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  .רקע

 ההישגים הלימודיים ת ההורים עלורבומחקרים רבים הראו את ההשפעה החיוביות של מע

.  מועילה לסגירת הפער בהישגיםברת מעורבות ההורים נחשבת כאסטרטגיה הג. של ילדיהם

במידה ניכרת על  עם זאת יש לזכור כי קיימים שני גורמים שעשויים להשפיע יחד

  :האפקטיביות של מדיניות חינוכית זאת

  ;הורים מסוימים עלולים להיתקל במכשולים::שוויון הזדמנויות-אי -

בהתאם , ות ההורים תהיה שונהייתכן ומידת ההשפעה של מעורב: השפעה לא שווה -

 .נים כאלה או אחרים של משפחהלמאפיי

  

ביות של מעורבות ההורים תלויה מחקרים מצביעים על כך שמידת האפקטי  מספר,אכן

נטען כי מעורבות ההורים תהיה מועילה יותר בקרב , למשל. במאפיינים הדמוגראפיים

לטינות ומזרח , משפחות אמריקאיות אירופאיות מאשר בקרב משפחות אפרו אמריקאיות

קונומית נמוכה תהיה א ההשפעה של ההורים בקרב המשפחות בעלות רמה סוציו . אסיה

 1 ההסבר התיאורטי שמוצע לתופעה זו קשור למאפייני ההון התרבותי.ת פחותמשמעותי

  .הנמצא ברשות הורי המשפחות השונות וקירבתו לתרבות הדומיננטית

  

רקע כמו כן הורים מ. היעדר ההון התרבותי מביא לנגישות לא שווה למשאבים ממסדים

ויים  גם שינ. ל בהאביטוס מעורבות וזאת בשל ההבדשונה עשויים להגיע לסוגים שונים של

מביאים הורים מהרקע הלא דומיננטי למעורבות , תרבותי עצמוהלא רק בהון , יטוסבהאב

 לכאורה ים מעורבים כאשר הורהבדלים בהון התרבותי באים לידי ביטוי גם  .מופחתת

  .בפעילות הבית ספרית

  

  .מחקר

ושם  לו למטרה לבחון את המחקר הנוכחי מתבסס על תיאוריית ההון התרבותי של בורדייה 

שוב לציין כי ההבדלים ח. תוצאותיה בין ההורים מרקע שונההשינויים ברמת המעורבות ו
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ברמת המעורבות של ההורים יכולים לבטא את ההבדלים בהאביטוס בלבד כאשר ההבדלים 

  . בתוצאות של מעורבות זהה עשויים להצביע על כמות שונה של ההון התרבותי

  

, אמריקאי- אפרו, אירופאי-יאמריקא:  מהרקע, ה–רב תלמידי כיתות ג המחקר נעשה בק

  : הבאיםפרמטריםהנבחנה לפי המעורבות .  ילטינ

  :מעורבות בבית הספר -

o השתתפות באסיפות הורים 

o התנדבות עבור בית הספר 

o השתתפות באירועים חברתיים 

  :מעורבות בבית -

o בנושאים הקשורים להשכלה בית ספריתדיון עם הילדים  

o וע בהכנת שיעורי ביתסי 

o סיוע בארגון הזמן 

  .הם בבית הספרישגים באשר לההציפיות ההורים מילדי -

  

  :תוצאות

 ההורים  בחינוך ילדיהם מתרחשת גם שלבהתאם למחקרים קודמים ראינו שמעורבות 

בהתאם למונח של האביטוס . בחינה פורמאלית הורים אינם מעורבים בתהליךמכאשר 

ורבות של ההורים שנובעים גם מתפישות שונות באשר מצאנו הבדלים ברמת המע

ההבדלים המשמעותיים . יימיםולמעורבות הרצויה וגם מהבדל בנגישות לסוגי מעורבות מס

ראינו כי המגבלות המובנות המטיבות .  למעורבות ההורים בבית הספרקשורותביותר היו 

. משאבים בתי ספריים הלשעם בעלי התרבות הדומיננטית מביאות להיעדר שוויון בנגישות 

קבוצות המיעוט ביטאו קושי פסיכולוגי  מספר הורים מים אלהמערכתימחסומים בנוסף ל

, ככל שמודעות לגזענות גדלהש הראו קודמיםגם מחקרים , כך. מעורבותמרתיע אותם מש

היעדר הביטחון העצמי של ההורים מקבוצות מיעוט .  כך רמת המעורבות הולכת ופוחתת

י המערכת הדומיננטית מביא להסתמכות יתר על המורים ונמנעות ממעורבות למול מציג

ה מאשר בקרב הרמה שלה פחות, גם כאשר מעורבות קיימת, לכן. פעילה בנעשה בבית ספר

  .המשפחות השייכות לקבוצת תרבות דומיננטית

  

הורים נעדרי הון תרבותי ובעלי הון תרבותי ה על מעורבות של ל מקאינהמערכת ה ףא

 גורם לתגובה שלילית  לעתים קרובות לא רק שלא תורם אלאהיעדר מעורבות; ונהש

, כפי שהראו מחקרים רבים, מצב זה. מתפרש  על ידי המורים כהיעדר עניין בחינוך הילדיםו

  .עלול להוות חיסרון משמעותי עבור הילדים במסגרת הבית ספרית

  



ההבדלים במעורבות ההורים בחינוך במה שקשור באינטראקציה הביתית  היו פחות 

הדיון סביב נושאים השכלתיים התרחש לעתים קרובות יותר במשפחות השייכות . עקביים

כאשר סיוע , יעוריםכאשר לא היה שינוי משמעותי בסיוע בהכנת הש, לתרבות הדומיננטית

ציפיות ההורים מילדים לא רמת . רב קבוצות המיעוטיה אפילו גדול יותר בקבארגון הזמן ה

  . הייתה קשורה באופן ישיר לרקע התרבותי אלא לרקע הכלכלי וההשכלתי  שלהם

  

מה ב? מה היא מידת ההשפעה של מעורבות ההורים על ההישגים הלימודיים של ילדיהם

 השייכים  גם במה שקשור להורים–שקשור למעורבות בבית הספר ראינו תמיד קשר חיובי 

 קיימים גורמים שמקשים עליהם להיות מעורבים ,ןאומנם במקרה אחרו. למיעוט תרבותי

 תהינה  בדרך כלל תוצאותיהקיימתרבות כזאת מתואך אם בכל זאת מע, בבית הספר

אקונומית נמוכה - לשכבה סוציוות במקרים של המשפחות השייכ,יחד עם זאת.  חיוביות

תוצאות ) ותהשתתפו בתוכנית בית ספרית לקבלת ארוחבמקרה שלנו משפחות שילדיהם (

 המשפחות השייכות למעמד ביניים ים שלרמקשל השפעות ההורים היו קטנות יותר מאשר ב

שוויון - חשוב להדגיש כי ממצא זה תואם יותר את התפישה של בורדייה באשר לאי. ומעלה

  2 .קולמן מהתפישה של ההון החברתי של שונה בהמובנה בגישה להון 

  

לא מצאנו קשר בסיוע בארגון הזמן , במה שקשור למעורבות ההורים בהשכלה בתוך הבית

אקונומי -  פעילות זאת אפיינה יותר דווקא משפחות מרקע סוציו, כאמור.גים לימודייםשילה

: היפותזה ההתחלתית שלנואת היפוך הניתן לראות בממצאים אלה . נמוך וקבוצות מיעוט

שמעורבות של ההורים מקבוצות דומיננטיות תהיה חיובית יתה כי  הקודמת שלנו הי ההנחה 

מעורבויות היזומות ברובן על ידי במקרה הספציפי  כי בפועל ראינו –ביותר עבור הילדים 

 באשר לדיונים סביב נושאי ההשכלה הם קשורים .ההורים המודרים אינן מגיעות לתוצאות

רב יקאיות ולתוצאות השליליות בקמרא-לתוצאות חיוביות בקשר משפחות אירופאיות

-רב משפחות אירופאיותכאשר סיוע בהכנת שיעורי בית בק, יהמשפחות מרקע לטינ

לעומת תוצאות חיוביות של סיוע כזה בקרב משפחות , אמריקאיות קשור לתוצאות שליליות

ממצאים אלה מצביעים כנראה על המצב ההתחלתי של הלימודים שגרם : מקבוצות המיעוט

  .  בחירה בסוג המעורבות תלויה בהקשר התרבותי–ות זאת או אחרת להתערב

  

ניתן לומר כי המונחים של תיאוריית בורדייה מהווים מסגרת מועילה לניתוח שיטתי של 

הממצאים שלנו אודות ההבדלים במעורבות בין . סוגי מעורבות של ההורים והשפעותיהם

יחד עם זאת .  ים בתפישת ההאביטוסההורים בעלי מעמד חברתי ורקע תרבותי שונה תומכ
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הממצאים אודות מידת ההשפעה של מעורבויות שונות היו פחות עקביים מנקדות המבט של 

  . תיאוריית בורדייה

  

 :המסקנות באשר למדיניות החינוכית

מדיניות חינוכית המכוונת למעורבות של ההורים של המחקר ממחיש את החשיבות  -

 זאת על סמך הנתונים כי עיקר המכשולים –פר בית סשנעשות בתוך פעילויות ב

פחות ו, המבניים הגורמים להדרה  מביאים לחסימת הנגישות למעורבות מהסוג הזה

  . אם היא בכל זאת מתקיימת, בות עצמהורמעהמשפיעים על האופי של 

 התרבותיים של התנהגות ההורים בכל מה םעל בתי ספר יש להכיר בהיבטי -

 . תםשקשור בשיתוף פעולה אי

ך שמעורבות ההורים כיש לדאוג לעל מנת לצמצמם את הפערים בהישגים  ,כמו כן -

 מאשר אצל תהיה גדולה יותרהמיעוט ולקבוצות החלשות השייכות לקבוצות 

  .הורים אחרים

  

  

  

  

  

  


