
  .בחנים הסטנדרטייםמאידיאולוגיה מאחורי ה: הגמוניתתרבות 

  

  :על סמך

Antonia Darder*, "Schooling and the Culture of Dominion: 

Unmasking the Ideology of Standardized Testing", in: Gustavo 

Fishman, Peter McLaren, Heinz Sünker and Colin Lankshear, (Ed.), 

Critical Theories, Radical Pedagogies and Global Conflicts, 

Rowman & Littlefield Publ;ishers: Oxford, 2005,  pp. 207 – 226. 

  

מערכת החינוך בארצות הברית מציגה את עצמה ככוח ליבראלי ודמוקראטי 

אך בחינה מדוקדקת של מנגנון החינוך . שוויון ומצוינות, שפועל למען צדק

משעתקת ומעצימה את , מקיימתאשר נית  ותרבות הגמפת את הציבורי חוש

מנגנון זה . שוויון- של פיקוח וויסות חברתי שקשורים לדיכוי ואיההגמונייםהכוחות 

 האופייניים עבור האחריותיותרציונאלי ושיח - פועל בהסוואה של שיח מדעי

ריקולום בניית הקו, כי בבסיס של קבלת ההחלטותנטען . מערכת החינוך של ימינו

 יעדים נתונים למדידה ומבוססים  המדיניות החינוכית אמורים להיותועיצוב

את הצורך הזה מספקת שיטת המבחנים הסטנדרטיים שאמורה לשקף . מדעית

השיח . שגי התלמידים ולהביא להגברת אחריותיות של בתי הספרינאמנה את ה

יים נתפשים הנוכחי של אחריותיות מביא לכך שהציונים במבחנים הסטנדרט

במסדרת שיח האחריותיות . ביטוי הטוב ביותר של ידע ויכולות של התלמידכ

. שגי התלמידים קיים אך ורק בהקשר של תוצאות במבחניםיהמודרני מונח ה

עצם העלאת הנושאים שאינם ניתנים למדידה באמצעות המבחנים נתפשת 

חינוך הופך להיות ה, כתוצאה. אינה ראויה לשיח הציבוריכגישה לא רציונאלית ש

וך לקראת במבחנים והתוצאות החמורות של השיטה הזאת כלפי התלמידים נחי

יעות על הקשר בין מערכת המבחנים הסטנדרטיים בלקבוצות חלשות מצ

והקוריקולום שנקבע על ידי המבחנים כקשורים למערכת האקדמית של פיקוח 

  .ם במדינה גם בתוך בית הספר וג–שוויון חברתי - שעתוק איוחברתי 

  

 מעצבי המדיניות החינוכית יותר ,חנים סטנדרטייםמבעל מנת לכפות מדיניות 

ויותר משתמשים במבחנים כאמצעי מרכזי לקביעת תקצוב בתי ספר ומשכורות 

בחנים הסטנדרטיים הופכת להיות המנגנון המרכזי בקבלת משיטת ה. של מורים

גוגית בבית הספר בו הוא פרקטיקה ניהולית ופד, ההחלטות לגבי עתיד התלמיד
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כך מתאפשר פיקוח אפקטיבי של המדינה על השלבים השונים של לימודם . לומד

בבתי ספר ונוצר מנגנון הגמוני של פיקוח לא רק על ההערכה אלא על 

  .הקוריקולום והלמידה

  

 בשיח של רפורמת יד המרכזי של המבחנים הסטנדרטייםלמרות התפק

 הפגמים העמוקים במבחנים אלה בתור הציון מחקרים מראים על, האחריותיות

יכולת ההרי הם אינם מודדים את ; הקובע של ידע והתקדמות התלמידים

גם . את החשיבה הביקורתית, מיומנויות ניתוח והערכה, האנליטית של התלמיד

ניתוח של תוכן מרבית המבחנים המתאפיינים באחוז גבוה של שאלות מטעות 

ה הידע של תלמיד אלא סיווג של התלמיד מול מראה כי מטרתם אינה מדיד

תוך , "מתחת לממוצע" מהתלמידים תמיד יסווגו כ50%, לכן. תלמידים אחרים

בעיות . תלמידים עצמםהכדי יצירת סטיגמה שעלולה להיות מופנמת על ידי 

שוויון שמוסתרים בגישה הקונצפטואלית ושימוש השפה -רלוונטיות תרבותית ואי

ם מביאות להכשלה של התלמידים השייכים למיעוטים במבחנים סטנדרטיי

  .וקבוצות חלשות בחברה

  

מדיניות של מבחנים סטנדרטיים פועלת גם כדי למנוע את העמקת הקשר בין 

 אינו – האחריותיות שיח -השיח החינוכי המוביל . ות החינוך לבין הקהילותדמוס

ים ואינו מאפשר מותיר מקום לאינטראקציה פורייה בין הורים וקהילה למחנכ

  . להעלות שאלות משמעותיות ומורכבות יותר אודות התקדמות התלמידים

  

רכזיות של שיטת המבחנים הסטנדרטיים והלימודים לקראת אחת התוצאות המ

המבחן כי שינוי אופי הלימודים מפיתוח יכולות קוגניטיביות והבנה קונצפטואלית 

המבחן הופך ; של הנושאים הנלמדים להעברה לתלמידים קטעי מידע מרובים

בחנים מחשוב לציין גם כי במסגרת של התהליך ההגמוני של . לחיות קוריקולום

כתוצאה . סטנדרטיים מורה הפך להיות שיער לעזאזל חדש של המערכת

מהמאבקים הפוליטיים הקודמים למען זכויות הפרט שהקרינו על מערכת החינוך 

מורים שמהווים . הוריהם או תרבותם, לא ניתן להטיל אשמה ישירה על תלמידים

תוצאות מבחני . הדרג הנמוך ביותר במערכת הפכו לנאשמים העיקריים

 על סמך אותם ההנחות כמו ות של מורים שבנויות מיוחדהערכותהתלמידים ושל 

  . נהפכו לאלי עיקרי של הערכת עבודתו המקצועית, בחנים לתלמידיםמה

  

עזב את השאלות של איכות ההוראה והלמידה בבית הספר השיח החינוכי , ובכן

ר למאמץ חוגים פוליטיים  שינוי זה קשור באופן ישי– בקרה  שללמען הנושא



השיח הזה מספק צידוק להרחקה . נדה של החינוך הציבורי'לקבוע את האג

למרות הרטוריקה של ; נוספת של מורים מתהליך קבלת החלטות ומפיקוח

קיימת התעלמות מוחלטת מהצורך , העדיפות העליונה של שיפור מערכת החינוך

   .הגברת המשאבים הניתנים למורה, בהכשרת מורים

  

ראינו כי מדיניות המבחנים הסטנדרטיים באופן היסטורי שימשה כלי לשעתוק אי 

השוויון החברתי תוך כדי סיווג אנשים באמצעות כלי מדידה כביכול מדעי 

הערכת התלמידים באמצעות במחנים הסטנדרטיים מכוונת לצרכי . ואובייקטיבי

 והחלפה של  ללמידה לקראת המבחןהפיכת תהליך הלמידה. סיווג ופיקוח

 ושטחי פוגע בראש  קונצפטואליים להעברת מידע מקוטעימודים נושאיםל

 ההנחה האידיאולוגית .ם השייכים לקבוצות החלשות בחברהובראשונה בתלמידי

הבסיסית העומדת מאחורי הפרקטיקה הזו היא קבלה מוסווית של הגישה של 

עיון זה בצירוף ר. הדרוויניזם החברתי העיקרון של הישרדות הטובים ביותר

כפי . לגישה האינדיבידואליסטית גורמת להגברת התחרותיות בקרב התלמידים

שניתן לראות שעתוק אי שוויון החברתי הופך להיות למטרה חשובה יותר מעצם 

משום שאותם , רכישת הידע גם על ידי התלמידים השייכים לקבוצות המועדפות

תלמידי האליטות ועבור ההצלחה התכונות שנחשבות לחיוניות עבור החינוך של 

באוניברסיטאות אינן משתקפות כלל במבחנים הסטנדרטיים בתוך מערכת 

  . החינוך הציבורי

  

מאחורי המבחנים הסטנדרטיים עומדת תפישת ידע פוזיטיביסטית מנוהלת על 

ידע התלמיד הופך להיות לא רק נתון למדידה אלא ; ידי רציונליזם טכנוקראטי

מדעי של אחריותיות אינו מקרי הוא -השיח הפסיאודו .ישי האמנותק מהמימד

משקף את יחסי הסמכות והכוח שעומדים מאחורי המערכת שמביאים 

יש לרות את היומרה , לכן. לפרגמנטציה ופירוש רדוקציוני סטי של ידע התלמידים

לאובייקטיביות במסגרת האידיאולוגיה השולטת של המעמדות הדומיננטיות 

פסיאודו מדעי מאפשר להתעלם מתוצאות המחקרים המצביעים השיח ה. בחברה

הוא מהווה ; על הפגיע הקשה של שיטת מבחנים סטנדרטיים בתלמידים החלשים

ישור  תוך כדי אצורת הפיקוח המערכתי שמאפר קיום של תרבות השליטה

נמצאים בתחתית הסולם אלה שקידום התפישה ש והזכויות של האליטות

  . ליותרהחברתי אינם מסוגלים

  

מורים ובתי ספר שמתבצעת בעקבות המבחנים , החלוקה החדה של תלמידים

 נהתכונה נוספת של תרבות השליטה שכמעט ואינו נדוהסטנדרטיים תואמת ל



  תפישה דיכוטומית של הטוב והרע שאופיינית לשיח :בהקשר מערכת החינוך

את  החלוקה הזהמבחנים הסטנדרטיים מבצעים את . פוליטי קונסרבטיבי וליברלי

  . ציה של מגזרים שלמים של האוכלוסייהזלטובים ורעם תוך כדי סטיגמטי

  

  

  

  


