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נחשב כיום כנדבך חשוב ובלתי נפרד מתהליכי  (SEL) טיפוח של מיומנויות חברתיות רגשיות

חינוך ולמידה, זאת בין השאר לנוכח התפתחויות טכנולוגיות מואצות ושינויים תרבותיים 

  .21-ים המאפיינים את המאה הוחברתי

 :וים כמכוללות תהליכים רגשי ? הן כוללותרגשיות־חברתיותהיכולות המהן 

יכולת חברתית והבנת נקודת מבט של , בין־אישייםויסות רגשות וגילוי אמפתיה, כישורים  

, בין־תרבותיתגם הבנה   .גניטיבית ומנטליתאחרים, ויסות קוגניטיבי ובכלל זה גמישות קו

 חברתיות-נכללים ביכולות הרגשיותחיבור ואחריות חברתית 

 

 



 

 

בשנים האחרונות גברה המודעות ברחבי העולם לחשיבות הנושא, ורואים בהקניה ובטיפוח 

 . גורם מפתח בהתמודדות יעילה עם המציאות המשתנה של למידה רגשית־חברתית

מיטבית,  מערכות חינוך בעולם מגלות עניין בתהליכים המקדמים התפתחות רגשית־חברתית

כדי להטמיע היבטים שונים של  וקוריקולרייםומדינות רבות הכניסו שינויים מבניים, פדגוגיים 

 .הנושא
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ילדים באנגליה,  7,000 -ניתוח של דגימות מייצגות של כ, כלל בנושא OECD -מחקר של ה

 אסטוניה וארצות הברית, ומצא:

טוב לשחק משפיעה על המידה שבה הם יכולים רגשית של ילדים -התפתחות חברתית .1

 . ולשגשג במסגרות קבוצתיותחברים  להכירעם ילדים אחרים, 

 

 זה משפיע גם על מידת היכולת שלהם ללמוד מגוון מיומנויות אחרות
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להתפתחותם הקוגניטיבית  רגשיים של ילדים קשורה-התפתחות הכישורים החברתיים

  .ולתחושת הרווחה הכללית

התפתחויות במדעי המוח הראו כי המעגלים העצביים המעורבים בוויסות הרגשות חופפים 

כאשר עשויה להתעכב התפתחות קוגניטיבית וד קוגניטיבי . לפיכך, לאלה הקשורים לעיב

למשל, ילדים שאינם שולטים ברגשותיהם נוטים יותר   .רגשות אינם מוסדרים היטב

 מצבים מלחיצים .למהירה  גלישההתפרצויות, חוסר תשומת לב ול

יתר על כן, חוויות חברתיות מוקדמות ובניית יכולות יסוד של אינטראקציות חברתיות 

רגשיים בגיל -עשירות בשנים הראשונות, מכינים את הילדים לפתח כישורים חברתיים

  .באותה מידהזאת ההתבגרות ובבגרות, גם אם סביבתם המאוחרת לא מטפחת 

חושיות, רגשיות וחברתיות מתאימות במהלך  מהתנסויותשנמנעים  ילדיםלעומת זאת, 

, עם השפעות מזיקות על שנותיהם הראשונות נוטים יותר להתנהג בצורה משבשת

 הקוגניטיבית .התפתחותם 

רגשיים הם קריטים להתפתחותם -כישורים חברתיים.2

 ולרווחתם של הילדים
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להישגים לימודיים,  :מיומנויות כמו שליטה עצמית ויכולת לעכב סיפוק קשורות מאוד

. יתר על כן, התנהגות בשלב מאוחר יותר בחיים ולהכנסה אקונומי עתידי-למעמד סוציו

הוכיחה שהיא חשובה בחיזוי השגת ההשכלה בגיל  8חברתית מוקדמת בגיל -פרו

 .(Caprara et al., 2000) ההתבגרות והבגרות

רגשיים מוקדמים עוזרים לילדים לבנות ולתחזק קשרים הדוקים עם -כישורים חברתיים

כישורים   .הוריהם ובני משפחה אחרים, וכן ליצור קשרים חברתיים חיוביים מחוץ למשפחה

  .אלה עוזרים לילדים לשחק וליצור חברות מוקדמת עם ילדים אחרים

אינטראקציות חברתיות אלה בונות את היכולת של הילדים לווסת את רגשותיהם 

  .והתנהגויותיהם, את כישורי השפה שלהם ואת תחושת הרווחה שלהם

, המנבאים החזקים ביותר לסיפוק בחייםרגשיים מוקדמים הם אחד -כישורים חברתיים

  .של רווחה כללית ובריאות נפשית

מוקדמים מנבאים מגוון רגשיים -כישורים חברתיים.3

 של תוצאות מאוחרות
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כי בריאותם הרגשית של הילדים הייתה המנבא החזק ביותר  ,ממצאי המחקר העלו

לשביעות רצון החיים של מבוגרים בכל הגילאים, אפילו יותר ממשאבים כלכליים 

 . טיבית של ילדיםסוציאליים משפחתיים ומיכולת קוגני-משפחתיים, משאבים פסיכו

יתר על כן, רווחה רגשית מוקדמת קשורה לבריאות נפשית טובה יותר בשלב מאוחר יותר 

הפרעות פסיכולוגיות באמצע החיים מנבאים חמש  קשיים רגשיים בקרב ילדים בני .בחיים

 .כמו חרדה ודיכאון

מקטינים את הסבירות למעורבות  אמפתיה מוקדמת, אמון והתנהגות פרוסוציאלית

 בעבריינות, אלימות ופשע אחר בבגרותם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 חברתי:-רגשי המחקר התמקד במיומנויות הנדרשות אצל ילדים לצורך פיתוח חוסן

  זה כולל שני מרכיבים:ה. מרכיב מרכזי הוא אמפתי .1

 ילדים ברגשותיהם של אחרים )זיהוי רגש( הכרה של  -א. זיהוי רגש

 היענותם הרגשית לרגשותיהם של אחרים )ייחוס רגש(  -ב. ייחוס רגש

ציפיותיו של הילד שאחרים יהיו מגוננים זה כולל את  -אמון היה היבט מרכזי נוסף. 2

ילדים, ילדים בני חמש מצפים מחבריהם להיות  משתפי  ומיטיבים ומיטיבות. בגיל הגן

נן בדיוק כמו שישנן דרכים שונות לבטא חוסר ביטחון, יש פעולה ומהגננות להיות מגוננות. 

ילדים חסרי אמון עשויים להיזהר יתר על המידה או  .דרכים מרובות לבטא חוסר אמון

להיות  נמנעיםם, אחריעניינים של לעסוק בנמנעים מ . הםלחשוש מבני גילם או ממבוגרים

 .תלויים מכיוון שהם אינם סומכים על אחרים שיהיו מגיבים ותומכיםאו נזקקים 
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מיומנויות הנדרשות לילדים לצורך פיתוח חוסן .4

 חברתי-רגשי



 ממצאים כוללים של המחקר:

 גילרגשיות של ילדים גדלות עם ה-מיומנויות חברתיות . 

  .רגשיים של ילדים מתפתחים עם התבגרותם-כצפוי, כישורים חברתיים

 רגשיים מפותחים יותר מאשר לבנים-לבנות יש כישורים חברתיים 

היה הבדל משמעותי בין המינים לטובת בנות בכל אחד מחמשת המדדים של מיומנויות 

ההבדל הגדול ביותר בין המינים היה  רגשיות של ילדים, בשלוש המדינות .-חברתיות

 .חברתית, ואחריו זיהוי רגש והתנהגות לא משבשת-בהתנהגות פרו

 רגשיים מפותחים יותר מבני -אקונומי גבוה יש כישורים חברתיים-לילדים מרקע סוציו

 גילם 

 . לי לבין יכולת אמפתית אצל הילדיםכלכ-הרקע החברתינמצאו קשרים חיוביים בין 

   .כלכלי של הילדים היה בזיהוי הרגש-ההבדל הגדול ביותר שקשור לרקע החברתי

  לא נמצאה השפעה אצל ילדים עם שפת בית שונה משפת בית הספר שלהם 

להם שפת בית שונה משפת מבית הספר. המחקר לא מצא הבדלים משמעותיים בין ילדים 

 .עם זאת, ילדים עם שפת בית שונה דווחו על ידי מוריהם כמפריעים פחות מילדים אחרים
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 המשך: 

 רגשיות של -פעילויות הורים וילדים קשורות באופן חיובי למיומנויות החברתיות

 הילדים

הם והיבטים אחרים בסביבת הלמידה הביתית קשורות הפעילויות שההורים מבצעים עם ילדי

ילדים שהוריהם משתפים אותם  .רגשיות של הילדים-באופן משמעותי למיומנויות החברתיות

מסוגלים לזהות באופן מדויק יותר את רגשותיהם של  ,שיחות על האופן שבו הם מרגישיםב

ע ומעסיקים אותם בפעילויות משחק ילדים שהוריהם מקריאים להם ספרים באופן קבו .אחרים

 .רגשית חיובית יותר-תפקידים גילו גם כישורים וגם התנהגות חברתית

ילדים שהוריהם היו מעורבים בבית הספר שלהם, היו בעלי אמפתיה חזקה יותר וקיבלו 

 דירוגים גבוהים יותר לכישורים ואמון ודירוגים נמוכים יותר להתנהגות משבשת
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 רגשיים -משפיעות באופן חיובי על הכישורים החברתיים רמות החינוך של האמהות

 של הילדים

רגשית בהשוואה -קיבלו ציונים גבוהים יותר ללמידה חברתית מודים גבוהיםסיימו לי ותיהםמיילדים שא

היו בקורלציה משמעותית עם זיהוי רגש,  מהותיאלא למדו. רמות ההשכלה של  ותיהםמילילדים שא

 .ואמון פרוסוציאליתהתנהגות 

הורים בעלי רמות השכלה גבוהות נוטים יותר לעסוק עם ילדיהם בפעילויות המסייעות לילדים להתפתח, 

  .ספריםא להם יקרהכמו למשל ל

 רגשיים של -השימוש במכשירים דיגיטליים לא משפיע על הכישורים החברתיים

 הילדים

מהילדים השתמשו במכשיר דיגיטלי לפחות פעם בשבוע, כאשר  83%בשלוש המדינות המשתתפות, 

  .השתמשו במכשירים כאלה מדי יום 42%

 .ל הילדיםהשפעה חלשה על המצב הרגשיים ש לגישה למכשירים דיגיטליים היתה

 רגשיים של ילדים קשורים לתחומים אחרים של למידה מוקדמת-כישורים חברתיים 

רגשיים של ילדים לבין תחומים אחרים של למידה והתפתחות מוקדמת -היחסים בין כישורים חברתיים

רגשיים שילדים מפתחים בשנים הראשונות לחייהם עוזרים להם -כישורים החברתייםה היו משמעותיים .

לווסת את רגשותיהם, להתחבר טוב לאחרים ולפעול במסגרות קבוצתיות, כולל משחק עם ילדים 

של הילדים, ותומך בהתפתחות מתמשכת של מיומנויות זה תומך בתחושת הרווחה והאושר  .אחרים

 אחרות, כגון שפה דבורה וויסות עצמי 

 



 

 :שילוב ותמיכה מערכתיים בלמידה רגשית חברתית בשגרות בתי הספר

 אקלים ותרבות בית ספריים

בתי ספר המסייעים לתלמידים להרגיש מוגנים, שייכים, מעורבים ובעלי יכולת לבטא את עצמם 

 רגשיים אצל התלמידים.-מפתחים כישורים חברתיים ולעסוק בפעילויות שמשמעותיות להם

זמנים  –שעות קבועות של מעגלי שיח כמה פעמים בשבוע, שעות של דיאלוג בין תלמיד למורה  

ים שבהם המורים משוחחים שיחות אישיות עם התלמידים בעקבות מבחן או משוב ומסייעים נ  מוב  

, לווסת רגשות, לדחות סיפוקים, לתכנן ולהניע את עצמם; שעות להם להתמודד עם אי־הצלחה

ילה אכפתית המנסה לשפר בצוותא את תחושות החברים בה מובנות שבהן הקהילה פועלת כקה

, זמנים קבועים בפתיחה ובסיום של שיעורים שבהם עוסקים במיומנויות (ובכלל זה תחושות המורים)

חינוכיים־ועוד. מבנים  פעילות משותפת של קשיבות, )עבודה בקבוצות, דיון כיתתי ועוד)רלוונטיות 

הקשר הנלמדת ב הרגשית־חברתיתסדירים ושגרות מאפשרים ליישם ולתרגל את הלמידה  ארגוניים

 .רלוונטי ומגבירים את הסיכוי להפנימה

ית ליצור הזדמנויות שבהן תלמידים ישמיעו את קולם, יהיו מעורבים ויקבלו על עצמם אחריות איש

 וקבוצתית להיבטים שונים בחיי בית הספר
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 התנהגויות מורים

וסקות בהקניה ישירה ע שלאהתנהגויות מורים היוצרות סביבה תומכת; דהיינו, התנהגויות 

אך יוצרות חוויה וסביבה לימודית  )ללא "שיעור חברה"( של למידה רגשית־חברתית

 . רגשית־חברתיתוחברתית המאפשרת פנּיות ומגבירה את הרצון לקחת חלק פעיל בלמידה 

מכבדות על המורים להשתמש באסטרטגיות משמעת  :. משמעת ממוקדת תלמיד1

וי בכיתה. יש שמתאימות לשלב ההתפתחותי של התלמידים ויניעו אותם להתנהג כרא

להעניק לתלמידים הזדמנויות להכוונה עצמית ולהבעת דעה. על האסטרטגיות לניהול 

. התגובה על הפרת כלל משמעת צריכה להיות יזומות ולא תגובתיותהכיתה להיות 

 .קשורה לכלל שהופר
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 שפת המורה .2

על המורים לשבח תלמידים על עבודה ועל מאמץ, לעודד אותם, לציין מה עשו, ולומר להם 

י להשתפר. על המורים להשתמש בשפה המעודדת את התלמידים מה עליהם לעשות כד

כולים, מורים י .לשלוט בהתנהגותם ולווסת אותה, וחשוב שלא יאמרו להם רק כיצד להתנהג

למשל, להזמין את התלמידים לחשוב אילו אסטרטגיות שכבר למדו יוכלו לסייע להם 

 בהתמודדות עם אתגר מסוים
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  : choice and responsibilityירהאחריות ובח .3

 

שוב להעניק לתלמידים הזדמנויות לקבל החלטות ולהיות אחראים לפעילויות שונות ח

ליצור סביבה כיתתית דמוקרטית שהנורמות בה נקבעות בשיתוף  בכיתה. לשם כך חשוב

התלמידים. אפשר לפתח את תחושת האחריות של התלמידים באמצעות התכנים 

הנלמדים ואופן הוראתם, וגם באמצעות שיעורים שמעבירים התלמידים עצמם, 

 .השתתפות בפעילות קהילתית, התנדבות וכדומה
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 (: support and warmth) תמיכה וחום .4

 

על המורים ליצור סביבת למידה בטוחה ואכפתית שבה ירגישו התלמידים מוערכים 

ושייכים ויהיו חופשיים ליטול סיכונים ולשאול שאלות. על המורים לגלות התעניינות 

 .והם יכולים לשתף אותם באנקדוטות אישיותבתלמידים ובבעיות שלהם, 
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 : cooperative learning ופיתלמידה שית .5

 

כדי ליישם למידה שיתופית ביעילות ולוודא שכל התלמידים משתתפים במשימה, על 

קרונות ומרכיבים: תלות הדדית חיובית, אחריותיות אישית המורים להקפיד על חמישה ע

וחברתיים והליך קבוצתי  , עידוד הדדי להצלחה, שימוש בכישורים בין־אישייםוקבוצתית

 .של בחינת ההתקדמות לקראת המטרה המשותפת
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 : discussions דיונים בכיתה .6

 

דיונים בכיתה עשויים לפתח את כישורי התקשורת של התלמידים ואת יכולתם לנהל 

להדגיש  ,דיאלוג פורה עם אחרים. לשם כך על המורים לשאול שאלות פתוחות

הסתמכות על ידע, לעורר רפלקציה על תהליך החשיבה, לעודד הקשבה פעילה 

ן בין העיקר לטפל והישענות על רעיונות שהביעו אחרים, לפתח את היכולת להבחי

 ולאפשר לכל התלמידים לבטא את רעיונותיהם
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 : self assessment-  הערכה עצמית .7

 

על המורים להטיל על התלמידים משימות הדורשות מהם לחשוב על עבודה שעשו, 

כיתה. ולנסות להעריך אותה בעצמם על פי אמות מידה שהציב המורה או קבעה ה

תהליך זה אינו מסתיים בהערכה עצמית, אלא דורש מהתלמידים לחפש דרך לשפר את 

 .עבודתם
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  balanced instruction  הדרכה מאוזנת .8

ה ישירה, וכן על האיזון בין על המורים לשמור על איזון בין למידה פעילה לבין הורא

למעשה,  .למידה אישית ללמידה משותפת. באיזון אין מדובר בהכרח על חלוקה שווה

מעודדות למידה פעילה במגוון דרכים  רגשית־חברתית רוב התוכניות לקידום למידה

ובהן משחקים או פרויקטים, אך יש לאזן זאת גם בהוראה המבטיחה שליטה של 

 התלמידים בחומר הנלמד
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 דרישות וציפיות אקדמיות .9

 

על המורים לפתח אצל תלמידיהם תפיסה בדבר חשיבות הלימודים וההשקעה בהם, וכן 

אמונה שאם יעבדו קשה יצליחו. תלמידים צריכים להרגיש שהמורה מאמין בהם, ובד 

 .בבד להבין שהאחריות להצלחה מוטלת עליהם
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 ואימון, תרגול, משוב מודלינגבניית יכולות על ידי  .10

בקרב תלמידיהם במהלך הפעלה של  מורים יכולים לסייע בבניית יכולות רגשיות־חברתיות

, התנסות אישית וקבוצתית, הסקת מודלינגמעגל למידה אופייני: הצגת מטרות השיעור, 

מסקנות ורפלקציה על התהליך ועל תוצאותיו. בכל חלק של מעגל זה אפשר לחזק למידה 

 רגשית־ חברתית

 


