שינוי הפרדיגמות
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גורמים להישגים הנמוכים
של תלמידי ישראל
בין הנדמה למציאות במבחן פיז"ה
נעם גרובר



הישגי תלמידי ישראל ,כפי שהם מתבטאים במבחן פיז"ה במתימטיקה שנערך
בשנת  ,2012מעמידים אותם קרוב לתחתית דירוג המדינות המפותחות ,ומתאפיינים
בפערים גדולים הן בין יהודים וערבים והן בתוך קבוצות אוכלוסיה אלו .כתוצאה מפערים
אלו ,ישראל מוליכה את העולם המפותח ברמת אי-השוויון בהישגים לימודיים .
נתוני הפתיחה של תלמידי ישראל דווקא מבטיחים :רמה גבוהה של השכלה
בקרב דור ההורים ,מודעות גבוהה בקרב רבים לחשיבות לימודי המתמטיקה ונכונות רבה
להשקיע כסף וזמן בתמיכה בתלמידים מחוץ למסגרת הלימודים .עם זאת ,רמת משמעת
מהנמוכות בעולם המפותח ,בשילוב עם כיתות גדולות ,פוגעת הן באיכות הלימוד והן
ביכולת למשוך כוח אדם איכותי למקצוע ההוראה .
את ההישגים הנמוכים ואי השוויון בקרב תלמידי ישראל ניתן ,מצד אחד ,לייחס
לרמת הפיתוח הכלכלי הנמוכה והפערים החברתיים הגדולים בחברה הישראלית ביחס
למרבית המדינות המפותחות .מצד שני ,סביר כי הבעיות במערכת החינוך הישראלית הן
בין הגורמים המובילים למצב זה .לפיכך ,שיפור באיכותה של מערכת החינוך הוא כלי
מרכזי ליצירת שינוי כלכלי-חברתי .לצורך השגת מטרה זו יש לשים דגש על החולשה
הברורה של מערכת החינוך הישראלית יחסית לעולם המפותח :חינוך לקשב ומשמעת.
במקביל ,יש לפעול לשיפור מעמד המורה ולמשיכת כוח אדם איכותי למקצוע .הקטנת
כיתות הלימוד ,כאמצעי משני ,עשויה לתרום ליעדים המרכזיים של שיפור המשמעת
ומשיכת מורים איכותיים.



ד"ר נעם גרובר ,חוקר בכיר במוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי .המחבר מודה לרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
(ראמ"ה) על טפסי השאלונים של פיז"ה  .2012תודות לפרופ' דן בן-דוד ולפרופ' איל קמחי על הערותיהם החשובות ,ולפרופ'
יהושע אייזנמן על שיחות מועילות.
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גורמים להישגים הנמוכים
של תלמידי ישראל
בין הנדמה למציאות במבחן פיז"ה
נעם גרובר
הקדמה
מטרת מחקר זה היא להשוות את ביצועי מערכת החינוך הישראלית לאלה של מקבילותיה בעולם,
במטרה לזהות הן את הבעיות הקיימות במערכת הישראלית והן את הגורמים להן .ההשוואה מול מדינות
מפותחות בעולם ,ובייחוד מול עשרת המדינות בעלות ההישגים הלימודיים הגבוהים ביותר ,טומנת בחובה
לקחים רבים לשיפור מערכת החינוך הישראלית.
לצורך השוואה זו משתמש המחקר בעיקר בנתוני מחזור שנת  2012של מבחן פיז"ה ( – PISA
 ,)Programme for International Student Assessmentמבחן בינלאומי הנערך על ידי ארגון ה OECD-מדי 3
שנים בקרב תלמידים בני  1.15מבין הנושאים הנבחנים בפיז"ה – מתמטיקה ,אוריינות ומדעים – מחקר זה
מתמקד בתחום המתמטיקה .לבד מחשיבותה כשלעצמה ,המתמטיקה היא שפה בינלאומית ולכן מתאימה
במיוחד להשוואה בין מדינות .השאלות במתמטיקה אינן בוחנות ידע ספציפי – הן אינן כוללות חומרים
תיאורטיים אלא מצריכות חשיבה כמותית 2.יש לציין כי ישנו מתאם רב בין הישגי המדינות השונות
במתמטיקה ובין הישגיהן באוריינות ובמדעים ,ולכן נראה כי הצלחתה של מערכת חינוך בהקניית כלים
לחשיבה כמותית לתלמידים מהווה סמן טוב להצלחתה בהקניית כלים גם בתחומים אחרים.
בנוסף ,אומנם מתמטיקה אינה חזות הכל ,אך היא תורמת משמעותית להישגים בשוק העבודה,
בייחוד במדינה מוכוונת טכנולוגיה עילית כישראל 3.שליטה בכישורים כמותיים עשויה להיות חשובה אף
יותר בעתיד ,ככל שמחשוב ואוטומציה יחליפו משרות הדורשות כישורים פשוטים יותר .עם התקדמות
הטכנולוגיה ,התמורה לחדשנות ומצוינות הולכת וגדלה ,וברור כי רמה נמוכה של כישורים נלמדים מציבה
את ישראל בעמדת זינוק נחותה מול אתגרי העתיד.

נתוני מבחן פיז"ה
מבחן פיז"ה כולל שלושה נושאים עיקריים – מתמטיקה ,אוריינות ומדע – ונושאים משניים
המתחלפים בין מחזורי המבחנים השונים (ב 2012-נכללו נושאי פתרון בעיות ואוריינות פיננסית) .מבחני
פיז"ה בנויים כך שבכלל מדינות ה ,OECD-הממוצע הפשוט של הציונים הוא  ,500וסטיית התקן שלהם
היא  .100בשנת  2012השתתפו בפיז"ה  65מדינות וכחצי מיליון תלמידים .מחקר זה משתמש בנתוני 34
מדינות ה( OECD -בהן ישראל) בצירוף סינגפור ,הונג-קונג 4וטייוואן ,הכוללים מעל  300אלף נבחנים.
בישראל השתתפו במבחן  5,055תלמידים ,מ 172-בתי ספר (בממוצע ,בכל בית ספר נדגמו אקראית כ30-
תלמידים בגיל  .) 15המבחן נערך בישראל בשתי שפות ,עברית וערבית ,כאשר  3,888תלמידים נבחנו בשפה
העברית ו 1,157-תלמידים נבחנו בערבית (ב 10-טפסי מבחן אין בנתונים זיהוי של השפה) 5.מוסדות חינוך
 1ראו באתר הhttp://www.oecd.org/pisa/aboutpisa :OECD-
 2לשאלות מתוך המבחן ראו( http://www.oecd.org/pisa/test/ :אנגלית) ,ו-
( http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Quest_Dug.htmעברית)

 3ראו קמחי והורוביץ (.)2015
 4הונג -קונג אינה מדינה עצמאית אלא טריטוריה השייכת לסין .מכיוון שמערכת החינוך שלה נפרדת ,מחקר זה מתייחס אליה
כאל מדינה.
 5המבחן נערך בארץ על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) .ראו:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/OdotPisa.htm

1

http://shoresh.institute

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

חרדיים לבנים סירבו באופן גורף להשתתף במבחן,
ולפיכך ישנו תת-ייצוג של תלמידי הזרם החרדי
בנתונים 6.בנוסף לנתוני מבחן פיז"ה ,המחקר עושה
שימוש בנתונים ממקורות נוספים ,בעיקר מארגון
ה OECD-ומהבנק העולמי.

573
561
560
554
536
531
523
521
519
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514

הישגי ישראל בהשוואה לעולם
המפותח ובחלוקה למגזרים
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500
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המובילות
481
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 37מדינות ה OECD-בצירוף סינגפור ,הונג-
קונג וטייוואן ,המופיעות בתרשים  ,1יכונו בקיצור
"כלל המדינות" .כמו כן ,בתרשים  1מודגשות
בסגול  10המדינות המובילות בציוני המתמטיקה
עשר המדינות
בפיז"ה  :2012סינגפור ,הונג-קונג ,טייוואן,
קוריאה ,יפן ,שוויץ ,הולנד ,אסטוניה ,פינלנד
וקנדה .מחקר זה ישווה את ישראל למדינות אלו,
שיכונו להלן " 10המובילות" ,על מנת להשוות את
מערכת החינוך הישראלית למערכות המובילות
בעולם כיום.
כפי שניתן לראות בתרשים  ,1הציון הממוצע של תלמידי ישראל ( )466נמוך ביחס לרוב מדינות
ההשוואה ,כאשר רק ביוון ,טורקיה ,צ'ילה ומקסיקו הציון הממוצע נמוך יותר .בנוסף ,קיים פער של
למעלה מ 100-נקודות בממוצע בין הנבחנים
בעברית ובערבית בישראל .הציון הממוצע של
הנבחנים בערבית ( )388נמוך באופן קיצוני ביחס
למדינות המפותחות ,ומקביל לציונים הממוצעים
במדינות בעלות רמת פיתוח נמוכה ,כדוגמת ירדן
( .)385גם ההישגים של נבחנים בשפה העברית
(ממוצע  )489נמוכים ביחס לרוב המדינות
המפותחות .כמו כן יש לזכור כי לו השתתפו
במבחן גם בנים מהזרם החרדי ,המהווים  8אחוז
משכבת הגיל הרלוונטית ,ואשר רובם אינם
לומדים מתמטיקה או לומדים אותה ברמה
נמוכה ,סביר כי הציון הממוצע היה נמוך עוד
יותר.
בנוסף להישגים הממוצעים הנמוכים,
מערכת החינוך הישראלית מפגינה גם את רמת
אי-השוויון הגבוהה ביותר בעולם המפותח ,וזאת
 10המדינות בעלות ההישגים הגבוהים ביותר
כאמור אף בלי לכלול את הבנים תלמידי הזרם
12%
14%
16%
18%
20%
22%
החרדי (תרשים  .)2בהשוואה ,ב 9-מדינות מ10-
המובילות (חוץ מטייוואן) רמת אי-השוויון נמוכה
יחסית ,בנוסף על רמת ההישגים הגבוהה שלהן.
466
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 6מתוך  22המוסדות החרדיים לבנים שנדגמו רק שלושה ה סכימו להשתתף במבחן ,כאשר שלושה אלו מזוהים על ידי ראמ"ה
כיוצאי דופן הן מבחינה פוליטית ודתית-אידיאולוגית ,וה ן מבחינה חינוכית ,כיוון שמלמדים בהם לימודי חול .יש לציין כי לא
היה סירוב דומה של המוסדות החרדיים לבנות ,ככל הנראה כיוון שהללו מלמדים לימודי חול באופן גורף .ראו בהקשר זה את
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ( ,)2013פרק .3
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סינגפור
הונג-קונג
טייוואן
קוריאה
יפן
שוויץ
הולנד
אסטוניה
פינלנד
קנדה
פולין
בלגיה
גרמניה
אוסטריה
אוסטרליה
אירלנד
סלובניה
דנמרק
ניו-זילנד
צ'כיה
צרפת
בריטניה
איסלנד
לוקסמבורג
נורבגיה
ישראל(עברית)
פורטוגל
איטליה
ספרד
סלובקיה
ארצות הברית
שבדיה
הונגריה
ישראל
יוון
טורקיה
צ'ילה
מקסיקו
ישראל (ערבית(
350
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ישראל (ערבית)
טייוואן
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צ'ילה
צרפת
לוקסמבורג
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10%
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את הגורמים לרמת אי-השוויון
הגבוהה בהישגי התלמידים בישראל ניתן
לחלק לשניים :מצד אחד ,הפער העצום בין
היהודים והערבים 7,ומצד שני הפערים
הגדולים הקיימים גם בתוך קבוצות אלו ,כפי  10המדינות המובילות
כלל המדינות
שניתן לראות בתרשים  .2תרשים  3מציג את
עברית
ישראל
הציון הממוצע במתמטיקה לפי עשירונים.
ניתן לראות כי הציונים של תלמידי ישראל
ערבית
נמוכים מממוצע כלל המדינות לכל אורך
ההתפלגות .ניתן גם לראות באופן גרפי את
הפערים הגדולים בין הציונים הממוצעים של
התלמידים היהודים והערבים .שיפוע
העקומה (המייצג את הפער בין העשירונים)
של כלל תלמידי ישראל גדול משיפועי
העקומות של התלמידים היהודים והערבים
2
3
4
5
6
7
8
9
עשירון
עליון
בנפרד ,כיוון שמשקל הערבים בעשירונים
עשירון ציון
8
התחתונים גדול יותר.
אפשר לטעות ולחשוב כי לציונים
הנמוכים אחראיות רק הקבוצות החלשות
באוכלוסיה ,וכי התלמידים החזקים של עם
הספר שקולים לטובים שבתלמידי העולם .אין זה מדויק :כאשר מתבוננים בעשרת האחוזונים העליונים
(תרשים  ,)4לא ניתן לראות הצטמצמות של הפער – למעשה ניתן לומר שהוא מתרחב .כך למשל ,ההפרש
בציון בין האחוזון ה 91-של הנבחנים בעברית ובין האחוזון ה 91-של כלל המדינות הוא כ 13-נקודות;
באחוזון העליון הפער מגיע כבר ל 39-נקודות .גם הפער בין
המערכת הערבית וממוצע כלל המדינות מתרחב באחוזונים
העליונים ,מהפרש של  126נקודות באחוזון ה 91-להפרש של
 139נקודות באחוזון העליון.
מצליחים
בנים
בממוצע
כי
נמצא
בחלוקה מגדרית,
 10המדינות המובילות*
יותר מבנות במבחן פיז"ה במתמטיקה (לוח  .)1הדבר נכון הן
עבור ממוצע  10המובילות ,הן עבור כלל המדינות (אם כי ישנן
מדינות יוצאות דופן) והן עבור ישראל .עם זאת ,בחלוקה
עברית
לנבחנים בעברית ובערבית מתברר כי בעוד שבקרב דוברי
ישראל
העברית נשמר היתרון של הבנים ,אצל דוברי הערבית המצב
דווקא הפוך ,והבנות הן המובילות .כיוון שכך ,הפערים בין
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אחוזון ציון

 7לשם הפשטות ,מחקר זה יתייחס לעיתים לתלמידים שנבחנו בערבית כערבים ולתלמידים שנבחנו בעברית כיהודים.
 8כפי שניתן לראות בתרשים  , 36משקל התלמידים הערבים בעשירון התחתון של כלל תלמידי ישראל הוא למעלה מחצי ,בעוד
שמשקלם בעשירון העליון הוא כאחוז אחד.
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הנבחנים בעברית ובערבית שונים לפי המגדר :אצל הבנים הפער
הוא  113נקודות ,ואצל הבנות הפער מצטמצם ל 88-נקודות.
מהנתונים שהובאו לעיל ברור כי קיימים פערים
הקבוצות
משמעותיים ברמת ההישגים במתמטיקה ,הן בין
 10המדינות המובילות*
השונות בחברה הישראלית ,והן בין ישראל ובין העולם המפותח.
השילוב בין הישגים נמוכים ואי-שוויון גבוה מאפיין את מערכת
החינוך הישראלית כבר תקופה ארוכה .כפי שמראה בן-דוד
עברית
( ,)2014בכל מבחני ( TIMSSמבחן בינלאומי למתמטיקה ומדע
ישראל
בכיתות ד' ו-ח') ופיז"ה משנת  1999ועד היום ישראל דורגה
ראשונה בין המדינות המפותחות במידת אי השוויון בהישגים.
בנוסף ,בכל המבחנים היו ההישגים הממוצעים של תלמידי
ישראל נמוכים 9,וזאת לבד ממבחן  TIMSSבשנת  ,2011בו היו
לתלמידי כיתות ח' בישראל הישגים טובים במתמטיקה .תמונת
ערבית
מצב זו משתקפת גם בשוק העבודה ,שכן פריון העבודה הממוצע
בישראל נמוך מאשר במרבית המדינות המפותחות ,כפי שמראה
92
93
94
95
96
97
98
99
100
בן-דוד ( ,)2013ופערי השכר הם מן הגבוהים בעולם המפותח ,כפי
אחוזון ציון
שמראים קמחי ושרברמן (.)2014
אין עוררין על כך שחינוך איכותי ומכליל הוא חיוני עבור
חברה חזקה ובריאה .ההישגים הנמוכים של תלמידי ישראל
והפערים הגדולים בקרבם מעידים על כשלים במערכת החינוך.
השאלות המתבקשות הן מה הסיבות לכשלים אלו ,ומהם צעדי
המדיניות המתבקשים על מנת לתקנם.
כדי לענות על שאלות אלו נחוצה בחינה של הגורמים השונים המשפיעים על הישגים לימודיים ,מעבר
לתכנית הלימודים עצמה .ניתן לחלק גורמים אלה לשלושה מרכיבים עיקריים:
 הרקע המשפחתי ,המלמד על המטען החינוכי-תרבותי איתו מגיע הילד למערכת החינוך ועל יכולת
ההורים לסייע לו בלימודים.
 פעילות העשרה המתבצעת מחוץ למערכת החינוך.
 החוויה הלימודית במערכת החינוך.
מחקר זה סוקר את המרכיבים לעיל ,ובודק את השפעתם על ההישגים של תלמידי ישראל.

הרקע המשפחתי
תלמידים אינם מגיעים למערכת החינוך כדף חלק .החשיבות שמייחסים ההורים לחינוך ולהשכלה
וכן יכולתם ומוכנותם הן לסייע לתלמיד בלימודיו (אם ישירות כעזרה בשיעורי הבית ואם בעקיפין דרך
שכירת מורים פרטיים) והן לתבוע ממנו הישגים מספקים ,תורמים תרומה משמעותית להישגי התלמיד.
כתוצאה מכך ,תלמיד מבית המכבד את ערך ההשכלה עשוי להצטיין אפילו אם הלימוד בבית הספר אינו
איכותי במיוחד ,ולהיפך – תלמיד מבית שאינו רואה חשיבות בלימוד עלול להגיע להישגים נמוכים אפילו
אם מוריו טובים ומוכנים לסייע לו .שאלון פיז"ה  2012כולל שאלות על רמת ההשכלה של ההורים ועל
החשיבות שמייחסים התלמיד והוריו ללימודי המתמטיקה.

 9ראו בן-דוד ( )2010ו-בן-דוד (.)2011
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השכלת הורים
השכלת הורים נחשבת סמן חזק
להישגי תלמידים ,כאשר ישנם מחקרים
המוצאים כי להשכלת האם השפעה חזקה
במיוחד 10.תרשים  5מציג את התפלגות רמת
24.2%
24.5%
ההשכלה של אימהות התלמידים ,לפי נתוני
11
39.7%
פיז"ה.
האימהות
שיעור
כי
לראות
ניתן
16.0%
20.4%
המשכילות בישראל גבוה בהשוואה
10.0%
בינלאומית ,כאשר הדבר נובע משיעור
האימהות המשכילות בקרב התלמידים
29.0%
היהודים .יש לציין כי איכותם של מוסדות
31.0%
30.5%
ומסלולי לימוד עשויה להיות שונה במדינות
11.7%
שונות באופן הקשה לכימות .כמו כן יש לסייג
10.2%
ולומר כי במדינות רבות מקובלת השכלה על-
11.7%
12.1%
תיכונית מקצועית (לא אקדמית) ,דבר
8.4%
4.5%
5.2%
3.9%
המתבטא בשיעור הגבוה של אימהות ברמת
2.3%
1.5%
ישראל
 10המובילות* כלל המדינות
השכלה "לימודי תעודה" בשאר העולם
המפותח ,וב 10-המובילות בפרט .כדי
להתחשב בכך ,תרשים  6כורך יחד את כל
האימהות בעלות השכלה על-תיכונית ,אקדמית
ולא-אקדמית כאחד.
ניתן לראות כי גם בהתחשב בשכיחות
ההכשרה העל-תיכונית המקצועית בחלק מ10-
המובילות ,שיעורי ההשכלה העל-תיכונית של
אימהות התלמידים היהודים גבוהים יחסית,
71.8%
ונמוכים רק מפינלנד וקנדה .שיעורי ההשכלה של
62.9%
אימהות התלמידים הערבים נמוכים יחסית ,אך
55.7%
הם גבוהים ביחס להונג-קונג ולא רחוקים
49.9%
מסינגפור .נראה אפוא כי השכלת ההורים אינה
49.7%
הגורם להישגים הנמוכים של תלמידי ישראל .עם
48.6%
זאת ,האם ניתן לייחס את הפער בין הישגי
46.3%
התלמידים היהודים והערבים אך ורק לפערי
43.4%
ההשכלה בין הוריהם? תרשים  7מבהיר כי זו
40.7%
רחוקה מלהיות סיבה מספקת ,שכן הפער בציון
38.2%
הממוצע בין התלמידים היהודים והערבים
33.7%
שלאימותיהם השכלה אקדמית 99 ,נקודות ,אינו
עשר המדינות המובילות
29.2%
נמוך משמעותית מהפער הכללי בין הקבוצות
(בלא התחשבות בהשכלת האם) ,העומד על 101
נקודות .למעשה ,כפי שניתן לראות בתרשים,
הפער בין הישגי התלמידים היהודים והערבים
גבוה במיוחד בקרב אלו מביניהם שאימהותיהם
משכילות.
1.0%
2.1%

46.1%

18.0%

תואר אקדמי

11.2%

לימודי תעודה

31.9%

תעודת בגרות או מכינה

9.6%

30.1%

11.5%
0.4% 1.1%
1.1%

עברית

14.4%

סיום תיכון ללא בגרות

15.9%

חטיבת ביניים

3.1%
5.5%

יסודי
ללא השכלה

ערבית

פינלנד
קנדה
ישראל (עברית)
יפן
ישראל
אסטוניה
הולנד
טאיוואן
קוריאה
שוויץ
סינגפור
ישראל (ערבית)
12.9%

הונג-קונג

 10ראו לדוגמא ) .(Currie and Moretti 2003גם תוצאות הרגרסיה בלוח ב 2בנספח ב מראות השפעה חזקה יותר של השכלת
האם.
 11נתוני פיז"ה עושים שימוש בתקן  ISCEDשל  UNESCOלפירוט רמת ההשכלה של ההורים ,ראו נספח א'.
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מהשוואת הישגי התלמידים על פי
השכלת האם ,ניכר כי בקרב התלמידים
היהודים בישראל ,היתרון של אלו
שלאמותיהם השכלה אקדמית הוא גדול
במיוחד .תרשים  8בוחן את ההפרשים
(באחוזים) מהציון הממוצע בקרב כלל
המדינות בכל רמת השכלה של האם .נראה כי
בעוד הפערים בין הציונים הממוצעים של
תלמידי ישראל לבין הציונים בכלל המדינות
קיימים בכל רמות ההשכלה ,הם בולטים
במיוחד ברמות ההשכלה הנמוכות .שם הפער
הוא בין  12ל 21-אחוזים .הפער בין ישראל
לממוצע כלל המדינות מצטמצם ל 3-אחוזים
בלבד בקרב ילדים לאימהות בעלות השכלה
אקדמית .בהשוואה בין תלמידים יהודים
וערבים הפערים קיימים בכל רמת השכלה
של האם ,אך כאמור ,הם דווקא גדלים עם
רמת ההשכלה :בעוד שהפער בין ציוני
תלמידים יהודים וערבים שאימהותיהם
בעלות השכלה נמוכה ,כאחוז מהציון
הממוצע בקרב כלל המדינות ברמות השכלה
אלו ,נע בין  11ל 15-אחוז ( 50-70נקודות),
עבור ילדים לאמהות בעלות השכלה אקדמית
הפער צומח ל 21-אחוז ( 110נקודות) 12.נראה
כי התלמידים הערבים שלאימהותיהם
השכלה אקדמית אינם נהנים מאותו יתרון
על חבריהם שקיים אצל התלמידים היהודים.
בנוסף ,ניתן לראות בתרשים  8כי
היתרון של תלמידי  10המובילות על פני כלל
המדינות גדול במיוחד ברמות ההשכלה
הנמוכות של אימהות התלמידים ,ומצטמצם
ברמות ההשכלה הגבוהות .ניתן להסיק מכך
כי יחסית לשאר המדינות ,מערכות החינוך ב-
 10המובילות שוויוניות יותר.
גם בתרשים  ,9המראה את ההפרש
הממוצע בהישגי התלמידים לפי השכלת האם
ביחס לתלמידים שהשכלת אמם היא תעודת
בגרות ,ניכר כי ב 10-המובילות הפערים בין
ילדים לאמהות משכילות ולא משכילות
נמוכים יחסית ,כאשר ציוני התלמידים
שאמם חסרת כל השכלה נמוכים ב 6-אחוז
בלבד מציוני התלמידים שלאמם תעודת
בגרות ,ואלו בתורם נמוכים רק ב 6-אחוז

10

המובילות*

כלל המדינות

עברית

תואר אקדמי
לימודי תעודה
תעודת בגרות או מכינה
סיום תיכון ללא בגרות
חטיבת ביניים
יסודי
ללא השכלה
600

500

550

ישראל

ערבית
400

450

300

350

200

250

,
16%

 10המובילות
עברית
ישראל
ערבית

10%

10%
6%

6%

5%

18%

-1%
-3%
-6%

-7%

-10%

-6%

-8%

-11%

-5%

-10%

-12%

-12%

-16%
-18%
-22%

-16%
-21%

-22%

-23%

-23%
-25%

לימודי
תעודה

תואר
אקדמי

תעודת בגרות סיום תיכון
ללא בגרות
או מכינה

חטיבת
ביניים

יסודי

 12לפערים המדויקים ראו תרשים ג 1בנספח ג.
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מציוני התלמידים שלאמם השכלה
אקדמית .מערכת החינוך במדינות אלו
מצליחה להביא גם ילדים שאינם מגיעים
מרקע חזק להישגים שאינם פחותים
15%
13%
בהרבה מהישגי ילדים ממשפחות
משכילות ומבוססות יותר .במילים
8%
6% 6%
אחרות ,מערכות החינוך במדינות אלו הן
4% 3%4%
3%
3% 2%
שוויוניות ומקדמות מוביליות חברתית.
התלמידים
הישגי
בישראל,
-1% -1%
-1% -2%-1%
-2%
מתואמים במידה רבה יותר עם השכלת
-4%
-6%
הוריהם ,ומערכת החינוך כושלת בקידום
 10המובילות
-7%-8%
-8%
כלל המדינות
ילדים מרקע חלש ,בהשוואה למערכות
-9%
עברית
ישראל
חינוך במדינות המובילות .כך בישראל
-13% -13%
-13%
ערבית
-13%
-15%
הפער בין הישגי תלמידים שאמם ללא
-16%
השכלה ותלמידים שלאמם תעודת בגרות
-20%
עומד על  16אחוז ,והפער בין האחרונים
ללא
חטיבת
סיום תיכון
לימודי
תואר
יסודי
לאלו שלאמם תואר אקדמי עומד על 15
השכלה
ביניים
ללא בגרות
תעודה
אקדמי
אחוז.
זאת ועוד ,גם התלמידים הבאים
מבתים משכילים אינם מגיעים להשגים
גבוהים במיוחד – הישגיו של תלמיד ממוצע במערכת החינוך העברית שאמו אקדמאית נמוכים מהשגיו של
תלמיד ממוצע ב 10-המדינות המובילות שלאימו  12שנות לימוד ,ושקולים להישגיו של תלמיד ממוצע
שלאימו השכלה יסודית בלבד באותן מדינות .במערכת החינוך הערבית המצב חמור הרבה יותר – תלמיד
ממוצע שלאימו השכלה אקדמית זוכה להישגים נמוכים מתלמיד ממוצע במערכת העברית שלאימו
השכלה של חטיבת ביניים .שוב מתקבלת המסקנה כי גם (ובמיוחד) בהתחשב ברמת ההשכלה הגבוהה של
דור ההורים ,מערכת החינוך הישראלית מתאפיינת הן בפערים גדולים והן בהישגים נמוכים בהשוואה
למערכות החינוך המובילות בעולם.

השפעה עקיפה של השכלת ההורים
מעבר להשפעה הישירה של השכלת ההורים על ילדם שלהם ,להשכלת ההורים עשויה להיות גם
השפעה עקיפה על סביבת הלי מודים :ככל שאחוז ההורים האקדמאיים בכיתה גדול יותר ,ביצועי
התלמידים גבוהים יותר .השפעה זו עשויה להיות תוצאה של שני גורמים עיקריים :ראשית ,סביר
שהאווירה הלימודית תהיה חיובית יותר ככל ששיעור התלמידים ממשפחות משכילות בכיתה גבוה יותר;
שנית ,שיעור גבוה של משכילים מעיד לרוב על סביבה כלכלית-חברתית חזקה ,בה לבתי הספר יש משאבים
רבים יותר וביכולתם למשוך ולשמר מורים טובים יותר ,ולבנות ולתחזק תשתיות איכותיות יותר .כך,
בהינתן השכלת הוריו ,תלמיד יצליח יותר ככל שחבריו לכיתה יהיו מבתים משכילים יותר.
לוח  2מראה את התפלגות התלמידים לכיתות לפי שיעור ההורים בעלי השכלה על-תיכונית
(אקדמית ולא אקדמית כאחד) בכיתה .ניתן לראות כי בישראל שיעור התלמידים בכיתות בהן מעל 75
אחוז מההורים בעלי השכלה על-תיכונית הוא  13אחוז ,גבוה בהרבה מאשר בכלל המדינות ( 6אחוז) וב10-
המובילות ( 8אחוז) .עם זאת ,בחלוקה למערכות החינוך העברית והערבית הפערים ברורים :במערכת
הערבית אחוז התלמידים בכיתות בהם  75אחוז מההורים הם בעלי השכלה על-תיכונית הוא אפסי ,ו42-
אחוז מהתלמידים נמצאים בכיתות בהן פחות מרבע מההורים הם בעלי השכלה על-תיכונית .לעומת זאת
במערכת העברית  4אחו ז מהתלמידים נמצאים בכיתות בהן לפחות מרבע מההורים יש השכלה על-
תיכונית.
כדי להפריד בין השפעת השכלת אם התלמיד להשפעת ממוצע ההשכלה של כלל הורי התלמידים
בכיתה ,תרשים  10בוחן את הישגי תלמידים לפי רמת השכלת האם אך בחלוקה לרמות שונות של השכלת
ההורים בכיתה .כפי שניתן לראות ,תלמידים לאימהות בעלות רמת השכלה זהה מצליחים יותר ככל
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שרמת ההשכלה הממוצעת בכיתתם עולה.
ניתן להסיק מכך כי שילוב תלמידים מרקע
חלש בכיתות בהן התלמידים מגיעים מבתים
משכילים משפר את הישגיהם .טיעון זה פועל
גם בכיוון ההפוך :שיעור גבוה של תלמידים
מרקע חלש ,המוריד את רמת ההשכלה
הממוצעת של הורי הכיתה ,עשוי לפגוע
משמעותית בהישגי תלמידים מרקע חזק.
נושא השפעת החברים לכיתה על הישגי
התלמיד ( )classroom peer effectנחקר רבות
13
בספרות הכלכלית.
לאור נתונים אלו מתעוררת השאלה
איזה חלק מהפער בהישגים בין תלמידים
יהודים וערבים שהשכלת אימותיהם דומה
מוסבר על ידי רמת ההשכלה של הורי
חבריהם לכיתה .תרשימים  11ו 12-מציגים
את הישגי התלמידים היהודים והערבים
בישראל לפי השכלת אימותיהם וההשכלה
של הורי הכיתה.
אצל הנבחנים בעברית נראית בבירור
ההשפעה החיובית של עליית רמת החינוך
הממוצעת של ההורים (תרשים  ,)11החל
מהקטגוריה הנמוכה ביותר ועד לגבוהה
ביותר .לעומתם ,אצל הנבחנים בערבית
(תרשים  )12ההבדל בין הישגי התלמידים
בכיתות בהן לא יותר מרבע מההורים הם
בעלי השכלה על-תיכונית ובין ההישגים
בכיתות בהן לרבע עד חצי מההורים השכלה
על-תיכונית הם זניחים ,וההשפעה החיובית
ניכרת רק בכיתות בהן שיעור ההורים בעלי
השכלה על-תיכונית גדול מחצי.
קיים קושי בהשוואת הישגי
התלמידים היהודים והערבים לפי רמת
השכלת ההורים בכיתה ,כיוון ששיעור
התלמידים במגזר הערבי הלומדים בכיתות
בהן  75אחוז ומעלה מההורים הם בעלי
השכלה על-תיכונית הוא אפסי (לוח  ,)2וגם
שיעור ההורים עם פחות מ 12-שנות לימוד
במגזר היהודי נמוך מאוד (לשיעור האימהות,
ראו תרשים  .)5עם זאת ,ניתן להסיק
שהשכלת ההורים הממוצעת בכיתה אחראית
לחלק ניכר מן הפער בין תלמידים יהודים
וערבים שהשכלת הוריהם דומה .לדוגמה,
הפער בין תלמיד ערבי הלומד בכיתה בה ל50-
עד  75אחוז מההורים השכלה על-תיכונית,

אחוז ההורים בעלי השכלה
על-תיכונית בכיתה
565
551

מעל 75%

521
492
531
492
484
485

50%-75%

488
460
454
447

תואר אקדמי
לימודי תעודה
תעודת בגרות או מכינה
סיום תיכון ללא בגרות

25%-50%

עד 25%

416
425
600

500

550

450

400

350

300

200

250

אחוז ההורים בעלי השכלה
על-תיכונית בכיתה
493
465
50%-75%

400
388
382
381
382

תואר אקדמי
לימודי תעודה
תעודת בגרות או מכינה
סיום תיכון ללא בגרות
חטיבת ביניים
יסודי
ללא השכלה

25%-50%
358

387
393
388
380
386

עד 25%
341
359

500

550

450

400

350

300

250

200

 13לסקירה אודות הנושא ,ראו ).(Sacerdote 2011
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ואשר להוריו השכלה על-תיכונית ( 493ו465-
בממוצע לתלמיד שאמו בעלת תואר אקדמי או
שסיימה לימודי תעודה ,בהתאמה) ,ובין תלמיד
יהודי בעל נתונים דומים ( 531ו 492-בממוצע
לתלמיד שאמו בעלת תואר אקדמי או שסיימה
לימודי תעודה ,בהתאמה) מצטמצם ל30-40-
נקודות ,לעומת פער של  80-100נקודות בין
תלמידים שהשכלת הוריהם דומה ,בלא להתחשב
בהרכב הכיתות (ראו תרשים .)7

מודעות משפחתית לחשיבות המתמטיקה
כפי שהוצג בחלק הקודם ,רמת
ההשכלה הגבוהה של דור ההורים בישראל
אינה מיתרגמת להישגים גבוהים בקרב
ילדיהם .מעבר להשכלת ההורים ,גם המודעות
המשפחתית לחשיבות לימודי המתמטיקה
יפן
משחקת תפקיד חשוב במוטיבציה ובמאמץ של
הולנד
הונג-קונג
טייוואן
התלמיד .האם בישראל ,אומת הסטארט-אפ,
סלובקיה
צ'כיה
פולין
אין מודעות מספקת לחשיבות המתמטיקה?
פינלנד
סלובניה
הונגריה
זה
אין
כפי שניתן לראות בתרשים ,13
בלגיה
אסטוניה
יוון
המצב .שיעור התלמידים הישראלים ,יהודים
קוריאה
צרפת
איטליה
וערבים ,החשים שהוריהם מייחסים חשיבות
עשר המדינות המובילות
אירלנד
לוקסמבורג
ארצות הברית
ללימודי המתמטיקה ,הוא הגבוה בעולם
שוויץ
שבדיה
נורבגיה
המפותח .תרשים  14משקף את העובדה
אוסטריה
ספרד
דנמרק
שהתלמידים הישראלים ,בדומה להוריהם,
בריטניה
מקסיקו
ניו-זילנד
מפנימים היטב את החשיבות של לימודי
טורקיה
אוסטרליה
פורטוגל
המתמטיקה לעתידם המקצועי ,ומובילים את
גרמניה
סינגפור
איסלנד
העולם המפותח בהיבט זה.
קנדה
צ'ילה
ישראל (ערבית)
נראה כי החשיבות שמייחסים
ישראל
ישראל (עברית)
התלמידים והוריהם ללימודי המתמטיקה
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
קשורה להיותם של לימודי המתמטיקה גורם
מבדל :בישראל ,כפי שמראים קמחי והורוביץ
( ,)2015מעטים יחסית התלמידים המרחיבים
לימודי מתמטיקה ,ואלו נהנים מיתרון על
השאר בקבלה לאוניברסיטה ולמקצועות היוקרה .לעומת זאת ,נראה כי במדינות בהן רמת החינוך
המתמטי גבוהה (יפן ,טייוואן וכו') ,תלמידים רבים מצליחים במתמטיקה וזו חדלה להיות גורם מבדל
משמעותי.

לימוד מחוץ לכתלי בית הספר
בחלק הקודם הוצגה בבירור החשיבות שמייחסים ההורים והתלמידים הישראלים ללימודי
המתמטיקה .חשי בות זו אינה מן השפה ולחוץ ,שכן היא גם מיתרגמת למעשים .פעילות ההעשרה
במתמטיקה ,הכרוכה לרוב בהוצאה ניכרת של כסף ו/או זמן ,מעידה על המחויבות שחשים בפועל
התלמידים והוריהם לרכישת כישורים מתמטיים.
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תרשים  15מציג את מספר השעות
השבועיות של שיעורי העשרה במתמטיקה
עליהם מדווחים התלמידים במדינות
השונות 14.גם כאן ישראל נמצאת קרוב לצמרת
העולמית .במיוחד יוצאי דופן הם התלמידים
הערבים בישראל ,שמספר שעות ההעשרה
השבועיות שלהם במתמטיקה נופל רק מאלו
של התלמידים בקוריאה וסינגפור .התלמידים
היהודים זוכים גם הם למספר גבוה יחסית של
שעות העשרה ,יותר ממדינות רבות שהישגי
תלמידיהן גבוהים משמעותית (בהן  6מ10-
המובילות :פינלנד ,הונג-קונג ,אסטוניה,
קנדה ,הולנד ושוויץ).
שיעורי ההעשרה אינם מוגבלים לילדי
המשכילים (תרשים  .)16ניתן לראות נקודת
אור בכך שילדים לאמהות בעלות השכלה
נמוכה ,ובמשתמע הכנסה נמוכה מהממוצע,
זוכים לשיעורי העשרה לא פחות ,ולעיתים אף
משמעותית יותר ,מילדים לאמהות משכילות.

טייוואן
יפן
הולנד
בלגיה
קוריאה
הונג-קונג
סלובקיה
סלובניה
צ'כיה
איטליה
אוסטריה
פולין
הונגריה
צרפת
אסטוניה
פינלנד
לוקסמבורג
שוויץ
ארצות הברית
טורקיה
יוון
ספרד
גרמניה
נורבגיה
סינגפור
שבדיה
אירלנד
אוסטרליה
פורטוגל
ניו-זילנד
דנמרק
איסלנד
קנדה
בריטניה
ישראל (ערבית)
צ'ילה
מקסיקו
ישראל
ישראל (עברית)

עשר המדינות המובילות

60%

40%

50%

20%

30%

10%

0%

גישות תגבור שונות – חיזוק החלשים
או טיפוח המצטיינים
החלטות התלמידים והוריהם לגבי
נחיצות שיעורי העשרה תלויה הן בביצועי
מערכת החינוך הפורמלית והן בנורמות
החברתיות .כאשר הידע המתמטי שמקנה בית
הספר לתלמיד נחשב מספק ,לא יהיה צורך
בשיעורי העשרה .רק כאשר מערכת החינוך
אינה נותנת כלים מספקים ,נאלצים ההורים
לפנות להעשרה חיצונית .עם זאת ,גם במדינות
בהן בית הספר מספק חינוך איכותי ,אך ישנה
תחרות עזה בין התלמידים על מספר מוגבל של
מקומות באוניברסיטאות יוקרתיות ומקומות
עבודה נחשבים ,עשויים התלמידים לפנות
להעשרה חיצונית כאמצעי להשגת יתרון על
חבריהם .כפי שמראה תרשים  ,17בישראל,
כמו ב 5-המדינות המערביות שבין 10
המובילות ,הציון הממוצע של התלמידים נמוך
יותר ככל שמספר שיעורי ההעשרה שהם
מקבלים גדול יותר .המסקנה היא ששיעורי
העשרה מהווים אמצעי השלמה וסגירת פערים
עבור תלמידים חלשים .בקרב  5המדינות
האסיאתיות ,לעומת זאת ,נפוצה יותר

אוסטריה
אירלנד
סלובניה
הונגריה
נורבגיה
גרמניה
אוסטרליה
שוויץ
סלובקיה
הולנד
ניו-זילנד
קנדה
ארצות הברית
צ'כיה
פולין
איסלנד
צרפת
בלגיה
שבדיה
לוקסמבורג
אסטוניה
דנמרק
בריטניה
הונג-קונג
ספרד
טורקיה
פינלנד
ישראל (עברית)
מקסיקו
צ'ילה
ישראל
איטליה
פורטוגל
יוון
יפן
טייוואן
ישראל (ערבית)
סינגפור
קוריאה

עשר המדינות המובילות

2.0

2.5

1.5

1.0

0.5

 14תחשיב המחבר .בשאלון פיז"ה ,התשובות האפשריות לשאלה "כמה שעות בשבוע אתה מקדיש בדרך כלל להשתתפות
בשיעורי עזר או בחוגים במתמטיקה?" הן "אין לי שיעורי עזר או חוגים" (חושב כ 0-שעות)" ,פחות משעתיים בשבוע" (חושב
כשעה אחת)" ,בין שעתיים ל 4-שעות בשבוע" (חושב כ 3-שעות)" ,בין  4שעות ל 6-שעות בשבוע" (חושב כ 5-שעות) ו 6"-שעות או
יותר בשבוע" (חושב כ 7-שעות).
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התופעה של תגבור תלמידים חזקים ,כלומר
טיפוח מצוינות במתמטיקה .בייחוד בולט
הדבר בטייוואן ,יפן וקוריאה ,בעוד
שבסינגפור והונג-קונג התמונה מאוזנת
יותר.

2.33
2.12

2.05

2.02
1.83

ביצועי מערכת החינוך

1.72

1.69

1.68
1.55

1.52

עברית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית
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ערבית

המרכיבים
שלושת
מתוך
1.25
1.22
התלמידים
הישגי
על
המשפיעים
1.17
1.14
במתמטיקה– רקע משפחתי ,פעילות העשרה
מחוץ למערכת החינוך והחוויה הלימודית
במערכת החינוך – בחינה של השניים
הראשונים הצביעה על יתרונות לתלמידים
הישראלים על פני מקביליהם במדינות
אחרות .רמת ההשכלה של הורי התלמידים
ללא
יסודי
חטיבת
תעודת
תעודת בגרות
לימודי
תואר
השכלה
ביניים
גמר
או מכינה
תעודה
אקדמי
בישראל ,בייחוד התלמידים היהודים,
השכלת האם
גבוהה יחסית למדינות מפותחות אחרות.
רמת ההשכלה של הורי התלמידים הערבים
נמוכה יחסית ,אך לא מדובר בהפרש גדול
מהממוצע בעולם המפותח .בנוסף ,אנו
רואים כי הן ההורים והן התלמידים
בישראל ,יהודים וערבים ,מייחסים ללימודי
המתמטיקה רמת חשיבות גבוהה יותר
מאשר מקביליהם בעולם המפותח .זאת
ועוד ,חשיבות זו מתורגמת לשפת המעשה,
600
ותלמידי ישראל זוכים לשעות העשרה רבות
יחסית במתמטיקה ,מן הסתם בעלות
550
משמעותית להוריהם.
500
אך למרות יתרונות אלו ,הישגי
התלמידים הישראלים נמוכים ביחס לעולם
450
המפותח .ההסבר להישגים הנמוכים בארץ
400
עשוי להיות נעוץ ,לפיכך ,בחוויה הלימודית
350
במערכת החינוך ,שאינה מאפשרת
אינו לוקח שיעורי עזר
לתלמידים למצות יתרונות אלה ולהצליח
פחות משעתיים
300
 2-4שעות
בלימודי המתמטיקה .נשאלת השאלה ,האם
 4-6שעות
 6שעות ויותר
250
הבעיה היא כמותית ,כלומר מחסור בשעות
לימוד ,או איכותית ,כלומר איכות ירודה של
200
ישראל
קנדה
הולנד אסטוניה פינלנד
קוריאה סינגפור הונג קונג שוויץ
יפן
טייואן
החוויה הלימודית? התשובה לשאלה זו
חשובה ביותר – אם כל שנחוץ הוא תוספת
שעות ,הרי שהדרך לשיפור הישגי
התלמידים במתמטיקה פשוטה וברורה.
אם ,לעומת זאת ,הבעיה היא איכותית בעיקרה ,הפתרון אינו יכול להסתמך על תוספת תקציב ו"עוד
מאותו דבר" ,אלא צריך לכלול חשיבה מחדש ושינוי מהותי בהתנהלות המערכת.

מוסד למחקר כלכלי-חברתי

הזמן המוקדש ללימוד מתמטיקה
ראשית יש לשאול ,האם הזמן
המוקדש ללימוד המתמטיקה מספיק?
בשאלון פיז"ה מציינים התלמידים את
מספר הדקות השבועי המוקדש ללימודי
מתמטיקה .כפי שמראה תרשים  ,18ישראל
נמצאת במקום גבוה יחסית מבחינת דקות
הוראת המתמטיקה השבועיות בהשוואה
בינלאומית .אומנם התלמידים היהודים
זוכים לחצי שעה יותר בשבוע מהערבים ,אך
גם מספר הדקות השבועי של האחרונים
נמצא במקום מכובד.
עם זאת ,העובדה שבישראל שבוע
הלימודים הוא בן  6ימים ,ביחס ל 5-ימים
ברוב המדינות האחרות ,עלולה להטות את
התוצאה (אם מספר שבועות הלימוד נמוך
יותר בישראל) ,כך שמספר הדקות השבועי
הגדול בישראל אינו מצביע בהכרח על מספר
שעות שנתיות גדול .תרשים ג 1בנספח ג
מציג תחשיב של שעות הלימוד השנתיות
במתמטיקה על פי נתוני ה .OECD-ניתן
לראות כי גם לפי נתונים אלו תלמידי
ישראל זוכים למספר רב יחסית של שעות
הוראת מתמטיקה 15.מתרשים  18נראה כי
אין מתאם ברור בין זמן לימוד ובין
הישגים :יש מדינות בעלות הישגים נמוכים,
כגון צ'ילה ,מקסיקו וישראל ,המקדישות
זמן רב ללימודי המתמטיקה ,ולעומתן יש
מדינות בעלות הישגים גבוהים ,כגון פינלנד,
הולנד ,אסטוניה ,קוריאה ויפן ,המקדישות
16
זמן מועט יחסית.
התלמידים במערכת העברית
מקבלים יחסית הרבה שעות הוראת
מתמטיקה בשנה ,ואילו התלמידים
הערבים ,שמקבלים פחות ממקביליהם
היהודים ,עדיין מקבלים יותר מאשר
מקביליהם הממוצעים במדינות המפותחות.
כפי שמראה תרשים  ,19בהינתן מספר
שיעורים שבועי 17,הפער בציונים בין
תלמידים יהודים וערבים נשמר ,כלומר
הפער בין יהודים וערבים בזמן המוקדש

עשר המדינות המובילות
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הונגריה
אוסטריה
סלובניה
הולנד
טורקיה
פינלנד
סלובקיה
שבדיה
צ'כיה
אירלנד
גרמניה
פולין
נורבגיה
לוקסמבורג
שוויץ
צרפת
יוון
ספרד
קוריאה
בלגיה
אסטוניה
דנמרק
בריטניה
ישראל  -ערבית
איטליה
יפן
אוסטרליה
ניו-זילנד
טייוואן
איסלנד
מקסיקו
ארצות הברית
ישראל
ישראל  -עברית
הונג-קונג
סינגפור
פורטוגל
קנדה
צ'ילה
0

 10המובילות

כלל המדינות

ישראל
 7שיעורים ויותר
 6שיעורים
 5שיעורים
 4שיעורים
 3שיעורים
 2שיעורים

עברית

ערבית
500

600

400

300

200

 15יש לשים לב כי מדובר במשך זמן כולל של לימודי המתמטיקה .יתכן כי מבנה שנת הלימוד בישראל ,הכוללת שבוע לימודים
ארוך וחופשות ארוכות יחסית ,משפיע על יעילות הלימודים ביחס למדינות אחרות.
 16הדבר ידוע גם בספרות המחקרית הרלוונטית ,ראו לדוגמא ) (Hanushek 2003) .(Baker, et al. 2004ו (Lavy 2010)-מוצאים
שהשפעת זמן הלימוד קשורה הדוקות לאיכות הלימוד .כמו כן יש לזכור שבחלק מן המדינות הללו התלמידים מקבלים שעות
העשרה רבות במתמטיקה מחוץ לחינוך הפורמלי ,ראו תרשים .15
 17מספר השיעורים השבועי חושב לפי  45דקות לימוד לשיעור.
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להוראת מתמטיקה לא מסביר את מלוא הפערים בציונים .התלמידים היהודים הלומדים מספר שיעורים
גבוה יחסית ( )4-7קרובים בהישגיהם לממוצע כלל המדינות ,אך עדיין מפגרים ביחס ל 10-המובילות.
תרשים  19משקף פערים עצומים ביעילות הלימוד בין מערכות החינוך השונות בישראל – הישגי
תלמיד יהודי הלומד שני שיעורים שבועיים של מתמטיקה בשבוע זהים לאלו של תלמיד ערבי הלומד 6
שיעורים .עם זאת ,גם למערכת החינוך העברית אין במה להתגאות :ב 10-המובילות ,הישגי תלמידים
הלומדים  3שיעורי מתמטיקה שבועיים גבוהים מאלו של תלמיד יהודי הלומד  6שיעורים.
היעדר הקשר בין מספר שעות הלימוד במדינה ובין ממוצע התוצאות בה ,והעובדה כי בממוצע
התלמיד הישראלי מקבל שעות לימוד רבות אך הישגיו נמוכים ,מצביעים על כך שבמערכת החינוך
הישראלית ישנה התמקדות שגויה בכמות הלימוד במקום באיכותו.

איכות ההוראה
כיוון שפערים במספר שעות הלימוד אינם מסבירים את מלוא הפערים בין ישראל למדינות
המפותחות ובתוך החברה הישראלית ,הגורם המסביר שנותר הוא איכות ההוראה .מחקר זה מתמקד
בשלושה מרכיבים של איכות החוויה הלימודית:
 גודל הכיתה ,המשפיע על מידת תשומת הלב לה זוכה כל תלמיד מהמורה.
 רמת המשמעת ,המשפיעה על יכולת המורה לנצל את זמן השיעור להוראה אפקטיבית ולהעמקה.
 איכות המורים ,המשפיעה ישירות על איכות ההוראה.
יש לשים לב כי ישנן השפעות הדדיות בין מרכיבים אלו .כך למשל ,מורים איכותיים יכולים להשיג
רמת קשב ומשמעת טובה יותר מצד אחד ,ומצד שני ,נורמות בריאות של קשב ומשמעת עשויות למשוך כוח
אדם איכותי יותר להוראה ולשמר אותו ,בעוד שאחרת היה נרתע ונשחק מהתמודדות יומיומית עם בעיות
משמעת .כיתות קטנות עשויות לסייע בשיפור רמת המשמעת ומשיכת מורים איכותיים ,מצד אחד ,אך
רמת משמעת גבוהה מאפשרת לימוד אפקטיבי בכיתות גדולות יותר ,מצד שני .מחקר זה אינו עוסק במבנה
האירגוני של מערכת החינוך ,למרות החשיבות הרבה של גורם זה למבנה התמריצים במערכת ולניצול יעיל
של המשאבים החינוכיים ,כיוון שלעניות דעת המחבר נתוני פיז"ה  2012אינם מאפשרים להאיר צד זה
באופן משמעותי.

גודל הכיתה
531

525

518
500

494
459

450
428

423

427

421

400

391
369

367

360
350

342

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

ערבית

עברית

300

ערבית

מקובל לחשוב שגודל הכיתה פוגע
באיכות ההוראה .נושא זה נוטה למקד אליו
תשומת לב ציבורית רבה ,כפי שאכן קרה
בישראל ב"מחאת הסרדינים" ,בעיקר עקב
הקלות בה ניתן למדוד את גודל הכיתה
וההיגיון הפשוט שבבסיס השפעת מספר
התלמידים בכיתה על איכות ההוראה .בחינת
המתאם בין גודל הכיתה להישגים במבחן
במתמטיקה בישראל מראה דווקא כי
התלמידים בכיתות הגדולות השיגו ציונים
גבוהים יותר בממוצע (תרשים  18.)20הבעייתיות
במתאם זה ברורה – כיתות קטנות הן לעיתים
קרובות טיפוליות או נמצאות ביישובים חלשים
כלכלית ,ובישובים גדולים ומבוססים ישנם
לרוב כיתות גדולות 19.כך ,כיוון שהתלמידים
החזקים משובצים לכיתות הגדולות ,הישגיהם
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 36עד 40

 31עד 35

 26עד 30

 21עד 25

 16עד 20

 11עד 15

מספר תלמידים בכיתה

 18מדובר בגודל כיתת האם ,ולא בגודל כיתת המתמטיקה ,נתון שאינו זמין.
 19בחינוך היסודי הדבר מעוגן פורמלית במדד הטיפוח של בתי הספר .על מדיניות ההעדפה המתקנת של משרד החינוך ויישומה
בפועל ניתן לקרוא ב (בלס ,מערכת החינוך – מבט פנים .)2010
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גבוהים מאשר הישגי התלמידים בכיתות הקטנות ומתקבל הרושם הבלתי מבוסס שלימוד בכיתות גדולות
משפר הישגים .עקב בעיה זו ,המחקר בנושא מתמקד באומדן השפעת גודל הכיתה תוך התחשבות
בהבדלים האפשריים בהרכביהן של כיתות גדולות וקטנות ,ומוצא לרוב יתרון לכיתות קטנות 20,אך ישנם
גם מחקרים הטוענים שאין לגודל הכיתה כל חשיבות 21.בסיכומו של דבר ,נראה כי לגודל הכיתה יש אכן
השפעה על איכות הלימוד ,אך זו תלויה מאוד בגורמים אחרים ,בעיקר רמת הקשב והמשמעת של
התלמידים .המחקר התיאורטי בתחום צופה כי השפעתן השלילית של בעיות משמעת תהיה חמורה יותר
ככל שהכיתה גדולה יותר ) .(Lazear 2001עבודה זו מוצאת אישוש אמפירי לתחזית תיאורטית זו ,כפי
שיידון בהמשך.
בהשוואה לעולם המפותח ,מספר
התלמידים הממוצע בכיתה בישראל הוא מן
הגבוהים (תרשים ג 2בנספח ג) ,וברור כי הדבר
39.0
37.2
פוגע ביכולת צוות ההוראה לתת תשומת לב
עשר המדינות המובילות
פרטנית לתלמידים הזקוקים לה ,ומחמיר את
33.2
33.0
30.5
השפעתן של בעיות משמעת על הישגי
28.5
27.1
26.7
התלמידים.
24.4
24.3
עם זאת ,יש לציין כי דווקא בכמה מן
20.6
המדינות המובילות בעולם בהשגי תלמידיהן
19.0
מספר התלמידים הממוצע בכיתה גדול הרבה
יותר .כפי שתרשים  21מראה ,מדובר בחלוקה
גיאוגרפית ותרבותית :מבין  10המובילות ,ב5-
המדינות המזרח-אסיאתיות מספר התלמידים
בכיתה גבוה ,ב 5-המדינות המערביות מספר
התלמידים בכיתה נמוך ,וישראל נמצאת
יפן הונג-קונג סינגפור קוריאה ישראל ישראל ישראל הולנד קנדה אסטוניה שוויץ
טייואן
בתווך.
(עברית)
(ערבית)
יהיו שיטענו כי הסיבה לכך היא
הילודה הנמוכה במדינות אירופה ,אך אין
הדבר כך .גם באסייתיות שבין  10המובילות
הילודה נמצאת במגמת ירידה ,ובייחוד הדבר נכון לגבי יפן ,שם גודל האוכלוסיה במגמת ירידה זה שנים
רבות .עוד ברור כי כיוון שמדובר במדינות בעלות משאבים ,המייחסות לחינוך חשיבות רבה ,היה ביכולתן
להקטין את מספר התלמידים בכיתה לו היו מעוניינות בכך .בבירור מדובר על שני מודלים נבדלים
מבחירה – במודל המזרח אסיאתי כיתות גדולות ,ובמשתמע רמה גבוהה של סדר ומשמעת ,ובמודל
המערבי כיתות קטנות ,ובמשתמע דגש גדול יותר על יצירתיות וביטוי עצמי .מבחינת מספר התלמידים
בכיתה ישראל נמצאת בין שתי הקבוצות האלו ,בין מזרח ומערב .אולם היכן ישראל נמצאת ביחס
למדינות אלו מבחינת המשמעת?

קשב ומשמעת
לקשב ומשמעת מספר מימדים ,ביניהם היכולת של התלמיד להקשיב ולהתרכז לאורך זמן ,יכולתו
לשמור על שקט ולאפשר אווירת לימוד וריכוז עבור חבריו לכיתה ,ויכולתו למשמעת עצמית ,המיתרגמת
לחריצות ושקדנות .כפי שניתן לראות בהמשך ,חשיבותם של הקשב והמשמעת גדלים ככל שגדלה הכיתה,
ואיתה מספ ר ההפרעות הפוטנציאלי .מעבר להיגיון הפשוט ,לחשיבות המשמעת בחוויה הלימודית

 20ראו לדוגמא ) .(Angrist and Lavy 1999מאמר זה משתמש במגבלה של  40תלמידים בכיתה הנהוגה בישראל בכדי להשוות
הישגי תלמידי ם בכיתות גדולות להישגי תלמידים בעלי פרופיל דומה במקרים בהם מגבלה זו מאלצת את ביה"ס לפתוח כיתות
קטנות יותר .המאמר מוצא יתרון קטן אך מובהק סטטיסטית ללימוד בכיתות קטנות.
 21ראו לדוגמא ).(Hoxby 2000
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הכיתתית ישנו בסיס מחקרי מוצק ,תיאורטית ואמפירית 22.משמעת נוקשה יותר אינה תמיד טובה יותר,
שכן משמעת נוקשה מדי עלולה לגרום לקונפורמיות יתר ודיכוי היצירתיות .על כל חברה לבחור ברמת
המשמעת המתאימה לה תרבותית ,אולם אין להתעלם מכך שבעוד שרמת משמעת גבוהה מאפשרת לימוד
איכותי בכיתות גדולות ,רמת משמעת נמוכה יותר מחייבת כיתות קטנות ותשומת לב פרטנית לתלמידים,
ויש לה גם השלכות מבחינת יכולת התלמידים לפתח משמעת עצמית .בנוסף ,קשב ומשמעת מקלים על
עבודת המורה והופכים אותה לשוחקת פחות
ומתגמלת יותר ,ובכך משפיעים על חתך
האוכלוסיה הנמשך לתחום ההוראה ומתמיד בו.
האם רמת המשמעת במערכת החינוך
אף פעם או
27.9%
31.7%
20.4%
23.8%
32.8%
הישראלית מספקת ,בייחוד נוכח גודל הכיתות?
כמעט אף פעם
בחלק הבא הנושא נבחן מנקודת מבטם של
התלמידים ,כפי שהיא משתקפת בתשובותיהם
על מספר שאלות בנושאי משמעת בשאלון פיז"ה,
48.1%
ובחלק שלאחר מכן נבדק נושא המשמעת
49.7%
 39.9%בחלק מהשיעורים
באמצעות נתוני איחורים והיעדרויות ,הנתונים
45.2%
46.7%
פחות להטיה תרבותית ,כלומר לתפיסות שונות
במדינות שונות לגבי נורמות ההתנהגות
המקובלות בכיתה.
21.7%
 20.4%ברוב השיעורים
19.2%

רמת המשמעת לפי דיווחי התלמידים
בשאלון פיז"ה הוצגו בפני התלמידים
שלושה היגדים לגבי שיעורי המתמטיקה
הקשורים ישירות לרמת המשמעת בשיעור:
"התלמידים אינם מקשיבים לדברי המורה"" ,יש
רעש ובלגן" ו"-המורה צריכה לחכות הרבה זמן
שהתלמידים יירגעו" .לגבי כל אחד מההיגדים
היו התלמידים צריכים לציין את אחת
מהתגובות הבאות" :בכל שיעור"" ,ברוב
השיעורים"" ,בחלק מהשיעורים" ו"-אף פעם או
כמעט אף פעם".
תרשים  22מראה כי שיעור התלמידים
הישראלים שהגיבו "אף פעם או כמעט אף פעם"
להיגד "התלמידים אינם מקשיבים לדברי
המורה" גבוה מאוד בהשוואה בינלאומית,
ושיעור התלמידים שהגיבו "ברוב השיעורים" או
"בכל שיעור" נמוך .האם משתמע מכך שרמת
הקשב בכיתה הישראלית הממוצעת גבוהה
בהרבה מהממוצע העולמי? לא בהכרח ,שכן יש
לזכור כי מדובר בדיווח עצמי של התלמידים,
הנתון להטיה תרבותית מהותית .עם זאת ,כפי
שמראה תרשים  ,23הן בישראל והן בעולם הציון
הממוצע במבחן פיז"ה במתמטיקה גבוה יותר
ככל שהתלמידים מצהירים על רמת קשב גבוהה
יותר בכיתתם.

9.9%

7.2%

 10המובילות

כלל המדינות

15.5%

14.2%

7.6%

6.4%

11.8%

ישראל

עברית

ערבית

563

אף פעם או כמעט אף פעם
בחלק מהשיעורים
ברוב השיעורים
בכל שיעור

543
527

526
508

520
505
488

500
471

בכל שיעור

493

500

476
459
436

550

470
450

428

415

407
400
378
348

350

300

250

 10המובילות

כלל המדינות

ישראל

עברית

 22לדיון תיאורטי ראו את ( .)Lazear 2001למחקר אמפירי ראו את ) ,(Arum and Velez 2012אוסף מאמרים על משמעת
והישגים לימודיים ,המכיל גם את ) , (Shavit and Blank 2012מחקר על השפעת בעיות משמעת בישראל ,שגרסה מוקדמת שלו
מופיעה בשביט ובלנק ( .)2011מחקר נוסף על השפעת בעיות משמעת בישראל הוא שביט ובלנק (.)2013
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התוצאות לגבי ההיגדים "יש רעש ובלגן"
ו"המורה צריכה לחכות הרבה זמן שהתלמידים
יירגעו" דומות מאוד :על פי תלמידי ישראל ,שיעורי
המתמטיקה בארץ מתנהלים בשקט ובסדר מופתי
ביחס לנהוג בעולם המפותח .גם לגבי היגדים אלו
הציון הממוצע גבוה יותר ככל שהתלמידים מצהירים
שכיתתם שקטה ומסודרת יותר ,כפי שניתן לראות
בתרשימים ג ,3ג ,4ג 5ו-ג 6בנספח ג.
עשר המדינות המובילות
בהנחה שההטיה התרבותית קטנה יחסית
בתוך מערכות החינוך (להבדיל מההטיה בין מערכות
החינוך השונות ,שעשויה להיות משמעותית בגודלה),
הרי ,שלא במפתיע ,נתונים אלו מראים יתרון
משמעותי לתלמידים בכיתות בהן רמת המשמעת
גבוהה יותר 23.בשקלול סטטיסטי בשיטת ניתוח
-0.20
0
0.20
0.40
0.60
0.80
גורמים ( )Factor Analysisשל התשובות לשלושת
ההיגדים שהובאו לעיל מתקבל מדד של רמת
המשמעת בכיתה על פי דיווח התלמידים (תרשים
 24.)24ישראל מגיעה למקום השלישי בעולם המפותח,
אחרי יפן והונג-קונג.
מסתבר כי ביחס לעולם ,בישראל התלמידים
עצמם אינם רואים כל בעיה ברמת המשמעת .אך
האם הדבר מעיד על אווירה לימודית טובה ,או דווקא על פערים נורמטיביים גדולים בתפיסת המושג
"משמעת" בין התלמיד הישראלי הממוצע למקביליו בעולם המפותח? על מנת לענות על שאלה זו ,יש צורך
בנתונים אובייקטיביים מעט יותר .החלק הבא דן ברמת המשמעת בישראל על פי נתוני איחורים
והיעדרויות ,הנתונים פחות להטיה תרבותית.

מדידת רמת המשמעת בהתבסס על נתוני
איחורים והיעדרויות
איחורים והיעדרויות פוגעים ישירות
בתלמיד עצמו ,המחסיר זמן לימוד ,ומפריעים לכלל
הכיתה עקב הצורך להשלים את הפערים בידע
הנוצרים עקב הגעה בלתי סדירה .אך מעבר לכך
נתוני איחורים והיעדרויות מעידים גם על רמת
המשמעת בכיתה ובבית הספר .בשאלון פיז"ה
נשאלים התלמידים על מספר הפעמים שאיחרו ללא
אישור ,מספר הפעמים שנעדרו מיום לימודים שלם
ללא אישור ,ומספר הפעמים שנעדרו משיעור (אך לא
מכל יום הלימודים) ללא אישור ,בשבועיים שלפני
המבחן.
כפי שתרשים  25מראה ,בכל הנוגע לאיחורים המצב
בישראל גרוע בהרבה מהממוצע של כלל המדינות.

2.7%

4.6%

3.8%
5.9%

7.7%

7.8%

11.0%

12.0%

יפן
הונג-קונג
ישראל
אסטוניה
קוריאה
אוסטריה
סינגפור
מקסיקו
בריטניה
טורקיה
שוויץ
אירלנד
ארצות הברית
פולין
בלגיה
נורבגיה
קנדה
הונגריה
איסלנד
צ'כיה
דנמרק
פורטוגל
טייוואן
לוקסמבורג
סלובניה
איטליה
גרמניה
הולנד
ספרד
סלובקיה
שבדיה
יוון
אוסטרליה
ניו-זילנד
צ'ילה
צרפת
פינלנד
-0.40

7.1%

 5פעמים ומעלה

7.5%

 3-4פעמים

20.0%
24.2%
34.7%
35.7%

72.7%

 10המובילות

פעם או פעמיים

36.0%

66.0%

כלל המדינות

45.7%

44.3%

ישראל

עברית

50.7%

ערבית

 23אין להוציא מכלל אפשרות מתאם בין התנהגות בכיתה לבין יכולות לימודיות ,מה שיכול להביא לסיבתיות הפוכה (תלמידים
טובים מתנהגים יפה ולא להיפך) .עם זאת ,בדיקה באמצעות רגרסיה מרובת משתנים (נספח ב) מראה כי השפעת המשמעת
נשארת משמעותית גם כאשר נלקחת בחשבון השכלת האם ,שהיא סמן חזק ליכולות התלמיד.
 24המדד מבוסס על שיטת ניתוח גורמים ( ,)Factor Analysisשיטה סטטיסטית המחשבת גורם משותף למספר משתנים
המתואמים ביניהם .כאן מדובר על רמת המשמעת כגורם מאחורי תשובות התלמידים לשלושת ההיגדים המובאים לעיל .המדד
הנוצר מתוקנן לממוצע אפס וסטיית תקן בגודל יחידה (אחד).
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שיעור התלמידים שאיחרו  5פעמים ומעלה ללא
אישור בשבועיים לפני המבחן בישראל כפול מזה
שבכלל המדינות .שיעור התלמידים שאיחרו 3-4
פעמים גם הוא כפול ביחס לעולם המפותח .אפילו
שיעור התלמידים שאיחרו פעם אחת גבוה בישראל
ב 11.5-נקודות אחוז ביחס לכלל המדינות .אין זה
מפתיע אם כך ששיעור התלמידים שלא איחרו כלל
בשבועיים האחרונים נמוך בישראל בלמעלה מ20-
נקודות אחוז ביחס לכלל המדינות .יש לציין כי
במגזר הערבי המצב טוב יותר מאשר במגזר היהודי,
אך עדיין גרוע בהרבה מאשר בכלל המדינות.
בדומה למקרה של היגדי המשמעת
הסובייקטיביים ,גם נתוני האיחורים מתואמים עם
ציוני התלמידים ,כפי שניתן לראות בתרשים  .26גם
כאן ,הפערים בין המערכת העברית למערכת הערבית
נשמרים ,כמו גם הפערים בין ישראל ובין העולם –
כלל המדינות ו 10-המובילות.
המתאם בין מספר האיחורים לציון ניתן
להסבר באופן פשטני – סביר כי חלק מהאיחורים היו
לשיעורי מתמטיקה ,ולכן המאחרים הפסידו זמן
לימוד וצברו פיגור בחומר הנלמד ביחס לשאר הכיתה.
אולם מעבר להסבר זה ,יתכן גם כי המאחרים הם
תלמידים פחות ממושמעים המייחסים פחות חשיבות
ללימודים .בנוסף ,סביר כי כיתות בהן אחוז גבוה של
מאחרים הן כיתות שרמת המשמעת בהן נמוכה.
לוח  3מציג את התפלגות התלמידים לפי
רמת האיחורים בכיתות בישראל ,בכלל המדינות וב-
 10המובילות .ניתן לראות כי עבור  10המובילות,
קרוב למחצית מהתלמידים נמצאים בכיתות
"דייקנים" ,בהן שיעור המאחרים הוא רבע לכל
היותר .בכלל המדינות ,רק  35אחוז מהתלמידים
נמצאים בכיתות "דייקנים" .בישראל ,לעומת זאת3 ,
אחוז מהתלמידים נמצאים בכיתות "דייקנים".
הדייקנות ,שבעולם המפותח היא מקובלת ואפילו
נורמטיבית ,היא התנהגות נדירה במערכת החינוך
הישראלית .בצד השני של הסקאלה ,כיתות
"מאחרים" ,בהן מעל  75אחוז מהתלמידים איחרו
לפחות פעם אחת בשבועיים שלפני המבחן ,רווחות
הרבה יותר בישראל ( 11אחוז) מאשר בעולם המפותח
( 2-3אחוזים) .מתוך כך ברור השוני הרב בין
התנהלות מערכת החינוך הישראלית לאלו שבעולם
המפותח.
החלוקה לכיתות לפי רמת האיחורים
מאפשרת לבחון את המתאם בין האיחורים של
החברים לכיתה ובין ציוני התלמיד .כפי שמראה
תרשים  ,27ציוני התלמידים מתואמים עם
התנהגותם שלהם (מספר הפעמים שאיחרו בשבועיים

ללא איחורים
פעם או פעמיים
 3-4פעמים
 5פעמים ומעלה

551
522

513

496
478

483
467
449

456
444

477
466

550

502
488
470 468

500

450

399
386381
350

400

350

300

250

 10המובילות

כלל המדינות

עברית

ישראל

ללא איחורים
פעם או פעמיים
 3-4פעמים
 5פעמים ומעלה
474

429

439

485

461

496

489
464

550

514

505

463
451

ערבית

533

478

200

500

474

445

450

400

350

300

250

מעל 75%

50%-75%

25%-50%

אחוז התלמידים המאחרים בכיתה
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האחרונים) ,אך לא פחות מכך עם התנהגותם של
חבריהם לכיתה .בכלל המדינות ,ממוצע הציון של
559
תלמיד שלא איחר בשבועיים האחרונים ("דייקן")
ללא איחורים
פעם או פעמיים
הלומד בכיתה בה מעל  75אחוז מהתלמידים איחרו
 3-4פעמים
514
 5פעמים ומעלה
506 500
498
לפחות פעם אחת בשבועיים האחרונים (כיתת
495
483
478
475
470
"מאחרים") ,נמוך מממוצע הציונים של תלמיד
457
455
436
שאיחר  5פעמים ומעלה ,הלומד בכיתה בה שיעור
המאחרים הוא רבע לכל היותר (כיתת "דייקנים").
מתאם זה נראה בבירור גם במערכת החינוך
העברית ,כפי שמוצג בתרשים  .28למעשה ,מהשוואה
של תרשימים  27ו 28-עולה כי בהינתן מספר
האיחורים האישיים וההתנהגות הכיתתית ,הציון
הממוצע של תלמידים במערכת העברית גבוה מממוצע
כלל המדינות בכל המקרים פרט למקרה של תלמידים
שאיחרו  3-4פעמים הלומדים בכיתה בה  25עד 50
עד 25%
25%-50%
50%-75%
מעל 75%
אחוז מאחרים.
אחוז התלמידים המאחרים בכיתה
אין אפשרות לבצע השוואה מקבילה במערכת
החינוך הערבית ,כיוון ששם התלמידים מרוכזים
באופן גורף בכיתות עם  25עד  75אחוז מאחרים.
בכיתות של עד  25אחוז מאחרים ישנם  37תלמידים,
ובכיתות עם  75אחוז מאחרים ומעלה ישנם  17תלמידים בלבד.
בבחינת הציונים לפי רמת האיחורים הכיתתית בלבד (תרשים  )29מתברר כי בהינתן רמת
האיחו רים הכיתתית ,ממוצע ציוני התלמידים במערכת העברית גבוה מממוצע כלל המדינות .עובדה זו
מראה כי בישראל גם תלמידים טובים יחסית מאחרים תדירות ,ומעידה על מידת הנורמטיביות של
האיחורים בארץ ניתן לפיכך לטעון כי הסיבה לפער בין ההישגים של המערכת העברית ובין כלל המדינות
היא השכיחות הרבה של רמות המשמעת הנמוכות בארץ.
במערכת החינוך הערבית המתאם בין
רמת האיחורים הכיתתית לבין הציון הממוצע
נראה הפוך לשאר העולם .הדבר ככל הנראה נובע
מהעובדה ששיעורי האיחור הכיתתיים במערכת
561
548
הערבית מרוכזים סביב מרכז ההתפלגות (50
531
530
508
מעל 75%
אחוז מאחרים) ,וישנם תלמידים מעטים בלבד
498
499 504
50%-75%
488
25%-50%
475
בקצוות –  37תלמידים בכיתות של עד  25אחוז
עד 25%
463
447
מאחרים ו 17-תלמידים בכיתות של  75אחוז
מאחרים ומעלה.
402 396
וההיעדרויות
החיסורים
נתוני
שאר
375
מציגים תמונה דומה .היעדרויות מימים שלמים
נדירות ביחס לאיחורים ,אך גם כאן ישראל
בולטת לרעה .שיעור התלמידים ללא היעדרויות
נמוך בכ 16-נקודות אחוז ביחס לכלל המדינות,
ובכ 22-נקודות אחוז ביחס ל 10-המובילות .גם
שיעור התלמידים שנעדרו מספר גדול של פעמים
ערבית*
עברית
כלל המדינות
 10המובילות
( 3-4פעמים ו 5-פעמים ומעלה) בישראל כפול
מאשר בכלל המדינות ,ומהווה בערך פי  4ביחס
ל 10-המובילות (ראו תרשים ג 7בנספח ג) .בדומה
לאיחורים ,גם מספר ההיעדרויות מתואם היטב
עם הציון הממוצע שהשיגו התלמידים במבחן
*
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(תרשים ג 8בנספח ג) .גם היעדרויות מחלק
מהשיעורים ללא אישור ,בדומה לאיחורים
ולהיעדרויות מימים שלמים ,שכיחות בישראל,
ובייחוד במערכת החינוך העברית ,הרבה יותר
25
מאשר בעולם המפותח (תרשים ג 9בנספח ג).
התמונה המצטיירת מנתוני האיחורים
וההיעדרויות (מימי לימוד שלמים ומחלק
מהשיעורים) ,שונה בתכלית מזו שמשקפים
רשמיהם הסובייקטיביים של התלמידים לגבי
רמת המשמעת בכיתתם .כל נתון בנפרד מראה
כי רמת המשמעת בישראל נמוכה משמעותית
מאשר ברוב ארצות העולם המפותח .ואכן,
בשקלול סטטיסטי של נתוני האיחורים
וההיעדרויות בשיטת ניתוח גורמים ,ישראל
עשר המדינות המובילות
מגיעה למקום השלישי מהסוף ברמת המשמעת
האובייקטיבית (תרשים  ,)30כאשר רק איטליה
-0.9
-0.6
-0.3
0
0.3
0.6
וטורקיה מתחתיה .יש לשים לב כי יש משמעות
לא רק לדירוג ,אלא גם לגודל המדד 26.כך,
ההבדל בין רמות המשמעת בישראל ובקנדה
( )0.34גדול מההבדל ברמות משמעת בין קנדה
ופינלנד ( ,)0.27למרות שההבדל בדירוג בין
קנדה ופינלנד הוא עשרה מקומות ,וההבדל בדירוג בין קנדה וישראל הוא ארבעה מקומות בלבד.
שקלול רמת המשמעת מאשש סטריאוטיפים תרבותיים רבים :מדינות מזרח אסיה וצפון אירופה
נמצאות בראש ,בעוד שמדינות הים התיכון (ופורטוגל) מאכלסות את התחתית .מבחינה זו נראה כי רמת
המשמעת בישראל תואמת היטב את מיקומה הגיאוגרפי .היתרון המשמעותי של שימוש בנתוני איחורים
והיעדרויות לשם אמידת רמת המשמעת הוא האובייקטיביות וחוסר ההטיה התרבותית שלהם ביחס
לשאלות הישירות לגבי אווירת המשמעת בכיתה .עם זאת ,האם נתוני האיחורים וההיעדרויות אכן
משקפים באופן אמין את רמת המשמעת בכיתה?
כדי לבדוק את המתאם בין נתוני האיחורים וההיעדרויות (של שיעורים וימים שלמים) ובין נתוני
המשמעת על פי תשובות התלמידים לשאלות על האווירה בכיתה נערכה רגרסיה של מדד המשמעת
הסובייקטיבית בממוצע כיתתי ,המשתנה המוסבר ,ביחס למדד המשמעת האובייקטיבית בממוצע כיתתי.
משתני דמה עבור המדינות השונות נכללו כדי לנכות את השפעת ההטיה התרבותית ,כלומר השוני בתפיסת
המשמעת ,בין מדינות.
תוצאות הרגרסיה מאשרות בצורה ברורה ומובהקת סטטיסטית את המתאם החזק בין המשמעת
האובייקטיבית ובין המשמעת הסובייקטיבית ,בניכוי ההטיה התרבותית ברמת המדינה (לוח ב 1בנספח ב).
במילים אחרות ,הנתונים מראים כי בממוצע ,בכיתות בהן איחורים והיעדרויות הם תופעה נפוצה ,ישנה
גם רמה נמוכה של משמעת במהלך השיעורים.
כפי שניתן לראות בתרשים  , 31יש מתאם חלקי הניתן לזיהוי בעין בין רמת המשמעת
האובייקטיבית לציון הממוצע של המדינה 27.מבין  10המובילות ,מדינות מזרח אסיה וכן שוויץ והולנד,
מתאפיינות ברמת משמעת גבוהה מאוד; לעומתן ,רמת המשמעת בפינלנד ממוצעת ביחס למערב ,ורמת
המשמעת באסטוניה וקנדה אף נמוכה יחסית .חלק מהמדינות שלהן ציונים נמוכים ,כגון טורקיה ,יוון
 25בעוד שבעולם המפותח ובמערכת החינוך הערבית היעדרויות משיעורים מתואמות בצורה ברורה עם ציון ממוצע נמוך,
במערכת החינוך העברית אין הדבר כך (תרשים ג 10בנספח ג ) .למעשה ,ממוצע הציונים של התלמידים שלא החסירו אף שיעור
הוא הנמוך ביותר .יתכן כי בעוד שבעולם המפותח ,ובמערכת החינוך הערבית ,היעדרויות כאלו מצביעות על התנהגות לא
נורמטיבית של תלמיד בעייתי ,ומתרחשות יותר בכיתות בעלות רמת משמעת נמוכה ,במערכת החינוך העברית דווקא
התלמידים הטובים הם המרשים לעצמם להיעדר יותר ,כיוון שהם בוטחים ביכולתם להשלים את החומר החסר.
 26המדד מתוקנן לממוצע אפס ולסטיית תקן בגודל יחידה (אחד).
 27הקורלציה היא .0.55
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יפן
הונג קונג
קוריאה
גרמניה
שוויץ
בלגיה
טייוואן
לוקסמבורג
צ'כיה
הונגריה
איסלנד
הולנד
נורבגיה
אירלנד
אוסטריה
סלובקיה
סינגפור
צרפת
דנמרק
בריטניה
פינלנד
ארצות הברית
ניו-זילנד
צ'ילה
שבדיה
פולין
סלובניה
מקסיקו
אוסטרליה
אסטוניה
קנדה
ספרד
פורטוגל
יוון
ישראל
איטליה
טורקיה
-1.2
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וישראל ,ובמידה פחותה איטליה ,ספרד ופורטוגל,
מתאפיינות ברמת משמעת נמוכה .עם זאת ,במדינות בעלות
600
הציונים הנמוכים ביותר בעולם המפותח ,צ'ילה ומקסיקו
(הכלולות בהשוואה כיוון שהן חברות בארגון ה,)OECD-
סינגפור
ציון ממוצע
הונג-קונג טייוואן
רמת המשמעת דווקא קרובה לממוצע כלל המדינות.
550
קוריאה
של
קיומו
מתרשים  31ניתן להסיק כי למרות
יפן
שוויץ
מתאם בין רמת המשמעת להישגים ,הוא רחוק מלהיות
הולנד פינלנד פולין אסטוניה
בלגיה
קנדה
מושלם ,וללא ספק יש גורמים משפיעים נוספים .הניתוח
גרמניה אוסטריה
אוסטרליה
דנמרק ניו-זילנד
צ'כיה
אירלנד
500
סלובניה
צרפת
התיאורטי ב )Lazear 2001(-מעלה יחסי גומלין בין רמת
איסלנד נורבגיה בריטניה
פורטוגל
איטליה
לוקסמבורג
ארצות הברית
ספרד
המשמעת וגודל הכיתה ,כך שרמת משמעת נמוכה פוגעת
סלובקיה
ישראל
שבדיה
הונגריה
בהישגים יותר ככל שהכיתה גדולה יותר .כפי שיידון
טורקיה
יוון
450
עשר המדינות המובילות
בהמשך ,מחקר זה מוצא תימוך בנתונים להשערה
צ'ילה
תיאורטית זו.
מקסיקו
תרשים  32מציג במקביל את רמת המשמעת
400
האובייקטיבית ואת גודל הכיתה .כפי שניתן לראות ,מבין
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
רמת משמעת אובייקטיבית*
 10המובילות 5 ,המדינות האסייתיות מתאפיינות ברמת
משמעת גבוהה וכיתות גדולות ,ו 5-המדינות המערביות
מתאפיינות ברמת משמעת נמוכה יותר וכיתות קטנות יותר.
ניתן לראות בתרשים כעין אלכסון לאורכו נשמר היחס בין
רמת המשמעת ומספר התלמידים בכיתה .מדינות החורגות לרעה מיחס זה ,בהן רמת המשמעת נמוכה
יחסית למדינות שבהן גודל הכיתה דומה ,כדוגמת צ'ילה ,מקסיקו ,טורקיה ,ישראל ,יוון ואיטליה ,ובמידה
פחותה ספרד ופורטוגל ,מתאפיינות גם בהישגים נמוכים במבחן פיז"ה.
עם זאת ,ברור גם כי משמעת גבוהה ומספר תלמידים נמוך אולי מסייעים להגיע להישגים גבוהים,
אך אינם מבטיחים אותם .כך למשל ,ההישגים של קנדה במבחן פיז"ה גבוהים משל מדינות רבות בהן
המשמעת גבוהה יותר והכיתה הממוצעת קטנה יותר.
כדי לשקלל את השפעתם של גורמים רבים במקביל על הישגי התלמידים נערכו שלוש רגרסיות,
המוצגות בלוח ב 2בנספח ב .כל שלוש הרגרסיות כוללות את השכלת האם ,השכלת האב ,שיעור ההורים
בעלי השכלה על-יסודית בכיתה ,מספר שיעורי
המתמטיקה בשבוע ,מספר השיעורים הפרטיים
במתמטיקה בשבוע ,גודל הכיתה ומשתנה דמה
רמת
יפן
משמעת
עבור הנבחנים בערבית בישראל .נתוני המשמעת
הונג-קונג
0.5
קוריאה
(סובייקטיבית ואובייקטיבית ,אישית וכיתתית)
גרמניה צ'כיה לוקסמבורג שוויץ
טייוואן
הונגריה
כלולים בצירופים שונים בשלוש הרגרסיות .בכל
בלגיה
0.3
הולנד נורבגיה
אוסטריה
איסלנד
סינגפור
שלוש הרגרסיות להשכלת ההורים משקל רב
אירלנד סלובקיה
צרפת
דנמרק
בריטניה
0.1
פינלנד
בהישגי התלמיד ,כאשר השכלת האם משפיעה יותר
ארה"ב
צ'ילה
פולין שבדיה
ניו זילנד
מהשכלת האב .בנוסף ,לשיעור בעלי ההשכלה העל
-0.1
מקסיקו
סלובניה
אוסטרליה
אסטוניה
קנדה
יסודית מבין ההורים בכיתה השפעה רבה ,גם
-0.3
במנותק מהשכלת הורי התלמיד עצמו .עוד ניתן
ספרד
פורטוגל
-0.5
לראות כי הציון הממוצע גדל עם מספר שיעורי
יוון
ישראל
איטליה
המתמטיקה בשבוע בבית הספר .יש להיזהר
עשר המדינות המובילות
-0.7
בפירוש תוצאה זו ,שכן סביר להניח כי התלמידים
-0.9
הלומדים יותר שעות בשבוע הם תלמידים בהקבצה
טורקיה
גבוהה יותר ,כלומר בעלי יכולת מתמטית טובה
-1.1
15
20
25
30
35
40
יותר ,והדבר מהווה גורם לציוניהם הגבוהים לא
גודל כיתה
פחות מאשר מספר השיעורים .לעומת מספר
השיעורים בבית הספר ,השיעורים הפרטיים
במתמטיקה דווקא מתואמים עם ציונים נמוכים
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יותר .גם כאן יש להזהר בפירוש התוצאה ,כיוון ששיעורים פרטיים ניתנים לעיתים קרובות לתלמידים
חלשים יותר ,כפי שמראה תרשים .17
בדומה למוצג בתרשים  ,20תוצאות הרגרסיות מצביעות על מתאם חיובי בין הציון במתמטיקה
לבין גודל הכיתה ,כלומר בכיתות גדולות יותר הציון הממוצע גבוה יותר .גם את התוצאה הזו אין לפרש
כפשוטה – ככל שהתלמידים ממושמעים ובעלי מוטיבציה ,הם דורשים פחות תשומת לב פרטנית וניתן
ללמדם בקבוצות גדולות יותר .לעומת זאת ,כיתות קטנות יותר נוטות להיות כיתות טיפוליות .כפי שכבר
נידון ,אין הדבר אומר שאם הכיתות הקטנות יוגדלו ,ישתפרו הישגיהן.
לבסוף ,משתנה הדמה לנבחנים בערבית בישראל נע בין מינוס  58ברגרסיה ( )1למינוס  42ברגרסיה
( )2שבלוח ב . 2משמעות הדבר היא כי בממוצע תלמיד ערבי בישראל ישיג תוצאה נמוכה משמעותית
מתלמיד יהודי בישראל ,גם כאשר שאר משתני הרגרסיה – השכלת הורים ,מספר השיעורים ,גודל הכיתה
ורמת המשמעת – זהים .עם זאת ,ניתן לראות כי חלק גדול מהפער של  101נקודות בציון הממוצע בין
הנבחנים בעברית ( )489והנבחנים בערבית ( )388נובע ממשתנים דמוגרפיים ,ובראשם רמת ההשכלה של
הורי התלמידים.
השפעת המשמעת נבדקת ברגרסיות גם ברמה האישית ,רמת התלמיד עצמו ,וגם ברמה הכיתתית,
כאשר ממוצע המשמעת הכיתתי מוכפל במשתני דמה עבור גודל הכיתה .נמצא כי ההשפעה החיובית של
המשמעת האובייקטיבית ,האישית והכיתתית ,על ציון התלמיד מובהקת סטטיסטית 28.עוד ברור כי
המשמעת הכיתתית חשובה יותר ככל שהכיתה גדולה יותר ,כפי שמראה תרשים  .33ממצא אמפירי חדש
זה תואם היטב את המודל התיאורטי המוצג ב.)Lazear 2001( -
מתוך כך עולה כי השפעתה השלילית של
רמת המשמעת הנמוכה במערכת החינוך
הישראלית מוגברת עוד יותר עקב הכיתות הגדולות
הרווחות בה .השילוב בין משמעת נמוכה וכיתות
גדולות הוא הרסני – הכיתות הגדולות אינן
53.1
מאפשרות ביטוי עצמי ,ורמת המשמעת הנמוכה
אינה מאפשרת לימוד איכותי.
41.6
מכאן משתמעת חשיבות רבה לשיפור רמת
המשמעת עבור ההישגים הלימודיים ,בייחוד לנוכח
הכיתות הגדולות בישראל 29.אם ,למשל ,תשתפר
25.1
רמת המשמעת ותגיע לאפס ,הממוצע בקרב
התלמידים בכלל המדינות ,שיפור של כ 0.62-במדד
המשמעת האובייקטיבי ,הרי שהדבר צפוי להעלות
14.7
13.8
13.2
11.7
את הציון הממוצע בכ 20-25-נקודות באופן ישיר,
לכ 490-נקודות ( 6-9מקומות בדירוג ה.)OECD-
בנוסף ,כיוון שעלייה כזו ברמת המשמעת תשפר
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-50
משמעותית גם את תנאי העבודה של המורים ואת
מספר תלמידים בכיתה
מעמדם המקצועי ,סביר כי הדבר יסייע למשוך כוח
עבודה איכותי למקצוע ההוראה ,ויביא במהלך
הזמן לעלייה נוספת בהישגי התלמידים
הישראלים.

איכות המורים
 28השפעות המשמעת לסוגיה מובהקות סטטיסטית ברמה של  ,1%פרט למקרה של בכיתות בגודל של עד  10תלמידים ,שם
ההשפעה מובהקת ברמה של  .5%ראו לוח ב 2בנספח ב.
 29כפי שמראה תרשים ב 1בנספח ,הפערים ברמת המשמעת בין ישראל והעולם המפותח נשמרים ,ואף גדלים ,בכיתות מרובות
התלמידים.
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איכות המורים ,בצד רמת המוטיבציה ,ואפילו
תחושת השליחות שלהם ,קריטית ליכולתם ללמד
בצורה מעניינת ומעמיקה .כפי שכבר צוין ,לאיכות
המורים ולרמת המשמעת השפעות הדדיות .קשה
לאמוד את איכות המורים באופן מדויק .שאלון מנהלי
בתי הספר במבחן פיז"ה כולל שאלות על רמת
ההשכלה של המורים במקצועות הנבחנים ,וכן על
היקף משרתם .לפי נתונים אלו ,רמת ההשכלה של
המורים למתמטיקה בישראל דומה לזו שב10-
המובילות (לוח  .)4עוד ניתן לראות כי שיעור המורים
במשרה מלאה נמוך במקצת ,אך הינו גבוה מאשר
בהולנד ובשוויץ .יתרה מכך ,בניתוח סטטיסטי אין
לנתוני השכלת המורים והיקף משרתם השפעה
מובהקת על ציוני התלמידים.
משמעות הדבר היא כי לרמה הפורמלית של
הכשרת המורים משמעות מועטה ,אם בכלל ,לאיכות
ההוראה שלהם .איכות הפונים למקצוע ההוראה
חשובה הרבה יותר מאשר ההכשרה שהם מקבלים ,כאשר איכות גבוהה ומספר פונים גדול מאפשרים הן
לברור את הטובים ביותר להוראה ,והן להעביר אותם הכשרה אינטנסיבית ומעמיקה.
בבחינה איכותנית של מערכות החינוך ב 10-המובילות ,עולה קו משותף ברור :בכל המדינות האלו
המעמד ה חברתי של המורה גבוה ביותר ,דבר היוצר ביקוש גבוה למקצוע ההוראה .כך למשל ,בפינלנד
ההוראה היא המקצוע המכובד והנחשק ביותר; ביפן ,בה מקצוע ההוראה נהנה מיוקרה עוד מימי
רסטורציית מייג'י (בחצי השני של המאה ה ,)19-אז היו רוב המורים ממעמד הסמוראים ,רק  14אחוז
מהמועמדים לבתי ספר להוראה מתקבלים ,ומתוך המסיימים רק  30עד  40אחוז מתקבלים לעבודה בבית
ספר ציבורי; בסינגפור רק כשמינית מהמועמדים להכשרת מורים מתקבלים; בקנדה רוב המועמדים
למשרת הוראה מגיעים מקרב  30אחוז התלמידים הטובים ביותר לתואר ראשון .בכל  10המובילות ישנה
מודעות ציבורית וממשלתית רבה לחשיבות של משיכת כוח אדם איכותי להוראה 30.לשם השוואה ,הרקע
הטרום-אקדמי (ציוני בגרות ופסיכומטרי) של סטודנטים חדשים לחינוך בישראל הוא חלש במיוחד .לוח 5
להלן מציג את ציוני הפסיכומטרי הממוצעים של הסטודנטים לחינוך והוראה במסגרות הלימוד השונות.
כפי שניתן לראות ,בכל מסגרת לימוד ציון הפסיכומטרי הממוצע של הסטודנטים לחינוך והוראה נמוך
יחסית לממוצע כלל הסטודנטים .הרוב
המכריע של הסטודנטים להוראה לומד
במכללות אקדמיות לחינוך ,שם ציון
הפסיכומטרי הממוצע הוא  .494גם ציוני
הבגרות של הסטודנטים להוראה נמוכים
יחסית (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
2015ב).
מלוח  5לעיל ברור כי תחום
ההוראה בישראל אינו מצליח ,בהכללה,
למשוך אליו סטודנטים בעלי נתוני קבלה
גבוהים ,שמקצועות אחרים פתוחים
בפניהם .אך מה קובע את מעמדו החברתי
של המורה ומושך אנשים איכותיים
למקצוע ההוראה? האם זהו פשוט השכר?
 30הנתונים והאבחנות בפסקה זו מבוססים על סקירות של מערכות החינוך במדינות השונות שביצע המרכז להשוואה
בינלאומית של חינוך ( ,)Center for International Education Benchmarkingראו:
/http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking
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לוח  6מציג את נתוני השכר
הממוצעים של מורים מתחילים
וותיקים ברמות החינוך השונות.
שכר המורים בישראל נמוך ביחס
לממוצע ה ,OECD-בייחוד עבור
מורים מתחילים ובייחוד עבור
הוראה בתיכונים 31.בהשוואה ל8-
מתוך  10המובילות (חסרים נתונים
עבור הונג-קונג וסינגפור) ,שכר
מורים מתחילים בתיכון בישראל
ביחס לתוצר לנפש שווה לזה שביפן,
ונמוך ביחס לכל שאר המדינות.
עם זאת ,הנתונים בלוח 6
מראים בבירור כי העלאת שכר
המורים תהיה פתרון חלקי בלבד.
קיים שוני עצום ברמת השכר (ביחס
לתוצר לנפש) בין המדינות השונות,
כאשר בחלק מהן רמות השכר אינן שונות מהותית ביחס לישראל .ניתן לראות ,לדוגמא ,כי השכר למורים
ותיקים בישראל (ביחס לתוצר לנפש) ,גבוה מאשר באסטוניה ,פינלנד ,קנדה ושוויץ.
המסקנה המתבקשת מכך היא כי השפעת השכר על מעמד מקצוע ההוראה והמידה בה הוא מושך
כוח אדם איכותי מוגבלת .ברוב המדינות בלוח  6אין המורים נהנים משכר גבוה במיוחד (קוריאה היא
יוצאת דופן בולטת) ,אך הם נהנים מתנאי הוראה ,כדוגמת רמת משמעת גבוהה ו/או כיתות קטנות,
המאפשרים להם להתמקד בהוראה .בתנאים אלו נוצר מעגל חיובי – כוח אדם איכותי נמשך להוראה ,דבר
המעלה גם את מעמד המקצוע בקרב הציבור וגם את נורמות המשמעת והכבוד למורה בכיתה ,ותורם
למשיכת עוד כוח אדם איכותי .ברור כי גם ההיפך הוא הנכון – ירידה בנורמות המשמעת מרתיעה כוח
אדם איכותי ומורידה את מוטיבציית המורים שכבר במערכת .דבר זה מוריד את מעמד המורה ,רמת
המשמעת צונחת עוד יותר ,ונוצר מעגל שלילי .ניתן בהחלט לטעון כי מערכת החינוך הישראלית חוותה
מעגל שלילי שכזה.

רמת הקושי של לימודי המתמטיקה בראיית התלמידים
לאור קשיי המשמעת ,שהשפעתם מוגברת עקב הכיתות הגדולות ,קיים ספק עד כמה מערכת
החינוך הישראלית מעוניינת ומסוגלת לאתגר את התלמידים בחומרי לימוד ברמת קושי גבוהה .כאשר
מצד אחד קיים לחץ מתמיד להעלאת שיעורי הזכאים לבגרות במתמטיקה ,ומצד שני קיימים מורים
שחוקים העומדים מול כיתות גדולות בהם תלמידים רבים שאינם ממושמעים ,קיים חשש לפגיעה ברמת
החומר הנלמד .ואכן ,מחקר עדכני על רמת בחינת הבגרות במתמטיקה בשנים ( 1990-2014ארנוביץ' )2014
מוצא כי למרות מגמת עלייה מסוימת ברמת הקושי של הבגרויות בשנים האחרונות ,רמת המורכבות
וההבנה הנדרשת בבחינות הבגרות ב 5-יחידות מתמטיקה בישראל נופלת מזו הנדרשת בשאלות ברמות
הקושי הגבוהות של שאלון פיז"ה .לאור כל זאת ,נשאלת השאלה כיצד מדרגים תלמידי ישראל את רמת
הקושי של החומר הנלמד בהשוואה לתלמידי מדינות העולם המפותח?
נבחני פיז"ה מתבקשים לדרג את הסכמתם (מאוד מסכים  /מסכים  /לא מסכים  /מאוד לא
מסכים) להיגד "בשיעורי המתמטיקה אני מבין אפילו את החומר הקשה ביותר" .כפי שמראה תרשים ,34
תלמידי ישראל מובילים את העולם המפותח מבחינת הבטחון שהם חשים ביחס לחומר הנלמד בשיעורי

 31וזאת לאחר יישום הסכם "אופק חדש" ,שהעלה משמעותית את שכר המורים בחינוך היסודי ובחלק מחטיבות הביניים ,אך
לפני יישום הסכם "עוז לתמורה" בתיכונים ובחלק מחטיבות הביניים ,שיושם מאז באופן חלקי.
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מתמטיקה .התלמידים הערבים חשים בבטחון
הרב ביותר ( 22אחוז מסכימים מאוד להיגד),
וגם התלמידים היהודים בטוחים מאוד (15
אחוז מסכימים מאוד) ,הרבה יותר מתלמידי
שאר המדינות.
ניתן לפרש נתונים אלו בשתי דרכים –
האחת ,שתלמידי ישראל לוקים ביוהרה יותר
מתלמידי שאר המדינות ,ומצהירים על בטחון
שאין לו בסיס במציאות; והשניה – שאכן
החומר הנלמד בישראל ,ובמיוחד במערכת
החינוך הערבית ,הוא ברמת קושי נמוכה יותר.
בבחינה של ציוני התלמידים לפי רמת הבטחון
שלהם ברור כי אכן התלמידים בעלי הבטחון
הם הטובים יותר במתמטיקה (תרשים ,)35
כלומר הבטחון שלהם מוצדק ביחס לתלמידים
מאותה מערכת חינוך.
מבחינה של התפלגות התגובות להיגד
לעיל (תרשים  ,)35נראה כי למרות המתאם
החיובי בין רמת הבטחון לציון הממוצע בתוך
מערכות החינוך השונות ,רמת הבטחון
הממוצעת במערכות החינוך בעלות ההישגים
הגבוהים דווקא נמוכה יותר .הסבר אפשרי
לכך הוא שהתלמידים במדינות המובילות
נחשפים לחומר לימוד ברמה גבוהה ומאתגרת,
ולכן מעטים יותר ביניהם חשים שהם מבינים
"אפילו את החומר הקשה ביותר" בשיעורי
המתמטיקה .הסבר זה מצביע על הבדל מהותי
ברמת המורכבות והקושי של חומר הלימוד בין
תכנית הלימודים הישראלית ובין התוכניות
הנהוגות בעולם המפותח ,ובפרט ב10-
המובילות.

יפן
קוריאה
טייוואן
צ'כיה
הונג קונג
פורטוגל
צרפת
סלובקיה
ניו-זילנד
בלגיה
אירלנד
הונגריה
אסטוניה
אוסטרליה
צ'ילה
פולין
הולנד
דנמרק
סלובניה
פינלנד
סינגפור
מקסיקו
יוון
איטליה
בריטניה
שוויץ
טורקיה
אוסטריה
ספרד
נורבגיה
קנדה
לוקסמבורג
גרמניה
שבדיה
איסלנד
ארצות הברית
ישראל (עברית
ישראל
ישראל (ערבית)

עשר המדינות המובילות

25%

582

20%

568
540
502

15%

541

529
495
465

הישגי הערבים
קיים פער של כמאה נקודות בין
ממוצע ציוני הנבחנים בעברית ( )489ובין
ממוצע ציוני הנבחנים בערבית ( .)388הישגי
התלמידים הערבים בישראל שקולים לאלו של
הירדנים ( .)386אומנם ישנה הטיה כלפי מעלה
בקרב היהודים כתוצאה מהיעדר תלמידים
חרדים ,אך בכל זאת ,הייצוג של הנבחנים
בערבית בעשירונים הנמוכים של הציון במבחן
פיז"ה בולט (תרשים  ,)36הרבה מעבר לחלקם
היחסי באוכלוסיה .לעומת זאת ,ייצוגם
בעשירונים העליונים זעום .מתקבל הרושם
שהתלמידים הערבים בישראל זוכים לחינוך

10%

0%

5%

מאוד לא מסכים
לא מסכים
מסכים
מאוד מסכים

516522
489 492
467
435

483
451

419
402
387

 10המובילות
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של עולם שלישי ואינם נהנים מהשתייכותם
למערכת חינוך של מדינה מפותחת .למצב
זה השלכות כבדות משקל על הפערים
1%
4%
6%
13%
15%
החברתיים בין יהודים וערבים בישראל ועל
19%
31%
היחסים הפוליטיים בין שתי הקבוצות.
39%
49%
מאפשרים
נתוני מבחן פיז"ה
57%
להביט בפערים בין תלמידים דוברי ערבית
כשפת הבית ודוברי שפות אחרות ,במדינות
99%
96%
94%
מפותחות בהן מספר התלמידים דוברי
87%
85%
81%
הערבית מספיק להשוואה מסוג זה (לוח .)7
69%
61%
בכל המדינות בלוח  7ביצועי התלמידים
51%
43%
דוברי הערבית נמוכים מדוברי שאר השפות.
אין זה מפתיע ,כיוון שצפוי שלמהגרים
ממדינות מתפתחות יהיו הישגים נמוכים
עשירון
עשירון
2
3
4
5
6
7
8
9
יותר מאשר לתלמידים ממוצא מקומי
תחתון
עליון
עשירון ציון
במדינות מפותחות .למרות שלא מדובר
במהגרים במקרה הישראלי ,הפער בין דוברי
ערבית לדוברי שפות אחרות בישראל הוא
הגבוה ביותר ,והישגי דוברי הערבית בישראל הם הנמוכים ביותר .חלק מתוצאה זו ניתן להסביר בכך
שמהגרים הם קבוצה איכותית יותר ביחס לאוכלוסיית המוצא 32.כמו כן ,מהגרים דוברי ערבית אינם
מקשה אחת – באוסטרליה ,למשל ,רוב דוברי הערבית הם נוצרים מרונים וקופטים ,קבוצות חזקות
יחסית מבחינה כלכלית-חברתית.
באופן כללי ,בחינת הישגיהם של המיעוטים האתניים בעשר המדינות המובילות מגלה כי
הומוגניות חברתית אינה תנאי הכרחי למערכת חינוך איכותית .בסינגפור ,לדוגמא ,דוברי האנגלית כשפת
הבית ( )language at homeקיבלו ציון ממוצע של  ,602דוברי הסינית קיבלו  582ודוברי המלזית .495
אומנם יש הפרש משמעותי בין הקבוצות ,אולם הציון הממוצע של התלמידים דוברי המלזית בסינגפור
גבוה משמעותית מ ,421-הממוצע במלזיה 33,ונמצא בהחלט ברמה התואמת מדינה מפותחת (גבוה מממוצע
דוברי העברית בישראל) .לו היו הציונים הממוצעים של
דוברי המלזית במלזיה (מדינה מתפתחת) ובסינגפור (מדינה
מפותחת בעלת מערכת חינוך מתקדמת) דומים ,ניתן היה
להסיק מכך על אפליה משמעותית נגד המיעוט המלזי
בסינגפור .יש לציין כי מערכת החינוך הסינגפורית משותפת
עבור כל הקבוצות האתניות ,וכן כי שפת החינוך הציבורי
בסינגפור היא אנגלית ,וזו גם השפה היחידה בה נערך שם
מבחן הפיז"ה.
בשוויץ ,לעומת זאת ,המבחן נערך בגרמנית,
איטלקית וצרפתית ,בלא הבדל משמעותי בממוצע הציונים
( 533 ,530ו 534-בהתאמה) .בקנדה המיעוט הצרפתי-קנדי
נבחן בצרפתית ,כאשר הציון הממוצע בשפה זו ,533 ,גבוה
מהציון הממוצע באנגלית –  .515באסטוניה ישנו מיעוט רוסי
גדול :כחמישית מהתלמידים נבחנו ברוסית ,כאשר הציון
הממוצע שלהם –  – 496נמוך מהציון הממוצע של הנבחנים
באסטונית ,527 ,אך גבוה מהממוצע ברוסיה – .482
בטאיוואן המבחן נערך במנדרינית ,אך ישנם  14.4אחוזים
 32ראו בהקשר את ).(Chiswick 1999
 33למעשה ,הציון הממוצע של הנבחנים במלזית במלזיה (כ 75-אחוז מסך הנבחנים) הוא  .406כ 25-אחוזים מהמלזים (ככל
הנראה בעיקר מלזים ממוצא סיני והודי) נבחנו באנגלית ,בציון ממוצע של .466
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מהנבחנים המדווחים כי הם מדברים בבית דיאלקט סיני שונה .ככל הנראה מדובר במיעוט ההאקה
( ,)Hakkaהמהווים כ 15-אחוז מהאוכלוסיה בטאיוואן .ממוצע הציונים שלהם הוא  ,517נמוך מהממוצע
של דוברי המנדרינית כשפת הבית ( .)575בפינלנד יש מיעוט שוודי קטן (כ 6-אחוז מהתלמידים) ,כאשר אין
הבדל משמעותי בין המיעוט השוודי לרוב הפיני בציון הממוצע .יש לציין כי הציון הממוצע של המיעוט
השוודי בפינלנד ( )521גבוה משמעותית מהציון הממוצע בשוודיה ( 34.)478בשאר המדינות המובילות –
הונג-קונג ,קוריאה ,יפן והולנד – האוכלוסיה אכן הומוגנית יחסית ,או שקשה להבחין בין הקבוצות
השונות לפי נתוני שאלון פיז"ה.
המסקנה המתבקשת היא כי הישגיו הנמוכים של המיעוט הערבי במדינת ישראל אינם גזירת גורל.
כפי שמראות תוצאות הרגרסיות בלוח ב ,2חלק משמעותי מההפרש בין הישגי התלמידים היהודים
והערבים ניתן לייחס לפערים ברמת ההשכלה של הורי התלמידים .בנוסף ,הפערים ברמת ההשכלה של
הורי התלמידים במערכות החינוך העברית והערבית מצביעים גם על שוני משמעותי במשאבים החומריים
העומדים לרשות מערכות החינוך השונות ,כיוון שאזורים בהם שיעור גבוה של ההורים הוא משכיל בדרך
כלל שייכים לרשויות מקומיות בעלות אמצעים.
כדי להתגבר על המחסור שנובע מהשכלה נמוכה יחסית בקרב ההורים ,יש להוסיף משאבים
למערכות החינוך של דוברי הערבית באמצעות תקצוב דיפרנציאלי כפי שנידון בבלס ,זוסמן וצור ()2010
ובקלינוב ( .)2010לבסוף ,מוצע לעודד לימודים משותפים של תלמידים מצטיינים יהודים וערבים (למשל
במשך יום בשבוע ,בדומה למסגרות מחוננים) ,וכך לחשוף את התלמידים הערבים המצטיינים לרמת לימוד
גבוהה יותר מזו שהם רגילים לה ,ולסייע להעלאת הרמה הממוצעת במערכת החינוך הערבית.

סיכום ומסקנות
תוצאות מבחן פיז"ה במתמטיקה בשנת  2012חושפות כי מערכת החינוך הישראלית סובלת
מהישגים נמוכים ביחס לעולם המפותח ומרמה גבוהה של אי שוויון ,הן בין תלמידים יהודים וערבים והן
בתוך כל אחת מקבוצות אלה – וזאת אף בלי לכלול את הבנים במערכת החינוך החרדית .לעובדה זו
השלכות כבדות משקל על התחרותיות העתידית של מדינת ישראל בשוק העולמי ועל אי-השוויון ביכולת
ההשתכרות בתוך החברה הישראלית.
בבחינת מרכיבי התהליך החינוכי ,נראה על פניו כי לתלמידי ישראל צריך להיות יתרון משמעותי
ביחס לרוב העולם המפותח :רמת השכלת ההורים ,ובמיוחד השכלת האם ,הידועה כגורם משפיע חזק על
הישגי התלמידים ,גבוהה מאוד בישראל .בנוסף ,החשיבות שמייחסים ההורים והתלמידים בישראל
ללימודי המתמטיקה היא הגבוהה ביותר בעולם המפותח ,והדבר גם מיתרגם למספר גדול יחסית של
שיעורי העשרה במתמטיקה עבור תלמידי ישראל.
נראה לפיכך כי הסיבה להישגים הנמוכים נעוצה באיכות ירודה של ההוראה הפורמלית .מחקר זה
מוצא כי גורם מרכזי לאיכות ירודה זו היא רמת משמעת נמוכה במערכת החינוך הישראלית .באומדן
המבוסס על נתוני איחורים והיעדרויות ,ישראל נמצאת במקום השלישי מהסוף בעולם המפותח ברמת
המשמעת ,כאשר הניתוח הסטטיסטי מראה כי בעיית המשמעת מוחמרת עוד יותר על ידי גודל הכיתות.
ככתוב במסכת אבות ,אין תורה בלי דרך ארץ .חינוך להגעה לשיעורים בזמן ,חינוך לקשב – או
לפחות אי-הפרעה – הוא "דרך ארץ" .זהו הבסיס שעליו נבנה התהליך הלימודי .כאשר בסיס זה רעוע ,אין
פלא שה"-תורה" ,ההישגים ,נמוכים .מערכת חינוך חזקה מצליחה להשריש נורמות של משמעת בקרב
התלמידים .הדבר מתבטא הן בנושאי איחורים והיעדרויות והן בנושאי התנהגות בכיתה.
מערכת חזקה מסוגלת להתמודד עם תלמיד בעייתי ולשמור על רמת המשמעת .לעומת זאת,
מערכת חלשה נכנעת לנורמות ההתנהגות שמביאים איתם התלמידים .מערכת חלשה לא תצליח להכתיב
לתלמיד בעייתי צורת התנהגות ,ותיאלץ להתאים את עצמה אליו .במצב זה התלמיד הבעייתי עלול להפוך
למוביל חברתי המכתיב את נורמות ההתנהגות גם לשאר התלמידים .שכיחות האיחורים וההיעדרויות
במערכת החינוך הישראלית ,הגבוהה בהרבה מהמקובל בעולם המפותח ,מעידה כי מדובר במערכת חלשה
למדי.
 34הנתונים בפסקה זו מבוססים על ניתוח נתוני פיז"ה הגולמיים.
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לאור הממצ אים על רמת המשמעת הנמוכה והשפעתה על הישגי התלמידים בישראל ,מומלץ
לקבוע חינוך לקשב ומשמעת כיעד מרכזי ,בדגש על הגילאים הנמוכים (גן ובית ספר יסודי) ,כדי להקנות
הרגלי למידה טובים מגיל צעיר .כאמצעי משלים יש לשים דגש על יחס סביר בין מספר אנשי הצוות
למספר הילדים בגילאים הנמוכים .כמו כן ,חשוב ביותר לתת גיבוי מערכתי למורים בהתמודדות עם בעיות
משמעת בכל הגילאים ,גם כדי להעלות את רמת המשמעת ,אך גם כדי לחזק את סמכות המורה ולהפוך
את מקצוע ההוראה למכובד ומושך יותר .צעד נוסף הנחוץ לשיפור מעמד המורים הוא העלאת שכרם
ההתחלתי ,הנמוך מאוד בהשוואה בינלאומית (ביחס לתוצר לנפש) .עם זאת ,יש לשים לב כי ברובן של 10
המדינות המובילות בהישגיהן החינוכיים ,שכר המורים אינו גבוה במיוחד ביחס לתוצר לנפש .נראה כי כדי
למשוך כוח אדם איכותי ,הרואה במקצוע ההוראה את ייעודו ותרומתו לחברה ,אין צורך להבטיח שכר
יוצא דופן ,אלא עדיף להתמקד בשיפור תנאי ההוראה.
בבחינה של  10המדינות המובילות במבחן פיז"ה במתמטיקה בשנת  ,2012נמצא כי לא רק
שהישגיהן גבוהים ,אלא גם אי השוויון בין התלמידים נמוך (רק בטייוואן אי-השוויון גבוה מהממוצע בכלל
מדינות ההשוואה) .מדינות אלו מצליחות להביא תלמידים מרקעים חלשים יחסית ,כפי שהדבר מתבטא
בהשכלת ההורים ,להישגים גבוהים .בישראל אין הדבר כך :רמת אי-השוויון היא הגבוהה ביותר בעולם
המפותח והישגי התלמידים מתואמים מאוד עם השכלת הוריהם.
מערכת החינוך הישראלית מחולקת בפועל לכמה מערכות (כאשר במבחן פיז"ה מיוצגות המערכת
העברית והמערכת הערבית ,אך ייצוג החלק החרדי חלקי ביותר כיוון שהמבחן אינו כולל את התלמידים
הבנים) ,וניתן לחלק את הדיון לאי השוויון בתוך מערכות אלו וביניהן .לגבי אי השוויון בתוך המערכות,
ניכרת ההשפעה הניכרת של השכלת ההורים על כלל תלמידי הכיתה ,ולא רק על ילדיהם שלהם ,כאשר
בממוצע תלמידים מבתים לא משכילים הלומדים בכיתה "משכילה" נהנים מהישגים גבוהים ביחס
לתלמידים מבתים משכילים הלומדים בכיתה "לא משכילה" .מתוך כך ברורה החשיבות הרבה של
אינטגרציה זהירה ועדינה של תלמידים מרקע כלכלי-חברתי חלש בבתי ספר חזקים .שיעור נמוך של
תלמידים מרקע חלש בבית ספר חזק ישפר מאוד את הישגי תלמידים אלו בלא לפגוע משמעותית
בתלמידים מרקע חזק .לעומת זאת ,שיעור גבוה של תלמידים מרקע חלש יגרום לפגיעה משמעותית
בביצועי בית הספר ,יביא לבריחה של תלמידים מרקע חזק וייצור גטו של תלמידים מרקע חלש .לאור זאת
רצוי לעודד בתי ספר לקלוט תלמידים מרקע חלש ,אך רק עד חלקם היחסי באוכלוסיה ,ולמנוע ככל
האפשר ריכוז של תלמידים מרקע חלש מעבר לחלקם באוכלוסיה ,שכן הדבר צפוי לפגוע בהם מאוד.
לגבי אי-השוויון בין המערכת העברית לזו הערבית ,מומלץ לפעול בכמה מישורים .ראשית ,יש
ליישם תקצוב דיפרנציאלי ,שיסייע לבתי ספר ערבים ,השייכים בדרך כלל לרשויות מקומיות עניות יחסית.
שנית ,מוצע לקדם מסגרות חלקיות ,של יום בשבוע ,שיהיו משותפות לתלמידים מצטיינים יהודים
וערבים .החשיפה של תלמידים ערבים מצטיינים ללימודים ברמה גבוהה תשפר את הישגיהם ואת הישגי
חבריהם לכיתה .שלישית ,יש להסיר חסמים בשוק העבודה המקשים על העסקת ערבים ,ובמיוחד נשים
ערביות ,וכך להעלות את התשואה להשכלה בקרבם/ן.
לבסוף ,העובדה שמערכת החינוך החרדית לבנים ,המהווה  8אחוזים משכבת הגיל הרלוונטית,
בחרה שלא להשתתף במבחני פיז"ה (האחרונים וגם אלו שלפניהם) ,מעלה את החשש שמצב העניינים
שהוצג במחקר זה ,חמור ככל שהוא ,מציג תמונה לא שלמה של בעיות מערכת החינוך בישראל.
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נספח א :תקן  ISCEDלרמת השכלה
 )International Standard Classification of Education( ISCEDהוא מדרג רמות השכלה שנוצר על ידי
 .UNESCOהרמות הן על פי המפתח הבא:
 – ISCED 1לימודים יסודיים.
 – ISCED 2לימודי חטיבת ביניים.
 – ISCED 3Aלימודי תיכון המקנים גישה ללימודים אקדמיים (תעודת בגרות).
 – ISCED 3Bלימודי תיכון המקנים גישה ללימודים מקצועיים שאינם אקדמיים (תעודת גמר מקצועית).
 – ISCED 3Cלימודי תיכון המכשירים לשוק העבודה ואינם מקנים גישה ללימודים אקדמיים או
מקצועיים.
 – ISCED 4לימודי השלמה לתיכון ,המקנים גישה ללימודים אקדמיים (מכינה).
 – ISCED 5Aתואר ראשון.
 – ISCED 5Bלימודי תעודה.
 – ISCED 6תואר שני ומעלה.
נתוני מבחן פיז"ה כוללים דיווח על השכלת ההורים ברמות הבאות:
 – Noneללא השכלה
 – ISCED 1יסודי
 – ISCED 2חטיבת ביניים
 – ISCED 3B, Cסיום תיכון ללא בגרות
 – ISCED 3A, 4תעודת בגרות או מכינה
 – ISCED 5Bלימודי תעודה
 – ISCED 5A, 6תואר אקדמי

נספח ב :ניתוח סטטיסטי
כדי לבדוק את המתאם בין נתוני האיחורים וההיעדרויות (של שיעורים וימים שלמים) ובין נתוני
המשמעת על פי תשובות התלמידים לשאלות על האווירה בכיתה ,נערכה רגרסיה של מדד המשמעת
הסובייקטיבית בממוצע כיתתי ,המשתנה המוסבר ,ביחס למדד המשמעת האובייקטיבית בממוצע כיתתי,
ומשתני דמה עבור מדינות ,המשתנים המסבירים (לוח ב .)1משתני דמה עבור המדינות השונות נכללו בכדי
לנכות את השפעת ההטיה התרבותית ,כלומר השוני בתפיסת המשמעת ,בין מדינות .הרגרסיה עשתה
שימוש בתיקון שונות עבור צברים ( ,)clusteringכאשר תיקון זה נעשה ברמת  771בתי-ספר.
כפי שניתן לראות ,מקדם מדד המשמעת האובייקטיבית מובהק ביותר (ערך  tשל  ,)13.4דבר
המאשר את המתאם החזק בין המשמעת האובייקטיבית ובין המשמעת הסובייקטיבית ,בניכוי ההטיה
התרבותית ברמת המדינה .במילים אחרות ,הנתונים מראים כי בממוצע ,בכיתות בהן איחורים
והיעדרויות הם תופעה נפוצה ,ישנה גם רמה נמוכה של משמעת במהלך השיעורים.
כדי לשקלל את השפעתם של גורמים רבים
במקביל על הישגי התלמידים נערכו שלוש רגרסיות,
המוצגות בלוח ב .2כל שלוש הרגרסיות כוללות את השכלת
האם ,השכלת האב ,שיעור ההורים בעלי השכלה על-
יסודית בכיתה ,מספר שיעורי המתמטיקה בשבוע ,מספר
השיעורים הפרטיים במתמטיקה בשבוע ,גודל הכיתה
ומשתנה דמה עבור הנבחנים בערבית בישראל .בנוסף,
רגרסיה ( )1כוללת את נתוני מדד המשמעת האובייקטיבית
של התלמיד ,ואת ממוצע מדד המשמעת האובייקטיבית
הכיתתי ,מוכפל במשתני דמה עבור גודל הכיתה ,בכדי
לבדוק את השפעת רמת המשמעת על כיתות בגדלים
שונים .רגרסיה ( )2כוללת את נתוני מדד המשמעת
הסובייקטיבית ,של התלמיד ושל הכיתה ,במקום נתוני
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מדד המשמעת האובייקטיבית .רגרסיה ( )3כוללת את נתוני שני המדדים ,עבור משמעת אובייקטיבית
וסובייקטיבית ,במקביל .בכל שלוש הרגרסיות מטריצת השונות נאמדת באמצעות צברים ()clustering
ברמת  769בתי ספר.
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כפי שניתן לראות ,בכל שלוש הרגרסיות להשכלת ההורים משקל רב בהישגי התלמיד ,כאשר
השכלת האם משפיעה יותר מהשכלת האב .בנוסף ,לשיעור בעלי ההשכלה העל-יסודית מבין ההורים
בכיתה השפעה רבה ,גם במנותק מהשכלת הורי התלמיד עצמו .עוד ניתן לראות כי הציון הממוצע גדל עם
מספר שיעורי המתמטיקה בשבוע בבית הספר .יש להיזהר בפירוש תוצאה זו ,שכן סביר להניח כי
התלמידים הלומדים יותר שעות בשבוע הם תלמידים בהקבצה גבוהה יותר ,כלומר בעלי יכולת מתמטית
טובה יותר ,והדבר מהווה גורם לציוניהם הגבוהים לא פחות מאשר מספר השיעורים .לעומת מספר
השיעורים בבית הספר ,השיעורים הפרטיים במתמטיקה דווקא מתואמים עם ציונים נמוכים יותר .גם
כאן יש להזהר בפירוש התוצאה ,כיוון ,כפי שמראה תרשים  ,17שיעורים פרטיים ניתנים לעיתים קרובות
לתלמידים חלשים יותר.
בדומה למוצג בתרשים  ,20גם ברגרסיות גודל הכיתה מתואם חיובית עם הציון הממוצע ,כלומר
בכיתות גדולות יותר הציון הממוצע גבוה יותר .גם את התוצאה הזו אין לפרש כפשוטה – ככל
שהתלמידים ממושמעים ובעלי מוטיבציה ,הם דורשים פחות תשומת לב פרטנית וניתן ללמדם בקבוצות
גדולות יו תר .לעומת זאת ,כיתות קטנות יותר נוטות להיות כיתות טיפוליות .כפי שכבר נידון ,אין הדבר
אומר שאם הכיתות הקטנות יוגדלו ישתפרו הישגיהן.
רגרסיה ( )1עושה שימוש במדד המשמעת האובייקטיבית ,כאשר נבדקת השפעת המשמעת גם
ברמה האישית ,רמת התלמיד עצמו ,וגם ברמה הכיתתית ,כאשר ממוצע המשמעת הכיתתי מוכפל במשתני
דמה עבור גודל הכיתה .ההשפעה החיובית של המשמעת האובייקטיבית האישית והכיתתית על ציון
התלמיד מובהקת ברמה של  ,1%לבד מבכיתות בגודל של עד  10תלמידים ,שם היא מובהקת ברמה של
 .5%עוד ברור כי המשמעת הכיתתית חשובה יותר ככל שהכיתה גדולה יותר ,כפי שמראה תרשים  .#ממצא
אמפירי חדש זה תואם היטב את המודל התיאורטי המוצג ב.)Lazear 2001( -
רגרסיה ( )2אינה עושה שימוש במדד
המשמעת האובייקטיבית ,וכוללת במקומו
את מדד המשמעת הסובייקטיבית .השימוש
במשתני דמה לארצות מנכה חלק מההטיה
0.44
0.41
המשמעת
הערכות
של
התרבותית
0.35
הסובייקטיביות של התלמידים ,אם כי סביר
0.27
0.21
כי ישנן הטיות תרבותיות גם בקבוצות שונות
0.15
0.12
בתוך המדינות ,ולא רק בין המדינות .למרות
0.08
0.07
0.00
זאת ,השפעת המשמעת עדיין מובהקת ,כאשר
-0.03
-0.04
-0.05
גם כאן ניתן לראות כי ההשפעה חזקה יותר
-0.09
עבור הכיתות הגדולות .בנוסף ,האומדים עבור
-0.22
השפעת גודל הכיתה על הציון גדולים יותר
-0.31
ברגרסיה ( )2לעומת רגרסיה ( .)1נראה כי
-0.44
הדבר נובע מהיות המשמעת האובייקטיבית
מתואמת עם גודל הכיתה ,כפי שמראה
 10המדינות המובילות
-0.57
כלל המדינות
-0.62
-0.64
תרשים ב .1כיוון שהמשמעת האובייקטיבית
ישראל
-0.69
-0.68
-0.72
אינה כלולה ברגרסיה ( ,)2חלק מהשפעתה
עד 10
11-15
16-20
26-30
31-35
36-40
41-50
21-25
עובר לגודל הכיתה ,המתואם איתה.
מספר תלמידים בכיתה
רגרסיה ( )3כוללת את מדדי
המשמעת האובייקטיבית והסובייקטיבית
במקביל .כיוון שמדדים אלו מתואמים זה עם
זה (כפי שמציג לוח  ,)1ההשפעה של כל אחד מהם בנפרד נחלשת .עם זאת ,השפעת מדדים אלו עדיין
מובהקת סטטיסטית ומתגברת עם גודל הכיתה .כאשר מסכמים את אומדי שני המדדים עבור הכיתות
הגדולות ,ברורה השפעתו הפוטנציאלית של שיפור ברמת המשמעת על הישגי תלמידי ישראל.
כפי שמראה תרשים ב ,1הפערים ברמת המשמעת בין ישראל והעולם המפותח נשמרים ,ואף
גדלים ,בכיתות מרובות התלמידים.
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נספח ג :תרשימים נוספים

הונגריה
יוון
קוריאה ()2013
פולין
פינלנד
סלובניה
נורבגיה
יפן ()2013
צ'כיה
סלובקיה
אירלנד
לוקסמבורג
איסלנד
אסטוניה
גרמניה ()2013
פורטוגל
דנמרק
טורקיה
אוסטריה
אנגליה**
בלגיה (פלמית)
ספרד
צרפת
קנדה
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ישראל
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ארצות הברית
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הונגריה
ישראל
צרפת
ישראל (ערבית)
קוריאה
סינגפור
הונג-קונג
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יפן
טייוואן
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0
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 המעלה,קיימא- מטרת המוסד לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר.המשק ועל החברה האזרחית בישראל
 מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות, לקידום מטרה זו.את רמת החיים בישראל ומקטין את הפערים בה
,המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן
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