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עליה( .צוות ההערכה משתמש הן בדו"חות והן בנתונים הגולמיים כדי להשוות בין תוכניות,
ולהפיק הכללות שמתייחסות ליוזמה בכללותה.
צוות ההערכה גם קיבל על עצמו להפעיל כלים נוספים כמו תצפיות ,ראיונות עם
אינפורמנטים וסקרים לקבוצות אוכלוסיה נבחרות ,כדי לאמת את המידע שמגיע מהתוכניות
ולחזק את הערכת היוזמה בכללותה .כך ,למשל ,נערך לפני שנה סקר בקרב ילדי כיתות ז'
בחטיבות הביניים של יפו ודרום תל-אביב כדי לעמוד על מידת היכרותם עם האוניברסיטה
ועל השאיפות האקדמיות שלהם .ילדי יפו ,שכולם נחשפו לאוניברסיטה באמצעות תוכניות
ה"יוזמה" ,הושוו לילדים מרקע סוציו-אקונומי דומה שלא זכו לחשיפה כזאת.
עד כמה הצלחנו ליישם את שיטת העבודה שלנו הלכה למעשה ,ועד כמה היא
תרמה לשיפור התוכניות? מפעילי התוכניות השונות שיתפו פעולה באיסוף נתונים על ביצוע
התוכניות )רישומי נוכחות ,השוואת תכנון לביצוע וכיו"ב( ,בהעברת שאלוני משוב ,ובמידה
שהדבר נראה להם ולנו ראוי ומעשי ,גם בהפעלת כלי מדידה כמו שאלוני ידע או עמדות.
מאידך ,רבים מהם התקשו בעיבוד הנתונים שנאספו .תוך זמן קצר התפתח ,במרבית
התוכניות ,דפוס עבודה שונה מהמתוכנן ,כאשר הנתונים הגולמיים מועברים לצוות ההערכה,
מעובדים על ידו ,ומוחזרים למפעילי התוכנית .היו גם יוצאים מן הכלל ,בעיקר בתוכניות
שהופעלו כניסוי מבוקר על ידי אנשי סגל אקדמי .אלה נטו לעבד את הנתונים בעצמם ,ולספק
לצוות ההערכה את הממצאים והמסקנות כשהם מוכנים לפרסום .בעקבות המאמצים
המשותפים של מפעילי התוכניות ושלנו הפקנו מדי שנה דו"ח שנתי שכלל הערכת כל
התוכניות ,ופרקים שעסקו בסוגיות מרכזיות של המיזם בכללו ,מבוססים בחלקם על ניתוחי
רוחב של נתונים מהתוכניות ובחלקם על נתונים שנאספו ברמת המיזם.
את תגובת בעלי העניין לעבודת ההערכה אפשר לאפיין כחיובית מתונה .בסקר
שנערך בקרב מפעילי התוכניות ציינו מרבית הנחקרים שהדו"חות שהתקבלו מצוות ההערכה
היו ברורים ונוחים לקריאה ,הגיעו לידיהם בזמן מתאים ,ותרמו לשיפור התוכניות .לדבריהם
הם הפיקו תועלת בעיקר מסיכום וניתוח משובי המשתתפים ,פחות מנתוני המעקב אחר
ביצוע של תוכנית.
מטבע הדברים היה לראשי היוזמה עניין רב יותר בפרקים ובדו"חות הביניים שעסקו
בסוגיות של המיזם בכללו .בדיונים עמם חזרה ועלתה מדי פעם הבקשה לנסות ולהעריך את
ההשפעה המצרפית של היוזמה על יפו .כך היה עלינו לחזור ולהציג את גודל ההשקעה
שנדרשת באיסוף עצמאי של נתונים על אינדיקאטורים סוציו-אקונומיים רלבנטיים ,לאור
הדלות של נתונים כאלה במקורות קיימים זמינים .הדגשנו את הסיכוי הקלוש לאתר השפעות
של ה"יוזמה" בתקופה של צמצום שירותי רווחה וחינוך ,ובשנים של מתח גואה בין יהודים
לערבים .הצבענו על המשמעות הרבה של נתונים מצרפיים על נוכחות היוזמה ביפו ,נוכחות
היוזמה באוניברסיטה ,והשפעתה על המשתתפים בתוכניותיה.
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בעקבות הניסיון שצברנו בהערכת יוזמת פרייס ברודי של אוניברסיטת תל-אביב ביפו
נראה לנו שקשה ,עד בלתי אפשרי ,להעריך מיזמים מורכבים ורחבי היקף ללא מרכיב מרכזי
של "בניית יכולות ההערכה" של היחידות המשתתפות .אנו מודעים לסכנות שטמונות
בהערכה עצמית ,אך הניסיון שלנו מלמד שהתועלות עולות על הסיכונים והקשיים ,גם כאשר
היישום אינו מושלם .עם כל החשיבות של מחקרי הערכה במישור של המיזם ,ראוי לדעתנו
שעיקר ההשקעה יהיה בהערכה שצומחת מלמטה ללמעלה ,מהתוכניות הנפרדות למישור
של המיזם ,מן העצים אל היער.
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קהילה ,התערבות רב ממדית ותהליך
1
ההערכה בחשיבה מערכתית
ד"ר מירי לוין-רוזליס
המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן-גוריון
הרצאה בכנס ה 8-של איל"ת – האגודה הישראלית להערכת תוכניות
מבוא
האתגר שעמד בפני בעבודת ההערכה שתתואר להלן היה להעריך את ההשפעה הרב-
ממדית של פרויקט 2קהילתי מרובה תוכניות ,מרובה אתרים ,שפנה לאוכלוסיות יעד שונות,
ביישוב שקלט עולים ממדינות שונות.
פרויקטים הטרוגניים מורכבים
ההגדרות המקובלות של תוכנית מניחות ליניאריות של קשרי סיבה ותוצאה שנבנים אחד על
גבי השני .ואכן רוב המתודולוגיות בתחום ההערכה ,כמו גם עזרי חשיבה שונים דוגמת
המודל הלוגי ,בנויים על סמך הנחה זו של התערבות ,ולכן גם של קשר לוגי לינארי בין
התוכנית ,ההתערבות ותוצריה .אלא שהמציאות היא בדרך כלל הרבה יותר מורכבת מזה.
הרבה פעמים המטרות של התערבות הן כלליות מאד והצהרתיות )שפירו וגורודזייסקי,
בתהליך( ,וכאשר מדובר בתוכניות מורכבות מאד והטרוגניות ,השונות בין החלקים השונים
של אותה תוכנית או מיזם רבה ביותר.
הערכה של התערבויות מהסוג הזה מציבה בפני המעריך מספר בעיות לא פשוטות .האחת,
שאין לו ממש "תוכנית" לעבוד לפיה ,ואם בכלל אז יש מספר תוכניות עם מטרות שונות,
שמיועדות לקהלי יעד שונים ,ושפועלות באופן שונה .האתגר הגדול הוא להכיל בעבודת
ההערכה הן את השלם והן את חלקיו ,כאשר השלם שונה מסכום חלקיו.
ההתערבות
מטרתו המוצהרת של 'הפרויקט לחינוך וקהילה' היתה "להגביר את האוטונומיה של
התושבים" .ב"אוטונומיה" הכוונה היתה ליכולת של התושבים להחליט בעצמם מה הם
צריכים ,ולהשתחרר מן התלות שפיתחו לאורך השנים בפקידים ובמקבלי החלטות ובגופים
שהיה להם כוח ממשי לשלוט בחייהם .הפרויקט הפעיל מספר תוכניות לקהלי יעד שונים
כדלקמן:
תוכנית התערבות ביתית לאמהות לילדים מגיל לידה עד שלוש .המטרה המרכזית :להחזיר
לאמהות את האחריות על ילדיהן ,ואת הכלים לצורך קבלת האחריות הזו.בביקורים למדו
האמהות כיצד להפעיל את ילדיהן ,על התפתחות ילדים ,ועל התמודדות עם מחלות ילדות.
תוכנית לאמהות מנותקות וילדיהן .המטרה המרכזית :לבנות רשת תמיכה ותחושת יכולת.
אמהות הגיעו עם ילדיהן שהיו בהשגחת שתי אמהות בתורנות .האמהות למדו נושאים שונים
לבחירתן :תזונה ,תפירה ,התמודדות עם אלימות.
מרכזי "זרימה חופשית" לילדים )בגיל  (3-8אחר הצהריים .המטרה המרכזית :לפתח חקרנות
ואחריות .בגן היו הרבה מאד פינות פעילות ,החל משולחן חול וכלה במשחקים דידקטיים.

 1הרצאה זו גזורה מתוך מאמר בשם זהה שאמור לצאת בספר "סוגיות בהערכה בישראל" בעריכת לוין-רוזליס ,מ' וסויה ר'.
 2הדיון האם פרויקטים שונים הם חלק מתוכנית גדולה או שמא תוכניות הן חלקים של פרויקט עדיין לא הוכרע .במאמר זה אני
מתייחסת ב"פרויקט" לסך כל התוכניות שהופעלו על ידי אותו גורם ,באותו ישוב ולצורך אותה מטרה.
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הילדים היו חופשיים לבחור פעילות כרצונם .הכללים היו פשוטים :לא חוטפים או מכים; לא
הורסים משחקים; כשמסיימים עם פינה – מסדרים אותה.
בתי ספר קהילתיים .המטרה המרכזית :לערב את ההורים בחיי בית הספר .כל בתי הספר
בעיר הפכו לבתי ספר קהילתיים ,פעילויות החל מגיוס הורים ליום ניקיון יחד עם ילדיהם,
וכלה בשילובם בועדות שהיו אחראיות לתחומים שונים בבית הספר.
מרכז הדרכה לגננות .המטרה המרכזית :ללמוד תוך כדי ההכנה ,את התפקיד השונה של
המשחקים השונים ,את המיומנויות שהם נועדו לפתח; את הרציונל של פינות העשרה בגן;
וסוגי העשרה דומים .במרכז היו חומרים באמצעותם יכלו הגננות להכין משחקים שונים לגן
)ולחסוך את תקציבן המצומק( ,פינות העשרה וכדומה.
בית חם לנערות בסיכון .המטרה המרכזית :להוציא את הנערות מסביבה עוינת .בבית החם
יכלו הנערות להכין שיעורים ,לצפות בטלוויזיה ,להאזין למוזיקה ,לקרוא או לשוחח .הן קישטו
את המקום כרצונן ,וטיפחו אותו ,והוא הפך להן למקלט.
בנוסף לתוכניות המובנות ,היו עוד שני קהלי יעד חשובים .אחד  -קבוצת המדריכות שמנתה
 20נשים ,עברה קורס הכנה קודם לתחילת עבודתן ,ולוותה בנוסף ,הנחייה קבוצתית –
מפגש משותף בן ארבע שעות שהתקיים כל יום ששי והוקדש לנושאים שחשובים לכולן ,וכן,
הנחיה אישית בת שעה שקבלה כל מדריכה מדי שבוע.
השני  -בעלי התפקידים המרכזיים ביישוב שהיו חברים בועדת היגוי ובועדות פעילות אחרות
שבהן נדון הפרויקט ודרכי פעולתו ,ובעיקר הרציונל שלו .הועדות היוו מנגנון שאיפשר את
העברת התכנים והפילוסופיה של הפרויקט ,ודיון בהם ,לאותם בעלי כוח שבהם היו התושבים
תלויים.
גישת המערכות
מערכות חברתיות או אחרות אינן אלא מסגרת מושגית אנליטית ,כלומר ,אופן חשיבה על
וניתוח של תופעות מורכבות של מציאות ) Checkland, 1988, 1999; Churchman,
 .(1971אנלוגיה שבאמצעותה נוהגים להמחיש את העניין היא החשיבה האקולוגית .אפשר
לבחון כל צמח ,ציפור ופרפר בנפרד ,ואפשר לבחון מערכת אקולוגית של אגם או חורש,
ואפשר לבחון את אותו אגם או חורש בהקשר גלובלי.
אחת ההנחות המרכזיות של הפיתוחים השונים של גישת המערכות היא הנחת הסיבתיות
כמשהו שניתן להבנה מעצם הבנת המכלול .לכן גם ההתנגדות לפירוק המציאות למשתנים
ולפרגמנטים על מנת ליצור שליטה ניסויית או מחקרית ,וכן לרעיונות של דגימה ושל הקצאה
אקראית ככאלו שלמעשה מרחיקים את הבנת המציאות ולא מקרבים אותה .עשייה חברתית,
או חינוכית היא מכלול של משתנים והשפעות הדדיות שפרוק שלה לגורמיה מוציא ממנה כל
תוכן ,כפי שפרוק של שעון לגורמיו והנחתם על שולחן גוזלת ממנו את המהות של היותו
שעון .הסיבתיות מצויה במכלול ).(Richardson, 1991; Morris, 2001
גישה בולטת היא גישת הדינאמיקה של מערכות ) (system dynamicsשפותחה על ידי ג'יי
פורסטר מ MIT-בשנות הששים )  .(Forrester, 1968הדגש כאן הוא על הדינאמיות,
ההשתנות וההשפעות .עיקר המחקר בגישה זו נעשה באמצעות סימולציות מחשב שבוחנות
תופעות מורכבות כמו תהליכי עיור או קשרים בין קצב צמיחה של האנושות ושל המזון
בעולם.
גישה אחרת היא גישתו של צ'קלנד שמדברת על מתודולוגיה רכה של מערכות ) soft
 .(systems methodologyצ'קלנד תפש מערכת כמודל לצורך למידה והבנה של משמעותם
של אירועים במציאות .על פי גישה זו יוצרים מודל מופשט של מציאות מורכבת ועל ידי
השוואה בין המודל למציאות מגיעים להבנה טובה יותר של המציאות ,ולהמשגה של
התהליכים בה ).(Checkland, 1988, 1999
גלנדה אויאנג מציגה גם היא מודל שכוונתו יישומית ) .(Eoyang, 2001לטענתה ,הבנת
התהליך של הופעת סדירויות בהתנהגות אנושית ספורדית ,יכולה לעזור לכוון את התהליך
כך שהסדירויות שתופענה תהיינה יעילות לתפקוד המערכת שבמוקד .תבניות ההתנהגות
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האלה משהופיעו ,משחזרות את עצמן ברמות שונות של המערכת ונוטות להתמסד .ולכן יש
חשיבות להבנת משתני מפתח שלהן.
השאלה שעמדה בפני ,על פי הגישות המערכתיות השונות ,היא למצוא את אותו מפתח ,את
אותם רכיבי מערכת ,אותן סדירויות שבשחזרן את עצמן בתוך המערכת מאפשרות ליצור בה
שינוי.
מודל קיברנטי מצטבר נבנה על מנת לזהות ולהגדיר את הכללים שלפיהם נעשה תהליך
הלמידה והשינוי .המודל כולל מספר שלבים :תהליכי קבלה ,תהליכי עבודה משותפת,
ותהליכי שינוי ואקומודציה.
תהליכי קבלה :כל אחד משלושת הגופים במשחק צריך לקבל את שני שותפיו )לחוד וביחד(
על מנת שאינטראקציה משותפת כלשהי שתוביל ללמידה ,תוכל להתקיים.
תהליכי הלמידה מורכבים משלושה ממדים שונים :קבלה בממד הקוגניטיבי – ידיעה והבנה
במה בכלל מדובר .קבלה בממד הרגשי – הסכמה רגשית וערכית עם העשייה ותכני העשייה
של האחרים .וקבלה בממד האינסטרומנטלי – התפישה של מה אני יכול להרוויח או להפסיד
כתוצאה מהפעילות של האחרים.
תהליכי עבודה משותפת :אם הקבלה איננה שלילית באף אחד מהממדים ,תתכנה רמות
שונות של עבודה משותפת .גם כאן ישנם ממדים שונים של סוגי תשומה )החל מתשומות של
משאבים וכלה בעבודה משותפת ממש על כל מרכיביה( ,סוגי השתתפות )פסיבית או
אקטיבית( ,ואופי העבודה המשותפת )שתפנית או אינדיבידואלית(.
תהליכי שינוי :הדרגה השלישית והאחרונה עוסקת בשינוי שהוא תוצר של שני השלבים
הקודמים ותלוי בהם .תהליכי השינוי הם מצטברים וכוללים זיהוי המסרים ההדדיים ,הבנה
שלהם ,רכישת מיומנויות לטפל במסרים האלה ,ויכולת להעביר אותם לשטחים אחרים
ולמקומות אחרים.
למרות שהתהליך הוא תהליך מצטבר ,יש היזון חוזר בין הרמות השונות .עבודה משותפת
למשל ,או תהליכי העבודה בכלל יכולים לשנות את שלב הקבלה וכל אחד מממדיו לכל כיוון.
למשל ,יכולה להיות היכרות טובה יותר )בממד הקוגניטיבי( שתביא דווקא להפחתה בממד
האינסטרומנטלי ,כלומר בציפייה לקבל משהו מהתהליך .זה מצידו יכול להשפיע על תהליכי
העבודה המשותפת.
השערות לפיהן נבנה המודל
מבדיקת ממצאי ההערכה שבידי נבעו שתי השערות מרכזיות:
 .1יחסי גומלין וחליפין משמעותיים יכולים להתקיים רק אם הפרויקט מקובל על תושבי
היישוב ובעלי התפקידים המרכזיים בתוכה.
 .2למידה משמעותית של ההתנהגויות אותן רוצה הפרויקט להקנות תיווצר רק אם
תהיה עבודה משותפת של הפרויקט עם השחקנים השונים ביישוב.
תקציר ממצאים
תהליך הבדיקה בעבודה זו הראה שתהליך שינוי בעקבות התערבות מכיל שלושה תהליכי
אינטראקציה מצטברים ,כאשר כל תהליך מושפע מתהליכים הקודמים לו .התהליכים הם(1) :
תהליכי קבלה; ) (2תהליכי עבודה; ו (3)-תהליכי למידה .הסתבר שעל מנת שייווצר שינוי יש
צורך ב (1) :קבלה חיובית בכל שלושת מימדיה – קוגניטיבי ,אפקטיבי ואינסטרומנטאלי; )(2
תשומות השתתפות בתהליכי העבודה; ) (3ולמידה ברמת העברה ,וזאת משום שרק ברמת
ההעברה נוצרת יכולת להעביר את הנלמד להקשרים אחרים .כדי להגיע לרמת למידה כזו יש
צורך בהתנסות מספקת בנלמד ,התנסות שהיא אפשרית רק במידה ואופי העבודה היה של
תשומות השתתפות ,כאשר תשומות השתתפות תינתנה רק כאשר קיימת קבלה בכל שלושת
המימדים .הבדיקה מלמדת כי בכל מגזרי הקהילה בהם חל שינוי נמצאה רמה מספקת של
למידה ,תשומות השתתפות וקבלה בכל שלושת המימדים .תשומות השתתפות נמצאו רק
אצל אלו שהקבלה של הפרויקט הייתה חיובית מבחינתם בכל שלושת המימדים.
דיון ומסקנות
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בעבודה זו ניסיתי להראות את יעילותה וישימותה של גישת המערכות להבנה מסודרת של
פרויקטים הטרוגניים מורכבים .בפרויקטים מהסוג הזה קשה לומר משהו מסודר מכיוון שהם
מורכבים מתוכניות שמטרותיהן שונות ,שמיועדות לקהלי יעד שונים ,ושפועלות בדרכים
שונות שלא ניתנות להשוואה .הערכה של כל תוכנית בנפרד נותנת לנו חלקים של תמונה ולא
את התמונה השלמה ,ומקשה על בחינתו של אפקט מצטבר.
גישת המערכות מחייבת אותנו להתייחס למורכבות כאל שלם ואז לנסות לראות את החוקיות
הפועלת בשלם המורכב הזה .במקרה שהוצג כאן משמעות הדבר להתייחס לפרויקט על
תוכניותיו המרובות ,קהלי היעד השונים ,הסביבה שבה הוא פועל ,והשחקנים שמשחקים בה
תפקיד כאל מסגרת התייחסות אחת ולנסות להבין את הכללים שפועלים בה ,במקום לבחון
כל רכיב ,תוכנית ,אוכלוסיה – בנפרד.
מערכת היא מסגרת חשיבה או ניתוח .משמעות הדבר שאותו פרויקט עם אותן התוכניות,
ועם אותם קהלי היעד ,יכול בעקרון להיות מנותח מערכתית באופנים שונים .שניתן למצוא
סדירויות שונות ,שעונות על שאלות שונות .מבחינה מסוימת זהו כוחה של הגישה .היא
מאפשרת לבחור ולבחון את אותם המשתנים שרלוונטיים לנו ולתשובות שאנו מחפשים.
במקרה שלפנינו השאלה שעניינה אותי עסקה בתהליכים של התערבות שמובילים שינוי.
יכולתי אולי לומר משהו על כל תוכנית בנפרד ,עם השינויים המיוחדים לה ולקהל היעד שאליו
היתה מכוונת .גישת המערכות איפשרה לי למצוא תהליכים שהם מעבר לתוכניות ,ושהם
נכונים לכל סוגי קהלי היעד .הניתוח המערכתי איפשר לי לומר ,על סמך כל הממצאים שהיו
בידי ,ומעבר לכל מערכות היחסים שהפרויקט יצר  -על מה חשוב לשים דגש .למשל ,על
חשיבות הקבלה על ממדיה השונים .בדיקת המודל מול המציאות מאפשרת לומר אילו ממדי
קבלה אינם מתקיימים ,ועבור אילו קהלים ,ואז אפשר לחשוב איך משפרים את הממד הזה
בכל אחד מהקהלים הרלוונטיים .המודל מראה את החשיבות העצומה של שיתוף פעולה ,של
עבודה משותפת ממש ,על מנת שתתקיים למידה .בדיקת המודל מול המציאות מאפשרת
לבחון איך העקרון הזה מתקיים או לא ,בקהלים שונים ,במצבים שונים ,ולנסות לשנות או
לשפר .יש כאן עקרון שהוא נכון בכל המצבים ,עם כל הקהלים ,בכל התוכניות .משמעות
הדבר חיסכון ,ופרסמוניות .במקום עיסוק בכל תוכנית ,בחינה שלה בנפרד ,ניתן לגלות את
העקרונות הכלליים ואז לטפל בהם בהתאם להקשרים השונים שבהם הם מופיעים.
חשוב לזכור שהבדיקה של מערכת היא תמיד בנקודת זמן .כמו כל בדיקה בכל עבודת
הערכה שהיא ,ניתן רק לשער את כיווני ההשתנות שלה .ככל שהמערכת יותר ותיקה ,קל
יותר לראות את יציבות הקביעויות המערכתיות לאורך זמן .המחיר הוא כמובן אבדן הזמן
מבחינת היכולת להפיק מסקנות ולתקן את הדורש תיקון .בתהליכים קצרים מאד )התערבות
חד שנתית למשל( כוחה של גישת המערכות הוא בהסבר בדיעבד ,וזו חולשתה העיקרית.
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איור מס'  :1מודל תהליכי להסברת שינוי

קבלה קוגניטיבית
קהילה

פרויקט
קבלה אפקטיבית
קבלה אינסטרומנטלית

ממדי שיתוף פעולה
תשומות משאבים
עבודה משותפת

תהליכי למידה
פסיבית
ייזום
יכולת העברה

פרויקט

קהילה

שי נוי
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תקציר ממצאים
תהליך הבדיקה בעבודה זו הראה שתהליך שינוי בעקבות התערבות מכיל שלושה תהליכי
אינטראקציה מצטברים ,כאשר כל תהליך מושפע מתהליכים הקודמים לו .התהליכים הם(1) :
תהליכי קבלה; ) (2תהליכי עבודה; ו (3)-תהליכי למידה .הסתבר שעל מנת שייווצר שינוי יש
צורך ב (1) :קבלה חיובית בכל שלושת מימדיה – קוגניטיבי ,אפקטיבי ואינסטרומנטאלי; )(2
תשומות השתתפות בתהליכי העבודה; ) (3ולמידה ברמת העברה ,וזאת משום שרק ברמת
ההעברה נוצרת יכולת להעביר את הנלמד להקשרים אחרים .כדי להגיע לרמת למידה כזו יש
צורך בהתנסות מספקת בנלמד ,התנסות שהיא אפשרית רק במידה ואופי העבודה היה של
תשומות השתתפות ,כאשר תשומות השתתפות תינתנה רק כאשר קיימת קבלה בכל שלושת
המימדים .הבדיקה מלמדת כי בכל מגזרי הקהילה בהם חל שינוי נמצאה רמה מספקת של
למידה ,תשומות השתתפות וקבלה בכל שלושת המימדים .תשומות השתתפות נמצאו רק
אצל אלו שהקבלה של הפרויקט הייתה חיובית מבחינתם בכל שלושת המימדים.
דיון ומסקנות
בעבודה זו ניסיתי להראות את יעילותה וישימותה של גישת המערכות להבנה מסודרת של
פרויקטים הטרוגניים מורכבים .בפרויקטים מהסוג הזה קשה לומר משהו מסודר מכיוון שהם
מורכבים מתוכניות שמטרותיהן שונות ,שמיועדות לקהלי יעד שונים ,ושפועלות בדרכים
שונות שלא ניתנות להשוואה .הערכה של כל תוכנית בנפרד נותנת לנו חלקים של תמונה ולא
את התמונה השלמה ,ומקשה על בחינתו של אפקט מצטבר.
גישת המערכות מחייבת אותנו להתייחס למורכבות כאל שלם ואז לנסות לראות את החוקיות
הפועלת בשלם המורכב הזה .במקרה שהוצג כאן משמעות הדבר להתייחס לפרויקט על
תוכניותיו המרובות ,קהלי היעד השונים ,הסביבה שבה הוא פועל ,והשחקנים שמשחקים בה
תפקיד כאל מסגרת התייחסות אחת ולנסות להבין את הכללים שפועלים בה ,במקום לבחון
כל רכיב ,תוכנית ,אוכלוסיה – בנפרד.
מערכת היא מסגרת חשיבה או ניתוח .משמעות הדבר שאותו פרויקט עם אותן התוכניות,
ועם אותם קהלי היעד ,יכול בעקרון להיות מנותח מערכתית באופנים שונים .שניתן למצוא
סדירויות שונות ,שעונות על שאלות שונות .מבחינה מסוימת זהו כוחה של הגישה .היא
מאפשרת לבחור ולבחון את אותם המשתנים שרלוונטיים לנו ולתשובות שאנו מחפשים.
במקרה שלפנינו השאלה שעניינה אותי עסקה בתהליכים של התערבות שמובילים שינוי.
יכולתי אולי לומר משהו על כל תוכנית בנפרד ,עם השינויים המיוחדים לה ולקהל היעד שאליו
היתה מכוונת .גישת המערכות איפשרה לי למצוא תהליכים שהם מעבר לתוכניות ,ושהם
נכונים לכל סוגי קהלי היעד .הניתוח המערכתי איפשר לי לומר ,על סמך כל הממצאים שהיו
בידי ,ומעבר לכל מערכות היחסים שהפרויקט יצר  -על מה חשוב לשים דגש .למשל ,על
חשיבות הקבלה על ממדיה השונים .בדיקת המודל מול המציאות מאפשרת לומר אילו ממדי
קבלה אינם מתקיימים ,ועבור אילו קהלים ,ואז אפשר לחשוב איך משפרים את הממד הזה
בכל אחד מהקהלים הרלוונטיים .המודל מראה את החשיבות העצומה של שיתוף פעולה ,של
עבודה משותפת ממש ,על מנת שתתקיים למידה .בדיקת המודל מול המציאות מאפשרת
לבחון איך העקרון הזה מתקיים או לא ,בקהלים שונים ,במצבים שונים ,ולנסות לשנות או
לשפר .יש כאן עקרון שהוא נכון בכל המצבים ,עם כל הקהלים ,בכל התוכניות .משמעות
הדבר חיסכון ,ופרסמוניות .במקום עיסוק בכל תוכנית ,בחינה שלה בנפרד ,ניתן לגלות את
העקרונות הכלליים ואז לטפל בהם בהתאם להקשרים השונים שבהם הם מופיעים.
חשוב לזכור שהבדיקה של מערכת היא תמיד בנקודת זמן .כמו כל בדיקה בכל עבודת
הערכה שהיא ,ניתן רק לשער את כיווני ההשתנות שלה .ככל שהמערכת יותר ותיקה ,קל
יותר לראות את יציבות הקביעויות המערכתיות לאורך זמן .המחיר הוא כמובן אבדן הזמן
מבחינת היכולת להפיק מסקנות ולתקן את הדורש תיקון .בתהליכים קצרים מאד )התערבות
חד שנתית למשל( כוחה של גישת המערכות הוא בהסבר בדיעבד ,וזו חולשתה העיקרית.
מקורות
שפירו ש .וגורודזייסקי א) .בתהליך( היער והעצים  -הערכת מיזמים הטרוגניים ומורכבים.
אצל :לוין-רוזליס ,מ' ור .סויה )עורכות( .סוגיות בהערכה בישראל
Checkland, P. (1988). ‘Soft systems methodology: an overview’, J.Appl.Sys.Anal.,15, 27-30.
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היוזמה למלחמה בעוני
חיה אמזלג – באהר ודר' חגית הכהן וולף ,מכון מתווה
"היוזמה למלחמה בעוני" ,מטעמה של קרן משפחתית המיוצגת על ידי הפדרציה היהודית של
שיקגו ,מהווה נסיון להתמודד באופן שונה עם צרכים של אוכלוסיות מוחלשות בחברה
הישראלית ,על רקע העמקת העוני .צרכים אלה מחריפים בשל מספר סיבות ,ביניהן שינויים
במדיניות הרווחה של מדינת ישראל ,עמקת הפערים בין השכבות החברתיות וגידול בשיעורי
האבטלה ,שהם פרי של גלובליזציה ושל שינויים במבנה המשק הישראלי .השאיפה  -לגבש
מודלים להתערבות שניתן יהיה להפיץ וליישם במקומות נוספים בארץ ו/או באוכלוסיות יעד
שונות .לשם כך ,מעודדת היוזמה ניסוי של תכניות התערבות מגוונות באכלוסיות יעד שונות.
ארבעה פרויקטים ביוזמה:
•

"פותחים עתיד" בטבריה – מיועד למימוש הפוטנציאל של ילדים ונוער בסיכון
והוצאתם ממעגל המצוקה )באמצעות הסוכה"י(;

•

"בזכות עצמך  -מתלות לעצמאות" בירושלים – חיזוק נשים חד הוריות הנמצאות
מתחת לקו העוני בהיבטים כלכלי ,משפחתי ,מיצוי זכויות ופיתוח מעורבות חברתית
)באמצעות קרן ירושלים(;

•

"סיכוי" בקרית גת ,חבל לכיש ושפיר – הפחתת התלות של משפחות בשירותי
הרווחה והוצאתן ממעגל העוני )באמצעות "פורום המגזר השלישי" המקומי(;

•

"הגברת הנגישות של יוצאי אתיופיה להשכלה גבוהה" בבאר שבע – קידום
צעירים בני הקהילה האתיופית באמצעות סיוע בלימודים אקדמיים המהווים מנוף
להשתלבות בחברה המודרנית )באמצעות מגבית קנדה(.

החדשנות והמורכבות של הפרויקטים מציבים בפני המובילים מספר אתגרים מבחינת מודל
הפעולה ומבחינה ארגונית .בו-בזמן הם מציבים אתגרים מתודולוגיים להערכה במספר
היבטים:
א .הגדרת מדדי ההערכה  -מבחינת מדדי התפוקות ,לכל הפרויקטים משותפת ההנחה כי
שורשי העוני והפתרונות עבורו הם סוגיה מורכבת .לעוני יש מדדים אוביקטיביים ,אולם,
קובעים לא פחות הם המדדים הסובייקטיביים-פסיכולוגיים של עוני .לפיכך ,כל
הפרויקטים חותרים להביא לשינוי מקביל בשני סוגי המדדים ,כתנאי הכרחי לשינוי
תפניתי וארוך טווח בקרב אוכלוסיות היעד .מבחינת המדדים הארגוניים ,מתמודדים
הפרויקטים עם מספר אתגרים  -יצירת שותפויות מערכתיות ובין-מגזריות וחיזוקן; שימוש
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מושכל בגוף המפעיל; הטמעת תהלכי תכנון והערכה שיטתיים; יצירת תפקידים חדשים
ו/א שינוי דפוסי פעולה קיימים; מיפוי של מקבלי השירות; מיפוי שירותים משלימים
פוטנציאליים וניהול המידע כמנוף לפיתוח התכניות.
ב .רובד ההערכה:
 .1הערכה של כל פרויקט בפני עצמו ,על האתגרים העומדים בפניו.
 .2הערכת היוזמה כמכלול והשפעותיה על התערבים עצמם.
ג .הערכה השוואתית בין הפרויקטים ,שלהם "סרגלי מדידה" שונים ,הנובעים מההבדלים
באוכלוסיות היעד ,מטרות ההתערבות ,דרכי ההתערבות וטווחי הזמן לאפקטיביות.
ד .הגדרת הלקוחות של הערכה
ה .גבולות הערכה מול צרכי הלקוח ובעלי הענין
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הערכה של שתוף פעולה בין ארגונים
לא-ממשלתיים פלסטינים וישראלים:
אתגרים מחקרים ,פוליטיים ואתיים
ד"ר מיה כהנוב
מרכז שוויץ לחקר סכסוכים ,יישובם וניהולם ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
אציג מחקר הערכה בתחום של שתופי פעולה בין ארגונים לא-ממשלתיים ) (NGOsישראלים
ופלסטינים שהוזמן על ידי אונסקו .המשימה המחקרית היתה לערוך ניתוח-על של הערכות
שנעשו בהקשר של יוזמֹות משותפות של ישראלים ופלסטינים ולזהות הצלחות ,אתגרים
ולקחים שהופקו ,כמו גם תחומים הזקוקים להערכה נוספת  .את המחקר ערכו במשותף צוות
ישראלי ,ממכון ירושלים לחקר ישראל ) (JIISוצוות פלסטיני מהמרכז הבין-לאומי לשלום
ולשיתוף פעולה ) ,(IPCCבמהלך החדשים פברואר  -2005מרץ  .2006בהצגה היום אתמקד
בארבע נקודות שיציגו היבטים שונים של מורכבות ההערכה ,האתגרים הכרוכים בהם
ואסטרטגית ההתמודדות בה בחרנו .
.1

.2

.3

.4

המורכבות של אובייקט ההערכה  -ההתמודדות עם המשימה של מטה-הערכה של
תכניות שונות מאד ומגוונות מבחינת מטרותיהן ,אסטרטגיות הפעולה שלהן ,תחום
הפעולה שלהן וכו' – הצורך בעיצוב מסגרת כוללת או קריטריונים שעל פיהם ניתן
להעריך מגוון שכזה.
המורכבות של משתנה ההערכה —הנושא של שתוף פעולה בין ארגונים פלסטינים
וישראלים ,טעון משמעויות שונות בהקשרים חברתיים-פוליטיים שונים; שנוי
במחלוקת וחסר אופרציונליזציה ברורה— עניין המחייב התמודדות עם השאלה של
הגדרת התחום אותו מעריכים.
המורכבות של הערכת תכניות בקונטקסט של קונפליקט חברתי -פוליטי מתמשך,
המאופיין ביחסי כוח א-סימטריים ..מה שמייצר פלישה מתמדת של הפוליטי לעבודת
המחקר ,הניתוח והפרשנות.לכך מתווספת המורכבות של עבודה משותפת של
מעריכים משני צידי הקונפליקט )  ( co-evaluationכשהדינמיקה ביניהם משוקעת
ממילא בקונטקסט הפוליטי הא-סימטרי.
המורכבות של קהל היעד והשלכות ההערכה :הארגונים הפועלים בתחום הם
בדרך כלל ארגונים אידיאולוגיים; מורכבות המפגש בין אוריינטציה ביקורתית-
שיפוטית )של ההערכה( ,לבין הצורך של הפעילים בתחום של שינוי חברתי /שלום
לחזק את אמונתם בעשייה ולשמר תקווה במצב של קונפליקט מתמשך ,עוינות
ושחיקה.

רקע  --בעקבות תהליך אוסלו וחתימת הצהרת העקרונות צצו ארגונים לא-ממשלתיים
)(NGOsרבים ,וקהילת התורמים מימנה בנדיבות פרויקטים של 'אנשים לאנשים'(people-
) ,to-peopleפעילויות צוותי חשיבה ופרויקטים לשיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים.
האינתיפאדה השנייה שהחלה בשנת  2000קטעה בפתאומיות רבות מפעילויות אלו .כך,
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ארגונים ויחידים פלסטיניים רבים ששיתפו פעולה בעבר דחו יוזמֹות לשיתוף פעולה )בעיקר
מהסוג של בניית שלום( בשל תפיסתם שאלה פעולות התומכות בסטטוס קוו .ובד בבד
התפשטו האכזבה ,התסכול והחשד בקרב אזרחי ישראל ובקרב חלק מהארגונים ,בתחושה
שאין שותפים שאפשר לעבוד ִאתם  .מצב עניינים זה העלה את הצורך להעריך מחדש
פעילויות אלה וכמה מהתורמים הבולטים בתחום ,ביניהם אונסקו ,ביקשו להעריך את
האפקטיביות של השקעותיהם .תחום העשייה המשותפת של ארגונים פלסטינים וישראלים
מאד מגוון ,פעילויות שונות המכוונת למטרות שונות ומערבות דרכי התערבות שונות  -החל
משיתופי פעולה הממוקדים בתחומי עניין ספציפיים )כמו בריאות ,סביבה( ,המשך בתכניות
מפגש ודיאלוג )בין אינטלקטואלים /אקדמאים ,מחנכים(  ,ועד לפרויקטים של סינגור ומחאה
המכוונים לשינוי פוליטי.
הבעייתיות הראשונה בה נתקלנו היתה אם כן של בצוע מטה-הערכה של תכניות שהן כל כך
שונות ומגוונות מבחינת מטרותיהן ,אסטרטגיות הפעולה שלהן ,תחום הפעולה שלהן וכו'.
בהקשר זה ניצבו בפנינו האתגרים הבאים  :האחד ,למצוא מסגרת ניתוח שתהיה רלוונטית
לכל הפרויקטים ושבעזרתה נוכל לבצע את המטה-ניתוח של ההערכות ; להשוות התערבויות
שונות ,לסכם ממצאים מעבר לתכניות השונות  -ליצור איזשהו בסיס משותף; פרמטרים
משותפים /קטגוריות להתייחסות והערכה  .השני ,להגדיר את תחום שדה המחקר ולהחליט
על המדגם :אלו מהארגונים נכלול במדגם? על סמך אילו קריטריונים /על פי אילו קטגוריות ?
כאן נקטנו בשתי אסטרטגיות מרכזיות של התמודדות  :האחת ,לגבי הגדרת השדה וקביעת
המדגם של ארגונים שיכללו בו ,נסמכה על בחינת הספרות המחקרית והתיאורטית בתחום;
האחרת ,לגבי מסגרת אנליטית מתאימה לניתוח העל של החמרים שנאספו ,נסמכה על
היכרות עם ספרות מקצועית בתחום ההערכה .
ההתלבטות הראשונה שלנו היתה אם כן ,לגבי גבולות השדה הנחקר :אילו ארגונים או
פעילויות נכלול במחקר שלנו? האם התכוון המזמין רק לארגונים העוסקים בתחום הדיאלוג
והשת"פ המכוון לדו-קיום ולקידום השלום ?האם נשאיר בחוץ את כל אותם ארגונים הפועלים
לשינוי חברתי )ביניהן פעילויות המאתגרת את הסדר הקיים וחותרות לשינוי פוליטי(?
כאן ,פנינו לספרות בתחום של חקר השלום ופתרון סכסוכים ואחרי התעמקות בה מצאנו
מסגרת מושגית/תיאורטית שמאגדת את הפעולות השונות לשדה אחד  -היה זה גלטונג
  (Galtung, 1969, 1996).שהציע גישה מקפת לניתוח סכוסכים ולהערכת המאמציםלפתרונם ,אותה כינה אותה בשם טרנספורמציה של סכסוך  .הוא טען כי מאמצים לפתור
סכסוך צריכים לכלול סדרה של שינויים המערבים מיתון התנהגות סכסוך ,שינוי עמדות
וטרנספורמציה במערכת היחסים או באינטרסים המתנגשים שבבסיס מבנה הסכסוך .וכך
אימצנו תפיסה הוליסטית האומרת שכדי לקדם תהליך טרנספורמציה מקיף יש להתייחס לכל
ערוצי הפעילות המגוונים החותרים לשינוי עמדות ויחסים בין האוכלוסיות ,כמו גם לשינוי
ההתנהגויות ,ולשינוי המבנה החברתי-פוליטי .במילים אחרות ,אסטרטגית ההתמודדות שלנו
היתה להרחיב את גבולות השדה כך שיכלול ארגונים שונים ומגוונים ,
לשם כך הכנו מיפוי ארגוני המתאר את הרוחב והגיוון של ארגונים ישראלים המשתפים
פעולה עם ארגונים פלסטיניים .המפה הוכנה בהתייעצות עם העוסקים בתחום ובעקבות
סקירה של הספרות הארגונית ,האקדמית והמקצועית הרלוונטית .הארגונים שנבחרו הם
ארגונים העוסקים בעיקר בצורה כלשהי של דיאלוג :בין אנשי מקצוע לאנשי מקצוע; ברמה
העממית; דיאלוג פוליטי; פעילות משותפת ,או כל צורה אחרת של שיתוף .בנוסף ,כללנו ייצוג
קטן של ארגוני סינגור ומחאה ופעילים לשינוי חברתי .בהתחשב בעובדה שמרבית הארגונים
מבצעים לא רק פעילות מסוג אחד הצענו סווג המבוסס על קטגוריזציה של הפעילויות ועל
היחס שלהן לשלום או לתהליכי טרנספורמציה של קונפליקט .הקטגוריות שבחרנו היו:
פעילויות של עשיית שלום ,בניית שלום ופעולות סנגור ומחאה .
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ההתלבטות הבאה שלנו התעוררה מול מצאי מאד מוגבל של הערכות קיימות בתחום .
החומר שאספנו משקף מידות שונות של סטנדרטים פורמליים ומקצועיים של הערכה,
בהרבה מקרים ההערכות היו דומות ל 'רשימת מלאי' של פעילויות שהתרחשו . --כלומר ,
האתגר כאן היה ביצוע הערכת -על של פרויקטים במצב של נדירות הערכות .אסטרטגית
ההתמודדות שלנו בהקשר זה היתה להשלים את דוחות ההערכה הפורמלים שמצאנו
בראיונות עם דמויות מרכזיות מכמה ארגונים לא ממשלתיים המייצגים את הקטגוריות
הנזכרות לעיל ,ולתעד את התובנות וההתרשמויות שלהם שיוצעו באופן בלתי פורמלי .
לגבי אתגר זה של מציאת מסגרת ניתוח שבעזרתה נוכל לבצע את המטה-ניתוח של
ההערכות ; להשוות התערבויות שונות ,לסכם ממצאים מעבר לתכניות השונות  ,אסטרטגית
ההתמודדות שלנו נסמכה על מודל ה  CIPPלהערכת תכניות ,ובהשראתו גיבשנו מסגרת
אנליטית שתאפשר ארגון וניתוח החומרים המגוונים שנאספו .מודל ה  CIPPשהוצע על ידי
שטפלבים ) (Stuffelbeam) (1983מציע גישה מקפת להערכה .המודל כולל ארבעה
מרכיבים שיש להעריכם לגבי כל תכנית /פעילות :במרכיב הראשון  -הערכת ההקשר
) -(contextבחנו את הבחירה ועיצוב של יעדי פרויקט והתייחסנו להערכת הצרכים,
התפיסות של בעיות המחייבות שינוי ושל יעדים וקדימויות של מוסדות .במרכיב השני -
הערכת התשומות ) - (inputהתייחסנו לבחירה של אסטרטגיית התכנית/פעילות ,ותכנון
הליך היישום של האסטרטגיה שנבחרה  .במרכיב השלישי -הערכת התהליך )- (process
בחנו את מידת יישום תכניות הפרויקטים ומכשולים במהלך היישום) .בין היתר התייחסנו
לסימטריה ,או אסימטריה בשיתוף הפעולה בין הארגונים ,הן ברמה האדמיניסטרטיבית והן
ברמה הסובסטנטיבית /מקצועית( .לגבי המרכיב הרביעי  -הערכת התוצר )- (productבדקנו
את ההערכות לגבי המידה שבה הגשימו הארגונים את היעדים שהגדירו לפרויקטים שלהם?
כמו כן ,בחנו את ההשפעה המדווחת של התכניות על המשתתפים בהן ,הקהילה המקומית
והקהילה הרחבה יותר .
בהרצאה אציג את הממצאים העיקריים בהתייחס לארבעת הממדים
החברתי-פוליטי )התנאים המבניים במסגרתם פועלים הארגונים
פעולתם(; לתשומות של ארגונים ותורמים ולתהליך שיתוף הפעולה
ואסטרטגיות התמודדות עיקריות(; לתוצאות של מאמצי שתוף
ולמגבלות של פרויקטים כאלה( ,ואציע קווים מנחים להערכה בתחום.

שהוזכרו :לקונטקסט
והשפעתם על אופן
בין הארגונים )קשיים
הפעולה )לפוטנציאל

אתעכב במיוחד על ההשלכות של ההקשר החברתי-פוליטי על שיתוף הפעולה הישראלי-
פלסטיני; חוסר-הסימטרייה בין שני הצדדים -שבא לידי ביטוי בכל ארבעת המרכיבים של
ההערכה .כך ניתן לומר שמבנה הכוח ומערכת היחסים הבלתי-שוויונית בין ישראלים
לפלסטינים ,לצד חוסר -השוויון במשאבים הזמינים לשני הצדדים מייצרים מערכות שונות של
צרכים ,סדרי יום וציפיות מפרויקטים של שיתוף פעולה .לפיכך אנו ממליצים להביא הבדלים
אלו בחשבון בעת תכנון והגדרת מטרות של שיתוף פעולה בין ארגונים פלסטינים וישראלים,
בכל תחום שהוא .להיות ערים להם במהלך יישום פרויקטים )ביחסי העבודה ושיתוף הפעולה
בין הארגונים( ,ובקביעת הקריטריונים להערכה של התוצרים /ההשפעות הרצויים.
לבסוף ,אדון גם במורכבות בעריכת מחקר בקונטקסט של קונפליקט פוליטי ובאתגר של
שתוף הפעולה בין חוקרים המייצגים חברות הנמצאות בקונפליקט ומקיימות יחסי כוח א-
סימטריים .אתאר את התמודדויותינו עם הקונפליקטים הפנימיים שהתגלו במהלך עבודת
ההערכה  -בין האג'נדות והפרשנויות השונות של המעריכים עצמם ,כשהאתגר שלנו היה
מציאת איזון בין המקצועי /מדעי לבין הפוליטי ,בין סדרי היום השונים שנחשפו; במילים
אחרות ,ההכרח להתייחס לקונטקסט הפוליטי כחלק מהחקירה וניתוח הממצאים.
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ניווט במורכבות – השפעת גישת המורכבות על
הערכת תהליכים ותוצאות
שי בן יוסף
הנהגת תהליכי שינוי בסביבה מורכבת ,נתפסת כנסיון סיזיפי לעשות סדר ולהשיג שליטה
במרחב כאוטי .גישת המערכות המורכבות המסתגלות מטילה אור חדש על הבנת המבנה,
התהליכים והמאפיינים התרבותיים של ארגונים הפועלים בסביבות מורכבות .תפיסות
חדשות לגבי מהות הארגון ,יחסי הגומלין עם הסביבה ,עקרונות פעולה ושיטות פעולה
מתפתחות ועדיין הדרך ארוכה .אתווה כאן כיווני חשיבה ראשוניים בעניין הערכת תהליכים
ותוצאות במערכות הפועלות בסביבה מורכבות.

ארגונים כמערכות מורכבות
הגישות הניהוליות הותיקות התייחסו אל ארגונים כמערכות ואל התהליכים המתרחשים בהם
כאל תהליכים לינאריים-רציונליים .גישה זו התמקדה ביכולת הארגון להשיג שליטה על כלל
המרכיבים המאפשרים לו להשיג יעדים שהוגדרו מראש .תפקיד ההערכה היה לוודא כי אכן
התהליכים מתנהלים לאור התכנון אל מול המטרות .גישת ההערכה המעצבת פיתחה כלים
כדי לבצע הערכה בסביבה דינאמית שתינתן בזמן רלונטי לביצוע התאמות המתבקשת
מהבנת המצב.

הגישה הניהולית המבוססת על שליטה מתקשה להשיג תוצאות בעולם מורכב .שינויים
מתמידים בסביבה הפנימית והחיצונית מקשים על היכולת לשלוט בקשר שבין תהליך
ותוצאה .מעורבותם של ספקים ולקוחות ובעלי עניין נוספים בתהליכים 'פנימיים' מטשטשת
את גבולות המערכת.
נסיבות אלו מאתגרות את תהליכי הניהול הבקרה המקובלים .בתוך כך מתפתחות גישות
ניהוליות חדשות שעיקרן תפקיד המנהל לחולל תנאים המאפשרים הצלחה .בתוך כך עולה
חשיבות יכולות הארגון ללמידה ופוחתת חשיבותם של מבנים ארגוניים ,תהליכים סדורים
ואפילו של יעדי פעולה מוגדרים היטב.
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גישות ניהוליות אלו מציבות אתגר הקורא כמעט להגדרה מודשת של תפקיד ההערכה .
הערכה לדעתי כשמה כן היא :בחינת הערך שנוצר או נשחק בתהליך מסיים לבעלי העניין
השונים.
בסביבה מורכבת עומדות מחדש לבחינה שאלות טיבו של הערך הנמדד וזהות בעלי העניין
המעורבים בתהליך.
הבנת הדינמיקה של מערכות מורכבות עשויה להוות מפתח לתכנון תהליכי הערכה מועילים.

מה הביטוי המעשי להיותם של ארגונים מערכות מורכבות?
 .1הגבולות הפנימיים והחיצוניים של הארגון אינם ברורים .מי הם העובדים? מי הם בעלי
העניין? מי הלקוחות ? מי הספקים ? מהם יחסי הגומלין בין תת המערכות? כאשר המפה
אינה ברורה  ,מה הפלא שקשה לצייר נתיב תנועה?
 .2עצמאות גדלה והולכת של תת-מערכות ,עובדים ושותפים ,מקשים על הנעת שינוי
מלמעלה ויוצרים צורך בדיאלוג משמעותי ,המוביל לשיתופי פעולה חוצי גבולות מקצועיים,
ארגוניים ומדרגיים.
 .3שונות גבוהה מקצועית ותרבותית המקשה להגיע להסכמה על ערכים ,סדרי עדיפויות
ותפיסות עולם .הקושי לבנות לכידות מציב סימן שאלה על עצם קיומה של המערכת.
 .4קצב שינוי מהיר :אין ביטחון כי ניתן ללמוד מן הניסיון ,קושי בתכנון לטווח ארוך וצורך
לעדכן באופן שוטף תכניות לטווח בינוני וקצר.
 .5קשרי גומלין מורכבים :המערכת הארגונית מושפעת מגורמים שלא ניתן לצפות אותם.
קשה לייחס תפוקות לתשומות .תהליכי תכנון בקרה והערכה נעשים מסובכים ולעיתים לא
רלונטיים .מודל התכנון הליניארי על הנתיב של מיפוי ,תכנון ,ביצוע ,שיפור ,אינו עוד מענה
הולם בשל הקושי לאתר את נקודות המפתח להתערבות.

למערכת מורכבת יש מספר מאפיינים )עפ"י גליק :(Lansing 2003 , 1987
מאפיינים מבניים:
-

פרקטלים  – Fractalsתת-מערכות המכילות בתוכן ייצוג למערכת כולה ,המסוגלות
להגיב באופן עצמאי לסביבתן .צוות משימה רב מקצועי הוא דוגמא ליצירה מכוונת
של פרקטל.

-

רשתות  -המבנה הארגוני נשען על רשת זיקות גומלין חוצת גבולות יותר מאשר על
תבניות מדרגיות או התמחותיות .מבנה הרשתות מתפתח סביב צמתים מרכזיים
)למשל מומחיות קריטית(  .הקשרים הופכים למשאב חיוני לתפקוד ולכן עולה
חשיבות מימד הקישוריות.
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מאפיינים תהליכיים:
-

מושכנים  –attractorsמוקדי התגבשות המהוים מוקד ליצירת פרקטלים .כך למשל
חברות עסקיות הממוקדות לקוח או גישה ניהולית ממוקדת משימה.

-

מערכת בהתארגנות עצמית  -Self Organized Systemמערכת המושתת על
'סוכנים מסתגלים' נמצאת במצב מתמיד של התארגנות אל מול שינויים בסביבה
הפנימית והחיצונית כך למשל שיטת 'ניהול מלאי ע"י ספק' המחברת נתוני מכירה
בחנויות ישירות לספקים או התארגנות קהילתית במצב חירום.

-

דפוסים – Patternsזיקות גומלין בין מרכיבי המערכת יוצרת חלחול של דפוסי
התנהגות לוין מצא כיצד "שיתופי פעולה ,קואליציות ורשתות

מתהוות מתוך

התנהגות הפרטים וחוזרת להשפיע על התנהגות זו" )  ,(Levin 2003:3ידוע הסיפור
על הזקן שסיפר לילדים כי מחלקים תפוחים בככר העיר ולבסוף רץ בעצמו.
-

התהוות  – Emergenceהופעת דפוסים חברתיים מורכבים ,כתוצאה של
אינטראקציות חברתיות פשוטות ביותר .למשל טיסה משולבת בין חברות תעופה
החולקות בינהן הסכמי שיתוף פעולה.

מאפיינים תרבותיים:
-

סוכן מסתגל  -Adaptive agentכל שחקן במערכת מתנהל באופן עצמאי תוך
הסתגלות מתמדת לשינויים בסביבתו )הסגל)Lansing(2003):197-,33-36:(2004
 .(198כך למשל 'מנהלי תהליך' המתנהלים תוך עצמאות רבה בתוך מבנים ארגוניים
קיימים.

-

מרכזיות התקשורת  -ארגון המבקש לפעול באפקטיביות בסביבה מורכבת מחוייב
לפעול בעירנות מתמדת .עירנות זו משמעה פיתוח חיישנים ,יצירת ערוצי תקשורת
פתוחים וזמינים ,ניהול נבון של איסוף והפצת מידע מכל המערכת לכל המערכת.

-

גבול הכאוס  -קיים מתח בין הצורך בארגון המערכת להשגת מטרות משותפות ובין
יצירת תהליכים גמישים המאפשרים הסתגלות למצבים משתנים .ארגונים הפועלים
היטב בסביבה משתנה הם אלו המצמצמים את אילוצי המבנה ,התהליך ואפילו
התוצאה מגבירים את אפקטיביות ניהול הידע )ארגון לומד( על מנת להגיב לאיומים
והזדמנויות.

האתגרים שמציבות מערכות מורכבות למעריכים

.1מוכוונות  -איתור המושכן ) (Attractorהעומד במרכז התהליך  /המערכת שהיא נשוא
ההערכה .והגדרת המערכת שהיא מוקד ההערכה לאור טיבו של המושכן.
 .2גמישות :גישה גמישה ביחס למבנה  ,תהליכים  ,תוצאות.
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 .2מרכזיות התהליך :מתן דגש על מאפייני תהליך ,כגון  :מוכוונות ,כוללנות ,מעגלי תגובה,
ניהול . SWOT
 .3קישוריות :מתן דגש על ניהול הממשקים ועל טיב התקשורת וזיקות הגומלין הפנימיות
והחיצוניות.

לסיום
האתגר שמציבות מערכות מורכבות בפני מנהלים ועובדים אינו פוסח גם על המעריכים.
מערכות מורכבות זקוקות ליכולת לימוד עצמי מתמיד כאויר לנשימה .הערכת פעולה ארגונית
או פרוייקט היא בעצם בחינה מתמדת של הערך הנוצר או מופחת לכלל בעלי העניין ,בחינה
זו חיונית בראש ובראשונה ככלי ניהולי למעורבים בתהליך עצמם.
ייתכן שכל האמור לעיל מסמן שינוי בתפקיד המעריך ממתבונן חיצוני האוסף ומפיץ מידע
למערכת על היחס בין תכנון לביצוע ,למומחה המסייע למערכות לפתח כישורי למידה
עצמאיים ומתמידים.
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הנעלמים הנאלמים :חקר האנשים
הלא-משתתפים בתוכניות מורכבות.
ד"ר ארנה שמר
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית.

על פי רב ממוקדים מערכי הערכת תוכניות מורכבות בחקר משתתפי התוכניות ,הוגי
התוכניות ומפעיליהן .בדרך זו ניתן למדוד ולתאר נושאים כמו :אפקטיביות התוכנית ,מהלך
התוכנית ,השגת מטרות ויעדים ,חוויות ההשתתפות בתוכנית ,משמעות ויעילות השיטות
שננקטו ,תפיסות של מפעילי התוכנית והוגיה ועוד.
מורכבותן של תוכניות אלה מתבטאת בדרך כלל גם במורכבות קהל היעד שלהן ,קרי ,יעודן
להכליל כמות רבה של המשתתפים ,להתאים לקהל הטרוגני במאפייניו ,או להצליח להגיע
לאוכלוסיות חדשות לשרות החברתי .מורכבות זו מסרבלת את היכולת לשווק את התוכנית
בהתאם לקהלי היעד ולאפשר לכולם ליטול בה חלק .מכאן ,תוכניות מורכבות רבות משרתות
מלכתחילה רק חלק מקהל היעד אליהן הן מכוונות.
העמדה אותה אפתח ביחס לחקר האנשים הלא-משתתפים בתוכניות גורסת כי חוסר
ההתייחסות המחקרית לאנשים אלה מהווה נדבך נוסף בהדרתם ובהעלמתם דרך האלמת
קולם .עמדה זו נובעת מהתפישה שהשיח ) (discourseהמתנהל בחברה משקף צורות
ידע/כוח מאורגנים ,מבוקרים ומפוקחים )פוקו .(2005 ,האופן בו השיח מסודר ומאורגן
בחברה נסמך בין היתר על תהליכי הדרה המתחוללים באופן גלוי וחבוי ,מודע ושאינו מודע
בינות מנגנוני ה"מובן מאליו" לפיו מאורגנת החברה ,כמו :אמת ,נורמות ,חוקים והסדרים
חברתיים.
חקר הלא-משתתפים מתייחס לאנשים שאינם משתתפים כלל בתוכנית ואף אינם יודעים על
קיומה ולמשתתפים בתוכנית המגלים רמות נמוכות של מעורבות בה ,או משותפים בה רק
למראית עין ) .(Arnstein, 1969גישה מחקרית זו מספקת פן ביקורתי החושף מסרים
משמעותיים ,חלקם סמויים וחבויים ,ביחסי העוצמה החברתיים ) .(Lukes, 2005מסרים אלה
מלמדים למשל על עמדות לא-מוצהרות של קובעי מדיניות ,אנשי מקצוע וקהל היעד של
התוכניות ,על מידת הרגישות התרבותית של מפעילי התוכנית החברתית ושל מבצעי
המחקר ,ועל הנושאים שמקודמים לעלות על סדר היום הציבורי כמו גם על אלה שנחסמים.
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למרות שגוברים ומשתכללים התנאים המקדמים קשר עם קהלי יעד שונים וחדשים ,כגון
הידע שהתפתח בנושא שיווק חברתי ,פיתוח תרבות של שיתופי פעולה בין ארגוניים ובין
מגזריים והעליה בתהליכי ההשתתפות מצד הציבור ,עדין נותר קהל יעד רב שאינו לוקח חלק
בתוכניות .למרות הגיוון הפנימי שמציעות על פי רוב תוכניות מורכבות במטרות ,בתכנים,
במיקום ,בשיטות ובמועדים ,עולה כי ההחלטה על ההשתתפות היא תוצר של סיבות רבות -
אישיות עד חברתיות ,תכָניות עד טכניות ,מודעות עד לא מודעות ,ולא פעם היא אינה תוצאה
של בחירה אלא תהליך חד צדדי של חוסר שיתוף.
סיבות לאי-השתתפות בתוכניות מורכבות יכולות להיות למשל:
סיבות הנובעות מתוך בחירה מודעת של האנשים ,כמו חוסר עניין בנושא המוצע ,חוסר רצון
או חשש מתיוג ההשתייכות לקבוצה המקבלת את השרות )למשל ,הורים לילדים עם קשיים
בבית הספר ,אנשים עם מוגבלויות( ,סדרי עדיפויות הנובעים משיקולים של עלויות התוכנית,
חוסר בזמן ,עיתוי התוכנית כלפי האדם )סדר יום עמוס ,עייפות ,חוסר מוטיבציה ,השתתפות
בתוכניות אחרות( .קיימות גם סיבות אישיות ואישיותיות כמו ביישנות ,חוסר בטחון ,פסיביות,
חוסר אמון ביכולת להשתנות או לשנות ,אי ניסיון קודם בהשתתפות ,אי הודאה בבעיה
המטופלת ,הסתייגות ממשתתפים אחרים ועוד.
סוגיות אחרות קשורות למאפייני התוכנית או הגוף המפעיל את התוכנית ,כמו :שיווק חלקי
ולא תואם כלפי קהלי היעד ,רגישות נמוכה למאפיינים של קבוצות חברתיות מסוימות ,בעיות
בנגישות התוכנית ,מטרות התוכנית והמסרים הנלווים אליה ,מערכת יחסים קודמת של חוסר
אמון בין הגוף המפעיל לבין מקבלי השרות ,תקציב מוגבל של התוכנית ,מקצועיות המנחים,
תיוג קהלי יעד מסוימים כלא מתאימים ,תיאום בין ארגוני לקוי )לפיו מוצעות לאותו קהל יעד
תוכניות רבות ואף חופפות ומנגד מחסור בתוכניות לקהלי יעד אחרים( ,שיתוף נמוך או
מדומה של קהל היעד בהגייה ופיתוח התוכנית ועוד.
קיימות גם סיבות חברתיות לאי השתתפות כגון נורמות חברתיות )כמו :פסיביות ציבורית
המּובנים בחברה המדירים קבוצות של קהלי יעד אשר הנושאים
ְ
בקרב נשים( ,תהליכי הדרה
החשובים להם אינם עולים כלל על סדר היום הציבורי )אנשים עם מוגבלויות מסוימות,
קבוצות שונות של עולים חדשים( ,הדרה המּו ְבנת דרך נגישות נמוכה )הקשורה למיקום ,זמן,
שפה והתאמות לצרכים המיוחדים של קהלי היעד( ,נושאים שהם טאבו בחברות מסוימות
)התאבדויות ,הריון מחוץ לנישואין ,אונס ,הומוסקסואליות( ,קונפליקטים בין קבוצות בקהילה
ועוד.

בגין סיבות אלה ואחרות המבטאות את השיח השלֶט בחברה ,עולה כי האנשים שאינם
משתתפים בתוכניות המורכבות מהווים חלק מכריע מאוכלוסיית היעד של התוכנית ולפיכך
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יש חשיבות חברתית להבנתם .לא פעם נראה שקולות אלה מודרים באופן קבוע ואף מּובְנה
מהזירה הציבורית .כיוון שהתוכנית ממוקדת במשתתפים ,בכוחו של המחקר לאפשר במה
להשמעת קולותיהם של האנשים הלא-משתתפים ולהציע כלים להמשגתם ולהכללתם .בכוחו
של המחקר אף לחשוף בביקורתיות תהליכים טוקניסטיים של שיתוף ,לפיהם קהל היעד
משתתף בתוכנית רק למראית עין ,בעוד שבפועל הוא נטול כל השפעה על התוכנית או
שהתוכנית אינה באמת משפיעה לטובתו ,אך מחצינה בדרכים מניפולטיביות את יכולתה
להשיג קהל זה ).(Cooke & Kothari, 2001

על מנת לחקור את האנשים הלא-משתתפים יש לאבחן את הקטגוריות המדגמיות בכל אחת
מהתוכניות הנחקרות ,הרלוונטיות לנושא המחקר .קטגוריות אלה מבטאות את רמות
ההשתתפות השונות ,למשל :המשתתפים הפעילים בתוכנית שאולי אף לקחו חלק בעיצובה,
המשתתפים הפסיביים ,הפורשים מהתוכנית ,האנשים שבחרו לא להשתתף בתוכנית,
האנשים בקהילה שלא ידעו כלל על קיום התוכנית .ניתן לראיין גם קהל יעד עקיף שמתוכנן
להיות מושפע מתוצאות התוכנית ,כמו קרובי משפחה או אנשי מקצוע שעובדים עם לקוחות
התוכנית.
להלן מספר דוגמאות :בחקר תהליך שינוי אורחות החיים בקיבוץ אחד נחקרה השותפות
הקהילתית שהתבטאה בתוכנית מורכבת )שמר ;2003 ,שמר ושמיד2006 ,ג( .התוכנית
הפעילה בו זמנית מספר תוכניות שינוי בתחומי חיים שונים המבטאים את אורחות החיים
המשתנים בקיבוץ )תעסוקה ופרנסה ,צעירים ,מבנה ארגוני ועוד( ולפיכך כּווְנה לכל חברי
הקהילה .במחקר נחקרו חברי קהילה המבטאים בהתנהגותם רמות שונות של השתתפות,
מהנהגת הקיבוץ הפורמלית והלא פורמלית עד חברים פסיביים שאינם משתתפים .מדגם זה
לימד רבות על מהות יחסי העוצמה המופעלים בקהילה .באמצעות הגישה האיכותנית
התאפשר לחלץ בשיטת ראיונות עומק משמעויות רבות לגבי חוויות החיים בקהילה וכך
התגלו הממדים הגלויים ,הסמויים והחבויים שנכרכו בהפעלת תהליך השינוי .ממצאים אלה
שפכו אור אחר על התהליך שהוצג כלפי חוץ כשותפות קהילתית ,כתהליך בו מתקיימים
תהליכי דמה-שיתוף ואף תהליכי הדרה של אנשים מסוימים ,שבאופן מכוון הורחקו מזירת
קבלת ההחלטות ,ושל נושאים מסוימים שהודחקו מסדר היום הציבורי .בעקבות הממצאים
הללו הומשג מחדש מושג השותפות הקהילתית ,כך שיכלול גם את הרבדים שאינם נראים
לעין ,המוסיפים פן ביקורתי ופחות אידילי להבנת המושג וליישומו בעבודה.
מחקר אחר שהופעל אף הוא בזירה דומה של קיבוץ אחר שהפעיל תוכניות דומות לביצוע
שינויים באורחות החיים בקהילה התמקד בנשים המהוות מחצית מאוכלוסיית היעד אך רק
מיעוטן מבטא התנהגות השתתפותית )שמר ,התקבל; שמר .(2005 ,מחקר זה חשף את
החוויות של הנשים מתהליכי ההשתתפות ובעיקר חוסר ההשתתפות ,בפעילות הקהילתית
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במגוון התחומים בהם נעשו תהליכי שינוי ואת הסיבות המרכזיות להימנעותן מהשתתפות
פעילה בקבלת ההחלטות .בנוסף ,התגלו הדרכים הלא פורמליות ,החוץ ממסדיות,
המתבצעות מעבר לגבולות תוכניות השינוי ,בהן הנשים שאינן משתתפות משפיעות על
התוכניות לשינוי אורחות החיים .גם מסקנות מחקר זה ערערו מההילה המשויכת לתהליכי
שיתוף ותיקפו את ההגדרה המחודשת של השותפות.
במחקר אחר נחקרו תהליכי השתתפות התושבים בתוכניות שנכללו בתוכנית אסטרטגית של
מועצה אזורית )שמר2006 ,א; שמר2006 ,ב( .התוכנית המורכבת כללה מספר תוכניות
שונות שהתבטאו בוועדות פעילות של תושבים ונותני שירותים שפעלו לאורך זמן במועצה
)בנושאים כמו חינוך ,רווחה ,הרחבת יישובים ואיכות הסביבה( ,וכן היא כללה ימי תושבים
אליהם הוזמנו כל תושבי המועצה .לשם כך אובחנו מספר קטגוריות מדגמיות :קטגוריית נותני
השירותים ,ממנה נדגמו פעילים ופעילים פחות בהנהגת התוכנית ,וקטגוריית קהל היעד,
ממנה נדגמו משתתפים פעילים ומשתתפים שהיו פחות פעילים .בנוסף ,נעשה סקר בכל
ישובי המועצה ממנו נדגמו אנשים שכלל לא השתתפו בתוכנית ואף לא ידעו על קיומה.
תכלּול חקר האנשים הלא-משתתפים והמשתתפים ברמות ההשתתפות השונות מצא למשל
מהן הגישות שהניעו את התהליך ,ובתוך כך הצביע על הפערים בין ההצהרות לבין הכוונות
והמעשים .בנוסף ,הואר מקומה של ההנהגה בתהליך ,הומשג פן של רגישות תרבותית
נמוכה בקרב מפעילי התוכנית) ,בעיקר כלפי תושבי המושבים לעומת תושבי הקיבוצים(,
נחשפה האמביבלנטיות ב'שטח' כלפי חזון הקהילה האזורית ועוד.
ולסיום ,במחקר שביקש ללמוד על שותפות בין ארגונית לקידום נושא הנוער בעיר שדרות,
שותפות המפעילה בתאום תוכניות שונות לנוער )כמו פעילות אתגר ,מחשבים ,מד"צים ,סיוע
לימודי ,הפעלת עסקים ועוד( ,אותרו ארבע קטגוריות מדגמיות המבטאות את הסביבה
הארגונית של השותפות :הצוות של מפעילי התוכניות בשותפות הבין ארגונית ,הלקוחות של
התוכניות לנוער אשר כללו את בני הנוער המשתתפים והלא משתתפים ואת הוריהם ,הגוף
המשפיע על הפעלת השותפות וחלק מהארגונים שאינם לוקחים חלק בשותפות הבין
ארגונית .מדגם מורכב זה איפשר ללמוד על ההשפעה של התוכניות על סביבתן ,על חוסר
המודעות אליהן בקהלים מסוימים או לחילופין על התדמית שלהן ,על ייחודיותן ,הציפיות מהן
ועל התפישות כלפי השותפות הבין-ארגונית בסביבתה הארגונית .מכאן ,הובהרו וחודדו
האסטרטגיות שננקטות והמשמעות החברתית-פוליטית בהיבט הארגוני והאזרחי של כינוס
התוכניות תחת קורת גג אחת.

הדוגמאות הללו מדגישות סוגיות מתודולוגיות ,תכניות ,חברתיות ואתיות:
סוגיה מתודולוגית :לאור הנתונים המוצגים כאן ,בהתאמת תהליך הערכה לתוכנית מורכבת
יש לבחון באופן ביקורתי את משמעותן של ההחלטות המתודולוגיות ,שכן יש להן חשיבות
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חברתית כלפי קהילות קהלי היעד הנחקרות .בהתוויית התוכנית המחקרית משתקפת אמירה
חברתית לגבי הנושאים שנקבעו כחשובים לבדיקה ויקבלו במה ציבורית  -ולגבי הנושאים
שלא נבחרו לבדיקה ולכן לא ישמעו ,יטושטשו ,ייעלמו .כך גם לגבי ההחלטה מיהם האנשים
שאת דעתם ואת חוויותיהם רוצים לשמוע – ומיהם האנשים שלא יתבטאו וישמעו ,ולכן גם
קרוב לודאי לא יזכו לשינוי בעקבות תוצאות המחקר .קיימת גם חשיבות למערך המחקר
מבחינת מספר התוכניות הנבחנות ,מידת השיתוף של מזמיני המחקר וקהל היעד בתהליך
המחקרי ,המידה בה המחקר בשלביו השונים מיועד להשפיע על עיצוב התוכנית )כמו
במחקר בפעולה( .כמובן קיימת חשיבות רבה לכלי המחקר אותם בוחרים  -האם בוחרים
בכלים שמאפשרים להגיע להיקף נחקרים רב ומגוון ,המאפשרים להגיע לרבדים העמוקים
של הקולות ,המבטאים רגישות לקהל הנחקר ועוד.

תכנית :ההחלטה על מדגם הנחקרים מושפעת כמובן ממטרת המחקר ,ומעבר לכך –
סוגיה ְ
ממטרת התוכנית .לפיכך ,יש לשקול את הרלוונטיות של גישה זו ביחס למטרות המחקר.
בחקר היבטים כמו המידה בה התוכנית עונה לציפיות המשתתפים ,מותאמת בתכניה
ובשיטותיה למאפייניהם ,מבטאת תהליך משתף ,ניתנת להכללה וכו' ,ראוי לחקור גם את
האנשים המבטאים בהתנהגותם רמות השתתפות נמוכות או חוסר השתתפות .גישת מחקר
פתוחה ,גמישה ורגישה לקולות שלרוב אינם נשמעים ,תאפשר דרך חקר הלא משתתפים
לשנות או לעצב מחדש את מטרות המחקר ואף את מטרות התוכנית .חקר האנשים שאינם
משתתפים עשוי לשפוך אור הן על התוכנית-פנימה מבחינת התכנים שנבחרו בה והן על
התוכנית-החוצה מבחינת דימוייה והשפעתה על סביבתה.

סוגיה חברתית ואתית :חשוב שחוקרים המבצעים תוכניות הערכה יהיו ערים למשמעויות
החברתיות של תפקידם ,ויהיו ביקורתיים כלפי העוצמה החברתית הנגזרת מהמחקר בהארת
או לחילופין בהאלמת קולות הנחקרים והנושאים החשובים לקהלי היעד של התוכניות .גישה
מחקרית המּונָעת מגישה של זכויות חברתיות ,תחתור לשיתוף מירב האנשים שהתוכנית
נוגעת לחייהם או לתפקידם .התרחבות תהליכי דמוקרטיזציה מחקריים במתודולוגיות
המשתפות בדרכים ובשלבים מסוימים קהלים שונים ,יכולים לסייע בפיתוח חקר זה.
בקבלת החלטות אלה רצוי כי החוקר יבחן באופן רפלקטיבי את עצמו  -עמדותיו האישיות
כלפי נושא התוכנית או הבעיה החברתית בה היא מטפלת ,רגשותיו כלפי קהל היעד וקובעי
המדיניות ,עמדות הפרופסיה שלו והגישות השולטות בה )למשל :גישת הצרכים אל מול גישת
הכוחות ,אוניברסליות אל מול רגישות תרבותית( ,שכן לכל אחד מאלה יכולות להיות
השפעות על ההחלטות המקצועיות-מחקריות שיתקבלו.
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לרוב לתוכניות מורכבות יש עוצמה רבה מפאת הפוטנציאל שלהן להקיף קהל יעד גדול,
להתפרש על תחומים רבים ולכלול ארגונים שונים .לפיכך ,על מפעיליהן להכיר במשמעות
עוצמה זו ולהמירה לחשיפת נושאים חדשים או טעונים ,למיצוי זכויות ,להכלת אוכלוסיות
מודרות ,לשיתוף קהל היעד בתוצאות המחקר ואף בתהליך המחקרי עצמו ,לקירוב בין נותני
השירותים ללקוחותיהם ועוד.

היבטים אלה יחדיו מדגישים את טבעה של חוסר הניטרליות המחקרית ואת הבנייתה בשיח
החברתי .מכאן מתברר תפקידם של החוקרים ,מזמיני המחקר ומפעילי התוכנית בהאלמת
קולם או בהבאת קולם של אנשים ,כמו גם כוחם בקידום זכויותיהם להישמע ,להיחשף
למידע ,לבחור ולקבל שירות חברתי כמו גם שירות מחקרי .בכוחה של גישה זו גם להרחיב
ולחדד את ממצאי המחקרים על תוכניות מורכבות ,על המדיניות המנחה אותם ,לקדם את
הגעתן לקהלי יעד נוספים ולפתח גישה מאקרו-חברתית ביקורתית.
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הערכת יוזמות קהילתיות כוללות –
האם שיטות המחקר הקיימות מתאימות?
הדוגמה של יוזמת "מוטב יחדיו"
טלל דולב ,דליה בן רבי ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל
יוזמות קהילתיות כוללות ) (comprehensive community initiativesהן סוג של תוכניות
מורכבות ,ומהוות אחת הדרכים להתמודדות עם מצוקות קשות של קהילות .מדובר ביוזמות
רב שנתיות המופעלות באזורים )שכונה ,עיר ,מחוז( המאופיינים בהידרדרות פיזית וכלכלית,
הדרה חברתית ואי-העצמה פוליטית .המובילים והמשתתפים שואפים לשפר את מצב
הקהילה ורווחת היחידים והמשפחות על ידי יישום עקרונות של תפיסה כוללנית ובניית
כוחות הקהילה.
עקרון התפיסה הכוללנית נובע מהנחת עבודה שיש קשר בין הבעיות הרבות בקהילה ,ולכן
גם הפתרונות צריכים להיות קשורים ומורכבים משילוב של סקטורים ומשאבים .ההנחה היא
שפעילות בו זמנית במגוון תוכניות המתייחסות למגוון צרכים ,תפיק השפעה גדולה יותר
מאשר פעילויות נפרדות )סינרגיה( .מסיבה זו ,ליוזמות אלה בדרך כלל יש יעדים במגוון
תחומים ,הן מתייחסות למגוון אוכלוסיות יעד ומכילות מרכיבים רבים ושונים של התערבות.
עקרון חיזוק הקהילה מתבטא בכך שביוזמות אלו מושם דגש על תהליכי מעורבות תושבים,
פיתוח מנהיגות ,פיתוח משאבים קהילתיים )כגון ,פעולות התנדבות( ,חיזוק מוסדות הקהילה
ובניית רשתות חברתיות ,באופן המכוון להגביר את יכולת הקהילה להתמודד לאורך זמן עם
בעיותיה.
למרות הפופולאריות הרבה לה זכתה אסטרטגיית ההתערבות הכוללת בעולם וגם בארץ ,אין
כמעט גוף ידע מחקרי שיטתי המעיד על הצלחה של יוזמות קהילתיות בהשפעה על רווחתם
של ילדים ומשפחות )ראו למשלChaskin, ;The Annie E. Casey Foundation ,2002 ,
.(2001
למצב זה מספר סיבות .ראשית ,רבות מהיוזמות מגדירות מראש כיעדן את השגת התוצרים
ברמת הפיתוח הקהילתי ,ולכן ,מחקרי ההערכה מסתפקים בבדיקת השגת יעדים אלה ,ואינם
בודקים כלל תוצאות עבור האוכלוסייה .גם מחקרים שמנסים למדוד תוצאות אצל האוכלוסייה
זוכים לביקורת ,משתי סיבות מרכזיות :האחת ,רבים מהמחקרים מנסים למדוד תוצאות זמן
קצר לאחר תחילת היוזמה ,בעוד המבקרים מציינים כי בשל משך הזמן הנדרש לפיתוח
קהילתי אין לצפות לתוצאות בקרב ילדים ומשפחות אלא לאחר מספר שנים .שנית ,המבקרים
מציינים שיש קושי למדוד שינויים בעלי מובהקות סטטיסטית באינדיקאטורים קהילתיים כמו
רווחה של כלל הילדים והמשפחות המהווים אוכלוסיית יעד ליוזמה ,כיוון שמדובר באוכלוסיות
רחבות יחסית שרק חלק קטן מהן משופע ישירות מכל מרכיב בהתערבות .טענה ביקורתית
אחרת מתייחסת ליוזמות עצמן :ישנם כותבים שטוענים שהסיבה לכך שלא מתגלות תוצאות
היא כי יוזמות מסוג זה מנסות להתערב בקהילות בעלות מאפיינים קשים וחמורים ,וכי אין
לצפות שיצליחו לגרום לשינויים במאפיינים אלה ,בעיקר לאור הקשיים ביישום של רבות מהן
) .(Kubisch et.al, ;2002לדעתנו טענה זו רק מחזקת את הצורך במחקרי הערכה מוצקים
ומהימנים ,שיאפשרו ללמוד על תרומתן של יוזמות מסוג זה לאוכלוסיית היעד.
במאמר זה ,נבקש לדון בטענה כי סיבה מרכזית להיעדר גוף ידע על תוצאות של יוזמות מסוג
זה היא הקושי לבצע מחקרי הערכה בשל העובדה שמאפייני היוזמות אינן תואמות
פרדיגמות הערכה קיימות .דרך הדגמה של מחקר הערכה שנערך בארץ ,נציג כיוונים
אפשריים להתחלה של יצירת פרדיגמה חדשה.
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הפרדיגמה המקובלת של הערכת ניסויים חברתיים באמצעות שיטות כמותיות מבוססת על
מודל המניח התערבות מוגדרת ,עם תשומות ברורות ומטרות מוגדרות .תנאי מרכזי הוא
שניתן להגדיר בבירור מיהי הקבוצה הנהנית מההתערבות .בנוסף ,מודל זה מחייב השוואה
בין פרטים משתתפים לבין אלה שאינם משתתפים )שיהיו דומים ככל האפשר בכל הממדים
למעט ההתערבות( ,על מנת לאפשר הסקת מסקנות ביחס להשפעת ההתערבות )ראו
למשל.(Axford et. al, 2005 ,
יוזמות קהילתיות כוללות אינן מתאימות במהותן למודל זה ,משום שהן מתאפיינות במגוון של
יעדים ,ובקושי להגדיר באופן ברור הן את מהות ההתערבות והן את האוכלוסייה המושפעת
ממנה .הדבר יודגם בעזרת תיאור יוזמת "מוטב יחדיו" ,המובלת ע"י עמותת "אשלים",
והמוערכת על ידי צוות מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל .יוזמה זו,
המופעלת בשכונות בשש ערים בארץ ,מכוונת לגייס את השירותים והתושבים בקהילות בהן
תתבצע ההתערבות ,על מנת לשפר את יכולת ההתמודדות שלהן עם אוכלוסיית הילדים
והנוער בסיכון ,בעיקר בתחומים של הזנחה ,סיכון ותפקוד לימודי ,ולהביא לשיפור בחיי
הילדים ובני הנוער בתחומים אלה .3זאת ,באמצעות סיוע בהקמת מנגנונים שכונתיים
)הכוללים נציגי שירותים שונים ותושבים( לתכנון ולפיתוח שירותים ,ייעוץ וליווי מקצועי
בתחום זה ,סיוע בהכשרת תושבים לפעילות ,מתן תקציב לפיתוח שירותים ופעילויות וסיוע
בחיבור השכונה למקורות מימון ממשלתיים ופילנתרופיים .הסיוע ניתן לתקופה של 3-5
שנים ,שלאחריו אמורה השכונה להמשיך בפעילויות בכוחות עצמה.
כאמור ,יש קושי בהגדרת מהות ההתערבות .הדבר נובע משלושה מאפיינים :רבות מהיוזמות
מתייחסת למגוון רחב של יעדים ,ומציעה שימוש במגוון אמצעים על מנת להשיג אותם .שנית,
ההנחה היא כי יש השפעה הדדית בין האמצעים הננקטים :לא פעולה יחידה ,או מספר
פעולות נפרדות ,יביאו לשיפור במצב הילדים ובני הנוער ,אלא שהשילוב בין הפעולות
השונות ,והערך המוסף של ביצוע כולן יחד ,הם שיביאו לשינוי .כמו כן ,פעילויות שונות
עשויות לתרום להשגת אותם יעדים עצמם :כך למשל ,תוכניות לקידום הישגים בבחינות
הבגרות יכולות להביא לעלייה באחוז הזכאים לתעודת בגרות בשכונה ,אך גם תוכניות
להכשרת מורים לסייע לתלמידים חלשים יכולות להביא לתוצאות בתחום זה .ההנחה היא
ששילוב שתי פעולות אלה ,ופעולות נוספות )כגון :שיפור דרכי העבודה בין שירותי החינוך
והרווחה( ,יגדיל את הסיכוי להשגת היעד .והמאפיין השלישי הוא כי בשל העובדה שהיוזמות
מבוססות על פיתוח תשתיות קהילתיות קיימות ,קשה להבחין לפעמים בין התערבויות
חדשות לבין התערבויות שהיו קיימות קודם ופותחו או שודרגו.
מאפיין נוסף שאינו תואם את הפרדיגמה הקלאסית הוא הקושי להגדיר מי הם ה"משתתפים"
בהתערבות .למאפיין זה שלושה היבטים :ראשית ,למרות שבכל שכונה הנכללת בהתערבות
חיים כמה אלפי ילדים ,יתכן שרק כמה מאות מהם יזכו להתערבות ישירה )למשל ,תוכנית
לתגבור לימודי( .עם זאת ,ההנחה היא שגם ילדים נוספים יושפעו מההתערבות ,באופן עקיף.
כך לדוגמא ,פעילויות כלל שכונתיות להתמודדות עם תופעות של אלימות עשויות להשפיע על
רמות החרדה אצל ילדים ובעקבות כך להביא לשיפור בתפקודם הלימודי .שנית ,בשל המגוון
הרחב של אמצעי ההתערבות ,סביר שאותם ילדים שייהנו מהתערבות ישירה ישתתפו
במספר פעילויות .לכן יהיה קשה להגדיר באופן ברור מהי ההתערבות שקיבל הילד ,ומהו
משך ההתערבות .ושלישית ,בשל העובדה כי מסגרת הפעילות בכל שכונה כוללת פעילויות
שונות ,האמורות להיות מותאמות לצרכי הילדים והמשפחות ,ילדים ובני נוער ישתתפו
בפעילויות המתאימות לצרכים ולהעדפות שלהם ושל הוריהם מבין אלה שיופעלו ביישוב.
סביר להניח שאלה שרוצים או זקוקים לפעילות יעשו בה שימוש יותר מאחרים ,ולכן לא
מדובר על הקצאה מקרית של ההתערבויות.
 3מתוך הצעת ההתערבות שהוגשה לאישור הוועד המנהל של "אשלים" בשנת 2005
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הקושי להגדיר את באופן ברור את ההתערבויות ואת האוכלוסייה מחייב להגדיר את השכונה
כולה כיחידת התערבות אחת ,המתייחסת למכלול אמצעי ההתערבות המופעלים בה ולמכלול
האוכלוסייה .הגדרה כזו מעוררת קשיי מדידה שונים ,ובהם – צורך להתייחס לטווח רחב
מאד של מדדים ,בתחומי חיים שונים בהם פועלת היוזמה ,לטווח רחב של גילאי ילדים,
ולהיקפים גדולים של אוכלוסייה ,על מנת לאפשר הצבעה על תוצאות מובהקות מבחינה
סטטיסטית.
בנוסף ,הגדרת השכונה כולה כיחידת ניתוח מקשה על בחירת קבוצת השוואה .סיב אחת היא
השוני בין השכונות .כך ,למרות שיוזמת "מוטב יחדיו" הגדירה בקווים כלליים כי מטרתה היא
להביא לשיפור בתחום הלימודי ובהיבטים של הזנחה וסיכון של ילדים ,בחירת הפעילויות
שיכללו בה אינה זהה בכל השכונות .בכל שכונה יופעלו פעילויות ומרכיבים המותאמים לה,
המשלימים את מערך השירותים הקיים ,והתואמים את צרכי האוכלוסייה ואת העדפות צוות
ההיגוי .כמו כן ,השכונות בהן מופעלת היוזמה שונות זו מזו .בכל שכונה אוכלוסייה אחרת –
אוכלוסייה ערבית ,אוכלוסייה של עולים מאתיופיה ,אוכלוסייה המורכבת מתושבים ותיקים
וממהגרי עבודה וכו' .שכונות אלה גם שונות באופן מהותי משכונות אחרות בארץ ,בהן לא
מופעלת היוזמה )נבחרו שכונות בעלות מאפיינים סוציו-אקונומיים חלשים ,אך גם כאלה
שהסכימו להיכנס ליוזמה(.
היבט נוסף הוא ההיבט הכמותי – אם נבחר בשכונה כיחידת ההערכה )ונניח כי ניתן למצוא
שכונות בעלות מאפיינים דומים מספיק לצורך השוואה( ,נזדקק למספר רב של שכונות על
מנת לאפשר תוצאות עם מובהקות סטטיסטית .בחירה כזו כמעט ואינה אפשרית ,בעיקר
בארץ ,אך גם במדינה גדולה יותר הדבר יצריך מערכי מחקר שעלותם גבוהה במיוחד.
עד כה הראינו כי יש קושי להפעיל שיטות הערכה כמותיות מקובלות על מנת ללמוד על
תוצאות ההתערבות עבור אוכלוסיית היעד .עם זאת ,גם שיטות הערכה איכותניות,
שהשימוש בהן מקובל ביוזמות מסוג זה ,אינן מספיקות .שיטות אלו מאפשרות ללמוד על
מהותם של תהליכי שינוי ,להתייחס להבדלים מקומיים ולשינויים הקורים במהלך היוזמה,
ואף לייצר תיאוריות שינוי המרמזות על תהליכים סיבתיים )ראו למשל ).(Rogers, 2005
עם זאת ,שיטות איכותניות אינן מאפשרות לענות באופן ברור על אחת השאלות המרכזיות
שמעניינות יזמים ומממנים של יוזמות קהילתיות כוללות – מהי השפעתה הכוללת של היוזמה
על מצבה ורווחתה של האוכלוסייה.
כל הנאמר לעיל אינו בא לרפות את ידיהם של מעריכים .הפופולאריות המתגברת של יוזמות
מסוג זה מחייבת להתאים ולפתח שיטות מחקר שיאפשרו לתת תשובות טובות ככל האפשר
לשאלה זו .להלן מובאת הדגמה של מספר כיוונים אפשריים לפיתוח כזה ,כפי שמתבטאים
במחקר ההערכה של יוזמת "מוטב יחדיו":
•

ההערכה מתבצעת בשלוש תוך שש השכונות בהן מופעלת היוזמה ,ומתייחסת לכלל
האוכלוסייה בשכונה ולכלל מרכיבי היוזמה )אין הערכה נפרדת של השפעת כל
פעילות על המשתתפים הישירים בה(.

•

עם תחילת הפעלת היוזמה נאספו נתונים ביחס למספר מדדים מרכזיים ,היכולים
להעיד על מצבם של כלל הילדים ובני הנוער בשכונה ,בתחומים בהם מוגדרות
מטרות היוזמה )חינוך ,התנהגויות סיכון ,סיכון והזנחה במשפחה( .המידע נאסף
ממקורות אדמיניסטרטיביים של מערכות החינוך ,המשטרה ,הרווחה והבריאות )כגון:
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נתוני בגרות ,נתוני נשירה ,נתוני מעורבות נוער בעבריינות( .בנוסף נערך סקר למיפוי
מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער ,בעזרת אחיות לבריאות המשפחה )לגבי ילדים
בגיל הרך( ,גננות וצוותים חינוכיים .סקר כזה אינו מספק מידע מעמיק על כל ילד ,אך
מאפשר להקיף את מרבית הילדים החיים בשכונה.
•

איסוף המידע הבא ייערך בתום חמש שנים להפעלת היוזמה ,על מנת לאפשר בדיקה
בתקופה בה ניתן לצפות להשפעות של היוזמה על מצב האוכלוסייה ,ולא לפני כן.
איסוף זה ייערך לגבי כלל הילדים שיחיו בשכונה בתקופה זו )כלומר ,לא מדובר
במעקב לאורך זמן אחר אותה אוכלוסייה ,אלא בהשוואה בין שני מחזורים של
האוכלוסייה( .עם זאת ,המדדים האדמיניסטרטיביים יבדקו מידי שנה ,על מנת
לאפשר למידה על מגמות שינוי לאורך תקופת ההפעלה.

•

מידע מקבצים אדמיניסטרטיביים ניתן לנתח גם ביחס לשנים שלפני כניסת היוזמה,
דבר שיאפשר לזהות מגמות שינוי כלליות שהיו קיימות קודם לכניסת היוזמה.

•

למרות שלא ניתן לבחור יישובי השוואה ,ייעשה ניסיון להשוות את מגמות השינוי
בשכונות הנכללות ביוזמה עם מגמות עירוניות וארציות ,בהתבסס על המידע
ממקורות אדמיניסטרטיביים ומסקרים ארציים קיימים בתחומים השונים.

•

על מנת להתמודד עם המצב בו יש שינויים במדדי הרווחה של האוכלוסייה בשל
תחלופה של האוכלוסייה )למשל ,כניסת עולים חדשים( ,ייאספו נתונים דמוגרפיים על
הילדים ומשפחותיהם .נתונים אלה יאפשרו לבצע ניתוחים רב משתניים ולנקות ככל
האפשר את התוצאות מהשפעת מאפייני הרקע של האוכלוסייה.

•

המחקר יכלול שילוב של שיטות כמותיות ואיכותניות ,וימדוד בנוסף לתוצאות
ההתערבות את אופן יישומה )היבטים של הפעלת המנגנונים היישובים ,שותפות
התושבים ,יצירת שותפויות בין שירותים וכו'( .זאת ,על מנת ללמוד האם עקרונות
היוזמה מיושמים כהלכה )ומחקרים שונים בעולם מצביעים על קשיים ביישום של
עקרונות היוזמות האלה( ,אך גם על מנת לאפשר קישור בין כיווני היישום לבין
מגמות השינוי במצב האוכלוסייה.

לסיכום ,הערכת תוכניות מורכבות ,ויוזמות קהילתיות כוללות בכללן ,מציבה בפני מעריכים
אתגר לא פשוט .גם אם מפעילים שיטות שונות להתגבר על הקשיים שמציבות תוכניות כאלה
בפני המבקשים להעריכן ,עדיין עשוי להיווצר מצב בו לא ניתן יהיה להצביע באופן חד משמעי
על קשר סיבתי בין הפעלת התוכנית לשינויים במצב האוכלוסייה ,אלא רק להצביע על
השינויים שחלו במהלך ההפעלה ולנסות לקשרם למאפייני היישום של התוכנית .לשם כך יש
צורך לתת את הדעת גם לפיתוח מדדים תקפים ומהימנים לתיעוד והערכה של יישום
התוכניות.
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מתודולוגיה מעורבת
)(mixed methodology
4
במחקר :מהי ,איך ומתי?
יצחק פרידמן
הערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות ,כמו גם הערכת תפקודם של בעלי תפקידים או
תלמידים ,היא מחקר .ככל מחקר ,גם הערכה נעשית תוך שימוש במתודולוגיות מקובלות
והולמות ,ואלו נגזרות מעקרונות מדעיים .שני עקרונות מרכזיים עומדים ביסודה של ההרצאה
הנוכחית .האחד הוא ששיטת המחקר הראויה לנושא חקירה מסוים צריכה להלום את מטרות
המחקר ואת שאלותיו .השני הוא שהערכה צריכה לענות על כללי המחקר המדעי .שני
עקרונות אלה עשויים להיראות מובנים עד כדי כך שמיותר להזכירם .אולם המציאות היא
שמחקרים לא מעטים ,בארץ ובעולם ,מתעלמים מהם ,ועל כן יש להזכירם ולהדגישם.
בהרצאה יוצגו ויידונו הנושאים האלה :א .מהן אסטרטגיות המחקר הכמותי ,המחקר
האיכותני והמחקר בשיטות מעורבות ,ומהו הבסיס האפיסטמולוגי שלהן; ב .מהו הקשר
האפשרי בין שלוש האסטרטגיות האלה; ו-ג .מהם התנאים או המצבים שבהם ראוי ונכון
לעשות שימוש בכל אחת מן האסטרטגיות המחקריות ,בנפרד או במשולב.
האסטרטגיות המחקריות בהערכה
שלוש אסטרטגיות בסיסיות נפוצות כיום בשטח המחקר ,ואלה הן:
 .1מחקר כמותי ) .(quantitative researchנשען על איסוף נתונים ,בדרך כלל נתונים
מספריים ,ויש לו מאפיינים ייחודיים )שיתוארו בהמשך(.
מחקר איכותני ) .(qualitative researchנשען על איסוף נתונים שאינם מספריים,
.2
כמו מלים או תמונות ,ויש לו מאפיינים ייחודיים )שיתוארו בהמשך(.
מחקר בשיטות מעורבות ) .(mixed methods researchכולל ערבוב )בסדר
.3
משתנה( של שיטות כמותיות ואיכותניות .ישנן שתי שיטות למחקר מעורב :מחקר
בשיטות מעורבות ומחקר במודל מעורב .בשיטות מחקר מעורבות ) Mixed methods
 (researchהחוקר משתמש בפרדיגמות המחקר האיכותני בשלב אחד של המחקר
ובפרדיגמת המחקר הכמותי בשלב אחר של אותו מחקר .המודל המעורב ) Mixed
 ,(model researchלעומת זאת ,משתמש בשתי האסטרטגיות ,הכמותית והאיכותנית,
במשולב ,באותו מחקר ובאותו שלב.
נמצא ,שאפשר להבחין ב 3-דפוסי עבודה ראשיים בשיטות מחקר מעורב והם .1 :דפוס לא
אינטגרטיבי .2 ,דפוס סימולטאני ,ו .3-רצף אינטראקטיבי .הדפוסים האלה מאורגנים על פני
רצף מן החלש יותר מדעית לחזק יותר מדעית .כמה מלים על כל אחד מן הדפוסים האלה.
דפוס לא אינטגרטיבי
בדפוס הלא אינטגרטיבי מבוצע בשלב ראשון מחקר איכותני ,ואחריו – מחקר כמותי ,או
בסדר הפוך ,מבלי שפרדיגמה אחת "מדווחת" לזולתה .שתי השיטות משמשות באופן בלתי
תלוי ,מבלי שנעשה ניסיון לקשור את שתיהן למטרה או למטרות משותפות.
תכנון מעורב סימולטאני

 4במסגרת ההרצאה :מקומה של מתודולוגיה מעורבת בהערכת תכניות מורכבות :יתרונות ,בעיות ואתגרים
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החוקר משתמש בפרדיגמות המחקר האיכותני בשלב אחד של המחקר ובפרדיגמת המחקר
הכמותי בשלב אחר של אותו מחקר .המודל המעורב ) ,(Mixed model researchלעומת
זאת ,משתמש בשתי האסטרטגיות ,הכמותית והאיכותנית ,במשולב ,באותו מחקר ובאותו
שלב.
נמצא ,שאפשר להבחין ב 3-דפוסי עבודה ראשיים בשיטות מחקר מעורב והם .1 :דפוס לא
אינטגרטיבי .2 ,דפוס סימולטאני ,ו .3-רצף אינטראקטיבי .הדפוסים האלה מאורגנים על פני
רצף מן החלש יותר מדעית לחזק יותר מדעית .כמה מלים על כל אחד מן הדפוסים האלה.
דפוס לא אינטגרטיבי
בדפוס הלא אינטגרטיבי מבוצע בשלב ראשון מחקר איכותני ,ואחריו – מחקר כמותי ,או
בסדר הפוך ,מבלי שפרדיגמה אחת "מדווחת" לזולתה .שתי השיטות משמשות באופן בלתי
תלוי ,מבלי שנעשה ניסיון לקשור את שתיהן למטרה או למטרות משותפות.
תכנון מעורב סימולטאני
בדפוס זה של מחקר החוקר מנסה לעשות מחקר איכותני וכמותי באופן סימולטאני ,כשלשני
סוגי המחקרים ישנה אותה מטרה או מטרות.
רצף אינטראקטיבי כמותי-איכותני
בדפוס זה מחקר איכותני )או כמותי( נעשה בשלב ראשון ,ואחריו נעשה מחקר כמותי )או
איכותני( ,כשממצאי השלב הראשון משמשים יסוד ובסיס למחקר בשלב השני .קטגוריה זאת
שונה משתי קודמותיה במספר היבטים .שתי הקטגוריות הראשונות מתייחסות לשתי
הפרדיגמות המחקריות באופן דיכוטומי ,בעוד שהקטגוריה השלישית נשענת על רצף .נקודת
ההתחלה הרצויה ברצף הערבוב של שתי האסטרטגיות מבוססת על ארבעה עקרונות
ראשיים אלה:
 .1הרצף בנוי סביב התיאוריה :הפרדיגמה הכמותית מתחילה בתיאוריה ומסתיימת
בתיאוריה ,והפרדיגמה האיכותנית מתחילה באיסוף מידע ומסתיימת בתיאוריה.
 .2שאלת המחקר היא זאת שמכתיבה את שיטת המחקר המועדפת.
 .3ההלימה בין שאלת המחקר ותכנון המחקר הוא הקריטריון הבסיסי למחקר בעל ערך מדעי
גבוה.
 .4הבטחת התוקף של המחקר )תוקף המדידה ותוקף תכנון המחקר(.
בדפוס זה של מחקר החוקר מנסה לעשות מחקר איכותני וכמותי באופן סימולטאני ,כשלשני
סוגי המחקרים ישנה אותה מטרה או מטרות.
רצף אינטראקטיבי כמותי-איכותני
בדפוס זה מחקר איכותני )או כמותי( נעשה בשלב ראשון ,ואחריו נעשה מחקר כמותי )או
איכותני( ,כשממצאי השלב הראשון משמשים יסוד ובסיס למחקר בשלב השני .קטגוריה זאת
שונה משתי קודמותיה במספר היבטים .שתי הקטגוריות הראשונות מתייחסות לשתי
הפרדיגמות המחקריות באופן דיכוטומי ,בעוד שהקטגוריה השלישית נשענת על רצף .נקודת
ההתחלה הרצויה ברצף הערבוב של שתי האסטרטגיות מבוססת על ארבעה עקרונות
ראשיים אלה:
.1
.2
.3
.4

הרצף בנוי סביב התיאוריה :הפרדיגמה הכמותית מתחילה בתיאוריה ומסתיימת
בתיאוריה ,והפרדיגמה האיכותנית מתחילה באיסוף מידע ומסתיימת בתיאוריה.
שאלת המחקר היא זאת שמכתיבה את שיטת המחקר המועדפת.
ההלימה בין שאלת המחקר ותכנון המחקר הוא הקריטריון הבסיסי למחקר בעל ערך מדעי
גבוה.
הבטחת התוקף של המחקר )תוקף המדידה ותוקף תכנון המחקר(.
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שיקולים בבחירת הפרדיגמה המחקרית במחקר מעורב
אלו הם השלבים המעשיים הרצויים בתהליך ההחלטה על קביעת הפרדיגמה המחקרית
במחקר המעורב:
 .1יש לזהות את כל מטרות )מטרת( המחקר ,ולהסכים עליהן.
 .2יש לזהות את כל שאלות המחקר ,ולהסכים עליהן.
 .3צריך שתהיה הלימה ועקביות בין מטרות המחקר ופרדיגמת המחקר.
 .4פרדיגמת המחקר צריכה לשכנע שהיא מתאימה למטרות המחקר ,בהתחשב
ביתרונותיה ובמגבלותיה של כל פרדיגמה מחקרית.
 .5פרדיגמת המחקר צריכה לשכנע שהיא מתאימה להשיב לשאלות המחקר.
 .6ההנחות האפיסטמולוגיות צריכות להיות בהלימה עם מטרות המחקר ,עם שאלות
המחקר ועם שיטות המחקר.
בהרצאה יוצגו  9קטגוריות לסיווג מטרות מחקרים ,לצורך קביעת המודל או הפרדיגמה
המחקרית ההולמת .1 :ניבוי .2 ,תוספת לבסיס הידע .3 ,השפעה חברתית ,אישית ,מוסדית
או ארגונית .4 ,מדידת שינוי .5 ,הבנת תופעות .6 ,בחינת רעיונות חדשים .7 ,יצירת רעיונות
חדשים .8 ,מסירת ידע .9 ,בחינת הסבר .בהמשך ,יוצג הקשר האפשרי בין מטרת המחקר
ובין פרדיגמת המחקר הרצויה ביותר.
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הערכה בעלת חיבורים רופפים
LCSׂ– loosely coupled system
מתודולוגיה משולבת ומקומה בהערכת תכניות
מורכבות
ריטה סבר
מקבלי החלטות ,הנדרשים כיום יותר ויותר לעגן אותן בנתונים ,מצופים לעשות שימוש אינסטרומנטאלי
ו/או אסטרטגי במחקרים בכלל ובמחקרי הערכה בפרט .תרומתם של מחקרי ההערכה יכולה להתבסס על
הנתונים שהם מציגים )הממצאים הקונקרטיים( או על הפרשנות הניתנת לממצאים והתובנות שהם
מציעים .הממצאים עשויים לסייע למקבלי ההחלטות בהכרעה בין חלופות קונקרטיות  ,לתרום לגיבוש
מדיניות ועקרונות פעולה; הפרשנות והתובנות עשויות לקדם הבנה מעמיקה ו/או כללית יותר של הנושא
שלגביו הם אמורים לקבל החלטות.
כשמדובר בקבלת החלטות לגבי תכנית מורכבת השאלה היא  ,מה מטרת ההערכה שלה?
למשל ,האם מקבלי ההחלטות מעוניינים לדעת אם יש תמורה להשקעה הכוללת שהשקיעו ? ]לצורך
קבלת החלטות אינסטרומנטלית של המממן – האם להמשיך לממן את התכנית? או – )המדינה( האם
לאמץ )ולממן ( תכנית מורכבת שפותחה ע"י גורם אחר שעומד לצאת מן התמונה?[
או שמדובר בהחלטות לגבי העתקה  /הפצה של תכנית מורכבת – שזו כבר שאלה אחרת .כי כאן נחוצה
הבנה והמשגה  ,שהרי למעשה אי אפשר להעתיק באמת תכנית מורכבת שלמה ,כי תמיד משהו יהיה שונה
בזירה החדשה .כידוע ,כל התערבות מבוססת על "תאוריה" .5לכל אחד מהמרכיבים של התערבות
מורכבת יש "תאוריה של המקרה הפרטי" משלו .ה"תאוריה" של ההתערבות המורכבת עשוייה להבנות
מאינטגרציה/חיתוך של התאוריות הפרטיות המצטברות .האקספליקציה של "התאוריה" הזאת  ,כלומר
ההמשגה ,נחשבת לתפקיד חיוני של הערכת תכניות מורכבות .6
הגדרות שונות של תכניות מורכבות מתארות אותן במונחים המעוררים אסוציאציות של כאוס ,או לפחות
של "אנרכיה מאורגנת" בלשונו של  .Karl Weickתכניות כאלה מאופיינות בין היתר כמכילות מרכיבי
התערבות מגוונים וחסרי אחידות ,המכוונים לקהלי יעד שונים ,בעלי מטרות לא אחידות ,מבוססים על
השקפות עולם שונות ומשקפים לא פעם אינטרסים שונים של בעלי עניין שונים  .7כבעלות גבולות
פנימיים וחיצוניים עמומים  ,קצב שינוי מהיר וקשרי גומלין מורכבים; ומתח מתמיד בין הצורך בהשגת
מטרות משותפות לבין הצורך בגמישות המאפשרת הסתגלות למצבים משתנים .8
נשאלת השאלה איזו מין הערכה יכולה להתמודד עם הצורך לספק למקבלי ההחלטות מידע משמעותי
ומועיל על מערכות סמי-כאוטיות כאלה?
בעיני ,לתכניות כאלה דרושה הערכה מורכבת ; 9הכוונה להערכה רב-ממדית ,מבוססת על סוללה של כלי
הערכה מגוונים ועל מקורות הערכה שונים; מתמשכת לאורך זמן ומשלבת פונקציה מעצבת ומסכמת .
המתודולוגיה המכונה "משולבת" שייכת לקטגוריה הזאת.
מחקרי-הערכה המשתמשים בתמהיל של מרכיבים איכותניים וכמותניים עשויים לתת מענה למאזן
הצרכים של מקבלי החלטות ובעלי ענין של תכניות מורכבות .המרכיבים האיכותניים יענו על צרכים של
כוליות  ,holismוהתחשבות בקונטכסטואליות; והמרכיבים הכמותניים יענו על הצורך במדידה מדויקת ,
אובייקטיבית ,ובאיזון הטיות אישיות  .אמנם למספרים יש הילה/דימוי של דיוק ,מהימנות ,אובייקטיביות,
. Pawson, 2000 5
Sanjeev Sridharan ,2006 6
 7ר' למשל הרצאתה של מירי רוזליס בכנס זה.
 8ר' למשל הרצאתו של שי בן יוסף בכנס זה.
 9סבר ) .(2007התמודדות יצירתית עם מורכבות בהערכה ,הרצאה ביום עיון בנושא "הערכה כתקשורת בין שותפים",
ירושלים ,מכללת דוד ילין26.2.07 ,
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"מדעיות" ,אבל מודלים כמותניים מסובכים אינם ידידותיים לרבים ממקבלי החלטות  .10המחקר
האיכותני לעומת זאת "מספר סיפור" ,או "מצייר פורטרט"  11ומציג ממצאים במתכונת ידידותית
המשדרת "אוטנטיות" כמו ציטוטים מדברי מרואיינים או תיאורים מתצפית על פעילות.
ניתן לזהות שלוש גישות כלפי המתודולוגיה המעורבת/משולבת: 12
 .1הגישה הטהרנית  ,השוללת כל אפשרות לערוב פרדיגמות מפני שברמה העקרונית-פילוסופית
אין הן יכולות לדור בכפיפה אחת.
 .2הגישה הפרגמטית ,המתייחסת )בחיוב( לאפשרות לערב כלים כמותניים ואיכותניים  -על פי
הצורך.
 .3הגישה הדיאלקטית ,הטוענת להפקת תובנות מעמיקות יותר בעזרת החיכוך הנוצר ממחלוקות
ומויכוחים בין תפיסות שונות.
אני מצדדת בגישה השלישית .יתרה מזאת ,אני מציעה לראות את ההערכה המשולבת )כלומר ,כזו
רופפים
חיבורים
בעלת
כ"מערכת
מעורבת/משולבת(
מתודולוגיה
על
הנשענת
. LCS– 13loosely coupled system
ככזו  ,יש להערכה משולבת דווקא פוטנציאל להתאמה מירבית להערכת תכניות מורכבות .זאת מפני
שהרפיפות ) ( loose couplingמקנה לה את המגוון ואת הגמישות ההכרחיים להתמודדות עם המאפיינים
הסמי-כאוטיים של תכניות כאלה .
ב LCS -הקשר בין מרכיבי המערכת איננו קשר הדוק ,ואין סיבה להניח התאמה מלאה ביניהם .
תהליכים מתרחשים באופן לא חלק ,לא רציף ולא תמיד צפוי .הסיבתיות עמומה ויש משקל רב לגורמי
מקריות והפתעה .המידה שבה מערכת היא רופפת נמדדת ע"י מספר השינויים שיכולים לחול בתוך אחד
או יותר ממרכיביה – ועדיין תימשך תקשורת תקינה ביניהם .בעולם המיחשוב LCS ,נחשבות מועילות
כאשר מערכת המקור או מערכת היעד נתונות לשינויים תכופים .והרי זהו אחד המאפיינים של תכניות
מורכבות.
מכיוון שאין מי שיוכל לתכנן ולהפעיל מערכת הערכה 'מושלמת' היכולה להתמודד היטב עם כל תמונת
מציאות עתידית ,הרי שדווקא הרפיפות יכולה לסייע בגוון תגובות ההערכה למצבים בלתי צפויים .בנוסף,
כאשר המערכת היא בעלת חיבורים רופפים ,קשיים ופגיעה בתפקוד של חלק אחד מהמערכת אינו פוגם
ישירות במערכת בכללותה .יתרון נוסף של מערכות כאלה הוא האפשרות לקיים בתוכן בה-בעת
אינטרסים מנוגדים וגישות סותרות בלי שהדבר יחליש את המערכת בכללותה .וכך ,על אף המתחים בין
המתודולוגיה הכמותנית לבין המתודולוגיה האיכותנית  ,כל עוד לא הוכרעה "מלחמת הפרדיגמות" )בין
הגישה הפוזיטיביסטית לגישה הקונסטרוקטיביסטית( ,רפיפות זו תאפשר תפקוד של הערכה מורכבת
ומשולבת.
ולסיום ,קשה להניח שניתן להמשיג תכנית מורכבת בלי מתודולוגיה משולבת  .כזכור ,העמדה הדיאלקטית
טוענת שהבדלים בין פרדיגמות פילוסופיות או הצדקות לוגיות במחקר החברתי המדעי ,לא רק קיימים
אלא גם חשוב שיתקיימו .אין צורך להתעלם מההבדלים האלה או לנסות לפשר ביניהם .להיפך ,יש להכיר
בחשיבותם ולשמור על שלמות התבניות השונות .מעבר לזה ,צריך להשתמש בהבדלים במכוון ,לקראת
גילוי דיאלקטי והבנה גוברת של פרספקטיבות ומשמעויות חדשות.
בכל אלה אין בכוונתי לטעון ,שהשימוש במתודולוגיה משולבת מהווה פתרון-קסם לבעייתיות של הערכת
תכניות מורכבות .עצם השימוש במתודולוגיה כזאת צפוי להתקל בהתנגדויות וקשיים ,14וברור שהערכה

 10סבר ,ר') .יולי  (2005מקומן של פרדיגמות מחקר איכותניות וכמותניות בביסוס ראיות למקבלי החלטות במערכת החינוך
 .שבילי מחקר 24-27 : 12 ,
 11ר' למשל  -דוד גורדון  :יישום חוק שבוע לימודים בן  41שעות  -פורטרט בית הספר החרדי "תורת אמת"
Caracelli & Green 1997 12
 13בהשראת המונח 'התארגנות רופפת' של  , Karl Weickהמתייחס למערכות שמרכיביהן קשורים זה לזה ברפיון.
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כזאת כרוכה באתגרים מיוחדים .אחד מהם – ובהחלט לא היחיד  -הוא אתגר ההתמודדות עם העומס
שייגרם ע"י "העלאה בריבוע" של רמת המורכבות )ע"י הערכה מורכבת של תכנית מורכבת.(...

 14ר' למשל
Alexander, H. A. (2006). A View from Somewhere: Explaining the Paradigms of Educational
Research. Journal of Philosophy of Education, Vol. 40 (2): 205-215
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Engaging Passion and Complexity in
Evaluation
Jay Rothman
Fulbright Fellow and Distinguished College Professor
Jezreel Valley College
Israel (2006-2007)
In this session I will share my experience in applying "Action
Evaluation" to help the people of the City of Cincinnati, Ohio recover
after race-riots in 2001 and build a better future, through a
vision-led
and
participatory
assessment
of
possibilities
for
constructive change.

The main features of this complex process were that it was
simultaneously top-down (sponsored by the US Federal Court) and
bottom-up (with 3500 participants from 8 different stake holding
groups). Moreover, coming out of a situation of distress and conflict,
it employed people's stories, and passions, as an anchor for assessing
the past and envisioning the future.
l present the Action Evaluation Methodology, share a film about
its application in this case, discuss some of the successes and
failures of this project and give an update on where it stands today.
There

will

also

be

plenty

of

time

Visit my blog at www.ariagroup.com/jaysjazz.htm
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המורכבות והאתגר שבתכנית לקידום-בריאות
במערכת החינוך בחיפה ובהערכתה
ד"ר מרים וליצקר-פולק
הרשות למחקר ולהערכה ,מכללת אורנים ,טבעון 36006
miriamwe@oranim.ac.il
הקטגוריה שאליה מעוניינת להגיש :הרצאה.
אופי הדברים :תיאור הערכת תכנית מורכבת ספציפית ודיון בסוגיות מתודולוגיות.

רקע תיאורטי
חיפה כלולה ברשת 'ערים בריאות' ,ומחויבת לפעול על-פי עקרונות 'בריאות לכול' ,שגובשו
בארגון-הבריאות-העולמי ) (WHO, 1998; 1999ועל-פי מדיניות ציבורית 'בריאה' )אמנת-
אוטווה ,1986 ,בתוך :מלוויל .(2005 ,למערכת החינוך תפקיד מרכזי בהפצת הרעיונות של
'עיר בריאה' ובעיצוב אורח-חיים בריא ,באמצעות תכנית לקידום-בריאות ,המיושמת בבתי-
ספר מקדמי-בריאות ,והמהווה מושא למחקר-הערכה זה.
'קידום-בריאות' מוגדר ) (WHO, 1998כתהליך המעלה את שליטתנו בבריאותנו ,והכולל
פעילויות המפחיתות סיכון לבריאות ומביאות לשיפור ברמתה .ניתן לקדם אורח-חיים בריא
באמצעות 'חינוך לבריאות' ,העוסק בפיתוח ידע והבנה ,מיומנויות ,עמדות וערכים ,ובכך
תורם לאוריינות-בריאותית ,ליכולת לקבל החלטות אחראיות ומושכלות ולשינוי הרגלים
בריאותיים )חינוך לבריאות :תכנית מסגרת ;1990 ,גולדברג ושולם ;2000 ,וליצקר.(2002 ,
בית-ספר מקדם-בריאות משלב את תחום הבריאות כחלק מהותי ואינטגרלי בהוויה
החינוכית הבית-ספרית )לבנה ,(2000 ,בדרך תהליכית ,בתכנית מקיפה ,ממידע ועד לשינוי
עמדות ודפוסי התנהגות ,ובגישה התפתחותית-מניעתית המעודדת נטילת אחריות אישית
וחברתית )לורנץ ,(2000 ,במחויבות מוצהרת לשותפות ביוזמה מלוכדת ומתוכננת ,בין בית-
הספר להורים ולקהילה הרחבה )לבנה.(2000 ,

מושא ההערכה  -תכנית לקידום-בריאות
קידום-בריאות במערכת החינוך בחיפה

15

מהווה אחד מתשעה יעדים שהוצבו בתכנון רב-

שנתי עירוני ) (2008-2003בחיפה )גולדברג ורוזן ;2003 ,חיפה עיר בריאה:(2005 ,

 15צוות ההיגוי הכלל-עירוני כולל נציגי קידום-בריאות מטעם משרד-החינוך ,משרד-הבריאות ,עיריית-חיפה וועד
ההורים העירוני.
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מוסדות החינוך הפורמלי יאמצו את עקרונות 'בית-ספר מקדם-בריאות' ,תופעל תכנית
התערבות שש-שנתית רב-מימדית לחיזוק האחריות האישית והחברתית בבית-הספר ,בבית
ובקהילה ,שתותאם לצורכי הגורמים הרלוונטיים ולעדיפויותיהם.

מטרות התכנית:
 (1שיפור אורחות-חיים :תזונה נבונה; פעילות גופנית; היגיינה אישית; בריאות הפה; הגנה
מנזקי שמש; מניעת התמכרויות; התפתחות ומיניות; צמצום אלימות והתנהגויות מזיקות.
 (2פיתוח כישורי-חיים.
 (3פיתוח אחריות אישית וחברתית בקרב התלמידים והצוות החינוכי.
 (4חיזוק של שיתוף ההורים והתלמידים בקבלת החלטות וביישום התכנית בבית-הספר.
 (5עידוד תרבות בית-ספרית ארגונית על-בסיס גישה מערכתית ,רב-מקצועית ומשתפת.
 (6טיפוח הסביבה הפיזית בבית-הספר לצורכי בטיחות ,ניקיון ואסתטיקה.

בתחילת תשס"ד הוחל בגיוס  12בתי-ספר 'מקדמי-בריאות' ובלימוד התכנית על-פי מודל
ההפעלה הבית-ספרי 16שלהלן:

מנהל/ת ביה"ס החתמה על אמנה המחייבת לתהליך
קידום-בריאות בביה"ס ,להגדרת יעדים ולפעולה להשגתם

מתאם  /רכז קידום-בריאות
* ריכוז ואינטגרציה של כל פעולות צוות ביה"ס בתחום
* אחריות לקשרים עם גופים חוץ-בית-ספריים

צוות היגוי בית-ספרי לקידום הבריאות
תכנון:
* התוויית מדיניות
* תכנון כלל פעולות
החינוך לבריאות

כל צוות המורים
* גיבוש תכניות
שכבתיות ומשלימות
* תיאום בין-מקצועי

ביצוע:
* הפעלת התכנית
* קשר עם גופים
חיצוניים שונים

נושאי תפקידים בביה"ס
)רופא ,אחות ,יועצת(...
* פעילויות בריאותיות
בשילוב עם הסברה
* קשר עם משרד החינוך
ושפ"י לעדכון שוטף

בקרה:
* משוב והערכה בתחום

נציגות תלמידים

נציגות הורים

* שותפות בארגון
ובריכוז פעילויות
ויוזמות בביה"ס
ובקהילה

* מעורבות המשפחה
בפעילויות
* קשר עם אגודות/גופים
וולונטריים בקהילה

 16על פי :דבורה רוזן  -ממונה מחוזית לתחום הבריאות ,משרד-החינוך ,מחוז חיפה
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מורכבות התכנית באה לידי ביטוי בהיותה רחבת-היקף ומערכתית ) 12בתי-ספר יסודיים
בחיפה( ,ארוכת טווח )שש-שנתית( ,מרובת מטרות ויעדים )בתחום הידע ,העמדות,
המיומנויות ,ההתנהגותי והערכי ,ברמת הפרט וברמת-על מערכתית( ,מרובת קהלי יעד
ותשומות רב-מימדיות ורב-כיווניות ,נוסף לריבוי הגורמים )פנים/חוץ בית-ספריים( המעורבים
בייזום התכנית ,בהתנהלותה ובליוויה ,בדרגות ובהיבטים שונים )גופים מרכזיים :משרד-
החינוך ,עיריית-חיפה ,משרד-הבריאות(.

מורכבות מחקר-ההערכה
מעבר למורכבות התכנית כשלעצמה ,ניתן להצביע על המורכבות והאתגרים המתודולוגיים
שניצבו בפני הערכת התכנית ,בגין :א( ריבוי הגורמים המעורבים בבחירת מערך ההערכה
)מבין אלטרנטיבות שהוצעו( .ב( שוני ביניהם בתפיסת ההערכה והדגשיה .ג( שוני בחלקם
במימון ההערכה .ד( מגבלות תקציביות.
להלן סוגיות מרכזיות )פרידמן ;2005 ,נבוKellaghan, Stufflebeam & Wingate, ;2005 ,
; (2003שנשקלו בהקשר למורכבות שזימן מחקר-הערכה זה:
 מטרת/תפקידי ההערכה? )הערכת תהליך מעצבת לשיפור ו/או הערכה מסכמת של
אפקטיביות ותוצר ,לקבלת החלטות? בסיס להשוואה בתום הפעלת התכנית? הגברת
מוטיבציה? אחריותיות?(.
 נמעני/לקוחות ההערכה השותפים להפקת תועלת ,מסקנות ותובנות? ]הגורמים
המערכתיים

מזמיני

ההערכה?

צוות-בית-הספר

)מנהלת,

רכז-קידום-בריאות,

מחנכים/מורים מקצועיים ,רופא ,אחות ,יועצת(? תלמידים? הורים? קהילה?[ ,ומידת
מעורבותם בקביעת מטרות ההערכה ,ושאר הסוגיות שלהלן?
 אוכלוסיית היעד המוערכת )תלמידים? כולם/מדגם? צוות-בית-הספר? מנהלת? הורים?
גורמים בקהילה?(?
 מושאי ההערכה מבין מכלול היעדים שהוצבו בתכנית?
 עיתוי ההערכה ברצף השש-שנתי של הפעלת התכנית? בכמה צמתי הערכה? )בשעה
שבכל בית-ספר החל התהליך במועד אחר ,והנו בעל עוצמה ואופי שונה(.
 הערכה פרטנית בכל-אחד מבתי-הספר )מחוייבת המציאות בשל הטרוגניות נרחבת בין
בתי-ספר ,מבחינת מאפייני רקע גיאוגרפיים ,דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים ,והשלב שבו
נמצא כל בית-ספר ביישום התכנית( ,לעומת הערכה כלל-עירונית מכלילה )על-פי הזמנת
העירייה(?
 מתודולוגיה )כמותית/איכותנית(? כלי מחקר/הערכה? בקרב מי?
 אחריותיות ושקיפות )פרטניים? כלליים?( – בפני מי?
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 אופן דיווח )בהיר ומובן לנמעני ההערכה( והגשת דוח ההערכה )בדיוור? פגישת עבודה?
עם אלו גורמ/ים? ברמה מערכתית/בית-ספרית? בפני המנהלת/כל צוות-בית-ספר?
שיקולי הובלת הערכה מעצימה כמנוף לשיפור ,אל מול הגורמים המעורבים ,בגישת
ארגון לומד(?
 הערכה של הפקת לקחים ויישום המלצות? באחריות פנימית/חיצונית? של מי?
 רגישות ושיקולים אתיים :השוואה בין בתי-ספר? חלוקת אחריות בין הגורמים השונים
וייחוס אחריות לתוצאות.

לאחר בחינת מגוון אלטרנטיבות של מערכי מחקר-הערכה ,מול הגורמים הרלוונטיים ,הוחלט
על מערך המשלב תשובות אחדות לכל סוגיה מהנ"ל :מיפוי כלל-עירוני לצד מיפוי נפרד לכל-
אחד מבתי-הספר )המצויים בשלבים שונים של הפעלת התכנית ,והנבדלים במשתני רקע
רלוונטיים(.

מטרות מחקר-ההערכה וחשיבותו:
א .לשרטט תמונת-מצב תחילית )בשלבים ראשוניים של הפעלת התכנית( על-פי דיווחי 299
תלמידים ) 45%בנים ו 55%-בנות ,כיתה ה' אחת בכל-אחד מ 12-בתי-הספר( ,המנהלות
ורכזי קידום-בריאות ,ביחס ל -
 סביבת בית-הספר כמקדמת-בריאות :תפיסת התכנית לקידום-בריאות ,מדיניות בית-
ספרית ,היערכות ללימוד התכנית ,התנהלותו ,שיתוף צוות-בית-הספר ,הורים ותלמידים
)בתכנון ובהפעלה( ,נושאי הלימוד ,אפיוני הסביבה הפיזית.
 תפיסת הבריאות של התלמידים )בנים/בנות( ,מודעותם להתנהגות בריאותית,
אחריות לבריאותם ,עניינם ללמוד קידום-בריאות ,צפי ליכולת המורה להשפיע ולשינוי
התנהגותי בעקבות לימוד התכנית ,ודפוסי התנהגותם הבריאותית.
הממצאים ישמשו בסיס להערכת שינויים בעקבות הפעלה רב-שנתית של התכנית.
ב .לערוך הערכה מעצבת ביחס לנ"ל ,שתקנה מידע בונה ותשתית ללמידה ולהפקת תובנות
)ברמה מוסדית ועירונית( ,ליישום התכנית ואורח-חיים בריא ,וקידום סביבה בית-ספרית
תומכת-בריאות.

מתודולוגיה
מחקר-ההערכה משלב מתודולוגיות כמותית ואיכותנית ,להערכה מעמיקה ומקיפה של
הנושאים הנבדקים.
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כלים והליך ההערכה :א( שאלון עמדות לתלמידים )אנונימי( כלל שתי שאלות פתוחות וכ60-
סגורות )ליקרט ,(4-1 ,עם אפשרות להנמקת הבחירה ,והועבר לתלמידים על-ידי נציגה 17של
משרד-החינוך או לשכת-הבריאות .ב( שאלון עמדות למנהלות ולרכזי קידום-בריאות .ג( ראיון
מובנה למחצה עם  12המנהלות.
ניתוח ועיבוד הנתונים נערך באמצעות סטטיסטיקה תיאורית ומבחני  χ2 ,tו ,ANOVA-נוסף
לניתוח תוכן איכותני של הראיונות ,התשובות הפתוחות והנימוקים בשאלונים.
סיכום והצגת הדוחות :בשל השונות הנרחבת בין בתי-הספר ,ולאור תפיסת ההערכה
כמעצבת ,נכתבו  12דוחות הערכה )דוח ייחודי לכל בית-ספר( ,וכן שני דוחות מיפוי כלל-
עירוני )שהועברו למזמיני ההערכה( ביחס לתפיסות והרגלים בריאותיים ולסביבה תומכת-
בריאות.
 12הדוחות המוסדיים הוצגו על-ידי החוקרת במפגש בכל-אחד מבתי-הספר ,בפני צוות-
בית-הספר :מנהל/ת )בכל המפגשים( ,אחות ,יועצת ,צוות קידום-בריאות )מורי מדעים,
חינוך גופני ,טכנולוגיה ,אמנות ,ולעתים כל המורים(; צוות משרד-החינוך ,מחוז חיפה:
ממונה לתחום הבריאות )בכל המפגשים( ,יועצת בכירה שפ"י ,מדריכה לתחום הבריאות;
צוות משרד-הבריאות ,נפת חיפה :מקדמת-בריאות נפתית )בכל המפגשים( ומפקחת בתי-
הספר.
כל מפגש )שארגונו והתנהלותו היו מורכבים כשלעצמם( ארך כשעתיים ,וכלל הצגת
הממצאים הבית-ספריים )כל נתון דורג ביחס לשאר בתי-הספר והושווה לממוצע הכלל-
עירוני( ודיון פרשני מפורט ,המלצות אופרטיביות להמשך קידום-בריאות מבחינת התנהלות
בית-ספרית ושיתוף הורים ותלמידים ,שיפור תפיסות ,מודעות ,ודפוסי התנהגות בריאותית,
ושיפור סביבת בית-הספר כתומכת-בריאות.

ממצאים
על אף ההבדלים המובהקים בין בתי-הספר ,שורטטה תמונת-מצב כללית ,תוך הצגת ממוצע
כלל-עירוני שלהם ,לצד המנעד של שכיחות המשיבים )ב .(%-יש להתחשב בגורם ה'-רצייה
החברתית' 18האפשרי בתשובות.

סביבת בתי-הספר כמקדמת-בריאות והתנהלות התכנית :הובחנה שונות במאפייני בתי-
הספר כסביבה תומכת-בריאות ,וברמת יישום התכנית .עם זאת ,נמצא דמיון רב בין עמדות

 17הנציגה הבהירה ,ע"פ צורך ,את משמעות ההיגדים והשאלות ,ועודדה לשאילת שאלות על מושגים והיגדים שאינם
ברורים.
 18עם זאת ,בהנחה שגורם זה תקף לכל בתי הספר ולכל הנושאים ,ניתן לערוך השוואה ביניהם.
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המנהלות ורכזות קידום-בריאות ב 12-בתי-הספר :לתפיסתן ,תפקיד בית-הספר הוא לדאוג
לקידום-הבריאות של תלמידיו )ממוצע ,(3.89 19ומיוחסת חשיבות רבה לשותפות של כל צוות
המורים בהפעלת התכנית ) (3.83ובתכנונה ) ,(3.78ושל ההורים בתכנון התכנית )(3.72
ובהפעלתה ) .(3.41קידום-בריאות דורג בעדיפות בית-ספרית גבוהה-בינונית ).(3.67
 בכל בתי-הספר הוקם צוות היגוי בית-ספרי ,הכולל בממוצע כשלושה מורים ו11-
תלמידים ,וכן גורמי קהילה/נציגי מוסדות/מומחים ובעלי מקצוע ,באופן חד-פעמי )בכל בתי-
הספר( או מתמשך )במחציתם( .רוב המנהלות התחייבו להפעלת התכנית )ממוצע

20

(2.82

ומינו רכז בית-ספרי לקידום-בריאות ) .(2.71במחצית בתי-הספר נערך מיפוי צרכים בית-
ספרי ) (2.50ומיפוי התנהגויות סיכון ) .(2.33בכל בתי-הספר מתועדת הפעילות לקידום-
בריאות ) ,(3.00בעלון בית-ספרי ) 35%-63%מהתלמידים דווחו עליו ,מופץ לתלמידים
ולעתים להורים( ,בכרזות ,בתמונות ,באתר האינטרנט ובפינת בריאות.
קידום-הבריאות מהווה ברובם חלק מהתרבות הבית-ספרית ) (2.76בכל הכיתות ),(2.71
כאירוע חד-פעמי/שנתי ) ,(2.43שבועי ) (2.23או חודשי ).(2.21
 הסביבה הפיזית כתומכת-בריאות :כל בתי-הספר מצוידים ב 2-3-מתקני שתייה,
וברובם מקומות מוצלים לשהייה בהפסקות.
 מדיניות איסור-עישון קיימת ב 11-מבתי-הספר ,על-פי המנהלות )ב 3-חל איסור מוחלט
בתוך בית-הספר ,ב 6-הוקצו פינות עישון ,וב 8-תלויים שלטים לאיסור עישון( .הובחנו
הבדלים מובהקים בדיווחי תלמידים מבתי הספר שונים 25-100% :דיווחו על מורים
המעשנים בין כותלי בית-הספר 10-100% ,ציינו שהמורים מעשנים בפינות עישון.
 שיתוף צוות המורים בתכנית :21על-פי המנהלות והרכזות ,האווירה הבית-ספרית
מאפשרת את הפעלת התכנית ) ,(3.78ורוב המורים משתפים פעולה בהפעלתה ),(3.82
ופחות בתכנונה ).(3.12
 שיתוף התלמידים 83% :מהתלמידים מעוניינים להיות מעורבים בתכנון הנושא; בפועל,
רק  40%העידו על שיתוף תלמידים בוועדת הבריאות הבית-ספרית ,ו 31%-נשאלו על מה
מעוניינים ללמוד.
 שיתוף-פעולה עם ההורים' :מצוי'/מנהלות :בכל בתי-הספר נערכה פעילות קידום-
בריאות ,בשיתוף תלמידים ,הורים ומורים ,ב 11-בתי-ספר ההורים קיבלו מידע על התכנית,
וב 8-בתי-ספר צוות ההיגוי כולל נציגות הורים.

19
20

 =1בכלל לא; = 2במידה מועטה; = 3במידה בינונית; = 4במידה רבה.
 = 1לא;  = 2לא ,אך בכוונתנו; = 3כן.

 21מקרא =1 :בכלל לא; = 2במידה מועטה; = 3במידה בינונית; = 4במידה רבה.
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מובחן פער בין 'מצוי'/תלמידים לבין 'מצוי'/מנהלות ו'-רצוי'/תלמידים 89% :מהתלמידים
מעוניינים בשיתוף הוריהם בתכנון קידום-בריאות בבית-ספרם ,מודעים לחשיבותו ,לעומת
 17%-0%בלבד ) 13%בממוצע( שדיווחו שמתקיים שיתוף-פעולה זה) 22פירוט באיור .(1
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 הנושאים שנלמדו בתחום קידום-בריאות )הבדל מובהק בין בתי ספר שונים(:
מניעת אלימות ) ,(88%-36%פעילות גופנית כאורח-חיים ) ,(91%-36%מניעת עישון
) ,(80%-25%תזונה נבונה וארוחת בוקר ) ,(74%-30%אחריות אישית וחברתית )71%-
 ,(28%מניעת שימוש בסמים ).(76%-10%

תפיסת הבריאות ,מודעות ודפוסי התנהגות בריאותית :התלמידים מודעים חלקית בלבד
למסר של קידום-בריאות ,וכך גם דפוסי התנהגותם .הדיווח שלהלן כולל את מנעד
השכיחויות בשל ההטרוגניות בבתי-ספר שונים ,ואינו כולל את נימוקיהם )מפאת קוצר
היריעה(:
  (67%-22%) 46%נוטלים אחריות לבריאותם )מיקוד-שליטה פנימי( ,בעוד ש54%-
) (78%-33%סוברים שהוריהם אחראים לבריאות ילדיהם )מיקוד-שליטה חיצוני(.
 תפיסת הבריאות השכיחה באה לידי ביטוי כמצב של אי-מחלה ,שלא על-פי הגדרת
 (1999) WHOכמצב של רווחה ) (Well beingגופנית ,נפשית וחברתית.
 כ (94%-64%) 80%-מעוניינים ללמוד קידום-בריאות למען בריאותם )הבדל מובהק
בין בתי-הספר ובין בנים/בנות ,(p<.05 ,לעומת  (90-29%) 68%המעריכים שהוריהם
מתעניינים בכך )איור .(2
 22יתכן שמתקיים שיתוף-פעולה בהיקף רחב יותר ,שהתלמידים אינם מודעים לו דיים )בלט בחריגותו בית-ספר אחד;
שבו דיווחו  60%מהתלמידים על שיתוף-פעולה מסוג זה(.
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 רוב התלמידים מאמינים ביכולת המורה להשפיע על הרגלי הפעילות הגופנית )82%
מהבנות 76% ,מהבנים( ,התזונה ) 70%מהבנות 65% ,מהבנים( ,והעישון/אי-עישון שלהם
)דמיון בנים/בנות( .ממוצעים כלל-עירוניים מוצגים באיור .3

איור :3

המורה יכול/ה להשפיע על ההרגלים שלי בתחום -
79
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30%
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91%

38%
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75%

 צפי לשינוי התנהגותי בעקבות לימוד התכנית 92% :סוברים שישפרו התנהגותם
הבריאותית )ממוצע  ,3.1לעומת  2.5במשפחתם( :יאכלו על-פי כללי תזונה נבונה )100%-
 ,70%יתרון לבנות( ,יהיו יותר פעילים גופנית ) (100%-82%ולא יעשנו סיגריות )100%-
.(80%
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מודעות ודפוסי התנהגות
 תזונה נבונה 97% :מודעים לחשיבות תזונה נבונה )בנות<בנים93%-) 75% .(p<.05 ,
 (54%אוכלים ארוחת בוקר בבית ,לפני הלימודים ,לעומת  92%המודעים לחשיבותה
)נימוקים רלוונטיים בתשובות הפתוחות( 88%-75% .אוכלים אוכל מטוגן כשלוש פעמים
בשבוע 92%-67% ,דיווחו על אכילת  3-2ממתקים בממוצע ליום;  44%-92%נוהגים
לאכול מדי יום ירקות ופירות טריים ) 2-4פירות 2-3 ,ירקות בממוצע(.
 פעילות גופנית בשעות הפנאי :רובם מודעים לחשיבותה הבריאותית ) (94%ולהנאה
שבה ) ,(84%בהלימה ל 91%-הפעילים גופנית לפחות פעם בשבוע ,בפירוט פעילויות

23

המתואר באיור  27%) 4מהבנים ו 18%-מהבנות מדי יום(.
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 ממוצע משך הצפייה היומי בטלוויזיה הוא  3.4שעות.
  88%יושבים מול מחשב במשך  2.8שעות בממוצע ביום ,ו 12%-כלל לא.
 עישון סיגריות) 86% :בנות<בנים( מודעים לנזק שבעישון אקטיבי ופסיבי ,ולהיותו
מפריע לאחרים ולא-מהנה )נימוקיהם חיזקו זאת(.
 עישון סיגריות בפועל 24 :תלמידים ) (8%מ 10-בתי-ספר דיווחו 9 :מביניהם מעשנים
מדי -יום  5-1סיגריות ,ו 15-לפעמים )בנים<בנות( .מחציתם החלו לעשן בחודשים
האחרונים ,ומחציתם לפני  2-1שנים; שונות מובהקת בין בתי-הספר בהיכרותם עם
תלמידים מעשנים מבית-ספרם.(44%-5%) 24

 23הבדלים מובהקים בין בתי הספר )באיור  (4ובין בנים לבנות בפעילויות הליכה ,מחול ) (p<.001ושחייה ).(p<.05
 24ב 3 -בתי ספר  44% - 26%מהתלמידים ציינו זאת )!(.
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 צריכת סמים ואלכוהול :הבדל מובהק בין בתי-הספר :ב 3-דווח על אי-היכרות עם
תלמידים הצורכים סמים ,וב 9-בתי-ספר  4%-24%דיווחו על כך .בכל בתי-הספר תלמידים
מכירים עמיתים מבית-ספרם הצורכים אלכוהול ).(4%-44%
 רמת אלימות :הבדל מובהק ) (p<.05בין בתי-הספר ובין בנים/בנות :באחד מבתי-הספר
דווחה אלימות ברמה נמוכה )ממוצע  ,(2.30לעומת אחר שבו דווחה אלימות גבוהה ).(3.56
בשאר בתי-הספר הוערכה רמת האלימות בינונית ) .(3.20-2.67בכל בתי-הספר דיווחו על
אלימות מילולית ברמה גבוהה מפיזית .הבנים דיווחו על רמת אלימות פיזית ומילולית
גבוהה מהבנות )איור .(5
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המורכבות של מושא ההערכה הנוכחי ,התכנית לקידום-בריאות )רב-שנתית ,רחבת-היקף
ומערכתית ,מרובת גורמים יוזמים/מעורבים/מלווים/מממנים ,יעדים )ברמת הפרט וברמת-על
מערכתית( וקהלי יעד( ,זימנה גם בפני הערכת התכנית מורכבות ואתגרים מתודולוגיים,
והתמודדות אופטימלית עם הסוגיות שהוצגו לעיל )פרידמן ;2005 ,נבוKellaghan, ;2005 ,
; .(Stufflebeam & Wingate, 2003בתום תהליך מאתגר זה ,הוצג בפני כל בית-ספר מיפוי
פרטני-ייחודי ,כמסמך עבודה מבוסס נתונים ,המקנה ,לטווח הקצר ,מידע בונה ותשתית
מעצבת להפקת תובנות ,וכן הוצג מיפוי-על-עירוני בפני ועדת ההיגוי העירונית .הוצעו
המלצות אופרטיביות להמשך הפעלה רב-כיוונית יעילה ומושכלת של התכנית לקידום-
בריאות ,להכללתה בתכנית-העבודה )העירונית והבית-ספרית( ,ולשיתוף פעולה פורה והדוק
עם כלל הצוות-הבית-ספרי ,התלמידים ,ההורים והקהילה ,בהקשר לתכנון התכנית
ולהפעלתה ,על-פי העקרונות של בתי-ספר מקדמי-בריאות אפקטיביים ) ;Health 21, 1999
 ;NHMRC, 1996לבנה ;2000 ,אדלר ועמיתיה.(2001 ,
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בזיקה לממצאי המיפוי וההערכה המעצבת ,ממשיך צוות רב-מקצועי )מטעם משרד-החינוך
ומשרד-הבריאות( במערך הדרכה המלווה ומכוון את צוותי-בתי-הספר ליישום העקרונות,
לקראת השגת יעדי התכנית ,להשתתת תרבות מקדמת-בריאות )ערכית וארגונית( ,ולפיתוח
אוריינות-בריאותית :הקניית ידע ,מודעות לאחריות אישית וכלים לאימוץ מושכל של אורח-
חיים-בריא בקרב התלמידים ,בשמשם גם סוכני שינוי במשפחתם.
אלו יובילו לטווח הארוך לקידום-בריאות ולשיפור איכות החיים ברמת הפרט והמשפחה,
הקהילה והחברה בחיפה .הממצאים ישמשו גם בסיס להשוואה )ברמה בית-ספרית
ועירונית( במחקר שייערך בעקבות הפעלה שש-שנתית של התכנית ,ביחס להתנהגות-
בריאותית ותפיסת-בריאות ) ,(WHO, 1999וסביבת בית-ספרית מקדמת-בריאות.
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