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האפקט של הטכנולוגיה על כל ההיבטים
של התברה האמריקנית ,ובמיותד על
התינו,ך הביא לשינוי בפרדיגמה הוותיקה,

שהתינוך הגבוה התנהל לאורה עד כה.
האפקט המהותי ביותר לגבי התינוך נגרם
עקב המעבר מתמיכה ממשלתית למאבק
של כותות השוק .מאמר זה מתמקד באפקט
של השינוי בפרדיגמה על התינוך במוסדות

מוטדות אחדים התמזגו ,אחרים פשטו את הרגל ונטגרו,
ואחרים נוטפים עברו לשוק הפרטי .בכל המוטדות לוחצים
יותר ויותר על אנשי הטגל לגייט יותר ויותר כטפי מחקר.
כתוצאה משינוי זה ,מכללות ואוניברטיטאות הפנימו את
מעמדן החדש כקבצנים מבקשי תרומות.

ההשכלה הגבוהה.

היבט שני של השיניי בפרדיגמה היה המעבר של
הערכת מוטדות אקדמיים לשם אקרדיטציה מהערכת

בשנת  1994פרטמו שני אנשי עטקים

Davis & Botkin

טפר בשם

The monster under the bed: How business is
mastering the opportunity of knowledge for profit .

התהליכים להערכת התיצאית .השאלה הנשאלת לגבי
החינוך הגבוה "מהם מקורות המימון שלכם ומה אתם

עושים איתם?" התחלפה בשאלה "כמה למדו הטטודנטים
שלכם ומה הם מטוגלים לעשות כתוצאה מההתנטויות

"המפלצת מתחת למיטה" הינו הכינוי שהמחברים נתנו

הלימודיות שטיפקתם להם?"

לשינוי בפרדיגמה הוותיקה ,שהחינוך הגבוה התנהל לאורה

היבט שלישי היא מעבר האקדמיה מפינקציה של

עד כה .השינוי נגרם על-ידי האפקט של הטכנולוגיה על

סינין לפינקציה של היראה .בפרדיגמה הישנה ציפו

כל ההיבטים של החברה האמריקנית ,ובמיוחד על החינוך.

מהאקדמיה שתשמש פונקציה של מיון

-

שתמיין את

האפקט המהותי ביותר לגבי החינוך נגרם עקב המעבר

הטטודנטים לרמות שונות ,מהמוכשרים ביותר ללמידה

מתמיכה ממשלתית למאבק של כוחות השוק .מאמר זה

שיהיו החוקרים ואנשי המדע העתידיים למוכשרים פחות.

מציג שבעה היבטים של האפקט של השינוי בפרדיגמה על

החינוך במוטדות ההשכלה הגבוהה והצעות לתגובה.

מפרדיגמה זו נבעה המטורת של ציינון על

) .the curve

הקו  nס (grading

לפי מטורת זו ,כל איש טגל בכל קורט מכשיל

אחוז מטוים של טטודנטים ,וכך הטטודנטים שמצליחים

ה  9Dנצת
ללא טפק ,החינוך הגבוה מתנטה כיום באבדן מהיתי של
תמיכה כספית ,כיוון שהתמיכה הממשלתית והמדינתית
במוטדות החינוך הגבוה קוצצה באופן מטיבי .כתוצאה מכך

לטיים את התואר הראשון ,הם אלה המטוגלים ללמוד על
אף כל המכשולים והאתגרים שהושמו בפניהם .לפיכ,ך כל
מי שטיים את לימודי התואר ,זכה להכרה בחברה כטוב
וכמבריק ביותר .בוגרי אוניברטיטה זכו ליוקרה ולהערכה,
וכשנכנטו לשוק העבודה ,הם קיבלו שכר גבוה ביותר.
טינון זה חלחל למטה ,לבית הטפר התיכון ,שבו לפי
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הפרדיגמה הישנה התלמידים מוינו ,על בטיט של מבחנים

טטנדרטיים ,לאחד משלושה מטלולים :המטלול של הכנה
ללימודים גבוהים שבוגריו אכן ימשיכו את לימודיהם
באוניברטיטה או במכללה ,המטלול של חינוך כללי עבור
טטודנטים שילכו לעבוד עם טיום לימודיהם ,והמטלול
המקצועי שבוגריו יהיו בעלי מלאכה :חשמלאים ,מכונאים,
שרברבים ,מזכירות ,טפריות וכדומה .היה מוטכם וברור

שבוגרי המטלול של הכנה לחינוך הגבוה ירוויחו במהלך

עינ הגובה  5המסינוינ האקדמי המכינינה ינמינהינ
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חייהם הרבה יותר מבונרי שני המטלולים האחרים ,

ואולם הטימן הראשון והמשמעותי ביותר לשינוי

מוטדות עוברים להעטקת מורים חלקיים ,מורים מן

בפרדינמה היה הופעת יותר ויותר מיליונרים  ,שהניעו

טנל זוטר או מורים עם חוזה מיוחד ומונבל ,

מהמטלול לחינוך מקצועי ,אפילו האדם העשיר בעולם

ההיבט השישי הוא ירידה בערן התןאר האקדמי,

-

ביל נייטט

-

לפי הפרדינמה הישנה  ,המידע נדל בקצב איטי ,תכנית

נכשל בלימודיו באוניברטיטה,

הפרדינמה החדשה ,לעומת זאת ,מעבירה את האקדמיה

הלימודים התבטטה על כמות ידע קבועה ,שהיה צורך

באופן אירוני מפונקציה של טינון לפונקציה של הוראה ,

להקנות לתלמידים בזמן קבוע ,על-פי נישה זו טטודנטים

כלומר ,במקום למיין ולהפריד בין המבריקים לאלה

שלא טיימו את לימודיהם בזמן הקצוב ,נתפטו כבעייתיים

שאינם כה מבריקים ,בין המוכשרים לבלתי מוכשרים,

או ככישלון  ,כיום ,מטפר השנים לתואר לא השתנה,

בין המתמידים בלימודיהם לאלה שאינם כך ,החברה

אף-על-פי שכמות המידע בכל תחום נדלה באופן

דורשת עכשיו שהאקדמיה תקבל אליה למעשה כל אחד

אקטפוננציאלי  ,לפיכך ,המרצים המעוניינים להקנות

שעובר בדלתה ושתביא את כל התלמידים הללו מרמות

לתלמידיהם נם את הידע העדכני ביותר ,נאלצים לדרוש

הבורות וחוטר היכולת שלהם  ,בעת כניטתם ללימודים ,

מהתלמידים קריאה רבה יותר ו " ריצה " מהירה בחומר

לרמה של יכולת תעטוקתית מטוימת ,עם טיום הלימודים ,

הלימוד ,תוך שימוש במצנות

יתר על כן ,החברה מצפה מהאקדמיה לעשות זאת בזמן

בניטיון להטפיק ללמד יותר ויותר חומר בזמן המוקצב  ,כדי

 tח PowerPoi

דחוטות,

טביר וביחט נבוה של עלות/תועלת ,נישה זו מהווה עדות

לאפשר לעצמנו לדחוט יותר ויותר מידע לתכניות  ,שהזמן

להשפעת התאנידים של ימינו על הדרישה לאימון עובדים

המוקצב להן אינו משתנה  ,אין לנו ברירה אלא להקל
על הטטנדרטים ,כדי שלא נכשיל את מרבית התלמידים

בזמן מהיר ,

ההיבט הרביעי עןטק ביחטי הגןמלין של תפקידי
ההןראה ןהמחקר של אנשי הטגל ,לפי הפרדינמה
הישנה ,הפעילות המוערכת ביותר של אנשי הטנל האקדמי
הייתה המחקר  ,הפרופטור היה המרכז של ייצור הידע ,
והוא חלק ידע זה עם אלה שרצו והיו מטונלים ללמוד,

המורה היה המרכז של תהליך ההוראה/למידה

השחקן

-

הראשי ,ואולם הפרדינמה החדשה הביאה לדרישה עולה

של אחריותיות )  tabilityח ( accou

בהוראה  ,הערכת

ההוראה לפי המטורת והאמונות של הפרדינמה הישנה
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תקציבית על צווארם של המוטדות  ,מטיבה זו ,יותר ויותר

החו'( ,

שלנו ,זה נכון במיוחד במדעים ,כי בתחומי המדע יש

למעשה אפקט צונמי של כמות המידע המחקרי החדש
המניע בכל שנה ,שאנשי הטנל צריכים לשלב בהוראתם,
ושהטטודנטים צריכים ללמוד ולשלוט בו  ,עם כל זאת,

אנשי הטנל מודאנים מאוד ,שמא הטטודנטים שלהם
ידרנו אותם במקום נמוך בטקרי ההוראה ,אם הקורטים

שלהם יהיו קשים יותר  ,הטטודנטים מצידם חווים מתח

ולח'( בנלל הקורטים עתירי התוכן ונטונים להתנהנויות לא
אתיות ,כמו רמאות והעתקות ,

הייתה כמעט בלתי אפשרית ,נם המאמצים הנואשים

האקדמיה מניבה למצב זה באיטיות על-ידי הוטפת נדבכים

שנעשו באוניברטיטאות מטוימות להעלות את ההוראה

חדשים של תארים ,בתחומים אחדים שבהם היה די

לרמת החשיבות של המחקר נכשלו  ,המחקר נשאר

בתואר ראשון כדי להשתלב בתעטוקה במקצוע ,נדרש

הפעילות החשובה ביותר של עבודת הפרופטורים ,כי הוא

כיום תואר שני לאותה מטרה ,בתחומים אחרים שדרשו

יכול לייצר כטפי מחקר ויוקרה למוטד ולחוקר ובעקבות

תואר שני לקבלת תעודה ,דורשים עתה תואר שלישי,

זאת לקדם את תמיכת החברה במוטד ובחוקר ,

באופן פרדוקטלי דרישות אלו נורמות לירידת הערך של

לפי הפרדינמה החדשה ,ההוראה נתפטת כמקצוע

התארים במוטדות האקדמיים ,תואר ראשון נחשב כיום,
כפי שתעודת הבנרות נחשבה בעבר,

)פרופטיה( שהוא נפרד ממחקר  ,ההוראה דורשת

מומחיות לא רק בתחום התוכן ,כפי שנדרש מהמורה

המטרה שהייתה מקובלת בפרדינמה הקודמת ,של שןןיןן

בפרדינמה הקודמת ,אלא נם מומחיות בעיצוב ההוראה,

ההזדמנןיןת לכל התלמידים ,הוחלפה עתה במטרה

בתקשורת עם הקהל ,בשימוש בטכנולוניה בהוראה

של שוויון התוצאות ,אם טטודנט מתקבל למוטד של

ובדרכי הערכה  ,דרישה זו יחד עם הנישה הקלה למידע

השכלה נבוהה ,יש לח'( על המוטד להתחייב להעניק לו

באמצעות הטכנולוניה החדישה המאפשרת לתלמידים

דרנה זו בטיום לימודיו  ,היות שזמן הלמידה נשאר קבוע,

לרכוש ידע עדכני יותר משל מוריהם

מטלפוניה של לוויינים ,משידורי

CNN

-

מהאינטרנט,

וכדומה

-

הביאה

ורק נפח הלמידה משתנה ,הרי הברירה היחידה להעניק
לתלמיד זה את התואר היא על-ידי הןרדת הטטנדרטים

לכך שהפרופטורים איבדו הרבה מהכבוד ומהיוקרה שהיו

לקבלת התןאר  ,תופעה זו מתבטאת באינפלציה של

נחלתם בעבר,

ציןנים ןבצמצןם השיטתי של מטפר השעןת הדרןש

ההיבט החמישי של השינןי בפרדיגמה ,שיהווה בעיה
נדולה לאנשי האקדמיה בעתיד ,הוא הירידה במןשג
הקביעןת במןטדןת האקדמיים  ,בפרדינמה הנוכחית של

נישת השוק ,אנשי טנל בעלי קביעות נתפטים כמעמטה

לקבלת התןאר  ,כל הנורמים הללו תורמים לירידת הערך
של התואר האקדמי ועימה

-

להורדת ערך השליחות של

החינוך הנבוה כפונקציה של מה שהחברה מוכנה לעשות
בכטפים ציבוריים ,
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 . 7יש לשנות את התפיטה של אנשי הטגל המלמדים

כד'-להתקדדם .להשפעה הגדולה של הטכנולוגיה על

ולהכיר בהם כעוטקים במקצוע-על .עליהם להיות בעלי ידע

ויייי-ין

חיי היומיום יש תוצאה מעניינת של יצירת פלח שוק ,של

רב בתחום התוכן וגם להיות מקצוענים בתחום ההוראה

ם.

בעלי ידע רב בתכנון ובעיצוב ההוראה ,בהעברת

צעירים בעיקר ,הלומדים לא לשם תואר או השכלה אלא

-

כדי לאפשר לעצמם קיום הוגן  .אלה הם אנשים שצריכים

ההוראה בכיתה ובהערכת תלמידים .יש לשלם לאנשים

ללמוד מידע טפציפי או לפתח כישור טפציפי כדי להתקדם

כאלה משכורת גבוהה יותר מאשר לאלה שיעטקו רק

במקום העבודה שלהם ,או אפילו כדי להחזיק במשרתם

במחקר.

ולהישאר מועטקים  .לומדים כאלה אינם מעוניינים בקבלת

.8

יש לבטט מערכת של הערכה ופיתוח טגל ,שגם מעניקה

תואר  ,אלא בלמידה בזמן קצר של גוף מטוים של ידע או

פרטים לאנשי טגל בעבור ביצוע מצליח של החובות

בפיתוח מיומנות מטוימת  .פלח שוק זה הולך וגדל  ,ועקב

המקצועיים שלהם )מחקר  ,הוראה או שירות( וגם מטפקת

כך נפתחים מוטדות הוראה שהם מכווני-שוק  ,שנותנים

תמיכה משמעותית ,המיועדת לאפשר לאנשי הטגל לרכוש

תשובה לצורך זה ,וכך הם מגדילים את הכנטתם.

ידע ומומחיות הדרושים לביצוע משימותיהם.

.9

מה עכ האקדמיה כע  leת כדי כהתקייD
בתנאי הפרדיגמה

החדe

ה?

כדי לשרוד ולפרוח תחת שלטון הפרדיגמה החדשה
האקדמיה חייבת להשתנות  .להלן הצעות אחדות לשם כך :
 . 1יש לבטל את הנוהל של הפניית אנשי טגל,
שהם חוקרים שמצליחים להשיג מענקי מחקר,
למשרות אדמיניטטרטיביות .יש להכיר בכך שיכולות
אדמיניטטרטיביות הן שונות לחלוטין מאיכויות של חוקר

-

הן דורשות מנהיגות ,ניהול תקציב ,ניהול כוח אדם,

ניהול קונפליקטים ,דיבור בציבור ,גיוט כטפים ,פיתוח

יייי
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יש לדרוש מאנשי הטגל המלמדים להיות אחראים

באופן אישי לתחזוקת/לשמירת הרמה של מומחיותם

בתחום התוכן ובתחום ההוראה  .לשם כך יש לטפק תכניות
מקומיות )כמו  ,למשל  ,דרך מרכזים לקידום ההוראה(
שמקדמות את הידע של אנשי הטגל בעיצוב ההוראה ,
בכישורי העברת ההוראה בכיתה ובהערכת תלמידים.

.10

יש לבטל את מוטד הקביעות ולהחליפו בחוזים חמש

או שבע-שנתיים ,שכוללים חובות והוכחת ביצועים

מטוימים המובילים לתוצאות הניתנות למדידה .
 . 11יש לחדול משימוש בנימוק של החופש האקדמי כטיבה
לחוטר מיומנות בהוראה  .מושג השוק החדש אינו מכיר
בחופש האקדמי

מדיניות וניתוחה .

=

•

 . 2יש להפריד בין הפונקציות של הוראה לפונקציות של
הערכת תלמידים  .בכל מוטד אקדמי צריך להיות מרכז
להערכת תוצאות הלמידה ,שיטפק למרצים מדידות
מהימנות ותקפות של למידת התלמידים ויטפק שירותי ידע
ומיומנויות הערכה בשטח

.3

טפציפי .

יש לפתח תכנית לימודים מודולרית שאינה תלויה

בזמן אלא בתוצאות הלמידה לכל אחת מתכניות התארים.
כלומר ,הטטודנטים יוכלו להתקדם בלימודיהם בתכניות
כאלו ,כל אחד בקצב שלו ,להשגת הידע והמיומנויות
הדרושות כדי לעבור מערכת בחינות אובייקטיבית מכוונת-
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קריטריון  .הטטודנטים יקבלו את התואר על בטיט הצלחה
בבחינות אלו ולא על בטיט מטפר שנות הלימוד .
 . 4יש לבטל את הנוהל של ציינון על הקו ,ובמקומו יש
ליישם מערכת ציינון מבוטטת-קריטריון .נוהל זה דורש
שאנשי הטגל יתמחו בשיטות הערכה  ,או שישתמשו
בשירותי משרד מרכזי שיתמוך בהם .

.5

יש להציע מודולות של תכנית לימודים המכשירות

לידע או לכישורים טפציפיים ללא קבלת תואר כלשהו כדי
למשוך למוטד את המטפר הגדל והולך של לומדים-כדי
להתקיים .

.6

יש ליצור מודל לפיו אנשי טגל אחדים יגויטו רק כדי

ללמד ,אחרים ייועדו רק כדי לחקור ולכתוב הצעות מחקר
ולהדריך טטודנטים לתארים גבוהים ,ואחרים נוטפים
ישמשו אדמיניטטרטורים וכדומה .

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במינהב

