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� משתי הניתוחי� המודרניי� של המקצוע הבית ספרי יוצאי

הפרספקטיבה הפילוסופית והפרספקטיבה : פרספקטיבות עיקריות

בניתוחי� הסוציולוגיי� נטע� כי הקוריקולו� בבתי ספר . תהסוציולוגי

ול יותר דהנחות הקיימות שלסוגי ידע מסוימי� יש ער� גהמשק� את 

. צורת היחסי� החברתיי� אתמאשר לאחרי� וכי חלוקה זו תואמת 

 בקוריקולו� מוחלטת� של בתי הספר תלוי במידה קוריקולוהנטע� כי 

סטרטיפיקציה של ידע  בבתי ספר קשורה בתהליכי כאשר , אוניברסיטאי

בורדייה בעבודותיו על מערכת החינו� פיתח .   של המורי�סוציאליזציה

את הקונצפציה של שעתוק היחסי� החברתיי� באמצעות החינו� וצורות 

ה הפילוסופית רואה במרכז הגיש, לעומת זאת .הידע הנלמדי�

מתאפשרת בעקבות למידת ההקוריקולו� התפתחות שכלית של התלמיד 

נטע� כי .   נשענת על הנחה זובניית הקוריקולו�. צורות ידע מסוימות

חלוקה לדיסציפלינות נובעת לא מיחסי� חברתיי� אלא בראש 

  .  ומצורות ידע שונותאפיסטמולוגיה ובראשונה מהחקר

  

טורי של תהליכי� שמובילי� להכנסת מקצוע כזה ואחר הניתוח ההיס

 מקצוע בית ספרי אינו בה�לקוריקולו� מראה ג� את המקרי� הרבי� 

יתרה ;  אלא נהנה מאוטונומיה גדולהתתלוי בדיסציפלינה אוניברסיטאי

נראה כי . ישנ� מקצועות שקודמי� לדיסציפלינות התואמות, מזאת

מה ,  נמצאות בשינוי מתמידהמערכות של דיסציפלינות ומקצועות

פיזי של ארגו� הקוריקולו�  מתה, שסותר כל ניסיו� של הסבר מונוליטי

כנסת המקצוע ה באחד המחקרי� מתוארי� שלושה שלבי� של .הקיי�

  :XIX ר באנגליה של המאה הפלקוריקולו� של בית הס

המורי� . הכנסת נושא לקוריקולו� בגלל חשיבותו הפרגמאטית -

  . צרכי הלומדי�–הקריטריו� . כשרה מיוחדתאינ� מקבלי� ה



היווצרות של מסורת של עבודה אקדמית בנושא וג� הכשרה  -

 ללימודי� יותר על ידי י�כשמנעכשיו תלמידי� . ועיתמקצ

. נלמדי�ה הנושאי� הסטאטוס האקדמי מאשר על ידי חשיבות

קובעת של הדיסציפלינה האקדמית היא זו ש תהפנימיהלוגיקה  

 . הנלמדומראת ארגו� הח

.  להיות גו� מקצועי ע� ערכי� ונורמות מקובלות הופכי�המורי� -

תלמידי� מ. בניית החומר ללמידה נעשה על ידי מומחי� וחוקרי�

מה שעלול להביא , פה קבלה פסיבית של המסורת הקיימתומצ

מנותק לגמרי , "חומר מת"להתנוונות ולהפיכת המקצוע ל

  .מהתעניינות התלמידי�

  

הדוגמא של גיאוגרפיה ונעקוב אחרי הפיכתו למקצוע  ניקח את  

  . באנגליהולדיסציפלינה אקדמית

  

גיאוגרפיה החלה להתבסס בקוריקולו� של בתי ה XIX הבסו� המאה 

א� מהר מאוד , רק אוס� עובדות בתחילה היה זה.  ספר מסוגי� שוני�

 תחו� זה לא נכלל בלימודי.  ה למשו� לעצמה מורי�התחיל

נות� הה כמקצוע סגיאוגרפיה נתפה בבתי ספר יסודיי� .ותאוניברסיטאה

 גיאוגרפיה 1875 ב.  דמנות פדגוגית לחינו� מועיל של ילדי עובדי�זה

 1893 ב.  נושאי� הנבחני� בבתי ספר יסודיי�הית נכללה ברשימת סבסי

 סוגי לכלקד� הוראת גיאוגרפיה בה ו היתנוסד איחוד גיאוגרפי שמטרת

יה ור המורי� שהיו מעורבי� בקידו� גיאוגרפעב.  חינו�המוסדות 

 רק צעד ראשו� בקבלה לגיטימציה יהה האחוד המקצועי יסודכמקצוע 

 המלא של כינונהל עד שלבי� 4 נוצרה אסטרטגיה של �כ. מלאה עבורו

  :דיסציפלינת הגיאוגרפיה

  ;לעודד הכשרת גיאוגרפיי� על ידי בית ספר אוניברסיטאיי� -

גיאוגרפיה בידי ה כל לימודי  את� לאחד בתי ספר תיכונייעלשכנ -

 .מרכז שקיבל הכשרה מתאימה

  להשיג קבלה כלליתעל מנתלקבוע מה היא הגישה הטובה ביותר  -

 יש לארג� את זועל  סמ� גישה ; של גיאוגרפיה כדיסציפלינה

 .הבחינות

 .בחינותקביעת סטנדרטי� ללעסוק ב -



  

החשיבות טי ואת אומנ� הרטוריקה המדגישה את הצור� הפרגמא

 א� במרוצת הזמ� אומצו, זמ� רבת של המקצוע החדש נמשכה הפדגוגי

 להכשיר את הקרקע להקמת יתההטענות מסוג אקדמי יותר שמטרת� 

תהלי� זה נמש� במחצית . ותמחלקות לגיאוגרפיה באוניברסיטא

הגופי� המקצועיי� ניסו להתנער מהדימוי . XX–ה של המאה הראשונ

שפולש לתחו� , ללא הגדרות מדויקות, קצוע אוטיליטרי נחותשל מ

 .  מעמד אקדמי ומכובדות אינטלקטואליתחסרו ,מקצועות אחרי�

" אקדמיזציה"דווקא הפצת הגיאוגרפיה  בבתי הספר נתפסה כבסיס ל

מה שקרה בדר� , של המקצוע ולהפיכתה לדיסציפלינה אוניברסיטאית

    .כלל כבר לאחר מלחמת העול� השנייה

  

גיאוגרפיה השיגה את השלב השלישי בתהלי� של ה 50 באמצע שנות ה

המקצוע שנכנס לקוריקולו� בגלל .   הדיסציפלינה שתואר לעילכינו�

בו הפ� להיות קורפוס של ידע  התעניינותוה, חשיבותו הפרגמאטית

 . תו� כד התחשבות מינימאלית בצרכי התלמידי�, שנקבע מלמעלה

 כלפי המקצוע הפ�  והמזלזלהתלמידי� המדרדר יחס 70 לקראת שנות ה

תלמידי� ראו בגיאוגרפיה : להיות למקור הדאגה בקהילת הגיאוגרפיי�

אוס� של ידע לשינו� וזכירה , מקצוע מנותק מהמציאות ומהעול� המעשי

 הגיאוגרפיה הפיכת. ת איתו לאחר סיו� בתי ספרשאי� מה לעשו

בעיות עבור לימודי המקצוע יצרה , א� כ�, לדיסציפלינה אקדמית טהורה

   . בבתי ספר

  

באופ� פרדוקסאלי המשבר בגיאוגרפיה כמקצוע בית ספרי הוביל לא 

לשינויי� לכיוו� של מעורבות התלמידי� והפיכת המקצוע לאטרקטיבי 

 אקדמיאלא לשאיפה מחודשת לכיוו� היותר וקרוב יותר לחיי היו� יו� 

שהתרחקה מגיאוגרפיה " גיאוגרפיה חדשה"שהתרכזה סביב התנועה של 

 זותנועה . מודלי� על סמ� נתוני� כמותניי� ובניית האזורית ופעל

 א� הובילה לדאגות 60 התפשטה באוניברסיטאות  החל מסו� שנות ה

 בי� הגיאוגרפיה האוניברסיטאית לבי� וגדלדבר פער הול� בכבדות 

  עמדה תחושה כי אחדותזודאגה  מאחורי . הגיאוגרפיה הבית ספרית

. מתודולוגית של הדיסציפלינה היא תנאי הכרחי עבור המש� קיומה

כה על ידי אנשי האקדמיה מתנבמאבק בי� שתי הנטיות שאחת מה� 



ניצחה הגיאוגרפיה החדשה בזכות היותה   ספרתושנייה על ידי מורי בי

בסופו של . ממוקדת כאחת הדיסציפלינות האוניברסיטאיות המתקדמות

.   ואומצה ג� בקרב מורי�י האיחוד הגיאוגרפידבר היא התקבלה על יד

, הבעיות של הוראת הגיאוגרפיה בבתי ספר נהפכו לטענות לזכות השינוי

בסופו של דבר .   אקדמיזציה של המקצועוו�ילכ יההשינוי הא� כי 

השלמה ע� הגיאוגרפיה החדשה הייתה קשורה ע� השאיפה התמידית 

  . דעיתשל הגיאוגרפיה לדימוי של דיסציפלינה מ

  

היסטוריה של מקצוע הגיאוגרפיה מהווה דוגמא לא להפיכת ה

 מצד קבוצות לשאיפה אלא דיסציפלינה אקדמית למקצוע בית ספרי 

במעמד נחות לפלוש לתו� תחו� אוניברסיטאי ולקבל לגיטימציה וזכות 

 –קשר הדוק בי� מעמד אקדמי לבי� משאבי� . להכרה כדיסציפלינה

 זה בשיטת קשרמקורו של .  החינו� שלנושל מערכתתכונה בסיסית 

 XIX הבחינות שנוסדה על ידי אוניברסיטאות החל מאמצע מאה ה

המקצועות ).  school certificate(ושיטת תעודות הסיו� לתלמידי� 

ג� ". מוכשרי�"מעניקי� בחינות לתלמידי� ההאקדמיי� ה� אלה 

טובי�  תמימעמד ותנאי ההעסקה של מורה מקצועי של דיסציפלינה אקד

  ".נחות"מלמדי� מקצוע ה עמיתיו אלו שליותר מאשר 

  

החקר ההיסטורי חוש� פגמי� בשני סוגי השיח המובילי� אודות 

 ה�וסוציולוגי השיח  הה� את  ומאפשר להשלי�המקצועות בבתי הספר

הופעת� של המקצועות בתומ�  פילוסופיהשיח ה.  פילוסופיהשיח את ה

א� אינו מסביר את ,  דיסציפלינותמתו� תחומי ידע מוגדרי� או

בית ספרי  ה המקצועכאשר, ריות בכיוו� ההפו�ההתפתחויות ההיסטו

 כי הפיקוח הנחההשיח הסוציולוגי יוצא מתו� . מיהחותר לכיוו� האקד

 ספרי משק� מצב של שליטה קוריקולו� הביתההאוניברסיטאי על 

קריי�  ראינו כי הכוחות העיואנא� .  את עצמהמשכפלת המתמשכת

הדגש .  היו מורי בית הספר עצמ�וזשליטה שהיו מערבי� בבניית 

המקובל בשיח הסוציולוגי על תהליכי הסוציאליזציה של המורי� בתו� 

התפקיד הפעיל של המורי� ומהאינטרס מערכות ממסדיות מתעל� מ

הידע .  לכותלי האוניברסיטה מקצוע�שיש לה� בקידו�  החומרי

 על הקוריקולו� אלא פיקוחה כ� בזכותאטרקטיבי לא כל האקדמי 

  . חלוקת המשאבי�אופיבזכות  השפעתו על  


