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מניעת אלימות בבית הספר
שאלונים במאגר כלי מחקר

"אלימות מחוללת אלימות"
אייסכילוס

במאגר כלי המחקר ישנם שאלונים
העוסקים בעמדות של תלמידים ושל הצוות
החינוכי כלפי אקלים הכיתה ,ובדרכי
התמודדות עם אלימות או עם רגשות
שליליים .ישנם שאלונים העוסקים ביחסי
מורים-תלמידים ,וישנם העוסקים ביחסים
שבין התלמידים לבין עצמם.
המשתנים הנבדקים בשאלונים אלה
מצביעים ,למשל ,על מידת היכולת
האמפתית ,קבלת האחר ,כבוד ,שיתוף
פעולה ,פתיחות וגמישות לדפוסי חשיבה
שונים ,יכולת ויסות רגשי ,אסטרטגיות
לפתרון בעיות או קונפליקטים בין-אישיים,
ועוד.
מילות מפתח:
אלימות בבית-הספר ,סכסוכים בינאישיים,
מניעת אלימות ,יחסים בין תלמידים ,יחסים בין
ילדים ,התנהגות תלמידים ,אקלים כיתתי,
אקלים בית-הספר ,פתרון בעיות ,אמפתיה,
שיתוף פעולה ,כבוד ,סובלנות ,עוינות ,ויסות
רגשי ועוד.

כלים המופיעים בעבודות בגישה חופשית:
 +שאלון יחס חיובי של מורים
 +תפיסת כבוד המורה לתלמידיו
 +כלי להערכת אסטרטגיות לפתרון קונפליקט בין ילדים
 +שאלון יחסי חברות בין ילדים
 +שאלון עמדות כלפי שיתוף פעולה עם תלמידים אחרים
 +שאלון הפנמת ערך ההתחשבות באחר
 +אסטרטגיות ליישוב קונפליקטים בין ילדים
 +שאלון אמפתיה
 +שאלון התנהגות פרו חברתית
 +שאלון אסטרטגיות לוויסות רגשות
כלים נוספים:
 +שאלון פתיחות חברתית
 +שאלון עמדות סובלניות
 +שאלון הכרה חברתית
 +שאלון פתרון בעיות בין-אישיות

שלום לכולןם,
הגיליון שלפניכם מוקדש
להיבטים שונים הקשורים
בהתמודדות עם תופעת
האלימות בבתי ספר,
ובאמצעים שונים לבחינת
אקלים שלילי בסביבה
החינוכית ,ולטיפוח אקלים
חיובי יותר.
בברכת ימים יפים
וחג אורים שמח,
סיגלית עדני

מערכת
צוות מרכז מידע למדעי החברה
ולחינוך ,מכון הנרייטה סאלד
למדעי ההתנהגות

מאמרים ועבודות במאגר הפרסומים
במאגר המידע ניתן למצוא פרסומים העוסקים בדרכים למניעת
אלימות מסוגים שונים בבתי ספר ברמת המדיניות והפעילות
במסגרת תכניות התערבות שונות בארץ ובעולם.
עיקרי הממצאים:
מהפרסומים עולה כי קרוב למחצית התלמידים בישראל הינם
קורבנות לאלימות בין כתלי בית הספר .תלמדים הנחשפים
לאלימות בבית הספר לאורך זמן עלולים לסבול מתפיסת ערך
עצמי ומסוגלות עצמית נמוכים ,מירידה בהישגים הלימודיים,
ומחרדה ,דיכאון ומחשבות אובדניות.
כמו כן בקרב קורבנות של אלימות ממושכת קיים סיכון רב יותר
לנשירה מבית הספר.
מהפרסומים ניתן ללמוד על מספר תכניות למיגור אלימות
בבתי הספר .אחת מהן היא תכנית כישורי חיים ,תכנית
התפתחותית מכיתה א׳ עד י״ב שנועדה לפתח כשירות
רגשית-חברתית של תלמידים וחיזוק יכולתם להתמודד עם
מצבי חיים שונים .כלי אחר של משרד החינוך להתמודדות עם
תופעת האלימות היא התכנית המערכתית לקידום אקלים
חינוכי מיטבי ולצמצום אלימות .תהליך העבודה בתכנית כולל
זיהוי ומיפוי צרכים בתחום האקלים הבית ספרי שלאחריו
נבנות ומיושמות תכניות התערבות תוך קיום שיח עם כלל
הגורמים בבית הספר.
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