
אושותמבטדת lמנiכ

לפרסםלאאולפרסם
ההוראה)?סקרותוצאות(את

כבודשלוחסמנועלמרצוםנם-או

חטיבהנירה

אביבותלאוניברסיטתחטיבה,נירה
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ומנוהלההוראהלקידום

ואתדעתיאתמציגזהמאמר כראשתפקידיבתוקףידיעל

 .הרקטורלסגןבכפוףהמרכז,

שאילתות,מקבליםאנופעםמדי

לאופןהנוגעותובקשותהצעות

הסקר.תוצאותשלהפרסוםולהיקף

לפרסוםהצעותעולותבמיוחד

כךבאינטרנט,התוצאותשלמלא

גישהתהיהבציבורהמעונייןשלכל

המועליםהנימוקיםלקריאתם.

שלפתוחפרסוםבעדכללבדרך

אובכלללציבורהסקרתוצאות

באותווהסטודנטיםהמרציםלציבור

הם:מוסד

באופןבהםמשתמשיםאוהוראהסקריהמפעיליםמומחים

ובקנדה.הבריתבארצותובמכללותבאוניברסיטאותנרחב

אחדיםמומחיםשלדעותיהם

סקרישלוהיישוםההפעלהבתחום

ובמכללותבאוניברסיטאותהוראה

השונותהאופציותעלבעולם

משובישלהתוצאותלפרסום

אניאלו,דעותבסיסעלהסטודנטים.

פרסוםנגדנימוקיםשבעהמציגה

ובמיוחדלציבורהתוצאותשלפתוח

מוצגאםאפילוהשוואתי,פרסוםנגד

הקמפוס.לאוכלוסייתרק מממןהציבורצרכנית,גישהפיעל-

ולכןהמרצים,משכורותשלחלק

זההמרצים.שלההוראהאיכותעלמידעלקבלהציבורזכות

לימודיהם.בעבורשמשלמיםהסטודנטיםלגביבמיוחדנכון

ולפיכךההוראה,לקוחותהםהסטודנטיםאתית,גישהפיעל-

ומרצים.קורסיםלבחורשיוכלוכךמידעלהםלספקצריך

במוסדותבוודאיעולההפרסוםמדיניותשסוגייתמכיוון

באינטרנטאםהוראה,סקריהמפעיליםבאר')רביםאקדמיים

דעתיאתכאןאציגבכיתות,המועבריםניירבטופסיואם

רלוונטית,ספרותקריאתשלשנה-20מלמעלהעלהמבוססת

מהיבטיובנושאמעשיועיסוקמאמרים,ופרסוםמחקריםעריכת

במשךשהביעואקדמיסגלאנשיעםמגעעלובמיוחדהשונים,

התחתונה"ה"שורה .ולפרסומולסקרבקשרדעותיהםאתהשנים

שלבדעותנתמכתודעתיזה,מסוגפרסומיםשוללתשאניהיא

ההוראהלקיודםהמרכזראשחטיבה,נירהפרופ'ו.
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הסקריםבתובילגבירקע

ועיבודם

סטודנטיםסמסטרסוףמדי

ובמכללותבאוניברסיטאות

ממלאיםובאר')בעולםרבות

עלהערכהשאלוניאלפימאות

הנתוניםשלהם.והמרציםהקורסים

אומקווןבאופןאםהנאספים,

אופטית,שנסרקוניירבטופסי

במחשביומאוחסניםנאגרים

באלהאוהאקדמייםהמוסדות

אתהעורכותמסחריותחברותשל

 .האקדמיהמוסדבעבורהסקר

קורסכלעלהנאספיםהנתונים

לפריטיםבנוסףכללבדרךכוללים

ושלבקורסההוראהשלשוניםהיבטיםבהערכתהעוסקים

באינטרנטאתרמעבדות,תרגול,(שיעוריבוהלמידהתנאי

(שםהמרצהושלהקורסשלהזיהויפרטיאתגםוכדומה),

התלמידיםמספרהמרצה),שלהזהותמספרגםולפעמיםמלא

השאלוןעלשהשיבוהתלמידיםמספרבקורס,הרשומים

מקצוע(מגדר,התלמידיםשלואחריםדמוגרפיםופרטים

המידע .ועוד)בשיעוריםהנוכחותאחוזלימודים,שנתלימוד,

גםוכךחסויהואהשאלוניםאתהממלאיםהסטודנטיםעל

באופןנעשיםשלהםהדירוגים-מספקיםשהםהמידע

אנונימי.

הגוףמראש),שנקבעמסוים(במועדהנתוניםאיסוףסיוםעם

כמו:שונים,באופניםאותםמעבדהנתוניםאתהאוסף

תקן)סטייתחציון,(ממוצע,תיאוריתסטטיסטיקהחישובי-

 .שבשאלוןהמספרייםהפריטיםכללגבי

תוצאותשללממוצעמסויםקורסשלהתוצאותהשוואת-

 .השוואה")("קבוצתלוהדומיםקורסים



גםלכלולעשויןהדוחלמרצה.אישידוחהנפקת-

להצגת-היסטוגרמות-פשוטיםגרפים

ופרשנותבהירה,חןותיתבדרךהתוצאות

לשיפורהצעותעםהתוצאותשל

 .אישי

היחידותלראשידוחהנפקת-

כלשלדירוגיםעםהאקדמיות

יחידה.אותהשלהקורסים

לראשידוחותהנפקת

האקדמיותהיחידות

למתןמינוייםולוועדות

החלטותלקבלתכלים

דוחכמולמרצים,הקשורות

מרציםדוחמצטיינים,מרצים

"היסטורי"דוחנמו,ןהמדורגים

כלאתמרצהלגביהמציג

במשךהקורסיםבכלהערכותיו

 .ועודאחורהשניםכמה

היחידותלראשיהדוחותהצגת-

באינטרנט.והמרציםהאקדמיות

לסטודנטים.לצפייההמעובדתבצורההתוצאותהצגת-

כלאתכולליםאביבתלבאוניברסיטתההוראהסקרשאלוני

השניםכלשלמהסקריםהנתוניםלעיל.הרשומיםהנתוניםסוגי

להנהלתמספקוהמרכןהמרכן,שלייעודייםבמחשביםנאגרים

ולסטודנטיםלמרציםהאקדמיות,היחידותלראשיהאוניברסיטה,

אתומנפיקלמעלההנןכריםהסטטיסטייםהעיבודיםאתבהתאמה

 . 2שםהמפורטיםהדוחותכל

הסקרתוצאותלפרסוםאופציות

הכמותייםהחישוביםשלהתוצאותלפרסוםרקמתייחסןהמאמר

ההערותפרסוםהמרצים).שלהמספריבדירוגהעוסקים(אלה

ברורות.מסיבותרצוילאמאודהסטודנטיםשלהמילוליות

הניתוחיםאתלפרסםהאםבשיקוליםמבטנקודותשלושיש

הפרסום;לגביהמרציםבהסכמתההתחשבות-הכמותיים

להלן .הפרסוםלקריאתהיעדקהלוהגדרתהפרסום;שלהפורמט

מהן:אחתכלפירוט

המרציםהסכמתא.

התוצאותכלשלוןאתהמרצים,שלמוקדמתהסכמהללאפךסום . 1

 .הנסקריםהקורסיםבכל

שלרקתוצאותפרסוםהמךצ'ם:שלמפוךשתבהסכמהפךסום . 2

מסוימיםקורסיםלגבי(בכתב)מפורשתהסכמההנותניםמרצים

שכלמסוימתמחלקהשלהתוצאותכלשלפרסוםאושלהם,

 .בהצבעההסכמתםהביעוחבריה

הפרסוםפורמטב.

דירוגתוצאותאתמציגההטבלה :השוואת'תבטבלהפךסום . 1

בפקולטה/מחלקההמרציםכלשלרשימהבצורתהמרצים

בסדראוביתי,אלפאבסדרמסודריםהמרציםשמות .מסוימת

אחר.קריטריוןלפיאוהדירוג,שליורד

הסקרתוצאותשלבאתרמקלידהסטודנט"נקודת'":פךסום . 2

אתומקבלמעונייןהואשבוהקורסמספראתאוקורסשלשם

והמרצה.הקורסאותושלהדירוגתוצאות

הנסקריםהקורסיםכלשלהתוצאותלפרסוםהיעדקהלג.

בפורטל-מקווןבאופןהןלהיעשותיכול:לצ'בוךפתוחפךסום . 1

הניתןבתדפיסוהןבסיסמההגנהללא-האקדמיהמוסד

 .לציבורלהפצה

אותושלולאדמ'נ'סטךטוך'םהאקדמ'לסגלךקהפתוחפךסום . 2

ודורשהמוסדבפורטלהנתוניםבהצגתלהיעשותיכולמוסד.

 .הןדהות

אדמיניסטרטורים:מרצים,מוסדלאותוהש"כ'םלכלהפתוחפךסום . 3

הןדהות.דורשכןהפרסוםגםוסטודנטים.

מאפשרת,הרשאהכלהךשאות:מעךכת 'ד'עלהמוגןפךסום . 4

בדרךנבחרים,קורסיםשלהתוצאותקריאתאתהןדהות,לאחר

 :המילוליותההערותכוללכלל

בלבד.שלוהקורסיםשלהדירוגיםאתלראותיכולמרצהכל-

כלשלהדירוגיםאתלראותיכולאקדמיתיחידהראשכל-

 .שלוביחידההקורסים
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שהםבקורטיםהדירוגיםאתלראותיכולטטודנטכל-

הקורטים,כלשלאומטוימת,הגדרהלפילורלוונטיים

להקלידישאלאהשוואתית,ברשימהמוצגותאינןהתוצאות

דירוגו,הצגתאתלקבלכדיהקורטשםאת

 , 4ו-ג' 2ב' ,!'אשלמשולבתמדיניותמונהגתאביבתלבאוניברטיטת

או 2א'האופציותפיעללפרטוםהתנגדותאחדלאףאיןטפק,ללא

נעשהשהואאוהמרציםבהטכמתנעשההפרטוםאםכלומר, , 4ג'

למטרותבלבדשלוהישיריםלצרכניםומוגבלדיטקרטיבאופן

ואחרות,אתיותבעיותאיןכללבדרךאזמנהליות,אואישיות

לאופציותחריפה,אפילוולעתיםהתנגדות,קיימתזאתלעומת

זה,מאמרעוטקובכךהפרטום,דרכישלהאחרות

הדעותאתאלאהמנומקת,האישיתדעתיאתרקלאכאןלהציגכדי

זהבנושאהעוטקיםהאנשיםידיעלרבותשניםבמשךשגובשו

תכתובתלרשימתזהבענייןשאילתהשלחתיאקדמיים,במוטדות

באוניברטיטאותההוראהלקידוםהמרכזיםאנשיאיגודשל

שהשיבו,אלהשכלמטתברובקנדה,הבריתבארצותובמכללות

נחר')באופןמתנגדיםהאיגו,דנשיאגםוביניהםמהכלל,יוצאללא

כללתוצאותשלהקמפוט,בתוךאפילוהשוואתי,פומביפרטוםלכל

 ,הללוהדעותכלשלטיכוםלהלן ,הקורטים

הסקרתוצאותשלפתוחפרסוםבגדבומוקום

ומזיקהשגויהלפרשנותפוטנציאל . 1

 :זהלפוטנציאלקטגוריותשתייש

הפרשנות ,ההוךאהלאוכותכמךךהסקךתוצאותשלשגווהפךשנותא,

"איכותשלכמדדמשמששהואהיאההוראהלטקרהפופולרית

דירוגםפיעלשוניםמרציםהמשוויםפרשניםוכ,ן ,ההוראה"

מורהומיטובמורהמיהטקרטבלאותפיעלקובעיםבטקר

 ,"גרוע"

איכותאתלמדודיכולאינוהטקרשגויה,היאזופרשנות

היבטיםלהעריךמטוגליםלאשהטטודנטיםמשוםההוראה,

הקורטחומרהאם-כמוטובה,הוראהשלאחדיםמרכזיים

אקדמי?תחוםבאותוהידעשלהיטבמייצגמדגםמהווה

העכשוויותההתפתחויותאתומביאעדכניהואזהמדגםהאם

ועוד,בתחום?

שביעותאתמודדשהואהיאההוראהלטקרהנכונההפרשנות

"טקרנקראאצלנוהטקרואכןמההוראה,הטטודנטיםשלהרצון

 ,מההוראה"הטטודנטיםשלהרצוןשביעות

בגוךמוסהתחשבותללאהמךצ'סך'ךוג'שלשגו'ההשוואהב,

השוואתיבפורמטמרציםדירוגישלהתוצאותפרטום ,מתעךב'ס

יחידהבאותההקורטיםכלשלהדירוגממוצעאתמציג

מגבוהדירוגםפיעלהמרציםאתלמייןמאפשרולכןאקדמית,

שלישירההשוואהשעריכתהיאהבעיהמאוד,נמוךועדמאוד

מקצועאנשישאינםההערכהקוראישעושיםכפיהממוצעים

גורמיםבחשבוןלוקחתאיננההיאומזיקה,שגויההיאזה,בשטח

כיתהגודלכמו:הדירוג,עלחזקההשפעהבעלישהםמתערבים

קורטים-המרצהודירוגהכיתהגודלביןהפוךישריחט(קיים
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ובכיתותגבוה,בממוצעמדורגיםקטנותבכיתותהנלמדים

מתקדמיםלתארים(תלמידיםהתואררמתנמוך),-גדולות

ראשון),לתוארמתלמידיםיותרגבוההמרציםאתמדרגים

יותרגבוהמדורגיםבחירה(קורטיבחירהאוחובההקורסהיות

הקורסתלמידימביןבדירוגהמשתתפיםאחוזחובה),מקורסי

הדירוגמהימנות , 40%מפחותנניחיחסית,נמוךהאחוז(אם

ועוד,בספק),מוטלת

אתבחשבוןלקחתהכרחיהמרצים,דירוגיאתכשבוחניםלפיכ,ן

סמךעלהמרציםאתלשפוטולאהללוהמתערביםהגורמיםכל

הנתוניםאתלפרששכדיספקאין ,בלבדממוצעיםשלהשוואות

שכזהוידעבתחום,מבוססידענדרשנכוןבאופןהממצאיםואת

לכ,ןאיההשוואה,טבלאותקוראישלהגדולהרובאצלמצויאינו

וגםעוולולגרוםמזיקותלפרשנויותלהובילעלולשכזהפרסום

אומרציםשללצפייהמוגבלהואאםגםמעטים,לאלמרציםנזק

בלבד,סטודנטים

אביב,תלבאוניברסיטת-90הבשנותשאירעמהאתלדוגמהאביא

 ,הטטודנטיםאגודתעםהדוקבשיתוףנערךאזהמרציםדירוג

כלבתחילתלסטודנטיםולחלקשניםכעשרבמשךנהגההאגודה

המרציםכלשלהמספרייםהדירוגיםעםחוברתלימודיםשנת

בכלהתפרסמוהחוברתפרסוםלאחרספוריםימיםפקולטות,לפי

מידעשהציגושלמיםדפיםעלכתבותהמרכזאזורשלהמקומונים

היוהפרסום,שללמגמתיותאופייניתכדוגמההסקר,תוצאותמתוך

ואתגבוההכישדורגוהמרציםשלושתשמותאתשפרטמועיתונים

אתיידעולארקהםפקולטה,בכלנמוךהכישדורגוהמרציםשלושת

המרציםרביםשבמקריםבעצמם),ידעולאגם(וכנראההקוראים

תלמידיםחמישהשלשנילתוארבקורסיםלימדוגבוההכישדורגו

שלמטוימותשתוצאותאוהשאלוניםאתמילאומהםשלושהשרק

בקורסמהתלמידים 20%שלהשתתפותסמךעלהיונמוךהמדורגים

עיתונאים ..תלמידים, 200בורשומיםשהיוראשוןלתוארחובה

שלהמילוליותההערותעלגםידםאתלשיםהצליחוחרוצים

ביותר,ומשפיליםארסייםמשפטיםבעיתונםוציטטוהתלמידים

בציבורידועיםששמותיהםמרציםבעיקרחיפשוהעיתונאים

שעושהמהזההריכיממלאים,שהםחשוביםתפקידיםבתוקף

ובכללבאקדמיהמצטייניםאנשיםביישוהםזהבאופן ..כותרות,

תקופהבאותהאלינופנה ,רבותלשניםבהםשפגענזקלהםוגרמו

שלו,בפקולטהביותרהנמוךכמדורגהעיתוניםבאחדשכיכבמתרגל

בושוב'}ששמואלאכלל,בולימדלאשהואתרגולבשיעורוזאת

לכמהופנהשלוהדוקטורטאתלסייםעמדהואימיםבאותםבטעות,

שנוצרהרעהשםבגללנדחופניותיואךסגל,כאישלקבלומכללות

והואהועילו,לאהטעותאתלהסבירניסיונותיוכלהפרטום,לאחרלו

מוגבלהואאםאפילופומבי,שפרסוםלכךדוגמהזו ,ושובשובנדחה

שלהמקצועיותלקריירותהפיךבלתילנזקלגרוםעלולבקמפוס,

 ,שלהםהתפקודשלאחריםולהיבטיםסגלאנשי

ענייןבעליידיעלבתוצאותמזיקותלמניפולציותפוטנציאל . 2

פתוחיםהמרציםדירוגישלהנתוניםהקודם,בסעיףכמתואר

במתכוון,שלאאובמתכווןאםפסול,ולשימוששגויהלפרשנות



ולכלפטול,שימושבנתוניםלעשותלמעונייניםמניעהשוםאין

כזהאפילופומבי,פרטוםלכ.ךאי .הגנהשוםתהיהלאהניזוקים

אתעצמם,המרציםאתלטכןעלולבלב,רהקמפוטלאנשיהמוגבל

הטובהשםאתוגםההוראה)(טקרהמרציםהערכתתהליךעצם

מטוימת.מחלקהשלאוהאקרמיהמוטדשל

והצדקהאתיקההאזרח,זנויותנלליעמהתנגשות . 3

אישודלעבודחייבבאקדמיהממחקרחלקשהואנתוניםאיטוףכל

 .) human subjects committee (אנושייםלנחקדיםועדהשל

שלתוצאותפרטוםשלובהליכיםכוללהיהכלשהומחקראילו

היההואהמוערכים,המרציםשלמזהיםפרטיםעםהוראהטקר

יטודבזכויותפוגעכזהפרטוםשכןזו,ועדהידיעלהטףעלנפטל

פומבישפרטוםמכאןאודותם.עלהמידעלפרטיותהמרציםשל

לעקרונותמנוגדגםהוא .האתיקהכלליאתטותרהתוצאותשל

עלציבוריכמידעמרציםהערכתבנתונימשתמשהואשכןהצדק,

 .אישיותלהחלטותלשימוששנועדאף

ולמרצימלסטודנטימשווההתנהלות/מדיניותהנהגת . 4

 .הטטודנטיםבפרטיותפגיעהנגדחוקיםקיימיםרבותבארצות

אינםהמרציםזה,חוקפיעלהטטודנט.זכויותבחוקנכללזהאצלנו

ללאציונים)(למשלהתלמידיםשלאישייםפרטיםלמטוררשאים

לפרטוםרקלאמתייחטזהאיטורהתלמידים.שלבכתבהטכמה

להוריאפילולאחרים,הנתוניםלהעברתגםאלאלציבור,פומבי,

הערכתפרטיפרטוםלאטורישהצדקהאיזוכ.ךאםהתלמידים.

שלהם?המרציםלגבישכזהפרטוםלהרשותאבלתלמידים

לתלמידיםביחטואיפהאיפהשלבמדיניותלנקוטדורשיםמדוע

פרטוםדורשיםתלמידיםאםהצדק,עקרונותלפיולמוריהם?

גםמידהאותהלפילהטכיםצריכיםהםבפומבי,מורים"ציוני"

 .התלמידיםציונישלבפומבילפרטום

קבוצת-ויחידהאחתמקצועיתקבוצהשללרעהאפליה . 5

המרצימ

שמקוםאלהביןלאאפילובמשק,מועטקיםקבוצתאףאין

החינוךמוטדותכמוציבוריכטףידיעלבחלקוממומןעבודתם

לכןציבורית.לביקורתפתוחיםשלהםהאישייםשהנתוניםהגבוה,

 .ראוילאהואשכזהפומביפרטוםההוגנות,מבחינתרקאפילו

כנגדהשופטיםשלהעולם""מלחמתהאחרונותמהשניםלנוזכורה

פומביפרטוםעללדברשלאהדין,עורכיידיעלהערכתםעצם

החוליםובבתיהחוליםבקופותרופאיםישכאלה.הערכותשל

באופןמתפרטמותאלוהערכותהאם-תקופתיבאופןהמוערכים

ומובנה?טדירבאופןמוערכיםהממשלהפקידיהאםפומבי?

ובאוניברטיטהבפומבי?מתפרטמותאלוהערכותהאםכן,ואם

אנשיתפקודשלהערכותתקופתיבאופןעורכיםהאםעצמה,

היחידותוראשיהדקאניםהרקטו,רהנשיא,שהםהבכיריםהניהול

אותן?מפרטמיםהאםהאקדמיות?

צריכיםהמרציםהערכתנתונישלפומבילפרטוםהקוראיםכל

בתפקידםביצועיהםואתעצמםאותםשיעריכולהטכיםראשית

הערכתלגבינעשהשזהכפיומחזוריותשיטתיותבאותההנוכחי

 .הזאתההערכהתוצאותאתבציבורושיפרטמוהטגל,אנשי

ללמידתאחראייםלהיותצריכיםשהמרציםשטועניםאלהכל

בהצלחהמבצעיםעצמםשהםלהוכיחראשיתצריכיםהתלמידים,

שלהם.התפקידמשימותאת

להשתתףהמרצימשלהמוטיבציהחיסולואףצמצומ . 6

ההוראהבסקר

שלילימפרטוםמוגניםשהםבטוחיםלהרגישצריכיםהטגלאנשי

רצונםפוחתכךיותר,פומבישהפרטוםככלההוראה.טקרבעקבות

הטקר.בענייןפעולהלשתף

פומבילפרסומהצדקהחוסר 7.

למדיניותמעשית.מטרהאוטיבהלהיותצריכההתוצאותלפרטום

טגלאנשימלאה:הצדקהיששלמעלה 4ג'האופציהשלהפרטום

הוראתם.לשיפורבהןלהשתמשכדיהתוצאותאתלקבלצריכים

כדיהתוצאותאתלקבלצריכיםהאקדמיותהיחידותראשי

כדיאוהמרצים,שלוקידוםקביעותשללהחלטותבהןלהשתמש

אתלפרטםאפשר .להשתפרבהוראההמתקשיםלמרציםלעזור

קורטים/מרציםביןלבחורלטטודנטיםשתאפשרבצורההתוצאות

מהאבל .המרציםכלשלהדירוגיםכלאתבפניהםלחשוףמבלי

בדבר?נגיעהכללושאיןלציבורגםפומביפרטוםשלהמטרה

 .לכךהצדקהכלשאיןנראה

אלהאתלדרבןנועדפומבישפרטוםהנימוקאתאחתלאשמעתי

שהדירוגמשמעו"לדרבן" .הוראתםאתלשפרנמוךהמדורגים

מכיניםולאמטפיקמתאמציםלאשהםמכךנובעשלהםהנמוך

טיעוןהמקריםשלגדולבחלקאבלשלהם.השיעוריםאתהיטב

מרציםשלנמוךלדירוגומגוונותרבותטיבותיששגוי.הואזה

המדורגיםמרציםרביםובמקריםלעיל),פורטומהללו(חלק

לשפרמטוגליםאינםזאתובכלבהוראתם,רבותמשקיעיםנמוך

צריךזומטיבה .מהוראתםהטטודנטיםשלהרצוןשביעותאת

המדורגיםלמרציםשתעזורנהפעילויותלקייםאקדמימוטדכל

המוטדותבמרבית .שיפורעלולעבודלכךהטיבותאתלזהותנמוך

לקידוםמרכזיםבמטגרתנעשותכאלופעילויותהאקדמיים

 .ההוראה

ונציגיההנהלהאנשיאקדמימוטדשבכלמציעהאנילטיכום,

מדיניותביחדיגבשוהטטודנטים,אגודתנציגיבשיתוףהמרצים,

לשםלהםהדרושהמידעאתלטטודנטיםתיתןאחדשמצדפרטום,

המרצים.שלוכבודםזכויותיהםעלתגןשניומצדקורטיםבחירת
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