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  הקדמה

  

. הן  קצרות הטווח הן ארוכות הטווח, ניהול אדמיניסטרטיבי יעיל זקוק למידע כדי להשיג את מטרותיו

היה רצוי להוסיף . אמינות ושימושיות, רלוונטיות: זה צריך לכלול לפחות שלושה מאפייני מפתחמידע 

, ואולם. אפשר להגיע לשלמות, אם בכלל, אך למרבה הצער רק לעתים נדירות,  שלמות–מאפיין נוסף 

הכמויות העצומות של נתונים העומדות , בפועל. דרגת השלמות צריכה לתרום להערכת השימושיות

חישובים אלו מכונים לא אחת . רשותנו בדרך כלל מסתכמות במספר קטן של חישובים סטטיסטייםל

לפיכך יש לשפוט . ומדדים אלו הם שמובאים בחשבון בעת התוויית מדיניות וקבלת החלטות', מדדים'

  .אותם ביחס לשלושת מאפייני המפתח

  

אחוז . יים הן מתוצאות פדגוגיותבסביבה החינוכית המדדים מורכבים הן מנתונים אדמיניסטרטיב

והציון הממוצע במבחן , הוא דוגמה לנתונים מהסוג הראשון' לכיתה ה' התלמידים שעולים מכיתה ד

רלוונטיות , אשר למדדים החינוכיים. הוא דוגמה לנתונים מהסוג השני' הסיום במתמטיקה בכיתה ה

ל מדדים שמקורם בציוני מבחן צריך השיפוט ש, לפיכך. ואמינות תלויות במהותן במקורות הנתונים

                                         
   אינדיקטורים למערכת החינוך  על ידי ועדת מומחים לנושאן הוזמהזדוח   (*)

  .שמש חומר רקע לדיוני הוועדהיכדי ש, מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך

 .הדברים מתפרסמים על דעת המחבר ובניסוחו •

  .אנגליתדוח שנכתב במקור בל זהו תרגום שהזמינה היזמה •

 :יש לאזכר את המקור כדלקמן, ו או ציטוט ממנבדוחבכל שימוש  •

 על השימוש במדדים חינוכיים להתוויית מדיניות , )2008(, בראון. ה •
 כחומר רקע לעבודת ן מוזמדוח) GEMS(ב "מבחני מיצ: ולקבלת החלטות
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אבל יש להעריכם גם על בסיס ! להסתמך במידת מה  על הרלוונטיות והאמינות של אותם ציונים

ניתוח מקיף של מאפיינים אלו יגלה את נקודות . המאפיינים הפסיכומטריים והסטטיסטיים שלהם

  .החוזק והחולשה שלהם ביחס למסקנות המבוקשות

  

שימושיות נקבעת על ידי בחינת סוגיות המדיניות שעל , ה שלה ברלוונטיותמעבר לתלות הברור

מי ישתמש בה ואיזו , דהיינו(קהלי  היעד , )איזו תכלית מערכת המדדים תשרת, דהיינו(המדוכה 

כיצד ישתמשו במערכת , דהיינו(סוג היישום , )מידה של מומחיות או הכשרה נדרשות לשם כך

  ).ד יוצגו המדדיםכיצ(ואופני ההצגה ) המדדים

  

ובהיותן כאלה הן נוצרות ומפותחות ; הן תוצר של תכנון, מערכות מדדים אינן עומדות בפני עצמן

כל מערכת מדדים קיימת היא תוצאתה , עקב כך. ובהן בין השאר זמן וכסף, במגבלות העולם האִמתי

מגבלות ) בדרך כלל(ם לבין המובילות לפשרה בין מאפיינים רצויי' עסקאות חליפין תכנוניות'של סדרת 

אלא אם היא מייצגת , השאלה הקריטית אפוא איננה אם המערכת מגשימה את האידאל. נכפות

העלויות כוללות . פשרה משביעת רצון המשרתת טוב דיה את המטרות ואם היא כדאית ביחס לעלויות

  .ות המקּווֹותהן את השימוש במשאבים הן את ההשלכות הלא מכוונות שאפשר כי יטו את התוצא

  

תהליך זה כולל בהכרח שיפוט . אלא על ידי שקילת הראיות, התשובה לשאלה זו אינה מושגת בחישוב

יש להכיר . ולפיכך חשוב להתחיל בהבנה שמתבוננים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות, ערכי

. וצה להמראש גם במגבלותיה המוְבנות של מערכת מדדים המסתמכת על הערכות המאושרות מח

אחת המגבלות היא שהנתונים שבבסיסו של המדד מוגבלים במה שהם יכולים לגלות לנו על אודות 

מגבלה אחרת היא שהשימושים במדדים לצורך התוויית מדיניות מסתמכים במישרין או . המערכת

ושייחוס סיבתי כזה בעייתי מאוד בהתחשב באופי , בעקיפין על פרשנויות סיבתיות של המדדים

  .תונים ובאופן שבו הם נאספיםהנ

  

  )GEMS(ב "מיצ

  

יעדה ; 2002היא יזמה של משרד החינוך משנת ) מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית(ב "מערכת מיצ

העיקרי לספק מידע שימושי למנהלים ולצוות ההוראה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים על 

עברית או ערבית , מדעים וטכנולוגיה, מתמטיקה: ההישגים של תלמידיהם בארבעה מקצועות ליבה

יעד נוסף של יזמה זו היה לספק למשרד החינוך תמונה ). שפה שנייה(ואנגלית ) שפה ראשונה(

, מערכות של בתי ספר המקוטלגים על פי מגזר-מצטברת של הישגים ולהקל את ההשוואה בין תת
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הרשות הארצית למדידה (ה "ב לפיקוחה של ראמ" עברה מערכת המיצ2006מאז . אזור וכדומה

  .'ח-ו' ה, )שפה ראשונה בלבד(' ומשתמשים בה בכיתות ב, )והערכה בחינוך

  

. בחינות בשני מקצועות לצורך הערכה חיצונית, ברבע מבתי הספר, בכל שנה נערכים בכל כיתה

על ידי ) כעת(פירוש הדבר הוא שהמבחנים נבדקים ומקבלים ציון מחוץ לבית הספר בתהליך שנעשה 

שלושת הרבעים הנותרים של בתי הספר יכולים לבחון את . התוצאות משולבות בדוח הכללי. ה"מרא

אולם המבחנים נבדקים ומקבלים ציון בבית הספר והתוצאות , תלמידיהם באותם שני מבחנים

ומקצוע מסוים נבחן , בית ספר מסוים מקבל הערכה חיצונית אחת לשנתיים, באופן זה. נשארות שם

יש לצוות בית הספר גישה , ה מייצרת בכל שנה"נוסף על הדוחות הכלליים שראמ. שניםאחת לארבע 

  .ה"לנתונים של בית הספר ולהסברים עליהם באתר האינטרנט של ראמ

  

  מטרתו של מסמך זה

  

בשל ההכרה בחשיבות הגוברת והולכת של ההון האנושי ושל התפקיד החשוב שהחינוך הציבורי 

' הוועדה לבחינה מחדש של מדדי החינוך בישראל' הלאומית ביקשה ממלא בפיתוח הון זה ברמה

ב ולראות "קהאן הציע להתמקד במיצ' פרופ. קהאן לכתוב דוח על השימוש במדדים חינוכיים' מפרופ

 והגיעה לידיי באמצע 2008טיוטת הדוח הוגשה ביולי . והוועדה הסכימה לכך, בו מקרה ספציפי

  ).בתרגום לאנגלית (2008אוגוסט 

  

הערכה כזו . יש לציין מראש שכל מערכת של מדדים צריכה להיחשף מפעם לפעם להערכה ביקורתית

צריכה ליידע את קובעי המדיניות אם ובאיזו מידה המערכת מגשימה את יעדיה וכן לספק תובנות איך 

חשוב לאסוף תובנות שעשויות לתרום לשיפור מערכות מדדי החינוך , במידת האפשר. אפשר לשפרה

  .בכלל

  

אך בעיקר . לפיתוח וליישום של מדדי החינוך, קהאן דן בדוח שלו בכמה סוגיות הקשורות לתכנון' פרופ

ואחרות פוליטיות , קצתן נוגעות למדיניות, קצתן טכניות, ב ועוסק במגוון סוגיות"הוא מתמקד במיצ

  :כפי שאני מבין אותן, להלן מסקנותיו. באופיין

עד שהיא ) ה עשתה"אילו שינויים קלים שראמ- למרות אי( כל כך ב הנוכחית פגומה"מערכת מיצ )1(

  .כמעט חסרת כל ערך

הגמישות והמשאבים הנדרשים כדי שבית ספר יוכל להיערך ולהגיב כראוי לכל מערכת של מדדים  )2(

 ועקב כך, אינם קיימים
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 .העלות השנתית של המערכת אינה תואמת את תועלתה )3(

טין את המערכת הנוכחית ולפתוח בתהליך רחב של קהאן היא לבטל לחלו' ההמלצה של פרופ

הוא מניח שהמערכת . התייעצות שככל הנראה יביא בעקבותיו מערכת שונה לגמרי של מדדים

  :החדשה תתאפיין

  ; הכיתות והמקצועות, בדגש על מדידת תהליך ההוראה בכל בתי הספר )1(

 ';ההזדמנות ללמוד'במיקוד רב יותר על  )2(

 ; למידים שנחשפו כראוי לחומר הלימודבבחינת מקרים לדוגמה של ת )3(

ולא באמצעות ציוני מדרג שמשלבים נתונים משאלות , בדיווח התוצאות באמצעות שאלות )4(

 .למיניהן

  

. ב אני מגיע למערכת מסקנות שונה במקצת"על סמך העיון שלי בדוח והבנתי המוגבלת את המיצ

סוגיות אחרות שהעלה ,  קהאן'למרות הערך שבמקצת הסוגיות הטכניות כפי שהעלה אותן פרופ

לפיכך אני טוען שיש לראות במערכת . בעייתיות או אפילו אינן ניתנות לביצוע בטכנולוגיה בת ימינו

צוות אחראי צריך לעסוק כל הזמן בשיפור ולהטמיע מידע הן . הקיימת שלב בנתיב של התפתחות

 שהופקו במדינות אחרות מהערכות טכניות הן מהתייעצויות מקיפות עם משתמשים ואף מלקחים

יש לבצע אפוא מאמץ תכנוני ארוך טווח שיוביל לשיפור . המשתמשות במגוון מערכות הערכה

אך יש  לראות בהם , חשוב מאוד למדוד מאפיינים אחרים במערכת החינוך. האמינות והתועלת

  .השלמה למערכת הנוכחית של המדדים ממוקדי התוצאות

  

 מהסוגיות הטכניות והסוגיות הנוגעות למדיניות שהועלו בדוח של שני הפרקים הבאים דנים ברבות

  .קהאן' פרופ

  

  סוגיות טכניות

  

שני ). של מבחנים(עניינה של סוגיה זו בכמה היבטים של תקפות המבנה ]  איכות המידע2.4[

. משתנה שאינו רלוונטי למבנה) 2(-ייצוג של מבנה ו- תת) 1(האיומים העיקריים לתקפות המבנה הם 

חשוב לבחון את ההקבלה בין מטרות , בקצרה. אף שייתכן כי הוא קריטי, אינו מוזכר בדוח) 1(יום א

. תכנית הלימודים לבין מפרטי המבחנים וכן את ההתאמה בין מפרטי המבחנים לבין כלי המבחן גופו

  .אפשר למצוא עבודות חדשות רבות על אודות המתודולוגיות של מחקרי התאמה כאלו
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העלאת ציון על ) ג(-מוטיבציה של תלמידים ו) ב(, הזדמנות ללמוד) א: (מטופל משלוש זוויות) 2(איום 

אני תוהה מדוע יש ציפייה שמבחן חיצוני ישמש להפריד בין תרומתה ) א(בעניין . ידי ניחוש והעתקה

ת בקרב בתי ספר שונּו. של חשיפה לחומר רלוונטי לבין שליטת התלמידים בחומר שאליו נחשפו

חינת היקף ההוראה וכן בחינת איכות ההוראה הם בהחלט גורם להבדלים בתוצאה הממוצעת בין מב

אם קבוצה של תלמידים הגיעה לרמת ) בטווח של טעות מדידה(המבחן יכול לומר לנו . בתי ספר

. זה נראה לי שימוש נכון במדד. נדרשת בדיקה נוספת ברמת בית הספר, אם לא. מיומנות מסוימת

בעיני (המוטיבציה של התלמידים היא בעיה תמידית בהערכות שחשיבותן נמוכה , )ב(-אשר ל

ויש גם ספרות , יש בהחלט לתור אחר אסטרטגיות לעודד מעורבות ומאמץ מרביים). התלמידים

כפי שנעשה , יש לבחון אפשרות לרכז דיווחי תלמידים, אשר למעורבות והמאמץ. רלוונטית על העניין

בכל זאת סביר שבתי ספר שונים יתאפיינו במידת , עם זה.  הערכה בהיקף גדוללעתים קרובות בסקרי

חלקית אפשר לטפל . 'שאלונים אמריקניים'ניחושים הם בעיה מובנית ב, )ג(- אשר ל. מעורבות שונה

על ידי ניסוח של , בבעיה על ידי פיתוח שאלות שיזכו לציון אובייקטיבי ויקטינו את כמות הניחושים

טיביים ועל ידי שימוש במודלים של תשובות לשאלות המשלבים את הפרמטר של מסיחים אטרק

אך יש בדברים כדי להפחית את תרומתם , שום דבר מהאמור לעיל אינו מציע פתרון מושלם. הניחוש

עוד אסטרטגיה אפשרית היא שילוב שאלות נוספות . של הניחושים למשתנה שאינו רלוונטי למבנה

אף שאפשר שלאסטרטגיה כזו יהיו השלכות הן מבחינת , רתו של התלמידשיחייבו תגובה פרי יצי

, אם הבעיה רצינית. העתקות ניתנות לשליטה על ידי השגחה קפדנית. תהעלות הן מבחינת התקפּו

יש כמה וכמה טכניקות סטטיסטיות שאפשר להשתמש בהן כדי לאתר תבניות של תשובות בכיתה 

  .שיעידו על אפשרות העתקה

  

לכאורה אפשר לגרוע . וסף תחת כותרת זו נוגע לשיעור התלמידים הנבדקים בכיתה מסוימתעניין נ

, כללים לגריעה מקובלים). תלמידים בעלי צרכים מיוחדים או עולים חדשים, לדוגמה(תלמידים רבים 

  –ההערכה הארצית להתקדמות החינוך  – NAEP, בארצות הברית. אם הם הגיוניים וחלים על הכול

 כללים שכאלה ומבהירה שההיקשים מהמדגם הנבדק חלים על האוכלוסייה החלקית של מיישמת

 נמרצות NAEPלאורך השנים פעלה . התלמידים בכיתה שיש משמעות להשתתפותה בהערכה

אולם יש להודות שהצלחתה . להבהיר את כללי הגריעה ולסייע לצוותי בתי הספר ליישמם בעקביות

וב מאוד לתת את הדעת לעניין זה כאשר מפרשים את תוצאות חש.  מוגבלת בהיבט זהNAEPשל 

בחינת ההתפלגות של שיעורי הגריעה ברמת בית הספר עשויה להציע היכן כדאי לבצע . ב"המיצ

  .מחקר נוסף
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 מהשאלות נגרעים גם 20%-אפשר שהעובדה המדאיגה יותר היא שתלמידים שמשיבים על פחות מ

נל לכלל זה ולבחון את השלכותיו על המסקנות ברמת בית יש להבהיר את הרציו. הם מהחישובים

על , למשל(מאחר שכל שינוי בכללים עשוי להביא לידי השלכות שלא התכוונו אליהן , בד בבד. הספר

חשוב לשקול את ההשלכות של שינויים כאלה בטרם ייושמו ולבנות מערך , )מספר התלמידים שייגרעו

  >>.כלשהו של ניטור

  

. לפחות בתחילה, הדיון כאן מבלבל במידת מה, בעיניי] חלטת של תוצאות מבחנים פרשנות מו2.5[

שיהיה אחיד לרוחב כיתות , את ההישגים באמצעות קנה מידה מוחלט...יש לבטא"סורל קובע ש' פרופ

 3.5אולם בפרק . הדבר אינו אפשרי במדידה חינוכית אלא במקרים הטריוויאליים ביותר". ומקצועות

זו הוא סוג הפרשנויות של התוצאות שמשרד החינוך העדיף בשנותיה " דרישה"מניע להוא מסביר שה

אחר כך הוא מצטט התבטאויות מאוחרות יותר שמציעות הסתייגויות . הראשונות של התכנית

מהפרשנות המוחלטת של תוצאות מבחנים ומצרף מובאה מהמונוגרפיה הקלסית של אנגוף שדנה 

  .בדיוק בנקודה זו

  

בייחוד הפרשנויות הנמסרות למחנכים , ם שהפרשנויות הרשמיות של תוצאות מבחניםאני מסכי

ודאי שאימוץ קנה . דומה שהדבר לא היה כך בעבר. צריכות להיות ברורות ונכונות, ולציבור בכללותו

בלי להבהיר את ', הגיע לתוצאות טובות'ו' נמוך יחסית' או שימוש במונחים כגון 100–0המידה של 

  . עשוי להוביל לפרשנויות לקויות,ההשוואה

  

אפשר להשוות את הישגיהן של , לדוגמה. להשוואות נורמטיביות יש משמעות בהקשר של מבדק אחד

במבחן ) תלמידים יהודים חילונים לעומת תלמידים ערבים, למשל(שתי קבוצות נפרדות של תלמידים 

ת מקצוע מסוים על פני כמה אפשר לעשות השוואות במסגר. בשנה מסוימת' במתמטיקה לכיתה ה

אם יש ביקוש להשוואות . אם המבחנים דומים מאוד הן מבחינת התוכן והן מבחינת הקושי, שנים

קרוב לוודאי שתהליך הפיתוח של המבחן צריך להיות קפדני יותר וצריך לבנות מערך השוואה , כאלה

  .כלשהו

  

). CR(תמשים במבחני קריטריון מומחים למבחנים מש, כדי להתקרב לאידאל של פרשנות מושלמת

רמת , בקיאות, שליטה בסיסית, למשל(לשם כך  יש צורך בקביעת תקנים להישגים בכל מיני רמות 

ואחר כך בפיתוח מבחן שיכול לספק די ראיות לסיווג אמין של התלמידים לקטגוריה ) מתקדמים

ינה חפה מקשיים כגון אך היא א, אסטרטגיה זו אטרקטיבית והשימוש בה הולך וגובר. המתאימה

תכנון ויישום של תהליך מוסכם לקביעת תקנים אמינים וכן הכנת מבחן שיהיו בו המאפיינים 
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הפסיכומטריים הנדרשים ועם זה ייצג ייצוג מלא את תקני התוכן בעבור השילוב המסוים של מקצוע 

סיכומטרית אכן מעניקה שהתאוריה הפ, סורל' בניגוד לעמדתו של פרופ, לפיכך אני טוען. וכיתת לימוד

לא קל לעשות . למערכת החינוך כלים למדוד את רמות ההישגים של התלמידים לפי תכנית הלימודים

אין לשיטה זו יכולת לתמוך בפרשנויות הקשורות לסקלה , ואף אם עושים זאת היטב, זאת היטב

  .המבוססת על אחוז השליטה בחומר

  

דרישה זו נובעת , שוב] מקצועות לבין רמות ציונים השוואות משמעותיות של תוצאות בין 2.6[

מהצהרות המופיעות בדוחות המשווים ישירות בין מקצועות בשנה וציון נתונים או בין ציונים במקצוע 

להשוואות כאלה יש בהחלט ערך בעבור קובעי המדיניות והמחנכים שצריכים להחליט כיצד . נתון

סורל צודק בלי ספק שאין להשוואות אלו על מה ' פאולם פרו. להקצות את המשאבים המצומצמים

תספק בסיס אמין יותר ) CR(מערכת מבחני קריטריון . להתבסס במערכת המבדקים הנוכחית

אקוויוולנטיות - תן של השוואות כאלה תימצא באיכות ובמטהמשענת לתקפּו. להשוואה בין מקצועות

  .אך יש בכך קושי לא מבוטל, אפשר להשיג זאת. של מערכת התקנים למקצועות השונים

  

אם ישנו עניין ] כיתה/ השוואות משמעותיות של ציונים לרוחב שנים במסגרת שילוב מקצוע 2.7[

, בין שנה אחת לשנה שאחריה'  בכיתה הבמתמטיקה) ברמה הארצית(להשוות למשל את ההישגים 

אזי התנאי ההכרחי הוא שהמבחן באותן שנתיים יהיה שווה ערך מבחינת התוכן והמאפיינים 

יתר על כן חשוב שיתבצע תהליך השוואה כדי להבטיח שקני המידה לדיווח בשני . הפסיכומטריים

ב עדיין אינה עומדת "מיצ, סורל' לפי הבנתי את הניתוח הביקורתי של פרופ. המבחנים יהיו שווי ערך

  .בתנאים הללו

  

. סורל מעלה הוא הפרשנות הנכונה של מגמה מובחנת בציונים' נושא אחר חשוב לא פחות שפרופ

מחייב הסברים ' יעילות הפדגוגית'הוא טוען ובצדק שהפירוש כאילו השינוי בציונים הוא עדות לשינוי ב

ציין גורמים כגון רמת הסטנדרטיזציה בניהול הבחינות הוא מ. חלופיים לסיבות האפשריות לשינוי

. והציונים והיציבות של קבוצת התלמידים בכל הקשור למאפיינים הקשורים להישגים האקדמיים

השני תלוי בחלקו בשוויון בין המדגמים הרבעוניים . בגורם הראשון אפשר לשלוט במאמץ מסוים

 הנתונים על ידי השוואת המדגמים לתפוצתם אפשר לאמוד את שקילות. שמשתמשים בהם בכל שנה

אך , בשנים רצופות לא צפויה בעיה שמקורה בשינויים דמוגרפיים גדולים. של מאפייני רקע רלוונטיים

אוסיף שסביר להניח שהשימושיות של . אפשר שיהיה להם משקל בניתוח של מגמות ארוכות טווח

ניתנות , קבוצות של בתי ספר- במגמות בתתהתבוננות. מגמות הנצפות ברמה הצוברת תהיה מוגבלת
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מקום , שנקבעות על פי מערך מצומצם של מאפיינים ברמה הבית ספרית כגון מגזר(להשוואה 

  .צריכה להיות אינפורמטיבית יותר, )וכדומה

  

השוואות של מגמות בבית ספר מסוים בעייתיות יותר מאחר שהבדיקה החיצונית מתרחשת רק 

מתברר שהשינויים בניהול ובמערך הציונים בין המבחנים החיצוניים . יםבמחזוריות של ארבע שנ

השוואות בין תקופות של ארבע או . והפנימיים רחבים דיים ואינם מאפשרים השוואות משמעותיות

, כמו כן. בצוות בית הספר וכדומה, שמונה שנים עשויות להיות לקויות בשל שינויים בתכנית הלימודים

ודאות גדולה אף יותר -ודאות של ממש בהערכות השנתיות ואי-יוצרים אימדגמים בהיקף קטן 

  .ראוי אפוא להתייחס למגמות ברמה הבית ספרית בזהירות המרבית. בהערכת ההבדלים

  

הפרשנות הנורמטיבית של ציונים במבחן קשורה ]   פרשנויות נורמטיביות של ציוני מבחנים4.8–4.1[

להתפלגות הציונים של קבוצת התייחסות ) למשל בית ספר (להשוואת הציונים של יחידה פרטנית

בחירת קבוצת ההתייחסות תהיה תלויה בשאלה שההשוואה מתכוונת להשיב . כלשהי של יחידות

אפשר שנרצה לדעת מה מקומו של בית , לדוגמה. שאלות שונות יניבו קבוצות התייחסות שונות. עליה

ביחס לכל בתי הספר שדמוגרפיית התלמידים , פיןלחלו, הספר ביחס לכלל בתי הספר במדינה או

 80-בית ספר ובו אוכלוסיית תלמידים מתקדמת יחסית עשוי להיות במאֹון ה, וכך. בהם דומה

 בהתפלגות הציונים בקרב כלל בתי הספר 50-בהתפלגות הציונים בקרב כלל בתי הספר ובמאֹון ה

  .ניינות ושימושיות באופנים שונים זה מזהשתי התוצאות עשויות להיות מע. בעלי הדמוגרפיה הדומה

  

כפי . גם לּו היו האחרונות קיימות, נכון בהחלט שתוצאות נורמטיביות אינן תחליף לתוצאות מוחלטות

תקני הקריטריונים הם הטובים ; נדיר למצוא קני מידה מוחלטים במדידות חינוכיות, שנטען קודם

ונים יש משמעות למעקב אחר מגמות הישגים לאורך אולם גם כשמדובר בתקני קריטרי. ביותר בנמצא

נוכל לומר שלעומת השנה שעברה  השיג שיעור גבוה יותר של בתי ספר השנה ממוצע , דהיינו. זמן

הבדל זה עשוי בוודאי לנבוע קצתו מהבדלים באוכלוסיית התלמידים . בית ספרי מעל רמת הבקיאות

אם , יעילות של בית הספר חייב להיעשות בזהירותולכן ייחוס סיבתי של המגמה לשיפור ב, שנבדקה

  .בכלל

  

. אפשר בהחלט להתחקות אחר מאֹון בית ספרי לעומת קבוצת התייחסות מסוימת גם לאורך זמן

מאחר שקבוצת ההתייחסות נשארת . יש בפרשנות זו כשלים רבים, קהאן מציין' כפי שפרופ, אולם

, כמו כן. חד להתדרדרות של בית ספר אחרעלינו להשוות את השיפור של בית ספר א, קבועה

ייתכן , לדוגמה. אפשר להקיש מגמות העוסקות בתקנים מבוססי קריטריונים-ממגמות נורמטיביות אי



 9 

שכל בתי הספר ישתפרו לעומת התקנים אבל יחולו שינויים במקומם היחסי בהתפלגות הציונים של 

פר מסוים עשוי להתרחש בהתאם לבחירת שינוי במקומו של בית ס, יתר על כן. קבוצת ההתייחסות

קבוצת ההתייחסות מאחר שהוא תלוי תלות מכרעת בהישגיהם של כל שאר בתי הספר בקבוצת 

  .ההתייחסות

  

מסיבה זו ומסיבות אחרות חשוב שהמשתמשים בתוצאות הנורמטיביות ילמדו מה הפרשנויות 

אין , קהאן מזהיר' כפי שפרופ, הצערלמרבה . הנכונות ויוזהרו מפני פרשנויות שגויות נפוצות למדי

בייחוד לבעלי הניסיון המועט או לחסרי הניסיון , והנושאים עשויים להיות מורכבים, פתרונות קלים

היכולת להשוות בין תקנים לרוחב -כגון אי, מקצת הנושאים שנדונו לעיל, יתר על כן. במדידות

נית המתבקשת אפוא היא אם יש בכלל השאלה ההגיו. מונעים היקשים מסוגים מסוימים, מקצועות

  .תועלת בתוצאות נורמטיביות

  

אם ההתפלגות של ההתייחסות נקבעת בנקודת זמן , לדוגמה. על תנאי, אני מאמין שהתשובה חיובית

יוכלו בתי הספר בשנים שלאחר מכן להשוות את הישגיהם לתוצאות , מסוימת ואחר כך מתקבעת

ואפשר שמקומם , י הספר לתעד עליות בדירוג המאֹוני שלהםבמקרה זה יוכלו כל בת. ההיסטוריות

ברור שתוצאות כאלה תלויות ביכולת ההשוואה של )! ההיסטורי(יהיה בסופו של דבר מעל הממוצע 

  .מבחנים ושל הציונים המדווחים משנה לשנה

  

יבתי ההשוואות לקבוצת נורמה נבחרת יכולות להועיל לצוות בית ספר גם אם אין אפשרות להיקש ס

אם המנהלת לומדת שהדירוג המאֹוני של בית הספר שלה יחסית לקבוצת התייחסות , לדוגמה. ישיר

אזי יש בכך לכל הפחות סימן שהיא והצוות שלה , 30-  למאון ה50-של בתי ספר דומים ירד מהמאון ה

ת הנקודה היא שלצוות בי. צריכים לבחון היטב מה אירע בבית הספר בפרק הזמן שבין המבחנים

אם יש או אין ) א(הספר אין צורך ואל לו להסתמך אך ורק על תוצאות המבחנים כדי להגיע למסקנה 

לצוות בית הספר יש , בניגוד לרשות המרכזית. מה עליהם לעשות בנדון, אם יש בעיה) ב(- ו; בעיה

ראה חילופין בצוות ההו, ניידות של תלמידים, שינויים בדמוגרפיה. בסיס ידע רחב להערכת המצב

ודאי שלא לכל בית ספר . ושינויים בכלכלה של האזור יכולים כולם להיות גורמים להבדלים בהישגים

. לתוצאות לא נוחות' לספק תירוצים'תהיה גם נטייה טבעית ; יהיו הנעה ויכולת לבצע הערכה שכזאת

  .נוספיםבדיוק כאן יכול להיות תפקיד מפתח לתמיכה ממוקדת בצורה של ייעוץ מקצועי ומשאבים 

  

  סוגיות הנוגעות למדיניות
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קהאן ' אחת הדרכים לנסח את הניתוח הביקורתי של פרופ]  שלמות המידע שנמסר לבית הספר2.2[

תא במטריצה זו הוא . ציונים ומקצועות, ממדית שצלעותיה הן בתי ספר- היא לדמיין מטריצה תלת

בכל שנה נתונה היחס של התאים . של ציון מסוים ושל מקצוע מסוים, שילוב של בית ספר מסוים

כלומר מטריצת הנתונים , המייצגים את הנתונים שאספה מערכת הבדיקה החיצונית קטן יחסית

קהאן טוען שכמעט אין בה תועלת ' לאִמתו של דבר היא דלילה כל כך עד שפרופ. דלילה למדי

  . בכל שנהנדרשת מטריצה מלאה, הוא קובע גם שכדי לעמוד ביעדים אלו. בהתחשב ביעדיה

  

על קובעי המדיניות . קהאן את שני קצות הרצף' ב הנוכחי ובהעדפותיו של פרופ"אפשר לראות במיצ

להחליט איזו נקודה ברצף מייצגת את עסקת החליפין הטובה ביותר בין השימושיות לבין העלויות 

ויות ברור שהעלויות של מערכת מבדקים המייצרת בכל שנה מטריצה מלאה הן על). הכוללות(

מערכת . דירוג ודיווח וכן עול שמוטל על צוות בית הספר והמורים, ניהול, הן כוללות פיתוח. עצומות

ובסופו של דבר , צוותי בתי הספר היו אומללים למדי מאופן יישומה, ואולם; דומה הונהגה באנגליה

  . ננטשה בשל מחאותיהם

  

ם זה תפתח בהתייעצויות נרחבות עם אסטרטגיה שעשויה להוביל למציאת מוצא כלשהו ממבוי סתו

בשאלה אילו שינויים עשויים לקדם ממש את ) בייחוד מנהלים ומנהיגים חינוכיים אחרים(בעלי עניין 

ייתכן שהרחבה מתונה של השיטה . ב"קבלת החלטות ברמה הבית ספרית בהסתמך על מערכת המיצ

  .בין שני קצות הרצף, היה נקודה בתווךזו ת. הנוכחית תהיה עסקת חליפין הגיונית בין העלות לתועלת

  

נוכל למשל לתאר לעצמנו שנקדם את אמינות . יהיה עדיף' מחוץ לרצף'ייתכן שפתרון , מצד שני

אפשר יהיה . המבחנים הפנימיים על ידי קביעת מערכת בקרה הן של הניהול והן של מדרג הציונים

מחקרים הראו . ום מקצועי של המורהלשלב את רכיב הציונים של מערכת בקרה כזאת בתכנית לקיד

שההשתתפות בהכשרה שתוכננה בקפידה בנושא הערכת עבודות תלמידים זכתה להערכה גבוהה 

היא הובילה לשיפור בלמידה אצל , וכאשר זו שולבה בתמיכה פדגוגית מתאימה; בקרב המורים

ימושי לצורך קבלת אך היא תוכל לספק מידע ש, ברור שאסטרטגיה כזו כרוכה בעלויות. התלמידים

אפילו אם התוצאות לא ישולבו בדוחות ברמה , החלטות ברמה הבית ספרית על בסיס שנתי

  .המערכתית

  

  

יחסי גומלין קיימים תמיד בין תזמון עריכת המבחנים לבין מתן דוחות ]  תזמון תוצאות המבחנים2.3[

 התלמידים שסיימו כיתה אם המבחנים נועדו להעריך את קליטת החומר אצל. הציונים לבתי הספר
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קשה לספק את התוצאות לפני תום שנת . אזי עליהם להתקיים בסמוך לתום שנת הלימודים, מסוימת

גם לו היה הדבר ). בחלוקת הציונים ובדיווח, בניהול(הלימודים אלא אם המערכת ממוחשבת לחלוטין 

, מסרות במועד כלשהו בקיץאם התוצאות נ, מצד שני. עדיין לא היה בכך שימוש באותה שנה, אפשרי

בייחוד אם הן נבחנות לצד התוצאות של הבחינות , הן יכולות לסייע לתכנן את שנת הלימודים הבאה

, ב"יש להסכין למציאות שבה לתוצאות של סקרי הערכה בקנה מידה גדול כמו מבחני מיצ. הפנימיות

שר ברמת התלמיד הבודד או יהיה בדרך כלל ערך רב יותר ברמה הכללית מא, העומדים בפני עצמם

  .אפילו ברמת בית הספר

  

זו סוגיה חשובה בהקשר של אסטרטגיה ]  גמישות אדמיניסטרטיבית מוגבלת ברמה הבית ספרית2.1[

קהאן ' פרופ. משום שעניינה בשימושיות המיטבית של מערכת הבחינות, כוללנית והקצאת משאבים

בעקבות . ב"ת לשימוש במענה לנתוני המיצקובע שלמנהלים יש משאבים עצמיים מוגבלים יחסי

הנקודה המהותית היא שאם השאיפה היא להרחיב , הניתוח הביקורתי שלו של המערכת הקיימת

לבתי ספר שבהם ) כספית ואחרת(יידרשו צעדים נלווים ותמיכה , ב"בדרך כלשהי את היקף המיצ

  . המדינהברור שיהיה בכך כדי להגדיל את עול הוצאות. נדרש שיפור של ממש

  

ב "הרחבה ניכרת של מערכת המיצ) 1(-החלופות עשויות אפוא להסתכם ב, אשר להקצאת המשאבים

השקעה , לדוגמה(גידול מתון בתקציב הבחינות ) 2(, בלי להגדיל את המימון ברמה הבית ספרית

ל מצומצם גידו) 3(, לצד גידול מתון במימון לבתי ספר נבחרים) בקידום הניהול של הבחינות הפנימיות

שילוב אחר כלשהו שצריך עדיין ) 4(, בתקציב הבחינות אולם גידול ניכר במימון לבתי ספר נבחרים

יש לבסס החלטה זו הן על התייעצויות מקיפות עם , קהאן טוען במקום אחר' כפי שפרופ. להגדירו

  .ל החלופותש) כלכליים ולוגיסטיים, פסיכומטריים(בעלי עניין הן על ניתוחים טכניים קפדניים 

  

  מחשבות לסיום

  

קהאן מעלה כמה וכמה עניינים חשובים ואף מספק ' פרופ, ב"בניתוח הביקורתי הנרחב שלו את המיצ

. הצעות לצעדים הבאים של משרד החינוך ולדרך שבה יוכל לשקול מחדש את השקעתו בתחום זה

  .ימושיות של המידעהאמינות והש, הוא גם מציע כמה אסטרטגיות אפשריות לקידום הרלוונטיות

  

ייתכן בהחלט שמערכת . קהאן' השקפתי איננה פסימית כזו של פרופ, כפי שצוין בפתח הדברים

השקעה מתונה . ב בגלגולה הנוכחי מועילה יותר לרשות המרכזית מאשר לבתי ספר פרטניים"המיצ

ם צריכה להניב בחיזוק יכולת ההשוואה לרוחב שנים ובהצבת תקנים להישגי, בשיפור איכות המבחנים
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חשוב לייחד שימת לב מיוחדת להגברת , כמו כן. דיבידנדים בתחום האמינות והשימוש לשני הצדדים

, נוסף על הערוצים המסורתיים. ב"ההדרכה והסיוע לצוות בית ספר שירצה להשתמש בתוצאות המיצ

  .כגון סמינרים מקוונים, אפשר להפעיל ביעילות גישות חדשות

  

חשוב לבחון שוב את יעדיה של תכנית בחינות ארצית בהקשר , רי הטווח האלהמעבר לשיפורים קצ

אין ספק . קהאן וכותב מאמר זה הציעו כמה חלופות' פרופ. של המציאות הנוכחית והעתידית

הלקחים . הן עם מומחים הן עם בעלי עניין למיניהם, שחלופות אחרות יעלו בהתייעצויות נוספות

  .ב יהיו ודאי רבי ערך"היישום וההתפתחות של מערכת המיצ, יתוחהפ, שיופקו בעניין התכנון

והמפתח הוא לוודא שסביר כי התכנון , ההחלטה תהיה תוצאה של פשרה פוליטית, בסופו של דבר

  .המוצע יוביל לשיפור הלמידה בקרב כלל התלמידים

  

ם וממשלתיים יש ספרות ענפה על אודות השימוש במדדים לניטור ההישגים של ארגונים ממשלתיי

מעצם טבעם מדדים מספקים תיאורים מתומצתים של היבט אחד או של כמה היבטים . למחצה

הנחת . אולם ייעודם הוא בדרך כלל להניע בעל עניין אחד או יותר לפעולה. בתפקודו של ארגון

  .העבודה היא אפוא שאפשר לפרש נכוחה את תוצאות המדדים ולנקוט פעולות מתאימות

  

ורק לעתים נדירות מערכות של מדדים פועלות כפי , מציאות מורכבת הרבה יותרבדרך כלל ה

אזי התוצאות , כשההשלכות הנובעות מהמדדים זניחות או נמוכות: אצטט רק דוגמה אחת. שהובטח

יהיו שיגיבו במידת מה , יש שינקטו פעולות נמרצות, דהיינו; המדווחות נוטות להיות מגוונות למדי

אולם אם כדי להיאבק בתסכול ישויכו למדדים . הדבר יכול להיות מתסכל. הענייןואחרים יתעלמו מ

אזי עם הזמן התוצאה עלולה להיות עיוות של ממש הן במדדים הן בתהליכים , השלכות משמעותיות

התאמה ניכרת בין מה שהמדד מראה לבין מה - הדבר נכון במיוחד אם יש אי. שהם אמורים לנטר

  .מצב שכיח למדי בחינוך, שנחשב בעינינו באמת

  

נוסף על : האתגר עצום. הרעיון בדוגמה לעיל הוא פשוט שעלינו להיזהר בעת תכנון מערכת מדדים

חשוב לנסות לחזות את התגובות האנושיות והמוסדיות הדינמיות , ב"הסוגיות שנדונו כאן בקשר למיצ

כושר המצאתם , ח חולשותיהםעלינו לגלות ענווה לנוכ. לכל מערכת לאיסוף נתונים הנכפית מבחוץ

  !ועיקשותם של בני אדם
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