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מודל המחקר  

מודל המחקר התעדכן לאור מסקנותינו המלומדות מתוך סקירת הספרות *



הזכאים לתעודה והעומדים בדרישות הסף של , ככל שמדד הטיפוח גבוהה יותר כך שיעורי הניגשים לבחינות-
;האוניברסיטאות עולים

כלכלי                                                -יימצאו פערים בהישגים הלימודיים בתחומי הדעת השונים בין תלמידים מרקע חברתי-
;כלכלי נמוך-גבוה לבין תלמידים מרקע חברתי

.  הקצאת משאבים דיפרנציאלית הינה במתאם חיובי עם הישגים לאורך השנים-

).לפי דיווח מנהלים(ולתחלופה ספריים-ביצועים והישגים ביתל, יימצא קשר חיובי בין שחיקה לאקלים ארגוני-

יימצא קשר הפוך בין מדד טיפוח לבין שחיקה -סביבת עבודה -

היעדרותוהיימצא קשר חיובי בין השחיקה לבין הותק-

.מנהיגות מעצבת מובילה להישגי תלמידים גבוהים יותר ואף לשביעות רצון גבוהה–סגנון מנהיגות מנהל משפיע על הלומד -

.  כך ישתפרו ביצועיו) החזון(ככל שבקרב חברי הצוות קיימת בהירות והסכמה גבוהה יותר לגבי הכיוון אליו הולך הצוות -

.  ככל שסגנון המנהל הוא משימתי כך יהיה שיפור בביצועים שיתבטא בהישגים-

יימצא קשר בין סגנון המנהיגות ומדד הטיפוח-

GOCBבין משתני הרקע לבין רמת ההתנהגות האזרחית חיובי יימצא קשר 
.ושביעות רצון בוגרים OCBיימצא קשר חיובי בין תרבות ארגונית לבין התנהגות אזרחית ארגונית-
.יימצא קשר חיובי בין תרבות ארגונית לבין אקלים כיתה ומנהיגות-
.יימצא קשר שלילי בין תרבות ארגונית לשחיקה-

.הישגים לימודיים ומדד הטיפוחיימצא קשר חיובי בין אקלים כיתה לבין -

יימצא קשר חיובי בין שביעות רצון בוגרים לבין אקלים חיובי  -

.יימצא קשר חיובי בין התנהגות אזרחית ארגונית של מורים לבין אקלים כיתה-



שאלות המחקר 
-בית(הקבוצתיתברמהמוריםשלהאזרחיתההתנהגותלביןהטיפוחמדדשביןהקשרטיבהואמה•

?)ספרית

?הלימודיתהחוויהאיכותעלאו/והבוגריםרצוןשביעותעל,עקיפהאוישירה,השפעהזהלמדדישהאם•

?ההישגיםעלהטיפוחמדדמשפיעוכיצדהאם?לימודייםלהישגיםהטיפוחמדדביןהקשרטיבמהו•

לימודייםפעריםלצמצםאולהגבירהספרבבתיהנעשותההתערבותפעילויותשליכולתןמידתמהי•
?אקונומיים-סוציורקענתוניבעקבותהנגרמים

מנהיגותלבין)ספרית-בית(הקבוצתיתברמהמוריםשלהאזרחיתההתנהגותשביןהקשרטיבהואמה•
?המנהל

?מוריםשחיקתעל?הארגוניתהתרבותעל?החינוכיהאקליםעלהטיפוחמדדמשפיעוכיצדהאם•

?שחיקהלביןOCBמוריםשלארגוניתאזרחיתהתנהגותשביןהקשרטיבמהו•

התקצובלשיטתישהאם?לימודייםלהישגיםבישראלהנהוגההתקצובשיטתביןהקשרטיבמהו•
?הלימודיתהחוויהאיכותעלאו/והבוגריםרצוןשביעותעל,עקיפהאוישירה,השפעה

לעולםישראלביןהשוואתיתמצבתמונת–עולםמובילותבארצותנהוגותתקצובשיטותאילו•



שיטת המחקר 
אלוניםש1.

הספר-ביתשלהשירותאיכות–תלוימשתנהמדידת

–)שנים1-5מלפני(בוגריםשלרצונםשביעותמידתידי-עלההוראהשירותישלהנתפסתהאיכותאתהבוחןבשאלוןנשתמש

.לימודיהםבמסגרתרכשואותםוהמיומנויותהידעתחומי,מהכישורים

המכונהכליעלמבוססתזושיטה,רצוילמצבמצוימצבביןפעריםמדידתבאמצעותנעשיתהרצוןשביעותאמידת

SERVQUAL)Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990)(.

הקבוצתיתהארגוניתהאזרחותמידת-תלויבלתימשתנהמדידת

.GOCB)(Vigoda-Gadot, et al., 2007-נשתמש בשאלון המיועד למורים ובודק רמת ההתנהגות האזרחית הארגונית הקבוצתית שלהם
ספר-השאלון פותח במיוחד עבור בתי

.14כוללהשאלון,)1999(פרידמןידיעלשחוברשאלון.מוריםשחיקת–תלויבלתימשתנהמדידת

:ואבוליובסשלהשאלוןשלהעבריתבגרסהשימושנעשה.מנהיגותסגננון–תלויבלתימשתנהמדידת

Bass & Avolio (1993).
. הספר או בעלי תפקידים ניהוליים בארגון הנבחן-עם מנהלי בתיראיונות עומק. 2

.ספר-ביתלכלהחוקריםצוותי"עיתועדתצפיתדוח–תצפיות.3

–לסטטיסטיקהמרכזיתלשכה,והתרבותהחינוךמשרדשלפרסומיםמתוךנתונים.4

.מקודםשצוינוהרכיביםפיעלאקונומי-הסוציוהמצבאתשמתארמדדמפורסםס"בילכל–הטיפוחמדדמשתנה

.והתרבותהחינוךמשרדבפרסומישניםשלושמדימפורסםס"בילכל–חינוכיאקליםמשתנה

.החינוךמשרדי"עהמפורסמיםועודהישגים,נשירהאחוזי,לבגרותזכאותלאחוזיבנוסף



מתוךדוגמא
שאלון
SERVQUAL 
לבוגר
לבחינת
תפיסות .  מיומנות מופיעות שתי עמודות/ליד כל תחום ידע

עליך להקיף בעיגול את המספר שמשקף  , בכל אחת מהעמודות
.את דעתך באופן המדויק ביותר



 ,המחקרתחילתלאחרכשנתיים ,כעת
-בתימתוךהנתוניםאיסוףבשלבאנו

פוטנציאלייםובוגריםתיכונייםספר



שאלות לפני סיום



טיפוחמדד

המשרדשלהטיפוחמדדי
 "חינוכיחסך"מודדים
 ,מוסד(שוניםבגופים
).שכונה ,יישוב ,רשות



התנהגות  
אזרחית  
ארגונית

התנהגות אינדיבידואלית הנעשית מתוך שיקול  
ידי מערכת  -שאינה מזוהה באופן ישיר על, דעת

התנהגות זו של  , התגמולים הרשמית בארגון
הפרט מקדמת את התפקוד האפקטיבי של  

).  Organ, 1983(הארגון 

להתנהגות אזרחית טובה בארגון שני מרכיבים 
-אלטרואיסטי וארגוני GOCB: מרכזיים

התנהגות אזרחית טובה המכוונת לפרטים בארגון  
.או כלפי הארגון בהתאמה



איכות  
החוויה 
הלימודית  

כישוריםא-

משתנה זה מורכב משבעה כישורי בסיס נחוצים  •
ניתוח  , איסוף: להשתלבות באקדמיה ובשוק העבודה

חשיבה  , פתרון בעיות, עבודה בצוות, וארגון מידע
...יצירתיות  , ביקורתית

תחומי ידע  -ב

הרחבת אופקים-ידע כללי1.

ידע על החברה הישראלית ותרבותה2.

מיומנויות אישיות  -ג

,  כמו הבנת בני אנוש(מיומנויות אישיות פסיכולוגיות •
)'חיפוש עצמי וכד

לקיחת  , כמו לקיחת יוזמה(מיומנויות אישיות כלליות •
)'יכולת מנהיגות וכד, אחריות
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