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שלהחדשההחומשתוכניתשלהראשיותהמטרות

טרכטנברג,מנואלפר/פיאמרכךהגבוהה,ההשכלה

ביוזמתשהתקייםהוראהסקריבכינוסות״ת.יו"ר

תלאוניברסיטתשלההוראהלקידוםהמרכז

)תכניתארה״ב-ישראלחינוךקרןבתמיכתאביב,

לחוקריםהבטיחטרכטנברגפרופ'פולברייט(.

עבודותיהם,בממצאימאודמעוניינתות"ת

מימון,בנוסחאותלשלבםדרכיםותחפש

ההוראה.איכותנתוניעלהמבוססות

קולםאתלהשמיענועדוההוראהסקרי

ולהוראהלקורסיםביחסהסטודנטיםשל

למעשהומהוויםובמכללות,באוניברסיטאות

מההוראה,הסטודנטיםשלרצוןשביעותסקרי

המוריםעבודתעלמשובמהוותהסקריםתוצאות

ומשמשותהחוץ(מןמוריםמתרגלים,)מרצים,

שיבוצםמורים,קידוםלגביהחלטותלקבלת

ועוד.בקורסים

באלפישנה40מ-למעלהנערכיםהוראהסקרי

השניםבמהלךבעולם.אקדמייםהוראהמוסדות

בסקרים,הקשוריםבנושאיםמחקריםאלפינערכו

הגיעלארבים,במקריםזה,ידעאךעצום.ידעונצבר

סקרישמפעיליםאקדמייםהוראהומוסדותלארץ

שלהחשיבהבסיסעלבעיקרזאתעושיםהוראה,

העולמי.לידעכמעטלהתייחסמבליהמיומי,הסגל

לקידוםהמרכזראשחטיבה,נירהפתפ׳לדברי

שמוריםבעודתל-אביב,באוניברסיטתההוראה

שניםכארבעבמשךמוכשריםהיסודיהספרלבית

לעבודתםמוכשריםהתיכוןהספרלביתומורים

אנשישלהגדולשהרובהריכשנתיים,במשך

מרציםישחטיבה:נירהפרופ׳

יורידוהםשאםשמאמינים

והדרישותהקושירמתאת

ציוניםלהםויתנומהתלמידים

אותםידרגוהתלמידיםטובים,

כזושגויההתנהגותגבוה.יותר

אתמורידההיאשכןנזקגורמת

באוניברסיטה.ההוראהרמת

אתישיגושהמרציםמבליזאת,

יותר"ציונים"להשיגמטרתם

לדעתכולםעלזאת,עםטובים.

rr'fמרציםשמדרגיםסטודנטים

הוגןובלתיראויבלתיבאופן

אינםובמכללותבאוניברסיטאותהאקדמיהסגל

דרישתכמורים.לעבודתםהכשרהכלמקבלים

החינוךבמוסדותסגלכאישהעיקריתהקבלה

היכולתהיאבאוניברסיטאות,ובמיוחדהגבוה,

לקידוםהמרכזיםהמועמד.שלהמחקרית

באיםובמכללותבאוניברסיטאותההוראה

תשלום()ללאמציעיםהםהחסר.אתלמלא

שוניםמסוגיםושירותיםפעילויותהסגללאנשי

רוזןאהוד

לביתשמוריםבעוד

מוכשריםהיסודיהספר

כארבעבמשךלעבודתם

הספרלביתומוריםשנים

לעבודתםמוכשריםהתיכון

שרובםהריכשנתיים,במשך

הסגלאנשישלהגדול

באוניברסיטאותהאקדמי

כלמקבליםאינםובמכללות

כמוריםלעבודתםהכשרה

ההוראהסקרימרצים.או

לתתיכוליםהללובמוסדות

איךאיכותה.עלתמונה

ההוראהלסקרימתייחסים

ניתןומהבארץשנערכים

אתלשפרמנתעללעשות

הוצגומחקחםמספרהמצב.

בנושאשעסקבכנס

רוזןאהוד

סדנאותמקיימיםהםלדוגמה,ההוראה.לקידום

מבואגםהשארוביןההוראהלקידוםמגוונות

ומספקיםחדשים,ולמתרגליםלמוריםלהוראה

אישי.ייעוץשירותי

ברובקיימיםההוראהלקידוםמרכזיםאלפי

וצפוןהרחוקהמזרחאוסטרליה,אירופה,ארצות

מאלףלמעלהפועליםובקנדהבארה״באמריקה.

לקידוםמרכזים15כיוםקיימיםבארץמרכזים.

מכללות.ובעשראוניברסיטאותבששההוראה

ישהמרכזים,קיוםברעיוןתומךשהות״תכיוון

ויגדל.יילךשמספרםלהניח

ומחקריםובדותעםאותנותבלבלואל

נירהפרופ'לדבריהמרצים?אתמדרגיםאיךאז

שנות20במשךשנאספועדויותמפריכותחטיבה,

הםההוראהסקרילפיהן:נפוצותטענותמחקר,

מושפעיםהסטודנטיםערך,וחסרימשמעותחסרי

מזיקיםוהסקריםרלוונטייםלאגורמיםידיעל

שנעשוהמחקריםבאוניברסיטה.להוראה

ומהימנות;תקפותהסקריםשתוצאותמראים

המרציםאתמדרגיםהסטודנטיםשבממוצע,

הוראתםתרומתסמךעלבעיקראחראי,באופן

מגורמיםמושפעיםואינםהסטודנטים,ללמידת

הציוניםרמתהקורס.קושיכמורלוונטייםלא

בקורסלתלמידיםהמרצהשנותןהממוצעת

במרצה.לנקוםורצון
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שמשפיעיםרלוונטייםגורמיםכמהזוהובמחקרים

בקורסיםמרציםהתואררמתהתוצאות:על

בקורסיםמאשריותרנמוךמדורגיםראשוןלתואר

מדורגיםגדולותבכיתותמרציםגבוהים,לתארים

בתחומיםומרציםקטנות.בכיתותמאשריותרנמוך

שמבוססיכאלהכלל)בדרך"קשים"אקדמיים

בתחומיםמאשריותרנמוךמדורגיםמתמטיקה(

מתמטיקה(.מבוססי)שאינם"רכים"אקדמיים

לגביהסטודנטיםשלהמילוליותההערותגם

בתוכנןמשקפותשהןבכךתקפותנמצאוהמרצים

המספרי.הדירוגשלהנושאיםאתובשכיחותן

תוצאותשלשגויותפרשנויותלצמצםמנתעל

מציעהבהן,ראוייםבלתישימושיםולמנועהסקר

חטיבה:פרופ

מחקריםאלפישלתוצאותעלמידעלמרציםלהעביר

שלומהימנותתקפותשמוכיחותומהעולםמהארץ

הסטודנטיםכללי,באופןההוראה.סקריתוצאות

ואחראיתרציניתבצורההסקרשאלוניאתממלאים

ומעריכיםללמידתםהמרצהתרומתבסיסעל

בסיסעלבעיקרביותר,ונאמןעקביבאופןאותו

ולשאלותיהם.לתלמידיםויחסוהוראתויעילות

השעשוערמתביןקשרנמצאלאהמחקרים,בכל

רמתאוהקורסשלהקושידרגתהקורס,של

ידיעל״ציוניו"גובהלביןהמרצהשנותןהציונים

אינםהסטודנטיםבממוצע,כלומרהסטודנטים.

שדורשכשיעורים.שמבדרמרצהגבוהיותרמעריכים

ועוד,זאתטובים.ציוניםלתתשמרבהאומעטמהם

נוטיםאינםשבהם,החלשיםגםבממוצע.הסטודנטים

הערכותיהםאתמורידיםואינםבמרציםלהתנקם

הסטודנטיםרובלהיפךאפילואישיות.מסיבות

דווקאהםבאינטרנטהסקרשאלוניאתשממלאים

החלשיםואילווהטוביםהמצטייניםהתלמידים

בהםהמקריםנמוכים.באחוזיםבולהשתתףנוטים

אונקמנותשלבסיסעלמרציםמדרגיםסטודנטים

הדרישותוהקלתלסטודנטיםהמרצהנחמדותשל

ביותר.נמוכהוהשפעתםמעטיםמהם,

באוניברסיטהההחלטותועושיהמרציםאתליידע

בסקרמעריכיםהסטודנטיםשבממוצע,כךעל

ה״ציון"אתלשפרושהדרךהטובהההוראהאת

יותר,ומענייןמובןברור,באופןללמדהיאשלהם

מפנימתריעההיאללמוד.לתלמידיםשיעזור

רמתאתיורידוהםשאםשמאמיניםמרצים

ציוניםלהםויתנומהתלמידיםוהדרישותהקושי

התנהגותגבוה.יותראותםידרגוהתלמידיםטובים,

רמתאתמורידההיאשכןנזקגורמתכזושגויה

ישיגושהמרציםמבליזאת,באוניברסיטה.ההוראה

עםטובים.יותר"ציונים"להשיגמטרתםאת

שמדרגיםסטודנטיםשישלדעתכולםעלזאת.

הוגן.ובלתיראויבלתיבאופןמרצים

עליסתמכולאההחלטותשמקבלימנתעל

מאודחשובראוי,בלתיבאופןהסקריםתוצאות

נוספותבדרכיםגםהמרצהעבודתאתלהעריך

יחידבקורסהמרצהשלהערכותעללהסתמךולא

השנים.במשךעזלימדהקורסיםבמכלולאלא

עלוליםלעיל,שצוינורלוונטיים,גורמיםמספר

עללהגןמנתעלהסקר.תוצאותעללהשפיע

אתלפרסםאיןנזק,להםלגרוםולאהמרציםכבוד

ובתנאיםהענייןלבעלירקאלאבציבור,התוצאות

המשפיעים.הגורמיםעלדיווחועםמגבילים

שיתמוךמנגנוןיתקייםאקדמימוסדשבכלחשוב

בסיסעלההוראהלקידוםבמאמציהםבמרצים

ההוראה.במרכזישנעשהכפיהסקר,תוצאות

נויתוסיסוטלסובייקטיביתמציאות

המרציםאתהסטודנטיםהערכותשלהשדה

SET: Students'Evaluation of Teachersמבוסס

המוסדותבכלומחקריישוםכתחוםהיטבהיום

מאופייןוהוארגועאינוזהשדהגבוהה.להשכלה

לביןהחוקריםביןוקונפליקטתמידימתחידיעל

באוניברסיטהשנערךמחקרפיעלהאקדמי.הסגל

ההוראהסקריאתהסגלאנשימכבדיםהעברית,

למהבניגודזאתרבה,חשיבותלהםומייחסים

מביתבאב״דאלישעפרוסילדברילחשוב.שנהוג

בירושלים,העבריתבאוניברסיטהלחינוךהספר

מכשליםתסכולזאת,עםהסגל,אנשיחשים

כשימושחוויםשהםומקשייםהמערכתשלשונים

כמהזוהוכןכמוהוראתם.שיפורלשםבהערכות

מיתוסיםוכמהמשמעותיותעקרוניותסוגיות

בהם.מאמיניםהסגלשאנשי

הסובייקטיביתשהמציאותמסיקבאב״דפרופ'

באופןשונותהמרציםשלוההתנסויות

ומןהחוקריםשלהתפישותמןמהותי

אתומנתחיםשמעביריםאלושלהתפישות

אתלכבדנדרשיםשהמרציםכפיהסקרים.

כךשלהם,הראותנקודתאתולהביןתלמידיהם

המנהלואנשיהחוקריםהסקרים,מעבירינדרשים

לכבדהסקרים,בתוצאותהמשתמשיםהאקדמי

הראותנקודתאתלעומקולהביןהמרציםאת

בעבודתתסכוליהםואתבעיותיהםאתשלהם,

הסטודנטים.עםהשוטפתההוראה

שסקריכדיבאב״ד:אלישעפרופ

בצורהלשמשיוכלוההוראה

שניההוראה,לשיפוריעילה

אתלקבלח״ביםהצדדים

שלהלגיטימיתהראותנקודת

אינםהסגלאנשיהאחר.הצד

מת!צאותלהתעלם•נולים

ומןמחקריםשלמצטברות

שלתקפותהעלהעדויות

הסקרים,ידיעלהמדידה

להתנגדיכוליםשאינםובוודאי

הסקריםשלהעברתםלעצם

מעב«ריקר«םהחבכיתותיהם.

להכירחייביםלעומתם,הסקרים,

בחלקצודקיםהסגלשאנשיבכך

הבשליםאודמטענותיהםניכר

מתנסיםהםשבהם
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יעילהבצורהלשמשיוכלוההוראהשסקריכדי

לקבלחייביםהצדדיםשניההוראה,לשיפור

האחר.הצדשלהלגיטימיתהראותנקודתאת

מתוצאותלהתעלםיכוליםאינםהסגלאנשי

תקפותהעלהעדויותומןמחקריםשלמצטברות

יכוליםשאינםובוודאיהסקרים,ידיעלהמדידהשל

בכיתותיהם.הסקריםשלהעברתםלעצםלהתנגד

חייביםלעומתם,הסקרים,ומעביריהחוקרים

ניכרבחלקצודקיםהסגלשאנשיבכךלהכיר

מתנסים.הםשבהםהבשליםאודותמטענותיהם

שתירוזמרין:ש/שנר,ד״ר

הידעאתתופסותצותהקב

החשובכקריטריוןהמרצהשל

השימושואתלהערכתו,ביותר

כפחותאור-קולייםבאמצעים

דעיםתמימותקיימתחשוב.

לחשיבותהבאשרמלאה

ביןהאינטראקציהשל

בעודוהסטודנטים.המרצה

תפקידםאתרואיםהמרצים

החשיבהבפיתוחהעיקרי

הסטודנטיםהסטודנטים,של

אותםיכינושהמרציםמצפים

העבודהלתחום

אישיתבדוגמההמרצה

מוריםלהכשרתבמכללותשהמוריםאףעל

עלכאחראיםנתפשיםהמוריםמוריהמכונים

מעטשישנמצאהחינוך.במערכתהסוריםאיכות

שערכוהמחקרמטרתמאפייניהם.עלמידעמאד

גרובגלדאתיד״רטייכמן-וינברג,אריאלהד״ר

האקדמיתהמכללהמאחוה-פסטרנק,ומעץ

סטודנטיםתופסיםכיצדלבדוקהייתהלחינוך,

"דוגמההמהווההמרצהאתלהוראהבמכללה

לעתיד.למוריםכמודלאישית",

אתשמסבירותקטגוריותששזוהותוכןכניתוח

שיטותוהן:אישית"כדוגמהמשמש'המרצה

יחסהמרצה,אישיותלהוראה,מחויבותהוראה,

בעיקרכלליים.ומאפייניםידע.לסטודנטים,

לכךרבהחשיבותמייחסיםשהסטודנטיםעלה

ההוראה.שיטותליישוםכמודלישמששהמרצה

ידעהערכת

החשובהקריטריוןהינוהמרצהשלשהידעמסתבר

ע״יוהןהסטודנטיםע״יהןלהערכתו,ביותר

שושנהד״רשערכהממחקרעולהכךהמרצים.

מטרתבאריאל.האוניברסיטאימהמרכזרחסרץ

)ומרציםשלהעמדותאתלבדוקהייתההמחקר

שלההערכהלהליךבאשר138סטודנטיםושל

הידעאתתופסותהקבוצותשתיהקבוצות.שתי

להערכתו.ביותרהחשובכקריטריוןהמרצהשל

לחשיבותהבאשרמלאהדעיםתמימותקיימת

בעודוהסטודנטים.המרצהביןהאינטראקציהשל

בפיתוחהעיקריתפקידםאתרואיםהמרצים

מצפיםהסטודנטיםהסטודנטים,שלהחשיבה

העבודה.לתחוםאותםיכינושהמרצים

תמימותקיימתהסטודנטלהערכתבאשר

האפשרותלחוסרבאשרהקבוצותביןדעים

באמצעותרקקוגניטיבייםכשריםלהעריך

השימושלנחיצותובאשראובייקטיביים.מבחנים

אתתופסיםהמרציםהערכה.טכניקותשלבמגוון

ביותר,כחשובההסטודנטשלהעצמאיתהחשיבה

לידע.מרביתחשיבותמ״חסיםהסטודנטיםבעוד

נ»ןוובהירות%<י.^

טובה״,״הוראהממדישני

לסטודנטיםביותרהחשובים

להסבירהמרצהשליכולתוהינם

וליצורהנלמדיםהתכניםאתברורבאופן

מסקרעולהכךוהשיעורים.הקורסבתכניעניין

ולימורהמררונןדיירפרנק,מוטיפרוסישערכו

המטרתHITחולוןהטכנולוגימהמכוןענברסהר

ממדיאתלזהותהייתההמחקרשלהמרכזית

לסטודנטים.ביותרהחשוביםהטובה''ההוראה

אתבממוצע,קיבלו,הללוהממדיםשניזאת,עם

הממדיםששתמביןביותרהנמוכיםהדירוגים

טובה','הוראהשל

הוראתלשיפורמאמץלרכזמומלץזאת,לאור

ענייןבעלנוסףממצאאלה.ממדיםבשניהמרצים

שבעיהסטודנטיםהרווחת,לתדמיתשבניגודהוא

במהלךמפגיניםשהמרציםהמוכנותמרמתרצון

לסטודנטים.מגליםשהםומהיחסהשיעורים
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יעילההוראה

הוראהלהדגיםשאמורהלחינוךאקדמיתכמכללה

אורניםמכללתראתהועדכנית,מגוונתיעילה,

ההוראהאיכותאתלקדםהמרכזיים.מיעדיהכאחד

המכללהאתמשמשההוראהסקרבקורסים.

המרצהברמתמקצועיתולהתפתחותללמידה

קביעותבדיוניאובייקטיבימידעומציעוהמוסד,

סגל.דרגותוקידום

המכללההובילהוליצקר-פולק,מדיד״רלדברי

בפיתוחהדרגתית"אבולוציה"האחרוןבעשור

שיניבכךההוראה,איכותהערכתתהליךשלובייעול

לקבלתנאמןבסיסויהווהומהימנים,תקפיםנתונים

המכללההרחיבהזהלצורךמושכלת.החלטות

הקורסלהערכתלסטודנטהשאלוניםמגווןאת

למרצהשאלוןנוסףלתשעה;מאחדוהמרצה

אתמציגהואבווהסטודנטים,הקורסלהערכת

ומקווןידניבסקרהתנסותנעשתהמבטו;נקודת

בנוסף,ידני.סקרהעדפתעלוהוחלטלסירוגין

משובלקבלתנוספותלדרכיםהמלצותניתנו

התקףייחודישאלוןובהן:ההוראהאיכותעל

לדיאלוגכבסיססמסטראמצעשאלוןלקורס;

ביקורלמרצה;החוגראשביןמשובשיחתויישום;

קידוםחוג/רכזתראשע״יאועמיתיםע"יבשיעור

בעקבותיו;מקצועיודיאלוגמשובעםההוראה,

כליםליהקנה״הקןרסהפריט

בתחום"עצמיתלמידהלהמשך

הנמוךהממוצעלדירוגזכה

השאלוןפריטיכלמביןביותר

יומייםבתסדנהפותחהולכן

איךהמרציםאתשמלמדת

מכוונותתלמידיהםאצללפתח

ללמידהעצמית

במהלךשלולסטודנטיםהמרצהביןמשובשיחת

מביןמיקודקבוצתעםאובכיתה,השיעוריםאחד

ניתנתכןכמוהשיעור.למסגרתמחוץהסטודנטים

ההוראה,קידוםרכזתע״יפדגוגיתתמיכהלסגל

ולהובלתהוראהלקידוםסדנאותיוזמתשגם

מעמיתים״.הוראה-למידה"פורום

סקרסדנאות

רעיונותחיפהבאוניברסיטתנשקלוהשניםבמשך

לגביההחלטהההוראה.אתלקדםכיצדרבים

הסגל,אנשישלההוראהלקידוםסדנאותקיום

שלהסדנאותהיצעעלכללבדרךהתבססה

בהוראהניסיוןהיהלאשלמרביתםפרטייםיזמים

שהתמקדוהרצאותהוצעולמרציםאקדמית.

הוצעולמתרגליםהיעילה''ההרצאהבעקרונות

כיתה.בפניבהופעהשעסקעיוןביוםלהשתתף

מאוניברסיטתרמרזורחלבריוסיד״רלדברי

עלהתבססולאלמרציםשניתנוסדנאותחיפה,

המרציםשללצרכיםבהתאםשיטתית,מדיניות

הסקרים.לממצאיאו

יותרגבוהותלהערכותיובילושהסדנאותהציפייה

שלמחדשלבחינההביאהבסקריםהמרציםשל

העיקרוןחיפה.באוניברסיטתהסדנאותמערך

הסדנאותתכניאתלקשורהואשיושםהחדש

אתיכשירושהסדנאותכךהסקרשאלוןלפריטי

ואחדאחדכלפיעלהוראתםאתלשפרהמרצים

בשאלון;הפריטלדוגמה,בשאלון.מהפריטים

עצמיתלמידהלהמשךכליםליהקנה"הקורס

מביןביותרהנמוךהממוצעלדירוגזכהבתחום"

יומייםבתסדנהפותחהולכןהשאלוןפריטיכל

תלמידיהםאצללפתחאיךהמרציםאתשמלמדת

ללמידה.עצמיתמכוונות

הפריטיםהאםהשאלהעולהזומדיניותרקעעל

התכונותאתמשקפיםאכןבשאלוןהכלולים

בעיצובלכן,יעילה.להוראההחשובותהעיקריות

השיקוליםגםבחשבוןנלקחיםההכשרהמערך

לשיפורהמרציםשלהצרכיםזיהויהבאים:

למרציםוסיועפדגוגיידעוהקנייתהוראתם,

חדשותהוראהטכנולוגיותבשילוב
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