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  :מבוא

, השימוש באינדיקטורים חברתיים צבר תאוצה בעולם כבר משנות השישים המוקדמות

תית משיגות את בעיקר כדרך להעריך את המידה שבה תוכניות חברתיות ומדיניות ממשל

וכן על מנת להעריך את השינויים המתרחשים בחברה ולספק תמונה , המטרות המוצהרות שלהן

בשנים האחרונות השימוש באינדיקטורים חברתיים הלך והתרחב כדרך , אכן. כמותית על מצבה

וכיום אינדיקטורים אלה נחשבים לכלי מקובל וחשוב , למדידת המצב החברתי של האוכלוסייה

במקביל להתפתחות האינדיקטורים החברתיים החלה לצמוח . צוב של כל מדיניות חברתיתבעי

יקטורים למדידה ולניטור מצבם של  ואינד,במדינות רבות בעולם גם התנועה למדידת מצב הילד

 כתוצאה מהדרישות למתן דין בעיקר, ילדים זכו לתשומת לב גדלה והולכת בעשורים האחרונים

נוח ועדכני על מצב , הדרישה למידע פשוט ,למעשה. יות הציבורית לילדיםוחשבון בתחום המדינ

הולכת וגדלה , הילדים ועל התוצאות והתפוקות של תוכניות חברתיות שונות ושירותים לילדים

 Land, Lamp and (ומכאן הצורך במידע שיספק תמונה ברורה יותר על מצבם של הילדים בחברה

Mustillo, 2001; Ben-Arieh, 2008  .(  

בכללן . במהלך השנים אינדיקטורים חברתיים שימשו בהרבה תחומים ולא מעט מערכות

שיספקו מידע עדכני , גם מערכת החינוך הקדישה מאמצים לפיתוח של אינדיקטורים חינוכיים

. ומדויק על התוצאות של התהליך החינוכי ויאפשרו להעריך את המערכת החינוכית ותפקודה

הערכה ואספקת מידע עדכני ומדויק על , נדיקטורים חינוכיים מיועדים לניטורכיום מוסכם כי אי

 ,Nuttall(כבסיס לקבלת החלטות ועיצוב מדיניות אפקטיבי בתחום החינוך , מערכת החינוך

1994.(  

תנועה לאינדיקטורים לשלום בנייר זה נציג את התנועה לאינדיקטורים חברתיים ואת ה

ואת הארגונים והמוסדות , ת התפתחות האינדיקטורים החינוכיים נסקור בקצרה  א,לאחר. הילד

שקמו עם השנים ומהווים כיום חלק בלתי נפרד ממערך המדידה והשימוש באינדיקטורים 

 אינדיקטורים שאפיינו במהלך השנים ועד היוםהסקירה תציג את המגמות . חינוכיים בעולם

טורית נציע מספר תובנות העוסקות על בסיס הסקירה ההיס .במערכת החינוך בארץ ובעולם

 ננסה לתמוך במאמצים לפיתוח אינדיקטורים ,בהמשך. בתפקיד האינדיקטורים החינוכיים

הסקירה , עשהלמ .חינוכיים אפקטיבים על ידי הצגה של המשגה חדשה למדידת מצב הילד

להציג את השימוש בו ואת ו מבקשת לנתח את תחום האינדיקטורים למדידת מצב הילד

 לבחון תנסההסקירה . שלכות האפשריות שלו על פיתוח מערך האינדיקטורים לחינוך בישראלהה
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מערך האינדיקטורים במערכת  המגמות באת הקשר בין המגמות בתחום מדידת מצב הילד ובין

קטורים י את פוטנציאל התרומה של התנועה למדידת מצב הילד לתחום האינדדוק ולב,החינוך

  . החינוכיים

  

 ורים חברתייםאינדיקט

למידע באופן כללי ולנתונים באופן ספציפי יש את הכח לעצב ולהשפיע על מדיניות ועל   

תהליך , בתקופה שבה יש שינויים תכופים ומקורות ידע גדלים. במיוחד בתחום החברתי, שירותים

קבלת החלטות מורכב יותר ומכאן שמקבלי החלטות מחפשים כל מידע רלוונטי לפני שהם 

 מבקשים להעריך את היעילות של או ,ים בין אלנטרנטיבות וסדרי עדיפותם החלטה ובוחרמחליטי

אנשי , על מנת לעזור לקובעי מדיניות אלה). Brannen, 1986; Heller, 1986(מדיניות מסויימת 

אינדיקטורים עוזרים לנו לפתח סוגי . מדעי החברה פיתחו את הכלי של אינדיקטורים חברתיים

התפתחות אינדיקטורים , אכן). Gross,1966( מנת לדעת יותר על החברה האנושית ידע חדשים על

ל החברה ש ליצור ולבנות תמונה כמותית קובעי מדיניותלחץ חברתיים היא בעיקר תוצאה של 

   .  את המגמות שחברה זו חותרת אליהןהכוללת, שבה הם חיים

 אינו חדש והוא קיים כבר השימוש באינדיקטורים סטטיסטיים למדידת מגמות חברתיות  

 the Committee on Recent Social" (ועדה למגמות חברתיות חדשות"ה, לדוגמא. כמאה שנים

Trends ( המגמות החברתיות " ופרסמה את 1929הוקמה על ידי הנשיא הובר כבר בשנת

שטבעו באוור היה בין הראשונים . ) Zill, Sigal & Brim, 1983 (1933בשנת " ב"האחרונות בארה

הוא הגדיר את אינדיקטורים .  שזכה לכותרת זובספר" אינדיקטורים חברתיים"מושג את ה

שיאפשרו לנו ...סדרה סטטיסטית וכל הצורות האחרות של עדות, סטטיסטיקות"חברתיים כ

 ,Bauer..." (להעריך היכן אנו עומדים ולאן אנו הולכים תוך התחשבות בערכינו ומטרותינו

וספת של אינדיקטורים חברתיים מסבירה שהם נתונים כמותיים שמשמשים הגדרה נ). 1966,1

אינדיקטורים ). Biderman, 1966; 1969(כאינדקסים למצבים חברתיים חשובים של החברה 

המשגות ונסיונות מתודולוגיים למדוד ולנטר , חברתיים מייצגים טווח רחב של נתונים כמו גם

לנטר אחר יישום של מדיניות כמו , הגדיר יעדי מדיניותבעזרתם אפשר ל. מדדים חברתיים שונים

ניתן להשתמש באינדיקטורים חברתיים גם כדי , זאת ועוד. גם להעריך את ההשפעה של מדיניות
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לתאר תהליכים חברתיים ולתרום למודעות של הציבור על בעיות חברתיות ועל הצורך לענות 

  ). Mils,1985(עליהן 

. 70- ותחילת שנות ה60- נכתבו בסוף שנות ה-ורים חברתייםעבודות חשובות על אינדיקט  

התייחסו להתפתחות של , )Converese & Campell,1972(קמפבל וקונברס , כך למשל

 Sheldon(שלדון ומור . שאיפות וסיפוק, כגון צפיות, אינדיקטורים סובייקטיביים של איכות חיים

& Moore, 1968 ( מציגים אוסף של פרקים הממשיגים " רתיאינדיקטורים של שינוי חב"בספרם

וממליצים איזה מידע נדרש על מנת לאפשר דיווח על המצב הקיים , סוקרים מידע זמין, מדידות

, )שנכתב על ידי גוד(הפרק על השינויים בתא המשפחתי , לדוגמא.  במגוון תחומים חברתיים

דה בשיעורי לידה מתחילת ירי, עלייה באחוז הגירושין מאז מלחמת האזרחיםמתאר מגמות של 

בייחוד מבחינת חיזור , ועלייה בעצמאות הילדים" סמכות הפטריארכלית"ירידה ב, 19-המאה ה

כגון , יום- המלצותיו של גוד לאסוף מידע שישקף את חיי היום). Good, 1968(ובחירת בני זוג 

על מיניות , )מוצאלפי חלוקה למגזר ו(מידע על גודל משפחה ושינויי דפוסי המשפחה לאורך זמן 

ועל ההשפעה של תעסוקת האישה על יחסי המשפחה נכונות במידה רבה גם , בגיל ההתבגרות

  .היום

אינדיקטורים חברתיים נחשבים ככלי עזר חשוב לקובעי , 60- מאז שנות ה,למעשה

אינדיקטורים חברתיים יכולים . מדיניות בניסיונם לשפר את רווחתם של קבוצות באוכלוסייה

 שינויים ומגמות לאורך זמן ותוצאות הניטור והידע הנצברים בעקבות מדידה זו יכולים למדוד

להוות בסיס אסטרטגי לקביעת נושאים חברתיים חשובים ולהצביע על החלטות ופעולות 

אינדיקטורים חברתיים מספקים לקובעי מדיניות הבנה ). Lippman, 2007(שצריכות להינקט 

,  באיזה נושאים היה שינוי לאורך זמן:שהם עונים לשאלות כגוןעמוקה יותר של נושאים בכך 

 . התרחש השינוי וכדומהאו באיזה קבוצה חברתית/כבת גיל ובאיזה ש

כיום השימוש באינדיקטורים חברתיים מקובל ומוכר ככלי חשוב והכרחי בעיצוב מדיניות   

לא רק שאלה לגבי סוג אין יותר שאלה לגבי הצורך באינדיקטורים חברתיים א, מכאן. חברתית

ם  יתעדכנו ויותאמו לצרכיאינדיקטוריםישנו צורך בכך שה, כמו כן. האינדיקטורים ואיכותם

  .   קובעי המדיניותהגדלים של
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  אינדיקטורים חברתיים של שלום הילד

  כבר:השימוש במידע סטטיסטי ללמידת מצב רווחתם של הילדים גם הוא אינו חדש  

 & Ben-Arieh (ילדים מצב של התמונת  המתארים אתוחות חלוציים ד בשנות הארבעים פורסמו

Goerge, 2001.( רוב החוקרים מסכימים כי צמיחתה של התנועה למדידת מצב , יחד עם זאת 

. )Lippman, 2007 ( החברתייםאינדיקטוריםהילד היא במידה רבה תוצאה של התפתחות ה

רתי מהיר והכרה של חוקרים חברתיים  התפתח אקלים של שינוי חב60-העובדה כי בשנות ה

ועובדי ציבור שמדידה ואיסוף של אינדיקטורים חברתיים יספקו דרך לניטור תנאי חייהם של 

חויות אלו גם על תנאיי הובילה להכרה כי ניתן והכרחי להחיל התפת, קבוצות בהווה ולאורך זמן

  ).  Abron, 1985; Land, 2000(ילדים ומשפחותיהם חייהם של 

התקשורת וספקי שירותים עשו שימוש באינדיקטורים , קובעי מדיניות, גוני סנגוראר

ניטור ; תיאור תנאי החיים של ילדים: חברתיים של שלום הילד מסיבות שונות ולמטרות שונות

ומעקב אחר התוצאות שיאפשרו למדוד האם רווחת הילד השתפרה או הוחמרה במהלך השנים 

תית בהתעניינות באינדיקטורים של שלום הילד נבעה בחלקה העלייה המשמעו. והצבת מטרות

ומכיוון שכך דרשה יותר , מהתזוזה לעבר מדיניות ציבורית הנדרשת לתת דין וחשבון לפעולותיה

השינויים המשמעותיים במבנה וחיי , כמו כן. מדידות מדוייקות של תנאי החיים של ילדים

אף חוקרים חברתיים ו, התפתחות הילדהמשפחה עוררו דרישה מצד אנשי מקצוע שעסקו ב

העובדה כי התעוררה תחושה של , לבסוף.  לתמונת מצב טובה יותר של רווחת הילדים,הציבור

 בהם עשו שימוש בשליש אינדיקטוריםיקף והכיסוי של ההה, איכותהחוסר שביעות רצון מ

הקיימים צורך בבחינה מעמיקה של האינדיקטורים  יא אף הה יצר20- האחרון של המאה ה

 ;Cases, 2000; Forssen and Ritakallio, 2006 (וחיפוש אחר דרכי איסוף מידע טובות יותר

Hausar, Brown & Prosser., 1997; Titler & Ben- Arieh, 2006 ; Lee, 1997 .(  

התפתחות התנועה למדידת מצב הילד קשורה במידה רבה גם להופעתם של תיאוריות 

  :ת ביחס לילדות ומעמד הילד בחברהקונספטואליות ונורמטיביו

 כמאה של 20-   לא בכדי הוגדרה המאה ה-התפיסה של זכויות הילד כזכויות אדם. א  

להלן  (1989ם בשנת "זכויות הילד ושיאה באמנה הבינלאומית לזכויות הילד שהתקבלה באו

שימת האמנה היא המסמך המקיף והכולל ביותר ביחס לזכויות הילד והיא מפרטת ר). האמנה

כלכליות וזכויות להגדרה עצמית ובכך מקדמת את נקודת המבט ההוליסטית של -זכויות חברתיות
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האמנה מציעה מסגרת קונספטואלית למדידת רווחת הילד בהתבסס על . התפתחות הילד ורווחתו

כגון ילדים עם צרכים (הראשון נוגע באי אפליה של קבוצות מיעוט : קרייםיעארבעה עקרונות 

מוצא ורקע , מגדר, ובחתירה למידע זמין אודות גיל, )מהפליטים וכדו, ילדים בפנימיות, מיוחדים

ומחזקת את תפקיד , נוגע בתפיסת טובת הילד שממקדת את הילד במרכז,  שניעיקרון. כלכלי

שרדות ישי מתייחס להשליהקרון יעה. עוד בהיותם ילדים, הילדים כאזרחים בעלי זכויות

 העיקרון הרביעי קורא לתת כבוד לדעתם של הילדים ולוודא כי דעתם ואילו, והתפתחות הילד

  ).Santos Pais,1999; Melton, 2005(תילקח בחשבון במיוחד כאשר העניין נוגע להם 

חברתי וקוראת –תפיסה זו של זכויות הילד מציבה את הילדים במרכז השיח הציבורי

העובדה . ות האמנה למימוש זכויות הילדלפיתוח אינדיקטורים למדידה ולבחינה של יישום עקרונ

ח אחת לחמש "ם דו"שכל מדינה החתומה על האמנה נדרשת להגיש לועדה לזכויות הילד של האו

תרמה גם היא רבות , שנים המנטר ומדווח על יישום האמנה ומצב זכויות הילד במדינה

 האמנה יצרו עקרונות, לבסוף.  למדידת מצב הילדיםאינדיקטוריםלהתפתחות המואצת של ה

זכות הילדים ,  למשלכמו, צורך בפיתוח אינדיקטורים נוספים בתחומים שלא נמדדו קודם לכן

  .            )(Dhal, in press  להשתתפות

 הילדות כשלב חיים בפני עצמו היא אחת - של הילדות " חדשה"הסוציולוגיה ה .ב  

בפרספקטיבה . הילדיםמהתפיסות החשובות שמונחת בבסיסה של התנועה למדידת מצב 

כמשאב (רווחת הילד לעיתים קרובות נתפסת במונחים של עתיד הילדים כמבוגרים ,  פוליטית

על אף שפיתוח אינדיקטורים . תוך התמקדות בחינוך ויכולת תעסוקה עתידית, )אנושי

פני גישה זו אינה רואה בילדות כשלב ב, הינו סביר והגיוני" מבוגרים לעתיד"המתמקדים בילדים כ

במקום לראות ). Alanen, 2001; Olk, 2006(עצמו וכשלב בעל מאפיינים סוציולוגיים נפרד 

אשר הפוטנציאל שלהם יבוא לידי , בילדים כלי קיבול סבילים למשאבים ולתובנות של הבוגרים

, נושאים ונותנים, שהילדים כבר בהיותם ילדים הם תורמים, הטענה היא, ביטוי רק במועד עתידי

גישה זו גורסת כי .  גורמים פעילים בהקשרים שונים בחייהם ובהתפתחות שלהם עצמםכלומר

ראייה כזו מאפשרת להסתכל על הילדות לאורך . הילדות היא קטגוריה קבועה בכל חברה

כן לבחון את מצב הילדות בהשוואה למסגרות דוריות ו, ההסטוריה בפרספקטיבה חוצת תרבויות

יגמה זו אינה מתעניינת בהתפתחותו של הילד האינדבדואלי אלא פרד. אחרות כמו זקנה ובגרות

  ).   2002 ,קוורטרופ(במבנה ובהשתנותה של הילדות 

  התפתחה התיאוריה 20-באמצע המאה ה-תיאוריות אקולוגיות של התפתחות הילד. ג 

האקולוגית של התפתחות הילד לפיה על מנת להבין באופן מקיף את ההתפתחות והרווחה של 
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לפי ). Bronfenbrenner, 1992(ים יש להתייחס לילד בקונטקסטים השונים שבהם הוא חי ילד

תיאוריה זו ילדים פועלים באינטראקציה עם הסביבה שלהם ומכאן שיש להם תפקיד אקטיבי 

מערכת המיקרו הכוללת את : הילד בא במגע עם שלוש מערכות. ביצירה ובעיצוב רווחתם

בית הספר , מעון, שכנים , חברים: כות אחרות דומיננטיות בחייומשפחתו הקרובה ודמויות ומער

מייצגת את הקונטקסט החברתי ) mesosystem(מעליה מערכת המזו . והיא המשפיעה ביותר' וכו

מקומות עבודה של , נגישות לשירותים, התנאים בקהילה המקומית, שבו גרה  משפחתו של הילד 

מייצגת את הקונטקסט החברתי הרחב , )macrosystem( רמת המאקרו ,לבסוף. ההורים והמדיה

המערכות ברמות השונות הן . תנאים כלכליים והתפתחות גלובלית, מדיניות, של נורמות וערכים

). Lippman, 2004, Olk, 2004(גומלין והן משתנות עם הזמן ויש ביניהן יחסי תלות , דינמיות

מערכות השונות שאיתן הילד בא אינדיקטורים שונים פותחו והותאמו להקשרים של ה  

. או מסייעים לרווחתם של הילדים/לבחון את הגורמים המעכבים ו, באמצעותם ניתן למשל. במגע

דים של לעניין נייר מדיניות זה יש להדגיש כי מערכת החינוך באה לידי ביטוי כמוסד בחיים המיי

תה ומצבה באופן כללי היא המדיניות המובילה או,  מבחינת ערכיההילד בסביבת המזו שלו וכן

  ). Bronfenbrenner and Morris, 1998(חלק מסביבת המקרו של הילדים 

 גם להתקדמות המחקרית וההתפתחויות השונות -שינויים והתפתחויות מתודולוגיות . ד

  .  במסגרתה היתה השפעה לא מבוטלת על התנועה למדידת מצב הילדים

חקרים רבים על חיי הילדים  מ:סובייקטיביתההכרה בחשיבות  הפרספקטיבה ה, ראשית

 אחד .בתיאורים אובייקטיביים כאשר הילדים היו אובייקטים פסיביים במחקר התמקדו

התייחס לסוגיית האובייקטיביות מול , עוד בשנות השישים, הויכוחים המרכזים במדעי החברה

 סבוכות בתוך ,היקף  רחבותתופעות חברתיות התבססה הגישה כי, עם השנים. הסובייקטיביות

- באופן כזה שלא ניתן ללמוד על מורכבותן באמצעות מבנה אתסובייקטיביו-תופעות פנימיות

). Prout, 1997 (אלא יש צורך בבחינה של שני המישורים במקביל,  פשוטיואובייקטיבמטרי יס

הינה בעלת  ילדים הפרספקטיבה הסובייקטיבית ם שלבהקשר של מדידת מצבמכאן כי גם 

) גם אם הם ההורים או אנשי המקצוע המלווים( העובדה כי מבוגרים זאת במיוחד לאור, יבותחש

 ;Shek, 1998 (במיוחד ילדים מתבגרים, במדויק נם יכולים לתאר את רגשות ילדיהםאי

Sweeting, 2001 .(  

נסון הו' לפי ג.של המבוגריםזו היא שונה משלא רק מכיוון , הילדים חשובה תפרספקטיב

)Johansson, 1979 ( בחברה דמוקרטית האזרחים עצמם צריכים לספק את המידע הדרוש על מנת
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צריכה להיות חלק גם בדיון על זכותם זו תפיסה יש הטוענים כי , בהתאם. להבין את תנאי  חייהם

 ולאורה הידע, )Jonsson, Ostrberg & Laftman, 2001(של ילדים להשתתף בהליך הדמוקרטי 

 החלטות לקבלעל מנת  הינו הכרחי , האמיתים מצבלגביהן החשובים לילדים ו לגבי נושאים הן

חשיבות הפרספקטיבה של הילדים בההכרה . פוליטיות וליצירת ההשקפה הפוליטית של הילדים

מספקת יסודות היא , בנוסף. מכבדת את הילדים כבני אדם ותורמת לעיצוב מדיניות טוב יותר

 ,Melton and Limber(ציאליזציה הפוליטית והחוקית שלהם להגנה על שלומם ומגבירה את הסו

1992 .(  

הפך ,  של ילדים את המסגרת התיאורטית הזוםעם קבלתה של התנועה לאינדיקטורי

משלב את החיפוש אחר מדדים אובייקטיביים עם ה, להיות ברור כי הופיע תפקיד חדש לילדים

 ,Casas, Gonzalez, Figuer, & Coenders, 2004; Mares (הם שלתההשקפה הסובייקטיבי

 כי למרות שישנם תחומים שבהם אינפורמציה לא ישירה על הילדים" הבינה"התנועה ). 2006

בתחומים  , כפי שמדווח על ידי הורים כגון ציונים מבית הספר או מצב כלכלי,הינה הכרחית

רווחה נפשית ו יחסים חברתיים אלגבי לדוגמא , אחרים אין תחליף לדיווח עצמי של הילדים

)Lohan & Murphy, 2001; Ohannessian, Lerner, Lerner & Voneye, 1995; Shek, 1998( . 

בעלי , מחקרים סוציולוגיים עכשוויים מתמקדים בילדים כחברים אקטיביים בחברהנראה כי , כך

 יכולים לקחת תפקיד מרכזי במאמצי המחקר על ילדים ,אף יותר מכך. השפעה על המבוגרים

  ויישומווניתוח, באיסוף המידעכמו גם ,  על ידי הפיכתם לשותפים בעיצוב המחקרםרווחת

)Melton, 2005; Fattore, Mason & Watson, in press; Ben Arieh, 2005.(  

 בעקבות התפיסה של זכויות הילד ושל הילדות - השימוש בילד כיחידת התצפית , שנית

 ,יחידת הניתוח למדידת מצב הילד, שיחידת התצפיתנראה היה ברור , כשלב חיים בפני עצמו

התנועה למדידת מצב הילד התחילה לפתח אינדיקטורים שבהם הילד , אכן. תהיה הילד עצמו

המשפחות או ,  כלומר לערוך מדידה של תנאי חייהם של הילדים ולא של משקי הבית,במרכז

 חשיבות על מנת ת בעלההינשנמצאת במוקד תצפית היחידת  .הקהילות שבהם הילדים חיים

  .Jensen & Saporiti, 1992)(לגרום לקבוצת אוכלוסיה מסוימת להפוך לניראת 

חידה מרכזית לניתוח ואיסוף מידע במדינות רבות ילדים אינם משמשים כי, יחד עם זאת

. ויש לכך השלכות בעלות משמעות בתוצאות המחקר ,)Prout, 1997(סטטיסטיקות חברתיות ו

נאסף לאור בכך שהמידע במחקרים רבים מתבטאת  , לבעייתיות של מיקוד זהותדוגמאאחת ה

פעמים רבות תפיסה זו שבעוד ,  מסוימת ומקובלת של משק הבית והדמויות השייכות אליוהתפיס
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, סבא, מפספסת דמויות מרכזיות במשק הבית לפי תפיסת הילד כמו הורה שאינו אפוטרופוס

דוגמא נוספת  .Jensen & Saporiti, 1992)(ה זמן רב סבתא או דמות אחרת עימה הילד מבל

במחקרה : נקודה זוא יאף ה ה על משפחות בפינלנד ממחיש)Suali, 1997( מחקרה של סאוולי

וזאת ברגע שיחידת הניתוח של החוקר , נמצא כי חצי מהמשפחות בפינלנד הן משפחות עם ילד

ה תמונה שונה לפיה רק  תתגלה, ניתוחווה את יחידת היהכאשר הילד , לעומת זאת. היא המשפחה

  . פינלנד הם ילדים החיים ללא אחיםרבע מהילדים ב

אחד מתחומי המחקר בהם ילדים מהווים יחידת ניתוח חשובה הוא של יש לציין כי 

אך הם מהווים אינדיקציה לכך , אמנם מחקרים אלה הם בעיקר במגזר הפרטי. הילדים כצרכנים

נראה כי יש מקום לעניין הזה גם במחקר עבור . מות להתמקד בילדשקיים עניין לקבוצות מסוי

   ).2002, וינטרסברגר(מדיניות ותכניות לילדים במגזר הציבורי 

 מגמה ם הינהשימוש המתפתח והנרחב במידע מינהלי והגיוון העולה במקורות, לבסוף

מידע : ם למידע כיום מוכרים שלושה סוגי מקורות אפשריי.נוספת שהשפיע על מתודות ההערכה

המידע , בעוד שסקרים ומחקרים חברתיים היו קיימים תמיד. סקרים ומחקרים חברתיים, מינהלי

עם התפתחות , 20-המינהלי החל לשמש חוקרים בעיקר החל מהמחצית השניה של המאה ה

התפתחותו המואצת של המידע המינהלי תורגמה להתפתחות .  מהפכת המידע והמיחשוב

מידע מינהלי .  של שלום הילדאינדיקטוריםקטורים חברתיים חדשים ובכללם מרשימה של אינדי

הינו מקור אינפורמציה חשוב על חייהם של הילדים מאחר והוא מוחזק בידי הארגונים הנותנים 

 והפוטנציאל שלו למחקר ניטור ומדידת מצב הילדים הוא רב ,שירותים לילדים ומשפחותיהם

)Goerge, 1997.(  

מתייחס לקבוצה מידע מנהלי ,  ראשית. מספר יתרונות על פי הספרותלמידע המנהלי

כולל לרוב גם מידע לגבי השכונה או הכתובת של ,  מסויםסמסוימת של פרטים בעלי סטאטו

 ).Banister, 1994( ברמה המחוזית או המקומית םוכך תורם ליכולת לפתח אינדיקטורי, הפרט

קטורים מקומיים יב ביותר לפיתוח מהיר של אינדמידע מנהלי יכול להיות המקור הטו, שנית

ר ומאפשר שימוש סקשכן הוא מאפשר לחסוך את העלות של ביצוע , וקהילתיים לרווחה של ילדים

באמצעות שיטה זו נחסך השימוש במראיין ,  זאת ועוד).Ben-Arieh, 2007(במידע רב שכבר קיים 

ים את המידע יש עניין בכך שהמידע לאנשי המקצוע שאוספבעוד , שעלול להטות את התשובות

  ).Goerge, 1997(יהיה איכותי ומדויק  



 9.11.08טיוטה להערות 

 9 

מגבלות הזמן והסודיות . ניתן למנות גם כמה חסרונות למידע המנהלי, לצד יתרונות אלה

צורת איסוף המידע כך גם . של איש המקצוע שאוסף את המידע עלולים לפגוע ברמת הדיוק שלו

העובדים חסרון נוסף הוא ש. שינויים בהתנהלות הסוכנותעלולה להשתנות לאורך הזמן בשל 

עלולים לבצע קיצורי דרך בעת איסוף המידע כאשר הם מבינים מהו המידע בו נעשה שימוש מעשי 

בין היתר בשל סוגיות של , התהליך של השגת המידע עלול להיות מורכב וממושך, לבסוף. בסוכנות

  ).Goerge, 1997(בירוקרטיה וסודיות 

  

  ות במדידת מצב הילדיםמגמ

 ,Land (בשנים האחרונות המאמצים למדידה וניטור מצב הילד התרחבו משמעותית  

Lamp and Mustillo, 2001 .( גידול זה בא לידי ביטוי בפרוייקטים משותפים של מוסדות

ת שעסקו במצב הילדים וניסו לתת "במספר הדוחו, מוסדות אקדמיים ואחרים וכמו כן, הממשלה

ח "ת אלו היא הדו"אולי הדוגמא הבולטת לדוחו. על מצב הילד באזורים גיאוגרפיים שוניםתמונה 

הגידול במספר "). State of the worlds children" ("מצב ילדי העולם "–ף "השנתי של יוניצ

ת היה כה רב עד כי מספר חוקרים העוסקים בתחום לקחו על עצמם לבחון האם ישנן "הדוחו

הממצא המרכזי היה כי אכן התחום התפתח באופן מואץ ומרשים . בתחוםתבניות או מגמות 

וכי השינויים  העיקריים בתחום האינדיקטורים למדידת מצב , בשלושת העשורים האחרונים

  ):Ben Arieh, 2008( הילד ניתנים לסיכום בחמשת המאפיינים הבאים

סית של הילדים בעבר מרבית תשומת הלב ניתנה להישרדות הפי  -מהישרדות לרווחה

שיעורי למידה ונשירה בבתי ספר הם , חיסונים, תמותת תינוקות וילדים. ולצורכיהם הבסיסיים

אנו עדים , תשעים החל מסוף שנות ה.בעברשהיו מקובלים  המרכזיים אינדיקטוריםדוגמאות ל

שהם מעבר להישרדות והתפתחות בסיסית , למתן תשומת לב גם לאינדיקטורים של איכות חיים

 שהם מעבר אינדיקטוריםישנה חשיבות לפיתוח של ) Aber, 1997( אבר לטענת , כך.של הילד

 Pittman and)(פיטמן וארבי , במקביל .ות חריגות התפתחות ומעבר לתופעסיסיים שללצרכים הב

Irby, 1997ובפעולה שהיא מעבר להישרדות ומניעה על מנת אינדיקטורים טוענים כי יש צורך ב 

  .  בני נוערלח שלתרום לפיתו

, כמו הצלת חיים,  אלה הובילו את השדה ממדדים המתמקדים במינימוםתפיסות

שינוי זה נתמך אף במאמצים להבין בצורה טובה יותר את . למדדים המתמקדים באיכות חיים
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). Casas, 2000; Hubner 1994, 2004(ואת ההשלכות שלו עבור ילדים " איכות חיים"המושג של 

מדוד ולעקוב על מנת ל  האינדיקטורים הללוה למדידת מצב הילד מכירה בחשיבות התנוע,כיום

  ).Ben-Arieh, 2000(תנאי חייהם ורווחתם של ילדים  אחר

 סיכון או התנהגויות שליליות אינה זהה למדדים גורמימדידה של  - משלילי לחיובי

אי הימצאותן , יותר מכך ).Aber & Jones, 1997( או התנהגויות חיוביות המניעהבוחנים משתני 

 ,Lahikainen (של בעיות או כישלונות לא מורה על התפתחות טובה או הצלחה של הילדים

Tolonen, & Kraav, 2008;  Moore, Lippman & Brown, 2004(. החל משנות , בהתאם

על מנת , אינדיקטורים חיובים למדידת רווחתם של ילדיםיצירה של החלה קריאה ל, התשעים

כמו גם בדוחות , ב"ים בדוחות על ילדים בארהי השלילאינדיקטורים את מערך הלאזן

   .בינלאומיים

מהתרכזות במגמות שליליות בשנים האחרונות האינדיקטורים בתחום רווחת הילד נעו 

. Resnik, 1995)( לעבר נושאים חיוביים של רווחה וסיפוק ,דומהנכות וכ, מצוקה, כגון מוות

כמו לידות בקרב , תנהגויות שליליותההמתמקד ב" גרעוני"מודל הה בכך שנוצרה הכרה הדרגתית

של פיתוח ה , ומאוזנת של רווחת הילדאינו משקף תמונה מדויקת, עורי נשירהיבני נוער וש

 ,Lippman ( בסדר עדיפות גבוהה במאמצים הבינלאומייםנדיקטורים של רווחה חיובית נמצאאי

, הרגלים והתנהגויות חיוביות:  כוללות לפי ליפמןביים אלה דוגמאות לאינדיקטורים חיו).2007

, גישות והתנהגויות חיוביות כלפי למידה וסביבת בית הספר, יחסים חיוביים עם ההורים והאחים

  .כמו גם מעורבות חיובית בקהילה

התוצאות החיוביות של ילדים אינן קטורים חיוביים כי יחשוב לציין בהקשר של אינד

, גורמי סיכון ,משאבים: בין המשתנים המקיפים את הילדבעות מהשפעות הדדיות  נוןה. סטטיות

,  מתמידנמצאים תחת שינוינים אלה תמש.  שלו והחברה הרחבה יותרבית הספר, חבריו, משפחתו

 ידי תיווך ביניהםיוצרים באופן אקטיבי את רווחתם על ,  המתפתחותםיכולותיהוהילדים עם 

)Ben-Arieh, 2007 .(נובסקי אנטו)Antonovsky, 1987 (במושג שלו של מתאר תהליך זה 

 מאזנים בין מתח  תוך שהם,צף בין בריאות ומחלהר אנשים נמצאים על ולפי', סלוטוגניות'

חשוב להיות מודעים כי תפיסת האינדיקטורים החיוביים הינה תלוית ,  יותר מכך.ומשאבים

  .)Lahikainen, Tolonen, & Kraav, 2008 (דבר המקשה לא פעם על פיתוחה, הקשר וערכים



 9.11.08טיוטה להערות 

 11 

 , בעבר-)Well-being(הווה /לרווחה בילדות) well-becoming(מרווחת הילדים בעתיד 

, בהתאם. הכנה לחייהם הבוגריםכלדים במדידת רווחתם של היהאינדיקטורים התמקדו 

 De (דותתנאי חיים עכשוויים בילאספקה של יותר מאשר ב ,פרספקטיבה זו התמקדה בהזדמנויות

Lone, 1979.( החוקר הדני קוורטרופ , לעומת גישה זו)Qvortrup, 1999 ( הניח את הבסיס

הינו " דור הבא"העיסוק המוגזם ב, לטענתו. להסתכלות על רווחת ילדים מתוך גישה בין דורית

אינו מתאים ללמידה של הילדות הדורשת , ובעוד שאינו שלילי בעיקרו, מאפיין של מבוגרים

בספרות מקובל לראות תפיסות המדגישות חשיבות בעוד , כך. ות להווה יחד עם העתידהתייחס

 עולה השאלה האם בכך ,אתיים וחברים מוסריים בקהילה, םהגידול של מבוגרים שיהיו יצירתיי

 אתיים ומוסרים בקהילה,  יצירתייםחברים, בעודם ילדים, איננו מכחישים את היותם של הילדים

)(Ben Arieh, 2000.    

דבר ,  עומדת ההנחה כי הילדים אינם אזרחים במהלך ילדותם,בעתידהתמקדות הבבסיס 

.  שאינו מתיישב בקנה אחד עם התפיסה של זכויות הילד ושל הילדות כשלב חיים בפני עצמו

 ,Ben Arieh(של הילדים לבגרות " החיים הטובים"הגישה המתמקדת בעתיד דוחה למעשה את 

כך למשל . תיד עלולה ליצור סתירה מסוימת מול רווחת הילד בהווהרווחת הילד בע). 2007

 שהמשפחה קטנה יותר גדלים אישש את ההשערה כי ככל) Blake, 1989(מחקרו של בלייק 

חברתית וכלכלית , הסיכויים שהילדים ישיגו הישגים גבוהים יותר בבית הספר ויצליחו חינוכית

 הרווחה של ילדים לפני שהגיעו לבגרות הינה  המשמעות של טענה זו לגביולםא. כמבוגרים

פעמים רבות ילדים מעדיפים משפחה גדולה יותר עם מספר אחים וכך נראה כי גישה . בעייתית

 עיסוק באושר של ,לפי הגישה הממוקדת בהווה.  ברווחתם בהווהעלולה לפגועמכוונת עתיד זו 

  ).  Ben Arieh, 2000(וגרים ילדים יאפשר בסופו של דבר הגברת הסיכויים לאושר אצל מב

 שלושת השינויים הראשונים המתוארים -מתחומים ואינדיקטורים מסורתיים לחדשים

מעבר , למשל כך .ם חדשיםוהתמקדות בתחומי להרחבת האינדיקטורים לעיל הובילו

התפתחו אינדיקטורים , חינוך ודמוגרפיה,  בריאותמולאינדיקטורים מתחומים מסורתיים כ

המתייחסים ,  כישורים אזרחיים:דוגמאות לתחומים חדשים אלה כוללות. שיםבתחומים חד

שיכולים לתרום , כישורים אישיים; תית כבר בגיל צעיררליכולת של ילדים לפתח אחריות חב

י והפיסי של הילד על פי בטיחותה מצבל המתייחסים אינדיקטוריםוכן ; לרווחה העצמית של הילד

תחומים ,  בניגוד לתחומים המקובלים בעבר).Ben-Arieh, 2000 (תפיסתו האישית את תנאי חייו

  . דיספלינריים ופועלים לאורך חתך רחב של שירותים-מוגדרים כבין, אלה הינם ממוקדים בילד
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בעוד הרחבת המידע על  - בודדים לאינדקסים משולבים לרווחת הילדאינדיקטוריםמ

, )Brown & Moore, 2003(ע חשוב ילדים אמנם מספקת לקובעי המדיניות והתקשורת מיד

נסיבות האספקה הגוברת הזו של מידע הובילה לקריאה ליצירה של מדד כללי מסכם שישקף את 

המטרה המרכזית של . )Lippman, 2007(ניסיון שהחל עוד בשנות השבעים , חייהם של הילדים

בצורה שיכולה להיות אינדקסים של רווחת ילדים הינה זיקוק כמויות גדולות של מידע על ילדים 

 ,Vandivere & Mcphee(מתוקשרת בקלות ונגישה לשימושם של קובעי המדיניות ושל הציבור 

חיים ורווחתם של הילדים וכמו כן האינדקס שכזה מסייע לקבלת מושג רחב על איכות ). 2008

 מהווה אמצעי הממחיש באם תנאי חייהם של הילדים שופרו או הוחמרו במהלך השנים באופן

 אחד המשקף דדיכולים לתת את הדעת בקלות יחסית למ, ובתוכה קובעי המדיניות, החברה. כללי

את המצב הכללי ואינו מחייב התייחסות למספר אינדיקטורים שכיווני השינוי שלהם אינם 

השוואה האינדקס מאפשר , בנוסף ).Kunkel et al., 2002; Moore et al., 2007 (בהכרח אחידים

וכן בחינה של   מגמות בין קבוצות דמוגרפיות שונות ואזורים גיאוגרפיים שוניםקלה יותר של

  ).UNICEF, 2007; Vandivere & Mcphee, 2008(מגמות בקבוצות קוהורט שונות של ילדים 

). CWI(הוא האינדקס לרווחה של ילדים ונוער של הקרן להתפתחות הילד בולט אינדקס 

 םפדראליי אינדיקטורים ממקורות 25כולל האינדקס , ייםמונחה על ידי התחומים של איכות ח

של  היצירה  חשוב לציין כי).Lippman, 2007(ב שיוצרים תמונה כוללת במישורים שונים "בארה

צריכים להיות שמהם התחומים : כגון,  צריך לתת את הדעתאינדקס מעלה שיקולים שונים להם

נתן לכל היבט של רווחה מול יקל שצריך להצריכים להיכלל ומהו המשהמהם המדדים , מעורכים

  ).Bradshaw et al., 2007(היבטים אחרים 

שימוש במספר סוגים של , למרות שהדבר לא תמיד אפשרי בשל מגבלות המידע

 & Vandivere( שונות במצבם של ילדים  רחבותאינדקסים יכול לספק מידע בעל ערך לגבי מגמות

Mcphee, 2008 .(אינדקסים הוכחו כבעלי יכולת להציג לתקשורת מגמות , תהיסטורי, יותר מכך

וכך , "עיכול"בצורה הנוחה ל, ברווחת הילד לאורך הזמן או בין אזורים שונים ואוכלוסיות שונות

  ).Lippman, 2007(משכו את תשומת לב הציבור למצבם של ילדים  

המאפיינים  ת עשרניתן לסכם ולתאר את האינדיקטורים למדידת מצב הילד כיום על פי 

  : המרכזיים שלהלן
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מדידתם והשימוש בהם מונעים על ידי האמנה הבינלאומית לזכויות , האינדיקטורים .1

 . הילד

האינדיקטורים הורחבו מעבר להישרדות הפיסית של הילדים והם מודדים אספקטים  .2

קיים שוני בהתייחס למאפיין זה באזורים גיאוגרפיים , עם זאת. שנוגעים לרווחתם

מדינות מתפתחות נוטות להתמקד באינדיקטורים של הישרדות בעוד שבמדינות : םשוני

מפותחות ישנה התמקדות באינדיקטורים המודדים גם אספקטים של איכות החיים של 

 . הילדים

 . נעשים מאמצים לשלב אספקטים שליליים וחיוביים בנוגע לחיי הילדים .3

עדיין דומיננטית אך היא ) well-becoming(הפרספקטיבה של רווחת הילדים בעתיד  .4

נתפסת גם כרלוונטית ) Well-being(הווה /רווחה הילדים בילדות: איננה היחידה 

 . ולגיטימית

 . לדוגמא כישורים אזרחיים או אישיים, תחומים חדשים נמדדים .5

 .השימוש בילד כיחידת התצפית שכיח הרבה יותר מהעבר .6

 . מדידת מצב הילד הולכת וגדלההתפיסה הסובייקטיבית בתחום האינדיקטורים ל .7

על אף שהדבר ניכר יותר בצפון אמריקה ומדינות . דוחות מקומיים ואזוריים מתרבים .8

החשיבות של מדידה על פי אזורים גיאוגרפיים מחלחלת גם למדינות לא , מערביות

 . מערביות

לאומית , מקומית(ישנן ניסיונות לפתח אינדקס מורכב בכל הרמות הגאוגרפיות  .9

 ). נלאומיתובי

קריטריון מרכזי לבחירת אינדיקטורים הוא התועלתיות והשימושיות שלהם לאנשי  .10

  .מקצוע בקהילה ולקובעי מדיניות

    

 החברתיים בכלל והתנועה למדידת אינדיקטוריםתנועת הלמהסקירה שהוצגה לעיל ביחס   

ר שינויים מצב הילד בפרט עולה בבירור כי התחום של אינדיקטורים למדידת מצב הילד עב

יש לציין כי זהו רק ראשיתו של תהליך התפתחות . והתפתח במהלך שלושת העשורים האחרונים

ההנחה הרווחת היא כי המגמות העתידיות בתחום יובילו ליצירת . ושינוי שעובר על תחום זה

כאשר הילדים עצמם יהיו שחקנים אקטיביים , תפקיד חדש לילדים במדידה וניטור רווחתם
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 ;Ben Arieh, 2008(בלבד טר ולמדוד את רווחתם ולא יהוו עוד אובייקט המחקר במאמץ לנ

Melton, 2005.(  

  

  אינדיקטורים בתחום החינוך 

התנועה לאינדיקטורים חברתיים עסקה במהלך השנים לא רק במדידת תנאי החיים של  

אחת . יבוריותאלא גם במדידה וניטור של מערכות צ, אנשים ובניטור אחר מגמות חברתיות שונות

. הינה מערכת החינוך, המערכות החשובות בחברה המערבית המודרנית ובייחוד בהקשר של ילדים

, במקביל. עם השנים התפתחו האינדיקטורים בתחום החינוך הן מבחינת כמות והן מבחינת איכות

 חלה גם התקדמות בהתייחסות לה זכו אינדיקטורים אלו מצד קובעי המדיניות והאוכלוסייה

 . )Bottani & Tuijnman, 1994(בכללותה 

וכך , הביקוש להערכות ומדידות מתקדמות של תהליכים ותוצרים חינוכיים הולך ועולה 

מנהלים ועוד , גם חל גידול בדגש ההשוואתי בתוך ובין מערכות חינוכיות למען קובעי מדיניות

)Bottani & Tuijnman, 1994( . בעיקר , החינוך עמדה במוקד של ניסיונות מדידה וניטורמערכת

זוכים לחינוך , ילדים ומבוגרים כאחד, על מנת לענות על השאלה האם הלקוחות של מערכת זו

תפקיד האינדיקטורים החינוכיים הוא . נאות והאם החינוך מסופק בדרך היעילה והמועילה ביותר

נטים עיקריים בה ובו בזמן לשקף גם את מצב לשקף את מצב המערכת החינוכית או חלקים ואלמ

 . ברובם ילדים, לקוחותיה השונים

. טמונה ביכולת לבחון אותו מול נקודת ייחוסחינוכי המשמעות של אינדיקטור  

כאשר הוא מקבל  , אינדיקטור הוא סטטיסטיקה שנועדה לנסות להתמודד עם מורכבות ההערכה

 Willms(ו לאורך זמן או מהשוואתו לסטנדרט מסוים שינוי, את משמעותו מהשונות בתוך דגימה

& Kerckhoff, 1995 .(מידע סטטיסטי יכול להפוך לאינדיקטור רק אם ניתן לבחון אותו , למעשה

כמו סטנדרטים חברתיים או הבדלים מחוזיים או לאומיים , אל מול מספר נקודות יחס

)2008Lauterbach, .( כגון, גורמים שוניםמגיע מיים המקור למידע על אינדיקטורים חינוכ :

ישנן מתודות ). Vos, 1996(מפקדי תושבים באוכלוסייה ומערכות לסקרי משק בית , משרדי חינוך

שתי שיטות מתודולוגיות מרכזיות הן .  שונות לאיסוף המידע על מנת שיוכל לשמש להשוואה

אה למכנה משותף שימוש באיסוף של אותו מידע וכן יצירת סטנדרטים משותפים על ידי הב

 ).Blank, 1993(באמצעים סטטיסטיים  
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 בהקשר של המערכת החינוכית אינדיקטוריםלהלן תוצג סקירה קצרה של סיווג ה 

ימנו אבני הדרך ,  מכןלאחר.  חינוכייםוהסוגיות המרכזיות בעת פיתוח מערכת אינדיקטורים

ב "חשה בעיקר בארהכפי שהתר, להתפתחות המדידה וההערכה של מערכת החינוך עד היום

  .התפתחויות השונות גם בישראלה יבחנו בסופה של הסקירה. ומדינות אירופה המערביות

  

   חינוכייםאינדיקטוריםהסיווג של 

ניהול וקביעת מדיניות בתחום ,  הם כלי לתכנון,כאמור, אינדיקטורים סטטיסטיים  

היבטים שונים וברמות קיימים סוגים שונים של אינדיקטורים המתמקדים ב. מערכת החינוך

מקובל לסווג את האינדיקטורים החינוכיים על פי שלוש קטוגוריות . שונות של מערכת החינוך

במערכת החינוך ) processes (תהליכיםו) outcomes (תוצאות, )inputs (תשומות: עיקריות

)Postlethwaite, 1994 Bottani, 1998  ; .(  

דים את האמצעים או המשאבים שנעשה בהם מוד תשומותהמתייחסים ל אינדיקטורים  

קטורים יאינד). Vos, 1996(שימוש על מנת לספק את הצרכים ולהשיג את היעדים החינוכיים 

מורים , ציוד, מודדים את מה שרשויות החינוך מספקות למערכת ובכלל זה מבני בתי הספראלה 

כגון , יות ובריאותיותבמדינות מסוימות תשומות מתייחסות גם לפונקציות רווחת. ומנהלה

,  שונים נמדדות תשומות שונותםגיאוגרפייחשוב לציין כי באזורים . חלוקת ארוחות לבתי הספר

 באפריקה משרד החינוך מעוניין ,למשל.  הייחודיים של כל אזורםולמאפייניבהתאם לצרכים 

ת מערביות  במדינו,לעומת זאת. דומהמים וכ, האם יש חשמל, לדעת בכמה כיתות יש גג לכיתה

יש לציין כי קיימת .  מספר המחשבים בבית הספר מהומשרד החינוך עשוי להיות מעוניין לדעת

כאשר המטרה היא לזהות מהם , הבנה ביחס לקשר בין גורמי התשומות לתפוקות ולתוצאות

הגורמים המשפיעים על הישגי תלמידים ולראות האם יש צורך להשקיע מאמצים להתמודד 

רהיטי , תנאים פיסיים של בית הספר: דוגמאות לתשומות נמדדות הן. טים אלוראשית עם אספק

מין ,  גיל-רקע התלמידים , מספר תלמידים כללי של בית הספר, מעבדות בית הספר, בית הספר

  .)Postlethwaite,1994(יחס של מורה לתלמיד וגודל כיתה  , ושכבת גיל

החברה לגבי התוצאות של תפקוד  מתייחסים לתפיסה של תוצאותאינדיקטורים של   

אינדיקטורים של תוצאות ותפוקות מתייחסים על פי רוב ). Johnstone, 1981(מערכת החינוך 

 כיום נהוג להתייחס ,עם זאת. להישגים הקוגניטיביים של התלמיד בכיתה מסוימת ובגיל מסוים

.  פעולה ועבודת צוותשיתוף, שגים כמותיים אלא גם לפיתוח מיומנויות כגון תקשורתילא רק לה
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 כמו,  נהוג למדוד בסוג זה של אינדיקטורים גישות וערכים של תלמידים כלפי בית הספר,בנוסף

 ,על פי רוב. דמקצוע מסויםאו את בית הספר למשל באיזה מידה התלמיד אוהב או לא אוהב 

סיום ת הביניים ובהמשך עם חטיביום ס, ספר יסודיהמדדים אינדיקטורים אלה בסוף בית נ

  ). Postlethwaite,1994( התיכון

שלעיתים מובחנים במושגים של , תוצאות סוגים של אינדיקטורים של הספרות מזהה שני  

 ומיומנויות שמערכת  מתייחס למשאביםהמושג תוצר ).outcomes(ותוצאות ) outputs(תוצרים 

ו ביכולת למשל מספר הסטודנטים שמסיימים בית ספר ברמה מסוימת א ,החינוך מפיקה

 ,Postlethwaite( הישגים של תלמידים בנושא לימוד מסוים לחילופין או קוגניטיבית מסוימת

כאשר ישנן גישות , מדיניות חינוכיתב מרכיב מרכזי םהתוצרים של מערכות חינוכיות הינ). 1994

 מדד תוחלת החיים אהימסוג זה דוגמא למדד מקובל . חינוכיה ת השירותאספקשונות למדידת 

 האספקה היקףדד את ו מזה אינדיקטור, )SLE - school life-expectancy(של בית הספר 

 .החינוכית בהתבסס על השיעורים העדכניים של ההשתתפות בשכבות השונות של מערכת החינוך

 ביצוע של מערכת חינוך במונחים של משךההתפתחות והביכולתו להעריך את הרמה הכללית של 

 זאת בדומה למדד של תוחלת חיים בלידה, עבור תלמיד בתחילת לימודיו  הצפוי הממוצע הזמן

.(Motivans, 2005)יעורי ש מלבד כוללות המתמקדים בתוצרים אינדיקטורים דוגמאות נוספות ל

שיעורי החזרה על שנות גם את , ולת הכיסוי של מערכת החינוך יכאת שנועדו לבחון ,הרישום

מידת ההצלחה של  כמו גם את ,ת של מערכת החינוך את היעילות הפנימייםמשקפ הלימוד

  ).Vos, 1996(הכישורים והידע של בוגרי המערכת על  עידהתלמידים במבחני הישגים המ

. שביעות הרצון ממערכת החינוךב הקשורה יותרהסוג השני של תוצאות מתייחס לרמה 

הם .  תלמידיה שלהמיומנויותבפיתוח אינדיקטורים אלה חושפים כמה יעילה מערכת החינוך 

רמת הבריאות של האוכלוסייה ויכולת ,  במדידה של היבטים כמו יעילות שוק העבודהמתמקדים

 ).Vos, 1996(משקפים את רמת החינוך  היבטים הכ, ההשתתפות של פרטים בחברה המודרנית

 יבחנו למשל עם אילו מיומנויות תעסוקה יצאו התלמידים מבית הספר הם  באופן ספציפיכך

)Postlethwaite,1994.(   

ההבחנה בין תוצרים לתוצאות  נראה כי , והדוגמאותלאור ההגדרות של שני המושגים

: כאשר ניתן להבחין בסוג של יעילות המייחד כל אחד מהם,  במידה רבה בהיבט של יעילותכרוכה

המידה בה מערכת חינוך יוצרת את הכישורים , יעילות החיצוניתתוצאות נבחנות לאור ה
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לאור היעילות נבחנים תוצרים ; רושים לניהול חלק של הכלכלה והחברה במובן הרחבהד

  ).Vos, 1996(הנוגעת ליחסים בין התשומות והמטרות המיידיות , הפנימית

מדידה והערכת תוצאות מערכת החינוך עיקריות לההמטרות יש לציין כי , באופן כללי

האם ההישגים  נמוכים וגבוהים ולבחון לזהות הישגים, הושג או לא הושגומה לזהות ן הינ

במידה והתרחש שינוי לרעה הדבר .  האם הם משתפרים או מתדרדרים-נשמרים לאורך זמן 

הכשרת מורים , מסוימת פיתוח תוכנית לימודים כמו, מצביע על צעדים שיש לעשות לתיקון המצב

  ).Postlethwaite,1994 (דומהוכ

 כלומר הם מודדים ,ל הם אינדיקטורים בודדים לעי שהוצגוקטגוריות האינדיקטורים  

 סוג נוסף ,לעומת זאת. או למורהלתלמיד , לבית הספר,  ביחס למערכת החינוךמסוימיםהיבטים 

מקובל להתייחס . הם אלה המשלבים בין שני אינדיקטורים או יותר, של אינדיקטורים חינוכיים

 של תהליך חינוכי מתייחסים םוריאינדיקט. תהליכיםכאינדיקטורים של לאינדיקטורים אלה 

 שבו מתרחש תהליך של הפיכת תשומה , שמתארים את המבנה של המערכתהיבטיםלאותם 

אלה אינדיקטורים שמתארים כיצד התשומות במערכת החינוך באות , במילים אחרות. לתוצאה

וגי במובן זה אינדיקטורים אלה מתייחסים לכך שס ).Johnstone, 1981(לידי ביטוי בפועל 

לנו לקשר בין התשומות המובילות לפעילויות ים סייעומ, שרשרתקטורים השונים יוצרים יהאינד

 תוצאותה, רחבים יותרהיעדים ל כמו גם , אותם מעודדותתוצריםל, מסוימות ותגובות של הנהנים

)Vos, 1996.(  

, קטורים של תהליכים מתמקדים בהיבטים המנסים לעקוב אחר הטבע של החינוךיאינד

 ).Porter, 1991(ההוראה של המורים והאווירה בה מתרחשת הלמידה , תכנית הלימודים: כגון

בכך שמספקים מידע אבחוני המאפשר ,  תפקיד חשוב בהערכת בית הספר,מסוג זה םלאינדיקטורי

וכך יכולים לסייע , הם מכירים בכך שאיכות החוויה הבית ספרית היא היבט בפני עצמו. שיפור

 מה בדיוק בית לגביב לאפקטיביות של בית הספר שכן יוצרים תפיסה ברורה יותר לספק מדד רח

  ).Petty  & Green, 2007(הספר עושה 

 : של תהליכיםקטוריםיאינד מאחורי השימוש בותעומדמסוגים שונים מטרות שלוש   

מידה  באופן ישיר את הלהם לא יוצרים,   בתי ספר מספקים הזדמנויות חינוכיות- תיאורית מטרה

 כלי לבקרה –הערכתית מטרה ; ישנה חשיבות לבחינת אותן הזדמנויות חינוכיותולכן  של התלמיד

 בחינת תוצרי בית הספר ואספקת -אבחונית ומטרה ; על בית הספר ומעקב אחר רפורמות

  ).Porter, 1991(הסברים לסיבות שהביאו להם 
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ונים בתהליך החינוכי  ש והיבטיםאינדיקטורים של תהליכים יכולים למדוד שלבים

)Petty  & Green, 2007 .( המודל שמציע פורטר  כך לדוגמא)Porter, 1991(  מתייחס במסגרת

 יים של מערכת החינוךאחת מתארת מאפיינים ארגונ:  לשתי קבוצותאלה  אינדיקטורים

את  מתארת ייהוהשנ) המדינה והמדיניות לאומית, המחוז, הכוללים את מאפייני בית הספר(

נוספת  דוגמא .) איכות התכנית ואיכות ההוראה–הכוללים את (אפייני החינוך של בית הספרמ

 OTL – Opportunity To)(ההזדמנות ללמוד הוא מדד , לאינדקטור של תהליך הנפוץ בספרות

Learn  לרוב מנקודת  של המורה םים והאסטרטגיי החומרי והאמצעים הרקעהבוחן את

  .)Petty  & Green, 2007 (לעיתים גם מנקודת המבט של התלמידאם כי , ההסתכלות של המורה

הינו , תוצאות ותהליכים, בעוד כי נראה שהמודל המתמקד באינדיקטורים של תשומות  

בעיקר ביכולתו ליצור הבנה של קשרים , יש הטוענים כי מודל זה הינו מוגבל, המקובל ביותר

ר מעט לגבי המשתנים אשר משנים לקובעי  מבהימודל זה) Ralph, 1996(לפי ראלף . סיבתיים

המודל נוטה לפשט את הדברים ועל כן עלול ליצור בהירות שגויה לגבי מה , לטענתו. המדיניות

יש הטוענים כי רבים מהאינדיקטורים החינוכיים , בדומה. שבאמת מתרחש בכותלי בית הספר

מדות וסביר את הסיבות העשכן אינם מסוגלים לה, אינם מצליחים לספק בסיס ליצירת מדיניות

 ).Beeckman, 2004(מאחורי הנתונים ולחשוף את המשתנים המשפיעים  

משתנים אשר מועט של במהלך השנים בסיס המחקר בחינוך זיהה רק מספר , זאת ועוד  

קיים קושי ליצור מודל סיבתי אשר יהיה מספק על מנת , כך. נחשבים לכאורה כמשמעותיים

יש צורך במחקרי הערכה שיבחנו את ההשפעות ויתכן שניות ומדיניות לחזות את ההשפעה של תכ

לרוב במציאות החלטות מתקבלות על בשל מגבלות אלה , יותר מכך. המסוימות של כל מדיניות

 לגבי הדרך בה ניתן מדעי- ולא שיפוט טכני,"בית הספר הטוב"ערכי שקובע מהו -בסיס מוסרי

 ). ,1996Ralph(למקסם את התוצאה  

יש הקוראים לשימוש בטכניקות סטטיסטיות , של המודל המקובלה זו ור מגבללא  

הללו יוכלו לא רק להפיק הערכות מדויקות יותר של ביצועי בית . ומתודולוגיות מורכבות יותר

ויצביעו , אלא גם יוכלו לתאר ולהסביר את השונות בתוצאות בתי הספר במחוז או בקהילה, הספר

  . (Willms, & Kerckhoff, 1995)אוכלוסיות -  בין תתעל המידה של אי השוויון

שפיתחו (Kaplan & Elliot, 1997), דוגמא למודל מורכב מוצעת על ידי קפלן ואליוט 

אינדיקטורים , לטענתם. מודל ארגוני להשכלה העושה שימוש במשוואה מבנית רבת רמות

ות המשמשות ברמות שונות חינוכיים מבוטאים בצורה הטובה ביותר כמערכות של משוואות מבני
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הוא היכולת לבטא , אחד היתרונות המרכזיים של מתודת המודל שלהם. של הארגון החינוכי

במקום רק לאסוף נתונים ולדווח עליהם , כך. גם הדדים ובו זמניים, השפעות בכיוונים שונים

  . שוניםבצורה תיאורית ניתן לייצר תפיסה של היחסים בין אינדיקטורים חינוכיים

). Beeckman, 2004(מוצע על ידי ביקמן  , מודל נוסף אשר מנסה ליצור תמונה כוללת  

נגישות , Availability)(זמינות : המודל שלה בוחן את זכות הילד לחינוך על בסיס ארבע מימדים

(Accessibility) , קבלה(Acceptability) וכושר הסתגלות (Adaptability) . כל אחד מהמימדים

 למשל זמינות . אינדיקטורים ומקבל ערך ממוצע מסוים המסומן על מערכת צירים2-3י נוצר על פ

הסמכות והמשכורות של המורים , יכולת הקליטה של מערכת החינוך: כוללת את האינדיקטורים

המודל  בדרך זו .כפרי/פרטי ועירוני/והחלוקה הצודקת של תשתית לאור קוים שונים כמו ציבורי

 שמשקללת את המצב של מערכת החינוך לאור ארבעת המימדים במקביל יוצר תמונה מרחבית

  .מצב מערכת החינוךלגבי  תפיסה רחבה משקףו

היא ההעדר של אחת מהן . למודל המקובל ניתן למצוא אף שתי מגבלות נוספות  

ההיבט של נגישות קיים .  לחינוךנגישותהקטגוריה המשמעותית של אינדיקטורים הקשורים ל

). Beeckman, 1994 ;Vos, 1996(ודלים החילופיים כקטגוריה נפרדת נוספת בחלק מן המ

הרקע ,  של נגישות כוללות את המרחק הגיאוגרפי מהמוסד החינוכיאינדיקטוריםדוגמאות ל

ההכנסה של משק הבית וכן את ההוצאות הפרטיות הישירות , המשפחתי והתרבותי של התלמיד

 ).Vos, 1996 (בושת אחידה וכדומהתל, כלי כתיבה, של החינוך כמו אגרות

 .היבט נוסף שחסר במודל המקובל הוא תיאור של היבטים איכותיים ומופשטים יותר

ישנה מגבלה ביכולת ,  של תוצאהאינדיקטוריםאשר לרוב מתמקדים ב, למדדים המקובלים

צאות  החברה לחינוך טוב אינה כוללת הישגים ותוהגדרת. של כל היבטי ומטרות החינוךהמדידה 

 יש הטוענים כי ,בהתאם. בלבד אלא גם היבטים הקשורים באיכות החוויות של ילדים בבית הספר

 בוחנים את ההקשר מסוג זה אינדיקטורים. ויות אלהוקטורים המודדים חייש צורך לכלול אינד

 הלחץ המופעל על התלמידים להישגים גבוהים או האם תלמשל על ידי בחינ, בו פועל בית הספר

   ).Oaks, 1989 (ומחויביםים אנרגטיים המור

 מדד  לדוגמאמדדים נוספים המתייחסים לאותם היבטים איכותיים יותר הם, כך

 וכן ,)Petty  & Green, 2007(הוזכר לעיל אשר  )OTL(ההזדמנות ללמידה שמספק בית הספר 

, זוליגי לפ.   ובשביעות הרצון של התלמיד מבית הספר'אקלים בית הספר 'ים הקשורים במדד

יש לכלול מדדים של שביעות רצון ) Zullig, Koopman, & Huebner, in press(קופמן והובנר 
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 כחלק מההערכות ,התלמידים מסביבת בית הספר והאקלים הבית הספרי הנתפס בעיניהם

המאפשרים מתן מענה , שכן מדובר במדדים קריטיים לרווחת התלמידים,  של המערכתהקבועות

לתפקודו מחקרים מראים כי קיים קשר בין שביעות הרצון מבית הספר ,  בנוסף.וקול לתלמידים

, למדדים כמו תחושת התקווה והשליטה של התלמידסוציאלי של התלמיד ו- האקדמי והפסיכו

 ,Huebner & Gilman,2006; Ladd, Buhs ( לימודייםה הישגיוחיובית בכיתה וה והשתתפות

& Seid, 2000 .(פרי הינו בעל חשיבות גם במחקרים שניסו לעמוד על  אקלים בית סהמושג

 ,Khoury-Kassabri(ואסטור , בנבישתי, וכך במחקרם של חורי, תופעת האלימות בבית הספר

Benbenishty & Astor, 2005 (התמיכה של המורה , כלל את מדיניות בית הספר כלפי אלימות

  .ות נגד אלימות בבית הספרבתלמיד והשתתפות התלמיד בקבלת ההחלטות בתכנון התערבוי

 דרך מהותית נוספת  גםחשוב לציין כי ישנה, לצד הביקורת על המודל המקובל, לבסוף  

קטורים לאור הרלוונטיות שלהם יהמבחינה בין סוגי האינד, קטורים חינוכייםילסיווג אינד

, וכייםהערכת הביצועים והצרכים החינ: קטגוריות אלה יכללו היבטים כגון. לניתוח מדיניות

השימושיות . הערכת השפעה והערכה של השלכות חיצוניות, יעילות כלכלית של תכניות חינוכיות

נקבעת על ידי צרכי המידע של הניתוח או האבחון של על פי סיווג זה קטורים ישל כל סט של אינד

 ,Vos (מדיניותההכנה של החלטות מדיניות וההערכה של התערבויות  הצורך ב,המצב הנתון

1996.(  

  

  סוגיות מרכזיות בפיתוח מערכת אינדיקטורים חינוכיים

 אינדיקטורים ומספרםהבחירת 

 ו כוחכאשר,  סיכום של סטטיסטיקות אשר מייצגות מגוון רחב של מידע,כאמור, אינדיקטור הוא

יש להבחין בין המטרה של אינדיקטור בודד . של אינדיקטור טמון ביכולתו לצמצם מידע מגוון

למטרה של מערכת אינדיקטורים אשר נועדה לתת לנו מידע על , מידע על היבט מסויםשנועד לתת 

 בחירת האינדיקטורים שיבחנו הינה , בשל מאפיינים אלה).Ralph, 1996(מערכת החינוך כולה 

 לשמור על איזון ראוי יםניטור והערכה טובים צריכ. סוגיה מורכבת שהדיון לגביה נמשך כל הזמן

  ).Vos, 1996( של אינדיקטורים אשר יוכלו לבסס קשרים בין אמצעים לתוצאות בין סוגים שונים

אחת . אפשרי למדוד את כל המשתנים המשפיעים על מערכת חינוכיתאין זה , אולם

 קשורה בהחלטה , ככלל ובחינוך בפרטאינדיקטוריםמערכי הדילמות המרכזיות בעת יצירה של 

 מהם ,ים צריך לכלול בתוכם איזה מדד,יים התחומים הכי רלוונטם מה:לגבי מה למדוד
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 של תהליכים או אינדיקטורים האם לשלב גם , שימושיים והתקפים ביותראינדיקטוריםה

בשל דילמה  ).Ben-Arieh, 2008; Oaks, 1989 ( של תוצאה וכדומהאינדיקטוריםלהסתפק רק ב

נים המשפיעים ביותר למרות הרלוונטיות של המחקר בחינוך ישנה הסכמה מועטה לגבי המשת, זו

הבחירות שנעשות לגבי נראה כי . על ביצועי התלמידים ונדיר למצוא תוצאות עקביות

על מנת ליצור   אחת הטכניקות.Bottani, 1996)( משיקולי מדיניותבעיקר האינדיקטורים מונעות 

חוקרים ומנהלי מידע , מחנכים,  מקבלי החלטותהיא לערבמערכת אינדיקטורים אפקטיבית 

 במסגרת תהליך זה מוגדרות . עד להגעה לכדי קונצנזוס, בחירת העדיפות של האינדיקטוריםב

תקפותו ואמינותו ,  נבחנת זמינותו,מזוהה המידע הדרוש, קטגוריות רחבות של אינדיקטורים

ולבסוף נבחרים מתוך האינדיקטורים הפוטנציאליים האינדיקטורים המועדפים ליישום  

)1993(Blank, .  

.  האינדיקטורים מספרסוגייתבספרות עולה לא פעם , שאלת בחירת אינדיקטוריםמלבד 

מספר מוגבל של אינדיקטורים מרכזיים אשר מודדים את ההתפתחות של תחומים בסדר עדיפות 

היתרון . מבליט את החשיבות של אותם תחומים ושם תחומים אחרים בעמדה נחותה יותר, גבוה

נובע מהחשש שתהיה המרכזי החיסרון , לעומת זאת  .עומס מידע לכך הוא מניעת מצב של העיקרי

דבר העלול לפגוע במטרות לטווח , התעלמות מתחומים חשובים על מנת ליצור תוצאות מהירות

  ).Ralph, 1996(החלטות הארוך ובקבלת 

לפי בוטאני . כותבים לא מעטים בספרות מצדדים במספר מצומצם של אינדיקטורים

)1998 (Bottani, שכן ריבוי , אולם הדבר חסר משמעות, אמנם ניתן ליצור מאות של אינדיקטורים

. ואף יותר מכך סט גדול של אינדיקטורים הינו קשה לניהול, של מדדים אינו יוצר מידע טוב יותר

מספר מוגבל של אינדיקטורים וצמצום   ישנה חשיבות לבחירה של  Blank, 1993)(לפי בלנק 

 .באינדיקטורים שיכולים להיות מפותחים באופן ראלי גם להתמקדות כמו, המורכבות בדיווח

ספקי מידע ומקבלי החלטות בעולם ביקרו באופן חריף את ההרחבה של מספר , בדומה

 -האינדיקטורים במסגרת המערכת הבינלאומית המרכזית של אינדיקטורים חינוכיים מטעם ה

OECD , 1996(אינדיקטורים בטענה כי יש צורך דחוף ליצור סט מוגבל של (Bottani, . מתוך כך

אשר ישקלל את , "אינדקטור-מגה"נראה כי אחת המגמות המרכזיות היום דוחפת ליצירה של 

יאפשר השוואה ברורה וכך יוכל להיות שימושי למערכות , התוצאה הכוללת של מערכת חינוכית

   ).,Ralph 1996(המדיניות בית הספר ולקובעי 
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 התרחבות השימוש באינדקסים הכוללים מערך אינדיקטורים  אתטענות אל תואמות

 גם בתחום  במידה מסוימתמגמה הקיימת, )Ben Arieh, 2008(ליצור תמונה כוללת המנסה 

לבחינת איכות הניהול אינדקס  למשל הןאינדקסים בתחום החינוך שתי דוגמאות ל. החינוך

מנסה לבחון היבטים ארגוניים ה ,)Sahaney, Banwet, & Karunes, 2008(בהשכלה גבוהה 

 Education ,Freedom Index, לחופש בחינוךוהאינדקס ; שונים מנקודת הסתכלות פנים ארגונית

(EFI) מפורסם על ידיה Manhattan Institute for Policy Research מאפשר השוואה בין ו

, ימון החינוךמידת התמיכה של המדינה במאת  בתחומים הכוללים בין היתר המדינות השונות

  היכולת לשנות את בית הספר של הילדומידת אפשרויות לחינוך מהביתה

)http://www.manhattan-institute.org/html/cr_14.htm(.   

  השוואה הוגנת

בעת ביצוע השוואות במערכת החינוך ישנם היבטים רבים אשר מקשים על יצירת 

מעידה בעיקר על טיבם של הסטודנטים כך למשל השוואת תוצאות התלמידים . השוואה אמיתית

 ).Ralph, 1996( וגם השוואות בתקופות שונות הינן בעייתיות, בבית הספר ולא על בית הספר

תלמידים יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על התוצאות ועל רמות רקעים שונים של , בנוסף

קיים חשש כי נתונים , כךכתוצאה מ .(Willms, & Kerckhoff, 1995)השונות באזורים שונים 

   ).Ralph, 1996(שלא עברו התאמות יטעו כמעט בוודאות את קובעי המדיניות 

.  השוואה הוגנת יותרה של הללו ויצירתההטיותטכניקות שונות מאפשרות צמצום של 

. ) ,1996Ralph(אחת הדרכים המרכזיות היא שליטה סטטיסטית בהבדלים בין תלמידים 

 שליטה במשתנים כמו,  באנגליה(Willms, & Kerckhoff, 1995)רקהוף במחקרם של וילמס וק

טכניקה נוספת . רקע סוציואקנומי ומגדר אפשרה צמצום השונות בין מחוזות באופן משמעותי

מדגישה את הבחינה של מדדי ההשפעה של בית הספר בין שתי נקודות להתמודדות עם ההטיות 

ניתן לנסות לשלב , כמו כן. )Ralph, 1996(המתערבים ועל ידי כך צמצום המשתנים , זמן שונות

תוך לקיחה בחשבון של הפעילויות שהיו נעשות , בה לא מופעלת התכנית, מדידה של קבוצת בקרה

  ).Vos, 1996( התכנית  ה שלבהעדר

סטנדרטים ברורים לביסוס חשיבות רבה נודעת , ליצור בסיסי השוואה טובים יותרבכדי 

 ליצור מערכת משותפת של מידע בין מדינות או גורמי ההערכה ניתן. ואהליצירת מידע בר השו

 הקטגוריות הקפדה כיתוך , לבסס קטגוריות משותפות של קורסים שיתאימו לרובם ו,השונים
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ניתן , בנוסף. שימושיות למחנכים ולמקבלי החלטותההמשותפות מאפשרות סטטיסטיקות 

מת על מנת להגביר את השימושיות של המידע להיעזר במתודות המגדירות צורת דיווח מסוי

  . ,Blank)1993(שמועבר 

 שלרוב מתייחסת לכך, סוגיה נוספת הקשורה בהוגנות תהליך ההערכה וההשוואה, לבסוף

ת את מערכת האינדיקטורים בוחנת רק את הגורמים שנמצאים בתוך מערכת החינוך וזונח

זהות את האוכלוסיות נסות לל יש גיה זועל מנת להתמודד עם סו .נמצאים מחוץ להההגורמים 

הסובלות מאפליה ונכשלות בהקשר החינוכי ולעשות מאמצים לבודד ולנתח את המידע הספציפי 

זאת תוך  כל .עד לממצאים ותמונה ברורה לגבי תהליכי ההדרה בחינוך, לגביהן באופן מיוחד

  ).Beeckman, 2004(מודעות להדרות מוכפלות ומשולשות  

  אינדיקטוריםיעת היקף מדידת  התיחום וקב

כוללים סוגים שונים של סטטיסטיקות , כמו בתחומים אחרים, אינדיקטורים בחינוך

כך למשל אחת .  ,Blank)1993(אשר יכולים להיות מדווחים ברמות שונות של צירופים ומורכבות 

צם ע היתה , אשר יתואר בהמשךOECD של ה INES פרויקטהבעיות המרכזיות בעת יצירת 

הפעילויות החינוכיות שנלקחו בחשבון היו רק .  ואיזה מערכות הוא כולל, "חינוך"ההגדרה של 

 פעילויות והכשרות חינוכיות למבוגרים כאשר, אלא שסופקו על ידי בית הספר והאוניברסיטאות

  .,Bottani) 1996(ילויות חינוכיות וטיפוליות אחרות לא נבדקו בהערכה ופע

 האם לדווח ברמה ה בשאל לידי ביטוי גםה באה והיקף הדיווחרמה יתסוגימורכבות 

הטוענים כי הדיווח צריך להיות ברמה הבית ספרית . הבית ספרית או המחוזית והלאומית

לאוטונומיה הרבה של בית הספר ולכך , מתייחסים לקושי באיסוף מידע ברמות גבוהות יותר

. בית הספר על ידי המורים וההנהלהשברמה המהותית החשוב ביותר הוא הניצול של משאבי 

 המצדדים בחשיבות הדיווח ברמה הארצית והמחוזית טוענים לכך שההחלטות על ,לעומת זאת

גם הדהסגרגציה והמימון של בתי הספר מו כ, ות אלההתכניות הלימודיות מתקבלות לרוב ברמ

  .(Willms, & Kerckhoff, 1995)ומשכורות המורים 

ומתוך ,  של הילדהל רמת המדידה מעלה שאלה לגבי מדידה ברמהיבט נוסף ש, זאת ועוד

ם המשאבים והגורמים המקיפים אותו ויוצרי,  לעומת מדידה של האמצעים,נקודת הסתכלותו

 של הילד מודגשת על ידי ברוקס ת החשיבות של בחינת עמדתו הסובייקטיבי.את מערכת החינוך

 התלמיד לוהבנה של זווית ההסתכלות ש הכרה לטענתם, )Brooks & Fusco, 1984(ופוסקו 

 )Petty  & Green, 2007(  פטי וגרין. נמצאה כבעלת חשיבות לפיתוח תכניות הוראה מתאימות
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הוא עמדתם   במחקרמדידה של ההזדמנויות ללמידה המיקוד המקובלב בעודכי  מציינים אף הם

  .ל התלמיד מנקודות השקפתו שהמדדישנו מקום חשוב גם לבחינה של , של המורים

  אינדיקטורים כמותיים לעומת איכותיים

ואולם , קיימת נטייה להתעלם מבעיות חברתיות אשר לא ניתן למדוד אותן בקלות

קדים רק בבעיות אותן ניתן מאינדיקטורים יכולים להטעות את מקבלי ההחלטות אם הם מת

בשימוש במדדים ישנם מחקרים המראים כי ישנן מגבלות וסיכונים  .)Ralph, 1996(למדוד 

מדדים כמותיים עדין , אולם יחד עם זאת. כמותיים כמדד לאיכות ותוצאות למידה טובות

 ,Motivans(מה גם שהם זמינים ונתינים להשוואה בקלות רבה יותר , מספקים מידע בעל ערך

 כי השילוב של גישה כמותית ואיכותנית הינו יעיל יותר מאשר  מעידים,אחרים ממצאים ).2005

הדבר מעלה שאלה האם האיכות של מערכות חינוכיות יכולה להיות מוערכת . כמותי נפרדקר מח

להעריך את יחסי גם או שמה הגיוני יותר , בלבדעל ידי אינדיקטורים המודדים נתונים כמותיים 

  . (Lauterbach, 2008)ולראיין ולהעריך את הלקוחות של המערכת , הגומלין

במדידת אינדיקטורים , כמו גישה והשתתפות,  הכמותייםהדגש על ההיבטים, זאת ועוד

כאשר היבטים לא פחות חשובים אך , אף מקשה על היכולת למדוד את הזכות לחינוך, חינוכיים

עקרונות זכויות , רכיבים חינוכיים איכותיים שונים. כימות מוצאים מתמונת ההערכה- פחות ברי

הזכות לחינוך מדגישה את . חים כמותייםאינם יכולים להיות מבוטאים במונ, אדם וערכים

 במידה שווה ומכאן המגבלה של היכולת , הכמותיים והאיכותיים,החשיבות של שני ההיבטים

  ).Beeckman, 2004(להעריכה בתנאים הקיימים  

  רים נתונים לפרשנותודקטיאינ

 & Willms( השימוש באינדיקטורים חברתיים מעלה שאלות של מתודולוגיה ופירוש

Kerckhoff, 1995( , במיוחד כאשר מנסים לנטר גם את אותם היבטים איכותיים הקשורים

אינדיקטורים שנמדדים בנפרד יוצרים תמונה .  ובהקשר החברתי המסויםבמידה רבה בערכים

 הכללה של מוסדות י כמו לדוגמא א,שכן עלולים להתעלם מהיבטים שונים, חלקית של החינוך

חזרה על שנות לימוד בעת מדידת השתתפות במערכת החינוך  ות לאי התייחסבמגזר הפרטי או 

)Beeckman, 2004 .(לא ניתן להתייחס לאינדיקטורים באופן ישיר או יש הטוענים כי, בהתאם 

מצאי האינדיקטורים באופן יש לבחון את מ וכי לצטט אותם כראייה במונחים של פירוש מדויק

טורים השונים יכולה ליצור תמונה ממשית לקבלת כאשר רק הערכה של כלל האינדיק, ביקורתי

 חשוב להיות מודעים לכך שהפרשנות האפשרית הרחבה לתוצאות של ,יותר מכך. החלטות
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האינדיקטורים עלולה להביא למצבים בהם נעשה בהם שימוש פוליטי סלקטיבי או מגמתי 

.(Lauterbach, 2008)  

מערכת מלאה של , כאמור, ליצורחשוב , על מנת להתמודד עם סוגית הפרשנות הרחבה

תוך התייחסות לאינטראקציה בין , אינדיקטורים בצורה אשר נותנת מידע משווה ומלא

ישנה חשיבות לבחינת המערכת לאורך זמן ובחינת יכולת התנועה והשינוי , כמו כן. האינדיקטורים

מגמות הסתכלות ממושכת תוכל להציג נטיות ו. חלטות הממשלתיותהשל המערכות לאור ה

יש לקחת בחשבון היבטים של יחסיות תרבותית וההקשר , בנוסף. אמיתיות יותר של מערכת

  (Lauterbach , 2008).הלאומי 

  

   סקירה היסטורית- החינוכיים אינדיקטוריםהתפתחות ה

  שנות השלושים עד שנות השישים

טורים אנו עדים למאמץ ניכר בתחום האינדיק, כבר משנות השלושים של המאה הקודמת  

במגמה לתרום לחינוך העל , "ב"איגוד החינוכי המתקדם שבארה"ב על ידי ה"החינוכיים בארה

 בתי ספר שמטרתו היתה 30 -ב ביחס ל "ארגון זה ערך מחקר בארה:  יסודי האמריקאי הכללי

צוות ההערכה במחקר מדד את . לבחון אסטרטגיות הוראה חדשניות ותוכניות לימודים מתקדמות

כגון יכולת לימוד עצמית ,  מאפיינים נוספיםכמו גם, ע הקוגניטיבית של התלמידיםרמת הביצו

אחד ממוקדי הניסוי העיקריים במחקר היה מדידת הצלחת התלמידים . וחשיבה ביקורתית

תוך השוואה בין בתי הספר שהשתתפו במחקר לבתי ספר ', במעבר מבתי הספר לקולג

יה לחלוץ בלמידת השפעות הרפורמה החינוכית ה,  שנים8שנערך , מחקר זה". מסורתיים"

  ).  Tyler, 1989(במערכת החינוך ושימש כחוד החנית לתנועת ההערכה ומדידת מערכת החינוך 

מערכת החינוך האירופית כמעט ולא , עד לשנות החמישים, ב"בניגוד להתפתחות זו בארה

 אינדיקטוריםשימוש בה.  חינוכייםאינדיקטוריםעסקה במדידה וניטור של עצמה באמצעות 

חינוכיים החל להיות חלק מהשיח האירופאי רק בעקבות תכנון ויישום של רפורמות חינוכיות 

בעקבות רפורמות .  Svenson, 1962)ראו למשל(בסדרי גודל משמעותיים במהלך שנות החמישים 

ד אלה עלה הצורך בפיתוח כלים מתודולוגיים ועל כן חוקרים מתחום החינוך ביקשו ללמו

 Husen as cited(ב בתחום זה ובהתבסס על כך לבנות מערכת הערכה חינוכית "מניסיונה של ארה

in Husen &  Tuijnman, 1994( .  
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שיחק תפקיד מרכזי בקידום ,  בגרמניה1952-שהוקם ב, )UNESCO(ו "ארגון אונסק

סגרתו מספר  התקיימו במ50-באמצע שנות ה: הערכות ומדידות חינוכיות באירופה ובעולם כולו

לחילופי מידע , בעיקר מאירופה וצפון אמריקה, כנסים שהיוו פלטפורמה לחוקרים מתחום החינוך

כגון הערכות , לשיתוף ניסיונם המחקרי בנושאים שונים, בנושא הערכה ומדידה חינוכית וכמו כן

ישגי של ה פלטפורמה זו יצרה הזדמנות לדיון על מדידה משווה בינלאומית. ביצועי תלמידים

מ "לדיון זה נוספה משמעות אקדמית ופוליטית חדשה כאשר בריה. תלמידים במדינות שונות

מ לשעבר סימן "הישגה המרשים זה של ברה.  את הלווין ספוטניק לחלל1957-לשעבר שיגרה ב

את הצלחתה בתחום הטכנולוגי ושיקף את רמת החינוך הגבוהה , ב"בעיקר עבור  ארה, עבור רבים

ב לבחון את "החלה ארה, בעקבות זאת. מ"והמתמטיקה בבתי הספר בבריהבתחום המדע 

את תוכנית הלימודים ושיטות הלימוד בבתי הספר כאשר בראש סדר , הסטנדרטים הביצועיים

 ,Bestor(העדיפויות עמד הצורך בשיפור שיטות הלימוד ותוכנית הלימודים במתמטיקה ומדעים 

1953  .(  

ו שנועד לספק תשובה לשאלה האם "חקר במסגרת אונסק נערך מ1959-1961בין השנים 

ניתן לעשות שימוש בשיטה מתודולוגית אחידה באמצעותה ניתן יהיה להעריך מערכות חינוך 

מדע והבנת הנקרא תורגמו לשמונה , מבחנים בנושאים שונים כגון מתמטיקה. ברמה בינלאומית

לפרטים . ( מדינות מפותחות12-ב 13שפות שונות והם בוצעו בקרב תלמידי בתי הספר בגיל 

מחקר בינלאומי משווה ורחב היקף זה הוכיח שאכן ) . Foshay,1962נוספים אודות  המחקר ראו 

כמו ). www.iea.nl( ניתן לפתח כלים וסקרים שניתן ליישם באופן חוצה תרבויות ומכאן חשיבותו

 IEA) Association for the Evaluation of- בילו לייסודו של ארגון המחקר זה ותוצאותיו הו, כן

Educational Achievement ( ו ומטעמו" במסגרת אונסק 1961ב )Husen, 1967 . (  

  קם במטרה לפתח מערכת של אינדיקטורים של ביצוע שיצביעו על מצבה IEA -ארגון ה 

ייחודו של ארגון זה . תוצאות חינוכיות בעולםורווחתה של מערכות החינוך ועל ידי כך להשפיע על 

הוא בכך שהוא מתבסס על תפיסה שתוצאות חינוכיות אופטימליות משותפות לכל מערכות 

מחקר . החינוך בעולם למרות שמדינות שונות משתמשות בשיטות שונות להשיג תוצאות אלה

. קה במדינות שונותההערכה הראשון של ארגון זה היה הערכה בינלאומית של הישגים במתמטי

הארגון ערך קבוצת מחקרים נוספת שבה הוא בחן שישה נושאים נוספים , בעקבות מחקר זה

  ). www.iea.nl(מדע ועוד , ספרות, יכולת קריאה , ביניהם



 9.11.08טיוטה להערות 

 27 

 הינו ארגון עצמאי המתפקד כהתאחדות של מוסדות מחקר לאומיות IEA –כיום ה   

נתונים באיכות גבוהה אספקת בין מטרות הארגון ניתן למנות . כנויות מחקר ממשלתיותוסו

 הגורמים המשפיעים על ההוראה והלמידה ולסייע להם  לזהות נת לקובעי מדיניות להבשתתרום

מטרת הארגון לספק נתונים שיסיעו להעריך , כמו כן. את החוזקות והחולשות של מערכות החינוך

ליזום ולהפעיל , לפתח ולשפר את היכולת של מערכות חינוכיות, החינוךרפורמות במערכת 

לאומית נלתרום להתפתחות הקהילה המחקרית הבי, אסטרטגיות חינוכיות לאומיות ולבסוף

ים  מחקרים בינלאומיים על הישג23הארגון ביצע ,  מאז הקמת הארגון ועד היום.בתחום החינוך

  ).    www.iea.nl (במערכת החינוך במקצועות שונים

  שנות השישים

 והביאו להאצה בתהליך פיתוח 60ניתן להצביע על מספר מגמות שאפיינו את שנות ה 

 חוקרים חברתיים אמריקאים פיתחו טכניקות 1960-ב, ראשית.  החינוכייםאינדיקטוריםה

חוקרים פיתחו טכניקות , כמו כן. ת היעדשאפשרו הסקה ממדגם על אוכלוסיי, מגוונות של סקרים

 קידמו את היכולת למדוד ולפתח ,כל אלה. כלי מחקר ומתודות למדידה וניתוח מידע, מחקריות

ניתוח מערכות ותפיסת ההון האנושי הן , התפיסות אודות מערכות, שנית.  חינוכייםאינדיקטורים

 והתפתחה 60-חילת שנות השהתחילה בת, סוציולוגית-דוגמאות לחידוש בחשיבה הכלכלית

התפיסה החדשה של ההון האנושי , בנוסף. מאוחר יותר לגישה האמפירית בחינוך השוואתי

הדעה הרווחת העיקרית בקרב . 60-סיפקה לגיטימציה להרחבת מערכות החינוך במהלך שנות ה

מתכננים בתחום החינוך היתה שהתפקיד העיקרי המכריע של מערכת החינוך הוא לעצב כוח 

 & Husen(  ועל ידי כך להביא לצמיחה ושגשוג לאומי, פרודוקטיבי ותחרותי, עבודה כשיר

Tuijnman, 1994.(  

תקופה זו אופיינה באופטימיות לגבי היכולת של מדעי החברה ובכלל זה מחקרים בתחום 

אינדיקטורים . החינוך להציע בסיס לקבלת החלטות ותכנון רפורמות לשיפור פני החברה

 והחלו להיות מיושמים על ידי ארגונים 60- הורחבו לתחום החינוך באמצע שנות החברתיים 

) OECD) Organization for Economic Cooperation and Development-בינלאומיים כגון ה

 פירסם את תוצאות המחקר הראשון שערך כפי IEA- ה , באותה העת, )Bauer, 1966(ו "ואונסק

, טכניקות הסקרים עדיין היו מוגבלות, ת התפתחויות מרשימות אלהלמרו, עם זאת.  שצויין לעיל

 במידה רבה למדידה של ביצוע התלמיד במערכות שונות ובנקודת זמן צטמצמוהשאלות הו

  ).Husen & Tuijnman, 1994( מסויימת 
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ב נדרשה להציע תוכנית "ועדה שדנה בהערכת התהליך החינוכי בארה, באותן שנים

מידע שלא , ה שתספק אינפורמציה תקופתית על הישגי החינוך של צעיריםלמערכת ניטור מקיפ

הערכה לאומית של התקדמות החינוך "עבודת הועדה התקדמה והובילה ל. היה זמין עד כה

)NAEP "(ודיווחה על הישגים אקדמיים של התלמידים האמריקאים 1969-הראשונה שבוצעה ב 

 מדידה של הישגים אלה הפכה לתהליך שנתי קבועה, למרות התפתחות מוקדמת זו. בכל המדינות

  ) .Husen & Tuijnman, 1994 ( 1990-רק ב

 קובעי מדיניות בתחום החינוך במדינות מתועשות התעניינו 60- במהלך שנות ה, נראה כי

כתגובה לגידול בדרישה החברתית , בעיקר בהתמודדות עם שיעורי הלמידה שגדלו באופן מהיר

הביאה להזרמת , שהיתה למטרתה הראשית של מדיניות החינוך,  זומילוי דרישה. לחינוך

ובכלל זה ,  חברתייםאינדיקטוריםעידן זה של פריחה יחסית ב, אולם. משאבים למערכות החינוך

כאשר , שינה את פניו בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים,  חינוכייםאינדיקטוריםגם 

   .)Husen & Tuijnman, 1994(מחקרים מקומיים הדגש עבר ממחקרים בינלאומיים משווים ל

  שנות השבעים

 אינדיקטורים שהופקו על סמך מחקר בן 46 פרסם מסמך שכלל OECD- ה1973באפריל 

סדרת ). OECD, 1973( שנים והוצגו כמדדים של השפעות החינוך על היחיד והחברה 5

זאת . עולם לא יושמומ,  OECD-על אף שאושרו ברמה הפוליטית בועדת ה, האינדיקטורים הללו

מחקרים חברתיים וחינוכיים לתרום לשיפור החינוך יכולתם של האמון בהתפוגגות ר יתבין ה

  ).Husen & Tuijnman, 1994(ולספק בסיס מדעי רציונאלי לתכנון בחברות מודרניות 

 ולמצוא משאבים על מנת  לשמור על העניין הציבורי בהערכהב היה קושי"גם בארה

 לאיסוף OECD- וUNESCOנדה של 'האג.  פועל מחקרים השוואתיים בסדר גודל רחבלהוציא ל

כי מערכת באותה עת החלו להשמע קולות . 70-מידע בינלאומי בחינוך נזנחה באמצע שנות ה

ומכאן , חברתי שלה-החינוך של כל מדינה מושרשת למעשה בהיסטוריה שלה ובהרכב התרבותי

. וכי להשוואות אלה יש תוצאות מוגבלות לשימוש, מיות יעילותשלא ניתן לערוך השוואות בינלאו

ההשוואה , ויכוח זה הקטין את האמונה בערכם של השוואות בינלאומיות של מערכות החינוך

הפכה להיות חסרת משמעות ואף מזיקה ואילו הייחודיות תפסה מקום במחקר החינוכי ומחקרי 

 & Husen(מחקרים העיקריים בתחום להפכו ו ,שגילו עניין ברמת הכיתה ובית הספר, מיקרו

Tuijnman, 1994 .(  
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  שנות השמונים

 הביא איתו דרישה לבחינת 80-משבר הנפט השני בסוף שנות השבעים ותחילת שנות ה

תשומת הלב עברה ממילוי ). Husen & Tuijnman, 1994(היעילות והתועלת של מערכת החינוך 

מיקוד זה הביא לתשומת לב .  מערכת החינוךושלם דרישות חברתיות לניהול יעיל של משאבי

ב שהציג ביקורת על מערכת " פורסם דוח בארה1983ב . חוזרת וגוברת למדידה של איכות החינוך

 A nation at risk: the imperative for educational reform”) National“החינוך האמריקאית 

Commission on Excellence in Education, 1983 .(ח זה העלה למודעות את הדאגה "דו

ח גם העלה את המודעות הפוליטית לכך שמחקרים השוואתיים "הדו. ב"לאיכות החינוך בארה

של רמות ) קביעת מידה(בינלאומיים על הישגיות התלמידים יכולים להיות יעילים למען מידוד 

המעבר , 1984ו בפריס ב  נפגשOECD-כששרי החינוך של מדינות ה. הביצוע במערכות חינוך שונות

בכמה . ליעילות של מחיר ואיכות היה בולט, ממיקוד בניהול הגידול הכמותי של מערכת החינוך

 כי הם יושמו לעיתים אם ,ב אף נשקלו גישות של שוק חופשי לחינוך"מדינות ארופאיות ובארה

עת יעדים מגמות אלו הובילו להתפתחות משמעותית נוספת שבאה לידי ביטוי בקבי. נדירות

 מעט מדינות התעניינו בקביעת מטרות שמוניםעד שנות ה. ומטרות חינוכיות כמדדים חינוכיים

 ).  Husen & Tuijnman, 1994(ספציפיות או בסטנדרטים של ביצוע ותוכן של חינוך 

החל משנות השמונים המאוחרות החלו מספר מדינות לנסח מטרות במונחים של יעדי 

הנשיא  , 1989בספטמבר ). Pstlethwaite & Wiley, 1992; Keeves,1992(ביצוע שניתן להשיגם 

 מטרות אלה 1990-ב. בוש הביא את מושלי המדינות לנסח מטרות לאומיות לחינוך האמריקאי

הוכרזו ברמה הפדרלית והיו לחלק מהאסטרטגיה ארוכת הטווח הכללית להתמודדות עם בעיות 

לפיה על מנת להשיג , ב" המחשבה הרווחת בארהמטרות אלו שיקפו את. החינוך האמריקאי

 US(סטנדרטים אותם והביצוע חייב להישפט אל מול , מצויינות יש לקבוע סטנדרט גבוה כיעד

National Education Goals Panel, 1991-1993  .(  

" ?מה עובד"מחקרים על , לדוגמא. נדה המחקרית'שינוי זה במדיניות השפיע גם על האג

גדלה התמיכה במסגרת עבודה תיאורטית שנתנה תשומת לב לא רק , ופולרייםהפכו להיות פ

אלא גם לאספקטים , )בעיקר כסף וכוח אדם(של תשומות למערכת " קונבנציונאליות"למדידות 

על החשיבה על טבעה של ה גם  השפיעמגמה זו. מערך רחב יותר של תוצאות החינוךשל תהליך ו

מערכת החינוך כולה הפכה להיות מושא לתכנון ולהערכה , 80-במהלך שנות ה. הערכה חינוכית

.  להערכה במסגרת ניטור לאומי צצו בכמה מדינותשיטתיותגישות , באופן הדרגתי. סיסטמטית
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שנסמכו בעיקר על מידע על , הגישה האדמיניסטרטיבית שנשענה על סטטיסטיקות חינוכיות

 הוחלפה בגישות חדשות של איסוף מידע ,הוצאות וספירת מורים ותלמידים ברמות חינוך שונות

המידע שנאסף לא התייחס רק להוצאות על חינוך . שהיו בעלות פרספקטיבה סיסטמטית על חינוך

כמו אחוזי מסיימי בית הספר , אלא גם למדידות של תוצאות, ושיעורי למידה ברמה הלאומית

   ). Husen & Tuijnman, 1994(וביצועי תלמידים בתוכנית הלימודים 

   ואילך תשעיםשנות ה

התפתחות מדידת וניטור החינוך בפרספקטיבה ב הביאו אתם מגמות חדשות 90- נות הש

אינידקטורים סטטיסטיים בינלאומיים לחינוך עשו התקדמות משמעותית מבחינת . השוואתית

 ,Buttani & Tuijman( קובעי מדיניות  מצדלה זכו ההכרה והקבלה כמו גם, איכותםכמותם ו

1994( .  

. בשנים אלה הלכו והתרבו פרוייקטים ומחקרים בינלאומיים של קבוצות חוקרים שונות

 צעירים 3,250ערכו סקר משווה על EURONET   קבוצת חוקרים מפרוייקט 1991- ב, כך למשל

ייחודו של פרוייקט ). Alsker & Flamer, 1994(ב " מדינות אירופאיות וארה11 ב 17 – 13בגילאי 

 כולל פנאי ,וא התמקד בהיבטים סוביקטיבים של רווחה ופעילויות יומיומיותזה הוא בכך שה

 המחקר ,כמו כן. ערכים ושאיפות לעתיד, אמונות על שליטה אישית, ואירועי חיים משמעותיים

 ,Nurmi ראו בEURONETעוד על ה  (ה של ההקשר התרבותי על מדדים אלהבחן את ההשפע

פותח מתוך מטרה של קביעת יעדים או ניטור לאורך זמן פרויקט זה לא , יחד עם זאת). 1991

)Torny-Putra, 1994 .(  

, )המשרד הסטטיסטי של האיחוד הארופי  (EUROSTAT אנו עדים למנדט של ,במקביל

עליו לאסוף מידע על חינוך ולהציגו באופן השוואתי על בסיס סדרה קבועה של אינדיקטורים , לפיו

נראה כי מעצבי המדיניות הפכו להיות מודעים ). http://epp.eurostat.ec.europa.eu(חינוכיים 

לחשיבות של החינוך כתחום תחרותי למדינות שלהם והתוצאה היתה הכרה גוברת במימד 

המודעות הגוברת לחשיבות הניטור וההערכה , נוסףב. הבינלאומי וההשוואתי של מדיניות החינוך

  ).Smith & Baker, 2001  (ינלאומיתלמידע ברמה הלאומית והבגוברת  דרישה יצרה

 לקח על עצמו פרוייקט שמטרתו לגלות האם OECD- מרכז מחקר החינוך ב,תן שניםבאו

). OECD, 1991a(אפשר לפתח סדרת אנידקטורים אחידה למערכות החינוך במדינות הארגון 

  החל הארגון לפרסם סדרה של השוואות בינלאומיות1991-במסגרת פרוייקט זה והחל מ
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חמישה עקרונות מרכזיים הנחו ). http://www.oecd.org(באספקטים שונים של מערכות החינוך 

; דגש על צרכי המדיניות כמטרה העיקרית: את עבודת הארגון באיסוף המידע על האינדיקטורים

כת לפיה מדינות יוכלו להשוות על מנת ליצור מער, דגש על יכולת ההשוואה של האינדיקטורים

שכן האינדיקטורים משמשים על מנת לתקשר עם קובעי , תקשורתהחשיבות ; את עצמן זו לזו

  ).Bottani, 1998 (ומחויבות למתן דין וחשבון ; אמינות סטטיסטית; מדיניות והציבור

) OECD) Education at Glance: OECD indicators-ה הדוח הבינלאומי הראשון של

). OECD,1992a( אינדיקטורים בינלאומיים 38 וכלל 1988 ביחס לשנת הלימודים 1992-רסם בפו

ביצוע ומצב במערכות  ברת השוואה ומעודכנת של אינדיקטורים על ,מדובר ברשימה עשירה

מאז ועד היום .  למדוד את המצב של החינוך ברמה הלאומית והבינלאומיתשמטרתה, החינוך

ח זה ומתמקד בכל שנה בהיבטים אחרים של מערכת החינוך " דוהארגון מפרסם אחת לשנה

  ). http://www.oecd.org ראה OECD-למידע נוסף על דוחות ה(

 PISA הוא פרוייקט OECD-פרויקט הערכה נוסף של מערכות החינוך שמקיים ארגון ה

המתמטיקה , ישגי תלמידים בתחום המדעשמטרתו להציג תוצאות של סקרי הערכה של ה

 .םפרסום זה מספק את התמונה הבינלאומית המקיפה ביותר על הוראת מדעים בעול. והקריאה

ייחודו בכך שהוא לא מציג רק את הביצועים של התלמידים אלא גם את רמת העניין שלהם ואת 

 להם סביבת למידה ת שבית הספר מספקיוההזדמנואת כמו גם , המודעות שלהם לחשיבות המדע

המטרה היא לדרג את המדינות על פי רמת ההישגים החינוכיים שעולים בממצאי . של מדעים

  ). http://www.oecd.orgעוד על מחקרי פיזה ראה (ההערכה 

 כוללים את המידע המרכזי OECD של ה  האינדיקטוריםתוהתחומים הנכללים במערכ

תכונות והתנאים ה ,המאפיינים, מצב של ההישגים שלהםה: ל מנת להציג מערכת חינוך לאומיתע

יש הטוענים כי האינדיקטורים שלהם לרוב הינם כלליים ,  עם זאתיחד. בהם המערכת עובדת

שכן המערכת , מכדי לאפשר ניתוח של היחסים בין המשאבים המושקעים לתוצאות המושגות

.  מסגרת מושגית פשוטה שמתבססת על מודל של תשומות ותוצריםנה היOECD -אותה אימץ ה

 בכך שביכולתם להעלות OECD האידיקטורים של ה נראה כי השימושיות העיקרית של, בהתאם

  ).Bottani,  1998(שאלות רלוונטיות לרמת המאקרו הכלכלית  

) GMR(מי   למחקר בינלאומי בתחום החינוך הינו פרוייקט הניטור הבינלאואחרתדוגמא 

 EFA(ו " של אונסק'חינוך לכל'ת ניטור שנתיים את התוכנית של "המלווה בהערכה ודוחו
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Education for All .(כאשר יעדו הסופי לספק 1990-מדובר בפרוייקט בינלאומי שהחל לפעול ב 

 במסגרת טווח. 2015בני הנוער והמבוגרים בכל העולם עד לשנת , חינוך איכותי בסיסי לכל הילדים

הרחבת החינוך בגיל : בינהן,  שש מטרות עיקריותאת השגתן שלזמן זה הפרוייקט ייעד לעצמו 

מיגור , העלאת  שיעורי הקריאה והכתיבה, קידום למידה וכישורי חיים למבוגרים ולצעירים, הרך

,  מדינות כמו גם155בפרוייקט זה שותפות . השגת שיוון מגדריואחוזי הבורות בקרב האוכלוסיות 

עוד על פרוייקט זה ראה ( נציגים של ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים 150

http://portal.unesco.org/education.(  

 ECCE  - Early Childhood(במסגרת זו מתקיים גם מחקר הערכה על חינוך בגיל הרך 

Care and Education (במסגרת . יג אינדיקטורים על מצב מערכת החינוך בגיל הרךשמבקש להצ

נערך מחקר מקיף על מצב מערכת החינוך בגיל הרך תוך התייחסות לפרמטרים , פרוייקט זה

מימון הטיפול בילד , )קהילה או ארגונים פרטיים, מעון, בית(מסגרת הטיפול בילד : הבאים

  ). http://cgi.dji.de( )בריאותי ותזונה, סיכוציאליפ, חינוכי(טיפול ה ותוכנית )מעורב/פרטי/ציבורי(

ההתפתחות מואצת זו של ההשוואות בינלאומיות בתחום חשוב להוסיף כי , באופן כללי

השימוש הבינלאומי . האינדיקטורים החינוכיים נובעת במידה רבה מתהליכי הגלובליזציה

, מדגים כיצד החברות הלאומיות, כמערכת מידע וייחוס, -OECDה של ה כגון אל,באינדיקטורים

ממשלות מעניקות תשומת לב , בהתאם. המחוזות הכלכליים ושוקי העבודה ממשיכים להישחק

כאשר הן מחפשות אחר מדיניות אפקטיבית שתשפר , הולכת ועולה להשוואות בינלאומיות אלה

   ).(Lauterbach, 2008את משאבי הפרט החברתיים והכלכליים 

על מאפיינים היה  הדגש בעבר .האינדיקטורים החינוכיים כיום הולכים ונעשים מורכבים

בשנים האחרונות , לעומת זאת. תלמיד וכדומה- כמו יחס מורה,ומשאבים מבניים בסיסיים

, השקעה כלכלית, השתתפות בחינוך: כגון, אינדיקטורים מורכבים מנסים לבטא היבטים מגוונים

נשירה ומדידת , עמדות הציבור כלפי חינוך הבדלים בתכניות חינוך, כי קבלת החלטותתהלי

 עובדים למשל על טכניקות שיאפשרו מדידה של כישורי OECD-כך ה.  הישגים שונים בלימודים

 ,Smith & Baker(כישורים טכנולוגיים ועוד , יכולת עבודה בקבוצות, התלמידים לפתרון בעיות

2001.(  

חלק מרכזי ביצירת המידע הבינלאומי על , לאור מגמות הגלובליזציה שהוזכרו ,זאת ועוד

חלק ניכר .  אינדיקטורים סטטיסטיים נעשה על ידי אינטגרציה של ממשלות לאומיות בתהליך
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 ליצירת אינדיקטורים חינוכיים הינה תודות לשילוב של OECD - מההצלחה של המאמץ של ה

 & Smith(רוב ממשרדי החינוך ומכונים סטטיסטיים לאומיים ל, ממדינות שונות, מומחים שונים

Baker, 2001.(  

  

  

ראשיתה של . מהסקירה ההיסטורית לעיל ניתן להצביע על כמה מגמות מרכזיות, לסיכום

בשלב . התנועה למדידת מערכת החינוך החלה במדידה של רפורמות חינוכיות בסדרי גודל רחבים

. של רפורמות קוגניציה ויכולת למידה כמדד להצלחת במדידה שלהיתה  ההתמקדות הראשון

התשומות מדידת מערכת החינוך התמקדה במדידה אמפירית של הישגי התלמידים ו, בהמשך

החלה מגמה של מדידה משווה בינלאומית , במקביל. בעיקר בתחומי המדע והטכנלוגיה, במערכת

  . מיקוד בהישגים ותשומותשמירה על התוך , בין מדינות

הביאו הללו , ות השישים חלה התפתחות תיאורטית והתקדמות מתודולוגיתבשנ

עלתה , עם זאת. להתפתחויות מרשימות בתחום מדידת מצב החינוך ולחיזוק המחקר הבינלאומי

ומכאן עלתה ,  לא נבדקים לאורך זמן אלא רק בנקודת זמן אחתאינדיקטוריםביקורת לפיה ה

, בסוף שנות השישים ותחילת השבעים. שיטתיופן הדרישה לנתונים שיבדקו לאורך זמן בא

ההתמקדות במדידת מערכת החינוך היתה בעלות ובתועלת של , בעקבות משברים עולמיים שונים

בשנות השמונים .  ביקורת על מהותם של המחקרים הבינלאומייםוהחלה להישמע, מערכת החינוך

, כמו כן. ים לבחינת מערכת החינוך במדידה של יעדי ביצוע ומטרות חינוכיות כמדד היהדוקיהמ

ולא רק תשומות ותוצאות שנמדדות בנקודת זמן , נכנסו היבטים של תהליכים במערכת החינוך

  . אחת

השוואתי הבינלאומי בעיקר על ידי ארגונים החל משנות התשעים ניכרת תאוצה במחקר 

ס למדינות אחרות בינלאומיים במטרה ליצור מדד מקיף שלפיו מדינות יוכלו לדרג עצמן ביח

סוגיות אשר הינן ים ומודדים אאנו עדים להתחזקותם של אינדיקטורים המבט, בנוסף. לאורך זמן

  . ערכיהם ושאיפותיהם לעתיד,  כגון אינדיקטורים של רווחת הילדים,מעבר לתחום הביצועי

נראה כי בשנים האחרונות אנו עדים לארבע מגמות מרכזיות בתחום האינדקטרים , כך

תיאום גדול יותר בין ארגונים  ודרישות של ארגונים המקדישים מאמצים לאיסוף . א: נוכייםהחי

אינטגרציה של מומחים סטטיסטיים ומשאבים בממשלות שונות ביחד עם . ב. נתונים בינלאומיים

 אינדיקטוריםדבר המוביל לפיתוח מואץ של , מאמצים בינלאומיים לאיסוף נתונים סטטיסטיים

קבלה . ד. שימוש פוליטי של השוואות בינלאומיות בין זירות ציבוריות שונות. ג. בחינוך
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ת לתאר ולהמשיג אוניברסלית כמעט מלאה של התקפות של אינדיקטורים סטטיסטיים על מנ

  ).  OECD ,1996, 1998; Smiths & Baker,2001( תהליכים חינוכיים

לב חדש בכל הקשור התפתחויות אלו ממחישות כי שני תנאים מקדימים להתחלת ש

ההכרה בחשיבות ההשוואה  : תמיכה פוליטית. א:  חינוכיים התממשואינדיקטוריםל

כיום . הבינלאומית בכל הקשור למדינות החינוך יצרה דרישה מוגברת למידע ברמה הבינלאומית

ישימות . ב. ישנו רצון פוליטי ברור במדינות שונות לבנות ולייסד בסיס מידע השוואתי בחינוך

 IEAידי -חלה התפתחות מתודולוגית גדולה מאז המחקר הבינלאומי הראשון שבוצע על: דעיתמ

כיום קיימות מתודות סטטיסטיות חדשות לאיסוף נתונים ומידע אודות . 60- בתחילת שנות ה

  .     חינוכיים רביםאינדיקטורים

רך הסקירה שהצגנו לעיל מהווה מסגרת נוחה להבנת הסיבות לצמיחת הדרישה והצו

 חינוכיים כפי אינדיקטוריםלהלן הסיבות העיקריות לשימוש ב. בניטור ומדידת מערכת החינוך

  :  שהן עולות ממנה

מחויבות למתן דין וחשבון והעשרת את השיח הציבורי על ידי דיווח על הסטטוס , דיווח .1

 .  זקה והחולשה של החינוךוהח, הכללי

 הרגישות לאלמנטים שונים ודומים הגברת, שיפור ההבנה של תפקוד מערכת החינוך  .2

 . במערכות החינוך השונות של המדינות

, יידוע ושיפור הניהול של החינוך באמצעות הגדרת חולשות המערכת, קבלת החלטות  .3

 וביצועי אי יעילות של סגל העובדים,  וזמןשירותים, כגון מחסור בהקצאת משאבים(

 הוצאה ,אספקת תשומות לתכנון רפורמה, ניטור השינויים לאורך זמן, )תלמידים לקויים

 . לפועל והערכת השפעת הישגי הרפורמה

  .  תיאוריות ומתודות למדידה בממדים רביםופיתוח המדע קידום  .4

  

  אינדיקטורים חינוכיים בישראל

 התפתחות  מערכת החינוך בישראל ומשפיעות על מרכזיות מאפיינות אתתכונותמספר 

שיטת , שנית. מדינת ישראל היא אומה שעדיין נבנית, ראשית. בארץהאינדיקטורים החינוכיים 

גודלה , שלישית. וחלוקת הסמכויות בתוכה מאופיינית בריכוזיותמערכת החינוך ארגונה של 

. האוריינטציה הפוליטית של המדינה ואופייה הדמוקרטי, רביעית. הקטן של  המערכת החינוכית
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במידה רבה את התפתחות האינדיקטורים האינטראקציה בין כל המאפיינים הללו קובעת 

  )Inbar, 1988(החינוכיים בישראל 

:  חינוכיים בישראל לארבע תקופותאינדיקטוריםניתן לחלק את התפתחות ה, במידה רבה

 שבה התרחש מאמץ גדול להרחיב את מערכת ,ת קום המדינההתקופה הראשונה מקבילה לתקופ

באותה תקופה . 60האוכלוסייה שילשה את עצמההחינוך בזמן קצר על מנת להסתגל למצב שבו 

מספר , למשל, תיאורית-  החינוכיים התמקדו בעיקר בסטטיסטיקה חינוכיתאינדיקטוריםה

 נה תשומת הלב ניתכאשר,  תלמידים באותה תקופה580,202 - ל140,817-התלמידים שגדל מ

  . לשיעורי הלמידה

. ת איכות ההוראה והמוריםהתקופה השניה משקפת את המאמץ שנעשה על מנת לשפר א

 אינדיקטוריםביחד עם ,  הפכה להיות אינדיקטור איכותי עיקרי במערכת החינוךבמהלך תקופה זו

  . אחרים של תשומות

התקופה השלישית הגיעה לאחר שהמדינה התגברה על הקושי באיתור מבני חינוך 

וך נמדדה בעיקר על ידי במהלך תקופה זו איכות החינ. ובהבטחת שיעורי הלמידה ואיכות המורים

אפריקה בכל שכבת -למשל השיעור היחסי של תלמידים ממוצא אסיה,  של אי שוויוןאינדיקטורים

עניין זה היה קשור  למאמץ הלאומי ליישם את הרפורמה בחינוך כדי לעלות את האינטגרציה . גיל

שלושה , באותה התקופה. החברתית בבתי הספר ולהשוות את הישגיהם של כל התלמידים

אינדיקטור מבני שהתייחס , האחד: אינדיקטורים עיקריים נלקחו בחשבון כחשובים ביותר

הישגים אקדמיים , שלישיוהאינטגרציה כתוצאה חינוכית , שניה. לתהליך של אינטגרציה

מגמה זו הובילה לתשומת לב . ב"לימודיים שהושוו בין בתי ספר בישראל ולבתי ספר בארה

  . יקטורים בסקטור החינוכי ערבישניתנה לאיכות האינד

בתקופה הרביעית שבה למרכז הבמה ההתעסקות בשאלות של רמת ההוראה והלמידה 

 המובילים עסקו בהישגים אינדיקטוריםבתקופה זו ה. וניסיון לפתח סטנדרטים מקובלים

 של אקלים בית הספר ואיכות אינדיקטורים ולאחרונה גם ב,לימודיים כולל השוואה בינלאומית

  .החינוך מעבר להישגים הלימודיים

כיום בישראל ישנם גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים האוספים נתונים על מערכת 

הגוף הממשלתי המרכזי שמפרסם נתונים .  למדידת מצב מערכת זואינדיקטוריםהחינוך ומציגים 

על החברה הישראלית ובכלל זה על מערכת החינוך הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ס מפרסמת באופן קבוע נתונים כמותיים וסטטיסטיים מקיפים על מערכת החינוך "הלמ). ס"למה(

: היא מציגה נתונים על פי שלושה היבטים של מערכת החינוך שהוצגו גם בסקירה לעיל. בישראל
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תשומות מתייחסות להוצאה על חינוך ולמשאבים . תוצאות ותהליכים לא ישירים, תשומות

תהליכים לא ישירים מתייחסים למשל . השכלה ונסיון, וי צוות המורים לפי גילמיפ, פיסיים שונים

, ומהמוצא וכד, דמוגרפים-מאפיינים סוציו, מסלול לימוד, לפיזור של תלמידים לפי סוג בית הספר

אינדיקטורים .  להצביע על פערים לימודיים בין קבוצות חברתיות שונותממדים הנבחנים במטרה

עו כמה מהם הגי, ים מודדים את מספר התלמידים שסיימו את בית הספרשל תוצאות מתייחס

  ). Inbar, 1988( דומהמין וכולאוניברסיטות לפי גיל 

גם כיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לפרסם אינדיקטורים חינוכיים לגבי 

היא מטרת הלשכה . עודכוחות הוראה ו, הישגים, הוצאה לאומית, מוסדות חינוך, תלמידים

חינוך ממלכתי לעומת ,  חינוך עברי לעומת חינוך ערבי:להאיר היבטים שונים בתחום החינוך כגון

  .   היקף זכאות לבחינת בגרותו  נתיב עיוני לעומת נתיב טכנולוגי,דתי וחרדי-ממלכתי

רשות זאת ) . ה"ראמ(במשרד החינוך פועלת הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 

חשוב לציין כי היא . והמנחה של מערכת החינוך בתחומי המדידה והערכההיא הגוף המוביל 

דה למי "עיקרוןגוף זה פועל להטמיע את . פועלת בצורה עצמאית ובלתי תלויה במערכת החינוך

הכוונה היא הטמעת הערכה עקבית של מערכת החינוך לפי , במערכת החינוך" בשירות הלמידה

נסקור . התאמה ושינוי, משוב, תהליכים, תשומות, דיםמדידה של מטרות ויע: השלבים הבאים

  : ה"להלן את מחקרי הערכה המרכזיים אליהם שותפה ראמ

מדדי (ב "מזה מספר שנים שמשרד החינוך מקיים את מבחני המיצ - ב"מבחני המיצ

מבחן זה מספק לצוות בית הספר וצוות המורים מערכת מדדים ). חה בית ספריתייעילות וצמ

. ניטור התהליך הלימודי והקצאת משאבים, ספריים לשם בקרה קביעת יעדים ביתהמסייעים ב

מבחני ההישגים מבקשים . המבחן מורכב ממבחני הישגים ושאלוני אקלים בסביבה הפדגוגית

ברמת הדרישות המצופה ) יסודי וחטיבת ביניים(לבחון באיזה מידה עומדים תלמידי בית הספר 

ב "ציהמ. שפת אם ומתמטיקה, אנגלית, מדע וטכנולוגיה: קצועות מ4-על פי תוכנית הלימודים ב

סביבה :  בינהם יחסי גומליןיוצא מתוך נקודת הנחה כי בית הספר הוא מכלול מורכב מגורמים

בין , הכשרת סגל ומערכות יחסים בין תלמידים ותלמידים, הישגים, תוכניות לימודים, לימודית

ב על אקלים וסביבה "חלקו של המיצ. בין מורים להוריםבין מורים לתלמידים ו, מורים ומורים

שיעורי , יחסים עם המורים, פדגוגית בוחן את דיווחי התלמידים אודות שביעות רצון לבית הספר

בנוסף . דומהשיעורים פרטיים וכ, שעות הכנה לשיעורי בית, צפיות המורים מהתלמידים, אלימות

, התנהלות בית הספר, עומס עבודה, בי שביעות רצון התייחסות לדיווחי המורים לגחלק זה כולל

   .חוסר ההצלחה של התלמידים בלימודים/הסיבות להצלחה
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 נערך 2006 בשנת -)סייטס(מחקר בינלאומי בנושא שילוב מחשבים ותקשורת בבתי הספר 

 מדינות במטרה לבחון את שילובם של מחשבים ותקשורת בתהליכי ההוראה בבית 22-מחקר זה ב

חשוב לציין שהוא תוכנן על ידי הארגון . 2006 ובשנת 2003 בשנת 1988- מחקר זה נערך ב. הספר

 מחקר זה מתמקד באיסוף וניתוח נתונים IEA- בניגוד למחקרים אחרים של ה. IEAהבינלאומי 

הלים כלפי המחקר מתמקד בעמדות של צוות המורים והמנ. רמת המוריםבברמת בית הספר ו

  . תקשוב בפועלבהתקשוב כמו גם השימוש 

 מבקש להעריך את הישגי IEA גם מחקר זה השייך לארגון – )pirls( מבחן פירלס 

 ובפעם 2001 מדינות והוא נערך לראשונה בשנת 40המחקר כולל . 'התלמידים בקריאה בכיתה ד

הוא מבקש ,  לדרג את המדינות אחת ביחס לשניה וכןותתוצאותיו מאפשר. 2006השניה בשנת 

 היבטים שונים מחוץ לסביבת בית בוחןמחקר ה. 2006- ל2001מות ושיפור בין להראות התקד

סוציואקונומי של המצב וה, כמות הספרים בבית, הספר למשל תרבות הקריאה של ההורים

המחקר . המחקר מבקש למצוא קשר בין נתונים אלה לבין הישגי הקריאה של הילדים. המשפחה

התחושות  חשוב לציין שהמחקר בדק את. התלמידיםיווחי הן על דמבוסס הן על דיווחי ההורים ו

המחקר גם בדק את , זאת ועוד.  האם הם נהנים לקרוא ומדוע- הסובייקטיביות של התלמידים

  . תשומות בית הספר ביחס לעידוד קריאה והשקעה בסביבה לימודית שמעודדת קריאה

מבחן זה הינו מחקר . זהה הוא מבחן פי"מבחן נוסף שמקיימת ראמ - )PISA(מבחן פיזה    

- ו2000,2003 והוא נערך בשנים OECD- הנערך על ידי ה15הערכה בינלאומי של תלמידים בני 

מטרת המחקר היא לבדוק באיזה מידה התלמידים רכשו . 2009 ועתיד להיערך שוב בשנת 2006

ודקים המבחנים ב. כלי חשיבה והבנה באופן במאפשר להם התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם

המחקר אוסף גם מידע על הסביבה . ומהגישה מעשית וכד, יכולת פתרון בעיות, כישורי חיים

, בנוסף). ועודרקע משפחתי , מדיניות חינוכית, מאפייני בית הספר(הלימודית של בית הספר 

קריאה ומתמטיקה כאשר בכל פעם שנערך המחקר ניתן , הישגי תלמידים במדעים המבחן בודק

 השאר למקמם את ההישגים בישראל ן פיזה נועד ביבמבחניהשימוש .  מתחומים אלהדגש על אחד

כלכליים בתוך -מגדריים וחברתיים, יחסית למדינות אחרות כמו גם להצביע על פערים מגזריים

  .  ישראל

גם גופים לא ממשלתיים , בנוסף ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך

כך .  מחקרים ופרסום אינדיקטורים הנוגעים למערכת החינוךעריכת, עוסקים באיסוף נתונים

המועצה לשלום הילד אוספת ומפרסמת מידע אודות מערכת החינוך על ידי איסוף נתונים , למשל
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. הרשות למלחמה בסמים ומשרד הבריאות, משרד החינוך, מידי גופים שונים כגון המשטרה

, הנוטלים חלק בפעילות המחלקה למחונניםמספר התלמידים : דוגמאות לאינדיקטורים אילו הם

פניות קבלות ודחיות של ועדות שימוע בעקבות החלטת המועצה הפדגוגית להרחקת ילדים מבית 

 ילדים שעניינם נידון בוועדות השמה של  מספר, תלמידים בחינוך המיוחד לפי יישובמספר, הספר

הייחוד . ם במסגרת בית הספר ועודמספר התיקים שנפתחו בגין עבירות של תלמידי, משרד החינוך

באינדיקטורים שהמועצה לשלום הילד מציגה בנוגע למערכת החינוך הוא בכך שיחידת התצפית 

במטרה להציג תמונה על מצב הילד  זאת. היא הילד בתוך המערכת ולא יחידות מערכת אחרות

   ).2006, ציונית וקמחי, בן אריה(ורווחתו בתוך ההקשר החינוכי 

וינט 'וסף אשר חוקר גם הוא לעיתים סוגיות הקשורות במערכת החינוך הוא גארגון נ

כחלק ממחקר בינלאומי של ארגון הבריאות העולמי ערך הארגון כמה מחקרים , לדוגמא. ישראל

, פרנקוביץ- אלנבוגן, .י, הראל(בקרב נוער בריאות והתנהגויות סיכון , רווחה חברתית ארציים על

 במסגרת מחקרים אלה בהקשר ).1997, קני  ורהב, הראל; 2002, וחביב. ח, עסבה-אבו. מ, מולכו

הרגשת התלמידים כלפי בית : של  בית הספר נבחנו מנקודת המבט של התלמידים היבטים כמו

התפיסות של תלמידים , הקשר בין מורים לתלמידים, תחושת השייכות כלפי בית הספר, הספר

  .תלמידים לבית הספרלגבי הישגיהם בלימודים והיחסים בין ה

גם גופים אקדמאיים נוהגים לאסוף נתונים ולפרסם מידע על היבטים שונים , לבסוף 

 מסויםהם מציגים היבט , מחקרים אלה הינם מקיפים ועדכניים אך עם זאת. במערכת החינוך

כסאברי -חורי, בנבנישתי( אלימות : למשל,ביחס למערכת החינוך שמעניין את החוקר הספציפי

 התמודדות עם טראומה , )2004, צווייג ובנבנישתי-חיים, שיף(דשימוש בסמים , )2006 , טורואס

 Khoury-Kassabri, & Ben-Arieh, in), תפיסת זכויות בקרב ילדים  )2004, ובנבנישתישיף (

press)  אקלים בית ספרי)Khoury-Kassabri, Benbenishty & Astor, 2005( עודו.     

  ואינדיקטורים של שלום הילדכיים חינואינדיקטורים 

מהסקירה שהוצגה לעיל עולה כי התפיסה שעמדה בבסיס כל אחת מהתנועות ויעדי 

בעוד שהתנועה לאינדיקטורים החינוכיים החלה . המדידה שהובילו כל אחת מתנועות אלה שונים

ילד התנועה למדידת מצב ה, במטרה להציג תמונת מצב אודות מערכת החינוך באומות שונות

. ביקשה להתייחס לילדים כקבוצה אוכלוסייה נפרדת ולבחון את מצב הילדים בחברות שונות

 של מגמות שונות ובסופו של דבר לפיתוח והצגה ןתלה הובילו להתפתחתפיסות ומטרות שונות א

הפרק להלן יציג ניתוח של המגמות המרכזיות בהתפתחות התנועה . של אינדיקטורים שונים
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לד מצד אחד והתנועה לאינדיקטורים חינוכיים מצד שני במטרה לבחון את למדידת מצב הי

 להציג את התרומה האפשרית של ננסה, בהמשך. נקודות הדמיון והשוני בהתפתחות שתי התנועות

פרספקטיבה זו של שלום הילד . התנועה למדידת מצב הילד לתחום האינדיקטורים החינוכיים

 חלק ממערכת והבמגע בכלל ובפרט במערכת החינוך המהוקשורה לכל מערכת שבה ילדים באים 

פרספקטיבה זו חייבת להילקח בחשבון . כמערכת המשפיעה ביותר על התפתחותו , המזו של הילד

  . בבחירה ופיתוח אינדיקטורים חינוכיים

 למדידת מצב הילד מתייחסת אינדיקטורים ההתפתחות הראשונה בתחום ה,כאמור

לאינדיקטורים של ,  פיסיים של הישרדות ילדים וצרכים בסיסייםלמעבר ממדידה של היבטים

גם בתחום . שהם מעבר להישרדות והתפתחות בסיסית של הילד, איכות חיים ורווחה של ילדים

 בראשיתה של התנועה נמדדו תשומות כלומר –האינדיקטורים החינוכיים חלה התפתחות דומה 

עור התלמידים שמגיעים לבית לדוגמא שי(תשרוד , מה צריך לעשות כדי שהמערכת תתפקד

על מנת , מות מצב המערכת לאחר השקעת התשווכך נבחן,  תוצאותמדדיבהמשך החלו לה. )הספר

השהייה בבית בעקבות אינדיקטורים של רווחה אקדמית וחברתית  (ןלזהות מה הושג בעזרת

ספר עם כל התשומות התפתחות זו היא ברורה שהרי בעבר החשיבות של קיום מבני בית ה). הספר

ועד היום באיזורים גאגורפיים (הדרושות להישרדות של מערכת החינוך היו חשובים לעין שיעור 

התפתחה , לאחר שהבסיס הושג, ואילו בהמשך, )כגון מדינות אפריקה מסויימות, שונים בעולם

  . ההבנה כי חשוב לבחון לא רק את קיום המסגרת אלא גם מה קורה בה בפועל

ת חשובה בתנועת האינדיקטורים לשלום הילד הינה המעבר שחל ממדידה של התפתחו

ניתן להצביע על מגמה דומה . חיוביים בחייוההיבטים  לבחינת ההיבטים שליליים בחיי הילד

 החינוכיים שבאה לידי ביטוי במעבר ממדידה של כשלים למדידה של אינדיקטוריםבתחום ה

ארו לעיל למדידה של מצב מערכת החינוך אכן נועדו המאמצים הראשונים שתו, כלומר. איכות

ב ביקשה לבחון את ביצועי "בשנות החמישים ארה, למשל. לזהות את הכשלים והחסמים במערכת

בשל הצורך בשיפור שיטות הלימוד ותוכנית הלימודים , התלמידים בבתי הספר בתחום המדעים

 ,Husen & Tuijnman(צות לשעבר משום שזו נפלה מההישגים מברית המוע, במתמטיקה ומדעים

 כגון אחוזי ,מזווית הסתכלות המתמקדת בבעיות שבמערכתנבחנו האינדיקטורים ).  1994

בעשורים האחרונים התפתחו אינדיקטורים שמבקשים לבחון ,  לעומת זאת.נשירה מבית הספרה

  .  וכדומהההזדמנויות ללמידה, כגון האקלים הבית ספרי, את איכות חיי התלמיד בבית הספר
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לרווחה בילדות או בהווה ) well-becoming(המעבר ממדידה של רווחת הילדים בעתיד 

)Well-being (הפרספקטיבה, כלומר. החל להתרחש גם בתחום האינדיקטורים החינוכיים ,

.  גם במערכת החינוךבלטהשהתמקדה בהזדמנויות יותר מאשר בתנאי חיים עכשוויים בילדות 

האם התלמיד רכש (ערכת החינוך מכינה את התלמידים לחייהם הבוגרים נמדד כיצד מ, בעבר

מחקרים שמו דגש על המעבר בין בית הספר , )גריםמיומנויות להמשך חייו הבו, מקצוע, תעודה

הדגש ניתן על חינוך התלמידים , כשנכנסו תחומים חדשים כגון חינוך לאזרחות אףו', לקולג

. בתוך מערכת החינוך, ת גם את מצב ורווחת הילד בהווההמערכת מודד, כיום. כאזרחים לעתיד

הוא בוחן גם את מצב , אינדיקטור לתפקוד מערכת טובה אינו מתייחס רק לאספקטים עתידיים

ב בארץ כוללים כיום חלק נוסף שמתייחס "מבחני המיצ, לדוגמא. המערכת והתלמיד היום

בחון את איכות החיים של התלמיד כמו הערכה מעין זו מכוונות ל. לאקלים של הסביבה הפדגוגית

עדיין ניכר כי הגישה המושתתת על , עם זאת. גם של המורה בסביבה המיידית של התלמיד

לא הוטמעה במלואה במדידה והערכה של , הסוציולוגיה החדשה של הילדות ותנועת זכויות הילד

 , בהיותו ילדעוד, וחתוכלומר לא נעשה שימוש רב בתפיסה שהילד הוא במרכז ורו. מערכת החינוך

   .היא חשובה ומרכזית למדידת מצבו

נקודה נוספת מתייחסת להסתכלות על הילד , בהתייחס לבחינת מצב התלמיד בהווה

כלומר ההכרה בחשיבות הפרספקטיבה הסובייקטיבית של  ,כסובייקט ולא רק אובייקט מחקר

מחקרים שונים . אובייקטיביםושילוב מדידה של היבטים סובייקטיבים ביחד עם אלו ההילדים 

להתייחס לנקודת המבט של הילד  חום המדידה של מערכת החינוך החלושנעשו גם בת

ניתן למצוא מחקרים שבהם נעשה שימוש בדיווח של תלמידים על . כאינדיקטור למדידת המערכת

מצב , היבטים שונים על החיים בבית הספר למשל דיווח תלמידים על אקלים בית הספר

  . תלמידים ועוד-יחסי מורים, מותהאלי

, כמו גם המגמות הקודמות לה, המגמה של מדידת וניטור מצב ורווחת התלמיד בהווה

כיום ניתן .  של חינוךאינדיקטוריםים גם בתחום של ני חדשאינדיקטוריםהביאו איתן התפתחות 

 כישורים ,למצוא מחקרים ביוזמת גופים שונים שמטרתם לבחון תחומים חדשים כגון ערכים

 הישגי  כגון המקובליםמסורתייםהמעבר להיבטים , ומהשאיפות לעתיד וכד, פנאי, אזרחיים

  ערך מחקר השוואתי הנועד לבחון כישורים IEAלמשל ארגון ה . ח אדםוכו מבנים, לימודים

אזרחיים של תלמידים ואת הדרך שבה תלמידים עוברים הכנה לקחת את תפקיד האזרח במדינות 
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 מחקר זה התמקד בבית הספר כזירה חשובה ).IEA Civic Education Study( תדמוקרטיו

   .)/http://www.icpsr.umich.edu( בקהילה, וכן בזירה שמחוץ לבית הספר, ליצירת הכנה זו

רווחת הילד בתנועה  בודדים לאינדקסים משולבים של אינדיקטוריםהמעבר מ, בנוסף

מדידה הדבר מתבטא ב.  חינוכייםאינדיקטוריםדידה של למדידת מצב הילד בא לידי ביטוי גם במ

של תחומים משולבים של מערכת החינוך המסייעת בקבלת מושג רחב על איכות החינוך והמערכת 

כמו גם גורמים , תוצאות ותהליכי חינוך, הנחה כי ישנו קשר בין תשומותזאת מתוך ה. החינוכית

  .  אחרים כגון גורמים דמוגרפיים וכלכליים

 בכל אחת אינדיקטורים מסכם את המגמות המרכזיות שמאפיינות את התפתחות ה1ח לו

באמצעות ההקבלה שעשינו בין שני הזרמים ביקשנו לעשות שימוש בהמשגה של . מהתנועות

, כלומר,  החינוכייםאינדיקטוריםהתנועה למדידת מצב הילד על מנת להבין את התפתחות ה

 חינוכיים דרך הפרספקטיבה והמגמות אינדיקטורים לתאר ולנתח את המגמות שהוצגו לגבי

  .  למדידת מצב הילדאינדיקטוריםהמאפיינות את ה

  1לוח 

  של שלום הילדאינדיקטוריםמגמות בתחום   חינוכייםאינדיקטוריםמגמות בתחום של 

 מעבר מהישרדות לרווחה מעבר מתשומות לתפוקות

 חיובימעבר משלילי ל מעבר מאיתור כשלים למדידת איכות

 מעבר מהכנה לבגרות לאיכות הילדות מעבר מעתיד להווה

מעבר מהסתכלות על הילד כאובייקט לתפיסתו   שימוש בדיווח של תלמידיםמעבר ל

  כסובייקט

 מעבר מתחומים מסורתיים לחדשים מעבר מהישגים לימודיים לחינוך לערכים

מעבר ממדידה של תחומים עצמאיים למדדים משולבים של מערכת 

 החינוך

  בודדים לאינדקסיםאינדיקטוריםמעבר מ

  

 שצוין כפי ,אולם,  אמנם דומיםל"בקרב קבוצות האינדיקטורים הנהתהליכים והשינויים 

כמו , אינדיקטורים של שלום הילד בא לבחוןהתחום . ישנו שוני בעקרונות היסוד ומטרות המדידה

תנאי חייהם של ם ורווחת, במקרה זה, וחת האוכלוסייהאת רו, התנועה לאינדיקטורים חברתיים

תחום האינדיקטורים החינוכיים בא לבחון ולמדוד את תפקודה של מערכת ומכאן . הילדים

האינדיקטורים שהתפתחו במהלך השנים אינם , שלמרות שלקוחותיה של מערכת זו הם ילדים

ורים אחד מעקרונות תחום האינדיקט. בהכרח מושתתים ומושפעים מהתפיסה שהילד במרכז
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 זה אינו מיושם עיקרון. לשלום הילד מתייחס לכך שהילד הינו יחידת התצפית למחקר ולמדידה

באופן ססטימטי ומכוון בהקשר לאינדיקטורים חינוכיים אם כי ניתן ליישמו כך שהפרספקטיבה 

מקום למדוד מספר שעות סיוע הניתנים על למשל ב. תהיה התלמיד והילד בתוך מערכת החינוך

ניתן למדוד את מספר התלמידים , מדד המתמקד בתשומה כלכלית במערכת, ה עזרידי מור

  . המקבלים סיוע של מורה

ההקבלה בין שני התחומים מאפשרת  לנו להציע המשך כיוונים עתידיים רצויים למדידה   

  .כפי שנציג בפרק הבא, של מצב מערכת החינוך

  המלצות לעתיד 

 אף היאם נמצאת בשלב מתקדם וישראל ממוקמת התנועה לאינדיקטורים חינוכיים בעול

, יטור השייכים למדינת ישראל בלבדמעבר לנסיבות וצורכי מדידה ונ. בתהליך התפתחותי זה

 פועלת בשיתוף עם גורמים וארגונים בינלאומיים העוסקים במדידת מערכות החינוך ישראל

יקטורים החינוכיים  ומכאן שמאפייני האינד,במדינות שונות בעולם לשם מחקר השוואתי

  .       רלוונטיים גם למערכת החינוך הישראלית,  צוינו בנייר זה אשר,העולמיים כיום

דיווח כמו גם  והגדרת אינדיקטורים ,פיתוח אינדיקטורים אינו משימה טריוויאלית

.  משימה קשה מאודנם הי,הבית ספרית עד לרמה הלאומית מהרמה ,תונים בצורה תקפה ועקביתנ

צריכה לעמוד באתגר של בניה של מערכת מידע , כמדינות רבות אחרות בעולם,  ישראלמדינת

אחד , לאור הסקירה שהובאה להלן. קוהרנטית שתאפשר למדוד ולנטר את מערכת החינוך

הטמעת תפיסה שמעמידה את התלמיד והילד ומדים בפניה היום הוא ים שעיהאתגרים המרכז

אם ברצוננו שאינדיקטורים , כלומר. יקטורים השונים ושילובה במערכי האינד,כאחד במרכז

וחת הילד בתוך המערכת חינוכיים יהיו חלק מאינדיקטורים למדידת שלום הילד וימדדו את רו

יש מקום , תשומות ותפוקותדדים המקובלים המתמקדים בהיבטים כמו עם המיחד , החינוכית

יעילות כמוקד המעיד על , ד במרכזהיללחיזוק התפיסה הבוחנת את אותם המדדים לאור מיקום 

  . המערכת

הם , לשם השגת היעד, מורי הדרך שיכולים לסייע בהכוונה לפיתוח אינדיקטורים אילו

ה של תפקיד. תנועה למדידת מצב הילדעקרונות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד שהשפיעו על ה

, זכויות בכל זירה אפשריתלממש עקרונות אלה ולהבטיח לילדים השונות מערכותיה על המדינה 

  ארבעת התחומים העיקריים בהם לאורידעיפיתוח אינדיקטורים ו. כולל הזירה הבית ספרית

 בצורה הלזהות האם מימוש זכויות הילד במערכת הבית ספרית נעשיאפשר ,  האמנהתמתמקד
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 של ארבע עקרונות אלה ומשמעותם החשובה בהקשר. עיצוב מדיניותולהשליך למלאה או חלקית 

  :אינדיקטורים חינוכיים מפורטת להלן

 מדגיש את הצורך בפיתוח של, אי אפליה של קבוצות מיעוט, העיקרון הראשון

כגון ילדים עם צרכים , הנוגעים בקבוצות מיעוט במערכת הבית ספריתספציפיים אינדיקטורים 

פיתוח להדעת  לתת את ישזאת כאשר .  ועודילדים בפנימיות, ילדים לעובדים זרים, מיוחדים

גם מסגרות כך בישראל אוכלוסיית הילדים מגוונת ושסועה ו. מגדר ומוצא, מידע אודות גיל

חלקם עלולים להעדר אשר ,  אודות כל הפלגים באוכלוסייה לכן עלינו לחתור למידע.החינוך

פיתוח אינדיקטורים אלה חשובה על מנת לאפשר . מתהליך הניטור ללא מאמץ ממוקד ומכוון

  .לעיתים כפולה ומכופלת, נה לאוכלוסיות הסובלות מהדרה חברתיתע המדיניות לתת מלקובעי

ראינו כי קיימת מגמה של פיתוח . הישרדות והתפתחות הילדשני מתייחס להקרון יעה

במדידת גם מיקוד הולך ומתפתח כי  ו,אינדיקטורים חינוכיים שהם מעבר לכשלים במערכת

.  שלום הילד אינה באה לידי ביטוי באופן בולט במגמה זוהפרספקטיבה של, עם זאתיחד . איכות

,  ורווחת התלמידים בבית הספר החינוךלפתח יותר אינדיקטורים המודדים את איכותמקום יש 

בשנים האחרונות פורסמו אינדיקטורים מסוג זה , בישראל. צובר תאוצה ברמה העולמיתהתחום 

 ,בין התלמידים וסים בין המורים לתלמידים התלמידים לגבי היחתתחושושמדדו היבטים כמו (

ניכר כי אינדיקטורים המתייחסים להישרדות עדיין  אך ,)תחושת השייכות לבית הספר וכדומה

היבטי ההישרדות לבדם אינם מלמדים על .  שכיחים יותר) תנאי למידהושיעורי נשירה : כגון(

 המתמקדים בחקירת התחומים  ומכאן החשיבות של פיתוח אינדיקטוריםבמערכתרווחת הילדים 

       . באופן ממוקדהללו

ומחזק את תפקיד הילדים  תפיסת טובת הילד ממקד את הילד במרכזקרון העוסק ביעה

מחקרים העוסקים במדידת מערכת החינוך , לפיכך. עוד בהיותם ילדים, כאזרחים בעלי זכויות

נקודת תצפית זו עדיין אינה . ז נקודת תצפית שבה הילד במרכ מבחינה מתודולוגיתצריכים לאמץ

 לפיתוח ה מוביל,קרון זהיעבההכרה , שנית.  חינוכייםאינדיקטוריםנפוצה כשמדובר ב

לא מתוך ראייתם  מצב התלמידים בהיותם ילדים  אתאינדיקטורים מתחומים חדשים הבוחנים

 המתמקדים אינדיקטורים  יש מקום לפיתוח,בהתאם. עתידיכוח אדם או אזרחים לעתיד כ

 תחומי העניין ,ים של התלמידסיפוקה תחושות :כגון, הקשורים במציאות הילד בהווההיבטים ב

התפיסה המדגישה את , זאת ועוד.  וכדומהמגוון המקצועות והתחומים להם נחשפים, הםשל

 בהקשר של יצירת האינדיקטורים החינוכיים מחייבת יצירת מערכים המשלבים הילדת יוהזכו
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שכן ישנם היבטים הקשורים לזכויות ,  איכותייםםים יחד עם אינדיקטורי כמותיםאינדיקטורי

  . ואינדיקטורים כמותיים לא יהיו מספקים להערכתם,שמהותם ערכית

 ולוודא כי דעתם תילקח לתת כבוד לדעתם של הילדיםהעיקרון הרביעי קורא , לבסוף

פיתוח בתחום ם לוונימציע שלושה כיקרון זה יע. במיוחד כאשר העניין נוגע להם, בחשבון

 :כפשוטהיש לפתח אינדיקטורים המתמקדים בסוגייה , ראשית. האינדיקטורים החינוכיים

 אלה אינדיקטורים . של התלמידים במערכת החינוכית זונדיקטורים הבוחנים את מימוש זכותאי

 פעילים,  עד כמה הם מעורבים,של התלמידים במסגרת בית הספר" אזרחותם"מידת יבחנו את 

סוגייה , שנית.  ערכת החינוכית מעודדת זאתמ ועד כמה ה, קבלת החלטותכיומשתתפים בתהלי

 והיא התפיסה כי התלמידים במערכת החינוך יכולים וצריכים ,שצויינה מספר פעמים בנייר זה

 יש להמשיך ולפתח אינדיקטורים המודדים את לאור תפיסה זו. מחקרבלהוות גם סובייקט 

לא תלמידים יודעים . רגשותיהם של התלמידים על ובתוך מערכת החינוךתחושותיהם ו, דעתם

  אוצוות בית הספר( יותר טוב על עצמם כלקוחות עיקריים במערכת מאשר המבוגרים פעם

העיקרון כי ילדים צריכים להישמע ולהיות , בהתייחס לכך.  המדווחים על התלמידים) ההורים

 שיתוף והיא ,ת ומשמעותיה חשובפתהתפתחות נוסל מכוון, שותפים לעניינים הנוגעים להם

  .   לשם בחינת הרלוונטיות של האינדיקטורים עבורם, עצמוהילדים בתהליך פיתוח האינדיקטורים 

מזווית , עקרונות אלה מהווים נקודת מוצא לחשיבה ופיתוח של אינדיקטורים חינוכיים

 ,ים לקובעי מדיניותיטיים ושימושהאינדיקטורים חייבים להיות רלוונ. הראייה של שלום הילד

 על במידה רבה שיעור הלמידה מהם בפועלהאינדיקטורים היא טיב כאשר הבחינה האמיתית של 

בנייר זה ראינו כי קובעי מדיניות עושים . תהליך עיצוב מדיניותמסגרת  ב,ידי קובעי מדיניות

דבר מלמד על ה. ת חדשהשימוש באינדיקטורים השוואתיים גיאוגרפיים לעיצוב ונקיטת מדיניו

בישראל יש לחתור למדידה וניטור גם ברמה . החשיבות שבמדידה וניטור על פי רמה גיאוגרפית

קטורים רבים נובעים ממחקרים בינלאומיים ולכן ישנה נטייה יבמיוחד כיוון שאינד, המקומית

יניות  ברמה המקומית יאפשרו לקובעי המדניטור ממצאי ה. ברמה הארציתבצע את המדידהל

  .לקבל החלטות ולפעול גם ברמה המקומית בצורה טובה יותר

החל מארגונים , על ידי גורמים שונים, בישראל מתקיימים כיום מחקרים שונים  

, ס"הלמ,  כמו משרד החינוךשוניםוכלה בארגונים ארציים , OECD ו IEAבינלאומיים כמו ה 

ירתם של אינדיקטורים מסוגים שונים המחקר הביא לחק הגיוון בגורמי. גופים אקדמאים ועוד

 ונים השונים המצטברים בידי כל אחתאיסוף של הנת.  אחרותממטרות לא פעם שנובעים

יתכן כי יש מקום , בהתאם. מהמערכות יוכל ליצור תמונה רחבה ומגוונת על מצב החינוך בארץ
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 אין . באופן שיטתימדי שנה, לפיתוח רשות כללית שתרכז את מגוון הנתונים הרחב מכלל הגורמים

המעוניינים , ספק כי ריכוז של תמונה כוללת יש בו בכדי לתרום משמעותית לקובעי המדיניות

ניתן לנסות לפתח אינדקס שיכלול את כי יתכן אף . יותר ויותר ביצירה של מדד מרכזי מסכם

נו מגמה השימוש באינדקסים הי. אותם מדדים מגוונים ויוכל ליצור את אותו מערך מידע מרוכז

קטורים החברתיים שיש מקום לפתחו במידה רבה יותר גם יהולכת ומתרחבת בתחום האינד

  .בתחום החינוכי

לפתח מכניזם שיעריך וייבחן את מקום יש בהקשר של יצירת גורם כללי זה נראה כי   

 זאת מפני שאינדיקטורים .האינדיקטורים ויגדיר אותם מחדש לפחות אחת לשנה או שנתיים

  . ם בתקופה אחת עלולים להיות לא רלוונטיים בתקופה אחרתהמשמשי

 גופים העוסקים במדידה ופיתוח  שלרישותהברצוננו לציין את חשיבות , בנוסף  

על מנת שאיכות הפיתוח ובחירת האינידקטורים תעשה באופן הטוב . אינדיקטורים חינוכיים

הנסיון והתפיסות היושבות ,  הידעלהביא איתם את, היות בקשר רציףעל הגופים השונים ל, ותרבי

  . וף ידע רחב ושימושי בתחום החינוך ועל ידי כך לסייע בפיתוח ג,בבסיסם

לצד יצירתם של אינדיקטורים , האחרונים שהוזכרופיתוח ההיבטים הארגוניים , לסיכום

 יש בכוחם, הבינלאומית לזכויות הילדחינוכיים נוספים לאור העקרונות הנובעים מהאמנה 

כולנו תקווה כי צעד . יצירתה של תמונה מעמיקה ומקיפה של מערכת החינוך בארץאת שר לאפ

 ובהשראת המגמות קטורים החינוכיים בהמשך למגמות הקיימות כיוםינוסף של מערך האינד

יותר לקובעי המדיניות עוד  יוכל לאפשר כלים טובים ,המאפיינות את האינדיקטורים לשלום הילד

  . בתחום
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