
,  אם אינך יכול למדוד את זה"

"יכול לנהל את זהאינך 
(דרוקרפיטר )

הערכהעם תפיסות הכרות 
?כמה סוגי הערכה קיימים



סוגי הערכה וקבוצות הערכה

https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation#Classification_of_approaches

https://www.eval.org/p/cm/ld/fid=101

https://www.betterevaluation.org/en/approaches

https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation#Classification_of_approaches
https://www.eval.org/p/cm/ld/fid=101
https://www.betterevaluation.org/en/approaches


?מהי הערכה 

תהליך הקובע את מידת השגתן של מטרות  
(Tyler, 1950" )חינוכיות

"מידע לשם קבלת החלטותמתן "
(Cronbach, 1963; Stufflebeam, 1971)



: המוכר 
הערכה מעצבת והערכה מסכמת

:התפקיד המסכם

כאשר ממצאי ההערכה מיועדים לסכם  
השפעות של תכנית או תהליך מסוים או כדי  

.לסייע בבחירה בין מספר חלופות אפשריות

:התפקיד המעצב

כאשר ממצאי ההערכה מיועדים לסייע  
בסיס  )לשיפור התהליך או הנושא המוערך 

לקבלת החלטות לגבי לשינויים או תוספות  
שיש להוסיף או לשנות כדי להבטיח  

(תוצאות טובות יותר

1967סקריבן

מגן ובגרות
בית חינוך ומיצה



הערכה מתפתחת
כדי לאפשר  , ההערכה מספקת מידע על המתרחש בתכנית בזמן פעולתה

.למפעיליה לשנותה

משתנה בעצמה כדי להתאים לשינויים  –( אדפטיבית)הערכה עצמה מסתגלת 
.בתכנית

וכך התוצאות  , ההערכה מערבת את כל בעלי העניין בכל תהליך ההערכה
.מובנות לחלוטין לכולם

1994Pattonפאטון



השתתפותיתהערכה 

כדי לספק לחוקרים  , משתפת בתהליך ההערכה ומערבת בו אנשים רלוונטיים
.  ידע הנדרש להבנת הממצאים

, תצפיות)בסוג זה של הערכה מרבית המידע נאסף באמצעים איכותניים 
(.שהות לעוסקים בעשייה, קבוצות מיקוד, ראיונות

Earl & Cousins 1995



הערכה מעצימה

ונועדה להצמיח בהם את היכולת  , ההערכה מסוג זה מכוונת לחברי הקהילה
.להעריך את פעולתם באופן עצמאי כדי להשיג את מטרותיהם



הערכה התנהגותית

מתאימה לתכניות שהוגדרו בהן מטרות התנהגותיות ברורות הניתנות  
.  לכימות

,  ראיונות, ובהם תצפיות, איסוף הנתונים מתבסס בעיקר על כלים איכותניים
.תוצאות של מבחנים וביצועים

אך מעורבותם  , על מובילי התכנית להחליט איזה מידע הם רוצים להשיג
.  באיסוף המידע מצומצמת

.תוצר ההערכה יהיה תיאור של התכנית ממגוון פרספקטיבות



הערכה משוחררת מטרות ספציפיות  
free goal

ואיסוף הנתונים מתבסס על ניתוח של תיעוד , המטרות אינן ברורות למעריך
בהערכות אלו ההערכה  . על ראיונות עומק פתוחים ועוד, על פרוטוקולים, קיים

.צפוייםמתייחסת לתוצרים צפויים ולתוצרים בלתי 



ת"אמיתפקיד ההערכה ברשת 
אקטיבית  -הרשת מדגישה את תפקיד ההערכה כמעצבת ופרו

אקטיבית  -ורטרוולא רק כמסכמת "( לפני מעשה"יוזמת ומפתחת )
"(  לאחר מעשה)"

.הלקוחות המרכזיים של הערכה–לים"הקחתכנית ההערכה נבנית עם 

.  מנסים להבין את התהליך ולתאר אותו, יחד

מתכננת ומציעה כלים מתאימים לביצוע מיטבי של תהליך , מעצבתההערכה 
ההערכה

משום שהיא מושתתת , דיאלוגיתשיש לקרוא להערכה מסוג זה הערכה ייתכן 
.ל"לקחעל שיח מתמשך בין תחום הערכה 



חיים וכבסיס להצלחה-הערכה כדרך

כמערכת ארגונית  , להתפתחל"לקחמטרת ההערכה היא לסייע 
המסוגלים  , בעלת כוחות פנימיים, דינמית ומתפתחת, אוטונומית

.להובילה להשגת מטרותיה וחזונה

של ראיית ההערכה כתהליך למידה וכאורח חיים היא  המשמעות 
אלא משנים מוקדים  , שתהליכי הערכה אינם מסתיימים לעולם

ל"הקחויעדים בהתאם לצרכי 


