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 והמחויבות תהנטיו, אחרונה בוחנים את פיתוח המיומנויותהבעת שנעשו מספר מחקרים 

להתמודד באופן יעיל עם נושא הדיכוי ולתרום לשינוי חברתי חיובי בקרב סטודנטים ומורים 

 חזק בין המורכבות הקוגניטיבית של יסטטיסט קשר נמצא ,בין היתר, כך . לעתיד

בקרב מחנכים ברמות שונות אחר שנעשה מחקר . הסטודנטים לבין סובלנותם לשוני ולגיוון

מחויבות לחינוך יצירת  בדק את החוויות שתרמו ל–מגן ילדים ועד לאוניברסיטה החל  –

 שליליים הן חיוביים ו הון על ידי מאורעות נמצא כי הדחף למחויבות נית. תרבותי- רב

, מפגש תרבותי עוצבה בהשפעת חוויות של כאשר מחויבות התחלתית זו, הילדותבמהלך 

ה גרמו לרפלקציה ולבחינה  ביקורתית של לחוויות א. אינטראקציות חברתיותקריאה ו

קריטי  צעדיה תהליך רפלקטיבי זה ה.  האמריקאיתנורמות חינוכיות המושרשות בתרבות

  .תרבותיות-רבלבכינון המחויבות לשוני ו

  

תודעה "המתורגם בדרך כלל כ" conscientizacao"ריירה השתמש במונח פפאולו 

על מנת לתאר את פיתוח הידע והדאגה האישית אודות הצדק החברתי שמובילים " ביקורתית

  : הבאיםקיום הגורמיםבעל תודעה ביקורתית מודע ל, ריירהלפי פ. לפעולה

  ; של המצבתרבותי, קשר חברתיה -

גיוון זהויות שונות המתייחסות בהתחשב ב, ום עצמי בתוך ההקשר הזהמיק -

 )'מעמד וכו, כגון מגדר(יבטים קיומיים שונים לה

  החברתי לבין המצב הנוכחיקהמתחים בין החזון של הצד -

קראת פריירה האמין כי פיתוח תודעה ביקורתית במקום תודעה נאיבית יאפשר התקדמות ל

  . פירוק מנגנוני הדיכוי

  

-תרבותיות ופיתוח מיומנויות בין- סקירה של המחקרים המוקדשים לנושאי חינוך לרב

תכונות התרבותיות מצביעה על כך שרק מחקרים מעטים מתמקדים בדרכים לפיתוח 

לעיתים מאמצים לכיוון פיתוח תודעה ביקורתית ; החיוניות להתמודדות יעילה עם הדיכוי

כאשר המטרה המובילה ;  בגישה נאיבית שמסתפקת בפיתוח רגישות תרבותיתמסתכמים

יש לציין כי . תרבותית ביקורתית-במהלך הכשרת מורים חייבת להיות פיתוח תודעה בין



ניסיונות להעניק חינוך , עה ביקורתיתד את הפיתוח של תושתלווהללא טרנספורמציה אישית

מסמן את מערכת מונח של תודעה ביקורתית  ה. תוצאות שטחיות בלבדיניבותרבותי - רב

על פני גישות תרבותי - לחינוך רב מעניק עדיפות ולכןפסיכולוגיים והסוציולוגיים הקשרים ה

   .אחרות

  

תרבותיים - מחנכים רב20 כלל 2003-4המחקר הפנומנולוגיה הנוכחי שנעשה בשנות 

מראים רמה בנדון ופועלים , מזדהים עם נושאי צדק חברתיבאוניברסיטאות ומכללות ה

  . כלשהי של תודעה ביקורתית במהלך ההוראה

  

.  על מגוון הגורמים שהשפיעו על עיצוב תודעתם הביקורתיתוהמשתתפים במחקר הצביע

  . הביקורתיתניתן לסכם זאת על ידי הבחנה בין כמה שלבים של תהליך כינון התודעה

  : עיקרייםשלבים 4- ברחשתהיא מת.  רמת ההתעוררות .1

a. מתרחב בדרך כלל עוד  שלב ה– חשיפה לאנשים מרקע תרבותי שונה

 .הנעוריםבגילאי הילדות או 

b. ע קריטי  שהייה קשור להבדלים אלהחוויה של אירו. 

c. רפלקציה עצמית אודות המשמעות של ההבדלים התרבותיים שנחשפו. 

d. תובנות חדשות שנוצרו בעקבות הרפלקציה. 

 : שלבים עיקריים3-  מתרחשת בורמה ז.  של פיתוח תודעה ביקורתיתרמה .2

a.  יש לזכור כי תודעה ; 1מעורבות ממושכת בתהליכים המוארים ברמה

 . פעמי-רוע חדי תהליך דינמי מתמשך ולא אהינהביקורתית 

b. התנהגות .מעורבות בפעילות של צדק חברתית ובניית הקואליציה 

 לנוכח התעוררות התודעה הביקורתית עשויה להיות תהתחלתי

מחויבות אמיתית לנושאים אלה נוצרת ;  לית וספוראדיתאינדיבידוא

באמצעות מעורבות בפעילויות קבוצתיות ובפעילות של ארגונים למען 

 .הצדק החברתי

c. ליחסים , כפי שהתברר במחקר. קבוצתיים משמעותיים-כינון יחסים בין

על התפתחותם ואלה הייתה השפעה מכרעת  על פיתוח תודעה ביקורתית 

 .  החלטה מודעת כ–תרבותיים -ון מחנכים רבועית לכיוהמקצ

- יש להדגיש כי כל המשתתפים ציינו את האופי האמוציונאלי של עבודתם כמחנכים רב

  .  ואת התפקיד המרכזי של אמוציות בכינון תודעתם הביקורתיתתרבותיים

  

חשיפה בלא רק  הראה כי עבור פיתוח תודעה ביקורתית בקרב מורים יש צורך מחקר זה

 למען פעילות משותפתו יחסים משמעותיים, יה עצמיתתרבותיים אלא ברפלקצ-לים ביןלהבד

 תהליך הינוכל המשתתפים הסכימו כי תהליך של פיתוח תודעה ביקורתית . צדק חברתי



כל המשתתפים ציינו את ,  יחד עם זאת.הוא נמשך לאורך החיים, למעשהו ארוך ומתמשך

-על המחנכים לחינוך רב. חשיפה להבדליםהחשיבות הגדולה של השלב הראשון של ה

אפשר מעבר מהשלב זו ויבטיחו תהליך למידה שיחשיפה שיאפשרו תרבותי ליצור תנאים 

החלפת דעות , ההתחלתי של התעוררות תודעה ביקורתית לכיוון של רפלקציה משותפת

 אוניברסיטאותלהמחקרים שלנו מצביעים על כך ש.  עימות במחיראפילו , ופרספקטיבות

מהווים רקע למגוון רחב של הם  סוציאליזציה עבור סטודנטים וומכללות תפקיד של סוכני

 רבים לא פיתחו תודעה סטודנטיםיחד עם זאת הממצאים הראו כי .  תרבותיות- בחוויות ר

 חשיבות היוזמות המכוונות ליצירת דיאלוג מה שמדגיש את, תית עד לסיום התוארביקור

חשוב גם להפריך את המיתוס .  משמעותיים בקרב הסטודנטיםואינטראקציה בין תרבותיים

 הבאה ביחד של קבוצות תלמידים .אודות ניטראליות של שיטות מסוימות של חינוך

-  של הזדמנויות לדיאלוג וללמידה רבת ומתוכננתודע מהללא יציר, מבודדות ומפוצלות

יו להיפתר על ידי אמורות האותן הבעיות ההמצב ואת  רק להנציח את העלול, תרבותית

על המחנכים לתמוך בהתפתחות התודעה הביקורתית בקרב .  תרבותיחשיפה לשוני

תוך כדי , הפיכת החוויות והיחסים למשמעותייםב על ידי סיוע ) מורים לעתיד(טים הסטודנ

 בקנה אחד עם מונח גישה זו עולה. ומעורבות בחינוך המשחררהכרה במציאות חברתית 

מחקרנו ,  כמו כן. מניח את  הפעולה המודעת מצד המורה והתלמיד הירההפרקסיס של פרי

נים של רקסיס ובשלבים השופב מצביע על החשיבות הגדולה שיש לרגשות ולאמוציות

  .פיתוח התודעה הביקורתית

  

  


