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רקע :על רקע התפתחותה המואצת של ההערכה בחינוך כפרופסיה ,מוסד תפקיד חדש' :רכז הערכה
בית-ספרי' (משה"ח.)8002 ,
במדרג
מטרה :מטרת המחקר היתה לבחון כיצד נתפש מבנה התפקיד ,גבולותיו ומיצובו הראוי ִ
הארגוני של בית-הספר היסודי ,על ידי אנשי חינוך ,שהם שותפי התפקיד (חסון-גלעד .)8002 ,זיהוי
המיצוב הנתפש מהווה כלי חשוב בידי המנהל ,כמנהיג ,לזהות יחסי כוחות מקצועיים בקרבם (שרן
ושחר ,)0990 ,ברמה הארגונית והפדגוגית כאחת .תפישות וציפיות ברורות מהתפקיד תורמות
לפיתוח זהות מקצועית מובחנת ,בכך שהן מצמצמות עמימות תפקיד וקונפליקטים בין תפקידים
העלולים להקשות על קבלת התפקיד והטמעתו בארגון לטווח הארוך ( & Colbeck, 2002; Katz
.)Kahn, 1978
שיטה וממצאים :במחקר פותחה ותוקפה 'מפה ארגונית' לחשיפת התפישות של מיצוב התפקיד
וההיררכיה בינו לתפקידים אחרים (טובין ודיין .)Oeser & Harary, 1966 ;8002 ,ב 28-ראיונות
(מנהלים ,סגנים ורכזים ב 08-בתי-ספר יסודיים) זוהו שלושה ִמדרגים עיקריים וששה ִמדרגיִ -משנֵֶה
למיצוב התפקיד .מממצאי השאלון הכמותי ( 203אנשי חינוך באותם  08בתי-ספר) עלה כי תפקיד
'רכז ההערכה' נתפש כתפקיד פרופסיונלי הממוצב כתפקיד "מערכתי – על".
תרומות ומחקרי המשך :תרומתם התיאורטית של הממצאים היא בהמשגת 'הערך המוסף של
ההערכה' ( )Gussman, 2005ובהכרה כי ערך התפקיד טמון בהיותו תפקיד של שיתוף והעצמה
מקצועית הדדית ,כ'עמית ביקורתי' ( )Carlson, 2009הבוחן את עבודת עמיתיו בריחוק מקצועי,
מתוקף מעמדו כ'סמכות אפיסטמית' בהערכה (אליס )0920 ,וכ' -מחנך' (,)Cronbach et al., 1980
שתורם לפיתוחם המקצועי בהערכה של המנהל והצוות .אולם ,שם התפקיד – 'רכז' – אינו מקיף
את כל טווח המשמעויות הטמונות בו; כפרופסיונל ,בחלוקה אופקית של עבודה ,יחידים ,ולא
תפקידים ,נעשים "מובילי מומחיות" ( ,)Barley, 1996ולכן יש להמשיך ולחקור את זהותו
המקצועית כ'זהות של זיקה' ( )Gee, 2000-2001דרך שיוכו לקהילה העיסוקית הרחבה המיישמת
מדידה והערכה בעבודתה.
התרומה המעשית היא המלצה למערכת-החינוך לרבד את התפקיד וליצור תפקיד חדש ומובחן –
תפקיד רוחב' ,מערכתי – על' ,הממוצב בו-זמנית מעל ולצד צוותים הניהול והפדגוגיה ,בדרג ביניים
חדש הכפוף למנהל בלבד .מבנה תפקידים חדש זה ייצור סטטוס ייחודי ומובחן לתפקיד רכז
ההערכה ויצדיק את הדרישה לתואר שני.
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