פוסט  :19מי מצטיין בלימודים באוניברסיטה/במכללה ומי לא? הבדלים בין-דיסציפלינריים
בציונים בקורסים
*המחקרים המובאים כאן נעשו על ידי באוניברסיטת ת״א .לא מצאתי מחקרים נוספים בנושא של הבדלים בין-דיסציפלינריים בציוני הקורסים,
פרט למאמר יחיד של ) Centra (2003שממצאיו תומכים בממצאי מחקרי .היות וכך ,לא ניתן להכליל את הממצאים של הפוסט הזה למוסדות
אקדמיים שאינם אוניברסיטת מחקר ברמה גבוהה.

בדרך כלל ,הסטודנטים ממלאים את שאלוני דירוג המרצים במסגרת סקרי ההוראה בשבועות האחרונים של כל סמסטר ,לפני
מבחני הסיום של הקורסים ,ובוודאי שלפני קבלת הציונים הסופיים של הקורסים .אי לכך ,לא ניתן ללמוד על ציוני הקורסים
מתוך הנתונים של סקרי ההוראה .כדי לקבל את ציוני הקורסים ,פניתי כמה חודשים אחרי סיום סמסטר ב׳ בשנת  2007למרכז
למרשם של אוניב׳ ת״א ,בבקשה לקבל את הממוצע והחציון של ציוני כל הקורסים לכל פקולטה .זאת ,באישורם של דקאני
הפקולטות דאז .מועד פנייתי היה לאחר שכל הציונים מכל הפקולטות נמסרו ונאגרו בבסיס הנתונים של המרכז .איור  1מציג את
הנתונים שקיבלתי.
איור  : 1הממוצע והחציון של ציוני כלל הקורסים לפקולטה ,לגבי כל אחת מהפקולטות של האוניברסיטה בסמסטר ב׳ :2007

(Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest

היות וכל פקולטה מקיימת בכל סמסטר מאות ואף אלפי קורסים ,הרי אפילו הבדלים קטנים בממוצע ובחציון בין הפקולטות
השונות הם מאוד משמעותיים וקרוב לוודאי שמובהקים סטטיסטית.
מאיור  1עולה שציוני הקורסים במקצועות הרכים גבוהים בדרך כלל מהללו של המקצועות הקשים ,למעט הפקולטות לניהול
ולמשפטים שאתייחס אליהן בהמשך.
מסקנה א :הממוצעים )והחציונים( של ציוני הקורסים בתחומים הקשים ) (STEMהם נמוכים במידה ניכרת מאשר ממוצעי
)וחציוני( הציונים בתחומים הרכים .התחומים שהכי קל בהם להצטיין בלימודים )כפי שמצביעים הציונים הגבוהים מאוד( הם
חינוך ועבודה סוציאלית )תחומים רכים ויישומיים(.

ראוי לציין שבשתי פקולטות לפחות – עבודה סוציאלית וחינוך )עם חציונים בהתאמה  90.1ו  – (89.4הממצאים מצביעים על
1
אינפלציה של ציונים! חציון שגבוה מ  90%מעיד שבמחצית הקורסים בפקולטה ,הציון הממוצע בקורס היה מעל !!!90%
להלן ציטוט תומך ממחקר בארה״ב:
It is well established that both grades and ratings vary by subject fields, with the humanities in particular rated higher
and giving higher grades than the natural sciences (Centra, 2003; p. 479).

לצערי לא הצלחתי לקבל נתונים לגבי סטיות התקן

1

להדגמה מפורטת של איך נראה פיזור הקורסים יחסית לממוצע ולחציון של הציונים ,איור  2מציג את הציונים )שקיבלתי במסגרת
מחקר שערכתי בפקולטה להנדסה( שהם נמוכים לפי איור  1יחסית למרבית הפקולטות האחרות .אמנם הציונים בהנדסה של איור
 2ניתנו בסמסטר שונה ,שנתיים קודם לאלו של ציוני איור  ,1אבל עקב הקוריקולום הקבוע בקורסים רבים לתואר ראשון
בהנדסה ואי שינוי מהותי בשנים קרובות זו לזו בקורסים ובמורים המלמדים בקורסים ,ניתן להניח שלא חלו שינויים מהותיים
ברמת הציונים בין שני המועדים הללו .לפיכך ניתן להסכים שגם עבור איור  2היה החציון של הציונים בקורסי ההנדסה קרוב ל
 86.3והממוצע ,ל .85
איור  :2דיאגרמת פיזור ) (scattergramשל הקשר בין ממוצע ציוני הקורסים בפקולטה להנדסה לבין דירוג המרצים
בסקר ההוראה על הפריט ״הוראה כוללת״ בסמסטר א.2005 ,

Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest). Correlation: r = 0.13

מהגרף עולה שטווח הפיזור של הציונים בפקולטה להנדסה באותו סמסטר הוא רחב ביותר  -בין  63ו  .98מהתבוננות בגרף -
 ,eyeballingהחציון והממוצע המצוינים לעיל נראים כמתאימים לנתוני הגרף.
הסבר לציונים יוצאי הדופן בפקולטות לניהול ומשפטים
הפקולטה לניהול כוללת מקצועות המשתייכים לתחום הקשה ואחרים המשתייכים לתחום הרך .לפיכך המדדים שלה היו צריכה להימצא
בין אלו של התחומים הרכים והקשים .בניגוד למצופה ,מבחינת ציוני הקורסים היא נמצאת באיור  1שלעיל במקום השני מהסוף ,נמוכה
מכל המקצועות הקשים ומבחינת שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה היא מדורגת )בפוסט  15איור  2וכאן למטה באיור (3
כנמוכה ביותר ,נמוכה מכל התחומים הקשים .האם הציונים הנמוכים במיוחד משפיעים על שביעות הרצון הנמוכה או להיפך? אין לי
הסבר לתופעה זו .האם מישהו מהפקולטות לניהול יכול לספק הסבר?
הפקולטה למשפטים :משפטים שייכים לתחום הרך והיו צריכים להיות מדורגים גבוה על שביעות הרצון מההוראה וגם הציונים היו
צריכים להיות בין הגבוהים בהשוואה לכלל הפקולטות .ואולם בשנת  2007הציונים בפקולטה זו הם הנמוכים ביותר מבין כלל
הפקולטות .בשנת  2003שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה בפקולטה זו היו בין הנמוכים מכלל הפקולטות )ראו איור  1בפוסט
 (15ובשינוי חד ,בשנת  2009התהפכה המגמה ושביעות הרצון נמצאת בתחום הגבוה ,כפי שמתאים לה מהיות משפטים מקצוע רך.
השערתי כפי שהצגתי בפוסט  15היא שלפני אמצע שנות  ,2000ציוני הסטודנטים בפקולטה זו נקבעו בשיטת ״על הקו״ on the
 curveהמקובלת בפקולטות למשפטים בארה״ב וקנדה אבל כפי שנראה מאיור  1גרמה לציונים בפקולטה להיות נמוכים מאוד.
מסתבר שהסטודנטים של הפקולטה מאוד לא אהבו מצב זה והתנגדו לו בצורה מאוד אינטנסיבית שהתבטאה בדירוג נמוך של
המרצים והקורסים ,ואילו לאחר שהפקולטה חזרה לציונים בשיטה המקובלת בשאר הפקולטות ,עלתה מאוד שביעות הרצון של
הסטודנטים.

תמיכה בספרות העולמית?
מצאתי רק מחקר יחיד שעסק בשאלה זו .Centra, 2003 :סנטרה השווה את ממוצע ציוני הגמר בשמונה פקולטות בתחומי תוכן שונים
ומצא שהציונים בפקולטה למדעי הרוח היו הגבוהים ביותר ואילו בפקולטה למדעים מדויקים היו הנמוכים ביותר.

הקשר בין ממוצע ציוני הקורסים לבין שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה
ההסבר לעיל לגבי הפקולטה למשפטים הקושר את שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה לגובה הציונים בפקולטה ,נתמך גם לגבי
כלל הפקולטות .סדר הגודל של דירוג הציונים בקורסים בפקולטות שהתקבלה באיור  1שבו הציונים בתחומים הרכים הם גבוהים,
ובקשים – נמוכים מתאים במידה רבה לסדר הגודל של שביעות הרצון מההוראה כפי שהוצג באיור  2בפוסט  ,15שבו התחומים הרכים
מדורגים גבוה והקשים נמוך .לנוחותכם ,אני מעתיקה אותו לכאן בשם איור :3
איור  :3הבדלים בין-דיציפלינריים בשביעות הרצון מההוראה בפקולטות השונות

ממוצע דירוג מרצים בפקולטות מתחומים
"רכים"" ,קשים" ו"מעורבים" תשס”ט

ממצאים אלו מציעים שמרצים וקורסים בפקולטות המעניקות ציונים גבוהים מדורגים גבוה יותר מהללו בפקולטות המעניקות ציונים
נמוכים .כדי לבדוק באופן ישיר את הקשר בין שני המשתנים :הדירוג על שביעות הרצון מההוראה והממוצע של ציוני הקורסים ,רוכזו
נתונים מתאימים של סמסטר יחיד בטבלה הבאה:
טבלה  :1ממוצע הדירוג לקורס של הפריט הגלובלי של ההוראה )הוראה כוללת( ושל ממוצע ציוני הקורסים ,עבור כל הקורסים
לכל אחת הפקולטות באוניב׳ תל-אביב ,בסמסטר ב׳  .2007הממוצעים מסודרים בסדר יורד של הפריט הגלובלי.
סולם הדירוג מ) 1-הערך הנמוך ביותר( ועד ) 7הערך הגבוה ביותר(.

No. of
courses

)Average Course Grades (%

Median

Mean

Mean rating
for Overall
Teaching

School

256

89.5

88.5

6.0

Education

1,368

87.7

86.3

5.8

Humanities

138

90.1

89.4

5.7

Social work

217

84.7

83.6

5.6

Law

700

88.3

87.5

5.5

Arts

630

87.5

86.4

5.5

Social sciences

498

86.9

84.8

5.5

Natural sciences

345

87.4

86.1

5.3

Life sciences

399

85.6

84.6

5.1

Management

578

86.4

85.2

5.0

Engineering

איור  :4הצגה גרפית של נתוני טבלה ) 1כל נקודה מייצגת פקולטה( ואת קו ההתאמה-הטובה-ביותר

.Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest). Best-fit line: y =0.1x-3.2; r2 =0.35; r =0.59

טבלה  1ואיור  4מציגים ביחד קורלציה חיובית ברמה בינונית-גבוהה ) (r = 0.59בין ממוצעי הדירוג לקורס על הערכה כוללת של ההוראה לבין ממוצע ציוני
אותו קורס ,לכל אחת מהפקולטות של אוניב׳ תל אביב.

מסקנה ב :ככל שהציונים בפקולטה גבוהים יותר ,כך שביעות הרצון הכללית של הסטודנטים מההוראה בפקולטה נוטה להיות
גבוהה יותֿר
אשמח לקבל הערות ,הארות ושאלות מהקוראים בנושאי הפוסט הזה.
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