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אחדותשאלותלדיוומעלהזהמאמר

השוקכוחותביוהקייםלמתחהנוגעות

"ידידותיתאקדמיתתרבותלעצבהחותרים

האםהאקדמית.האידיאהלביולמשתמש",

שמירהלביוהרייטינגתרבותביוניגודקיים

דרךישהאםגבוהה?ברמההוראהעל

להיכנעבליגבוהה,ברמההוראהלהבטיח

:ןיוומזמנותאלושאלותהשוק?לדרישות

ההוראהודרכיהאקדמיתהרוחעיצובעל

באקדמיה.

כוחותתחתאקדמיה" ,"נמוכהלהשכלהמוטדות"

קץ" ,"במשבראקדמיה" ,"המחקרמטחור" ,"שוק

בשיחשכיחהתופעההיאזורטוריקה-האוניברטיטאות"

תרבותברור:הואהמטר .היומשלוהאקדמיהציבורי

שבהתרבות ;גבוההלהשכלהבמוטדותפושההרייטינג

התרבותפניאתשמעצבימאלההמהשוקכוחות

האקדמית.

לטפקשתפקידומוטדהיאשהאוניברטיטההטוענימיש

שלחשיבותהשעיקרומכאן,לקהילה,ערךבעלישירותימ

לתועלתמחקרובביצועטטודנטימבהכשרתהאוניברטיטה

עלמדברימזובהשקפההמחזיקימהחברה.

והשקעהשוקכוחותשלבמונחימהאוניברטיטאות

היאחברתי:תפקידגמלאוניברטיטהלדעתמ,כלכלית;

עקרוןאתבכךומבטיחהלכולקידומאפשרויותפותחת

שמצטיירמהאתמוקיעימהמ .ההזדמנויותשוויון

השן"מגדליושבישלנטלחבלתיכ"אליטיזמבעיניהמ

 ,הגבוההההשכלהשלנגישותהאתלהגבירשכדיוטוענימ

למשתמש".ל"ידידותיתהאוניברטיטהאתלהפוךיש

ונכונותהטטודנטימלצורכיהקשבהפירושהזוידידותיות

ועדהקבלהבתנאימהקלותהחלדרישותיהמ,אתלרצות

האקדמיות.בדרישותלהקלות

שלחשיבותהעיקראתרואהמנוגדת,גישה

 ,"האקדמיתהאידיאה"שלבהגשמתההאוניברטיטה

אינטלקטואלית,אוטונומיהאקדמי,לחופשהמחויבת

ולטטייהלחריגההכשרמתןכדיעדהמחשבהוחירות

תרבותומייצרהמשמרגוףהיאאוניברטיטה .מהמקובל

תרבותערכימ,טפק,ביקורת, :ביותרהכלליבמובנה

 .חיפהטתיבאוניברטההוראהדוםילקהיחידהראשבר,יוטידרי . 1

מפנימזהירימזוגישהמצדדי .רוחשלותרבותמחקרית

לדעתמ, ."השוקלכוחותכניעה"כידמעלשמוגדרמה

האוטונומיהעלמאיימתהצרכנימאלההטתגלות

אתומטכנתהאוניברטיטהאיששלהאינטלקטואלית

שלברזלצאןלנכטכהעד,שנחשבהאקדמיהחופש

 .הדמוקרטיתהחברה

ביןכמאבקלראותניתןאלוגישותשתיביןהמאבקאת

האחדבקוטב .ערכימשלמערכותשתיביןתרבויות,שתי

 ,ורוחמדע,השכלה ,תרבות:שליבתהערכיממערכת

האחרבקוטבאקדמי.וחופשאינטלקטואליתאוטונומיה

שיקולימידיעלשמונעתמערכתשהיא ,הרייטינגתרבות

כלקוח.הנתפטהטטודנט,ובמרכזהכלכליימ-מטחריימ

מאבקלמעשההואאלוערכיממערכותשתיביןהמאבק

האמ .באקדמיהוההוראההמחקרשלדמותמעלתרבותי

ולהוראההאקדמילחופשמחויבתתהיההאוניברטיטה

שכלאוניברטיטהזושתהאאוגבוהה,ברמהאקדמית

והכלכליימ?החברתיימהשוקכוחותתחתנשחקימערכיה

השינויימעקבמאודגברהגישותשתיביןהמתח

 :האחרוןבעשורהאקדמיהשעברה

בשנימהטטודנט.שלולבוכיטועלהתחרות .א

האקדמיימהמוטדותביןהתחרותהוחרפההאחרונות

לאמץנוטההאקדמיההפרטיות.המכללותלביןובינמ

וחותרתבמרכז""הלקוחאתהמעמידיחטימדפוט

ולהעלאתלטטודנטהשירותלשיפורמתמידבאופן

 .רצונושביעות
רבימפוליטיקאימ .באקדמיהחלשותאוכלוטיותשילובב.

שרתלעשותהגדילהזה.שילובלהגברתבמטעפתחו

ש"האקדמיהבעברשטענהלבנת,לימורהחינו,ך

האקדמיהשלושהייעודהשן"במגדלומטתגרתהולכת

חפץ,לכלמקצועיוידעגבוהההשכלה"להעניקהוא

טיפוחהאמחלשות".אוכלוטיותטיפוחעלדגשמתוך

להקלהלהתפשרות?בהכרחמובילחלשותאוכלוטיות

בדרישות?

המרצימשמקבלימהערכותהוראה.משוביג.

מרכיבמהוותההוראהמשובבטקרימהטטודנטימ

הטקרימ,פיעלמצטיינימ,הנמצאיממרצימבקידוממ.

ומרצימוהדקאנימ,החוגיממראשילהערכהזוכימ

איכותאתלשפרמתבקשימנמוכהנמצאהשהערכתמ

 .הוראתמ

מקצתה .המרצימהערכתנוהלעלנמתחתרבהביקורת

עלזהנוהלשלמהשפעתוהצפויותהטכנותעלמצביעה

שלופופולריזציההטטודנטימרצייתשלבכיווןהמרצימ

ודרישותיהמ.הקורטימ

ביקורתיכצרכןהטטודנטיאליהקולאתמעצימהטקר

הצבתמשלו.דרישותוכבעלהאקדמיתהמערכתשל

תרבותלהתפתחותהחששאתמגבירהבמרכזהטטודנט

לביןהאקדמיתהאידיאהביןהמתח .באקדמיההרייטינג

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב
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תחומיםבשלושהביטויואתמוצאהרייטינגתרבות

 ,אתמקדבווברביעי,להלו,בקצרהאתייחטשאליהם

ההוראה.בתהליךהעוטק

56 

כלכליתהתייעלות . 1
השוקלכללינעניתהאקדמיההאחרוניםבעשורים

כלכלייםנימוקים .הקפיטליטטיתהרטוריקהאתומאמצת

מבחינתםולכוהעדיפויות,טדרבקביעתשיקולמהווים

בטתימתבעיהשוםאיוהרייטינג,תרבותמצדדישל

לימודבנושאירואיםהם .לימודמקצועותכמהעלהגולל

חברתיותבבעיותהנגועשעולםמותרותתועלת""חטרי

 ,שני,ומצדאחדמצדלעצמולהרשותויכולאינווכלכליות
לרמתבהתאםקורטיםאולימודחוגילפתוחמוכניםהם

הביקוש.

הנחשביםמקצועותשלשלימודיםטבוריםמתנגדיהם

הם ,להיפךוכלל.כללמיותריםאינם ,תועלת""חטרי

העלולהועיווהגותשלמטורתזולחיים.נכטבבחינת

שלהחשובהתרומתהכליה.טכנתבפנילעמוד

לאלמחקרהתמטרותההיאלחברההאוניברטיטה

ערכהאתתשקולאםלעצמהתזיקרקהחברהתועלתני.

אתשנוגדיםכלכלית,תועלתבמונחיהאקדמיהשל

האקדמית.האידיאהעקרונות

 "באמריקההרוחשלדלדולה"בטפרובלום,אלופרופ'

הצרכניתוהתרבותהכלכלייםשהלחציםטועו , 2 ) 1989 (
 ,לדעתו .האקדמיתהאוטונומיהאתמטכניםבארה"ב
התבונה"שלמשכנה"מקום-באוניברטיטאותהמשבר

הואהאקדמיהשלהאוטונומימעמדההחלשתעקב-

מודרניות.אומותעלהמאייםביותרהעמוקהמשבר

תרבותבפנישעריהאתלטגורצריכה,האקדמיהלדעתו

מבליובהגות,במחקרלהתמקדעליהחובההרייטינג.

המשתנותוהחברה,השוקדרישותשללמרותולטור

בחברהמהאקדמיהיטודדרישתזוהי .לבקריםחדשות

אתמחלישההרייטינגשתרבותמשוםזאת,דמוקרטית.

הקיוםזכותעלמערערתהאוניברטיטה,שלהאוטונומיה

האקדמיהאתומכפיפההאינטלקטואליתהאליטהשל

 .השוקלדרישות

קבלה.תנאי 2
 ,הללוביתשמאיביתביושהתקייםמענייובוויכוח
להתקבלראוימיבשאלהדנו, 3נתודרביבאבותכמטופר

ללימודים?

אוםיאומרשמאיתישב ,הרבהתומידיםהעמידוו

תיוב,ועשירועכיוחכםשהואיומאואאדםשכהי

היום 7פושעשהרבהשכה, 7אדםוכואומריםהוו

קים 7צדמהםויצאוותומודוכתקרבובישראובהם

וכשרים.ם 7חסיד

שמאיביתשלהמודלאתלאמץבחרההאקדמיההאם

הלל?ביתשלאו

ללימודיםהנגישותהגברת" :הרווחתהטיטמה

שלהידערמתבהעלאתליישוםניתנת "באוניברטיטה

הקבלהבדרישותשיעמדוכךהטפרבתיתלמידי

הרמהבהורדתפופוליטטית,בדרךאולאוניברטיטה,

נונובמ'כל :רוא'

הידעלרמתשיותאםכךהכניטהטףוהנמכתהאקדמית

המתדרדרת.

הטטודנטיםשליכולותיהםאתהבודקיםהקבלהתבחיני

והבטיחווהישגיות,תחרותיותהשבחה,תהליכיעודדו

הטובות.לאוניברטיטאותאיכותייםתלמידיםשלהזרמה

הנהיגוגבוההלהשכלהמוטדותהאחרונותבשניםאבל

מיוחדותלימודיםתכניותאומתקנתהעדפהמטלולי

אלהשבמהלכיםטועניםהמצדדים .מתקשיםלטטודנטים

לעומתם, .החברתיתפקידהאתממלאתהאוניברטיטה

נאבקיםאקדמיתמצוינותשלאצולהבטיפוחהמעוניינים

וההישגיותהמצוינותאתששוחקותפופוליטטיותבתופעות

 .באוניברטיטאות

האקדמיהידעחור Oמ . 3

האקדמיהבמעורבותמשמעותיתעלייהחלהבאחרונה

שנצברהידעאתלהפוךבמטרה ,המחקרבמטחור

היתהזופעילותכהעדנוטף.הכנטותלמקורבאקדמיה

היקףאתלהגדילמתמדתחתירהקיימתאולםשולית,

צריכהידעלמטחרשכדיאלא .המחקרממטחורההכנטות

המנוגדתהליך-פטנטבאמצעותעליולהגוהאקדמיה

פרטוםבעקבותהחוקרמתקדםשבההאקדמית,לתרבות

המחקרשכיווניטכנהכאואיוהאםובנוטף, .שיצרהידע

עםמתמודדיםכיצדהשוק?כוחותידיעלינותבובאקדמיה

ותרבותהאקדמיתהתרבות :מאודהשונותהתרבויותשתי

המטחור?



ההוראהתהליר . 4
מחייבלטטודנטהשירותאיכותאתלקדםהצורך

קביעותלמתןהשיקוליםביןההוראהבאיכותהתחשבות

שביעותטקרידיעלבעיקרנמדדתההוראהאיכותוקידום.

הטטודנטים.שלרצון

ועלהוראתםעלהטקרבהשפעתמודיםמרצים

עללהצביעניתןהטטודנטים.עםשלהםהאינטראקציה

הטטודנטיםשלם 11המיידלצרכיםוהולכתגוברתהיענות

ביקורתאומחיכוכיםולהימנעאותםלרצותמנתעל

הרייטינגשתרבותנחרץבאופןלקבועמר 11מתאינימצדם.

התופעהניצניעללהצביעאלאההוראה,לתהליךמחלחלת

שנחשפתידוגמאותמטפר.להלןזוטוגיהלדיוןולהעלות

רביםמרציםעםבשיחותהאחרונותבשניםאליהן

גבוהה:להשכלהבמוטדות

חוששיםהמרציםטמטטר.אמצעמבחניביטול . 1

יבואושמאטטודנטים,שלערעוריםעםלהתעמת

הטמטטר.בטוףרצוןשביעותבטקרחשבוןעמם

חומרהיקףאתלצמצםהטטודנטיםלדרישותהיענות . 2

 .הבחינהלשיטותובנוגעלבחינההלימוד

שלאכדיכיתה,לניהולנכוניםעקרונותעלהקפדהאי . 3

ונחמדים.כגמישיםאלאמדיכנוקשיםלהיתפט

בחוגיםלדוגמה,במיוחד.גבוהיםציוניםמתן . 4

מבוגריממחציתלמעלהאחדיםאוניברטיטאיים

הלימודים.אתבהצטיינותמטיימיםראשוןהתואר

לדוגמה,בפועל.לביצועהקורטדרישותביןפערקיום . 5

המרצים-בלבדלהמלצההופכתהקריאהרשימת

עלמראשומוותריםהקורטדרישותאתאוכפיםאינם

אתמורידיםמרציםהקריאה.לעידודשוניםמנגנונים

אתהטטודנטיםעבורמעבדיםהםכאשרהקורטרמת

אתלשנןאלאנותרלאולטטודנטיםהלימוד,חומר

לבחינה.ולגשתבלבדבכיתההנלמדהחומר

מןהיעדרותבשיעורים.הנוכחותעלהקפדהאי . 6

שלחלקיתלהבנהקרובותלעתיםמובילהההרצאות

שישהמוטףמהערךולהתעלמותהלימודחומר

ההוראה.לתהליך

יכולתאת,המקטיןלתרגולהמטלותמטפרצמצום . 7

הטטודנטים.התקדמותאחרלעקובהמרצה

שהןלימודיםתכניותלהציענדרשיםמרצים . 8

ירידהרקעעלהטטודנטים,בעיניאטרקטיביות

מטוימיםלקורטיםבביקוש

להגבירכדימתמיד.בפיחותנמצאהמאמץערךכינראה

הדרישות;אתמורידיםהטטודנטים,שלהנוחיותאת

מורידיםהקורטים,בדרישותיעמדושהםלהבטיחבמקום

שלדיים 11המלצרכיםשתתאיםכךהאקדמיתהרמהאת

והטמכותהכוחמקורנעשוהטטודנטיםהטטודנטים.

לדרישותיהם.ולהיענותטעמםאתלטפקנאלציםוהמרצים

הצורךלביןהאקדמיתלאידיאההמחויבותביןהמתח

דילמהמולהמרציםאתמציבהטטודנטיםאללהטתגל

לדוןלנומאפשרתעמהההתמודדותאולם,קשה.

האקדמיתבתרבותמרכזייםמרכיביםעלולהתווכח

מודעותנואתלחדדעשויהוהיאההוראה,ובתהליך

להגבירמאפשרתבדילמהההתלבטותכמרצים.לתפקידנו

הפרקעלשעומדתהטוגיהשלהפניםלריבויהערנותאת

יצירתית.להוראהאתגרלהוותכן,עלועשויה,

לביןלטטודנטיםלהטתגלהדרישהביןהקייםהמתח

בהכרחמחייבאינוהאקדמיתלאידיאהלנאמנותהשאיפה

משאמזמיןאלאהאחרת,שלופטילתההאחתשלבחירה

באקדמיהההוראהודרכיהאקדמיתהרוחעיצובעלומתן

נוטפות.דרכיםוחיפוש

ניתנתאינהבאקדמיהטינג 11הרתרבותשלהדילמה

באופציהלבחורעומדיםלא,ואנחנוובלעדיאחדלפתרון

ביןהרצףפניעלכלשהיבנקודהעצמנואתלמקםאואחת

אקדמיהשלהאתגרהאקדמית.לאידיאההרייטינגתרבות

עללשמורהואהרייטינג,תרבותשלבאווירההפועלת

ולהיענותחברתיתפקידלמלאועדייןגבוהה,ברמההוראה

בתוךהיציבהעוגןלהיותהמרצהעלהטטודנטים.לצורכי

השולטמעולה,מרצהלהיותעליובעייתי.תרבותיאקלים

ביקורתיתחשיבההמפתחותיעילות,הוראהבדרכי

ויצירתיות.

הצורךעםלהתמודדצריכיםבאוניברטיטאותהמרצים

ם 11העיקרהגורמיםשניביןהאיזוןאתולמצואלחפש

הוראה-האקדמיתהשליחותפעולתם:אתהמכתיבים

אטורהטטודנטים.אלוהטתגלות-גבוההברמהאקדמית

בדרישותהקלהשללמגמהלהיכנעבאקדמיהלהוראה

להפחיתהטטודנטיםלבקשותלהיכנעאיןהלימוד.

מהםולתבועאתגריםלהםלהציבהראוימןמהדרישות.

חשיבה.ויכולתידעשלגבוהיםבטטנדרטיםעמידה

האוניברטיטאותקונפליקטים.נטולתאינהזוהצעה

החברתיהתפקודשביןמתמדתבדיאלקטיקהמצויות

דרךאקדמית.האידיאהלהגשמתהשאיפהוביןוהתרבותי

בהרואהאלאהדילמה,אתמבטלתאינהזוהתמודדות

לפתרונותפעםבכלולחתוראתהלחיותהמאפשרמצפן,

לטיטואציה.בהתאםשונים

שלבאווירההפועלתאוניברטיטהבפניהעומדהאתגר

עלתרבותית,תשתיתעללשמורהואטינג 11רתרבות

גבוהה.ברמההוראהועלאינטלקטואליתאוטונומיה

באמריקה.הרוחשלדלדולה .) 1989 (א.בלומ, . 2

עודב.עמתל-אביב:

ירושלימ.טלמן,מהדורתבבליתלמודבתוךנתן,דרביאבות . 3

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל

= ~ 

 ....וב.
וי-

ויייייייין = ='

Iב

יייי =
eב

י=

57 


