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המדיניות החינוכית בבריטניה שמכוונת להרחבת מעורבות עצמית מבוססת על טענות 

  :כגון,  ומשכנעותמבוססות

כינון מדיניות בית להשפיע על אם הורים ירגישו שיש להם אפשרות : יעילותהטענת  -

  ;תמיכתם בעבודת המורים תהיה משמעותית יותר, הספר

ו לזהות טוב יותר בעיות אינדיבידואליות של כל ילד מורים יוכל: טענת הקומוניקציה -

 ;ודות להעמקת הקשר עם ההוריםת

טוב יותר מאשר פקידי משרד החינוך את לזהות  עשוייםהורים : לוקאליטענת הידע ה -

צרכי קהילתם ולהעריך את הצדדים החזקים והחלשים של בית הספר וגם להציע 

  ;תיקונים

, שוני אתני ותרבותיבפני יא לפתיחות בית הספר מעורבות ההורים תב: טענת השוני -

 ;להכרה בלגיטימיות של שוני

מדיניות של מעורבות ההורים מעניקה אפשרות גם להורים בני : טענת השוויון -

 .הקבוצות החלשות להשפיע

  

 כי הדגמים של מעורבות הביקורת המופנית כלפי המדיניות הזאת טוענת, לעומת זאת

שגורמות לייצוג מועדף של קבוצות מסוימות על חשבון של ההורים מקדמים מערכות 

מדיניות זאת רק , וד לטענה האחרונה לזכות מעורבות ההוריםיג כי בנ,נטען. קבוצות אחרות

המחקרים מראים כיצד רמת המעורבות של מעמד . שוויון החברתיה- מעמיקה את אי

קרב הורים תנדבות בגם רמת הה; גוברת על רמת המעורבות של שכבות חלשות הביניים

 ההורים שעוסקים בעבודת  אקדמי או ניהולי גבוהה פי שתיים מאשר בקרבבעלי מקצוע

בחברה שלנו רמת ההישגים החינוכיים הופכת להיות הגורם המרכזי לקביעת . כפיים

  . מעורבות בחיים החברתיים והפוליטיים

  

רבות ההורים ועות מעשוויון החברתי באמצה-על מנת למזער את התוצאות של שעתוק אי

ניתן לבחור בין .  ניתן לאמץ בשדה החינוכי את הדגם שפועל בשדה הפוליטי,בחינוך ילדיהם

או האנשים שאמורים להוביל אותן באמצעות / והקווים העיקריים של מדיניות החינוכית



אך לאחר מכן יש להגביל באופן משמעותי את , הבחירות הכלליות של הורי ילדי בית הספר

  .על מנת להימנע מהעדפת קבוצות מבוססות, ההוריםמצד לחץ ה וההשפעהת יושרואפ

  

 על ידי ממונעיםמבקרי הרחבת מעורבות ההורים בבתי ספר טוענים גם כן כי הורים לעתים 

כיצד , אם כן. ילדיהםישיים צרי אופק ושואפים רק לספק את האינטרסים של אינטרסים א

ן ניתן להצביע על ההקבלות בין השדה אגם כ? כי מאוזןניתן לצפות מהם לשיקול דעת חינו

מאחורי הפרגוד של "ון ראולז מציע כי עלינו לקבל את ההחלטות 'ג. החינוכי לשדה הפוליטי

ראות את המצב כאילו היינו נטולים כל מעורבות אישית  להכריח את עצמנו ל-" ידיעהה-אי

כאילו שהם , ספרי-ריקולום הבית להעשרת הקון על ההורים להחליט על הכיוו,למשל. בו

. רק על סמך עמדותיהם האובייקטיביות,  של ילדיהם ולכישוריםאינם מודעים להעדפות

בחירתם במצב היפותטי זה תהיה אופטימאלית ותאפשר לקבוע את המדיניות על סמך עמדות 

ר לא על ההורים להיות מעורבים בניהול בית הספ. נטולות אינטרס אישי צר, אובייקטיביות

  . כהורים אלא כאזרחים

  

הקול של איריס יונג טוענת כי דרישות לאובייקטיביות פועלות להשתקת , לעומת זאת

הקריאה לפעול אך . מה שמרוקן את רעיון ההשתתפות מתוכנו, הקבוצות החלשות והמודרות

שאינה מאפשרת למודרים ,  אינטרס הכלל  מהווה כפייה שפועלת לדיכוי השוניורק על סמך

יונג טוענת כי הקבוצות הדומיננטיות בחברה , בנוסף לכך.  לצרכים שלהםפתח מודעותל

מסווה יותר מקבוצות אחרות להציג את האינטרסים והדרישות הצרים שלהם בטוב  ותמסוגל

שמנסות ות רקבוצות מוד, ןלעומת.  כביכולסיםנטול אינטר, שיח אובייקטיבימשכנע של 

האינטרסים הצרים שלהן ולא למען  רק פועלותכ, באור שליליייראו , נדה משלהן'אגליצור 

, קל יותר להביא את העמדות האישיות במסווה של אובייקטיביות, אכן.  טובת הכלללמען

ן בדיוק דעות קדומות לכ. טוס קוו חברתי או חינוכיאכאשר עמדות אלה תואמות לשימור סט

-  משמשות להנצחת אי,נטול משוא פנים, לי והעדפה לשיח אוניברסכנגד פרטיקולאריות

  . שוויוןה

  

צנזורה ל, ניסיון להיות אובייקטיביים מביא להשתקת כפויה של צרכים אישיים חיוניים

 ,לכן.  עומדים אינטרסים של הקבוצה הדומיננטיתועצמית למען הכלל המדומה שמאחורי

נטען כי יש צורך לתת ביטוי והכרה לשוני על מנת לאפשר לכל הקבוצות להשפיע על כינון 

 כי על צוות בית הספר לתת דגש מיוחד על דרישות הורים ,ת אומרזאת . המדיניות ומימושה

פלייה מתנגדי א,  לעומת זאת.תרבותית או מעמדית-השייכים לקבוצות חלשות מבחינת סוציו

 בחברה לעסוק קבוצה-תעודד כל תת כי מדיניות זו, ות סובריםמתקנת לקבוצות חלש

  . קבוצות אחרותשל  כדי התעלמות מבעיות ך תובינג של אינטרסים שלהןבלו

  



בשדה (או אזרחים ) בשדה החינוך( של מעורבות הורים , לכאורההמדיניות החיונית, ובכן

  :בעיותנתקלת בשתי ) הפוליטי

 יותר אינם מהווים דוגמא ת ומעורבות פעילהם שמגלים השתתפוהורים או אזרחי .1

  .רפרזנטטיבית של כלל ההורים או אזרחים

השוויון שנוצר בעקבות פעילות - ניסיון לפתור את הבעיה הראשונה ולאזן את אי .2

, אינטנסיבית של קבוצות צרות עשוי לכבול אנשים למדיניות אינטרסים צרה

 .מאבק בין קבוצתישל מצב הלהנציח את 

הציע את הפיתרון לשתי הבעיות הללו יש למצוא דרך ביניים בין אובייקטיביות על מנת ל

מזויפת שטומנת בתוכה כפייה של הכוחות הדומיננטיים שאינה מאפשרת לקבוצות מודרות 

שאינו פתוח לעמדות   לבין ייצוג אקסקלוסיבי של אינטרסים קבוצתייםלהביע את קולם

  .מכוונים לטובה יכולים לעשותזה המקסימום שמשתתפים ש. אלטרנטיביות

  

ת אלא מרחיבה במצבים רבים מדיניות של הרחבת מעורבות ההורים אינה מצמצמ, לסיכום

 נעשו ניסיונות לתקן את תוצאות ,בהקשרים פוליטיים. תלמידיםהשוויון בין ה-את אי

 באמצעות,  למשל–מאוזנת של קבוצות שונות על ידי פעולה אפירמטיבית -ההשתתפות הלא

בחירות לוועדי טרם הוצע מנגנון אפקטיבי של ההפליה המתקנת במהלך . פליה מתקנתא

מהווים שדה מאבק כאוטי שבו נפגשים אינטרסים ודאגות של ,  לרובםבתי ספר. הורים

 ובמיוחד –בהיעדר מנגנון מסדר מתאים . ותשונתרבותיות ומעמדות - מקבוצות סוציוהורים 

 סביר להניח כי מעורבות ההורים תשמש –יבוריים במצב הנוכחי של דלות המשאבים הצ

  .כלי בידי קבוצות צרות למען השגת אינטרסים פרטיקולאריים שלהן


