ "' E

cE

~

]

)Instructor 4 (n=33 classes

הרירוג )ממינימום למקסימום( שעובר לציונים "סטנררטיים" )עם

.c

>

'§

~ ~ ~ ~ ~ ~

iוi

g

E

E

~ ~

·2

)Instructor 3 (n=2 classes

ממוצע  0וסטיית תקן  (1לגבי כל הקורסים .הריבוע הקטן מסמן את

1.5

ממוצע הרירוג.

תוצאות הניתוחים הסטטיסטיים מצביעות על שונות ומובחנות

~;t-+-+;Iי--*-+-ו0.5 -H-t--tf-t+--t--+--t

ר---ןt-ר---ff-:יTt--+H+-

בפרופילים של המרצים השונים ועל יציבות גבוהה של הפרופיל

של אותו מרצה ,הן בקורסים לתואר ראשון והן בקורסים לתארים
·0 5

גבוהים אף על פי שנמצאו הברלים בין שתי רמות התואר .ההברלים
·1

לגבי רמת התואר היו הרבה יותר קטנים מהאפקט של המרצה .לא

·1.5

נמצאו הברלים לגבי מוער המרירה .החוקרים הסיקו שלמרצים יש
פרופילים מובחנים של נקורות חודק וחולשה שהם יציבים מאור

·2

~j~81j!jl

לגבי דמן וקורסים ,ודאת לשתי רמות התואר.

באשר ליציבות הרירוגים על הפריט הגלובלי -

חוקרים

~

ם.
כ

E E
>
E
"'~ e ~ ~ .Eכ.§ ~ 0~ <C
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אחרים 7

מצאו קורלציות גבוהות ומובהקות סטטיסטית ברירוגים על הפריט
הגלובלי של אותו מרצה במוערים שונים ובקורסים שונים )בערך 0.72

והקורס גרול ללא שיעור מהאפקט של הקורס.

באותו קורס במוערים שונים ו  0.60-בקורסים שונים(  .לשם השוואה,

לסיכום :כל המחקרים הללו שנערכו במקומות שונים ,על ירי

הקורלציות בין הרירוגים על הפריט הגלובלי של מרצים שונים

חוקרים שונים ובשיטות שונות ,מראים שרירוג המרצים ,הן בפריט

שלימרו אותו הקורס )באותה מחלקה באותו מוסר( היו נמוכות מאור

הגלובלי והן בפריטים אחרים המוררים היבטים מרכדיים של

ולא מובהקות סטטיסטית  .החוקרים הסיקו שקיימת רמה גבוהה

ההוראה ,הוא עקבי ויציב ובעל מהימנות ) ityו  iabiו  (reסטטיסטית

של יציבות ברירוג של מרצים על הפריט הגלובלי בדמנים ובקורסים

גבוהה .כל דה מעיר על כך שהסטורנטים מעריכים באופן אמין והוגן

שונים ,ושהאפקט של המרצה על רירוג הסטורנטים את המרצה

את שביעות רצונם מההוראה.
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