
האiכדמןהסגלאנשןשרם lllJהמiכצןם IIהח

באקדמיהוהוראהמחקר

האיזוןבקודתחיפוש

-

לידוררוני

חופהיואונוברסוטתוונגווטבמכוןזונמוע"שולספורטגופנולחונוךהמכללהלודור/רונו

מתמידיםהמדעגיםזהבגללרואה?תהא

כךכלמתאמציםאגחגוזהבגללבחקירותיהם,

כימיםלילותעושיםידע,שלפיםהבכללהיאחז

תלוליםמכשוליםעלמטפסיםלבעיה,התשובהבחיפוש

אתלרכושכדיכמוהסמאין

הסטודנטיםבקרבוקשבענייןמעוררותהרצאותבהכנת

הוראהסמינרים,כמונוספותלמידהמסגרותשלובפיתוח

ליצורבמטרהזאת .האינטרנטברשתוןידוקבוצותמקוונת

ומדעיתביקורתיתלחשיבהומכווןמפרהפורה,דיאלוג

הםשאותםהסטודנטיםעם

הספרותאת Oמסכזהמאמר על-מגתההבגה,שלהבאהרסיס

רגעלאותודברשלבסופולהגיע

שהואהתגלית,ריגוששלמשמח

 • 2הגילו'מחדוותחלק

עג"ןרקהיאשהוראהחשבתי

לתלמידיםמספראתהפשוט,

ואחר-כךיודעשאתהמהאת

ציוגים.להסוגותןאותםבוחן

מורכביםכמהלמדתיעכשיו

 3 •••מורהשלח"ולהיותיכולים

נכתבהראשון :ספריםמשנינלקחוהאלההציטוטיםשני

איששלהמחקרתוצרי .מלמדים

הםשלוההוראהואיכותהסגל

להערכההעיקרייםהקריטריונים

אחתאקדמיתמדרגהבקידום

 .לשנייה

שבין Oהיחסירכת lJבמוסקת lJה

החינוךבמוסודתוהוראהמחקר

באוניברסיטאותהגבוה/ובמיוחד

מעורביםאקדמיסגלאנשיאמנם

אלאובמחקרבהוראהרקלא

דקאןכמו 4ניהולבתפקידיגם

אוספרביתראש ,פקולטה

נתפסהניהולאולםחוג,ראש

 .בלבדזמניהואאךהכרחי,אכןשהואכעיסוקבעיניהם

למשךבתפקידםמשמשיםניהוללתפקידיםיהנבחראלה

חמשעדשלוששלזמןלפרקיכללבדרך ,קצרהתקופה

לחלוקת Oדרכי lJומציהמחקר,

 Oיסוקי lJהשניביןילה lJיזמן

האלה. Oניי lJהתוב

פרסזוכהפיזיקאי ,פיינמןרד'ריצהאמריקניהמדעןידיעל

ניסיוןבעלאיריסופרמק'קורט,פרנקידיעלוהשנינובל,

בארצותובמכללהתיכונייםספרבבתיהוראהשנות 30של

לוודאי,קרוביזדהו,האקדמיהסגלמאנשירביםהברית.

מצדנשאביםהסגלאנשי .מק'קורטעםוהןפיינמןעםהן

להםומסייעתאותםהמרתקתמחקרית,לעשייהאחד

מהםדורשתגםאך ,האקדמיהדרגותבסולםלהתקדם

לכתיבתבפועל,ולעשייתוהמחקרלתכנוןרבזמןלהקדיש

להניחוסביר ,ממשיתתרומהבעלמדעיכחיבורהמחקר

החיבורקוראיעםמתסכל,ולעיתיםמתמשךלדיאלוגשגם

מעורביםהם ,שנימצד .העתכתבעורכיעםגםכמוושופטיו

המכללהלחינוך,הספרביתראשלידור,רוניפרופ' . 1

והחוגוינגייט,במכוןזינמןע"שולספורטגופנילחינוך

חיפהאוניברסיטתלחינוך,הפקולטהלהוראה,

44 I עJ הנJi למינהלהמכללההאקדמיהמסלול-האההוררשותןה

ממשיכיםהםשבמהלכההניהול,תקופתתוםעםשנים.

בדרךחוזריםהםיותר",קטנהאש"עלאבלבמחקרגם

ומקדישים-ומחקרהוראה-קרייםיהעלעיסוקיהםכלל

 .זמנםעיקראתלהם

איששלהעיקריםעיסוקיוהםומחקרשהוראההעובדה

הפריהשליחסיםמערכתשקיימתלהנחהמובילההסגל

זוהנחהנבחןלהלןהאלה.העיסוקיםשניביןהדדית

אנשישמנהליםוהדיוניםהמחקריתהספרותבסיסעל

נקודתלמציאתדרכיםגםנבחן .האינטרנטבאתריאקדמיה

כלהדורשיםהאלה,התובענייםהעיסוקיםשניביןהאיזון

להגיעכדימוחלטתוהתמסרותזמןשלרבההשקעהאחד

 .למצוינות

גבוההלהשכלהבמוסדותוהוראהמחקר

היחסיםמערכתעלאקדמיסגלאנשיביןדיוןנערךשניםזה



ומחקרהוראהביןהמתקיימתהמורכבת

אתהתופסיםיש . 5גבוההלהשכלהבמוסדות

המשלימיםתחומיםכשניוהמחקרההוראה

ביןקשרכלשאיןהטועניםוישדה,אתדה

דהמתחריםאףהםושלעתיםהתחומים

לסייעיכולבמחקרהעיסוקאמנם . 6בדה

חשיבהאימו')ידיעלההוראהלהשבחת

מן"ישרעדכניבידעושימושמבוקרתמדעית

הסגלמאישלגדולעלולגםהואאךהתנור",

שרצוימהדמןשמפחיתומנטלי,פידירב,דמן

הדיון .עליהולבקרהההוראהלתכנוןלהקדיש

במשקלגםלעסוקמרבההסגלאנשיבין

איכות-הגורמיםלשנילתתשישהיחסי

הדעתבשיקולי-מחקרייםותוצריםההוראה

אקדמיות.בדרגותהסגלחבריבקידום

הקשרוםמהם-והוראהמחקר

בונוהם?

 correlational (מתאמייםמחקריםממצאי

studies ( מתאםעלכללבדרךמדווחים

ביןמאוד,נמוךולעתיםנמו,ןסטטיסטי

המרצהמוכנותכמו(ההוראהיעילותמשתני

בכיתתטובהאווירהויצירתהחומרהעברתאופןלהרצאה,

בכתבימאמריםפרסום(כמוהמחקראיכותומשתניהלימוד)

קרנותוגיוסבתחוםהקייםלידעתרומהמובילים,מדעייםעת

 meta-(ניתוח-עלבשיטתשנערכומחקריםגם . 8,7,4מחקר)

9(analysis אותם.מחדקיםואףדומים,ממצאיםעלמדווחים

והשני 10מחקרים 43שלהאחד-ניתוחי-עלשנילמשל,כך

Iמחקרים 58של I , קבוצותשתיביןביותרנמוךמתאםמצאו

 .המחקרשלואלהההוראהאיכותשלאלה-המשתנים

בהכרחאינותלמידיובעיניהטובשהמרצההיאהמשמעות

מדעייםעתבכתביעבודותיואתהמפרסםאיכותיחוקר

במחקריוומקוריותחדשנותשמגלההמצליחוהחוקרבולטים,

 .הטובהמרצהבהכרחאינו

איכותיותבשיטותשנערכודהבנושאמחקריםדאת,לעומת

ונושאיסגלאנשיעםראיונותעלבעיקרהתבססואשר

שאנשימצאוגבוהה,להשכלהבמוסדותניהולייםתפקידים

ושניתןלמחק,רהוראהביןהדדיתהפריהבקיוםמאמיניםסגל

האלה.העשייהתחומילשנימשותפיםקוויםעללהצביע

,14במחקריםלדוגמה, 13, שהעשייהסגלאנשימדווחים 12

להיותלהםומסייעתשלהםההוראהאתמפרההמחקרית

עורכיםשהםשהדיוניםטועניםהםעוד .יותרטוביםמרצים

בקורסיםהלומדיםאלהעםבעיקרשלהם,הסטודנטיםעם

לניסוחאותםמכווניםושלישי),(שנימתקדמיםלתארים

ביןהשונות .עצמםשלהמחקרשאלותשלוממוקדבהיר

המדווחיםהכמותייםהמחקריםממצאילביןהאלההממצאים

אתבוחניםהאיכותייםשהמחקריםבכךלהסברניתנתלעיל

אנשיתפיסתעלמדווחיםהם-אישיתמבטמנקודתהנושא

שהםהתהליכיםועלוכמרציםכחוקריםעיסוקיהםאתהסגל

חשיבה,למידה,שלבהיבטיםהעיסוקתחומיבמסגרתעוברים

 . 13וחקרנותביקורתיות

בסוגיותלדיוןכבמההמשמשיםאינטרנטאתריקיימים

 .ובמכללותבאוניברסיטאותאקדמיהאנשיהמעסיקות

Th 15האתרלדוגמה, e Tomorrow's Professor Blog 

העוסקת , Tomorrow's Academyבשםדיוןקבוצתמפעיל

ובמכללות.באוניברסיטאותההוראה-מחקרבסוגייתגם

אתהתופסיםסגלאנשישיש 16עולהדובסוגיהמהדיונים

רכישההדורשיםנפרדיםכתחומיםוהמחקרההוראהעיסוקי

לעתיםהעולהאחרתטענהשונות.מיומנויותשלוטיפוח

שעליהםהיאהמחקרברסיטאותיבאונסגלאנשיאצלקרובות

בהוראה,מאשריותררבדמןהמחקריתבעשייהלהשקיע

ולאהמחקרייםתוצריהםעלבעיקרמוערכיםשהםמשום

גםתורםבמחקרהעיסוקעצםדאת,עם .הוראתםאיכותעל

שלברורניסוחכמוההוראה,שלאחדיםהיבטיםלהשבחת

במהלךלסטודנטיםהמועברהידעוהעשרתההרצאותיעדי

ומגוונותרבותבדוגמאותהשימושבשלבעיקרההרצאות,

 .שלהםמהמחקריםהלקוחות

איזוונקודתאחרהחיפוש-והוראהמחקר

באוניברסיטאותסגללאנשיבעיקרהנוגעתמשמעותיתבעיה

הדרושהדמןאתלהקדישלמרציםלאפשרניתןכיצדהיאמחקר

לטפחכדיהדרושהדמןאתלמצואוגםמצוינתמחקריתלעשייה

 I 45 2008מרץו 7ו Iגיל'



 : 16,14,12זולמטרהטגלאנשישלהמלצותלהלן . 16טובההוראה

הטובהההוראהשלהקריטריוניםמשקלאתלהעלות . 1

 .מחקרבאוניברטיטאותהטגלאיששלהקידוםבתהליכי

הקריטריוניםשלמשקלםטאות,יברטיהאונברוב ,וםיכ

 .סך'ב 7ן'ל'בגשןןה 7הח .) 2006 ( .פ"ר ,פיינמן . 2

לספרות.מחברותיהודה:ורא

 :ביבאתל .המןךה .) 2007 ( '.פקורט,'מק . 3

מטר.

4 . Colbeck, C. K. (1998). Merging in a 

seamless b lend: How facul ty in tegrate 

teach ing and research. journal of Higher 

. 647-67 1 , 69 , Education 

מיה,דאקמהיךטובההאהור .) 2003 ( 'ב ,נבו . 5

14-9 ,73 . 

6 . , Fox, M. F. (1992). Research, teaching 

and publicat ion productiv ity: M utuali ty 

. ve rsus co mpeti t io n in academ ia 

. 293-305 , 65 , Sociology of Education 

7 . Brew, A. & Boud, D. (1995). Research 

. and learning in higher education. In B 

Smi th & S. Brown (Eds.), Research and 

.) 30-39 . learning in higher education (pp 

. London: Kogan Page 

8 . & . enkins, A., Blackman, T., Lindsay, R נ

שיעורלעיןגבוהובתוצריהמחקריתבעשרוההקשורים

 .טובההאבהורהקשוריםלהאמ

מטפרשבהןמחקר,באוניברטיטאותטגללאנשילאפשר . 2

תאלרכז ,יחטיתקטןהואמלמדהטגלשישאםיהקורט

להתמקדשיוכלוכך ,אחדבטמטטרמלמדיםשהםהקורטים

הנותרהזמןאתולהקדישבלבדבהוראהזהטמטטרבמהלך

 .מחקריתלעשרוההשנהבמהלך

דרכםבראשיתםיהנמצא ,ליםימתחטגללאנשילאפשר . 3

 ,)בטמטטראחדקורטרקלמשל(פחותללמדהאקדמית,

התקדמותםעםלמחקר.ותרירבזמןשילהקדשיוכלויכד

שנרום-(יותרללמדרודרשוהםהאקדמי,הדרגותבטולם

 .)בטמטטרםיקורטשלושה

המלצהההוראה.במהלךהמחקראתהאפשרככללשלב . 4

אך ,מתקדמיםםילתארבקורטיםקושיללאמיושמתזו

יכולהמרצהראשון.לתוארבקורטיםגםלרושמהניתן

גםולהציגהקורטבתחוםעוגןימאמרבכמהלהתמקד

 .אחריםידיעלשנאטפואושאטףרלוונטרוםנתונים

והמתודולוגרוםהמושגרוםבהיבטיםתתמקדנהההרצאות

 .שנאטפוהנתוניםושלהמרצהשמציגהמאמריםשל

המרכזיותהמחקרשאלותאתלהציגכוליהמרצהלדוגמה,

מחקרלותאשנוטחומדועולהטבירהנלמד,הדעתבתחום

הולמותתשובותלטפקמטרועםיהנתונניתוחוכיצדלוא

ליהן·ע

גםאלאיתרונותרקאלשיהללומההמלצותחתאלכל

נקודתיאתצלמשרוהעובהיחשיכיוונמטפקותהןאךחטרונות,

 .ומחקרהוראה-כךכלםרוהתובענםיטוקעיהישנביןהאיזון

Paton-Sa ltzberg, R. (1998). Teaching and 

resea rch: Student perspectives and policy 

implications. Studies in Higher Education, 

23, 127-141. 

ללמודהייתהלואמחקריםשלהמטרה . 9

למחקרהוראהב'ןהקשרעוצמתעל

שודוחומיםאהמתיאממצעלבהתבסס

 .םיקודמבמחקריםכבר

10 . Feldman, K. (1987). Research productivity 

and sc ho larl y accompl ishments of 

co ll ege teachers as related to th eir 

in structional effect iveness. Researcl7 in 

. 26,227-291 , Higher Education 

11 . Ma rsh, H. ( 1996). The & נ., H att ie 

re l ati ons hi p be twee n resea rc h and 

teac hin g: A meta-analys is. Review of 

. 507-542 66, , Educational Research 

12 . Row land, S. (1996). Re lati o nshi ps 

between teaching and research. Teaching 

. 7-20 , 1 , in Higher Education 

46 U I הנ)Ji הI למינהלהמכללהקדמיאההמסלול-האההורותשר

13 .. ) 200 1 ( . Bond, C. H & .נ, Robertso n 

Experi ences of the re lat io n between 

teac hing and resea rc h : W hat do 

aca demi cs va luei Higher Education 

. 5-1 9 20, Research & Development 

14 . Neumann, R. (1992). Perceptions of the 

teaching-research nexus: A framework for 

. 159-1 71 , 23 , analys is. Higher Education 

15 . The Tomorrow's Professor Blog - A place 

. for discuss ion about teaching and learning 

http://amps-tools.mit.edu/tomprofblogl 

16 . Tomorrow's Professor: Msg. # 83 - Linking 

teaching and research; Msg. # 87 - M ust 

. can) all faculty teach and do researchi Msg ( 

360 - The research-teaching nexus - A # 

priori or myth; Msg. # 43 1 - Forgetteaching, 

research is king; Msg. # 434 - Ba lancing 

teaching and research; Msg. # 459 - Break 

. away from teaching versus research; Msg 

. 623 - Merging teach ing and research # 

http://amps-tools.mit.edu/tomprofblog 


