
10 
 

 

 ליברליזם-חינוך בלתי פורמלי, אישיות והכוח ההרסני של ניאו

 .ר לגבולות החינוך הפורמליבשיעדיו הם מעכך ל החינוך המאורגן שכל סוג  ואהחינוך בלתי פורמלי 

לכלול קבוצות קהילתיות, מוזיאונים, מועדוני ספורט,  השיכול ,מדובר במגוון רחב של סביבה לימודית

מישות, מה שמאפשר לו ליצור לתי פורמלי נהנה מרמה גבוהה של גהחינוך הבמועדוני אמנות ואחרים. 

השייכים לאוכלוסיות  חד לאלהרכי התלמידים, ובמיוולצ ותמתאימהוגיות גהתערבויות ולעצב מתודות פד

לת להציע סביבה גמישה, דואגת, תומכת ושוויונית יותר מהווה אחת יכוה קבוצות מיעוט.למוחלשות ו

בזכות הדגש על ההשתתפות הוולונטרית,  לריות של החינוך הבלתי פורמלי.פוהסיבות העיקריות לפו

יותר ויותר נתפס הלומד והיעדר הערכה סטנדרטית, החינוך הבלתי פורמלי  של מוטיבציההעידוד 

 בעודרמלי ולהתגבר על מגבלותיו האינהרנטיות. ושלים את החינוך הפשעשוי לה ,כחינוך אלטרנטיבי

משעתקים את מערכת היחסים ההיררכית  ,ברסיטאותינכמו בתי ספר ואו ,החינוך הפורמלימוסדות ש

מתאפיינים ה פקייםואליברלי, החינוך הבלתי פורמלי מדגיש קשרים -ומיישמים את האתוס הניאו

בין  ,המבוססים על דאגה חשובים יחסים משמעותיים(. caring relationships) דאגהבאכפתיות וב

ת החינוך יפילוסופ בורע. היתר, משום שהם עשויים לתמוך בילדים ובבני הנוער במהלך כינון זהותם

אינה  ,נטיתתספונטנית ואו א( התנהגות של אכפתיות ודאגה היNoddingsנודינגס ) ית נלנהאמריק

 ה רכיבים:ש. היחסים הללו מתאפיינים בשלואחרקבלת ה כוללת אתומתוכננת מראש 

 .חיי האחרבאישיות ובנטי תהאינטרס האו :עומק -

 .מבוססת על דאגה ומוטיבציה פנימית :פעילות מעשית -

 צדדי.-הדדיות, הקשר אינו חד -

מדבר  , אחד ממייסדי הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה המודרנית,(Rogersבדומה לנודינגס, קרל רוג'רס )

לנורמה  מודרישה להתאיוללא  תנאיבלי שום יחס החיובי המבוסס על קבלת האחר החשיבות של העל 

 שלנובציפיות  הבית על תנאי תלויה בעמידו. מנגד, הערכה חילהיות דומה ולא שונהזו או אחרת או כ

 מחקרים מצביעים על המגבלות אך ,וק התנהגויות אחרותזילחיעילה עשויה להיתפס כדרך פדגוגית ו

 קידום מנגנוניבהכשל שלה בתחום הרגשי,  ובמיוחד על ,של הערכה חיובית על תנאי האינהרנטיות

חינוך הבה שמידה כי האם כך,  ,ניתן לומרעצמית. הפגיעה אפשרית בהערכה וב מודדות לא בריאיםהת

 פיע על כינון הזהות של הצעירים.ללא תנאי עשויה להש הבלתי פורמלי מקדם הערכה על תנאי והערכה

סביבה זו  לתי פורמלי אינו פועל במנותק מהסביבה החברתית והפוליטית.בעם זאת, החינוך ה

-יןבהיחסים המביאה להבנת ליברלית -הניאו גישהה .ליברלי-מתאפיינת בדומיננטיות של השיח הניאו

בחתירה להתייעלות. הפרדיגמה המתאפיינת בתחרותיות ו ,אישיים לאור הלוגיקה של השוק החופשי

 את ערךכשל השוק החופשי במדעי החברה תואמת לתפיסה האבולוציונית במדעי החיים ורואה 

ליברליזם רואה את ממדי החברה השונים מתוך הפרדיגמה של היזמות -"הישרדות החזק". ניאו

ם נוך רבים נאלצירלית. מוסדות חיבלי-הניאוהחינוכית מאפיינת גם את התפיסה  וגישה ז .העסקית

קרב ספקי ת גם בוליברליות ניכר-המגמות הניאו ,לאמץ את דפוס הפעולה של בתי עסק. לאחרונה

  .החינוך הבלתי פורמלי
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ליברליים בא לידי ביטוי בהדגשת הערכים של אחריות אישית ותחרותיות. הכוח -אימוץ הערכים הניאו

באידיאל המוסרי שלאורו מחונכים  יםא לשינויליברלית בחינוך מבי-ניאוהאידיאולוגיה הההרסני של 

שכל הישר שחודרת לכל תחומי כאידיאולוגיה של ה שיתקידום אחריותיות ואחריות אילהתלמידים ו

  החיים.

ארים בעבודותיהם של ומתההמחקר הנוכחי שם לו למטרה לבדוק כיצד שורדים היחסים של אכפתיות, 

 .כניות החינוך הבלתי פורמליובמסגרת לת ליברלית-הניאו ציונליותדינגס וקרל רוג'רס, לצד הרנל נו

כנית ספורט ות הלדוגמ ,החינוך הבלתי פורמליליברליים לתחום -את חדירת הערכים הניאו בוחןמחקר ה

. מטרות SportHelp –כניות ספורט והמתמחה בפיתוח ת ,המנוהלת על ידי קרן הצדקה הבריטי

לאוכלוסיות  כיםיהשי(, 18-8י נוער )בגילאים ובנחיי ילדים ר ופיכוללות ש Sporthelpכניות של והת

 מוחלשות.

יע על שתי תמות בצכניות הוות עם מאמנים ומשתתפים בתהמחקר האיכותני שכלל תצפיות וראיונ

 בין המאמנים לחניכים: יחסיםמרכזיות במרקם ה

ברמה התאפיינו  הללו: עומק, פעילות והדדיות. היחסים (caring relationships) יחסי אכפתיות -

כי  ,מצייניםווהה של שוויוניות וברמה נמוכה של היררכיות. מאמנים רואים עצמם כחונכים בג

עיצוב ים על א; הם רואים עצמם כאחרספורטהקשריהם עם הילדים נמשכים גם מחוץ לאימוני 

 רואים את יחסיהם עם המאמנים באור דומה. חניכיםל החניכים. גם שהאישיות 

-יחסי האכפתיות. המחקר זיהה את ההשפעה של ערכים ניאוליברלית באיכות -יאופגיעה נ -

ומשמעת על עיצוב יחסי אכפתיות בין מאמנים לחניכים. למרות  שיתליברליים של אחריות אי

מאמנים  ןהדוגלת בטיפוח יחסי אכפתיות ללא תנאי, היחסים בי ,ל נודינגס ורוג'רסשהתפיסה 

אישיותם לתפיסת האזרחות עצמם ואת להתאים את  היהילדים ל ה: עלילדים התקיימו על תנאי

אחריות הים של יאלדליברלית. ילדים נתפסו כ"שווי מאמץ" אם הם הפנימו את האי-הניאו

הנגשת על ידי המאמנים באמצעות  קודמהמשמעת. הפנמת התפיסה הרצויה האישית וה

כללי המשמעת ידעו שהפרת  יםתלמיד, הכניות ספורט. לדוגמואו הגבלת הגישה לת כניותוהת

רט. ידיעה זאת שיפרה את וכניות ספולהשתתף בתתמנע מהם את האפשרות בבתי הספר 

 אישיותהמני יאלא גרמה להפנמת כללי המשמעת כס ,המשמעת לא רק ברמה החיצונית

 .ה"חיובית"

ליברלית -פורמלי למען החדרת התפיסה הניאו ניתן לומר, אפוא, כי מאמנים השתמשו בחינוך הבלתי

של האישיות, הנסמכת על העקרונות של אחריות אישית ומשמעת. הם עשו זאת באמצעות הפיכת 

הם מפנימים  אם, בני נוער הבינו שהם "שווים" אכפתיות ךיחסי האכפתיות ליחסים על תנאי. בהתאם לכ

 ות המחנכים.  אותה רצו לראשומגלמים בתוכם את הדמות האידיאלית 

לפתח אצלם את המאפיינים של  , כדייםכהדאגה והאכפתיות לפי החונ תהמאמנים מדדו את מיד

כי המאמר הנוכחי אינו בא לסתור את  ,ליברלית. חשוב להדגיש-אזרחות טובה על פי התפיסה הניאו

בהתאם  אלא טוען כי מסוכן לעצב את אישיות הילד ,הערך החיובי של האחריות האישית והמשמעת

של דגם האזרחות  ומרכזיות .מנותק מההקשר ההיסטורי והחברתיוה לאתוס הקבוע, הנקבע מראש
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שרויות אחרות, כמו אכפתיות, מעורבות בחיי הקהילה פאהתעלמות מעל חשבון  ליברלי באה-הניאו

 שיתוף פעולה. ווהחברה 

החינוך הפורמלי אלא לחינוך ליברלית חודרת לא רק לתחום -כי התפיסה הניאו ,תוצאות המחקר מראות

כתוצאה, הבלתי פורמלי ומשפיעה על הרכיב המרכזי של החינוך הבלתי פורמלי: על מרקם היחסים. 

להשגת  אמצעיתגמול, לסוג של ל יםאת ערכם האוניברסלי והופכ יםיחסי האכפתיות והדאגה מאבד

ל פי הכללים של יעילות אישיים מנוהלת ע-. מערכת היחסים הביןשל כינון אזרחות נכונה המטרה

על תנאי עלולה להסב נזק  תהפנמת תפיסת הדאגה והאכפתיות לזולת כמתקיימכי  ,יש לצייןכלכלית. 

 אנשים אחרים בסביבתם.עם בני הנוער ייצרו שהעתידיים לאיכות היחסים 
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