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 הערכה לתוצאות ספר בתי מנהלי תגובות ניבוי -הערכה ממצאי עם החלטות מקבלי התמודדות"

  "ספרי הבית האקלים לגבי

 קיסריה קרןעבור  דו"ח מסכם

  ברזון יאיר"ר דו, אורג שאול' פרופד"ר נגה סברדליק, 

 

 המחקרמטרות 

קידום ערכים של כבוד לזולת, קבלת השונה, והפחתת אלימות הן מטרות העומדות במרכז 

נתונים הנאספים לגבי האקלים הבית באמצעות תוכניות חינוכיות פורמאליות ולא פורמאליות רבות. 

ולייצר תמונת מצב של את האפקטיביות של תוכניות אלו  , בין היתר,לבחון משרד החינוך ספרי מבקש

נבדקו המידה והאופן בו טרם ה הפדגוגית בבית הספר ושל האקלים הבית ספרי. יחד עם זאת, הסביב

הממצאים לגבי ההשלכות מנהלי בתי ספר מפיקים לקחים ממצאי המיצ"ב ועושים שימוש בתוצאותיו. 

בחלק מן המקרים  .של העברת מבחנים סטנדרטיים על תגובות מקבלי ההחלטות מועטים, וסותרים

 & Alderson)ראו למשל  להדגיש מטרות הוראה ולמידה מקבלי החלטותהמבחנים מביאים נמצא ש

Wall, 1993 ,) תוכניות הלימודים ופוגעים ביישום רפורמות במערכת שהם קשורים לצמצום ובאחרים

טרם ברורה, על כן, התמונה לגבי השלכות השימוש במבחנים (. 2010החינוך )ראו למשל, שילטון, 

  .סטנדרטיים

במחקר הנוכחי אנחנו מתמקדים בתגובות מנהלי בתי ספר לממצאי מבחני ההערכה של 

אקלים בית הספר )מיצ"ב אקלים( ובוחנים שתי שאלות מרכזיות: ראשית, מה הקשר בין מאפיינים 

של המנהלים לבין האופן בו הם מגיבים לממצאי מבחני ההערכה; שנית, כיצד תגובות אלו, ביחד עם 

גות של המנהל, קשורים למידה בה המנהל מכניס שינויים בבית הספר בעקבות ממצאי סגנון המנהי

ההערכה. המטרה היא לפתח ולספק בדיקה אימפירית ראשונית של מודל להערכת האופן בו מקבלי 

החלטות עושים שימוש במידע שנאגר בארגוניהם, ובכך לתרום להבנת הגורם האנושי )מאפיינים 

ניים, סגנון מנהיגות, וכדומה( בארגונים חברתיים העשוי להוות חסם או גורם אישיותיים, מוטיבציו

  מקדם של יישום ממצאי הערכה.
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העלינו את כפי שהוצגה עד כה,  בהתבסס על ספרות מהתחום החינוכי, הארגוני והפסיכולוגי,

 ההשערות הבאות:

צבי לחץ ואתגר, ערכי מנהלים, תפישותיהם לגבי מבחני ההערכה, ודרכי התמודדותם עם מ .1

 וההתנהגותיות של המנהלים לממצאי המיצ"ב.ינבאו את תגובותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות 

תגובותיהם של המנהלים לממצאי המיצ"ב ינבאו את המידה בה המנהלים יעשו שימוש  .2

 בממצאים למטרות של שיפור האקלים הבית ספרי.

הקשר שבין תגובותיהם של המנהלים סגנון המנהיגות של מנהלי בית הספר ינבא את עצמת  .3

 עם הממצאים.להתמודד   םלממצאים לבין מידת התגייסות

 , מערך מחקר, וניתוח הנתונים מדגם

חטיבות ביניים  14בתי ספר יסודיים ממלכתיים,  55בתי ספר.  86-אספנו נתונים מ

שני תוכנית איסוף הנתונים המקורית כללה  ממלכתיות דתיות. חטיבות ביניים 17-ו, ממלכתיות

לפני פרסום ממצאי המיצ"ב, וכחצי שנה לאחר פרסומם. במהלך ההיערכות לאיסוף  –שלבים 

 .הנתונים החלטנו לאסוף נתונים ממנהלים גם בנקודת זמן נוספת, מיד לאחר פרסום ממצאי המיצ"ב

ממצאי מיצ"ב אקלים הרלוונטיים לכל בתי הספר  בנוסף, אספנו נתונים מאתר משרד החינוך לגבי

 השתתפו במחקר.ש

 מסקנות

הממצאים תומכים במרבית השערות המחקר, ומציגים תמונה מורכבת לגבי המקום של כל 

אחד מרכיבי התגובה של המנהלים )רגשי, קוגנטיבי, התנהגותי( בשרשרת הקשרים שבין המנבאים, 

ערכי קונפורמיות של המנהל )ביחד עם שינויים בבית הספר.  תגובות המנהלים, ודיווחי המורים על

לממצאי  יםמנהלרגשיות של תגובות ההדיווחי התלמידים על אלימות בבית הספר( ניבאו את 

התגובה הקוגניטיבית והן את ניבא הן את עם לחץ המתמקד בפתרון בעיות התמודדות ן סגנוהמיצ"ב. 

המיצ"ב. הממצאים מדגימים את החשיבות של גורמים  של המנהלים לשאלוניההתנהגותית התגובה 

 , במחקר הנוכחי,השלכות ישירותהיו שרק לה  ,רגשיים וקוגניטיביים ביצירת התגובה ההתנהגותית

השלכות המיצ"ב  שאלוניות המנהלים את סלתפי ,כפי שניתן לצפותהספר.  תישינויים בבהכנסת העל 

ממצאים קודמים על השלכות מנהיגות התאם לב. םממצאי בית ספרת של קוגניטיביההערכה העל 
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נמצא כי למנהיגות זו השלכה על  (,Leithwood & Jantzi, 2000מעצבת על תוצאות בית ספריות )

שינויים של המנהלים קשורות להכנסת בפרט, התגובות ההתנהגותיות הכנסת שינויים בבתי הספר. 

   . בעלי סגנון מנהיגות מעצבבפועל רק בקרב מנהלים 

התפקיד השלכות תיאורטיות ויישומיות. מבחינה תיאורטית, הממצאים מדגימים את  לממצאי המחקר

הייחודי של כל אחד מרכיבי העמדה של מנהלים המגיבים לממצאי ההערכה על בית ספרם, 

הממצאים מדגימים  והאינטראקציה של רכיבים אלה בהשפעתם על פעולות המנהלים. באופן דומה,

שונים של  קשורים להיבטיםוסגנונות התמודדות(  ,מאפיינים אישיים שונים )ערכים, עמדותאיך 

מנהיגות מעצבת  הידע לגבי תפקידה שלאת  מחזקיםכמו כן, הממצאים  תגובות מקבלי החלטות.

 בהכנסת שינויים בארגונים, ומביאים ביסוס אימפירי נוסף לתפקיד זה.

התאמת לחשיבות של חי מפנים את תשומת הלב מבחינה יישומית, ממצאי המחקר הנוכ

שונים, במטרה להגדיל את הסיכוי שמנהלים בעלי מאפיינים אישיים גישות עבודה שונות למנהלים 

יפיקו את המרב מממצאי ההערכה, לטובת שיפור הארגון. לדוגמה, הממצאים מצביעים על כך שכדי 

ים לסגל לעצמם סגנון התמודדות המתמקד לעודד תגובות התנהגותיות חיוביות כדאי לסייע למנהל

בפתרון הבעיה ופחות בויסות הרגשות שמתעוררים בעקבות הממצאים. בדומה לכך, כדי לעודד 

תגובות קוגניטיביות חיוביות, יש מקום לנסות ולהגביר מראש את אמון המנהלים במבחני ההערכה. 

י הכנסת שינויים בבתי הספר נוגע זאת ועוד, כפי שהממצאים מראים, רכיב התגובה המרכזי לניבו

לתת את הדעת למה המנהלים לא רק לכוונות ההתנהגות בעקבות הממצאים. כיוון שכך, חשוב 

אלא לעורר אצלם כוונות לגבי שימוש בממצאים לצרכי הכנסת  ,חושבים או מרגישים כלפי הממצאים

מעצבת על הכנסת שינויים  שינויים. כמו כן, ממצאי המחקר לגבי ההשלכות החיוביות של מנהיגות

 בעקבות המיצ"ב מחזקים את הצורך בהדרכת מנהלים בסגנון מנהיגות זה. 
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 המחקר ממצאי: 1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערכי קונפורמיות

דיווחי מורים על שינויים 
שהמנהל הכניס בבית 
 הספר בעקבות המיצ"ב

 מנהיגות מעצבת

תפישות מנהלים 
לגבי תפקיד 

 מבחני הערכה

דיווחי ילדים על 
אלימות בביה"ס 

 )מתוך מיצ"ב אקלים(

 תגובה רגשית

 תגובה קוגנטיבית

תגובה 
 התנהגותית

תגובה חיובית 
 למיצ"ב ותוצאותיו

התמקדות 
 בפתרון הבעיה

סגנונות התמודדת 
 עם מצבי לחץ

התמקדות עם 
 תחושות הלחץ

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001 
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