הא הגודל )של הכיתה( קובע )את הערכת ההוראה(?
השאלה
הא מרצי שמלמדי בכיתות גדולות נדונו מראש לדירוגי נמוכי יותר מעמיתיה המלמדי
בכיתות קטנות יותר?
הא באמת קשה יותר ללמד טוב ,כפי שנתפס על ידי הסטודנטי  ,כשמספר הסטודנטי הוא
גבוה?
מחקר הזוטא
כדי להשיב על השאלה ,בדקנו את ממוצעי דירוגי המרצי על הפריט "הערכה כוללת של המרצה"
בסקרי ההוראה בשני האחרונות .גילינו ממצאי עקביי כלהל בכל הסמסטרי ובכל
הפקולטות )למעט מקרי בודדי בפקולטה מסוימת בסמסטר ספציפי ,מקרי שאי בה כדי
להצביע על מגמה מתמשכת(.
כדי להמחיש את הממצאי  ,מצורפת טבלת דירוגי המרצי בסמסטר א' תשס"ה מפקולטות
אחדות באוניברסיטה ,בחת של גודל הכיתות:
עד  16תלמידי
בכיתה

בי 1639
תלמידי בכיתה

בי 4079
תלמידי בכיתה

יותר מ 80
תלמידי בכיתה

הנדסה

5.37

5.25

5.18

4.90

מדעי מדויקי

5.90

5.60

5.31

4.93

ניהול

5.62

5.35

5.25

5.13

משפטי

5.98

5.99

5.46

5.55

קל לראות כי לגבי כל פקולטה )ע סטיות קלות לגבי הפקולטה למשפטי ( ,ממוצעי הדירוגי
הגבוהי ביותר התקבלו בכיתות קטנות ,וכי קיימת מגמת ירידה בגובה הדירוג ככל שמספר
התלמידי עולה.
בפקולטות מסוימות )כגו הנדסה ומתמטיקה( הירידה בדירוגי היא עקבית וכמעט ליניארית
כפונקציה של מספר התלמידי  .בפקולטה למשפטי  ,לעומת זאת ,נית להצביע על 'מדרגה' בי
דירוגי המרצי בכיתות קטנות עד בינוניות לבי הדירוגי שהתקבלו בכיתות גדולות עד גדולות
מאד )מ 40 -תלמידי ומעלה(.
מגמות דומות של ירידה בדירוגי המרצי ככל שמספר התלמידי גדל קיימות ,כאמור ,ג
בפקולטות האחרות ,בכל סמסטר בשני האחרונות .הנתוני המלאי מופיעי בקטגוריה
'סקרי ' באתר המרכז לקידו ההוראה.
המסקנות
מנתוני אלה עולה כי קל יותר להשיג שביעות רצו של הסטודנטי כאשר מלמדי בכיתות
קטנות מאשר בכיתות גדולות .נית להסביר זאת בכ שבכיתה קטנה ואינטימית התלמידי

חשי בדר -כלל בנוח לשאול את המרצה שאלות כשאינ מביני ולתקשר עימו באופ בלתי-
אמצעי .כל התלמידי מקבלי תשומת לב כמעט אישית ,ג הללו שאינ מתבלטי בשיעורי .
בנוס ,.התאמת השיעורי ורמת לקבוצה קטנה של תלמידי היא משימה קלה יחסית לביצוע
עקב ההכרות אית  .כל אלה משפיעי לטובה על שביעות הרצו של התלמידי מהמרצה.
מרצי אשר מלמדי בכיתות גדולות מתמודדי ע אתגר מקצועי מורכב .בכיתות גדולות,
יצירת תקשורת טובה ע כלל התלמידי היא משימה קשה לביצוע מסיבות מגוונות כמו :מרחק
פיסי בי המרצה לתלמידי  ,חוסר בטחו של המרצה מול קבוצה גדולה ,אקוסטיקה גרועה ,יותר
רעש מצד התלמידי  ...התאמת רמת השיעור והתכני הנדוני בו לקבוצה גדולה ג היא
בעייתית עקב ההטרוגניות הגדולה יותר מאשר בכיתה קטנה  .גורמי אלה מגבירי את הסיכוי
לקושי ותסכול אישי של התלמידי במהל השיעורי ומשפיעי לרעה על שביעות רצונ
מהמרצה.

