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תקציר
שונותרמותלהסבירהעשוייםהתנאיםואתהגורמיםאתלחשוףהיאזהמחקרשלמטרתו

הממירתאורטי,מודלנבנהכךלשםהספר.בביתסבילה,אופעילההורים,מעורבותשל
האלההגורמיםביןהקשראתומתארשלהםהרקעמשתניואתההוריםמעורבותמנבאיאת
בתי30הקיףהמדגםאמפירית.נבחןהמודלההורים.מעורבותשלהשונותהרמותלבין
אנונימישאלוןהיההמרכזיהמחקרכליהורים.1,270בווהשתתפוממלכתיים,יסודייםספר

למדידתסולמותערות,למדידתסולמותהחהות,למדידתסולמותשכללעצמי,לדיווח
הילדומצבההוריםאלהספרביתשליחסולמדידתסולמותהספר,לביתנתפסתנגישות

הנתוניםמנובאים.כמשתנים-וסבילהפעילהומעורבותמנבאים,כמשתנים-הספרבבית
multiple(רב-רמותבניתוחליניארית,רגרסיהבמודלעובדו level analysis.(
הספרביתבחייהוריםשלוהסבילההפעילהמעורבותםבניבויביותרהבולטהגורםכינמצא
חששההורהככלההורים:בעינינתפסשהדברכפיהספר,ביתמצדבהוריםהאמוןהוא

יותרמעורבלהיותנוטההואכךאמתי,באופןאותולשתףונוטהאמוןבונותןהספרשבית
הלימודיםחשיבותעםההוריםשלהחהותםנמצאהנוספיםכמנבאיםהספר.ביתבעבודת

ההוריםערותכינמצאכןכמוהספר.ביתשלהערכיםועםהמטרותעםוכןהספרבבית
הקיימיםהבין-אישייםוליחסיםלחברההקשוריםולנושאיםהספרביתשלהארגוניתלתרבות

השכלתםמינם,כינמצאההוריםשלהרקעמשתנימביןהסבילה.המעורבותלניבויתורמתבו
מנבאתהסבילההמעורבותאתהפעילה.מעורבותםאתמנבאיםההוריםשלמוצאםוארץ

הםכאשרופעיל,סבילבאופןיותרמעורביםהוריםכיגםנמצאההורה.שלהשכלתורק
יותר.כטוביםילדיהםשלהלימודייםההישגיםאתתופסים

והערות.ההזרהותתאורייתהורים,מעורבותתארניס:

מבוא'"
מכךנובעותהסיבותהאםילריהם?שלהספרביתבחיימעורביםלהיותלרצותלהוריםגורםמה

אויותר?גבוהיםילריהםשלהלימורייםההישגיםיותר,מעורביםהםשכאשרחושביםשהורים

מופיעיםהספרותבסקירתכןעלזה.מאמרכתיבתלקראתמחדשעובדואך,1996בשנתנאספוהנתונים*
יותר.מאוחרותמשניםביבליוגרפיהפריטי
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במרכזעומדותאלהשאלותיותר?מוגניםשילדיהםלכךגורמתשמעורבותםחשיםהםשמא

המעורבותתחומיאתלהמשיגמקובלהיההתשעיםשנותתחילתעד.זובסוגיהכיוםהדןהמחקר
אלאפעיליםשותפיםשאינםבהוריםהחלהספר,ביתבעבודתמעורבותםדפוספיעלההוריםשל
החינוכי,לתהליךישירותקשוריםואינםשירותיםהמספקיםהוריםדרךפסיביים,משקיפיםהם

ההחלטותקבלתבתהליכילשותפיםהפיכתםתוךבתהליך,ממשיחלקהנוטליםלהוריםועד

במשמעויותהדנותלשאלותתשובותלתתניסתההמחקריתהספרות).1984(נוי,הספרביתשל
במדינותשונותבצורותביטוילידיבאותאלהחברתיותמשמעויותהמעורבות.שלהחברתיות

קיימתאשרכמדינהזהבנושאהישראליההקשראחרילעקובבמיוחדמענייןכןועלשונות,
הספר.לביתההוריםביןהקשריםאופיעלהמשפיעהרבה,במידהמרכוזיתחינוךמערנתבה

גישהלהבטחתביותרהטובההערובהבישראלהקיימתהמרכוזיתהחינוךבמערכתהרואיםיש
רגישהאינהשמטבעההיאמרכוזיתחינוכיתמערכתשלהחולשותאחת(שם).לכולהשווה

להרגישיכוליםההוריםאיןלרוב,האוכלוסייה.בתוךקבוצותושלפרטיםשלהייחודייםלצרכים
שישמשקלבעלתהיאבארץהשוויוןמושג.תפיסתכזובמערכתהשפעהבעליאמתתפי

זהבנושאעסקואחדיםוחוקריםההורים,שלרבותםבמעניםכא,דעאעל
).1982,א

למעורבותהמביאותלסיבותההוריםמעורבותבין.לקוןסהענ-י;--

עלייהבהםהמערבי,בעולםהמעורבותלהגברתשהביאוהגורמיםאתוהדגפם

לצדהחינוךבמערנתקיצוציםדמוקרטיזציה,תהליכישלהתגברותההורים,שלההשכלהברמת
(גולדברגר,תלמידיםשלוביקורתוהישגיותתחרותיותחינוכיות,מסגרותריבוינגוןגורמים

אתלאומיתבעדיפותהשמהבחקיקה,הבריתבארצותמיוחדדגשהושםהאחרונותבשנים)'.1996

,Baker,1998(ילדיהםבחינוךההוריםשלמעורבותם Soden, & Laura.(ספרייםביתמחוזות
ויצירתיותחדשותדרכיםלמצואמטרהמתוךההוריםשלהמעורבותמדיניותאתמחדשבודקים

לקשרהאחרונותהשניםשלהמחקריתבספרותניתןמיוחדמקוםזו.יחסיםמערכתשללחיזוקה

parent(ההוריםמעורבותלביןההישגיםרמתהעלאתשביןהמוכח involvement,(כיונמצא

התלמידיםשלהלימודייםההישגיםיותדגבוהיםכךיותר,גבוההההוריםמעורבותשרמתככל

)2000,Jesse, 2001; Vassallo.(חזקלהישגיםמעורבותביןשהקשרמראיםאחרוניםמחקרים
נמצא,זאתעםהספר.ביתלערכיהביתערכיביןהלימהשקיימתמרגישיםהילדיםכאשריותר

קשרשלקיומועליודעיםשהמוריםפיעלואףלמעורבות,הישגיםביןהחזקהקשרשלמרות

שילדיהםמעונייניםשההוריםספקאיןההורים.מעורבותאתלהגבילדווקאפועליםהםזה,

הקשרהספר.בתיעםפעולהלשיתוףמוכניםהםכךולשםגבוהים,אקדמייםלהישגיםיגיעו

עלנכתבדבותבחירה.שלספרבבתייותרעודבולטלימודייםלהישגיםהוריםמעורבותבין
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הואהבחירהשתהליךהסבוריםהוריםשישנםנטעןאףשוניםובפרסומיםבחירה,שלספרבתי

).Coons,1980(ביותרחשובהכזכותזובחירהרואיםוהםבמעורבותם,השיאנקודתעבורם
הלימודים,בתכניותיותרמעורביםבחירהשלספרבבתילומדיםשילדיהםהוריםכינמצא

לשמירההקשורבכלהספרביתעםיותרומזדהיםהספרביתבפעילויותיותרגדולחלקלוקחים

ביןהרווחתהטענה).Vassallo,2000(ההוראהולאיכותמשמעתלבעיותהילדים,ביטחוןעל
שלאופיואתעולמווהשקפתעיניוראותפיעללבחורהפרטחירותאתהמדגישיםהחוקרים,

ההוריםלכללאפשרישהריהחינוך,מטרותעלכלליתהסכמהבחברהאיןאםכיהיאהחינוך,

אקדמייםבהישגיםביטוילידיהבאבעולם,הציבורייםהספרבתישל.מצבםלבחורהזכותאת

פדגוגיות,שיטותשלהפעלתןעלבאי-הסכמההלימודים,לתכניותבנוגעדעותבחילוקינמוכים,

הביאוהחינוך,בתחוםהמשפחותשלהצרכיםאתלספקאמצעיםבהעדרוהגדלההולךוהפער

היותםעצםביןסתירהקיימת).Coulson,1999(בחירהשלספרבבתיהצורךהגברתלידי
בהוריםלהתחשבהספרבתישלאי-הנטייהלביןאחד,מצדהספרבתיאתמזיניםההוריםשל

).Sugerman,1980(האחרהצדמןכצרכנים,

ההישגיםעלרקןאמשפיעההיאכינמצאבמעורבות.נוספתתפניתחלהלאחרונה
Garcia(,שלהםהעצמיהדימויהעלאתועלהספרבביתהילדיםהתנהגותעלגםאלאהלימודיים

2000,Torrence, Skelton, & Andrade, 1999; Gestwicki.(גםלמצואניתןעדייןאמנם
חוקריםלדעתפחות(הרצויהפסיביתלמעורבותההיררכיתהחלוקהאתהחדשיםבמחקרים

המעורבותשלהתועלותבחקרהואכיוםהדגשאךהיתרונות,בעלתאקטיביתולמעורבותאלה)

העשוייםגורמיםעללקרואניתן.לראשונההספרביתבחייההוריםלמעורבותהגורמיםובחקר
).1998וקסמן-פישר,אצליותרומאוחר;1990(פרידמן,מעורביםלהיותלרצותלהוריםלגרום

ההוריםשלהזדהותםוערות.הזדהותרכיבים:שניההוריםשלמעורבותטוען)1990(פרידמן
מעורבותאולמעורבותנכונותהיוצרותהספר,בביתלמתרחשוערותםהחינוךמטרותעם

הספרביתביןהקשרלהבנתביותרחשוביםמאפייניםהםאלה-אלהמטרותלהשגתבפועל

יחסםועלההוריםנטייתעלמעידותהספרביתעםההוריםשלוהזדהותםערותםההורים.לבין
ואףאחרים,חוקריםאצלגםנמצאוהזדהותגורמי).2002ופישר,(פרידמןהספרביתכלפי
לחשיבותהקשוריםנושאיםעםהזדהותםלביןההוריםשלמעורבותםביןקשרקייםכינמצא

שאדישיםוהוריםבקשרמעונייןשאינוספרביתשלהשילוב).McNeal,2001(הלימודים
ומוריםמנהליםמקום,בכללאוכמובןבמודעתמידלארבים,במקריםלניתיק.מוביללקשר,

עלפיקוחמחוסרפוחדיםהם.הספרבלתלעבודתהקשורבכלממעורבותההורלםאתמרתלעלם
למתוחלעזואם.חוששלםההורלםגם.מקצועלשאלנולגוףוחשבוןדלןלתתומהצורךההורים
אלנםרביםהורלםכלפלהם.הלחסלהרעתלגרוםואוללבילדלהםיפגעשהדברללתכןביקורת,

J~13פרודכווצחקפושר.ועב



לעתיםהספר.מביתהתרחקותהיאהטבעיתוהתגובההמורים,שלהמקצועיתהשפהאתמבינים
בעצמםבוגריסהםכיטועניםוהםההורים,שלבמעורבותםמעונייניםאינםעצמםהילרים

בערותםהטמונההחשיבותאתלהביןשהשכילוספרבתיישנםההורים.לעזרתזקוקיםואינם
אדישות.ולמנועלמעורבותהוריםלעודדררכיםחיפשוואףהספר,בביתלקורהההוריםשל

שלהמוטיבציהוביןהספרבביתלנעשהההוריםשלאדישותםביןלקשורניסיוןאףנעשה
אקדמייביצועיםהורים,מעורבותביןהקשראתבדקוחוקריםכמהבלימודים.להצליחילדיהס

כאשריותרטובההילדיםשלהחברתיתהתנהגותסכינמצאילדים.שלחברתיתוהתנהגות
Barton,1992(יותרמעורביםהוריהם and Coley.(

אלשווקהמנסיםהספרבתיעלגםפוסחאינוהמערביהעולםשלהתחרותיהשוק
שבתהמראיםמחקריםישנסוהתלמידים.ההוריםהםשהלקוחותמביניסהסכאשרעצמם,

להורים,הספרביתביןחזקהשותפותובפיתוחלמשפחות)outreach(ביישוגשתומכיסספר
Connect,2002(ההוריסבעינייותרכטוביםמדורגים for Successes.(עסמזדהיםהוריס

זהבהקשראלה.ספרבבתיילמדושילדיהםומעדיפיםבפניהם,שעריהסאתהפותחיסספרבתי
Canter,1994(קנטרשלטענתוחשובה & Canter,(במעורבותביותרהחשובהעיקדוןשלפיה
ינהגוילדיהםשלשהמוריםרוציםשהיוכפיבדיוקבהוריסלנהוגהמוריםשעלהואהוריס

בכלמעורביםלהיותלרצותלהוריסמאפשרתולילדיסלהוריםבכבודהתייחסותשכןכלפיהס,
ילדיהם.לחינוךהקשור
נמצאהיסודיים.הספרבבתיהתהליכיםבחקרעוסקיםהוריםבמעורבותהדניםהמחקריםרוב
.זולירידהסיבותשלושמציינים.החוקריםגדלשהילדככלההוריםשלבמעורבותםירידהשחלה
קשורההשנייההסיבהמעורבים.יהיושהוריהםעצמםהילדיםשלאי-רצונםהיאהראשונה"סיבה

במעורבותס.הממשיהצורךקטןכןגדליםשילדיהםשככלחשיםעצמםשההוריםוהיא,עצמםבהורים
להוריםהזדמנויותמספקותשאינןהעליונות,ובחטיבותהבינייםבחטיבותטמונההשלישיתהסיבה
Nord,1993(מעורביםלהיות & Zill, 1996; Vaden-Kieman and Davies.(

OECDכגוןשונים,בין-לאומייםארגוניםמצדניסיונותנעשוהאחרונותבשנים

)Organization for Economic Co-Operation and Development,(ביןקשריםלמצוא
ככלכינמצאחינוכיים.בתהליכיסמעורביסלהיותשלהםהיכולתלביןהוריםשלרקעמשתני

מבנהביןנמצאנוסףמענייןקשרילדיהם.בחינוךיותרמעורביםהםיותרמשכיליםשההורים
שישממשפחותפחותתומכותחד-הוריותמשפחותכינמצאבחינוך.הוריסלתמיכתהמשפחה

שינוייםשחלוהעובדהלאודובמיוחדהאחרונות,השניםבמהלך).OECD,2000(הוריםשניבהן
מתמקדותאמהותכינמצאגדל,באוכלוסייההגירושיןואחוזהמשפחהשלהמסורתיבמבנה

ובהעברתעצותבמתןיותרמעורביםאבותבעודממשית,ובעשייהיום-יומיתבמעורבותיותר
.)Ramey,1996(לחינוךהקשורבכלאינפורמציה
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במהלךה.iמורכבלנושאהקשורבכלישראלשלגישתהואתמיקומהאתלצייןחשוב
שלבמקומםהקשורהבטרמינולוגיהאלאהמעורבותבתפיסתרקלאשינויחלקיומהנות

וההוריםבחינוך",הזדמנויותיישוויוןבסימןאופיינוהשישיםשנות.החינוךבמערכתההורים

רווחהשניםבאותןהמתחדשת.הישראליתבחברההילדיםשלשילובםאתהמעכבכגורםתפסו
להסתמןהחלהשבעיםשנותבתחילת).1997(פרנקנשטיין,IIהוריםללאספרןביתIשלהתפיסה

המרכזהפריפריות.ואלהמקומיהשלטוןאלמהמדכזאחדיותובחלוקתסמכויותבחלוקת-ינוי

ההחלטותעיקרזאתלמרותולמחוזות.המקומילשלטוןאותןוהעבירמסמכויותיו,חלקעלויתר
בתחילת).1993ופסטרנק,(פרסIIההוריםלביתהספרביתביןןקשרIעלדוברבירושלים.נתקבלו

בחירה,שלספרבבתיהניכרוהגידולהקהילתייםהספרבתישלהקמתםעםהשמונים,שנות
בעלתIIהוריםןהתערבותIלעומתהחיובית,הקונוטציהבעלתIIהוריםןמעורבותIעללדברהחלו

להתמודדמרכוזיתחינוךמערכתשלבאי-יכולתהההכדהגברהאלהבשניםהשלילית.הקונוטציה

ניכורתחושתהתפתחהמבעבריותדהישראלית.החברהאתשאפייןהתרבותיהפלורליזםעם
בעלותקבוצותעםבהתמודדותנכשלהספרשביתחשווההוריםהספר,ביתכלפיההוריםשל

אתלשמועלראשונההיהניתןהתשעיםשנותבאמצע).1999ושחורי,(ורנסקיייחודייםצרכים
נבעזהמושגישינוי).1995ושפירא,שביטגולדרינג,;1996(גולדברגר,IIהוריםןשיתוףIהמושג

שהתרכזוהסמכויותבפרט.הישראליתובחברהבכללהמערביתבחברהשחלומשינוייםהואאף

היוםועדהתשעיםשנותמסוףהקהילה.ואלההוריםאלעוברותהחלובפריפריות,יותדעתה
השלטון).1999ושחורי,(ורנסקיIIוהקהילהההוריםןשיתוףIהמושגאתויותריותרשומעיםאנו

העוצמהמהסמכות,גדולחלק.בעברלוהיושלאוסמכותעוצמהבעלהואהיוםשלהמקומי

מהקהילה.חלקשהםההוריםאלגםאלאחוזי,והמהמקומיהשלטוןאלרקלאעוברוהאחריות

).1996(גולדברגר,התערבותללאאמתיתמעורבותתיתכןשלאלשמועניתןלראשונה

המחקרמטרת
הטובבאופןמנבאים)(אוהמסביריםהמשתניםאתלחשוףלנסותהייתההמרכזיתהמחקרמטרת
השאלותנגזרוהזאתהמטרהעלבהתבססהספר.בביתהוריםשלופעילהסבילהמעורבותביותר

האלה:

בביתההוריםשלהמעורבותרמותלביןוהזדהותערותביןוהעקיףהישירהקשרמהו.1
הספר?

ביתאנשישלההתנהגותואתהעמדותאתמתפיסתםמושפעתההוריםמעורבותהאם.2

הספרביתמנהלשלוהפתיחותבהוריםהספרביתצוותשלהאמון(מידתכלפיהםהספר

כלפיהם)?
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הספר:בביתהילדשלמצבואתההורהמתפיסתמושפעתההוריםשלהמעורבותרמתהאם.3
הספר?מביתרצונוושביעותהתנהגותוהחברתי,מצבוהלימודיים,הישגיו

מבנהגיל,מין,השכלה,ההורים:שלדמוגרפייםרקעבמשתניקשורההמעורבותהאם.4
החודשית?וההכנסההתעסוקהמצבהמשפחה,

הוריםורבותlJממודל
תאוריות:שתיעלשנשעןמודלנבנההמחקרשאלותעללהשיבכדי

הפוטנציאלשלהיווצרותואתהמסבידה),2002ופישר,(פרידמןוהערותההזרהותתאוריית.1
הספרביתבעבודתלמעורבותההוריםשלנטייתםזאת,תאוריהלפיההורים.למעורבות

הספרביתעםההוריםהזדהותשלהשונותהרמותשילובידיעלמתגבשתילדיהםשל
הספרביתעםהוריםשלגבוהההזדהותבו.לנעשהוערותםבוהנעשהועםחינוךכמוסד

הםוכילילדיהם,מקנההספרשביתהערכיםאתבחיובמקבליםשההוריםמשמעותה,
ביתעםהוריםשלנמוכההזדהותזאתלעומת.בהןדוגלהספרשביתבנורמותתומכים

מבקשספרשביתהערכיםואתהנורמותאתמקבליםאינםשהוריםמשמעותה,הספר
מגליםשההוריםפירושה-האדישותשלההפוכהבמשמעותה-ערותלילדיהם.להקנות

למתרחשלבתשומתומקדישיםילדיהםלחינוךובתרומתוהספרבביתבמתרחשערניעניין
העשויפוטנציאלההורים,שלהמעורבותפוטנציאלאתיוצריםהאלההרכיביםשניבו.

הנוכחי).במחקרלבחון(שביקשנומסוימיםבתנאיםלהתממש
,Barker,1941(וההסתגלותהקונפליקטתאוריית.2 Dembo, & Lewin(שכאשרטוענת

מחיצה),ידיעלממשיבאופןגםאושונים(באופניםברורהמטרהלקראתהצועדאדםחוסמים
אגרסיביות,שלתגובה-הראשונהאפשריות:קיצוניותתגובותמשתיבאחתמגיבהוא

שלאלהצורותשתילב.תשומתובחוסרבנסיגהמעש,בחוסרהמתבטאתאפתיה,-והשנייה
תאורייתעלבהתבססלתארניתןההורים-מוריםיחסיאת.רצוןשביעותחוסרמביעותתגובה

:אפשריותתגובותמשתיבאחתלהגיביכול,ההורהתסכולשלבמצב.והתסכולהקונפליקט
ובראשונהבראשתופנהאגרסיביותשההחוקריםשמצאוכשםאגרסיבית.תגובה-האחת
התסכול,ליוצרובראשונהבראשהאגרסיביתתגובתואתיפנהההורההריהתסכול,לגורם
אדישות.תגובתהיאלקודמתה,ההפוכההאחרת,.התגובההספרביתזהבמקרהשהוא

אלהונאבקיםמתחריםוקבוצותיחידיםבה,חברתזירהמתארתהקונפליקטתאוריית
גםנתפסתהיאזאת,עםונפייה.איבהגילוייר,הנפרצונותיהםהגשמתלמעןבאלה
.לעומתםלשינוישואפיםאינםהםרצון,בעיא.כאכיחילשינוילסיכויכפתח
מעורבותםולכןלשנות,כוונהמתוךמוגדרלהפעכי.כIרצשבעישאינםאנשים

מבקלהיותעשויה



יימעורב"להיותמעונייןהואהספר.בביתלילדוקורהמהלדעתרוצהשההורההיאהמוצאת
תהליכים:משניאחדלהתרחשיכוליםהספר,לביתזאתמשדרההורהכאשרכלשהי.ה_~

ומדריךבהורההתחשבותושלכבודשליחסמגלההספרביתלהורה:כבודומתןפתיחות

"אידיליהשללמצבהמביאפתוח,מעברמאפשרהספרביתמעורב.להיותכיצדההורהאת

אקטיבית.אופסיביתמעורבותיהיההמעשיהביטויביחסים".

מתוסכלההורהציפיותיו.עלעונהואינוההורהאתחוסםהספרביתוסגירות:חסימה-
מעורבות,חוסר-אפתיהלתסכול:האופייניותהדרכיםמשתיבאחתיהיהלמעורבותוהביטוי

בביתהקורהאתלדעתרוצהההורהאחר,מצדכאשר"שלילית".מעורבות-אגרסיביותאו

הביתהאוטונומיהעללשמוררוציםוהמוריםהמנהלאחר,ומצדלהשפיע,ומעונייןהספר
.קונפליקטייווצראזאוספרית,

בצורהמעורבלהיותמעונייןהורהכאשרכיהנחנווהערותההזדהותתאורייתעל,תבסס:
הקןנפליקטתאורייתעלבהתבססהספר.לביתזאת"משדר"הואהספר,ביתבעבודת::לשהי

כבודולתתפתיחותלגלותצריךהספרביתתמומש,זושמעורבןתשכדיהנחנו"ההסתגלות

כיצדאותוומדריךכלפיווהתחשבותכבודמגלההספרשביתלחושצריךההורהכלומררה,'ה
ולכןמועילים,גומליןויחסיפתיחותמאפשרהספרביתכיחשההורהכזהבמצבמעורב.'היות

שלרצונואםזאתלעומתאקטיבית.אופסיביתמעורבותיהיהההוריםתגובתשלהמעשיהביטוי
ההורהתגובתומעכב.כחוסםההורהבעינינתפסהספרביתולכבוד,לפתיחותזוכהאינוההורה
אפתית.אואגרסיביתלהיותהתאוריה,לפירכולה,

והזדהותערותשלהשונותהרמותביןהאפשריהקשראתהמתארהמודלאתמציג1תרשים

ידיעלנתפסיםשהם(כפישוניםמצבייםומשתניםשלהםהדמוגרפייםהרקעמשתני,הורים,
הורים",מעורבות"מודלמכונההמודלוסבילה).(פעילהשונותמעורבותרמותלביןההורים)

ordered(סודרתלת-גושימורלהוא three-blocks model(חלקיתסדורהמערכתהמהווה

)partially ordered system.(
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הוריםמעורבותמודל:1תרשים

-1

תפיסת

I1 אתההורים
רמותערותרמותהילךמצב

מעורבות ויחסיםחברה§

חברתי

הנגישותהתרבות

מעורבותהנתפסתשלהארגונית
סבילההתנהגות הספרבית

IהישגיםIתכניות
פתיחותלימודים

מעורבותהמנהלהוראהושיטותשביעות
פעילהרצון

I~
שיתוף

ההורים~
ואמוןIרקעמשתני

בהםרמוגרפיים
הזדהותרמות

SES
חשיבותהשכלה

האיכויות והכנסה
שלהפךגוגיות

Iמוצאןארץ
הספרבית

חשיבות

Gהלימוךים
הספרבבית

וערכיםמטרותמבנה
הספרבביתהמשפחה
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~

השתייםואילומחקריים,תימוכיןישלראשונהאשרבסיסיות,יסודהנחותשלושמניחהמודל
אקספלורטיביות:האחרות

מורכבתזו.עמדההספרבביתמעורבותםבשאלתמוקדמתבסיסיתעמדהישנהשוניםלהורים.1

רקעובמשתניאישייםבגורמיםהואהעמדהשלמקורהערות.ושלהזדהותשלשונותמרמות

).2002ופישר,(פרידמןמשפחתיים

הספרשבית(המידהמקייםהספרשביתולפעולותהספרלביתהנוגעלמידענחשפיםההורים.2
הםזהמידעעלבהתבססמעורבים).להיותאותםומעודדאותםמקבלכלפיהם,ייפתוח"

הנתפסת").(ייהנגישותהספרלביתשלהםהאפשריתהנגישותאתלעצמםמגדירים

יינגישותשלשונותרמותעםנפגשותההוריםשלוהזדהותערותשלשונותרמותכאשר.3

מעורבות.שלשונותרמותנוצרותהספר,לביתההוריםשלנתפסת"

אלה:מרכזייםניבוייםלגזורניתןהמחקר,ספרותעלובהתבססהמודל,מן
והזדהותערות-ההורהמעורבותרמותלביןנתפסתונגישותערותהזדהות,רמותביןקשר.1

יישוער"מהווהואמון)פתיחות(תפיסתהנתפסתהנגישותכאשרהמעורבות,רמתאתינבאו
)

קשורותיהיונתפסתנגישותשלגבוההורמההזדהותושלערותשלגבוההרמהאפקטיבי:

ההורהשבהםספרבבתייותרגדולהתהיההמעורבותרמתלפיכךגבוהה;מעורבותלרמת

.יותרגדולההספרביתמצדבווהאמוןהפתיחותשמידתחש

מצבואתהתופסיםהורים-מעורבותולביןהספרבביתילדומצבאתההורהתפיסתביןקשר.2

השערהספריים.הביתהחינוכייםבתהליכיםיותרמעורביםיהיויותרכטובילדםשלהחברתי

Barton,1992(וקוליברטוןשלמחקריהםעלמסתמכתזו & Coley(אחריםושל,)Garcia
2000,Torrence, Skelton, & Andrade, 1999; Gestwicki.(

ההורה:מעורבותלביןההורהשלהרקעמשתניביןקשרים.3

קשרעלמרמזזהניבוייותר.מעורבים-גבוההמעורבותמקובלתשבהןמארצותהוריםא.

בארצותאךזו,סוגיהנבדקהלאבארץשלו.המעורבותלרמותההורהשלמוצאוארץבין

ההוריםשארשלממעורבותםנמוכהמיעוטיםבניהוריםשלמעורבותםכינמצאהברית

)1993,Zill.(
מועסקים,שאינםגבריםלעומתןהספר,ביתבחיייותרמעורבותעובדותשאינןנשיםב.

מיןביןקשרשלקיומועלרומזזהניבוייותר.קטנההספרבביתבקורההתעניינותם

שערכהמחקרממצאיעלמתבססהניבויהמעורבות.רמותלביןההורהשלתעסוקתיומצב

היוחלקיתשעבדואמהותכימצאהמחקרהברית.ארצותממשלתשללחינוךהמחלקה

(שם).מלאהבמשרהשעבדומאמהותיותרמעורבות
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מחקרםעלמתבססזהניבוימשכילים.שאינםמהוריםיותרמעורביםמשכיליםהוריםג.

משתנילשלושהההזדהותרמותביןקשרקייםכישמצאו),2002(ופישרפרידמןשל

ויישוב.הכנסההשכלה,רקע:

הילדיםשמספר.ככלהראשוןבילדםכשמדוברהספרביתבעבודתיותרמעורביםהורים.ד

המשפחהמבנהביןקשרשלהימצאותועלמרמזזהניבויקטנה.המעורבותרמתגדל,

).OECD,2000(המעורבותלרמותוגילם)הילדים(מספר

היום-יומיתבעשייהיותרמעורבותאמהותכינמצאמגברים.יותרמעורבותנשיםה.

סבילה)(מעורבותמידעובמתןעצותבמתןמעורביםהאבותבעודפעילה)(מעורבות

)1966,Ramey.(

השיטה
המדגם

קבוצותשתיבתוךקהילתיים.אינםומחציתםקהילתייםמחציתםהיהודי,מהמגזרספרבתי30נדגמו

הבסיסיתהדגימהיחידתשלפיהאשכולות,דגימתהייתההדגימהאקראית.הייתההבחירהאלה

כיתהנבחרהגילשכבתבכלבו:הלומדיםהתלמידיםהורינדגמוספרביתובכלהספר,ביתהייתה

בשנישאלונים,-3,800כלהוריםחולקוהכולסךבכיתה.ההוריםלכלשאלוניםוחולקואחת,

).33.42%שלהחזר(שיעורמלאיםשאלוניםהחזירוהורים1,270הכולובסךמחזורים,

גברים351הנבדקים:כללמתוכס.n=30ועדn=-82מההוריםמספרנעהספרבתיבתוך

היו)7.7%(נבדקים98מינם.עלדיווחולא)3.2%(נבדקים41)./69.20~נשים-878ו)27.6%(

,50-41בגילאיהיו)28%(נבדקים40-31,355בגילאיהיו)55%(נבדקים30-25,698בגילאי

נבדקיס124גילס.אתציינולא)5.80/0(נבדקיס76ומעלה.51בניהיו)3.4%(נבדקיס43

נבדקיס429אירופה-אמריקה,ילידיהיו)10.9%(נבדקים139אסיה-אפריקה,ילידיהיו)9.8%(

ראשוןדורהארץילידיהיו)21.5%(נבדקיס273ומעלה,שנידורהארץילידיהיו)33.8%(

אירופה-ילידוהאבראשוןדורהארץילידיהיו)19.9%(נבדקיס253אסיה-אפריקה,ילידוהאב

מוצאס.ארץעלדיווחולא)4.1(%נבדקים52אמריקה.

השכלהבעליהיו)43.2%(נבדקיס549פחות,אויסודיתהשכלהבעליהיו)6.6%(נבדקיס83

3על-תיכונית.השכלהבעליהיו)50%(נבדקיס635עיוני),או(מקצועימלאאוחלקיתיכוןשל

יסודיתהשכלהבעליהיו)5.2%(הנבדקיסשלזוגבני66השכלתס.עלדיווחולא)0.2%(נבדקיס

672מקצועי),או(עיונימלאאוחלקיחיכוןשלהשכלהבעליהיו)40.9%(זוגבני519פחות,או

השכלתם.עלדיווחולא)1%(זוגבני13על-תיכונית.השכלהבעליהיו)52.9%(זוגבני

ומעורבותגומכ,/'Dיחפר:Dהוביתההור'ס/47דפ'ס~20



)4.1%(נבדקים52עצמאים,היו)12.6%(נבדקים160שכירים,היו)70.40/0(נבדקים894

J'חיפש iבiךil,:,דli10.8(סבבךקיבo/(נבדקים27מרעסקים.הירלא)מצבעלדיווחולא)2.1%
lI:נ"נ"'ר<ד"(ן~רר(נ"'נ""(\כגןכןרוךתםiו"U'"10\'ס'ס.~"j\'"ך.ז>\,~.~~\;,\'ן'lזס~.ןן,,ז\,(גר\י'\}\\'\\\lנז.~RיCl.יQ.\

דיווחולא)2.4%(זוגבני30מועסקים.היולא)7.3%(זוגבני93עבודה,חיפשו)0.8%(זוגבני
תעסוקתם.מצבעל

נבדקים-578לילדים,שניהיו)30%(נבדקים-381לאחד,ילדהיה)3.5%(נבדקים-44ל
היו)5.7%(נבדקים-72לילדים,4היו)15%(נבדקים-191לילדים,שלושההיו)45.5%(

כללמביןבמשפחתם.הילדיםמספרעלדיווחולא)0.3%(נבדקים4יותר.אוילדיםחמישה
משפחות-353בשנים,9-7ביןנעהבכורהילדגיל)29.4%(משפחות-373בהנבדקים,

ביןהיההבכורהילדגיל)23.4%(משפחות-298ב,12-10ביןהיההבכורהילדגיל)27.8%(
לא)0.3%(משפחות4ומעלה.שנה18היההבכורהילדגיל)19.1%(משפחות-242ב,18-13
.הבכורילדםגילעלדיווחו

הממוצעתהחודשיתההכנסהכינרשם(בשאלוןלממוצעמתחתהשתכרו)13.5%(נבדקים171
ביחסשלהםהשכררמתאתלצייןהתבקשווהמשיביםלחודש,נטוש"ח-5,000כהיאלמשפחה
מעלהשתכרו)7.2%(נבדקים472ממוצע,בערךהשתכרו)47%(נבדקים597זה),לממוצע

הכנסתם.גובהעלדיווחולא)2.3%(נבדקים30הממוצע.

ןהמשתניםהמחקרכלי
קשריםהספר:וביתייההוריםשנקרא:עצמי,לדיווחאנונימישאלוןהיההמרכזיהמחקרכלי

בהמשך):בפירוטיתוארו(הסולמותחלקיםמחמישההורכבהשאלוןגומלין".ויחסי
הספדביתבעבזדתההזדיםמעזדבזתא.

פעילהמעורבות.1
סבילהמעורבות.2

הספדביתכלפיההזדיםשלפד-ריספזזיציהב.
רכיבים:שלושהבעזרתנמדדההספר)בבית(למתרחשההוריםערות.3

ושיטותהלימודיםתכניות(ג)הספרביתשלהארגוניתהתרבות(ב)ויחסיםחברה(א)
ההוראה

רכיבים:שלושהבעזרתנמדדההספר)בביתהמתרחש(עםההוריםהזדהות.4
הספרביתשלהפדגוגיותהאיכויותחשיבות(ב)הספרבביתוערכיםמטרות(א)
הספרבביתהלימודיםחשיבות(ג)

ההזדים)(בעיניההזדיםאלהספדביתיחסג.
בהםואמוןההוריםשיתוף.5
ההורים)(כלפיהמנהלפתיחות.6

21~פרןדמ/ןצחקפןשר,ןעכ



ההודים)(בעיניהספדבביתהילדמצב.ד
לימודייםהישגים.7
התנהגות.8
חברתימצב.9

הספר)מביתהילד(שלרצוןשביעות.10

ההודיםשלהדמוגרפיהרקעה.

הספדכיתכעכודתההודיםמעודכותא.
המתארותהפעולותאתהמבטאיםממשתניםהורכבהספרביתבעבודתההוריםמעורבותסולם

עלגורמיםבניתוח.הספרביתבחייהוריםשלוסבילהפעילהמעורבותשלשכיחיםדפוסים
האלה:השמותלהםשניתנומשמעותיים,גורמיםשניחולצוזהבסולםהפריטים17שלציוניהם

לתתהספרביתידיעלמוזמן"אנילדוגמה:פריטים).a.=84פריטים,8(פעילהמעורבות.1
עםנפגשאניהספר";ביתלכלהרצאהאושיעורביוזמתינותן"אניהרצאה";אושיעור
בוועדפעילחלקנוטל"אניהספר";ביתלכלהקשוריםבנושאיםלשיחההספרביתמנהלת
הספר".ביתצוותידיעלהמתקבלותלהחלטותשותףאניילדי";שלהכיתה

החברתייםהיחסיםאתמכיר"אנילדוגמה:פריטים).a.=78פריטים,9(סבילהמעורבות.2
הפעילויותאתמכיר"אניוהמחנכים";המוריםצוותאתמכיר"אניילדי)";(שלבכיתה

מכיר"אניילדי";שלבכיתההאוכלוסייההרכבאתמכיר"אניבכיתה";הנעשותהחברתיות
הספר".ביתצוותידיעלהמתקבלותההחלטותאת

קרונבך,לפיאלפאבפרוצדורתשהוערכהכולו,ההוריםתמעורבסולםהפריטיםציונימהימנות
.a.=84הייתה

הספדכיתכלפיההודיםשלפד-דיספוזיציהכ.
הספר)בבית(למתרחשההוריםערות.3

להתרחשותאחרתאוזובמידהועריםהספרבביתבמתרחשמתענייניםשההוריםפירושהערות
שבסולםהפריטים25שלציוניהםעלגורמיםבניתוחילדיהם.לחינוךהספרביתולתרומת

השמות:להםוניתנוגורמים,שלושהחולצוהערות
ליחסמודעיהיהשהורה"חשובלדוגמה:פריטים).a=.82פריטים,9(ויחסיםחברה(א)

יחסדיבור,(סגנוןבכיתההמורההתנהגותאתיכירשהורהייחשובלילדו";המורה
שלוהתנהגותמשמעתלבעיותמודעיהיהשהורה"חשובבזה)";וכיוצאלתלמידים

שהורהייחשובילדו";שלבכיתההחברתיותהפעילויותאתיכירשהורה"חשובילדו";

ילדו".שלבכיתההחברתייםהיחסיםמהםידע

ןמעןרבןתגןמג,/'חס'הםפר:ןב'תההןר'ס/47דפ'ס~22



הישגיאתיכירשהורה{{חשובלדוגמה:פריטים).a=.84פריטים,12(הארגוניתהתרבות(ב)
ביתתלמידיכלשלהמשמעתלבעיותמודעיהיהשהורה{חשוב1בכיתה";התלמידים

ההחלטותאתיכירשהורהייחשוכהספר";ביתתקציבמהוידעשהורהייחשובהספר";
הפיזייםהשירותיםברמתיתענייןשהורה"חשובהספר";ביתצוותידיעלהמתקבלות

הספר".כבית
יכירשהורה"חשובהם:הפריטים).a.=70פריטים,4(ההוראהושיטותהלימודיםתכנית(ג)

שיעורילכמותמודעיהיהשהורה{חשוב1פורמליות";הבלתיהלימודיםתכניותאתהיטב
בביתההוראהשיטותאתיכירשהורה"חשובהמורים";ידיעללילדוהניתניםהבית

הספר".בכיתהלימודיםתכניותאתהיטביכירשהורה"חשובהספר";
הייתהקרונבך,שלאלפאבפרוצדורתשהוערכהכולו,הערותסולםשלהפריטיםציוניהימנות

8=.a.

הספר)בביתהמתרחש(עםההזריםהזדהזת.4
הערכיםאתבחיובמקבליםשההוריםמשמעותההספרביתעםהודיםשלגבוהההזדהות

נמוכה.הזדהותבהןדוגלהספרשביתבנורמותתומכיםהםוכילילדיהם,מקנההספרשבית
שביתה~רכיםואתהנורמותאתמקבליםאינםשהוריםמשמעותה,הספרביתעםהוריםשל

חולצובסולםהפריטים17שלציוניהםעלגורמיםבניתוחלילדיהם.להקנותמבקשהספר
השמות:להםשניתנומשמעותיים,גורמיםשלושה

יזדההשהורה"חשובלדוגמה:פריטים).a.=79פריטים,8(הספרבביתוערכיםמטרות(א)
מטרותביןסתירהשאיןיסכיםשהורהייחשובהספר";כיתשלהמוצהרותהמטרותעם

ויקבליסכיםשהורה"חשובוהיהודית{';הישראליתהציונית,ההשקפהלביןהספרכית
ואתהזכויותאתויקבליסכיםשהורה"חשובערכים";להקנייתידעהקנייתביןהיחסאת

הספר".בביתהתלמידיםשלהחןבות
לדוגמה:פריטים).a.=84פריטים,5(הספרביתשלהפדגוגיותהאיכויותחשיבות(ב)

שהורהייחשובהספר";בביתהקיימתהלימודיםרמתאתויקבליסכיםשהורה"חשוב
רמתאתויקבליסכיםשהורהייחשובהספר";בביתההוראהשיטותאתויקבליסכים

הספר".בכיתהמלמדיםהמורים
שהורה"חשובלדוגמה:פריטים).a.=80פריטים,4(הספרכביתהלימודיםחשיבות(ג)

עםיסכיםשהורהייחשובמאוד";חשובדברזהשלימודיםהזמןכלילדיובפניידגיש
מהשישילדיובפניידגיששהורהייחשןבגבןהים";להישגיםהשואףהספרביתמטרות
מהמורים".ללמוד

-i'iקרונבך,שלאלפאכפרוצדורתשהוערכהכולו,ההזדהותסולםשלהפריטיםציונינות
.a.=88ה-ד"
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ההודים)(בעיניההודיםאלהספדביתיחסג.
משתנים:שניבעזרתהוערךההורים,בעינינתפסשהואכפיהספר,ביתמצדההוריםאלהיחס

כהםואמוןההוריםשיתוף.5
ההורה,כלפימפגיןהספרשביתהאמוןאתמתארבהורים"האמוןוהפגנת"השיתוףסולם

מקנההשיתוףהספר.בביתבמתרחשההורהאתמשתףהואשבהבמירהביטויליריהבא

אוהפתיחותמידתאתמבטאיםזהבסולםההיגדיםאמון.ושלכבודשלתחושהלהורה
ייביתלדוגמה:פדיטים,משישהמורכבהסולםההורה.למעורבותהספרביתשלהסגירות

עזרהבבקשתאלייפונהילדישל"המורהבו";המתקבלותבהחלטותאותימשתףהספר

חינוך".בנושאיכהורהאתימתייעץילדישלייהמורהבכיתה";
.a.=70הייתהקרונבך,שלאלפאבפרוצדורתשנמדדההסולם,שלהפריטיסציונימהימנות

ההודים)(כלפיהמנהלפתיחות.6
אחד,פריטבעזרתנמדדהההוריס,בעינינתפסתשהיאכפיההורים,כלפיהמנהלפתיחות

אתמגדירהייתייכיצדכך:נוסחהפריטהמנהל.שלהניהולסגנוןתפיסתאתהמגדיר

משלושאחתלהשיבאפשרותניתנהלהוריםילדיך?"לומדיםשבוהספר,ביתמנהל(ת)

סמכותימנהלסמכותי-משתף.מנהל)3(משתף;מנהל)2(סמכותי;מנהל)1(תשובות:

כפתוח.נחשבמשתףמנהללהוריס,פתוחכבלתינחשב

Jמנ,Jג'Dיחפר:DהביתJר'סJהה147דפ'ס~24 IמעJרבJת

ההודים)(בעיניהספדבביתהיל,,.מצב
ידיעליוצגאחדשכלרכיביס,ארבעהעלבהתבססהוערךההוריסבעיניהספרבביתהילדמצב

:אחפריט

האחרונה?"בשנהילדךשלהלימודייםהישגיואתמגדיר(ה)את(ה)"כיצדלימודיים:הישגים.7

מאוד.טוביס)4(טוביס)3(בינוניים)2(גרועים)1(

בעייתית)1(הספר?"בביתילדךשלההתנהגותאתמעריך(ה)את(ה)ייכיצדהתנהגות:.8
.מאודטובה)4(טובה)3(סבירה)2(

סביר)2(גרוע)1(ילדך?"שלהחברתימצבואתמעריך(ה)את(ה)ייכיצדחבדתי:מצב.9
מאוד.טוב)4(טוב)3(

אינו)1(הספר?"מביתרצוןשבעילדךמידה'ובאיזוהספר):מביתהילד(שלדצוזשביעות.10

רצוןשבע)4(בינוניתבמידהרצוןשבע)3(מעטהבמידהרצוןשבע)2(בכללרצוןשבע
מאוד.רבהבמידהרצוןשבע)5(רבהבמידה



ההוריםשלמוגרפי
ארץהשאלון,ממלאגילמין,כו,לומרשילדסהספרכיתאלה:היוההורים-ל.
השאלוןממלאשלתעסוקתימצכהזוג,כן/כתשלהשכלההשאלון,ממלאשל'ה-=_

.הככורהילרוגילהילריסמספרהזוג,כך!כתשלתעסוקתימצכ,---

ההוריםשלהרקע:משתני1לוח

המשתנהפירוטשתנה-

זכר.1- -
נקכה.2 .

30-25 ,1.

2.40-31

3.50-41

4.51+
הזןגכן;כתהשאלוןממלא/ת-;;כלה

פחותאויסודית.1פחותאויסודית.1

עיוני)או(מקצועיחלקיתיכון.2עיוני)או(מקצועיחלקיתיכון.2

עיוני)או(מקצועימלאתיכון.3עיוני)א(מקצועימלאתיכון.3

-תיכוניתעלהשכלה.4על-תיכוניתהשכלה.4
הזוגכן;כתהשאלוןממלא/תתעסוקתיצכ

הnשכי.1הnשכי.1
עצמאי/ת.2עצמאיIת.2
עכודהמחפש;ת.3עכורהמחפש;ת.3

גמלאי;כית,תn(עקמועסק/תלאבית,תn(עקמועסק/תלא.4

סטןדנט/ית)ת,סטודנט;ית)גמלאיIת,

25~פר'דמן'צחקפ'שר,'על



המשתנהפירוטהמשתנה

כולל(לאאסיה-אפריקה.1מוצאארץ
ישראל)

אירופה-אמריקה.2

הארץ)יליר(האבהארץיליר.3

אסיה-יליך(האבהארץיליך.4

אפריקה)

אירופה-יליד(האבהארץיליד.5

אמריקה)
1הילדיםמספר

2
3
4
5

-9ו.1הבת/בןגיל

2.12-10יותריש(אם
3.18-13אחד,מילד

+4.18הגילאיםכל
הרלוונטיים)

(תJ(מע(רjג(מכ,'Dיחפר:Dה(כיתהה(ר'ס/47דפ'ס~26

הנתוניםאיסוףהליך
חלמחקרנערךהראשוןבשלבשלבים.בשניוהתנהל1996שנתבמהלךנערךהמחקר
'.ב(ב)הפדיטים;ובחירתהמשתניםהגדרת(א)חלקים:שלושהכללזהמחקרכשנה.שנמשך
-המחשאלוןהעברתכללכשנה,שנמשךהמרכזי,.המחקרניסוישאלוןהעברת(ג)שאלון;

ולהחזלהוריהםאותולהעבירשנתבקשוהילדים,באמצעותהועברהשאלוןהנתונים.ועיבוד
הכיתות.למחנכי

=לאיסוהוקדשהורים-40לפנייהכללהואהמחקר.כליאתלהכיןנועדהחלוץמחקר

".גומליויחסיקשרים-הספרובית"ההוריםשנקרא:השאלון,חוברזהשלבבתוםהיגךים.

.(באמצעלהוריםשאלונים1,500נמסרוהראשוןבמחזורמחזורים.בשניהועברהשאלון

./26oכ-סשלהחזרשיעורהמהוויםשאלונים,396הוחזרוזהבמחזורספר.בתיב-וילדיהם)



ישירותחולקוהשאלוניםספר.בתי-23בלהוריםשאלונים2,300נמסרוהשניבמחזור

ולהחזירםלהוריהםהשאלוניםאתלמסורנתבקשווהתלמידיםהספר,בתימנהליידיעללתלמידים

הספר,בביתהלומדאחדמילדיותרלהםשיששהוריםההנחיה,נכתבההשאלוןעללכיתות.
).38%(מלאיםשאלונים874הוחזרומילדיהם.אחדלגבירקהשאלוןאתלמלאמתבקשים

הנתוניםעיבוד
עללעילכמתוארהתבססהזה,במחקרשנחקרההספר,לביתההוריםביןהיחסיםמערכת

לומדשילדםהספרביתבמסגרתהייתהאליהםהפנייהכאשרלמלאהוריםשנתבקשושאלונים
היררכיות:ניתוחיחידותשתיהמהוותשונות,יירמות"בשתיאפואהיולשאלוןהמשיביםבו.

בעבודההנתוניםעיבוד).2ניתוח(יחידתספרבתיתבמסגהמקובצים)1ניתוח(יחידתהורים
היררכייםבמודליםשימושכדיתוךנעשהשהעיבודבכךהניתוח,יחידותבשתיהתחשבזאת

Hierarchical(רבי-רמות Multilevel Models of Analysis;ראו:זהבענייןCronbach
1987,Webb, 1975; Goldberg.(&

נעדכוו"מעורבותוו,בהוריםוואמוןוהפגנתוושיתוףוו,וערותווהזדהותהסולמות:פריטיעל

פריט-מתאם:בדיקתכוללפריטיםניתוח)2(התשובות;התפלגןתבדיקת)1(עיבןדים:כמה

item-total(הכולסך correlation(רלוונטייםלאפריטיםאומוטיםפריטיםהוצאתלצורך

factor(גורמיםניתוח)3(לסולם; analysis:(שיטתלפיגורמיםבחילוץבוצעVarimax,
כללעלהתבססהגורמיםניתוח.Obliminובשיטת)orthogonal(זוויתישרתציריםבהטיית

Kaiser,ה-ערכיפיעלגןרמיםמחלציםשלפיוE.V.>1.0) Eigenvalue.(הופעלכןכמו
.Cattell(הוומרפקוומבחן 1966) (Scree-test(.נבדקוגורמים,ניתוחבהםשנעשהבסולמות

הוחלט),r.>40(סביריםשהמתאמיםנמצאואם).Oblimin(בשיטתהגורמיםביןהמתאמים

גורמיםניתוחנעשהלאהפריטיםמיעוטבשל.Varimaxבשיטתהגורמיםניתןחאתלהמשיך
האמןןוו.ווהפגנתלסולם

שלילית;אןחיןבית)skewed(מוטיםפריטים(א)האלה:העקרןנותלפיפריטיםהוצאו

corrected(הכולשלהכוללהציוןעםהפדיטשלהמתאם(ב) item-total correlation(
אחד.מגורםיותרעלגבוהגורםמקדם(ד);-0.35מקטןהגורםמקדם(ג);-35מקטן

תת-מדגמיםלשניאקראיתבחלןקהההודיםמדגםחולקהנתוניםבעיבןד

)subsamples:(פיתוחכמדגםשימשהאחד)primary development(שימשוהאחד
,DeVellis(תיקוףכמדגם 1991; Mosier, 1951) (cross-validation(.אחדבכל

ובמדגםהפיתוחבמדגםשוניםפרמטריםביןמתאמיםחושבו)n=635(מתת-המדגמים
הסולמותשלהפדיטיםציונימהימנותהסולמות.שלהתיקוףכמקדמינקבעווהםהתיקןף,

72~פרידמןיצחקפישר,יעג



)reliability analysis,(הפנימית,ובעקיבותהפריטיםבהומוגניותמתבטאתשהיאכפי
.קרונבךלפיאלפאפרוצדורתפיעלנמדדה

ממצאים
ההוריםלערותההוריםהזדהותביוהקשר

לכיןההוריםהזדהותאתהמרכיביםתת-הסולמותשלהממוצעיםהציוניםכיןפירסוןמתאמי
.2בלוחמופיעיםערותםאתהמצייניםהציונים

ההודיםעדותדכיבישלהציוניםלביןההודיםהזדהותדכיבישלהציוניםביןמתאמים:2לוח

123456המשתנה

הזדהות
.31.32.26.34.29-הספרבביתוערכיםמטרות.1

.35.13.19.06-שלהפדגוגיותהאיכויותחשיבות.2

הספרבית
.27.18.18-הספרככיתהלימודיםחשיבות.3

עדות
.34.34-ויחסיםחברה.4

.31-הארגוניתהתרבות.5

-ההוראהושיטותהלימודיםזתכנ.6

Jמג,Jב'Dיחפר:DהביחJר'סJהה/47דפ'ס~28 IמעJךבJח

-אישלרבהמידהעלהמעיד,דברביותרמתוניםערנמוכיםשהמתאמיםרואיםאנחנוזהמלוח
הורים.שלהערותמושגלביןההזדהותמושגכיןתלות

הוריםמעורבותמנבאמה
בהוריםהאמוןוהפגנתהשיתוףתפיסתההזדהות,הערות,משתנישלתרומתםעללעמודכדי

mixed(מעורבתליניאריתרגרסיהניתוחנערךהספר,ביתבחייההוריםשלמעורבותםלניבוי

linear model,(ספרביתבאותוה"מאוגמים"הוריםהמכילכאשכולהספרביתהוכנסשבו.
.procבפרוצדורתSASבתוכנתנעשההרגרסיהניתוח mixed.הוכנסותלוייםבלתיכמשתנים

האמוןהפגנתאתההורהתפיסתוהזדהות:ערותשלכתת-הסולמותהמופיעיםהמשתנים

החברתימצכורצונו,שכיעות(תפיסתהספרבביתהילדמצבאתהמנהל,פתיחותאתבהודים,
תרומתאתכחןזהמודל.משתנים20הכולסך-ועוד),השכלה,מין(גילהוריםומאפייניועוד)



מהןשבאחתשונות,משוואותבשתיהתלויהמשתנהעלהבלתי-תלוייםהמשתניםכלל
7iשלהסבילההמעורבותשימשהובאחרתתלוי,כמשתנהההוריםשלהפעילההמעורבות:"":ז

-C3בלוחמוצגיםהממצאיםתלוי.כמשתנה.

תפיסתההזךהות,ועלהערותעלוהסבילההפעילההמעורבותשלהרגרסיהמקךמיאומךן:3--
ההוריםשלהרקעומאפייניהילךמצב,תפיסתהמנהלפתיחותתפיסתבהורים,והאמוןוף'•

Stdpאומדןשתנה-

~Error
~

Iפעילהמעורבותהתלוי:המשתנה
העדות~.ת-סולמות

l.0376.02.12הספרביתשלהארגוניתהתרבות.
•04.05.-0755ויחסיםחברהך_.
.0149.02.53ההוראהושיטותהלימוריםכניות-

ההזדהותרתח-סולמות
i.02.07.-0299הספרביתשלהפרגוגיותהאיכויות.

I02.0001.-0977הספרבביתהלימוךיםחשיבות. -1'

.0865.03.0040הספרבביתוערכיםמטרות..1

.4771.02.0001בהוריםואמוןסיתוף

.02.71.-0063המנהלפתיחותפיסת

הספדבביתהילדמצבתפיסת
.02.19.-0201רצוןשביעות.1

.0239.02.31חברתימצב.2

.0446.02.04הישגים.3

.0183.02.42התנהגות.4

הודיסמאפייני
.03.88.-0038גיל.1

.03.0001.-1519מין.2

.0341.02.04בכורילךגיל.3

.0869.03.0022ההורההשכלת.4

29~פרידמןקnיצפישר,יעג



-<

Stdpאומדןהמשתנה

~Error

~
.0309.03.29בן-הזוגהשכלת.5

.02.29.-0249הכנסה.6

.0058.02.70תעסוקהמצב.7

.02.68.-0069בן-זוגתעסוקת.8

.06.0002.-2275מוצאארץ.9

.0221.02.25הילדיסמספר.10

סבילהמעודבותהתלוי:המשתנה
העדותתת-סולמות

.1013.03.0001הספרביתשלהארגוניתהתרבות.1

.1085.04.0100ויחסיסחברה.2

.0259.03.31ההוראהושיטותהלימודיסתכניות.3

ההזדהותתת-סולמות
.0124.02.49הספרביתשלהפדגוגיותהאיכויות.1

.02.0100.-0663הספרבביתהלימודיסחשיבות.2

.0650.03.04הספרבביתוערכיסמטרות.3

.3799.03.0001בהםואמוןההודיםשיתוף

.0048.02.79המנהלפתיחותתפיסת

הספדבביתהילדמצבתפיסת
.02.85.-0032רצוןשביעות.1

.0489.02.05חברתימצב.2

.1128.02.0001הישגיס.3

.02.63.-0117התנהגות.4

הודיםמאפייני
.03.09.-0477גיל.1

.04.42.-0295מין.2

.0247.02.18בכורילדגיל.3

.0704.03.02ההורההשכלת.4

.0128.03.68הזוגבןהשכלת.5

47דפ'~30 D/ההJ'רJ DהכיתD:יחפרD'גJמגיןJמעJרכJת



31~פר<דמ/<צחקפ<שר,<עג

Stdpאומדןהמשתנה

~Error

~
.03.55.-0152הכנסה.6

.0213.02.19תעסוקהמצב.7

.02.22.-0221הזוגבןתעסוקת.8

.06.18.-0862מוצאארץ.9

.0133.02.51הילדיםמספר.10

רבי-רמותהיררכייםבמודליםכילזכור,יש3בלוחהמופיעיםהנתוניםאתלפרשבבואנו

)hierarchical multilevel models(הרגרסיהבמשוואתתלויבלתימשתנהכלשלחשיבותו
כךיותר,קטןPשלשערכוככל.pה-שלערכועלבהתבססנאמדתהתלויהמשתנהלניבוי
נתייחסאנוהתלוי.המשתנהלניבויכגורםתלויהבלתיהמשתנהשלחשיבותויותרדולה

הממצאיםנולים3לוחמתוך.p:0.01שלברמהסטטיסטיתמובהקתתרומהכגורםלמשתנה
.להלן,מתוארים

ההוריםשלהפעילההמעורבותניבוי
(כגון:הספרביתבתוךממשיתבמעורבותהמתבטאתזאתההורים,שלהפעילה,מעורבות

הספר,ביתמנהל/תעםפגישותספרית,ביתפעילותשליוזמותהרצאות,אשיעוריםהעברת

הטובבאופןמנובאתנמצאההספר),ביתשלההחלטותבקבלותושותפותבוועדותהשתתפות
):p:0.011של:(ברמהמשתניםשלושהידיעל_יותר

;p=.0001.=4771(ספר)בית(מצדבהםואמוןההוריםשיתוף.1 P:(אתמתארזהמשתנה

משתנהכבוד.תחושתלוולהעניקאותולשתףמוכןהספרשביתחושבההורהשבההמידה

ההורה.שלהפעילהמעורבותולניבויביותרהגבוהההתרומהאתתדםזה

;p=.0001.-=0977(הספרבביתהלימודיםחשיבות.2 P:(שלהזדהותםאתמתארזהמשתנה

הואהספרשביתסבוריםשהוריםככלילדם.שללחינוכוהספרביתשלחשיבותועםהורים

.הספרבביתיותרפעיליםמעורביםיהיוהםכך-ילדיהםשללעתידםיותרחשובגורם
;p=.004.=0865(הספרבביתוערכיםמטרות.3 P:(ההוריםשלהזדהותםאתמתארזהמשתנה

ככלפעילבאופןיותרמעורב.ההורההספרביתשלולערכיםלמטרותהקשוריםנושאיםעם

יותד.גדולהאלהנושאיםעםשהזדהותו



47דפ'~32 D/'ההורDתהםפר:וג'ת'D')')וכועורגותגוכו

ההוריםשלהסבילההמעורבות(יבוי
הספר,ביתשלבעבודתובהתבוננותבעיקרהמתבטאתזאתההורים,שלהסבילההמעורבות

ידיעלביותרהטובבאופןמנובאתנמצאהלמענו,אוהספרבביתממשיתפעילותכוללתשאינה
):p~0.01של:(ברמהמשתניםחמישה

;p=.OOOl.=3799(בהםואמוןההוריםשיתוף.1 P:(ההורהשבההמידהאתמבטאזהמשתנה
ביתכיחששההודהככל.כבודתחושתלוולהעניקאותולשתףמוכןהספרשביתחושב
סביל).(באופןיותרמעורביהיההואכךכלפיו,וכבודאמוןיותרמפגיןהספר

;p=.OOOl.=1013(הספרביתשלהארגוניתהתרבות.2 P:(שלערותםאתמתארזהמשתנה
הואאלה,לנושאיםיותרערשההורהככלהספר.ביתלצביוןהקשוריםלנושאיםההורים

.סבילבאופןיותרמעורבהואכיידווח

;p=.OOOl.=1128(הספרבביתילדוהישגיאתההורהתפיסת.3 P:(אתהמבטאזה,משתנה
בביתהילדשלמצבואתההורהתפיסתשלרכיבמהווהילדו,הישגיאתההורהתפיסת

סביל.באופןיותרמעורביהיהכךיותר,כטוביםילדוהישגיאתתופסשהורהככלהספר.

;p=.Ol.-=0663(הספרבביתהלימודיםחשיבות.4 P:(שלהזדהותםאתמתארזהמשתנה

מאמיןשההורהככל.ילדיהםשלעתידםלעיצובהספרביתשלחשיבותועםההורים
סביל.באופןיותרמעורביהיהכךהספר,בביתהלימודיםשלבחשיבותם

;p=.Ol.=1085(ויחסיםחברה.5 P:(לנושאיםההוריםשלערותםאתמתארזהמשתנה

ככלסבילבאופןיותרמעורביהיה.הורההספדבביתוהחברההמשמעתלסוגיותהקשורים
אלה.לנושאיםיותרערשהוא

הפעילההמעורבותאתהן)Ol~p.(סטטיסטיתמובהקבאופןמנבאיםאפואנמצאומשתניםשני
הלימודיםוחשיבותבהםוהאמוןההוריםשיתוףתפיסתהם:ואלההסבילה,המעורבותאתוהן

סטטיסטיתמובהקבאופןמנובאתהפעילההמעורבותהאלההמשתניםעלנוסףהספר.בבית
).Ol~p(זאת,לעומתהסבילה,המעורבותהספר".בביתוערכיםיימטרותהמשתנהידיעל

חברההספר,ביתשלהארגוניתהתרבותנוספים:משתניםשליותרגדולמספרידיעלמנובאת
).3בלוח(כמוצגהתלמידהישגיותפיסתויחסים

וסבילהפעילהמעורבותכמנבאיההוריםשלהרקעמשתני
שונותניתוחבעזרתנבחןוהסבילההפעילההמעורבותלביןההוריםשלהרקעמשתניביןהקשר

ANOV(-כיווניחד A(.מעורבותםלביןההוריםשלהרקעמשתניביןסטטיסטיתמובהקיםקשרים
.להלןויפורטוהפעילה,למעורבותבנוגערקנמצאו



הפעילההמעורבותלביןההורהמיןביןזקשר
קשרקייםכינמצאההורה.מיןלביןהמעורבותרמתביןקשרשלקיומוברברההשערה:.:-קה

מגבריםM>=2.72(יותרמעורבותכשנשיםמינם,לביןההוריםשלהפעילהעורבותם:-
2.6-=IF(1,1228)=7.01; p<O.Ol] <M.

הפעילהלמעורבותההורההשכלתביןשד-
שלושהוגררולמעורבותו.ההורהשלהשכלתוביןקשרשלקיומוברבר,ההשערה-

(הוריםבינוניתופחות);יסוריתאוחלקיתתיכוניתשהשכלתם(הוריםנמוכה,שכלה:-:',..

כינמצאעל-תיכונית).שהשכלתם(הוריםוגבוההמקצועי);אועיונימלא,תיכון-:--:כלתם
;F(2,1266)=6.88(השכלתםלרמתההוריםשלהפעילההמעורבותרמתבין;'ר: p<O.Ol.(

השכלהבעלימהורים)M=1.24(יותרפעילבאופןמעורביםגבוהההשכלהבעלי:
;-:''::)0.94=t(1264)=2.81; p<O.Ol) (M,(בינוניתהשכלהבעלימהוריםויותר)0.98=M(

t(1264)=-3.01; p<O.(בעלילהוריםבינוניתהשכלהבעליהוריםביןהברליםנמצאולא
מוכה.-::;-;

הבחינהההורים".מעורבות"מורלאתאמפיריבאופןלבחוןהייתהזהמחקרשל,מרכזית-:':.
בעינינתפסשהרברכפיהספר,ביתמצרבהוריםהאמוןשהפגנתהראתההמורלשל--,,..

הפגנתתפיסתההורים.שלהמעורבותרמתבניבויביותרהרבההחשיבותבעלת:,הא
החינוכיבתהליךההוריםשלהשיתוףרמת(א)רכיבים:שנישלבשילובביטוי,ליריבא:-
עזרהבבקשתאלייפונהילרישל"המורהבו";המתקבלותבהחלטותאותימשתף-רפר:

(ייהמורההשיתוףבתהליךלהורהמקנההספרשביתוהאמוןהכבורתחושת(ב)מה);יכר.-_
בנושאיםלרוןאותימזמין/ההספרביתיימנהל/תחינוך";בנושאיכהורהאתייעץ/תי---

כבורמתןתוךאותומשתפיםוהמוריםשהמנהלחשכשהורהוכרומה).הספר"בית'כל:
ביתבעבורתסבילאופעילבאופןמעורביהיהשהואביותרהטובהסיכויקייםלרו,י:::י-
הנתוניםשכןהמעורבות,בסוגייתהמנהלשלמקומואתלברוקהתאפשרלאאת,;:-.:-

ברורות.תשובותסיפקו'א,.."--_
הספרשביתהתפיסהעםההוריםשללהזרהותםמרובהחשיבותשישנהעור,למר_-:---
לגביוהןהפעילהמעורבותםלגביהןבעתיד,יותרטוביםלחייםמנוףהמשמשב,-,..,--:

הםהמורים,ושלהספרביתשלבחשיבותםיותרמאמיניםשההוריםככלבילה.,,..-':
'':..,j'בעלשהואהשני,ההזרהותתחוםהספר.ביתבעבורתסבילאופעילבאופן

במטרותביטוילידי,הבאותפעולתווררכיהספרביתתרבותהואפעילה,רבות::';:7-.ן•.
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המוריםשלוהחובותהזכויותכגוןסוגיות,עםיותרמזדההשההודהככלהספד.ביתשלובעדכים
המטדותעםהזדהותהזדמנויות,בשוויוןתמיכההתלמידים,שלוהחובותהזכויותהספר,בבית

פעיל.באופןיותרמעורבהואכךחברתית,ואינטגרציההספדביתשלהמוצהדות
מעודבותישידותמנבאתאיננההספדבביתלנעשהההודיםשלעדותםכינמצאבמחקד

מנבאתהספדביתעםהודיםשלהזדהותמדועזה.לממצאההסבדמהוהשאלהונשאלתפעילה,
מעודבותמנבאתאינההספדבביתשקודהלמהבנוגעהודיםשלעדותואילופעילה,מעודבות

מסתפקיםהספדבביתלמתדחשהעריםשהודיםייתכן-.האחדלכךאפשרייםהסבדיםשניכזו?
יימלאכתאתלהשאידשישמאמיניםאלאפעיל,באופןמעורביםלהיותצורךרואיםאינםבכן,

להיותצורךמדגישיםהספדביתמטדותעםהמזדהיםהוריםלעומתם,המודים.בידיהעשייה"
תנאיהיאשהערותשייתכןהואזהלממצאהאפשריהאחרההסברבנעשה.יותרמעודבים

ההזדהותבאמצעותניכרתהמעורבותעלהערותשלוהשפעתהלהזדהות,מספיקלאאךהכרחי
עשוייםאלהממצאיםהסבילה.המעורבותאתמנבאתהערותכיגםנמצאמתווך.כמשתנה
במיוחדעריםוהוריםסבילה,במעורבותסיפוקהעלבאהגבוההערותשלפיההשערה,להעלות

עלהבאיותר,חזקמניעכוחמהווההזדהותזאתלעומתפעילה.במעורבותצורךמדגישיםאינם
.פעילהבמעודבותסיפוקו

ההישגיםביןקשרונמצאהפעילה,למעודבותלימודייםהישגיםביןקשרנמצאלאזהבמחקד
Jesse(,המעורבותלרמתההישגיםביןקשדנמצאבספרותהסבילה.המעורבותלביןהלימודיים

2000,2001; Vassallo,(אמנםהמחקרלסבילה.פעילהמעורבותביןמפדידהאיננההספדותאך
מסתמנתהממצאיםמןאך),p2::.05(חבדתילמצבפעילהאוסבילהמעורבותביןקשרמצאלא

ההורהשכאשדכךילדו,שלהחברתימצבולביןההורהשלהסבילהמעודבותוביןלקשדמגמה
.סבילבאופןיותרמעורביהיה,הואיותדכטובילדושלהחברתימצבואתתופס

באופןיותרמעורבלהיותנטייהלושישההורהשפרופילהמחקר,מממצאיללמודניתן
ספדיים,הביתבוועדיםוהןהכיתתייםבוועדיםהןשותףלהיותומוכןהספרביתבחייפעיל

ילידתמשכילה,אישה,הואמדיניות,בהתווייתכוללספריתהביתבפעילותחלקולקחתלהרצות
הנוטהלהורהנמצאומאפייניםשני.18-13שלבטווחהואהבכודילדהשגילאמדיקה,אירופה-

משכיל,הורההספר:ביתבתוךממשיבאופןלפעולצודךמבליסביל,באופןיותרמעורבלהיות

טובים.ילדושלהלימודייםשהישגיוהחושב

גלויהבצורהפועלאינוההורהחלק?בהלוקחיםשההודיםסבילהמעורבותאותהמהי
הפדגוגייםהתכניםאתאחדמצדומכיריודעהואיימעורב".הואזאתעםאבלהספר,ביתבתוך

אכןאםהספד.בביתהמתקבלותההחלטותאתמכירהואאחרומצדהחברתיים,היחסיםואת

הפעילה,המעורבותסמוי.שותףאבלשותף,בורואההספרביתהריההחלטות,אתיודעהוא

אחתכלמייחדמההספר.בביתהנעשותממשיותבפעולותביטוילידיובאהגלויהלעומתה,

Jמכ,Jגירוס'הםפר:ביתJר'סJהה/47דפ'ס~34 IמעJרבJת



הנשאלותהשאלותכיותר?הגדולהההשפעהכעליהמאפייניםומהםהאלה,ההוריםת:-:דצ
רכההשפעהכעלתהיאההורההשכלתכינמצאסוציולוגי-פסיכולוגי.היכטכעלות,.

אלהשהוריםייתכופעורבותו.רפתגדלהירתך,רכהשהשכלתרככלהפעילה.כרתר:,,'ג~,'
לעומתםמעורכים.להיותלגיטימציהלהםלתתכדיככךישמשכיליםהיותםשעצםרגישים

אתומשאיריםמעורכים,להיותהדרושיםהכליםלהםשאיןחוששיםנמוכההשכלהכעלירים,

מקוםהמחקריתבספרותניתןהאחרונותשכשניםזהכהקשרלצייןחשובלמורים.ההוראהעכודת
שרמתככלכיונמצאההורים,מעורכותלכיןההישגיםרמתהעלאתשכיןהמוכחלקשריוחד

Jesse(,התלמיריםשלהלימודייםההישגיםירתרגכוהיםכךיותר,גכוההההוריםעורכות
2000,2001; Vassallo.(ככתייותרעודכולטלימודייםלהישגיםהוריםמעורבותביןהקשר

כאמצעלמעורכותהשכלהכיןקשרשנמצארואיםאנואכןאם).Woods,2000(כחירהשלפר

גםכךעללדווחהמשיכוכעולםוחוקרים),1996כשנתנאספוזהמחקר(ממצאיהתשעיםשנות

כיום.גםזותופעהאחריולעקוכלהמשיךמקוםישהריהאלפיים,שנותתחילת
הוריםאואמריקה-אירופהילידיהוריםמעורכות.מנבאההיאגםההורהשלמוצאוארץ

משאריותרפעילכאופןמעורכיםאירופה-אמריקה,כארצותנולדושהוריהםהארץלידי

מענייניתזוסוציולוגיתעוכדהספרית.כיתמעורכותשלתרכותאלהשלהוריםייתכן,הורים.
אסיה-אפריקהילידיהוריםכימהמחקרלומדיםאנואמנםכישראל.עלייהקולטתכארץמיוחד

שלגכוהותרמותכעליהםהארץילידיהוריםאךכיותר,הקטנההפעילההמעורכותכעליה
jומוצהרת,גלויהכצורהדעהלהכיעהמאפשרתהישראלית,שהמנטליותייתכןפעילה.רכותע

מגלותעדייןנשיםילדיהם.שללהשכלתםהקשורככלענייןלגלותההוריםאתהמכיאהזוא,

אצליותרמאוחרותבשניםגםנמצאודומיםממצאיםמגכרים.ילדיהםכחינוךיותררכעניין

זמןיותרמכלותשאמהותלעוכדהזאתקישרואלהחוקרים).OECD,2000(נוספיםקרים

.מסתכרהפנאילתרכותשייךהילדיםעםזמנםמרכיתאשראכות,מאשרהילדיםעםנקציונליפ
שגכריםעדיקרה,ככללאםזמן,עודויימשךבדורנו,נעלמותשאינןחכרתיותהתנהגויותשנן

.ילדיהםבחינוךהלכואתהמרכזאתפסו

שיפוטיתשאיננההתייחסותההורים,שלמעורבותםלנושאשונההתייחסותמציעזהמאמר

הרואהמודלמציעהאלארצויה,שאיננהלמעורבותועדרצויהממעורכותמדרג,קוכעת

כלשללרצונותיהםולהתאימהמנבאיהואתמאפייניהאתללמודשישתופעה,במעורכות
וכמומעורבות",של"תרכותכאל-"מעורכות"-המחקרלנושאלהתייחסניתןלה.ייותפיםה

מושגיםריכוישלזהעולםוהשקפות.מושגיםריבוישלמעולםמורככתזותרכותגםתרכות,ל

לצדדיםמועילהלהיותהיכולהשותפותהספר,כיתלכיןההוריםכיןשותפותשלעולםאה
כככל.יחדגםלשניהםאוהצדדיםלאחדמזיקהאוצדלאףתועלתללאניטרליתנים,ה

35~פרידמןיצרJקפישר,יעכ



ולגשרשלהםוההשקפותהמושגיםעולםביןלגשרזה,אתזהלהכירםכצ-.נ--~.::-:::--
אחדואםונכונות,הבנהדורשתזושותפותזהות.תמידשלאהצדדים,שנישלהתרבויותבין

.בתרבותלגישורניתניםתמידשלאפעריםלהיווצריכוליםהבנה,אונכונותמגלהאינוהצדדים
.רעהואתאישומעריכיםהמכבדיםאנשיםביןדו-שיחקייםזו

הזדהות,המעורבות:שלהמושגיםלעולםהקשוריםמושגיםשלושההוצעוהנוכחיבמחקר
ופישר,(פרידמןקודמתבעבודהגובשוהראשוניםהמושגיםשניבעודנתפסת.ונגישותערות
תפיסתכינמצאהדיון,שלבתחילתושהוסברכפיחדש.הואהנתפסתהנגישותמושגהרי),2002

עללדברניתןלאולכןהורים,מעורבותעלכללמשפיעהאינהההוריםכלפיהמנהלפתיחות
בהורים".האמוןהפגנת"תפיסתהנקראמשתנהעלרקאלאנתפסת""נגישותשהוצעהמושג

כיוםהוראה.עובדילהכשרתהקשורבכלגםמרובהחשיבותזהבמחקרשהוצגולממצאים
.החינוכיבממסדההוריםשללמקומםהקשורבכלמעטההכשרהעובריםלהוראהסטודנטים

שימושלעשותכיצרוהמוריםהסטורנטיםיונחוהמעשיתההכשרהשבמהלךאפואמומלץ
יכולהמיפויהספר.בביתלומדיםשילדיהםההוריםאתלמפותניתןלדוגמה,שהוצגו.בממצאים

שלמעורבותםלביןבינםקשרונמצאזה,במחקרנבדקושקשריהםהרקעמאפייניכלאתלכלול
גבוההההוריםשלההשכלהשרמת(ככללמעורבותהשכלהביןקשרנמצאלמשלאםההורים.

כמובן(בתנאיהוריםהשכלתעלנתוניםהספרבביתויימצאובהתאם),מעורבותםגבוההיותר,
המוריםואתהסטודנטיםאתלהנחותנוכלהריההורים),שלבמעורבותםמעונייןהספרשבית
דומהבצורהלמעורבות.אותהולעודדמשכילההפחותההוריםלאוכלוסייתדווקאלפנותשיש
העמים,(חבריותרנמוכהמעורבותשלתרבותבעלותמארצותשמוצאםלהוריםדווקאנפנה

יותר.נמוכיםילדיהםשהישגיולהוריםאפריקה)וצפוןאתיופיה
השוטפתהעכודהכמהלךאוההכשרהכתהליךנוספתמרכזיתתועלתלעיל,לאמורבנוסף

קונפליקטים,שללהיווצרותםהמביאותהסיבותשליותרמעמיקההבנההיאהספרבבית
ההורהכלפיואמוןכבודמגלהאינןהספרביתכאשרזה,מחקרתוצאותפיעללהיווצרהעשויים

מעורביםיהיושהוריםכדילכך,.בנוסףואמוןכבודלהפגיןישמהםלהימנעמנתעל.ולכןוילדיו
מרובהעודשהמלאכהכמוכן.החינוכיהמוסדעםשלהםוההזדהותהערותרמותאתלהעלותיש

ואתוהערותההזדהותרמותאתלהעלותניתןכיצדבפועל,ומוריםלהוראהסטודנטיםבהנחיית
שכאלה.להנחיותהמקוםזהלאאךהאמון,הפגנת

47דפ'~36 D/'ההורDהוב'תD:חפר'D'),גמעגרבגתגגמכ

המחקרמגבלות
1996בשנתשנאספונתוניםעלהואהדיווח.ראשית,לציינןשחשובאחדותמגבלותזהלמחקר

כיוםשיימצאווייתכןמעשור,למעלהמלפניבממצאיםמדוברמחדש.עיכודעליהםונעשה
וככודאמוןמפגיןהספרביתשכאשרנמצאהנוכחיכמחקרשנית,נוספים.אואחריםממצאים



להורה.והכבורהאמוןחוסרשלההשפעותנבדקולאאךיותר,מעורביהיהההורהההורה,:לפי
הפוטנציאלקייםוכבוד,אמוןכלפיומפגיןאינוהספרביתכיחשהורהשכאשרלשערןב

ביןלסכסוךלהביאעשוייםכאלהפוטנציאלייםקונפליקטיםגבוהה.ברמהקונפליקט'היווצרות
הספר.ביתשלהתקיןלתפקודוולמפריעלמתערבההורהיהפוךשבעקבותיוהספר,לבית,ורהה

באחדלהימצאהיכולהמחיצה,מעיןאפואמהווההספרביתמצדבהוריםהאמוןהפגנתפיסת
הספר;ביתבחיימעורבותםאתלאפשרולאההוריםמעבראתלחסוםיכולההיאמצבים:--ני

המעורבותרמתקיימת,המחיצה.כאשרחופשימעברקייםמוסרת,המחיצהכאשרזאתעומת
בלתילהיותעלולההיאמעורבותתתקייםואםנמוכה,תהיההספרבביתההוריםשלהפעילה

השותפים.שנישלרצוןשביעותלחוסרהמובילה"התערבותןןתיקראולרובהספר,לביתיה-צ
נוסף.למחקרמקוםמשאירהוהיאנבדקהלאזוסוגיהבאמור,

מקורותרשימת
ירושלים:.87מסןפרסוםעל-יסודייס.ספרבבתיקהילתיתפעילותסקר).1982(דן_אומגרטן,
האוניברסיטהןב,Iבארהיהודיותנשיםשלהארציתהמועצהלידבחינוךהטיפוחלחקרהמכון

.לחינוךהספרביתהעברית,

.29,48-38,ההתיישבותיבחינוךהמודרנית.בחברהושותפותמעורבות).1996(דןלדברגר,ג

הוריםלמעורבותבתי-ספרמנהלישלהסתגלות).1995(רןושפירא,רןשביט,אן,לדרינג,
שביטורןשפירארןבתוך:שונות.ערכיותאוריינטציותבעליבתי-ספרשלהמקרהבחינוך:

רמות.אביב:תל).67-45(עמןוקהילותיוהספרבית(עורכות),

.בית-הספרבעבורתהוריסמעורבותכמנבאיונגישותערותהזדהות).1998(ין'וסמן-פישר,
העברית.האוניברסיטהלפילוסופיהןן,ןדוקטורIתוארקבלתלשםחיבור

מרכז.ירושלים:ובחינוךאורבניבפיתוחקהילתיתמעורבות).1999(נןושחורי,אןנסקי,
.הקהילהללימודיהספר,ביתציפורי

הוראהלעובדיספרבית.ירושלים:הספרבביתהחינוכיתבעבודההוריסשיתוף).1984(בןי,:
יפה.עמנואלשםעלבכירים

סאלד.ומכוןמאגנסירושלים:ומעשה.תיאוריה-הקהילתיבית-הספר).1990(יןפרידמן,
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