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  רקע

  

. ספרהנעשה בבית כית המכוונת למעורבות הורים בחינונפוצה מדיניות עת האחרונה ב

ניות זו ימד. רפורמותה  פעולה עם ההורים עומדות במרכז יוזמות שונות של שיתוף

של  תוכניותנטען כי .  החיוני של המשפחה והקהילה בחינוךןמתבססת על ההכרה בתפקיד

תלמידים ממצב סוציו אקונומי  ממנה נהניםיפות העד לנטרל את נהמעורבות הורים תסייע

,  לצמצום הפערים על ידי יצירת רשת משותפת בין הורים משכבות שונותתבאנהגבוהה ו

  .מורים ומנהלים

  

קובעי מון בלתי מעורער מצד שיבות של מעורבות ההורים זוכה לאחה התפישה לגבי

מעורבות ההורים כימים כי סחוקרים מ? מוצדקאכן מון זה האם א. מדיניות והקהל הרחב

גם . לימודית להצלחה האך לא ברור האם היא אכן מביא, משפרת את התוצאות החינוכיות

.  כלל וכללאינה חד משמעיתשמתארים תמונה מורכבת האמפיריים הממצאים המחקריים 

הורים אינן מביאות לתוצאות של שיפור  של מעורבות ותמחקרים מראים גם כי תוכניות רב

מבחינה , לעיתים מעורבות הורים אפילו קשורה לתוצאות שליליות; לימודייםים הישג

  .סטטיסטית

  

חשוב לציין את הסטייה האפשרית הנגרמת על ידי עריכת מרבית המחקרים עם בני נוער 

 .  בבית הספר מתמעטת ככל שילדים גדליםמה שמתרחשוזאת משום שמעורבות ההורים ב

 ואקדמית בלי  המחקרים התמקדו בהשפעה קוגניטיבית חשוב לציין כי מרבית כמו כן

) McNeal(ניל -על מנת להרחיב את שדה הראייה מק.  התנהגותלהתייחס להשפעה על 

מספר צביע על  הוא מ. ילדהחברתי שמקבל מציע לראות במעורבות הורים סוג של הון 

  : בתחומים שוניםהוריםמעורבות השפעת של מנגנונים 

  משפיעה על התנהגות ומעורבות התלמידים: בית הספר בתוך סוציאליזציה -

 אך פחות על התוצאות הלימודיות, משפיע על משמעת: יצירת פיקוח חברתי -

: הורים מעורבים מקבלים גישה למידע נוסף אודות מצב בית הספר וילדיהם בתוכו -

 .מביא לתוצאות קוגניטיביות והתנהגותיות גם יחד



 המעורבות לסוג ותקשורתהינה בהכרח הורים ל מעורבות תוצאות שכי , אם כן, ניתן לראות

במחקר הנוכחי רצינו לבחון את התוצאות של סוגי .  ולמנגנון שבאמצעותו היא פועלת

  :המעורבות הבאים

: מנגנון השפעה עיקרי(סיוע בהכנת שיעורי בית : סוציאליזציה: מנגנון השפעה -

  )סוציאליזציה

 :פיקוח חברתי:מנגנון השפעה -

o הורים- נוכחות בפגישות של איגוד מורים   

o התנדבות בבית ספר 

  השתתפות באספות הורים: גישה למידע: מנגנון ההשפעה -

  

  תוצאות

 כי היחס הנפוץ למעורבות ההורים כפעילות חיובית וחשובה בכל תוצאות המחקר מראות

פות אולם ראינו כי קיים קשר סטטיסטי בין השתתפות באסי. תא לעתים מוצדקימקרה ה

תנדבות וסיוע בהכנת השיעורים לבין ההישגים ה, מורים-חברות באיגוד הורים, ריםהו

אך לאחר לקיחה בחשבון של רקע .  הלימודיים הגבוהים והתנהגות טובה בבית ספר יסודי

מתברר כי תוצאה של כל , למידיםבית ספרי ומשפחתי וגם שם התוצאות הקודמות של הת

לא רק . מעותית או אפילו שליליתבלתי משעל הלימודים היא  אלההמעורבויות הסוגי  מאחד

  . לפעמים היא עלולה להזיק,  אינה מביאה בהכרח לשיפור ההישגים הלימודייםשמעורבות זו

  

ן מעורבות ההורים לירידה בבעיות המחקר שלנו מצא קשר סיבתי ברור בי, לעומת זאת

הורים כמו התנדבות , של מעורבותם הדבר נכון במיוחד לגבי הסוגי.  ילדיםהתנהגות של 

ר המסגרת התיאורטית שהוצגה לעיל ן לאו הדבר מוב.בבית ספר וסיוע בהכנת השיעורים

מנגנוני השפעה פועלים ישירות על שני . חברתיהרואה במעורבות ההורים סוג של הון 

, אכן.  התנהגות וגם על ההישגים האקדמייםות ורק מנגנון שלישי פועל גם על התנהג

 ומראות כי מעורבות הגורמת  מחזקות את המסגרת התיאורטית הזותוצאות שלנוה

אך גורמת ,  תורמת באופן ישיר לשיפור הלמידהלסוציאליזציה ולפיקוח החברתי אינה

  . לשיפור התנהגות הילדים

  

מאחורי עומד ה בקנה אחד עם הרציונאל להדגיש כי מסקנות אלה אינן עולותחשוב 

ממצאים אלא תומכים . המכוונות להרחבת המעורבות של הוריםהמדיניות החינוכית 

ם על הצורך למקד את התוכניות הללו בנושאים במדיניות של מעורבות ההורים אך מצבעי

שיפור בהתנהגות עשוי להביא גם  כי יש לזכור גם, כמובן. התנהגותיים ולא קוגניטיביים

אך תהליכים אלה מתרחשים , ידולתרום להצלחה אקדמית בעת, ות לימודיותתוצאלשיפור 

  .בטווח ארוך יותר


