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בקרב , עירוניים בשבדיה בבתי ספר משלימים 2002-2004 נעשה בשנות הנוכחיהמחקר 

ההדדי בין ההורים ובין מון א-אי/במרכז המחקר עומדת שאלת האמון.  הורים ממוצא ערבי

  . מוסדות החינוךמערכת

  

  תפישת הורים מקבוצת המיעוט בעיני המורים

  

מצד המורים של בתי ספר מון א-  על איחקר מעורבות הורים במערכת החינוך מצביע

רובם רואים בהורים את שורש .  אורבאניים כלפי ההורים השייכים לקבוצות המיעוט

וט מורים בהתייחס לתלמידים הבעייתיים מקבוצות המיע. הבעיות של בית הספר עם ילדיהם

 מצד המערכת ובמקום זאת האשימו את ההורים ואת המטען דחו את האפשרות של כשל

 כי עיקר האשמה נטען גם. כישלון הלימודי שלהםדים מביאים מהבית בהתרבותי שהיל

.   בבית הספרותמשום שהנורמות שלהם שונות מאוד מהנורמות המקובל, אבותהמוטלת על 

, ובכן.  הואשמו בעקשנות ובורות הןאם כי גם, סימפטיה מצד המוריםיותר תשכוואמהות מ

אינם ממלאים את ם לקבוצות המיעוט ה כי ההורים השייכי המורים היןהקונסנסוס בי

  .של הילדים הסיבה לכישלונות החוזרים תפקידם כראוי וזו

  

  מעורבות ההורים בחינוך בשבדיה

  

 בתהליך של סוציאליזציה הולכת התאפיינה בשבדיה כאן יש לציין כי המאה העשרים

חריות בין ון ציבורי ארוך אודות חלוקת האיהדבר הביא לד. וגוברת של הילדים בבתי ספר

השיח הדומיננטי שאף להצדיק את ההדברה של מעורבות המדינה . ההורים לבין בתי הספר

הביא המשבר של התא המשפחתי המסורתי בעקבות תהליך התיעוש . בתהליכי החינוך

נוצרה תחושה של חלל בתהליך ; לאיבוד תפקידים מסורתיים רבים של המשפחה

  .מלא את החלל שנוצרהסוציאליזציה ומוסדות החינוך ניסו ל

  

השינויים ; התלמידים אלא על החינוך הלמידהכך בתי ספר קיבלו אחריות לא רק על 

תמודדות של בתי ספר עם מגוון נרחב של פקידים בין הורים למורים הביאו להבחלוקת הת



 נטייה הולכת וגוברת של מעורבות  בעשורים האחרונים נוצרה,צד השנימ. בעיות חדשות

. ה בבית הספר שנתפשה כחלק מרעיונות הדמוקרטיה וכקידום זכויות הפרטהורים בנעש

 נוצרה תמונה מורכבת שבה גם מורים וגם הורים קיבלו על עצמם סמכויות  מכךכתוצאה

  .שבאופן מסורתי לא היו שייכות להם

  

 בנעשה פן חיובי לקבוצות ההורים המעורבותמתייחסים באומחקרים רבים מראים כי מורים 

יחד עם זאת הם מרגישים כי מעורבות עמוקה מדי תסכן את מעמדם ותדרוש . הספרבבית 

  . לכן הם מרגישים מאוימים, מהם יותר מדי

  

ספרי של ילדיהם תלויה במידה -תפישת ההורים של תפקידם ומעורבותם בחינוך הבית

תפקוד מערכת החינוך ומערכות בהתמצאותם ב, חברתי שלהםניכרת בהון התרבותי וה

חברתי וכלכלי מוגבל מגלות פסיביות לא משום , תרבותימשפחות בעלות הון .  ותאחר

 תהיה לא נכונה ורק תסבך את שאינן דואגות לילדיהן אלא משום שהן פוחדות כי התערבותן

  .העניינים במקום לעזור

  

  הגורמים המפריעים למעורבות ההורים השייכים לקבוצות המיעוט

  

 הללו בחינוך  בפני מעורבות ההורים השייכים לקבוצותאחת הבעיות המרכזיות שעומדת

נתפש כמומחה היודע בדרך כלל  מורה ,צד שנימ. אמון שלהם במערכת- הבית ספרי היא אי

הורים  בקרבמון הן שתי תגובות אופייניות יתר וחוסר א-אמון. טוב יותר מה צריך לעשות

, " מודריםת להיותנכונות"ות ובשני המקרים התוצאה היא פסיבי. השייכים לקבוצות המיעוט

   .פי ההגדרה של בורדייהעל 

  

מחקרים מראים כי ככל .  הורים  מהווים מרכיבים קריטיים של מעורבותידע והון תרבותי

כך גובר הביטחון העצמי שלהם , שהורים יודעים יותר אודות תפקוד מערכת החינוך

 ההורים השייכים מחקר הנוכחי בדקנו את התייחסות ב. ובהתאם גוברת גם מידת מעורבותם

ליזום קשר זה   המורהעל. קשרבקרבם נפוצה המתנה פסיבית ל. ילמוצא אתני ערב

מורים של בתי ספר מחכים , לעומת זאת. משהו מבישלהתערב בעבודת המורים נחשב ו

ותי אינו גם השוני בהון התרב. 'העלאת בעיות מצדם וכו, להגעת הורים לאסיפות הורים

  .גם לו היו מוכנים לכך, מאפשר להם להתערב באופן אפקטיבי

  

כך כי הגורם שמכשיל ביותר את מעורבות ההורים מקבוצות  לעהמחקר שלנו מצביע 

 אמון –מון כלפי המערכת אלא להיפך אינו היעדר אחלשות בתהליכים החינוכיים בבתי ספר 

יעדר רשת היחסים שעשויה להביא הורים ה, זה הוא פן אחר של הדרהאך אמון יתר .  יתר



מון מופרז במורים כמומחים בתהליך הלימודי א.   בנעשה בבית הספרתיתוא מצילהתמצאות

 את ההתנגדות להשפעת בית הספר אינו סותרוהיעדר ידע אודות תפקוד מערכות חינוכיות 

    .בתחומים הנתפשים כערכיים

  

  . עורבותצורות אלטרנטיביות של מ: בתי ספר משלימים

  

ככל פעילות חינוכית ; נרחבתה בתי ספר משלימים במשמעות שתמשים במונחו מאנ

לעתים הורים בעצמם .  לתרום להצלחת הילדים בבתי ספר ובחברהמאורגנות האמורה

בות סיבות  בעק לעיתיםנוצריםבתי ספר משלימים . י ספר אלהמעבירים את השיעורים בבת

יהם לבנות זהות קולקטיבית קבוצת המיעוט מצפים מילדשיכים לההורים ה: אידיאולוגיות

בתי ספר , בדרך כלל .סורת התרבותית שלהם ליצור אצלם ניכור מהמפועלת כדיבחברה ה

 התפקיד הנוסף .ת  ההון התרבותי של הורים לילדיהםברמשלימים נתפשים כבסיס להע

 ספר אורבאניים  סוציאליזציה של ילדים וגורם מתווך בין המשפחות לבין בתי-שלהם 

  .רגילים

  

יש לציין כי הנטייה של הורים מקבוצות המיעוט ליצור בתי ספר משלימים משתלבת בנוהג 

מצפים שפעילויות לבית הספר על ידי ההורים השבדי של ארגון פעילויות חינוכיות מחוץ 

ור מחקרים מראים כי אכן בתי ספר משלימים עשויים ליצ. ו תעזורנה לילדיהם בבתי ספראל

הם מגבירים את תחושה הזהות של התלמידים , מרחב  בטוח לפיתוח שיח אלטרנטיבי

 באופן . גם בתחום הלינגוויסטי וגם בתחום התרבותי–לשוניות גמישה - ומעודדים דו

מגלים פסיביות וחוסר מעורבות בתחום יחסיהם עם רדוקסאלי הורים מקבוצות המיעוט הפ

לשם .  והפעלה של רוב בתי הספר המשלימיםי ארגוןעומדים מאחור, החינוך הרשמינציגי 

 ואינם מתחברים לרשתות חברתיות שלהםההורים משתמשים ברשתות חברתיות , כך

  .חדשות שבתוכם פועל בית הספר הרגיל

  

ולהון התרבותי שעמד  תי ספר משלימים התייחסו לתחומים המוכרים להםלימודי הילדים בב

הם הרגישו את עצמם מסוגלים להציב . ם תוכל לסייע לכן הם הרגישו שמעורבות.לרשותם

עצם הקמת בתי ספר משלימים שיקפה את הקשים שחשו . יעדים ונורמותמערכת מול ילדים 

ההורים מאמינים כי בתי .  להשתלב בבתי הספר הציבורייםהורים כשניסו לעזור לילדיהם

ות תי ועיצוב הזה ההון התרבותי המסורמים עשויים לתרום לא רק לשמירת ספר משלי

תי לבין מתווך בין העולם של התרבות המסורסביב הקווים המסורתיים אלא להוות גורם 

הרצון של ההורים לעזור . בתי הספר הציבוריים המקדמים את התרבות הדומיננטית

.  היעדר הון תרבותי מתאים גורם להם להפנות את מאמציהם לכיוון זהלילדיהם בצירוף



מן כמודרות לעתים מנסות למצוא אלטרנטיבות למצבם המודר על ידי  עצהרואות קבוצות 

  . של החברהיפעילות והתארגנות מחוץ לתחום הממסד

  

  


