
  ? חברתי בפעולהשעתוק: מעורבות אמהות בבית הספר

  

  :התקציר נעשה על מסך

Diane Reay, "Mothers' Involvement in Their Children Schooling: Social 

Reproduction in Action?", in: Gill Grozier & Diane Reay (Eds.), 

Activating Participation: Parents and Teachers Working Towards 

Partnership, Trentham Books, 2005, pp. 23 – 37. 

  

  .רקע תיאורטי

  

המדיניות החינוכית בבריטניה בעת אחרונה מתאפיינת בדגש על מעורבות ההורים בחינוך 

נטען כי על ההורים להיות לא רק צרכנים בתוך עולם החינוך אלא . הילדים בבית ספר

מעורבות ההורים הופכת להיות לא זכות אלא , נהלאחרו. שותפים פעילים בחינוך ילדיהם

מחדש את גבולות  שיגדיר ," בית– ספר בית הסכם"על  בתי ספר מומלץ לפתח . חובה

מומחים רבים חוששים כי יוזמה של . חויבויות של הבית ובית הספר בתהליך החינוכיהמ

 בנעשה בבית מעורבות הולכת וגוברת של הורים בחינוך יביא למעורבות מוסדות החינוך

  . על הורים בתוך ביתםהדומיננטיותתרבותיות - נורמות הסוציוה תוכפיי

  

כלי מרכזי בהעלאת רמת חשבת למעורבות הולכת וגוברת של ההורים בתהליך החינוכי נ

וגישה למשאבים השאלה היא כיצד היא משפיע על העיקרון של שוויון ההזדמנויות . החינוך

ן החינוכי של ההורים  הסיפור האישי והניסיו יש לציין כיכל- קודם.בתחום החינוך הציבורי

הבדלים .  ואופן מעורבותם בחינוך ילדיהם ועל טיב יחסיהם עם המוריםמשפיע על רמת

מעורבות ההורים , שנית.  הללו קשורים במעמד חברתי ובמאפיינים תרבותיים ואתניים

חוקרים . עדפים עבור ילדיהםרות אופקים ובניסיון ליצור תנאים מוצלעתים מתאפיינת ב

 כי המשפחות השייכות למעמד הביניים הן מדורגות במקום הראשון בדאגות אחדים טוענים

 התמקדות בבעיות . ובמיקום שהן מייחסות לחינוך הילדים בסדר העדיפויותחינוך ילדיהםל

 מעניק למשפחות הללו ון תרבותי שנצברה,  גבוההעם רמת אפשרויותבשילוב החינוך 

 זאת לעומת המשפחות המשתייכות –תרון מובנה באשר ליכולת להשפיע על חינוך ילדיהם י

פעילות אקטיבית של משפחות ממעמד הביניים בבתי ספר . לשכבה הנמוכה של האוכלוסייה

אתנית בתוך כותלי -תרבותית ובין- בין, מעמדית-בריטיים מביאה להעמקת הסגרגציה בין

  .בית הספר

  

מאוד מטקסטים רבים שמדברים על המעורבות ההרמונית של הורים המציאות היא שונה 

.  במאבק על פיקוח  והשפעה מורה מתאפיינים–יחסי הורה , בפועל. ספרי-בחינוך בית



; אחד עם הורים יצירתיים ודרשניים ממעמד הביניים:  שני סוגי יחסיםמורים חייבים לנהל

, כתוצאה.  ם למעמד הפועלים עם הורים שנראים מנותקים ופסיביים ששייכי–שני 

 אפילו בבתי הספר שרוב ,ההורים בני המעמד הביניים מקבלים מעמד מועדף,מכך

בתי ספר נוטים להציע את רוב המשאבים הדלים . התלמידים באים מהשכבות החלשות

  .לאלה שיודעים טוב יותר לדרוש אותם

  

  

  .מחקר

  

. ם בשני בתי ספר יסודיים עירונייםהמחקר הנוכחי בדק את מעורבות האמהות בחינוך ילדיה

גברים כמעט ולא ;  נחשב לאחריות האמהותהילדיםיש לציין כי ברוב המשפחות חינוך 

המחקר הראה כי בין האמהות כמעט ולא היה . יומית מול בית הספר-התערבו בעבודה היום

 ות לחינוך ילדיהם ובמאמצים שהן מוכנותהבדל באשר למידת החשיבות שהן מייחס

.  כמעט ואינה תלויה לא במעמד ולא במוצא האתני חשיבות זוהתברר כי; להקדיש לשם כך

אמהות רבות מהשכבה . ההבדל הוא ברמת הקושי שמהווה עבורן משא ומתן עם בית הספר

הדבר פוגע בביטחונן העצמי ; החלשה זוכרות היטב את ניסיונן השלילי כתלמידות בעבר

  .ספרית-ל כוח למול המערכת הביתואינו מאפשר להם לתפוש עמדה ש

  

הבדל ברמת ההכנסות מספק לילדי מעמד הביניים נגישות לפעילויות תרבותיות וחינוכיות 

היבט אחד של רק  הואך ז. מעשירות ומקנה להם עדיפות לעומת בני גילם ממעמד הפועלים

בנות , הון התרבותי שצברו האמהותהפן החשוב ביותר הוא ה. העדיפות ממנה הם נהנים

יכולת ניהול דיאלוג שווה מול מורים , יכולת ביטוי עצמי,  ניסיונם המצטבר–מעמד הביניים

מדברות עם , אינן בטוחות בעמדתן, בנות השכבות החלשות, לעומתן אמהות. וביטחון עצמי

הן באות מאסיפות הורים בתחושה שאף . לעתים סותרות את עצמן, מורים מעמדת נחיתות

  . ואינו טורח להבין את עמדתןמקשיב להן אינואחד מהצוות 

  

מדיניות החינוך הנוכחית המכוונת למעורבות הורים בחינוך יוצאת מנקודת ההנחה כי כל 

השיח הדומיננטי מתעלם . בעלי רקע זהה בטיפול בבעיות החינוכיות של ילדיהםהינם הורים 

מחקר שלנו הראה כי ה. עמוקיםההאתניים והמעמדיים , שוויון ומההבדלים החברתייםה- מאי

 המכריע של אמהות מהשכבות החלשות רואות את תפקידם מול בית הספר כאשר הרוב

האמהות ממעמד הביניים רואות את עיקר תפקידם בהשלמת או , כתמיכה וגיבוי של המורים

הדבר מתאפשר אודות להון התרבותי שנמצא . החינוך הבית ספרי או אפילו בתיקונו

 התרבותי מאפשר לאמהות לאמץ מגוון רחב של אסטרטגיות  כמו כן ההון.ברשותן

  .מכוונות לתמיכה בחינוך ילדיהםש



  

מחקר אחר שהתמקד בתהליכי המעבר של ילדי מעמד הביניים מבתי ספר יסודיים להמשך 

, לימודיהם האיר על הנטייה הכללית של האמהות לדחוף את ילדיהם למצוינות אקדמית

. רת בית הספר הוא תוצאות שתלמידיו משיגים בבחינותרי לבחיקכאשר הקריטריון העי

המחקר מראה כי אמהות של ילדים מהשכבות הנמוכות נוטות יותר להתחשב בבחירת 

 הפעילות החינוכית של אמהות השייכות למעמד . ד הבינייםמ מאשר האמהות ממעןילדיה

 והשעתוק  אסטרטגיה מרכזית בתהליך העברת ההון התרבותי לילדיהםההביניים מהוו

  . החברתי של מעמד הביניים

  

 בין המובנההלוגיקה של השוק החינוכי המודרני מכתיבה את ניגוד האינטרסים יש לציין כי 

מעמד הביניים פועלות למען טובת כאשר אמהות מ, לכן ;האמהות בנות מעמדות שונות

השכבות ם מ לבין ילדיןתרבותי בין ילידיה-להעמקת הפער הסוציוגם  גורמות ןילדיהם ה

ל חברה שוויונית נטולת יוצר דימוי כוזב שכאמור השיח החינוכי הדומיננטי .  החלשות

בתהליך ) מעורבות האמהות, ובמיוחד(רבות ההורים ומע. המציאות היא שונה. מעמדות

 מביא לשימור –להביא להעצמת האזרחים בחברה , לכאורה, שאמור תהליך –החינוכי 

  .יון חברתישוו-ולהמשך איסטטוס קוו 

  

  

  


