גורמים שונים המשפיעים על הישגי התלמידים
תובנות ממחקרים אחרונים
לשכת המדען הראשי
אייר תשע"ב ,מאי '12

לפני מספר חודשים נתבקשה לשכת המדען לערוך סקר שהוגש למנכ"לית משרד החינוך אשר עסק
בהשוואת שעות לימוד בחתך מקצועות וגילאים בין מדינות נבחרות בעולם .השאלה העיקרית
שנבעה מסקר זה היא ,האם קיימת קורלציה בין מספר השעות הנלמדות ובין הישגים ,במילים
אחרות ,האם ככל שמספר השעות הנלמדות עולה הישגי התלמידים יעלו?
מספר מחקרים שפורסמו בשנה האחרונה חזרו ושאלו :מה הם הגורמים המשפיעים על הצלחת
תלמידים? שיעורים פרטיים? כסף ומשאבים רבים יותר? שיפור רמת המשמעת?
הסקירה שתובא להלן מתבססת על תוצאות של השוואות בין לאומיות של ה OECD -עוסקות
בהישגי המבחנים הבין-לאומים ה  PISA-וה  TIMSS-שישראל משתתפת בהם .יתרונם הגדול של
השוואות אלו הוא ההיקף הרחב של המדינות והתלמידים הנבדקים היכולת להתבונן בהשפעתו של
גורם מסוים בכל המדינות .אולם ,יתרון זה מהווה במידה מסוימת גם החיסרון של גישה השוואתית
זו .השונות הרבה בין מערכות החינוך השונות במדינות העולם לעיתים רבות מאפילה על היכולת
לזהות גורמים המשפיעים באופן מובהק על הישגי תלמידים.
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א .האם השקעה ב"שיעורים אחרי בית הספר" )(after school lessons
כדאית?1

דוח  Education at a Glanceשל ארגון  OECDמשנת  2011מצביע על כך שתלמידים במדינות
שהישגיהם גבוהים במבחני ה PISA -במדעים משקיעים פחות זמן (ממוצע) בשעורים שלא במסגרת
שעורי הכתה הפורמאליים (כלומר השעורים שלאחר שעות לימודים בשעורים פרטיים להלן
",שעורים אחרי בית הספר") ויותר זמן בשיעורים במסגרת הכיתתית הרגילה ,זאת בהשוואה
לתלמידים במדינות בהם ההישגים נמוכים יותר.
על פי עיבוד הנתונים של  PISAהמבוסס על תוצאות משנת  ,2006ההישגים במבחני הPISA-

במדעים נמצאים במתאם הפוך להשקעת זמן לימוד ב"שעורים אחרי בית הספר" הסיבה לכך נעוצה
כפי הנראה בכך שתלמידים המשתתפים בשיעורים אלו עושים זאת למטרות הוראה מתקנת ,כלומר
צריכים עוד שעות בכדי "לתפוס" את רמת הכתה .מכל מקום ,הממצאים מתוך מבט השוואתי רחב
על מדינות שונות מצביעים על כך שתלמידים משפרים את הישגיהם דווקא כאשר אחוז גבוה יותר
מתוך זמן הלמידה הכולל שלהם הוא בשיעורים הרגילים בבית הספר ('זמן הלמידה הכולל' מוגדר
כסך כל הזמן בו התלמיד לומד את המקצוע המדובר ,כולל שעורים רגילים בבית הספר ו'שעורים
אחרי ביה"ס')  .כך למשל ,במדינות :אוסטרליה ,פינלנד ,יפן ,ניו זילנד ,בהם ההישגים במבחני הPISA-

במדעים גבוהים( ,מעל  )70%לימודי המדעים מתרחשים במהלך השיעורים הרגילים בבית ספר.
בגרף  1ניתן להבחין שבמדינות בהם אחוז שעות הלמידה הבית ספריות הרגילות גבוה ,כמו ביפן
פינלנד ניזילנד ועוד ,ההישגים במבחן ה PISA -גבוהים .לעומת מדינות כמו איטליה ,טורקיה ,צ'ילה,
מקסיקו בהן ההצלחות במבחני ה PISA -במדעים נמוכות יותר .גם אם נאמר שאין מתאם מובהק
בין אחוז השעות הגבוהה בכיתה לבין הצלחה ,הרי בוודאות ריבוי למידה "אחרי בית הספר" אינו
מקדם הצלחה בבחינה.
בישראל ,על פי המדווח ב ,OECD-אחוז השיעורים הכיתתיים הרגילים מתוך כלל זמן למידת
המדעים עומד על כ , 54%הישגי התלמידים בישראל במבחן ה 2006 PISA -ו 2009-היו  454ו455-
בהתאמה ,ציון שהינו בינוני .זאת בהשוואה למשל לאוסטרליה שבה הלמידה הכיתתית היא כ72%-
מסך הלמידה וממוצע ההישגים עומד על כ . 530-יוצא אפוא ,שהנתונים אודות ישראל מחזקים את
הנכתב לעיל (בדבר המתאם בין הישגים נמוכים לאחוזים נמוכים של שעורים כיתתיים רגילים).

 1מבוסס על דוח  Education at a Glanceשל ארגון  OECDמשנת chapter D, 2011

עמ' .385-386
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_37455_48634114_1_1_1_37455,00.html
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גרף  :1ההישגים במדעים כתלות בזמן הלמידה היחסי (באחוזים) של שעורים רגילים בבית ספר (זמן למידה
יחסי – החלק של שעורי מדעים רגילים בבית הספר מתוך הזמן הכולל של למידת מדעים)

ציון

אחוז שעורי המדעים הרגילים בכיתה מתוך זמן הלמידה
הכולל במדעים
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ב .האם שעות לימוד רבות יותר משפרות את ההישגים?

ב 1.השוואת מספר השעות הניתנות לתלמיד במדינות שונות
ישראל היא אחת המדינות בהם התלמידים לומדים את מספר השעות הרב ביותר .הדבר נכון בכל
חתכי הגיל וברוב תחומי הדעת הנלמדים .ממצאים אלו גם הועלו בסקר שנערך לאחרונה על ידי
לשכת המדען 2.הסקר שעסק בפירוט השעות הניתנות בכל מקצוע ובכל חתך גיל במדינות שונות
היווה במידה רבה תוספת והרחבה לממצאים בסיסיים שהובאו בנושא מספר שעות הלימוד
בישראל(,בתזכיר שערכה פרופ' רות קלינוב עבור ראמ"ה בסוף  ,) 3.2011תזכירה של פרופ' קלינוב
עסק בפן התשומות השונות הניתנות במערכת החינוך בישראל ,כאשר הסקר של לשכת המדען פירט
והדגיש את הקצאת השעות על פי תחומי דעת והגילאים במדינות  .OECDגרף  , 2המתאר את מספר
שעות הלימוד המצטברות לגילאי  , 7-14מצביע על מקומה הגבוה של ישראל בין מדינות הOECD -

מבחינת היקף השעות המצטבר שתלמיד לומד לאורך שנות לימודיו.

 2פורט בהרחבה בסקר" :השוואת שעות לימוד במדינות שונות" שהוגש למנכ"לית משרד החינוך בחודש שבט
תשע"ב (פב' )2012
' 3מערכת החינוך בישראל בראייה השואתית בין לאומית  -על פי Education at a Glance(EAG)2011
',רות קילינוב  ,דצמבר . 2011
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גרף  : 2מספר שעות ההוראה המצטבר הכולל הניתן לתלמיד בבתי הספר הציבוריים בגילאים  7-14במדינות
 , )2009( OECDתלמידי החטיבה העליונה אינם נכללים בגרף זה.

ממוצע OECD

ישראל

ההישגים הבינונים-נמוכים יחסית של ישראל במבחני ה PISA -מאז החלה להשתתף במבחנים
בשנת  2002מעלים את שאלת המתאם בין מספר השעות הנלמדות לבין ההישגים -האם תוספת
שעות היא המפתח להעלאת הישגים?
ב 2.בחינת הקשר בין מספר שעות הלימוד להישגים
עיבוד הנתונים של בחינות ה PISA -בדוח  Education at a Glanceשל ארגון הOECD -
משנת  2011מעלה ,שזמן הלמידה הכולל אינו נותן הסבר מניח את הדעת לשאלה מדוע תלמידים
במדינות כמו אוסטרליה פינלנד יפן וניו זילנד הם בעלי ההישגים הטובים ביותר .למעשה ,כל
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המדינות הללו מלבד ניו זילנד ,תלמידים בני ה 15 -לומדים פחות שעות לימודי מדעים בהשוואה
לממוצע ה .OECD -מגמה זאת נצפית גם בלימודי מתמטיקה ושפה.
גרף  3מצביע על כך שלא נמצא מתאם בין היקף השעות אותו לומד תלמיד בשבוע לימודי מדעים
לבין הצלחתו במבחן ה .PISA -יתרה מכך ,אם נשמיט מהגרף את המדינות ארגנטינה ,ברזיל
ואינדונזיה שהגיעו להישגים נמוכים במיוחד ואינן כלולות במדינות ה ,OECD-נטית הגרף כלפי
מטה תהיה בעלת שיפוע גדול יותר .כלומר ,אם קיים קשר כלשהו בין שעות לימוד להישגים ,הרי
שהוא במגמה שלילית .ניתן להבחין שרוב המדינות שתלמידיהם השיגו הישגים גבוהים במבחן אינם
מן המדינות שמספר השעות השבועיות ללימוד המדעים הוא גבוה .כמו כן ,ניתן להבחין על פי
המוצג בגרף שמספר שעות המדעים הנלמדות בפינלנד ,אוסטריה ,צרפת ,נורבגיה ,ישראל ,צ'ילה
וברזיל דומה ועומד על כ 4.75 -שעות ,אולם ההישגים של התלמידים בין מדינות אלו שונים מאוד
ונעים בין פחות מ 400 -בברזיל ליותר מ 550-בפינלנד.

גרף  :3ההישגים כתלות במספר שעות הלימוד השבועיות במדעים (הכולל גם "שעורים חוץ בית ספריים")

הישגים ומספר שעות לימוד מדעים

ציון

משך זמן לימוד מדעים (בשעות לשבוע)
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ג .האם 'עושר לאומי' מבטיח הישגים גבוהים ב?4PISA-
ג .1.השפעת התמ"ג על הישגי תלמידים
מחקר שהתפרסם לאחרונה (פברואר  )2012מטעם ה OECD-מראה כי ההצלחה במבחני PISA

במדינה ,תלויה יותר באופן בו המשאבים חינוכיים מושקעים מאשר בהיקף ההשקעה .המדינות
שבהן הישגים גבוהים בפיזה הם לא בהכרח העשירות ,ואינם בהכרח מקצות יותר כסף לחינוך.
במבט ראשון ,נראה כי אולי עושר המדינה אכן קשור להישג הטוב ב .PISA -בכלכלות הבינוניות
שהתמ"ג לנפש שלהן הוא עד סביב ( 20,000 $כגון אסטוניה ,הונגריה ,הרפובליקה הסלובקית
וקרואטיה כחלק מהמדינות המסומנות באדום בגרף  ,)4ככל שגדל ה'עושר הלאומי' ,5גדל יותר הציון
במבחן הקריאה ב .PISA -כך למשל ,בפולין ,לטביה ,הרפובליקה הסינית ,התוצר לנפש הוא לפחות
כפול מזה של המדינות אזרבייג'אן ופרו  -והציונים הממוצעים שלהם בהערכת הקריאה בPISA -

גבוהים ביותר מ  100 -נקודות .אולם ,מתוצאות ה( PISA -וכפי שמוצג להלן בגרף  4בהבדל בין
המדינות המסומנות בצבע אדום למדינות המסומנות בצבע כחול) עולה כי מעל סף זה של 20,000 $
תוצר לנפש (תמ"ג) ,עליה ב'עושר הלאומי' כבר לא מנבאת עליה בהישגי התלמידים במבחני ה-
.PISA
ציון מבחן ה )2009( PISA -בעברית בישראל עמד על  474והוא נמוך ממוצע ה  .OECDאולם מפני
שבישראל התמ"ג לנפש עמד בשנת  2009על כ , 30,000$ -ישראל נחשבת למדינה בעלת תמ"ג לנפש
השייך למדינות ה'עשירות' (תמ"ג מעל  ,)20,000$מדינות בהם גובה התמ"ג נחשב כלא משפיע יותר
על הישגי התלמידים  .כיוון שכך ,אין לתלות את ציוני התלמידים בישראל בגובה התמ"ג ובמצבה
הכלכלי ואין לצפות שעליה בתמ"ג הישראלי ושיפור מצבה הכלכלי ישנו את הישגי התלמידים
במבחני ה.PISA -

 4עיקרי הדברים מובאים מתוךPISA IN FOCUS "Does Money Buy Strong Performance in PISA?" :
2012/2
http://www.oecd-ilibrary.org/education/does-money-buy-strong-performance-inpisa_5k9fhmfzc4xx-en
' 5עושר לאומי' – הינו תרגום של המונח הלועזי national wealth :והינו אחד מן המדדים המשקף את
חוסנה הכלכלי של המדינה .כאן מחושב ה'עושר הלאומי' בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) לנפש בדולרים.
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גרף  :4ממוצע ההישגים בקריאה במבחני ה PISA -כתלות ב'עושר הלאומי' (המבוטא בתמ"ג לנפש)
הציון
במבחן
הקריאה

תמ"ג לנפש (מחושב בדולרים)

ג 2.השקעה כספית מצטברת בחינוך תלמיד והשפעתה
באותו המחקר שהוזכר לעיל מטעם ה OECD-צוין שגם ההשקעה הכספית המצטברת על חינוך לכל
תלמיד (במדינות שלהן הכנסה גבוהה) אינה קשורה באופן ישיר להישגים שלהם ב .PISA -ההשקעה
המצטברת של המדינה/המשק על החינוך מוגדרת כאן כסך כל הסכום שהוצא על חינוך תלמיד מגיל
 6עד גיל  .15המחקר מצביע על כך שמעל השקעה מצטברת של  35,000 $לתלמיד ,השקעה נוספת
אינה קשורה להישגים (גרף  .)4לדוגמה ,מדינות אשר השקיעו בחינוך יותר מ  100,000 $לכל תלמיד
מגיל  6עד  ,15כמו לוקסמבורג ,נורבגיה ,שוויץ וארצות הברית ,רמות ההישגים שלהם ב PISA -הם
כמו של מדינות המשקיעות פחות מחצי הסכום ,כגון אסטוניה ,הונגריה ופולין .יתרה מכך ,ניו זילנד
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בעלת הישגים גבוהים מאוד ב , PISA -משקיעה בחינוך של תלמיד מגיל  6עד  15סכום הנמוך
מהממוצע.

גרף  :5ממוצע ההישגים בקריאה במבחני ה-
לתלמיד מגיל  6עד 15

PISA

כתלות בהשקעה (הוצאה) המצטברת בדולרים  $על חינוך

הציון
במבחן
הקריאה

מגיל 615עד 15
על חינוך
ים $
)כספית)כספית
וצאה(הוצאה
השקעה
לתלמיד 6עד
לתלמיד מגיל
חינוך
בדולרעל
מצטברתים $
מצטברת בדולר
השקעה (ה

ניתן להצביע על כך שמדינת ישראל ,הנמצאת בין המדינות המוגדרות 'עשירות' ,משקיעה בתלמיד
מעט יחסית וגם הישגיו של התלמיד במבחנים נמוכים יחסית.)474(-
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ד.

גורמים שונים המשפיעים על

הישגים6

מבין קשת הגורמים הנוספים המשפיעים על ההישגים כדאי לציין את נושא המשמעת (הכולל גם
את נושאי ההפרעות בכיתה והפגיעות מאלימות) .מתוך המחקר של פרופ' יוסי שביט וכרמל בלנק -
"משמעת בית ספרית והישגים לימודיים בישראל" שתמציתו פורסמה ב'דו"ח מצב המדינה '2010
עולה כי רמת המשמעת של התלמידים הישראלים נמוכה בהשוואה לשאר המדינות (גרפים  6ו.)7 -

הגרפים ( 7,6ו )8 -הוכנו על בסיס הנתונים שעתידים להתפרסם במאמר הנ"ל ,בעיבוד של פרופ'
שביט וכרמל בלנק בהסתמך על נתוני  .TIMSS 2003המחברים ציינו שעיבוד נתוני המשמעת
והמחקר נעשה טרם שינוי המגמה שחל במשרד החינוך בעניין הפחתת ההגבלות בזכויות הענישה
של מורים (סער  ; 18.3.2010משרד החינוך )2009
גרף  : 6דיווחי מורים על הפרעות בכיתה
דיווח מורים על הפרעות בכיתה
במדינות נבחרות
תדירות הפרעות
4
3.24

3.5
3

3.37

3.45

3.5

3.56

3.61

3.67

2.78
2.53

2.5
2
1.5
1
0.5
0
יפן

הולנד

קנדה

ארצות
הברית

רוסיה

איטליה

צ'ילה

ישראל

קוריאה

 6מבוסס על מאמרם של פרופ' יוסי שביט וכרמל בלנק" -משמעת בית ספרית והישגים לימודיים בישראל"
מתוך 'דו"ח מצב המדינה  '2010בעריכת דן בן דוד ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ,יולי ,2011
עמ'  .273-283המאמר מסכם בקצרה מחקר שיפורסם בקרוב:
Shavit, Y. and C. Blank. forthcoming. "School Discipline in Israel." In: Arum, R. and M. velez
(Eds.), Improving Learning Environments in Schools: Lessons from Abroad. Stanford
University Press.
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גרף  :7דיווחי תלמידים על פגיעות

מאלימות7

דיווח תלמידים על פגיעות מאלימות
במדינות נבחרות
רמת הפגיעות
מאלימות
1.2

1.1

1
0.71

0.8
0.6

0.55
0.45

0.47

0.74

0.6

0.48

0.4
0.2
0
רוסיה

הולנד

קוריאה

יפן

איטליה

ישראל

קנדה

צ'ילה

שביט ובלנק במחקרם בידדו את שאר המשתנים המשפיעים על ההישגים ובחנו את השפעת רמת
המשמעת בלבד על ההישגים .הממצא שהתקבל הוא שאם רמת המשמעת בקרב תלמידי ישראל
הייתה דומה לממוצע הבינלאומי פער ההישגים בין ישראל לשאר המדינות היה מצטמצם מאוד אך
לא נעלם כליל (גרף )8

 7פגיעות מאלימות נמדדה כסכום דיווחי התלמיד בשאלות ,האם נגנב להם דבר מה ,האם הוכו או נפגעו בידי
תלמיד אחר או שהם הושמו ללעג או כונו בשמות על ידי תלמיד אחר במהלך החודש האחרון .ציון גבוהה
במשתנה פירושו רמת קרבנות גבוהה יותר.
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גרף  :8תרומת המשמעת להישגי התלמידים .הישגים בישראל לעומת ממוצע בין לאומי וציון מנובא לישראל
במידה שרמת המשמעת תשתווה לממוצע הבינלאומי.

תרומת המשמעת להישגי תלמידים
ציון
1100

1028
984

1050

1007

1000
950
900
850
800
ממוצע בין לאומי
בפועל

הציון בישראל
בפועל

ציון צפוי בישראל
במידה שרמת
המשמעת תשתווה
לממוצע הבין לאומי
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ה .סיכום
 בישראל לומדים הרבה יותר שעות (ברוב המקצועות) בגילאי  7-14מאשר בממוצע מדינות ה
–. OECD
 לא נמצא מתאם בין המדינות בהם לומדים יותר שעות במדעים למדינות בהם ההישגים
במבחני ה PISA -גבוהים יותר.
 ריבוי שיעורים שאינם במסגרת הכיתתית הפורמאלית (כלומר "שעורים אחרי בית הספר")
כתוספת למסגרת הכיתתית על חשבון שיעורים רגילים אינו מקדם הצלחה בבחינה .במדינות
בהם אחוז השעורים הכיתתיים הרגילים רב יותר (מתוך זמן הלמידה הכולל) ההצלחה
במבחנים הייתה גדולה יותר.
 מעבר לסף של  20,000דולר תמ"ג לנפש' ,עושר לאומי' גדול יותר (תמ"ג לנפש גדול יותר) אינו
מקדם הצלחה במבחני ה.PISA -
 תוספת של השקעה כספית מצטברת של המדינה מעל סף של  35,000דולר לתלמיד בחינוך
הילדים מגיל  , 6-15אינה מקדמת הצלחה במבחני ה. PISA -
 רמת המשמעת בבתי הספר הישראלים נמוכה ונמצא קשר בין רמת משמעת נמוכה להישגים
נמוכים .נראה שאם רמת המשמעת בקרב תלמידי ישראל הייתה דומה לממוצע הבינלאומי
פער ההישגים בין ישראל לשאר המדינות היה מצטמצם אך עדיין לא מעביר את ישראל לרמת
הממוצע של ה.OECD-

סקירה זו יחד עם הסקר שהוגש למנכל"ית הביאו אותנו להעלות את השאלות הבאות שראוי
שהמשרד ידון בהן ואולי חלק מהן נעמיד למחקר
 מה נעשה בתוך הכיתה בישראל?
הנתונים המחקריים שהוצגו לעיל והמסקנות שנבעו מתוכם מצביעים על כך שעיקר
ההצלחה של תלמידים אינו תלוי במשאבים החיצוניים אלא בהליך הלימודי-חינוכי המתרחש
בכיתה .מתוך כך עולה הצורך להתמקד בבדיקה מעמיקה של הנעשה בתוך הכיתה .כפועל
יוצא עולות הנקודות הבאות:
-

מידת היישום ,היעילות והנצילות של שעת הלימוד בישראל וכיצד ניתן לשפרה.
(נושא זה והנושא הבא שלאחריו נמצאים ברשימת הנושאים היוצאים למחקר מטעם
משרד החינוך בשנה זו)

-

הזמן מתוך שעת הלימוד המנוצל להוראה .מהו זמן הלמידה ומהו אחוז התלמידים
הלומד בזמן זה?

-

מה ההשפעה של חוסר המשמעת בכיתה על אחוזי הלמידה?
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-

מה מידת האחריות של המורה בשעורים הרגילים לרמת הידיעה וההבנה של כל
התלמידים ועד כמה הוא "סומך" על התגבורים והשעורים הפרטיים ומסיר מעצמו
את האחריות להביא כל תלמיד להישגים ראויים.

 מהי מידת היישום בפועל של השעות המוצהרות לכל מקצוע?
השקעת המשאבים החינוכיים בישראל גדולה והתפוקות אינם פרופורציוניות להשקעה .זה
מוביל לשאלות הבאות:
-

מה אחוז השעות שלא מתבצע בגלל פעילויות שונות (חברתית וכדו') או מסיבות
ארגוניות (שיבוץ מערכת ,ימי הורים וישיבות מורים וכדו')?

-

מה אחוז השעות שלא מתבצע כתוצאה מהיעדרות של מורים?

-

אם מתקיימת השעה על ידי מילוי מקום ,מה מתרחש באותה השעה?

 לבסוף :הקמת צוות מצומצם אשר ינסח נקודות פרקטיות ליישום אפילו ברמה של פיילוט
ניסויי יהיה צעד חשוב.
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