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מאמר זה מעלה לדיוו שאלות אחדות

הנוגעות למתח הקיים ביו כוחות השוק
החותרים לעצב תרבות אקדמית "ידידותית

למשתמש" ,לביו האידיאה האקדמית .האם
קיים ניגוד ביו תרבות הרייטינג לביו שמירה
על הוראה ברמה גבוהה? האם יש דרך
להבטיח הוראה ברמה גבוהה ,בלי להיכנע

לדרישות השוק? שאלות אלו מזמנות :ןיוו
על עיצוב הרוח האקדמית ודרכי ההוראה

מחקרית ותרבות של רוח  .מצדדי גישה זו מזהירימ מפני
מה שמוגדר על ידמ כ " כניעה לכוחות השוק  ".לדעתמ,
ההטתגלות אל הצרכנימ מאיימת על האוטונומיה
האינטלקטואלית של איש האוניברטיטה ומטכנת את
החופש האקדמי ,שנחשב עד כה לנכט צאן ברזל של
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החברה הדמוקרטית .

את המאבק בין שתי גישות אלו ניתן לראות כמאבק בין
שתי תרבויות ,בין שתי מערכות של ערכימ  .בקוטב האחד
מערכת ערכימ שליבתה  :תרבות  ,השכלה  ,מדע

ורוח ,

אוטונומיה אינטלקטואלית וחופש אקדמי .בקוטב האחר
תרבות הרייטינג  ,שהיא מערכת שמונעת על ידי שיקולימ
כלכליימ-מטחריימ ובמרכזה הטטודנט ,הנתפט כלקוח.

המאבק בין שתי מערכות ערכימ אלו הוא למעשה מאבק
תרבותי על דמותמ של המחקר וההוראה באקדמיה  .האמ

יו ' D

בך

האוניברטיטה תהיה מחויבת לחופש האקדמי ולהוראה

באקדמיה.

אקדמית ברמה גבוהה ,או שתהא זו אוניברטיטה שכל
ערכיה נשחקימ תחת כוחות השוק החברתיימ והכלכליימ?

" מוטדות להשכלה נמוכה "  " ,אקדמיה תחת כוחות
שוק "  " ,מטחור המחקר "  " ,אקדמיה במשבר "  " ,קץ
האוניברטיטאות"

-

רטוריקה זו היא תופעה שכיחה בשיח

המתח בין שתי הגישות גבר מאוד עקב השינויימ
שעברה האקדמיה בעשור האחרון :

א.

הציבורי והאקדמי של היומ  .המטר הוא ברור :תרבות

התחרות על כיטו ולבו של הטטודנט .בשנימ
האחרונות הוחרפה התחרות בין המוטדות האקדמיימ

הרייטינג פושה במוטדות להשכלה גבוהה ; תרבות שבה

ובינמ לבין המכללות הפרטיות .האקדמיה נוטה לאמץ

כוחות השוק המ אלה שמעצבימ את פני התרבות

דפוט יחטימ המעמיד את "הלקוח במרכז" וחותרת

האקדמית.

באופן מתמיד לשיפור השירות לטטודנט ולהעלאת

יש הטוענימ שהאוניברטיטה היא מוטד שתפקידו לטפק
שירותימ בעלי ערך לקהילה ,ומכאן ,שעיקר חשיבותה של

שביעות

ב.

האוניברטיטה בהכשרת טטודנטימ ובביצוע מחקר לתועלת

רצונו .

שילוב אוכלוטיות חלשות באקדמיה  .פוליטיקאימ רבימ
פתחו במטע להגברת שילוב זה .הגדילה לעשות שרת

החברה .המחזיקימ בהשקפה זו מדברימ על

החינו,ך לימור לבנת ,שטענה בעבר ש"האקדמיה

האוניברטיטאות במונחימ של כוחות שוק והשקעה

הולכת ומטתגרת במגדל השן" ושהייעוד של האקדמיה

כלכלית; לדעתמ ,לאוניברטיטה גמ תפקיד חברתי :היא

הוא "להעניק השכלה גבוהה וידע מקצועי לכל חפץ,

פותחת אפשרויות קידומ לכול ומבטיחה בכך את עקרון

מתוך דגש על טיפוח אוכלוטיות חלשות" .האמ טיפוח

שוויון ההזדמנויות  .המ מוקיעימ את מה שמצטייר

אוכלוטיות חלשות מוביל בהכרח להתפשרות? להקלה

בעיניהמ כ"אליטיזמ בלתי נטלח של יושבי מגדל השן"
וטוענימ שכדי להגביר את נגישותה של ההשכלה הגבוהה ,

בדרישות?
ג.

משובי הוראה .הערכות שמקבלימ המרצימ

יש להפוך את האוניברטיטה ל"ידידותית למשתמש".

מהטטודנטימ בטקרי משוב ההוראה מהוות מרכיב

ידידותיות זו פירושה הקשבה לצורכי הטטודנטימ ונכונות

בקידוממ .מרצימ הנמצאימ מצטיינימ ,על פי הטקרימ,

לרצות את דרישותיהמ ,החל מהקלות בתנאי הקבלה ועד

זוכימ להערכה מראשי החוגימ והדקאנימ ,ומרצימ

להקלות בדרישות האקדמיות.
גישה מנוגדת ,רואה את עיקר חשיבותה של
האוניברטיטה בהגשמתה של " האידיאה האקדמית " ,

שהערכתמ נמצאה נמוכה מתבקשימ לשפר את איכות
הוראתמ .

ביקורת רבה נמתחת על נוהל הערכת המרצימ  .מקצתה

המחויבת לחופש אקדמי ,אוטונומיה אינטלקטואלית,

מצביעה על הטכנות הצפויות מהשפעתו של נוהל זה על

וחירות המחשבה עד כדי מתן הכשר לחריגה ולטטייה

המרצימ בכיוון של רציית הטטודנטימ ופופולריזציה של

מהמקובל  .אוניברטיטה היא גוף המשמר ומייצר תרבות
במובנה הכללי ביותר  :ביקורת ,טפק ,ערכימ ,תרבות

הקורטימ ודרישותיהמ.

הטקר מעצימ את הקול הטטודנטיאלי כצרכן ביקורתי
של המערכת האקדמית וכבעל דרישות משלו .הצבת
הטטודנט במרכז מגבירה את החשש להתפתחות תרבות

.1

דרי יוטי בר ,ראש היחידה לק י דום ההוראה באוניברט י טת חיפה .

הרייטינג באקדמיה  .המתח בין האידיאה האקדמית לבין

עב הגובה  4המסבוב האקדמי המכבבה במינהב
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תרבות הרייטינג מוצא את ביטויו בשלושה תחומים

שאליהם אתייחט בקצרה להלו ,וברביעי ,בו אתמקד ,
העוטק בתהליך ההוראה.

 . 1התייעלות כלכלית
בעשורים האחרונים האקדמיה נענית לכללי השוק
ומאמצת את הרטוריקה הקפיטליטטית  .נימוקים כלכליים
מהווים שיקול בקביעת טדר העדיפויות ,ולכו מבחינתם
של מצדדי תרבות הרייטינג ,איו שום בעיה בטתימת
הגולל על כמה מקצועות לימוד  .הם רואים בנושאי לימוד
"חטרי תועלת" מותרות שעולם הנגוע בבעיות חברתיות
וכלכליות אינו יכול להרשותו לעצמו מצד אחד ,ומצד

שני ,

הם מוכנים לפתוח חוגי לימוד או קורטים בהתאם לרמת
הביקוש.

מתנגדיהם טבורים שלימודים של מקצועות הנחשבים

"חטרי תועלת"  ,אינם מיותרים כלל וכלל .להיפך  ,הם

בבחינת נכט לחיים .זו מטורת של הגות ועיוו העלולה
לעמוד בפני טכנת כליה .תרומתה החשובה של
האוניברטיטה לחברה היא התמטרותה למחקר לא
תועלתני .החברה רק תזיק לעצמה אם תשקול את ערכה
של האקדמיה במונחי תועלת כלכלית ,שנוגדים את
עקרונות האידיאה האקדמית.

פרופ' אלו בלום ,בטפרו " דלדולה של הרוח באמריקה "

)  , 2 ( 1989טועו שהלחצים הכלכליים והתרבות הצרכנית
בארה"ב מטכנים את האוטונומיה האקדמית .
המשבר באוניברטיטאות

-
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לדעתו ,

"מקום משכנה של התבונה"

עקב החלשת מעמדה האוטונומי של האקדמיה הוא

א' ו ר  :מ'כל ב ו נ נו

המשבר העמוק ביותר המאיים על אומות מודרניות.

האקדמית והנמכת טף הכניטה כך שיותאם לרמת הידע

לדעתו ,האקדמיה צריכה לטגור את שעריה בפני תרבות

המתדרדרת.

הרייטינג .חובה עליה להתמקד במחקר ובהגות ,מבלי

תבחיני הקבלה הבודקים את יכולותיהם של הטטודנטים

לטור למרותו של דרישות השוק והחברה ,המשתנות

עודדו תהליכי השבחה ,תחרותיות והישגיות ,והבטיחו

חדשות לבקרים  .זוהי דרישת יטוד מהאקדמיה בחברה

הזרמה של תלמידים איכותיים לאוניברטיטאות הטובות.

דמוקרטית .זאת ,משום שתרבות הרייטינג מחלישה את

אבל בשנים האחרונות מוטדות להשכלה גבוהה הנהיגו

האוטונומיה של האוניברטיטה ,מערערת על זכות הקיום

מטלולי העדפה מתקנת או תכניות לימודים מיוחדות

של האליטה האינטלקטואלית ומכפיפה את האקדמיה

לטטודנטים מתקשים  .המצדדים טוענים שבמהלכים אלה

לדרישות השוק .

האוניברטיטה ממלאת את תפקידה החברתי  .לעומתם,
המעוניינים בטיפוח אצולה של מצוינות אקדמית נאבקים

. 2תנאי קבלה
בוויכוח מענייו שהתקיים ביו בית שמאי ובית

בתופעות פופוליטטיות ששוחקות את המצוינות וההישגיות

הלל ,

באוניברטיטאות .

כמטופר באבות דרבי נתו , 3דנו בשאלה מי ראוי להתקבל
ללימודים?
ו העמידו תומידים הרבה  ,שבי ת שמאי אומר י ם או

.3

מ Oחור הידע האקדמי

באחרונה חלה עלייה משמעותית במעורבות האקדמיה

י שכה אדם אוא ומ י שהוא חכם ועכיו ועשיר  ,וב י ת

במטחור המחקר  ,במטרה להפוך את הידע שנצבר

הוו אומרים וכו אדם  7שכה ,שהרבה פושע 7ם היו

באקדמיה למקור הכנטות נוטף .עד כה פעילות זו היתה

בהם בישראו וכתקרבו ותומוד ויצאו מהם צד  7קים

שולית ,אולם קיימת חתירה מתמדת להגדיל את היקף

חסיד  7ם וכשרים.

האם האקדמיה בחרה לאמץ את המודל של בית שמאי
או של בית הלל?
הטיטמה הרווחת  " :הגברת הנגישות ללימודים
באוניברטיטה " ניתנת ליישום בהעלאת רמת הידע של

ההכנטות ממטחור המחקר  .אלא שכדי למטחר ידע צריכה
האקדמיה להגו עליו באמצעות פטנט

-

תהליך המנוגד

לתרבות האקדמית ,שבה מתקדם החוקר בעקבות פרטום
הידע שיצר  .ובנוטף ,האם איו כאו טכנה שכיווני המחקר

באקדמיה ינותבו על ידי כוחות השוק? כיצד מתמודדים עם

תלמידי בתי הטפר כך שיעמדו בדרישות הקבלה

שתי התרבויות השונות מאוד  :התרבות האקדמית ותרבות

לאוניברטיטה ,או בדרך פופוליטטית ,בהורדת הרמה

המטחור?
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 . 4תהליר ההוראה

לתפקידנו כמרצים .ההתלבטות בדילמה מאפשרת להגביר

הצורך לקדם את איכות השירות לטטודנט מחייב
התחשבות באיכות ההוראה בין השיקולים למתן קביעות

את הערנות לריבוי הפנים של הטוגיה שעומדת על הפרק
ועשויה ,על כן ,להוות אתגר להוראה יצירתית.

וקידום .איכות ההוראה נמדדת בעיקר על ידי טקר שביעות
רצון של הטטודנטים.
מרצים מודים בהשפעת הטקר על הוראתם ועל

המתח הקיים בין הדרישה להטתגל לטטודנטים לבין
השאיפה לנאמנות לאידיאה האקדמית אינו מחייב בהכרח

Iב

בחירה של האחת ופטילתה של האחרת ,אלא מזמין משא

האינטראקציה שלהם עם הטטודנטים .ניתן להצביע על
היענות גוברת והולכת לצרכים המייד  11ם של הטטודנטים

וחיפוש דרכים נוטפות.

הדילמה של תרבות הר  11טינג באקדמיה אינה ניתנת

על מנת לרצות אותם ולהימנע מחיכוכים או ביקורת
מצדם .איני מת  11מר לקבוע באופן נחרץ שתרבות הרייטינג

לפתרון אחד ובלעדי ,ואנחנו לא עומדים לבחור באופציה

מחלחלת לתהליך ההוראה ,אלא להצביע על ניצני התופעה

אחת או למקם את עצמנו בנקודה כלשהי על פני הרצף בין

ולהעלות לדיון טוגיה זו .להלן מטפר דוגמאות שנחשפתי

תרבות הרייטינג לאידיאה האקדמית .האתגר של אקדמיה

אליהן בשנים האחרונות בשיחות עם מרצים רבים

הפועלת באווירה של תרבות הרייטינג ,הוא לשמור על

.1
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ומתן על עיצוב הרוח האקדמית ודרכי ההוראה באקדמיה

במוטדות להשכלה גבוהה:

וי-
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הוראה ברמה גבוהה ,ועדיין למלא תפקיד חברתי ולהיענות

ביטול מבחני אמצע טמטטר .המרצים חוששים

לצורכי הטטודנטים .על המרצה להיות העוגן היציב בתוך

להתעמת עם ערעורים של טטודנטים ,שמא יבואו

אקלים תרבותי בעייתי .עליו להיות מרצה מעולה ,השולט

עמם חשבון בטקר שביעות רצון בטוף הטמטטר.

בדרכי הוראה יעילות ,המפתחות חשיבה ביקורתית

היענות לדרישות הטטודנטים לצמצם את היקף חומר

ויצירתיות.

הלימוד לבחינה ובנוגע לשיטות הבחינה .

.3

אי הקפדה על עקרונות נכונים לניהול כיתה ,כדי שלא
להיתפט כנוקשים מדי אלא כגמישים ונחמדים.

.4

מתן ציונים גבוהים במיוחד .לדוגמה ,בחוגים
אוניברטיטאיים אחדים למעלה ממחצית מבוגרי

.5

המרצים באוניברטיטאות צריכים להתמודד עם הצורך
לחפש ולמצוא את האיזון בין שני הגורמים העיקר  11ם

המכתיבים את פעולתם :השליחות האקדמית
אקדמית ברמה גבוהה

התואר ראשון מטיימים בהצטיינות את הלימודים.
קיום פער בין דרישות הקורט לביצוע בפועל .לדוגמה,

הלימוד .אין להיכנע לבקשות הטטודנטים להפחית

-

המרצים

אינם אוכפים את דרישות הקורט ומוותרים מראש על

מהדרישות .מן הראוי להציב להם אתגרים ולתבוע מהם
עמידה בטטנדרטים גבוהים של ידע ויכולת חשיבה.

מנגנונים שונים לעידוד הקריאה .מרצים מורידים את

הצעה זו אינה נטולת קונפליקטים .האוניברטיטאות

רמת הקורט כאשר הם מעבדים עבור הטטודנטים את

מצויות בדיאלקטיקה מתמדת שבין התפקוד החברתי

חומר הלימוד ,ולטטודנטים לא נותר אלא לשנן את

והתרבותי ובין השאיפה להגשמת האידיאה אקדמית .דרך

החומר הנלמד בכיתה בלבד ולגשת לבחינה.

התמודדות זו אינה מבטלת את הדילמה ,אלא רואה בה

אי הקפדה על הנוכחות בשיעורים .היעדרות מן

מצפן ,המאפשר לחיות אתה ולחתור בכל פעם לפתרונות

ההרצאות מובילה לעתים קרובות להבנה חלקית של

שונים בהתאם לטיטואציה.

חומר הלימוד ולהתעלמות מהערך המוטף שיש

.7

והטתגלות אל הטטודנטים .אטור

להוראה באקדמיה להיכנע למגמה של הקלה בדרישות

רשימת הקריאה הופכת להמלצה בלבד

.6

-

-

הוראה

האתגר העומד בפני אוניברטיטה הפועלת באווירה של

לתהליך ההוראה.

תרבות ר  11טינג הוא לשמור על תשתית תרבותית ,על

צמצום מטפר המטלות לתרגול ,המקטין את יכולת

אוטונומיה אינטלקטואלית ועל הוראה ברמה גבוהה.

המרצה לעקוב אחר התקדמות הטטודנטים.

.8

מרצים נדרשים להציע תכניות לימודים שהן

אטרקטיביות בעיני הטטודנטים ,על רקע ירידה
בביקוש לקורטים מטוימים

.2

תל-אביב :עמ עודב.

נראה כי ערך המאמץ נמצא בפיחות מתמיד .כדי להגביר
את הנוחיות של הטטודנטים ,מורידים את הדרישות;

בלומ ,א.
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דלדולה של הרוח באמריקה.

.3

אבות דרבי נתן ,בתוך תלמוד בבלי מהדורת טלמן ,ירושלימ.

במקום להבטיח שהם יעמדו בדרישות הקורטים ,מורידים
את הרמה האקדמית כך שתתאים לצרכים המ  11דיים של
הטטודנטים .הטטודנטים נעשו מקור הכוח והטמכות

והמרצים נאלצים לטפק את טעמם ולהיענות לדרישותיהם.

המתח בין המחויבות לאידיאה האקדמית לבין הצורך
להטתגל אל הטטודנטים מציב את המרצים מול דילמה
קשה .אולם ,ההתמודדות עמה מאפשרת לנו לדון
ולהתווכח על מרכיבים מרכזיים בתרבות האקדמית
ובתהליך ההוראה ,והיא עשויה לחדד את מודעותנו

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

57

