
 

 

 על אחריותיות, הערכה ושינוי מערכתי 

 בוסטון קולג'מהנרי בראון מפגש עם פרופ' 

 22.7.18 ,ראשוןיום 

 

 ה והדיוןהרצאתוך המ נקודות

, מדידה ומדיניות חינוך מאוניברסיטת (accountability) בראון הוא מומחה לאחריותיות פרופ' –רקע 

 בוסטון קולג' שבארה"ב.  

שעלו בהרצאה, ומומלץ לעיין במצגת של פרופ' בראון והנושאים את כל הרעיונות  מבטא אינומסמך זה 

 .כאן ראוחומרי הרקע שנשלחו קודם להרצאה, וב

מ"מ  ,ת ראמ"ה, וד"ר איתי אשריל"כופ' בראון התייחסו ד"ר חגית גליקמן, מנרבסיום הרצאתו של פ

 . ער ופורה דיון התקיים, להקשר הישראלי, והמדען הראשי

 :עיקרי הדברים להלן

 מול שיפור אחריותיות

 : חריותיותישנן שתי סיבות מרכזיות לחשיבות של א

 המסים כספי מושקעים במהו, התפקידים בעלי של והתפקוד הביצועים על מידע לציבור לספק -

 . שלו

 . שיפור דרושה את ולשפר להעריך מאפשר הנתונים איסוף – המערכת שיפור -

   . משמעותיות סנקציות להתלוות יכולות לאחריותיות

לצורך כמותניים אינדיקטורים שימוש ב ולפיו, חוק קמפבלקיומו של האחריותיות היא זרז ל – חוק קמפבל

כך ) לשפר האינדיקטורים מיועדיםמביא לייצור מניפולציות ומעוות את אותם תהליכים שקבלת החלטות 

חולים את זמן ההמתנה של חולה מאז שהגיע למיון, אמבולנסים נדרשו לא בו מדדו בבתי שלמשל, במקרה 

 ווה בהשלכות מעשיותמתרחש בעיקר כאשר האחריותיות מלֻהחוק . להכניס חולים בשעות העומס(

מובנה בין מתח  ישלהיות השפעות מזיקות. מינוריות יכולות מעשיות השלכות ל, אבל גם ובסנקציות

לבלימת ההשלכות  מערכת הוא משמעותיין הגורמים במון בא (.3-2 ות)שקופי לשיפוראחריותיות 

 המזיקות. 

מערכת החינוך  ואתית לחיזוקש דרישה מוסרית י מנובעול – שיקולים בעת שימוש בנתונים לצורך שיפור

במדינות כמו ישראל וארה"ב יש הבדלים משמעותיים ברקע שממנו מגיעים הילדים  הציבור ולשיפורה. 

 חות בפניהם, והפער הזה הולך וגדל עד התיכון. ובהזדמנויות הפתו

מאפייני הנתונים בעת ששוקלים את השימוש בהם, את קחת בחשבון הרגריבס ובראון מציעים ל ,םבמאמר

שגויות על בסיס הסקת מסקנות קיימת בעיה רווחת של  .ממצאיםה וטווח ם, איכותהנתונים סוגובפרט, 

חה, ים האינדיקטורים לצמהלשקול מחשוב להיות זהירים בניתוח הנתונים.  ישלכן הנתונים הכמותיים, ו

לרמת  נלוותהתוצאות ה ואתושיפור  הממשק בין האחריותיותאת  לקחת בחשבוןההשוואות שנעשות,  ןמה

 הקשר התרבותי של השימוש בהם. ל להתייחסכן ו ,הביצועים
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הפרמטרים והמדדים . , ולא את מה שקל ופשוט למדודאת מה שחשוב ולמדודלשים לב פרופ' בראון קרא 

זה מתברר חברתית וכדומה. ־ה רגשיתדצריכים לשקף גם מטרות לימודיות כגון חשיבה ביקורתית, למי

 אתגר לא פשוט.כ

, על מנת לשקף היבטים שונים של תפקוד ממקורות שונים שגרתי וקבועחשוב לאסוף נתונים באופן 

, ויש בה יותר ממדידה מורכבתמערכת היא מערכת חינוך המערכות וסוגים שונים של תוצאות תלמידים. 

 של הישגים. 

חשוב  להשלים את התמונה הכללית.צריכים הנתונים והמחקר לא יכולים להוביל את המדיניות, אלא 

  .גבוההאיכות נתונים בעל להתעקש על מחקרים ולכן יש ולים להטעות, לזכור כי הנתונים יכו

קיבל , בה הקשיים המרכזייםומורים  תשרנושא הכב לאחרונה ךבמסגרת מחקר שערפרופ' בראון סיפר כי 

 18-כ לבסוף חודשים נמשך 3-כשהיה אמור להימשך . המחקר במסצ'וסטסהרלוונטיים גישה לכל הנתונים 

 . עיבוד שלהםבוהתגלו קשיים בהשוואה ו ,דיים מהנתונים לא היו איכותייםחודשים כי חלק 

באונטריו נתקלו  .בהם להכות שנועד פטיש ולא להם לעזור שיכול כלי במחקר יראו שמוריםהיעד הוא 

הנתונים של כל תלמיד. הרעיון היה להראות למורים  ובהטבלה חדר מורים עם פרופ' בראון והצוות שלו ב

טבלה ה. בדיקהלומורים ראו בזה אמצעי לשליטה  אך חשובים ולספק להם בסיס להשוואה,ם שהנתוני

 תחוזרודוגמה זו , את התמונה המלאה, למשל מיהם התלמידים שיש להם לקות למידה או קשיים שיקפה

  .שהוזכר קודם לנושא האמון

מדדים מורכבים בבמבחנים והפיתוח והשימוש  .כי יש למדוד בזהירות ובחסכנותפרופ' בראון הדגיש עוד 

. אינו מועיל ואף מזיקאך צמצום עלויות באמצעות הסתפקות במבחנים באיכות נמוכה יותר הוא יקר, 

 המבחנים ואת תדירותם.  להפחית את היקף אפתרון מקובל ומוצלח הו

צריך , וכי לבעיהאחריותיות חלשה פותחת אפשרות לשיפור, אך יכולה גם להפוך פרופ' בראון כי מנגד, ציין 

מערכות חינוך רבות  בהיש  – פסימי בקשר לארה"ב פרופ' בראוןלמצוא שילוב שיתאים להקשר המקומי. 

לכן הטמעה מערכתית רחבה )בין מדינות( ו נמוכההאמון מידת  ,עם ארגוני המורים עולות בעיותושונות, 

 קשה מאוד. 

  המקרה של הרפורמה באונטריו הדגמה באמצעות –שיפור מערכתי 

מגוונת אונטריו בהערכת רפורמה במערכת החינוך באונטריו, קנדה. פרופ' הרגריבס ופרופ' בראון השתתפו 

עלתה ממשלה ליברלית שהתאמצה  2004-במשך שנים שלטה ממשלה שמרנית ובמבחינה אתנית ושפתית. 

תנאי ההעסקה של המורים. שינוי נוסף  שלשיפור בין  הרפורמה כללה "להשלים" עם איגודי העובדים.

, ובו התמקדה ההערכה של הרגריבס ובראון. רב הושקעו בו משאבים וכסף :בחינוך המיוחד התרחש

הקצאת לאחר  .בביצועההממשלה הקצתה לרפורמה משאבים אך לא התערבה  – הייחוד ברפורמה

ואת מקומה תפסו מנהלי המחוזות ומנהלי בתי הספר, אשר  המשאבים הממשלה לקחה צעד אחורנית

מחוז ב משאבים לפיילוט הקצות. ההחלטה הראשונה הייתה לתכננו את הרפורמה והוציאו אותה לפועל. 

מנהלי המחוזות להגיש נדרשו , תקציבמספר הלומדים בו. כדי לקבל את הלבלי קשר לגודל המחוז או 

הייתה גמישות רבה בנוסף, מחוזות יועצים וחוקרים שעזרו להם. לשם כך קיבלו הוכנית מסודרת, ות

 .יעדים שלהכל קבוצה הציעה תוכנית שונה, שהתאימה לצרכים ול .מבחינת אופן השימוש בכספים

 הספר הציעו תוכנית לילדים בסיכון, וכללו אותם בהגדרה של "חינוך מיוחד".  יחלק מבת, הלדוגמ

 

 



 

 

נצפו , בראון והרגריבסל שמסגרת ההערכה בקבוצה שהייתה אחראית על הרפורמה.  מונתהבכל מחוז 

יכלו לראות  –המחוזות, ומכיוון שהתוכנית נבחנה כשנה וחצי לאחר שהסתיימה הבדלים משמעותיים בין 

-מועצות )ההפעולה בין היתופי ש לעמאוד  מה נשאר מהתוכנית בכל מחוז. הם ראו שהפיילוט השפיע

boards ,במרבית המקרים בתי הספרלהמשרד המרכזי הממשק שבין על  והשפיע גם ( ובין בתי הספר .

  (.16-14 )שקופיות הפיילוט שיפר את שיתוף הפעולה

כדי להצליח ברפורמות  : פרופ' בראון דיבר על המתח בין שינויים קטנים והדרגתיים לשינויים רדיקליים

דברים יכולים ללכת  –מידה גדול  הקניישום בבמעבר מהרעיון הבסיסי לו ,צריך להיות נועז וצנוע בו זמנית

 לאיבוד. 

 האתגר של הערכת פיתוח מקצועי

וגם הנתונים , מורכב מאודזהו נושא שיפור הישגי התלמידים? פיתוח מקצועי ו ניתן לראות קשר בין כיצד

שנבחן במסגרת הערכת הנאמנות ליישום  רכיב אחד לרובהוא מועטים מאוד. פיתוח מקצועי בד"כ 

בפרויקט בנושא  משאבים רביםהשקיעו  Gates foundation-ה (.(fidelity of implementation התוכנית

 שנים הם גילו לאכזבתם שהתוכנית לא הצליחה כפי שציפו.  4הוראה אפקטיבית. לאחר 

תגובות של  (1) :(in-serviceלמורים )ציג חמש רמות בהערכה של פיתוח מקצועי פרופ' בראון ה

 ;שימוש במיומנויות וידע חדשים( 4) ;תמיכה ושינוי ארגוני( 3) ;למידה של המשתתפים( 2) ;המשתתפים

ארוכות יותר  כניותוההערכה של ת .ההערכה היא ברמה הראשונה רבות תוצאות התלמידים. בתוכניות( 5)

הדגיש כי יש הוא  (.19-18 תו)שקופייכולה להגיע עד הרמה הרביעית, ואילו הערכה ברמה החמישית נדירה 

 ת בקצוות, וכי ממוצעים מסתירים יותר מאשר מגלים.לשים לב לשונּו

שקשה  השיבפרופ' בראון  ,(pre-service-)ההערכה של תוכניות הכשרה למורים במענה לשאלה בנושא של 

בין תוכניות ההכשרה )קולג' ים משמעותיים הבדל ישש מאחרלהעריך תוכניות הכשרה למורים בארה"ב 

שי להעמיד בסיס י באיסוף נתונים, אמינות התשובות, ויש קופרטי, אוניברסיטה, סטייט קולג' ועוד(, קוש

 נתונים למחקר כזה. 

מבחוץ השונית נראית ה לשונית אלמוגים. בסיום דבריו דימה פרופ' בראון את מערכת החינוך הרצוי

 באופן דומה למערכת החינוך כל חלק בשונית מיושב באופן שונה. ש מבחיניםהומוגנית. אבל כשמתקרבים 

 נקודתיות. או  כדי לאפשר התאמות מקומיותדיו צריך להיות שלד חזק, אבל הוא צריך להיות גמיש 

  ד"ר חגית דיקמן, מנהלת ראמ"ה:תגובת 

שיתפה, בין השאר, בדוגמאות  היאד"ר חגית גליקמן הגיבה לדברים תוך התייחסות להקשר הישראלי. 

פרופ' בראון של  אמרלהשלכות שליליות של הערכה בית ספרית עתירת סיכון כפי שאלו מתוארות במ

כי  הכן ציינ .פרסום נתונים(של )למשל, 'הכנה למבחן' לעומת למידה, אתגרים והשלכות של שקיפות ו

מערכת ההערכה הישראלית מכילה בתוכה ומיישמת את מרבית המלצות פרופ' בראון לטיפול בסוגיות של 

ולא  הערכה של מגוון מדדים )הישגים לימודיים לצד אקלים חינוכי, רגשי וחברתי(כגון 'מחירי הערכה', 

 , ועוד.מדד אחד; הערכה אחת לשלוש שנים ולא כל שנה כדי לאפשר למידה ותהליכי שיפור
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 :תגובת ד"ר איתי אשר, מ"מ המדען הראשי במשרד החינוך

  : לאנשי משרד החינוךנקודות ולקחים רלוונטיים במיוחד  3איתי אשר להאיר ד"ר  , ביקשבמסגרת תגובתו

בתחום שבנושאים חדשים שקיעו זמן ומשאבים בפיתוח מדדים חשוב שאנשי משרד החינוך י -

 ולא  חברתית,-למידה רגשית גם בנושאים מורכבים כגון, ושאותם הם מעוניינים למדוד אחריותם

  יודעים למדוד. מה שכבר ימדדו את 

ת של ההערכה, והשלכות החיוביב יש נטייה להתמקדכשמעריכים פרויקט, בית ספר או מדיניות  -

 מודעים לקיומן ולשים אותן על השולחן. תחשוב להיו. עלויות המזיקותהאת ובד"כ לא בודקים 

להציב  בדומה, גם משרד החינוך צריךהבסיס להורות טובה.  הןתמיכה גבוהות לצד ציפיות ע, וכיד -

תמיכה גבוהה מאוד. זו האחריותיות של משרד החינוך.  ספקלולצד זאת  ,שטח ציפיות גבוהותבפני ה

הוא גם המעסיק, וזו נקודה חשובה על מנת עבורם משרד החינוך  –הם עובדי מדינה רוב המורים 

 כוזיות שלה, ובכך היא גם שונה מאונטריו. יאת הרו בישראלהחינוך מערכת  ין אתלהב

 :דיוןנקודות שעלו ב

 בפרט בתרבות של שקיפות וחשיפת נתונים. הודגשה שוב החשיבות של נושא האמון , 

  ,על פני  ומתפרשת באופן רחביש מקום ליזום רפורמה שבבסיסה מיועדת לכולם בעת ייזום רפורמה

צריך לתת זמן לבתי הספר , נוסף על כךאך מיושמת בצורה גמישה בכל אזור. מקצועות הלימוד, 

יעזרו ששנים. אולי אפשר לפתח יוזמות קצרות טווח בתוך הרפורמה,  4-3-להסתגל לשינוי, לא פחות מ

 למערכת להסתגל. 

 בקשר לכך וקריאה נכונה של הנתונים והמחקר.  ההיא הבנהמרכזיות בארץ אחת הבעיות וין כי צ

בכמה מדינות  ן. פרופ' בראון סיפר כייספר שאמורים לסייע בעניה ייש מרכזי הערכה בבתנאמר כי 

לאסוף נתונים, וגם משמשים  'לשטח'גם שולחים אנשים שבארה"ב הקימו מרכזי מחקר אזוריים, 

יכולים להגיע למרכזי ההדרכה  ומנהלי מחוזותספר  בתימנהלי   .שימוש בנתוניםהדרכה לאופן המרכז 

לבנות תרבות של שימוש במחקר ובנתונים, וכך גם אם המורים והמנהלים מתחלפים  חשובולהתייעץ. 

 התרבות נשארת.  –

  סטנדרטים וציונים הועלה הקושי בכך שהציבור אינו מומחה ואינו מתעניין במידע המורכב, אלא ב– 

כים מתוו והשאלה היא כיצדהציבור אינו מומחה,  אכן פרופ' בראון השיב כיזה יוצר פתח לעיוותים. ו

אג'נדה מבוססת  מעין, ומפתח למעורב יותרהופך לאורך זמן הציבור בין המחקר לציבור, באופן כזה ש

איננו "נגוע" ובעל אינטרסים, ולכן יון שלא קיים דמחקר. הועלתה הטענה כי כיום, בעידן הפייסבוק, 

  המחשבה הזו נאיבית. 

 ֻגם מציג בארץ המיצ"ב  –ווה בתוצאות מעשיות בדיון הוזכר הפן החיובי של האחריותיות, גם כשזו מל

 בעקבותיו הורים מפעילים לחץ על המנהליםולעובדה כי , הבית ספרי את האקליםגם ו יםאת ההישג

חינוך איננו מבחנים בלבד, ובתי ספר יכולים לבחור כיוון ערכי שמתאים ת. וחיובי ותהשלכ עיתיםיש ל

 להם. 

  'נוכל לאפשר את  –כל שנעודד רשויות מקומיות להיות מעורבות כ' הוער כי דימוי השוניתבקשר ל

 פרופ' בראון.  שעליה דיברהגמישות 

  ר והמחוזות עובדים בתי הספ שבהבהולנד, הערכה הזכיר את הייחודיות של מערכת הפרופ' בראון

ביקורת  נערכתשנים  4-ב פעם לצד ביקורת משמעותית.  גבוהה, האוטונומיעם רמת ועצמאית בצורה 

האם לבחון הציע פרופ' בראון . וגם ראיונות עם הצוות החינוכיתוצאות מבחנים  גם תכוללשחיצונית 

כדי ליצור גם אצלנו יותר  ,בארץ יש מרכיבים במערכת האוטונומית של הולנד שנוכל לאמץ

 רשויות מקומיות. או  אוטונומיה למחוזות


