הח  IIם המiכצן  lllJם שר אנשן הסגל האiכדמן

-

מחקר והוראה באקדמיה

חיפוש בקודת האיזון
רונו לודור /המכללה לחונוך גופנו ולספורט ע"ש זונמו במכון וונגווט ואונוברסוטת חופהי

א תה רואה? בגלל זה המדעגים מתמידים

בהכנת הרצאות מעוררות עניין וקשב בקרב הסטודנטים

בחקירותיהם ,בגלל זה אגחגו מתאמצים כל כך

ובפיתוח של מסגרות למידה נוספות כמו סמינרים ,הוראה

להיאחז בכל פיםה של ידע ,עושים לילות כימים

מקוונת וקבוצות ד י ון ברשת האינטרנט  .זאת במטרה ליצור

בחיפוש התשובה לבעיה ,מטפסים על מכשולים תלולים

דיאלוג פורה ,מפרה ומכוון לחשיבה ביקורתית ומדעית

מאין כמוהס כדי לרכוש את
רוני לידור

עם

מאמר זה

הרסיס הבא של ההבגה ,על-מגת

להגיע בסופו של דבר לאותו רגע
משמח של ריגוש התגלית ,שהוא

חלק מחדוות

הגילו' •2

חשבתי שהוראה היא רק עג"ן

ה  lJוסקת במ  lJרכת

היחסי O

שבין

מחקר והוראה במוסודת החינוך

שאותם

מלמדים  .תוצרי המחקר של איש
הסגל ואיכות ההוראה שלו הם

הקריטריונים העיקריים להערכה
בקידום

מדרגה

אקדמית

אחת

הגבוה/ובמיוחד באוניברסיטאות

לשנייה .

המחקר ,ומצי  lJדרכי  Oלחלוקת

אמנם אנשי סגל אקדמי מעורבים

פשוט ,אתה מספר לתלמידים
את מה שאתה יודע ואחר-כך

בוחן אותם וגותן להס ציוגים.

זמן י  lJילה בין שני ה  lJיסוקי O

עכשיו למדתי כמה מורכבים

יכולים להיות ח"ו של

מסכO

את הספרות

הסטודנטים

הם

התוב  lJניי  Oהאלה.

מורה •••3

לא רק בהוראה ובמחקר אלא

גם בתפקידי
פקולטה ,

ניהול 4

ראש

ראש חוג ,אולם

בית

כמו דקאן
ספר

או

הניהול נתפס

שני הציטוטים האלה נלקחו משני ספרים  :הראשון נכתב

בעיניהם כעיסוק שהוא אכן הכרחי ,אך הוא זמני בלבד .

על ידי המדען האמריקני ריצ ' רד פיינמן  ,פיזיקאי זוכה פרס

אלה הנבחר י ם לתפקידי ניהול משמשים בתפקידם למשך

נובל ,והשני על ידי פרנק מק'קורט ,סופר אירי בעל ניסיון

תקופה קצרה  ,בדרך כלל לפרקי זמן של שלוש עד חמש

של  30שנות הוראה בבתי ספר תיכוניים ובמכללה בארצות

שנים .עם תום תקופת הניהול ,שבמהלכה הם ממשיכים

הברית .רבים מאנשי הסגל האקדמי יזדהו ,קרוב לוודאי,

גם במחקר אבל "על אש קטנה יותר" ,הם חוזרים בדרך

הן עם פיינמן והן עם מק'קורט  .אנשי הסגל נשאבים מצד

כלל לעיסוקיהם הע י קריים

ומקדישים

אחד לעשייה מחקרית ,המרתקת אותם ומסייעת להם

להם את עיקר זמנם .

-

הוראה ומחקר

-

להתקדם בסולם הדרגות האקדמי  ,אך גם דורשת מהם

העובדה שהוראה ומחקר הם עיסוקיו העיקרים של איש

להקדיש זמן רב לתכנון המחקר ולעשייתו בפועל ,לכתיבת

הסגל מובילה להנחה שקיימת מערכת יחסים של הפריה

המחקר כחיבור מדעי בעל תרומה ממשית  ,וסביר להניח

הדדית בין שני העיסוקים האלה .להלן נבחן הנחה זו

שגם לדיאלוג מתמשך ולעיתים מתסכל ,עם קוראי החיבור

על בסיס הספרות המחקרית והדיונים שמנהלים אנשי

ושופטיו כמו גם עם עורכי כתב העת  .מצד שני  ,הם מעורבים

אקדמיה באתרי האינטרנט  .נבחן גם דרכים למציאת נקודת

האיזון בין שני העיסוקים התובעניים האלה ,הדורשים כל
אחד השקעה רבה של זמן והתמסרות מוחלטת כדי להגיע

למצוינות .

.1

פרופ' רוני לידור ,ראש בית הספר לחינוך ,המכללה
לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט ,והחוג
להוראה ,הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה

מחקר והוראה במוסדות להשכלה גבוהה
זה שנים נערך דיון בין אנשי סגל אקדמי על מערכת היחסים
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המורכבת

בין

המתקיימת

במוסדות להשכלה גבוהה .5

ומחקר

הוראה

יש התופסים את

ההוראה והמחקר כשני תחומים המשלימים

דה את דה ,ויש הטוענים שאין כל קשר בין
התחומים

בדה .6

הם אף מתחרים דה

ושלעתים

אמנם העיסוק במחקר יכול לסייע

להשבחת ההוראה על ידי אימו'( חשיבה
מדעית מבוקרת ושימוש בידע עדכני "ישר מן

התנור" ,אך הוא גם עלול לגדול מאיש הסגל
דמן רב ,פידי ומנטלי ,שמפחית מהדמן שרצוי
להקדיש לתכנון ההוראה ולבקרה עליה  .הדיון

בין אנשי הסגל מרבה לעסוק גם במשקל
היחסי שיש לתת לשני הגורמים

ההוראה ותוצרים מחקריים

-

-

איכות

בשיקולי הדעת

בקידום חברי הסגל בדרגות אקדמיות.

-

מחקר והוראה

מהם הקשרום

בונוהם?

ממצאי מחקרים מתאמיים ) correlational

(studies
סטטיסטי

מדווחים

נמו,ן

כלל

בדרך

נמוך

ולעתים

על

מתאם

מאוד ,בין

משתני יעילות ההוראה ) כמו מוכנות המרצה
להרצאה ,אופן העברת החומר ויצירת אווירה טובה בכיתת

הנושא מנקודת מבט אישית

הלימוד( ומשתני איכות המחקר )כמו פרסום מאמרים בכתבי

הסגל את עיסוקיהם כחוקרים וכמרצים ועל התהליכים שהם

עת מדעיים מובילים ,תרומה לידע הקיים בתחום וגיוס קרנות

עוברים במסגרת תחומי העיסוק בהיבטים של למידה ,חשיבה,

-

הם מדווחים על תפיסת אנשי

מחקר(  .8,7,4גם מחקרים שנערכו בשיטת ניתוח-על meta )-

ביקורתיות

 9(analysisמדווחים על ממצאים דומים ,ואף מחדקים אותם.

קיימים אתרי אינטרנט המשמשים כבמה

כך למשל ,שני ניתוחי-על

של  58מחקרים ,I I

-

האחד של  43מחקרים  10והשני

מצאו מתאם נמוך ביותר בין שתי קבוצות

וחקרנות . 13

לדיון בסוגיות

המעסיקות אנשי אקדמיה באוניברסיטאות ובמכללות .

לדוגמה ,האתר Th e Tomorrow's Professor Blog

15

אלה של איכות ההוראה ואלה של המחקר .

מפעיל קבוצת דיון בשם  ,Tomorrow's Academyהעוסקת

המשמעות היא שהמרצה הטוב בעיני תלמידיו אינו בהכרח

ובמכללות.

המשתנים

-

גם

בסוגיית

ההוראה-מחקר

באוניברסיטאות

מדעיים

מהדיונים בסוגיה דו עולה  16שיש אנשי סגל התופסים את

בולטים ,והחוקר המצליח שמגלה חדשנות ומקוריות במחקריו

עיסוקי ההוראה והמחקר כתחומים נפרדים הדורשים רכישה

חוקר

איכותי

המפרסם

את

עבודותיו

בכתבי

עת

אינו בהכרח המרצה הטוב .

וטיפוח של מיומנויות שונות .טענה אחרת העולה לעתים

לעומת דאת ,מחקרים בנושא דה שנערכו בשיטות איכותיות

קרובות אצל אנשי סגל באונ י ברסיטאות המחקר היא שעליהם

אשר התבססו בעיקר על ראיונות עם אנשי סגל ונושאי

להשקיע בעשייה המחקרית דמן רב יותר מאשר בהוראה,

תפקידים ניהוליים במוסדות להשכלה גבוהה ,מצאו שאנשי

משום שהם מוערכים בעיקר על תוצריהם המחקריים ולא

סגל מאמינים בקיום הפריה הדדית בין הוראה למחק,ר ושניתן

על איכות הוראתם  .עם דאת ,עצם העיסוק במחקר תורם גם

להצביע על קווים משותפים לשני תחומי העשייה האלה.

להשבחת היבטים אחדים של ההוראה ,כמו ניסוח ברור של

שהעשייה

יעדי ההרצאות והעשרת הידע המועבר לסטודנטים במהלך

המחקרית מפרה את ההוראה שלהם ומסייעת להם להיות

ההרצאות ,בעיקר בשל השימוש בדוגמאות רבות ומגוונות

מרצים טובים יותר  .עוד הם טוענים שהדיונים שהם עורכים

הלקוחות מהמחקרים שלהם .

לדוגמה,

במחקרים 14, 13, 12

מדווחים

אנשי

סגל

עם הסטודנטים שלהם ,בעיקר עם אלה הלומדים בקורסים
לתארים מתקדמים

)שני ושלישי( ,מכוונים אותם לניסוח

בהיר וממוקד של שאלות המחקר של עצמם  .השונות בין

מחקר והוראה

-

החיפוש אחר נקודת איזוו

בעיה משמעותית הנוגעת בעיקר לאנשי סגל באוניברסיטאות

הממצאים האלה לבין ממצאי המחקרים הכמותיים המדווחים

מחקר היא כיצד ניתן לאפשר למרצים להקדיש את הדמן הדרוש

לעיל ניתנת להסבר בכך שהמחקרים האיכותיים בוחנים את

לעשייה מחקרית מצוינת וגם למצוא את הדמן הדרוש כדי לטפח

גיל'  Iו  7ו מרץ

2008
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הקשורים בעשרוה מחקרית ובתוצריה גבוה לעין שיעור
. מ א לה הקשורים בהור א ה טובה

: 16,14,12 זו

 להלן המלצות של אנשי טגל למטרה.16 הוראה טובה

להעלות את משקל הקריטריונים של ההוראה הטובה

 שבהן מטפר, לאפשר לאנשי טגל באוניברטיטאות מחקר.2

. בתהליכי הקידום של איש הטגל באוניברטיטאות מחקר

 לרכז א ת, הקורט י ם שא י ש הטגל מלמד הוא קטן יחטית

 משקלם של הקריטריונים, ברוב האונ י ברט י טאות, כ י ום

.1

 כך שיוכלו להתמקד, הקורטים שהם מלמדים בטמטטר אחד
במהלך טמטטר זה בהוראה בלבד ולהקדיש את הזמן הנותר
. במהלך השנה לעשרוה מחקרית
 הנמצא י ם בראשית דרכם,  לאפשר לאנשי טגל מתח י לים.3
(,  ללמד פחות ) למשל רק קורט אחד בטמטטר,האקדמית

 עם התקדמותם.כד י שיוכלו להקד י ש זמן רב י ותר למחקר
- הם רודרשו ללמד יותר ) שנרום,בטולם הדרגות האקדמי
(. שלושה קורט י ם בטמטטר

 המלצה. לשלב ככל האפשר את המחקר במהלך ההוראה.4
 אך, זו מיושמת ללא קושי בקורטים לתאר י ם מתקדמים
 המרצה יכול.ניתן לרושמה גם בקורטים לתואר ראשון
להתמקד בכמה מאמר י עוגן בתחום הקורט ולהציג גם
. שאטף או שנאטפו על ידי אחרים

רלוונטרום

נתונים

ההרצאות תתמקדנה בהיבטים המושגרום והמתודולוגרום
. שנאטפו

ושל הנתונים

שמציג המרצה

של המאמרים

 המרצה י כול להציג את שאלות המחקר המרכזיות,לדוגמה

 ולהטביר מדוע נוטחו ש א לות מחקר,בתחום הדעת הנלמד
א לו וכיצד ניתוח הנתונ י ם מטרוע לטפק תשובות הולמות

·ע ליהן
לכל א חת מההמלצות הללו י ש ל א רק יתרונות אלא גם
 אך הן מטפקות כיוונ י חש י בה ו ע שרוה למ צ יאת נקודת,חטרונות
. הוראה ומחקר

-

האיזון בין שנ י ה עי טוק י ם התובענ רו ם כל כך

Ro bertso n,  נ. & Bo nd, C. H . (200 1) .. 13

Pato n-Sa ltzberg, R. (1998). Teac hing and

Expe ri ences of the re lat io n betwee n

resea rch: Student perspectives and po li cy

teac hin g a nd

resea rc h : W hat d o

.  ב ך' ס7 ' ןןה ש בג' ל ן7הח

imp lications. Studies in Higher Education,

aca d e mi cs va lu ei Higher Education

23, 127-14 1.

.(2006 ) . ר " פ

, פיינמן

:  תל א ביב. המןךה

(. 2007 )

פ.' ,מק ' קורט

Research & Development 20, 5-1 9 .

המטרה של מחקרים א לו הייתה ללמוד

הוראה למחקר

על עוצמת הקשר ב'ן

sea mless b lend: How fac ul ty in tegrate

teaching- research nexus: A framework for

בהתבסס על ממצ א י המת א מים שודוחו

teach ing and resea rch. journal of Higher

.9

. כבר במחקרים קודמ י ם

The Tomorrow's Professor Blog - A place .15

Feldman, K. (1987). Resea rch productivity .10

for discuss ion about teaching and learning.

and sc ho l arl y acco mpl ishm ents of

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

Co lbec k, C. K. (1998). Merging in a

(. 200 3) '  ב, נבו

Fox, M. F. (1992). Resea rch, teaching,

in stru cti o nal effect ive ness. Researcl7 in

and publi cat ion prod uctiv ity: M utuali ty

teaching and research; Msg. # 87 - M ust

Higher Education, 26,227-29 1.

ve rsu s co mp eti t i o n in

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

Sociology of Education, 65, 293-305 .

# 360 - The research-teaching nex us - A
research is king; Msg. # 434 - Ba lanc ing
teaching and resea rch; Msg. # 459 - Brea k

.5

.14-9 ,73

co ll ege teac hers as rel ated to th eir

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

.4

Education, 69, 647-67 1.
,הור א ה טובה מהיך אקד מיה

Tomorrow's Professor: Msg. # 83 - Linking .16
(ca n) all faculty teach and do researchi Msg .

.3

.מטר

Neumann, R. (1992). Perceptions of the .14
analys is. Higher Education, 23, 159-1 71.

.2

. מחברות לספרות:א ור יהודה

.6

academ i a .

re l ati ons hi p be t wee n resea rc h a nd

Brew, A. & Boud, D. (1995). Resea rch

teac hin g: A meta -anal ys i s. Review of

and lea rning in higher education. In B.

Educational Research, 66, 507-542 .

Smi th & S. Brow n (Eds.), Research and

away from teaching versus resea rch; Msg .

Row l a nd, S. (1996). Re lati o nshi ps .12

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

# 623 - Merging teach ing and research.

betwee n teaching and resea rch. Teaching

London: Koga n Page .

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

in Higher Education, 1, 7-20 .

 נenkin s,

A., Bl ackm an, T., Lindsay, R. &

.7

.8

 המסלול ה א קדמי המכללה למינהל-  ר ש ות ההור א הI  הJi  )הנU I

46

