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 תקציר

לבין מידת  ,סגנון הניהול של מנהל בית הספר אתהקשר שבין תפישות מורים  מחקר זה מנתח את 

המתמחים  ,בבתי ספר יסודיים לחינוך מיוחדתלמידים הלומדים  השיפור בהישגים במתמטיקה של

רקע אישים של -מתבצעת תוך פיקוח סטטיסטי על משתני הבהפרעות התנהגות. בחינת קשרים אל

אקונומי(; פרופילים של מורים )רמת השכלה, ותק -מוצא ומצב סוציו-התלמיד )מגדר, דתיות, ארץ

פר ס-אקונומית של בית-בהוראה וותק בניהול(; ומאפייני בית הספר )גודל בית הספר, רמה סוציו

 ספר(. -ורמת הקהילתיות של בית

אוריה של י, מחקר זה משלב בין התראשיתתרומתו של מחקר זה כוללת שלושה מרכיבים. 

אבני נהל החינוך )יאוריות במי( לבין תHanushek & Woessmann, 2010פונקציית הייצור בחינוך )

נהל ילמחקרים אחרים במ בדומה(. Nsubuga, 2008; 2012טובין,  ;2009בלס ואדלר, ; 2008ראשה, 

לבין הישגים. בדומה  ,ניהולהסגנון  אתזה בוחן את הקשרים בין תפישות מורים מחקר  ,ךהחינו

הרקע -המחקר הזה בוחן את הקשרים בין משתני ,למחקרים העוסקים בפונקציית הייצור בחינוך

 של מחקר זה, לבין הישגים. תרומתו ,של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייניי בית הספר

סגנון  אתשכן הוא מנתח את הקשרים בין תפישות  ,בשילוב שבין שתי התיאוריותהיא פוא, יא

 הרקע השונים. -תוך פיקוח סטטיסטי על מאפייני ,ניהול לבין הישגיםה

גלבוע, היחסי בהישגים ) בשיפורתוך התמקדות  ה, מחקר זה מנתח את הקשרים האלשנית

2010 ;Educational Testing Service, 2013; Newton, Darling-Hammond, Haertel, & 

Thomas, 2010; Tekwe et al., 2004נהל החינוך בוחנים את הקשר בין סגנון י(. מחקרים בתחום מ

ניהול לבין ן הסגנו אתהניהול לבין הישגים. מחקר זה מתמקד בניתוח הקשרים בין תפישות מורים 

כי אם  ,ייחסות במחקר זה אינה רק לרמה האבסולוטית של ההישגיםשיפור ההישגים, כלומר, ההת

 ,Grissom, Kalogrides, & Loebכפי שנהוג במודלים של ערך מוסף ) ,לשיפור היחסי בהישגיםגם 

2014; Heck, 2006; MacLean & Sanders, 1984). 

, תרומה נוספת של מחקר זה עולה מהתמקדותו באוכלוסייה יחודית של שלישית

ברנדס ונשר, לומדים במסגרת החינוך המיוחד )מאופיינים כבעלי הפרעות התנהגות וה ,תלמידים

 ,American Psychiatric Association [APA], 2013; Schoenfeld & Mathur;2000; הר, 1996

אצל אוכלוסיות תלמידים הלומדים בחינוך  נה ממחקרים אחרים, שבדקו קשרים אלהבשו (2009

 Organisation for; 1989הדר, -; עמית ומובשוביץ2000יונס ופרידמן, -; הים2006אלון, הרגיל )

Economic Co-operation and Development [OECD], 2014.) 



הרקע של תלמידים, פרופילים של -ממצאי מחקרים שבחנו את הקשרים שבין מאפייני

 ,באמצעות פונקציית הייצור בחינוךמורים ומאפייני בית הספר, לבין שיפור בהישגי התלמידים, 

; דהן, 2002; דגן, 2010; גלבוע, 2006אלון, סטטיסטית )-מובהקים הכי קשרים אל ,יםאמר

שראל, המשימה הלאומי לקידום החינוך בי-כוח; 2001; זורמן ודוד, 2002 ,מירוניצ'ב, דביר ושי

2005 ;Frenzel & Goetz, 2010; Lee & Orfield, 2005.) כי קיים קשר חיובי  ,למשל, נמצא ,כך

 & Hanushekאקונומי של התלמיד ומשפחתו לבין הישגיו )-סטטיסטית בין המצב הסוציו-מובהק

Woessmann, 2010 .) 

כי קיימים קשרים בין סגנון הניהול  ,יםאנהל החינוך מריבנוסף, ממצאי מחקרים בתחום מ

תורם לשיפור  ן הניהול של מנהלי בתי הספרסגנווכי  ,של מנהל בית הספר לבין הישגי התלמידים

(. Nsubuga, 2008; 2012טובין,  ;2009בלס ואדלר, ; 2008אבני ראשה, ) ההישגים של תלמידיהם

הגורם המשפיע באופן עקיף על הישגים של תלמידים, על אווירת בית הספר וכן על  כי ,עוד נמצא

 (. Gordon & Louis, 2009) מנהל בית הספרהוא סגנון הניהול של  ,תפקוד המורים ומטרות המוסד

מחקר כמותיות. שיטה זו נקראת בספרות המקצועית -מחקר זה עושה שימוש בשיטות

. OLSאומד שלושה מודלים של רגרסיה מסוג ו .Path Analysis (Pedhazur, 1982))) ניתוח נתיבים

פרופילים של מורים ומאפייני הרקע של תלמידים, -בחן את הקשרים שבין משתני המודל הראשון

בחן את הקשרים שבין  המודל השנילבין רמת ההישגים והשיפור בהישגים במתמטיקה.  ,בית הספר

בחן  המודל השלישיבין השיפור בהישגים במתמטיקה. לבסוף, לניהול הסגנון  אתתפישות מורים 

שיפור ההישגים ין בסגנון הניהול של מנהל בית הספר ל אתאת הקשרים שבין תפישות מורים 

הרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני -במתמטיקה, תוך פיקוח סטטיסטי על משתני

 בית הספר. 

 (.Shartles & Stogdill, 1953בשאלון למדידת סגנון הניהול ) המחקר בוצע תוך שימוש

. מהימנותו של α = .86ניהול "מתחשב" על פי אלפא של קרונבך הינה -מהימנותו של שאלון סגנון

מטרת שאלון זה היא לבחון  .α = .74ניהול "משימתי" על פי אלפא של קרונבך הינה -שאלון סגנון

 614(.  המחקר כלל 1)ראו נספח  ספרם-סגנון הניהול של מנהל בית אתאת תפישות המורים 

ר נכללו תלמידיהם. התלמידים אש 542 -מורים המלמדים בבתי ספר יסודיים ו 72משתתפים: 

המתמחות בטיפול  ,ולומדים במסגרות לחינוך מיוחד ,במחקר זה מוגדרים כבעלי הפרעת התנהגות



 בהפרעות אלו. המורים שהשתתפו במחקר מלמדים במסגרות הללו וקיבלו הכשרה מתאימה לצורך

 עשר בתי ספר מארבעה מחוזות שונים ברחבי הארץ.-. במחקר השתתפו אחדזה

הרקע של -סטטיסטית בין מאפייני-קיים קשר מובהקכי  ,יםארממצאי המודל הראשון מ

סטטיסטית בין מגדר, -. ביתר פירוט, נמצא כי קיים קשר מובהקההישגים רמתתלמידים לבין 

, β ,= 0.88* β, = 0.092* β **0.115- =אקונומי של התלמיד לבין הישגים ) -לידה ומצב סוציו-ארץ

אקונומי -תלמידים שנולדו בישראל ותלמידים מרקע סוציו(. כלומר, בנות, 15בהתאמה, ראו לוח 

-גבוה יהיו בעלי הישגים גבוהים בהשוואה לעמיתיהם. בנוסף, לא נמצאו קשרים מובהקים

 סטטיסטית בין פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר לבין הישגים. 

ין סטטיסטית ב-קיימים קשרים מובהקיםכי  ,יםאיתרה מזאת, ממצאי מודל זה מר

בהישגים.  השיפורהרקע של תלמידים, פרופילים של מורים ומאפייני בית הספר לבין -מאפייני

נמצא כי תלמידים דתיים ותלמידים הלומדים אצל מורים בעלי תואר ראשון ועם , ביתר פירוט

יחסית -גבוההאת הישגיהם במתמטיקה במידה  משפריםמספר נמוך של שנות ותק בהוראה ובניהול 

 לעמיתיהם.בהשוואה 

השיפור בהישגים במתמטיקה של תלמידים דתיים גבוה בהשוואה -ביתר פירוט, ממוצע

 גם ,(. כך6, ראו לוח  F= 10.45בהתאמה, ***  M = 7.79 ,,M = 2.68השיפור של עמיתיהם )-לממוצע

השיפור בהישגים של התלמידים הלומדים אצל מורים בעלי תואר ראשון גבוה בהשוואה -ממוצע

 F, בהתאמה, M = 10.96 ,M = 2.84של עמיתיהם הלומדים אצל מורים בעלי תואר שני ) לממוצע

(. נמצא כי קיים קשר שלילי בין ותק בהוראה וותק בניהול לבין שיפור 9, ראו לוח ***10.96 =

(. בבדיקת מאפייני בית הספר נמצא קשר 10, בהתאמה, ראו לוח *r = - ,r = -.08 .11ההישגים )**

בהישגים. כלומר, ככל שמספר התלמידים  השיפורמידת  ןספר לביהבהק בין גודל בית שלילי מו

בהישגים נמוכה יותר. הקשר בין גודל בית הספר לבין  השיפורבבית הספר גבוה יותר, כך מידת 

 (.  11, ראו לוח = r -.10מידת השיפור בהישגים נמצא מובהק ושלילי )*

קיים קשר בין תפישות המורים את סגנון הניהול של כי  ,יםאממצאי המודל השני מר

. ביתר פירוט, נמצא כי ככל שמורים בהישגים של תלמידיהם השיפורמנהל בית הספר לבין מידת 

כך חל שיפור משמעותי יותר בהישגי  ,ףת  תופשים את מנהל בית הספר כיותר משימתי ופחות מש  

 (.15, ראו לוח **β = -.189, מתחשב **β = .170התלמידים במתמטיקה )משימתי 



ככל שמורים תופשים את מנהל בית הספר כבעל סגנון  כי ,יםארממצאי המודל השלישי מ

 β=**0.299 ) כך השיפור בהישגי התלמידים יהיה גבוה יותר ,ניהול משימתי יותר ומתחשב פחות

, 

 -0.329**=β  סטטיסטיתכאשר שאר משתני הרקע מפוקחים  , בהתאמה(,15, ראו לוח. 

ומלמדים כי סביבה  ,ספרית-ממצאי מחקר זה מדגישים את המורכבות של הסביבה הבית

ת רכבּוולאינטראקציות ביניהן. מּו ,ממדים ונתונה להשפעות רבות )פנימיות וחיצוניות(-זו הינה רבת

ייחסו בהרחבה לריבוי גם תואמת לממצאים הקיימים בספרות המקצועית, אשר הת ,כאמור ,זו

 ,Nsubuga; 2012משפיעים על הביצועים הלימודיים של תלמידי בית הספר )אופלטקה, הגורמים ה

2008 .) 

השמת מורים בבתי ספר דרך העולות ממחקר זה מתמקדות בהחינוך ההשלכות למדיניות 

לחינוך מיוחד המתמחים בהפרעות התנהגות, בדגש על פרופילים של המורים התורמים לשיפור 

ותר מורים בעלי ותק נמוך בהוראת המתמטיקה בכיתות ובבתי ספר שובצו ישי בהישגים. ככל

כך ניתן לצפות לשיפור רב יותר בהישגי התלמידים. השלכות נוספות למדיניות  ,להפרעות התנהגות

סגנון הניהול מתמקדות בטיפוח של סגנון הניהול התורם לשיפור ההישגים. בחירת מנהלים אשר 

גדול יותר וביל לשיפור תיל אלמנטים משימתיים יותר ופחות מתחשבים, מכשלהם משימתי יותר, 

 .ספר אלה-בהישגים בבתי

 

 

 
 


