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רקע

מהוויםערבים 21.1% 
ישראלמאוכלוסיית : 

מוסלמים 17.6%▪

נוצרים 1.9%▪

דרוזים 1.6%▪

ההשכלהתפיסת
כאמצעיהגבוהה
חברתיתלניעות

המעכביםגורמים
להשכלהכניסתם

גבוהה

נמוךסוציואקונומירקע▪
החינוךמערכתביןפערים▪

והכלליתהערבית
בפרפריהמגורים▪
עצמאותחוסר▪
צעירגיל▪
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רקע
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מכללות   אוניברסטאות  

שיעור נשירה ממוסדות להשכלה גבוהה 

ערבים   יהודים 
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תואר ראשון   תואר שני   תואר שלישי  

אחוז סטודנטים ערבים במוסדות להשכלה גבוהה 
2019-2020
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המחקרמטרת

לסטודנטיםמסייעיםחברתיים-פסיכומשאביםאילולבחון
לרכושאותםמניעומהבלימודיהםלהתמידערבים

?גבוהההשכלה
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     Psychosocial Readiness for Collegeאקדמייםללימודיםמוכנות
Phillips-Berenstein & Gati, 2019) )

אישיים-וביןאישיים-תוךלמשאביםמתייחסיםחברתיים-פסיכומשתנים

 ,בהםובהצלחהבלימודיםלהתמדהביותרהמשמעותיתהתרומהכבעלישנמצאו

.(Robbins et al., 2004)רקעומשתניקבלהלנתונימעבר
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 PRCאקדמייםללימודיםמוכנותשלהמימדיםששת
Phillips-Berenstein & Gati, 2019) ) 

שלהביטחוןמידת
יכולשהואהסטודנט
בלימודיםלהצליח

אקדמיים
בתחוםאצליחאני״

״שבחרתיהלימודים

אקדמייםללימודיםמחויבותאקדמיתעצמיתמסוגלות

שלהמחויבותמידת
תוארלהשיגהסטודנט

אקדמי
רבערךרואהאני״

לימודיבהשלמת

״האקדמיים

חברתיתנינוחות

הסטודנטשלהנינוחותמידת
חדשהחברתיתבסביבה

"זריםעםלדברליקל"



7

 PRCאקדמייםללימודיםמוכנותשלהמימדיםששת
Phillips-Berenstein & Gati, 2019) ) 

הסטודנטשלהמעורבותמידת
בקמפוסבפעילויות

חשובהבקמפוסהמעורבות״

״שליהאישיתלהתפתחות

עצמיתמשמעתבקמפוסמעורבות

שלהמחויבותמידת
מטלותלביצועסטודנט

עלילסמוךניתן״

״זמניםבלוחשאעמוד

רגשיחוסן

הסטודנטשלהגישה
ואירועיםמאתגריםלמצבים

מלחיצים
 "בקלותמתוסכלאני״
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שלהערביתבגרסהנוסףמימד
PRCאקדמייםללימודיםמוכנותהשאלון

הלימודיםלמוסדמחויבות

ללמודהסטודנטשלמחויבותו
הנוכחיגבוההלהשכלהבמוסד
השכלהמוסדותפניעלוהעדפתו

אחריםגבוהה
ת/לומדאנישבוהלימודים״מוסד

בזמןאצליהראשונהבעדיפותהיה
הרישום״
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 Higher Education Orientationsגבוההלהשכלהאוריינטציות
(Willner et al., 2022)

גבוהההשכלהלרכושהסטודנטאתשמוביליםעיקרייםמניעיםלחמישהמתייחס

כלימהוויםאקדמייםלימודים
וחשוב ,מקצועלרכישת
.רביםבמקצועותלהשתלבות

עבוריהאקדמיהתואר״מטרת
בתחוםהכשרהלקבלהיא

אותי״המעניין

אקדמייםלימודים
להשגתאמצעימהווים

 .אופקיםוהרחבתידע
האקדמיים״הלימודים

ידעלרכושלייאפשרו
רבים״בתחומים

מהוויםאקדמייםלימודים
המעגללהרחבתהזדמנות
אנשיםולהכרתהחברתי

.חדשים
עבוריהעניין״עיקר
עםבהיכרותהואבאקדמיה

חדשים״אנשים

אקדמייםלימודים
אמצעימהווים
הסטטוסלהעלאת

.החברתי
תוארכבעל״הסטאטוס

מהענייןיותרליחשוב
עצמם״בלימודים

מהוויםאקדמייםלימודים
אתלרצותאמצעי
הלחץובלי ,הקרובים
היהלאהפרטשלהם

.לומד
חשובהאקדמי״התואר
מאשריותרשלילמשפחה

לי״

יוקרהמקצוערכישת סביבתילחץחברתיתמסגרתוהשכלהידערכישת



10

המחקרמטרות

שלערביותגרסאותתיקוף▪
 HEO-וה PRC-השאלוני

ביןהמדידהשקילותבחינת▪
 ,וגבריםנשים
ומעלהשניודורראשוןדור

גבוההלהשכלה
הדתותשלושתובין

 :בין HEO-ו PRC-בההבדליםבחינת

וגבריםנשים▪

שניודורראשוןדור▪
גבוההלהשכלהומעלה

ודרוזיםנוצרים ,מוסלמים▪

-בותוקףבחינת
-ו PRCשלזמני

HEO לניבוי
רצוןשביעות
הלימודיםמתחום
הנבחר
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שיטה

משתתפים

הראשונהלימודיהםשנתתחילתלפניערביםסטודנטים  1055

גברים 24%ו 76%

-ממוצעגיל -ת"ס )  20.7 2.7)

ונוצרים 10% ,מוסלמים 82% - דרוזים 8%

-וגבוההלהשכלהראשוןדור 66.8% ומעלהשנידור 33.2%

מהלך

 5)גבוההלהשכלהמוסדות 17-להופץ-אנונימיאינטרנטשאלון
(מכללות12ואוניברסיטאות
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שיטה

– (Phillips-Berenstein & Gati, 2019)אקדמייםללימודיםמוכנותשאלון▪ מימדים 1+ 6
(1-7)ליקרטסולםסולםלכלפריטים 5פריטים 38

78.ל 93.בין  Cαטווח ,Cα = .86חציון

-  (Willner et al., 2022)גבוההלהשכלהאוריינטציות▪ מימדים 5

סולםלכלפריטים 5פריטים 25

68.ל 79.בין  Cαטווח ,Cα = .75חציון

(1-7)ליקרטסולם

הלימודיםמתחוםהמשפחהרצוןשביעות▪

(1-7)ליקרטסולםהלימודיםמתחוםרצוןשביעות▪

(1-7)ליקרטסולם

כלים



13

PRCאקדמייםללימודיםמוכנותשאלוןשלמדידהשקילות

למגדרמעבר

לדתמעבר

CFI RMSEA
SRMR

Configural invariance .907 .053 .062

Metric invariance .902 .054 .064

Scalar invariance .900 .048 .065

השכלהלדורמעבר

CFI RMSEA
SRMR

Configural invariance .877 .060 .064

Metric invariance .875 .062 .067

Scalar invariance .871 .062 .067

CFI RMSEA SRMR

Configural invariance .906 .054 .060

Metric invariance .904 .054 .064

Scalar invariance .901 .054 .065
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HEOגבוההלהשכלהאוריינטציותשאלוןשלמדידהשקילות

למגדרמעבר

לדתמעבר

השכלהלדורמעבר

CFI RMSEA
SRMR

Configural invariance .907 .048 .059

Metric invariance .907 .048 .064

Scalar invariance .897 .049 .065

CFI RMSEA
SRMR

Configural invariance .885 .055 .068

Metric invariance .882 .053 .072

Scalar invariance .872 .053 . 072

CFI RMSEA SRMR

Configural invariance .898 .048 .065

Metric invariance .898 .046 .067

Scalar invariance .894 .051 .068
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לגבריםנשיםביןהבדלים
  PRCאקדמייםללימודיםמוכנותשלמימדיםבשלושה

6.4 6.6

5.4 5.3
5.7 6.0

4.7

6.5 6.8

5.4 5.5 5.9 6.2

4.7

1

2

3

4

5

6

7

8

מסוגלות עצמית  
אקדמית  

מחויבות ללימודים  
אקדמיים  

נינוחות חברתית   מעורבות בקמפוס   מחויבות למוסד  
הלימודים

משמעת עצמית   חוסן רגשי  

גברים  נשים  

*
d = 0.30 *

d = 0.22

*
d = 0.23
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גבוההלהשכלהומעלהשניודורראשוןדורביןהבדלים
 PRCאקדמייםללימודיםמוכנותשלאחדבמימד

6.5 6.7

5.5 5.5 5.8
6.2

4.7

6.4 6.7

5.3 5.4
6 6

4.6

1

2

3

4

5

6

7

8

מסוגלות עצמית  
אקדמית  

מחויבות ללימודים  
אקדמיים  

נינוחות חברתית  מעורבות בקמפוס   מחויבות למוסד 
הלימודים

משמעת עצמית   חוסן רגשי  

דור ראשון   דור שני ומעלה

*
d = 0.23
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ודרוזיםנוצרים ,מוסלמיםביןהבדליםאין
PRCאקדמייםללימודיםבמוכנות

6.5 6.7

5.4 5.5 5.8 6.1

4.4

6.3
6.7

5.4 5.4
6 6.1

4.7

6.4 6.4
5.7 5.6 5.9 6.2

5.1

1

2

3

4

5

6

7

8

מסוגלות עצמית  
אקדמית  

מחויבות ללימודים  
אקדמיים  

נינוחות חברתית  מעורבות בקמפוס   מחויבות למוסד 
הלימודים

משמעת עצמית   חוסן רגשי  

מוסלמים   נוצרים   דרוזים



18

 HEOגבוההלהשכלהבאוריינטציותמגדרייםהבדליםאין

6
6.4

4.3
5

2.3

6.3 6.6

4.1

5

1.9

1

2

3

4

5

6

7

8

רכישת מקצוע   רכישת ידע והשכלה מסגרת חברתית   יוקרה   לחץ סביבתי

גברים  נשים  
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גבוהלהשכלהומעלהשניודורראשוןדורביןהבדלים
 HEOגבוההלהשכלהאחתבאוריינטציה

6.2 6.5

4.2

5.1

2

6.2 6.5

4.2
4.9

2

1

2

3

4

5

6

7

8

רכישת מקצוע   רכישת ידע והשכלה מסגרת חברתית  יוקרה   לחץ סביבתי

דור ראשון   דור שני ומעלה

*
d = 0.18
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ודרוזיםנוצרים ,מוסלמיםביןהבדלים
 HEOגבוההלהשכלהאוריינטציותבשתי

6.2 6.5

4.2
5.1

2

6.1
6.5

4.2
4.7

1.9

6.3 6.6

4.3
4.8

1.6
1

2

3

4

5

6

7

8

רכישת מקצוע   רכישת ידע והשכלה מסגרת חברתית  יוקרה   לחץ סביבתי

מוסלמים   נוצרים   דרוזים

*
d = 0.41

*
d = 0.31
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הלימודיםמתחוםהסטודנטשלהרצוןשביעות

אקדמייםללימודיםמוכנות

שלהרצוןשביעות
המשפחה

עצמיתמסוגלות
אקדמית

למוסדמחויבות
הלימודים

רגשיחוסן

ẞ = .42

מוסברתשונותתוספת
%15

מוסברתשונות
18%

ẞ = .25

ẞ = .06

ẞ = .25

1צעד

2צעד
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הלימודיםמתחוםהסטודנטשלהרצוןשביעות

גבוההלהשכלהאוריינטציות

רצוןשביעות
המשפחה

ẞ = .42

מוסברתשונותתוספת
10%

מוסברתשונות
18%

ẞ = .22

ẞ = -.13

ẞ = -.07

והשכלהידערכישת

סביבתילחץ

יוקרה

1צעד

2צעד
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מסקנות

הפסיכומטרייםהמאפיינים
בגרסאותבשימושתומכים
בקרב HEO-ו PRCשלבערבית

בישראלערביםצעירים

תרבותיתלרגישותחשיבות
החברהלבניייעוץמתןבעת

הערבית

בסביבההתחשבות
הצעיריםשלהקרובה

הקיימתבהטרוגניותהתחשבות
הערביתהחברהבקרב
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עתידייםומחקריםהמחקרמגבלות

עצמידיווח▪

גבריםשלייצוגתת▪

כספיפרסהגרלתתמורתהשתתפות▪

מגבלות

עתידייםמחקרים

:נבדקמשתתפים 370שכללשנהאחרימעקבבמחקר

 (Lent et al., 2005)אקדמיתרצוןלשביעות HEOו PRCשלהניבויתוקף
 (Lent et al., 2005)לימודיותמטרותלקראתוהתקדמות

אחוז  .גבוההלהשכלהומעלהשניודורראשוןדורבקרבאלהמשתניםשללניבויהשאלוניםביכולתהבדליםנמצאו
 .גבוההלהשכלהראשוןדורבקרביותרגבוהההייתההמוסברתהשונות

מעקבמחקרביצועשלחשיבות▪
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 ?הערות ?שאלות
shada.kashkoush@mail.huji.ac.il

:למנחהתודתי

ברזילר-ליפשיץיוליהר"ד

:לוהסיועפעולהשיתוףעלותודות

גתיאיתמר 'פרופ

וילנרתרצה

ברנשטיין-פילפסמיכלר"ד

mailto:shada.kashkoush@mail.huji.ac.il

