פוסט  :15מי אוהב ללמוד באוניברסיטה/במכללה ומי לא? הבדלים בין-דיסציפלינריים בשביעות
הרצון של הסטודנטים מההוראה והמרצים
מדי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,התאחדות הסטודנטים הארצית עורכת סקר אינטרנטי בין הסטודנטים מכלל
מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ בשאלות במגוון רחב של נושאים .השאלה המרכזית בודקת את שביעות הרצון שלהם מההוראה
ומדי שנה מתפרסמות בעיתונות רשימה של המוסדות האקדמיים המסודרת בסדר יורד של מה שהם מכנים – איכות ההוראה.
למעשה זוהי השוואה של שביעות הרצון מההוראה ומהמרצים במוסדות השונים .לשביעות רצון זו יש משקל מכריע בתחושת
שביעות הרצון הכוללת מהלימודים באוניברסיטה/במכללה.
כולנו יודעים מהעיתונות מיהם המוסדות שמדורגים באופן עקבי גבוה בשביעות הרצון מההוראה ומי באופן נמוך ועוד נעסוק בזה,
אבל האם יש הסברים מתוקפים להבדלים אלו? כמובן שיש גורמים מגוונים שעשויים להשפיע על שביעות הרצון מהלימודים
במוסד האקדמי ושאינם קשורים להוראה ולמידה )כמו כנס כיף לסטודנטים באילת מדי שנה בחופש פסח (...אבל אנו נתמקד כאן
בגורמים הקשורים להוראה ולמידה.
בשורת הפוסטים הבאים אני אנסה להציג השערות לגבי הגורמים המרכזיים המשפיעים על שביעות הרצון מהלימודים במוסד
האקדמי  -הן כאלו שקשורות בתמהיל המקצועות/תחומי התוכן הנלמדים והן כאלו שקשורות בתרבות ההוראה/למידה במוסד.
בשני הפוסטים הקודמים הכרנו הבדלים בין-דיסציפלינריים בהתנהגויות הוראה ראשיות ,ובהיבטים של תרבות התחום האקדמי/
הדיסציפלינה .הפוסט הנוכחי מזהה הבדלים בשביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה והמרצים ,כפי שנמדדת ע״י הפריט
ה׳גלובלי׳ בסקרי ההוראה )באוניב׳ ת״א ניסוחו :׳הערכה כוללת של ההוראה׳( )ראו פוסט .(11
בתחילת שנות ה ,90-דקאן הסטודנטים באוניב׳ תל אביב היה פרופ׳ ראובן חן מהמחלקה לפיזיקה .היות ובאותן שנים ביליתי לא
מעט מזמני במחלקה זו עקב עבודתי עם אנשי סגל בפיזיקה )ראו פוסט  ,(14פגשתי בו במחלקה מדי פעם .באחת הפגישות הוא
סיפר לי שבדקאנט מתקבלות לא מעט תלונות של סטודנטים מכלל הפקולטות על ההוראה והמרצים שלהם ושנראה שמספר גדול
יחסית של תלונות מתקבל דווקא מתלמידי הפקולטה למדעים מדויקים )מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב
ועוד( והציע שאבדוק מה ידוע על ההבדלים בשביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה בפקולטות השונות.
הפיסקה הבאה מיועדת לשימור ההיסטוריה של הסקרים בארץ :סקרי ההוראה נערכו באוניב׳ תל אביב החל מראשית שנות ה90-
ביוזמת ועל ידי אגודת הסטודנטים ,בשימוש בתקציב שניתן להם ע״י הנהלת האוניברסיטה .האגודה ארגנה את כל ההליך ,כולל
העברת השאלונים על טופסי נייר בכיתות ,איסופם ,ניתוחם ,וסיכום והדפסת התוצאות .האגודה פרסמה לקראת פתיחת כל שנת
לימודים חוברת שכללה את הדירוגים המספריים לכלל המרצים שדורגו )אני שומרת כנוסטלגיה את החוברות הללו( .החוברת
הייתה גימיק גדול כי נכללה ביחד עם חומרים אחרים בתיקייה שחולקה לכל אחד הסטודנטים בשבוע שלפני פתיחת שנת
הלימודים )כדי לעזור להם בבחירת הקורסים והמרצים .(...העיתונים המקומיים עטו על החוברות הללו כעל שלל רב ופרסמו
קוריוזים של דוגמאות מדירוגים של מרצים )בדרך כלל של הללו המדורגים נמוך במיוחד (...ובמיוחד פרסמו רשימות של שלושת
המרצים המדורגים גבוה ביותר ושלושת הנמוכים ביותר בכל פקולטה .בדרך כלשהי ,העיתונאים הצליחו להשיג גם את רשימות
ההערות המילוליות שנכתבו ע״י הסטודנטים על אף שהללו לא פורסמו בחוברות של האגודה ,ופרסמו בעיתונים מבחר של הערות
עוקצניות שסטודנטים כתבו על מרצים מסוימים ,עם ציון שמות המרצים .בקיצור ,הייתה סביב תוצאות הסקר חגיגה גדולה והרבה
מרצים נכבדים בוישו בפומבי ושלא בצדק ...החל משנת  1999הנהלת האוניברסיטה לקחה על עצמה את ביצוע הסקרים והחגיגה
הסתיימה .קרוב לוודאי שהרעיון לעריכת הסקרים שהתאחדות הסטודנטים מפרסמת כיום בתחילת כל שנת לימודים אומץ על
בסיס היוקרה שרכשה אגודת הסטודנטים של ת״א מאותם פרסומים...
פרופ׳ חן הסדיר לי לבקשתי גישה למאגר נתוני הסקר של אגודת הסטודנטים ,שהייתה כפופה למשרדו )כמובן בהסכמת האגודה
ובשיתוף פעולה עמה( .על בסיס המאגר הזה ערכתי מגוון של ניתוחים סטטיסטיים שסיכמתי בשתי חוברות.
איור  1מציג את התוצאות המרכזיות מהחוברות הנ״ל של השוואת כל  11הפקולטות דאז ,על ממוצע הדירוג של הפריט הגלובלי.
סולם הדירוג היה מ) 1-שביעות רצון נמוכה מאוד( ועד ) 5שביעות רצון גבוהה מאוד(

ממוצע דירוג מרצים בפקולטות מתחומים
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נמוך

בינוני

גבוה

האיור מגלה הבדלים בדירוג הממוצע בין הפקולטות השונות ,שיש להם משמעות מבחינת המיון של הדיסציפינות על פי ביגלן
)ראו פוסט  .(5באופן מובחן ,דירוגי המרצים בדיסציפלינות הרכות גבוהים הרבה יותר )וללא ספק באופן מובהק סטטיסטית עקב
עשרות אלפי השאלונים לכל פקולטה שהשתתפו בניתוחים( מאשר דירוגם בדיסציפלינות הקשות .אכן ההתרשמות שתלמידי
הפקולטה למדעים מדויקים מרוצים פחות ממוריהם בהשוואה לתלמידי מרבית הפקולטות האחרות מתאשרת כאן )אם כי יש
תלמידים בשתי פקולטות אחרות שמרוצים עוד פחות.(...
יש באיור  1כמה מקרים מיוחדים לגבי סדרי הגודל היחסיים של הדירוג הממוצע:
•

•

•

תחומי הרפואה ,מדעי החברה והחיים מדורגים בקבוצה הבינונית .אני מסבירה זאת בכך שכל אחד מהם כולל מקצועות
לימוד משני התאים המנוגדים של ביגלן – קשים ורכים .לדוגמה ,באוניב׳ תל אביב הפקולטה למדעי החברה כוללת את
התחומים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה שהם מקצועות רכים ,וגם כלכלה שמבוססת רבות על מתמטיקה ולפיכך שייכת
במרביתה לתחום הקשה .לכן הדירוג הממוצע של כל מקצועות הפקולטה למדעי החברה ביחד הוא בקבוצה הבינונית.
הפקולטה לניהול כוללת גם את מקצועות החשבונאות ואינני מכירה אותה טוב מספיק כדי לומר אם היא מייצגת תחום
קשה או מעורב שכולל מקצועות קשים וגם מקצועות רכים .לפיכך ,אינני יודעת להסביר מדוע פקולטה זו מדורגת באופן
עקבי בקבוצה הנמוכה .אשמח אם אחד הקוראים מפקולטה זו יאיר את עינינו.
משפטים ,על אף שנכלל באיור  1בקבוצה הבינונית ,הוא תחום רך ואמור להיכלל בקבוצה הגבוהה .ראו התייחסות לכך
באיור .2

חזרתי על הליך הדירוג הזה  16שנים לאחר מכן כמתואר באיור  ,2כאשר ארגון וביצוע סקרי ההוראה עבר לידי האוניברסיטה
והסקר בוצע באופן מקוון .אני כבר שימשתי אז כראש המרכז לקידום ההוראה ועמד לרשותי בסיס הנתונים הממוחשב המתואר
בפוסט .14
איור  2מציג את השוואת הדירוג של כל הפקולטות על הפריט הגלובלי פעמיים – בשני הסמסטרים של שנת  .2010-2009הדירוג
נעשה על סולם מ) 1-שביעות רצון נמוכה מאוד( ועד ) 7שביעות רצון גבוהה מאוד(.

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

התוצאות המוצגות באיור  2מדהימות מבחינת העקביות שלהן בהשוואה לתוצאות באיור  .1על אף ההבדל בשנים ) 16שנה(,
הבדלים בהליכי הארגון ובעורכי הסקר )אגודת הסטודנטים לעומת גופי האוניברסיטה( ,בשיטת עריכת הסקר )טופסי נייר בכיתות
לעומת דירוג באינטרנט( ,וסולם הדירוג ) 5דרגות לעומת  7דרגות( ,החלוקה של  11הפקולטות השונות לשלוש קבוצות הדירוג:
נמוכה ,בינונית וגבוהה נשמרת בשני האיורים באופן קונסיסטנטי כך שאין שינוי בפקולטות הנכללות בכל אחת משלוש הקבוצות
)פרט למשפטים( אם כי קיימות תזוזות במיקום של הפקולטות בתוך כל קבוצה.
לגבי משפטים ,מיקומם בדירוג הוא היחיד שאכן עבר קבוצה  -מהבינונית לגבוהה כפי שאמור היה להיות מלכתחילה ,שכן
משפטים הם בתחום הרך .ההסבר היחיד שאני יכולה לתרום אם כי ללא ביטחון בנכונותו ,הוא שלפני אמצע שנות  ,2000ציוני
הסטודנטים בפקולטה זו נקבעו בשיטת ״על הקו״  on the curveהמקובלת בפקולטות למשפטים בארה״ב וקנדה אבל
שהסטודנטים שלנו מאוד לא אהבו והתנגדו לה בצורה מאוד אינטנסיבית ואולי לכן שביעות הרצון שלהם בשנות ה  90הייתה
נמוכה יותר מזו שלאחר שעניין זה תוקן .אודה לכל מי שיוכל להאיר את עינינו בנקודה זו.
לתיקוף אחרון של הממצאים ,ניצלתי את הגישה שהייתה לי למאגר הנתונים הנפלא של הסקרים באוניברסיטת תל אביב )פוסט
 (14כדי לנסות להכליל את ההבדלים הבין דיסציפלינריים לגבי שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה ל 12 -השנים עם
נתונים שעמדו לרשותי .כדי לצמצם את מספר הדיסציפלינות הנבדקות ,בחרתי מבין  11הפקולטות של האוניברסיטה ארבע
)שלוש מהן גדולות מאוד( שמייצגות את כלל הפקולטות משום שמייצגות את ארבעת התאים של הקלסיפיקציה של ביגלן:
מדעי הרוח מייצגת את התא של תחום רך ותיאורטי
אמנויות מייצגת את התא של תחום רך ויישומי
מדעים מדויקים מייצגת את התא של תחום קשה ותיאורטי
הנדסה מייצגת את התא של תחום קשה ויישומי.
לכל שנה אקדמית ערכתי ממוצע של כלל הדירוגים בשני הסמסטרים כך שהממוצע של כל שנה אקדמית מוצג על ידי מספר יחיד.

איור  3מציג את ממוצע הדירוגים על הפריט הגלובלי ב  12השנים הראשונות לעריכת הסקר ע״י גופי האוניברסיטה.
Mean ratings for Overall Teaching of four University representative
schools, in 12 consecutive years

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

בעיני איור  3הינו ממש מקסים! הוא מדגים באופן שאינו ניתן לערעור שהמקצועות הרכים מדורגים באופן קונסיסטנטי גבוה יותר
מהקשים )בדרך כלל גבוה הרבה יותר( בין אם הדירוג נעשה בטופסי נייר בכיתות או באופן מקוון .עוד אבחנה מעניינת היא
שבתוך כל תחום של רכים/קשים ,התחומים התיאורטיים על פי הקטגוריזציה של ביגלן מדורגים גבוה יותר מאשר התחומים
היישומיים.
האם ההבדלים הבין דיסציפלינריים שמצאנו כאן בין תחומי התוכן הרכים והקשים הם ייחודיים לאוניברסיטת תל אביב? האם יש
עוד מוסדות אקדמיים בארץ שבדקו עניין זה? אני מניחה שזוהי שאלה שאמורה לעניין את קובעי המדיניות במוסדות האקדמיים,
ובמיוחד את אנשי ועדות הקידום וקביעות שמשתמשים למטרות הוועדות בנתוני הדירוגים של המרצים .אשמח לקבל כל מידע
בקשר לכך.
בספרות העולמית מצאתי מחקרים רבים בעניין זה שנעשו במגוון של מוסדות אקדמיים והגיעו לאותו ממצא  -שמרצים במקצועות
הרכים ובמיוחד במדעי הרוח ,אמנויות וחינוך מדורגים גבוה יותר ואפילו הרבה יותר מהמרצים במקצועות הקשים .באופן מפתיע
שראוי לציון ,בכל ההשוואות שכוללות פקולטות להנדסה ,מדורגות פקולטות אלו הכי נמוך מבין שאר הפקולטות ולא משנה אילו
פקולטות אחרות יש באותו מוסד ...ובדרך כלל נמוך בצורה משמעותית .לאחריהן בדרך כלל מדורגים נמוך המקצועות של מדעים
מדויקים .היות וכך ,נראה שקיימות סיבות מהותיות לדירוג הנמוך של הנדסה ומדויקים בכל העולם וננסה לעמוד עליהן בהמשך.
בשום פנים ואופן אין לפרש זאת כאילו שהמורים בתחומים אלו פחות טובים או משקיעים פחות בהוראתם!
אחדים מהפרסומים מארה״ב הם:
;Braskamp and Ory, 1994; Cashin, 1990; Centra, 2009; Feldman, 1978; Li and Benton, 2017; Neumann, 2001
Ramsden, 1991; Wachtel, 1998.

לא מצאתי אף פרסום שעסק בהשוואת דירוג של מקצועות תיאורטיים לעומת יישומיים.
לסיכום :המרצים בדיסציפלינות הרכות מדורגים באופן עקבי גבוה הרבה יותר מהמרצים בדיסציפלינות הקשות .הבדלים אלו
אינם תלויים בשיטת עריכת סקרי ההוראה ובקונטקסט שלה ,בסולם הדירוג ,במועד הדירוג ,בעורכי הדירוג ,ובמוסד האקדמי או
במדינה שבהם נערך הדירוג .נראה שתלמידים במקצועות הרכים במוסדות האקדמיים בכל העולם מרוצים הרבה יותר מההוראה
ומהמורים שלהם מאשר עמיתיהם במקצועות הקשים  -מקצועות ה  .STEMנראה גם שתלמידים בתחומים של מקצועות
תיאורטיים מרוצים מההוראה יותר מהללו במקצועות היישומיים.

דיסציפלינריים נוספים שיעזרו להסביר את הסיבות להבדלים בשביעות הרצון מההוראה של-בפוסטים הבאים אציג הבדלים בין
.סטודנטים בתחומי תוכן שונים
. הארות ושאלות מהקוראים בעניינים אלו,אשמח לקבל הערות
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