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 הישגי ם לימודיי!

 פןרגוגיות משימת ה״ידע במרכז״ לשימת ה״ילד
 ׳ודעת, לירידה במשמעת ובעקבותיה לימדה

 . המאמר מתאר מהי משמעת למידה וכיצד
 ת.

 כחשבון או ״השפה כמכלול״ בעברית, תשתית פיסית לקויה,

 מת הוראה נמוכה, הקצאה דיפרנציאלית לתלמיד, הכפופה

 למשאבי ההורים, וחוסר פיקוח על מוסדות חינוך. סיבות אלה

 אויות להתייחסות אך הן אינן בלבדיות.

 מאמר זה טוען כי הסיבה המהותית והמשמעותית ביותר

 ;ייחדה בהישגים היא חוסר במשמעת למידה בקרב תלמידים.

 תרופפות המשמעת בלמידה נובעת משני תהליכים מקבילים;

 אחד - אובדן הסמכות ההורית בתוך המשפחה והשני

 זמהפך שחל במערכת החינוך הבית ספרית בחברות המערביות

 מודרניות. על פי המהפך הזה הועבר מרכז הכובד בתהליך

ת ב״ידע״ להתרכזות ב״ילד״. בהמשך ו מ ד ת ה  הוראה־למידה מ

 ^םביר כיצד שני תהליכים אלה פוגמים במשמעת הלמידה.

 אובדן הסמכות ההורית
 בשני העשורים האחרונים חל שינוי במבנה המשפחה

 בתפקידיה כלפי הילדים. החברה הקפיטליםטיח תובעת

 \בודה של שני בני הזוג במשפחה הדו־הורית ועבודה רבת

 mm במשפחות החד־הוריות לסוגיהן. מצב זה מביא לשינוי

ד ההורים כלפי ילדיהם, בזמן הפנוי לילדים וביחס  :חפקי

 ורים־ילדים. בנוסף, המתירנות והיחס הליברלי בחברה חדרו

 :ם לתוך המשפחה המודרנית וכרסמו בסמכות ההורית. משאת

 זנפש של ההורים היא ״שקט תעשייתי״ ופחות מעורבות

 :חינוך הילדים. ילדים פחות נשמעים להוריהם ואינם יראים

 :ותגובת הוריהם על הישגים לימודיים ירודים. מעניין לראות

 :י מעורבות ההורים ירדה כלפי ילדיהם ועלתה ביחס לבית

 זספר. מעורבות זו, שהפכה להתערבות, מסייעת להגן על

 לדיהם ולהאשים, במרבית המקרים, את המורים בתפקוד

 לקוי של הילדים. אובדן הסמכות ההורית מביא גם לאובדן

 זסמכות המורית, וללא סמכות וו אין לילד דמות להזדהות

 רחל פסטרנק

 המהפך בתאוריות
 במרכז״ הביא שלא

 בהישגים הלימוז
 המהפך גרם לאו1(דנ

 הצגת הבעיה
 תורות חינוכיות ופדגוגיות מאו ומעולם מתלבטות בהתווייח

 הדרך היעילה שתעלה את הישגי הלומדים. הישגים לימודיים

 כמו גם הישגים חברתיים־חינוכיים, הנם משאת הנפש והמטרה

 המוצהרת של מערכוח חינוך בכל הומנים ובכל התרבויות.

 ההישגים הלימודיים של תלמידי ישראל במבחנים

 בינלאומיים במתמטיקה, מדעים והבנת הנקרא נמצאים

 במגמת ירידה; מקום ראשון בשנת 1964, מקום שישי בשנה

 1984, בשנת 1999 במבחן טימס מקום 26 מתוך 38 מדינוח

 במדעים ומקום 28 במתמטיקה, בשנח 2000 במבחן פיוה

 מקום 30 מתוך 41 מדינות ובשנת 2003 מקום 19 מבין 45

 (שיפור קל) במתמטיקה ומקום 23 במדעים(שיפור קל). בשנה

 2003, במבחנים ארציים, 75% מקרב היהודים עברו את מבח

 המיצ״ב באנגלית - ירידה של 7% ו-39% מקרב הערבים, ירידה

 של 12%. מצב זה, שבו ההישנים הלימודיים נמוכים בהשוואה

 בינלאומית, מאיים על חוסנה הכלכלי, החברתי והביטחוני ש7

ם לימודיים, תהיה ענייה י שג בהי  ישראל. חברה הענייה ברוח -

 גם בחומר. תלמידי 2003 הם המאגר האנושי של הטייסים

 המדענים, הרופאים והאליטות של שנת 2020.

 מצב עגום זה של הישגים לימודיים ירודים מעורר תהיוח

 לאור העובדה כי אחוז ההוצאה הממשלתיח לחינוך מהתוצו

 המקומי הגולמי(תמ״ג) בישראל גבוה •8.6% מהאחוז בשאו

 מדינות הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח

 dceo. 6.2% הוצאה זו הייתה גבוהה בשנת 2001 בכל דרג

 החינוך, יסודי וחטיבות ביניים 4.9% מהתמ״ג לעומת 3.8%

 ובתיכונים ובהשכלה הגבוהה 2% לעומת 1.8%.

 אנשי חינוך ופדגוגיה ניסו לקשור את ההישגים הירודים

 לסיבות מגוונות: שיטות הוראה כושלות ובהן שיטת הבדידים



 שיכולה להיות עילגת ומיותרת ולא תורמת דלמידה. מעבר

 לכך, מעבר מהפכני זה גרם לנזק רב, מחד ההישגים ירדו

 ומאידך לא ניכרה עלייה ברכישת מיומנויות למידה ומטרות

 חברתיות אחרות. בעיקר הקטין המעבר את משמעת הלמידה

 ההכרחית להישגים לימודיים וחברתיים, עד כדי ביטולה כליל

 מהי משמעת למידה?
 התנאים הנדרשים להישגים לימודים הנם אישיותיים:

 משכל, מוטיבציה ודימוי עצמי. הרוב המוחלט של הילדים,

 כ-90% מסוגל להישגים לימודיים סבירים ומעלה. מנת

 המשכל הממוצעת מאפשרת לכל אלה ללמוד ולהצליח.

 הנתונים ההתנהגותיים

 הם המכשול להישגים.

 הנתונים האלה הם

 משמעת הלמידה ונכללים

 בהם: יכולת התמדה,

 יכולת לעמוד בלות זמנים,

 יכולת לבצע מטלות לא

 נעימות ויכולת להציב

 מטרה ולתכנן פעילויות

 המובילות להשגתה

 (פסטרנק, 2002).

 יכולת התמדה
 יכולת זו מצביעה ע7

 המידה שאדם מסוגל לבצו1

 משימה ברציפות. ביציו!

 המשימה או המטלה אמוו

 להסתיים רק כשהמטרה

 הסופית הושגה. ההתמדר

יחסת לכל תחום ביצועי, החל במשחק וכלה בלימודים או  מתי

 בעבודה. הישגים לימודיים גבוהים הם פרי יכולת התמדה, כ

 תהליך הלמידה ממושך ודורש עיון ותרגול, החל בהכנת שיעור

 בית הניתנים בכל יום והמשך בלימוד שיטתי של מקצועוח

 הלימוד השונים.

 יכולת לעמוד בלוח זמנים

 היכולת לעמוד בלוח זמנים דורשת דייקנות וביצוע משימר

 בזמן קצוב. הדייקנות כשלעצמה אין בה די, מכיוון שבחייב

 יש לבצע מטלות רבות ביחידת זמן מסוימת. אין המדובר כאן

נ  בתכונות כמו זריחת ומהירות ביצוע אלא ביכולת לבצע מעשי

 ופעילויות בפרק זמן מוגדר וקבוע. תלמידים המכינים שיעוריכ

 במשך חמש שעות שבמהלכן אוכלים, מדברים בטלפון וצופים

 בטלוויזיה אינם מסוגלים לעמוד בלוח זמנים ויתקשו להעתיד

 במהלך הלמידה. בעבר האחריות על כישלון הילד בלימודינ

 נפלה על כתפי ההורים והילד, כיום האשמה מוטחת במורינ

 ובביח הספר. מצב זה מקל על הילד כאשר הישגיו ירודים.

 המעבר מה״ידע במרכז״ ל״ילד במרכז״
 תאוריות למידה בעבר קידשו את ה״ידע״. מטרת ההוראה

 והלמידה הייתה לרכוש ידע בכל תחומי הלימוד. השקפה זו

 גררה לימודים שנשאו אופי לוחץ כלפי הילד. דרישה לשינון,

 מבחנים רבים, הענשה על אי־למידה והערכת הילד על פי

 הישגיות. המטרה הייתה להשיג את התוצר הסופי כאשר

 חשיבות התהליך הייתה משנית. בדרך זו ההנאה של הילד

 מהלמידה לא הייחה

 גורם שיש להתחשב בו.

 השגת הידע קידשה את

 כל האמצעים. בשלושת

 העשורים האחרונים חל

 מהפך. אנשי חינוך טענו

 כי השקפה זו הופכת את

 בתי הספר לבתי חרושת

 לציונים, הילד איננו

 לומד ללמוד אלא משנן

 ידע שבעתיד יישכח,

 נפשו של הילד נהרסת.

ם י ש ל  המעבר היה חד -

 את ״הילד במרכז״.

 פסיכולוגים ואנשי חינוך

 במערב (רוג׳רם, 1980;

 ניל, 1977) החלו להסיט

 תהליכי איור:־ מיכל טנט

 הוראה-למידה להתמקדות בילד, בצרכיו, בנטיותיו ובכשריו.
 המטרה עברה מהשגת התוצר - הידע, להשבחת התהליך ואז

 כל המערכת הלימודית שינתה תכנים ודרכי פעולה. הונהגו
 שיטות הוראה חדשניות כמו הוראה בקבוצות, מרכזי למידה,

 קבוצות חקר וכדי כאשר המטרה לגרום לילד להיות מעורב,
 ליהנות מהלמידה ולרכוש מיומנויות למידה ולא ידע לשמו.

 בהתאם שונתה שיטת ההערכה ממבחני מורים להערכה
 אלטרנטיבית, על פיה גם התלמיד מעריך את עצמו והציונים
 ניתנים במילים ולא במספרים. ההנאה של הילד להגיע לבית

 הספר, כמו גם החיוך על פניו הפכו למטרה מרכזית. החלו
 להיפתח מגמות לימוד פופוליסטיות ושיעורים שכל מטרחם
 לגרום להנאה לימודיח על חשבון התמקדות בלימודי היסוד.
 המעבר הזה סייע לבטל את המורה כמחנך, כדמות הזדהות,
 שהילד מעריך ורוצה להיות כמוה והוא הופך לדמות חברית



, קנדה ובריטניה, שבהן צמחו התאוריות הדומיות ת ח ב  ז

 נשימת הילד במרכז, המשמעת רופפת וההישגים הלימודיים

 רודים. ובישראל, בשנות ה-60 כאשר שלטו תאוריות הידע

 ׳המשמעת הייתה קפדנית זכו תלמידי ישראל להיות במקום

 ־אשון בהישגים לימודיים. מעניין לציין כי ארצות הברית,

 קכדה ובריטניה מודעות לנזק שנגרם והחלו בשנים האחרונות

 לנסות לחזור לתאוריות הידע.

 טיעונים אלה יש לקבל בהסתייגות שכן ברור לכותבת

 ,עורות אלה כי הישגים לימודיים הנם תולדה של מגוון גורמים

 לימודיים, אישיותיים, חברחיים וכלכליים. בנוסף, אין להזניח

 m צורכי הילד כפי שאין לבטל את יתרונות ה״ידע״. יש למצוא
ל נכון יותר ביניהם. המשמעת הנה מרכיב בסיסי ולכן  זמהי

 ־אוי כי מערכות חינוך והורים ינסו להקנות מיומנויות משמעת

 אלה שנחיצותן אינה מוטלת בספק.
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 :[הלוח/לסיים מטלה או מבחן. הצלחת היישום הלימודי נבחנת

 גל פי ביצוע ביחידת זמן נתונה.

ת להציב מטרה ולתכנן פעילויות המובילות להשגתה ל  מ
 כולת זו נחוצה לתלמידים המתרגלים למידה עצמית. הלמידה

 עצמית הכרחית בכל תהליך של למידה ומחייבת עצמאות

 אתריות להצבת מטרה ולתכנון פעילויות להשגתה.

 כולת לבצע מגולות שאינן גורמות הנאה

ת זו נשמעת כבלתי מובנת אך הכרחית להצלחה בלימודים. ל  מ

 כוונה לביצוע משימות משעממות או מתסכלות כמו תרגולי

 •ושבון או שפה. במהלך הלימודים בבית הספר היסודי והתיכון

 לומדים התלמידים מספר רב של מקצועות, יש להניח, כי

 לא יאהבו את כולם במידה שווה. עם זאת, מצפים כי יצליתו

 כולם. ביצוע משימה שאינה מהנה הנו חלק בלתי נפרד מכל

 למידה ואין לקשור את איכות הביצוע עם כמות ההנאה. ראוי

 יציין כי למידה שייכת לתתום של מימוש שהוא נפרד מהנאה

 עהיא פיזית וגורמת להתרגלות ולהתמכרות. להנאה אין ערך

.(2005 ,  :למידה ואולי להפך(סליגמן

 ארבעה מרכיבים אלה של משמעת הלמידה היו חלק בלתי

 פרד מתהליכי ההוראה כאשר ההתמקדות הייתה ב״ידע״.

 יתכן כי מורים והורים הקצינו בבניית מיומנויות התנהגותיות

 *לה. המעבר להתמקדות ב״ילד״, פגמה, לדעתי במיומנויות

 יןלה שהן משמעח הלמידה. מורים והורים פחות מקפידים

 גל הקניית יכולת התמדה. עמידה בלוח זמנים איננה מטרה

 אפילו ההפך הוא השכיח. מורים רבים מאפשרים ללמוד בקצב

 זאישי ולהוכיח את הידע ללא לחץ הזמן. ביצוע מטלות לא

 עימות הפך לטאבו. הרי הילד אמור ליהנות מלמידתו ולבצע

 :וטלות מהנות. ההורים נסוגו מהקניית משמעת הלמידה בעיקר

 גלל אובדן הסמכות ההורית, והמורים זנחו משמעת זו מכיוון

 עהאווירה הפדגוגית השלטת היא ניסיון רציף להתמקד בילד,

 הנאותיו ובצרכיו.

ת בידע להתרכזות בילד גרם, ו מ ד ת ה  לסיכום, המהפך מ

 לטעמי, לירידה במשמעת ובעקבותיה לירידה בהישגים

 לימודיים. טענה זו מבוססת על הניסיון למצוא קשר

, ולאו דווקא סיבתי, בין הישגים גבוהים וקיומה  זטטיסטי

 על משמעת בארצות העולם ובישראל. במדיגות שבהן הישג

 תלמידים גבוהים, סינגפור, יפן, קוריאה, צ׳כיה ועוד, שוררת

 :ושמעת חזקה בבית הספר ובתוך המשפחה. בישראל הישגים

 ימודיים גבוהים נמצא בסביבה תרבותית שבה יש הקפדה

 גל משמעת כמו בתי הספר של ״מופת״ המאכלסים את עולי

 רית המועצות ובתי ספר דתיים יהודיים ונוצריים. בארצות


