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ות וחיזוק מניעת אלימ, חיזוק בריאות נפשית, מחקר אודות  מניעת התנהגויות בעייתיות

צירת תוכניות יאחרון והביא להילדים התפתח מאוד בעשור מיומנויות שונות בקרב 

ים נשאר במקרים רב תוכניות אלה יישום, יחד עם דאת. ונות ברמת בתי ספרהתערבות מגו

אפילו שינויים קלים בהן באופן שבו  בנויות רבותתכוניות חשוב לזכור כי  .וחלקילקוי 

כמעט ולא  תהערכת היישום המעשי של התוכנית התיאורטי. עלולות לסכל את השגת מטרתן

   .כתה למחקר מעמיקז

  

  :סיבותניתן להצביע על כמה ?  של יישום תוכניותה מעמיקהרי חקה חשובמדוע

  ;לדעת מה אכן קרה:  המאמץהערכת -

 ; של התוכיתהאיכותמשוב שיביא לשיפור : יפור האיכותש -

 ;תיעוד ובדיקת היבטים אתיים ומשפטיים -

 ;חיזוק המסקנות באשר לתוצאות התוכנית: תוקף פנימי -

כפי , האם השינוי מתרחש: בדיקת נכונות ההנחות התיאורטיות של התוכנית -

 ;שהמצופה

 ;ים המתרחשיםהבנת הדינמיקה של התהליכ -

 .הפצת הידע אודות הפרקטיקות הטובות ביותר במימוש התוכנית -

 .הבטחת איכות ההערכה -

  

-theory(פיתח את הגישה של הערכה המונעת על ידי תיאוריה ) Chen(ן ' צ90-בשנות ה

driven evaluation( , הערכת התוכנית , ן'לפי צ. החינוךגישה שניתן להתאימה לתחום

  :ת של התוכנית שבנויה משני שלביםה כלליכוללת תפיס

 תוכנית מוצעת אמורה להשיג את טיבית שמסבירה כיצד ומדועאהתיאוריה הקאוז -

  ;התוצאות המצופות ממנה

 זה  מרכיב. מסבירה כיצד ניתן ליישם את התוכניתהתיאוריה הפרסקריפטיבית ה -

 :דורש

o ההתערבותבירור יעדי ; 



o כללים מתודיים להתערבות; 

o יוני עבור הצלחת ההתערבותניתוח ההקשר הח. 

יאוריה הפדסקריפטיבית מאפשר מיפוי של סיבות ת של התיאוריה הקאוזטיבית והבשילו

מעורבות זו מהווה גורם , ן'על פי הדגם של צ. ול  התוכניתייעהכישלון בהתערבות וגם 

מאפשרת כלים ומהווה סיבתי המביא לתוצאות מסוימות ופועל במסגרת מערכת היישום ה

  . להתערבותהקשר

  

בחן את השלבים העיקריים של ן בהתאמה למערכות חינוכיות נ'של צתמך על הגישה סבה

   . דהינו תהליך היישום של ההתערבות,התיאוריה הפרסקרטיפטיבית

  . תוך כדי יישום התוכנית במוסדות חינוךלהתחשב בהםיש נביא את המרכיבים העיקריים ש

  :תוכננתהתערבות מ .1

a. ניתכדגם התו: 

i. הדרכה וכו, שיעורים, כגון (תמסגר'( 

ii. קוריקולוםההמרכיבים העיקריים של : תוכן 

iii. זמן 

iv. כגון כמות ואורך השיעורים(נון ימ( 

v. איזו מידה היא ניתנת ב, התוכניתמורכבות : אופן התערבות

 .לשחזור נרחב

b. ספקת השירותאיכות א: 

i. רמת מעורבות התלמידים. 

ii. גישה של , כגון משחקי תפקיד (שימוש יעיל בטכניקות היישום

 .)'פיתרון בעיות וכו

iii. עומדים מאחרי יטוי שמקבלים עקרונות תיאורטיים ההב

 .התוכנית

c. תלמידים בסיכון: כגון (קהל התוכנית( 

d. היענות המשתתפים: 

i. תפישה 

ii. מיומנויות 

iii. ידע 

iv. יעילות 

 .מערכת מתוכננת של תמיכה ביישום .2

a. ן במהלך התכנו. המעורבות בית הספר לפני יישום הכנות: תכנון מוקדם

 :יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים

i. מיפוי הבעיות הקיימות, צורך התלמידים בהתערבות ובשינוי. 



ii. נכונות לשינוי. 

iii. יש . גם סובייקטיבית וגם אובייקטיבית– לבצע שינוי יכולת 

לוודא כי ההתערבות נמצאת במסגרת האחריות של כל הגורמים 

 .הרלוונטיים

iv. ינויקשר לצורך בשה צוות המורים במודעות 

v. יש להשיג מעורבות אקטיבית מצד המורים – מחויבות/מעורבות 

 .לידיהם על ידי העברת חלק מההחלטות

vi.  יוזמות לשינויקיום. 

vii.  בעברמעורבויותהיסטוריה של יישום . 

b. להיות נהירים , עיןה  אתחומרים אמורים למשוךה. איכות החומרים

 .וברורים מתאימים לגיל ולתרבות התלמידים

i. חומרי התוכנית של והתאמהעיצוב . 

c. זהו אחד המערכים החשובים ביותר במערכת . כנית נגישהתמיכה ט

 .היישום

i.  מערכת של הכשרה ופיקוחהקמת 

ii. תוכן של הכשרה ופיקוחבחינת ה 

iii. הכשרה ופיקוחקביעת זמנים ל 

iv. יישום מערכת מפקחת 

d. איכות התמיכה הטכנית : 

i. מידת מעורבות המורים בתוכנית ההדרכה 

ii. סגנון ההדרכה 

iii. נויות מקצועיות של מדריך וניסיונו בעברמיומ 

e. מיישמים לביצוע ההתערבותנכונות ה 

i. תפישות 

ii. מיומנויות 

iii. ידע 

iv. יעילות 

 בהתייחס לתוכניות :ה על יישום התוכנית ועל יעילותגורמי רקע המשפיעים .3

" אקולוגיות" לנישות ניתן לחלק גורמים אלה בהתאם,  ספרהפדגוגיות בבתי

 :לקבל תמיכה בכל אחת מהןכאשר התוכנית צריכה , שונות

a. רמת הכיתה: 

i. על המורים להיות .  של הגורם המיישםתכונות ומאפיינים

ה חשוב. תלמידיםה של ותרגשי-ותרכי פיתוח חברתידמודעים ל

תיהם תם באשר ליכולוגם הערכה עצמית של המורים ותפיס



כוללת ניתוח של המודעות עצמית ו ביטחון עצמי, ומיומנויותיהם

 .ויהתגובות לשינ

ii. אווירה חיובית עשויה להיות גורם חשוב מאוד : אווירה בכיתה

לעומת זאת אווירה שלילית עשויה ; בקידום המעורבות

 .להכשילה

iii. יחסים בין תלמידים. 

b. רמת בית הספר: 

i. יציבות ניהולית 

ii. מנהיגות ותמיכה מאת הנהלת בית הספר 

iii. מודעות באשר לצרכי התלמידים 

iv. דים אלהיע ושותפות כל הצוות ביעדי בית הספר. 

v. מאפשרים אקלים חיובי ויחסי אנוש בריאים :  בית הספראקלים 

, חשובים ביותר להצלחת התוכניתקומוניקציה והחלפת רעיונות ו

  .משום שהם מאפשרים לבנות תחושה של קהילה מקצועית

c. רמת המחוז: 

i. יציבות ניהולית 

ii.  המחוזמנהיגות ותמיכה מאת הנהלת 

iii. מודעות באשר לצרכי התלמידים 

iv. די המחוזיע 

v. קשר בין בתי ספר 

d. רמת הקהילה: 

i. יחסים בין בית ספר לקהילה 

ii. יחסים בין בית ספר למשפחות התלמידים 

iii. תמיכה קהילתית ונכונות לסייע 

 .מורידים את רמת יישום התוכניתהמכשולים ה .4

a.  תכנון מוקדםרמה של:: 

i. התלמידים בהתערבות ובשינויכיצורהיעדר המודעות ל  , 

ii.  נכונות לשינויאי , 

iii. עדר מעורבות אקטיבית של המורים בתוכניתהי 

iv. יוזמות לשינויהיעדר  

v. היסטוריה של יישום מעורבויות בעבר 

vi. עיצוב והתאמה של חומרי התוכנית 

b.  ביישום התוכניתתמיכה רמת של . 

i.  תכנון מוקדם מספיק היעדר 



ii.  תואמת לצרכיםבלתי מספקת או לאהכשרה  

iii. היעדר מערכת התמיכה או ליקויים בתפקודה 

iv.  קשר רציף וחלק בין מערכת ההכשרה והתמיכה לבין היעדר

 מיישמי התוכנית

c. סביבת היישום. 

i. בעיית המנהיגות של הנהלת בית הספר 

ii.  התוכנית אינו תואמת תוכניות אחרות של בית הספר או

 .קוריקולום הכלליה

iii. הגורמים המיישמים מפוצלים ואינם מקבלים תמיכה 

iv. יתר הקוריקולוםקיום תחרות סמויה בין התוכנית הנדונה לבין  

v.  של מספיקיםבלתימשאבים : 

 זמן .1

 תקצוב .2

 מקום פיזי .3

vi. יחסי אנוש גרועים, אווירה לא טובה של בית הספר 

vii. אווירה כיתתית מכשילה את יישום התוכנית 

viii. היעדר פתיחות לשינוי 

d. הגורמים המיישמים: 

i.  הגורמים המיישמים אינם מרגישים שהם מוכשרים לבצע

 התערבות

ii. המצבי לחץ והיעדר תמיכ 

iii.  פילוסופיה חינוכית או סגנונות פדגוגיים של הגורמים המיישמים

 .אינם תואמים לגישת התוכנית

iv. היעדר מיומנויות או ידע מספיקים. 

e. מאפייני התוכנית: 

i. איכות חומרים גרועה 

ii. אי התאמה לקהל יעד 

iii.  כדי להתייחס לבעיות במלואןמתוכנית צרה מדי 

iv.  רגוניאהמצב ההיעדר תיאום בין צרכי התוכנית לבין. 

  

ל סמך המצב שתואר לעיל ניתן להמליץ על מספר אסטרטגיות של יישום עבור צוות בתי ע

  :ספר וגורמים מקצועיים אחרים

  תכנון מקדיםה שלרמ .1

a. רבות של כל בעלי העניין בתהליך התכנוןומע 



b.מידע לכל הגורמים המעורבים ביישוםאספקת  

c. נויות הצוות ההתאמה בין התוכנית לבין הצרכים ורמת מיומבחינת 

 יכולת ארגונית  של המוסד החינוכיו

d.התאמה בין יעדי התוכנית ליעדים ופילוסופיה חינוכית של בחינת 

 .בית הספר

e.  למשאבים מספקיםדאגה  

f. ועל ההערכהמרכז התוכנית האחראי על יישומה מינוי . 

g.הכשרה מתאימה לגורמים המיישמיםאספקת . 

h.מערך תמיכההקמת  

i.  מרכיבים קריטיים זהוי, י התוכניתתחקשר רציף עם מפקיום 

 .אלי ומרכיבים שיש להתאימם להקשר הלוקבתוכו

j. אווירה בית ספרית מתאימהיצירת  

 .רמה של ביצוע .2

a. משוב מהם ברמה היומיתתקבלבדיקת מיומנויות המיישמים ו  

b.יש לטפל .  ישמי התוכניתמי תמיכה מעשית ואמוציונאלית ב

במידת הצורך ; תוכנית למורים לעבוד על הבנושאים המפריעים

לשם כך חיונית . 'לספק משאבים נוספים וכו, לשנות קוריקולום

 .תמיכה אדמיניסטרטיבית מלאה

c.  פי כ, המעורבות ומערכת היישום הגורמים השונים של בחינת

 . שצוין לעיל

d.  כגון . (בשיטות איכותניות לפיקוח על איכות השירותשימוש

 )משוב אנונימי

e. ם משפחות התלמידים על קשר רציף עשמירה.  

 .רמה לאחר ביצוע התוכנית .3

a. במידע שהתקבל ברמת הביצוע למען קבלת ההחלטות  שימוש 

 .אודות התוכנית ושיפור איכות התוכנית

b. אינטגרציה של התוכנית במערכת הארגונית של בית הספריצירת; 

c.  מיסוד התוכנית 

d.של יישום ותוצאות ארוכות טווחת תוכנית ריאליסטי הכנת  ..

 18בעבודה על תוכנית חדשה דרוש פרק זמן בין , רך כללבד

יישומה  שנים על מנת שמיישמי התוכנית יגיעו ל3-חודשים ל

 בהתייחס מלא של הפוטנציאל הטמון בההמימוש הנכון ול

 .לצרכיהם הלוקאליים

e. מידע על התוכנית ועל תוצאותיההפצת . 



f. משוב למפתחי התוכנית אספקת ..,  


