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על צמצום פערים ועל שוויון הזדמנויות

ّ
مربية الصف وتأثريها على تحقيق قدرات الطالب
وعلى تقليص الفجوات وعلى المساواة في الفرص
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ברחבי העולם נושאים של צדק חברתי והוגנות תופסים חלק מרכזי בשיח החינוכי היום־יומי .בתוך
כך גוברת והולכת ההבנה בדבר תפקידה החשוב של מערכת החינוך בקידום שוויון הזדמנויות,
בצמצום פערים בחברה ובמתן האפשרות לניעות חברתית .קרן משפחת ליאון הבחינה בתפקידה
החשוב של מחנכת הכיתה בהתפתחותם של תלמידים ופנתה אל היוזמה – מרכז לידע ולמחקר
בחינוך בבקשה ללמוד על תרומתה של מחנכת הכיתה למיצוי הפוטנציאל של כלל תלמידיה,
לצמצום פערים בין תלמידים מרקעים שונים ולהגברת שוויון ההזדמנויות בחברה.
קרן משפחת ליאון פועלת לקידום שיוויון הזדמנויות ולחינוך לערכים במערכת החינוך ,באמצעות
חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן .הקרן פועלת בכמה זירות ומקיימת שיתופי פעולה ענפים
עם המגזר השלישי ,גופים מתמחים ומשרד החינוך.
דוח מת"ת (מידע תומך תכנון) נועד להשיב על שאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של צוותים
להתוויית מדיניות .התוצר הוא מסמך ממוקד ,בהיר ומותאם אישית לצורכי הגוף המזמין .דוח
מת"ת סוקר ספרות מחקר עדכנית וכן מדיניות חינוך מן העולם .הסקירה נעשית בהתאם לנושא
הנדון והיא מפנה את הקוראים והקוראות להרחבות.
על הפקת דוחות מת"ת אמון צוות היוזמה:
ד"ר תמי חלמיש־אייזנמן :מנהלת היוזמה (עד ינואר )2021
רננה פרזנצ'בסקי אמיר :מ"מ מנהלת היוזמה
טל רייך :עורכת הפרסומים
אילה ולודבסקי־יובל :אחראית על הנגשת חומרים וידע ארגוני
אמונה כרמל :מעצבת גרפית.
כמו כן השתתפו בתהליך ההפקה:
עריכת לשון :תמי בורשטיין
תרגום לערבית :נסים ח'ורי | עריכת לשון לתרגום :נביל ארמלי |  - Glocalתרגום ושירותי תוכן.
בכל שימוש במסמך זה או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן :לורבר־הוס ,נ' (.)2021
מחנכת הכיתה והשפעתה על מיצוי פוטנציאל ,על צמצום פערים ועל שוויון הזדמנויות .ירושלים:
יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.
תהליך הכתיבה של דוחות מת"ת כולל ליווי אורך של חוקר או חוקרת מלווה ,לצד התייעצות עם
חוקרים ,מומחים ואנשי שטח; זאת לצורך כתיבת דוח מקיף המותאם לשדה החינוך בישראל
והולם את צורכי הגוף המזמין .רבות מן ההערות שקיבלנו הוטמעו בדוח זה .הערות כלליות על
הדוח או כאלו העומדות בפני עצמן שולבו בחלק חוות הדעת.
תודה מקרב לב לד"ר שירי לביא ,מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה וראש התוכנית לניהול מערכות
חינוך ,אשר ליוותה את כתיבת הדוח ובהערותיה הטובות תרמה להבניית הדוח ולהעשרתו .תודה
גדולה לכל מי שסייעו בהכוונות ,הערות ,הארות ומתן חוות הדעת (לפי סדר אלפביתי):
פרופ' מאיר בוזגלו | האוניברסיטה העברית בירושלים;
מר אלי ברקת | מנכ"ל כל ישראל חברים;
פרופ' עידית כץ | אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
פרופ' מירי שרף | אוניברסיטת חיפה.
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הקדמה
ברחבי העולם נושאים של צדק חברתי והוגנות תופסים חלק מרכזי בשיח החינוכי היום־
יומי .בתוך כך גוברת והולכת ההבנה בדבר תפקידה החשוב של מערכת החינוך בקידום
שוויון הזדמנויות ,בצמצום פערים בחברה ובמתן האפשרות לניעות חברתית ,קרי אפשרות
לנוע בין מעמדות חברתיים ,רמות הכנסה ומצבי תעסוקה שונים.
החשיבות המכרעת של מערכת החינוך נובעת מכך שההזדמנויות החינוכיות והסיוע
שילדים זוכים לקבל בראשית החיים הם בעלי השפעה ניכרת על סיכוייהם להצליח בהמשך
החיים .לתלמידים שמקבלים הזדמנויות חינוכיות רבות וטובות יותר בחינוך הקדם־יסודי,
היסודי והעל־יסודי יש יתרון ארוך טווח על פני האחרים ( .)Swift, 2003פעמים רבות
תלמידים מרקע מוחלש (רקע סוציו־אקונומי נמוך ,השתייכות לקבוצת מיעוט אתנית
וכדומה) זוכים להזדמנויות חינוכיות פחותות ,ולצד זאת נאלצים להתמודד עם אתגרים
שמקשים עליהם לתפקד במסגרת הלימודית .בהיעדר סיוע ,הפערים בהישגים משתרשים
וקשה לגשר עליהם גם שנים לאחר מכן ( .)Garcia & Weiss, 2017בתי ספר מודרניים
אמונים על יצירת סביבות למידה שמטפחות כשירויות רגשיות ,חברתיות וקוגניטיביות
בקרב כלל התלמידים .למידה שמותאמת לצרכים וליכולות של התלמידים עשויה לפצות
על הההבדלים ברקע שלהם ולסייע להם להתפתח באופן מיטבי (.)Campbell, 2008
האחריות למימוש מטרות אלו מונחת על כתפיהם של גורמים שונים בבית הספר ,בהם
המנהלת והמורים ,אשר נדרשים לפעול יחדיו תוך שהם מקיימים תקשורת עם התלמיד
ועם הוריו.
על פי תוצאות מחקרים בין־לאומיים ,מדינת ישראל מתקשה להתמודד עם אתגרים אלה.
מבחן פיז"ה של שנת  2018מראה כי הפער בהישגים בישראל המוסבר ברקע סוציו־אקונומי
גבוה באופן ניכר מן הפער הממוצע במדינות ה .OECD-בין  1945ל 2014-נשחקה במידה
ניכרת הניעות החברתית בישראל ( .)OECD, 2018bמשמעות הדבר היא שהסיכוי של
ילדים שנולדו להורים בתחתית התפלגות ההכנסה לשפר את מצבם נמוך מזה שהיה
להוריהם.
מחנכת הכיתה יכולה לתרום לניעות חברתית .מבין הגורמים הבית־ספריים ,מורות ובפרט
מחנכות כיתה ,הן בעלות ההשפעה הרבה ביותר על ביצועיהם האקדמיים של תלמידים
( .)Aaronson et al., 2007; Chetty et al., 2013התפקיד ההוליסטי של מחנכת הכיתה
והמגע הרב שיש לה עם תלמידיה הופכים אותה לסוכנת ִחברות ולמשאב בעל משקל רב
מחוץ לסביבתו הביתית של התלמיד (.)Liew et al., 2010; Pianta & Hamre, 2009
קרן משפחת ליאון הבחינה בתפקידה החשוב של מחנכת הכיתה במערכת החינוך והזמינה
את הדוח שלפניכם .מטרת הדוח לבחון את הספרות הקיימת בדבר השפעתה של מחנכת
הכיתה על מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מרקע מוחלש ועל קידום שוויון הזדמנויות
וצמצום פערים בין תלמידים מרקעים שונים .הדוח מתאר את מאפייניה של מחנכת הכיתה
ואת מאפייני הקשרים שהיא יוצרת עם סביבתה אשר תורמים למיצוי פוטנציאל התלמידים,
לצמצום פערים ולשוויון הזדמנויות .לבסוף מוצגים עקרונות פדגוגיים אשר יכולים לתרום
לקידום יעדים אלה.
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ترجمة
االجتماعية واإلنصاف يلعبان ً
ّ
دورا مركز ّيا في الخطاب الرتبوي
في جميع أنحاء العالم ،العدالة
اليومي .ونالحظ ّأن هناك ً
ازديادا في إدراك الدور الهام الذي يلعبه جهاز الرتبية في تعزيز مساواة
ّ
ّ
الفرص ،تقليص الفجوات في المجتمع وفي فسح المجال للحراك االجتماعيّ ،
إمكانية التنقل بني
أي
ّ
االجتماعية ،مستويات الدخل وحاالت العمل المختلفة.
المكانات
األهمية الكبرية لدور جهاز الرتبية نابع من ّأن الفرص الرت ّ
ّ
بوية والدعم الذي يحظى به األوالد في بداية
ً
حياتهم ،هي ذات تأثري كبري على احتماالت نجاحهم في حياتهم الحقا .الطالب الذي يحظون بفرص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تر ّ
بأفضلية بعيدة
االبتدائية ،يتمتعون
االبتدائية وفوق
االبتدائية،
بوية عديدة وأفضل في الرتبية ما قبل
ً
األمد مقارنة باآلخرين ( .)Swift, 2003في الكثري من األحيان ،يحظى الطالب من الفئات المستضعفة
ّ
إثنية وما شابه) بفرص تر ّ
ألقلية ّ
ة-اقتصادية رديئة ،االنتماء ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويضطرون
بوية متدنية،
اجتماعي
(خلفية
ً
أيضا لمواجهة ّ
تحديات تعيق َ
أداءهم في اإلطار التعليمي .في غياب الدعم ،تتفاقم الفجوات في
ً
العلمية ،ويصبح من الصعب ّ
ّ
سدها حىت بعد مرور مدار سنوات عديدة الحقا (& Garcia
التحصيالت
َ
ّ
ّ
ّ
 .)Weiss, 2017المدارس الحديثة مسؤولة عن خلق بيئات تعليمية تدعم وتطور الكفاءات العاطفية،
ًّ
ّ
المالءم الحتياجات الطالب وقدراتهم قد ّ
ّ
ّ
َ
يعوضهم
والذهنية لدى الطالب كافة .التعلم
االجتماعية
خلفياتهم ويساعدهم على ّ
ّ
عن الفوارق في ّ
مسؤولية
التطور بالشكل األفضل (.)Campbell, 2008
ّ
تحقيق هذه األهداف تقع على كاهل العوامل مختلفة في المدرسة ،ومن بينها المديرة والمعلمون،
إذ يجب عليهم العمل ًّ
سويا والحفاظ في نفس الوقت على تواصل دائم مع الطالب وأولياء األمور.
ً
دولية في هذا المجال ،تواجه دولة إسرائيل صعوبة في التعامل مع هذه ّ
وفقا لنتائج أبحاث ّ
التحديات.
ّ
ّ
ّ
العلمية في إسرائيل ،واليت ّ
تم
يبي امتحان "بزيا" الذي أجري عام  8102أن الفجوة في التحصيالت
ة-االقتصادية ،أكرب بكثري من ّ
ّ
ّ
ّ
معدل الفجوة في دول الـ  .OECDبني السنوات
االجتماعي
بالخلفية
تربيرها
َ
 5491و ،4102-تراجع الحراك االجتماعي في إسرائيل بشكل ملحوظ ( .)OECD, 2018bبكلمات أخرى،
ّ
ّ
ألهال في أسفل سلم توزيع الدخل في تحسني حالتهم ،أقل من
احتمال نجاح األوالد
المولودين ٍ
ً
احتمال نجاح أهاليهم سابقا.
ّ
ّ
المدرسية ،نرى
بإمكان مرّبية الصف أن تساهم في تحسني الحراك االجتماعي .من ُمجمل العوامل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية اليت يحققها الطالب
وباألخص لمرّبيات الصف ،التأثري األكرب على اإلنجازات
أن للمعلمات
ّ
( .)Aaronson et al., 2007; Chetty et al., 2013الدور الشامل الذي تلعبه مرّبية الصف ،وتعاملها
ّ
ً
ّ
وموردا له وزن كبري خارج بيئة الطالب
االجتماعية
بشكل مباشر مع طلبها ،يجعالنها وكيلة للتنشئة
ّ
البيتية (.)Liew et al., 2010; Pianta & Hamre, 2009
َ
ّ
الحظ صندوق عائلة ليؤون الدور الهام الذي تلعبه مرّبية الصف في جهاز الرتبية ،وطلب هذا التقرير
ّ
ّ
األدبيات ّ
الذي أمامكم .يهدف التقرير إلى دراسة ّ
البحثية المتوفر حول موضوع تأثري مرّبية الصف على
تحقيق قدرات الطالب الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة ،وعلى تعزيز مساواة الفرص وتقليص
ّ
ّ
الصفّ ،
الخلفيات .يصف التقرير ّ
ّ
ومميات العالقات اليت
مميات مرّبية
الفجوات بني الطالب من مختلف
تبنيها مع بيئتها ،واليت تساهم في تحقيق قدرات الطالب ،تقليص الفجوات ومساواة الفرص .وفي
النهاية ،يعرض التقرير المبادئ الرت ّ
بوية اليت بمقدورها أن تساهم في تحقيق هذه األهداف.
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 .1מיצוי פוטנציאל ,צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות
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מנגנוני ריבוד חברתי 1גורמים למוחלשות מצטברת של תלמידים שהכנסת הוריהם מצויה
בתחתית התפלגות ההכנסות ושל תלמידים שמגיעים מרקע של מיעוט אתני או שפתי או
מרקע של הגירה .מנגנונים אלה באים לידי ביטוי באיכות החינוך הבית־ספרי ,בגישה שונה
למשאבים על בסיס מקום גאוגרפי ובאי־שוויון בקבלת שיעורי הוראה מתקנת ומעשירה.
לפי תפיסות שונות של צדק חברתי ,על המדינה להבטיח באמצעות הסדרים חוקיים,
חברתיים וכלכליים שוויון הזדמנויות או נקודת התחלה שווה לכול ( .)Swift, 2003על
החברה להבטיח שהישגיו של האדם ומקומו היחסי בחברה ינבעו מבחירותיו ולא מגורמים
שאין לו שליטה עליהם.
אחריותה של החברה למצבו של הפרט באה לידי ביטוי גם במונח "אוכלוסיות מוחלשות".
השימוש במונח זה ,ולא במונח "אוכלוסיות חלשות" שהיה שגור בעבר ,נועד להדגיש שמצבה
של אוכלוסייה זו אינו נובע מפגם בהתנהגות חבריה ,אלא מפגם ביחס החברה אליהם,
ומכאן נובעות גם חובותיה של החברה כלפיהם .על פי "גישת היכולת" ,המסגרות החברתיות
צריכות לאפשר לתלמידים לשפר את יכולותיהם ,להגיע להישגים ולהגשים את המטרות
שחשובות להם .במציאות ,מימוש הפוטנציאל של הפרט או התלמיד תלוי בגורמים רבים
שאין לו שליטה עליהם .תלמידים מרקע סוציו־אקונומי נמוך עשויים להתמודד עם אתגרים
שנובעים מהמשאבים המוגבלים שעומדים לרשותם (הון חברתי ,אקדמי ותרבותי נמוך)
וממכשולים מערכתיים העומדים בפניהם .המוחלשות של אותם תלמידים עשויה להשפיע
לא רק על ההזדמנויות העומדות בפניהם ,אלא גם על יכולתם ועל המוטיבציה שלהם לנצל
הזדמנויות שפתוחות בפניהם (.)Walker & Unterhalter, 2007; Watts, 2012
מידת ההצלחה והתפקוד של הפרט בחיים הבוגרים נמדדת באמצעות מדדים שונים כגון
שנות השכלה ורמת ההכנסה ,או על ידי מאפיינים שמצביעים על חוסר הצלחה או חוסר
הסתגלות כגון שימוש בסמים או אבטלה .הישגי התלמיד בבית הספר מנבאים הצלחה
במדדים אלה (Calvin et al., 2017; Chetty et al., 2011; Kuncel & Hezlett, 2010; Wrulich
.)et al., 2014
מניתוח תוצאות מבחן פיז"ה עולה שיש מתאם בין הישגי תלמידים במבחן לבין נתיבי
חייהם בבגרות המוקדמת .כך ,לדוגמה ,לבני  15אשר ציוניהם בשאלון אוריינות הקריאה
דורגו ברבעון העליון של הציונים יש סיכוי גבוה יותר ב 53%–38%-נקודות אחוז להשלים
לימודים אוניברסיטאיים ביחס לבני ה 15-שדורגו ברבעון התחתון של ציוני אותו מבחן.
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ריבוד הוא מצב שבו קבוצות וקטגוריות חברתיות מאורגנות במערכת מדרגית (היררכית) יציבה.

עם זאת ,ציוני התלמידים אינם המנבא היחיד להצלחתם בחיים הבוגרים .כשירויות
רגשיות־חברתיות וקוגניטיביות בילדות משפיעות על הישגים בלימודים בטווח הקצר וגם
מנבאות את אפיקי התעסוקה ואת הבריאות הגופנית והנפשית של הפרט בחייו הבוגרים
(.)Duncan & Magnuson, 2011; Jones et al., 2015; Moffitt et al., 2011; OECD, 2018b
על פי דוח "עתיד החינוך ב OECD-ומיומנויות  ,"2030בעבר נחשבו הישגים לימודיים
מנבא טוב להצלחה בחיים ,ועל כן מערכות חינוך רבות מיקדו את מאמציהן בצמצום
הפער בהישגים בין תלמידים מרקעים שונים .לעומת זאת היום קובעי מדיניות מבינים כי
אוכלוסיות מוחלשות נותרות מאחור גם בהיבטים אחרים .שוק התעסוקה הנוכחי דורש
מעובדים להיות בעלי מיומנויות מתקדמות של עבודת צוות ,לקיים תקשורת גלובלית
ולדעת לעבוד במבנה ניהולי שטוח .כדי לתפקד באופן מיטבי במציאות כזו יש לטפח
היבטים חברתיים־רגשיים ,בהם רווחה אישית ,תחושת ערך ותחושת חוללות עצמית .על
תלמידים לגבש תפיסות וערכים שיעזרו להם לנווט את דרכם באחריות ,וללמוד להבין
ולהעריך תפיסות עולם ונקודות מבט שונות ,לתקשר באופן מכבד עם אחרים ולבצע
פעולות אחראיות התורמות לרווחה הקולקטיבית ולקיימות (.)OECD, 2018c
בדוח זה נעסוק בהשפעות המחנכת על הישגים אקדמיים וכן על מיומנויות רגשיות,
חברתיות וקוגניטיביות של תלמידיה.
 1.2אתגרים של תלמידים מרקע מוחלש
ממצאי המחקר מצביעים על כך שתלמידים מרקע מוחלש נוטים לחוות קשיים רגשיים,
חברתיים וקוגניטיביים והישגיהם נמוכים מאלה של תלמידים אחרים .הם נוטים לחוש
ניכור רב יותר כלפי בית הספר וחווים שיעורים גבוהים יותר של דחייה חברתית .תופעות
אלו פוגעות בהיבטים שנוגעים לכשירויות הרגשיות־חברתיות שלהם ,בהן הרווחה הנפשית,
הדימוי העצמי ,הוויסות העצמי ותחושת החוללות העצמית .סיכוייהם של תלמידים מרקע
מוחלש להיכשל בלימודים ,להישאר כיתה ולנשור מן הלימודים גבוהים משל תלמידים אחרים
(Aratani et al., 2011; Denham et al., 2012; Etzion & Romi, 2015; Yates et al.,
 .)2003בהיעדר סיוע מתאים ,פערים בהישגים בין תלמידים מרקע מוחלש ותלמידים
אחרים עשויים להתקבע או להתרחב ולהשפיע על נתיב חייהם.
גם בחברה הישראלית ניכר ַהקשר בין רקע אתני ומעמד סוציו־אקונומי לבין הישגים
לימודיים .כך ,לדוגמה ,פערים בתשתית הפיזית ובהקצאת תקציבים בחינוך היהודי והערבי
משתקפים בביצועי התלמידים הערבים לעומת אלה של בני גילם היהודים .שיעור הנשירה
של תלמידים מהמגזר הערבי גבוה משיעור הנשירה במגזר היהודי ,ונובע בעיקר מקשיי
הסתגלות לבית הספר .בני נוער ערבים חווים קשיים רגשיים רבים מאלה שחווים בני נוער
יהודים ,ו 28%-אחוזים מהם ,לעומת  13%מבני הנוער היהודים ,מדווחים על לפחות שני
ביטויים של קושי רגשי בכל יום (דולב ;2008 ,קראקרה־אבראהים.(Lavie, 2016 ;2008 ,
גם הנתונים הלימודיים של בני נוער יוצאי אתיופיה ,הן עולים הן בני עולים ,מצביעים על
פער ניכר בין הישגיהם לבין ההישגים של בני הנוער היהודים הוותיקים בארץ .בעוד שיותר
מ 80%-מהיהודים הוותיקים בארץ ציינו כי הם שואפים ללמוד במוסד על־תיכוני ,רק 50%
מהתלמידים יוצאי אתיופיה הביעו שאיפות דומות (כאהן־סטרבצ'ינסקי ואחרים.)2012 ,
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מחקרים שנערכו בארץ מצביעים גם על פער בהישגים בין תלמידים יהודים ותיקים
בארץ לבין תלמידים שעלו מברית המועצות לשעבר .אף שיש דמיון רב בין בני עולים

מברית המועצות לבין יהודים ותיקים בארץ בכלל תחומי החיים ,לעולים מברית המועצות
מאפיינים ייחודיים כגון תחושת ניכור כלפי החברה הישראלית ומעורבות יתר בהתנהגויות
סיכון (כאהן־סטרבצ'ינסקי ואחרים.)2012 ,
ייתכנו כמה הסברים לממצאים אלה :ייתכן שאי־שוויון מערכתי מביא לכך שלתלמידים
מקבוצות מוחלשות גישה מועטה יותר להזדמנויות לימודיות .אי־שוויון מערכתי יכול
לבוא לידי ביטוי בתקצוב בלתי מספק של בתי ספר שיש בהם ריכוז גבוה של תלמידים
מרקע מוחלש ,בהשמת מורים בעלי יכולות נמוכות באותם בתי ספר ,בזמינות נמוכה
של משאבים שנוגעים למקצועות המדעיים ובגישה מועטה יותר לתחרויות ולפעילויות
העשרה ( .)Kozol, 1991ייתכן שמורים המלמדים בבתי ספר אלו אינם משתמשים דיים
בשיטות לימוד התומכות בהתפתחות ,ומשתמשים יתר על המידה במיומנויות מסדר נמוך
כגון שינון ( .)Darling-Hammond, 2000סטיגמות חברתיות וציפיות נמוכות של מורים
יכולות גם הן להשפיע על סיכוייהם של תלמידים מרקע מוחלש להצליח (Hinnant et
 .)al., 2009; Rist, 1970גם קבוצת שווים שמתאפיינת ברמה אקדמית נמוכה ובשיעור
היעדרויות גבוה יכולה להשפיע לרעה על התפתחות התלמידים .האווירה שיוצרת
למידה בסביבה שכזו פוגעת במוטיבציה שלהם ומגבירה את תחושת הניכור בקרבם
(Darling-Hammond, 2000; Hinnat et al., 2009; Ingersoll & May, 2012; OECD,
 .)2018a,bהיעדר מוטיבציה ותחושת שייכות לבית הספר גורם לירידה במעורבות
בלימודים ,בפרט של תלמידים מקבוצות מוחלשות (.)Goodenow & Grady, 1993
המצב המשפחתי של תלמידים מרקע מוחלש יכול גם הוא להסביר חלק מהפערים .הלחצים
שמאפיינים חיים במחסור כלכלי גורעים מהזמן הפנוי שיש להורים לבילוי עם ילדיהם,
ומגבירים את הסבירות שיתנהלו בצורה בלתי עקבית וינקטו סגנון הורות סמכותני ,מעניש
או נוקשה .סגנון הורות שכזה מביא לדיאלוג שאינו מספק ,מקשה לפתח מיומנויות ופוגע
בביטחון העצמי וברווחה הנפשית והפיזית של התלמידים (Oshri et al., 2015; Kiernan
 .)& Mensah, 2011נסיבות החיים של הורים מרקע מוחלש ,כגון הגירה או רמת השכלה
נמוכה ,יכולות להשפיע על הכלים ועל הידע שהם מקנים לילדיהם ועל התפיסות שהם
מעבירים להם .נסיבות אלו עשויות להקשות על ההורים לסייע לילדיהם לפתח מיומנויות
למידה ,להתמודד עם אתגרים ,לקבל החלטות חשובות הנוגעות ללימודים ולנצל את
ההזדמנויות שנקרות בדרכם (.)Gabay-Egozi et al., 2010; OECD, 2018a,b

8

 .2השפעת מחנכת הכיתה על התלמידים
עם כניסתם של תלמידי כיתות א' לבית הספר הם מבלים חלק ניכר מזמנם עם מורה
יחידה אשר מכונה בישראל "מחנכת כיתה" .בבית הספר היסודי מחנכת הכיתה נמצאת עם
תלמידיה ברוב השיעורים ,אך בבית הספר העל־יסודי היא נפגשת איתם פחות .בפרק זה
יתוארו מרכזיותה של מחנכת הכיתה והיותה מקור חשוב של תמיכה והשפעה בבית הספר.
לאחר מכן יתוארו מאפיינים של המחנכת וכן של הקשר עימה המקדמים את הסתגלותם
של התלמידים למערכת ,את רווחתם ,את התפתחותם הרגשית־חברתית והקוגניטיבית ואת
הישגיהם.
לצורך כתיבת הדוח בחנו מחקרים העוסקים בהשפעתם של מורים ומורות בכלל ,ולא רק
של מחנכות כיתה .עשינו זאת משלושה טעמים :ראשית ,אף שיש תמימות דעים בספרות
כי הדמות המצויה במגע הרב ביותר עם התלמידים (המחנכת) היא הגורם המשפיע עליהם
יותר מכול ,אין בספרות הבחנה מפורשת בין מחנכת הכיתה לבין המורה; שנית ,אף שברחבי
העולם מורה אחד ויחיד מלווה את תלמידי בית הספר היסודי לאורך רוב שעות הלימודים,
מורה זה לא תמיד מכונה מחנך או מחנכת הכיתה; שלישית ,קיימת הסכמה ארוכת שנים
כי לנוכח המגע והקשר ההדוק של מחנכת הכיתה עם תלמידיה ,תפקידה בהתפתחות
התלמידים בדרך כלל רב מזה של מורים אחרים ( .)Flanders, 1965לפיכך אנו יוצאים
מנקודת הנחה שאם מורים שאינם מחנכים משפיעים על תלמידיהם ,על אחת כמה וכמה
תשפיע עליהם מחנכת הכיתה ,אשר מקיימת עימם קשר מעמיק ונרחב יותר.
בחלק הבא של הפרק נציג באופן כללי את המחנכת כדמות משמעותית וכן מסגרות
תיאורטיות שיכולות להסביר זאת ,ובחלקים שלאחר מכן נתייחס באופן מפורט יותר
לממצאי מחקרים שמבססים את חשיבות דמות המחנכת – קשרים שנמצאו בין מאפייניה
של המחנכת והקשר שלה עם התלמיד ,הכיתה והמשפחה לבין תפקוד התלמיד והתפתחותו.
 2.1כללי – על מחנכת הכיתה כמקור תמיכה מרכזי בסביבה החוץ־ביתית
החברות ילדים ובני נוער לומדים ומאמצים התנהגויות וכללים המאפשרים להם
בתהליך ִ
לקחת חלק בחברה האנושית .אחד מסוגי הקשרים הבין־אישיים שמפתחים את הילדים ואת
המתבגרים הוא קשר עם מבוגרים משמעותיים שאינם הוריהם .קשר קרוב של תלמידים
עם מבוגר שאינו שייך למשפחתם יכול להיות משאב התפתחותי המסייע להם לטפח את
חוזקותיהם ,לפתח אמונות חיוביות בנוגע לעצמם ולאחרים ולרכוש מיומנויות חברתיות
מסתגלות (.)Bowers et al., 2012; Feeney & Collins, 2012, 2014
הקשר של ילד עם מחנכת הכיתה הוא אחד הקשרים המרכזיים בחייו .מנקודת המבט
של תאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי ( ,)Bowlby, 1978מורים יכולים לשמש מושא
להתקשרות ובסיס בטוח המאפשר למידה והתפתחות (Bergin & Bergin, 2009; Pianta
 .)& Nimetz, 1991יתרה מזו ,הם תורמים לעולם הפסיכולוגי של הילדים ביצירת מודל
של מערכת יחסים שמאופיינת בהכרה בצורכיהם ,בזמינות ובהיענות .חוקרים שבחנו את
האפקטיביות של בתי ספר ומורים בשיפור הישגי תלמידים ( )Sanders et al., 1997ניתחו
במהלך שנתיים רצופות את השינוי שחל בציוניהם של תלמידי כיתות ג' ,ד' וה' במבחני
ההישגים של טנסי .מן הניתוח עלה כי מחנכת הכיתה היא הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר
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על ציוני התלמידים 2לטוב ולרע :מחנכות אפקטיביות ,אשר מתאפיינות באיכות הוראה
גבוהה ,תרמו להישגי תלמידיהן ,ואילו מחנכות שאינן אפקטיביות פגעו בהתקדמותם .עוד
עלה מהמחקר כי השפעתה החיובית של מחנכת הכיתה על הישגי התלמידים נמשכת גם
כאשר היא מתחלפת .מחנכות אפקטיביות הביאו לשיפור ההישגים של תלמידים בעלי
רמות הישגים שונות – נמוכות ,ממוצעות וגבוהות .במחקר אחר ()Stronge et al., 2007
נותחו הציונים שהשיגו כ 2,000-תלמידי כיתה ג' במבחני ההערכה של מדינת וירג'יניה,
ובד בבד נמדדה ההוראה של מחנכותיהם על פי  20קטגוריות מארבעה תחומים :איכות
ההוראה ,הערכת המחנכות על ידי התלמידים (שנגעה בין היתר לקשר בינן ובין התלמידים),
ניהול כיתה ותכונות אישיותיות .על פי תוצאות המחקר ,מחנכות שדורגו גבוה בארבעת
התחומים הללו תרמו במידה הרבה ביותר להישגי תלמידיהן.
תאוריה נוספת שבמסגרתה נחקרה השפעת מורים ומחנכות על תלמידים היא תאוריית
ההכוונה העצמית ( )SDT - Self determination theoryשל ראיין ודסי (Ryan & Deci,
 ,)2016אשר עוסקת במניעים האנושיים לפעולה .מחקרים שנעשו על בסיס תאוריה זו
הצביעו על כך שמחנכות הן דמויות מרכזיות בבית הספר שביכולתן להשפיע על האקלים
החברתי־לימודי בכיתה ועל המוטיבציה של התלמידים ללמוד (כ"ץ וכהןReeve et al., ,
 .)2014מידת התמיכה של מחנכות ומורים בצרכים הפסיכולוגיים ,באוטונומיה ,בתחושת
המסוגלות ובתחושת השייכות של תלמידיהם היא שהופכת אותם לדמויות משמעותיות
בחייהם (.)Ryan & Deci, 2016
תפקידה של מחנכת הכיתה מוגדר באופנים שונים במדינות שונות ,ולעיתים אף בבתי ספר
שונים באותה מדינה .לפעמים תפקידה מסתכם באחריות לפן המנהלי־אדמיניסטרטיבי
ולפעמים תפיסת תפקידה הוליסטית יותר ,ויש בה התייחסות גם להיבטים אישיים ,רגשיים
וחברתיים של התלמידים ושל הכיתה (גוטמן.)2021 ,
בבית הספר היסודי תלמידים צריכים להתרגל לתוכנית הלימודים ולשינויים שחלים בה,
לעלייה המתמדת במשכי הזמן שמוקדשים ללמידה ולשינויים במערכות היחסים שלהם
עם בני גילם ועם צוות ההוראה .מערכת יחסים קרובה בין התלמידים למחנכת בבית הספר
היסודי מקלה עליהם את ההתאקלמות במערכת הן בטווח הקצר הן בטווח הארוך .נמצא
שמערכת יחסים חיובית עם המחנכת בבית הספר היסודי קשורה להפחתה של בעיות
רגשיות ,של דכאונות וחרדות ,ושל התנהגויות בלתי סוציאליות (;Kidger et al., 2012
.)Waters et al., 2014; Wong & Power, 2019
בגיל ההתבגרות תלמידים לומדים על עצמם ועל מערכות יחסים ומסתגלים ללמידה
בכיתות גדולות יותר ועם מספר רב יותר של מורים .מסגרת בית הספר בגיל זה כבר אינה
עוטפת ואינטימית כמו בבית הספר היסודי .לחצים שמאפיינים את השנים הללו מגבירים
את הסיכוי שתלמידים יהיו בעלי דימוי עצמי נמוך ,יחוו בעיות נפשיות ,יתדרדרו לאלימות,
יימצאו במצב של קורבנות ,ישתמשו בסמים ובאלכוהול ואף ינשרו מבית הספר .ההשפעה
של מבוגרים שאינם הורים ,למשל מחנכות ,חשובה במיוחד בגיל ההתבגרות ,כיוון שבגיל זה
התלמידים בונים את זהותם ומחפשים מודלים לחיקוי מחוץ לסביבת ביתם (.)Côté, 2009
האקלים הכיתתי שיוצרת מחנכת הכיתה והקשר שלה עם התלמידים יכולים לשמש גורם
מגן מפני תופעות מסוג זה ולהשפיע על היכולת של התלמידים להסתגל לדרישות בית
הספר.
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גודל האפקט שנמצא הוא בין ( 5.65במקצועות מדעי החברה) לבין ( 9.7במתמטיקה).

ההשפעה המגינה של המחנכת משמעותית במיוחד עבור תלמידים מרקע מוחלש .הקשר
עם מחנכת הכיתה תורם לתחושת השייכות והערך העצמי של תלמידים אלה ולכשירויות
הרגשיות־חברתיות שלהם ובכך גם לחוסנם .המחקר מצביע על קשר חיובי בין מאמציה של
המחנכת לערב ולשתף בלמידה את תלמידיה ,בפרט תלמידים מרקע מוחלש ,לבין ציוניהם,
סיכוייהם להשלים את לימודי התיכון והמוטיבציה שלהם לבחור בלימודים אקדמיים
(.)Beller & Hout, 2006; Frawley et al., 2014
להלן נבחן אילו מאפיינים של מחנכת הכיתה ושל מערכות היחסים שהיא מקיימת עם
התלמידים ומשפחותיהם תורמים למיצוי פוטנציאל התלמידים ,לצמצום פערים בהישגים
ולקידום שוויון הזדמנויות .ראשית נעסוק במאפייני המחנכת ובהתנהגותה :עמדות,
תפיסות ,תכונות אישיות ומנגנוני הנעה .לאחר מכן נדון בקשרים שבין המחנכת לגורמים
אחרים :התלמידים ,הכיתה והורי התלמידים .מובן שההבחנה בין מאפייני המחנכת לבין
מאפייני מערכות היחסים שלה עם סביבתה אינה חדה והדברים שלובים אלה באלה .באשר
לכל אחד ממאפיינים אלו נדון בהשפעה הפוטנציאלית של המחנכת על הישגים אקדמיים
ועל פיתוח כשירויות רגשיות־חברתיות וקוגניטיביות בקרב התלמידים.
 2.2מאפיינים של מחנכת הכיתה התורמים למיצוי פוטציאל ,לצמצום
פערים ולשוויון הזדמנויות
 2.2.1עמדות ,תפיסות וציפיות של מחנכת הכיתה

עמדות ותפיסות של מורים מחלחלות אל פרקטיקות ההוראה שלהם .חוקרים שעסקו
בתחום זה של תפיסות המורה והשפעותיהן 3משתמשים במונחים "עמדות"" ,תפיסות",
"אמונות"" ,גישות" ו"ערכים" באופנים שונים .בספרות מתוארים ארבעה סוגים עיקריים
של תפיסות המשפיעות על אפקטיביות ההוראה בקרב תלמידים מרקעים שונים :תפיסת
המורה באשר לקבוצות מיעוט או לקבוצות מוחלשות ,תפיסות המורה באשר לאינטליגנציה,
ציפיות המורה ותפיסת החוללות העצמית של המורה.
תפיסות המורה באשר לקבוצות מוחלשות :במחקר שבחן את תפיסותיהם של  62פרחי
הוראה אוסטרלים בשנתם השנייה והשלישית ללימודים ( )Zyngier, 2012נמצא כי 33%
מהאמונות שביטאו בנוגע לתלמידים מרקע מוחלש היו מוטות .כדי לענות על הצרכים
של תלמידים מרקעים שונים ,מורים צריכים להיות בעלי תפיסות חיוביות באשר למגוון
ולהכלה בחינוך ,ולגלות אכפתיות וכבוד כלפי תלמידים מרקעים שונים או בעלי יכולות
שונות ( .)Tirri, 2010מורים שתפיסותיהם אתנוצנטריות מתקשים להבין את הצרכים ואת
התפיסות של תלמידיהם ולעיתים מנסים לכפות עליהם את הנורמות התרבותיות שלהם.
תפיסות סטראוטיפיות משפיעות לרעה על הציפיות של המורה מתלמידים בעלי רקע
מוחלש וגורמות לו לנקוט פרקטיקות הוראה שמעוררות בתלמידים תחושת ניכור ופוגעות
במעורבותם ובהישגיהם ( .)Lingard et al., 2001כך ,לדוגמה ,במחקר שנערך בקרב מחנכי
כיתה בבתי ספר יסודיים בארצות הברית ,התגלה כי מחנכים בבתי ספר השוכנים באזורים
המתאפיינים ברקע חברתי־כלכלי נמוך סומכים על תלמידיהם פחות ממחנכים בבתי ספר
שלומדות בהם אוכלוסיות מבוססות; הם גם ספקניים יותר בנוגע ליכולות התלמידים
ושמים דגש על סמכות ועל שליטה יותר מאשר על האוטונומיה של התלמידים.
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בשל הקושי למדוד תחום זה של השפעת העמדות והתפיסות של המורה על הכשירויות הקוגניטיביות ,הרגשיות

והחברתיות של התלמיד ועל הישגיו ,הוא נחקר באופן מצומצם בלבד (Palardy & Rumberger, 2008; Scheerens
.)et al., 2005

תפיסות המורה באשר לאינטליגנציה :טרנר ועמיתים ( )Turner et al., 2009הראו
שמורים שמאמינים בגמישותה של האינטליגנציה נוטים להשתמש בפרקטיקות הוראה
שמתאימות לכיתות הטרוגניות ובכך תורמים להישגי כלל תלמידיהם .על פי קרול דווק
( ,)Dweck, 2008תלמידים ומורים יכולים לראות באינטליגנציה תכונה קבועה או תכונה
שאפשר לפתחה באמצעים שונים ,למשל באמצעות חניכה ומאמץ .דווק מראה כיצד מורים
המכירים בגמישות האינטליגנציה מעודדים את תלמידיהם לממש את הפוטנציאל הטמון
בהם ועוזרים להם באופן שאינו מושפע מדעות קדומות.
ציפיות המורה :גוד וברופי ( )Good & Brophy, 1997הגדירו את ציפיות המחנך או
המורה כ"מסקנות שאליהן מגיע המורה בנוגע להתנהגות של התלמיד בכיתה ולהישגיו
בהווה ובעתיד" ( .)p. 79ציפיות אלה מושפעות מהישגיהם הקודמים של התלמידים ,אך
גם מתפיסות המחנכת ,מטיב הקשר שלה עם התלמידים ומהמאפיינים הדמוגרפיים,
הרגשיים וההתנהגותיים שלהם .לאחר שמחנכת הכיתה מגבשת ציפיות בנוגע לתלמידיה,
היא מתנהגת אליהם ומתקשרת איתם בדרכים הנובעות מציפיות אלה ובכך חושפת אותן
בפניהם .מחנכות שלהן ציפיות גבוהות יותר מתלמידים מסוימים 4מדרבנות ומשבחות
אותם יותר מאשר את האחרים.
מאז מחקרם הקלאסי של רוזנטל ויעקובסן "פיגמליון בכיתה" (& Rosenthal
 )Jacobson, 1968מוסכם על הכול שציפיות המורים משפיעות על הישגי התלמידים
( .)Rubie-Davies et al., 2006אפשר לחלק את ההשפעות של ציפיות המורים לשני

סוגים :השפעות משמרות ונבואות שמגשימות את עצמן .כשמורים מצפים מתלמידים
להגיע להישגים שהגיעו אליהם בעבר ומתעלמים מעדויות סותרות באשר ליכולותיהם,
אלו השפעות משמרות; כשאמונות בלתי מבוססות של מורים באשר לביצועי תלמידים
מתגשמות רק מעצם קיומן ,אלו נבואות שמגשימות את עצמן.
מידת ההשפעה של ציפיות המחנכת תלויה בפרשנות שנותנים התלמידים לרמזים שעולים
מהתנהגותה ומדפוסי התקשורת שלה .ברגע שציפיות המחנכת מועברות לתלמיד ,הוא
משתמש במידע חדש זה כדי להסיק מסקנות באשר לאינטליגנציה וליכולות שלו .לציפיות
המחנכת יש השפעה דיפרנציאלית :ציפיות גבוהות מסייעות להצלחת התלמידים בעוד
ציפיות נמוכות פוגעות בהן .ציפיות המורה משפיעות על הפן הפסיכולוגי־חברתי של
התלמידים ,למשל על תפיסתם העצמית ועל המוטיבציה שלהם ללמוד ,על התנהגותם ועל
הישגיהם בלימודים.
גוף מחקרי עשיר מצביע על האופן שבו ציפיות המורים והטיותיהם משפיעות על
הישגי התלמידים ,בפרט הישגים של תלמידים מרקע מוחלש (למשל .(Dee, 2007
מולר ועמיתים ( )Muller et al., 1999הראו שתלמידים מקבוצות מיעוט אתניות
מושפעים במיוחד מתפיסות סטראוטיפיות של מוריהם .תלמידים אלו ערניים
יותר להתנהגויות המרמזות על ציפיות המורה וגם מושפעים מהן במידה רבה יותר
( .)Hinnant et al., 2009; Woolley et al., 2010ממוצע ההישגים של תלמידים מקבוצות
מוחלשות שהיחס אליהם מבוסס על דעות קדומות נמוך מזה של תלמידים מרקע זהה
שאינם חווים יחס שכזה ( .)Walton & Spencer, 2009הביצועים של תלמידים נפגעים
במצבים אלו משום שכדי להתמודד עם התפיסה המאיימת הם מפנים משאבים להכחשת
האיום או לניסיונות לפרשו .הדריכות והלחץ פוגעים בפניותם להתמודד עם משימות
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באופן שאינו מוסבר על ידי ציוניהם.

לימודיות (להרחבה ראו  .)Hadden et al., 2020במחקר שבחן את הקשר בין ציפיות המורה
מהתלמידים בתחילת שנת הלימודים לבין הישגיהם בסוף כיתה א' ,ג' וה' (& McKown
 ,)Weinstein, 2008נמצא כי מבין תלמידי כיתות ג' וה' התלמידים מרקע אפרו־אמריקאי
הושפעו במיוחד מתת־הערכה של יכולותיהם .עוד נמצא שתלמידות הושפעו במיוחד
מתת־הערכה של יכולותיהן במתמטיקה.
תפיסת החוללות העצמית של המחנכת או המורה :האמונה של המורה בדבר יכולתה
לנהל כיתה ,לערב את התלמידים ולנקוט אסטרטגיות הוראה אפקטיביות משפיעה על
התנהגותה ועל הפרקטיקות שבהן היא בוחרת .תפיסת חוללות עצמית גבוהה של המחנכת
תורמת לתחושת החוללות העצמית והמוטיבציה של התלמיד (& Tschannen-Moran
 .)Woolfolk-Hoy, 2001מחנכות בעלות תפיסת חוללות עצמית גבוהה נוטות לקיים
קשרים מיטביים יותר עם התלמידים ,ליצור תהליכי למידה איכותיים ולשפר את היחס של
התלמידים ללמידה .החוללות העצמית של המחנכת מתבטאת בכיתה בשלושה ערוצים
מרכזיים :בטיב הלמידה ,בניהול ובארגון הכיתה ובתמיכה הרגשית בתלמידים.
תרומת החוללות העצמית של המחנכת לטיב הלמידה :תמיכה לימודית היא המידה
שבה המחנכת או המורה מפתחת את המיומנויות המטה־קוגניטיביות של התלמידים,
מספקת פיגומים ללמידה ומאפשרת ליישם חשיבה בהקשרים יום־יומיים .ידועה
יעילותן של פרקטיקות הוראה מסוימות ,ובהן הדגשת החשיבות של תהליך הלמידה,
דיפרנציאציה וחיבור הלמידה לחיי היום־יום של התלמידים .מורות ומחנכות בעלות
תפיסת חוללות עצמית נמוכה אינן מרגישות בנוח ליישם פרקטיקות אלה בכיתה,
ואילו מורות ומחנכות בעלות תפיסת חוללות עצמית גבוהה מרבות להשתמש בהן.
תרומת החוללות העצמית של המחנכת לניהול ולארגון הלמידה :יכולות ניהול וארגון
למידה כוללות את היכולת לקבוע כללים ,להשתמש בכלי הוראה יעילים ,להתמקד
ביעדים לימודיים ,להכיל תלמידים שונים ולטפל בהתנהגויות לא מיטביות .מחנכות
בעלות חוללות עצמית גבוהה נוקטות גישות יעילות לניהול כיתה ולהתמודדות עם
קונפליקטים ומשתמשות בכלי הוראה שמביאים למעורבות גבוהה בלמידה.
תרומת החוללות העצמית של המחנכת למתן תמיכה רגשית :מחנכות בעלות
חוללות עצמית גבוהה נוטות להפגין תמיכה רגשית בתלמידיהם .מחנכת שמפגינה
תמיכה שכזו מפתחת קשרים חמים עם התלמידים ,מתייחסת לתפיסות ולמוטיבציות
שלהם ויוצרת אקלים רגשי שבו הם מרגישים בטוחים לחקור וללמוד.
התמיכה המוגברת בלמידה ,השליטה בניהול ובארגון הכיתה והתמיכה הרגשית שמעניקות
מחנכות בעלות חוללות עצמית גבוהה משפיעות הן על היחס של תלמידיהן ללמידה הן על
הישגיהם .קפררה ועמיתים ( )Caprara et al., 2006העבירו שאלוני חוללות עצמית בקרב
יותר מ 2,000-מורים מ 75-חטיבות ביניים באיטליה ובדקו אותם מול הישגי תלמידיהם
במשך שנתיים .ממחקרם עלה כי תפיסת החוללות העצמית של המורה יכולה לנבא את
ציוני התלמידים.
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תלמידים מרקע מוחלש ,אשר מתאפיינים בחוללות עצמית נמוכה ובחוסר מעורבות
בלמידה ,נתרמים במידה רבה מלמידה עם מחנכות בעלות חוללות עצמית גבוהה .מחנכות
אלה נוטות לנקוט גישות חיוביות בהוראה לכיתות שיש בהן מגוון חברתי־תרבותי ,לזהות
את הצרכים של תלמידים הזקוקים לסיוע לימודי או רגשי ולעורר בתלמידים יחס חיובי
כלפי הלמידה (.)Gao & Mager, 2011; Malinen et al., 2013

 2.2.2תכונות אישיות של מחנכת הכיתה

נמצא שמאפיינים לא קוגניטיביים של מורות ומחנכות ,למשל תכונות אישיות ,מנבאים
במידה רבה את טיב הלמידה של התלמידים .תכונות אישיות הן מאפיינים יציבים יחסית
שבאים לידי ביטוי באופן שבו אנשים מתנהגים .תכונותיהם של מורים באות לידי ביטוי
בפרקטיקות ההוראה שלהם ,בבחירת החומרים והפעילויות ,בניהול הכיתה ובמערכות
היחסים שהם יוצרים עם התלמידים ,ואלו בתורם משפיעים על יכולתם של המורים לתרום
להתפתחותם הרגשית־חברתית של תלמידיהם ולהישגיהם בלימודים.
תכונות רבות משפיעות על אפקטיבות ההוראה של מחנכות ומורים ,בהן חריצות ,שימת
לב לפרטים ,אדיבות ורוגע ( .)Kim et al., 2018במחקרים העוסקים בהשפעות התכונות
האישיות של מורים על תלמידיהם נהוג להשתמש ב"מודל חמש תכונות האישיות הגדולות"
( )Costa & McCrae, 1992למדידת קבוצות עיקריות של תכונות אישיות .המודל מתייחס
לתכונות האלה:
מוחצנות – הכוללת חברותיות ,דברנות ואסרטיביות;
מצפוניות – הכוללת חריצות ,ארגון ,אחריות ,משמעת עצמית ,התמדה ואחריות;
פתיחות לחוויות או פתיחות תרבותית – הכוללת סקרנות ,יצירתיות ורגישות;
נעימות – הכוללת שיתוף פעולה ,חום ,דאגה ,אמון ואדיבות;
יציבות רגשית – הכוללת רוגע ,חוסר דאגה ושמחה.
תכונות אישיות אלה של המחנכת תורמות להתפתחות הרגשית־חברתית של התלמידים .הן
אינן מנבאות את הישגי התלמידים 5,אך הן ממלאות תפקיד חשוב בהתפתחותם הרגשית־
חברתית וביכולתם להיות מעורבים בלמידה .תכונות אלה מסייעות למחנכת ליצור קשר עם
התלמידים ,והקשר מביא לשיפור ברמות התפקוד הרגשיות והקוגניטיביות של התלמידים.
נמצא שמבין חמש תכונות האישיות הגדולות ,מידת הנעימות של המורים היא בעלת
הקשר החזק ביותר למידת התמיכה הרגשית שהם מעניקים לתלמידים .מורים נעימים יהיו
לרוב גם אדיבים ואכפתיים .תכונות אלו מסייעות להם ליצור סביבת למידה חיובית וחמה
שתורמת ללמידה .גם יכולתם של מורים להתאים את עצמם לתלמידים ,הקשורה להיותם
נעימים ופתוחים ,מעודדת את מעורבות התלמידים ,ובכך מגבירה את יכולתם לעבד מידע
ולחשוב באופן ביקורתי .התלהבות המורים ,תכונה מקטגוריית המוחצנות ,משפיעה לחיוב
על המוטיבציה של התלמידים ללמוד .נמצא ששלושה מקבצי תכונות אישיות של מורים
משפיעים לטובה על האופן שבו תלמידיהם תופסים את יכולותיהם האקדמיות – מצפוניות,
נעימות ויציבות רגשית .מורה מצפוני נוטה להעניק סיוע אקדמי רב יותר לתלמידים
ולהעריך יותר הישגים אקדמיים; מורה שמתאפיין בנעימות נוטה לייעץ לתלמידים ולתמוך
בהם; ואילו מורה שמתאפיין בחוסר יציבות רגשית עלול לגרום לתלמידים לתחושה של
ספק עצמי או חרדה ( .)Kim et al., 2018תכונותיו של המורה ,המשפיעות על ההתפתחות
הרגשית־חברתית של התלמידים ,אכן ממלאות תפקיד בהישגיהם ובהצלחתם בטווח הארוך
(.)Zins et al., 2004
תלמידים מרקע מוחלש נזקקים לתמיכה רבה יותר מהמורה ,ולכן תכונות המורה משפיעות
עליהם ביתר שאת .זאת ועוד ,הוראה בבתי ספר שיש בהם תלמידים רבים מרקע מוחלש
דורשת מהמורה להתמודד עם קשיים מערכתיים ועם קשיי הוראה ייחודיים .כדי להישאר
14
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הקשר הישיר בין תכונות המורה לבין ההישגים האקדמיים של התלמיד אינו מתקיים כששולטים במשתנים מרכזיים
כגון הישגים אקדמיים קודמים או אישיות התלמיד.

אפקטיבי בתנאים אלו ,על המורה להתאפיין בחוסן נפשי רב ,תכונה אשר קשורה ליציבות
רגשית ,למצפוניות ולפתיחות לחוויות חדשות ( .)Baskerville-Williams, 2020רואי
ודסגופטה ( )Roy & Dasgupta, 2017בדקו אילו תכונות של מורה הן החשובות ביותר
בעיניהם של תלמידים מרקע מוחלש שהגיעו להישגים גבוהים .הם מצאו שתלמידים מרקע
מוחלש נוטים להעריך מורים נעימים ופתוחים לחוויות ,מורים ששמים לב לבעיותיהם,
מדריכים אותם ומגלים סבלנות והבנה.
 2.2.3המוטביציה של מחנכת הכיתה ודפוס התמיכה בתלמידים

מחקרים שנערכו על בסיס המסגרת התאורטית של תאוריית ההכוונה העצמית ()SDT
הראו כי כאשר המחנכת מלמדת מתוך מוטיבציה פנימית־אוטונומית ,כלומר מלמדת מתוך
הנאה ,הבנת ערך ההוראה ותחושת שליחות ,היא מתנהגת באופן התומך יותר בצרכים
הפסיכולוגיים של תלמידיה (& Assor et al., 2002, 2005; Jang et al., 2010; Katz
 .)Shahar, 2015עוד הראו מחקרים אלו שלתמיכה מסוג זה יש השפעות רגשיות ואקדמיות
חיוביות על המוטיבציה ועל תחושת היכולת ,המעורבות והשייכות ,ואף על האקלים
הלימודי־חברתי בכיתה (.)Deci & Ryan, 2016
התנהגות אשר תומכת באוטונומיה של התלמיד באמצעות מתן אפשרות בחירה ,רפלקציה
והנמקה נמצאה קשורה למוטיבציה האוטונומית של תלמידים ולמידת מעורבותם בבית
הספר ( .)Hardre & Reeve, 2003; Jang et al., 2010; Ryan & Deci, 2016במחקר
שבחן השפעות אלה בקרב תלמידים בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים נמצא כי ישנו קשר
בין המידה שבה המורה מצביעה על הרלוונטיות של הלמידה לחיי התלמידים והמידה שבה
היא מאפשרת להם להביע דעה חופשית ולהשמיע ביקורת לבין מידת המעורבות שלהם
בשיעוריה ( .)Assor et al., 2005במחקר אורך נמצא שהאופן שבו תופסים התלמידים את
מידת התמיכה באוטונומיה שלהם בתחילת השנה מנבא עד כמה יסופק הצורך באוטונומיה
בהמשך השנה ,מה תהיה מידת המעורבות של התלמידים ומה יהיו הישגיהם בסוף השנה
( .)Jang et al., 2010נמצא גם שהתנהגויות שאינן תומכות באוטונומיה של התלמיד אלא
מאופיינות בשליטה הן בעלות השפעות הפוכות (.)Haerens et al., 2016
במחקר שנערך במגזר הבדואי בנגב נבחנו הקשרים בין המוטיבציה של המורה ללמד
ותחושתו שמקום עבודתו מספק את צרכיו לבין אחוזי נשירה מבית הספר .נמצא שמורים
בעלי מוטביציה אוטונומית הם מורים שחשים שצורכיהם מסופקים .עוד נמצא כי
מוטיבציה אוטונומית של המורה גורמת לו להעדיף התנהגות שתומכת בצורכי התלמידים,
וכי התנהגות זו מביאה לנשירה מועטה יותר מהלימודים (כ"ץ וכהן.)2018 ,
 2.3מאפיינים הנעוצים בקשר בין המחנכת לבין הכיתה ,התלמידים
והוריהם ותורמים למיצוי פוטציאל ,לצמצום פערים ולשוויון הזדמנויות
 2.3.1הקשר בין מחנכת הכיתה לתלמידים
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אחד הגורמים הסביבתיים שמשפיעים במידה הרבה ביותר על הישגי התלמידים הוא
איכות מערכת היחסים בינם לבין מחנכת הכיתה .במחקרי אורך נמצא כי תלמידים שחווים
מערכות יחסים שיש בהן מידה רבה של חום ותמיכה או לחלופין מידה מועטה של עימותים
עם המחנכת ,מגיעים להישגים גבוהים מאלה של יתר התלמידים .וּו ועמיתים (Wu et al.,

 )2010בחנו את ההשפעה ארוכת הטווח של הקשר בין המחנכת לתלמיד על מעורבות
בלימודים ועל הישגים בקריאה ובמתמטיקה בקרב כ 700-תלמידי כיתות ב' וג' מטקסס .טיב
הקשר בין המחנכת לכל אחד מן התלמידים דורג בנפרד על ידי המחנכת ,התלמיד ועמיתיו
של התלמיד .החוקרים סיווגו את טיב הקשר בין המחנכת לתלמידים לארבע קבוצות :עם
שתיים מהן נמנו תלמידים שהקשר שלהם עם המחנכת דורג כקשר ממוצע עד חיובי ,ועם
השתיים האחרות תלמידים שהקשר שלהם עם המחנכת דורג כקשר ממוצע עד שלילי.
מן הניתוח עלה שתלמידים שהיה להם קשר חיובי עם המחנכת דורגו על ידי מחנכותיהם
בשלוש השנים שלאחר מכן כמעורבים יותר בלימודים .זאת ועוד ,ציוניהם במבחנים
מתוקננים במתמטיקה ובקריאה השתפרו בהתמדה במשך שלוש השנים .כדי להבין את כוחו
של משאב זה ,יש להבין כיצד משפיעה מערכת היחסים של התלמיד עם מחנכת הכיתה שלו
על הישגיו בלימודים.
קשר תומך בין מחנכת כיתה לתלמיד מסייע לתלמיד להתגבר על אתגרים פסיכולוגיים־
חברתיים אשר מפריעים ללמידה .תלמידים שיש להם קשר תומך עם המחנכת מרגישים
שייכות וחשים חיבה רבה יותר לבית הספר .מערכת יחסים בטוחה עם המחנכת מסייעת
לתלמידים להתמודד מבחינה רגשית עם דרישות חברתיות ואקדמיות .המשאבים שמעניק
קשר זה תורמים למוטיבציה שלהם ללמוד ,למעורבותם בלמידה ולוויסות העצמי של
התנהגותם ( .)Liew et al., 2010אחד המשתנים שתורמים במידה הרבה ביותר לאפקטיביות
של מערכת היחסים בין המחנכת לתלמיד הוא מידת האכפתיות שלה (.)Noddings, 2012
אכפתיות מסייעת למחנכת לזהות את הצרכים ואת הרגשות של התלמידים ,להגיב עליהם
ולהעניק לתלמידים הגנה ,ביטחון ותמיכה .ברגע שתלמידים חשים שהמחנכת דואגת
להם ,הם מרגישים ביטחון ומפיקים תועלת רבה יותר מהקשר .המשאבים הפסיכולוגיים־
חברתיים שהתלמיד מקבל מקשר תומך שכזה מאפשרים לו למצוא עניין בלמידה ,להיות
מעורב בה ולהגיע להישגים גבוהים יותר.
נמצא שהקשר בין מחנכת ותלמיד הוא משמעותי במיוחד עבור תלמידים מרקע מוחלש
(ראו לדוגמה  .)Hamre & Pianta, 2005קשר חיובי עשוי להגן על ילדים אלו מפני
השפעות שליליות של סביבתם הביתית ,כגון מערכות יחסים שליליות בין הורה לילד
( ,)O’Connor & McCartney, 2007ולסייע בהפחתתן של בעיות ויסות עצמי והתנהגות.
 2.3.2הקשר בין המחנכת לכיתה

מחנכת הכיתה משפיעה על כל תלמיד ותלמידה באופן עקיף דרך הקשר שהיא מקיימת
עם הכיתה כולה .תלמידים משתייכים לכמה מסגרות חברתיות או אקולוגיות ,הבולטות
שבהן הן המסגרת המשפחתית והמסגרת הכיתתית" .אקולוגיית העמיתים הכיתתית"
היא אחת הסביבות החשובות ביותר עבור ההתפתחות החברתית והאקדמית של התלמיד.
בשל הזמן הרב שמחנכת הכיתה מבלה עם כיתתה ,יש לה היכולת הטובה ביותר להשפיע
על אקולוגיית העמיתים הכיתתית ,הקשורה להתפתחותם ולהסתגלותם של התלמידים
למסגרת (.)Gest & Rodkin, 2011
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דפוסי ההתנהגות של מחנכת הכיתה ,כגון האופן שבו היא מביעה תמיכה בתלמידים,
מתמודדת עם קונפליקטים בכיתה ומתייחסת לתלמידים ספציפיים ,משפיעים על
הנורמות של תלמידי הכיתה .שני מנגנונים מתארים את האופן שבו קשר זה מעצב את
האקלים הכיתתי – מודלינג ואזכור חברתי .על פי מנגנון המודלינג ,ההתנהגות והיחס של

המחנכת בכיתה משמשים מודל להתנהגות – הם מדגימים לתלמידים כיצד יש להתנהג
ולתקשר זה עם זה .במחקר שמדד כיצד הקשרים בין מחנכות כיתות א' לבין תלמידיהן
משפיעים על ההסתגלות הפסיכולוגית והאקדמית של התלמידים (,)Buyse et al., 2009
נמצא מתאם שלילי בין המידה שבה מתעוררים קונפליקטים בין המורה לתלמידים לבין
ההסתגלות הפסיכולוגית של התלמידים לכיתה א' .כמו כן נמצא מתאם בין תחושת הקרבה
שהתלמידים חשים כלפי יתר התלמידים בכיתה לבין הסתגלותם ללימודים בכיתה א' .בעוד
מנגנון המודלינג מדגיש כי למידת התנהגות מתבססת על חיקוי התנהגות המורה ,מנגנון
האזכור החברתי מתמקד באופן שבו תלמידים לומדים איך להתייחס לתלמידים ספציפיים,
על פי היחס של המחנכת לאותם תלמידים .על פי מנגנון זה ,טיב הקשר של המורה עם
תלמיד או תלמידה מסוימים וההתנהגות שהיא מפגינה כלפיהם מצביעים על התכונות
ועל הסטאטוס החברתי של אותם תלמידים .האקלים הכיתתי שהמחנכת יוצרת באמצעות
מודלינג ואזכור חברתי משפיע על ההתפתחות הרגשית־חברתית ועל דפוסי ההתנהגות
והלמידה של התלמידים.
מחנכת כיתה שיוצרת אקלים כיתתי חיובי מסייעת להתפתחות הרגשית־חברתית של
התלמידים .אקולוגיית העמיתים הכיתתית מושפעת מסך האינטראקציות שהמחנכת
מקיימת עם כל אחד מן התלמידים ומאסטרטגיות ההוראה שבהן היא בוחרת להשתמש
כדי לעצב את מערכות היחסים בכיתה (למשל שיטות לחלוקת תלמידים לקבוצות).
התמיכה הרגשית של המחנכת מקושרת לעלייה במספר מערכות היחסים ההדדיות בכיתה
( .)Gest & Rodkin, 2011בהתאם לגישת המודלינג ,הנדריקס ועמיתים (Hendrickx et
 )al., 2016מצאו כי ככל שהמחנכת מפגינה תמיכה רבה יותר כלפי יותר תלמידים ,הם
מדווחים על חיבה רבה יותר זה לזה ,ולהפך – ככל שהיא מראה התנהגויות מתעמתות יותר
כלפי יותר תלמידים ,הם מדווחים על חיבה מועטה יותר .למערכת היחסים בין התלמידים
והמחנכת יש השפעה רחבה גם על האמון של התלמידים זה בזה ועל הקרבה ביניהם.
בכיתות שבהן תלמידים רבים מחבבים זה את זה ,תלמידים נוטים לחוש ביטחון רב יותר
וכתוצאה מכך מסתגלים טוב יותר לדרישות הלימודים .מחנכת כיתה שמטפחת אקלים
כיתתי חיובי מעודדת התנהגויות פרו־סוציאליות ומובילה לירידה במספר ההתנהגויות
האנטי־סוציאליות (.)Gregory et al., 2010
קשר חיובי בין מחנכת וכיתה מסייע במיוחד ללמידה של תלמידים מרקע מוחלש ,מכיוון
שבכוחו של אקלים כיתתי תומך למתן את השפעתו השלילית של הרקע הסוציו־אקונומי
על הצלחה אקדמית ( .)Astor et al., 2009אקלים כיתתי תומך ובטוח מגביר את הסתגלות
התלמידים לדרישות בית הספר ואת המוטיבציה שלהם ללמוד .ידוע ששביעות רצון
מהלימודים ומוטיבציה מוגברת ללמידה תורמות להתמדה בלמידה ,מגבירות את שביעות
הרצון מן הלימודים ,מפחיתות נשירה ומשפרות את הישגי התלמידים.
 2.3.3הקשר בין מחנכת הכיתה להורי התלמידים ולמשפחותיהם
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המשפחה ובית הספר הם הסביבות שמשפיעות במידה הרבה ביותר על התפתחות
התלמיד .שיתוף הפעולה בין המורה להורי התלמידים נועד לקדם את האינטרס החינוכי של
התלמידים מתוך נשיאה משותפת באחריות להצלחתם .לשיתוף פעולה שכזה יש השפעה
על הישגי התלמידים ועל התפתחותם הרגשית־חברתית (;Thijs & Eilbracht, 2012
 .)Wang & Sheikh-Khalil, 2014מעורבות ההורים במתרחש בבית הספר יכולה להיות
ישירה – שיחות טלפון ,מפגשים פרונטליים או פעולות התנדבות ,או עקיפה – מעורבות

שמתבטאת בעידוד התלמיד ובציפיות באשר להישגיו .מאפייני הקשר בין המורה להורה
קובעים אם ועד כמה ייטיב קשר זה עם התפתחות התלמיד .תכיפות ומשך התקשורת
ביניהם ,איכות מערכת היחסים ביניהם והמידה שבה מטרותיהם מתואמות משפיעות כולן
על הישגי התלמיד ועל התפתחותו.
מערכת היחסים בין המחנכת להורה מעצבת את מעורבות ההורים בלמידה ואת הקשר בין
המורה לתלמיד ומביאה בכך לשיפור בהישגיו .קשר חיובי בין מחנכת והורה עוזר למחנכת
לענות על צרכיו של התלמיד ומשפר את מערכת היחסים ביניהם (.)Deng et al., 2018
בד בבד הוא מסייע להורים לתמוך בצרכים הלימודיים והרגשיים־חברתיים של הילד
באמצעות הענקה של שיעורי עזר ,רישום הילד לקבוצת תמיכה וכדומה .הליווי שהמורה
מעניק להורה יכול לעזור לו בקיום מחויבויותיו הבסיסיות כלפי ילדו ובמתן תמיכה
בהקשרים לימודיים והתפתחותיים .כמו כן קשר שכזה רותם את ההורה ,הופך אותו לשותף
לפתרון בעיותיו של התלמיד ,מאפשר להורה ולמורה לדון באתגרים מהותיים הניצבים
בפני התלמיד או המשפחה ומאפשר קבלת החלטות משותפת לטובת התלמיד (Adelman
 .)& Taylor, 2002כאשר הורים מעורבים בלימודי ילדיהם ,הילדים נוטים לחוש בנוח יותר
בבית הספר ובעקבות כך להצליח יותר מבחינה אקדמית .שיתוף הפעולה בין הבית לבית
הספר משפיע על בריאותם הנפשית של התלמידים ועל התפתחותם הרגשית־חברתית.
כאשר התלמידים יודעים שבין מחנכת הכיתה שלהם לבין הוריהם יש קשר חיובי ,גוברת
בהם תחושת השייכות והקהילתיות בבית הספר .יתרה מזו ,העניין שמביעים ההורים
בלימודיהם מגביר את הזדהותם עם מוריהם ואת החוללות העצמית שלהם.
הקשר בין המחנכת להורים חשוב במיוחד עבור תלמידים מרקע מוחלש .מעורבות של
הורים בלימודים של ילדים צעירים מרקע סוציו־אקונומי נמוך מנבאת הישגים בטווח
הארוך ,וככל שההורה מגביר את מעורבותו כך משתפרים ציוני התלמיד .הקשר בין ההורה
למורה תורם להישגי התלמיד בעיקר בכך שהוא מביא לשיפור הקשר בין המורה לתלמיד
ולהבנה של המורה בדבר הצרכים של התלמיד .מורים שמלמדים ילדים מאוכלוסיות
מוחלשות מעריכים במיוחד את מעורבות הוריהם ומעוניינים להגביר אותה (Dearing et
 .)al., 2008לקשר בין הורה ומורה יש חשיבות דומה עבור תלמידים מרקע אתני מוחלש.
הוריהם של בני נוער אפרו־אמריקאים ממשפחות עניות שמתאפיינים בהישגים גבוהים
התגלו כמעורבים יותר בלימודיהם ביחס להוריהם של אלו המתאפיינים בהישגים נמוכים.
מעורבות מוגברת זו התקיימה הן בבית – בשיחות על בית הספר ובניטור של הכנת שיעורים,
הן בבית הספר – ביצירת קשר תכוף עם גורמים בו ובהגעה לימי הורים .פעולות אלו של
הורים מדגישות את חשיבותו של בית הספר ומעודדות את התלמידים להשקיע בלימודים
(.)Clark, 2015;Tienda & Kao, 1994
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 .3חינוך מכוון למיצוי פוטנציאל ,לשוויון הזדמנויות
ולצמצום פערים – עקרונות פדגוגיים
בפרק זה יתוארו שלושה עקרונות פדגוגיים אשר ידועים ככאלו שתורמים לתפיסת
המסוגלות העצמית ,למוטיבציה ,להתפתחות רגשית־חברתית ולהישגיהם של תלמידים,
בפרט תלמידים מרקע מוחלש :חינוך רב־תרבותי ,חינוך שתומך בצדק חברתי והקניית
מיומנויות רגשיות־חברתיות .עקרונות אלה יכולים לפעול באופנים שונים .לדוגמה ,בפרק
הקודם דובר על השפעתן של תפיסות ועמדות של מחנכות .הקניית ידע על אודות חינוך
רב־תרבותי ופיתוח מודעות ורגישות להטיות תרבותיות ולדעות קדומות יכולים לשמש
מנגנון לשינוי תפיסות המורים .הקניית ידע ומודעות רב־תרבותית לתלמידים היא מנגנון
נוסף .בתיאור העקרונות נעסוק במהותם ,בתרומתם לתלמידים ובדגשים הנוגעים לאופני
הקנייתם .כמו כן ניגע בקווי הדמיון והשוני שבין חינוך רב־תרבותי וחינוך שתומך בצדק
חברתי.
 3.1חינוך רב־תרבותי
חינוך רב־תרבותי הוא תהליך שמטרתו להעניק לתלמידים המשתייכים לכל המגדרים,
הדתות ,הקבוצות האתניות והתרבותיות וכן לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים סיכוי
שווה להגיע להישגים גבוהים בבית הספר .חינוך רב־תרבותי אינו ממוקד רק בתלמידים
המשתייכים לקבוצות מוחלשות ,אלא נועד לסייע לכלל התלמידים לפתח כשירויות
רב־תרבותיות שדרושות לאזרחות טובה בחברה הגלובלית .גישת החינוך הרב־תרבותי
מתמקדת בהיסטוריה של קבוצות חברתיות שונות לצד האופן שבו מוחלשותן באה לידי
ביטוי בימינו ,ולא כפי שרבים נוטים לחשוב – בלמידה על מאכלים עדתיים או בהתוודעות
לסיפורי חיים של אנשים מתרבויות שונות .זרמים מסוימים בחינוך הרב־תרבותי מדגישים
את חשיבותה של הקניית חשיבה ביקורתית שמאפשרת לתלמידים להתמודד עם שאלות
הנוגעות לדינמיקות של כוח ,מתוך תפיסה שהתלמידים יתקשו לשנות את נתיב חייהם אם
לא יבינו את הכוחות הפועלים עליהם.
ההטיות התרבותיות של המורים מחלחלות אל הפרקטיקות הכיתתיות שלהם ומשפיעות
לרעה על תלמידים מקבוצות מוחלשות .ידוע שהרקע האישי והתפיסות של המורים הם
גורמים מרכזיים בתפקודם המקצועי .גורמים אלה משפיעים על בחירתם בחומרי ההוראה,
על תגובותיהם להתנהגות התלמידים ועל הגישה הפדגוגית שהם נוקטים מול תלמידים
מרקעים שונים .למורים רבים תפיסות סטראוטיפיות ,ולא פעם אין הם מצוידים בידע
ובמיומנויות הדרושים להוראה רב־תרבותית או שאינם חשים מחויבות להתאים את ההוראה
לצרכים של תלמידים מרקעים שונים ( .)Bangura, 2018פעמים רבות מורים מתייחסים
אחרת לתלמידים מקבוצות מוחלשות ,לדוגמה נוקטים כלפיהם צעדים משמעתיים רבים
יותר .כאשר מורה מסמן תלמידים מסוימים כשונים מן הקבוצה הדומיננטית או מפלה
אותם ,חווייתם הלימודית נפגעת והם נוטים להביע חוסר עניין וחוסר מעורבות בלימודים.
יש הסכמה רחבה כי מורים בימינו אינם מוכנים דיים ליישום של חינוך רב־תרבותי וכי על
השינוי להתחיל בתוכניות להכשרת מורים .רובן אינן מקנות די ידע ,מיומנויות ותפיסות
הדרושים להוראה רב־תרבותית 6.על המסלול להכשרת מורים להביא לטרנספורמציה
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מידע על תכנים של קורסים שונים בנושא חינוך רב־תרבותי אפשר למצוא במאמרו של בנגורה (.)Bangura, 2018

כוללת של צורת המחשבה של המורים ולהתנערותם מסטראוטיפים ,ולא להסתפק
בהעלאת המודעות לרב־תרבותיות ( .)Nieto, 2006על המורים ללמוד כיצד להתאים את
החומר ואת שיטות ההוראה לתלמידיהם 7.עליהם להכיר מושגים של פריווילגיה וכוח,
לפתח פרקטיקות של רגישות והתאמה תרבותית ולהבין כיצד יחסי הכוח בחברה יכולים
להשפיע על הלומדים .על המורים להכיר את ההשלכות הפוגעניות שעשויות להיות להוראה
מפלה ובלתי רגישה תרבותית ולנסות להימנע מהוראה כזו .הוכח שארבעה סוגי פעילויות
חינוכיות הם אפקטיביים בהכשרת מורים לחינוך רב־תרבותי .הסוג הראשון כולל שיחות,
כתיבת יומנים ומשימות המעודדות רפלקציה על האמונות של המורה .תוכניות להכשרת
מורים אינן יכולות להכתיב למורים במה להאמין ,אך הן יכולות לגרום להם להרהר בנושאים
שונים ולגבש תפיסות רב־תרבותיות .הסוג השני כולל ניתוח מקרי בוחן של תוכניות לימוד
שהתאפיינו ברמה אקדמית נמוכה ומנעו מתלמידים מרקע מוחלש למצות את הפוטנציאל
שלהם .הסוג השלישי כולל מודלים להערכת פרקטיקות מיטביות שמטרתם לסייע בהערכת
המידה שבה פעילויות מאתגרות ומפתחות תלמידים מרקע מוחלש .הסוג האחרון כולל
פרויקטים של כתיבת תוכניות לימודים מאתגרות שנועדו לפתח את כל סוגי התלמידים.
המורים תורמים להסתגלותם של תלמידים מרקע מוחלש לבית הספר מעצם הבנתם שיש
להם הטיות שנוגעות לרקע של התלמידים .הרגישות שבה המורה בוחר את חומר הלימוד
ומעביר אותו מעוררת בקרב תלמידים מרקע מוחלש תחושת ערך .בכך תורמת הוראה
רב־תרבותית להפחתת התנהגויות מפלות ,לצמצום פערים בהישגים שמקורם ברקע של
התלמידים ,ובטווח הארוך לתפקודם בחייהם הבוגרים (Simmons-Reed & Cartledge,
 .)2014תוכנית לימודים רב־תרבותית יכולה לשחרר תלמידים המשתייכים לקבוצות מיעוט
מחסמים פסיכולוגיים ,לחנך אותם למעורבות חברתית ,לטעת בהם נטיות הומניסטיות,
לגבש ולהעצים את זהותם ולהעניק להם את הכלים להשתתפות מלאה בחברה.
 3.2חינוך שתומך בצדק חברתי
מטרתו של חינוך לצדק חברתי היא לבטל את אי־השוויון החינוכי בין תלמידים משכבות
כלכליות ומקבוצות אתניות שונות ובין אלו הנהנים מזכויות יתר לבין המוחלשים .זאת ועוד,
חינוך לצדק חברתי מטפח בתלמידים תפיסות ביקורתיות ודמוקרטיות .צדק חברתי הוא
מרכיב מרכזי גם בגישת החינוך הרב־תרבותי .עם זאת מדובר בשתי גישות מובחנות :חינוך
התומך בצדק חברתי שם דגש רב יותר על המבנים החברתיים שמשמרים את חוסר הצדק
ודגש מועט על רב־תרבותיות ( .)Cho, 2017על פי רעיון הצדק החברתי ,תלמידים ששייכים
לקבוצות כוח חברתיות נוטים ללמוד עם מורים מוסמכים ומנוסים יותר ,בכיתות קטנות
יותר ובמבנים בטוחים יותר וזוכים לגישה מוגברת לקורסים מתקדמים ולציוד טכנולוגי
מפותח ,בהשוואה לתלמידים הגרים בשכונות עירוניות מגוונות .בשנות לימודיהם בבית
הספר התלמידים חווים את השפעתו המבנית של אי־השוויון החברתי .פרקטיקות הוראה
הגמוניות שמחזקות מסורות תרבותיות וחינוכיות של אוכלוסיית הרוב על חשבון המסורת
החינוכית של קבוצות לא דומיננטיות מגבירות את אי־השוויון .מורים שמקדמים צדק
חברתי מיישמים את ששת העקרונות האלה )1( :הם רואים בתלמידיהם שותפים ליצירת
ידע ,יש להם ציפיות גבוהות מהתלמידים ומעצמם והם מטפחים קהילות לומדות; ( )2הם
7
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התפיסות שיש להקנות לפרחי הוראה כדי לטפח חינוך רב־תרבותי הן תחושת שליחות ,שאיפה לשרת ככל יכולתם
תלמידים מרקע מגוון ,אמפתיה ,סולידריות וכבוד למגוון הרקעים של התלמידים ,אומץ לאתגר את הנורמות ואת
התפיסות המקובלות בבית הספר (שיכולות להיות מוטות תרבותית) ,נכונות לגמישות רב־תרבותית ולעבודה מחוץ
לשבלונות ולמסגרות קבועות מראש ותשוקה לצדק חברתי ולשוויון.

מעריכים את הידע ,את תחומי העניין ואת המשאבים התרבותיים והשפתיים של התלמידים
ומשתמשים בהם; ( )3הם מקפידים ללמד מיומנויות ומשלימים פערים בהבנה בקרב
תלמידיהם; ( )4הם עובדים בשותפות עם המשפחות ועם הקהילות של התלמידים; ( )5הם
משתמשים באופני הערכה שונים; ( )6הם מקנים לתלמידיהם ידע בדבר אקטיביזם ,חלוקת
הכוח בחברה ואי־שוויון בבית הספר ובחברה (.)Cochran-Smith, 2004; Dover, 2009
מורים שמקדמים צדק חברתי יוצרים אווירה קהילתית אשר מערבת תלמידים מרקע מוחלש
בלימודים ,ותורמים בכך להתפתחותם הרגשית־חברתית .למידה שיתופית מעודדת שיתוף
פעולה לימודי וחברתי בין התלמידים וקשורה לשיפור האוריינות ,ההישגים ,הביטחון העצמי,
המוטיבציה ,המעורבות ותחושת השייכות של התלמידים לבית הספר (Rodriguez et al.,
 .)2004זאת ועוד ,למידה שיתופית תורמת במידה הרבה ביותר לתלמידים בעלי חוללות
עצמית נמוכה ( ,)Hanze & Berger, 2007מכאן שיש לה חשיבות רבה בהוראה לתלמידים
תת־משיגים או לתלמידים מקבוצות מודרות .הוראה שמתאפיינת ברגישות תרבותית
משפיעה לטובה על הישגים לימודיים ,השתתפות בלמידה ,מוטיבציה ,פיתוח זהות ,דימוי
עצמי ,תחושת שייכות ותפיסות באשר ללמידה בקרב תלמידים מקבוצות מיעוט אתניות
או שפתיות ( .)Oyserman et al., 2001; Rodriguez et al., 2004הוראה רגישה תרבותית
מגבירה את הרלוונטיות של חומר הלימוד לחיי התלמידים ,ובכך מעניקה להם הזדמנויות
נוספות ללמידה .מערכת יחסים טובה בין המורה להורי התלמידים ולקהילותיהם תורמת
להישגי התלמידים ,לנוכחותם בבית הספר ,לשאיפותיהם החינוכיות ועוד.
הוראה העוסקת מפורשות בסוגיות של דיכוי ,הוגנות ואקטיביזם משפיעה על מעורבות
התלמידים בלמידה ,על גיבוש זהותם ,על החוללות העצמית ועל תחושת הכוח החברתי
שלהם .הוראה שכזו מגבירה את מעורבות התלמידים בתהליך הלמידה ()Smialek, 2007
ומעשירה את תפיסותיהם בנוגע למגוון ולניתוץ דעות קדומות .רודריגז ועמיתים
( )Rodriguez et al., 2004העריכו תוכנית קיץ בנושא העשרה מדעית לתלמידי כיתות
י' מרקע מוחלש .התוכנית נועדה לשפר את מעורבותם ואת הישגיהם של התלמידים
במתמטיקה ובמדעים ולחזק את הזהות האקדמית והתרבותית שלהם על ידי הגברת
מודעותם לנושאים כגון שוליות חברתית של קבוצות מיעוט ותת־ייצוג שלהן במוסדות
להשכלה גבוהה ,בפרט בתחום המדעים .מניתוח נתוני המבחנים והשאלונים שמילאו
תלמידי ארבעה מחזורים של התוכנית בשנים  2001-1988עלה כי מיומנויות התלמידים
במתמטיקה ובמדעים וכן המעורבות שלהם בלמידה השתפרו .מניתוח איכותני של משובי
המשתתפים עלה כי תחושת השייכות האקדמית שלהם ,הכרתם בחשיבות הגיוון ,תחושת
הכוח החברתי שלהם ,החוללות העצמית והיכולת להביע את עצמם בסביבות שונות עלו
גם הן.
 3.3הקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות
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למידה רגשית־חברתית ( )Social Emotional Learning - SELהיא "תהליך שבמהלכו
[ ]...רוכשים ומיישמים באופן אפקטיבי את הידע ,הגישות והמיומנויות הדרושים לפיתוח
זהויות בריאות ,לניהול רגשות ולהשגת מטרות אישיות וקבוצתיות ,להרגשה ולגילוי
של אמפתיה כלפי אחרים ,לביסוס ולשימור מערכות יחסים תומכות ולקבלת החלטות
אחראיות ומתחשבות" .למידה שכזו כוללת חמישה סטים של כשירויות קוגניטיביות,
רגשיות והתנהגותיות :מודעות עצמית ,ניהול עצמי ,מודעות חברתית ,מיומנויות בין־
אישיות וקבלת החלטות אחראית (.)CASEL, 2020a,b

מיומנויות  SELהנרכשות בבית הספר מסייעות לתלמידים ללמוד .מיומנויות אלה משפיעות
לחיוב על גישתם ללימודים ומגבירות התנהגויות פרו־חברתיות .היכולת לווסת רגשות
והתנהגות ולהתרכז בלימודים מנבאת את יכולתם של התלמידים להסתגל ללימודים ,ועל
כן גם את הצלחתם בהם ( .)Liew et al., 2008מטה־אנליזה של  213מחקרי הערכה של
תוכניות לימוד שיושמו באמריקה בתחום ה ,SEL-העלתה כי קיומן של תוכניות מסוג זה
הוא המכנה המשותף בין כל בתי הספר אשר מדווחים על שיפור בציונים ובאיכות היחסים
בין המורים לתלמידים ועל ירידה בבעיות התנהגות (.)Durlak et al., 2011
למיומנויות  SELאשר נרכשות בבית הספר יש השפעה ארוכת טווח על חיי התלמידים.
במחקר שבחן את התוצאות ארוכות הטווח של תוכנית התערבות בתחום הSEL-
שהתקיימה בשמונה בתי ספר יסודיים ציבוריים בארצות הברית (,)Hawkins et al., 2008
נמצא כי ביחס למשתתפי קבוצת הביקורת וקבוצת ההתערבות המאוחרת הראו משתתפי
התוכנית תפקוד מיטבי יותר בהמשך לימודיהם ואף  15שנים לאחר תום התוכנית .בהגיעם
לגיל  24עד  27היו להם עבודות מכניסות יותר ,הם היו מעורבים פחות בפשע והשתמשו
פחות מעמיתיהם בסמים ובאלכוהול .גם בגילים מאוחרים יותר יש משמעות רבה לתוכניות
 .SELהשנים שבין תחילת גיל ההתבגרות ועד הבגרות הן תקופת מעבר קריטית שיש בה
פוטנציאל לפגיעות בשל לחצים חברתיים ולימודיים ושינויים ביולוגיים או פסיכולוגיים
או שינויים הנוגעים למערכות יחסים עם קבוצת השווים ועם המשפחה .סקירות ומטה־
אנליזות רבות (למשל )Barry et al. 2017; Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg, 2017
מעידות על האפקטיביות של תוכניות  SELבית־ספריות במניעת אותן בעיות ובשיפור
היבטים נפשיים והישגים לימודיים.
תרומתן של כשירויות  SELלתפקודם הלימודי של תלמידים מרקע מוחלש בולטת במיוחד.
לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות יש סיכוי נמוך יותר לקבל תמיכה מסביבתם הקרובה
ולזכות בשירותים סוציאליים (.)Greenberg, 2010; Oberle & Schonert-Reichl, 2017
תלמידים אלו זקוקים לעיתים קרובות יותר לתמיכה כדי להגיע להישגים .מחקרי אורך
מראים כי ההשפעה של תוכניות  SELרבה יותר עבור תלמידים מרקע מוחלש .נמצא,
לדוגמה ,שתלמידים מרקע סוציו־אקונומי נמוך שהשתתפו בתוכנית התערבות  SELהיו
מעורבים הרבה יותר בקהילתם בבגרותם ובעלי שיעורים נמוכים יותר של הפרעות חרדה,
לעומת תלמידים מאותו רקע אשר השתתפו בקבוצת הביקורת או בקבוצת ההתערבות
המאוחרת (.)Hawkins et al., 2008
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 .4סיכום
בדוח זה ביקשנו לדון במשמעות הקשר בין מחנכת הכיתה לבין התלמידים ,לתאר כיצד
מאפיינים שונים הקשורים בה ובפעולתה משפיעים על מיצוי הפוטנציאל של התלמידים,
על צמצום פערים ועל שוויון הזדמנויות ,ולהציג עקרונות פדגוגיים שיכולים לסייע בידי
המחנכת בקידום תהליכים אלו.
נמצא שקשר תומך של תלמידים עם מחנכת הכיתה מאפשר להם לגבור על מכשולים
רגשיים־חברתיים ,קוגניטיביים ולימודיים ומחזק את תחושת השייכות שלהם למסגרת.
כדי לתמוך בהתפתחות כלל תלמידיה ,על מחנכת הכיתה להתנער מסטראוטיפים ולאמץ
עמדות ותפיסות חיוביות בנוגע לגמישות האינטליגנציה וליכולתה לסייע להם .עוד נמצא
כי מחנכות בעלות תכונות אישיות כגון נעימות ,יציבות רגשית ומצפוניות ומחנכות אשר
פועלות ממניעים פנימיים כמו תחושת שליחות והנאה תומכות בצרכים ההתפתחותיים
של התלמידים ,ובכך תורמות להתפתחותם הרגשית־חברתית ,לתפיסותיהם באשר
ליכולותיהם ,להישגיהם ולהצלחתם בטווח הארוך .מן הספרות עולה כי גם הקשרים שבין
המחנכת לבין התלמיד ,הוריו וכיתתו משפיעים רבות על הישגי התלמיד ,וכי השפעה זו
משמעותיות במיוחד עבור תלמידים מרקע מוחלש.
לבסוף הוצגו שלושה עקרונות פדגוגיים רחבים אשר צריכים להנחות את מחנכת הכיתה
ואת מערכת החינוך ככלל כדי להביא למיצוי הפוטנציאל של תלמידים ,לשוויון הזדמנויות
ולצמצום פערים .גישת החינוך הרב־תרבותי מאפשרת למורים להתאים את ההוראה לצרכים
של תלמידים ממגוון רקעים ,ללמד מתוך רגישות וכבוד לרקע של התלמידים ולחזק את
תחושת הערך העצמי שלהם .חינוך שתומך בצדק חברתי נועד לקדם מתן הזדמנויות שוות
לתלמידים מרקעים שונים .הוראה מפורשת באשר לכוחות הפועלים בחברה מנתצת דעות
קדומות ומשפיעה לטובה על מעורבות התלמידים בלמידה ,על גיבוש זהותם ועל החוללות
העצמית שלהם .הקניית מיומנויות רגשיות־חברתיות מסייעת במיוחד להתפתחות של
תלמידים מרקע מוחלש.
המידע המוצג בדוח זה מדגיש את חשיבותה של הסביבה החינוכית בכלל ושל מחנכת
הכיתה בפרט ואת השפעתן על מימוש הפוטנציאל הטמון בילדים ,על מתן הזדמנויות
שוות ,ובטווח הרחוק גם על צמצום פערים .מהדוח עולים נושאים בעלי חשיבות בעבודת
המחנכת עם תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות התורמים לצמצום פערים ובהם טיפוח
רגישות רב־תרבותית ,מודעות לדעות קדומות ולכוחן של ציפיות ,הבנת טבעה הגמיש של
האינטליגנציה ,ידע על אודות חינוך מותאם ,הבנה בדבר מנגנוני ההשפעה של המחנכת
לרבות מודלינג ואזכור חברתי ,הבנה בדבר החשיבות היתרה של טיפוח מיומנויות רגשיות
וחברתיות בקרב תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות והחשיבות הרבה בפיתוח קשר אישי עם
התלמיד ומשפחתו.
הכשרה מכוונת הממוקדת בהיבטים תאורטיים ומעשיים אלה יכולה לחולל שינוי של
ממש .כיום אין מסלולי הכשרה שמיועדים למחנכות כיתה ,ומרבית התוכניות להכשרת
מורים אינן עוסקות באופן מעמיק בעקרונות פדגוגיים התומכים בצמצום פערים בהישגים
ובכשירויות .על תוכניות להכשרת מורים ולפיתוח מקצועי לצייד את מחנכות הכיתה,
ומגוון
ולמעשה את כלל המורים ,בכלים התומכים בהוראה לתלמידים בעלי רקע שונה ִ
צרכים ,מתוך מודעות להטיותיהם התפיסתיות של המורים ולחשיבות שביצירת קשרים
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תומכים עם התלמידים ועם הוריהם .זאת ועוד ,יש להכשיר את מחנכות הכיתה לעבודה עם
ילדים מרקע מוחלש.
עוד עולה מן הדוח חשיבותם של מאפיינים אישיותיים ושל גורמי ההנעה של המחנכת
בעבודתה .היבטים אלה יכולים להצביע על סוגי התמיכה והליווי המקצועי והרגשי
הנדרשים לאורך שנות עבודתה של המחנכת .תפקיד מחנכת הכיתה ,שיש בו התמודדות עם
ריבוי ממשקים ועם היבטים אישיים הנוגעים לתלמידים ולמשפחותיהם ,דורש הסתייעות
במסגרות תמיכה בית־ספריות .מסגרות כאלו יכולות לסייע למחנכות הכיתה להוביל
תהליכים דומים עם תלמידיהן ולשמור על האפקטיביות שלהן לאורך זמן.
יש להדגיש כי לצורך כתיבת הדוח נסקרו מחקרים העוסקים בהשפעתם של מורים ומורות
ובכלל ,ולא רק של מחנכות כיתה ,ומשני טעמים עיקריים :משום היעדר הבחנה מפורשת
בספרות בין מחנכת כיתה לבין מורה ,ומכיוון שברחבי העולם מחנכי הכיתה בפועל לא
תמיד נושאים בהגדרה מיוחדת כמו "מחנכת כיתה" .הנחת המוצא בדוח היא אפוא שאם
מורים שאינם מחנכים משפיעים השפעות ארוכות טווח על תלמידים ,הרי שמחנכות אשר
הקשר שלהן עם התלמידים מעמיק ורחב יותר משפיעות עליהם ביתר שאת.

24

חוות דעת מקצועיות
עם סיום כתיבת טיוטת הדוח פונה היוזמה לחוקרים ולחוקרות וכן למומחים ולמומחיות
בתחום כדי לקבל חוות דעת על הדוח – על הסוגיות שהוא מציף ,על הסתייגויות שיכולות
לעלות מקריאתו ועל הרלוונטיות שלו למקרה הישראלי .שמות הקוראים והקוראות
מופיעים בפתח הדוח .בחלק זה יופיעו ההערות וההארות הרוחביות על הדוח ועל המגמות
שהוא מעלה לפי נושאים.

>> הערות מושגיות
הגדרת האתגר – קושי במונחים ובהגדרות

השפה וההגדרות שבהן נעשה שימוש בדוח וכן בתוכניות אחרות השולטות בשיח הן
מעורפלות ולא מדידות:
ההגדרה "מיצוי פוטנציאל" מעוררת קושי ,מאחר שאיננו יודעים מה הפוטנציאל
החבוי בילד .רעיון הפוטנציאל נידון באופן ביקורתי בהגות הפילוסופית ,אבל גם השכל
הישר מעיד שזה מושג מעורפל ולא מדיד .אומנם יש מבחנים שבודקים מנת משכל,
אבל אלו בעייתיים בכל הנוגע לבחינה של פוטנציאל .ידוע שאפשר להתכונן אליהם
ולשפר אותם ,בזמן שהפוטנציאל החבוי עצמו ,כך נהוג לטעון ,אינו משתנה בעקבות
הכנה .כמו כן אפילו חסידים של מבחני רמת המשכל יסכימו שכל מה שהציון בו מנבא
הוא הצלחה במבחנים אחרים ,ולא הצלחה בתפקיד עצמו .כלומר המבחן ינבא הצלחה
במבחן שנועד לעורכי דין ,אבל לא בעבודה המעשית של עורך הדין.
המונח "צמצום פערים" מדיד ,אבל האם הוא מונח מועיל? האם תוצאה שלפיה אם לא
יהיו פערים כלל ,וכל הכיתה תהיה הומוגנית ,משקפת התקדמות?
הביטוי "שוויון הזדמנויות" גם הוא נמצא בשימוש רווח ,אבל מאופן הגדרתו בדוח
– "על החברה להבטיח שהישגיו של האדם ומקומו היחסי בחברה ינבעו מבחירותיו
ולא מגורמים שאין לו שליטה עליהם" – עולה שאיפה פנטסטית שכל אחד יצליח בכל
מה שיבחר (מוזיקאי? מתמטיקאי? משורר? פוליטיקאי?) אפשר כמובן לומר שכדאי
לנסות להתקרב לאידיאל הזה ,ובכך נדייק יותר ,אבל היעד רחוק מדי.
גם המונח "מוחלש" מעורר קושי .לא משום שאין אפליות במערכות שלנו ,אלא משום
שהוא אינו מכיר בעובדה שיש משפחות חלשות ,ויש אנשים חלשים – ויש להם זכות
מלאה להמשיך להיות חלשים ,ולנו יש אחריות כלפיהם כאנשים וכמשפחות חלשות.
הצעה להגדרה טובה יותר ומדידה של האתגר

שילוב התלמידים בחברה דמוקרטית;
יצירת ארגז כלים שיוביל אותם לעצמאות כלכלית;
היכרות עם מורשתם.
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>> דגשים והצעות מעשיות
החשיבות שבהכרה בזהות ייחודית ובהנכחה חיובית של המסורת

הדוח חשוב ,רלוונטי וממוקד בשאלות חשובות ובהצעות מעניינות .עם זאת יש להיזהר
מפני "גזענות אמפתית" או "דאגה מחלישה" .אמירות שלפיהן קשר עם המחנכת עלול
להגן על הילדים מפני ההשפעה השלילית של סביבת הבית שלהם עלולות להביא לסימון
ולתיוג משפחות ותלמידים באופן בעייתי ולממש את החשש שהדוח עצמו מציין בדבר
נבואות המגשימות עצמן וכדומה.
אמצעי מרכזי לשינוי דעות קדומות של מורים ובעיקר לשינוי הדימוי העצמי של התלמידים
הוא הכרה בזהות הייחודית והנכחה חיובית של המסורת והמורשת של התלמידים .הנכחה
חיובית של המסורת חיונית גם לשם מימוש העקרונות הפדגוגיים המוזכרים בדוח – חינוך
רב־תרבותי ,צדק חברתי והקניה של מיומנויות רגשיות וחברתיות.
לשם כך יש לפעול לאתר את החוזקות ואת הנכסים התרבותיים והמורשתיים של תלמידים
מקבוצות מיעוט או מרקע שונה.
קושי בפתרון המוצע בדוח

למחנכת תפקיד מכריע בהתפתחות התלמידים ,וההכרה בכך היא תרומה חשובה מאוד.
הבעיה היא שמעבר לכך ההמלצות מופשטות ורחוקות מן המציאות הישראלית .בהתמודדות
עם האתגרים של החברה הישראלית ,המצויה במזרח התיכון ,אפשר להיעזר ברעיונות
המכבדים שונות ,אבל יש לנו אתגרים ייחודיים שמחייבים ערכים נוספים ,כמו ערך היחד
והערך של חברה משותפת .גם ערך הרב־תרבותיות ,שהצליח במקומות מסוימים (ונכשל
באירופה) ,דורש עיבוד וקונקרטיזציה .כאן מצוי האתגר הגדול .נראה שיש כאן עקרונות
חשובים ,אבל חסר חלק מעשי נרחב שיתרגם את העקרונות הללו להוויה ישראלית כדי
לסייע למקבלי החלטות.
חידוד נושאים שראוי לפעול בהם

הדוח אינו כולל המלצות ,ובכל זאת אפשר לחדד נושאים שכדאי לבחון בהם צעדים .בנושא
של תפיסת חוללות עצמית של מורים ,למשל ,עולה השאלה אם ואיך אפשר לקדם אותה
בקרב מורים.
>> כיוונים מחקריים נוספים
רוב ההיבטים שבהם עוסק הדוח רלוונטיים לכלל התלמידים ולאו דווקא לתלמידים
מאוכלוסיות מוחלשות .כדאי לחפש את ההיבטים שרלוונטיים לאוכלוסיות מוחלשות
ולהתמקד בהם.
הדוח עוסק בנעשה בעולם ,וכדאי למקד את הדיון בהקשר הישראלי.
כדאי מאוד לבחון כיצד קשריה של המחנכת עם סביבת העבודה שלה – מנהל בית
הספר ,העמיתים והסביבה הבית־ספרית – משפיעים על תלמידיה.
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המחקר של קרול דווק ( )Carol Dweckבאשר לתבניות חשיבה רלוונטי במיוחד
לאוכלוסיות מוחלשות .מסגרת מחקרית זו מוזכרת בדוח ,אך לנוכח הרלוונטיות הרבה
כדאי להרחיב את הבדיקה בכיוונים אלה.

הדוח מעמיק מאוד ,אך כדאי להרחיב בעולה מהממצאים של תאוריית ההכוונה העצמית
( )self determination theoryשל דסי וראיין ()Edward Deci & Richard Ryan
וממשיכיהם .מחקרים אלה עוסקים במאפיינים הנדרשים ממורים כדי לתמוך
בתלמידים .אומנם חלק ניכר מהם מתייחסים להתנהגויות של מורים ,ולא להישגי
התלמידים וליכולותיהם ,בעיקר בשל מורכבות מתודולוגית וקשיים מעשיים .עם
זאת מאחר שיש גוף ידע גדול ומבוסס שקושר בין התנהגויות של מורים לתוצאות
התלמידים ,אפשר וכדאי היה לחבר זאת .המחקרים של החוקרת נטלי אלטרמן
( )Nathalei Aeltermanוג'ון מרשל ריב ( )Johnmarshall Reeveרלוונטיים מאוד
בהקשר זה .התייחסות למחקרים העוסקים בהתנהגויות של מורים הייתה מאפשרת
גם להתמקד במחקרים שעוסקים במחנכות ,ולא במורות באופן כללי .מאחר שהגדרות
תפקיד המחנכת שונה במדיניות שונות ,חשוב להתייחס למחקר ישראלי שעוסק
במחנכות בארץ.
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