הדרי  eה החד eה כהטרוגניות
בהוראה בחינור הגבוה

l

- - - - - - - -- - - - - -- - - - -

George Keller, Baltimore, Maryland

הוכפל מטפר הטטודנטים המבוגרים )שגילם עולה על (, 35

המאמר ממיין את מוטדות ההשכלה הגבוהה

בארצות הברית לארבעה טיפוטים המיועדים לשרת
את ההטרוגניות הגדולה באוכלוטיית הטטודנטים
של ימינו .טיפוטי המוטדות נבדלים במטרותיהם,
במאפייני הטטודנטים ,במשימות ובמטרות התפקוד

של אנשי הטגל ובדגש המושם בהוראה לעומת מחקר.

עלה מטפר הנשים הלומדות וגדל מאוד אחוז הטטודנטים
מפלחי האוכלוטייה הנמוכים מבחינה טוציואקונומית:

אמריקנים-אפריקנים ,אטיאנים ולטינים .קרוב

מכלל הטטודנטים לומדים כיום לימודים מקצועיים

במכללות ,והרוב הגדול של הטטודנטים הלומדים
באוניברטיטאות ,בוחרים ללמוד במטלולים מקצועיים
או חצי מקצועיים ,כמו ראיית חשבון ,הוראה ,אחיות,

מהנדטי מחשוב וטכנאות .מטפר גדול מהם אינם רואים

תועלת בלימוד מקצועות חינוכיים כלליים

arts
ב 50-

השנים האחרונות חלה עלייה עצומה בהרשמה

ל 40%-

של LiberaL

ואינם רוצים לקחת קורטים במקצועות אלה .הם

רוצים בעיקר קורטים "רלוונטיים" ,יישומיים.

למוטדות החינוך הגבוה .העלייה המהירה כפתה שינויים

עצומים בכל מוטד אקדמי ,והיא עיצבה וממשיכה לעצב
מחדש את משימת החינוך הגבוה בארצות הברית.

מוטד אקדמי צריך לשאול את עצמו מה משמעות

כל

העלייה המהירה במטפר הטטודנטים והמעבר מחינוך

גבוה אליטיטטי המיועד לצעירים המבריקים ביותר ,בעלי
היכולת והאמביציה הגבוהים ביותר ,לחינוך המיועד

להמוני צעירים ומבוגרים? מהו האפקט של מעבר זה
על שכירת אנשי

הטגל ,

על תכניות הלימוד ועל שיטות

ההוראה .מאמר זה עוטק בשאלה מהי המשמעות של
המחויבות החדשה של האומה האמריקנית לטפק חינוך
גבוה לכול ,ואיך היא משפיעה על המבנה של החינוך

הגבוה בארצות הברית?

במוסדות החינוך הגבוה

ב 1940-

רק

הייתה תעודת טיום של תיכון.
היוו
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41%

מ 8%-
מ 25%-

ב 1960-

בוגרי התיכון

מהאוכלוטייה ,ואילו כיום הם מהווים

מהאוכלוטייה.

80%

תואר אקדמי היה נחלתם של פחות

מאוכלוטיית המבוגרים ,ואילו כיום למעלה
מאוכלוטיית המבוגרים בארצות הברית נושאים

תואר אקדמי .יש כיום בארצות הברית כמעט

4,000

מכללות ואוניברטיטאות מוכרות )עם אקרדיטציה( ,ובהן

למעלה

מ 15-

הגבוהה מציעים כיום עשרות רבות של תארים בתחומים
חדשים ,כמו תקשורת ,ריפוי בעיטוק ,יחטי ציבור ,ריפוי

באמצעות אמנות ועוד .התכניות לתואר ראשון צמצמו
את העיטוק בנושאים המקדמים ידע מחקרי ונעשו יותר

ניטויים  jהתנטותיים ,ובחלקם הם כוללים גם התמחויות

אצל מעטיקים  .אנשי טגל רבים במוטדות ההשכלה הגבוהה
רואים כשליחותם העיקרית את קידום השינויים בחברה
ואת הכנת הטטודנטים לחיים במקום את קידום הידע.
גם מבנה מעמדם האקדמי של אנשי הטגל השתנה.

מיליון טטודנטים .חל גם שינוי מהותי

בהרכב אוכלוטיית הלומדים .ב 30-

רק רבע מהמשרות האקדמיות נועדו למשרות עם

תקן מלא .מחצית מהמשרות אוישו על-ידי מורים מן החו'(
המלמדים במשרות חלקיות .גם חלק ממי שנשכרו למשרה
מלאה ,היו מיועדים להוראה בלבד ,ובעיקר בקורטי מבוא

מאוכלוטיית המבוגרים בארצות הברית

ב 1960-

כדי לשרת את תחומי העניין החדשים מוטדות ההשכלה

ב 2001-

הממדיס  eכ הגידוכ במספר הכומדיס
ל 25%-

הe

ינוייס במוסדות החינוך הגבוה

השנים האחרונות

גדולים לתואר ראשון  .אחרים נשכרו רק למטרות מחקר או
רק לעבודה קלינית.
כדי להתמודד עם התופעה של תלמידים שאינם מוכנים
ללמידה בחינוך הגבוה ,אוניברטיטאות רבות פתחו תכניות
של הכנה ללימודים ושל השלמת חטרים מצד אחד ,ומצד

אחר פתחו תכניות "כבוד"  jמצוינות )  ( honorעבור
התלמידים

הטובים יותר ,המוכנים יותר והשאפתניים

יותר .רוב האוניברטיטאות נטשו קיום של תכנית ליבה,
שהייתה מקובלת עד אז בלימודי התואר הראשון ,והגדילו

את מטפר התכניות המקצועיות וחצי מקצועיות לתואר ראשון.
ואולם התוצאה החשובה ביותר של המעבר לחינוך המוני

.1

תרגום מקוצר ומעובד מהמאמר
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היא ההבדלים הקיימים בין המוטדות האקדמיים .המוטדות
האקדמיים מתפלגים כיום לארבעה טוגים בטיטיים

הבנויים באופן הייררכי ,ולכל אחד מהם יש אפיונים משלו
לגבי בחירת הטטודנטים ,אנשי הטגל ,תכנית הלימודים
והשירות לחברה .
טןג א :אןנ'ברט'טאות המחקר כמו קולומביה,
טטנפורד ,הרוורד וברקלי .אלה הם המוטדות היוקרתיים

=
r:
-.

=
=
=
iב

r:

ויייי-ן

לל  1מוד  1ם גבוה  1ם נמוכה מאוד  .הן גם מקבלות אחוז גבוה

ב  1ותר ,והם מונ  1ם רק כמה עשרות .אוניברטיטאות

אלו מהוות "בת  1חרושת למחקר" והמקור העיקרי של

רע  1ונות חדש  1ם ,ממצא  1ם מדעיים ותגל  1ות  .ב 1990-
אונ  1ברט  1טאות מחקר )מל  1גת הק  1טוט

-

ונוטף על כך טטנפורד

וברקל (1

עשר

Ivy league -

ק  1בלו לשורות  1הן כשל  1ש

מהטטודנט  1ם המחוננ  1ם בארצות הבר  1ת

-

אלה שממוצע

מאוד של לומד  1ם מבוגר  1ם .אנש

1

הטגל בהן א  1נם אמור  1ם

לעטוק במחקר ,והם בעיקר מור  1ם טוב  1ם המכוונ  1ם
לל  1מוד  1ם מעשיים ולהכשרה מקצוע  1ת  .תכנ  1ת הל  1מוד  1ם

ה  1א מקצוע  1ת במהותה וכוללת גם קורט  1ם של הוראה
מתקנת ומשל  1מה .ש  1עור  1ם רב  1ם מתקיימ  1ם בערב  1ם

הצ  1ון שלהם בחלק המ  1לול  1של הבח  1נה הפט  1כומטר  1ת

ובטופי השבוע .בשנים האחרונות קמו גם מכללות פרטיות

)כלומר ,כשתי טטיות תקן מעל הממוצע

כד  1לשרת מבוגר  1ם

היה מעל 700
הכלל ארצי(  .כ  1ום50 ,
ב  1ותר  1חד עם כ 20-10-

אונ  1ברט  1טאות המחקר הטובות
מהמכללות הטובות ב  1ותר של

שהל  1מוד  1ם בהן הם ברובם מקוונ  1ם

-

העובד  1ם במשרה מלאה ,ואף הן מתרכזות בא  1מון למקצוע
במקום בח  1נוך של הלומד  1ם .

מושכות אל  1הן ומקבלות את הרוב המוחלט

liberal arts

כמעט של הצע  1ר  1ם המחוננ  1ם ,המצטיינ  1ם והמוכשר  1ם

ביותר ללמ  1דה בארצות הברית  .האוניברטיטאות הללו
מגייטות גם את מומח

והמצל  1ח  1ם

יייי-
ןיי\.

-

1

המחקר הטוב  1ם

ב  1ותר ,

ה  1צ  1רתיים

וגם היקרים ב  1ותר ,והן מצל  1חות באופן

זה לשאוב את חלק האר  1מכל מענקי המחקר של קרנות
ממשלת  1ות ופרט  1ות .כמעט בכל המוטדות הללו אין תכנ  1ת
ל  1בה לתואר ראשון ,והמוקד בתכנ  1ות הל  1מוד  1ם לתואר
ראשון הוא התאור  1ה וש  1טות מחקר  .התלמ  1ד  1ם מקבל  1ם

הכנה למשרות של פרופטורה או של קריירה מקצוע  1ת

לאור הטגמנטצ  1ה הרבה בטוג  1ם ובמטרות של המוטדות
השונ  1ם להשכלה גבוהה ,קיימת במוטדות אלה גם
טגמנטצ  1ה של ההגדרות לגב  1מהן הוראה ולמ  1דה  1ע  1לות .
לכל אחד מארבעת טוג  1המוטדות המוזכר  1ם לע  1ל הגדרה
שונה ,וש  1טות ההוראה שונות בהתאם .כמו כן ,כל

אחד מהמוטדות מתא  1ם למטרות הלומד  1ם בו את מבחר
התאר  1ם ,את תכניות הל  1מוד  1ם לכל תואר ,את מבנה
הקורט  1ם וכדומה

•

מצטיינת אחרת  .רק כשליש מההוראה נעש  1ת על  1-ד  1טגל
זוטר ומורים מן החו'( ,ומרב  1ת ההוראה נעש  1ת על  1-ד
אנש

1

הטגל האקדמ

1

1

הקבוע 1 .ש להם תכנ  1ות מצו  1נות

לתאר  1ם גבוה  1ם וגם לבת  1טפר מקצועיים .

טוג ב:

LiberaL arts coLLeges

שמרב  1תם מוטדות

קטנ  1ם ופרטיים .בין הנחשבים לטוב  1ם ביותר

-

אמהרטט,

קרלטון ,פונומה ,טוורטמור וכן וו  1ל  1אמט  .הם מצטיינ  1ם
בהוראה ומתמקד  1ם גם בפ  1תוח האופ

1

של התלמ  1ד  1ם

ובהכנתם לחיים ,לאזרחות טובה ולמנה  1גות .הכ  1תות
שלהם קטנות ,ותכנ  1ת הל  1מוד  1ם שלהם מרובת טמ  1נר  1ם .
רק לאחד  1ם מהם  1ש תכניות לתאר  1ם גבוה  1ם ,אם כי

לאחרונה  1ש בהם עלייה בתכנ  1ות לתואר שנ  1ולבת

1

טפר מקצועיים .התלמ  1ד  1ם במכללות הטובות ביותר
בקבוצה זו א  1נם נופל  1ם ברמתם מהתלמ  1ד  1ם המג  1ע  1ם

57

לאונ  1ברט  1טאות המחקר ,ובמכללות האחרות התלמ  1ד  1ם
הם טוב  1ם ומוכשר  1ם למד

•1

טוג ג :אונ'ברט'טאות ומכללות של המד'נה ,מוטדות
פרטיים אזוריים ומכללות המתמחות בל  1מוד  1טכנולוג  1ה,
אמנו  1ות ,ח  1נוך ועטק  1ם  .מוטדות אלה משרת  1ם את מטפר
הטטודנט  1ם הגדול ב  1ותר  ,עם  1תרון גדול על כל שאר
טוג  1המוטדות ,והם מכ  1נ  1ם את הטטודנט  1ם בעיקר לעולם

העבודה .אנש

1

הטגל האקדמ  1הם תערובת של חוקר  1ם ,

מור  1ם טוב  1ם ומומח  1ם בשטח כלשהו של מקצועם  .אחוז

גבוה מאוד מן המור  1ם הם מור  1ם חלקיים ,מן החו'(.

טוג ד1,800 :

המכללות הדו-שנת'ות/הקה'לת'ות

) (( ommunity colleges
מקבלות  1ותר מ 90%-

של המדינה או פרט  1ות  .הן

מהנרשמ  1ם אל  1הן ,כלומר ,כמעט

ללא מ  1ון של המועמד  1ם ,ובכלל זה רב  1ם שמידת הכנתם

עב הגובה  5המסבוב האקדמי המכבבה במי  Jהב

