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 ?ותוא או מצמצםאת אי השוויון החברתי בבתי ספר מעלה האם החינוך 

מרכזי של יעד כשוויון -ברית רואים את הצמצום של איהוכית בארצות ינמחוקקים ומעצבי המדיניות הח

המדינה הצהירה כי תנקוט בסנקציות משמעותיות  ,האלפייםשנות בתחילת . הציבורי מערכת החינוך

טות יכולת לא יגיעו לציונים גבוהים ושייכים למיעוטים ולמשפחות מעהנגד בתי ספר שבהם תלמידים 

-שגי תלמידים ממצב סוציויבהשוויון -איבארצות הברית, כי  ,ניתוח התוצאות מראהבמבחנים. עם זאת, 

מערכת של שוויון בתוצאות -בים. אימתרחאף מזאת, הפערים תרה הולך ונעלם; יאינו  אקונומי שונה

מדיניות החינוכית ה. סותנהפער ברמת ההכ בגללגדל מהר יותר מאשר ניתן היה לצפות הציבורי החינוך 

תוצאות הפוכות מיעדיה המוצהרים, מה שגורם לספקות כבדים באשר ביאה לשל ארצות הברית מ

 שוויון חברתי.-לצמצם אי מסוגלת במתכונתה הנוכחית כי מערכת החינוך הציבורית ,להנחה הבסיסית

, בית הספר אמור להכין את כוח העבודה לי ההחלטותבובקרב מק ציבור הרחבב על פי התפיסה הנפוצה

עם זאת, . םלהמשך התקדמותבשוק התעסוקה ונדרשות לקליטה המיומנויות ולהקנות לילדים העתידי 

ומנסים לפתח  האחיד תוכנית לימודיםלפיה בתי ספר ציבוריים מציעים  ,י המדיניות המודרניתכ ,יש לציין

 .אינה תורמת עילות של הקניית המיומנויות הללו לילדיםהוא רק בישוני , כאשר המיומנויות אחידמכלול 

יולוגי, ציונליזם הסוצקנהפועל אסכולת שהסתמכה  ,20-המאה ה מחציתהגישה החינוכית הדומיננטית ב

לסייע לתלמידים  נטען כי מבתי הספר נדרשיקציה: פסטרטיאמצעי יעיל לביצוע בית הספר ב ראתה

התעסוקה  קתפקידים הקיימים בשוהיצע הסים שלהם לראינטמגוון האת הם ושוריילהתאים את כ

בתי הספר היא להכין ילדים  תהיות ומטרפקידים הללו. תואמות לתהולפתח את מכלול המיומנויות 

ארגון הכיתה שיקף את היחסים שהם יחוו בעתיד, מחוץ לכותלי חברה, מקומות העבודה ובלהתנהל ב

מורה מקבלים הוראות מהילדים שמגיעים לכיתות המורכבות מבני גילם )עמיתים לעבודה( בית הספר. 

ימים את כללי האינטראקציה נפובמרוצת שנות הלימודים מה( העבודנהל במקום קביל לדמות המ)מ

. למידים אחרים וסמכות המורהשל ת םלנוכח מעמדולהם החברתי שלאור המעמד  . זאת,החברתית

תהליכים של סוציאליזציה  אלא עוברים ,בדרך הזאת הם לא רק קולטים את הידע ומפתחים מיומנויות

ים. תפיסה זאת יצרה מבוגרכאת התפקידים שהם ימלאו ובסופו של דבר מפנימים  וסטרטיפיקציה

 ים, כמו חינוך אקדמי לעומת חינוך תעסוקתי, לבני מעמדות חברתיכות הסללה למסלולים שוניםרמע

שוויון אמור -אך אי ציבוריים תוצאה רצויה.הספר המערכת בתי תוצאות  בהבדלים בין וראתה ,יםשונ

הרקע על ידי ולא  ים בלבדילדהאישיים של השגים ילהיות מלווה במוביליות חברתית ומוסבר על ידי הה

 חברתי שלהם. ה

מערכת  עלשוויון חברתי גרם לביקורת ציבורית -שוויון של תוצאות מערכת החינוך לאי-הקשר בין אי

-החו בארצות הברית החל משנות תשהתפ ,והצדק החברתי חרהחינוך מצד תנועות למען זכויות האז

אקונומי -ילדים ממעמד סוציוהדיפרנציאלי כלפי ביחסה  ,מערכת הבית ספריתה .של המאה הקודמת 60

השוויון החברתי ומשחזרת  יאלא משעתקת את א ,צרכים של הילדיםלאינה תואמת לאינטרסים ו ,שונה

ה להקנות לילדים שרנשתאפ ,אותו בדור החדש. מבקרי מערכת החינוך הקיימת דרשו ביצוע רפורמות

פריצת גבולות מעמדם, מה שיביא לכינון חברה צודקת להתקדמות בחיים וומנויות הדרושות לימאת ה

ו בשוק שרחשינויים שהתבעיקר כתוצאה מה –יותר. גם תפיסת מעצבי מדיניות החינוך השתנתה 

ה הולכת וגוברת של בעלי מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות גבוהות במגוון שלדרי הביאוש ,העבודה
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ניות החינוך השתנתה והשוויון בתוצאות הוגדר כיעדה ת מדיסלאור זאת, תפירחב יותר של תפקידים. 

 . המרכזי

 הצמיחלנים נראה כמפתח ואקונומיים ש-שייכים למעמדות סוציוצמצום הפערים בין הישגי התלמידים ה

כי הקצאת  ,מקובלת גרסההעלאת מוביליות חברתית. התפיסה הלשיפור פני החברה ולכלכלית, 

ול יותר בתוצאות הלימודים שנמדדו דויון גוצוקה תביא בהכרח לשמשאבים נוספים לבתי ספר באזורי מ

 ,כל ספקמעל להתברר  90-מבחנים וביצועים בשוק התעסוקה. עם זאת, באמצע שנות ההעל פי ציוני 

. בתי ספר הפכו רפורמות הוחלט לערוך שורה שללכן והמדיניות החינוכית אינה משיגה את יעדה כי 

אלא להראות כי  ,תלמידיםכלל הלא רק לספק ציון ממוצע גבוה של  רשוהם נדים על התוצאות. אאחרל

כוח אדם של שגים גבוהים. במקביל, דרישה גוברת ילה למידים השייכים לקבוצות מוחלשות מגיעיםתה

כת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה לחלק ת קוגניטיביות מפותחות הביאה להפיבעל מיומנויו

המדיניות הזאת לא הביאה לתוצאות  ציבורי. כאמור,החינוך השל חדשים האחידים הסטנדרטים המ

, במקום זאת תלמידים השייכים למעמדות חברתיים שוניםההרצויות של צמצום פערים אקדמיים בין 

 היא אף גורמת להרחבתם.

בניית דגם  על ידישוויון הבית ספרית על אי המערכת ההמאמר שם לו למטרה לבחון את השפעת 

השפעת הלמידה על ילדים בגילאים שונים סקירת מחקרים המתייחסים ל באמצעותתו תיאורטי ובדיק

כי השפעת מערכת החינוך על השוויון החברתי אינה  ,כךן להצביע על . ניתאקונומי שונה-ומרקע סוציו

ודי ומערכת סמערכת החינוך הי ,בגילאים מוקדמיםמשתנה עם גיל הילדים. היא נשארת אחידה ו

וראה בבית השסביבת ה ,ל הרך תורמות לצמצום פערים בחברה. לשם כך דרושבגי טיפול בילדיםה

ת. באופן פרדוקסלי, תהיה טובה יותר מאשר בבי ,צוקהמהנמצאים באזורי  ,סודי או בגןיהספר ה

בגילאים הצעירים, גם מערכת חינוך שאינה שוויונית פועלת לצמצום פערים: הרי גם כאשר ילדי 

זוכים לחינוך באיכות נמוכה יותר מאשר ילדים ממעמד הביניים ומהמעמד הגבוה, האוכלוסיות המודרות 

הפער בין הסביבות החינוכיות בבתי הספר השונים יהיה בדרך כלל קטן יותר מאשר הפער בין סביבות 

ההוראה במשפחות או בקהילות. לכן, המגמה הכללית של מערכת החינוך עבור ילדים בגיל הרך או 

 ת של החינוך היסודי היא לפעול לצמצום פערים חברתיים. בשנים הראשונו

ה זאת מקבלת אישור ממחקרים אמפיריים רבים. קל לראות את השפעתה על פי ההשפעה נמסק

הנסיגה ברמה הלימודית גבוהה יותר בקרב ילדים באותה תקופה  .קיץההדיפרנציאלית של חופשת 

הפער שנוצר במשך חודשי החופשה מתחיל התחלת השנה החדשה עם מאוכלוסיות מוחלשות, אך 

 להצטמצם.

מן. ככל שילדים לומדים יותר, כך מערכת זאולם, כיוון ההשפעה של מערכת החינוך משתנה במרוצת ה

בדרך כלל אקונומי גבוה -ילדים ממעמד סוציו החינוך פועלת יותר לכיוון אי השוויון והרחבת הפערים.

ך שוכים לתמיכה בהמז הם גם .להצליח כדיומנויות הדרושות הספר מצוידים מהבית במי לביתמגיעים 

חוגים. במערכת בית ספרית אחידה ב רוכשיםסביבה, מהמיומנויות והידע שהם מה הורים,המ

, הוראה של תלמיד בעל סטנדרטים אחידיםעל ו האחיד תוכנית לימודיםהמבוססת על  ,והומוגנית

הפער  מאשר הוראת התלמיד ה"חלש". ובות יותראות טוצלת בהכרח מיומנויות גבוהות יותר תביא
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ככל שמשך  .הקטן שקיים בין שני התלמידים בהתחלת תהליך הלמידה עלול להתרחב במהלכה

 הלימודים יגדל, כך יגדל הפער. 

אקונומי -הצטברות של ידע ומיומנויות למידה במהלך שנות הלימודים מאפשרת לילדים ממעמד סוציו

 הםשל הלימודית תקדמותהלכן, המאותם שיעורים ומאותם תהליכי הוראה. יק יותר תועלת פגבוה לה

קצב  אקונומי נמוך.-מאשר ההתקדמות של הילדים ממצב סוציובהרבה דרך כלל גבוהה בתהיה 

לקלוט טוב יותר את הידע להם  יםמאפשר יםהלמידה דינמי: הידע והמיומנויות הקוגניטיביות הנרכש

-כי תלמיד ממוצע ממעמד סוציו ,ניתן לומר  בצורה יעילה ומהירה יותר.החדש ולפתח מיומנויות חדשות 

-אקונומי גבוה בכל רגע נתון מקבל מבית ספר יותר מהתלמיד הממוצע, מאותו גיל ומגדר, ממעמד סוציו

 להרחבת הפערים, ככל שילדים צוברים שנות לימוד. מתאקונומי נמוך. הדינמיקה ממשיכה וגור

מערכת בית ספרית שעל פניו פועלת  - העולה, כך השפעת מערכת החינוך משתנכיתה הככל שלכן, 

מחקרים אמפיריים מאשרים את המסקנה  .מרחיבה אותםאף מייצרת פערים ו תבצורה שוויונית והומוגני

אקונומי שונה, בעלי מיומנויות התחלתיות -נ"ל. כשעוקבים אחר ההתפתחות של ילדים ממעמד סוציו

 כשמדובר בילדים בעלי מיומנויות גבוהות יותר, ממצברק כי  ,ן לראותתהלימודים, נית שנושונות לאורך 

-לבין בני גילם, בעלי מיומנויות התחלתיות נמוכות יותר ממצב סוציו אקונומי נמוך, הפער בינם-סוציו

להרחבת עלול להביא גם תים קרובות יהתהליך הזה לע . עם זאת,אכן מצטמצם ונמחקונומי גבוה, קא

מערכת ה. אולם, כשמדובר בילדים בעלי מיומנויות התחלתיות פחות או יותר שוות, הפער בכיוון ההפוך

 .נוספת גים הלימודיים ומרחיבה אותם כל שנהישהבית ספרית המודרנית מייצרת את הפערים בה

שגי יבין המשמעותיים  ים מדווחים על פעריםראכן, מחק מגמה זאת בולטת במערכת החינוך התיכונית.

תהליך שנמשך  –פר סשהולכים ומתרחבים לקראת סיום בית האקונומי, -תלמידי תיכון על פי רקע סוציו

, אי השוויון היו נמשכים יותר זמן תהספר במתכונתם הנוכחי ביתלימודים בה אם גם במקומות העבודה.

 היה גבוה אף יותר. שהצטבר במהלכם

כי השקעות מוקדמות בהקניית המיומנויות מעלות את היעילות של ההשקעות  ,מחקרים מאשרים

על הפערים,  החינוך הציבוריהמאוחרות יותר. מסקנה זאת מסבירה את הדינמיקה של השפעת מערכת 

כניות משלימות ות ,דהיינו .אך היא עשויה להצביע גם על כיוון המדיניות הנדרשת לשיפור המצב

, התופעה של נסיגת הוגמד. לךנמו אקונומי-וסוצי מעמדה לילדים מדמנויות למיהמכוונות להקניית מיו

אקונומי גבוה, -מאשר בבני גילם ממצב סוציו , יותראקונומי נמוך-בילדים ממצב סוציו ותקיץ פוגעת קש

פערים ולהעצמת העה המשווה של מערכת החינוך בכיתות הנמוכות מה שמביא למחיקת ההשפ

באמצעות יצירת סביבת הוראה קיץ השל חופשת ה ניתן לנטרל את ההשפע. רגבוהות יותהבכיתות 

המשלימה  למידה. הנמוך אקונומי-וחטיבות ביניים ממעמד סוציו יםמשלימה לתלמידים מבתי ספר יסודי

ההשפעה . תגדיל את יכולת הילדים ללמידה יעילה ולפיתוח מיומנויות לאחר חזרה לבתי הספר

קרב ילדים ממצב המתחילה מכיתות נמוכות ופועלת באופן עקבי ב ,ימהמערכת המשלהרת של טבהמצ

להוות יק תועלת מהלימודים בבתי ספר ופלהגדיל באופן ניכר את יכולתם לה  העשויאקונומי נמוך, -סוציו

 .רניתדהמו תציבוריאת מערכת החינוך ה מאפיינותה ,הרחבת הפעריםשל משקל נגד למגמות 

 :התקציר מבוסס על המאמר
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