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סקירה זו הוזמנה על ידי צוות המומחים "אי שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות
ובהישגים בחינוך" מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך ,כדי שתשתמש חומר רקע לדיוני הצוות
 הדברים מתפרסמים על דעת המחברים ובניסוחם
 בכל שימוש בסקירה או ציטוט ממנה ,יש לאזכר את המקור כדלקמן :ברקוביץ' ,רות ,מור ,הדס ואסטור .א .רון ( ,)2015קשרים
בין אקלים הכיתה ובית-הספר ,היבטים חברתיים־כלכליים ואי־שוויון וזיקתם להישגים בלימודים ,סקירה מוזמנת כחומר רקע
לעבודת הצוות "אי שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך" היזמה
למחקר יישומי בחינוך.
 כל שימוש בסקירה ייעשה בכפוף לרישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה ).(CC-BY-NC-SA

מבוא
אי-שוויון במערכת החינוך מהווה בעיה חברתית-חינוכית מרכזית המטרידה חוקרים ,אנשי שדה וקובעי
מדיניות אשר מחפשים אחר דרכים אפקטיביות להתמודד עמה ולצמצמה .אי-השוויון עשוי לבוא לידי
ביטוי במספר אופנים ,שאחד מהם הוא אי-שוויון בהישגים אקדמיים ,או כפי שהוא ידוע -פער הישגים
( )Achievement gapבין קבוצות תלמידים .הפער מתייחס להבדלים בהישגים אקדמיים בין קבוצות
תלמידים מרקעים אתניים וחברתיים -כלכליים שונים .במושג זה ,אין הכוונה לפערים טבעיים כתוצאה
מהבדלים בכישרון מולד ,מרמות מוטיבציה שונות של תלמידים או מהשקעה דיפרנציאלית של התלמידים.
אלא ,לפערים הנובעים מפערים בהזדמנויות ( )Opportunity gapלהצלחה לימודית העומדות בפני קבוצות
תלמידים מרקעים חברתיים ואתניים שונים ,כתוצאה מגורמים מבניים בחברה .לפערים אלו השלכות
שליליות מרחיקות לכת לאדם הפרטי אשר כל מהלך חייו וחיי צאצאיו מושפעים מרמת השכלתו
(בלס ,)Butler, Beach, & Winfree, 2008; Harris & Herrington, 2006 ;2009,וכן לחברה כולה בתחום
הבריאות ( ,)Wolfe & Haveman, 2001הפשיעה ( )Ladson- Billings, 2006ועוד.
אחד המנבאים החזקים ביותר להישגים לימודיים הוא הרקע החברתי-כלכלי של התלמיד ובית-הספר
( .)Sirin, 2005פערים בציונים תועדו ברחבי העולם ,כך למשל בארה"ב ( Fan, 2012; National Center for

 ,)Education Statistics, 2013ובאירופה ( .)Mullis, Martin, Foy, & Arora, 2012גם בישראל מתועדים
פערים בהישגים בין תלמידים מרקע מבוסס לבין אחרים ,בין תלמידים יהודים לערבים ,ובין זרמי החינוך
השונים (גליקמן ;2014 ,זוסמן וצור ;2008 ,ראמ"ה.)2013 ,
במקביל להכרה בקשר בין רקע חברתי-כלכלי לבין הישגים אקדמיים ,חוקרים הצביעו גם על דרכים שונות
שבהן בתי ספר מצליחים לפעול באפקטיביות ,ולהשפיע על תלמידים שהם מרקע חברתי-כלכלי מוחלש
ולהביא להישגים שהם מעל ומעבר למה שהיה צפוי על בסיס הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים ושל
בית-הספר ( .)Osher, Spier, Kendziora, & Cai, 2009מושג מרכזי המוצע בהקשר זה הוא של אקלים בית-
ספרי ואקלים כיתתי .אקלים בית-ספרי הוא מושג הטרוגני המתייחס לשורת מדדים המאפיינים את
החוויה של קהילת בית-הספר (תלמידים ,אנשי צוות ,ומשפחות התלמידים) ,לאור מערכות היחסים ,דפוסי
החיים ,נורמות ,ערכים ,הוראה ,למידה ,מנהיגות בית-הספר ,והמבנה הארגוני ( National School Climate

 .)Center- NSCC, 2008עם זאת ,לאקלים בית ספרי יש מגוון הגדרות בספרות המשקפות חוסר הסכמה
בקרב חוקרים ,אי-אחידות ואפילו בלבול באשר למהו בדיוק אקלים בית ספרי וכיצד ניתן למדוד אותו
ולפעול למען שיפורו.
טענה רווחת היא כי לאקלים כיתתי ובית-ספרי חיוביים יש השפעה מיטיבה על התוצאות האקדמיות של
התלמידים ,וזאת במיוחד בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מוחלשות ( Berliner, 2008; Bryk & Schneider,

 .)2002; Ladd & Dinella, 2009; Noguera, 2010; Sherblom, Marshall, & Sherblom, 2006גם רשויות
חינוך במדינות שונות בעולם משקיעות בחשיבה על אקלים בית-ספרי ובניסיון לפתח מימדים רגשיים-
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חברתיים נוספים בבית-הספר כך שישפיעו על ההישגים האקדמיים של התלמידים ( Beller, 2013; Bryk,
.)Sebring, Allensworth, Easton & Luppescu, 2010

עם זאת ,העדויות המדעיות בדבר הקשרים בין משתנים אלו אינן חד-משמעיות ופעמים רבות מבלבלות
משום שהן מבוססות על מחקרים הנבדלים בצורה משמעותית האחד מהשני מבחינה מתודולוגית -אופן
הגדרת המשתנים ומדידתם ,ומערך המחקר בכללותו.
בנוסף נמצאות אינדיקציות שונות בנוגע לתפקידו של האקלים והמכניזם שבאמצעותו עשויה להיות
לאקלים חיובי תרומה להישגים; חוקרים מסוימים מצאו כי לאקלים חיובי יש תרומה אדטיבית להישגים
של תלמידים ,מעל ומעבר לתרומה של הרקע החברתי-כלכלי (למשל & Brand, Felner, Shim, Seitsinger,

 .)Dumas, 2003; McEvoy & Welker, 2000; Schagen & Hutchison, 2003על פי הסבר זה לאקלים יש
יכולת לפצות על התרומה השלילית של רקע חברתי-כלכלי נמוך ובכך להוסיף לציונים כך שיהיו גבוהים
יותר מהמצופה בהסתמך על הרקע החברתי-כלכלי בלבד.
אחרים טענו כי הרקע החברתי-כלכלי של בית-הספר משפיע על האקלים בבית-הספר ,אשר בהמשך משפיע
על הישגים לימודיים .כך למשל ,בתי ספר אשר משרתים קהילות החוות רמות גבוהות של לחץ כתוצאה
מעוני ,פשיעה ,ובעיות חברתיות נוספות ,אינם מצליחים לכונן סביבה בית-ספרית תומכת ובטוחה בתוך
השכונה ,וכתוצאה מכך היכולת של התלמידים להגיע להישגים גבוהים נפגעת ( Sebring, Allensworth,

 .)Bryk, Easton, & Luppescu, 2006על פי הסבר זה אקלים בית-ספרי מתווך את ההשפעה שיש לרקע
חברתי-כלכלי על הישגים באמצעות משתנים כגון תחושת ביטחון ומוגנות (למשל Benbenishty & Astor,

 ,)2005אלימות בבית-הספר ( ,)Benbenishty, Khoury-Kassabry, Roziner, & Astor, 2005או תחושת חיבור
וקשר של התלמיד לבית-הספר (.)Wang & Holocombe, 2010

לבסוף ,יש הטוענים כי הקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים משתנה על פי טיב ואיכות האקלים; בבתי
ספר או בכיתות עם אקלים חיובי ,הקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים חלש יותר בהשוואה לקשר בבתי
ספר וכיתות עם אקלים שלילי (למשל  .)Cheema & Kitsantas, 2014על פי הסבר זה ,הקשר בין רקע
ואקלים מתמתן על ידי אקלים חיובי.
כמענה לחוסר הוודאות באשר למערכת הקשרים בין מאפייני רקע ,אקלים והישגים אקדמיים ,ולאור
הצורך לאגד את גוף הידע הגדול בתחום זה ,עניינה המרכזי של עבודה זו הוא לסקור בצורה שיטתית את
האינדיקציות המדעיות באשר לקשרים שבין רקע חברתי-כלכלי ,אקלים בית-ספרי וכיתתי ,וציונים.
הסקירה מנסה לענות על השאלה האם אקלים מצליח להתערב בקשר שבין רקע חברתי-כלכלי להישגים,
כך שאקלים טוב יותר מקטין את השפעת הרקע וכתוצאה מכך משפר הישגים אקדמיים של תלמידים,
ומצמצם פערים בהישגים בין תלמידים המגיעים מרקעים שונים.
פרק א' ,שמשמש כיסודות לסקירה ,סוקר את המימדים והמשתנים הנכללים בהגדרות השונות והמגוונות
של אקלים בית-ספרי ואקלים כיתתי ,תוך הדגשת השונות והדימיון ביניהן .פרק ב' ,המהווה את החלק
הארי של סקירה זו ,מציג את ממצאי המחקרים שבדקו את הקשרים בין רקע חברתי-כלכלי ,אקלים בית-
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ספרי וכיתתי ,והישגים אקדמיים .בנוסף ,פרק זה סוקר בקצרה את המושגים המרכזיים ביחס לאקלים
במסגרות טרום בית-הספר ומציג מספר ממצאים מרכזיים ביחס לקשר בין אקלים והישגים בשלב גיל זה.
פרק ג' מתייחס לתוכניות התערבות ומניעה שמטרתן לשפר את ציוני התלמידים והן מכוונות לעשות זאת
באמצעות שיפור אקלים .או לסירוגין ,תוכניות שמטרתן לשפר את האקלים (או אחד מהיבטי האקלים),
ואחת התוצאות הנלוות שלהן הוא שיפור בהישגים .מטרה מרכזית נוספת של פרק זה היא לתאר את
ממצאי ההערכה ביחס לתוכניות הנסקרות ,במידה וקיימים .פרק ד' מתעד את המדיניות ביחס למאמצי
שיפור האקלים הבית-ספרי בישראל ובארה"ב ביחס לאמות מידה להערכה .פרק ה' מתייחס להקשר
הישראלי ומציג את תמונת המצב בנוגע לבסיסי הנתונים הקיימים ,מחקרים שנערכו עד כה בהקשר הנבחן,
ומציע כיוונים לפיתוח ידע נוסף ולמחקר עתידי.

יחידת הניתוח
חוקרים בתחום של אקלים גורסים כי חשוב להבין את החוויה האישית של התלמיד בתוך בית-הספר שכן
היא עשויה להשתנות בהתאם לתפיסות ,לחוויות ,לתהליכים ולמאפיינים אישיים ( Mok & McDonald,

 .)1994מחקרים שהתייחסו לאקלים ברמת מדידה זו בודקים האם החוויה האישית של התלמיד בבית-
הספר משפיעה על היכולת שלו ללמוד ולהגיע להישגים .למשל ,כשתלמיד הוא קורבן לבריונות בבית-הספר,
היכולת שלו להגיע להישגים גבוהים פוחתת משום שהוא עסוק בדאגה לביטחונו האישי במקום במאמץ
להצליח בלימודים.
עם זאת ,מערכת החינוך במהותה היא מערכת היררכית שיש לה הקשרים שונים המקוננים האחד בתוך
השני :תלמידים משוייכים לכיתות ,והכיתות משוייכות לבית-הספר ,בתי הספר משוייכים לשכונות ,וכן
הלאה ( .)Mohammadpour, 2013בהתאם ,חוקרים רבים מתייחסים לאקלים כאל מימד שמשקף את
החויה הקולקטיבית של תלמידים ,מבוגרים ,והורים בבית-הספר ,וזאת מעבר לחווית הביטחון ,החיבור או
המעורבות האישית לבית-הספר (.)Haynes, Emmons & Ben-Avie 1997; Modin & Östberg, 2009
מפרספקטיבה זו ,מסכמים את דיווחי האקלים של הפרט ,והמוקד הוא על הכיתה או בית-הספר ולא על
הפרספקטיבה של היחיד .עם זאת ,המגבלה של גישה זו היא ההתעלמות משונויות בקרב פרטים בתוך בית-
הספר או בתוך הכיתה ( .)Van Horn, 2003בשנים האחרונות נפוצה הגישה המשלבת בין רמות המדידה,
ובודקת השפעות של תפיסת האקלים ברמת הפרט וגם ברמת הכיתה ובית-הספר ,ובכך מביאה בחשבון את
ההקשרים המקוננים המשפיעים על חווייתו של הפרט (תלמיד\איש הצוות\הורה) ,וכן את השונות שבין
המערכות הרחבות יותר אליהן הוא משתייך ( Griffith, 1999; Koth, Bradshaw, & Leaf, 2008; McNeely,

 .)Nonnemaker, & Blum, 2002הבנה זו מתרחשת במקביל להתפתחותן של שיטות מתמקדמות לעיבוד
נתונים בעלי מבנה היררכי -מקונן ,המאפשרות בדיקות מסוג זה (.)Raudenbush & Bryk, 2002

פרק א' :הגדרות לאקלים בית-ספר ואקלים כיתה ,ומדידתם
ממצאים מרכזיים
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המושג של אקלים כיתתי כולל היבטים פדגוגיים של סביבת הלמידה ,הבולטים פחות במושג של
אקלים בית-ספרי.



ניכרים הבדלים משמעותיים באופן שבו חוקרים מגדירים ומודדים אקלים בית-ספרי ואקלים כיתתי.



למרות ההבדלים ,ניתן לזהות מספר מרכיבים של אקלים שנוטים לחזור בהגדרות השונות ,והם:
יחסים חיוביים בבית-הספר ,תחושת ביטחון ,הוגנות החוקים ,חיבור וקשר של התלמיד לבית-הספר.



ההגדרות המאוחרות יותר של אקלים הן רחבות יותר בהשוואה להגדרות מוקדמות.



אופן הגדרת האקלים משתקף במדידה האקלים ובמערך המחקר כולו ,ומשפיע על הממצאים
והמסקנות שניתן לגזור מהמחקר .לכן -ההבדלים שבהגדרת האקלים כפי שעולים מפרק זה ,באים
לידי ביטוי גם בפרקים הבאים של הסקירה העוסקים בממצאים ,ההתערבות ומדיניות ביחס
לאקלים.

_____________________________________________________________________________
בפרק זה ערכנו סקירה של הגדרות בולטות שנכתבו על ידי חוקרים מרכזיים בתחום; ההגדרות שנעשה בהם
שימוש נפוץ בספרות המקצועית; וההגדרות שמצאנו כי הן בולטות לטובה מבחינת מיצוי המושג מחד והגדרתו
בצורה בלבדית מאידך.
אקלים בית-ספרי
הלפין וקרופט ( )Halpin & Croft, 1963היו מבין החוקרים החלוצים בתחום של אקלים בית-ספרי .לשיטתם,
אקלים הוא רעיון כללי המשקף את האוירה בבית-הספר :האקלים נחווה על ידי המורים ,ומבטא את התפיסה
הקולקטיבית של השגרה בבית-הספר ,ומשפיע על הגישות וההתנהגות שלהם .הגדרתם מתבססת על מונח
הפתיחות של בית-הספר ,ומניחה כי קיימים שישה אבי טיפוס של אקלים בית-ספרי הנעים על הרצף שבין
פתוח לסגור .חוקרים אלה פיתחו את השאלון לתיאור האקלים הארגוני בבתי ספר יסודיים ( Organizational

 )Climate Description Questionnaire; CDQשהיה בשימוש מחקרי במשך עשרות שנים .הכלי התמקד
באינטראקציות החברתיות בקרב המורים ,ובין המורים למנהל ,והתנהגותם בבית-הספר .לכלי זה קיימות
מספר גרסאות שונות ,שבהן  )Hoy & Tarter, 1997( 34ועד  )Halpin & Croft, 1963( 64פריטים הנמדדים על
סולם ליקרט המתייחסים למידת הפתיחות ואוטנטיות היחסים שבין אנשי הצוות.
בריאות היא מטאפורה נוספת לאקלים בית-הספר ,ששימשה בסיס להגדרת אקלים ומדידתו בקרב מורים
בחטיבות הביניים ( .)Hoy & Hannum, 1997לשיטתם ,מערכת בית-ספר בריאה מתמודדת בהצלחה עם
גורמים חיצוניים תוך כדי שהיא נשארת מכוונת מטרה .בבתי ספר בריאים ,תלמידים ,מורים ,אנשי מנהלה
והקהילה עובדים ביחד בשיתוף פעולה ובאופן קונסטרוקטיבי .בית-ספר בריא הוא כזה שבו יש הרמוניה בין
הרובד הטכני הנוגע להתנהגות מורים ותלמידים (למשל :דגש אקדמי -עד כמה בית הספר דוחף למצוינות,
אמונת מורים ביכולת תלמידים להצליח ,ומידת הכבוד שהתלמידים רוכשים ללמידה); הרובד הניהולי (למשל
עד כמה המנהל ידידותי ,תומך ,פתוח ומונחה על ידי נורמות של איכות); והרובד הארגוני\ממסדי (למשל
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שלמות הארגון -עד כמה בית הספר מסוגל להתמודד עם דרישות ותביעות ההורים והסביבה מבלי לפגוע
במטרותיו ובשלמות תוכנית הלימודים).
עם התרחבות המחקר על אקלים בית-הספר ,חלה התרחבות גם במונחים ,ברעיונות ובמדדים בהם משתמשים
לשם הגדרת ומדידת האקלים .כך ,הגדרות מאוחרות יותר לאקלים שמות דגש גם על נקודת המבט של
התלמידים ומתייחסות למערכות היחסים בבית-הספר ,והגינות החוקים .הטענה היא שלאופן שבו התלמיד
חווה את איכות רשת התמיכה החברתית שלו ואת מערכות היחסים עם האחרים המשמעותיים לו בבית-
הספר ,יש השפעה מכרעת על הישגיו הלימודיים .תמיכת המורים בתלמידים עשויה לספק להם משאבים
אישיים והון חברתי הנחוץ להם כדי להצליח בלימודים ולהתמודד עם אתגרים אקדמיים ( Osher, Dwyer,
 .)Jimerson & Brown, 2012בנוסף ,נטען כי לתפיסת הגינות ומידת הבהירות של החוקים והציפיות בבית-
הספר בנוגע להתנהגות נאותה ,ועד כמה החוקים נאכפים בעקביות ,ללא שימוש מוגזם בעונשים קשים מדי,
יש השפעה על תוצאות רגשיות ואקדמיות אצל תלמידים ( & Haynes et al., 1993; Kitsantas, Ware
; .)Martinez-Arias, 2004לדוגמה ,בהתבסס על עבודתם של פייפר ועמיתיו ( Pyper , Freiberg, Ginsburg ,
 , )Spuck, 1987סימונס-מורטון וקראמפ ( )Simons-Morton & Crump, 2003מדדו את האקלים מנקודת
המבט של התלמידים והתמקדו בתמיכת מורים (למשל :לפחות אחד מהמורים עוזר לי במקרה שיש לי בעיה;
המורים מספקים לתלמידים תמיכה) ,בבהירות חוקי בית-הספר ואכיפתם (למשל ,חוקי בית הספר נאכפים
בצורה הוגנת) ,ביחסים וכבוד בקרב תלמידים (למשל :יש ילדים בכיתה שלי שאני אוהב; תלמידים מכבדים
אחד את השני) ובפעולה חברתית (האינטראקציות היום-יומיות בקרב התלמידים ,הצוות ,וההורים).
דוגמה נוספת לכלי הכולל מימדים של מערכות יחסים ,הוגנות החוקים ,ועונשים ,היא הכלי להערכת אקלים
בית-הספר שפיתחו ברנד ועמיתיו עבור תלמידים )“Inventory of School Climate-Student” (ISC–S
( .)Brand, et al., 2003הכלי מתייחס לתמיכת מורים (למשל :המורים ממש מתאמצים לעזור לתלמידים);
עקביות ובהירות החוקים והציפיות (למשל :כשמורים קובעים חוק הם מתכוונים לכך); מחוייבות תלמידים\
אוריינטציה להישגיות (למשל :תלמידים עובדים קשה כדי להשיג ציונים גבוהים); אינטראקציות שליליות
וחיוביות בקבוצת השווים (למשל :תלמידים בבית הספר הזה לא מסתדרים אחד עם השני); משמעת נוקשה
(למשל :החוקים בבית הספר נוקשים מדי); מעורבות תלמידים בקבלת החלטות (למשל :לתלמידים בבית
הספר יש הזדמנות לסייע בקבלת החלטות); הוראה חדשנית ורלוונטית (למשל :המורה מנסה רעיונות חדשים
בכיתה); תמיכה בפלורליזם תרבותי (למשל :למורים אכפת שתלמידים מרקעים אתניים ותרבותיים שונים
בבית הספר); ותחושת ביטחון (למשל :האם מישהו ממש הרביץ לך כשהיית בבית הספר?).
מאוחר יותר פיתחו חוקרים ברנד ועמיתיו כלי נוסף להערכת האקלים עבור מורים Inventory of School
 .)Brand, Felner, Seitsinger, Burns, & Bolton, 2008) Climate- Teacher (ISC-T),כלי מודד היבטים
של רגישות בקבוצת השווים (למשל :תלמידים אוהבים לעבוד האחד עם השני); הפרעות בשיעורים (למשל:
תלמידים לא קשובים ומתפרצים); אינטראקציה תלמיד-מורה (למשל :תלמידים חולקים את הדאגות שלהם
איתי); אוריינטציה להישגיות (למשל :לתלמידים יש מוטיבציה); תמיכה בפלורליזם תרבותי (למשל :למורים
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אכפת שתלמידים מרקעים אתניים ותרבותיים שונים בבית הספר יסתדרו אחד עם השני); ותחושת ביטחון
(למשל :תלמידים אימו לפגוע או ממש הרביצו או פגעו בך כשהיית בבית הספר).
בר ועמיתיו פיתחו כלים שמטרתם להעריך את האקלים בבית-הספר שכוללים מרכיבים של תמיכה חברתית
ומבנה חברתי בבית-הספר .בהתבסס על תאוריות אקולוגיות המתארות את התפתחות האדם כמתרחשת
באינטראקציה עם כלל המערכות בהן הוא נוטל חלק ( )Bronfenbrenner, 1979ומתוך ההבנה בחשיבות של
האופן שבו כל אנשי קהילת בית-הספר תופסים את האקלים ,גם בר ועמיתיו חיברו מספר גרסאות לכלי
מדידת האקלים ( :)Delaware School Climate Survey- DSCSהאחת לתלמידים ( & Bear, Gaskin, Blank,
 ,)Chen, 2011; Bear, Yang, Mantz, & Pasipanodya, 2014; DSCS-Cהשניה למורים ( & Bear, Yang, Pell,

 )Gaskins, 2014; DSCS-Tוהשלישית להורים (.)Bear, Yang, & Pasipanodya, 2014; 2014 a; DSCS-H
שלושת הכלים מודדים יחסים בין אישיים בין מורים ותלמידים (לשל :למורים אכפת מתלמידים) יחסים
בקרב תלמידים (למשל :לתלמידים אכפת האחד מהשני) ,כבוד לשונות (למשל :מורים מתייחסים בצורה
מכבדת לתלמידים מרקעים אתניים שונים) ,בהירות כללי ההתנהגות (למשל :החוקים בבית הספר ברורים
לתלמידים ) הוגנות החוקים (למשל :התוצאות של אי-ציות לכללי בית הספר הן הוגנות) ,ביטחון בבית-הספר
(למשל :תלמידים בטוחים במסדרונות בית הספר) .בנוסף ,חוקרים אלו כוללים תחת אקלים את הנושא של
בריונות בבית-הספר (למשל :תלמידים מאיימים ופוגעים האחד בשני בבית הספר) ,תחום אשר לא נחשב חלק
מאקלים בהגדרות מוקדמות יותר (כגון זו של  .)Hoy & Hannum, 1997לבסוף ,כלי ההורים וכלי המורים
מתייחסים לקשר בין הבית ובית-הספר (למשל :המורים מקשיבים למה שמטריד את ההורים) ,וכלי המורים
אף מודד את מידת המעורבות של התלמידים בבית-הספר (למשל :מרבית התלמידים מקשיבים בשיעור).
יתרון בולט של סדרת כלי מדידה אלו הוא ,שבשל הדמיון ביניהם ,הם מאפשרים לבתי הספר להשוות בין
זויות הראיה השונות של התלמידים ,המורים וההורים ,וזאת באמצעות שאלונים פשוטים וקצרים יחסית
לכלים אחרים ארוכים ומורכבים יותר.
מן הראוי לציין כי על אף שמורים נוטים להעריך את האקלים בצורה חיובית יותר בהשוואה לתלמידיהם
( )Fraser, 2012לתפיסת המורים את האקלים נודעת חשיבות רבה וזאת בשל השפעתה על תוצאות אצל
תלמידים ( .)Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009כמו כן דיווחי מורים על אקלים נמצאו כקשורים
למידת שביעות הרצון שלהם מהעבודה ,שמשפיעה בהמשך על ציוני התלמידים ( & Liu & Meyer, 2005; Ma

 .)MacMillan, 1999גם לתפיסת הורי התלמידים את האקלים הבית-ספרי נודעת חשיבות מסיבות שונות,
וביניהן ההשפעה על על מוטיבציה לימודית ( )Eccles, 2007וציוני התלמידים ( & Hill & Taylor, 2004; Hill

.)Tyson, 2009; Reynolds & Gill, 1994
ניתן לזהות מספר מימדים נוספים של אקלים הנוגעים ליחסים שבין התלמיד ובית-הספר .בהקשר זה
מוזכרים מושגים שונים ,אשר יש ביניהם חפיפה מסוימת ,כגון חיבור ( ,)connectednessמעורבות
( ,)engagementהקשרות ( )attachment, bondingותחושת שייכות של התלמיד לבית-הספר ()belonging
( .)Libbey, 2004מדדים אלו המתארים את הקשר של התלמיד לבית-הספר מושפעים במידה רבה מתחושת
סדר ,ביטחון ומשמעת בבית-הספר.
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על בסיס ההגדרות והמחקר על אקלים בית-ספרי לאורך השנים ,קבוצה של חוקרים בכירים ,קובעי מדיניות
ובעלי עניין מטעם משרד החינוך האמריקאי ,הציעו מודל מסכם לאקלים בית-ספרי הקרוי "מודל לבתי ספר
בטוחים ותומכים" ( .)Safe and Supportive Schools Modelלשיטתם ,אקלים חיובי הוא תוצר של מאמצי בית-
הספר לטפח סביבת לימודים בטוחה הפועלת על פי חוקי משמעת ,ולעודד יחסים מכבדים ואכפתיים באמצעות
קהילת בית-הספר ( .)http://safesupportiveschools.ed.govהמודל שלהם מתייחס לאופן שבו התלמידים,
הצוות וההורים חווים את בית הספר ביחס למעורבות (מערכות יחסים ,כבוד לשונה ,השתתפות בבית הספר),
ביטחון (ביטחון רגשי ופיזי ושימוש בחומרים) ,וסביבה (סביבה יזית ,אקדמית ,בריאות גופנית ונפשית,
ומשמעת).
לבסוף ,מודל מקובל נוסף בספרות המחקרית העכשווית המתאר אף הוא את האקלים בצורה רחבה ומקיפה,
הוא זה של המועצה האמריקאית לאקלים בית ספרי ( )National Scholl Climate Councilושל המרכז
האמריקאי לאקלים בת ספרי ( .)National School Climate Centerעל פי מודל זה ,אקלים בית ספרי כולל
חמישה מימדים מרכזיים :ביטחון (חוקים ונורמות ,תחושת ביטחון פיזית ,תחושת ביטחון רגשית-חברתית);
הוראה ולמידה (פרקטיקות הוראה תומכות ,הוראה אזרחית וחברתית); יחסים בין אישיים (כבוד הדדי,
תמיכה חברתית של המבוגרים ,תמיכה חברתית בקרב תלמידים); סביבה ארגונית (חיבור ומעורבות) ומנהיגות
(המנהל ויחסים מקצועיים בבית הספר) (מתוך האתר של המרכז הארצי לאקלים בית ספרי:
.)http://www.schoolclimate.org/programs/documents/dimensions_chart_pagebars.pdf

ראוי לציין כי יש המבחינים בין אקלים חברתי לאקלים פדגוגי המכונה לעתים 'סביבה פדגוגית' .סביבה
פדגוגית מורכבת משורה של מאפיינים הנוגעים לתחום ההוראה ,ופחות לתחום חברתי-רגשי ,כגון מאפייני
תוכנית הלימודים ( ,)Barton, 2003מיומנויות וכישורי מורים ( Clotfelter, Ladd & Vigdor, 2004; Akiba,
 ,)LeTendre & Scribner, 2007התפתחותם המקצועית של המורים במסגרת בית-הספר ( & Mayer, Mullens
 )Moore, 2000ושחיקה ( ,)Goddard, O’Brien, & Goddard, 2006מאפייני הכיתה ( & Hedges, Laine

 )Greenwald, 1994; Greenwald, Hedges & Laine, 1996ועוד .על אף החלוקה לשני תחומים אלו ,נראה כי
גבול דק ולא חד-משמעי מבדיל ביניהם .כך למשל ,המרכיב של הדרכה\ הוראה ( )instructionאשר נחשב להיבט
פדגוגי של האקלים ,כולל בתוכו אלמנטים חברתיים ומבוסס על מערכת היחסים בין המורה לתלמיד.
אקלים כיתתי
האקלים החברתי מתקיים גם ברמת הכיתה ,מאחר ומעבר להשפעות הנודעות לאקלים ברמת בית-הספר,
הכיתה היא ההקשר המרכזי שבמסגרתו מתרחשות הלמידה והאינטראקציה בקרב התלמידים ובין
התלמידים למורה .אקלים הכיתה משקף במידה מסוימת את תרבות בית-הספר ,משום ששתי הרמות
מושפעות מהסביבה הבית-ספרית ונתונות להשפעות הפוליטיות ,החברתיות ,התרבותיות והכלכליות
החיצוניות ) .(Adelman & Taylor, 2005עם זאת ,בעוד שהסביבה הבית-ספרית קבועה ,האקלים הכיתתי-
בעיקר בחטיבות העליונות -משתנה משיעור לשיעור :מקצועות ,מורים ותלמידים שונים יוצרים סביבות
חברתיות מגוונות המשפיעות על התנהגויות בכיתה (.)Fraser, 1986
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איכות האינטראקציות החברתיות בכיתה מעצבת את האקלים הרגשי בכיתה .אקלים כיתתי רגשי
( )Classroom Emotional Climate- CECנחשב למרכיב חשוב במערכת היחסים שבין מורה לתלמיד ( Reyes,

 .)Brackett, Rivers, White, & Salovey, 2012בכיתה שמאופיינת באקלים רגשי חיובי (א) המורה קשוב לצרכי
התלמידים; (ב) מערכת היחסים בין המורה לתלמיד חמה ,אכפתית ,מזינה וידידותית; (ג) המורה מתחשב
בנקודת המבט של התלמיד; (ד) המורה נמנע משימוש בסרקזם ואמצעי משמעת נוקשים .כמו כן המורה מטפח
תחושה של נוחות והנאה על ידי כך שהוא מביע חום ,כבוד ועניין בתלמידים על בסיס קבוע .בנוסף המורה
מודע לצרכים האקדמיים והרגשיים של התלמידים ומגיב להם באמצעות פעילויות המותאמת לגיל התלמידים
ואשר מעודדות הבעה עצמית ומספקות עניין (.)Hamre & Pianta, 2005
חוקרים אחרים מתמקדים בסגנונות הוראה שונים אשר משפיעים על האקלים הכיתתי .לדוגמה ,פיטרס
( )Peters, 2013טוען כי אקלים כיתתי הוא המימד הרגשי -חברתי בסביבת הלמידה אותה יוצר המורה
באמצעות סגנון הוראה :סגנון הוראה ממוקד-מורה ( )Teacher Centeredאו סגנון הוראה ממוקד-תלמיד
( .)Learner Centeredסגנון ממוקד-מורה מדגיש היבטים פדגוגיים והערכת התנהגות התלמידים ,תוך מתן
עדיפות משנית לצרכיו האישיים של התלמיד .סגנון ממוקד-תלמיד לעומת זאת ,שם דגש על צרכי התלמיד ועל
תהליך הלמידה אשר במרכזו עומד התלמיד .סגנון זה מספק לתלמידים תמיכה והכוונה ,משוב חיובי ועידוד,
אמפטיה ,אמון הדדי וכבוד .אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשות המורה לשם יישום טכניקה ממוקדת-
תלמיד היא יצירת מערכות יחסים חיובית עם התלמידים ,שיפור ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות עצמית
(.)Pratt, 2002
חוקרים מדדו אקלים כיתתי ואת מרכיביו תוך שימוש במגוון מתודות .במחקרים מסוימים נעשה שימוש
בתצפיתנים אשר ערכו תצפיות ישירות על סביבת הכיתה (למשל  .)La Paro, Pianta, & Stuhlman, 2004אחרים
ראיינו את המורים ושאבו מהם מידע אודות האקלים הכיתתי (למשל  .)Mucherah, 2003בנוסף ,לאורך השנים
פותחו כלי מדידה למילוי עצמי עבור התלמידים שמטרתם להעריך את איכות האקלים הרגשי בכיתה .מבין
הכלים הראשונים אשר נעשה בו שימוש נפוץ למדי הוא "סקר סביבת הלמידה" ( Learning Environment

 .)Inventory- LEI; Fraser, Anderson, & Walberg, 1982הכלי מיועד לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים
וכולל  15מימדים של אקלים הכיתה :שביעות רצון (הנאה מעבודה); אתגר (קושי בעבודה); חברות (האם תלמידים
מכירים ,חברים ועוזרים אחד לשני); סביבה פיזית (זמינות של ספרים ,ציוד ,חלל עבודה ותאורה); דמוקרטיה (עד כמה
התלמידים מקבלים החלטות במשותף בכיתה); מטרות מונחות (מידת הבהירות של המטרות); תחרות (מידת הדגש על
תחרותיות); פורמאליות (עד כמה ההתנהגות בכיתה מונחית על ידי חוקים פורמאליים); מהירות (עד כמה העבודה
בכיתה נעשית במהירות); שונות (עד כמה יש שונות בין הרצונות של התלמידים); אפאטיה (מידת הקרבה של התלמיד
לכיתה).

דוגמה נוספת היא המדד לסביבה הכיתתית (.)Classroom Environment Scale- CES; Trickett & Moos, 1973
זהו כלי המיועד לתלמידי החטיבות העליונות הכולל  9מימדים לאקלים הכיתה :מערכות יחסים :מעורבות
(למשל :תלמידים משקיעים אנרגיה בנעשה בכיתה) ,חברות (למשל :תלמידים בכיתה מכירים אחד את השני
ממש טוב) ,תמיכת מורים (למשל :המורה ממש מתאמץ כדי לעזור לתלמידים); צמיחה רגשית ומיקוד
במטרה :מיקוד אקדמי (למשל :כל זמן השיעור מוקדש להוראה) ,תחרות )(למשל :תלמידים ממש מנסים
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להשיג ציון גבוה) ,סדר וארגון (למשל :הפעילויות בכיתה מתוכננות היטב) ,בהירות החוקים (למשל :המורה
מסביר מה יקרה לתלמיד שמפר את החוקים); שימור ושיוני המערכת :שליטת המורה (למשל :כשהמורה
קובע חוק הוא מתכוון לכך) ,וחדשנות (למשל :הפעילות בכיתה משתנה מידי יום).
כלי עכשווי יותר הוא הסקר לסביבת הכיתה ( Inventory Classroom Environment- ICE; Sinclair & Fraiser,

 .)2002הכלי מיועד לתלמידים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים וכולל  5מימדים ,אשר חלקם מקבילים
למדדים בסקר ה  :CESשיתוף פעולה ,תמיכת מורים ,מיקוד אקדמי ,ומעורבות .מימד נוסף בכלי זה מתייחס
לשיוויון.
כלים אחדים פותחו במיוחד על מנת להתאים להקשר תרבותי-חברתי מסוים .כך למשל ,כלי סקר האקלים
הכיתתי ( )Classroom Climate Inventory- CCIאשר פותח ביפן על מנת להעריך אלמנטים של אקלים כיתתי
ספציפיים לתרבות היפנית ( ,)Ito & Matsui, 2001בנוי מ  57פריטים המרכיבים  8תתי סולמות :מעורבות
(למשל :כל התלמידים מחויבים לפעילות בכיתה) ,מעורבות (למשל :התלמידים מעורבים האחד בענייני השני),
חיכוך (למשל :לעתים האוירה בכיתה הרסנית\קשה) ,שביעות רצון (למשל :התלמידים שמחים להיות חלק
מהכיתה הזו) ,מיקוד במשימה (למשל :כל התלמידים בכיתה לומדים קשה) ,סדר (למשל :כל התלמידים
נשמעים לכללי הכיתה) ,שיוויון (למשל :כשמחליטים על משהו בכיתה שלי ,דעתם של כל חברי הכיתה נלקחת
בחשבון) ,וגילוי עצמי (למשל :בכיתה שלי אני יכול לדבר בחופשיות על מה שאני מרגיש) .,המדד האחרון של
גילוי-עצמי רלוונטי במיוחד לתרבות היפנית ,שכן נטיה להסתגר פנימה קשורה לגילויי אלימות אשר המחנכת
אינה יכולה לאתר אותם ללא גילוי-עצמי של התלמיד.
הספרות מדגישה את תפקידו המרכזי של המורה ביצירה של אקלים כיתתי חיובי ( ;Hopson, & Lawson, 2011

 .)Zullig, Koopman, Patton, & Ubbes, 2010המורה הוא גם אחת הדמויות המרכזיות ביותר אשר משפיעות
על היכולת של התלמיד ללמוד ולהגיע להישגים גבוהים ( ;Croninge, King Rice, Rathbun, & Nishio, 2007

 .)Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005בהתאם ,כלים מסוימים למדידת אקלים הכיתה מתמקדים אך ורק
בהיבט של מערכת היחסים שבין המורה לתלמיד .כך למשל ,השאלון על אנטראקציות עם המורה
( )Questionnaire on Teacher Interaction-QTIאשר חובר בהולנד ()Wubbels, Cre´ton, & Hooymayers, 1985

ותורגם ל  15שפות ,וביניהן עברית .הכלי המקורי כולל  77פריטים (המרכיבים  8תתי סולמות) שמודדים את
מידת הסכמת התלמידים לפריטים המתארים את התנהגות המורה ( :)Wubbels & Brekelmans, 2005מנהיג
(למשל :המורה הוא מנהיג טוב) ,ידידותי וחברתי (למשל :המורה הוא מישהו שניתן לסמוך עליו) ,מבין
(למשל :אם יש לנו מה לומר ,המורה מקשיב) ,אחריות וחופש לתלמיד (למשל :המורה מאפשר לנו הרבה זמן
פנוי בכיתה) ,לא בטוח (למשל :המורה נראה לא בטוח) ,לא מספק 0לשמל :המורה חשדן) ,נוזף (למשל :המורה
כועס) ,ונוקשה (למשל :המורה נוקשה).

מתוך הסקירה מתחוור כי הגבול בין אקלים רגשי-חברתי ואקלים פדגוגי נעשה מטושטש יותר כאשר
מתייחסים למסגרת הכיתתית ,בהשוואה למסגרת בית-הספר ,מאחר והערכת אקלים הכיתה מתייחסת בדרך
כלל גם לאספקטים הנוגעים להוראה ,כגון מיקוד אקדמי .חוקרים מסוימים אף משתמשים בביטוי "אכפתיות
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פדגוגית" כדי לתאר את השילוב בין התחום הפדגוגי לחברתי .אפכתיות פדגוגית מוגדרת כהוראה ממוקדת-
תלמיד בשילוב של אפכתיות ודאגה מצד המורה; נטען כי תלמיד אשר תופס את המורה שלו כאכפתי ותומך
יהיה בעל מוטיבציה רבה יותר ,וכתוצאה מכך יצליח יותר בלימודים (.)Wentzel, 1997
בנוסף ,אנו מוצאים הבדלים משמעותיים למדי באופן שבו חוקרים שונים מודדים אקלים כיתה ואקלים בית-
ספר .עם זאת ניתן לזהות מספר מרכיבים מרכזיים שחוזרים על עצמם במרבית ההגדרות והם :יחסים
חיוביים בין המורה לתלמיד ,תחושת ביטחון ,הוגנות החוקים ,חיבור וקשר של התלמיד לבית-הספר.
מתוך הסקירה אף מתחוורת הנטיה בשנים האחרונות לכלול יותר ויותר תחומים ,שבעבר לא נחשבו חלק
מאקלים ,תחת המטריה של אקלים כיתה ובית-ספר .כך למשל ,אלמנטים של התחום של "הוראה חברתית-
רגשית" ( -)Social Emotional Learning- SELתחום המבוסס על ההנחה שלמידה מתבצעת בצורה הטובה
ביותר בהקשר של מערכת יחסים תומכת ,מאתגרת ומשמעותית -נפוצים בהגדרות ובכלי המדידה של אקלים
(Collaboration for Academic, Social and Emotional Learning- CASEL http://www.casel.org/social-and-
 .) /emotional-learningגם מאפיינים של "חינוך אישיות" ( & Character Education- CE; Schwartz, Betty,

 ,)Dachnowicz, 2006כגון אמפטיה ואכפתיות ,וסובלנות לשונה; מאפיינים של "סביבת לימודים תומכת"
( )Supportive Learning Environmentאו "התנהגות חיובית" ( & Positive Behavior; Dunlap, Sailor, Horner,
 )Sugai, 2009ניתן למצוא כיום תחת המטריה של אקלים .בנוסף ,התחום של בריונות בבית-הספר ( Swearer,

 )Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 2010נכלל בהגדרות המאוחרות יותר לאקלים ,כדוגמת זו של בר ועמיתיו
( .)DSCSגם המאפיינים של הטמעת שינוי מערכתי בכל בית-הספר ,למידה התנהגותית-חברתית ,או שיתופי
פעולה עם קהילת בית-הספר הנפוצים בגישה של "תמיכה בהתנהגות חיובית" ( Positive Behavior Support-

 )PBIS; Bradshaw, Koth, Bevans, Ialongo, & Leaf, 2008ניתן לזהות בהגדרות לאקלים בית-ספרי .זאת ועוד,
בהגדרות האקלים שכוללות אספקטים פדגוגיים ,כגון זו של מרכז האמריקאי לאקלים בית-ספרי והמרכז
ללמידה ואזרחות של וועדת החינוך בארה"ב ( )NSCC, CSEE & NCLC, 2008ניתן לזהות אלמנטים מהתחום
של "איכות ההוראה" (.)Instructional Quality; Carroll, 1963
אי האחידות בהגדרת האקלים ובמדידתו המתוארת בפרק זה ,תשתקף גם בפרקים הבאים הסוקרים ממצאי
מחקרים ,והמתייחסים להתערבויות ולמדיניות ביחס לאקלים.
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פרק ב' :אקלים כמתערב בקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים
בפרק זה נסקור באופן שיטתי את הראיות המדעיות אודות הקשר בין רקע חברתי-כלכלי ,אקלים כיתה
ובית-ספר והישגים אקדמיים של תלמידים .אך בטרם נביא את הסקירה ביחס לקשרים בין משתנים אלו,
נתאר את הקשרים הדו-משתניים בין רקע חברתי-כלכלי וציונים ,ובין רקע חברתי-כלכלי ואקלים.

הקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים (פערים בהישגים ואי שיוויון)
מן הספרות ניכרת שונות משמעותית באופן שבו מודדים רקע-חברתי כלכלי .מחקרים רבים שנערכו בארה"ב
משתמשים במדד הזכאות של הילד לארוחת צהריים מסובסדת או חינמית בבית-הספר ,כאינדיקציה לרקע
חברתי-כלכלי ברמת התלמיד ( )Brand, Felner, Seitsinger, Burns, & Bolton, 2008; Hopson, & Lee, 2011או
ברמת בית-הספר ( .)McCoy, Roy, & Sirkman, 2013מחקרים אחרים משתמשים במדדים ישירים יותר לרקע
חברתי-כלכלי ,כגון רמת הכנסה ( )Marks, 2008או השכלת של הורי התלמיד ( Hornstraa, Van Der Veenb,

 .)Peetsmaa, & Volman, 2015במחקר שנערך בקרב ילדי גן בארה"ב ,הרקע החברתי-כלכלי נקבע על פי זכאות
לסיבסוד בתשלום עבור המסגרת ,או על פי יכולת ההורים לשלם שכר לימוד למסגרות פרטיות ( & DeFlorioa

 .)Beliakoff, 2014מדד נפוץ נוסף הוא מוצא אתני ( )Burdick-Will, 2013מפני שבדרך כלל קבוצות של
מיעוטים אתניים סובלות מקיפוח ביחס למשתנים חברתיים-כלכליים אחרים .פעמים רבות אנו מוצאים
שילוב של כמה מן האינדיקטורים הללו במקביל ( .)Wang et al., 2014כך למשל ,מדד הטיפוח הנהוג בישראל
"מדד שטראוס" ,אשר באמצעותו מוחלט על הקצאת משאבים לבתי ספר ,מורכב משילוב של השכלת הורים,
רמת הכנסה לנפש במשפחה ,מידת פריפראיוליות של בית-הספר ,ושילוב של הגירה וארץ מצוקה (משרד
החינוך .)2007 ,אינדיקטורים נוספים הזמינים מתוך מבחני הישגים בינלאומיים כגון  PISAו  TIMSSהם
משלח-יד של ההורה ובעלות על דירה ) ,)Cheema & Kitsantas, 2014או אינדיקטורים למשאבים ביתיים כגון
כמות הספרים שיש בבית ,חיבור לאינטרנט ,והאם לילד יש חדר משלו בבית ( .)Mohammadpour, 2013לבסוף,
מחקרים המודדים רקע חברתי-כלכלי ברמת בית-הספר משתמשים לעתים באינדיקטורים של מאפייני
השכונה ,כגון מדד טיפוח שכונתי המבוסס על שיעור הגברים המובטלים ושיעור המשפחות מתחת לקו העוני
).)Burdick-Will, 2013

על אף ההבדלים המתוארים לעיל ,נתונים הנאספים במדינות שונות בעולם מצביעים על קשר בין רקע חברתי-
כלכלי ובין הישגים לימודיים ,לרעתם של תלמידים ובתי-ספר מרקעים מוחלשים .נטען כי ילדים החיים בעוני
נמצאים בסיכון גבוה לכישלון בלימודים בשל נסיבות הנעוצות בסביבה הביתית ,כגון היעדר הזדמנויות
ללמידה ,מיומנויות הורים נמוכות ,אינטראקצית ילד-הורה באיכות נמוכה ,היעדר או מיעוט משאבים
לימודיים ,היעדר גירויים להתפתחות קוגניטיבית והכנה לבית-הספר (.)Yoshikawa, Aber, & Beardslee, 2012
כתוצאה מכך ילדים ממשפחות מרקע חברתי-כלכלי מוחלש מתחילים את בית-הספר ללא המיומנויות
הנדרשות להצלחה לימודית ( .)Espinosa, 2007מעבר לכך ,חיים בעוני כלכלי מלווים לרוב במצוקות נוספות,
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כגון מבנה משפחתי חד-הורי ,פשיעה בשכונה ,או מצוקה ולחצים של ההורים ( .)Roy & Raver, 2014גורמים
אלו עשויים לגרוע מהיכולת הטבעית של הילד ללמוד היטב ולהגיע להישגים גבוהים.
פערים בהישגים בין קבוצות של תלמידים המגיעים מרקעים חברתיים-כלכליים שונים תועדו בקנדה ( Caldas,
 ,)Bernier & Marceau, 2009בארצות הברית ( Howard, 2010; Fan, 2012; National Center for Education

 )Statistics, 2013ובמדינות ה  .)Haahr, Nielsen, Hansen, & Jakobsen, 2005; OECD, 2009( OECDנתוני
מבחני הישגים השוואתיים  )TIMMS( Trends in International Mathematics and Science Studyמצביעים על
קשר מובהק בין משאבים ביתיים ללמידה וציונים ברמה הבינלאומית 17% :מתלמידי כיתות ד' שהוריהם
דיווחו על המשאבים הביתיים הרבים ביותר הגיעו לציונים גבוהים בצורה ניכרת ,בהשוואה ל 9%
מהתלמידים שיש להם המשאבים הביתיים הדלים ביותר (הבדל של  119נקודות) .ממצאי דומים התקבלו
ביחס לתלמידי כיתות ח' (.)Mullis et al., 2012
גם בישראל נמצאו פערים בהישגים בין תלמידים מרקע מבוסס לבין אחרים ,בין תלמידים יהודים לערבים,
ובין זרמי החינוך השונים (גליקמן ;2014 ,זוסמן וצור ;2008 ,לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ;2008 ,סבירסקי,
 .)Ayalon & Shavit, 2004;2004תמונה זו אף משתקפת מתוך נתוני מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית (מיצ"ב)
אותם עורכת בעקביות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) :הישגי התלמידים משנת תשע"ג
מראים שככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר ,כך הישגי התלמידים גבוהים יותר ,וזאת בשני מגזרי השפה
(ראמ"ה.)2013 ,
שיעור התלמידים מרקע מוחלש בבית-הספר .המחקר מצביע על קשר שלילי בין הרמה החברתית-כלכלית
הממוצעת של בית-הספר והישגים אקדמיים של התלמיד ;(Martin, Foy, Mullis, & O’Dwyer, 2013

 .)Rumberger & Palardy, 2005; Sirin, 2005מחקרים אחרים אף בוחנים את מידת ההומוגניות של הרקע
החברתי-כלכלי של התלמידים בבית-הספר והקשר שלה להישגים .כך למשל ,נמצא כי בארה"ב ,תלמידים
בבתי-ספר הומוגנים שבהם מרבית התלמידים ממוצא אפריקאי-אמריקאי ,מגיעים להישגים נמוכים,
בהשוואה לבתי-ספר אחרים ( .)Hopson, Lee, & Tang, 2014לעומת זאת ,אינטראקציה רבה יותר בין
תלמידים ממוצא אפריקאי-אמריקאי וממוצא אמריקאי-לבן נקשרה לצמצום פערים לימודיים ( Condron,

 .)Tope, Steidl, & Freeman, 2013נטען כי הצטברות רבה של תלמידים מרקע מוחלש בבית-הספר מערימה
קשיים רבים מדי על המסגרת אשר אינה מסוגלת להתמודד עם "תרבות עקרה" ,שבמסגרתה לימודים נתפסים
כחסרי תועלת ( ;)Agirdag, Van Houtte, & Van Avermaet, 2012או שיעור רב מדי של תלמידים ממעמד
הפועלים המביאה להפרעות בזמן השיעור ( .)Nash, 2003אך מעבר להסברים אלו השנויים במחלוקת ( Marks,

 ,)2008ניתן לשייך את ההישגים הנמוכים גם לגורמים בתוך בית-הספר ,כגון נטיה רבה יותר של מורים חסרי
ניסיון לעבוד דווקא בבתי-הספר עניים יותר ,בהשוואה למורים מנוסים וכשרוניים שנוטים לעבוד בבתי-הספר
העשירים ,היוקרתיים והמתגמלים ביותר ( Akiba, LeTendre, & Scribner, 2007; Clotfelter, Ladd, & Vigdor,
.)2010
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שלבי חינוך (גיל) .מחקרים בדקו האם פערים בציונים בין תלמידים מרקע מוחלש וחזק מתרחבים ככל
שהתלמידים מתקדמים בשלבי החינוך .חלקם מצאו כי עוצמת המתאם בין רקע והישגים הולכת ופוחתת עם
העליה בשלבי החינוך ( ,)White, 1982אולי משום שבתי ספר מאפשרים תהליך למידה אחיד שכתוצאה ממנו
הפערים שניכרים בשלבי החינוך המוקדמים הולכים ומצטמצמים עם העליה בגיל .הסבר אפשרי נוסף מדבר
על תהליך של ברירה ,שבמסגרתו תלמידים מרקעים מוחלשים נוטים לנשור ממערכת החינוך בכיתות הגבוהות
( .)White, 1982לעומת זאת ,ממצאי מחקרי אורך העלו כי הפערים בציונים בין תלמידים מרקעים מוחלשים
נשמרים ( )Walker, Greenwood, Hart, & Carta, 1994ואף מתרחבים עם העליה בשלבי החינוך ( Pungello,

.)Kupersmidt, Burchinal, & Patterson, 1996; Sirin, 2005

הקשר בין רקע חברתי-כלכלי ואקלים בית-ספרי וכיתתי
נמצא קשר בין מאפייני הרקע החברתי-כלכלי של סביבת המגורים והורי התלמידים והאקלים בבית-הספר.
כך למשל ,נמצא כי בבתי ספר בקרב קהילות בעלות רקע חברתי-כלכלי נמוך ,או שבהן תלמידים רבים מרקע
משפחתי מוחלש ,הייתה קורבנות רבה לאלימות קשה ( ,)Khoury-Kassabri et al., 2004ומנגד ,ילדים
ממשפחות מבוססות יותר דיווחו על מעורבות פחותה באלימות ( Stewart, 2003; Gottfredson, Gottfredson,

 .)Payne & Gottfredson, 2005גם מידת הביטחון בבתי ספר הממוקמים באזורים מוחלשים ,הייתה נמוכה
ממידת הביטחון בבתי ספר הממוקמים באזורים מבוססים יותר ( .)Dikens, Kemp & Baum, 2011המחקר
מצביע אף על הקשר בין מוצא אתני והיבטים של אקלים בית-ספרי .כך למשל ,במחקר ארצי מייצג שנערך
בארה"ב נמצא כי שיעור גדול יותר של תלמידים ממוצא אפריקאי והיספאני ,דיווחו כי חוו איומים ופגיעה
באמצעות כלי נשק בשטח בית-ספר ,בהשוואה לתלמידים אמריקאיים-לבנים או אמריקאים-אינדיאנים
ואמריקאים-מאלסקה ( .)Dinkes, Kemp & Baum, 2011בנוסף ,מעורבותם הבית-ספרית של תלמידים מרקע
אתני של מיעוטים ומרקע כלכלי מוחלש הייתה נמוכה יותר ( .)Finn, 1993סברינג ועמיתיה ( Sebring, et al.,

 )2006מצאו כי בבתי ספר עניים הממוקמים בסביבה בה פשיעה רבה ובעיות חברתיות נוספות ,מצטברת רמה
גבוהה של מתח המפחיתה מרמת התמיכה החיונית -מושג הדומה במאפייניו לאקלים בית-ספרי -שההורים
ובית-הספר מסוגלים להעניק לתלמידים .עם זאת ,במחקר אחר שבחן הבדלים בתפיסות של אקלים בית-ספרי
של התלמידים ברמת בית-הספר ,לא נמצא קשר בין שיעור התלמידים המקבלים ארוחות מסובסדות
ותפיסות של אקלים בית-ספרי ( .)Koth et al., 2008גם במחקר המבוסס על מדגם ארצי מייצג בישראל ,לא
נמצא קשר בין רקע חברתי-כלכלי של התלמידים ובתי-הספר ואיכות האקלים הבית-ספרי ( Berkowitz et al.,

 .)2015ייתכן כי יש בכך אינדיקציה לטענה כי רקע חברתי-כלכלי מוחלש אינו קשור בהכרח לאקלים בית-ספרי
שלילי ,וכי ניתן לקדם ולשפר את האקלים גם בבתי ספר הממוקמים בשכונות מרקע מוחלש ( Astor,

.)Benbenishty, & Estrada, 2009
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אקלים כמתערב בקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים
ממצאים מרכזיים:


הרוב המכריע של המחקרים מבוססים על מערכי מחקר מתאמיים (שאמנם מצביעים על קשרים
מובהקים בין אקלים והישגים אקדמיים) אך אינם מאפשרים להסיק על השפעות סיבתיות.



ההקשר הכיתתי נמצא כאחד ההקשרים המשמעותיים ביותר להישגים לימודיים.



מספר מועט בלבד של מחקרים התבססו על מערך ניסויי למחצה .במחקרים אלו נמצא כי אקלים
חיובי ,או מדדים של אקלים חיובי ,משפרים הישגים אקדמיים.



מרבית המחקרים העלו כי לאקלים חיובי יש תרומה חיובית מפצה להישגים ,כלומר לאקלים חיובי
יש ערך אדטיבי מוסף להישגים ,ללא קשר לתרומה השלילית שעשויה להיות למאפייני הרקע
להישגים אקדמיים.



מחקרים רבים העלו כי טיב היחסים בין המורה לתלמיד ומידת הקורבנות שלו לאלימות בבית הספר
הם גורמים שמפעילים את מעורבות התלמיד ,שלה השפעה ישירה על הישגים.



נמצא כי כי לאקלים יש השפעה ממתנת על הקשר בין מאפייני רקע של התלמיד והישגים אקדמיים.
המשמעות היא שבתי ספר וכיתות המאופיינים באקלים חיובי מצליחים ל"אזן את מגרש המשחקים"
עבור תלמידים מרקעים מוחלשים ולצמצם פערים בהישגים כתוצאה ממאפייני רקע של התלמידים.

_____ _______________________________________________________________________
טענה רווחת בספרות המקצועית היא כי אקלים בית-ספרי וכיתתי חיוביים תורמים לציונים גבוהים יותר
של תלמידים ,גם של תלמידים המגיעים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש .חלק זה סוקר באופן שיטתי את
הראיות המדעיות אודות הקשר בין רקע חברתי-כלכלי ,אקלים כיתה ובית-ספר וציונים של תלמידים.

מתודת העבודה
חיפוש מאמרים לסקירה נערך באמצעות מנוע החיפוש  ,web of science/ web of knowledgeהרלוונטי
במיוחד לתחום מדעי החברה .החיפוש הוגבל למאמרים שנכתבו בשפה האנגלית אשר עברו שיפוט עמיתים
והתפרסמו ב  15השנים האחרונות ( .)2000-2015ההחלטה להתמקד בטווח זמנים זה מבוססת על העניין
הגובר במאפייני סביבת בית-הספר ,בערך המוסף ( )Ladd & Walsh, 2002; Schagen & Hutchison, 2003או
באפקטיביות הבית-ספרית ( )Teddlie & Reynolds, 2000שחלה בתקופה זו בעולם ובישראל.
החיפוש התבצע בשני שלבים:
א .חיפוש אחר מאמרים שבדקו את הקשר בין אקלים בית ספר\ אקלים כיתה והישגים על פי מילות
החיפושSchool climate OR classroom climate OR classroom emotional climate AND :

.achievement OR academic OR test scores academic
חיפוש זה הניב  283תוצאות אשר מתוכן נבחרו  31מחקרים רלוונטיים (הליך הסינון מתואר
בהמשך).
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ב .בשל העובדה שמחקרים רבים אחרים מתמקדים במשתנים שאנו מזהים אותם כמרכיבים
מרכזיים של אקלים ,למרות שאינם מזכירים בצורה מפורשת את המושג "אקלים" ,ערכנו חיפוש
נוסף שבמסגרתו איתרנו מחקרים שמדדו קשרים בין ההיבטים המרכזיים של אקלים וציונים ,כפי
שמפורט להלן:


 Student- teacher relationshipחיפוש זה הניב  147תוצאות ,שמתוכן נבחרו  12מחקרים רלוונטיים.



 School safetyחיפוש זה הניב  25תוצאות ,מתוכן נבחרו  7מחקרים רלוונטיים.



 Shool/ classroom engagement/ connectednessחיפוש זה הניב  532תוצאות שמתוכן נבחרו 31
מחקרים רלוונטיים.

הליך סינון מחקרים :מרבית המחקרים אשר לא נבחרו להיסקר התמקדו בהיבטים פדגוגיים ולא בהיבטים
חברתיים של אקלים ,אשר בעיקר בהם עוסקת סקירה זו .לא נסקרו מחקרים שאינם בשפה האנגלית ואשר
לא עברו שיפוט עמיתים .בנוסף ,לא נבחרו מחקרים שבדקו מדדים קרובים להישגים אקדמיים ,כגון מאמץ
אקדמי ( )academic effortתחושת מסוגלות אקדמית ( )academic self efficacyאו מעורבות בלמידה
( .)engagement in learningמשתנים אלו אמנם קשורים לתהליכי למידה או מוטיבציה ,אשר בסופו של דבר
עשויה להיות להם השפעה על ציונים ,אך אינם יכולים לשמש כראיה להישגים אקדמיים הלכה למעשה .כמו-
כן ,לא נסקרו מחקרים שבהם אמנם נבדקו המשתנים הרלוונטיים ,אך לא נבדקו הקשרים ביניהם (לדוגמה,
כאשר האקלים וגם הציונים היו תלויים במשתנה שלישי).
בסך הכל נבחרו  81מחקרים המוצגים בצורה מתומצטת בטבלה .1

ממצאים
מדדי האקלים .בדומה להבדלים שעולים מתוך פרק א' ,גם כאן מצאנו הבדלים משמעותיים בהגדרת האקלים
ובמדידתו .הבדלים אלו משקפים את הבלבול וחוסר הוודאות בעולם המחקר באשר למהו "אקלים",
ומשקפים את הצורך הממשי בהסכמה על מדד מקיף וממצה לאקלים שניתן יהיה לעשות בו שימוש נרחב תוך
הבנה ברורה באשר למהו "אקלים" .חשוב לציין כי למעט מקרים ספורים בלבד ,כל המחקרים שבדקו
"אקלים" כללו תחתיו את איכות היחסים בין המורה לתלמיד ,וכן מדדים שונים של תמיכה רגשית
ואכפתיות (בעיקר מצד המורים) .נראה לכן כי האלמנט של יחסים תומכים ,אכפתיים ותומכים מצד המורים
הינו ציר מרכזי במושג של אקלים וראוי לכן שיכלל בכל הגדרה ומדידה של "אקלים".
פרספקטיבת המדידה של מדדי האקלים .למרות שחוקרים רבים בתחום מסכימים על כך שחשוב להעריך את
האקלים בהסתמך על הדיווחים של כל אנשי קהילת בית-הספר ,קרוב למחצית המחקרים ( )47%הסתמכו אך
ורק על דיווחי התלמידים ,כ  6%הסתמכו על דיווחי המורים בלבד ,כ  5%שילבו את דיווחי התלמידים וגם
המורים .רק כ  3%בחנו את דיווחי ההורים (בשילוב עם דיווחי המורים והתלמידים) .מעניין שבראשית
המחקר על אקלים חוקרים התמקדו בדיווחי המורים והצוות בלבד ( Halpin & Croft, 1963; Hoy & Tarter,
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 ,) 1997אך עם השנים גברה הנטיה למדוד את דיווחי התלמידים ,תוך הזנחת ההתייחסות לתחושות המורים
ושאר אנשי הצוות ,ובעיקר ההורים ומשפחות התלמידים .חשוב לכן שמחקרים עתידיים יישמו את ההמלצה
להקשיב לקולות ולתפיסות של כל אנשי קהילת בית-הספר על מנת שניתן יהיה ליישם טוב יותר תהליכים של
שיפור האקלים שמחייבים שיתוף פעולה בין כל תת-המערכות העוטפות את התלמיד הפרטי ומשפיעות על
היכולת שלו להגיע להישגים גבוהים ( .)Thappa et al., 2013נציין כי לאחרונה פירסמה הראמ"ה את נתוני סקר
עמדות הורים כלפי מערכת החינוך הכולל בין היתר את התייחסות ההורים למתח שבין בדגש המושם על ידי
בית הספר על הישגים לעומת ערכים ,אלימות ,היחסים בין המורים לתלמידים ,ועוד (ראמ"ה .)2015 ,חשיבותו
של סקר זה מתחדדת לאור ממצאי הסקירה ,וראוי כי יורחב השימוש בסקרים מסוג זה בישראל ובעולם.
לבסוף ,כ  4%מהמחקרים מדדו אקלים באמצעות מדדים חיצוניים ,כגון תצפית ( ;Dotterer, & Lowe, 2011

 )Hamre, & Pianta, 2005; López, 2012; Reuland, & Mikami, 2014או שמדדו מאפיינים של אקלים ,כגון
אלימות בבית-הספר מתוך נתוני המשטרה ( .)Burdick-Will, 2013אמנם אקלים נחשב בדרך כלל כתלוי-חווה
ונמדד באופן סובייקטיבי (פרידמן ,)1995 ,אך ראוי להעמיק ולבדוק את מידת מהימנותם ותקפותם של כלי
מדידה אובייקטיביים יותר לאקלים ,בניבוי הישגים אקדמיים.
יחידת המחקר .כשליש המחקרים ( )33.2%מדדו אקלים והישגים אך ורק ברמת התלמיד .מחקרים אלו בדקו
האם תלמידים המדווחים על אקלים בית-ספרי חיובי יותר ,מצליחים להגיע להישגים אישיים גבוהים יותר .כ
 3%נוספים התמקדו רק ברמת בית-הספר .מחקרים אלו בדקו האם בתי ספר המאופיינים באקלים חיובי
יותר הם אלו שלהם רמת הישגים בית-ספרית גבוהה יותר .הממצא שכשליש מהמחקרים התמקדו ברמה
מחקרית אחת (הפרטית או המבנית) מפתיע משום שמחקרים אלו אינם מצליחים להביא בחשבון את המבנה
ההיררכי -מקונן של התצפיות ,שבמסגרתו אמנם כל תלמיד חווה את האקלים בצורה אישית ,אך מעבר לכך-
מעצם היותם מקוננים באותה הכיתה או בית-הספר -התלמידים חולקים גם חוויה משותפת של אקלים (כגון
תחושה כללית של ביטחון ,או אקלים של נעים של תמיכה מצד הצוות) וזאת מעבר להתנסות ולחוויה האישית.
ההתמקדות ברמת מדידה אחת אף אינה מאפשרת לבחון כמה מן השונות בהישגים אקדמיים נעוצה במשתנים
ברמת התלמיד (הבדלים בתוך כיתה\ בתוך בית-ספר) ,כמה ברמת הכיתה (הבדלים בין כיתות) וכמה מן
השונות נעוצה במשתנים ברמת בית-הספר (הבדלים בין בתי הספר).
כשליש מן המחקרים שילבו בין מספר רמות מדידה ,על פי הפירוט הבא :כחמישית ( )18.2%התמקדו ברמת
התלמיד+בית-ספר; פחות מעשירית ( )9%ברמת התלמיד+כיתה; ורק שלושה מחקרים מדדו את המשתנים
בשלוש רמות (תלמיד+כיתה+בית-ספר\ תלמיד+בית-ספר+אזור) .ממצאים מתוך מחקרים ספורים אלו
יכולים לקדם בצורה משמעותית התערבויות לשיפור אקלים ,משום שהם יכולים למקד את מאמצי השינוי
להקשר הספציפי שיש לו את התרומה הרבה ביותר להישגים אקדמיים .כך למשל ,ממחקרו של מוהמדפור
( )Mohammadpour, 2013עולה כי בעוד שקבוצת משתני האקלים ברמת התלמיד וברמת בית-הספר הסבירה
כל אחת כחמישית מן השונות בציונים ,למשתני האקלים שברמת הכיתה הייתה תרומה משמעותית
שהסבירה למעלה ממחצית השונות בציוני התלמידים .המשמעות היא ,שהישגי התלמידים עשויים להשתנות
בצורה משמעותית מכיתה לכיתה בתוך אותו בית-הספר ,ועל כן ראוי להשקיע את מירב המאמצים לשיפור
האקלים בתוך ההקשר הכיתתי ,למשל על-ידי הטבת מערכות היחסים שבין המורה לתלמידים בזמן השיעור.
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לאור מיעוט המחקרים שבדקו השפעות של משתנים ברמת הכיתה על הישגים ,ומיעוט גדול עוד יותר של
מחקרים שבהם המשתנים נמדדים ביותר משתי רמות מדידה ,נבקש להצביע על הצורך בעריכת מחקרים
נוספים שיבססו ידע מורכב ומקיף אודות מגוון מאפיינים רב-רמתיים הקשורים בהישגים אקדמיים.
מערך המחקר והקשר\ התרומה של אקלים חיובי להישגים אקדמיים .למעלה משליש המחקרים ()36%
התבססו על מערך מחקר מתאמי ,אשר לא מאפשר להסיק על השפעות וקשרים סיבתיים בין אקלים והישגים.
אף על פי כן ,הרוב המוחלט של מחקרים אלו הצביע על קשר חיובי בין אקלים חיובי והישגים אקדמיים
גבוהים .כרבע נוספים ( )25%המחקרים התבסס על מערך אורך .ממחקרי האורך ,אשר מקרבים אותנו לעבר
לביסוס השפעות סיבתיות ,עולה תמונה ברורה :לאקלים חיובי -ובעיקר לגורמים של מערכות יחסים חיוביות
בין התלמיד למורה; חום ,קבלה ותמיכת המורה -יש תרומה חיובית להישגים גבוהים יותר .עם זאת ,ארבעה
מחקרים הצביעו על קשרים הדדים\ דו כיווניים בין המשתנים .כך למשל ,נמצא שתלמידים שדיווחו על
תמיכת מורים גבוהה בתחילת השנה הגיעו להישגים גבוהים יותר בסוף השנה ,ולהיפך-תלמידים עם הישגים
גבוהים יותר בתחילת השנה דיווחו על עליה בתמיכת מורים בסוף השנה ( .)Košir & Tement, 2014במחקרי
אורך נוספים התקבלו ממצאים דומים ביחס לדיווחי תלמידים על תחושת ביטחון וציונים ( & McCoy, Roy,
 )Sirkman, 2013ועל מעורבות בבית-הספר וציונים (.)Chase et al., 2014; Motti-Stefanidi & Masten, 2013

מחקרים ניסויים ,או ניסויים למחצה ,יכולים להאיר על סוגיית היחסים ההדדיים וההשפעות שבין אקלים
והישגים ,משום שהם מאפשרים שליטה על קדימות הזמנים ועל הסברים חלופיים לשינויים ברמת ההישגים.
שלושה מחקרים בלבד התבססו על מערך מחקר ניסויי למחצה ,ובשלושתם נמצא כי אקלים חיובי ,או מדדים
של אקלים חיובי ,תורמים לשיפור בהישגים אקדמיים ( Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming, & Hawkins,

 .)2004; Reuland, M. M., & Mikami, 2014; Rimm-Kaufman, Fan, Chiu & You, 2007נמליץ לכן על עריכה
של מחקרים ניסויים נוספים שיוכלו לבסס את הידע אודות ההשפעה של אקלים חיובי על הישגים אקדמיים.
האפקט של אקלים על הישגים .כלל המחקרים ,פרט לאחד ,העלו אינדיקציה להשפעה או קשר בין אקלים
והישגים .למעלה ממחצית המחקרים ( )55%מצאו כי לאקלים חיובי יש תרומה חיובית מפצה להישגים,
כלומר לאקלים חיובי יש ערך אדטיבי מוסף להישגים ,ללא קשר לתרומה השלילית שעשויה להיות למאפייני
הרקע להישגים אקדמיים .מעניין לציין כי מספר מחקרים מצאו שהתרומה המפצה של האקלים רבה יותר
דווקא עבור תלמידים המגיעים מרקעים מוחלשים ( .)Brand et al., 2003כך למשל ,במחקר שנערך בישראל
בהתבסס על מדגם ארצי מייצג ,נמצא כי לאקלים בית-ספרי הייתה תרומה הגבוהה פי ארבעה להישגים
לימודיים בבתי ספר דוברי ערבית ,מהתרומה המקבילה בבתי ספר דוברי עברית (.)Berkowitz et al., 2015
ממצאים אלו מצביעים על כך שאקלים חיובי מפצה על הרקע החלש ובכך מצמצם חלק מהפערים בין קבוצות
תלמידים המגיעים מרקעים אתניים וחברתיים-כלכליים שונים.
מספר מחקרים הצביעו על אקלים כמתווך את הקשר בין רקע חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים :חלקם העלו
כי הקשר בין מאפייני הרקע של התלמיד והישגים אקדמיים מתווך על ידי טיב מערכת היחסים בין המורה
התלמיד וההורים ( .)Hughes & Kwok, 2007; Swanson, Valiente, & Lemery-Chalfant, 2012בנוסף מחקרים
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רבים העלו כי הקשר בין מאפיינים שונים של אקלים (כגון יחסי מורה-תלמיד ,או קורבנות לאלימות) וציונים
מתווך על ידי מידת המעורבות של התלמיד בכיתה ובבית-הספר ( ;Benner, Graham, & Mistry, 2008
;Borofsky, Kellerman, Baucom, Oliver, & Margolin, 2013; Dotterer & Lowe, 2011; Fall & Roberts, 2012
& Iyer, Kochenderfer-Ladd, Eisenberg, & Thompson, 2010; Nakamoto & Schwartz, 2011; Perry, Liu,
Pabian, 2010; Reyes et al., 2012; Upadyaya & Salmela-Aro, 2015; Zimmer-Gembeck, Chipuer, Hanisch,

 .)Creed, & McGregor, 2006נראה אם כן שהחשיבות של אקלים להישגים פועלת דרך ההשפעה של אקלים על
מעורבות התלמיד בבית-הספר ,אשר ידועה כתורמת לציונים :היחסים בין המורה לתלמיד ומידת הקורבנות
שלו לאלימות בבית הספר הם גורמים שמפעילים את מעורבות התלמיד ,שלה השפעה ישירה על הישגים.
כעשירית מהמחקרים מצאו כי לאקלים יש השפעה ממתנת על הקשר בין מאפייני רקע של התלמיד והישגים
אקדמיים .כך למשל ,נמצא שאקלים חיובי מחליש את הקשר בין רקע לבין הישגים ,ואקלים בית-ספרי שלילי
מגביר את הקשר בין רקע להישגים ,בעיקר בקרב קבוצות תלמידים מרקעים מוחלשים ( Berkowitz et al.,
2015; Crosnoe, Johnson, & Elder, 2004; O’Malley, Voight, 2015; Brand et al., 2008; Cheema& Kitsantas,

; )Renshaw, & Eklund, 2015תלמידים עם קשיי למידה ( )Liew, Chen, & Hughes, 2010או תלמידים בעלי
הערכה עצמית ירודה ( .)Berger, Alcalay, Torretti, & Milicic, 2011ממצאים אלו מצביעים על כך שבתי ספר
וכיתות המאופיינים באקלים חיובי מצליחים ל"אזן את מגרש המשחקים" עבור תלמידים מרקעים מוחלשים
ולצמצם פערים בהישגים כתוצאה ממאפייני רקע של התלמידים.
לבסוף נדווח על ממצא מעודד ,והוא שלא נמצא קשר מובהק בין מאפיינים של רקע חברתי-כלכלי ותפיסות של
אקלים בית-ספרי ( .)Hopson & Lee, 2011; Berkowitz et al., 2015משמעות הדברים היא כי ניתן ליצור
ולקדם אקלים כיתתי ובית-ספרי חיובי גם בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת ,בתוך שכונות מוחלשות ואפילו
בתוך סביבה רווית מתח ואלימות.
לסיכום ,ממצאי הסקירה מצביעים על מגמה ברורה למדי כי כיתות ובתי הספר הם הקשרים חשובים בפני
עצמם בניבוי הישגים ,גם לאחר שמביאים בחשבון מאפיינים חברתיים-כלכליים .כלומר בתי הספר ,ובעיקר
כיתות ,יכולים "לעשות הבדל" בהישגי תלמידים ,אשר אינם תלויים אך ורק במאפייני הרקע של התלמיד
ומשפחתו ושל בתי הספר.

אקלים בגילאי טרום בית-ספר ()Preschool climate

מושג החוזר על עצמו פעמים רבות בהקשר של אקלים בגילאי טרום בית-הספר הוא איכות ( .)Qualityמושג
זה מתאר משתנים ברמת הכיתה אשר אמורים להשפיע על התפתחות הילדים (.)Mashburn et al., 2008
האיכות מורכבת משני מימדים מרכזיים שניתן להקביל אותם לאקלים חברתי ואקלים פדגוגי :תמיכה
רגשית -מושג הקרוב במשמעותו לאקלים חברתי -כולל את רגישות המורה ,מידת השליטה בתלמידים
וניהול ההתנהגות שלהם ,ואקלים רגשי בכיתה (מושג מעורפל שמתייחס לאוירה הרגשית הכללית בכיתה).
תמיכה חינוכית -מושג הקרוב במשמעותו לאקלים פדגוגי -כולל יעילות ,פיתוח תפיסה ,מערכי למידה,
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ואיכות המשוב שניתן לילדים ( Domitrovich et al., 2009; Pianta, La Paro, Payne, Cox, & Bradley,

.)2002
מסקירה שערכנו עולה כי המרכיבים הפדגוגיים של איכות המסגרת (כגון הרמה הלימודית של התכנים)
אינם קשורים לתוצאות אקדמיות של הילדים ( .)Early et al., 2007לעומת זאת ,ליכולת של המורים לייצר
אינטראקציות תומכות מבחינה רגשית בתוך כיתה מאורגנת היטב ,יש השפעה רבה יותר על תוצאות
אקדמיות ( .)Curby et al., 2009; Williford, Maier, Downer, Pianta, Howes, 2013מחקרים שונים העלו כי
לאיכות האינטרקאציה בין המורה לתלמיד בגילאי טרום בית-ספר יש קשר ואף השפעה על פיתוח יכולות
והישגים אקדמיים גבוהים יותר בהמשך ( Burchinal et al., 2008; Grimm, Steele, Burchinal, Mashburn

 .)&, Pianta, 2010; Guo, Piasta, Justice, & Kaderavek, 2010; Howes et al., 2008בדומה לממצאים ביחס
לגילאי בית-הספר ,אינטראקציה איכותית בין המורה לתלמיד בגילאי טרום בית-ספר ,שנמצאה כמנבאת
תוצאות לימודיות טובות יותר אצל ילדים ,מאופיינת בחום ורגישות (Connor et al., 2005; McCartney,

 ,)Dearing, Taylor, & Bub, 2007ציפיות עקביות להתנהגות ( )Emmer & Stough, 2001ומספקת להם
משוב (.)Taylor, Pearson, Peterson, & Rodriguez, 2003

לצורך כתיבת שני הפרקים הבאים בסקירה העוסקים בהתערבות ובמדיניות ביחס לאקלים כיתתי ובית-ספרי,
נעזרנו בסקירות שיטתיות ובמאמרים מקיפים בנושא ,בדפי מידע ,חוזרים ,והנחיות של גופים האמונים על
פיתוח התערבויות ומדיניות ,ובאתרי האינטרנט הרשמיים של מחלקות החינוך בישראל ובמדינות נוספות
באירופה וארה"ב.
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 מתווכות וממתנות של אקלים בית ספרי וכיתתי על הישגים אקדמיים, השפעות מפצות:1 טבלה
Main author (year) Methods
School Climate and Academic Achievements
Areepattamannil
Design: Cross-sectional
(2014)
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Disciplinary climate in the classroom,
teacher–student relations, attitudes toward school
Achievement: PISA scales
Barile (2012)
Design: longitudinal
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Teacher-student Relationship
Achievement: State achievement test scores
Berkowitz (2015).
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Student-teacher relationships, risky peer
behavior, school violence (MEITZAV).
Achievement: State achievement test scores
Brand (2003).
Design: Longitudinal (3 years cohorts)
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Inventory of School Climate- Students
(ISC-S)
Achievement: Self-reported GPA and state standardized test
scores
Brand (2008).
Research design: Longitudinal survey with replication.
Unit of analysis: School (climate) and student (scores).
Sample: Nationally representative
Climate: Inventory of School Climate-Teacher (ISC-T), and
Inventory of School Climate- Student (ISC-S).
Achievement: GPA and state achievements test scores.
Research design: Cross-sectional
Cheema (2014).
Unit of analysis: Student
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Main study findings
Com: Positive attitudes toward school and positive perception
of classroom environment correlated with significantly higher
scores.

No Com: Controlling for sophomore-year math grades, and
SES, no significant associations were found between positive
climate and achievement by students’ senior year.

Com: School climate positively contributes to student
achievement beyond their SES status.
Mod: Achievement gaps between students of different SES in
the same school decreased in schools characterized by positive
climate.
Com: The most consistent and powerful predictor of schoollevel differences in students’ performance is the climate
dimension of Student Commitment to Academic Achievement.

Com: School climate significantly contributed to the
explanation of disparity in scores between schools.
Mod: School climate had a disparate impact on the scores of
pupils who came from different ethnic backgrounds.

Com: An improvement in disciplinary climate in the classroom
correlates to an increase in achievements.

Main author (year)

Crosnoe (2004).

Davis (2006).

Elias (2008).

Hopson (2011).

Hopson (2014).

Hughes (2008).

Methods
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Students’ disturbances and discipline
problems.
Achievement: PISA scores (2003)
Design: Longitudinal (panel design)
Unit/level of analysis: Student and schools
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Student-teacher-bonding
Achievement: Self-reported grades
Design: One year case study
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Design: Longitudinal (2 measurements)
Unit/level of analysis: Student and schools.
Sample: Non representative
Climate: Student: Social support social-emotional
competence.
Achievement: GPA
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: School quality, connection and
relationships with adults.
Achievement: Self-reported grades
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Non representative
Climate: Student: School Success Profile (SSP)
Achievement: Self-reported grades

Design: Longitudinal (3 years)
Unit/level of analysis: Student
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Main study findings

Com: Students bonding with teachers was positively related to
later achievement
Mod: Hispanic American girls made better grades when they
had more positive views of teachers, compared with most boys
and whites.
Com: One means of improving achievement in schools is to
improve the quality of teacher-student relationships.
Com: Considerable variance in end-of-year academic
outcomes was predicted by perceived teacher support over the
course of the year.

Com: Positive perspectives of school climate significantly
correlate with higher grades.

Com: Safe and supportive school, home, peer group, and
neighborhood environments are associated with positive
academic outcomes
Students in more racially segregated schools have worse
academic outcomes than students in other school
Mod: Improved school safety, does not increase the likelihood
of better grades for students attending segregated schools. Yet,
school safety is related to better grades in schools that are less
segregated.
Med: The effect of first-grade teacher–student relationship on
reading and math achievement 2 years later was completely

Main author (year)

1. Jia (2009).

Košir (2014).

Liew (2010).

McCoy (2013).

Mohammadpour,
(2013).

Morin (2014).

Methods
Sample: Non representative
Climate: Student: Teacher–student relationship quality
Achievement: State mandated test scores
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: Support from teachers and friends,
autonomy in the classroom
Achievement: School grades
Design: Longitudinal (2 measurements)
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: Teacher Personal Support
Achievement:
Design: Longitudinal (2 years cohorts)
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: Teacher-student relationships
Achievement: State mandated test scores
Research design: 3 years panel research.
Unit of analysis: School
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Safe Respectful Climate; Socio-emotional
learning environment; Academic rigor
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student , classroom and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student, teacher, principle: TIMSS’ questionnaires
Achievement: TIMSS achievement test scores
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Motivation, classroom challenge and
teacher caring
Achievement: State mandated test scores
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Main study findings
mediated by Year 2 effortful engagement.

Com: Support from teachers and peers strongly correlate with
higher grades.

Com: Higher perceptions of teacher support at the beginning
of the school year have better achievements at the end of the
school year. The reverse direction was also established.

Mod: Children with low task accuracy performed just as well
as those with high task accuracy if they were paired with a
positive and supportive teacher.

Com: Negative school climate predicted a decline in
achievement.

Com: An increase in classroom climate scale predicted an
increase in the classroom average test scores.

Com: Classroom level climate significantly predict classroom
levels of achievement.
Med: Classroom climate perceptions influence math selfefficacy which influences math achievement.

Main author (year)
O’Malley (2015).

Methods
Research design: Cross-sectional
Unit of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: CHKS school climate questionnaires
Achievement: Self-reported GPA
Rimm-Kaufman
Design: Quasi-experimental longitudinal
(2007).
Unit/level of analysis: Student and Schools
Sample: Non representative
Climate: Student: Well managed and caring learning
environment
Achievement: State mandated standardized test scores
Shin (2009).
Research design: Cross-sectional
Unit of analysis: Student and school.
Sample: Nationally representative
Climate: Student: School disciplinary climate, teacher-pupil
relations
Achievement: PISA test scores (2003)
Sweetland (2000).
Research design: Cross-sectional
Unit of analysis: School
Sample: Nationally representative
Climate: Teacher: The Organizational Climate Description
Questionnaire, Revised Middle (OCDQ-RM)
Achievement: State mandated test scores
Wang (2014).
Design: Cross-Sectional
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Sense of School as a Community Scale
(SSCS)
Achievement: GPA
Classroom Climate and Academic Achievements
Allen (2013).
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Nationally representative
Climate: Observed: The CLASS-S
Achievement: State mandated test scores
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Main study findings
Com: Pupils from schools with a more positive climate
reported high achievements.
Mod: A positive school climate moderates the connection
between family structure and GPA, particularly for singleparent families or homeless students.
Com: Students at Responsive Classrooms schools show
greater increase in reading and math performance.

Com: Disciplinary climate contributed significantly to
disparity in scores.

Com: Correlations of low to medium strength between climate
and scores.

Com: An increase in school climate is significantly related to
an increase in grades.

Com: Positive emotional climate and sensitivity associated
with higher achievements.

Main author (year)
Berger (2011).

Cheema (2014).

López (2012).

Reuland (2014).

Reyes (2012).

Teodorović (2011).

Methods
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Non representative
Climate: Student: School Climate Scale (Escala de Clima
Social [ECLIS]
Achievement: GPA
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Disciplinary Climate
Achievement: PISA test scores (2003)
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Classroom Assessment Scoring System
(CLASS)
Achievement: Standardized test scores
Design: Semi-experimental.
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Non representative
Climate: Observed: classroom victimization
Achievement: PALS and SOL test scores
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Non representative
Climate: Student and classroom observation: The
elementary school version of the CLASS.
Academic Achievement: GPA
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student , classroom, school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: classroom orderly climate; Teacher: order
and discipline in school, relationships between school staff,
principal’s dedication to teacher’s professional
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Main study findings
Mod: Self-esteem predicted academic achievements more
strongly in classes with poorer climate.

Com: Better disciplinary climate associated with higher
achievement.
Mod: Achievements of Black students, followed by, Hispanic
and White students, raised as climate improved.
Mod: Emotional warmth was particularly salient for academic
achievements students’ at risk for school failure.

Com: Students in low victimization classrooms had higher
achievement scores compared to those in high victimization
classrooms
Mod: In high victimization classrooms, the ranking of children
at the beginning of the year is more similar to the end of year
ranking.
Med: Students’ engagement mediated the relationship between
classroom emotional climate and grades.

Com: An orderly, disciplined classroom climate positively
associated with student achievement.

Main author (year)

Methods
improvement, principal’s availability and appreciation,
teachers’ support for principal’s decisions).
Academic Achievement: State mandated test scores.
Willms (2001).
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student , school, country
Sample: Nationally representative (13 countries)
Climate: Student: students’ disturbances, fights, friendship.
Achievement: State mandated test scores
Student- Teacher Relationships and Academic Achievements
Chiu (2010).
Design: Cross- Sectional.
Unit/level of analysis: Students and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Teacher-students' relationship
Achievement: Self-reported grades
DiLalla (2004).
Design: longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Parent: Behavioral Style Questionnaire [BSQ];
Child Behavior Checklist [CBCL].
Achievement: GPA; The Teacher Report Form (TRF)
Dotterer (2011).
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Non representative
Climate: Student: Positive Social/Emotional Classroom
Climate Composite; Classroom Observation System-5th
Grade; Instructional Quality Measures- the Classroom
Observation System-5th Grade (NICHD ECCRN);
Teacher–Student Conflict Measures: Student–Teacher
Relationship Scale.
Achievement: State mandated test scores
Fan (2012).
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Schools
Sample: Non representative
Climate: Teacher: Teacher-students' relationship
questionnaire
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Main study findings

Com: Positive classroom climate was one of the most
significant factors contributing to better academic
achievements.

Com: Students whose perceived relationships with their
teacher were 10 percent higher than their respective means,
scored significantly higher.

Com: Children who have dependent or conflictual
relationships with their teachers are more likely to receive
lower grades.
Med: Relationships with teachers who are dependent or
conflicting mediate the relation between gender and school
grades.
Med: The link between classroom context and academic
achievements were mediated by engagement.

Com: There was a significant relationship between teacher–
students’ interpersonal relationship and students’ academic
achievements.

Main author (year)
Hamre (2005).

Hughes (2007).

Joseph (2013).

Kodzi (2014).

Roorda (2011).

Spilt (2012).

Methods
Achievement: Test scores
Design: longitudinal
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: 910 children from NICHD Study of Early Child
Care
Climate: Teacher: Student-Teacher Relationship Scale
(STRS)
Achievement: Standardized test score
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Teacher: Big Five Inventory (BFI); Teacher
Student relationship (TRI)
Achievement: Test scores
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and classroom
Sample: Nationally representative
Climate: Observed: The Classroom Learning Assessment
Scoring System—Secondary (CLASS-S)
Achievement: State mandated test scores
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student, teachers and school.
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Students hurt each other, teacher hurts
students, teacher corrects homework
Achievement: GPA, state mandated test scores,
standardized test scores
Design: Meta-analysis.
Unit/level of analysis: Studies
Sample: 99 studies from 1990 to 2011.

Main study findings

Design: longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Teacher: Teacher-student relationship quality:

Com: Growth patterns of Teacher-Student Relationship
Quality predicted gains in academic achievements
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Mod: The main effect for the prevalence of high functional
risk on achievement was moderated by the level of emotional
support in the first-grade classroom.

Med: Classroom engagement mediates the associations
between student-teacher and parent-teacher relatedness and
child achievement the following year

Com: Teacher–student interaction predicted of higher student
achievement, after controlling for baseline scores, gender, and
family poverty status.

Com: Having a supportive and caring teacher positively
related to academic performance, controlling for other school
characteristics.

Com: The associations between both positive relationships and
achievement and negative relationships and achievement were
small to medium.

Main author (year)

Methods
(Network of Relationship -NRI)
Achievement: The WJ-III Tests of Achievement
Swanson (2012).
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Teacher and student: Student-teacher relationships
Achievement: Grades
Zimmer-Gembeck Design: Cross- Sectional
(2006).
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: Teacher–student relationships (teacher
autonomy support, involvement and structure), peer
relationships, fit with the general school environment.
Achievement: Self-reported grades
Safety and Academic Achievements
Burdick-Will
Design: Longitudinal
(2013).
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: -Climate: Student: Consortium on Chicago School Research
(CCSR).
Achievement: GPA; and PSAE test score
Glew (2005).
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: safety at school
Achievement: State mandated test scores
Glew (2008).
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: School and district
Sample: Non representative
Climate: Student: Role in school bullying; Surveys: School
safety by perceived acceptability of carrying guns.
Achievement: GPA
Lacey (2013).
Research design: Cross-sectional
Unit of analysis: School
Sample: Nationally representative
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Main study findings

Med: Student-teacher relationships significantly mediated the
relation between cumulative home risk and achievement.

Com: Correlations between grades and relationships with
teachers’ relationships with peers, and engagement were all
positive and significant.
Med: The association between teacher–student relationships
and achievement was mediated by students’ engagement.

Com: High violent crime rates at school lead to a reduction in
students’ learning.
Positive school climate did not moderate the reduction I
students’ scores.

Com: Victims and bully-victims were more likely to have low
achievement than bystanders.

Com: Higher grades were associated with decreased odds of
bullying involvement

Com: Percentage of minority pupils in the school, and reports
about PTB contributed significantly to explaining the disparity
in scores.

Main author (year)

Methods
Climate: Student: personal victimization ; Students and
teachers: General prevalence of teasing and bullying (PBT)
in the school; assessment of the severity of the problem,
frequency of pupils suffering teasing based on origin,
sexual orientation or external appearance
Achievement: Average GPA
Lucio (2012).
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: school safety, gangs and fighting within
the school.
Achievement: GPA
Patton (2012).
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: 612 African American male ninth graders
Climate: Student: School Success Profile (SSP
Achievement: Test scores and grades
Rumberger (2005). Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Proportion of students who report they
feel unsafe at school
Achievement: State mandated standardized test scores
Engagement/ Connectedness and Academic Achievements
Design: Longitudinal
Abbott‐Chapman
Unit/level of analysis: Student
(2014).
Sample: Nationally representative
Climate: Student :ASHFS and SEI questionnaire
Achievement: Highest level of education and current
occupation of students as adults.
Archambault
Design: Longitudinal
(2013).
Unit/level of analysis: Student
Sample: Provincial representative.
Climate: Teachers: Classroom engagement; Teacher
Student–Teacher Relationship Inventory.
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Main study findings
In schools with a low frequency of bullying and teasing, a high
percentage of pupils succeeded on the tests. As the frequency
of bullying and teasing increased, fewer pupils in the school
succeeded in passing the tests.

Com: Sense of safety significantly related to achievements.
School safety was uniquely related to GPA, controlling for
SES and other background characteristics, and other risk
factors for school failure.

Com: Feeling safe in the neighborhood was directly linked to
being afraid and indirectly linked with grades

Com: School characteristics account for more of the
differences in student learning than student background
characteristics, and this is especially true for students attending
high-SES schools.
Feeling unsafe was significantly and negatively related to
achievements.
Com: The odds of having high level of completed education in
adulthood were greater for those with higher childhood school
engagement.

Com: A warm teacher–student relationship in first grade
predicted fourth grade engagement over the contribution of
kindergarten skills and second grade achievement

Main author (year)
Basch (2011).

Benner (2008).

Bonny (2000).

Borofsky (2013).

Bryan (2012).

Catalano (2004).

Methods
Achievement: Grade point
Design: Literature review
Unit/level of analysis: Studies

Main study findings

Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Teacher: students’ engagement; Student: selfreported engagement
Achievement: GPA
Design: Cross- Sectional.
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: SCS (school connectedness score)
Achievement: Self-reported grades
Design: Longitudinal (2 time points- .5 years apart)
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: school engagement
Achievement: high school GPA
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: attachment to school and to teachers,
school commitment, school involvement
Achievement: National mandated test scores
Design: longitudinal semi-experiment
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Parents, teachers and students: students’
connectedness
Achievement: Test scores
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Med: Exposure to community violence influences academic
failure via two causal pathways: (1) symptoms of depression
(2) disruptive behavior.
A link between violence exposure and academic difficulty was
postulated to be caused by depressive symptoms and by low
self-regulation abilities.
Com: Greater school engagement in the beginning of the year
were associated with higher grades in the end of the year.

Com: Higher school connectedness associated with better
academic performance.

Med: School engagement mediated the association between
community violence exposure and school GPA.

Com: School bonding significantly predicted academic
achievement. Students who did not like school at all had
significantly lower academic achievement scores than did
students who liked school a great deal.

Study 1- Com: A measure of school bonding, attachment and
commitment to school when children were in 3rd grade had a
positive association with academic test scored in 7th grade.
Study 2- Com: Students in the experimental schools had
increased academic performance.

Main author (year)
Chase (2014).

Eisenberg (2003).

Fall (2012).

Faulkner (2009).

Forrest (2013).

Galla (2014).

Hazel (2012).

Methods
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: School connectedness (BEC-SES)
Achievement: Self-reported GPA
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: School connectedness (from Eating
Among Teens Survey)
Achievement: Self-reported grades
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: Education Longitudinal Study of 2002–
2004 (ELS).
Achievement: Test scores and students drop out at 12th
grade
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: school connectedness questionnaire
Achievement: Self- reported grades
Design: Cross- Sectional.
Unit/level of analysis: Student and school
Sample: Nationally representative
Climate: Student; bullying, bullying victimization, peer
connectedness, teacher connection, engagement
Achievement: GPA and state achievement test score.
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Teacher: CBQ-VSF questionnaire
Achievement: SAT test scores
Design: Cross-sectional
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Main study findings
Com: Bidirectional relationships between school engagement
and GPA.

Com: Moderate positive correlation between liking school
and grades .

Com: Academic and behavioral engagement positively
influenced students’ achievement

Com: School connectedness given its consistent association
with academic performance.

Com: Low aggression was positively related to GPA ` Low
bully-victim was positively related to state test scores.

Com: High effortful engagement was associated with above
average test scores.

Com: School engagement is a significant predictor of GPA,

Main author (year)

Iyer (2010).

Ladd (2009).

Liem (2011).

McMahon (2011).

Motti-Stefanidi
(2014).

Methods
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student :School engagement measurement
(SSEM); presence of a safe adult at school; presence of a
gay-straight alliance, feeling unsafe or afraid at school
Academic Achievement: GPA
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Demographically representative
Climate: Teacher: students' independent and enthusiastic
participation as indicators of children's school engagement;
Student: school avoidance attitudes
Achievement: Teachers ratings of students’ performance
Design: longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Parents : P-SLAQ; Teachers: T-SLAQ
Achievement: State test scores
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: The Motivation and Engagement ScaleHigh School (MES-HS)
Achievement: Wide Range Achievement Test 3
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: Psychological Sense of School
Membership Scale; the Comprehensive Assessment of
School Environments, Student Satisfaction Survey
Academic Achievement: GPA
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: School records: Absenteeism; Teachers:
31

Main study findings
and this relationship is strongest in the presence of a gay–
straight alliance

Med: School engagement mediated the link between peer
victimization and academic achievement

Com: Students with higher level of engagement had attained
an average level of achievement that was significantly higher
than student with lower level of engagement.

Med: School engagement partially mediates the link between
same-sex peer relationships and academic performance

Com: More frequent school inclusion practices significantly
predicted higher GPA across time.
More school belonging and less aggression were the strongest
predictors of higher GPA.

Com: A decreases in GPA is associated by an increases in
absenteeism.

Main author (year)

Nakamoto (2011).

Niehaus (2012).

Perry (2010).
School

Pustjens (2009).

Roorda (2011).

Sirin (2004).

Methods
behavioral engagement questionnaire
Academic achievement: GPA
Design: Cross- Sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Students: Academically engaged behaviors
Achievement: GPA
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: NELS, Needs-satisfaction scale, Caring
adult relationships in school scale.
Achievement: GPA
Design: Cross-sectional
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: The Identification With School
Questionnaire (IWS), School Engagement Questionnaire
(SEQ)
Achievement: School records GPA and self-reported GPA
Design: Longitudinal (6 annual waves)
Unit/level of analysis: Student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: school engagement (interest in learning
tasks, relationship with teachers, and attitude toward
homework).
Achievement: Test scores
Design: Meta-analysis
Unit/level of analysis: Student
Sample: 99 studies
Climate: Student: school engagement measurement
(SSEM), presence of a safe adult at school, presence of a
GSA at school and feeling unsafe or afraid at school
Academic Achievement: GPA
Design: Cross- Sectional
32

Main study findings

Com: The effect of school engagement on GPA is significant
and positive.
Med: School engagement mediates the association between
peer victimization and GPA.
Com: The more decline that students perceived in School
Support across the year, the lower their GPAs were at the end
of the year.

Med: The effect of career preparation on grades was mediated
by school engagement.

Com: Students who showed less decline in school engagement
have higher learning rates in language.

Com: Positive associations between positive Teacher Student
relationships and both engagement and achievement, and
negative associations between negative relationships and both
engagement and achievement were found in the meta-analysis

Com: There was a positive and significant relationship

Main author (year)

Upadyaya (2015).

Véronneau (2010).

Wang (2012).

Wang (2013).

Methods
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Students: school engagement and sense of
belonging, behaviors in school and activities in the
classroom.
Achievement: School grades
Design: Systematic review
Unit/level of analysis: Studies

Design: Longitudinal (3 waves)
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: SSRS questionnaire measuring behavioral
engagement.
Achievement: GPA
Design: Longitudinal (3 waves)
Unit/level of analysis: student
Sample: Nationally representative
Climate: Student: behavioral emotional and cognitive
school engagement
Achievement: GPA scores from school records.
Design: Longitudinal
Unit/level of analysis: Student
Sample: Non representative
Climate: Student: behavioral, emotional and cognitive
engagement.
Achievement: GPA
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Main study findings
between academic performance and school engagement.

Med: Students with high academic performance typically
exhibit high behavioral, emotional and overall schoolwork
engagement which, in turn, supports one’s future academic
achievement.
Students’ engagement with school mediates the positive
influence of classroom context on academic achievement.
Com: Peers’ school engagement was a significant predictor of
a positive change in academic achievements.

Com: Declines in school participation and self-regulated
learning were associated with within-person declines in GPA.

Com: Adolescents from the profile groups of Highly Engaged
had GPAs notably higher than the GPAs of adolescents in the
other groups (Moderately Engaged, Cognitively Disengaged,
and Minimally Engaged.

Main author (year)

Methods
Main study findings
Design:
CrossSectional
Com: Student engagement is positively related to
Weiss (2009).
Unit/level of analysis: Student
achievement.
Sample: Nationally representative
Mod: The effects of engagement on achievements vary by the
Climate: Student: school engagement through psychological size of the 10th grade class size, when the magnitude of
and behavioral connections with the values and aims of the engagement’s effect is greatest in cohorts of the largest size.
school.
Achievement: ELS mathematics assessments.
Note: *p < .05.; **p < .01; p<.001***; SES: Socioeconomic status; HLM: Hierarchical Linear Modeling; SEM: Structural Equation Modeling;
Com: Compensatory effect; Mod: Moderation effect; Med: Mediation effect
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פרק ג' :התערבויות לשיפור אקלים בית-ספרי והשפעתן על הישגים אקדמיים
ממצאים מרכזיים:


לא מצאנו פרסומים אשר עברו ביקורת עמיתים (ולכן עומדים בסטנדרטים מדעיים גבוהים) של
התערבויות שעברו הערכה ,אשר מטרתן המוצהרת היא שיפור אקלים .לעומת זאת ,קיימות
התערבויות רבות אחרות שמטרתן היא לשפר את אחד המימדים של אקלים ,כגון ביטחון ,או מערכות
יחסים .הרבה מן ההתערבויות הללו הן תחת המטריה של למידה חברתית רגשית( )SELאו חינוך
אישיות (.)CE



אקלים בית-ספרי חיובי מגביר את סיכויי הצלחתן של תוכניות התערבות אחרות ,כגון  ,SELכיוון
שלאקלים בית-ספרי חיובי תפקיד מכריע במחויבות הצוות והתלמידים לתכניות התערבות.



אף על פי שהמגמה מצביעה על קשר חיובי בין שיפור בממדי אקלים בית-ספרי וציונים ,רוב המחקרים
לא בדקו את כיוונו של הקשר ועל כן קשה להסיק האם שיפור באקלים בית-ספרי הביא לשיפור
בציונים ,או להפך.

__________________________________________________________________________
התפיסה תיאורטית המקובלת כיום ביחס למאמצי שיפור והטמעת תהליכי שינוי בבתי ספר היא תפיסה
אקולוגית-מערכתית ,המכירה בחשיבות של מאפייני הפרט ,המשפחה ,בית-הספר ושכבות נוספות העוטפות
את התלמיד היחיד (למשל  .)Benbenishty & Astor, 2005; Bronfenbrenner, 1979נמצא כי התערבות בית-
ספרית מערכתית -אוניברסלית המוטמעת בכל הרמות בבית בבית-הספר ,מביאה לתוצאות חיוביות יותר אצל
תלמידים ( Dary & Pickeral, 2013; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011; Felner, et

 .)al., 2001; Schapps, 2003כך למשל ,בהתבסס על מחקר רב היקף במערכת החינוך הציבורית בשיקאגו,
הסיקו בריק ועמיתיו כי ניתן להשיג שיפור משמעותי בלמידה ובהישגים האקדמיים של תלמידים באמצעות
אסטרטגית התערבות רחבה הפועלת במספר מישורים בו זמנית -מנהל בית-הספר ,הקשרים של בית-הספר עם
ההורים ומוסדות נוספים בקהילה ,היכולת המקצועית של סגל ההוראה ,אקלים הלמידה (מושג המתייחס
לסדר ,ביטחון ונורמות) והתכנים הנלמדים (.)Bryk, Sebring, Allensworth, Luppesco & Easton, 2009

פעמים רבות אנו מוצאים בספרות המקצועית תיעוד לתוכניות התערבות אשר עומדות בסטנדרטים מדעיים
גבוהים (כלומר כאלו שפרסומן עבר שיפוט עמיתים) ואשר מלוות בהערכה שמכוונות לאחד או יותר מן
מהממדים של אקלים בית-ספרי ,כגון בטחון ומניעת בריונות ואלימות ( Espelage, Gutgsell, & Swearer,

 ,)2004; Merrell, Gueldner, Ross, & Isava, 2008למידה חברתית-רגשית (  )Durlak et al., 2011פיתוח
כישורים חברתיים ,או קשרים ומערכות יחסים בבית-הספר ( .)Linares et al, 2005להבדיל ,בולטות בהעדרן
אסטרטגיות התערבות לשיפור "אקלים בית-ספרי" כמכלול .ייתכן שהסיבה לכך היא העדר הגדרה ברורה
ל"אקלים" ,שהרי כל עוד אין הבנה מוצקה באשר למהו "אקלים" ,מעבר לכך שמדובר "בתכונות\ האופי" של
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בית-הספר ,קשה לפתח אסטרטגיות התערבות שניתן יהיה גם להעריך את מידת האפקטיביות שלהן .בולטים
בהעדרם גם מחקרים המתעדים תהליכים של שינוי באקלים ,כלומר מחקרים המדגימים כי אקלים הוא גורם
שניתן לשנות אותו.
לשיטתם של חוקרים מובילים בתחום מטעם מהמרכז האמריקאי לאקלים בית-ספרי ( ,)NSCCהאקלים
בהגדרתו נוגע להיבטים חברתיים ,רגשיים ,אתיים ,אקדמיים וסביבתיים של חיי בית-הספר .לכן ,שיפור
האקלים מצריך שיפור של היכולות והנטיות החברתיות ,הרגשיות והאתיות של התלמידים והמבוגרים בבית-
הספר .עם זאת ,לאנשי חינוך אין תוכנית התערבות מקיפה וקוי פעולה שמנחים אותם כיצד ניתן הלכה
למעשה לבצע שינוי בתחומים אלו ,ואשר מבוססים על הידע הטוב ביותר בתחום .כאשר תוכנית שכזו תהיה
בנמצא ,היא תוכל לשמש כאב טיפוס עבור אנשי חינוך למען שיפור האקלים בבית-ספרם (.)Cohen et al., 2009
חוקרים אלו ממשיכים וממליצים על דרך פעולה לביסוס קוים מנחים שיסייעו לפתח התערבות אפקטיבית
(שתהייה גם מבוססת ראיות) למען שיפור האקלים:
-

יש צורך בעריכת מחקרי מקרה ( )case studyאשר נכתבו על ידי (או בעזרתם של) מנהלי בתי הספר
אשר הצליחו לעשות שינוי משמעותי והיטיבו את האקלים בבית-ספרם .יש לאגד מחקרים אלו לכדי
"בנק" של ידע שבאמצעותו ניתן יהיה לפתח קוים מנחים לתהליכי שיפור סיסטמטיים שיפרטו את
דרכי הפעולה הרצויות של בתי הספר למען שיפור האקלים.

-

ליצור פורום של למידה ותמיכה המורכב ממומחים בתחום ,עבור מנהלים ובתי-ספר המצויים
בתהליך הטמעת שינוי באקלים.

-

ליצור רשת של אנשי שדה ומחקר שמחוייבים למדידה ולשיפור של אקלים ולפיתוח "מרכזים של
מצויינות" שאחרים יוכלו ללמוד מהם (לקריאה נוספת ראה Cohen et al., 2009; National School

.)Climate Council, 2007
בהתבסס על עבודת הסקירה הנוכחית ,נבקש להצביע גם על הצורך הרב בפיתוח הגדרה קונקרטית וברורה
לאקלים שתהווה בסיס למדידה ולהערכה של אקלים בבית-הספר ,ולפיתוח התערבות לשיפור האקלים.
נראה כי על מנת שניתן יהיה להיעזר בהגדרה ולעשות בה שימוש יעיל ,ראוי שלא תהיה רחבה מדי
ושתכלול מספר תחומים מרכזיים בלבד אשר ניתן לצפות בהם ,לכמת ולמדוד אותם ,ולפעול למען שיפורם
בצורה הדרגתית ומונחית .חשוב כמובן גם לפתח קוים מנחים להתערבות המבוססים על תהליכי ניתור
והערכה מדויקים ,כפי שתואר מעלה ,ולתעד ולהעריך את מאמצי שינוי האקלים המתרחשים בבתי ספר
שונים כדי שההתערבות תהיה מבוססת ראיות.
המלצות אלו מקבלות משנה חשיבות לאור זאת שאקלים בית-ספרי חיובי נתפס כאמצעי חיוני להטמעת
שינויים כלשהם בבית-הספר :נטען שככל שאקלים בית-הספר חיובי יותר ,כך הטמעת שינוי תהיה
מוצלחת יותר ,כיוון שאקלים חיובי משפר את מחויבות הצוות והתלמידים לתהליכי שיפור ושינוי באופן
כללי ( .)McEvoy & Welker, 2000כך למשל ,באמצעות אקלים חיובי ניתן לפתח בצורה טובה יותר
מנהיגות ומעורבות בקרב צעירים ( ,)Youth development; Williams, 2009לקדם למידה חברתית -רגשית
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( ,)SEL; Durlak et al., 2011לקדם את הכללתם של מבוגרים ותלמידים עם מוגבלויות בבתי ספר (
 )Inclusion; Coulston, & Smith, 2013ולמנוע נשירה מבית-הספר ( Droput prevention; Hammond,
.)Linton, Smink, & Drew, 2007

לסיום חלק זה נציין כי תרומתן של תוכניות התערבות ליכולת של תלמידים להגיע לציונים גבוהים יותר
משתנה במידה ניכרת על פי איכות היישום וההוצאה לפועל של ההתערבות ( Durlaket al., 2011; Schapps,

 .)2003התערבויות שפותחו ברמה המקומית ,הותאמו לצרכי בית-הספר באופן ספציפי ,והוצאו לפועל על
ידי קהילת בית-הספר הניבו תוצאות חיוביות יותר ( .)Marachi, Astor, & Benbenishty, 2013לאור זאת,
נמליץ על אסטרטגיה שבמסגרתה קהילת בית-הספר תעצב בעצמה תוכנית שתתאים באופן ייחודי לצרכים
ולמאפיינים הארגוניים -חברתיים של המסגרת ,וזאת להבדיל מייבוא של מודלים חיצוניים אשר הוכחו
כאפקטיביים במקום אחר .מטבע הדברים ,המנהל ,המורים ,ההורים והתלמידים -הם אלו אשר מכירים
את בית-הספר בצורה הטובה ביותר ,וייתכן כי דווקא הקהילה הבית-ספרית ,על אף שאינה מומחית
בפיתוח התערבויות ,תדע לעצב את הדרך האפקטיבית ביותר לשפר את האקלים של בית-הספר שלה
ואולי כתוצאה מכך גם לשפר תוצאות אקדמיות אצל התלמידים .המלצות אלו עולות בקנה אחד עם
המודל של "אקלים חינוכי מיטבי" אותו הגה ומוביל השרות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) בישראל .הרעיון
העומד בבסיס השיטה הוא שכל בית-ספר וכל גן ילדים מצוי בהקשר ייחודי לו ,ולכן אין דרך התערבות
אחת או תוכנית מדף אחת המתאימה לכל המסגרות החינוכיות (ארהרד וברוש.)2008 ,
נציין כי לאחרונה התפרסמה תוכנית "פסיפס -מתווה לשכלול ידע פסיכופדגוגי ויישומו במלאכת החינוך
וההוראה" (משרד החינוך .)2014 ,תוכנית זו מתמקדת בשיפור ההיבטים הרגשיים בתהליך הלמידה,
וכתוצאה מכך גם בשיפור תחושת מסוגלות עצמית ,ולבסוף ביכולת של תלמידים להגיע לציונים גבוהים
יותר .לאור הנאמר בתחילת פרק זה ,מעניין וחשוב עד מאוד יהיה להעריך את השפעת התוכניות על ציוני
התלמידים ,או לפחות להעריך שינויים במימדי האקלים לאחר הטמעת ההתערבות בבתי הספר.

פרק ד' :מדיניות שקשורה לאקלים והישגים אקדמיים
ממצאים מרכזיים:


הגדרה ברורה של אקלים ,סטנדרטים למדידתו ,קיומה של הנהגה ספציפית ביחס לאקלים,
אחריותיות ורשימה מפורטת של סטנדרטים לשיפור הם מאבני היסוד של מדיניות הולמת ביחס
לאקלים בית ספרי ולמאמצים לשיפור תוצאות אצל תלמידים באמצעות אקלים בית-ספרי חיובי.

__________________________________________________________________________
קבוצת חוקרים מטעם המרכז לאקלים בית-ספרי האמריקאי ( )National School Climate Centerומהמרכז
הלאומי ללמידה ואזרחות של הועדה לחינוך בארה"ב ( National Center for Learning and Citizenship at

 )Education Commission of the Statesניסו להעריך את המדיניות ביחס לאקלים בית-ספרי בארה"ב
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באמצעות חמישה סטנדרטים( :א) עד כמה אקלים בית-ספרי מוגדר בצורה ברורה? (ב) עד כמה אקלים
בית-ספרי נמדד ומנוטר? (ג) האם קיימת מנהיגות שקשורה לאקלים בית-ספרי ברמה המדינית? (ד) האם
המדינה כללה את האקלים הבית-ספרי כחלק ממערכת האחריותיות שלה המחייבת מתן דין וחשבון? (ה)
עד כמה המדינה מעניקה סיוע ותמיכה לבתי הספר כחלק ממערכת האחריותיות שלה לגבי אקלים בית-
ספרי?
תהליך ההערכה שלהם העלה כי מדינות רבות בארה"ב לא כוללות את האקלים כחלק ממערכת
האחריותיות שלהן ,או שעשו זאת בצורה חלקית בלבד;
הגדרה :גם הם מצאו כי קיימים חוסר עקביות ואי דיוקים בהגדרת אקלים בית-ספרי; מדינות רבות
בארה"ב מגדירות אקלים בצורה מעורפלת נטולת משמעות ברורה ,למשל "אקלים שתורם ללמידה" ,מבלי
לפרט מאפיינים שניתן לתרגם אותם לכדי מדדים או מטרות קונקרטיים להתערבות .מדידה :קובעי
מדיניות עשו בחירות לא מוצלחות ביחס למדידת האקלים ברמת המדינה .כך למשל ,נבחרו כלי מדידה
אשר תקפותם ומהימנותם לא הוכחו אמפירית ,או שהשתמשו ב"רשימה" לא פורמאלית של סטנדרטים
וסקרים מקומיים .הנהגה :תנאי בסיסי לעיצוב מדיניות אפקטיבית להטמעה אקלים ולהערכתו הוא
קיומה של הנהגת אקלים שתפקידיה מוגדרים היטב .אף על פי כן ,בולטות בהעדרן הנהגות אקלים בית-
ספרי שכאלה במדינות ארה"ב השונות .רק מדינות ספורות הועידו משרות ספציפיות למומחים האמונים
על מדיניות ביחס לאקלים .אחריותיות :מדינות רבות בארה"ב ממשיכות לשייך את הנושא של אקלים
בית-ספרי לתחומים ספציפיים בלבד כגון בריאות ,חינוך מיוחד ,או ביטחון בבית-הספר .תפיסה זו סותרת
את ההבנה שאקלים חיובי נחוץ לכל תהליך של שיפור בבית-הספר ,ולהישגים לימודיים גבוהים יותר.
כלומר המדינות נכשלות מלשלב מדיניות ביחס לאקלים כחלק ממערכת האחריותיות של כל בתי-הספר
ועבור כל התלמידים .סטנדרטים לשיפור :מדינות רבות לא קבעו סט של סטנדרטים לשיפור אקלים ,אשר
יחבר ידע לתהליכי שינוי ,תוך אספקת סיוע טכני ותמיכה לבתי-הספר בניסיון לעמוד בסטנדרטים ( Cohen,

.)McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009
בשנת  2005הוציא משרד החינוך בישראל מסמך המציב סטנדרטים לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית
הספר .חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא של "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות
וסיכון" יצא השנה (משרד החינוך .)2015 ,המסמך ,שנועד למנהלים ולמורים ,מהווה מסגרת לפיתוח ,לניהול
ולהערכה של האקלים והתרבות בבית-הספר .הנחת היסוד היא שבית-הספר ,כמי שאחראי להתפתחותם
הכוללת של התלמידים ,יוערך על פי האקלים והתרבות שבו ולא רק על פי הישגים הלימודיים של התלמידים.
המסמך מציב סטנדרטים מפורטים שמשקפים את הציפיות מבתי הספר לסביבה לימודית-חברתית בטוחה,
תומכת שוויונית ואסתטית המאפשרת התפתחות אישית-חברתית-ערכית של הלמידה.
ניתן לנסות להעריך את מדיניות האקלים אותה מנהיג משרד החינוך בישראל באמצעות הסטנדרטים
המפורטים מעלה בהם השתמשו בארה"ב .להלן התייחסות ראשונית בנושא :הגדרה :התרבות והאקלים
הבית-ספרי מוגדרים היטב באמצעות סטנדרטים מפורטים שניתן לפרוט אותם לפעולות קונקרטיות .לכל
סטנדרט צוינו אמות המידה להערכה .מדידה :לשיטת משרד החינוך ,בתי-הספר נקראים לבדוק בעצמם ,על
בסיס מדדי הצלחה שהציבו ,את התוצאות המתקבלות מפעולותיהם השונות .על אף שהמסמך מפרט את
אמות המידה להערכה ביחס לכל סטנדרט ,המדידה שעושה בית-הספר אינה מבוססת על כלים שמהימנותם
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ותקפותם הוכחו אמפירית ,אלא על רשימה לא פורמאלית של סטנדרטים שנקבעו ברמת בית-הספר .הנהגה:
נראה כי השפ"י אמון על עיצוב המדיניות ביחס לאקלים בישראל .אחריותיות :המסמך מגדיר את התפקידים,
האחריות והסמכות של הנהלת בית הספר ,של בעלי תפקידים שונים ושל המורים .בתי-הספר נדרשים להכין
תכנית עבודה לשיפור אפקטיבי ביחס לכל הסטנדרטים שנקבעו ,וכן להציג את עשייתם החינוכית
והתקדמותם בכל הקשור לאקלים בית-ספר על פי הסטנדרטים שנקבעו .סטנדרטים לשיפור :נקבעו
סטנדרטים ברורים ומפורטים באשר לתהליכי שיפור האקלים .בנוסף ,השפ"י מעמיד לרשות בתי הספר
מפקחי חינוך חברתי שתפקידם לתת סיוע מקצועי למנהלי בתי-הספר ולרכזי החינוך החברתי בהיכרות עם
תכניות רלוונטיות ,בהתאמתן לאוכלוסיית בית הספר וכן בליווי ובהדרכה לשם הפעלתן והטמעתן.
ראוי להמשיך להעריך מדיניות ביחס לאקלים בית ספרי בעולם ובישראל ,כדי שניתן יהיה לאפשר לתלמידים,
לצוות ,להורים וחברי הקהילה ללמוד ולעבוד ביחד ליצירת בתי ספר בטוחים ,תומכים ,והרמוניים ,ולמען
שיפור למידה והישגים אקדמיים.

פרק ה' :ההקשר הישראלי
בסיסי נתונים הנאספים בישראל באופן שיטתי מהווים כר פורה לחקר הקשרים וההשפעות שבין רקע חברתי-
כלכלי ,אקלים בית ספרי והישגים אקדמיים של תלמידים.
החשיבות של אקלים בית ספרי הוכרה על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) העורכת
בעקביות את מבחני המיצ"ב .מבחני המיצ"ב" -מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית" הינם מערכת של מדדים
בית ספריים ,הכוללים מבחני הישגים שנועדו לבדוק באיזו מידה עומדים תלמידי בתי הספר היסודיים
וחטיבות הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה :שפת-אם
(עברית/ערבית) ,מתמטיקה ,אנגלית ומדע וטכנולוגיה.
בנוסף כוללים מבחני המיצ"ב סקרי אקלים וסביבה פדגוגית ,שמטרתם לספק תמונה אודות היבטים שונים
של האקלים החברתי והתהליכים הפדגוגיים בבתי הספר (ראמ"ה .)2015 ,השאלונים מועברים מידי שנה בקרב
מדגם ארצי מייצג של מנהלי ,מורי ותלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בישראל .השאלונים
עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר ,ובניהם :יחסים בין-אישיים בין באי בית הספר ,יחסים בין
בית הספר לבין ההורים ,תחושת מוגנות וביטחון ,משמעת והתנהגות ,תשתיות וסביבה פיזית בבית הספר,
קידום אורח חיים בריא .בנוסף ,הראמ"ה ערכה בשנים תשס"ט ,תשע"א ותשע"ג סקר ניטור אלימות רחב
היקף בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'-יא' במערכת החינוך .השאלונים שהועברו בקרב
התלמידים בדקו שורה של התנהגויות אלימות והתנהגות בסיכון בקרב התלמידים.
מדד הטיפוח של משרד החינוך (מדד 'שטראוס') מהווה אינדיקציה אודות הרקע החברתי-כלכלי של משפחת
התלמיד ,אשר ממנו ניתן לחשב מדד בית-ספרי וכן מדד אישי-יחסי לשאר התלמידים בבית-הספר .ראוי לציין
כי נתוני רקע חברתי-כלכלי אישיים אינם שכיחים במחקר העולמי אשר נשען רובו ככולו על מדדים ברמה
הבית-הספרית (כגון שיעור התלמידים בבית הספר הזכאים לארוחות צהריים מסובסדות) או על נתוני הרקע
האתני של התלמיד (המעידים על מצבו הכלכלי) .נתוני רקע חברתי-כלכלי-אישי הקיימים בישראל מאפשרים
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לבדוק פערים בין תלמידים מרקעים שונים הלומדים באותו בית הספר ,ומכאן ללמוד על אקלים בית-ספרי
המעודד שיוויון וקידום תלמידים מרקע חלש.
בסיס נתונים ייחודי זה ,שאין שני לו בעולם מבחינת ההיקף הרחב של נתוני האקלים ושיטתיות האיסוף,
מהווה מקור חשוב לחקירת תהליכים בית ספריים שיכולים להשפיע על הקשר בין הרקע החברתי-כלכלי
האישי של משפחת התלמיד ,הרקע הבית ספרי ,וההישגים האקדמיים .מחקר ראשון בתחום נערך על ידי
קבוצת חוקרים מהאקדמיה ומהראמ"ה ( .)Berkowitz et al., 2015שיתוף-פעולה זה הניב מחקר רחב היקף
אודות האופנים שבהם אקלים בית ספרי חיובי מתערב בקשר שבין רקע חברתי-כלכלי והישגים ,ומתאר
תהליכים שבהם אקלים חיובי יכול לתווך ,למתן או לפצות על התרומה השלילית שיש לרקע חברתי -כלכלי על
הישגים אקדמיים ,וזאת בנפרד לשלבי החינוך השונים ,ולתלמידים דוברי עברית וערבית בישראל.
ראוי שיערכו מחקרים נוספים בהתבסס על הנתונים העשירים הנאספים מידי שנה בישראל על מנת לקדם ידע
ספציפי בתחום ולשפר את האקלים הבית ספרי ואת ההישגים האקדמיים של התלמידים .מחקרים נוספים
יכולים להתמקד בבדיקת הבדלים מגדריים בקשר שבין אקלים והישגים ,בהבדלים בתרומה של אקלים
לציונים במקצועות ליבה שונים ,בזיהוי מגמות ושינויים באקלים הבית-ספרי בישראל לאורך השנים ,באיתור
בתי ספר עם אקלים חיובי במיוחד ולמידת מאפייניהם .זאת ועוד ,ממצאי הסקירה הנוכחית מצביעים על
מחסור בולט במחקרים שמאפשרים להסיק על השפעות סיבתיות בין רקע חברתי-כלכלי ,אקלים והישגים,
ומדגישים את הצורך לערוך מחקרים שיתבססו על נתונים הנאספים בנקודות זמן שונות כדי לקדם את גוף
הידע להבנת ההשפעה שיש לאקלים על הישגים אקדמיים .לאחרונה נערך מחקר שניסה ללמוד על קשרים
סיבתיים בין אקלים בית ספרי ,אלימות והישגים בהתבסס על נתונים שנאספו בארה"ב ( Benbenishty, Astor,

 .)Roziner, & Wrabel, 2015בסיס נתוני המיצ"ב הישראלי מהווה קרקע פוריה לביצוע מערך מחקר סיבתי גם
בישראל.
למרבה השמחה ,המקרה הישראלי אינו מהווה מופת רק במובן של איסוף הנתונים ,אלא גם בכך שהנתונים
משמשים בסיס לעיצוב מדיניות והתערבויות לשיפור אקלים בית-ספרי הלכה למעשה.
מאז שנות ה 90-ועד היום ,משרד החינוך משקיע משאבים לשם קידום מטרות אופרטיביות לטווח הארוך,
שמטרתן הובלת שינוי מהותי בבית הספר ,העולה בקנה אחד עם התפיסה האקולוגית שבמסגרתה בעיות
והתערבות אפקטיבית לשם פתרונן נוגעת במערכת התלמיד וגורמים הקשורים למערכות בהן הוא חי :המשפחה,
המוסד החינוכי ,הקהילה והחברה (ארהרד וברוש.)2008 ,

מטרות אלו כוללות קביעת מדיניות ברורה ,אכיפה רצופה של נהלים ,קידום תהליכי הוראה-למידה ,הרחבת
מגוון דרכי ההוראה ,התאמת התוכן הלימודי לקהילת הלומדים ,טיפוח אורח חיים דמוקרטי ,טיפוח הסביבה
הפיזית ,פיתוח כישורי חיים ,מתן הערכות חיוביות להתנהגויות פרו-חברתיות המושתתות על עזרה לזולת,
כבוד הדדי ומעורבות חברתית ועוד .אחד מהכלים שפותחו לשם יישום מדיניות זו הוא השאלון האבחוני
המורחב האקלים החינוכי המיטבי – אח"מ .שאלון זה מאפשר למנהל ולצוות בית הספר לקבל תמונה
מקיפה אודות תפיסות התלמידים את המידה שבה בית הספר עונה על צרכיהם הבסיסיים ,ועל התנהגויות
סיכון בקרב התלמידים (ארהרד וברוש.)2008 ,
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השירות הפסיכולוגי הייעוצי מציע מגוון תוכנית לשיפור היבטים שונים של אקלים בית ספרי ,כאשר הבולטת
והמקיפה שביניהן היא התוכנית המערכתי לקידום אקלים מיטבי ולצמצום אלימות .התכנית פותחה ומופעלת
על ידי השירות הפסיכולוגי ייעוצי בשיתוף עם אגפי משרד החינוך ,אנשי אקדמיה ,משרדי ממשלה נוספים ועם
תכניות לאומיות" :עיר ללא אלימות" ו"התכנית הלאומית לצמצום צריכה מופרזת של אלכוהול" .מטרת
התכנית המערכתית לקדם תחושת שייכות ,אקלים מיטבי וקשר משמעותי בין מורים לתלמידים ולפתח בקרב
התלמידים "כישורי חיים" לצמיחה ולהתפתחות ולהתמודדות במצבי שגרה וסיכון (שפ"י .)2015 ,חשוב
ומעניין יהיה לבסס את התוכנית בראיות ולעגנה במחקר הערכה שיעריך ,בין היתר ,כיצד יישומה של התוכנית
קשור להישגיהם האקדמיים של התלמידים בישראל.
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