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 תקציר

עבודה זו עוסקת בבחינת הקשרים שבין תפיסת מנהיגותם האותנטית של המנהלים והיועצים 

ותפיסת האקלים האתי של בית הספר ובין התנהגות אזרחית אישית וקבוצתית של המורים מחד 

 גיסא, ונרפות חברתית של המורים מאידך גיסא. 

מטרתה לספק הבנה אינטגרטיבית יותר  ( אשרMultilevel Theoryרמות )-בהתאם לתיאוריית הרב

(, מטרת Kozlowski & Klein, 2000של תופעות החוזרות על עצמן על פני רמות שונות בארגון )

פיתוח מודל אינטגרטיבי רב ממדי תוך בחינת תפיסות מורים, יועצים ומנהלים המחקר הנוכחי הנה 

ספרית וברמת צוות המורים, תפיסות להתנהגויות ברמת המנהיגות הבית באשר לקשרים בין 

התנהגויות שיש להן השלכות על האפקטיביות הארגונית של הארגון הבית ספרי. במונחים של 

"תופעה", נאמר כי המחקר הנוכחי בוחן כיצד היבטים של מנהיגות אותנטית והתנהגות מוסרית 

 הספר. ברובד המנהיגות הבית ספרית נשזרים אף בתפיסותיהם ובהתנהגותם של מורי בית

שלוש תיאוריות מרכזיות יוצרות מסגרת תיאורטית למחקר זה, מסגרת המאפשרת את ההנחה 

 ;Ajzen & Fishbein, 2005באשר לקיומם של הקשרים בין המשתנים השונים: תיאוריית הרצף )

Fishbein & Ajzen, 2011 ,הטוענת כי תפיסותיו ונטיותיו של הפרט משפיעות על התנהגותו ,)

( המדגישה את תרומתן של נורמות Bandura, 1986, 2012הלמידה החברתית )תיאוריית 

מתארת כיצד סביבה , ה(SDT) תיאוריית ההכוונה העצמיתקבוצתיות לעיצוב עמדותיו של האדם ו

מקדמת צורות של מוטיבציה אוטונומית אצל  אדםשל הצרכים פסיכולוגים בסיסיים להנענית 

. המשותף לשלוש התיאוריות הללו הוא (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2008) הפרטים בה

הן נבחרו , ולכן הפרטהתהליכים הפסיכולוגיים שדרכם הסביבה החברתית משפיעה על  בהתוויית

המנהיגות האותנטית מורים. בהתאם לכך, שוער כי ארגוניות של -הבנת התנהגויות פרול ותמתאימכ

בית הספר יסבירו את התנהגויות המורים מסוג של המנהלים והיועצים והאקלים האתי של 

 התנהגות אזרחית ברמת הפרט והקבוצה, ומסוג נרפות חברתית.

ייחודה של עבודה זו הוא בכך שהיא מתמקדת במנהיגות האותנטית של מנהלים ויועצים, המהווים 

ין את ליבת צוות המנהיגות הבית ספרית בדרג היסודי בעידן הנוכחי, תוך בחינת הקשרים ב

המנהיגות האותנטית והאקלים האתי הבית ספרי ובין ההתנהגות האזרחית האישית והקבוצתית 

ותופעת הנרפות החברתית בקרב המורים בבית ספרם, תוך התייחסות לנקודות המבט השונות של 

 המנהלים, היועצים והמורים בבית הספר.

נים בארץ. בכל בית ספר השיבו בתי ספר ממחוזות שו 50-אוכלוסיית המחקר כוללת אנשי חינוך מ

המנהלים והיועצים על שאלון אשר בדק את תפיסותיהם ביחס למנהיגותם האותנטית, תפיסתם 

את האקלים האתי הבית ספרי והמוטיבציה שלהם. המורים, לעומת זאת, השיבו על שאלון אשר 

ם את האקלים כלל את תפיסותיהם אודות מנהיגותם האותנטית של המנהל והיועץ בנפרד, תפיסת

האתי הבית ספרי, המוטיבציה שלהם וכן את תפיסותיהם באשר להתנהגות אזרחית ארגונית 

אישית וקבוצתית ונרפות חברתית. ניתוח הנתונים התבסס על ניתוח משוואות רב רמתי 
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(MULTILEVEL SEM כאשר רמה אחת הנה רמת המורים הכוללת את תפיסותיהם והרמה ,)

 ספר הכוללת את תפיסות המנהלים והיועצים.השנייה הנה רמת בית ה

הממצאים המרכזיים מצביעים על המשקל המכריע שיש לתפיסות המורים בנוגע למנהיגות הבית  

ספרית על התנהגותם. השונות הגבוהה שנמצאה בין בתי הספר בהיבטים השונים מאשרת את 

פיתוח צוות ההוראה כקבוצת המבנה ההיררכי של הארגון הבית ספרי, ומלמדת הן על החשיבות של 

עבודה, כמנגנון שדרכו ניתן לקדם את האפקטיביות הבית ספרית, והן על חשיבותו של הקשר 

הבינאישי בין רובד המנהיגות הבית ספרית לרובד המורים, כתשתית ליצירת נורמות התנהגות 

ית ברורה, קבוצתיות רצויות. כמו כן, ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בהבניית מסגרת את

שבה, על התשתית הנאותה של אקלים אתי פורמאלי,  יווצר ויישמר אקלים אתי אכפתי. הממצאים 

מחזקים גם את תפקידה החשוב של המוטיבציה הפנימית כתומכת באפקטיביות הבית ספרית, 

בהשוואה למוטיבציה החיצונית שפוגעת בה. נוסף לכך, ממצאי המחקר מצביעים על המנהיגות 

 המשותפת למנהלים ויועצים, כחשובה ומותאמת למעשה החינוכי. החדשה,

המחקר תורם להרחבת הידע על אודות המנהיגות האותנטית של צוותי ניהול  מבחינה תיאורטית

, הידע מבחינה מעשיתבית ספריים בעידן העכשווי, הכוללים את מנהל בית הספר והיועץ החינוכי. 

המשמעותי שמספקים ממצאי המחקר מאפשר למקד את תכניות העבודה של המנהלים והיועצים 

 כגוןנותם של המורים לפעול מעבר לדרישות העבודה הפורמאליות,  הבית ספריים לצורך העלאת נכו

 .תופעות שליליות, כמו נרפות חברתיולצורך צמצום תאישית וקבוצתית, התנהגות אזרחית 


