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 לסוציולוגיה פרופסור, טאוב מרכז של המייעצת לאומית-הבין במועצה חבר, גמראן אדם' פרופ
 למחקר ויסקונסין מרכז ומנהל ארתור-מק' ד ון'ג שם על בקתדרה חינוכית מדיניות ולימודי
הדעות המובאות להלן הן של המחבר ואינן בהכרח  .מדיסון-ויסקונסין באוניברסיטת בחינוך

 משקפות את דעות מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.
 

ללא הסכמה מפורשת,  –שאינם עולים על שתי פסקאות  –מותר לצטט קטעי טקסט קצרים 
 ובלבד שיינתן אזכור מלא למקור הציטוט.
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 :השקעה בחינוך על בסיס הוכחות
מחקרים שנערכו לאחרונה מתחילים להצביע 

  על הכיוון הנכון

 אדם גמראן

 תקציר

הוכחות יג השללאחרונה בתחום המחקר החינוכי מאפשרות חלו התפתחויות ש

ליעילותן של רפורמות בחינוך. צמצום גודל הכיתות, לדוגמה, אמינות יותר בנוגע 

על פני מדינה שלמה,  ארצות הבריתנבדק בקפדנות בניסוי רנדומלי שנערך ב

עם זאת, תועלת הפוטנציאלית של הרפורמה. ה עלוהתוצאה הייתה ידע חשוב 

ית, גם אם המחקר הכללה מתוך מחקרים שנערכו בהקשרים אחרים היא בעיית

לקבוע אילו כדי ים מחקרים קפדניים בישראל נדרשפיכך, כהלכה. לנערך 

 פרויקטים יהיו יעילים בארץ.

לחזק את אחרונה בתחום המחקר החינוכי מתחילות ל חלותפתחויות ש

 על הוכחות. ממצאים המתבססים על הוכחות אמינות ביסוסו של התחום

 ולהשקעות ,בתחום החינוך השקעה הנדרשתל מחדדים את הכיוונים הנכונים

 בעתיד. רבות יותר הצלחות עשויות להניב ש

מדד אמין לקבלת החלטות מספק היסטורית, המחקר החינוכי אינו מבחינה 

(Lagemann, 2000חלק גדול מהמחקרים שנערכו הי .)יםולא מנח יםתיאורי ו ,

עצמן של התכניות  ההשפעהוהספרות המקצועית לקתה בחוסר יכולת להבדיל בין 

 לדוגמהכך (. Whitehurst, 2003בין השפעתה של הבחירה להשתתף בתכניות )ו

                                                 
 

  פרופסור  לאומית המייעצת של מרכז טאוב,-גמראן, חבר במועצה הביןפרופ' אדם
ומנהל מרכז ארתור -מק 'ג'ון ד ל שםימודי מדיניות חינוכית בקתדרה עלסוציולוגיה ול

מאמר זה נכתב במקור  מדיסון.-ויסקונסין למחקר בחינוך באוניברסיטת ויסקונסין
 באנגלית.
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לבחון את התוצאות עשויים מקצועיות של מורים היו  השתלמויותשא מחקרים בנו

פים , אך מכיוון שהמשתתבה של מורים שהשתתפו בהשוואה לאלה שלא השתתפו

תכנית ה עלתוצאות החיוביות שיקפו משהו אם ההתנדבו לעשות זאת, קשה לדעת 

שלא עשו  לאלהשהתנדבו להשתתף  מיהבדלים שהיו קיימים מראש בין ביטאו או 

זאת )בדומה לכך, אם התוצאות היו שליליות, לא ניתן היה לדעת אם התכנית אכן 

 .(נרשמו לקבל הכשרה נוספתכדי ם ביותר הזיקה או שהמורים החלשי

אבן דרך חשובה בהפיכת המחקר החינוכי לתחום המתבסס על הוכחות היה 

בצמצום גודל הכיתות  זה, שעסקשנערך במדינת טנסי. מחקר  STARמחקר בשם 

(. Finn and Achilles, 1990) רחב היקףהיה  ,בכל מדינת טנסי בסוף שנות השמונים

כיתות ללמידים(, ת 22–22באקראי לכיתות בגודל רגיל ) צוותותלמידים ומורים 

שתהליך  אףתלמידים(.  01–01) יותר כיתות קטנותלאו  סייעת בליוויבגודל רגיל 

האקראי לא היה מושלם, המחקר הצליח לנטרל את עצם הבחירה  הרכבת הכיתות

(. תוצאות מחקר זה הצביעו על Ehrenberg et. al., 2001כסיבה להבדלים בתוצאות )

א',  ותכיתבו גן החובהי ויציבים בכיתות קטנות יותר בגיל יתרונות משמעותיים

 ,Mosteller) ארצות הבריתוסללו את הדרך למגוון רפורמות בגודל הכיתות ברחבי 

1995; Ehrenberg et. al., 2001 .) 

ארצות הוביל להתמקדות מוגברת בניסויי שטח בתחום החינוך ב הניסוי בטנסי

הברית מעודד חוקרים לאמץ שיטות  משרד החינוך של ארצות 2112. מאז הברית

 Whatמחקר המאפשרות לזהות את הגורם והתוצאה. הוא הקים את מרכז המידע "

Works",  שניתן יהיה לבחון לעומק מחקרים קפדניים שבדקו תכניות ומדיניות כדי

על  חותם. מרכז המידע כולל היום מאות דובתחום החינוך ולשלב בין תוצאותיה

המיועדים לסייע לאנשי חינוך  ,ניסויים שנערכו ועשרות מסמכי הדרכה מעשיים

  .1ספר ובכיתות להחליט אילו תכניות להוציא לפועל בבתי

צמצום גודל הכיתות הוא דוגמה מצוינת לזיהוי המגבלות והיתרונות של שימוש 

השקעות  שאאה אקראית לצורך קבלת החלטות בנוהקצ המתבססים עלבמחקרים 

 ,. בקליפורניהבמדינות אחרותא חזרה על עצמה ההצלחה שהושגה בטנסי לבחינוך. 

כל למשל, צמצום גודל הכיתות בכל רחבי המדינה לא הביא לתוצאות המצופות, כ

 בשלכן ו, שנדרשו כיתותההוספת ל הותאםהספר לא  שמבנה בתי מפנינראה ה

לעומת זאת,  ,יותר של כיתות. בפלורידה רבאיוש מספר למתאימים מחסור במורים 

חוק לצמצום גודל הכיתות בכל רחבי המדינה לא יושם כהלכה משיקולי עלות. 

יתרון  כלצמצום גודל הכיתות לא התגלה  עלר ארצי מייצג וניסויי למחצה במחק

צמצום אינו מוביל בכל המקרים התכן שייברמה הכוללת, והדבר מרמז על כך ש

                                                 
 .ies.ed.gov/ncee/wwc ראו "What Works Clearinghouseמרכז המידע "על  1
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די  של ותוספת מקוםתוספת ו בטנסי ללא התנאים הנלווים: ליתרונות שהתקבל

 (. Milesi and Gamoran, 2006מורים שהוכשרו כהלכה )

כלול הוא שמחקרים חייבים ל ורחב יותר שניתן להפיק מממצאים אלהלקח ה

ניות כדי להתייחס לסוגיות כמו אילו תכמספיק מספיק ניואנסים ולהיות מורכבים 

רק כך הם יהיו אמינים לחלוטין כבסיס לקבלת  – נסיבות פועלות על מי ובאילו

החלטות בנוגע להשקעות. זה נכון אפילו יותר כשמביאים בחשבון לקחים שנלמדו 

בארץ אחרת, כמו למשל הפקת לקחים לצורך  ומיושמיםבמחקר בארץ אחת 

 .    ארצות הבריתהשקעות בישראל על בסיס מחקרים שנערכו ב

 םיאומדנים קפדנירכו בתחום החינוך בישראל כוללים רק מחקרים בודדים שנע

, למרות הצורך העצום במחקרים מסוג זה. מקבלי החלטות בישראל קשר סיבתישל 

ול. עם להחליט כיצד לפע כדיצאים שהתגלו במקומות אחרים יכולים לפנות לממ

ים כדאי להסתמך על מידע ספציפי לישראל. לדוגמה, רבזאת, כשמדובר במשאבים 

הספר היסודי ובכיתות  הגבוהות של בית תות בישראל גדולות, במיוחד בכיתותהכי

, צמצום ארצות הברית. על סמך מחקרים מספר חילוניים בבתי הנמוכות של התיכון

גודל הכיתות יכול להניב שיפור משמעותי וארוך טווח בתוצאות התלמידים. עם 

 זאת למרותגדולות וח הרחוק, הכיתות ובמיוחד במזר ,זאת, בארצות אחרות

לאומיים טובים. איזה מודל מתאים לישראל? מחקר -ןביההביצועים במבחנים 

 יערך כהלכה יוכל לענות על שאלה זו. יש מקרי

הספר בישראל בולטים במספר השעות הנמוך יחסית המושקע  באופן דומה, בתי

שעות הלימוד  רחבתה(. 2101דוד, -מדעים )בןהקריאה וה ,בלימוד מקצועות הליבה

אך  – יכולה להיות מנוף רב עוצמה לשיפור ההישגים הלימודיים ובמקצועות אל

ופן השימוש בשעות לימוד עלולה להיות מאמץ שיבוזבז לשווא, בהתאם לאהיא גם 

השעות, הדבר עלול  הרחבתלהתנדב לתכנית של יתבקשו ספר י ה. אם בתואל

ים יותר יזכו לייצוג יתר אפקטיבי ספר שהיו מראש להוביל להשוואה מוטה אם בתי

יקציה אינדלקבל יאפשר  מקרישהתנדבו להשתתף. בניגוד לכך, מחקר  ובקרב אל

של שעות  הגדלהאם רפורמה שתכלול שאלה בעניין המדויקת ושימושית יותר 

 ספר בכל רחבי המדינה.    הלימוד תשפר את ההישגים בבתי
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 :השקעה בחינוך על בסיס הוכחות
מחקרים שנערכו לאחרונה מתחילים להצביע 

  על הכיוון הנכון

 אדם גמראן

 תקציר

הוכחות יג השללאחרונה בתחום המחקר החינוכי מאפשרות חלו התפתחויות ש

ליעילותן של רפורמות בחינוך. צמצום גודל הכיתות, לדוגמה, אמינות יותר בנוגע 

על פני מדינה שלמה,  ארצות הבריתנבדק בקפדנות בניסוי רנדומלי שנערך ב

עם זאת, תועלת הפוטנציאלית של הרפורמה. ה עלוהתוצאה הייתה ידע חשוב 

ית, גם אם המחקר הכללה מתוך מחקרים שנערכו בהקשרים אחרים היא בעיית

לקבוע אילו כדי ים מחקרים קפדניים בישראל נדרשפיכך, כהלכה. לנערך 

 פרויקטים יהיו יעילים בארץ.

לחזק את אחרונה בתחום המחקר החינוכי מתחילות ל חלותפתחויות ש

 על הוכחות. ממצאים המתבססים על הוכחות אמינות ביסוסו של התחום

 ולהשקעות ,בתחום החינוך השקעה הנדרשתל מחדדים את הכיוונים הנכונים

 בעתיד. רבות יותר הצלחות עשויות להניב ש

מדד אמין לקבלת החלטות מספק היסטורית, המחקר החינוכי אינו מבחינה 

(Lagemann, 2000חלק גדול מהמחקרים שנערכו הי .)יםולא מנח יםתיאורי ו ,

עצמן של התכניות  ההשפעהוהספרות המקצועית לקתה בחוסר יכולת להבדיל בין 

 לדוגמהכך (. Whitehurst, 2003בין השפעתה של הבחירה להשתתף בתכניות )ו

                                                 
 

  פרופסור  לאומית המייעצת של מרכז טאוב,-גמראן, חבר במועצה הביןפרופ' אדם
ומנהל מרכז ארתור -מק 'ג'ון ד ל שםימודי מדיניות חינוכית בקתדרה עלסוציולוגיה ול

מאמר זה נכתב במקור  מדיסון.-ויסקונסין למחקר בחינוך באוניברסיטת ויסקונסין
 באנגלית.
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לבחון את התוצאות עשויים מקצועיות של מורים היו  השתלמויותשא מחקרים בנו

פים , אך מכיוון שהמשתתבה של מורים שהשתתפו בהשוואה לאלה שלא השתתפו

תכנית ה עלתוצאות החיוביות שיקפו משהו אם ההתנדבו לעשות זאת, קשה לדעת 

שלא עשו  לאלהשהתנדבו להשתתף  מיהבדלים שהיו קיימים מראש בין ביטאו או 

זאת )בדומה לכך, אם התוצאות היו שליליות, לא ניתן היה לדעת אם התכנית אכן 

 .(נרשמו לקבל הכשרה נוספתכדי ם ביותר הזיקה או שהמורים החלשי

אבן דרך חשובה בהפיכת המחקר החינוכי לתחום המתבסס על הוכחות היה 

בצמצום גודל הכיתות  זה, שעסקשנערך במדינת טנסי. מחקר  STARמחקר בשם 

(. Finn and Achilles, 1990) רחב היקףהיה  ,בכל מדינת טנסי בסוף שנות השמונים

כיתות ללמידים(, ת 22–22באקראי לכיתות בגודל רגיל ) צוותותלמידים ומורים 

שתהליך  אףתלמידים(.  01–01) יותר כיתות קטנותלאו  סייעת בליוויבגודל רגיל 

האקראי לא היה מושלם, המחקר הצליח לנטרל את עצם הבחירה  הרכבת הכיתות

(. תוצאות מחקר זה הצביעו על Ehrenberg et. al., 2001כסיבה להבדלים בתוצאות )

א',  ותכיתבו גן החובהי ויציבים בכיתות קטנות יותר בגיל יתרונות משמעותיים

 ,Mosteller) ארצות הבריתוסללו את הדרך למגוון רפורמות בגודל הכיתות ברחבי 

1995; Ehrenberg et. al., 2001 .) 

ארצות הוביל להתמקדות מוגברת בניסויי שטח בתחום החינוך ב הניסוי בטנסי

הברית מעודד חוקרים לאמץ שיטות  משרד החינוך של ארצות 2112. מאז הברית

 Whatמחקר המאפשרות לזהות את הגורם והתוצאה. הוא הקים את מרכז המידע "

Works",  שניתן יהיה לבחון לעומק מחקרים קפדניים שבדקו תכניות ומדיניות כדי

על  חותם. מרכז המידע כולל היום מאות דובתחום החינוך ולשלב בין תוצאותיה

המיועדים לסייע לאנשי חינוך  ,ניסויים שנערכו ועשרות מסמכי הדרכה מעשיים

  .1ספר ובכיתות להחליט אילו תכניות להוציא לפועל בבתי

צמצום גודל הכיתות הוא דוגמה מצוינת לזיהוי המגבלות והיתרונות של שימוש 

השקעות  שאאה אקראית לצורך קבלת החלטות בנוהקצ המתבססים עלבמחקרים 

 ,. בקליפורניהבמדינות אחרותא חזרה על עצמה ההצלחה שהושגה בטנסי לבחינוך. 

כל למשל, צמצום גודל הכיתות בכל רחבי המדינה לא הביא לתוצאות המצופות, כ

 בשלכן ו, שנדרשו כיתותההוספת ל הותאםהספר לא  שמבנה בתי מפנינראה ה

לעומת זאת,  ,יותר של כיתות. בפלורידה רבאיוש מספר למתאימים מחסור במורים 

חוק לצמצום גודל הכיתות בכל רחבי המדינה לא יושם כהלכה משיקולי עלות. 

יתרון  כלצמצום גודל הכיתות לא התגלה  עלר ארצי מייצג וניסויי למחצה במחק

צמצום אינו מוביל בכל המקרים התכן שייברמה הכוללת, והדבר מרמז על כך ש

                                                 
 .ies.ed.gov/ncee/wwc ראו "What Works Clearinghouseמרכז המידע "על  1
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די  של ותוספת מקוםתוספת ו בטנסי ללא התנאים הנלווים: ליתרונות שהתקבל

 (. Milesi and Gamoran, 2006מורים שהוכשרו כהלכה )

כלול הוא שמחקרים חייבים ל ורחב יותר שניתן להפיק מממצאים אלהלקח ה

ניות כדי להתייחס לסוגיות כמו אילו תכמספיק מספיק ניואנסים ולהיות מורכבים 

רק כך הם יהיו אמינים לחלוטין כבסיס לקבלת  – נסיבות פועלות על מי ובאילו

החלטות בנוגע להשקעות. זה נכון אפילו יותר כשמביאים בחשבון לקחים שנלמדו 

בארץ אחרת, כמו למשל הפקת לקחים לצורך  ומיושמיםבמחקר בארץ אחת 

 .    ארצות הבריתהשקעות בישראל על בסיס מחקרים שנערכו ב

 םיאומדנים קפדנירכו בתחום החינוך בישראל כוללים רק מחקרים בודדים שנע

, למרות הצורך העצום במחקרים מסוג זה. מקבלי החלטות בישראל קשר סיבתישל 

ול. עם להחליט כיצד לפע כדיצאים שהתגלו במקומות אחרים יכולים לפנות לממ

ים כדאי להסתמך על מידע ספציפי לישראל. לדוגמה, רבזאת, כשמדובר במשאבים 

הספר היסודי ובכיתות  הגבוהות של בית תות בישראל גדולות, במיוחד בכיתותהכי

, צמצום ארצות הברית. על סמך מחקרים מספר חילוניים בבתי הנמוכות של התיכון

גודל הכיתות יכול להניב שיפור משמעותי וארוך טווח בתוצאות התלמידים. עם 

 זאת למרותגדולות וח הרחוק, הכיתות ובמיוחד במזר ,זאת, בארצות אחרות

לאומיים טובים. איזה מודל מתאים לישראל? מחקר -ןביההביצועים במבחנים 

 יערך כהלכה יוכל לענות על שאלה זו. יש מקרי

הספר בישראל בולטים במספר השעות הנמוך יחסית המושקע  באופן דומה, בתי

שעות הלימוד  רחבתה(. 2101דוד, -מדעים )בןהקריאה וה ,בלימוד מקצועות הליבה

אך  – יכולה להיות מנוף רב עוצמה לשיפור ההישגים הלימודיים ובמקצועות אל

ופן השימוש בשעות לימוד עלולה להיות מאמץ שיבוזבז לשווא, בהתאם לאהיא גם 

השעות, הדבר עלול  הרחבתלהתנדב לתכנית של יתבקשו ספר י ה. אם בתואל

ים יותר יזכו לייצוג יתר אפקטיבי ספר שהיו מראש להוביל להשוואה מוטה אם בתי

יקציה אינדלקבל יאפשר  מקרישהתנדבו להשתתף. בניגוד לכך, מחקר  ובקרב אל

של שעות  הגדלהאם רפורמה שתכלול שאלה בעניין המדויקת ושימושית יותר 

 ספר בכל רחבי המדינה.    הלימוד תשפר את ההישגים בבתי
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