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 יכולת להתקדם לאחר בית הספרהעל ו אקדמייםהשגים יההעל  מנותוהשפעת החינוך לא

 , אולםהיה נתפס כחלק אינטגרלי של חינוך ילדים בעולם המערבימנויות וחינוך לאה במשך זמן רב

מערכת החינוך  .תהנלמד תוכנית הלימודיםלצמצום  והביא 19-הסתעפות והתפצלות הידע במאה ה

את ג על מקצועות האומנות לטובת מקצועות שנחשבים כמכינים להמודרנית נוטה לדוהרשמית 

ילדים לשוק הלהכנת המרכזיים ים לשוק התעסוקה. מעצבי מדיניות החינוך מציגים את היעד התלמידים

-ילדים השייכים לשכבות סוציו של מוביליות חברתיתקידום בבחברה וצמצום פערים ב התעסוקה

תוכנית  כללו, בין היתר, קידום ולהשיג את המטרות הלל כדינערכו רפורמות ש. האקונומיות נמוכות

יעדים מימוש הם הביאו לרט אלה .בחנים סטנדרטייםת מהערכה באמצעוו האחידו תלאומי לימודים

בעל ערך התפתחותי כלא רק הפעם  ,ההתעניינות בחינוך לאומנות מחדש הללו. לאחרונה, גוברת

 כאמצעי להשגת המטרות של מערכת החינוך הרשמית.ותרבותי עצמאי אלא 

 חינוך לאומנות והישגים אקדמיים

שבא לידי  ,ת של ילדיםהקוגניטיבי ההתפתחותלטובה על  כי עיסוק באומנות משפיע ,מראים םרימחק

רבות ועמתברר כי מאוריינות. הבוחנים את רמת ה ,רטייםדחנים סטנביצוע מבבו IQביטוי ברמת 

קריאה להנאה לפיתוח מיומנויות של ורה למיומנויות ורבליות, קשמנות נמצאה וך לאכניות חינוובת

נטען כי יש חשיבות ניכרת במתן הזדמנויות של למידת אומנויות לילדים הגדלים בסביבה  ואוריינות.

ילדים בלה עוד יותר, כשמדובר ומנות עוחשיבות החינוך לא .המתאפיינת במגוון לחצים ,אורבנית

 דמעוד באומנויותשמסביר את התופעה הזו: עיסוק  ,הוצע מנגנון פסיכולוגימאוכלוסיות מוחלשות. 

למידה או עיסוק לעומק באומנויות מכאן, ששל המוח.  הקוגניטיבייםהתפקודים במערכת  שינויים

אחרות.  משפיע על תהליכים מוחיים גם בעת ביצוע משימותשעצבים, מה הארגון בנתיבי -לרה יםמביא

ההקשר לזיכרון. קורטיזול, שפוגע בנוירונים הקשורים ללמידה והלה את רמת מערמה גבוהה של לחץ 

ומנויות הזיכרון מביא לשיפור במי וזה שחשים ילדים לחץחית את רמת הפמנות מוהנוצר על ידי א

יקה מפעיל את זמוכי עיסוק ממושך ב ,, מחקרים נוירולוגיים הצביעו על כךלכך בנוסף וביכולת הלמידה.

כי  ,אזורי המוח הקשורים גם לעיבוד שפה, מה שמצביע על הקשר בין שני התחומים הללו. נמצא גם

 טמפורלית.-מיומנויות של חשיבה מרחבית םיקה מקדזמו ימודל

, הים אקדמיים. לדוגמגשימנות להומגוון רחב של מחקרים אמפיריים מאשר את הקשר בין חינוך לא

כניות של חינוך לאומנות  וכי מעורבות בת , עלהון באוסטרליהבקרב תלמידי תיכ במחקר שנערך

אקונומי נמוך נצפה שיפור משמעותי -קרב תלמידים השייכים למעמד סוציובשגים אקדמיים; ימשפרת ה

יקה הראו שיפור זיכון שהשתתפו בחוגי מוותלמידי תי הספר היסודיים בת גם תלמידיברמת האוריינות. 

צא מנ יקה.זלא השתתפו בחוגי מושבכל התחומים )פרט לחינוך גופני(, בהשוואה לתלמידים  בציונים

ים נש 10 במשך נערך בארצות הבריתמחקר שביקה לקריאה להנאה. זגם קשר בין השתתפות בחוגי מו

ממצאי המחקר  .על ההישגים האקדמייםמנות וההשפעה של חינוך לא נבחנהילדים  25,000-והקיף כ

 מראים:
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לה דמיים, כאשר רמת ההשפעה הולכת וגדשגים האקימנות מביאה לשיפור ברמת ההוא -

 קיימת על מכלול הלימודים בבתי הספר אומנותהחינוך לשפעה החיובית של ההזמן. ה רוצתבמ

 מוחלשות. מאוכלוסיותילדים בקרב גם 

 הקשור יםספר תיכוניבתי בביניים והבות טיבמהלך הלימודים בחיקה זמובמעורבות עמוקה  -

-תלמידים ממעמד סוציו בקרביים גם שגים גבוהים יותר במתמטיקה בכיתה י"ב. קשר זה קילה

 אקונומי נמוך.

רים מאוכלוסיות אומנויות במה קשורות למגוון השלכות חיוביות על ההתפתחות בקרב צעי -

ציה, העלאת בוטי, קידום מעצמיהחון טביהלי קריאה, העלאת גור בהרמוחלשות, כולל שיפ

 מפתיה וסבלנות.א

גוון רחב של שגים במייקה להזמו תלמידבשוויץ הצביע על קשר בין  יםמחקר שבוצע בבתי ספר יסודי

ים. ימודראשונה של הלהשנה ה, אם כי ההבדלים הללו ניכרים רק לאחר מדעה ומקצועות, כולל מתמטיק

 משתפר, כך רב יותר מןז יםכיקה נמשזמוה לימודישכי ככל  ,בוצע בקנדה הצביע על כךשגם מחקר 

גם מחקר . נים בבתי הספרחבמב וציונים IQשנמדד באמצעות בדיקת  ,התפקוד הקוגניטיבי של צעירים

כניות של חינוך לאומנות ור בין השתתפות ממושכת בתשנערך באוסטרליה מצא קש

ה של כתיבהאוריינות ורמת הפעם בשבוע( לשל מנות ויזואלית/ריקודים, בתדירות ויקה/דרמה/אז)מו

יקה זכניות מווכי השתתפות בת ,גםנמצא במחקר הזה  תלמידי בתי ספר יסודיים משכונות מצוקה.

 .למידה ממושכתקשורה לציונים גבוהים יותר במדעים, אך קשר זה ניכר רק לאחר 

 במקום העבודה הקליטלמיומנויות חברתיות ורגשיות ולמנות וחינוך לאהקשר בין 

על מספר מאפיינים גם קוגניטיבית של ילדים אלא ה ותחההתפתחינוך לאומנות משפיע לא רק על 

חינוך . ומוטיבציהי, חוסן מתנהגותיים, כמו הערכה עצמית, יעילות עצמית, דימוי עצהפסיכולוגיים ו

לו הן מפתח חשיבה יצירתית, יכולת פתרון בעיות ומיומנויות תקשורת, כאשר המיומנויות הל לאומנות

 .יםעבודה מודרני מותבמקו קליטהמפתח ל

ה, דמנויות גורמת לפיתוח מוטיבציה פנימית ואוטונומית ללמיוצא כי התנסות ממושכת בתחום האמנ 

 .מקדמת רצון להבנה וגורמת לילדים להתייחס למכשולים ללמידה כאתגרים שאיתם ניתן להתמודד

כי  ,אקונומיות נמוכות נמצא-בארצות הברית בקרב תלמידי תיכון משכבות סוציו במחקר שנערך

עצמי ובמוטיבציה המנות בגילאי תיכון מביאה לשיפור בדימוי וכניות של חינוך לאושכת בתומעורבות ממ

מחקרים רבים הצביעו על  כנית.ולמידים שלא השתתפו בתבהשוואה לת ,זאת .עד לסיום בית הספר

פיתוח מוטיבציה פנימית ממוקדת לבניית זהות ולויסות עצמי, לוחוסן,  לפיתוח תמנווהקשר בין א

מנות על ומעורבות באה תעל השפעמצביעים מחקרים שבוצעו באוסטרליה ובארצות הברית . )זרימה(

התקדמות לוקליטה לגם  ותף פעולה. המיומנויות והתכונות הללו חשובותישועל המיומנות ל היפתמא

ר בין לימודי שהק צביע עלהמחקר שנערך באוסטרליה ה ר.לאחר סיום בית הספ התעסוקה,בשוק 

 : םבתחומים הבאיושירה לפיתוח מיומנויות יקה זמו

 .חוסן: מיומנויות ויסות רגשי והתמודדות חיובית עם אתגרים -
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רה ם, יצירת חברויות ושמימיומנויות וערכים חברתיים חיוביים, כמו תקשורת, ניהול עימותי -

 .להבנת האחר ואזרחות טובה עליהם, יכולת

יעילות עצמית בלמידה, ביטחון עצמי, התמדה,  :ה חיובי ומעורבותדומיומנויות של ניהול עב -

 .שיתוף פעולהוארגון 

כניות וההשפעה המשמעותית במיוחד הייתה על מיומנויות של חוסן. ככל שילדים נמצאים יותר זמן בת

 הם.חוסן שלהפיתוח מיומנויות  לערמת ההשפעה  המנות, כך גדלוא

שגי יהבטחת הלמנות חשוב וכי חינוך לא ,ממצאי המחקרים מצביעים על כךכי  ,לסיכום, ניתן לומר

מיומנויות חיוניות להצלחה בבתי הספר ומחוצה לו.  תם אקדמיים, הקנייהילדים במגוון רחב של תחומי

מדובר בהשפעה מצטברת, אך זאת  רבים מקריםמידי; בן מנות אינה ניכרת באופוכניות האוהשפעת ת

חינוך לאומנות . אקונומי נמוך-וכת טווח שעשויה לקדם את הילדים השייכים למעמד סוציורגם השפעת א

הפרט והחברה. רבות להתקדמות תורם לכלכלה מודרנית ו ילדיםמקדם את ה ,יצירתיותהמפתח את 

שמודגשת במיוחד באזורים נטולי  ,מנויותובין החינוך לאה של החינוך ליבלמקצועות הההפרדה בין 

ת למלא חינוך הציבוריה של מערכת הגרות אוכלוסיות מוחלשות, פוגעת קשות ביכולת םבהשמשאבים, 

 :. לאור זאת, על מעצבי מדיניות החינוךאת ייעודה המוצהר

עבור הפרט והחברה, ליצור  מנותואת המודעות הציבורית לחשיבות של חינוך לא להעלות -

 .מנותודרישה למחנכים ולחינוך לא

 .מנות לילדים מכל הגילאיםוכניות של חינוך לאולקדם את עיצוב ויישום הת -

 מערכת הלימודים.לפעול להחזרת החינוך לאומנות לליבה של  -

 ,לספקי חינוך בלתי פורמליהרשמית קיימא בין מערכת החינוך -לעודד שיתוף פעולה בר -

 ים ולקהילה.להור

 .ילדיםהזהות התרבותית של היזוק ח , תוךמקומיתמנות הולמידה של הא קדםל -

לקדם את ההון התרבותי  , כדימנותוכניות חינוך לאולגייס משאבים קהילתיים לפיתוח ת -

 .הקהילתי
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