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 קצירת

 

חינוך חינוך ציבורי נושא בחובו מתח בין שני ערכים מרכזיים, חופש הבחירה והשוויון. מחד גיסא, 

ציבורי עלול לפגוע בחופש הבחירה של ההורים הנוגע לחינוך לילדיהם לפי תפיסת העולם שלהם. 

מאידך גיסא, חינוך ציבורי עשוי לקדם שוויון, שכן כלל הילדים בגילאי חינוך חובה זכאים לקבל 

, בין חינוך זה. מתח זה מהווה את ההשראה לעבודה זו. השאלות המרכזיות העולות ממתח זה הינן

היתר, האם בחירה בחינוך הציבורי, היינו מתן יותר חופש לבחור את בית הספר, אכן מובילה 

 ליעילות בחינוך? בנוסף, האם בחירה בחינוך פוגעת בשוויון?

 

הספרות המקצועית העוסקת בבחירה בחינוך גורסת כי לבחירה המתפתחת בשנים האחרונות 

( פיתוח 2( טובת הילד והמשפחה; )1: ) מטרות מרכזיותבארצות מערביות רבות לרבות ישראל חמש 

( הגברת היעילות הבית 4( שיפור מעורבות ההורים בבית הספר; )3האוטונומיה הבית ספרית; )

 (.2013(קידום האינטגרציה החברתית )הוד,5ספרית ושיפור איכות בתי הספר; )

 

ך לבין יעילות ולבין שוויון. בעוד בספרות המקצועית קיים דיון בנוגע לקשרים שבין בחירה בחינו

שהקשר בין בחירה לבין יעילות מתואר בספרות כקשר חיובי, הקשר בין בחירה לבין שוויון מתואר 

כשלילי. ישנן תיאוריות הטוענות כי מדיניות ממשלתית חינוכית משפיעה על היכולת של ביה"ס או 

ה כי חופש אדמיניסטרטיבי וחופש על מערכת ביה"ס לתפקד ביעילות ובאפקטיביות, לאור ההנח

מנהלי הטמונים בחופש בחירה הם ההסבר לשיפור ביעילות. מחקרים מראים כי בבתי הספר 

הציבוריים, בעקבות התחרות, אשר מתירה  מדיניות הבחירה, דווקא יש שיפור באיכותם והם 

(. ברחבי Victor, 2010אפילו מצמצמים את הפער עם בתי הספר הפרטיים שלא במימון המדינה )

העולם ישנם מודלים שונים של בחירה חופשית או של בחירה מבוקרת )בחירה ממספר מוגבל וידוע 

מראש של אפשרויות(, והדעות חלוקות באשר ליכולתם לקדם שוויון ולמנוע בידול וסגרגציה 

 (.2003היימן, ושפירא,  ;1994)גולדרינג, 

 

ולם עולה כי מידת הסגרגציה תלויה בעיקר במידת מסקירה של תכניות בחירה במדינות שונות בע

המעורבות של הרשויות. כך למשל, כאשר ברשות מקומית מתאפשרת בחירה מבוקרת או 

שלחילופין נקבעות מכסות )למשל שוברי חינוך להורים מהשכבות החלשות למימון שכר לימוד 

שום(, המתח בין החופש בבתי ספר פרטים או הגדרת אחוז מסוים של תלמידים מחוץ לאזור הרי

לבחור לבין שוויון פחות דומיננטי. לעומת זאת, כאשר הרשות לא מתערבת, היינו מותרת בחירה 

 (. 2003היימן, ושפירא,  ;1994חופשית, מתח זה בין החופש לבחור לבין שוויון מתעצם )גולדרינג, 

 

סטרליה, ניתן לראות כי כך למשל, כאשר הרשויות המקומיות אינן מתערבות כלל, כמו למשל באו

בתי הספר הפרטיים מתבדלים. כתוצאה מגבית שכר לימוד גבוה מאד הם מגבירים את הסגרגציה 

(.  כלומר,  הבחירה הלא מבוקרת באוסטרליה Dearden, Ryan & Sibieta, 2010החברתית )

איפשרה השוויון. בדומה, בבריטניה ניתן לראות כי שיטת הבחירה הלא מבוקרת -מעמיקה את אי

 Westלתלמידים החזקים להתקבץ בבתי ספר חזקים, כך שבתי הספר החלשים הפכו חלשים יותר )



& Yölnen, 2010 על כן, נראה כי בחירה ללא התערבות הממשלה מביאה למצב הדומה לכלכלת .)

 השוויון. -שוק חופשי, שבו החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים ולהעמקת אי

 

יות מתערבות, במדינות בעלות בחירה מבוקרת, למשל צרפת וקטר, לא לעומת זאת, כאשר הרשו

רואים את מידת הסגרגציה והבידול החברתי בין המעמדות כפי שנראה במדינות בהן הבחירה אינה 

 ,Karsten, Visscher & De Jong, 2006רי אמבוקרת כלל )אתר האינטרנט של משרד החינוך הקט

 ח בין חופש הבחירה לבין שוויון מתון.(.  היינו, במדינות אלו המת2001

 

גם בישראל מתפתח רעיון הבחירה בחינוך. בישראל, לכל רשות מקומית ישנו מרחב תמרון בנוגע 

אינן מאפשרות בחירה  מסוימותלאפשרויות בחירה של הורים את מוסד החינוך לילדיהם. רשויות 

שונות ולייצר פלורליזם  האוכלוסייעל מנת לעודד שוויון באמצעות אינטגרציה של שכבות 

והטרוגניות בבתי הספר. לעומתן, רשויות אחרות מאפשרות בחירה על מנת לעודד יעילות )חושן, 

 (.    1994; גולדשטיין, ולדרר, 2004

 

כאמור, רשויות רבות מאפשרות בחירה בישראל. עם זאת, ברובן מתאפשרת בחירה מבוקרת. 

בנוסף, מרבית אפשרויות הבחירה נוגעות לחטיבות הביניים או התיכונים, ומעטות הן הרשויות 

; משרד החינוך ניסויים 1995שמאפשרות בחירה בבית הספר היסודי )היימן, שביט, ושפירא 

כך למשל, בירושלים, ישנה בחירה מבוקרת הנקבעת על פי אזור המגורים. ישנם   (.  2016ויוזמות, 

אזורים בהם קיימת בחירה מבין מספר בתי ספר, ואילו באזורים אחרים מאחר וקיים בית ספר 

איזוריים -(. במקביל, ישנם בתי ספר על2004אחד בלבד, למעשה לא מתקיימת בחירה )חושן, 

למעט הגבלות ותנאי כניסה של בית הספר עצמו. בלוד ישנה מגמה  אליהם הרישום אינו מוגבל,

(, ואילו 2016לאפשר בחירה מבוקרת על פי אזורי רישום )אתר משרד החינוך, ניסויים ויוזמות , 

בתל אביב ישנה בחירה יחסית פתוחה אך עם מכסות ומגבלות על מנת לעודד אינטגרציה. כל הנאמר 

 (.  2000פר הממלכתיים היהודיים )אופלטקה, לעיל נכון בעיקר לגבי בתי הס

 

יהודית, לרשויות  ההאוכלוסייבניגוד לאפשרויות הבחירה המוצעות ברשויות בישראל בהן עיקר 

ערבית, גם כאשר מתאפשרת בחירה, היא מועטה יותר. ברובן כאשר  ההאוכלוסייבהן עיקר 

בית מלכתחילה נמוך יותר, ועל מתאפשרת בחירה היא מוגבלת, שכן, מספר בתי הספר דוברי הער

כן במקרים רבים גם אם ישנה אפשרות בחירה ברשות המקומית, הדבר פחות רלוונטי להורים 

 הרוצים לשלוח את ילדיהם לבית ספר דובר ערבית. 

 

בחירת הורים את בית הספר של ילדיהם, שביעות הרצון של מחקר זה בוחן את הקשרים בין 

 . ת המעורבות שלהם, לבין יעילות בתי הספר ברשויות ערביותההורים, הציפיות שלהם, מיד

 

 

 שאלות המחקר והשערות המחקר הן כדלהלן: 

 



)הנמדדת באמצעות ההישגים של  היעילותברמת  הבדלבאיזו מידה, אם בכלל, קיים  .1

לבין  בחירהקיימת בין בתי ספר בהם התלמידים( של בתי הספר הערבים בערים המעורבות 

 יימת בחירה? אלו בהם לא ק

 

משוער כי ימצא הבדל ברמת היעילות, הנמדדת באמצעות הישגים של תלמידים בבתי 

הספר הערביים בערים המעורבות, לטובת בתי הספר בהם קיימת בחירה מבוקרת. מאחר 

וההורים בוחרים את בית הספר שיתאים לילד ולהשקפת עולמם. כאשר ישנה הלימה בין 

ודתית( לבין בית הספר, אנו מצפים לראות  השקפת העולם של הילד )גם מבחינה תרבותית

 הישגים גבוהים יותר. 

 

שביעות רצונם, מעורבותם וציפיותיהם של ברמת  הבדלבאיזו מידה, אם בכלל, קיים  .2

מבוקרת לבין אלו בהם לא קיימת  בחירהמבית הספר בין בתי ספר בהם קיימת  ההורים

 בחירה ? 

 

דת שביעות הרצון, מידת המעורבות בבית השערות המחקר הן כי ימצאו הבדלים בין מי

הספר וציפיותיהם מבית הספר, לטובת בתי הספר בהם קיימת בחירה. תאוריות מתחום 

פסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה מעידות כי כאשר לאדם ישנה יכולת בחירה ושליטה 

ן , הוא נוטה להיות יותר שבע רצון מהתוצאות של הבחירה, גם אם באופמסויםבמשתנה 

 "אובייקטיבי" התוצאות אינן כאלה טובות. 

 

 לביןשביעות הרצון, מעורבות ההורים, וציפיות ההורים בין מידת  קשריםמהן עוצמות ה .3

 )הנמדדת באמצעות הישגי התלמידים(?  יעילות

 

השערות המחקר הן כי ימצאו קשרים חיוביים בין מידת שביעות הרצון של ההורים, מידת 

המעורבות שלהם בבית הספר וציפיותיהם מבית הספר לבין הישגי ילדיהם, בבתי הספר 

 הערביים בערים המעורבות. 

 

יעילות  לביןשביעות רצון, מעורבות הורים, וציפיות ההורים בין  קשריםמהן עוצמות ה .4

 נמדדת באמצעות הישגי התלמידים(, כאשר )לא( קיימת בחירת ההורים? ה)

 

השערות המחקר הן כי ימצאו קשרים חיוביים בין מידת שביעות הרצון של ההורים, מידת 

המעורבות שלהם בבית הספר וציפיותיהם מבית הספר לבין הישגי ילדיהם, בבתי הספר 

 ית על רמת הבחירה של ההורים. הערביים בערים המעורבות, כאשר מפקחים סטטיסט

 

הורים מחמישה בתי ספר מילאו את השאלונים הנוגעים לבחירה בבית הספר של הילד, הישגיו,  250

שביעות רצון מבית הספר ומעורבותם בבית הספר, במהלך שנת הלימודים תשע"ו. בתי הספר 

חירה וההורים מחוייבים שנבחרו למחקר כללו שלושה בתי ספר מלוד, עיר ובה אין כרגע אפשרות ב

עיר בה קיימת בחירה מבוקרת. השונות של בתי הספר  -לאזורי רישום, ושני בתי ספר מעכו

והאטרקטיביות שלהם בעיני ההורים, כפי שניתן למדוד באמצעות ציוני המיצ"ב, התבטאה בשני 



אחד, בלוד, בעל  בתי ספר בעלי ציון ממוצע גבוה בבחינות המיצ"ב )אחד בעכו ואחד בלוד(, בית ספר

 ציון ממוצע בינוני, שני בתי ספר בעלי ציון ממוצע נמוך )אחד בעכו ואחד בלוד(. 

במהלך המחקר חולקו שישה שאלונים להורים לילדי כיתות ו' במהלך אסיפות הורים שונות בבתי 

ר הספר. השאלון הראשון כלל נתוני רקע )לדוגמא, מספר ילדים, מקום מגורים, תרומה לבית הספ

והישגי הילדים( . השאלון השני התייחס לשיקול דעת ההורים בבחירת בית הספר. שאלון זה בחן 

את הגורמים המשפיעים על שיקול דעת ההורים בעת בחירת בית ספר לילדיהם )לדוגמא, מרחק 

(.  השאלון השלישי נגע 1985גאוגרפי, אחים הלומדים בבית הספר והישגים( )סלוי ושורצלד, 

רצון של ההורים מבית הספר: לבדיקת שביעות רצון ההורים מבית הספר נדרש הנבדק לשביעות 

להעריך את מידה שביעות רצונו מבית הספר בכלל וכן מפרמטרים ספציפיים כמו הישגי בית הספר, 

רמת לימודים ועוד, ובנוסף נדרש הנבדק להתייחס לשאלות כמו אם היה מעביר את לידיו לבית 

יה ממליצים לחברים על בית הספר במטרה לבדוק אמינות שביעות הרצון )פרס הספר אחר או אם ה

(. השאלון הרביעי נגע למעורבות ההורים בבית הספר: לבדיקת מידת מעורבות 1993ופסטרנק, 

ההורים בבית הספר נדרש הנבדק לציין את מידת מעורבותו אקטיבית בפעילויות בית הספר 

ההתעניינות שלו מהנעשה והמתרחש בבית הספר )שפירא המגוונות ובנוסף לציין את מידת 

(. השאלון החמישי בחן את ציפיות ההורים מבית הספר: לבדיקת מידת ציפיות 1990וגולדרינג, 

ההורים מבית הספר נדרש הנבדק לבחור באילו תחומים יש להם ציפיות מבית הספר וגם להגדיר 

(. ולבסוף ההורים נשאלו על הישגי 1994 ; מינרבי,1981את מידתם )סמילנסקי ובאומגרטמן, 

ילדיהם הלימודים, לבדיקת התאמתם לתוצאות מבחני מיצ"ב הבית ספריים במקצועות )ערבית, 

 אנגלית, מתמטיקה ומדעים(.

המשיבים מכל בית ספר חולקו לכאלה שבחרו את בית  . SPSSהשאלונים נותחו באמצעות תוכנת

הספר או לא בחרו, ולאחר מכן נמדדו המשתנים התלויים שביעות רצון של ההורים, מעורבות 

ההורים, ציפיות ההורים ויעילות בית הספר )נבדקו הישגי התלמידים, בבתי הספר המשתתפים 

הישגי תלמידי בתי הספר עפ"י דיווחי במחקר, במבחני המיצ"ב הארציים החיצוניים וגם נבדקו 

 ההורים במטרה להשוואת מדדים אלה בין הערים לוד ועכו(.  

 

למדגמים בלתי מזווגים, חישוב מתאמי פירסון ובנוסף, נבחנו   Tשיטת המחקר כללה עריכת מבחני 

תי מודלים של רגרסיה מרובה.  ביתר פירוט, על מנת לבחון את ההבדלים ברמת היעילות בין ב 3

ספר בהם קיימת בחירה לבין אלו בהם לא מתקיימת בחירה )שאלת המחקר הראשונה( נערכו 

למדגמים בלתי מזווגים. זאת על מנת להשוות את הישגי התלמידים בערבית,  T ארבעה מבחני

אנגלית, מתמטיקה ומדעים בין ילדים שהוריהם בחרו את בית הספר לבין ילדים שהוריהם לא בחרו 

 (. 8)ראו לוח מס'  את בית הספר

על מנת לבחן את ההבדלים במידת שביעות הרצון, במידת המעורבות, וברמת ציפיות ההורים מבית 

הספר )שאלת המחקר השנייה( בין בתי ספר בהם מתקיימת בחירה מבוקרת לאחרים, נערכו שלושה 

רצון של ההורים למדגמים בלתי מזווגים נוספים. זאת על מנת להשוות את מידת שביעות ה T מבחני

מבית הספר, מידת המעורבות של ההורים בנעשה בבית הספר ומידת הציפיות של ההורים מבית 

 (.9הספר בין הורים שבחרו את בית הספר לבין הורים שלא בחרו )ראו לוח מס' 

על מנת לבחון את עצמת הקשרים שבין בחירה לבין מעורבות ההורים, שביעות רצונם והציפיות 

ן רמת היעילות של בית הספר נערכו שלושה מבחני רגרסיה מרובה )שאלות מחקר מספר שלהם ולבי

(. מבחן הרגרסיה הראשון בחן את המידה בה שביעות הרצון, מידת המעורבות ומידת הציפיות 4ו  3



של ההורים אשר בחרו את בית הספר, מנבאים את רמת היעילות, כאשר משתני הרקע )כגון מקום 

(. מודל הרגרסיה השני ומודל הרגרסיה השלישי 10ם סטטיסטית )ראו לוח מס' מגורים( מפוקחי

בחנו את המידה בה שביעות הרצון, מעורבות ההורים והציפיות של ההורים מסבירים את רמת 

היעילות של בתי ספר בהם מתקיימת בחירה מבוקרת, ושל בתי הספר בהם לא מתקיימת בחירה, 

, בהתאמה(. בנוסף, על מנת לערוך השוואה של מדדי 12מספר  ולוח 11בהתאמה )ראו לוח מס'  

שביעות הרצון, הציפיות ומעורבות ההורים ורמת היעילות בין בתי הספר בעכו לבין בתי הספר בלוד 

  (. 14למדגמים בלתי מזווגים ) לוח מס'  T נערך מבחן

 

יעילות, שביעות רצון ביתר פירוט, נמצא כי רמת הנמצאו הבדלים וקשרים מובהקים סטטיסטית. 

של ההורים, מעורבותם והציפיות שלהם מבית הספר גבוהים יותר בבתי ספר בהם קיימת בחירה 

הקשרים בין מעורבות ההורים, בהשוואה לבתי הספר בהם לא מתקיימת בחירה. בנוסף,  מבוקרת

ספר בו לומד שביעות הרצון, וציפיותיהם לבין יעילות, חיובים רק בקרב הורים אשר בחרו בבית ה

 ילדם.

 

נמצא הבדל מובהק סטטיסטית ברמת היעילות )כפי ביתר פירוט, השערת מחקר ראשונה אוששה. 

, שבאה לידי ביטוי באמצעות הישגי התלמידים( לטובת בתי הספר בהם קיימת בחירה מבוקרת

שגים בארבעת המקצועות שנבחנו. ההורים אשר בחרו את בית הספר שבו לומד ילדם דיווחו על הי

גבוהים יותר בצורה מובהקת סטטיסטית בהשוואה להורים אשר לא בחרו את בית הספר של ילדם. 

. t(247)= 2.62, p<0.05נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהישגים בשפה )ערבית( בין שתי הקבוצות : 

ורה ( היו גבוהים בצ1.03, סטיית תקן 2.8הישגיהם של ילדים שהוריהם בחרו את בית הספר )ממוצע 

, סטיית 2.34מובהקת סטטיסטית מהישגיהם של ילדים שהוריהם לא בחרו את בית הספר )ממוצע 

(. כמו כן, נמצאו ההבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות גם בשפה זרה 8(, )ראו לוח מס' 0.99תקן 

 )אנגלית(, במתמטיקה ובמדעים.  

ים אשר בוחרים את ביה"ס הסבר אפשרי לקשר בין בחירה ליעילות נובע מעצם העובדה שהור

לילדיהם מעורבים יותר ולפיכך יש להם ציפיות גבוהות יותר מביה"ס, דבר אשר משפיע לטובה על 

 מוטיבציית התלמיד.    

 

מידת שביעות רצונם של השערת מחקר שניה אוששה. נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית ב

ידת מעורבותם בפעילויות בבית ההורים מבית הספר, במידת הציפיות שלהם מבית הספר ובמ

נמצא כי קיים הבדל מובהק סטטיסטית  בתי הספר בהם קיימת בחירה מבוקרת.לטובת הספר 

בדיווחי ההורים באשר למידת שביעות רצונם מבית הספר, מידת המעורבות שלהם בבית הספר 

ם לבין הורים ומידת הציפיות שלהם מבית הספר בין הורים אשר בחרו את בית הספר שבו לומד ילד

שלא בחרו אותו. נראה כי בקרב ההורים אשר בחרו את בית הספר קיימת שביעות רצון גבוהה יותר, 

מעורבות גבוהה יותר ואף הציפיות שלהם מבית הספר גבוהות יותר.  נמצא כי קיים הבדל מובהק 

(. 9, )ראו לוח t(245)= 10.89, p< 0.05 לטובת בתי הספר בהם קיימת בחירה  שביעות הרצוןבמידת 

הורים אשר בחרו את בית הספר בו לומד ילדם העידו על רמת שביעות רצון גבוהה יותר )ממוצע 

, 37.82( בהשוואה להורים שלא בחרו בבית הספר )ממוצע  9(, )ראו לוח10.95, סטיית תקן 58.97

 . 9)(, )ראו לוח13.2סטיית תקן 

 



 מעורבותר בהם קיימת בחירה, גם לגבי מידת בנוסף, נמצאו הבדלים מובהקים, לטובת בתי הספ

(. הורים אשרו בחרו את בית הספר שבו לומד 9, )ראו לוח t(248)= 8.19, p<0.05ההורים בביה"ס 

( בהשוואה 9(, )ראו לוח 11.54, סטיית תקן 64.33ילדם העידו על מעורבות גבוהה יותר )ממוצע 

 (. 9(, )ראו לוח 14.05ית תקן , סטי47.56להורים שלא בחרו את בית הספר )ממוצע 

 

(. 9, )ראו לוח t(246)= 7.31, p< 0.05ממצא דומה נמצא גם לגבי מידת ציפיות ההורים מביה"ס 

, 58.56הורים אשר בחרו את בית הספר בו לומד ילדם העידו על רמת ציפיות גבוהה יותר )ממוצע 

(, בהשוואה להורים שלא בחרו את בית הספר של ילדם )ממוצע 9(, )ראו לוח 10.97סטיית תקן 

 (.  9(, )ראו לוח 16.73, סטיית תקן 43.43

 

ט הבחירה שיוצר בעצמו שביעות רצון ומעורבות של ההורים אלמנהסבר להבדלים אלו יכול לנבוע מ

מעצם הבחירה עצמה. אכן, תאוריות שונות של קבלת החלטות מעידות על ההשפעה של יכולת 

הבחירה על שביעות הרצון מהתוצאה. על פי תאוריית העמדה, ברגע שאדם מקבל החלטה כלשהי, 

נכונה, ועל כן יעיד לעצמו ולאחרים על שביעות רצון  ההייתהוא ירצה לשכנע את עצמו כי החלטתו 

 ,Archambault, Janosz, Morizot & Pagani)גבוהה יותר, ובחירת בית ספר לילד היא עמדה 

2009)       . 

 

קשר חיובי מובהק סטטיסטית בין שביעות השערת המחקר השלישית אוששה. בבדיקה אם קיים 

נמצא כי שלושת המשתנים הצליחו  ות הורים לבין יעילות.רצון ההורים, מעורבות ההורים וציפי

(. זאת ועוד,   ) R²= 0.107, F)3, 241(= 9.67, p< 0.01 מהשונות המוסברת ביעילות  10.7%לנבא 

כאשר   β= 0.28, p<0.01,יעילות לבין ההורים נמצא כי קיים קשר מובהק סטטיסטית בין מעורבות

(. כלומר, בבתי ספר בהם 10. )ראו לוח ההורים ברמה קבועהמחזיקים את שביעות הרצון וציפיות 

 מידה גבוהה של מעורבות קיימת מידה גבוהה של יעילות, בכל רמה נתונה של שביעות רצון וציפיות.

 

השערת המחקר הרביעית אוששה בחלקה. השערה זו בחנה את הקשרים בין מעורבות ההורים, 

ילות בבתי ספר בהם קיימת בחירה ובבתי ספר בהם לא שביעות הרצון שלהם, וציפיותיהם לבין יע

מתקיימת בחירה. קשרים אלו נמצאו חיובים כאשר מתקיימת בחירה ולהיפך )היינו, לא נמצאו 

קשרים מובהקים סטטיסטית כאשר לא מתקיימת בחירה(.  ביתר פירוט, נמצא כי כאשר קיימת 

 7%הרצון שלהם, וציפיותיהם( נבאו בחירה, שלושת המשתנים יחד )מעורבות ההורים, שביעות 

 ,R²= 0.07, F)3, 200(= 4.69(מהשונות המוסברת ביעילות הנמדדת באמצעות הישגי התלמידים 

p<0.01) בנוסף, הקשר בין מעורבות ההורים לבין יעילות נמצא מובהק סטטיסטית .β= 0.26* ראו( ,

ברמה קבועה. לעומת זאת, לא נמצאו ( כשאר המשתנים, שביעות רצון וציפיות הורים, נשמרו 12לוח 

( . הסבר 12קשרים מובהקים סטטיסטית בין שביעות הרצון וציפיות ההורים לבין יעילות )ראו לוח 

אפשרי לקשר הזה יכול להיות דווקא בנושאים של מוטיבציה של התלמידים, וההשפעה של גורמים 

ציפיות הורים וכמובן שביעות רצון חיצוניים ופנימיים על המוטיבציה ללמידה. מעורבות הורים ו

הורים הם גורמים משמעותיים בהעלאת מוטיבציית הלמידה אצל התלמידים, דבר אשר תורם 

שביעות רצון, מעורבות וציפיות הורים לבין יעילות לשיפור בהישגים. בנוסף, נמצא כי הקשרים בין 



)ראו  F(3, 37)= 1.60, p> 0.05= 0.115, 2R אינם מובהקים סטטיסטית כאשר לא מתקיימת  בחירה

 (.   11לוח 

 

מעורבות ההורים בבית הספר עשויה להוות מוטיבציה חיצונית ואולי אף פנימית להצלחה,  אי לכך 

מומלץ כי מחקרים עתידיים ינסו לבודד את מרכיב המוטיבציה ולבחון כיצד הוא מתיישב עם שאר 

לאשש  ןניסיווהות יותר מבית הספר, גם כן בתור המדדים. זאת ועוד, עצם הבחירה יוצרת ציפיות גב

את הבחירה ולהצדיק אותה. מאותן סיבות, הממצאים לפיהם הציפיות גבוהות יותר כאשר ההורים 

ממצאי המחקר מצביעים על קשר חיובי בין בחירת  .בחרו בבית הספר מתיישבים עם התאוריות

צאים מצביעים על הבדלים מובהקים ההורים את ביה"ס לבין יעילות ביה"ס, באותה מידה הממ

לטובת בתי הספר בהם מתקיימת בחירה במידת שביעות רצונם מביה"ס, מעורבותם בביה"ס וגם 

ציפיותיהם מביה"ס. אי לכך מן הראוי והנכון לקדם ולהרחיב את נושא בחירת ההורים את ביה"ס, 

 כאמצעי לקידום יעילות בתי הספר בארץ.      

 

בלב השיח הציבורי והאקדמי. רפורמות מרכזיות של מערכות חינוך רבות  בחירת הורים נמצאת

בעולם המערבי כמו אנגליה וארה"ב, בשנים האחרונות נסובות סביב בחירת הורים, מתוך ההנחה 

המשותפת לכל תומכי הבחירה בחינוך, שבחירת הורים משפרת את מידת שביעות הרצון של 

גבירה את מידת מעורבותם ואחריותם לחינוך ילדיהם, מעלה ההורים מהחינוך לו זוכים ילדיהם, מ

את ציפיות ההורים מביה"ס ומעודדת תחרות בין בתי הספר. יש האמרים כי הבחירה מובילה את 

בתי הספר להתייעל, לשפר את עצמם ולהפוך להיות מערכות המכוונות לצורכי הלקוח )בן עמי,  

2008 ,Bunar, 2010 .) 

גיסא, מחזקים את טענות התומכים בבחירה. נמצא כי אמנם קיימים  ממצאי עבודה זו מחד

הבדלים מובהקים סטטיסטית, לטובת בתי ספר בהם קיימת בחירה )מבוקרת(, במידת שביעות 

הרצון, המעורבות והציפיות של ההורים. אך כאשר בוחנים את טיב הקשרים הקשר בין מעורבות 

ות מוחזקים ברמה קבועה( נמצא חיובי ומובהק כאשר הורים ליעילות )כאשר שביעות רצון וציפי

קיימת בחירה. לעומת זאת, קשר זה לא נמצא מובהק כשאין בחירה. ומאידך גיסא ממצאי העבודה 

מעדנים את המתח הקיים בחינוך הציבורי בין שני הערכים המרכזיים , חופש הבחירה והשוויון. 

המעניק הן מידה של חופש בחירה להורים והן  בחירה מבוקרת, המודל של העיר עכו  הוכח כמודל

 שמירה על שוויון הזדמנויות.           

 

 
 

 

 


