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לטיפוח  התערבות  תוכניות  של  אפקטיבי  שיישום  כך  על  מעיד  וגדל  הולך  מחקר  גוף 
מיומנויות חברתיות־רגשיות מוביל לשיפור מדיד בתחומי חיים רבים של ילדים ובוגרים. 

ניתן לסווג תוכניות התערבות לפי היקפן, מטרותיהן ואוכלוסיית היעד שלהן:

ולרוב  התלמידים,  אוכלוסיית  לכלל  מיועדות  )אוניברסליות(  ספריות  בית  כלל  תוכניות 

חברתיים־רגשיים  כישורים  בפיתוח  מתמקדות  אלו  תוכניות  הכיתה.  ברמת  מתקיימות 
ומחויבּות  חיוביות  חברתיות  יחסים  מערכות  בקידום  ואמפתיה,  סכסוכים  פתרון  כמו 
כיתתית. מרבית התוכניות האוניברסליות הן יותר מניעתיות )preventive( מאשר טיפוליות 
זו נכללות רוב התוכניות שהוטמעו והוערכו בעשורים האחרונים.  )corrective(, ובקבוצה 
יצירת  נהלים,  בקביעת  ביטוי  לידי  בא  חברתית־רגשית  למידה  קידום  הספר,  בית  ברמת 
פרקטיקות או מבנים הקשורים לאקלים הבית ספרי, קידום המסוגלּות החברתית־רגשית 
של המורים ומיסוד של שירותי תמיכה לתלמידים. ברמה הקהילתית, ניתן דגש לשותפות 
עם משפחות התלמידים ועם הקהילה הבית ספרית הרחבה יותר, על מנת לקדם את הלמידה 

החברתית־רגשית גם מעבר לכותלי בית הספר.  

תוכניות ייעודיות מיועדות לאוכלוסיות תלמידים מסוימות בבית הספר, למשל לתלמידים 

עם בעיות התנהגות, היעדר כישורים או בעיות בהישגים לימודיים. הלמידה נעשית בדרך 
בשיעורים  השתתפות  אישיות,  מטלות  אישית,  הנחייה  באמצעות  התלמיד  ברמת  כלל 
ייעודיים העוסקים בלמידה חברתית ורגשית וכן במטלות משותפות עם המשפחה מעבר 
בעלות  הן  מהמקרים  בחלק  באופיין.  טיפוליות  לרוב  הן  אלה  תוכניות  הלימודים.  לשעות 
אופי מניעתי אבל פונות ספציפית לתלמידים בסיכון שמגלים סימנים של בעיות חברתיות, 
רגשיות, התנהגותיות או לימודיות – מאגרסיביות ועד להפרעות רגשיות כמו דיכאון או חרדה. 

מהם המאפיינים של תוכניות התערבות מוצלחות?

 Zins et al.,( זינס  פי  SEL מוצלחות. על  הספרות דנה במאפיינים עיקריים של תוכניות 
2004(, כדי שהתערבויות יצליחו הן צריכות להיות מתוכננות היטב, מתואמות וכוללניות; 
עליהן להתבסס על תאוריה ועל מחקר; לכלול הוראה של SEL הניתנת ליישום בחיי היום־
משפחות  עם  שותפויות  לכלול  למידה;  של  וחברתיים  רגשיים  לממדים  להתייחס  יום; 
וקהילות ולכלול מסגרות לשיפור מתמיד, להערכת הישגים ולהפצת הרכיבים השונים של 

 :SAFE התוכניות. המחקר מאגד ארבע פרקטיקות מרכזיות תחת ראשי התיבות

סידור ברצף )Sequencing( – מערך פעילויות קשורות ומתואמות זו אחר זו שמקדמות    
את המיומנויות הנדרשות. מערך זה קושר בין הצעדים השונים שנלמדו.

לתלמידים  ומסייעות  פעילה  למידה  שמעודדות  הוראה  צורות   –  )agency( פעלנות    
לרכוש את המיומנויות הנדרשות, למשל דרך משחקי תפקידים, חזרות ומעגלים של 

פרקטיקה ומשוב.
מיקוד )focus( – דגש על פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות והקצאת זמן ייעודי לכך.   
דגש מפורש וברור )emphasis( – זיהוי ברור ומפורש של המיומנויות החברתיות־רגשיות    

שיש לרוכשן.

לקריאת הסקירה המלאה ראו: רן, ע', רומי, ש', ויוספברג־בן יהושע, ל' )2018(. התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות־  *
רגשיות )Social Emotional Learning; SEL( והטמעתן במערכת החינוך. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודתה של 

ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת.



הלמידה  בהטמעת  יותר  יעילות  היו   SAFE לפי  פעלו  אשר  התערבות  תוכניות  כי  נמצא 
הישגי  שיפור  מבחינת  יותר  אפקטיביות  היו  אלו  תוכניות  כן,  על  יתר  החברתית־רגשית. 

התלמידים ושיפור האקלים הבית ספרי, מאשר תוכניות שלא פעלו לפי עקרונות אלו.

SEL השפעות קצרות טווח וארוכות טווח של תוכניות

בטווח הקצר, נמצא שתוכניות SEL תורמות לחיזוק הביטחון העצמי של תלמידים, להגברת 
מעורבותם בבית הספר, לשיפור ציוניהם, להפחתת התנהגות בעייתית ולעידוד התנהגויות 
מוכנים  יהיו  חברתיות־רגשיות  יכולות  שרכשו  תלמידים  כי  נמצא  הארוך  בטווח  רצויות. 
יותר ללימודים גבוהים, יצליחו בקריירה, ייהנו ממערכות יחסים חיוביות ומבריאות נפשית, 

ויהיו לאזרחים מעורבים ותורמים לחברה.
שהוטמעו   SEL תוכניות   213 סקר  כה  עד  שנערך  ביותר  המקיף  המטה־אנליזה  מחקר 
בקרב 270,034 תלמידים מכיתות הגן ועד בית הספר התיכון )Durlak, et al., 2011(. להלן 

הממצאים העיקריים שעולים ממחקר זה:

מיומנויות  פיתוח  על  משמעותית  חיובית  השפעה  הייתה  ההתערבות  לתוכניות    
חברתיות־רגשיות וכן על קידום גישות חיוביות כלפי האני והאחר וכלפי בית הספר.  

הכשירות ההתנהגותית של התלמידים התעצמה הודות לפיתוח התנהגות פרו־חברתית    
ולצמצום בעיות משמעת.  

לקבוצת  בהשוואה  ובציונים  הישגים  במבחני  האקדמיים  בביצועים  שיפור  נרשם    
 .SEL הביקורת שלא השתתפה בתוכניות

שישה  גם  משמעותיות  נותרו  שההשפעות  נמצא  הנבדקים  אחר  שעקבו  במחקרים    
חודשים לאחר ההתערבות. 

יעילה, ומכך עולה  והצוות הבית ספרי הייתה  ידי המורים  SEL על  הנחיית תוכניות    
חיצוני  צוות  נדרש  ולא  רגילות  חינוכיות  בפרקטיקות  התוכניות  את  לשלב  שניתן 

להפעלתן.

במחקר מטה־אנליזה זה נמצאו גורמים נוספים שתורמים לשיפור התמיכה הבין אישית, 
הסביבתית והלימודית, וביניהם: 

פיתוח נורמות בקרב תלמידים ומורים, הכוללות רמת ציפיות גבוהה ותמיכה להצלחה    
אקדמית.

פיתוח מערכות יחסים בין תלמידים ומורים, המחזקות את המחויבּות והקשר לבית    
הספר.

פיתוח גישות הוראה מערבות כמו ניהול כיתה פרואקטיבי ולמידה שיתופית.   
פיתוח סביבות למידה תומכות ובטוחות, המעודדות התנהגות כיתתית חיובית.   

של עדכני  ממחקר  גם  עולה  מורים  ובין  תלמידים  בין  היחסים  מערכות  של  החשיבות 
Yang, Bear & May )2018(. המחקר נערך בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר 
תיכונים, ובחן 25,896 תלמידים )כיתות ד'-י"ב( מ-114 בתי ספר ציבוריים במדינת דלוור 

שבארצות הברית.

מהמחקר עולה כי מערכת היחסים בין תלמידים למורים נמצאה כתורמת באופן משמעותי 
ביותר למעורבות הקוגניטיבית־התנהגותית של התלמידים. קרי, תלמידים הזוכים לתמיכה 



ברמה  חברתיים־רגשיים  כישורים  יפתחו  ממוריהם,  חברתית־רגשית  למידה  של  מונחית 
יחסים  מערכות  יפתחו  הם  כך,  על  נוסף  זו.  לתמיכה  זוכים  שלא  מתלמידים  יותר  גבוהה 

חיוביות יותר עם מורים וחברים לכיתה, ובהמשך גם מעורבות רגשית גבוהה יותר.

בעייתיות במחקר תוכניות ההתערבות

חברתית־רגשית  ללמידה  תוכניות  להטמעת  הקשור  בכל  כי  עולה  המדעית  מהסקירה 
קיימים הבדלים רבים בין תוכנית לתוכנית, ואלו באים לידי ביטוי בכמה היבטים:

מטרות התוכניות: מניעה, טיפול וקידום ערכים.   
הגישה הדיסציפלינרית והתאורטית להטמעת ההתערבות: פסיכולוגיה חיובית, רווחה    

ואינטליגנציה נפשית. 
מדדי ההערכה: שאלוני דיווח עצמי, תצפיות, סקרים ארציים וניתוחים סטטיסטיים.   

מדדי המחקר: יעילות מול אפקטיביות.    

הבדלים נוספים נובעים מסוג האוכלוסייה הנחקרת: הבדלים חברתיים־כלכליים, תרבותיים, 
וכן הבדלים הנובעים מהגדרות טיפוליות )אוכלוסייה בסיכון מול  גיאוגרפיים, הבדלי גיל 
אוכלוסיית תלמידים כלל בית ספרית(. כל אלה משפיעים בתורם על הממצאים ומסבירים 
שהם  בתוכניות  החוקרים  ממעורבות  גם  נובעת  נוספת  בעייתיות  התוצאות.  שונּות  את 
העריכו: חוקרים אשר היו מעורבים בפיתוח התוכניות ובהטמעתן נטו לדווח על תוצאות 

חיוביות רבות יותר מאשר חוקרים מלווים או עצמאיים.
 

בחינה של המחקרים בתחום מציפה בעיות ומגבלות: 
היעדר קבוצת ביקורת.   

היעדר מדדים מוגדרים וברורים להערכת האפקטיביות של התוכניות.    
היעדר הבחנה ברורה בין גורמים התורמים להטמעת ההתערבות ובין גורמים נוספים    
התורמים לשיפור האקלים הבית ספרי, וכן עמימות )confounding( בכל הנוגע ליחסי 

הגומלין בין שני המאפיינים.  
היעדר נתונים דמוגרפיים על אוכלוסיות המשתתפים כמו מוצא אתני או מצב חברתי־   

כלכלי במחקרים רבים. 

תוכניות,  של  יעילותן  לבחינת  הקשור  בכל  רבים  אתגרים  מציבות  לעיל  שהוצגו  הבעיות 
עולה  כן  כמו   .)scaling-up( מערכתית  לרמה  להתאימן  והיכולת  זמן  לאורך  שרידותן 

החשיבות של התאמה חברתית ותרבותית של התוכניות. 



עיבוד: ד"ר טלי פרידמן
עריכת לשון ועיצוב גרפי: צוות היזמה
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