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 תקציר
בתוכניות ו (Social Emotional Learning; SEL) סקירה זו מתמקדת בתוכניות לקידום למידה חברתית רגשית

רמות ת החינוך בישראל ובעולם בשלוש ולפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים והטמעתן במערכ התערבות

  .)מחוזית וארצית( שונות: ברמת התלמיד, ברמת הכיתה ובית הספר, וברמה מערכתית

 

התערבות  לתוכניותומקדמות למידה חברתית ורגשית הבית ספריות כלל תוכניות ל SELתוכניות  סווגלניתן 

כן )חרדת מבחנים, כישורים במתמטיקה( ו תחומי דעת מסוימיםוב לאוכלוסיות תלמידים בסיכוןייעודיות 

בגורמים המשפיעים על  הסקירה עוסקת .בהן לא נעסוק בסקירה זו תוכניות לאחר שעות הלימודיםל

של בשאלה האם מדובר בהשפעה הדדית ואפקטיביות של תוכניות לקידום מיומנויות חברתיות ורגשיות 

מיומנויות חברתיות ורגשיות ולהפך: האם בתי ספר המקדמים מיומנויות פיתוח על  SEL-תוכניות ה

מדיניות לבסוף, אנו בוחנים את ה. SELחברתיות ורגשיות מטמיעים באפקטיביות רבה יותר תוכניות 

חינוכית ברמה עירונית, אזורית וארצית להטמעת למידה חברתית ורגשית ובשאלת האפקטיביות והתועלת ה

לשם ניתוח מעמיק של שאלות אלו נבחרו מספר תוכניות כחקר מקרים ייצוגיים, אשר  של מדיניות שכזו.

, PATHS ,RULER ,SEALהתוכניות שנבחרו הן: תוכנית יסקרו בפרוטרוט לאור מחקרים שהתמקדו בהן. 

המתמקדות  SELוכן תוכניות  , Making Choices, תוכנית Stop & Thinkתוכנית "כישורי חיים", תוכנית 

 הקריטריונים לבחירת תוכניות אלו היו:תוח כישורים בתחום מסוים. בפי

  תוכניות מבוססות מחקר, הפועלות לפי עקרונות SAFEשיפורטו להלן; 

 תוכניות אשר נבחנו לאורך מספר שנים בקרב אוכלוסיות שונות נרחבות ובבתי ספר שונים;  

 למידה  אשר ממצאים מחקריים מאששים את האפקטיביות שלהן או את תרומתן לקידום תוכניות

 ;חברתית ורגשית

 .תוכניות מבוססות מחקרית, אשר כללו השוואה מול קבוצות ביקורת 

 

לתוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית יתרונות רבים עבור תלמידים מהספרות המקצועית עולה כי 

מובילות אכן מרבית התוכניות קדמי. עבור צוותים בית ספריים ועבור המוסד האיב'(, -בכל הרמות )גן

מוכיחות שלמידה חברתית ורגשית מצמצמת ולהישגים חיוביים בפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, 

יחד עם זאת, ובקרב אוכלוסיות שונות.  בכל שכבות הגיל התנהגויות בסיכון ומשפרות הישגים לימודיים

ם רבים הטמונים בהטמעת התוכניות הללו, שראוי כי מקבלי החלטות יתייחסו אליהם בכובד ישנם אתגרי

ואילך, תוצאות  קידוםראש, כגון העדר מחקרי אורך על אפקטיביות התוכניות לאחר שלוש שנים מיום ה

מעורבות בנוגע להצלחת תוכניות שעברו מהקשר תרבותי אחד למשנהו, והעדר אחידות בהקשר למדדים, 

 לי הערכה ואיסוף נתונים.כ

גשיות, תוכניות התערבות, למידה חברתית, ר-ויות חברתיותרגשית, מיומנ-: למידה חברתיתמילות מפתח

 ,Social-emotional learning, SELברתיים, אינטליגנציה רגשית, ח-, כישורים רגשיים?כשירות חברתית

social skills, emotional intelligence, early intervention, behavioral inhibition, social competence, social 

development, social inclusion. 
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Abstract 

This literature review focuses on Social and Emotional Learning (SEL) programs and interventions 

aimed at developing social and emotional skills and implementing them in education systems in Israel 

and around the world on three different levels: on the student level, the classroom and school level, and 

the systematic level (the district and nation-wide).  

 

Research literature on SEL classifies three types of SEL programs: universal school-based programs 

that promote social and emotional learning; indicative school-based intervention programs for students 

at risk; and after-school extracurricular programs (which will not be studied in this review). In this 

review we study the factors that impact on the effectiveness of SEL programs and whether it is a mutual 

effect: do schools that promote SEL learning implement interventions more effectively that schools that 

do not and wise versa? Moreover, we focus on educational policies at the municipal, regional and 

national levels for implementing SEL learning, and the effectiveness and efficacy of these policies. In 

order to analyze these questions, we selected several programs to be examined as case studies: PATHS, 

RULER, SEAL, Making Choices, Stop & Think, Check, Connect & Expect, as well as several research-

based local Israeli programs. The criteria for selecting these programs were as follows: 

 Research-based programs that follow SEAL principles; 

 Programs that have been researched for several years among different research populations and 

in different school contexts; 

 Research findings on these programs confirm their effectiveness and or their contribution for 

promoting SEL; 

 Randomized research-based programs. 

 

Research literature on SEL programs highlights multiple benefits for students (preschool to twelfth 

grade), for teachers and schools staff, and for schools. SEL programs lead to positive achievements in 

developing SEL skills, reduce risk behaviors, and improve academic achievements in different group 

ages and populations. Nonetheless, many challenges lie in implementing SEL programs, and decision-

makers should consider them carefully: lack of long-term research on the effectiveness of SEL 

programs; mixed results in studies on programs, which were exported and implemented in different 

cultural contexts; inconsistency concerning the use of research tools, measures, and data sources used 

in research.  

Keywords:   Social-emotional learning, SEL, social skills, emotional intelligence, early intervention, 

behavioral inhibition, social competence, social development, social inclusion. 
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 מבוא

 1(Social Emotional Learning; SEL) בתוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית סקירה זו מתמקדת

ת החינוך בישראל ובעולם ולפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים והטמעתן במערכ בתוכניות התערבותו

. הספרות )מחוזית וארצית( בשלוש רמות שונות: ברמת התלמיד, ברמת הכיתה ובית הספר, וברמה מערכתית

לקידום למידה  על תוכניותשונים מחקרי הערכה  500-המקצועית על אודות תוכניות אלו כוללת מעל ל

 ;Durlak et al., 2011; Sklad et al., 2012)חברתית ורגשית, החל מרמת הגן וכלה במערכת ההשכלה הגבוהה 

Taylor et al., 2017) .מידה חברתית ורגשית, אותן ננתח חשוב להבחין כי קיימות תוכניות הממוקדות בל

באמצעות חקר מקרים ייצוגיים בפרקים הבאים, המקנות כישורים חברתיים ורגשיים, לעומת תוכניות 

התערבות רבות נוספות, המקדמות נושאים מגוונים המסווגים כ"חברתיים ורגשיים" אף הם )כמו קידום 

אם כי הן אינן מהוות את ליבת הניתוח המוצע סקירה זו קצרה חינוך אזרחי ודמוקרטי(, אשר תוזכרנה ב

 כאן.

 

האם תוכניות מסוימות מובילות להישגים טובים יותר? האם יש קבוצות : בסקירה בין השאלות שייבחנו

 שמרוויחות יותר מאחרות מתוכניות אלו? האם ניתן לאמוד לאורך זמן את אפקטיביות התוכניות והישגיהן

האם ניתן למנות מהם המדדים לבחינת האפקטיביות והיעילות והאם הם ברי הערכה? ? ואת היעילות שלהן

אופני הטמעת תוכניות התערבות יעילים יותר מאחרים? אילו סוגי תוכניות והתערבויות קיימים, שהוכח 

 רגשית?-במחקרים אמפיריים כמקדמים למידה חברתית

 

כדי לתאר מסגרת פעולה המתמקדת ביכולת  1997בשנת המושג למידה חברתית רגשית נטבע לראשונה 

האישית להבין, לבטא, ולשלוט בהיבטים הרגשיים בדרכים תורמות לתוצאות התפתחותיות חיוביות 

כניות התערבות רבות וחס לתימתירגשית" למידה חברתית "בתחומים לימודיים וחברתיים. המונח 

רמת הגן ועד לבגרות. התוכניות מגוונות מבחינת המיועדות ללמד מיומנויות מסוימות ו/או כלליות לילדים מ

ות מטרמספר הן חולקות ו, ומדדי התוצאות, משתתפיםהתכנים, היישום, מידת המעורבות, שכבת הגיל של ה

 ;Elias et al., 1997) חברתית-ת אנטיהתנהגו וצמצוםחברתית -התנהגות פרוהעצמת  שיפורטו להלן בדגש על 

Garner, Mahatmya, Brown & Vesely, 2014).  קידום כישורים חברתיים ורגשיים כמו כן, נמצא קשר בין

  .(World Economic Forum, 2016ובין צמיחה כלכלית ואפשרויות קליטה בשוק התעסוקה של צעירים )

 

ייעודיות המיועדות לפיתוח כישורים  מתבצעת באמצעות תוכניותלמידה חברתית ורגשית  ,התלמיד ברמת

חברתיים ורגשיים או למניעה של מצבי סיכון בקרב אוכלוסיות תלמידים מסוימות. הלמידה נעשית 

באמצעות הנחייה אישית, מטלות אישיות, השתתפות בשיעורים ייעודיים העוסקים בלמידה חברתית 

למידה חברתית רגשית  ברמת הכיתה, .ורגשית, ובמטלות משותפות עם המשפחה מעבר לשעות הלימודים

מוטמעות . הזדמנויות אלה במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה בבית הספרשונות למידה  הזדמנויותכוללת 

כדי לבנות את המסוגלות החברתית והרגשית של תלמידים ולפתח את ההתנהגות בשיעורים רגילים 

 & ,Durlak, 2016; Elias et al., 1997; Jones & Bouffard, 2012; McDaniel, Bruhn)החיובית  שלהם 

Troughton, 2017; Weissberg et al., 2016; Yoder, 2014 .),קידום למידה חברתית ורגשית  ברמת בית הספר

                                                           
 

 . 2018(, ראה: שפרלינג, SELלסקירת מידע בנושא מיפוי מושגי ותיאורטי של למידה חברתית ורגשית ) 1
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שירותי בקביעת נהלים, יצירת פרקטיקות או מבנים הקשורים לאקלים הבית ספרי, וכן ב בא לידי ביטוי

אסטרטגיות אלו מקדמות אקלים בית ספרי בטוח וחיובי, המשפיע , עת דורלאקלדתלמידים. לתמיכה 

(. זאת ועוד, ברמת בית הספר, יש Durlak., 2016)באופן חיובי על תוצאות למידה ועל התנהגות תלמידים 

חשיבות למסוגלות החברתית והרגשית של מורים ולכישורים הפדגוגיים שלהם בתחום הוראת הלמידה 

אלה משפיעים על האקלים הכיתתי והבית ספרי ועל התרבות הבית ספרית. ברמה  החברתית והרגשית, שכן

הקהילתית, יש חשיבות גם לשותפות עם משפחות התלמידים ועם הקהילה הבית ספרית הרחבה יותר, 

 ,Durlak et al., 2011; Durlak)המסייעת לקדם את הלמידה החברתית והרגשית מעבר לכותלי בית הספר 

2016.)  

 

תוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית הם  קידוםשנסקור בפרקים הבאים, סיכויי ההצלחה של כפי 

במערכת החינוך )למשל בארצות הברית רבים יותר כאשר תוכניות אלו נכללות בסדר העדיפויות של המחוז 

 י מורים, לסיוע מטעם הוועד המנהל הבית ספרי ומארגונתקציביתוכאשר הן זוכות לתמיכה ובאנגליה( 

(Durlak, et al., 2011) כמו כן, לתמיכה פדרלית וממשלתית יש תפקיד מהותי באימוץ תוכניות התערבות .

, וכן לתימרוץ חיובי חקר ברמה כיתתית, בית ספרית ומחוזיתמ-ללמידה חברתית ורגשית מבוססות

על אף  .(Weissberg et al., 2016; Ikesako & Miyamoto, 2015) באמצעות תקציבי חינוך וקביעת סטנדרטים

 תוכניות המקדמות למידה חברתיתשל  אפקטיבית קידוםלמחסומים רבים בדרך קיימים  האמור לעיל

נושא, סדר עדיפות ממשלתי נמוך, העדר קונצנזוס לגבי שיטות המודעות מוגבלת לחשיבות  :רגשית כמו

, מקורות מימון מוגבלים, ומספר תוכניות והתערבויות למידה חברתית ורגשיתהערכה וכלי מדידה של 

  מצומצם.

 

 Theאחד הגופים הראשונים שהוקמו לקידום נושא הלמידה החברתית הרגשית הוא ארגון קאסל )

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning; CASEL)2 רשת לקידום למידה חברתית ,

רגשית -שואף למסד מערכת לקידום התפתחות חברתית . הארגוןבארצות הברית 1994ורגשית שנוסדה בשנת 

וקוגניטיבית וביצועים אקדמיים לכלל התלמידים מרמת הגן ועד בית הספר התיכון על בסיס פרקטיקות 

 (:CASEL, 2013; Caspada, 2016)הבאים  הכישוריםמבוססות מחקר. הארגון מדגיש את קידום 

מנות זו כוללת . מיושל האדם הבנת הרגשות, המטרות והערכים (:self-awareness) מודעות העצמית (1

הערכת העוצמות והחולשות של הפרט, קידום אורח חשיבה חיובי, פיתוח תחושת מסוגלות עצמית 

  ואופטימיות.

שות ובהתנהגויות, : כישורים וגישות המקדמות יכולת לשלוט ברג(self-management) עצמיהניהול  (2

לדחות סיפוקים, להתמודד עם לחצים, לשלוט בדחפים, ולהתמודד עם אתגרים כדי להשיג מטרות 

 חינוכיות ואישיות.

: היכולת להבין עמדות של אחרים המגיעים מרקע שונה, ((Social Awareness  חברתית מודעות (3

לחוש אמפתיה וחמלה כלפיהם. כמו כן, זוהי מיומנות להבנת נורמות חברתיות להתנהגות והיכרות 

 עם מקורות משפחתיים, בית ספריים וקהילתיים ובתמיכה שלהם.

                                                           
 

 /https://casel.org/historyראה:  2
 

https://casel.org/history/
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ולקיים מערכות יחסים מתן כלים כדי למסד  (:Relationship Skillמיומנויות יחסים בין אישיים ) (4

בריאות ומיטביות ולהתנהג בהתאם לנורמות החברתיות. הכישורים כוללים תקשורת ברורה, 

הקשבה פעילה, שיתוף פעולה, עמידה בלחץ חברתי, משא ומתן בקונפליקט וחיפוש עזרה במידת 

 הצורך.

היכולת לשקול קודים אתיים,  :(Responsible Decision Making) אחראית קבלת החלטותיכולת  (5

, לבצע הערכה מציאותית של ההשלכות של פעולות מקובלותשיקולי בטיחות, נורמות התנהגות 

 מסוימות ולהתחשב באחרים, בבריאותם ובטובתם.

 

 Cooper, & Cefai, 2013;Durlak et al., 2011) עיקריים םלשלושה סוגי SEL-ת תוכניות האניתן לסווג 

Payton et al., 2008; CASEL 2013, 2015:)  

כלל בית תוכניות : (Universal school-based programs) תוכניות אוניברסליות מבוססות בית ספר( 1

פיתוח כישורים כמו מתמקדות בספריות המיועדות לכל אוכלוסיית בית הספר )כלומר, אוניברסליות( ה

בקידום מערכות יחסים חברתיות חיוביות ומחויבות כיתתית. תוכניות מסוג זה פתרון סכסוכים, אמפתיה, 

מעבר ללמידה חברתית  פונות לכלל ציבור התלמידים וכוללות עבודה על פיתוח כישורים וידע נוספים

ורגשית, כמו קידום הישגים אקדמיים או כישורים מסוימים הקשורים לדיסציפלינה )מתמטיקה( או 

( מאשר טיפוליות preventive. מרבית התוכניות האוניברסליות הן מניעתיות )בחנים(ללמידה )חרדת מ

(corrective התוכניות האוניברסליות צמחו לאור ממצאי מחקרים שונים על שיפור הישגים לימודיים .)

בקבוצה  (.Durlak et al., 2011; Elias et al., 1997ורווחת תלמידים עם הקניית כישורים חברתיים ורגשיים )

 זו נכללות רוב התוכניות שהוטמעו והוערכו בעשורים האחרונים.

תוכניות אלה מיועדות  –  (Indicated school-based programs) יעודיותיתוכניות מבוססות בית ספר ( 2 

לאוכלוסיות תלמידים מסוימות, למשל לתלמידים עם בעיות התנהגות, העדר כישורים או בעיות בהישגים 

ם ם. לרוב הן תוכניות טיפוליות באופיין, אם כי לעתים תוכניות אלו פונות לתלמידים בסיכון, העתידילימודיי

לפתח בעיות אלו והמגלים סימנים של בעיות חברתיות, רגשיות, התנהגותיות או לימודיות. המטרה של 

הן מגוונות מאוד ומיועדות לטיפול במגוון בעיות  ,היא למנוע  את התפתחות בעיות אלו מסוג זה תוכניותה

 .(Payton et al., 2008)להפרעות רגשיות כמו דכאון או חרדה ועד מאגרסיביות 

וכניות אלו מיועדות לפיתוח כישורים ת – (After school programs) תוכניות לאחר שעות הלימודים( 3

 יות כמו אומנות או ספורט.ריקולרקו-חברתיים ורגשיים באמצעות פעילויות אקסטרה

 

אשר פעלו לפי ארבע פרקטיקות בית ספריות הספרות המחקרית בה נתמקד בסקירה זו מדגישה כי תוכניות 

הרגשית מאשר (, שיפורטו להלן היו יעילות יותר בהטמעת הלמידה החברתית וSAFE-מומלצות )עקרונות ה

 : (Durlak, et al., 2011; Durlak,  2016; Jones & Bouffard, 2012) :תוכניות שלא פעלו לפי עקרונות אלו

1. Sequenced – ()שימוש במערך פעילויות מתואם ומקושר כדי להשיג את המטרות הקשורות  רצף

 /החברתיים והרגשיים כישוריםהלפיתוח 

2. Active – ( )למידה אקטיביות כדי לסייע לתלמידים ללמוד מיומנויות חדשות צורותאקטיביות. 

3. Focused – (מיקוד )מרכיב אחד לפחות בתוכנית קשור לפיתוח מיומנות אישית או חברתית. 

4. Explicit – (דגש )התפתחות כלליים ואו בכישורים  מסוימים רגשיםובכישורים חברתיים  מיקוד

 .חיובית
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שית אשר הוכח מחקרית כי הן מקדמות למידה חברתית ורג ,כפי שננתח בעמודים הבאים, מרבית התוכניות

הישגי תלמידים, קידום אקלים בית ספרי חיובי והטמעת כישורים שיפור מבחינת  אפקטיביותנמצאו כו

 חברתיים ורגשיים, היו תוכניות שפעלו לפי עקרונות אלו.

 

מקדמות למידה ומחקרית -מבוססותהבית ספריות אוניברסליות בתוכניות מתמקד הפרק הראשון בסקירה 

התורמות לשיפור מיומנויות חברתיות ייעודיות תוכניות התערבות  בוחןהפרק השני .חברתית ורגשית 

)מוטיבציה, יחסים בין אישיים,  קידום כישורים ספציפייםתלמידים בסיכון ולבדגש ורגשיות של תלמידים 

מציג תוכניות התערבות המתמקדות בנושא מסוים )דיסציפלינרי או מיומנות( הפרק השלישי  (.רווחה אישית

 SEL, אשר אינן בהכרח תוכניות פתרון סכסוכים בדרכי שלום או התמודדות עם חרדת מבחניםכמו כישורי 

עוסק בגורמים המשפיעים על אפקטיביות הפרק הרביעי  .אך עוסקות בקידום כישורים חברתיים ורגשיים

בשאלה האם מדובר בהשפעה הדדית וכיצד היא וכן של תוכניות לקידום מיומנויות חברתיות ורגשיות, 

חינוכית ברמה עירונית, אזורית וארצית המדיניות את הבסקירה בוחן  חמישיהפרק הלבסוף, פועלת. 

לשם ניתוח מעמיק של להטמעת למידה חברתית ורגשית ובשאלת האפקטיביות והתועלת של מדיניות שכזו. 

הקריטריונים  וענו על כליצוגיים, אשר יסקרו בפרוטרוט י מספר תוכניות כחקר מקריםשאלות אלו נבחרו 

 ;שיפורטו להלןSAFE מבוססות מחקר, הפועלות לפי עקרונות  תתוכניו הבאים:

 תוכניות אשר נבחנו לאורך מספר שנים בקרב אוכלוסיות שונות נרחבות ובבתי ספר שונים;  

 למידה  אשר ממצאים מחקריים מאששים את האפקטיביות שלהן או את תרומתן לקידום תוכניות

 ;חברתית ורגשית

 .תוכניות מבוססות מחקרית, אשר כללו השוואה מול קבוצות ביקורת 

 

סקירת התוכניות כוללת אבחנה בין תוכניות שהתפתחו בארצות הברית ובאנגליה ומתקיימות ברחבי העולם 

מקומיות שנוסדו בישראל, אשר היא רלוונטית לפרק ה"סיכום: אתגרים ודילמות מרכזיות".  ובין תוכניות

ומציג את האתגרים והמסקנות תוכניות התובנות העולות מן הפרקים השונים ומניתוח פרק זה עוסק ב

 העיקריות הנובעות מן הסקירה.
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 מתודולוגיה
חינוך בישראל ת ות והטמעתן במערכחברתית ורגשי למידהלטיפוח תוכניות סקירה זו בוחנת את סוגיית 

 מתמקדתבשלוש רמות שונות: ברמת התלמיד, ברמת הכיתה ובית הספר, וברמה מערכתית. כמו כן,  ובעולם

הסקירה במדדים הקיימים במחקרים האמפיריים העוסקים בנושא כדי להעריך את יעילותן של תוכניות אלו 

ר הכישורים רגשיות ושיפו-כניות התערבות לקידום מיומנויות חברתיותואת הקשר, אם קיים, בין הטמעת תו

 והמיומנויות הללו.

 

ליזה העוסקים נא-, מחקרים אמפיריים ומחקרי מטהלשם כך, סקירה זו מנתחת מחקרים השוואתיים

דוחות מחקר של גופים שונים המקדמים את סוגיית הלמידה החברתית והרגשית והאפקטיביות , לצד בנושא

על חיפוש  מתבססתסקירה . הומקורות נוספים כמו מסמכים ממשלתיים, אתרי תוכניות וחומרי לימוד שלה

במאגרי מידע אקדמיים, באינדקסים שונים, ובאתרים רשמיים של גופים הרלבנטיים לנושא הסקירה תחת 

רבות, למידה גשיות, תוכניות התער-גשית, מיומנויות חברתיותר-למידה חברתית  מילות המפתח הבאות:

 ,Social-emotional learning אינטליגנציה רגשית ם,חברתיי-חברתית, כשירות חברתית, כישורים רגשיים

SEL, social skills, emotional intelligence, early intervention, behavioral inhibition, social competence, 

social development, social inclusion  . 

 

חיפוש אחר ספרות מקצועית, ניירות עמדה ודוחות ממשלתיים לצורך סקירה זו  נעשההמידע בהם  מאגרי

, מאגרי המידע של מכון מופ"ת, אתרים רשמיים של משרדי חינוך בעולם  ERIC, EBSCO ,ProQuestהינם 

ומכון רנד,  CASEL, AIRארגוני מחקר כמו , OECD)ובישראל ושל הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח אזורי )

וכן באתרים שעוסקים בתוכניות התערבות לפיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות בישראל ובעולם 

ובפרסומים שונים אודותיהן, כולל פרסומים שאינם אקדמיים, המתייחסים לתוכניות ולהתערבויות לקידום 

 רגשיות.-מיומנויות חברתיות

 

בתהליכי חיפוש מידע מעמיק  אותרוכת החינוך, והטמעתן במער התוכניותלצורך איסוף המידע על 

גשיות ר-במרשתת מסמכים ודוחות שונים הנוגעים לתוכניות והתערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות

מחקרים אמפיריים, מחקרי בישראל ובעולם, לצד חיפוש  ךרגשית במערכת החינו-למידה חברתיתוקידום 

אנשי קשר מרכזיים וות כותבי הסקירה לצכמו כן, פנה בנושא.  יםהעוסק אנליזה ומחקרי הערכה-מטה

לצד בחינת הספרות  לצורך השלמת פערי המידע ואישושם. שנסקרובמדינות ומשרדים ממשלתיים שונים 

צוות המומחים מטעם צוות מרכז המידע בהסתייע המחקרית והאתרים הרשמיים של גופי המדיניות, 

רגשית וה החוקרים את תחום הלמידה החברתית בעולם ובישראל,עמיתים היזמה למחקר יישומי בחינוך וב

  ..ובבעלי תפקידים במערכות החינוך במדינות ובגופים שייסקרו

 

, תהליך איסוף המידע כלל איתור מקורות מידע בהתאם למילות המפתח בדגש על מחקרים תיאורטיים

(. כמו 2011-2018מדיניות עדכניים )שנים ליזה, דוחות מחקר ומסמכי אנ-מחקרים אמפיריים, מחקרי מטה

כן, בוצעו סבבי חיפוש משלים לאור הפניות ממחקרים וממאמרים רלוונטיים. בכל אחד מסבבי חיפוש 

פריטים(, אשר דרשו תהליך מיון סינון קפדני, כגון בחירת  מאותמקורות המידע נמצאו מקורות מידע רבים )

 2011פרסומים עדכניים החל משנת לים הערכת עמיתים, פרסומים שפורסמו בכתבי עת שפיטים הכול

ילך, מחקרים שנכתבו בידי חוקרים מובילים בתחום, פרסומים בשפות עברית ובאנגלית, וכיוצא באלה. או
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לאחר כמו כן, נעשה שימוש במחקרים ודוחות מחקר שהוגשו לצוות כותבי הסקירה על ידי וועדת המומחים. 

קריאת המאמרים וסיכום הנקודות הרלוונטיות לסקירה זו, נעשה ניתוח כולל סיום שלב הסינון הראשוני, 

. במקביל, התבצעו סבבי חיפוש משלים ותרה, בהתאם לשאלות המחקר שנבחרושל הספרות המקצועית שא

אחר מקורות נוספים שנבעו מתהליך סינון חומרי הקריאה בשלב הראשון, כולל דוחות מחקר ומחקרים 

מסמכים בשפה הספרדית ומסמכי מדיניות שונים כמו  רים שנבחרו לניתוח מעמיקלחקר המקהנוגעים 

רשימת המקורות הסיום סקירה  הקשורים למדיניות לקידום למידה חברתית ורגשית באמריקה הלטינית.

 .שבהם הסתייע צוות כותבי הסקירה בהפקת מסמך זהפריטים נבחרים  138 זו כוללת
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 לקידום למידה חברתית ורגשיתאוניברסליות בית ספריות תוכניות . 1

 כללי 1.1
בנוגע לכך שמערכת החינוך צריכה להכשיר , מקבלי החלטות והציבור רווחת ההסכמה בקרב מחנכים

תלמידים עם אוריינות אקדמית במקצועות ליבה, המסוגלים לעבוד עם אחרים מרקע שונה באמצעות 

 ,.Greenberg et al)ת בריאה ולהתנהג באופן אחראי ומכבד מיומנויות חברתיות ורגשיות, להפגין התנהגו

 . לבתי ספר יש תפקיד חשוב בהכשרת ילדים בריאים על ידי פיתוח קוגניטיבי אך גם רגשי וחברתי(2005

(Durlak, et al., 2011). יש להבחין באסטרטגיה של , רגשיתהמטמיעים את הלמידה החברתית וה בבתי ספר

)במדיניות ובבחירה המערכתית, מחוזית ובית ספרית להטמיע הוראה של מיומנויות חברתיות ורגשיות 

של למידה חברתית )הדרך בה אסטרטגיה זו מוטמעת בכיתה ומועברת לתלמידים( ובפדגוגיה ( SELתוכניות 

  3ורגשית המוטמעת בהוראת תחומי הדעת:

בדרכים יבי של כישורים חברתיים ורגשיים ויישום סלקט קידוםהוראה, ללת כו SEL-אסטרטגיית ה

לאוכלוסיית התלמידים, לאקלים הבית ספרי  מותאמות מבחינה התפתחותית, הקשרית, ותרבותית

לתלמידים ליישם כישורים חברתיים ורגשיים  אסטרטגיה זו מסייעתבנוסף, . ולמטרות הארגון הבית ספרי

שלון לימודי. י, וכבריונותבמניעה של בעיות התנהגות מסוימות כמו שימוש בסמים, אלימות בין אישית, 

הזדמנויות לתלמידים  לתרום לכיתות שלהם, לבית הספר ולקהילה  מספקת הטמעת תוכניות ההתערבות

סביבת זאת ועוד, האסטרטגיה מסייעת ביצירת  .ציה גוברתולחוש שביעות רצון, תחושת שייכות ומוטיב

  הכוללת יוזמות משפחתיות ושל חברים לכיתה, ופעילות קהילתיות ובית ספריות. ,לימודים תומכת ובטוחה

כדי  ואימון קבוצתי, מודלינג, או אישית הנחיה מערכתיתבאמצעות מגוונת נשענת על הוראה  הפדגוגיה

 . התלמידים כחלק ממארג התנהגויות יומיומיות של מצביםבמגוון  החברתית והרגשיתאת הלמידה ליישם 

 

מחקר ה. כלל בית ספריותמרבית התוכניות הבית ספריות לקידום למידה חברתית ורגשית הן תוכניות 

שהוטמעו שונות תוכניות  213אודות  על  מטה אנליזההוא מחקר  אלההמקיף ביותר שנערך על תוכניות 

מחקר ה היהמחקר זה . (Durlak, et al., 2011) תלמידים מכיתות הגן ועד בית הספר התיכון 270,034 בקרב

ן את ההשפעות של בחוראשון שעסק בתוכניות מבוססות בית ספר לקידום למידה חברתית ורגשית, ה

חיוביות  גישותפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, פיתוח תוכניות ההתערבות בבחינת תוצאות מגוונות: 

מצוקה רגשית, צמצום הול משברים, ינפיתוח מיומנויות לאחר, התנהגות חברתית חיובית, האני והכלפי 

 ביצועים לימודיים. שיפור ו

 

)תוכניות אשר עקבו אחר  SAFE-בהתאם לעקרונות ה את התוכניות השונות מיינו( שםדורלאק ואחרים )

מהתוכניות הועברו  31%( הועברו בבתי ספר יסודיים, 56%יותר ממחצית מהתוכניות ) .(עקרונות אלו או לא

 11%מהתוכניות ארכו פחות משנה,  77% בבתי ספר תיכון.התוכניות בקרב תלמידי חטיבות הביניים, ושאר 

מהמחקרים  75%-. החוקרים )שם( ציינו שנמשכו מעל לשנתיים 12%-ו ,שנים 1-2ארכו בין מהתוכניות 

-מן המחקרים המתוארים במטה 47% -. כהעשורים האחרונים פורסמו במהלך שני יתחו תוכניות אלושנ

של התלמידים  גזעי/.  שליש מהמחקרים לא כללו נתונים על מוצא אתנימבוקריםמשו במודלים תהשאנליזה 

חלק מתוכניות  כי)שם( . אף על פי כן, מדווחים החוקרים (32%)כלכלי -חברתיה םמצבעל ( או 31%)
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( או חברתית כלכלית 35%ההתערבויות הוטמעו בבתי ספר עם אוכלוסיית תלמידים מעורבת מבחינה אתנית )

הועברו על וכיתה -מרבית התוכניות היו מבוססות . מהמחקרים בוצעו בבתי ספר אורבניים 47%-ו ,(25%)

המשיכו לאסוף נתונים ממחקרי ההערכה  15%לציין כי יש  .(21%צוות חיצוני )על ידי ( או 53%ידי מורים )

 .מוצע(במ שבועות 92במהלך ) תום תוכנית ההתערבותמחודשים  ששה לפחות משתתפיםהאוכלוסיות על 

 

שתוכניות ההתערבות לקידום למידה חברתית ורגשית היו בעלות השפעה  דורלאק ואחרים )שם( מדגישים

כלפי אחר והגישות חיוביות כלפי האני וקידום ורגשיות ומיומנויות חברתיות פיתוח חיובית משמעותית על 

העצימו את האוניברסליות לקידום למידה חברתית ורגשית התוכניות החוקרים גם מדווחים כי  . בית הספר

מעבר ברתית וצמצום בעיות התנהגות. ח-התנהגות פרובאמצעות פיתוח ההתנהגותית של תלמידים  כשירותה

אקדמיים במבחני הישגים ובציונים. הביצועים וחו על שיפור האנליזה זו דיו-במטהלכך, המחקרים שנותחו 

צומצמו בהיקפם בהערכות , שוצמיחההמשתתפים הראו שיפור משמעותי  ,בהשוואה לקבוצת הביקורת

נמצאו יחד עם זאת ההשפעות עדיין אך רק אחוז קטן מהמחקרים אספו נתוני מעקב, אמנם  .מעקב

  .חודשים לאחר ההתערבות ששה גםית משמעותיות סטטיסטכ

 

מצביעים גם על הנחייה אפקטיבית של תוכניות לקידום למידה חברתית )שם(  אנליזה-מטההמחקר ממצאי 

אלו יכולות להיות משולבות  תוכניותש מסיקים החוקרים מכאןורגשית על ידי המורים והצוות הבית ספרי . 

ה אפקטיבית. כמו כן מסתמן שתוכניות צוות חיצוני להנחיות ולא דורשות בפרקטיקות חינוכיות רגיל

אורבניים, )בתי ספר  שונים ההתערבות מצליחות בכל הרמות )יסודי, חטיבות הביניים והתיכון( ובבתי ספר

התמקד במידה הפחותה  (2011ם של דורלאק ואחרים )מחקר(. ראוי לציין כי בפרוורים ובאזורים כפריים

ממצא חשוב  אזורים כפריים ובבתי ספר תיכוניים.שהוטמעו ב SELעל תוכנית מחקרים שנסובו ביותר ב

ועים צבישיפור הל לימודיתוה סביבתיתהבין אישית, התמיכה ה אנליזה זה קשור לתרומת-נוסף במחקר מטה

 ם על ידי:ייבית ספרה

  הכוללות רמת ציפיות גבוהה ותמיכה להצלחה אקדמית ,תלמידים ומוריםבקרב נורמות פיתוח; 

  מחזקות מחויבות וקשר לבית הספרותומכות ה יםמורים ותלמידבין מערכות יחסים פיתוח; 

  גישות הוראה מערבות כמו ניהול כיתה פרואקטיבי ולמידה שיתופיתפיתוח; 

  כיתתית חיובית.ה תומכות ובטוחות המעודדות ותומכות בהתנהגות דסביבות למיפיתוח 

 

שחשוב לציין בהקשר של הערכת תוכניות לקידום מגבלות ( היו מספר 2011למחקרם של דורלאק ואחרים )

 .על אפקטיביות התוכניות לאורך השנים יש צורך באיסוף נתונים מתמשךראשית,  .למידה חברתית ורגשית

תוכנית של  קידוםמפעולת הנרכשים כתוצאה הכישורים ה ביצעו הערכה של מהתוכניות 32%רק   בנוסף,

. יש חשיבות מראש מטרה זורך להגדיר וכדי לאמוד הצלחה של תוכנית יש צהחוקרים מציינים שהתערבות. ה

 .. בתי ספר רבים אינם משתמשים בתוכניות מניעה מבוססות מחקרהבית ספרייםלהערכת המאפיינים גם 

והטמעת תוכניות , קיימות לתוכניות אפקטיביות אין מודעות ,יעקב בלתיפן באו בתי ספר מטמיעים תוכניות

תקופת . בנוסף, בתי ספר רבים אינם ממשיכים להטמיע תוכניות מוצלחות עם תום כראוי אינה מתבצעת

 ניסיון. ה

הפרקטיקה בין ו SELהעוסק בתוכניות יש פער רב בין המחקר ממחקר מקיף זה הן כי החוקרים מסקנות 

לאמץ ראוי יש צורך בהפצת מידע על תוכניות קיימות, הללו כדי להרחיב את הטמעת התוכניות  :בשטח



 

17 
 

 

 בצעליישם כראוי תוכניות חדשות שאומצו, ליש תוכניות המתאימות באופן המיטבי לנסיבות המקומיות, 

  , ולקבוע שיטות כדי לקיים התערבויות יעילות לטווח ארוך.מצליחותהערכה של תוכניות 

 

 ,.Hawkins et al. הוקינס ואחרים )אלוהעלויות והיתרונות של תוכניות לתעד את סוגיית  ועוד,  חשוב זאת

( טענו שתוכניות התערבות לקידום למידה חברתית ורגשית הן השקעה פיננסית טובה, אך יש צורך 2004

לכלית בתוכניות כפי שנדגיש בפרקים הבאים, שאלת המימון והתמיכה הכ לבחון זאת במחקרים עתידיים.

לקידום למידה חברתית ורגשית אינה זוכה להתייחסות במחקרים שנסקרו, ופניות מטעם צוות כותבי 

הן הסקירה בנושא עלויות התוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית ברמה בית ספרית, אזורית וארצית 

 הסקירה.טרם נענו נכון למועד סיום בישראל והן לגורמים שונים ברחבי העולם 

 

בקרב אנליזה ומחקרים נרטיביים -מחקרי מטה 46 שניתחו (,Weare & Nind, 2011החוקרים ווייר ונינד )

הצביעו על כך שתוכניות התערבות אוניברסליות , חצי מיליון תלמידיםשל למעלה מ משתתפיםאוכלוסיית 

יש לחקור עוד את  ציינו כי. החוקרים דית לאחר ההתערבותמבוססות בית ספר הובילו להשפעה חיובית מי

יש צורך  , שהדגישו כי(Catalano et al., 2002)למסקנה זו הגיעו גם קטלנו ואחרים ההשפעות לטווח ארוך. 

ידיות פעות החיוביות המשניות התערבות מסוגלות לשמר את ההכדי לקבוע האם תוכ פיםנוס יםבמחקר

  .לאורך זמן שלהן

 

תוכניות  82אנליזה שסקר -מחקר מטהערכו  (Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg, 2007) אחריםטיילור ו

תלמידים מרמת הגן ועד  97,406בקרב  סליות לקידום למידה חברתית רגשיתהתערבות בית ספריות אוניבר

מחקר מטרת אוניברסליות ברחבי העולם. תוכניות  38 סוגיה זו באמצעות ניתוח שלובחנו ת הספר התיכון בי

השפעות ה ולבחון את (2011דורלאק ואחרים ) בהמשך למחקרם של המחקריפער ה השלים אתל זה הייתה

 מגוונות מבחינת משך התוכנית, התמקדו במחקרים על תוכניות שהיו (2017טיילור ואחרים ) . טווחהארוכות 

ההתערבות נתוני הערכה לאחר איסוף התנאי של המשותף לכולן היה אך  , משתתפיםהאוכלוסיות , ןמיקומ

  .2014ועד לשנת  1981משנת התערבות שהוטמעו תוכניות , והן כללו במשך ששה חודשים או יותר לאחר מכן

האם תוכניות התערבות אלו אפקטיביות בקידום התפתחות חיובית בקרב אוכלוסיות  ההייתשאלת המחקר 

 עסקוש (Conduct Problems Prevention Research Group, 2010)מחקרים שונים לאור ומגוונות.  שונות

או גזעי /תלמידים מרקע אתניאוכלוסיות בקרב שהוטמעו ותוכניות התערבות מחוץ לארצות הברית ב

 , ולאור ממצאים קודמיםאו הגזעי ודיווחו על התפתחות חיובית ללא קשר למוצא האתני כלכלי מגוון-חברתי

בהם היו שיעורים גבוהים של פחות בבתי ספר שתוכניות אוניברסליות היו אפקטיביות  שהצביעו על כך

 גישה כמותנית( נקטו ב2017טיילור ואחרים )(, שם)  כלכלי נמוך-אוכלוסיות תלמידים מרקע חברתי

כדי לבחון האם למידה חברתית רגשית היא  (,2011בדומה למחקרם של דורלאק ואחרים ) מערכתיתו

 אסטרטגיה אפקטיבית בארצות הברית ובמדינות אחרות בקרב תלמידים המגיעים מרקע שונה.

 

 : היו( Taylor et al., 2007)אנליזה זו -במטה מחקרהשלוש השערות 

 משתתפיםבאופן משמעותי לתסייע חודשים או יותר  6 ההתערבות הנמשכת לאחר תוכניתהשפעת  .1

 ;תרוקילעומת קבוצות הבההתערבות וכניות בת
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יהיו גישת ההתפתחות החיובית הפועלות לאור תוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית  .2

, , במדינות מוצא שונותברתיתח-אפקטיביות בקרב אוכלוסיות מגוונות מבחינה אתנית וכלכלית

 ;ובקרב תלמידים המגיעים ממעמדות חברתיים שונים

 .תוכנית ההתערבות בשל ההשפעה ארוכת הטווח שלכישורים חברתיים ורגשיים  צפי לפיתוחיש  .3

 

(, 37.8%ה' )-בכיתות גןבקרב תלמידים שהוטמעו תוכניות התערבות (  הייתה על שםבמחקר זה  ) התמקדות 

מיצג של מגוון  תההיוו משתתפיםה תלמידיםה אוכלוסיית (.13.4%יב' )-'כיתות טב(, ו45.1%ח' )-כיתות וב

בארצות  הוטמעו 44 מקרב התוכניות שנותחו, לכלית ודתית.כ-אוכלוסיות לומדים מבחינה אתנית, חברתית

בבתי  עוהוטמתוכניות התערבות  41 , מבחינת פריסה גיאוגרפית .שונותבמדינות הוטמעו  תוכניות 38הברית, 

יש לציין  במחוזות מעורבים. 5באזורים כפריים,  9בבתי ספר בפרוורים,  8ספר עירוניים במחוזות אורבניים, 

 כלכליים-תייםרבדיווחו על המאפיינים הח אנליזה-במטהשנותחו תוכניות ההתערבות  82מתוך  51רק  כי

-תימרקע חברשהגיעו  משתתפיםהתוכניות סיפקו מידע על אחוזי התלמידים  26. משתתפיםשל אוכלוסיות 

ידים היו מהתלמ 75%אנליזה אותרו תוכניות התערבות שמתוכן לפחות -מטהניתוח הכלכלי נמוך. לצרכי 

ה דמוגרפית ישל השפעת ההתערבות על אוכלוסיולכן נבחרו כמייצגים ים, ממעמד חברתי כלכלי  מסו

 9תלמידים ממשפחות עניות או ממעמד הפועלים, בקרב  הוטמעותוכניות התערבות  14 זאת ועוד, מסוימת.

 .תלמידים ממשפחות ממעמד בינוני וגבוה בקרב תוכניות הוטמעו

 

עסקו בתוכניות התערבות מחקרים  28( ראוי לציין כי ליזה זו )שםאנ-מבחינת המחקרים שנסקרו במטה

מוצא מאפיין המחקרים דיווחו על מה 54רק זאת ועוד,  .מסוימיםה מעורבת ללא מאפיינים יאוכלוסיבקרב 

 non-Whiteספקו מידע על אחוזי תלמידים ממוצא שאינו לבן )מחקרים  46, מתוכם משתתפיםשל ה אתניה

students.)  שנבדקו במחקרים שנסקרו במטה אנליזה היו משתנים שהובילו לשינוי בקרב  התלויים המשתנים

: כישורים חברתיים ורגשיים, גישות עצמוניות, שונותקטגוריות  לשבעתלמידים. תוצאות ההתערבות מוינו 

וכחפי בית ספר,  התנהגות חברתית חיובית, ביצועים אקדמיים, בעיות התנהגות, מצוקה גישות כלפי האחר 

 רגשית ושימוש באלכוהול וסמים.

 

רלוונטיים לסוגיית הטמעת תוכניות אוניברסליות לקידום למידה חברתית ורגשית )שם( ממצאי מחקר זה 

 :לאורך טווח

 ה חברתית רגשית בבתי ספרדים למההשפעות של תוכניות התערבות לקידו בכל הקשור למשך 

 3.75שבועות ) 56-195 במהלךתלמידים המשיכו להפגין יתרונות חיוביים משמעותיים  נמצא כי

 ;שנים( לאחר ההשתתפות בתוכנית

 התערבות הראו הבתוכניות שהשתתפו תלמידים של תוכניות אלו נמצא כי יתרונות מבחינת ה

צועים אקדמיים. חברתית, ובבי-שיפור משמעותי בכישורים, בגישות חיוביות ובהתנהגות פרו

תוכניות אלו גם שמשו כמגן בפני התפתחות של בעיות נלוות כמו מצוקה רגשית או שימוש 

גם עשויה למידה חברתית רגשית באמצעות מכאן שהעצמת ההתפתחות הכישורים  בסמים.

 ;מניעהאסטרטגיית וגם כרווחה רגשית וחברתית  ת קידוםלהשפיע מבחינ

  בקרב כל האוכלוסיות שנבדקו. השפעות חיוביות  מועילהכ נמצאהלמידה החברתית רגשית

עקביות נמצאו במעקב לאחר תוכניות התערבות  באוכלוסיות מקבוצות אתניות שונות, 

אין חשוב להדגיש כי רות. , בארצות הברית ובמדינות אחמגוון ילכלכ-ברתיהמגיעות מרקע ח
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 one size fits all" (Taylor et al., 2017, p. 1166)"משמעו של דבר שתוכנית אחת מתאימה לכל 

אלא שההשפעות החיוביות בעקבות הטמעת תוכניות אוניברסליות לקידום למידה חברתית 

 גם לאחר ששה חודשים מתום תוכנית משתתפיםורגשית נמצאו בקרב כל אוכלוסיות ה

ההתערבות. החוקרים מדגישים את חשיבות ההתאמה החברתית והתרבותית בפיתוח של 

 ;תוכניות התערבות ובמחקר עליו

 ת תלמידיםרווחשל יותר כישורים חברתיים ורגשיים ובין רמות גבוהות  שר חיובי ביןנמצא ק 

המחקר מאשש את ההנחה שיש שיפור ניכר בכישורי ההסתגלות של לאור זאת, בהמשך. 

 ;למידים בטווח ארוךת

  936לאורך שדווחו  יםנוספ יםהתפתחותי הישגיםהשפעה חיובית של הממצאים מאששים גם 

. כך למשל, שיפור מערכות יחסים חברתיות ההתערבות עם תום תוכניתשנה(  18שבועות )

צאות שליליות עתידיות, העלאת שיעורי סיום מבית ספר ונוכחות תלמידים, צמצום תו

 ;יין אותםצהם הישגים שראוי ל ,הפרעות קליניות או מאסרים מאוחרות כמו

 לאורך זמן, וכן את את היתרונות הפרקטיים של תוכניות ההתערבות הישגים אלו משקפים 

רק מספר מצומצם של תוכניות  : אם כיתוכניות התערבותב הטמון בהשקעההכלכלי  יתרוןה

דיווחו כי על  (Belfield et al., 2015)ואחרים  סוגיית העלויות, בלפילדהתערבות אסף נתונים על 

החזר ה בארצות הברית,שנחקרה לעומק התערבות אפקטיבית  בתוכניתדולר שמושקע  1כל 

נוספים כדי לאשש קביעה זו גם בהקשרים יש צורך במחקרים . דולר 11לאורך זמן עומד על 

ואחרים בחנו את כדאיות ההשקעה הכלכלית במודל כלכלי  בלפילד .נוספים ובמגוון תוכניות

 שהוכחו כאפקטיביות במחקרים קודמים )שם(. SELשפתחו ובחנו באמצעותו שש תוכניות 

 

 מחקרגבלות מ, ראוי לציין מספר (2017במחקרם של טיילור ואחרים ) על אף חשיבות ממצאים אלו

, SAFE-ה היו תוכניות שפעלו לפי עקרונות ( 2017) ניתחו טיילור ואחרים: מרבית ההתערבויות שמרכזיות

זאת .  ובילו לתוצאות דומותימודל זה  שאינן פועלות לפיתוכניות התערבות ש קבועלא ניתן ללאור זאת 

לכלול אומדנים  . חשובמידיםנשענו על דיווח עצמי כדי להעריך הישגי תלמהמחקרים שנסקרו  75%ועוד, 

. שיעורי סיום, תעסוקה, הכנסה(ורים, מורים( ונתונים ציבוריים )נוספים )ה נוספים כמו עמדות של גורמים

של ההתערבות  לאורך זמן המשתתפים בתוכניות ההתערבות ובין ההשפעותגיל היחס בין למרות שבנוסף, 

נמצא  גיל המשתתפים וביןמשך תוכנית ההתערבות הממוצע כן היחס בין ו במחקר זה )שם(נצא כשלילי 

זהר י, יש לה(צעירים הועברו במשך זמן רב יותר משתתפיםהתערבויות בקרב כן תוכניות הש) כשלילי

כיתות מאשר בבכיתות הנמוכות  צעירים משתתפיםבקרב כניות התערבות יעילות יותר שתו לקבועמ

שונה,  עהשפעות חיוביות של התערבויות בקרב תלמידים מרקהממצאים על למרות לבסוף,  .גבוהות

 40%-. מעל לדמוגרפיים על אוכלוסיית המשתתפים היו מוגבלים בשל העדר נתוניםשנותחו המחקרים 

מתוך  26) מהמחקרים , שלישמשתתפיםהמוצא אתני של ה נתוני( לא דיווחו על 82מתוך  34)מהמחקרים 

מגיבים המגיעים מרקע שונה חשוב לבחון בעתיד האם תלמידים   ( דיווחו על תלמידים מרקע עני.82%

 . חברתיים ורגשיים שונים הישגיםמבחינת רת להתערבויות אח

 

המחקר העדכני ביותר )עד מועד סיום הסקירה( בנושא תוכניות לקידום למידה פרק זה, נציין כי -לסיכום תת

רב שלבית  הבגישבוצע  התערבות זה . מחקרYang & Bear, 2018)חברתית ורגשית הוא מחקרם של יאנג ובר )

 מוריםבין מערכות יחסים  ,הוראת מיומנויות רגשיות וחברתיות) שונים שתניםמ שלושהכדי לבחון 
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ברמת מעורבות תלמידים ברמת בית הספר וקשורים להתלמידים( ו תלמידיםבין תלמידים, ומערכות יחסים ו

מחקר  רגשית בבתי ספר.והבגישת הלמידה החברתית למידה והוראה אסטרטגיות  בעקבות הטמעת תלמידה

 , ובחןםיתיכוני , ובתי ספר, חטיבות בינייםיםיסודיבתי ספר  רמות שונות של בתי ספר:בשלוש  דמקזה הת

  .בתי ספר ציבוריים במדינת דלוור, שבארצות הברית 114-יב'( מ-תלמידים )כיתות ד' 25,896

 

אקלים  ( נאסף מסקר תלמידים עלרמת בית ספרתלמידים )מגדר, מוצא אתני, וה על אודותהמידע הדמוגרפי 

בתי ספר נאסף ממשרד  על אודות. המידע הדמוגרפי 4(Delaware School Climate Surveyבית ספרי בדלוור )

מוסד, אחוז תלמידים הזכאים לארוחות מסובסדות, הגודל מוסד, רמת נתונים על כולל והוא  ,החינוך בדלוור

יתה התנדבותית וכל בתי יהפרי בסקר שנתי זה בנושא אקלים בית סואינדקס חלוקה אתנית. ההשתתפות 

רמת התלמיד הן ב( עולה כי 2018בו. מן הממצאים במחקרם של יאנג ובר )הספר במדינה הוזמנו להשתתף 

מערכות יחסים  ,)הוראת מיומנויות רגשיות וחברתיותשנבדקו המאפיינים  ל שלושתוהן ברמת בית הספר כ

קשורים באופן משמעותי למעורבות נמצאו כתלמידים( ו תלמידיםבין תלמידים, ומערכות יחסים ו מוריםבין 

קשר משמעותי בין שלושת המאפיינים עם מעורבות צא נמכמו כן,  מורה.ל תלמידבין רגשית, בדגש על קשר 

הממצאים מצביעים על מאפיין מערכת אך ברמת בית הספר  ,קוגניטיבית התנהגותית ברמת התלמיד

 התנהגותית.  תמעורבות קוגניטיבילמשמעותי פן באו כתורם היחסים בין תלמידים למורים

 

שתלמידים הזוכים לתמיכה מונחית של למידה חברתית רגשית ממוריהם, יפתחו  מסקנות החוקרים הן

מערכות יחסים יפתחו ו מתלמידים שלא זוכים לתמיכה זו כישורים חברתיים רגשיים ברמה גבוהה יותר

בהשוואה לתלמידים שלא פתחו מערכות יחסים כאלו עם מורים, חיוביות יותר עם מורים וחברים לכיתה, 

נמצאו הבדלים  ברמת בית הספר התיכון מה שיוביל בתורו לתפיסות חיוביות יותר של מעורבות רגשית.

-גניטיביתמשמעותיים במעורבות רגשית בשתי הרמות )תלמיד ובית ספר( והבדלים במעורבות קו

, מגורמים התפתחותיים וסביבתיים שהבדלים אלו נובעים בוריםהחוקרים ס התנהגותית ברמת התלמיד.

מסוגלים לרכוש מיומנויות ועצמאות חברתית ורגשית ליותר  שכן תלמידי בתי ספר תיכוניים נוטים

  .ללא תלות במערכות יחסים עם מורים או עם תלמידים עמיתים חברתיות ורגשיות בכוחות עצמם

 

יודעים  תלמידיםהנחה ששל תלמידים ועל הנשען בעיקר על שיטת הדיווח העצמי זה מחקר יש לציין כי 

ות תלמידים מעורבעל אף מגבלה זו, מסתמן ממחקר זה כי  .במילוי שאלוני סקר לקרוא ולהבין הנחיות

רגשית, וההלמידה החברתית מהחברים ועם ידית של תלמידים עם המורים, חוויה הממה מושפעת לא רק

החוקרים רחבי בית הספר. במהלך היום ב של חוויות אלו שלהםהחברתיות והרגשיות תפיסות מן הלא גם א

להכיר בכך שמעורבות תלמידים היא פונקציה של מאפיינים צריכים  נכים וקובעי מדיניותמסיקים כי מח

לקדם  מערכת תמיכה בית ספרית כדיבנוסף, יש חשיבות למיסוד  שונים ברמה האישית והבית ספרית.

מורים עם המיומנויות הנדרשות להטמעת הלמידה החברתית  ולהכשרת פיסות בית ספריות חיוביותת

 ם מתחו, לצמצחת המוריםורו לקידוםהישגי תלמידים אלא גם מסקנה זו אינה קשורה רק לקידום רגשית. 

אנליזה ועל התנאים -לא נמצא מידע על סוגי התוכניות שהושוו במטה .שם()  חיקת מוריםשלו עבודה

                                                           
 

 survey-climate-school-climate/delaware-http://wh1.oet.udel.edu/pbs/school-18-2017/ראה:  4
 

http://wh1.oet.udel.edu/pbs/school-climate/delaware-school-climate-survey-2017-18/
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להטמעתן. כמו כן, המחקר אינו מרחיב בנושא האפקטיביות של התוכניות הללו בהתאם למאפיינים 

 החברתיים דמוגרפיים.

 

נליזה שצוינו להלן התמקדנו במספר חקר מקרים א-ק את המסקנות העולות ממחקרי המטהומכדי לבחון לע

צורך ניתוח מעמיק של תוכניות מסוימות, שנבחרו לפי הקריטריונים שצוינו בפרק המבוא, כלומר תוכניות ל

ונבחנו לאורך זמן בהקשרים בית  SAFE-מבוססות מחקרית, שכללו קבוצת ביקורת, פעלו לפי עקרונות ה

 ספריים, חברתיים ותרבותיים שונים.

 

 PATHS  (Alternative Thinking Strategies Promoting)5: תוכנית 1חקר מקרה  1.2

 PATHSהוותיקות והנחקרות ביותר לקידום למידה חברתית ורגשית היא תוכנית  תותוכניאחת מה

(Promoting Alternative Thinking Strategies) המיועדת לתלמידים  ,מחקר אוניברסלית-מבוססת, תוכנית

 מטרות התוכנית הן: והמוטמעת בבתי ספר שונים ברחבי העולם. בגן חובה ובבית ספר יסודי

 פיתוח כישורי שליטה עצמית בקרב תלמידים צעירים; 

 אמפתיה, דאגה לאחר(?שיפור כישורים חברתיים )חלוקה ,; 

 הערך העצמיו העלאת הביטחון העצמי; 

  היכולת להבין ולבטא באופן מילולי את אוצר המלים הרגשי שלהםשיפור; 

 לתלמידים לזהות ולהבין כיצד ההתנהגות שלהם משפיעה על אחרים סיוע; 

 להבנה ולשימוש באוצר מלים לפתרון קונפליקטים ולנימוקים לוגיים סיוע; 

 הידע של תלמידים והכישורים הנוגעים לפתרון בעיות חברתיות. שיפור 

 

פר פעמים בשבוע בכיתה. דקות המועבר מס 20-30באורך של בכיתה פעילויות  התוכנית מבוססת על מערך 

וכן פעילויות לעבודה התכנים מועברים באמצעות שימוש בבובות יד, פוסטרים ואביזרים ויזואליים אחרים, 

-ABCD (affective-העיקרון המנחה את התוכנית הוא עקרון ה .ילדים ביחדוהורים עבור בבית משותפת 

behavioral-cognitive-dynamicהתפתחותית של  קידום עקרון זה נשען על. )1993) ( שפתחו גרינברג וקושה

התוכנית פועלת לפי ארבע לאור זאת, רגש, התנהגות והבנה קוגניטיבית ביחס ליכולות חברתיות ורגשיות. 

 :המבוססות על עקרון זה הנחות

וט בהתנהגות , לשלהקומוניקטיביתיכולת תלמידים להבין ולדון ברגשות קשורה להתפתחות  .1

 ;שליטה עצמיתולהפגין 

 ;יכולת ילדים לנהל, להבין ולדון ברגשות מושפעת מפרקטיקות חברתיות ומתהליכים התפתחותיים .2

 ;יכולת ילדים להבין את רגשותיהם ורגשות אחרים היא מרכיב חשוב בפתרון בעיות רגשיות .3

 הסביבה הבית ספרית מהווה מרחב אקולוגי מהותי בו ניתן לבצע שינוי. .4

 

                                                           
 

 ths.htmlpa-programs/paths/introducing-bete.com/prevention-https://www.channingראה:  5
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22 
 

 

באופן קבוע לאורך כל שנת  , שמעביריםמורים בתמיכה של צוות התוכנית על הנחייתמבוססת התוכנית 

 נעשית הלמידהלקידום הלמידה החברתית והרגשית. דקות  20-30במהלך הלימודים פעילויות יומיומיות 

 .בהתאמה גיל שכבת כל עבור לימוד יחידות לפי

 

)תלמידים  שונות משתתפיםאוכלוסיות בקרב  נערכו על התוכנית במהלך העשורים האחרוניםרבים מחקרים 

אם כי חשוב לציין שמרבית  (,בחינוך מיוחדותלמידים  כבדי שמיעהבמערכת החינוך הרגילה, תלמידים 

פתחו את תוכנית בוצעו על ידי החוקרים ש, ומחקרים מרכזיים ( נערכו בארצות הברית66%המחקרים )

 ;Greenberg & Kusché, 1993, 1998; 2004; Greenberg, Kusché, Cook, & Quamma, 1995) הלימודים

Kam, Greenberg, & Kusché, 2004;).  ,תוכנית על אף האמור לעילPATHS  היא אחת התוכניות הנפוצות

השוות ביותר אף מעבר לגבולות ארצות הברית, ארץ המוצא של התוכנית, ואף הנחקרת ביותר, כך שניתן ל

בהקשרים ותרומתה לפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים התוכנית  אפקטיביותהממצאים על אודות את 

 ;Greenberg, et al., 1995) יעילההוכיחו כי בטווח הקצר התוכנית הייתה תרבותיים וגיאוגרפיים שונים

Conduct Problems Prevention Research Group, 1999; Greenberg & Kusché, 1998.) ערכו  אלה יםמחקר

ת שהשתתפו בתוכנית במהלך שנ תלמידיםש וכיחוהו ,קבוצות ביקורתו משתתפיםוכלוסיות א ביןהשוואה 

מורים ההערכות  .בפיתוח כישורי פתרון בעיותוהראו שיפור ניכר ביכולת לזהות ולהבין רגשות לימודים אחת 

היו  ית, הבנה רגשית, יכולת לעמוד בתסכול()שליטה עצמ של התלמידים חברתית-בנוגע להתנהגות פרו

כישורי תכנון בפתרון  גבוהות יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. כמו כן, נמצאה התוכנית כתורמת לפיתוח

אחר שנת  הישגי קריאה בקרב תלמידים חרשים.ולקידום צמצום אימפולסיביות, למטלות מורכבות, 

חל צמצום ניכר בהתנהגויות תוקפניות ומפריעות לאחר רים אלו כי הצביעו ממצאי מחקהתערבות אחת, 

השנייה להטמעת בשנה מדיווחי מורים ותלמידים  .התוכניתמרגע הטמעת ארבעה חודשים ראשונים 

מדגישים  החוקרים סממני מופנמות )עצב, חרדה וניתוק(.ובדכאון  התוכנית עולה כי התוכנית סייעה בצמצום

מאפיינים ה יתה אחד מןאיכות ההוראה ברמת הכיתה הי. תוכניתההאיכותית של  קידוםאת חשיבות ה

ויש צורך בתמיכה מתמשכת של מנהלי בתי ספר לקידום מורים איכותיים  הצלחת התוכניתלחיוניים ה

 . המטמיעים את התוכנית

 

בקרב  זמןהתוכנית לאורך אפקטיביות ( שבחן את Kam, Greenberg, & Kusche, 2004)במחקר מבוקר 

מסוגלות החברתית שלהם בעקבות ההתערבות נמצא כי תוכנית כישורי האת תלמידים בחינוך המיוחד ו

במחקר הייתה אפקטיבית כשהוטמעה בסביבת הלימודים של החינוך המיוחד.  PATHSהלימודים של 

(  n=133בלויות )'(, שנבחרו באופן אקראי, בקרב תלמידים עם מוגג-כיתות של חינוך מיוחד )א' 18השתתפו 

שלמדו בשבעה בתי ספר יסודיים במחוזות סיאטל, הייליין, ושורליין במדינת וושינגטון שבארצות הברית. 

שנים. המורים שהטמיעו את ההתערבות השתתפו בסדנת הכשרה וזכו  8.8עמד על  משתתפיםגיל ממוצע ה

ספו לפני הטמעת התוכנית ובמהלך לאימון מתמשך בעת שהעבירו את התוכנית. הנתונים עבור מחקר זה נא

שלוש שנים אחריה וכללו פיתוח אוצר מלים רגשי, כישורי פתרון בעיות חברתיות, דיווח עצמי של תלמידים 

ת בנוגע לדיכאון, דירוגי מורים בנוגע לבעיות התנהגות, וכן נתונים על דירוגי מורים בנוגע למסוגלות חברתי

 של תלמידים. 

 

ת בקרב אוכלוסייה זו הייתה למנוע התפתחות של בעיות התנהגות בטרם יהפכו מטרת תוכנית ההתערבו

צמצום בדיווחי מורים בנוגע ל לבלתי ניתנות לשינוי. ממצאי התוכנית מצביעים על השפעה משמעותית
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התנהגויות מוחצנות ומופנמות בקרב תלמידים וכן בדיווחים עצמיים של תלמידים בנוגע לדיכאון כשנתיים 

לאחר הטמעת ההתערבות. מעבר לכך, הן התלמידים והן המורים הכירו בהשפעות אלו. זאת ועוד, השפעות 

תלמידים  רבאלו נמשכו גם שנתיים עם תום תוכנית ההתערבות. התנהגויות מוחצנות ומופנמות בק

שהשתתפו בתוכנית המשיכו להצטמצם בעוד שבקרב קבוצת הביקורת דווח כי התנהגויות אלו התעצמו. 

התוכנית גם הובילה לשיפור מידי ומשמעותי בידע אודות רגשות נעימים ובלתי נעימים. התלמידים 

 שהשתתפו בתוכנית נטו יותר לספק פתרונות בדרכי שלום תוך הפגנת שליטה עצמית. 

 

החוקרים סבורים שהסיבה העיקרית לממצאים משמעותיים אלו היא המודל התיאורטי עליו נשענת 

התוכנית, הכולל דגש על התפתחות רגשית, התנהגותית, קוגניטיבית ושפתית של תלמידים, השואב את 

המקדמת אינטראקציות אקולוגית השראתו ממדעי המוח, מפסיכואנליזה, ומתפיסה בית ספרית 

נשען על מחקר התפתחותי הגורס  PATHS. המודל של תוכנית ההתערבות של חברתיות יותהתנהגות

נוגע לבעיות בין קוגניטיבית ב-שפיתוח של תוכניות ואסטרטגיות מדויקות ומורכבות יותר מבחינה חברתית

אישיות משפיע באופן משמעותי על התנהגות חברתית של ילדים. ההנחה הבסיסית שהנחתה מחקר זה 

ה שהתמודדות ילדים, המשתקפת בהתנהגות שלהם ובשליטה פנימית, היא פונקציה של מודעות היית

חשוב לציין שוב  וגניטיבית וכישורים התנהגותיים וכן הבנה חברתית קוגניטיבית.ק-רגשית, שליטה רגשית

 את הסבירות לממצאים מוטים במחקר זה )שם( בשל מעורבות החוקרים בפיתוח תוכנית ההתערבות.

 

( בגיל n=980בקרב תלמידים )בחן את יעילות התוכנית ( Hamre, Pianta, & Mashburn, 2012) נוסף מחקר 

הגננות שהשתתפו  .(n=233תפקוד הגננות שלהם ) בעקבות הערכתמסוגלות חברתית ותרומתה לפיתוח הגן 

לשלוש קבוצות  ולקוהמשתתפים חבמחקר זה היו חלק מתוכנית ארצית לילדי גן המוגדרים כילדים בסיכון. 

טמעה בהם הוגנים , PATHS-Lowהוטמעה התוכנית ברמה  םבה גניםקבוצת ביקורת, גנים שהיוו מחקר: 

פו בסדנאות בה זכו הגננות לליווי ופיתוח מקצועי מוגבר. כל הגננות השתת PATHS-High ברמתתוכנית 

כל סדנה. משתתפים ב 5-30הכשרה בקיץ לפני תחילת שנת הלימודים, שהועברו על ידי אנשי מחקר וכללו 

לגננות נאמר כי מטרת המחקר היא ללמוד על אוריינות תלמידים והתפתחות חברתית ולהתנסות בחומרי 

 ם, והן גם התאמנו בהתערבות והודרכו בנוגע לדרישות הנתונים במחקר.לימוד חדשי

 

שיעורים, שאורגנו בשמונה יחידות  36עבור תלמידי הגן כללה מערך של  PATHSתוכנית הלימודים של 

 הוראה והתמקדו בארבעה תחומים:

 חברתיים-כישורי חברות פרו .1

 כישורי הבנת רגשות וביטויים .2

 שליטה עצמית .3

 בדגש על משא ומתן בין אישי ופתרון קונפליקטים.  פתרון בעיות .4

 

ונים כגון בובות, קלפי תמונות וספרים. בנוסף לתכני שימוש באביזרים ש ונשען עלדקות  15-30כל שיעור ארך 

זכו גם להתערבות במהלך  PATHS- High-השיעורים ולשימוש באתר הפיתוח המקצועי, מורים בקבוצת ה

  השנה שכללה אימון אישי ומשוב על הטמעת התוכנית, תוך השענות על סרטוני וידאו שצילמו המורים.
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ממצאי המחקר מאששים את יעילות התוכנית ברמת ילדי הגן. זהו המחקר העצמאי הראשון על הטמעת 

. בשונה מתוצאות התוכנית מפתחיעל ידי  בוצעשלא  (Hamre, Pianta, & Mashburn, 2012התוכנית )

בעיקר בכל הקשור החיוביות ( שהצביעו על ההשפעות Bierman et al., 2008מחקרם של בירמן ואחרים )

לכישורים חברתיים קוגניטיביים כמו זיהוי רגשות וקבלת החלטות אחראית, המחקר הנוכחי הראה השפעות 

ערכות יחסים עם עמיתים, מיקוד במשימה וקרבה מ ניהולכישורים כמו אסרטיביות, פיתוח על חיוביות 

דרגו כישורים אלו כחיוניים ביותר עבור ילדי הגן האמורים גננות הבמערכות יחסים בין מורים ותלמידים. 

לעבור לבית הספר היסודי וכמדד להצלחתם האקדמית והחברתית לאורך זמן בבית הספר. התלמידים 

שהשתתפו בתוכנית הפגינו רמות גבוהות יותר של מסוגלות חברתית בהתאם לדיווחי הגננות במהלך שנת 

יחד עם זאת, לא נמצא קשר בין הטמעת התוכנית ובין צמצום בעיות הלימודים לאחר הטמעת התוכנית. 

, PATHSחברתיות בגיל הגן, ייתכן בשל רמות נמוכות של בעיות התנהגות בגיל זה ובשל העובדה שתוכנית 

המתמקדת בצמצום בעיות התנהגות. תכנית  טיפוליתבדומה לתוכניות אוניברסליות אחרות, אינה תוכנית 

PATHS כישורי פתרון בעיות של כלל בהמתמקדת בהעצמת השליטה העצמית ותית ית מניעתוכנ  היא

 מיועדת באופן פרטני לתלמידים עם הפרעות התנהגות. האינהתלמידים והיא 

 

שעשו שימוש בתמיכה  אנשי הצוות,על כל ש יםמצביע (Hamre, Pianta, & Mashburn, 2012) המחקר ממצאי

הישגים דיווחו על  ,( באופן תדיר יותרMyTeachingPartner)באמצעות אתר ייעודי לפיתוח מקצועי  המקוונת

ציע מערכי שיעור מבוססי וידאו גלות החברתית של התלמידים. האתר הפיתוח המסורבים יותר ב

הוענקה בנוסף, .  נותנוגתצפיות על התנהגות מורים  ואינטראקציות לתמיכה אפקטיבית בדגש על ניתוח

 ה שני אופניהמחקר גם בחן את המידה ב. של צוותי הגנים תמיכה באמצעות יועץ מהתוכנית לפיתוח מקצועי

הגננות שתי קבוצות חברתיות בקרב תלמידים.  לתוצאות התמיכה לצוותי ההוראה בתוכנית קשורים

שיפור במסוגלות  לעהצביעו  (PATHS-Low; PATHS-High) תמיכההלאתר  ושנחשפו שהטמיעו את התוכנית

החברתית בקרב תלמידים. זהו המחקר הראשון המקשר בין שימוש בתמיכה מקוונת להטמעת התוכניות 

בילו זמן מועט יחסית באתר, המקורות המקוונים עוצבו כך שיוכלו  הגננות. למרות שובין הישגי תלמידים

יכלו לגשת לאתר ולהוריד עמוד המתאר פעילות לשיעור  הגננותלהעניק תמיכה בזמן אמת באופן יעיל. 

כיצד מורים מטמיעים באופן  דגימוה, אשר ספורות( דקות)מסוים, שכלל קישור לקטעי וידאו קצרים 

עלולה להיות בעלת  אנשי צוות ההוראה. סוג זה של תמיכה קצרה בזמן אמת ליעור מסויםאפקטיבי ש

זה הוא משמעותי בהתחשב בעלות הנמוכה ובאינטנסיביות  קשר השלכות חיוביות לתלמידים בכיתות.

 הנמוכה של צורת התערבות זו.

 

לא נמצאו הוכחות שתמיכה אינטנסיבית יותר כמו אימון  :למחקר זה ( מציינים מספר מגבלותשםהחוקרים )

הערכה ישירה או  ולא כללתבסס על דיווחי מורים, המחקר ה ,כןכמו  .אישי תרמה לתלמידים ולמורים

 .תצפיות על התנהגות תלמידים במחקר

 

 מחקר התוכנית שהוטמעה גם מחוץ לארצות הברית, הוערכה גם בהקשרים גיאוגרפיים ותרבותיים אחרים. 

(Humphrey et al., 2016)  בתי ספר משתתפים בתוכנית במחוז מנצ'סטר באנגליה שנבחרו  45בקרב שנערך

( n=4516) 7-9 ( בקרב תלמידים בגילים2012-2014במהלך שנתיים ) PATHS כדי להטמיע את מבוקרבאופן 

 בתמיכת National Institute for Health Research; NIHR)מומן על ידי המכון הלאומי למחקר בבריאות )וש

Education Endowment Foundation  רכישת חומרי הלימוד לפיתוח תוכנית ההכשרה, לסייעה )הקרן
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 מעלה ממצאים סותרים. Humphrey, Barlow, & Wigelsworth, 2013, 2015))התוצאות הערכת ולמימון 

גורסים כי ככלל לתוכנית לא הייתה השפעה חיובית על הישגים אקדמיים  (Humphrey et al., 2016) החוקרים 

של תלמידים. ממצאי המחקר באנגליה לא הצביעו על כך שהתוכנית הובילה להישגים שונים בקרב תלמידים 

שהטמיעו את התוכנית באנגליה מורים בנוסף, כלכלי נמוך )הזכאים לארוחות מסובסדות(. -ממעמד חברתי

  רק מחצית מן השיעורים.בממוצע, הועברו ודר זמן ליישם את התוכנית בתדירות המבוקשת, דיווחו על הע

 

ו בעיקר שהתמקד ליזהאנ-פרסום מספר מחקרי מטהלאור באנגליה נעשתה  בהיקף רחבהתוכנית  הטמעת

שסיפקו (, Durlak et al., 2011; Sklad et al., 2012; Wigelsworth et al., 2016)  מארצות הבריתבממצאים 

צמצום בעיות להוכחות מבוססות ליעילות התוכניות בשיפור כישורים חברתיים ורגשיים בקרב תלמידים ו

מהקשר תרבותי וחברתי אחד למשנהו  ( מציינים כי ייתכן שבשל המעבר2016האמפרי ואחרים )נפשיות. 

-Castro, Barrera, & Martinez, 2004; Chi) נוספיםבאנגליה, כפי שעולה ממחקרים  יעילות התוכניתנפגמה 

Ming, Lance, & Kennis, 2011; Novak et al., 2017,על תוכנית מהמחקרים  66% -מאחר ו (. בנוסףPATHS 

 מוטות  ים אלה הןתוצאות מחקרעולה החשש ש( Wigelsworth et al., 2016)בוצעו על ידי מפתחי התוכניות 

 (Greenberg et al., 1995; Greenberg & Kusche, 1998; Kam, Greenberg & Kusche, 2004)  על בסיסם אולם

 לות ארצות הברית בה נוסדה. התוכנית הפכה לאחת התוכניות הנפוצות ביותר מעבר לגבו

 

מסוגלות חברתית על פיתוח לא מצא השפעות משמעותיות של התוכנית   תבארצות הברי מחקר מבוקר נרחב

שני (.Social and Character Development Research Consortium, 2010ורגשית או הישגים אקדמיים )

בנוגע להשפעות  ממצאים מבטיחיםהצביעו על שבוצעו באנגליה למחצה  מצומצמים וניסיוניים מחקרים

 ,(Curtis & Norgate, 2007; Hughes & Clime, 2015התוכנית על מסוגלות חברתית ורגשית ובריאות נפשית )

ומחקר  של התוכנית ראשוניתהאפסית ההשפעה ה את ציין שנערך בברמינגהם שבאנגליה מבוקראבל מחקר 

 ,Sheardבבלפסט שבצפון אירלנד הצביע על השפעות מעורבות אם כי חיוביות במידה מועטה )שנערך נוסף 

Ross, & Cheung, 2013  .) 

 

תלמידים בסיכון וכן בקרב תלמידים בוגרים יותר.  על( בחנו את השפעות תוכנית 2016האמפריי ואחרים )

 4,516 מנתה משתתפיםואוכלוסיית ה נבחרו מתוכם באופן רנדומלי, 45בתי ספר,  58במחקר השתתפו 

ים של דיווחים עצמיים של תלמידים דיווחי מורים וסקר אור. התוצאות נבחנו לשנים 7-9תלמידים בגילים 

 הטמעת התוכנית.חודשים לאחר  24במחקר מעקב שארך 

 

ממצאי המחקר מצביעים על השפעה רחבה ראשונית של התוכנית בשיפור המסוגלות החברתית והרגשית של 

חברתית ומעורבות עם -רגשיים ושיפור התנהגות פרו םסימפטומיתלמידים והשפעות משניות בצמצום 

קרב להשפעות ראשוניות ב יחד עם זאת, נמצאו גם הוכחותתלמידים אחרים המסווגים כתלמידים בסיכון. 

כן שעסקו בבעיות בין תלמידים ו ,קבוצת הביקורת בתוכניות בית ספריות רגילות אחרותב משתתפים

מבחינת  הממצאים שעלו השפעות משניות הקשורות לניהול בעיות ושיתוף פעולה בקרב תלמידים בסיכון. 

)השפעה ראשונית ומסוגלות  18%-ית( לחברת-השפעה משנית והתנהגות פרו) 6%-נע מ : הואהשיפוראחוזון 

היו אפקטיביות  בניגוד לציפיות החוקרים, נמצאו הוכחות שתוכניות בית ספריות רגילות חברתית ורגשית(.

ל אוכלוסיות קרב כלבבין תלמידים חברתיות  ובעיות  בעיות רגשיותבצמצום  PATHSיותר מתוכנית 
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 התרחבות השימוש אלה ניתנים להסבר על רקעממצאים בלתי צפויים לדעת החוקרים )שם(,  התלמידים.

שמעלים  נימוק אפשרי נוסף בקרב כלל אוכלוסיות בית הספר.נרחבות ללמידה חברתית ורגשית  בפרקטיקות

אחרת יעילה יותר, שהוקדש לה זמן ייעודי התערבות החליפה תוכנית  PATHSהוא שתוכנית החוקרים )שם( 

 בעקבות וריםמ של יתר יווחמד כתוצאה הן אלו צפויות בלתי שתוצאות ייתכן בנוסף הלימודיםבתוכנית 

 הלמידה החברתית רגשית. לנושא גוברת מודעות

 

 

  

 PATHS שם התוכנית

רק גרינברג וקרול . התוכנית פותחה על ידי מאChanning-Beteחברת  גופים יזמים

 קושה באוניברסיטת וושינגטון שבארצות הברית

 תוכנית אוניברסלית  רציונל

קהל היעד של 

 התוכנית

 תלמידים בבית הספר היסודי

קידום למידה חברתית ורגשית באמצעות מודל רב ממדי הכולל היבטים  יעד ההתערבות

שליטה עצמית, הבנה קוגניטיביים ורגשיים בדגש על פיתוח כישורי 

כישורי פתרון בעיות , רגשית, דימוי עצמי חיובי, מערכות יחסים חיוביות

 וכן שיפור הישגים אקדמיים בין אישיות

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

 באמצעות מערכי שיעור קצרים המועברים לאורך השנה פעילויות בכיתה

יות לעבודה וכן פעילועל ידי המורים הרגילים המקבלים הדרכה ייעודית 

 שונות. התוכנית מותאמת לרמות הוראה בבית להורים ולילדים

משך התוכנית ומידת 

 האינטנסיביות

תוכנית שנתית המועברות בכיתות השונות כתוכנית מניעה באמצעות 

, התכנים מונגשים במודולות הכוללות מערכי מערכי שיעור ופעילויות

 דקות 20-30שיעור קצרים של 

 השתתפות בשיעורים ועבודה בבית עם המשפחה משתתףמהמה נדרש 

מה נדרש ממערכת 

החינוך, בית ספר, 

 משפחת התלמיד

המטמיעים את התוכנית משתתפים בסדנת הכשרה  והגננותהמורים 

מקוון לפיתוח מקצועי וכן  מטעם צוות התוכנית, הם זכאים אף לסיוע

אימונים אישיים במידת הצורך. בית הספר מטמיע את התוכנית לו למשוב

השיעור זמן בתוכנית הלימודים הרגילה שלו ועליו להקצות למערכי 

ייעודי לכך כדי להבטיח את יעילותה. בנוסף, מציעה התוכנית מערכי 

 שיעור לעבודה בבית

מה היקף ההתערבות 

 היום

 מדינות מחוץ לארצות הברית )כמו קרואטיהמספר התוכנית מועברת ב

(Novak et al., 2017)הונג קונג , (Chi-Ming, Lance, & Kennis, 2011) ,

 ף אזורי וארציבהיק ספרד, אנגליה

לבחינת דים דמ

יעילות ההתערבות 

 והתוכנית

מחקרים רבים עסקו בתוכנית אולם לא הציעו ממדים אחידים לבחינת 

לצרכי הערכה הם לרוב המדדים בהם נעשה שימוש יעילות התוכנית. 

 ווחים עצמיים של תלמידים ומוריםדי
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ממצאים לגבי יעילות 

 ההתערבות והתוכנית

מגוונות )חינוך רגיל, חינוך  משתתפיםהמחקרים עסקו באוכלוסיות 

מיוחד ובעלי מוגבלויות( בגילים שונים )החל מגיל הגן וכלב בגילים 

הצביעו  מבוקריםבוגרים יותר בבית הספר היסודי(. מחקרים עצמאים ו

על ממצאים מעורבים בנוגע ליעילות התוכנית לעומת ממצאים שנערכו 

ממקימי התוכנית. כמו כן, מצביעים מחקרים שונים כי על ידי חוקרים 

ההקשרים התרבותיים והחברתיים משפיעים על יעילות הטמעת 

התוכנית, בעיקר כאשר היא מתבצעת מחוץ לארץ המוצא שלה. ניתן 

מעורבים בנוגע ליעילות התוכנית לקידום למידה הם ממצאים לסכם כי ה

 .חברתית ורגשית בהשוואה לתוכניות אחרות

לכיתה בהתאם  350-600$עלות חומרי לימוד ותוכנית לימודים היא  הערכת עלות

יומיים היא  -לרמת הכיתה. עלות הכשרת צוות המורים בסדנה בת

, כנחצית מהסכום מכוסה על ידי בית הספר.  עלות בית ספרית 4,000$

 6.59,000$לשנה בבית ספר יסודי לדוגמה עומדת על סכום של כוללת 

 PATHS: סיכום עקרונות תוכנית 1לוח 

 

 & ,RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing: תוכנית 2חקר מקרה  1.3

Regulating) 

מיזמת המרכז לאינטליגנציה רגשית באוניברסיטת ייל מקדמת למידה חברתית ורגשית  RULER7תוכנית 

התוכנית כוללת .  מחקר ברמת בית הספר והמחוז-למידה חברתית ורגשית מבוססות לקידוםופרקטיקות 

מרכזיים )  חמישה כישוריםפיתוח  בדגש עלהספר או במחוז ת יבבפרקטיקות של למידה חברתית ורגשית 

Nathanson et al., 2016:) 

 ;( רגשות של הפרט ושל האחרrecognizingזיהוי ) .1

 ;אלו וההשלכות של רגשות( של המניעים understandingהבנה ) .2

 ;אוצר מלים מגוון ומדויקב באמצעות שימושרגשות ( labeling) שיום .3

 ;רגשות באופן בונה בהקשרים שונים (expressingביטוי ) .4

 רגשות באופן אפקטיבי.  ( שלregulating) וויסות .5

 

ספר, המורים והצוות הבית ספרי, התוכנית שמה דגש על העצמת האינטליגנציה הרגשית של מנהיגי בתי 

 RULER, 2018) חקרמ-התלמידים ובני משפחותיהם באמצעות ארבעה כלים מרכזיים מבוססי

Nathanson, et al., 2016;):  

האקלים הרגשי של בתי ספר משפיע על רווחת הקהילה הבית ספרית ועל (: Charterמסמך אמנה ) (1

מסוגלות התלמידים ללמוד. המסמך השיתופי מסייע לבתי ספר  למסד סביבות למידה תומכות 

וחיוביות. המסמך מנוסח על ידי חברי הקהילה הבית ספרית המנסחים כללים ונורמות להתנהגות 

                                                           
 

strategies-thinking-alternative-costs/promoting-https://www.blueprintsprograms.org/program-נוסף ראה:  לפירוט 6
paths 

 tools-anchor-http://ei.yale.edu/ruler/the/ראה:  7
 

https://www.blueprintsprograms.org/program-costs/promoting-alternative-thinking-strategies-paths
https://www.blueprintsprograms.org/program-costs/promoting-alternative-thinking-strategies-paths
https://www.blueprintsprograms.org/program-costs/promoting-alternative-thinking-strategies-paths
http://ei.yale.edu/ruler/the-anchor-tools/
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מניעה של תחושות שליליות וקונפליקטים. עבודת הצוות בית ספרית, קידום תחושות חיוביות ו

בניסוח מסמך האמנה מסייעת למסד מטרות משותפות ולהעצים את תחושת האחריותיות ליצירת 

חברי הכיתה או הקהילה הבית ספרית מגדירים כיצד הם רוצים לחוש אקלים בית ספרי חיובי. 

(labeling( אילו התנהגויות יקדמו רגשות אלו ,)understanding וכיצד יש לנהוג בזמן שהם ממלאים ,)

 אמנהנערכות בדיקות תקופתיות כדי לאשש שאכן הבנוסף, (. regulatingתנאי האמנה )אחר ה

 בתוכנית הלימודים. תומוטמעתקיימת מ

זיהוי וסיווג רגשות הוא צעד חשוב למיסוד למידה חברתית (: Mood Meterכלי לניתוח מצב רגשי ) (2

מאפשר לתלמידים ולמורים להיות מודעים לשינוי ברגשותיהם במהלך יום הלימודים  ורגשית. הכלי

וכיצד רגשות אלו מעצבים את הפעולות שלהם. הכלי מסייע בפיתוח מודעות עצמית הדרושה כדי 

לקבל החלטות מושכלות. בסיוע הכלי התלמידים מרחיבים את אוצר המלים הרגשי שלהם ולהבחין 

הכלי כולל טבלה המחולקת  ותר כדי להתמודד באופן אפקטיבי יותר עמם.במנעד הרגשות הרחב י

( valence) המייצג את הערכיות X-ציר הלארבעה רבעים המייצגים שני ממדים של רגשות עיקריים: 

 . הכלינמוך לגבוה(מ) ת הרגשעוצמהמייצג את  Y-וציר ה "לא נעים"ל "נעיםתחושת "מציר הנע  –

+שלו( בעוד שתלמידים 2את עצמם לפי מספרים ומלים )אני מרגיש  להגדירנוער למבוגרים ומאפשר ל

מגדירה תחושה הכלי )צהוב, אדום, כחול וירוק( ובמלה ל הצבעים שסולם הישתמשו ביותר צעירים 

את הלמידה הרגשית בשגרת בקלות )אני בירוק, רגוע(. הפשטות של הכלי מאפשרת למורים להטמיע 

 היום.

3) Meta Moment : רפלקטיבי המסייע לתלמידים ולמורים להתמודד עם רגשות כדי לקבל החלטות כלי

( ינהג best selfהצורה מושכלת. הכלי מאפשר לנתח באופן אנליטי כיצד "האני המוצלח שלי" )

הכלי מבוסס  בסיטואציה דומה, באילו אסטרטגיות יבחר כדי שהפעולות ישקפו אותו באופן מיטבי.

המיועד להאריך את משך זמן התגובה הרגשית לטריגר שלה. הכלי מיועד למורים  ,תהליך רב שלביעל 

להגיב באופן אפקטיבי לטריגר רגשי על ידי נשימה עמוקה, דמיון של שיוכלו ללמוד ולתלמידים כדי 

מיומנויות ה חמשת בחירת אסטרטגיית תגובה לפי חזון זה. הכלי כולל את כלומצבם האידיאלי, 

 ולציה של רגשות.ומתמקד לפתוח רג

מערכות יחסים בית ספריות משפיעות על רמת הביצועים בכיתה ועל האקלים : Blueprint-כלי ה (4

הבית ספרי. סכסוכים בין תלמידים יכולים לפגום בתהליך הלמידה ובהצלחת תלמידים ולהסיח 

ישוב מאפשר למורים ולתלמידים להתמודד עם אי הסכמה על ידי ח מורים ממשימת ההוראה. הכלי

שיקולים מנקודת האחר, פיתוח כישורים אמפתיים על ידי התחשבות ברגשות האחר ועבודה בשיתוף 

פעולה כדי לזהות פתרונות חיוביים לסכסוכים. הכלי מסייע גם בשיקום אקלים בית ספרי ומערכות 

 יחסים על ידי יצירת סביבות בית ספריות בטוחות יותר המאפשרות לתלמידים ללמוד ולהצליח.

 

התוכנית שמה דגש בראש ובראשונה על הכשרת הצוות הבית ספרי ברמה אישית ומקצועית כדי שהמורים 

ושאר אנשי הצוות ישמשו כדמויות מפתח שיוכלו ליישם באופן מושכל את מטרות התוכנית ולהנחות 

זאת נציה הרגשית שלהם וללמד גהתוכנית מיועדת לסייע למורים לפתח את האינטליתלמידים בהתאם. 

הכוללת גישה הרגילה לימודים התוכנית  .לתלמידים באמצעות כלים המוטמעים בבית הספר ובכיתה

מידי לוכן סדרת שיעורים מתקדמים לת ,פדגוגית המטמיעה רגשות ובניית כישורים רגשיים בהוראה בכיתה

הלמידה  בית ספר תיכון. התוכנית גם כוללת מקורות למשפחות והיא מסייעת לבתי ספר להטמיע את



 

29 
 

 

 Brackett) אישיות בין מערכות יחסיםפיתוח ובכיתה הוראה  ,מדיניות ,הרגשית באמצעות נורמות, שגרות

et al., 2012; Rimm-Kaufman & Hulleman, 2015 .) 

 

הכשרת הצוות הבית ספרי מתבצעת בקבוצות קטנות, הכוללות את מנהל בית הספר, מורים ואנשי מקצוע 

בתחום בריאות הנפש מבית הספר, בסדנה האורכת יומיים במכון לאינטליגנציה רגשית באוניברסיטת ייל. 

אקלים בית  במכון מוצגים לאנשי הצוות הכלים המכשירים והכישורים הנלמדים וכן כלים כיצד ליצור

ספרי תומך וחיובי בעת שמלמדים כישורי למידה חברתית ורגשית לתלמידים. אנשי הצוות הבית ספרי ימונו 

בבית הספר או במחוז. בנוסף, כל צוות בית ספרי ממשיך זכאי  RULERלנציגי התוכנית שיטמיעו את תכני 

כולל קורסי הכשרה לצוותים,  לתמיכה מתמשכת באמצעות הנחיה, ניוזלטר מקוונים ומקורות מקוונים

מערכי וידאו והנחיות לפעילויות, שיעורים לדוגמה ותמיכה נוספת לפיתוח מקצועי של אנשי הצוות, להוראה 

 בכיתה של תכני התוכנית ולמעורבות משפחתית. 

 

גם למשפחות  RULERלאחר הצגת עיקרי התוכנית לתלמידים ולצוות הבית ספרי, מוצגים עקרונות תוכנית 

תלמידים באמצעות תרגילים לחיזוק הכישורים הנרכשים המיועדים לבית ולבית הספר. התכנים ה

למשפחות כוללים סדנאות מנהיגות להורים, וכן פעילויות מונגשות למשפחות באמצעים מקוונים ועל ידי 

 Theתוכנית הלימודים בשנה השנייה להטמעת התוכנית, מיושמת  (.RULER, 2018הצוות הבית ספרי )

feeling words curriculum  הבסיסייםלאחר שהוטמעו הכלים. 

 

ים שונים שנערכו על התוכנית מצביעים על תרומתה לשיפור האקלים הבית ספרי, לשיפור הביצועים מחקר

האקדמיים, לפיתוח כישורים חברתיים ולצמצום תופעות חברתיות שליליות כמו בריונות, ודכאון ומצוקה 

-Brackett et al., 2012; Castillo-Gualda et al., 2017; Nathanson, et al., 2016; Rimm) בקרב תלמידים

Kaufman & Hulleman, 2015; Rivers et al., 2016  .)  יש לציין כי בספרות המקצועית שנסקרה לא נערכה

הבחנה ברורה בין השפעת הוראת המיומנויות החברתיות רגשיות ובין פעולות אחרות שנעשו בבית הספר 

ובין השפעת  SEL-( בין השפעת תוכנית הconfoundingשל הצמדה )לשיפור האקלים הבית ספרי. מגבלה זו 

 SELסות במחקרים עתידיים שיעסקו בקשר בין השפעת תוכניות ראויה להתייחפעולות אחרות שנערכו 

  8ובין שיפור אקלים בית ספרי.

 

 ;Brackett et al., 2012) בקרב תלמידיםהישגים שיפור להתוכנית את תרומת  מדגישים מחקרים שונים

Rimm-Kaufman & Hulleman, 2015) מורים ובקרב (Castillo, Fernandéz-Berrocal & Brackett, 2013) .

( בשלושה מרכזים =156nתלמידים )ה הישגיאת בחן  3-5ם ימחקר על הטמעת התוכנית בקרב ילדי גן בגיל

משפחות מרקע חברתי כלכלי נמוך. הילדים בתוכנית הפגינו ידע רב יותר בנוגע שהגיעו משונים לגיל הרך 

ת הביקורת. בנוסף יכולת התלמידים בהשוואה לקבוצ Mood Meter-יכולת להשתמש בעם ה יהםלרגשות

מעטות טעויות  בצעותה קשורה למשימות בזיהוי רגשות. התלמידים ילהשתמש בכלי לקראת סוף השנה הי

. ילדים שנחשפו מאשר תלמידים בקבוצת הביקורת יכולת רבה יותר לסווג רגשות באופן מדויקהפגינו ויותר 

                                                           
 

 .זו מחקרית מגבלה בנושא לסקירה הפנייה על עשור' פרופ, המומחים וועדת לחבר מודה הסקירה כותבי צוות 8
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שלהם בהשוואה  טעו פחות בזיהוי רגשות ושפרו את יכולת סיווג הרגשות רצופות שנתייםבמהלך לתוכנית 

 . (Rivers et al., 2016) לקבוצת הביקורת

 

בתי שלושה כיתות שונות ב 15-ב( n=273)ו' -תלמידי כיתות ה' בקרב בחן את השפעת התוכניתנוסף מחקר 

דיווח סקר ל ענושמלאה,  אחר התלמידים במשך שנה ועקב חוקריםה(. Brackett et al., 2012ספר יסודיים )

חברתיות היכולות ל בנוגעדיווחי מורים  , נשען המחקר עלכןהטמעת התוכנית ואחריה. כמו לפני עצמי 

התלמידים בכיתות בהן הוטמעה התוכנית היו ממצאי המחקר מצביעים על כך ש. של התלמידים רגשיותהו

ניתוח מבאופן משמעותי מקבוצת הביקורת מבחינת ציוני סוף שנה. בעלי ביצועים אקדמיים גבוהים יותר 

ציונים גבוהים יותר  השיגובתוכנית שהשתתפו תלמידים ש המעקב לאחר הטמעת התוכנית עולהשל מחקר 

ניתוח מ. במידה רבה יותר מתלמידים בקבוצת הביקורת כישורים חברתייםו הרגלי עבודה פיתחובאנגלית, 

 שמעותימבתוכנית היו ציוני הסתגלות גבוהים יותר באופן שהשתתפו לתלמידים ש עולהמשתנים -רב

 התנהגות.פחות בעיות הם הפגינו ו מתלמידים בקבוצת הביקורת

 

 n=105 teachers; n=3,824)כיתות  155בתי ספר, שכללו  62שארך שנתיים בקרב  מבוקרבמחקר זאת ועוד, 

students )(Pianta, La Paro, & Hamre, 2008,) ו'. -בתי ספר התבקשו להטמיע את התוכנית בכיתות ה' ו

 הראשונה, שנההכי בסוף  וכיחוממצאים על בסיס תצפיות בשיעורים מצולמים ודוחות תלמידים ומורים ה

 יותר בין מורים ותלמידים קרובות היו אמפתיות יותר וקיימו מערכות יחסיםבתוכנית שהשתתפו הכיתות 

חיובי יותר והתייחסות  בית ספרי אקלים הממצאים הצביעו על . כמו כן,מאשר כיתות בקבוצת הביקורת

כפי שצוין קודם לכן גם במחקר זה לא נעשתה רבה יותר לעמדות תלמידים בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

הבית ספרי. הבחנה ברורה בין השפעת הוראת המיומנויות ובין פעולות אחרות שננקטו לשיפור האקלים 

רגשית רבות יותר בין מורים ותלמידים ואסטרטגיות למידה -המורים הראו אינטראקציות ממוקדותדוחות 

בה הוטמעה התוכנית בעקבות השנה הראשונה החיוביים שהשינויים  וכיחה מעקבשיתופיות. מחקר 

 לקראת סיוםכיתה ובהוראה למידה בחלו שיפורים בארגון הה. בנוסף, כיתבאקלים הרגשי השפיעו על ה

בתוכנית הפגינו תמיכה שהשתתפו (. כיתות Hagelskamp et al., 2013) להטמעת התוכנית היהשנה השני

בכיתה  בהוראהרבה יותר תמיכה זכו למורים ו, במערכות יחסים בין תלמידים ומורים רגשית רבה יותר

 .מצד התלמידים

 

שיפור  צביע עלה ,תוכניתה הטמיעו אתשבשני בתי ספר שונים, מורים  47בקרב שנערך בספרד נוסף מחקר 

הטמעת התוכנית סקר לפני מלאו שאלוני שעות, ו 30בלמידה רגשית בקרב מורים. המורים עברו הכשרה של 

דירוג גבוה  השתתפו בתוכנית היו בעליש, מורים במחקר זהת רובהשוואה לקבוצת הביקואחריה. 

 עם תלמידיםשלהם אינטראקציות המבחינת ו ודה )מסירות, חריצות(מעורבות בעבמשמעותית מבחינת 

השתפרו משמעותית שהמורים שהשתתפו בתוכנית  צביע על כךה םמשתני-ניתוח רב. לעומת קבוצת הביקורת

מחויבות לעבודה בוכן בשביעות רצון ו בתכני התוכנית, שליטהההבנה וה, שלהם רגשיתהתפיסה ה מבחינת

  .ולאחר שלושה חודשים אחריה עם סיום סדנת ההכשרה

 

. מחקר שבחן את בסביבה הבית ספרית את התוכנית לאופן בו מטמיעיםיש חשיבות ראוי לציין כי 

 ,שתלמידים הפגינו תוצאות חיוביות יותרהצביע על כך  (Reyes et al., 2012)התוכנית ויישומה  אפקטיביות

המורים שלהם השתתפו אשר כ שלהם, רגשיתה הובאינטליגנציכולל בכישורים חברתיים בפתרון בעיות 
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הכוללים למידה חברתית ורגשית. על אף העובדה  לימדו יותר שיעוריםו בסדנאות הכשרה רבות יותר

כדי מחקרי אורך, כולל , םיש צורך במחקרים נוספי ,התוכנית מוטמעת במאות בתי ספר בארצות הבריתש

וכן את השפעות האקלים הבית ספרי על הטעמת התוכנית באופן  לבחון את אפקטיביות התוכנית לאורך זמן

 .אפקטיבי

 

  

 RULER שם התוכנית

 Yale Center for Emotional Intelligence גופים יזמים

 תוכנית אוניברסלית  רציונל

קהל היעד של 

 התוכנית

ים ועל יסודיים, מורים ואנשי הצוות הבית יסודי גנים, בתי ספרתלמידים ב

 ספרי, הורים ובני משפחות

זיהוי רגשות של הפרט ושל  פיתוח כישורי אינטליגנציה רגשית בדגש על  יעד ההתערבות

באמצעות רגשות סיווג ;אלו וההשלכות של רגשותהבנה של המניעים  ;האחר

 ;רגשות באופן בונה בהקשרים שונים ביטוי;אוצר מלים מגוון ומדויקב שימוש

 רגשות באופן אפקטיבי והסדרה של

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

פעילויות בכיתה וכן פעילויות לעבודה בבית להורים ולילדים. שיפור אקלים 

וקידום הישגים אקדמיים על ידי שימוש במערכי שיעור ובארבעה בית ספרי 

 כלים מרכזיים שפותחו עבור התוכנית

משך התוכנית 

ומידת 

 האינטנסיביות

בכיתות השונות כתוכנית טמעת בתוכנית הלימודים שנתית המו תוכנית

, וכן באמצעות מערכי שיעור ופעילויותלפיתוח כישורי אינטליגנציה רגשית 

המשך בשנה השנייה. התוכנית נשענת על הכשרה ראשונית של אנשי  תוכנית

הצוות הבית ספרי, אשר משמשים דמויות מפתח בהוראת תכני התוכנית 

 מודלינגלתלמידים באמצעות 

מה נדרש 

 משתתףמה

רכישת מיומנויות באמצעות שימוש בכלים השונים, השתתפות בפעילויות 

 בבית ובבית הספר

מה נדרש 

ממערכת 

החינוך, בית 

ספר, משפחת 

 התלמיד

בשלב הראשון בית הספר והמחוז נדרשים לשלוח את הצוותים האמונים על 

התוכנית להשתתף בסדנה האורכת יומיים, המציגה בפניהם את עיקרי 

התוכנית. סדנה זו היא תחילת הפיתוח המקצועי של הצוות הבית ספרי/מחוזי 

חראים על הטמעת התוכנית בבית בתוכנית. בהמשך, מתמנים בוגרי הסדנה לא

הספר או המחוז. התכנים מוטמעים בתוכנית הלימודים ובפעילויות 

 תוריקולריות המיועדות לתלמידים ולמשפחותיהם בביק-האקסטרה

מה היקף 

 ההתערבות היום

כן, דווח על התוכנית מתקיימת במאות בתי ספר ברחבי ארצות הברית. כמו 

 יישום התוכנית בספרד

לבחינת דים דמ

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

לא נמצאו מדדים אחידים לבחינת יעילות התוכנית. המדדים בהם נעשה 

 שימוש הם ציוני סוף שנה של תלמידים ודיווחי מורים
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ממצאים לגבי 

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

מחקרים שונים על אפקטיביות התוכנית מצביעים על תרומה לשיפור האקלים 

ל שיפור הישגים אקדמיים של תלמידים כמו ציוני סוף שנה, על הבית ספרי, ע

צמצום בעיות התנהגות כמו בריונות וכן מצוקה ודכאון בקרב תלמידים וכל 

 חסים חיוביות בין תלמידים ומורים קידום מערכות י

 ד סיום סקירה זו לא נמצאו נתוניםנכון למוע הערכת עלות

 RULER: סיכום עקרונות תוכנית 2לוח 

 

 SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning): תוכנית 3חקר מקרה  1.4
ורוב המחקרים העוסקים  בארצות הברית פותחותוכניות ההתערבות מרבית כפי שצוין במבוא לסקירה זו, 

 SEAL (Socialתוכנית שפותחו גם במדינות אחרות.  קיימות מספר תוכניות. בהן בוצעו בהקשר גאוגרפי זה

and Emotional Aspects of Learning )9  החלה היא אחת מתוכניות ההתערבות הפועלות באנגליה. התוכנית

להשפיע באופן אוניברסלית ומיועדת  היא מבוססת על גישה בית ספריתו 2007לפעול ברמה ארצית בשנת 

, כולל חיזוק כישורים רגשיים וחברתיים, שיפור התנהגות, וצמצום קשיים ן הישגי תלמידיםווחיובי על מג

 נפשיים. 

 

את מערכת החינוך גם מאפיין בבתי ספר  בעשורים האחרונים בקידום למידה חברתית ורגשית רהעניין הגוב

מספר מסמכי מדיניות שתמכו בגישה הוליסטית לחינוך ילדים מעבר  למיקוד כפי שמעידים  ,באנגליה

(. Department for Education & Skills, 2003, 2004, 2005, 2006)המסורתי בתוכנית הלימודים האקדמית 

 & Department of Education)באנגליה יסודיים הבתי ספר מ 80%-כב SEALתוכנית  ת הטמעתהצלחלאור 

Skills, 2005;  Department for Children, Schools and Families, 2007)בתי ספר על ב , הוטמעה התוכנית גם

 10.תיכוניים

 

 ומתמקדת בחמש ( ,1996Golemanשל גולמן )רגשית האינטליגנציה ה תיאורייתהתוכנית מבוססת על 

קידום כן בויסות עצמי, מוטיבציה, אמפתיה וכישורים חברתיים(, ו  מיומנויות בין אישיות )מודעות עצמית,

פעיל מטעם בית הספר של מיומנויות אלו כדי להוביל להישגים רצויים, כולל הישגים לימודיים, שיפור 

 (.Department for Children, Schools and Families, 2007) התנהגות ורווחה וצמצום היעדרויות מלימודים

 :ת הםהתוכנימאפייני 

 הוא הדגש על : נדבך מרכזי ביישום התוכנית בבתי ספר על יסודייםגישת מונחית בית ספרית .1

הקשר הבית ספרי הנרחב כולל ברמת הארגון, המבנים, ההליכים והחזון הבית ספרי, ולא רק ה

פעילות ברמות שונות בתוך כתלי בית הספר  על ידי או בתהליכי למידהמיקוד בתלמידים פרטניים 

ומעבר להם )פיתוח שותפויות עם הורים והקהילה המקומית(. התוכנית מעודדת בתי ספר לפתח 

אקלים לימודי )פיתוח ציפיות ברורות וחיוביות מכלל אוכלוסיית התלמידים(, אקלים חברתי 

ם נלקחות בחשבון בנושאים )להבטיח שהשקפות הצוות, התלמידים, ההורים ובעלי עניין אחרי

הקשורים לפיתוח בית הספר(, והסביבה הפיזית )להבטיח שבית הספר משקף באופן ממשי ומוחשי 

                                                           
 

 http://www.sealcommunity.org/node/356ראה:  9
ראה גם:  10

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110812101121/http://nsonline.org.uk/node/87009 
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בית  אקליםאת מגוון התרבויות והרקע החברתי המגוון של התלמידים ואנשי הצוות(, כדי לקדם 

 ספרי חיובי.

 שבאה לידי ביטוי יקולרית: גישה קורהוראה ישירה וברורה של כישורים חברתיים ורגשיים .2

בקבוצות מיקוד, בהן תלמידים בהנחיית מבוגר )מורה, סייעת הוראה( הנלמדים סדרת שיעורים ב

משתתפים בפעילויות המיועדות לקדם למידה חברתית ורגשית. בבתי הספר העל יסודיים  

 20באורך  , השיעוריםשליטה ברגשות, עבודת צוות(ים )ימסביב נושאים מסו הפעילויות נסובות

  .כיחידה אחת או בחלוקה של יחידות קטנות במהלך ששה שבועות דקות מועברים

: קידום גישה שימוש בגישות הוראה ולמידה המקדמות סביבת למידה כיתתית בטוחה ותומכת .3

מאומצת גם בשיעורים מן המניין המועברים לפי עקרונות התוכנית, למשל תוך שימוש הפדגוגית 

פרויקטים קבוצתיים כאמצעי לקידום מוטמע של או ניהול ות, למידה בשותפות, בעקרון עבודת הצו

הוא הזדמנות לסייע לתלמידים לעצב את  רתיים. כל שיעור ללא קשר לנושאוכישורים חב

המיומנויות החברתיות והרגשיות שלהם. לדוגמה שימוש בשיעור במתמטיקה כדי לדון בהשפעות 

 החיוביות של מוטיבציה והתמדה.

כיוזמה בית ספרית, התוכנית מיועדת לקדם  הכשרת הצוות הבית ספרי ופיתוח מקצועי מתמשך: .4

מודעות בנושא חשיבות הכישורים החברתיים והרגשיים בקרב הצוות הבית ספרי, הן כדי לאפשר 

. באופן זה, מעבר אנשי הצוות ה האישית שללהפגין התנהגות תואמת והן כדי לתרום לרווח  צוותל

פיתוח מקצועי לבסיסית בנושא התוכנית, ניתנות הזדמנויות נוספות לצוות הבית ספרי להכשרה 

אימון בתחומים או שיעורי הנחיה ואימון, על ידי כחלק מיישום האסטרטגיה הבית ספרית. למשל 

מסוימים כמו  ניהול כעסים או אסרטיביות. התוכנית יוצאת דופן בכך שהיא מעניקה מסגרת גמישה 

לבחון גישות בית  התוכנית מעודדתובנית המיושמת בבתי ספר. במקום תוכנית מ ספרי לשיפור בית

ספריות שונות כדי ליישם את מטרות התוכנית במקום מודל אחד. גישה זו "מלמטה למעלה" 

(bottom up ,המיושמת ברחבי אירופה פועלת לפי עקרונות ההעצמה )דמוקרטיה והאוטונומיה, ה

(Weare & Nind, 2010 )"התערבות מרבית תוכניות המלמעלה למטה" של אך נוגדת לגישת ה

 (.Durlak et al., 2011מחקרי הערכה )באנליזה ו-במחקרי מטה מתוארות לרובה

 

ר בתי ספ 22שדגם  ,(Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012) סיוניינ-חציומחקר הערכה כמותני 

(n=2360ש )את תוכנית  הטמיעוSEAL 19של  יקורתקבוצת באה מול וערך השוו ( 1991בתי ספרn= ) בעלי

בבתי ספר על  SEALשל תוכנית  ,  ביצע הערכה ארציתביוזמת משרד החינוך באנגליה דומיםמאפיינים 

כה כמותני מחקר הערעל ידי את יישום התוכנית ו שבחןמחקר אורך באמצעות : בשתי דרכים שונותיסודיים 

ם, על קשיים נפשיים ועל את השפעת התוכנית על כישורים חברתיים ורגשיים של תלמידי שבחןניסיוני  -חצי

 י.חברתית באמצעות מדגם ארצ-התנהגות פרו

 

השפעת התוכנית על , בהשפעת התוכנית על כישורים חברתיים ורגשיים של תלמידיםעסקו בהחוקרים  )שם( 

שיטת המחקר . חברתיות של תלמידים-ויות פרוהשפעת התוכנית על התנהג, ובקשיים נפשיים של תלמידים

 pre-test-post-testכללה גישת מחקר אורך רב ממדי, כולל מודל של קבוצת ביקורת לפני ואחרי המחקר )

control group design רשויות מקומיות  25-שהטמיעו את התוכנית ב ,בתי ספר 26(. קבוצת המחקר כללה

קבוצת הביקורת, שנבחרו לפי המיקום לבתי ספר מקבילים  23. בהתאם, נבחרו 2007-2008באנגליה בשנים 

, מוסד השתתפות, גודלאחוזי , דומה הישגיםרמת לבתי הספר המשתתפים בתוכנית(,  בשכנותהגיאוגרפי )
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התלמידים מכיתות ז' )שנה ראשונה במערכת העל כללה  משתתפיםאוכלוסיית הצרכי חינוך מיוחדים. ו

מבחינת ההרכב האתני של אוכלוסיות  בממוצע לבית ספר(.  n=1079שנים ) 11-12 בניגליה( יסודית באנ

היו תלמידים ממוצא  86.2%קבוצת הביקורת אילו ב( וwhite ethnicityממוצא לבן )היו  82.3% :משתתפיםה

 .)שם( ושנתיים לאחר מכן 2008הנתונים נאספו מהתלמידים בתחילת המחקר בשנת לבן. 

 

תוכניות לקידום למידה  ה חיובית שלת הספרות המקצועית הענפה על השפעא יםנוגדההערכה מחקר ממצאי 

( ועל Durlak et al., 2011; Durlak, Weissberg, & Pachan, 2010; Weare & Nind, 2010)חברתית רגשית 

ת בית ספריות על מגוון תוצאות )כולל מסוגלות רגשית וחברתית, קשיים נפשיים, גישוהחיובית ההשפעה 

השפעה משמעותית על פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים של לא מצא המחקר וביצועים אקדמיים(. 

 ,Wigelsworth, Humphreyקרים )החו. חברתית-התנהגות פרואו בקידום קשיים נפשיים בצמצום תלמידים, 

& Lendrum, 2012) ם אלימות, קידום בריאות, צמצוכמו יש שוני רב במטרות התוכניות השונות )מציינים ש

שיפור כישורים חברתיים, מניעת שימוש בסמים(, בשיטות ההעברה )הוראת תוכן, מספר שעות הוראה, 

הורית, /מבנה )תוכנית לימודים, תוכנית קהילתיתבת ספרי או על ידי גורם חיצוני( והעברה על ידי הצוות הבי

בעיות מתודולוגיות ניתן להסביר ממצאים אלו לאור החוקרים )שם( לדעת סביבה בית ספרית/חזון(. 

 ,.SEL (Durlak & Wissberg, 2007; Humphrey et al., 2008; Smith et alשעסקו בתוכנית  קודמיםבמחקרים 

2007; Wigelsworth, Humphrey & Lendrum, 2012) העדר אינן מסייעות לעיגון ממצאים חד משמעייםש :

, צאים של התערבויות מסוימות כדי לטעון טענות על השפעות כלל בית ספריותקבוצות ביקורת, שימוש בממ

, הן חלק מן הסוגיות המקשות על הסקת מסקנות חד משמעותיות בנוגע לתרומת ואוכלוסיות מחקר קטנות

הטמעת תוכניות עוסקים בהמחקרים הט ועימ. בנוסף יש לציין את התוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית

)גודל בית הספר, מספר  דייםיסו-בתי ספר יסודיים ועלבתי ספר על יסודיים, לאור ההבדלים  התערבות

  .(תלמידים

 

 ;Durlak et al., 2011; Catalano et al., 2004גם סותרים ממצאי מחקרים אחרים ) ההערכה מחקראי ממצ

Adi et al., 2007שפערים אלו ייתכן בהקשרים תרבותיים אחרים.  תוכניתהדווחו על השפעה חיובית של (, ש

 Wigelsworth) בין אוכלוסיות התלמידים בארצות הברית ובאנגליה השוני התרבותימן  בממצאים נובעים

et al., 2012.) ,מרבית המחקרים  כמו כן( עסקו בהשפעת היעילותefficacyשל התוכנית )מחקר בעוד ש 11

 ,התוכנית גמישותמ. הבדלים נוספים נובעים (effectiveness) התוכנית אפקטיביותאת נוכחי בחן הערכה הה

היא לא מספקת הנחייה ברורה, מאחר ו ,יעילהשאינה מוכיחה  עצמה כטה למעלה" מה"מל ההטמעת בשל

יר את הפער ב. גם סוגיות מתודולוגיות וניתוחיות עשויות להסמלמעלה מובנית ומוצהרת עבור בתי ספר

  )שם(. רמתיבממצאים בהתחשב במספר המשתנים ובמודל הרב 

 

, דבר שייתכן עבור קבוצת הביקורת רנדומליאופן לא אותרו בתי ספר בזה הייתה כי  מחקרה עיקרית במגבל

 עםהשוואה  ללאתשובות תלמידים בשאלונים, כמו כן, המחקר נשען  על . המחקרתוצאות  והטה את

מדיניות ממשלתית עולה המלצה עבור  )שם( . ממסקנות החוקריםהורים או מורים(דיווחי מקורות נוספים )

לשים משקל רב יותר על "מה עובד"  . יששימוש בהוכחות אמפיריותהאיסוף וה את חשיבותלהדגיש עתידית 

                                                           
 

בסקירה זו על ההבדלים בין מחקרים שבחנו את יעילות ההתערבות לעומת מחקרים שבחנו את  4ראה פרק  11
 האפקטיביות שלהן.
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לא . מיושמות ברמה ארצית ןרבה יותר תוכניות ניסיוניות בטרם ה ולבחון בקפדנותחס למבנה התוכנית, בי

 אותרו מחקרים עדכניים נוספים על התוכנית עד סיום מועד כתיבת הסקירה.

 

  

 SEAL שם התוכנית

 משרד החינוך באנגליה גופים יזמים

 ספרית-גישה כלל בית רציונל

קהל היעד של 

 התוכנית

 תלמידי בתי ספר על יסודיים באנגליה

בריאות נפשית, קידום התנהגות קידום כישורים חברתיים רגשיים, קידום  יעד ההתערבות

 חברתית-פרו

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

דקות( המועברים על ידי הצוות הבית ספרי )מורה,  20מערכי שיעור ייחודיים )

 סייעת הוראה( וכן הטמעת תכני התוכנית בתוכנית הלימודים הרגילה

משך התוכנית 

ומידת 

 האינטנסיביות

שבועות של מפגשים שבועיים בתוכנית הייחודית וכן במסגרת תוכנית  6

 הלימודים הרגילה של בית הספר

מה נדרש 

 משתתףמה

השתתפות בשיעורים מצד התלמידים, השתתפות בקרוס הכנה לצוות הבית 

 ספרי וכן בפעילויות לפיתוח מקצועי בהמשך התוכנית

מה נדרש 

ממערכת 

החינוך, בית 

ספר, משפחת 

 למידהת

הטמעת תכני התוכנית הן במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה והן בתוכנית 

התערבות ייחודית של ששה שבועות, הכשרת הצוות הבית ספרי, התאמת תכני 

התוכנית לחזון הבית ספרי וליעדיו. כמו כן, יש חשיבות למעורבות הורית 

בתי ספר הפיצו  –בתי ספר  ילכתליומשפחתית בהטמעת תכני הלימודים מחוץ 

חוברות הדרכה להורים או קיימו ימי עיון, כמו כן, נערכו שיתופי פעולה עם 

הקהילה המקומית כדי להטמיע את העשייה בנושא מעבר לעשייה הבית 

 ספרית

מה היקף 

 ההתערבות היום

התוכנית ממשיכה להתקיים בבתי ספר על יסודיים ברחבי בריטניה. בשנץ 

קידום התוכנית ל –רגון ללא מטרות רווח א – SEALקהילת הוקמה  2012

 ומטרותיה

לבחינת דים דמ

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

בחינת אפקטיביות התוכנית על ידי שאלוני תלמידים לפני הטמעת התוכנית 

ולאחריה והשוואתם לקבוצות ביקרות של תלמידים בהם לא הוטמעה 

מאפיינים: פיתוח כישורים  3התוכנית על התוכנית. הממדים בחנו את השפעת 

 ברתיתח-חברתיים ורגשיים, קשיים נפשיים והתנהגות פרו

ממצאים לגבי 

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

הממצאים אינם מצביעים על תרומה משמעותית של התוכנית לקידום 

-כישורים חברתיים ורגשיים, לצמצום קשיים נפשיים ולפיתוח התנהגות פרו

 חברתית

 לא נמצאו נתונים נכון למועד סיום הסקירה ערכת עלותה

 SEAL: סיכום עקרונות תוכנית 3לוח 
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  "כישורי חייםבית ספרית בישראל: "ת תוכנית אוניברסלי 1.5
כיתות תלמידי יועדת למו שראלת בבתי ספר ביספרית המוטמע-בית"כישורי חיים" היא תוכנית כלל תוכנית 

בשלשה תחומים בחיי תלמידים: (. התוכנית מתמקדת האגף לשירותי פסיכולוגי ייעוצי)שפ"י  מיזמת 'יב-'א

חיים פרטיים, המשפחה והחברה. התוכנית עוסקת בהתמודדות של תלמידים עם עצמם ועם העולם הסובב 

יסייעו כישורים שבפיתוח  מתמקדתאותם תוך פיתוח יכולות וכישורים חברתיים ורגשיים. התוכנית 

 . מטרות התוכנית הן: (1996, נוי) מנע מתופעות שליליותילתלמידים להתמודד עם מצבים משתנים ולה

 לקדם התפתחות וצמיחה אישית, משפחתית, קבוצתית וחברתית; 

  לטפח כישורים שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה ולקראת אורח חיים בריא

 ;ומשמעותי בעתיד

  להתמודדות עם מצבים משתנים בעתידלהכין; 

 לתת לגיטימציה להתלבטויות; 

 לפתח כלים לקבלת החלטות ובחירה בין חלופות ערכיות והתנהגותיות לטווח קצר ולטווח ארוך; 

 לטפח כישורי מניעה, שיאפשרו התמודדות עם תופעות שליליות בחברה ועמידה במצבי לחץ ופיתוי. 

 

 המעגל האישי. ת בשלושה מעגלים: אישי, בין אישי ומערכתי חברתיהתוכנית מציעה התערבות חינוכי

 חירות הפרט, רווחה נפשית, התפתחות אישית ומימוש עצמימתמקד בלמידה חברתית ורגשית כללית בנושא 

חושת שליטה תטיפוח כישורים כמו מודעות עצמית, הערכה עצמית, שליטה עצמית, תחושת זהות,  לצד

אישיים כמו אופטימיות, עצמאות מחשבתית, אחריות אישית, בחירה חופשית, ובקרה, הומור וערכים 

תפקוד התלמיד בתוך קבוצות ההשתייכות שלו ב עוסקי מעגל בין אישה מודעות ומתן ביטוי לעולם הרגשות.

כישורים כמו שיתוף פעולה, הימנעות מניצול  ומתמקד בהפניית )משפחה, עמיתים, כיתה, תנועת נוער(

, הקשבה, אמפתיה, מתן משוב וקבלתו, יישוב קונפליקטים, שוויוניותיה, הימנעות מאלימות, וממניפולצ

ת שמטרתן לפתח מיומנויועוסק ב מערכתי-חברתיהמעגל ההמעגל השלישי,  קיום תקשורת פתוחה ותומכת.

 מעורבות ותרומה לחברה ויכולת התמודדות במסגרות מערכתיות שונות.

 

-למרכיבים הקוגניטיביים, הרגשיים והיישומייםתוכנית מתייחסת ה םיבכל אחד משלושת המעגל

 .תמודד לבדעמה הוא צריך להמטלה אישית  התלמיד מקבלשלב המעגל האישי באופן זה, ב התנהגותיים.

מתרגלים את מה  תלמידים דנים בסוגיה ולומדים זה מזה,בה הבקבוצה קטנה,  תקייםהמעגל הבין אישי מ

מחשבות שלהם. התחושות וההם את הרגשות, ימשוב וחיזוקים וחולקים עם חברשנלמד בשיעור, מקבלים 

חסת לנושא הכולל פעילויות כמו משחק תפקידים, יצירה, כתיבה יוצרת ימעגל המערכתי כל הכיתה מתיב

לת השיעור כוללת הסברים והוראות כלליות, המשגה ושלב היישום בו מתקיימת הפעילות מחוץ יועוד. תח

 .)שם( הכיתהתלי ולכ
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מחקרים שהתפרסמו  אותרותוכנית "כישורי חיים" היא תוכנית ההתערבות הנפוצה ביותר בישראל אך לא 

דוח מחקר שממצאיו לא פורסמו ערך השוואה וכלל קבוצת ביקורת,  12על התוכנית עד למועד סיום סקירה זו.

אך לא מצא הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות, ייתכן שתוצאה זו נבעה מדרך הטמעת התוכנית 

מדדי המחקר כללו מדדים אישיים )כישורים חברתיים, כישורי חיים(, כיתתיים )אקלים כיתה, בכיתות. 

התכנים  אך נעשו בה התאמות מבחינת ספר תיבבכיום התכנית מועברת גלות(. רמת אלימות(, ומורים )מסו

 13.שנים האחרונות על התכניתנוספים במחקרים . לא בוצעו וארגונם

 

 

  

                                                           
 

ות הסוקרים מודה לפרופ' שכטמן על הנגשת תכתובת ישירה עם פרופ' ציפורה שכטמן מאוניברסיטת חיפה. צו 12
 מידע זה בהתכתבות עמנו.

. תכתובת ישירה עם פרופ' ציפורה שכטמן, אוניברסיטת חיפה ועם גב' חנה שדמי, מנהלת אגף שפ"י במשרד החינוך 13
 צוות החוקרים מודה לפרופ' שכטמן ולגב' שדמי על הנגשת מידע זה בהתכתבות עמנו.
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 קידום מיומנויות חברתיות ורגשיות לייעודיות מבוססות בית ספר תוכניות . 2
  כללי 2.1

מיועדות לקבוצות תלמידים המגלים סימנים טיפוליות ה הן תוכניות עודיות מבוססות בית ספריתוכניות י

של בעיות חברתיות, רגשיות, התנהגותיות או לימודיות. המטרה של תוכניות אלו היא למנוע  את התפתחות 

המיקוד בקבוצות מסוימות גם עשוי לחסוך בעלויות לחברה בטווח הארוך מבחינת טיפולים   .בעיות אלו

ותים חברתיים. תוכניות מסוג זה הן מגוונות מאוד ומיועדות לטיפול במגוון שירהוצאות של רפואיים או 

לקידום מיומנויות ייעודיות תוכניות התערבות  בעיות מאגרסיביות להפרעות רגשיות כמו דכאון או חרדה.

 & Gresham, 2016; McDaniel, Brynn) פרטניחברתיות מועברות על בסיס קבוצות קטנות או באופן 

Troughton, 2017) . תוכניות אלו מעניקות מענה על מגוון מצבים בעייתיים המתעוררים בכיתות ובשטחים

רצף של  מטרת תוכניות אלו להטמיע .(Kerr & Nelson, 2010המשותפים בבית הספר על בסיס יומיומי )

לשלוט בהם בטרם כישורים חברתיים שהוא מוגדר, מתקדם אך גמיש דיו, המכשיר בכישורים בסיסיים שיש 

כישורים מורכבים יותר נרכשים. תוכניות ההתערבות לפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים אף מציעות תרגול 

(, תוך שימוש בשפה אוניברסלית Cartledge & Milburn, 1995וחיזוק של כישורים אלו במהלך שנת הלימודים )

יומנויות בנושא לקיחת אחריות על ההתנהגות הקלה לרכישה ותיווך על ידי מורים, וכן אימון והקניית מ

 (.;Kerr & Nelson, 2010 Dwyer, Osher, & Warger, 1998)כדרך ליישום ההתערבות 

 

רגיל בחינוך להשתלב מתקשים  התנהגות נמצאים בסיכון בעיותילדים עם הספרות המקצועית מדגישה כי 

 הם אינםגבוהים יותר, והכישלון בלימודים נשירה ההוראה בכיתה עם תלמידים אחרים, שיעורי לומפריעים 

תעסוקה כצעירים מציאת בעלי קשיים במערכות יחסים חברתיים ובהם נוטים להמשיך להשכלה גבוהה, ו

מיומנויות חברתיות ורגשיות חיוניות עבור היכולת להתמקד וללמוד. . (Cheney et al., 2010) וכמבוגרים

הבסיס הנוירולוגי של מסוגלות חברתית ורגשית הוא חזק כמו הבסיס  כישונות גורסות עדויות מחקריות 

 ,Bar On et al., 2003; Garner, Mahatmya, Brown & Vesely)לפיתוח כישורים מתמטיים ולשוניים  הנוירולוגי

 זכר במידע לימודי רלוונטי ובגיל צעירי(. מנגד, אי מסוגלות חברתית ורגשית פוגמת ביכולת ילדים לה2014

 ;Rice et al., 2007; Ensminger & Slusarick, 1992)גם מהווה סמן לנשירה מבית ספר בגיל מאוחר יותר  היא

Garner et al., 2014.) 

 

 : (1996עיקריים )נוי, ם סוגיניתן לסווג תוכניות התערבות ייעודיות לפי שלושה 

 ;למניעת נזקים עתידיים או צמצומם –מניעה ראשונית  .1

פעולות המיועדות לצמצם או למנוע נזקים כאשר קיים כבר איום, מיקוד  – מניעה שניונית .2

  ;מועדת לפגיעה, המכונה אף אוכלוסייה בסיכוןיה יההתערבות בשלב זה הוא באוכלוס

 .יועדת לשקם את אלו שנפגעו ישירותמתוכנית "טיפולית" ה –מניעה שלישונית  .3

 

יש מנהל בית הספר ערבות במסגרת זו, אך נדגיש כי לאנו לא נרחיב בהיבטים הטיפוליים של תוכניות ההת

הוא אחראי גם על איתור צרכי תלמידים, והפעלת התוכנית במסגרת מערכי השיעור בבית ספרו, ב ותאחרי

התוכנית  הוא להנחות אתתפקיד המורים  תכנון ההפעלה, הכשרה שיטתית של צוות המורים, ביצוע ומעקב.

ובהטמעת כשותפים פעילים בתהליך הלמידה יש תפקיד חשוב הורים ל גם .לימודיתהסביבה ב להטמיעהו

 (.1996התוכנית בבית )נוי, 
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מניתוח  .ייעודיותעל תוכניות התערבות נערכו שאנליזה -מחקרי מטה 9( מדווח על Gresham, 2015גרשם )

 ייםחברתהקורת שיפרו את כישוריהם בקבוצות הבי תלמידיםמה 35% -ממצאי מחקרים אלו עולה ש

לאחר כישוריהם החברתיים והרגשיים  אתששפרו  משתתפיםהמהתלמידים  65%-בהשוואה לוהרגשיים 

על אודות מחקרים ניסיוניים  9בחנו ש ,( Sullivan & Sadeh, 2014סאליבן ושדה )אולם ת התערבות. ותוכני

בתוכניות התערבות לפיתוח כישורים  ךבעו שאין הוכחות מספקות כדי לתמוק, תוכניות התערבות ייעודיות

חברתיים בקרב תלמידים עם קשיים התנהגותיים. מגוון התוכניות )הנחייה ישירה, הנחיית עמיתים, הוראה 

תוכניות  בכיתה, שיעורי תגבור, הערכה עצמית( ומדדי תוצאות הקשו על הסקת מסקנות בנוגע להשפעות

לא קובעים החוקרים )שם( ש לוגית בין המחקרים השוניםחוסר עקביות מבחינה מתודו בשל כמו כן, אלו.

 .ניתן להסיק באופן חד משמעי לגבי יעילות התוכניות הייעודיות

 

CASEL (Payton et al., 2008 ) ארגון בוצע על ידי התערבות ייעודיותתוכניות  עלהמקיף היחיד  הדוח

. )ומכאן שיש סיכוי שתוצאותיו מוטות בשל היותו דוח מחקר ממומן מטעם הארגון( באוניברסיטת אילינוי

. מרבית התלמידים 1990 שנת לאחרברובן ו שפותח, מחקרים על התערבויות ייעודיות 80 וניתח מחברי הדוח

(, או בעיות 23%(, מצוקה רגשית )38%בעיות התנהגות ) פגינוה הייעודיותשהשתתפו בתוכניות  משתתפיםה

 מספר בעיות עם משתתפיםל נועדו (29%)נוספות תוכניות (. 10%ות יחסים עם חברים לכיתה )במערכ

בתי ספר מהתוכניות הוטמעו בבית ספר יסודי, מחציתן ב 69% המחקר מדגיש כי .חברתיות ורגשיות גם יחד

( השתמשו במודל ניסיוני עם משתתפים 80%דולוגית, מרבית התוכניות )אורבניים. מבחינה מתו במרכזים

התמקדו מהתוכניות  41% ;וכניות התמקדו בהתערבות מסוג אחדמהת 59%זאת ועוד,  בקבוצות. מבוקרים

לצורך  מהתוכניות כללו מעורבות הורית 23% ;ות כמו אימון אישי ומפגשי קבוצותבמספר מרכיבי התערב

בבית הספר. יותר ממחצית מהתוכניות עשו שימוש בצוותים רכשו שהתלמידים תכני ההתערבות   חיזוק

השתמשו בצוות הבית ספרי. מרבית התוכניות ארכו פחות  21% ואילו חיצוניים כדי להטמיע את התוכניות

 משישה חודשים.

 

 ניות הייעודיות הפגינובתוכ משתתפיםה, ( מדגישים כי בהשוואה לקבוצות הביקורת2008פייטון ואחרים )

מיומנות אך היקף ההשפעה השתנה בהתאם לסוג ה כישורים החברתיים והרגשיים,משמעותי ב שיפור

 0.38  גודל אפקט של , בית הספר והחברים לכיתה עמד על"עצמי"ביחס כלפי השיפור הממוצע ב. הנרכשת

ין כי ההשפעה . יש לצי0.77 שלבגודל אפקט נמצא שיפור ממוצע כישורים חברתיים ורגשיים פיתוח לוביחס 

תוכנית השפעת בחלק מהמקרים ש. החוקרים גם מציינים זמן מסיום ההתערבותהזו פחתה ככל שחלף 

, על ידי המורים לא על ידי צוות חיצוני.  כמו כן ועברההכאשר התוכנית יעילה יותר ההתערבות נמצאה כ

ומת תוכניות המיועדות תלמידים עם בעיות שונות לעל המיועדותתוכניות של תר השפעה רבה יו נמצאה

ממצאי  ם כיהכישורים החברתיים והרגשיים, אלשיפור  יות תרמו התוכנככלל,  אותה בעיה. בעלילתלמידים 

 . יחד עם זאת,משתתפיםהלקבוצות משמעותיים בין קבוצות הביקורת   וכניות לא הראו הבדליםתחלק מה

 בהתפתחות הכישורים.על נסיגה ממצאים כל לא דווחו 

 

ת מרבי נמצא כיעל תוצאות למידה אחרות ותוצאות לא קוגניטיביות הייעודיות השפעת התוכניות מבחינת 

 אף תוכניתהישגים לימודיים. ב הובילו לשיפורבצמצום התנהגויות בסיכון והתוכניות הראו תוצאות חיוביות 

 הסיקו (Payton et al., 2008) החוקרים גויות בסיכון.התנה תרמה להחרפתלא פגמה בהישגים הלימודיים או 

עבור כלל  תוכניות אוניברסליות מבוססות בית ספר משיגות תוצאות חיוביות ללא הבדליםבעוד שש

 מאשר יםטובלהישגים  ובילותים עם מגוון בעיות מתלמיד עבורעודיות יתוכניות י ,משתתפיםאוכלוסיות ה
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אחר השפעות ההתערבות על  רבות אינן עוקבות תוכניות בעיה מסוימת.ב לטיפולוכניות המיועדות ת

גורסות שההשפעה פוחתת   . התוכניות הייעודיות שכן מציעות נתוני מעקבסיום התוכניתלאחר  משתתפיםה

  עם הזמן ביחוד בסביבה לימודית.

 Stop and Think:תוכנית  4חקר מקרה  2.2
ארבעה ב התערבות קצרה עבור תלמידים עם בעיות התנהגות המועברת היא תוכנית Stop and Thinkתוכנית 

התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות , משחקי תפקידים ומשוב על ביצועים.  מודלינגשלבים מרכזיים: הוראה, 

 : חברתיים וייעודיים ארבע קבוצות של כישוריםפיתוח  של  ושמה דגש על ח'כיתה גן עד 

 ת דעת, תרומה , בקשת עזרה, הימנעות מהסחמילוי אחר הוראות ,)הקשבה תשרדויכישורי ה

 ;(לדיון/מענה על שאלות

 התנצלות, המתנה לתשומת לב של מבוגר, כישורי התערבות, כישורים בין אישיים )שיתופיות ,

 ;(התמודדות עם השלכות, הבנת רגשות

 (, קבלת החלטות, בקשת רשותכישורי פתרון בעיות )בקשת עזרה; 

 התמודדות עם הקנטה, התמודדות עם כעס, ונפליקטים )עמידה בלחץ חברתיון קכישורי פתר ,

 .(התמודדות עם דחייה, התמודדות עם לחץ חברתי

  

המבוסס על מודל ללמידה חברתית ורגשית מבוסס מחקרית לקידום  14Achieveהיא חלק מפרויקט התוכנית 

כחלק מרפורמה חדשנית באלפי בתי ספר  1990התנהגות חיובית. הפרויקט יושם ברחבי ארצות הברית משנת 

הפרויקט הוכר כמודל מניעה מבוסס  2000. בשנת מגוונותבקרב אוכלוסיות  שוניםבאזורים ובמחוזות 

 .U.S)ות על ידי המשרד לענייני בריאות והמשרד לשירותי בריאות הנפש מחקרית וכתוכנית התערב

Department of Health and Human Services' Substance Abuse and Mental Health Administration's 

National Registry of Effective and Promising Practices; SAMHSA גם המשרד למניעת עבריינות נוער .)

התוכנית בנויה כתוכנית המיועדת  .(Knoff, 2005, p. 1)ולמשפט צעירים הכיר בפרויקט כ"פרקטיקה מבטיחה" 

לכיתות רגילות בכל סביבות הלמידה בהנחיית מורים מן החינוך הרגיל, אך ניתן להטמיע אותה גם כתוכנית 

 ידי מורים לחינוך מיוחד.ייעודים בקרב אוכלוסיות בסיכון על 

 

הוראת התוכנית מתבצעת על ידי מורי בית הספר, והיא מלווה גם בתוכניות משנה עבור הורים, בתי ספר 

התוכנית  תיכוניים ומרכזי נוער אחרים כחלק מתוכניות טיפוליות לתלמידים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות.

 ורים:בכל אחת מקבוצות הכיש הוראה שלבי בנויה מחמישה

 !"עצור וחשוב" (1

 "האם אתה עומד לקבל החלטה טובה או לא?" (2

 "?הבאים ות בפניך או הצעדיםשמהן האפשרויות הפרו" (3

 "עשה זאת!" (4

 "כל הכבוד!"  (5

 

                                                           
 

 books-think-http://projectachieve.info/store/stopראה:  14
 

http://projectachieve.info/store/stop-think-books
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 משתתפיםצריכים ללמוד שליטה עצמית וניהול עצמי המיועדים כדי ללמד את ה משתתפיםבשלב הראשון, ה

בנוגע  משתתפיםהצעד השני מיועד ליצור מוטיבציה בקרב ה. בקבלת החלטות רגועה  להתנות את עצמם

לקבלת ההחלטות שלהם וההתנהגות שהם מפגינים. המורים מאמנים את התלמידים לשקול את ההשלכות 

השליליות או התוצאות שבעקבות בחירה שגויה. חיזוקים חיוביים ניתנים על החלטות נכונות. באופן זה, 

קבל החלטות נכונות באופן מושכל. הצעד השלישי נשען על יסודות המורים מעודדים אתה תלמידים ל

הפסיכולוגיה ההתנהגותית החיובית כדי לסייע לארגן, להכין ולהנחות תלמידים לחשוב על ההתנהגות 

הנאותה לפני ביצועה. בשלב זה המורים מלמדים את הכישורים המסוימים הנחוצים להפגנת בחירה נבונה 

אחר צעד את הכישור הנרכש.  באמצעות תרחישים שונים המלמדים צעד –יים חברת-הכישורים הפרו –

לדוגמה הוראת מיומנות "מעקב אחר הוראות" באמצעות תרחיש מנחה לדרך היחידה שתוביל להתנהגות 

מוצלחת: הקשבה להוראה, חקר עצמי האם מבינים את ההוראה )אם לא, לשאול שאלה(, לחזור על שלבי 

ם בהתנהגותם את מפגיני משתתפיםהתכוננות לעקוב אחר ההוראה. בשלב הרביעי ה ההוראה בשקט לעצמך,

ישמים את המיומנות הנרכשת ומעריכים האם היא הייתה מוצלחת או לא. בקרב תוכנית הפעולה, מי

כדי  צעירים יותר, מורים זקוקים לעתים לחזור על שלבים אלו או אפילו להנחות באופן מוחשי משתתפים

עושים שימוש בכישורים  משתתפיםידים את תהליך יישום הלמידה. בשלב האחרון הלהדגים לתלמ

קוגניטיביים והתנהגותיים של חיזוק עצמי בשל השימוש המוצלח במיומנות הנרכשת במצב שנוצר. באופן 

זה תלמידים לומדים לזהות מתי הם מצליחים ומקבלים החלטות נבונות כחלק מתהליך של ניהול עצמי 

(Knoff, 2005.) 

 

מסייע לתלמידים להפוך למודעים יותר לבעיה, להעריך אפשרויות, ליישם אסטרטגיות ולחזק זה תהליך 

תפקידים, מתן משוב  י, משחקמודלינגתהליך חמשת השלבים באמצעות למידת אותם. כל שיעור כולל את 

המחקר על התוכנית הוא מועט, מרביתו עוסק בהתערבות זו במסגרת  על ביצועים ויישום הכישור הנרכש.

 (.שםרחבה יותר של הטמעת תוכנית לימודים בית ספרית לניהול התנהגות ומשמעת )

 

תוכנית  מפתח( על התוכנית לאור תפקידו כ2005ראוי להתייחס בהסתייגות לממצאי מחקרו של קנוף )

העריכו את השפעת התוכנית  (Hall, Jones & Claxton,  2008)הול ואחרים . Achieveהלימודים עבור פרויקט 

 Social) אלו כישורים חברתיים של תלמידי גן באמצעות שיטת הערכה של דירוג כישורים חברתייםפיתוח על 

Skills Rating System; SSRS) . הועברו פעמיים בשבוע ששיעורים  39החוקרים התחקו אחר הוראת מערך של

)זאת בניגוד לדיווחיו של קנוף בנוגע  לך עשרה שבועות על ידי סטודנטים לתואר שני בחינוך לגיל הרךבמה

( הראו נסיגה משמעותית n=29. התלמידים בקבוצת המחקר הראשונה )(2005להטמעת התוכנית על מורים, 

. התוכניתבעקבות הטמעת  בבעיות התנהגות ועלייה ברמת הכישורים החברתיים וביכולת הלימודית

תיות מסוימות ובכישורים יאו שיפור משמעותי בהתנהגויות בעי(, הרn=34בקבוצת הביקורת )התלמידים 

יש להתייחס  גודל אוכלוסיית המחקר והעדר מדדים כללייםבשל החברתיים אך לא בלמידה אקדמית. 

תצפיות ישירות על או התבסס על  חקר לא כלל תלמידים עם מוגבלויותכמו כן המ למחקר זה בהסתייגות.

 בעיות התנהגות או כישורים חברתיים.

 

 בעיותלתלמידים עם לחינוך אלטרנטיבי בבית ספר נערך  (McDaniel, Bruhn & Troughton, 2017) מחקר נוסף

באזור פרוורי בדרום מזרח  (Individualized Education Plans)תוכניות לימוד פרטניות שלמדו בהתנהגות 

תלמידים לצד מורה ותומך  6-8 בקבוצות שלהתוכנית כללה הוראה  שונים. י מחוזותשנב ארצות הברית

ה הכשר הציעה סדנתהתוכנית בנוסף,  .ג'-בשכבות ב'שתי כיתות מקבילות  ההוראה. אוכלוסיית המחקר  כלל
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. החוקרים ואנשי הצוות הבית ספרי זיהו התוכנית חוקרי שהועברה על ידימורים ל באורך שעתיים

ם ם, התנהגותיים ולימודיים רבים הפוגמים עם קשיים חברתייישתלמידים עם קשיי התנהגות מתמודד

 ים חיוביות. סביכולתם ללמוד ולפתח מערכות יח

 

בעיות תוכניות התערבות רבות בנושא פיתוח כישורים חברתיים בקרב תלמידים עם ההיצע של למרות 

שיפור בכל הנוגע להשפעות ממוצעות בלבד  הצביעו על מחקרי מטה אנליזה ומחקרי אורך התנהגותיות,

 ,Gresham, 2016; Sullivan & Sadeh, 2014; McDaniel, Bruhn & Troughton) החברתיים והרגשיים הכישורים

 & ,McDaniel, Bruhn) במחקר מצומצם זה משתתפים. תוכנית ההתערבות בקרב אוכלוסיות ה(2017

Troughton, 2017)  (n=5 כללה )הקשבה, שיח נעים, קבלת השלכות, התעלמות  :את הקניית הכישורים הבאים

 כל כישור חברתיבחמישה שלבים שונים של הוראה   הטמעת התוכנית כללהמילוי אחר הוראות. ומאחרים, 

שיפור בהתנהגות ומצביעים על אפקטיביות את תרומת ההתערבות לממצאי המחקר מאששים כמפורט לעיל. 

יש לבחון את השפעות  .המחקר נובעת מגודל אוכלוסיית המחקר העיקרית של ומוגבלותאך  ,התוכנית

 .)שם( לאורך טווח  תלמידיםהנתונים על אודות הישגי  ולאסוף התוכנית בסביבות למידה אחרות

  

  

 Stop & Think שם התוכנית

 Achieveפרויקט  גופים יזמים

ייעודית מניעתית  קצרה לשיפור כישורים חברתיים ורגשיים בקרב  תוכנית רציונל

 אוכלוסיות תלמידים בסיכון 

קהל היעד של 

 התוכנית

 עד כיתות ח'בתי ספר יסודיים גן, תלמידי 

כישורי בדגש על  בקרב תלמידים בסיכון פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים יעד ההתערבות

, בקשת עזרה, הימנעות מהסחות דעת, מילוי אחר הוראות ,שרדות )הקשבהיה

, התנצלות, כישורים בין אישיים )שיתופיות ;(תרומה לדיון/מענה על שאלות

המתנה לתשומת לב של מבוגר, כישורי התערבות, התמודדות עם השלכות, 

, קבלת החלטות, בקשת כישורי פתרון בעיות )בקשת עזרה ;(הבנת רגשות

, התמודדות עם עמידה בלחץ חברתיכישורי פתרון קונפליקטים ) ;(רשות

הקנטה, התמודדות עם כעס, התמודדות עם דחייה, התמודדות עם לחץ 

 (חברתי

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

זה תהליך הוראה של תכני ההתערבות באמצעות מודל של חמישה שלבים. 

מסייע לתלמידים להפוך למודעים יותר לבעיה, להעריך אפשרויות, ליישם 

תהליך חמשת השלבים למידת אסטרטגיות ולחזק אותם. כל שיעור כולל את 

תפקידים, מתן משוב על ביצועים ויישום הכישור  י, משחקמודלינגבאמצעות 

 הנרכש

משך התוכנית 

ומידת 

 האינטנסיביות

רת באמצעות מערכי שיעור ממוקדי מטרה, תוכנית התערבות קצרה המועב

 המועברים על ידי המורים
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מה נדרש 

 משתתףמה

השתתפות בשיעורים. קיימים מערכי פעילויות לחיזוק הטמעת התכנים עבור 

  הורי התלמידים

מה נדרש 

ממערכת 

החינוך, בית 

ספר, משפחת 

 התלמיד

בית ספרית והיא מועברת על ידי המורים. המורים  קידוםהתוכנית מיועדת ל

נדרשים לקרוא את חומרי התוכנית ולהטמיעם בכיתה באמצעות תהליך 

 ההוראה, מודלינג, הנחייה והעברת משוב לתלמידים

מה היקף 

 ההתערבות היום

(, 2005מתקיימת באלפי בתי ספר ברחבי ארצות הברית. לפי קנוף )התוכנית 

במדינות נוספות אך לא נמצאו מחקרים על אפקטיביות התוכנית מוטמעת גם 

 התוכנית בהקשרים אלה

דים לבחינת דמ

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

  ים אחידים לבחינת יעילות התוכניתלא נמצאו מדד

ממצאים לגבי 

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

המחקרים ציינו את תרומת ההתערבות לפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, 

 לשיפור בהתנהגות ולקידום למידה

, לא נמצאו נתונים ספציפיים על עלויות Achiveהתוכנית הינה חלק מפרויקט  הערכת עלות

 התוכנית עד למועד סיום סקירה זו 

 Stop & Think: סיכום עקרונות תוכנית 4לוח 

 

 Check, Connect and Expect: תוכנית  5חקר מקרה  2.3
על מחקר ה שפותחה לאור(, tier 2) תוכנית טיפולית היא  15Check, Connect & Expect תוכנית ההתערבות

 לשיפור התנהגות חברתיתועל הניסיון שנצבר כתוכנית התערבות ( Check & Connect)תוכנית האם 

(Sinclair et al., 1998) שמה דגש על ו בסיכון מוגדרים כתלמידיםיב' ה-מיועדת לתלמידי כיתות א'. התוכנית

קידום מערכות יחסים מבוססות אמון בין תלמידים ומורים. התלמידים מופנים לתוכנית ההתערבות כאשר 

הם מגלים סממנים מדאיגים כמו נוכחות מועטה בשיעורים, בעיות התנהגות וציונים נמוכים. מרכיב הבחינה 

(checkשל ההתנהגות הבעייתית מתייחס לתהליך בו המורים )  המאמנים בוחנים באופן מערכתי את משתני

( connectהביצועים של התלמידים )היעדרויות, איחורים, הערות התנהגות, ציונים( בעוד שמרכיב החיבור )

מתייחס להתערבות האישית כדי לסייע לתלמידים לפתור בעיות, לרכוש כישורים, ולפתח מסוגלות חברתית 

 ורגשית. 

 

פיקוח מובנה ועל תמיכה חיובית מצד מבוגרים המספקים אינטראקציות יומיומיות  מבוססת תוכניתה

, אשר בודקים את התלמידים (coaches)לתלמידים עם בעיות התנהגות. מבוגרים אלה מכונים "מאמנים" 

                                                           
 

 http://checkandconnect.umn.edu/ראה:  15
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עים לתלמידים להציב יומעניקים להם משוב על ההתקדמות הלימודית והחברתית שלהם. המאמנים מסי

ותם כאשר הם מגשימים את המטרות הללו. בנוסף לפיקוח איות יומיות כדי להצליח ומחזקים מטרות חברת

על ההתקדמות היומית, המאמנים מסייעים לתלמידים להתגבר על הקשיים החברתיים ולרכוש מיומנויות 

חברתיות חדשות כדי להצליח בבית הספר. הם מאמנים את התלמידים כדי להפעיל שליטה עצמית בנוגע 

מו את התוכנית. המאמנים גם אחראים להעניק שירותים אלו ולשמש כמודל חיובי ייהתנהגותם לפני שיסל

 לתלמידים עם בעיות התנהגות הפוגמות בהצלחה שלהם בבית הספר. 

 

מדגישה את ו ,שלושה שלבים לתמיכה בהתנהגות חיובית בסביבה בית ספריתשל מודל נשענת על התוכנית 

ספריות כדי לעודד התנהגות חיובית ולצמצם התנהגויות בעיתיות בקרב כלל ציבור השימוש בשיטות בית 

 בשלוש רמות שונות: קידוםניתנת ל התוכנית .התלמידים

כתוכנית כלל בית ספרית להטמעת התנהגות חברתית חיובית וצמצום בעיות  (tier 1) ברמה הראשונה (1

 ;התנהגות בקרב כלל התלמידים

 ;התוכנית מציעה התערבות ממוקדת לתלמידים בסיכון( tier 2)יה יברמה השנ (2

לתלמידים  תאינטנסיביהוראה מספקת שירותים מותאמים אישית ו( התוכנית tier 3)ברמה השלישית  (3

 פרטניים.

 

ת שלושת הרמו כלמחזקים התנהגות חברתית חיובית בואת הכישורים אופן מערכתי בטמיעים המורים מ 

  (.Cheney et al., 2010) הללו

 

 מספר אסטרטגיות: ברמה זו נשענת עלהתוכנית 

 המאמנים מיישמים את התוכנית .1

 אינטראקציות יומיות חיוביות בין המאמנים, התלמידים והמורים  .2

 פיקוח ובחינה של הביצועים החברתיים של התלמידים  .3

 כחלק מתוכנית הלימודים  הנחייה של כישורים חברתיים  .4

 מים מטרות יומיות ושבועיותחיזוקים חיוביים לתלמידים המגשי  .5

 מעורבות הורית באמצעות עדכונים יומיים הנשלחים הביתה.  .6

 

מאמנים במשרה מלאה כדי להפעיל את התוכנית בבית הספר. המאמן מועסק על ידי  מעסיקההתוכנית 

ההתערבות בבית  תוכניתעודית כדי להטמיע את ישעבר הכשרה י (paraprofessional)המחוז כתומך הוראה 

בקיץ במהלך יומיים כדי לדון באחריות התפקיד וכן הנערכת הספר.  הכשרת המאמנים כוללת סדנת הכשרה 

היא חשיבות הדאגה החיובית וללא  ת הראשונה בה דניםבאימונים עוקבים במהלך שנת הלימודים. האחריו

להצלחה יומית, להדגיש את  . המאמנים מונחים לעודד תלמידיםבעיות התנהגותתנאי לתלמידים עם 

. המאמנים גם מכירים בסדנת ההכשרה בקיץ עבורם כמודל חיובי בו הם תלויים הפוטנציאל שלהם ולשמש

בממוצע,  את שלושת השלבים הראשוניים של התוכנית: השלב הבסיסי, הבסיסי פלוס, והפיקוח העצמי.

ית שם את התוכניות בממוצע ביום כדי ליתלמידים בו בעת. הם זקוקים לשלוש שע 20-25-כ מנחיםמאמנים 

מערכת המקוונת לפיקוח על ההתקדמות, במידע ו עדכוני נתוניםלל את הבדיקה בבוקר, הבסיסית. זמן זה כו

 דגשים מיוחדים בקרבהדיווח אחר הצהריים. שלוש שעות נוספות ביום מוקדשות כדי ליישם  והשלמת

 . (Cheney et al., 2010) ושיעורים לפתרון בעיות  חברתייםהכולל הנחייה של כישורים , פרטניים תלמידים
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 ומסייעים לתלמידים משובה את הענקתהמאמנים מתאמים עם הצוות הבית ספרי  ועם המורים בכיתות 

 בלתי פורמלית עם תלמידים ומורים. שאר הזמן מוקדש לאינטראקציה בהטמעת הבקרה העצמיתולמורים 

מומחה התנהגות מתאם את פעילות התוכנית ברחבי המחוז בבתי ספר  התלמידים.הנתונים של ולבחינת 

גיה חינוכית והמומחיות שלו היא לסייע ופסיכולבבעל ניסיון בחינוך מיוחד או איש קשר זה הוא שונים. 

משתתף בסדנת ההכשרה בקיץ  ויש  מומחה ההתנהגותלמאמן בקבלת החלטות ובהמלצות של התוכנית. גם 

רבעונית וימי עיון בנושא פיקוח עם אנשי צוות התוכנית. מנהלי בתי הספר מפקחים על המאמנים  לו הכשרה

אך המומחה ההתנהגותי מטעם המחוז פועל עם המאמן על בסיס שבועי כדי להבטיח את הטמעת התוכנית 

 באופן מיטבי, הערכת התוכנית והפיתוח המקצועי.

 

סודיים אורבניים באזור העיר סיאטל, בתי ספר י 18-תי בהתוכנית מיושמת באופן מערכ 2005מאז שנת 

מוצע מושה מחוזות שונים, בכל אחד מהם בשבמדינת וושינגטון בארצות הברית. בתי הספר ממוקמים בשל

אפרו  14%אחר ) 45%( ןלב 55%: של אוכלוסיות התלמידים הוא כדלקמן ההרכב האתניותלמידים,  500-כ

מהתלמידים זכאים  51% . זאת ועוד,אחרים( 1%היספניים,  15%יקניים, אמר-םאסייתיי 15%אמריקניים, 

 .(Cheney et al., 2010) לארוחות מסובסדות או חינם בשל מצב משפחתי חברתי כלכלי

 

, המטרה היא לזהות תלמידים בסיכון בשלבים 2מאחר והתוכנית נחשבת לתוכנית התערבות ברמה 

 Systematic Screening for Behavior Disordersהמוקדמים על בסיס בעיות התנהגות, זאת על בסיס מבחן 

(SSBD; Walker & Severson, 1992) לתוכנית ידים להציע תלמ מורים נדרשצוות ה .מסנן תלמידים לתוכניתה

ולדרג את ההתנהגות שלהם כדי לקבוע האם הם בסיכון לכישלון. בשלב הראשון, המורים מדרגים את כל 

, ההתלמידים שלהם לפי מאפייני התנהגות מוחצנים )אגרסיביות, קריאת אתגר( או מופנמים )ביישנות, חרד

למידים שדורגו במקום הגבוה ביותר (. בשלב השני, המורים משלימים את הדירוג בנוגע לשלושת התותמופנמ

גבוה ביותר כמוחצנים. נעשית השוואה מול מדגם ארצי ושלשות התלמידים שדורגו במקום ה כמופנמים

זכאים להשתתף בתוכנית  תלמידים בסיכון לכשל התנהגותישל ות רהגדהנורמטיבי, ותלמידים העונים על 

 .בהסכמת ההורים ההתערבות

 

:התלמידים נפגשים עם המאמן שלהם בכל יום במהלך (check inשלב הכניסה ) כוללת התוכנית הבסיסית

 מבחינת קות כדי להבטיח שהתלמידים מוכניםד 2-3שבועות. הפגישה בבוקר נערכת לפני הלימודים במהלך  8

להם עידוד מילולי כדי להגשים את  ים, מעניקהתלמידים בוחנים את המטרות של. המאמנים חומרי הלימוד

. התלמידים מקבלים בבוקר את כרטיס מיום אמשחתימת הורים על העדכון היומי את בוחנים ו המטרה,

דוח ההתקדמות שלהם. הכרטיס מפרט את ציפיות בית הספר )כבוד, אחריות, בטיחות( מהתלמיד בשלושה 

די שלבים שונים בהתקדמות שלו. כך מנוסחות הציפיות מהתלמיד בצורה ברורה ומעניקות למורה משבצת כ

לדרג את התנהגות התלמיד במהלך יום הלימודים.  הכרטיס מעוצב כך שמורים יכולים להעניק לתלמידים 

 ם כדי להתקדם בכיתה. מה עליהם לשפר באופן מסוילציין משוב מילולי חיובי על התנהגות מסוימת וכן 

לכיתה והמורים עמו  את הכרטיס נוטל: לאחר שלב הכניסה, התלמיד (teacher rating) שלב דירוג המורה

זמן נקודות לאורך  1-4בציפיות החברתיות בדירוג של עושים בו שימוש כדי לדרג  את יכולת התלמיד לעמוד 

מורה נפגש עם המסוימות במהלך יום הלימודים )למשל במהלך ההפסקות, או לאחר שיעור(. בהפוגות אלו 

כרטיס. דירוג גבוה ומשוב ב עיון משותף באמצעות בכיתה או בבית הספרשלו התלמיד כדי לדון בביצועים 

בתום יום  וכשיש קשיים המורה מעניק הנחיות מחדש. ,חיובי מילולי ניתנים כשהתלמיד עומד בציפיות

 הלימודים, התלמידים נוטלים את כרטיס הדירוג ומוסרים אותו למאמן בשלב היציאה. 
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דים ומאמנים לבחון את ההתקדמות היומית באמצעות  זהו מועד נוסף עבור תלמי :(check out)שלב היציאה 

 תלמידיםבציפיות. כאשר ה יםעומד םכשה םאות יםומחזק יםאת התלמידים משבח ניםהכרטיס. המאמ

 קובעיםגם  ניםהשתפר למחרת. במידת הצורך, המאמכיצד ניתן ל דנים עמם נים, המאמעומדים בכךאינם 

. התלמידים לוקחים הביתה העתק של הכרטיס כדי לחלוק עם הוריהם. יםפגישת פתרון בעיות עם התלמיד

תלמידים מקבלים חיזוק נוסף להתנהגותם. עליהם להוכיח הצלחה מתמשכת על ידי עמידה במטרות הבבית, 

שבועות בטרם הם עוברים לשלב הפיקוח העצמי. הצלחה בתוכנית  8 האורכתהחברתיות בתקופת מינימום 

מונת מהזמן בש 80%-בכל יום במשך יותר מ מהנקודות 75%-למיד להרוויח יותר מנאמדת לפי יכולת הת

 .של התוכנית השבועות. תלמידים המתקשים לעמוד בכך עוברים לשלב הבסיסי פלוס

 

אך הוא מספק הזדמנויות רבות יותר לפתרון כשלב הבסיסי בנוי באותו אופן של התוכנית פלוס -שלב הבסיסי

שענים על גישת נדקות והם  15-בעיות ולהוראת כישורים חברתיים. שיעורי פתרון בעיות חברתיות  נמשכים כ

באפשרויות  ניםאת הבעיה, ד ניםבוח ניםהמאמ. Stop and Think Social Skillsפתרון הבעיות מתוכנית 

להתאמן במיומנות החברתית  יםמהתלמיד יםיות והשליליות ומבקשאת הבחירות החיוב יםהחלופיות, מז

של הבחירה הטובה. התלמידים מתחייבים להשתמש במיומנות הזו במהלך יום הלימודים. כשהתלמידים 

 שבים להכשרהמהנקודות היומיות בממוצע במהלך שמונת השבועות בשלב זה, הם  75%חים לפחות ימרוו

שבועות נוספים בטרם יעברו לשלב הפיקוח העצמי.  4לפחות  שלב זהיחו בב הבסיסי. מצופה מהם שיצללשב

 הצוות הבית ספרי רשאי לבצע הערכת תפקוד או להשתמש בתמיכה בית ספרית נוספת כמו תוכניות סיוע. 

 

ים ממשיכים לקבל את התלמיד ראשית :שלבים-תתי שנימ מורכב (self-monitoringשלב הפיקוח העצמי )

כמו בשלב הבסיסי. הם מדרגים בעצמם את ביצועיהם ומשווים עם מבית הספר משוב בכניסה וביציאה ה

 מוריםדירוגי הדירוג המורים. המטרה היא שתלמידים יעריכו באופן מדויק את ההתנהגות שלהם בדומה ל

יום  10-15דיוק בהערכה. לאחר שבמהלך על ם חיזוקים על עמידה בציפיות וימקבל תלמידים. השלהם

המורים והתלמידים מדרגים באופן דומה, והתלמיד עומד במטרות היומיות, הוא עובר לשלב השני בפיקוח 

, הוא מקיים מפגש לפתרון בעיות עם המאמן כדי לסייע לו, המאמן תהעצמי.  אם התלמיד אינו עומד בציפיו

התלמידים אינם נדרשים לדווח  שבועות. בשלב השני, 1-2גם יכול להציע לתלמיד לשוב לשלב הבסיסי למשך 

בכניסה וביציאה בכל יום, השימוש בכרטיס הדיווח מצטמצם במהלך חודש. המאמנים עומדים לרשות 

 התלמידים כדי לקיים פגישות לפתרון בעיות או לדון בכך לקראת סיום התוכנית.

 

נית. חלק מהבוגרים כולל חגיגה בה המאמנים מעניקים תלמידים את התואר "בוגר" של התוכ שלב הסיום

 לתלמידים חדשים. הם עדיין ממלאים כרטיס חודשי כדי להעריך את ההתקדמות שלהם. מאמןמשמש כ

 

 מבוקרמחקרי הערכה שונים בחנו את יעילות התוכנית אך הגיעו לתוצאות מעורבות. כך למשל, במחקר 

שנערך במחוז סן דייגו שבמדינת קליפורניה ומומן על ידי המכון למדעי החינוך בקרב תלמידים בסיכון 

(, נמצא כי לאחר שנתיים של מחקר בנוגע Heppen et al., 2015י' )-( בוגרי כיתות ט'n=553לנשירה מלימודים )

משמעותית מבחינה  למעורבות תלמידים והתקדמות לקראת סיום לימודים במהלך לא נמצאה תרומה

 ,Maynard, Kjellstrand, & Thomson)  נוסף מבוקרמחקר  סטטיסטית של התוכנית לקידום מטרות אלו.

בתי ספר תיכוניים ובית ספר על  4חטיבות ביניים,  9 -מ( n=189מעורבת ) משתתפיםבקרב אוכלוסיית  (2015

ביחס לאפקטיביות התוכנית. התוכנית  יסודי נוסף בדרום מערב ארצות הברית הוביל לממצאים מעורבים

שגויסו מטעם הקהילה המקומית כדי להטמיע את  מאמניםהוטמעה במהלך שלוש שנים בליווי חמישה 
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זכו להכשרה ולתמיכה ממפתחי התוכנית ולאימון על ידי מאמן מוביל במחוז. מדדי  אמניםהתכנים. המ

סקר תלמידים, ודיווחי התוכנית  בבית הספר,  מטעם צוותההערכה התבססו על דיווחים אדמיניסטרטיביים 

הראשונים  מבוקרים. יש לציין כי זהו אחד מן המחקרים העצמאים השתתףחודשיים בנוגע לכל מ אמניםמ

והוא התמקד באוכלוסיית תלמידים ממוצא היספני, אשר נמצאת בסיכון שלא בוצע על ידי מפתחי התוכנית 

מצביעים על )שם( . ממצאי המחקר םתלמידים שאינם לבנישל  אחרותמוגבר לנשירה בהשוואה לקבוצות 

תרומת התוכנית לשיפור בביצועים אקדמיים אך לא נמצאו השפעות משמעותיות מבחינת הנוכחות 

 בלימודים. 

 

מהתלמידים שהשתתפו בתוכנית שיפרו את ההתנהגות  70%עולה כי  (2010ם של צ'ייני ואחרים )ממחקר

רוויחו מהתמיכה הנוספת נוספים ה 10-15%מוגבלות רגשית או התנהגותית. החברתית שלהם ולא פתחו 

בשלב הבסיסי פלוס. בוגרי התוכנית שיפרו את הכישורים החברתיים שלהם וצמצמו התנהגויות בעיתיות 

 .תבות או עם תלמידים מקבוצות ביקורבהשוואה לתלמידים לא השתתפו בתוכנית ההתער

 

היו זכאים  33% מתוכם , (n=95) בקרב תלמידים בבית ספר יסודישנערך ( Stage & Galanti, 2017)נוסף מחקר 

עם קשיי  3עם מגבלות בריאותיות אחרות,  7עם הפרעות קשב וריכוז,  8עם קשיי למידה,  10לחינוך מיוחד )

נית , עולה כי תוצאות תוכעם חרשות ואחד עם פיגור( 1יזם, עם אוט 1עם הפרעות רגשיות,   2שפה ודיבור, 

המורים אישית מתשומת לב ותלמידים שזכו לחיזוק  ים.מורים עם התלמידהיחסי ההתערבות הושפעו מ

תה בלתי י, תלמידים שמערכת היחסים עם המורים שלהם הימנגדטובות יותר.  השיגו תוצאות טיפוליות

שתוכנית התערבות  לאור ממצא זה ניתן להסיקעקבית נותרו מעל לקו הגבול הקליני בהתנהגות בסיכון. 

לא תהיה אפקטיבית עבור תלמידים שאינם רואים במערכת היחסים  Check, Connect & Expectמסוג 

החוקרים דיווחו על ממצאים מעורבים שלהם עם המורים כתומכת או מספקת מבחינה חברתית. זאת ועוד, 

 הובילוות משוב התנהגות התערבות באמצעתוכניות משוב המורה באמצעות הכרטיס.  בכל הנוגע לתרומת

השפעות שלהן על ללמידים ותוצאות מעורבות בנוגע למערכות יחסים בין מבוגרים )מורים ומאמנים( ובין תל

  צמצום בעיות התנהגות.

 

על תוצאות  מוריםו בין תלמידיםהשפעת מערכות היחסים ב עסק Tsai & Cheney, 2012) נוסף )עוקב מחקר 

תה שעוצמת מערכת היחסים יהנחת המחקר הי (.n=103) משתתפיםהתלמידים הלמידה בבית ספר של ה

תלמידים הת לימודית, ומעורבות בית ספרית של , יכולבעיות התנהגותתשפיע על הכישורים החברתיים, 

בעיות ההתנהגות שלהם ישפיעו  ורמתשמידת החיזוק שקיבלו התלמידים  יתה. הנחה נוספת הימשתתפיםה

תה בעלת ההשפעה יהי יםלתלמיד יםמתוצאות המחקר עולה כי מערכת היחסים בין המורעל תוצאות אלו. 

תרמה לשיפור הכישורים  יםתלמידל-הרבה ביותר על תוצאות המחקר ומערכת היחסים בין המאמן

מעורבות בית לפיתוח מסוגלות לימודית ולקידום אך לא לפתרון בעיות התנהגות,  יםהחברתיים של התלמיד

יכולה לצמצם את השפעת  הרמה הראשונית של ההפרעה  יםן שמערכת יחסים תומכת עם המורספרית. מכא

-הוכחה נוספת שיחסי מורה( זוהי 2012לפיכך מסיקים טסי וצ'ייני )ההתנהגותית על כישורים חברתיים. 

 תלמיד יכולים לחזות את המסוגלות החברתית של ילדים בבית ספר. 

 

תלמיד ובין תוצאות הפרעת התנהגות, נמצא שלמערכות היחסים בין -מבוגרבנוגע לקשר בין מערכות יחסים 

מבוגרים תמיכת  .(Zinsser et al., 2014) תלמידים בקרבבעיות התנהגות לצמצום יש קשר  יםתלמידים למור

אומנו כדי  מרכיב חיוני בשינוי בבעיות התנהגות של ילדים. בתוכנית ההתערבות, המורים והמאמנים היא
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פונקציה זו עבור תלמידים על ידי  הכרה בהתנהגות החיובית של תלמידים ותזכורת כיצד עליהם למלא למלא 

המאמנים חברו לתלמידים פעמיים ביום לפחות וסייעו להם להתכונן לבית  אחר המטרות החברתיות שלהם.

משמעותית בין בכל יום. זוהי אינטראקציה  לימוד שיעורי בית וחומרי בידיהםהספר בכך שווידאו שיש 

הבונה מערכת יחסים חיובית ביניהם. מערכת יחסים תומכת כזו עשויה לסייע לתלמידים עם  ,מבוגר וילד

 בעיות התנהגות חמורות כדי להשיג תוצאות למידה והתקדמות טובה יותר. 

 

 תה הגורם המנבא הטוב ביותר למעורבות בית ספרית. מכאןיהי יםתלמידים למורבין המערכת היחסים 

ום למסוגלות לימודית. יחד עם זאת, מבחינה רמערכת יחסים חיובית בין מורים ותלמידים עשויה לתש

הוביל את החוקרים תה נמוכה, מה שיסטטיסטית, התרומה של מערכת יחסים זו על מסוגלות לימודית הי

 שכדי להשפיע באמת על מסוגלות לימודית של תלמיד, יש צורך בהנחיה  לימודית ישירה ומערכתית להסיק

(Tsai & Cheney, 2012) חודי לכל תוצאות הלימודים יתרמה באופן י יםתלמידים למורבין . מערכת היחסים

יחודי יופן תרמה בא יםתלמידנים למאמבין השל כלל התלמידים שנבחנו במחקר, בעוד שמערכת היחסים 

נשען על דיווח עצמי של מורים ומאמנים  זה מחקריש לציין כי  כישורים החברתיים של התלמיד.פיתוח הל

וזוהי מוגבלותו  נתונים בית ספריים אחריםעם בלבד, ללא הצלבה עם ראיונות תלמידים למשל או 

 16.העיקרית

 

  

 Check, Connect and Expect שם התוכנית

 המשרד לתוכניות לחינוך מיוחד, משרד החינוך האמריקני גופים יזמים

 מניעה וטיפול בתלמידים בסיכון  רציונל

קהל היעד של 

 התוכנית

 תלמידי בתי ספר יסודיים אורבניים במדינת וושינגטון, בארצות הברית

קידום התנהגות חברתית חיובית ופיתוח כישורים חברתיים בקרב תלמידים  יעד ההתערבות

 בסיכון

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

מן השלבים  פלוס. כל אחד-התוכנית פועלת בשתי רמות שונות: בסיסי ובסיסי

ניסה, שלב דירוג המורה, שלב יציאה, שלב פיקוח שלבים: שלב כ-מורכב מתתי

עצמי ושלב יציאה, הנמשכים כשמונה שבועות. התוכנית היא תוכנית 

נפגשים הן עם מאמן אישי בבוקר  משתתפיםאינטנסיבית יומיומית במהלכה ה

יום הלימודים ובסיומו והן עם המורה הישיר שלהם, המדרג את ביצועיהם 

החברתיים במהלך יום הלימודים. הפעילויות כוללת מילוי כרטיס דירוג עצמי 

ומשוב וכן שיחות אישיות עם מאמנים ומורים כחלק מפיתוח מערכות יחסים 

 בין אישיות

                                                           
 

הנחיות למורים, ראה:  16
https://www.ocde.us/PBIS/Documents/Articles/What+is+Teacher+Check+Connect+and+Expect++(

TCCE).pdf 
 

https://www.ocde.us/PBIS/Documents/Articles/What+is+Teacher+Check+Connect+and+Expect++(TCCE).pdf
https://www.ocde.us/PBIS/Documents/Articles/What+is+Teacher+Check+Connect+and+Expect++(TCCE).pdf
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משך התוכנית 

ומידת 

 האינטנסיביות

שבועות של מפגשים יומיים עם מאמן ומורים, מילוי כרטיסי דירוג יומיים  8

ודיווחו להורים. התוכנית כוללת שלושה שלבים עיקריים: השלב הבסיסי, 

שלב בסיסי פלוס ושלב הפיקוח העצמי, שלאחריו מסיימים את התוכנית. 

עם המורה, מפגש הפיקוח היומי כולל מפגש בוקר עם המאמן, דירוג יומי 

דקות  15סיכום אחר הצהריים עם המאמן. במידת הצורך נערכים שיעורים בני 

 לפתרון בעיות.

מה נדרש 

 שתתףמהמ

התלמידים נדרשים למפגשים יומיים עם המאמן ועם המורים וכן מילוי כרטיס 

לדירוג אחר מילוי ציפיות בכל הקשור להצגת מטרות יומיות/שבועיות. 

סדנת הכשרת בת יומיים בקיץ וכן הכשרה נוספת במהלך  המאמנים עוברים

השנה. המורים נדרשים למלא כרטיסי דירוג לתלמידים ולנהל מעקב ושיחות 

 עם התלמידים על ההתקדמות. 

מה נדרש 

ממערכת 

החינוך, בית 

ספר, משפחת 

 התלמיד

מערכת החינוך נדרשת להעסיק מאמן במשרה מלאה לצורך ניטור הטמעת 

המאמן עובד בבית הספר ואחראי על הקשר בין התלמיד ומשפחתו, התוכנית. 

בית הספר וצוות המורים. תפקיד המורים הוא לדרג את התלמידים במהלך 

היום ולהעניק משובים מתמשכים על ההתקדמות של התלמיד. ההורים 

 אחראים לקרוא את הדיווח היומי שנשלח עם התלמיד הביתה ולחתום עליו

מה היקף 

 ת היוםההתערבו

כחלק  התוכנית ממשיכה להתקיים בבתי ספר יסודיים במדינת וושינגטון

 מתוכנית התערבות מניעתית לאוכלוסיות תלמידים בסיכון

לבחינת דים דמ

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

המחקרים שנסקרו במסגרת זו אינם מציעים ממדים אחידים לבחינת יעילות 

חלקם עסקו בהשפעת מערכות היחסים בין מורים ותלמידים על  התוכנית.

יש שיפור כישורים חברתיים, ובהשפעת כרטיס הדירוג של שיפור ההתנהגות. 

השענות על דיווחי מורים ומאמנים ללא הצלבה עם נתונים ממדדים נוספים 

 כמו דיווחי תלמידים

ממצאים לגבי 

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

תלמיד תומכת -. נמצא קשר חיובי בין מערכת יחסים מורהממצאים מעורבים

ובין שיפור מסוגלות חברתית אך לא נמצא קשר בין מאפיין זה וצמצום בעיות 

 התנהגות בקרב תלמידים בבית ספר יסודי

 לא נמצאו נתונים הערכת עלות

 Check, Connect, & Expect: סיכום עקרונות תוכנית 5לוח 

 

 Making Choicesתוכנית  :6חקר מקרה  2.4
 בהקשר שלפתרון בעיות פיתוח כישורי ל כאמצעימיועדת לתלמידים בסיכון  Making Choices17ת תוכני

לומדים התלמידים  מהלכםשיעורים ב 30 התוכנית כוללת מערך של מערכות יחסים עם חברים לכיתה.

                                                           
 

17 choices-https://www.childtrends.org/programs/making 
 whatmc.htm-http://ssw.unc.edu/jif/makingchoices/aboutלתוכנית הלימודים, ראה: 

 
 

https://www.childtrends.org/programs/making-choices
http://ssw.unc.edu/jif/makingchoices/about-whatmc.htm
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באמצעות פגישות הסברה וחקר מקרים ולשלוט בתגובה לרגשות אלו )מודעות עצמית( לזהות את רגשותיהם 

במידה והיא כוללת תוקפנות מילולית או גופנית )ניהול עצמי(. לתלמידים מוצגות דרכים חלופיות כיצד 

להגיב כאשר הם חשים רגשות אלו )כעס( ולהגיב באמצעות מודעות עצמית וניהול עצמי תוך הימנעות 

 .ם לכיתה כדי לבנות ולחזק חברויותידום מערכות יחסים בריאות עם חברימהתפרצויות אלימות וק

 

ון קבוצות סיכ 4-ל לאור דיווחי מורים חולקוש (,n=688מחקר שעקב אחר התוכנית בקרב תלמידי כיתות ג' )

תלמידים  הניח כי לפי מדדי תוקפנות, מסוגלות חברתית, ריכוז בכיתה, ומערכות יחסים עם חברים לכיתה

בקבוצת הסיכון הגבוה היו תוקפניים יותר ובעלי מסוגלות חברתית נמוכה יותר, פחות מרוכזים ופחות 

תלמידים בסיכון נמוך היו תוקפניים פחות, בעלי  .(Fraser, Thompson, & Day 2014) אהודים על ידי חבריהם

יהם. השפעות התוכנית נמדדו על חבריותר כיתה ואהודים בלות חברתית גבוהה יותר, מרוכזים מסוג

תלמידים בסיכון ממצאי המחקר מצביעים על כך שלפני ואחרי התוכנית.  משתתפיםהכשינויים בפרופיל 

בהשוואה לקבוצת זאת , ההתערבות תוכניתנמוך בהיקפים גדולים יחסית לאחר גבוה עברו לקבוצת הסיכון ה

בתי ספר  בשני רךנע אורך זה מחקר בקבוצה זו. שאריתלמידים בסיכון נמוך נטו לה  . זאת ועוד,רתוהביק

 תשע כיתות( הוטמעה התוכנית ב2000-2001) המחקר הראשונה בשנת :יסודיים בדרום מזרח ארצות הברית

(n=177) ,( השתתף מספר זהה של כיתות 2001-2002בשנה השנייה )(n=173 )2002) ישיתואילו בשנה השל-

(, שכללה תוספת של Making Choices Plus)בגרסה משופרת של התוכנית ( n=198כיתות ) 11( השתתפו 2003

הוטמעה נת הפסקה, לאחר ש (2004-2005) ה הרביעית למחקראמצעות פעילות מורים והורים. בשנמעורבות ב

למדה את תוכנית הלימודים ( שכללה שמונה כיתות שn=140נוספת ) משתתפיםהתוכנית בקרב קבוצת 

ממוצא מהתלמידים היו  44.8%שנים,  8.7עמד הגיל הממוצע על  משתתפיםאוכלוסיות ה. מבחינת הרגילה

היו  4.4%ואילו  ;% ממוצא אירופי שאינו היספני32.3 ;אמריקני שאינו לטיני-אפרוממוצא  18.6% ;ניפהיס

  (n=16שר אנשי צוות בית ספרי )ע-אוכלוסיית המורים שהטמיעו את התוכנית עמדה על ששהאחר. ממוצא 

 .)שם(

 

תה בעלת השפעה ממוצעת חיובית על כישורי עיבוד מידע חברתיים יההתערבות הי שתוכניתהמחקר מאשש 

והיא צמצמה משמעותית בעיות התנהגות, כולל תוקפנות חברתית. מעבר לכך במעקב של שישה חודשים 

ת הביקורת. היו תוקפניים פחות בהשוואה לתלמידים בקבוצ משתתפיםלאחר ההתערבות, התלמידים ה

שני יתרונות שונים: תלמידים בסיכון נמוך שמרו על רמת  כי התוכנית מציעה מסיקים החוקרים )שם(מכאן 

סיכון זו לאחר ההשתתפות בתוכנית בעוד שתלמידים בסיכון גבוה שנחשפו לתוכנית עברו לקבוצת הסיכון 

גבוה וברמת -ברמת סיכון בינוני – הנמוך. החלוקה לארבע קבוצות אפשרה גם לנתח ילדים בקבוצות ביניים

ם שאינם מפיקים תועלת מתוכניות אוניברסליות, יקבלו הזדמנות להשתתף נמוך. תלמידי-סיכון בינוני

 .)שם( Making Choicesכגון תוכנית  בתוכניות אינטנסיביות יותר
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 Making Choices שם התוכנית

מכון ג'ורדן למשפחות, אוניברסיטת צפון קרולינה בצ'אפל היל, בית הספר  גופים יזמים

 לעבודה סוציאלית

בשיתוף פעולה  עבודהבנייה של מערכות יחסים חיוביות, ל ייעודיתתוכנית  רציונל

 חברתיים חדשים והתמודדות עם מצביםבקבוצות 

קהל היעד של 

 התוכנית

 יסודי ובחטיבות בינייםתלמידים עם התנהגויות בסיכון בבית ספר 

 זיהוי רגשות ומודעות עצמית, ניהול עצמי וקידום מערכות יחסים בריאות יעד ההתערבות

תוכן ההתערבות 

 והפעילויות

התלמידים לומדים באמצעות פגישות הסברה וחקר מקרים לזהות את 

רגשותיהם )מודעות עצמית( ולשלוט בתגובה לרגשות אלו במידה והיא כוללת 

תוקפנות מילולית או גופנית )ניהול עצמי(. לתלמידים מוצגות דרכים חלופיות 

כיצד להגיב כאשר הם חשים רגשות אלו )כעס( ולהגיב באמצעות מודעות 

עצמית וניהול עצמי תוך הימנעות מהתפרצויות אלימות וקידום מערכות 

ת יחסים בריאות עם חברים לכיתה כדי לבנות ולחזק חברויות . הפעילויו

 כוללות עבודה בקבוצות, דיונים, משחקים ומשחקי תפקידים

 

משך התוכנית 

ומידת 

 האינטנסיביות

שיעורים שבועיים בקבוצות קטנות בהנחיית מורים, יועצי בית ספר,  30

 פסיכולוגים או עובדים סוציאליים.

מה נדרש 

 שתתףמהמ

-ובתרוכנית ת-השתתפות בשיעורים ובפעילויות, מילוי שאלון סקר טרום

 תוכנית

מה נדרש 

ממערכת 

החינוך, בית 

ספר, משפחת 

 התלמיד

הטמעת התוכנית באמצעות מערכי שיעורים לאורך השנה המועברים בכיתות 

קטנות על ידי איש סגל בית ספרי. התוכנית כוללת חוברות הדרכה לצוות הבית 

 ספרי הכוללות הנחיות לגבי כל אחד ממערכי השיעור. בנוסף למערכי השיעור

של התוכנית, נושאים הקשורים למשימות התפתחות מרכזיות מועברים בכל 

 שכבה.

מה היקף 

 ההתערבות היום

 התוכנית מועברת בקרב ילדי בית הספר היסודי מגיל גן חובה ועד כיתה ה'.

 

לבחינת דים דמ

יעילות 

ההתערבות 

 והתוכנית

למדידת מאפיינים  Carolina Child Checklist-Teacher Forumמבחן 

מגע חברתי,  , לפי מדדי6-12בסיכון בהתנהגות תוקפנית בקרב ילדים בגיל 

 ריכוז קוגניטיבי, מסוגלות חברתית, תוקפנות וקבלה בקרב חברים לכיתה.

ממצאים לגבי 

יעילות 

תלמידים בסיכון גבוה עברו לקבוצת הסיכון הנמוך בהיקפים גדולים יחסית 

קורת,  תלמידים בסיכון נמוך נטו יהתוכנית, בהשוואה לקבוצת הב לאחר

להישאר בקבוצה זו. השפעה ממוצעת חיובית על כישורי עיבוד מידע חברתיים 
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ההתערבות 

 והתוכנית

והיא צמצמה משמעותית בעיות התנהגות, כולל תוקפנות חברתית. מעבר לכך 

היו  משתתפיםבמעקב של שישה חודשים לאחר ההתערבות, התלמידים ה

ם פחות בהשוואה לתלמידים בקבוצת הביקורת. מכאן שלתוכנית יש תוקפניי

שני יתרונות שונים: תלמידים בסיכון נמוך שמרו על רמת סיכון זו לאחר 

וכנית עברו ההשתתפות בתוכנית בעוד שתלמידים בסיכון גבוה שנחשפו לת

 לקבוצת הסיכון הנמוך.

 ים.נכון למועד סיום סקירה זו לא נמצאו נתונ הערכת עלות

 Making Choices: סיכום עקרונות תוכנית 6לוח 

 

 

  



 

53 
 

 

 בתחום מסויםהמתמקדות מבוססות בית ספר נוספות תוכניות התערבות . 3
 פתרון קונפליקטיםתוכניות להקניית כישורי  3.1

ות כדי ללמד תלמידים להתמודד עם סכסוכים ולרכוש מיומנויות פתרון דעתוכניות שונות ברחבי העולם מיו

מידים למצוא לבארצות הברית מסייעת לת I Can Problem Solve18 קונפליקטים בדרכי שלום. תוכנית

המתעוררות בעקבות סכסוכים בהקשר הבין אישי והבית  פתרונות חלופיים  ולחזות השלכות בלתי צפויות

מגוון  משתתפיםקהל ל פונהגישות אפקטיביות לפתרון קונפליקטים בחיים. התוכנית למצוא , וכן ספרי

. התוכניות בנויה על יסודיתלמידי בית ספר יסודי ותלמידי בית ספר גן, ילדי שלוש קבוצות עיקריות: הכולל 

יצד כ לומדים משתתפיםוהמושגי יסוד חברתיים ורגשיים  מוצגים דקות במהלכם  20שיעורים של  ממערך

באמצעות שיח על מצבים ממשיים המציגים בעיות. התלמידים צריכים לקבל  ם אותם בפרקטיקהלייש

החלטות כיצד להתמודד עם הנושא על סמך הכישורים הנלמדים לניהול עצמי של הרגשות שלהם באופן 

מקורות  מקבלים מוריםה :דיאלוג בין המורה לתלמידה על התוכנית נשענתשיכבד את שאר חברי הקבוצה. 

מידע כדי ליישם מתודולוגיה זו מעבר לשיעורים המסוימים הללו, כך שגוברת האינטראקציה בין התלמידים. 

והם יכולים לסייע באסטרטגיות כדי ליישם פתרון בעיות בנושאים   גם להורים יש גישה לחומרי הלימוד

ה בת יומיים כיצד ליישם את עוברים הכשרהמטמיעים את התוכנית מורים ראוי להדגיש כי הלימודיים. 

 . Caspada, 2016)) התוכנית והם מקבלים תמיכה מתמשכת מצוות התוכנית

 

כך למשל, מחקר בקרב מתבגרים ערבים גם בישראל הוטמעו תוכניות התערבות שונות לניהול קונפליקטים. 

"נושאים  תוכניתב תמקדה( מקרב אחד עשר בתי ספר בישראל, כולל קבוצת ביקורת, n=600ט' )-בכיתות ח'

(. ההתערבות כללה מפגשים שבועיים באורך שעה וחצי לאורך עשרה Haddad & Schetman, n/aבהתבגרות" )

דנו במצבי משבר נפוצים הקשורים ברמה האישית,  משתתפיםשבועות במסגרת יום הלימודים הרגיל. ה

ראשונה עשתה שימוש טיפולי בקטעי  משתתפיםבחוויות משותפות בחקר עצמי ובעריכת שינוי. קבוצת 

שניה השתמשה באמצעים טיפוליים אחרים. בקבוצה ללא סרטים הוקדשו שני  משתתפיםסרטים וקבוצת 

מפגשים לבניית אימון ותמיכה הדדית, וששת המפגשים הבאים הוקדשו לנושאים כמו זהות אישית, קבלת 

עשה שימוש בהתערבות כללו  משחק תפקידים, החלטות עצמאית, שליטה הורית, כעס וטינה. הכלים בהם נ

שימוש בתמונות ובקלפים. בקבוצה בה נעשה שימוש בקטעי סרטים הקשורים לכל אחד מן הנושאים, כללה 

ההתערבות צפייה בכל אחד מן הקטעים שנבחרו, דיון תלמידים במחשבות וברגשות הדמויות ושיתוף 

י בקבוצה. המחקר לא נמצא הבדלים משמעותיים בין בקבוצה של חוויותיהם האישיות בתהליך הבין איש

לפי דיווחי ההורים חל צמצום ברמת הקונפליקט ועלייה ברמת אך (, z=.08, p=.42שתי קבוצות ההתערבות )

ח על צמצום רק בקבוצת ההתערבות שכללה סרטים(. לעומת האבות, דוומהות, יהשליטה )בדיווחי הא

לצמצום קונפליקטים אך יש  ית להתערבות באמצעות קטעי סרטיםהיו שאין תרומה ייחודמסקנות המחקר 

 התערבות בצמצום מצבי קונפליקט.תוכנית התרומה ככלל ל

 

 מתמטיקהלפיתוח כישורי תוכניות התערבות  3.2
מיומנויות  שיפורבמיוחד ב שהתמקדוהתערבות  תותוכנינכון למועד סיום סקירה זו, לא נמצא מידע על 

. הספרות המקצועית על סוגיה זו מדגישה חברתיות מיומנויות שיפור באמצעות, יקהטמתמבתחום ידע, כמו 

                                                           
 

18 overview-amhttp://www.icanproblemsolve.info/progr/ 
 

http://www.icanproblemsolve.info/program-overview/
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הישגים בקריאה ובמתמטיקה  עשויים לנבאהתפתחות כישורי מתמטיקה בקרב תלמידים בגיל הרך  כי

 ;Duncan et al., 2007)בית ספר ומעורבות כיתתית חיוביות כלפי ם על גורמים כמו גישות עייבהמשך ומשפ

Lou, Houghes, Liew, & Kwok, 2009). מתמטיקה התמקדו בעיקר במאפייני  פיתוח כישורימחקרים בנושא ה

(. באחד המחקרים הבודדים על Ma, 1997בית ספר ופיתוח כישורים אקדמיים ) תלמידימוטיבציה בקרב 

 נמצא קשר( Fisher et al., 2012בקרב ילדי גן )חברתיים ורגשיים מתמטיקה וכישורים כישורי היחס בין עניין 

של שני המאפיינים בקרב קבוצת תלמידים ממעמד כלכלי נמוך. כישורי מתמטיקה מוקדמים חזו עניין 

 וכיחובקרב תלמידי בית ספר יסודי  הבודדים מחקרים  .מוטיבציה להישגיםופיתוח  בלימודיםהתלמידים 

ורמות נמוכות יותר של בעיות התנהגות חזו כישורי חברתית ת שרמות גבוהות יותר של התנהגות מותאמ

(. מחקר על היחס בין כישורים Bramlett, Scott, & Rowell, 2000; Teo et al., 1996מתמטיקה של תלמידים )

חברתיים רגשיים וכישורים במתמטיקה בקרב מדגם של תלמידים בגיל הגן  ממשפחות ממעמד נמוך 

(Dobbs, et al., 2006)  כולל מופנמות, נסיגה, בעיות )מצא שבעיות התנהגות הקשורות ליחסים עם המורה

כישורים כמו  בו בעת,היו קשורות באופן שלילי עם כישורי מתמטיקה בגיל הרך.  (חברתיות, ובעיות ריכוז

על הצביעו )שם( קה. החוקרים ייזמה, שליטה עצמית ומחויבות היו קשורים באופן חיובי לכישורים במתמט

תסכול, תחושות ל , ומשםמאבקים לימודייםל מובילותמעגל יחסים בין הישגים אקדמיים, בעיות התנהגות ש

חוסר ל, לבעיות התנהגותהערכה עצמית נמוכה, ואיבוד עניין בבית ספר. רגשות שליליים אלו עשויים לתרום 

מית יכולה לסייע לתלמידים בעוד שמערכות יחסים תומכות וביקורת עצ  ,חוסר תשומת לבלשיתוף פעולה ו

 יםחברתיוקשיים , וקשב רמות גבוהות יותר של בעיות התנהגות לפתח עניין ולגשת לאפשרויות למידה.

להישגים נמוכים יותר במתמטיקה ובקריאה, אם כי מרבית המחקרים נערכו  ים, נמצאו כתורמיםורגשי

  .(Denham et al., 2012; Dobbs et al., 2006בקרב ילדים בוגרים יותר )

 

כישורים מתמטיים וכישורים חברתיים ורגשיים, עניין בלמידה ועניין ספציפי בחן את הקשר בין מחקר ש

דוחות מורים,  ( על בסיס מדדים שלDoctoroff, Fisher,  Burrows, & Edman, 2016חובה ) במתמטיקה

 פגינוה משתתפיםהתלמידים ה מצא כי ( בארצות הבריתn=61בקרב תלמידים בגיל הגן )תצפיות התנהגות 

הפגינו רמה ממוצעת מרבית הילדים לפי הערכת הגננות,  ה.גבוה תממוצע ת עדממוצערמת כישורי מתמטיקה 

( 3.5-5.6גיל ) תלמידים בגיל הגן 61ר נערך בקרב המחקכללי בלמידה. עניין כישורים חברתיים ורגשיים ו של

 ;ממוצא אפרו אמריקני 1.7% ;ממוצא היספני לבן 3.5% ;היו ממוצא לבן 86.2%בהרכב דמוגרפי מעורב: 

קשר חיובי בין  ממצאי המחקר מצביעים עלממוצא מעורב.  5.2% ;אסייתי 1.7% ;ממוצא קריבי 1.7%

מאפיינים של עניין, כולל עניין כללי בלמידה, עניין ספציפי במתמטיקה, ומשחק מכוון מטרה וכישורי 

הפגינו רמות גבוהות יותר של כישורי מתמטיקה.  הממצאים  ,ב יותרמתמטיקה. תלמידים שהראו עניין ר

כישורים מתמטיים כישורים חברתיים וכן שמצביעים על כך שישי קשר חשוב בין עניין ספציפי במתמטיקה ו

מרקע כלכלי חברתי גבוה. בניגוד  דיםוהן בקרב יל (Fisher et al., 2012)חשובים הן בקרב ילדים ממעמד נמוך 

( Doctoroff, Fisher,  Burrows, & Edman, 2016 ) (, המחקר הנוכחי2012י המחקר של פישר ואחרים )לממצא

לא מצא קשר בין זמן המשחק וההנאה ובין כישורים במתמטיקה. דירוגי המורים בכל הקשור לכישורים 

יטה במאפיין לעניין כללי בלמידה, ושל היו קשורים באופן משמעותי של התלמידים רגשייםוההחברתיים 

היכולת המילולית. רמות גבוהות של קושי חברתי רגשי ורמות נמוכות של התאמה היו קשורות עם עניין 

מצא קשר בין מערכת יחסים הדדית בין מורים ותלמידים נמבחינת מערכות יחסים זאת ועוד,  מועט בלמידה.

כישורים חברתיים ורגשיים לא נמצאו  ,)שם( בניגוד להנחת המחקר ובין כישורים חברתיים ורגשיים ועניין.

כלל מדד קה מבוססות משחק. זהו המחקר הראשון שיטאופן משמעותי לעניין במשימות מתמכקשורים ב

ביחס לכישורים חברתיים ורגשיים. ייתכן שתוצאות אלו ניין במתמטיקה על בסיס משחק ת על עותצפי
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רגשיים אינן קשורים לעניין ספציפי במתמטיקה החברתיים והרות למגבלות המשימה או שהמשתנים קשו

 .קשורים לעניין כללי בלמידהכישורים חברתיים ורגשיים  ממצאי המחקר מאששים כיבקבוצת גיל זו. אולם 

ניתן  .גדולות ומגוונות יותר כדי לחזק ממצאים אלו משתתפיםבקרב אוכלוסיות  מחקרים נוספיםביש צורך 

בישול או  גיל הרך כמוכישורים מתמטיים ב המקנות, תלמיד-ממוקדות להסיק ממחקר זה כי פעילויות 

בין שנמצא ישום של כישורים. הקשר מעורבות ולמידה באמצעות י תורמות לקידום ,קנייה באזורי משחק

הוא אף בעל חשיבות  ישורים חברתיים ורגשייםוכ ,י מתמטיקה ועניין במתמטיקה, עניין כללי בלמידהכישור

 .כיתתי חיוביאקלים  לקידום

 תוכנית התערבות לצמצום חרדת בחינות 3.3
רבות וביצועים לימודיים. תוכניות התע ניםחרדת מבחהספרות המקצועית מצביעה על קשר שלילי בין 

מחקר זה  ולפתח כישורי התמודדות עמה. זו הדחרשונות מסייעות לתלמידים להתמודדות עם קצרות טווח 

תה הפחתת הקושי הרגשי והתפקודי  של חרדת מבחנים טיפולית שמטר-עוסק בתרומתה של סדנה חינוכית

בקרב  תלמידי חטיבות ביניים, שאותרו כסובלים מן הבעיה ושהשתתפו בתוכנית. חרדת מבחנים נמצאה 

ודים והישגים בית כקשורה באופן שלילי במידה מתונה עד בינונית עם שורה ארוכה של משתנים של תפק

( על תוכניות n=2,482מחקרים ) 56( שבחן  ,2003Ergene) המחקר מטה אנליז (.Zeidner, 2014) ספריים

( של תוכניות התערבות אלו.  0.65effect sizeהתערבות לצמצום חרדת מבחנים מצא השפעה ממוצעת )

ששילבו גישות ממוקדות כישורים עם גישות התנהגותיות או  התוכניות האפקטיביות ביותר היו תוכניות

קוגניטיביות. כמו כן, תוכניות פרטניות ותוכניות ששלבו ייעוץ פרטני וקבוצתי הובילו לשינויים הרבים 

  ביותר.

 

 כלכלי נמוך-תוכנית התערבות בחודשי הקיץ עבור ילדים מרקע חברתי 3.4
היא תוכנית קיץ  פור כישורים במתמטיקה ובאוריינות שפתיתלשי לאוכלוסייה בסיכוןתוכנית התערבות 

 National, מבתי ספר אורבניים מרקע חברתי כלכלי נמוך התנדבותית בארצות הברית המיועדת לתלמידים

Summer Learning Projectימי  התוכנית. מתבצעת בהובלת המחוז על ידי קרן וואלס 2011בשנת  הנוסד, ש

בכל יום חמישה שבועות לפחות. לאורך ימים בשבוע חמישה במהלך העשרה ותכנים לימודיים ומועברת 

 15שעות לפחות של הנחייה )אומניות השפה ומתמטיקה( בכיתות קטנות של התלמידים זוכים לשלוש 

הסעות  תכוללוהיא משפחות התלמידים, עבור ללא עלות השתתפות התוכנית היא לכל היותר. תלמידים 

 .משתתפיםוארוחות ל

 

העריך תוכנית וצלחת העל ה(, שעקב במהלך שש שנים Augustin et al., 2016)מכון רנד  אורך מטעםמחקר 

ך את השפעות ישיטות אנליטיות אחרות כדי להערבו מבוקריםעשה שימוש במבחנים ה, האפקטיביות שלאת 

ארוך. כל הקצר וההתנהגות בטווח ה , ועלורגשייםכישורים חברתיים על מיים, דהתוכנית על הישגים אק

במחוזות בוסטון, דאלאס, מחוז דובל בפלורידה, פיטסבורג,  ז'-היו בוגרי כיתה ג' משתתפיםהתלמידים ה

תתפה בשתי שהש משתתפיםקבוצת  בקרב 2013מחקר החל בשנת ה .(n=3,000) ורוצ'סטר במדינת ניו יורק

דלילה יותר בקיץ נוכחות  המחקר מצביעים על ממצאי קבוצת ביקורת.ל בהשוואהתוכניות קיץ עוקבות ו

לא השתתפו  משתתפיםמהלא השתתפו בקיץ הראשון וכמחצית  משתתפיםמה 20% -כ השני של התוכנית.

נמוך  ההי 2013נעדרים בקיץ ה משתתפיםהמ 20%אף על פי כן, יש לציין כי שיעור בתוכנית בקיץ השני. 

תה יבטרם החלה התוכנית, ומכאן שלמאמצי המחוז הי 2012-ו 2011שנים הנעדרים ב משתתפיםמשיעור ה

שיעורי הגירת ב 2014אי השתתפות בקיץ בשיעורי  עלייההניתן לנמק את  חשיבות בצמצום התופעה.
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והן  2013הן בקיץ  בהתערבות תלמידים שלא השתתפוה עם אחוזשילוב ה( וכן מ11%התלמידים מן המחוז )

 מהזמן. 75%. תלמידים שהשתתפו נכחו בממוצע 2014בקיץ 

 

ראשון. השפעת הממוצע בקיץ ההתערבות במתמטיקה לאחר כישורי קל בממצאי המחקר מצביעים על שיפור 

כמו  לא נמצאו הבדלים בין קבוצות תלמידים שונות מבחינת שיפור זה.ו 0.08הסטנדרטי של התוכנית היה 

שיפור ההישגים במתמטיקה, יותר לתוכניות קיץ עוקבות עשויות לתרום שתי שלא נמצאו הוכחות לכך כן, 

התנהגויות בית ספריות. בהתחשב בעובדה בכישורים חברתיים ורגשיים או פיתוח ב, אוריינות שפתיתב

 שכמחצית מן התלמידים לא השתתפו בתוכנית בשנה העוקבת תוצאה זו אינה מפתיעה.

 

י הקשר בין נוכחות גבוהה בתוכנית הראשונה ובין יתרונות תוצאות מבטיחות לגבהמחקר מצביע על 

יתרון  שיגוההתערבות תוכנית הבגבוהה  וכחותנ שהפגינובמתמטיקה בשנה שלאחר מכן.  תלמידים 

מהרווח השנתי המצופה(.  13%מהרווח השנתי הממוצע(, בשנה העוקבת במבחני הערכה ) 25%במתמטיקה )

חברתיים הכישורים על השפה,  כישורילא השפיעה על ערבות התתוכנית הבגבוהה הנוכחות האולם 

נוכחות גבוהה שהפגינו נמצא יתרון חיובי לתלמידים . בנוסף, התנהגות בית ספריתעל הרגשיים או הו

הערכת מבחינת פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, אך בשל העדר מדדים ל 2014קיץ התערבות בתוכנית הב

יש להציע תוכניות ש החוקרים )שם( הן מסקנות. בממצא זה יהסטיכך שאין ל כישורים אלו, אין ודאות

השקיע ליש  . זאת ועוד,הוראההסדר יום מאורגן מבחינת זמן המציעות ,  לפחות שבועות באורך חמישה

היא )שם( מבחינת המחוזות, המלצת החוקרים  .אחריהולעקוב  בתוכנית משתתפיםהנוכחות סוגיית בחינת ב

מנחים היכולים  יעסיקוהזדמנויות העשרה אקדמית המלהיבות תלמידים, ההתערבות יכללו כי תוכניות 

קשר אישי עם ויקפידו על להתמקד בהתנהגות תלמידים כדי לצמצם בריונות ואלימות בקרב תלמידים, 

 עם רקורד נוכחות המשפחות של תלמידים הנוטים לנוכחות נמוכה )הישגים נמוכים יותר, מעמד נמוך יותר,

למסד תוכניות חובה לתלמידים בעלי הביצועים הנמוכים ביותר, שאינם  . המלצה נוספת היאנמוך בבית ספר(

לבסוף, מספקים החוקרים נתונים על עלויות  נוטים להשתתף בתוכניות התנדבותיות בשיעורים גבוהים.

ביעת מדיניות התוכנית, אשר נעדרים מרוב המחקרים שנסקרו במסגרת זו, ומכאן חשיבותם הרבה בק

יות ועל בחישוב ( עולה כי20%) נתונים על שיעורי אי נוכחותמאיסוף להפעלת תוכניות התערבות כגון זו. מ

יש לקחת בחשבון את לתלמיד(  1,340$-הערכת החוקרים היא כי התוכנית עלתה למחוז כתוכניות הקיץ )

 חומרי לימוד לרכוש.הממוצע הצפוי של אי השתתפות וכן עליות צפויות הקשורות להעסקת מורים ורכישת 

 תוכנית לצמצום סממני מצוקה ודיכאון וקידום פסיכולוגיה חיובית 3.5
בקרב תוכניות התערבות מסוימות מתמקדות בקידום  שינויים חיוביים ובצמצום סממני מצוקה ודיכאון 

יב היא תוכנית שמטרתה להגביר את תחושת ההנאה ושביעות הרצון של "תלמידים. לדוגמה, תוכנית מיט

תלמידים, המעורבות, המשמעות, התמיכה החברתית, ההישגים והרווחה הפסיכולוגית של תלמידים 

כישורים נוספים פיתוח שמה דגש על שוישראל שפותחה בזוהי תוכנית מקומית  19באמצעות כלים וכישורים.

וחישול אופי. התוכנית כוללת שני מסלולי הכשרה: למורים ולתלמידים. המורים משתתפים  כמו חמלה

בסדנת פיתוח מקצועי הכוללת מספר מפגשים, ולאחר כל מפגש הכנה למורים, המורה מעביר את השיעור 

רב ביותר להשפיע על תלמידים. בכיתה, זאת מתוך הבנה שמורים הם סוכני שינוי טבעיים בעלי הפוטנציאל ה

דקות ומקבלים חוברת עם פירוט של כל  90המורים גם משתתפים בשני שיעורי הכשרה מקדימה באורך 

                                                           
 

 צוות הסוקרים מודה לפרופ' ענת שושני על הנגשת המחקרים המצוטטים על אודות תוכנית מיטיב. 19



 

57 
 

 

פוינט עבור כל שיעור לצד חומרי -חומרי הלימוד, וכן מערכי שיעור מדוקדקים והחסן נייד עם מצגות פאואר

 מולטימדיה נוספים. 

 

דקות שמועברים כל שבועיים. כל שיעור מעוצב בחמישה  90יעורים באורך ש 15התוכנית לתלמידים כוללת 

 שלבים:

 ;דקות( כחומר רקע המשמש לשיעורים 20-30סיפורים ) (1

ודה בזוגות, בקבוצות קטנות או בכיתה, הכוללים משחק תפקידים, ציור דקות( לעב 30-40תרגילים ) (2

 ;וכיו"ב

 ;ות הפעילותת( סביב מספר שאלות שצצו בעקבדקו 10-20דיון ) (3

 ;דקות( על הסיפור הנלמד, התרגיל או הדיון, כולל ניתוח ורפלקציה 10-15כתיבה ) (4

פעולה הכוללת הפיכה של הרעיונות לפרקטיקה כגון הכנת פוסטר לכיתה, כתיבת נאום או סדנה על  (5

 החומר הנלמד.

 

 Shoshani, & Steinmetz, 2014; Shoshani, Steinmetz  ) עד כהב "מיטיתוכנית מחקרים בודדים העריכו את 

& Kanat-Maymon, 2016; Shoshani, & Slone, 2017 .) ,70בקרב מבוקר מחקר  כך למשל ( כיתותn=2,650)  

 ,Shoshani) בחטיבות ביניים בישראל בחן את השפעת התוכנית לפיתוח כישורים כמו מסוגלות חברתית

Steinmetz & Kanat-Maymon, 2016) .תלמידי כיתה ז'  845 המחקר כלל(n=427 intervention; n=418 

control), 841  'תלמידי כיתות ח(n=417  התערבות;  n=424-)ביקורת  )תלמידי כיתות ט'  831-, וביקורתn=418  

תלמידים ממצאי המחקר עולה שהממדדי ההערכה במחקר היו דיווחי מורים ותלמידים. . ( n=413 התערבות

תים, במעורבות רגשית, ההתערבות הפגינו עלייה במסוגלות החברתית שלהם, ביחסים בין עמיבקבוצת 

 ורת הפגינו צניחה ברגשות חיובייםגניטיבית ובציוני מבחנים. לעומתם, תלמידי קבוצת הביקבמעורבות קו

בהישגים או עמיתים, במעורבות רגשית  ובמעורבות קוגניטיבית, ולא הפגינו כל שינוי במערכות יחסים בין

 הלימודיים.

  

)מעורבות בית ספרית  (effect size) מציינות שממצאי המחקר מבחינת ממוצע גודל ההשפעה)שם( החוקרות 

ממוצע גודל ההשפעה של שינוי בקרב דומה להיה ם( ש ;0.26-0.40ורווחה חברתית  ;0.30שיפור ציונים  ;0.24

 0.28 עמד עלש ,בנושא למידה חברתית ורגשיתערבות מחקרי הת 180-תלמידים בסיום ההתערבות ב

ההשפעה  .(Payton et al., 2008במצוקה נפשית ) 0.23-ו ;בהתנהגות חברתית חיובית 0.24 ;בביצועים אקדמיים

חשובה לציון בהקשר  ותלדברי החוקרציוני בתי ספר הייתה צנועה אך על החיובית על מעורבות קוגניטיבית ו

דורש רפורמות ייתכן ששינוי ביכולות למידה  יחד עם זאת,תלמידים. שפר ציוני ץ התמידי על בתי ספר להלח

 . יותר מתוכנית התערבותבית ספריות מורכבות יותר, ארוכות טווח וממוקדות 

 

ט' בשני בתי ספר חטיבת ביניים במרכז -מבוקר נוסף על התוכנית בקרב תלמידי כיתות ז'מחקר הערכה 

בחן באמצעות מעקב דו שנתי האם השתתפות בתוכנית הובילה לתוצאות נפשיות חיוביות  (n=537)הארץ 

יותר לאורך זמן, וכן האם ההתערבות יעילה באותה מידה בהקשרים חברתיים ודמוגרפיים שונים  

((Shoshani, & Steinmetz, 2014. סממני בו ממצאי המחקר מצביעים על צמצום משמעותי במצוקה כללית

התערבות . ההללוהסממנים שם צמחו בקבוצת הביקורת לעומת התלמידים  משתתפיםקבוצת הדכאון ב

בקרב קבוצת  אופטימיות וצמצום  סממני רגישות בין אישיתחזקה את הביטחון העצמי, היעילות עצמית, ה

לעומת צמצום עלו עצמית היעילות העצמית וה כי תחושת ההערכה עולה משתתפיםמדיווחי  .משתתפיםה
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( של resilience) יעילות התוכנית בחיזוק החוסן הנפשיקבוצת הביקורת. תלמידי בקרב בתחושות אלו 

חשוב לדברי החוקרים ת תוכנית ההתערבות בכיתות. תלויה רבות במורים שהטמיעו אתלמידים הייתה 

אתגרים נוצרה מלכתחילה עבור מורים כדי לקדם את רווחתם ולהתמודד עם  ב"להדגיש כי תוכנית מיטי

כמו גם מחויבות, בהטמעת התה מרכיב חיוני יבהוראה. יכולת מורים לערוך שינויים חיוביים בחייהם הי

 .האמפתיה שלהםהתלהבות וה

 

הוריות -גורמים בסיכון כמו עוני ומשפחות חדשונים עולה כי  דמוגרפייםבהקשרים יעילות התוכנית בחינת ב

. ההתערבות נמצאה שנות הלימודים גם בהמשך בריאות נפשיתמשפיעים על רמות ראשוניות של סממני 

לבסוף נדווח  .)שם( כאפקטיבית בשיפור משמעותי בבריאות נפשית של תלמידים בסיכון גבוה ונמוך כאחד

( מצא שיפור n=160 intervention; n=155 control) 3-6.5גנים של תלמידים בני  12כי גם מחקר שלישי בקרב 

 ות למידה חיוביות בעקבות הטמעת ההתערבות. בקבוצת הביקורת לא חלו שינוייםברווחה ובהתנהגוי

(Shoshani & Slone, 2017.) 

 

 לפיתוח תפקודים ניהוליים: א.י.ל. )אני יכול להצליח(התערבות תוכנית  3.6

היחידה ללקויות למידה  מטעם)אני יכול להצליח(  תוכנית א.י.ל.היא  בפיתוח ישראלי תוכנית מקומית נוספת

מיועדת לשיפור הכישורים החברתיים, הבין אישיים, הרגשיים והאקדמיים של תלמידים הוהפרעות קשב, 

התוכנית מדגישה את הקשר ההדדי בין המאפיינים  20(.executive functionsבדגש על הפונקציות הביצועיות )

י המקדמים התפתחות חיובית לאורך החיים. הרגשיים ללימודיים, ומתמקדת בהקניית כישורי חוסן נפש

בכנס באוניברסיטת תל אביב בוחנים את הטמעת  2018וצגו באוקטובר המספר מחקרים שטרם ראו אור וש

 שבעהה' ב-בקרב תלמידי כיתות ד'שנתי -באופן זה, מחקר דו 21שונות. משתתפיםהתוכנית בקרב אוכלוסיות 

משמעותי בסממנים של דכאון וחרדה, אסרטיביות וצמצום שיפור נמצא  (n=419כיתות ) 19-בתי ספר ו

לא נמצאו הבדלים הקשורים לשיתוף  .(Kupelman-Rubin, 2018) משתתפיםבריונות בקרב התלמידים ה

זאת ועוד, פעולה, אחריות, היפראקטיביות, אמפתיה, שליטה עצמית, וסממנים של התנהגות מוחצנת. 

ואילו בשפה האנגלית )שפה  משתתפים( השתפרו רק בקרב ההישגים אקדמיים בשפה העברית )שפת אם

הם נותרו כשהיו. בקבוצת הביקורת הציונים בשפה שניה ירדו. לא נמצאו הבדלים בהישגים מתמטיים.  שניה(

מן התוכנית וציינו שהם מיישמים אותה בתוכנית הלימודים  המורים דיווחו על שביעות רצון כללית גבוהה

  קת להם כלים להתמודד טוב יותר עם צרכים של תלמידים מתקשים.הרגילה, שכן היא מספ

 

 ההתערבות כללה .(Kats Gold, 2018) תלמידי גןבקרב בוחן את אפקטיביות התוכנית נוסף  מבוקרמחקר 

 ופתרון בעיות חברתיות. ששה עצמיתגלות כרון עבודה, מסוימודעות עצמית, זבניית המשגת מושגים וכללים, 

נתונים נאספו באמצעות שאלוני מורים ( והn=49 intervention; n=43 control)גנים נבחרו באופן אקראי 

שיפור  משמעותי בפונקציות  מצביעים על ידים לפני ואחרי ההתערבות. ממצאי מחקר זהומשימות תלמ

לא  , אם כימשתתפיםבקרב אוכלוסיית ה הביצועיות, בקליטת מידע רגשי, ובהפנמת בעיות ופיתוח אוריינות

                                                           
 

רובין על הנגשת המאמרים המצוטטים העוסקים בתוכנית זו. על -צוות כותבי הסקירה מודה לד"ר דפנה קופלמן 20
 ttp://www.ildadhd.idc.ac.il/icshהתוכנית: 

ם אלו יוצגו בכנס בנושא תוכניות מניעה שייערך באוניברסיטת תל רובין. מחקרי-תכתובת ישירה עם ד"ר קופלמן 21
 TAU-EADP 2018 Conference on Prevention, The Jaime and Joan Constantiner: 2018אביב באוקטובר, 

School of Education, Tel Aviv University, October 2018. 

http://www.ildadhd.idc.ac.il/ics
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מעיד שיש צורך באימון אינטנסיבי יותר ממצא זה לדעת החוקרים, נמצאו שינויים בכישורים החברתיים. 

. מחקר מבוקר שלישי על אפקטיביות לפיתוח כישורים חברתיים בשלבים מוקדמים יותר של התוכנית

 18 בחן את השפעת ההתערבות שהוטמעה במהלך (Dvir, 2018) בחטיבות הביניים  משתתפיםהתוכנית בקרב 

( n=69ח' )-היו תלמידי כיתות ז' משתתפיםתלמידים בהנחיית מורים. ה 6-8מפגשים שבועיים בקבוצות של 

שיפור כי מדגישים . גם ממצאי מחקר זה ( מבית ספר רגילn=40) משתתפיםכן שאובחנו עם הפרעות קשב ו

בעיות התנהגות, בעיות מוחצנות, בעיות וכן בצמצום אמפתיה, ו כישורי תקשורתב משתתפיםחל רק בקרב ה

 מופנמות ובריונות. 
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 האפקטיביות של תוכניות לקידום מיומנויות חברתיות ורגשיות .4
תוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית ככלי לשיפור מיומנויות ( של effectiveness)אפקטיביות סוגיית ה

 ;Aber et al., 2003; Barnett et al., 2008) מעסיקה חוקרים רבים תוכניות אלו ( שלefficacyושל היעילות )

 Garner, Mahatmya, Brown & Vesely, 2014; Kumpfer et al., 2012 , 2016;Caspada).22  בין השאלות העולות

האם יש קבוצות  ?מסוימות מובילות להישגים טובים יותרהתערבות תוכניות  האםממחקרים אלו: 

ת הטמעהאם  ?תת ההשפעה החיובית של ההתערבוכמה זמן נמשכ ?וויחות יותר מאחרות מתוכניות אלושמר

אילו השפעות תרבותיות, דמוגרפיות ואחרות מגדירות את רמת  ?ותיותר מאחר היעיל ותמסוימ תיוהתערבו

ות או ממתנות? האם אלו היעילות והאפקטיביות של ההתערבויות הללו? האם מדובר בהשפעות מקדמ

 השפעות הדדיות? 

 

ולא  יעילותה סוגייתמתמקדים בשאיתרנו במסגרת הסקירה ( 69%)מרבית המחקרים ראשית נציין כי 

 & Durlak & Wissberg, 2007; Wigelsworth, Humphrey)של תוכניות ההתערבות אפקטיביות ה בסוגיית

Lendrum, 2012.) . וארוכי טווח שיבחנו את השפעת ההתערבות בנקודות זמן יש צורך במחקרים נוספים

ות וכניות שהוטמעו על בסיס עקרונת , כפי שהדגשנו בפרק המבוא, שניתהטמעת התוכנית.  אחרשונות ל

SAFE הוטמעו לפי עקרונות אלו, ומכאן שערך היעילות  הצליחו יותר בהשוואה לתוכניות שלא

 SAFEוהאפקטיביות שלהם צפוי כי יהיה גבוה יותר מתוכניות התערבות אחרות שלא פעלו לפי עקרונות 

(Caspada, 2016).  גם בנקודה זו חשוב להדגיש את מיעוט המחקרים שעסקו באפקטיביות התוכניות שלא

 מחקרים נוספים כדי לבחון זאת לעומק.ויש צורך ב SAFE-עקבו אחר עקרונות ה

 

 ;Boncu, Costea & Minulesco, 2017עולה ממספר מחקרים )של תוכניות התערבות חיובית ה השפעהה

Durlak et al., 2011 ,) 2008משנת  השונות תתוכניות ההתערבוהאפקטיביות של אך לא חל שינוי בתוצאות 

משפיעות על חיי ילדים  ותההתערבוכניות ת. ואילך (2011, ואחרים אנליזה של דורלאק-המטה )שנת מחקר

בהקשר  .מתום תוכנית ההתערבות לא מסתמן כי השפעתן גוברת עם חלוף הזמןאך עם הטמעתן ומתבגרים 

לדיווח חיובי יותר של תוצאות  טתהנ ןבהערכתהשונות ת ומעורבות של מפתחי התוכניזה יש לציין כי 

 מוטים.  היו, מכאן שייתכן ודיווחי האפקטיביות של תוכניות מסוימות, אשר נחקרו על ידי מפתחן ההתערבות

 

בבתי ( בחטיבות הביניים, ו35%( ברמת בית ספר יסודי, )67%תוכניות התערבות שעברו הערכה ) 40 מקרב

יסודי בית הספר ה רמת( עברו הערכה ברמות בית ספר שונות. ב13%) רק מיעוט מהן( 13%) ספר על יסודיים

מההתערבויות ביסודי(, ובכישורים אישיים  80%כישורים בין אישיים )פיתוח חיוביות ב השפעותנמצאו 

 (, שיעורי הישארות10%(, משמעת )155(, הישגים אקדמיים ) 28%אקלים בית ספרי ובטיחות )שיפור (, 53%)

פיתוח תוצאות חיוביות ב נמצאו חטיבות הבינייםברמת  (.5%( וגישות אזרחיות והתנהגות )5%) בבית הספר

                                                           
 

( מתייחס למידה בה התערבות משפיעה באופן חיובי על המשתתפים efficacyלשם הבהרה, המונח יעילות ) 22
בנסיבות מבוקרות על ידי החוקרים, בשלבים מוקדמים של הטמעת התוכנית, אשר לרוב מובילים לתוצאות 

( מתייחס להערכה effectivenessונח אפקטיביות )משמעותיות לעומת שלבי הערכה מאוחרים יותר, בעוד שהמ
פרגמטית של הפרקטיקה: האם ההתערבות השפיעה לחיוב יותר מאשר לשלילה בנסיבות רגילות של פרקטיקה 

 .Wiglesworth et al., 2016 :הטמעת התוכנית. ראה רטיפולית ולאורך זמן לאח
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(, 19%(, השארות )295(, משמעת )33%(, אקלים בית ספרי ובטיחות )57%כישורים אישיים ובין אישיים )

פעות נמצאו הש, רמת בית הספר העל יסודי(. ב10%(, והישגים אקדמיים )14%גישות והתנהגויות אזרחיות )

(, 25%(, התנהגות וגישות אזרחיות )38%(, כישורים בין אישיים )50%יים )כישורים איש חיוביות על פיתוח 

על אף האמור לעיל, יש  .(Grant et al., 2017)  (13%(, אקלים בית ספרי )13%הישגים אקדמיים והשארות )

צורך במחקרים השוואתיים נוספים המעריכים את האפקטיביות של ההתערבות בקרב מספר אוכלוסיות 

כלכלית וכיוצא באלה, כפי -רמה חברתית, חתך דמוגרפי, מיקום גיאוגרפי, משתתפיםינת גיל השונות מבח

 שנפרט בהמשך.

  

 גורמים תרבותיים, חברתיים ודמוגרפיים המשפיעים על האפקטיביות של תוכניות התערבות 4.1
 החברתית והרגשית של תלמידים. התפתחותהמעצבים את תרבותיים, חברתיים ודמוגרפיים מאפיינים 

משתנים בלתי גורמים  ( וחלקם הםמגדר, ומוגבלותמוצא אתני, כמו גזע, )קבועים  אפיון גורמיחלקם הם 

במאפייני ההקשר האישי, התמקדו אשר  ,(Garner et al., 2014גרנר ואחרים ) .כמו מיקום גיאוגרפי()קבועים 

המסייעים בזיהוי התנאים והנסיבות שיובילו לתוצאות אופטימליות של תוכניות חברתי המשפחתי וה

מוצא אתני/גזע, מצב חברתי כלכלי ורמת הכנסה ) תרבותייםוהחברתיים המשתנים ה את ניתחו, ההתערבות

משתנים הקשורים משתנים הקשורים להקשר הביתי והשכונתי, וכן  ,(משפחתית, מגדר, בעיות התפתחות

שבודדו את  ,קודמיםמחקרים  ית ספרית )מיקום גיאוגרפי והרכב אוכלוסיית בית הספר(.לסביבה הב

הצביעו על תוצאות  ,האפקטיביות של תוכניות ההתערבותבחנו את היעילות ווהשפעות הרקע האתני/גזע 

בחנו  (Garner et al., 2014) החוקרים (.Aber et al., 2003; Barnett et al., 2008; Kumpfer et al., 2012)מעורבות 

ו כתוצאה ממאמץ רומצאו שרק מיעוטן נוצ 201323 משנת CASELתוכניות התערבות שהופיעו בדוח  23

נעשה  .  לרובמשתתפיםוהחברתי של ה שפתיהרקע התרבותי, המתוכנן ומערכתי כדי להתחשב במאפייני 

המסוימים של תתי קבוצות לצרכים  ניתן גש מועטדמגדר. בחברתי ו-כלכליב במצבמיקוד במוצא האתני/גזע, 

 . פרטניות

 

מסוימות מסווגות כתלמידים בסיכון בשל מוצא אתני/גזעי )למשל תלמידים  משתתפיםאם כי קבוצות 

דים ממעמד נמוך הזכאים למשל לארוחות כלכלית )תלמי-ממוצא היספני בארצות הברית( או רמה חברתית

(, ממצאי מחקרים Augustin et al., 2016; Smokowski et al., 2004)מסובסדות( בחלק מן המחקרים שסקרנו 

אחרות הגיעו לתוצאות מעורבות. מכאן ניתן להסיק  משתתפיםשהשוו אוכלוסיות אלו מול אוכלוסיות 

טיילור ואחרים  שהאפקטיביות של התוכנית אינה מושפעת רק מגורמים תרבותיים, חברתיים ודמוגרפיים.

תוכניות התערבות  הטמעת אחר לבמעקב  אובחנוהשפעות חיוביות עקביות מצאו כי למשל ( 2016)

 דינות אחרות, בארצות הברית ובממגוון ילכלכ-ברתיהמגיעות מרקע חבאוכלוסיות מקבוצות אתניות שונות, 

 גם לאחר ששה חודשים מתום תוכנית ההתערבות. 

 

ות של תוכניות ההתערבות בקרב אנליזה שערכו רוי וטריקט התמקד בשאלת האפקטיבי-גם מחקר המטה

מגדר, הקטגוריות הבאות: לפי  תּונֹוש הגדירו החוקרים .(Rowe & Trickett, 2018) אוכלוסיות שונות ומגוונות

על תוצאות  עשויות להשפיע, הונטייה מינית וזהות מגדרית ,מוגבלותכלכלי, -ע ואתניות, מצב חברתיגז

( על תוכניות n=270,034ניסיוניים )-ניסיוניים וחצי מחקרים 213לאחר ניתוח של הטמעת התוכנית. 

                                                           
 

23 1.pdf-guide-casel-content/uploads/2016/01/2013-https://casel.org/wp 
 

https://casel.org/wp-content/uploads/2016/01/2013-casel-guide-1.pdf
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להיות זהירים החוקרים מציעים  בית הספר התיכון,שהוטמעו מרמת הגן ועד  ,התערבות אוניברסליות

מחקרים רבים לא דיווחו על נתוני שכן בקרב משתתפים שונים,  החיוביים של התוכניות בהערכת הממצאים

באופן  לא נבחנו ההשפעות של התוכניות בקרב אוכלוסיות שונות בנוסף,. משתתפיםשל אוכלוסיות ה שונות

 התוצאותבקרב אוכלוסיות המשתתפים ובין ת ּונֹוהש עסקו בניתוח הקשר בין ומחקרים רבים לא , השוואתי

שלא נבחנו בקרב התערבות על אפקטיביות של תוכניות קשה להסיק באופן כוללני  . לאור זאת,המחקריות

  אנליזה ומחקרי הערכה נוספים כדי לבחון סוגיה זו.-וימות פרטניות, ויש צורך במחקרי מטהאוכלוסיות מס

 

מדגיש כי מחקרים בהקשרים תרבותיים שאינם מערביים הוכיחו כי נורמות בנוגע ( Hoffman, 2009)הופמן 

מנת שתוכניות  לביטוי רגשות, חוויות רגשיות וויסות רגשי מותנות במידה רבה על ידי התרבות. מכאן שעל

ללמידה חברתית ורגשית תהיינה אפקטיביות עליהן להיות מותאמות תרבותית להקשר המקומי בו הן 

כדי שונות ת וחוקרים יבחנו אסטרטגיות וחשוב שמפתחי תוכניזאת ועוד,  מועברות בתוכנית הלימודים.

 .(Hecht & Shin, 2015; Hoffman, 2009תרבותית )לעצב וליישם תוכניות התערבות בדרכים תואמות 

 

 מוריםצוות הובית ספרי הסביבה הבית ספרית, אקלים  4.2
סקר ארצי בקרב  .של למידה חברתית ורגשית קידוםהמורים על אפקטיביות ה שתנהיש השפעה רבה למ

 מצא ספר רגשית בבתיהמידה החברתית ואת תפקיד הל לאמודכדי שנערך  יב'( בארצות הברית-)גןמורים 

מאמינים המורים  ,מבינים, מעריכים ומטמיעים למידה חברתית ורגשית עבור כלל התלמידיםשמורים ש

מזהים גורמים ממריצים שמורים , וישגי תלמידים בכל תחומי החייםשלמידה חברתית ורגשית מסייעת לה

 ,Bridgeland, Bruce, & Harriharan)נמצאו כמשפיעים בהטמעת תוכניות התערבות  ללמידה חברתית ורגשית

2013; Poulou, 2015; Whear et al., 2013.)  ,תוכניות שהועברו על ידי מורים בלבד היו אפקטיביות זאת ועוד

תוכניות ( ויעילות Skald et al., 2012בכל רמות בית הספר ) תוכניות שכללו צוות חיצוניבאותה מידה כמו 

י מטעם מארגני לא על ידי צוות חיצונועל ידי המורים  הועברה התערבות הייתה רבה יותר כאשר היא

 .(Whear et al., 2013) התוכנית

 

מצביעים על מגבלות תוכניות  (Jones & Bouffard, 2012)ג'ונס ובופרד בכל הקשור לסביבה הבית ספרית, 

 דילוגשיעורים קצרים המועברים אחת לשבוע, שלהן בשל נסיבות בית ספריות: האפקטיביות והתערבות ה

ים של מורים יעל חשבון שיעורים פנוההתערבות הטמעת כשתוכנית הלימודים עמוסה,  SEL שיעורי על

בתי ספר אינם זאת ועוד,  .יתתוכניות שאינן מבוססות מחקר והטמעת, במקום להקצות זמן נפרד לכך

 קנותרק חלק מן התוכניות מומהמשימה החינוכית,  מטמיעים הוראת כישורים חברתיים ורגשיים כחלק

רק ברמת של תוכניות ההתערבות הוא מיקוד . ההרגילה המוטמעים בתוכנית הלימודים SEL כישורי

משחקים בחצר, בהפסקות אוכל, במסדרונות שאר מרחבי בית הספר: לכישורים דרושים גם ל, אך הכיתה

ביטחון בעיקר באזורים אלו שאינם מפוקחים והם זקוקים בית ספר ובשירותים. תלמידים חשים חוסר 

 לתמיכה כדי לנווט במרחבים אלו וכדי להפוך את כל סביבת בית הספר למקום בטוח, חיובי ומקדם למידה

בית ספרי כדי לקדם הוראת כישורים הצוות המוגבלת של ההכשרה לבסוף, מציינים החוקרים את ה .)שם(

 פוגשה)נהגים, עובדי קפיטריה, מורי חינוך גופני(  נוסףה. צוות בית ספרי ותמיכה מצומצמת במהלך ההורא

 מצומצמתהכשרה אף  עובר ,הדורשות את מרב כישורי הלמידה החברתית ורגשית באינטראקציותתלמידים 

 .)שם( יותר
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שלא די בצוות מורים בעל כישורים בין אישיים המקדמים למידה חברתית )שם( מסיקים החוקרים מכאן 

 ורגשית אלא יש צורך גם בסביבה בית ספרית המקדמת את הטמעת הלמידה על ידי: 

 ;לצרכי בתי ספר שוניםאת התוכניות כדי להתאים  מימון מספק וגמיש .1

 ;ויישומם בשטח ללמידה חברתית ורגשית סטנדרטיםיצירת  .2

 ;למידה חברתית ורגשית בהכשרת מורים, מנהלים וצוות בית ספרי הטמעת .3

 ;ופרקטיקות ההוראהבהערכת כישורים  תמיכה .4

 ;הזדמנויות למידה ושיפור מתמידיצירת  .5

 ;למידה חברתית ורגשית ובין למידה אקדמית פיתוח הקשר בין .6

 .במחקר על אסטרטגיות להטמעת למידה חברתית ורגשית בשגרת בית הספר תמיכה .7

 

אחד הכלים לבחינת האפקטיביות של תוכניות התערבות הוא שיפור האקלים הבית ספרי, שניתן להעריך 

תצפיות  ;או על ידי תלמידים, מורים והוריםבאמצעות מדדים שונים: סקרי אקלים בית ספרי שימול

תערבות תצפיות בפרקטיקות בית ספריות כולל בהטמעת תוכניות הו ;בכיתהההוראה והלמידה בפרקטיקות 

מעבר חשוב לציין כי המושג "אקלים בית ספרי" זוכה להגדרות רבות והוא קשה לכימות. וסקרי איכות. 

לכך, כפי שציינו קודם לכן ואנו מדגישים שוב בהקשר זה, מחקרים רבים אינם עורכים הבחנה ברורה בין 

במקביל כדי לשפר  תשנעשו תלבין פעולות אחרו  SEL מיומנויותהתורמים להוראת אפקטיבית של הגורמים 

 י.ספרבית האקלים האת 

 

אינו מתמקד בהערכת אשר  24פתחו כלי למדידת הטמעת הלמידה החברתית ורגשית, CASEL-ו AIRרגוני א

ומציב והתפתחות במוסד החינוכי, , מדגיש תחומי צמיחה הבית ספריות בוחן את הפעילויותתוצאות אלא 

הכלי מאפשר  (.Melnick, Cook-Harvey, & Darling-Hammond, 2017)להמשך התפתחות  סדרי עדיפויות

לעקוב אחר קיום פגישות ועדת היגוי להטמעת ההתערבות, הנחייה שבועית של שיעורי למידה חברתית 

ורגשית, חינוך הורים בנושא זה, הטמעת אסטרטגיות ללמידה חברתית ורגשית בהוראה, קיום מפגשים 

כלים אלו עשויים לסייע באבחנה בין גורמים  למאמנים ולמנהלי בתי ספר. קבועים המשותפים למנחים,

המשפרים את האקלים הבית ספרי ובין השפעת הטמעת התוכניות על בית הספר, אם כי המחקרים )שם( לא 

 מספקים על כך נתונים נוספים.

 

 והאפקטיביות שלהן סוגי תוכניות התערבות הקשר בין 4.3
תוכניות התערבות אוניברסליות ותרומתן ככלי אפקטיבי להתפתחות חברתית ל אנליזה ע-מחקר מטה

 שהוטמעו ,1995-2008מחקרים על תוכניות אוניברסליות מבוססות בית ספר מהשנים  75 -התמקד ב ורגשית

השפעה חיובית על לתוכניות הייתה  יה כיהממצא העיקרי ה.  Skald et al., 2012)) בארצות הברית ומחוץ לה

חברתית, מניעה -תוצאות: חיזוק כישורים חברתיים ורגשיים, דימוי עצמי חיובי, התנהגות פרו מספר

הישגים  הובילו לשיפור בנוסף, התוכניותבעיות נפשיות והפרעות. , וחברתית-וצמצום של התנהגות אנטי

רגשיים, החודשים(, ההשפעות הרבות ביותר היו בתחום הכישורים החברתיים  6אקדמיים. בטווח הקצר )עד 

הישגים אקדמיים כמו כן, תרמו התוכניות לקידום . חברתית-התנהגות פרובו חיוביות כלפי ה"אני"גישות ב

                                                           
 

 Rubric.pdf-District-CDI-Action-of-content/uploads/2016/09/Theory-https://www.casel.org/wpראה:  24
 

https://www.casel.org/wp-content/uploads/2016/09/Theory-of-Action-CDI-District-Rubric.pdf
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, כלומר הצטמצמו לאורך זמןכרו השפעות חיוביות שינחברתית. במחקר ההמשך, -וצמצום התנהגות אנטי

והזמן שחלף  קידוםמכאן שגם למשך תקופת ה .קידוםיעילות התוכנית עמדה ביחס הפוך לזמן שחלף מרגע ה

 בנוסף, .(Wiglesworth et al., 2016) לאורך זמן מסיום ההתערבות יש השפעה על אפקטיביות התוכניות

בקרב אוכלוסיות מגוונות של משיגות תוצאות חיוביות אמנם תוכניות אוניברסליות מבוססות בית ספר 

אך תוצאות אלו משתנות בהתאם להקשר התרבותי והגיאוגרפי, ולמדדי ההערכה של התוכנית  ,לומדים

 PATHS, כפי שמעידים המחקרים שהתמקדו בהטמעת תוכנית )בחינת היעילות מול בחינת האפקטיביות(

 . 1ובאנגליה שנבחנו בפרק הברית בארצות 

 

עולה כי הן  קשיים והתמודדויות,תלמידים עם מגוון קבוצות ל פונותעודיות היתוכניות יל בכל הנוגע

השונות ההתערבות תוכניות  יותר מתוכניות המיועדות לכיתות תלמידים עם בעיה מסוימת. אפקטיביות

נסיגה  עלדיווחה תוכנית לא  ואף, משתתפיםשל  הכישורים החברתיים והרגשיים תורמות לשיפור

בצמצום התנהגויות בסיכון והגבירו תוצאות חיוביות  הדגימומרבית התוכניות  .הללו בהתפתחות הכישורים

בעקבות  התנהגויות בסיכוןשל  החרפהאו בהישגים הלימודיים  לא דווח על נסיגההישגים לימודיים. 

  .השתתפות בתוכנית

 

של תוכניות ההתערבות קשורה למדדי ההערכה של ראוי להדגיש לסיכום פרק זה כי סוגיית האפקטיביות 

התוכניות. כפי שעולה מסקירת הספרות המקצועית, בהיעדר מדדי הערכה קבועים ואחידים לא ניתן לבצע 

השוואה בין האפקטיביות של התוכניות השונות. בפרק הבא נדון בצורך ביצירת סטנדרטים ומדדי הערכה 

 גם את אפקטיביות ההתערבויות השונות בהקשרים שונים. אחידים כדי להעריך באופן מיטבי יותר

  



 

65 
 

 

 

 מדיניות המעודדות הקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות והטמעתמערכות חינוך  .5
ראוי להדגיש בהקדמה לפרק זה כי יש מקום להרחיב את הדיון בסוגיית המדיניות בנושא הקניית מיומנויות 

חברתיות ורגשיות במסגרת נפרדת, לאור המחקרים הרבים העוסקים בנושא זה והצורך במערכות חינוך 

חקר ובפיתוח רבות ברחבי העולם לנסח סטנדרטים להטמעת למידה חברתית ורגשית, להקצות משאבים במ

הנדרשות  21-תוכניות, ולשלב את הקניית המיומנויות החברתיות והרגשיות במסגרת מיומנויות המאה ה

 כיום מלומדים. 

 

 , סטנדרטיםכללים מדינות שונות מנסחותרגשית אינה אחידה, החברתית והלמידה ל נוגעהמדיניות ב

. בפרק זה ומדגישות עקרונות וכישורים מגוונים( מחוזית, אזורית, מדינית ופדרלית) ות שונותוהנחיות ברמ

 למידה חברתית ורגשיתמטמיעות מדיניות המעודדת ה)ברמות שונות( לדוגמה מערכות חינוך  מספרנסקור 

לאור הספרות  הטמעת תוכניותל הקצאת תקציביםמבחינה משפטית וכיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי נבחן ו

רטיות שונות להגדרת מנסחים מסגרות תיאו OECD-ארגונים שונים כמו ארגון ה המקצועית שתסקר להלן.

 ,Chernyshenko) הנושא התחום והמיומנויות הנכללות בו, אולם אין תמימות דעים בכל הקשור להטמעת

Kankaraš & Drasgow, 2018.) 

 מדיניות חינוך ללמידה חברתית ורגשית בארצות הברית 5.1
ר עוסקים בארצות החינוך ללמידה חברתית ורגשית מרבית המחקרים ודוחות המחקגם בסוגיית מדיניות 

המדיניות הפדרלית  .לצד מדיניות מקומית במדינות השונות זהמדיניות פדרלית בנושא , בה  קיימת הברית

מדיניות חברתית , דיניות חברתית באמצעות יוזמות חקיקה בקונגרסכוללת שלושה היבטים שונים: מ

, אחרות רקטיקות בבתי ספר ובסביבות למידההמיועדות להנחות פ ם הרשות המבצעתעטמיוזמות באמצעות 

 נדרטים למחקר.ל ידי מימון של מחקרים וקביעת סטמדיניות בנושא מחקר עו

 

בדגש על  בצמצום בעיות התנהגות נוגעות בעיקר פדרליותהמדיניות היוזמות ל הכחשוב להדגיש כי 

 ת במדיניות לקידום רווחה חברתית, התנהגות חיובית או שיפור אקלים בית ספריופחו אוכלוסיות מסוימות

(Zaslow et al., 2015): 

המדיניות הפדרלית בנושא למידה חברתית  :(legislative branch activities) יוזמות חוקתיות (1

בעיות אלימות ובריונות בבתי ורגשית באמצעות יוזמות חקיקה בקונגרס האמריקני מתייחסת ל

 העוסקות . יוזמותלאור רמת האלימות הגואה בארצות הברית בסביבה הלימודית הבית ספריתספר 

קידום כישורים חברתיים חיוביים בקרב כלל אוכלוסיית התלמידים בו בלמידה חברתית ורגשית

בעיות התנהגות  מיוזמות הפונות לצמצום פחותובקרב אוכלוסיות ייעודיות בסיכון נפוצות 

גישות למידה מעבר לכך, יוזמות הקונגרס האמריקני מתייחסות יותר לבאוכלוסיות ייעודיות. 

 The Academic, Social andלמשל ולמגוון תוצאות למידה.  תית ורגשית אוניברסליותחבר

Emotional Learning Act   2011משנת ( תיקון לחוקNo Child Left Behind)  קובע כי "כדי להצליח

בבית ספר, תלמידים צריכים להיות מעורבים. הם צריכים לדעת להיות מרוכזים וממוקדים  ]...[ 

(. Zaslow et al., 2015, p. 551)" ים, לתקשר עם אחרים ולפתור בעיותלעבוד באפקטיביות עם אחר

מודעות הגוברת מבטא את ההיש מיקוד במחקר המשרת מדיניות ביוזמות אלו, בהתאם לכך, 

פיתוח ארוך על רווחת תלמידים, על להשפעת הלמידה החברתית והרגשית על הישגים אקדמיים, 

המתמקדות בבעיות התנהגות בקרב אוכלוסיות חוקתיות אקלים בית ספרי. יוזמות על שיפור טווח ו
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ליקטים תמודדות עם קונפבריונות, בסיוע לצוותים הבית ספריים בהטיפול בב למשל - ייעודיות

עדיין בגדר הן  – במענה על אפליה על בסיס מגדרי או מיניאו בתמיכה נפשית בבתי ספר,  בבית ספר,

עוסקות בצמצום החוקתיות יוזמות לסיכום, מרבית החוקים. כ חוקתיות וטרם אושרויוזמות 

צמצום לביוזמות לחיזוק התנהגויות חיוביות ו במקום להתמקדתוקפנות בקרב תלמידים, 

חוקתיות המעניקות יוזמות רתיות שליליות בקרב כלל התלמידים. כמו כן, חסרות התנהגויות חב

 נויות נוספות לתלמידים בסיכון גבוה.הזדמ

גם היוזמות : (executive branch activity)יוזמות מטעם הרשות המבצעת הממוקדות בפרקטיקה (2

 וגעות לתוכניות אוניברסליותמטעם הרשות המבצעת בארצות הברית מבחינות בין יוזמות הנ

 (waivers) סדרת פטוריםה באמצעות מנהל הנשיא אובמה פעל תוכניות ייעודיות.יוזמות לקידום ו

  The Academic, Social and Emotional Learning Actחוק העניק למדינות בכל הקשור ליישום ש

כדי לקדם אקלים בית ספרי חיובי יה זכו לפטור מחוז קולומבכן מדינות ו 43 באופן זה, .2011משנת 

ם בקרב בעיקר בבתי ספר בעלי ביצועים נמוכים וכדי לתמוך בקידום כישורים חברתיים ורגשיי

יסודיים בקרב בתי ספר יסודיים ועל תלמידים. מרבית המדינות הטמיעו תוכניות במסגרת יוזמה זו 

נתיות חדשות כדי לאמוד וזכו בגמישות כדי לתת מענה למטרות החוק ולפתח מטרות מדידה ש

יוזמות ממוקדות פרקטיקה ייעודיות שאינן דווקא בגדר למידה חברתית ורגשית התקדמות שנתית. 

 הדגישו את קידוםעל ידי המשרד לשירותי בריאות   2012משנת   Information Memorandumכמו 

 רגשית בקרב ילדים במערכת הרווחה.החברתית והרווחה ה

להנחות  היאהללו מטרת היוזמות  :ם הרשות המבצעת המתמקדות במחקרמטעחוקתיות יוזמות  (3

ם. מרבית המחקרים למשל שנכללו יהמחקרי םממצאיהאת המחקר ולממן אותו וכן להפיץ את 

על אודות פרסום ממצאים מימון מחקרים ו לי, כמו גםבוצעו במימון פדר CASELבמדריך של 

 PATHS (Zaslow et al., 2015.)תוכניות התערבות מסוימות כמו 

 

הקצות לסמכות למזכיר האמריקני הממונה על משרד החינוך מעניק  החוק הפדרליבארצות הברית, 

 ;Durlak et al., 2011; Gayl, 2017) למחוזות ולמדינות תקציבים פדרליים לתמיכה בלמידה חברתית ורגשית

Grant et al., 2017).  2017) לתוכניות המיועדות לשיפור הזדמנויות למידהבחוק מכיר בהוצאות מימון  4סעיף-

 מספקים הזדמנויות לתמיכה בלמידה בחוק 2-ו 1סעיפים  , כולל מימון ישיר לתוכניות למידה חברתית.(2020

את הלמידה החברתית והרגשית יכולות לקדם בסדרי העדיפויות שלהם שונות חברתית ורגשית. מדינות 

התערבויות שונות של מדדי תוצאות. החוק מכיר בשלוש רמות של ת מחקר והערכ ולקבל תקצוב עבור

 מבוססות מחקר: 

 (strong evidence-based; tier I)  יתמחקרהיטב מבוססות תוכניות  (1

 (moderate; tier II) מחקרית  תוכניות מבוססות (2

  (.promising; tier III) שאינן מבוססות מחקרית עדיין מבטיחותתוכניות   (3

 

ברציונל מבוסס  תומכותאלא  (tier IV) מפיריותהוכחות א ותדורש ןשאינכמו כן, מכיר החוק בתוכניות 

 .הערכה ושמבצעותשההתערבות תוביל לשיפור בתוצאות 

 

ם ממליצים על קריטריוניהכללים מנחים  הציגה החוק, מחלקת החינוך בארצות הבריתבשל מעורפלות 

 60 בארצות הברית כיום פועלות בכל אחת מן הרמות.וכחות להצלחת התוכנית נוספים ומפורטים לזיהוי ה

מרבית יש לציין כי  בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. והן מוטמעות השעברו הערכ ,I ,II ,IIIתוכניות ברמות 
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כללו שעברו הערכה רבות תוכניות  ים.אורבניבאזורים  יםספר יסודי בתיהתוכניות שעברו הערכה הוטמעו ב

 .(Grant et al., 2017)כלכלי נמוך או מקבוצות מיעוט. -מרקע חברתי משתתפיםאוכלוסיות 

 

ברמה כך למשל, : למדינות בהתאם לרמת התוכנית הנגזר מתקציב כללי להוצאות חינוך מימוןהחוק מעניק 

I   מוקדש יב זהמתקצקטן חלק  .(2017-2020)לשנים מיליארד דולר להוצאות חינוך  62.5מוגדר תקציב בסך 

כלכלי -תלמידים מרקע חברתי למשל בקרבמסוימות  התערבותתוכניות  בנושאלמחוזות ולפיתוח בית ספרי 

 ,שיפור פעילויות בבתי ספרלמסעיף החוק הזה לתמיכה בית ספרית ו 7%נה נדרשת להקציב ידכל מ נמוך.

על בסיס תחרותי כדי להטמיע  ןניתזה  תקציבשהמדינה מזהה כבעלי הביצועים הנמוכים באותה שנה. 

 ,.Grant et al) ם, כולל כישורים חברתיים ורגשייםתוכניות התערבות ופרקטיקות לשיפור הישגי תלמידי

2017). 

 

ית בכל רמות ב וריםה, וגיוס מרשתמיכה בהכנה, הכ( ל2017-2020לר )ארד דוימיל 11.1מקציב אף החוק 

תקציב . והטמעתן ידום למידה חברתית ורגשיתהתערבות לק תוכניות רכתהספר, כולל הכשרת מורים להע

ארד דולר מוקצים בחוק לתמיכה במגוון תוכניות המקדמות הזדמנויות למידה יילמ 7.3נוסף בסך 

 די לבצע מחקרי הערכה על תוכניותכדולר  30,000-מעל ללתקציב של  זכאיםמחוזות זאת ועוד, לתלמידים. 

 .(שם) המקדמות בריאות של תלמידים וסביבת לימודים בטוחה

 

יוזמות למסד וליישם סטנדרטים ללמידה בארצות הברית )כמו ניו יורק או אילינוי( צצות אף במספר מדינות 

, זאת לאור העמימות המושגית והתיאורטית בכל הקשור להגדרות כישורים חברתיים חברתית ורגשית

לפתח תוכנית ליישום תוכניות  מכל מחוז שדרשההמדינה הראשונה  יתההימה לדוג. אילינוי ורגשיים

הקניית את  הגדיר משרד החינוך המקומיהמנהל ב התערבות ללמידה חברתית ורגשית בבתי ספר. הוועד

למידה ומשלושת המטרות הנדרשים בתהליך הכישורי הלמידה החברתית ורגשית כחלק מהסטנדרטים 

 ;ספר ובחייםהבית ב להצליחהחינוכיות שהציבה המדינה: לפתח כישורי מודעות עצמית וניהול עצמי כדי 

כישורי ולפתח  ;מסד ולקיים מערכות יחסים חיוביותבין אישיים כדי ל מודעות חברתית וכישוריםלפתח 

מדינות מסוימות בארצות  25וקהילתיים. קבלת החלטות והתנהגות אחראית בהקשרים אישיים, בית ספריים

הברית מקדמות ותומכות במחוזות המטמיעים למידה חברתית, רגשית ואקדמית בחזון שלהן באמצעות 

אף מממנות את היוזמות השונות ית ורגשית, ומספר מדינות קביעת מדיניות וסטנדרטים ללמידה חברת

 ,Berman, Chaffee, & Sarmiento, 2018; Gayl, 2017; Osher, Friedman, & Kendziora)בתי ספר ובבמחוזות 

2015.) 

 

מגוון  א מספקומפורש ללמידה חברתית ורגשית אך הב חסימתי ואינהפדרלי בארצות הברית החוק לסיכום, 

רליים עבור תוכניות התערבות התומכות בלמידה הזדמנויות למדינות ולמחוזות לעשות שימוש בתקציבים פד

מופנות לתלמידים משכבות מצוקה,  (tier I)חינה מחקרית בהמבוססות היטב מחברתית ורגשית. תוכניות 

וניתן לעשות בהן שימוש לקידום מיומנות אלו. המימון הרב ביותר מוענק ברמה היסודית ולבתי ספר 

 אורבניים.

                                                           
 

 xStandards.asp-Learning-Emotional-https://www.isbe.net/Pages/Socialראה:  25
 

https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx


 

68 
 

 

 

של איכות יצירת סטנדרטים סוגיה חשובה נוספת בקביעת מדיניות לקידום למידה חברתית ורגשית היא 

מנחים ללמידת הים וקוהו התוכניתמנחים את ניסוח מטרות הסטנדרטים  לכלל אוכלוסיות הלומדים.

יצירת מבנה להנחיות. יצירת ו ניסוח שפה אחידהותורמים לסדר עדיפויות,  מסייעים בקביעת ,תלמידים

על מה שמתרחש  , שתעצב ותשפיעלתוכנית עבודהסטנדרטים ללמידה חברתית ורגשית עשויה להוביל 

מדינות שונות  השפעתם רבה יותר בקביעת מדיניות. הערכהבמידה והסטנדרטים הם מבוססי בכיתה. 

מלים "חברתי" ך שימוש בתותלמידי גן, דרטים ללמידה חברתית ורגשית בקרב נסטבארצות הברית ניסחו 

של סטנדרטים אלו. הסטנדרטים ברמת המדינה הגדירו מאפיינים של תלמידים  ו"רגשי" בכותרת ההגדרה

ורגשית, והנחיות כיצד תמוך בפיתוח למידה חברתית , הנחיות כיצד אנשי צוות ומורים עשויים למשתתפים

ו כללים מנחים כיצד להפוך את ההוראה פקמדינות ס 10מתוך  9זאת ועוד, סביבת למידה חיובית.  ליצור

של  ספקו הנחיות כיצד להתאים מילולית את ההוראהדינות מ 10מתוך  8-לרלוונטית מבחינה תרבותית ו

 (.Dusenbury et al., 2015) תוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית

 

 משתתפיםהנובעים מגיל ההבדלים  הסטנדרטים בכל מדינה ומדינה כמויחד עם זאת נמצא שוני רב בין 

 משתתפיםסטנדרטים ל 16במה מנוסחים כך למשל במדינת אל וממספר הסטנדרטים המגדירים כל קבוצה.

ים בתי ספר יסודיהסטנדרטים עבור  .סטנדרטים לחתך גיל זה 77מדינת אלסקה מנוסחים בעוד שב 4גיל ב

זס ופנסילבניה אמצו סדרת סטנדרטים לכלל אילינוי, קנמדינות כגון : ועל יסודיים שונים אף הם בכל מדינה

ן ועד מגיל הג רטים אחידיםדנות כמו איידהו וושינגטון אמצו סטמדינש (, בעודk-12אוכלוסיות בתי הספר )

ממוקדים  רטיםדנמדינת טנסי נקטה בגישה אחרת וניסחה סט ם המוקדמים בבית ספר יסודי.יגילל

תוח ם כמו קבלת החלטות, פתרון בעיות, הצבת מטרות, פיכישוריהקניית הכוללים  ,9-12 בני משתתפיםל

רטים ללמידה דנראוי להדגיש כי כל המדינות הטמיעו את הסטתוכנית פעולה, הצגת תכלית ותקשורת. 

בסטנדרטים ללמידה בתחומים אחרים, כמו למשל במסגרת מכלול הגדרות כישורי המאה  חברתית ורגשית

נה מגדירה לעצמה את הסטנדרטים ללמידה חברתית ידהברית כל מ. ניתן לסכם שבארצות )שם( 21-ה

, סוגי ההנחיה הנדרשים, הרמה התרבותית או הבדלים משתתפיםורגשית, אין אחידות בנוגע לטווח גיל ה

יבות ביצור ס. כמו כן, אין כיום הנחיות ברורות וסטנדרטים כיצד למשתתפיםשפתיים של אוכלוסיות ה

, ביחס לפרקטיקות מורים רצויות התומכות בהתפתחות חיוביבית ספרי או אקלים מקדמות למידה 

  חברתית ורגשית או באסטרטגיות ליישום מיטבי.

 

 Teachers College)ברתי ח-דוח מטעם חברי הוועדה הלאומית לאקלים בית ספרי ולשיפור חינוכי פרו

Record, 2015 גורס כי מדיניות חינוכית ברמה ארצית ופדרלית מתמקדות כיום בתוכן האקדמי או בלמידה )

פויות בין בתי ספר, משפחות חברתית ובשות-קוגניטיבית וכי בתי ספר אינם מודדים או תומכים בלמידה פרו

רצות הברית והקהילה. רפורמות לשיפור אקלים בית ספרי נתמכות על ידי סוכנויות פדרליות ומחוזיות בא

כאסטרטגיות מניעה המצמצמות התנהגויות בלתי רצויות בין תלמידים, אולם הן מתמקדות יותר 

במאפיינים של איכות האקלים הבית ספרי מאשר בשיפור האקלים עצמו על ידי קידום למידה חברתית 

חברתיים  וריםהקשר בין תוצאות ההתערבות ושיפור כיש ועית עלספרות המקצבורגשית, זאת על אף הדגש 

 Grant)ובין מדיניות מחוזית להטמעת מדיניות המעודדת הקניית מיומנויות אלו  ורגשיים בקרב תלמידים

et al., 2017; Osher et al., 2014.)  
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בכל הקשור למדיניות לשיפור אקלים בית ספרי באמצעות קידום למידה חברתית ורגשית, יש לציין את 

, שהגדירה קוים מנחים למחוזות 2014ם בארצות הברית בנושא זה משנת רפורמת משרד החינוך והמשפטי

ולבתי ספר. מדינות שונות )קונטיקט, ג'ורג'יה, מינסוטה ומסצ'וסטס( ומחוזות שונים פיתחו בעקבות 

הרפורמה מדיניות לשיפור אקלים בית ספרי וחוקים לתמיכה בתלמידים, בהורים, בצוות הבית ספרי ובחברי 

. באופן פרדוקסלי מציין כהן (Cohen, 2014)ם כדי ליצור בתי ספר תומכים, בטוחים ומשגשגים קהילה נוספי

את משמעות הרפורמה וחשים מאותגרים על ידי  (, מרבית מנהיגי בתי הספר אינם מבינים לאשורה2014)

המדיניות החינוכית הפדרלית והמדינתית, וחשים זקוקים לקווים מנחים בהטמעת תמיכה מניעתית 

 ובשיפור הרווחה הנפשית במוסד הלימודים שלהם.

 

, הפרט ניסוח קוד התנהגותברמה המחוזית, קביעת מדיניות בנושא למידה חברתית ורגשית באה לידי ביטוי ב

וכן הנחיות תנהגותיות, רגשיות וחברתיות, ערכים וציפיות מתלמידים ומהצוות הבית ספרי, נורמות ה

 (.  Oberle & Schonert-Reichl, 2017) יונותלמניעת בר

 

 מדיניות לקידום למידה חברתית ורגשית באירופה 5.2
שונות ברמה מדינתית,  יוזמות של מורכבת ממגוון רחבלקידום למידה חברתית ורגשית  מדיניות באירופהה

אירופאיות בודדות מדינות . בהטמעת תוכניות התערבות התקדמותאזורית ומקומית, וטווחים שונים של 

חסות ימתיאך מדינות רבות הכוללות גם למידה חברתית ורגשית, ללמידה של כישורי חיים, הטמיעו תוכניות 

 ,UN Educationalארגון אונסק"ו ) מטעם  Learning : The treasure withinלמסמך  שלהם ממשלהבמסמכי 

 Scientific and Cultural)26  למידה הרמונית המובילה בדגש על, 21-חינוך במאה הב שהתמקד 1996משנת 

 מרכזיים שני עמודי תווךהדוח ציין מערכות יחסים בין אישיות ובין קבוצתיות. לקידום התפתחות אישית ול

 ,Torrente)חיים משותפים ולמידה לאוטונומיות הרלוונטיים ללמידה חברתית ורגשית: למידה ל

Alimchandani, & Aber, 2015 .) ניתוח מדיניות ברמה ארצית לקידום למידה חברתית ורגשית. להלן מפורט

זמן והיקף בשל מגבלות פניות לנציגי ממשל כמו במשרד החינוך האנגלי לא נענו עד למועד סיום הסקירה. 

 הסקירה, מתבסס המידע הנסקר להלן על הספרות המקצועית שאותרה כמפורט בפרק המתודולוגיה.

  אנגליה 5.2.1
הובילו  וערמיטביים לילדים ולנשירותים  לספקכדי  הממשל באנגליהבמוסדות מבניים ותקציביים שינויים 

תוכנית הלימודים הארצית באנגליה  .1בפירוט בפרק שנותחה  SEALיוזמות כמו לו לפיתוח מדיניות ארצית

כלל אוכלוסיות עבור ת ובריאותי ת, חברתיתאישי דגש על חינוך לאזרחות ודגש על התפתחות תללוכ

כישורים  ( בהקניית5-7)גיל  1מגדירה תוכנית הלימודים הארצית של הדגשים בשלב  למשל הלומדים. כך

ה, האזנה כמו אבחנה בין טוב לרע, התמודדות עם רגשות, הצבת מטרות, מעקב אחר הוראות, תרומה לכית

משתמשים במודל אחיד של  חשוב לציין כי בתי ספר באנגליה אינםמיון בין אנשים. לזולת, זיהוי הבדלים וד

החליט ל רשויות מקומיותופר בתי סברמה ארצית רשאים  גמישותה ידה חברתית ורגשית, אלא במסגרתלמ

 . (Torrente, Alimchandani, & Aber, 2015) ולפתח תוכניות מותאמות סביבה בית ספרית

  שבדיה 5.2.2
. לאור זאת, כחלק מתהליך הלמידה יתמכו בפיתוח ערכים בסיסייםהחליטה שבתי ספר השבדית הממשלה 

בתי הספר בגידול ילדים, כולל הקניית מדגישים את תפקיד  החינוך ותוכנית הלימודים הארציתמדיניות 

                                                           
 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdfראה:  26

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
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ארצית -כללאמפתיה, תחושת קהילתיות, סולידריות וגישות דמוקרטיות. יחד עם זאת אין תוכנית  כישורי

ביקורת על טכניקות אף וישנה  (Torrente, Alimchandani, & Aber, 2015) לקידום למידה חברתית ורגשית

כחלק מאסטרטגיה בית ספרית להטמעת חינוך אזרחי  עות בקרב תלמידיםהוויסות העצמי המוטמ

 (.Barholdsson, Gustafsson-Lundberg, & Hultin, 2014)ודמוקרטי 

 ספרד 5.2.3
חינוך צריך לקדם ערכים דמוקרטיים, מדגיש ש 27(Ley Orgánica) 2006משנת בספרד חוק החינוך הכללי 

סובלנות, כבוד, צדק ורווחה חברתית. באחריות המורים לדאוג אחריות, חיים משותפים, סולידריות, 

להתפתחות הרגשית, חברתית ומוסרית של תלמידים. כמו אנגליה, גם ספרד היא אחת המדינות האירופאיות 

המורים ת רשאת הכקודם מדגישה ה בנושא למידה חברתית ורגשית, מדיניות ברורהבודדות שהטמיעו ה

ה בספרד יטמכונים למדעי החינוך בכל אוניברסגשית כבר בשלבי הלימודים בהלמידה החברתית והר נושאב

מונו כאחראים לקידום ש ,מרכזי ההכשרה למורים )רשויות החוק בנוגע לחינוך בכל קהילה אוטונומית(בו

. הכשרת המורים משמשת מנוף להטמעת הלמידה החברתית והרגשית הנושא בתוכניות להכשרת מורים

 )שם(.  ות השונות בכל מערכת החינוך בספרדבקרב תלמידים ברמ

  פינלנד 5.2.4
ותוכנית הלימודים הארצית כמו גם תוכניות יה מרכזית בחברה הפינית, למידה חברתית רגשית היא סוג

מדגישה את  תוכנית הלימודים הפינית .ברמה ארצית התערבויות מבוססות מחקר תורמות לקידום הנושא

כמו רווחת תלמידים. פינלנד היא בין המדינות הבודדות לקידום סוגיות אחריות הקהילה הבית ספרית 

ששיפור המוטיבציה ושביעות רצון של מורים מהווים חלק מהרציונל לקידום למידה חברתית ורגשית 

  .)שם( וכישורים חברתיים ורגשיים בקרב תלמידים

  אמריקה הלטיניתמדיניות לקידום למידה חברתית ורגשית ב 5.3
מדיניות לקידום חינוך אזרחי, במסגרתו נכללות תוכניות ללמידה אמצו באמריקה הלטינית ת אחדות מדינו

אחד מן המאפיינים הבולטים בתנועות האזרחות שצצו . ארצות הבריתחברתית ורגשית, בדומה למדיניות 

כישורים חשיבות הוא ההכרה  בבעקבות עשורים של אלימות פוליטית ומלחמות אזרחים באמריקה הלטינית 

מסמך למידה מטעם הבנק  .חברתיים ודרך הפעולה הנדרשת כדי לשלב ביניהם, ויים, רגשניטיבייםקוג

ת באלימות ומאופיינ( על רווחה חברתית ורגשית וחוסן נפשי בסביבות  הThe World Bank, 2013העולמי )

יים, מגיפות, אלימות שלילית של אסונות טבע, משברים פוליטההשפעה מדגיש את הקונפליקט בו

. תוכניות חינוכיות שמקדמות כולל על תוצאות לימודיםוקונפליקטים על רווחה נפשית וגופנית של ילדים, 

ות רכישת כישורים אישיים אלו באמצע השפעות שליליות לצמצוםלמידה חברתית ורגשית יכולות לתרום 

המלצות הבנק וכניות אלו עולות בקנה אחד עם ת ובין אישיים לניהול רגשות ובניית מערכות יחסים בריאות.

 :(The World Bank, 2013בנושא למידה חברתית ורגשית ) העולמי למדיניות

 להכיר באופן מפורש בחשיבות הכישורים החברתיים והרגשיים בתוצאות הלמידה; 

 כדי להבין אסטרטגיות התמודדות של לומדים  להשתמש במסגרות למניעה ולבניית חוסן נפשי

 ;ולספק בחירות חלופיות שניתן להטמיע

  למידה חברתית ורגשית בסביבות למידהבלשקול שימוש במדיומים מעוגנים תרבותית כדי לתמוך; 

 .לשלב למידה חברתית ורגשית במבני ליבת מערכת החינוך והפונקציות שלה 

                                                           
 

 pdf-06/05/04/pdfs/A17158https://www.boe.es/boe/dias/20.17207ראה:  27
 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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 מקסיקו 5.3.1
ד תלמידים לחשיבה כדי לעוד הטמעת כישורים לחינוך אזרחי ואתיאימץ גישה  ללחינוך ציבורי  דשרמה

. המדיניות החינוכית הפדרלית במקסיקו שמה דגש על הקניית שמונה כישורים חברתיים ביקורתית

: הכרה עצמית, ויסות עצמי ושימוש אחראי בחירות, כבוד והערכה כלפי שונות, תחושת שייכות ורגשיים

ולאנושות, פתרון סכסוכים, השתתפות חברתית ופוליטית, תחושת צדק וכבוד לנורמות, לקהילה ולאום 

 . (Torrente, Alimchandani, & Aber, 2015) הבנה והערכה לדמוקרטי

 קולומביה 5.3.2
רפורמה כוללת במערכת החינוך בהשפעת הצהרת זכויות הילד  2004ביצעה הממשלה בשנת בקולומביה 

חמישים  במהלךבמדינה  גאתהשהשפעות האלימות הפוליטית לבלום את חינוכית במטרה  קבעה מדיניותו

 לא ברכישתכישורים ו המדיניות לקידום למידה חברתית ורגשית מתמקדת בהקניית. מה פנימיתשנות מלח

כך למשל נעשה שימוש ידע: כישורי תקשורת, כישורים קוגניטיביים, כישורים רגשיים ואינטגרטיביים. 

בעיר קרטחנה דה אינדיאס,  Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indiasום הריקוד בבית הספר במדי

המשמעותי בתרבות הקולומביאנית, כדרך אלטרנטיבית לייצוגי גוף לעומת אלו שהוצגו במהלך הקונפליקט 

גם בקולומביה נוסחו  (.The World Bank, 2013האלים במדינה וכאמצעי לבניית חוסן נפשי בקרב תלמידים )

 Estándares de Competencia)על ידי משרד החינוך  2004סטנדרטים ללמידה חברתית ורגשית בשנת 

Ciudadanas )ומנויות תקשורת כמו הקשבה פעילהלקידום  ערכי פלורליזם, שלום ודמוקרטיה, וכן מי ,

י תקשורת(, וכישורים רגשיים מידע המגיע מאמצע פילכשאלות וביקורת  הצגתכישורים קוגניטיביים )

 Ley de Convivencia) 2013משנת  1620חוק מספר  28)היכולת לזהות ולווסת רגשות במצבי קונפליקט(.

Escolar.29( מעניק מסגרת משפטית כדי למסד את עקרונות החיים המשותפים בסביבה הבית ספרית בריאה 

נועדה לקדם כישורים אזרחיים  Aulas en Paz (Classrooms in Peace) במסגרת זו, תוכניות התערבות כמו

ולמנוע אלימות והיא כוללת מאפיינים מתוכניות אוניברסליות וייעודיות שנמצאו כאפקטיביות ברחבי 

העולם, ופונה לכלל אוכלוסיית התלמידים. התוכנית מכשירה בשמונה מיומנויות חיוניות שנגזרו מתוכנית 

ה, ניהול כעסים, נטילת עמדה, יצירת חלופות יצירתית, נטילת השלכות הסטנדרטים הלאומית: אמפתי

 (.Chaux, 2009) בחשבון, הקשבה פעילה, אסרטיביות וחשיבה ביקורתית על אמונות

 פרו 5.3.3
כחלק מגישה  )2013-2016בפרו נקטה הממשלה באסטרטגיית חינוך לאומית נגד אלימות בית ספרית )

ונשענה )"בית ספר חבר"(,   Escuela Amiga , שכונתהממוסדת ומערכתית להטמעת למידה חברתית ורגשית

פיתוח כישורים בשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה שונים כדי להתמקד בשיפור אקלים בית ספרי,  של

 הבתוכנית הלימודים הטמיעחיזוק מערכות יחסים בית ספריות וקהילתיות. רפורמה בחברתיים ורגשיים,  ו

פירוט מדוקדק ותיאור א' לפי י-מרכזית לתלמידים בגילי גןאת נושא ההתפתחות העצמית כתוצאת למידה 

 .(The World Bank, 2013) מאפיינים של כל מיומנות נדרשת

 צ'ילה 5.3.4
הכרה בצורך של מתוך סדרת תוכניות לקידום אזרחות דמוקרטית, להטמיע החל בצ'ילה משרד החינוך גם 

  סולידריותו לפתח כישורי ויסות עצמי, אוטונומיהתחושת שייכות לקהילה האוניברסלית,  ילדים לרכוש

                                                           
 

 /archivo_pdf.pdf75768-articles/1621https://www.mineducacion.gov.co_ראה:  28
 archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf-https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles_327397ראה:  29
 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
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(Torrente, Alimchandani, & Aber, 2015) . משרד החינוך הצ'יליאני אף ניסח סטנדרטים במסגרת חוק החינוך

 (.Ministerio de Educación, 2013)להסדרת תוכניות אלו  2013במדינה בשנת 

 מדיניות בישראל 5.4
בישראל מקדם משרד החינוך את תפיסת הלמידה החברתית ורגשית במסגרת תפיסה לבסוף נציין כי 

וזהות יהודית ודמוקרטית, מעורבות  שוויוןבות הדדית, רעלחינוך ערכי בדגש על ערכים כמו  מערכתית

מסמכי מדיניות הנוגעים לקביעת סטנדרטים ליישום  אותרולא  .)2018)אתר משרד החינוך,  ואזרחות פעילה

צוב תוכניות העוסקות בהטמעת כישורים חברתיים ורגשיים כמו "כישורי למידה חברתית ורגשית או לתק

 חיים", "א.י.ל" או "מיטיב" נכון למועד סיום סקירה זו.
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 ומסקנות סיכום: אתגרים מרכזיים .6

 כללי 6.1
אוניברסליות וכניות תספר: -רגשית מבוססות בית תוכניות ללמידה חברתיתהטמעת בזו התמקדה סקירה 

 קידום כישורים ספציפיים בדגש עלבסיכון תלמידים לייעודיות תוכניות התערבות בית ספריות וכלל 

כמו כן, הוצגו תוכניות התערבות המתמקדות בנושא מסוים . )מוטיבציה, יחסים בין אישיים, רווחה אישית(

שני  נרי או מיומנות( כמו כישורי פתרון סכסוכים בדרכי שלום או התמודדות עם חרדת מבחנים.)דיסציפלי

אפקטיביות של תוכניות לקידום מיומנויות חברתיות ה סוגייתב הפרקים האחרונים בסקירה זו התמקדו

ראוי להדגיש  .מדיניות חינוכית ברמה עירונית, אזורית וארצית להטמעת למידה חברתית ורגשית, ובורגשיות

סוגיות המובא בסקירה זו הוא מצומצם ביותר ויש צורך במחקרים נוספים כדי לנתח לעומק שוב כי הדיון 

  חשובות אלו.

 

 PATHS; RULER; SEAL; Stop :לניתוח מאפייני התוכניותכחקר מקרים  ייצוגיות נבחרו מספר תוכניות

& Think, Check, Connect, & Expect; Making Choices ."א.י.ל" תוכניות נוספות כמו "כישורי חיים" ,

ה )תמונת מצב נותחו בקצרה כדי להאיר נדבך נוסף בסקיר -פיתוח ישראלי בתוכניות מקומיות  - ב" ""מיטיו

התערבות להטמעת למידה חברתית  במדינת ישראל( וכדי להעמיק את הדיון באפקטיביות תוכניותמקומית 

  ורגשית בהקשרים תרבותיים וגיאוגרפיים שונים.

 

מן המחקרים שנסקרו במסגרת זו עולה כי בכל הקשור להטמעת תוכניות ללמידה חברתית ורגשית קיימים 

הבדלים רבים במטרות התוכניות )מניעה, טיפול, קידום ערכים(, בגישה הדיסציפלינרית והתיאורטית 

במדדי ההערכה )שאלוני דיווח ית, רווחה, אינטליגנציה נפשית(, ת ההתערבות )פסיכולוגיה חיובלהטמע

. הבדלים , ובטווחי המחקר )יעילות מול אפקטיביות(עצמי, תצפיות, סקרים ארציים, ניתוחים סטטיסטיים(

ותיים, גיאוגרפיים, כלכליים, תרב-הנחקרת: הבדלים חברתיים משתתפיםנוספים נובעים מסוג אוכלוסיית ה

תלמידים כלל בית הבדלי גיל וכן הבדלים הנובעים מהגדרות טיפוליות )אוכלוסייה בסיכון מול אוכלוסיית 

שוני בממצאי המחקרים נובע גם  ( משפיעים בתורם על הממצאים ומסבירים את שונות התוצאות.ספרית

כניות אותן העריכו: חוקרים אשר היו מעורבים בפיתוח התוכניות ובהטמעתן נטו ממעורבות החוקרים בתו

  לדווח על תוצאות חיוביות רבות יותר מאשר חוקרים שליוו את התהליך או חוקרים עצמאיים.

 

נוגעות להעדר קבוצת ביקורת, העדר מדדים מוגדרים וברורים להערכת אפקטיביות מחקרים רבים  מגבלות

דר הבחנה ברורה בין גורמים התורמים לשיפור הטמעת ההתערבות ובין גורמים נוספים התוכניות, הע

( בכל הנוגע ליחסי הגומלין בין שני מאפיינים confounding) הצמדהו התורמים לשיפור האקלים הבית ספרי

 או מצב חברתי כלכלימוצא אתני  ם דמוגרפיים על אוכלוסיות המשתתפים כמונתוני , וכן העדראלו

  .במחקרים רבים

 

 של מורים SEL וכישוריצוות בית ספרי  6.2
מניתוח המחקרים השונים בסקירה זו עולה כי תוכניות התערבות שהוטמעו על ידי הצוות הבית ספרי 

 ;Durlak et al., 2011)והמורים היו אפקטיביות באותה מידה כמו תוכניות שהוטמעו על ידי צוות חיצוני 

Payton et al., 2008.הספרות  (, אולם יש חשיבות להכשרת הצוות הבית ספרי בלמידה חברתית ורגשית

ובין בתי ספר עם דגש מועט בבית ספר ובלימודים בין העדר עניין של תלמידים  המקצועית מצביעה על הקשר

  . (Bridgeland, Bruce, & Harriharan, 2013) על למידה חברתית ורגשית
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מסקירת התוכניות השונות שנבחנו כאן עולה כי תוכניות התערבות אשר שמו דגש על הכשרת צוות המורים 

מטעם מתמשך ליווי וכן בנושא הקניית כישורים חברתיים ורגשיים על ידי סדנאות הכנה, תוכניות אימון, 

יחד עם ת התוכניות. מפתחי התוכנית כחלק מתהליך של פיתוח מקצועי דיווחו על תוצאות חיוביות בהטמע

. במידה )שם( לצוות הבית ספריהכשרה בנושא למידה חברתית ורגשית רוב בתי הספר אינם מקיימים  זאת,

פיתוח מערכות יחסים חיוביות בין מורים ותלמידים, וכן התקיימה הכשרה שכזו,  היא נמצאה כתורמת ל

 Durlak et)הספרות המקצועית  .(Yang & Bear, 2018) אשר הינן גורם חשוב נוסף התורם להצלחת תלמידים

al., 2011; Durlak, 2016)  כישורים המסוגלות חברתית רגשית של מורים ומציינת את ההשפעה החיובית של

בסקירה זו לא על קידום למידה חברתית רגשית בקרב תלמידים.  SELהפדגוגיים שלהם בתחום הוראת 

אותרו מחקרים על הכשרת אנשי סגל בית ספרי אחרים שאינם מורים )יועצים, תומכי הוראה, מנהלים, 

 מאמנים( בלמידה חברתית ורגשית. 

 

 אקלים הבית ספרישיפור ה 6.3
בבתי ספר קשה להערכה בשל העדר מדדים  SELסוגיית שיפור האקלים הבית ספרי עם הטמעת תוכניות 

השפעת הוראת  ת עמימות רבה בכל הקשור ליחס ביןשוררמבוססות מחקר בנושא זה. דרות אחידים והג

פרי סבית האקלים בבחינת השאלה האם ה. ובין פעולות אחרות לשיפור אקלים בית ספרי SEL-מיומנויות ה

קביעת נהלים, תהליכים מוסדיים כמו כי  צייןלקידום למידה חברתית ורגשית יש ל הוא גורם ממתן או תורם

מקדמות אקלים בית ה נמצאו כאסטרטגיות תלמידיםלוכן מתן שירותי תמיכה  ,יצירת פרקטיקות או מבנים

. (Durlak et al., 2016) ספרי בטוח וחיובי, המשפיע באופן חיובי על תוצאות למידה ועל התנהגות תלמידים

מסוגלות חברתית ת את ההשפעה החיובית של מציינ (Durlak et al., 2011; Durlak, 2016)הספרות המקצועית 

על האקלים הכיתתי והבית ספרי ועל  SELכישורים הפדגוגיים שלהם בתחום הוראת הרגשית של מורים ו

 התרבות הבית ספרית. 

 

לדוגמה שמות דגש על יצירת כלים שונים לקידום אקלים בית ספרי חיובי. מנגד,  RULERתוכניות רבות כמו 

בתי ספר עם אקלים בית ספרי ירוד, שהטמיעו תוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית דיווחו על שיפור 

ל נליזה שנסקרו במסגרת זו מצביעים עא-. מחקרי המטהBoncu, Costea & Minulesco, 2017)) קידוםלאחר ה

התוכניות בהקשרים בית ספריים שונים, אם כי מרבית המחקרים התמקדו בבתי ספר  מוצלחת של קידום

בית האקלים ה , אולם הם אינם מפרטים האםאורבניים וחקרו פחות בתי ספר באזורים כפריים או מעורבים

שוב, תוכניות לקידום למידה חברתית. כפי שנדגיש הגורם ממתן או מקדם בהטמעת כ נמצאספרי 

והספרות אפקטיביות התוכניות נמדדת לאור שילוב של מספר גורמים, כולל תנאי האקלים הבית ספרי, 

  משתנה זה בהערכת התוכניות. המחקרית אינה מבודדת

 

 העדר מדדי הערכה אחידים  6.4
מחקרים רבים ות בשל העדר מדדים אחידים: מניתוח הספרות המקצועית עולה הקושי בהערכת התוכני

 .( או סקרי הערכה ארצייםעל תלמידיהם דיווח עצמי )תלמידים או מורים עושים שימוש בכלי מדידה כמו

נוספים כמו תצפיות בכיתה, דיווחי הורים, וכיוצא באלה  כלי מדידהמידע זה עם  יםמצליב מחקרים מועטים

(Hutchins et al., 2017; Stearns, 2016) . 
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 מוטים וממצאים במחקר התוכניות מפתחי מעורבות 6.5
עצמם, דבר המעלה חשש לתוצאות מוטות בשל מעורבות ת ומפתחי התוכני מחקרים רבים מתבצעים על ידי

מחקרים  89 -שהתמקד ב (Wigelsworth et al., 2016) אנליזה-מחקר מטה ראוי לציין בהקשר זה. החוקרים

כחוקרים התוכנית בתהליך ההערכה ) יאוניברסליות מבוססות בית ספר, ובחן מעורבות מפתח על תוכניות

על מנעד רחב של  נליזה זו מצביעיםא-ממצאי מטה .(יםעצמאי יםאו חוקר יםמעורבחוקרים , יםמוביל

עד שלב פיתוח התוכנית ממשך התקופה שחלפה  תהשפעהמחקר מצביע על  .השפעות התוכניתדיווחים על 

למשל, אשר נחקרו לעומק על  PATHS. תוכניות כמו על דיווחי החוקרים ערכתה על ידי החוקר המובילהל

 משתתפיםידי מפתחיה במהלך כשני עשורים מדווחות על אפקטיביות גבוהה של התוכנית בקרב אוכלוסיות 

האפקטיביות שונות במידה המוערכת כמהימנה בשל פרק הזמן שחלף בין פיתוח התוכנית ובין המחקר על 

 שלה שבוצע על ידי המפתחים )למעלה מעשור(. 

 ארצית ואזורית-כללמדיניות חינוכית בניסוח ואחידים  יצירת סטנדרטיםקושי ב 6.6
אולם על אף נושא הלמידה החברתית רגשית מודגש במערכות חינוך רבות ברחבי העולם לרבות בישראל. 

ה חברתית טרם נוסחה מדיניות אחידה להטמעת למיד CASEL-ו OECD ,AIR-המלצות ארגונים כמו ה

ורגשית ברמה אזורית, ארצית ואף בין לאומית. מדינות שונות שמות דגש על הקניית כישורים שונים בהתאם 

להקשר הפוליטי, התרבותי והגיאוגרפי שלהן. כך למשל במדינות כמו ישראל או להבדיל, קולומביה, פרו 

דה חברתית ורגשית קשורה לחינוך לפתרון סכסוכים בדרכי שלום לאור וצ'ילה, המדיניות בנושא למי

המציאות הפוליטית באותן מדינות ולחינוך אזרחי ודמוקרטי. בארצות הברית, לעומת זאת, הצורך בצמצום 

ממדי האלימות בבתי ספר והמלחמה בבריונות הוביל להטמעת תוכניות התערבות להקניית כישורים 

 לצמצום תופעות אלו. 

 

ברמה בין לאומית גוברת ההכרה בעשורים האחרונים בחשיבות מיומנויות חברתיות ורגשיות להצלחה 

בעולם התעסוקה ולשיפור הישגים אקדמיים, אך ברמה המקומית )מחוזית וארצית( כל מדינה בוחרת 

 במדיניות שונה ובדגשים שונים ליישום הכרה זו בפועל בלמידה ובהוראה.

 

רגשית החברתית והלמידה עגן את הלמדינות שונות פועלות כדי מניתוח הספרות המקצועית עולה כי 

)למשל צ'ילה וקולומביה, וכן סינגפור(. במדינות אלה הסטנדרטים מנחים את תהליך הקניית בסטנדרטים 

, חברתיים המיומנויות החברתיות והרגשיות בבתי ספר כחלק ממדיניות לאומית להטמעת ערכים אזרחיים

ודמוקרטיים. בארצות הברית לעומת זאת, על אף ההמלצות הפדרליות במסגרת הצעות חוק שונות, אין 

אכיפה ברמה ארצית של הטמעת תוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית אלא מדיניות פדרלית הדוגלת 

 באלה. בתימרוץ באמצעות מענקי מחקר, גמול למדינות ומחוזות המטמיעים תוכניות וכיוצא

 

סוגיית התקצוב של הטמעת המדיניות החינוכית בנושא למידה חברתית רגשית היא חשובה ועולה מכל 

סקירה נתונים על עלויות המחקרי המדיניות שסקרנו בפרק הקודם. על אף זאת, לא אותרו במסגרת 

הברית למשל, התוכניות, על עלות תקצוב מחקרי ההערכה ועל עלות הטמעת המדיניות. במקרה של ארצות 

הקציב לתוכניות לקידום למידה חברתית ורגשית תקציב מסוים מתוך במסגרת חוק החינוך הכללי ניתן ל

 סך התקציב המוענק לכל מדינה.
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 והרחבת התוכניות 30סקלבליותאתגר ה .76
מצביע על כך שתוכניות התערבות  RULER-ו PATHSניתוח חקר המקרים במסגרת זו בדגש על תוכניות כמו 

ות מוצלחות י: כלומר, הן הופכות מתוכניות ניסיונסקלבליותהן תוכניות רבות המוטמעות לאורך זמן 

. יחד עם זאת, אקיימ-ולמוצר בר לתוכניות המוטמעות בהקשרים תרבותיים שונים ובקרב מגוון אוכלוסיות

בוצעו על ידי מפתחי  מחקרי הערכה רבים שדיווחו על תוצאות חיוביות בהרחבת התוכניותיש לסוג ולומר כי 

אף דווח על קשיים בתהליך ההרחבה שכן המחקרים  PATHSבמקרה של הטמעת תוכנית . עצמם התוכנית

יש חשיבות לליווי מתמשך של מפתחי התוכנית בכל על אפקטיביות התוכנית הצביעו על ממצאים מעורבים. 

מעורבות זו חשוב לזכור כי הקשור להטמעתה, הערכתה ופיתוחה בהתאם כתנאי להרחבת התוכנית, אך 

 .כפי שציינו עשויה להטות את ממצאי המחקרים

 

 סיכום 6.8
מידה חברתית תוכניות התערבות ללהספרות המקצועית מצביעה על היתרונות הרבים הטמונים בקידום 

ב'(, עבור צוותים בית ספריים ועבור המוסד האקדמי. כמו כן, י-רגשית עבור תלמידים בכל הרמות )גן

לקידום נושאים כמו חשיבה חיובית,  SEL-ה תוכניותמהמחקרים ומדוחות המחקר שנסקרו עולה תרומת 

 שלום. קידום ערכים חברתיים ואזרחיים, צמצום אלימות, או פתרון סכסוכים בדרכי 

יותר  היו אפקטיביות  SAFE-לפי עקרונות השפעלו תוכניות התערבות הספרות המקצועית גורסת ש

נמשכה  SAFE עקרונות .  ההשפעה החיובית של התוכניות שיושמו לפימתוכניות שלא פעלו לפי עקרונות אלו

מתום ההתערבות מתום תקופת ההתערבות ועד ששה חודשים שלאחריה. גם לאחר תקופה של ששה חודשים 

 הללונמשכה ההשפעה החיובית אם כי במידה פחותה יותר. יחד עם זאת, יש להדגיש כי מרבית התוכניות 

. יש צורך ומרבית המחקרים שנעשו עליהם בוצעו בהקשרים אלו בארצות הברית ובאנגליההוטמעו 

ם, חברתיים וגאוגרפיים הקשרים תרבותיימגוון על תוכניות ב (השוואתיים)אמפיריים ובמחקרים נוספים 

 מגוונים.

מיקום  ההשפעה השונה של התוכניות תלויה בהרכב אוכלוסיית התלמידים )אתניות, רקע חברתי כלכלי, 

במרבית המחקרים. ייתכן ויש תוכניות נוספות שאינן פועלות לפי  אינה נלקחת בחשבוןאך תלות זו ( גאוגרפי

שונים, כמו התוכניות הקיימות באמריקה הלטינית  אך מוטמעות בהצלחה בהקשרים SAFE-עקרונות ה

 שיש לבסס אותן מחקרית.

)לאחר  ודאות בנוגע למשך השפעות התוכניות לאורך זמןמניתוח המחקרים עולה אתגר נוסף הקשור לחוסר 

ששה חודשים ואילך( ויש לחקור היבט זה בדגש על התרחבות תוכניות ניסיוניות באופן סקלבלי למגוון בתי 

האם השתתפות ביותר מתוכנית אחת בו  מחקרים בנוגע לשאלהאין ואוכלוסיות לומדים. זאת ועוד, ספר 

באותה מידה כמו השתתפות בתוכנית התערבות אחת, ומה השפעתה על פיתוח כישורים  חיוביתהיא בעת 

 חברתיים ורגשיים.

 :כגון בכובד ראשלהתייחס אליהם שראוי הטמונים בהטמעת התוכניות הללו, רבים  אתגריםלסיכום, ישנם 

  ואילך קידוםה מיום שנים שלוש לאחר התוכניות אפקטיביות על אורך מחקרי העדר; 

                                                           
 

 .2016למידע נוסף על סקלבליות בתוכניות חינוך, ראה: רן,  30
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  תוצאות מעורבות בנוגע להצלחת תוכניות שעברו מהקשר תרבותי אחד למשנהו; 

  אחידים להערכת הצלחת התוכניות מדדים העדר; 

  התוכניותהטיית ממצאים בשל מעורבות החוקרים כמפתחי; 

 ספרי בית אקלים ושיפור המיומנויות הטמעת להשפעתבכל הקשור  עמימות.  

מוכיחות שלמידה ומובילות להישגים חיוביים בפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים אכן מרבית התוכניות 

ובקרב  בכל שכבות הגיל משפרת הישגים לימודייםוכן  ,חברתית רגשית מצמצמת התנהגויות בסיכון

, אך יש צורך במחקרים נוספים שיבחנו סוגיות אלו על מנת שמקבלי החלטות יוכלו לנקוט אוכלוסיות שונות

 במדיניות מושכלת בנושא זה.
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