מנiכ  lדת מבט אושות

לפרסם או לא לפרסם
)את תוצאות סקרו ההוראה(?
או

-

נם למרצום מנוע וחס של כבוד
נירה חטיבה ,אוניברסיטת תל אביבו

ה פרויקט של עריכת סקר ההוראה באינטרנט

I

באוניברסיטת תל אביב נערך באחריות המרכז

מומחים המפעילים סקרי הוראה או משתמשים בהם באופן

נרחב באוניברסיטאות ובמכללות בארצות הברית ובקנדה.

לקידום ההוראה ומנוהל
על ידי בתוקף תפקידי כראש

מאמר זה מציג את דעתי ואת

רקע לגבי בתובי הסקרים

הרקטור .

דעותיהם של מומחים אחדים

ועיבודם

המרכז ,בכפוף
נירה חטיבה

לסגן

מדי פעם אנו מקבלים שאילתות,
הצעות ובקשות הנוגעות לאופן
ולהיקף הפרסום של תוצאות הסקר.

בתחום ההפעלה והיישום של סקרי
הוראה באוניברסיטאות ובמכללות

במיוחד עולות הצעות לפרסום

בעולם על האופציות השונות

מלא של התוצאות באינטרנט ,כך

לפרסום התוצאות של משובי

שלכל המעוניין בציבור תהיה גישה

מדי

סוף

רבות

בעולם

לקריאתם .הנימוקים המועלים

בטופסי

בדרך כלל בעד פרסום פתוח של

מציגה שבעה נימוקים נגד פרסום

נאגרים

לציבור המרצים והסטודנטים באותו
מוסד הם:

-

נגד פרסום השוואתי ,אפילו אם מוצג

על פי גישה צרכנית ,הציבור מממן

רק לאוכלוסיית הקמפוס.

אם

נייר

באופן
שנסרקו

ומאוחסנים

מקוון

או

אופטית,

במחשבי

המוסדות האקדמיים או באלה
של חברות מסחריות העורכות את
הסקר בעבור המוסד האקדמי .

הנתונים הנאספים על כל קורס
כוללים בדרך כלל בנוסף לפריטים

חלק של משכורות המרצים ,ולכן

-

ובאר'( ממלאים

הקורסים והמרצים שלהם .הנתונים
הנאספים,

פתוח של התוצאות לציבור ובמיוחד

ובמכללות

מאות אלפי שאלוני הערכה על

הסטודנטים .על בסיס דעות אלו ,אני

תוצאות הסקר לציבור בכלל או

סמסטר

באוניברסיטאות

סטודנטים

זכות הציבור לקבל מידע על איכות ההוראה של המרצים .זה

העוסקים בהערכת היבטים שונים של ההוראה בקורס ושל

נכון במיוחד לגבי הסטודנטים שמשלמים בעבור לימודיהם.

תנאי הלמידה בו )שיעורי תרגול ,מעבדות ,אתר באינטרנט

על פי גישה אתית ,הסטודנטים הם לקוחות ההוראה ,ולפיכך

צריך לספק להם מידע כך שיוכלו לבחור קורסים ומרצים.
מכיוון שסוגיית מדיניות הפרסום עולה בוודאי במוסדות
אקדמיים רבים באר'( המפעילים סקרי הוראה ,אם באינטרנט
ואם בטופסי נייר המועברים בכיתות ,אציג כאן את דעתי

המבוססת על למעלה מ  20-שנה של קריאת ספרות רלוונטית,
עריכת מחקרים ופרסום מאמרים ,ועיסוק מעשי בנושא מהיבטיו

השונים ,ובמיוחד על מגע עם אנשי סגל אקדמי שהביעו במשך
השנים את דעותיהם בקשר לסקר ולפרסומו  .ה"שורה התחתונה"
היא שאני שוללת פרסומים מסוג זה ,ודעתי נתמכת בדעות של

וכדומה( ,גם את פרטי הזיהוי של הקורס ושל המרצה )שם
מלא ולפעמים גם מספר הזהות של המרצה( ,מספר התלמידים
הרשומים בקורס ,מספר התלמידים שהשיבו על השאלון
ופרטים דמוגרפים ואחרים של התלמידים )מגדר ,מקצוע
לימוד ,שנת לימודים ,אחוז הנוכחות בשיעורים ועוד(  .המידע
על הסטודנטים הממלאים את השאלונים הוא חסוי וכך גם
המידע שהם מספקים

-

הדירוגים שלהם נעשים באופן

אנונימי.

עם סיום איסוף הנתונים )במועד מסוים שנקבע מראש( ,הגוף
האוסף את הנתונים מעבד אותם באופנים שונים ,כמו:

-

חישובי סטטיסטיקה תיאורית )ממוצע ,חציון ,סטיית תקן(

לגבי כל הפריטים המספריים שבשאלון .
ו.

פרופ' נירה חטיבה ,ראש המרכז לקיודם ההוראה

-

השוואת התוצאות של קורס מסוים לממוצע של תוצאות
קורסים הדומים לו )"קבוצת השוואה"( .
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ע) הנ iנה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

-

הנפקת דוח אישי למרצה .דוח ןה עשוי לכלול גם
גרפים פשוטים

-

היסטוגרמות

-

להצגת

התוצאות בדרך חןותית בהירה ,ופרשנות

של התוצאות עם הצעות לשיפור
אישי .

-

הנפקת דוח לראשי היחידות
האקדמיות עם דירוגים של כל

הקורסים של אותה יחידה.
דוחות

הנפקת

היחידות

לראשי

האקדמיות

ולוועדות מינויים למתן
כלים

לקבלת

החלטות

הקשורות למרצים ,כמו דוח
מרצים מצטיינים ,דוח מרצים

המדורגים נמו,ן דוח "היסטורי"

המציג

לגבי

מרצה

את כל

הערכותיו בכל הקורסים במשך
כמה שנים אחורה ועוד .

-

הצגת הדוחות לראשי היחידות
האקדמיות והמרצים באינטרנט.

-

הצגת התוצאות בצורה המעובדת לצפייה לסטודנטים.
ב .פורמט הפרסום

שאלוני סקר ההוראה באוניברסיטת תל אביב כוללים את כל

.1

פךסום בטבלה השוואת'ת  :הטבלה מציגה את תוצאות דירוג

סוגי הנתונים הרשומים לעיל .הנתונים מהסקרים של כל השנים

המרצים בצורת רשימה של כל המרצים בפקולטה/מחלקה

נאגרים במחשבים ייעודיים של המרכן ,והמרכן מספק להנהלת

מסוימת  .שמות המרצים מסודרים בסדר אלפא ביתי ,או בסדר

האוניברסיטה ,לראשי היחידות האקדמיות ,למרצים ולסטודנטים

יורד של הדירוג ,או לפי קריטריון אחר.

בהתאמה את העיבודים הסטטיסטיים הנןכרים למעלה ומנפיק את

פךסום "נקודת'" :הסטודנט מקליד באתר של תוצאות הסקר

כל הדוחות המפורטים

.2

שם. 2

שם של קורס או את מספר הקורס שבו הוא מעוניין ומקבל את
תוצאות הדירוג של אותו הקורס והמרצה.

אופציות לפרסום תוצאות הסקר
מאמר ןה מתייחס רק לפרסום התוצאות של החישובים הכמותיים
)אלה העוסקים בדירוג המספרי של המרצים( .פרסום ההערות

ג .קהל היעד לפרסום התוצאות של כל הקורסים הנסקרים

.1

המוסד האקדמי

המילוליות של הסטודנטים מאוד לא רצוי מסיבות ברורות.

הכמותיים

-

.2

הןדהות .

פירוט כל אחת מהן:

.3

.1

פךסום ללא הסכמה מוקדמת של המרצים ,וןאת של כל התוצאות
בכל הקורסים הנסקרים .

.2

פךסום בהסכמה מפוךשת של המךצ'ם :פרסום תוצאות רק של

פךסום הפתוח ךק לסגל האקדמ' ולאדמ'נ'סטךטוך'ם של אותו

מוסד .יכול להיעשות בהצגת הנתונים בפורטל המוסד ודורש

הפורמט של הפרסום; והגדרת קהל היעד לקריאת הפרסום  .להלן

א .הסכמת המרצים

-

ללא הגנה בסיסמה והן בתדפיס הניתן

להפצה לציבור .

יש שלוש נקודות מבט בשיקולים האם לפרסם את הניתוחים
ההתחשבות בהסכמת המרצים לגבי הפרסום;

פךסום פתוח לצ'בוך  :יכול להיעשות הן באופן מקוון

-

בפורטל

פךסום הפתוח לכל הש"כ'ם לאותו מוסד :מרצים ,אדמיניסטרטורים
וסטודנטים .גם פרסום כןה דורש הןדהות.

 .4פךסום המוגן על 'ד' מעךכת הךשאות :כל הרשאה מאפשרת,
לאחר הןדהות ,את קריאת התוצאות של קורסים נבחרים ,בדרך

כלל כולל ההערות המילוליות :

מרצים הנותנים הסכמה מפורשת )בכתב( לגבי קורסים מסוימים

-

כל מרצה יכול לראות את הדירוגים של הקורסים שלו בלבד.

שלהם ,או פרסום של כל התוצאות של מחלקה מסוימת שכל

-

כל ראש יחידה אקדמית יכול לראות את הדירוגים של כל

חבריה הביעו הסכמתם בהצבעה .

הקורסים ביחידה שלו .
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-

כל טטודנט יכול לראות את הדירוגים בקורטים שהם

הנלמדים בכיתות קטנות מדורגים בממוצע גבוה ,ובכיתות

רלוונטיים לו לפי הגדרה מטוימת ,או של כל הקורטים,

גדולות

נמוך( ,רמת התואר )תלמידים לתארים מתקדמים

התוצאות אינן מוצגות ברשימה השוואתית ,אלא יש להקליד

מדרגים את המרצים גבוה יותר מתלמידים לתואר ראשון(,

את שם הקורט כדי לקבל את הצגת דירוגו,

היות הקורס חובה או בחירה )קורטי בחירה מדורגים גבוה יותר

-

באוניברטיטת תל אביב מונהגת מדיניות משולבת של '!,א ב' 2ו-ג',4

מקורסי חובה( ,אחוז המשתתפים בדירוג מבין תלמידי הקורס

ללא טפק ,אין לאף אחד התנגדות לפרטום על פי האופציות א' 2או

)אם האחוז נמוך יחסית ,נניח פחות מ  ,40%מהימנות הדירוג

ג' ,4כלומר ,אם הפרטום נעשה בהטכמת המרצים או שהוא נעשה

מוטלת בספק( ,ועוד,

באופן דיטקרטי ומוגבל לצרכנים הישירים שלו בלבד למטרות

לפיכ,ן כשבוחנים את דירוגי המרצים ,הכרחי לקחת בחשבון את

אישיות או מנהליות ,אז בדרך כלל אין בעיות אתיות ואחרות,

כל הגורמים המתערבים הללו ולא לשפוט את המרצים על סמך

לעומת זאת קיימת התנגדות ,ולעתים אפילו חריפה ,לאופציות

השוואות של ממוצעים בלבד  ,אין ספק שכדי לפרש את הנתונים

האחרות של דרכי הפרטום ,ובכך עוטק מאמר זה,

ואת הממצאים באופן נכון נדרש ידע מבוסס בתחום ,וידע שכזה

כדי להציג כאן לא רק את דעתי האישית המנומקת ,אלא את הדעות

אינו מצוי אצל הרוב הגדול של קוראי טבלאות ההשוואה ,אי לכ,ן

שגובשו במשך שנים רבות על ידי האנשים העוטקים בנושא זה

פרסום שכזה עלול להוביל לפרשנויות מזיקות ולגרום עוול וגם

במוטדות אקדמיים ,שלחתי שאילתה בעניין זה לרשימת תכתובת

נזק למרצים לא מעטים ,גם אם הוא מוגבל לצפייה של מרצים או

של איגוד אנשי המרכזים לקידום ההוראה באוניברטיטאות

סטודנטים בלבד,

ובמכללות בארצות הברית ובקנדה ,מטתבר שכל אלה שהשיבו,

אביא לדוגמה את מה שאירע בשנות ה  90-באוניברסיטת תל אביב,

ללא יוצא מהכלל ,וביניהם גם נשיא האיגו,ד מתנגדים באופן נחר'(

דירוג המרצים אז נערך בשיתוף הדוק עם אגודת הטטודנטים ,

לכל פרטום פומבי השוואתי ,אפילו בתוך הקמפוט ,של תוצאות כלל

האגודה נהגה במשך כעשר שנים ולחלק לסטודנטים בתחילת כל

הקורטים  ,להלן טיכום של כל הדעות הללו ,

שנת לימודים חוברת עם הדירוגים המספריים של כל המרצים
לפי פקולטות ,ימים ספורים לאחר פרסום החוברת התפרסמו בכל

בומוקום בגד פרסום פתוח של תוצאות הסקר

המקומונים של אזור המרכז כתבות על דפים שלמים שהציגו מידע

 .1פוטנציאל לפרשנות שגויה ומזיקה

מתוך תוצאות הסקר ,כדוגמה אופיינית למגמתיות של הפרסום ,היו

יש שתי קטגוריות לפוטנציאל זה :

עיתונים שפרטמו את שמות שלושת המרצים שדורגו הכי גבוה ואת

א ,פךשנות שגווה של תוצאות הסקך כמךך לאוכות ההוךאה  ,הפרשנות

הפופולרית לטקר ההוראה היא שהוא משמש כמדד של "איכות
ההוראה"  ,וכ,ן פרשנים המשווים מרצים שונים על פי דירוגם

בטקר קובעים על פי טבלאות הטקר מי מורה טוב ומי מורה

הקוראים )וכנראה גם לא ידעו בעצמם( ,שבמקרים רבים המרצים

שדורגו הכי גבוה לימדו בקורסים לתואר שני של חמישה תלמידים
שרק שלושה מהם מילאו את השאלונים או שתוצאות מטוימות של

המדורגים נמוך היו על סמך השתתפות של  20%מהתלמידים בקורס

"גרוע" ,

פרשנות זו היא שגויה ,הטקר אינו יכול למדוד את איכות
ההוראה ,משום שהטטודנטים לא מטוגלים להעריך היבטים
מרכזיים אחדים של הוראה טובה ,כמו

שלושת המרצים שדורגו הכי נמוך בכל פקולטה ,הם רק לא יידעו את

-

האם חומר הקורט

מהווה מדגם מייצג היטב של הידע באותו תחום אקדמי?
האם מדגם זה הוא עדכני ומביא את ההתפתחויות העכשוויות

בתחום? ועוד,

חובה לתואר ראשון שהיו רשומים בו 200

תלמידים.. ,

עיתונאים

חרוצים הצליחו לשים את ידם גם על ההערות המילוליות של
התלמידים וציטטו בעיתונם משפטים ארסיים ומשפילים ביותר,
העיתונאים

חיפשו בעיקר מרצים

ששמותיהם ידועים בציבור

בתוקף תפקידים חשובים שהם ממלאים ,כי הרי זה מה שעושה

כותרות .. ,באופן זה הם ביישו אנשים מצטיינים באקדמיה ובכלל
וגרמו להם נזק שפגע בהם לשנים רבות  ,פנה אלינו באותה תקופה

הפרשנות הנכונה לטקר ההוראה היא שהוא מודד את שביעות
הרצון של הטטודנטים מההוראה ,ואכן הטקר אצלנו נקרא "טקר
שביעות הרצון של הטטודנטים מההוראה" ,

מתרגל שכיכב באחד העיתונים כמדורג הנמוך ביותר בפקולטה שלו,
וזאת בשיעור תרגול שהוא לא לימד בו כלל ,אלא ששמו שוב'{ בו

בטעות ,באותם ימים הוא עמד לסיים את הדוקטורט שלו ופנה לכמה

ב ,השוואה שגו'ה של ך'ךוג' המךצ'ס ללא התחשבות בגוךמוס

מכללות לקבלו כאיש סגל ,אך פניותיו נדחו בגלל השם הרע שנוצר

מתעךב'ס  ,פרטום התוצאות של דירוגי מרצים בפורמט השוואתי

לו לאחר הפרטום ,כל ניסיונותיו להסביר את הטעות לא הועילו ,והוא

מציג את ממוצע הדירוג של כל הקורטים באותה יחידה

נדחה שוב ושוב  ,זו דוגמה לכך שפרסום פומבי ,אפילו אם הוא מוגבל

אקדמית ,ולכן מאפשר למיין את המרצים על פי דירוגם מגבוה

בקמפוס ,עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לקריירות המקצועיות של

מאוד ועד נמוך מאוד ,הבעיה היא שעריכת השוואה ישירה של

אנשי סגל ולהיבטים אחרים של התפקוד שלהם ,

הממוצעים כפי שעושים קוראי ההערכה שאינם אנשי מקצוע

בשטח זה ,היא שגויה ומזיקה ,היא איננה לוקחת בחשבון גורמים

 .2פוטנציאל למניפולציות מזיקות בתוצאות על ידי בעלי עניין

מתערבים שהם בעלי השפעה חזקה על הדירוג ,כמו :גודל כיתה

כמתואר בסעיף הקודם ,הנתונים של דירוגי המרצים פתוחים

קורטים

לפרשנות שגויה ולשימוש פסול ,אם במתכוון או שלא במתכוון,

)קיים יחט ישר הפוך בין גודל הכיתה ודירוג המרצה
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ע) הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמן המכללה למ  Iנהל

-

אין שום מניעה למעוניינים לעשות בנתונים שימוש פטול ,ולכל

הנוכחי באותה שיטתיות ומחזוריות כפי שזה נעשה לגבי הערכת

הניזוקים לא תהיה שום הגנה  .אי לכ.ך פרטום פומבי ,אפילו כזה

אנשי הטגל ,ושיפרטמו בציבור את תוצאות ההערכה הזאת .

המוגבל לאנשי הקמפוט בלב,ר עלול לטכן את המרצים עצמם ,את

כל אלה שטוענים שהמרצים צריכים להיות אחראיים ללמידת

עצם תהליך הערכת המרצים )טקר ההוראה( וגם את השם הטוב

התלמידים ,צריכים ראשית להוכיח שהם עצמם מבצעים בהצלחה

של המוטד האקרמי או של מחלקה מטוימת.

את משימות התפקיד שלהם.

 .3התנגשות עמ נללי זנויות האזרח ,האתיקה והצדק

 .6צמצומ ואף חיסול המוטיבציה של המרצימ להשתתף

כל איטוף נתונים שהוא חלק ממחקר באקדמיה חייב לעבוד אישוד

של ועדה לנחקדים

בסקר ההוראה

אנושיים ) (. human subjects committee

אנשי הטגל צריכים להרגיש בטוחים שהם מוגנים מפרטום שלילי

אילו מחקר כלשהו היה כולל בהליכים שלו פרטום תוצאות של

בעקבות טקר ההוראה .ככל שהפרטום פומבי יותר ,כך פוחת רצונם

טקר הוראה עם פרטים מזהים של המרצים המוערכים ,הוא היה

לשתף פעולה בעניין הטקר.

נפטל על הטף על ידי ועדה זו ,שכן פרטום כזה פוגע בזכויות יטוד
של המרצים לפרטיות המידע על אודותם .מכאן שפרטום פומבי

 .7חוסר הצדקה לפרסומ פומבי

של התוצאות טותר את כללי האתיקה  .הוא גם מנוגד לעקרונות

לפרטום התוצאות צריכה להיות טיבה או מטרה מעשית .למדיניות

הצדק ,שכן הוא משתמש בנתוני הערכת מרצים כמידע ציבורי על

הפרטום של האופציה ג' 4שלמעלה יש הצדקה מלאה :אנשי טגל

אף שנועד לשימוש להחלטות אישיות .

צריכים לקבל את התוצאות כדי להשתמש בהן לשיפור הוראתם.
ראשי היחידות האקדמיות צריכים לקבל את התוצאות כדי

 .4הנהגת התנהלות/מדיניות שווה לסטודנטימ ולמרצימ

להשתמש בהן להחלטות של קביעות וקידום של המרצים ,או כדי

בארצות רבות קיימים חוקים נגד פגיעה בפרטיות הטטודנטים .

לעזור למרצים המתקשים בהוראה להשתפר  .אפשר לפרטם את

אצלנו זה נכלל בחוק זכויות הטטודנט .על פי חוק זה ,המרצים אינם

התוצאות בצורה שתאפשר לטטודנטים לבחור בין קורטים/מרצים

רשאים למטור פרטים אישיים של התלמידים )למשל ציונים( ללא

מבלי לחשוף בפניהם את כל הדירוגים של כל המרצים  .אבל מה

הטכמה בכתב של התלמידים .איטור זה מתייחט לא רק לפרטום

המטרה של פרטום פומבי גם לציבור שאין לו כל נגיעה בדבר?

פומבי ,לציבור ,אלא גם להעברת הנתונים לאחרים ,אפילו להורי

נראה שאין כל הצדקה לכך .

התלמידים .אם כ.ך איזו הצדקה יש לאטור פרטום פרטי הערכת

שמעתי לא אחת את הנימוק שפרטום פומבי נועד לדרבן את אלה

תלמידים אבל להרשות פרטום שכזה לגבי המרצים שלהם?

המדורגים נמוך לשפר את הוראתם " .לדרבן" משמעו שהדירוג

מדוע דורשים לנקוט במדיניות של איפה ואיפה ביחט לתלמידים

הנמוך שלהם נובע מכך שהם לא מתאמצים מטפיק ולא מכינים

ולמוריהם? לפי עקרונות הצדק ,אם תלמידים דורשים פרטום

היטב את השיעורים שלהם .אבל בחלק גדול של המקרים טיעון

"ציוני" מורים בפומבי ,הם צריכים להטכים לפי אותה מידה גם

זה הוא שגוי .יש טיבות רבות ומגוונות לדירוג נמוך של מרצים

לפרטום בפומבי של ציוני התלמידים .

)חלק מהללו פורטו לעיל( ,ובמקרים רבים מרצים המדורגים

נמוך משקיעים רבות בהוראתם ,ובכל זאת אינם מטוגלים לשפר

 .5אפליה לרעה של קבוצה מקצועית אחת ויחידה -

קבוצת

את שביעות הרצון של הטטודנטים מהוראתם  .מטיבה זו צריך

המרצימ

כל מוטד אקדמי לקיים פעילויות שתעזורנה למרצים המדורגים

אין אף קבוצת מועטקים במשק ,אפילו לא בין אלה שמקום

נמוך לזהות את הטיבות לכך ולעבוד על שיפור  .במרבית המוטדות

עבודתם ממומן בחלקו על ידי כטף ציבורי כמו מוטדות החינוך

האקדמיים פעילויות כאלו נעשות במטגרת מרכזים לקידום

הגבוה ,שהנתונים האישיים שלהם פתוחים לביקורת ציבורית .לכן

ההוראה .

אפילו רק מבחינת ההוגנות ,פרטום פומבי שכזה הוא לא ראוי .
זכורה לנו מהשנים האחרונות "מלחמת העולם" של השופטים כנגד

לטיכום ,אני מציעה שבכל מוטד אקדמי אנשי ההנהלה ונציגי

עצם הערכתם על ידי עורכי הדין ,שלא לדבר על פרטום פומבי

המרצים ,בשיתוף נציגי אגודת הטטודנטים ,יגבשו ביחד מדיניות

של הערכות כאלה .יש רופאים בקופות החולים ובבתי החולים

פרטום ,שמצד אחד תיתן לטטודנטים את המידע הדרוש להם לשם

המוערכים באופן תקופתי

-

האם הערכות אלו מתפרטמות באופן

בחירת קורטים ומצד שני תגן על זכויותיהם וכבודם של המרצים.

פומבי? האם פקידי הממשלה מוערכים באופן טדיר ומובנה?
ואם כן ,האם הערכות אלו מתפרטמות בפומבי? ובאוניברטיטה
עצמה ,האם עורכים באופן תקופתי הערכות של תפקוד אנשי
הניהול הבכירים שהם הנשיא ,הרקטו,ר הדקאנים וראשי היחידות
האקדמיות? האם מפרטמים אותן?

כל הקוראים לפרטום פומבי של נתוני הערכת המרצים צריכים

.2

ראו הסבר'  Dות'אור'  Dמפורט'  Dלנב' הדוחות השוב' D
במאמר :חטיבה ב'

) (. 2007

מה למרכז לק'ןך  Dההוראה

ולפיתוח ארנוב' של האוביברס'טה ,או איך לקד  Dאת איכות

הש'רות לסטודבט? על הג Iבה . 61 -59 ,6 ,

ראשית להטכים שיעריכו אותם עצמם ואת ביצועיהם בתפקידם
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