
 מערכות אנושיות

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



  שני דפוסיםאנחנו נאפיין כאן 

 עיקריים של רשתות

של מערכות  
 ידע

של מערכות  
 אנושית  



 חשיבה רשתית: פרדיגמה חדשה

 .רשתכ( הקבוצה והקהילה)ראיית המערכת •

, עוצמה: הרשת הארגונית :שפה חדשה של ניהול•

קשרים  , חסמים, קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק

 .נדרשים

מניעת , מאבק העוצמה: הבנת מאבקי הרשת•

 .פ"שת

היכולת לייצר שיתופי  : ראיה שונה של אתגרים•

 פעולה נכונים



 הרשתות הארגוניות חקרהבסיס ל

 תורות המורכבות

 מתימטיקה

 תורת הגרפים

 (רשתות מורכבות)

Graph Theory 

 תורת הרשתות

Networks Theory 

 קיברנטיקה



 שמתלכדותשתי תורות 

מודדת את  , השנייה
היחסים בין  

הגורמים השונים  
 ברשת

מתרגמת  , האחת
מערכת מורכבת 

כדי לפשט , לרשת
 אותה

שניתן לתרגמו   מערכת מורכבתארגון הוא 

את היחסים בין הגורמים השונים   למדודלרשת ו

 !בו



 עידן האינטרנט

ניתוח רשתות  
 Social)חברתיות 

Network 
Analysis – 

SNA) 

ניתוח רשתות  
ארגוניות  

(Organizational 
Network 

Analysis - ONA)  

הכל התחיל מקפיצת המדרגה 

 אינטרנטשיצר ה



השימוש ברשתות לצורכי ניהול הוא 

 שמתעצמת בשנים הקרובות , מהפכה

...לדעת ולהבין אותה הם אנשי הניהול אחרוניםשה  



 שלנו מיקודה

אבחון 

וניתוח 

רשתות  

 ארגוניות
(Organizational 

Network Analysis -  

ONA) 



ברמה גבוהה יותר , חומרים בנושא

 זמינים באינטרנט, ובאוריינטציה מתמטית

אוניברסיטת  

 סנטה פה



 ...ועוד

קורסים באנגלית  שמאפשר למידת מיזם ": קורסרה"

באוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם דרך  

על ידי דפנה קולר   2012-המיזם הוקם ב. האינטרנט

הלימודים  . אוניברסיטת סטנפורדמ נגואנדרו 

פתוחים לכל ודורשים מילוי משימות  " קורסרה"ב

 .לימודיות באופן שוטף



הגורמים השונים בארגון מחוברים  

 ...קשרי גומליןביניהם ב

 צומת

 קשר

דרכם ניתן להעביר  

 אנרגיה ומידע, חומר
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' קשרי גומלין'

התשתית   הם

עליה עוברים  

:  כמו, מסרים

חומר , מידע

בין  , ואנרגיה

סוכנים 'ה

כמות קשרי הגומלין תלויה בכמות  '  העצמאיים

קשרים חד  n(n-1)כ "סה: הגורמים

 כיווניים



מה ההבדל 

רשת  בין 

?לתרשים עץ  



אנו מציירים 

את הארגון  

'  תרשים עץ'ב

 :כך

 
 קשרי   12)

 (גומלין



,  אבל

ניתן 

לצייר 

אותו גם  

 :כרשת



 כולם 
 :ולהוסיף לו את קשרי הגומלין כולם

 ( 120+פער של )קשרי גומלין  132



 ...שונים ברשת תפקידיםיש לאנשים 



דפוסים  המפתח הוא איתור 

 ברשתחוזרים 

דפוסים חוזרים מאפשרים •

של   הבנה טובה יותר

ופרשנות שונה של , ארגונים

שיתוף , עוצמה)ניהול 

 ...(פעולה וכדומה

הם מחזירים לנו את יכולת •

 !חיזויה



חיזוי באמצעות  השיטה הזו של 

 ...דפוסים חוזרים

מתפתחת  

בתחומים  

שונים של 

 ...חיינו

 



 בשיטור ניבוי

,  מערכות ממוחשבותשיטור מכוונת שיטת •

, מנבאת את המקום והזמן ששם יתרחשו פשעיםה

שמצאה בניתוח הרשת של  דפוסיםעל פי ה

 (.  חמותנקודות )הפשיעה באזורים מסוימים 

התפרצויות  בתחומים של  מתרכזת בעיקרהשיטה •

 . לדירות ולכלי רכב, לעסקים

 ...שלה הולכים ועולים עם הזמן אחוזי ההצלחה•



מהפכות בעולם  או תחום החיזוי של 

 ...השלישי



השפעה על הארגון מתבצעת דרך  

 !שלו קשרי הגומלין

 (hub & spoke)רשת טבור וחישורים  -' ארגון ב (integrated)רשת משולבת  -' ארגון א

 תקשורת בין סניפים•

 רמת מעורבות עובדים גבוהה•

צוותים מגבים אחד את /סניפים•

 השני

 תקשורת דרך המטה בלבד•

 רמת מעורבות עובדים נמוכה•

צוותים אחד  / אין גיבוי של סניפים•

 את השני



של קבוצות או  ניהול נכון: משמע

 קהילות
 !של קשרי הגומלין שלהם אופטימיזציההוא 

 בין מרכיבי המערכת   'נכונים'חיבורים , משמע



 אופטימיזציהמילת המפתח היא 



ימקסם את הפריון של ארגון 

 ...עובדיו

, יגיע לפרודוקטיביות מקסימאלית, משמע...  

כאשר קשרי הגומלין שלו יחברו בין חבריו באופן  

 אופטימליה



את מנוע   מכוונןכשם שמכונאי 

 ...הרכב שלנו במוסך

כך אמור מנהל לכוונן את ארגונו באופן  

 !אופטימאליתפרודוקטיביות שיגיע ל



בתורת הרשתות  שני חוקים 

 מסייעים לנו ליצור אופטימיזציה

 אקסלרוד חוק•

 ברט אנדרסון דנינג חוק•



 אקסלרודחוק 

ככל שבני אדם  

מדברים ישירות 

יותר פעמים  

ובתדירות גבוהה 

כך האמון , יותר

 !גדלביניהם 



 ברט אנדרסון דנינגחוק 

תדירות  שככל 

בוצות בין ק האיטרציות

,  יותרבארגון גדולה 

העדכון גדלה מידת 

ובין הארגון  ,  ביניהן

וגם דרגת ; ללקוחותיו

 .  החדשנות עולה



' בהקשר לכך ידועה נוסחתו של פרופ

 של ארגוןפרודוקטיביות ל ס'אדיגיצחק 

,  בקלות יחסית, הנוסחה הזו ניתנת

בעזרת ניתוח , לאבחון כמותי מספרי

 ONAרשתות ארגוניות 



 ...רשתתכונות ה

הרשת  . 1
מבטאת 

את תכונות  
 המערכת

 מדידה. 3

2 .
 ויזואליזציה
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תכונות  הרשת מבטאת את . 1

 המערכת

אם אצליח  , משמע

מהירות  ב" לתרגם"

הרשת , ארגון לרשת

את מצב  תשקף

כמו שתצלום  , הארגון

רנטגן מבטא את מצב 

 !הגוף המצולם



(  פיענוח רשת) עיןניתוח יכול להיעשות ב

 (מדידה) אלגוריתמיםאו בעזרת /ו

/ דפוסים איתור 

מאפשר להבין   תבניות

חוקיות במערכת 

 !מורכבת



 וויזואליזציה. 2

 "...טוב מראה עיניים"

 



הרבה  לפעולה של בעיה בארגון מניעה  תמונה

 !יותר מכל דרך המחשה אחרת



 מנותקיםתלמידים : למשל

תלמידים ללא קשרי  

  מתוקפים חברות



 מדידה והשוואה. 3

שלא נמדדו  " רכים"ניתן למדוד אלמנטים 

בתוך הארגון ומחוצה  , ולהשוותםעד היום 

 (מרק'בנצ)לו 

 



ברי המדדים הם מספריים 

  השוואה
לתקופה הבאה  יעדים ומדדים הגדרת •

 ;ומדידת השגתם

בדיקות בפרקי זמן קבועים מאפשרות איתור •

התפתחות של  , למשל)דפוסי פעולה של 

" אוליגרכיה"עליה והתחזקות של ; טאלנטים

 ;(וכדומה



 ...דרושים לנו רשתכדי לבנות 

נוצרים  ) קשרי היררכיה•

 "(מלמעלה למטה"

נוצרים  )קשרים אחרים •

 (לרוחב

כדי  קשרי אחרים רצויים •

 להיות אפקטיביים

 

 דו כיווניתורשת חד כיוונית יש רשת 



בהרבה מקשרי  איכותיים אחרים קשרים

החומר והאינפורמציה   כמותבהיררכיה 

 איכותםהזורמים בהם וב

קשרי  , אבל

היררכיה חזקים  

קשרים  " מדכאים"

 !אחרים



בין עובדים   היררכיה קשרי

 בסניף בנק
 סניף בנק לפני המעבר

 (לבנקאות דינאמית



 בין עובדים בסניף בנק עבודה קשרי



 בין עובדים בסניף בנק נדרשים קשרי



  וגיאוקרטוגרפיה HR Timesסקר של 

 2013מאוקטובר 

עובדים מעדיפים יחסי עבודה טובים ואמון על פני כל 
 :היתר

 98% – יחסי עבודה ואמון•

 95% – שכר ותנאים נלווים•

 95% – עניין בעבודה•

 91% – חוסן כלכלי של הארגון•

 91% – חשש נמוך לפיטורין•

 91% – יכולת קידום והתפתחות מקצועית•

 88% – איזון בין שעות עבודה לפנאי•

 78% – קרבת מקום העבודה למגורים•

 



 בנק סניףקשרי עבודה ב, למשל, השוו



עם קשרי עבודה בארגון 

 תחרותיתבסביבה 



מערכת קשרי עבודה ענפה מעידה , משמע

 !שביעות רצון גבוההגם על רמת 



קשרי  
 היררכיה

קשרים  
אחרים  
 חסרים

קשרים  
אחרים  
 קיימים

לי לשאול כדי ליצור   חשובאז מה 

 ?רשת



תרגום מבנים ותהליכים ארגוניים  

 :לרשת נעשה באמצעות

התחברות  

לרשתות מידע 

(טלפונים, מייל)  

 שאלונים

 הגישה המודיעינית גישת מדעי החברה



, עדיפה בעיני הנהלותהגישה המודיעינית 

 ;כי עולם השאלונים לעובדים עמוס לעייפה

 אבל

אצל " אח גדול"היא יוצרת תחושת איום של 

וקשה מאוד להשיג דרכה את מלוא , העובדים

 האינפורמציה הנדרשת



 (בתי ספר)השאלון 

מטרת שאלה זו לאתר את מה   ?מי החברים שלך•

סוג הקשרים העיקרי שאיננו  " )קשרי עבודה"שמכונה 

 (.קשרי היררכיה

מטרת שאלה זו לאתר  ?עם מי היית רוצה להיות חבר•

 ".קשרים נדרשים"את מה שמכונה 

מטרת שאלה זו  ? איזה חברים מארגנים עבורך פעילויות•

 .כלפי מעלה, "קשרי היררכיה"לאתר את מה שמכונה 

אם )איזה חברים משתתפים בפעילויות שאתה מארגן •

קשרי  "מטרת שאלה זו לאתר את מה שמכונה  ?(בכלל

 .כלפי מטה, "היררכיה

 



בלחיצת כפתור מתקבלים דוח ממוחשב ומפות  

 שעונים ורשתות, טבלאות, בגרפים רשת



 ?מודדים מה

סוגים שונים של עוצמה  •

 (דומיננטיות)

 ;"צווארי בקבוק"•

 ;פ"שת•

 ;קליקות•

 ;חסמים•

 ;נתקים•

 קשרים נדרשים•

 מנהיגות•



שמניע  הכוח  - עוצמה

 ארגונים
היא היכולת לגרום לגורמים  

גם , במערכת לעשות את רצוני

אם המעשה מנוגד לרצונותיהם  

 !או לאינטרסים שלהם/ו

אופן חלוקת העוצמה בארגון  

הוא המפתח לפרודוקטיביות  

והיא ניתנת לאבחון  , הארגונית

 !ולמדידה כמותית
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עוצמה בעולם של תלמידים  

 מדידההיא גם מנהיגות 



בארגון עוצמה של בודדים 

 מדידה מספריתניתנת ל



 !עיןוגם לצפייה ב
 (של אדם ספציפי פרישהמה הנזק הצפוי מ)



 ...מגווניםמקורות העוצמה 

ובעלי תפקידים שונים צוברים את עוצמתם  

 !שונותבדרכים 



 :לעוצמהשבעה מדדים קיימים 

 ;עוצמה ישירה1.

 ;(השפעה)עוצמה עקיפה 2.

 ;אפקטיביות קשרי העבודה3.

 ;(תיווך" )צוואר בקבוק"4.

י  "עד כמה מבוקש לקשר ע5.

 ;אחרים

 .נטייה לשתף פעולה6.

 קשרים החוצה7.

 



 ?מהשואב את עוצמתו מ מי

 בעל התפקיד מרכיב העוצמה

 Head of Retail Banking עוצמה ישירה

 Chief Executive Officer (CEO) (השפעה)עוצמה עקיפה 

 Head of Retail Banking אפקטיביות קשרי העבודה

 Head of Retail Banking (תיווך" )צוואר בקבוק"

 Human Resource Service י אחרים"עד כמה מבוקש לקשר ע

 Assistant to CEO נטייה לשתף פעולה

 Chief Executive Officer (CEO) קשרים החוצה



משיתוף פעולה נהנים בעיקר  

 חלשיםה

לכן  

העוצמתיים  

 !מכך נמנעים



כמות הידע שנקבל , תקופתיתבמדידה 

 !ואיכותו עולים



 – דגימה ראשונה: המחשה

 שגרה 



בעקבות פעולה יזומה  דגימה שנייה 

 של ההנהלה



מוקד עוצמה לא  : דגימה שלישית

 פורמלי בארגון



של  תוצאותניתן גם למדוד 

 בין תקופותהתערבות 



 ?מודדים מיאת 

מערכת  

מורכבת  

היא מושג  

 ...גמיש



שהגדרתם   קהילותאת ה

 !לעצמכם

ברשת / בבית הספר , לבדם תלמידיםה•

 ;ת"אמי

 ;ת"אמיברשת / בבית הספר , לבדם מוריםה•

 ;מורים ותלמידים יחד: מעורבתקהילה •

 ;הורים•

 ...וכדומה•



מערכת רשתית נותנת לאיש החינוך את  

 השכבה/ של הכיתה " תמונת הרנטגן"

איתור מערכת  •

(  כחול)החברויות 

(  אדום)והיריבויות 

 ;בגן ילדים

 32בכיתה של •

 3ילד נמצאו 

.  ילדים מנותקים

שניים לא זוהו 

קודם לכן על ידי  

 !הגננת



  הסתרההילדים מקיימים מערכת של 

 ?מהמחנכים

זיהוי  מצאנו קושי לאנשי חינוך בסיסי ב•

 .הילדיםתמונת העוצמה בקרב 

מחנכות אינן מזהות  / מסתבר כי גננות •

במלואה את תמונת העוצמה בין הילדים  

לא את המנותקים ולא את העוצמתיים  )

 (.ביותר



 יכולות המערכת

ושל מנותקים וחריגים של ילדים  מהיראיתור •

 ;ילדים בעלי עוצמה

 בשכבה/ בין ילדים בכיתה  קליקותאבחון מהיר של •

 ;בית ספרי/ שכבתי / אבחון אקלים כיתתי •

 ;"תרבות בית הספר"איתור •

מאפשרת אבחון אובייקטיבי של  בדיקה תקופתית•

מידת ההצלחה בטיפול ילדים מנותקים ובתיקון  

 .  ליקויים

 

 

 

 



בלחיצת כפתור מתקבלים דוח ממוחשב ומפות 

 שעונים ורשתות, טבלאות, בגרפים רשת



 חברתי מהיר וחד ניתוח

 .ביותר המשפיעים -"* כוכבים"הבלטת התלמידים ה•

 .המבודדיםאיתור התלמידים •

 .המחברים בין שתי קליקות  - "מגשרים"הזיהוי בתלמידים •

 .ביותר בשכבה העוצמתיותאיתור הכיתה •

 .כיתתית כמדד להשוואה בית ספריחברתית לכידות •

 .בין הקשרים החברתיים להישגים הלימודייםבחינת היחס •

 .בכיתות ולא בסימפטומיםבשורש הבעיות  טיפול•

Bogardus, E.S. (1928). "World Leadership Types". Sociology and Social Research, 12, p. 573-

599.  

 



  תרבותספר ו-בית אקלים

 ספר-בית
אמצעי הזהירות  , התרבויות, מכלול הערכים" - אקלים•

הגורמים לתפעולו  , והמבנים הארגוניים בתוך בית הספר

אקלים בית הספר נוגע בעיקר  . בדרכים מסוימות

 ".להשפעת הגורמים הללו על תלמידים

מתייחסת בעיקר למערכת היחסים ולאווירה בין  " - תרבות•

 ".מורים וחברי הצוות העובדים יחדיו
 

 

McBrien, J.L. and Brandt, R.S. (1997). The Language of Learning: A Guide to Education Terms, 

Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.  

 



על  " סולם הסביבה הכיתתית"

 וטריקטפי מוס 
,  התנהגות התלמידים מושפעת מכוחות סביבתיים במידה רבה

אקלים  "ייחודית הנקראת " אישיות"לסביבה החברתית יש 
 ".  חברתי

המודל מציג את האקלים החברתי כתוצר של מערכות לחצים  
מצד אחד לחצי הסביבה הפועלים על הפרט ומצד : דו כיוונית

 . שני הלחצים שמפעיל הפרט על הסביבה

בעקבות פתוח המודל והמשגת האקלים החברתי פתחו  
 . חוקרים אלו שאלון שבו מופיעים תשעה ממדים

 

 
Trickett, E.J. and Moos, R H. (1995). Classroom Environment Scale Manual. 3rd Edition. Palo Alto, CA: 
Consulting Psychologists Press. 

 



 החברים השפעת

לחברים  רק  –בני הגיל וחברים קרובים , כי מבין הוריםמצא מחקר 

השפעה ממשית על יחס התלמיד לבית הספר ונכונותו ללמוד  

 .במסגרתו

שעלול לסכן את  , מצב של היעדר חברים מהווה נורית אזהרה לגבי נער

יקטינו  הילדים הללו והעצמתם מבעוד מועד איתור . אחריםעצמו וגם 

 .בלימודיםמסוכנות וישפרו את הישגיהם 

 

 

 

• Sherman, L. W., Hall-Fitz, K. and Hofmann, R. (2002).  Student satisfaction with teaming 

and looping in Middle-school adolescents. Paper presentation to the Mid-Western Educational 

Research   Association.  Columbus, OH. 

• Wilkinson, R.B. and Kraljevic, M. (2004). "Adolescent Psychological Health and School 

Attitudes: The Impact of Attachment Relationships". In T. Bowles, (Ed.) Proceedings of the 

Australian Psychological Society's Psychology of Relationships Interest Group, 4th Annual 

Conference, pages 150-155, Melbourne, Australia. 
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הבעיה הקשה של   – מנותקיםילדים 

 !תקופתנו



נובעת במקרים רבים   אובדנות

 נתק חברתימ



 הרבההמחיר קשה , לעתים

 יותר



לאיתור ילדים  כלים קיימים 

 מנותקים

 שאלון אקסל

 מבוצע על ידי המורה 

 סוציומטרי

 ממולא על ידי הילדים 

 'ב-'לא מבוצע בכיתות א 

 חולשה/אינו מאתר עוצמה 

 .אינו מאתר קשרי היררכיה 

 

 שאלונים אלו 

 הם סובייקטיביים מטבעם

 

 

 ב"מיצ

 כיתתיים, לימודייםהישגים  

 . ספריים-ובית 

 

 ב"מיצ שאלונים



מגיל  מנותקיםהמערכת מאתרת ילדים 

 !מוקדם מאוד בגן הילדים



 חברתית   לכידות
 מדד קישוריות נמוך מצביע על קישוריות נמוכה של תלמידים•

רוב תלמידי הכיתה  

 בסביבות הממוצע

 תלמידים בעלי קשרים רבים



 חברתית לכידות

רוב התלמידים  

 מקושרים ביניהן

"  דחויים"תלמידים  

 אשר אינם מקושרים

 קו בתרשים מייצג לפחות קשר מאומת אחד בין תלמידים



,  כיתה נמוכה של חברתיתלכידות : המחשה

שמקיימות קשר ביניהן דרך  לקליקות המשוסעת 

  :"מגשרים"ילדים 



 חברתית היררכיה

 קו בתרשים מייצג לפחות קשר מאומת אחד בין תלמידים

 תלמיד "מגשר" מדומה 

" מגשר"תלמיד   

" מגשר"תלמיד   



 רצויים קשרים

 קו בתרשים מייצג לפחות קשר מאומת אחד בין תלמידים

למרות " רצוי"תלמיד שאינו 

 שדיווח שהוא קובע לכולם

תלמידים אשר  2

 מעוניינים בקשר

 אחד עם רעהו

 תלמידים ללא קשרי חברות המעוניינים בקשר

 התלמיד המבוקש ביותר

 התלמיד המחפש הכי הרבה קשרים



 בית ספרילוח מחוונים 

קישוריות נמוכה  

 בין כיתות
לכידות חברתית  

 נמוכה

היררכיה חברתית  

כיתתית גבוהה 

 יחסית

 :תוכנית פעולה

, אבחון כיתות ותלמידים חלשים•

 חיזוק קשרים ומדידה חוזרת

שימוש בנתוני התלמידים ליצירת  •

 שינוי



 כיתתיסיכום מדדים 

 מבוקש לקשר
 פופולאריות נמוכה

 בעל כוח חברתי רב

 :תוכנית פעולה

חיזוק קשרים  , אבחון תלמידים חלשים•

 ומדידה חוזרת

 שימוש בתלמידים חזקים ליצירת שינוי•



 חברתית בית ספרית לכידות

 תלמידים באותה כיתה אינם משתפים פעולה•

 תלמידים ללא קשרי חברות כלל•

 השוואה בין כיתות בית ספרתי•

 

 

 פוטנציאל למימוש
 :תוכנית פעולה

 שיפור קשרי החברות בבית הספר•

 איתור הזדמנויות לשיפור•

 קביעת משימות לצוות החינוכי•



"  צוואר בקבוק"מהווה 

מתווכים חברתיים בין  )

(קליקות בעל קשרים   

 חזקים

י אחרים"מבוקש ע  

 תלמיד ב

 תלמיד א

בעל העוצמה הרבה 

 ביותר בכיתה

 תלמידים הערכת
 :תוכנית פעולה

 שימוש בתלמידים משפיעים כסוכני שינוי•

 האצל סמכויות דרך עידוד שיתוף פעולה•



  חברותמה הקשר שבין יחסי 

 ?בכיתה למידהויחסי 

 :המחשה



חלוקת היחסים בכיתה ליחסי  

 למידהוליחסי  חברות

 ;רשת קשרי החברות•

 ;רשת קשרי הלמידה•

ואיתור )רשת העוצמה המשולבת של הכיתה •

והקליקות בין ; בעלי העוצמה; הנתקים

 .  התלמידים



 חברותרשת קשרי 
 (בעלי העוצמה מסומנים בעיגול אדום)



 למידהרשת קשרי 
 (בעלי העוצמה מסומנים בעיגול אדום)



חברויות ולמידה  –שתי הרשתות 

 מתלכדות לרשת משולבת



 משולבתרשת לא פורמלית 
 (בעלי העוצמה מסומנים בעיגול אדום)

 



 העבודה תהליך
התלמידים מתבקשים למלא שאלון קצר על קשריהם  1.

 בכיתה

 .קשרי חברות וקשרים רצויים, קשרי היררכיה וסמכות–

 ניתוח הרשת שנוצרה מן התשובות2.

 (.ביזור/ ריכוזיות )בית ספרי / גיבוש כיתתי –

 .עוצמה והשפעה–

 (.פופולאריות; עוצמה מדומה)מובהקות הקשרים וחוזקם –

 :במבנה החברתיוהחולשות  החוזקותאיתור 3.

 .ניתוח בית ספרי בכללותו :תובנות במקרו–

 .ותלמידיםניתוח כיתות : תובנות במיקרו–



 לילד בגן הילדים שאלון
 ? מי החברים שלך בגן1.

 מציאת קשרי חברות –מטרת השאלה –

המשחק עם איזה חברים אתה משחק כאשר הם קובעים את 2.
? 

התלמיד הנשאל כפוף )מציאת קשרי כפיפות  –מטרת השאלה –
 (לתלמיד אחר

 ?עם איזה חברים אתה קובע את המשחק 3.

אחר כפוף תלמיד )מציאת קשרי כפיפות  –השאלה מטרת –
 (לתלמיד הנשאל

 ?( והוא לא חבר שלך עכשיו)מי היית רוצה שיהיה חבר שלך 4.

 קשרים חסריםמציאת  –מטרת השאלה –



 תובנות והמלצות, מדדים

 :בית ספר•

 .תרבות ומבנה, ניהול–

 :הערכת כיתות ותלמידים•

 סיכונים, שיתוף פעולה, עוצמה, השפעה, קישוריות–

 .מרק'בנצהשוואה לבתי ספר דומים באמצעות •

תכניות פעולה אשר מטרתן לסייע למקבלי •

ההחלטות בבית הספר לעשות שימוש במדדים  

 .ובתובנות כדי לשפר את החינוך החברתי



 כתתיאבחון 

 תלמידים

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



ממוצע מדדי העוצמה מכונה 

   דומיננטיות

  איננוהנתון החשוב ביותר •

התלמידים הדומיננטיים  

התלמידים   –אלא להיפך 

את שסוגרים , דחוייםה

 .  רשימת הדומיננטיות

,  מנותקיםהאלה •

שמחייבים העצמה  

ותשומת לב מיוחדת מצד  

   צוות ההוראה



 שכבתיניתוח 



 העצמהתלמידים שמחייבים 



ממוצע מדדי העוצמה מכונה 

   דומיננטיות



 ...תלמידים דומיננטיים שני

שני תלמידים  

כרמית   –

  -ושרית 

דומיננטיים  

בצורה 

מובהקת על  

 האחרים



 :כרמית עוצמתית בכל מדדי העוצמה

 עוצמה ישירה: למשל

את  כרמית יוצרת

הדומיננטיות  

בין היתר  , שלה

עוצמה  מהפעלת 

 ישירה



 ?ביותר לקשר המבוקשיםמי 

יוצרת את  שרית

בין  , העוצמה שלה

דרך זה , היתר

שכולם רוצים  

 ...קשר איתה



 ?"צוואר בקבוק"מי מהווה 

מעובדת היותה  

 "בקבוק צואר"



 ?החוצהמיהם המקושרים ביותר 

וגם מעובדת היותה 

 ...מקושרת החוצה



 (עוצמה עקיפה) השפעהגם ב

שרית גבוהה יחסית גם ביכולת  

 השפעהה



קשרי העבודה האפקטיביים  למי 

 ?(קשרים מאומתים)ביותר 

דרך  לאוגם 

אפקטיביות  

 קשרי עבודה



אף אחד משני : תופעה מוכרת

 לשתף פעולהנוטה  אינוהדומיננטיים 



 ...מוכר במערכות מורכבות דפוסזהו 

בעלי 

העוצמה  

משתפים  

פעולה  

 רק כ"בדר

עם  

 ...'נאמניהם'



פ אצל  "התופעה הזו תחזור גם בשת

 (5כיתה )העוצמתיים בכיתות 



 השכבה כמכלול



 ?בבנק הנדרשים זוכרים את הקשרים



 -כיתות  חוצי – כמות גדולה של קשרים נדרשים

והיעדר  , מעידה על קשרי היררכיה חזקים ביותר

 !בין הכיתות( חברות, לימודים)קשרים אחרים 

עובי הקו מתאר  

 את עוצמת הקשר



 בין כיתות דומיננטיות

מכולם  החלשה ו

 ...7היא כיתה 

החזקה הכיתה 

מכולם היא  

 ...6כיתה 



שתף פעולה  עד כמה נוטות הכיתות ל

 ?ביניהן

משתפת   7כיתה 

  פחותפעולה 

מאחרים וגם הכי  

 !פחות דומיננטית



עם  חוזק שיתוף הפעולה 

 כיתות אחרות



לנו לחשב את נוסחתו  מאפשרת ידיעת הנתונים המספריים 

לגבי כל אחת , הצלחה של ארגוןל ס'אדיגיצחק ' של פרופ

 מהכיתות



ניתן לחשוב מספרי המדד הזה 

 בניתוח רשתי

;  עם צוותים אחרים פ"השתהציון במדד חוזק ] 

 -פ פנים צוותי"הציון בשת  –מינוס  1חלקי 



של כיתות לימוד בסדר   פרודוקטיביות

 ס'אדיגיורד על פי נוסחת 

 פרודוקטיביות פ פנימי"היעדר שת פ חיצוני"שת חוזק הכיתה

 32.95 0.23 7.58 6כיתה 

 29.29 0.24 7.03 1כיתה 

 25.38 0.26 6.6 4כיתה 

 20.41 0.29 5.92 5כיתה 

 18.46 0.32 5.91 2כיתה 

 13.02 0.44 5.73 3כיתה 

 12.56 0.46 5.78 7כיתה 



עם  מתלכדות ס'אדיגתוצאות נוסחת 

 !  מדדי הדומיננטיות הרשתיים



נתוני ההישגים נכון  לבחון תוצאות אלה מול 

 !בלימודים



מעורבות עד כמה הכיתות 

 ?בתהליכים משותפים



כיתות עם קשרי החברות והלימוד  

 ביותר אפקטיבייםה



 קשר מבקשיםלקשר ו מבוקשים

היא   6כיתה 

המבוקשת ביותר 

 לקשר

היא   4כיתה 

מבקשת הקשר  

 הגדולה ביותר



 "התלמיד המתחזהתופעת "

,  תופעה מוכרת באבחון רשתי במוסדות חינוךזוהי •

 .  וגם בארגונים

מציגים מצג שקרי של  –מסיבותיהם  –נשאלים •

או  /היררכיה וקשרי העבודה שלהם וטוענים לקשרי 

 .  מרובים עם גורמים בסביבתםעבודה 

לטענות הללו לא היה אימות בשאלונים  , אולם•

 .  שמילאו חבריהם

 



   תופעת המתחזים: קשרי היררכיה

תלמיד שטוען כי הוא  

מנהל את חבריו 

אולם עובדה זו  , לכיתה

 לא מאומתת על ידם



 מנותקיםתלמידים 

תלמידים ללא קשרי  

  מתוקפים חברות



התלמידים המנותקים מבקשים  

 קשרים רצויים

התלמידים המנותקים  

הביעו את הרצון 

 לקשרים



 "(צווארי בקבוק" )"מתווכים"תלמידים 

  ללא, תלמידים שמקשרים בין קבוצות של חברים

(אבל עם קשר היררכי  קשר חברות  ביניהם (



 "  מתווכים"בין ה היררכיקשר 

התלמידים שמקשרים בין קבוצות דיווחו שהם גם •

קשרי היררכיה לא  )היוזמים בקבוצות הללו 

 ( מתוקפים

 (לא מתוקף)לשני " כפוף"אחד מהם דיווח שהוא •



 מקווה

 ! שהועלתי

ר פנחס יחזקאלי"ד  
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