יו  9י בכיתה :הו  9עה חיצונית

נאה/רכת חן  eכ  9ר  I091ר 0l
וה  9וריות ה  9דגוגית

הם eוערת  eכהם

1

Economic Research, Cambridge, MA2ןס Daniei s. Hamermesh and Amy M. Parker, National Bureau

סחקר זה אסף סדנ Dרחב  eכ דירוני סטוד  Jטי D
את הפרופסורי  e DכהD

באו Jיברסיטהee ,

המחקר המדווח כאן בדק את הקשר בין המראה החיצוני

סדידות

דרגות ההייררכיה האקדמית ,ממחלקות שונות של

הככו ועוד  Jתו  Jי  Dכנביה  Dוכנבי כיתותיה. D

האוניברטיטה שהציגו תמונות של אנשי הטגל שלהן
באתרי המחלקה באינטרנט בין

הפרופסורי  e Dזוהו כיפי  Dביותר קיבכו ססוצעי
דירונ

נבוהי D

יותר באופן

סe

השתתפו במחקר

האחרי .D

אפקט זה  Jסצא כא רק באופן כככי בסדנ Je Dבדק
אכא נ Dבתוך הסחכקה האקדסית ואפיכו בתוך

קורסי  e DבהD
יותר עבור

יe

יותר ססרצה אחד ,והוא חזק

סרצי  Dנברי D

סאe

ר עבור

על ידי תלמידיהמ בקורטימ אלה ,באוניברטיטת טקטט
שביוטטון  92 .הפרופטורימ שהשתתפו במחקר נבחרו מכל

בכתי תכויות  eכ סידת היופי  eכ הפרופסורי D

סעותי סן

של פרופטורימ בקורטימ לתואר ראשון ובין הדירוג שלהמ
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קורטימ  ,כאשר המרצימ

המשתתפימ לימדו מ  1-ועד  13קורטימ מן הללו  .גודל
הכיתות נע

מ 8-

ועד

581

טטודנטימ ,ומטפר הטטודנטימ,

שמילאו את השאלון הטטנדרטי באוניברטיטה לדירוג

המרצה בכל קורט שהשתתף במחקר ,היה מ  5-ועד . 380
בממוצע השיבו לשאלון  74 .4%מן הטטודנטימ בקורט,

ובטך הכול התקבלו  16,957טפטי דירוג מ 25,547-
טטודנטימ  .המחקר התייחט לפריט הגלובלי בשאלון:

 eJי . D

" באופן כללי ,הקורט

היה " ...

מאוד בלתי משביע רצון  .ועד

אלמלא אלוהים שעשה אותי כל כך יפה ,הייתי פונה
להיות מורה.

מפורטמת[ .

את האפקט של היופי האנושי על תוצאות לא כלכליות
מגוונות  .כלכלנימ ניטו בשנימ האחרונות לזהות את
התוצאות הכלכליות המטתברות מן היופי  ,למשל בתחומ
ההכנטה .נמצא גמ כי אדמיניטטרטורימ אקדמיימ

מתחשבימ בהערכת הטטודנטימ את המורימ שלהמ כשהמ
קובעימ קידומ ומשכורות .נשאלת השאלה האמ תכונות

- 5

היה , " ...

מצוין  .שאלה קרובה לזו

שדורגה על אותו טולמ .

פרטימ נוטפימ נאטפו לגבי כל מרצה והמ  :מיגדר ,

השתייכות לעדת מיעוט
כמות עצומה של מחקרימ בפטיכולוגיה חברתית בדקה

שדורג על הטולמ :מ : l -

שאף היא נבחנה הייתה הפריט הגלובלי של דירוג המרצה :
" באופן כללי ,המרצה

]לינדה אבנגליטטה ,דוגמנית-על

 2000ל . 2002-

בטך הכול

)( minority

או לרוב ,האמ

אנגלית היא שפת האמ שלו  ,והאמ הוא איש טגל על תקן
או מורה מן החוץ  .לגבי הקורט נרשמ אמ הוא שייך
לקורטי היטוד בשנתיימ הראשונות לתואר ראשון

)לימודימ של 4

שנימ בארה"ב( ,או לקורטימ היותר

מתקדמימ בשנתיימ הבאות .

נבחרו שישה טטודנטימ לתואר ראשון שלא למדו
בקורטימ הנחקרימ ולא הכירו את המרצימ שהשתתפו

השייכות להופעה החיצונית של המורה ,כמו היופי,

במחקר ,וכל אחד מהמ דרג את התמונות של כל המרצימ

מעוררות תגובות חיוביות אצל הטטודנטימ ,המובילות

הללו על טולמ מ  1-ועד  10 ) 10הגבוה ביותר(  .הטטודנטימ

אותמ להעריך מורימ אלה באופן חיובי יותר מאשר את

התבקשו לדרג את ההופעה החיצונית של המרצה

הפחות יפימ ,ובאופן זה היופי מביא למורימ הכנטות

שבתמונה תוך התעלמות בדירוג מגילו  ,ולקחת כקנה מידה

גבוהות יותר.

את הדירוג

"" 5

כמייצג מרצה עמ הופעה חיצונית ממוצעת .

כל אחד מן הדירוגימ נורמל ולכל מרצה חושב "ציון יופי"
תקציר מעןדב ש ל המאמר :
.1
Beauty in the classroom: Professors' pulchritude and
putati ve pedagogical productivity.
Working paper 9853, July 2003 http://papers.nber.org/ .2
papers/w9853. pdf. http://www.nber. org/papers/w9853 or :
The Chron icle articl e is available at: http://chronicle.com /
jobs/2003/ 10/200310] 501c.htm

כממוצע של ששת דירוגיו המנורמלימ על ידי ששת
הטטודנטימ המדרגימ .נמצא כי ההטכמה בין ששת

"שופטי דרגת היופי" של הפרופטורימ הייתה גבוהה:
חושבו  15קורלציות בין הדירוגימ של כל זוג אפשרי של

ששת הטטודנטימ המדרגימ ו 15-

מקדמי הקורלציה

שהתקבלו היו מ  0 . 54-ועד  , 0 .72עמ ממוצע . 0.62

r.:
=י
......

....
==י
r.:

....
=
:בור

=
....
r.:
....
....r.:
=
r.:
118

אן/ר  :מ'רה פר'דמ/

נבדקו נם שלושה נורמים שעשויים היו להביא להטיה
של הממצאים :לבוש המרצה כפי שמופיע בתמונתו ,אחוז
המצינים את תמונותיהם באתר המחלקה מבין כל
הפרופטורים שבמחלקה והשונות באוכלוטיית הטטודנטים
המדרנים את המרצה .

כדי לבדוק את ההשערה שדירונ היופי הושפע על ידי
מה שלבשו המרצים  ,יצרו החוקרים מדד שבאמצעותו
הבדילו בין פרופטורים הלבושים באופן פורמלי  ,כלומר
מרצים נברים הלובשים עניבה או נשים הלובשות חולצה
עם ז'קט ,לעומת אלה הלבושים באופן פחות רשמי.

הבנים  ,או קיים שוני בהערכה על ידי תלמידים שבאו
מרקע מטוים לעומת הללו שבאו מרקע אחר .לשם כך
נעשה ניתוח חוזר של תת קבוצה של אוכלוטיית המחקר
והיא  :כל הקורטים שבמשך השנתיים שבמהלכן נאטפו
נתוני המחקר ,לימד בהם יותר ממרצה אחד )בעיקר כאשר
בשנה א' לימד מרצה אחד ובשנה ב' מרצה אחר( .בתת
קבוצה זו של האוכלוטייה השתתפו  157קורטים )מבין ה-
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המקוריים(

ו 54-

מרצים )מבין

ה . ( 94-

תוצאות ניתוח

זה תזהינה את הקשר בין יופי ודירונ המרצה " בתוך
הקורטים " .

הטיה אחרת יכולה הייתה להיות אחוז המרצים מבין
כלל המרצים במחלקה שהצינו את תמונותיהם באתר
המחלקה  .ייתכן שיש הבדל כלשהו בין הללו שהצינו את
תמונותיהם באתר לבין הללו שלא הצינו את תמונותיהם,
למשל ,שהראשונים נראים טוב יותר מבחינה חיצונית ,או

הממצא  Iמ 3

. 1דירוג המרצי Dעב ידי ה Oטוד Jטי:D

•

נמצא להיות 4.0

שהם מוחצנים יותר ואינטראקטיביים .תכונות אלו עשויות

תקן של בערך

להתבטא נם בהוראתם בכיתה ולהשפיע על דירונם על ידי
המרצים הצינו את תמונותיהם  ,יהוו הללו את קבוצת

ניתוח חוזר על תת קבוצה של אוכלוטיית המחקר 84 -
מרצים המלמדים  414קורטים שהשתייכו למחלקות בהן

תמונות לכ אנשי הטנל הוצנו באתר המחלקה .
נורם נוטף שנבדק היה האפשרות שהרכב אוכלוטיית
הטטודנטים בקורטים מטוימים מוטה לנבי הערכת
המרצים  :אולי ההערכה שנותנות בנות שונה מזו של

. 0 .5

היות שהייתה קורלציה כמעט

הדירונ הכולל של הקורט נלקח בניתוחים להשוואת
מדד יופיו של המרצה .

המורים היפים יותר או הטובים יותר בעוד שהפרופטורים

במחלקות שהצינו את תמונות כל המרצים שלהם יהיו

ושל המרצה

, 4.2

מושלמת בין דירונ הקורט ובין דירונ המרצה ,רק

הטטודנטים .וכך ,ייתכן שבמחלקות אשר רק חלק מן

בממוצע בעלי יופי בינוני .כדי לבדוק נורם הטיה זה נעשה

ממוצע הדירונ הכולל של הקורט על ידי הטטודנטים
שניהם עם טטיית

•

מורים שהשתייכו לעדת מיעוט דורנו נמוך יותר
ממורים " לבנים  ".מורים ששפת האם שלהם לא

הייתה אננלית  ,דורנו באופן מובהק נמוך יותר מהללו
ששפת אמם היא אננלית  ,ומורים מן החוץ דורנו נבוה
יותר באופן משמעותי מן המורים על תקן .תוצאה
אחרונה זו ניתנת להטבר בכך שחלק נדול מן המורים
מן החוץ הם מורים מקצועיים שאינם עוטקים במחקר

ושאין להם קביעות ,ובשל כך עליהם להצטיין בהוראה
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כדי שימשיכו להעטיק אותם.

השאלה האם ממצאים אלה התקבלו משום שהיופי לעצמו

הממצאים עד כה מטכימים עם ממצאים במחקרים

עושה את המרצים יעילים יותר בהוראתם או

דומים קודמים .ממצא מפתיע ,שאינו תואם ממצאי

שהטטודנטים ,בדרגם את המרצים ,מדרגים אותם על

מחקר רבים קודמים של חוטר הבדל מיגדרי בדירוג

דברים שהם בלתי רלוונטיים להוראה טובה .ייתכן מאוד

הטטודנטים ,הוא הדירוג הנמוך יותר באופן מובהק של

שקיימות תכונות מרצה שקשורות ליופי ,אך הן אינן

המרצות בהשוואה לדירוג המרצים-הגברים .נמצא כאן

נגרמות על ידי היופי ,והן המשפיעות על ההוראה ועל

הבדל של חצי טטיית תקן בדירוג בין נשים לבין

דירוג הטטודנטים את המרצים שלהם .כפי שהוצג לעיל,

גברים.

מחקר זה התייחט אל חלק מן התכונות הללו כקבועות ,אך
אולי לא ידע לזהות את כולן.

 . 2הק eר ביו הדירוג הכוככ e
•

•

•

כ הקורט כביו מדד היופי:

שאלה שנייה ,חשובה יותר ,היא מה בעצם מראים

לגבי דירוג היופי ,ההבדל בין הפרופטורים המדורגים

דירוגי הטטודנטים? האם הם אכן מזהים את המורים

נמוך ביותר ובין אלה המדורגים גבוה ביותר )הלא

הטובים יותר? האם מרצים המדורגים גבוה מאחרים

יפים והיפים( היה כשתי טטיות תקן.

מביאים לידי למידה טובה יותר אצל הטטודנטים שלהם?

הקשר בין הדירוג הכולל של הקורט לבין מדד היופי

שאלות אלו עולות שוב ושוב מאז החלו לבדוק דירוגי

היה משמעותי ומובהק טטטיטטית .מרצים המדורגים

מרצים על ידי טטודנטים ,וכותבי המאמר אינם רוצים

גבוה על יופי דורגו על ידי תלמידיהם בקורטים

להתערב בויכוח זה .אילו דעות ואמונות שלא יהיו בנושא

בממוצע בנקודה שלמה מעל המרצים הלא יפים.

זה ,ללא טפק הליך דירוג המרצים על ידי הטטודנטים הוא

הקשר היה נמוך יותר באופן מובהק טטטיטטית עבור

כיום חלק בלתי נפרד מהליכי ההערכה של אנשי הטגל

מרצות-נשים מאשר עבור מרצים-גברים ,ועבור

באקדמיה .הם משמשים לקבלה ,קידום ,קביעת משכורת

קורטים בשנים המתקדמות מאשר עבור קורטי היטוד

ומתן הכרה מיוחדת ,כמו פרטי הוראה  .אפילו אם לדירוגי

בשנתיים הראשונות ללימודי התואר .

המרצים על ידי טטודנטים אין כל קשר ליעילות ההוראה,

לגבי גורם ההטיה המשער כי היופי דורג גם על בטיט

האדמיניטטרטורים באוניברטיטה נוהגים כאילו הם

מה שלבשו הפרופטורים ,נמצא כי בערך שישית מן

מאמינים שקשר כזה אכן קיים ,והם קושרים פרטים

המרצים שבמדגם

-

גברים ונשים כאחד

-

נכללו

בקבוצת אלה הלבושים פורמלית .הם נמצאו מדורגים
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גבוה יותר מן הללו הלבושים פחות רשמי ,אולם גם

אפקט כלכלי בשוק העבודה האקדמי.
השאלה החשובה ביותר היא האם הטטודנטים מפלים

לגביהם נמצא אותו קשר מובהק של יופי עם דירוג

לרעה מרצים שצורתם החיצונית אינה נאה כאשר הם

הטטודנטים ,אם כי הקשר היה חלש יותר במידת מה

מדרגים את המרצים הללו נמוך ,או שבאמת הטטודנטים

מן הקשר לכלל האוכלוטייה.

•

כלכליים לדירוג גבוה של מרצים  .התוצאה היא שליופי יש

לגבי גורם ההטיה השני

-

כאשר נכללו בניתוחים רק

לומדים מהם פחות )בהנחה שדירוג הטטודנטים משקף את
תרומת המרצה ללמידה( .אולי הטטודנטים פשוט

אותם מרצים שכל הפרופטורים במחלקתם הציגו את

מקדישים יותר קשב וריכוז למרצים הנראים טוב יותר

תמונותיהם באתר ,אכן חלה ירידה לא קטנה בחוזק

מאשר להללו הנראים פחות טוב ,ובעקבות כך לומדים

הקשר בין דירוג היופי של המרצה ודירוגו על ידי

הטטודנטים יותר מן המרצים היפים ,ולכן מרצים אלה הם

הטטודנטים בכיתתו ,אך עדיין הקשר היה מובהק

מורים טובים יותר .

טטטיטטית  .ניתן לומר שהן ללבוש הפורמלי הן

לטיכום ,גם מי שאינו נראה כדוגמן או דוגמנית-על ,יכול

למציאותם של כל תמונות מרצי המחלקה באתר

לפנות להוראה באוניברטיטה ובמכללה אולם ייתכן כי

האינטרנט ,יש השפעה על הקשר בין דירוג היופי של

הערכתו על ידי הטטודנטים תהייה גבוהה יותר אם צורתו

המרצים לבין דירוגם על ידי הטטודנטים בקורטים

החיצונית תהייה נאה.

שלהם ,אולם עדיין קשר זה הוא מובהק טטטיטטית.

•

ולבטוף ,לגבי ניתוח הקשר בין יופי ובין דירוג
הטטודנטים את המרצים "בתוך הקורטים" ,הקשר כאן

תגובת העורכת
אציג כאן את דעותי לגבי מחקר זה במטגרת שלוש

היה נמוך מן הקשר באוכלוטייה הכוללת וגם הנמוך

הערות( :א) זהו המחקר היחיד עד כה שנערך אודות

ביותר מבין כל תת הקבוצות שנבחנו ,אך עדיין הוא

הנושא ודרושים מחקרים נוטפים ובשיטות אחרות כדי

היה מובהק טטטיטטית.

לתמוך בממצאיו( .ב) גם אם הממצאים ייתמכו ,כל אחד
מאתנו יכול להיזכר במקרים רבים אחרים שאינם מקיימים

'  IוI

כלל זה  .כולנו מכירים מורים שהם רחוקים מן היופי

מניתוח הנתונים עולה ,שהקשר בין מדד היופי של

והצורה האטרקטיבית אך הטטודנטים שלהם לא יחמיצו

המרצים ובין דירוגם על ידי הטטודנטים הוא משמעותי,

אף שיעור שלהם עקב הכריזמה שלהם ,כוח האינטלקט,

מובהק טטטיטטית ועמיד בפני הטיות שונות .נשאלת

הבהירות והטדר שבהרצאותיהם ,הבנתם העמוקה את

ןיי!:

,....
=
,....,
=:ו
ןיי!:

,....

=1
הנושא שהם מלמד  1ם ואהבתם אל  1ו שהם משדר  1ם

כושר שכנוע רב  1ותר וכדומה.

לתלמ  1ד  1הם ,האכפת  1ות שלהם לגב  1למ  1דת הטטודנט  1ם

אלה מלמד  1ם ,הם מתפקד  1ם כמור  1ם טוב יותר מאחר  1ם

ועוד ועוד( .ג) התעלמות מכך שהופעה חיצונית ה  1א רבת

מבחינת יצירת ענןןן בשיעור ור  1תוק תשומת הלב של
הטטודנט  1ם .באופן זה ,ממצא

השפעה ושהחברה שמה על  1ה דגש רב ה  1א התעלמות מן
המצ  1אות ,ותהא זו נא  1ב  1ות להנ  1ח שמצ  1אות זו נעלמת

מאחורי הדלתות של כ  1תות האקדמ  1ה .הערצת ה  1ופ

שלאנש  1ם  1פ

המחקר רק מע  1ד  1ם על כך

מראה  1ש  1תרון גם בתפק  1ד  1הוראה ,כמו

1

ןיי!:

=
ןיי!:

א  1נטראקצ  1ות בין אנש  1ם.

מחקר זה מצב  1ע  1ם על הט  1ה של ד  1רוג

=....
....
,....
ןיי!:

מטוג  1ם רב  1ם ושונ  1ם ,כאלה המבוטט  1ם במ  1דה רבה על

המרא  1ם שכבר בג  1ל הגן ה  1לד  1ם מעד  1פ  1ם גננות  1פות.
אך האם ממצא

1

כאשר אנש  1ם

~

 1תרונם שזוהה במחקר  1ם רב  1ם ב  1חט לתפקוד  1ם אחר  1ם

ותגמולו ה  1א כנראה במהות האופ  1האנושי 1 .ש מחקר  1ם

1

1

ןןתכן ,

כ1

..

1

המרצ  1ם עקב ט  1בות )יופי( שאין להן דבר עם הוראה
טובה?  1ש מחקר  1ם רב  1ם המרא  1ם שלאנש  1ם שהם
אטרקט  1בןןם בצורתם הח  1צונ  1ת  1ש ב  1טחון

 1ותר ,

עצמ 1

גבוה

המב  1א לתכונות נוטפות .למשל ,הם מוחצנ  1ם

 1ותר ,

 1ותר מרתק  1ם מבט  1ם אל  1הם כשהם מדבר  1ם ,הם בעל

1

תגובות קוראי e Dפור oמו בר  eת דיון e

תגובות קוראי e Dפור oמו במצורף כמאמר
באותו

0

יועצי הוראה בחי Jוך הגבוה

עיתון )(Chronicle ofHigher Education

 .בדומה למחקר זה 1 ,ש מחקר  1ם מן הזמן האחרון

המורה צריך לה  1ות גם שחקן ולכן על  1ו לה  1ות בעל

המרא  1ם שאנש  1ם גבוה  1ם מרוו  1ח  1ם בתחומ  1ם

הופעה ח  1צונ  1ת  1פה.

0

רף ה  1ופ  1קרוב לוודא  1נמוך ב  1ותר אצל אנש

רב  1ם משכורות גבוהות  1ותר מעמ  1ת  1הם הנמוכ  1ם

1

 1ותר 1 .כולנו לומר על טמן זה ,כי הגובה משפ  1ע

האקדמ  1ה .פרופטור  1ם  1פ  1ם הם נד  1ר  1ם כמו גאונ  1ם

בפדרצ  1ה העולמ  1ת

0

0

על קבלת המשכורת .בוודאי נ  1תן למצוא עוד

למתאבק  1ם .

אפ  1לו יורמים/פריקים )  ( nerdsנדרש  1ם לעמוד

גורמ  1ם פרט ל  1ופ  1ולגובה העושים אנשים  1ותר

בטטנדרט  1ם מטו  1מ  1ם של הופעה ח  1צונ  1ת ,גם אם הם

כר  1זמטןןם ,מכובד  1ם ,משכנע  1ם ומשפ  1ע  1ם על

נמוכ  1ם ב  1ותר.

אחרים .ואם אנש  1ם אלה  1ה  1ו מור  1ם ,הם  1ה  1ו

עובדה ה  1דועה רק למעט  1ם ה  1א שהאקדמ  1ה

 1ע  1ל  1ם  1ותר בהוראה מאשר אנש  1ם עם פחות

המלכות  1ת למדע  1ם בשבד  1ה קןןמה תחרות בבגד  1 1ם

כ  1שור  1ם מטוג כזה.

]פרופטור לאנגל  1ת שק  1בל ד  1רוג  1ם גבוה  1ם מן

ובמעשה שאנש  1ם  1פ  1ם מצל  1ח  1ם  1ותר מאחר  1ם

הטטודנט  1ם ושמאמין שהוא נראה טוב[ :בעקבות

ברא  1ונות עבודה ומתקבל  1ם לעבודה בשכר גבוה
 1ותר.

מאמר זה התחלת  1לחשוש שאול  1א  1ננ  1מורה כל כך

0

טוב כפ  1שהאמנת  1עד כה ) . . .ראו תמונה בע' . ( 31
]פרופטור לאנתרופולוג  1ה ,בג  1שה הפוכה לקודמת[ :

•

לאחר קר  1את המאמר התחלת  1לתהות האם אנ  1נראה

•

כך גבוהות מן הטטודנט  1ם של

נרא  1ם פ
הם

0

לכך שאת האורןןנטצ  1ה הבאה למרצ  1ם חדש  1ם

••• 1

נערוך

•

שלושה  1ותר מן הנש  1ם .טוף טוף גם גבר  1ם

]מרצה לפט  1כולוג  1ה מאששת את ממצא  1המחקר[ :
•

1

ה  1א באמת  1ודעת איך לןןשם בשדה

]מנהל

נוטף[ :

אכנ  1ט לרש  1מת הקורט  1ם למרצ  1ם

ש  1עור  1ם בלבוש ,א  1פור וט  1פול  1ם קוטמטןןם .מ

ד  1אטה רצחנ  1ת ,ההערכות של  1על  1ד  1תלמ  1ד  1עלו

-

-

הקודמת[ :

כל

בהצלחה תוצאות של מחקר  1ם.

כשהתחלת  1ללמד הןןת  1שמנמנה אבל לאחר שעברת

אני אותה מורה ופתאום אנ

בטפא ...

]מנהלת נוטפת ,בתגובה למנהלת
הכבוד

אובןןקט  1ם ...

פלא  1ם  .רצ  1ת  1לצחוק

]מנהלת של מרכז לק  1דום ההוראה
באונ  1ברט  1טה[ :אנו נשתמש במאמר זה כהצדקה

]מרצה א  1שה[ :משעשע שגבר  1ם נשפט  1ם כפ  1שהם
1

א  1לו קוואז  1מודו ה  1ה מרצה באונ  1ברט  1טה ,בוודא
ה  1ו מע  1פ  1ם אותו.

טוב יותר ממה שחשבתי ,שכן אני מקבל הערכות כל

0
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 .זהו בכלל אפקט הה  1לה .דבר  1דוע הוא במחקר

לזוכ  1ם בפרט נובל ) ...ראו תמונה בע' (. 31

0

כ

 1ממן נ  1תוח  1ם פלטטןןם?

1

גאון?

.3

במאמר המקורי כלולות ארבע טבלאות שלא הובאו כאן.

1

1

