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 מבנה ההצגה

ומדידתם, הגדרות לאקלים בית ספרי וכיתתי: 'פרק א 

כלכלי  -אקלים כמתערב בקשר בין רקע חברתי :'פרק ב

 והישגים 

 מחקרים שהתפרסמו   81סקירת ספרות שיטתית של

 2000-2015בשנים 

ספרי והשפעתן  -התערבויות לשיפור אקלים בית  :'פרק ג

 על הישגים אקדמיים  

ההקשר הישראלי  :'פרק ד 

 

 

 

 



15   הגדרות וכלי המדידה הנפוצים והמקובלים ביותר

 של החוקרים המובילים בתחום, בספרות

 

ספר ואקלים  -הגדרות לאקלים בית: 'פרק א

 ומדידתם, כיתה



 הגדרה אקלים בית ספרי וכיתתי ומדידתם

 

 פריטים לדוגמה \פירוט

 

מימדים  

 מרכזיים

 

פרספקטיבת 

 מדידה

 הכותבים הגדרה כללית

 

לפחות אחד מהמורים  -

עוזר לי במקרה שיש לי  

 בעיה
המורים מספקים  -

 לתלמידים תמיכה

תמיכת  1.

 מורים

אקלים הוא   תלמיד

התרבות  

והאישיות  

הייחודיים של בית  

הספר המושפעים  

מהמימד הארגוני  

של בית הספר  

וממערכות  

 .היחסים בו
 

Simons-
Morton & 

Crump, 
2002 

חוקי בית הספר נאכפים -

 בצורה הוגנת
חוקי  בהירות . 2

בית הספר  

 ואכיפתם  

יש ילדים בכיתה שלי  -

 שאני אוהב
תלמידים מכבדים אחד -

 את השני

וכבוד  יחסים . 3

בקרב 

 תלמידים  

-האינטראקציות היום-

,  יומיות בקרב התלמידים

 .  וההורים, הצוות

פעולה  . 4

 חברתית



הבדלים משמעותיים בהגדרות לאקלים ובאופן מדידתו. 

  ההגדרות המאוחרות של אקלים הן רחבות יותר בהשוואה

 .  להגדרות מוקדמות

 

ספר ואקלים  -הגדרות לאקלים בית: 'פרק א

 ומדידתם, כיתה



מרכיבים של אקלים שנוטים לחזור בהגדרות השונות: 

יחסים חיוביים בין המורה לתלמיד 

 תחושת ביטחון(Safety) 

הספר ולכיתה  -חיבור וקשר של התלמיד לבית

(Engagement, connectedness) 

 

 

 

ספר ואקלים  -הגדרות לאקלים בית: 'פרק א

 ומדידתם, כיתה



אקלים כמתערב בקשר בין רקע  :  'פרק ב

 כלכלי והישגים  -חברתי

-רקע חברתי

 כלכלי
 הישגים אקדמיים

 אקלים

? 

+ 



 אפקט של פיצוי

 

-רקע חברתי

 כלכלי
 הישגים אקדמיים

 אקלים



 אפקט של תיווך

 

-רקע חברתי

 כלכלי
 הישגים אקדמיים

 אקלים



 אפקט של מיתון

 

-רקע חברתי

 כלכלי
 הישגים אקדמיים

 אקלים



  מחקרים שעברו שיפוט עמיתים אשר התפרסמו בשנים

,  כלכלי-אשר בדקו את הקשר בין רקע חברתי, 2000-2015

 והישגים אקדמיים, אקלים בית ספר וכיתה

שני סוגי חיפושים: 

 1.  School climate OR classroom climate OR 
classroom emotional climate AND academic 
achievement OR academic OR test scores.  

283  31תוצאות שמתוכן נבחרו 

אקלים כמתערב בקשר בין רקע  :  'פרק ב

 כלכלי והישגים  -חברתי



2.  

 Student-teacher relationships 

 School safety 

 Engagement /connectedness 

 50תוצאות שמתוכן נבחרו  704החיפוש הניב  

 מחקרים 81ה "בסכ: 1טבלה 

 

אקלים כמתערב בקשר בין רקע  :  'פרק ב

 כלכלי והישגים  -חברתי



 

מתווכות וממתנות של אקלים בית ספרי  , השפעות מפצות: 1טבלה 

 (  דוגמה)וכיתתי על הישגים אקדמיים 

 מקור מתודה ממצאים מרכזיים

אקלים  :של פיצוי אפקט

ברמת בית הספר קשור  

בצורה מובהקת לציונים  

(B= .89***  .) 

כל עליה בנקודה אחת  

בממוצע האקלים הבית  

ספרי קשורה לעליה  

ממוצעת בציונים בנקודה  

 . אחת
  

 מתאמי: מערך
 ס"תלמיד ובי: יחידת הניתוח

 מייצג: מדגם
 Sense of: אינדיקטורים לאקלים

School as a Community Scale 
(SSCS; Developmental 
(Studies Centre, 1997,  14ובו 

, פריטים המעריכים מידת תמיכה

קבלה וביטחון שחשים תלמידים  

 .  בבית הספר שלהם
ציוני מורים : אינדיקטורים לציונים

 מתוך נתונים רשמיים באונטריו

Wang et 
al., (2014( 



 ממצאים מרכזיים: סקירת ספרות שיטתית

פרספקטיבת המדידה של האקלים 

 דיווחי התלמידים -(47%)כמחצית המחקרים 

6%- דיווחי המורים 

3% דיווחי ההורים 

5%- שילוב של דיווחי התלמידים והמורים 

 לחקור את תפיסות האקלים של כל קהילת בית הספר 

 

 



יחידת הניתוח 

 מדדו אקלים והישגים אך ורק ברמת ( 33.2%)כשליש

 התלמיד

3%  בלבד  בית הספר מדדו אקלים והישגים ברמת 

  ההקשר הכיתתי הוא ההקשר בעל ההשפעה הרבה ביותר

 (.  Mohammadpour, 2013)על הישגים אקדמיים 

  צורך בעריכת מחקרים נוספים שיבססו ידע אודות מגוון

 .  הקשורים בהישגים אקדמיים רמתיים-רבמאפיינים 

 

 ממצאים מרכזיים: סקירת ספרות שיטתית



מערך המחקר 

 מערך מחקר מתאמי( 36%)למעלה משליש 

 מחקרי אורך( 25%)רבע 

כיווניים בין  -דו \מתוכם ארבעה הצביעו על קשר הדדים

 אקלים והישגים אקדמיים

3 למחצה הצביעו על כך שאקלים חיובי  -מחקרים ניסויים

 הישגים אקדמיים משפר

 ממצאים מרכזיים: סקירת ספרות שיטתית



התרומה של אקלים על הישגים לימודיים 

 על רקע חברתי מפצהאקלים חיובי ( 55%)מעל למחצית-

 כלכלי חלש

 ממתנתכעשירית המחקרים העלו שלאקלים יש תרומה  

 כלכלי והישגים-על הקשר בין רקע חברתי

 

 ממצאים מרכזיים: סקירת ספרות שיטתית



ספרי  -התערבויות לשיפור אקלים בית: 'פרק ג

   והשפעתן על הישגים אקדמיים

בדרך  ; התערבויות שמטרתן לשפר מימד אחד של אקלים

-למידה חברתית, (CE)כלל קשורות לחינוך לאישיות 

 (.  SEL)רגשית 

אקלים  "מחסור בולט בהתערבויות שמטרתן לשפר את ה

 .  כמכלול" הבית ספרי

הביאו לתוצאות  " מקומית"התערבויות שפותחו ברמה ה

 טובות יותר

 

 

 



 ההקשר הישראלי :'פרק ד

 נתונים הנאספים בשיטתיות בישראל מהווים כר פורה
,  כלכלי-לחקר הקשרים וההשפעות שבין רקע חברתי

 .  אקלים בית ספרי והישגים אקדמיים של תלמידים

(  מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית)ב "המיצ -ה"ראמ 

המלצה למחקרים נוספים-  

בדיקת הבדלים מגדריים 

  בהבדלים בתרומה של אקלים לציונים במקצועות ליבה
 שונים

ספרי בישראל לאורך  -בזיהוי מגמות ושינויים באקלים הבית
 השנים

 

 



 אקלים , כלכלי-בין רקע חברתיהשפעות סיבתיות

 . והישגים

מציע מגוון תוכנית לשיפור היבטים שונים של אקלים  -י"שפ

התוכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי  . בית ספרי

 ?משפיעה על הישגים אקדמיים -ולצמצום אלימות

 

 ההקשר הישראלי



 !תודה רבה

 ?שאלות


