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 תופעה  אינן לעצב את מערכת החינוך הציבוריפרוצדורות ההערכה המאפשרות

 של החברה  העיקרייםאפייניםהן נעוצות במ; מקרית או הלך רוח חולף

 שתי מוצאות את ביטויןהערכה המודרנית צורות של ה כי ביש לציין. המערבית

  : הקיים הסדר החברתיס שלהעומדות בבסינטיות מנוגדות 

  .האינדיבידואלברתיות כעת מאורגנות על בסיס החהפונקציות . אליזםוד אינדיבי-

סמכות . מדעי-הפיקוח כעת נעשה על בסיס רציונאלי.  הסמכות הרציונאלית-

). זאת אומרת הערכה(ח ומנרמל קה ושיפוט מפי היררכ,חומקבלת צורה של פיק

ת ואינה מותירה לה מקום והאינדיבידואליזאת דווקא מדכאת את ההתכונה 

  .להתקיים

  

שמתרגם את הרציונאליות הדומיננטית של  אמצעי פרוצדורות ההערכה מהוות

שיטת ההערכה . החברה לתחום של מערכות החינוך ולתחום הבית ספרי

 .סוציאליזציה בחברהההכמותית הסטנדרטית נובעת מהאופי המיוחד של 

שם הוא  ,רותה של החברה התעשייתית המודרניתהיווצוובר על בניתוחו של 

חת על המשאבים הארגוניים והתרבותיים קמפאשר דגש על קיום הביורוקרטיה 

מימוש  מערכת החינוך היא אחד הכלים החשובים ביותר לכאשר, בחברה

ברמה הכלכלית דואגת להספקת עובדים בעלי אשר מערכת החינוך  .פיקוחה

מהבחינה התרבותית לאינטגרציה מכוונת ,  לשוק העבודהבסיסיתהכשרה 

 ת אתמייצר ות הדומיננטית ומהבחינה הפוליטיתחברתית במסגרת התרב

 כחלק נוצרת מערכת החינוך הציבורי .חברתיהפיקוח הציה של יזמילגיטה

מאמצים של השכבות ומשקפת את ה, תהליך של ביורוקרטיזציהאינטגראלי ב

ציונים ותעודות , מערכת של כיתות. אלייםהדומיננטיות ליצור אמצעי פיקוח רציונ

פיקוח ומשמעת דרך היררכיה , רמול את הצרכים של נתפורמאליות משרת

  . וספציאליזציה

  



 גישתו של וובר המתמקדת בצורות הפיקוח ומטרתו הינה חיונית יש להדגיש כי

גישה . עבור הבנת מקורות היווצרותן של שיטות ההערכה המודרניות בחינוך

 מהוות המשך ישיר של ,תות הקובעונת כי שיטות ההערכה הסטנדרטיזאת טוע

  . תכונות בסיסיות של מערכת החינוך שתואמות לצורות של המרקם החברתי

  

לם המערבי מהווה בסיס פרקטי חיוני עבור חלוקת והאינדיבידואליזם בע

 באופן פרדוקסאלי רעיון השוויון בין פרטים מבודדים. התפקידים ומקור הסמכות

, לכאורה, ומנותקים אחד מהשני הופך להיות בסיס של אי שוויון חדש המבוסס

פרדוקסאליות זאת עוברת למערכת . על המערכת והקריטריונים הרציונאליים

שוויון והפיקוח ההיררכי בחברה בד בבד עם שיח -החינוך שעוסקת בשעתוק הא

 ליצור לגיטימציה מערכת החינוך אמורה גם לחלק ועל ידי כך. הזכויות הליבראלי

סתירה זאת  . לחלוקה ואי שוויון בשוק העבודה וגם לאחד ולקדם לכידות חברתית

) הכשרת עובדים לעתיד(היא בעצם סתירה לבין הפונקציה האינסטרומנטאלית 

של ) ליצור רמה מינימאלית של לכידות חברתית(והפונקציה האקספרסיבית 

 של פרוצדורות ההערכה כאן ניתן לראות את התפקיד. מערכת החינוך

  :הפורמאלית במסגרת תפקודה החברתית של מערכת החינוך

  ;בחינת רמת הכשרה או ידע שכוללת רציונאליזציה של תוכן הסילבוס -

  )פונקציות אינסטרומנטליות(רגולציה של תחרות  -

פונקציה  (וח גם ברמת הפרט וגם ברמת המערכתיצירת כלי לפיק -

  .)אקספרסיבית

 

קור מלמשחקת תפקיד מרכזי בהפיכת המערכת החינוך ערכה הפורמאלית הה

 בין הסדר האינסטרומנטאלי לסדר של לחץ חברתי ובטשטוש הסתירה

כפי שמראה ". אי שוויון הכרחי"מציה של טי על ידי לגי,האקספרסיבי בחינוך

כשרת כוח עבודה לתפקידים שונים לבין הרה זאת בין הצורך לקהיים סתירדו

 באינטגרציה חברתית ממשיכה להתקיים בראש ובראשונה בגלל הצורך

  .האינדיבידואליזם והרציונאליות האינדיבידואליסטית

  

המבוססת על מערכת התמריצים המודרנית  שיטת ההערכה  מדגיש כידורקהיים

 שיטת ההשכלה ,לעומת זאת; בתחילת העת החדשה בחינוך הנוצר

 של המסורת העתיקהעל באופן סמוי  ימי הביניים התבססהבאוניברסיטאות של 

, ציונים(מערכת של תמריצים ולא השתמשה ב, איניציאציהריטואל המעבר 

 גם הצלחה במבחן לא הייתה . כמקור למוטיבציה)'תחרות וכו,  לרמותחלוקה



 כל מי שנכנס לתוך המערכת ופעל לפי הכללים , למעשה. תמריץשוםכרוכה ב

  . בהצלחתוכי יסיימה בטוח להיות היה יכול 

  

, יה דומה ליחס למבוגרים לתלמידים בצרפת הס היחXV-עם עד סוף המאה ה

מנותקים מהעולם , לאחר מכן החל שינוי במעמדם והם הפכו להיות קטינים

הדגש על . אלד אחד מול כוח הסמכות המנרמל-אחד, במוסדות החינוך

ישועים  הפרקטיקה של תחרותיות נעשה לראשונה במערכת החינוך של מסדר הי

דורקהיים . שהפכו את הלמידה לשדה של המאבק התמידי.) XVI-החל ממאה ה(

רואה את לשיטת החינוך המבוססת על ההערכה והתחרותיות במסגרת של 

תחום החינוך שינוי זה   ב.ת האינדיבידואלית בהשקפת הרנסנסתפישת המודעו

ס האישי דגש על הצד האינדיבידואלי של התלמיד והיחהליך של פתח את הת

הכנסת השיטות הפורמאליות של ההערכה ועידוד . יותר בין מורה לתלמיד

  .התחרותיות היו צד אחר של אותו מטבע

  

 סבור כי עליית המתודה המדעית של העת החדשה המבוססת על 1מישל פוקו

השכלתית בנושאי -  של תקופה פוסט והערכה קשורה לטיפול מנרמלתיהיפצ

הפרט במסגרת והערכת רמול נקות מרובות של קוח וחושף פרקטיירמול ופנ

 אליבא .ווה של מדע אובייקטיבי וניטראליבמס, טיים שוניםאתהליכים ביורוקר

השלטון המנרמל והדיסציפלינארי הינו אחת המאפיינים העיקריים של , דפוקו

תהליכי " פוקו שם דגש על ,מדורקהייםיש לציין כי בשונה . החברה המודרנית

ערכה במערכת החינוך ה פוקו עצמו זיהה את מנגנון ה.חסי הכוחברשת י" מיקרו

  .ייםסכאחד ממנגנוני המשמעת הבסי

  

 היררכי ושיפוט מבטעבור פוקו מכלול של טכניקות של בחינה מודרנית מהווה 

בחינה היא אחת הטכניקות הדיסציפלינאריות שמאפשרת . נורמטיבי ומסדר

 גם את כינון הזהויות בצורות –את כינון סדר וענישה ויתרה מז, פיקוח צמוד

פוקו מנתח את הופעת הפרקטיקה של בחינה כצורה חדשה של כינון . מסוימות

פוקו מצביע על . ידע שיוצרת רשת חדשה של יחסי כוח שמקיפה את כל החברה

הבחינה מתאפיינת במסווה של : שלושת הדרכים של פעילות המנגנון הזה

.  הכוח פועלים דרכה בצורה בלתי נראיתהאובייקטיביות שהושג משום שיחסי

הופכת את האישיות לשדה מסמכים ,  בחינה מסדירה את מיקום הפרט בחברה

                                                 

פדגוגיה " של 5 'על הגישה של פוקו לשאלות החינוך ועל הקשר בין ידע ליחסי כוח ראה גיליון מס 1
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שהופכת " נראות כפויה" בחינה מהווה .אמורים לנתחה לפי פרמטרים שוניםש

את הפרט לממושמע וגורמת לו להתנהגות של ויסות עצמי והפנמה של הנורמות 

  . הדיסציפלינאריהחיצוניות המשתקפות בכוח

  

  


