
 
 

 

 קשרים בין מחקר, מדיניות ופרקטיקה  - לפרוץ את גבולות האקדמיה

 מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטוןמפגש עם פרופ' אליזבת גרנט 

 19.7.2018ז' באב,  יום חמישי,

 

 עיקרי הדברים -ההקשר הישראלי 

 : ת בלשכת המדען הראשי במשרד החינוך, יועצת מדעיאודט סלעד"ר 

לייצר את הגשר בין אנשי המדיניות לאנשי האקדמיה, זה קשר מורכב ולא  רבים מאמצים לשכת המדען משקיעה

של ת יוהשותפו יותר כגוף שמפתח שותפויות ופחות כגוף שנותן שירות. הלשכה רואה עצמהכיום, מובן מאילו. 

נוצר שכותפות מוצלחת הוא לשמדד  .מבחינת עומק השותפות נעות על פני רצף אנשי המשרדעם חוקרים ועם  הלשכה

 ללא צורך בתיווך של לשכת המדען.קשר בין אנשי אקדמיה למקבלי ההחלטות 

זהו אחד הגורמים שהכי מקשים על חיבור בין חוקרים לאנשי חוקרים ואנשי מדיניות פועלים בטווחי זמן שונים. 

סקירות, ענים מחקריים בפרקי זמן קצרים יותר, כמו שמטרתם להציג מכיום מודלים  מדיניות. הלשכה מפתחת

כמו  מקבלי ההחלטות.מציגים תוצרי ביניים לבהן החוקרים בתהליך המחקר אבני דרך  וקביעת הנגשת מאמרים

 שיב לו.מיומנויות לספר סיפור באופן שמקבלי ההחלטות יכולים להכיל ולהק ירכשוחוקרים חשוב מאוד שכן, 

 , מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך:תמי אייזנמן חלמישד"ר 

לקבלת לידע התיאורטי אלא גם לא רק יתרום החוקרים כיום רוצים שהמחקר שלהם   -אנו בתקופה של שינוי 

 החלטות. 

המסורתית מדברת על השפעה חד  גישהמדיניות ועל עשיה. העל של מחקר  בתיאורית ההשפעהחל שינוי משמעותי 

בפועל אנחנו יודעים שהגישה . שהחוקר מחזיק בהרבה יותר ידעתפיסה לאנשי מדיניות מתוך  יםכיוונית בין חוקר

 מחקרים פורסמו בג'ורנלים אקדמיים חשובים אבל לא השפיעו כהוא זה. –הזו לא כל כך הצליחה 

בין החוקר לאיש מתמדת  צריכה להיות אינטראקציה ,לפי גישה זוהיום מדברת על השפעה דו סטרית.  הגישה

את השפה שבה לאורך זמן החלטה לא מתקבלת ברגע אחד. צריך לשמוע כפי שהסבירה פרופ' גרנט, . המדיניות

 . שוטפים מדברים, לקבל פידבקים

כדי דברת על תהליך הרבה יותר מורכב .כשווית מוהגישה הע ת דיברה על השפעה ישירה ולינאריתה המסורתיהגיש

מערכת רחבה יותר. החוקר בלעבוד באקוסיסטם,  יש ותמקבלי ההחלט יחלחל וישפיע על התפיסות של שהמחקר

 צריך לדעת מה חוקרים אחרים עושים, יחד יש להם כוח רב יותר. למשל 

, כפי שאמרה אליזבת, ידוע ים. אבל כיוםבגישה המסורתית, אופן החשיפה למחקר היה הפצה של תוצרים כתוב

להגדיר מיהם הקהלים שהמחקר יעניין אותם וכן שיש מערכות יחסים, קשרים ודרך  שצריך לתווך את המחקר

 ולחשוב כיצד להתאים את התוכן לקורא. 

 קבלל יוכלוהמדיניות  שאנשי שונות לתכנון כךאפשרויות פותח צריך להיתפס כמרחיב אפשרויות בחירה,  המחקר

 יותר.  מושכלותהחלטות 

 

  



 
 

 

 

 ד"ר איתי אשר, ממלא מקום המדען הראשי, משרד החינוך:

מנת לחזק שותפויות בין  יכולים לעשות על למחקר יישומי בחינוך לשכת המדען והיזמהאילו פעולות  - שאלהדיון ב

 ?אנשי מדיניות ואנשי שדהחוקרים, 

 המשתתפים:הצעות סיכום 

 מפגשים עם קובעי מדיניות:  

o  איפה מחקר יכול להשתלב.לברר תהליך עיצוב המדיניות ו אתכדי להבין 

o מחקר. ותכדי לשמוע מהם הצרכים של המערכת ולתרגם אותם לשאל 

 

  :שילוב חוקרים בהקשרים ספציפיים בעבודת המשרד 

o כאשר מחוקקים חוקים או קובעים תקנות. 

o  תכניות פעולה מבוססות מחקר.בתהליכי פיתוח 

 

  .סיוע לחוקרים ביצירת קשרים עם האנשים המתאימים לקידום השפעה של המחקר שלהם 

 

 :קידום היכרות ועבודה משותפת של חוקרים 

o  קטורטממצאים של המחקרים שנעשים בדושיקדם מודעות לפורום חוקרים צעירים. 

o  בחינוך.פלטפורמה מקוונת ליצירת קבוצות עניין של חוקרים 

 

 למחקר מרוץהסרת חסמים ות: 

o  .לתמרץ חוקרים שרוצים לתרגם את המחקר לעשייה 

o  בתי ספר שישתתפו במחקריםלתמרץ. 

o  מתן האישורים לביצוע מחקרי שדה. אתלהקל 

o חקר גם למורים שעובדים בחצי משרה.לאפשר קבלת מלגת מ 

 

 :אחר 

o  מורים כחוקרים.לקדם את הרעיון של 

o  מחקרים רב תחומיים.לקדם  

o .הכנסת יועצים חינוכיים לסגל האקדמי 

 

הרבה מהאחריות  הטילההצביעה על נתק בין מחקר ומדיניות, ו 1ועדה שהקים המל"ג בראשות סם ויינברגלסיכום, 

הם כל כך משקיעים בפרסום בכתבי עת יוקרתיים וזה פוגע ביכולת של המחקר להשפיע : "יםיעל המוסדות האקדמ

אתם פה כי אתם רוצים להשפיע. . הנוכחות שלכם כאן מתחברת ליישום ההמלצות של הדוח. "על מערכת החינוך

אנחנו רוצים לעזור לכם וחייבים לשמר את זה יחד עם המצוינות האקדמית, כדי שחס וחלילה לא ייווצר מצב 

 יח בין האקדמיה לקובעי מדיניות. וגם לש מיתמצוינות אקדלגם שהמחקר נפגם. אנחנו צריכים לדאוג 
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