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  הקדמה
 ליצירת אינדיקטורים "המקור הראשוני" בנושא החינוך מתואר ר משרד החינוך הפיניבאתבמצגת 

  " …וירא אלוהים כי טוב... ויאמר אלוהים יהי אור… : "בפרשת בראשית

נראה מעדותו של הסופר המקראי , "...ויקרא... ויעש...  ויבדל..ויאמר"נאסף מידע על התהליך  -היינו 

  ...... אחד מימי הבריאה לאחר כל של התהליךכית ומעצבתו תיעוד והערכה תהלינערככי 

  

אופן הדומה לזה הננקט בתעשייה בית הספר בשל ההישגים התהליכים והרצון לנהל מעקב אחר 

מרוח הזמן בין היתר מושפע תוך שהוא לפרקים ממנו ויורד על סדר היום  עולה והואאיננו חדש 

  .בתעשייה

הנקרא והמשפיע " כספר 1927 -יטה המדעית בחינוך תואר בעל הש) Cubberley )1916סיפרו של 

נגדיל את ערך : "ב ואמר"פרנקלין בוביט הצטרף למגמה החדשה בארה". על מנהל החינוך בדורנו

השירות הציבורי שנותנים בתי הספר שלנו באמצעות סטנדרטים ויחידות מן הסוג שמתפתח ונבחן 

ף על הנקודות החזקות והחלשות של בתי הספר להם מפקחי בתי הספר יוכלו לעמוד סוף סו.  כעת

הערכת בית הספר שתתבצע על ידי סקרים רצופים על כל . הם אחראים וללמוד שיטות טובות יותר

 תאפשר העלאת יעילות החינוך …השלבים השונים באמצעות מבחנים שיבצעו מומחי יעילות

  ". ' דיוק מדעי' אישית לדרגת בה ההערכות מבוססות על ניחוש ודעה, מהמקום בו היא נמצאת

 הפוליטי התחלף והצורך בהערכה התחלף בכמיהה להחזיר את ההתלהבות האקלים .עברו שנים

אתה מקבל מה שאתה מעריך : "ל וברצון למדוד הכהתחלפו  הגעגועים לאלף פרחים .לבתי הספר

ופתרון בעיות יהיו כלולים כתיבת חיבור , הדיון, אם אומנות הויכוח "-ו" ומה שאינך מעריך אינך מקבל

  ).(Resnick & Resnick, 1992" ילדים ישקיעו זמן להתאמן לקראתם, במבחן

תפיסות חדשות הרחיבו את התפיסה .  והחברתיים לא נותרו כפי שהיוםהתעשייתייהאינדיקטורים 

גורסות שכדי החדשות הניהול המדעי הוחלף בתפיסות ניהול . הישנה של מדידת הספק ותוצר

לשים , כלל המעורבים בתהליךאת לראות , טיח את ההצלחה המבוקשת יש להרחיב את היריעהלהב

 להרחיב את תהליך , פרטי התהליךחר אלעקוב, את הלקוח והעובד במרכז התעניינות החברה

  .קהילהה ולחזק את הקשר עםהלמידה הארגוני 

  ציבוריותת חינוךומערכלרים אינדיקטועלתה גם הדרישה לפתח , מהאם כי בפיגור , יהילתעשבדומה 

מתוך צפייה שאלה יאפשרו להצביע על הסיבות להצלחה ולכישלון של מערכת החינוך ואולי אף על 

   .האמצעים בהם יש לנקוט כדי להביא לשיפור פעולתם ותוצריהם של בתי הספר
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  אינדיקטורים חינוכיים

בתפיסות  ביניהם כאלה שניכרים חלו שינויים רבים בחינוך הציבורי ארבעים השנים האחרונותב

גם כיום ונמשך אלו   הוויכוח לגבי טיב אינדיקטורים.אינדיקטורים חינוכייםהנוגעות לתיאורטיות 

אילו אינדיקטורים  -האם ראוי לעשות שימוש באינדיקטורים ואם כן  השאלה סביבפולמוס רב סובב 

  ).Blank, 1993: 65 ;Scheerens, 2000:93(צריך לבחור ולבדוק 

 אך ).Blank, 1993:66 (19 -ב כבר מהמאה ה"סטטיסטיקות בנושא החינוך החלו להתפרסם בארה

 -אינדיקטורים חינוכיים החל רק בשנות הל המתייחסברמה הלאומית והמקומית איסוף ודיווח שיטתי 

להתמקדות בקשר בין מאפיינים , כללי של מערכת החינוךמתיאור סטטיסטי המחקר עבר . 80

 :Scheerens, 2000(הספר - של התלמידים ובתי)performance( חברתיים לבין ביצוע-םכלכליי

שעשויים להסביר את התהליכים והתפוקות ' מרכיבי מפתח'-חינוכיים מתמקדים באינדיקטורים . )93

באמצעות האינדיקטורים ישנו ניסיון לפקח על התהליכים שמתרחשים בחינוך . של מערכת החינוך

החינוך על האופן בו מערכת  להצביע האינדיקטורים אמורים; ות לעבר יעדי החינוךולמדוד התקדמ

מטרת , בסופו של דבר.  בעיותאיתור לאפשרכן  ו בתחום החינוךהתקדמותה על מידת, מתפקדת

 ,Blank (אנשי חינוך והציבור הרחב על מצב מערכת החינוך,  לדווח לקובעי מדיניותהאינדיקטורים

1993:66; Salganik & Others, 1993: 11; Nuttall, 1990: 329 ( .  

  

  ? מהו אינדיקטור

כל הדוגמאות שלהלן מובאות מתוך (לדוגמא . במהלך השנים ניתנו הגדרות מרובות למושג אינדיקטור

– Fitz-Gibbon & Kochan, 2000: 258" :( אינדיקטור הוא פריט של מידע הנאסף באופן סדרתי

חיד או מורכב יסטטיסטי נתון אינדיקטור חינוכי הוא "; "מסוימתמערכת לצורך מעקב על ביצועיה של 

המושג אינדיקטור יכול לקבל ".  המתייחסת לרכיב בסיסי בחינוך והיא שימושית לקביעת מדיניות–

 US Office of(כך רחבה עד כי המשרד האמריקאי למחקר וקידום החינוך -משמעות כל

Educational Research and Improvement ( הגדיר כי) מצוטט מתוךFitz-Gibbon & Kochan, 

2000: 258 :(  

  

"statistics qualify as indicators only if they serve as gauges; that is, if they tell a great deal 
about the entire system by reporting the condition of a few particularly significant features. 
For example, the number of students enrolled in schools is an important fact about the size of 
the educational system, but it tells little about how well the system is functioning. On the other 
hand, a statistic that reports the proportion of secondary students who completed advanced 
study in mathematics provides useful information about the level that students are 
participating and achieving in that subject… and can appropriately be considered an 
indicator".  

  
אינדיקטורים טובים אמורים . מתוך דברים אלו עולה כי לא כל סטטיסטיקה היא בהכרח גם אינדיקטור

האינדיקטורים צריכים לשקף את , למעשה. של החינוך) key aspects(להתמקד במימדים העיקריים 

בכדי . או את מצבם של חלקים או אלמנטים מהותיים בתוך המערכת, המצב של המערכת כמכלול

 סטטיסטי מסוים יהיה גם אינדיקטור עליו להיות מושווה כנגד נקודת התייחסות רלוונטית שמדד
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גיל מינימלי , למשל(בדרך כלל נקודת ההתייחסות היא הסכמה חברתית על סטנדרט מסוים . לתחום

או השוואה ; )70 -הישגים במתמטיקה בשנות ה, לדוגמה(או השוואה לנתוני עבר ; )לרכישת קריאה

מובן מאליו שהאינדיקטורים לא מספקים לנו את כל המידע על . או מדינות, אזורים, ספר-בין בתי

על מנת להיות ). Nuttall, 1990: 328(אלא רק פרופיל שטחי של המצב העכשווי , מערכת החינוך

עליהם לספק מידע לפחות על אחד , כך למשל. על האינדיקטורים לעמוד בכמה דרישות, יעילים

; תיאור ביצועי המערכת ואת המידה בה היא משיגה תוצאות חינוכיות רצויות) 1: (יםמהתחומים הבא

תיאור ) 3(; מאפיינים של המערכת שידועים כקשורים לתנאי חינוך רצויים או להישגים) 2(

מידע הרלוונטי לקביעת מדיניות ) 4(; סממנים תמידיים של המערכת ושינויים לאורך זמן/משתנים

  .חינוכית

  

  טור מכוון תוצראינדיק

  המדד בוחן את הישגי התלמידים במבחנים,לרוב. אינדיקטור הינו מדד הנותן מידע על המערכת

  . 'תוצר-ם מכווניאינדקטורי'מדדים כאלה מכונים . בתחומים מסוימים

  :קרייםי חסרונות עלושה משסובליםקטורים אלה יאינד

, היא יקרה מדי. לתי אפשריתהשיג בבית הספר היא בלמדידה של כל מה שהיינו רוצים  .1

לשם כך היה צורך בצילום מתמיד של התנהגות המורה , ח אדם וזמן רבודורשת כ

מעקב אחר התחושות של כל המעורבים בתהליך  ,דיווח שוטף על מה שנקלטב ,והתלמידים

תוצר דוגמים מקטע -שאינדיקטורים מכווני,  מכאן.הערכים שהופנמוהחינוכי ובירור של 

 . נו בהכרח בעל המשמעות החינוכית העמוקה או הרלוונטית ביותרמסוים שאי

שלכאורה  (להשיג הצלחה במדדיםכזה שכדי ל מערכת החינוך באופן עמשפיעה  המדידה .2

 משאבים במידה כזו המביאה לצמצום החומר הנלמד  נדרש ריכוז  )מייצגים את הלמידה

 ומוכוונת הופכת טכנית ושטחית הלמידה .)לא נלמד דבר פרט להכנה לקראת המדדלעיתים (

מרחב את למעשה המדדים אינם משקפים . מדדלהישאל במסגרת הלשאלות הצפויות 

  .קרי שלהי או לפחות לחלק העלתוכנית הלימודיםלמעשה  המדד הופך ,שלם אלאהלמידה ה

 . למצוא את הסיבות לתוצאותות מאפשרןאינהתוצרי תוצאות המדד  .3

  

תוצר הנמדדים בעיקר במבחני תפוקות נמצאו -באינדיקטורים מכווניקשיים אחדים הנובעים משמוש 

  :במחקרים אמפיריים

 שהשיפורהראה ) Assessment of Educational Progress (NAEP)(בטקסס שנערך מחקר 

. מצמצום תוכנית הלימודים והידע הכלליבעיקר כתוצאה באה שמקבלים תלמידים במבחן בציונים 

עיקר המאמץ הושקע בהקניית שה בכישורי הלמידה היסודיים משום פגיעבנוסף נמצא כי חלה 

  .Klein et.al., 2000; Linn 2000); (Atkin, 1979בקיאות בחומר עליו יתקיים המבחן 

 בה זמן רב הוקדש לתוכנית הליבה. המבחנים הלכו והתמקדו והחומר הנלמד הלך והצטמצם

 השקיעובתי ספר , 1זרות ופתרון בחינות דמימורים השקיעו זמן רב על ח. התמקדו האינדיקטורים

                                                 
1 McNess E. et. al. (2001) ‘The Changing Nature of Assessment in English Primary Classrooms’ 
Education 3-13, 29, 3, 9-16 
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  בכמה בתי ספר דחקו המבחנים תחומי 2.אנרגיות וזמן בהכנות למבחן תוך וויתור על נושאי יסוד

  .את תוכנית הלימודיםבאופן ניכר אומנות ויצירה וצמצמו 

 בניגוד למגמות 20013 - ל2000 - מ11%במחקר אחר נמצאה עלייה בנשירה מבתי הספר של 

  .למדידת תפוקותקדמו להגברת הלחץ ש

התרחבה הדרישה של חוקרי חינוך לעשות שימוש של המאה העשרים החל מאמצע שנות השמונים 

  .  החסרונות הללולושת כדי להתמודד עם ששאינם מתמקדים אך ורק בתפוקותבמדדים 

  

  המושגהתפתחות 

ר ויותר בצורך לקידום כלכלי לאחר מלחמת העולם השנייה החלו ממשלות רבות בעולם להתמקד יות

.  ההזדמנויות של אזרחיהןשוויוןכמו גם ברצון להגברת , של מדינותיהן כחלק מהתחרות העולמית

 ןובהכרח לשפר את ביצועיּהציבוריות ת חינוך ובמערכמיקדו את תשומת הלב שתי המטרות הללו 

)Fitz-Gibbon & Kochan, 2000: 257 .(החלו מחקרים ', 60 - הכחלק מתהליך זה ומאמצע שנות

התפוקות נמדדו באמצעות הישגי התלמידים . ספרשל בתי ) outputs(בחינוך להתרכז בתפוקות 

-בית) inputs(המחקר החינוכי ביקש למדוד את משאבי . הספר-שנתפסו כמעידים על איכות בית

פיינים בעיקר מא(וכן את הרקע של התלמידים ) את ההוצאה לתלמיד במוסד, כמו למשל(הספר 

התלמידים במבחנים וניבויים ) outputs(לצורך בדיקת השפעתם על הישגי ) אקונומיים-סוציו

)Reynolds & Others, 2000: 4 .(  

 Equality of"אחד המחקרים הידועים והמרכזיים ביותר שנערכו כחלק ממגמה זו היה המחקר 

Educational Opportunity "את ממצאיו על מצב החינוך של  1967 בשנת שפרסםיימס קולמן 'של ג

ספר -קולמן מדד את הרקע של התלמידים כמו גם את תשומות בית". דוח קולמן"ב וזכה לכינוי "ארה

הספר גלומה ביכולתו של המוסד להתגבר על הפערים -תוך הנחה שהאפקטיביות של בית, ותפוקותיו

 והעידו כי למרות הניסיונות מסקנות המחקר היו עגומות. הספר-בין התלמידים שמקורם מחוץ לבית

ב הוא "קעם המשפחתי של התלמידים בארהיעדיין ר,  ההזדמנויות במערכת החינוךשוויוןלקדם את 

 Schools make no", ולמעשה; הספר-זה שמשפיע על הישגיהם יותר מכל מאפיין של בית

difference") Reynolds & Others, 2000: 3 .(  

והוביל ליצירת שתי ) Mayer & Others, 2000: 2(ב " בארהגרם לסערה גדולה" דוח קולמן"

; )תנועת האפקטיביות (School Effectiveness) 1: (חינוך הקיימות עד היוםחשובות ב אוריינטציות

)2 (School Indicator Research . מקבילות זו לזו ופעמים רבות גם משתלבות זו אלהשתי גישות 

 ,Fitz-Gibbon & Kochan(עצמה בפני  ית מחקרוריינטציהכאאך כל אחת מהן גם עומדת , בזו

                                                 
2  Earl L. et. al. (2001) Watching and Learning 2: OISE/UT Evaluation of the 
Implementation of the National literacy and Numeracy Strategies Toronto, Ontario 
Institute for the Study of Education (for the Standards & Effectiveness Unit of the 
DfES; ref: DfES 0617/2001) 
3 OfSTED Report 2002, Commentary p.1 
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 גם את התהליכים inputs-outputsשל עם השנים הוסיפה תנועת האפקטיביות למודל ). 258 :2000

)processes (הספר -מתרחשים בתוך ביתה)Reynolds & Others, 2000: 4-5 .(  

 ובכלל ל אינדיקטורים חינוכייםבאיכותם שבהמשגתם והחל שיפור משמעותי ' 70 -במהלך שנות ה

תפיסת ). Scheerens, 2000: 94(הספר -ביתהמתייחסים לכיתה ולאינדיקטורים תהליכיים , זה

 הוחלפה במערכת מקיפה של Input-Output של שוניםשהגדירה מודלים " קופסא השחורה"ה

עם . ת הלימודיםמגמות לאומיות בארגון בית הספר ובתוכניושאמורה לאפשר להבין , אינדיקטורים

המידה בה האינדיקטורים אכן , למעשה. הבעייתיות בתיקוף האינדיקטורים נותרה בעינה, זאת

תנועת ). Burstein & Others, 1995(מודדים כיצד התלמידים לומדים בפועל אינה ידועה 

 ההרחיבאלא גם , הספר-ביתשל תהליכים אינדיקטורים המחקר בהאפקטיביות לא רק שמיקדה את 

אך . הספר למשתנים נוספים מעבר להישגי התלמידים במבחנים-ת המשמעות של תפוקות ביתא

 סביב התוצאות הירודות של למקד את תשומת הלבהמשיכו המערכת והציבור , למרות הרחבה זו

  . התלמידים לאורך השנים

 איכות החינוך וועדה לאומית לבדיקת, )T.H. Bell(ֶּבל ,  מינה שר החינוך האמריקאי דאז1981בשנת 

, שנתיים לאחר מכן). The National Commission on Excellence in Education(ב "בארה

) "A Nation at Risk"" (דוח אומה בסכנה" הוועדה את ממצאיה במסמך פרסמה, 1983בשנת 

 . שהפך להיות מכונן ומרכזי בתחום החינוך עד ימינו

כותבי הדוח חיברו שוב בין . ב" גרם לסערה רבה בארה'דוח אומה בסכנה'גם ' דוח קולמן'בדומה ל

תוך שהם מתריעים כי , איכות החינוך הלאומי לבין ההתפתחות הכלכלית של המדינה ועתידּה

מדעים ואנגלית בהשוואה למדינות אחרות , ב במבחני מתמטיקה"ההישגים הירודים של תלמידי ארה

). Gardner & Others, 1983(של המדינה בעולם משמעם סכנה אמיתית ומיידית להמשך קיומה 

  :מסקנה זו התבססה על ההנחה כי

 " A nation's power and prosperity more than ever before [is] determined by the collective 

brain power of its citizenry "  (Salganik & Others, 1993: 3).  

צורך למסד סטנדרטים קשיחים ה הייתה בהןיות אחת המרכזשהדוח הציע חמש המלצות עיקריות 

למדוד באופן יעיל יותר , מטרת מיסוד סטנדרטים אלו הייתה. התלמידיםהישגי ומדידים יותר לבדיקת 

את הישגי התלמידים כך שמוסדות ההשכלה הגבוהה יוכלו להסתמך עליהם בבואם למיין ולקבל את 

 & Gardner(סדות ההשכלה הגבוהה בעצמם כמו גם להעלות את רמת מו, בוגרי מערכת החינוך

Others, 1983: 27-28 .(  

" A Time For Results"ב דוח נוסף בשם "התפרסם בארה, 1986בשנת , שלוש שנים מאוחר יותר

כותבי דוח . 'דוח אומה בסכנה'בשממצאיו כמו גם מסקנותיו המשיכו ואף חיזקו את הדברים שנכתבו 

   הדגישו  כיזה
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 "A global economic competition meant that the most appropriate benchmarks for education 

system performance were now global as well" (Salganik & Others, 1993: 3) . 

 במהלך .לנושא גלובלי, הקריטריונים לבדיקת מערכת החינוך הפכו מעניין מדינתי פנימי גרידא, כלומר

החלו רפורמות רבות במערכות החינוך של ' A Time For Results'ם דוח השנים שלאחר פרסו

  . ברחבי העולםאחרות כמו גם במערכות חינוך , ב"ארה

 performance (המיועדים להערכת איכות ביצועמגמה זו הובילה להתפתחות של אינדיקטורים 

indicators (ס עצמו "של ביה)שיפור משמעותי הביא לל הייתה םומטרת) ס"המודדים את איכות ביה

חלק סבורים שהאינדיקטורים לא תרמו לשיפור . השיפור המיוחל לא התרחש, אך. של בתי הספר

לא הוסבר לבתי הספר כיצד הם צריכים להתנהל בקבלם את תוצאות ) 1: (משתי סיבות עיקריות

אלא רק את , בדיקת האינדיקטורים לא כללה את דעותיהם של התלמידים כלפי המוסד) 2(; ההערכה

נמצאו קשרים חזקים בין בהם מחקרים שונים כיוון שכך ועל יסוד . דעותיהם של המנהלים והמורים

פותחו , לבין שביעות רצונם של התלמידים מהמוסד) הישגים של התלמידים ועוד(ס "איכותו של ביה

 תלמידים עצמםהנשענים על עמדותיהם של הנוספים להערכת איכות ביצוע אינדיקטורים 

)Karatzias, Power, & Swanson, 2001: 269.(  

תוצאות ליותר ויותר מדינות החלו להגדיר אחריותיות בחינוך כאחריותיות , 80 -החל מסוף שנות ה

)outcomes ( וראייה לכך היא התרחבות התוכניות להערכת הישגי התלמידים בשנים אלו)Blank, 

מדיניות ;  הישגי תלמידים:כמו(של אינדיקטורים   הולכת וגוברתהחלה השוואה, בנוסף). 66 :1993

). Blank, 1993: 67; Nuttall, 1990: 330(בין מדינות שונות ) קונטקסט של המדינהוה; בחינוך

 Organization for Economic Co-operation -הובילה את ה השוואה בינלאומיתהנטייה הגוברת ל

and Development) OECD (נית ניסיונית למציאת אינדיקטורים חינוכיים  תוכ1987 בשנת להפעיל

 The Indicators of Education Systems (איכותיים שישמשו להשוואה טובה יותר בין המדינות

Project( . במשך מספר שנים פיתחו קבוצות בינלאומיות של מומחים מרחבי העולם מסגרות

ע מערכת אינדיקטורים שמטרתה לשקף ולקבשנועדו הוציאו לפועל פיילוטים מחקריים וקונצפטואליות 

 את הדוח OECD -הוציא ה, 1992בשנת . באופן הטוב ביותר את מצב החינוך במדינות השונות

"Education at a Glance"  מת ר לצורך השוואה שלשהתבסס על מערכת האינדיקטורים שגובשה

  ). Salganik & Others, 1993: 4(באירופה ובאמריקה מערכות החינוך בין מדינות 

 National Center for Education(גיבש המרכז הלאומי לסטטיסטיקות חינוכיות , על סמך דוח זה

Statistics - NCES (אינדיקטורים חינוכיים להשוואת מערכת החינוך האמריקאית עם 16 ב"של ארה 

  ):G8) Salganik & Others, 1993: 3-12 -מערכות החינוך של שאר מדינות ה

  . פרשנות נכונה לשאר האינדיקטוריםמתן חשוב לצורך ההבנת ההקשר : עמשתני רק

  .צפיפות אוכלוסין, כמות אוכלוסיה, שטח המדינה )1

 ).יחס הצעירים מכלל האוכלוסייה(גיל האוכלוסייה  )2

 . מקומי הגולמי/התוצר הלאומי )3

 . השתתפות בשוק העבודה )4
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  : השתתפות בחינוך

  .2-29השתתפות בחינוך פורמאלי מגיל  )5

 . שמה לחינוך תיכוניהר )6

 .הרשמה להשכלה גבוהה לא אוניברסיטאית )7

 . הרשמה לאוניברסיטאות )8

 :)outcomes(תוצאות החינוך 

 . במבחני מתמטיקה13הישגים של בני  )9

 . אחוזי ההגעה להשכלה גבוהה )10

 . אחוזי אבטלה בדרגות השכלה שונות )11

 . רמת ההשכלה הכללית של האוכלוסייה )12

 :מימון

 . וך לכל תלמידהוצאה ציבורית לחינ )13

 . ג"הוצאה ציבורית לחינוך כאחוז מהתמ )14

 . היחס בין שני האינדיקטורים הקודמים )15

  . החלוקה של ההוצאה הציבורית לחינוך בין שלבי החינוך השונים )16

 שבודק את הקשר בין הם מתבססים על מודל האינדיקטורים שלעיל מגלה כי 16 -התבוננות ב

  ). input-output model(הספר -ביתשל התשומות לתפוקות 

 שהתמקדו מעבר מסקירות מאקרוב ניכרהספר -של המחקר על אפקטיביות בית" גל השלישי"ה

לשילוב בין סטטיסטיקות ברמת המיקרו  ,ברמת הלאומית ובהשוואות בינלאומיות בין מערכות חינוך

 90 -המאמצע שנות  ).Scheerens, 2000:93-94(והרמה הארצית ) ואף הכיתתית(ספרית -הבית

 :Reynold & Others, 2000(העוסקים במאפייני הקונטקסט  למדוד אינדיקטורים החלו חוקרי חינוך

, ס" של ביהתוצריםשלבי שיוצר אינטגרציה בין ה-י רבמשתמשים במודל מתודולוגתוך שהם , )4

 ,Scheerens(ס "ס ומאפייני ההוראה בביה"משתנים ארגוניים של ביה, ס"משאבים ותשומות ביהה

כך .  לתקף מחדש את האינדיקטורים ולשפר את איכותםהייתההללו מחקרים מטרת ה ).2001:364

 - אלמנטים שונים בכיתות הלימוד עצמןבדק , 1995 ועמיתיו משנת  Bursteinהמחקר של : למשל

דוחות יומיים של המורים על הפרקטיקות הפדגוגיות , דפי עבודה כיתתיים, שיעורי בית, לדוגמאכמו 

  . שווה אותם עם אינדיקטורים לאומיים לבדיקת הקוריקולוםמם נקטו ובה

מדידת ב הטמונה הבנה מלאה של היעילות לא קיימתעדיין , אך למרות כל השינויים הללו

בדוח של המרכז הלאומי . הספר-הערכת האפקטיביות של ביתכאמצעי לינדיקטורים החינוכיים הא

שמטרתו , 2000משנת ) National Center for Education Statistics(לסטטיסטיקות בחינוך 

  : מערכת החינוך האמריקאית באמצעות אינדיקטורים נכתב כישל  ההערכלאפשר 
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"In more than 30 years of research and study on schooling and the educational 
process since the Coleman Report, a conclusive understanding of the definitive 
features of quality schools has yet to be found". (Mayer & Others, 2000: 3) 

  

, שידוע כאחד החוקרים המרכזיים בתחום האינדיקטורים החינוכיים Scheerens גם, בדומה לכך

הבנה רחוקים מעדיין אנו , גורס כי על אף שבאופן אידיאלי אינדיקטורים כאלו צריכים לנבא ביצוע

 אינה יכולה להתבצע משמעותיותמלאה של התהליך החינוכי ולכן מדידה איכותית בעלת תוצאות 

  ). Scheerens, 2000: 98-99; Scheerens, 2001: 377-8 (כרגע

 מתחילים מחקרים היוצאים כנגד ההנחה שניתן לכמת בקלות תהליכים חינוכיים 2000 -משנות ה

השולל את ) Felcknoe) 2005מחקרו של , כך למשל. סטיתלאינדיקטורים מדידים מבחינה סטטי

בוחן את ההתקדמות ברמה , מחקר זה. התפיסה כי שיפור בחינוך משמעו שיפור בהישגי התלמידים

ומראה כיצד שינוי ההתנהגות של המורה , 4פרשניות-הכיתתית באמצעות שיטות מחקר איכותניות

אלא , פי הישגי התלמידים- נמדד עללאה שיפור רמת הכית. בכיתה משפיעה על התקדמות זו

מיומנויות למידה ; תלמיד-יחסי תלמיד: באמצעות דיווח עצמי של המורים על אלמנטים רבים כמו

ועוד  דייקנות; השתתפות בשיעור ושאילת שאלות; התנהגות; ביטחון והערכה עצמית; עצמיות

)Felcknoe, 2005: 430-431(5.  

  

  

                                                 
4
תוך (דיווח רפלקטיבי של מורים על דרכי הוראתם , מתודת המחקר נסבה סביב ראיונות חצי מובנים עם מורים 

 ).Felcknoe, 2005:429(ודיונים של קבוצות מורים על אותם דיווחים ) התמקדות בשינוי התנהגותם הפדגוגית

5
: ל השינוי בהתנהגות המורים אובחנו שלוש קטגוריות ש–) Felcknoe, 2005: 432-436 (תוצאות המחקר 
,  למשל–כאשר למנהיגות ניהולית הייתה השפעה לחיוב על תנאי העבודה של המורים , התנהגות ציבורית) א(

התנהגות ) ב(; צפייה באחרים מלמדים ושימוש גדול יותר במידע ונתונים, התעניינות בדעות של סגל ההוראה
התעניינות בדעות ,  למשל–ל המורים עצמם השתנתה בה ההתנהגות ש, אינסטרומנטלית-פרופסיונאלית

התעניינות בדעות של מורים , צפייה באחרים מלמדים, התלמידים תוך חשיפתם לנתונים ומידע בתחום החינוך
יותר קריאה ,  למשל–הקשורה לפיתוח פרופסיונאלי , התנהגות אישית) ג(; אחרים ושימוש גדול יותר במידע

 .כתיבה רפלקטיבית וחשיבה הדדית בתוך צוות המורים, םבתחומים רלוונטיים למורי
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   בחינוך ציבוריאינדיקטוריםהחשיבה על חות נקודות ציון מרכזיות בהתפת

 בין השקעה קישור
בחינוך לבין התפתחות 

 כלכלת המדינה

התחרות הכלכלית המתעצמת בין 
מדינות העולם מובילה להתעסקות 

 גוברת והולכת בחינוך לאומי

סוף מלחמת העולם השנייה 
 '50 - שנות ה

מודל חינוכי הבודק את 
  :הקשר בין

Input-Output 

התמקדות באימפקט הפוטנציאלי של 
המשאבים הפיזיים והאנושיים של 

  ס"ס על תפוקות ביה"ביה

  '60 -שנות ה אמצע
 '70 -תחילת ה

  ח קולמן"דו
  

 מדידת הישגים

 גם התשומות מדידת התפוקות כמו
והמאפיינים החברתיים של 

התלמידים על מנת להעריך את 
, "הספר-העוצמה של השפעות בית"

אחריותו של "שמשמעותה העברת 
האיכות של לשיפור [...] הספר - בית

: 1989, קולמן ("הישגי תלמידיו
 ).ההדגשה אינה במקור; 216

1967 

מודל חינוכי הבודק את 
  :הקשר

Input-Process-Output 

  תחילת תנועת האפקטיביות 
)School Effectiveness(  

התמקדות בתהליכים שמתרחשים 
 )Processes Indicators(ס "בביה

 '70 - שנות ה

A Nation at Risk 
ל של הישגים "השוואה בינ

  ותחילת שימוש בסטנדרטים

תמקד בהישגים ה' אומה בסכנה'ח "דו
בשפה , ב במדעים"של תלמידי ארה

תוך שהוא עורך ; ובמתמטיקה
השוואה גם לאורך זמן וגם לעומת 

  . מדינות אחרות בעולם
אחת המסקנות העיקריות הייתה שעל 
כל מוסדות החינוך לאמץ סטנדרטים 
קשיחים ומדידים יותר לצורך הערכת 

 & Gardner(ביצועי התלמידים 
Others, 1983: 27(. 

1983 

רפורמות במערכות חינוך 
  ברחבי העולם

דגש על אינדיקטורים 
 פרפורמטיביים

הרפורמות הציעו יעדים ברורים 
למערכות החינוך וכן גיבשו 

אינדיקטורים למדידת ההשגה של 
  אותם יעדים בהשוואה לשאר העולם

  ' 80 - סוף שנות ה
 '90 -תחילת ה

  תוכנית
'Indicators of 

Education Systems'   
  והדוח

'Education at a glance' 
 OECD -של ה

 מפתח בעזרת OECD -ארגון ה
מומחים מרחבי כל העולם סדרה 

של אינדיקטורים שאמורים לשקף 
באופן הטוב ביותר את מצב החינוך 
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  קטורים תהליכיםיאינד

שביקש להשוות בין החלו חוקרי חינוך לצאת כנגד המודל ' 90 -ותחילת ה' 80 -בסוף שנות ה, כאמור

, חוקרים אלו.  בניסיון להעריך את איכות פעולתו)input-output(הספר לתפוקותיו -שומות ביתת

-input-process(הספר - ולהכניס לתוכו את התהליך שמתרחש בביתביקשו לשכלל את המודל

output .( לנוכח הקושי לגזור מתוך אינדיקטורים המתמקדים בתוצר תובנות משמעותיות בנוגע

 התעורר הצורך לזהות אינדיקטורים המאפשרים לאפיין ,למאפייניהם ואיכותם של תהליכים חינוכיים

 ,ים תהליכיםמכונים אינדקטוריאלה אינדיקטורים חדשים . את התהליכים הנעשים בבתי הספר

 ,Context Indictors, Process Indicators) הקשר-ם תלוייי אינדיקטורם אויי תהליכיםטרסטנד

Process Standards) . כשבכל (כנספחים לאינדיקטורים ביצועיים  )1( משמשים אלהאינדיקטורים

 לספק הסבר לפערים אם הם מיועדים, בין הביצועיםמחקר מחדש יש צורך לפענח את הקשר בינם ל

כסטנדרטים רכים לקביעת איכות החינוך כשאינדיקטורים  )2(או ; )ס שונים"בי/בביצועים של כיתות

  ).(Scheerens, 2000: 98-99; Scheerens, 2001: 377-8ביצועיים אינם בנמצא 

כל תפוקה . פוקה אינה תמיד חד משמעיתהאבחנה בין אינדיקטור תהליכי לאינדיקטור תראוי לציין כי 

  .תהליך כתוצאה של שלב קצר יותרניתן לראות כל עשויה להיות חלק מתהליך מתקדם יותר ו

אם האינדיקטור משמש להסקת מסקנות באשר . במידה רבה ההבדל הוא בשימוש שנעשה במדד

המורה או בית , התלמידאם מדובר במדד לפיו עשוי . לאופן הלמידה הרי מדובר באינדיקטור תהליכי

  .הבוחן תפוקהמדובר במדד הרי ששאת בתוצאות הידרש להסביר או להספר ל

 הנשענת על מדידה סטטיסטיתבאמצעות הוא זה אחת הדרכים המוצעות להתמודד עם קושי 

באמצעות  היא אחרתדרך . נתונים לגבי תלמיד או כתה מסוימתציפייה לקבל כך אין . מדגמים גדולים

אין השלכות של המדידה כאשר לתוצאותיה .  שנים אחדות מזמן המדידהרוצאות רק כעבובדיקת הת

המדידה לא תשפיע על אופן , בהעדר סנקציה ישירה .לגבי עתידם של אלה שהשתתפו במדידה

  .הלמידה ולכן תהיה אמינה יותר

  

גים מנע מהשפעות הלא רצויות של האידיקטורים יש לאזן את האינדיקטורים ההישיכדי לה

. שהשפעתם תהיה בעלת עוצמה שווה, בית הספרהתהליכים שעושה באינדיקטורים המאפיינים את 

ריכוז משאבים לנושא וימנע  למידה בכל תחומי בית הספר שימוש באינדיקטורים כאלה יאפשר

 חשוב לציין כי עצם .)Oakes, 1989( כמו גם למידה משמעותית שלא תתמקד רק בשינון הנמדד

השפעה זו . נדיקטורים משפיעה על אופן פעולת בית הספר ועל מערכת השעות שלוהמצאות האי

התחלה של שימוש 
במאפיינים 

 קונטקסטואליים

הבנת חשיבותם של מאפיינים 
של , קונטקסטואליים של התלמידים

  ס ושל הכיתה על האפקטיביות"ביה

 '90 - האמצע שנות

יציאה כנגד שימוש 
באינדיקטורים בחינוך 
בכלל ובאינדיקטורים 

 תהליכיים בפרט

הנחה שלא ניתן לכמת תהליכים 
חינוכיים לאינדיקטורים מדידים 

מבחינה סטטיסטית והתחלת שימוש 
  פרשניות -בשיטות מחקר איכותניות

 2000 - שנות ה
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, כמו קידום תלמידים, חריפה במיוחד כאשר לתוצאות המדדים נקשרות תוצאות בעלות סיכון גבוה

 אלה גורמים למורים לגייס את כל מדדים. הקצאת משאבים או רישוי בית הספר, הערכת מורים

 .וכל מטרה אחרת הופכת למשנית, התלמידים במבחניםיכולתם לשפר את הישגי 

  טרמינולוגיה

הקשר הם חלק מהביטויים -סטנדרטים תהליכים ואינדיקטורים תלויי, קטורים תהליכיםיאינד

העובדה שבספרות המקצועית משמשים ביטויים אלה לסירוגין . המתייחסים למדדים חדשים אלה

  .  ובאיזו מידה מיוחסת משמעות שונה לכל אחד מהםהצריכה אותנו לבחון מהם הביטויים השכיחים

  

 כמו  בהתייחסות לאותו ענייןבמשפט אחדמשמשים לעיתים מושגים שונים אלה מהספרות עולה כי 

    :במאמר של לוץ אורטל

At a more practical level of evaluation, indicators are missing, for example for assessing 
mutual respect in social relations, and standards such as high mutual respect. In Zürich, the 
definition of indicators and standards is still a work in progress; it is currently based on the 
organizational level of schools, as well as on curricula, and teaching and learning 
philosophies6. 

  
  .במאמר של שנג אין שונגגם וכך 

  

These critical issues include maintaining a balance between the basic functions of monitoring 
and between school self-evaluation and external evaluation, choosing an appropriate 
combination of quality indicators, determining who decides which indicators and standards 
to examine, and managing the differences between school-level and system-level evaluation7. 

  
 ,context indicators, outcome measures  גם צירופים מיוחדים כמובספרות ניתן למצוא

process indicators. בשכיחות גבוהה יותר יםפים מופיעניראה כי חלק מהצרו אך.  

  

כשמצליבים את המונח . גוגל סקולרבמנוע החיפוש של אינדיקציה לכך ניתן לקבל בחיפוש ממוקד 

education עם  המילים indicators , standards ,  ועם המיליםcontext,  process  מתברר שכל

מנוע החיפוש צביעים על השכיחות במ בסוגריים המספרים(הצירופים קיימים אם כי בשכיחות שונה 

  ):Eric של

 
standards indicators    

2800(144) 2990(56) Process 

247 328  context  
  

                                                 
6
 Lutz Oertel, Quality framework for school evaluation and consequences for School design 

and assessment, Evaluating Quality in Educational Facilities 2005, OECD/PEB 
  

7
 Cheng, Yin Cheong, Monitoring Education Quality in Schools: Framework and Technology, Paper 

presented at the Annual Meeting of the International Congress for School Effectiveness and 
Improvement (Leeuwarden, Netherlands, January 3-6, 1995). 
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   לאינדיקטורים תהליכייםתיאוריות מרכזיותגישות 

הרואה חשיבות לאפיין את איכויות פעולתם של בתי הספר מתוך התהליכים שהם מתוך גישה 

מערכת אינדיקטורים זו ל.  אינדיקטורים תהליכייםמערכת של )Porter, 1991(פורטר פיתח , מקיימים

הספר מציע סביבה חינוכית שלמה ולא עוסק - היות ובית-הספר -תיאור מצב בית) א: (לוש מטרותש

; מדידת הישגים בלבדהתמקדות ביותר מאשר שהיא יש צורך במדידה רחבה , רק בהוראה ולמידה

לספק ) ג(;  הן בזמן רפורמות והן בזמן ניסיונות להטמעת תוכניות חדשות–מעקב אחר שינויים ) ב(

  . )13-14: שם (הספר-הבנה מנין נובעות אי הצלחות ובעיות בתוך בתי

  :8להלן המודל הקונצפטואלי אותו הציע פורטר

  

המשאבים : כגון, הספר-בית) צד שמאל בתרשים(פורטר מתייחס לתשומות , כפי שניתן לראות

, כמו כן. ההורים והקהילה, רקע התלמידים, איכות המורים בו, ים והתנאים הפיזיים שלוהכלכלי

הספר -השתתפותם בבית, הישגי התלמידים: כגון, הספר-פורטר מתייחס גם לתפוקות בית

הספר -אך החלק העיקרי במודל שלו מתמקד בתהליך שקורה בתוך בית. ושאיפותיהם העתידיות

חלק לו) ספר-מחוז ובית, רמת מדינה(תהליך לחלק אירגוני לק את הפורטר מח). מרכז התרשים(

  .)ואיכות הוראה תוכנית לימודים(לימודי 

מיקוד , מנהיגות פדגוגית:  למשלכך. אפשרייםתהליכיים לאינדיקטורים רבות פורטר נותן דוגמאות 

כלי העזר , ריםתכנון הזמן של המו, משימה-אקלים מכוון, ציפיות גבוהות מכל התלמידים, במטרות

                                                 
 Porter, 1991: 15 –התרשים נלקח מתוך המאמר  8
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-בבית עד כמה המורים שותפים לקבלת החלטות, זמן ההכנה של המורים, בהם המורים משתמשים

אילו נושאים מספיקים ללמד וכמה זמן נדרש לכל , כמה זמן הוראה מוקדש לכל נושא לימוד, הספר

 ,Porter (באיזה סדר נלמדים הנושאים ועוד, אילו תלמידים לומדים נושאים מסויימים, אחד מהם

1991: 16-20( .  

 תצפיות ברמת –פורטר מציע מספר דרכים אפשריות לבדיקת ומדידת האינדיקטורים השונים , בנוסף

.  אך מסביר כי כולן יקרות ולא יעילות מספיק,ראיונות ויומני מורים, הספר וברמת הכיתה-בית

ות רבה ככל שניתן של קרו כממציע לערוך שאלונים למורים שיופצו בקנה מידה גדול ויסהוא , במקומן

גוף שיבחן את הישגי תומך פורטר בהקמת ,  במאמר אחר).Porter, 1991: 20-22(אינדיקטורים 

בכדי שמבחנים אלו לא יהפכו להיות אינדיקטורי תפוקות . ס"התלמידים ברמה הארצית ויעבירם לביה

הספר -המדינה ועל ביתפורטר גורס כי יש לאסור על , ויוכלו לשמש כאינדיקטורים תהליכיים

 ,Porter( שנים לפחות 5להשתמש בציונים אלו לניתוב כזה או אחר של תלמידים ספציפיים במשך 

1995.(   

 היתי ה)Oakes, 1989(אוקס , שהציע בדיקה של אינדיקטורים תהליכיים, בדומה לפורטר

לבדיקת תשומות מהראשונים שהדגישו את חשיבות השימוש באינדיקטורים קונטקסטואליים בנוסף 

אוקס שעמדה בראש פרויקט לקביעת אינדיקטורים בתחום המתמטיקה . הספר-ותפוקות בית

ה שיש להרחיב את המדידה מעבר למדידת סוהמדעים היא מהחוקרים הראשונים שפרשו את התפי

אחת הסיבות העיקריות לחשיבות אינדיקטורים קונטקסטואלים היא שהסתמכות על הישגים . תפוקות

ס רק למטרה זו ואופן הלימוד מכוון רק לשיפור ההישגים במבחן " את החינוך בביהמת מצמצבלבד

שאינדיקטורים כאלו יכולים לתרום להבנתנו מה תורם , סיבה נוספת היא. ולא לשיפור החינוך עצמו

  ). Oakes, 1989: 182( כדאי להשקיע בכדי לשפר את החינוך והיכןלשיפור הישגי התלמידים 

בכדי להרכיב התמהיל נכון של אינדיקטורים קונטקסטואליים יש לשים לב להיבטים , קספי או-על

  :)185: שם( הבאים

  ?הישגים גבוהיםחינוך איכותי ועם הספר נמצאים בקורלציה -אילו מאפינים של בית .1

ספרית יכולים לעזור לנו לפרוט ולאפיין את תפקידו העיקרי -אילו אינדיקטורים ברמה הבית .2

 ?פר בתהליך החינוכיהס-של בית

הספר להעניק חוויה חינוכית משמעותית -ביתיעזרו לספרית -אילו אינדיקטורים ברמה הבית .3

 ? את תוצאותיוולשפר

 כמועיל להבנת ,קובעי מדיניות ואנשי חינוךבעיני , ייחשבספרית -איזה מידע ברמה הבית .4

 ?הספר-בעיות החינוך ויתרום לעיצוב ההחלטות במאמץ לשיפור בתי

הספר המשפיעים באופן ניכר על למידה - שלושה תחומים קונטקסטואליים של ביתנתקס מאפייאו

התנאים הפרופסיונאליים של ) 3(; הדחיפה למצויינות) 2(; הנגישות לידע )1: (והוראה בכיתה

 אפשריים לבדיקה ומדידה מגוון רחב של אינדיקטורים הבתוך כל תחום אוקס מציע. ההוראה

)Oakes, 1989: 192-195( .9האינדיקטורים מוצגים בתרשים שלהלן:  

                                                 
  .Oakes, 1989: 192 –התרשים לקוח מתוך מאמרה של אוקס  9
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 והכללת מדדים של OECD  -שינוי המדדים החינוכיים ב. שירנס הוא מהחוקרים הבולטים בתחום

 ,Scheerens, 2000; Scheerens(  טועןשירנס. הקשר ומדדים תהליכים נעשו על פי המלצותיו

ית מסבירים יותר טוב את האפקטיביות של כיתת-אינדיקטורים תהליכיים ברמה המיקרוכי ) 2001

בין מדינות (האיכות של אינדיקטורים שונים משתנה מתרבות לתרבות כי אך מוסיף הספר -בית

שירנס טוען שיש לבחור , כיוון שכך. )Scheerens, 2001: 374 (וממקצוע למקצוע) שונות

  .)375: שם (ספר-ספר ובית-אינדיקטורים בהתאם לידע העצמי של כל בית

הם סטטיסטיקות שמאפשרות שיפוט איכותי של תהליכיים אינדיקטורים חינוכיים , פי שירנס-על

ההנחות שטמונות ). Scheerens, 2000: 92(אספקטים מהותיים בתפקוד של מערכות חינוכיות 

  ): 93 :שם(בהגדרה זו הן 

  .ניתן לכמת ולמדוד מאפיינים אלו במערכות חינוך •

של ) ולא רק פרופיל(ור עמוק שיספקו תיא" key aspects"ים מהותיים  למדוד אספקטצריך לשאוף •

 .המצב

 . יעמדו אל מול סטנדרט איכות נדרש,כלומר, החינוךשל  איכות יבטאודרישה שהאינדיקטורים  •

ספרי -מסכם את האופן שבו יש להשתמש באינדיקטורים תהליכיים בתהליך ההערכה הביתשירנס 

  :10באמצעות התרשים הבא

                                                 
 Scheerens, 2001: 378 –נלקח מתוך המאמר  10
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 וכי כל ת תהליכיהוא איכותשהחינוך זו נגזר מתורת המערכות ומניח דל שעומד בבסיס חשיבה המו

, משאבים(התשומות : בכל מערכת חינוכית יש להבחין בין. שלב משפיע ומוביל לשלב הבא אחריו

ביצועים /התפוקות; )ספרי-אקלים בית, ספרי-הארגון בית, תוכנית לימודים(התהליך ; )הכשרת מורים

דרישות צרכני (והקשר ; )רווח כלכלי, תעסוקה(תוצאות ברמת המדינה , )השתתפות, שגי תלמידיםהי(

אבחנה ). Scheerens, 1990 ()הספר-מדיניות בדרגים גבוהים מבית, הספר-סביבת בית, בית הספר

 לבדוק את כל אחד מהשלבים בנפרד ולעמוד על ההשפעה שלהם אחד על השניזו מאפשרת 

)Scheerens, 2000: 95 :(  

  

 ,Scheerens(של החינוך " קופסא השחורה"על האינדיקטורים תהליכיים יכולים לשפוך אור , למעשה

 אך היות ואין מודל ).99: שם (מצליחות יכולים להסביר לנו מדוע תוכניות חינוכיות ,וכן) 2000:98

אין מנוס משימוש במדדים שנמצאו , אה הרצויהספרי לתוצ-מבוסס המראה קשר בין התהליך הבית

  ). Scheerens, 1990(בקורלציה גבוהה עם הישגי התלמידים 

להם יש כאלו שלבחור המתודולוגיה הטובה ביותר לבדוק אינדיקטורים תהליכיים היא , כיוון שכך

ותם אלבדוק  ו)Scheerens, 2000:98(של תלמידים או תוצאות חיוביות /התאמה עם ביצועים ו

ס "תלמידים באותו ביממורים ומ, מנהליםמנתונים המתקבלים שאלונים של  הבאמצעות הצלב

)Scheerens, 2000:119 .(ואחרים הראו תרומה נמוכה של משתנים 60 -מחקרי קולמן בשנות ה 

אך במחקרים מאוחרים יותר נמצאו משתנים אחדים להם ישנה , בית ספריים להישגי התלמידים

, צפיות גבוהות ומוכוונות להישג, אקלים בטוח ומסודר :כך למשל, ת עם הישגים גבוהיםקורלציה חיובי

רציפות וקונצנזוס בין , יסודמטרות ברורות לכישורי , הערכה בתדירות גבוהה, מנהיגות חינוכית

  .)Scheerens, 1990 (המורים

 שירנס מעבה את הכנסת אינדיקטורים שנמצאים בקורלציה עם הישגי התלמידים לתוך המודל של

  :11המודל ויוצרת את התמונה הבאה

                                                 
 Scheerens, 1991: 389 –נלקח מתוך המאמר  11

  תוצאות   > =ביצועים   > =תהליך   > =תשומות   > =קונטקסט 
 )ברמת המדינה(  )נשירה/ הישגים(  )ס"אקלים בי, קוריקולום(  )מורים, םמשאבי(  )מדיניות, סביבה(
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ערך שירנס רשימה , לולתרבות ולידע העצמי ש אינדיקטורים להתאיםספר -על מנת לאפשר לכל בית

הוא מתוכם ו, שלכולם קורלציה עם הישגי תלמידים, ספר ביתלתהליכיים ארוכה של אינדיקטורים 

-חלקית של האינדיקטורים שהציע שירנס לבתילהלן רשימה . ביותר את המתאימים לבחורמציע 

  ): Scheerens, 2000: 1-100(המחולקת  לתתי נושאים רלוונטיים לבדיקה , הספר

  מעורבות קהילה

תהליך הלמידה (ספריות -מידת ההשתתפות הפעילה של הורים במגוון פעילויות בית •
  ;)'קוריקולאריות וכו-פעילויות חוץ, וההוראה

 ;ספרי השנתי הכולל שמגויס מהקהילה המקומית-תהאחוז של התקציב הבי •

  .עוסקים בתנאי העבודה של המורים) school boards(המידה בה וועדי ההורים  •
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  אדם-חומשאבים פיננסיים וכ

  ס"ממוצע של שנות ניסיון בהוראה בכל בי •

 ס"תלמידים בכל בי/יחס מורה •

 ס"ממוצע גודל כיתה בכל בי •

 ס"פורמאלית בכל ביפרופורציה של מורים בעלי הכשרה  •

 ) תלמידים1000מנהל וסגניו לכל (ס "תלמידים בביה/יחס הנהלה •
  מדיניות מכוונת הישגים

  ס מציב סטנדרטים הישגיים"האם ביה •

 ס עוקב אחר הקריירות של בוגריו"המידה בה ביה •

 ציונים/ ס מדווח לרשות שמעליו על הישגים "האם ביה •
  מנהיגות חינוכית

  יאים על עניינים חינוכייםכמות הזמן שמנהלים מוצ •

 האם מנהלים אומדים את תפקוד המורים שתחתם •

 לימודיים בישיבות צוותיות/כמה זמן מוקדש לנושאים הדרכתיים •
  עקביות וקונצנזוס בקרב המורים

  כמות השינויים בסגל ההוראה במשך תקופת זמן מסוימת •

 קיומן או היעדרן של קבוצות עבודה לנושאים חינוכיים שונים •

 ליותאליות ובלתי פורמארות ומשך של פגישות צוותיות פורמתדי •
  אקלים בטוח ומסודר

  סטטיסטיקות על היעדרויות ועבירות •

 המורים והתלמידים, ס על פי סקר בקרב ההנהלה"דירוג המשמעת בביה •
  השקעת זמן יעילה

  זמן הוראה כולל וזמן לכל נושא ותחום לימוד •

 )הפרעות, מעבר בין כיתות, תארגנותעקב ה(ממוצע בזבוז זמן לכל שעת הוראה  •

 אחוזים של שיעורים שלא התקיימו על בסיס שנתי •
  הזדמנות ללמוד

  משוב של המורים והתלמידים בנוגע לכל פריט במבחן האם נלמד או לאו •
  הערכה של התקדמות התלמידים

  קוריקולום בכל שלב לימודים-התדירות של מבחנים צמודי •

 רטייםהתדירות של מבחני הישגים סטנד •

 השימוש בפועל של המורים בתוצאות המבחנים •
  דירוג איכות המורים

  איכות ההוראה על פי דירוג מורים עמיתים  •

 איכות ההוראה על פי דירוג התלמידים •
  

 שמתייחס הן מודל תיאורטי כללי למערכת אינדיקטוריםהציע  )Nuttall, 1990(וטל י נגם, כמו שירנס

    :12יים והן למאפיינים התהליכייםואללסביבה ולמאפיינים הקונטקסט

  

מפרט מספר כללים חשובים על אך הוא ,  של אינדיקטוריםקונקרטיתוטל לא נותן רשימה יאמנם נ

אסור ) 1(, כך למשל. יתר שגויה שלהם-מנוע שימוש לא הולם באינדיקטורים ופרשנותלמנת 

המודל הכללי שמתווה את  )2 (;ם צריכים להיות דיאגנוסטייםאלא ה, שאינדיקטורים יהיו שיפוטיים

                                                 
12 Nuttall, 1990: 329 

Environment 

Resources Processes Effects 
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הקריטריונים לבחירת האינדיקטורים חייבים  )3(; מערכת האינדיקטורים חייב להיות ברור ומוכר

מהימן , כל אינדיקטור לכשעצמו צריך להיות תקף )4(, כמו כן; להיות בהירים ורלוונטיים למודל הכללי

בין , בתוך קבוצת השווים: למשל(השוואה באופן הוגן ובדרכים מגוונים היש לערוך את ) 5(; ושימושי

 ;)קבוצות-פיזור בין תתהתייחסות לשוני ולכלול בנוסף להשוואת ממוצעים גם לו, אותו פרט לאורך זמן

 ועל הםיש ללמד את הצרכנים השונים של המידע שמופק מהאינדיקטורים על מגבלותי) 6 (,לבסוף

  .)Nuttall, 1990: 332-333( הםהשימוש הראוי ב

מעניק לנו משנה סדורה באשר לשימוש הנכון באינדיקטורים ) Blank, 1993(גם בלנק , ניוטל לבדומה

 רמת תניצולם לצורך השווא, מדידה איכותית שלהם, יעיליםבחירת אינדיקטורים , לדידו. חינוכיים

 לקידום מערכת החינוך ויוביל – יםאו מדינות שונות ופרסום ראוי של הדבר/החינוך בין אזורים ו

  . )65: שם (ולהשגת תפוקות טובות יותר של התלמידים

 לעגן את השימוש  על מנת. אינדיקטור חינוכי איכותי ויעיללא כל משתנה יכול להוותאך 

מועיל תכנן בלנק תשעה שלבים של פיתוח יעיל של אינדיקטורים באינדיקטורים באופן אפקטיבי ו

  ):Blank, 1993: 67-75(חינוכיים 

  בחירת אינדיקטורים

המבוססת על תוצאות מחקר והאינטרסים של קובעי המדיניות  –פיתוח מסגרת קונספטואלית  .1

; השתתפות/ זמן הוראה ) ב(; הישגי תלמידים) א: (רכיבי המסגרת צריכים לכלול. ואנשי החינוך

פערים (שוויון במשאבים  )ו(; ס"תנאי ביה) ה(; איכות המורים) ד(; תוכן הקוריקולום) ג(

אלו שהכי יעילים " (אינדיקטורים אידיאליים "3-5בתוך כל רכיב ורכיב יש לגבש ). חברתיים

  ).  בבדיקה והערכת הרכיב הספציפי

בכל שלבי ) בכל הרמות( הכללת מנהיגים – השגת מחויבות ושיתוף פעולה של מנהיגים .2

 . מם והפקת הלקחים מהםהחל משלב בחירת האינדיקטורים ועד פרסו, התהליך

חוקרים , אנשי חינוך, קביעת סדר העדיפויות של האינדיקטורים תוך עירוב קובעי מדיניות .3

.  תהליך בחירת האינדיקטורים מצריך אינטגרציה וקונצנזוס בין בעלי עניין שונים–ואוספי נתונים 

; לות של האינדיקטוריעי/החשיבות) א: (ישנם שלושה קריטריונים לקביעת עדיפות האינדיקטורים

 . ישימות השגת המידע בכל המדינות) ג(; האיכות של האינדיקטור מבחינה טכנית )ב(

 12ב נבחרו " בארה–בחירת מספר מוגבל של אינדיקטורים וצמצום מורכבות הדיווח  .4

 . אינדיקטורים בכל ששת רכיבי המסגרת המרכזיים שהוצגו למעלה

 ארגון מערכת נתונים משותפת

שימוש באותן טכניקות וכלים ) א: ( שתי אופציות אפשריות– מתודות לאיסוף נתוניםקביעת ה .5

 . קביעת סטנדרט משותף לקטלוג ולדיווח הנתונים) ב(; לאיסוף נתונים בכל המדינות

 – עבודה עם אוספי המידע ומשתמשיו בכדי לגבש סטנדרטים ליצירת נתונים ברי השוואה .6

 . ילים למשתמשיו מחד וברי איסוף יעיל מאידך שהנתונים שיאספו יהיו יעכדיזאת 

 דיווח הנתונים המשווים על האינדיקטורים

 הסברים מדויקים ותכלול  כך שתהא אחידה קלה ובהירה– תכנון צורת הצגת נתונים משותפת .7

 . ק כיצד עליו להציג את הנתונים השונים שאסףות כדי שכל גוף יבין במדויודוגמא
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שיאגם ) NSF -ב זו הקרן הלאומית למדע"בארה( צורך בגוף אחד  יש–איסוף ועריכת המידע  .8

כשבכל , תבצע ברמה מקומיתיאיסוף הנתונים . אים משותפיםאת כל הנתונים ויעבדם לכדי ממצ

הגוף הראשי צריך גם לסייע . איזור יש איש קשר שעובד צמוד עם הגוף שמאגם את כל הנתונים

 ). הן ברמה הטכנית והן ברמת המימון(תונים לרמות המקומיות בפיתוח הכלים לאיסוף הנ

אינדיקטורים שונים עם יחס ליש לעודד מדינות להשוות את נתוניהן ב –פרסום האינדיקטורים  .9

על מנת שיאמדו את מצבם , עם מדינות בגודל דומה ועם הממוצע הלאומי, מדינות באזור שלהן

 .  וישפרו את הטעון שיפור במערכות החינוך שלהן

  

מתבססות בעיקרן על התיאוריות המרכזיות בתחום האינדיקטורים התהליכיים ש ם הרילסכאם 

על מנת להבין את , הספר-של בית" הקופסא השחורה"את המתרחש בתוך " לפצח"התפיסה כי יש 

השימוש באינדיקטורים תהליכיים , אך. האלמנטים המשמעותיים שתורמים להעלאת הישגי תלמידים

יסקור מספר , הפרק הבא. רור אותם בקפידה ולהיזהר מיתר פרשנות שלהםבחינוך בעייתי ויש לב

  . דוגמאות לשימוש באינדיקטורים תהליכיים

  

   תהליכייםאינדיקטוריםשימוש בדוגמאות ל

דוח שמנסה לעגן אינדיקטורים תהליכיים ולמדוד  2000בשנת  NCES - ההוציא, תוך גישה זומ

 כי NCES -קבע ה, על בסיס מחקרים שונים. אית דאז מצב מערכת החינוך האמריקבאמצעותם את

למידת הספר ו-איכות ביתלחיוב על ) או באופן עקיף/באופן ישיר ו(ישנם שלושה תחומים המשפיעים 

) 3(; התהליכים שמתרחשים בתוך הכיתה )2(; ההכשרה והכשרון של כוח ההוראה) 1: (התלמידים

 שיש להשתמש נקבע, בנוסף). Mayer & Others, 2000(הספר כארגון -ות והאווירה של ביתהתרב

באופן . מאלו שנבדקו בעבר) הספר-שיעידו טוב יותר על איכות בית(באינדיקטורים יותר מדוייקים 

את , כמו למשל(כותבי הדוח ביקשו לבחון את התהליכים שמתרחשים בתוך הכיתה , ספציפי

  :אלו קשים לבדיקה ומדידהאך גם הם עצמם מעידים כי ). פרקטיקות ההוראה הכיתתיות

"but until very recently, data on classroom practices were in short supply in 
part because […] these attributes of the schooling process are harder to 
measure than traditional input indicators" (Mayer & Others, 2000: 3). 

האינדיקטורים מוצגים .  למדידת שלושת התחומים הללו אינדיקטורים13הדוח הציע , זהלמרות קושי 

  :13להלןש בתרשים

                                                 
 Mayer & Others, 2000: 4 –התרשים נלקח מתוך הדוח  13
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  :)Mayer & Others, 2000: 5-18 (מוריםה

הנכון ביותר היה למדוד את האינדיקטור הזה באמצעות : כישורים אקדמיים של מורים )1

 במיוחד את הכישורים כאשר חשוב לבדוק(ות על התנהלות המורים בתוך הכיתה תצפי

אך ). את יכולת הדיבור מול קהל ואת ההתלהבות לעבוד עם ילדים, הבינאישיים של המורה

. כיוון שאלו בעייתיים למדידה המחקרים מתמקדים רק בכישורים האקדמיים של המורה

; בדיקת איכות מוסדות ההכשרה של המורים) א: (הכישורים האקדמיים נבדקים באמצעות

חשוב ).  וכך הלאהIQמבחני , SAT -כמו ה( המורים במבחני סטנדרט שונים הישגי) ב(

 כי הנתונים באינדיקטור זה חסרים וטרם ניתן מענה לכמה שאלות מפתח בנושא, להדגיש

השוואה בין שיעור הקומה האקדמי של מורים לזה של בעלי מקצועות פרופסיונאליים : כגון

כיצד הכישורים ; ספר שונים במדינה-בין בתימהי הפריסה של מורים מוכשרים ; אחרים

המחקר מלמד שבמקרים פרטניים (האקדמיים של המורים משפיעים על הישגי התלמידים 

. אך אין מחקרים המוכחים שישנה השפעה מצטברת בנושא, ישנה השפעה חיובית ישירה

 כך יעלו גם, אי אפשר להניח כי אם הרמה האקדמית של כלל המורים תעלה, כלומר

  ). הם האקדמיים של התלמידיםיהישגי

מחקרים מוכיחים שכאשר המורה מלמד בתחום הדיסציפלינארי אליו : הכשרת המורה )2

באינידקטור זה חשוב לבדוק גם את ההכשרה . ביצועי התלמידים יהיו טובים יותר, הוכשר

ם יש לבדוק ג. הדיסציפילינארית באקדמיה וגם את תחום ההכשרה במוסד להכשרת המורים

 הוא אותה בדיסציפלינהאת תחום הלימוד הכללי של המורה וגם את מספר הקורסים שלקח 

 . מלמד

ההבדל העיקרי הוא . מחקרים מלמדים שילדים לומדים יותר ממורים מנוסים: ניסיון המורים )3

 5כמעט שאין משמעות לניסיון לאחר ( שנים ויותר 5בין מורים חדשים למורים עם נסיון של 

הספר ביחס - חשוב לבדוק את הפרופורציה של כמות המורים החדשים בבית).שנות ותק

 . בוהעובדים לכמות המורים המנוסים 

עד עתה לא נמצא קשר סטטיסטי ישיר בין הפיתוח הפרופסיונאלי לבין : פיתוח פרופסיונאלי )4

, יחד עם זאת). כפי הנראה מחמת מחסור בנתונים איכותיים בנושא(הישיגי התלמידים 

 שמורים צעירים איכותיים ומוכשרים עוזבים את המקצוע בשנות ,ר מראה שוב ושובהמחק

, משמע. פרופסיונאלי- בעיקר עקב החוסר באופק מקצועי,ההוראה הראשונות שלהם
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הספר יתרום לכך שיותר מורים מוכשרים -הפיתוח הפרופסיונאלי של המורים בתוך בית

 . יעלומידה הספר והל- בתוך המערכת וכך איכות ביתישארו

 ):Mayer & Others, 2000: 19-35(הכיתה 

 יש ,רשמית של הקוריקולוםרמה הב ,ראשית. שתי רמות של בדיקהישנן : הקורסיםתוכן  )5

 דבר שיעיד על רמת המיקוד של –לבדוק כמה נושאי לימוד שונים קיימים בתוכנית הלימודים 

,  ומפוזר על פני נושאים רבים מחקרים מראים שקוריקולום שאינו ממוקד דיו.הקוריקולום

במיוחד של תלמידים מקבוצות ת ההישגים האקדמיים של התלמידים ומוריד את רמ

. ידי המורה- עלעברת התוכן בכיתה עצמההיא רמת ה, הרמה השנייה. אוכלוסיה מוחלשות

 הדוח .בעיקר באמצעות סקרים בקרב מוריםנערכת  והיא זו קשה הרבה יותר למדידהרמה 

 . לבחינת נושא זהיש לפתח כלים יעילים ואיכותיים יותר ל כך שמצביע ע

המחקר בתחום זה ראשוני בלבד ולמעשה אין הוכחה שפרקטיקות הוראה : פדגוגיה )6

חשוב לבדוק נושא זה על , יחד עם זאת. מסויימות יעילות יותר לשיפור הישגי התלמידים

של " קופסא השחורה"את הקדם את ההבנה שלנו בתחום ולנסות להבין טוב יותר מנת ל

ישנם הטוענים כי הוראה שמתמקדת בפיתוח מיומנויות חשיבה טובה . ההוראה והלמידה

מצריכה שיטות מתקדמות , הוראה כזו. יותר מהוראה שמדגישה שינון נתונים ועובדות

דיונים , עבודה בקבוצות קטנות: כמו למשל(ומגוונות יותר מאשר הרצאה של המורה בכיתה 

תצפיות על את הנתונים על שיטות ההוראה בכיתה ניתן לאסוף באמצעות ). עודבכיתה ו

 וכן באמצעות דיווח עצמי של )ידי צילומם בוידאו-או על/ידי אנשים אחרים ו-על(המורים 

כיוון שכך חשוב לנסות ולפתח גם כאן , אך הכלים הללו מוגבלים ואיכותם בעייתית. המורים

 . רכת הנושאכלים יעילים יותר למדידת והע

הוראה משפר מחקרים רבים מוכיחים כי שימוש במחשבים ובאינטרנט לצורך : טכנולוגיה )7

 את הנגישות –בהקשר זה יש לבדוק . באופן משמעותי את למידת התלמידים ואת הישגיהם

כיצד המורים  משתמשים בטכנולוגיות ; ספר ותלמידים שונים-לטכנולוגיות אלו בקרב בתי

את השאלה .  משפיע שימוש שונה בטכנולוגיה על למידת התלמידיםבאיזה אופן; אלו

-ייתכן כי קיימים בבית: בעיות מתודולוגיות למשלישנן אם כי , הראשונה קל יחסית למדוד

לא , לא יכולים להתחבר לאינטרנט, אך הם ישנים ולכן כמעט ולא מתפקדים, הספר מחשבים

 הבעיה ך באשר לשתי השאלות האחרותא. תומכים בתוכניות לימוד מתקדמות וכך הלאה

 וגם כאן מבקשים כותבי הדוח להשקיע זמן הידלמדמהימנים כלים אין בנמצא  :גדולה יותר

 . ות לתחוםרלוונטי שיטות מחקרומחשבה באשר לפיתוח 

ההנחה היא שככל שהכיתה קטנה יותר כך המורה יכול להשתמש בשיטות : גודל כיתה )8

ישנו מחקר מועט שמעיד על הקשר .  תלמידיוהלימוד שלר את וכך לשפהוראה מגוונות יותר 

ים מצביעים על כך מאך המחקרים שקיי, בין גודל הכיתה לשיטות ההוראה של המורה

שבכיתות קטנות יותר המורה צריך להתמודד עם פחות בעיות משמעת וכך יש יותר זמן 

מורים מדווחים על , לכךבנוסף .  הוא יכול לשתף יותר תלמידים בשיעור,כן כמו. להוראה

מחקרים רבים נערכו בנושא . מוטיבציה גבוהה יותר ככל שכיתות הלימוד שלהם קטנות יותר

 20 עד 15 -השפעת גודל הכיתה על הישגי התלמידים וכיום ידוע שהקטנת גודל הכיתה ל

להקטנה כזו עלולות להיות גם תוצאות ,  יחד עם זאת. את ההישגיםעשויה לשפרתלמידים 
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כמו למשל ההכרח בהרבה יותר מורים באופן מיידי שמוביל לקבלת מורים פחות (מכוונות -לא

המחקר מראה שהקטנת גודל הכיתה ללא שינוי בשיטות , בנוסף). מוכשרים למקצוע

 לערוך עוד מחקרים מבקשהדוח , כיוון שכך. ההוראה של המורה משמעותית הרבה פחות

 שיעזרו להבין טוב יותר את ,ת הלימוד של המורהבאשר לקשר בין גודל הכיתה לבין שיטו

 . הנושא ולקבל החלטות מושכלות יותר

 ):Mayer & Others, 2000: 36-47 (ספרה-בתי

ספר -מחקרים מראים שלמידה עמוקה ומתמידה יותר מתרחשת בבתי :ספרית-מנהיגות בית )9

. ספריות-תבהם יש מנהיגות שתומכת במורים ומכוונת את כל הסגל להשגת המטרות הבי

וכן ") רכים"כיוון שאלו נתונים (ספרית -מאוד קשה לאסוף נתונים על סגנון המנהיגות הבית

אך . הישגי תלמידיםאת מאחרים עדיין לא ברור אם ישנם סגנונות מנהיגות שמקדמים יותר 

דגש : של מנהיגות איכותית כמו למשלישנן עדויות מחקריות אשר מאפיינות מספר אלמנטים 

גיבוש צוות ניהול ושיתוף המורים בקבלת , וח קהילת מורים לומדים ורפלקטיביתעל פית

היכן ממוקמת : חשוב לחשוב עוד בנושא ולאסוף מידע לגבי השאלות הבאות. החלטות ועוד

כיצד מתממשת ; )?רק בידי המנהל? הספר-רק בתוך בית(ספרית -המנהיגות הבית

כיצד סגנונות הנהגה שונים ; )? המנהיגותמה המנהיגים עושים בפועל בתהליך(המנהיגות 

 .קשורים ללמידת התלמידים

, המורים, הספר-ספריות בעלות קונצנזוס רחב בין הנהלת בית-גיבוש מטרות בית: מטרות )10

כמעט ולא קיים . הספר-יום של בית-הקהילה והתלמידים והטמעתן לתוך חיי היום, ההורים

בכדי . רותיהם וכיצד הם מטמיעים אותןספר את מט-מידע באשר לאופן בו מגבשים בתי

ספר בפריסה רחבה ככל -לבדוק את הנושא יש לקבל מידע קונטקסטואלי רב ממגוון בתי

 . שניתן

 המחקר מראה כי בבתי ספר איכותיים קיימת קהילה פרופסיונאלית :קהילה פרופסיונאלית )11

ה בעלת מיקוד קהיל; מטרות משותפותערכים ו, בעלת נורמות, יציבה של מורים מנוסים

כמו שני . שינויים ורעיונות חדשים, הפתוחה לרפלקסיה; משותף כלפי למידת תלמידים

 . קשה למדידהחשוב אך גם אינדיקטור זה , האינדיקטורים האחרונים

הספר לבין -חוקרים רבים כבר הוכיחו את הקשר בין אקלים משמעתי חיובי בבית: משמעת )12

.  הכרחי אבל לא מספקכתנאילהגדיר את המשמעת ניתן . הישגים גבוהים של התלמידים

, חוסר כבוד למורים: הספר יש למדוד תופעות כמו-בכדי לבדוק את רמת המשמעת בבית

הנתונים הללו . נשק-מקרי אלימות ואחזקת כלי, צריכת אלכוהול וסמים, היעדרויות ואיחורים

 רמת ההישגיםעלאת האופן שבו הם תורמים להקשר בינם לבין אך ה, אמנם קלים לבדיקה

 . אינו ברור עדיין

שמכוון ומעודד יותר את , בו הציפיות האקדמיות גבוהות יותרספר -בית: סביבה אקדמית )13

הישגי למוביל ,  יותרנחשביםללמידת תחומים אקדמיים שדוחף תלמידיו להצטיינות אקדמית ו

ח את הקשר בין גם אינדיקטור זה זקוק לעוד מחקר בכדי לפצ, אך. תלמידים גבוהים יותר

  . האווירה האקדמית לבין האופן בו היא מעלה את ההישגים
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הקשר בינם לבין איכות (שונים נבדלים ברמת המהימנות שלהם האינדיקטורים ה כי ,חשוב לזכור

הטבלה למטה מפרטת את טיב האינדיקטורים השונים . כמו גם ביכולת למדוד אותם, )הלמידה

  :14שנבדקו במסגרת הדוח

  

מהימן , י מחקרים קודמים"מחוזק ע, אינדיקטורים שהקשר בינם לבין איכות הלמידה ישיר וברורישנם 

אינדיקטורים אחרים ). גודל הכיתה והניסיון של המורים,  המוריםטיב ההכשרה שלכמו (וקל לבדיקה 

בינם לבין קשר ישיר עדיין לא הוכח קלים לבדיקה אך ) כמו למשל השכלה אקדמית של המורים(

תפתחות לניבוי הישגים לימודיים כגון האינדיקטורים מהימנותם של . כות הלמידה של התלמידיםאי

-ת והסביבה האקדמית של ביהמשמעת, הטכנולוגיה בה משתמשים, תוכן המקצוע, פרופסיונאלית

מטרות , ספרית-מנהיגות בית, פדגוגיה גוןכמסוימים אינדיקטורים ישנם , לבסוףו. אינה ברורה פרסה

  . נגיש לגביהםבהיר ו כמעט ולא קיים מידע  אשרס וקהילה פרופסיונאלית"ביה

 לצורך תהליכיים-חינוכייםאינדיקטורים ב NCES -בה השתמש ה,  מעודכנת יותר,נוספתדוגמא 

הדוח , גם במקרה זה. 2007ידי הארגון בשנת -ניתן למצוא בדוח שפורסם על בינלאומיתהשוואה 

י ארגונים "צעות אינדיקטורים המתבססים על נתונים שנאספו עבאמ 8G -משווה בין מדינות ה

 חמישה נושאים עיקריים מופיעיםבדוח זה . ) ועודPISA, TIMSS(ומבחנים בינלאומיים שונים 

 ,Miller & Others(להשוואה וניתן לראות שהאינדיקטורים עצמם התרבו והשתכללו במשך הזמן 

2007:(  

פוטנציאל הדרישה העתידית לחינוך : )ות בחינוךהשתתפ(ס "אוכלוסייה ורישום לביה .1

אחוזי הסטודנטים , השתתפות בחינוך פורמאלי, גיל אוכלוסייה, כמות אוכלוסייה, במדינה

  ). שמגיעים למדינה ושיוצאים ממנה למדינות אחרות(הזרים בהשכלה הגבוהה 

קריאה מדעים ו, הישגים של תלמידים בשלבי גיל שונים במתמטיקה: הישגים אקדמיים .2

-מעמד סוציוו, ו מגדר השוואה יחסית לחתכי רוחב שונים כמ,כמו כן. והשוואה ביניהם

 . אקונומי

או /מתקנת ו, הוראה רגילה, שעות בשבוע ושבועות בשנה(זמן ההוראה : הקשר הלמידה .3

התפתחות פרופסיונאלית של , תלמידים-יחס מורים, גודל כיתה, )שיעורי בית, העשרה

                                                 
 Mayer & Others, 2000: 49 –הטבלה נלקחה מתוך הדוח  14
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פיתוח מיומנויות של תלמידים לפתרון , הערכה, פדגוגיה, תוכן: שאיםפי נו-על(המורים 

 . הערכההמתקבל מתהליכי שימוש של המנהלים במידע , )בעיות

שכר מורה עם ותק של , שכר מורה מתחיל עם הכשרה מינימאלית :הוצאה ציבורית לחינוך .4

 . ג"וך התמתלמיד כאחוז מתכל הוצאה ציבורית לחינוך ל,  שנה והכשרה מינימאלית15

הכנסה ,  רמת השכלהפי-לאחוזי אבטלה ע, רמת ההשכלה של האוכלוסייה: תשואות החינוך .5

 . יוצא באלהפי רמת ההשכלה וכ-ממוצעת על

אינם מספקים להבנת התהליך ) כגון הישגי תלמידים (תוצאתייםבהמשך לתפיסה שאינדיקטורים 

 ,Karatzias, Power & Swanson(ד פיתחו קרציאס ועמיתיו בסקוטלנ, הספר-שמתרחש בתוך בית

דרך קידום התפיסה של מחקר זה היא כי ). QSL(הספר -מודל הבודק את איכות חיי בית) 2001

ואכן במחקרים שונים נמצאו קשרים חזקים ; )265: שם(ישגיהם הלימודיים יעלו הרווחת התלמידים 

ות רצונם של התלמידים מהמוסד לבין שביע) הישגים של התלמידים ועוד(הספר -בין איכותו של בית

  ). 269: שם(

בנו קרציאס ועמיתיו מערכת אינדיקטורים המבוססת על דעותיהם ושביעות , על בסיס עובדות אלו

החוקרים מפרטים את הפרמטרים השונים שהמודל מודד ומראים כי תוצאות . רצונם של התלמידים

להלן פירוט האינדיקטורים שאותם . תקפות ומובהקות, המחקר על בסיס מודל זה מאוד מהימנות

  .): Karatzias, Power & Swanson, 2001: 271(הציעו החוקרים 
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The QSL Scale Domains. 

Domain / Area  Domain / Area 
Question No.  Question No.                  . 
Curriculum  Ethos / School factors 
 1 Structure   29 Equality / fairness 
 2 Number of subjects   30 Use of praise 
 3 Timetable   31 Discipline 
 4 Class activities   32 Welcoming environment 
Attainment  Ethos / Individual factors 
 5 Coursework   33 Sense of identity 
 6 Performance   34 Pride 
 7 Participation in   35 Expectations 
  class activities   36 Parental involvement 
 8 Respond to national 
  targets 
Teaching methods  Support 
 9 Methods   37 Teacher / other school staff 
 10 Explanations   38 Friends 
 11 Dialogue   39 External 
 12 Homework   40 Parental 
Teaching style  Career 
 13 Continuity   41 Self-awareness 
 14 Depth – Permeation   42 New skills 
 15 Integration   43 Future career 
 16 Timing   44 Preparation for a future job 
Learning  Relationships 
 17 Motivation   45 With teacher 
 18 Progress in learning   46 With other school staff 
 19 Critical thinking   47 With other pupils 
 20 Interaction with others   48 With friends 
Personal needs  Environmental – Objective factors 
 21 Choice   49 Sport facilities 
 22 Experiences / Interests   50 Furnishing 
 23 Personal needs in   51 Availability of social areas 
  learning   52 Food services 
 24 Out of class of 
  activities 
Assessment  Environmental – Subjective factors 
 25 Methods   53 Decoration 
 26 Grades   54 Technical equipment 
 27 Assessment   55 School distance from 
  information home 
 28 Performance   56 Safety 

  

תוצאות המדידה של אינדיקטורים אלו נמצאו בקורלציה גבוהה עם מבחנים רלוונטיים , חשוב לציין כי

  .15)מבחן הערכה עצמית ומדד הלחץ של התלמידים: כמו(מבוססים 

                                                 
15 Karatzias, Power & Swanson, 2001: 279  
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רכת החינוך השתמשו באינדיקטורים על מנת להעריך את איכות מע, כל הדוגמאות שניתנו עד כה

, מחקרים אחרים מספקים אינדיקטורים תהליכיים למורה). ואף הבינלאומית (הלאומיתכולה ברמה 

מחקרם של פרמר , כך למשל. עריך את השלב בו נמצאים תלמידיו בתהליך הלמידהשזה יעל מנת 

 מטרת. ת תלמידיםהערכפרמטרים למספק , )Farmer, Hauk & Neumann: 2005( ועמיתיו

. םוכיצד הכי ראוי לקדמים תלמידיהם  למורים למתמטיקה להבין היכן עומדלסייע  הללוםיהפרמטר

  :16במסגרת התמונה שלמטה מפורטים הפרמטרים השונים

  

  

 )Windham, 1990: 41(מחקרו של ווינדהם ניתן למצוא ב, ספריים-דוגמה נוספת למחקרים תוך בית

את האינטראקציות שמתרחשות בתוך מסגרות שמשתמש באינדיקטורים תהליכיים על מנת להעריך 

  : )Windham, 1990: 41-47(בודק המחקר  ,למשלכך . חינוך שונות

כמה פעמים המפקח הגיע , ספר למפקח-יחס בתי: פרסה-ת בביאדמיניסטרטיביתהתנהגות  )1(

-האופן בו המפקחים מנחים את בתי; שכר המפקחים, שלב ההכשרה של המפקחים, ס"לביה

 עד כמה ההורים מעורבים בפעילויות – וכן האינטראקציה עם ההורים והקהילה ;הספר והמורים

ס לקהילה "קשר ושיתוף פעולה בין ביה, שילוב ההורים בתהליך הלימודי עצמו, בית ספריות

 ;בנוגע לבעיות מקומיות

מדידה , הכנה, ליתאבין הוראה פרונט(חלוקת הזמן של המורים : ניתוח התנהגות המורים )2(

שימוש המורים , )בקבוצות קטנות או בתלמידים בודדים, כמו גם ההשקעה בכיתה כולה; והערכה

 ; )נתונים, מפות, ספרי לימוד(בחומרי עזר שונים וטכנולוגיה 

  ): Windham, 1990: 45(דוגמה לניתוח התנהגות של מורים 

                                                 
  .Farmer, Hauk & Neumann: 2005: 62 - נלקח מתוך המאמר  16
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עור של השתתפות בשי(חלוקת הזמן של התלמידים : ניתוח ההתנהגות של תלמידים ספציפיים )3(

עבודה , עבודה בקבוצה קטנה ללא המורה, עבודה בקבוצה קטנה עם המורה, כל הכיתה

ניתן , כמו כן; ציוד טכנולוגי, ספר לימוד,  ללא כל חומר–וכן שימוש בחומרי עזר שונים ; פרטנית

  . )ס ועוד"שימוש בתשתיות של ביה, למדוד גם השתתפות פסיבית או אקטיבית

  ):Windham, 1990: 47( של תלמידים דוגמה לניתוח התנהגות

  

, אלו בהשוואה לנתונים בסיסיים של מגדרתהליכיים מתוך הניתוח של אינדיקטורים , ווינדהם גורס כי

בגישות ובהתנהגויות של , שוויון בהישגים- ניתן להבין יותר טוב את הסיבות לאי–אתניות ומעמד 

  ). Windham, 1990: 48(התלמידים 
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  ריותמדידות אמפי

בספרות ניתן למצוא מעט ניסיונות שנועדו לקבוע על בסיס מכלול המידע האמפירי שהצטבר לאורך 

  .אילו ממצאים זוכים לחיזוק, השנים בנוגע לאינדיקטורים תהליכיים

שבחר את אותם מדדים ) בטבלה הראשונה( (Scheerens, 1991)שירנס מהלכים כאלה ננקטו על ידי 

בטבלה הבאה ( 17וב המאמרים במתאם חיובי עם הישגים ועל ידי הנושקשנמצאו באופן מובהק בר

  ):אחריה

  

                                                 
17Eric A. Hanushek, Throwing Money at Schools, Journal of Policy Analysis and Management, Vol 1, 
No 1 p26 (1981) 
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בניסיון , קוך בחן את יעילות האינדיקטורים התהליכים באופן אמפירי במסגרת הלימוד האקדמית

  .להסביר את הירידה בדימוי העצמי של תלמידות לעומת עליה בדימוי העצמי של בנים

חשיבה : ים שהוסכמה על ידי ועדת מומחים להצלחה אקדמיתהוא השתמש בסדרת קריטריונ

  .אזרחות אחראית, תקשורת יעילה, פתרון בעיות, ביקורתית

 -מ) (CSEQ College Student Experiences Questionnaireאלה נבחנו מול תוצאות שאלון 

ריטריונים  בקורלציה משמעותית עם הקשלושה גורמיםבניתוח גורמים שנערך נמצאו .  מכללות500

שיתוף פעולה בין הסטודנטים ולמידה , טיב הקשר בין הפקולטה לסטודנט: להצלחה אקדמית

  .אקטיבית שמצאו
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  .מבט מהעולם: אינדיקטורים תהליכים

ערכנו , במערכות חינוך שונות בעולםאינדיקטורים תהליכים בה נעשה שימוש ב המידהכדי לעמוד על 

האתרים הם אתרי .  ואוסטרליהאיטליה, הולנד, בריטניה, תחיפוש באתרי החינוך של ארצות הברי

כמו כן נבדק אתר . מחלקות שונות העוסקות בהערכה ומדידה ואתרי מוסדות מחקר, משרד החינוך

הם גם מיצגים .  אתרים אלה נבחרו בשל העובדה שהם מציגים חומר בשפה האנגלית.OECD -ה

שונות קיימת . הישגיםבהפרטה והביזור והמידת בהשונות האחת מרעותה מגוון של מערכות חינוך 

  .הערכהבין המדינות גם במידה ובאופן בה מתקיימים בהם תהליכי 

  

 18: וושינגטון, טלאסיב

Examples of process indicators could include the percentage of classrooms with phones, the 
percentage of computers networked, the student to computer ratio, the teacher to computer 
ratio, measures of staff beliefs and attitudes regarding the use of technological tools, and the 
percent of computers in students' homes. The results of these evaluations should be easily 
observable, reliable, well-defined, and useful. 

 
  :פיסימיסיב

Indicators for School Accountability Currently: state process standards. The Mississippi 
Curriculum Test and Subject Area Tests will be the primary assessment measures for school 
performance in 2003-0419. 
 

  :אוקלהומהב
Academic expectations are aligned with the Priority Academic Student Skills (PASS). There is 
evidence that the curriculum is aligned with state academic content and process standards 
(PASS)20. 
 

  :במדינת ניו יורק
In January 2005, the Board accepted recommendations of the Mathematics Standards 
Committee revising standard and performance indicators for pre-kindergarten through grade 8 
and the continuation of the Committee’s work on the high school level content and process 
indicators21. 

  
   :22קטורים תהליכיםדיאינלבמדינת יוטה יש מפרט במסמך אחר העוסק באוריינות 

  
Process Indicators/ Participation 

                                                 
18  Northwest Regional Forum on the National Plan for Technology in Education 

Seattle, Washington, April 7, 1995 

http://www.ed.gov/about/offices/list/os/technology/plan/forums/seattle.html 
 
19 State Education Indicators with a Focus on Title I , Mississippi, 
http://www.ed.gov/rschstat/eval/disadv/2002indicators/mississippi/edlite-mississippi.html 
 
20  Introduction to Oklahoma Essential Elements, Performance Indicators and Successful Strategies for 
School Improvement, http://www.ed.gov/admins/lead/account/differentiatedaccountability/okatt2.pdf 

21  THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW 
YORK / ALBANY, NY 12234, Summary of the March 2005 Meeting,  April 1, 2005 
22 http://www.ed.gov/offices/OESE/REA/pdfs/utahnarr.pdf 
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Children will have the readiness skills and support they need in early childhood to learn 
to read once they enter school. 
 
Professional Development 
• # of participants in professional development sessions. 

• # of parents participating in workshops. 
 
Family Literacy 

• # of hits to web site. 

• # of calls to Hotline. 

• # of parents accessing and participating regularly in adult literacy programs. 

• # of kits distributed. 

 
Extended time 

• # of literacy related activities developed and implemented. 

• participation in community developed and sponsored literacy activities. 

• # of participants in school readiness programs. 

• # of home visits conducted. 

 
Transition 

• # of coordination mtgs. held. 

• Participation in coordination mtgs. 
 
Every child will be reading at or above grade level by 
the end of the third grade 
 

• # of participants in scientifically based reading research professional development sessions. 

• Schedule and agenda of professional development opportunities provided. 

• School and LEA staff surveys. 

• # of principals participating in  academy. 

• # of teachers completing ongoing informal assessments of student progress. 

• % of teachers using K-3 benchmarks to monitor student progress. 

• # of books and other materials acquired. 

• # of high-quality parent resources available. 

• # of parents accessing parent resources. 

• # of families participating in SEP conferences. 

• # of families participating in school based literacy workshops 

• # of, schedule for and participation of targeted children in extended day and year 
opportunities. 

• # of students identified and receiving transition services prior to first grade 

• # of and content of scheduled teacher transition conferences. 
 
Instructional practices of teachers and other 
instructional support staff will be improved in 
elementary schools. 
 

• # of participants in scientifically based reading research professional development sessions. 

• Schedule and agenda of professional development opportunities provided. 

• Staff surveys. 

• # of principals participating in conference. 

• # of teachers completing ongoing assessment of student progress. 

• % of teachers using K-3 benchmarks to monitor student progress. 
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• # of books and other materials acquired. 

• # of parent resources available. 

• # of parents accessing parent resources. 

• # of families participating in school-based literacy workshops. 

• # of, schedule for and participation of targeted children in extended day and year 
opportunities . 

• # of students identified and receiving transition services prior to first grade. 

• # of and content of scheduled teacher transition conferences. 
 
The number of high quality family 
literacy programs will be expanded. 
 

• Participation in appropriate professional development opportunities. 

• Retention of families in program 

• Access of families to all components at a single or geographically convenient location. 

• Coordination of existing programs. Minor development of new program services. 

• # of hours of program service and family participation in adult literacy, literacy focused 
parenting, early childhood education. 

• # of hours of Parent and Child time together. 

• Amount of material provided for parents and children for home use. 

• Application of Even Start Quality Indicators to assess quality of local program. 

• Amount of literacy focused parent and child interaction at home. 

• # of coordination meetings scheduled and completed. 
  

  :הוראה באינדיאנהעל ההמתאר את ההשפעה של האינדיקטורים התהליכים מקור אחר 
  

The emphasis on student characteristics and behaviors has been linked to the development of 
“process indicators” 23 and measures of student behaviors that have been found to be related 
to desired student outcomes (e.g., learning) following the recommendation of the National 
Center for Education Statistics (NCES, 1991). Process indicators are frequently referred to 
as “principles of good practice” or “best practices in undergraduate education” and are 
assumed to be equally appropriate, or can be adapted to produce comparable outcomes, for 
all students across all types of institutional settings. The accumulative findings of evidence 
grounded in the student-centered research traditions, in conjunction with growing interest in 
the development of process indicators, has led numerous scholars to suggest a uniform set of 
best practices or “institutional benchmarks” that represent the salient student behaviors and 
perceptions that have been found to have a consistent, positive association with multiple 
manifestations of student success (e.g., persistence, satisfaction, learning). Examples of these 
best practices include the National Benchmarks of Effective Educational Practice developed 
at the Indiana University Center for Postsecondary Research (IUCPR, 2001). The five 
national benchmarks are Level of Academic Challenge (e.g., time spent preparing for class, 
emphasis on higher order thinking in class); Active and Collaborative Learning (e.g., 
frequency of interaction with other students in and out of class); Student Interaction with 
Faculty Members (e.g., frequency of interactions with faculty members in and out of class); 
Enriching Educational Experiences (e.g., frequency of interactions with diverse student 
groups, use of electronic technology, and participation in internship and study abroad 
activities); and Supportive Campus Environment (e.g., students’ perceptions of the quality of 
their relationships with faculty, peers, and administrative personnel). 

                                                 
23  John C. Smart, Kenneth A. & Corinna A. Ethington, Holland’s Theory and Patterns of College 

Student Success, Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student 
Success: Spearheading a Dialog on Student Success, July 2006 
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ור ומוכשר  מורה מס מוזכר כאינדיקטור תהליכי1.4תחת המשימה , 1999 לשנתבתוכנית השנתית 
  :24בכל כתה

  
The other indicator is a key process indicator because it involves the number of assessment 
packages and certificates that will be offered by the National Board for Professional 
Teaching Standards. Without the availability of National Board assessment packages and 
certificates in the vast majority of teaching fields, most teachers will not be able to apply for 
National Board Certification. 
 

 מורים משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת  מוזכרת כאינדיקטור תהליכי המידה בה1.7משימה ב
  :25לשיפור החינוך

  
… key process indicators that will show how the education system is changing to make better 
use of educational technology. 

  :אחרמסמך ב
  

In a series of papers commissioned by NCES in 1985, papers designed to set the agency’s 
priorities for the next 10 years, the need for classroom process indicators was raised 
numerous times26  
 

  
 

  

ביטויים המשקפים את המשקל הגובר והולך לו זוכים גם מחוץ לארצות הברית ניתן למצוא 

  .םיאינדיקטורים תהליכי

 את הנתונים הנאספים 1995 - מנתח במאמר מ27בוטני. OECD -ראשית בתוך המדדים המדווחים ל

 ומחלק אותם לתשומות תהליכים הקשר 1995, 1993, 1992 - מOECD at a Glanceידי על 

  :ותוצרים

                                                 
24 http://www.ed.gov/pubs/AnnualPlan/obj1-4.html or http://www.ed.gov/PDFDocs/apvol1.pdf 
25 http://www.ed.gov/pubs/AnnualPlan/obj1-7.html or http://www.ed.gov/PDFDocs/apvol1.pdf 

(U.S. Department, of Education, FY 1999 Annual Plan) 
26  Office of Educational Research and Improvement NCES 99-074 

NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS 
Research and Development Report February 1999 
TIMSS, Videotape Classroom Study: Methods and Findings from an Exploratory Research Project on 
Eighth-Grade Mathematics Instruction in Germany, Japan, and the United States 
U.S. Department of Education 
 
27 Norberto Bottani (1996)– chapter 8, p279,  OECD international education indicators, Indicators of 
Educational Perfomance  



 35

  

Categories of Indicators 

Year 1992  1993  1995 

Resources/processes  21  21  26 

Context  5  7  13 

Results  10  10  10 

Total  36 38  49 
  

  :ם תוצאתיים המדדים החדשים שנוספו הם אינדיקטורים שאינכיבוטני מראה על בסיס ניתוח זה 
   

The number of indicators was increased from two to nine by adding statistics on teaching 
time, grouping within classes, subjects taught, and  teachers’ salaries and education.28 
[…]Two indicators did not change over all three editions: staff employed in education, and 
the ratio of students to teaching staff. 

  

  : להוראת שפות בגיל הרך באירופהביחס

Seeking indicators for classroom processes, the authors of the key data report used the 
relative priority given to the four basic skills.29 
 

  :באיטליה

  

In recent years, steps have been taken to build on and improve evaluation procedures, and to 
introduce new and more effective school self-evaluation and process indicators. Some 
schools, assisted by a tutor, set up a variety of research procedures to seek parents' views.30 
 

  קיימא -לפיתוח ברוח הועידה לחינוך " גם בדוניתן למצואתהליכיים עדות לאינדיקטורים 

Education for Sustainable Development  )ESD .(במסגרת המאמץ שמוביל ארגון אונסקו ,

, ה שמשימתה לפתח אינדקטורים עבור תוכנית זוהוועד. ESD - כעשור ה2005-2014הוכרז העשור 

  . ספרד והולנד, שוודיה, גרמניה, מורכבת מנציגים מאנגליה

  :בין האינדיקטורים עליהם הצביע הועידה מצויים גם אינדקטורים של הקשר ואינדיקטורים תהליכים

• context indicators assessing the existence and/or quality of ESD support systems, 

such as national governance mechanisms and institutional support systems, alongside 

public support, opinions and awareness regarding SD and ESD (e.g. the work of and 

public participation in NGOs and other agencies and civil society institutions! 

• process indicators that identify the existence and/or quality of ESD processes and 

activities, such as planning,  development, implementation and monitoring and 

                                                 
28  Bottani N. International Journal of Educational Research, Volume 25, Number 3, 1996 , 

pp. 279-288(10) Elsevier 
 
29The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners,  
Languages for the children of Europe, Published Research, Good Practice & Main Principles, Final 
Report of the EAC 89/04, Lot 1, study. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/young_en.pdf 
30  Parental Participation in School, SBN 0 7480 72721 Publisher The Scottish Office, 

http://cisad.adc.education.fr/reva/pdf/etude2eng.pdf 
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assessment of ESD policies, programs and activities, e.g. participation levels, teacher 

training, research, evaluation, stakeholder involvement in decision making, ESD 

action plan development processes; 

  

  :31אינדיקטורים בקנדה

מאמץ ב 1993  משנתל פי הצהרת ויקטוריהעמערכת החינוך הקנדית פועלים בקטורים יהאינד

  .Pan-Canadian Education Indicators (PCEIP) -משותף לבניית ה

  . הקשר-ם תלוייקטוריי אינדלביןזהו שילוב בין אינדקטורים סטטיסטיים של תפוקות 

 ים הנמדדלאלהפרט  גובש בין חבלי הארץ השונים בקנדה סט מוסכם של אינדיקטורים 1999בשנת 

  .OECD -במסגרת ה

  

חינוך לשר הק-ם תלויי ניתן לזהות את השפעת חדירת האינדיקטורי32במערכת החינוך האוסטרלית

  : להישגיםיםקשורמהם רק מעטים ה OECD יבנו האינדיקטורים בהתאם למדדי השם נ. המקצועי

� context of education (two indicators) 
� financial and human resources invested in education (seven indicators) 

� access to education, participation and progression (seven indicators) 
� the learning environment and organization of schools (seven indicators) 

� individual, social and labor market outcomes of education (five indicators) 
� student achievement (three indicators).  

 תהליכים כדי לעקוב אחר הצלחת שיתוף פעולה קטוריםיבמערכת החינוך הבריטית משתמשים באינד

  .33להלן קטע מטופס הערכה. בין בתי ספר

                                                 
31  http://www.cmec.ca/stats/pceip/1999pdf/en.pceip1999.full.pdf 
32 Kaaren Blom, David Meyers, Quality indicators in vocational education and training International 
perspectives, Australian National Training Authority, 2003,  מתוך אתר משרד החינוך האוסטרלי  ,
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr0026.pdf 
33  Overall Partnership Self Review – Summer 06 Page of Overall Partnership Self Review Criteria  
http://www.standards.dfes.gov.uk/sie/documents/selfreview06  מתוך אתר משרד החינוך הבריטי  
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  Grade 1 - Exemplary Grade 2 –Good  

Resources 
 

6 Partnership has secure, 
open and agreed protocols 
for targeting resources 
according to identified need 
at pupil level.  The plan is 
regularly reviewed and 
evaluated according to key 
performance indicators to 
ensure progress and 
revisions are made to ensure 
maximum impact. 

Partnership has secure, 
open and agreed protocols 
for targeting resources 
according to identified need 
at pupil level.  The plan is 
regularly reviewed and 
evaluated to ensure 
progress and revisions are 
made to ensure maximum 
impact.  

Monitoring and 
Evaluation 

 

7a All schools have been fully 
consulted on monitoring and 
evaluation and value the 
contribution this makes 
across the Partnership. 
Bureaucracy and 
disruption to school 
activity is minimal and the 
evaluation fits within and 
contributes to each school’s 
self evaluation cycle. 

All schools have been fully 
consulted on monitoring 
and evaluation and are 
aware of the potential 
impact across the 
Partnership. They are 
almost all fully satisfied 
that bureaucracy has been 
minimized and the 
evaluation fits within each 
school’s self evaluation 
cycle. 

7b Challenging targets have 
been agreed with all schools 
which support their own 
targets and those within the 
Integrated Children’s Plan.  
Schools have developed 
appropriate pupil level 
targets which support the 
Partnership targets.  All 
these targets are monitored 
and intervention strategies 
are used with a view to 
preventing 
underachievement.  

Challenging targets have 
been agreed with all schools 
which support their own 
targets and those within the 
Integrated Children’s Plan.  
Schools have developed 
appropriate pupil level 
targets which support the 
Partnership targets.  All 
these targets are 
monitored. 

7c Quantitative and 
qualitative success criteria 
are in place and reflect the 
total Partnership resource in 
each school. Rigorous 
performance management 
measures are in place which 
do not place undue 
burdens on schools but 
ensure progress is checked. 

 

Quantitative and 
qualitative success criteria 
are in place and reflect the 
total Partnership resource in 
each school. Adequate 
performance management 
measures ensure that they 
are used to check progress. 
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 Grade 1 - Exemplary Grade 2 –Good 
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  ?נגד? בעד: אינדיקטורים תהליכיים

  

 תפוקות-אינדיקטורים מכווניא שהסתמכות על ו התהליכייםאינדיקטורים ב הטיעונים התומכים דאח

 ותהליךודים הלימ תוכנית ,בנסיבות אלה נטען. ס רק למטרה זו"את החינוך בביהמת בלבד מצמצ

האינדיקטור , במילים אחרות. הלימוד מכוון רק לשיפור ההישגים במבחן ולא לשיפור החינוך עצמו

 מה הסיבה נוספת היא שאינדיקטורים כאלו יכולים לתרום להבנ. הופך מאמצעי למטרה בפני עצמו

נעשה ניסיון  ,לשם כך. נוךכדי לשפר את החימה יש לעשות  לשיפור הישגי התלמידים ועשוי לתרום

ניים ו מערכת כוללת של הערכה שתספק את המידע החיוני ביותר באמצעות אינדיקטורים חסכלפתח

האינדיקטורים החינוכיים הללו מהווים מערכת של סטטיסטיקות  ).Oakes, 1989: 182-3(ככל שניתן 

 ,Scheerens(וכיות שמאפשרות שיפוט איכותי של אספקטים מהותיים בתפקוד של מערכות חינ

2000:92.(   

  

  יתרונות האינדיקטורים התהליכיים

ומכאן , )schooling(של החינוך " קופסא השחורה"אינדיקטורים תהליכיים יכולים לשפוך אור על ה

תנאים שבהם ניתן לשפר את החינוך צביעים על הולניהול כיוון שמחשיבותם לתהליכי עיצוב מדיניות 

)Scheerens, 2000: 98(.  המידע שהאינדיקטורים אוספים עוזר בתיאור הפונקציונאליות

 להעריך את ,עוזר להבין טוב יותר כיצד המערכת עובדתהוא ; והאפקטיביות של המערכת כיום

ספק תובנות על בעיות עכשוויות או פוטנציאליות בתוך המערכת לשינויים לאורך זמן וההשפעות 

  ).Nuttall, 1990: 328(וכיצד ניתן לפעול על מנת לשפרן 

או האיזורית על מצב /פיקוח ברמה המדינתית ו) 1: (שימוש באינדיקטורים תהליכיים יכול לתרום ל

 ).Scheerens, 2001: 377(ס "הערכה עצמית של ביה) 3(; הערכת תוכניות חינוכיות) 2(; החינוך

 רכות חינוך במדינות שונות בין מוסדות חינוכיים ובין מעשל דירוג היווצרותלקיים חשש מוצדק , אמנם

בכדי להתגבר על יצירת היררכיה בין מערכות  ,אך. לול אינדיקטורים אכתוצאה מהשוואה גולמית ש

פותחו אינדיקטורים , )למשל מערכות חינוך במדינות שונות(חינוך שמאפייניהן שונים במהותם 

 פרמטריםיד במקום תלמ/מערכת/שבודקים את ההתקדמות שהתרחשה באותו מוסדכאלו חינוכיים 

   ).Nuttall, 1990: 331(תלמידים שונים /מערכות/שמשווים ישירות בין מוסדות

  : ס"של ביה) performance indicators (שימוש באינדיקטורים תהליכיים, וםלסיכ

"[performance indicators] may be helpful for educational policy-makers who 
aim to identify school areas that require improvement, in order to make the 
most efficient use of educational budget assigned by the government.[…] 
Information derived from between-school comparisons, using the present scale, 
could prove helpful for defining the areas that need special attention or 
improvement, in order to ensure school effectiveness and school satisfaction. 
The scale could also be used by the educational authorities to assess and 
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secure quality assurance in certain secondary schools" (Karatzias, Power, & 
Swanson, 2001: 281). 

  

  הסכנות בשימוש באינדיקטורים תהליכיים

כמספקים מידע לקובעי מדיניות וכן תהליכיים  שימוש באינדיקטוריםל המיוחסיםעם כל היתרונות 

יש להיזהר , כיוון שכך. יש לזכור שהם מוגבלים ונותנים תמונה חלקית בלבד על החינוך, לחוקרי חינוך

  :יקטורים ומשימוש לא הולם בהםמפרשנות יתר של תוצאות האינד

"This is particularly true when too much is expected of indicators - when they 
are uncritically viewed as objective yardsticks, even arbiters, rather than as 
inevitably partial and not perfectly reliable measures which can be no more 
than suggestive, diagnostic and capable of improvement and development" 
(Nuttall, 1990: 332). 

  

צביע על סיבה ותוצאה של מאפשר להיתפרש כתהליכיים קיים חשש ששימוש באינדיקטורים 

זה אומר אין ) באמצעות אינדיקטורים(אך אם אנו עוקבים אחר שינויים במערכת החינוך . תהליכים

זאת בגלל מורכבות הגורמים שיש בחינוך , שאנחנו יכולים להבין אפקט של סיבה ותוצאה

)Massachusetts Association of School Superintendents אצל Blank, 1993: 71.(  

איכות של אינדיקטורים אלו גדולה אף יותר לאור העובדה שפעמים רבות פרשנות הסכנה מיתר 

במקומות רבים משתמשים בסטנדרטים ובאינדיקטורים . מה מוטלת בספקהאינדיקטורים עצ

קיים או שאינו ס זניח "אף שמחקרים מראים שהקשר בינם לבין האפקטיביות של ביה-עלתהליכיים 

 Scheerens, כך למשל). ס אפסית"הקורלציה בין אותם אינדיקטורים לבין ההישגים בביה, כלומר(

, טיב הכשרת המורים, גודל הכיתה:  כמו–דיקטורים שונים מדגים כיצד לאינ) 360: 2001(

מעורבות , הספר-אקלים בית, ספרית-הפיקוח וההערכה הבית, ס כלפי הישגים"האוריינטציה של בי

אין ו כמעט –ס למנהיגות החינוכית במדינה "שיתוף הפעולה והקונצנזוס בין צוות ביה, ההורים

כמו גם ( מדינות רבות, יחד עם זאת. ינות המפותחותהספר במד- של בתיoutcomes -השפעה על ה

תהליך  ומשמעות לגבי החשיבותלייחס להם , את המשתנים הללו למדוד ותממשיכ, )ל"ארגונים בינ

  . החינוכי ולקבוע על פיהם את מדיניותן

 קיימיםמערכים משווים כאלו . מדינתי של אינדיקטורים-בבניית מערך השוואתי ביןסכנה נוספת היא 

כיוון שלכל זאת מ (בשפע למרות שבנייה של מערכת אינדיקטורים בינלאומית היא בעייתית ביותר

  : )מדינה יש מטרות פוליטיות אחרות לחינוך וכן מערכות חינוך ונהלים שונים

"There are sufficient differences between systems to require careful 
interpretation and emphasize the importance of understanding the national 
contexts being compared, which arise from the interactions of different 
histories, cultures and cultural values as well as different structures and 
systems" (Nuttall, 1990: 329). 

 להבטיח קושיבעייתי כיוון שיש ) ס שונים"או בי(ת שונות שימוש באינדיקטורים המשווים בין מדינו

 בעייתיות נוספת קיימת .איסוף נתונים איכותי ואמין של כל המוסדות שאמונים על ההערכות השונות
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 שעלולות להסוות פערים גדולים בין בתי ספר או במדדים למיקום מרכזי כגון ממוצעיםבשימוש 

. כיתת הלימוד הספציפיתממאפייני ס ו"המקומית של ביהאזורים וכן גורמת להתעלמות מהרמה 

)Blank, 1993: 75 .(  

הספר משתנה מתרבות לתרבות -איכות האינדיקטורים כמסבירים את האפקטיביות של בית, בנוסף

)Fuller & Clarke, 1994 .(מסביר , כך למשלScheerens) 2001( ,בהתבססו על מחקרים רבים ,

והאימפקט של המשאבים האנושיים ; ספר-כמו שונות בין בתי(ם כיצד לאינדיקטורים מסוימי

ספר -ספר במדינות מתפתחות מאשר לבתי-ישנו קשר חזק יותר לאפקטיביות של בתי) והחומריים

שונה כ התברר לבין הישגי התלמידים  דומיםהקשר בין אינדיקטורים, יתרה מכך. במדינות מפותחות

לעיתים אפקט זניח ובמקרים מסוימים אף ,  חזקאפקטלעיתים היה (במדינות מתפתחות שונות 

אינדיקטורים חינוכיים " ייבא"דבר זה מצביע על כך שלא תמיד ישנה אפשרות ל"). הפוכה"השפעה 

  . ממדינות אחרות ויש לבחון את איכות כל אינדיקטור בהתאם למדינה ולתרבות המסוימת

איכות , לעיתים. אינדיקטוריםם של תוקפשונות תרבותית אינה המאפיין היחידי המשפיע על 

, לדוגמה. האינדיקטורים כמסבירים אפקטיביות משתנה בתוך אותה תרבות בין מקצוע למקצוע

ה שבדק את הקורלציה בין אינדיקטורים חינוכיים שונים לבין הישגי ובמחקר שנערך בזימבבו

ירות על הלימוד יש ישמפקח התגלה כי לפרק הזמן בו המנהל , התלמידים במתמטיקה ובאנגלית

   ).Nyagura & Riddell, 1993(אך לא באנגלית , אפקט מובהק וחיובי על התוצאות במתמטיקה

שימוש באינדיקטורים כאלו מצריך . בשטחתהליכיים האינדיקטורים ההטמעת  היא באחרונה בעיה

כל עוד ). Farmer, Hauk & Neumann, 2005: 63(פרופסיונאלי ופדגוגי של המורים , שינוי תפיסתי

 –עם דגש על התפתחות פרופסיונאלית לאורך קריירת ההוראה , לא תהיה הכשרה מתאימה למורים

  .34השימוש באינדיקטורים התהליכיים לא יהיה אפקטיבי כלל

  

  התיאורטי" לופ"ה

מתעסקת בהמשגה תיאורטית ובניסיון להפיק אינדיקטורים איכותיים יותר להבנת רבה ספרות 

 לא רביםרעיונות .  מועטניסיון לממשם בשטחה, אולם.  עצמוהתהליך החינוכישל " ההקופסא השחור"

לגבי ) ופחות חדשניות(הספרות התיאורטית מלאה בהגדרות חדשניות .  לשלב היישוםעד כהעברו 

או / ואך אין בנמצא מחקר המתאר שימוש מעשי בכלים אלו, תהליכיים-אינדיקטורים חינוכיים

  .ימוש זהההשלכות הנובעות מש

 שבמקרים אינדיקטוריםשמוגדרים לאחר  תהליך מעגלי בו נוצר ,באופן פרדוקסאלי, בנסיבות אלה

 יותראף פכם לאיכותיים  בניסיון לפתחם ולהבהם מתמקדתעוסקת הרות הספ, רבים אינם מיושמים

  . מבלי שהתהליך נתמך בידע אמפירי מתאים

יצירת שלל רב מה שמוביל לנדיקטורים עצמם המשגה חוזרת של האיב רב בהמשגה ועיסוק יש כך

והדבר בה , אין המשגה אחידה כלשהי לגבי אינדיקטורים תהליכיים, למעשה. הגדרות תיאורטיותשל 

                                                 
  .ים תהליכיים יכול להוביל לרפורמה ולהעלאת מעמדו הפרופסיונאלי של המורהשימוש ראוי בסטנדרט, מן העבר השני 34
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, אינדיקטורים תהליכיים: לידי ביטוי באופן ברור במגוון השמות שניתנים להם בספרות

 תוך כדי הזנחה כמעט מוחלטת ,זאתכל . ...קוריקולאריים, פרפורמטיביים, חינוכיים, קונטקסטואליים

או בדיקה מעמיקה של ההשלכות הנובעות מהשימוש / ומימוש ויישום התיאוריה בשדה החינוכישל 

  . התחוםהמהווה את עקב אכילס של מעגליות שהיא תיאורטית בעיקרה זה יוצר דפוס  .בהם

   

  



 42

  ביבליוגרפיה

, הסוציולוגיה של החינוך, )עורכות(רינה שפירא ורחל פלג : תוךב". שוויון- המושג אי). "1989. (יימס'ג, קולמן
  .216 – 204: עמודים, עם עובד: אביב- תל. אסופת מאמרים

Atkin M. (1979) ‘Educational Accountability in the United States’ Educational Analysis, 1, 
1, 1979, 5-21 Assessment Reform 

Blank, R. K. (1993). "Developing a System of Education Indicators: Selecting, Implementing, 
and Reporting Indicators". Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 15(1):pp. 65-
80. 

Burstein, Leigh; McDonnell M. Lorraine; Van Winkle, Jeannette; Ormseth, Tor; Mirocha, 
Jim; & Guiton, Gretchen. (1995). "Validating National Curriculum Indicators". RAND 
website: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR658/   
 
Cubberley, Ellwood Patterson (1916) Public school, Boston : Houghton Mifflin Co  

Farmer, Hauk & Neumann .(2005). Negotiating Reform: Implanting Process Standards in 
Culturally Responsive Professional Development. The High School Journal, Vol. 88(4): pp. 
59-71. 

Fitz-Gibbon, Carol & Kochan, Susan. (2000). "School Effectiveness and Education 
Indicators". In: Charles Teddlie and David Reynolds (eds.), The International Handbook of 
School Effectiveness Research. Routledge: Pp. 257-282. 

Flecknoe, M. (2005). "The Changes That Count in Securing School Improvement". School 
Effectiveness and School Improvement. Vol. 16(4): pp. 425-443. 

Fuller, B. & Clarke, P. (1994). " Raising School Effects while Ignoring Culture? Local 
Conditions and the Influence of Classroom Tools, Rules, and Pedagogy". Review of 
Educational Research, Vol. 64(1): pp. 119-157. 

Gardner, David & Others. (1983). A Nation at Risk: The Imperative For Educational 
Reform. U.S. Department of Education, The National Commission on Excellence in 
Education. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Karatzias, A., Power, K.G., & Swanson, V. (2001). "Quality of School Life: Development 
and Preliminary Standardisation of an Instrument Based on Performance Indicators in 
Scottish Secondary Schools". School Effectiveness and School Improvement, Vol. 12(3): pp. 
265-284. 
 
Klein S. et.al. (2000) ‘What do test scores in Texas tell us?’ Education Policy Analysis 
Archives 8, 49,  2000, p17 ; http://epaa.asu.edu/epaa/v8n49 
 
Linn R. (2000). ‘Assessments and Accountability’. Educational Researcher, 29, 4-16 

Mayer, P. Daniel; Mullens, E. John; Moore, T. Mary; and Ralph, John. (2000). Monitoring 
School Quality: An Indicators Report. U.S. Department of Education, Institute of Education 
Sciences – National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office. 

Miller, C. David; Malley, B. Lydia; and Owen, Eugene. (2007). Comparative Indicators of 
Education in the United States and Other G-8 Countries: 2006. U.S. Department of 



 43

Education, Institute of Education Sciences – National Center for Education Statistics. 
Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Nuttall, D. L. (1990). "The functions and limitations of international educational indicators". 
International Journal of Educational Research, Vol. 14: pp. 327-333. 

Nyagura, L.M., & Riddell, A. (1993). Primary school achievement in English and 
mathematics in Zimbabwe. A multilevel analysis. Policy Research Working Paper. 
Washington, DC: The World Bank. 

Oakes, J. (1989). "What Educational Indicators? The Case for Assessing the School Context". 
Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 11(2): pp. 181-199. 

Porter, C. Andrew. (1991). Creating a System of School Process Indicator. Educational 
evaluation and Policy Analysis, Vol. 13: Pp. 13-29. 

Porter, C. Andrew. (1995). "The Uses and Misuses of Opportunity-to-Learn Standards". 
Educational Researcher, Vol. 24(1): Pp. 21-27. 
 
Resnick L. & Resnick D. (1992) ‘Assessing the thinking curriculum’ in Gifford B. & 
O’Connor M. (Eds 1992) Future Assessments: Changing Views of Aptitude, Achievement 
and Instruction, Boston MA, Kluwer 

Reynolds, David; Teddlie, Charles; Creemers, Bert; Scheerens, Jaap; and Townsend, Tony. 
(2000). "An Introduction to School Effectiveness Research". In: Charles Teddlie and David 
Reynolds (eds.), The International Handbook of School Effectiveness Research. Routledge: 
Pp. 3-25. 

Salganik, H. Laura; Phelps, P. Richard; Bianchi, Leonard; Nohara, David; and Smith, M. 
Thomas. (1993). Education in States and Nations: Indicators comparing U.S. States With 
the OECD Countries in 1988. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences 
– National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office. 

Scheerens, Jaap. (1990). School Effectiveness Research and Development of Process 
Indicators of School Functioning. School Effectiveness and school Improvement. Vol. 1(1): 
Pp. 61-80. 

Scheerens, Jaap. (1991). Process Indicators of School Functioning: A Selection Based on the 
Research  Literature on School Effectiveness. Studies in Educational Evaluation, Vol. 17: 
pp. 371-403. 

Scheerens, Jaap. (2000). "Improving School Effectiveness". Fundamentals of Educational 
Planning, No. 68. Paris: UNESCO.  

Scheerens, Jaap. (2001). "Monitoring School Effectiveness in Developing Countries". School 
Effectiveness and School Improvement, Vol. 12(4): pp. 359-384. 

Windham, M. Douglas. (1990). "Indicators of Educational Effectiveness and Efficiency". 
Washington, DC: U.S. Bureau of Science and Technology.   
 

Indicators for Education for Sustainable Development: a report on perspectives, challenges 
and progress , Alan Reid, Jutta Nikel & William Scott Centre for Research in Education and 



 44

the Environment, University of Bath, December 2006, Anglo-German Foundation for the 
Study of Industrial Society 
 
 
 
 
 



 45

  נספח

  :המומלצים על ידי חוקרים ותיאורטיקנים מרכזיים בתחוםצריים תהליכים ותורשימה של אינדיקטורים 

  

  :שירנס

  מעורבות קהילה

תהליך הלמידה (ספריות -מידת ההשתתפות הפעילה של הורים במגוון פעילויות בית •

  ;)'קוריקולאריות וכו-פעילויות חוץ, וההוראה

 ;ספרי השנתי הכולל שמגוייס מהקהילה המקומית-האחוז של התקציב הבית •

  .עוסקים בתנאי העבודה של המורים) school boards(מידה בה וועדי ההורים ה •

  אדם-משאבים פיננסיים וכח

  ס"ממוצע של שנות ניסיון בהוראה בכל בי •

 ס"תלמידים בכל בי/יחס מורה •

 ס"ממוצע גודל כיתה בכל בי •

 ס"פרופורציה של מורים בעלי הכשרה פורמאלית בכל בי •

 ) תלמידים1000הל וסגניו לכל מנ(ס "תלמידים בביה/יחס הנהלה •

  מדיניות מכוונת הישגים

  ס מציב סטנדרטים הישגיים"האם ביה •

 ס עוקב אחר הקריירות של בוגריו"המידה בה ביה •

 ציונים/ ס מדווח לרשות שמעליו על הישגים "האם ביה •

  מנהיגות חינוכית

  כמות הזמן שמנהלים מוציאים על עניינים חינוכיים •

 תפקוד המורים שתחתםהאם מנהלים אומדים את  •

 לימודיים בישיבות צוותיות/כמה זמן מוקדש לנושאים הדרכתיים •

  עקביות וקונצנזוס בקרב המורים

  כמות השינויים בסגל ההוראה במשך תקופת זמן מסויימת •

 קיומן או היעדרן של קבוצות עבודה לנושאים חינוכיים שונים •

 מליותתדירות ומשך של פגישות צוותיות פורמליות ובלתי פור •

  אקלים בטוח ומסודר

  סטטיסטיקות על היעדרויות ועבירות •

 המורים והתלמידים, ס על פי סקר בקרב ההנהלה"דירוג המשמעת בביה •

  השקעת זמן יעילה

  זמן הוראה כולל וזמן לכל נושא ותחום לימוד •

 )'הפרעות וכו, מעבר בין כיתות, עקב התארגנות(ממוצע ביזבוז זמן לכל שעת הוראה  •

 ל שיעורים שלא התקיימו על בסיס שנתיאחוזים ש •

  הזדמנות ללמוד
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  משוב של המורים והתלמידים בנוגע לכל פריט במבחן האם נלמד או לאו •

  הערכה של התקדמות התלמידים

  קוריקולום בכל שלב לימודים-התדירות של מבחנים צמודי •

 התדירות של מבחני הישגים סטנדרטיים •

 ניםהשימוש בפועל של המורים בתוצאות המבח •

  דירוג איכות המורים

  איכות ההוראה על פי דירוג מורים עמיתים  •

 איכות ההוראה על פי דירוג התלמידים •

  

  : פורטר

תוכנית (חלוקה למאפייני הוראה . הקשר בין בית הספר לקהילה. אופן הוראה, תוכנית לימודים

המשאבים המופנים , איכות ההוראה בקורס מסוים, פעיליות לא לימודים, )לימודים וטיב ההוראה

  .המחוזית וברמת בית הספר , מאפיינים ארגוניים ברמה הלאומית. לקורס מסוים

  .מדידת תוצרים, צפיות גבוהות, אוירה מוכוונת למידה, הוצאה:רפברמת בית הס

  .החלטות משותפות זמן תכנון

 הפירוט מידת. תכנון הזמן המפורט, ספרי הלימוד, תוכנית הלימודים המתוכננת: ברמת המחוז

התאמת לגבי אופן . התאמת משימה לפי רמה, חלוקת הזמן לכל משימה. והראיה הכוללת

  .הלמידה בין הרמות השונות

  

  :קוך

 עקרונות ". עקרונות של התנהלות טובההשבע "כוללת, מערכת רחבה של אנדיקטורים תהליכיים

קשר בין : וכולליםאלה מייצגים התנהגויות הקשורות עם תפוקות המוערכות על ידי המוסד 

צפיות , זמן במשימה, היזון חוזר, למידה פעילה, שיתוף פעולה בין התלמידים, רההתלמיד למו

  .שרונות ודרכי למידהיכבוד למכלול כ ,גבוהות

  

  

  

  

  

  

  :רינוד ומאורי

It was found that frequency of higher-order questions can be a valid process 

indicator as it is related to gains in students' critical thinking skills35. 

                                                 
35 Renaud, Robert, Murray, Harry, THE VALIDITY OF HIGHER-ORDER QUESTIONS AS A 
PROCESS INDICATOR OF EDUCATIONAL QUALITY, Journal Research in Higher Education, 

Volume 48, Number 3 / May, 2007, pp 319-351.  
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  : אוקס

, האם מופעל לחץ על התלמידים להישגיות, האפשריות לקבלת מידע העומדות בפני התלמיד

  .בעלי ידע רב, האם הם בקשר עם מורים אנרגטיים

  

  :סוואנסון

  )תתתייפעילות כ, לוח שעות, מספר נושאים, מבנה(תוכנית לימודים 

  )הכנות למטרות ארציות, תתיתיהשתתפות בפעילות הכ, ביצועים, עבודת כתה(הישגים 

  )שיעורי בית, דיאלוג, הסברים, מבחנים(שיטות הוראה 

  )תזמון, שילוב, העמקה, המשכיות(סגנון הוראה 

  )הפריה הדדית, חשיבה, התקדמות בלמידה, מוטיבציה( למידה 

  )ביצועים, עמיד, הערכות, ציונים, שיטות(הערכה 

  )סביבה מקבלת, משמעת, שימוש בשבחים, הגינות(אתוסים וגורמי בית הספר 

  )הורים, חיצוני, חברים, צוות(תמיכה 

  )הכנה לעבודה, כישורים חדשים, מודעות(קריירה 

  )עם חברים, עם תלמידים אחרים, עם הצוות, עם המורה(יחסים 

  )שירותי מזון, ברתיתאזורים לפעילות ח, ריהוט, מתקני ספורט(סביבתי 

  , מרחק מגורים מבית הספר, מתקני הוראה, קישוט(סביבתי מנקודת מבט אישית      

  )בטיחות     


