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קות האוריינות שרואה אותם לא רק בתור חי נשען על הגישה הרחבה לפרקטיחקר הנוכהמ

תהליכים קוגניטיביים אישיים שמתרחשים בעת הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אלא 

, גישה זאת אמורה לחשוף את המטרות החברתיות.  חברתיהתרבותי וה, היסטוריהבהקשרם 

  .ורים ללימודי האוריינות ותהליכי כינון הזהות הקשכוחהיחסי 

  

מתרחש שבאמצעותם  טכניקות השלטון והכוח –ת המשמעת פוקו דיבר על פרקטיק, כידוע

בר במגוון מנגנוני פיקוח מדו. ופיקוח עליהם בחברה המודרנית" הטוביםהאזרחים "כינון 

חלוקת ללסיווג ו, הם קשורים לארגון המרחב; חברהות המרכזיים במוסדביימים זעירים הק

  . לשיטות ההערכה וכינון נורמות, התפקידים

 כמוקד ליישום הכוח הדיסציפלינארי המבטא פרטיקות המשמעת מכוננות את הטפרק

ת של פיקוח עירוזהכוח הדיסציפלינאריות מתבטא בפרקטיקות ה. נורמליזציה והדרה, בסיווג

מה מובהקת פוקו עצמו ראה בבית הספר דוג.  על ידי הסובייקטשאמורות להיות מופנמות

ממשיכיו של פוקו , לאחרונה. ציפלינאריים בחברה המודרניתסידוחות הכשל פעילות ה

,  את מערכות החינוך הראו כיצד הטכניקות הדיסציפלינאריות של פיקוחהמשיכו לחקורש

 ,חלק מהמחקרים התמקדו. ויסות והדרה מעורבים בפדגוגיה המודרנית, סיווג, נורמליזציה

קות הדיסציפלינאריות יטמחקרים אלה חושפים את הפרק. ודי האוריינות בלימ,באופן מיוחד

 דגם המורשהדורשות מהילד להסתגל ליס של לימודי האוריינות של היום והעומדות בבס

  .די פסילת דגמי אוריינות אלטרנטיבייםתוך כ, של אוריינות בלבד

  

נטען כי . "אוריינינתין ה"ג של ה של פוקו ובורדיה נולד המושיוונותעימתוך יישום ר

 ה שללהעברמיומנויות קרוא וכתוב אלא ות מכוונות לא רק להקניית פרקטיקות האוריינ

לו ממוקדות אמונות א. זה אומר להיות אורייניאמונות תרבותיות לגבי מה גישות ו

זאת אומרת חתירה למצב כאשר המבט המפקח , ובהפנמת הסמכותבדיסציפלינה של הגוף 

בהסתמך על מושג . הפך להיות חלק מזהות הילדיימופנם ויהיה ן תרבת של השלטומוה



נטען כי כפיית האביטוס מסוים מהווה מקור ראשוני של לימודי ,  של בורדייה1ההאביטוס

- הקניית פרקטיקות אוריינות מתרחשת בהתאם לנורמות סוציו. האוריינות בבתי ספר

תרבותיות השייכות -מות הסוציוהנור. יאלידמשקפת את התפישה של האזרח האיותרבותיות 

 משועתקים ונכפים מבחוץ על הילדים השייכים לאוכלוסייה לבנה של מעמד ביניים

כאשר ההאביטוס המאפיין את קבוצת המיעוט שלהם אינו זוכה , למיעוטים לשוניים ואתניים

  .השוויון החברתי-להכרה רשמית במערכת החינוך מה שמביא לשעתוק של אי

  

המחקר . ניסינו להביא את הראיות האמפיריות לרקע התיאורטי שהוצג לעילבמחקר הנוכחי 

יוצאי , חר לימודי ההעשרה של השפה האנגלית שניתנו לתלמידי כיתה אנשען על מעקב א

 תלמידים בו הם יוצאי קהילה 57%-שכ(בית ספר יסודי בקליפורניה , לטיניתהקהילה ה

לו ניתנו לילדים שיעורי עזר א. לשוני-  דוהשיעורים הללו ניתנו על ידי מורה). לטינית

. למרות זאת השיעורים ניתנו בשפה האנגלית,  היא ספרדיתםשהשפה המדוברת בבית

, חינת הגישה ללימודי האוריינותמב;  ומדוקדקת לפי תוכנית פרטניתרים הועברויעושה

 על חלוקת המילים הפשוטות לפונמות  והרכבת מילים הדגש העיקרי הושם

את פנה ינו מא,  בעל אופי ביקורתיחשוב להדגיש כי המחקר שלנו שהוא . תיותאו/מצלילים

 עברה תהליך של התנכרות מהשפה שהיא בעצמה(ת כלפי המורה הספציפיהביקורת 

 אך זאת בכל מקרה –הספרדית וסיפרה שהייתה תקופה כשהתביישה במקורותיה הלטיניים 

  הפדגוגית של לימודי האוריינותכלפי השיטה אלא ) אינה נכלל לתחום מחקרנו והתייחסותנו

  .  במהלך השיעוריםמת הלכה למעשהא מיישישאותו ה

  

 של משבר האוריינות בארצות המדיניות האוריינות העכשווית נוצרת בהקשר של תחוש

תפישה מצמצמת של תוצאות המחקר , דאגה נפוצה בדבר סטנדרטים של למידה, הברית

תודעה בחשיבות ומורכבות הולכת וגוברת של האוריינות בחיים ההמדעי על הקריאה ו

הגורמים האלה יצרו שיח שמתמקד בצורך למציאת מתודות אפקטיביות של .  המודרניים

 אודות הגישה הביקורתית טוענת כי מאחורי הרטוריקה ,לעומת זאת. לימודי אוריינות

. ן ולשוניוותית הנוגדת לגיותרב-לימודי האוריינות לכל ילד עומדת גישה סוציוהצורך ב

נקיות של לימודי האוריינות מבטאות רצון תרבותי וחברתי עמוק לאחידות של כהט

תרבותי שונה -דים מרקע סוציולהפיכה של יל, פרקטיקות לשוניות ותרבותיות שונות

  .יםאחידלנתינים אורייניים 

  

                                                 
פרקטיקות וערכים שמכונן את השתתפות הפרט , נטיות,  מושג שפירושו הוא מגוון מופנם של ידע1

,  "הון תרבותי"? "פדגוגיה ומתודולוגיה" של 3ראה על מושג זה תקצירים בגיליון  בפרקטיקות חברתיות
 .שמוקדש לתפישות בורדייה



 ידת האוריינות ציוני של מדיניות למאהאסימיל במקרה שלנו חשוב להזכיר את הטיב

 בדרישה לנהל את השיעורים מתבטאהדבר .  בקליפורניהלילדים בגילאים קטניםהאנגלית 

 –למעשה הגישה מבוססת על התפישה של גיוון לשוני ככוח מפצל ומחליש ; בשפה האנגלית

.  נטולת כל מבטא או נטע זר, זאת לעומת האחידות של האנגלית הסטנדרטית המתורבתת

כאשר ילדים ממיעוטים , של פיקוח חברתינות של בתי ספר משתמשות ככלי מדיניות אוריי

 שחוסם את דרכם האקדמית מה, לשוניים מסומנים כאחרים וכחסרים מיומנויות חיוניות

  .  והתרבותית הקיימת ההיררכיה החברתיתק שלושעתומביא ל

  

טה הפדגוגית  סימנים רבים של ההיבט הדיסציפלינארי של השיבמהלך המחקר שלנו ראינו

שיטת של מימוש בקרב ילדים דוברי ספרדית חשוב להדגיש כי . של לימודי האוריינות

 הביא לכך  בודדותה שהתבססה על חלוקת המילים ופעילויות עם צלילים והברותראההו

פקדו באופן מכאני לחלוטין עם קטעים לא מובנים של מילים ישילדים לעתים קרובות ת

פיקוח על פעילויות הילדים ודרישות  ראינו כי, ת בכיתהמשמעבאשר ל. בשפה הזרה

לתקן את התנהגות הילדים משמעתיות ופרודצורליות תרמו ליכולת המורה לפקח והעריך ו

קריאה היו למעשה מכוונות הפרודצרות שהיו מלוות לכל משימת ,  בנוסף לכך. זמןבמשך 

ההאביטוס ההולם כולל לא רק  מעניין לציין כי.  לכינון האביטוס מסוים בקרב התלמידים

סטות שאמורות להיות קשורות 'ג, התנהגות נאותה ומשמעת אלא תנוחות גוף מתאימות

  . להבעה סטנדרטית של פונמות אנגליות

  

כאשר עבור ילדים רבים דווקא הקניית , אך מאוד אופייני, למעשה נוצר מצב פרדוקסאלי

 עיקר השיעור ו במעלה שלראשוניתההאביטוס ולא אוריינות באנגלית נהפכה למטרה ה

ההסתגלות קבוצה זאת של ילדים הפגינה את .   למטרה זאתית מופנשומת לבם הייתהת

קבוצה אחרת של הילדים .  דרישות המורה על ידי התנהגות מתאימה ושפת הגוף הנדרשתל

 וסומנו כיעד להתערבויות "פרובלמאטית"שאינה הסתדרה עם דרישות המורה אימצו זהות 

עמדה במוקד הקניית אוריינות בשפה האנגלית רק לא  ניתן לראות כי .דגוגיות בהמשךפ

רק כאשר הילדים נהפכים לא ,  דומיננטי ואוניפורמי הקניית האביטוסהשיעורים אלא

  . מים את כוח הסמכות הממסדייפנלדוברי אנגלית אלא לנתינים שמ

  

בהאביטוס שילדים מביאים  המחקר שלנו מחדדים את הצורך של מורים להכיר ממצאי

קטיבי לפבאופן רעליהם לנתח , כמו כן; קהילההמשפחה ומהמ, למוסדות החינוך מהבית

הדומיננטי את הפרקטיקות הפדגוגיות שלהם על מנת לנטרל את השיח הפוליטי וביקורתי 

מיוחד כאשר מדובר בתלמידים מהמעוטים בב וניתוח מהסוג הזה חש. שעומד מאחריהן

  . שההון התרבותי שלהם אינו מוכר על ידי המערכתאתנייםהלשוניים וה


