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תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד.  *
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אנשי הסגל של המרכזים ובמסגרתו נערכים כנסים והשתלמויות. רבים 

מבין חברי המערכת של הוראה באקדמיה הם חברי הפורום.
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דבר העורכת
הארצי  הסקר  את  המנהל  זה  ההתאחדות,  של  האקדמית 
לסטודנטים מדי שנה, לשתף עימי פעולה בעניין זה. הצוות עבד 
שבועות  כשלושה  במשך  הועבר  המקוון  והסקר  רבה  ביעילות 
בתקופת הזמן של פתיחת שנת הלימודים הנוכחית. המסקנות 
ויכולות לשמש עבור אנשי  מהניתוחים הסטטיסטיים מרתקות 
הסגל באוניברסיטאות ובמכללות כקווים מנחים להוראה טובה, 

כפי שנתפשת בעיני הסטודנטים. 
הגיליון מציג תמונה מגוונת של דעות  וכך, החלק הראשון של 
והמורה  של מגוון משתמשים בנושא חשיבות ההוראה הטובה 

המצטיין.
תיאורטיים/מחקריים  היבטים  מציג  הגיליון  של  השני  החלק 
של  הקודם  בגיליון  כמו  הגיליון.  לנושא  הקשורים  ופרקטיים 
כתב העת, ראיתי חשיבות רבה להצגה של תמצית הידע הקיים 
בעולם בנושא המרכזי, ואני מסכמת במאמר ארוך את המחקרים 
ואת הידע התיאורטי העיקריים שפורסמו בתחום. שני מאמרים 
נוספים שכתבתי לחלק זה מציעים יישומים פרקטיים לתיאוריה: 
במוסדות  בהוראה  והמצוינות  ההוראה  את  לקדם למעשה  איך 
האקדמיים ואיך לבחור מרצים לקבלת פרסי הצטיינות בהוראה. 
בנוסף לכתיבת המאמרים על ידי, ביקשתי לשלב גם בחלק זה 
כך שלחתי  כותבים אחרים. לשם  מגוון  פרי עטם של  מאמרים 
שפורסמו  מאמרים  לתרגום  או  מאמרים  לכתיבת  קורא  קול 
בחו״ל לכמה רשתות תקשורת רלוונטיות של אנשי סגל אקדמי. 
לאכזבתי, ההיענות הייתה נמוכה ביותר והמאמרים שבכל זאת 
המגוון של  היעד  לקהל  או  לנושא המרכזי  לא התאימו  נשלחו 
מהתנסות  הגיליון.  של  השני  בחלק  נכללו  לא  ולכן  העת,  כתב 
של  בנושאים  מחקרים  בארץ  נעשים  ולא  שכמעט  עולה  זו 
במגוון  הסגל  אנשי  לכלל  שרלוונטיים  נושאים  "גנרית",  הוראה 
וסוגי מוסדות אקדמיים, כאלה שאינם מתמקדים  של תחומים 
)למשל, מהי הוראה טובה של מתמטיקה,  בתחום תוכן מסוים 
לשון, משפטים, מדעי המחשב וכדומה( או בטיפוס של הוראה 
למכללות  )בעיקר  מסוימים  אקדמיים  למוסדות  רק  שרלוונטי 
של  בחשיבות  בהכרה  שהעלייה  מקווה  אני  מורים(.  להכשרת 
ההוראה הטובה ושל מרכזי ההוראה במוסדות האקדמיים שחלה 
אקדמי  סגל  אנשי  ויותר  שיותר  לכך  תביא  האחרונות,  בשנים 
קידום  ושל  ההוראה  של  ותיאוריה  במחקר  לעוסקים  יצטרפו 

ההוראה באקדמיה.
בשלושת המאמרים שכתבתי לחלק השני השקעתי מאמץ רב 
בנושאים  ומחו"ל  מהארץ  נרחבת  ספרות  רשימת  של  בשילוב 
הנידונים, במטרה שישמשו כמקור של חומרי קריאה למעוניינים 

להעמיק בנושאים אלו ולחקור אותם. 

שלוש המשימות המרכזיות בעבודתו של איש הסגל במוסדות 
במינון שונה  ושירות לקהילה,  הוראה  הן מחקר,  הגבוה  החינוך 
ההוראה  והמכללה.  האוניברסיטה  אנשי  בין  חשיבות  של 
אקדמי.  סגל  איש  כל  של  תפקידיו  בלב  לפיכך  היא  הטובה 
שמייחסים  החשיבות  מאוד  עלתה  האחרונים  העשורים  בשני 
סיבות  משתי  וזאת  בהוראה,  ולמצוינות  הטובה  להוראה  בארץ 
העלייה במספר התלמידים שרמתם  היא  סיבה אחת  עיקריות. 
יותר  הרבה  נמוכות  אקדמית  ללמידה  ומוכנותם  האקדמית 
מאשר בעבר, ושמשום כך קשה הרבה יותר מבעבר לעצב עבורם 
הוראה שתשרת את צורכיהם ותביא אותם ללמידה טובה. סיבה 
שמתחרות  מכללות  עשרות  של  והפעלה  הקמה  היא  שנייה 
אחד  תלמידים.  על  אחרות  מכללות  ועם  האוניברסיטאות  עם 
הגורמים העיקריים המושכים תלמידים להירשם למוסד אקדמי 
לרמה  כזו המתאימה  טובה,  הוראה  כ"מספק"  המוסד  הוא שם 
בהם  ומתחשבת  במוסד  התלמידים  אוכלוסיית  של  האקדמית 

ובקשייהם.
הטובה  ההוראה  לנושא  העת  כתב  של  גיליון  להקדיש  הזרז 
לקידום  המרכז  ידי  על  שנערך  כינוס  היה  בהוראה  והמצוינות 
בשם:   2014 מאי  חודש  בסוף  בר-אילן  באוניברסיטת  ההוראה 
בייחוד  אקדמית.  בהוראה  המצוינות  אתגר  לרצות:  או  להרצות 
ניתן לעודד  כיצד  התרשמתי בכינוס זה מדיון שכותרתו הייתה: 
והתדיינו  דברים  נשאו  ובו  בהוראה?  וגם  במחקר  גם  מצוינות 
הראשון  המאמר  בארץ.  מאוניברסיטאות  רקטורים  ארבעה 
המשתתפים  שנשאו  המאלפים  הדברים  את  מציג  זה  בגיליון 

בדיון, והם מובאים כאן כמעט כלשונם, עם השלמות מעטות.
בנוסף להשמעת דעתם של רקטורים באוניברסיטאות, נראה היה 
לי חשוב להציג גם את התפיסות ואת החשיבה והדעות בנושא 
 )stakeholders( של שאר קבוצות המעורבים במעשה ההוראה
מכתב  שלחתי  כך  לשם  בארץ.  האקדמיים  המוסדות  במגוון 
לנשיאים ולרקטורים של מרבית המוסדות האקדמיים בבקשה 
שיכתבו מאמר דעה קצר בנושא זה, או שייפנו לאחד הדיקנים 
במוסדם  סגל  לאנשי  לפנות  מהם  ביקשתי  כן  בכך.  לייצגם 
שקיבלו פרסים על הוראה טובה, כדי שיתארו בקצרה את הדרך 
הפצתי  לכך,  בנוסף  בהוראה.  מצוינותם  את  משיגים  הם  שבה 
המרכזים  פורום  לחברי  המיועדת  תקשורת  ברשת  זו  בקשה 
כתוצאה  בארץ.  הגבוהה  ההשכלה  במוסדות  ההוראה  לקידום 
מהפעילויות הללו, כלולים בחלק הראשון של הגיליון 20 מאמרים 
של מעורבים במעשה ההוראה. בנוסף לארבעת הרקטורים של 
סגן  נשיאים,  ארבעה  אלו  במאמרים  מיוצגים  אוניברסיטאות, 
נשיא ורקטור של מכללות, שישה ראשי מרכזי הוראה וחמישה 
מרצים מצטיינים באוניברסיטאות ומכללות. בסך הכול הכותבים 
טיפוסי  ו-11 מכללות מכלל  אוניברסיטאות  כאן שבע  מייצגים 

המכללות בארץ ומייצגים מגוון דעות באשר להוראה הטובה.
ביותר  חשובה  קבוצה  ההוראה,  במעשה  המעורבים  כלל  בין 
פניתי  לכן  הסטודנטים.   - ההוראה"  "משתמשי  של  זו  היא 
רשטיק,   אורי  מר  הארצית,  הסטודנטים  התאחדות  לראש 
לסטודנטים.  זה  בנושא  סקר  תעביר  שהההתאחדות  בבקשה 
המחלקה  מצוות  וביקש  רבה  בנכונות  נענה  ההתאחדות  ראש 
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פרופ' גדי שוסטר
המשנה לעניינים אקדמיים 

בטכניון

במאמר זה אציג את פועלנו להעלאת 

שביעות רצונם של הסטודנטים 

מההוראה והלימודים בטכניון ואת 

הישגנו בהכנסת מושג חדש לתודעה 

ולפעילות: "ניהול איכות של ההוראה 

הטובה".

הטכניון הינו אוניברסיטת מחקר, 

ואוניברסיטת מחקר נמדדת באיכות 

המחקר שלה. לדוגמה, ישנם בתי ספר 

לרפואה בסטנפורד ובקנטקי. ייתכן 

שבקנטקי מלמדים רפואה טוב יותר 

מבסטנפורד, אולם שמו של בית הספר 

לרפואה של סטנפורד הולך לפניו, 

והוא מדורג כאחד הטובים בעולם 

בזכות המחקר המצטיין המתקיים בו.

מכיוון שאוניברסיטת מחקר נמדדת 

באיכות המחקר שלה, המטרה 

העיקרית של ההנהלה, בדגש על 

הקצאת משאבים וזמן, הינה קידום 

המחקר. שני בחשיבותו הוא הנושא 

של איכות ההוראה. אל לנו להתעלם 

שבזאת אנו נבדלים מאוניברסיטאות 

וממכללות המתמקדות נטו בהוראה.

סוגיה זו מעלה שאלות רבות: מהי 

חשיבות ההוראה באוניברסיטת מחקר 

מצטיינת אשר אינה פטורה מהוראה 

)להבדיל ממכון מחקר כדוגמת מכון 

ויצמן הפטור מהוראה(? האם אפשר 

לתרץ איכות הוראה שאינה טובה דיה 

בריכוז המאמץ בהצטיינות במחקר? או 

האם ההנהלה צריכה ליישם הליך של 

ניהול איכות ולדרוש את השניים עם 

השקלול המתאים? ואכן בטכניון אנו 

עושים מאמץ לשלב בין השניים.

בתפקידי כמשנה לנשיא הטכניון 

לעניינים אקדמיים, אני מקדיש את 

רוב זמני לגיוס חברי סגל חדשים 

מצוינים ולקידום חברי הסגל הצעירים 

והוותיקים. בדרך זו אנו מקדמים 

את המחקר, את גיוס החוקרים 

הטובים ביותר ואת מתן תנאי מחקר 

אופטימליים לחברי הסגל. התחרות 

על האנשים המצוינים והטובים 

ביותר הינה קשה, מאתגרת ולפעמים 

אפילו פראית. מרבית זמני ומשאבים 

רבים מופנים למטרה זו. אני רואה 

את תפקידי כאחראי על חברי הסגל 

באוניברסיטת מחקר מצטיינת בקידום 

איכות המחקר, כעיסוקי העיקרי.

לטכניון ישנן גם המשימה והחובה 

"לספק", בכמות ובאיכות הטובה 

ביותר, את המהנדסים אשר מניעים 

את כלכלת הארץ. אחוז ניכר ממהנדסי 

ההיי-טק הם בוגרי הטכניון. אי-

אפשר לתאר את תעשיית ההיי-טק 

והתעשיות הביטחוניות החשובות 

ללא בוגרי הטכניון. הדוגמה של 

כיפת ברזל הינה אחת מיני רבות. ו... 

אנחנו צריכים לספק גם הוראה טובה 

לסטודנטים שלנו. 

אז מהי רמת איכות ההוראה 

בטכניון?

בעבר המצב בטכניון לא היה טוב. אכן 

הלימודים בטכניון היו תמיד ברמה 

גבוהה מאוד. המרצים מעבירים חומר 

לימוד רב וברמה גבוהה, ללא כל 

פשרה. לצד זה, הלימודים קשים מאוד 

ורבים מהסטודנטים סובלים ואינם 

נהנים מחוויית הלמידה. לרבים מהם 

הלמידה היא אפילו טראומטית מאוד. 

האם אנחנו רוצים שהסטודנטים, 

אשר אותם אנו מחשיבים כילדים 

שלנו, יישבו בכיתה ויסבלו? זוהי 

שאלה רטורית אשר התשובה עליה 

הינה שלילית לחלוטין. איננו רוצים 

שתלמידינו יסבלו ושהלמידה תהיה 

הישרדותית וטראומטית. יש לשפר 

את איכות ההוראה, ללא התפשרות 

על הכמות והרמה או על האיכות של 

החומר הנלמד. איך עושים זאת?

הנהלת הטכניון החליטה שלצד 

ההצטיינות הגדולה במחקר, הטכניון 

ישקיע מאמץ גדול מאוד בשיפור 

ההוראה, ובנוסף להיותו אוניברסיטת 

מחקר מצטיינת, הטכניון יצטיין גם 

באיכות ההוראה. המהלך יתבטא 

בפעולות בכמה מישורים, והראשון 

שבהם הינו תגמול המורים המצטיינים 

באופן משמעותי מאוד ועידוד המורים 

להתאמץ להיות טובים יותר. לשם 

מטרה זו נוסד "פרס ינאי להצטיינות 

בהוראה וחינוך". הטכניון מחלק 

בכל שנה לעשרת המחנכים והמורים 

הטובים ביותר פרס אישי על סך של 

23 אלף דולר, הנכנס ישירות לחשבון 

הבנק שלהם!

אני לא מכיר בעולם עוד הרבה פרסים 

להוראה בסכום שכזה. אלו שזוכים 

להימנות עם "חתני פרס ינאי" עובדים 

קשה מאוד. הם המורים הטובים 

ביותר, הם המחנכים הטובים ביותר, 

והם אלו שמכשירים וחונכים את 

חברי הסגל אשר מתקשים בהוראה. 

פעולה זו שאנו עושים במטרה לתגמל 

את המורים הטובים ולעודד את 

אלו הטובים פחות לשפר את איכות 

הוראתם, אינה חוכמה מיוחדת שלנו. 

כל מוסד יכול לעשות זאת, אם הדבר 

מספיק חשוב לו. תאמינו לי, בכל 

מוסד יש להנהלה, אם היא מחליטה 

שזה חשוב, אפשרות לגייס כסף 

בשביל פרסים שכאלה. הענקת פרסים 

בסכומים משמעותיים מאוד מצביעה 

על החשיבות העצומה שמייחסים 

בטכניון לנושא ועל הנכונות של 

ההנהלה להשקיע בשיפור ההוראה.

מישורי פעולה נוספים הינם למשל 

בדיקה מעמיקה ורצינית של עומס 

הלימודים של הסטודנטים והתאמה 

אופטימלית של תכניות הלימודים 

לחומר הנלמד וללוח הזמנים של 

הסטודנטים. ועדה מכובדת ורמת 

דרג דנה השנה בסוגיות אלו והציעה 

שינויים אשר אומצו על ידי הנהלת 

הטכניון והסנט. במסגרת זו הוחלט, 

למשל, על קיצור הסמסטר הראשון 

בשבוע, קיום חופשת חנוכה של 

שבוע ללא לימודים ובחנים באמצע 

הסמסטר, ביטול בחני האמצע אשר 

קובעים חלק מהציון ועוד החלטות 

חשובות מאוד. 

מניע משמעותי ועיקרי ביותר 

בתהליך זה הינו ארגון הסטודנטים 

בטכניון. ארגון זה הינו א-פוליטי 

לחלוטין ופעילותו מתמקדת באיכות 

הצטיינות במחקר ובהוראה: ניגוד או השלמה?1 / דיון
רקטורים באוניברסיטאות
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החיים והלימודים של הסטודנטים. 

הארגון וההנהלה עובדים ופועלים יד 

ביד, בשיתוף והדדיות מלאים, כדי 

שניתן יהיה לטפל בבעיות ובהצעות 

שמועלות במהירות וביעילות מירבית. 

ועתה אני מגיע לשאלה העיקרית והיא 

כיצד מטפלים ומרפאים את ההוראה 

הגרועה? אני מאמין שבמענה על 

שאלה זו נמצא החידוש שלנו, ולכן 

אפרט יותר. הבעיה הגדולה בשיפור 

ההוראה היא מה עושים עם המורים 

הנמצאים בקצה הנמוך של הסקאלה, 

כלומר המורים הגרועים ביותר? עם יד 

על הלב, מספיק כמה מורים גרועים 

שכאלה אשר התלמידים "סובלים" 

אצלם בכיתה, כדי שכל חוויית הלמידה 

של תלמידים אלו תיפגע קשות.

פעלנו, ואנו ממשיכים לפעול, 

להעלאת התודעה של הדיקנים, ראשי 

החוגים והמחלקות, שהם האחראים 

לאיכות ההוראה ביחידתם, וכל קורס 

אשר הוראתו גרועה מאוד, זה בעצם 

"כישלון" שלהם ועליהם למנוע זאת. 

אין אצלנו יותר בטכניון שיבוץ מורים, 

כלומר הקצאת מורה מתאים ללימוד 

קורס מסוים ו"מילוי" משרות ההוראה. 

במקום זאת יש "ניהול איכות של 

ההוראה", אשר דורש שכל קורס יועבר 

בצורה טובה או לפחות מספקת לרמה 

שקבענו. על ראש היחידה לתכנן 

מראש את הצבת המורים בקורסים 

בצורה כזאת שלא יהיו קורסים אשר 

בהם נכשלה ההוראה. כל דיקן, ראש 

חוג ומחלקה שקורס אצלו לא הועבר 

באיכות שקבענו, חייב לתת לי דין 

וחשבון מדוע הוא שיבץ את המורה 

המסוים לקורס הספציפי ומדוע לא 

חזה מראש את הכישלון.

איך עושים זאת?

רמת ההוראה נקבעה באופן הבא:

מורים נספחים )מורים מן החוץ, ללא 

תקן(: בטכניון מלמדים כ-1,800 מורים 

נספחים. הגישה היא שלא חייבים 

להמשיך להעסיק אותם אם הם לא 

טובים. הטובים ביותר, וישנם רבים 

שהם מקצועיים ומצוינים, מקבלים 

פרסים ומקבלים אצלנו את כל 

התנאים הקרובים לקביעות. הם גם 

מלמדים אצלנו כמה שעות שנדרש, 

ללא הגבלה. עם זאת, מי שלא מסוגל 

"להחזיק כיתה" וללמד ברמה נאותה, 

לא ילמד בטכניון וחובת הדיקן 

להרחיק אותו. פעמים רבות זה קשה 

מאוד לדיקן. כך לדוגמה דיקן אחד 

אמר לי: "הוא לימד אותי מתמטיקה. 

איך אני ארחיק אותו?" אני "עוזר" 

להם על ידי כך שאני משמש כשוטר 

הרע ומבהיר לדיקן כי בניהול איכות 

חייבים להרחיק את המורים הגרועים.

כיצד אפשר לטפל בחברי סגל: יש לך 

איש סגל שהוא חבר אישי שלך, חוקר 

טוב וקיבל כבר קביעות, אבל יש בעיה 

חמורה בהוראה שלו. בטכניון אנו 

מתחשבים כיום באיכות ההוראה בכל 

ועדת קביעות, הענקת פרסים, קתדרה 

וקידום. היות שאני, כמשנה לעניינים 

אקדמאיים, מנהל את הוועדות האלה, 

אני יכול לתאר זאת ממקור ראשון. 

מרכיב ההוראה חשוב מאוד בכל 

דבר, מהליך הקביעות ועד קתדרה 

לפרופסור מן המניין. כמו כן, באמות 

המידה שלנו להערכת חברי סגל, אשר 

מופיעות היום באתר הטכניון לעיני 

כול, כולל התלמידים והמורים, ניתן 

לראות את האופן שבו נמדדת איכותו 

של חבר סגל בטכניון, מהן אמות 

המידה ואיך הן נמדדות בדיוק.

הסעיף הראשון בחשיבותו ברשימת 

אמות המידה הוא המחקר. הסעיף 

השני הוא ההוראה, ובו מופיע הפירוט 

של האופן שבו אנחנו מודדים את 

איכות ההוראה, בדרך כלל על פי 

משאל המרצה הטוב )סקר ההוראה( 

כאשר משיבים עליו יותר מ-30 

סטודנטים לקורס, ולפי קריטריונים 

נוספים. בסעיף זה מופיע הפסוק: 

"חבר סגל שלא מסוגל ללמד כיתה 

ברמה הנדרשת בטכניון לא יקבל 

קביעות". אין לנו בעיה להכריז את 

זה! כל חברי הסגל והסטודנטים של 

הטכניון יודעים ורואים זאת.

זאת דרך הטיפול במורים שאינם 

עומדים ברמה הנדרשת; נותנים 

למרצים הגרועים הזדמנות להשתפר, 

אבל כאשר הדיקן והמנגנון שלו, ראש 

החוג והמחלקה מחליטים שלמרצה 

מסוים אין תקנה, האנשים האלה לא 

מלמדים. מורים גרועים לא ילמדו 

קורסי חובה וראש היחידה לא ישבץ 

אותם ללמד קורסים אלו. זה אינו 

"פרס", מפני שהם נפגעים בקידום 

שלהם ובפרסים והם הולכים חפויי 

ראש בקמפוס. האווירה פה היא 

שמורה מצטיין הוא יותר ממצטיין. מי 

שהודח מהוראה של קורסי חובה, אינו 

ממלא את ייעודו. אנו משלמים יותר 

למורי חוץ מצוינים, ובלבד שמורים 

גרועים לא ילמדו. ככה בונים איכות!

כל הזמן יש מעקב. בסוף כל סמסטר 

משרדי מכין רשימה של הקורסים 

אשר בהם הייתה הוראה לא טובה. על 

כל דיקן להסביר כיצד זה קרה וכיצד 

הוא יפעל למנוע זאת בהוראת אותו 

הקורס בפעם הבאה, האם יש סיכוי 

לשיפור ההוראה של המורה הקיים או 

שיש להחליפו. יש דרישה לחוקרים 

להיות מורים טובים יותר ולראשי 

החוגים ליישם ניהול של הוראה טובה 

יותר.

לפני שנתיים הכריזה הנהלת הטכניון 

בטקס הענקת פרסי ינאי על החזון 

הבא: בתוך שנתיים, עד סוף השנה 

האקדמית 2014, לא יהיה קורס חובה 

בטכניון שילמד בו מרצה שדירוגו 

בסקר ההוראה יהיה פחות מ-3.8 

)בסולם מ-1, הנמוך ביותר, ועד 5 

הגבוה ביותר(. החלטה פשוטה זו 

העלתה ומעלה ביקורת רבה: "מה 

פתאום"? "מה זה, 'כוכב נולד'?" "איך 

אתם מעזים בכלל?" אבל שימו לב, יש 

פה דרך פעולה ברורה לכל הדיקנים 

שמנהלים את איכות ההוראה. נותנים 

למרצים זמן לעמוד בדרישות ויש להם 

מה לעשות כדי להשתפר, וכל מורה 

עכשיו יכול למדוד את עצמו, כאשר 

יש לו יעד ברור שמנחה אותו.

ישנם כ-800 קורסי חובה בכל סמסטר 

בטכניון. בסמסטר הקודם )חורף 

2013(, מתוך 800 הקורסים האלה, 40 

עדיין ניתנו ברמה לא מספקת, ברמה 

לא טובה. אני מקווה מאוד שבסמסטר 

הזה נוריד את המספר הזה באופן 

משמעותי.

התהליך לא קל להנהלה, מעלה 

http://segelst.technion.ac.il/info/academic_staff/Kavim_Kidum.pdf
http://segelst.technion.ac.il/info/academic_staff/Kavim_Kidum.pdf
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ביקורת רבה ומעמיד את ההנהלה 

במצב של חוסר פופולריות, אבל 

איכות ההוראה והחינוך חשובים 

לנו מאוד, וכשם שאנחנו מצטיינים 

במחקר, הטכניון שם לעצמו למטרה 

גם ללמד את המקצועות ההנדסיים 

ואת המקצועות הקשים שלו בצורה 

המקצועית הטובה ביותר. מה שהכי 

חשוב לנו הוא שחוויית הלמידה של 

התלמיד תהיה הטובה ביותר. המורה 

לא צריך להיות חוקר מצטיין, הוא 

לא צריך לגלות תגליות חדשות או 

להיות הנובליסט הבא. לא חשוב לנו 

אפילו אם זה מורה נספח שאינו עוסק 

כלל במחקר. חשוב לנו יותר שאיכות 

ההוראה תהיה ברמה גבוהה.

הצגתי לכם את מה שאנו עושים כיום 

בטכניון במהלך גדול ומקיף לשינוי 

משמעותי ושיפור איכותי של איכות 

ההוראה והלמידה של הסטודנטים. 

ישנם עוד הרבה מאוד פרטים בתכנית, 

כמו הקמת מרכז בחינות, המדריך את 

חברי הסגל בהכנת בחינות הוגנות, 

מקצועיות וטובות בקורסים הגדולים 

ועוד, אשר אין זמני מאפשר פירוט 

שלהם כאן. היה לי חשוב לתאר את 

המושג של "ניהול איכות ההוראה" 

אשר כולל את הגישה שראש היחידה 

אחראי להוראה בקורסים וכל "כישלון" 

בהוראת קורס אינו רק נחלת המורה 

שלימד, אלא גם של ראש היחידה. 

ראש היחידה נמדד, בין היתר, לפי 

הקורסים הנלמדים אצלו, ובמצב 

של איכות הוראה לא טובה, עליו 

לתת דין וחשבון למצב שלא נמנע 

מראש. יש פה גישה חדשה ושונה 

של ניהול איכות הוראה. אני מציע 

לכם, לאוניברסיטאות האחרות, לאמץ 

את הרעיון שלנו. אצלנו זה הדיקן, 

אצלכם אלו ראשי החוגים. הם אלו 

שצריכים לבוא ולהסביר לוועדת 

המינויים האם המועמד הוא מרצה 

טוב, האם הוא מרצה גרוע, להגן עליו 

מבחינת ההוראה ולהסביר מדוע זה 

המצב )כאשר הוא גרוע(. הם אחראים 

על דירוגי ההוראה הגרועים שלו. זו 

המשמעות של לקיחת אחריות בניהול 

איכות הוראה.

פרופ' מיכאל זיניגרד
רקטור, אוניברסיטת אריאל 

בשומרון

המושג מצוינות שגור בפינו בצורה 

יומיומית בהקשרים שונים, למשל 

מצוינות במחקר, מצוינות בהוראה 

וכדומה. המשמעות המיוחסת למושג 

זה משתנה מאדם לאדם ולפעמים 

אף משתנה אצל אותו אדם מיום 

ליום. אם מתייחסים למושגים של 

מצוינות במחקר ובהוראה, אני מסכים 

בהחלט עם דבריו של פרופ' שוסטר. 

באוניברסיטה כל מרצה חייב להיות 

הן חוקר ברמה טובה והן פדגוג/מחנך 

ברמה טובה.

האם זה אכן קורה? מהו אחוז החוקרים 

שאכן מלמדים ברמה גבוהה? נכון 

שניתן לקבוע שחוקר שקיבל דירוג 

של לפחות 3.8 או 3.6 בסקרי ההוראה 

)בסולם של 1 עד 5( נחשב למרצה לא 

גרוע, אבל האם סקרי ההוראה באמת 

מודדים את איכות ההוראה? ואם כן, 

איך חוקר יכול לשפר דירוג שקיבל 

בסקר ההוראה? מה קורה אם יש חוקר 

שהוא יוצא מן הכלל בתחומו אך אינו 

מורה טוב?

הנה אנקדוטה בעניין זה. לקורס 

הראשון שאלברט איינשטיין לימד 

)פיזיקה( נרשמו 35 סטודנטים. אחרי 

השעה הראשונה עזבו את הלימודים 

שמונה סטודנטים ואחרי השעה 

השנייה 15 נוספים. כל זאת בגלל 

שהוא לא כל כך דאג לאופן ההרצאה. 

כל שעניין אותו היה מי קולט ומבין 

את מה שהוא אומר. בסופו של דבר 

נשארו בקורס 12 סטודנטים. חלקם 

קיבלו לאחר שנים פרס נובל. 

אבל רוב המרצים שלנו עדיין לא הגיעו 

לרמתו של איינשטיין. אם אתה מלמד 

את הסטודנטים ביהירות, "מעל לראש 

שלהם", ונותן להם להרגיש שהם 

ברמה נמוכה, שהם לא מבינים כלום, 

שהם לא מתאימים ללמוד בקורס, 

שצריך להחליף אותם, זה מזכיר את 

הבדיחה על המלך הלא יוצלח שטען 

שצריך להחליף את העם. 

יש גם בעיה אחרת. יש מורים יוצאים 

מן הכלל, אך שאינם יכולים להעביר 

חומר חדשני לסטודנטים כי הם לא 

מודעים לחדשנות במחקר. במצב כזה, 

יש סטודנטים שטוענים שההרצאות 

של אותו מורה חוזרות על עצמן ושקל 

להשיג את עותקי ההרצאות הללו 

מבוגרים שלמדו באותו קורס בשנים 

קודמות. 

אם כך, יש לנו חוקרים שלא יודעים 

ללמד ומרצים שלא יודעים לחקור, 

ויש לצערנו גם מקרים שבהם "למרות" 

העובדה שאיש הסגל הוא חוקר לא 

טוב, הוא גם מרצה גרוע. 

כדי לפתור את הבעיות הללו, יש צורך 

בחשיבה רצינית ובשינוי בהתאם. אם 

נאפיין את המרצים באוניברסיטאות 

בישראל, הרי שכולם קיבלו תואר 

PhD; אך האם כולם למדו הוראה? 
האם כולם יודעים ללמד? במקרה 

הטוב, בזמן שאיש הסגל היה 

דוקטורנט, נתנו לו פה ושם לתרגל 

וכך הוא התנסה בהוראה, אך ללא כל 

השכלה והכשרה בנושא.

את ה-PhD שלי קיבלתי בברית 

המועצות לפני "מאה" שנים. כמו 

כן אני מכיר את המערכת בגרמניה. 

בברית המועצות ובגרמניה לא היה 

דבר כזה שדוקטור שקיבל PhD נכנס 

לכיתה בלי הכשרה להוראה. ההכשרה 

ניתנה במוסד שנקרא "אוניברסיטה 

פדגוגית". זו לא אוניברסיטה 

שמסמיכה לתואר בתחום מחקר מסוים 

אבל אני, למשל, למדתי דידקטיקה, 

פדגוגיה, פסיכולוגיה, לוגיקה ואת 

השיטות והאמנות של ההוראה. כל 

אדם שקיבל תואר דוקטור היה חייב 

ללמוד את הנושאים האלה.

ממה מורכב מרצה טוב לדעתי? קודם 

כול מאימא ואבא, ברור שהחינוך 

שניתן בבית חשוב. שנית, כפי שאמר 

פרופ' שוסטר, מהרמה המקצועית 

שלו במחקר. ודבר אחרון, מיכולתו 

ללמד. האם הוא יודע ללמד? האם 
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הוא יודע שאם הוא מדבר בלי הפסקה 

יותר מ-40 דקות, הוא עלול לגרום 

ל"משבר" בראש של הסטודנט? האם 

הוא יודע איפה להתחיל ואיפה לסיים? 

האם הוא מבין את הפסיכולוגיה של 

הלמידה?

הנקודה האחרונה שברצוני להדגיש 

היא תפקיד המרצה באוניברסיטה. אני 

חושב שלא כולם רואים את הנושא 

הזה כפי שאני רואה אותו, אך זו דעתי. 

שמעתי פעם על מרצה שקבע שלעולם 

לא יעביר סטודנט מסוים את הקורס 

שלו. מרצה שקובע מראש שסטודנט 

לא יעבור את הבחינה, בלי אפילו 

לנסות ללמד אותו, חוטא לדעתי 

לתפקידו. אני מאמין שהתפקיד שלנו 

כמרצים הוא ללמד ולא "לתפוס" את 

הסטודנט בטעויות. בנוסף לכך, לא 

מקובלות עלי החלטות של מרצים 

שלא לתת לסטודנט אפשרות לתקן 

ציון שקיבל. אם סטודנט בא אלי 

ומעוניין לשפר את הציון בקורס או 

מעוניין ללמוד לעומק את הדברים 

שאני יכול ללמד אותו, זה לא מקצועי, 

לא אנושי ולא מכובד לסרב לו.

פרופ׳ חיים טייטלבאום
רקטור, אוניברסיטת בר-אילן

רבות כבר נאמר בנושא הקשר שבין 

הוראה ומחקר וקשה לחדש. אני רוצה 

לשתף אתכם בכמה מחשבות שלי 

בעניין זה ולתאר לכם כמה דברים 

שקורים בבר-אילן בהקשר של מרצה 

מצטיין וחוקר מצטיין.

הצטיינות במחקר והצטיינות 

בהוראה - היינו הך!

אומרים ששליש מהאנשים משלמים 

מס הכנסה, שליש מהאנשים משרתים 

במילואים ושליש מהאנשים עוצרים 

בעצור. הבעיה היא שזהו אותו שליש...

אני מאמין שזה נכון גם לגבי מחקר 

והוראה באוניברסיטה. מי שמצוין, 

מצוין בכל תחום. התחומים של 

הוראה ומחקר אינם זרים זה לזה. הרי 

כדי להצליח במחקר צריך להשתתף 

בכנסים ולהרצות על העבודה. אז אלו 

לא כישורים זרים לחלוטין. הרצאה 

היא חלק מאמצעי השיווק של המחקר.

אף אחד לא נולד חוקר, אף אחד 

לא נולד כותב מקצועי של בקשות 

למענקי מחקר, אף אחד לא נולד 

כותב מאמרים מקצועי ואף אחד לא 

נולד מורה מקצועי. הנחת העבודה 

היא שאנחנו מדברים על אותו שליש 

שמסוגל לעשות את כל הדברים האלה 

כולם, ולכן נתנו לו הזדמנות לעבוד 

באוניברסיטה, ועכשיו צריך להגיד לו 

שזה חשוב. וכשאומרים שזה חשוב, 

אומרים בעצם שמצפים ממנו להיות 

טוב במחקר, להיות טוב בהוראה 

ולהיות טוב בהגשת מענקי מחקר.

אלא מה? נוצרו עיוותים בדרישות 

התפקיד. כשמקבלים את חבר הסגל, 

מקבלים אותו בעיקר על סמך הישגיו 

במחקר, ואילו בכתב המינוי הפורמלי 

מדובר על הוראה בלבד! מה שמופיע 

בכתב המינוי הם הקורסים. אין שום 

זכר למחקר. ובסוף, בוועדת המינויים, 

שופטים אותו בכלל על מענקי המחקר 

שהשיג! יכול חבר הסגל לטעון: לפי 

חוזה ההעסקה שלי אני בכלל לא 

צריך להגיש בקשות למענקי מחקר! 

ולכן מה שצריך הוא לפנות לאותה 

אוכלוסייה, לאותו שליש שמבין עניין 

ולהגיד לו: גם אם זה לא כתוב במסמך 

זה או אחר, זה מה שאנחנו דורשים 

ממך! 

אני חושב שעצם קיומו של הכנס הזה 

ועצם העובדה שאנחנו מדברים על 

הוראה ועצם העובדה שאנחנו עוסקים 

בהוראה ולא משנה באיזו צורה, ברגע 

שההוראה היא על סדר היום אנחנו 

משדרים מסר שזה חשוב.

מקל וגזר - הטמעת חשיבות 

ההוראה בדיוני ועדת המינויים

דרך אחת להעביר את המסר שהוראה 

היא חשובה היא הדרך של הטכניון. 

שמעתי בהערצה את דבריו של פרופ' 

גדי שוסטר. אני רוצה לאחל לכם 

בטכניון שתוכלו לעמוד באכיפה של 

הדבר הזה כי היא מורכבת מאוד.

אנחנו, לעומת זאת, בחרנו להעביר את 

המסר של חשיבות ההוראה דרך דיוני 

ועדת המינויים. בדיוני ועדת המינויים, 

בכל תיק ותיק, חייבים לעבור 

ולהתייחס לכל פרמטר בפרמטרים 

הרלוונטיים למינוי או לקידום, על 

מנת שיהווה בסיס להחלטה מושכלת 

בעניינו של המועמד.

לדוגמה, לא פשוט להטמיע היום 

תרבות של הגשת מענקי מחקר בכל 

התחומים, אבל מימון המחקר הוא 

תווית איכות של מצוינות. ולכן, 

כמו שאנחנו מקפידים בדיוני ועדת 

המינויים שחוקר יגיש בקשות למענקי 

מחקר, כך אנחנו מסתכלים גם על 

משובי ההוראה ומקפידים שלכל תיק 

יצורפו משובי הוראה.

קשה מאוד לתייג מרצים על בסיס 

משובי ההוראה ולהגיד "זה מרצה של 

3.8 וזה מרצה של 4.1". זאת מפני 

שכשמסתכלים במשובי הוראה שונים 

של אותו מרצה, אפשר לראות את 

השוני שביניהם. אפשר לראות למשל 

שיש מרצה שבקורסים מסוימים 

בכיתה גדולה, או בקורסים שהם 

קרובים לתחום המחקר שלו, הוא 

מקבל דירוג גבוה, ובקורסים אחרים, 

קורסי מבוא או קורסי חובה עם 

מספר משתתפים אחר, הוא מקבל 

דירוגים נמוכים. אז איזו תווית נשים 

עליו? פתאום מבינים שאולי כמערכת 

שיבצנו אותו לקורסים מבלי לחשוב 

למה הוא מתאים ומבלי לחשוב 

באילו קורסים יש לו יתרון יחסי. 

האם המחקר שלו עד כדי כך חדשני 

שאולי רצוי שיעזוב את קורסי החובה 

ההיסטוריים וילך ללמד קורסים 

עדכניים?

לכן זה לא פשוט להגיד למישהו 

"ההוראה חשובה". צריך גם לכוון 

אותו ולהדריך אותו ולשבץ אותו נכון, 

ולהסביר לו שזה חשוב. אני מאמין 

שאותו שליש הוא מספיק מוכשר, 

כך שאם יאמרו לו שההוראה חשובה 

ויכוונו אותו נכון, אז יהיה בסדר.
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בסוף השנה הזאת אני מסיים 

את תפקידי כרקטור, ויש לי 

פרספקטיבה של ארבע שנים. אני זוכר 

שכשהתחלתי היה לא פשוט להזכיר 

כל הזמן שצריך לצרף את משובי 

ההוראה לדיוני ועדות המינויים, 

ובמשך הזמן ראיתי בהתפעלות איך 

חברי ועדת המינויים עצמם אומרים 

"רגע, לא מספיק לנו משוב אחד על 

המועמד מהשנה האחרונה, הוא כבר 

במערכת חמש שנים, אנחנו רוצים 

לראות שלוש שנים אחורה". ואחר 

כך, כשראו את השונות במספרים, 

באו חברי ועדת המינויים ואמרו: 

"רגע, המספרים לא משקפים. האם 

יש גם משובים מילוליים?" והיום 

אנחנו מצרפים לדיוני הוועדות 

גם את המשובים המילוליים! אולי 

תתפלאו לשמוע, אבל לו הייתי עושה 

סטטיסטיקה של השנה האחרונה, 

רוב התיקים ש"נתקעו" בוועדה, 

נתקעו דווקא בגלל דברים שהופיעו 

במשובים המילוליים בסקרי ההוראה. 

למשל, נכתב על אחד המרצים שהוא 

מכריח את הסטודנטים לקנות את 

הספרים שלו ונכתב על מרצה אחר 

שהוא מסתובב בכיתה ושר שירים 

באמצע השיעור... לכאורה יש חשש 

שאולי מדובר בסטודנטים נקמנים, 

אבל כשרואים מוטיבים חוזרים, צריך 

לעצור ולברר זאת.

מבלי לבדוק נתונים, הרושם הוא 

שיותר תיקים מוחזרים כדי לברר 

סוגיות בענייני הוראה מאשר סוגיות 

בענייני מחקר, ויש לי תחושה שהמסר 

הזה הולך ומתחדד. 

אני רוצה להגיד לפרופ' שוסטר שאני 

מקווה שהמסר שלנו יניב את הפירות 

באופן מוצלח לא פחות מהשיטה 

של הטכניון )שהיא, הייתי אומר, 

קצת רדיקלית ומחייבת המון אכיפה, 

ואכיפה שהיא לא חד-חד ערכית(. 

ולכן המסר שלנו הוא - כשזה עולה 

בוועדת המינויים, זה עובד. אנשים 

יודעים שמישהו מסתכל על המשובים, 

אז כדאי להשקיע. הטענה שלי, כמו 

שאמרתי קודם, זה שאותו שליש 

שיודע לעשות הכול, ידע גם להשקיע 

אולי קצת פחות במאמר, אבל להכין 

את השיעור כמו שצריך ולבוא בזמן 

לשיעור, וכן הלאה וכן הלאה.

עשיית הטוב - והכרת הטוב!

אם ההתייחסות בוועדת המינויים 

היא יותר באופן של "סור מרע", אז 

כמובן שיש גם את ה"עשה טוב". 

בשנתיים-שלוש האחרונות אנחנו 

מקפידים שכל חבר סגל זוטר חדש 

ישתתף בסדנת הוראה. אם עושים 

סטטיסטיקה באוניברסיטאות המחקר, 

מסתבר שהסטודנט רואה מולו במהלך 

שנותיו יותר סגל זוטר מאשר סגל 

בכיר, כי הסגל הבכיר מקבל זיכויים 

מהוראה בגין הנחיה, בגין תפקידים 

וכיוצא בזה, ומי שעובד בשטח זה יותר 

סגל זוטר ופחות סגל בכיר. הבשורה 

היא שהדרישה להוראה איכותית בסגל 

הזוטר היא חשובה לא פחות, גם אם 

אין שום דרישה מהסגל הזוטר בנושא 

מחקר.

לגבי סוגיית המרצה המצטיין, אני חייב 

להודות ש"האסימון נפל לי" כשהייתי 

סגן רקטור לפני שש-שבע שנים, 

כשהסתובבתי באוניברסיטת תל אביב 

וראיתי ליד המעליות את התמונות 

של המרצים המצטיינים. בעקבות זאת 

יצרתי קשר עם פרופ׳ נירה חטיבה 

שעזרה לנו בשלבים הראשונים של 

הטמעת נושא ההוראה. הבנתי שעצם 

ההכרה שמרצה מקבל כאשר התמונה 

שלו מתפרסמת בקמפוס, גורמת 

למרצים נוספים לרצות להיות כאלה. 

ויותר מזה, כשיראו את העמית שלהם 

בתמונה, יגידו: "הוא בתמונה? אני 

הרבה יותר טוב". אתה יותר טוב? 

קדימה, תשקיע, אז גם אתה תהיה 

בתמונה בשנה הבאה.

לכן פרופ' שוסטר, 24 אלף דולר זה 

נחמד מאוד, אבל אני טוען שגם 24 

שקלים או 24 מחמאות עושים את 

העבודה.

יש חברי סגל שכאשר מאמר שלהם 

מתקבל לפרסום, הם שולחים לי, 

לרקטור, מסר: "הרקטור, אנחנו רוצים 

שתדע שמאמר שלי התקבל בכתב עת 

זה וזה...", כי הם רוצים לקבל איזושהי 

מילה חמה, מילה טובה, ואנחנו, 

במערכות גדולות, לא תמיד מצליחים 

בהכרת הטוב לכל אחד ואחד.

בדומה לכך, חבר סגל שמלמד היטב 

והתמונה שלו מתפרסמת, וכשהוא 

יוצא מהשיעור הוא מוצף בגלי הערצה 

של הסטודנטים שמסתכלים עליו, 

אני חושב שזה גורם שמדרבן את 

האנשים. כי להצטיינות בהוראה יש 

"תמורה" מיידית, אתה "מרגיש" את 

הכיתה. לא צריך לחכות למאמר ששני 

שופטים שהם בתחום או לא יגידו לך 

שאתה טוב או לא. בהוראה, אם אתה 

עם הכיתה ואם הכיתה אתך, אתה חוזר 

הביתה בהרגשה מיוחדת, ואני בטוח 

שכל מי שחווה את החוויה, יודע על 

מה אני מדבר.

תן הוראה - קבל מחקר!

עוד נקודה בקשר בין הוראה למחקר. 

מרצה שבא לכיתה, משתדל, מלמד 

היטב, זוכה להערכה, יכול "לדוג" את 

תלמידי המחקר הטובים ביותר כדי 

שיבואו לעבוד איתו בקבוצה שלו. 

יש מרצים שבזכות העניין הזה הם 

מתעקשים ללמד את קורסי החובה 

הגדולים בשנה א' ו-ב', כדי להיות 

הראשונים ש"יצודו" את הסטודנטים 

הטובים ביותר לקבוצות המחקר. 

אבל בשביל זה גם הם צריכים להיות 

טובים, כדי שאותו סטודנט ירצה לבוא 

אליהם. אז הנה, יש לנו פה איזשהו 

"תן וקח" בקשר שבין הוראה למחקר, 

ואני חייב לספר לכם סיפור אישי 

בהקשר הזה. 

אני כנראה מלמד "בסדר". יום אחד 

בא אלי סטודנט ואומר לי: "אני רוצה 

לעבוד אצלך, לעשות אצלך מאסטר 

ודוקטורט". אבל זו בעיה, כי אני עוסק 

בעיקר בפיזיקה סטטיסטית תיאורטית, 

סימולציות מחשב וכן הלאה, והוא 

אומר לי: "אני אמנם רוצה לעשות 

אצלך את המחקר, אבל אני רוצה 

לעשות משהו ניסיוני". ואני אומר 

לו: "אני לא ניסיונאי, תלך למישהו 

אחר". "לא, אני רוצה רק איתך. אני 

מרגיש שיש לי...״. כלומר הוא הרגיש 

שיש לו מה ללמוד ממני, אבל הוא 

רצה להיות ניסיונאי. באותו זמן, 

אינני זוכר את ההקשר, זה היה לפני 
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העשור האבוד, היה מימון לקליטת 

מדענים חדשים, והיה תקציב מסוים 

לרכישת מיקרוסקופ. עם מיקרוסקופ 

אפשר לעשות ניסויים "שולחניים" - 

ניסויים שהם לא כבדים, אלא ניסויים 

ברמה מסוימת. אמרתי לו: "אתה 

יודע מה? בוא נתחבר, אנחנו נלך 

על המיקרוסקופ הזה, יש לנו מישהו 

מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל 

אביב שהוא מומחה למיקרוסקופים 

שייתן את הצד הטכני, ונבנה תכנית 

מחקר".

הבחור גמר דוקטורט, עשה פוסט 

דוקטורט באוסטין, טקסס, והוא היום 

חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון. זהו 

ד"ר אברהם באר, הבן של הסופר חיים 

באר. מה אני הרווחתי מכך שהשקעתי 

בהרצאות? הסטודנט הזה לקח אותי 

לתחום מחקר חדש! אני לא זוכר אם 

דווקא בזכות זה נהייתי פרופסור מן 

המניין או לא, אבל כך, כשהשקעתי 

בהוראה, קיבלתי את ה"תמורה" 

בדמות תחום מחקר חדש, סטודנט 

חדש ומערכת חדשה. אם לא הסטודנט 

הזה, לא הייתי שם. אז הנה לכם דוגמה 

של קשר גומלין בין ההוראה למחקר.

הוראה אקדמית - לא רק 

השכלה. גם חינוך!

לסיום, הייתי רוצה לסגור מעגל בקשר 

לדברים שאמרתי בבוקר. הזכרתי 

שדוד המלך זכר לאחיתופל לא את 

העצה הרעה, אלא דווקא את זה 

שהוא לימד אותו איך לומדים תורה 

ואיך באים לבית המדרש. נפעמתי 

מאוד היום כשמתן, יושב ראש אגודת 

הסטודנטים, זכר לי שאמרתי לו "בסוף 

עוד תהיה בן אדם". זאת אומרת, מה 

שהתלמידים זוכרים בסוף זו האישיות 

של המרצה ואיך שהוא מקרין עליהם.

באים אלינו הביתה חברים של הילדים 

שלי ואני מתעניין במרצים שלהם, 

אז הם מדברים על הקורס של פלוני 

והקורס של אלמוני. הם כמעט לא 

מדברים על הנושא שהם לומדים 

בקורס, אלא הקורס תמיד משויך 

למרצה. כמו שכתוב במסכת אבות: 

"ברוך שבחר בהם ובמשנתם". האנשים 

ומה שהם מלמדים, הופכים להיות 

ישות אחת והסטודנט זוכר את המרצה 

ולא את התוכן ולא את הקורס.

בהקשר הזה, אני חייב להתפאר 

ולהביא דוגמה מליל יום העצמאות 

האחרון בבמות השמחה בגבעת 

שמואל. אני מגיע לחנייה ופתאום אני 

רואה מישהו שנראה מאד מוכר, והוא 

אומר לי "שלום פרופסור". אני אומר 

לו "כן, שלום, תזכיר לי?" אז הוא 

מזכיר לי את שמו, ואני אומר לו: "נו, 

מה אתה עושה?" הוא עונה לי: "הכול 

בסדר, אני כל הזמן זוכר איך שלימדת 

אותנו איך מתגברים על מכשולים". 

מה לימדתי אותם? לימדתי פונקציות 

של משתנה מרוכב, שכאשר יש 

במישור המרוכב נקודות סינגולריות 

וצריך לעשות איזשהו חישוב, אז 

הולכים במעגל קטן מסביב לנקודה. 

אני זוכר שכשהסברתי להם איך עושים 

את זה, תיארתי הקשר כלשהו שכאשר 

יש מכשול אז הולכים מסביב לבעיה, 

עוקפים אותה כדי לפתור אותה 

ולהתקדם הלאה, וזה מה שהוא זכר 

אחרי 15 שנה!! אז ללמדכם שבסופו 

של דבר, כל מה שנאמר פה, גם אם 

זו הוראה אקדמית, גם אם זה מחקר, 

אנחנו פה מחנכים. גם כחוקרים, גם 

כמורים, אנחנו במוסד חינוכי. אנחנו 

מקנים לא רק השכלה, אלא גם חינוך.

הנחת הכי גדולה שיש לי ויש לכם, 

שבאים תלמידים כאלה ומה שהם 

זוכרים זה את המסרים היותר כלליים 

והיותר ערכיים שהם ספגו כאן. זו 

התמורה הגדולה באמת.

פרופ׳ אשר כהן
רקטור

פרופ׳ אהרון פלמון
ראש היחידה להוראה ולמידה 

ודיקן הפקולטה לרפואת 
שיניים, 

האוניב' העברית בירושלים

גישה מערכתית למצוינות 

בהוראה באוניברסיטה העברית

מקובל לחשוב כי ההשקעה הטובה 

ביותר של מדינה למען איכות החיים 

של תושביה היא בחינוך מצטיין על 

כל רבדיו. מערכת ההשכלה הגבוהה 

היא חלק חשוב בתהליך זה, שבו לצד 

יצירת הידע החדש )מחקר(, המערכת 

גם ממונה על הפצת הידע לסטודנטים 

ועל קליטתו הטובה של הידע, כדי 

שבעתיד ישתמשו ויישמו את הידע 

בשוק העבודה. לכן לכל מדינה 

יש אינטרס חשוב בקידום הוראה 

מצטיינת, שכן הוראה מצטיינת תוביל 

בסופו של דבר לקידום כלכלי ותרבותי 

של אזרחי המדינה. מדינת ישראל היא 

דוגמה מובהקת לאמירות אלו, מכיוון 

שבה ההשכלה הגבוהה, יחד עם יזמות 

עסקית, הביאו למהפכה טכנולוגית 

בתחומים שונים ולשינוי פני הכלכלה.

בשנים האחרונות התחבטה הנהלת 

האוניברסיטה העברית בשאלה כיצד 

לתרגם את הרצון לשיפור ההוראה 

לשורה של מעשים קונקרטיים 

ומדידים )ראו את מאמרו של מנואל 

טרכטנברג בעניין2(. נקודת המוצא 

הייתה כי מצוינות בהוראה אינה 

מתמצה רק בהערכות גבוהות במשאלי 

ההוראה של המרצים בקורסים השונים 
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באוניברסיטה. מצוינות בהוראה הינה 

חיונית במרכיבים רבים של תפקוד 

האוניברסיטה, כמו בחירת הסגל 

האקדמי, הכשרת הסגל להוראה, 

תכנון הקורס והצגתו, ניטור קורסים 

ותכניות על ידי האוניברסיטה וגופים 

חיצוניים, השתתפות הסטודנטים 

בהליכי הניטור, משאבי הלמידה 

העומדים לרשות הסגל והסטודנטים, 

מערכות המידע לאיסוף וניתוח מידע 

על ההוראה והמידע שניתן לציבור על 

ההוראה באוניברסיטה. אפשר למצוא 

סימוכין לגישה כוללנית זו במערכות 

בקרת איכות ההוראה שהוקמו 

בישראל, באירופה ובארצות הברית.

לדוגמה, הנחיות המועצה להשכלה 

גבוהה בישראל לתהליך של הערכה 

עצמית במוסדות האקדמיים בנוגע 

לאיכות ההוראה, מבקשות את 

תיאור המוסד, המחלקה, תכניות 

ההוראה ותוצרי הלימוד ברמת התואר 

והקורסים השונים, תהליכי הקבלה 

של הסטודנטים והטיפול בהם לאחר 

כניסתם למערכת, מחקר ותשתיות3.

כך קיימות הנחיות גם במדינות 

אירופה ובארצות הברית. באירופה, 

 European association-למשל, ה

 for quality assurance in higher
education (ENQA) מפרסם הנחיות4 

שכוונתן ליצור הליכי בקרת איכות 

אחידים באירופה, הכוללים עיצוב 

תכניות לימוד סדורות ומבוקרות, 

תהליכי בחינה מוסדרים לסטודנטים, 

תהליכי הכשרה לסגל האקדמי, 

תשתיות הוראה מתאימות לתכניות 

הלימוד, איסוף נתונים וניתוח מערכתי 

ופרסום לציבור של התארים השונים. 

בארצות הברית הליכי אקרדיטציה של 

מוסדות לימוד דורשים הגדרת משימה 

ומטרות למוסד וליחידת הלימוד, 

הגדרת תשתיות ותכניות לימוד 

והגדרת הליכי בקרת איכות בהתייחס 

למטרות שנקבעו. 

הקמת היחידה להוראה ולמידה 

באוניברסיטה העברית

מתוך הסכמה לצורך בגישה הכוללנית 

הנדרשת לשיפור איכות ההוראה, 

שאלנו את עצמנו כיצד עלינו להביא 

לשיפור ההוראה באוניברסיטה 

העברית בהתייחס לפרמטרים השונים 

שהוזכרו לעיל. לאחר דיון הוחלט 

על הקמת היחידה להוראה ולמידה 

)יה"ל(, בדומה לקיים במוסדות רבים 

בארץ ובעולם. עם ההקמה, דרש נשיא 

האוניברסיטה הגדרה מדויקת של 

משימות היחידה במבנה של "יחידות 

עבודה" שיובאו לאישור ולתקצוב. 

הפעילות נקבעה ככפופה באופן טבעי 

לרקטור שהוא נושא התפקיד האקדמי 

הבכיר באוניברסיטה.

כדי לעמוד במשימה זו, ערך ראש 

היחידה להוראה ולמידה החדש 

סבב שיחות עם דיקנים, ראשי 

יחידות, ראשי ועדות הוראה ואגודת 

הסטודנטים. לאחר מכן סוכמו 

יחידות עבודה כתכנית לשלוש שנים 

)קדנציה של ראש יחידה באוניברסיטה 

העברית(. לאחר קביעת יחידות 

אלו הצטרף ראש יה"ל לרקטור 

האוניברסיטה בביקוריו בכל מועצות 

הפקולטה השונות, כדי להסביר את 

יחידות העבודה כדלהלן:

הכנת תכנית מובנית להכשרת סגל . 1

בכיר )בדגש על סגל חדש( וסגל 

זוטר.

שינוי מערך הסילבוס באוניברסיטה . 2

העברית כך שיבוסס על תוצרי 

למידה מוגדרים.

שינוי מערך משאלי ההוראה באופן . 3

שיגדיל את ההיענות של כלל 

הסטודנטים.

הטמעת טכנולוגיות הוראה חדשות . 4

בעלות השפעה על כלל ההוראה 

באוניברסיטה.

הפעילות לשיפור ההוראה 

באוניברסיטה העברית

במחצית שנת הלימודים תשע"ג, 

לאחר מספר חודשי התארגנות, החלה 

יה"ל לפעול כיחידה הכפופה ישירות 

לרקטור, על פי יחידות העבודה 

שנקבעו.

סדנאות הוראה. הכשרת הסגל 

להוראה נעשית בכמה נדבכים, 

המותאמים לסגל ההוראה ברבדיו 

השונים. לכל איש סגל חדש הנקלט 

באוניברסיטה העברית ניתנת חבילת 

קליטה שבתוכה מצוי קורס הכשרה 

בסיסי להוראה לסטודנטים. הקורס 

נערך בקבוצה קטנה. הצורך בקורס 

זה ברור, כי הכשרתו של איש הסגל 

בשלב עבודת הדוקטורט והבתר 

דוקטורט היא מחקרית, אבל עבודתו 

בפועל כוללת הוראה והפצת ידע, 

שאליהן לא הוכשר. השתתפות 

בקורס זה הינה תנאי מקדים לפתיחת 

הליכי קידום לדרגה הבאה. לשירות 

סגל ותיק עומדים קורסים בסיסיים 

לקידום ההוראה, ואחדים מהם גם 

לפי נושאי עניין ספציפיים, וכן ליווי 

אישי. הליווי האישי מיועד לייעץ 

למרצה כיצד לשפר את ההוראה, 

לאחר שיועצי הוראה מבקרים 

בהרצאות על פי הזמנת המרצה או 

ראש יחידת ההוראה שלו. עבור הסגל 

הזוטר מתקיימות סדנאות מותאמות 

לתחום ההוראה שלהם, על פי הזמנה 

של יחידות הוראה באוניברסיטה. 

בממוצע מתקיימות שתי סדנאות 

בשבוע בנושאים שונים ויותר מ-450 

חברי סגל מסוגי הסגלים השונים כבר 

השתתפו בסדנאות.

שינוי מערך הסילבוסים. מטרתנו 

בעיצוב מערך הסילבוסים הייתה 

לבנות מערכת בעברית ובאנגלית 

ובפורמט שיוכר באירופה ובארצות 

הברית והנדרש גם בדו"ח להערכה 

עצמית של המל"ג. כדי לעמוד 

בכל הדרישות של הגופים השונים, 

הסילבוס צריך להכיל לבד מהעניינים 

הטכניים גם פרמטרים של מטרות, 

תיאור הקורס, תוצרי למידה 

וביבליוגרפיה. מערכת סילבוסים שכזו 

תאפשר בהמשך הדרך פיתוח מסמכים 

של Diploma supplement, כנהוג 

באירופה, שבהם מפורטים תוצרי 

למידה ברמת התואר בצורה פשוטה 

לשם הכרה הדדית בקורסים ובתארים 

בין האוניברסיטה העברית ומוסדות 

בחו"ל. 

באוניברסיטה העברית מתקיימים בכל 

שנה כ-5,000 קורסים שונים, ובמשך 

שנתיים עוקבות יש תחלופה של 

כ-20% מהקורסים. כלומר בשנתיים 
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רצופות מתקיימים כ-6,000 קורסים. 

לכן היה לנו ברור כי אם רוצים לבצע 

שינוי שהתוצר שלו מוגש במבנה 

אחיד ומקיף, יש לבצע זאת כהליך יזום 

מרכזית (top-down) ולא כתוצר שנובע 

מהיחידות השונות. לפיכך ננקטו שורה 

של פעילויות בו-זמנית: יצירת מערכת 

ממוחשבת להזנת הסילבוס על ידי 

מרכז הקורס, הן בעברית והן באנגלית, 

והצגתו האוטומטית של הסילבוס 

בשנתון האוניברסיטה; יצירת מערך 

הסברה, תמיכה ובקרה מרכזית עם 

שלוחות בכל חוג; ותגמול תלוי ביצוע 

בתאריכי יעד ידועים מראש שנקבעו 

על ידי הרקטור. התוצאה של יוזמה 

זו הביאה לשינוי של יותר מ-3,500 

סילבוסים של קורסים )70%( שנקבע 

כיעד לשנת תשע"ד, ואנו צופים עלייה 

ל-95% בשנת תשע"ה.

שינוי משאלי ההוראה. משאלי 

ההוראה באוניברסיטה העברית נהוגים 

במשך שנים רבות. כדי שאפשר יהיה 

לא רק לדרג את הקורסים והמרצים 

אלא גם להבין מהם הפרמטרים 

שהובילו לדירוג שהתקבל, בראיית 

הסטודנטים, המשאלים כללו פריטים 

רבים ודרשו זמן רב למילויים. עם 

השנים, ההיענות של הסטודנטים 

למשאלים ירדה. כתוצאה מכך חלה 

גם ירידה באמון הסגל האקדמי 

במשאלים והטענות העיקריות היו 

כי ממלאי המשאל המעטים יחסית 

שייכים לקצוות, כלומר הממלאים 

הם אלו ש"שונאים" את המרצה או 

אלו ה"אוהבים" אותו במיוחד, וגם 

שמרצה ש"מתחנף" 

לסטודנטים יזכה 

בהערכה גבוהה. 

איבוד האמון על ידי 

הסגל יצר תהליך 

של תגובה חוזרת 

אצל הסטודנטים 

שהתבטא בירידה 

נוספת באחוז המילוי. 

הטענה הייתה שאם 

הסגל אינו מחשיב את 

המשאל כאמין, אז 

בשביל מה להשקיע 

זמן במילוי המשאל? 

כדי להתמודד עם בעיות אלו, ערכנו 

במהלך תשע"ג משאל דעות בנושא. 

המשאל הופנה מטעם יה"ל לסגל 

האקדמי ומטעם אגודת הסטודנטים 

לסטודנטים. משאל זה העלה את 

הנושא לדיון ציבורי וסוכם בוועדה 

שהוקמה לצורך שינוי משאלי 

ההוראה, שכללה גם נציגות של אגודת 

הסטודנטים. הוועדה המליצה להפחית 

את מספר שאלות הדירוג המספריות 

לכל מרצה ולכל קורס ולתת מקום 

גדול יותר להבעת דעות בכתיבה 

חופשית. כמו כן הומלץ לנטר באופן 

מעמיק את הקורסים הנמצאים ברף 

20% התחתונים במשאל. לשינוי זה 

שנערך בשנים האחרונות יש כבר שתי 

תוצאות מועילות: 

1( היענות הסטודנטים למילוי השאלון 

עלתה באופן משמעותי; 2( קורסים/

מרצים הדורשים שיפור מאותרים 

כעת בקלות. ההערות המילוליות 

שכתבו הסטודנטים בטופסי המשאל 

מאפשרות לקבל חוות דעת מעמיקה 

על המתנהל בקורס ממספר רב יותר 

מבעבר של סטודנטים בכל קורס.

הטמעת טכנולוגיות הוראה. בשנים 

האחרונות התפתחו טכנולוגיות הוראה 

רבות: דרכי הוראה מקוונות, דרכי 

התקשרות בין מרצה ותלמידיו, ניהול 

 ,Moodle קורס ובחינות באמצעות

דרכי בדיקת אותנטיקציה של עבודות 

וכדומה. בהיבט זה יה"ל מקימה כעת 

 Moodle-מערכת הטמעה טובה יותר ל

ובוחנת מערכות אותנטיקציה, ואילו 

ההוראה המקוונת נבחנת באמצעות 

שלוחה אחרת של הרקטור.

סיכום התהליך

תהליך שיפור המצוינות בהוראה 

הינו אוסף של פעולות הניתנות 

למדידה ומוכוונות מטרות מוגדרות. 

הן נובעות מההבנה כי השיפור דורש 

טיפול מערכתי בנוסף לטיפול ברמת 

יחידת ההוראה. הטיפול המערכתי 

מביא למודעות הסגל והסטודנטים 

את החשיבות הרבה שהאוניברסיטה 

העברית מקנה להוראה בנוסף על 

המחקר המצטיין הקיים.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Education Area, http://www.enqa.
eu/wp-content/uploads/2013/06/
ESG_3edition-2.pdf

חנניה ריכמן )פתגם(, יוסף שטרן )איור(, )1968(. דבש ועוקץ )פתגמים ומכתמים(. הוצאת יוסף שרברק, קריית גת: דני ספרים. 
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פרופ' לילי אורלנד-ברק
דיקן הפקולטה לחינוך, 

אוניברסיטת חיפה

מיהו המורה הטוב 
באוניברסיטה?

השאלה בדבר 'המורה הטוב 

באוניברסיטה' היא פילוסופית 

במהותה. היא דורשת הכרעה 

בשיקולים פרדיגמתיים ואידיאולוגיים 

ביחס למהותו של הידע, היחס בין 

הידע לבין האדם היודע, הדרך להשגת 

ידע בעולם ותכליתו של תהליך 

השגת הידע. השאלה היא גם שאלה 

פוליטית, ביחס לתפקידה ולמקומה 

של האוניברסיטה בחברה, ליחסיה עם 

מוסדות חברתיים אחרים, לשיקולים 

המדיניים והכלכליים שעומדים 

מאחורי התנהלותה ועוד. בנוסף לכל 

אלו, זוהי שאלה מוסרית ביחס לערכים 

שמכוננים את דמותו, את מעשיו 

ואת הישגיו של המורה, ובעצם ביחס 

לקביעה שיש דימוי אידיאי "ראוי" 

למורה. בעקבות טבעו המצומצם של 

טקסט זה, אין בכוונתי להיכנס לדיון 

הפילוסופי החשוב בשאלות הרמות 

הללו, אלא רק להציע כמה היבטים 

מרכזיים שאני מוצאת בהערכת המורה 

ביחס לתפקידו. 

מורה - מומחה 

המורה הטוב באוניברסיטה צריך, 

בעיני, להיות בעל השכלה רחבה, 

וראשית לכול בתחום הדיסציפלינרי 

שבו הוא מוכר כמומחה. השכלה כזו 

מקנה לו את האפשרות להיות מקור 

ידע מרכזי שדרכו יכולים תלמידיו 

לקבל גישה לתיאוריות מגוונות, 

מחקרים שונים וכתבי הגות וביקורת 

המייצגים את מכלול נקודות המבט 

והבחינה של הסוגיות האופייניות 

לתחום התוכן. מומחיות בתחום 

התוכן כוללת הכרה והבנה אנליטית 

מעמיקה של כלל המושגים, עקרונות 

החשיבה, המודלים והתיאוריות בתחום 

הדיסציפלינרי1. מומחיות כזאת כוללת 

לא רק את הידע התיאורטי שיש 

למורה, אלא גם את הידע הפרקטי2, 

כלומר הידע שמגולם ומבוטא בעיסוק 

המעשי של המורה בתחומו המדעי. 

מומחיות זו הופכת את המורה למודל 

של איש מדע ומחקר בעיני תלמידיו. 

כמודל, המורה מסייע ללומדים לעבור 

בין התחומים היישומי והתיאורטי3.

מורה - מדריך

המושג 'מדריך' אינו מגדיר באופן חד-

משמעי את תפקידיו של המורה4, אך 

כאן אתמקד בתפקיד המורה בתמיכה 

ובליווי הלומדים בתהליכי התפתחות 

אישית ומקצועית שלימודיהם 

מחייבים. בהקשר זה, המורה הטוב 

מעורב בשלושה תהליכים מרכזיים 

הנובעים מתפקידו: ראשית, המורה 

יוצר איזון מושכל בין אתגר ותמיכה 

בהוראה5, באופן שמאתגר במידה 

מספקת את עוררות החשיבה של 

הלומד ועם זאת מעניק תמיכה 

מספקת כדי להביא אותו לתחושת 

מסוגלות עצמית וחווית הצלחה. 

שנית, כדי להביא לצמיחה והתפתחות 

של התלמידים, על המורה גם לגרות 

אצל הלומדים חשיבה רפלקטיבית 

על דרכי החשיבה שהם מפעילים 

בלמידתם ועל הנחות היסוד העומדות 

מאחוריהן. שלישית, יצירת ידע, על 

פי התפישה המקובלת כיום בחינוך, 

מחייבת השתתפות חברתית פעילה 

של הלומדים, המאפשרת להם להבנות 

את הידע על פי המבנה הקוגניטיבי 

שבו הם 

תופשים את 

העולם ובזיקה 

לידע הקיים 

אצלם6. 

מורה - 

מחנך 

המורה הטוב 

הינו תמיד 

בעמדה של 

מחנך. אני 

משתמשת כאן 

במושג 'מחנך' באימוץ רעיון החינוך 

של בובר7, שעל פיו חינוך ראוי הוא 

'חינוך האופי' שאינו מסתפק רק 

בהקניית ידע, אלא מחייב את המורה 

לראות את הפוטנציאל של הלומד, 

על כל מה שיכול להתפתח ממנו 

בעתיד. חינוך אוניברסיטאי ראוי, 

אם כך, מגלם בעיני גם את ההיבט 

המוסרי הבסיסי של היחס ל'אחר' כפי 

שזה בא לידי ביטוי באקלים שמטפח 

המורה בכיתתו, בהתייחסותו לערכים 

שנושא עימו הידע המובא בשיעור, 

באחריות המוסרית שנושא המורה 

בתשובות הכנות שעונה לתלמידיו, 

בהערכתו את עבודתם ובהתייחסותו 

ליחסי הכוח הטבעיים שנתונים בין 

מורה ותלמידים. מחובתו של המחנך 

שלא לבקש הסכמה או ללמד תשובה 

אחת נכונה, אלא דווקא לחשוף את 

הקונפליקטים, את הדילמות ואת 

הערכים המתנגשים שקיימים בזירה 

החינוכית, ומתוך חשיפה זו לעורר 

בתלמידים את הרצון להגיע להכרעה 

מוסרית.

הוראה נענית-תרבותית 

 Culturally responsive
teaching

מורה הפועל מתוך הוראה נענית-

תרבותית הוא איש מקצוע בעל 

מודעות חברתית-תרבותית שמבין 

כיצד דרכי החשיבה, ההתנהגות 

וההוויה של הלומדים מושפעות 

באופן מהותי מגורמים כמו גזע, 

שייכות אתנית, מעמד חברתי, מגדר 

ושפה8. בתפיסה זו, המורה מצהיר 

על מחויבותו לפעול כסוכן של שינוי 

מהי הוראה טובה, מיהו המורה המצטיין? / מאמרי דעה
ראשי ובכירי אוניברסיטאות ומכללות
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חל חברתי9, על בסיס הבנה של הכוחות 

התרבותיים והפוליטיים שמעצבים את 

ההקשר של למידה במוסד להשכלה 

גבוהה שבתוכו הוא פועל. מתוך שכך, 

למורה יש צורך להכיר )לפחות במידה 

מסוימת( את תלמידיו, את חוויות 

העבר שלהם ולהבין כיצד אלו מעצבים 

את התנהלותם בהווה10. 
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ד"ר אתי גרובגלד
רקטור

ד"ר דפנה מנדלר
ראשת היחידה לקידום ההוראה, 

המכללה האקדמית אחוה

המרצה המצטיין: 
על המתרחש במכללה 

האקדמית אחוה

במכללה האקדמית אחוה מתקיים 

באופן קבוע שיח בנושא קידום 

ההוראה. החשיבות הרבה שמוקדשת 

לנושא זה נובעת משני טעמים 

עיקריים, לבד מהחשיבות האקדמית 

גרידא. הטעם הראשון נובע מסקרים 

שנערכו בקרב מועמדים ללימודים 

באוניברסיטאות ובמכללות, אשר 

מעלים כי שתי הסיבות הרווחות 

ביותר לבחירתם של סטודנטים במוסד 

לימודים הן רמת ההוראה והמיקום 

הגיאוגרפי1. לפיכך, מוסד אקדמי 

החפץ בסטודנטים חייב להקדיש 

להוראה טובה חשיבות עליונה. 

טעם נוסף נובע מהמבנה הארגוני 

המיוחד של המכללה שלנו, הכולל 

בית ספר גדול לחינוך והוראה ובית 

ספר למדעים. קיומו של בית הספר 

לחינוך וההבנה כי המרצים המלמדים 

מורים לעתיד משמשים באופן טבעי 

כמודל להוראה עבור הסטודנטים, 

מחייבים את המכללה להתייחס לנושא 

איכות ההוראה במשנה חשיבות. ואכן 

ההערכות המילוליות של הסטודנטים 

בסקרי ההוראה, כמו "מרצה מובנת 

מאוד - דוגמה להוראה מיטבית", 

מדגישות את היותם של המרצים מודל 

לחיקוי. קיימים גם מחקרים המצביעים 

על כך כי מורים מלמדים כפי שלימדו 

אותם בפועל ולא על פי תיאוריות 

ההוראה/למידה שהוצגו בפניהם2. 

משום כך יצאה הנהלת המכללה 

ביוזמה )שתפורט בהמשך( לקידום 

יישום של גישות הוראה מגוונות 

וחדשניות.

המאמר 'האם יש "פטנט" להשגת 

מצוינות בהוראה?'3 מציג אינטגרציה 

של ארבעה מחקרים שנעשו על ידי 

חוקרים שונים בשיטות מחקר שונות, 

במוסדות שונים ועל אוכלוסיות שונות 

של מרצים. מסיכום המחקרים האלה 

התקבל מודל המצביע על כך שממדי 

העל של ההוראה הנתפסת כמצטיינת 

הם:

א. כישורים בתקשורת יעילה, הכוללים 

בהירות בהוראה, הוראה מעניינת 

ומעוררת חשיבה, ארגון הקורס 

והשיעור והגברת המוטיבציה של 

הסטודנטים להשקיע בלמידה. 

ב. יצירת אווירת כיתה המקדמת 

למידה, הכוללת יצירת קשר בין-אישי 

עם הסטודנטים, הפגנת אכפתיות 

ורגשות חיוביים אחדים כלפי 

הסטודנטים ולמידתם והפגנת כבוד 

כלפי הסטודנטים.

להלן נדגים כיצד באים לידי ביטוי 

שני ממדי העל של ההוראה הנתפשת 

כמצטיינת בסקרי ההוראה אצל שלוש 

מרצות מצטיינות במכללה שלנו וכן 

בביטוי דעתן של המרצות כפי שכתבו 

לנו במסמך פתוח שבו הן נשאלו: 

מה את עושה בהוראתך בכיתה? איך 

את מכינה את שיעורייך? איך את 

תופסת את תפקידך כמורה? מה את 

עושה בתחום ההוראה מחוץ למסגרת 

הכיתה? ומה את חושבת על תלמידייך 

ועל תפקידם כלומדים? שלוש 

המרצות שנבחרו מייצגות את המבנה 

הארגוני של המכללה: אחת מהן 

מלמדת בבית הספר לחינוך והוראה, 

האחרת מלמדת בבית הספר למדעים, 

והשלישית מלמדת בשני בתי הספר. 

שלושתן קיבלו לאורך שנים דירוגים 

מספריים גבוהים במיוחד בסקר 

ההוראה. כמו כן הן קיבלו התייחסויות 

חיוביות ביותר בהערות המילוליות של 

הסטודנטים.
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בהערות המילוליות של הסטודנטים 

בקורסים של שלוש המרצות ניתן 

למצוא היגדים רבים המתייחסים לשני 

ממדי העל של הוראה מצטיינת לפי 

המודל שלעיל. לדוגמה:

בהירות בהוראה: "הסבריה של המרצה 

בשיעורים מובנים ללומד".

הוראה מעניינת ומעוררת חשיבה: 

"שיעורים מאתגרים, החומר מועבר 

בצורה מובנת"; "הגמישות של המרצה, 

ההומור והביקורת שמפתחות את 

החשיבה".

ארגון הקורס והעלאת המוטיבציה: 

"המרצה משלבת ידע תיאורטי עם 

ידע יישומי"; "החיבור בין תיאוריה 

למציאות, התכנים בקורס רלוונטיים 

במיוחד".

יצירת אווירת כיתה המקדמת למידה: 

"הידע הרב, ההיענות, ההקשבה ועוד, 

היריעה קצרה מלהכיל!"; "המרצה 

מלמדת בצורה נעימה, ראויה, 

איכותית, מקצועית ומצחיקה שאי 

אפשר לשכוח את החומר".

גם מתוך העקרונות ששלוש המרצות 

מיישמות במהלך ההוראה, כפי שעולה 

מביטויי דעתן במסמך הפתוח, נראה 

כי כל אחת מהן משלבת היבטים של 

שני ממדי העל של המודל שלעיל: 

תקשורת יעילה ואווירה מקדמת 

למידה. להלן ציטוטים אחדים מדברי 

המרצות במסמך הפתוח הממחישים 

זאת: "נראה לי שהכי חשוב לכבד 

את הלומדים"; "חשוב שקורס 

יהיה מובנה, מעניין, רצוי שתהיינה 

בו הפתעות..., שללומדים יהיה 

חומר לימוד מול העיניים"; "חשוב 

שהלומדים לא יהיו לחוצים, שידעו 

מראש איך ייראה מבחן, שילמדו עם 

חיוך, ברוגע"; "חשוב לבדוק תרגילי 

בית ולדאוג שכולם יצאו מהכיתה עם 

הרגשת סיפוק והבנת החומר הנלמד"; 

"במכללה לחינוך היה לי חשוב 

שסטודנטים ילמדו להתבטא באופן 

מדויק, שלא יתביישו לומר מה הם 

חושבים"; "ניסיתי בכל שיעור להביא 

לשיח". לא ניתן היה להבחין בשוני 

מהותי בין המרצות על פי השתייכותן 

הבית ספרית במכללה. 

רבות מההערות המילוליות של 

הסטודנטים התומכות במודל כלעיל 

של ההוראה המצטיינת, נמצאו 

בהלימה גבוהה עם דעתן של שלוש 

המורות כפי שמבוטאות במסמך 

הפתוח. כלומר המורים המצטיינים 

והסטודנטים מסכימים ביניהם 

שהגורמים המשפיעים ביותר על 

איכות ההוראה ומעמד המרצה בעיני 

הסטודנטים הם ממדי העל של הוראה 

יעילה: תקשורת יעילה ויצירת אווירת 

כיתה המקדמת למידה.

ברצוננו להדגיש כי הצטיינותן 

של מרצות אלו ושל מרצים רבים 

אחרים לא צמחה בחלל ריק. ההוראה 

במכללה שלנו מהווה אחד משלושת 

עמודי התווך שעליהם מושתתת 

פעילות המכללה )הוראה מיטבית, 

מחקר יישומי ומחויבות חברתית(. 

במכללה מתקיים שיח מתמשך בנושאי 

הוראה ואחת לשנה נערך יום עיון 

לכלל הסגל בנושא קידום הוראה וכן 

סדנאות רבות לאורך השנה במגוון 

נושאים. במסגרות אלו סגל המרצים, 

יחד עם היחידה לקידום ההוראה, 

בוחנים דגשים שונים בהוראה 

כגון: שימוש בטכנולוגיות במהלך 

השיעורים, מגמות חדשות בדרכי 

הוראה והתייחסות לדרכי הערכה 

מגוונות. כדי לחזק תהליכים אלו יצאה 

הנהלת המכללה ביוזמה תחרותית 

לאנשי הסגל להגשת הצעות לעיצוב 

דרכים לקידום ההוראה שתתבססנה 

על גישות ומודלים להוראה מיטבית 

בקורסים שאותם הם מלמדים. 

במסגרת זו זכו ארבע הצעות, ולמרצות 

הזוכות אשר תפעלנה את הדגמים 

החדשים בשנת הלימודים תשע"ה 

הוענקה מלגה כספית. המרצות הללו 

תעברנה סדנאות למרצי המכללה 

שבהן המרצים ילמדו ויתנסו בדרכי 

ההוראה שפותחו במסגרת היוזמה. 

התנסות זו תאפשר למרצים לבחון 

האם וכיצד לאמץ גישה זו בקורסים 

שלהם, שכן ברור כי לא ניתן להצטיין 

רק על ידי חיקוי הטכניקות בשיעורי 

מורים מצטיינים. האסטרטגיות 

והטכניקות המשמשות את המורה 

חייבות להתאים לאופי, לנסיבות 

ולמטרות של הקורס, וכן לאופיים של 

הסטודנטים. כל מורה צריך להכיר 

מבחר גדול של טכניקות ואסטרטגיות 

לשימוש בשיעורים ולדעת כיצד 

לבחור מביניהן את אלו המתאימות לו 

ולמצב הנתון וכן כיצד להפעיל אותן3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 http://www1.biu.ac.il/index.php?id=3&
pt=20&pid=4&level=1&cPath=4&type
1&news=2175 

2 Lunenberg, M., Korthagen, F., & 
Swennen, A. (2007). The teacher 
educator as a role model. Teaching 
and Teacher Education, 22, 219-223.

חטיבה, נ’ )2003(. האם יש “פטנט” להשגת   3
מצוינות בכיתה? על הגובה, 2, 16-12.

הרב פרופ׳ גוטל נריה 
נשיא, מכללת אורות ישראל

במבחן התוצאה

מבחן התוצאה הוא מבחנו העיקרי 

של המורה הטוב. מן המפורסמות 

הוא שהעת החדשה העצימה מאוד 

את "הדרך", את "התהליך" ואת 

"המאמץ" ומיקמה אותם גבוה בסולם 

החשיבות, לעתים אפילו על חשבון 

"ההישג", "התוצר" ו"התוצאה". ואולם 

חז"ל לימדונו שבכל הנוגע להוראה, 

אין לקבל גישה זו. קיימות דוגמאות 

אחדות לדבר זה, אולם בשל קוצר 

היריעה נסתפק בטעימה. 

בסוגיית התלמוד הבבלי )בבא בתרא 

כא ע"א( נחלקו אמוראים בבליים - 

רבא ורב דימי מנהרדעא - בשאלת 

פיטוריו של "מקרי ינוקא" ]= מלמד 

תינוקות[ ותיק כאשר הגיע לעיר 

http://www1.biu.ac.il/index.php?id=3&pt=20&pid=4&level=1&cPath=4&type=1&news=2175
http://www1.biu.ac.il/index.php?id=3&pt=20&pid=4&level=1&cPath=4&type=1&news=2175
http://www1.biu.ac.il/index.php?id=3&pt=20&pid=4&level=1&cPath=4&type=1&news=2175
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של התורה לאב ללמד בעצמו את 

בנו, ועד למצב היום שבו ידו הארוכה 

של האב ושליחו, המורה, הוא הוא 

שמקיים בפועל את מצוות תלמוד 

התורה; וכך גם האיסור הגורף לכתיבת 

תורה שבעל פה )תלמוד בבלי תמורה 

יד ע"ב( מזה, והפיכת ספרייתנו 

העכשווית לכזו שרובה-ככולה תורה-

בעל-פה-כתובה, ועוד ועוד על זו 

הדרך. 

אמור מעתה: המטרה קידשה את 

האמצעים. בכל הכבוד להנחיות 

הקדומות, שעה שראו גדולי הדורות 

במהלך ההיסטוריה שהמטרה אינה 

מושגת באמצעים הקדומים, הם לא 

היססו לשנות מהותית את הדרך, את 

השיטה, את האופן ואת הגישה, ובלבד 

שתורה תילמד ותיוודע. 

סוף דבר: בכל הכבוד לדרך ולאדם, 

למוטיבציה ולתהליך, השורה 

התחתונה המכרעת היא הגעה 

להישג הנדרש. המורה הטוב מביא 

את תלמידיו לשם. "בזאת תבחנו" 

)בראשית מב, ט"ו(!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ארנד, מ' )1995(. פרק בתורת החינוך של 	 
חז"ל: בבא בתרא כא. חינוך יהודי בחברה 

פתוחה א )עמ' 48-23(. רמת גן: הוצאת 
אוניברסיטת בר-אילן.

גוטל, נ' )1996(. מ"חינוך מסורתי" - 	 
ל"מסורת חינוכית": ההיבט הרפורמטיבי 
של החינוך האורתודוכסי. זמנים בחינוך, 

.61-54 ,1

גוטל, נ' )2013(. תלמוד תורה לנשים: 	 
הלכה בהשתלשלותה ובהתהוותה. ושננתם 
לבנותיך )עמ' 284-261(. אלקנה-רחובות: 

הוצאת מכללת אורות ישראל.

כשנוקמים בהם בהיעדר הטבה עוברים 

משום לא תקום ]...[

רגשי הלב, הרחמים והאמפטיה כלפי 

"הוותיקים" נדחים אפוא מפני שיקול 

המחויבות להצמחת התלמידים בדרך 

המיטבית. 

דומה שלמצער בנוגע להוראה, 

התפיסה האוניברסלית גם היא מצדדת 

בגישה זו ואינה מעלה על דעתה 

להעסיק מורה מוטיבציוני ש"תוצרתו" 

כושלת. מובן מאליו שההישג הנדרש 

צריך להיות מוגדר מלכתחילה, אם 

בסולם של ידע והישגים, אם בסולם 

של ערכים ואם גם בשילובם ומיזוגם, 

ברם אם בסופו של דבר התלמידים לא 

יודעים ולא ערכיים, הרי שהלה הוא - 

אולי - אישיות נפלאה אך "מורה טוב" 

הוא לא.

השלמה לתמונה זו שנוגעת למורה, 

באה לידי ביטוי גם ביחס חז"לי 

לתכניות לימודים ולדרכי הוראה. 

פסיקות לא מעטות הסכימו לחרוג 

לחלוטין מאמירות חז"ליות קדומות, 

ובלבד שהמטרה הראשית תושג, 

בחינת ״מטרה המקדשת את 

האמצעים״. כך הנחיית המשנה )אבות 

ה, כ"ו( על "בן חמש שנים למקרא, 

בן עשר למשנה... בן חמש עשרה 

לתלמוד", כמעט שלא מומשה בעבר 

וכמעט שאינה ממומשת בהווה, גם 

אצל אותם שרואים עצמם דרך כלל 

מחויבים להכרעות תנאיות קלות 

כחמורות. היו אומנם שביקרו את 

החריגה מההנחיה החז״לית הקדומה 

)מהר"ל לדוגמה(, ועדיין העובדה 

נותרה יציבה על תילה. כך גם הנחיית 

הגמרא )קדושין ל ע"א( ואף הפסיקה 

)רמב"ם הלכות תלמוד תורה א, י"א-

י"ב( שאדם ישלש את זמן למידתו: 

"שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה 

שבעל פה ושליש... בגמרא", נותרה 

בפועל כמעט כאות מתה. בפלפולים 

ובדוחקים שונים ניסו להסביר זאת, 

ואולם ברי שבסופו של דבר ההנחיה 

אינה מקוימת. ועוד ניתן להוסיף 

את סוגיית "תלמוד תורה לנשים", 

שגם בנוגע אליה המהפך ההיסטורי 

עמוק ומשמעותי; הוא הדין במעבר 

הכמעט מוחלט מהנחייתה המקורית 

"מקרי ינוקא" טוב יותר. רבא סבר 

שאין לפטר את הראשון, שכן דווקא 

החרב המונחת על צווארו והאיום 

שבדבר יזרזו אותו להתאמץ יותר; 

ואילו רב דימי סבר שנכון לפטרו 

שכן אדרבה, כך "קנאת סופרים 

תרבה חכמה". בין כך ובין כך עולה, 

שהשיקול המכריע לשניהם אינו 

אלא התועלת הלימודית; הא ותו לא. 

הסוגיה )שם, ע"ב( אף מוסיפה כי 

"מקרי ינוקא" זה נמנה על אותם שהם 

תמיד בבחינת "מותרה ועומד", ולכן 

אם המלמד התרשל, ניתן לפטרו גם 

ללא הליך פורמלי של התראה.

בעקבות סוגיות אלו )ועוד, שם 

ובמקומות נוספים, כולל בפסיקה 

הלכתית(, כתב "החזון איש", הרב 

אי"ש קרליץ )רוסיה 1878 - ישראל 

1953(, בספרו אמונה ובטחון )פרק ג( 

את הדברים הבאים:

]...[ הרי שיש בעיר מלמדים מתפרנסים 

מעמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים 

מעיר אחרת, וכטבע בני אדם אינם 

שבעים רצון מהישנות, קפצו כולם על 

האורחים החדשים, ומלמדי העיר נזוקו. 

המקופחים פשטו שנאתם בלבם על 

הרודפים החדשים, ומשנאת הלב יצאו 

לבקש עליהם תואנות מומים ועלילות, 

ולמדו לשונם דבר רע עליהם, ומרעה אל 

רעה יצאו להוציא דיבת שווא, ולעורר 

רחמי בני העיר נגד האכזריות של 

הבאים החדשים, עד שהוסיפו בקטטות 

ומריבות, ולעתים נוקמים בהם נקמות 

כאשר תמצא ידם. הנה כל מעשיהם היו 

מנוקים מכל חטא ואון, לו היתה הלכה 

כמותם, שיכולים לעכב על החדשים, 

והחדשים היו החוטאים בנפשותם, 

למרות שנגד ההלכה שנאמרה למשה 

ע"ה בסיני, אין כאן איסור מחלוקת 

ולא איסור לשון הרע ולא שנאת חנם, 

ויש כאן מלחמת מצוה להעמיד הדת 

על תלה. אבל עכשיו שההלכה הכריעה 

דקנאת סופרים תרבה חכמה, ויסוד 

הזה נעלה מחיותא דאנשים פרטיים ]= 

עקרון זה גובר על פרנסת הפרט[, הנה 

האורחים הבאים עשו כהלכה, והקמים 

כנגדם שופכים דם נקיים, וכששונאים 

אותם בלב עוברים על לא תשנא אחיך, 

כשמדברים עליהם רע, עוברים על 

איסור לשון הרע, כשמקהילים קהילות 

לקטטות, עוברים על לא תהיה כקרח, 
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ד"ר עידית טבק
רקטור, 

מכללת לוינסקי לחינוך

מי אתה, מכשיר המורים? 

הנחה רווחת היא שיכולתה של 

אומה להתמודד עם האתגרים של 

המאה ה-21, ובהם אלו של הכלכלה 

הגלובלית, תלויה באיכות המורים 

ובאיכות ההוראה שלה3,2,1. הגם שאין 

הסכמה על הוראה איכותית מהי, 

ואף על פי שקיימות דעות שונות 

באשר לדרך הטובה להכשרה של 

מורים מעולים4, הרי שלעיצוב פני 

החברה והכלכלה, מכשירי המורים 

משמעותיים לא פחות מהמורים 

עצמם. לכן השאלה מה צריכים להיות 

המאפיינים של מכשירי המורים ומהי 

הוראה מצליחה במכללה להוראה, 

היא חשובה ביותר. זאת בעיקר לנוכח 

העובדה שאין מכשירים את מכשירי 

המורים מראש, אלא הם מתפתחים 

לתפקיד זה תוך כדי עבודתם. 

מאמר זה מציג תוצאות של מחקר 

תלת-שלבי שבדק את תפיסותיהם של 

מכשירי מורים במכללה לחינוך לגבי 

שאלה זו. הנתונים נאספו באמצעות 

שלושה כלים, אחד בכל שלב. כלי אחד 

היה שאלון סגור שהועבר לכלל סגל 

המכללה ועליו השיבו 86 מבין 256 

מרצים. אחד הפריטים בשאלון ביקש 

מהמשתתפים לבחור מבין שמונת 

המונחים הבאים את המונח שמתאר 

בדרך הטובה ביותר את התחום 

המקצועי שלהם: מורה-חוקר; מכשיר 

מורים; מחנך; חבר סגל אקדמי; חוקר 

ומרצה; מדריך פדגוגי; מורה; מרצה5.

הכלי השני היה תיעוד השיח של 

שמונה מרצי חינוך שהשתתפו בדיון 

פומבי שעסק בשאלה מה הן תפיסת 

העולם, האידיאולוגיה ונקודות המוצא 

שמנחות אותם בעבודתם במכללה. 

המשתתפים נבחרו באופן אקראי 

מבין 100 מרצים שהשתתפו במהלך 

שנת הלימודים תשע”א במפגשים 

דו-שבועיים של ״סגל אקדמי לומד 

וחוקר״ במכללה. 

הכלי השלישי היו פרוטוקולים 

מתועדים של “מעגלי שיח” שהתקיימו 

במכללה בשלוש נקודות זמן: )א( 

בתחילת שנת הלימודים תשע”ב 

בהתייחס לשאלה “כשהעם דורש 

צדק חברתי מה הוא דורש מאיתנו, 

מכשירי מורים?”; )ב( באמצע שנת 

הלימודים תשע”ג בנושא “מערכת 

החינוך העתידית: חושבים מחוץ 

לקופסה”6; )ג( בתחילת שנת 

הלימודים תשע”ה בהתייחס לשאלה 

“חינוך יוצר מציאות? מה זה אומר לי 

כמרצה במכללה של הכשרת מורים?”. 

בכל אחד מהאירועים האלה השתתפו 

כ-100 מרצים מכל תחומי הדעת 

במכללה. 

ניתוח הממצאים נערך באמצעות 

שיטה המשלבת בין הכמותי 

לאיכותני7. הנתונים המספריים 

שנאספו באמצעות השאלון )הכלי 

הראשון( נותחו בניתוח סטטיסטי 

שכלל חישוב ממוצעים וסטיות תקן. 

הנתונים הטקסטואליים שנאספו 

באמצעות הכלים השני והשלישי עברו 

ניתוח תוכן קטגוריאלי וכן ניתוח תוכן 

פרשני. הקטגוריות לקידוד הנתונים 

וארגונם נגזרו מהספרות המחקרית9,8 

ומקטגוריות שעלו מהממצאים עצמם. 

בממצאים זוהו ארבעה דימויים לדמות 

המרצה במכללה: 

המרצה כמומחה-מקצוען הבקי א. 

בתחום הדעת שהוא מלמד ומפתח 

את הידע פדגוגי-דידקטי במהלך 

עבודתו. זאת על בסיס משובי 

הסטודנטים, השתתפות בימי עיון 

וקבוצות למידה במכללה ודיונים 

עם בעלי תפקיד משמעותיים 

שמשמשים דמויות לחיקוי ומקור 

השראה10.

המרצה כחוקר, כעצמאי או כשותף ב. 

בצוותים החוקרים את העשייה 

במכללה21,11.

המרצה כמנהיג מחולל שינוי ג. 

המעורב בקהילה שבה הוא חי, 

שמוביל תהליכים חברתיים 

משמעותיים, משנה מציאות, יוזם 

תכניות ופועל ליצירת חברה נאורה, 

ליברלית ודמוקרטית.

המרצה כאדם אכפתי בעל יכולת ד. 

הקשבה, רגישות לפרט ולצורכי 

האוכלוסיות השונות בחברה הרב-

תרבותית המאופיינת בשונות 

מגזרית, מגדרית, לאומית, אתנית 

ודתית, ובכללה אוכלוסיות בעלות 

צרכים מיוחדים ואוכלוסיות 

בפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית. 

איך דימויים אלו קשורים למהותה של 

ההוראה המצליחה במכללה להכשרת 

מורים? 

כדי לענות על השאלה יש להתייחס 

לחלק מהאתגרים העומדים בפני 

מורי המורים בעידן הנוכחי: שינויים 

מהירים בחברה ובכלכלה, קושי לנבא 

מה צפוי לנו, אי-ודאות באשר לידע 

ולכישורים שיידרשו בחברה העתידית, 

התפתחות מהירה של טכנולוגיות 

המידע ומהפכת הידע. במציאות 

מורכבת זו, הוראה המתמקדת ב"כיצד 

לעשות" או "מה לדעת" פחות 

רלוונטית. לפיכך, בהתבסס על דו"ח 

דלורס13 שקבע את היעדים העומדים 

על סדר היום החינוכי לשנים הבאות, 

ההוראה המצליחה במכללה להכשרת 

מורים צריכה להתמקד ב"כיצד יש 

ללמוד", "כיצד לעבוד יחד", "כיצד 

להיות )being(" ו"כיצד להתהוות 

)becoming(". בהוראה שמתמקדת 

ביעדים אלו המושגים המרכזיים הם: 

בחירה, חופש, אוטונומיה, חשיבה 

ביקורתית, למידה לאורך החיים, 

תשוקה לדעת, סקרנות, חקר, 

דיאלוג מתמשך, תקשורת, פתיחות, 

אקטיביזם, מעורבות, התפתחות 

והשתנות )transformation(. הוראה 

מצליחה היא זו היוצרת את התנאים 

שמקדמים סטודנטים לקראת מימוש 

היעדים האלה.

ניצנים של דגמי הוראה הממחישים 

מאפיינים אלו של ההוראה המצליחה 

ניתן לראות בתכניות מיוחדות של 
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הכשרת מורים הפועלות במכללת 

לוינסקי לחינוך, ובהן תכנית ״חותם״, 

תכנית "דלתא" בשיתוף עם קרן 

טראמפ להכשרת מורים למתמטיקה 

ומדעים לבית הספר העל יסודי 

ותכנית להכשרת מורים מצטיינים. 

בתכניות האלה המסגרת המארגנת 

את הידע אינה מושתתת על קורסים, 

אלא על מבניות )modules( שנבנות 

סביב סוגיות דיסציפלינריות שמקורן 

במחקר ובפרקטיקה של ההוראה. 

סוגיות אלו מזמנות חקר אותנטי 

ולמידה משותפת בקהילות למידה 

שבהן הסטודנטים שואפים להבין 

מורכבות ולהתמודד עם הדילמות 

החינוכיות שהסוגיות השונות 

מעלות. תהליך הלמידה כולל שאילת 

שאלות, התמודדות ערכית, פתרון 

בעיות, למידה הדדית, העמקה וגילוי 

משמעויות. הלמידה היא תהליך 

והיא ומתמשכת ואינה מוגבלת 

ל"זמן שיעור" של שעה וחצי ולחדר 

הכיתה. הדרישה מהסטודנטים היא 

למגוון של תוצרים כמו יישום הידע 

החדש והפצתו בכנסים, בימי עיון 

ובהוראת עמיתים, הובלת יוזמות או 

ביצוע פרויקטים שבאמצעותם הם 

צריכים להתמודד עם בעיה סביבתית 

וקהילתית-חינוכית אותנטית. המרצה 

המעולה אינו המרצה המסורתי 

שמעביר את הידע, שואל את השאלות 

ובוחן שליטה בחומר. המרצה המעולה 

הוא זה המנחה )mentor(, ותפקידו 

לקדם תהליכי חקר בקהילות הלמידה, 

קרי לאתגר, לעורר חשיבה, 

לזמן התבוננות רפלקטיבית, 

לטפח יכולות, לסייע ולתווך ידע 

תיאורטי-מחקרי חשוב.

מרצים המגלמים באישיותם 

ובהתנהלותם תכונות, כישורים 

ואיכויות התואמים את הדימויים 

של המרצה כמומחה, כחוקר, 

כמנהיג חברתי וכאדם אכפתי, 

עשויים לקדם הוראה מצטיינת 

המושתתת על המושגים המרכזיים 

שהוזכרו לעיל ותורמת למימוש 

יעדים אלו. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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המרצה לספק לסטודנט שני סוגים 

של משוב - משוב על התוצאה 

)knowledge of results( )"כמה עשה 

הסטודנט?"( ומשוב על דפוסי התנועה 

)knowledge of performance( )"איך 

ביצע הסטודנט?"(. שילוב של שני 

סוגי משוב אלו יסייע לסטודנט להבין 

טוב יותר כיצד ביצע את הטכניקה של 

המיומנות ומהי תרומתה של טכניקת 

הביצוע להישג הסופי שלו.

ארבעה עקרונות אלו - הסבר 

מילולי קצר וממוקד, הדגמה, תרגול 

המיומנות ומתן משוב - חיוניים 

ליצירת סביבת למידה יעילה ולקידום 

הוראה טובה בקורסים המעשיים. 

נראה שעקרונות אלו מיושמים 

בצורה טובה במיוחד על ידי מרצים 

הנתפשים כמצטיינים )על פי סקרי 

ההוראה המתקיימים במכללה מיד 

עם סיומו של הקורס(. מעיון בהערות 

הסטודנטים בסקרי ההוראה של 

מרצים מצטיינים בחלק הפתוח 

של סקרי ההוראה, ניתן למצוא 

את ההערות הבאות המבטאות, בין 

השאר, גם את הערכתם החיובית 

לשימוש בעקרונות ההוראה הטובה: 

"הסברים ועבודה מכל הלב", "הסבר 

ברור של הנדרש", "ההסברים שלה 

היו מובנים מאוד", "מורה מדהימה...

יודעת להסביר" ]עיקרון ההסבר 

המילולי הקצר והממוקד[; "נתן 

הדגמות ודגשים לשיפור המיומנות" 

]עיקרון ההדגמה[; "תרגול מרובה 

במהלך השיעור", "הרבה משחק", 

"אימונים מעניינים ומגוונים", "גיוון 

של משחקים שישמשו אותנו בעתיד", 

"משחקים מגוונים מכל הסוגים" 

]עיקרון תרגול המיומנות[; "יחס חם 

והוגן, רצון לעזור וללמד על דרך 

החיוב, תיקון שגיאות ומשוב מעודד", 

"דרך הוראה יעילה, תומכת ומפרגנת" 

]עיקרון מתן המשוב[. מהערות אלו 

אנו למדים שסטודנטים מעריכים 

מרצים המיישמים בצורה טובה את 

העקרונות במודל שניסחנו לעיל של 

ההוראה הטובה, ולכן מדרגים אותם 

כמצטיינים.

כאשר עיקרון מסוים לא מיושם, 

הסטודנטים מעירים על כך 

הם: )א( הסבר מילולי קצר וממוקד; 

)ב( הדגמה; )ג( תרגול המיומנות; )ד( 

מתן משוב. להלן פירוט של כל אחד 

מהעקרונות הללו.

א. הסבר מילולי קצר וממוקד - על 

המרצה להציג בקצרה את היסודות 

העיקריים של המיומנות הנלמדת. 

ההסבר ממוקד רק ביסודות 

התנועתיים שבלעדיהם יתקשה 

הסטודנט לבצע את המיומנות. הסבר 

ממוקד יבהיר לסטודנט מה עליו 

לעשות כדי להצליח בביצוע המוטורי, 

אך גם יאפשר לו לבטא את עצמו 

בתהליך הלמידה ויקנה למיומנות אופי 

ייחודי משלה.

ב. הדגמה - ההדגמה היא כלי הוראה 

חיוני בתהליכי למידה של מיומנויות 

מוטוריות. האמרה הידועה "תמונה 

אחת שווה אלף מילים" מבליטה 

את הרעיון שהמחשה חזותית יכולה 

להיות יעילה ביותר להעברת מידע. 

על המרצה להדגים את המיומנות 

הנלמדת כמה פעמים בתהליך 

הלמידה. אם המרצה מתקשה בביצוע 

יעיל של ההדגמה, הוא יכול לבקש 

מאחד הסטודנטים שלומד בקורס 

להדגים את המיומנות המוטורית 

הנלמדת, שכן לרבים מהסטודנטים 

הלומדים בתכנית הלימודים רקע 

במקצוע המעשי הנלמד.

ג. תרגול המיומנות - כדי ללמוד כיצד 

לבצע את המיומנות המוטורית, על 

הסטודנט לתרגלה חזור ושוב. אין 

תחליף לתרגול פיזי של המיומנות 

המוטורית, ולכן על המרצה להעמיד 

במרכז את ההתנסות הפיזית של 

הסטודנט עם המיומנות. כדי להגביר 

את מוטיבציית הסטודנט לתרגל את 

המיומנות חשוב לגוון את התרגול. 

לדוגמה, ניתן לשלב בתרגול משחקים 

קטנים הבנויים על שיתוף פעולה ועל 

תחרותיות. חשוב גם לכלול במהלך 

התרגול הפוגות, כדי שהסטודנט 

יוכל לחשוב במהלכן על שהוא עושה 

ולהבין טוב יותר את שנדרש ממנו.

ד. מתן משוב - כמו ההדגמה, גם 

המשוב הוא כלי הוראה חיוני בתהליכי 

למידה של מיומנויות מוטוריות. על 

רוני לידור
נשיא,

המכללה האקדמית בוינגייט

הוראה טובה בקורסים 
מעשיים

תכניות לימודים אקדמיות המכשירות 

סטודנטים להוראת החינוך הגופני, 

כוללות הן קורסים עיוניים והן קורסים 

מעשיים. הקורסים העיוניים מושתתים 

בעיקר על הרצאות, כמקובל בתכניות 

לימודים רבות במוסדות להשכלה 

גבוהה. לעומתם, הקורסים המעשיים 

כוללים תרגול פיזי של הסטודנט. 

בקורסים אלו הסטודנט נדרש ללמוד 

מיומנויות מוטוריות שאותן יצטרך 

ללמד בבוא העת בשיעורים לחינוך 

גופני בבתי הספר או במסגרות חוץ 

בית ספריות כמו אגודות ומועדוני 

ספורט. המיומנויות המוטוריות 

הנלמדות בקורסים המעשיים הן רבות 

ומגוונות. כך לדוגמה הסטודנטים 

לומדים מיומנויות מענפי ספורט 

אישיים )כמו אתלטיקה, התעמלות 

ושחייה( וקבוצתיים )כמו כדוריד, 

כדורסל וכדורעף( וגם מיומנויות 

מתחומי המחול, הריקוד ואומנויות 

הלחימה. 

בסדנאות שמקיימת המכללה מדי 

שנה בימי ההיערכות לקראת פתיחה 

שנת הלימודים, אנו דנים בסוגיה 

מהי הוראה טובה בקורסים מעשיים. 

במהלך השנים גיבשנו מודל של 

הוראה המבוסס על ארבעה עקרונות 

של הוראה טובה. המודל פותח 

בהתבסס על ממצאי מחקרים בלמידה 

מוטורית )motor learning( ובפדגוגיה 

של הספורט )sport pedagogy(1 וכן 

על סמך ניסיון רב-שנתי מצטבר של 

מרצים המלמדים מיומנויות מוטוריות 

בקורסים המעשיים. ארבעת העקרונות 

של הוראה טובה בקורסים המעשיים 
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ד"ר אפרת פיטרסה
ראשת היחידה לקידום ההוראה 
ומרצה במסלול ללימודי מידע 

פרופ׳ דב דביר
נשיא, 

המכללה האקדמית גליל מערבי 

מהי הוראה טובה?

השאלה מהי הוראה טובה אינה 

טריוויאלית בימינו אנו. זמינות של 

מידע ונגישות למידע לכל דורש, 

הופכים את מלאכת המרצים במוסדות 

להשכלה גבוהה )ובבתי הספר( 

למורכבת יותר. התוצר הרצוי של 

הוראה טובה הוא למידה טובה של 

הסטודנטים. למידה טובה מושגת על 

ידי קידום המוטיבציה ללמידה, גירוי 

הסקרנות של הלומד ופיתוח הבנות 

ויכולות של יישום ופתרון בעיות 

בתחום הנלמד. הוראה טובה מתייחסת 

לכל אחד ממאפיינים אלו ומקדמת 

אותם.

במסגרת התהליך של הקמת 

היחידה לקידום ההוראה אצלנו, אנו 

מתמודדים עם ההגדרות של "הוראה 

טובה" ו"למידה טובה" לצורך פיתוח 

פעילויות למרצים שמטרתן הכשרה 

להוראה האקדמית וקידומה. כיעד 

ראשון בחרנו להכשיר את סגל 

ההוראה לשלב בהוראתם את הנושאים 

הבאים: הגברת המוטיבציה והמעורבות 

בלמידה על ידי הוראה חווייתית, 

הצבת אתגרים שיעודדו את הסטודנט 

להתמודד עם מידע מורכב ושימוש 

בטכנולוגיות לגיוון, הגמשה והתאמה 

אישית של ההוראה.

הוראה חווייתית היא שילוב של 

היבטים רגשיים ופיזיים בתהליך 

הלמידה כך שהלמידה תשאיר חותם 

ותיחרט בזיכרון. לדוגמה, כאשר ילד 

הנוגע באש נכווה לראשונה, הוא 

זוכר את החוויה להמשך חייו. הוראה 

חווייתית משלבת היבט אישי/רגשי 

בתהליך הקוגניטיבי של הלמידה. 

כך למשל משחק, תחרות או סיפור 

המסופר היטב גורמים לעוררות רגשית 

היוצרת מעורבות ומגרה את הסקרנות. 

מרכיבים אלו משמשים כאמצעי 

ליצירת מוטיבציה ללמידה נוספת 

ולהפנמת הנלמד. 

הוראה מאתגרת היא הוראה הדורשת 

מהסטודנטים מאמץ מחשבתי תוך 

התחשבות ביכולותיהם. הוראה כזאת 

ניתנת להשגה על ידי שיח המאפשר 

התלבטות וחשיבה עצמאית בכיתה, 

וגם על ידי משימות המחייבות 

התמודדות עם בעיות שהתשובות להן 

אינן חד-משמעיות, ובאמצעות הערכה 

חלופית המכבדת חשיבה ביקורתית 

ותשובות שאינן צפויות מראש. הצבת 

אתגרים בפני הסטודנט מפתחת 

מיומנויות של חשיבה גמישה ומגבירה 

אצלו את האמונה בכוחותיו וביכולתו 

להתמודד עם נושאים חדשים. המרצה 

הטוב נדרש להיות בעל יכולות לזיהוי 

ולהתאמה מתמדת של רמת הקושי 

ומורכבות האתגר שהוא מעמיד בפני 

הסטודנטים. התמודדות עם אתגרים 

תאפשר לסטודנטים להצליח למרות 

הקשיים והתסכולים הצפויים בדרך. 

כך לדוגמה כתב סטודנט בסיומו של 

קורס: 

המשימה שהוטלה עלינו 
במסגרת עבודה זו היא המורכבת 
והמציאותית ביותר שנתקלתי בה 
במהלך הלימודים עד כה ונהניתי 

מאוד לבצע אותה למרות, וגם 
בזכות התסכולים, שליוו את 

התהליך.

הוראה נתמכת טכנולוגיה. שילוב 

של טכנולוגיות )כגון אתרי קורסים, 

שימוש במולטימדיה ושימושים 

מתקדמים ברשתות חברתיות 

ובמכשירים ניידים( בהוראה 

מאפשר הגמשת ההוראה והתאמתה 

להטרוגניות הסטודנטים גם בקורסים 

מרובי משתתפים. מגוון הכלים 

הטכנולוגים העומדים לרשות המרצים 

מאפשר להם להציג מידע באופנים 

שונים, לקיים שיח ודיון גם מחוץ 

לשיעור ולהציג לסטודנטים מטלות 

חקר והפקת תוצרים והצגתם. הכלים 

המצויים באתרי הקורסים )כמו 

Moodle( מאפשרים מעקב אחר ביצוע 
והעברת מידע באופן מיידי וישיר. אנו 

מצפים שהשימוש במכשירים ניידים 

ככלי להוראה ירתום את מוקד הקשב 

של הסטודנט ללמידה. זהו אתגר 

הוראתי חדש שאנו מקווים ללמוד 

ולהטמיע בהוראה אצלנו. אנו רואים 

בהוראה משולבת טכנולוגיה כלי חשוב 

שיאפשר השגת מטרות הוראה ולמידה 

באופן שלא התאפשר עד כה.

לסיכום, הוראה טובה היא זו המקדמת 

למידה טובה, ולמידה טובה היא 

המטרה של כל מוסד אקדמי. אנו 

מצפים מהמרצה הטוב לשפר כל 

הזמן את ההוראה שלו, לשלב גישות 

הוראה חדשות המעשירות את הלומד, 

להשתמש בכלים חדשים, לטפח את 

העניין והיצירתיות בלמידה אצל 

תלמידיו ולהמשיך בלמידה עצמית 

לאורך כל שנות פעילותו האקדמית.

בהצעותיהם לשיפור הקורס. כך 

למשל, כאשר הסטודנטים אינם 

מתרגלים די את המיומנות הנלמדת 

הם מעירים ש"יש לאפשר יותר 

זמן תרגול מחוץ לשעה וחצי של 

השיעור עצמו" או "יש לתת אפשרות 

לסטודנטים להתאמן יותר". ניתן 

אפוא ללמוד מסקרי ההוראה שכדי 

להיות מרצה מצטיין חשוב ליישם 

בצורה טובה את העקרונות של המודל 

שניסחנו לגבי הוראה טובה.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). 
Motor control and learning - A 
behavioral emphasis (5th ed.). 
Champaign, IL: Human Kinetics.
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זקוקים להדרכה ולתמיכת המוסד כדי 

להצליח בהוראה. במכון שלנו אנו 

מכירים בכך שתנאי בסיסי להוראה 

יעילה הינו מרצים בעלי מוטיבציה, 

שביעות רצון גבוהה, מורל ונכונות 

להשקיע בהוראה. לכן יצרנו אצלנו 

מסגרת תומכת למרצים, הכוללת 

דיונים בנושאי הוראה שונים, סדנאות 

הוראה, ייעוץ וסיוע אישי, תצפיות 

בכיתות ומתן משוב וסיוע בכל הקשור 

לטכנולוגיות הוראה מתקדמות.

בנוסף לכך, אנו מאמינים שתנאי 

בסיסי להצטיינות בהוראה הוא 

אהבה ורצון. מאפיינים בולטים 

של מרצים מצטיינים רבים, בנוסף 

לשליטה בתחומי התוכן של הקורס, 

הם: אהבה ללמד את הסטודנטים 

ואהבת האינטראקציה עימם, אהבת 

תחומי התוכן של הקורס, התלהבות 

מההוראה, נכונות להשקיע זמן ומאמץ 

בהכנת הקורס וכל אחד מהשיעורים 

והקפדה על שילוב בהוראה של 

אסטרטגיות מרכזיות של הוראה טובה 

כגון בהירות ההסברים וארגון הקורס 

והשיעורים. בעינינו, מצוינות בהוראה 

היא קודם כול הפקת המקסימום 

ומיצוי מלוא הפוטנציאל - כל מרצה 

מעצמו ומהסטודנטים שלו.

הכלים שאנו משתמשים בהם לבחירת 

המרצים מצטיינים הם: תוצאות סקרי 

הוראה, שאלון מפורט לדיווח פעילות 

יזומה בהוראה, המלצות ממונים 

וועדה שבוחנת 

כל היבט אפשרי 

בהוראה. כלים 

אלו מבטיחים כי 

אנו בוחרים את 

המרצים אשר 

רוצים, משקיעים, 

מגיעים להישגים 

בהוראה ורואים 

בהצטיינות דרך 

חיים. 

 

כלל לרכישה, להרחבה או לשיפור 

של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. 

ההגדרה של "למידה משמעותית" 

רחבה אף יותר ומתייחסת גם לממדים 

של פיתוח כושר חשיבה, רכישת 

מיומנויות של לימוד עצמי ועוד. כיצד 

נעריך ממדים כאלה?

ובכלל, מתי נכון להעריך את הלמידה? 

האם מייד בתום הקורס? או אולי רק 

בתום לימודי התואר או מספר שנים 

לאחר סיום הלימודים? ואם נבחר 

בהערכה שאינה מיידית, האם יש 

בידינו כלים זמינים להערכה שכזו? 

לאור קשיים אלו ואחרים בהערכת 

הלמידה, אזי בבחירת מרצים מצטיינים 

במוסדות להשכלה גבוהה נהוג 

להסתמך על הערכת איכות ההוראה. 

אפשר למצוא תימוכין לתוקף הגישה 

בממצאי מחקרים שהראו כי קיים קשר 

מובהק בין הערכת ההוראה על פי 

סקרי הוראה לבין הישגים אקדמיים 

של הסטודנטים. 

מרבית חברי הסגל האקדמי מתקבלים 

למוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל 

זה גם למכון טכנולוגי חולון, ללא 

הכשרה פורמלית להוראה, בדרך כלל 

לאחר בתר-דוקטורט, מתוך כוונה 

להמשיך לעסוק במחקר. מניסיוננו 

אנו יודעים שלמעטים יש כישרון טבעי 

להוראה והם יצליחו בה ללא קשיים 

מיוחדים, אבל מרבית חברי הסגל 

פרופ' מוטי פרנק
סגן נשיא לעניינים אקדמיים, 

HIT מכון טכנולוגי חולון

בחירת מרצים מצטיינים 
ב-HIT מכון טכנולוגי חולון

הדילמה האם לבחור עובדים 

מצטיינים, ואם כן כיצד, חוצה ארגונים 

רבים. הרי אנו מצפים מכל העובדים 

להצטיין. אם כך, האם עדיין יש 

משמעות לבחירת עובדים מצטיינים? 

ולשאלת ה״כיצד״: האם עלינו להעריך 

את המועמדים להוקרה על הצטיינות 

לפי תוצאות בלבד? האם יש לתת 

משקל לתכונות אישיות? האם יש 

לאתר את אלו שמצוינות אצלם 

היא דרך חיים? האם לבחור את אלו 

המיישמים בפועל ובאופן יעיל תכונות 

אישיות של מצוינות? ואולי דווקא 

יש להוקיר את אלו שאצלם השיפור 

בתקופה נתונה היה גבוה במיוחד? 

שאלות כאלה רלוונטיות גם כשדנים 

בבחירת מרצים מצטיינים.

שאלה נוספת שעולה בהליך של 

בחירת מרצים מצטיינים הינה האם 

להעריך את 

ההצטיינות לפי 

איכות ההוראה 

)תשומות( או לפי 

יעילות הלמידה 

)תפוקות(. 

ברור שמטרת 

העל שלנו הינה 

למידה יעילה 

של הסטודנטים. 

הגדרות טיפוסיות 

של למידה 

מתייחסות בדרך 

Center for Middle Eastern Studies, Lund University Classoom - Wikimedia Commons
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פרופ׳ פאדיה נאסר-אבו 
אלהיג'א

ראשת המרכז לקידום ההוראה, 
אוניברסיטת תל אביב

על מורים טובים והוראה 
טובה

בהקדמה לספרו ״האומץ ללמד״ - 

”The Courage to Teach” כתב פרקר 
פאלמר:

Good teaching cannot be reduced 
to techniques; good teaching 
comes from the identity and 
integrity of the teacher.

הוראה אינה רק אוסף של טכניקות 

מוצלחות. הוראה טובה נובעת 

מהזהות והשלמות של המורה. מורה 

טוב משרה נוכחות בכיתה, מעורב 

תודעתית ורגשית עם הסטודנטים ועם 

חומר הלימוד, מסוגל לשזור רשתות 

של חיבורים בינו לבין האני שלו, בינו 

לבין החומר שהוא מלמד ובינו לבין 

תלמידיו.

 החיבורים שמורה טוב יוצר אינם 

נשענים על שיטות ההוראה שלו 

בלבד, אלא מושרשים בליבו - המקום 

שבו נפגשים האינטלקט, הרגש 

והנשמה, ואלו יחדיו מתכנסים לאני 

שלו. על כך אמר ג’ובראן ח’ליל 

ג׳ובראן “המורה לא נותן מחוכמתו, 

אלא מאמונתו ואהבתו”. לפי ג’ובראן, 

״החכם, המדען והאומן לא מעבירים 

את תבונתם אלא מורים את הדרך”. 

כלומר הוראה אינה מסתכמת רק 

בהקניית ידע, אלא מורה טוב הוא גם 

מנחה ומורה דרך. 

יש רגעים שהמורה חווה נחת וסיפוק 

בכיתה, אך יש גם רגעים שבהם הכיתה 

“חסרת חיים” או מבולבלת והוא חש 

חוסר אונים ותסכול. כל מי שמלמד 

חווה רגעים משני הסוגים. במקרה 

השני, עוצמת המורה משתקפת 

ביכולתו לבצע רפלקציה על הוראתו, 

ביכולתו ובנכונותו ללמוד מטעויותיו 

וביכולתו להפיק לקחים וליישמם. 

ההוראה אפוא היא משימה מורכבת 

הנובעת משלושה סוגי מהמורות 

עיקריים: נושאי הלימוד, התלמידים 

והאני של המורה )selfhood(. שני 

הראשונים זוכים להכרה, אך השלישי, 

החשוב לא פחות מהם, זוכה לפחות 

תשומת לב. נושאי הלימוד מגוונים, 

מורכבים ומתעדכנים ללא הרף והידע 

של המורה בהם הוא תמיד חלקי. לכן 

המורה נדרש להיות לומד מתמיד, כדי 

לעמוד באתגר שהסטודנטים מציבים 

בפניו. כדי להקדיש תשומת לב לכל 

אחד מבין הסטודנטים הרבים וכדי 

לספק להם תשובות נבונות ובזמן 

אמת, המורה זקוק ליכולות של פרויד 

ושלמה המלך יחדיו. למרבה הצער, 

רק מעטים מהמורים התברכו ביכולות 

האלה. המקור השלישי - האני של 

המורה - קשור לעובדה שההוראה היא 

ראי של האני של המורה לטוב ולרע. 

למעשה, הכרת המורה את התלמידים 

ואת חומר הלימוד מושפעת מהיכרותו 

עם עצמו. מורה שאינו מכיר את 

עצמו - את מעלותיו, את יכולותיו, את 

חולשותיו ואת התחושות שלו כלפי 

ההוראה והתלמידים - לא יוכל להכיר 

את תלמידיו, כי הוא יראה אותם מבעד 

לזכוכית כהה שתמנע ממנו לראותם 

בבירור וללמדם כראוי. באותה מידה, 

אם אינו מכיר את עצמו, הוא לא יוכל 

להכיר את הנושאים שהוא מלמד, 

לפחות לא ברמות העמוקות של 

המשמעות האישית המגולמת בהם. 

במקרה זה הוא יכיר את הנושא באופן 

מופשט, ממרחק, וכאוסף של מושגים 

המנותק מהמציאות, כי הוא יתקשה 

להמשיג את החומר הנלמד, להפנימו 

ולהתחבר אליו. הוראה טובה, אם כן, 

מחייבת את הכרת האני של המורה. 

ההוראה משלבת שלושה מרכיבים 

חשובים מאוד האמורים להתקיים 

יחדיו: האינטלקטואלי, הרגשי 

והרוחני. אם נצמצם את ההוראה 

לאינטלקט, היא תהפוך להפשטה קרה 

ומנוכרת כי היא תהיה נטולת רגש 

והשראה. אם נגביל את ההוראה לרגש, 

היא תהפוך לאנוכית ומרוכזת בעצמי 

על חשבון שני המרכיבים החשובים 

האחרים )האינטלקטואלי והרוחני(. 

ואם נגבילה לרוחניות, היא תאבד את 

הקשר עם המציאות כי היא תחסל את 

הרלוונטיות שלה. צריך, אם כן, לשלב 

את האינטלקט, את הרגש ואת הרוח, 

אם אנחנו מעוניינים ליצור שלמות. 

למורה הטוב יוחסו כינויים רבים, כגון 

מורה לחיים, מתווה דרך ומגדלור; 

ההוראה נעשית בצומת המסוכן בין 

האישי לציבורי, והמורה הטוב עומד 

בנקודת המפגש ביניהם. בניסיונו 

של המורה לחבר את עצמו ואת 

נושאי הלימוד שלו עם תלמידיו, הוא 

עלול להיתקל באדישות, בשיפוטיות 

מצד הסטודנטים ולעתים להיחשף 

לתחושות שליליות. כדי לצמצם את 

מידת הפגיעות שלהם, מורים רבים 

מנתקים את עצמם מהתלמידים 

ומחומר הלימוד שהם מלמדים ועל 

כן הם מלמדים אותו בצורה טכנית 

ללא מעורבות רגשית או רוחנית, 

ולפעמים מעצמם. הם בונים חומה בין 

האמת הפנימית לבין הביצוע החיצוני 

ומשחקים את החלק של המורה. עבור 

המורה הטוב, שבדרך כלל גם בוטח 

בעצמו, הפנימי והחיצוני הם אחד ועל 

כן הוא אינו נזקק לחומות. 

ראשי מרכזי הוראה

פרופ׳ ניצה דוידוביץ
ראשת תחום הערכת איכות 

וקידום ההוראה, 
אוניברסיטת אריאל בשומרון

״אני מאמין" בהוראה על ידי 
מרצים מצטיינים

כל חברי הסגל שנבחרו לקבל פרס 

על הוראה מצטיינת בשנת תשנ"ד 

התבקשו לבטא בכתב את ה״אני 
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את אהבת המקצוע שאני מלמדת 

ולהעבירו לתלמידי בהתלהבות, 

עניין ודוגמה אישית. לשלב 

באופן מאוזן בין העברת ידע לבין 

רגישות ואכפתיות מהסטודנט וצורכי 

הלמידה שלו.

ד"ר ארז כהן, כלכלה מנהל עסקים: 

להקפיד לשמור על רמת ידע 

גבוהה בתחום ההוראה המבוסס על 

הניסיון הנצבר לאורך השנים. לתת 

לסטודנטים יחס אישי ואמפאתי, 

ולראות בכל הרצאה אתגר חדש כאילו 

זו הפעם הראשונה.

ד"ר אסנת לבנדה, בית הספר לעבודה 

סוציאלית: המרצה משמש כ"תומך 

למידה". תפקיד הסטודנט הוא ללמוד, 

ותפקיד המרצה לכוון, להדריך, לייעץ, 

להוות דוגמה ולתמוך בסטודנט 

בתהליך הלמידה. כל זאת תוך שמירה 

על כבוד הדדי וכנות בין הצדדים.

ד"ר שלום לוי, כלכלה ומנהל עסקים: 

אני דוגל בשילוב של תיאוריה 

ופרקטיקה בתכניות הלימוד ובקורסים 

השונים שאני מעביר. אני משתדל 

להיות זמין לסטודנטים לייעוץ 

והדרכה ודלת חדרי פתוחה תמיד.

ד"ר מיכאל מונטאג, כימיה: למד את 

הסטודנט בגובה העיניים והיה קשוב 

לצרכיו, אבל הצב בפניו רף גבוה של 

איכות והצלחה.

ד"ר מירה משה, סוציולוגיה: להתייחס 

אל כל אחד מהסטודנטים כאל אדם 

עם צרכים ורצונות ולא רק כחלק 

מכיתה; לשים לב לכולם - לאלו 

שיודעים להחצין עצמם, אבל גם 

למופנמים ולביישנים יותר. לדרוש, 

למשוך למעלה ולאתגר עם חומרים 

עדכניים, תוך שילוב בין עולם המדע 

לעולמם האישי של הסטודנטים 

ולעודד את פיתוחם העצמי כאנשים 

חושבים.

פרופ' רומן פוגרב, פיזיקה: לשדר 

חיוך, מקצועיות ורמת ידיעות גבוהה 

בתחום המועבר לסטודנטים. אדיבות 

כלפי הסטודנט ונכונות להקשיב 

ולענות על שאלות הכיתה.

ד"ר הילה פלד שפירא, מדעי המדינה: 

ההוראה אינה מסתיימת בין כותלי 

הכיתה, אלא ממשיכה באמצעות 

מיילים והתייעצויות. סטודנטים 

צריכים להרגיש בנוח לשאול שאלות 

גם הרבה אחרי שסיימו ללמוד עם 

המרצה. אם הצלחתי לגרום לסטודנט 

להרגיש מעורב בשיעור ומחויב לחומר 

גם במובן הרחב יותר, להתעניין 

ולקרוא על התחום אפילו שסיים 

את חובותיו האקדמיות, אני יודעת 

שביצעתי את מלאכתי כהלכה.

ד"ר גיא פצורניק, כימיה: אני מאמין 

ביצירת דו-שיח המשלב כל העת 

אתגרים אינטלקטואליים בני-השגה 

על ידי הסטודנט, כדרך להעצמתו 

וביסוס יכולתו להנהיג בעתיד מחקר 

מדעי, מקורי ועצמאי. 

ד"ר מיה קגן, בית הספר לעבודה 

סוציאלית: הצלחתם של הסטודנטים 

ואהבתם למקצוע תלויות לא מעט 

ביכולתנו לעורר בהם עניין וסקרנות 

אמיתית. חשוב לזכור שכל סטודנט 

הוא עולם ומלואו, ולמידה אמיתית 

צומחת מתוך שיח, כבוד הדדי וחשיבה 

משותפת.

ד"ר לאה פוסטיק, הפרעות בתקשורת: 

להיות מקצועיים בהתנהלות עם 

הסטודנטים ולדרוש מעצמנו לא פחות 

משאנו דורשים מהם, לתת מענה מבלי 

לוותר על הדרישות והסטנדרטים 

הגבוהים ולשמור על סבר פנים נעים 

גם כאשר נותנים תשובה שלילית.

ד"ר חיה קורנוויץ, כימיה: כיבוד 

הסטודנט ואמונה ביכולת הלימוד 

שלו. למרצה צריך להיות ידע רב 

ומעמיק בנושאים הנלמדים בקורס, 

הרבה יותר מהחומר שהוא מלמד 

בפועל לפי הסילבוס של הקורס. 

העברת החומר צריכה להיות בהירה 

ככל האפשר.

מר חננאל רוזנברג, בית הספר 

לתקשורת: את עיקר המאמץ בעבודת 

ההוראה אני משקיע בניסיון להתחדש 

משנה לשנה ומקורס לקורס. בשיעור 

שבו אני משתף את הסטודנטים 

בדברים חדשים שלמדתי, במחקרים 

שאני נמצא במהלכם או אפילו 

בדוגמאות עדכניות למודלים ישנים, 

אני חש ש"אנרגיות ההוראה" שלי 

מאמין״ שלהם בהוראה. להלן חלק 

 .aמבין התגובות

פרופ' עידית אברהמי, ראשת המחלקה 

להנדסת מכונות ומכטרוניקה: כדי 

להצליח בלימודי הנדסה, על הסטודנט 

לשקוד, להתמיד והכי חשוב - לאהוב 

את המקצוע. לכן מוטל עלינו המרצים 

למלא את ליבות הסטודנטים באהבה 

למקצוע. עלינו להציג בפניהם את 

הכוח הטמון במשוואות ובמספרים, 

אשר בזכותו ניתנת להם היכולת לפתח 

ולבנות עולם טוב יותר. עלינו ללבות 

את אש היצירה, לעודד עבודת צוות 

פורייה, לאתגר לעצמאות ולהקשיב, 

כדי שיפרצו כמהנדסים בעלי ידע, 

מקצועיות, יזמות, תושייה, אחריות 

וכבוד. 

ד"ר מיכל איכט, הפרעות בתקשורת: 

שידור כבוד לסטודנט וראייתו כשותף 

לעשייה האקדמית, שיח אמיתי "בגובה 

העיניים", עידוד סקרנות, ספקנות 

וחקרנות, וגם שימוש בקצת הומור...

פרופ' רות בירק, דיקן בית הספר 

למדעי הבריאות, תזונה: לחנך את 

הסטודנטים לשאיפה למצוינות, 

לחשיבה יצירתית ולכיבוד האחר. 

שהשיעורים יהיו מעניינים, רלוונטיים 

לבריאות, תזונה ורפואה ושיהוו אתגר 

אינטלקטואלי.

פרופ' אסתי בן יצחק, ראשת המחלקה 

להפרעות בתקשורת: להתכונן לכל 

הרצאה, גם אם הועברה כבר מספר 

פעמים, לתת כבוד לסטודנט ולא 

להתפשר על רמה ודרישות. 

ד"ר דן גמליאל, פיזיקה: להתמקד 

בכל נושא בהסבר העקרונות, לתת 

דוגמאות מפורטות לאותם עקרונות 

ולתת לכל סטודנט את כל מה שדרוש 

כדי לאפשר לו להצליח.

פרופ' אראל גרנות, הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה: תמיד צריך לגרות את 

הסטודנטים לשאול שאלות.

ד"ר יאירה חממה רז, בית הספר 

לעבודה סוציאלית: לשדר לתלמידים 

עקב ההגבלה על אורך המאמר, לא ניתן   a
היה לכלול את כל התגובות הראויות 

שהתקבלו. הללו שנכללות כאן נבחרו על 
ידי העורכת.
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גבוהות יותר והמשוב שאני מקבל טוב 

יותר. 

ד"ר אבירה רייזר, מדעי ההתנהגות: 

הוראה היא אחריות גדולה ושליחות 

נפלאה. האמונה ביכולות הסטודנטים, 

חתירה למצוינות והעצמת הלומד הם 

העקרונות שלאורם אני פועלת.

ד"ר גלעד שבייד, בית הספר 

לארכיטקטורה: ארכיטקטורה היא 

שדה עשייה מורכב הדורש בצד ידע 

רחב בתחומים שונים גם יצירתיות 

וחדשנות. עם זאת, יש חשיבות רבה 

לעידוד חוש הביקורת של הסטודנט, 

חשיבה עצמאית שלו ואי-קבלת 

דברים כמובנים מאליהם. לכן בצד 

העברת ידע תיאורטי, אני מעודד את 

הסטודנטים לשאול שאלות, להעמיד 

את דברי בספק ולנמק התנגדויות 

לדברים שהם שומעים. בסטודיו, בצד 

העלאת אפשרויות שונות לפתרון 

בעיה, יש להרשות לסטודנט לתכנן 

את מה שהוא חושב ולא להכתיב לו 

כיוון חשיבה. לפיכך עיקר העבודה 

שלי כמנחה היא התמודדות עם 

הפתרונות שמציעים הסטודנטים תוך 

ליבון בעיות, איתור הזדמנויות וציון 

נקודות חוזקה וחולשה, ולא הצעת 

פתרונות "משלי". בנוסף לכך אני 

מבקש מהסטודנטים לנסות ולהציע 

כיוונים אחרים ופתרונות חלופיים 

כדי לעודד את החשיבה היצירתית 

שלהם. בסמינר הגמר מטרתי היא 

לחזק מיומנויות של חשיבה סדורה 

ושיטתית, תפיסה וכתיבה אקדמית, 

ניתוח שיטתי והסקת מסקנות 

מנומקת. מבחינת היחס לסטודנטים, 

אני רואה בהם אנשים בוגרים האמורים 

להיות אחראיים למעשיהם. אני מכבד 

אותם כבני אדם ומצפה שגם הם יכבדו 

אותי כאדם. 

פרופ' מלי שחורי, סגן רקטור, 

 William Butler Yeats :קרימינולוגיה

שהיה חתן פרס נובל בשנות ה-20 

אמר: "הוראה אינה מילוי מיכל אלא 

הבערת שלהבת". ברוח משפט זה, 

ולמרות הידיעה שלא תמיד ניתן למלא 

את המיכל, אפשר להניע כל אחד 

ואחת להבעיר את השלהבת האישית 

שלו/ה. מטבעי, אני לא פורמליסטית. 

מדברת עם הסטודנטים בגובה 

העיניים, נכונה וקשובה לסייע. זה 

כמובן לא בא על חשבון דרישה בלתי-

מתפשרת לעמידה במטלות הנדרשות. 

בנוסף לכך אני משתדלת לתבל את 

ההרצאות בהומור כדי ליצור אווירה 

טובה ולשמור על העניין והערנות. אני 

רואה בהוראה שליחות ואתגר. כל עוד 

ארגיש את תחושת הפרפרים בבטן 

בכל תחילת מפגש עם הסטודנטים 

)תחושה זו הייתה בי מאז ומעולם 

ולא השתנתה גם אחרי שנים רבות 

של הוראה(, ארגיש שאני ממלאה את 

ייעודי. 

פרופ' שמואל שחם, דיקן סטודנטים, 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה: נדרשת 

השקעה רבה בתכנון כיצד להעביר את 

החומר בצורה קליטה ואינטואיטיבית. 

וכמובן להיות קשובים לסטודנטים. 

ד"ר גדי תורגמן, ביולוגיה: "מכל 

מלמדי השכלתי ומתלמידי 

יותר מכולם": בניית השיעורים 

כאינטראקציה ודיון בין המרצה 

לתלמידים מחייבת התעדכנות 

מתמדת וידע נרחב מצד המרצה. בכך 

מובטחת רמת הוראה גבוהה, כאשר גם 

המרצה וגם התלמידים נדרשים ללמוד 

ולהרחיב את ידיעותיהם.

מרב סלומון
ראשת תחום איור ומרכזת 
פעילות "מרחב ההוראה" 

מטעם היחידה לפיתוח הוראה, 
המחלקה לתקשורת חזותית, 
בצלאל - האקדמיה לאומנות 

ועיצוב, ירושלים

משל המגהץ, או הממד 
הפרפורמטיבי של המרצה 
ככלי עבודה בהוראת איור 

ועיצוב, במחלקה לתקשורת 
חזותית בבצלאל 

לפני מספר שנים התארחה במחלקה 

לתקשורת חזותית בבצלאל, בה אני 

מלמדת איור מזה 15 שנה, מאיירת 

ומרצה לאיור חשובה מארצות 

הברית. המאיירת המפורסמת הוזמנה 

להעביר כיתת אומן בת ארבעה 

ימים לסטודנטים מהשנה הרביעית 

המתמחים באיור. בסוף יומה הראשון 

של הסדנה ביקשה האורחת להציב 

בחדר הכיתה קרש גיהוץ ומגהץ! 

נענינו בחיוך למה שנראה כגחמה 

מוזרה ביותר. וכך, החל מהיום השני 

לסדנה, עמדה המאיירת הנערצת 

מארצות הברית, אישה שגילה מעל 

ל-60, זוכת פרסים יוקרתיים ובעלת 

מוניטין בין-לאומי עצום, ובזמן 

ששוחחה עם הסטודנטים, הנחתה את 

עבודתם וחלקה מניסיונה - גיהצה!

בתום ארבעת ימי הסדנה המוצלחים 

שאלתי אותה לפשר הגיהוץ בכיתה 

והיא השיבה: "ראיתי שהסטודנטים 

רוצים כל כך להרשים אותי עד כי 

הם לא מרשים לעצמם להשתחרר 

ולהיות אמיתיים, אז החלטתי לעזור 

להם באמצעות דוגמה אישית ולעשות 

משהו ממש מטופש ומוזר".

"האורחת המגהצת" הוא אירוע דרמטי 

הממחיש בעיני את אחד התפקידים 

המרתקים שלי ושל חברי כמרצים 

לאיור ולעיצוב באקדמיה. תפקיד 
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זה מדגים את כוחו של המעמד 

הפרפורמטיבי במרחב ההוראה. 

לרשותנו כלי השפעה לימודי ייחודי, 

הנובע ממעמדנו כמודלים לחיקוי 

בסביבה הלימודית. באמצעות מופע 

הפרסונה של המרצה בכיתה, אנו 

יכולים להרחיב את ערוצי ההוראה 

וההשפעה על חוויית הלמידה של 

הסטודנט. 

תפקידו וסמכותו של מרצה לאיור 

ועיצוב באקדמיה מתבססים במידה 

רבה על חיקוי והשפעה. תפקידו של 

הממד הפרפורמטיבי הוא לשמש ככלי 

מודע, העומד לרשות המרצה למגוון 

המטרות במרחב ההוראה כדוגמת 

השפעה, הנעה, יצירת סביבה מיטבית 

ללמידה, גירוי, הקניית הרגלים, עידוד 

מחויבות והתייחסות אתית.

תהליך הלמידה, ההכשרה והחניכה 

של סטודנטים לאיור ועיצוב 

באקדמיה הוא במידה רבה תהליך 

טרנספורמטיבי, שבמהלכו הסטודנטים 

לא רק רוכשים ידע, כלים, מיומנות 

וניסיון, אלא גם עוברים תהליך 

שבסופו הם הופכים למאיירים 

ומעצבים בהווייתם ובמהותם. 

הפרפורמנס הוא אחד הכלים 

שבאמצעותם אנו יכולים להשפיע 

על מרחב ההוראה והלמידה ובו 

מתחוללים התהליכים העמוקים 

הללו. באמצעות שימוש אחראי בכלי 

הפרפורמנס, כמו במעשה הגיהוץ של 

האורחת מארצות הברית, אנו יכולים 

להוביל את הסטודנטים העומדים 

לפנינו חסרי ניסיון וצמאים לידע 

ולהדרכה, להתמסר ללמידה, להסתכן, 

להיכשל, ללמוד, לבדוק, להקשיב, 

להגיב ולהתפתח לכדי יוצרים בעלי 

קול מקורי וברור.

כוח השפעתו של המרצה כפרפורמר 

נוגע בטווח רחב ומגוון של היבטים: 

הבגדים שהוא לובש, התמודדותו 

עם משברים, יכולת ניתוח, פרשנות, 

ניסוח, בהירות, מיקוד והעניין שהוא 

מחולל בכיתה והאופן שבו הוא 

מנהל את השיעור ומארגן את הזמן 

ואת הדיון. בכל ההיבטים הללו, 

וברבים נוספים, הסטודנטים צופים 

במרצה, בוחנים אותו ומבקרים אותו. 

האינטראקציה הגלויה והסמויה 

הנוצרת מהמפגש עם "פרסונת 

המרצה" במופע הכיתתי משפיעה על 

הדרך שבה הסטודנטים תופסים את 

המקצוע ואת התהליכים היצירתיים 

המרכיבים אותו. זאת מתוקף היות 

המרצה מודל לחיקוי כמאייר או מעצב. 

דבריו, התנהגותו, מעשיו וסגנונו 

נתפשים כמרכיבים את זהותו, ולכן הם 

משפיעים על האופן שבו הסטודנטים 

תופשים את התורה והמלאכה שהוא 

מלמד, וגם את הזהות והמקצוע 

שאותם הוא מייצג.

למידה והכשרה ממודל לחיקוי היא 

אחת המתודות העתיקות ביותר 

בתחומי האמנות והעיצוב. כך גם 

היום, בכיתת האיור באקדמיה, המרצה 

משמש כמעין מאסטר. סמכותנו 

נובעת מהפרקטיקה שלנו ומניסיוננו 

המעשי רב-השנים בשדה המקצועי. 

במובן הזה יש משמעות לא מבוטלת 

להישגנו המקצועיים, למעמדנו בזירה 

המקצועית ולמכלול פעילותנו בתחום 

שאנו מלמדים )זאת מבלי לטעון שלא 

יכול להיות מרצה מצוין ויעיל לאיור 

שאינו פעיל בשדה הפרקטי(. אולם 

לצד מקור סמכותנו המקצועית, אם 

נשתמש בכלי הפרפורמטיבי בכיתה, 

נצליח ליצור סביבה לימודית מיטבית 

שבה נוכל להשפיע ולהטמיע את 

תורתנו וניסיוננו בסטודנטים. 

כמרצים, אנחנו משמשים סוכנים 

גלויים וסמויים של ידע וסגנון, 

מיומנות ואתיקה, כוחות יצירתיים 

ומתודות עבודה. המפגש עם 

הסטודנטים במעמד ההוראה הוא 

"מופע" שבו יש לנו יכולת וזכות 

להשפיע על הסטודנטים באופן אחראי 

ובמגוון דרכים יצירתיות.

באמצעות מפגשים עם "מופעים" 

שונים ומגוונים של מרצים לאורך 

כל תקופת הלימודים, מתוודעים 

הסטודנטים למודלים שונים של 

מאיירים ומעצבים ויכולים לגבש 

ולהגדיר לעצמם מודל עצמאי של 

דמות המאייר או המעצב שברצונם 

להיות.

פרופ' תמר רז-נחום
ראשת המרכז לקידום ההוראה 

והלמידה, עזריאלי - מכללה 
אקדמית להנדסה

מה הופך מרצה למורה 
מצטיין בתחום המדע 

וההנדסה? הבנתו את תהליך 
הלמידה

בכל קורס קיימים שלושה מרכיבים: 

מרצה, לומדים וחומרי לימוד. 

החומרים הנלמדים בתחומי המדע 

וההנדסה בנויים בדרך כלל רבדים 

רבדים הקשורים זה לזה והבנתם 

תלויה זה בזה. מרצה מצטיין מבין 

את תהליך הלמידה של תלמידיו, 

מתאים את דרך ההוראה שלו לתהליך 

זה ודואג לכך שהתלמידים יבינו את 

החומר הנלמד1. 

מרצה מצטיין מעורב בתהליך הלמידה 

בארבעה היבטים מרכזיים.

ההיבט הראשון - קליטת המידע

אנשים לומדים היטב רק כאשר הם 

פעילים בבניית הידע שלהם בעצמם. 

 )information( הם מקשרים את המידע

 )knowledge( החדש עם מבנה הידע

האישי שלהם ומפרשים מידע זה. הם 

משתמשים בקשרים ובפירושים אלו 

כדי ליצור תיאוריה שהיא הגיונית 

עבורם2.

המרצה מעביר מידע. הלומד משתמש 

במידע זה כדי לבנות לעצמו את הידע. 

מבחינת העברת המידע, מרצה מצטיין 

יודע כיצד להעביר את המידע ללומד 

כך שיקדם את בניית הידע, וזאת 

בשלושה אמצעים עיקריים:

א. ארגון החומר - ארגון החומר 

חשוב ביותר לקישור המידע החדש 

עם מבנה הידע הקיים. מבחינת 

הסטודנטים, קורס מאורגן הוא קורס 

שבו הלומדים רואים מלכתחילה 
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את "התמונה הגדולה" של הקורס 

ואת מיקומם בתמונה בכל שלב של 

הקורס. שיעור מאורגן הוא שיעור 

שבו קל לתלמידים לעקוב אחר מהלך 

התפתחות הנושא בשיעור. מורה 

מצטיין מארגן את הקורס שלו בשילוב 

של גישה הממוקדת בתוכן )רשימת 

נושאים←סדר הנושאים←הזמן 

שיוקדש לכל נושא( וגישה הממוקדת 

בלמידה )הגדרת מטרות ההוראה 

בקורס←דרכי ההוראה והפעילויות 

←עיצוב המטלות והמבחנים(3.

ב. קישור למבנה הידע האישי - אנשים 

לומדים בקלות רבה יותר כאשר הם 

יכולים לקשר את שהם לומדים לידע 

שכבר קיים אצלם5,4. ידע קודם יכול 

לסייע או לעכב למידה. כאשר הידע 

הקודם תומך במידע החדש הוא 

מסייע ללמידה, אולם תפישות שגויות 

של הלומד המעוגנות בידע הקודם 

שלו עלולות לעכב את הלמידה. 

מרצים טובים יוצרים סביבת למידה 

אשר מעריכה את הידע הקודם של 

לומדיהם, מפעילה ידע זה ומעמתת 

ומאתגרת את הסטודנט עם הידע 

הקודם שלו וגם עם תפיסותיו 

השגויות. 

ג. התאמה לשונות בקליטת מידע 

חדש - אנשים שונים קולטים מידע 

והופכים אותו לידע בדרכים שונות6. 

יש הזקוקים למידע מאורגן ומדויק, 

יש הזקוקים להמחשות ויישומים, 

יש כאלה אשר קולטים מידע באופן 

רגשי באמצעות סיפור או ציטוט ויש 

כאלה אשר מעדיפים חידות. מורה 

מצטיין מבין את השונות הרבה בין 

הלומדים באופן קליטת המידע ובונה 

את השיעור שלו כך שיענה לרבגוניות 

בקליטת המידע אצל קהל הלומדים. 

ההיבט השני - פיתוח מומחיות

כדי לפתח מומחיות, הסטודנטים 

נדרשים לרכוש מיומנויות שונות, 

לתרגל את האינטגרציה ביניהן ולדעת 

מתי ואיך ליישם את אשר למדו7. 

אנו נתקלים פעמים רבות בקושי 

של סטודנטים לבצע אינטגרציה של 

מיומנויות, אולם אינטגרציה כזאת 

ניתנת ללמידה ובעיקר לתרגול. 

מרצה מצטיין מקפיד על זיהוי 

המיומנויות הנדרשות ותרגולן, תרגול 

אינטגרציה של מיומנויות ובניית 

אסטרטגיות לפתרון בעיות תוך אפיון 

המיומנויות הנדרשות. 

ההיבט השלישי - למידה עצמית

אחד האתגרים העומדים בפני מורים 

במאה ה-21 היא היכולת לקדם אצל 

הסטודנטים למידה עצמית. במהלך 

חייהם הבוגרים יידרשו הסטודנטים 

להתמודד עם מספר רב של שינויים 

וחשוב כי למידה עצמית8 תהיה חלק 

מההכשרה שהלומד מקבל.

מרצה מצטיין מודע לצורך זה ומשלב 

פעילויות לקידום למידה עצמית 

בהוראתו: תרגוליו מלווים בציון 

שלבים בלמידה עצמית כמו תכנון, 

הערכה ומסקנות. המורה משריש 

תהליך של בדיקה והערכה עצמית אצל 

הסטודנטים )איך למדו? במה טעו? מה 

לא הבינו? מדוע ירדו להם נקודות? 

כיצד היו משנים את תהליך ההכנה 

שלהם?(.

ההיבט הרביעי - מוטיבציה

המוטיבציה של תלמידים קובעת, 

מכוונת ומכתיבה את מה שהם 

עושים כדי ללמוד. למרצה תפקיד 

חשוב בהגברת המוטיבציה של 

הסטודנטים שלו. מורה מצטיין מגביר 

את המוטיבציה של הסטודנטים 

בקורס בשני מישורים. המישור 

הראשון - הכרה בערך הקורס10,9. 

מורה מצטיין מתלהב מתוכן הקורס 

ומציג את חשיבות הקורס ויישומיו 

בפני הסטודנטים. המישור השני - 

האווירה בכיתה. מורה מצטיין משפר 

את האווירה בשיעורים באמצעות 

הומור, גישה חיובית ואכפתיות, 

במטרה להגביר את המוטיבציה של 

הסטודנטים.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Ambrose, S.A., Bridges, M.W., 
DiPietro, M., Lovent, M.C., & Norman, 
M.K. (2010). How learning works: 
Seven research-based principles for 
smart teaching. San Francisco, CA: 
Jossey-Bass Publication.

2 Glaser, R. (2000). Advancements in 
instructional psychology. Mahwah, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
Publication.

חטיבה, נ’ )2006(. טיפים להוראה טובה   3
באוניברסיטה ובמכללה. תל אביב: ההוצאה 

האקדמית לפיתוח סגל ההוראה )מהדורה 
שנייה(. 

4 Vygotsky, L.S. (1978). Mind in 
society: The development of the 
higher psychological processes. 
Cambridge, MA: The Harvard 
University Press (Originally published 
1930, New York: Oxford University 
Press)

5 National Research Council (2000). 
How people learn: Brain, mind, 
experience and school. Washington 
D.C.: National Academy Press.

6 Gardner, H. (2010): Frames of mind: 
The theory of multiple intelligences. 
New York: Basic Books Publication.

7 Sprague, J., & Stuart, D. (2000). The 
speaker’s handbook. Fort Worth, TX: 
Harcourt College Publishers.

8 Zimmerman, B.J. (2001). Theories 
of self-regulated learning and 
academic achievement: An overview 
and analysis. In B.J., Zimmerman & 
D.H., Schunk (Eds.), Self-regulated 
learning and academic achievement 
(2nd ed. pp.1–38). Hillsdale, NJ: 
Erlbaum.

9 Hansen, D. (1989). Lesson evading 
and dissembling: Ego strategies in 
the classroom. American Journal of 
Education, 97, 184-208.

10 Ford, M.E. (1992). Motivating 
humans: Goals, emotions and 
personal agency beliefs. Newbury 
Park, CA: Sage Publications, Inc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner


הוראה באקדמיה26

ד"ר גליה גלזנר חלד
מרצה ויועצת אקדמית, 

מכון שכטר למדעי היהדות

הוראה לחשיבה וללמידה 
עצמאית

נתיבים רבים מובילים להוראה טובה 

וחשוב שמרצים יתאימו את מלאכת 

ההוראה שלהם, הן מבחינת התכנים 

הנלמדים והן מבחינת אופני המסירה, 

ליכולותיהם ולנקודות החזקות שלהם 

עצמם. רצוי שההוראה "תזרים" אל 

התלמידים את המיטב שיש למרצה 

לתת: אצל האחד תהיה זו בקיאות 

ואצל האחר יכולת ניתוח או כריזמה. 

במובן זה קטונתי מלייעץ או להנחיל 

מורשת. דרכי בהוראה נגזרות מעולמי 

האישי והמחקרי ומותאמות לו. אני 

פסיכולוגית חברתית, חוקרת שאלות 

של זיכרון וזהות בחברה הישראלית. 

אציג כאן בקצרה שני עקרונות מנחים 

בהוראה שלי: פיתוח החשיבה ופיתוח 

הרצון ללמידה עצמאית ולרכישת ידע. 

פיתוח החשיבה

מוסכם על כולם שפיתוח חשיבה היא 

אחת ממטרות ההוראה החשובות 

ביותר. כפי שמדגימה הטקסונומיה של 

בלום1, למידה המערבת חשיבה ולא 

רק זכירה וידע היא מעמיקה ומורכבת 

יותר. תרגול ופיתוח של מיומנויות 

חשיבה יעניקו לסטודנטים כלים 

שאותם הם יוכלו ליישם בהקשרים 

רחבים, גם לתחומי תוכן שונים מאלו 

שנלמדו בקורס. פיתוח חשיבה יסייע 

אפוא להנגשה של הידע הנרכש 

ולחילוצו מן המחברת. יתר על כן, 

הדרישה ליישם חשיבה בשיעור היא 

כלי יעיל ליצירת עניין בהוראה. 

אציג דוגמה כדי להמחיש יתרונות 

אלו. במסגרת הקורס "יחיד, משפחה 

וקהילה" לימדתי את התיאוריה של 

הפסיכולוג אריק אריקסון כמייצגת 

חשיבה מודרנית על זהות. אריקסון 

טוען כי רכיבי זהות חיוביים כמו 

אמון בסיסי, אוטונומיה ויוזמה 

נרכשים בשלבים דרך התמודדות 

מוצלחת עם אתגרים התפחתותיים. 

חוסר התמודדות לעומת זאת יטמיע 

רכיבי זהות שליליים כמו ספק, בושה 

ואשמה. הצגתי בפני הסטודנטים 

את השאלה אם על פי הערכתם ועל 

סמך קריאתם זהו מודל דטרמיניסטי 

המגדיר פגיעה בזהות כבלתי-הפיכה, 

או להיפך - שיש בו גמישות ואפשרות 

לפיצוי ולתיקון בשלבי ההתפתחות 

הבאים. בשלב ראשון של העיון הם 

בחנו את הסוגיה תוך התייחסות לשתי 

קבוצות אוכלוסייה: נערים בסיכון 

וניצולי שואה שחוו נטישה מוקדמת. 

בשלב שני ביקשתי להחיל את 

ההתלבטות גם על הטווח הנורמטיבי 

ולהקשרים יומיומיים של חינוך: האם 

עיכוב שיטתי בהאכלה של תינוק רעב 

במשפחה מרובת ילדים מיתרגם על 

פי תיאוריה זו לפגיעה ברכיב האמון 

הבסיסי? האם התערבות הורית עקבית 

לטרפוד יוזמות מוטוריות של ילד 

צעיר מטעמי בטיחות תיתרגם לפגיעה 

באוטונומיה ובביטחון שלו? הדיון היה 

ער ודינמי. דוגמה זו ממחישה כיצד 

הסטודנטים למדו תיאוריה ולאחר מכן 

התבקשו לבחון את יישומה במנעד 

של הקשרים, חלקם רלוונטיים לחייהם 

האישיים. זוהי דוגמה לכך שמהלך של 

פיתוח חשיבה יישומית שנשענת על 

ניסיון חיים של הסטודנטים במסגרת 

למידה על תיאוריה, סייע להנגשתה. 

זו כמובן מיומנות יחידה מבין רבות 

המפתחות את החשיבה.

פיתוח הרצון ללמידה עצמאית 

ולרכישת ידע

ליווי והדרכה אישית בכתיבת עבודות 

לקורס או עבודות סמינריוניות וביסוס 

מבחני בית על אתגרי חשיבה, תורמים 

לפיתוח מוטיבציה ללמידה פעילה 

ועצמאית ולרכישת ידע נוסף על 

זה שהקורס עוסק בו. לדוגמה, ניתן 

לפתח מוטיבציה ללמידה עצמאית 

בעבודת מחקר של סטודנט דרך ניסוח 

של שאלת המחקר באופן דיאלוגי בין 

המרצה והסטודנט. הראשון מביא איתו 

ידע מתודולוגי ותוכני, והשני מבהיר 

את תחומי העניין הקרובים ללבו 

ולעולמו. וכך עבודת המחקר המחברת 

בין תחום התוכן הנלמד לעולמו של 

הסטודנט, מביאה לפיתוח יוזמה 

ללמידה ולקיחת אחריות עליה.

מבחן בית שמקדם למידה הוא למשל 

מבחן שמציג אתגרים כמו ניתוח 

טקסטים על פי מושגים ותיאוריות 

שנלמדו, הצגת דוגמאות מעולמם של 

התלמידים או מן התקשורת להמחשת 

החומר הנלמד או השוואה בין מודלים 

תיאורטיים שונים. משימות כאלה 

דורשות מהסטודנטים הרחבה של 

החומר הנלמד ללא ליווי המרצה 

ומקדמות למידה עצמאית. הוראה 

בכיתה המדגימה מיומנויות אלו 

ומתרגלת את השימוש בהן מכינה 

את הקרקע להצלחתו של הסטודנט 

בלמידה עצמאית.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Krathwohl, D.R. (2002). A revision of 
Bloom’s taxonomy: An overview. Theory 
into Practice, 41(4), 212-218.

ד”ר עידית כ”ץ
ראשת המסלול לייעוץ חינוכי 

במחלקה לחינוך, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מיהו מורה טוב באקדמיה?

השאלה מיהו מורה טוב מעסיקה אותי 

רבות במחקר שאני עורכת כחוקרת 

מוטיבציה ללמידה. הממצאים העולים 

מחקר שאלה זו משפיעים על הדרך 

שבה אני מלמדת ועל ההתמודדות 

שלי עם המתרחש בכיתה. הן במחקר 

מרצים מצטיינים
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הצורך בקשר ובשייכות מוגדר כצורך 

לחוש שייך ובטוח ולא לחוש מאוים או 

מושפל. על צורך זה אני מנסה לענות 

על ידי יצירת אווירה נעימה בכיתה, 

המעודדת שאלת שאלות ומאפשרת 

הבעת דעה ללא חשש. את העקרונות 

שהצגתי אני מנסה לממש גם בכיתות 

קטנות )סמינרים( וגם בקורסי מבוא 

גדולים.

התמיכה בצורכי הסטודנטים מובילה 

אותם ללמידה מתוך הנעה פנימית/

אוטונומית ומשמעותית ולחוויית 

למידה נעימה. בסקרי ההוראה 

הסטודנטים בקורסים שלי מדווחים 

על סקרנות ועניין שמובילים אותם 

להעמיק בלמידה יותר מהנדרש 

במטלות הקורס. הם מגיעים לשיעורים 

בשמחה ומרגישים שותפים פעילים 

בזמן ההרצאה. הסטודנטים בדרך כלל 

מציינים שהציון לא היה המניע המרכזי 

להשקעה בקורס, אלא העניין והאתגר. 

הן מהמחקר שאני עורכת והן מניסיוני 

האישי, אני מוצאת שמפתח מרכזי 

ליכולתו של המורה לתמוך בתלמידיו 

ולהיות מורה טוב, הוא החוויה האישית 

של המורה והמידה שבה הוא חש 

שצרכיו שלו לאוטונומיה, למסוגלות 

וליכולת מסופקים. מרצה שמתעניין 

בחומר שהוא מלמד, מרצה שמלמד 

מתוך הנאה, אהבה והתרגשות, מי 

שחווה חוויית מסוגלות ולא מרגיש 

מאוים, הוא מרצה שיוכל לתמוך 

גם בתלמידיו ולהובילם ללמידה 

משמעותית. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Deci, E.L., & Ryan, R.M.(2000). 
The ”What" and ”Why” of goal 
pursuits: Human needs and the 
self-determination of behavior. 
Psychological Inquiry, 11, 227-268.

טל לוי
ראשת המחלקה ללימודי 

אנגלית, המרכז האקדמי רופין

הצטיינות בהוראה - ממה 
עשויה הוראה משמעותית?

משפטים המנחים אותי בהוראתי1:

Teaching is a labor of love 
[Unknown]

I’m not a teacher, but an awakener 
[Robert Frost]

Always walk through life as if you 
have something new to learn and 
you will [Vernon Howard]

The mind is not a vessel that 
needs filling, but wood that needs 
igniting [Plutarch]

If you do what you like - that’s 
freedom. If you like what you do - 
that’s happiness [Unknown]

בבואי לנסות ולפצח את סוד 

ההצלחה שלי בהוראה אני כותבת 

מהבטן. הוראה כמו כל אמנות קשורה 

בתשוקה, באהבה גדולה למה שאדם 

 עושה ובאמונה בחשיבות של העשייה.

 natural born אני מאמינה במושג

teacher  הטוען שכדי להצטיין 
בהוראה, יש להיוולד עם אהבה 

וכישרון להאיר את הדרך לאחר. 

מבחן האצבע שלי להתאמתי למושג 

זה מתרחש כל שנה ערב פתיחת 

שנת הלימודים. אם עוד יש פרפרים 

בבטן והתרגשות כמעט כמו בפעם 

הראשונה, כנראה שאני יכולה להמשיך 

לעוד שנה מאתגרת ומתגמלת, גם אם 

 לא תמיד סוגה בשושנים.

אני מייחסת חשיבות רבה גם לסביבת 

העבודה האנושית, הן זו של הארגון 

והן לאנשים סביבי, ובייחוד לצוות 

המקצועי שעימו אני חולקת את 

העבודה. אני מאמינה בכל ליבי בצורך 

בעבודה משתפת וביצירה משותפת. 

והן בפרקטיקה אני מתבססת על 

תיאוריית ההכוונה העצמית1. על פי 

תיאוריה זו, התנהגות הסביבה )המורה( 

מהווה מרכיב מרכזי במוטיבציה של 

התלמיד ללמידה, ומכאן משפיעה 

על הישגיו. אכן מורה טוב בעיני 

הוא מורה שמצליח לגרום לתלמידיו 

ללמוד מתוך סקרנות ועניין, תוך שהם 

מפתחים תחושה של מסוגלות. על פי 

התיאוריה, מורה טוב הוא מורה התומך 

בשלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים 

של תלמידיו: הצורך באוטונומיה, 

הצורך בתחושת מסוגלות והצורך 

בקשר ושייכות. בהתנהגותי בכיתה 

אני עושה מאמץ מרבי להיענות 

לצרכים אלו, גם אם לעתים המסגרת 

והקונטקסט מקשים עלי. הצורך 

באוטונומיה מוגדר כצורך להרגיש 

שהפעולה הנעשית מבטאת את 

השאיפות, את הרצונות ואת הבחירות 

של התלמיד, וכי העשייה אינה נעשית 

מתוך תחושה של כפייה. בכיתה 

אני מנסה לענות על צורך זה על 

ידי חיבור התלמידים לחומר הנלמד 

והדגשת הרלוונטיות שלו לחייהם 

ולשאיפותיהם המקצועיות. כמו כן 

אני מנסה, ככל האפשר, לאפשר 

לסטודנטים לבחור במטלות ובנושאי 

למידה שאותם הם רוצים להרחיב, 

ובכך לאפשר להם להתמקד בנושאים 

המעניינים אותם יותר. במידת האפשר 

אני גם משתפת את הסטודנטים 

בהחלטות טכניות כגון קביעת תאריך 

הגשת העבודות ואופן הגשתן. כל 

זה נעשה תוך דיון שבמהלכו אני 

קשובה לבקשותיהם ומציגה בפניהם 

את המגבלות והגבולות של הבחירה. 

הצורך בתחושת מסוגלות מוגדר 

כצורך להרגיש בעל יכולת להתמודד 

עם אתגרים. על צורך זה אני מנסה 

לענות תוך מתן אתגרים אופטימליים 

- כאלו המתאימים לידע וליכולת של 

הסטודנט, אך בכל זאת דורשים ממנו 

מאמץ סביר כדי להשיגם. כמו כן אני 

מבנה את הלמידה בצורה הדרגתית 

המאפשרת לסטודנט להיתלות בידע 

הקודם שרכש על מנת להעמיק את 

הבנתו בידע החדש. בנוסף לכך אני 

משתדלת לתת משוב בדרך עניינית 

שתאפשר למידה מטעויות ותיקונן. 
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הרווח שנובע מכך הינו גדול לאין 

שיעור מהקשיים או הסיכונים הכרוכים 

בכך. ההפריה המקצועית והלמידה 

המשמעותית במגוון תחומים - 

פדגוגיים, טכנולוגיים וכדומה, לא 

יסולאו בפז.

להלן, על בסיס ניסיוני בהוראה, כמה 

היבטים החשובים למורה כדי להשיג 

הוראה טובה:

הבנת הלומדים: מיהם הסטודנטים א. 

בקורס? מהו הרקע הרלוונטי 

בתחום הדעת שאני אמונה עליו 

ושעימו הם מגיעים לקורס שלי? 

מהן החוזקות שלהם, במה הם 

מתקשים, מהם צורכיהם ולאן היו 

 רוצים להגיע במסע שלהם איתי?

על בסיס הבנה זו אני בונה תכנון 

מוקפד והדוק, המשלב פדגוגיה, 

תכנים ופריסה מדודה עד לתכנון 

כל פרט בכל שיעור ושיעור. בבסיס 

התכנון קיימת הגדרה של מטרות 

על ומטרות אופרטיביות.

בחירת תכנים מעניינים, מגוונים ב. 

ומדורגים: תכנים כאלה בונים 

ביטחון בקרב הלומד ומקנים 

לו ידע, בצד כלים ואסטרטגיות 

להצליח בתחום הדעת של הקורס.

מתן אפשרויות בחירה ללומדים ג. 

במסגרת החומר הנלמד: לומד 

הבוחר במה להתמקד ואיך להפעיל 

את הידע והכישורים הנרכשים 

במהלך הלמידה בקורס, יחוש כי 

הוא מנווט את ספינתו מתוך בחירה 

ועניין.

גיוון ערוצי הלמידה: בני אדם ד. 

לומדים באופן שונה ומשלבים 

ערוצים שונים לצורך למידה. מתן 

אפשרות ללמידה מגוונת מבטיח 

סיכוי גבוה יותר לכל לומד למצוא 

ערוצים שבהם הוא חש שלמידתו 

תהיה יעילה. חשוב להקפיד שכל 

לומד ישמיע את עצמו ויישמע על 

ידי חבריו לספסל הלימודים. כדי 

להשיג זאת, אני מנסה להבטיח 

הזדמנות שווה לכל לומד בכיתה 

שלי. אני נוטה לעודד למידה 

משותפת בצוותים או בקבוצות 

סביב יסוד מארגן עם הוראות 

אנו יוצאים יחד ומגיעים יחדיו לקו 

הסיום, חרף כל הקשיים שבדרך. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אני מלמדת אנגלית כשפה זרה לצרכים   1
אקדמיים וההתמחות שלי הינה הוראה 
מתקנת בקרב אוכלוסיות חלשות כגון 

ציבור יוצאי אתיופיה. הקורס הינו שנתי 
בן עשר שעות שבועיות ונלמד בקבוצות 

קטנות שלא עולות על 30 לומדים.

ברורות, שלבים ידועים ומחוונים 

להערכת התהליך והתוצר. אני 

רואה בטכנולוגיה ארגז כלים עשיר 

המאפשר גיוון, פרסונליזציה 

ואפשרות לחינוך לסטודנט על פי 

דרכו.

ביצוע הערכה מעצבת של הלומד ה. 

ולמידתו: הערכה זו נעשית במגוון 

דרכים ושיטות ובמהלך הקורס 

כולו. במהלכה אני נותנת ללומד 

משוב מועיל על למידתו. המידע 

שיש לסטודנט בכל שלב של 

הלמידה על מצבו הלימודי ועל 

הנקודות החשובות לשימור ו/ או 

שיפור, מסייע בידיו לנווט נכונה 

ובאופן שוטף את המשאבים 

הלימודיים שלו כדי להשתפר. 

הרחבת חומרי הליבה בהיבטים ו. 

של עניין והעשרה: אני מאפשרת 

לתלמידים להתמודד עם בעיות על 

בסיס הידע או המיומנות שרכשו 

וכן לבחור את הסוגיה שאיתה הם 

רוצים להתמודד. 

קיום קשר אישי עם הסטודנט: אני ז. 

מקפידה לקיים קשר אישי ובלתי-

אמצעי עם כל הסטודנטים במהלך 

שנת הלימודים. הקשר האישי נבנה 

הן בשיחות פורמליות והן בשיחות 

אקראיות במהלך השיעור או שלא 

במסגרת שעת השיעור. בנוסף לכך 

אני מקפידה על קיום קשר הדוק 

עם הסטודנטים בפורומים מקוונים. 

אבל המרכיב החשוב מכול טמון 

באמונה שלי בכל סטודנט ובהצלחתו. 

היכולת שלי לראות בכל סטודנט אדם 

עם צרכים, מאוויים, שאיפות וקשיים, 

מעלה את המוטיבציה שלהם להצליח 

ולהוכיח לעצמם ולי כי הם ראויים 

לאמון שאני נותנת בהם, לעתים כנגד 

כל הסיכויים. הסטודנטים יודעים כי 

דלתי תמיד פתוחה בפניהם וכי אוזני 

כרויה לתת עצה או כתף ואף לסייע 

באופן פרקטי. המרקם האנושי המיוחד 

שנוצר כבר מהשיעור הראשון והמאמץ 

העצום שאני עושה כדי לזכור את 

שמותיהם הפרטיים כבר מהשיעור 

הראשון, נותנים הרגשה של שותפות 

גורל במסע המרתק והמאתגר שאליו 

ד”ר ארי נוימן
ראש החטיבה לניהול במערכות 

חינוך, במסגרת החוג לחינוך, 
המכללה האקדמית גליל מערבי

מהי הוראה טובה? נקודות 
למחשבה

שני מרכיבים עיקריים )מבין מגוון של 

מרכיבים( מעצבים את ההוראה שלי 

ותורמים לדעתי לתפישתה כהוראה 

טובה בעיני הסטודנטים: אמפתיה 

ואכפתיות ומחויבות אמיתית ללמידה.

אני מאמין שיחס אמפתי ואכפתי 

של המרצה כלפי הסטודנטים מייצר 

אווירה המאפשרת למידה מתוך 

כבוד, ובהנחה שיחס כזה הוא עקבי 

ומתמשך, הסטודנטים יודעים 

לתרגם אותו ליחסי אמון. האמונה 

בכך שלמרצה אכפת מהם מסייעת 

לסטודנטים להפוך את הנוכחות שלהם 

בכיתה למשמעותית. 

כדי להפגין אמפתיה ואכפתיות אני 

משתדל לפתוח כל שיעור בקשר עין 

עם כל אחד ואחד מהסטודנטים, אפילו 

בכיתות עמוסות מאוד, לפנות אל 

הסטודנטים בשמם )אתגר לא פשוט, 

כמו גם אתגרים אחרים המפורטים 
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אם אני מצליח לעמוד במבחן הזה 

מספיק פעמים, אם הסטודנטים באמת 

מאמינים שאכפת לי מהם ושחשוב לי 

שהם ילמדו ויצליחו, אז אני מאמין 

שההוראה הופכת להוראה טובה 

והלמידה יכולה להיות משמעותית.

כמובן שיש פעמים שבהן אני לא 

מצליח להעביר את המסר של 

אמפתיה, אכפתיות ומחויבות אמיתית 

שלי ללמידה. לפיכך יש לא מעט 

תסכולים וכישלונות. אבל כאשר 

אני מצליח להעביר את המסר, אני 

נזכר למה אני אוהב ללמד - אני יוצא 

מהשיעור מלא באנרגיות וההוראה 

הופכת לתענוג...

טל תמיר
ראשת התוכנית ללימודי חינוך, 
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך 

ויצו חיפה

הוראה כקומפוזיציה: מורה 
כאומן וכאמן - חוכמה, בינה 

ודעת1 

"למורה טוב יש מעט מאוד חומרים 

לתיעוד קורות חייו - הם צרובים בחיי 

תלמידיו" )מתוך הסרט "מועדון הקיסר"(

שיעור כמוהו כקומפוזיציה המורכבת 

מחומר ומרוח. מורה טוב כמוהו כאומן, 

השולט ברזי החומר והטכנולוגיה, 

בעל ניסיון עתיר בשימוש בהם ומיומן 

במלאכתו )חוכמה ובינה(. המורה 

המצוין כמוהו כאמן, המשכיל להכניס 

בעבודתו דעת: אותו ערך מוסף, אותו 

שאר רוח, אותו כישרון מולד, שהופך 

את החיבור החד-פעמי בין חומר 

ורוח ליצירה נצחית. השיעור המיטבי 

או המורה המצטיין אינם אלו שנוכל 

כאן, שאני מצליח ליישם באופן חלקי(, 

לברך את הסטודנט שחזר מחופשת 

מחלה ממושכת, להודיע לסטודנט 

אחר שראיתי את המייל ששלח אלי 

ואשיב לו בימים הקרובים ועוד. 

מחויבות אמיתית של המרצה 

ללמידה של הסטודנטים מייצרת גם 

היא אווירה של למידה מתוך כבוד 

ויכולה להיות מתורגמת ליחסי אמון. 

סטודנטים מזהים כאשר למרצה באמת 

חשוב שהם יבינו וכאשר הוא נהנה 

כשהם מבינים ומצליחים.

כדי להפגין מחויבות ללמידה של 

הסטודנטים, אני משתדל להתייחס 

למרבית ההערות והשאלות שעולות 

במהלך השיעור כאל הזדמנות 

ללמידה. אני מאמין שכאשר סטודנט 

שואל שאלה הוא מעביר, בנוסף לתוכן 

השאלה, גם מסר שהוא מעוניין ללמוד 

ושהוא מקווה שהמורה יוכל לסייע לו 

בכך.

בהקשר זה, בדרך כלל כבר בשיעור 

הראשון בקורסים שלי, אני עובר 

"מבחן רצינות" - אחד הסטודנטים 

מבקש ממני להבהיר מושג שכבר 

הובהר קודם לכן. כל הכיתה משתתקת 

ועוקבת בדריכות אחר התגובה שלי: 

האם השאלה מהווה מטרד עבורי? 

האם אני מסרב לענות כי "אין זמן" 

או כי "כבר למדנו את זה"? האם אני 

אומר ש"אתייחס לשאלה הזאת מאוחר 

יותר" אבל לא עושה זאת? האם אני 

עונה כלאחר יד רק כדי לצאת ידי 

חובה? האם הסטודנט מרגיש נזוף על 

ששאל את השאלה? לחלופין, האם 

אני מקבל את השאלה בברכה? האם 

אני עונה בחיוך, בכבוד ובסבלנות? 

האם אני מתעקש להסביר שוב ושוב 

עד שהסטודנט יבין? האם אני מאפשר 

לסטודנטים אחרים לשאול שאלות 

נוספות? האם הסטודנט מרגיש שעשה 

טוב כאשר שאל שאלה? האם אני 

שמח כאשר הסטודנט הבין? 

"מבחן הרצינות" הזה חוזר על עצמו 

כמה פעמים, גם בשיעורים נוספים, 

אך בכל הפעמים השאלה הניצבת 

בפני זהה: "האם באמת חשוב לי 

שהסטודנטים ילמדו, יבינו ויצליחו"?  

להכתירם ככאלה בעודנו לומדים, אלא 

רק כעבור שנים כמי שחותמם נותר. 

ממש כמו יצירת אמנות שטיבה עומד 

 במבחן הזמן והתקופה. 

כאמונים במוסדנו על ההכשרה לשני 

התחומים - עיצוב וחינוך, אנסה 

להאיר שבעה היבטים המשיקים 

בשני התחומים ולהראות את הדמיון 

בכישורים הנדרשים בשני התחומים. 

חמשת ההיבטים הראשונים שאציג 

קשורים ל"חוכמה ובינה" ומתייחסים 

למורה הטוב ולאומן. שני ההיבטים 

האחרונים קשורים ל"דעת" 

ומתייחסים למורה המצוין ולאמן.

המורה הטוב והאומן - רכיב 

החוכמה והבינה

1. חוכמה - האומן הוא השולט ברזי 

הטכניקה והמיומנות ובקי בחידושים 

ובהתפתחות הטכנולוגית. המורה 

הטוב חייב להיות אומן בתחומו. הוא 

צריך שתהיה לו החוכמה וידיעת 

החומר והיכולת להתעדכן בכל חידושי 

התחום ולשלוט בהם.

2. בינה - "חוכמת הלב" - האומן חייב 

להגיע לקהלים מגוונים. המפתח הוא 

להבין את הצורך ולהשכיל לתת לו 
מענה. המורה הטוב צריך להשכיל 

להבין את המגוון )ריבוי אינטליגנציות, 

נטיות הלב והמוטיבציות( ולתת 

מענה לתלמידיו השונים. הוא צריך 

שתהיה בו התבונה - אותה מיומנות 
מתבוננת המאפשרת להיענות 

לשונות והמתחשבת בצרכים מגוונים 

ומותאמת אליהם.

3. צורך בהכרה - יצירת אמנות הינה 

עבודה שזכתה להכרה בזמן נתון. 

ההכרה מתקבלת מקהל מתבוננים, 

קוראים, מאזינים, אוצרים, מבקרים 

ואנשי מקצוע. אם צלחה, הרי שמצאה 

עצמה מפורסמת על קיר ציבורי 

כלשהו. מורה טוב אינו רק מלמד 

תוכן. הוא מלמד אנשים. לא מספיקה 

השליטה בחומרי הלימוד והבקיאות 

בהם. עליו להצליח "לפצח" את קהלו 

)"לעבור את שלושת המטרים בינו 

לבינם"(. כשם שהאומן תלוי בהכרה, 

כך הצלחתו של המורה הטוב תלויה 

לחלוטין בהצלחת תלמידיו.
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 האינסופי בדרך אל ההצלחה הזמנית.

דעת - אותו "פרי עץ" שהעניק לאדם 

ולחוה את התשוקה, הסקרנות, חדוות 

הגילוי והיצירה, הבושה, המודעות 

העצמית והיכולת הרפלקטיבית לבחון 

את עשייתם ולהפיק ממנה לקחים. 

את רכיב הדעת יצטרכו המורה הטוב 

והאומן לשאוף לגלות בעצמם לאחר 

תקופת ההכשרה, ולפתח באמצעותו 

את כתב ידם הייחודי. רכיב זה יהפוך 

אותם ממורים טובים ומאומנים 

לדמויות מצטיינות ומכוננות בחיי 

תלמידיהם ואת יצירתם לנצחית. אך 

גם אם לא יצליחו בכך, לפחות יהיו 

מורים ואומנים טובים ומקצועיים.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מקור השראה - קוסובסקי, א' )1990(. לא   1
כל צייר הוא אמן: הוראת הציור - גישות, 

סכנות ופתרונות. סטודיו, 7, 93-83.

2  הדרגות הגבוהות בהסכם אופק חדש 
)דרגות 9-7( מוכרות בספרות המקצועית 

כדרגות "אמן" או "מומחה".

4. קהל היעד כשותף פעיל - האומן 

הופך את הנמען לשותף בחוויה. 

האומן גורם למתבונן, לקורא או 

למאזין לחוות חוויה אישית: האדם 

החווה את היצירה מזדהה ומרגיש 

שהיא נוצרה עבורו באופן אישי. 

המורה הטוב משכיל להעניק 

לתלמידיו את התחושה שהוא מכיר 

אותם, פונה אליהם באופן אישי ונותן 

מענה לצורכיהם. הוא גורם לתלמידיו 

להרגיש "גיבורי הסיפור" בחוויה 

שכביכול נוצרה עבורם בלבד.

5. שילוב בין מוכר לחדש - היכולת 

לחדש באמנות מותנית במסוגלותו 

של קהל היעד לקבל את השינוי, גם 

כשהוא "קשה לעיכול" ומאיים. על 

המורה הטוב לאבחן ידע וכישורים 

קודמים, מוכרים ומוטמעים, ולהבנות 

עליהם ובעזרתם את הידע החדש, גם 

 אם הוא קשה, זר ומאיים.

המורה המצוין והאמן2 - רכיב 

הדעת

6. התשוקה לחידוש - רוב האמנים 

יעידו שהתשוקה ליצור היא 

זו שמניעה אותם, ושיצירתם 

הטובה ביותר היא זו שטרם 

נכתבה. המורה המצוין 

משתוקק ללמד ומרגיש 

שהשיעור הטוב ביותר שלו 

הוא השיעור שטרם לימד.

7. נצחיות - להבדיל מהאומן, 

מצליח האמן לפתח כתב יד 

ייחודי שהופך את יצירותיו 

לנצחיות. אותו חידוש, ערך 

מוסף ושאר רוח הופכים 

את היצירה האמנותית לכזו 

שתשרוד ושתשפיע גם ללא 

מעורבותו של האמן שיצר 

אותה. יצירת אמנות טובה 

אינה זו האופנתית, גם אם היא 

זוכה להכרה ולתשואות. יצירת 

אמנות נצחית היא זו השורדת 

במבחן זמן, תקופה ואופנה, 

וש"יש לה חיים" גם לאחר 

הסתלקותו של האמן. המורה 

הטוב יכול להשתמש בגימיקים 

אופנתיים, להלהיב ולגרוף מחיאות 

כפיים בזמן נתון. המורה המצוין הוא 

זה ששיעוריו ומסריו נחרטים בלב 

תלמידיו ומלווים אותם לאורך חייהם.

האם ניתן להכשיר את המורה הטוב 

להיות מורה מצטיין? האם אפשר 

להכשיר אומנים להיות אמנים ידועי 

שם ופורצי דרך? במוסדות ההכשרה 

ניתן ללמד, לפתח, לאמן ולהשביח את 

החוכמה והבינה של המורה/האומן. את 
הדעת יצטרך הלומד לגלות בעצמו 

לאחר סיום לימודיו במסע אחר זהותו 

 האישית והמקצועית. 

שלושת ההיבטים - חוכמה, בינה 

 ודעת, משולים לשלבי הכשרת המורה: 

חוכמה - להקנות למורה לעתיד 

תוכן אמין, מעודכן ורחב. ללמד אותו 

לחקור את עבודתו ולשפרה ללא הרף, 

להתחדש בידע מעודכן ולא לשלול 

 שינון ושליטה בפרטים. 

בינה - להעניק למורה לעתיד יכולת 

לחוות את החומר הנלמד באופן אישי 

ולהפיק ממנו תובנות אישיות, לאפשר 

לו לשאול שאלות, ובעיקר לטעות 

ולתעות, ללמד אותו את רזי התרגול 

חנניה ריכמן )פתגם(, יוסף שטרן )איור(, )1968(. דבש ועוקץ )פתגמים ומכתמים(. הוצאת יוסף שרברק, קריית גת: 
דני ספרים. עמ' 281
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סקר מקוון שנערך על ידי התאחדות הסטודנטים בדק את תפישות הסטודנטים 
נערך בסתיו  ומאפייני המורה המצטיין. הסקר  בנושא הוראה איכותית באקדמיה 
2014 והשיבו עליו 2,650 סטודנטים ממרבית המוסדות האקדמיים בארץ. למרות 
המדגם המזדמן, תשובות הסטודנטים עולות בקנה אחד עם ממצאים מתוקפים של 
המחקר העולמי בנוגע למאפייני ההוראה הטובה. לממצאי הסקר יש חשיבות רבה 

ליישום עבור המרצים במוסדות ההשכלה הגבוהה.

הרקע למחקר/רציונל

ארגון  היא  בישראל  הסטודנטים  התאחדות 
השונים  במוסדות  הסטודנטים  אגודות  של  גג 
כלל  את  מייצגת  והיא  הגבוהה  ההשכלה  של 
שואפת  ההתאחדות  במדינה.  הסטודנטים 
להעצים את מעמד הסטודנט הישראלי ולהשפיע 
על סדר היום הציבורי בתחומי ההשכלה הגבוהה 
האחרונות  בשנים  במדינה.  הצעירים  ומעמד 
הקדישה התאחדות הסטודנטים מאמצים ניכרים 
באקדמיה  ההוראה  איכות  של  הסוגיה  להעלאת 
איכות  ולקידום  הציבורי  היום  לסדר  הישראלית 
ההתאחדות  למשל  כך  שונות.  בדרכים  ההוראה 
עורכת מדי שנה את "סקר הסטודנט" ובו נבדקות 
לרבות  נושאים,  של  במגוון  הסטודנטים  עמדות 
שביעות הרצון מאיכות ההוראה במגוון פרמטרים 
המרצים  של  ההוראה  טיב  הקורסים,  )רמת 

מה חושבים הסטודנטים 
על מהי הוראה טובה 

ומיהו המורה המצטיין?
סקר התאחדות הסטודנטים1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

גרא וינר
המדינה,  למדע  במחלקה  )מחקרי(  שני  לתואר  סטודנט  הסטודנטים,  בהתאחדות  מחקר  רכז 

האוניברסיטה העברית בירושלים

גל פילק
שני  לתואר  סטודנטית  הסטודנטים,  בהתאחדות  אקדמית  מדיניות  לקידום  המחלקה  ראשת 

)מחקרי( בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

דימיטרי )דימה( קורטיוקוב
־מנהל מחקר בהתאחדות הסטודנטים, דוקטורנט במחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה הע

ברית בירושלים

גרא וינר

גל פילק

דימיטרי )דימה( 
קורטיוקוב

והמתרגלים, היחס לסטודנטים וכדומה(2. כמו כן, 
בפני  עמדתה  את  הציגה  הסטודנטים  התאחדות 
הוועדה לבחינת הערכת איכות ההוראה וקידומה 
שמונתה אשתקד על ידי המל"ג והות"ת3. עמדת 
סקירת  על  התבססה  הסטודנטים  התאחדות 
וקראה  מערביות  מדינות  בכמה  בתחום  הנעשה 
לשינוי מודל התקצוב )באופן שיכלול התייחסות 
פעילויות  על  לבקרה  ההוראה(,  איכות  למרכיב 
לשיפור איכות ההוראה, לחיזוק המרכזים לקידום 

איכות ההוראה ועוד.
בנוסף לסקר הסטודנטים השנתי המתואר לעיל, 
נערכים בארץ סקרי סטודנטים אחרים העוסקים 
שביעות  סקרי  הם  ביותר  הנפוץ  הסוג  בהוראה. 
שנערכים  מההוראה5,4  הסטודנטים  של  הרצון 
בישראל.  גבוהה  להשכלה  המוסדות  במרבית 
בסקרים אלו, הנערכים בתום הקורס, הסטודנטים 
המרצה/ הוראת  של  מסכמת  להערכה  נדרשים 
שנתי(,  או  )סמסטריאלי  והקורס  המתרגל 
בנוסף  שלמדו.  מהקורסים  אחד  לכל  בהתייחס 
לכך, המוסדות האקדמיים עורכים גם סקרי אמצע 
הסטודנטים  ובהם  מהקורסים  בחלק  סמסטר 
והקורס  ההוראה  הערכת  את  לבטא  מתבקשים 
במטרה  הקורס,  משיעורי  כמחצית  בסיס  על 
מייד  יועבר  מהשאלונים  המתקבל  שהמשוב 
ויתרום לקידום הוראתו בהמשך הקורס.  למרצה 
כיום נערכים גם סקרי בוגרים הבוחנים בין היתר 
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את שביעות הרצון של בוגרי המוסדות להשכלה הגבוהה ממהלך 
לימודיהם האקדמיים בכללותו6.

של  הרצון  שביעות  את  בודקים  הללו  ההוראה  סקרי  כל 
כדי  אבל  שונים.  ובהיבטים  בקונטקסט  מההוראה  הסטודנטים 
שהמוסדות האקדמיים יידעו מה לעשות כדי לקדם את שביעות 
איכותית7,  הוראה  לקדם  איך  כלומר  הסטודנטים,  של  הרצון 
הכרחי לשמוע מפי הסטודנטים מהי בעיניהם הוראה איכותית. 
צריך  מה  ההוראה,  של  מטרותיה  להיות  צריכות  לדעתם  מה 
מרצה לעשות כדי להצטיין בהוראה, מהם מאפייניו של המורה 
ולתפקד  לסטודנטים  להתייחס  צריך  המרצה  ואיך  המצטיין, 
אופטימלי.  באופן  למידתם  את  ולקדם  להם  לעזור  כדי  עימם 
למיטב ידיעתנו, עד כה לא נערך ניסיון בהיקף כלל-ארצי להשיב 

על שאלות מסוג זה. 
כדי להשיב על שאלות אלו ערכנו )בחודשים אוקטובר-נובמבר 
2014( סקר אינטרנטי בקרב הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה 
בישראל. המאמר שלהלן מציג את תוצאות הסקר ואת המסקנות 

העיקריות הנובעות מהן. 

שאלות המחקר

מהם המאפיינים של הוראה מצטיינת?. 1
מה צריך המורה המצטיין להשיג בהוראתו?א. 
את ב.  לפתח  כדי  לעשות  המצטיין  המורה  צריך  מה 

הסטודנטים לטווח ארוך?
אילו מרכיבים צריכים להיות כלולים בדרכי ההוראה של ג. 

המורה המצטיין ומה צריך לאפיין את הוראתו?
המורה ד.  מצד  לסטודנטים  היחס  להתאפיין  צריך  כיצד 

המצטיין?
כיצד על המורה המצטיין להתייחס למבחנים, עבודות ה. 

ותרגילים?
מובהקים בתשובות לחמשת המאפיינים . 2 הבדלים  יש  האם 

מאפייני  הדמוגרפיים,  הנתונים  לבין  מצטיינת  הוראה  של 
הלימודים, והמוטיבציה ללמידה )ראו להלן( של הסטודנטים 

שהשתתפו בסקר?
האם יש קשר בין המוטיבציה של הסטודנטים ללמידה לבין . 3

חמשת המאפיינים של הוראה מצטיינת?

בניית שאלון הסקר והפצתו

הלימודים  ומאפייני  הדמוגרפיים  הנתונים  על  הסקר  שאלות 
אומצו מ״סקר הסטודנט״ שעורכת ההתאחדות לאחר סיום כל 
הסקר  ושאלון  המחקר  שאלות  לעיל.  כמתואר  לימודים  שנת 
שנועד להשיב על שאלות אלו עוצבו על ידי צוות המחקר בהליך 
של כמה איטרציות. העיצוב התבסס על ידע מהמחקר העולמי 
על היבטים של הוראה טובה וגם על הידע הפרקטי של מחברי 
בהקשר  סטודנטים  של  בעיות  עם  היכרותם  מתוך  המאמר, 

להוראה.
 .Google Forms מבחינה טכנית, הסקר נבנה באמצעות מערכת
בדרכי  הסטודנטים  התאחדות  ידי  על  הופץ  לסקר  הקישור 
הסטודנטים  אגודות  באמצעות  היתר  בין  מרובות,  תקשורת 
שנת  פתיחת  לפני  כשבוע  לאוויר  עלה  הסקר  המקומיות. 
יש  מכן.  לאחר  שבועות  כשלושה  ונסגר  תשע״ה  הלימודים 

להתייחס למקבץ הנתונים שנאספו כך כאל מדגם מזדמן.

פריטי השאלון

דרוזי,  נוצרי,  )יהודי,  מגזר  גיל,  מגדר,  דמוגרפי:  רקע  מאפייני 
מוסלמי, צ'רקסי, אחר(. 

מוסד  רשומים:  הסטודנטים  שבה  בתכנית  הלימודים  מאפייני 
לא  מכללות  מתוקצבות,  מכללות  )אוניברסיטאות,  הלימודים 
מתוקצבות, מכללות לחינוך, אחר(, תחום אקדמי )מדעי הרוח, 
תואר  אחר(,  מדויקים,  מדעים  החיים,  מדעי  החברה,  מדעי 

)ראשון, שני, שלישי, אחר( ושנת לימודים. 
שאלת הערכה עצמית כלומד: מהי מידת המוטיבציה שלה/שלו 

ללמידה בתכנית שבה הם רשומים כיום.
בשאלת  הרשומים  מצטיינת,  הוראה  של  מאפיינים  חמישה 
המחקר הראשונה שלעיל והמכונים בהמשך חמשת הגורמים של 

הוראה מצטיינת.
פריטים  כמה  נוסחו  המאפיינים/גורמים  מחמשת  אחד  לכל 
התורמים לאיפיון זה, ובסך הכול כלל השאלון 36 פריטים עבור 
חמשת המאפיינים/גורמים )ראו טבלה 1(. הסטודנטים התבקשו 
לדרג את מידת החשיבות שהם מייחסים לכל פריט על סולם בין 
1 ל-5 )1 - חשיבות נמוכה מאוד, 2 - חשיבות נמוכה, 3 - חשיבות 

בינונית, 4 - חשיבות גבוהה, 5 - חשיבות גבוהה מאוד(.

ארגון הנתונים לניתוח

לאחר סגירת השאלון לתגובות, בוצע "ניקוי" ראשוני שבמסגרתו 
שלא  משיבים  ושל  כפולים  משיבים  של  נתונים  והוסרו  זוהו 
דמוגרפי  נתון  כל  של  בניתוח  הסקר.  לאוכלוסיית  רלוונטיים 
הוסרו המשיבים שסימנו ״אחר״ בנתון זה. כמו כן, נערכו שינויים 

אחדים בהגדרת הקטגוריות של הנתונים הדמוגרפיים כלהלן:
מגזר: עקב המספר הקטן יחסית של משתתפים נוצרים, דרוזים, 
אוחדו לקטגוריה אחת של  כולם  ואחרים,  צ'רקסיים  מוסלמים, 

״לא יהודי״.
גיל: המשיבים אורגנו בשלוש קטגוריות: עד גיל 25, 30-25, מעל 

גיל 30.
שמבנה  מכיוון  הוראה.  בנושאי  התמקד  הסקר  המוסד:  סוג 
ההוראה באוניברסיטה הפתוחה שונה באופן מהותי מזה שבשאר 
האוניברסיטאות בארץ, הסרנו מהניתוחים את נתוני הסטודנטים 
באוניברסיטה הפתוחה. כך נכללות בסקר רק אוניברסיטאות עם 

הוראה שהיא בעיקרה פרונטלית. 
לשם  האקדמיים  המוסדות  מספר  את  לצמצם  שרצינו  מכיוון 
לאחד  האפשרות  את  בדקנו  הסטטיסטיים,  הניתוחים  יעילות 
 - מתוקצבות  ושאינן  המתוקצבות   - המכללות  סוגי  שני  את 
לקטגוריה יחידה של סוג מוסד. לשם כך ערכנו מבחני t בין שני 
סוגי המכללות עבור הנתונים הדמוגרפיים מגדר, גיל ומגזר, וכן 
עבור כל אחד מבין 36 הפריטים ומוטיבציה ללמידה. באף אחד 
מהמבחנים הללו לא התקבלו הבדלים מובהקים סטטיססטית, 
את  תופסים  המוסדות  סוגי  בשני  שהסטודנטים  שמראה  מה 
דומה  מוטיבציה  להם  ויש  מאוד  דומה  באופן  הטובה  ההוראה 
ומגזר. אי  גיל  כן, הם אינם שונים מבחינת מגדר,  ללמידה. כמו 
לכך, חיברנו את שני סוגי המכללות לקטגוריה יחידה תחת השם 
כלליות״. התפישה הדומה של ההוראה הטובה בשני  ״מכללות 
סוגי המכללות מפתיעה ביותר משום שבסקרים הכלליים שערכה 
סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  הסטודנטים  התאחדות 
הורי הסטודנט, הסיוע  )ההכנסה הממוצעת של  במצב הכלכלי 
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הכלכלי שמקבל הסטודנט מההורים( ובשביעות הרצון מאיכות 
ההוראה במוסד האקדמי בין הסטודנטים בשני סוגי המכללות. 
אנו ציפינו שהשונות המשמעותית של נתונים אלו בין שני סוגי 

המכללות תתבטא גם בציפיות שונות מההוראה הטובה. 
תחום לימודים: תחומי הלימודים קובצו בשתי אפשרויות ומבחני 

המובהקות נערכו פעמיים בנפרד לכל אחת מאפשרויות אלו:
ארבע קטגוריות: כל ארבעת התחומים כפי שנוסחו בשאלון.. 1
שתי קטגוריות: מדעים מדויקים ומדעי החיים לעומת מדעי . 2

לעומת  ״קשים״  מקצועות  כלומר  הרוח,  ומדעי  החברה 
״רכים״, לפי המיון המקובל של ביגלן לתחומים אקדמיים8. 

השאלון  על  השיבו  שלישי  לתואר  מעטים  סטודנטים  תואר: 
תלמידי  לומדים  שבהם  הקורסים  שמרבית  מצאנו  ובבדיקה 
צירפנו  לפיכך  גם לתלמידי תואר שני.  תואר שלישי משותפים 
וכינינו  השני  התואר  לתלמידי  השלישי  התואר  תלמידי  את 

קטגוריה זו בשם ״תואר שני ומעלה״. 
שנת  בראשית   - הסקר  הפצת  מועד  בשל  לימודים:  שנת 
שהחלו  הסטודנטים  את  הנתונים  ממאגר  הסרנו  הלימודים, 
שלכל  כדי  זאת  ראשון.  לתואר  הראשונה  לימודיהם  שנת  את 
לפחות  בלימודים,  קודם  ניסיון  יהיה  הנבדקים  הסטודנטים 
נתוני  את  צירפנו  כן,  כמו  אקדמית.  במסגרת  שלם  בקורס 
הסטודנטים שלמדו בשנה הראשונה לתואר שני לאלו של השנה 
לא  עדיין  שהם  משום  ראשון,  תואר  ללימודי  ומעלה  הרביעית 

התנסו בלמידה בקורס שלם לתואר שני.

ניתוחים, ממצאים ודיון

3,137 סטודנטים השיבו על כלל שאלות הסקר. לאחר הניפויים 
כמתואר לעיל נשארו לניתוח נתונים של 2,650 סטודנטים. 

שאלת מחקר 1: מהן תפישות הסטודנטים בנוגע 
לחמשת הגורמים של הוראה מצטיינת?

אחד  כל  עבור  תיאורית  סטטיסטיקה  נתוני  מציגה   1 טבלה 
מחמשת הגורמים ועבור כל אחד מבין 36 הפריטים. 

מסוג  מהימנות  חושב מקדם  הגורמים  אחד מחמשת  כל  עבור 
אלפא של קרונבך. המקדמים המוצגים בטבלה מס' 1 מעידים 
על מהימנות שהיא ברמה נמוכה-בינונית )0.57 לגורם הראשון( 

עד גבוהה )0.82 לגורמים השני והשלישי(. 
בסדר   1 מס'  בטבלה  סודרו  הגורמים  הפריטים של חמשת   36
היה  ביותר מביניהם  הגבוה  לפי ערכם הממוצע. הממוצע  יורד 
הממוצעים  רשימת  את  חילקנו   .2.49  - ביותר  והנמוך   ,3.71
לחמישונים - כשבכל אחד שבעה פריטים )ובנמוך ביותר שמונה(. 
הממוצעים בכל חמישון סומנו בצבע שונה כדי להבחין ביניהם. 
התייחסנו לממוצעי החמישון העליון )בין 3.49 ל-3.71( ככאלה 
בעיני הסטודנטים. בהתאם,  גבוהה מאוד״  ״חשיבות  המבטאים 
יורד: ״חשיבות  הגדרנו את ארבעת החמישונים הנותרים בסדר 
״חשיבות   ,)3.31-3.15( בינונית״  ״חשיבות   ,)3.48-3.32( גבוהה״ 

נמוכה״ )3.14-2.88( ו״חשיבות נמוכה מאוד״ )2.87-2.49(. 

א. מה צריך המורה המצטיין להשיג בהוראתו? 
בראש  היא  המרצה  של  משימתו  הסטודנטים,  תפישת  לפי 
תלמידיו  בקרב  לעורר  מאוד  גבוהה  ובחשיבות  ובראשונה 
מוטיבציה ועניין בתחום הלימוד. בחשיבות גבוהה המורה צריך 

בתחום  המקצועי  לתפקודם  שיסייע  פרקטי  ידע  להם  להקנות 
כללית  מסגרת  להצגת  שבתחום.  הידע  גוף  עיקרי  את  ולכסות 
מארגנת של הידע בתחום יש בעיני הסטודנטים חשיבות בינונית 
יש  מחקר  יכולות  ושל  מחקרי  ידע  של  להקנייה  ואילו  בלבד, 

חשיבות נמוכה ביותר עבור הסטודנטים. 
הממצאים האלה מעניינים מאוד משום שהם אינם תואמים את 
אנשי  תפישת  לפי  ההוראה.  מטרות  לגבי  הסגל  אנשי  תפישת 
הידע  גוף  כיסוי  היא  בהוראה  ביותר  החשובה  המטרה  הסגל9, 
הבסיסי של התחום, ואילו מטרה זו מדורגת רק במקום השלישי 
בין מטרות ההוראה של הסטודנטים ולא דורגה ברמת חשיבות 
הצגת  עומדת  המרצים  אצל  בחשיבותו  השני  במקום  עליונה. 
מסגרת כללית מארגנת של הידע בתחום, אבל בעיני הסטודנטים 
בינונית. קידום המוטיבציה, שבעיני  זו רק חשיבות  יש למטרה 
הסטודנטים היא המטרה החשובה ביותר, והקניית ידע פרקטי, 
גבוהה,  ובחשיבות  השני  במקום  הסטודנטים  ידי  על  שמדורגת 
נמצאים אצל המרצים בעדיפויות נמוכות יותר. הממצאים האלה 
רבים9  במחקרים  שזוהה  הגדול  לפער  נוספת  עדות  מספקים 
בין התפישות של אנשי הסגל לבין אלו של הסטודנטים בנוגע 
זה עלול לגרום לבעיות רבות בהוראה.  למטרות ההוראה. פער 
מכיוון שהמרצים אינם יודעים ואינם מבינים מהן מטרות הוראה 
יכולים לכוון את  החשובות ביותר בעיני הסטודנטים, הם אינם 
להתאים  אינם מסוגלים  ולכן  הוראתם להשגת המטרות האלה 

את הוראתם בצורה מיטבית לצורכי הסטודנטים. 

ב. מה המורה המצטיין צריך לעשות כדי לפתח את הסטודנטים 
לטווח ארוך?

יפתח  שהמרצה  לכך  גבוהה  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים 
וחדשנית,  מקורית  יצירתית,  חשיבה:  סוגי  של  מגוון  אצלם 
עצמאית ואובייקטיבית. מכיוון שבימינו הידע הופך לזמין ונגיש 
לעולם  כשייצאו  הלומדים  בפני  שיעמוד  העיקרי  האתגר  יותר, 
העבודה יהיה שימוש מקורי, חדשני וביקורתי בידע הזה. ישראל 
ולפיכך,  ומדעניה,  אנשיה  של  בחדשנות  בעולם  מפורסמת 
התורמים  החשיבה  סוגי  כל  פיתוח  הסטודנטים,  תפישת  לפי 
לחדשנות צריך להיות מטרה בסדר חשיבות עליון של כל מרצה 
באקדמיה. הסטודנטים מייחסים חשיבות בינונית לעזרת המורה 
בפיתוח יכולות של למידה עצמאית, אולי עקב תחושתם שהם 
לתרום  יכול  אינו  המרצה  ולכן  עצמאיים  לומדים  ממילא  כבר 
נמוכה  ואף  נמוכה  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים  לכך.  רבות 
מאוד לפיתוח יכולות אחרות שלהם כמו של ידע מרחיב אופקים, 
של פתיחות לדעות ועמדות מגוונות ושל יכולות ביטוי בעל פה 

ובכתב ובעמידה מול קהל. 
חוסר העניין של הסטודנטים בפיתוח יכולות התקשורת שלהם 
בעל פה ובכתב, כפי שעולה מהממצאים במחקר זה, מעיד על 
פער בין האופן שבו הסטודנטים תופשים את עצמם לאופן שבו 
הם  כי  סבורים  שהסטודנטים  ייתכן  אותם.  תופשים  המרצים 
וכי רצוי שהמרצים יתמקדו בפיתוח  מוכשרים דיים בתחום זה 
מיומנויות אחרות. ייתכן גם שהסטודנטים מכירים בחשיבות של 
יכולות אלו, אבל מכירים גם באילוצים של הזמן המוגבל להוראה 
בכיתה, כך שבמסגרת של שיעור סמסטריאלי או שנתי המורה 
אינו יכול לפתח מספר רב של מיומנויות בו-זמנית. לפיכך הם 
יותר  כקריטיים  הנתפשים  בדברים  יתרכז  שהמורה  מעדיפים 

מבחינתם, אלו שדורגו על ידם בחשיבות הגבוהה ביותר. 
אנשי  עם  בתקשורת  שעולות  רבות  עדויות  לפי  זאת,  לעומת 
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טבלה 1: חמש שאלות המחקר ולכל אחת הפריטים המסודרים בסדר יורד של ממוצע החשיבות 
לסטודנטים; מהימנות, וסטטיסטיקה תיאורית של הפריטים 

α קרונבך סטית תקן ממוצע  N גורמים ופריטים
.57 0.50 3.26 2616 מטרות שיש להשיג בהוראה

0.77 3.56 2526 לעורר מוטיבציה ועניין בתחום הלימוד

0.80 3.45 2544 להקנות ידע פרקטי שיסייע לתפקוד מקצועי בתחום הקורס

710. 3.40 2603 לכסות את עיקרי גוף הידע בתחום נושאי הקורס

 0.78 3.21 2582 להציג מסגרת כללית מארגנת של הידע בתחום נושאי הקורס

0.97 2.68 2554 להקנות ידע מחקר ויכולות מחקר בתחום הקורס

.82
 

0.63 3.02 2619 פיתוח הסטודנטים לטווח ארוך

0.75 3.43 2593 קידום יכולות חשיבה יצירתית, מקורית וחדשנית

0.76 3.38 2573 פיתוח יכולות חשיבה עצמאיות ואובייקטיביות

0.88 3.16 2598 פיתוח יכולות למידה עצמאיות

0.94 3.14 2546 הקנייה של ידע מרחיב אופקים, כזה שיהיה ראוי לאדם משכיל

0.97 3.06 2535 עידוד של פתיחות לדעות ועמדות מגוונות ושונות

1.03 2.78 2542 קידום של יכולות ביטוי בעל פה )בניית והצגת טיעונים והנמקות(

1.04 2.72 2539 קידום של יכולות ביטוי בכתב

1.13 2.49 2516 פיתוח של יכולות עמידה והצגה מול קהל

.82

 

0.48 3.14 2621 מרכיבים בדרכי ושיטות ההוראה ומאפייניה

0.58 3.71 2591 ללמד באופן בהיר ומובן

0.64 3.59 2601 לארגן את הקורס והשיעורים באופן מיטבי

0.70 3.49 2565 ללמד באופן מעניין ומרתק

0.76 3.35 2589 לנצל באופן יעיל את זמן השיעור להוראה ולמידה

0.80 3.34 2575 ליצור אווירת למידה חיובית בכיתה

0.93 3.30 2563 ללמד באופן שלנוכחות בשיעורים יהיה ערך מוסף מעבר לקריאה במקורות שונים

0.87 3.27 2536 לקיים התאמה טובה עם שיעורים נלווים לקורס )שיעורי תרגול/מעבדה/סטודיו וכד׳(

0.85 3.23 2588 לאפשר לתלמידים להציג שאלות בזמן שיעור ולהשיב עליהן בצורה מתאימה

0.97 3.05 2573 להשתמש באופן מושכל במצגות ועזרים לימודיים אחרים

0.89 2.90 2596 ללמד ברמה הדורשת מאמץ חשיבתי זמן השיעור ומהווה אתגר אינטלקטואלי

1.01 2.89 2557 לערוך דיונים מועילים בנושאי השיעור בשיתוף התלמידים

0.92 2.86 2571 להקדיש זמן במהלך השיעור להעמקה בחומר

0.99 2.80 2568 להתאים את רמת ואופי ההוראה לרוב הגדול של הסטודנטים

1.10 2.75 2549 לשלב את אתר הקורס בהוראה כך שיתרום רבות ללמידה בקורס )מעבר לפרסום חומרי 

הקריאה של הקורס(

1.14 2.60 2547 ־לשמור על סדר ומשמעת במהלך השיעור התמודדות עם בעיות כמו כניסה ויציאת סטו

דנטים, דיבורים ורעש בזמן השיעור(

.74 0.63 3.23 2601  מאפייני היחס לסטודנטים

0.73 3.45 2570 לאפשר לסטודנטים נגישות ותקשורת טובים: באימייל, בשעת קבלה, לפני ואחרי השיעור

0.80 3.32 2568 לתמוך בסטודנטים בלמידתם-לעודד, לעזור ולהדריך

0.82 3.26 2578 לשדר לסטודנטים אמפתיה ואכפתיות לגבי למידתם

0.98 2.89 2563 להתחשב בצרכים האישיים של הסטודנטים ולהתאים להם את דרישותיו בהגשת עבודות 

ומבחנים, במסגרת חוקי המוסד האקדמי

.68 0.55 3.40 2608 התייחסות להערכת הלמידה: מבחנים, עבודות ותרגילים

0.67 3.63 2562 לציינן את העבודות/התרגילים והמבחנים באופן אובייקטיבי והוגן

0.73 3.52 2567 לתת משוב מועיל לתלמידים לגבי המבחנים, העבודות והתרגילים שהגישו

0.77 3.31 2588 לבדוק במבחנים )כולל אופי הציינון( את ידיעת החומר שהועבר בקורס

0.87 3.12 2454 ־להקפיד על תיאום של העבודות/תרגילים ולבדוק במבחנים )כולל אופי הציינון( גם יכו

לות של הלומד מעבר לידיעת החומר, כדוגמת יכולת ניתוח, יישום החומר, הסקת מסקנות 

וכדומה עם החומר שמועבר בקורס כך שיקדמו את הבנתו
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סגל במוסדות החינוך הגבוה בארץ, סטודנטים רבים מתבטאים 
בפייסבוק  לתכתובות  אכן  שמספיקה  עילגת,  בשפה  וכותבים 
ברמה אקדמית. סטודנטים  וכתיבה  לדיבור  לא  ובטוויטר, אבל 
בצורה  ורעיונותיהם  חשיבתם  את  לבטא  מסוגלים  אינם  רבים 
להם.  להקשיב  המאזינים  את  המושכת  ומאורגנת  בהירה 
שהן  במשרות  היטב  לתפקד  כדי  שהרי  בעייתי,  הוא  הדבר 
את  לבטא  מסוגלים  להיות  צריכים  הסטודנטים  גבוהה,  ברמה 
הברית,  בארצות  בכתב.  והן  פה  בעל  הן  מצוינת  ברמה  עצמם 
פעילויות  עורכים  אקדמיים  מוסדות  ארצות,  כמה  בעוד  ואולי 
ברבים  הסטודנטים.  של  התקשורת  כישורי  לקידום  מיוחדות 
 Public מהם מתקיימים קורסים, פתוחים לכלל הסטודנטים, של
Speaking )לפעמים גם במסגרת מרכזי ההוראה או של אגודות 
הסטודנטים(. רבים ממוסדות אלו דורשים ממורי כל הקורסים 
 Writing של  העיקרון  את  לקיים  והמחלקות  הפקולטות  בכל 
across the curriculum, לפיו כל מרצה בכל תחום תוכן אחראי 
ללמד את הסטודנטים שלו גם עקרונות של כתיבה טובה באותו 
הכתיבה  איכות  של  ההיבט  את(  )לציינן  על  ולהקפיד  תחום 

בעבודות שהם מגישים במסגרת הקורס.

ג. אילו מרכיבים צריכים להיות כלולים בדרכי ההוראה של 

המורה המצטיין ומה צריך לאפיין את הוראתו?

 36 מבין  החשיבות  בדרגת  ביותר  הגבוה  הראשון,  במקום 
הבהירות  נמצאת  אחריו,  הבא  ניכר מהפריט  ובהבדל  הפריטים 
בהוראה. הסטודנטים מייחסים חשיבות גבוהה מאוד גם לארגון 
ילמד באופן מעניין ומרתק.  ולכך שהמרצה  הקורס והשיעורים 
השיעור  זמן  של  יעיל  ניצול  נמצאים  גבוהה  חשיבות  בדרגת 
להוראה ולמידה )שהוא רכיב של ארגון השיעור( ויצירת אווירת 
כיתה חיובית ללמידה. הממצא שההתנהגויות החשובות ביותר 
ארגון,  בהירות,  הן  הסטודנטים  בעיני  המצטיין  המרצה  של 
זאת  ביותר.  וחשוב  מפתיע  הוא  חיובית,  כיתה  ואווירת  עניין 
לסטודנטים  ביותר  החשובות  ההוראה  שהתנהגויות  משום 
היעילה  ההוראה  להתנהגויות  בדיוק  מתאימות  כאן  שהתקבלו 
שזוהו במחקרים רבים בעולם וסוכמו במודל מתוקף של ממדי 
ההוראה היעילה10. המודל מציע שהתנהגויות ההוראה הכלליות 
של המורה התורמות ביותר להוראה טובה הן: בהירות השיעור, 
ארגון הקורס והשיעור, ניצול זמן השיעור באופן מיטבי ללמידה, 
שיעורים מעניינים, שמירה על ריכוז וקשב, מעורבות תלמידים 
בכל מהלך השיעור ויצירת אווירת כיתה נעימה המעודדת למידה. 
במקום  עומדת  הבהירות  הללו,  ההוראה  התנהגויות  כל  מבין 
הראשון, באופן מובהק ובחשיבות רבה יותר מכל האחרות. זהו 
גם הממצא במחקר הנוכחי, ולכן תשובות הסטודנטים בשאלון 
זה עולות בקנה אחד עם ממצאים מתוקפים של המחקר העולמי. 
התאמה זו תורמת לתיקוף תשובות הסטודנטים לשאלון הנוכחי, 

אפילו שהתשובות הללו נאספו ממדגם מזדמן!
שלנוכחות  לכך  בלבד  בינונית  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים 
שונים,  במקורות  מקריאה  לבד  מוסף  ערך  יהיה  בשיעורים 
שהמורה  ומכך  לקורס  נלווים  שיעורים  עם  טובה  מהתאמה 
יאפשר לסטודנטים להציג שאלות בזמן השיעור ושישיב עליהן 
לקידום  למעשה  שייכת  האחרונה  הדרישה  מתאימה.  בצורה 

האווירה החיובית ללמידה בכיתה ולבהירות ההוראה.
מושכל  באופן  לשימוש  נמוכה  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים 
שמה  בכך  משדרים  הם  אולי  אחרים.  לימוד  ועזרי  במצגות 

העניין  הארגון,  הבהירות,   - הטובה  ההוראה  היא  שחשוב 
והאווירה הטובה, והאמצעים שבהם המורה משתמש לשם כך, 

לעומת זאת, חשובים פחות.
מייחסים  שהסטודנטים  הוא  מסוימת  במידה  מפתיע  ממצא 
חשיבות נמוכה לדרישה למאמץ חשיבתי בזמן השיעור - להצגת 
החומר באופן שמהווה אתגר אינטלקטואלי. נראה שהם מעוניינים 
בהוראה שאינה דורשת מהם חשיבה רבה בזמן השיעור, אולי כי 
הם מעדיפים להשאיר את מאמצי החשיבה לשלב של הלמידה 
העצמאית ושל הכנת העבודות בבית. ייתכן כי הדבר קשור גם 
לריבוי המשימות שיש לסטודנט הישראלי, הנאלץ תדיר לשלב 
בין לימודים תובעניים, עבודה מרובה לצורך פרנסה, התנדבות 
ופעילות חברתית, שירות מילואים וכדומה. הסבר אחר מבוסס 
שאנשים  המראים  ידוע11  קוגניטיבי  חוקר  של  ממצאים  על 
וזה   - - ״מתעצלים לחשוב״  מעדיפים שלא להתאמץ בחשיבה 

מתאים במיוחד לתלמידים בכיתה.
הסטודנטים מייחסים חשיבות נמוכה גם לעריכת דיונים בכיתה 
של  לתפישות  מאוד  מנוגד  זה  ממצא  גם  התלמידים.  בשיתוף 
מרצים, בייחוד במדעי הרוח והחברה, שמקדישים חלקים גדולים 
משיעוריהם לעריכת דיונים. המרצים בטוחים שהם תורמים בכך 
ואת  אותם  מפעילים  שהם  משום  התלמידים  ללמידת  רבות 
חשיבתם. עדויות רבות בספרות המקצועית, עם זאת, מצביעות 
לא מרוצים משיעורי  רבים סטודנטים מאוד  כך שבמקרים  על 
ניתן  דיון משום שהם מרגישים שאינם לומדים הרבה מדיונים. 
לציין סיבות אחדות לכך: לרוב רק סטודנטים מעטים משתתפים 
קרובות  לעתים  הדיון;  על  בדיון; סטודנטים אחדים משתלטים 
לוקים  בדיון  או רמת השיחה של המשתתפים  הביסוס המדעי 
רגשיות  תגובות  נגרמות  לפעמים  בגרות;  וחוסר  נמוכה  ברמה 
באופן  בדיון;  שנאמרים  לדברים  תלמידים  של  שליליות 
ולא  המומחה,  מהמורה,  ללמוד  מעוניינים  הסטודנטים  כללי, 
ועוד12.  ועוד  ומומחיות;  ידע  חסרי  שהם  ללימודים  מעמיתיהם 
כמו כן, קשה מאוד לערוך דיונים בכיתה בצורה יעילה שתקדם 
למידה גם לנוכח העלייה המתמדת במספר התלמידים בכיתות 

הלימוד.
הפעולות  לארבע  מאוד  נמוכה  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים 
הבאות: הקדשת זמן במהלך השיעור להעמקה בחומר, התאמת 
הסטודנטים,  של  הגדול  לרוב  ההוראה  ואופי  ההוראה  רמת 
שילוב אתר הקורס בהוראה כך שיתרום רבות ללמידה בקורס 
סדר  על  ושמירה  הקורס(  הקריאה של  חומרי  לפרסום  )בנוסף 
סטודנטים  של  ויציאה  כניסה  )כמו  השיעור  במהלך  ומשמעת 
במהלך השיעור או דיבורים ורעש בזמן השיעור(. ממצאים אלו 
מפתיעים כי גם הם מנוגדים לתפישות של מרצים רבים בהקשר 

של ארבע הפעולות הללו, כמתואר להלן:
מרצים רבים חושבים שכדי שהוראתם לא תיתפש כשטחית, רצוי 
להעמיק בנושאים חשובים של החומר. אבל נראה שסטודנטים 
שזה  חוששים  שהם  משום  אולי  בכך,  מעוניינים  אינם  רבים 
יהיה על חשבון כיסוי כל נושאי הקורס או יחייב אותם במאמץ 
חשיבתי שאינם מוכנים לו. לגבי התאמת ההוראה לסטודנטים, 
מרצים  שהם  סגל  אנשי  כלפי  טענות  נשמעות  קרובות  לעתים 
ביותר  הטובים  לסטודנטים  רק  שמתאימה  מדי  גבוהה  ברמה 
בקורס. ייתכן שכדי להימנע מכך, יש מרצים שמורידים את רמת 
ודרישות הקורס, כדי להתאימן  החומר המועבר, רמת ההוראה 
יותר. אך לפי תוצאות הסקר הזה, הנמכת  לתלמידים החלשים 
שילוב  התלמידים.  רוב  ידי  על  בברכה  מתקבלת  אינה  הרמה 
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הנהלות  ידי  על  ביותר  כחשוב  נתפס  בהוראה  הקורס  אתר 
המוסדות האקדמיים והן מעודדות את המרצים להשקיע רבות 
באתרי הקורסים. נראה שהסטודנטים לא מעוניינים בכך, וייתכן 
שהסיבה לכך היא שאולי מרביתם לא זוכים להתנסות בשילוב 
ולכן אינם מכירים את מגוון  מוצלח של אתרי הקורס בהוראה 
מהצורך  מוטרדים  מעטים  לא  מרצים  הזה.  הכלי  של  היכולות 
להתמודד עם בעיות של סדר ומשמעת שמפריעות לתלמידים 
מייחסים  הסטודנטים  כי  עולה  מהסקר  אבל  וללמוד,  להתרכז 
השיעור.  בזמן  ומשמעת  סדר  לשמירת  יחסית  נמוכה  חשיבות 
נראה שגם במקרה זה מדובר בהבדל בין חוויית המרצים לחוויית 
מענייני  מוטרדים  אינם  הסטודנטים  שרוב  ייתכן  הסטודנטים. 
המשמעת ולא חושבים כי הם מפריעים למהלך השיעור. ייתכן 
שלתפישתם דווקא העיסוק המוגבר של מרצים מסוימים בענייני 
סדר ומשמעת בשיעורים היא שפוגעת במהלך השיעור ומסיחה 

את דעתם של הסטודנטים.

ד. כיצד צריך להתאפיין היחס לסטודנטים מצד המורה 

המצטיין?

הסטודנטים מייחסים חשיבות גבוהה לנגישות ותקשורת ומגע 
אישי עם המרצה גם מחוץ למסגרת השיעור, למשל לפני ואחרי 
השיעור, בשעות הקבלה או באימייל. כמו כן, חשוב להם מאוד 
אותם.  וידריך  יעזור  יעודד,   - ובלמידתם  בהם  יתמוך  שהמורה 
ישדר  בינונית לכך שהמורה  הסטודנטים מייחסים רק חשיבות 
הן  שאלו  משום  אולי  למידתם,  לגבי  ואכפתיות  אמפתיה  להם 
פעולות הצהרתיות אבל לא מעשיות כמו עזרה ותמיכה בלמידה. 
שהמורה  לרעיון  שמיוחסת  הנמוכה  החשיבות  כאן  מפתיעה 
את  להם  ויתאים  הסטודנטים  של  האישיים  בצרכים  יתחשב 
דרישותיו בהגשת עבודות ומבחנים. נראה שהסטודנטים ככלל 
מתנגדים לכל מיני הקלות והטבות שניתנות לסטודנטים בודדים 
ושאינם במסגרת הנוהל הקיבוצי, אולי משום שזהו פתח לחוסר 

הוגנות. 

ה. כיצד על המורה המצטיין להתייחס למבחנים, עבודות 

ותרגילים?

כל מרצה במוסדות ההשכלה הגבוהה מכיר בחשיבות הגבוהה 
משום  מקבלים,  שהם  לציונים  מייחסים  שסטודנטים  מאוד 
שהללו משפיעים באופן מכריע על עתידם האקדמי והמקצועי. 
משום כך, אין פלא שהסטודנטים מייחסים חשיבות גבוהה מאוד 
לכך שהמרצה יציינן את העבודות, את התרגילים ואת המבחנים 
שהם מגישים באופן אובייקטיבי והוגן, ושייתן להם משוב מועיל 
לכך  בינונית  חשיבות  מייחסים  הסטודנטים  עבודותיהם.  על 
בקורס  שהועבר  החומר  ידיעת  את  בעיקר  יבדקו  שהמבחנים 
וחשיבות נמוכה לכך שהם יבדקו גם את יכולות הלומד בנוסף 
הסקת  החומר,  יישום  ניתוח,  יכולת  )כדוגמת  החומר  לידיעת 
מסקנות וכדומה(. הסבר אפשרי הוא שהחלק הדומיננטי במדגם 
הם תלמידי תואר ראשון שהמודל העומד נגד עיניהם הוא דפוסי 
ההערכה שחוו בבית ספר. הסבר נוסף הוא שבחינת מיומנויות 
ממוצע  להשיג  הסטודנט  של  בסיכוייו  לפגוע  עשויה  גבוהות 

ציונים גבוה. 

מובהקים  הבדלים  יש  האם   :2 מחקר  שאלת 
הוראה  של  המאפיינים  חמשת  לגבי  בתשובות 
מאפייני  הדמוגרפיים,  הנתונים  לגבי  מצטיינת 
והמוטיבציה ללמידה של הסטודנטים  הלימודים, 

שהשתתפו בסקר?

המשתנים  כל  של  תיאורית  סטטיסטיקה  מציגה   2 טבלה 
שלהם  הקטגוריות  כל  עם  ההוראה  איפיוני  ושל  הדמוגרפיים 
לחמש  בתשובות  הבדלים  לזיהוי   Tukey-ו  ANOVA  ,t ומבחני 
של  הקטגוריות  בין  ללמידה,  ובמוטיבציה  השאלות/גורמים 

המשתנים הללו.

הבדלים מובהקים לגבי המוטיבציה ללמידה

נראה  הלימוד.  ובתחום  הגיל  בקבוצת  רק  הבדלים  נמצאו 
שלסטודנטים המבוגרים יותר, אלו שמעל גיל 30, יש מוטיבציה 
הלומדים  לסטודנטים  לצעירים.  מאשר  ללמידה  יותר  גבוהה 
יותר  גבוהה  מוטיבציה  יש  ה"קשים״  התחומים  של  בפקולטות 
ללמידה מאשר לאלו הלומדים בתחומים ה״רכים״. סביר להניח 
שסטודנטים מבוגרים הם אלו הלומדים לתארים מתקדמים, ולכן 
הם מהווים מדגם סלקטיבי שבחר להמשיך ללמוד מתוך הנעה 
חזקה ללמידה. תלמידים במקצועות ״קשים״ נדרשים להשקעה 
רבה יותר של מאמצים ורצון להתגבר על קשיים בלמידה מאשר 
חזקה  שמוטיבציה  וכנראה  ה״רכים״13  במקצועות  תלמידים 

ללמוד תרמה לכך. 

הבדלים מובהקים לגבי מטרות ההוראה

מטרות ההוראה שנמצאו כמובילות בגורם זה הן היכולת לעורר 
מוטיבציה ועניין בלמידה, להקנות ידע פרקטי ולכסות את גוף 
הידע הרלוונטי. נמצאו הבדלים מובהקים מבחינת מגדר, תחום 
לימודים ורמת התואר. לנשים מטרות אלו חשובות יותר מאשר 
מאשר  יותר  חשובים  הם  החיים  במדעי  לסטודנטים  לגברים, 
במדעי  ולסטודנטים  המדויקים  והמדעים  במדעי החברה  לאלו 
לתארים  לסטודנטים  המדויקים.  במדעים  מאשר  יותר  הרוח 
לתואר  ללומדים  מאשר  יותר  חשובות  אלו  מטרות  גבוהים 
ראשון. מכאן נובע גם שאין הבדל בתפישות של מטרות ההוראה 
בין סטודנטים ממגזר יהודי או לא יהודי, בין גילאים שונים, בין 
את  דומה  באופן  תופשים  אלו  כל  ומכללות.  אוניברסיטאות 

החשיבות של מטרות ההוראה הללו. 
ייתכן שהשילוב של כמה מטרות שהן שונות באופיין גורם לכך 
שהממוצע מערפל את ההבדלים שמצפים למצוא בין אוכלוסיות 
באוניברסיטאות  שונים,  בגילאים  לסטודנטים  שכן  שונות, 
ומכללות עשויות להיות מטרות שונות בענייני ידע פרקטי, כיסוי 

גוף הידע והקניית ידע מחקרי.

הבדלים מובהקים לגבי פיתוח הסטודנטים

גורם זה מייצג את תפקיד המורה בפיתוח יכולות מסוגים שונים 
זה  בגורם  ותקשורת.  למידה  חשיבה,  של  הסטודנטים:  אצל 
נמצאו הבדלים מובהקים בכל המשתנים הדמוגרפיים ומאפייני 
היכולות  פיתוח  לימודים.  ושנת  התואר  לרמת  פרט  הלמידה, 
מאשר  יותר  יהודים  ללא  לגברים,  מאשר  יותר  לנשים  חשוב 
ליהודים, ללומדים מבוגרים )מעל גיל 30( יותר מאשר ללומדים 
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מאשר  יותר  להוראה  במכללות  לסטודנטים  יותר,  הצעירים 
לסטודנטים באוניברסיטאות, ולסטודנטים במקצועות ה"רכים" 
יורד  )בסדר  ה"קשים"  במקצועות  לסטודנטים  מאשר  יותר 
ומדעים  החיים  מדעי  החברה,  מדעי  הרוח,  מדעי  חשיבות:  של 

מדויקים(.
שהסטודנטים  בכך  המוסד  בסוג  ההבדלים  את  להסביר  ניתן 
ולכן מעוניינים  מכוונים להכשרה מקצועית  להוראה  במכללות 
באוניברסיטאות  סטודנטים  מאשר  יותר  יכולותיהם  בפיתוח 
בין  ההבדלים  יותר.  תיאורטיים  כלל  בדרך  שלימודיהם 
של  ממצאים  ידי  על  נתמכים  וה״קשים״  ה״רכים״  המקצועות 
מחקר קודם שנערך בקרב מדגם מייצג של אנשי הסגל האקדמי 
כי  נמצא  זה  במחקר  הברית.  בארצות  סטנפורד  באוניברסיטת 
של  למטרה  ייחסו  החברה  ומדעי  הרוח  מדעי  של  הסגל  אנשי 
חשיבות  וביקורתית  אובייקטיבית  עצמאית,  חשיבה  פיתוח 
זאת  וההנדסה14.  המדויקים  המדעים  אנשי  מאשר  יותר  רבה 
גישות  וקיימות  אולי משום שבמדעים ה״רכים״ אין אמת אחת 
שונות ביחס לכל נושא, ואילו במקצועות ה״קשים״ יש פרדיגמה 

מוסכמת אחידה. 

הבדלים מובהקים לגבי מרכיבים בדרכי ההוראה ומאפייני 

ההוראה

רכיבי  את  שמייצגים  פריטים   15 של  ממוצע  מציג  זה  גורם 
ההוראה הטובה - את התנהגויות ההוראה היעילות של המורה. 
נמצאו הבדלים מובהקים רק על רקע של מגדר ותחום לימודים. 
יותר  גבוהה  חשיבות  מייחסות  מגברים,  מובהק  באופן  נשים, 
להתנהגויות המורה המובילות להוראה טובה. לסטודנטים במדעי 
לסטודנטים  הטובה מאשר  ההוראה  רכיבי  יותר  חשובים  הרוח 
במדעים  לסטודנטים  מאשר  יותר  ולאלה  החברה,  במדעי 
וה״קשים״  בין המקצועים ה״רכים״  גם כאן ההבדלים  מדויקים. 
ייתכן  לא מצאנו הסבר לממצאים.  אך  לציפיות שלנו,  מנוגדים 
בין  הפרונטלית  ההוראה  בחשיבות  להבדלים  קשור  שהדבר 
יותר  רב  דגש  יש  ה"רכים"  במקצועות  כאמור,  הללו.  התחומים 
על פרשנות החומר וריבוי נקודות המבט וההשקפות. זאת בניגוד 
לתחומים המדויקים שהם בדרך כלל בעלי פרדיגמה מוסכמת 
יותר  הרבה  היא  ה"רכים"  בתחומים  ההוראה  לפיכך,  אחידה. 
תלוית-מרצה, ולכן חשיבותה גדלה. כמו כן, ייתכן שבמקצועות 
במקצועות  ואילו  בשיעור,  מכוסה  החומר  עיקר  ה"רכים" 
ה"קשים" הסטודנטים נדרשים ללמידה עצמאית רבה ותובענית. 
אי לכך, החשיבות היחסית של ההוראה הפרונטלית במקצועות 

המדויקים פחותה יותר. 
צריך  המורה  איך  של  בתפישות  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא 
ללמד ולהתנהג בכיתה על רקע של מגזר, קבוצת גיל, סוג מוסד, 
יהודים  סטודנטים  לימודים:  ושנת  תואר  רמת  לימודים,  תחום 
בכל  ובמכללות,  באוניברסיטאות  הגילאים,  בכל  יהודים,  ולא 
שנות  ובכל  גבוהים  ולתארים  ראשון  לתואר  הלימוד,  תחומי 
ודרכי  המורה  התנהגויות  את  אופן  באותו  תופשים  הלימודים 
לעיל  בדיון  כפי שמפורטים  יעילה,  להוראה  ההוראה המביאים 

בשאלה הראשונה. 

הבדלים מובהקים לגבי היחס לסטודנטים

המורה  בנגישות  העוסקים  פריטים  של  ממוצע  מציג  זה  גורם 
הסטודנטים,  כלפי  המורה  של  וטוב  אישי  וביחס  לסטודנטים 

ובחשיבות  ועידוד,  עזרה  תמיכה,  אכפתיות,  אמפתיה,  המבטא 
פחותה גם התחשבות בצרכים האישיים של הסטודנטים.

נמצאו הבדלים מובהקים על רקע של מגדר, תחום לימודים ורמת 
תואר. יחס טוב חשוב יותר באופן מובהק לנשים מאשר לגברים, 
לסטודנטים במקצועות ה״רכים״ מאשר לסטודנטים במקצועות 
לסטודנטים  מאשר  ראשון  לתואר  ולסטודנטים  ה״קשים״ 
הלימוד  בין תחומי  לייחס את ההבדלים  ניתן  גבוהים.  לתארים 
השונים.  המקצועות  ללימודי  הפונים  באופי  המשוער  להבדל 
חשיבות  מייחסים  ה"רכים"  במקצועות  שהסטודנטים  ייתכן 
יחס  לרבות  הלמידה,  הליך  של  הרגשיים  להיבטים  יותר  רבה 
המרצים, לעומת הסטודנטים במקצועות ה"קשים". בדומה לכך, 
ייתכן שנשים באופן כללי זקוקות להתייחסות אנושית חיובית, 
יותר מאשר גברים. סטודנטים לתואר ראשון  לתמיכה ולעידוד 
טוב  ליחס  זקוקים  ולכן  כלומדים,  בעצמם  בטוחים  אינם  עדיין 
ומעודד יותר מסטודנטים לתארים גבוהים שכבר הוכיחו הצלחה 

בלימודים.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בחשיבות המיוחסת ליחס המורה 
בקבוצות  סטודנטים  בין  יהודים,  ללא  יהודים  בין  לסטודנטים 
הלימודים.  שנת  ובין  ומכללות  אוניברסיטאות  בין  שונות,  גיל 
גם ממצא זה שונה מציפיותינו. אנו מצפים שסטודנטים צעירים 
מהאחרים  יותר  זקוקים  הראשונות  הלימודים  בשנות  או  יותר 
ליחס חיובי של המורה, וכך גם סטודנטים במכללות בהשוואה 

לאלו באוניברסיטאות. 

הבדלים מובהקים לגבי הערכת הלמידה

של  והוגן  אובייקטיבי  בציינון  עוסקים  זה  גורם  של  הפריטים 
מבחנים, עבודות ותרגילים, במתן משוב מועיל ובאופי המבחנים. 
נמצאו הבדלים מובהקים רק עבור מגדר ושנת הלימוד. לנשים 
גם לסטודנטים בשנה  וכך  יותר מאשר לגברים,  זה חשוב  גורם 
ומעלה  השלישית  בשנה  ללומדים  ביחס  שני  לתואר  שנייה 
בתואר זה. ניתן להסיק שסטודנטים יהודים ולא יהודים, בכל גיל, 
באוניברסיטאות ובמכללות, בכל תחומי הלימוד, לתואר ראשון 
ולתארים גבוהים, ובכל שנת לימוד פרט למקרה שלעיל, תופשים 

את ההיבטים השונים של הערכת הלמידה באופן דומה.

שאלת מחקר 3: האם יש קשר בין המוטיבציה 
של הסטודנטים ללמידה לבין חמש השאלות 

הנוגעות להוראה מצטיינת?

 ראו טבלה 2 בעמוד הבא
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בכל מקרה שלמשתנה יש יותר משתי קטגוריות נערך מבחן Tukey לקביעת הבדלים מובהקים ברמה 0.05 עבור כל 
צירוף של שתי קבוצות.

תוצאות:

קבוצת גיל לגבי מוטיבציה ללמידה: מעל ל-30 < עד 25 )0.026(; מעל ל-30  < 30-25 )0.002(. 1
קבוצת גיל לגבי פיתוח הסטודנטים: מעל ל-30 < עד 25 )0.020(; מעל ל-30 < 30-25 )0.028(. 2
סוג מוסד לגבי פיתוח הסטודנטים: מכללות לחינוך < אוניברסיטאות )0.050(. 3
תחום לימודים לגבי מטרות בהוראה: חיים < חברה )0.019(; חיים < מדויקים )0.000(; רוח < מדויקים )0.004(. 4
תחום לימודים לגבי פיתוח הסטודנטים: חברה < חיים )0.010(; חברה < מדויקים )0.000(; חיים < מדויקים )0.012(; . 5

רוח < חברה )0.001(; רוח < חיים )0.000(; רוח < מדויקים )0.000( ]רוח<חברה<חיים<מדויקים[
תחום לימודים לגבי רכיבי ומאפייני ההוראה: חברה < מדויקים )0.006(; רוח < חברה )0.021(; רוח < מדויקים )0.000( . 6

]רוח<חברה<מדויקים[
תחום לימודים לגבי היחס לסטודנטים: חברה < מדויקים )0.036(; רוח < חיים )0.013(; רוח < מדויקים )0.000(. 7
שנת לימודים לגבי מוטיבציה ללמידה: שנה שנייה < שלישית; שנה שנייה < רביעית ומעלה. 8
שנת לימודים תואר ראשון לגבי מוטיבציה ללמידה: שנה שנייה < שלישית; שנה שנייה < רביעית ומעלה. 9

שנת לימודים תואר שני: מוטיבציה: שנה רביעית ומעלה < שנייה; שנה רביעית ומעלה < שנה שלישית. 10
שנת לימודים תואר שני: הערכת הלמידה: רביעית ומעלה < שנייה. 11

טבלה 3: קורלציות בין המוטיבציה ללמידה לבין חמשת הגורמים/השאלות: מקדמי 
פירסון ומובהקות

הערכת 
הלמידה

היחס 
לסטודנטים

מרכיבי/
מאפייני 
ההוראה

פיתוח 
הסטודנטים

מטרות 
בהוראה

הגורם

***0.21 **0.07 ***0.19 ***0.19 ***0.23 מוטיבציה 
ללמידה

p>0.01 **
p>0.001 ***

המסקנה  מאוד.  נמוכים  הקורלציה  מקדמי  אך   ,α=.01 ברמה  מובהקות  הקורלציות  שכל  מראות  התוצאות 
היא שאמנם קיימים קשרים חיוביים מובהקים בין המוטיבציה ללמידה לבין כל אחד מהגורמים/ממדים של 
הוראה מצטיינת, אבל קשרים אלו הם חלשים עד חלשים מאוד. בדקנו גם את הקורלציות בין המוטיבציה 
ללמידה וכל פריט בנפרד. התוצאות הן דומות - כל הקורלציות הן מובהקות, אך מקדמי הקורלציה נמוכים 
עד נמוכים מאוד. ניתן להסיק מכך שאין קשר משמעותי בין מידת המוטיבציה של הסטודנטים ללמידה לבין 

החשיבות שהם מייחסים למרכיבים השונים של ההוראה האיכותית.

הסגל  לאנשי  ליישום  ומסקנות  הממצאים  סיכום 
האקדמי 

השיבו  בארץ  האקדמיים  המוסדות  ממרבית  סטודנטים   2,650
על שאלון מקוון שבדק את תפישותיהם בנוגע להוראה הטובה 
שתשובות  נמצא  המזדמן,  המדגם  למרות  המצטיין.  ולמורה 
הסטודנטים בשאלון זה עולות בקנה אחד עם ממצאים מתוקפים 
של המחקר העולמי בנוגע למאפייני ההוראה הטובה. ממצא זה 

תורם למעשה לתיקוף תשובות הסטודנטים לשאלון הנוכחי. 
להלן הנקודות החשובות ביותר שעולות מהממצאים. כל מרצה 
יכול לשקול אם וכיצד להשתמש בהן כקווים מנחים לשם יישום 
בהוראתו, כפי שמוצע בהמשך. הדיון וההסברים לממצאים הללו 

מוצגים לעיל.

שאלת מחקר 1. מהם המאפיינים של הוראה 
מצטיינת?

במידת  משמעותיים  הבדלים  קיימים  כי  עולה  מהממצאים 
ההבדלים  השונים.  לפריטים  העניקו  שהסטודנטים  החשיבות 
הם  הללו  המרכיבים  מבין  אילו  להעריך  לנו  מאפשרים  הללו 
החשובים ביותר לדעת הסטודנטים ושלכן חשוב לכלול אותם 
להגשים  צריך  הוא  יעדים  אילו  המצטיין,  המורה  בהוראת 
כיצד  הארוך,  לטווח  הסטודנטים  את  לפתח  מנת  על  בהוראתו 

מתאפיין יחסו לסטודנטים ועוד.
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א. מה צריך המורה המצטיין להשיג בהוראתו?

ועניין  מוטיבציה  תלמידיו  בקרב  לעורר  עליו  ובראשונה  בראש 
בתחום הלימוד. בחשיבות גבוהה המורה צריך להקנות להם ידע 
פרקטי שיסייע לתפקודם המקצועי בתחום ולכסות את עיקרי 
גוף הידע שבתחום. הרוב הגדול של הסטודנטים אינם מעוניינים 

בהקניה של ידע מחקרי ושל יכולות מחקר.

ב. מה צריך המורה המצטיין לעשות כדי לפתח את 

הסטודנטים לטווח ארוך?

יצירתית,  חשיבה:  סוגי  של  מגוון  אצלם  ולקדם  לפתח  בעיקר 
רואים  הסטודנטים  ואובייקטיבית.  עצמאית  וחדשנית,  מקורית 
חשיבות נמוכה יותר בפיתוח יכולות אחרות שלהם כמו של ידע 
מרחיב אופקים, של פתיחות לדעות ועמדות מגוונות ושל יכולות 

ביטוי בעל פה ובכתב ובעמידה מול קהל. 

ג. אילו מרכיבים צריכים להיות כלולים בדרכי ההוראה של 

המורה המצטיין ומה צריך לאפיין את הוראתו?

הסטודנטים  בעיני  ביותר  העליונה  החשיבות  בדרגת  ההיבט 
מייחסים  הסטודנטים  ומובנת.  בהירה  תהיה  שההוראה  הוא 
חשיבות גבוהה מאוד גם לארגון הקורס והשיעור ולמידת העניין 
יעיל  ניצול  נמצאים  גבוהה  חשיבות  בדרגת  מעורר.  שהמרצה 
חיובית  כיתה  אווירת  ויצירת  ולמידה  להוראה  זמן השיעור  של 
ללמידה, כשהמורה יוצר אינטראקציות מועילות עם התלמידים 
)מציג להם שאלות, עונה היטב וברצון על שאלותיהם(, מעודד 
וכלפי  כלפיהם  אכפתיות  ומפגין  ובלמידתם  בהם  תומך  אותם, 
מהם  ידרוש  שהמורה  פחות  מעוניינים  הסטודנטים  למידתם. 
ושיערוך  השיעור  בזמן  אינטלקטואלי  חשיבתי/אתגר  מאמץ 
מעוניינים  ואינם  כמעט  הם  התלמידים.  בשיתוף  בכיתה  דיונים 
שהמרצה יקדיש זמן במהלך השיעור להעמקה בחומר, שיתאים 
ואופי ההוראה לרוב הגדול של הסטודנטים,  את רמת ההוראה 
בקורס  ללמידה  שיתרום  כך  בהוראה  הקורס  אתר  את  שישלב 
בזמן  ושיעסוק  הקורס(,  של  הקריאה  חומרי  לפרסום  )מעבר 

השיעור בהתמודדות עם שמירה על סדר ומשמעת.

ד. כיצד צריך להתאפיין היחס לסטודנטים מצד המורה 

המצטיין?

להם  יאפשר  שהמורה  לכך  גבוהה  חשיבות  רואים  הסטודנטים 
נגישות ותקשורת טובות עימו, כלומר שיקיים עימם מגע אישי 
זמין. כמו כן, חשוב להם מאוד שהמורה יתמוך בהם ובלמידתם 
- יעודד, יעזור וידריך אותם. הסטודנטים מייחסים רק חשיבות 
לגבי  ואכפתיות  אמפתיה  להם  ישדר  שהמורה  לכך  בינונית 
בצרכים  יתחשב  שהמורה  לכך  נמוכה  חשיבות  ורק  למידתם, 
בהגשת  דרישותיו  את  להם  ויתאים  הסטודנטים  של  האישיים 

עבודות ומבחנים. 

ה. כיצד על המורה המצטיין להתייחס למבחנים, עבודות 

ותרגילים?

מעל לכול חשוב לסטודנטים שהמרצה יציינן את העבודות, את 
ושייתן להם  והוגן  אובייקטיבי  באופן  ואת המבחנים  התרגילים 
משוב מועיל לגביהם. הם מייחסים חשיבות בינונית בלבד לכך 
שהמורה יבחן, בנוסף לידיעת החומר, גם את יכולותיהם כדוגמת 

יכולת ניתוח, יישום החומר, הסקת מסקנות וכדומה.
מעריכים  שהסטודנטים  אלו   - האחרים  הממצאים  מבין  רבים 
אנשי  מעט  לא  של  לתפישות  מנוגדים  נמוכה,  חשיבות  ברמת 
בין  סגל כפי שזוהו במחקר15. הם מספקים עדות לפער הגדול 
בנוגע  הסטודנטים  של  אלו  לבין  הסגל  אנשי  של  התפישות 
פירוט  ביתר  שנדון  זה,  פער  ההוראה.  של  השונים  להיבטים 
הגורמים  אחד  והוא  בעולם  רבים  במחקרים  זוהה  למעלה, 
מההוראה.  סטודנטים  של  רצונם  לאי-שביעות  העיקריים 
כשהמרצים אינם יודעים מהן המטרות ודרכי ההוראה החשובות 
הוראתם  את  מכוונים  אינם  הם  הסטודנטים,  בעיני  ביותר 
הוראה שעוזרות  בדרכי  ואינם משתמשים  אלו  להשגת מטרות 
בצורה  הוראתם  את  מתאימים  אינם  ולכן  ללמוד,  לסטודנטים 

מיטבית לצורכי הסטודנטים.
ממצאי  בעקבות  לוותר  הסגל  מאנשי  לדרוש  אין  זאת,  עם 
הסקר על עקרונות ותפישות שחשובים להם, רק לשם התאמה 
לתפישות הסטודנטים. ללא ספק, מרצים רבים רואים חשיבות 
אתגרים  והצבת  חשיבתי  למאמץ  מהסטודנטים  בדרישה  רבה 
אינטלקטואליים בזמן השיעור, בניהול דיונים בשיעור, בהעמקה 
ידע  ובקידום  מגוונות  ועמדות  בחומר, בקידום פתיחות לדעות 
תיאורטי, ידע מחקרי וידע מרחיב אופקים ולא רק ידע פרקטי. 
של  התקשורת  יכולות  בפיתוח  רבה  חשיבות  הרואים  גם  יש 
הנמוכה  שהחשיבות  מאוד  ייתכן  ובכתב.  פה  בעל  הסטודנטים 
מהתנסותם  נובעת  אלו  להיבטים  מייחסים  שהסטודנטים 
טובה  ובצורה  בהצלחה  יושמו  לא  אלו  היבטים  שבה  בהוראה 
בזמן השיעור )כדוגמה, ראו למעלה את תיאור הכשלים בעריכת 
היבטים  לשלב  שמעוניינים  מרצים  לפיכך,  בשיעור(.  דיונים 
שבשילוב  לבעייתיות  מודעים  להיות  צריכים  בשיעוריהם  אלו 
על  ייקלט  שהמסר  כדי  השיעור.  מהלך  את  היטב  ולתכנן  זה 
איך  לתכנן  צריכים  המרצים  ידם,  על  ויאומץ  הסטודנטים  ידי 
את  ללמוד  הסטודנטים  של  והמוטיבציה  הרצון  את  לקדם 
ההיבטים הללו, למשל על ידי הצגת רציונל לגבי חשיבותם עבור 

הסטודנטים בהמשך לימודיהם ובעבודתם המקצועית.

2. האם יש הבדלים מובהקים בין הנתונים הדמוו
גרפיים בתשובות לחמשת המאפיינים של הוראה 
הסטודנטים  של  ללמידה  ובמוטיבציה  מצטיינת 

המשתתפים בסקר?

נציג כאן רק ממצאים של הסקר שיש להם השלכות יישומיות 
עבור המרצים:

הבדלים מובהקים במוטיבציה ללמידה: המרצים צריכים להיות 
ולהקדיש  תלמידיהם  של  ללמידה  במוטיבציה  להבדלים  ערים 
יתר תשומת לב ומאמץ לסטודנטים עם מוטיבציה נמוכה, כדי 
לעורר אצלם עניין בנושאי הלימוד. בייחוד עליהם להתייחס כך 
לסטודנטים הצעירים יותר - אלו שמתחת לגיל 30, ולסטודנטים 

הלומדים בפקולטות של התחומים ה״רכים״. 
הבדלים מובהקים מבחינת פיתוח הסטודנטים: המרצים צריכים 
לפיתוח  בנוגע  תלמידיהם  של  בתפישות  בהבדלים  להכיר 
היכולות  לפיתוח  מיוחדים  מאמצים  ולהקדיש  שלהם  היכולות 
של אלו המעוניינים בכך ביותר: נשים, לא יהודים, מבוגרים )מעל 
במקצועות  וסטודנטים  להוראה  במכללות  סטודנטים   ,)30 גיל 

ה״רכים״.
הבדלים מובהקים מבחינת היחס לסטודנטים: המרצים צריכים 

לחילופי  פולברייט  תכנית  את  המנהלת  ארה"ב-ישראל,  חינוך  קרן 

סטודנטים ומרצים בין ישראל לארה"ב, ממשיכה להפעיל תכנית מלגות 

ייחודית לחוקרים בתר-דוקטורים אמריקאים.

בתר-דוקטורים  לעמיתים  מענקים   8 מציעה  ארה"ב-ישראל  חינוך  קרן 

אמריקאים אשר יעסקו במחקר בישראל בשנים האקדמיות 2012/2013 - 

2013/2014. החוקרים שייבחרו ייהנו ממלגת פולברייט בסך $40,000 

המארח. המוסד  שיעניק  למילגה  בנוסף  שנים(,   2  x לשנה   $20,000(

קרן חינוך מבקשת מכם, חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, לפנות אל 

של  ליבם  לתשומת  התכנית  את  שיביאו  כדי  בארה"ב  שלכם  השותפים 

החוקרים הצעירים העובדים איתם.

המועד האחרון להגשת מועמדות למענקי 2012/2013 – 2013/2014: 

1 באוגוסט, 2011.

מידע מפורט על התכנית והוראות להגשת מועמדות ניתן למצוא באינטרנט:

http://www.fulbright.org.il/index.php?id=1317

http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=2416

http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/Application.htm

 ,jstavsky@fulbright.org.il  ,להסברים נוספים נא לפנות לג'ודי סטבסקי

.03-5172392

לשלב פוסט-דוק אמריקאי במחקרים שלך בעזרת 
המימון והמוניטין של תכנית פולברייט
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חל להתייחס באופן אישי וחיובי, בייחוד לנשים, ללומדים בתחומים 
ה״רכים״ ולסטודנטים לתואר ראשון.

3. האם יש קשר בין המוטיבציה של הסטודנטים 
וללמידה לבין חמשת המאפיינים של הוראה מצ

טיינת?

לא מצאנו יישומים לממצא של קיום קשר מובהק אך חלש לגבי 
כל חמשת המאפיינים הללו. 

לסיום, אנו מקווים שהסקר יתרום להבנה טובה יותר של המרצים 
באשר לצרכים של הסטודנטים בלמידה ושיצמצם את הפער בין 

תפישות המרצים והסטודנטים בקשר להוראה הטובה.

לעריכת  הרעיון  העלאת  על  חטיבה  נירה  לפרופ'  מודים  המאמר  כותבי   1
בגיבוש  הערך  רב  הסיוע  על  הסטודנטים,  התאחדות  הנהלת  בפני  הסקר 
המאמר  וכתיבת  התוצאות  ניתוח  בעת  האקדמי  הליווי  על  השאלון, 
הסגל.  לאנשי  ליישום  הצעות  כולל  למאמר,  הסיכום  כתיבת  ועל  הנוכחי 
כותבי המאמר מודים גם לפרופ׳ פאדיה נאסר על העיצוב של הניתוחים 

הסטטיסטיים ועל ביצועם ותרומתה הנוספת למאמר.

סקר הסטודנט נערך מאז שנת 2009 על ידי מכון המחקר "מאגר מוחות"   2
בעבור התאחדות הסטודנטים בישראל.

הוועדה, בראשותו של פרופ' א' באב"ד, מונתה בנובמבר 2013. אחד מנציגי   3
הסטודנטים במל"ג, יאיר הראל, כיהן כחבר בוועדה. 

במוסדות השונים מכנים אותם בשמות שונים כמו סקר ההוראה, משאל   4
הערכת  את  מבקשים  כולם  אבל  ועוד,  הטוב  המרצה  משאל  ההוראה, 
של  רצונם  שביעות  מידת  את  ולמעשה  והקורס,  מהמרצה  הסטודנטים 

הסטודנטים מהיבטים שונים של ההוראה והקורס.

להערכת  ההוראה  בסקרי  שימוש  של  השונים  בהיבטים  מעמיק  לדיון   5
ההוראה וקידומה ראו הוראה באקדמיה, גיליון מס' 1, מרץ 2011.

הסקרים מבוצעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( בהזמנת   6
הוועדה לתכנון ותקצוב )ות"ת( החל משנת 2011, בקרב בוגרי תואר ראשון 

באוניברסיטאות ומכללות בישראל. 

מחקרים רבים מראים ששביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה קשורה   7
ח-1  בסעיף  זה  בגיליון  ראו  טובה.  הוראה  של  במאפיינים  חזק  באופן 

במאמר ״מה אומר המחקר על המורה המצטיין...״. 

ראו סעיף א3 במאמר ״מה אומר המחקר על המורה המצטיין...״.  8

ראו סעיפים א1, א4 במאמר ״מה אומר המחקר על המורה המצטיין...״.  9

5, 6 במאמר ״מה אומר המחקר על המורה  ואיורים  ראו סעיפים ח1, ח2   10
המצטיין...״.

11 Willingham, D. T. (2009). Why don’t students like school: A 
cognitive scientist answers questions about how the mind works 
and what it means for the classroom. John Willey & Sons.   

12  ראו פרק ו בספר חטיבה, נ' )2009(. טיפים להוראה טובה באוניברסיטה 
ובמכללה )מהדורה שנייה(. תל אביב: מנדלי. גירסת איבוק באתר ע-ברית.

)ראו קישוריות במסגרת בעמוד הבא(  

הטובה  ההוראה  את  לקדם  ניתן  ״איך  זה:  בגיליון  במאמר   2 איור  ראו   13
והמצוינות בהוראה״. 

ראו סעיף א3 ואיור 2 במאמר ״מה אומר המחקר על המורה המצטיין...״.  14

ראו מטרות ההוראה בסעיפים א1 עד א3 במאמר ״מה אומר המחקר על   15
המורה המצטיין...״.

לחילופי  פולברייט  תכנית  את  המנהלת  ארה"ב-ישראל,  חינוך  קרן 

סטודנטים ומרצים בין ישראל לארה"ב, ממשיכה להפעיל תכנית מלגות 

ייחודית לחוקרים בתר-דוקטורים אמריקאים.

בתר-דוקטורים  לעמיתים  מענקים   8 מציעה  ארה"ב-ישראל  חינוך  קרן 

אמריקאים אשר יעסקו במחקר בישראל בשנים האקדמיות 2012/2013 - 

2013/2014. החוקרים שייבחרו ייהנו ממלגת פולברייט בסך $40,000 

המארח. המוסד  שיעניק  למילגה  בנוסף  שנים(,   2  x לשנה   $20,000(

קרן חינוך מבקשת מכם, חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, לפנות אל 

של  ליבם  לתשומת  התכנית  את  שיביאו  כדי  בארה"ב  שלכם  השותפים 

החוקרים הצעירים העובדים איתם.

המועד האחרון להגשת מועמדות למענקי 2012/2013 – 2013/2014: 

1 באוגוסט, 2011.

מידע מפורט על התכנית והוראות להגשת מועמדות ניתן למצוא באינטרנט:

http://www.fulbright.org.il/index.php?id=1317

http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=2416

http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/Application.htm
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לחילופי  פולברייט  תכנית  את  המנהלת  ארה"ב-ישראל,  חינוך  קרן 
סטודנטים ומרצים בין ישראל לארה"ב, ממשיכה להפעיל תכנית מלגות 

ייחודית לחוקרים בתר-דוקטורים אמריקאים.

בתר-דוקטורים  לעמיתים  מענקים   8 מציעה  ישראל  ארה"ב  חינוך  קרן 
אמריקאים אשר יעסקו במחקר בישראל בשנים האקדמיות 2016/2017 - 
2017/2018 החוקרים שייבחרו ייהנו ממלגות פולברייט בסך $40,000 

)$20,000 לשנה x 2 שנים(, בנוסף למילגה שיעניק המוסד המארח.

קרן חינוך מבקשת מכם, חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה, לפנות אל 
של  ליבם  לתשומת  התכנית  את  שיביאו  כדי  בארה"ב  שלכם  השותפים 

החוקרים הצעירים העובדים איתם.

המועד האחרון להגשת מועמדות למענקי 2016/2017 - 2017/2018:
1 באוגוסט 2015.

מידע מפורט על התכנית והוראות להגשת מעומדות ניתן למצוא באינטרנט:

http://fulbright.org.il 

 ,jstavsky@fulbright.org.il  ,להסברים נוספים נא לפנות לג'ודי סטבסקי
03-5172392

לשלב פוסט-דוק אמריקאי במחקרים שלך בעזרת
המימון והמוניטין של תכנית פולברייט



הוראה באקדמיה42

מה אומר המחקר על 
הוראה טובה והמורה 

המצטיין?
נירה חטיבה, אוניברסיטת תל אביב

תוכן העניינים
מהי הוראה מצטיינת? מהן מטרות ההוראה?א. 
מה חוקרים לגבי המורה המצטיין?ב. 
האם יש קשר בין יכולות קוגניטיביות/אקדמיות של איש הסגל לבין ג. 

הצלחתו בהוראה? 
האם יש קשר בין ביצועי המחקר של איש הסגל לבין הצלחתו בהוראה? ד. 
מה המורה המצטיין חושב על ההוראה ועל הלמידה )מהן אמונותיו ה. 

והפילוסופיה האישית שלו(?
מהו ידע ההוראה )הידע הפדגוגי( של המורה המצטיין?ו. 
איך מתפתח ידע ההוראה של המורה המצטיין?	. 
מה עושה המורה המצטיין בהוראתו בכיתה?ח. 
מהם פרופילים של הוראה של מורים באופן כללי ושל מורים מצטיינים ט. 

במיוחד?
האם יש מתכון להצטיינות בהוראה?י. 

סקירה זו מציגה מדגם מספרות המחקר העוסקת בנושאים המרכזיים של הוראה 
טובה והמורה המצטיין. מכיוון שנושאים אלו משפיעים באופן משמעותי, ולפעמים 
שבעשרות  פלא  אין  העולם,  ברחבי  סטודנטים  מיליוני  של  הלמידה  על  מכריע, 
השנים האחרונות נערכו אלפי מחקרים וקיימת כמות עצומה של פרסומים בנושאים 
זו תמצית של  אלו. בגלל כמות הידע הענקית, לא אוכל להביא בסקירה מוגבלת 
כלל הנושאים והפרסומים. בחרתי אם כן להציג כאן סיכום של הנושאים המרכזיים 
שנחקרו, ולכלול בו בעיקר ממצאים של החוקרים הידועים והמבוססים בתחומים 
המחקר  מתחומי  לאחד  שייכים  הללו  שהנושאים  מכיוון  כן,  כמו  הרלוונטיים. 

המרכזיים שלי, אני מצטטת כאן מבחר של מחקרים שערכתי בתחום הזה. 

נירה חטיבה

הספר טיפים להוראה טובה מציג את עיקר הידע הנדרש להוראה טובה באקדמיה 
בצורה תמציתית ובהירה ומציע כלים מעשיים לקידום ההוראה ולהשגת מצוינות בהוראה! 

נושאים אחדים:

איך לארגן ולתכנן את הקורס, השיעור והמטלות? להרצות באופן יעיל: בהיר, מרתק, מקדם אווירת כיתה תומכת־למידה? 
איך לנהל דיונים ולמידה פעילה? להשתמש בטכנולוגיה בהוראה? ללמד בכיתות גדולות מאוד? בשיעורי תרגול ומעבדה? 

איך לנהל את הכיתה והמשמעת? להעריך את למידת הסטודנטים )מבחנים ועבודות(? להעריך את ההוראה ולקדמה?
http://goo.gl/44GqAz :בפורמט של איבוק       http://goo.gl/nkuExO :למידע ולמשלוח

http://goo.gl/44GqAz
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ח א. מהי הוראה מצטיינת? 

במוסדות  ההוראה  במהות  לדון  כדי  נעשו  רבים  ניסיונות 
ועמיתיו,  זילברמן   ;2005 ועמיתיו,  )רוזנברג  הגבוהה  ההשכלה 
מקצועית  כפעילות  לאפיינה  טובה,  הוראה  להגדיר   ,1)2005
המורה  את  ולאפיין   ,)2002 )חטיבה,  גבוהה  מומחיות  הדורשת 
אחידה  מוסכמת  הגדרה  כיום  אין  אבל   ,)2003 )כשר,  המצטיין 
ההגדרה  ניסיונות  מרבית  המצטיין.  למורה  או  טובה  להוראה 
וחוקרים  המצטיין  המורה  עושה״  ״מה  של  בתיאור  התמקדו 
שונים הציעו תיאורים שונים לעניין זה. אבל הוראה טובה היא 
במסגרת  המצטיין  המורה  שעושה  מה  ולכן  קונטקסט,  תלוית 
הוראתו עשוי להיות שונה במוסדות שונים עם אוכלוסיות שונות 
של לומדים ומטרות שונות בהוראה. אי לכך, להלן גישה אחרת, 

שונה מהתיאור של "מה עושה", להגדרת ההוראה הטובה.
יעילה של התלמידים  המטרה העליונה של ההוראה היא למידה 

.)Donald, 2000, p. 2(
הוראה טובה מקדמת למידה באיכות גבוהה 

.)Ramsden, 1992, p. 86(

היא  ההוראה  של  העיקרית  המטרה  אלו,  ציטוטים  שני  פי  על 
כלומר  גבוהה.  באיכות  יעילה,  ללמידה  התלמידים  את  להביא 
של  טובה  למידה   - התוצאה  פי  על  מוגדרת  טובה  הוראה 
יעילה באיכות גבוהה"? לפי המקובל  התלמידים. ומהי "למידה 
כיום, זוהי למידה מעמיקה ומשמעותית, שיש עימה הבנה ויכולת 
שבמהלכו  רב-שלבי  בתהליך  מושגת  כזאת  למידה  יישום.  של 
לידע  אותו  ומקשרים  הנלמד  המידע  את  מפרשים  התלמידים 
הקיים ולניסיון החיים שלהם. בתהליך זה, המידע החדש מעובד 
והידע הקיימים, כך שניתן  ידע המשולב עם ההבנה  למצב של 
חדשות  משימות  בביצוע  יעיל  באופן  החדש  בידע  להשתמש 

וליישם אותו במצבים ובתחומים חדשים.
אולם לפי מטרות ההוראה המקובלות כיום )ראו בסעיף הבא(, 
הוראה טובה דורשת השגת מטרות רב-ממדיות בנוסף ללמידת 
חומר מסוים ופיתוח הידע הקשור אליו. למטרות אלו יש ממד 
לומד  כישורי  ושל  בעיות  פתרון  של  יכולות  )פיתוח  קוגניטיבי 
עצמאי, כמו ניהול יעיל של הזמן ויכולת התמודדות עם קשיים 
ועוד(  ויצירתית  ביקורתית  נטייה לדחיינות, קידום חשיבה  ועם 
העניין  קידום  עמדות,  ושינוי  )פיתוח  אפקטיבי/ריגושי  וממד 

והמוטיבציה ללמידה ועוד(.
לכן, כשאנו אומרים כיום ש"הוראה טובה מקדמת למידה באיכות 
גבוהה", אנו מתכוונים שכתוצאה מההוראה, בנוסף להתפתחות 
ופיתוח של  גם למידה  ההבנה של החומר הלימודי, מתקיימים 
הוראה  וכך, בהגדרה מעגלית,  ויכולות ועמדות  מגוון מיומנויות 

מצטיינת היא הוראה שמשיגה את מכלול מטרותיה. 

כתוצאה מההוראה, בנוסף להתפתחות ההבנה של החומר 
הלימודי, מתקיימים גם למידה ופיתוח של מגוון מיומנויות ויכולות 

ועמדות, וכך, הוראה מצטיינת היא הוראה שמשיגה את מכלול 
מטרותיה.

א1. מהן מטרות ההוראה באוניברסיטאות ובמכללות?

בעלות  הן  הסגל  אנשי  לעצמם  שמציבים  ההוראה  מטרות 
חשיבות מכרעת בהוראתם כי הן מדריכות את תכנון הקורסים 
והשיעורים שלהם, את התנהגותם בכיתה, את יחסם לתלמידים, 

המבחנים  עיצוב  את  מהתלמידים,  והדרישות  המטלות  את 
.)Dinham & Blake, 1991( והציונים ועוד ועוד

המיועדים  שונים,  מטיפוסים  לימוד  במוסדות  ההוראה  מטרות 
לקהלי לומדים שונים, עשויות להיות שונות מאוד בתוכנן וברמת 
מוסכמת  הגדרה  שאין  לכך  הסיבות  אחת  שלהן.  החשיבות 
רבה  במידה  הן  ההוראה  היא שמטרות  טובה,  להוראה  ואחידה 

תלויות קונטקסט.
בעניין מטרות ההוראה של אנשי הסגל  להלן מחקרים אחדים 
עיקריות  הוראה  מטרות  שש  הציגה   )1991(  Cross האקדמי. 
את  לדרג  מהם  וביקשה  מכללות  מ-33  סגל  אנשי  לכ-2,700 
היו  ביותר  כחשובות  שדורגו  המטרות  שתי  בעיניהם.  חשיבותן 
אצל  גבוהים  חשיבה  כישורי  ופיתוח  ועקרונות  עובדות  הוראת 
הסטודנטים. Laurence ועמיתיו )1990( מצאו שמטרת ההוראה 
עובדות,  הקניית  היא  באקדמיה  מרצים  בעיני  ביותר  החשובה 
של  הדגמה  הייתה  בחשיבותה  והשנייה  ותיאוריות,  עקרונות 
 Thielens מדעיים.  או  אמנותיים  אינטלקטואליים,  תהליכים 
אוניברסיטאות  מייצג של  פרופסורים ממדגם   81 ראיין   )1987(
ההוראה  שמטרת  לכך  גורפת  הסכמה  ומצא  הברית  בארצות 
המרכזית היא קידום ההבנה המעמיקה של חומר הקורס עד כדי 
 )Carnegie שתאפשר לסטודנטים ליישם את החומר. קרן קרנגי
)Foundation ערכה בשנת 1989 סקר שעליו השיבו 4,072 אנשי 
על  לדעתם  נשאלו  הסגל  אנשי  מוסדות.  במבחר  אקדמי  סגל 
שבע  הציג  השאלון  הראשון.  התואר  בלימודי  ההוראה  מטרות 
אחת  כל  של  החשיבות  רמת  את  דירגו  והמשיבים  מטרות 
גורמים:  לשלושה  המטרות  התכנסו שבע  גורמים  בניתוח  מהן. 
ידע של  ואינטגרציה  הידע,  של  יישום  הידע,  רכישת/פיתוח 
על  נוספות  דעות  לקרוא  ניתן   .)Smart & Ethington, 1995(
מטרות ההוראה בדוח הנשיא של אוניברסיטת פרינסטון )2003( 

ובתגובה על דוח זה )זילברמן וסגל, 2006(.
יוקרתית  מחקר  באוניברסיטת  ההוראה  מטרות  של  מיון  להלן 
על  נתפשו  שהן  כפי  סטנפורד,  אוניברסיטת   - הברית  בארצות 
אוניברסיטה. במסגרת מחקר  באותה  הסגל האקדמי  אנשי  ידי 
שאלון  העברתי   ,)Hativa, 1988a( זו  באוניברסיטה  שערכתי 
לדירוג חשיבות מטרות ההוראה למדגם מייצג של אנשי הסגל 
מאוד(  נמוכה  )חשיבות   1 של  בסולם  היה  הדירוג  האקדמי. 
ההוראה  מטרות  לגבי  הפריטים  מאוד(.  גבוהה  )חשיבות   5 עד 
בסיס  על  עוצבו  קטגוריות,  לשתי  בארגון  זה,  בשאלון  שנכללו 
על  פתוח  באופן  להשיב  הסגל  מאנשי  שביקש  מקדים  מחקר 
השאלה מהן מטרות ההוראה שלהם באוניברסיטה זו. התוצאות 

מסוכמות באיור 1.
האקדמי  הסגל  אנשי  תפישת  שלפי  מראה   1 איור 
בכל  ביותר  החשובות  המטרות  חמש  זו,  באוניברסיטה 

קטגוריה הן:
הסטודנטים:  של  הידע  וקידום  הקניה  של  בקטגוריה 
בתחום  הידע  מבנה  התחום,  של  הבסיסי  הידע  גוף  הקניית 
באופן  לאדם משכיל  הנדרש  ידע  כלי התחום,  הידע,  וארגון 

כללי וידע הנדרש לתפקוד מקצועי בתחום.
פיתוח  בתחום:  וכישורים  יכולות  פיתוח  של  בקטגוריה 
עצמאית  חשיבה  של  ושיטות,  עקרונות  ליישם  היכולת  של 
קוגניטיביים-חשיבתיים  וכישורים  יכולות  של  ואובייקטיבית, 
נוספים, של עבודה וחשיבה בתחום ושל היבטים אפקטיביים-

רגשיים כמו עניין, סקרנות ומוטיבציה ללמידה בתחום.
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איור 1: ממוצע דירוג מטרות ההוראה על ידי אנשי 

הסגל האקדמי באוניברסיטת סטנפורד בכל אחת משתי 

קטגוריות

קטגוריה של הקניה וקידום של הידע

קטגוריה של פיתוח יכולות וכישורים 

 5 עד  מאוד(  נמוכה  )חשיבות  מ-1  דירוג  סולם  מייצג  האנכי  הציר 

)חשיבות גבוהה מאוד(. 

א2: האם קיימים הבדלים במטרות ההוראה בין 
טיפוסי המוסדות האקדמיים?

כל המוסדות האקדמיים בארצות הברית  מיינה את  קרן קרנגי 
לארבעה טיפוסים על בסיס רמת הדגש על המחקר ועל פי סוגי 
 )Carnegie Foundation, מציעים  שהם  האקדמיים  התארים 

:1987(
)research universities( המעניקות את  אוניברסיטאות מחקר 
כל רמות התארים, כולל תואר דוקטור, עם דגש מרכזי על מחקר 

של אנשי הסגל.
שלישי,  לא  אך  ושני,  ראשון  תואר  המעניקות  אוניברסיטאות 
עם   ,)comprehensive colleges( כוללניות/מקיפות  ומכללות 

דגש מועט יחסית על מחקר של אנשי הסגל.
מכללות של liberal arts המעניקות תואר ראשון וכמעט שלא 

מתבצע בהן מחקר של אנשי הסגל.

 )two-year colleges, community קהילתיות  מכללות 
"פתוחה"(,  )קבלה  לסטודנטים  קבלה  דרישות  ללא   colleges(
מציעות  אלא  אקדמיים  תארים  מעניקות  אינן  כלל  שבדרך 
קורסים שבחלקם מוכרים על ידי המוסדות האקדמיים מעניקי 
התארים, כך שהבוגרים של קורסים אלו יכולים להתקבל לשנת 
לימודים מתקדמת )שנייה או שלישית( במוסד אקדמי המעניק 

תואר. אנשי הסגל של מכללות אלו אינם עוסקים במחקר.
קרנגי(  מיון  )בשם  מוכר  והוא  רבים  במחקרים  תוקף  זה  מיון 
בכל  כלל  בדרך  מיושם  המיון  הברית.  בארצות  מאוד  ומקובל 
מחקר ופרויקט הנוגעים לטיפוסים שונים של מוסדות אקדמיים.
מטרות  את  בחנה  ובו  מחקר   1989 בשנת  ערכה  קרנגי  קרן 
ההוראה )ראו למעלה( בהתייחס לטיפוסי המוסדות האקדמיים. 
כצפוי, נמצאו הבדלים גדולים ומובהקים סטטיסטית בין מטרות 
במכללות  הסגל  אנשי  המוסדות.  טיפוסי  ארבעת  של  ההוראה 
את  מהאחרים  יותר  מובהק  באופן  מדגישים   liberal arts של 
במכללות  הסגל  אנשי  ואילו  ידע,  של  רכישה  של  החשיבות 
הקהילתיות מדגישים חשיבות מטרה זו פחות מהאחרים באופן 
של  החשיבות  את  מובהק  באופן  האחרים  מכל  ויותר  מובהק 
יישום הידע. אנשי הסגל של אוניברסיטאות המחקר מדגישים 
פחות מכל האחרים באופן מובהק את החשיבות של אינטגרציה 

 .)Smart & Ethington, 1995( של הידע

א3: האם קיימים הבדלים במטרות ההוראה בין 
תחומי הדיסציפלינות? 

נרחבים  מחקרים  סמך  על  בנה   )Biglan, 1973( ביגלן  אנטוני 
תחומים   36 מיין  הוא  דיסציפלינות.  בין  הבדלים  של  מודל 
לשמונה  ומכללות  באוניברסיטאות  אז  קיימים  שהיו  אקדמיים 
תאים )2X2X2(, שני תאים לכל אחד מבין שלושה ממדים: דרגת 
הם  התאים  )שני  בתחום  הפרדיגמה  התפתחות  או  הקונסנזוס 
"קשה" hard לעומת "רך" soft(; המידה של יישומיות פרקטית 
ומעורבות   ;)pure "תיאורטי"  לעומת   applied "יישומי"  )תאים 
)live לעומת  חיים  אובייקטים  או  אי-מעורבות עם חומרים  או 
non-live(. התאים מייצגים דמיון והבדלים בין התחומים שהם 
לתאים  השייכים  האקדמיים  שהתחומים  הניח  ביגלן  מייצגים. 
השונים דורשים שיטות שונות של הוראה ולמידה. מספר ניכר 
של מחקרים שנערכו בשנים שלאחר מכן תיקפו את המודל הזה, 
והלמידה  והבדלים בדרכי ההוראה  זיהה דמיון  וחלק מהם אכן 

של תחומים אקדמיים השייכים לתאים השונים.
בחן  ההוראה  מטרות  על   1989 משנת  קרנגי  קרן  של  המחקר 
ההוראה  מטרות  בחשיבות של  בין-דיסציפלינריים  הבדלים  גם 
שזוהו. המחקר מצא הבדלים מובהקים סטטיסטית רק בין שני 
כי  נמצא  הפרדיגמה.  התפתחות  דרגת  של  הממד  של  התאים 
הידע  היישום של  אנשי הסגל בתחומים ה"קשים" תופשים את 
כבעל חשיבות גבוהה יותר באופן מובהק מאשר תופשים זאת 

.)Smart & Ethington, 1995) "אנשי הסגל בתחומים ה"רכים
במחקר המתואר לעיל שנערך בקרב אנשי הסגל באוניברסיטת 
סטנפורד, נבדקו הבדלים בין-דיסציפלינריים במטרות ההוראה 
תחומים  ארבעה  בין  הבדלים  מציג   2 איור   .)Hativa, 1998a(
אקדמיים לגבי חמש המטרות החשובות ביותר שהתקבלו בכל 

קטגוריה של איור 1.



  4 ון מס'     45גילי

ים
טי

רק
ופ

ם 
טיי

ור
יא

ת
ם 

טי
יב

 ה
 :'

 ב
לק

ח איור 2:

קטגוריה של הקניה וקידום של הידע

קטגוריה של פיתוח יכולות וכישורים 

 5 ועד  מאוד(  נמוכה  )חשיבות  מ-1  דירוג  סולם  מייצג  האנכי  הציר 

)חשיבות גבוהה מאוד(. 

שמדרגים  החברה  ממדעי  הסגל  לאנשי  שפרט  מראה   2 איור 
החמישי  במקום  העומדות  המטרות  את  האחרים  מכל  נמוך 
ביותר  הגדולים  ההבדלים  הקטגוריות,  בשתי  החשיבות  בדרגת 
האחרות  המטרות  מארבע  אחת  בכל  התחומים  ארבעת  בין 
הבדלים  אין  כלומר  בערך.  יחידה  כחצי   - למדי  קטנים  הם 
בהקשר  כאן  המיוצגים  התוכן  תחומי  ארבעת  בין  משמעותיים 
שבקטגוריה  נציין  ההוראה.  של  ביותר  החשובות  המטרות  של 
של פיתוח יכולות וכישורים, אנשי הסגל של התחומים ה"קשים" 
של מדעים מדויקים והנדסה מייחסים חשיבות רבה יותר ליכולת 
של  ה"רכים"  התחומים  אנשי  לעומת  ושיטות  עקרונות  ליישם 
מדעי הרוח והחברה. ממצא זה תומך בממצאי המחקר של קרן 
קרנגי המתוארים לעיל. נמצא גם שהתחומים ה"קשים" מייחסים 
אובייקטיבית  עצמאית,  חשיבה  לפיתוח  יותר  נמוכה  חשיבות 

וביקורתית לעומת אלו של התחומים ה"רכים". 

א4: האם תפישות של אנשי הסגל בנוגע למטרות 
ההוראה הראויות אכן מובילות להוראה טובה?

של  מייצג  מדגם  של  ותפישות  אמונות  בחנה   )2000a(  Hativa
בתחום  מסוימת  בפקולטה  הקורסים  בכלל  וסטודנטים  מרצים 
פער  על  מצביעים  הממצאים  אביב.  תל  באוניברסיטת  ״רך״ 
משמעותי בין התפישות של אנשי הסגל את המטרות החשובות 
ביותר שלהם בהוראה ואת מידת הצלחתם להשיג מטרות אלו 
הסגל  אנשי  הצלחת  את  הסטודנטים  תפישות  לבין  בהוראתם, 

בהשגת המטרות האלה למעשה. הסטודנטים הרגישו שהמרצים 
המטרות  של  הגדול  הרוב  בהשגת  חרוץ  כישלון  נכשלו  שלהם 
לפער  כדוגמה  הסגל.  אנשי  שניסחו  ההוראה  ליעילות  הנוגעות 
בין שתי הקבוצות, אנשי הסגל תפשו את עצמם כמורים טובים 
זה  ידע  ידע פדגוגי כללי משביע רצון שמצליחים ליישם  בעלי 
ביקורתיים  היו  הסטודנטים  לעומתם,  טובה.  ברמה  בהוראתם 
הללו.  בקורסים  זכו  הם  שלה  ההוראה  לרמת  באשר  מאוד 
טובים  לא  כמורים  המרצים  את  העריכו  הסטודנטים  בממוצע, 
בלתי  הייתה  שהוראתם  רצון,  השביע  שלא  פדגוגי  ידע  ובעלי 
בהירה ומשעממת, ובאופן כללי שהוראתם הייתה בלתי יעילה. 

קיים פער משמעותי בין התפישות של אנשי הסגל את המטרות 
החשובות ביותר שלהם בהוראה ואת מידת הצלחתם להשיג 
מטרות אלו בהוראתם, לבין תפישות הסטודנטים את הצלחת 

אנשי הסגל בהשגת המטרות האלה למעשה.

תפישות  בין  גדול  פער  על  הם  גם  מצביעים  נוספים  מחקרים 
ליעילות  באשר  ומכללות  באוניברסיטאות  ומרצים  סטודנטים 
מחקרים   .)Carter & Brickhouse, 2002( המרצים  של  ההוראה 
ההשפעה  את  יתר  הערכת  מעריכים  שהמרצים  מעידים  אלו 
של הוראתם על למידת הסטודנטים ועל שביעות הרצון שלהם 
בהוראתם  לבעיות  ערים  אינם  רבים  סגל  אנשי  מההוראה. 
 .)Feldman, 1989( טובים  כמורים  עצמם  את  להחשיב  ונוטים 
של  בהשתתפות  סקר  ערכו   )1980( ועמיתיו   Blackburn
 90% שבערך  ומצאו  אקדמיים  מוסדות  מ-24  סגל  אנשי   2,000
שערכו בסקר  הממוצע.  מעל  כמורים  עצמם  את  העריכו  מהם 
)1988( לאנשי סגל באוניברסיטת מחקר,   Berman and Skeff
או  כגבוהה  שלהם  ההוראה  איכות  את  דירגו  מביניהם  כ-75% 
מאנשי  ש-94%  למצוא  הופתעה   )1988(  Cross מאוד.  גבוהה 
כמורים  עצמם  את  דירגו  שלה  השאלונים  את  שמילאו  הסגל 
על  העליון  ברביעון  עצמם  את  דירגו  ו-68%  הממוצע  מעל 
להגדרת  מנוגדות  כמובן שהתוצאות האחרונות  הוראה.  ביצועי 
הרביעון )הרביעון העליון כולל את 25% המדורגים גבוה ביותר( 
יהיו  וכדי שהרוב הגדול מאוד של הנתונים )כמו 90% או 94%( 
חזק  מוטית  להיות  צריכה  הנתונים  התפלגות  הממוצע,  מעל 
מאוד לכיוון הערך הגבוה ביותר, באופן שבדרך כלל אינו קיים 

במציאות. 
ניתן להסיק שגם כאשר מרצים מציבים לעצמם מטרות הוראה 
וגם כשהם מאמינים שהם משיגים בהוראתם מטרות  ראויות 
בעיני  שנתפשת  כפי  טובה  הוראה  מבטיח  הדבר  אין  אלו, 

הסטודנטים.

ב. מה חוקרים לגבי המורה המצטיין?

"עושה"  'מה  ניסו לענות על השאלה  ופרסומים  אלפי מחקרים 
את המורה המצטיין'. זאת כדי ללמוד ממורים אלו איך מורים 
שבדקו  המחקרים  בהוראה.  להצטיינות  להגיע  יכולים  אחרים 
ובחנו היבטים רבים  ושונות  זו השתמשו בשיטות רבות  שאלה 
ומגוונים הנוגעים למורה המצטיין. ההיבטים העיקריים שנחקרו 

היו: 
מהם המאפיינים/התכונות של המורה המצטיין? מהו הרקע 	 

היכולות  )כמו  שלו  המאפיינים  בין  קשר  יש  האם  שלו? 
הקוגניטיביות או האקדמיות/מחקריות שלו( לבין הצטיינותו 

בהוראה?
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)מהן 	  הסטודנטים  למידת  ועל  ההוראה  על  חושב  הוא  מה 
אמונותיו, תפישותיו והפילוסופיה האישית שלו(?

מהו הידע הפדגוגי שלו ואיך הוא מתפתח )איך לומד ללמד(?	 
ומהן 	  שלו  ההוראה  התנהגויות  )מהן  בכיתה  עושה  הוא  מה 

השיטות ודרכי ההוראה שלו(?
זה, עקב הכמות העצומה של מחקרים,  כאמור במבוא למאמר 
וידע בנושאים אלו בחרתי להציג כאן סיכום רק של  פרסומים 
של  ובייחוד  שנחקרו,  המרכזיים  לנושאים  הנוגעים  הממצאים 
נושאים שהשתתפתי באופן פעיל בחקירתם. אציג אותם להלן 

במסגרת השאלות שמחקרים אלו ניסו להשיב עליהן.

ג. האם יש קשר בין יכולות קוגניטיביות/אקדמיות 
של המורה לבין הצלחתו בהוראה? 

האם איש הסגל מצטיין הוא בהכרח גם בעל יכולות אקדמיות 
גבוהות? ולהיפך - האם איש סגל בעל יכולות אקדמיות גבוהות 

הוא בהכרח גם מורה מצטיין?
באופן אינטואיטיבי אנו משערים שהתשובה לשאלות אלו היא 
שלילית ושאין קשר בין יכולת אקדמית לבין יכולת הוראה. האם 

ניתן להראות זאת גם באופן אובייקטיבי מחקרי?
במחקר שערכתי במחלקה למתמטיקה באוניברסיטת סטנפורד 
 38 כל  היו  המחקר  נשואי   ,)Hativa, 1982( הברית  בארצות 
הדוקטורנטים שלמדו במחלקה זו בשנת הלימודים 1979-1978. 
מהאוניברסיטה,  קיבלו  שהם  הכספית  התמיכה  תנאי  במסגרת 
כל   .)TF(  Teaching Fellows של  במינוי  כמורים  שימשו  הם 
אחד מהם לימד לפחות קורס אחד לתואר ראשון בשנה ובסך 

הכול הם לימדו בשנת המחקר ב-49 קורסים.
בהסכמתם, קיבלתי לידי את תוצאות המבחן הפסיכומטרי של 
הוא  מביניהם. המבחן הפסיכומטרי   )45%( 17 מייצג של  מדגם 
כל  נבחנים  שבו   )Graduate Record Examination(  GRE-ה
לתארים  ללימודים  להתקבל  שמעוניינים  ראשון  תואר  בעלי 
גבוהים בארצות הברית. תוצאות המבחן הראו שהדוקטורנטים 
 - דופן  יוצא  באופן  מצטיינת  מתמטית  יכולת  בעלי  היו  הללו 
בחלק הכמותי )Quantitative( של המבחן הציון הממוצע שלהם 
היה 799.4 וסטיית התקן 36.0 ממוצע המבחן לכלל האוכלוסייה 
שנבחנת בו הוא 500 וסטיית התקן 100, כלומר הממוצע שלהם 
כקבוצה היה כשלוש סטיות תקן מעל הממוצע של האוכלוסייה! 
במדידה  הומוגניות  על  המעידה  ביותר  קטנה  תקן  סטיית  עם 
זו. כולם גם היו בעלי יכולת מילולית מצטיינת במיוחד - הציון 
הממוצע שלהם בחלק המילולי )Verbal( של המבחן היה 725.3 
וסטיית התקן 52.3. תוצאות אלו מראות שבכל אחד משני חלקי 
המבחן הם נמנים על האחוזון העליון של האוכלוסייה שנבחנה 
ובחלק הכמותי אולי אפילו על המאיון העליון של האוכלוסייה! 
גבוהות במידה  כלומר היכולות האקדמיות/קוגניטיביות שלהם 
ושלישי  שני  לתארים  שנרשמים  לסטודנטים  ביחס  רבה 
במיוחד  החשוב  הממצא  הברית.  בארצות  באוניברסיטאות 
אוכלוסייה  היוו  האלה  שהדוקטורנטים  הינו  שלהלן  במחקר 
הם  האקדמיות/קוגניטיביות.  היכולות  מבחינת  מאוד  הומוגנית 
ה-20  בשנות  היו  כולם  גיל:  מבחינת  גם  הומוגנית  קבוצה  היוו 

לחייהם )מרביתם במחצית הראשונה(.
הומוגנית:  קבוצה  הם  גם  היו  במחקר  שהשתתפו  הקורסים 
כולם היו קורסי שירות )מיועדים לסטודנטים שתחום הלמידה 
הראשי שלהם אינו מתמטיקה אלא שבאו ממחלקות ופקולטות 

מדעי  רפואה,  קדם  הנדסה,  כלכלה,  כמו  באוניברסיטה  אחרות 
החברה ועוד(, כולם היו בנושא Calculus בחמש רמות שונות, 
כולם ניתנו בשיעורים באורך של 90-45 דקות פעמיים עד שלוש 
בשבוע, בכיתות בגודל בינוני של 40-30 תלמידים בכיתה ובאותו 

בניין.
שיטת המחקר: בתיאום מראש עם כל מורה נכנסתי לכל אחת 
מ-49 הכיתות בשבועות רביעי-חמישי מבין עשרה שבועות בכל 
אחד משלושת הטרימסטרים הנהוגים באוניברסיטה זו. בכיתה 
נתתי לתלמידים שאלון קצר ובו הם התבקשו לדרג את המרצה 
על הערכה כוללת ועל תכונות מעטות נוספות של הוראה. איור 3 
מציג את התוצאות של הדירוג על הפריט הגלובלי הערכה כוללת.

איור 3: ממוצע הדירוג של המרצה בקורס על הפריט 

הערכה כוללת של המרצה ב-49 הקורסים 

)מרוצה   7 ועד  מאוד(  רבה  במידה  מרוצה  )בלתי  מ-1  הדירוג:  סולם 
במידה רבה מאוד(

איור 3 מדגים שממוצע דירוגי המורים הללו על הפריט הגלובלי 
שלמרות  מכך  משתמע  ל-6.65.   3.0 שבין  התחום  על  התפרש 
של  ומתמטית(  מילולית  )יכולות  הקוגניטיביים  הכישורים 
המשתתפים שהם גבוהים והומגניים באופן יוצא דופן, הם הראו 
שהתבטאה  כפי  שלהם  ההוראה  ביכולת  מאוד  גדולה  שונות 
אלו  תוצאות  מהוראתם.  התלמידים  של  הרצון  בשביעות 
קוגניטיביות/ יכולות  בין  קשר  שאין  ההשערה  את  מאשרות 
קוגניטיביות  יכולות  לגבי  לפחות  בהוראה,  והצלחה  אקדמיות 
אלו  להכליל ממצאים  כדי  המתמטיקה.  ולתחום  מאוד  גבוהות 
אותה  את  לבדוק  צריך  האקדמיים  והתחומים  המוסדות  לכלל 
שאלה גם במוסדות ותחומים מסוגים אחרים. אולם לא מצאתי 
לאתר  שקשה  משום  אולי  זו,  שאלה  שבדקו  אחרים  מחקרים 
הקוגניטיביות,  ביכולות  כך  כל  הומוגנית  שתהיה  אוכלוסייה 
כאן.  המתואר  במחקר  האוכלוסייה  כמו  ההוראה  ובתנאי  בגיל 
ההומגניות של האוכלוסייה חיונית כדי לשלוט בגורמים חיצוניים 

שעלולים להשפיע על התוצאות ולערפל אותן.

ד. האם יש קשר בין ביצועי המחקר של איש 
הסגל לבין הצלחתו בהוראה? 

אנשי  של  שמעורבות  מאמינים  באקדמיה  רבים  אנשים 
בכיתה להוראתם  רבות  תורמת  אקדמי  במחקר  הסגל 
 .)Light & Calkins, 2014;  Winkelmes & Burton, 2014(
משלב  במחקר  פעיל  באופן  שעוסק  סגל  איש  זו,  תפישה  לפי 
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ח ובכך  המחקר  בחזית  שהם  בנושאים  שלו  הידע  את  בהוראתו 
היא  במחקר  התמחות  לכך,  בנוסף  עדכני.  ידע  בהוראתו  תורם 
בעבודות  סטודנטים  להדריך  הסגל  איש  של  ליכולתו  חיונית 

המחקר שלהם. 
שני  את  למלא  אמורים  הסגל  אנשי  כל  אם   - השאלה  נשאלת 
התפקידים - מחקר והוראה, האם הם יכולים להצטיין בשניהם? 
האם חוקר מצטיין הוא בהכרח גם מורה מצטיין? ולהיפך - האם 
מורה מצטיין הוא בהכרח גם חוקר מצטיין? במחקרים שנערכו 
איש  של  בהוראה  והצלחה  במחקר  הצלחה  בין  קשר  לבדיקת 
הסגל, ההצלחה בהוראה נמדדה בדרך כלל על ידי דירוג המרצה 
תפוקות  ידי  על  נמדדה  במחקר  וההצלחה  הסטודנטים  בסקרי 
 Olsen and Simmons  .)research productivity( המחקר 
פי  על  סגל  איש  של  מחקר  תפוקות  במחקרן  הגדירו   )1977(
שניתנו  המשקלות  הם  בסוגרים  )המספרים  שלו  ה"תוצרים" 
לכל מקור(: ספרים שפירסם )3(, מאמרים בכתבי עת שפיטים 
)1(, ביקורת על ספרים  )2(, פרקים בספרים  )2(, ספרים שערך 
)1(, תרגום ספרים )1(, דוחות טכניים )1(, הרצאות מוזמנות )1(, 

מאמרים בכנסים )0.5(, וראשות ועדות של דיסרטציה )0.5(.
מחקר  תפוקות  בין  קורלציות  שבדקו  שמצאתי  המחקרים  כל 
מחקרים  לאפס.  קרובות  קורלציות  זיהו  בהוראה  והצלחה 
שני  בין  קשר  חוסר  הם  אף  זיהו  אחרות  בשיטות  שהשתמשו 
כלל  עבור  הן  השונים  במחקרים  נמצא  הקשר  חוסר  הגורמים. 
בפקולטות  הסגל  אנשי  עבור  והן  האקדמי  במוסד  הסגל  אנשי 
 Benton & Cashin,  ;2008 )לידור,  בנפרד  שונות,  ומחלקות 
 2014; Braxton & Berger, 1996; Brew, 2003; Centra, 1993;
 Feldman,1987; Jenkins et al., 1998; Lindsay et al., 2002;

 .)Marsh & Hattie, 2002; Robertson & Bond, 2001
איכות ההוראה על  )1977( העריכו את   Olsen and Simmons
בסיס ריאיון חצי מובנה עם אנשי סגל אקדמי ומילוי שאלון על 
ידי אנשי הסגל בנוגע לפעילויות ההוראה שלהם. מחקר זה מצא 
אף הוא שאין קשר בין תפוקות המחקר והצלחה פדגוגית. עם 
זאת, המחקר מצא קשר שלילי מובהק סטטיסטית בין משך הזמן 
גבוהות  מחקר  תפוקות  עם  מורים  ולהוראה.  למחקר  שהוקדש 
שנתנו  המשוב  מהאחרים,  זמן  פחות  הרבה  להוראה  הקדישו 
לסטודנטים היה פחות מיידי והם נפגשו עם הסטודנטים פחות 
מחוץ למסגרת השיעור. לכן הם הכירו את תלמידיהם פחות טוב 
מהמורים האחרים. לעומתם, מורים עם תפוקות מחקר נמוכות 
התלמידים  עם  לתקשורת  להוראה,  זמן  יותר  הרבה  הקדישו 
ולמתן משוב מיידי. ממצאים אלו מציעים שיש קשר שלילי בין 
וסוג  רמת התקשורת  ולבין  להוראה  וזמן  למחקר  זמן  הקדשת 
 Braxon and Berger-1992( ו( Fox .התקשורת עם התלמידים
למחקר  רב  זמן  שהקדשת  לכך  עדויות  הם  גם  מצאו   )1996(
עלולה לפגוע ביכולתו של המרצה לתת משוב מיידי לסטודנטים. 
ממצאים אלו הם הגיוניים; הרי לאיש סגל יש זמן מוגבל, ולכן זהו 
משחק של סכום אפס: זמן שמוקדש למחקר מצמצם את הזמן 
שמוקדש להוראה, ולהיפך. אולם הממצא שלעיל, שבממוצע אין 
וההוראה, משמעו שיש מורים  בין איכות ביצועי המחקר  קשר 
שמצטיינים גם במחקר וגם בהוראה ושיש מורים שאינם טובים 
הטובה  שההוראה  בכך  זאת  להסביר  אפשר  ההיבטים.  בשני 
מצליחים  שחוקרים  מאוד  ייתכן  במהותה.  מאוד  מורכבת  היא 
ועמוסים אכן מקדישים פחות זמן להכנת השיעורים ולמגע עם 
תלמידים, אבל יש ביניהם מורים מצוינים עם כישורים מצוינים 
בחדר הכיתה שמתקשרים מצוין עם הסטודנטים בזמן השיעור, 

ושעקב עיסוקם המעמיק במחקר הם רוכשים ידע ייחודי בתחום 
התוכן שתורם רבות לחומר המוצג בשיעור. 

לסיכום, לא נמצא קשר בין הצלחה במחקר ובהוראה: תפוקות 
ועל שביעות  איכות ההוראה  אינן מעידות על  גבוהות  מחקר 
להיות  יכול  מצטיין  חוקר  מההוראה.  התלמידים  של  הרצון 
מורה טוב או לא טוב, ומורה מצטיין יכול להיות חוקר מצליח 
הם  והוראה  מחקר  שכישורי  מכך  משתמע  מצליח.  לא  או 

בלתי-תלויים זה בזה.

לא נמצא קשר בין הצלחה במחקר ובהוראה,
כישורי מחקר והוראה הם בלתי-תלויים זה בזה.

ה. מה המורה המצטיין חושב על ההוראה ועל 
הלמידה )מהן אמונותיו והפילוסופיה האישית 

שלו(?

האישית  הפילוסופיה   - והלמידה  ההוראה  על  המורים  חשיבת 
להיבטים  כללית  מסגרת  נותנת   - אלו  בנושאים  שלהם 
הפסיכולוגיים של ההוראה. חשיבת מורים על ההוראה משפיעה 
השימוש  על  שלהם,  והשיעור  הקורס  תכנון  על  מכריע  באופן 
על  בשיעור,  המורה  התנהגות  על  להוראה,  ושיטות  בגישות 
קבלת החלטות במהלך השיעור, על היחס לתלמידים והתגובות 
לשאלות ולהתנהגות שלהם, על אופן הערכת התלמידים ומתן 
משוב, ועוד ועוד. כלומר לחשיבת המורים יש השפעה מכרעת 
על ההוראה. הספר של 2002a( Hativa and Goodyear( מציג 
וידע של מורים ברמת החינוך  בנושאי חשיבה  מבחר מאמרים 
שכלול   )2002b(  Hativa and Goodyear של  המאמר  הגבוה. 
העוסקים  הנושאים  את  הספר  פרקי  מבין  מסכם  זה  בספר 
בתפישות של אנשי הסגל את ההוראה ואת מטרותיהם בהוראה, 
בתפישות  ההוראה,  שיפור  לשם  אלו  תפישות  לשינוי  בדרכים 
ועוד. להלן תמצית של  ולמידתם,  אנשי הסגל את הסטודנטים 

שניים מבין המאמרים בספר זה.

תפישות אנשי הסגל את ההוראה הטובה

Kember and Kwan )2002( בדקו את הקשר בין תפישות אנשי 
גישותיהם להוראה בכיתה. הם  הסגל את ההוראה הטובה לבין 

אבחנו שתי תפישות מרכזיות:
הוראה כהעברת ידע, במטרה לכסות את דרישות הקורס )את כל 
זו, המורה הוא במרכזו  החומר בסילבוס של הקורס(. בתפישה 
של תהליך ההוראה: הוא מציג בשיעורים את כל החומר )"מכסה 
אם  רבה  התחשבות  ללא  הסופי,  למבחן  שנדרש  החומר"(  את 
כל  במהלך  פעיל  הוא  לא.  או  החומר  את  הבינו  הסטודנטים 
השיעור, ואילו הסטודנטים אינם פעילים מבחינה פיזית ובדרך 

כלל גם מבחינת השתתפות במהלך השיעור. 
יותר  מתחשבת  זאת  בכל  אבל  זו  לקטגוריה  השייכת  תפישה 
של  במרכז  שנמצא  מורה  של  זו  היא  הסטודנטים,  בלמידת 
משלב  הוא  הידע  העברת  של  בתכנון  אבל  ההוראה,  תהליך 
שיקולים שמכוונים לסטודנטים. הוא משלב למשל שיקולים של 
איך להביא את הסטודנטים להבין וליישם את החומר, ולשם כך 
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הוא מתכנן איך להפעיל הסטודנטים בשיעור - איך להציג להם 
שאלות, איך להזמין מהם שאלות ואיך להשיב עליהן באופן ראוי.

עובר  המיקוד  זו  בתפישה  לסטודנטים:  הלמידה  כקידום  הוראה 
מהמורה לסטודנטים - להתחשבות בצורכיהם המגוונים בלמידה, 

לקידום התפתחותם האישית ולקידומם כלומדים עצמאיים.

גישות להוראה של אנשי הסגל

באותו מאמר החוקרים אבחנו גם שתי גישות מרכזיות של אנשי 
הסגל להוראה:

התוכן,  את  לתלמידים  מספק  המרצה  ממוקדת-תוכן:  הוראה 
על  בחלקם  המבוססים  הלמידה,  מקורות  ואת  הדוגמאות  את 
והמורה  הכיתה  לכל  מכוונת  ההוראה  שלו.  החיים  התנסויות 
מתייחס לתלמידים בכיתה באופן כללי, כאל קבוצה. הוא עורך 

מבחנים ובחנים בתדירות גבוהה לבדיקת הידע.
הוראה ממוקדת-למידה: המרצה מעודד את הסטודנטים לגלות 
ולהבנות את הידע בעצמם ולהתבסס בכך על התנסויות החיים 
אינדיבידואלים,  לסטודנטים  ההוראה  את  לכוון  מנסה  שלהם, 
לתלמידים  המאפשרות  גמישות  הערכה  בשיטות  משתמש 

בחירה ומנסה לעזור לתלמידים בקשייהם.

הקשר בין תפישות ההוראה והגישות להוראה

כהעברת  ההוראה  אל  שהתייחסו  המרצים  כי  מצא  זה  מחקר 
ואילו  תוכן,  ממוקדת  הוראה  של  בגישה  ללמד  יותר  נטו  ידע, 
מרצים שהתייחסו אל ההוראה כמקדמת למידה של סטודנטים, 

השתמשו יותר בגישה של הוראה ממוקדת למידה.

הקשר בין תפישות ההוראה וניסיון מוצלח בהוראה
Dunkin )2002( השווה חשיבה של מורים מתחילים ללא ניסיון 
קודם בהוראה )"טירונים"( עם זו של מורים מצטיינים בעלי ניסיון 
רב בהוראה, באוניברסיטת סידני באוסטרליה. הממצאים הראו 
של  יותר  ומעמיק  עשיר  רפרטואר  היה  המצטיינים  שלמורים 
המשגות ותפישות של ההוראה הטובה, של חשיבה על הוראה 
הטירונים.  למורים  מאשר  להוראה  וגישות  שיטות  ושל  יעילה 
הוראה  אסטרטגיות  שניים  מפי  יותר  להציע  מסוגלים  היו  הם 
שעשויות לקדם את הלמידה של תלמידיהם והיו מסוגלים לתאר 
יותר  היו משוכנעים  גם  הם  יותר.  רב  בפירוט  אלו  אסטרטגיות 
מהמורים הטירונים בכך שהם מסוגלים להשפיע באופן מכריע 
על למידת התלמידים. בנוסף לכך, הם היו בטוחים יותר בעצמם 
מתאים  פדגוגי  וידע  כישורים  בעלי  שהם  סברו  הם   - כמורים 
הערכה  של  תהליך  לבצע  יותר  טוב  מסוגלים  הם  וכי  להוראה 
ולהשתמש  משגיאותיהם  ללמוד  כדי  הוראתם  של  עצמית 
במשוב זה כדי לשפר את הוראתם. כמו כן, הם נטו יותר לאמץ 
הליכים שיטתיים להשגת משוב מהסטודנטים על הוראתם וגם 
היו מסוגלים טוב יותר להשתמש לשם שיפור הוראתם במשוב 
ממומחים  מעמיתים,  שלהם,  מהסטודנטים  קיבלו  שהם  חיצוני 
ומממונים. המורים המצטיינים גם נהנו יותר מההוראה, התלהבו 
יותר מהחומר שהם לימדו, והסטודנטים ולמידתם היו חשובים 

להם יותר מאשר למורים הטירונים. 

המורים המצטיינים נהנו יותר מההוראה, התלהבו יותר מהחומר 
שהם לימדו, והסטודנטים ולמידתם היו חשובים להם יותר מאשר 

למורים הטירונים.

ו. מהו ידע ההוראה )הידע הפדגוגי( של המורה 
המצטיין?

 );Darling-Hammond, 1998a; Grossman, 1995 שולמן ועמיתיו
)Shulman, 1986 חקרו ידע של מורים בכל רמות ההוראה )בבתי 
הידע  של  טיפולוגיה  והציעו  הגבוה(  החינוך  ובמוסדות  הספר 
כוללת  זו  טיפולוגיה  מורה.  כל  ברשות  להיות  שצריך  השיטתי 
הגבוה,  בחינוך  מורים  עבור  בהם  שהעיקריים  אחדים  תחומים 
 Hativa & Goodyear,( בנוסף לידע מצוין של תחום התוכן, הם 

 :(2002b
להגברת  דרכים  של  הוראה,  שיטות  של  ידע  זהו  פדגוגי:  ידע 
התלמידים,  בלמידת  תמיכה  ללמידה, של  הכללית  המוטיבציה 
מועילות  ואינטראקציות  פעולה  שיתוף  יצירת  השיעור,  תכנון 
עם התלמידים, ארגון והבניה של השיעור, מתן הסברים בהירים, 
במהלך  התלמידים  ריכוז  על  השומרת  מעניין  באופן  הוראה 
ניצול  ללמידה,  ומועילה  נעימה  כיתה  אווירת  יצירת  השיעור, 
יעיל של זמן השיעור ללמידה, שימוש בטכנולוגיה באופן יעיל 
המקדמות  אחרות  ומטלות  בית  שיעורי  מתן  הלמידה,  לקידום 

למידה, שיטות שונות להערכת למידת התלמידים, ועוד.
ידע פדגוגי של תחום התוכן: מחקרים הראו שכדי ללמד תחום 
אלא  התוכן,  תחום  של  בידע  להסתפק  אין  יעיל  באופן  תוכן 
צריך גם ידע פדגוגי של איך ללמד אותו. ידע זה כולל: ידע של 
מטרות ההוראה של תחום התוכן, של איך ללמד תוכן מסוים, של 
מהם ההיבטים של התוכן הזה שהם קשים במיוחד להבנה ושל 
אנלוגיות, מטפורות, דוגמאות, הדגמות, סימולציות, מניפולציות 
מסוים.  נושא  של  ההבנה  בהקניית  ביותר  יעילות  שהן  וכדומה 
בתלמידים  המוטבעות  קודמות  תפישות  אותן  של  ידע  גם  זהו 
- אינטואיציות, מיסקונספציות או קשיים מסוימים - שעשויים 

להפריע ללמידה. 
ידע של הלומדים ושל למידה: ידע זה כולל תיאוריות של למידה 
ויכולת  גבוהות של הבנה  ומגיעים לרמות  )איך אנשים לומדים 
בין  השונות  של  ידע  המסוים;  התוכן  בתחום  ובייחוד  יישום(, 
התלמידים על רקע של יכולות, אינטליגנציות וגישות ללמידה, 
גורמים  של  ידע  ומגדרי;  עדתי  תרבותי,  חברתי-כלכלי,  רקע 
לקידום  הדרכים  על  ידע  בלמידה;  לקושי  לגרום  העשויים 
לקויות  עם  בתלמידים  הטיפול  אופן  ועל  ללמידה  המוטיבציה 

למידה מסוגים שונים או עם צרכים מיוחדים בלמידה. 
ידע של מטרות ושל ערכים חינוכיים: כולל כאלה שעוצבו על ידי 

הממונים לכך במוסד שבו מלמדים המרצים.
במהלך היישום של הידע בהוראה, כל סוגי הידע הללו מסוננים 
כך  המורה,  של  האישית  והפילוסופיה  המטרות  הערכים,  דרך 
שכל ההיבטים של ידע המורה מעוגנים בנקודות המבט והניסיון 

האישיים שלו2. 

ו1 האם למורה המצטיין יש ידע הוראה ייחודי?

ידע  את  שהשוו  מחקרים  ממצאי  מסכמת   3)2002( חטיבה 
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ח מומחים- מורים  ושל  מתחילים-טירונים  מורים  של  ההוראה 
ממצאיהם  אך  התיכון,  הספר  בית  ברמת  בעיקר  מצטיינים, 
הממצאים  בהמשך(.  )ראו  הגבוה  החינוך  רמת  עבור  גם  תוקפו 
מראים כי למצטיינים יש מאגר רחב של ידע שעליו הם נסמכים, 
הכולל בין השאר גם התנסויות קודמות של הוראה. יש להם סוגי 
ידע  ושונים שאינם מצויים אצל הטירונים.  רבים  מורכבים  ידע 
ההוראה שלהם - ידע פדגוגי, ידע של תחום התוכן וידע פדגוגי 
של תחום התוכן - עשיר יותר מזה של מורים טירונים. המערכות 
יותר,  הקוגניטיביות שלהם לארגון ושימור ידע זה הן מורכבות 
מאשר  יותר  יעילים  הם  כך  משום  ונגישות.  ביניהן  מקושרות 
תכנון  בזמן  הן   - המידע  עיבוד  בתהליכי  הטירונים  המורים 

השיעור והן במהלך ההוראה בשיעור. 
הטירונים  מאשר  השיעור  תכנון  על  יותר  חושבים  המצטיינים 
ומכינים שיעורים מהר יותר וביעילות גבוהה יותר כי הם משלבים 
השיעור.  של  והאלמנטים  הפרטים  עם  אצלם  הקיים  הידע  את 
הדגמות  רבי-כוח,  הסברים  של  מבנים  בזיכרונם  מאחסנים  הם 
המעמס  את  מקטינים  הם  התוכן.  תחום  של  לייצוג  ודוגמאות 
הקוגניטיבי שנוצר בחשיבתם במהלך ההוראה בהיותם בררנים 
יותר במידע שהם קולטים מהתלמידים - הם מבחינים טוב יותר 
של  בהיבטים  ומתרכזים  לטפל  העיקר  בין  הטירונים  מהמורים 
מגלים  הם  בכיתה.  החלטות  לקבלת  רלוונטיים  שהם  הוראה 
הבנה גדולה יותר מהאחרים לחשיבות של התכנון היסודי לפני 
ההוראה, לחשיבות התרגול ללמידה ולחשיבות הקישור בקשרים 

משמעותיים של ידע חדש לידע קודם ושל מושגים זה לזה. 
מיושמים  לטירונים  המצטיינים  המורים  בין  בידע  ההבדלים 

בהבדלים בהתנהגויות ההוראה שלהם בכיתה:
המצטיינים  השיעור,  בזמן  הקוגניטיבי  המעמס  הקטנת  עקב 
תוכן  של  והדינמיים  החשובים  בהיבטים  להתרכז  מתפנים 
השיעור ושל קבלת מידע מהתלמידים על התקדמות השיעור. 
כאשר הם חשים שהשיעור אינו מתקדם היטב או כשהם מוסטים 
מצליחים  הם  תלמידים,  של  שאלות  ידי  על  המרכזי  מהנושא 
טוב יותר מהמורים הטירונים לשנות את מהלך השיעור ומגלים 
השיעור  את  מנהלים  הם  השיעור.  בניהול  יותר  רבה  גמישות 
ברוטינות  יעילות,  וביתר  יותר,  משתמשים   - יותר  יעיל  באופן 
המצטיינים  לתלמידים.  וברור  שוטף  שיעור  לניהול  המביאות 
ונוטים  ואימפרוביזציות  באינטואיציות  בהוראתם  משתמשים 
שלהם.  והאינטואיציה  ניסיונם  על  שלהם  בהחלטות  להסתמך 
ידע  בעלי  מהיותם  נובעת  שלהם  יותר  הטובה  האלתור  יכולת 
ונגישים  טובים  פנימיים  הקשרים  ובעלי  יותר  מפותח  מקצועי 
בהחלטותיהם.  ביטחון  לחוסר  נוטים  הטירונים  המורים  יותר. 
הם נשארים צמודים לתוכן שתכננו מראש ונוטים פחות לסטות 
מתכנית השיעור בעקבות הצרכים או הדרישות של התלמידים.

של  בין-אישיים  בהבדלים  להתחשב  איך  יודעים  המצטיינים 
התלמידים, איך להתאים את מטלות ההוראה למטרות ההוראה 
ואיך לא לבזבז זמן בשיעור ולנצל את הזמן ביעילות. הם מפגינים 
יותר התחשבות בממדים הרגשיים של ההוראה, מעבירים יותר 
של  בקונטקסט  יותר  ומתחשבים  לתלמידים  ללמידה  אחריות 

ההוראה.
באמצעות  וריכוז  משמעת  על  יותר  טוב  שומרים  המצטיינים 
על  יותר  ערות  ותצפיות  התלמידים  עם  עין  קשר  על  שמירה 
התנהגות התלמידים. לעומתם, המורים הטירונים חוששים יותר 

מבעיות משמעת בשיעור. 
המצטיינים עורכים רפלקציה על עבודתם, מנתחים את תגובות 

התלמידים במונחים של למידת התלמידים והתקדמות הבנתם, 
מודים  הם  לשפר.  שיש  ההוראה  של  היבטים  כך  ומזהים 
מרוכזים  הטירונים  להשתפר.  דרכים  ומחפשים  בטעויותיהם 
הם  כמורים.  מיעילותם  ומודאגים  ההוראה  בזמן  בעצמם  יותר 
מתגוננים יותר כשהם שוגים בהוראה ומציגים חששות וספקות 

לגבי יכולתם להשתפר והדרכים לעשות זאת.
ובשיטות  יותר  בהיר  באופן  החומר  את  מעבירים  המצטיינים 
את  מחלקים  הם  לדוגמה,  מידע.  עיבוד  של  יותר  יעילות 
המורים  ואילו  לתלמידים,  המותאמות  קטנות  ליחידות  החומר 
הטירונים מציגים את התוכן ברצף וביחידות גדולות. בנוסף לכך, 
המצטיינים מציגים דוגמאות והדגמות באופן תכוף יותר ומתאים 
הבנת  את  יותר  ושוטף  עקבי  באופן  בודקים  לתלמידים,  יותר 
ההסברים  את  יותר  ומתאימים  שאלות  באמצעות  התלמידים 
את  היטב  מבינים  אינם  הטירונים  התלמידים.  של  לשונות 
התלמידים שלהם ואת בעיותיהם בלמידה ואינם מודעים מספיק 

לצורך לשמור על העניין והמעורבות של התלמידים בשיעור.
חלק ניכר מממצאים אלו נתמכים בממצאי מחקרים אחרים על 
של  זה  במאמר  סיכומים  )ראו  הגבוה  בחינוך  מצטיינים  מורים 

.))2002( Dunkin ושל )2002( Hativa, Barak and Simhi
לסיכום, למורים מצטיינים יש יותר ידע פדגוגי, יותר ידע פדגוגי 
של תחום התוכן ובסיס ידע נרחב יותר של התנסויות קודמות 
נובעת  בהוראה  הצטיינותם  טירונים.  למורים  מאשר  בהוראה 
בצורה  שלהם  הנרחב  הפדגוגי  הידע  את  מיישמים  שהם  מכך 

אופטימלית בהוראתם בכיתה.

למורים מצטיינים יש יותר ידע פדגוגי, יותר ידע פדגוגי של 
תחום התוכן ובסיס ידע נרחב יותר של התנסויות קודמות 

בהוראה מאשר למורים טירונים. הצטיינותם בהוראה נובעת 
מכך שהם מיישמים את הידע הפדגוגי הנרחב שלהם בצורה 

אופטימלית בהוראתם בכיתה.

ז. איך מתפתח ידע ההוראה של המורה 
המצטיין? )איך לומד ללמד?(

שלבים  חמישה  אבחנו   )1986(  Dreyfus and Dreyfus
בית הספר  ברמת  מורים  אצל  בהוראה  בהתפתחות המומחיות 
התיכון. בשלב הראשון, הטירון אינו מגלה גמישות והוא משתמש 
בקשיחות בעקרונות ובהליכים כפי שהוא למד אותם. בשלבים 
ההתנסויות  עם  התאוריה  את  לשלב  מתחיל  הוא  מכן  שלאחר 
למציאות  העקרונות  של  בהתאמה  הגמישות  בהוראה.  שלו 
וביחסים  בתבניות  הכרה  לכך מתפתחת  ובנוסף  וגדלה,  הולכת 
במצב  המעורבים.  התהליכים  של  הוליסטית-שלמה  הבנה   -
את  רואים  המומחים  המורים  האופטימלי, של השלב החמישי, 
התמונה "הגדולה" ומגיבים ללא מאמץ ובאופן שוטף למתרחש 
להתפתחות  גם  מתאים  זה  שתהליך  לוודאי  קרוב  בכיתה. 

המומחיות בהוראה ברמת החינוך הגבוה. 

ז1: האם יש קשר בין הוראה מצטיינת והצטברות הניסיון 

בהוראה? האם ככל שהניסיון בהוראה גדל כך גדל ידע 

ההוראה וההוראה משתפרת?

במחקרי על הדוקטורנטים באוניברסיטת סטנפורד שהוזכר לעיל 
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)Hativa, 1982(, מדדתי את הניסיון בהוראה של הדוקטורנטים -  
המורים שהיו נשואי המחקר על פי מספר הקורסים שהם סיימו 
ללמד באותה מסגרת של לימודי הדוקטורט שלהם, לפני הקורס 
שבו העברתי את שאלוני ההערכה לסטודנטים. לרובם הגדול לא 
ובוודאי שלא בהוראה מהסוג  הייתה התנסות קודמת בהוראה, 
 4 ואיור   1 טבלה  הדוקטורט.  לימודי  במסגרת  בו  התנסו  שהם 

המבוסס על נתוני טבלה זו, מציגים את התוצאות:

טבלה 1: הקשר בין ממוצע הדירוג על הערכה כוללת 

והניסיון בהוראה

מספר קורסים 
קודמים שלימד

N

דירוג על
הערכה כוללת 

M SD

0 5 3.60 0.51
1 10 4.40 0.65
2 7 4.40 0.38
3 10 4.43 0.71
4 4 4.47 0.83
5 5 5.20 1.13
6 5 5.13 0.83
7 3 5.62 0.29

איור 4: הקשר בין ממוצע הדירוג על הערכה כוללת 

והניסיון בהוראה

טבלה 1 ואיור 4 מראים שמורים ללא ניסיון הוראה קודם דורגו 
בקורס הראשון שלימדו בממוצע הרבה יותר נמוך מכל המורים 
אבל  שלימדו.  הבאים  בקורסים  מאוד  השתפרו  והם  האחרים, 
יחיד,  קורס  של  בהוראה  ההתנסות  בעקבות  השיפור  לאחר 
חלה התייצבות בדירוג ורק לאחר הקורס החמישי הייתה עלייה 
נוספת בדירוג. את העלייה האחרונה ניתן לייחס לכך שבמסגרת 
למתמטיקה  המחלקה  תקופה,  באותה  לדוקטורנטים  המלגות 
באוניברסיטת סטנפורד הייתה מחויבת להעסיק אותם כמורים 
ללימודי  שנים  ארבע  מקסימום  במשך  בשנה  יחיד  בקורס 
תוספת  שקיבלו  אחדים  דוקטורנטים  היו  אולם  הדוקטורט. 
נבחרו על  והם  יותר מארבעה קורסים,  מענק עבור הוראה של 
ידי המחלקה על בסיס דירוגם הגבוה יחסית על ידי הסטודנטים. 

לכן לא ניתן לייחס לעלייה זו בדירוג שיפור עקב עלייה בניסיון. 
שנחשב  באופן  מלמדים  בהוראה  ניסיון  חסרי  מורים  לסיכום, 
בעיני הסטודנטים כבלתי-משביע רצון, אבל אחרי ניסיון התחלתי 
בהוראה )במחקר זה הספיק קורס יחיד. ייתכן שבקונטקסט אחר 
מסוימת  לרמה  מגיעים  הם  יותר(  ארוך  התחלתי  ניסיון  נדרש 
היא  ובממוצע  מהוראתם,  הסטודנטים  של  רצון  שביעות  של 
קבועה פחות או יותר ואינה משתנה בקורסים הבאים, אף על פי 

שניסיונם בהוראה הולך וגדל. 
האוכלוסייה ההומוגנית הייחודית של המורים והקורסים במחקר 
בהוראה  ראשונית  התנסות  של  השפעה  לזהות  מאפשרת  זה 
במרבית  התלמידים.  ידי  על  כפי שנתפשת  ההוראה  איכות  על 
המחקרים שבדקו את שאלת הקשר בין הניסיון בהוראה ודירוג 
הומוגנית  הייתה  לא  האוכלוסייה  התלמידים,  ידי  על  המורים 
הניסיון  את  מדויקת  בצורה  בהם  לבודד  ניתן  היה  לא  ולפיכך 
של  האפקט  זו,  מסיבה  אולי  זה.  במחקר  כמו  בהוראה  הקודם 
כל  אחרים.  במחקרים  זוהה  לא  הראשונים  בקורסים  ההוראה 
בהוראה  ניסיון  בין  קשר  שבדקו  בספרות  שמצאתי  המחקרים 
נראה  ודירוג הסטודנטים העידו על חוסר קשר שכזה. לסיכום, 
המורה  של  הניסיון  שנות  מספר   - הוותק  בין  קשר  שאין 
בהוראה, לבין איכות הוראתו כפי שנתפשת בעיני התלמידים, 
פרט אולי לקשר של אי-שביעות רצון של הסטודנטים ממורים 

טירונים שהם בשלב הראשוני של התנסותם בהוראה.

שנות  בין  קשר  חוסר  על  מעידים  הם  אף  הבאים  הממצאים 
ידי  על  כפי שנתפשת  איכות ההוראה  לבין  הניסיון של המורה 
התלמידים. בסיס הנתונים של סקרי ההוראה באוניברסיטת תל 
אביב נשמר לאורך השנים, מהמחזור הראשון של עריכת הסקר 
אחר  לעקוב  ומאפשר  ב-1998,  האוניברסיטה4  הנהלת  ידי  על 
ניתן לבדוק מה קורה  כי לא  )אם  זמן  דירוג של מרצים לאורך 
בקורס הראשון שלימד כל מרצה מכיוון שמרצים רבים התחילו 
ללמד לפני שנה זו או לימדו במסגרות אחרות לפני שהתקבלו 
המרצים  כל  את  זה  נתונים  מבסיס  בחרתי  סגל(.  כאנשי 
המצטיינים בפקולטה למדעים מדויקים מימי המחזור הראשון 
של הסקרים ועד לשנת 2010, על פי הקריטריונים הבאים: מורים 
עוקבות;  בשנים  קורס  באותו  פעמים  ארבע  לפחות  שלימדו 
 6 מעל  היה  כללית של המרצה  הגלובלי הערכה  בפריט  דירוגם 
)בסולם של 1 עד 7( לפחות שלוש פעמים בקורס זה; הקורס היה 
קורס בסיסי לתואר ראשון; הכיתה מנתה לפחות 30 תלמידים 
הפקולטה  של  זו  בחירה  בהרבה(.  גדולות  כיתות  היו  )מרביתן 
הבסיסיים  בקורסים  שנלמד  שהידע  משום  נעשתה  והקורסים 
ולפעמים  שנים,  לפני עשרות  ופותח  מדויקים התגלה  במדעים 
גם לפני מאות שנים, ולכן זהו ידע סטטי שכמעט ואינו משתנה 
הקורס  של  הסילבוס  כך,  משום  לקורס.  ומקורס  לשנה  משנה 
ומאפשר  שנים  לאורך  כלל  בדרך  קבוע  הינו  שם  באותו  הניתן 
השוואה של דירוג אותו מרצה באותו קורס לאורך שנים. העדפתי 
מרצים בכיתות גדולות משום שקשה יותר להצטיין בהן בהוראה 
)Hativa, 2014b(. להלן גרפים של תשעת המרצים המצטיינים 

שעמדו בכל הקריטריונים שלעיל.
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ח המרצה  של  כללית  הערכה  הפריט  של  דירוג   :5 איור 
כשהמרצה המצטיין מלמד אותו קורס לאורך שנים5

בממוצע הדירוג שלהם על הפריט הגלובלי בכלל הקורסים שהם 
דירוגי  בין   0.72 של  קורלציה  נמצאה  השנים.   13 במשך  לימדו 
אותו מרצה על הפריט הגלובלי בחזרות שונות של 
בדירוגי   0.61 של  וקורלציה  הקורס,  באותו  הוראה 
שונים.  בקורסים  כשלימד  זה  פריט  על  אותו מרצה 
ובייחוד  ומובהקות,  משמעותיות  קורלציות  הן  אלו 
בהשוואה לקורלציות הקרובות לאפס שנמצאו עבור 
אחת  ועל  הקורס,  אותו  את  שלימדו  שונים  מרצים 
בקורסים  שלימדו  שונים  מרצים  עבור  וכמה  כמה 

שונים.

קשר  יש  האם  שלעיל:  לשאלות  התשובה  לסיכום, 
ככל  והאם  בהוראה  וניסיון  מצטיינת  הוראה  בין 
היא  משתפרת,  ההוראה  גדל  בהוראה  שהניסיון 
שלילית, פרט אולי לשיפור משמעותי לאחר הוראת 
יציבות  גם  נמצאה  הדרך.  קורסים מעטים בתחילת 
הוראה  על  מרצה  אותו  של  הדירוג  בממוצע  רבה 
ובייחוד בהוראה חוזרת של אותו  בקורסים שונים, 
משוב  שמתן  היא  נוספת  חשובה  מסקנה  הקורס. 
התוצאות  מסירת  באמצעות  הוראתם  על  למורים 
תורם  אינו  נוספת  פעילות  וללא  הוראה  סקרי  של 
בממוצע לשיפור איכות ההוראה כפי שנתפשת על 

ידי הסטודנטים.

מתן משוב למורים על הוראתם באמצעות מסירת התוצאות של 
סקרי הוראה וללא פעילות נוספת אינו תורם בממוצע לשיפור 

איכות ההוראה.

ז2: איך אנשי סגל אקדמי לומדים ללמד? כיצד מתפתח 

אצלם הידע הפדגוגי - ידע ההוראה הטובה?

אינטגרציה של מחקרים על מורים מצטיינים ברמת בית הספר 
המקצועית  התנהגותם  את  מפתחים  המורים  כי  מראה  התיכון 
בהוראה  עבודתם  שנות  במשך  בכיתה  בהוראה  התנסותם  דרך 
- שהרי במהלך לימודיהם,  וגם על בסיס התנסותם כתלמידים 
 )Wilson & בכיתה  מוריהם  על  תצפיות  ערכו  טבעי,  באופן 

.Daviss, 1994)
באוניברסיטת  מורים  של  בהקשר  זו  שאלה  על  להשיב  כדי 
מחקר, העברתי בשנת 1995 שאלון למדגם מייצג של אנשי הסגל 
באוניברסיטת סטנפורד ובו ביקשתי מהם לדרג את התרומה של 
בשלב  שהועבר  פתוח  בשאלון  )שזוהו  מקורות  מ-15  אחד  כל 
באוניברסיטה?". תשובותיהם  "איך למדו ללמד  קודם( לשאלה 
 3 )תרומה קטנה(,   2 )תרומה קטנה מאוד(,  דורגו בסולם של 1 
)תרומה בינונית(, 4 )תרומה גדולה(, 5 )תרומה גדולה מאוד(. איור 
6 מציג בסדר יורד את מידת התרומה של כל אחד מהמקורות על 
פי אחוז המדרגים את המקור כ-4 או 5, כלומר ככזה שתרומתו 

.)Hativa, 1998a( גדולה או גדולה מאוד

סולם הדירוג על הציר האנכי: מ-1 )נמוך מאוד( עד 7 )גבוה מאוד(. על 

הציר האופקי מסומנים מספרי הקורסים שהמרצה לימד, בסדר עוקב.

הגרפים באיור 5 מראים שאין שום חוקיות בדירוגים של אותו 
מרצה המלמד באותו קורס בשנים השונות, אלא יש עליות או 
ירידות בדירוגים אלו, שהם בסדר שונה ובסדר גודל שונה אצל 
מרצים שונים. פרט למורה במבוא למדעים פלנטריים, הדירוגים 
חוזרת  בהוראה  למדי  יציבים  הם  האחרים  המורים  שמונת  של 
באותו הקורס וההבדלים בין הקורסים השונים של אותו מורה 
נעים בין 0.2 ל-0.7 יחידות דירוג, כך שהם קטנים יחסית. כמו כן, 
הגרפים באיור 5 בוודאי אינם מראים ככלל שיפור בדירוג המרצה 
זאת  ירידה.  אפילו מראים  הם  ובמקרים אחדים  לאורך השנים, 
אף על פי שלאחר סיום כל קורס, כל מרצה קיבל את תוצאות 
את  שישפר  כדי  זה,  בקורס  הוראתו  על  כמשוב  ההוראה  סקר 
הוראתו בתגובה להערות. תוצאה זו מחזקת את ממצאי מחקר 
בדירוג  שיפור  אין  שבממוצע  המעידה  שלעיל  הדוקטורנטים 
המורים עם הצטברות הניסיון בהוראה )פרט כאמור להתנסות 

הראשונית בהוראה שלא ניתן היה לבדוק כאן(.

תומכים  יותר  הרבה  נרחב  מידה  בקנה  מחקרים  שלושה 
)1993(  Marsh and Bailey  ,)2002(  Kember אלו.  במסקנות 
ותוצאותיהם  רחבי-היקף  מחקרים  ערכו   )2007(  Marsh-ו
הכלילו את הממצא של אי-שיפור בהוראה עם צבירת הניסיון 
שהם  הקורסים  ולכלל  המצטיינים,  דווקא  לאו  המורים,  לכלל 
מרצה  אותו  של  בדירוג  יציבות  בממוצע  מצאו  הם  גם  לימדו. 
לאורך השנים. לדוגמה, Marsh )2007( בדק את הדירוגים בסקרי 
הוראה של 195 מורים שלימדו ב-6,024 קורסים במשך 13 שנים 
ומצא שלמרות קבלת משוב בסיום כל קורס, הייתה יציבות רבה 
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איור 6: מידת התרומה של מגוון מקורות להתפתחות ידע 

ההוראה, לפי תפישת אנשי הסגל באוניברסיטת מחקר

העיקריים  התורמים  הם  מקורות  ארבעה   ,6 איור  פי  על 
ידי  על  שנבחרו  הראשונים  שלושת  ההוראה:  ידע  להתפתחות 
יותר מ-70% ואפילו מ-80% מהמשיבים, מייצגים את המאמצים 
העצמיים של המורה ללמוד איך ללמד היטב ולשפר את הוראתו. 
שבו  האופן  על  רפלקציה(  )עושה  חושב  הוא  שיעור  כל  לאחר 
לימד, על התנהלות השיעור ועל התנהגות ותגובות התלמידים, 
בשימוש  רבות  פעמים  הוראתו,  עצמית של  הערכה  וכך מבצע 
הוא  כזה  משוב  קבלת  לשם  מהסטודנטים.  שמקבל  במשוב 
אם  לדעת  כדי  החומר  על  בשיעור שאלות  את תלמידיו  שואל 
הבינו את החומר, מעודד אותם לשאול שאלות, משוחח עימם 
על ההוראה מחוץ למסגרת השיעור, מעביר להם שאלונים על 
הוראתו במהלך הקורס ועוד. כשהמורה מזהה בעיות בהוראתו, 
הוא בודק דרכים שונות לתיקונן, וכך, תוך כדי תהליך של ניסוי 
 )1989( Shulman .וטעייה ותיקון, הוא עשוי לשפר את הוראתו
רואה כתכונה בסיסית ומהותית של המורה המצטיין את הממצא 
שהוא "חושב הרבה )עושה רפלקציה( על מה שהוא עושה ולומד 

מהניסיון". 
המקור הרביעי במידת תרומתו להתפתחות ידע ההוראה )נבחר 
על ידי כ-55% מהמשיבים( הוא ההתנסות של המורה בלמידה 
הוא  לתואר  לימודיו  במסגרת  סטודנט.  כשהיה  שלו  מהמרצים 
למד בעשרות רבות של קורסים שניתנו על ידי מורים רבים וכך 
הוא חווה הוראה בשיטות שונות וברמות שונות של הצלחה, כולל 
בהוראה מצטיינת ובהוראה מאוד לא טובה. המורים המצטיינים 
והוא  לרגליו  וכנר  כמודל  כיום  עבורו  בעבר משמשים  לו  שהיו 
שבהם  טובים  לא  מורים  היטב.  ללמד  איך  מהם  ללמוד  מנסה 

התנסה משמשים לו כמודל שלילי - מה לא לעשות בהוראתו. 
ידע  להתפתחות  קטנה  תרומה  תרמו  מקורות  שלושה  עוד 
תצפיות  והם:  מהמשיבים,  כ-20%  רק  של  לדעתם  ההוראה, 
בהוראה של מורים כוכבים בתחום, דיונים עם עמיתים בנושאי 
האחוז  לתואר.  הלימודים  במסגרת  כמתרגלים  ועבודה  הוראה 
שרק  מכך  אולי  נובע  כמתרגלים  מעבודה  למידה  של  הנמוך 
מעטים מהמרצים התנסו בעבודה כזו. כל שאר שמונת המקורות 
של  מרביתם  כיום.  להוראתם  תרמו  שלא  כמעט  שברשימה 
לקידום  המוסד  של  ביוזמות  עוסקים  תרמו  שלא  המקורות 
ההוראה, כמו ביקור בשיעורי המורה ומתן משוב על ידי עמיתים, 
ממונים, יועצי הוראה או אנשי סגל שמשמשים כחונכים, ביקור 

המורה בשיעורים של עמיתים והשתתפות המורה בסדנאות על 
הוראה. ייתכן מאוד שבאותה תקופה ששאלון זה הועבר )לפני 
לא  סטנפורד  אוניברסיטת  שנה(,  כ-20 
לקידום  משמעותיים  באמצעים  נקטה 
פי  על  כיום,  הסגל.  אנשי  של  ההוראה 

הידוע לי, המצב שונה.

ח. מה עושה המורה המצטיין 
בהוראתו בכיתה?

מהן התנהגויות ההוראה שלו? מהן 

השיטות ודרכי ההוראה שלו?

יש המגדירים את ההוראה הטובה על פי 
וההתנהגויות  התכונות  האמונות,  הידע, 
שמאפיינות לדעתם את המורה המצטיין. 
מחוקרי  אחד   - שולמן  לי  לפי  לדוגמה, 
)Shulman, 1989(, המורה המצטיין  ההוראה המובילים בעולם 
 )pedagogy of הוא זה המפעיל פדגוגיה משמעותית, של מהות

)substance. זה מתבטא בכך שהוא:
בעל ידע עמוק של תחום התוכן ושל פדגוגיה כללית ועם זאת 	 

הוא גם יודע איך להנגיש את הידע שלו ללומדים - איך לגשר 
בין הידע שלו לבין תהליכי הידע של אלה שאינם מבינים. הוא 
הכול, אך הבנתו המצוינת את  יכול ללמד  מכיר בכך שאינו 
הנושא מאפשרת לו להיות סלקטיבי - לבחור לשם הוראה רק 
את הידע המרכזי והבסיסי ביותר. הוא יודע לקחת חומר זה 
ולפשט, להבנות ולארגן אותו לתלמידים ולקשר אותו לידע 
קודם של התלמידים. הוא עושה זאת בשימוש במערכת של 
מטפורות, אנלוגיות, דוגמאות, סיפורים והדגמות. הוא מקשר 
 - לתודעה  ההקשרים  את  ומעלה  לידוע  החדש  החומר  את 
עושה אותם נראים לעין - ועוזר לתלמידים ליצור ולבנות את 
הייצוגים  את  להחליף  כדי  הנכונים  הקוגניטיביים  הייצוגים 

הקודמים השגויים שיש להם. 
בעל חוש מחויבות מוסרי ואתי לחנך דרך ההוראה ולהביא 	 

ללמידה טובה את כל התלמידים היושבים בכיתתו.
ציפיות 	  להם  ומשדר  התלמידים  עם  אנושיים  יחסים  קושר 

שהם מסוגלים ללמוד גם חומר קשה ושהם יצליחו בכך. הוא 
מעודד אותם, אך מעמיד בפניהם דרישות גבוהות.

וורד  ויליאם  הגנרל  של  בשמו  המצוטטת  ידועה  אמרה  והנה 
)William A. Ward), באותה רוח של הגדרת ההוראה הטובה: 

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior 
teacher demonstrates. The great teacher inspires. 
המעולה  המורה  מסביר,  הטוב  המורה  אומר,  הבינוני  )המורה 

מדגים, המורה הנפלא מעורר השראה...(

ח1: מהן התנהגויות ההוראה הכלליות שמאפיינות מרצים 

מצטיינים? 

לכלל המורים  כלליות שמשותפות  הוראה  יש התנהגויות  האם 
המצטיינים ושהן אלו המאפיינות את המצוינות בהוראה? האם 
בהן  משתמשים  מצטיינים  שמרצים  הוראה  התנהגויות  יש 

בשכיחות גבוהה יותר מאשר באחרות? 
מאות מחקרים נערכו כדי לזהות מאפיינים והתנהגויות הוראה 
סקרי  היו  לזיהוי  העיקריות  השיטות  המצטיין.  המורה  של 
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ח כמצטיינים,  שזוהו  מורים  בשיעורי  מובנות  תצפיות  ההוראה, 
את  בשאלון  לדרג  או  פתוח  באופן  לכתוב  לסטודנטים  פנייה 
המאפיינים של המורים המצטיינים שלהם, צילום שיעורים של 
מורים מצטיינים וניתוח השיעורים וראיונות עם מורים מצטיינים 
באשר לתכונות שהם מדגישים או מרגישים שחשובות להוראה 

מצטיינת.
על  המחקר  מספרות  הידוע  של  תמצית  להלן 
התנהגויות הוראה כלליות של מרצים מצטיינים, 
 Hativa, Barak and Simhi כפי שסוכם על ידי

 :6)2001(
ביותר,  כמאורגנים  נמצאו  מצטיינים  מורים 
מציגים  שיעוריהם,  את  ביסודיות  מתכננים 
גבוהות  וציפיות  בהוראתם  ברורות  מטרות 
את  עצמם  על  ולוקחים  שלהם  מהסטודנטים 
האחריות לתוצאות של למידת הסטודנטים. הם 
מאתגרים את הסטודנטים באופן אינטלקטואלי, 
כדי  הוראה  אסטרטגיות  של  במגוון  משתמשים 
להגביר את העניין בשיעור ויוצרים אווירת כיתה 
חיובית. מורים מצטיינים נהנים מההוראה, מציגים 
להם  יש  מלמדים,  שהם  מהחומר  התלהבות 
טובות.  הוראה  ובשיטות  בשפה  מצוינת  שליטה 

הם עושים מאמצים כנים לקדם את למידת הסטודנטים ומערבים 
את התלמידים באופן פעיל בתהליך הלמידה דרך שאלות ודיונים. 

 Murray,( בכיתות  מרצים  של  תצפיות  על  שהתבסס  מחקר 
הן  יעילה  הוראה  של  העיקריות  שההתנהגויות  מצא   )1997
התלהבות, בהירות ההסברים ואינטראקציות ויחסים חיוביים עם 

הסטודנטים. 
)Hativa, 1982( השתתפו  לעיל  הדוקטורנטים שתואר  במחקר 
ואשר  ביותר  הומוגנית  אוכלוסייה  שהיוו  מורים   38 כאמור 
דירגו  הומוגניים. התלמידים  היו  ב-49 קורסים שאף הם  לימדו 
את המורים על הוראתם באמצע הקורס )איור 1(. בחרתי מבין 
את  שקיבלו  הקורסים  בארבעת  שלימדו  תשעה  המורים  כלל 
הדירוג  את  שקיבלו  הקורסים  ובחמשת  ביותר  הנמוך  הדירוג 
בסולם  ל-6.4  ומעל  ל-3.4  מתחת  )בהתאמה,  ביותר  הגבוה 
אחד  כל  של  אחדים  בשיעורים  תצפיות  ערכתי   .)7 עד  מ-1 
מהמורים בתשעת הקורסים הללו, הקלטתי שניים מהשיעורים 
וריאיינתי אותם ואחדים מתלמידיהם. השתמשתי  של כל אחד 
וראיונות  הקלטות  התצפיות,  לניתוחי  תוכן  ניתוח  של  בשיטות 
כדי לזהות באמצעותן התנהגויות המבדילות בין חמשת המורים 
המורים  וארבעת  מאוד(  גבוה  המדורגים  )קבוצת  המצטיינים 
החלשים )המדורגים נמוך מאוד יחסית(. ממדי העל של הוראה 

טובה והתנהגויות ההוראה הראשיות - אלו שנמצאו בתוצאות 
המורה  את  הסטודנטים  לתפישת  ביותר  כתורמות  הניתוחים 
במחקרים תוקפו  והן   7 שבאיור  במודל  מסוכמות  המצטיין, 

 

מורים מצטיינים נמצאו כמאורגנים ביותר, מתכננים ביסודיות 
את שיעוריהם, מציגים מטרות ברורות בהוראתם וציפיות 

גבוהות מהסטודנטים שלהם ולוקחים על עצמם את האחריות 
לתוצאות של למידת הסטודנטים. הם מאתגרים את הסטודנטים 
באופן אינטלקטואלי, משתמשים במגוון של אסטרטגיות הוראה 

כדי להגביר את העניין בשיעור ויוצרים אווירת כיתה חיובית.

שנעשו על ידי חוקרים אחרים )ראו בהמשך( ובמבחר מחקרים 
 Hativa, 1982; 1983; 1985; 1997; 1999; 2002;( שלי  נוספים 

2008 ;2003; חטיבה, 1997; 2003א; 2003ב(.

איור 7 ממדי העל וההתנהגויות הראשיות של הוראה 

טובה

הוראה  יכולת  יש  הטוב  למורה  כללי,  שבאופן  מציע  המודל 
המורכבת משני ממדים:

הממד הקוגניטיבי-חשיבתי מייצג את כישורי המורה בתקשור 
החומר לתלמידים והוא מורכב משלוש קטגוריות של התנהגויות 

הוראה ראשיות:
היטב  ממוקם  התלמיד   - והשיעור  הקורס  את  מארגן  המורה 
במסגרת של הקורס והשיעור - הוא יודע בכל שלב של הקורס 
עכשיו,  נמצא  והיכן  הולך,  לאן  ״מגיע״,  המורה  מהיכן  והשיעור 
כלומר, מה למדו עד כה, מה לומדים עכשיו ומה ילמדו בשלב 

הבא. בנוסף לכך, זמן השיעור מנוצל היטב ללמידה.
מציג  אלא  החומר",  את  "שופך  אינו  המורה   - בהיר  השיעור 
הסברים ברורים ומובנים המאפשרים לתלמידים להבנות בעצמם 
את הבנתם הן במהלך השיעור והן לאחר השיעור, באופן שיהיו 
מסוגלים ליישם את הבנתם ולבצע את מטלות הבית המבוססות 

על החומר שנלמד.
השיעור מעניין ומתחזק ריכוז וקשב - המורה מצליח לשמור על 

ריכוז התלמידים ועל מעורבותם בלמידה במהלך כל השיעור. 

ביצירת  המורה  כישורי  את  מייצג  האפקטיבי-ריגושי  הממד 
אווירת כיתה חיובית ונעימה המתחזקת פתיחות ורצון ללמידה 
התנהגויות  של  קטגוריות  משתי  מורכב  והוא  למידה  ומקדמת 

הוראה ראשיות:
הפגנת כבוד לתלמידים, אמפתיה לקשיים שלהם בלמידה, רצון  
בכך, ובאופן כללי  ואכפתיות שהם יצליחו בלמידה ומתן עזרה 

הפגנת יחס חם ואוהד לתלמידים.
קיום אינטראקציות חיוביות ומועילות עם התלמידים כמו עידוד 

להצגת שאלות ומתן תשובות מועילות לשאלותיהם.
בשיעור  המורה  של  הראשיות  ההתנהגויות  שכל  להדגיש  יש 

שזורות ומעורבות אלו באלו במהלך השיעור.

שנה  כ-30  עמיתים  שני  עם  שערכתי  במחקר  תוקף  זה  מודל 
לאחר מכן )חטיבה, מני ודייגי, 2010( בשיטת מחקר שונה )ניתוח 
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מחקר  להלן(.  כמתואר  ההוראה  סקרי  תוצאות  של  סטטיסטי 
זה נערך גם הוא באוניברסיטת מחקר )אוניברסיטת תל אביב(. 
זיהו את הגורמים  זו  ניתוחים של סקרי ההוראה באוניברסיטה 
שביעות  על  שמשפיעים  בכיתה  להוראה  השייכים  העיקריים 
הרצון של הסטודנטים מההוראה. ניתוח גורמים של נתוני כלל 
ושל  להנדסה  בפקולטה  ראשון  לתואר  ההרצאה  קורסי   110
כלל 230 קורסי ההרצאה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח 
הפריטים  )ללא  השאלון  פריטי  ש-13  העלה  מסוים,  בסמסטר 
הגלובליים של הערכה כללית של הקורס והמרצה( התכנסו, בכל 
גורמים  ארבעה  לאותם  נפרד,  בניתוח  הפקולטות  משתי  אחת 
בסיס  על  קראנו,  אלו  לגורמים  גורם.  בכל  פריטים  אותם  עם 
עניין,  )הפריטים:  ההוראה  איכות  אותם:  המאפיינים  הפריטים 
אתגר אינטלקטואלי, בהירות וארגון(, גישת המרצה )יחס חיובי 
המרצה  זמינות  והערות,  לשאלות  חיוביות  תגובות  לתלמידים, 
התרגול,  שיעורי  )תרומת  הקורס  מרכיבי  לשיעורים(,  מחוץ 
מטלות  תרומת  התרגול,  ושיעורי  ההרצאה  שיעור  בין  התיאום 
הבית, תרומת אתר הקורס, תרומת חומרי הקריאה( וקושי הקורס.

ארבעת  מבין  שניים  נמצאו  רבת-משתנים  רגרסיה  של  בניתוח 
הגורמים הללו כתורמים העיקריים לדירוג הגלובלי של המרצה, 
זו נמצאה בשתי  וגישת המרצה. גם תוצאה  איכות ההוראה  והם 
כי  להסיק  ניתן  בזו.  זו  בלתי-תלוי  באופן  בנפרד,  הפקולטות 
כלומר  הוראתו,  על  גבוה  המרצה  את  מדרגים  הסטודנטים 
)עניין,  ההוראה  איכות  כאשר  מההוראה,  רצון  שבעי  הם 
וזה  בעיניהם,  טובות  המרצה  וגישת  וארגון(  בהירות  אתגר, 
נכון לפקולטות מתחומי תוכן שונים - התחומים ה"קשים" כמו 

הנדסה וה"רכים" כמו מדעי הרוח.
איכות  הגורם  את  לזהות  ניתן  בהם,  הכלולים  הפריטים  פי  על 
החומר  תקשור  של  הקוגניטיבי  הממד  עם  זה  במחקר  ההוראה 
יצירת  של  האפקטיבי  הממד  עם  המרצה  גישת  ואת   ,7 באיור 
אווירת כיתה חיובית. כך קיבלנו במחקר שנערך בשיטת מחקר 
אחרת ועל אוכלוסייה אחרת, את אותו המודל שהתקבל ממחקר 

הדוקטורנטים. 
 Frey, 1978; Lowman, 1995;( ארבע קבוצות של חוקרים אחרים
 )d’Applonia & Abrami, 1997; Addison & Stowell, 2012
תיקפו אף הם מודל זה )כמתואר ב-Hativa, 2014a(. במחקריהם 
)שנערכו אף הם בשיטות מחקר שונות, במוסדות לימוד אקדמיים 
שונים ועל סוגי אוכלוסיות שונות של תלמידים ואנשי סגל(, הם 
הגיעו למודל דומה שבו יכולת ההוראה הכללית מתחלקת לשתי 
קטגוריות: האחת )מקבילה לממד הקוגניטיבי באיור 7( עוסקת 
והאחרת  החומר,  והעברת  הוראה  פדגוגיים/יכולות  בכישורים 
)מקבילה לממד האפקטיבי( בתקשורת בין-אישית של המורה 
עם הסטודנטים. אציין שיש מחקרים ופרסומים המציעים מספר 
של   - ראשיות  הוראה  התנהגויות   - גורמים  של  בהרבה  גדול 
הוראה מצטיינת. Feldman )2007(, למשל, זיהה 28 התנהגויות 
)על פי קורלציות גבוהות עם  הוראה כאלה, אבל הוא גם מצא 
מההוראה(  שלהם  הרצון  שביעות  עם  או  הסטודנטים  למידת 
טובה.  להוראה  גבוהה  חשיבות  בעלות  היו  מביניהן  שש  שרק 
ארבע התנהגויות ההוראה הראשונות מבין השש הללו מתאימות 
לאלה של המודל באיור 7: בהירות, עניין, ארגון הקורס והפקת 
ועזרה  המוטיבציה  )קידום  מהסטודנטים  הצלחה  מקסימום 
בלמידה(. השתיים הנוספות אינן נוגעות להתנהגות המורה והן: 
של  האפקט  את  הסטודנטים  ותפישת  הקורס  מטרות  השגת 

ההוראה על למידתם. 

לפי  בין התנהגויות ההוראה הראשיות  גם  נשאלת השאלה אם 
פחות  או  יותר  שחשובות  התנהגויות  יש   ,7 שבאיור  המודל 

לסטודנטים לשם קידום למידתם. 

ח2: מהי מידת החשיבות הדיפרנציאלית של התנהגויות 

ההוראה הראשיות בעיני הסטודנטים?

לכלל  הנתונים  בבסיס  השתמשנו  השאלה  על  להשיב  כדי 
בכל אחד משני סמסטרים  הקמפוס של סקר ההוראה שנערך 
השאלונים  אלפי  לעשרות  חישבנו  אביב.  תל  באוניברסיטת 
ההוראה  מהתנהגויות  אחת  כל  בין  קורלציות  שהתקבלו 
הראשיות במודל שבאיור 7, לבין הפריט הגלובלי הערכה כללית 

של המרצה. התוצאות מסוכמות באיור 8.

איור 8: קורלציות בין הפריט הגלובלי הערכה כללית של 

המרצה לבין שבעת פריטי ההוראה בשאלון סקר ההוראה 

של אוניברסיטת תל אביב, בשני סמסטרים עוקבים

מהאיור עולה שמקדמי הקורלציות בשני הסמסטרים הם כמעט 
חופפים, מה שמעיד על מהימנות גבוהה מאוד של הסקר. 

בהירות,  עבור  הוא  שהתקבל  ביותר  הגבוה  ההקורלציה  מקדם 
כלומר בהירות ההוראה היא התכונה החשובה ביותר לסטודנטים 
כשהם מדרגים את המרצה על שביעות רצונם מהוראתו. במקום 
השיעור  ארגון   - בשלישי  בשיעורים.  עניין  יצירת  התקבלה  שני 
עם  חיוביות  אינטראקציות  ידי  על  חיובית  כיתה  אווירת  ויצירת 
וזמינות  מדורג במקום הרביעי,  אתגר אינטלקטואלי  התלמידים. 
המרצה מחוץ לשיעורים דורגה במקום האחרון מבחינת חשיבות.
צריך  הסטודנטים  בעיני  מצטיין  מורה  להיות  כדי   - מסקנה 
בשיעור,  עניין  ביצירת  כך  ואחר  בבהירות,  במיוחד  להצטיין 

בארגון השיעור וביצירת אווירת כיתה חיובית.

באופן  אלו?  בהעדפות  בין-דיסציפלינריים  הבדלים  יש  האם 
כמו  ה"רכים"  המקצועות  שלתלמידי  מצפים  אנו  אינטואיטיבי 
בהם  ההוראה  ששיטות  ועוד  חינוך  אמנויות,  הרוח,  במדעי 
כוללות שיתוף של התלמידים במהלך השיעור, הבהירות והארגון 
המקצועות  לתלמידי  מאשר  פחות  חשובים  הינם  השיעור  של 
שמרבית  וכדומה(  כלכלה  הנדסה,  מדויקים,  )מדעים  ה"קשים" 

השיעורים בהם מועברים בשיטת ההרצאה.
הפקולטות  לשתי  בחלוקה  אך   8 איור  נתוני  את  מציג   9 איור 

שהשתתפו במחקר ועבור סמסטר יחיד.
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ח איור 9: קורלציות בין הערכה כללית של המרצה לבין 

שבעת פריטי ההוראה בשאלון, בפקולטות להנדסה 

ולמדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, בסמסטר ב׳ 

תשס"ט

הנדסה  תלמידי  כלעיל,   )Biglan, 1973( ביגלן  של  המודל  לפי 
ה"קשים"  המקצועות  תלמידי  של  ההעדפות  את  לייצג  יכולים 
 9 איור  ה"רכים".  אלו של המקצועות  את  הרוח  ותלמידי מדעי 
הפריטים  מרבית  ה"רכים"  המקצועות  תלמידי  שאצל  מראה 
מאשר  הגלובלי  הפריט  עם  יותר  נמוכות  בקורלציות  נמצאים 
שהוא  יחיד  לפריט  פרט  ה"קשים",  המקצועות  תלמידי  אצל 
במיוחד  גדולים  שני התחומים  בין  ההבדלים  בשיעורים.  העניין 
בדירוג של הממדים בהירות וארגון השיעור, ותגובות חיוביות של 
המרצה לשאלות. אלו חשובים הרבה יותר לתלמידי המקצועות 
ה"קשים" מאשר ה״רכים״. מאיור 9 ניתן להסיק מסקנות נוספות:

ביותר 	  החשובה  ההוראה  התנהגות  היא  ההוראה  בהירות 
תכונה  מכל  יותר  הרבה  ה"קשים",  המקצועות  לתלמידי 
בהוראה  להצטיין  כדי  לכן  הטוב.  המורה  של  אחרת 

במקצועות אלו, בהירות ברמה גבוהה היא תנאי הכרחי.
מאשר 	  יותר  הרבה  חשוב  ה"קשים"  המקצועות  לתלמידי 

טובה:  תהיה  שההוראה  ה"רכים"  המקצועות  לתלמידי 
שהשיעורים יהיו מאורגנים, בהירים ושתהיינה אינטראקציות 

טובות בין המרצה לתלמידים.
לתלמידי המקצועות ה"רכים" חשוב במיוחד, יותר מאשר 	 

לתלמידי המקצועות ה"קשים", שהשיעורים יהיו מעניינים 
ומרתקים ושהמרצה יתחזק ריכוז וקשב.

לממצאים אלו יש תימוכין במחקרים רבים אחרים, למשל זה של 
 .)1976( Feldman

- לתלמידי המקצועות ה"קשים" חשוב הרבה יותר מאשר 
לתלמידי המקצועות ה"רכים" שההוראה תהיה טובה: 

שהשיעורים יהיו מאורגנים, בהירים ושתהיינה אינטראקציות 
טובות בין המרצה לתלמידים.

- לתלמידי המקצועות ה"רכים" חשוב במיוחד, יותר מאשר 
לתלמידי המקצועות ה"קשים", שהשיעורים יהיו מעניינים 

ומרתקים ושהמרצה יתחזק ריכוז וקשב.

הממצא שהוצג בסעיף ז1 על יציבות ממוצע הדירוג של מרצים 
מעלה  שנים,  לאורך  הגלובלי  בפריט  בכלל  ומרצים  מצטיינים 
מרכזיים  בפריטים  גם  שכזו  יציבות  קיימת  האם  השאלה  את 
הראשיות של  ההתנהגויות  את  המייצגים  באלו  בייחוד  אחרים, 

אכן   )1990(  Hanges, Schneider and Niles הטובה.  ההוראה 
המייצגים  בפריטים  בממוצע  המרצים  דירוג  של  יציבות  מצאו 
את התנהגויות ההוראה הראשיות והקורלציות היו גבוהות יותר 
שונים.  בקורסים  כשלימד  מאשר  קורס  אותו  לימד  כשהמורה 
Hativa and Raviv )1996( מצאו יציבות בפרופילים של פריטים 

כאלה, כמתואר להלן. 

ט. מהם פרופילים של הוראה של מורים באופן 
כללי ושל מורים מצטיינים במיוחד?

וכימיה  במסגרת פעילותי לשיפור ההוראה במחלקות לפיזיקה 
שאלוני   1994-1992 בשנים  העברתי  אביב  תל  באוניברסיטת 
בכל  פעמיים  אלו  במחלקות  הקורסים  בכל  המרצה  דירוג 
סמסטר )בן 14 השבועות( - ב״אמצע״ הסמסטר )בשבוע 5-4( 
ובסוף הסמסטר. שאלונים אלו היו קצרים במיוחד וכללו בנוסף 
זיהיתי  כל הקורסים  פריטים. מבין  רק ארבעה  הגלובלי  לפריט 
16 מרצים לכימיה ו-27 מרצים לפיזיקה שלימדו את אותו קורס 
במשך שנתיים ברציפות, כך שעבורם היו ארבע מדידות )דירוגי 
מרצים( באותו קורס - בארבעת מועדי העברת שאלוני הסקר. 
אחד  לכל  המדידות  ארבע  של  טיפוסיים  גרפים  מציג   10 איור 
מבין ארבעה מרצים )לאו דווקא מצטיינים( - שניים מהמחלקה 
היה  האנכי(  הציר  )על  הדירוג  סולם  מכימיה.  ושניים  לפיזיקה 

מ-1 )נמוך מאוד( ל-5 )גבוה מאוד(.

איור 10: דירוג ארבעה מרצים שלימדו כל אחד את אותו 

קורס בארבע מדידות במשך שתי שנים עוקבות, על 

ארבעת פריטי ההוראה בשאלון

הגרפים מצביעים על כך שלכל מרצה יש פרופיל הוראה משלו: 
עצמם  לבין  בינם  הפריטים  ארבעת  דירוג  של  היחסי  הגובה 
במדידה מסוימת נשאר קבוע למדי בהשוואת ארבע המדידות 
למרצה. לדוגמה, המרצה לפיזיקה 1 גבוה בדירוגו בעניין בשיעור 
אבל נמוך ביחסו לסטודנטים וזאת בארבע המדידות באופן עקבי, 
ונמוך  לסטודנטים  ביחס  מאוד  גבוה   1 לכימיה  המרצה  ואילו 
בדירוג בעניין בשיעור. המרצה לכימיה 2 כנראה משעמם מאוד 

בשיעוריו וזאת באופן עקבי... 
המורים  לכלל  הזו  התוצאה  את  הכלילו  סטטיסטיים  ניתוחים 

 .)Hativa & Raviv, 1996( שהשתתפו בניתוח
דירוגו של  את  מציג  זה  איור   .11 באיור  מודגמת  דומה  תופעה 
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ההוראה  סקר  בשאלון  גוריון7  בן  באוניברסיטת  יחיד  מרצה 
)אותו  זהים  שלימד,  קורסים  בשישה  סמסטר  בסוף  שהועבר 
הקורס בשנים חוזרות( או שונים. ניתן לראות שכשדירוג הפריט 
הגלובלי )המרצה ראוי לשבח - הערכה כללית( עולה או יורד, גם 
הדירוג של שאר הפריטים עולה או יורד בהתאמה, וגם שבדרך 
בקורסים  נשמר  עצמם  לבין  הפריטים  בין  היחסי  הגובה  כלל 

במועדים השונים שבהם נערך הסקר. 

איור 11: דירוג של מרצה באוניברסיטת בן גוריון בתשעה 

פריטים של שאלון סקר ההוראה בסוף הסמסטר, בשישה 

קורסים שלימד 

ט1: האם יש למרצים מצטיינים פרופיל הוראה משותף/

טיפוסי? או אולי יש פרופיל טיפוסי למצטיינים מתחום 

תוכן מסוים?

על   )15-12 )איורים  גרפית  הצגה  ערכתי  זו  שאלה  לבחון  כדי 
אביב  תל  מאוניברסיטת  מרצים  שישה  של  הסקר  נתוני  בסיס 
כך  המרצים  את  בחרתי  בהוראה8.  מצטיינים"  "מגה  שהם 
ששלושה מהם מייצגים את תחום המקצועות ה"קשים" )הנדסה, 
מתמטיקה ופיזיקה( ושלושה הם מתחום ״רך" יחיד - משפטים9.
איור 12 מציג את גרף הדירוג בסקר ההוראה )בסולם של 1 עד 
קורסים  בשני  לפיזיקה  מהמחלקה  אנדלמן  דוד  פרופ'  של   )7
באותו שם ונושא )שיטות בפיזיקה עיונית 1( שניתנו בשתי שנים 

Marsh and Bailey )1993( ערכו מחקר שבדק קיום פרופילים 
של אוכלוסייה גדולה הרבה יותר ומגוונת של מרצים ולאורך זמן 
ממושך בהשוואה למחקרים אחרים. החוקרים בחנו דירוגים של 
123 מרצים בסקר ההוראה באוניברסיטה מסוימת באוסטרליה. 
המרצים לימדו ב-3,079 קורסים במשך 13 שנים, כך שבממוצע 
שונים,  או  )זהים  למרצה  קורסים   25 על  נתונים  לחוקרים  היו 
ברור  פרופיל  יש  שלמרצים  מצאו  הם  שני(.  או  ראשון  לתואר 
בכל  מאוד  עקבי  זה  ושפרופיל  וחולשות  חוזקות  של  ומובחן 
על  הממצאים  הללו.  השנים   13 במשך  שלימדו  הקורסים 
 Hativa and עקביות הפרופילים תומכים בממצאי המחקר של
מעידים  אלו  ממצאים  אותם.  ומכלילים  שלעיל   )1996(  Raviv
הסטודנטים  אקדמי,  סגל  אנשי  של  רבות  טענות  שלמרות  גם 
מרצים  של  וחולשות  חוזקות  עקבי  באופן  לשפוט  מסוגלים 

ובכך גם הוראה יעילה.

למרצים יש פרופיל ברור ומובחן של חוזקות וחולשות ופרופיל 
זה עקבי מאוד בכל הקורסים שלימדו במשך השנים.

יציבים  פרופילים  כללי  באופן  יש  שלמרצים  הממצא  לאור 
בממוצע של חוזקות וחולשות בהוראה, נשאלת השאלה:

מסמנת  המסגרת  עוקבות. 
שעוסקים  הפריטים  את 
)למעשה  בכיתה  בהתנהגות 
הראשיות  ההתנהגויות  הן  אלו 
 .)7 באיור  הטובה  ההוראה  של 
פריטים   15 היו  הסקר  בשאלון 
והדירוג על ארבעה מהם, כאלה 
שעוסקים בהיבטים שאינם של 
כאן  הושמטו  בכיתה,  הוראה 

לשם פשטות. 

איור 12: גרף הדירוג של מרצה "מגה" מצטיין באותו 

קורס שלימד בשתי שנים עוקבות 

 

איור 12 מדגים את ההצטיינות יוצאת הדופן בהוראה של פרופ' 
התלמידים  מספר  שלו.  הסטודנטים  תפישת  לפי  אנדלמן, 
שלו  הדירוג  וממוצע   158 הוא  הללו  הקורסים  משני  אחד  בכל 
הקורסים  בשני  המרצה  של  כללית  הערכה  הגלובלי  הפריט  על 
בהתאמה הוא 6.6 ו-6.7. כלומר הרוב הגדול של התלמידים בכל 
קורס, הרבה יותר מ-100 תלמידים, דירגו אותו על הוראתו בדירוג 
המהימנות  את  גם  מדגים  זה  איור   .7  - האפשרי  ביותר  הגבוה 
 - אביב  תל  אוניברסיטת  של  ההוראה  סקר  של  מאוד  הגבוהה 
שונות  בשנים  שונים,  סמסטרים  בשני  שנערכו  המדידות,  שתי 
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ח וכמובן על ידי תלמידים שונים, הניבו תוצאות כמעט זהות והן 
מדגימות את היציבות של פרופיל ההוראה של פרופ׳ אנדלמן.

בסקר  הדירוג  גרף  את  מציג   13 איור  אלו,  ממצאים  לחיזוק 
ההוראה של פרופ' אריה ירדאור מהפקולטה להנדסה בשלושה 
שניתנו  סטטיסטי(  אותות  )עיבוד  ונושא  שם  באותו  קורסים 

בשלוש שנים עוקבות. 

איור 13: גרף הדירוג של מרצה מגה מצטיין שלימד באותו 

קורס בשלוש שנים עוקבות

מספר התלמידים בקורס היה בהתאמה לשלוש השנים, 86, 120 
ו-6.7,   6.8  ,6.6 הוא  הגלובלי  הפריט  על  הדירוג  וממוצע  ו-138, 

בהתאמה.
סקר  של  מאוד  הגבוהה  המהימנות  את  מדגים  זה  איור  גם 
של  הפרופיל  יציבות  ואת  אביב  תל  אוניברסיטת  של  ההוראה 

פרופ׳ ירדאור.
למרצים  אחיד  פרופיל  קיים  האם  השאלה  על  להשיב  כדי 
בחמשת  הסקר  דירוגי  תוצאות  את  מציג   14 איור  מצטיינים, 
של  ביותר  החשובות  ההתנהגויות  את  המייצגים  הפריטים 
יחיד,  בקורס  שנמדדו  כפי   ,)7 איור  )לפי  הטובה  ההוראה 
במיוחד  מצטיינים  מגה  מרצים  משלושה  אחד  לכל  בהתאמה 

בתחומים ה"קשים":

איור 14: השוואת פרופילי הוראה של שלושה מרצים 

"מגה מצטיינים" במקצועות ה"קשים"

איור 14 מציע שלפרופ' אנדלמן ופרופ' ירדאור יש אכן פרופיל 
וביחס  בארגון  במיוחד  מצטיינים  שניהם   - מאוד  דומה  הוראה 
יחסי, באתגר אינטלקטואלי  לתלמידים, אך פחות טובים, באופן 
ובעניין בשיעור. לעומתם, הפרופיל של פרופ' טרסי שונה לחלוטין 

אינטלקטואלי,  ואתגר  עניין  בארגון,  יחסית  גבוה  מדורג  הוא   -
ונמוך יחסית )אך עדיין גבוה באופן מוחלט( ביחס לתלמידים.

איור 15: השוואת פרופילי הוראה של שלושה מרצים 

"מגה מצטיינים" במקצוע "רך" - משפטים 

איור 15 מלמד שלשלושת הפרופסורים למשפטים יש פרופילים 
מהם שלימדו  שניים  של  הפרופילים  כי  אם  הוראה,  של  שונים 
למדי.  דומים  הם  חוזים(  )דיני  ונושא  שם  אותו  עם  בקורס 
וכולם נמוכים יחסית )אך  שלושתם מצטיינים ביחס לתלמידים 
באתגר  זה(  בנושא  מאוד  גבוה  מוחלט  באופן  מדורגים  עדיין 
טובים  מאוטנר  ופרופ'  כהן  שפרופ'  בעוד  אולם  אינטלקטואלי. 
יחסית בארגון ופחות טובים בעניין, אצל פרופ' ברק-ארז המגמה 
הפוכה - דירוגה בארגון נמוך יחסית ודירוגה בעניין גבוה באופן 

יחסי.
הפרופילים  עניין  על  נוסף  גבוה  מוסף  ערך  יש   15-14 לאיורים 
בהוראה  שהצטיינות  מאוד  החשוב  המסר  את  מעבירים  הם   -
אינה פוגעת בהצטיינות במחקר10 או בהצלחה בתחום ובתרומה 
יוצא  באופן  המצטיינים  הללו,  הפרופסורים  ששת  כל  לקהילה. 
דופן בהוראה, הם גם חוקרים מצליחים מאוד כל אחד בתחומו, 
משפטנים  גם  הם   )15 )איור  למשפטים  הפרופסורים  ושלושת 
במדינת  הציבוריים  בתפקידיהם  מאוד  ומפורסמים  ידועים 

ישראל! 
ניתן  מצטיינים  מרצים  כמה  של  בגרפים  מהתבוננות  לסיכום, 
להסיק שלמורים מצטיינים אין פרופיל הוראה אחיד, גם אם הם 
חוקרים באותו תחום ואפילו אם הם מלמדים את אותו הקורס.

 11)1999( Young and Shaw ממצאים של מחקר שנערך על ידי
באוניברסיטה בגודל בינוני בארצות הברית מתקפים ומכלילים 
ראשיות  התנהגויות  חמש  זיהו  החוקרים  הללו.  המסקנות  את 
שבמודל  לאלה  גבוהה  במידה  שמתאימות  טובה  להוראה 
באיור 7. החוקרים ביקשו מ-912 סטודנטים במגוון של תחומי 
מרצה  על  לחשוב  מתקדמים,  ולתארים  ראשון  לתואר  לימוד, 
מצטיין שהם התנסו בקורס שלו לאחרונה ולדרג אותו על חמש 
מ-1  בסולם  זיהו,  שהחוקרים  החשובות  ההוראה  התנהגויות 
שלהם  הדירוגים  ניתוח  ביותר(.  )הגבוה   9 ועד  ביותר(  )הנמוך 
מזה,  זה  ושונים  ייחודיים  פרופילים  חמישה  להגדרת  הוביל 

שמייצגים 80% מבין המרצים המצטיינים )איור 16(. 

הצטיינות בהוראה אינה פוגעת בהצטיינות במחקר או בהצלחה 
בתחום ובתרומה לקהילה.
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איור 16: פרופילים עיקריים של מרצים מצטיינים

למחצית  כמעט  )התאים  ביותר  כשכיח  שנמצא  הפרופיל 
של  הוא  הסטודנטים(  ידי  על  שדורגו  המצטיינים  מהמרצים 
התנהגויות  חמש  בכל  מאוד  גבוה  בממוצע  שדורגו  מרצים 
אחד  כל  )שהתאימו  האחרים  הפרופילים  בארבעת  ההוראה. 
ל-7% עד 11% מהמרצים(, המרצה דורג בממוצע גבוה על ארבע 
התנהגויות הוראה ונמוך באופן יחסי בהתנהגות יחידה. לכ-20% 
מרצים  עם  חלקו  ייחודי שלא  פרופיל  היה  הנותרים  מהמרצים 

רבים אחרים. 
המחקר של Hativa, Barak and Simhi )1999( בדק איך מרצים 
מצטיינים משיגים את מצוינותם בהוראה )בשיטת מחקר אחרת, 
שלא באמצעות בדיקת פרופילים(. גם מחקר זה מצא שמורים 
משיגים את מצוינותם בדרכים רבות, ושכדי להיות מרצה מצטיין 
אין צורך להצטיין בכל ארבע ההתנהגויות הראשיות של הוראה 
יעילה )ארגון, בהירות וכדומה(, אלא מספיק להצטיין בחלק מהן 
ולתפקד בצורה טובה באחרות. מורה יכול אפילו לתפקד באופן 
נמוך באחת מההתנהגויות הללו ועדיין להיחשב על ידי תלמידיו 
הצטיינו  זה  במחקר  שנבדקו  המצטיינים  המורים  כל  כמצטיין. 
בכיתה, אבל  חיובית  אווירת למידה  וביצירת  במיוחד בבהירות 
בחלקם תפקדו ברמה בינונית או נמוכה בממדים האחרים של 

הוראה יעילה. 
 

למורים מצטיינים אין פרופיל הוראה אחיד, גם אם הם חוקרים 
באותו תחום ואפילו אם הם מלמדים את אותו הקורס.

י. האם יש מתכון להצטיינות בהוראה?
מחקרי הפרופילים מראים כי:

המורים 	  מבין  שרבים  ראשיות  הוראה  התנהגויות  כמה  יש 
המצטיינים טובים בהם. 

בכל 	  מצטיינים  אינם  במיוחד  מצטיינים  מורים  אפילו 
הכרחי  שזוהו.  טובה  הוראה  של  הראשיות  ההתנהגויות 
להצטיין בחלק מהן ובעיקר להיות לפחות ברמה טובה מאוד 
בהוראה,  ובבהירות  כיתה מועילה ללמידה  אווירת  ביצירת 
על  לפצות  יכולים  מרצים  בכולן.  להצטיין  לא הכרחי  אולם 
חוסר יכולת וביצוע לקוי בהתנהגות ראשית אחת או שתיים 
על ידי הפגנת כישורים מצטיינים בהתנהגויות אחרות, ועדיין 

להיחשב על ידי הסטודנטים כמורים מצטיינים.
של 	  אחיד  פרופיל  אין  מצטיינים  למורים  זו,  מסיבה 

ההתנהגויות הכלליות של הוראה יעילה, אם כי נראה שכ-80% 
מאוכלוסיית המצטיינים משתייכים למספר קטן של קבוצות 

התנהגויות  של  פרופילים  של 
כך  טובה.  להוראה  חשובות 
מרצים משיגים את הצטיינותם 
בהתנהגויות  מצטיינים  כשהם 
תכונות  ועקב  שונות  הוראה 
מתמטיקאי  פויה,  מגוונות. 
מתמטי  ומחנך  ידוע  מצטיין 
זה  ביטא ממצא  ביותר,  מחונן 

לפני שנים רבות: 
I can give you no rules [for 
effective teaching], for there 
are as many good ways of 
teaching as there are good teachers (Polya, 1957, p. 37).

י1: מהן התנהגויות הוראה ספציפיות של מורים 

מצטיינים?

יש   )7 )איור  טובה  הוראה  של  חשובה  כללית  התנהגות  לכל 
להשיג  המאפשרות  ספציפיות  הוראה  ומיומנויות  אסטרטגיות 
 Hativa 1982, 1983, 1984, 1985,  ;2002  ,1997 )חטיבה,  אותה 
Murray 1985; 1997, 2007 ;2002 ,2001 ,1999 ,1988(. מחקרים 
יכולים  למשל,  בבהירות  שמצטיינים  מורים  ששני  מראים  אלו 
להשיג את מצוינותם זו בדרכים שונות. לפיכך, יש שונות גדולה 
בין מורים מצטיינים במיומנויות ובהתנהגויות הוראה ספציפיות 
אחת  בכל  גם  וכך  בהירות,  להשיג  כדי  משתמשים  הם  שבהן 
זאת,  הוראה טובה. בכל  מההתנהגויות הכלליות החשובות של 
הוראה ספציפיות  והתנהגויות  מיומנויות  גוף קטן של  גם  זוהה 
שמורים מצטיינים רבים חולקים ביניהם. מורים מצטיינים רבים 
ההסברים,  את  מפשטים  בדיבור,  ובהירות  רהיטות  מפגינים 
נותנים לסטודנטים באופן שוטף משוב על התקדמותם בלימודי 
הקורס כולל הצעות איך להתגבר על קשיים ספציפיים, נותנים 
דוגמאות שעושות את החומר רלוונטי לסטודנטים, מקשרים את 
מטרות הקורס לציפיות ולהתנסויות של הסטודנטים, מתייחסים 
בלימודיהם  אותם  ומעודדים  אישי  באופן  בכיתה  לסטודנטים 
 .)Murray 1985, 1997, 2007; Hativa, 1999, 2000a ;1997 ,חטיבה(
בשאר  המצטיינים  המרצים  בין  גדולה  שונות  קיימת  זאת,  עם 

האסטרטגיות והטכניקות הספציפיות שבהן הם משתמשים.

י2: לסיכום, מהם מאפייני ההוראה המצטיינת?

התנהגויות  פרופיל משלו של  יש  ראינו שלכל מרצה מצטיין 
כלליות של הוראה יעילה וגם של מיומנויות הוראה ספציפיות 
שבהן הוא מצטיין, וגם כאלה שהוא משתמש בהן ברמה טובה 
פחות, או בשכיחות נמוכה יותר, או בכלל לא. נראה שיש גוף קטן 
של ממדים וטכניקות ההכרחיים להוראה מצטיינת, אבל מהנאמר 
לעיל ניתן להסיק שהוראה מצטיינת אינה נובעת באופן ישיר 
ממספר מוגבל של מיומנויות, שיטות ואסטרטגיות מסוימות, 
כלומר אין מתכון מדויק להוראה טובה. המורה המעולה הוא 
במערכת  מצטיין  הוא  מיוחדת.  אישיות  ובראשונה  בראש 
ממערכת  שונה  כלל  שבדרך  מסוימת  והתנהגויות  כישרונות 
כך  אחרים,  מצטיינים  מורים  של  והכישרונות  ההתנהגויות 
שלהוראה המצטיינת יש פן אישי ייחודי. המורה המצטיין משול 
במיומנות  והתפתחות  צמיחה  מתלמידיו  להפיק  היודע  לאמן 
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ח הוא  שאותן  למטרות  שיטותיו  את  מתאים  הוא  כך  לשם  רבה. 
מבקש להשיג, לאופי תלמידיו, לחשיבתו, להקשר של עבודתו 
ניתן לקרוא על דרכי ההוראה המגוונות של כמה מרצים  ועוד. 
מצטיינים בנוסק ועמיתיו )2005(, ושל מרצים "מגה מצטיינים" 
בנוצר )2004(, בכר )2008( ובאתר של המרכז לקידום ההוראה 

של אוניברסיטת תל אביב במדור "סיפורי מרצים מצטיינים".

הוראה מצטיינת אינה נובעת באופן ישיר ממספר מוגבל של 
מיומנויות, שיטות ואסטרטגיות מסוימות, כלומר אין מתכון מדויק 

להוראה טובה.
להוראה המצטיינת יש פן אישי ייחודי. המורה המצטיין משול 

לאמן היודע להפיק מתלמידיו צמיחה והתפתחות במיומנות רבה.

י3: האם ניתן להביא מורה ברמה טובה או אפילו בינונית 

להיות מרצה מצטיין? 

לא  עדויות  קיימות  חיובית.  נראית  התשובה  אינטואיטיבית, 
מעטות על הצלחות בשיפור ההוראה של מורים באוניברסיטה 
)לדוגמה,  קיבלו  שהם  וייעוץ  עזרה  באמצעות  במכללה  או 
תיאור  לא מצאתי בספרות המחקר  זאת,  עם   .)Hativa, 2000b
הצטיינות  לדרגת  מצטיין  היה  שלא  מרצה  שמביא  תהליך  של 
גבוהה בהוראה )אם כי אין להסיק שהדבר אינו אפשרי(. האופי 
מראה שאי- האקדמית  בהוראה  המצוינות  הייחודי של  האישי 

או אימוץ  חיקוי  ידי  על  רק  להיות מורה מצטיין  אפשר להפוך 
מורים  של  הכיתתיות  וההתנהגויות  המיומנויות  האסטרטגיות, 
והתנהגויות ההוראה המשמשות  מצטיינים אחרים. המיומנויות 
את המורה חייבות להתאים לאופיו, לנסיבות - למטרות הקורס 
ואופיו, ולמאפייני התלמידים. כדי להצטיין, כל מורה צריך לאמץ 
לעצמו שיטות והתנהגויות הוראה ספציפיות בהתאם לאישיותו, 
לפילוסופיה האישית ולמטרות שלו. תהליך בחירה זה לוקח זמן 

ורפלקציה.

"הוראה  העת  בכתב  המאמרים  בשאר  מהנוהל  בשונה  זה,  במאמר   1
באקדמיה" של הצגת מקורות קריאה במספרים עיליים, שמות המחברים 
מובאים בטקסט עצמו. זאת, כדי שספרות הקריאה הנרחבת המובאת בסוף 

המאמר תוצג ברשימה אלפא-ביתית שנוחה לחיפוש שיטתי. 

איפיונים נוספים של כל אחד מתחומי ידע אלה מפורטים בחטיבה )2003א   2
עמ' 113-110( וב-Hativa and Goodyear )2002b, עמ' 350-347(.

של  ובמקצועות  התיכון  הספר  בית  ברמת  נעשו  הללו  המחקרים  מרבית   3
מתמטיקה ומדע. אני מביאה כאן בעיקר את התוצאות שנראות רלוונטיות 

לרמת החינוך הגבוה.

במשך כמה שנים קודם לכן נערך סקר הוראה על ידי אגודת הסטודנטים.  4

.Hativa (2014a(, 148-146 'פרטים לגבי נתוני הגרף נמצאים בעמ  5

6  ראו תמיכה בממצאים אלו בסעיף ו1.

ההוראה  לאיכות  המרכז  ראש  פרץ,  רונן  פרופ'  של  באישורו  הפרסום   7
באוניברסיטת בן גוריון.

הנתונים מוצגים לציבור באתר של המרכז לקידום ההוראה במדור "סיפורי   8
מרצים מצטיינים". המדור מציג את סיפורי ההוראה של 15 מרצים שהוא 
מציג כ"מגה מצטיינים" משום שההצטיינות שלהם בהוראה מושגת בתנאי 
הוראה קשים במיוחד: א. הם מדורגים על הפריט הגלובלי "הערכה כללית 
על  הוא  דירוגם  האוניברסיטה,  דירוג  של  העליון  בעשירון  המרצה"  של 
הוראה בכיתות גדולות מאוד )מספרי התלמידים בקורסים המיוצגים כאן 

הוא מ-96 ועד 246, עם חציון 135 וממוצע 143(. ב. הפריט "קושי הקורס" 
מדורג על ידי הסטודנטים בממוצע גבוה מאוד יחסית לקורסים האחרים 
לתלמידים  קשים  מלמדים  שהם  שהקורסים  שמראה  מה  במחלקה, 
ושהם לא מורידים את רמת החומר ורמת הדרישות מהתלמידים. ג. אחוז 
המשיבים לסקר בכל קורס כזה הוא למעלה מ-50% וברוב המקרים הרבה 
המרצים  כל  ד.  הדירוג.  של  גבוהה  מהימנות  להבטיח  כדי  מכך  למעלה 
המצטיינים הללו הם חוקרים מצטיינים וידועים בתחומם - אמנם זה אינו 
שייך להוראה מצטיינת אבל בא לחזק את ההכרה בכך שגם המצטיינים 
במחקר משקיעים בהוראה הטובה ומנסים להצטיין בה. ה"סיפור" של כל 
אחד מהם, כפי שמוצג באתר, כולל תוצאות מספריות של סקר ההוראה 
עימו  ראיונות שנערכו  ותמצית של  קורסים,  ועד שלושה  יחיד  קורס  של 
משיג  הוא  איך  שמתארות  עליו,  כתבו  שתלמידיו  פתוחות  הערות  ושל 
את הצטיינותו בהוראה. מטרת המדור הזה היא להעביר מסר לכל אנשי 
הסגל באוניברסיטה שאפשר להצטיין בהוראה גם בקורסים גדולים מאוד 
מבלי להיכנע ללחצי סטודנטים להורדת רמה ודרישות, וגם אם מצטיינים 
טיפים  הסגל  לאנשי  להציע  היא  המדור  של  נוספת  מטרה  במחקר. 

להתנהגויות שמובילות להצטיינות בהוראה. 

מכל  וקיבלתי  ביקשתי  הציבור,  ברשות  נמצאים  שהנתונים  פי  על  אף   9
אחד/ת מהמרצים האלה הסכמה לפרסום שמו/ה עם הגרפים שבהם הוא/

היא מיוצגים במאמר זה.

ראו גם סעיף ד בסקירה זו.  10

ראו תיאור מפורט בחטיבה )2003ב(.  11
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איך ניתן לקדם את 
ההוראה הטובה ואת 
המצוינות בהוראה?1

פרופ׳ נירה חטיבה, אוניברסיטת תל אביב

מאמר זה מציע דרכים ליישום של הידע הכללי הקיים בנושא ההוראה הטובה למטרת קידום ההוראה 
והמצוינות בהוראה. היישום מוצע בשתי מסגרות: אישית ומוסדית. במסגרת האישית המרצים משתמשים 
במשוב שהם מקבלים מהסטודנטים במהלך הקורס בשימוש בשיטות מגוונות, לשם שיפור הוראתם, או 
״מלומדות בהוראה״ שעוסקת בהתמקדות שיטתית של המרצה בחקר ההוראה  בגישה של  משתמשים 
מוצגת  המוסדית  במסגרת  שלו.  בקורסים  הסטודנטים  למידת  על  עמוקות  תובנות  ובהשגת  עצמו  של 
רשימת פעילויות של המרכז לקידום הוראה שהן חיוניות/הכרחיות בכל מוסד, ומועלית דרישה למומחיות 
ומקצוענות כבסיס הכרחי לפעילויות אלו. כן מוצגים הבעייתיות והכשלים הפוטנציאליים שעלולים להיגרם 
בגלל היעדר מקצועיות ומומחיות. כדוגמה מפורטות התוצאות השליליות שעלולות להיגרם עקב הפעלה 

בלתי-מקצועית של סקרי ההוראה.

בנושא ההוראה  והמחקר  לאור ההצגה המקיפה של התיאוריה 
הצעה  מתבקשת  הקודם,  במאמר  המצטיין  והמורה  הטובה 
ליישום הממצאים הללו לשם שיפור ההוראה וקידום המצוינות 
מהם  יודעים  אנו  במאמר,  שהוצגה  המחקר  מספרות  בהוראה. 
כתורמים  הסטודנטים  בעיני  הנתפשים  העיקריים  הרכיבים 
מכריע  באופן  מושפעת  הטובה  ההוראה  וכי  מצטיינת  להוראה 
)אמונותיו,  המורה  מחשיבת  המורה,  של  הפדגוגי  מהידע 
תפישותיו והפילוסופיה האישית שלו( ומהגישות שלו להוראה. 
אנו גם יודעים שבמקרים רבים המרצים אינם מסוגלים להעריך 
נכונה את הדרך שבה הוראתם נתפשת בעיני התלמידים, וגם אם 
הם מקבלים דיווח על בעיות בהוראתם, הם אינם יודעים, בדרך 

כלל, כיצד לשפר את הוראתם בכוחות עצמם. 
שהתקבל  הידע  את  ליישם  אפשר  איך  זה?  מסיכום  נובע  מה 

מתיאוריה ומחקר למטרת קידום ההוראה המצטיינת?
מהסיכום משתמע שכדי להיות מורה מצטיין, איש הסגל צריך 
של  פדגוגי  וידע  כללי  פדגוגי  ידע  של  גבוהה  רמה  בעל  להיות 
תחום התוכן. כן עליו להיות בעל ידע על הלומדים והלמידה ועל 
הכרת  את  לכלול  צריך  הכללי  הפדגוגי  הידע  חינוכיים.  ערכים 
אלו  ואת   - ביותר  החשובות   - הכלליות  ההוראה  התנהגויות 
הספציפיות שתורמות ליעילות ההוראה. איש הסגל צריך להכיר 
את הגישות השונות להוראה טובה ואת שיטות ההוראה השונות 
ולהתאימן לקונטקסט שבו הוא מלמד - למוסד האקדמי, לחוקיו 

שלה,  הסגל  לאנשי  שייך,  הוא  שאליה  למחלקה  ולמטרותיו; 
ולסטודנטים  שלה;  הלימודים  ולתכניות  לאווירה  למטרותיה, 
שאותם הוא מלמד. מסקירת הספרות למדנו שאנשי סגל נוטים 
הצלחתם  ואת  בהוראה  יכולותיהם  את  יתר  הערכת  להעריך 
ואת  הסטודנטים  למידת  את  המקדמת  טובה  הוראה  “לספק” 
כבלתי-מעוגנת  נמצאה  זו  הערכה  שלהם.  הרצון  שביעות 
במציאות וככזאת שאינה תואמת את תפישות הסטודנטים. אי 
באופן  הוראתו  את  להעריך  איך  ללמוד  צריך  הסגל  איש  לכך, 
שונים  בכלים  להשתמש  איך  הסטודנטים,  לתפישות  התואם 
כדי לזהות בעיות בהוראתו הפוגמות בלמידת הסטודנטים ואיך 

להתגבר על הבעיות שזוהו בהוראתו. 
שאלה גדולה היא מה אפשר לעשות כדי להביא את איש הסגל 
ויתרה מכך - מורה מצטיין? איך לקדם אצל  להיות מורה טוב, 
איש הסגל את הידע הנדרש להוראה טובה, את החשיבה הראויה 
את  אצלו  לפתח  איך  ולסטודנטים?  להוראה  הנכונות  והגישות 
היכולת להתאים את הוראתו למסגרות השונות שבהן ההוראה 
את  לזהות  מציאותי,  באופן  הוראתו  את  להעריך  מתקיימת, 

הבעיות ולתקן אותן?
פעילויות  לשלב  הכרחי  זו,  לשאלה  יעילה  תשובה  לתת  כדי 

בשלוש מסגרות - אישית, מוסדית וממשלתית/מדינתית3,2. 
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במסגרת אישית

כאמור, מרצים אינם מסוגלים בדרך כלל לזהות בכוחות עצמם 
את הבעיות בהוראתם, וגם כאשר הם מודעים לבעיות, הם בדרך 
עצמם.  בכוחות  הוראתם  את  לשפר  כיצד  יודעים  אינם  כלל 
בדומה, מרצים טובים ששואפים להתקדם לדרגה של מצוינות 
איך  יודעים  אינם  התלמידים,  ידי  על  שנתפשת  כפי  בהוראה 

לעשות זאת. 

המרצים אינם מסוגלים בדרך כלל לזהות בכוחות עצמם את 
הבעיות בהוראתם, וגם כאשר הם מודעים לבעיות, הם בדרך 

כלל אינם יודעים כיצד לשפר את הוראתם בכוחות עצמם.

איך לזהות באופן עצמאי את הבעיות בהוראה בקורס מסוים? 
שאפשר  כדי  הקורס  במהלך  עוד  הבעיות  את  לזהות  חשוב 
נקרא  כזה  זיהוי  הליך  מיידי.  באופן  השגיאות  את  לתקן  יהיה 
הערכה מעצבת. הדרך המקובלת ביותר לכך היא על ידי העברת 
שאלוני דירוג לסטודנטים במהלך הסמסטר וזיהוי הבעיות לפי 
הפריטים המדורגים נמוך בניתוח הדירוג המספרי, ובעיקר לפי 
ההערות המילוליות של הסטודנטים4. אבל יש עוד שיטות רבות 
להערכה מעצבת. הספר של Angelo and Cross )1993(5 מציג 
למעלה מ-100 טכניקות להערכת ההוראה או הלמידה במסגרת 
גדול  )2006(6 מציג אוסף  השיעורים בכיתה. הספר של חטיבה 
ומגוון של שיטות לזיהוי בעיות בהוראה במהלך הקורס - בחלקן 
 ,8SGID-במסגרת השיעור, למשל בשימוש במעגלי איכות7 או ב

ובחלקן מחוץ למסגרת זו.
סיבה מרכזית לכך שהמשוב שמרצים מקבלים מסקרי ההוראה 
שנערכים בסוף הסמסטר אינו מביא בממוצע לשיפור ההוראה, 
הסקר  שתוצאות  היא  הבאים,  הסקרים  מתוצאות  שעולה  כפי 
מועברות למרצים רק לאחר שהקורס הסתיים )הערכה מסכמת(, 
ובדרך כלל רק לאחר שהם מוסרים את ציוני הקורס. לכן הבעיות 
שמרצים מזהים מתוצאות הסקר עבור קורס מסוים לאחר סיום 
הבאים,  לקורסים  כרלוונטיות  בעיניהם  נתפשות  אינן  הקורס, 
המשוב.  ניתן  שעליו  מהקורס  אחרים  קורסים  אלו  אם  בייחוד 
חיצונית  עזרה  ניתנת  למרצה  שכאשר  מראה  המחקר  ואולם 
בפרשנות של תוצאות הסקר וייעוץ באשר לדרכים להתגבר על 
הבעיות, יש בממוצע שיפור בהוראה )כפי שנמדד על ידי דירוגים 
של  בפרשנות  עזרה  הבאים(.  ההוראה  בסקרי  יותר  גבוהים 
תוצאות הסקר יכולה להינתן למרצה על ידי מומחה של מרכז 
המומלצת הדרכים  אחת  ממונה.  או  עמית  ידי  על  או  ההוראה 

המחקר מראה שכאשר למרצה ניתנת עזרה חיצונית בפרשנות 
של תוצאות הסקר וייעוץ באשר לדרכים להתגבר על הבעיות, 

יש בממוצע שיפור בהוראה.

העשורים  בשני  תאוצה  שתפשה  ההוראה  של  עצמי  לשיפור 
 Scholarship of האחרונים היא גישת המלומדות בהוראה ולמידה
SoTL( Teaching and Learning(. גישה זו עוסקת בהתמקדות 
על  בלמידה  עצמו,  של  ההוראה  בחקר  המרצה  של  שיטתית 
הוראתו מתוך התבוננת בפרקטיקת ההוראה שלו עצמו ובהשגת 

תובנות עמוקות על למידת הסטודנטים בקורסים שלו. לשם כך 
שאינם  למידה  תהליכי  על  מידע  לאיסוף  כלים  מפתח  המורה 
גלויים לעין של הסטודנטים שלו. התבוננות בתהליכי הלמידה 
של הסטודנטים מביאה לעתים קרובות לגילוי עובדות מפתיעות 
ולמידה  הוראה  על  המורה  של  היסוד  להנחות  ולהתוודעות 
שעד כה לא היה ער להן כלל, וזה עשוי להביא לתהליך שיוביל 

לשינויים מעמיקים בהוראתו9.

קידום של ההוראה הטובה והמצוינות בהוראה 
במסגרת מוסדית - במרכזי ההוראה

חלק גדול מהתשובה לשאלה איך ניתן לקדם את ההוראה הטובה 
ואת המצוינות בהוראה, אמור להינתן על ידי המרכזים לקידום 
ההוראה שצריכים להתקיים בכל מוסד אקדמי. המרכזים אמורים 
לספק לאנשי הסגל10 מבחר מגוון של פעילויות12,11. אציגן כאן 
בשתי קטגוריות לפי סדר יורד של חשיבות והכרחיות. הראשונה 
את  ממלא  אינו  המרכז  שבלעדיהן  חיוניות  פעילויות  כוללת 

ייעודו, והשנייה מציגה פעילויות חשובות מאוד נוספות.

פעילויות חיוניות/הכרחיות לכל מרכז לקידום 
הוראה

למוסדות  מתקבלים  הסגל  אנשי  חדשים.  מרצים  הכשרת 
אך  מקצועית,  והתמחות  אקדמי  תואר  בסיס  על  האקדמיים 
מרביתם לא קיבלו במסגרת לימודיהם לתואר הכשרה להוראה. 
לכן יש להקנות להם הכשרה כזאת לפני שהם מתחילים ללמד. 
עבורם  ייעודיות  סדנאות  של  קיום  היא  לכך  הדרכים  אחת 
בנושאים המפורטים בסעיף הסדנאות שלהלן, ובאמצעות ליווי 

אישי בהוראה במשך השנה הראשונה לעבודתם.
הסגל  לאנשי  מיועדת  זו  הכשרה  חדשים13.  מתרגלים  הכשרת 
אפשר  כך  לשם  תרגול.  בקבוצות  המלמדים  החדשים  הזוטר 
אישי  ליווי  למתרגלים  להעניק  וכן  ייעודיות  סדנאות  לקיים 
שונה  זו  הכשרה  לעבודתם.  הראשונה  השנה  במשך  בהוראה 
במעט מהכשרת מרצים חדשים עקב קהל היעד השונה, ובייחוד 
שבשיעורים  מזה  שונה  תרגול  בשיעורי  ההוראה  שאופי  משום 
הרגילים. הכשרה זו תהווה גם בסיס להוראה לעתיד עבור אותם 

מתרגלים שימשיכו בקריירה אקדמית.
במיוחד  המתקשים  להללו  בייחוד  למורים,  אישי  ייעוץ/ליווי 
ייעוץ  בהוראה.  ייחודיות  בעיות  עם  לאלו  או  )“לקויי-הוראה”( 
זה מתאים גם למרצים הפונים באופן אישי ומעוניינים בקבלת 

עזרה, וכמובן למרצים ומתרגלים חדשים. 
הפעלת מגוון של סדנאות14 המיועדות למטרות שונות של קידום 
ההוראה ולקהלי יעד מגוונים. בהתאם לכך, הן ניתנות במסגרת 
הסדנאות  מחלקתית/פקולטטית.  במסגרת  וגם  קבוצתית 
יעילה,  להוראה  מיומנויות  לפיתוח  מיועדות  ביותר  השכיחות 
להוראה  ובייחוד  להוראה,  חדשניות  וגישות  שיטות  להכרת 
המפעילה את התלמידים, להתאמת ההוראה לקונטקסט )למשל 
מיוחד(,  רקע  עם  לסטודנטים  גדולות,  לכיתות  התוכן,  לתחום 
סמינר,  מעבדה,  )שיעורי  פרונטלית  שאינה  במסגרת  להוראה 
וטיפול  כיתה  לניהול  הקורס15,  לתכנון  ועוד(,  תרגול  סטודיו, 
להערכת  ותקפות  יעילות  שיטות  להכרת  משמעת,  בבעיות 
הסטודנטים )עיצוב מבחנים, עבודות, פרויקטים וציינונם(, למתן 
יעיל בטכנולוגיות בהוראה,  משוב מועיל לסטודנטים, לשימוש 
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בקול  נכון  לשימוש  בהוראה,  מהאינטרנט  במקורות  לשימוש 
ועוד.

הדרכה ועזרה בביצוע הערכה עצמית ושיפור עצמי של ההוראה. 
מכיוון שמרכזי ההוראה אינם יכולים לספק שירותי הנחיה וייעוץ 
לכל איש סגל שזקוק לכך או שמעוניין בכך )בגלל מחסור בכוח 
גדול מהנטל חייב להיות מוטל על המרצים  אדם מיומן(, חלק 
עצמם. סגל המרכז צריך להדריך ולכוון את אנשי הסגל בשיטות 

לקידום הוראתם באופן עצמאי, לפי המתואר לעיל. 
הפעלה נכונה של סקרי ההוראה, דיווח אמין ומועיל של תוצאות 
היחידות  לראשי  )למרצים,  בקמפוס  שונים  לגופים  הסקרים 
הדרכה בפרשנות  האקדמיות, לוועדות המינויים ולסטודנטים(; 
למרצים,  בתוצאותיו  נכון  ובשימוש  הסקר  תוצאות  של  נכונה 

לממונים ולחברי ועדות מינוי וקידום. 
בהוראה  טכנולוגיות  של  בשילוב  וקבוצתית  אישית  עזרה 
טכנולוגיות  הטכנולוגיות.  של  היעיל  ביישומן  והדרכה  בקורס 
בארץ  הגבוהה  ההשכלה  במוסדות  ביותר  הנפוצות  ההוראה 
ושילובם  בפורומים  פעילות  כולל  קורסים  אתרי  הפעלת  הן: 
היעיל בעבודת הקורס; שימוש בלוח אינטראקטיבי; שילוב של 
תרגילים  בבודקי  או  בוויקי  שימוש  בכיתה;  בהוראה  קליקרים 
ממוחשבים בהכנת מטלות הקורס; שימוש בתוכנות עזר כלליות 
או ייחודיות לתחום מסוים שמועילות להכנת שיעורים ולהצגתם 
ואסינכרוני(  )סינכרוני  שידור  בלמידה;  לתפקוד  שמועילות  או 
מתן  לשם  בודדים  שיעורים  צילום  שיעורים;  של  באינטרנט 
)כמו  משוב אישי למרצים; שימוש באתרים כלליים באינטרנט 
יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, גוגל, ווטסאפ ועוד( להכנת השיעורים, 
לשילוב קטעים להדגמה בשיעורים ולעיצוב פעילויות ומטלות 
לימודיות; שילוב קורסי מוק בהוראה בקורסים הרגילים בכלל 
בזמן  ניידים  במכשירים  שימוש  ההפוכה";  "הכיתה  ובשיטת 
וטלפונים  )כמו מחשבים, מחשבונים, טבלטים,  בכיתה  השיעור 

חכמים(; ועוד.
עריכת מחקרי הערכה על פעילויות המרכז ועל הצלחתן בקידום 
מהפעילויות  אחת  כל  של  ומועיל  נכון  ביצוע  ללא  ההוראה. 
יהיה שיפור מהותי בהוראה.  החיוניות לעיל, סביר להניח שלא 
לשם כך היישום של כל פעילות צריך להיות מבוסס על מומחיות  
ומקצוענות )ראו פירוט בסעיף הכשלים הפוטנציאליים בהמשך(. 
של  בהליכים  הביצוע  על  לפקח  שונים  בתחומים  מקובל  כיום 
evidence-( בקרת איכות ולהגיע למצב של ביצוע מבוסס-עדות

based performance(. בדומה, כדי להשיג תוצאות מוכחות של 
 ,)evidence-based improvement of teaching( שיפור ההוראה
המרכז או גוף חיצוני חייב לקיים הליכי בקרה והערכה שוטפים 

ויעילים של הצלחת הביצועים השונים. 
על  שנה  כל  בתחילת  המרכז.  פעילות  של  ויעיל  תקין  ניהול 
המרכז להגיש לממונים עליו תכנית אסטרטגית למשך כל השנה. 
בסוף  השגתם.  למדידת  ותכנית  יעדים  לכלול  צריכה  התכנית 

השנה יש להגיש דוח של עמידה ביעדי התכנית.

פעילויות חשובות נוספות

לשם הענקת פרסי  ועזרה בזיהוי של מרצים מצטיינים  הדרכה 
הצטיינות על הוראה.

הדרכה ועזרה בביצוע הערכה חלופית של ההוראה - בהערכת 
הערכת  )כמו  ההוראה  סקר  על  נוספות  בשיטות  ההוראה 
עמיתים16, הערכת ממונים, שימוש בתלקיט/פורטפוליו17 ועוד18(.

רכישה של חומרים ממקורות חיצוניים או פיתוח חומרים באופן 
יכולים  החומרים  הסגל.  לאנשי  להפצה  או  להשאלה  עצמאי 
טכנולוגיים  או  מידע(  דפי  עת,  כתבי  )ספרים,  מודפסים  להיות 
לקידום  שיתרמו  ובלבד  ואינטרנט(,   DVD סרטי  )תוכנות, 

ההוראה.
ארגון מפגשים, פורומים ודיונים פתוחים לאנשי הסגל במסגרות 

מחלקתיות/פקולטטיות או מעורבות בנושאי קידום ההוראה. 
מועילים  היבטים  שיכלול  כך  המרכז  אתר  של  ותפעול  פיתוח 
שוטף  מידע  והבחינות,  ההוראה  נוהלי  כמו  ההוראה  לקידום 
סקרי  של  ועיבודים  תוצאות  לסדנאות,  והרשמה  פעילויות  על 
ההוראה, רשימה/תמונות של מצטייני ההוראה במוסד, הנחיות 
של  ההוראה  דרכי  של  וניתוח  הצגה  טובה,  להוראה  וטיפים 
ספרות  וסיכום  לספרות  הפנייה  במיוחד19,  מצטיינים  מרצים 

רלוונטית ועוד.
והתעדכנות  המקצועי  בעולם  ההתפתחויות  אחר  מעקב 
רלוונטיים  פרסומים  של  שוטפת  קריאה  ידי  על  מקצועית 

עדכניים והשתתפות בדיונים של קבוצת עניין בין-לאומיות.
 ,)evidence-based teaching( עריכת מחקרים על הוראה טובה
הצגת  בקמפוס,  ההוראה  קידום  ועל  בהוראה  מצוינות  על 
בארץ  עת  בכתבי  ופרסומם  מקצועיים  בכנסים  המחקרים 

ובעולם. 

מומחיות ומקצוענות כבסיס הכרחי לפעילויות 
של צוותי מרכזי ההוראה

הייעוד  למילוי  ההכרחיות,  ואף  הללו,  החשובות  הפעילויות  כל 
של מרכז לקידום הוראה, דורשות מצוותי המרכזים להיות בעלי 
ידע מקצועי מעמיק, נרחב ומגוון. יש להכיר בכך שההוראה היא 
מקצוע וקידום ההוראה הוא מקצוע, ועל כן העוסקים בקידום 
של  גבוהה  דרגה  ולפתח  מומחיות  לרכוש  צריכים  ההוראה 
מקצוענות בשני התחומים האלה. מהו מקצוע? מהי המשמעות 

של "להיות מקצוען"?
המאפיינים התורמים להכרה בתחום כלשהו כמקצוע הם20: 

חיונית.  חברתית  פונקציה  המשרת  עיסוק  הוא  מקצוע  שירות. 
לאדם המקצועי יש מחויבות למתן שירות לחברה. לשם כך הוא 
משתמש בגופי הידע והכישורים שרכש, ואשר אינם נחלתם של 

אלו שאינם מקצוענים.
שאין  כישורים  של  מוגדר  גוף  יש  למקצוען  מיוחדים.  כישורים 
הטבועים  וההליכים  האסטרטגיות  מקצוען.  שאינו  לאדם 
בעל  שאינו  אדם  ידי  על  לביצוע  מדי  מורכבים  ב”מקצוע” 

הכישורים של המקצוען.
תיאוריה. הגוף המורכב של ידע, כישורים ופרקטיקה של מקצוע 
ועל  צומח על בסיס מוצק של תיאוריה, שמבוססת על מחקר 

ידע קיים.
פרקטיקה והקשר לתיאוריה. הידע התיאורטי הופך להיות ידע 
עומד במבחן הפרקטיקה. מקצוענים  לאחר שהוא  רק  מקצועי 
משנים את הפרקטיקה שלהם באופן תמידי בעקבות תהליכים 
של צמיחת ידע חדש המביא להבנות חדשות או לנקודות מבט 
תיאוריות,  על  המבוססת  המקצועית  הפרקטיקה  כך  חדשות. 

משנה אותן בהתאם למציאות ולניסיון.
והמיומנויות  הידע  גוף  רכישת  למקצוע.  מכוונת  הכשרה 
אימון  ושל  הכשרה  של  ארוכה  תקופה  מצריכה  המקצועיות 

מקצועי ותהליך ממושך של סוציאליזציה לערכי המקצוע.
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ח לנתח  כדי  שלו  ובמומחיות  בידע  משתמש  המקצוען  שיפוט. 
ולקבל  מסקנות  להסיק  לשפוט,  ומעורפלות,  מורכבות  בעיות 
ודאות,  חוסר  בתנאי  הנעשות  המקצוען,  החלטות  החלטות. 
את  המצמצמים  פרקטי  וניסיון  תיאורטי  ידע  ידי  על  מונחות 

מידת האקראיות של ההחלטות.
השתכללות מתמדת. המקצוען נדרש להתעדכן כל הזמן בידע 
בתחומו. לשם כך עליו ללמוד ללא הרף ועליו לדאוג לכך שהפער 

בינו לבין חזית הידע לא יהיה גדול.
קהילייה מקצועית. כל מקצוען רוכש תוך התנסות בעבודתו ידע 
הידע  את  לשפר  כדי  טבעו.  מעצם  מוגבל  שהוא  ואישי  מקומי 
המקצועי והביצועים שלו, המקצוען מסתמך גם על ידע תיאורטי, 
מחקרי ופרקטי של אחרים באותו מקצוע. לפיכך, ליצירת זהות 
מקצועית, קיים הכרח לבנות קהילייה מקצועית המשמרת את 
הידע המצטבר והופכת אותו לידע ציבורי, והמפקחת על איכות 

תהליך היצירה של הידע הציבורי.

ההוראה היא מקצוע וקידום ההוראה הוא מקצוע, ועל כן 
העוסקים בקידום ההוראה צריכים לרכוש מומחיות ולפתח 

דרגה גבוהה של מקצוענות בשני התחומים האלה.

האם התחום של קידום ההוראה במסגרת מרכזי ההוראה מקיים 
קריטריונים אלו? ללא ספק, עזרה למרצים בקידום הוראתם הוא 
ובייחוד לקהילת הלומדים  שירות הכרחי וחשוב מאוד לציבור, 
בקמפוס. ואכן החברים בצוותים של מרכזי ההוראה נבחרים על 
שום היותם מורים טובים בעצמם, וההוראה הטובה חשובה להם 
לפתח  כדי  אבל  כאחד.  והסטודנטים  הסגל  אנשי  רווחת  למען 
לעבור  עליהם  ההוראה,  קידום  של  בתחום  מקצועית  מומחיות 
הכשרה מבוססת המכוונת למקצוע זה. הכשרה מקצועית שכזו 
והטמעתה,  התיאוריה  למידת  את  כוללת  והיא  רב  זמן  נמשכת 
יישום התיאוריה דרך אימון מקצועי המבוסס על חונכות או על 
ניסוי וטעייה, השתתפות בתהליך של צמיחת ידע חדש המביא 
ממושך  תהליך  וגם  חדשות  מבט  לנקודות  או  חדשות  להבנות 
ממושכים  הכשרה  בתהליכי  המקצוע.  לערכי  סוציאליזציה  של 
יכולות  מפתחים  ההוראה  במרכזי  המתמקצעים  האנשים  אלו, 
כדי  תוך  המתעוררות  ומעורפלות  מורכבות  בעיות  ניתוח  של 
וקבלת  מסקנות  הסקת  שיפוט,  הסגל,  אנשי  עם  העבודה 
הידע  בחזית  במעמדם  להמשיך  כדי  אופטימליות.  החלטות 
המקצועי, עליהם להמשיך ולהשתכלל ולהתעדכן כל הזמן בידע 
המקצועית  בקהילייה  השתלבות  כדי  תוך  בתחום,  המתחדש 
באופן  להשתתף  צריכים  ההוראה  מרכזי  צוותי  ובעולם.  בארץ 
מקצועיים21,  איגודים  של  תקשורת  רשתות  של  בדיונים  פעיל 
בכנסים מקצועיים של איגודים אלו ושל גופים אחרים22, בקריאה 
להוראה  שיטות  על  )בייחוד  רלוונטיים  פרסומים  של  שוטפת 
טובה23(, בעריכת מחקרים על הוראה ועל למידת הסטודנטים24 
סגל  שאיש  כדי  מקצועיים25.  עת  בכתבי  מאמרים  ובפרסום 
השתתפות  להראות  עליו  מומחיותו,  את  יפגין  להוראה  במרכז 
פעילה )לדוגמה בהרצאות בכנסים ובדיונים ברשתות תקשורת( 
ולכתוב מאמרי דיעה, תיאוריה ומחקר בכתבי עת בנושאי הוראה 

וקידום ההוראה. 
התמחות  תהליכי  הדורש  מקצוע  הוא  ההוראה  קידום  לסיכום, 

והתמקצעות ממושכים ויסודיים. 
מהווה  להוראה  המרכז  במסגרת  אלו  חשובות  פעילויות  קיום 

תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לשם השגת שיפור משמעותי של 
בעבודה  ומקצוענות  מומחיות  חוסר  האקדמי.  במוסד  ההוראה 
במרכזי ההוראה עלול להוביל לכשלים רבים שימנעו את השגת 

המטרות בקידום ההוראה ולכשל של מרכזי ההוראה26.

כשלים פוטנציאליים בפעילויות של מרכזי הוראה 

פוטנציאליים  כשלים  עשרות  מבין  מעטות  דוגמאות  להלן 
בפעילויות החשובות במרכזים לקידום ההוראה.

אישי.  בייעוץ/ליווי  או  סדנאות  בהפעלת  פוטנציאליים  כשלים 
אינם  המרכז  אנשי  האישי  הייעוץ  או  הסדנאות  במסגרת  אם 
מזהים נכונה את הבעיות המרכזיות בהוראת אנשי הסגל, אינם 
ליווי  להם  מספקים  אינם  מתאימים,  פתרונות  להם  מציעים 
באופן  מודדים  ואינם  בהוראתם  השינויים  ביישום  יעיל  מודרך 
אמין את השגת המטרות בתהליך זה, קרוב לוודאי שהסדנאות 
או הליווי האישי לא יובילו לפתרון הבעיות ולשיפור משמעותי 

ולטווח ארוך של ההוראה של אותם אנשי סגל. 
והדרכה  כשלים פוטנציאליים בשילוב של טכנולוגיות בהוראה 
ביישומן היעיל. אדגים זאת על בסיס ניסיון שנצבר בארץ בשילוב 
של קליקרים )שלטים להצבעה מרחוק עם לוח מספרי( בהוראה 
בכיתה27. בשימוש בכלי זה המרצה מציג לסטודנטים כמה פעמים 
במהלך השיעור שאלות שהן בדרך כלל מסוג של רב-ברירה וכל 
נקלטת  ההצבעה  בעיניו.  הנכונה  את התשובה  סטודנט מקליק 
התוצאות  סיכום  מיידי.  באופן  המצביעים  כל  עבור  ומסוכמת 
גדול.  מסך  על  בהיסטוגרם(  כלל  )בדרך  גרפית  בצורה  מוצג 
שימוש זה, כשהוא נעשה בצורה נכונה, נמצא כבעל פוטנציאל 
מאוד.  וגדולות  גדולות  בכיתות  ההוראה  לקידום  דופן  יוצא 
אולם הניסיון העולמי מראה שההפעלה המעשית של השימוש 
וטכניות  לוגיסטיות  מבחינות  וכלל  כלל  פשוטה  אינה  בכיתה 
לכישלון.  ואף  גדולות  לבעיות  להוביל  ועלולה  מהותיות  וגם 
ניסיונות לשימוש בקליקרים  נעשו בארץ  ואכן בעשור האחרון 
בצורה שיטתית באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב 
הופסקה  זו  פעילות  ובכולם  מוסדות(,  בעוד  )ואולי  ובטכניון 
לאחר זמן ועל פי הידוע לי אינה קיימת כיום בהיקף משמעותי. 
כשלים עלולים להיווצר גם כאשר אין בעיה לוגיסטית או טכנית 
ו/או  השאלות  של  הניסוח  לדוגמה,  הקליקרים.  של  בהפעלה 
מבחינת  בלתי-מתאים  או  בלתי-מובן  להיות  עלול  התשובות 
התוכן ורמת הלימוד. לפיכך, כדי להפעיל קליקרים באופן מועיל 
ובקנה מידה משמעותי במוסד אקדמי, המרכז לקידום ההוראה 
באותו מוסד צריך להעסיק אדם שהתמחה בתחום של השימוש 
קליקרים  המפעילים  המורים  את  וידריך  שיכשיר  בקליקרים, 
רבים  הוראה  מרכזי  ואכן  זמן.  לאורך  אותם  וילווה  בכיתותיהם 
בארצות הברית כוללים בין התקנים לצוות שלהם גם תקן לאדם 
ההוראה  לקידום  טכנולוגיות  בהפעלת  והתמקצע  שהתמחה 
הטכנולוגיות  של  השילוב  על  כאחראי  משמש  והוא  והלמידה 

השונות בהוראה בקורסים.
כשלים פוטנציאליים בהפעלת סקרי ההוראה, בדיווח ובפרשנות 
במיוחד  ארחיב  אלו.  בתוצאות  ראוי  ובשימוש  תוצאותיהם  של 
את הדיון בסעיף זה שכן סקרי ההוראה הם פרקטיקה מקובלת 
קרובות  לעיתים  ומשמשים  הגבוה  החינוך  במוסדות  מאוד 
סקרי  של  בהפעלה  שגיאות  לפיכך  וקביעות.  קידום  בשיקולי 

הוראה עלולות להיות בעלות משמעות גורלית לאנשי סגל.
לפעילויות  מרכזי  בסיס  מהוות  ההוראה  סקרי  של  התוצאות 
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מגוונות לקידום ההוראה בקמפוס. משום כך, כל ההיבטים של 
סקרי ההוראה צריכים להיות מבוצעים בצורה אופטימלית, כך 
סקרי  מאוד.  גבוהה  במידה  ומהימנים  תקפים  יהיו  שהסקרים 
שנים,   50-40 כבר  נרחב  בהיקף  בעולם  מתקיימים  ההוראה 
זאת  בעקבות  מחקרים.  אלפי  לגביהם  נערכו  השנים  ובמהלך 
השימוש  של  נכון  ויישום  נכונה  הפעלה  על  עצום  ידע  הצטבר 
מסוגים  פרסומים  באלפי  מסוכם  זה  ידע  הסקרים.  בתוצאות 
לסקרים  בנוגע  ומומחיות  שידע  להדגיש  חשוב  שונים28. 
מטיפוסים אחרים, כמו סקרי דעת קהל או סקרי שביעות רצון 
סקרי  עבור  ברובם  רלוונטיים  אינם  והמסחר,  העסקים  בעולם 
הוראה, משום שלסקרים אלו יש היבטים ונהלים שאינם ישימים 

לסקרי ההוראה.
סקרי  בעריכת  שמעורבים  אנשים  עם  שקיימתי  בתקשורת 
שרבים  מצאתי  בארץ,  שונים  אקדמיים  במוסדות  ההוראה 
מאוד מביניהם, שהם ללא ספק אנשי מדע מצטיינים בתחומם 
האקדמי, לא ידעו שקיים בסיס מדעי או מקצועי לסקרי ההוראה 
לחלוטין  התעלמו  הם  כזה.  בסיס  קיים  אם  לבדוק  ניסו  ולא 
מהספרות שמציגה את הידע העולמי העצום הקיים באשר למגוון 
הניתוח,  הבנייה, ההפעלה,  כן  על  ההוראה.  ההיבטים של סקרי 
בארץ  רבים  במוסדות  ההוראה  סקרי  של  והדיווח  הפרשנות 
אישית  מהתנסות  הנובעות  אינטואיציות  על  בעיקר  מבוססים 
שהיבטים  היא  רבים  במקרים  התוצאה  בדבר.  המעורבים  של 
מרכזיים של הסקרים הללו הינם שגויים לחלוטין וברור בעליל 
לתוצאות  מביא  בהם  ושהשימוש  תקפים  אינם  אלו  שסקרים 
בלתי-מהימנות. במקרים של חוסר תקפות ומהימנות, תוצאות 
הסקרים הן חסרות משמעות ואנשי הסגל צודקים בהתנגדותם 
לעניינם  הנוגעות  לשימוש בתוצאות אלו לשם קבלת החלטות 

וכן בהתנגדותם לפרסום התוצאות ברבים.
כשלים  סוגי  של  הגדול  האוסף  מבין  מעטות  דוגמאות  להלן 

שמצאתי בהיבטים שונים של סקרים הנערכים בארץ.
נהוג  שהיה  סקר  שאלון  הסקר:  בשאלוני  לכשלים  דוגמאות 
במשך שנים רבות, ועד לאחרונה, באחד מהמוסדות האקדמיים 
היוקרתיים בארץ, הציג לכל פריט 20 נקודות לדירוג, מבלי לפרט 
באופן מילולי את המשמעות של כל נקודה )פירוט שכזה הוא 
למעשה בלתי-אפשרי שהרי איך אפשר לבדל 20 דרגות שונות 
של מידת ההסכמה עם טענת הפריט?( וכך, סטודנט עשוי לשנות 
פעמיים  יקבל  אם   )11 או  ל-10  מ-9  )למשל  במעט  דירוגו  את 
את השאלון עבור אותו קורס, כי למספרים הללו אין שום עיגון 
של משמעות עבור המשתמש. לשאלון מסוג זה, לכן, מהימנות 
נמוכה מאוד, משום שדירוג חוזר של אותו מרצה באותו קורס 
שמצאתי  הכשלים  בין  לקודמו.  בהשוואה  להשתנות  עשוי 
בשאלונים של מוסדות אחרים היו פריטים עם ניסוחים ארוכים 
שגויה.  בלשון  שכתובים  כאלה  או  ומבלבלים  מעורפלים  מדי, 
בעיה אחרת הייתה שאלונים שלא כללו פריטים שמעריכים את 
ביותר של ההוראה כפי שזוהו במחקר, או  ההיבטים החשובים 
של  כללית  הערכה  )של  יחיד  גלובלי  פריט  לפחות  כללו  שלא 
נוספות29. חוסרים אלו  והיו בעיות  המרצה/ההוראה(,  או  הקורס 
פוגמים בתקפות של השאלון וכך עולה שיש שאלונים הנמצאים 
בשימוש באוניברסיטאות ובמכללות בארץ שהם למעשה חסרי 
בכלל,  בתוצאותיהם  להשתמש  ראוי  ולא  ומהימנות  תקפות 
ובייחוד לא למטרות יישומיות שעלולות להיות בעלות משמעות 
שלילית, כמו לקבלת החלטות באשר להעסקה או לקידום של 

מרצים.

רבים  במחקרים  הסקרים.  העברת  באופן  לכשלים  דוגמאות 
או  בכתב  הכיתה  בחדר  מועברים  הסקר  שאלוני  שאם  נמצא 
בעת  ניידים(  במכשירים  או  במחשבים  )בשימוש  מקוון  באופן 
הכיתה, הסטודנטים מדרגים את המורה  נמצא בחדר  שהמורה 
גבוה יותר באופן מובהק מאשר אם הוא לא נמצא בכיתה. למרות 
זאת, נוכחות המורה בחדר הכיתה בזמן העברת השאלונים היא 
ולכן פוגע בתקפות הסקר.  נוהל שכיח שמשפיע על התוצאות 
מקצים  מורים  לפעמים  השיעור,  בזמן  לחסוך  כדי  כן,  כמו 
אינם  הסטודנטים  כן  ועל  מדי  קצר  זמן  הסקר  שאלוני  למילוי 
מסוגלים לחשוב באופן ראוי על תשובותיהם המספריות ולכתוב 
הערות מועילות. פעמים רבות הסקרים מועברים בסוף השיעור 
ממהרים  או  יותר  ארוכה  הפסקה  שמעדיפים  סטודנטים  ואז 
יש  הכיתה מבלי למלא את השאלון.  עוזבים את  לשיעור אחר 
מוסדות שנותנים בונוס על כל שאלון שהסטודנט ממלא באופן 
מקוון ואז סטודנטים שאינם מעוניינים למלאם מסיבות שונות 
מסמנים כתשובות מספרים באופן אקראי, לעתים קרובות אותו 
מספר, מבלי לקרוא את השאלות. סטודנטים אחרים שנוכחותם 
בשיעורים במהלך כל הקורס הייתה מזערית ממלאים בכל זאת 
הבונוס,  את  לקבל  כדי  רק  לב,  בתשומת  ואפילו  השאלון,  את 
כל  והקורס.  המרצה  עם  מספקת  היכרות  להם  שתהיה  מבלי 
הכשלים הללו באופן העברת הסקר פוגעים בתקפות ובמהימנות 

של התוצאות.
סולם  מסוים,  במוסד  התוצאות.  בפרשנות  לכשלים  דוגמאות 
הדירוג על הפריט הגלובלי הערכה כללית של המרצה על מידת 
שביעות הרצון מההוראה הוא: 1 ”שביעות רצון נמוכה מאוד”, 2 
”יותר מבינונית", 6   ”נמוכה״, 3 "פחות מבינונית", 4 ”בינונית”, 5 
"גבוהה”, 7 ”שביעות רצון גבוהה מאוד”. אם כך, כיצד יש לפרש 
ממוצע של 4.0? האם המשמעות היא שמידת שביעות הרצון של 
דירוג  האם  דומה,  ובאופן  בינונית?  היא  מההוראה  הסטודנטים 
מבינונית?  יותר  שהיא  רצון  שביעות  על  מעיד   5.0 של  ממוצע 
וראשי  סגל  אנשי  של  המקובלת  הפרשנות  אכן  זו  מניסיוני, 
עבור  שנכון  מה  סטטיסטית,  פרשנות  מבחינת  אולם  מחלקות, 
דירוג של תלמיד בודד בשאלון בודד אינו נכון עבור ממוצע של 
דירוגים על ידי תלמידים רבים. כאן יש לבדוק את המשמעות של 
הדירוגים  לממוצעי  בהשוואה  מסוים  קורס  הדירוג של  ממוצע 
של הקורסים האחרים. אילו התפלגות הדירוגים הייתה במבנה 
של עקומה נורמלית, כפי שאנו מצפים באופן אינטואיטיבי, אז 
סולם  אמצע  את  מסמן  קורס  של  בדירוג   4.0 של  ממוצע  אכן 
אבל  בינונית.  רצון  שביעות  כלומר  הקורסים,  כלל  של  הדירוג 
באלפי מחקרים שנעשו על ידי חוקרים רבים במוסדות אקדמיים 
ושאלונים  מגוונות  אוכלוסיות  עם  )ובהתאם  שונים  מטיפוסים 
שונים( על התפלגות הפריט הגלובלי בסקרי הוראה, התקבלה 
התפלגות עם נטייה חזקה מאוד לכיוון הקצה הגבוה של סולם 

הדירוג. 
להדגמה, איור 1 מציג את התפלגות הדירוג של הפריט הגלובלי 
הערכה כללית של המרצה על סולם מ-1 )במידה מעטה מאוד( 
ועד 7 )במידה רבה מאוד( בסקר שביעות הרצון מההוראה של 
אוניברסיטת תל אביב, בסמסטר מסוים באחת השנים האחרונות. 
זהו גרף אופייני שמוטה חזק מאוד ימינה, לקצה הגבוה של תחום 
הדירוג. הגרף העליון מציג את העשירונים והגרף התחתון מציג 
את הממוצע )5.5( ואת החציון )5.7(. לפי גרף זה, נקודת הציון 
של העשירון התחתון היא 4.2, כלומר רק 10% מממוצעי דירוגי 
המשתתפים  הקורסים  מבין  וכך  ל-4.2.  מתחת  הם  הקורסים 
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ח  4 יותר מאמצע התחום  בסקר, אחוז הקורסים שמדורגים נמוך 
הוא כ-8% בלבד. לכן קורס המדורג בממוצע 4.0, מדורג למעשה 
כלומר  מוסד,  באותו  הקורסים  לשאר  בהשוואה  מאוד  נמוך 
אי-שביעות  מבטאים  התלמידים  האחרים,  לקורסים  יחסית 
מרובה מההוראה בקורס זה. לפיכך ייחוס פרשנות של “שביעות 
רצון בינונית” לדירוג ממוצע של 4.0 הוא שגוי. בדומה, ממוצע 
של  ומהחציון  מהממוצע  יותר  נמוך  הוא  קורס  של  בדירוג   5.0
דירוג אוכלוסיית הקורסים הכללית. כלומר דירוג זה אינו מעיד 
על "שביעות רצון יותר מבינונית" מההוראה בקורס )כפי שמציין 
דירוג יחיד של 5 על השאלון(. המשמעות היא אם כן שהפרשנות 
האינטואיטיבית של תוצאות הדירוג של הסקר כפי שנעשית על 

ידי אנשי הסגל והממונים עליהם היא שגויה30. 
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תוצאות הסקר.  בפרשנות של  לכשלים  נוספות  דוגמאות  להלן 
בכל מוסד אקדמי יש מרצים רבים שמאמינים במיתוסים שונים 
לגבי סקרי ההוראה והם מפרשים את תוצאות הסקרים כבלתי-

משמעות  אין  שלסקר  היא  מסקנתם  ובלתי-תקפות.  מהימנות 
ושהשימוש בו לשם קבלת החלטות הנוגעות לקידום ולקביעות 
ואת  ההוראה  סקרי  עריכת  את  להפסיק  יש  ולכן  שגוי,  הוא 
השימוש בתוצאותיהם בהחלטות הנוגעות למרצים. אנשי הסגל 
הקשורות  הטענות  על  להשיב  לדעת  צריכים  ההוראה  במרכזי 
ולהציג  במיתוסים הללו בצורה מקצוענית, מבוססת ומשכנעת 

את השגיאות בפרשנות של הסקר32. 
בתוצאות  כדי להשתמש  בדיווח התוצאות.  דוגמאות לכשלים 
שונים  ומרצים  קורסים  בין  השוואה  שתאפשר  בצורה  הסקר 
בסופו  מדורג  קורס  כל  פקולטה/מחלקה(,  באותה  )למשל 
כלל  דירוג  על  שמבוסס  מייצג,  יחיד,  מספר  ידי  על  דבר  של 
להם  שיש  פסיכומטריים  למבחנים  בדומה  זאת  התלמידים. 
שמייצג  יחיד  מספר  גם  מקבל  הנבחן  אבל  תת-סולמות,  כמה 
ביותר  המקובלות  האפשרויות  שתי  המבחן.  תוצאות  את 
בשאלון  לכלול  הן  יחיד  מספר  ידי  על  קורס  לייצוג  בסקרים 
המרצה/הקורס  של  כללית  הערכה  כמו  גלובלי”  "פריט  הסקר 
הזה  הפריט  של  הדירוג  בממוצע  המייצג  במספר  ולהשתמש 
או  הסקר;  שאלוני  את  שמילאו  בקורס  התלמידים  כל  ידי  על 

של  נבחרים(  כמה  או  )כולם  פריטים  של  הממוצע  את  לחשב 
בממוצע  בשימוש  ואולם  הקורס.  את  כמספר שמייצג  השאלון 
של  פשוט  ממוצע  רבות33. אם מחשבים  בעיות  יש  פריטים  של 
הפריטים, מבססים זאת למעשה על הנחה שגויה שלכל הפריטים 
יש משקל שווה בתרומתם לדירוג הסטודנטים, כלומר לשביעות 
הוא  כזה  ממוצע  ספק,  ללא  מההוראה.  הסטודנטים  של  הרצון 
חסר משמעות. אחת הדרכים להתגבר על כך היא לתת לפריטים 
בחישוב  אך  משוקלל,  ממוצע  ולחשב  שונים  משקלות  שונים 
המשקלות  את  קובעים  כיצד  והיא  נוספת  בעיה  מתעוררת  זה 
השונים והאם אלו משתנים ממועד למועד, ממחלקה למחלקה 
או מתחום לתחום. דרך אחרת היא לבחור בקבוצה חלקית של 
פריטים לשם חישוב הממוצע. במצב זה הבעיה המתעוררת היא 
אילו פריטים לכלול בקבוצה. בחירות שונות מביאות לתוצאות 
ההשוואתי  המיקום  את  מהותי  באופן  לשנות  ועלולות  שונות 
של המספר המייצג עבור אותו קורס. לדוגמה, אם 
המורה מצטיין בהתנהגות א וחלש בהתנהגות ב, אז 
ממוצע פריטים שיכלול את א ולא יכלול את ב ייתן 
ואילו  מורים אחרים,  פני  על  גדול  יתרון  זה  למורה 
במצב שבו ממוצע הפריטים יכלול את ב ולא את א, 

ממוצע דירוגו יהיה נמוך באופן השוואתי.
דוגמאות  רק  מציג  כה  עד  זה  בסעיף  המובא  כל 
אחדות לכשלים אפשריים בעיצוב, הפעלה ופרשנות 
פוטנציאליים  כשלים  עוד  ויש  ההוראה,  סקרי  של 
מסוגים אחרים רבים שלא תוארו כאן. לפיכך, כדי 
בצורה  ולתפקד  פוטנציאליים  מכשלים  להימנע 
מועילה, אנשי הצוות של המרכזים לקידום ההוראה 
גבוהה  ברמה  ולהתמקצע  להתמחות  צריכים 
במתן   - המרכז  פעילויות  של  השונים  בהיבטים 
ותמיכה  ייעוץ  בהדרכה,  אישי;  וייעוץ  סדנאות 
בהפעלת טכנולוגיות תומכות הוראה; בהפעלה, מתן 
משוב ופרשנות של סקרי ההוראה; ובשאר פעילויות 
המרכז. המרכז גם חייב לבדוק את עצמו מדי שנה 
היעדים  השגת  הצלחת  של  עצמית  והערכה  מדידה  ולבצע 

הכלליים והמטרות של הפעילויות השונות.
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בהוראה  להצליח  )עורכת(.  נ'  האקדמי. בנוצר,  הסגל  של  הוראה  לקידום 
אקדמית: אסטרטגיות וכלים חדשניים למרצה. תל אביב: ספריית הפועלים, 

עמ' 308-295.
ממוקדת  בגישה  קורסים  תכנון   .)2009( ועיבוד(  )תרגום  ע'  דיאמנט,   .16
http://alhagova.colman.ac.il/  .20-18  ,8 הגובה,  על  למידה. 
ממוקדת- הוראה   .)2014( נ'  דוידוביץ׳,   ;  files/08_2011/P-18-20.pdf
למידה ותכנון קורסים לאחור - מהעברת ידע להקניית מיומנויות. בנוצר, נ' 
)עורכת(. להצליח בהוראה אקדמית: אסטרטגיות וכלים חדשניים למרצה. תל 

אביב: ספריית הפועלים, עמ' 74-63.

נוצר, נ' ואברמוביץ, ר' )2007(. הערכת עמיתים בחינוך הגבוה מהי? דוגמה   .17
http://alhagova.colman.ac.il/ ; 32-27 ,6 ,לגבי הוראה קלינית. על הגובה
של  עמיתים  הערכת   .)2007( נ'  חטיבה,   ;files/07_2011/P-27-32.pdf

ההוראה בחינוך הגבוה - סיכום תמציתי. על הגובה, 6, 34-33.
 http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-33-34.pdf  

ההוראה  לשיפור  )פורטפוליו(:  הוראה  תלקיטי   .)2007(  Devanes, M.  .18

http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-35-36.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-37-39.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-37-39.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-44-45.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-67-68.pdf
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http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P_6-9.pdf
http://alhagova.colman.ac.il/heb/Issues/Edition5/article,897
http://mendele.co.il/?wpsc-product=tipimlehoraatova
http://goo.gl/44GqAz
http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P_23-24.pdf
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http://alhagova.colman.ac.il/heb/Issues/Edition9/article,990
http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P_48-52.pdf
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ח ground: Using scholarship to improve practice. San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers; Nilson, L.B. (2010). Teaching at its best: 
A research-based resource for college instructors. John Wiley & 
sons; Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. 
London: Routledge. 
יכולות  שתוצאותיו  זו ,  בחוברת  הסטודנטים  התאחדות  של  המחקר  כמו   . 25
להדריך את המרצים בשימוש בדרכי הוראה שעוזרות לסטודנטים ללמוד.

באקדמיה” .26 "הוראה  הגובה",   Journal on Excellence in College ;”על 
Teaching; Research in Higher Education; Teaching in Higher 
Education; Journal on Centers for Teaching and Learning; 
Journal of Further and Higher Education; Journal of Higher 
Education; Journal of Faculty Development; Journal for the 
Scholarship of Teaching & Learning; To Improve the Academy 
(TIA); International Journal for Academic Development; Higher 
Education (HE).

הברית  בארצות  אחדות  ומכללות  אוניברסיטאות  סגרו  האחרון  בעשור   .27
את מרכזי ההוראה שלהן משיקולים של לחיסכון כספי, בטענה שממילא 
מרכזים אלו לא הביאו לאורך השנים של פעילותם לשיפור מוכח בהוראה.

http:// .52-49 ,6 ,אשל, ע' וחטיבה, נ' )2007(. קליקרים בכיתה. על הגובה  .28
 .)2008( ע'  אשל,   ;  alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-49-52.pdf
שאל... ויענוך! מערכת משוב לתלמידים בזמן השיעור. על הגובה, 7, 32-29 
 ;  http://alhagova.colman.ac.il/heb/Issues/Edition7/article,940  .
וייצמן, א', מלק, ע' וברזילי, א' )2010(. ניהול דיונים בשיעורי תרגול באמצעות 
http://alhagova.colman.ac.il/  .44-42 ,9 על הגובה,   .)clickers( שלטים 

לך,  שלום   .)2010(   ,E. Mazur  ;/heb/Issues/Edition9/article,986
על   .)Clickers( שלטים  באמצעות  אינטראקטיבית  למידה  או:  הרצאה? 
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-5-6.pdf  .6-5  ,9 הגובה, 
ראו סיכום מקיף בנושאי עיצוב שאלונים, הליכים וניתוחים תקפים לסקרי   .29

ההוראה בספר שבהערה 31.

ראו בספר שבהערה 31, עמ' 50-41.  .30

איור 1 לקוח מספרי:   .31

Hativa, N. (2014a). Student ratings of instruction: A practical 
approach to designing, operating, and reporting, Second Edition. 
Oron Publications. https://www.createspace.com/4871534

ראו אוסף מקיף של מיתוסים לגבי סקרי ההוראה בספרי:   .32

Hativa, N. (2014b). Student ratings of instruction: Recognizing 
effective teaching, Second Edition. Oron Publications. 
https://www.createspace.com/4871573
וראו מיתוסים אחדים גם ב-Baldwin & Blattner (2004). מה צריך כל איש   
הסטודנטים  בדירוג  פוטנציאליות  הטיות  מול  להתגונן  איך  לדעת:  סגל 
http://alhagova.colman.ac.il/  .37-36  ,3 הגובה,  על  המרצים.  את 
בין  הקשר   :1 מיתוס   )2008( נ'  חטיבה,   ;files/07_2011/P-36-37.pdf
 ,7 הגובה,  על  המרצה.  דירוג  לבין  בקורס  הציונים  רמת  או  הקורס  קושי 
http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-13-14.  .14-13
ידי  על  ההוראה  סקרי  לגבי  ועובדות  מיתוסים   .)2009( נ'  חטיבה,   ;pdf

הסטודנטים: מיתוסים 5-2. על הגובה, 8, 43-40. 
 http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-40-43.pdf  

 Hativa, N. & Raviv, A. (1993). Using a single score for summative .33
 teacher evaluation by students. Research in Higher Education,

625-646 ,)5(34. ראו גם בספר שבהערה 31, בעמ' 71-65. 

יותר  טובים  ואמנויות  הרוח  במדעי  המרצים  האם   .)2003( נ'  חטיבה,   .34
 .40-38  ,2 הגובה,  על  ובניהול?  בהנדסה  המדויקים,  במדעים  מעמיתיהם 
גם  ראו   .http://alhagova.colman.ac.il/files/07_2011/P-38-40.pdf

בספר שבהערה 32, עמ' 80-76.

Weiman, C.E. .35 )תרגום ועיבוד יחיאלי, ת'( )2009(. "קללת הידע", או מדוע 
 .7-5  ,8 הגובה,  על  קרובות.  לעיתים  נכשלת  הוראה  לגבי  האינטואיציה 

http://alhagova.colman.ac.il/files/08_2011/P-5-7.pdf
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איך לבחור מרצים 
מצטיינים? 

בשימוש בשיטות תקפות, מהימנות 
ואובייקטיביות
נירה חטיבה, אוניברסיטת תל אביב

במוסדות החינוך הגבוה בעולם מקובלת החשיבה שיש לבסס את הליך הבחירה של מרצים מצטיינים 
יותר משיטה אחת. הספרות שבדקה את השיטות המקובלות ביותר להערכת מורים בחינוך הגבוה,  על 
לעומת זאת, מראה שאף אחת מהן פרט לסקר ההוראה, אינה מהווה מדד תקף ומהימן לשם כך. השימוש 
בסקר ההוראה למדידת שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה הוא השיטה היחידה שנמצאה במחקר 
כבעלת תקפות ומהימנות גבוהות ועם יחס אופטימלי של עלות/תועלת )cost-effectiveness(. לכן חובה 
לשימוש  דרך  מציע  המאמר  מצטיינים.  מרצים  לבחירת  השיטות  מבין  כאחת  ההוראה  סקר  את  לכלול 

בסקרי ההוראה כרכיב אובייקטיבי לקביעת מצוינות בהוראה.

שיטות להערכת אנשי סגל על הוראתם ולבחירת 
מצטיינים

ההוראה  בסקרי  משתמשות  בעולם  ומכללות  אוניברסיטאות 
כרכיב מרכזי, ובמקרים רבים גם כרכיב היחיד, לבחירת מרצים 
או  זו,  למטרה  הוראה  בסקרי  בלעדי  שימוש  אולם  מצטיינים. 
לכל מטרה אחרת של הערכת מרצים וקבלת החלטות יישומיות 
רבים  יש  הסגל.  אנשי  אצל  קשות  התנגדויות  מעורר  לגביהם, 
ככלי  ההוראה  סקר  של  והמהימנות  התקפות  את  השוללים 
למרצים  הנוגעות  החלטות  שלקבלת  וטוענים  מרצים  להערכת 
ההוראה,  לסקר  נוספות  או  חלופיות  בשיטות  להשתמש  יש 
הידועות  רק בהערכות הסטודנטים. השיטות  אין להסתפק  וכי 

והמקובלות ביותר להערכת ההוראה הן: 
על ידי סטודנטים: ריאיונות של סטודנטים, שאלונים כלליים . 1

בקורס,  והמרצים  הקורס  לדירוג  הוראה  סקרי  הוראה,  על 
כתיבת מכתבי המלצה על מרצים מצטיינים והערכה עצמית 

של הלמידה בקורס.
על ידי ממונים או עמיתים אקדמיים1 או מומחים אקדמיים . 2

בסיס  על  ההוראה(:  מרכזי  של  הסגל  אנשי  )כמו  להוראה 
ניתוח  המרצה,  בשיעורי  תצפיות  מרצים,  של  ריאיונות 
התוצאות של סקרי ההוראה בכל הקורסים שלימדו והערכת 

הסילבוסים והפורטפוליו של המרצה.

שנה . 3 אך  תואר  לאותו  הלימודים  במסגרת  בוגרים:  ידי  על 
ואפילו  המוערך,  בקורס  הלימודים  סיום  לאחר  יותר  או 
כמה שנים לאחר סיום הלימודים לתואר: במילוי שאלונים 

רטרוספקטיביים,
תלקיט . 4 בבניית  כתובה,  עצמית  בהערכה  המרצה:  ידי  על 

הוראה )פורטפוליו(2 ובשאלונים להערכת הקורסים שלימד.
על ידי מדידת הלמידה של הסטודנטים בקורס )מדידה של . 5

"תפוקות" - "תוצרי הוראה"(.

בעייתיות בשיטות השונות להערכת מרצים )פרט 
לסקרי ההוראה(

בהיקף  השיטה  הפעלת  לשם  ומשאבים  זמן  של  גבוהה  עלות 
נרחב )יחס עלות/תועלת גבוה(

כל אחת מבין השיטות הללו דורשת לשם הפעלה ראויה השקעה 
לכן  אחרים.  ומשאבים  זמן  אדם,  כוח  כסף,  של  מאוד  גדולה 
שיטות אלו אינן ניתנות ליישום בקנה מידה נרחב ולאורך שנים. 
לדוגמה, אם מתבססים על ריאיונות או על תצפיות של ממונים 
לקונסנזוס  להגיע  כדי  לדיונים  זמן  להקדיש  יש  עמיתים,  או 
באשר  המחלקה  אנשי  כלל  בין  או  והמוערכים  המעריכים  בין 
ולהדריך  להכשיר  יש  התהליך;  ביצוע  ולאופן  התהליך  למטרת 
את המראיינים או את עורכי התצפית לביצוע תקף, אובייקטיבי 
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ח ומהימן של התהליך, בדרך כלל בשימוש במחוון תקף )שפיתוחו 
ובדיקת תקפותו דורשים השקעה רבה של זמן ומאמץ(; ויש צורך 
ביותר מתצפיתן יחיד לכל מורה המוערך בתצפית, שכן ההערכה 
לשקלל  צריך  כך  על  להתגבר  וכדי  סובייקטיבית  היא  מטבעה 
מדידה של לפחות שני תצפיתנים. לכן, אם רוצים לנהל הערכה 
בקנה מידה נרחב, צריך לערב בהערכה מראיינים או תצפיתנים 
התצפיות  ניהול  של  הארגון  ועצם  רבים  ואחרים(  סגל  )אנשי 
השונות דורש אף הוא זמן ומאמץ. גם הערכה רטרוספקטיבית 
על ידי בוגרים היא יקרה ומסובכת, מכיוון שצריך לאתר אותם 
ולהניע אותם לדרג מורים מעברם הרחוק. זה כמובן לא תמיד 

אפשרי, ובוודאי שלא בקנה מידה נרחב3. 
בעיות בתקפות ובמהימנות של השיטה

נמצאה  לא  ההוראה(  )פרט לסקר  לעיל  אף שיטה מהמוזכרות 
שניתן  המעידה  מספקת  ברמה  ותקפות  מהימנות  כבעלת 
ההוראה.  הערכת  לשם  מדעית  מבחינה  השיטה  על  להסתמך 
להלן סיבות אחדות הפוגמות במהימנות ובתקפות של השיטות 

השונות:
להיות  עלולות  ועמיתים  ממונים  ידי  על  מרצים  של  הערכות 
מוטות, לטובה או לרעה, מסיבות של פוליטיקה פנים-מחלקתית 
או בגלל היכרות ויחס אישי עם המרצה המוערך; המרצה עשוי 
להתכונן במיוחד ובאופן יוצא דופן לשיעור שבו נערכת התצפית 
וללמד בשיעור זה באופן מצטיין שאינו מאפיין את שאר שיעורי 
יכולה  אינה  יחיד  שיעור  של  תצפית  סמך  על  הערכה  הקורס; 
לייצג את ההוראה בקורס בסמסטר שלם, שכן להוראה היבטים 
מההערכה  ניכר  חלק  תקופה;  לאורך  שמצטברים  לימודיים 
בתצפית היא סובייקטיבית/התרשמותית, אפילו אם התצפיתנים 
מובן  השיעור.  הערכת  לשם  מראש  שהוכן  במחוון  משתמשים 
של  אובייקטיבי  כמעריך  לשמש  יכול  אינו  שהמורה  גם  מאליו 
שאי  ומכיוון  שלו,  ההוראה  תלקיט  את  כותב  כשהוא  הוראתו 
אפשר לקיים פיקוח על נכונות כלל הפרטים הכלולים בתלקיט, 

התלקיט עלול להיות בלתי-מדויק.
בעיות בהערכת ההוראה על בסיס מדידת הלמידה

בדבר  הנוגעים  ידי  על  שנתפסת  ההוראה  להערכת  השיטה 
של  הלמידה  מדידת  היא  ביותר,  מומלצת  ולכן  כהגיונית 
הסטודנטים. שני הציטוטים הפותחים את סקירת ספרות המחקר 
במאמר הקודם בחוברת זו עוסקים בהגדרת ההוראה כמקדמת 
של  יעילה  למידה  היא  ההוראה  של  העליונה  "המטרה  למידה: 

התלמידים" ו"הוראה טובה מקדמת למידה באיכות גבוהה".
הסטודנטים  תפישות  בסיס  על  היא  למידה  למדידת  אחת  דרך 
הכוללים  הוראה  סקרי  יש  למידתם.  ואיכות  למידתם  מידת  את 
למידתם  מידת  את  לדרג  מהסטודנטים  שמבקשים  פריטים 
לא  אולם  למידה4.  של  שונות  למטרות  זאת  ופורטים  בקורס 
התלמידים  של  עצמי  דירוג  בין  קשר  שמצאו  מחקרים  מצאתי 
את למידתם בקורס לבין למידתם כפי שנמדדה על ידי מבחנים 
או עבודות במסגרת הקורס. כלומר לא מצאתי סימוכין לתקפות 
של מדידת הלמידה על פי תפישות הסטודנטים. ואכן מסיבות 
רבות תפישות של סטודנטים את מידת למידתם עלולות להיות 

מוטות ולא מדויקות.
דרך אחרת למדידת למידה היא על בסיס הערכת הלמידה בסוף 
פרויקטים  מבחנים,  של  סופיים  ציונים  באמצעות  כמו  הקורס, 
ועבודות מסכמות. הבעיה במדידה זו היא שאי-אפשר להשוות 
את איכות הלמידה או את מידת הלמידה בין קורסים שונים. זאת 
עלולים  שונים  בקורסים  מבחנים  או  סופיות  שעבודות  משום 

להיות שונים מאוד זה מזה, כי הם חוברו על ידי מורים שונים, הם 
עוסקים בתכנים מסוגים שונים וברמות קושי שונות, הם בוחנים 
אפשר  שבו  היחיד  המקרה  ועוד.  ועוד  שונות,  למידה  מטרות 
איכות/מידת  את  להשוות באמצעות מבחנים  מסויימת  במידה 
סקציות  מלמדים  מורים  כמה  שבהם  בקורסים  הוא  הלמידה, 
שונות של אותו קורס עם אותו סילבוס ושהמבחן הסופי משותף 
לכל הסקציות והוא נבדק באופן אובייקטיבי. אבל התנאים הללו 
לבעיה  פתרון  מהווים  לא  ולכן  ספורים  בקורסים  רק  קיימים 

הכללית.
מבחנים  של  תוצאות  להשוואת  טובה  דרך  לנו  הייתה  אילו  גם 
סופיים בקורסים שונים, עדיין יש סיבות רבות לכך שלמידה לא 
העיקריות  להלן  טובה.  הוראה  למדידת  כעדות  לשמש  יכולה 

שבהן:
הידע  גוף  רכישת  את  בעיקר  בודק  הלמידה  למדידת  מבחן   .1
הצלחה  של  אחרים  היבטים  מודד  ואינו  התחום  של  הבסיסי 

בלמידה.
2. מדידת הלמידה אינה לוקחת בחשבון הבדלים שקיימים בין 
מדידת  ודרכי  הקורס  סטודנטים,  בין  הבדלים  הכוללים  כיתות, 

הלמידה.
3. מדידת הלמידה אינה לוקחת בחשבון משתנים וגורמים רבים, 
אפילו מרכזיים, שתורמים ללמידה ושמקורם אינו המורה בכיתה. 
הלומדים בחינוך הגבוה אמורים להיות לומדים עצמאיים במידה 
ולכן המורה בכיתה משמש רק מקור אחד מבין מקורות  רבה, 
מגוונים ללמידת החומר. לפיכך לא נכון לייחס הצלחה בלמידה 

באופן בלעדי למורה ולטיב ההוראה.
שאלון  של  תוצאות  להלן  האחרונה,  הטענה  של  להדגמה 
מחלקות  ממגוון  ראשון  לתואר  סטודנטים  לכ-400  שהעברתי 
)איור  סטנפורד  באוניברסיטת  מתמטיקה(  )שאינם  ותחומים 
של  בקורסים  למדו  הסטודנטים  כל   .)Hativa, 1984 מתוך   ;1
Calculus שניתנו במסגרת המחלקה למתמטיקה. שאלתי אותם 
על מידת השימוש במקורות שונים שהם עשו בהליך למידתם 
זיהיתי רשימת מקורות כאלה באמצעות שאלון  בקורסים אלו. 
פתוח שהעברתי לפני כן לאוכלוסייה דומה. ביקשתי מהמשיבים 
טוב/יעיל  המורה  שבו  מקרה  מקרים:  לשני  להתייחס  לשאלון 

.)poor( ומקרה שבו המורה לא טוב, ואפילו גרוע
 

איור 1: מקורות המשמשים סטודנטים ללמידה בקורס 

Calculus, בהשוואה בין מורה טוב/יעיל למורה לא טוב/

לא יעיל 

"מקור ידע אנושי" באיור זה מציין מגוון של אנשים שמסוגלים 
הוראה/ עוזרי   - אלו  בקורסים  בלמידה  לסטודנטים  לעזור 
)לפעמים במסגרת של  ללימודים  עמיתים  בקורסים,  מתרגלים 
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זה  חומר  ואנשים אחרים שלמדו  למידה(  בקבוצות  השתתפות 
)תחום ה-Calculus משמש כבסיס ללימודים בתחומים  בעבר 

ובמקצועות רבים שהם מבוססי מתמטיקה(. 
איור 1 מעיד שהמורה, אפילו אם הוא טוב, אינו משמש כמקור 
הבלעדי ללמידה בקורס ובדרך כלל גם לא כמקור העיקרי. נראה 
שהתלמידים משיגים את הידע שלהם במידה רבה גם ממקורות 
אחרים - ספר הלימוד )מחקר זה נערך לפני כ-30 שנה, יש לשער 
שכיום היו עולים מקורות קריאה באינטרנט או צפייה בשיעורים 
מקוונים( ועזרה מעמיתים ללימודים ומאנשים אחרים. מסקנה זו 
משמעותית במיוחד כשהמורה לא טוב, ואז נראה שהתלמידים 
שונים  במקורות  בקריאה  בכיתה  הגרועה  ההוראה  על  מפצים 
את  הוא  גם  שבחן  שמצאתי  היחיד  המחקר  חיצונית.  ובעזרה 
מקורות הלמידה של סטודנטים, אף הוא מלפני זמן רב ואף הוא 
ללמידה  העיקריים  בקורסי מתמטיקה5, מצא שהמקורות  עסק 
היו הרשימות שכתבו הסטודנטים בשיעורים )כלומר המקור הוא 
המוצגים  בממצאים  תומכת  זו  תוצאה  הלימוד.  וספרי  המורה( 
באיור 1. מחקר זה, עם זאת, לא בדק מקורות נוספים כמו אלו 
שאני בדקתי ולא את המשקל היחסי של המקורות שבהם הוא 
עסק. כמו כן הוא לא בחן את ההבדלים שבין מורה טוב ומורה 

לא טוב.
לסיכום, מדידת הלמידה אינה יכולה לשמש כמדד תקף להערכת 

ההוראה.

סקרי ההוראה כמדד מהימן, תקף וזול יחסית של 
הערכת ההוראה

מאות מחקרים בהיקפים גדולים שנערכו על ידי חוקרים מנוסים 
וידועים בתחום, תומכים בתקפות ובמהימנות של סקרי ההוראה 
ככלי מדידה של שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה6. מכיוון 
ומהימנה  תקפה  דרך  בשום  ההוראה  את  להעריך  שאי-אפשר 
הוראה  בסקר  הסטודנטים  של  הרצון  שביעות  מדידת  אחרת, 
מחקרים  האחרים.  המדדים  לכלל  יחסית  טוב,  כמדד  משמשת 
מרגישים  שהם  ממורים  רצון  שבעי  שסטודנטים  מראים  רבים 
את  וקידמו  עבורם  וערך  בעלי משמעות  דברים  אצלם  שלמדו 
הבנתם ויכולותיהם, ואינם שבעי רצון ממורים שהורידו את רמת 

הדרישות וההוראה כדי לרצות את הסטודנטים5.

מחקרים רבים מראים שסטודנטים שבעי רצון ממורים 
שהם מרגישים שלמדו אצלם דברים בעלי משמעות וערך 
עבורם וקידמו את הבנתם ויכולותיהם, ואינם שבעי רצון 

ממורים שהורידו את רמת הדרישות וההוראה כדי לרצות את 
הסטודנטים.

ניתנים  הם  ממוחשב,  לביצוע  ניתנים  ההוראה  שסקרי  מכיוון 
להפעלה בקנה מידה נרחב שנה אחר שנה במחיר נמוך יחסית 
cost-( עלות/תועלת  של  אופטימלי  ערך  מראים  הם  וכך 

.)effectiveness

מובן מאליו שכדי להשתמש בסקר הוראה לשם קבלת החלטות, 
מרצים,  של  לאי-קידום  או  מצטיינים  מרצים  לבחירת  כמו 
חייבים לוודא שהסקר על כל הליכיו הוא תקף ומהימן. קיימים 
ארבעה תנאים הכרחיים לתקפות ולמהימנות של סקר ההוראה: 

יהיו  הסקר  להפעלת  שההליכים  תקף,  יהיה  הסקר  ששאלון 
ושהממצאים  תקפים  יהיו  הסטטיסטיים  שהניתוחים  תקפים, 
לרוע  ומהימנים7.  תקפים  יהיו  הניתוחים  בסיס  על  והמסקנות 
המזל, יש מוסדות אקדמיים בארץ שמשתמשים בסקרי הוראה 
שאינם תקפים או מהימנים ולכן הם חסרי ערך מדעי, כמתואר 

במאמרי הקודם.

כדי להשתמש בסקר הוראה לשם קבלת החלטות, חייבים לוודא 
שהסקר על כל הליכיו הוא תקף ומהימן. קיימים ארבעה תנאים 
הכרחיים לתקפות ולמהימנות של סקר ההוראה: ששאלון הסקר 
יהיה תקף, שההליכים להפעלת הסקר יהיו תקפים, שהניתוחים 

הסטטיסטיים יהיו תקפים ושהממצאים והמסקנות על בסיס 
הניתוחים יהיו תקפים ומהימנים.

שילוב של שיטות וקריטריונים להערכה של אנשי 
סגל על הוראה ולזיהוי של מרצים מצטיינים

אחרות  שיטות  פני  על  ההוראה  לסקרי  שיש  היתרונות  למרות 
גם כמה  יש  ועלות, לסקרי ההוראה  מבחינת תקפות, מהימנות 
יכול  אינו  שהסקר  הוראה  של  היבטים  יש  וחסרונות:  מגבלות 
הקורס  נושאי  כמה  עד  )למשל,  הסילבוס  איכות  כמו  למדוד, 
והספרות הם עדכניים או האם המדגם של התוכן שנבחר עבור 
אינם  התלמידים  ראוי(.  הוא  בתחום  הכללי  הידע  מבין  הקורס 
מסוגלים לשפוט עד כמה המורה בקי בחומר הקורס או עד כמה 
כשמורה  למשל  קיצוניים,  למקרים  )פרט  לשיעורים  מוכן  הוא 
התלמידים  כן,  כמו  החומר(.  בהצגת  קרובות  לעתים  מתבלבל 
הניתנים  והמבחנים  המטלות  כמה  עד  להעריך  יכולים  אינם 

בקורס הם מתאימים וראויים.
לבחירת  ההוראה  בסקרי  משתמשים  שבהם  במקרים  לפיכך, 
כמפורט  נוסף,  הערכה  בכלי  להשתמש  רצוי  מצטיינים,  מרצים 
חיוביות  פעילויות  על  זכות  נקודות  להוסיף  גם  חשוב  לעיל. 
נוספות של איש הסגל בנושאי הוראה, כאלו שאינן מוערכות על 
או  שני  לתואר  מחקר  תלמידי  הנחיית  כמו  ההוראה,  סקרי  ידי 
בטכנולוגיה,  ייחודי  שימוש  וחדשני,  חדש  קורס  יצירת  שלישי, 
קורס  עם  "רגיל"  בקורס  ההוראה  שילוב  מוק,  בקורסי  הוראה 
מוק )שיטת "הכיתה ההפוכה"( וכדומה. בטכניון לדוגמה, ההליך 
השנתי של בחירת מרצים מצטיינים מתחשב במבחר שיקולים8, 
פרס  לקבלת  מרצים  בחירת  של  ההליך  כך  מתנהל  ובייחוד 
מהשיקולים  אחדים  בטכניון9.  אקדמי  בחינוך  למצוינות  ינאי 
המשקפים  למידה  חומרי  לפיתוח  "עדות  הם:  ינאי  בפרס 
עדכנות בהוראת התחום האקדמי, עדות לשילוב גישות הוראה 
למחויבות  עדות  בלמידה,  ועניין  מעורבות  המעודדות  והערכה 
לסטודנטים המתבטאת בהפגנת עניין ותמיכה בתהליכי הלמידה 
לסטודנטים,  המועמד  ונגישות  לזמינות  עדות  הסטודנטים,  של 

ועדות לרגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים". 
להערכת  במצע  מצאתי  לעיל,  שהוצגו  לקריטריונים  בנוסף 
הקריטריונים  את  בארץ  להוראה  מכללות  כמה  של  ההוראה 
הבאים: המורה כמודל חינוכי מקצועי; הערכת בחינות ועבודות; 
מטרות  בין  הלימה  יצירתיות;  הוראה  דרכי  פדגוגית;  חדשנות 
ההוראה, שיטות ההוראה ושיטות ההערכה; התפתחות מקצועית 
ההוראה(;  לקידום  סדנאות  )השתתפות בהשתלמויות,  בהוראה 
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ח בתהליך  מעורבות  ומעודדות  סקרנות  מעוררות  הוראה  שיטות 
טכנולוגיות  דיונים,  בקבוצות,  עבודה  פעילה,  )למידה  הלמידה 
יצירתיות  לעורר  יכולת  פרויקטים(;  המחשה,  אמצעי  למידה, 
והתלהבות אינטלקטואלית; העברת משוב פתוח במהלך הקורס 
ועדכון הקורס בעקבותיו; מחויבות לסטודנטים )אינטראקציות, 
וייעוץ, פיתוח והנגשה של  ונגישות, סיוע, הנחיה  משוב, זמינות 
)גודל  גדולות  בכיתות  להוראה  מאמץ  ותוספת  עזר(;  חומרי 

הכיתות מוגדר על ידי המוסד(.
שאלה מרכזית היא כיצד אפשר למדוד באופן אובייקטיבי ותקף 
מבחר של קריטריונים הנוספים לתוצאות סקר ההוראה. חשוב 
נפרדת  להיות  צריכה  הוראתם  על  הסגל  אנשי  שהערכת  לציין 
לחלוטין מהערכתם על היבטים אחרים של עבודתם האקדמית, 
למוסד  למחלקה,  תרומה  על  או  המחקר  איכות  על  למשל 
קריטריונים  כוללת  איננה  ההוראה  הערכת  לפיכך  ולקהילה. 

להערכת היבטים אחרים כאלה. 

הצעה לשימוש בסקרי הוראה כרכיב אובייקטיבי 
לקביעת מצוינות בהוראה

את  לבחור  שמיועדים  הוועדות  או  האנשים  רבים,  במקרים 
המרצים לקבלת פרסי הוראה במוסד אקדמי, מתקשים להשוות 
ו/או  קורסים  בין  ההוראה  מסקרי  שמתקבל  המידע  סמך  על 
להלן  אני מציעה  ומורכבותו של המידע.  כמותו  מרצים, משום 
שיטה ממוחשבת ואובייקטיבית לעזרה בהליכי הבחירה. שיטה 
זו יושמה בהצלחה בשנים שבהן שימשתי כראש המרכז לקידום 

ההוראה באוניברסיטת תל אביב. 
תנאים הכרחיים ליישום השיטה הם: שאלון הסקר והליכי הפעלת 
כל  ומהימנים;  כתקפים  נמצאו  האקדמי  המוסד  של  הסקר 
הקורסים במוסד האקדמי )ולא רק קורסים נבחרים( משתתפים 
הסקר  פריטי  לפי  היטב  מאורגנות  הסקר  תוצאות  כל  בסקר; 
נתונים ממוחשב; שאלון הסקר כולל פריטים שישמשו  במבנה 
לציינון של הקריטריונים למצוינות בהוראה שאותם המוסד בחר. 
להלן הדגמת השיטה בהליך של בחירת מצטייני רקטור בהוראה 
באוניברסיטת תל אביב )כל התנאים ההכרחיים כנ"ל מתקיימים(.

קריטריונים לקבלת פרס הצטיינות על בסיס סקרי הוראה
המרכז  של  ההיגוי  ועדת  ידי  על  נקבעו  שלהלן  הקריטריונים 
המרכזת  והוועדה  הרקטור  משרד  בשיתוף  ההוראה  לקידום 
אנשי  מעט  ועוד  הדיקנים  כל  את  )הכוללת  האוניברסיטה  של 

אקדמיה בכירים(, בתקופה שבה שימשתי כראש המרכז:
המועמד . 1 של  מההוראה  הסטודנטים  של  הרצון  שביעות 

המרצים  לשאר  יחסית  מאוד  גבוהה  ברמה  להיות  צריכה 
באוניברסיטה ]קריטריון זה הוא הכרחי[.

רמת הקושי של הקורס אינה יכולה להיות נמוכה ]כדי למנוע . 2
ממורים להוריד את הרמה ואת הדרישות של הקורס משום 

שהם מצפים לקבל בעקבות כך דירוגים גבוהים יותר[.
מראה . 3 ]המחקר  לפחות  בינוני  בגודל  להיות  צריכה  הכיתה 

שבכיתות קטנות קל יחסית להצטיין בהוראה[.
אחוז המשיבים צריך להיות כזה שיאפשר תוצאות מהימנות . 4

]על פי התפישה שההיענות לסקר היא באחריות המורה וכי 
יש לו דרכים לעודד את התלמידים למלא את טופסי הסקר[.

אף אחד מהקורסים האחרים שלימד המרצה לא דורג בשנה . 5
זו נמוך )אינו כלול בין 20% הקורסים המדורגים נמוך ביותר 

באוניברסיטה(. 

המרצה לא קיבל פרס באותה רמה )למשל ברמת ״מצטיין . 6
]כדי  האחרונות  השנים  בארבע  דיקן״(  ״מצטיין  או  רקטור״ 

לאפשר גיוון של מקבלי הפרס[.
הממוחשב,  במיון  נקבעים  אינם  האחרונים  הקריטריונים  שני 

אלא על בסיס המידע הקיים.
שאלון הסקר של אוניברסיטת תל אביב אוסף מידע על ארבעת 
הקריטריונים הראשונים: שביעות הרצון של הסטודנטים נקבעת 
על ידי הפריט הגלובלי הערכה כללית של המרצה; רמת הקושי 
נמדדת על ידי פריט בסקר ששואל על כך; גודל הכיתה נקבע על פי 
נתונים שמספקת מערכת המרשם הממוחשבת האוניברסיטאית 
המשיבים  ואחוז  בסקר;  שמשתתף  קורס  לכל  אוטומטי  באופן 
סגירת  עם  הממוחשבת  המערכת  ידי  על  מחושב  קורס  בכל 
הליך הסקר. לכל אחד מארבעת הקריטריונים הראשונים נקבעו 
ו"גבוהה". מכיוון שבעת  "גבוהה מאוד"  מלכתחילה שתי רמות: 
הביצוע לא הצלחנו לקבל מספר מספיק של מועמדים לכל אחת 
הפקולטות בשימוש בשני הקריטריונים, הוספנו רמה שלישית, 
מההוראה(  הרצון  )שביעות  הראשון  לקריטריונים  "מינימלית", 

והשלישי )גודל הכיתה(.
)"גבוהה  שביעות הרצון מההוראה  שלוש הרמות בקריטריון של 
מאוד", "גבוהה" ו"מינימלית"( נקבעו בהתאמה בעשירון העליון, 
השני והשלישי של דירוג כלל המרצים באוניברסיטה על הפריט 
סגירת  לאחר  נקבעו  העשירונים  של  החיתוך  נקודות  הגלובלי. 

הסקר וניתוח תוצאותיו. 
הפריט גודל הכיתה הוגדר על פי מספר התלמידים: כיתה "גדולה 
המונה  כיתה  תלמידים;  מ-60  יותר  ככוללת  הוגדרה  מאוד" 
60-31 תלמידים הוגדרה ככיתה ב"גודל בינוני"; וכיתות עם 30-21 
תלמידים הוגדרו בעלות "גודל מינימלי". מורים שלימדו בכיתות 
בהצטיינות  לזכות  יכלו  לא  ופחות  תלמידים   20 בהן  שלמדו 
רקטור )הכללים לקביעת מצטיין דיקן בהוראה לא כללו תנאי זה 

ואפשרו הצטיינות גם בכיתות קטנות(. 
אחוז המשיבים נחשב כ"גבוה מאוד" אם הוא היה גבוה מ-50%, 
כיתות  אחוזים.  ל-50   41 בין  היה  המשיבים  אחוז  אם  ו"גבוה" 
בבבחירת  נכללו  לא  ומטה   40% היה  בהן  המשיבים  שאחוז 
מצטיין הוראה כי המהימנות של המדידות נחשבת במקרה כזה 

לנמוכה מדי.
רמת הקושי: לאחר סגירת הסקר וניתוח התוצאות נקבעו נקודות 
החיתוך לשליש ושני שליש מהדירוג בכלל הקורסים על הפריט 
קושי הקורס. דרגת קושי בשליש העליון הוגדרה כ"גבוהה מאוד" 

ובשליש השני כ"גבוהה".
וצהוב  כתום  כחול,  בצבעים  יורד  בסדר  קודדו  הרמות  שלוש 

כמתואר בטבלה 101 
בדוחות  הללו  בצבעים  קודדו  קורס  כל  של  הסקר  תוצאות 
מחלקה  ולכל  פקולטה  לכל  )בנפרד  ממוחשב  באופן  שהופקו 
וזיהוי  במבט  סקירה  מאפשר  בצבע  הקידוד  פקולטה(.  באותה 
הצבע  שבהם  בקורסים  החל  יורד:  בסדר  המצוינות  דירוג  של 
הכחול מופיע פעמים רבות ועד לקורסים שבהם הצבע הצהוב 

מופיע פעמים רבות.
טבלה 2 מציגה דוח אמיתי שהופק עבור אחת הפקולטות. הדוח 
באותה  שלימדו   )U-M באותיות  )מזוהים  מרצים  שמונה  מציג 
לבחירה  זכאות  של  יורד  בסדר  קורסים,  ב-19  הכול  בסך  שנה 
כמרצה מצטיין. הקורס הראשון של כל מרצה הוא זה המועמד 

להקנות לו הצטיינות.
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טבלה 1: הרמות של ארבעת הקריטריונים לבחירת מרצים 

מצטיינים: הגדרה וקידוד בצבע

קריטריון/רמהמינימליתגבוההגבוהה מאוד

הערכה כללית של ההוראה)6.14<(70%<)6.39<(80%<)6.67<(90%<

רמת הקושי של הקורס)4.0<(33%<)4.84<(67%<

מספר הסטודנטים 20<30<60<
הרשומים

אחוז המשיבים40%<50%<

טבלה 2: ארגון ממוחשב לפי סדר עדיפויות של 

שמונת המרצים המצטיינים ביותר בפקולטה מסוימת 

באוניברסיטת תל אביב, על פי קריטריונים אובייקטיביים

 סוג
הקורס

קושי
הקורס

משיבים
 מס׳

רשומים
 הערכת
ההוראה

קורס מרצה
 סדר

עדיפות
% מספר

הרצאה 5.7 74 126 171 6.7 a M 1
הרצאה 5.4 59 47 80 6.0 b

הרצאה 4.1 57 36 63 6.7 c N 1
הו״ת* 4.4 76 16 21 6.9 d
הו״ת* 4.8 65 11 17 6.8 d

הרצאה 4.7 56 32 57 6.7 e P 1
הרצאה 5.7 50 8 16 6.8 f
הרצאה 5.1 63 36 57 6.2 g

הרצאה 6.1 78 18 23 6.7 h Q 1
הרצאה 6.2 55 122 220 6.2 i

הרצאה 6.0 56 56 100 6.3 j R 2
הרצאה 5.1 69 131 190 6.3 k

הרצאה 6.4 58 29 50 6.6 l S 3
הו״ת* 5.0 63 10 16 6.9 m

הרצאה 4.8 57 33 58 6.4 n T 3
תרגול 3.7 39 18 46 6.3 o

הרצאה 3.4 41 19 46 6.2 o
הרצאה 6.3 54 82 152 6.1 p

הרצאה 4.9 58 50 86 6.1 q U 3
* הו״ת: הרצאה ותרגול

הסברים:
כל  מבין  ראשון  עדיפות  בסדר  דורג   M מרצה  של   a הקורס 
הקורסים המצטיינים. אפשר לראות שהוא מדורג ברמה הגבוהה 

מאוד )צבע כחול( בכל ארבע הקטגוריות. 
הקורס c של מרצה N דורג במקום השני - הוא "כחול" בשלוש 

קטגוריות ו"כתום" ברביעית. 
הקורס e של מרצה P דורג במקום השלישי עם שתי קטגוריות 

"כחולות" ושתיים "כתומות".
הקורסים j ,i ו-k כוללים אמנם שלוש קטגוריות "כחולות", אבל 
זו המעידה  ביותר,  אף אחת מהן אינה של הקטגוריה החשובה 
על איכות ההוראה - הערכה כללית של המרצה - שמסומנת בהם 
נמוך  עדיפות  בסדר  מוינו  הם  ולכן  ב"צהוב",  השלישית,  ברמה 

יותר. 
באופן זה, הפקולטה קיבלה רשימה של שמונה מועמדים שמוינו 
באמצעות המערכת באופן אובייקטיבי ושמסודרים בסדר יורד 

זו,  רשימה  קבלת  לאחר  בהוראה.  להצטיינות  קריטריונים  של 
נבדקו כולם בקריטריונים 5, 6 שצוינו לעיל ועמדו בהם )אף אחד 

דורג  לא  מרצה  אותו  שלימד  האחרים  מהקורסים 
רמה  באותה  פרס  קיבל  לא  והמרצה  נמוך  זו  בשנה 

בארבע השנים האחרונות(. 
המסוימת  שהפקולטה  מראש  קבע  הרקטור  משרד 
רקטור  מצטייני  שלושה  של  הקצבה  תקבל  הזאת 
)הוחלט מראש על 20 מצטיינים בסך הכול והמכסה 
המרצים  של  היחסי  המספר  לפי  לפקולטות  חולקה 

שלושת  את  לבחור  הייתה  יכולה  הפקולטה  אחת(.  בכל 
בשימוש   ,2 בטבלה  לה  שהוצעו  השמונה  מבין  המצטיינים 
בשיקולים נוספים כמו: השיוך המחלקתי של המועמד )יש כמה 
מחלקות בפקולטה(, שיקולים אישיים )כמו מרצה לפני פרישה 
על  זכות  נקודות  או  הבאה(  בשנה  במצוינות  לזכות  יוכל  שלא 
פעילויות חיוביות נוספות של איש הסגל בנושאי הוראה שאינן 
זו  ידי סקרי ההוראה, כמפורט למעלה. כך שיטה  מוערכות על 
מאפשרת להשתמש בקריטריונים אובייקטיביים לבחירת מרצים 
מצטיינים, ועם זאת משאירה שיקול דעת לפקולטה, לפי צרכיה.
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