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שותפות בין משפחה לבין בית הספר מכוונת ללהשלכות של מדיניות החינוך הכאן נתייחס 

ספריים ובהמשך פעילות לימודית מצד - של מעורבות הורים בתהליכים הביתשגיםבמו

הצלחה למה שכל ההורים לא ירצו . נושא פשוטזהו נדמה כי , על פניו. ההורים בבית

ספר בנושא כה חשוב ההיו שותפים לבתי למה שלא י, כלכלית עבור ילדיהם-לימודית וסוציו

זאת השאלה הרטורית שנשאלת על ידי תומכי המדיניות של שיתוף ? כחינוך ילדיהם

תוך כדי טשטוש הגבולות בין תחומי , הפעולה ההולך ומעמיק בין בית הספר למשפחה

האחריות וטשטוש ההבדלים המאפיינים את הפעילות החינוכית במסגרות כה שונות כבית 

  .וסד חינוכיומ

  

*        *        *  

  

שוויון שילוב בין ספרי בארצות הברית מהווים דוגמא מאלפת של – תתוצאות החינוך הבי

אינדיבידואליות הה במה שקשור בתנאי הלימוד ותוצאותיו עמוקדיפרנציאציה פורמאלי ו

 . צרה את שוויון ההזדמנויות האמיתי לא י למשאביםגישהאפשרות של העצם . קבוצתיותהו

שאמור הייה להמליץ על ) ח קולמן"דו(ח נרחב "בשנות השישים הממשל האמריקאי יזם דו

שוויון הזדמנויות חינוכיות עבור מיעוטים אתניים באמצעות מערכת -הדרך לטיפול באי

 בהשפעת הבית עוץשוויון נ-טען כי מקור האי) Coleman(קולמן ח "דו. ריתוביהחינוך הצ

חתר לסוג " Cultural Deficit Model"הדגם שנקרא . ת מהשכבות החלשועל התלמידים

אם באופן מסורתי בתי ספר .  בין בית הספר למשפחה במהלך החינוךםמאוד מסוים של יחסי

 למשפחה את האשמה ח"ייחס הדו, כשליחים שפועלים מטעמה, "למשפחהתוספת "נתפשו כ

לישת בית הספר לתחום ההצעה של קולמן הייתה פ. אפקטיביות של החינוך הבית ספרי- באי

החלפה הדרגתית של סביבת הבית על ידי סביבת בית הספר באמצעות יצירת , המשפחה

גישה זאת התייחסה לשוויון . תוכניות מיוחדות של יום ארוך שמיועדות לקבוצות המיעוט

 על .ת הומוגניות תרבותית וראתה בהטרוגניות מקור לכישלון של מערכת החינוךורק במסגר

 בל פעילות שבהן במודד עם בעיות של סגרגציה מעמדית ואתנית הוצע מגוון רחמנת להת

  . מעורבות תלמידי בית ספר שונים

  



פיתחו את ) Bourdieu, Passeron(ה ופסרון יצרפתיים בורדיהסוציולוגים ה 70-בשנות ה

התיאוריה המקיפה שנתנה הסבר לפעילות המערכת החינוכית בחברה המודרנית כשומרת 

גישה זו ראתה את מערכת החינוך במושגים של ; השוויון המובנה-  קוו ועל איסאטועל סט

אלימות כל פעולה פדגוגית נתפשה כ. בותיתאלימות סימבולית וכפייה תר, יצירה סימבולית

 הרשמית מערכת החינוך. לשעתוקםמבוססת על יחסי הכוח בחברה ומכוונת הסימבולית 

 במסווה של שוויון תפעולה זו מתבצע. תסימבולי מונופול על התרבות המקבלת

שיתוף , בין היתר על ידי מתודות דמוקראטיות לכאורה של מעורבות, ואובייקטיביות

  . ודיאלוג

  

 סימבולי שהינו מפתח להצלחת התלמיד  נמצא הון תרבותיהמשפחהלפי תיאוריה זו בידי 

הון . רבותי הקייםההון התמשום שכל תהליך פדגוגי מכוון לשעתוק חלוקת , בבית הספר

התנהגויות שילדים נחשפים אליהם ו מכלול של מנהגים –" האביטוס"תרבותי כולל 

מערכת החינוך משכפלת את אופי חלוקתו של ההון התרבותי גם בכך . במסגרת המשפחתית

באופן פרדוקסאלי בית . שהתרבות שהיא מקנה לתלמידים קרובה יותר לתרבות הדומיננטית

הכוונה בעיקר . ים שיהיה ברשותם מה שהוא אינו מסוגל להעניק להםהספר דורש מתלמיד

מה שנוצר כאשר החינוך , ויסטית ותרבותית ולהיכרות עם התרבותולמיומנות לינג

מעורבות המשפחה בחינוך הבית ספרי רק תורמת .  המשפחתי שייך לתרבות הדומיננטית

  .תרבותי- השוויון הסוציו-לתהליך שעתוק אי

  

בנוסטלגיה עבור תצורות ישנות של יחסים בין מערכת החינוך  מתאפיין שריםהמאה העסוף 

במיוחד מעניינת הנטייה לחזרה למושג של חינוך במשפחה ובהכרה ; למשפחה ולקהילה

) או לאו(מתמקד בסגנוני ההורות המסייעים מודרני מחקר . תפקיד המשפחה כמחנכתב

 להורים על מנת שהורים יעזרו לבתי בית הספר ומציע לבתי ספר דרכים לסיועה בלהצלח

 המדיניות החינוכית הובילה שינוי מדגם השליחות 90-בשנות ה.  ספר לחנך את ילדיהם

 אך ככל שגדל דגש על התפקיד המחנך של .  בית הספר למשפחהןלדגם השותפות ביחסי בי

 ללא תרגום תרבותי והכרה בזכות השוני של. המשפחה כך גדלה מידת כפיה תרבותית

. תרבויות שונות לא ניתן להביא להעצמת המשפחות החלשות באמצעות מעורבות ההורים

 לתוצאות ה אינה מביאהמדיניות הנוכחית של מעורבות המשפחה בחינוך הפורמאלי, לכן

תרבותיים הקיימים -המוצהרות אלא משמשת כאסטרטגיה נוספת לשעתוק היחסים הסוציו

  . בחברה

  

ך החינוך בנוי על סמך היכולת והמשאבים העומדים לרשותם דגם שותפות המשפחות בתהלי

אולי משפחות בודדות מהמעמד הנמוך יוכלו גם כן ; משפחות מבוססות ממעמד הביניים

אינו מסוגל ש הרוב המכריע של המשפחות השייכות לקבוצות חלשות ךא; להשתלב בהן



למלא תפקיד זה בהיעדר הון תרבותי וחברתי שיקנה להם עמדת השפעה על הנעשה בבית 

, ציפיות בית הספר ממעורבות ההורים באופן טיפוסי בנויות על דגם משפחה מבוססת. הספר

יומי של מ בחינוך היובעלת שני הורים שמעורבים בפעולות חינוכיות ותומכות באופן קרוב 

 –' עם רקע השכלתי נמוך וכו, עניות, הוריות-ינן מתאימות למשפחות חדהן א. ילדיהם

במקרה הזה ההורים מצפים מבית . משפחות עם משאבים כלכליים וסימבוליים מוגבלים

להחזיר את ; הספר שהוא יעניק לילדיהם את מה שהם אינם מסוגלים להעניק לו בבית

  . הכדור לידי ההורים יהיה לא יעיל ולא חכם

  

חינוך בין המשפחה חלוקת התפקידים בכתוב אודות -ן היסטורי ההסכם החברתי הלאבאופ

חברית  -התפתחות פסיכו: אחריותהגדיר את מרחבי הפעילות ואת תחומי הלבין בית הספר 

כאשר האחריות העיקרית על ההתפתחות השכלית ,  בידי המשפחההואתית נשאר

 החינוך הציבורי קיבל ,זוה תפקידים ת חלוקמסגרתב.  בית הספרוהקוגניטיבית הועברה ל

. חינוך לתעסוקה/חינוך לאזרחות ויעילות חברתית/בניית הדמוקרטיה: שתי מטרות נוספות

,  דורשת לא רק שוויון הזדמנויות בחינוך אלא ניסיון וידע משותפיםאלוהשגת מטרות 

  .מערכת ערכים משותפת וסולידריות חברתית

  

א ה אל אחידהאינהיא תרבותי ספציפי ו- רקע סוציועל נת ספרי מכונ- משמעות החינוך הבית

שאבים כגון מ, ה במספר גורמיםיבהתאם למעמד החברתי ולמוצא האתני ותלומשתנית 

 .ביצוע ילדים בבית הספר ;הורים וניסיון השכלתי שלהם" האביטוס" ;חומריים ותרבותיים

ברמה הסימבולית . נויברמה המעשית מעורבות הורים בחינוך דורשת לפחות זמן וכסף פ

ם  תלויה בהיסטוריה אישית שלה,בית ספריהניסיון להמשמעות שמייחסים ההורים לידע ו

כאשר משפחות ממעמד הביניים השתמשו באפשרויות . ובהשכלה שהם קיבלו בעצמם

משפחות , חינוכיות שהוצעו להם ופעלו במסגרות של שיתוף הפעולה עם בית הספרה

בות נסיבות קו לראות בבית הספר לא שותף אלא שליח ובעמהשכבות הנמוכות העדיפ

 מחקרים מראים כי .בית ספריהחומריות ותרבותיות נמנעו ממעורבות פעילה בחינוך 

הבדלים במידת המעורבות בנעשה בבית הספר מצד ההורים השונים לעתים קרובות 

 זוכים יותר כאשר ילדי הורים מעורבים,  בהתייחסות שונה של מורים לילדיםיםמתבטא

הדבר רק מעמיק את ההבדלים המעמדיים ;  מוגברתליותר אפשרויות ולתשומת לב

   . והתרבותיים הקיימים בבית הספר

  

לאור ההבדלים המשמעותיים בהון התרבותי ובמשמעות החינוך הבית ספרי עבור שכבות 

ותף לבית ש, ה ההולכת וגוברת לראות במשפחה גורם חינוכייהנטי, תרבותיות שונות-סוציו

ניתן לומר , למעשה. ספר שמחלק עמו את האחריות על תוצאות החינוך היא נטייה מדאיגה

. פי פעילותוו אל משמעות החינוך הציבורי ואתדשוכי כעת אנו עדים לניסיון של הגדרה מח



את המדינה להיות שליחתה בדבר החינוך " מינתה"הדגם המסורתי שבמסגרתו משפחה 

מדינה המוחלף על ידי הדגם שבו , ל האוטונומיה של חינוך בביתאך שמרה ע, הפורמאלי

מעבירה את האחריות על החינוך לידי המשפחה ובד בבד פולשת לתוך האוטונומיה של 

סביר להניח כי ככל שהנטייה הזאת תעמיק . תוך כדי כפיה תרבותית ברורה, החינוך הביתי

ניים יראו את האפשרויות ד הבימלא רק משפחות חלשות אלא גם משפחות רבות ממע

  .החינוכיות של ילדיהם נפגעות כתוצאה מהשינויים הללו

  

ת לתוצאות המדיניות האלטרנטיבית בתחום היחסים בין בית הספר למשפחה שתהיה מכוונ

תחילה להגדיר את היחסים בין גורמים כה שונים כאופציונאליים מאוזנות יותר אמורה מלכ

יות ומונטאו ו שונות כהטרוגניותבמשפחות הקיימות ותבלבד ולהכיר בפרקטיקות חינוכי

קום להסתמך על מב. מתודות של העבודה הפדגוגית בבית הספרהשונות בתכלית מ, לחלוטין

להעניק לתלמידים ידע  וולהתמקד בתחום משלעל בית הספר , הסיוע הפדגוגי מצד הבית

 המשפחה רחבים שלמהכרחי תוך כדי הכרה בקיום של מכלולי ידע ותרבויות שונים ב

 במשפחה ובמקום זאת להתמקד עשוהבנעל בית הספר לחדול מלהתערב . והקהילה

 ביצירת סביבה לימודית שתספק נגישות שווה לתלמידים ,בתוך עצמובתהליכים פדגוגיים 

משאבים לתלמידים במאמץ וב, בזמן" יפיצו"מתן תוך כדי , תרבותי שונה-עם רקע סוציו

חלוקת תפקידים ותחומי הפעילות ברורה בין . י ההכרחי להצלחהשבביתם חסר הון תרבות

התערבות של -אי. בית הספר למשפחה הינה תנאי הכרחי לחרות אישית ולפלורליזם תרבותי

תלויות בתרבויות , מדינה ובית הספר בחינוך בבית תשאיר מרחב לצורות אחרות של חינוך

 ההכרחי ,מאחדהתרבותי ה בידע שונות או בבחירה אישית ותאפשר לבית הספר להתמקד

   .  בחברההצלחת תלמידיםלהקניית הון תרבותי ול

  

  

  

  

  


