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הערכה ומדידה של למידה רגשית־חברתית1  

הערכה ולמדידה של מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך יש יעדים ל

זה  פרק  מגוונים.  מדידה  וכלי  שיטות  פותחו  כך  ולצורך  שונים,  ושימושים 

ומדידה בתחום  מציג את ארבעת המוקדים המרכזיים של תהליכי הערכה 

הרגשי־חברתי: אבחון פרטני, הערכת תוכניות, הערכת תהליכים מערכתיים 

בהיקף רחב והערכה בית ספרית. הפרק מציג שיטות וכלי מדידה לצד אתגרים וסוגיות 

שיש לתת עליהם את הדעת בעת הערכה ומדידה של מיומנויות רגשיות־חברתיות.

הטקסט שלהלן הוא תקצור והנגשה של פרק 10 מהמסמך המסכם של ועדת המומחים לנושא טיפוח למידה רגשית־  1
חברתית במערכת החינוך. עבודת התקצור וההנגשה נערכה בידי היוזמה לשם נוחות הקריאה. את הפרקים המלאים 

ואת ההפניות ומראי המקום המדויקים ניתן למצוא במסמך המסכם וברשימת המקורות בסופו.

http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21231
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יעדים ושימושים

דיון מעמיק בנושא הערכה ומדידה מחייב התמודדות עם כמה שאלות: 

למה מודדים?   

איך מעריכים?   

מתי כדאי לבצע את תהליכי המדידה וההערכה?   

הדעת  את  עליהן  לתת  שיש  האתיות  הסוגיות  ומהן  וההערכה  מדידה  תהליכי  של  ה"מחירים"  מהם   
בהפעלה של תהליכים אלו? 

תהליכי הערכה ומדידה בתחום הלמידה הרגשית־חברתית מקדמים ארבע מטרות מרכזיות:  

אבחון פרטני 

אבחון פרטני מאפשר לזהות בעיות בתחום הרגשי־חברתי ולהציע מענה פסיכולוגי־חינוכי מתאים. בעיות 
יכולים להיות מכשול משמעותי הן לתהליכי הלמידה האישיים, הן  בתחומי הרגש וההתנהגות החברתית 

לדינמיקה בכיתה או בבית הספר כולו.  

ותלמידה,  תלמיד  כל  יותר  מעמיקה  בצורה  להכיר  כדי  מדידה  כלי  במגוון  להשתמש  יכולים  חינוך  אנשי 
ולקחת בחשבון בתהליך הלימודי גורמים כגון נטיות אישיות, דפוסי עיבוד מידע חברתי, אופני ויסות רגשי 
יוכלו התלמידים לשקף את  וכיוצא באלה. מידע זה יכול לסייע בידי המורה ליצור סביבה מתאימה שבה 

יכולותיהם הייחודיות באופן מיטבי. 

חינוכיים  )כגון פסיכולוגים  אנשי מקצוע  בידי  ובמעקב המבוצע  באבחון  קליני  בין שימוש  להבחין  חשוב 
מורה  של  למשל  יותר,  כלליים  חינוכיים  בהקשרים  שימוש  לבין  מיוחדת,  טיפולית  במסגרת  וקליניים( 
של  שפע  מציע  המסורתי  הקליני  התחום  תלמידיו.  אצל  וריכוז  קשב  דפוסי  של  היבטים  למפות  המבקש 
וכלים דיאגנוסטיים לצורכי הטיפול הפסיכולוגי הפרטני, אך בתהליך החינוכי חסרים  מסגרות תאורטיות 
מודלים אינטגרטיביים שיעסקו ביחסי הגומלין בין תהליכים קוגניטיביים, מוטיבציוניים, רגשיים וחברתיים. 

הערכת תוכניות 

ישנן תוכניות רבות בארץ ובעולם שנועדו לטפח למידה רגשית־חברתית אבל קיימים אתגרים רבים בהערכה 
איכות  להערכת  המתאימים  הקריטריונים  על  שיטתי(  אמפירי  ניסיון  )או  הסכמה  אין  שלהן.  ובמדידה 
התוכניות, לבחירה מושכלת של מדדי הצלחה או מדדים תהליכיים וכן לאופן שבו ניתן לבצע ניתוחי עלות-

תועלת כבסיס לקבלת החלטות. 

בחלק גדול מתהליכי ההערכה, החוקרים מפתחים כלים ייחודיים וממוקדים לתוכנית זו או אחרת. פיתוח 
את  מגביל  והוא  ותוקף(,  )מהימנות  הפסיכומטרית  ואיכותם  ההערכה  תהליכי  בין  גדולה  שונות  יוצר  כזה 
היכולת להשוות בין תוכניות שונות. מגבלות כלי המדידה יכולות לייצר הטיות בולטות כאשר מנסים להעריך 
את השינוי שחל אצל המשתתפים )במערכי ״לפני ואחרי״ הפופולריים( או בהשוואה בין תוכניות המיושמות 

בהקשרים שונים )למשל, באוכלוסיות שונות(.

עד כה נעשו בעולם ניסיונות לפתח מאגרים מקוונים של כלים מהימנים ומתוקפים בתחומי למידה רגשית־
חברתית שונים. מאגרים כאלו יכולים לסייע בידי המעריכים לבחור כלים ולהתאים אותם לצרכים הייחודיים 

של מחקר ההערכה, לצד שמירה על קריטריונים פסיכומטריים נאותים.
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הערכה רחבת היקף של מערכות ומוסדות חינוך 

 – החינוך  מערכות  של  השונות  ברמות  רגשית־חברתית  למידה  של  שיטתי  ניטור  מתקיים  העולם  ברחבי 
המוסדית, המחוזית, הארצית והבין־לאומית. ניטור זה נועד לשמש קובעי מדיניות בעבודתם ובעת קבלת 

החלטות מערכתיות, וכן כחלק ממערך אינדיקטורים להערכה חיצונית של בתי ספר.

הניסיון המצטבר בעולם מצביע על הערך של מידע שיטתי הנאסף בהיקף רחב על למידה רגשית־חברתית. 
מידע כזה משרת היטב גורמים שונים במערכת כאשר הוא מלּווה בתהליך פיתוח מקצועי של כלי הערכה, 
מהמידע  התועלת  מרב  את  מפיקות  חינוך  מערכות  השונים.  העניין  בעלי  בין  משמעותיות  ובשותפויות 
לטיפוח  התוכניות  ושל  הלמידה  סביבות  של  מתמיד  ולשיפור  ללמידה  בסיס  משמש  הוא  כאשר  הנאסף 

רווחת התלמידים ולקידום הכישורים הרגשיים והחברתיים שלהם. 

ושיטתיות בתחום  ניטור מקיפות  היתרונות שיש במערכות  בצורה מיטבית את  כדי לממש  זאת,  יחד עם 
שיפור  לטובת  בנתונים  להשתמש  כדי  נחוץ  הדבר  מיוחדת.  זהירות  נדרשת  הרגשית־חברתית,  הלמידה 

המערכת, ולא לדחוק במורים להציג מצג שווא לצורך העלאת יוקרת בית הספר.

 

הערכה בית ספרית פנימית

במסגרת זו יכולים להיכלל תהליכי הערכה פרטנית של תלמידים או של כיתות, הערכת תוכניות והתערבויות 
מקומיות, ומהלכים מערכתיים בהיקף מוגבל, למשל ברמת בית הספר. המטרה העיקרית של ההערכה היא 
שיפור תהליכי הוראה ולמידה, בין אם כדי להבין את השפעתה של למידה רגשית־חברתית )כמשתנה בלתי 
תלוי( ובין אם למידה רגשית־חברתית מוגדרת כיעד ישיר של ההוראה )כמשתנה תלוי(. בחירת הכלים, איסוף 

המידע, ניתוחו ופרשנותו מצויים באחריות הצוותים החינוכיים.

האופי המקומי של המשוב המעצב מאפשר גמישות בבחירה או בגיבוש של כלים לצרכים ספציפיים, שאינם 
נדרשים לעמוד בסטנדרטים פסיכומטריים מחמירים. זאת משום שמטרת המדידה היא לקבל מידע רלוונטי 
ובעל ערך יישומי להכוונת התהליך הפדגוגי. מכאן גם נובעת השונות הגדולה באיכות כלי המדידה וביישומם 
בפועל, שכן לרוב צוותי ההוראה אינם מומחים בתחום ההערכה. כדי לתמוך בתהליכי ההערכה נדרש פיתוח 
ויכולות מקומיות. רכזי הערכה בית ספריים, למשל, יכולים לסייע באיתור או בפיתוח כלים  של תשתיות 
מתאימים ובשימוש מושכל בהם, לצד מערכות מקוונות היכולות להציע שיתוף בכלי המדידה וניתוח מידע 

בזמן אמת. 

איך עושים זאת? שיטות וכלי מדידה  

קיים מגוון גדול של כלי מדידה ללמידה רגשית־חברתית והם נבדלים במטרותיהם, במאפייניהם ובשימושים 
החינוכיים שניתן לעשות בהם. בשנים האחרונות פותחו שני מאגרי מידע מקיפים המקטלגים באופן שיטתי 

את כלי ההערכה הקיימים בתחום:

 SEL Assessment Guide (by CASEL organization) 

 RAND Education Assessment Finder (by RAND Education and Labor( 

סקירה מקיפה של מדדים אמפיריים למדידה ולהערכה של למידה רגשית־חברתית מעלה כי רוב המדדים 
האמפיריים מתבססים על שאלונים מובנים לדיווח עצמי של ילדים ובני נוער. לעיתים הם מתבססים על 
דיווח של צוותים חינוכיים ושל הורים על התנהגויות, עמדות ואמונות הנוגעות להיבטים רגשיים־חברתיים. 
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מדדים אחרים מבוססים על מטלות ביצוע המאפשרות הדגמה מעשית של מיומנויות רגשיות־חברתיות. 
רוב המדדים פותחו באופן עצמאי לצרכים ספציפיים וללא זיקה ברורה למסגרת מושגית מובחנת; חלקם 
הוא פרי פיתוח מקומי ומיעוטם עבר תהליך פיתוח מקצועי ומסודר, הכולל מחקר פסיכומטרי שיטתי שבחן 
את מהימנותם ואת התוקף שלהם. נוסף על כך, רק מדדים מעטים הותאמו לקהלים מגוונים או להיבטים 

התפתחותיים. 

שאלונים מובנים לדיווח על מיומנויות רגשיות־חברתיות. 

שאלוני דיווח )עצמי או על ידי אחרים כגון מורים והורים( מבוססים לרוב על מידת ההסכמה עם היגדים 
כמו "אני יודע היטב להבין את כוונות חבריי", ״לרוב אני מגיעה מוכנה לשיעורים״, או ״התלמיד יודע לווסת 
ביעילות את רגשותיו בכיתה״. לכלים אלו יתרון לוגיסטי משמעותי מאחר שניתן להעבירם בקלות וביעילות 
ומספקים מידע על ההתנהגות האופיינית של  לרוב בעלי מהימנות טובה  נתונים בהיקף רחב. הם  ולנתח 
ייחודית למצבים ספציפיים. במקרים רבים קיים מתאם משמעותי  מושאי הדיווח, שבמקרים רבים אינה 
לזכור שלמרות הפשטות  זאת, חשוב  עם  יותר.  אובייקטיביים  לבין המידע העולה ממדדים  הדיווחים  בין 
והישירות של שאלוני דיווח, תהליך התגובה להיגדים הוא מורכב ויש לו השלכות על התוקף שניתן לייחס 

לתשובות. 

בשאלוני דיווח עצמי, למשל, המשיבים מתמודדים עם סדרה של מטלות: ראשית עליהם לקרוא ולהבין את 
ההיגד. לאחר מכן עליהם לדלות מידע רלוונטי מהזיכרון ולהעריך באיזו מידה ההיגד מאפיין אותם. עליהם 
בהתאם  התשובה  את  "לערוך"  עליהם  ולבסוף  בשאלון  הנתונות  מהתשובות  לאחת  ההערכה  את  לתרגם 
לשיקולים של אינטרס עצמי. בכל אחד מהשלבים המתוארים לעיל קיימים אתגרים ומורכבויות שיש לתת 

עליהם את הדעת.

מטלות ביצוע 

במשימות  ביצוע  הנבדקים.  של  והחברתיות  הרגשיות  ליכולות  ישירה  עדות  לספק  נועדו  ביצוע  מטלות 
מיידים  סיפוקים  דחיית  הדורשת  )מטלה  עצמי  ויסות  כגון  מיומנויות  להדגים  לנבדקים  מאפשר  מוְבנות 
להשגת מטרה עתידית(, זיהוי רגשות )בחירת הרגש המתאים לתמונה מוצגת(, אמפתיה )מטלות הדורשות 

התייחסות לנקודת מבטו של האחר( וכדומה. 

מטלות ביצוע נחשבות מדדים ישירים יותר של למידה רגשית־חברתית מאשר דיווח עצמי, והן גם תלויות 
פחות ברצייה חברתית על סוגיה השונים. מנגד, מאחר שהמטלות מודדות התנהגות בנקודת זמן מסוימת, הן 
נוטות להיות רגישות לשינויים עדינים בהתנהגות יותר מאשר דיווחים עצמיים, והן רגישות גם להשפעות 

ולהקשרים תרבותיים־חברתיים. 

ולניתוח נתוני ביצוע מגבילים מאוד את השימוש  המשאבים הרבים הנדרשים לפיתוח, להעברה, לאיסוף 
מטלות  בפיתוח  רבה  התקדמות  חלה  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  הדיווח.  לשאלוני  בהשוואה  אלו,  בכלים 

ביצוע מתוקשבות, וניתן לצפות שהפער בין שני סוגי הכלים, במונחי עלות-תועלת, ילך ויצטמצם.

כלים חדשניים 

מאמצי פיתוח של כלי הערכה חדשניים מבקשים להתגבר על המגבלות של הכלים המסורתיים ולהציע סוגי 
מידע וניתוח אלטרנטיביים. אחד הכיוונים המבטיחים בתהליך זה מתבסס על הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה 

מתקדמת בשדה החינוך. 
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רגשיות  מיומנויות  להערכת  מדידה  כלי  פיתוח  בתחום  ראשוניים  מחקר  כיווני  כמה  על  להצביע  אפשר 
וחברתיות: 

שילוב בין מטלות ביצוע ושאלות להערכה עצמית. חוקרים מציגים בפני התלמידים מצבים היפותטיים   
המוצגים כסיפור או באמצעות קטעי וידאו ולאחר מכן שואלים אותם כיצד היו פועלים בסיטואציות 
הללו. הערכת הלמידה הרגשית־חברתית מתבססת על ניתוח של תגובות התלמידים והרציונל שהם 

מספקים לבחירותיהם.  

ואת  מחשבותיהם  את  מעשיהם,  את  שיעריכו  כדי  היום  במהלך  אקראי  באופן  התלמידים  דגימת   
הרגשתם באותו הרגע. ההנחה היא כי באמצעות דגימות חוזרות במהלך היום ולאורך כמה ימים ניתן 

לבנות תמונת מצב בנוגע לחוויותיו של התלמיד בבית הספר. 

שימוש במדע מבוסס נתונים )data science(. התרחבות השימוש בסביבות למידה דיגיטליות יוצרת   
מאגרי מידע עצומים. לכרייה ולניתוח של נתונים מתוך המאגרים יש פוטנציאל רב בעשייה החינוכית, 

למשל בניבוי המוטיבציה של סטודנטים על פי דיווחי שביעות רצון שלהם בסוף הקורס.

נוסף על כך, חשוב להיות מודעים לסוגיות אתיות בעת מדידה של למידה רגשית־חברתית. הצורך ברגישות 
רב־תרבותית גדול יותר בהערכות של למידה רגשית־חברתית מאשר בהערכות ידע ומיומנויות אקדמיות. 
חברות שונות מעריכות מיומנויות חברתיות ורגשיות שונות, ומדידה יכולה ליצור הטיות שיטתיות סמויות בין 
תלמידים שמגיעים מרקעים שונים. כמו כן, קיימות גם שאלות אתיות כבדות משקל באשר לשימוש במידע 
הנאסף ולאבטחה שלו. לחלק מהמדדים יש השלכה ישירה על נושאים המצויים בליבת הזהות העצמית של 
תלמידים – הערכה ודימוי עצמי, אמונות ועמדות, נורמות התנהגות וכיוצא באלה. חשיפה לא מבוקרת של 
מידע אישי עלולה להוביל לפגיעה משמעותית בתלמידים, למשל להעיב על יחסיהם עם מורים בעקבות מה 
שיכול להיתפס כעמדה ביקורתית כלפיהם, או לפגוע במעמד החברתי בקרב חברים לכיתה דרך תיוג שלילי. 

סיכום והמלצות הוועדה

ישירה למטרות החינוכיות הרצויות בתחום הלמידה הרגשית־ בזיקה  כלי הערכה  ולפתח  יש לבחור   .1

מתאימות,  ותאורטיות  מושגיות  במסגרות  אותם  לעגן  חשוב  והמקומית.  הארצית  ברמה  חברתית 
ולהתאימם לבעלי העניין השונים – קובעי מדיניות, מקבלי החלטות ואנשי חינוך וגם לאופי המיוחד 

של מערכת החינוך הישראלית.

רצוי לגבש מאגר של כלים ומשאבים לשימוש בית הספר וגם להנגיש חומרים בעברית ובשפות אחרות   .2

הרלוונטיות לקהל הישראלי. מהלך זה יכלול כמה פעולות: מיפוי של הכלים הקיימים לפי מטרות מערכת 
החינוך הישראלית, מיפוי הצרכים בשטח והחלטה האם בתחומים מסוימים כדאי לפתח כלים חדשים או 

להשקיע בהתאמה של כלים קיימים. במקביל רצוי לפתח מאגר מידע על כלים קיימים בעולם.

יש ללוות את תהליך הבחירה או הפיתוח של הכלים במחקר פסיכומטרי שיטתי, וכן ליצור מסגרות   .3

לשיתופי פעולה בין אנשי שטח, משרד החינוך, חוקרים וגופים רלוונטיים אחרים. כדי לעודד מחקר 
מסוג זה מומלץ להעמיד לרשות החוקרים בסיסי נתונים של המשרד באופן נגיש ויעיל.

תרבותי־  מגוון  של  להקשר  מיוחדת  לב  תשומת  אגב  במידע,  לשימוש  אתיים  קריטריונים  לגבש  יש   .4

חברתי המאפיין את החברה הישראלית.
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