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 :תיאור הקורס
 

ת לסטודנטים ידע תאורטי ופרקטי המאפשר מדידה והערכות ונותן יטות מחקר יישומיקורס זה עוסק בש
פרט ובעולם בכלל, ישנה דרישה ישראל ב. בעשור האחרון במדינת עולם של שירותי אנוששגים והצלחות ביה

שונים הכולל משקיעים ותורמים ניין שלישי וחיצונית מבעלי עהעסקי, ציבורי והמגזר פנימית של 
תוצאות רצויות. אנשי מקצוע, גופים תורמים ומשתתפים ביחס ללמדוד ולהעריך תוכניות פילנתרופיים 

מדידה והערכה הם דורשים כבר אינם מסתפקים בדיווחי יחסי ציבור הסופרים תפוקות בלבד. עצמם 
וקובעי מדיניות.  יםחברתי יםרותילנותני ש הולינהכרחי לכלי כבאופן שיטתי, משתף, ומתמשך  ותהנעש

ת השינוי, יאורייהקורס יציג תפיסות שונות של הערכה ויאפשר למשתתפים להתנסות בכלים שונים כגון: ת
ועוד. הקורס  ותיים(יתוח נתונים )כמותיים ואיכ, ארגון, וננתונים מודלים לוגיים, מערכי הערכה, כלי איסוף

ומגדרית בהנחיית תהליכי הערכה וגם יגדיר את ההבדל הקריטי  ברגישות תרבותיתמקצועי  חס לצורךייתי
. מטודולוגיות הקורס ישלבו סקירה ספרותית אקדמית בעולם של שירותי אנוש בין אפקטיביות ליעילות

י מקרה המציגים את היתרונות ופרקטית, תרגילי שדה, הכרות עם ארגונים העוסקים בהערכה וחקר
      .והחסרונות של שיטות הערכה שונות

 
 יעדים

 ., ויתנסו בשיטות מדידה והערכה שונותילמדו, והסטודנטים יחקר .9

 .בכלי איסוף, ארגון וניתוח נתונים שוניםו, ילמדו, ויתנסו הסטודנטים יחקר .9
מתחום ההערכה, תוך שימת דגש יכירו ארגונים ואנשי/נשות מקצוע מובילים/מובילות הסטודנטים  .4

 . "Participatory Evaluation" –על הערכה משתפת 

 בניית מודל לוגי ותכנית הערכה.ילמדו ויתרגלו הסטודנטים  .3

גבי המקום של מדידה והערכה בחיים ערכו התבוננות עצמית על מנת לגבש עמדה וחזון לסטודנטים י .3
 .שבתחום של שירותי אנו כמוביליםהמקצועיים שלהם 

  )ניתן לחידודים/שינוים( :עיצוב הקורס, עבודות והערכה

 
  31%  –ותרגילים קבוצתיים בשטח אקטיבית קריאה נוכחות, השתתפות פעילה הכוללת  .9

 31%  -ניתוח דו"ח הערכה מהשטח על פי קריטריונים מקצועיים : סיוםעבודת  .9
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 תוכן הקורס
 

I. וסקירת מושגים מבוא 
 ? ן מדידההערכה ומה בינה לבימהי 

 .בשרותי אנושהערכה ומדידה חשיבותה של 
קדמת ועל מה ומי את מה ואת מי היא מ – הערכת תוכניות בארגונים חברתיים, עסקיים וציבוריים

 ?היא מאיימת
 בניהול שירותי אנוש. (sustainabilityותחזוקה ) הערכההקשר בין 

 
II. יםיווהיבטים עכש 

 הערכה ומדידהמודלים של 
 מול הערכה חיצונית הערכה פנימית

 השפעת הקונטקסט )הפוליטי, תרבותי, ארגוני, חברתי, ועוד( על הערכה
   

III.  כליםלימוד ותרגול 
תאורית השינוי, מודל לוגי, בחירת שאלות הערכה, כלי איסוף ארגון וניתוח נתונים, שימוש 

 בממצאים, הצגת ממצאים לקהלי יעד שונים 
 

IV. אתגריםסיפורי הצלחה ו 
 לימודי מקרה

 מרצים אורחים
 תרגילי שטח

 
V. השלכות יישומיות 

 לגביך כמוביל/ה, סוכן/ת שינוי, ועוד.
 אנוש? בשירותיויעילות על אפקטיביות הערכה האם וכיצד משפיעה 

 
  :חובהקריאת 

 
Patton, M.Q. (2008). Utilization-focused evaluation (4th Edition). Newbury, CA: Sage 
Publications. 

Preskill, H. & Catsambas, T.T. (2006). Reframing evaluation through appreciative inquiry. 
Newbury, CA: Sage Publications.  

  באנגלית חומרים בעברית יחולקו במהלך הקורס. ראה למטה: אוסף של מאמרים/פרקים
 

 :נוספיםמקורות 
Brest, P. (2010). The power of theories of change. Stanford Social Innovation Review, 

Spring, 45-51. 
 
Cashman, S.B., Adeky, S., Allen, A., Corburn, J., Israel, B., Montano, J., Rafelito, A.,  

Rhodes, S., Swanston, S., Wallerstein, N., Eng, E. (2008). The power…the promise: Working 
with communities to analyze and interpret data and get to outcomes. American journal of public 
health, 98(8), 1407-1417. 

 



 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

  01:11-00:11מזכירות החוג: שעות קבלה: 
 

 
 

4313343מיקוד   911שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 49113 

Phone: 179-3-3931793: 'טל E-mail: isilver1@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 179-3-3939282 :פקס 
Phone: 972-4- 3930407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-3931139 

 
 
 

Cresswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd edition). 
USA: Sage publications.   
 
Dorius, N. (2009). Understanding change in poor communities: What it is and how will 

we know when it happens? Journal of Urban Affairs, 31(1), 97-109.  
 

 

 
Heron, J. & Reason, P. (2006). The practice of co-operative inquiry: Research ‘with’ 

rather than ‘on’ people. In Reason and Bradbury (Eds.), Handbook of Action 
Research (144-154). Newbury, CA: Sage Publications.   
   

Hills, M. & Mullett, J.  (2000). Notes from Community Health Promotion Coalition 
Conference: Community-Based Research: Creating Evidence-Based Practice for 
Health and Social Change. Victoria, British Columbia, Canada: University of 
Victoria.      

 
Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K., Campilan, D., Carden, F…Watts, 

J. (2003). Evaluating capacity development: Experiences from research and 
Development organizations around the world. Canada: International Development 
Resource Centre. 

 
Hunter, D.E.K. (2006). Daniel and the rhinoceros: A pragmatic approach to evaluation.  Evaluation 
and Program Planning 29,180-185. 
 
Hunter, D.E.K. (2006). Using a theory of change approach to build organizational strengths, 
capacity and sustainability in non-profit organizations in the human services sector.  Evaluation and 
Program Planning 29,193-200. 
 
Linnell, D. (2003). Evaluation of capacity building: Lessons from the field.  Washington,  

D.C.: Alliance for Nonprofit Management. 
 
Minkler, M. (2008). Promoting healthy public policy through community-based 

participatory research: Ten case studies. University of California, Berkeley: School of Public Health.   
 
Park, P. (2006). Knowledge and participatory research. In Reason and Bradbury (Eds.),  

Handbook of action research (83-90). Newbury, CA: Sage Publications.     
 
Senge, P.M. & Scharmer, C.O. (2006). Community action research: Learning as a 

community of practitioners, consultants and researchers. In Reason and Bradbury 
 (Eds.), Handbook of action research (83-90). Newbury, CA: Sage Publications.     

 
Smyth, K.F. & Schorr, L.B. (2009). A lot to lose: A call to rethink what constitutes 

“evidence” in finding social interventions that work. Working Paper Series, 
Malcolm Wiener Center for Social Policy of Harvard Kennedy School of Government. Retrieved from 
www.hks.harvard.edu/socpol/publications_main.html.   

http://www.hks.harvard.edu/socpol/publications_main.html


 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

  01:11-00:11מזכירות החוג: שעות קבלה: 
 

 
 

4313343מיקוד   911שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 49113 

Phone: 179-3-3931793: 'טל E-mail: isilver1@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 179-3-3939282 :פקס 
Phone: 972-4- 3930407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-3931139 

 
 
 

 
Strichman, N. & Marshood, F. (2007). So, how are we doing? Introducing evaluative 

processes to your organization. Jerusalem, Israel: Shatil.   
 
W.W. Kellogg Foundation. (2004). Using logic models to bring together planning,  

evaluation, and action: Logic model development guide. Battle Creek, Michigan.       
 
Yad HaNadiv (2010). Measurement and evaluation in the Israeli non-profit sector.  

Jerusalem: Fay Twersky, Paul Brest, Martin Brookes, Carla Javits & Assaf Shamia.    
 

 
 

 


