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הוראה מול מחקר בשיקולי
קידום הסגל האקדמי במכללות
עמ  Iחן ז  Iלברמן ,המסלול האקדמן המכללה

למ  Iבהל 1

ב מוסרות החינוך הגבוה בישראל נהוגה מריניות של חוסר

המחקר? במאמרו לעיל ,לידור מדווח ,על סמך סקירת גוף הידע

סימטריה בין מחקר והוראה ,עם הערפה של המחקר על

על הקשר בין מחקר והוראה בהשכלה הגבוהה ,שלא נמצאה רמת

פני ההוראה .מדיניות זו מבוססת על הדעה שקיום מחקר

מתאם גבוהה בין השתיים .לפיכך הוא מסכם ש " המרצה הטוב

פעיל הוא תנאי הכרחי להיות החוקר
מרצה איכותי .אין רבים  ,לעומת זאת,
המסכימים עם דעתי שגם ההיפך הוא

מאמר זה מג  Iב למאמר של

בהתאם למדיניות זו ,ועדות המינויים
במוסדות

האקדמיים

השונים באר ('

נותנות משקל רב יותר לאיכות המחקר
ולכמות

הפרסומים

של

המועמד

מאשר לאיכות הוראתו  .על פי רוב,

רמת ההוראה של המועמד אינה מטה

המפרסם את עבודותיו בכתבי עת מדעיים

ליודר  2שעסק בחוסר הקשר ב  Iו

בולטים ,והחוקר המצליח שמגלה חדשנות

מחקר והוראה.

ומקוריות במחקריו אינו בהכרח המרצה

נכון ,כלומר שהיות החוקר מרצה איכותי

הוא תנאי הכרחי להיותו חוקר פעיל.

בעיני תלמידיו אינו בהכרח חוקר איכותי

המאמר מציע שני מסלולי קיודם
במכללות

-

האחד המדגיש

מחקר על פני ההוראה ,והשני

המדגיש הוראה על פני המחקר .
קיום שני המסלול י ם יתרום

הטוב" ) עמ'

(. 45

קיימים גם מחקרים

נוספים 3התומכים בממצאיו של לידור.
בניגוד לאוניברסיטאות ,המנדט של

המכללות עיקרו בהוראה לתואר ראשון ,
לעתים קרובות בתחומים מקצועיים
)מינהל עסק י ם ,משפטים ועוד  (.במגוון

מסוים של תחומי דעת יש כיום במכללות

את הכף לטובת הענקת הדרגה; לכל

לשיפור ניה ו ל המשאב האנושי

גם לימודים לתואר שני .לפי מספר שעות

היותר היא משמשת את הוועדה דווקא

בהשכלה הגבוהה מבלי לדרוש

ההוראה הרבות יחסית המחייבות את

בנימוקיה לדחיית הענקת הדרגה,
במקרים שבהם אין דעת הוועדה נוחה

תוספת למשאבים החומריים.

lנמיחי ןילברמו

משרתו המלאה של איש הסגל במכללות
בהשוואה לאוניברסיטאות  ,ועל פי מיעוט

מפרסומיו של המועמד ,וגם איכות הוראתו נחשבת כבינונית ומטה .

התמיכה הכספית במחקר בהשוואה לזו שיכול לקבל איש סגל

גם אם ועדות הקידום היו נותנות משקל רב יותר להוראה,

באוניברסיטה ,ניתן להסיק שהמערכת מאותתת לאיש הסגל

עדיין קיימת בעיה קשה של הערכת איכות ההוראה  .במוסדות

במכללה ,גם אם לא מכריזים על כך במפורש ,שעיקר עיסוקו אמור

האקדמיים קיימים קריטריונים מוסכמים לקביעת איכות המחקר,

להיות בהוראה .אף על פי כן ,כשהוא מוערך לקידום אקדמי ,הוא

אך חסרים קריטריונים כאלה לקביעת איכות ההוראה וזו נמדדת

ימצא לעתים קרובות ששיקולי ועדת המינויים דומים לאלה של

בדרך כלל אך ורק על יד י משוב הסטודנטים  ,שבצד יתרונותיו יש

ועדה אוניברסיטאית השמה דגש בעיקר על המחקר.

לו גם חסרונות ידועים.

כדי להימנע ממצב אבסורדי זה  ,אני מציע להנהיג שני מסלולי

אז אולי אפשר ללמוד על איכות ההוראה מהידע שיש על איכות
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הנהגת שני מסלולים כאלה ,המבוססת על ממצאי המחקר וגוף
הידע שהצטבר בקשר לחוסר הקשר בין מחקר להוראה  ,תקדם את
יעילות ניהול הגורם האנושי בהשכלה

הגבוהה.
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