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האם מחקר מסוגל להפוך מערכות חינוך לחכמות יותר?  -ד"ר ג'וש גלייזר הרצאתו של דגשים מ

 תובנות ממערכת החינוך האמריקאית

 )לצפייה במצגת ובהרצאה(

עולם המחקר והפרקטיקה שונים מאוד ובמשך שנים היו נפרדים. במידה רבה הנפרדות הזו הייתה נוחה 

מת, וזה מוביל ללא מעט חיכוכים. עולה השאלה לכולם. אבל בשנים האחרונות ההפרדה הזו מתעמע

שנים על  4מסקנות ממחקר בן יוצגו כיצד ניתן להפוך את שיתוף הפעולה לפורה יותר. בהרצה 

 הניסיונות לקדם שיתוף כזה.

: חוקרים מעוניינים בידע כללי אנשי בין חוקרים לאנשי חינוךיש לא מעט סיבות לקושי בשיתוף פעולה 

אנשי חינוך מחפשים פתרונות וחוקרים מעוניינים בפיתוח תאוריה ;מידע מקומי, חינוך מעוניינים

מקבלים תמריצים כדי פרקטיקה מתקדמת בקצב מהיר; חוקרים ומחקר מתקדם בקצב איטי  ;פרקטיים

אנשי חינוך לא מחפשים חוקרים שיגידו  לפרסם מחקרים ולאנשי המדיניות יש לעיתים בעיה עם זה;

 ה התוכנית לא מצליחות.להם מה לעשות ולמ

וכאשר יש במקרים רבים אנשי המדיניות רוצים לדעת "מה עובד". אבל חוקרים לא יודעים מה עובד, 

מערכת החינוך היא מורכבת  נוסף עלכך, לא יודעים למה דווקא זה עובד. להם תשובה לשאלה הזו, הם

אבל בעולמם של  שאר התנאים שווים, אם מאוד. חוקרים יכולים לעיתים לומר מה עובד בתנאי מעבדה

  אנשי הפרקטיקה התנאים לעולם לא שווים. 

מערכות חינוך מופעל לחץ על כאמור, בשנים האחרונות ההפרדה בין המחקר לפרקטיקה השתנתה. 

מחלקות חינוך מופעל לחץ על . מנגד, הצלחה ולהוכיח הציבור להראותצד הקרנות התומכות בהן ומצד מ

 להראות אלמנט פרקטי לעבודתן. באוניברסיטאות

 –לעשייה קטיבית הוקמו שותפויות בין מחקר ועל מנת להסדיר את העבודה המשותפת בצורה פרוד

Research practice partnerships  (RPPs )–  סוג חדש של יחידות ארגוניות באוניברסיטאות

במספר רב של בתי ספר  יחידות אלו הוקמו. גורמים מקומייםעם  בשיתוף פעולהשתפקידן לעבוד 

להבין את  םהיחידות הללו מעסיקות חוקרים שתפקיד וקרנות שונות. לחינוך, בתמיכת הממשל הפדרלי

 הצרכים של המערכת הביצועית ולמצוא להם מענים מתחום האקדמיה. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OQe62nr1ts&list=PLLm0R2O6eaF535gfbMVLRfjuysPTQh4aS&index=3
file://///pythagoras/public/חומרים%20ופרסומים/בתהליך%20עבודה/עריכת%20לשון/כנסים%20וימי%20עיון/כנס%20היוזמה,%20פיתוח%20מקצועי%20ולמידה%20רגשית-חברתית%202020/דגשים%20מההרצאות/education.academy.ac.il/SystemFiles/Prof%20Josh%20Glazer.pdf


בין המחקר  הקיימים הפעריםאת אלא שהמבנים הארגוניים הללו לא פתרו את הבעיות הוותיקות ו

רואים העשייה אנשי האקדמיה מעוניינים לפרסם, ואנשי : פומביותעיה של לפרקטיקה. עדיין קיימת ב

לעיתים הקושי שעימו : נושא המחקר להגדיר אתבכך חשיפת ה"כביסה המלוכלכת"; עדיין קיימת בעיה 

רח תורמים ללמידה למחקר, ונושאי המחקר המעניינים אינם בהכ ןנית מתמודדים צוותי החינוך אינו

הארגונית של המערכת; קיים קושי לייצר מחקרים איכותיים בפרק זמן שבו התוצאות עדיין יהיו 

העשייה פעמים רבות ניתוח הבעיות על ידי החוקרים אינו מסייע לאנשי ; העשייהרלוונטיות לאנשי 

 לפתור אותן. 

אבל הן  ,ן פותרות את הבעיותאינ( RPPsלעשייה )התובנה העיקרית היא ששותפויות בין מחקר 

מרחב שבתוכו ניתן לעבוד על פתרונות כאלו. העבודה המשמעותית של השותפויות  מצליחות ליצור

צריכה להיות ההתמודדות הזו. המודל הקלסי של מחקר לצורך פרסום אקדמי אינו עובד אם המטרה 

הפערים ולגשר על  ן מערכתייש לפעול באופ הזומטרה את העל הפרקטיקה. כדי להגשים  להשפיעהיא 

 בין המחקר לפרקטיקה.


