
  -חשיבה ביקורתית כמטרה בחינוך

צבי לם/ מעין מבוא

לחינוך באוניברסיטה ' פרופ, צבי לם: על המחבר

ם ומרצה במכללה למורים  -העברית בי

פרסם ספרים ומאמרים רבים  . באוניברסיטה

.העוסקים בהיבטים השונים של החינוך וההוראה

 בעריכת  " חינוך לחשיבה ביקורתית"זהו מאמר מתוך

ספר הינו  . ו"יורם הרפז שראה אור בשנת תשנ

אסופת מאמרים המייצגים את הגישות השונות 

.לחינוך לחשיבה ביקורתית



:שאלות

?מהי חשיבה ביקורתית1.

?צריך לחנך לחשיבה ביקורתית/ האם ניתן 2.

-ואם כן

?"חשיבה ביקורתית"כיצד ניתן ללמד . 3



הנחת יסוד

 מביע יחס כלפי כל )האדם ביקורתי מטבעו

(.מתעניין בו/ דבר שבא עמו במגע

 ילד מפתח ביקורתיות גם ללא התערבות

חינוכית

"אינה מטרה אמיתית של  " חשיבה ביקורתית

.חינוך



:סקירה היסטורית של הנושא

:  עד ראשית העידן המודרני

  חשיבה ביקורתית הונהגה רק בחינוך

.  האליטיסטי

על  " אמונתיות"בחברה הכללית הועדפה ה

ונחשבה כסגולה של היחיד " ביקורתיות"ה

.  וכמטרת החינוך

י "החינוך היווה שליטה בחשיבת בני האדם ע

.הכוונתה וריסונה

דת ואמונה : מאפיין התקופה



המשך סקירה היסטורית
:מראשית התקופה המודרנית

:התרחשה תמורה

החשיבה הביקורתית נכללת בין מטרות החינוך לכל-  
.כל בני החברה בכל המעמדות החברתיים

 השינוי היה קשור בהתפתחות המדע והטכנולוגיה.

חשיבה ביקורתית )= מדעים : מאפיין התקופה
(.מבוקרת

 שפע של פריטי מידע  –" התפוצצות מידע"גורם נוסף
הסותרים זה את זה כשהביקורתיות מהווה התייחסות 

.סלקטיבית לזרם המידע הבלתי פוסק



המשמעויות -חשיבה ביקורתית

 -היבט טכני1)

טכניקה, מיומנות שניתן ללמדה .

המורה מלמד כיצד על התלמיד  , לפי היבט זה
באמצעות חשיבה לבדוק תוצאה שהוא הגיע אליה 

(.שכלתנות)

המורה מוסר לתלמיד כלים וכללים  : בתמצית
. לבחינת חשיבתו וחשיבת האחר

ישנה בעיה בהגדרת חשיבה ביקורתית כמיומנות  ,
כטכניקה משום שלא ניתן להגדיר בדיוק איך צריך 

חשיבה ביקורתית  , לחשוב בצורה ביקורתית ומכאן
.תיאטרון: 'דוג. אינה טכנית



משמעויות החשיבה   -המשך

הביקורתית
:ביקורתיות כתכונה( 2

צורך של יחיד לבקר הכל  / רצון, דחף , תכונת אישיות

.לפני נקיטת עמדה לגבי כל דבר

  יחס מיוחד של היחיד אל העולם המנחה אותו בכל

.מצב בו הוא חש כי עליו לנקוט עמדה

בכך שהוא מפנה את  -אחריות האדם להערכותיו

.עמדותיו והערכותיו, אותה ביקורתיות גם כלפי עצמו



ההבדלים בין שתי המשמעויות
חשיבה ביקורתית כתכונה של אישיות  

אוטונומית
רצון, דחף.

 צורך של היחיד לבקר הכל לפני שהוא נוקט
.עמדה לגביו

 הדחף הזה מתרחש גם כשאין ליחיד כלים
כשהוא לא מסוגל לבקר  )למימוש יעיל שלו 

(את האובייקט המבוקר

גם אם )י דחף ביקורתי מובהק "מונע ע
(בפרנסתו/ הביקורתיות תפגע בו

אינו משהה הערכה.

  חשיבה המתקנת את עצמה בהתמדה ובכך
.דומה למדע

 אלא היא  )!( אין חשיבה זו נטולת טעויות
בדחף לבחון את , מאופיינת בצורך תמידי

.העולם ואת עצמי

אדם רציונלי= חושב ביקורתי .

חשיבה ביקורתית כמיומנות

 (ח"רו' לדוג)כושר ספציפי

לא מבטיח שימוש בביקורת : תלוי תחום
בכל תחומי החיים

תחום זה אינו ביקורתי כלפי שיטות / אדם
הביקורת בהן הוא עוסק

 אינו נסמך על הנעה שקשורה בביקורתיות
ח העיסוק הוא במטרה  "אצל רו: 'לדוג)

(  להתפרנס

 אדם כזה ישהה הערכה עד שיבחן את
.הנושא



החשיבה הביקורתית כשילוב שני  

:המושגים

אדם שניחן בתכונת הביקורתיות

  +

רוכש מיומנויות ביקורתיות

=

"חשיבה ביקורתית"



שני ניגודים לחשיבה הביקורתית
(פידאיזם" )אמונתיות": מצד אחד

אני מאמין על מנת שאוכל , איני מבקש להבין על מנת להאמין"
(ב"ימה, אנסלם" )להבין

אמונה נעלה על החשיבה כמקור  :עמדה נפשית האומרת כי
לא צריך לבחון באמצעות  , הדעת שמקורה באמונה. של דעת

.השכל

  האדם צריך לוותר על יחס ביקורתי לעולם ולקבל ציוויים
.ותביעות של האמונה

להערכותיו, לעמדותיו, פוטרת את האדם מאחריות לדעותיו.

בדורות האחרונים. ב באה לידי ביטוי כאדם דתי"בימה- 
.מתבטאת באידיאולוגיות

 



שני ניגודים לחשיבה הביקורתית: המשך

: "בקרנות" -מהצד השני

 תכונת אישיות הגורמת לאדם להתייחס בחוסר אמון
.כלפי כל דבר כמעט

 יכולה להתבטא בעיסוק כמו)עיוות של האישיות-  
(.עיתונאות

חוסמת דרך לחשיבה ביקורתית אותנטית.

מונעת השתלטות של אמונתיות.

 גם היא פטורה –המשותף בינה לבין אמונתיות
לא משנה , כי אם הכל רע, מאחריות להכרעות האדם

.במה בוחרים



המסקנה משני הניגודים

  שני הניגודים הם הצידוק לנחיצות של החינוך

:לחשיבה ביקורתית כי

 כל אחד  )כל דחף או צורך העלולים להסתלף

מצריכים  ( עיוות/ משני הניגודים הוא סילוף

.התערבות חינוכית

 וללא ( אמונתיות)בלי הדחף להיות ביקורתי

אין החשיבה הביקורתית , (בקרנות)הסינון 

.אפשרית



שיטה חינוכית המקדמת חשיבה  

ביקורתית

לשיטה שני רכיבים:

:  אווירה חינוכית שעיקרה. 1

 שבה אין גורם  )היעדר סמכותיות אינטלקאוטילית

(לא אמיתי/אמיתי, לא נכון/הקובע מה נכון

 באווירה זו היחיד יכול לומר מה שעולה על דעתו

הוא , וכיוון שאין סמכות שמאששת או מפריכה זאת

לנמק -נדרש לאשש, כלומר. נדרש להוכיח את דבריו

.דבריו בנימוקים תקפים



המשך רכיבי השיטה

:הבחנה בין דעות לידיעות -פעולות . 2

נכונותן בשתי רמות/נבחנות במהימנותן הידיעות:

(.למשל ספרים)בדיקה של המקור לידיעות . א    

האם מה שמוצג בספר כידיעה הוא –בחינה של . ב    
ברמה זו מתקיימת חשיבה ביקורתית על . אכן ידיעה

.דעה מוסכמת

 מצד אחד אין מבחן שחל עליהן כי לא ניתן  –דעות
הן משהו , מצד שני. לשפוט האם הן נכונות או לא

אדם  . שהאדם בעל החשיבה הביקורתית חייב לגבש
.זה חייב לבחון דעות שונות בסביבתו



הדרך לחינוך לחשיבה ביקורתית

 השימוש בחשיבה ביקורתית מחייב ערעור של דעות ואמונות
דרך הפעלה של חשיבה ביקורתית הוא מאמץ דעות . שיש לילד

.ואמונות חדשות

 חינוך לחשיבה ביקורתית יוכל לעשות בשתי דרכים עיקריות–

להפגיש את התלמיד עם דעות סותרות לגבי נושא , דרך אחת
התנאי לכך הוא שהמורה לא יכריע בין הדעות . שמעניין אותו

בכך הוא למעשה פוגם ביכולת החשיבה   -אווירה )השונות 
(.הביקורתית

מערך טיעונים , להציע לתלמידים המכירים דעה מסוימת, דרך שנייה
גם כאן על המורה להימנע מלשפוט . לצידוק התפיסה ההפוכה

".נכונה"מהי העמדה ה



לסיכום

החשיבה ביקורתית היא תפיסה כוללת של חינוך .
: ההבדל בינה לבין חינוך מסוג אחר

 השליטהחינוך לחשיבה ביקורתית נותנת ליחיד את 
חינוך , לעומתו. במה שמחנכיו ביקשו להחדיר בו

אחר מנסה להבטיח שהחשיבה של התלמיד לא  
.תתנגש עם השפעות המחנכים

 החינוך הביקורתי מבקש שהילד יהיה ביקורתי גם
.כלפי ערכים שהוא מחנך ברוחם

 החשיבה הביקורתית מחנכת את התלמיד  לקחת
.אחריות על ערכיו


